
المسوة فً حٌاتنا... أسباب  مظاهر

( ٔج )وعبل

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

  هللا، أما بعد؛ 

فمد تَعدََّدت مظاهر المسوة فً حٌاتنا 

بطرٌمة ؼٌر مسبولة؛ مصدالًا لمول النبً 

ٌِْه َوَسلَّمَ - ٌَْن ٌََديِ : )-َصلَّى هللاُ َعلَ أَنَّ بَ

(، لٌََل: وَما اْلَهْرُج؟ لَاَل: ْرجَ السَّاَعِة اْلهَ 

ا نَْمتُُل اْْلَن؟ اْلَكِذُب َواْلمَتْلُ ) (، لَالُوا: أَْكثََر ِممَّ

ٌَْس بِمَتِْلكُُم اْلكُفَّاَر، َولَِكنَّهُ لَتْلُ لَاَل: ) إِنَّهُ لَ

ُجُل َجاَرهُ،  بَْعِضكُْم بَْعًضا َحتَّى ٌَْمتَُل الرَّ

هِ  َوٌَْمتَُل أََخاهُ، َوٌَْمتُلَ  هُ، َوٌَْمتَُل اْبَن َعّمِ (. َعمَّ

ِ! َوَمعَنَا عُمُولُنَا؟ لاَل: ) اَل. لَالُوا: سُْبَحاَن َّللاَّ

َماِن َحتَّى  إاِلَّ أَنَّهُ ٌَْنِزُع عُمُوَل أَْهِل ذَاكُم الزَّ

ٌَْس َعلَى  ٍء َولَ ًْ ٌَْحَسَب أََحُدكُْم أَنَّهُ َعلَى َش

ءٍ  ًْ وصححه )أخرجه أحمد وابن ماجه بنحوه، ( َش

، وصارت أخبار المتل بٌننا، وكذا األلبانً(

الَجرح واستعمال السبلح والضرب 

والتعذٌب حتى فً الخصومات الشخصٌة، 

فضبًل عن موالع التعذٌب فً أماكن 

لٌس فمط من -االحتجاز وأثناء التحمٌك 

أصحاب السلطان؛ بل فً تعامل الجماعات 

، -المسلحة بعضها مع بعض ومع المدنٌٌن

حوادث االؼتٌال والتفجٌر، والمتل  وكذلن

البَِشع. 

بل الحروب الظالمة نفسها، والتً ٌُمتل 

ةٌ هً أَربًَ  فٌها المبلٌٌن ألجل أن تكون أُمَّ

ٍة، وألجل أن ٌَعلو بعُض الناس على  ِمن أُمَّ

بعٍض وٌبؽً بعضهم على بعض على 

أسس العرلٌة الجاهلٌة، ٌَنصر الرجل 

على أساس  ِلعََصبٍَة وٌؽضب لعصبة، أو

المصالح االلتصادٌة، وألن ٌزداد األؼنٌاء 

األلوٌاء ِؼنَى، وٌَزداد الفمراء ضعفًا وفمًرا، 

ومرًضا، وجوًعا وعطًشا؛ هذه الحروب 

هً ِمن مظاهر المسوة البالؽة. 

وانتشار االؼتصاب والشذوذ الجنسً، 

واالعتداء على ُحُرمات الناس تحت تهدٌد 

المسوة فً السبلح، هو ِمن أعظم مظاهر 

 مجتمعاتنا وُحروبنا هذا الزمان.  

وهذه المظاهر لم تمتصر على األبدان 

واألسلحة؛ بل فً الكبلم أًٌضا، والذي بدأ 

ٌِْه َوَسلَّمَ -به النبً  حدٌثَه فً  -َصلَّى هللاُ َعلَ

(، اْلَكِذُب َواْلمَتْلُ تفسٌر الَهرج فمال: )

والكذب نوع من االعتداء والمسوة على 

ِلؾ، والذي ٌَستؽل الكذاب به طٌبة الُمَخا



نفسه وسذاجته، وكونَه ال ٌَفترض إال 

الصدق فٌَمن ٌحدثه حتى ٌوصل إلٌه 

المعلومة الكاذبة لٌضره بها أو ٌضر ؼٌره.  

-الكذب على رسول هللا  وأعظم ذلن َخَطًرا:

ٌِْه َوَسلَّمَ  َمْن َكذََب الذي لال: ) -َصلَّى هللاُ َعلَ

دً  ًَّ ُمتَعَّمِ أْ َمْمعََدهُ ِمَن النَّارِ َعلَ )متفك ( ا، فَْلٌَتَبَوَّ

.  علٌه، وهو حدٌث متواتر(

الشابعات التً تبلػ  وِمن أخطر ذلن:

اْلفاق، وٌترتب علٌها الفتن والثورات التً 

دون النظر إلى مآالتها من -صار مدحها 

بطولة وكرامة وعزة  -الخراب والدمار

بما  وانتفاضة للشعوب! وال ٌَعبؤ الكذابون

ٌُحِدثونه ِمن ُرعب وَهلَع وتروٌع للناس، 

بل وٌفرحون بعوالب كذبهم ِمن سفن 

الدماء وانتهان الحرمات. 

اللعن  وِمن مظاهر المسوة فً الكبلم:

َصلَّى -والسب والمذؾ والشتم، لال النبً 

ٌِْه َوَسلَّمَ  ِسبَاُب الُمْسِلِم فُسُوٌق، : )-هللاُ َعلَ

لَعُْن ، ولال: )علٌه()متفك ( َولِتَالُهُ كُْفر

لٌََْس ، ولال: ))متفك علٌه(( اْلُمْإِمِن َكمَتِْلهِ 

الُمْإِمُن بِالطَّعَّاِن َواَل اللَّعَّاِن َواَل الفَاِحِش َواَل 

.  )رواه أحمد الترمذي، وصححه األلبانً(( البَِذيءِ 

 -تعالى-أن هللا  وٌكفً لنعلم خطر الكلمة:

نٌن جلدة جعل عموبة كلمة المذؾ الجلد ثما

؛ إضافة -لرٌبة من عموبة الزانٌة والزانً-

إلى رد الشهادة أبًدا، والحكم علٌه 

بالفسوق، وجعَل هذه الجرٌمة من عبلمات 

إِنَّ النفاق وأسباب تدمٌر المجتمعات فمال: )

الَِّذٌَن ٌُِحبُّوَن أَْن تَِشٌَع اْلفَاِحَشةُ ِفً الَِّذٌَن 

ْنٌَا َواْْلِخَرِة آَمنُوا لَُهْم َعذَاٌب أَِلٌٌم فِ  ً الدُّ

ُ ٌَْعلَُم َوأَْنتُْم اَل تَْعلَُمونَ  ، ولال (9ٔ)النور:( َوَّللاَّ

ْفِن فً لصة اإلفن: ) إِنَّ الَِّذٌَن َجاُءوا بِاإْلِ

ا لَكُْم بَْل هَُو  عُْصبَةٌ ِمْنكُْم اَل تَْحَسبُوهُ َشرًّ

ٌٌْر لَكُْم ِلكُّلِ اْمِرٍئ ِمْنُهْم َما اْكتََسَب ِمنَ   َخ

ثِْم َوالَِّذي تََولَّى ِكْبَرهُ ِمْنُهْم لَهُ َعذَاٌب  اإْلِ

، ولال فً ؼضون ذلن: (ٔٔ)النور:( َعِظٌمٌ 

ْنٌَا ) ٌْكُْم َوَرْحَمتُهُ فًِ الدُّ ِ َعلَ َولَْواَل فَْضُل َّللاَّ

َواْْلِخَرِة لََمسَّكُْم فًِ َما أَفَْضتُْم فٌِِه َعذَاٌب 

 َ ْلِسنَتِكُْم َوتَمُولُوَن َعِظٌٌم * إِْذ تَلَمَّْونَهُ بِؤ

ٌَْس لَكُْم بِِه ِعْلٌم َوتَْحَسبُونَهُ  بِؤَْفَواِهكُْم َما لَ

ِ َعِظٌمٌ  . (٘ٔ-ٗٔ)النور:( َهٌِّنًا َوهَُو ِعْنَد َّللاَّ

والؽٌبة والنمٌمة من مظاهر المسوة فً 

الكبلم، ولمد لِعبَت وسابل التواصل 

االجتماعً أسوأ َدور فً نشر المسوة 

ر األمم وتُشمً  الكبلمٌة والكتابٌة التً تَُدّمِ

ألن المسوة عذاٌب لصاحبها لبل  الشعوب؛



-أن تكون عذابًا للمعتَدى علٌه، لال النبً 

ٌِْه َوَسلَّمَ  ُب الَِّذٌَن : )-َصلَّى هللاُ َعلَ إِنَّ هللَا ٌُعَذِّ

ْنٌَا بُوَن النَّاَس فًِ الدُّ .  )رواه مسلم(( ٌُعَذِّ

هر لسوة األلسنة، والتكفٌر أحد أخطر مظا

ٌِْه َوَسلَّمَ -لال النبً  إِذَا لَاَل : )-َصلَّى هللاُ َعلَ

ُجُل أِلَِخٌِه: ٌَا َكافُِر فَُهَو َكمَتِْلهِ  )رواه ( الرَّ

. البزار والطبرانً، وصححه األلبانً(

أما المسوة فً الملوب فهً أَْخَطر وأشد، 

وهً تشمل المسوة فً الجانب الدٌنً، 

حرٌؾ الَكِلم عن ت وأشد مظاهرها:

