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تقدمي

احلمد هلل الذي ابتلى عباده املؤمنني مبا أنزل عليهم ليكونوا من املتقني ،والصالة
والسالم على إمام املتقني من األولني واآلخرين ،صاحب املقام احملود ،والدرجة العالية
الرفيعة ،الذي يرغب إليه األولون واآلخرين ،ليقوم يف يوم الدين ابلشفاعة العظمى
واملقام احملمود الذي ال يقوم به غريه ،والصالة والسالم على الصحابة األتقياء
النجباء ،الذين أقاموا دينهم على التقوى ،فأصبحوا أئمة اهلدى ،ومصابيح الدجا،
وعلى من سلك سبيلهم ،واهتدى هبداهم إىل يوم الدين ،وبعد:
فقد دعتين قناة اجلزيرة القطرية يف يوم األحد الثالث من شوال  1341هـ املوافق
الثاين عشر من أيلول (سبتمرب) 0212م للحديث يف برانمج (الشريعة واحلياة) عن
(التقوى) ،وعندما درست املوضوع ،وسربت أغواره ،وجدت أنه موضوع انفع مفيد،
حيتاج إليه املسلمون مجيعا ،بل الناس مجيعا ،فحاولت أن أستقصي أبعاده ،فبحثت
عن املؤلفات املوضوعة فيه يف مكتبيت اخلاصة ،فلم أجد فيها من تناوله ابلبحث
والدراسة ،فطلبت من أوالدي الذين يعملون بدار نشر خاصة هبم أن ميدوين مبا
لديهم من كتب تدور حول التقوى ،فأفادوين أبهنم مل جيدوا ال يف مكتبتهم وال يف
املكتبات اليت حوهلم كتااب يتناول هذا املوضوع ،فرجعت إىل بعض اإلخوة الذين
لديهم بعض املكتبات اخلاصة هبم ،فلم أعثر على كتاب واحد ،ومع أين عندما
رجعت إىل احلاسب اآليل،
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وجدت بعض من تناوله ابلبحث والدراسة ،إال أين عندما اطلعت على بعض ما
كتب فيها وجدهتا غري وافية ابلغرض.
وظننت أنين سأجد بغييت يف املوسوعات ،ولكين فوجئت أبن املوسوعة الفقهية
الكويتية مل تتناول هذا املوضوع إال بتعريف التقوى يف مبحث التقية ،ومل تتناول
املوضوع حبال ،فرجعت إىل كتب اللغة ،وكتب التفسري واحلديث واألخالق ،وتتبعت
ما كتبه أهل العلم يف املوضوع ،فكان هذا البحث هو الثمرة هلذه الدراسة.
وقد جاءت هذه الدراسة للتقوى يف مخسة عشر مبحثا ،تناولت يف املبحث
األول منها تعريف التقوى يف اللغة واالصطالح ،واستعرضت يف هذا املبحث اآلايت
القرآنية املعرفة ابملتقني ،وبينت فيه قاعدة التقوى ومدى حاجتنا للتقوى.
واملبحث الثاين خمصص الستحقاق العلي األعلى ألن يتقى دون سواه .وحتدثت
يف املبحث الثالث عن كلمة التقوى ،فعرفت هبا ،وبينت فضلها ،وأهنا هي املراد
ابلكلمة الطبية.
وبينت يف املبحث الرابع أنه ال يستطيع أحد أن يتقي هللا تعاىل ما مل يكن عاملا
مبا يتقيه.
وبني املبحث اخلام احملذورات اليت جيب علينا أن نتقيها.
وبينت يف املبحث السادس الطرق اليت إذا اتبعناها أضاءت التقوى قلوبنا،
ويتحقق ذلك ابلتعرف إىل هللا ،وعبادته وحده ال شريك له ،والتفكر يف خلقه،
والتفقه يف النصوص املتحدثة عن أهوال القرب ،وأهوال يوم القيامة ،واإلكثار من ذكر
هللا تعاىل.
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وبينت يف املبحث السابع مدى عناية اإلسالم واملسلمني ابلتقوى ،وبينت يف
سبعة مطالب كيف وصاان هللا ورسله وأنبياؤه ابلتقوى ،وأوردت كثريا من النصوص
اآلمرة ابلتقوى ،كما أوردت وصية أهل العلم هبا ،وما قاله الشعراء يف هذا الباب.
وحذرت يف املبحث الثامن من إشغال املرء نفسه ابحلديث عما يفعله متقيا به
ربه ،وهي املسألة املعروفة بتزكية النف .
وبينت يف املبحث التاسع مدى حاجة التقوى إىل الصرب ،فالناس مع الصرب
والتقوى أربعة أقسام.
واملبحث العاشر يف عظم جرم الذين إذا أمروا ابلتقوى أخذهتم العزة ابإلمث.
واملبحث احلادي عشر يدعو إىل أتسي األعمال على التقوى.
وبني املبحث الثاين عشر أنه لي من التقوى الغلو يف العبادة.
ودعوت يف املبحث الثالث عشر املسلمني إىل التعاون على الرب والتقوى.
واملبحث الرابع عشر فصل طويل يتحدث عن فضل التقوى وعظم قدرها ،وفيه
عشرون مطلبا ،وبينت يف هذه املطالب أن التقوى أعظم اخلصال اليت جتمع بني
خريي الدنيا واآلخرة ،والتقوى تشرح الصدور ،وابلتقوى حيبنا هللا ،ويتقبل أعمالنا،
وهبا حنظى بوالية احلي القيوم ،وابلتقوى تعظم درجاتنا عند ربنا ،وننال بشرى ربنا يف
احلياة الدنيا واآلخرة ،وجيعل هللا لنا ابلتقوى فرقاان ،وجيعل لنا فرجا وخمرجا ،وابلتقوى
حنظى بلباس هو خري من اللباس الظاهري ،وابلتقوى ننجو من النار ،وحنظى جبنات
النعيم يف يوم الدين.
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ويف املبحث اخلام عشر وهو املبحث األخري أوردت سري وأخبار طائفة من
املتقني من األولني واآلخرين ،وسرية هؤالء تظهر أن اللحمة اليت جتمعهم على
اختالف الزمان وتباعد املكان واحدة ،فكلهم اختذوا هللا راب ،وعبدوه حق عبادته،
وكلهم امتألت قلوهبم مبخافة هللا وخشيته ،وكلهم خافوا انر هللا ،وطلبوا جنته ،وكلهم
يف اآلخرة من الناجني من النار ،الفائزين جبنات النعيم.
أسأل هللا تعاىل أن أيجرين فيما كتبت ،وأن يرزقين ومن قرأ هذا الكتاب التقوى،
وأن ينفع به عباده ،إنه مسيع قريب جميب ،وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.
عمر سليمان عبد هللا األشقر
عمان – األردن
االثنني  11من شوال 1341هـ
 02أيلول 0212م
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املبحث األول
التعريف ابلتقوى
املطلب األول
التقوى يف لغة العرب

نقل ابن منظور يف معجمه الكبري [لسان العرب ]124 – 121 /4 :عن ابن
األعرايب أن :التُّقاة ،والتقية ،والتقوى ،واالتقاء مبعىن واحد ،وبني ابن منظور أن معىن
وقاه هللا وقيا ووقاية :صانه ،تقول :وقيت الشيء أقيه :إذا صنته وسرتته من األذى،
وتوقى ،واتقى مبعىن .والوقاء والوقاء والوقاية :كل ما وفيت به شيئا ،ووقاك هللا شر
فالن وقاية ،أي :حفظك ،وقال أبوبكر :رجل تقي ،وجيمع أتقياء ،معناه أنه موق
نفسه من العذاب واملعاصي ابلعمل الصاحل ،ويف احلديث« :كنا إذا امحر البأس
اتقينا برسول هللا "أي" جعلناه وقاية لنا من العدو قدامنا ،واستقبلنا العدو به،
وقمنا خلفه ،وقال أفنون التغليب:
لعم رررا ي ررا ي ررديف القر ر

ي ررف يتقر ر

إذ ه ر ر ر ررو اعر ر ر ر ر لر ر ر ر ر هللا وا ي ر ر ر ررا

املطلب الثاين
تعريف التقوى يف االصطالح
ق ــال ش ــيخنا الشـ ــيي عب ــد هللا العزيـ ــز ب ــن عب ــد هللا ب ــن ابز رمح ــه هللا" :تق ــوى هللا
سبحانه ،هي عبادته ،بفعل األوامر وترك النـواهي عـن خـوف مـن هللا وعـن رغبـة فيمـا
عنــده ،وعــن خشــية لــه ســبحانه ،وعــن تعظــيم حلرماتــه ،وعــن هبــة صــادقة لــه ســبحانه
ولرسوله [ "هاضرة نشرهتا جملة البحوث اإلسالمية ،الرايض ،العدد.]91 :
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وه ــذا تعري ــف ج ــامع للتق ــوى يف الش ــرع ،ف ــالتقوى تك ــون بعب ــادة هللا تع ــاىل بفع ــل
الواجبات واملستحبات ،وتـرك احملرمـات واملكروهـات الصـادرة عـن خـوف هللا وخشـيته
وهبتــه ،قــال تعــاىل{ :وإِ اَّيف فَرراتارق ِ
ون} [البقــرة ]31 :وقــال ســبحانهَ { :واتارقرروا
َ َ

يرويا تررجعو َن فِي ِ إِ ََل اِ
اّلل} [البقرة.]011 :
َْ ً ْ َ

والتقــوى الــيت يف القلــب ليســت قاصــرة علــى اخلــوف واخلشــية ،فقــد عــداها شــيخنا
إىل اخلــوف واخلشــية والرغبــة فيمــا عنــد هللا ،وإىل تعظــيم حرمتــه ،وهــذا صــحيح ،ف ـ ن
التقــوى هــي جممــوع مــا يف القلــب مــن خــوف هللا وخشــيته وتــوقريه و وتعظيــه ومراقبتــه،
وطلب ما عنده.
وقد قصر بعض أهل العلم يف تعريف التقـوى عنـدما قصـروها علـى فعـل املـأمورات
وتــرك املنهيــات ،ومــن ذلــك قــول أيب عبــد هللا التونســي" :حقيقــة التقــوى عبــارة عــن
امتثال املأمورات واجتناب املنهيات" [بصائر ذوي التمييز.]092 /9 :
ف ن قصرها على فعل املأمورات وترك املنهيات ،ومل يذكر ما حل يف القلب منها.
ومن التعريفات اليت قصرت يف تعريف التقوى تعريف اخلليفة الراشد عمر بـن عبـد
العزيــز  ،ف نــه قــال" :التقــوى تــرك مــا حــرم هللا ،وأداء مــا افــرتض هللا" [املطلــع علــى
أبـواب املقنــع :ص ،]11ومنهــا تعريــف الكفــوي حيــث قــال" :املتقــي يف عــرف الشــرع
اسـم ملــن يقـي نفســه عمـا يضــره يف اآلخــرة ،وهـو الشــرك املفضـي إىل العــذاب املخلــد"
[الكليــات :ص  .]41فقــد قصــر التعريــف األول التقــوى علــى تــرك احملرمــات وفعــل
الف ـرائض ،ومل يــذكر مــا يف القلــب ،والتعريــف الثــاين قصــرها علــى الشــرك املفضــي إىل
العذاب.
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ومن التعريفات احلسنة للتقوى ما عرفها به الراغب األصفهاين ،ف نه قال" :التقوى
جعل النف يف وقاية مما خيـاف ،هـذا حتقيقـه ،مث يسـمى اخلـوف قرة تقـوى ،والتقـوى
خوفــا حســب تســمية مقتضــى الشــيء مبقتضــيه واملقتضــي مبقتضــاه ،وصــار التقــوى يف
تعارف الشرع :حفظ النف عما يؤمث ،وذلك برتك احملظور" [املفردات" .]942
ومـن أجـود مـا ورد يف تعريـف التقـوى مـا قالـه التـابعي طلـق بـن حبيـب ،ف نـه قــال:
"التقوى أن تعمل بطاعة هللا ،علـى نـور مـن هللا ،ترجـو ثـواب هللا ،وأن جتتنـب معصـية
هللا عل ــى ن ــور م ــن هللا خت ــاف عق ــاب هللا" [كت ــاب الزه ــد لعب ــد هللا ب ــن املب ــارك (ص
 ،)324فقرة ( )1434وجامع العلوم واحلكم( :ص  .])131فالتقوى هلا جنحان،
األول :فعــل الطاعــات ،والثــاين :اجتنــاب معصــية هللا ،وكالن ــا ص ــادر ع ــن نــور هللا،
ويريد ابلنور الدليل الذي أمر ابلطاعة ،وهنى عن املعصية ،واملتقي يفعـل مـا فعلـه يريـد
ثواب هللا عز وجل ،ويرتك ما هني عنه يريد النجاة من عذاب هللا.
ومن التعريفات اجلميلـة للتقـوى الـيت ذكرهـا بعـض املتـأخرين" :التقـوى هـي اخلـوف
من اجلليل ،والعمل ابلتنزيل ،والقناعة ابلقليل ،واالستعداد ليوم الرحيل".
املطلب الثالث
ين التقوى أن تعبد هللا يجاء جنت وخوف انيه
زعــم بعــض العبــاد والزهــاد الــذين قــل حظهــم مــن العلــم الشــرعي أهنــم يعبــدون هللا
تعاىل لذاته ،وال يعبدونه خوف انره ،وال رجاء جنته ،وخطؤهم من وجوه:
األول :أهنم خالفوا ما أمر هللا تعاىل به ،فقد أمران ربنا تبارك وتعـاىل أن نتقـي انره،
ااي الاِِت َو ود َها
ونتقي أهوال يوم القيامة ،قال تعاىل{ :فَاتارقوا الن َ
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ِ
راي }[البقــرة ،]03 :وقــالَ { :واتارقرروا يَر ْوًيررا ال ََتْ ر ِيف َر ْق ر
الناررا َوا ِْ َار َ

َعر ْرن

َر ْق ٍ َشيرئًا} [البقرة ،]31 :وقال{ :واتارقوا الن ا ِ ِ ِ
ين} [آل
ْ
َ
َ
ااي ال ِرِت أعر اد ْ ل ْل َاراف ِر َ
عمران.]141 :

ِ اِ
ين
وأخربان ربنا – عز وجل – أنه أعد للمتقني جنات النعـيم ،فقـال{ :لَا ْرن الري َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ين
اتار َقر ْروا َيَّارمر ْره َْر ْره ر َررف ير ْرن فَر ْو َمررا ر َررف اي ْبنياررة} [الزمــر .]02 :وقــال{ :للارري َ
اتار َقر ر ْروا ِع ْن ر ر َد َينَِِر ر ْره َجنار ررا ََتْر ر ِرف ِير ر ْرن َ ْتِ َمر ررا األََْر َمر رراي} [آل عم ـ ـران  ]19وق ــال:
{و ِس َ ا ِ
ين اتار َق ْوا َيَّارم ْه إِ ََل ا ْْلَن ِاة زَي ًرا} [الزمر .]24
َ
يق الي َ
فل ــوال أن هللا تع ــاىل يعل ــم أن م ــا أط ــال ب ــه احل ــديث ع ــن اجلن ــة والرتغي ــب فيه ــا،
واحلديث عن النار ،والرتهيب منها هو الذي يصلح عباده ،ملا حدثنا طويال عنهما.
الثــاين :أن الرســل  والرســل واألنبيــاء الســابقني ،وأصــحاب رســول هللا  فمــن
بعدهم كانوا مجيعا يطلبون اجلنة ،وخيافون النار ،فقد قال رب العزة هدث عن األنبيـاء
ِ
اتَْير ر َررا ِ َويَ ر ْدعوَرنَا َي َبًررا َوَيَهبًررا َوَ رراَوا لَنَررا
ُررا ِيعو َن ِيف ْ
الســابقني {إَارمر ْره َ رراَوا ي َ
ِ
ي} [األنبياء.]12 :
َخاش ِع َ
وعندما قال أحد الصحابة للرسول  :وهللا ما أحسن دندنتك وال دندنـة معـاذ،
ولكــين أتشــهد مث أقــول« :اللمرره إين أسررال اْلنررة وأعرروذ َّ ر يررن النرراي» قــال لــه

الرسول « :حوْا َدَدن» [مسند اإلمام أمحد.]19111 ،
فهــؤالء اختطـوا طريقــا خمالفــا لطريــق الرســل واألنبيــاء واملــؤمنني ،ومــا أسـوأ أن خيــت
العبد طريقا خمالفا لطريق هؤالء على مر التاريي واألزمان وهؤالء هم الفائزون السعداء
ِ
الذين قال هللا تعاىل فيهم{ :فَ َم ْن ز ْحي َ
ِح َع ْن الناا ِي َوأ ْدخ َ
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راز} [آل عمـران ،]119 :وقــال فــيهم{ :تِْلر َ ا ْْلَناررة الار ِرِت َرروِي
ا ْْلَنارةَ فَر َقر ْد فَر َ

ِين ِعب ِ
اد َان َي ْن َ ا َن تَِقيًّا} [مرمي.]34 :
ْ َ

الثالــث :أن هــؤالء بســبب قلــة علمهــم ظنـوا أن هنــاك يف يــوم الــدين نعيمــا خارجـا
عــن اجلنــة ،وأن هنــاك شــقاء خارجــا عــن النــار ،وهــذا غــري صــحيح ،فــأعظم نعــيم أهــل
اجلنــة رؤيــة رهبــم تبــارك وتعــاىل ،وأعظــم شــقاء أهــل النــار حرمــاهنم مــن رؤيــة هللا تبــارك
وتعاىل.
الرابــع :الــذين يغفلــون عــن العبــادة طلبــا للجنــة ،وخوفــا مــن النــار ،يضــعف عنــدهم
التعبد هلل تعاىل ،فالعبادة رغبا ورهبا ،تقوي الباعث على التعبد ،فاملتقون الذين فقهوا
عن هللا تعاىل ،يسهرون ليلهم ،ويكثرون من االستغاثة ابهلل أن يدخلهم جنته ،ويقيهم
انره ،تبــارك وتعــاىل ،وامســع إىل مــا خــوف هللا بــه عبــاده ،وتــدبره وانظــر أثــره يف قلبــك
ف تَرتراقو َن إِ ْن َ َق ْرُتْ يَر ْوًيا َْا َع الْ ِولْ َدا َن ِشيبًا} [املزمل.]12 :
{فَ َا ْي َ
اخلــام  :التقــوى أن بعــل بيننــا وبــني عــذاب هللا وقايــة مــن فعــل الصــاحلات وتــرك
السيئات كما يف احلديث الذي رواه عدي بن حامت ،قال :قال مسعت رسول هللا ،
يقول« :اتقوا الناي ولو َّش ِنق متر » [البخاري ،1312 :مسلم.]1213 :
املطلب الراَّع
يوضع التقوى القلب
حتدثت فيما سبق عـن األعمـال الـيت أمـر هللا هبـا عبـاده ليكونـوا مـن املتقـني ،وهـذه
األعمــال مــن الصــالة والزكــاة والصــرب والوفــاء ابلعهــد وحنوهــا ال بــد أن تقــوم علــى مــا
امتأل به القلب من خمافة هللا وتعظيمه وتوقريه ،فالعمل إن خال مما
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استقر يف القلوب ،فال يكـون مـن التقـوى يف شـيء ،فالـذي ينفـق املـال ال يريـد بـه
هللا ،والــذي يرائــي بصــالته ،والــذي يفــي ابلعهــد حفاظــا علــى شــرفه ومروءتــه ،أعمالــه
ليست من التقوى يف شيء.
اّللَ إِ ان ا
يدلُّنا على ذلك أن مكان التقوى القلب ،قال تعـاىلَ { :واتارقوا ا
اّللَ َعلِريه

درردوِي} [املائــدة ]2 :أمــر هللا – تبــارك وتعــاىل – عبــاده املــؤمنني ابملواظبــة
َِّر َيا ِ ال ُ
علــى التقــوى ،مث أعلمهــم أنــه يعلــم مــا يف صــدروهم مــن األس ـرار واخل ـواطر ،وقــد هنــى
رسـولنا  عــن األعمــال الــيت توقــع البغضــاء والشــحناء بــني العبــاد ،وأم ـران أن نكــون
عباد هللا إخواان ،وهناان عـن ظلـم إخواننـا وخـذالهنم واحتقـارهم ،وأخـربان أن التقـوى يف
القلــوب ،فقــال« :ال اسرردواال وال تناجشررواال وال تبا الررواال وال تررداَّرواال وال يبررع
َّعالاه على َّيع َّعر ٍ ال و وَروا عبراد هللا إخرواانًال املُرله أخرو املُرلهال ال يهلمر
وال خييلر ال وال رقرررهال التقرروى هاهنررا» ويشــري إىل صــدره ثــالث مـرات[ .مســلم عــن
أيب هريرة.]0933 :
قــال النــووي" :قولــه « : التقرروى هررا هنررا» ويشــري إىل صــدره ثــالث مـرات ،ويف

رواية« :إن هللا ال ينهر إَل أجُاد هال ولان ينهر إَل لوَّاه» [مسلم]0933 :
معىن الروايـة األوىل أن األعمـال الظـاهرة ال حيصـل هبـا التقـوى ،وإمنـا حتصـل مبـا يقـع
يف القلــب مــن عظمــة هللا تعــاىل وخشــيته ومراقبتــه" [شــرح النــووي علــى مســلم/13 :
.]13
رال
رب العـزة يف اهلـدي الـذي حنـره أصـحاب رسـوله  يف احلـج{ :لَ ْرن يَرنَ َ
وقال ُّ

اّلل ِويما وال ِدياؤها ول ِ
َا ْن يَرنَال التار ْق َوى ِي ْنا ْه} [احلج.]42 :
اَ َ َ َ َ َ
فاهلل تبارك وتعاىل ال يصل إليه اللحوم واجللود والدماء ،وإمنا يصل إليه سبحانه ما
يقع يف قلب العبد وهو يقدم اهلدي واألضحية من تعظيم لرب
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ِ
ارَها لَار ْره لِت َار ِنرَّللوا ا
اّللَ
العــزة ســبحانه ،ولــذلك قــال يف آخــر اآليــة َ { :ر َيل َ َسره َ

ِ
ي} [احلج.]42 :
َعلَى َيا َه َدا ْه َوََّ ِن
ش ْر الْم ْحُنِ َ
املطلب اتاي
املقدود األعهه ين العبادا

قيق التقوى يف القلوب

يقــول فضــيلة الشــيي عبــد العزيــز بــن همــد آل الشــيي بعــد أن حتــدث عــن أعمــال
احلج" :لي املقصود من احلج تلك األعمال فق  ،ولي املراد جمرد إتعاب البدن أو
بذل املال ،إمنا املقصود األعظم هو حتقيق التقوى ،وما حيصل يف القلب ويقوم به من
معاين العبودية واخلضوع واالنقياد ألمر هللا وتعظيم شعائره ،يقول هللا تعـاىلَ { :ذلِر َ

وين يرع ِهنه َشعائِر اِ
اّلل فَِإَار َما ِي ْن تَر ْق َوى الْقل ِ
وب} [احلج ،]40 :ويقول جل وعال:
ََ ْ َ ْ َ َ

ال
رث َوال فُرو ََ َوال ِجر َد َ
ض فِي ِم ان ا ِْرَ اج فَرال َيفَ َ
ويا فَ َم ْن فَر َر َ
{ا َِْ ُج أَ ْشمر اي ْعل َ
ِ
اّلل وتَرياودوا فَِإ ان َخ ْيرر الر اي ِاد التار ْقروى واتارق ِ
رون ََّي
ِيف ا َِْ ِنج َوَيا تَر ْق َعلوا ي ْن َخ ٍْْي يَر ْعلَ ْم ا َ َ
َ َ
َ
أ ْوِِل األَلْبَ ر ِ
راب} [البق ــرة ،]112 :ويق ــول  كمـ ـا يف ص ــحيح مس ــلم« :إن هللا ال
ينه ررر إَل ص رروي ه وال إَل أل ررواَاهال ولا ررن ينه ررر إَل لر روَّاه وأعم ررالاه» [جمل ــة
البحوث اإلسالمية ،الرايض ،العدد ،91 ،ص .]13
وينبغــي للعبــد إن أمــر ابلتقــوى أن خيفــزه ذلــك إىل االنــدفاع إىل العمــل بطاعــة هللا،
وتـرك معصـيته ،وهـذا مـنهج قـرآين واضــح املعـامل ،فـالقرآن أمـر بتقـوى هللا ،مث هنـى عمــا
بقـي مـن الـراب ،ويف آيــة أخـرى هنـى عــن أكـل الـراب أضــعافا مضـاعفة مث أمـر بتقــوى هللا
اِ
َينروا اتارقروا ا
اّللَ َوذَيوا َيرا ََِّقر َ ِي ْرن ال نِررَاب}
ين َ
عز وجل ،قـال تعـاىلََّ { :ي أَيُر َمرا الري َ
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اِ
راع َقةً
َينرروا ال َْْ لرروا الر نِررَاب أَ ْ
ضر َرعافًا ُي َ
الر َ
ين َ
[البقــرة ،]021 :وقــالََّ { :ي أَيُر َمررا ال ري َ
َواتارقرروا ا
اّللَ ل ََعلاا ر ْره تر ْقلِح ررو َن} [آل عم ـران ]142 :وهنــى ع ــن التع ــاون علــى اإلمث
والعــدوان وأمــر بتقــوى هللا فقــال{ :وال تَرعرراوَوا َعلَررى ا ِِ ِْو والْعر ْدو ِ
ان َواتارقرروا ا
اّللَ}
َ َ
َ ََ
[املائــدة ]0 :وأم ـران هللا أن نقــول القــول الس ــديد ،وأم ـران قبــل ذلــك ابلتقــوى ،فق ــال

ا ِ
َين ر رروا اتارق ر رروا ا
اّللَ َو ول ر رروا َر ر ر ْروًال َس ر ر ِردي ًدا })07
ين َ
س ـ ــبحانهََّ { :ي أَيُر َم ر ررا ال ر رري َ
[األحزاب.]22 :

املطلب الُاد
تعريف القرَن العهيه ابملتقي
حتـ ــدث القـ ــرآن طـ ــويال عـ ــن املتقـ ــني ،فـ ــأخرب عـ ــن صـ ــفاهتم وأعمـ ــاهلم ،وط ـ ـريقهم،
ومصريهم ،ما أعد هلم يف جنات النعيم.
وسأكتفي ابحلديث عن ثالثة نصوص قرآنية حتدث هللا فيها عن املتقني.
أوال :حديث هللا تعاَل عن املتقي يف يطلع سوي البقر :
املوضــع األول الــذي حتــدث هللا فيــه عــن املتقــني مطلــع ســورة البقــرة ،قــال تعــاىل:
اِ
ِ ِ
ْاتَ رراب ال يي ر ِ ِ
{َ * َذلِر ر َ ال ِ
ين ير ْنِين ررو َن ِابلْغَْي ر ِ
رب
رب فير ر هر ر ًدى لنلْمتاق ر َ
ري * ال رري َ
َْ َ
وي ِقيمو َن ال ا ِ
اِ
ِ
ين ير ْنِينرو َن ََِرا أَْر ِي َل إِل َْير َ َوَيرا أَْر ِي َل
َ
دال َوِمارا َيَز رْنَراه ْه ينققرو َن * َوالري َ
ِي ْن َر ْبلِ َ َوِابآلخ َررِ ه ْره يوِنرو َن} [البقـرة ]3- 1 :وبعـد أن عـرف هللا تعـاىل هبـم،
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حكم علـيهم أبهنـم علـى هـدى مـن رهبـم ،وأهنـم هـم املفلحـون {أ ْولَئِر َ َعلَرى هر ًدى
ِني ْن اينَِِ ْه َوأ ْولَئِ َ ه ْه الْم ْقلِحو َن} [البقرة.]9 :
وقــد أخــربان ربنــا يف اآلايت الســابقة أن الكتــاب الــذي أنزلــه هــدى للمتقـني ،ألهنــم
ه ــم ال ــذين ينتفع ــون هب ــداه دون بقي ــة اخلل ــق ،وأخ ــربان أن املتق ــني ه ــم ال ــذين يؤمن ــون
ابلغيب ،واإلميان من عمل القلب ،ويقيمون الصالة ،وينفقون مما رزقهم رُّهبم ،وهذان
من األعمال الظاهرة ،ويؤمنون مبا أنزل هللا إىل رسوله  ،وجبميـع مـا أنـزل إىل أنبيائـه
ورسله ،وأخربان أهنم يؤمنون ابآلخرة إمياان قاطعا ال شك فيه.
اثَيا :حديث هللا تعاَل عن املتقي يف َية الَّلل ين سوي البقر :
ب ول ِ
ِ
ِ
َار ان
قال هللا تعاىل{ :لَ ْري َ الْ ِ ا
رَّلل أَ ْن تر َولُروا وج َ
روها ْه بَر َ ال َْم ْشر ِرَ َوال َْمغْر ِر ِ َ
ّلل والْي رروِم ِ
ِ
اآلخر ِر والْمالئِ َار ِرة وال ِ
ْاتَر ِ
رال َعلَررى
ري َوَتَررى ال َْمر َ
الْر ِ ا
راب َوالنابِيِنر َ
رَّلل َير ْرن َ
َير َرن ِاب ا َ َ ْ
َ
َ َ
ُربِي ِ وال ا ِ
حبِ ِ ذَ ِوف الْقررى والْيرتَرايى والْم ِ
الرَ ِ
ي َوِيف نِ
رام
ُرائِل َ
ُرا َ
راب َوأَ َ َ
ن
ي َواَّْ َرن ال ا َ
َْ َ َ َ َ َ َ
ِ ِِ
اهدوا وال ا ِ
ْس ِاء َوال ا
الر ار ِاء
ال ا
ين ِيف الْبَا َ
دال َ َوَتَى ال ايَ ا َ َوالْموفو َن َّ َع ْمده ْه إِ َذا َع َ َ
داَّ ِر َ
ِ
ِ اِ
ص َد وا َوأ ْولَئِ َ ه ْه الْمتراقو َن} [البقرة.]112 :
َوح َ
ين َ
ي الْبَاْ ِ أ ْولَئ َ الي َ

وقــد ذكــر ربنــا – تبــارك وتعــاىل – يف هــذه اآليــة األعمــال الــيت تــدخل يف مســمى
الرب ،وأخرب يف خامتتها أن القائمني هبذه األعمال هم املتقون.
وإذا أنــت نظــرت يف هــذه األعمــال الــيت هــي أعمــال املتقــني وجــدهتا شــاملة للــدين
كله ،وميكن أن نعنون هلذه األعمال بثالثة عناوين رئيسة:
األول :العقيــدة ،وهــي الــيت قــال ربنــا – تبــارك وتعــاىل – فيهــا {يررن َيررن ِاب اِ
ّلل
َ ْ ََ

والْيروِم ِ
اآلخ ِر والْمالئِ َا ِة وال ِ
ْاتَ ِ
ي}.
اب َوالنابِيِن َ
َ َْ
َ
َ َ
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والثاين :األعمال الظاهرة ،وذكر منها إنفاق املال يف جماالته املتعددة ،وذكر إنفاقه
عل ــى ذوي الق ــرت واليت ــامى واملس ــاكني واب ــن الس ــبيل والس ــائلني ويف الرق ــاب ،أي :يف
إعتاق العبيد ،وحتريرهم ،وإقام الصالة ،وإيتاء الزكاة.
والثالــث :األخــالق الكرميــة ،وذكــر منهــا خلقــني :األول :الوفــاء ابلعهــد ،والثــاين:
الصرب يف البأساء والضراء وحني البأس.
وحكم يف ختام اآلية أن الذين يقيمون هذه األعمال هم الصادقون الداخلون يف
املتقني.
اثلثاً :املوضع الثالث يف سوي َل عمران:
واملوضع الثالث الذي حتدث فيه ربنا عن املتقني يف سورة آل عمران ،فقد أمران
ربُّنا تبارك وتعاىل يف ذلك املوضع أبن نسارع إىل مغفرة من ربنا ،وجنة عرضها

السماوات واألرض أعدت للمتقني { َو َسا ِيعوا إِ ََل َيغْ ِق َرٍ ِني ْن ايَِّنا ْه َو َجن ٍاة َع ْرض َما
ِ ِ ِ
ي } [آل عمران ،]144 :مث عرفنا ابملتقني ببيان
ال ا
ُ َم َوا َواأل َْيض أع اد ْ للْمتاق َ
اِ
ُ ار ِاء َوال ا
ال ار ِاء
ين ير ْن ِققو َن ِيف ال ا
األعمال اليت يقومون هبا ،فقال تعاىل{ :الي َ
ِ
اِ
ِ
ِ
ي َع ْن الناا ِ َو ا
ين إِذَا فَر َعلوا
ي الْغَْي َ
اّلل ِر ُ
ب الْم ْحُنِ َ
ظ َوال َْعاف َ
َوالْ َااظ ِم َ
ي * َوالي َ
فَ ِ
ِ
ِ ِِ
وب إِالا
ُم ْه ذَ َ روا ا
اح َ
اّللَ فَ ْ
استَرغْ َقروا ليَوَ ْه َوَي ْن يَرغْقر ال ُيَ َ
شةً أ َْو ظَلَموا أََْرق َ
اّلل وَ ي ِ
د ُروا َعلَى َيا فَر َعلوا َوه ْه يَر ْعلَمو َن} [آل عمران .]149 -143
ا َْ

وذكر هللا تعاىل يف هذه اآلايت أن أعمال املتقني أربعة ،األول :إنفاقهم املال يف
السراء والضراء ،وهذا عمل مايل من أعمال الظاهر ،والثاين والثالث عمالن
أخالقيان ،ونا كظم الغيب والعفو عن الناس ،الرابع :أهنم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا
أنفسهم استغفروا لذنوهبم.
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ويظهر من هذا العرض الذي قدمناه أان التقوى شاملة ملخافة هللا اليت تدفع
صاحبها للقيام بكل األعمال الصاحلة اليت أمر هللا تبارك وتعاىل هبا ،وترك األعمال
السيئة اليت هنى هللا عنها.
املطلب الُاَّع
حاجتنا للتقوى يف اآلخر
أمـران هللا ابلتــزود يف الــدنيا ألســفاران ،وأخــربان أن خــري مــا نتــزود بــه آلخرتنــا التقــوى
{وتَرياودوا فَِإ ان َخ ْيرر ال اي ِاد التار ْقوى واتارق ِ
ون ََّي أ ْوِِل األَلْبَ ِ
اب} [البقرة.]112 :
ََ
َ َ
َ

والتقـوى هــو خـري زاد إىل دار املعــاد ،والتقـوى اإلميــان والعمـل الصــاحل املنبعـث عــن
خمافة هللا ،والرغبة إليه.
فالذي أييت يف يوم القيامة ابإلميان والعمل الصاحل ،وتـرجح حسـناته بسـيئاته ،فقـد
أعطي احلظ العظيم ،وفاز يف يوم الدين ،وعلى املرء أن يكون دائم االستعداد للرحيل
من احلياة ،ف نه ال يدري مىت يفاجئه املوت.
تر رريود ير ررن التقر ررى فإَ ر ر ال تر ررديف إذا جر ر ان لير ر هر ر تع ررير إَل القا ررر
فارره صررحيم يررا يررن ررْي علِن رة و رره علير ر ع ررا حينر راً ي ررن ال رردهر
املبحث الثاين
هللا تعاَل أه التقوى
راء ا
اّلل
هللا تعــاىل أهــل التقــوى دون سـواه ،قــال تعــاىلَ { :وَيررا يَر ْي رو َن إِالا أَ ْن يَ َ
شر َ

ه ر َرو أ َْهر ر التار ْق ر َروى َوأ َْهر ر ال َْمغْ ِق ر َررِ} [امل ــدثر ،]93 :ق ــال اب ــن عب ــاس{" :أ َْهر ر
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التار ْق َوى َوأ َْه ال َْمغْ ِق َرِ} يقول هللا تعاىل :أان أهل أن أتقى ،فـ ن عصـيت ،فـأان أهـل
أن أغفر" [عمدة احلفاظ للسمني احليب.]413 /3 :
ي القـاهرة
وهللا – سبحانه  -أهل التقوى ألنه العظـيم ،الـذي ال أعظـم منـه ،القـو ُّ
الــذي ال أح ــد أق ــوى من ــه ،وه ــو العزي ــز ال ــذي ال يغلب ــه أح ــد ،وه ــو قي ــوم الس ــماوات
واألرض ومــن فــيهن ،وهــو الواحــد األحــد ،الفــرد الصــمد ،الــذي مل يلــد ،ومل يولــد ،ومل
يكن له كفوا أحد.
وهو الذي بيده ملكوت السماوات واألرض ،ال ميلك أحد معه شيئا ،وكل العباد
ســيهلكون ،وســريث هللا األرض مجيعــا ،وهــو العــامل مبــا يف الســماوات واألرض ،ومــا
بينهما ،ال خيفى عليه شيء يف األرض وال السماء.
فهو وحده أهل أن يتقى ،وختشع له قلوب العباد سبحانه ،وترجـى رمحتـه ،وخيـاف
عذابه.
وإذا أن ــت قارن ــت م ــا خت ــاف يف ال ــدنيا م ــن األع ــداء واألهـ ـوال واملص ــائب العظ ــام
أبه ـوال اآلخــرة ،جتــد أن مــا ختشــاه مــن أه ـوال الــدنيا زائــل ذاهــب ،أمــا هللا فلــه الــدنيا
واآلخرة ،وأنت راجع إليه ،فال تنجو من عذابه أبدا.
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املبحث الثالث
لمة التقوى
املطلب األول
لمة التقوى ال إل إال هللا

أثــىن هللا – تبــارك وتعــاىل - :علــى الصــحابة الــذين التزمـوا بكلمــة التقــوى يف عــزوة
احلديبيــة ،قــال تعــاىل{ :إِ ْذ جع ر الار ِريين َ َقررروا ِيف رلرروَِِه ا ِْ ِميا رةَ َِ يا رةَ ا ْْل ِ
اهلِيار ِرة
َ
ْ َ
َ
ََ َ
ِ
ِ
ِِ
فَاََْري َل ا ِ
َحر اق
اّلل َساينَرتَ َعلَى َيسول َو َعلَى الْم ْنينِ َ
َ
ي َوأَل َْيَيم ْه َ ل َمرةَ التار ْق َروى َوَ راَوا أ َ
ٍ ِ
ََِا وأ َْهلَ َما وَ ا َن ا ِ
يما} [الفتح.]03 :
اّلل َّا ِن َش ْ ء َعل ً
َ
َ

واملراد ابلذين كفروا الذين جعلوا يف قلوهبم احلمية محية اجلاهلية كفار قـري الـذين
أخذهتم احلمية ،فخرجوا متعـالني مسـتكربين ،وأص ُّـروا علـى منـع الرسـول  وأصـحابه
من الوصول إىل احلرم وأداء العمرة ،وعنـدما كتبـوا العهـد بيـنهم وبينـه رفضـوا أن يكتبـوا
"هــذا مــا قاضــى عليــه همــد رســول هللا" فــأنزل ســكينته علــى رس ـوله وعلــى امل ـؤمنني،
وألــزمهم كلمــة التقــوى ،وهــي قــول :ال إلــه إال هللا ،فعــن أيب بــن كعــب عــن النــيب 
{ َوأَلْر َريَيم ْه َ لِ َم رةَ التار ْقر َروى} [الفــتح ]03 :قــال« :ال إل ر إال هللا» [قــال الرتمــذي

( :)4039هــذا حــديث غريــب ال نعرفــه مرفوعــا إال مــن حــديث احلســن بــن قزعــة،
وحكم الشيي انصر الدين األلباين عليه ابلصحة .صحيح الرتمذي.]0324 :
وق ــال اب ــن عب ــاس يف قول ــه تع ــاىلَ { :وأَلْ ر َريَيم ْه َ لِ َمر رةَ التار ْق ر َروى} [الف ــتح]03 :

"شــهادة أن ال إلــه إال هللا" [وصــححه هقــق ابــن كثــري ]303 /9 :وقــال مبثــل هــذا
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الق ــول عل ــي واب ــن عم ــر وعط ــاء ب ــن أيب رابح ،واملس ــور ،وس ــعيد ب ــن جب ــري ،وعط ــاء
اخلراساين ،والزهري ،وقتادة[ .ابن كثري.]302 /9 :
املطلب الثاين
فال

لمة التقوى

وكلمة التقوى اليت هي (ال إله إال هللا) أفضل كلمـة ،هبـا يعصـم املـرء دمـه ومالـه يف
دولــة اإلســالم  ،ويف ذلــك يقــول الرســول « :يررن ررال :ال إل ر إال هللاال و قررر َررا

يعبد ين دون هللاال حرم يال ودي ال وحُاَّ على هللا» [مسلم.]04 :
والذي يقول :ال إلـه إال هللا خالصـا مـن قبلـه يـدخل اجلنـة ،فعـن عثمـان قـال :قـال
رسول هللا « :ين يا وهو يعله أن ال إل إال هللا دخ اْلنة» [مسلم.]03 :
وعن عبادة بن الصامت قال :مسعت رسول هللا  يقول« :ين شرمد أن ال إلر

إال هللال وأن حممداً يسول هللاال ح ارم هللا علي الناي» [مسلم.]01 :
ويـ ُّ
ـدل علــى مــدى فضــل ال إلــه إال هللا حــديث البطاقــة الــذي يرويــه عبــد هللا بــن
عمــرو قــال :قــال رســول هللا « :يدرراح َّرجر يررن أيررِت علررى يؤو اتالئررق يرروم
القيايررةال فينشررر لر تُررعة وتُررعون سرراالًّال ر سررا ٍن ينمررا ير ُد البدرررال و يقررال:

أتناررر يررن هرريا شرريئاً؟ فيقررول :ال َّي يبال فيقررال :أل ر عرريي أو حُررنة؟ فيمرراب
الرج ر ال فيقررول :الال فيقررالَّ :لررىال إن ل ر عنرردان حُررنةال وإَ ر ال ظلرره علي ر ال

فيهرج ل َّطا ة فيما أشمد أن ال إل إال هللا وأن حممداً عبده ويسول  .فيقولَّ :ي

يب ير ررا هر رريه البطا ر ررة ير ررع هر رريه الُر رراال ؟ فيقر ررال :إَ ر ر ال تهلر ررهال فتوضر ررع
الُاال يف اقة والبطا ة يف اقةال فطاشت الُاال ال وثقلت البطا ة»[ .قـال
هقق كتاب نضرة النعيم :1449 /3 :رواه الرتمذي ،ابب اإلميـان ( ،)0331أمحـد
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يف مس ــنده ( ،)014 /0اب ــن ماج ــه يف الزه ــد ب ــرقم ( .)3422وق ــال الش ــيي أمح ــد
شاكر يف تعليقه على (املسند) رقم ( :)1113إسناده صحيح].
وقد أرسل الرسول  بنعليه أاب هريرة  ، وقال« :اذهب َّنعلر ا هراتيال فمرن
ش رره
ليقررت يررن وياء هرريا اِررائن يشررمد أن ال إل ر إال هللاال يُررتيقناً َررا لب ر ال فب ِن
ابْلنة" [مسلم.]41 :
وأمر الرسول  بتلقني املوتى ال إله إال هللا ،ف نه من كـان آخـر كالمـه ال إلـه إال
هللا دخل اجلنة ،فعن أيب هريرة أن رسول هللا  :قال« :لقنوا يوات ه ال إل إال هللاال
فإَ ين ران َخرر الير ال إلر إال هللا عنرد املرو دخر اْلنرة يويراً يرن الردهرال

وإن أصاَّ ب ذل يا أصاَّ » [حكم عليه الشيي انصـر الـدين األلبـاين ابلصـحة،
وع ـ ـزاه إىل ابـ ــن حبـ ــان ،انظـ ــر :صـ ــحيح اجلـ ــامع ( )9192وخرجـ ــه يف اجلنـ ــائز12 :
واإلرواء.]312 :
وعن أيب هريرة أن رسول هللا  قال« :يا رال عبرد :ال إلر إال هللا رن لدراً
يررن لب ر ال إال فتحررت ل ر أَّررواب الُررماءال ح ر تقال ر إَل العررر ال يررا اجتنبررت

الابرائر» [حكـم عليــه األلبـاين يف صــحيح اجلـامع الصــغري ( )9331ابحلسـن ،وعـزاه
إىل الرتمــذي ،وخرجــه يف املشــكاة ( )0413والرتغيــب ( ])401 /0وســاق الشــيي
انصر الدين األلباين يف صحيح اجلامع [ ]1211 /0مجلة من األحاديـث فيهـا بيـان
فضل ال إله إال هللا.
اَّن القيه يبي فال لمة ال إل إال هللا:
قال ابن القيم – رمحه هللا تعاىل – مبينا فضل كلمة التقوى:
"أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،كلمة قامت هبا األرض والسماوات،
وفطــر هللا عليهــا مجيــع املخلوقــات ،وعليهــا أسســت امللــة ،ونصــبت القبلــة ،وألجلهــا
جــردت ســيوف اجلهــاد ،وهبــا أمــر هللا ســبحانه مجيــع العبــاد وهــي فطــرة هللا الــيت فطــر
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النــاس عليهــا ،ومفتــاح عبوديتــه الــيت دعــا األمــم علــى ألســن رســله إليهــا ،وهــي كلمــة
اإلسالم ،ومفتـاح دار السـالم ،وأسـاس الفـرض والسـنة ،ومـن كـل آخـر كالمـه :ال إلـه
إال هللا دخل اجلنة" [إعالم املوقعني.])3 /0( :
لمة التقوى ه الالمة الطيبة:
وكلمة التقوى اليت هي ال إله إال هللا ،هي الكلمة الطيبـة الـيت قـال هللا تعـاىل فيهـا:
اّلل يثَ ًال َ لِمةً طَيِبةً َ َ ٍ ٍ
َصل َما َاثَِّت َوفَر ْرع َمرا ِيف
{أََْ تَر َرى َ ْي َ
ف َ
ش َا َر طَيِنبَة أ ْ
ض َر َ
َ نَ
ب ا َ
ُ َم ِاء} [إبراهيم.]03 :
ال ا

قال ابن القيم رمحه هللا" :الكلمة الطيبة هـي شـهادة أن ال إلـه إال هللا" ،ف هنـا تثمـر
مجي ــع األعم ــال الص ــاحلة الظ ــاهرة والباطن ــة ،وك ــل عم ــل ص ــاحل مرض ــي هلل مث ــرة ه ــذه
الكلمة ،ويف (تفسري علي بن أيب طلحة) ،عن ابن عباس قال" :كلمـة طيبـة :شـهادة
أن ال إلــه إال هللا ،كشــجرة طيبــة ،وهــو املــؤمن ،أصــلها ثبــت :قــول ال إلــه إال هللا ،يف
قلب املؤمن ،وفرعها يف السماء ،يقول :يرفع به عمل املؤمن إىل السماء".
وقــال الربيــع بــن أن ـ " :كلمــة طيبــة هــذا مثــل اإلميــان فاإلميــان :الشــجرة الطيبــة،
وأصلها الثابت الذي ال يزول :اإلخالص فيه ،وفرعه يف السماء :خشية هللا" والتشبيه
ـح وأظهــر وأحســن ف نـه ســبحانه شــبه شــجرة التوحيــد يف القلــب
علــى هــذا القــول أصـ ُّ
ابلشجرة الطيبة الثابتة األصل الباسـقة الفـرع يف السـماء علـوا ،الـيت ال تـزال تـؤيت مثرهتـا
كـل حــني ،وإذا أتملــت هــذا التشــبيه رأيتـه مطابقــا لشــجرة التوحيــد الثابتــة الراســخة يف
القلب ،اليت فروعها من األعمال الصاحلة صاعدة إىل السماء.
وال تزال هذه الشجرة تثمر األعمال الصاحلة كـل وقـت ،حبسـب ثباهتـا يف القلـب،
وهبــة القلــب هلــا ،وإخالصــه فيهــا ،ومعرفتــه حبقيقتهــا ،وقيامــة حبقوقهــا ،ومراعاهتــا حــق
رعايتها ،فمن رسخت هذه الكلمة يف قلبه حبقيقتها اليت هي حقيقتهـا ،واتصـف قلبـه
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هبا ،وانصبغ هبا بصبغة هللا اليت ال أحسن صبغة منها ،فعرف حقيقة اإلهلية اليت يثبتها
قلبه هلل ،ويشهد هبا لسـانه ،وتصـدقها جوارحـه ،ونفـى تلـك احلقيقـة ولوازمهـا عـن كـل
ما سوى هللا ،وواطأ قلبـه لسـانه يف هـذا النفـي واإلثبـات ،وانقـادت جوارحـه ملـن شـهد
لــه ابلوحدانيــة طائعــة ســالكة ســبل ربــه ذلــال غــري انكبــة عنهــا ،وال ابغيــة سـواها بــدال،
كمــا ال يبتغــي القلــب ســوى معبــوده احلــق بــدال فــال ريــب أن هــذه الكلمــة مــن هــذا
القلــب علــى هــذا اللســان ال ت ـزال تــؤيت مثرهــا مــن العمــل الصــاحل الصــاعد إىل هللا كــل
وقــت ،وهــذ الكلمــة الطيبــة تثم ــر كلمــا كث ـريا طيبــا يقارن ــه عمــل صــاحل فريفــع العم ــل
ِ
دالِم
د َعد الْ َالِه الطايِنب َوال َْع َم ال ا
الصاحل الكلم الطيب ،كما قال تعاىل{ :إِل َْي يَ ْ

يَر ْرفَرعر ر } [ف ــاطر ]12 :ف ــأخرب س ــبحانه أن العم ــل الص ــاحل يرف ــع الكل ــم الطي ــب،

وأخرب أن الكلمة الطيبة تثمر لقائلها عمال صاحلا كل وقت.
واملقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد هبا املؤمن عارفا مبعناهـا وحقيقتهـا نفيـا وإثبـاق
متصفا مبوجبها ،قائما قلبـه ولسـانه وجوارحـه بشـهادته ،فهـذه الكلمـة الطيبـة هـي الـيت
رفعــت هــذا العمــل مــن هــذا الشــاهد ،أصــلها ثبــت راســي يف قلبــه ،وفروعهــا متصــلة
ابلســماء ،وهــي خمرجــة لثمرهتــا كــل وقــت [إعــالم املــوقعني ،البــن القــيم- 011 /0 :
.]422
املبحث الراَّع
ال تاون ين املتقي ح تاون عاملا َا تتق
ال يســتطيع أحــد أن يتقــي ربــه مــامل يكــن عاملــا مبــا يتقيــه ،فــالتقوى – كمــا ســبق –
بيانـه تكــون بفعـل الصــاحلات وتـرك املنكـرات ،فـ ذا كــان املـرء غــري عـامل مبــا يتقـي ،فقــد
يظــن املنك ــر معروف ــا ،واملع ـروف منك ـرا ،وهــذا يق ــع للمبتدع ــة كث ـريا ،ف ـرتاهم يبتــدعون
أعماال ما أنزل هللا هبا من سلطان  ،يظنون أهنا تقرهبم من هللا تعاىل  ،فاملبتـدعون مـن
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النص ــارى ال يغتس ــلون ،وال يتطيب ــون ،وال يلبس ــون الط ــاهر م ــن الثي ــاب ،وعظم ــاؤهم
وعبادهم يعزفون عن الزواج ،ويظنون أهنم يتقربون بذلك إىل هللا تعـاىل ،وبعـض الزهـاد
والعباد من هذه األمة اختذوا النصارى أسوة .وقد يصري احلال ببعض النـاس إىل جعـل
األعيـاد يــوم مناحـة وحــزن ،وقـد يصــوم يــوم العيـد ،وقــد جيعـل بعــض اجلهلـة يــوم مــوت
أبيه يوم فرح ،تقام فيه الوالئم ،وتوزع احللوى ،وكل ذلك مـن وسـاوس الشـيطان ،وقـد
يدعو الواحد من أهل الضـالل إىل النظـر والتأمـل يف النسـاء اجلمـيالت نظـرا يـزعم أنـه
كل هذا من قلة العلم ابلشريعة.
يتأمل فيه يف خلق هللا ،و ُّ
قال ابن رجب يف [جامع العلوم واحلكم" :]192 :وأصل التقوى :أن يعلم العبـد
ما يتقـى مث يتقـي ،قـال عـون بـن عبـد هللا :متـام التقـوى أن تبتغـي علـم مـا مل يعلـم منهـا
إىل مــا علــم ومنهــا ،وذكــر معــروف الكرخــي عــن بكــر بــن خنــي قــال :كيــف يكــون
متقي ــا م ــن ال ي ــدري م ــا يتق ــيف مث ق ــال مع ــروف الكرخ ــي :إذا كن ــت ال حتس ــن تتق ــي
أكلـت الـراب ،وإذا كنـت ال حتســن تتقـي لقيتـك امـرأة فلــم تغـض بصـرك ،وإذا كنــت ال
حتسن تتقي وضعت سيفك على عاتقك ،وقد قال النيب  حملمـد بـن مسـلمة« :إذا

يأيررت أيررِت ررد اختلقررتال فاعمررد إَل سرريق فاضرررب َّ ر أح رداً» [مســند أمحــد:
.]13201
ظن َّع النا أَ ابلتقوى رد العله َّغْي تعله:
قــد يظـ ُّـن بعــض الــذين ال يعلمــون أهنــم إذا اتقـوا هللا علمهــم هللا مــن غــري معــاانة يف
اّللَ َوير َعلِنمار ْره ا
طلــب العلـم ،وقــد حيتجــون علــى ذلــك بقولــه تعــاىلَ { :واتارقرروا ا
اّلل}
[البقرة.]010 :
وحسبك يف رد هذا اخلطأ أن تعلم أن هذه اآلية ختم هللا هبا آية الدين ،

التقوى

17

اّلل ا ِ
اّللَ َوير َعلِنما ْره ا
فقد جاء يف خامتة تلـك اآليـة قولـة تعـاىل { َواتارقروا ا
واّلل َّار ِن
ش ٍء َعلِيه} [البقرة.]010 :
أنســب شــيء هلــذه اخلامتــة أن يتقــي العبــد رب ـه بفعــل مــا أمــره هللا تعــاىل صــوص
الدين ،ومن ذلك كتابه الـدين ،وأن توكـل كتابتـه إىل كاتـب يكتـب ابلعـدل ،وأن ميلـل
احلق شيئا من الدين ،ف ن كان
احلق على الكاتب ،وال يبخ الذي عليه ُّ
الذي عليه ُّ
احلق سفيها أو ضـعيفا أو ال قـدرة لـه علـى اإلمـالء ،فليملـل وليُّـه ابلعـدل،
الذي عليه ُّ
وأمــر هللا ابستشــهاد شــهيدين ،فـ ن مل يوجــد فرجــل وامـرأقن ،فــااللتزام هبــذا الــذي أمــر
هللا تعــاىل بــه ،حيتــاج إىل تعلــم حــىت يتقيــه ،ف ـ ذا كــان جــاهال بتلــك األحكــام مل يكــن
متقيا هللا عز وجل صوص الدين ،فمن تعلم األحكام اليت يف اآلية ،والتزم هبـا كـان
متقيا هلل عز وجل.
املبحث اتاي
احمليويا الِت اب علينا أن َتقيما
التقــوى تتحقــق بفعــل مــا أمــر هللا ورس ـوله  بــه ،وتــرك احملــذورات الــيت هنــى هللا
تبـارك وتعــاىل ورسـوله  عنهــا ،وسـأورد هنــا املنهيــات الـيت أوردهــا ابـن القــيم رمحــه هللا
تعاىل يف هذا اجملال بشيء من التصرف االختصار.
أوال :تقوى الاقر والشرا:
اول ما جيب على العبد أن يتقيه الشرك ابهلل ،والكفر به وبدينـه ولقائـه ،وبصـفات
كماله ،ومبا أخربت به رسله عنه.
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اثَيا :اتقاء البدع:
وتكون البدعة إما ابعتقاد خالف احلق الذي أرسل هللا به رسوله ،وأنزل به كتابه،
وإما ابلتعبد مبا مل أيذن به هللا من األوضـاع والرسـوم احملدثـة يف الـدين الـيت ال يقبـل هللا
منها شيئا ،والبدعتان يف الغالب متالزمتان ،قل أن تنفك إحدانا عـن األخـرى .كمـا
قـال بعضــهم :تزوجـت بدعــة األقـوال ببدعــة األعمـال فاشــتغل الزوجـان ابلعــرس ،فلــم
يفجـأهم إال وأوالد الـزان يعيشـون يف بــالد اإلسـالم تضــج مـنهم العبــاد والــبالد إىل هللا
تعاىل.
وقال شيخنا شيي اإلسالم ابن تيمية :تزوجـت احلقيقـة الكـافرة ،ابلبدعـة الفـاجرة،
فتولد بينهما خسران الدنيا واآلخرة.
اثلثا :اتقاء بائر اليَوب:
والشيطان إذا ظفر ابلعبد ،زين له الكبائر ،وحسنها يف عينه ،وسوف به ،وفتح له
ابب اإلرجــاء ،وقــال لــه :اإلميــان هــو نف ـ التصــديق ،فــال تقــدح فيــه األعمــال ،ورمبــا
يضر مع التوحيد
أجرى على لسانه وأذنه كلمة طاملا أهلك هبا اخللق وهي قوله" :ال ُّ
ذنب ،كما ال ينفع مع الشرك حسنة".
ياَّعا :اتقاء صغائر اليَوب:
فالشيطان يوسوس لإلنسـان ويقـول لـه :مـا عليـك إذا اجتنبـت الكبـائر مـا غشـيت
مــن اللمــم أو مــا علمــت أبهنــا تكف ـر ابجتنــاب الكبــائر وابحلســناتف وال ي ـزال يهــون
عليــه أمرهــا حــىت يصــر عليهــا ،فيكــون مرتكــب الكبــرية اخلــائف الوجــل النــادم أحســن
حــاال من ــه فاإلص ـرار علــى ال ــذنب أقــبح من ــه ،وال كبــرية م ــع التوب ــة واالس ــتغفار ،وال
صغرية مع اإلصرار ،وقد قال « :إَّي ه وحمقرا اليَوبال و ضرب ليل يرثالً
َّقوم َيلروا َّقرال يرن األيضال فراعوزهه اِطربال فاعر ار ء َّعرودال وهريا َّعرودال
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ح ر وعرروا حطب راً ث رْياًال فاو رردوا انياًال وأَالرراوا خبرريفهذ فارريل فررإن حمق ررا
الريَوب َتتمرع علررى العبرد وهررو يُرتمي َّشررا ا حر فلار » [عـزاه جـامع جممــوع
الق ــيم إىل أمح ــد )441 /9( :والطـ ـرباين يف الكب ــري ( )031 /12وذك ــر أن األلب ــاين
صححه يف الصحيحة (.])411
خايُا :اتقاء املباحا :
عـن النعمــان بـن بشــري ،قـال :مسعــت رسـول هللا  يقــول« :اجعلروا َّيررناه وَّرري
اِرام سرتً ين اِاللال ين فع ذل استَّللأ لدينر وعرضر ال ويرن أيتبرع فير ران
راملرتع إَل جنرب اِمرى» [أخرجـه األلبـاين يف سلسـلة الصـحيحة ،)113( :وعـزاه
إىل ابن حبان يف صحيحه ،والديلمي وغرينا].
واملباحات ال حرج على فاعلها ،ولكن التوسع يف فعلها ،قد يضري صاحبها.

سادسا :اتقاء األعمال املرجوحة املقالولة:
فالش ــيطان أيم ــر العب ــد ابألعم ــال املرجوح ــة املفض ـولة م ــن الطاع ــات في ــأمره هب ــا،
وحيسـنها يف عينـه ،ويزينهـا لـه ،ويريـه مـا فيهـا مـن الفضـل والـربح ،ليشـغله هبـا عمـا هــو
أفضــل منهــا ،وأعظــم كســبا ورحبــا ألنــه ال عجــز عــن ختســريه أصــل الثـواب ،طمــع يف
ختسريه كماله وفضله ،ودرجاته العالية فشغله ابملفضول عن الفاضـل ،وابملرجـوح عـن
الـ ـراجح ،وابحملب ــوب هلل ع ــن األح ــب إلي ــه ،وابملرض ــي ع ــن األرض ــى ل ــه ،ولك ــن أي ــن
أصــحاب هــذه العقبــةف فهــم األف ـراد يف العــامل ،واألكثــرون قــد ظفــر هبــم يف العقبــات
األول[ .اجملموع القيم من كالم ابن القـيم ،مجـع وإعـداد منصـور بـن همـد املقـرن/0 :
 ،1112 – 1219بزايدة وتصرف].
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املبحث الُاد
يف َغر التقوى يف لوَّنا

إذا حلت التقوى يف قلوبنا ،اطمأن القلب ،وانشـرح الصـدر ،وقـد تضـعف التقـوى
يف القلـ ــوب ،وق ـ ــد تقـ ــوى حـ ــىت تكـ ــون كاجلب ـ ــال الشـ ــم الراسـ ــيات ،ويكـ ــون ضـ ــوؤها

اِ
َينروا
ين َ
كالشم  ،وأعظـم التقـوى أن نتقـي هللا عـز وجـل حـق تقاتـه { ََّي أَيُر َمرا الري َ

اتارقرروا ا
اّللَ َح ر اق تر َقاتِر ِ َوال َمترروت ان إِالا َوأََْ ررت ْه ُي ُْررلِمو َن} [آل عم ـران ،]120 :أي:

اتقوه على حنو مـا أمـركم بـه وهنـاكم عنـه ،والـذين يتقـون هللا حـق تقاتـه قليـل ،قـال ابـن
عبــاس يف تفســري اآلي ــة" :أطيع ـوا هللا ح ــق طاعتــه" وب ــني جماهــد كي ــف يتقــى هللا ح ــق
التقــوى ،فقــال" :هــو أن يطــاع ،وال يعصــى ،وأن يــذكر فــال ينســى ،وأن يشــكر ،فــال
يكفر" [بصائر ذوي التمييز.]092 /9 :
وسأورد أربعا مما دلنا عليه الكتاب والسنة لغرس التقوى يف القلوب.
أوال :تعرف العبد إَل يَِّن :

أنزل هللا تبارك وتعاىل هذا القـرآن العظـيم ،فـ ذا فقهـه النـاس وعلمـوه ،أنشـأ التقـوى

ضرررَّرنَا لِلناررا ِ ِيف َه ر َيا الْقررر ِ
َن ِير ْرن ر ِن َيثَر ٍ لا َعلامر ْره يَرتَر َي ا رو َن *
يف قلــوهبم { َولََق ر ْد َ َ ْ
ْ
رَان َع َرَِّيًّا َْير َر ِذف ِع َو ٍج لا َعلام ْه يَرتراقو َن} [الزمر.]11-12 :
ً
ِ ِ
ري} [البق ــرة ]0 :وم ــع أن
وقــد جع ــل هللا الق ــرآن كت ــاب هداي ــة {هر ر ًدى لنلْمتاق ر َ
القرآن كتـاب هدايـة للنـاس مجيعـا ،إال أن الـذين ينتفعـون بـه هـم املتقـون دون سـواهم.
ولوال الكتب املنزلة ملا عرف الناس كيف يتقون رهبم ،قال تعاىل بعد أن بني األحكـام
الــيت تتعلــق ابلصــيام َ { :ر َيلِ َ يربَ ر ِنري ا
ََّيتِر ِ لِلناررا ِ ل ََعلامر ْره يَرتراقررو َن} [البقــرة:
اّلل َ
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 ]112فكيــف يتقــي النــاس مــا شــرع هلــم يف الصــيام ،لــوال هــذا البيــان الــذي بينــه هللا،
اّلل لِي ِ
وق ــال تع ــاىلَ { :وَي ررا َ ررا َن ا
ري َْ ر ْره اير را
الر ر ا َر ْوًي ررا ََّر ْعر ر َد إِ ْذ َهر ر َداه ْه َحر ر ا يربَر ر ِن َ

يَرتراقررو َن} [التوبــة ]119 :فالضــالل ال يكــون حــىت يبــني هللا للعبــاد مــا يتقونــه ،فـ ن،

قبلوه ،وأخذوا به كانوا من املتقني وإال كانوا من الضالني ،ولذلك ال تقوم احلجة على

ِ
ين لِئَالا
العباد إال إبرسال الرسل ،وإنزال الكتب لقوله تعاىلُ { :يس ًال ُيبَ ِن
ين َويني ِي َ
ش ِر َ

ياو َن لِلنارا ِ علَرى اِ
اّلل ح اارة ََّر ْعر َد ال ُرسر ِ } [النسـاء ]139 :وقـال تعـاىلَ { :وَيرا
َ
َ

ِ
وال} [اإلسراء.]19 :
ث َيس ً
ي َح ا َر ْبر َع َ
ناا ي َع نيَِّ َ
وكتاب هللا أعظم ما ُّ
يدل الناس على رهبم تبارك وتعاىل ،فـ ذا نظـر العبـد يف كتـاب
هللا عز وجل جتلـى هللا لـه بعظمتـه وجاللـه وأمسائـه وصـفاته ،يقـول ابـن القـيم رمحـه هللا
تعــاىل" :القــرآن كــالم هللا ،وقــد جتلــى هللا فيــه لعبــاده بصــفاته ،فتــارة يتجلــى يف جلبــاب
اهليب ــة والعظم ــة واجل ــالل ،فتخض ــع األعن ــاق ،وتنكس ــر النفـ ـوس ،وختش ــع األصـ ـوات،
ويذوب الكرب ،كما يذوب امللـح يف املـاء ،وقرة يتجلـى يف صـفات اجلمـال والكمـال،
وهو كمال األمساء ومجال الصفات ومجال األفعال الدال على كمال الذات ،فيستنفد
حبــه مــن قلــب العبــد قــوة احلــب كلهــا ،حبســب مــا عرفــه مــن صــفات مجالــه ونعــوت
كماله ،فيصبح فؤاد عبده فارغا إال من هبته ،ف ذا أراد منه الغـري أن يعلـق تلـك احملبـة
به أت قلبه وأحشاؤه ذلك كل اإلابء ،كما قيل:
ي ر ر ر ر رراد ير ر ر ر ررن القلر ر ر ر ررب َُر ر ر ر ررياَاه وْى الطب ر ر ر ر ر ر رراع عل ر ر ر ر ر ر ررى النا ر ر ر ر ر ر ر ر

فتبقى احملبة طبعا ال تكلفا ،وإذا جتلى بصفات الرمحة والرب واللطف واإلحسان
انبعثت قوة الرجاء من العبد ،وانبس أمله ،وقوي طمعه ،وسار إىل ربه ،وحادي
الرجاء حيدو ركاب سريه ،وكلما قوي الرجاء جد يف العمل ،كما أن الباذر كلما قوي
طمعه يف املغل غلق أرضه ابلبذر ،وإذا ضعف رجاؤه قصر يف البذر.
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وإذا جتلى بصفات العدل واالنتقام والغضب والسخ والعقوبة ،انقمعت النف
األمارة ،وبطلت ،أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب واحلرص
على احملرمات ،وانقبضت أعنة( )1رعوانهتا ،فأحضرت املطية حظها من اخلوف
واخلشية واحلذر.
وإذا جتلى بصفات األمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسل وإنزال الكتب
وشرع الشرائع ،انبعثت منها قوة االمتثال والتنفيذ ألوامره والتبليغ هلا والتواصي هبا
وذكرها وتذكرها والتصديق ابخلرب واالمتثال للطلب واالجتناب للنهي.
وإذا جتلى بصفات السمع والبصر والعلم ،انبعثت من العبد قوة احلياء فيستحي
من ربه أن يراه على ما يكره ،أو يسمع منه ما يكره ،أو خيفي يف سريرته ما ميقته
عليه ،فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة مبيزان الشرع غري مهملة وال مرسلة حتت
حكم الطبيعة واهلوى.
وإذا جتلى بصفات الكفاية واحلسب ،والقيام مبصاحل العباد ،وسوق أرزاقهم إليهم،
ودفع املصائب عنهم ،ونرهن ألوليائه ،ومحايته هلم ،ومعيته اخلاصة ،انبعثت من العبد
قوة التوكل عليه ،والتفويض إليه ،والرضا به وبكل ما جيريه على عبده ،ويقيمه فيه مما
يرضى به هو سبحانه ،والتوكل معىن يلتئم من علم العبد بكفاية هللا ،وحسن اختياره
لعبده ،وثقته به ،ورضاه مبا يفعله به وخيتاره له.
وإذا جتلى بصفات العز والكربايء ،أعطت نفسه املطمئنة ما وصلت إليه من الذل
لعظمته ،واالنكسار لعزته ،واخلضوع لكربايئه ،وخضوع القلب واجلوارح له ،فتعلوه
السكينة والوقار يف قلبه ولسانه وجوارحه ومسته ،ويذهب طيشه وقوته وحدته.

( )1األعنة :مجع (عنان) ،وهو الذي متسك به الدابة.
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ومجاع ذلك :أنه سبحانه يتعرف إىل العبد بصفات إهليته قرة ،وبصفات ربوبيته
قرة ،فيوجب له شهود صفات اإلهلية احملبة اخلاصة ،والشوق إىل لقائه ،واألن
والفرح به ،والسرور دمته ،واملنافسة يف قربه ،والتودد إليه بطاعته ،واللهج بذكره،
والفرار من اخللق إليه ،ويصري هو وحده نه دون ما سواه ،ويوجب له شهود صفات
الربوبية التوكل عليه واالفتقار إليه ،االستعانة به ،والذل واخلضوع واالنكسار له.
وكمال ذلك أن يشهد ربوبيته يف إهليته ،وإهليته يف ربوبيته ،ومحده يف ملكه ،وعزه
يف عفوه ،وحكمته يف قضائه وقدره ،ونعمته يف بالئه ،وعطاءه يف منعه ،وبره ولطفه
وإحسانه ورمحته يف قيُّوميته ،وعدله يف انتقامه ،وجوده وكرمه يف مغفرته وسرته
وجتاوزه ،ويشهد حكمته ونعمته يف أمره وهنيه ،وعزه يف رضاه وغضبه ،وحلمه يف
إمهاله ،وكرمه يف إقباله ،وغناه يف إعراضه.
وأنت إذا تدبرت القرآن وأجرته من التحريف ،وأن تقضي عليه آبراء املتكلمني
وأفكار املتكلفني ،أشهدك ملكا قيُّوما فوق مساواته على عرشه ،يدبر أمر عباده،
أيمر وينهى ،ويرسل الرسل ،وينزل الكتب ،ويرضى ويغضب ،ويثيب ويعاقب،
ويعز ُّ
ويذل ،وخيفض ويرفع ،يرى من فوق سبع ويسمع ،ويعلم السر
ويعطي ومينعُّ ،
والعالنية ،فعال ملا يريد ،موصوف بكل كمال ،منزه عن كل عيب ،ال تتحرك ذرة
فما فوقها إال إبذنه ،وال تسق ورقة إال بعلمه ،وال يشفع أحد عنده إال إبذنه ،لي
لعباده من دونه ويل وال شفيع" [الفوائد ،البن القيم ،10 -12 :دار الكتب
العلمية].
اثَيا :عباد هللا تبايا وتعاَل َّددَ:
عباده هللا – تبارك وتعاىل  -وحده ال شريك له تغرس التقوى يف قلب العبد،
سواء أكانت عباده مفروضة كالصالة والصوم والزكاة واحلج والدعاء والنذر وحنوها،
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أو مستحبة كالنوافل من العبادات ،وقد دل على ذلك قوله تعاىلََّ { :ي أَيُر َما الناا

اِ
اِ
ين ِي ْن َر ْبلِا ْه ل ََعلاا ْه تَرتراقو َن} [البقرة.]01 :
ا ْعبدوا َيَّاا ْه اليف َخلَ َقا ْه َوالي َ
رب العزة الناس مجيعا آمرا إايهم بعبادته وحده ال شريك له ،وهذا اإلله
لقد اندى ُّ
الذي أمروا بعبادته هو املستحق للعبادة ،ألنه هو الذي خلقنا وخلق آابءان من قبلنا،

مث بني سبحانه أن غاية العبادة التقـوى {ل ََعلاا ْره تَرتراقرو َن} [البقـرة ،]01 :فالعبـادة
تنشئ التقوى يف القلوب.
وإذا أنت نظرت إىل الصالة وما فيها من أعمال وأقوال ،وجدهتا تنشأ التقوى يف
القلوب ،فأنت تتطهر أوال ،مث تقف مستقبال القبلة ،وبعد أن تكرب تدعو بواحد من
أدعية االستفتاح ،الذي متجد فيه ربك ،وتثين عليه ،مث تقرأ
الفاحتة ،وهي أعظم سورة يف كتاب هللا  ،وهي ثناء ومتجيد وتعظيم هلل ،مث تقرأ مبا
تيسر من القرآن ،ويف اآلايت اليت تقرؤها ما فيها من معاين كرمية ،تعرفك ابهلل
وصفاته وأمسائه وحقوقه ،مث تكرب راكعا ،مث تسبح ربك وتثين عليه.
مث ترفع رأسك قائال :مسع هللا ملن محده ،حامدا ربك « :يَّنا ل

اِمدال ي ء

الُموا ال وي ء األيضال وي ء يا َّينمما وي ء يا شئت ين ش ء َّعدال أه

الثناء واجملدال أحق يا ال العبدال ولانما ل عبدال اللمه ال ياَع ملا أعطيت وال
يعط ملا ينعتال وال ينقع ذا اْل نِد ين اْل ُد».

مث ختر مكربا ساجدا مسبحا هلل تعاىل ،داعيا إايه مبا علمك رسوله  من
أدعية ،مث ترفع مكربا ،فتجل داعيا هللا بني السجدتني ،ويف التشهد تذكر التحيات
اليت تتقدم هبا إىل رب العزة ،وهي حتيات طيبات وتسلم على النيب ،وتصلي عليه،
مث تدعو مبا شئت ،وختتم ابلسالم عن اليمني والشمال ،إن هذه الصالة إن صليتها
بتدبر وخشوع أنشأت التقوى يف القلب ،وغرستها فيه.
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ِ
ب َعلَْيا ْه
ومن العبادات اليت تنشئ التقوى يف القلوب الصيام ،قال تعاىل { :ت َ
اِ
ِ
ِ
ين ِي ْن َر ْبلِا ْه ل ََعلاا ْه تَرتراقو َن} [البقرة ]34 :فالذي
ن
ب َعلَى الي َ
الديَام َ َما ت َ
ميتنع عن الطعام والشراب والنكاح طيلة هنار رمضان يف شهر رمضان ال مينعه إال أن
هللا شرع ذلك وفرضه ،تنشأ التقوى يف قلبه وتقوى.
قال شيي اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل" :أمر هللا ابلصيام ألجل التقوى ،وقد
قال « :ين يدع ول اليوي والعم َّ ال فلي

هلل حاجة أنال يدع طعاي

وشراَّ » ف ذا مل حتصل التقوى مل حيصل له مقصود الصوم ،فينقص من أجر الصوم
حبسب ذلك" [خمتصر الفتاوى املصرية.])011( :
ومع أن العبادة تنشئ التقوى ،ف ن التقوى بدورها تدعو لعبادة هللا ،وقد صح أن
الرسول  قال أليب ذر انصحا ومعلما« :اتاق هللا تان أعبد النا » [حسنه
األلباين يف صحيح الرتمذي ،1123 :وأخرجه يف الصحيحة.]142 :

اثلثا :التقار يف خلق هللا تعاَل:
التفكر يف خلق هللا تعاىل يغرس التقوى يف القلوب ،فاهلل تبارك وتعاىل مأل هذا
الكون الذي نعي فيه ابآلايت الدالة عليه سبحانه ،فقد جعل هللا سبحانه الشم
ضياء ،والقمر نورا ،وقدره منازل ،لنعلم عدد السنني واحلساب ،وخلق هللا الليل
والنهار ،وجعلهما يتقارضان ،فيطول هذا ،وينقص هذا ،مث يقع العك  ،وخلق يف
السماوات واألرض آايت كثرية عظيمة ،قال تعاىل{ :ه َو الا ِيف َج َع َ ال ا
ش ْم َ
ِ
ِ
ِ
الُنِ َ ِ
اب َيا َخلَ َق ا
اّلل ذَلِ َ
ُ َ
اء َوالْ َق َم َر َ ً
ضيَ ً
ويا َو َ اد َيه َينَا ِز َل لتَر ْعلَموا َع َد َد ن
ي َوا ِْ َ
ِ ٍ
ِ
اما ِي َوَيا َخلَ َق
د
اآلَّي ِ ل َق ْوم يَر ْعلَمو َن * إِ ان ِيف ا ْختِالف اللاْي ِ َوالنر َ
إِالا ِاب َِْ ِنق ير َق ِن
َ

ُ َم َوا ِ َواأل َْي ِ
ا
آلَّي ٍ لِنَق ْوٍم يَرتراقو َن} [يون  ]3 -9 :والنصوص
اّلل ِيف ال ا
ض َ
اآلمرة ابلتفكر يف آايت هللا يف الكون كثرية جدا ،والتفكر فيها يدلنا على أن هللا مل
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خيلق الكون عبثا ،فقد خلقه ليكون معبدا لبين آدم يعبدون هللا فيه ،وهو لي
النهاية ،بل وراء هذه احلياة حياة أخرى ،يبعث هللا فيها العباد وجيازيهم بـأعماهلم،
ِ
اما ِي آلَّي ٍ
ُ َم َوا ِ َواأل َْي ِ
قال تعاىل{ :إِ ان ِيف َخل ِْق ال ا
ض َوا ْختِالف اللاْي ِ َوالنر َ
َ
ِنأل ِوِل األَلْب ِ ا ِ
ين يَ ْي رو َن ا
ودا َو َعلَى جنوَِِ ْه َويَرتَر َق اارو َن ِيف
اّللَ ِيَ ًايا َو رع ً
َ
اب * الي َ
ِ
ِ
ُ َم َوا ِ َواأل َْي ِ
اب الناا ِي *
َخل ِْق ال ا
ض َيَّارنَا َيا َخلَ ْق َ
ت َه َيا َابط ًال س ْب َحاَ َ فَقنَا َع َي َ
يَّارنا إَِا َ ين ت ْد ِخ النااي فَر َق ْد أَ ْخييرت ويا لِلهاالِ ِم ِ
دا ٍي * ايَّارنَا إَِارنَا ََِس ْعنَا
ََ
َ
ي ي ْن أََْ َ
ََْ َ َ
َْ
ْ َ
ِ
ِ ِ ِ ِ
آيناا َيَّارنَا فَا ْ ِق ْر لَنَا ذَوََّرنَا َوَ نِق ْر َعناا َسيِنئَاتِنَا
ينَاد ًَّي يرنَادف ل ِإلميَان أَ ْن َينوا ََِّرَِّنا ْه فَ َ
َوتَر َوفارنَا َي َع األََّْر َرا ِي * َيَّارنَا َوَتِنَا َيا َو َع ْدتارنَا َعلَى يسلِ َ َوال ُتْ ِيَان يَر ْوَم ال ِْقيَ َاي ِة إَِا َ
اد} [آل عمران.]113 -112 :
ال ُتْلِف ال ِْم َيع َ
ياَّعا :التقق يف الندوص املتحدثة عن القَّلل وعياَّ واآلخر وأهواْا:
إذا أكثر العبد من تالوة النصوص القرآنية وقراءة األحاديث النبوية اليت تتحدث
عن األهوال اليت ستصيب الناس يف القرب واملوقف العظيم والنار ،ف ن قلبه ميتلئ
مبخافة هللا تعاىلْ َْ { :ه ِني ْن فَر ْوِ ِم ْه ظلَ ِني ْن الناا ِي َوِي ْن َ ْتِ ِم ْه ظلَ َذلِ َ خيَنِوف
ا ِِ
اده َّي ِعب ِ
اد فَاتارق ِ
ون} [الزمر.]13 :
اّلل َِّ عبَ َ َ َ
وإذا وفق العبد ملعرفة أهوال القرب وأهوال القيامة ،مث تصور أنه واقع يف تلك
األهوال ،ف ن قلبه يرعوي.
 -1يا يقع للبعد عند يوت وَّعد املو :
مجع شيخنا الشيي انصر الدين األلباين رمحه هللا تعاىل رواايت احلديث الذي خيرب
الرسول  فيه ما يقع للبعد عندما أيتيه املوت ،وما جيري له بعد املوت ،ومن أتمل
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يف هذا احلديث بصدق ،رزقه هللا – إن شاء هللا – التقوى ،عن الرباء بن عازب
قال :خرجنا مع النيب  يف جنازة رجل من األنصار ،فانتهينا إىل القرب وملا يلحد،
فجل رسول هللا [ مستقبل القبلة] ،وجلسنا حوله ،وكأن ،على رؤوسنا الطري،
ويف يده عود ينكت يف األرض[ ،فجعل ينظر إىل السماء ،وينظر إىل األرض ،وجعل

يرفع بصره وخيفضه ،ثالث] ،فقال« :استعييوا ابهلل ين عياب القَّلل» مرتني ،أو
ثالث[ ،مث قال« :اللمه إين أعوذ َّ ين عياب القَّلل»] [ثالث] ،مث قال:

«إن العبد املنين إذا ان يف اَقطاع ين الدَياال وإ بال ين اآلخر ال َيل إلي

يالئاة ين الُماءال َّي

الوج ال ان وجوهمه الشم ال يعمه قن ين أ قان

ال

الطيبة ويف يواية:

اْلنةال وحنوط ين حنوط اْلنةال ح الُوا ين يد البدرال و ا ء يل املو

علي الُالم ح

عند يأس فيقول :أيتما النق

املطمئنة)ال اخرج إَل يغقر ين هللا ويضوانال ال :فتهرج تُي

ما تُي

القطر ين يف الُقاءال فياخيهاال ويف يواية :ح إذا خرجت يوح صلى علي
يل

الُماءال لي

َّي الُماء واأليضال و

يل

يف الُماءال وفتحت ل أَّواب

ين أه ابب إال وهه يدعون هللا أن يعرج َّروح ين بلمه)ال فإذا

أخيها يدعوها يف يده طرفة عي ح أيخيوهاال فياعلوها يف ذل

الاقنال

ويف ذل اِنوطال [فيل ول تعاَل{ :تَر َوفار ْت يسلنَا َوه ْه ال ير َق نِرطو َن}
[األَعام]11 :ال وخيرج ينما اطيب َقحة يُ وجد على وج األيض».

قال« :فيدعدون َا فال ميرون – يعين – َا على يأل ين املالئاة إال الوا:

يا هيا الروح الطيب؟ فيقولون :فالن اَّن فالن – أبحُن أَسائ الِت اَوا
يُموَ َا يف الدَياال ح ينتموا َا إَل الُماء الدَياال فيُتقتحون ل ال فيقتم

ْهال فيشيع ين

َساء يقرَّوهاال إَل الُماء الِت تليماال ح ينتم َّ إَل
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الُماء الُاَّعةال فيقول هللا عي وج  :ا تبوا تاب عبدف يف علييال [{ َوَيا

اا َيا ِعلِنيُو َن * ِتَاب اي ْر وم * يَ ْش َمده الْم َق ارَّو َن} [املطققي]11 -11 :
أَ ْد َي َ
فياتب تاَّ يف علييال و يقال] :أعيدوه إَل األيضال فإين [وعدفه أين] ينما
خلقتمهال وفيما أعيدهه وينما أخرجمه اتي أخرىال ال :فرر[يرد إَل األيضال و]

تعاد يوح يف جُدهال [ ال :فإَ يُمع خقق َعال أصحاَّ إذا ولوا عن ]

[يدَّرين].

فياتي يلاان [شديدا االَتماي] ف ر [ينتمراَ ال و] الُاَ فيقوالن ل  :ين

يَّ ؟ فيقول :ييب هللاال فيقوالن ل  :يا دين ؟ فيقول :ديين اِسالمال فيقوالن ل :
يا هيا الرج اليف َّعث فياه؟ فيقول :هو يسول هللا ال فيقوالن ل  :ويا
عمل ؟ فيقول :رأ

تاب هللاال فآينت َّ ال وصد تال [فينتمره فيقول :ين

يَّ ؟ يا دين ؟ ين َبي ؟ وه َخر فتنة تعرض على املنينال فيل حي يقول

اّلل الا ِيين َينوا ِابلْ َقو ِل الثااَِّ ِ
هللا عي وج { :يرثَربِنت ا
ت ِيف ا َِْيَا ِ ال ُدَْريَا}
َ َ
ْ
[إَّراهيه]10 :ال فيقول :ييب هللاال وديين اِسالمال وَبي حممد ال فينادف ٍ
يناد

يف الُماء :أن صدَ عبدفال فافرشوه ين اْلنةال وألبُوه ين اْلنةال وافتحوا ل
ابابً إَل اْلنةال ال :فياتي ين يوحما وطيبماال ويقُم ل يف َّلله ي اد َّدره».

قال« :وأيتي [ويف يواية :ميث ل ] يج حُن الوج ال حُن الثيابال طيب

الريمال فيقول :أَّشر ابليف يُراال [أَّشر َّرضوان ين هللاال وجنا

يقيه]ال هيا يوي

فيما َعيه

اليف نت توعدال فيقول ل [ :وأَت فبشرا هللا خبْي] ين

أَتال فوجم الوج ا ء ابتْيال فيقول :أان عمل الداحل [فو هللا يا علمت

إال نت سريعاً يف إطاعة هللاال َّطيئاً يف يعدية هللاال فايال هللا خْياً]ال و يقتم
ل ابب ين اْلنةال وابب ين النايال فيقال :هيا ينيل لو عديت هللاال أَّدل هللا
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َّ هياال فإذا يأى يا يف اْلنة ال :يب عا

يام الُاعةال يما أيجع إَل أهل

وياِلال [فيقال ل  :اسان] ».

ال« :وإن العبد الاافر ويف يواية :القاجر) إذا ان يف اَقطاع ين الدَياال

وإ بال ين اآلخر ال َيل إلي ين الُماء يالئاة [ الظ شداد]ال سود ا لوجوهال

يعمه املُوح
ح ال

)1

[ين الناي]ال فيالُون ين يد البدرال و ا ء يل

عند يأس ال فيقول :أيتما النق

املو

اتبيئة اخرج إَل سهن ين هللا

ُقود [الاثْي الشعب]
و البال ال :فتقرَ يف جُده فينتيعما ما ينتيع ال ا
يل َّي
ين الدوف املبلولال [فتقطع يعما العروَ والعدب]ال [فيلعن
الُماء واأليضال و

يل

يف الُماءال وتغلق أَّواب الُماءال لي

ين أه

ابب إال وهه يدعون هللا أال تعرج يوح ين بلمه]ال فياخيمهاال فإذا أخيهاال

يدعوها يف يده طرفة عي ح اعلوها يف تل املُوحال وخيرج ينما اَنت ييم

جيق وجد

على وج األيضال فيدعدون َاال فال ميرون َا على يأل ين

املالئاة إال الوا :يا هيا الروح اتبيث؟ فيقولون :فالن اَّن فالن – أب بم

أَسائ الِت ان يُمى َا يف الدَياال ح ينتم َّ إَل الُماء الدَياال فيُتقتم
ل ال فال يقتم ل ال
يَ ْدخلو َن ا ْْلَناةَ َح ا
وج  :ا تبوا تاَّ

ُ َم ِاء َوال
و رأ يسول هللا { :ال تر َقتام َْ ْه أََّْر َواب ال ا
اتِي ِ
ِ
اط} [األعراف ]07 :فيقول هللا عي
يَل َج ا ْْلَ َم ِيف َس ِنه ْ َ
يف سايال يف األيض الُقلىال [و يقال :أعيدوا عبدف إَل

األيض فإين وعدفه أين ينما خلقتمهال وفيما أعيدهاال وينما أخرجمه اتي

أخرى]ال فتطرح يوح [ين الُماء] طرحاً [ح تقع يف جُده] و رأ { َوَي ْن
( )1مجع املسح ،بكسر امليم ،وهو ما يلب من نسيج الشعر على البدن تقشفا وقهرا للبدن.
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ي ْش ِر ْا ِاب اِ
الريم ِيف ي َا ٍ
ُ َم ِاء فَرتَ ْهطَق الطاْيرر أ َْو تَر ْم ِوف َِّ ِ نِ
ان
ّلل فَ َااَاَّنَا َخ ار ِي ْن ال ا
َ
َس ِح ٍ
يق} [اِج]11:ال فتعاد يوح يف جُدهال [ ال :فإَ ليُمع خقق َعال
أصحاَّ إذا ولوا عن ].

وأيتي يلاان [شديدا االَتمايال فينتمر أَ ال و] الُاَ ال فيقوالن ل  :ين

يَّ ؟ [فيقول :هاه هاه

)1

ال أديفال فيقوالن ل  :يا دين ؟ فيقول :ها هاه ال

أديف]ال فيقوالن :فما تقول يف هيا الرج اليف َّعث فياه؟ فال يمتدف الَس ال
فيقال :حممد! فيقول :ها هاه ال أديف [َسعت النا يقولون ذاا! ال :فيقال:

ال دييت]ال [وال تلو ]ال فينادف يناد ين الُماء أن يبال فافرشوا ل ين

النايال وافتحوا ل ابابً إَل النايال فياتي ين حرها وَسويماال ويالياق علي َّلله ح
ُتتلف في أضالع .
وأيتي ويف يواية :وميث ل ) يج

فيقول :أَّشر ابليف يُوؤاال هيا يوي
فبشرا هللا ابلشر] ين أَت؟ فوجم

بيم الوج ال بيم الثيابال يننت الريمال
اليف نت توعدال فيقول

[وأَت

الوج ا ء ابلشر! فيقول :أان عمل

اتبيثال [فو هللا يا علمت إال نت َّطيئاً عن طاعة هللاال سريعاً إَل يعدية هللا]ال
[فاياا هللا شراًال و يقي

ل أعمى أصه أَّاه يف يده يرزَّة! لو ضرب َا جب

ان تراابًال فيالرَّ ضرَّة ح يدْي َا تراابًال و يعيده هللا ما انال فيالرَّ
ش ء إال الثقليال و يقتم ل ابب ين
ضرَّة أخرىال فيدبم صيحة يُمع

النايال وميمد ين فر الناي]ال فيقول :يب ال تقه الُاعة».

( )1هي كلمة تقال يف الضحك ويف اإليعاد ،وقد تقال للتوجع ،وهو أليق مبعىن احلديث ،وهللا أعلم .كذا يف
(الرتغيب).

التقوى

10

[قال شيخنا األلباين يف خترجيه :أخرجه أبو داود ( )011 /0واحلاكم (-42 /1
 )32والطيالسي (رقم  )294وأمحد ()012 /3و 011و 019و )013والسياق
له واآلجري يف "الشريعة" ( .)422 -432وروى النسائي ( )010 /1وابن ماجه
( )322 -)331 /1القسم األول منه إىل قوله" :وكأن على رؤوسنا الطري" ،وهو
رواية أليب داود ( )22 /0أبخصر منه وكذا أمحد ( )012 /3وقال احلاكم:
"صحيح على شرط الشيخني" .وأقره الذهيب ،وهو كما قاال ،وصححه ابن القيم يف
"إعالم املوقعني" ( )013 /1و"هتذيب السنن" ( ،)442 /3ونقل فيه تصحيحه
عن أيب نعيم وغريه].
 -1تدوي احملاسيب ألهوال يوم القياية:
يقول احلارث احملاسيب مصورا أهوال يوم القيامة" :حىت إذا تكاملت عدة املوتى،
وخلت من سكاهنا األرض والسماء ،فصاروا خامدين بعد حركاهتم ،فال ح
يسمع ،وال شخص يرى ،وقد بقي اجلبار األعلى كما مل يزل أزليا واحدا منفردا
بعظمته وجالله ،مث مل يفجأ روحك إال بنداء املنادي لكل اخلالئق معك للعرض على
هللا عز وجل ابلذل والصغار منك ومنهم.
فتوهم كيف وقع الصوت يف مسامعك وعقلك ،وتفهم بعقلك أبنك تدعى إىل
العرض على امللك األعلى ،فطار فؤادك وشاب رأسك للنداء ،ألهنا صيحة واحدة
للعرض على ذي اجلالل واإلكرام والعظمة والكربايء – فبينما أنت فزع للصوت إذ
مسعت ابنفراج األرض عن رأسك ،فوثبت مغريا من قرنك إىل قدمك بغبار قربك،
قائما على قدميك ،شاخصا ببصرك حنو النداء ،وقد ثر اخلالئق كلهم معك ثورة
واحدة ،وهم مغربون من غبار األرض اليت طال فيها بالؤهم.
فتوهم ثورهتم أبمجعهم ابلرعب والفزع منك ومنهم ،فتوهم نفسك بعريك ومذلتك
وانفرادك وفك وأحزانك وغمومك ونومك يف زمحة اخلالئق ،عراة حفاة ،صموت

11

التقوى

أمجعون ابلذل واملسكنة واخلافة والرهبة ،فال تسمع إال ن أقدامهم والصوت ملدة
املنادي ،واخلالئق مقبلون حنوه ،وأنت فيهم مقبل حنو الصوت ،ساع ابخلشوع والذلة،
حىت إذا وافيت املوقف ازدمحت األمم كلها من اجلن واإلن عراة حفاة ،قد نزع
امللك من ملوك األرض ،ولزمتهم الذلة والصغار ،فهم أذل أهل اجلمع وأصغرهم
خلقة وقدرا بعد عتوهم وجتربهم على عباد هللا عز وجل يف أرضه.
مث أقبلت الوحوش من الرباري وذرى اجلبال ،منكسة رؤوسها لذل يوم القيامة بعد
توحشها وانفرادها من اخلالئق ،ذليلة ليوم النشور لغري بلية انبتها وال خطيئة
أصابتها ،فتوهم إقباهلا بذهلا يف اليوم العظيم ليوم العرض والنشور.
وأقبل السباع بعد ضراوهتا وشهامتها منكسة رؤوسها ذليلة ليوم القيامة حىت
وقفت من وراء اخلالئق ابلذل واملسكنة واالنكسار للملك اجلبار ،وأقبلت الشياطني
بعد عتوها ومتردها خاشعة لذل العرض على هللا سبحانه ،فسبحان الذي مجعهم بعد
طول البالء ،واختالف خلقهم وطبائعهم وتوح بعضهم من بعض ،قد أذهلم البعث
ومجع بينهم النشور.
ح ــىت إذا تكامل ــت ع ــدة أه ــل األرض م ــن إنس ــها وجنه ــا وش ــياطينها ووحوش ــها
وسباعها وأنعامها وهوامها ،واستووا مجيعـا يف موقـف العـرض واحلسـاب ،تنـاثرت بـوم
الس ــماء م ــن ف ــوقهم ،وطمس ــت الش ــم والقم ــر ،وأظلم ــت األرض م ــود سـ ـراجها
وإطفاء نورها .فبينمـا أنـت واخلالئـق علـى ذلـك إذ صـارت السـماء الـدنيا مـن فـوقهم،
ف ــدارت بغلظمه ــا مخس ــمائة ع ــام ،في ــا ه ــول ص ــوت انش ــقاقها يف مسع ــك ،مث متزق ــت
وانفطــرت بعظــيم هــول يــوم القيامــة ،واملالئكــة قيــام علــى أرجائهــا ،وهــي حافــات مــا
يتشقق ويتفطر ،فما ظنك هبول تنشق فيه السماء بعظمهـا ،فأذاهبـا رهبـا حـىت صـارت
رت
كالفضــة املذابــة ختالطهــا صــفرة لفــزع يــوم القيامــة،كما قــال اجلليــل الكبــري {فَ َااَر ْ
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وي َد ً َ ال نِد َه ِ
ُ َرماء َ الْم ْمر ِ * َوتَارون ا ْْلِبَرال
ان} [الرمحن{ ،]42 :يَر ْوَم تَاون ال ا
َْ

َ ررال ِْع ْم ِن} [املعــارج .]1 -1 :فبينــا مالئكــة الســماء الــدنيا علــى حافتهــا إذ احنــدروا

هشـ ــورين إىل األرض للعـ ــرض واحلسـ ــاب ،واحنـ ــدروا مـ ــن حافتيهـ ــا بعظـ ــم أجسـ ــامهم
وأخطــارهم وعلــو أص ـواهتم بتق ـدي امللــك األعلــى الــذي أن ـزهلم هشــورين إىل األرض
ابلذلة واملسكنة للعرض عليه والسؤال بني يديه.
فتوهم حتدرهم من السحاب بعظيم أخطارهم وكبري أجسامهم وهول أصواهتم
وشدة فرقهم ،منكسني لذل العرض على هللا عز وجل .فيا فزعك وقد فزع اخلالئق
خمافة أن يكونوا أمروا هبم ،ومسألتهم إايهم :أفيكم ربناف ففزع املالئكة من سؤاهلم
إجالال ملليكهم أن يكون فيهم ،فنادوا أبصواهتم تنزيها ملا تونه أهل األرض :سبحان
ربنا ،لي هو بيننا ،ولكنه آت من بعد ،حىت أخذوا مصافهم هدقني ابخلالئق
منكسني رؤوسهم لذل يومهم.
فتونهم ،وقد تسربلوا أبجنحتهم ،ونكسوا رؤوسهم يف عظم خلقهم ابلذل
واملسكنة واخلشوع لرهبم ،مث كل شيء على ذلك ،وكذلك إىل السماء السابعة ،كل
أهل مساء مضعفني ابلعدد ،وعظم األجسام ،وكل أهل مساء هدقني ابخلالئق صفا
واحدا.
حىت إذا واىف املوقف أهل السموات السبع واألرضني السبع كسيت الشم حر
عشر سنني ،وأدنيت من رؤوس اخلالئق قاب قوس أو قوسني ،وال ظل ألحد إال
ظل عرش رب العاملني ،فمن بني مستظل بظل العرش ،وبني مضحو حبر الشم ،
قد صهرته حبرها ،واشتد كربه وقلقه من وهجها ،مث ازدمحت األمم وتدافعت ،فدفع
بعضهم بعضا ،وتضايقت فاختلفت األقدام ،وانقطعت األعناق من العط ،
واجتمع حر الشم ووهج أنفاس اخلالئق وتزاحم أجسامهم ،ففاض العرق منهم
سائال حىت استنقع على وجه األرض مث على األبدان على قدر راتبهم ومنازهلم عند
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هللا عز وجل ابلسعادة والشقاء ،حىت إذا بلغ من بعضهم العرق كعبيه ،وبعضهم
حقويه ،وبعضهم إىل شحمه أذنيه ،ومنهم من كاد أن يغيب يف عرقه  ،ومن قد
توس العرق من دون ذلك منه.
عن ابن عمر قال :قال رسول هللا « : إن الرج

و ال ير  :إن الاافر)

ليقوم يوم القياية يف حبر يشح إَل أَداف أذَي ين طول القيام» [متفق عليه].

وعن عبد هللا رفعه إىل النيب « : إن الاافر يلاه َّعر يوم القياية ين طول

ذل اليوم» (وقال علي :من طول القيام .قاال مجيعا) حىت يقول :رب أرحين ولو
إىل النار .وأنت ال هالة أحدهم ،فتوهم نفسك راجعة لكربك ،وقد عالك العرق،
وأطبق عليك الغم ،وضاقت نفسك يف صدرك من شدة العرق والفزع والرعب،
والناس معك منتظرون لفصل القضاء إىل درا السعادة أو إىل دار الشقاء ،حىت إذا
بلغ اجملهود منك ومن اخلالئق منتهاه ،وطال وقوفهم ال يكلمون وال ينظرون يف
أمورهم".

ِ
ي} [املطففـني.]3 :
ب ال َْعرال َِم َ
عن قتادة أو كعب ،قال{ :يَر ْوَم يَرقوم الناا ل َر ِن

قال ":يقومون مقدار ثالمثائة عام ،وقال :مسعت احلسن يقول :مـا ظنـك أبقـوام قـاموا
هلل عــز وجــل علــى أقــدامهم مقــدار مخســني ألــف ســنة مل أيكلـوا فيهــا أكلــة ،ومل يشـربوا
فيهــا ش ـربة ،حــىت إذا انقطعــت أعنــاقهم مــن العط ـ  ،واحرتقــت أج ـوافهم مــن اجلــوع
انصرف هبم إىل النار ،فسقوا من عني آنية قد آن حرها ،واشتد نفحها".
فلما بلـغ اجملهـود مـنهم مـا ال طاقـة هلـم بـه ،كلـم بعضـهم بعضـا يف طلـب مـن يكـرم
علــى مــواله أن ،يشــفع هلــم يف الراحــة مــن مقــامهم ومــوقفهم لينصــرفوا إىل اجلنــة أو إىل
النار من وقوفهم ،ففزعـوا إىل آدم ونـوح ومـن بعـده إبـراهيم ،وموسـى وعيسـى مـن بعـد
إب ـراهيم ،كلهــم يقــول هلــم :إن ريب قــد غضــب اليــوم غضــبا مل يغضــب قبلــه مثلــه ،وال
يغضب بعده مثله ،فكلهم يذكر شـدة غضـب ربـه عـز وجـل ،وينـادي ابلشـغل بنفسـه
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فيقــول :نفســي نفســي ،فيشــتغل بنفســه عــن الشــفاعة هلــم إىل رهبــم الهتمامــه بنفســه
وخالصها ،وكذلك يقول هللا عز وجل{ :يروم َِِْْت ُ َر ْق ٍ َتَ ِ
ادل َع ْن َار ْق ُِ َرما}
َْ َ
[النحل.]111 :
فتوهم أصوات اخلالئق وهم ينادون أبمجعهم ،منفرد كل واحد منهم بنفسه ،ينادي
نفسي نفسي ،فال تسمع إال قول نفسي نفسي .فيا هول ذلك وأنت تنادي معهم
ابلشغل بنفسك واالهتمام الصها من عذاب ربك وعقابه ،فما ظنك بيوم ينادي
فيه هللا آدم ،واخلليل إبراهيم ،والكليم موسى ،والروح والكلمة عيسى مع كرامتهم
على هللا – عز وجل – وعظم قدر منازهلم عند هللا عز وجل ،كل ينادي :نفسي
نفسي ،شفقا من شدة غضب ربه ،فأين أنت منهم ففي إشفاقك يف ذلك اليوم
واشتغالك حبزنك و وفكف حىت إذا أي اخلالئق من شفاعتهم ملا رأوا من اشتغاهلم
ألنفسهم  ،أتوا النيب همدا  فسألوه الشفاعة إىل رهبم فأجاهبم إليها ،مث قام إىل
ربه عز وجل واستأذن عليه ،فأذن له ،مث خر لربه ساجدا ،مث فتح عليه من هامده
والثناء عليه ملا هو أهله ،وذلك كله يسمعك وأمساع اخلالئق ،حىت أجابه ربه عز
وجل إىل تعجيل عرضهم والنظر يف أمورهم" [كتاب التوهم واألهوال للحارث بن
أسد احملاسيب :ص.]9
خايُا :اِ ثاي ين ذ ر هللا تعاَل:
اإلكثار من ذكر هللا تعاىل يرقق القلوب ،ويصفي األرواح ،ويغرس التقوى يف
قلوب العباد ،قال ابن القيم" :إن أكرم اخللق على هللا تعاىل من املتقني من ال يزال
لسانه رطبا بذكر هللا تعاىل" [الوابل الصيب من الكلم الطيب ،ص.]19
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املبحث الُاَّع
يدى عناية اِسالم واملُلمي ابلتقوى
املطلب األول
ال أَقع للعباد ين االلتيام ابلتقوى

ال أنفع للعباد من االلتزام ابلتقوى ،والتحلي هبا ،ولذلك وصى هللا تعاىل و رسوله
 هبا ،ووصى هبا الصاحلون من الصحابة و التابعني ،وأئمة الدين.
وقد سأل أبو القاسم القاسم بن يوسف املغريب شيي اإلسالم ابن تيمية أن يوصيه
مبا يكون فيه صالح دينه ودنياه ،فأوصاه ابلتقوى ،قال ":ما أعلم وصية أنفع من
وصية هللا ورسوله ملن عقلها واتبعها" [الوصية الصغرى ،البن تيمية ،ص.]1
املطلب الثاين
توصية هللا األولي واآلخرين ابلتقوى
أخربان هللا تبارك وتعاىل أنه وصى الذين من قبلنا وإايان ابلتقوى ،فقالَ { :ولََق ْد

ِ
و ا اِ
اب ِي ْن َر ْبلِا ْه َوإِ اَّي ْه أَ ْن اتارقوا ا
اّللَ} [النساء.]141 :
ين أوتوا الْاتَ َ
َ
ص ْيرنَا الي َ
وقال بعض طلبة العلم لشيخه :أوصين ،قال" :أوصيك مبا أوصى هللا به األولني
ِ
واآلخرين ،وهو قوله{ :ولََق ْد و ا ا ِ
ْاتَاب ِين َر ْبلِاه وإِ اَّي ه أ ِ
َن
ين أوتوا ال َ ْ
َْ ْ
َ َ
ص ْيرنَا الي َ

اتارقوا ا
اّللَ} [النساء[ "]141 :بصائر ذوي التمييز.]031 /9 :

رب العزة الناس مجيعا آمرا إايهم بتقواه سبحانه { ََّي أَيُر َما الناا اتارقوا
واندى ُّ
اح َد ٍ و َخلَ َق ِي ْنرما َزوجما وَّ ا ِ
يَّااه الا ِيف َخلَ َقاه ِين َار ْق ٍ و ِ
ِ
ْيا
َ ْ َ َ ََ
ْ نْ
َ
َ
َ ْ
ث ي ْنرم َما ِي َج ًاال َ ث ً
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ِ
وَُِاء واتارقوا ا ا ِ
ام إِ ان ا
اّللَ َ ا َن َعلَْيا ْه َيِيبًا}
اءلو َن َِّ َواأل َْي َح َ
َ ًَ َ
َُ
اّللَ اليف تَرتَ َ
[النساء.]1 :
املطلب الثالث
توصية ويع األَبياء أِممه ابلتقوى
رب العــزة أم ــروا أق ـوامهم ابلتقــوى ،ووص ـوا هبــا ،ف ــأول
كــل الرســل الــذين أرســلهم ُّ

رال ََّي
وحا إِ ََل َر ْوِي ِ فَر َق َ
الرسل الذين أمروا ابلتقوى نوح عليه السالم { َولََق ْد أ َْي َسلْنَا َ ً
َر ْوِم ا ْعبدوا ا
اّللَ َيا لَا ْه ِني ْن إِلَ ٍ َْيرره أَفَال تَرتراقو َن} [املؤمنون ،]04 :وقـال تعـاىل:
ِ
رال َْ ْره أَخروه ْه َروح أَال تَرتراقرو َن} [الشـعراء:
ي * إِ ْذ َ َ
ت َر ْوم َ ٍ
{ َ ايََّ ْ
روح الْم ْر َسرل َ
 ]123 -129وجاء هـود مـن بعـد نـوح وأمـر قومـه مبثـل مـا أمـر بـه نـوح قومـه {إِ ْذ

رال َْر ْره أَخرروه ْه هرود أَال تَرتراقررو َن } [الشــعراء ،]103 :وجـاء صــاحل مـن بعــد هــود
ََ

صرالِم أَال تَرتراقرو َن } [الشـعراء]130 :
وأمر قومـه ابلتقـوى {إِ ْذ َ َ
رال َْ ْره أَخروه ْه َ

رال َْ ر ْره أَخ رروه ْه ل رروط أَال تَرتراق ررو َن }
وذك ــر هللا لوط ــا علي ــه الس ــالم فق ــال{ :إِ ْذ َر َ
رال َْر ر ْره شر ر َرع ْيب أَال
ـيب هللا شـ ــعيب {إِ ْذ َر ر َ
[الشـ ــعراء ]131 :ومثـ ــل ذلـ ــك قـ ــال نـ ـ ُّ

تَرتراقو َن} [الشعراء ]122 :وأمر خليـل الـرمحن إبـراهيم عليـه السـالم قومـه بتقـوى هللا
فقــال{ :ا ْعبرردوا ا
اّللَ َواتارقرروه ذَلِار ْره َخ ْي ررر لاار ْره إِ ْن ْن ررت ْه تَر ْعلَمررو َن} [العنكبــوت:
.]13
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املطلب الراَّع
ثر إيداء هللا هيه األية التقوى

من ينظر يف كتاب هللا تعاىل جيد أن هللا تعاىل وصى هذه األمة ابلتقوى كثريا،
فقد أمران هللا بلفظ {اتارقوا ا
اّللَ} أو {اتارقوا َيَّاا ْه} أكثر من ستني مرة ،وأمر

ابلتقوى أبلفاظ أخرى مقاربة ،قال تعاىلَ { :واتارقوا ا
اّللَ ل ََعلاا ْه تر ْقلِحو َن} [البقرة:

ِ
اّللَ َوا ْعلَموا أَ ان ا
 ،]111قالَ { :واتارقوا ا
ي} [البقرة،]113 :
اّللَ َي َع الْمتاق َ
اّللَ َش ِديد ال ِْع َق ِ
اّللَ َوا ْعلَموا أَ ان ا
وقالَ { :واتارقوا ا
اب } [البقرة ،]113 :وقال:
شرو َن} [البقرة ،]024 :وقالَ { :واتارقوا ا
{ َواتارقوا ا
اّللَ َوا ْعلَموا أََاا ْه إِل َْي ِ ْ َ
اّللَ
اّللَ َوا ْعلَموا أَ ان ا
َوا ْعلَموا أََااه ُيالَ وه } [البقرة ،]004 :وقالَ {:واتارقوا ا
اّللَ
اّللَ َوا ْعلَموا أَ ان ا
َِّا ِن َش ْ ٍء َعلِيه} [البقرة ،]041 :وقالَ { :واتارقوا ا
اّللَ ََِا
اِ
ِ
َينوا اتارقوا ا
اّللَ َو َذيوا
ين َ
تَر ْع َملو َن ََّدْي} [البقرة ،]044 :وقالََّ { :ي أَيُر َما الي َ
الراب} [البقرة ،]021 :وقال{ :واتارقوا يرويا تررجعو َن فِي ِ إِ ََل اِ
ِ ِ
اّلل}
َْ ً ْ َ
َيا ََّق َ ي ْن نِ َ
َ
اّلل َو ا
اّللَ َوير َعلِنما ْه ا
[البقرة ،]011 :وقالَ { :واتارقوا ا
اّلل َِّا ِن َش ْ ٍء َعلِيه }
[البقرة.]010 :
هذا ما ورد يف سورة البقرة وحدها من أمر هللا لنا ابلتقوى بلفظ { َواتارقوا ا
اّللَ}
وكثرة األمر من هللا تعاىل ابلشيء الواحد ُّ
يدل على مدى عناية هللا هبذا األمر.
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املطلب اتاي
توصية يسولنا  ابلتقوى

وصى رسولنا  أفرادا من أصحابه ابلتقوى ،كما أوصى مجيع أمته هبا.
وقد ضمن رسولنا  خطبة احلاجة اليت كانت يبدأ هبا خطبة ،ثالث آايت أتمر
ابلتقوى ،وسأذكر بعض النصوص اليت وصى هبا رسولنا  ابلتقوى ،ومنها خطبة
احلاجة:
 -1مجع الشيي انصر الدين األلباين جمموع ما كان يقوله رسولنا  يف خطبة
احلاجة من كتب السنة يف رسالة صغرية ،طبعها املكتب اإلسالمي ،وعنوان هلا
بـ"خطبة احلاجة" [الطبعة الثانية1411 ،هـ ،بريوت] .ونص هذه اخلطبة:
«إن اِمد هلل حنمده وَُتعين وَُتغقرهال وَعوذ ابهلل ين شريو أَقُنا وين

سيئا أعمالناال ين يمده هللا فال يال ا ل ال وين يالل فال هادف ل ال وأشمد أن

ال إل إال هللا وحده ال شري ل ال وأشمد أن حممداً عبده وسول .