مواِضِعه، ونسبة ما لٌس ِمن الدٌن إلى 

الدٌن والشرع؛ إما لفًظا وإما معنى؛ وبهذا 

فت أدٌان وَكفَرت ألواٌم، لال  : -تعالى-ُحّرِ

فَبَِما نَْمِضِهْم ِمٌثَالَُهْم لَعَنَّاهُْم َوَجعَْلنَا لُلُوبَُهْم )

فُوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعهِ  َونَُسوا  لَاِسٌَةً ٌَُحّرِ

ُروا بِِه َواَل تََزاُل تَطَِّلُع َعلَى  ا ذُّكِ َحظًّا ِممَّ

َخابِنٍَة ِمْنُهْم إِالَّ لَِلٌبًل ِمْنُهْم فَاْعُؾ َعْنُهْم 

َ ٌُِحبُّ اْلُمْحِسنٌَِن . فَبَِما  َواْصفَْح إِنَّ َّللاَّ

نَْمِضِهْم ِمٌثَالَُهْم لَعَنَّاهُْم َوَجعَْلنَا لُلُوبَُهْم 

فُوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِه َونَُسوا  لَاِسٌَةً  ٌَُحّرِ

ُروا بِِه َواَل تََزاُل تَطَِّلُع َعلَى  ا ذُّكِ َحظًّا ِممَّ

َخابِنٍَة ِمْنُهْم إِالَّ لَِلٌبًل ِمْنُهْم فَاْعُؾ َعْنُهْم 

َ ٌُِحبُّ اْلُمْحِسنٌِنَ  -ٖٔ)المابدة:( َواْصفَْح إِنَّ َّللاَّ

ٔٗ) .

لسوة الملوب هً سبب أن  -سبحانه-وبٌََّن 

 تََسلُّط الشٌطان علٌها بالشبهات الُمِضلَّة،

بل ربما وصل األمر من شدة المسوة إلى 

أن ٌُوِهم الشٌطاُن َمن لَسا للبُه أن الرسول 

ٌِْه َوَسلَّمَ -أو النبً  لال شٌبًا  -َصلَّى هللاُ َعلَ

وهو لم ٌمله، وإنما هو تصدٌك الوهم الذي 

َوَما : )-تعالى-حصل بسبب الهوى، لال 

ٍ إِالَّ إِذَا  ًّ أَْرَسْلنَا ِمْن لَْبِلَن ِمْن َرسُوٍل َواَل نَبِ

 ُ ٌَْطاُن فًِ أُْمنٌَِّتِِه فٌََْنَسُخ َّللاَّ تََمنَّى أَْلمَى الشَّ

 ُ ُ آٌَاتِِه َوَّللاَّ ٌَْطاُن ثُمَّ ٌُْحِكُم َّللاَّ َما ٌُْلِمً الشَّ

ٌَْطاُن فِتْنَةً َعِلٌٌم َحِكٌٌم . ِلٌَْجعََل َما ٌُْلِمً  الشَّ

ِللَِّذٌَن فًِ لُلُوبِِهْم َمَرٌض َواْلمَاِسٌَِة لُلُوبُُهْم 

َوإِنَّ الظَّاِلِمٌَن لَِفً ِشمَاٍق بَِعٌٍد . َوِلٌَْعلََم 

الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِعْلَم أَنَّهُ اْلَحكُّ ِمْن َربَِّن 

 َ  لََهاِد فٌَُْإِمنُوا بِِه فَتُْخبَِت لَهُ لُلُوبُُهْم َوإِنَّ َّللاَّ

-ٕ٘)الحج:( الَِّذٌَن آَمنُوا إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌمٍ 

٘ٗ) .

ل كٌؾ َجَعل هللا  ِلٌَن للوب  -سبحانه-وتَؤَمَّ

المإمنٌن ِمن أهل العلم فً ممابلة لسوة 

بٌن الذٌن تسلَّط علٌهم  الكافرٌن الُمَكذِّ

الشٌطان؟!  

فتمع الِفتَن من الشن والرٌب ثم التكذٌب 

لما أنزل هللا بسبب هذه المسوة،  والكراهٌة

وعدم ِلٌن الملوب لما أَتَى به الوحً 



-المنزل؛ هو بسبب هذه المسوة، لال هللا 

َل أَْحَسَن اْلَحِدٌِث ِكتَابًا : )-عز وجل ُ نَزَّ َّللاَّ

ًَ تَْمَشِعرُّ ِمْنهُ ُجلُوُد الَِّذٌَن  ُمتََشابًِها َمثَانِ

ُجلُوُدهُْم َولُلُوبُُهْم إِلَى ٌَْخَشْوَن َربَُّهْم ثُمَّ تَِلٌُن 

ِ ٌَْهِدي بِِه َمْن ٌََشاُء  ِ ذَِلَن هَُدى َّللاَّ ِذْكِر َّللاَّ

ُ فََما لَهُ ِمْن َهادٍ  ، (ٖٕ)الزمر:( َوَمْن ٌُْضِلِل َّللاَّ

َعزَّ -لال هذا بعد أن ذكر َضَرر المسوة فمال 

ٌٌْل ِلْلمَاِسٌَِة لُلُوبُُهْم ِمْن ِذْكِر َّللاَِّ : )-َوَجلَّ   فََو

.  (ٕٕ)الزمر:( أُولَبَِن فًِ َضبَلٍل ُمبٌِنٍ 

ولذا كانت البَِدع والفتاوى الباطلة، 

واألحادٌث الموضوعة المكذوبة، عبلمة 

على المسوة فً الملوب؛ إذ هً من أعظم 

ولذا نجد أن ألسى الناس فً أسبابها؛ 

، أشد -بل وؼٌرهم-التعامل مع المسلمٌن 

ارج عن الناس بدعة، ومنهم َمن هو خ

الِملَّة: كالمرامطة، والباطنٌة، والعَلَِوٌٌّن، 

وولابعهم عبر الزمان معلومة أثناء 

استٌبلبهم على بلد هللا الحرام، ولتلهم 

الُحّجاج ورمً جثثهم فً ماء زمزم، 

َعزَّ -وتعطٌلهم هذه المناسن التً شرع هللا 

أن تَُإدَّى فً الجاهلٌة واإلسبلم، ثم  -َوَجلَّ 

لحجر األسود وأخذه إلى ببلدهم التبلعهم ا

عشرٌن سنة حتى ُردَّ إلى موضعه من بٌت 

هللا الحرام! 

وكذلن أثناء استٌبلء الفاطمٌٌن على مصر 

وارتكابهم فٌها الفظابع، ِمن َسْلخ جلود َمن 

َحذََّر منهم ِمن العلماء حتى رحمه الٌهودي 

الذي كان ٌَسلخه فمَتَلَه! 

ة المختلفة وكذلن كان العلوٌون فً األزمن

فً أواخر الدولة العثمانٌة.  

وكذلن ما ولع عبر الزمان فً ببلد الشام 

فً العصور المتؤخرة ِمن ألسى المذابح 

التً لادها العلوٌون؛ وما والعهم المعاصر 

األلٌم ببعٌٍد عن ذلن. 

الذٌن هم أشد  وَوِرثَهم فً ذلن الرافضة؛

ة وانتهاًكا  الناس بدعةً وتكفًٌرا لؤلُمَّ

ُرماتها؛ وما المسوة التً حدثت فً لح

سموط بؽداد على ٌد التتار وزعٌمهم 

"هوالكو" ِمن لَتِْل ملٌون وثمانمابة ألؾ 

ؼٌر ما لُتِل لبل -مسلم فً بؽداد وحدها 

إال ِمن  -ذلن فً البلدان والمدن المختلفة

جراء حمد الشٌعة وِؼلِّهم ولسوتهم، 

 ونصٌحتهم لهوالكو بمتل الخلٌفة واستباحة

بؽداد. 

وكذلن الخوارج التكفٌرٌون من أشد الناس 

لسوة فً سفكهم الدم الحرام وانتهاكهم 

وما ولع فً  حرمات المسلمٌن بتكفٌرهم؛



ببلد المسلمٌن فً زماننا فً العراق 

وسورٌا والٌمن ِمن عظٌم المتل والتعذٌب 

والخراب إال بحمد هاتٌن الطابفتٌن من أهل 

ة على البدع، وتحالفهم مع أعداء ا ألُمَّ

تدمٌرها وتدمٌر ببلدها. 

وال شن أن لسوة الملحدٌن الُمَشاِركٌن 

فإذا  لهإالء كانت من أشد أنواع المسوة؛

أردت أن تتؤمل لسوة الملحدٌن، فانظر إلى 

ما فعله الروس إبان دولة االتحاد 

السوفٌتً فً ببلد المسلمٌن؛ فالثورة 

البلشفٌة لامت على جثث عشرٌن ملٌونًا 

البشر، معظمهم من ببلد المسلمٌن، ِمن 

وكذا ما فعله "تٌتو" فً إلامة االتحاد 

؛ فمتل -الذي تحلل بعد ذلن-الٌوؼسبلفً 

خمسة مبلٌٌن من المسلمٌن فً البوسنة 

والهرسن، وبالً ببلد االتحاد، وكذا ما ولع 

فً ببلد المولاز أٌام "ستالٌن" وفً 

العصور الحدٌثة من أجل لهر هذه 

ذلن ما فعله الصٌنٌون فً الشعوب، وك

التركستان الشرلٌة لدًٌما وحدٌثًا؛ كل هذا 

ٌزٌد على ما َعِلَمه العالَم ِمن لسوة محاكم 

التفتٌش فً األندلس. 