اِ
َينوا اتارقوا ا
اّللَ َح اق تر َقاتِِ َوال َمتوت ان إِالا َوأََْرت ْه ُي ُْلِمو َن}
ين َ
{ ََّي أَيُر َما الي َ
[آل عمرانَّ{ .]120 :ي أَيُرما الناا اتارقوا يَّااه الا ِيف َخلَ َقاه ِين َار ْق ٍ و ِ
اح َد ٍ
َ َ
ْ نْ
َ
َ ْ
ِ
اّلل الا ِيف تَُاءلو َن َِّ ِ
ث ِي ْنرمما ِيج ًاال َ ثِ ِ
اء َواتارقوا اَ
َو َخلَ َق ي ْنر َما َزْو َج َما َوََّ ا َ َ
ََ
ًُ
ً
ْيا َوَ َ

اِ
ِ
ام إِ ان ا
َينوا اتارقوا
َواأل َْي َح َ
ين َ
اّللَ َ ا َن َعلَْيا ْه َي يبًا} [النساءََّ { .]1 :ي أَيُر َما الي َ
ِ
دلِ ْم لَا ْه أَ ْع َمالَا ْه َويَرغْ ِق ْر لَا ْه ذَوََّا ْه َوَي ْن ي ِط ْع ا
ا
اّللَ َو ولوا َر ْوًال َسدي ًدا * ي ْ
اّللَ
ِ
يما} [األحزاب .]21 -22
َوَيسولَ فَر َق ْد فَ َاز فَر ْوًزا َعه ً
أيا َّعد :و يي ر حاجت ».
وقد ساق الشيي انصر طرق هذه اخلطبة يف كتب السنة.
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 -0عن أيب ذر قال :قال يل رسول هللا « :اتق هللا حيثما نتال وأتبع
ٍ
خبلق حُن» [الرتمذي ،1112 :وقال :هذا
الُيئة اُِنة متحماال وخالق النا
حديث حسن صحيح].
قال ابن القيم رمحه هللا تعاىل" :مجع النيب  بني التقوى وحسن اخللق ،ألن
تقوى هللا يصلح ما بني العبد وبني ربه ،وحسن اخللق يصلح ما بينه وبني خلقه،
فتقوى هللا توجب له هبة هللا ،وحسن اخللق يدعو الناس إىل هبته" [الفوائد :ص
.]31
 -4وعن أيب سعيد اخلدري ،قال :قلت :اي رسول هللا ،أوصين .فقال:

ش ء» [أورده األلباين يف الصحيحة ورقمه
«أوصي َّتقوى هللاال فإَ يأ
( ،)999وعزاه ألمحد ( )10 /4والطرباين يف املعجم الصغري :ص  ،112وقال ابن
رجب يف جامع العلوم واحلكم :ص  :034قال احلافظ أبو نعيم :هو حديث جيد
من صحيح حديث الشاميني].
 -3عن العرابض بن سارية قال :وعظنا رسول هللا  يوما بعد صالة الغداة
موعظة بليغة ،ذرفت منها العيون ،ووجلت منها القلوب ،فقال رجل :إن هذه
موعظة مودع ،فماذا تعهد إلينا اي رسول هللا ،قال« :أوصياه َّتقوى هللاال والُمع

والطاعةال وإن عبد حبش ال فإَ ين يعر يناه يرى اختالفاً ثْياًال وإَّي ه
وحمداث األيوي فإ ا ضاللةال فمن أديا ذل يناه فعلي َُّننِت وسننة اتلقاء

الراشدين املمدييال عالوا عليما ابلنواجي» [الرتمذي  ،0323وقال :هذا حديث
حسن صحيح].
 -9وصى الرسول  أحد أصحابه ،فقال له« :علي

َّتقوى هللا تعاَلال

والتابْي على شرف» [حكم عليه الشيي انصر ابحلسن ،وعزاه إىل الرتمذي
عن أيب هريرة،صحيح اجلامع الصغري.])3233( :
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 -3عن أيب أمامة ،قال :مسعت رسول هللا  خيطب يف حجة الوداع ،فقال:
«اتقوا هللا يَّاهال وصلوا مخُاهال وصويوا شمر هال وأدوا ز ا أيوالاهال وأطيعوا
ذا أير هال تدخلوا جنة يَّاه» [الرتمذي ،313 :وقال :هذا حديث حسن
صحيح].

 -2وعن النعمان بن بشري أن الرسول  قال« :اتقوا هللا واعدلوا َّي

أوالد ه» [البخاري ،0912 :مسلم.]1304 :

 -1وعن جابر ،عن رسول هللا  أنه قال« :فاتقوا هللا يف النُاء» [مسلم:
.]1011
املطلب الُاد
توصية أه العله ابلتقوى
 -1كان أبو بكر يقول يف خطبته ":أوصيكم بتقوى هللا" [املستدرك/0( :
 )319ورقمه )4332( :وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد].
 -0و تب عمر إَل اَّن عبد هللا" :أما بعد ،ف ين أوصيك بتقوى هللا عز وجل،
ف نه من اتقاه وقاه ،ومن أقرضه جزاه ،ومن شكره زاده ،واجعل التقوى نصب
عينيك ،وجالء قلبك" [جامع العلوم واحلكم :ص .]191
 -4واستعم عل ُ َّن أيب طالب يجالً على سريةال فقال له" :أوصيك بتقوى
هللا عز وجل الذي ال بد لك من لقياه ،وال منتهى لك دونه ،وهو ميلك الدنيا
واآلخرة" [جامع العلوم واحلكم :ص .]191
 -0و تب عمر َّن عبد العييي إَل يج " :أوصيك بتقوى هللا عز وجل ،اليت ال
يقبل غريها ،وال يرحم إال أهلها ،وال يثيب إال عليها ،ف ن الواعظني هبا كثري،
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والعاملني هبا قليل ،جعلنا هللا وإايك من املتقني" [جامع العلوم واحلكم ،ص:
.]191
 -9وملا نِوِل خطبال ومحد هللا ،وأثىن عليه ،مث قال" :أوصيكم بتقوى هللا عز
وجل ،ف ن تقوى هللا عز وجل خلف من كل شيء ،ولي
[جامع العلوم واحلكم :ص .]191

من تقوى هللا خلف"

 -3و ال شعبة :كنت إذا أردت اخلروج ،قلت للحكم :ألك حاجة ،فقال:

أوصيك مبا أوصى به النيب  معاذ بن جبل« :اتق هللا حيثما نتال وأتبع الُيئة

اُِنة متحماال وخالق النا خبلق حُن» [جامع العلوم واحلكم :ص .]191

 -2وصية شيخ اِسالم اَّن تيمية ابلتقوى :سأل أحد طلبة العلم ابملغرب وهو
أبو القاسم القاسم بن يوسف بن همد التجييب السبيت املغريب شيي اإلسالم ابن
تيمية رمحه هللا تعاىل أبن يوصيه مبا يكون فيه صالح دينه ودنياه ،فكتب له رسالة،
مسيت بـ"الوصية الصغرى".
وقد جعل عمدة وصيته احلديث الذي وصى فيه الرسول  بتقوى هللا ،وسأورد
يف هذا املوضع بعضا منها قال شيي اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل يف اجلواب:
"أما "الوصية" ،فما أعلم وصية أنفع من وصية هللا ورسوله ملن عقلها واتبعها ،قال
ِ
تعاىل{ :ولََق ْد و ا ا ِ
اب ِي ْن َر ْبلِا ْه َوإِ اَّي ْه أَ ْن اتارقوا ا
اّللَ}
ين أوتوا الْاتَ َ
َ َ
ص ْيرنَا الي َ
[النساء" ."]141
ووصى النيب  معاذا ملا بعثه إىل اليمن فقالَّ« :ي يعاذ :اتق هللا حيثما نتال

وأتبع الُيئة اُِنة متحماال وخالق النا خبلق حُن» [رواه الرتمذي ()1112
وقال فيه :هذا حديث حسن صحيح].

وكان معاذ  مبنزلة عليه ف نه قال لهَّ« :ي يعاذ! وهللا! إين ألحب » [عزاه
هقق الوصية الصغرى إىل أيب داود والنسائي وغريهم ،وصححه] وكان يردفه وراءه

التقوى

51

[عزاه هقق الوصية الصغرى إىل البخاري ومسلم] ،وروي فيه" :أنه أعلم األمة
ابحلالل واحلرام" [قال هقق الوصية الصغرى :أخرجه الرتمذي ،وقال :هذا حديث
حسن صحيح] ،وأنه حيشر أمام العلماء برتوة [أي :طوة] ومن فضله أنه بعثه النيب
 مبلغا عنه داعيا ومفقها ومفتيا وحاكما إىل أهل اليمن.
مث إنه  وصاه هذه الوصية ،فعل أهنا جامعة ،وهي كذلك ملن عقلها ،مع أهنا
تفسري الوصية القرآنية.
أيا َّيان وعماال فألن العبد علي "حقان":
حق هلل عز وجل،ـ وحق لعباده ،مث احلق الذي عليه ال بد أن خيل ببعضه أحياان:
إما برتك مأمور به ،أو فعل منهي عنه ،فقال النيب « :اتق هللا حيثما نت» وهذه

كلمة جامعة ،ويف قوله« :حيثما نت» حتقيق حلاجته إىل التقوى يف السر والعالنية،

مث قال« :وأتبع الُيئة اُِنة متحما» ف ن الطبيب مىت تناول املريض شيئا مضرا
أمره مبا يصلحه ،والذنب للعبد كأنه أمر حتم ،فالكي هو الذي ال يزال أييت من
احلسنات مبا ميحو السيئات ،وإمنا قدم يف لفظ احلديث «الُيئة» وإن كانت
مفعولة ،ألن املقصود هنا هوها ال فعل احلسنة ،فصار كقوله يف بول األعرايب:

«صبوا علي ذَوابً ين ياء» [رواه البخاري ومسلم].
ومجاع اخللق احلسن مع الناس :أن تصل من قطعك ابلسالم واإلكرام ،والدعاء
له ،واالستغفار والثناء عليه ،والزايرة له ،وتعطي من حرمك من التعليم واملنفعة
واملال ،وتعفو عمن ظلمك يف دم أو مال أو عرض .وبعض هذا واجب وبعضه
مستحب.
وأما اخللق العظيم الذي وصف هللا به همدا ( أي يف قوله تعاىلَ { :وإَِا َ

ل ََعلى خل ٍق َع ِه ٍيه} [القلم )]3:فهو الدين اجلامع جلميع ما أمر هللا به مطلقا،
هكذا قال جماهدا وغريه ،وهو أتويل القرآن ،كما قالت عائشة رضي هللا عنها" :كان
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خلقه القرآن" [رواه مسلم] وحقيقته املبادرة إىل امتثال ما حيب هللا تعاىل بطيب نف
وانشراح صدر.
واسم "تقوى هللا" جيمع فعل كل ما أمر هللا إجيابيا واستحبااب ،وما هنى عنه حترميا
وتنزيها ،وهذا جيمع حقوق هللا وحقوق العباد ،لكن ملا كان قرة يعين ابلتقوى خشية
العذاب املقتضية لالنكفاف من احملارم ،جاء مفسرا يف حديث معاذ ،وكذلك يف
حديث أيب هريرة رضي هللا عنهما الذي رواه الرتمذي وصححه" :قيل :اي رسول هللا!
ما أكثر ما يدخل الناس اجلنةف قال« :تقوى هللا وحُن اتلق» .قيل :وما أكثر ما

يدخل الناس النارف قال «األجوفان :القه والقرج» [رواه الرتمذي ،وقال فيه:
صحيح غريب].
ويف الصحيح عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا : 
«أ م املنيني إمياانً أحُنمه خلقاً» [عزاه هققه إىل أيب داود والرتمذي وقال:
حديث حسن صحيح].
وتفصــيل أصــول التقــوى وفروعهــا ال حيتملــه هــذا املوضــع ،ف هنــا الــدين كلــه لكــن
ينبــوع اخلــري وأصــله :إخــالص العبــد لربــه عبــادة واســتعانة كمــا يف قولــه{ :إِ اَّي َا َر ْعبررد

َوإِ اَّي َا َ ُْتَ ِعي} [الفاحتة ،]9 :ويف قوله{ :فَا ْعب ْده َوتَر َوا ْ َعلَْي ِ} [هود،]04 :
ويف قولــهَ { :علَْي ر ِ تَر َوا ْلررت َوإِل َْي ر ِ أَِيررب} [الشــورى ،]12 :ويف قولــه{ :فَراَّْرتَرغوا

ِع ْن َد اِ
اّلل نِ
الر ْز ََ َوا ْعبدوه َوا ْشاروا لَ } [العنكبوت ]12 :حبيـث يقطـع العبـد تعلـق
قلبه من املخلوقني انتفاعا هبم أو عمال ألجلهم ،وجيعل نته ربه تعاىل ،وذلك مبالزمة
ال ــدعاء ل ــه يف ك ــل مطلــوب م ــن فاق ــه وحاج ــة وخماف ــة وغ ــري ذل ــك ،والعم ــل ل ــه بك ــل
هبوب ،ومن أحكم هذا فال ميكن أن يوصف ما يعقبه ذلك.
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 -1وصية شيهنا الشيخ عبد العييي َّن عبد هللا َّن ابز ابلتقوى :ألقى شيخنا
الشيي عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز هاضرة يف مستشفى امللك فيصل يف الطائف
أوصى فيها األطباء والطبيبات واملمرضني واملمرضات واحلضور بتقوى هللا ،وبني هلم
خيص عملهم ،ونشرت هذه احملاضرة "جملة البحوث
كيف تكون تقواهم فيما ُّ
اإلسالمية يف عددها رقم ( ")91وجاء يف هذه احملاضرة" :وصييت لنفسي،
وللحاضرين مجيعا من أطباء وطبيبات وممرضني وممرضات ومرضى ،وإخواين احلضور،
ومجيع املسؤولني ،وصييت للجميع أن نتقي هللا يف السر والعلن ،ألنه القائل سبحانه:
{ َوتَر َياودوا فَِإ ان َخ ْير َر ال اي ِاد

التار ْقوى واتارق ِ
ون ََّي أ ْوِِل األَلْبَ ِ
اب} [البقرة]112 :
َ َ
اِ
َينوا اتارقوا ا
ت
اّللَ َولْتَر ْنه ْر َر ْق َيا َ اد َي ْ
ين َ
أَيُر َما الي َ

وهو القائل عز وجلََّ { :ي
اّللَ إِ ان ا
لِغَ ٍد َواتارقوا ا
اّللَ َخبِْي ََِا تَر ْع َملو َن} [احلشر ]11 :وهو القائل عز وجل:
اِ
َينوا اتارقوا ا
اّللَ َح اق تر َقاتِِ َوال َمتوت ان إِالا َوأََْرت ْه ُي ُْلِمو َن} [آل
ين َ
{ ََّي أَيُر َما الي َ
اِ
َينوا اتارقوا ا
اّللَ َو ولوا َر ْوًال
ين َ
عمران ]120 :وهو القائل سبحانهََّ { :ي أَيُر َما الي َ
ِ
دلِ ْم لَا ْه أَ ْع َمالَا ْه َويَرغْ ِق ْر لَا ْه ذَوََّا ْه} [األحزاب .]21 -22
َسدي ًدا* ي ْ
فعلينا أن نتقيه سبحانه ،وتقواه سبحانه هي عبادته ،بفعل األوامر ،وترك النواهي
عن خوف من هللا ،وعن رغبة فيما عنده ،وعن خشية له سبحانه ،وعن تعظيم
حلرماته ،وعن هبة صادقة له سبحانه ،ولرسوله همد  ،وجلميع املرسلني واملؤمنني،
فعلينا أن حنب هللا بكل قلوبنا ،فوق هبة كل أحد ،وأن حنب رسوله  هبة صادقة
فوق هبة أنفسنا وآابئنا وأمهاتنا وأوالدان وغريهم ،وأن حنب الرسل عليهم الصالة
والسالم ،وحنب إخواننا يف هللا املؤمنني ،فاحملبة من أفضل الواجبات ،ومن أهم
الواجبات احملبة هلل ويف هللا عز وجل ،مث هذه احملبة هلل ولرسوله توجب طاعة األوامر
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اّللَ فَاتابِع ِوين ْربِْبا ْه ا
وترك النواهي ،كما قال سبحانه ْ { :إِ ْن ْنرت ْه ِبُو َن ا
اّلل
َويَرغْ ِق ْر لَا ْه ذَوََّا ْه} [آل عمران.]41 :
فاحملبة الصادقة هلل ولرسوله وللمؤمنني تقتضي العمل بطاعة هللا ،وإخالص العبادة
له ،وترك معصيته كما تقتضي طاعة رسوله  واتباع ما جاء به ،واحلذر مما هنى
عنه ،والوقوف عند احلدود اليت حدها ،مع تقدمي سننه وشرعه على أهوائنا ،وتوجب
أيضا هبة املؤمنني وإعانتهم على اخلري ،وأمرهم ابملعروف ،وهنيهم عن املنكر وهبة
اخلري هلم وأداء األمانة.
ومما جيب على املسؤولني عن الناس يف املستشفيات وغريها أداء األمانة ،فالطبيب
والعامل واملسؤول عن اإلدارة وغريهم كله مسؤولون عن أداء األمانة اليت وكلت إليهم
يف العالج ويف الدواء ويف الرفق ابملريض ،ويف غري هذا من شؤون التطبيب ،جيب
على اجلميع أن يؤدوا األمانة بكل صدق وعناية ،وأن حيروصوا على العناية ابلدواء
النافع والوقت املناسب ،وأن يكونوا على بينة يف وضع الدواء على الداء ،وأن حيذروا
التساهل يف ذلك ،وأن يرفقوا ابملريض ،وأن يسمع منك اللطف يف الكالم وطيب
احلديث ،ألن هذا يعني على زوال املرض إبذن هللا وعلى الشفاء من املرض ،وهكذا
الطبيبة تعىن هبذا األمر ،فتكون رفيقة حكيمة كالرجل ،كل منهم يكون رفيقا حكيما
طيب الكالم ،يشعر منه املريض ابحلنو والعطف واحملبة واحلرص على شفائه ،ويعىن
مع ذلك ابلدواء املناسب ،وابلوقت املناسب ،وابملقدار املناسب من الدواء حىت ال
يزيد فيضر املريض ،وحىت ال ينقص فال حيصل به املقصود.
كل من املسؤولني عليه أن يعمل من اخلري بقدر ما يستطيع ،وكل عليه أن يؤدي
النصيحة ،فالطبيب يؤدي الواجب ،واملمرض يؤدي الواجب ،واملدير يؤدي الواجب،
واملمرض يؤدي الواجب ،واملدير يؤدي الواجب ،وهكذا الطبيبة واملمرضة كلتانا
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تؤداين الواجب ،وهكذا بقية العاملني كل يتقي هللا ،ويؤدي األمانة اليت وكلت إليه
إبخالص هلل ،ويعظم هللا سبحانه ،وحيذر من غضبه جل وعال ،ويعىن ابملريض،
وينصح له ويرفق به رجاء أن يشفيه هللا على يدك أيها الطبيب ،وعلى يديك أيتها
الطبيبة.
وكل املسؤولني ابملستشفى عليه تقوى هللا ،وأن يبذل الوسع واملستطاع فيما ينفع
املريض ،وخيفف عليه املرض ،وخيفف عليه اآلالم اليت جيدها وحي ُّ هبا ،وال شك أن
كل ذلك مما خيفف عن املريض
الكالم الطيب ،واألسلوب احلسن ،والعناية التامةُّ ،
آالمه ،ومما يشرح له صدره ،ومما يعني على زوال املرض بتوفيق هللا وهدايته ورمحته
وإحسانه سبحانه وتعاىل.
وأسأل هللا عز وجل أبمسائه احلسىن ،وصفاته العلى أن يوفقنا وإايكم مجيعا ملا
يرضيه ،وأن مينحنا الفقه يف الدين ،وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ،وأن يوفق القائمني
على هذا املستشفى ،وكذلك أسأله جلميع القائمني على مستشفيات اململكة يف كل
مكان ،أسأل هللا أن يوفقهم مجيعا ملا يرضيه ،وأن يعينهم على أداء الواجب ،وعلى
أداء األمانة ،وأن يبارك يف جهودهم ،وينفع هبا املسلمني مجيعا ،وأن ينفع مجيع
املعاجلني يف املستشفيات ،وأن يصلح قلوب اجلميع ،وأعمال اجلميع".
املطلب الُاَّع
وصية الشعراء ابلتقوى
 -1قال ابن املعتز فيما نقله عن ابن رجب يف [جامع العلوم واحلكم :ص
:]192
خ ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ا الر ر ر ر ر ر ر ر ر رريَوب صر ر ر ر ر ر ر ر ر ررغْيها و بْيهر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا فمر ر ر ر ر ر ر ر ر ررو التقر ر ر ر ر ر ر ر ر ررى
واصر ر ر ر ر ر ر ر ررنع م ر ر ر ر ر ر ر ر ررا ٍ ف ر ر ر ر ر ر ر ر رروَ أي ض الش ر ر ر رروا ر ر ر ر رريي ي ر ر ر ررا ي ر ر ر رررى
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ال ق ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ًّ
ررن صر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررغْيً إَ ر ر ر ر ر ر اْلبر ر ر ر ر ررال ير ر ر ر ر ررن اِدر ر ر ر ر ررى
 -0وذكر ابن رجب يف [جامع العلوم واحلكـم ،ص  ]190أن اإلمـام أمحـد كـان
ينشد:
إذا ير ر ررا خلر ر ررو الر ر رردهر يوي ر ر راً فر ر ررال تق خلو ولان علر ا ي يرب
وال ُ ر ر ر ر ر ر ر ا هللا يغق ر ر ر ر ر ر ر سر ر ر ر ر ر رراعةً وال أ ان ي ر ر ررا خيق ر ر ررى علير ر ر ر يغي ر ر ررب
 -4وقال أحد الشعراء:
ال ق ر ر ر ررر ان ي ر ر ر ررا ال ر ر ر رريَوب صر ر ر ر ررغْياً إن الدر ر ر ررغْي ر ر ر ررداً يعر ر ر ررود ب ر ر ر رْيا
إن الد ر ر ر ررغْي ول ر ر ر ررو تق ر ر ر ررادم عم ر ر ر ررده عن ر ر ر ررد اِلر ر ر ر ر يُر ر ر ر رطنراً تُ ر ر ر ررطْيا
ف ر ر ر ررازجر هر ر ر ر ررواا ع ر ر ر ررن البطالر ر ر ر ررة ال تاررن صررعب القيرراد و نرر نن تشرمْيا

رب إْر ر ر ر ر ر ر ر ر ط ر ر ر رراي الق ر ر ر ررناد وأْ ر ر ر رره التقار ر ر ر رْيا
إن احمل ر ر ر ر ر ر ر ررب إذا أح ر ر ر ر ر ر ر ر ن
فاس ر ر ر ر ررال ه ر ر ر ر رردايت اِلر ر ر ر ر ر َّنيِنر ر ر ر ر ر ٍة فاقر ر ر ررى َّرَّ ر ر ر ر هر ر ر ررادَّيً وَد ر ر ر رْيا
 -3وقال ابن القيم يف نونيته:
وإذا ير ر ر ررا خلر ر ر ررو َّريبر ر ر ررة يف ظلمر ر ر ررة وال ر ر ر ررنق
فاس ر ر ررتح ي ر ر ررن َه ر ر ررر اِلر ر ر ر و ر ر ر ر

داعي ر ر ر ررة إَل الطغي ر ر ر رران

ْ ررا إ ان ال رريف خل ررق اله ررالم ير رراين

 -9وقال أحد الشعراء:
َّي ي ر ر ررن ي ر ر رررى ير ر ر ر اد البع ر ر رروض جناحر ر ر ر يف ظلم ر ر ر ررة اللير ر ر ر ر البم ر ر ر رريه األلير ر ر ر ر
وير ر ر ر ر رررى َير ر ر ر ر رراط عرو مر ر ر ر ر ررا يف حنرهر ر ر ر ر ررا وامل ررخ ا رررف يف تلر ر العه ررام النحر ر
اير ر ر ر ر ررنن عل ر ر ر ر ر ر ا َّتوَّر ر ر ر ر ررة متحر ر ر ر ر ررو َر ر ر ر ر ررا ي ر ر ر ررا ر ر ر رران ي ر ر ر ررين يف اليي ر ر ر رران األول
 -3وقال آخر:
ي ر ر ر ر ر ررن ع ر ر ر ر ر رررف هللا فل ر ر ر ر ر رره يغن ر ر ر ر ر ر ر يعرفر ر ر ر ر ر ررة هللا فر ر ر ر ر ر ررياا الشر ر ر ر ر ر ررق
ير ر ر ر ررا يقع ر ر ر ر ر العبر ر ر ر ررد َّعر ر ر ر ر نِري الغر ر ر ر ررين والعر ر ر ر ر ر نري ر ر ر ر ر ر العر ر ر ر ر ر نري للمتق ر ر ر ر ر ر
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-2وقال ابن حبان البسيت يف [خمتصر روضة العقالء :ص :]41
أال إَّنر ر ر ر ررا التقر ر ر ر رروى ه ر ر ر ر ر الع ر ر ر ر ر ُي والار ر ر ر رررم وفه ر ر رررا ابل ر ر ر ر ُدَيا هر ر ر ررو ال ر ر ر ر ُي ُل والعر ر ر رردم
ولر ر ر ر ر رري علر ر ر ر ر ررى عبر ر ر ر ر ر ٍرد تقى ر ر ر ر ر ر ٍن َقيدر ر ر ر ر ررة إذا ص ر ر احم التقر رروى وإن حر رراا أو حار رره
 -1وأورد قول شاعر آخر قال:
إذا اَتُ ررب الن ررا رران التاقر ر ُ َّتقر ررواه أفالر ر ر ي ر ررن ينتُ ر ررب
ظ أفالر يررا ياتُررب
وي ر ر ررن يتر ر ر ر ِنق هللا ياُ ر ر ررب َّر ر ر ر يررن اِر ِن
ُر ر ربب
وير ر ر ررن يتاهر ر ر رري سر ر ر رربباً للنار ر ر ررا فر ررإ ان تقر ررى هللا خر ررْي ال ا
املبحث الثاين
فال تي وا أَقُاه هو أعله َن اتقى
هناان ُّربنا – تبارك وتعاىل – عن تزكية أنفسنا ،وذلك مبدح الواحد منا نفسه،
وثنائه عليها ،وذكر ما فعله من أفعال خري ،من صالة وصوم ،وزكاة ،وحج وأمر
مبعروف وهني عن املنكر ،وقد علل هللا – تبارك وتعاىل – للنهي عن التزكية بكونه
ُا ْه ه َو أَ ْعلَه ََِ ِن اتار َقى} [النجم.]40 :
العامل مبن اتقى {فَ َال تر َيُ وا أََْرق َ

ومن استحضر أن هللا تعاىل عامل به ،مطلع على أعماله وأقواله ف نه يتواضع هلل
تبارك وتعاىل ،ويصغر يف عينيه ما عمله ،ويكون خائفا دائما أن ال يتقبل هللا تعاىل
منه ،وأن يضيع عمله ،فيصبح عمله هباء منثورا ،ف ن العجب ابألعمال من هبطات
األعمال.
والذي يعلم يقينا أن هللا تعاىل يراه ويعلم مبا كان منه من تقوى يطمئن إىل أن هللا
ال يضيع عمله ،وسيجازيه به ،قال تعاىلَ { :وَيا يَر ْق َعلوا ِي ْن َخ ٍْْي فَرلَ ْن ي ْا َقروه َو ا
اّلل
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علِيه ِابلْمت ِاقي} [آل عمران .]119 :قال{ :ال يُتا ِْذَ َ الا ِيين ير ْنِينو َن ِاب اِ
ّلل
َ
َ َْ
َ
َ
والْيروِم ِ
اهدوا ِأبَيواِِْه وأََق ُِ ِمه و ا ِ
اآلخ ِر أَ ْن ا ِ
ِ
ي} [التوبة.]33 :
اّلل َعليه ِابلْمتاق َ
َ
َ َْ
َْ
َْ ْ َ
وكما على العبد أن يكون دائما على حذر أن يشغل نفسه بتزكية نفسه ،فعليه أن
جيره ذلك إىل نوع من التملق والنفاق ،وقد تنفي تلك
حيذر من تزكية غريه ،فقد ُّ
التزكية العظمة والعجب فيمن زكيته ،فيقطع املرء بتزكيته عنق صاحبه.
املبحث التاسع
حاجة التقوى إَل الدَّلل
املطلب األول
ين يتق ويدَّلل فلن ياليع هللا علم
الذي يقوم ابلتقوى خمافة هلل ،وعمال ابلصاحلات ،وتركا للمحرمات ،ال بد له من
الصرب ،ف ن الذين ال يصربون ،ال يستطيعون اإلتيان ابلعبادات على وجهها ،وال
يطيقون اجلهاد يف سبيل هللا تعاىل.
ولذا ف ن هللا تعاىل ذكر "الصرب والتقوى" مجيعـا يف غـري موضـع مـن كتابـه وبـني أنـه
ينصر العبد على عدوه من الكفار احملاربني املعانـدين واملنـافقني ،وعلـى مـن ظلمـه مـن
در ر ِرَّللوا َوتَرتراقر رروا
املس ــلمني ،ولص ــاحبه تك ــون العاقب ــة ،ق ــال هللا تع ــاىلََّ{ :رلَر ررى إِ ْن تَ ْ

َالف ِيرن الْمالئِ َار ِرة ي ِ
وأيْتررو ه ِيرن فَ رروِيِهه هر َيا ميْر ِرد ْد ه يَُّارره ِخبَمُر ِرة ٍ
ي}
ََ ْ ن ْ ْ ْ َ
ُر نِروي َ
نْ َ
َ
َْ ْ َْ

[آل عمـران ،]109 :وقـال هللا تعـاىل{ :لَتر ْبرلَرو ان ِيف أ َْي َروالِا ْه َوأََْرق ُِرا ْه َولَتَ ُْر َرمع ان
ْاتر ِ
ِ ِ اِ
ِ
ِ اِ
ِ
در ِرَّللوا
رْيا َوإِ ْن تَ ْ
ين أوترروا ال َ َ
راب ير ْرن َ ر ْربلا ْه َوير ْرن الرري َ
ير ْرن الرري َ
ين أَ ْشر َرر وا أَ ًذى َ ثر ً
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َوتَرتراقروا فَرِإ ان َذلِر َ ِير ْرن َعر ْريِم األيرروِي} [آل عمـران  ،]113وقــال تعــاىلََّ { :ي أَيُر َمررا
اِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ُه َ ْد ََّر َد ْ
ين َ
َينوا ال تَرتاهيوا َّطَا َةً ني ْن دوَا ْه ال َأيْلوَا ْه َخبَ ًاال َودُوا َيا َعنت ْ
الي َ
الرراء ِير ْرن أَفْ ر َرو ِاه ِم ْه َوَيررا ُتِْق ر صرردويه ْه أَ ْ بَ ررر َر ْد ََّريارناررا لَار ْره اآل ََّي ِ إِ ْن ْن ررت ْه
الْبَرغْ َ
تَرع ِقلررو َن * هرراأََْرته أو ِ
الء ِبُرروَرمه وال ِربُرروَاه وتر ْنِينررو َن ِابل ِ
ْاتَر ِ
راب لِنر ِ َوإِذَا لَقررو ْه
ْ
َ ْ ْ
َْ
َْ
َينارا َوإِ َذا َخلَ ْروا َع ُ
الروا َعلَ ْريا ْه األ ََان ِير َ ِي ْرن الغَ ْري ِظ ر ْ يوتروا َِّغَ ْري ِها ْه إِ ان ا
اّللَ
َالوا َ
ددوِي * إِ ْن متَُُْاه حُنَة تَُ ْنهه وإِ ْن ت ِ
د ْربا ْه َسريِنئَة يَر ْق َرحروا ََِرا
َعلِيه َِّ َيا ِ ال ُ
َْ
َْ ْ ََ
د ر ِرَّللوا َوتَرتراق رروا ال يَالر ر ُر ْه َ ْي ررده ْه َشر ر ْيرئًا إِ ان ا
اّللَ ََِررا يَر ْع َمل ررو َن ِحم ررين} [آل
َوإِ ْن تَ ْ

رال أ ََان يوسررف
رت يوسررف َ َ
عمـران .]102 -111 :وقـال إخـوة يوسـف لـه{ :ألََْ َ
وه ر ر َيا أ ِ
ِ
رَّلل فَر رِإ ان ا
َخ ر ر َر ر ْد َي ر ر ان ا
َجر ر َرر
اّلل َعلَْيرنَر ررا إَِار ر َير ر ْرن يَرتار ر ِرق َويَ ْ
اّللَ ال يالر رريع أ ْ
در ر ِ ْ
َ
ِ
ي} [يوسف[ ]12 :الزهد والورع والعبادة.]121 :
الْم ْحُنِ َ
املطلب الثاين
أ ُام النا يف التقوى والدَّلل

ذكر شيي اإلسالم أن الناس يف التقوى ،وهي طاعة األمر الديين ،والصرب على ما
يقدر عليه من القدر الكوين أربعة أقسام:
األول :أهل التقوى والصرب ،وهم الذين أنعم هللا عليهم من أهل السعادة يف
الدنيا واآلخرة.
الثاين :الذين هلم نوع من التقوى بال صرب ،مثل الذين ميتثلون ما عليهم من
الصالة وحنوها ،ويرتكون احملرمات ،لكن إذا أصيب أحدهم يف بدنه مبرض وحنوه أو
يف ماله أو يف عرضه ،أو ابتلي بعدو خيفيه عظم جزعه وظهر هلعه.
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الثالث :قوم هلم نوع من الصرب بال تقوى ،مثل الفجار الذين يصربون على ما
يصيبهم يف مثل أهوائهم ،كاللصوص والقطاع الذين يصربون على اآلالم يف مثل ما
يطلبونه من الغصب وأخذ احلرام والكتاب وأهل الديوان الذين يصربون على ذلك
يف طلب ما حيصل هلم من األموال ابخليانة وغريها ،وكذلك طالب الرائسة والعلو
على غريهم يصربون من ذلك على أنواع من األذى اليت ال يصرب عليها أكثر الناس،
وكذلك أهل احملبة للصور احملرمة من أهل العشق وغريهم يصريون يف مثل ما يهوونه
من احملرمات على أنواع من األذى واآلالم.
وهؤالء هم الذين يريدون علوا يف األرض أو فسادا من طالب الرائسة والعلو على
اخللق ،ومن طالب األموال ابلبغي والعدوان ،واالستمتاع ابلصور احملرمة نظرا أو
مباشرة وغري ذلك يصربون على أنواع من املكروهات ،ولكن لي هلم تقوى فيما
تركوه من املأمور ،وفعلوه من احملظور ،وكذلك قد يصرب الرجل على ما يصيبه من
املصائب :كاملرض والفقر وغري ذلك ،وال يكون فيه تقوى إذا قدر.
وأيا القُه الراَّعال فهو شر األقسام :ال يتقون إذا قدروا ،وال يصربون إذا ابتلوا

ِ
ِ
ُ ال ا
وعا *
وعا * إِ َذا َي ا
ش ُر َجي ً
َُا َن خل َق َهل ً
بل هم كما قال هللا تعاىل{ :إ ان ا ِِ َ

وعا} [املعارج ،]01 -11 :فهؤالء جتدهم من أظلم الناس
ُ ْ
َوإِذَا َي ا
اتَْيرر َين ً
وأجربهم إذا قدروا ،ومن أذل الناس وأجزعهم إذا قهروا ،إن قهرمت ذلوا لك وانفقوك،
وحابوك واسرتمحوك ،ودخلوا فيما يدفعون به عن أنفسهم من أنواع الكذب والذل
وتعظيم املسؤول ،وإن قهروك كانوا من أظلم الناس وأقساهم قلبا ،وأقلهم رمحة
وإحساان وعفوا ،كما قد جربه املسلمون يف كل من كان عن حقائق اإلميان أبعد،
مثل التتار الذين قاتلهم املسلمون ،ومن يشبههم يف كثري من أمورهم ،وإن كان
متظاهرا بلباس جند املسلمني وعلمائهم وزهادهم وجتارهم وصناعهم ،فاالعتبار
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ابحلقائق" :ف ن هللا ال ينظر إىل صوركم وال إىل أموالكم ،وإمنا ينظر إىل قلوبكم
وأعمالكم" [مسلم.]0933 :
فمن كان قلبه وعمله من جن قلوب التتار وأعماهلم كان شبيها هلم من هذا
الوجه  ،وكان ما معه من اإلسالم أو ما يظهره منه مبنزلة ما معهم من اإلسالم وما
يظهرونه منه ،بل يوجد يف غري التتار املقاتلني من املظهرين لإلسالم من هو أعظم
ردة وأوىل ابألخالق اجلاهلية ،وأبعد عن األخالق اإلسالمية ،من التتار.
ويف الصحيح عن النيب  أنه كان يقول يف خطبته« :خْي الاالم الم هللاال

وخْي اْدف هدف حممدال وشر األيوي حمداثفاال و َّدعة ضاللة» .وإذا كان
فكل من كان إىل ذلك أقرب وهو
خري الكالم كالم هللا  ،وخري اهلدي هدي همد ُّ ،
به أشبه كان إىل الكمال أقرب ،وهو به أحق ،ومن كان عن ذلك أبعد وشبهه به
أضعف ،كان عن الكمال أبعد ،وابلباطل أحق ،والكامل هو من كان هلل أطوع،
وعلى ما يصيبه أصرب ،فكلما كان أتبع ملا أيمر هللا به ورسوله وأعظم موافقة هلل فيما
حيبه ويرضاه ،وصربا على ما قدره وقضاه ،كان أكمل وأفضل ،وكل من نقص عن
هذين كان فيه من النقص حبسب ذلك [الزهد والورع والعبادة ،لشيي اإلسالم ابن
تيمية :ص .]122 -192
املبحث العاشر
عهه جرم اليف إذا أير َّتقوى هللا أخيت العي ابِو
ذم هللا – عز وجل  -صنفا من عباده إذا قيل له :اتق هللا ،أخذته العزة ابإلمث،

وهؤالء حسبهم جهنم وبئ املهاد ،قال تعاىلَ { :وإِذَا ِي َ لَ اتا ِق ا
اّللَ أَ َخ َيتْ ال ِْع اي
ِاب ِِ ِْو فَ َح ُْب َج َمناه َولَبِْئ َ ال ِْم َماد} [البقرة .]023 :وال شك أن هذا الصنف
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من الناس صنف ابغ طاغ متجرب ،ولذا ف نه إذا قيل للواحد منهم :اتق هللا ،جتده
بغى ،وطغا ،وثر ،وأرغى وأزبد ،وقد يؤذي خماطبه ،وقد يقتله ،ويفتك به.
ايب اتا ِق ا
اّللَ}
وحسبك أن تعلم أن هللا تعاىل قال لرسوله ََّ { : ي أَيُر َما النِ ُ
[األحزاب ]1 :وقد سقت النصوص الكثرية القرآنية والنبوية اآلمرة ابلتقوى ،كقوله
اِ
َينوا اتارقوا ا
اّللَ} [البقرة.]021 :
ين َ
تعاىلََّ { :ي أَيُر َما الي َ

وتقوى هللا وصية هللا لألولني واآلخرين من البشر ،واملؤمن إذا قيل له :اتق هللا،
تواضع هلا ،وأخبت ،ورق قلبه ،وإذا كان قد زل وأخطأ ،ف نك جتده قد ارعوى،
واستغر وقب ،وأانب.
املبحث اِادف عشر
ْسي

األعمال على التقوى

ينبغي أن تؤس األعمال على التقوى ،ومن ذلك بناء املساجد ،ودور األيتام،
واملدارس ،واجلامعات ،وقد ذم هللا تعاىل يف العهد النبوي الذين بنوا يف املدينة يف
منطقة قباء مسجدا ضرارا ،أرادوا من ورائه أن يتخذوه موضعا للتآمر على رسول هللا
وعلى املؤمنني معه ،فنهى هللا رسوله  عن افتتاحه والصالة فيه ،وكان بناته قد
دعوا رسول هللا  إىل الصالة فيه ،فكشف هللا سرتهم ،فضح أسرارهم ،وأنزل فيهم
قرآان يتلى حتذيرا من كل من فعل مثل فعلهم ،ورغب هللا رسوله  أن يقوم يف
املسجد الذي بين على التقوى ،وهو الذي بين لعبادة هللا ،وفيه الذين حيبُّون أن

ِ
يتظهروا ،قال تعاىل{ :والا ِيين ااُتَيوا يُ ِا ًدا ِ
ي
ي الْم ْنينِ َ
ض َر ًايا َو ْق ًرا َوتَر ْق ِري ًقا ََّر َْ
َْ
َ َ
وإِيص ً ِ
اّللَ َوَيسولَ ِي ْن َر ْب َولَيَ ْحلِق ان إِ ْن أ ََي ْد َان إِاال ا ِْ ُْ ََ َو ا
ب ا
اّلل
ََْ
ادا لن َم ْن َح َاي َ
اذَّو َن * ال ترقه فِي ِ أََّدا لامُ ِاد أ ِس علَى التار ْقوى ِين أَ او ِل يرومٍ
ي ْشمد إَِارمه لَ َا ِ
ن َ َ
َ َ
َْ
َ ْ
َ ْ
ْ
ًَ َ ْ
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وم فِي ِ فِي ِ ِي َجال ِربُو َن أَ ْن يَرتَطَماروا َو ا
ين * أَفَ َم ْن
اّلل ِر ُ
َح ُق أَ ْن تَرق َ
أَ
ب الْمطا ِنم ِر َ
أَ اس َّر ْنريا َ علَى تَر ْقوى ِين اِ
ضو ٍ
ان َخ ْيرر أ َْم اي ْن أَ اس َ َّر ْنريَا َ َعلَى َش َقا
َ َ َ
َ ْ
اّلل َوِي ْ َ
ِ
ٍ
ِ
ِِ
اه َو ا
ي * ال يَر َيال
اّلل ال يَر ْمدف الْ َق ْوَم الهاال ِم َ
جرف َها ٍي فَاَْر َم َاي َّ ِيف َان ِي َج َمن َ

َّر ْنريَاَرم ْه الا ِيف ََّرنَر ْوا ِييبَةً ِيف رلوَِِ ْه إِاال أَ ْن تَر َقطا َع رلوَّرم ْه َو ا
اّلل َعلِيه َح ِايه}
[التوبة.]112 -122 :
قال ابن كثري يف تفسري هذه اآلايت" :سبب نزول هذه اآلايت الكرايت أنه كان
ابملدينة قبل مقدم رسول هللا  إليها رجل من اخلزرج يقال له :أبو عامر الراهب،
وكان قد تنصر يف اجلاهلية ،وقرأ علم أهل الكتاب ،وكان فيه عبادة يف اجلاهلية ،وله
شرف يف اخلزرج كبري.
فلما قدم رسول هللا  مهاجرا إىل املدينة ،واجتمع املسلمون عليه ،وصارت
لإلسالم كلمة عالية ،واظهرهم هللا يوم بدر ،شرق اللعني أبو عامر بريقه ،وابرز
ابلعداوة ،وظاهر هبا ،وخرج فارا إىل كفار مكة من مشركي قري  ،فألبهم على حرب
رسول هللا  ،فاجتمعوا مبن وافقهم من أحياء العرب ،وقدموا عام أحد ،فكان من
أمر املسلمني ما كان ،وامتحنهم هللا ،وكانت العاقبة للمتقني.
وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بني الصفني ،فوقع يف إحداهن رسول هللا
 ،وأصيب ذلك اليوم ،فجرح يف وجهه ،وكسرت رابعيته اليمىن السفلى ،وشج
رأسه صلوات هللا وسالمه عليه ،وتقدم أبو عامر يف أول املبارزة إىل قومه من
األنصار ،فخاطبهم واستماهلم إىل نصره وموافقته ،فلما عرفوا كالمه قالوا :ال أنعم هللا
بك عينا اي فاسق ،اي عدو هللا! وانلوا منه وسبوه ،فرجع وهو يقول :وهللا لقد أصاب
قومي بعدي شر.
وكان رسول هللا  قد دعاه إىل هللا قبل فراره ،وقرأ عليه من القرآن ،فأت أن
يسلم ومترد ،فدعى عليه رسول هللا  أن ميوت بعيدا طريدا ،فنالته هذه الدعوة،
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وذلك أنه ملا فرغ الناس من أحد ،ورأى أمر الرسول  يف ارتفاع وظهور ،ذهب إىل
هرقل ملك الروم يستنصره على النيب  ،فوعده ومناه ،وأقام عنده ،وكتب إىل
مجاعة من قومه من األنصار من أهل النفاق والريب يعدهم ومينيهم أنه سيقدم جبي
ويرده عما هو فيه ،وأمرهم أن يتخذوا له معقال يقدم
يقاتل به رسول هلل  ،ويغلبه ُّ
عليهم فيه من يقدم من عنده ألداء كتبه ،ويكون مرصدا له إذا قدم عليهم بعد
ذلك ،فشرعوا يف بناء مسجد جماور ملسجد قباء ،فبنوه وأحكموه ،وفرغوا منه قبل
خروج النيب  إىل تبوك ،وجاؤوا فسألوا رسول هللا  أن أييت إليهم فيصلي يف
مسجدهم ،ليحتجوا بصالته عليه السالم فيه على تقريره وإثباته ،وذكروا أهنم إمنا بنوه
للضعفاء منهم وأهل العلة يف الليلة الشاتية .فعصمه هللا من الصالة فيه ،فقال« :إان

على سقرال ولان إذا يجعنا إن شاء هللا» .فلما قفل  راجعا إىل املدينة من
تبوك ،ومل يبق بينه وبينها إال يوم أو بعض يوم ،نزل عليه الوحي رب مسجد الضرار،
وما اعتمده ابنوه من الكفر والتفريق بني مجاعة املؤمنني يف مسجدهم مسجد قباء،
الذي أس من أول يوم على التقوى.
فبعث رسول هللا  إىل ذلك املسجد من هدمه قبل مقدمه املدينة كما قال
علي بن أيب طلحة ،عن ابن عباس يف قوله{ :والا ِيين ااُتَيوا يُ ِا ًدا ِ
ض َر ًايا}:
َْ
َ َ

وهم أانس من األنصار ،ابتنوا مسجدا ،فقال هلم أبو عامر :ابنوا مسجدا و ُّ
استعدوا مبا
استطعتم من وقوة ومن سالح ،ف ين ذاهب إىل قيصر ملك الروم ،فآيت جبند من
الروم ،وأخرج همدا وأصحابه ،فلما فرغوا من مسجدهم ،أتوا النيب  فقالوا :قد
فرغنا من بناء مسجدان ،فنحب أن تصلي فيه وتدعو لنا ابلربكة ،فأنزل هللا تعاىل:
{ال تَرق ْه فِي ِ أَََّ ًدا لا َم ُْ ِاد أ ِنس َ َعلَى التار ْق َوى ِي ْن أَ او ِل يَر ْوٍم} إىل { َو ا
اّلل ال
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ِ
ِ
ي} .وكذا روي عن سعيد بن جبري ،وجماهد ،وعروة بن الزبري،
يَر ْمدف الْ َق ْوَم الهاال ِم َ

وقتادة ،وغري واحد من العلماء.
وقال همد بن إسحاق بن يسار ،عن الزهري ،ويزيد بن رومان ،وعبد هللا ابن أيب
بكر ،وعاصم بن عمر بن قتادة ،وغريهم ،قالوا :أقبل رسول هللا  يعين من تبوك –
حىت نزل بذي أوان – بلد بينه وبني املدينة ساعة من هنار ،وكان أصحاب مسجد
الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز إىل تبوك ،فقالوا :اي رسول هللا ،إان قد بنينا مسجدا
لذي العلة واحلاجة والليلة املطرية والليلة الشاتية ،وإان حنب أن أتتينا فتصلي لنا فيه،
فقال« :إين على جناح سقر وحال شغ » أو كما قال رسول هللا « :ولو دينا

– إن شاء هللا تعاَل – أتينا ه فدلينا لاه في ».
فلما نزل بذي أوان أقه خرب املسجد ،فدعا رسول هللا  مالك ابن ُّ
الدخشم
أخا بين سامل بن عوف ،ومعن بن عدي – أو :أخاه عامر بن عدي – أخا
بلعجالن ،فقال« :اَطلقا إَل هيا املُاد الها أهل ال فاهدياه وحر اه» .فخرجا
سريعني حىت أتيا بين سامل بن عوف ،وهم ره مالك بن ُّ
الدخشم ،فقال مالك
ملعن :انظرين حىت أخرج إليك بنار من أهلي ،فدخل أهله فأخذ سعفا من النخل،
فأشعل فيه انرا ،مث خرجا يشتدان حىت دخال املسجد وفيه أهله ،فحرقاه وهدماه
وتفرقوا عنه ،ونزل فيهم من القرآن ما نزل{ :والا ِيين ااُتَيوا يُ ِا ًدا ِ
ض َر ًايا} إىل
َْ
َ َ

آخر القصة.

وقولهَ { :ولَيَ ْحلِق ان} ،أي :الذين بنوه {إِ ْن أ ََي ْد َان إِاال ا ِْ ُْ ََ} ،أي :ما

أردانه ببنيانه إال خريا ورفقا ابلناس ،قال هللا تعاىلَ { :و ا
اّلل يَ ْش َمد إَِارم ْه
لَ َا ِ
اذَّو َن} ،أي :فيما قصدوا وفيما نووا ،وإمنا بنوه ضرارا ملسجد قباء ،وكفرا ابهلل،
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وتفريقا بني املؤمنني ،وإرصادا ملن حارب هللا ورسوله ،وهو أبو عامر الفاسق ،الذي
يقال له :الراهب ،لعنه هللا.
وقوله{ :ال تَرق ْه فِي ِ أَََّ ًدا} ،هني من هللا لرسوله  واألمة تبع له يف ذلك،
عن أن يقوم فيه ،أي :يصلي فيه أبدا ،مث حثه على الصالة يف مسجد قباء الذي
أس من أول يوم بنائه على التقوى ،وهي طاعة هللا ،وطاعة رسوله ،ومجعا لكلمة
املؤمنني ومعقال وموئال لإلسالم وأهله .وهلذا قال تعاىل{ :لا َم ُْ ِاد أ ِنس َ َعلَى
ٍ
ِ
وم فِي ِ} ،والسياق إمنا هو يف معرض مسجد
َح ُق أَ ْن تَرق َ
التار ْق َوى ي ْن أَ او ِل يَر ْوم أ َ
قباء.
وهلذا جاء يف احلديث الصحيح أن رسول هللا  قال « :صال يف يُاد باء

عمر » [الرتمذي ،403 :ابن ماجه.]1311 :
ويف الصحيح :أن رسول هللا  كان يزور مسجد قباء راكبا وماشيا [البخاري:
 ،1113 ،1114 ،1111مسلم.]1411 :
وقد ورد يف احلديث الصحيح أن مسجد رسول هللا  الذي هو يف جف
املدينة ،هو املسجد الذي أس على التقوى .وهذا صحيح .وال منافاة بني اآلية
وبني هذا ،ألنه إذا كان مسجد قباء قد أس على التقوى من أول يوم ،فمسجد
رسول هللا  بطريق األوىل واألحرى.
وهلذا قال اإلمام أمحد بن حنبل يف مسنده :حدثنا أبو نعيم ،حدثنا عبد هللا ابن
عامر األسلمي ،عن عمران بن أيب أن  ،عن سهل بن سعد ،عن أيب بن كعب :أن
النيب  قال« :املُاد اليف أس على التقوى يُادف هيا» .تفرد به أمحد
[مسند أمحد ،01122 :صحح متنه هقق ابن كثري.]333 /9 :
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وقال اإلمام أمحد :حدثنا وكيع ،حدثنا ربيعة بن عثمان التيمي ،عن عمران بن
أيب أن  ،عن سهل بن سعد الساعدي قال :اختلف رجالن على عهد رسول هللا
 يف املسجد الذي أس على التقوى ،فقال أحدنا :هو مسجد رسول هللا
 .وقال اآلخر :هو مسجد قباء .فأتينا النيب  فسأاله ،فقال« :هو يُادف

هيا» .تفرد به أمحد أيضا [قال هقق ابن كثري :أخرجه أمحد [ ]00129وابن أيب
شيبة [يف مصنفه ]420 ،422 /0 :والطربي [يف تفسريه ]01 /11 :والطرباين
[يف الكبري .]3209 :وقال اهليثمي يف جممع الزوائد :رجال أمحد والطرباين رجال
الصحيح .ابن كثري.]339 /9 :
وقال اإلمام أمحد :حدثنا موسى بن داود ،حدثنا ليث ،عن عمران بن أيب أن ،
عن سعيد بن أيب سعيد اخلدري  قال :متارى رجالن يف املسجد الذي أس
على التقوى ،فقال أحدنا :هو مسجد قباء ،وقال اآلخر :هو مسجد النيب ،
فقال النيب « :هو يُادف هيا» .تفرد به أمحد [قال هقق ابن كثري :333 /9

صحيح ،أخرجه أمحد.])11133( :
وقال اإلمام أمحد :حدثنا إسحاق بن عيسى ،حدثنا ليث ،حدثين عمران ابن
أيب أن  ،عن ابن أيب سعيد ،عن أبيه أنه قال :متارى رجالن يف املسجد الذي أس
على التقوى من أول يوم ،فقال رجل :هو مسجد قباء ،وقال اآلخر :هو مسجد
رسول هللا  .فقال رسول هللا « هو يُادف» .وكذا رواه الرتمذي والنسائي
عن قتيبة ،عن الليث – وصححه الرتمذي – ورواه مسلم كما سيأيت [وصححه
هقق ابن كثري ،333 /9 :أخرجه أمحد.])11233( :
{أَفَمن أَ اس َّر ْنريا َ علَى تَر ْقوى ِين اِ
ضو ٍ
ان َخ ْيرر أ َْم اي ْن أَ اس َ َّر ْنريَا َ
َ َ َ
َ ْ
َْ
اّلل َوِي ْ َ
ِ
ٍ
ِ
ِِ
اه َو ا
ي * ال
اّلل ال يَر ْمدف الْ َق ْوَم الهاال ِم َ
َعلَى َش َقا جرف َها ٍي فَاَْر َم َاي َّ ِيف َان ِي َج َمن َ
يَر َيال َّر ْنريَاَرم ْه الا ِيف ََّرنَر ْوا ِييبَةً ِيف رلوَِِ ْه إِاال أَ ْن تَر َقطا َع رلوَّرم ْه َو ا
اّلل َعلِيه
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َح ِايه} يقول تعاىل :ال يستوي من أس بنيانه على تقوى من هللا ورضوان ،ومن

بىن مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بني املؤمنني ،وإرصادا ملن حارب هللا ورسوله من
قبل ،ف منا بىن هؤالء بنياهنم { َعلَى َش َقا جر ٍ
ف َها ٍي} ،أي :طرف حفرية منثالة

ِ
ِ
ِِ
اه َو ا
ي} ،أي :ال يصلح عمل
اّلل ال يَر ْمدف الْ َق ْوَم الهاال ِم َ
{فَاَْر َم َاي َّ ِيف َان ِي َج َمن َ
املفسدين.

قوله تعاىل{ :ال يَر َيال َّر ْنريَاَرم ْه الا ِيف ََّرنَر ْوا ِييبَةً ِيف رلوَِِ ْه} ،أي :شكا ونفاقا

بسبب إقدامهم على هذا الصنيع الشنيع ،أورثهم نفاقا يف قوهبم ،كما أشرب عابدو
العجل حبه .وقوله{ :إِاال أَ ْن تَر َقطا َع رلوَّرم ْه} ،أي :مبوهتم ،قاله ابن عباس،
وجماهد ،وقتادة ،وزيد بن أسلم ،والسدي ،وحبيب بن أيب ثبت ،والضحاك ،وعبد

الرمحن بن زيد بن أسلم ،وغري واحد من علماء السلفَ { .و ا
اّلل َعلِيه} ،أي:
أبعمال خلقه { َح ِايه} ،يف جمازاهتم عنها ،من خري وشر [تفسري ابن كثري/9 :
 332 -332بشيء من االختصار].
املبحث الثاين عشر
لي

ين التقوى الغلو يف العباد

بعض الذي ينسبون إىل اإلسالم يغالون يف التعبد ظانني أن ذلك من التقوى،
وقد غاىل بعض الصحابة يف ذلك ،فردهم الرسول  إىل جادة الصواب ،فقد ورد
أن نفرا من أصحاب الرسول  جاؤوا إىل بيوت الرسول  فسألوا عن عبادة
الرسول  ،فلما أخربوا فكأهنم تقالُّوها ،فقالوا :أين حنن من النيب ،وحتدثوا عن
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أنفسهم ،فأخرب أحدهم أنه يقوم الليل ويصلي وال ينام ،وأخرب اآلخر أنه يصوم
الدهر ،وال يفطر ،وأخرب الثالث أنه يعتزل النساء ،فخطأهم الرسول  ،وبني هلم
وجه الصواب.
وروى أن بن مالك  قال :جاء ثالثة ره إىل بيوت أزواج النيب ،
يسألون عن عبادة النيب  ،فلما أخربوا كأهنم تقالُّوها ،فقالوا :وأين حنن من النيب
ف قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما أتخر ،قال أحدهم :أما أان ف ين أصلي الليل
أبدا ،وقال آخر :أان أصوم الدهر وال أفطر ،وقال آخر :أان أعتزل النساء فال أتزوج
أبدا ،فجاء رسول هللا  فقال« :أَته اليين لته يا و يا؟ أيا وهللا إين
ألخشا ه هللال وأتقا ه ل ال لاين أصوم وأفطرال وأصل وأي دال و أتيوج النُاءال

فمن ي ب عن سنِت فلي يين» [البخاري.]9234 :
وقد كان رسولنا  ال يقوم الليل كله ،وال يصوم الشهر كله ،كان يقوم أدىن من
ثلثي الليل ،ويقوم نصفه وثلثه{ ،إِ ان َيَّا َ يَر ْعلَه أََا َ تَرقوم أَ ْد ََن ِي ْن ثرلثَ اللاْي ِ
ِ ِ اِ
ين َي َع َ } [املزمل ]02 :وكان يصوم من الشهر
َوَِ ْ
د َق َوثرلثَ َوطَائ َقة ي ْن الي َ
ويفطر ،وكان يتزوج النساء ،وأخرب أن الذي هو عليه هو سنته.
املبحث الثالث عشر
التعاون على الَّلل والتقوى
أمران ربنا – تبارك وتعاىل – ابلتعاون على الرب والتقوى ،فقالَ { :وتَر َع َاوَوا َعلَى

َّْلل َوالتار ْق َوى} [املائدة.]0 :
الِ ِن

والتعاون على الرب والتقوى معلم من معامل األمة املسلمة فيما بينها ،وقد ذكرت
آية الرب اليت جعلت الرب شامال للعقيدة ،وإليتاء املال على حبه ذوي القرت واليتامى
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واملساكني وابن السبيل والسائلني ويف الرقاب ،وأدخلت يف التقوى إقام الصالة وإيتاء
الزكاة ،ومن التقوى الوفاء ابلعهد والصرب يف البأساء والضراء وحني البأس ،قال تعاىل:
َّْلل ين َين ِاب اِ
َّْلل أَ ْن ترولُوا وجوهاه ِب الْم ْش ِر َِ والْمغْ ِر ِ ِ
ّلل
{لاْي َ الِ ا
َ َ
َ ْ ََ َ
ب َولَا ان الِ ا َ ْ َ َ
َ
والْيروِم ْاآل ِخ ِر والْم َالئِ َا ِة وال ِ
ْاتَ ِ
ي َوَتَى ال َْما َل َعلَى حبِن ِ ذَ ِوف الْق ْرَى
اب َوالنابِيِن َ
َ َْ
َ
َ َ
ُبِي ِ وال ا ِ
والْيرتَايى والْم ِ
الرَ ِ
ي َوِيف نِ
د َال َ َوَتَى
ام ال ا
ُائِل َ
ُا َ
اب َوأَ َ َ
ي َواَّْ َن ال ا َ
َ َ َ َ ََ
داَِّ ِرين ِيف الْباْس ِاء وال ا ِ ِ
ِِ
ي الْبَاْ ِ
ال ايَ ا َ َوالْموفو َن َِّ َع ْمده ْه إِذَا َع َ
ال اراء َوح َ
َ َ َ
اهدوا َوال ا َ
ِ اِ
ص َد وا َوأولَئِ َ هه الْمتراقو َن} [البقرة .]122 :وهذه األعمال
ين َ
أولَئ َ الي َ
شاملة للدين كله ،وهي مجيعها قابلة للتعاون عليها فيما بني املسلمني.
فالذين يتعاونون فيما بينهم للتعرف على اإلميان ابهلل واملالئكة والكتاب والنبيني،
متعاونون على الرب والتقوى ،ويدخل يف ذلك جمال الدارسة والتعلم ،وجمال التدري
والتعليم يف هذه املوضوعات ،كما يدخل يف ذلك معاجلة املشكالت ،وتوضيح
الشبهات ،ومن ذلك أيضا التأليف يف هذه اجملاالت.
ومن التعاون على الرب والتقوى التعاون يف جمال سد حاجات احملتاجني ،واإلنفاق
على من رغب هللا يف اإلنفاق عليهم من ذوي القرت واليتامى واملساكني وابن السبيل
والسائلني ويف الرقاب.
ومن التقوى أن تقيم الصالة ،وأتمر الناس إبقامتها ،وتعلم الذين ال حيسنون
الصالة كيف يصلوهنا على الوجه الصحيح إن كنت تعلمه.
ومن التقوى أن تؤدي الزكاة ،وأتمر الناس أبدائها على الوجه الصحيح ،وتعلمهم
كيف خيرجوهنا إن كانوا ال يعلمون كيفية إخراجها.
ومن التقوى أن تفي ابلعهد  ،وأتمر الناس ابلوفاء به ،وأن تصرب يف البأساء
والضراء وحني البأس.
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ومن التقوى اجلهاد يف سبيل هللا ،ودعوة األمة اإلسالمية إىل إقامة اجلهاد ،ودعوة
أغنياء املسلمني إىل اإلنفاق على اجملاهدين ،وشراء ما حيتاجونه من سالح وطعام،
واإلنفاق على أسر اجملاهدين.
املبحث الراَّع عشر
فال التقوى وعهه ديها
قال الفريوز آابدي متحدث عن فضل التقوى وعظيم شرفها" :اعلم أن التقوى كنز
عزيز ،إن ظفرت به فكم جتد له فيه من جوهر شريف ،وعلق نفي  ،وخري كثري،
ورزق كرمي ،وغنم جسيم ،وملك عظيم ،فهي اخلصلة اليت جتمع خري الدنيا واآلخرة،
وأتمل ما يف القرآن من ذكرها كم علق هبا من خري ،وكم وعد عليها من ثواب ،وكم
أضاف إليها من سعادة" [بصائر ذوي التمييز.]091 /9 :
وقال األستاذ وهبة الزحيلي" :التقوى قاعدة اإلسالم ،ومجاع اخلري ،والعاصم من
كل شر ،والباعث على كل فضيلة ،وخلق كرمي ،وهي أساس النجاة يف الدنيا
واآلخرة ،وسبيل السعادة ،وطريق التوصل إىل الطمأنينة واالستقرار ،والشعور ابلرضا
واالرتياح ،بل وسبب تيسر الرزق احلالل" [أخالق املسلم ،ص .]90
املطلب األول
التقوى اتدلة الِت َتمع خْي الدَيا واآلخر
قال الفريوز آابدي مبينا كيف كانت التقوى هي اخلصلة اجلامعة خلري الدنيا
واآلخرة" :ألي هللا سبحانه أعلم بصالح العبد من كل أحد ،ولو كانت يف العامل
أجل يف العبودية ،وأعظم يف
خصلة هي أصلح للعبد وأمجع للخري ،وأعظ لألجر ،و ُّ
القدر ،وأوىل يف احلال ،وأبح يف املآل من هذه اخلصلة اليت هي التقوى لكان هللا
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سبحانه أمر هبا عباده وأوصى خواصه بذلك لكمال حكمته ورمحته ،فلما أوصى
هبذه اخلصلة مجيع األولني واآلخرين من عباده واقتصر عليها ،علمنا أهنا الغاية اليت ال
متجاوز عنها ،وأنه عز جل قد مجع كل هض نصح ،وداللة ،وإرشاد ،وأتديب،
وتعليم ،وهتذيب يف هذه الوصية الواحدة كما يليق حبكمته ورمحته ،فهي اخلصلة
اجلامعة خلري الدنيا واآلخرة ،الكافية جليمع املهمات ،املبلغة إىل أعلى الدرجات.
وهذا أصل ال مزيد عليه ،وفيه كفاية ملن أبصر النور واهتدى ،وعمل واستغىن .وهللا
ويل اهلداية والتوفيق .ولقد أحسن القاتل:
ُّ
ي ر ر ر ر ر ررن عر ر ر ر ر ر رررف هللا فلر ر ر ر ر ر رره تغن ر ر ر ر ر ر ر يعرفر ر ر ر ر ر ررة هللا فر ر ر ر ر ر ررياا ال ا
ش ر ر ر ر ر ر رق
ي ر ر ر ررا يد ر ر ر ررنع العب ر ر ر ررد َّع ر ر ر ر نري الغ ر ر ر ررَ والع ر ر ر ر ر ر ُي ر ر ر ر ر ر ُ العر ر ر ر ر ر نِري للمتق ر ر ر ر ر ر

[بصائر ذوي التمييز.]031 /9 :

املطلب الثاين
التقوى تشرح الددي والقاوي يدس النق
قال شيي اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل" :الربُّ والتقوى يبس النف  ،ويشرح
الصدر ،حبيث جيد اإلنسان يف نفسه اتساعا وبسطا عما كان عليه قبل ذلك ف نه
ملا اتسع ابلرب والتقوى واإلحسان بسطه هللا شرح صدره.
والفجور والبخل يقمع النف ويعضها ويهينها ،حبيث جيد البخيل يف نفسه أنه
ضيق.
وقد بني النيب  ذلك يف احلديث الصحيح فقال« :يث البهي واملتد نِدَ

مث يجلي عليما جباتان ين حديدال د اضطر أيديمما إَل ترا يمماال فاع
املتد نِدَ لما ه اه َّدد ة اتُعت واَبُطت عن ال ح تغشى أانيل ال وتعقو
أثرهال وجع البهي

لما ه اه َّدد ة لدتال وأخي

ا حلقة َاا ا» – وأان
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رأيت رسول هللا  يقول إبصبعه يف جيبه "فلوه رأيتها يوسعها فال تتسع"
[البخاري ،9212 :مسلم 1201 :من حديث أيب هريرة ،واللفظ ملسلم].
وإخفاء املنزل وإظهاره تبعا لذلك ،قال تعاىل{ :يرتروايى ِين الْ َقوِم ِين س ِ
وء َيا
ََ َ َ ْ ْ ْ
ش َر َِّ ِ} [النحل.]91 :فهكذا النف البخيلة الفاجرة قد دسها صاحبها يف بدنه
َّ ِن
بعضها يف بعض ،وهلذا وقت الوت تنزع من بدنه كما ينزع السفود من الصوف
املبتل ،والنف الربة التقية النفية اليت قد زكاها صاحبها فارتفعت واتسعت وجمدت
ونبلت ،فوقت املوت خترج من البدن تسيل كالقطرة من يف السقاء ،وكالشعرة من
العجني .قال ابن عباس :إن للحسنة لنورا يف القلب ،وضياء يف الوجه ،وقوة يف
البدن ،وسعة يف الرزق ،وهبة يف قلوب اخللق ،وإن للسيئة لظلمة يف القلب ،وسوادا
يف الوجه ،ووهنا يف البدن ،وضيقا يف الرزق ،وبغضة يف قلوب اخللق .قال تعاىل:
{ َوالْبَرلَد الطايِنب} [األعراف .]91 :وهذا مثل البخيل واملنفق .قال{ :فَ َم ْن
اّلل وِ ُ ا ِ
ِ
ي ِر ْد ا
ين
اّلل أَ ْن يَمديَ يَ ْش َر ْح َ
ص ْد َيه} [األنعام ،]109 :وقال { :ا َ
ِل الي َ
َينوا} اآلية [البقرة.]092 :
َ

وقال له يف سياق الرمي ابلفاحشة وذم من أحب إظهارها يف املؤمنني ،واملتكلم

ِ ِ
ال اِ
َح ٍد أَََّ ًدا} اآلية
مبا ال يعلمَ { :ول َْوال فَ ْ
اّلل َعلَْيا ْه َوَي ْ َت َيا َزَ ا ي ْنا ْه ني ْن أ َ

ِ ِ
ي
[النور .]01 :فبني أن الزكاة إمنا حتصل برتك الفاحشة ،وهلذا قال ْ { :لنلْم ْنينِ َ
ِ
دا ِيِه ْه} اآلية [النور.]42 :
يَرغالُوا ي ْن أََّْ َ
وذلك أن ترك السيئات هو من أعمال النف  ،ف هنا تعلم أن السيئات مذمومة
ومكروه فعلها ،وجياهد نفسه إذا دعته إليها ،إن كان مصدقا لكتاب ربه مؤمنا مبا
جاء عن نبيه  ،وهلذا التصديق واإلميان والكراهة وجهاد النف أعمال تعملها
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النف املزكاة ،فتزكوا بذلك أيضا ،الف ما إذا عملت السيئات ف هنا (تتدن )
وتندس وتنقمع".
املطلب الثالث
هللا رب املتقي
أخربان ربنا – عز وجل – أنه حيب املتقني ،فقال تعاىل{ :فَِإ ان ا
ب
اّللَ ِر ُ

ِ
ي} [آل عمران ]23 :وأمر هللا تعاىل املؤمنني إبمتام عهد املشركني إىل مدهتم،
الْمتاق َ
وهذا

من

التقوى،

وأخرب

يف

ختام

اآلية

أنه

{ ِر ُ ِ
ي} [التوبة ]3 :وأمر هللا املؤمنني أن يقموا العهود اليت بينهم وبني
ب الْمتاق َ
اّلل ِر ُ ِ
ي} [التوبة.]2 :
ب الْمتاق َ
املشركني ،مث قال{ :إِ ان اَ

وعن سعد بن أيب وقاص  ،قال :مسعت رسول هللا  يقول« :إ ان هللا رب

التق الغين اتق » [مسلم.]0139 :
حيب املتقني ،ف نه معهم بنصره وأتييده وتوفيقه ،فقد أمر هللا تعاىل
وإذا كان هللا ُّ
املؤمنني إذا اعتدى عليهم املشركون أن يعاملوهم مبقدار املثل ،فال يزيدوا يف العدوان
ِ
اّللَ َوا ْعلَموا أَ ان ا
عليهم أبكثر مما عاملوهم به ،مث قالَ { :واتارقوا ا
ي}
اّللَ َي َع الْمتاق َ

[البقرة .]113 :وأمر هللا تعاىل املؤمنني أن يقاتلوا الذين يلوهنم من الكفار ،وأن
يكون قتاهلم إايهم فيه شيء من القوة والغلظة ،وطاعة املؤمنني رهبم فيما أمرهم به

ِ
حيب املتقني { َوا ْعلَموا أَ ان ا
ي} [التوبة:
يدخلهم يف التقوى ،وهللا ُّ
اّللَ َي َع الْمتاق َ
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 ]104وأخرب هللا تعاىل يف آخر آية من سورة النحل أنه مع الذين اتقوا والذين هم
اِ
اِ
هسنون {إِ ان ا
ين ه ْه ُحمْ ُِنو َن} [النحل.]101 :
ين اتار َق ْوا َوالي َ
اّللَ َي َع الي َ
املطلب الراَّع
إَّنا يتقب هللا ين املتقي
كل واحد منهما قرابان هلل
أخربان ربنا – عز وجل – أن ولدين من ذرية آدم قدم ُّ
عز وجل ،فتقبل هللا من أحدنا ،ومل يتقبل من اآلخر ،فقال الذي مل يتقبل هللا قرابنه
ألخيه الذي تقبل هللا قرابنه :ألقتلنك ،فقال له{ :إِ اَّنَا يرتر َقبا ا ِ
ِ
ي}
ََ
اّلل ي ْن الْمتاق َ

ِ
َد َم ِاب َِْ ِنق
ين َ
[املائدة ،]02 :قال تعاىلَ { :واتْ َعلَْيم ْه َربَاَ اَّْر َ ْ
ِ
ال إِ اَّنَا
ال ألَ ْرترلَنا َ َ َ
َح ِد ِمهَا َوَْ يرتَر َقبا ْ ِي ْن اآل َخ ِر َ َ
فَرترقبِن َ ي ْن أ َ

ِ
ي } [املائدة.]02 :
الْمتاق َ

إِ ْذ َر ارَاب ر ْرَاب ًان
يَرتَر َقبا ا
اّلل ِي ْن

فعلة عدم قبول هللا ملن تقربوا إليه بقرابني هو عدم وجود التقوى عند هؤالء ،ولو
وجدت التقوى يف قلوهبم لتقبل هللا قرابينهم ونذورهم ،ولو كانت قليلة ،فقد كان
املنافقون يلمزون املطوعني من املؤمنني ،الذين ال جيدون من املال إال النزر اليسري،
فيسخرون منهم ،فتهدد هللا املنافقني الالمزين وتوعدهم ،وأثىن على املؤمنني املتقربني

اِ
ين
ابملال اليسري الذي تقربوا به {الي َ
ال ا ِ ا ِ
ين ال َِادو َن إِاال ج ْم َده ْه
د َد َا َوالي َ
َع َياب أَلِيه } [التوبة.]21 :

ِ
يرل ِْميو َن الْمطا ِو ِع ِ
ي ِيف
ي ي ْن الْم ْنينِ َ
ن َ
َ
فَريَ ُْ َهرو َن ِي ْنرم ْه َس ِه َر ا
اّلل ِي ْنرم ْه َوَْ ْه

وحسب املتقني أن العمل ال يتقبل إال منهم ،قال الفريوز آابدي" :مث أتمل أصال
واحدا ،هب أنك جاهدت وثبرت مجيع عمرك يف العبادة ،وعشت ما عشت،
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وحصل لك من العناايت ما حصل ،ألي ذلك كله متوقفا على القبولف وإال كان
هباء منثورا ،وقد علمنا أن هللا تعاىل إمنا يتقبل هللا من املتقني ،فرجع األمر كله إىل
التقوى" [بصائر ذوي التمييز.]032 /9 :
املطلب اتاي
ال يقب هللا األعمال إال ين املتقي
كل واحد منهما قرابان
سبق أن بينت أن هللا تعاىل أخربان أن ابين آدم لصلبه قدم ُّ
لربه ،فتقبل هللا قرابن أحدنا دون اآلخر ،فتهدد الولد الذي مل يتقبل هللا قرابنه أخاه
ابلقتل ،فقال الذي تقبل هللا قرابنه{ :إِ اَّنَا يرتر َقبا ا ِ
ِ
ي} [املائدة:
ََ
اّلل ي ْن الْمتاق َ

 .]02و{إِ اَّنَا} تفيد احلصر ،واملعىن :أن هللا يقبل من املتقني دون غريهم.

وهذا ُّ
يدل على أن الولد الذي مل يقبل هللا قرابنه ،مل يكن متقيا هلل فيما قدمه من
قرابن.
والذي عليه أهل السنة واجلماعة أن املؤمن إذا كان متقيا هلل يف عمله الذي تقرب
به ،ف نه مقبول ،كالصالة والصيام والزكاة واحلج ،وإن ،كان عاصيا يف غريه ،كأن
يكون زانيا أو سارقا أو قاطعا رمحه.
وخالف يف ذلك اخلوارج ،فذهبوا إىل أن مرتكب الكبرية كافر ،إال أن يتوب ،فال
يقبل هللا صالة الزاين وال صيامه وال زكاته ،ومل حيكم عليه املعتزلة ابلكفر ،بل هو يف
منزلة بني املنزلتني ،أي :بني الكفر واإلميان ،ولكنه يف اآلخرة من اخلالدين يف النار.
والذي عليه أهل السنة واجلماعة أ ،العمل حىت يقبل حيتاج إىل شرطني:
األول :أن يكون مشروعا ،ف ن تقرب ا لعبد إىل ربه بعمل غري مشروع فال يقبل،
والعمل املشروع كالصلوات املفروضة ،والسنن اليت تصبح الصالة املفروضة ،وقيام
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الليل ،وصيام رمضان ،وصوم يوم عرفة ،وصوم عاشوراء ،وصيام االثنني واخلمي ،
وحنو ذلك مما شرعه هللا ورسوله  .والعلم غري املشروع ،العبادات املبتدعة ،واملنهي
عنها ،كالذي يصلي عند طلوع الشم وعند غروهبا ،أو يصوم يوم العيد أو حنو
ذلك ،وقد قال الرسول « :

عم لي

علي أيران فمو يد».

والثاين :أن يكون العمل الذي يتقرب به إىل هللا خالصا هلل ،فال يعبد مع هللا

تعاىل أحدا ،وال يرائي بعبادته ،قال هللا تعاىل{ :فَمن َ ا َن يررجوا لَِق ِ ِ
َْ
َْ
َ
اء َيَّن فَر ْليَر ْع َم ْ
اِا وال ي ْش ِر ْا َِّعِب َ ِ ِ
َعم ًال ِ
َح ًدا} [الكهف ،]112 :وقالَ { :وَي ْن
َ َ
َ
اد َيَِّن أ َ
ص ً َ
دِ
اَِا ِ ِي ْن ذَ َ ٍر أ َْو أَثَى َوه َو ي ْنِين فَا ْولَئِ َ يَ ْدخلو َن ا ْْلَناةَ َوال
يَر ْع َم ْ ِي ْن ال ا
يهْلَمو َن َ ِقْيا} [النساء ،]103 :وقال{ :وين أَياد ِ
اآلخ َرَ َو َس َعى ََْا َس ْعيَر َما
ََ ْ َ َ
ً
ِ
ِ
ويا} [اإلسراء.]11 :
َوه َو ي ْنين فَا ْولَئ َ َ ا َن َس ْعيرم ْه َي ْشا ً
فهذه اآلايت اشرتطت لقبول األعمال الصاحلة اإلميان ،والكفر ال يتقبل هللا منه.

وقد سئل الفضيل بن عياض عن املعىن املراد بقوله تعاىل{ :لِيَر ْبرل َو ْه أَيُا ْه

ُن َع َم ًال} [هود ]2 :قال :أخلصه وأصوبه ،قيل :اي أاب علي :ما أخلصه،
أْ
َح َ
وأصوبهف قال :إن العمل إذا كان خالصا ،ومل يكن صوااب مل يقبل ،وإذا كان صوااب،
ومل يكن خالصا مل يقبل ،حىت يكون خالصا صوااب ،واخلالص :أن يكون هلل،
والصواب :أن يكون على السنة ،واملراد بكونه على السنة ،أي :موافقا لسنة رسول
هللا  ،وهو الذي مسيناه ابملشروع.
قال شيي اإلسالم ابن تيمة رمحه هللا" :وقوله تعاىل{ :إِ اَّنَا يَرتَر َقبا ا
اّلل ِي ْن
ِ
ي} [املائدة ]02 :أي :ممن اتقاه يف ذلك العمل أبن يكون عمال صاحلا
الْمتاق َ
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ِ
خالصا لوجه هللا،وأن يكون موفقا للسنه كما قال تعاىل{ :فَ َمن َ ا َن يَر ْرجوا ل َقاءَ
وال ي ْش ِر ْا َِّ ِع َ ِ ِ
يَّ ِ فَليرعم َعمالً ص ِ
َح َدا}[الكهف ، ]112 :وكان
اِاً َ
َن َ ْ َ ْ َ َ
باد َيَّن أ َ
عمر بن اخلطاب يقول يف دعائه (:اللهم اجعل عملي كله صاحلا ،واجعله لوجهك
خالصا ،وال جتعل ألحد فيه شيئا) [ابن تيمية :الفتاوى الكربى ،ج ،3ص -412
.]411
وسئل ابن تيمية عن رجل مدمن على احملرمات ،وهو مواظب على الصلوات
اخلم  ،ويصلي على همد مائة مرة كل يوم ،ويقول :سبحان هللا واحلمد هلل ،وال إله
إال هللا ،كل يوم مائة مرة ،فهل يكفر ذلك ابلصالة واالستغفارف
ال ذَ ايٍ َخ ْير ًرا يَر َره * َوَي ْن
اجلواب احلمد هلل" :قال هللا تعاىل{ :فَ َم ْن يَر ْع َم ْ ِيثْر َق َ
ال ذَ ايٍ َش ًّرا يَر َره} [الزلزلة ،]1- 2 :فمن كان مؤمنا ،وعمل عمال
يَر ْع َم ْ ِيثْر َق َ
صاحلا لوجه هللا تعاىل ،ف ن هللا ال يظلمه بل يثيبه عليه ،وأما ما يفعل من احملرم
اليسري ،فيستحق عليه العقوبة ،ويرجى له من هللا التوبة ،كما قال هللا تعاىل:

{وَ َخرو َن ا ْعتَررفوا َِّيَوَِِه َخلَطوا َعم ًال ِ
ِ
ُى ا
وب
َ َ
اّلل أَ ْن يَرت َ
ْ
َ
َ
صاًِا َوَ َخ َر َسينئًا َع َ

َعلَْي ِم ْه} [التوبة ،]120 :وإن مات ومل يتب ،فهذا أمره إىل هللا تعاىل ،هو أعلم
مبقدار حسناته وسيئاته ،وال يشهد له جبنة وال انر ،الف اخلوارج واملعتزلة ،ف هنم
يقولون :إنه من فعل كبرية أحبطت مجيع حسناته.
وأهل السنة واجلماعة ال يقولون هبذا اإلحباط ،بل أهل الكبائر معهم حسنات
وسيئات ،وأمرهم إىل هللا ،وقوله تعاىل{ :إِ اَّنَا يرتر َقبا ا ِ
ِ
ي} [املائدة:
ََ
اّلل ي ْن الْمتاق َ
 ]02أي :ممن اتقاه يف ذلك العمل ،أبن يكون عمال صاحلا خالصا لوجه هللا ،وأن

التقوى

80

ِ
اء َيَِّنِ فَر ْليَر ْع َم ْ َع َم ًال
يكون موافقا للسنة ،كما قال تعاىل{ :فَ َم ْن َ ا َن يَر ْرجوا ل َق َ
اِا وال ي ْش ِر ْا َِّ ِعب َ ِ ِ
ِ
َح َدا} [الكهف[ "...]112 :ابن تيمية :الفتاوى
َ
َ
اد َيَِّن أ َ
ص ً َ
الكربى ،ج ،3ص .]414 -410
وقال ابن تيمية أيضا" :ال جيوز أن يراد ابآلية أن هللا ال يقبل العمل إال ممن يتقي
الذنوب كلها ،ألن الكافر والفاسق حني يريد أن يتوب لي متقيا ،ف ن كان قبول
العمل مشروطا بكون الفاعل حني فعله ال ذنب له امتنع قبول التوبة ،الف ما إذا
اشرتط التقوى يف العمل ف ن التائب حني يتوب أييت ابلتوبة الواجبة ،وهو حني
شروعه يف التوبة منتقل من الشر إىل اخلري ،مل خيلص من الذنب ،بل هو متق يف
حال ختلصه منه.
وأيضا فول أتى اإلنسان أبعمال الرب ،وهو مصر على كبرية ،مث قب لوجب أن
تسق سيئاته ابلتوبة ،وتقبل منه تلك احلسنات ،وهو حني أتى هبا كان فاسقا" [ابن
تيمية :جمموع الفتاوى ،ج ،2ص  ،312 -313راجع يف هذا املوضوع( :موسوعة
املسلم يف التوبة والرتقي يف اإلميان) )1012 /0 :لألستاذ الدكتور منري البيايت].
املطلب الُاد
هللا وِل املتقي
أخربان ربنا – تبارك وتعاىل – أنه ويل املتقني ،أي هو انصرهم ومؤيدهم ،حيميهم،
ِ
ويدافع عنهم ،وأولياء هللا ال خوف عليهم يف الدنيا ،وال هم حيزنون {أَال إِ ان أ َْوليَاءَ
اِ
اِ
َينوا َوَ اَوا يَرتراقو َن} [يون -30 :
ين َ
اّلل ال َخ ْوف َعلَْي ِم ْه َوال ه ْه َْر َيَو َن *الي َ
.]34
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ِ
ي
ووالية هللا للمؤمنني أتيت يف مقابل تويل الظاملني بعضهم لبعض { َوإِ ان الهاال ِم َ

ِ
اّلل وِ ُ ِ
ي} [اجلاثية .]11 :وأخرب هللا أن املتقني هلم
ِل الْمتاق َ
ََّر ْعالم ْه أ َْوليَاء ََّر ْع ٍ َو ا َ
من دون هللا من ويل وال شفيع {ل َْي َ َْ ْه ِني ْن دوَِِ َوِِل َوال َش ِقيع لا َعلام ْه

يَرتراقو َن} [األنعام.]91 :

وهذا التعريف ألولياء هللا الذي نص هللا عليه يف قوله{ :أَال إِ ان أَولِياء اِ
اّلل ال
ََْ
اِ
َينوا َوَ اَوا يَرتراقو َن} [يون ]34 -30 :
ين َ
َخ ْوف َعلَْي ِم ْه َوال ه ْه َْر َيَو َن * الي َ
يدل على أن كل مؤمن تقي ،ف نه هلل ويل ،وهذا ُّ
ُّ
يدل على مدى ضالل بعض
املسلمني الذين ينسبون الوالية إىل أقوام جهلة ،علمهم ابلعقيدة والشريعة قليل،
وجهلهم هبما كثري ،حىت إن الواحد منهم قد ال يعلم كيف يصلي ،وكيف يتوضأ،
وجتده متلطخا ابلنجاسات ،مغرقا يف الرتهات ،وقد جتد الواحد منهم مشتغال
ابلسحر والشعوذة ،مضال لعباد هللا ،والناس يظنون فيه التقى ،وهو أبعد الناس عن
التقى.
املطلب الُاَّع
رايا األولياء
أخربان ربنا – تبارك وتعاىل – أن أولياء هللا الذين ال خوف عليهم وال هم حيزنون
هم الذين آمنوا وكانوا يتقون {أَال إِ ان أَولِياء اِ
اّلل ال َخ ْوف َعلَْي ِم ْه َوال ه ْه َْر َيَو َن *
ََْ

اِ
َينوا َوَ اَوا يَرتراقو َن} [يون .]34 -30 :
ين َ
الي َ
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فكل مؤمن تقي ،فهو هلل ويل ،وقد خيرق هللا – تبارك وتعاىل – لبعض أوليائه
العادات ،ولكن الذين خرقت هلم العادات ال يكونون أولياء إال إذا كانوا مؤمنني
أتقياء ،أما الكفار وأهل البدع الضالون الذين خترق هلم العادات ،فرتاهم ال يصلون،
وال يتوضؤون ،تراهم خمالفني للكتاب والسنة ،مث تراهم يطريون يف اهلواء ،وميشون
على املاء ،فهؤالء ضالون ليسوا من الوالية يف شيء ،وكثري من الكفرة واملشركني من
اليهود النصارى وغريهم جيري على يديه بعض اخلوارق ،وهذه اخلوارق أحوال
شيطانية ،وليست أبحوال رمحانية.
وأولياء الرمحن املؤمنون املتقون – كما يقول شيي اإلسالم ابن تيمية – نوعان:
األبرار أصحاب اليمني والسابقون املقربون ،فاألولون هم املقربون إىل هللا بفعل ما
فرضه وترك ما حذره واآلخرون هم الذين يتقربون إليه بعد الواجبات ابلنوافل
املستحبات ،كما روى البخاري يف صحيحه [ورقمه ]3920 :عن أيب هريرة عن
النيب  أنه قال« :يقول هللا تعاَل :ين عادى ِل وليناً فقد ابيزين ابحملايَّةال ويا
إِل ابلنواف
ن
إِل عبد َث أداء يا افرتضت علي ال وال ييال عبدف يتقرب ن
تقرب ن
ح أحب ال فإذا أحببت نت َسع اليف يُمع َّ ال وَّدره اليف يبدر َّ ال ويده
الِت يبطر َاال ويجل الِت ميش عليماال فيب يُمعال ويب يبدرال ويب يبطرال ويب

ميش ال ولئن سالين ألعطين ال ولئن استعاذ يب ألعييَ ال ويا تردد عن ش ء أان
فاعل ترددف عن ب

ل ين ».

َق

عبدف املنينال ياره املو وأ ره يُاءت ال وال َّد

فقد بني  يف هذا احلديث نوع أولياء هللا املتقربني ابلفرائض ،ونوع أهل النوافل
ابحملبة ،وما مل يكن من الواجبات وال من املستحبات ،ومل أيمر هللا به ورسوله ال أمر
إجياب وال استحباب ،وال فضله هللا ورسوله ابلرتغيب فيه ،فلي من األعمال
الصاحلة ،ولي من العبادات اليت يتقرب هبا إىل هللا ،وإن كان كثري من عباد
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مما أوجب هللا

املشركني وأهل الكتاب واملبتدعني يتقربون مبا يظنونه عبادات ،ولي
ورسوله وال أحبه هللا ورسوله ،فهؤالء ضالون خمطئون طريق هللا.
وهم يف الضالل درجات :فمنهم كافر ،ومنهم فاسق ،ومنهم مذنب ،ومنهم مؤمن
خمطئ أخطأ يف اجتهاده ،واخلوارق اليت حتصل مبثل هذه األعمال اليت ليست واجبة،
وال مستحبة ،بل هي من األحوال الشيطانية ،ال مما يكرم هللا به أولياءه ،كاخلوارق
اليت حتل ابلشرك والكواكب وعباداهتا ،وعبادة املسيح و العزير وغرينا من األنبياء،
وعبادة الشيوخ األحياء واألموات ،وعبادة األصنام ،ف ن هؤالء قد جتعل هلم أرواح
ختاطب ببعض األمور الغائبة ،ولكن ال بد أن يكذبوا مع ذلك ،كما قال تعاىل:
شي ِ
اطي * تَرنَر ايل َعلَى ِ أَفا ٍ
اا أَثِ ٍيه} [الشعراء:
{ َه ْ أَربِنئا ْه َعلَى َي ْن تَرنَر ايل ال ا َ
ن
 .]000 -001وقد تقتل بعض األشخاص أو مترضه ،وقد أتتيه مبا تسرتقه من
الناس ،إما دراهم وإما طعام وإما شراب أو لباس أو غري ذلك .وهذا كثري جدا.
فمن كذب مبثل هذه اخلوارق فهو جاهل ابملوجودات ،ومن ظن أن هذه كرامات
أولياء هللا املتقني فهو كافر بدين رب األرض والسماوات ،بل هذه من جن أحوال
الكهنة والسحرة ،مثل مكاشفة عبد هللا بن صياد للنيب  ،وكان قد ظنه بعض
الصحابة الدجال ،ومل يكن هو الدجال ،وتوقف فيه النيب  حىت تبني له أنه لي
هو الدجال ،لكن كان له حال شيطاين ،فقال له النيب  « :د خبا ل خبيئةً»
الدخ ُّ
[مسلم ،]0103 :فقالُّ :
الدخ ،وكان قد خبأ له سورة الدخان ،فقال له النيب
« :اخُاال فلن تعدو دياال فإَّنا أَت ين إخوان الا امان» .وقال له« :يا
ترى؟» قال :أرى عرشا على املاء ،وقال :أيتيين صادق وكاذب[ .أخرجه مسلم:
( ،0109والرتمذي 0032 :عن أيب سعيد اخلدري] .وذلك العرش هو عرش
إبلي  .وقد ثبت يف صحيح مسلم عن جابر ،عن النيب « : إن الشيطان يندب

عرش على البحرال ويبعث سراَّيه» [مسلم.]0114 :
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وأما كرامات أولياء هللا تعاىل فيها اإلميان والتقوى ،سببها ما أمر هللا به من
األعمال والواجبات واملستحبات ،وأكابر أولياء هللا يقتدون بنبيهم  ،فال
يستعملون اخلوارق إال حلاجة املسلمني ،أو حلجة يف الدين ،كما كان النيب  إمنا
جتري اخلوارق على يديه حلجة للدين أو حلاجة املسلمني ،كتكثري الطعام والشراب
عند احلاجة.
واألحوال اليت حتصل عند مساع املكاء والتصدية والشرك كلُّها شيطانية ،وهلذا
تبطل أحواهلم إذا قرئت عليهم آية الكرسي ،ف هنا تطرد الشيطان ،وإذا أرادوا دعوا
شيوخهم وتوجهوا إىل انحيتهم جاءهتم الشياطني ،وقد تتكلم على ألسنتهم حال
الوجد الشيطاين بكالم ال يفهمه صاحبه إذا افاق ،كما يتكلم اجلين على لسان
املصروع ،وقد يطري أحدهم يف اهلواء ،فهذا وحنوه من األحوال الشيطانية.
وأما كرامات أولياء هللا كمثل ما جرى للعالء بن احلضرمي ملا غزا البحرين ،فمشى
هو والعسكر الذي معه يوهلم على البحر ،فما ابتلت لبود سروجهم ،وكذلك أبو
مسلم اخلوالين ومن معه ،ومثل صالة أيب مسلم ركعتني ملا ألقاه األسود العنسي يف
النار ،فصارت عليه بردا وسالما[ .جامع املسائل 121 – 11 /0 :لشيي اإلسالم
ابن تيمية].
املطلب الثاين
اليين ال يدخلون يف الوالية
والذين ال يدخلون يف والية هللا سبحانه ثالثة أصناف:
 -1الاقاي واليين ال يعملون َّطاعة هللا :فرجال الدين من اليهود والنصارى
واملتدينون منهم كفار ،ال يدخلون يف والية هللا تعاىل ،والكفار ال يكونون
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أولياء هلل تعاىل حبال ،وخيطئ الذين حيسنون الظن هبؤالء ويعظموهنم،
فهم خارج الوالية ،وليسوا مبؤمنني ،وال متقني.
 -0اليين ال يعملون َّطاعة هللا :يزعم بعض الضالني أهنم بلغوا مرتبة يف الدين،
تسق عنهم التكاليف ،فرتاهم ال يصلون ،وال يصومون ،وقد يرتكبون
احلرام ،وتراهم يزعمون أهنم أولياء هلل ،وكذبوا ،فالرسول  وأصحابه ،
كانوا سادة األولياء ،ومل يدعوا فرضا ،وكانوا يدميون فعل الطاعات وترك
احملرمات ،وكم أضل الضالون بدعواهم الوالية عباد هللا.
 -4اجملاَي واملاليِنعون لعقوْه :يعتقد بعض العوام الذين ال علم عندهم أن
بعض اجملانني أولياء هلل تعاىل ،ومن املعلوم أن الذين يفقدون عقوهلم ،ال
يبايعهم الناس ،وال يناكحوهنم ،وال يبيعوهنم ،وال يشرتون منهم ،وال يقبل
الناس شهادهتم ،وال يكلون إليهم أعماهلم من التجارة والصناعة والزراعة،
وأقواهلم لغو ،ف ذا كانوا كذلك ،فال يصح منهم اإلميان والتقوى ،ولذا ف ن
الناس يفقدون عقوهلم عندما جيعلوهنم يف مرتبة األولياء ،الذين
يقدسوهنم ،ويعظموهنم [راجع :الفرقان ،لشيي اإلسالم ابن تيمية :ص
.]103
املطلب التاسع
أ رم العباد عند هللا أتقاهه
يتصارع الناس فيما بينهم ،ويتنازعون ،ويدعي كل فريق أنه األفضل واألكرم ،فقد
َت الْيَرمود
ادعى هذه الدعوى كل من اليهود والنصارى ومشركي العرب { َو َال ْ
ت الْيَرمود َعلَى َش ْ ٍء َوه ْه
ُ ْ
اد َايى َعلَى َش ْ ٍء َو َال ْ
ُ ْ
َت الن َ
ت الن َ
اد َايى ل َْي َ
ل َْي َ
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ْاتَاب َ َيلِ َ َ َ ا ِ
ِ
ين ال يَر ْعلَمو َن ِيثْ َ َر ْوِِْ ْه} [البقرة ]114 :والذين
يَر ْترلو َن ال َ
ال الي َ
ال يعلمون هم مشركو العرب.
وادعى كل من اليهود والنصارى أهنم أهل اجلنة دون غريهم { َو َالوا ل ْ
َن يَ ْدخ َ
د َايى تِْل َ أ ََياَِيُرم ْه ْ َهاتوا َّر ْرَها َا ْه إِ ْن نت ْه
ا ْْلَناةَ إِالا َي ْن َ ا َن ه ً
ودا أ َْو َ َ
ِِ
ي} [البقرة.]111 :
صاد َ
َ

ضى
َن تَر ْر َ
وأعلمنا ربنا أن اليهود والنصارى لن يرضوا عنا حىت نتبع دينهم { َول ْ
اد َايى َح ا تَرتابِ َع ِيلاتَرم ْه} [البقرة ]102 :وأخربان ربنا أنه
َع ْن َ الْيَرمود َوال الن َ
خلق العباد من ذكر وأنثى ،وجعل العباد شعواب وقبائل ليتعافوا ،ال ليتقاتلوا،
ويتنازعوا ،وصرح أبن األكرم واألفضل هو األتقى { ََّي أَيُر َما الناا إِ اان َخلَ ْقنَا ْه ِي ْن
ذَ َ ٍر وأَثَى وجعلْنا ه شعواب و َربائِ لِترعايفوا إِ ان أَ ْ رياه ِع ْن َد اِ
اّلل أَتْر َقا ْه إِ ان ا
اّللَ
ََ ْ
ً َ َ َ ََ َ
َ َ ََ َ ْ

َعلِيه َخبِْي} [احلجرات.]14 :

وأخربان أبو هريرة أن رسولنا  سئل عن أكرم الناسف قال« :أتقاهه»
[البخاري .]4494 :واتقى الناس كلهم أوهلم وآخرهم هو رسولنا  ،ويف ذلك

يقول فيما رواه عنه أن بن مالك« :وهللا إين ألخشا ه هللال وأتقا ه ل »
[البخاري ،9234 :مسلم .]1121 :وأييت بعد الرسول  يف التقوى بقية أويل
العزم من الرسل ،وهم :إبراهيم ونوح وموسى وعيسى ،مث أييت بعدهم بقية الرسل
واألنبياء ،مث الصديقون ،مث الشهداء ،مث الصاحلون ،على تفاوت يف كل طائفة منهم.
وملا كانت التقوى درجات عاليات ،يتفاوت فيها العباد تفاوق كبريا ،فقد أعلمنا
ربنا يف سورة الفرقان أن عباد الرمحن الذين أخرب عنهم يف آخر السورة يدعون رهبم أن

التقوى

88

جيعلهم للمتقني إماما {والا ِيين يرقولو َن يَّارنَا َهب لَنَا ِين أَ ْزو ِ
اجنَا َوذ نِياَّيتِنَا ر ارَ
َ َ َ
ْ
ْ َ
َ
ِ ِ
أَ ْع ٍ
ي إِ َي ًايا} [الفرقان.]23 :
اج َعلْنَا للْمتاق َ
ي َو ْ
وكان رسول هللا  كما روى عنه عبد هللا بن مسعود يدعو ويقول« :اللمه إين
أسال اْدى والتُقى والعقاف والغَ» [مسلم.]0201 :
املطلب العاشر
َّشرى هللا للمتقي يف الدَيا واآلخر
أخربان هللا – تبارك وتعاىل – أنه يبشر املتقني يف احلياة الدنيا واآلخرة ،قال تعاىل:
{أَال إِ ان أَولِياء اِ
اِ
َينوا َوَ اَوا يَرتراقو َن
ين َ
اّلل ال َخ ْوف َعلَْي ِم ْه َوال ه ْه َْر َيَو َن * الي َ
ََْ
اآلخرِ ال تَرب ِدي لِ َالِما ِ اِ
ِ
ِ
اّلل َذلِ َ ه َو الْ َق ْوز
ْ َ َ
* َْ ْه الْب ْش َرى ِيف ا َِْيَا ال ُدَْريَا َوِيف َ
ال َْع ِهيه} [يون .]34 -30 :

وهذه البشرى تسوقها املالئكة إليه عندما حتضر لقبض روحه ،تبشره ابجلنة
واملغفرة ،وتقول له :ال ختف وال حتزن وأبشر ابجلنة اليت كنت توعد ،حنن أولياؤك يف
تقر عينك ،نزال من غفور
احلياة الدنيا واآلخرة ،ولك ما تشتهي نفسك ،ولك ما ُّ

اِ
ين َالوا َيَُّرنَا ا
استَر َقايوا تَرتَرنَر ايل َعلَْي ِم ْه ال َْمالئِ َاة أَالا َُتَافوا َوال
اّلل وا ْ
رحيم {إِ ان الي َ
وعدو َن * َْحنن أ َْولِيَاؤ ْه ِيف ا َِْيَا ِ ال ُدَْريَا َوِيف
َ ْ َيَوا َوأََّْ ِشروا ِاب ْْلَن ِاة الاِِت ْنرت ْه ت َ
ِ ِ
ِ
ِ
يما َيا تَ ادعو َن * َريًال ِني ْن َقوٍي
يما َيا تَ ْشتَ ِم أََقُا ْه َولَا ْه ف َ
اآلخ َر َولَا ْه ف َ
ايِح ٍيه} [فصلت.]40 -42 :
َّي

وجاء يف احلديث الذي يرويه الرباء« :إن املنين إذا حالره املو جاءه يالئاة
الوجوهال َّي

الثيابال فقالوا :اخرج أيما الروح الطيبة إَل يوح ويرانال
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ويب ْي البانال فتهرج ين فم ال ما تُي القطر ين يف الُقاء» [حكم
هقق ابن كثري ( )922 /4على هذا احلديث ابلصحة ،وعزاه إىل عبد الرازق وأمحد
واحلاكم].
ويف يوم القيامة تتلقى املالئكة األتقياء تبشرهم وتطمئن قلوهبم ،قال تعاىل{ :ال
وعدو َن}
َْريَرم ْه الْ َق َيع األَ ْ بَرر َوتَرتَرلَ اقاه ْه ال َْمالئِ َاة َه َيا يَر ْويا ْه الا ِيف نت ْه ت َ
[األنبياء.]124 :
املطلب اِادف عشر
إن تتقوا هللا اع لاه فر اان
أخربان ربنا – عز وجل – أننا إذا اتقيناه ف نه جيعل لنا فرقاان ،نفرق به بني اخلري
اِ
َينوا إِ ْن
ين َ
والشر ،واحلق والباطل ،واهلدى والضالل ،قال تعاىلََّ { :ي أَيُر َما الي َ
ال ِ
اّللَ َْا َع ْ لَا ْه فر ْرَ ًاان َوي َا نِق ْر َعنا ْه َسيِنئَاتِا ْه َويَرغْ ِق ْر لَا ْه َو ا
تَرتراقوا ا
اّلل ذو الْ َق ْ

ال َْع ِه ِيه} [األنفال .]01 :ويصبح العبد هبذا الفرقان كالبصري ،ويكون الذي حرم
ويشق طريقه إىل مراده ،ويسري
التقوى وضل عنها كاألعمى ،فالبصري يبصر ما حولهُّ ،
على هدى ،بينما الذي حرم التقوى ال يستطيع أن يعرف اخلري والصواب ،وال
يستطيع أن حيققه.
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املطلب الثاين عشر
اع هللا للمتقي ين

ضيق فرجا

أخربان ربنا تبارك وتعاىل أنه من يتقيه ف نه جيعل له من كل ضيق خمرجا { َوَي ْن

اّللَ َْا َع ْ لَ َ َْر ًجا} [الطالق ]0 :وجيعل له من أمره يسرا { َوَي ْن يَرت ِاق ا
يَرت ِاق ا
اّللَ
َْا َع ْ لا ِي ْن أ َْي ِرهِ ي ُْ ًرا} [الطالق.]3 :
وقد عرفنا ربنا عز وجل مبا حتقق للمؤمنني بتقاهم ،ففي معركة بدر نصر هللا
اّلل َِّبَ ْد ٍي َوأََْرت ْه أ َِذلاة فَاتارقوا ا
د َر ْه ا
اّللَ ل ََعلاا ْه
املتقني وهم أذلة { َولََق ْد َ َ

تَ ْشارو َن} [آل عمران.]104 :

ِ ِ
َن
وأخربان ربنا كيف أنزل عليهم مالئكته ،فقال{ :إِ ْذ تَرقول للْم ْنينِ َ
ي أَل ْ
ِ ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
دَِّللوا
ي * ََّرلَى إِ ْن تَ ْ
يَ ْاقيَا ْه أَ ْن ميِ اد ْه َيَُّا ْه َِّثَالثَة َالف ي ْن ال َْمالئِ َاة ي ْنر َيل َ
َالف ِين الْمالئِ َا ِة ي ِ
وتَرتراقوا وأيْتو ه ِين فَروِيِهه ه َيا ميْ ِد ْد ه يَُّاه ِخبَمُ ِة ٍ
ي
ََ ْ نْ ْ ْ َ
ُ نِوي َ
نْ َ
َ
َ
َْ ْ َْ
اّلل إِالا َّ ْشرى لَاه ولِتطْمئِ ان رلوَّاه َِّ ِ ويا النادر إِالا ِين ِع ْن ِد اِ
* َوَيا َج َعلَ ا
اّلل
ْ
ْ ََ
ْ
ْ ََ َ
َ
ِ
ِ ِ
ِ اِ
ي} [آل
ين َ َقروا أ َْو يَ ْابِتَرم ْه فَريَر ْنر َقلبوا َخائِبِ َ
ال َْع ِيي ِي ا َِْا ِيه * ليَر ْقطَ َع طََرفًا ني ْن الي َ

عمران]102 -103 :
وأخربان رسولنا  قصة ثالثة ممن قبلنا ،كانوا يف سفر ،فأمطرهتم السماء ،فأووا
إىل غار ،فجرف السيل صخرة ،فانطبقت على فم الغار ،فأصبحوا كاملقبورين وهم
أحياء ،وعلموا أنه ال منجى من هللا إال إليه ،فتقربوا أبفضل ما عملوه هلل ،فانفرجت
الصخرة ،وخرجوا ميشون ،فقد جعل هللا هلم من ضيقهم فرجا ،ومن بالئهم يسرا.
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عن ابن عمر رضي هللا عنهما ،عن النيب  قال« :خرج ثالثة َقر ميشونال
فاصاَه املطرال فدخلوا يف را يف جب ال فاحنطنت عليمه صهر ال ال :فقال
َّعالمه لبع  :ادعوا هللا أبفال عم عملتموه .فقال أحدهه :اللمه إين ان

ِل أَّوان شيهان بْيانال فانت أخرج فايعىال و أج ء فاحلب فاج ء

َّوف فيشرابنال و أسق الدبية وأهل وايرأِتال فاحتبُت
ابِاللبال فآِت َّ أ ن
ليلةال فائت فإذا مها انئمانال ال :فارهت أن أو همماال والدبية يتالا ون

عند يجل ن ال فله ييل ذل دأيب ودأَماال ح طلع القارال اللمه إن نت تعله
أين فعلت ذل

اَّتغاء وجم ال فافرج عنا فرجة َرى ينما الُماءال ال :فقرج

عنمه.

و ال اآلخر :اللمه إن نت تعله أين نت أحب ايرأ ً ين َّنا عم

يا رب الرج النُاءال فقالت :ال تنال ذل

اشد

ينما ح تعطيما يائة دينايال

فُعيت فيما ح وعتماال فلما عد َّي يجليما الت :اتق هللا وال تق ا
اتاُت إال حبق ال فقمت تر تماال فإن نت تعله أين فعلت ذل اَّتغاء وجم
فافرج عنا فرجةال ال فقرج عنمه الثلثي.