الِؽّل والكراهٌة  وِمن لسوة الملوب:

-والبؽضاء؛ حالمة الدٌن كما لال النبً 

ٌِْه َوَسلَّمَ   . -َصلَّى هللاُ َعلَ

لة مماالتنا أسباب وعسى أن نبٌِّن فً سلس

إن -هذه المسوة الُمْفِرطة، وبٌان عبلجها 

.-شاء هللا 

  



مظاهر المسوة فً حٌاتنا... أسباب 

ٕ -وعبلج 

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

  هللا، أما بعد؛ 

-فبل زالت األحداث تتتابع كل أسبوع 

فً لضٌة المسوة  -مرة أو مرتٌن

ومظاهرها: 

ونه طفبًل!-هذا شاب بالػ  - ٌحاول  -ٌَُسمُّ

اؼتصاب امرأة شرٌفة عفٌفة؛ وحٌن أَبَت 

ولاَوَمته ودافعت عن شرفها وعرضها 

ذبحها، ثم ٌَُحاَكم كطفل! 

وهذا آخر ٌتحرش بفتاة وٌحاول االعتداء  -

علٌها، وٌحاول شاب شهٌم كرٌم أن ٌدافع 

عنها وٌنهاه عن ذلن؛ فٌتربص به وٌمتله، 

ن أٌام فً شهادة المٌبلد لبل الثامنة ثم تكو

عشرة مٌبلدٌة مانعة ِمن نزول العموبة 

التً ٌستحمها فً شرع هللا لصاًصا! 

وذان آخر ٌُدِمن المخدرات وٌَتَِّجر فٌها  -

وٌحمل السبلح، ثم ال ٌعالَب العموبة 

الزاجرة! 

وهذا آخر ٌؤمر شابٌن بالمفز من المطار  -

بالتسلٌم وهو ٌتحرن بسرعة، وٌهددهما 

وما أدران ما ذلن إن لم -إلى الشرطة 

حتى ٌسمط أحدهما صرٌعًا تحت  -ٌمفزا

عجبلت المطار! ولم ٌتذكر أن ابنه فً مثل 

ِسنِّه! والعجب أن الناس كانوا ٌتفرجون 

ولد عملت المسوة والسلبٌة عملهما حتى 

ال ٌوجد َمن ٌؤمر بالمعروؾ أو ٌنهى عن 

ًدا عن أي المنكر؛ ولو باللسان الهادئ مُ  َجرَّ

تؽٌٌر آخر! 

كم حاولنا فً منع  -سبحانه-ولمد علم هللا 

عاًما فً  8ٔالنص على أن سن الطفولة 

الدستور، مع مخالفة هذا إلجماع أهل العلم 

باعتبار اإلنسان بالؽًا بوجود االحتبلم، 

ولول الجمهور: وظهور عبلمات البلوغ، 

إنه حتى ولو لم ٌحدث االحتبلم أو 

، فإنه ٌحكم ببلوؼه عند بلوغ سن العبلمات

سنة هجرٌة، وأََصرَّ َمن أََصرَّ ولتها  ٘ٔ

على ألوال شاذة ال اعتبار بها فً سن الـ 

وهو عند َمن لال بها ِمن الشُذَّاذ ِمن  8ٔ

المنتسبٌن للعلم إذا لم تظهر العبلمات؛ 

ولٌس مع ظهورها وتؤكدها! 

َمن  وٌتحمل فساد المجتمع بهذه المسوة:

على إمضابها حتى صار تؽٌٌرها ِمن  أََصرَّ 



حتى اشتكى المضاء من -أصعب األمور 

؛ وما كان ذان إال إرضاًء ألهواء -وجودها

رت مجتمعاتهم،  رة التً دمَّ الؽربٌٌن الُمَدّمِ

وَعزَّ علٌهم أن تبمى مجتمعاتنا أبعد بدرجٍة 

ما عما وصلوا إلٌه من الجرٌمة والخراب! 

ٌعلم أن وال شن أن كل عاِلم منصؾ 

الخبلؾ الشاذ ال ٌُعتَدُّ به، وأن ما َخالَؾ 

ولهذا فهذه الموانٌن  اإلجماع ٌجب َردُّه؛

التً تَُرتِّب منع العموبات على البالؽٌن 

بحجة االستناد إلى سّنِ الطفولة فً 

الدستور تخالؾ الشرٌعة اإلسبلمٌة؛ وٌجب 

إبطالها دستورًٌّا بعد بطبلنها شرعًٌّا، وهً 

ومسبولٌة -لس النواب مسبولٌة مج

فً إعادة النظر فً هذه الموانٌن  -الجمٌع

ن ألرب تعدٌل دستوري  مع ضرورة تضمُّ

-تؽٌٌر سن الطفولة إلى المستمر علٌه 

ًٌّا  -شرعًٌّا وطبًٌّا وفسٌولوجًٌّا ووالعًٌا وِحّسِ

من اعتبار البلوغ وعبلماته هً التً تُبنى 

علٌها األحكام فً هذا الباب. 

لك بؤسباب ظاهرة المسوة وطرق أما ما ٌتع

عبلجها؛ فسنستعرض إن شاء هللا أكثر من 

سببًا كبًٌرا أدَّى إلى انتشار هذه  ٔٔ

الظاهرة، وكل سبب منها عبلُجه بتحصٌل 

ضده؛ إلزالة هذا السبب من المجتمع. 

أما األول:  

فترن وإهمال الصلوات والعبادات فً 

ل األجٌال الناشبة، بل فً كثٌٍر ِمن األجٌا

الحالً؛، شبابًا وكهواًل، رجااًل ونساًء؛ 

فانتشر ترن الصبلة، واإلفطار فً رمضان، 

وانتشر كذلن: إهمال األبوٌن أمر األوالد 

حتى تعودوا على ترن الصبلة والعبادات، 

ًدا  مع أن ترن صبلٍة واحدٍة ِمن بالػٍ تَعَمُّ

اها  أكبر من كل الكبابر، ومعصٌةٌ َسمَّ

ٌِْه َوَسلَّمَ َصلَّى هللاُ -رسول هللا  كفًرا  - َعلَ

-أعظم بكثٌٍر ِمن الكبابر دونها، لال النبً 

ٌِْه َوَسلَّمَ  ُجِل : )-َصلَّى هللاُ َعلَ ٌَْن الرَّ إِنَّ بَ

بَلةِ  ْرِن َواْلكُْفِر تَْرَن الصَّ ٌَْن الّشِ )رواه ( َوبَ

ٌْنَُهمُ ، ولال: )مسلم( ٌْنَنَا َوبَ العَْهُد الَِّذي بَ

بَلةُ، فَمَ  )رواه أحمد ( ْن تََرَكَها فَمَْد َكفَرَ الصَّ

، والترمذي والنسابً وابن ماجه، وصححه األلبانً(

ًدا، فَِإنَّهُ َمْن ولال: ) بَلَة ُمتَعَّمِ اَل تَتُْرِن الصَّ

 ِ ةُ َّللاَّ ًدا فَمَْد َبِربَْت ِمْنهُ ِذمَّ بَلَة ُمتَعَّمِ تََرَن الصَّ

صحٌح )رواه أحمد، ولال األلبانً: ( َوَرسُوِلهِ 

َمْن تََرَن َصبلَةَ العَْصِر فَمَْد ، ولال: )لؽٌره(

َمْن فَاتَتْهُ ، ولال: ))رواه البخاري(( َحبَِط َعَملُهُ 

.  )متفك علٌه(( اْلعَْصُر، فََكؤَنََّما ُوتَِر أَْهلَهُ َوَمالَهُ 

ورؼم أن جمهور العلماء ِمن أهل السُنَّة 

حملوا أحادٌث كفر تارن الصبلة على 



دون كفر" ولٌس على "الكفر الـ"كفر 

إال أن طابفة من علماء أهل السُنَّة  األكبر"؛

ٌرون تكفٌر تارن الصبلة كفًرا نالبًل عن 

الِملَّة بترن صبلٍة واحدة أو صبلتٌن 

مجموعتٌن أو ثبلث صلوات، ومع أننا 

مع -نرجح لول الجمهور؛ إال أن الخبلؾ 

اتفاق العلماء على أنه خبلؾ سابػ ال 

ٌبٌِّن لنا مدى تعظٌم  -فٌه المخاِلؾ ٌَُضلَّل

ة باتفالها ألمر الصبلة.  األُمَّ

مبٌنًا ِؼلظ ترن  -سُْبَحانَهُ َوتَعَالَى-ولال 

فََخلََؾ )الصبلة وارتباطه باتباع الشهوات: 

بَلةَ َواتَّبَعُوا  ِمْن بَْعِدِهْم َخْلٌؾ أََضاُعوا الصَّ

، (9ٌ٘م:)مر( الشََّهَواِت فََسْوَؾ ٌَْلمَْوَن َؼًٌّا

وال شن أن مرالبة هللا خمس مرات فً 

الٌوم واللٌلة تَمنع العبد من العدوان 

والمسوة، واالعتداء على اْلخرٌن، وِذكر 

هللا سبٌب ِلِلٌن الملب ورحمة اإلنسان 

بالَخلك وِرفمه بهم وِرلَّتِه علٌهم. 