و ال اآلخر :اللمه إن نت تعله أين استاجر أجْياً َّقرَ ين ذي فاعطيت ال

وأى ذاا أن أيخيال فعمد إَل ذل القرَ فييعت ال ح شريت ين َّقراً
وياعيماال و جاء فقالَّ :ي عبد هللا أعطين حق ال فقلت :اَطلق إَل تل البقر
وياعيما فإ ا ل ال فقال :أتُتميئ يب؟ ال :فقلت :يا استميئ َّ ال ولانما

ل ال اللمه إن نت تعله أين فعلت ذل

اَّتغاء وجم

فافرج عنماال فاشف

عنمه».
وذكر ابن كثري يف تفسريه قصة طريفة ،نقلها عن احلافظ ابن عساكر يف ترمجة
رجل – حكى عنه أبو بكر همد بن داود الدينوري ،املعروف ُّ
ابلدقي الصويف ،قال
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هذا الرجل :كنت أكاري على بغل يل من دمشق إىل بلد الزبداين ،فركب معي ذات
مرة رجل ،فمرران على بعض الطريق ،على طريق غري مسلوكة ،فقال يل :خذ يف
هذه ،ف هنا أقرب ،فقلت :ال خربة يل فيها ،فقال :بل هي أقرب ،سلكناها ،فانتهينا
إىل مكان وعر وواد عميق ،وفيه قتلى كثري .فقال يل :أمسك رأس البغل حىت أنزل،
فنزل وتشمر ،ومجع عليه ثيابه ،وسل سكينا معه وقصدين ،ففرت من بني يديه
وتبعين ،فناشدته هللا ،وقلت :خذ البغل مبا عليه ،فقال :هو يل ،وإمنا أريد قتلك،
فخوفته هللا والعقوبة ،فلم يقبل ،فاستسلمت بني يديه ،وقلت :إن رأيت أن ترتكين
حىت أصلي ركعتنيف فقال :عجل ،فقمت أصلي ،فأرتج علي القرآن ،مل حيضرين منه
حرف واحد ،فبقيت واقفا متحريا وهو يقول :هيه ،افرغ ،فأجرى هللا على لساين قوله

ُوءَ} [النمل ،]30 :ف ذا أان
تعاىل{ :أَ اي ْن ِايب الْمالطَار إِذَا َد َعاه َويَ ْا ِشف ال ُ

بفارس قد أقبل من فم الوادي ،وبيده حربة ،فرمى هبا الرجل ،فما أخطأت فؤاده،
فخر صريعا ،فتعلقت ابلفارس ،وقلت :ابهلل من أنتف فقال :أان رسول الذي جييب
املضطر إذا دعاه ويكشف السوء .قال :فأخذت البلغل واحلمل ورجعت ساملا.
وذكر ابن عساكر يف ترمجة "فاطمة بنت ا حلسن أم أمحد العجلية" ،قالت" :هزم
الكفار يوما املسلمني يف غزاة ،فوقف جواد جيد بصاحبه ،وكان من ذوي اليسار
ومن الصلحاء ،فقال للجواد :ما لكف ويلك! إمنا كنت ُّ
أعدك ملثل هذا اليوم .فقال
السواس فيظلمونين وال يطعمونين
له اجلواد :وما يل ال أقصر ،وأنت تكل علوفيت إىل ُّ
إال القليلف فقال :لك علي عهد هللا أين ال أعلفك بعد هذا اليوم إال يف حجري،
فجرى اجلواد عند ذلك وبى صاحبه ،وكان ال يعلفه بعد ذلك إال يف حجره.
واشتهر أمره بني الناس ،وجعلوا يقصدوه ليسمعوا منه ذلك ،وبلغ ملك الروم أمره،
فقال :ما تضام بلدة يكون هذا الرجل فيها ،واحتال ليحصله يف بلده ،فبعث إليه
رجال من املرتدين عنده ،فلما انتهى إليه أظهر له أنه قد حسنت نيته يف اإلسالم
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وقومه ،حىت استوثق ،مث خرجا يوما ميشيان على جنب الساحل ،وقد واعد شخصا
آخر من جهة ملك الروم ليتساعدا على أسره ،فلما اكتفاه ليأخذاه رفع طرفه إىل
السماء وقال :اللهم ،إنه إمنا خدعين بك ،فاكفنيهما مبا شئت ،قال :فخرج سبعان
إليهما فأخذانا ،ورجع الرجل ساملا" [تفسري ابن كثري.]323 /3 :
املطلب الثالث عشر
فتم هللا َّر ا الُماء واأليض على املتقي
أخربان ربنا تبارك وتعاىل أن يفتح على عباده من البشر بركات السماء واألرض إذا

َينوا َواتار َق ْوا لََقتَ ْحنَا َعلَْي ِم ْه ََّر َرَ ا ٍ ِي ْن
هم آمنوا واتقوا { َول َْو أَ ان أ َْه َ الْق َرى َ
ُ َم ِاء َواأل َْي ِ
ض} [األعراف.]13 :
ال ا
وقد أخرب نوح عليه السالم قومه أبن توبتهم إىل هللا واستغفارهم له ،سيؤدي إىل
غفران ذنوهبم ،ألن هللا غفار للتائبني وحيل هبم بركاته ،فينزل هلم من السماء املطر
الكثري ،وميدهم ابألموال واألوالد ،وجيعل هلم جنات ،وجيعل هلم األهنار {فَرقلْت
ُ َماءَ َعلَْيا ْه ِني ْد َي ًايا * َوميْ ِد ْد ْه ِأب َْي َو ٍال
استَرغْ ِقروا َيَّاا ْه إَِا َ ا َن َ اق ًايا * ير ْر ِس ْ ال ا
ْ
ي َوَْا َع ْ لاا ْه َجناا ٍ َوَْا َع ْ لاا ْه أََْر َم ًايا} [نوح.]10 -12 :
َوََّنِ َ
وأعلمنا ربنا أن الشرك والكفر والذنوب واملعاصي توقع العباد يف املصائب
والزالزل والفنت ،وتصيب الناس ابحملل والفقر ،ومتنع قطر السماء ،وتزيل جنات
األرض{ :أَفَا َِي َن أ َْه الْق َرى أَ ْن َأيْتِيَرم ْه َأبْسنَا ََّريَ ًاات َوه ْه َانئِمو َن * أ ََوأ َِي َن أ َْه
اّلل فَال أيْين ي ْار اِ
الْقرى أَ ْن أيْتِيرمه أبْسنا ضحى وهه يرلْعبو َن * أَفَا َِينوا ي ْار اِ
اّلل
ََ َْ َ ً َ ََْ
ََ َ َ
َ َ
َ

اتَ ِ
اسرو َن} [األعراف.]11 -12 :
إِالا الْ َق ْوم ْ
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املطلب الراَّع عشر
املتقون هه املقلحون

أمران هللا – تبارك وتعاىل -ابلتقوى لنكون من املفلحني ،قال تعاىلَ { :واتارقوا

ا
اّللَ ل ََعلاا ْه تر ْقلِحو َن} [البقرة ]111 :واندى هللا – تبارك وتعاىل – املؤمنني انهيا

اِ
ين
إايهم عن الراب أضعافا مضاعفة آمرا إايهم ابلتقوى لعلهم يفلحون { ََّي أَيُر َما الي َ
َينوا ال َْْ لوا نِ
اع َقةً َواتارقوا ا
اّللَ ل ََعلاا ْه تر ْقلِحو َن} [آل عمران:
الرَاب أَ ْ
ض َعافًا ي َ
ال َ
َ
 ،]142واندى هللا املؤمنني آمرا إايهم أن ،يصربوا ويصابروا ويرابطوا ويتقوا هللا لعلهم

اِ
صاَِّروا َوَياَِّطوا َواتارقوا ا
اّللَ ل ََعلاا ْه
َينوا ْ
اصَِّللوا َو َ
ين َ
يفلحونََّ { ،ي أَيُر َما الي َ
تر ْقلِحو َن} [آل عمران ]022 :وأمر هللا أويل األلباب بتقواه لعلهم يفلحون
اّللَ ََّي أ ِوِل األَلْبَ ِ
{فَاتارقوا ا
اب ل ََعلاا ْه تر ْقلِحو َن} [املائدة.]122 :

واملفلحون الفائزون السعداء يف يوم الدين ،هم الذين يبيض هللا وجوههم ،ويثقل
يف يوم القيامة موازينهم ،ويسوقهم يف ذلك اليوم إىل اجلنة خالدين فيها ،ونعم عقىب

ت َي َوا ِزين فَا ْولَئِ َ ه ْه الْم ْقلِحو َن} [اجملادلة ،]00:وهؤالء
املتقني {فَ َم ْن ثَرقلَ ْ
اّلل أَال إِ ان ِحيب اِ
املفلحون هم حزب هللا {أولَئِ َ ِحيب اِ
اّلل ه ْه الْم ْقلِحو َن}
ْ
ْ َ
ْ
[اجملادلة.]00 :
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املطلب اتاي

عشر

األتقياء إخو يف هللا
األتقياء من هذه األمة على دين واحد ،وملة واحدة ،رهبم واحد ،ورسوهلم واحد،
وقبلتهم واحدة ،ولذلك ف نه يرجى أن يكونوا متحابني فيما بينهم ،كما آتلفت قلوهبم

َصبَ ْحت ْه َِّنِ ْع َمتِ ِ إِ ْخ َو ًاان} [آل عمران:
يف هللا وعلى طاعته {فَاَلا َ
ي رلوَِّا ْه فَا ْ
ف ََّر َْ
 ،]124ولذا ف نه إذا وقع بينهم ما يكدر العالقة سارع اآلخرون إىل اإلصالح فيما
بني املتخاصمني ،كما قال عز وجل{ :إِ اَّنَا الْم ْنِينو َن إِ ْخو فَا ِ
ي
ْ
َصلحوا ََّر َْ
َ

أَ َخ َويْا ْه} [احلجرات.]12 :

وأخربان ربنا عز وجل أن األخالء املتحابني تتحول هبتهم يف يوم الدين إىل عداوة

وبغضاء ،إال املتقني ،ف ن إخوهتم تشتد وتدوم{ ،األ ِ
َخالاء يَر ْوَيئِ ِي ََّر ْعالم ْه لِبَر ْع ٍ
ِ
ي} [الزخرف ]32 :ذلك أن هبة املؤمنني كانت يف الدنيا هلل
َعد ُو إِالا الْمتاق َ
تعاىل ،وما كان هلل دام واتصل ،وما كان لغريه زال وانفصل.
وأخرب بنا أنه ينزع ما يف قلوب املؤمنني املتقني يف يوم الدين ،فيصبحون إخواان
على سرر متقابلني { َوَر َي ْعنَا َيا ِيف صدوِيِه ْه ِني ْن ِ ٍن إِ ْخ َو ًاان َعلَى سرٍي
ِ
ي} [احلجر.]32 :
ُيتَر َقاَِّل َ
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املطلب الُاد عشر
تاقْي هللا خطاَّي املتقي

أخربان ربنا – تبارك وتعاىل – أنه { َي ْن يَرت ِاق ا
اّللَ ي َا نِق ْر َع ْن َسيِنئَاتِِ َوير ْع ِه ْه لَ

أَ ْج ًرا} [الطالق ]9 :وأعلمنا أن أهل الكتاب لو آمنوا واتقوا لكفر عنهم سيئاهتم
{ولَو أَ ان أ َْه ال ِ
ْاتَ ِ
َينوا َواتار َق ْوا لَ َا اق ْرَان َع ْنرم ْه َسيِنئَافِِ ْه} [املائدة.]39 :
اب َ
َْ
َ

وهذا التكفري لذنوب املتقني يصفي قلوهبم وأعماهلم من الرج والدن ،
ويطهرهم تطهريا ال غاية بعده ،ف ن الذنوب إذا كثرت أهلكت صاحبها وأوبقته.
املطلب الُاَّع عشر
العا بة للمتقي

اصِ َّْلل إِ ان الْعا ِبَةَ
أعلما ربنا سبحانه أن العاقبة للمتقني ،فقد قال لرسوله{ :فَ ْ
ِ ِ
ي} [هود ]31 :وأخربان هللا أن األرض هلل تعاىل يورثها من يشاء من عباده،
للْمتاق َ
مث تكون العاقبة للمتقني{ ،إِ ان األَي ِ ِ
شاء ِين ِعب ِ
ادهِ َوال َْعا ِبَة
ْ َ
ض اّلل يوِيثر َما َي ْن يَ َ ْ َ
ِ ِ
ي} [األعراف.]101 :
للْمتاق َ
وقد حدثنا ربنا كيف كانت عاقبة املكذبني من قوم نوح وقوم هود وقوم صاحل
وقوم لوط وقوم شعيب ،فقد عاندوا رسله وكفروا مبا أنزله هللا عليهم ،مث كانت العاقبة
للمرسلني ،ودمر هللا الكافرين ،وهذه األمة قارعت أعداء هللا ،وكانت احلرب بيننا
وبني أعدائنا سجاال ،يوم لنا ويوم علينا ،مث كانت العاقبة للمتقني ،فانتصر املسلمون
على أعدائهم ،وفتحوا مكة ،مث فتحوا اجلزيرة العربية ،مث فتحوا العراق وفارس ،وبالد
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الشام ،ومصر وغريها ،وكانت هلم عاقبة الدار{ ،ال َ ُْاَل َ ِي ْزًا اْحنن َر ْرز َ
والْعا ِبة لِلتار ْقوى} [طه ]140 :وقال سبحانه{ :تِْل َ ال اداي ِ
اآلخ َر ََْن َعل َما
َ َ َ
َ
ِ ِ ِ
ِِ
ين ال ي ِريدو َن عل ًّوا ِيف األ َْي ِ
ي} [القصص.]14 :
ًُ
ادا َوال َْعا بَة للْمتاق َ
للاي َ
ض َوال فَ َ
وقد أعلمنا ربنا أنه كتب يف كتابه الذي أنزله على نبيه داود ،وهو الزبور من بعد
الذكر أن األرض يرثها عباده الصاحلون { َولََق ْد َ تَر ْبرنَا ِيف ال ايَّوِي ِي ْن ََّر ْع ِد ال نِي ْ ِر أَ ان
دِ
األَيض ي ِرثرما ِعب ِ
اِو َن } [األنبياء.]129 :
ادف ال ا
ْ ََ َ َ
وقد وجدت هذا الذي ذكره القرآن يف املزمور السابع والثالثني من مزامري داود،
فالذكر الذي جاء فيه قوله 1" :ال تغر من األشرار ،وال حتسد عمال اإلمث 0 ،ف هنم
مثل احلشي سريعا يقطعون ،ومثل العشب األخضر يذبلون 4 .اتكل على الرب
وافعل اخلري .اسكن األرض وارع األمانة 3 .وتلذذ ابلرب فيعطيك سؤل قبلك9 .
سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو جيري 3 ،وخيرج مثل النور برك ،وحقك مثل
الظهرية 2 .انتظر الرب واصرب له ،وال تغر من الذي ينجح يف طريقه ،من الرجل
اجملري مكايد 1 .كف عن الغضب ،واترك السخ  ،وال تغر لفعل الشر" [املزمور
السابع والثالثون.]1 -1 :
مث قال بعد هذا الذكر 1" :ألن عاملي الشر يقطعون ،والذين ينتظرون الرب هم
يرثون األرض 12 .بعد قليل يكون الشرير .تطلع يف مكانه فال يكون 11 .أما
الودعاء فريثون األرض ،ويتلذذون يف كثرة السالمة" [املزمور السابع والثالثون-1 :
.]11
مث ذكر املزمور املزيد من الذكر ،مث قال 01" :الصديقون يرثون األرض ويسكوهنا
إىل األبد" [املزمور السابع والثالثون.]01 :
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هنى هذا املزمور عن الغرية من األشرار الذين ميلكون اجلاه واملال والسلطان ،وهنى
عن حسد عمال اإلمث من الكفر والشرك والذنوب واملعاصي ،ف نه سيكون حاهلم
حال احلشي سريعا ما جيف ويذبل ويقطع ،وأمر ابلتوكل على رب العباد ،وفعل
اخلريات ،وأمر بسكىن األرض ،أي يف جانب من جوانبها ،وأمر حبفظ األمانة ،وأمر
بعبادة هللا حببة واشتياق ،فيعطيك ما تطلبه ،وأمر أبن يسلم العبد للرب طريقه،
ويتوكل عليه ،فيخرج برك مثل النور ،ويربز حقك كما تربز الظهرية ،وأمر ابنتظار
الرب والصرب له ،أي :ابحملافظة على طاعته ،والصرب على ذلك ،وهنى عن الغرية من
الذي ينجح يف عمل الشر ،وأمر ابلكف عن الغضب ،وترك السخ  ،وال يضر
اإلنسان ما يفعله األشرار.
مث قرر بعد هذا الذكر كله أن عاملي الشر يقطعون ،والذين ينتظرون الرب هم
الذين يرثون األرض ،وهذا معىن قوله تعاىلَ { :ولََق ْد َ تَر ْبرنَا ِيف ال ايَّوِي ِي ْن ََّر ْع ِد ال نِي ْ ِر
دِ
أَ ان األَيض ي ِرثرما ِعب ِ
اِو َن} [األنبياء.]129 :
ادف ال ا
ْ ََ َ َ
مث ذكر أن الشرير وهو الشيطان وأتباعه سيهلكون ،وأما الودعاء الصاحلون فهم
يرثون األرض ،ويتلذذون يف كثرة السالمة ،وهذا يكون على الوجه األكمل بعد نزول
عيسى كما سبق بيانه.
مث ذكر املزمور املزيد من الذكر وقال" :الصديقون يرثون األرض ويسكنوهنا إىل
األبد".
وهذا الذي ذكر يف هذا املزمور إخبار مبا سيكون عليه حال األمة اإلسالمية يف
آخر الزمان.
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املطلب الثاين عشر
لبا التقوى خْي ين اللبا اُِ

أخربان ربنا – تبارك وتعاىل – أنه أنزل علينا لباسا يواري سوءاتنا ،وريشا ،ولباس
ِ
اسا ير َوا ِيف
التقوى ذلك خري ،قال سبحانهََّ { :ي ََِّين َ
َد َم َ ْد أََْر َيلْنَا َعلَْيا ْه لبَ ً
شا َولِبَا التار ْق َوى َذلِ َ َخ ْيرر } [األعراف.]03 :
َس ْوَتِا ْه َوِيي ً
اندى هللا بين آدم خمريا إايهم أنه أنزل عليهم لباسا يوري سوءاهتم ،كما أنزل عليهم
ريشا ،يتزينون به ،وهذا هو اللباس الظاهري الذي يواري عورات العباد اجلسدية،
وأخربان أن هناك لباسا داخليا يواري عوراتنا الداخلية ،واللباس الداخلي هو لباس
التقوى ،وهو خري من اللباس الظاهري.
ولباس التقوى هو الذي حيفظ على املرء دينه وخلقه ،ويقيم العالقة الطيبة مع
ربه ،ويدفع املرء إىل فعل الطاعات واجتناب السيئات.
إذا املرررء يلررب

ثيرراابً يررن التقررى تلق ر ررب عر ر ررَّيان ول ر ررو ر ر ران اس ر رريا

وخر ر ررْي لبر ر ررا املر ر رررء طاعر ر ررة يَّ ر ر ر وال خ ر ررْي ف ر رريمن ر رران هللا عاص ر رريا
املطلب التاسع عشر
إَناء هللا تعاَل املتقي ين الناي
أخربان ربُّنا – تبارك وتعاىل – أن كل الناس سريدون النار يف يوم القيامة ،وهذا
الورود حتم الزم ال بدمنه ،وقد قدره هللا وقضاه ،مث بعد ذلك ينجي هللا الذين اتقوا،
ويذر الظاملني فيها جثيا ،قال تعاىلَ { :وإِ ْن ِني ْنا ْه إِالا َوا ِيد َها َ ا َن َعلَى َيَِّن َ َح ْت ًما
اليًّا * وا َرنَ ِا الا ِيين اتار َقوا وَ َيي الهاالِ ِم ِ
ي ْق ِ
يما ِجثِيًّا} [مرمي.]20 -21 :
يفَ
َ
ن
َ
َ ْ َ
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وقال هللا تعاىل{ :ويرنَ ِا ا ا ِ
ُوء َوال ه ْه
ُم ْه ال ُ
ين اتار َقوا َََِق َازِفِ ْه ال َميَ ُ
َ ن
اّلل الي َ

َْر َيَو َن} [الزمر.]31 :

املطلب املتمه للعشرين
املتقون يف جنا و ر يف يقعد صدَ عند يلي يقتدي
املتقون على اختالف أجناسهم على مر التاريي اإلنساين هم أهل اجلنة ،وقد
أسلفت القول :إن مجيع الرسل واألنبياء جاؤوا ابلتقوى ،وكانوا على التقوى ،وأمروا
هبا ،وتقوى كل رسول والصادقني من أتباعه تكون حبسب ما شرع هللا هلم ،فقد كان
من التقوى عند بين إسرائيل عدم العمل يف يوم السبت ،وصالهتم كانت صالتني،
ويصلوهنا وفق ما شرع هللا تعاىل هلم ،وصومهم حبسب ماشرع هللا هلم ،ولي ترك
العمل يف يوم السبت من التقوى يف شريعتنا ،وفرض هللا علينا الصالة مخسا ،وكذلك
الصوم والزكاة ،وفيها بعض ما خنالف فيه شريعة التوراة ،فالصوم عند بين إسرائيل من
الفجر إىل الغروب ،مث يباح هلم الطعام والشراب والنكاح إىل الفجر ،ما مل ينم الواحد
منهم ،ف ذا انم قبل الفجر حرمت عليه املفطرات إىل غروب الشم من اليوم التايل،
وكان األمر يف أول اإلسالم كذلك ،مث أابح هللا ذلك كله إىل الفجر انموا أو مل
يناموا.
وقد أكثر هللا تعاىل من إخباران يف كتابنا عن مصري املتقني ،وأعلمنا ربنا أن
اآلخر ِع ْن َد يَِّ َ لِلْمت ِاقي } [الزخرف ،]49 :وقال{ :وال اداي ِ
ِ
اآلخ َر َخ ْيرر
َ
َن
َ
{ َو َ
ِِ
ين يَرتراقو َن} [األعراف.]131 :
لنلاي َ
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وإمنا كانت األخرة للمتقني ،ألن غري املتقني من الكفرة واملشركني واملنافقني
يكونون يف املوقف يف بالء عظيم ،بينما يكون املتقون يف ظل العرش ،مث يساق
الكفار إىل النار {و ِس َ ا ِ
ِ
اه زَي ًرا} [الزمر.]21 :
َ
يق الي َ
ين َ َقروا إ ََل َج َمن َ

أما املتقون املوحدون فيساقون إىل اجلنة زمرا {و ِس َ ا ِ
ين اتار َق ْوا َيَّارم ْه إِ ََل ا ْْلَن ِاة
َ
يق الي َ

زَي ًرا} [الزمر ]20 :وأخربان ربنا عز وجل أن املتقني عندما أيتون اجلنة تفتح هلم
ال َْ ْه
ت أََّْر َواَّر َما َو َ َ
وها َوفتِ َح ْ
أبواهبا ،وجيدون املالئكة يرحبون هبم { َح ا إِ َذا َجاء َ
ِ
ِِ
ين} [الزمر.]24 :
َخ َيَرتر َما َسالم َعلَْيا ْه ط ْبرت ْه فَا ْدخل َ
وها َخالد َ
وقد حتدث القرآن طويال عن جناب النعيم اليت أعدها هللا للمتقني ،وحتدث عما
ِِ
ين اتار َق ْوا ِع ْن َد َينَِِ ْه
أعده تبارك وتعاىل فيها من النعيم ،فمن ذلك قوله تعاىل{ :للاي َ
جناا ََتْ ِرف ِين َ ْتِما األََْرماي َخالِ ِدين فِيما َخالِ ِد ِ
ض َوان
ار َوِي ْ
ين ف َ
َ َ
َ
ْ َ
َ
َ
يما َوأَ ْزَواج ُيطَم َ

ِين اِ
دْي ِابلْ ِعب ِ
اّلل َّ ِ
اد} [آل عمران.]19 :
َ
اّلل َو ا َ
نْ

ِ اِ
ين اتار َقر ْروا َيَّارمر ْره َْر ْره َجناررا ََتْر ِرف ِير ْرن
وقــال ُّ
رب العــزة ســبحانه وتعــاىل{ :لَار ْرن الرري َ
اّلل ويررا ِع ْنر َد اِ
ِ ِ ِ ِ
َ ْتِمررا األََْرمرراي َخالِر ِرد ِ
اّلل َخ ْي ررر لِنألََّْ ر َررا ِي} [آل
ين ف َ
َ
َ
يمررا َ رريًال ير ْرن ع ْنررد ا َ َ
َ

ِ اِ
ين اْتار َقر ْرواْ َيَّارمر ْره َْر ْره ر َررف ِنير ْرن فَر ْوِ َمررا
عمـران ]111 :وقــال سـبحانه{ :لَا ر ِن الرري َ
ِ ِ
ِ
ب
َرف اي ْبنياة ََتْ ِرف ين َ ْت َما األََْر َماي}[الزمر ]02 :وقـال سـبحانه{ :إِاال َي ْرن َات َ
وَين و َع ِم ص ِ
اًِا فَاولَئِ َ يَ ْدخلو َن ا ْْلَناةَ َوَال يهْلَمرو َن َشر ْيرئًا * َجنارا ِ َعر ْد ٍن الا ِرِت
َ ََ َ َ َ
ِ
اده ِابلْغَْي ِ
يمرا لَغْ ًروا إِاال َس َرال ًيا
َو َع َد ال ار ْ َن ِعبَ َ
ب إَِا َ ا َن َو ْعده َياْتِيًّا * اال يَ ُْ َمعو َن ف َ
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وَْه ِي ْز رمه فِيما َّ ْارً و َع ِشيًّا * تِْل َ ا ْْلناة الاِِت َوِي ِين ِعب ِ
اد َان َي ْرن َ را َن تَِقيًّرا}
ْ َ
َ
ْ َ َ َ
َ ْ
[مرمي.]34 -32 :

وقال تعاىل ضاراب املثل للجنة اليت وعد املتقون { :ايثَ ا ْْلَن ِاة الاِِت و ِع َد الْمتراقو َن

اِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ين اتار َقوا} [الرعد:
ََتْ ِرف ي ْن َ ْت َما األََْر َماي أ ل َما َدائه َوظلُ َما تلْ َ ع ْق ََب الي َ
 ،]49وقال سبحانه { :أَذَلِ َ َخيرر أَم جناة ا ْتل ِ
ت
ْد الاِِت و ِع َد الْمتراقو َن َ ا َ ْ
ْ ْ َ
ْ
ِ
ي ِيف جناا ٍ وعي ٍ
ِ
ون *
ْيا} [الفرقان ،]19 :وقال{ :إِ ان الْمتاق َ
َ
َ
َْ ْه َج َي ً
اء َوَيد ً

ا ْدخلوها َُِّ ٍ ِ
ي} [احلجر.]33 -39 :
الم َينِ َ
َ َ

حيل فيه املؤمنون يف يوم الدين ،فهم يف جنات
وحتدث ربنا عن املقام األمني الذي ُّ
وعيون ،وأخربان أهنم يلبسون من سندس وإستربق ،وجيلسون يف ذلك اليوم متقابلني،
وأخربان أنه زوجهم احلور العني ،وأخربان أهنم يدعون يف اجلنة أبنواع كثرة من الفاكهة

ِ
ي
حال كوهنم آمنني ،فال ميوتون بعد دخوهلم جنات النعيم ،قال تعاىل{ :إِ ان الْمتاق َ
ِ
ِ
ي* ِيف جناا ٍ وعي ٍ
ِيف َي َق ٍام أ َِي ٍ
ي*
ون * يَرلْبَُو َن ي ْن سند ٍ َوإِ ْستَر ْبر َر ٍَ ُيتَر َقاَِّل َ
َ
َ
ِ ٍ ِ
ِ
ِ
َ َيلِ َ َوَزاو ْجنَاه ْه ِحبوٍي ِع ٍ
يما
ي * ال يَيو و َن ف َ
يما َِّا ِن فَا َمة َينِ َ
ي * يَ ْدعو َن ف َ
ال ًال ِي ْن ايَِّن َ َذلِ َ ه َو الْ َق ْوز
ال َْم ْو َ إِالا ال َْم ْوتَةَ األ َ
اب ا ْْلَ ِح ِيه * فَ ْ
وَل َوَو َاه ْه َع َي َ
ِ
ِ
ي ِيف جناا ٍ
ال َْعهيه} [الدخان ،]92 -91 :و ال يب العي { :إِ ان الْمتاق َ
َ

ِ
ِ
ِِ
ٍ
ي} [الذارايت:
ين َيا َ
َاته ْه َيَُّرم ْه إَِارم ْه َ اَوا َر ْب َ ذَل َ ْحمُنِ َ
َوعيون * َخي َ
.]13 -19
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ِ
ِ
ِ
َاته ْه َيَُّرم ْه
ي ََِا َ
ي ِيف َجناا ٍ َوَع ٍيه * فَا ِم َ
و ال سبحاَ { :إِ ان الْمتاق َ
ِ
ِ
ي َعلَى
اب ا ْْلَح ِيه * لوا َوا ْش َرَّوا َهنِيئَا ََِا نت ْه تَر ْع َملو َن * يتاائِ َ
َوَو َاه ْه َيَُّرم ْه َع َي َ
ِ ِ
ٍ
ي * والا ِيين َينوا واتاربرع ْترمه ذ ِييارترمه ِبِِميَ ٍ
ان أَ َِْْقنَا
سرٍي اي ْ
دقوفَة َوَزاو ْجنَاه ْه حبوٍي ع ٍ َ َ َ َ َ َ ْ ن ْ
ٍ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ب َيِهي *
َُ
َ ْه ذ نِييارتَرم ْه َوَيا أَلَْترنَاه ْه ني ْن َع َمل ِم ْه ني ْن َش ْ ء ُ ْاي ِرئ ََا َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
يما َوال َْْثِيه
ْسا اال لَغْو ف َ
َوأ َْي َد ْد َانه ْه ََِّقا َمة َو ٍَِْه نِماا يَ ْشتَرمو َن * يَرتَرنَ َازعو َن ف َ
يما َ ا ً
* َويَطوف َعلَْي ِم ْه ِ ل َْمان اْ ْه َ اََارم ْه ل ْنلن اي ْانون * َوأَ رْبَ َ ََّر ْعالم ْه َعلَى ََّر ْع ٍ
ِ
ِِ
ي * فَ َم ان ا
اب
اءلو َن * َالوا إِ اان ناا َر ْب ِيف أ َْهلنَا ي ْشقق َ
اّلل َعلَْيرنَا َوَو َ َاان َع َي َ
َُ
يَرتَ َ
الُم ِ
وم * إِ اان ناا ِي ْن َر ْب َ ْدعوه إَِا ه َو الْبَر ُر ال ارِحيه} [الطور.]01 -12 :
ا
ِ
ي ِيف جناا ٍ وَر َم ٍر * ِيف ي ْقع ِد ِ
ص ْد ٍَ ِع ْن َد يلِي ٍ
َ َ
َ
وقال سبحانه{ :إِ ان الْمتاق َ َ
َ
ِ
ِ
ي ِيف ِظ ٍ
الل
ُي ْقتَد ٍي } [القمر .]99 -93 :وقال ربنا تبارك وتعاىل{ :إِ ان الْمتاق َ
وعي ٍ
ون * َوفَر َوا ِ َ ِِماا يَ ْشتَرمو َن * لوا َوا ْش َرَّوا َهنِيئَا ََِا نت ْه تَر ْع َملو َن * إِ اان َ َيلِ َ
َ
ِ ِ
ِ
ي َي َق ًازا *
ني} [املرسالت .]33 -31 :وقال{ :إِ ان للْمتاق َ
ََْن ِيف الْم ْحُ َ

ِ
ِ
اعب أَتْررااب * وَ ا ِ
ِ
يما لَغْ ًوا َوال ِ اي ًااب
ْسا د َها ًا * ال يَ ُْ َمعو َن ف َ
َح َدائ َق َوأَ ْعنَ ًااب * َوَ َو َ َ ً َ ً
* جياء ِين ايَِّ َ عطَ ِ
ُ ًااب} [النبأ.]43 -41 :
ََ ً ْ ن َ ً
اء ح َ
املبحث اتاي

عشر

دص املتقي وأخبايهه
كان الصاحلون األخيار من البشر على التقوى قدميا وحديثا ،ومن ينظر يف سري
املتقني من األولني واآلخرين ،جيد مسارهم واحدا ،ومعاملهم واحدة ،وقد حوى هذا
املبحث مطلبني ،األول :حسن اخلامتة ألولياء هللا املتقني .والثاين :سري بعض املتقني

التقوى

011

من األمم السابقة ،ومن هذه األمة ،واملتقون من هذه األمة بعضهم من الصحابة
والصحابيات ،وبعضهم من التابعني وأتباع التابعني.
املطلب األول
حُن خامتة أولياء هللا املتقي
من الصفات املشرتكة بني املتقني حسن اخلامتة عندما أيتيهم املوت وحيضرهم،
فكلهم أيتيه املوت وقد استنار وجهه ،وظهرت البشرى على مظهره ،وقد حيدث مبا
يراه يف ذلك املوقف العصيب.
 -1فمن هؤالء احلافظ السلفي ،ف نه مات عن ست ومائة من السنني ،فلما
حضره األجل ملز يزل يقرأ احلديث عليه إىل أن غربت الشم من ليلة
يرد على القارئ اللحن اخلفي ،وصلى يوم اجلمعة الصبح عند
وفاته ،وهو ُّ
انفجار الفجر ،وتويف بعدها [سري أعالم النبالء.]41 /01 :
 -0ومنهم اإلمام احلافظ أبو همد عبد الغين بن عبد الواحد بن علي بن سرور
بن رافع بن حسن بن جعفر املقدسي اجلماعيلي مث الدمشقي.
قال أبو موسى" :مرض أيب يف ربيع األول مرضا شديدا منعه من الكالم والقيام،
واشتد ستة عشر يوما ،وكنت أسأله كثريا :ما يشتهيف فيقول :أشتهي اجلنة ،أشتهي
رمحة هللا ،ال يزيد على ذلك ،فجئته مباء حار فمد يد ،فوضأته وقت الفجر ،فقال:
اي عبد هللا ،قم صل بنا وخفف ،فصليت ابجلماعة ،وصلى جالسا ،مث جلست عند
رأسه ،فقال :أقرأ ي  ،فقرأهتا ،وجعل يدعو وأان أؤمن ،فقلت :هنا دواء تشربه،
قال :اي بين ما بقي إال املوت ،فقلت :ما تشتهي شيئاف قال :أشتهي النظر إىل وجه
هللا سبحانه ،فقلت :ما أنت عين راضف قال :بلى وهللا ،فقلت :ما توصي بشيءف
قال :ما يل على أحد شيء ،وال ألحد علي شيء ،قلت :توصيين .قال :أوصيك
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بتقوى هللا ،واحملافظة على طاعته ،فجاء مجاعة يعودونه ،فسلموا ،فرد عليهم ،وجعلوا
يتحدثون ،فقال :ما هذاف اذكروا هللا ،قولوا :ال إله إال هللا ،فلما قاموا جعل يذكر هللا
بشفتيه ،ويشري بعينيه ،فقمت ألانول رجال كتااب من جانب املسجد فرجعت ،وقد
خرجت روحه ،رمحه هللا" [سري أعالم النبالء.]332 /01 :
 -4ومنهم الشيي الصاحل أبو الربكات ،إمساعيل بن أيب سعيد أمحد بن همد ابن
دوست النيسابوري ،قال ابن سكينة :كنت حاضرا ملا احتضر ،فقالت له
أمي :اي سيدي ،ما جتدف فما قدر على النطق ،فكتب على يدها:
{فَر َرْوح َوَيْرَان َو َجنات َعِ ٍيه} [الواقعة ]11 :مث مات [سري أعالم
النبالء.]131 /02 :
 -3ومن هؤالء أبو الوقت الشيي اإلمام الزاهد اخلري ،شيي اإلسالم ،مسند
اآلفاق ،عبد األول بن الشيي احملدث املعمر أيب عبد هللا عيسى بن
اهلروي املاليين.
جزي ،مث
ُّ
شعيب بن إبراهيم بن إسحاق الس ُّ
قال يوسف بن أمحد الشريازي يف "أربعني البلدان" له :ملا رحلت إىل شيخنا رحلة
الدنيا ومسند العصر أيب الوقت ،قدر هللا يل الوصول إليه يف آخر بالد كرمان،
فسلمت عليه ،وقبلته ،وجلست بني يديه ،فقال يل :ما أقدمك هذه البالدف قلت:
كان قصدي إليك ،ومعويل بعد هللا عليك ،وقد كتبت ما وقع إيل من حديثك
بقلمي ،وسعيت إليك بقدمي ،ألدرك بركة أنفاسك ،وأحظى بعلو إسنادك.
فقال :وفقك هللا وإايان ملرضاته ،وجعل سعينا له ،وقصدان إليه ،لو كنت عرفتين
حق معرفيت ،ملا سلمت علي ،وال جلست بني يدي ،مث بكى بكاء طويال ،وأبكى
من حضره ،مث قال :اللهم اسرتان بسرتك اجلميل ،واجعل حتت السرت ما ترضى به
عنا.
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اي ولدي ،تعلم أين رحلت أيضا لسماع "الصحيح" ما شيا مع والدي من هراة
إىل الداوودي ببوشنج ،ويل دون عشر سنني ،فكان والدي يضع على يدي حجرين،
ويقول :امحلهما ،فكنت من خوفه أحفظهما بيدي ،وأمشي وهو يتأملين ،ف ذا رآين
وخيف عين ،فأمشي إىل أن يتبني له
قد عييت أمرين أن ألقي حجرا واحدا ،فألقي ُّ
تعيب ،فيقول يل :هل عييتف فأخافه ،وأقول :ال .فيقول :مل تقصر يف املشيف فأسرع
بني يديه ساعة ،مث أعجز ،فيأخذ اآلخر ،فيلقيه ،فأمشي حىت أعطب ،فحينئذ كان
أيخذين وحيملين.
وكنا نلتقي مجاعة الفالحني وغريهم ،فيقولون :اي شيي عيسى ،ادفع إلينا هذا
الطفل نركبه وإايك إىل بوشنج ،فيقول :معاذ هللا أن نركب يف طلب أحاديث رسول
هللا  ،بل منشي ،وإذا عجز أركبته على رأسي إجالال حلديث رسول هللا ورجاء
ثوابه.
فكان مثرة ذلك من حسن نيته أين انتفعت بسماع هذا الكتاب وغريه ،ومل يبق
من أقراين أحد سواي ،حىت صارت الوفود ترحل إيل من األمصار ،مث أشار إىل
صاحبنا عبد الباقي بن عبد اجلبار اهلروي أن يقدم يل حلواء ،فقلت اي سيدي،
أحب إيل من أكل احللواء ،فتبسم ،وقال :إذا دخل الطعام
قراءيت جلزء أيب اجلهم ُّ
خرج الكالم ،وقدم لنا صحنا فيه حلواء الفانيذ ،فأكلنا ،وأخرجت اجلزء ،وسألته
إحضار األصل ،فاحضره ،وقال :ال ختف وال حترص ،ف ين قد قربت ممن مسع علي
خلقا كثريا ،فسل هللا السالمة.
فقرأت اجلزء ،وسررت به ،ويسر هللا مساع "الصحيح" وغريه مرارا ،ومل أزل يف
صحبته وخدمته إىل أن تويف ببغداد .قلت :وبيض لليوم وهو سادس الشهر قال:
ابلشونيزية .وملا احتضر سندته
ابلشونيزية .قال يل :تدفين حتت أقدام مشاخينا ُّ
ودفناه ُّ
الصويف ،وأكب
إىل صدري ،وكان مستهرتا ابلذكر ،فدخل عليه همد بن القاسم
ُّ
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عليه ،وقال :اي سيدي ،قال النيب « :ين ان َخر الي ال إل إال هللا دخ

ت َر ْوِي يَر ْعلَمو َن * ََِا َ َق َر ِِل َيِنيب َو َج َعلَ ِين
اْلنة» فرفع طرفه إليه ،وتالََّ { :ي ل َْي َ
ِ
ِ
ي} [ي  ]02 -03 :فده إليه هو ومن حضر من األصحاب ،ومل
ي ْن الْم ْا َري َ
يزل يقرأ حىت ختم السورة ،وقال :هللا هللا هللا ،وتويف وهو جال على السجادة [سري
أعالم النبالء.]421 -422 /02 :
 -9ومنهم الشيي العامل القدرة املفيت شيي الشافعية فخر الدين أبو منصور عبد
الرمحن بن همد بن احلسن بن هبة هللا بن عبد هللا الدمشقي الشافعي.
قال أبو شامة :أخربين من حضره قال :صلى الظهر ،وجعل يسأل عن العصر،
وتوضأ مث تشهد وهو جال  ،وقال :رضيت ابهلل راب ،وابإلسالم دينا ،ومبحمد نبيا،
لقنين هللا حجيت ،وأقالين عثريت ،ورحم غربيت .مث قال :وعليكم السالم ،فعلمنا أنه
حضرت املالئكة ،مث انقلب ميتا [سري أعالم النبالء.]111 /00 :
املطلب الثاين
سْي املتقي وأخبايهه
تقدمي:
حتدثت عن املتقني والتقوى فيما مضى ،وسأسوق يف هذا البحث شيئا عن
املتقني وقصصهم وأخبارهم ،وهي قصص موثقة ،بعضها مستمد من القرآن وبعضها
من كتب السنة النبوية الصحيحة ،وبعضها مستمدة من تراجم الرجال اليت دوهنا
الفضالء من أهل العلم.
وهذه القصص حتوي أنواعا من أهل الفضل اختلفت أزمنتهم ،كما اختلفت
أعماهلم وإبازاهتم ،ولكنهم مجيعا يضمهم إطار واحد ،فهم مجيعا من أهل التقوى،
لقد ترجم كثريون لألتقياء ،ولكن يف تراجم وسري بعض الذين ترجم هلم بعض اخللل
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يف مقاصدهم أو أعماهلم أو عبادهتم ،بل أدخلوا فيهم من لي منهم ،فقد أدخلوا
فيهم بعض اجملانني ،أو من يسموهنم عقالء اجملانني ،وأدخلوا فيهم من لي له بصرية
ابلعبادة والقيم واألخالق.
لقد أدخلت يف املتقني يف هذا املبحث ملكة مصر اليت كانت امرأة فرعون،
فرفضت امللك ،ورضيت ابإلسالم ،وطلبت اجلنة ،وأدخلت فيهم مؤمن آل فرعون،
الذي وقف جبانب احلق ،وصدع ابحلق يف جمل فرعون وزابنيته.
وأدخلت فيهم بعض أصحاب رسول هللا  ،منهم القائد الفذ خالد ابن الوليد،
ومنهم الذي ويل مدينة من املدن ،ومنهم الذي التزم ابإلسالم ،ومل جيامل فيه أحدا،
ومنهم بعض التابعني وأتباع التابعني ،وبعض هؤالء أعطاه هللا اجلمال ،فطمعت فيه
النساء فاستعصم ،وبعضهم أصبح خليفة ،فأقام الدين ،وأحق احلق وأبطل الباطل.
وبعضهم من بلغ بعلمه درجة اإلمامة يف الدين ،فقام مبا كلفه هللا به خري قيام،
فوقف يف وجه احلكام الذين أرادوا أن حيرفوا هذا الدين ،كما عزف عن الذين
أحسنوا الظن ابإلمام من احلكام ،فأرادوا أن يغرقوه ابملال ومتع احلياة ،فأت.
ومنهم العلماء الذين صدعوا ابحلق ،فابتلواُّ ،
وقدموا أنفسهم قرابني يف مواجهة
الطغاة الظاملني.
إن جمموع الذين اخرتهتم من املتقني ميثلون شخصية واحدة ،توضح التقوى
احلقيقة اليت ينبغي أن ينسج على منواهلا ،فهم مجيعا أخذوا الدين عن رضا واقتناع،
وفقهوا هذا الدين على وجهه الصحيح ،وأحيوا القلوب والنفوس به ،ووقفوا يف وجه
الطغيان وقاوموه ،وكانوا أصحاب بصرية ،أخذوا أنفسهم ابحلق ،ومل تشغلهم الدنيا
عن إصالح أنفسهم.
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 -1يلاة يدر زوجة فرعون
بلغ الطغيان بفرعون موسى إىل أن يذبح أبناء بين إسرائيل ،ويستحيي نساءهم،
ويف تلك الفرتة العصيبة من حياة بين إسرائيل ولد نيب هللا موسى ،فأمر هللا أم موسى
أن تضع ابنها يف صندوق ،مث تلقيه يف هنر النيل ،فجرى به النهر إىل بركة يف قصر
فرعون ،فأيت به إىل ملكة مصر زوجة فرعون ،فلما رأته ألقى هللا حبه يف قلبها،
فتوسلت إىل فرعون أن ال يقتله ،لعله ينفعهما ،أو يتخذانه ولدا ،وهم ال يشعرون

ي ِنِل ولَ َ ال تَر ْقترلوه َعُى أَ ْن ين َقعنَا أَو َرت ِ
ِ
اه َيه
{ َو َال ْ
َ َ ْ
َت ْاي َرأَ ف ْر َع ْو َن ر ار َع ْ ٍ َ
َ
َولَ ًدا َوه ْه ال يَ ْشعرو َن} [القصص.]1 :

وب ـى هللا تبــارك وتعــاىل موســى مــن القتــل ،وعــاش موســى يف قصــر فرعــون ،معــززا
مكرما ،فقد اختذته امللكة ابنا هلا ،وهبـذا ظهـر عجـز فرعـون ،وقلـة علمـه ،فالـذي كـان
يبحــث عنــه فرعــون ،ويريــد قتلــه قبــل أن يكــرب ،ويقضــي علــى ملكــه ،كــان يعــي يف
قصره ،وأيكل طعامه ،ويطيعه خدامه.
وقتل موسى رجال من شيعة آل فرعون ،ففر إىل مـدين ،وبقـي هنـاك بضـع سـنني،
مث عــاد إىل مصــر ،وأوحــى هللا إليــه يف عودتــه ،وأرســله إىل فرعــون وقومــه ،وطالبــه أبن
يرسل معه بين إسرائيل ،ليخرج هبم إىل األرض فلسطني ،اليت أعطاهم إايهـا يف عهـده
إلبـراهيم ،فــأت فرعــون ،وطغــا وبغــى ،وأعــاد قتــل األبنــاء ،واســتحياء النســاء ،ويف هــذه
الفرتة الـيت زاد فيهـا طغيـان فرعـون وعلـوه آمنـت زوجتـه ،ومتـردت علـى زوجهـا ،فعـذهبا
زوجها عذااب شديدا ،فلما اشتد هبا العذاب توجهت إىل هبا تدعوه ،أن يقبضها إليه،
وأن يبــين هلــا عنــده بيتــا يف اجلنــة ،وينجيهــا مــن فرعــون وعملــه ،وأن ينجيهــا مــن القــوم
الظــاملني ،وقــد ضــرب هللا هبــا املثــل يف كتابــه العزيــز ،فــأبقى ذكراهــا مــثال يتلــى إىل يــوم
ب ا
اّلل َيررثَ ًال
القيامــة ،يقتــدي بــه املؤمنــون ،ويــتعظ بــه الصــاحلون ،قــال تعــاىلَ { :و َ
ضر َرر َ
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ِ ِ
ب اَّْر ِن ِِل ِع ْنر َد َا ََّر ْيرتًررا ِيف ا ْْلَنار ِرة َوََِننر ِرين ِير ْرن
َينرروا اِ ْير َررأَ َ فِ ْر َعر ْرو َن إِ ْذ َالَر ْ
رت َي ِن
ين َ
لنلارري َ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ي} [التحرمي ]11 :لقد آثرت امرأة فرعون،
ف ْر َع ْو َن َو َع َمل َوََِننِين ي ْن الْ َق ْوم الهاال ِم َ
وهــي امللكــة الــيت حيــزت هلــا الــدنيا ،آثــرت مــا عنــد هللا ،فأعرضــت عــن دنيــا فرعــون،
وطلبــت مــا عنــد هللا ورضـوانه ،وقــد أخــربان رسـولنا  ،أنــه مل يكمــل مــن النســاء علــى
مسـتوى البشـرية كلهـا إال آســية زوجــة فرعـون ،ومــرمي بنــت عمـران [صــحيح البخــاري:
.]4311
وأخربان أن خري نساء العاملني مرمي بنت عمران ،وآسية امرأة فرعون ،وخدجية بنت
خويلد ،وفاطمة بنت همد [ صحيح ابن حبان.]3191 :
 -1ينين َل فرعون
يف العصر الفرعوين الذي اشتد فيه طغيان فرعون موسى ،كان يف األسرة الفرعونية
أمري فرعوين ،هدى هللا قلبه إىل احلق الذي جاء به موسى عليه السالم ،وكان يدافع
عن موسى عندما يبحث أمره يف أعلى مستوى من مستوايت شؤون احلكم ،وقد
أعلمنا ربنا مبا كان من ذلك األمري يف دفاعه عن موسى أمام أعلى مستوى من
رجال الدولة عندما أرادوا أن يتخذوا قرارا بقتل موسى ،فقال هلم منذرا وهذرا:
أتقتلون رجال أن يقول :ريب هللا ،وقد جاءكم ابحلجج والبينات الدالة على صدقة،
ف ن كان كاذاب ،فعليه كذبه ،وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي توعدكم به.
ووعظهم قائال هلم :أنتم اليوم امللوك ،لكم العز والغلب ،ولكن من الذي ينصران
من أبس هللا إن جاءان ،فقال فرعون يف رده :ما أريكم إال ما أرى ،وما أهديكم إال
سبيل الرشاد ،عند ذلك خوفهم األمري املؤمن أن ينزل هللا تعاىل هبم مثل العذاب
الذي أنزله بقوم نوح وقوم عاد وقوم مثود والذين من بعدهم ،وهللا مل يكن ظاملا عندما
أحل أبولئك األقوام ما أحله هبم .وخوفهم يوم القيامة الذي هو يوم التناد ،حذرهم

التقوى

000

ذلك اليوم الذي يولون فيه مدبرين ما هلم من هللا من عاصم ،ومن يضلل هللا فما له
من هاد.
وذكرهم مبا كان من بعث هللا آلابئهم نبيه ورسوله يوسف عليه السالم ،فواجهه
كثري منهم ابلشك ابلدين الذي جاءهم به ،حىت إذا هلك قالوا :لن يبعث هللا هلم
رسوال من بعده.
وواجه فرعون هذا اخلطاب املليء ابحلجج والرباهني مبزيد من الظلم والطغيان،
وأمر فرعون وزيره هامان أبن ،يبين له صرحا عاليا ،ليصعد فيه لريى هناك رب
األرض والسماوات ،فعاد األمري املؤمن ليصدع ابحلق ،وليخاطب بقية الفطرة يف
نفوس فرعون ومن معه ،فذكرهم أن الدنيا متاع قليل ،وأن اآلخرة هي املتاع احلق،
وأهنا دار القرار ،وأنبهم وو هم ،فهم يدعوهم إىل النجاة ،وهم يدعونه إىل النار ،هم
يدعونه إىل الكفر والشرك ،وهو يدعوهم إىل العزيز الغفار ،وبني هلم أن اآلهلة اليت
يدعوهنا ،ويعبدوهنا آهلة ابطلة لي هلا الشيء ال يف الدنيا وال اآلخرة ،وفوض يف
هناية حديثه أمره إىل هللا إن هللا بصري ابلعباد ،فوقاه هللا شر ما مكروا ،وحاق آبل
فرعون سوء العذاب.
وقد حدثنا ربنا – تبارك وتعاىل – عن ذلك كله يف موضع واحد يف سورة غافر،
فقال{ :و َ َ ِ
وسى َولْيَ ْدع َيَّا إِِنين أَ َخاف أَ ْن يربَ نِد َل ِدينَا ْه
ال ف ْر َع ْون ذَي ِوين أَ رْت ْ ي َ
َ
ِ ِ
ِ
ال ي َ ِ
أ َْو أَ ْن يهْ ِم َر ِيف األ َْي ِ
اد * َو َ َ
َُ
ض الْ َق َ
وسى إِنين ع ْي َّ َرِنيب َوَيَّنا ْه ي ْن ِن
ال يج ُي ْنِين ِي ْن ِ
يتَ َاِنٍَّلل اال ير ْنِين َِّيَر ْوِم ا ُِِْ ِ
َل فِ ْر َع ْو َن يَ ْاته إِميَا َ
اب * َو َ َ َ
َ
اّلل و َ ْد جاء ه ِابلْبريِنَا ِ ِين ايَِّاه وإِ ْن ي َ ِ
اذ ًاب
أَتَر ْقترلو َن َيج ًال أَ ْن يَرق َ
ول َيِنيب ا َ َ َ ْ َ ن
ْ ن ْ َ َ
فَرعلَي ِ َ ِيَّ وإِ ْن ي ص ِ
اد ًا ي ِ
د ْبا ْه ََّر ْع الا ِيف يَ ِعد ْه إِ ان ا
اّللَ ال يَر ْم ِدف َي ْن ه َو
َْ
َ َ َ
ِ
ِ
ين ِيف األ َْي ِ
ض فَ َم ْن يَندرَان ِي ْن
ي ُْ ِرف َ اياب * ََّي َر ْوم لَا ْه الْم ْل الْيَر ْوَم ظَاه ِر َ
أبْ ِ اِ
ال فِر َعون يا أ ِيياه إِالا يا أَيى ويا أ َْه ِدياه إِالا سبِي ال ار َش ِ
اد
ْ َ َ ََ
اء َان َ َ ْ ْ َ
َ
اّلل إِ ْن َج َ
ْ َ َ
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ال الا ِيف َين َّي َروِم إِِين أَخاف علَياه ِيث يروِ
اب * ِيثْ َدأْ ِ
َح َي ِ
ب َر ْوِم
أل
ا
م
* َو َ َ
ْ
َ َ َ ْ ن َ َ ْ ْ نْ َ َْ
َ
اد وََث َ ا ِ
اّلل ي ِريد ظلْما لِنل ِْعب ِ
ٍ
ين ِي ْن ََّر ْع ِد ِه ْه َوَيا ا
اد * َوََّي َر ْوِم إِِنين
َ ٍ
ً َ
وح َو َع َ
ود َوالي َ
ِ ِ
ِ
اّلل ِين َع ِ
ِ
ُ
اص ٍه َوَي ْن
ين َيا لَا ْه ني ْن ا ْ
أَ َخاف َعلَْيا ْه يَر ْوَم الترانَاد * يَر ْوَم تر َولو َن ي ْدَّ ِر َ
ِ ٍ
اللِ ْ ا
اء ْه يوسف ِي ْن َر ْب ِابلْبَريِننَا ِ فَ َما ِزلْت ْه ِيف
ي ْ
اّلل فَ َما لَ ي ْن َهاد * َولََق ْد َج َ
ٍ ِ
ِ
ث ا
اّلل ِي ْن ََّر ْع ِدهِ َيس ً
َن يَر ْبر َع َ
وال َ َيلِ َ
اء ْه َِّ َح ا إِذَا َهلَ َ رلْت ْه ل ْ
َش ن نِماا َج َ
ادلو َن ِيف ََّي ِ اِ
اّلل ين هو يُ ِرف ُيرَاتب * الا ِيين ا ِ
اّلل َِّغَ ِْْي س ْلطَ ٍ
ِ
ان أ ََاته ْه
َ َ
َ
ْ
يال ُ ا َ ْ َ ْ
َ برر ي ْقتًا ِع ْن َد اِ ِ ا ِ
اّلل َعلَى ِن َرل ِ
َينوا َ َيلِ َ يَطْبَع ا
ْب يتَ َاِنٍَّلل َجباا ٍي
ين َ
َ َ
اّلل َوع ْن َد الي َ
ِ
* وَ َ ِ
ُموا ِ
اب * أ ْ
ص ْر ًحا لا َعلن أََّْرلغ األ ْ
ال ف ْر َع ْون ََّي َه َايان اَّْ ِن ِِل َ
َسبَ َ
َسبَ َ
َ
اب ال ا َ َ
فَاَطالِع إِ ََل إِلَ ِ يوسى وإِِنين ألَظنُ َ ِ
اذ ًاب َوَ َيلِ َ زيِن َن لِِق ْر َع ْو َن سوء َع َملِ ِ َوص اد َع ْن
َ
َ َ
ال الا ِيف َين َّي َروِم اتابِع ِ
ُبِي ِ َوَيا َ ْيد فِ ْر َع ْو َن إِالا ِيف تَربَ ٍ
ون أ َْه ِد ْه
اب * َو َ َ
ال ا
ََ َ ْ
اد * َّي َروِم إِ اَّنَا ه ِيهِ ا ِْيا ال ُدَْريا يتاع وإِ ان ِ
سبِي ال ار َش ِ
اآلخ َرَ ِه َ َداي الْ َق َرا ِي *
َ
ََ
َ ْ
َ ََ َ
َ َ
ين َع ِم سيِئَةً فَال ْايى إِالا ِيثْرلَما وين َع ِم ص ِ
اًِا ِني ْن ذَ َ ٍر أ َْو أَْرثَى َوه َو ي ْنِين
َ
َ ََ ْ َ َ
َ ْ َ َن
ِ
يما َِّغَ ِْْي ِحُ ٍ
اب * َوََّي َر ْوِم َيا ِِل أَ ْدعو ْه إِ ََل
فَا ْولَئِ َ يَ ْدخلو َن ا ْْلَناةَ ير ْرَز و َن ف َ
َ
النااا ِ وتَ ْدعوَِين إِ ََل الناا ِي * تَ ْدعوَِين ألَ ْ قر ِاب اِ
ّلل َوأ ْش ِر َا َِّ ِ َيا ل َْي َ ِِل َِّ ِ ِعلْه
َ َ
َ
َوأ ََان أَ ْدعو ْه إِ ََل ال َْع ِيي ِي الْغَاقا ِي * ال َج َرَم أَاَّنَا تَ ْدعوَ ِين إِل َْي ِ ل َْي َ لَ َد ْع َو ِيف ال ُدَْريَا
اان إِ ََل اِ
وال ِيف ِ
ِ
ُتَ ْي رو َن
اآلخ َرِ َوأَ ان َي َرد َ
ي ه ْه أ ْ
اّلل َوأَ ان الْم ُْ ِرف َ
َ
َص َحاب الناا ِي * فَ َ
يا أَ ول لَاه وأفَر ِوض أَي ِرف إِ ََل اِ
دْي ِابل ِْعب ِ
اّلل َّ ِ
اد * فَر َو َاه ا
اّلل َسيِنئَا ِ َيا
ْ َ ن ْ
َ
اّلل إِ ان اَ َ
َ
َي َاروا َو َحا ََ ِِب ِل فِ ْر َع ْو َن سوء ال َْع َي ِ
اب * النااي ير ْع َرضو َن َعلَْير َما د ًّوا َو َع ِشيًّا َويَر ْوَم
َل فِ ْر َع ْو َن أَ َش اد ال َْع َي ِ
اب} [غافر.]33 -03 :
اعة أَ ْد ِخلوا َ
تَرقوم ال ا
َُ
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 -1الدحاَّية أم سليه َّنت يلحان األَدايية