ٌِْه َوَسلَّمَ -ولمد أََمر النبً   -َصلَّى هللاُ َعلَ

على  -ذكوًرا وإناثًا-األوالد  الوالدٌن بتعوٌد

ُمُروا أَْواَلَدكُْم فمال: ) الصبلة لبل البلوغ،

بَلِة َوهُْم أَْبنَاُء َسْبعِ ِسنٌَِن، َواْضِربُوهُْم  بِالصَّ

ٌْنَُهْم فًِ  لُوا بَ ٌَْها، َوهُْم أَْبنَاُء َعْشٍر، َوفَّرِ َعلَ

)رواه أحمد وأبو داود، ولال األلبانً: ( اْلَمَضاِجعِ 

؛ فٌجب على الوالدٌن كل ٌوم صحٌح(حسن 

خمس مرات "ابتداًء من الفجر فً ولتها" 

أمر األوالد بالصبلة فً ولتها وبشروطها 

وأركانها؛ وهذا ٌستلزم تعلٌمهم ذلن من 

الطهارة وستر العورات وؼٌرها، وهذا وإن 

لم ٌكن الطفل ُمَكلَّفًا إال أن الوالدٌن ُمَكلَّفان، 

د همبًل فً هذا وهما ٌؤثمان بترن األوال

األمر، وال شن أن الصبً والصبٌة إذا 

بؤداء  -دون عموبة-أُِمروا ثبلث سنٌن 

سنٌن هجرٌة  7الصبلة على ولتها من سن 

ولد -سنٌن  ٓٔمرات إلى سن  ٌ٘ومًٌّا 

ٌحتاج األمر فً السَّنَة الواحدة لعدة مرات 

؛ ال شن أن هذا ٌؽرس -حتى ٌإدٌها الطفل

لتعود علٌها؛ فإذا بلػ فٌه ُحبَّ الصبلة وا

سنٌن هجرٌة فكل  ٓٔالصبً والصبٌة 

صبلة ٌتركها ٌجب على الوالدٌن ضربه 

علٌها. 

وال ٌَظُنَّن ظانٌّ أن ذلن فٌه لسوة على 

فؤرحم الراحمٌن الطفل أو عنؾ ؼٌر مبرر؛ 

هو الذي شرع ذلن على لسان الرإوؾ 

ٌِْه َوَسلَّمَ -الرحٌم  ، وهل لو -َصلَّى هللاُ َعلَ

الوالدان أوالدهما همبًل فً باب  ترن

الدراسة وحضور المدارس وأداء الواجبات 

تكون  -ألن االطفال ٌإثرون اللعب واللهو-



حتى إذا وصلوا إلى -هذه شفمة ورحمة 

سن البلوغ جاهلٌن الهٌن العبٌن 

ٌَُصاِحبون المجرمٌن بكى الوالدان على 

؟!-ضٌاعهم 

وال شن أن الصبلة فً ذلن أوَجب وأحَصن 

للطفل والطفلة عن االنحراؾ فً مجال 

الفساد التً مظاهر المسوة من مبلمحها. 

ا بباب المسجد  ولمد سؤلُت مرةً عدًدا َمارًّ

بعد شروق الشمس من طبلب المرحلة 

اإلعدادٌة وأواخر االبتدابٌة ذاهبٌن إلى 

: َمن فٌكم -وكانوا نحو العشرٌن-مدرستهم 

واحٌد صلى الفجر؟ فلم ٌكن هنان إال طالٌب 

!-إن كانا لد َصَدلَا-أو طالبان  

بًا عن عدد َمن  سٌن وطبُلَّ وسؤلُت ُمَدّرِ

س فٌه أو  ٌَُصلًِّ فً الفصل الذي ٌَُدّرِ

ٌَدرس فٌه فؤكثرهم ال ٌَعرؾ؛ ألنه ال ٌَسؤل 

وال ٌَهتم! وَمن أجابنً كانت النسبة ُمفِزعة 

%!(، ٗ% أو ٕفً الضعؾ )حوالً 

سة % فً مدرٕ٘وأعلى نسبة كانت 

أعنً لد أوشن طبلبها -ثانوٌة أزهرٌة 

على تحمل مسبولٌة الدعوة إلى هللا َعزَّ 

ًسا واحًدا فاِضبًل -َوَجلَّ رسمًٌّا! ؛ إال أن ُمَدّرِ

فً مدرسة أزهرٌة لال لً: جمٌع األوالد 

ٌصلون؛ ثم استطَرد: ألنً كل حصة أَُكلِّمهم 

عن الصبلة، وهل أَدٌَّتم الصبلة أم ال، 

-بارن هللا فٌه-الفسحة للصبلة وآخذهم فً 

؛ وهذا ٌدلنا على أهمٌة دور المدرس 

اإلٌجابً أو السلبً فً هذه المضٌة؛ فؤصل 

التربٌة: التربٌة اإلٌمانٌة، والتربٌة 

الِعبَاِدٌَّة، والتربٌة السلوكٌة، والتربٌة 

األخبللٌة، كما دلت على ذلن وصٌة لممان 

فلن  البنه وهو ٌعظه كما بٌََّنَها المرآن؛

تنفعنا الشكوى مما نحن فٌه من مظاهر 

المسوة، ونحن لد أهملنا تربٌة أجٌالنا على 

أهم سبٍب ِلِلٌن الملب من ذكر هللا وإلامة 

الصبلة. 

وعلى اإلخوة الُمَصلٌِّن فً طرٌمهم إلى 

المسجد أن ٌَُحثُّوا الشباب الوالفٌن على 

نواصً الشوارع على الذهاب إلى المسجد 

فإن ذلن من  فً جماعة؛ ألداء الصبلة

فً -أعظم أسباب الهداٌة، وال بد أن نهتم 

الدعوة الفردٌة، وفً لوافل الدعوة، وفً 

خطب الجمعة، وفً وسابل التواصل 

 -االجتماعً، وفً المماطع التً ننشرها

بالتنبٌه على أهمٌة أداء الصبلة فً ولتها؛ 

ألنها سبب لمرالبة هللا َعزَّ َوَجلَّ أعظم 

بب لمنع المسوة فً عبللتنا سبٍب، وس



بَِربِّنا؛ والذي ٌُثمر منع المسوة فً 

معامبلتنا مع الناس. 

وهللا المستعان. 

  



مظاهر المسوة فً حٌاتنا... أسباب 

ٖ -وعبلج 

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

  هللا، أما بعد؛ 

فمن أخطر أسباب انتشار المسوة فً 

انتشار الفواحش،  المجتمعات:مجتمعٍ ِمن 

فً كتابه بٌن  -َعزَّ َوَجلَّ -ولد لرن هللا 

النهً عن المتل والنهً عن الزنا فً 

فً سورة  -تعالى-مواضع، كما لال 

َواَل تَْمتُلُوا أَْواَلَدكُْم َخْشٌَةَ إِْمبَلٍق اإلسراء: )

ا نَْحُن نَْرُزلُُهْم َوإٌَِّاكُْم إِنَّ لَتْلَُهْم َكاَن ِخْطبً 

نَا إِنَّهُ َكاَن فَاِحَشًة  َكبًٌِرا . َواَل تَْمَربُوا الّزِ

َم  َوَساَء َسبٌِبًل . َواَل تَْمتُلُوا النَّْفَس الَّتًِ َحرَّ

ُ إاِلَّ بِاْلَحكِّ  .  (ٖٖ-ٖٔ)اإلسراء:( َّللاَّ

َواَل تَْمتُلُوا )ولال سُْبَحانَهُ فً سورة األنعام: 

نَْرُزلُكُْم َوإٌَِّاهُْم َواَل  أَْواَلَدكُْم ِمْن إِْمبَلٍق نَْحنُ 

تَْمَربُوا اْلفََواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما بََطَن 

ُ إاِلَّ بِاْلَحّكِ  َم َّللاَّ َواَل تَْمتُلُوا النَّْفَس الَّتًِ َحرَّ

اكُْم بِِه لَعَلَّكُْم تَْعِملُونَ  . (ٔ٘ٔ)األنعام:( ذَِلكُْم َوصَّ

َن اَل ٌَْدُعوَن َوالَِّذٌ)ولال فً سورة الفرلان: 

ِ إِلًَها آَخَر َواَل ٌَْمتُلُوَن النَّْفَس الَّتًِ  َمَع َّللاَّ

ُ إاِلَّ بِاْلَحّكِ َواَل ٌَْزنُوَن َوَمْن ٌَْفعَْل  َم َّللاَّ َحرَّ

ذَِلَن ٌَْلَك أَثَاًما . ٌَُضاَعْؾ لَهُ اْلعَذَاُب ٌَْوَم 

. (9ٙ-8ٙ)الفرلان:( اْلِمٌَاَمِة َوٌَْخلُْد فٌِِه ُمَهانًا

وَمن تؤمل اْلٌات وتؤمل أحوال الناس وجد 

لتل األوالد من  أن أشد مظاهر المسوة؛

، أو خشٌة -أي لوجود الفمر فعلًٌّا-إمبلق 

لخوؾ وجوده وتولعه فً -إمبلق 

؛ ولذا ذكر سُْبَحانَهُ فً الفمر -المستمبل

الموجود رزق المخاطبٌن اْلباء لبل رزق 

(، أما فً كُْم َوإٌَِّاهُمْ َنْحُن نَْرُزلُ األوالد فمال: )