تقدمي:
أم سليم صحابية أنصارية ،أسلمت فملك عليها اإلسالم نفسها ،فلم يبق لغري
اإلسالم فيها شيء ،مل جتامل زوجها الكافر ،فرحل عنها ،ومات غريبا كافرا،
وتزوجت بعده أحد أثرايء املدينة ،وكان كافرا ،فجلعت مهرها منه إسالمه ،وجاء
الرسول  املدينة مهاجرا ،فجعلت ابنها أنسا خادما له ،فخدمه عشر سنني،
فاستفاد صحبته وعلمه وأدبه وكونت أم سليم أسرة ظللها اإلسالم بظله ،واتصلت
هذه األسرة برسول هللا  ،ففاز أعضاؤها كلهم ،وسعدوا.
تروة أم سليه:
 -1التعريف أبم سليه :اشتهرت هذه املرأة الصاحلة بكنيتها ،وهي أم سليم،
الرميصاء ،وهي بنت ملحان
و ُّ
أصح ما قيل يف امسها أهنا الغميصاء أو ُّ
ابن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن
النجار ،اخلزرجية األنصارية [سري أعالم النبالء.]423 /0 :
وهي والدة الصحايب اجلليل أن بن مالك خادم رسول هللا  ،جاء اإلسالم،
فشرق زوجها ابإلسالم ،وخرج من املدينة ،وهلك ابلشام.
 -0زواج يمره إسالم اليوج :خطب أم سليم بعد هالك زوجها أبو طلحة،
وهو زيد بن سهل بن األسود النجاري اخلزرجي ،فقالت له" :أنت كافر،
وأان مسلمة ،ف ن تسلم فذلك مهري ،فأسلم ،وحسن إسالمه ،وصحب
رسول هللا  يف غزواته ،وبقى جماهدا من بعده ،وتويف يف سفينة جتري
على ثبج البحر ،ودفنوه بعد سبعة أايم يف جزيرة انئبة غري معروفة".
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 -4و عال ة الرسول َ ا وأبسرفا :وكان رسول هللا  أييت بيتها ،وكان
يقبل عندها ،وكانت جتمع عرق رسول هللا  إذا انم ،وتضعه يف قوارير،
وتدوف به طيبها ،وطيب أهلها ،وكانت هتدي لرسول هللا  من متر
بساتني زوجها ،فيقبله منها ،وكان زوجها يدعو رسول هللا  ،فيأيت
صحبة العدد الكبري من أصحابه ،فيدعو الرسول  ابلطعام القليل،
فيكفي العدد الكثري.
وقد دعا هلا الرسول  ،ودعا البنها أن  ،وأخرب أهنا يف اجلنة.
 -3و لبما :وكانت تصحب زوجها يف غزواته مع رسول هللا  ،وقد اختذت
يف بعض تلك الغزوات خنجرا لتجأ به بطن من يقرتب منها من الكفار.
 -9و شهديتما و و فقمما يف دينما :وقد كانت أم سليم قوية الشخصية،
تعقل ما تسمعه ،وتتصرف وفق ما تراه صوااب ،وقد رأينا كيف سارعت
إىل الدخول يف اإلسالم ،وكيف اقتنعت به ،واستوعبت أنه احلق ،وأن
غريه من األداين ابطل ،و اصة تلك األصنام اليت كانت تعبد يف املدينة
املنورة واجلزيرة العربية ،لقد فقهت أهنا آهلة ابطلة ،ال تستحق أن تعبد من
دون الواحد األحد ،وقد عارضها زوجها مالك بن النضر فيما ذهبت
إليه ،فلم تلتفت إىل معارضته ،وكانت تلقن ابنها الشهادتني :أشهد أن
ال إله إال هللا ،وأن همدا رسول هللا ،فال يرضي تصرفها زوجه ،وحياول أن
يصدها عن ذلك ،فال تقبل منه.
وعندما كانت تفعل ذلك ،وتقول ألن " :قل :ال إله إال هللا ،قل :أشهد أن
همدا رسول هللا" كان يقول هلا زوجها :ال تفسدي علي ابين ،فتقول" :إنين ال
أفسده" [طبقات ابن سعد ]303 -309 :وقد رأى منها زوجها ما عكر مزاجه،
وأطار صوابه ،فخرج من املدينة إىل الشام ،وهناك هلك.
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 -3يف اختاي زوجما :مات الزوج ،وأصبحت أم سليم غري ذات زوج،
وطمع يف االقرتان هبا بعض أفذاذ الرجال ،لقد جاءها أبو طلحة خاطبا،
وكان مثله مناسبا ،تتمناه أي امرأة يف املدينة ،ولكنها بسهولة ويسر
حسمت أمرها ،وخاطبته بوضوح وصراحة" :اي أاب طلحة ،ما مثلك يرد،
ولكنك امرؤ كافر ،وأان امرأة مسلمة ،ال يصح يل أن أتزوجك".
وقالت له أيضا" :ف ين ال أريد صفراء وال بيضاء ،أريد منك اإلسالم ،ف ن تسلم
فذلك مهري ،وال أسألك غريه" [الطيالسي ،0293 :بوساطة :أحكام اجلنائز :ص
.]03
وقالت أليب طلحة قبل أن يدخل اإلسالم حتاجه" :أرأيت حجرا تعبده ،ال يضرك
وال ينفعك ،أو خشبه أتيت هبا النجار ،فينجرها لك ،هل يضركف هل ينفعكف".
قال أبو طلحة" :فوقع يف قليب الذي قالت" [سري أعالم النبالء،429 /0 :
هام الكتاب نقال عن ابن سعد يف الطبقات.]303 /1 :
وذكر ابن سعد يف طبقاته [إبسناد صحيح ]302 -303 /1 ،أن أم سليم
قالت أليب طلحة" :إنه ال ينبغي أن أتزوج مشركا ،أما تعلم اي أاب طلحة أن آهلتكم
ينحتها عبد آل فالن ،وأنكم لو أشعلتهم فيها النار الحرتقتف".
لقد كانت احلجج اليت ساقتها أم سليم حججا قوية ،سهلة الفهم ،فاقتنع أبو
طلحة ،ودخل يف اإلسالم ،وكان إسالمه هو املهر الذي طلبته الزوجة ،مل ترد املال
واملالب والذهب والفضة ،إهنا تريد اإلسالم دون سواه ،لتقرتن به.
 -2عناية أم سليه ابليتيمة الِت قلتما :وجاءت أم سليم يتيمة هلا ،وشكت
إليها أن رسول هللا  لقيها ،فدعا عليها أبن ال يكرب سنُّها ،فأذهلها ما
مسعت وانطلقت إىل الرسول  مسرعة تلوث مخارها ،حىت لقيته،
فوضح هلا ما غاب عنها ،فعن أن بن مالك قال :كانت عند أم سليم
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يتيمة ،وهي أم أن ( ،)1فرأى رسول هللا  اليتيمة ،فقالََ« :ت هية؟

لقد َّلل ال ال َّلل سنُ » فرجعت اليتيمة إىل أم سليم تبكي ،فقالت أم
سليم :ما لك اي بنية! قالت اجلارية :دعا علي نيب هللا  أن ال يكرب
سين ،فاآلن ال يكرب سين أبدا ،أو قالت :قرين.
فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث مخرها ،حىت لقيت رسول هللا  ،فقال هلا
رسول هللا " :ما لك اي أم سليم!" فقالت :اي نيب هللا! أدعوت على يتيميتف قال:
«ويا ذاا َّي أ ام سليه!» قالت :زعمت أنك دعوت أن ال يكرب سنُّها ،وال يكرب
قرهنا.
قال :فضحك رسول هللا  مث قالَّ« :ي أ ام سليه! أيا تعلمي أن شرط على

ييبال أين اشرتطت على ييب فقلت :إَّنا أان َّشرال أيضى ما يرضى البشرال
وأ الب ما يغالب البشرال فاميا ٍ
أحد دعو علي ال ين أيِتال َّدعو ٍ لي ْا
أبه ٍ ال أن َتعلما ْا طموياً وز ا و رَّة نِ
تقرَّ َا ين يوم القياية».
لقد كان الرسول  مقنعا ألم سليم فيما علل به دعوته ،فعادت بعد علمها أن
دعوة الرسول تزيد يتيمتها أجرا ،وال تضريها.
 -1دة أم سليه عنديا تويف اَبما :كان أليب طلحة وأم سليم ولد حيبانه حبا
شديدا ،ومرض الطفل ،وتضعضع أبو طلحة ملرض ولده ،ويف ويوم خرج
أبو طلحة للصالة مع الرسول  يف صالة العشاء فمات الغالم،
فطلبت أم سليم من أهل دارها أن ال يعلم أحد منهم أاب طلحة مبوت
ولده ،فلما عاد مع مجع من أصحابه ،سأل عن الغالم ،فأخربته أنه
أسكن ما يكون ،وقدمت له وألصحابه العشاء ،وبعد أن أواي إىل
( )1يعين أم سليم هي أم أن .
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فراشهما تزينت وتطيبت ،فنال منها ما يناله املرء من زوجته ،ويف الصباح
أخربته مبا كان بطريقة فيها كثري من الروية واحلكمة ،فاملال واألهلون
ودائع ،وال بد يوما أن ترد الودائع.
فأصبح أبو طلحة خيرب الرسول  مبا كان منهما يف ليلتهما ،فقال الرسول :
"اللهم ابرك هلما" ،فعن أن بن مالك  قال :كان ابن أليب طلحة يشتكي،
فخرج أبو طلحة ،فقبض الصيب ،فلما رجع أبو طلحة قال :ما فعل ابين ،قالت أم
سليم :هو أسكن ما كان فقربت إليه العشاء فتعشى ،مث أصاب منها ،فلما فرغ
قالت :وراوا الصيب.
فلما أصبح أبو طلحة أتى الرسول  فأخربه فقال« :أعرسته الليلة؟» قال:

نعم ،قال« :اللمه ابيا ْما» فولدت غالما.
قال يل أبو طلحة :احفظه حىت أتيت به النيب  ،فأتى به النيب  ،وأرسلت معه

بتمرات ،فأخذه النيب  فقال« :أيع ش ء؟» قالوا :نعم ،مترات ،فأخذها النيب 

فمضغها ،مث أخذ من فيه فجعلها يف يف الصيب وحنكه به ،ومساه عبد هللا [البخاري:
 9322مسلم.]0133 :
قليل من النساء والرجال يستطيع أن يفعل فعل أم سليم ،فقد أفرغ هللا عليها من
الصرب أمرا عجبا ،فقد عشت زوجها وأصحابه ،وعندما خرج الضيوف تعطرت
وتزينت ،وواقعها زوجها ،وقد أكرمها هللا تعاىل ،فكانت عاقبتها إىل خري.
 -1فع أم سليه يف اِروب :كانت أم سليم خترج مع املقاتلني يف احلروب،
وتشهد مع رسول هللا  غزواته ،وكانت تداوي املرضى ،وتقوم على
اجلرحى ،وتنقل املاء على ظهرها ،فتفرغه يف أفواه املقاتلني ،وقد اندت
الرسول  يوم حنني بعد أن أنزل هللا عليه نصره ،وأمده جبند من عنده
قائلة له" :اي رسول هللا ،اقتل من بعدان من الطلقاء ،اهنزموا بك اي رسول
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هللا" ،فقال هلا الرسول َّ« :ي أم سليهال إن هللا قاان وأحُن» [مسند
أمحد ،332 /01 :ورقمه .13231 :قال هققو املسند :إسناده
صحيح على شرط الشيخني].
ومما يدل على قوة قلبها أهنا اختذت خنجرا ،تريد به بعج بطن من يريدها من
األعداء ،وقد أخربان أن " :أن أاب طلحة جاء إىل الرسول  يوم حنني
يضحك رسول هللا  من أم سليم ،قال :اي رسول هللا ،أمل تر إىل أم سليم مها
خنجر" ،فقال هلا الرسول « :يا تدنعي َّ َّي أم سليه؟».
قالت" :أردت إن دان مين أحد طعنته به" [مسند أمحد ،130 /11 :ورقمه:
 10121وقال هقوه :صحيح على شرط مسلم].
 -0الدحايب اْللي عاصه َّن اثَّت ي
تقدمي:
عاصم بن ثبت صحايب جليل ،أرسله الرسول  يف ثلة من أصحابه إىل هذيل
بناء على طلب طائفة منهم ،ليعلمهم ،فغدروا هبم ،وأرادوا أسرهم ،فأت عاصم أن
يعطيهم نفسه ،وقاتلهم ،فرماهم بنبل حىت فنيت نباله ،وطاعنهم برهه ،حىت انكسر
رهه ،وقتل رجال منهم ،وجرح اثنني ،ودعا ربه أن حيمي جسده من املشركني كما
محى دينه ،فأجاب هللا دعاءه.
تروت :
 -1التعريف َّ  :قال ابن اجلوزي رمحه هللا تعاىل يف ترمجته :عاصم بن ثبت بن
قي  ،يكىن أاب سليمان ،شهد بدرا وأحدا ،وثبت مع رسول هللا 
يومئذ حني وىل الناس وابيعه على املوت.
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وكان من الرماة املذكورين ،وقتل يوم أحد من أصحاب لواء املشركني مسافعا
واحلارث ،فنذرت أمهما سالفة بنت سعد أن تشرب يف قحف( )1عاصم اخلمر،
وجعلت ملن جاءها برأسه مائة انقة.
 -0و عاصه يف دين  :فقدم انس من هذيل على رسول هللا  ،فسألوه أن
يوجه معهم من يعلمهم ،فوجه عاصما يف مجاعة ،فقال هلم املشركون:
استأسروا ،ف ان ال نريد قتلكم ،وإمنا نريد أن ندخلكم مكة ،فنصيب بكم
مثنا .فقال عاصم :ال أقبل جوار مشرك ،وجعل يقاتلهم حىت فنيت نبله،
مث طاعنهم ،حىت انكسر رهه ،فقال" :اللهم إين محيت دينك أول النهار
فاحم حلمي آخره" فجرح رجلني وقتل واحدا ،وقتلوه ،فأرادوا أن حيتزوا
رأسه فبعث هللا الدبر( .)2فحمته ،مث بعث هللا إليه سيال يف الليل فحمله،
وذلك يوم الرجيع(.)3
وعن بريدة بن سفيان األسلمي :أن رسول هللا  بعث عاصم بن ثبت وزيد بن
الدثنة ،وخبيب بن عدي ،ومرثد بن أيب مرثد ،إىل بين حليان ابلرجيع فقاتلوهم ،حىت
أخذوا أماان ألنفسهم إال عاصما ف نه أت ،وقال :ال أقبل اليوم عهدا من مشرك،
ودعا عند ذلك ،فقال :اللهم إين أمحي لك دينك ،فاحم يل حلمي ،فجعل يقاتل
وهو يقول:
ي ر ر ر ر ر ررا علنر ر ر ر ر ر رِت وأان جل ر ر ر ر ر ررد انَّر ر ر ر ر ر ر

والقر ر ر ر ررو فيمر ر ر ر ررا وتر ر ر ر ررر عناَّ ر ر ر ر ر

إن أ ر ر ر ر ر ر رراتلمه ف ر ر ر ر ر ر رراي هاَّر ر ر ر ر ر ر ر

املر ر ر ر ررو ح ر ر ر ر ر نق واِير ر ر ر ررا ابط ر ر ر ر ر

( )1العظم الذي فوق الدماغ ،أو ما انفلق من اجلمجمة وانفصل.
( )2ذكور النحل ،أو الزانبري.
( )3كان ذلك سنة 4هـ ،والرجيع :ماء لبين هذيل قرب مكة.
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و ر ر ر ر ر ر ر ُ ير ر ر ر ر ر ررا ح ر ر ر ر ر ر ر اه اِل ر ر ر ر ر ر ر انزل ابملر ر ر ر ر رررءال واملر ر ر ر ر رررء إلي ر ر ر ر ر ر َئ ر ر ر ر ر ر

قال :فلما قتلوه قال بعضهم لبعض :هذا الذي آلت فيه املكية وهي سالفة،
فأرادوا أن خيتزوا رأسه ليذهبوا به إليها ،فبعث هللا عز وجل رجال من دبر فلم
يستطيعوا أن حيتزوا( )1رأسه ،رواه أبو يعلى األصبهاين [صفة الصفوة .]332 /1
 -5الدحايب اْللي جعقر َّن أيب طالب
تقدمي:
الصحايب اجلليل جعفر بن أيب طالب  ،ابن عم الرسول  ،أمري املؤمنني
وقائدهم يف احلبشة ،وكان خطيبهم واحملاور عنهم بني يدي النجاشي ،رجع هو ومن
معهم إىل املدينة املنورة من احلبشة منصرف رسول هللا  من خيرب ،واله رسول هللا
 إمرة جي ثلث ثالثة يف معركة مؤتة.
تروت :
 -1التعريف جبعقر :قال ابن اجلوزي يف ترمجته :جعفر بن أيب طالب ،أمه
فاطمة بنت أسد ،وكان أسن من علي  بعشر سنني ،أسلم جعفر
قدميا ،وهاجر إىل أرض احلبشة يف اهلجرة الثانية ،ومعه امرأته أمساء ،فلم
يزل هنالك حىت قدم على النيب  وهو يرب سنة سبع ،قال النيب :
«يا أديف أبيمما أان أفرح َّقدوم جعقر أم َّقتم خيَّلل».

( )1ألف (أان) يف أول األبيات ،ال تلفظ هنا ،ليستقيم الوزن ،والعنابل :الغليظ الشديد .وهابل :ثكل ،وحم
اإلله األمر :قدره ،وآثل :صائر وراجع ،وآلت :حلفت ،ورجال :النحل الكثري.
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 -0و عايضة جعقر يف خطبة وجود حوايه :عن أم سلمة قالت :ملا نزلنا
أرض احلبشة جاوران هبا خري جار :النجاشي ،آمننا على ديننا ،وعبدان
هللا ال نؤذى ،فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا ان يبعثوا إىل النجاشي فينا
رجلني جلدين ،وأن يهدوا إىل النجاشي هدااي مما يستطرف من متاع
مكة ،فجمعوا له أدما( )1كثريا ،ومل يرتكوا من بطارقته بطريقا( )2إال أهدوا
له هدية ،مث بعثوا بذلك عبد هللا بن أيب ربيعة املخزومي وعمرو بن
العاص ،وقالوا هلما :ادفعا إىل كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي
فيهم ،مث قدموا إىل النجاشي هداايه ،مث سلوه أن يسلمهم إليكم قبل
أيكلمهم.
فخرجا فقد ما على النجاشي ،فدفعا إىل كل بطريق هديته ،وقاال :إنه قد صبأ
إىل بلدكم منا غلمان سفهاء ،فارقوا دين قومهم ،ومل يدخلوا ي دينكم ،وجاؤوا بدين
مبتدع ،وقد بعثنا إىل امللك فهمهم أشراف قومهم لريدهم إليهم ،ف ذا كلمنا امللك
فيهم ،فأشريوا إىل امللك أبن يسلمهم إلينا ،وال يكلمهم ،ف ن قومهم أعلى هبم عينا،
فقالوا :نعم.
مث قربوا هداايهم إىل النجاشي ،فقبلها منهم ،مث كلماه فقاال له :أيها امللك ،إنه
قد صبأ إىل بلدك منا غلمان سفهاء ،فارقوا دين قومهم ،ومل يدخلوا يف دينك،
وجاؤوا بدين مبتدع ال نعرفه ،حنن وال أنت ،وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من

( )1األدم :اجللد وهو اسم مجع.
( )2البطارقة :يراد هبم الوزراء ،مجع بطريق ،ومعناه يف األصل :احلاذق ابحلرب وأمورها بلغة الروم ،وهو ذو
منصب وتقدم عندهم.
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آابئهم وأعمامهم وعشائرهم لرتدهم إليهم ،فهم أعلى هبم عينا ،وأعلم مبا عابوا
عليهم ،فقالت بطارقته :صدقوا ،فأسلمهم إليهما.
()2
فغضب النجاشي ،مث قال :ال ،هيم هللا( )1إذا ال أسلمهم إليهما ،وال أكاد
قوما جاوروين ،نزلوا بالدي ،واختاروين على من سواي ،حىت أدعوهم فأسأهلم ماذا
يقول هذان يف أمرهمف ف ن كانوا كما يقوالن سلمتهم إليهما ،وإن كانوا على غري
ذلك منعتهم منهما ،وأحسنت جوارهم ما جاوروين.
قال :مث أرسل إىل أصحاب رسول هللا  فدعاهم ،فلما أن جاءهم رسوله
اجتمعوا ،مث قال بعضهم لبعض :ما تقولون للرجل إذا جئتموهف قالوا :نقول وهللا ما
علمنا ،وما أمران به نبينا  ،كائن يف ذلك ما هو كائن ،فلما جاؤوه ،وقد دعا
النجاشي أساقفته ،فنشروا مصاحفهم( )3حوله ،سأهلم فقال :ما هذا الدين الذي
فارقتم فيه قومكم ،ومل تدخلوا يف ديين ،وال يف دين آخر من هذه األممف
قالت :وكان الذي كلمه جعفر بن أيب طالب فقال له" :أيها امللك ،كنا قوما أهل
جاهلية نعبد األصنام ،وأنكل امليتة ،وأنيت الفواح  ،ونقطع األرحام ،ونسيء
اجلوار ،أيكل القوي الضعيف ،فكنا على ذلك ،حىت بعث هللا عز وجل إلينا رسوال
منا ،نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه ،دعاان إىل هللا عز وجل لنوحده ،ونعبده،
وخنلع ما كنا نعبد حنن وآابؤان من دونه من احلجارة واألوثن.
وأمران بصدق احلديث ،وأداء األمانة ،وصلة الرحم ،وحسن اجلوار ،وكف عن
احملارم والدماء ،وهناان عن الفواح وقول الزور ،وأكل مال اليتيم ،وقذف احملصنة.
( )1هيم هللا :من ألفاظ القسم.
( )2كاده يكيده :خدعه ومكر به.
( )3أي :صحفهم وكتبهم.
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وأمران أن نعبد هللا ال نشرك به شيئا ،وأمران ابلصالة والزكاة والصيام ،فصدقناه
وآمنا به ،فعبدان هللا عز وجل وحده فلم نشرك به شيئا ،وحرمنا ما حرم علينا،
وأحللنا ما حل لنا ،فعدا علينا قومنا ،فعذبوان ،وفتنوان على ديننا ،لريدوان إىل عبادة
األوثن ،وأن نستحل ما كنا نستحل من اخلبائث ،فلما قهروان وظلموان وشقوا
علينا( )1وحالوا بيننا وبني قومنا خرجنا إىل بلدك ،فاخرتانك على من سواك ،ورغبنا
يف جوارك ،ورجوان أال تظلم عندم أيها امللك.
قالت :فقال له النجاشي :هل معك مما جاء به عن هللا عز وجل شيءف قالت:
فقال له جعفر :نعم ،قال :اقرأه علي ،فققرأ عليه صدرا من (كهيعص)( )2فبكى
وهللا النجاشي ،حىت أخضل حليته( )3وبكت أساقفته ،حىت أخضلوا مصاحفهم .مث
قال النجاشي :إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة ،انطلقا ،فو
هللا ال أسلمهم إليكم أبدا.
قالت :فلما خرجا من عنده قال عمرو بن العاص :وهللا آلتينه غدا أعيبهم عنده
مبا أستأصل به خضراءهم .فقال له عبد هللا بن أيب ربيعة وكان أتقى الرجلني فينا :ال
تفعل إن هلم أرحاما ،فقال :وهللا ألخربنه أهنم يزعمون أن عيسى ابن مرمي عبد.
قالت :مث غدا عليه من الغد فقال له :أيها امللك إهنم يقولون يف عيسى ابن مرمي
قوال عظيما ،فأرسل إليهم فاسأهلم عما يقولون فيه.قالت :فأرسل إليهم يسأهلم عنه.
فقالت :ومل ينزل بنا مثلها ،فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض :ماذا تقولون يف

( )1أثقلوا ،من املشقة وهي الشدة.
( )2هي سورة مرمي.
( )3بللها ابلدموع.

011

التقوى

عيسى إذا سألكم عنهف قالوا :نقول وهللا فيه ما قال فيه هللا عز وجل ،وما جاء به
نبينا ،كائن يف ذلك ما هو كائن.
فلما دخلوا عليه قال هلم :ما تقولون يف عسى ابن مرميف قال له جعفر بن أيب
طالب :نقول فيه الذي جاء به نبينا  ،هو عبد هللا وروحه ورسوله وكلمته ألقاها
إىل مرمي العذراء البتول .قال :فضرب النجاشي يده إىل األرض ،فأخذ منها عودا ،مث
()1
قال :ما عدا عيسى ابن مرمي ما قلت هذا العود .مث قال :اذهبوا فأنتم سيوم
أبرضي – والسيُّوم :اآلمنون – من سبكم غرم ،مث من سبكم غرم ،مث من سبكم
غرم ،ردوا عليهما هداايها فال حاجة لنا هبا ،فوهللا ما أخذ هللا مين الرشوة حني رد
علي ملكي"[ .رواه اإلمام أمحد بن حنبل رضي هللا عنه يف املسند برقم (،)1232
وهو يف السرية البن هشام .]430 -492 /1
وعن أيب هريرة قال :كان جعفر حيب املساكني ،وجيل إليهم ،وحيدثهم،
وحيدثونه ،وكان رسول هللا  يسميه أاب املساكني(.)2
 -4استشماد جعقر يف ينتة :استشهد جعفر بن أيب طالب مبؤتة سنة مثان من
اهلجرة.
وعن ابن عمر قال :وجدان فيما أقبل من بدن جعفر ما بني منكبيه تسعني ضربة
ما بني طعنة برمح وضربة بسيف.
وعن أن بن مالك :أن النيب  نعى جعفرا وزيدا ،نعانا قبل أن جييء خربنا
وعيناه تذرفان [صفة الصفوة.]911 -911 /1 :
( )1سيوم :أي آمنون ،وهي كملة حبشية تضم سينها .وقد تفتح.
( )2احلديث صحيح أخرجه البخاري بنحوه يف فضائل جعفر برقم ( )4221والرتمذي يف فضائل جعفر برقم
( ،)4222وابن ماجه يف الزهد برقم ( )3109واللفظ له.

التقوى

015
 -1الدحايب اْللي أَّو ذي

تقدمي:
الصحايب اجلليل أبو ذر ،أصدق الناس هلجة ،كان شجاعا صادقا جريئا ،دعا
قومه إىل اإلسالم ،فآمنوا شيئا فشيئا ،صدع ابحلق وهو ابلشام ،فأخرج من الشام،
ورجع إىل املدينة ،مث خرج منها إىل الربذة ،حىت جاءه املوت ،فمات فيها غريبا ،وهيأ
هللا له طائفة من املسلمني ،غسلته ،وكفنته ،وصلت عليه ،ودفنته.
تروت :
 -1التعريف َّ  :قال ابن اجلوزي رمحه هللا تعاىل فيه :أبون ذر ،جندب بن
جنادة ،كان طواال آدم ،وكان يتعبد قبل مبعث رسول هللا  ،وأسلم
مبكة قدميا ،وقال :كنت يف اإلسالم رابعا ،ورجع إىل بالد قومه ،فأقام هبا
حىت مضت بدر وأحد واخلندق ،مث قدم املدينة ،قال خفاف بن إمياء:
()1
كان أبو ذر شجاعا ينفرد وحده ،فيقطع الطريق ،ويغريه على الصرم
كأنه السبع ،مث إن هللا تعاىل قذف يف قلبه اإلسالم ،ومسع ابلنيب 
مبكة فأقه.
وعن عبد هللا بن صامت قال :قال أبو ذر :لقد صليت اي بن أخي قبل أن ألقى
رسول هللا  بثالث سنني ،قال فقلت :ملنف قال :هلل .قلت :فأين تتوجهف قال:
حيث وجهين هللا عز وجل .قال :وأصلي عشاء حىت إذا كان من آخر الليل ألقيت
كأين خفاء( )2حىت تعلوين الشم .
( )1الصرم ،اجلماعة ينزلون اببلهم انحية على ماء.
( )2اخلفاء :الكساء ،وكل شيء غطيت به شيئا فهو خفاء ،النهاية (.)92 /0
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 -0أَّو ذي يبحث عن الرسول  يف ياة :قال أبو ذر :فانطلقنا حىت نزلت
حبضرة مكة ،وانطلق أخي أني فراث( )1علي فقتل :ما حبسكف قال:
لقيت رجال يزعم أن هللا عز وجل أرسله على دينك ،قال :فقلت :ما
يقول الناس فيهف قال :يقولون :إنه شاعر وساحر وكاهن.
قال أني  :قد مسعت قول الكهان فما يقول بقوهلم ،وقد وضعت قوله على أقراء
الشعراء( )2فو هللا ما يلتام ،و وهللا إنه لصادق وإهنم لكاذبون.
 -4يا أصاب أاب ذي ين األذى حي سال أه ياة عن الرسول  :قال:
فقلت له :هل أنت كايف حىت أنطلق فأنظرف قال :نعم فكن من أهل
مكة على حذر ،ف هنم قد شنفوا له( )3وجتهموا له .فانطلقت حىت قدمت
مكة فتضعفت( )4رجال منهم فقلت له :أين هذا الرجل الذي يدعونه
الصابئف قال :فأشار إيل .قال :الصابئ .قال :فمال أهل الوادي علي
بكل مدرة( )5وعظم حىت خررت مغشيا علي ،فارتفعت حني ارتفعت
كأين نصب أمحر ،فأتيت زمزم فشربت من مائها ،وغسلت عين الدم،
فدخلت بني الكعبة وأستارها ،فلبثت به اي بن أخي ثالثني ،من بني ليلة
( )1أبطأ.
( )2عبارة النهاية( :)41 /3( :لقد وضعت قوله على أقراء الشعراء فال يلتئم على لسان أحد) قال( :أي
على طرق الشعر وأنواعه وحبوره ،وأحدها :قرء ،ابلفتح).
( )3أي أبغضوه ،يعين النيب .
( )4أي :استضعفت.
( )5املدرة :القطعة من الطني.
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ويوم ،ما يل طعام إال ماء زمزم ،فسمنت حىت تكسرت عكن( )1بطين،
وما وجدت يف كبدي سخفة( )2جوع.

 -3إ الظ أيب ذي القول اليرأتي :قال :بينما أهل مكة يف ليلة قمراء – أي
مضيئة – إضحيان( )3وضرب هللا على أصمخة أهل مكة( )4وما يطوف
ابلبيت غري امرأتني فأتتا علي ونا تدعوان إسافا وانئلة( ،)5فقلت:
أنكحوا أحدنا اآلخر ،قال :فما ثنانا ذلك ،قال :فأتتا علي فقلت:
هن مثل اخلشبة غري أين مل أكن ،فانطلقتا تولوالن وتقوالن :لو كان
هاهنا أحد من أنفاران ،قال :فاستقبلهما رسول هللا  وأبو بكر ،ونا
هابطان من اجلبل فقاال :ما لكماف قالتا :الصابئ بني الكعبة وأستارها،
قاال :فما قال لكماف قالتا :قال لنا كلمة متأل الفم.
 -9يقاَّلة أيب ذي للرسول  وأيب َّار :قال :فجاء رسول هللا  هو
وصاحبه حىت استلم احلجر ،فطاف ابلبيت ،مث صلى ركعتني ،قال:
فأتيته فكنت أول من حياه بتحية اإلسالم ،فقال« :وعلي

الُالم

وي ة هللا ِ )6من أَت؟» قال :قلت :من غفار ،قال :فأهوى بيده،
فوضعها على جبهته .قال :فقلت يف نفسي :كره أن انتميت إىل غفار،

( )1العكنة :ما انطوى وتثىن من حلم البطن ،مجع عكن.
( )2سخفة اجلوع :رقته وهزاله .أو اخلفة اليت تعتربي اإلنسان إذا جاع.
( )3ليلة إضحيان :مضيئة مقمرة .ويقال أيضا :إضحيانة.
( )4أي أانمهم .واألصمخة :مجع صماخ وهو ثقب األذن.
( )5إساف وانئلة :صنمان كاان منصوبني عند الكعبة.
( )6يف صحيح مسلم :وعليك ورمحة هللا.
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قال :فأردت أن آخذ بيده ،فقد عين صاحبه( )1وكان أعلم به مين ،قال:

«ي أَت هاهنا؟» قال :قلت :كنت هاهنا منذ ثالثني من بني يوم
وليلة .قال :فمن كان يطعمكف قلت :ما كان يل طعام إال ماء زمزم،
فسمنت حىت تكسرت عكن بطين ،وما وجدت على كبدي سخفة
جوع ،فقال رسول هللا « :إ ا يباي ةال إ ا طعام طعه» (.)2

 -3تالييف أيب َّار أليب ذي :قال أبو بكر :ائذن يل اي رسول هللا  يف
طعامه الليلة ،قال :ففعل ،قال :فانطلق النيب  وانطلقت معهما ،حىت
فتح أبو بكر اباب ،فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف ،قال :فكان ذلك
أول طعام أكلته هبا.
 -2الرسول  أيير أاب ذي ابلرجوع إَل وي ودعوفه إَل اِسالم :فلبثت ما
لبثت ،مث قال يل رسول هللا  :إين وجهت إىل أرض ذات خنل ،فال
أحسبها إال يثرب ،فهل أنت مبلغ عين قومك لعل هللا عز وجل ينفعهم
بك ،وأيجرك فيهم ،قال :فانطلقت حىت أتيت أخي أنيسا .قال فقال
يل :ما صنعتف قال :قلت :صنعت أيب قد أسلمت وصدقت .قال :فما
يب رغبة عن دينك ،ف ين قد أسلمت وصدقت ،مث أتينا أمنا فقالت :ما
يب رغبة عن دينكما ،ف ين قد أسلمت وصدقت.
فتحملنا حىت أتينا قومنا غفارا ،فأسلم بعضهم قبل أن يقدم رسول هللا  املدينة،
وكان يؤمهم خفاف بن إمياء بن رخصة الغفاري ،وكان سيدهم يومئذ .وقال بقيتهم:
إذا قدم رسول هللا أسلمنا  ،فقدم رسول هللا  املدينة فأسلم بقيتهم  ،فقال
( )1قدعه :كفه.
( )2أي أهنا تشبع شارهبا كما يشبعه الطعام.
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رسول هللا  « :قاي قر هللاال وأسله ساملما هللا» .انفرد إبخراجه مسلم [احلديث
صحيح أخرجه مسلم يف فضل أيب ذر].
ويف الصحيحني من حديث ابن عباس أن أاب ذر ملا دخل على رسول هللا 
وأسلم ،قال له النيب  :ارجع إىل قومك حىت أيتيك أمري ،فقال :والذي نفسي
بيده ألصرخن هبا بني ظهرانيهم ،فخرج حىت أتى املسجد فنادى أبعلى صوته:
"أشهد أن ال إله إال هللا ،وأن همدا رسول هللا" .وثر القوم فضربوه حىت أضجعوه،
وأتى العباس فأكب عليه فقال :ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار ،وأن طريق
جتارتكم إىل الشامف يعين عليهم .فأنقذه منهم ،مث عاد من الغد ملثلها ،وثروا إليه،
فضربوه فأكب عليه العباس فأنقذه [احلديث أخرجه البخاري يف الفضائل ،ابب
إسالم أيب ذر ،وأخرجه مسلم يف فضائل أيب ذر].
وعن أيب حرب بن أيب األسود قال :مسعت عبد هللا بن عمر قال :مسعت رسول
هللا  يقول« :يا أ لنت الغَّللاء وال أظلنت اتالراء ين يج أصدَ ين أيب ذي»
[رواه اإلمام أمحد ،واحلديث أخرجه أيضا ابختالف يسري الرتمذي بسند حسن يف
مناقب أيب ذر برقم  4124وابن ماجه يف املقدمة برقم  193والطرباين والبزار].
 -1خطبة أيب ذي يف املُلمي عند الاعبة :وعن سفيان الثوري قال :قام أبو
ذر الغفاري عند الكعبة فقال :اي أيها الناس أان جندب الغفاري ،هلموا
إىل األخ الناصح الشفيق ،فاكتنفه الناس ،فقال :أرأيتم لو أن أحدكم
أراد سفرا ألي يتخذ من الزاد ما يصلحه ويبلغهف قالوا :بلى :قال :ف ن
سفر طريق القيامة أبعد ما تريدون ،فخذوا ما يصلحكم .قالوا :وما
حره
يصلحناف قال :حجوا حجة لعظائم األمور ،وصوموا يوما شديدا ُّ
لطول النشور ،وصلوا ركعتني يف سواد الليل لوحشة القبور ،كلمة خري
تقوهلا أو كلمة شر تسكت عنها لوقوف يوم عظيم ،تصدق مبا لك
لعلك تنجو من عسريها ،اجعل الدنيا جملسني جملسا يف طلب احلالل،
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وجملسا يف طلب اآلخرة ،الثالث يضرك وال ينفعك ال ترده ،اجعل املال
درنني درنا تنفقه على عيالك من حله ،ودرنا تقدمه آلخرتك ،الثالث
يضرك وال ينفعك ال ترده.
مث اندى أبعلى صوته :اي أيها الناس قد قتلكم حرص ال تدركونه أبدا.
 -1أَّو ذي يرس إَل صاحب ل أصبم أيْياً يعه  :وعن انفع الطاحي قال:
مررت أبيب ذر فقال يل :ممن أنتف قلت :من أهل العراق .قال :أتعرف
عبد هللا بن عامرف قلت :نعم .قال :ف نه كان يتقرأ معي ويلزمين ،مث
طلب اإلمارة .ف ذا قدمت البصرة فرتااي( )1له ،ف نه سيقول :لك حاجةف
فقل له :أخلين ،فقل له :أان رسول أيب ذر إليك ،وهو يقرئك السالم،
ويقول لك :إان أنكل من التمر ،ونشرب من املاء ،ونعي كما تعي .
فلما قدمت تراءيت له فقال :ألك حاجةف فقلت :أخلين أصلحك هللا ،فقلت:
أان رسول أيب ذر إليك ،فلما قلتها خشع هلا قلبه ،وهو يقرأ عليك السالم ،ويقول
لك :إان أنكل من التمر ،ونشرب من املاء ،ونعي كما تعي  .قال :فحلل إزاره مث
أدخل رأسه يف جيبه ،مث بكى حىت مأل جيبه ابلبكاء.
 -12أَّو ذي العاَّد الياهد :عن أيب بكر بن املنكدر قال :بعث حبيب بن
مسلمة وهو أمري ابلشام إىل أيب ذر بثالث مائة دينار ،وقال :استعن هبا
على حاجتك ،فقال أبو ذر :ارجع هبا إليه ،أوما وجد أحدا أغر ابهلل عز
وجل مناف ما لنا إال ظل نتوارى به ،وثلة من غنم تروح علينا ،وموالة لنا
تصدقت علينا دمتها ،مث إين ألختوف الفضل.

( )1أي :تراءى له ،أي :تصدى له لرياك.
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وعن جعفر بن سليمان قال :دخل رجل على أيب ذر فجعل يقلب بصره يف بيته
فقال :اي أاب ذر أين متاعكمف قال :لنا بيت نوجه إليه صاحل متاعنا .قال :إنه ال بد
لك من متاع ما دمت هاهنا ،قال :إن صاحب املنزل ال يدعنا فيه.
وعن عبد الرمحن بن أيب ليلى ،عن أيب ذر قال :وهللا لو تعلمون ما أعلم ما
انبسطتم إىل نسائكم ،وال تقاررمت على فرشكم ،وهللا لوددت أن هللا عز وجل خلقين
يوم خلقين شجرة تعضد ويؤكل مثرها.
عن ابن عمر بن اخلطاب عن أبيه قال :قال أبو ذر :الصاحب الصاحل خري من
الوحدة ،والوحدة خري من صاحب السوء ،ومملي اخلري خري من الصامت ،والصامت
خري من مملي الشر ،واألمانة خري من اخلامت ،واخلامت خري من ظن السوء(.)1
روى البخاري يف أفراده من حديث زيد بن وهب قال :مررت ابلربذة فقلت أليب
ذر :ما أنزلك هناف قال :كنت ابلشام فاختلفت أان ومعاوية يف هذه اآلية:
اِ
ِ
ب َوال ِْق ا
الةَ} [التوبة ]43 :فقال :نزلت يف أهل الكتاب،
ين يَ ْانيو َن ال اي َه َ
{ َوالي َ
فقلت :فينا وفيهم .فكتب يشكوين إىل عثمان ،فكتب عثمان :أقدم املدينة،
فقدمت ،فكثر الناس علي كأهنم مل يروين قبل ذلك ،فذكر ذلك لعثمان فقالك :إن
شئت تنحيت ،فكنت قريبا ،فذلك الذي أنزلين هذا املنزل.
روى ابن سريين قال :قدم أبو ذر املدينة ،فقال عثمان :كن عندي تغدو
عليك تروح اللقاح( .)2قال :ال حاجة يل يف دنياكم ،مث قال :ائذن يل حىت أخرج إىل
الربذة ،فأذن له فخرج.
( )1يعين إذا كان لك مال فختمت عليه حىت ال تسيء الظن أبهلك وخدمك فهو خري من أن ترتكه غري
خمتوم ،وتظن ابلناس الظنون.
( )2مفردها لقحة ولقوح :وهي الناقة احللوب العزيرة اللنب.
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 -11دة وفا أيب ذي :عن إبراهيم األشرت عن أبيه ،عن أم ذر قالت :ملا
حضر أاب ذر الوفاة بكيت فقال :ما يبكيكف فقلت :ما يل ال أبكي
وأنت متوت بفالة من األرض ،وال يدان يل بنعشك ،ولي معنا ثوب
يسعك كفنا ،وال لك .فقال :ال تبكي وأبشري ،ف ين مسعت رسول هللا
 يقول« :ال ميو َّي ايرأين يُلمي ولدان أو ثالثةال فيدَّللان
ورتُبان فْيَّين الناي أَّداً».

وإين مسعت رسول هللا يقول لنفر أان فيهم« :ليموتن يج يناه َّقال ٍ ين

األيض تشمده عداَّة ين املنيني» ( .)1ولي من أولئك النفر أحد إال وقد مات
يف قرية أو مجاعة ،وإين أان الذي أموت ابلفالة ،وهللا ما كذبت ،وال كذبت،
فأبصري الطريق ،قالت :فقلت :أىن وقد ذهبت احلاج وتقطعت الطرقف فقال:
انظري ،فكنت أشتد إىل الكثيب فأقوم عليه ،مث أرجع إليه فأمرضه.
الرخم( .)2فأحلت هبم،
قالت :فبينما أان كذلك إذ أان برجال على رواحلهم ،كأهنم ُّ
فأسرعوا إيل ووضعوا السياط يف حنورها يستبقون إيل ،فقالوا :ما لك اي أمة هللاف
قلت :امرؤ من املسلمني تكفنوه ،ميوت .قالوا :وما هوف قلت :أبو ذر .قالوا
صاحب رسول هللا ف قلت :نعم.
قالت :ففدوه آبابئهم وأمهاهتم ،وأسرعوا إليه ،حىت دخلوا عليه ،فسلموا عليه،
فرحب هبم ،وقال :أبشروا ،ف ين مسعت رسول هللا  يقول «:ال ميو َّي ايرأين

يُلمي ولدان أو ثالثةال فيدَّللان ورتُبان فْيَّين الناي أَّداً» ،.ومسعته يقول
لنفر أان فيهم« :ليموتن يج يناه َّقال ٍ ين األيض تشمده عداَّة ين
( )1احلديث صحيح أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده يف قصة وفاة أيب ذر.
( )2مفردها رمخة :طائر من اجلوارح الكبرية اجلثة الوحشية الطباع.
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املنيني» ،ولي من أولئك النفر أحد إال وقد هلك يف قرية أو مجاعة ،وأان الذي
أموت بفالة من األرض ،وهللا ما كذبت وال كذبت ،وإنه لو كان عندي ثوب
يسعين كفنا أو المرأيت ثوب يسعين كفنا مل أكفن إال يف ثوب و يل أو هلا ،وإين
أنشدكم هللا ال يكفين رجل منكم كان أمريا أو عريفا أو بريدا أو نقيبا ،قال :فلي
من القوم أحد إال وقد فارق من ذلك شيئا إال فىت من األنصار فقال :أان أكفنك
يف ردائي هذا ،ويف ثوبني يف عيبيت من غزل أمي( .)1قال :أنت فكفين ،فكفنه
األنصاري ،ودفنه يف النفر الذين معه ،منهم حجر بن عدي بن األدبر ،ومالك بن
األشرت يف نفر كلهم ميان[ .أخرج هذا اخلرب يف وفاة أيب ذر اإلمام أمحد يف مسنده
بسند صحيح].
وقد ذكر همد بن إسحاق يف املغازي أن أاب ذر مات ابلربذة سنة اثنتني وثالثني،
وصلى عليه ابن مسعود منصرفه من الكوفة [صفة الصفوة.]911 -913 /1 :
 -0الدحايب اْللي خبيب َّن عدف َّن يال
تقدمي:
الصحايب اجلليل خبيب بن عدي بن مالك أرسله الرسول  يستطلع األخبار،
فعلمت هذيل به ومبن معه ،فلحقوا هبم ،وقتلوا بعض أصحاب خبيب ،وأسروا
خبيبا ،وقتلوه بعد أسره ،فلم يظهر جزعا ،وال فزعا ،وهو القائل:
ولُررت أابِل حرري أ ت ر يُررلماً علرى أف جنررب رران يف هللا يدرررع

( )1العيبة :الزنبيل من أدم .أو ما جتعل فيه الثياب كالصندوق وحنوه.
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تروت :
 -1قال ابن اجلوزي يف ترمجته خلبيب" :شهد خبيب أحدا مع النيب  ،وكان
فيمن بعثه رسول هللا  مع بين حليان ،فأسروه هو وزيد بن دثنة،
فباعونا من قري فقتلونا وصلبونا مبكة ابلتنعيم.
وروى البخاري من حديث أيب هريرة قال :بعث رسول هللا  عشرة عينا(،)1
فأمر عليهم عاصم بن ثبت حىت إذا كانوا ابهلدة( )2بني عسفان ومكة ذكروا حلي
من هذيل ،يقال هلم بنو حليان ،فنفروا إليهم بقريب من مائة رجل رام ،فاقتصوا
آثرهم ،حىت وجدوا مأكلهم التمر يف منزل نزلوه ،فقالوا :متر يثرب ،فاتبعوا آثرهم،
فلما أح هبم عاصم وأصحابه جلؤوا إىل موضع ،فأحاط هبم القوم فقالوا هلم :انزلوا،
فأعطوا أبيدكم ،ولكم العهد وامليثاق أن ال نقتل منكم أحدا.
فقال عاصم :أما أان فال أنزل يف ذمة كافر ،اللهم أخرب عنا نبيك ،فرموهم ابلنبل،
فقتلوا عاصما يف سبعة ،ونزل إليهم نفر على العهد وامليثاق :منهم خبيب ،وزيد بن
الدثنة ،ورجل آخر ،فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوقر قسيهم فربطوهم هبا ،فقال
الرجل الثالث :هذا أول الغدر ،فو هللا ال أصحبكم إن يل هبؤالء أسوة ،يريد القتلى،
فجرروه وعاجلوه ،فأت أن يصحبهم ،فقتلوه ،وانطلقوا بيب وزيد بن الدثنة ،حىت
ابعونا مبكة بعد وقعة بدر ،فابتاع بنو احلارث بن عامر بن نوفل خبيبا ،وكان خبيب
هو قتل احلارث بن عامر يوم بدر ،فلبث خبيب عندهم أسريا حىت أمجعوا قتله،
فاستعار من بعض بنت احلارث موسى ليستحد هبا فأعارته فدرج بين هلا وهي غافلة
حىت أقه فوجدته جملسه على فخذه واملوسى بيده ،قالت :ففزعت فزعة عرفها
( )1أي عشرة من املخربين أو الرصد.
( )2اهلدة (بتشديد الدال وقد ختفف) :موضع بني عسفان ومكة.
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خبيب ،فقال :أختشني أن أقتلهف ما كنت ألفعل ذلك ،قالت :وهللا ما رأيت أسريا
ق خريا من خبيب ،وهللا لقد وجدته يوما أيكل قطفا من عنب يف يده ،وإنه ملوثق
ابحلديد ،وما مبكة من مثرة ،وكانت تقول :إنه لرزق رزقه هللا خبيبا ،فلما خرجوا به
من احلرم ليقتلوه يف احلل ،قال هلم خبيب :دعوين أصلي ركعتني فرتكوه ،فركع ركعتني،
وقال :وهللا لوال أن حتسبوا أن ما يب جزع لزدت ،اللهم أحصهم عددا واقتلهم
بددا( ،)1وال تبق منهم أحدا".
وقال:
ولُررت أابِل حرري أ ت ر يُررلماً عل ررى أف جن ررب رران يف هللا يد رررع
)2
وذلر ر يف ذا اِلر ر وإن يش ررا يب ر ررايا عل ر ررى أوص ر ررال ش ر ررل ٍو ِم ر رريع
مث قام إليه أبو سروعه عقبة بن احلارث فقتله ،وكان خبيب هو سن لكل مسلم
قتل صربا ( )3الصالة.
وأبو سروعة أسلم وروى احلديث عن رسول هللا  ،وأخرج له البخاري يف
الصحيح ثالثة أحاديث.
وقال سعيد بن عامر بن حذمي :شهدت مصرع خبيب ،وقد بضعت قري حلمه،
مث محلوه على جذعه( )4فقالوا :أحتب أن همدا مكانكف فقال :وهللا ما أحب أين يف
أهلي وولدي وأن همدا شيك بشوكة.
( )1بددا :يروى بكسر الباء :مجع بدة وهي احلصة والنصيب ،أي اقتلهم حصصا مقسمة لكل واحد حصته
ونصيبه .ويروى بفتح الباء ،أي متفرقني يف القتل واحدا بعد واحد.
( )2الشلو :العضو ،ممزع :مقطع ومفرق.
( )3يقال :قتل فالن صربا ،أي :حب أو أوثق حىت يقتل أو ميوت.
( )4جذع اإلنسان ،جسمه ما عدا الرأس واليدين والرجلني.
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وعن إبراهيم بن إمساعيل قال :أخربين جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه :أن رسول
هللا  بعثه وحده عينا إىل قري  ،قال :فجئت إىل خشبة خبيب وأان أختوف العيون
فرقيت فيها فحللت خبيبا ،فوقع إىل األرض ،فانتبذت عنه غري بعيد ،مث التفت فلم
أر خبيبا ،ولكأمنا ابتلعته األرض فلم ير خلبيب أثر حىت الساعة [صفة الصفوة/1 :
.]300 -311
 -8الدحايب اجملاهد خالد َّن الوليد
تقدمي:
الصحايب اجلليل اجملاهد والقائد الفذ احملنك خالد بن الوليد ،الذي حتبه النفوس،
وتتلو سريته العطرة األلسنة ،وهتفو القلوب إىل وجود قائد فذ مثله عندما حيي هبا
األعداء ،وتتناوشها السهام من كل جانب.
تروت :

 -1التعرف َّ  :قال ابن اجلوزي رمحه هللا تعاىل يف ترمجته :هو خالد بن الوليد
بن املغرية بن عبد هللا بن عمرو بن خمزوم.
يكىن أاب سليمان وأمه عصماء ،وهي لبابة الصغرى بنت احلارث ،أخت أم
الفضل امرأة العباس.
 -0إسالم خالد َّن الوليد :قال املغرية بن عبد الرمحن بن احلارث ،قال :مسعت
أيب حيدث ،قال :قال خالد بن الوليد  :ملا أراد هللا يب ما أراد من
اخلري ،قذف يف قليب حب اإلسالم ،وحضرين رشدي ،وقلت :قد
شهدت هذه املواطن كلها على همد ،فلي موطن أشهده إال انصرفت
وأان أرى يف نفسي أين موضع يف غري شيء ،وأن همدا سيظهر ،ودافعته
قري ابلراح يوم احلديبية ،فقلت :أين املذهبف وقلت :أخرج إىل هرقل،
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مث قلت :أخرج من ديين إىل نصرانية أو يهودية ،فأقيم مع عجم قبعا
هلم ،مع عيب ذلك عليف ودخل رسول هللا  مكة عام القضية،
فتغيبت فكتب إيل أخي:
"مل أر أعجب من ذهاب رأيك عن اإلسالم ،وعقلك عقلك ،ومثل اإلسالم
جهله أحدف وقد سألين رسول هللا  عنك فقال :أين خالد ،فقلت :أييت هللا به،
فقال :ما مثل خالد جهل اإلسالم ،استدرك اي أخي ما فاتك".
فما أقين كتابه نشطت للخروج ،وزادين رغبة يف اإلسالم ،وسرتين مقاله النيب ،
فأرى يف املنام كأين يف بالد ضيقة جدبة ،فخرجت إىل بلد أخضر واسع ،فقلت :إن
هذه لرؤاي ،فذكرهتا بعد أليب بكر فقال :هو خمرجك الذي هداك هللا فيه لإلسالم،
والضيق :الشرك ،فأمجعت اخلروج إىل رسول هللا  ،وطلبت من أصاحب ،فلقيت
عثمان بن طلحة ،فذكرت له الذي أريد ،فأسرع اإلجابة ،وخرجنا مجيعا ،فأدجلنا
سحرا ،فلما كنا ابهلدة إذا عمرو بن العاص فقال :مرحبا ابلقوم .فقلنا :وبك .فقال:
أين مسريكمف فأخربانه وأخربان أنه يريد أيضا النيب  ،فاصطحبنا ،حىت قدمنا املدينة
على رسول هللا  أول يوم من صفر سنة مثان ،فلما طلعت على رسول هللا 
سلمت عليه ابلنبوة ،فرد علي السالم بوجه طلق فأسلمت ،فقال رسول هللا :
« د نت أيى ل عقالًال يجو أن ال يُلم إال إَل اتْي» وابيعت رسول هللا
 ،وقلت :استغفر يل كل ما أوضعت فيه من صد عن سبيل هللا ،فقال« :إن
اب يا بل » ،مث استغفر يل ،وتقدم عمرو وعثمان بن طلحة فأسلما ،فو
اِسالم ن
هللا ما كان رسول هللا  من يوم أسلمت يعدل يب أحدا من أصحابه فيما جيزبه.

 -4توِل خالد اِياي َّعد استشماد األيراء يف ينتة :وعن إبراهيم بن حيىي بن
زيد بن ثبت قال :ملا كان يوم مؤتة ،وقتل األمراء ،أخذ اللواء ثبت ابن
أقرم ،وجعل يصيح اي لألنصار ،فجعل الناس يثوبون إليه ،فنظر إىل خالد
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أحق
ابن الوليد فقال :خد اللواء اي أاب سليمان ،فقال :ال آخذه ،أنت ُّ
به ،لك سن ،وقد شهدت بدرا ،قال ثبت :خذه أيها الرجل ،فو هللا ما
أخذته إال لك ،وقال ثبت للناس :اصطلحتم على خالدف قالوا :نعم،
فحمل اللواء ،ومحل أبصحابه ،ففض مجعا من مجع املشركني.
وعن قي بن أيب حازم قال :مسعت خالد بن الوليد يقول :لقد انقطع يف يدي
يوم مؤتة تسعة أسياف ،وصربت يف يدي صفيحة يل ميانية.
 -3خالد سيف ين سيوف هللا :وعن عبد امللك بن عمري ،قال :استعمل عمر
أاب عبيدة بن اجلراح على الشام ،وعزل خالد بن الوليد ،قال :فقال خالد
ابن الوليد :بعث عليكم أمني هذه األمة ،إين مسعت رسول هللا 
يقول« :أيي هيه األية أَّو عبيد َّن اْلراح» .فقال أبو عبيدة:
مسعت رسول هللا  يقول« :خالد سيف ين سيوف هللاال َعه ف

العشْي » [القصة وحديثا خالد وأيب عبيدة أخرجهما اإلمام أمحد يف
املسند ( )12 /3ورجال أمحد رجال الصحيح ،إال أن عبد امللك بن
عمري مل يدرك أاب عبيدة ،وهو حديث صحيح بشواهده – انظر جممع
الزوائد (.])431 /1

 -9جماد خالد َّن الوليد :قال العلماء ابلسري :بعث رسول هللا  خالد ابن
الوليد يف سرااي ،وخرج معه يف غزاة الفتح ،وإىل حنني ،وتبوك ،ويف حجة
الوداع ،فلما حلق رسول هللا  رأسه أعطاه انصيته ،فكانت يف مقدم
قلنسوته ،فكان ال يلقى أحدا إال هزمه(.)1

( )1القصة صحيحة أخرجها أبو نعيم يف دالئل النبوة.
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وملا خرج أبو بكر  إىل أهل الردة كان خالد بن الوليد حيمل لواءه ،فلما
تالحق الناس به استعمل خالدا ورجع إىل املدينة ،وكان خالد يقول :ما أدري من
أي يومي أفرف من يوم أراد هللا عز وجل أن يهدي يل فيه شهادة ،أو من يوم أراد هللا
عز وجل أن يهدي يل فيه كرامةف

 -3وفا خالد :وملا عزله عمر بن اخلطاب مل يزل مرابطا حبمص حىت مرض،
فدخل عليه أبو الدرداء عائدا فقال :إن خيلي وسالحي على ما جعلته
يف سبيل هللا عز وجل ،وداري ابملدينة صدقة ،قد كنت أشهدت عليها
عمر بن اخلطاب ،ونعم العون هو على اإلسالم ،وقد جعلت وصييت
وإنفاذ عهدي إىل عمر ،فقدم ابلوصية على عمر فقبلها ،وترحم عليه.
ومات خالد فقري يف بعض قرى محص على ميل من محص ،وموضعه اليوم يف
وس املدينة ،سنة إحدى وعشرين ،فحكى من غسله أنه ما كان يف جسمه موضع
صحيح من بني ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم.
وعن عبد الرمحن بن أيب الزاند أن خالد بن الوليد ملا حضرته الوفاة بكى فقال:
"لقد لقيت كذا وكذا زحفا ،وما يف جسدي شرب إال وفيه ضربة بسيف أو رمية
بسهم أو طعنة برمح ،وها أان أموت على فراشي حتف أنفي كما ميوت العري ،فال
انمت أعني اجلبناء".
وعن شقيق بن سلمة قال :ملا مات خالد بن الوليد اجتمع نسوة بين املغرية يف
دار خالد يبكني عليه ،فقيل لعمر :إهنن قد اجتمعن فاهنهن .فقال عمر :وما عليهن
أن يرقن دموعهن على أيب سليمان ما مل يكن نقع أو لقلقة.
قال وكيع :النقع :الشق ،واللقلقة :الصوت [ .صفة الصفوة-392 /1 :
.]399
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 -1الدحايب اْلل سعيد َّن عاير َّن حيمي

تقدمي:
هذا الصحايب اجلليل سريته سرية عطرة ،متلك عليك نفسك عندما تتأمل فيها،
ف نك راء فيها رجال جعل هللا بني عينيه ،وقصد ربه يف كل أفعاله وأعماله ،ومل جيعل
للعباد حظا فيما يقوم به ،استعمله عمر بن اخلطاب على محص ،فكان خري وال،
ومل تشغله الوالية عن طاعة هللا ،وطالبته زوجته وأصهاره ابلدنيا اليت بني يديه ،فأت
إال أن جيعلها هلل ،وحسبه أن عمر  أبكاه ما كان عليه سعيد.
تروت :

 -1التعريف َّ وزين إسالي  :قال ابن اجلوزي :سعيد بن عامر بن حذمي بن
سالمان بن ربيعة اجلمحي ،أسلم قبل خيرب ،وشهدها مع رسول هللا 
وما بعدها.

 -0تولية عمر ل ص :وعن عبد الرمحن بن ساب قال :أرسل عمر بن
اخلطاب  إىل سعيد بن عامر ،فقال :إان مستعملوك على هؤالء ،فسر
هبم إىل أرض العدو ،فتجاهد هبم ،فقال :اي عمر ،ال تفتين ،فقال عمر:
وهللا ال أدعكم ،جعلتموها يف عنقي ،مث ختليتم عين.
وعنه قال :دعا عمر بن اخلطاب رجال من بين مجح يقال له :سعيد بن عامر بن
حذمي ،فقال له :إين مستعملك على أرض كذا وكذا .فقال :ال تفتين اي أمري
املؤمنني ،فقال :وهللا ال أدعك ،قلدمتوها يف عنقي وتركتموين ،فقال عمر :أال نفرض
لك رزقاف قال :قد جعل هللا تعاىل يف عطائي ما يكفيين دونه أو فضال على ما أريد.
 -4زهد سعيد يف الدَيا :قال :وكان إذا خرج عطاؤه ابتاع ألهله قوته منه
وتصدق ببقيته ،فتقول له امرأته :أين فضل عطائكف فيقول هلا :قد
أقرضته ،فأقه انس فقالوا :إن ألهلك عليك حقا ،وإن ألصهارك عليك
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حقا ،فقال :ما أان مبستأثر عليهم ،وال مبلتم رضا أحد من الناس
لطلب احلور العني ،ولو اطلعت خرية( )1من خريات اجلنة ،ألشرقت هلا
األرض كما تشرق الشم  ،وما أان مبتخلف عن العنق األول بعد أن
مسعت رسول هللا  يقول« :امع هللا عي وج النا ليومال فيا ء

ييف اِمام )2ال فيقال ْه :قوا عند
فقراء املنيني فييفنون ما ن
اُِاب .فيقولون :يا عندان حُاب وال َتيتموان شيئاًال فيقول يَه
عي وج  :صدَ عبادفال فيقتم ْه ابب اْلنةال فيدخلو ا ب النا

َُّبعي عاياً» [قال يف جممع الزوائد )031 /1( :أخرجه الطرباين،
وروى الرتمذي يف الزهد «يدخ فقراء املُلمي اْلنة ب أ نيائمه
أبيَّعي خريقاً»].
فبلغ عمر أنه مير به كذا وكذا ال يدخن يف بيته ،فأرسل إليه عمر مبال ،فأخذه
فصرره صررا ،فتصدق به ميينا ومشاال.
وعن حسان بن عطية قال :ملا عزل عمر بن اخلطاب معاوية بن أيب سفيان عن
الشام بعث سعيد بن عامر بن حذمي اجلمحي .قال :فخرج معه جبارية من قري
نضرية الوجه ،قال :فما لبث إال يسريا ،حىت أصابته حاجة شديدة ،قال :فبلغ ذلك
عمر ،فبعث إليه أبلف دينار ،قال :فدخل هبا على امرأته فقال :إن عمر بعث إلينا
مبا ترين ،فقالت :لو أنك اشرتيت أدما وطعاما وادخرت سائرها ،فقال هلا :أو ال
أدلك على أفضل من ذلكف نعطي هذا املال من يتجر لنا فيه ،فنأكل من رحبها

( )1يريد احلورية.
( )2زف يف مشيه وأزف :أسرع.
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وضماهنا عليه ،قالت :فنعم إذا ،فاشرتى أدما وطعاما ،واشرتى غالمني وبعريين
ميتاران عليهما حوائجهم وفرقها على املساكني وأهل احلاجة.
قال :فما لبث إال يسريا حىت قالت له امرأته :إنه قد نفد كذا وكذا ،فلو أتيت
ذلك الرجل ،فأخذت لنا من الربح ،فاشرتيت لنا مكانه ،قال :فسكت عنها ،مث
عاودته فسكت عنها ،حىت آذته ومل يدخل بيته إال من ليل إىل ليل.
قال :وكان رجل من أهل بيته ممن يدخل بدخوله .فقال هلا :ما تصنعنيف إنك قد
آذيته ،وإنه قد تصدق بذلك قال :فبكت أسفا على ذلك املال.
قال :مث إنه دخل عليها يوما فقال :على رسلك إنه كان يل أصحاب فارقوين منذ
أحب أين صددت عنهم ،وإن يل الدنيا وما فيها ،ولو أن خرية من خريات
قريب ،ما ُّ
اجلنان اطلعت من السماء ألضاءت ألهل األرض ،ولقهر ضوء وجهها الشم
والقمر ،ولنصيف تكسى خري من الدنيا وما فيها .فألنت يف نفسي أحرى أن أدعك
هلن من أن أدعهن لك ،قال :فسمحت ورضيت.
 -3عمر يتعاب ِما علي سعيد :وعن مالك بن دينار قال :ملا أتى عمر 
الشام طاف بكورها( ،)1قال :فنزل حبضرة محص ،فأمر أن يكتبوا له
فقراءهم قال :فرفع إليه الكتاب ،ف ذا فيه سعيد بن عامر بن حذمي أمريها
فقال :من سعيد بن عامرف قالوا :أمريان ،قال :أمريكمف قالوا :نعم.
فعجب عمر ،مث قال :كيف يكون أمريكم فقريا ،أين عطاؤهف أين رزقهف
قالوا :اي أمري املؤمنني ال ميسك شيئا .قال :فبكى عمر ،مث عمد إىل ألف
دينار ،فصرها مث بعث هبا إليه ،وقال :أقرئوه مين السالم ،وقولوا :بعث
هبذه إليك أمري املؤمنني ،تستعني هبا على حاجتك ،قال :فجاء هبا إليه
( )1مفردها كورة ،وهي املدينة والصقع.
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الرسول ،فنظر ف ذا هي داننري ،قال :فجعل يسرتجع ،قال :تقول له
امرأته :ما شأنك اي فالن أمات أمري املؤمنني ،قال :بل أعظم من ذلك،
قالت :فما شأنكف قال :الدنيا أتتين ،الفتنة دخلت علي ،قالت :فاصنع
فيها ما شئت ،قال :عندك عونف قالت :نعم .قال فأخذ دريعة( )1فصر
الداننري فيها صرارا ،مث جعلها يف خمالة ،مث اعرتض جيشا من جيوش
املسلمني ،فأمضاها كلها .فقالت له امرأته :رمحك هللا لو كنت حبست
منها شيئا نستعني به ،قال :فقال هلا :إين مسعت رسول هللا  يقول:
«لو اطلعت ايرأ ين َُاء أه اْلنة إَل أه األيض ملأل

ييم

يُ » وإين وهللا ما كنت ألختارك عليهن .فسكتت [أخرجه الطرباين
يف األوس  ،ورمز له السيوطي أبنه صحح .وقد ورد معناه يف حديث
آخر أخرجه البخاري يف الرقاق ،والرتمذي].

 -9عمر ياشف اِال اليف اشتاى أه

ص ين سعيد :عن خالد بن

معدان قال :استعمل عمر بن اخلطاب  حبمص سعيد بن عامر بن
حذمي .فلما قدم عمر محص قال :اي أهل محص ،كيف وجدمت عاملكمف
فشكوه إليه ،وكان يقال ألهل محص الكويفة الصغرى ،لشكايتهم
العمال .قالوا :نشكوه أربعا :ال خيرج إلينا حىت يتعاىل النهار ،قال :أعظم
هبا ،قال :وماذاف قالوا :ال جييب أحدا بليل ،قال :وعظيمة ،قال :وماذاف
قالوا :له يوم يف الشهر ال خيرج فيه إلينا ،قال :عظيمة ،قال :وماذاف قالوا
يغنظ الغنظة بني األايم ،أي :أتخذه موتة.

( )1تصغري الدرع :قميص املرأة.
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قال :فجمع عمر بينهم وبينه ،وقال :اللهم ال تفيل رأيي( )1فيه اليوم ،ما تشتكون
منهف قالوا :ال خيرج حىت يتعاىل النهار ،قال :وهللا إن كنت ألكره ذكره ،إنه لي
ألهلي خادم ،فأعجن عجينهم .مث أجل حىت خيتمر ،مث أخبز خبزي ،مث أتوضأ مث
أخرج إليهم.
فقال :ما تشتكون منهف قالوا :ال جييب أحدا بليل ،قال :ما يقولونف قال :إن
كنت ألكره ذكره ،إين جعلت النهار هلم ،وجعلت الليل هلل عز وجل ،قال :وما
تشكون منهف قالوا :إن له يوما يف الشهر ال خيرج إلينا فيه ،قال :ما يقولونف قال:
لي يل خادم يغسل ثيايب ،وال يل ثياب أبدهلا ،فأجل حىت جتف ،مث أدلكها مث
أخرج إليهم من آخر النهار ،قال :ما تشكون منهف قالوا :يغنظ الغنظة( )2بني األايم.
قال :ما يقولونف قال :شهدت مصرع خبيب األنصاري مبكة ،وقد بضعت قري
حلمه ،مث محلوه على جذع ،فقالوا :أحتب أن همدا مكانكف فقال :وهللا ما أحب
أين يف أهلي وولدي وأن همدا شيك بشوكة .فما ذكرت ذلك اليوم وتركي نصرته يف
تلك احلال ،وأان مشرك ال أؤمن ابهلل العظيم إال ظننت أن هللا عز وجل ال يغفر يل
بذلك الذنب أبدا ،فتصيبين تلك الغنظة .فقال عمر :احلمد هلل الذي مل يفيل فراسيت
فيه [صفة الصفوة.]333 -332 /1 :
 -17سليمان َّن يُاي
تقدمي:

( )1فيل رأيه :قبحه وخطأه وضعفه.
( )2ويف نسخة( :تغنظه الغنظة) .والغنظ :أشد الكرب واجلهد.
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هذا أحد علماء التابعني ،كان يشبه نيب هللا يوسف ،فقد كان من أحسن الناس
وجها ،وطمعت يف مجاله أكثر من امرأة ،فكان خوفه من هللا تعاىل يردعه عن
الفاحشة ،ويقيه السوء.
تروت :

 -1التعريف َّ  :قال ابن اجلوزي :سليمان بن ايسر موىل ميمونة بنت احلارث
زوج النيب  ،ويقال :كان مكاتبا هلا يكىن أاب أيوب.

 -0حُن ووال وطمع النُاء في  :عن مصعب بن عثمان قال :كان
سليمان بن ايسر من أحسن الناس وجها ،فدخلت عليه امرأة فسألته
نفسه ،فامتنع عليها ،فقالت له :ادن ،فخرج هاراب عن منزله ،وتركها فيه،
قال :سليمان :فرأيت بعد ذلك يوسف عليه السالم فيما يرى النائم،
وكأين أقول له :أنت يوسفف قال :نعم أان يوسف الذي نمت ،وأنت
سليمان الذي مل هتم.
وعن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم قال :خرج عطاء بن يسار وسليمان بن يسار
حاجني من املدينة ،ومعهما أصحاب هلم ،حىت إذا كانوا ابألبواء نزلوا منزال ،فانطلق
سليمان وأصحابه لبعض حاجتهم ،وبقى عطاء بن يسار قائما يف املنزل يصلي.
قال :فدخلت عليه امرأة عن األعراب مجيلة ،فلما رآها عطاء ظن أن هلا حاجة،
فأوجز يف صالته ،مث قال :ألك حاجةف قالت :نعم ،قال :ما هيف قالت :قم فأصب
مين ،ف ين قد ودقت( ،)1وال بعل يل .فقال :إليك عين ،ال حترقيين ونفسك ابلنار.
ونظر إىل امرأة مجيلة ،فجعلت تراوده عن نفسه ،وأيت إال ما يريد ،قال :فجعل
عطاء يبكي ويقول :وحيك إليك عين ،قال :اشتد بكاؤه ،فلما نظرت املرأة إليه وما
( )1ودقت ،أي :أرادت الفحل.
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داخله من البكاء واجلزع ،بكت املرأة لبكائه ،قال فجعل يبكي واملرأتة بني يديه
تبكي ،فبينما هو كذلك إذ جاء سليمان من حاجته ،فلما نظر إىل عطاء يبكي
واملرأة بني يديه تبكي ،فبينما هو كذلك إذ جاء سليمان من حاجة ،فلما نظر إال
عطاء يبكي واملرأة بني يديه تبكي يف انحية البيت ،بكى لبكائهما ال يدري ما
أبكانا ،وجعل أصحاهبما أيتون رجال رجال  ،كلما أتى رجل فرآهم يبكون يبكي
لبكائهم ،ال يسأهلم عن أمرهم ،حىت كثري البكاء ،وعال الصوت ،فلما رأت األعرابية
ذلك قامت فخرجت.
قال :فقام القوم فدخلوا ،فلبث سليمان بعد ذلك وهو ال يسأل أخاه عن قصة
املرأة إجالال له وهيبة ،قال :وكان أسن منه.
قال :مث إهنما قدما مصر لبعض حاجتهما ،فلبث هبا ما شاء هللا ،فبينا سليمان
ذات ليلة انئم إذ استيقظ وهو يبكي ،فقال عطاء :ما يبكيك اي أخيف قال :فاشتد
بكاؤه ،قال :ما يبكيك اي أخيف قال :رؤاي رأيتها الليلة ،قال :وما هيف قال :ال خترب
هبا أحدا ما دمت حيا ،رأيت يوسف النيب  يف النوم ،فجئت أنظر إليه فيمن ينظر
إليه ،فلما رأيت حسنه بكيت ،فنظر إيل يف الناس ،فقال :ما يبكيك أيها الرجلف
فقلت :أبيب أنت وأمي اي نيب هللا ،ذكرتك وامرأة العزيز وما ابتليت به من أمرها ،وما
لقيت من السجن وفرقة يعقوب ،فبكيت من ذلك ،وجعلت أتعجب منه.
قال :فهال تعجبت من صاحب املرأة البدوية ابألبواءف فعرفت الذي أراد فبكيت
واستيقظت ابكيا.
قال عطاء :أي أخي وما كان ما حال تلك املرأةف فقص عليه عطاء القصة ،فما
أخرب هبا سليمان أحدا حىت مات عطاء ،فحدث هبا بعده امرأة من أهله ،قال :وما
شاع هذا احلديث ابملدينة إال بعد موت سليمان بن يسار رضي هللا عنهما.
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وعن ايب الزاند عن أبيه قال :كان سليمان بن يسار بصوم الدهر ،وكان عطاء بن
يسار يصوم يوما ويفطر يوما.
أسند سليمان عن أيب هريرة وابن عمرو ،وابن عباس يف خلق كثري من الصحابة.
 -4وفات  :وتويف سنة سبع ومائة ،وقيل سنة ثالث ومائة وهو ابن ثالث
وسبعني سنة ،وأسند عطاء عن أيب بن كعب وابن مسعود وأيب أيوب
األنصاري يف خلق كثري من الصحابة .تويف سنة ثالث ومائة وقيل :سنة
أربع وتسعني وكان يكىن أاب همد وهو موىل ميمونة أيضا رضي هللا
عنهما [صفة الصفوة.]13 -10 /0 :
 -11اتليقة الراشد التاَّع
عمر َّن عبد العييي َّن يروان
تقدمي:
هذه نبذة موجزة من سرية اخلليفة الراشد ،وهو من علماء التابعني ،املسمى بعمر
بن عبد العزيز بن مروان ،ويل اخلالفة سنتني وبضعة شهور ،فأحيا الدين ،وأقام
العدل ،وأبطل الظلم ،وأخذ على يد السفهاء ،واعتصم ابهلل ،واتقاه ،واشتغل مبصاحل
املسلمني ،وأعرض عن زهرة الدنيا الفانية ،وطلب ما عند هللا والدار األخرة ،فحمد
املسلمون سريته يف حياته وبعد مماته ،وال يزال املسلمون يعطرون جمالسهم بسريته،
ويرتمحون عليه ،ويرتضون عنه ،ويعدونه يف مصف اخللفاء الراشدين.
تروت :

 -1التعريف َّعمر َّن عبد العييي :قال ابن اجلوزي فيه :عمر بن عبد العزيز بن
مروان ،يكىن أاب حفص ،أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن اخلطاب.
قال همد بن سعد :قال :ابن شوذب :ملا أراد عبد العزيز بن مروان أن
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يتزوج أم عمر بن عبد العزيز قال لقيمه :امجع يل أربع مائة دينار من
طيب مايل ،ف ين أريد أن أتزوج إىل أهل بيت هلم صالح ،فتزوج أم عمر
بن عبد العزيز.
قال سفيان الثوري :اخللفاء مخسة :أبو بكر ،وعمر ،وعثمان ،وعلي ،وعمر ابن
عبد العزيز ،رضي هللا عنهم.
 -0عمر جمدد القرن األول :وقال محيد بن زبويه :قال أمحد بن حنبل :يروى
يف احلديث :أن هللا تبارك وتعاىل يبعث على رأس كل مائة عام من
يصحح هلذه األمة دينها ،فنظران يف املائة األوىل ف ذا هو عمر بن عبد
العزيز ،ونظران يف املائة الثانية ف ذا هو الشافعي.

 -4زهد عمر َّن عبد العييي َّعد أن توَل اتالفة :وعن الضحاك بن عثمان
قال :ملا انصرف عمر بن عبد العزيز عن قرب سليمان بن عبد امللك
صفت له مراكب سليمان ،فقال:
الد ربا ر ِن زاجررر
رب ِن
ولر ر رروال التقر ر ررى و النُمر ر ررى خشر ر ررية الر ر ررردى لعاصرريت يف حر ِن
الررى يررا الررىال فيمررا يالررىال و ال يرررى ل ر ر صر رربو أخر رررى اللير رراِل الغر ررواَّر

مث قال :إن شاء هللا ال قوة إال ابهلل ،قدموا إيل بغليت.
وعن سهل بن حيىي بن همد املروزي قال :أخربين أيب عن عبد العزيز بن عمر بن
عبد العزيز ،قال :ملا دفن عمر بن عبد العزيز سليمان بن عبد امللك وخرج من قربه
مسع لألرض هده أو رجة ،فقال :ما هذهف فقيل :هذه مراكب اخلالفة اي أمري
املؤمنني ،قربت إليك لرتكبها .فقال :ما يل وهلاف حنُّوها عين ،قربوا إيل بغليت .فقربت
الشرط يسري بني يديه ابحلربة ،فقال :تنح عين ما
إليه بغلته ،فركبها ،فجاءه صاحب ُّ
يل ولكف إمنا أان رجل من املسلمني.
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 -3يقام عمر يف املُاد َّعد تولي اتالفة :فسار وسار معه الناس حىت
دخل املسجد ،فصعد املنرب ،واجتمع الناس إليه ،فقال :اي أيها الناس،
إين قد ابتليت هبذا األمر من غري رأي كان مين فيه ،وال طلبة له ،وال
مشورة من املسلمني ،وإين قد خلعت ما يف أعناقكم من بيعيت ،فاختاروا
ألنفسكم.
()1
فصاح املسلمون صيحة واحدة :قد اخرتانك اي أمري املؤمنني ،ورضينا بك فل
أمران ابليمن والربكة ،فلما رأى األصوات قد هدأت ورضي به الناس مجيعا ،محد هللا
وأثىن عليه وصلى على النيب  وقال:
"أوصيكم بتقوى هللا ،ف ن تقوى هللا خلف من كل شيء ،ولي من تقوى هللا عز
وجل خلف ،فاعلموا آلخرتكم ،ف نه من عمل آلخرته كفاه هللا تبارك وتعاىل أمر
دنياه ،وأصلحوا سرائركم يصلح هللا الكرمي عالنيتكم ،وأكثروا ذكر املوت ،وأحسنوا
االستعداد قبل أن ينزل بكم ف نه هادم اللذات ،وإن من ال يذكر من آابئه فيما بينه
وبني آدم عليه السالم أاب حيا ملعرق يف املوت ،وإن هذه األمة مل ختتلف يف رهبا عز
وجل ،وال يف نبيها وال يف كتاهبا ،إمنا اختلفوا يف الدينار والدرهم ،وإين وهللا ال أعطي
أحدا ابطال وال أمنع أحدا حقا".
مث رفع صوته حىت أمسع الناس فقال" :اي أيها الناس ،من أطاع هللا فقد وجبت
طاعته ،ومن عصى هللا فال طاعة له ،أطيعوين ما أطعت هللا ،ف ذا عصيت هللا فال
طاعة يل عليكم".
مث نزل فدخل ،فأمر ابلستور فهتكت ،والثياب اليت كانت تبس للخلفاء
فحملت ،وأمر ببيعها وإدخال أمثاهنا يف بيت مال املسلمني.
( )1فل :فعل أمر من وىل يلي.
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 -9عبد املل َّن عمر َّعظ اتليقة :ذهب عمر بعد ذلك املقام يف املسجد
يتبوأ مقيال ،فأقه ابنه عبد امللك ،فقال :اي أمري املؤمنني ،ماذا تريد أن
تصنعف قال :أي بين أقيل ،قال :تقيل وال ترد املظاملف قال :أي بين إين
قد سهرت البارحة يف أمر عمك سليمان ،ف ذا صليت الظهر رددت
املظامل ،قال :اي أمري املؤمنني من لك أن تعي إىل الظهرف قال :ادن مين
أي بين ،فدان منه ،فالتزمه ،وقبل بني عينيه ،وقال :احلمد هلل الذي أخرج
من صليب من يعينين على ديين.
فخرج ،ومل يقل ،وأمر مناديه أن ينادي :أال من كانت له مظلمة فلريفعها ،فقام
إليه رجل ذمي من أهل محص أبيض الرأس واللحية ،فقال :اي أمري املؤمنني أسألك
كتاب هللا ،قال وما ذاكف قال :العباس بن الوليد بن عبد امللك اغتصبين أرضي،
والعباس جال  ،فقال له :اي عباس ما تقولف قال :أقطعنيها أمري املؤمنني الوليد بن
عبد امللك ،وكتب يل هبا سجال.
فقال عمر :ما تقول اي ذميف قال :اي أمري املؤمنني أسألك كتاب هللا عز وجل،
فقال عمر :كتاب هللا أحق أن يتبع من كتاب الوليد بن عبد امللك ،قم فاردد عليه اي
عباس ضيعته ،فرد عليه ،فجعل ال يدع شيئا مما كان يف يده ويف يد أهل بيته من
املظامل إال ردها مظلمة مظلمة.
َّ -3ي عمر َّن الوليد َّن عبد املل وعمر َّن عبد العييي :فلما بلغت
اخلوارج سرية عمر ،وما رد من املظامل اجتمعوا ،فقالوا :ما ينبغي لنا أن
نقاتل هذا الرجل ،فبلغ ذلك عمر بن الوليد بن عبد امللك ،فكتب إليه:
إنك قد أزريت على من كان قبلك من اخللفاء ،وعبت عليهم ،وسرت
بغري سريهتم بغضا هلم ،وشنئا ملن بعدهم من أوالدهم ،قطعت ما أمر هللا
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به أن يوصل إذ عمدت إىل أموال قري
املال جورا وعدواان ،ولن ترتك على هذا.
فلما قرأ كتابه كتب إليه :بسم هللا الرمحن الرحيم ،من عبد هللا عمر أمري املؤمنني
إىل عمر بن الوليد ،السالم على املرسلني ،واحلمد هلل رب العاملني ،أما بعد :ف نه
فأمك
بلغين كتابك ،وسأجيبك بنحو منه :أما أول شأنك ابن الوليد كما تزعم ُّ
"بنانة" أمة السكون ،كانت تطوف يف سوق محص وتدخل ،وتدور يف حوانيتها ،مث
هللا أعلم هبا ،اشرتاها ذبيان من يفء املسلمني ،فأهداها ألبيك ،فحملت بك ،فبئ
احملمول وبئ املولود .مث نشأت فكنت جبارا عنيدا ،تزعم أين من الظاملني ،ملا
حق القرابة واملساكني واألرامل ،وإن
حرمتك وأهل بيتك يفء هللا عز وجل الذي فيه ُّ
أظلم مين وأترك لعهد هللا من استعملك صبيا سفيها على جند املسلمني ،حتكم فيهم
برأيك ،ومل تكن له يف ذلك نية إال حب الوالد لولده ،فويل لك ،وويل ألبيك ،ما
أكثر خصماء كما يوم القيامة ،وكيف ينجو أبوك من خصمائهف
وإن أظلم مين وأترك لعهد هللا من استعمل احلجاج بن يوسف ،يسفك الدم
احلرام ،وأيخذ مال احلرام ،وإن أظلم مين ،وأترك لعهد هللا من استعمل قرة بن شريك
أعرابيا جافيا على مصر ،أذن له يف املعازف واللهو والشرب ،وإن أظلم مين وأترك
لعهد هللا من جعل لعالية الرببرية سهما يف مخ العرب ،فرويدا اي بن بنانة ،فلو
التقى خلقتا البطان ،ورد الفيء إىل أهله ،لتفرغت لك وألهل بيتك ،فوضتعهم على
احملجة البيضاء ،فطاملا تركتم احلق وأخذمت يف بنيات الطريق ،ومن وراء هذا ما أرجو
أن أكون رايته بيع رقبتك ،وقسم مثنك بني اليتامى واملساكني واألرامل ،ف ن لكل
فيك حقا والسالم علينا ،وال ينال سالم هللا الظاملني.
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 -0و ائع جر َّعد توِل عمر اتالفة:
أ -عن عمر بن ذر قال :موىل لعمر بن عبد العزيز حني رجع من جنازة سليمان:
مايل أراك مغتماف قال :ملثل ما أان فيه يغتم ،إنه لي من أمة همد  أحد يف شرق
األرض وغرهبا إال وأان أريد أن أؤدي إليه حقه غري كاتب إيل فيه وال طالبه مين.
ب -وعن بعض خاصة عمر بن عبد العزيز :أنه حني أفضت إليه اخلالفة مسعوا
يف منزله بكاء عاليا ،فسئل عن البكاء فقيل :إن عمر بن عبد العزيز خري جواريه
فقال :إنه قد نزل يل أمر قد شغلين عنكن ،فمن أحب أن أعتقه أعتقته ،ومن أراد
أن أمسكه أمسكته ،ومل يكن مين إليها شيء ،فبكني أيسا منه.
ج -وعن مالك بن دينار قال :ملا ويل عمر بن عبد العزيز قالت رعاء الشاء يف
رؤوس اجلبال :من هذا اخلليفة الصاحل الذي قد قام على الناسف قال :فقيل :هلم:
وما علمكم بذلكف قالوا :إنه إذا قام خليفة صاحل كفت الذائب واألسد عن شائنا.
د -وعن مسلم قال :دخلت على عمر بن عبد العزيز وعنده كاتب يكتب ومشعة
تزهر ،وهو ينظر يف أمور املسلمني ،قال :فخرج الرجل فأطفئت الشمعة ،وجيء
بسراج إىل عمر ،فدنوت منه فرأيت عليه قميصا فيه رقعة قد طبق ما بني كتفيه،
قال :فنظر يف أمري.
ه -عن الثقة :أن عمر بن عبد العزيز كتب إىل أيب بكر بن همد بن عمرو ابن
حزم :أما بعد ف نك كتبت إىل سليمان كتبا مل ينظر فيها حىت قبض رمحه هللا ،وقد
بليت جبوابك ،كتبت إىل سليمان تذكر أنه يقطع لعمال املدينة من بيت مال
املسلمني مثن مشع كانوا يستضيئون به حني خيرجون إىل صالة العشاء وصالة الفجر،
وتذكر أنه قد نفد الذي كان يستضاء به ،وتسأل أن يقطع لك من مثنه مثل ما كان
للعمال ،وقد عهدتك ،وأنت خترج من بيتك يف الليلة املظلمة املاطرة الوحلة بغري
سراج ،ولعمري ألنت يومئذ خري منك اليوم والسالم.
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و -وعن رجاء بن حيوة قال :كان عمر بن عبد العزيز من أعطر الناس وأخيلهم
يف مشيته ،فلما استخلف قوموا ثيابه اثىن عشر درنا :كمته( )1عمامته وقميصه
وقباءه وقرطقه( )2ورداءه وخفيه.
ز -وعن يون بن أيب شبيب قال :شهدت عمر بن عبد العزيز وهو يطوف
البيت وإن حجزة إزاره لغائبة يف عكنه( .)3مث رأيه بعد ما استخلف ولو شئت أن
أعد أضالعه من غري أن أمسها لفعلت.
ح -وعن مسلمة بن عبد امللك قال :دخلت على عمر بن عبد العزيز أعوده يف
مرضه ،ف ذا عليه قميص وسي ،فقلت لفاطمة بنت عبد امللك :اي فاطمة ،اغسلي
قميص أمري املؤمنني ،قال :نفعل إن شاء هللا ،مث عدت ف ذا القميص على حاله،
فقلت :اي فاطمة أمل آمركم أن تغسلوا قميص أمري املؤمنني ،ف ن الناس يعودونهف
قالت :وهللا ماله قميص غريه.
ط -وعن الفهري عن أبيه قال :كان عمر بن عبد العزيز يقسم تفاح الفيء،
فتناول ابن له صغري تفاحة ،فانتزعها من فيه فأوجعه ،فسعى إىل أمه مستعربا،
فأرسلت إىل السوق ،فاشرتت له تفاحا ،فلما رجع عمر وجد ريح التفاح فقال :اي
فاطمة هل أتيت شيئا من هذا الفيءف قالت :ال .وقصت عليه القصة فقال :وهللا
لقد انتزعتها من ابين لكأمنا نزعتها عن قليب ،ولكن كرهت أن أضيع نصييب من هللا
عز وجل بتفاحة من يفء املسلمني.

( )1الكمة :القلنسوة املدورة ألهنا تغطي الرأس.
( )2القرطق (بضم القاف وفتح الطاء) :قباء ذو طاق واحد ،معرب.
( )3كناية عن السمنة والعكنة :ما انطوى وتثىن من حلم البطن مسنا ...مجع :عكن.
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ي -وعن شيي من أهل الشام قال :ملا مات عمر بن عبد العزيز كان استودع
موىل له سفطا( )1يكون عنده ،فجاؤوه فقالوا :السف الذي كان استودعك عمرف
قال :ما لكم فيه خري ،فأبوا حىت رفعوا ذلك إىل يزيد بن عبد امللك ،فدعا ابلسف ،
ودعا بين أمية ،وقال :خريكم هذا فقد وجدان له سفطا وديعة قد استودعها :ففتحوه،
ف ذا فيه مقطعات من مسوح كان يلبسها ابلليل.
ك -عن عبد السالم موىل مسلمة بن عبد امللك قال :بكى عمر بن عبد العزيز،
فبكت فاطمة ،فبكى أهل الدار ،ال يدري هؤالء ما أبكى هؤالء ،فلما جتلت عنهم
العربة ،قالت له فاطمة :أبيب أنت اي أمري املؤمنني مم بكيت.ف قال :ذكرت منصرف
القوم من بني يدي هللا عز وجل ،فريق يف اجلنة ،وفريق يف السعري ،مث صرخ وغشي
عليه.
ل -وعن زايد بن أيب زايد املديين قال :أرسلين ابن عامر بن أيب ربيعة إىل عمر
ابن عبد العزيز يف حوائج له ،فدخلت عليه وعنده كاتب يكتب ،فقلت :السالم
عليكم ،فقال :وعليك السالم ،مث انتبهت ،فقلت :السالم عليك اي أمري املؤمنني
ورمحة هللا وبركاته ،فقال :اي بن أيب زايد ،إننا لسنا ننكر األوىل اليت قلت ،والكاتب
يقرأ عليه مظامل جاءت من البصرة ،فقال يل :اجل  ،فجلست على أسكفة
الباب( ،)2وهو يقرأ وعمر يتنف صعدا( ،)3فلما فرغ أخرج من كان يف البيت حىت
وصيفا كان فيه ،مث قام ميشي إيل حىت جل بني يدي ،ووضع يديه على ركبيت مث
( )1السف  :وعاء كالقفة.
( )2خشبة الباب اليت يوطأ عليها.
( )3صعدا :شديدا.
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قال :اي ابن أيب زايد ،استدفأت يف مردعتك( )1هذه ،قال :وعلي مدرعة من صوف،
واسرتحت مما حنن فيه ،مث سألين عن صلحاء أهل املدينة رجاهلم ونسائهم ،فما ترك
منهم أحدا إال سألين عنه ،وسألين عن أمور كان أمر هبا ابملدينة فأخربته ،مث قال يل
اي بن زايد أال ترى ما وقعت فيهف قال :قلت :أبشر اي أمري املؤمنني ،إين أرجو لك
خريا.
قال :هيهات هيهات ،قال :مث بكى حىت جعلت أرثي له ،فقلت :اي أمري
املؤمنني بعض ما تصنع ،ف ين أرجو لك خريا ،قال :هيهات هيهات أشتم وال أشتم،
وأضرب وال أضرب ،وأوذي وال أؤذى .مث بكى حىت جعلت أرثي له ،فأقمت حىت
قضى حوائجي ،مث أخرج من حتت فراشه عشرين دينارا ،فقال :استعن هبذه ،ف نه لو
كان لك يف الفيء حق أعطيناك حقك ،إمنا أنت عبد ،فأبيت أن آخذها ،فقال:
إمنا هي من نفقيت ،فلم يزل يب حىت أخذهتا ،وكتب إىل موالي يسأله أن يبيعين منه
فأت وأعتقين.
م -وعن عمرو بن مهاجر قال :قال يل عمر بن عبد العزيز :إذا رأيتين قد ملت
عن احلق فضع يدك يف تلبايب مث هزين ،مث قل :اي عمر ما تصنعف
ن -وعن عبيد هللا بن همد التميمي ،قال :مسعت أيب وغريه حيدث أن عمر بن
عبد العزيز ملا ويل منع قرابته ما كان جيري عليهم ،وأخذ منهم القطائع اليت كانت يف
أيديهم ،فشكوا إىل عمته فاطمة بنت مروان أم عمر ،فدخلت ،فقالت :إن قرابتك
يشكونك ،ويزعمون أنك أخذت منهم خري غريك ،قال :ما منعتهم حقا ،وال
أخذت منهم حقا.

( )1جبة من صوف مشقوقة.
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فقالت :إين رأيتهم يتكلمون ،وإين أخاف أن يهيجوا عليك يوما عصيبا ،فقال:
()1
كل يوم أخافه دون يوم القيامة فال وقاين هللا شره ،قال :ودعا بدينار ،وجنب
وجممرة ،فألقى الدينار يف النار وجعل ينفي على الدينار حىت إذا امحر تناوله بشيء
فألقاه على اجلنب فن ( ،)2فقال :أي عمة أما أتوين( )3البن أخيك من مثل هذاف
الشبه
فقامت ،فخرجت على قرابته ،فقالت :تزوجون إىل آل عمر ،ف ذا نزعوا ُّ
جزعتمف اصربوا له.
 -8خطبة ين خطب عمر َّن عبد العييي :عن أيب سليم اهلذيل قال :وخطب
عمر بن عبد العزيز فقال:
"أما بعد :ف ن هللا عز وجل مل خيلقكم عبثا ،ومل يدع شيئا من أمركم سدى ،وإن
لكم معادا ،فخاب وخسر من خرج من رمحة هللا ،وحرم اجلنة اليت عرضها السماوات
واألرض ،واشرتى قليال بكثري ،وفانيا بباق ،وخوفا أبمن ،أال ترون أنكم يف أسالب
اهلالكني ،وسيخلفها بعدكم الباقونف كذلك حىت ترد إىل خري الوارثني ،يف كل يوم
وليلة تشيعون غاداي ورائحا إىل هللا عز وجل ،قد قضى حنبه ،وانقضى أجله حىت
تغيبوه يف صدع من األرض يف بطن صدع ،مث تدعونه غري ممهد ،وال موسد ،قد خلع
األسباب ،وفارق األحباب ،وسكن الرتاب ،وواجه احلساب ،مرهتنا بعمله ،فقريا إىل
ما قدم ،غنيا عما ترك ،فاتقوا هللا قبل نزول املوت ،وامي هللا إين ألقول لكم هذه
املقالة ،وما أعلم عند أحد منكم من الذنوب ما أعلم عندي ،وما يبلغين عن أحد
منكم ما يسعه ما عندي إال وددت أنه ميكنين تغيريه حىت يستوي عيشنا وعيشه،
( )1القطعة من الشيء ،يريد هنا جنب شاة ،أي :قطعة من اللحم.
( )2نشك صوت.
( )3أوى له :رمحه ورق له.

التقوى

057

وامي هللا لو أردت غري ذلك من الغضارة والعي لكان اللسان مين به ذلوال عاملا
أبسبابه ،ولكن سبق من هللا عز وجل ،كتاب انطق وسنة عادلة دل فيها على طاعته
وهنى فيها عن معصيته".
مث وضع طرف ردائه على وجهه ،فبكى وشهق وبكى الناس ،وكانت آخر خطبة
خطبها.
 -1أَّيا ان عمر يتمث َاال قال سعيد بن همد الثقفي :مسعت القاسم بن
عزوان ،قال :كان عمر بن عبد العزيز يتمثل هبذه األبيات:
أيقط ر رران أَ ر ررت الي ر رروم أم أَ ر ررت انئ ر رره و ي ررف يطي ررق الن رروم حر رْيان ه ررائه
الُر رواجه
فل ر ررو ن ر ررت يقه ر رران الغ ر رردا ِ ار ر ررت ي رردايع عينير ر ال ررديوع ن

َّر ر أص رربحت يف الن رروم الطوير ر و ررد إلير ر ر ر أي ر ر رروي يقهع ر ر ررا عه ر ر ررائه
ر ر ر ررايا َّي يغر ر ر ر ررروي سر ر ر ر ررمو و قلر ر ر ر ررة وليل ر ر ر َر ر رروم والر ر ررردى ل ر ر ر الزم
يغ ر ر ر ر ُرا ير ر ر ررا يقر ر ر ررين وتشر ر ر ررغ ابملر ر ر ررَ
وتشر ررغ فيمر ررا سر رروف تار ررره با ر ر

)1

م ررا ر ر ار ابلل رريا يف الن رروم ح ررا

ر رريل يف الر رردَيا تعر ررير البمر ررائه

وعن القاسم بن غزوان ،قال :كان عمر بن عبد العزيز يتمثل هبذه األبيات.
 -17يو ف عمر ِمن َّ اات أبَ أفقر ولده ين َّعده :عن هاشم قال :ملا
كانت الصرعة اليت هلك فيها عمر ،دخل عليه مسلمة بن عبد امللك ،فقال :اي أمري
املؤمنني إنك أفقرت أفواه ولدك من هذا املال ،وتركتهم عيلة( )2ال شيء هلم ،فلو
وصيت هبم إيل ،وإىل نظرائي من أهل بيتك.
( )1غب الشيء :عاقبته ويف نسخة :عيبه .ولعلها :غيبه ،أو عينه .وعني الشيء :ذاته ونفسه .والعني أيضا:
العيب.
( )2العيلة :الفقر.
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قال :فقال :أسندوين ،مث قال :أما قولك إين أفقرت أفواه ولدي من هذا املال،
فو هللا إين ما منعتهم حقا هو هلم ،ومل أعطهم ما لي هلم ،وأما قولك :لو أوصيت
هبم ،ف ن وصيي وويل فيهم هللا الذي نزل الكتاب ،وهو يتوىل الصاحلني ،بين أحد
الرجلني ،إما رجل يتقي هللا ،فسيجعل هللا له خمرجا ،وإما رجل مكب على املعاصي،
ف ين مل أكن أقويه على معاصي هللا.
مث بعث إليهم ،وهم بضعة عشر ذكرا ،قال :فنظر إليهم فذرفت عيناه ،مث قال:
بنفسي الفتية الذين تركتهم عيلة ال شيء هلم ،ف ين حبمد هللا قد تركتهم ري ،أي بين
إن أابكم مثل بني أمرين :بني أن تستغنوا ،ويدخل أبوكم النار ،أو تفتقروا ويدخل
أبوكم اجلنة ،فكان أن تفتقروا ،ويدخل اجلنة أحب إليه من أن تستغنوا ويدخل النار.
قوموا عصمكم هللا.
 -11وفا عمر َّن عبد العييي :وعن ليث بن أيب رقبة ،عن عمر :أنه ملا كان
مرضه الذي قبض فيه ،قال :أجلسوين ،فأجلسوه ،مث قال :أان الذي أمرتين فقصرت،
وهنيتين فعصيت ،ولكن ال إله إال هللا ،مث رفع رأسه وأحد النظر ،فقالوا :له إنك
لتنظر نظرا شديدا ،فقال :إين ألرى حضرة ما هم إبن وال جان ،مث قبض .
اسند عمر بن عبد العزيز عن عبد هللا بن عمر ،وأن بن مالك ،وعبد هللا ابن
جعفر بن أيب طالب ،وعمر بن أيب سلمة ،والسائب بن يزيد ،ويوسف بن عبد هللا
بن سالم.
وقد أرسل احلديث عن القدماء منهم عبادة بن الصامت واملغرية بن شعبة ومتيم
الداري وعائشة وأم هانئ.
وقد روى عن خلق كثري من كبار التابعني ،كسعيد بن املسيب ،وعبد هللا ابن
إبراهيم بن قارظ ،وسامل وأيب سلمة وعروة وعبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة ،وخارجة
ابن زيد ،وعامر بن سعد بن أيب وقاص وأيب بردة بن أيب موسى ،والربيع بن سرية،
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وعراك بن مالك ،وأيب حازم ،والزهري ،والقرظي ،يف خلق كثري يطول ذكرهم ،وقد
ذكران مسنداته عنهم يف كتاب أفردانه ألخباره وفضائل ،وهلذا اقتصران على هذه
النبذة من أخباره هاهنا.
وتويف  لعشر ليال بقني من رجب سنة إحدى ومائة وهو ابن تسع وثالثني
سنة وأشهر ،وكانت خالفته سنتني ومخسة أشهر ،ومات بدير مسعان ،وقرب هناك
[صفة الصفوة.]120 -114 /0 :
 -11القالي َّن عياض التميم
تقدمي:
الفضيل بن عياض عامل امتأل قلبه من خشية هللا ،فصام كثريا من أايمه ،وقام
لياليه ،جاءه اخلليفة هارون الرشيد ،فأمسعه ما رق له قلبه وأوجعه ،وأبكى عينه،
وعرض عليه الدنيا ،فأت أن أيخذ منها شيئا ،اعتىن يف وعظه مبعاجلة القلوب ،وكان
نه العناية بنفسه قبل غريه.
تروت :
 -1التعريف َّ :
قال ابن اجلوزي :الفضيل بن عياض التميمي ،يكىن أاب علي ،ولد راسان ،وقدم
الكوفة ،وهو كبري ،فسمع هبا احلديث ،مث تعبد ،وانتقل إىل مكة ،فمات هبا.
 -1ين الم القالي َّن عياض:
أ -عن إبراهيم بن أمحد اخلزاعي قال :مسعت الفضيل بن عياض يقول :لو أن
الدنيا كلها حبذافريها جعلت يل حالال ،لكنت أتقذرها.
ب -وعن أيب الفضل اخلزاز قال :مسعت الفضيل بن عياض يقول :أصلح ما
أكون أفقر ما أكون ،وإين ألعصي هللا ،فأعرف يف خلق محاري وخادمي.
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ج -وعن إسحاق بن إبراهيم قال :كانت قراءة الفضيل حزينة شهية بطيئة
مرتسلة ،كأنه خياطب إنساان ،وكان إذا مر آبية فيها ذكر اجلنة يرددها.
وكان يلقى له حصري ابلليل يف مسجده ،فيصلي من أول الليل ساعة ،حىت تغلبه
عينه ،فيلقي نفسه على احلصري ،فينام قليال ،مث يقوم ،ف ذا غلبه النوم انم ،مث يقوم
هكذا حىت يصبح.
د -قال :ومسعت الفضيل يقول :إذا مل تقدر على قيام الليل وصيام النهار ،فاعلم
أنك هروم مكبل كبلتك خطيئتك.
ه -وعن مهران بن عمرو األسدي قال :مسعت الفضيل بن عياض عشية عرفة
ابملوقف ،وقد حال بينه وبني الدعاء البكاء ،يقول :واسوأقه ،وافضيحتاه ،وإن
عفوت.
ز -وعن أمحد بن سهل قال :قدم علينا سعد بن زنبور ،فأتيناه ،فحدثنا ،قال:
كنا على ابب الفضيل بن عياض ،فاستأذان عليه ،فلم يؤذن لنا ،فقيل لنا :إنه ال
خيرج إليكم أو يسمع القرآن  .قال :وكان معنا رجل مؤذن وكان صيتا ،فقلنا له
اقرأ{ :أَ َْْا ْه التا َااثرر} [التكاثر ]1 :ورفع هبا صوته ،فأشرف علينا الفضيل،
وقد بكى حىت بل حلتيه ابلدموع ،ومعه خرقة ينشف هبا الدموع من عينيه ،وأنشأ
يقول:

أؤي ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر أو أَتهر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررر؟
َّلغ ر ر ر ر ر ر ر ر ررت الثمر ر ر ر ر ر ر ر ر راَي أو جيف ر ر ر ر ر ر ر ر ررا فمر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا ن
أت ر ر ر ر ر ررى ِل َثر ر ر ر ر ر راَون ي ر ر ر ر ر ررن يول ر ر ر ر ر رردف وَّعر ر ر ر ر ر ررد الثمر ر ر ر ر ر رراَي ير ر ر ر ر ر ررا ينته ر ر ر ر ر ر ررر؟

علت ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررين الُ ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررنون فر ر ر ر ر ر ر ر ر ر راَّلينين

.................................