الخوؾ من الفمر فً المستمبل فذكر رزق 

َواَل تَْمتُلُوا األوالد لبل رزق اْلباء، فمال: )

(. أَْواَلَدكُْم َخْشٌَةَ إِْمبَلٍق نَْحُن نَْرُزلُُهْم َوإٌَِّاكُمْ 

وال شن أن لتل أوالد الزنا أضعاؾ لتل 

أوالد الزواج، وإضافة إلى الفمر المتولع 

 -ألنه ٌمحك البركة-بب انتشار الزنا بس

وال شن أن هذه  ٌكون المتل خوؾ العار،

الجرٌمة أعظم من لتل النفوس األخرى، 

والطفولة البرٌبة التً لم تعمل اإلثم، ثم 

التً تربطها مع الماتل رابطة البنوة التً 

عبللة الفطرٌة بٌن  -َعزَّ َوَجلَّ -جعلها هللا 

الِفَطر السلٌمة  الوالدٌن واألوالد تمنع فً

لتل األوالد أو أذٌتهم، ولكن لما كانت 

الفواحش انتكاًسا للفطرة وتبدٌبًل لها 



طمست أثرها فً للب اإلنسان حتى ٌتجرأ 

على لتل ولده الصؽٌر؛ ألن عبللة الجنس 

بناء -حٌن تصبح شهوة مجردة عن البناء 

تصبح أداة هدم وتدمٌر. -األسرة والفرد 

ن األمم والشعوب فً ولذا كان فسك كثٌر م

-هذا األمر سببًا لدمارهم وهبلكهم كما لال 

َوإِذَا أََرْدنَا أَْن نُْهِلَن لَْرًٌَة أََمْرنَا ) :-تعالى

ٌَْها اْلمَْوُل  ُمتَْرفٌَِها فَفََسمُوا فٌَِها فََحكَّ َعلَ

ْرنَاَها تَْدِمًٌرا ، ولد لَصَّ (ٙٔ)اإلسراء:( فََدمَّ

سابمة لصة لرى التارٌخ علٌنا فً األمم ال

دفنت بؤكملها تحت براكٌن ثابرة على 

كمرٌة مومباي -أوضاعهم فً الفواحش 

، ولد لَصَّ هللا علٌنا فً مواضع -المشهورة

من كتابه لصة لوم لوط، وكٌؾ كان 

هبلكهم بسبب الشهوة المحرمة التً ال 

وهً  -ألسرٍة وال لفردٍ -تحتمل البناء بحاٍل 

إتٌان الرجال.  

إلى جرٌمة إتٌان الذكور وترن ولد أضافوا 

مما ٌإدي إلى انتشار الشذوذ -أزواجهم 

اإلعبلن بهذه الفواحش  -بٌن النساء أًٌضا

: -تعالى-لال وفعلها أمام أعٌن الناس! 

َولُوًطا إِْذ لَاَل ِلمَْوِمِه أَتَؤْتُوَن اْلفَاِحَشةَ َوأَْنتُْم )

 أَبِنَّكُمْ ، ولال عنهم: )(ٗ٘)النمل:( تُْبِصُرونَ 

َجاَل َوتَْمَطعُوَن السَّبٌَِل َوتَؤْتُوَن فًِ  لَتَؤْتُوَن الّرِ

، فنوادٌهم (9ٕ)العنكبوت:( نَاِدٌكُُم اْلُمْنَكرَ 

وأماكن اجتماعاتهم كان معتاًدا فٌها كشؾ 

العورات وفعل الفواحش علنًا! كما ٌفعل 

الكفار والفجار فً زماننا فً حفبلت 

ها الجنس الجماعً التً زادوا األمر فٌ

بتصوٌر  -فً زماننا-سوًءا، وزادوا الببلء 

هذه المشاهد وعرضها على الموالع 

اإلباحٌة أو موالع التواصل؛ هذا الببلء 

الذي لم ٌسبك له نظٌر فً البشرٌة لبل 

ظهور وسابل التواصل، وانتشار الصور 

والفٌدٌوهات؛ ولٌسوا ٌؤتون الفاحشة وهم 

 ٌُبِصرون، بل والعالم ٌُبِصر! ومبلٌٌن

المشاهدات على الممطع الواحد؛ فكٌؾ 

بمبات المبلٌٌن من المماطع الفاضحة على 

عشرات األلوؾ من الموالع اإلباحٌة التً 

تخترق البٌوت وتخترق عمول الشباب 

وللوبهم وأبصارهم ببل ثمن مبذول إال 

تدمٌر المجتمعات وتخرٌب اْلدمٌة داخل 

اإلنسان؟! 

 فلذلن ٌسهل علٌهم المتل واالؼتصاب

واالعتداء للوصول إلى الؽاٌة الحمٌرة ثم 

إرادة التخلص من تبعاتها فً الدنٌا؛ 

وٌكون المتل بعد االؼتصاب أو بالممارسة 

الخبٌثة تحت تؤثٌر الخمر والمخدرات نهاٌة 



لرٌبة لمثل هذه العبللات، أو لتل األوالد 

مة لبل  الناشبٌن عن هذه العبللة الُمَحرَّ

الوالدة بالوأد أو  الوالدة باإلجهاض أو بعد

باإللماء فً المزابل وعلى لارعة الطرٌك 

أو أبواب المساجد، فً مشهد فظٌع من 

أشد مظاهر المسوة! 

وٌؤتً زنا المحارم كصورة ممٌتة فظٌعة 

إذ ٌستؽل الُمجِرم أسمى  من اإلجرام؛

ة أو األخوة أو -العبللات اإلنسانٌة  كاألُبُوَّ

ة أو األمومة فُطر اإلنسان  وهً التً -البُنُوَّ

لٌتحمك -على تجردها عن الشهوة الجنسٌة 

؛ فٌستؽلها -كمال الرعاٌة والحفظ والعناٌة

المجرم لتسهٌل ارتكاب جرٌمته لضعؾ 

الطرؾ اْلخر أو عجزه أو سذاجته أو 

رؼبته وحرصه على الستر؛ ولذا كانت 

العموبة الُمؽَلَّظة شرًعا فً زنا المحارم 

هذا الممت كما  بتََحتُّم المتل للتخلص من

َواَل فً كتابه فمال: ) -َعزَّ َوَجلَّ -وصفه هللا 

تَْنِكُحوا َما نََكَح آبَاُإكُْم ِمَن النَِّساِء إاِلَّ َما لَْد 

( َسلََؾ إِنَّهُ َكاَن فَاِحَشةً َوَمْمتًا َوَساَء َسبٌِبلً 

؛ فكٌؾ باألب مع ابنته أو األم (ٕٕ)النساء:

هً أبشع مع ابنها أو األخ مع أخته؟! ف

ٌِْه -وأممَت، ولد أرسل النبً  َصلَّى هللاُ َعلَ

بعض أصحابه براٌٍة فؤَمَره أن ٌمتل  -َوَسلَّمَ 

س ماله.  رجبًل نكح امرأة أبٌه وأن ٌخّمِ

عموبة  -سُْبَحانَهُ َوتَعَالَى-ولمد جعل هللا 

الزنا من أشد العموبات؛ فحد الزانٌة 

 والزانً ؼٌر المحصنٌن ذكره هللا فً كتابه

ا، فمال: انًِ فَاْجِلُدوا كُلَّ ) نصًّ انٌَِةُ َوالزَّ الزَّ

َواِحٍد ِمْنُهَما ِمابَةَ َجْلَدٍة َواَل تَؤُْخْذكُْم بِِهَما 

 ِ ِ إِْن كُْنتُْم تُْإِمنُوَن بِاَّللَّ َرأْفَةٌ فًِ ِدٌِن َّللاَّ

َواْلٌَْوِم اْْلِخِر َوْلٌَْشَهْد َعذَابَُهَما َطابِفَةٌ ِمَن 

، وأما المحَصن (ٕ)النور:( ٌنَ اْلُمْإِمنِ 

وهما كل َمن وطؤ فً نكاح -والمحَصنة 

-فمد بٌََّن النبً  -شرعً صحٌح ولو مرة

ٌِْه َوَسلَّمَ  فً سُنَّته حده، فمال:  -َصلَّى هللاُ َعلَ

ُ لَُهنَّ ) ُخذُوا َعنًِّ ُخذُوا َعّنًِ، لَْد َجعََل َّللاَّ

ًُ َسنٍَة، َسبٌِبًل، اْلبِْكُر بِاْلبِْكِر َجْلُد ِما بٍَة َونَْف

ْجمُ  ِِّب َجْلُد ِمابٍَة َوالرَّ ُِّب بِالثٌَّ )رواه ( َوالثٌَّ

.  مسلم(

وهو فعل -أما الشذوذ الجنسً مع الرجال 

َصلَّى -لمول النبً  فَحدُّه المتل؛ -لوم لوط

ٌِْه َوَسلَّمَ  َمْن َوَجْدتُُموهُ ٌَْعَمُل َعَمَل : )-هللاُ َعلَ

( وا اْلفَاِعَل، َواْلَمْفعُوَل بِهِ لَْوِم لُوٍط، فَاْلتُلُ 

)رواه أحمد وأصحاب السنن، والحاكم فً المستدرن 

ولال: "هذا حدٌث صحٌح اإلسناد، ولم ٌخرجاه"، 



، وأما بٌن النساء فؤكثر وصححه األلبانً(

العلماء على التعزٌر البلٌػ. 

وما انتشار حوادث المتل واالؼتصاب إال 

من بسبب انتشار ممدمات الفواحش؛ 

الموالع اإلباحٌة التً ٌجب منعها وحجبها، 

وعموبة َمن ٌنشرها أو ٌستعملها؛ 

 -على األلل-والسُّلطات لو أرادت لفَعَلَت أو 

لَلَّلَت، فإذا أرادت عالبت، فنسؤل هللا أن 

ٌهدي المسبولٌن للمٌام بواجبهم. 

فتح باب العبللة بٌن ومن أعظم األسباب: 

واج باسم الرجل والمرأة خارج إطار الز

الصدالة، ولد َحذَّر هللا من السفاح واتخاذ 

وهم أصدلاء الممارسة الجنسٌة -األخدان 

 & boy-friendكما ٌسمى فً زماننا: "

girl-friend ُمْحِصنٌَِن : )-تعالى-"، ولال

ٌَْر ُمَسافِِحٌَن َواَل ُمتَِّخِذي أَْخَدانٍ  ( َؼ

ٌْرَ : )-تعالى-، ولال (٘)المابدة:  ُمْحَصنَاٍت َؼ

؛ (ٕ٘)النساء:( ُمَسافَِحاٍت َواَل ُمتَِّخذَاِت أَْخَدانٍ 

أعنً السفاح العلنً أو الزنا -فكبل الفعلٌن 

جرٌمة من أعظم  -مع الصدٌك والصدٌمة

الكبابر. 

وال شن أن التبرج من أعظم ممدمات 

انتشار الفواحش التً تإدي إلى االؼتصاب 

والمتل واإلجهاض، ولتل األوالد؛ ولذا كان 

: -تعالى-ٌر الشرع من التبرج كما لال تحذ

َج اْلَجاِهِلٌَِّة اأْلُولَى) ْجَن تَبَرُّ ( َواَل تَبَرَّ

صلى هللا علٌه -، ولال النبً (ٖٖ)األحزاب:

ِصْنفَاِن ِمْن أَْهِل النَّاِر لَْم أََرهَُما، : )-وسلم

لَْوٌم َمعَُهْم ِسٌَاطٌ َكؤَْذنَاِب اْلبَمَِر ٌَْضِربُوَن بَِها 

اَس، َونَِساٌء َكاِسٌَاٌت َعاِرٌَاٌت ُمِمٌبَلٌت النَّ 

َماببَِلٌت، ُرُءوسُُهنَّ َكؤَْسنَِمِة اْلبُْخِت اْلَمابِلَِة، 

اَل ٌَْدُخْلَن اْلَجنَّةَ، َواَل ٌَِجْدَن ِرٌَحَها، َوإِنَّ 

)رواه ( ِرٌَحَها لٌَُوَجُد ِمْن َمِسٌَرِة َكذَا َوَكذَا

.  مسلم(

ر؛ ألنه ٌإدي إلى فالتبرج كبٌرة من الكباب

زنا أعضاء الجسم الذي هو ممدمة 

َ : )-ملسو هيلع هللا ىلص-لال النبً  الفاحشة الكبرى، إِنَّ َّللاَّ

نَا أَْدَرَن ذَِلَن  َكتََب َعلَى اْبِن آَدَم َحظَّهُ ِمَن الّزِ

ٌِْن: النََّظُر، َوِزنَا اللَِّساِن:  اَل َمَحالَةَ؛ فَِزنَا اْلعَ

ْفُس: تََمنَّى َوتَْشتَِهً، َواْلفَْرُج: اْلَمْنِطُك، َوالنَّ 

بُهُ  ُق ذَِلَن أَْو ٌَُكذِّ . وفً )متفك علٌه(( ٌَُصّدِ

رواٌات أخرى: )واألذن تزنً وزناها 

السمع، والٌد تزنً وزناها البطش 

جل تزنً وزناها المشً،  >اللمس<، والّرِ

والفم ٌزنً وزناه المبل، واللسان ٌزنً 

وى وٌتمنى، وزناه الكبلم، والملب ٌه

به"، والدعوة  ق ذلن أو ٌَُكذِّ والفرج ٌَُصّدِ



م من  إلى الحجاب ونبذ االختبلط الُمَحرَّ

أعظم أسباب حماٌة المجتمع وإبعاده عن 

سبب عظٌم من أسباب الهبلن. 

نسؤل هللا العافٌة. 

  



مظاهر المسوة فً حٌاتنا... أسباب 

ٗ -وعبلج 

العصبٌة الجاهلٌة 

كتبه/ ٌاسر برهامً 

د هلل، والصبلة والسبلم على رسول الحم

هللا، أما بعد؛  

فمن أكبر أسباب المسوة والنزاع عبر 

م  الزمان: العصبٌة الجاهلٌة التً تمّسِ

ُحبًّا وبُؽًضا، ووالًء وعداًء، وإكراًما -الناس 

على أساس العابلة والمبٌلة، أو  -وإهانة

الطابفة، أو اإلللٌم، أو اللون، أو الِعرق، أو 

أو الوطن أو المومٌة؛ دون نظر  المذهب،

إلى التموى، دون نظٍر إلى التفرٌك بٌن 

الحك والباطل، والعدل والظلم وفك ما 

أنزله هللا من الكتاب لٌحكم بٌن الناس فٌما 

َكاَن النَّاُس : )-تعالى-اختلفوا فٌه، كما لال 

ِرٌَن  ُ النَّبٌٌَِِّن ُمبَّشِ ةً َواِحَدةً فَبَعََث َّللاَّ أُمَّ

ْنِذِرٌَن َوأَْنَزَل َمَعُهُم اْلِكتَاَب بِاْلَحّكِ ِلٌَْحكَُم َومُ 

ٌَْن النَّاِس فٌَِما اْختَلَفُوا فٌِِه َوَما اْختَلََؾ فٌِِه  بَ

إاِلَّ الَِّذٌَن أُوتُوهُ ِمْن بَْعِد َما َجاَءتُْهُم اْلبٌَِّنَاُت 

ُ الَِّذٌَن آَمنُوا ِلَما  ٌْنَُهْم فََهَدى َّللاَّ بَْؽًٌا بَ

ُ ٌَْهِدي َمْن اخْ  تَلَفُوا فٌِِه ِمَن اْلَحّكِ بِِإْذنِِه َوَّللاَّ

.  (ٖٕٔ)البمرة:( ٌََشاُء إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌمٍ 

ةً َواِحَدةً ) -(: أي: فاختلفوا َكاَن النَّاُس أُمَّ

ُ النَّبٌٌَِِّن ، )-كما فً اْلٌات األخرى فَبَعََث َّللاَّ

ِرٌَن َوُمْنِذِرٌنَ  م الرسل (؛ وذلن لٌحكُمبَّشِ

-بٌنهم بما أنزل هللا من الكتاب، ولال 

ٌَا أٌََُّها النَّاُس إِنَّا : )-سبحانه وتعالى

َخلَْمنَاكُْم ِمْن ذََكٍر َوأُْنثَى َوَجعَْلنَاكُْم شُعُوبًا 

ِ أَتْمَاكُْم  َولَبَابَِل ِلتَعَاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمكُْم ِعْنَد َّللاَّ

َ َعِلٌٌم َخبٌِرٌ  . (ٖٔالحجرات:)( إِنَّ َّللاَّ

َ ) :-ملسو هيلع هللا ىلص-ولال النبً  لَْد  -َعزَّ َوَجلَّ -إِنَّ َّللاَّ

أَْذَهَب َعْنكُْم عُبٌَِّّةَ اْلَجاِهِلٌَِّة، َوَفْخَرَها بِاْْلبَاِء 

، أَْنتُْم بَنُو آَدَم َوآَدمُ  ًٌّ ، َوفَاِجٌر َشِم ًٌّ ُمْإِمٌن تَِم

َرهُْم بِؤَْلَواٍم، إِنََّما ِمْن تَُراٍب، لٌَََدَعنَّ ِرَجاٌل فَخْ 

هُْم فَْحٌم ِمْن فَْحِم َجَهنََّم، أَْو لٌََكُونُنَّ أَْهَوَن 

ِ ِمَن اْلِجْعبَلِن الَّتًِ تَْدفَُع بِؤَْنِفَها  َعلَى َّللاَّ

، )رواه أحمد وأبو داود، وحسنه األلبانً(( النَّتِنَ 

اِحٌد، ٌَا أٌََُّها النَّاُس، أاََل إِنَّ َربَّكُْم وَ ولال: )

ٍ َعلَى  ًّ َوإِنَّ أَبَاكُْم َواِحٌد، أاََل اَل فَْضَل ِلعََرِب

ٍ، َواَل أَْحَمَر  ًّ ٍ َعلَى َعَرِب ًّ ٍ، َواَل ِلعََجِم ًّ َعَجِم

َعلَى أَْسَوَد، َواَل أَْسَوَد َعلَى أَْحَمَر، إاِلَّ 

)رواه أحمد، ولال األلبانً: صحٌح ( بِالتَّْمَوى

.  لؽٌره(



الذي هو -تماء الشرن اوالتموى أساسها: 

أعظم سبب لؽضب هللا وعمابه فً الدنٌا 

، فبل ٌكون ُمتَِّمًٌا َمن َكذَّب -واْلخرة

ورسله، أو كفر بكتبه أو بؤحٍد ِمن   هللا

رسله. 