..
قال مث خنقته العربة ،وكان معنا علي بن خشرم فأمته لنا ،فقال:

علتر ر ر ر ر ر ر ر ررين الُر ر ر ر ر ر ر ر ررنون ف ر ر ر ر ر ر ر ر راَّلينين فرنر ر ر رت عهر ر ر رراي و ر ر ر ر ا البدر ر ر ررر
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ح -عن أيب جعفر احلذاء ،قال :مسعت فضيل بن عياض يقول :أخذت بيد
سفيان بن عيينة يف هذ الوادي ،فقلت له :إن كنت تظن أنه بقى على وجه
األرض شر مين ومنك ،فبئ ما تظن.
ط -عن احلسني بن زايد قال :دخلت على فضيل يوما فقال :عساك إن رأيت
يف ذلك املسجد ،يعين املسجد احلرام ،رجال شرا منك ،إن كنت ترى أن فيه شرا
منك فقد ابتليت بعظيم.
ك -عن يون بن همد املكي قال :قال فضيل بن عياض لرجل :ألعلمنك
كلمة هي خري من الدنيا وما فيها ،وهللا لئن علم هللا منك إخراج اآلدمني من
قلبك حىت ال يكون يف قلبك مكان لغريه مل تسأله شيئا إال أعطاك.
ل -وعن إبراهيم بن األشعث قال :مسعت الفضيل بن عياض يقول :ما يؤمنك
أن تكون ابرزت هللا بعمل مقتك عليه ،فأغلق دونك أبواب املغفرة ،وأنت
تضحك كيف ترى تكون حالك.
م -وعن همد بن حسان السمين ،قال :شهدت الفضيل بن عياض ،وجل إليه
سفيان بن عيينة ،فتكلم الفضيل فقال :كنتم معشر العلماء سرج البالد ،يستضاء
بكم فصرمت ظلمة ،وكنتم بوما يهتدى بكم ،فصرمت حرية ،ث ال يستحي أحدكم
أن أيخذ مال هؤالء الظلمة ،مث يسند ظهره يقول :حدثنا فالن عن فالن ،فقال
سفيان :لئن كنا لسنا بصاحلني ف ان حنبهم.
 -1القالي َّن عياض يعظ هايون الرشيد:
وعن الفضل بن الربيع قال :حج أمري املؤمنني الرشيد فأقين ،فخرجت مسرعا،
فقلت :اي أمري املؤمنني ،لو أرسلت إيل أتيتك ،فقال :وحيك قد حك يف نفسي
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شيء( ،)1فانظر يل رجال أسأله ،فقلت :ها هنا سفيان بن عيينة .فقال :امض بنا
إليه ،فأتيناه ،فقرعت الباب ،فقال :من ذاف فقلت :أجب أمري املؤمنني ،فخرج
مسرعا فقال :اي أمري املؤمنني لو أرسلت إيل أتيتك ،فقال له :خذ ملا جئناك له
رمحك هللا.
فحدثه ساعة ،مث قال له :عليك دينف قال :نعم ،فقال :أاب عباس اقض دينه،
فلما خرجنا قال :ما أغىن عين صاحبك شيئا ،انظر يل رجال أسأله ،فقلت له :هاهنا
عبد الرزاق بن نام ،قال :امض بنا إليه .فأتيناه ،فقرعت الباب ،فقال :من هذاف
قلت :أجب أمري املؤمنني ،فخرج مسرعا ،فقال :اي أمري املؤمنني ،لو أرسلت إيل
أتيك ،قال :خذ ملا جئناك له.
فحادثه ساعة ،مث قال له :عليك دينف قال :نعم ،قال :أاب عباس ،اقض دينه.
فلما خرجنا قال :ما أغىن صاحبك شيئا ،انظر يل رجال أسأله.
قلت :هاهنا الفضيل بن عياض .قال :امض بنا إليه ،فأتيناه ف ذا هو قائم يصلي
يتلو آية من القرآن يرددها ،فقال :اقرع الباب ،فقرعت الباب ،فقال :من هذا
فقلت :أجب أمري املؤمنني ،فقال :ما يل وألمري املؤمننيف فقلت :سبحان هللا أما
عليك طاعةف ألي قد روي عن النيب  أنه قال« :لي للمنين أن ييل َقُ »،
فنزل ففتح الباب ،مث ارتقى إىل الغرفة ،فأطفأ املصباح ،مث التجأ إىل زاوية من زوااي
البيت.
كف هارون قبلي إليه .فقال :اي هلا
فدخلنا ،فجعلنا بول عليه أبيدينا ،فسبقت ُّ
من كف ما ألينها إن بت غدا من عذاب هللا عز وجل ،فقلت يف نفسي :ليكلمنه
الليلة بكالم نقي من قلب تقي.
( )1يقال :حك يف صدري شيء .أي عمل وأثر.
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فقال له :خذ ملا جئناك له رمحك هللا ،فقال :إن عمر بن عبد العزيز ملا ويل
اخلالفة دعا سامل بن عبد هللا ،وهمد بن كعب القرظي ،ورجاء بن حيوة ،فقال هلم:
إين قد ابتليت هبذا البالء ،فأشريوا علي ،فعد اخلالفة بالء ،وعددهتا أنت وأصحابك
نعمة ،فقال له سامل بن عبد هللا :إن أردت النجاة غدا من عذاب هللا فصم عن
الدنيا ،وليكن إفطارك من املوت ،وقال له همد بن كعب القرظي :إن أردت النجاة
من عذاب هللا ،فليكن كبري املسلمني عندك آاب ،وأوسطهم عندك أخا ،وأصغرهم
عندك ولدا ،فوقر أابك وأكرم أخاك وحتنن على ولدك.
وقال له رجاء بن حيوة :إن أردت النجاة غدا من عذاب هللا عز وجل ،فأحب
للمسلمني ما حتب لنفسك ،واكره هلم ما تكره لنفسك ،مث مت إذا شئت وإين أقول
لك :إين أخاف عليك أشد اخلوف يوم تزل فيه األقدام ،فهل معك رمحك هللا من
يشري عليك مبثل هذاف
فبكى هارون بكاء شديدا حىت غشي عليه ،فقلت له :ارفق أبمري املؤمنني فقال:
اي بن أم الربيع تقتله أنت وأصحابك ،وأرفق به أان ،مث أفاق ،فقال له :زدين رمحك
هللا فقال:
اي أمري املؤمنني بلغين أن عامال لعمر بن عبد العزيز شكا إليه ،فكتب إليه عمر:
اي أخي ،أذكرك طول سهر أهل النار يف النار مع خلود األبد ،وإايك أن ينصرف بك
من عند هللا فيكون آخر العهد وانقطاع الرجاء ،قال :فلما قرأ الكتاب طوى البالد
حىت قدم على عمر بن عبد العزيز ،فقال له ما أقدمكف قال :خلعت قليب بكتابك،
ال أعود إىل والية أبدا ،حىت ألقى هللا عز وجل.
قال :فبكى هارون بكاء شديدا ،مث قال له :زدين رمحك هللا ،فقال :اي أمري
املؤمنني ،إن العباس عم املصطفى  جاء إىل النيب  فقال :اي رسول هللا أمرين
على إمارة ،فقال له النيب « :إن اِياي حُر وَداية يوم القيايةال فإن

استطعت أن ال تاون أيْياً فافع ».
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فبكى هارون بكاء شديدا ،وقال له :زدين رمحك هللا ،فقال :اي حسن الوجه أنت
الذي يسألك هللا عز جل عن هذا اخللق يوم القيامة ،ف ن استطعت أن تقي هذا
الوجه من النار فافعل ،وإايك أن تصبح ومتسي ويف قلبك غ ألحد من رعيتك،
ف ن النيب  :قال« :ين أصبم ْه اشاً يرح يائحة اْلنة» [أخرجه البخاري
يف الباب الثامن من كتاب األحكام ومسلم يف اإلمارة ابب فضيلة األمري العادل،
ومعناه أن يكون مستحال لغشهم].
فبكى هارون وقال له :عليك دينف قـال :نعـم ديـن لـريب حياسـبين عليـه ،فالويـل يل إن
سألين ،والويل يل إن انقشين ،والويل يل إن مل أهلم حجيت ،قال :إمنا أعين دين العباد،
قال :إن ريب مل أيمرين هبذا ،أمر ريب أن أوحده ،وأطيع أمره ،فقـال عـز وجـلَ { :وَيرا
ون * يا أ ِييرد ِير ْنرمه ِيرن ِي ْز ٍَ ويرا أ ِييرد أَ ْن يط ِْعم ِ
اَِْ إِاال لِير ْعبد ِ
ِ
رون
َخلَ ْقت ا ْْل ان َو ِْ َ َ
ْ ن ْ ن ََ
َ
* إِ ان ا
اّللَ ه َو ال ارزااَ ذو الْق او ِ ال َْمتِي} [الذارايت.]91 -93 :

فقال له :هذه ألف دينار خذها فأنفقها على عيالك وتقو هبا على عبادتك،
فقال :سبحان هللا أان أدلك على طريق النجاة ،وأنت تكافئين مبثل هذاف سلمك هللا
ووفقك.
مث صمت فلم يكلمنا ،فخرجنا من عنده ،فلما صران على الباب قال هارون :أاب
عباس ،إذا دللتين على رجل فدلين على مثل هذا ،هذا سيد املسلمني.
فدخلت عليه امرأة من نسائه ،فقالت :اي هذا قد ترى ما حنن فيه من ضيق
احلال ،فلو قبلت هذا املال فتفرجنا به ،فقال هلا :مثلي ومثلكم كمثل قوم كان هلم
بعري أيكلون من كسبة ،فال كرب حنروه فأكلوا حلمه.
فلما مسع هارون هذا الكالم قال :ندخل ،فعسى أن يقبل املال ،فلما علم
الفضيل خرج ،فجل يف السطح على ابب الغرفة ،فجاء هارون فجل إىل جنبه،
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فجعل يكلمه فال جييبه ،فبينا حنن كذلك إذ خرجت جارية سوداء فقالت :اي هذا،
قد آذيت الشيي منذ الليلة ،فانصر فرمحك هللا ،فانصرفنا.
وقد أسند الفضيل عن مجاعة من كبار التابعني منهم األعم  ،ومنصور بن
املعتمر ،وعطاء بن السائب ،وحصني بن عبد الرمحن ،ومسلم األعور ،وأابن بن أيب
عياش ،وروى عنه خلق كثري من العلماء [صفة الصفوة .]032 -042 /0
 -11اِيام أ د َّن حممد َّن حنب
تقدمي:
هذا رجل قل نظريه من الرجال ،طلب حديث رسول هللا  ،فجال يف املشارق
واملغارب ،ومجع من حديث رسول هللا  أكثر من محل اثين عشر بعريا ،كان
حيفظها كلها.
ووقف يف وجه اخلليفة املأمون ومن ورائه املعتصم ،اللذين أرادا أن يقررا العقيدة
الباطلة اليت تزعم أن القرآن خملوق ،فوقف يف وجوههما ،وقوف اجلبال الشم
الراسيات ،وحفظ هللا به دين املسلمني ،مل تلن قناته ،وال وهن عزمه ،وال هدته
السياط اليت أنزهلا احلكام على جسده.
وابتلي ابلدنيا ،فقد قربه اخللفاء ،وأغدقوا عليه الدنيا ،فأت أن يدن نفسه
مبتاعها الفاين ،ومتعها الزائلة ،علم العلم ،وهدى اخللق ،ووقف نفسه على ربه ،فعاش
إماما ،ومات إماما ،فأحبته األمة حيا وميتا ،رمحه هللا رب العاملني.
تروت :

 -1التعريف َّ وَُب  :قال ابن اجلوزي :أحد بن همد بن حنبل أبو عبد هللا
الشيباين ،جيء به من مرو محال ،فولد يف ربيع األول سنة أربع وستني
ومائة ،فأما نسبه فأخربان أبو منصور القزاز قال :أبنأان أبو بكر بن
ثبت ،قال :أنبأان أمحد بن عبد هللا احلافظ :أنبأان أمحد بن جعفر بن
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محدان قال :أنبأان عبد هللا ابن أمحد ،حدثنا أيب أمحد بن همد بن حنبل
بن هالل بن أسد بن إدري بن عبد هللا بن حيان بن عبد هللا بن أن
بن عوف بن قاس بن مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن
صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاس بن هنب ابن أفصى بن
دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن تزار بن معد بن عدانن بن أدب
بن أدد بن اهلميسع بن مجل بن النبت بن قيدار بن إمساعيل بن إبراهيم
اخلليل عليه السالم.
 -0عمل يف َّداية أيره :عن أيب بكر املروزي قال :قال يل أبو عفيف – وذكر
أاب عبد هللا أمحد بن حنبل – فقال :كان يف الكتاب معنا وهو غليم
يعرف فضله وكان اخلليفة ابلرقة فيكتب الناس إىل منازهلم( ،)1فيبعث
نساؤهم إىل املعلم :ابعث إلينا أبمحد بن حنبل ،ليكتب هلم جواب
كتبهم ،فيبعثه ،فكان جييء إليهم مطأطئ الرأس ،فيكتب جواب كتبهم،
فرمبا أملو عليه الشيء من املنكر ،فال يكتبه هلم.
 -4تواضع  :عن إدري بن عبد الكرمي قال :قال خلف :جاءين أمحد بن
حنبل يستمع حديث أيب عوانة ،فاجتهدت أن أرفعه ،فأت ،وقال :ال
أجل إال بني يديك ،أمران أن نتواضع ملن نتعلم منه.

 -3يدى حقه للحديث :عن أيب زرعة قال :كان أمحد بن حنبل حيفظ ألف
ألف حديث ،فقيل له :وما يدريكف قال :ذاكرته فأخذت عليه األبواب.
قال أبو جعفر بن أمحد بن همد بن سليمان التُّسرتي :قيل أليب زرعة :من رأيت
من املشايي احملدثني أحفظف فقال :أمحد بن حنبل ،حزرت كتبه اليوم الذي مات
( )1أي أن الناس الذين كانوا مع اخلليفة ابلرقة يكتبون الرسائل إىل ذويهم.
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فيه ،فبلغت اثين عشر محال ،وعدال ( ،)1ما كان على ظهر كتاب منها حديث
فالن ،وال يف بطنه حديث فالن ،وكل ذلك كان حيفظه عن ظهر قلبه.
وعن إبراهيم احلريب قال :رأيت أمحد بن حنبل كأن هللا قد مجع له علم األولني
واآلخرين من كل صنف ،يقول ما شاء وميسك ما شاء.
وعن أمحد بن سنان قال :ما رأيت يزيد بن هارون ألحد أشد تعظيما منه ألمحد
ابن حنبل ،وال رأيته أكرم احدا كرامته ألمحد بن حنبل :وكان يقعد إىل جنبه إذا
حدثنا ،وكان يوقره وال ميازحه ،ومرض أمحد فركب إليه فعاده.
قال املصنف رمحه هللا :قلت :كانت خمايل النجابة تظهر من أمحد  من زمان
الصبا ،وكان حفظه للعلم من ذلك الزمان غزيرا ،وعمله به متوفرا ،فلذلك كان
مشاخيه يعظمونه ،فكان إمساعيل ابن علية يقدمه وقت الصالة يصلي هبم ،وضحك
أصحابه يوما فقال :أتضحكون وعندي أمحد بن حنبلف
وكان ابن مهدي يقول :ما نظرت إليه إال ذكرت به سفيان الثوري ،ولقد كاد هذا
الغالم أن يكون إماما يف بطن أمة.
 -9ش ء ين سْيت  :عن أيب بكر املروزي قال :كنت مع أيب عبد هللا حنوا من
أربعة أشهر ابلعسكر ،ال يدع قيام الليل وقراءة النهار ،فما علمت تمة
يسر ذلك.
ختمها ،كان ُّ
وعن أيب عصمة بن عصام البيهقي قال :بت ليلة عند أمحد بن حنبل ،فجاء
ابملاء فوضعه ،فلما أصبح نظر يف املاء ،ف ذا هو كما كان ،فقال :سبحان هللا ،رجل
يطلب العلم ال يكون له ورد ابلليلف
وعن أيب داود السجستاين قال :مل يكن أمحد بن حنبل خيوض يف شيء مما
خيوض فيه الناس من أمر الدنيا ،ف ذا ذكر العلم تكلم.
( )1العدل :نصف محل.
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وعن أيب عبيد القاسم بن سالم قال :جالست أاب يوسف وهمد بن احلسن وحيىي
بن سعيد وعبد الرمحن بن مهدي فما هبت أحدا منهم ما هبت أمحد بن حنبل،
ولقد دخلت عليه يف السجن ألسلم عليه ،فسألين :رجل عن مسألة فلم أجبه هيبة
له.
وعن عبد امللك بن عبد احلميد امليموين قال :ما أعلم أين رأيت أحدا أنظف ثواب
وال أشد تعاهدا لنفسه يف شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه ،وال أنقى ثواب وأشده بياضا
من أمحد بن حنبل.
وعن علي ابن املديين قال :قال يل أمحد بن حنبل :إين ألحب أن أصحبك إىل
مكة ،وما مينعين من ذاك إال أين أخاف أن أملك أو متلين .قال :فلما ودعته قلت:
اي أاب عبد هللا توصيين بشيءف قال :نعم ألزم التقوى قلبك ،والزم اآلخرة أمامك.
وقال أبو داود السجستاين :كانت جمالسة أمحد بن حنبل جمالسة اآلخرة ،ال يذكر
فيها شيء من أمر الدنيا ،ما رأيت أمحد بن حنبل ذكر الدنيا ق .
وعن إبراهيم احلريب قال :كان أمحد بن حنبل أييت العرس واخلتان واإلمالك ،جييب
وأيكل.
وعن إسحاق بن راهويه قال :ملا خرج أمحد بن حنبل إىل عبد الرزاق انقطعت به
النفقة ،فأكرى نفسه من بعض اجلمالني ،إىل أن واىف صنعاء ،وقد كان أصحابه
عرضوا عليه املواساة ،فلم يقبل من أحد شيئا.
وعن الرمادي قال :مسعت عبد الرزاق – وذكر أمحد بن حنبل فدمعت عيناه
فقال :قدم ،وبلغين أن نفقته نفدت ،فأخذت عشرة داننري ،وأقمته خلف الباب،
وما معي ومعه أحد ،وقلت :إنه ال جتتمع عندان الداننري ،وقد وجدت الساعة عند
النساء عشرة داننري ،فخذها فأرجوا أال تنفقها حىت يتهيأ عندان شيء .فتبسم وقال
يل" :اي أاب بكر لو قبلت شيئا من الناس قبلت منك" .ومل يقبل.
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وعن صاحل بن أمحد بن حنبل قال :جاءتين حسن فقالت :اي موالي قد جاء
رجل بتليسة ( )1فيها فاكهة ايبسة ،وهبذا الكتاب ،قال صاحل :فقمت فقرأت
الكتاب ف ذا فيه:
اي أاب هللا أبضعت لك بضاعة إىل مسرقند ،فوقع فيها كذا وكذا ،ورددهتا فيها كذا
وكذا ،وقد بعثت هبا إليك وهي أربعة آالف درهم ،وفاكهة أان لقطتها من بستاين،
ورثته عن أيب ،وأيب ورثه عن أبيه.
قال :فجمعت الصبيان ،فلما دخل دخلنا عليه ،فبكيت ،وقلت له :اي أبة أما
ُّ
ترق يل من أكل الزكاةف مث كشفت عن رأس الصبية ،وبكيت فقال :من أين علمتف
دع حىت أستخري هللا تعاىل الليلة ،قال :فلما كان من الغد قال :اي صاحل إين قد
استخرت هللا تعاىل الليلة فعزم يل أال آخذها ،وفتح التليسة ،ففرقها على الصبيان،
وكان عنده ثوب عشاري( )2فبعث به إليه ورد املال ،قال صاحل :فبلغين أن الرجل
اختذه كفنا.
وعن علي بن اجلهم قال :كان له جار فأخرج إلينا كتااب فقال :أتعرفون هذا
اخل ف قلنا :هذا خ أمحد بن حنبل ،كيف كتب لكف قال :كنا مبكة مقيمني عند
سفيان بن عيينة ،ففقدان أمحد بن حنبل أايما مل نره ،مث جئنا إليه لنسأل عنه ،فقال
لنا أهل الدار اليت هو فيها :هو يف ذلك البيت ،فجئنا إليه والباب مردود عليه وإذا
خلقان ،فقلنا له :اي أاب عبد هللا ما خربكف مل نرك منذ أايم .قال :سرقت ثيايب.
فقلت له :معي داننري ف ن شئت فخذ قرضا ،وإن شئت فصلة ،فأيب أن يفعل،

( )1التليسة (بكسر التاء وتشديد الالم) :هنة تسوى من اخلوص ،فتوضع فيها الزجاجة ،وتطلق أيضا على ما
يشبه الكي .
( )2أي :ثوب طوله عشر أذرع.
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فقلت :تكتب يل أبجرةف قال :نعم ،فأخرجت دينارا فأت أن أيخذه ،وقال :اشرت يل
ثواب واقطعه بنصفني ،فأومأ إيل أنه أيتزر بنصف ،ويرتدي ابلنصف اآلخر ،وقال
جئين بنفقته ،ففعلت وجئت بورق فكتب يل وهذا خطه.
وعن همد بن موسى بن محاد الزيدي قال :محل إىل احلسن بن عبد العزيز
اجلروي من مرياثه من مصر مائة ألف دينار ،فحمل إىل أمحد بن حنبل ثالثة أكياس
يف كل كي ألف دينار ،فقال :اي أاب عبد هللا ،هذه مرياث حالل ،فخذها فاستعن
هبا على عائلتك ،فقال :ال حاجة يل فيها ،أان يف كفاية ،فردها ومل يقبل منها شيئا.
وعن السري بن همد خال ولد صاحل قال :جاء أمحد بن صاحل يوضئ أاب عبد
هللا يوما ،وقد بل أبو عبد هللا خرقة فألقاها على رأسه ،فقال له أمحد بن صاحل :اي
جدي أنت هموم ،قال أبو عبد هللا :وأىن يل ابحلمىف
وعن رحيلة قال :كنت على ابب أمحد بن حنبل والباب جماف ،وأم ولده تكلمه،
وتقول له :إان معك يف ضيق ،منزل بيت صاحل أيكلون ويفعلون ،وهو يقول :قويل
خريا ،وخرج الصيب معه ،فبكى ،فقال له :أي شيء تريدف قال :زبيب ،قال :اذهب
فخذ من البقال حبة.
وعن أيب بكر املروزي قال :مسعت أاب عبد هللا يقول :إمنا هو طعام دون طعام،
أسر أايمي إيل
ولباس دون لباس ،وإهنا أايم قالئل .وقال :مسعت أاب عبد هللا يقولُّ :
يوم أصبح ولي عندي شيء.
وعن صاحل بن أمحد قال :رمبا رأيت أيب أيخذ الكسر فينفض الغبار عنها ،مث
يصب عليها ماء حىت تبتل ،مث أيكلها ابمللح ،وما رأيته ق
يصريها يف قصعة ،مث ُّ
اشرتى رماان وال سفرجال وال شيئا من الفاكهة ،إال أن يكون يشرتي بطيخة،
فيأكلها بز أو عنبا أو مترا ،فأما غري ذلك فما رأيته ق اشرتاه ،ورمبا خبز له فيجعل
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يف فخاره عدسا وشحما ومترات شهريز( ،)1فيخص الصبيان بقصعة فيصوت
ببعضهم ،فيدفعه إليهم ،فيضحكون ،وال أيكلون ،وكان كثريا ما أيتدم ابخلل ،وكان
يشرتى له شحم بدرهم ،فكان أيكل منه شهرا ،فلما قدم من عند املتوكل أدمن
الصوم ،وجعل ال أيكل الدسم ،فتونت أنه كان جعل على نفسه إن سلم أن يفعل
ذلك.
وعن النيسابوري صاحب إسحاق بن إبراهيم :قال يل األمري :إذا جاء إفطاره
أرنيه ،قال :فجاؤوا برغيفني خبز وخيارة .فأريته األمري فقال :هذا ال جييبنا إذا كان
هذا يقنعه.
وعن احلسن بن خلف الصائغ قال :جاءين املروزي يف علة أيب عبد هللا ،قال :أبو
عبد هللا عليل ،فذهبت ابملتطبب ،فدخلنا عليه .قال :ما حلكف قال :احتجمت
أم  .قال :وما أكلتف قال :خبزا وكاخما( )2قال :اي أاب عبد هللا حتتجم ،وأتكل
خبزا وكاخماف قال :فما آكلف
وعن همد بن احلسن بن هارون قال :رأيت أاب عبد هللا إذا مشى يف الطريق يكره
أن يتبعه أحد.
وقال املروزي :مسعت أاب عبد هللا يقول :اخلوف مينعين من أكل الطعام والشراب،
فما أشتهيه.
وعن إبراهيم بن مشاس قال :كنت أعرف أمحد بن حنبل وهو غالم حييي الليل.
وعن املروزي ،قال مسعت أاب عبد هللا يقول :قد وجدت الربد يف أطرايف ما أراه إال
من أدماين أكل اخلل وامللح.
( )1نوع من التمر مشهور.
( )2الكامي :إدام يؤتدم به ،وخصه بعضهم ابملخلالت.
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وعن سليمان بن داود الشاذكوين :أن أمحد رهن سطال عند فامي ( )1فأخذ منه
شيئا يتقوته ،فجاء فأعطاه فكاكه فأخرج إليه سطلني ،فقال :انظر أيهما سطلكف
فخذه ،قال :ال أدري أنت يف حل منه ،ومما أعطيتك ،ومل أيخذ ،قال الفامي :وهللا
إنه لسلطه ،وإمنا أردت أن أمتحنه فيه.
وعن عبد هللا بن أمحد قال :كان أيب أصرب الناس على الوحدة ،مل يره أحد إال يف
مسجد أو حضور جنازة أو عيادة مريض ،وكان يكره املشي يف األسواق.
وعنه قال :كنت أمسع أيب كثريا يقول يف دبر الصالة :اللهم كما صنت وجهي عن
السجود لغريك ،صنه عن املسألة لغريك.
 -3ش ء ين دعائ  :عن أيب عيسى عبد الرمحن بن زاذان قال :صلينا ،وأبو
عبد هللا أمحد بن حنبل حاضر ،فسمعته يقول:
"اللهم من كان على هوى أن على رأي ،وهو يظن أنه على احلق ولي هو
احلق ،فرده إىل احلق حىت ال يضل من هذه األمة أحد ،اللهم ال تشغل قلوبنا مبا
تكفلت لنا به ،وال جتعلنا يف رزقك خوال لغريك ،وال متنعنا خري ما عندك بشر ما
عندان ،وال تران حيث هنيتنا ،وال تفقدان من حيث أمرتنا ،أعزان وال تذلنا ،أعزان
ابلطاعة وال تذلنا ابملعصية".
 -2ان ياره أن يطلب ين النا الدعاء :وعن علي بن أيب حرارة ،قال:
كانت أمي مقعدة حنو عشرين سنة ،فقالت يل يوما :اذهب إىل أمحد
بن حنبل ،فسله أن يدعو هللا يل ،فمضيت ،فدققت عليه الباب ،فقال:
من هذاف فقلت :رجل من أهل ذلك اجلانب ،سألتين أمي وهي زمنة
مقعدة أن أسألك أن تدعو هللا هلا ،فسمعت كالمه كالم رجل مغضب،
( )1الفامي :نسبة إىل (فامية) بلدة يف العراق.
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وقال :حنن أحوج أن تدعو هللا لنا ،فوليت منصرفا ،فخرجت عجوز من
داره ،فقالت :أنت الذي كلمت أاب عبد هللاف قلت :نعم .قالت :قد
تركته يدعو هللا هلا.
قال :فجئت من فوري إىل البيت ،فدققت الباب فخرجت على رجليها متشي،
حىت فتحت يل الباب ،وقالت :قد وهب هللا يل العافية.
 -1اثَّت على القتنة يف البالء والرخاء :وعن ميمون بن األصبغ قال :كنت
ببغداد ،فسمعت ضجة فقلت :ما هذاف فقالوا :أمحد بن حنبل ميتحن،
فدخلت فلما ضرب سوطا قال :بسم هللا ،فلما ضرب الثاين ،قال :ال
حول وال قوة إال ابهلل ،فلما ضرب الثالث قال :القرآن كالم هللا غري
ا ِ
ب ا
اّلل لَنَا}
خملوق ،فلما ضرب الرابع قال ْ { :ل ْن يديبَرنَا إِاال َيا َ تَ َ

[التوبة ]91 :فضرب تسعة وعشرين سوطا.
وكانت تكة أمحد حاشية ثوب فانقطعت ،فنزل السراويل عانته ،فرمى أمحد طرفه
إىل السماء ،وحرك شفتيه ،فما كان أبسرع أن بقي السراويل مل ينزل.
فدخلت إليه بعد سبعة أايم فقلت :اي أاب عبد هللا رأيتك حترك شفتيك ،فأي
شيء قلتف قال :قلت :اللهم إين أسألك ابمسك الذي مألت به العرش إن كنت
تعلم أين على الصواب فال هتتك يل سرتا.
وقال عبد هللا بن أمحد بن حنبل :كنت كثريا أمسع والدي يقول :رحم هللا أاب
اهليثم ،غفر هللا أليب اهليثم ،عفا هللا عن أيب اهليثم .فقلت :اي أبة من أبو اهليثم ،غفر
هللا أليب اهليثم ،عفا هللا عن أيب اهليثم .فقلت :اي أبة من أبو اهليثمف فقال :ملا
أخرجت للسياط ،ومدت يداي للعقابني ،إذا أان بشاب جيذب ثويب من ورائي،
ويقول يل :تعرفينف قلت :ال .فقال :أان أبو اهليثم العيار اللص الطرار ،مكتوب يف
ديوان أمري املؤمنني أين ضربت مثانية عشر ألف سوط ابلتفاريق ،وصربت يف ذلك
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على طاعة الشيطان ،ألجل الدنيا ،فاصرب أنت يف طاعة الرمحن ،ألجل الدين ،قال:
فضربت مثانية عشر سوطا بدل ما ضرب مثانية عشر ألفا ،وخرج اخلادم فقال :عفا
عنه أمري املؤمنني.
وعن عبد هللا بن أمحد بن حنبل قال :قال يل أيب :اي بين لقد أعطيت اجملهود من
نفسي ،قال :وكتب أهل املطامري إىل أمحد بن حنبل :إن رجعت عن مقالتك ارتددان
عن اإلسالم.
وعن أمحد بن سنان قال :بلغين أن أمحد بن حنبل جعل املعتصم يف حل يف يوم
فتح اببك أو يف فتح عمورية فقال :هو يف حل من ضريب.
وقال إبراهيم احلريب :أحل أمحد بن حنبل من حضر ضربه ،وكل من شايع فيه
واملعتصم ،وقال :لوال أن ابن أيب دواد داعية ألحللته.
وقال صاحل بن أمحد بن حنبل ،ورد كتاب علي بن اجلهم :إن أمري املؤمنني ،يعين
املتوكل قد وجه إليك يعقوب املعروف بقوصرة ،ومعه جائزة ،وأيمرك ابخلروج ،فاهلل
هللا أن تستعفي أو ترد املال ،فيتسع القول ملن يبغضك.
فلما كان من الغد ورد يعقوب ،فدخل عليه ،فقال :اي أاب عبد هللا ،أمري املؤمنني
يقرئك السالم ،ويقول :قد أحببت أن آن بقربك ،وأن أتربك بدعائك ،وقد
وجهت إليك عشرة آالف درهم معونة على سفرك.
أخرج صرة فيها بدرة حنو مائيت دينار ،والباقي دراهم صحاح ،فلم ينظر إليها ،مث
شدها يعقوب ،وقال له :أعود غدا حىت أبصر ما تعزم عليه وانصرف.
فجئت إبجانة خضراء ،فكببتها على البدرة ،فلما كان عند املغرب قال :اي صاحل
خذ هذا صريه عندك ،فصريهتا عند رأسي فوق البيت ،فلما كان سحرا إذا هو
ينادي :اي صاحل ،فقمت فصعدت إليه ،فقال :ما منت ليليت هذه ،فقلت :مل اي أبةف
فجعل يبكي ،وقال :سلمت من هؤالء ،حىت إذا كان يف آخر عمري بليت هبم ،قد
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عزمت على أن أفرق هذا الشيء إذا أصبحت ،فقلت :ذاك إليك ،فلما أصبح قال:
جئين اي صاحل مبيزان وقال :وجهوا إىل أبناء املهاجرين واألنصار .مث قال :وجه إىل
فالن ،يفرق يف انحية ،وإىل فالن ،فلم يزل حىت فرقها كلها ،ونفضت الكي  ،وحنن
يف حالة هللا تعاىل هبا عليم.
فجاء بين يل فقال :اي أبة أعطين درنا ،فنظر إيل ،فأخرجت قطعة ،فأعطيته،
وكتب صاحب الربيد :إنه قد تصدق ابلدراهم من يومه ،حىت تصدق ابلكي .
قال علي بن اجلهم :فقلت :اي أمري املؤمنني :قد علم الناس أنه قد قبل منك ،وما
يصنع أمحد ابملالف وإمنا قوته رغيف .فقال يل :صدقت اي علي.
قال صاحل :مث أخرجنا ليال معنا حراس ،معهم النفاطات( ،)1فلما أضاء الفجر
قال يل :اي صاحل معك دراهمف قلت :نعم .قال :أعطهم ،فأعطيتهم درنا درنا،
ودخلنا العسكر ،وأيب منك الرأس ،مث أنزل دار إيتاخ ،وجاء علي بن اجلهم ،فقال:
قد أمر لكم أمري املؤمنني بعشرة آالف مكان اليت فرقها ،وأمر أن ال يعلم بذلك
فيغتم.
مث جاءه أمحد بن معاوية فقال :إن أمري املؤمنني يكثر ذكرك ،ويشتهي قربك،
وتقيم ههنا حتدثف فقال :أان ضعيف.
مث محل إىل دار اخلالفة .فأخربين بعض اخلدم أن املتوكل كان قاعدا وراء سرت،
فلما دخل أيب الدار قال ألمه :اي أماه قد أانرت الدار .مث جاء خادم مبنديل فيه
ثياب فألب  ،وهو ال حيرك يديه ،فلما صار إىل الدار نزع الثياب عنه ،مث جعل
يبكي ،مث قال :سلمت من هؤالء منذ ستني سنة ،حىت إذا كان يف آخر عمري
بليت هبمف مث قال :اي صاحل وجه هذه الثياب إىل بغداد تباع وتصدق بثمنها ،وال
يشرتي أحد منكم شيئا منها.
( )1ضرب من السرج يستصبح به ،أو أدوات من النحاس يرمى فيا ابلنف والنار.
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وأجريت له مائدة وثلج ،وضرب اخلي  ،فلما رآه تنحى ،فألقى نفسه على
مضربة له ،وجعل يواصل ويفطر يف كل ثالثة على متر شهريز .فمكث كذلك مخسة
عشر يوما ،مث جعل يفطر ليلة وليلة ،وال يفطر إال على رغيف ،وكان إذا جيء
ابملائدة توضع يف الدهليز لكي ال يراها ،فيأكل من حضر.
وأمر املتوكل أن تشرتى لنا دار ،فقال :اي صاحل لئن أقررت هلم بشراء دار ،لتكونن
القطيعة بيين وبينك ،فلم يزل يدفع شرى الدار حىت اندفع.
مث احندرت إىل بغداد ،وخلفت عبد هللا عنده ،ف ذا عبد هللا قد قدم ،وقد جاء
بثيايب اليت كانت عنده ،فقلت له :ما جاء بكف فقال :قال يل :احندر ،وقل لصاحل:
ال خترج ،فأنتم كنتم آفىت ،وهللا لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أخرجت
واحدا منكم معي ،ولوال مكانكم ملن كانت توضع هذه املائدةف
ويف رواية أخرى :مث إنه مرض ،فأذن له املتوكل يف العود إىل بغداد فعاد.
 -1وفا اِيام أ د :تويف  يف سنة إحدى وأربعني ومائتني ،وقد استكمل
سبعا وسبعني سنة.
قال املروزي :مرض أبو عبد هللا ليلة األربعاء لليلتني خلتا من شهر ربيع األول
سنة إحدى وأربعني ومائتني ،ومرض تسعة أايم وتسامع الناس ،فأقبلوا لعيادته ،ولزموا
الباب الليل والنهار يبيتون ،فرمبا أذن للناس ،فيدخلون أفواجا يسلمون عليه ،فريد
عليهم بيده.
وقال أبو عبد هللا :جاءين حاجب البن طاهر فقال :إن األمري يقرئك السالم،
وهو يشتهي أن يراك ،فقلت له :هذا مما أكره ،وأمري املؤمنني قد أعفاين مما أكره.
ووضأته فقال :خلل األصابع ،فلما كان يوم اجلمعة اجتمع الناس ،حىت ملؤوا
السكك والشوارع ،فلما كان صدر النهار قبض رمحه هللا ،فصاح الناس ،وعلت
األصوات ابلبكاء ،حىت كأن الدنيا قد ارجتت.
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وعن إسحاق قال :مات أبو عبد هللا وما خلف إال ست قطع أو سبع ،وكانت
يف خرقة كان ميسح هبا وجهه قدر دانقني.
وعن حنبل قال :أعطى بعض ولد الفضل بن الربيع أاب عبد هللا وهو يف احلب
ثالث شعرات فقال :هذا من شعر النيب  ،فأوصى أبو عبد هللا عند موته أن جيعل
على كل عني شعرة ،وشعرة على لسانه ،ففعل ذلك به بعد موته.
وعن صاحل بن أمحد قال :قال يل أيب جئين ابلكتاب الذي فيه حديث ابن
إدري عن ليث عن طاووس أنه كان يكره األنني ،فقرأته عليه ،فلم يئن إال يف الليلة
اليت مات فيها.
وعن عبد هللا بن أمحد بن حنبل ،قال :ملا حضرت أيب الوفاة جلست عنده،
وبيدي اخلرقة ألشد هبا حلييه ،فجعل يعرق مث يفيق ،مث يفتح عينيه ،ويقول ببيده
هكذا :ال بعد ال بعد ،ففعل هذا مرة وثنية ،فلما كان يف الثالثة قلت له :اي أبة أي
شيء هذا ،قد هلجت به يف هذا الوقت ،تعرق حىت نقول :قد قضيت ،مث تعود
فتقول :ال بعد ،ال بعد.
فقال يل :اي بين ما تدري ما قلتف قلت :ال .فقال :إبلي لعنه هللا قائم حذائي
عاض على أانمله يقول يل :اي أمحد فتين ،فأقول :ال بعد ،ال بعد ،حىت أموت.
وعن بنان بن أمحد القصباين أنه حضر جنازة أمحد بن حنبل فيمن حضر ،قال:
فكانت الصفوف من امليدان إىل قنطرة ابب القطيعة ،وحزر من حضرها من الرجال
مثان مائة ألف ،ومن النساء ستني ألف امرأة.
وعن موسى بن هارون قال :يقال :إن أمحد بن حنبل ملا مات مسحت األمكنة
املبسوطة اليت وقف الناس عليها للصالة فحزر مقادير الناس ابملساحة على التقدير
ستمائة ألف وأكثر ،سوى ما كان يف األطراف واحلوايل والسطوح واملواضع املتفرقة
أكثر من ألف ألف.
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وقال أبو بكر املروزي :رأيت أمحد بن حنبل يف النوم كأنه يف روضة ،وعليه حلتان
خضراوان ،وعلى رأسه قج من النور ،وإذا هو ميشي مشية مل أكن أعرفها ،فقلت :اي
أمحد ما هذه املشية اليت مل أكن أعرفها لكف فقال :هذه مشية اخلدام يف دار
السالم ،فقلت :ما هذا التاج الذي أراه على رأسكف فقال :إن ريب عز وجل
أوقفين ،وحاسبين حسااب يسريا ،وحباين وقربين وأابحين النظر إليه ،وتوجين هبذا
التاج ،وقال يل :اي أمحد ،هذا قج الوقار توجتك به كما قلت :القرآن كالمي غري
خملوق.
وعن أيب يوسف بن حليان قال :ملا مات أمحد بن حنبل رأى رجل يف منامه كأن
على كل قرب قنديال فقال :ما هذاف فقيل له :أما علمت أنه نور ألهل القبور قبورهم
بنزول هذا الرجل بني أظهرهم ،قد كان فيهم من يعذب فرحم.
وعن أيب علي بن البناء قال :ملا ماتت أم القطيعي دفنها يف جوار أمحد بن
حنبل ،فرآها بعد ليال ،فقال :ما فعل هللا بكف فقالت :اي بين رضي هللا عنك ،فلقد
دفنتين يف جوار رجل تنزل على قربه يف كل ليلة – أو قال يف كل ليلة مجعة – رمحة،
تعم مجيع أهل املقربة ،وأان منهم [صفة الصفوة.]491 -443 /0 :
 -10الداعية اجملاهد سعيد َّن جبْي
تقدمي:
سعيد بن جبري الداعية الذي وقف يف وجه الظلم والطغيان ،وسل سيفه حلرب
احلجاج ،وعندما ظفر به احلجاج وأراد قتله ،وقف يف وجهه وقوف اجلبال الصم
الراسيات ،مل تلن قناته ،ومل ترتي مفاصله ،وأحسن جواب احلجاج ،وحاوره فخصمه
وأفحمه ،أراد احلجاج الطاغية غلبته وإذالله ،فباح لسانه بقول فصيح ،وحجة غالبة،
وأقدم على املوت إقدام الذي ال يبايل به ،فامتأل احلجاج غيظا ،ومل جيد أمامه إال أن
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يقتله ،وكان ذلك ما كان سعيد يؤمله ،ومل يبق احلجاج بعده إال أايما ،مث أخذه هللا
أخذ عزيز مقتدر ،وأخذه هللا إليه مذموما مغلواب مدحورا ،وقد أح احلجاج أبنه
غلب ،فكان ال يهدأ ابله ،وال تستقر أحواله ويكثر من قول :ما يل ولسعيد بن
جبري ،ويوم القيامة جتتمع اخلصوم ،فيحكم بينهم العزيز العليم.

تروت :

 -1التعريف َّ  :قال ابن اجلوزي :سعيد بن جبري ،موىل لبين والبة .يكىن أاب
عبد هللا بن احلارثية ،من بين أسد بن خزمية.

 -0عبادت وتبتل  :عن عبد هللا بن مسلم قال :كان سعيد بن جبري إذا قام إىل
الصالة كأنه وتد.
عن القاسم بن أيب أيوب األعرج ،قال :كان سعيد بن جبري يبكي ابلليل حىت
عم .
وقال القاسم بن أيب أيوب :مسعت سعيد بن جبري يردد هذه اآلية يف الصالة
بضعا وعشرين مرة{ :واتارقوا يرويا تررجعو َن فِي ِ إِ ََل اِ
اّلل} اآلية [البقرة.]011 :
َْ ً ْ َ
َ

قال يزيد بن هارون :أنبأان عبد امللك بن أيب سليمان ،عن سعيد بن جبري ،أنه
كان خيتم القرآن يف كل ليلتني.
عن هالل بن خباب قال :خرجت مع سعيد بن جبري يف أايم مضني من رجب،
فأحرم من الكوفة بعمرة ،مث رجع من عمرته ،مث أحرم ابحلج يف النصف من ذي
القعدة ،وكان خيرج يف كل سنة مرتني مرة للحج ومرة للعمرة.
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وعن أيب سنان ،عن سعيد بن جبري ،قال :لدغتين عقرب ،فأقسمت علي أمي
أن أسرتقي ،فأعطيت الراقي يدي اليت مل تلدغ ،وكرهت أن أحنثها(.)1
 -4ان يُتااب الدعو  :قال أصبغ بن يزيد الواسطي :كان لسعيد بن جبري
ديك كان يقوم الليل بصياحه( ،قال) :فلم يصح ليلة من الليايل حىت
أصبح ،فلم يصل سعيد تلك الليلة ،فشق عليه فقال :ما له قطع هللا
صوتهف قال :فما مسع له صوت بعدها ،فقالت أمه :اي بين ال تدع على
شيء بعدها.
عن عطاء بن دينار ،عن سعيد بن جبري ،قال :إن اخلشية أن ختشى هللا حىت
حتول خشيته بينك وبني معصيتك ،فتلك اخلشية.
عن حيىي بن عبد الرمحن قال :مسعت سعيد بن جبري يردد هذه اآليةَ { :و ْايتَازوا

الْيَر ْوَم أَيُر َما الْم ْا ِريو َن} [ي  ]91 :حىت يصبح.

 -3يا جرى لُعيد يع طا ية عدره اِااج :قال املصنف :كان سعيد ابن
جبري فيمن خرج على احلجاج من القراء ،وشهد دير اجلماجم( ،)2فلما
اهنزم أصحاب األشعث هرب فلحق مبكة ،فأخذه بعد مدة طويلة خالد
بن عبد هللا القسري ،وكان وايل الوليد بن عبد امللك على مكة ،فبعث
به إىل احلجاج.

( )1أي كره أن جيعل أمة حانثة يف ميينها والرقية (بضم فسكون) :ما ينفثه الراقي على مكان اللدغ أو يقوله
من كالم.
( )2موقعة كانت بني جي احلجاج ومجاعة عبد الرمحن بن األشعث.
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وعن أيب حصني قال :أتيت سعيد بن جبري مبكة ،فقلت :إن هذا الرجل قادم،
يعين خالد بن عبد هللا ،وال آمنة عليك ،فأطعين واخرج ،فقال :وهللا لقد فررت حىت
استحييت من هللا ،قلت :وهللا إين ألراك كما مستك أمك ،سعيدا.
قال :فقدم مكة ،فأرسل إليه فأخذه ،فأخربين يزيد بن عبد هللا قال :أتينا سعيد
بن جبري حني جيء به ،ف ذا هو طيب النف  ،وبنية له يف حجره ،فنظرت إىل القيد
فبكت ،فشيعناه إىل ابب اجلسر ،فقال له احلرس :أعطنا كفالء ،ف ان خناف أن تغرق
نفسك .قال يزيد :فكنت فيمن كفل به.
عن داود بن أيب هند قال :ال أخذ احلجاج سعيد بن جبري قال :ما أراين إال
مقتوال ،وسأخربكم أين كنت أان وصاحبان يل دعوان حني وجدان حالوة الدعاء ،مث
سألنا الشهادة ،فكال صاحيب رزقها ،وأان أنتظرها ،فكأنه رأي أن اإلجابة عند حالوة
الدعاء.
عن عمر بن سعيد قال :دعا سعيد بن جبري ابنه حني دعي ليقتل ،فجعل ابنه
يبكي ،فقال :ما يبكيكف ما بقاء أبيك بعد سبع ومخسني سنة.
عن احلسن قال :ملا أيت احلجاج بسعيد بن جبري قال :أنت الشقي بن كسريف
قال :بل أان سعيد بن جبري .قال :بل أنت الشقي بن كسري ،قال :كانت أمي أعرف
ابمسي منك ،قال :ما تقول يف همدف قال :تعين النيب  ،قال :نعم .قال :سيد ولد
آدم ،املصطفى ،خري من بقي وخري من مضى.
قال :فما تقول يف أيب بكر الصديقف قال :الصديق خليفة رسول هللا  ،مضى
محيدا وعاش سعيدا ،ومضى على منهاج نبيه  مل يغري ومل يبدل.
قال :فما تقول يف عمرف قال :عمر الفاروق خرية هللا خرية رسوله ،مضى محيدا
على منهاج صاحبيه ،مل يغري ،ومل يبدل.
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قال :فما تقول يف عثمانف قال :املقتول ظلما ،اجملهز جي العسرة ،احلافر بئر
رومة ،املشرتي بيته يف اجلنة ،صهر رسول هللا  على ابنتيه ،زوجه النيب  بوحي
من السماء.
قال :فما تقول يف عليف قال :ابن عم رسول هللا  وأول من أسلم ،وزوج
فاطمة وأبو احلسن واحلسني.
قال :فما تقول يفف قال :أنت أعلم بنفسك .قال :بث بعلمك( ،)1قال :إذا
نسوءك وال نسرك .قال :بث بعلمك .قال :اعفين .قال :ال عفا هللا عين إن
أعفيتك .قال :إين ألعلم أنك خمالف لكتاب هللا ،ترى من نفسك أمورا تريد هبا
اهليبة ،وهين اليت تقحمك اهلالك ،وسرتد غدا فتعلم.
قال :أما وهللا ألقتلنك قتلة مل أقتلها أحدا قبلك وال اقتلها أحدا بعدك ،قال :إذا
تفسد علي دنياي ،وأفسد عليك آخرتك ،قال :اي غالم ،السيف والنطع ،فلما وىل
ضحك ،قال :قد بلغين أنك مل تضحك ،قد كان ذلك ،قال :فما أضحكك عند
القتلف قال :من جرأتك على هللا عز وجل ،ومن حلم هللا عنك ،قال :اي غالم اقتله،
ض َحنِي ًقا
فاستقبل القبلة فقال{ :إِِنين َو اج ْمت َو ْج ِم لِلا ِيف فَطََر ال ا
ُ َم َوا ِ َواأل َْي َ
ِ
ِ
ي} [األنعام ،]21 :فصرف وجهه عن القبلة فقال{ :فَاَيْرنَ َما
َوَيا أ ََان ي ْن الْم ْش ِر َ
ترولُوا فَرثَ اه وج اِ
اّلل} [البقرة ،]119 :قال :اضرب به األرض ،قالِ { :ي ْنر َما
َْ
َ
ِ
يما َ ِعيد ْه َوِي ْنر َما ُنْ ِرجا ْه َات َيً أ ْخ َرى} [طه .]99 :قال :اذبح عدو
َخلَ ْقنَا ْه َوف َ
هللا فما أنزعه آلايت القرآن منذ اليوم.

( )1أي قل ما تعلم.
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قال ابن ذكوان :إن احلجاج بن يوسف بعث إىل سعيد بن جبري ،فأصابه الرسول
مبكة ،فلما سار به ثالثة أايم رآه يصوم هناره ،ويقوم ليله ،فقال الرسول :وهللا إين
ألعلم أين أذهب بك إىل من يقتلك ،فاذهب إىل أي طريق شئت ،فقال له سعيد:
إنه سيبلغ احلجاج أنك قد أخذتين ،ف ن خليت عين خفت أن يقتلك ،ولكن اذهب
يب إليه.
قال :فذهب به ،فلما دخل عليه قال له احلجاج :ما امسكف قال :سعيد ابن
جبري .فقال :بل شقي بن كسري .فقال :أمي مستين .قال :شقيت .قال :الغيب
يعلمه غريك ،قال له احلجاج :أما وهللا ألبدلنك من دنياك انرا تلظى ،قال سعيد :لو
علمت أن ذلك إليك ما اختذت إهلا غريك.
مث قال له احلجاج :ما تقول يف رسول هللا ف قال :نيب مصطفى ،خري الباقني
وخري املاضني ،قال :فما تقول يف أيب بكر الصديقف قال :ثين اثنني إذ نا يف الغار
أعز هللا به الدين ،ومجع به بعد الفرقة ،قال :فما هو عمر بن اخلطاب ف قال:
فاروق وخرية هللا من خلقه ،أحب هللا أن يعز الدين أبحد الرجلني ،فكان ُّ
أحقهما
ابخلرية والفضيلة ،قال :فما تقول يف عثمان بن عفانف قال :جمهز جي العسرة،
واملشرتي بيتا يف اجلنة ،واملقتول ظلما ،قال :فما تقول يف عليف قال :أوهلم إسالما،
وأكثرهم هجرة ،تزوج بنت رسول هللا  اليت هي أحب بناته إليه.
قال :فما تقول يف معاويةف قال :كاتب رسول هللا  قال :فما تقول يف اخللفاء
منذ كان رسول هللا  إىل اآلنف قال :سيجزون أبعماهلم ،فمسرور ومثبور(،)1
ولست عليهم بوكيل .قال :فما تقول يف عبد امللك بن مروانف قال :إن يكن هسنا
فعند هللا ثواب إحسانه ،وإن يكن مسيئا فلن يعجز هللا.
( )1مثبور :هالك أو مطرود من رمحة هللا.
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قال :فما تقول يفف قال :أنت بنفسك أعلم ،قال :بث يف علمك ،قال :إذا
أسوءك وال أسرك ،قال :بث .قال :نعم ،ظهر منك جور يف حد هللا ،وجرأة على
معاصيه بقتلك أولياء هللا ،قال :وهللا ألقطعنك قطعا ،وأفرقن أعضاءك عضوا عضوا.
قال :إذا تفسد علي دنياي ،وأفسد عليك آخرتك ،والقصاص أمامك .قال :الويل
لك من هللا ،قال :الويل ملن زحزح عن اجلنة وأدخل النار ،قال :اذهبوا به فاضربوا
عنقه ،قال سعيد :إين أشهدك إين أشهد أن ال إله إال هللا ،وأشهد أن همدا عبده
ورسوله ،أستحفظك هبا حىت ألقاك يوم القيامة.
فلما ذهبوا به ليقتل تبسم ،فقال له احلجاج :مم ضحكتف قال :من جرأتك
على هللا عز وجل ،فقال احلجاج :أضجعوه للذبح فأضجع فقال{ :إِِنين َو اج ْمت

ض} [األنعام .]21 :فقال :احلجاج :اقلبوا
َو ْج ِم لِلا ِيف فَطََر ال ا
ُ َم َوا ِ َواأل َْي َ
ظهره إىل القبلة ،فقرأ سعيد{ :فَاَيرنما ترولُوا فَرثَ اه وج اِ
اّلل} [البقرة.]119 :
َْ
َْ َ َ
ِ
ِ
يما َ ِعيد ْه َوِي ْنر َما ُنْ ِرجا ْه
فقال :كبُّوه على وجهه ،فقرأ سعيد{ :ي ْنر َما َخلَ ْقنَا ْه َوف َ

َات َيً أ ْخ َرى} [طه .]99 :فذبح من قفاه.

قال :فبلغ ذلك احلسن بن أيب احلسن البصري فقال :اللهم اي قاسم اجلبابرة اقسم
احلجاج ،فما بقي إال ثالث حىت وقع يف جوفه الدود فمات.
عن خلف بن خليفة ،عن أبيه ،قال :شهدت مقتل سعيد بن جبري ،فلما ابن
رأسه قال :ال إله إال هللا ،ال إله إال هللا ،مث قاهلا الثالثة فلم يتمها.
عن حيىي بن سعيد ،عن كاتب احلجاج ،يقال له يعلى ،قال :كنت أكتب
للحجاج ،وأان يومئذ غالم حديث السن ،فدخلت عليه يوما بعد ما قتل سعيد ابن
جبري ،وهو يف قبة هلا أربعة أبواب ،فدخلت مما يلي ظهره ،فسمعته يقول :ما يل
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ولسعيد بن جبريف فخرجت رويدا ،وعلمت إنه إن علم يب قتلين ،فلم ينشب
احلجاج بعد ذلك إال يسريا.
ويف رواية أخرى :عاش بعده مخسة عشر يوما ،ويف رواية :ثالثة أايم وكان يقول:
ما يل ولسعيد بن جبريف كلما أردت النوم أخذ برجلي.
عن عمرو بن ميمون ،عن أبيه قال :لقد مات سعيد بن جبري وما على األرض
أحد إال وهو حيتاج إىل علمه.
قال املؤلف :أسند سعيد بن جبري عن علي  ،وابن عمر ،وابن عمرو ،وأيب
موسى وابن املغفل ،وعدي بن حامت ،وأيب هريرة ،وغريهم ،وأكثر رواايته عن ابن
عباس.
 -9عمره يوم وفات  :وقتل يف سنة أربع وتسعني ،وقيل سنة خ وتسعني ،ويف
مدة عمره ثالثة أقوال :أحدها سبع ومخسون سنة ،وقد رويناها آنفا.
والثاين :تسع وأربعون سنة.
قال أبو نعيم الفضل بن دكني يف مجاعة ،والثالث :اثنتان وأربعون سنة .قاله علي
ابن املديين [صفة الصفوة.]13 -22 /4 :

( )1أي مل يلبث.
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املراجع يرتبة على حروف املعاه

 -1أحكام اجلنائز ،للشيي انصر الدين األلباين ،املكتب اإلسالمي ،بريوت،
الطبعة األوىل1411 ،هـ1131 /م.
 -0أخالق املسلم ،أ .د .وهبة الزحيلي ،دار الفكر ،سوراي ،الطبعة الرابعة،
1301هـ0221 /م.
 -4إعالم املوقعني عن رب العاملني ،حملمد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ،دار ابن
اجلوزي ،السعودية ،الدمام ،الطبعة األوىل1304 ،ه.
 -3بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز ،حملمد بن يعقوب
الفريوزآابدي ،اجملل األعلى للشؤون اإلسالمية ،القاهرة1419 ،هـ.
 -9تفسري القرآن العظيم ،للحافظ إمساعيل بن كثري ،دار الكتاب العريب،
بريوت ،الطبعة األوىل1300 ،ه0221 /م.
 -3سنن الرتمذي ،حملمد بن عيسى الرتمذي ،بيت األفكار الدولية ،جدة.
 -2اجلامع الصحيح ،حملمد بن إمساعيل البخاري ،بيت األفكار الدولية ،جدة،
1311ه1111 /م.
 -1اجلامع الصحيح ،ملسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ،بيت األفكار
الدولية ،جدة1311 ،ه1111 /م.
 -1جامع العلوم واحلكم ،لعبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي ،دار املعرفة،
بريوت.
 -12جامع املسائل ،لشيي اإلسالم ابن تيمية ،دار عامل الفوائد ،مكة املكرمة،
الطبعة الثانية1302 ،ه.
 -11شرح العقيدة الواسطية ،للدكتور صاحل بن فوزان ،وزارة األوقاف ،قطر،
1301ه0222 /م.
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الزهد والرقائق ،لعبد هللا بن املبارك ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،حتقيق:
حبيب الرمحن األعظمي.
الزهد والورع والعبادة ،لشيي اإلسالم ابن تيمية ،حتقيق :محاد سالمة،
وهمد عويضة ،مكتبة املنار ،األردن ،الطبعة األوىل1322 ،ه/
1112م.
سلسلة األحاديث الصحيحة ،للشيي انصر الدين األلباين ،املكتب
اإلسالمي ،بريوت1410 ،ه1120 /م.
سري أعالم النبالء ،مش الدين الذهيب ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة
التاسعة1314 ،ه1113 /م.
شرح النووي على مسلم ،ليحىي بن شرف النووي ،دار اخلري،بريوت،
الطبعة األوىل1313 ،ه1113 /م.
صحيح اجلامع الصغري ،للشيي انصر الدين األلباين ،املكتب اإلسالمي،
بريوت ،الطبعة الثالثة1321 ،ه1111 /م.
صفة الصفوة ،جلمال الدين ،أيب الفرج بن اجلوزي ،دار املعرفة ،بريوت،
الطبعة الثالثة1411 ،ه1121 /م.
عمدة احلفاظ ،ألمحد بن يوسف املعروف ابلسمني احلليب ،عامل الكتب،
بريوت ،الطبعة األوىل1313 ،ه1114 /م.
الفوائد ،حملمد بن أيب بكر بن القيم ،دار احلديث ،القاهرة ،الطبعة
األويل1303 ،ه1114 /م.
الفرقان لشيي اإلسالم ابن تيمية ،دار طويق ،الرايض ،الطبعة األوىل،
1313هـ1114 /م.
الكليات ،أليب البقاء أيوب بن موسى الكفوي ،مؤسسة الرسالة،
بريوت ،الطبعة الثانية1314 ،هـ1114 /م.
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لسان العرب ،البن منظور ،ترتيب يوسف خياط ،وندمي مرعسلي ،طبعة
لسان العرب ،بريوت ،الطبعة األوىل.
جملة البحوث اإلسالمية ،تصدر عن رائسة إدارة البحوث العلمية
واإلفتاء ،الرايض.
جمموعة املسلم يف التوبة والرتقي يف مدارج اإلميان ،لألستاذ الدكتور منري
البيايت ،دار النفائ  ،عمان ،الطبعة األوىل1303 ،هـ0223 /ه.
جمموع فتاوى شيي اإلسالم ابن تيمية ،مجع ابن قاسم ،نشر اململكة
العربية السعودية ،الطبعة األوىل.
اجملموع القيم ،البن القيم ،ملنصور بن همد املقرن ،دار طيبة ،الطبعة
األوىل1303 ،ه0229 /م.
خمتصر روضة العقالء ،البن حبان البسيت ،دار ابن حزم ،بريوت ،الطبعة
األوىل1311 ،ه1112 /م.
خمتصر الفتاوى املصرية ،لشيي اإلسالم ابن تيمية ،حتقيق :حامد الفقي،
دارب ابن القيم ،القاهرة ،الطبعة األوىل1431 ،ه1131 /م.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل،
1311ه1112 /م.
املطلع على أبواب املقنع ،حملمد ابن أيب الفتح احلنبلي ،املكتب
اإلسالمي ،بريوت1321 ،هـ1111 /م.
املفردات ،للحسني بن همد املعروف ابلراغب األصفهاين ،مكتبة
مصطفى البايب احلليب ،القاهرة1411 ،ه1131 /م.
اهلدية يف مواعظ اإلمام ابن تيمية ،حتقيق :سليم اهلاليل ،الطبعة األوىل،
1323ه.
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 -43موسوعة نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول  ،إشراف صاحل بن
عبد هللا بن محيد ،دار الوسيلة ،جدة ،الطبعة اخلامسة1301 ،ه/
0222م.
 -49الوابل الصيب من الكلم الطيب ،حملمد بن أيب بكر ،ابن قيم اجلوزية،
دار الدعوة ،القاهرة.
 -43الوصية الصغرى ،لشيي اإلسالم ابن تيميمة ،حتقيق :سليم اهلاليل،
الطبعة األوىل1323 ،ه.
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