ولؤلسؾ تََرن الناس هذه الدابرة اإلنسانٌة 

حبة الواسعة للحب والبؽض،  الحمٌمٌة، الرَّ

ه والوالء والعداء؛ التً هً رابطة ال توجُّ

إلى الخالك الواحد بالعبادة وتصدٌك جمٌع 

تََركوا تلن الروابط التً خلمها هللا  رسله؛

لتكون سببًا للتعاون على البر والتموى ال 

على اإلثم والعدوان، فجعلها شٌاطٌن 

اإلنس والجن سببًا للفرلة والبؽً 

ة  والعدوان، والتعالً والِكبر؛ كً تكون أُمَّ

ة بؽٌر َحّكٍ أنزله هللا؛ إنما هً أَربَى ِمن أُمَّ 

بمجرد االنتماء إلى العابلة التً ٌَنتسب 

إلٌها اإلنسان، أو المبٌلة التً نشؤ فٌها، أو 

الطابفة والِعرق الذي هو منه، أو اللون 

الذي ٌظهر على بشرته، أو األرض التً 

ٌسكن علٌها، أو الموم الذٌن هو منهم، أو 

المذهب الذي ٌنتمً إلٌه! 

ب  ولنتؤمل حوادث الثؤر والمتل الذي ٌخّرِ

الببلد والمرى التً كانت تعٌش فً أماٍن 

بسبب -ورؼٍد من العٌش، فإذا بها تتحول 

إلى حرٍب بٌن أهل البلد  -الثؤر الجاهلً

الواحد، والمصالح الواحدة، والدٌن الواحد.  

ولد ازداد األمر سوًءا بترن تطبٌك شرع 

المتٌل الذي ٌملكه أولٌاء -هللا بالمصاص 

ِمن الماتل بعٌنه دون َمن لم ٌشارن فً 

المتل ِمن عابلته، بعد ثبوت البٌنة أو 

االعتراؾ، مع فتح باب العفو والصفح عنه 

ألولٌاء المتٌل؛ ال للمجتمع أو الماضً، 

وهذا العفو والصفح والصلح ٌكون على 

ٌَا أٌََُّها ): -تعالى-كما لال  -الدٌة أو مجانًا

ٌْكُُم اْلِمَصاُص فًِ اْلمَتْلَى  الَِّذٌَن آَمنُوا كُتَِب َعلَ

اْلُحرُّ بِاْلُحّرِ َواْلعَْبُد بِاْلعَْبِد َواأْلُْنثَى بِاأْلُْنثَى 

ٌء فَاتِّبَاعٌ  ًْ ًَ لَهُ ِمْن أَِخٌِه َش فََمْن عُِف

ٌِْه بِِإْحَساٍن ذَِلَن تَْخِفٌٌؾ  بِاْلَمْعُروِؾ َوأََداٌء إِلَ

َمِن اْعتََدى بَْعَد ذَِلَن فَلَهُ ِمْن َربِّكُْم َوَرْحَمةٌ فَ 

َعذَاٌب أَِلٌٌم . َولَكُْم فًِ اْلِمَصاِص َحٌَاةٌ ٌَا 

-78ٔ)البمرة:( أُوِلً اأْلَْلبَاِب لَعَلَّكُْم تَتَّمُونَ 

ٔ79)  .

-ثم تحول الناس عن شرع هللا فً ذلن 

إلى المانون الوضعً األوروبً  -المصاص

تمع، الذي ٌَرى المتل والجرح حمًّا للمج

مع أن ولٌس ألهل المتٌل أو الجرٌح؛ 

الفطرة السلٌمة تجزم بؤن هذا الحك ِمن 

ألَصك الحموق بَوَرثة المتٌل، وهم أكثر َمن 



تضرر بمتله، وتجزم بتعلُّك حك الجرح 

بالجرٌح نفسه وهو المتضرر األول، ثم 

أؼلك المانون الوضعً المؤخوذ من 

تشرٌعات أوروبا الجاهلٌة باب العفو 

صفح، وجعل مجرد تخفٌؾ العموبة دون وال

إلؽابها للماضً دون ؼٌره، مع اشتراط 

شروط ما أنزل هللا بها من سلطان إلٌماع 

. -كاإلصرار والترصد-حكم اإلعدام  

مع أن الشرع لم ٌشترط فً المصاص إال 

العمد، والمتل بما ٌمتل ؼالبًا؛ فؤدَّى هذا 

االنحراؾ إلى تحول المجنً علٌهم إلى 

ِمن  -ولؤلسؾ على الطرٌمة الجاهلٌة- الثؤر

لتل أي فرٍد عظٌِم المدر فً عابلة الماتل، 

ولو لم ٌكن له أي مشاركة أو رأي أو 

بل كان ربما ناهًٌا عن المتل،  تحرٌض!

ًرا ِمن َمؽَبَّتِه، ولكنه ٌُمتل؛ ألنه كبٌر  ُمَحذِّ

العابلة وشهٌرها وشرٌفها! وال حول وال 

من مظاهر المسوة  لوة إال باهلل؛ فكان ذلن

الفظٌعة التً ال تَُحلُّ إال بتطبٌك شرع هللا، 

وترن العصبٌة الجاهلٌة التً َوَضعت 

لواعد خارج شرع هللا فً الرابطة بٌن 

الناس. 

ولو تؤملنا على المستوى األوسع؛ لوجدنا 

أن أعظم وجوه المسوة كانت بسبب 

العصبٌة الجاهلٌة؛ فحروب االحتبلل لنهب 

الضعٌفة واستعباد أهلها ثروات الدول 

الذي -كانت بسبب عصبٌة الرجل األبٌض 

هو عندهم "اإلنسان"؛ فإذا لالوا حموق 

اإلنسان فهً حموق اإلنسان األبٌض 

، أما األسود أو -األوروبً واألمرٌكً

ن فهو ُخِلك لٌكون عبًدا  األصفر أو الُملَوَّ

لدى األبٌض! 

ولمد كان للٌهود من هذه الجاهلٌة أكبر 

ب؛ إذ كان تعصبهم للجنس اإلسرابٌلً نصٌ

واعتباره سٌد العالم، وإنما ٌَشترطون 

وال  النسب والوالدة ألم إسرابٌلٌة ٌهودٌة،

ٌَملن اإلنسان إذا لم ٌُولَد كذلن أن ٌرتفع 

وٌتساوى مع بنً إسرابٌل؛ فإن أبناء حام 

فً اعتمادهم ُخلموا لٌكونوا عبٌد العبٌد 

ل السامٌٌن! لسادة سادتهم من بنً إسرابٌ

وما احتبلل فلسطٌن إال صورة من صور 

هذه العصبٌة الجاهلٌة ضد المسلمٌن 

، -فً زعمهم-والعرب أبناء األََمة المملوكة 

مع أنهم هم الذٌن آووا الٌهود ومنعوا 

عنهم االضطهاد فً المشرق والمؽرب عبر 

كردود فعل لهذا المدر -العصور، ثم ظهرت 

ات أخرى ضد عصبٌ -من الكراهٌة الهابلة

الٌهود، وضد ؼٌرهم. 



ولو نظرنا إلى دوافع الحرب العالمٌة 

الثانٌة التً أزهمت أرواح عشرات المبلٌٌن 

من البشر، ؼٌر مبات المبلٌٌن من 

الجرحى، وتخرٌب المدن والببلد بؤسرها؛ 

لعلمنا أن عصبٌة علو الجنس اْلري 

والتً ال -الجرمانً لدى النازٌة األلمانٌة 

ة فً كثٌٍر ِمن النفوس عندهم تزال مشتعل

والتً ترٌد أن تستعبد كل األجناس 

هً السبب الربٌسً فً هذا  -األخرى

الخراب والدمار والمسوة. 

ملٌونًا من  ٓ٘ٔولو تؤملنا إبادة نحو 

ة بؤسرها!-الهنود الحمر  ؛ لوجدنا أن -أُمَّ

السبب هو إرادة علو الرجل األبٌض، ثم 

ولد -ٌمٌا حمبلت استعباد الرلٌك من أفر

؛ -خلمهم هللا وولدتهم أمهاتهم أحراًرا

فنُِملوا لسًرا بؤبشع صورة وألساها إلى 

روها بالمهر والظلم  األرض الجدٌدة؛ لٌعّمِ

والتعذٌب، ومسخ الهوٌة؛ فلو تؤملنا ذلن 

لعلمنا خطورة هذا السبب من أسباب أبشع 

أنواع المسوة. 

وما ظهر كرّدٍ -ولمد كانت العصبٌة التركٌة 

أواخر الدولة  -عل لها من المومٌة العربٌةف

العثمانٌة أحد األسباب الربٌسٌة فً 

انهٌارها، والتً إنما حظٌت عند نشؤتها 

لمٌامها  بمنزلٍة فً للوب المسلمٌن؛

ال -بالجهاد فً سبٌل هللا إلعبلء كلمة الدٌن 

، ثم لما تحولت إلى هذه -الجنس التركً

افة إضافة إلى الخر-العصبٌة الجاهلٌة 

واالنحراؾ العمدي، ومحاربة دعوات 

كانت هذه أسبابًا فً هزٌمتها  -اإلصبلح

والثورة ضدها، ولو بالتحالؾ مع أعداء 

 -من اإلنجلٌز والفرنسٌٌن وؼٌرهم-األمة 

الذٌن احتلوا معظم ببلد المسلمٌن. 

اها االحتبلل  وال تزال آثار العصبٌة التً نَمَّ

، الؽربً لببلدنا بٌن العرب والفرس

والعرب والكرد، والترن والكرد، والعرب 

والترن، من أعظم أسباب الحروب الماسٌة، 

والتً تُعانًِ الطابفة المؽلوبة الممهورة 

ألوانًا من اإلهانة  -أًٌّا َمن كانت-فٌها 

واإلذالل. 

هذا وال ٌزال التعصب والتشٌع الكاذب ألهل 

البٌت هو السبب الربٌسً ألبشع مظاهر 

ان والعراق، وسورٌا ولبنان المسوة فً إٌر

 والٌمن، وأجزاء من الجزٌرة العربٌة،

والحروب المدمرة التً تَُشن على خلفٌة 

أحداث ولعت منذ أكثر من ألؾ سنة ؼٌَُِّرت 

عن وجهها، وكُِذب فٌها، وأضٌؾ إلٌها ما 

لٌس منها؛ لمجرد تهٌٌج العصبٌة ضد أهل 



السُنَّة وبث روح االنتمام منهم بزعم أنهم 

ذٌن لَتَلوا الحسٌن وآل البٌت، وهم لم ال

ٌجنوا فً حمٌمة األمر أي جناٌة على 

الشٌعة فضبًل عن أبمة أهل البٌت الذٌن هم 

من أبمة أهل السُنَّة ٌُِجلُّونهم وٌحبونهم 

وٌحترمونهم وٌعرفون فضلهم وٌَتبرأون 

ممن لتلهم وآذاهم أو تبرأ منهم، ومع ذلن 

نرى،  فالعمى والعصبٌة هً السبب فٌما

وما الحروب الصلٌبٌة المدٌمة والحدٌثة 

وؼزوات التتار لببلد اإلسبلم إال صورة من 

صور العصبٌة الجاهلٌة. 

والعبلج لهذا السبب الخطٌر من أسباب 

-ٌتمثل فً االمتثال ألمر هللا  المسوة:

بالحب فً هللا والبؽض فً  -سُْبَحانَهُ َوتَعَالَى

له، وترن هللا، والوالء هلل والعداء من أج

العصبٌة الجاهلٌة، وتربٌة األجٌال على 

ٌِْه -تحرٌمها، كما لال النبً  َصلَّى هللاُ َعلَ

ٌٍَّة ٌَْؽَضُب : )-َوَسلَّمَ  َوَمْن لَاتََل تَْحَت َراٌٍَة ِعّمِ

ِلعََصبٍَة، أَْو ٌَْدعُو إِلَى َعَصبٍَة، أَْو ٌَْنُصُر 

.  رواه مسلم()( َعَصبَةً، فَمُتَِل، فَِمتْلَةٌ َجاِهِلٌَّةٌ 

وال بد من تعمٌك روح اإلنسانٌة المابمة 

ٌَا أٌََُّها النَّاُس اتَّمُوا َربَّكُمُ ) على التموى:

الَِّذي َخلَمَكُْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََك ِمْنَها 

َزْوَجَها َوبَثَّ ِمْنُهَما ِرَجااًل َكثًٌِرا َونَِساًء 

َ الَِّذي تََساَءلُو َن بِِه َواأْلَْرَحاَم إِنَّ َواتَّمُوا َّللاَّ

ٌْكُْم َرلٌِبًا َ َكاَن َعلَ . (ٔ)النساء:( َّللاَّ

وال بد من ترن الفخر باألحساب والطعن 

فً األنساب واحتمار الناس وازدرابهم على 

صلى -أساس جنسهم أو لونهم لال النبً 

تًِ ِمْن أَْمِر : )-هللا علٌه وسلم أَْربٌَع فًِ أُمَّ

: اْلفَْخُر فًِ اْلَجاِهِلٌَِّة، الَ   ٌَتُْركُونَُهنَّ

اأْلَْحَساِب، َوالطَّْعُن ِفً اأْلَْنَساِب، 

.  )رواه مسلم(( َوااْلْستِْسمَاُء بِالنُُّجوِم، َوالنٌَِّاَحةُ 

نسؤل هللا أن ٌكؾ عن المسلمٌن كلَّ سوٍء 

  وأذى.

  



مظاهر المسوة فً حٌاتنا أسباب 

٘ -وعبلج 

الصحبة السٌبة 

مًكتبه/ ٌاسر برها 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

  هللا، أما بعد؛ 

فإن اإلنسان لد ُخلك مدنًٌّا بطبعه؛ ٌمٌل 

بفطرته إلى العٌش فً تجمعاٍت، وهذه 

التجمعات تإثِّر فً بعضها البعض أعظم 

تؤثٌر، وبها تُمبل العمابد الباطلة حتى َعبَد 

الناُس األوثاَن التً َنَحتُوها من دون هللا، 

-علٌه السبلم-عن إبراهٌم  -تعالى-ا لال كم

ِ أَْوثَانًا : ) َولَاَل إِنََّما اتََّخْذتُْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ْنٌَا ثُمَّ ٌَْوَم الِْمٌَاَمِة  ٌْنِكُْم فًِ اْلَحٌَاِة الدُّ ةَ بَ َمَودَّ

ٌَْكفُُر بَْعُضكُْم بِبَْعٍض َوٌَْلعَُن بَْعُضكُْم بَْعًضا 

( َوَما لَكُْم ِمْن نَاِصِرٌنَ َوَمؤَْواكُُم النَّاُر 

فبََل تَُن فًِ : )-تعالى-، ولال (ٕ٘)العنكبوت:

ا ٌَْعبُُد َهُإاَلِء َما ٌَْعبُُدوَن إاِلَّ َكَما  ِمْرٌٍَة ِممَّ

ٌَْعبُُد آبَاُإهُْم ِمْن لَْبُل َوإِنَّا لَُمَوفُّوهُْم نَِصٌبَُهْم 

ٌَْر َمْنمُوٍص  ، وهل ٌَمبل عمُل (9ٓٔ)هود:( َؼ

ان أن ٌعتمد اإللهٌة فً حجٍر جماٍد هو اإلنس

( أَتَْعبُُدوَن َما تَْنِحتُونَ )-الذي نحته بٌده 

؟! أو أن ٌَركع وٌَسجد وٌَعبد -(9٘)الصافات:

بمرةً ؼٌُره ٌذبحها أو لرًدا ؼٌُره ٌربطه 

ٌَحتمل عمُل إنساٍن عالٍل  وٌَلعب به؟! وهل 

م َوثَنًا ٌرمز إلى إهانة  أن ٌُمَّدِس أو ٌَُعّظِ

-إلله، ولتله وإذالله على حسب اعتمادهم ا

؟! وما حدث ذلن إال -كالصلٌب ونحوه

بالتملٌد للطابفة التً نشؤ فٌها اإلنسان. 

وكذلن لبول ما ٌخالؾ الفطرة اإلنسانٌة من 

السلوكٌات الشابنة التً تخالؾ طبٌعة 

الجسم اإلنسانً وأجهزته، وما فُِطر علٌه: 

بُر  ولو مع -كاللواط، والِجماع فً الدُّ

، وكشؾ العورات، وممارسة -المرأة

المعاَشرة الجنسٌة أمام الناس، ولد فُِطر 

اإلنسان على حب سترها والمباَدَرة إلى 

 -لالذلن، وأنه ٌسوإه ظهورها وكشفها، 

ا ذَالَا الشََّجَرةَ بََدْت لَُهَما : )-عز وجل فَلَمَّ

ٌِْهَما ِمنْ  ٌَْخِصفَاِن َعلَ َوَرِق  َسْوآتُُهَما َوَطِفمَا 

ٌَا بَنًِ : )-تعالى-، ولال (ٕٕ)األعراؾ:( اْلَجنَّةِ 

ٌْكُْم ِلبَاًسا ٌَُواِري َسْوآتِكُْم  آَدَم لَْد أَْنَزْلنَا َعلَ

ٌْرٌ  ( َوِرًٌشا َوِلبَاُس التَّْمَوى ذَِلَن َخ

، ومع أن اإلنسان مضى علٌه (ٕٙ)األعراؾ:

آالؾ السنٌن ٌستمبح كشؾ العورات أو 

مام الناس إال أن زمانًا حصول المعاَشرة أ

مثل زماننا حصل فٌه هذا األمر؛ بسبب 



َجتْهُ ثم  الصحبة السٌبة التً لَبِلَت ذلن وَروَّ

أشاعته فً المجتمع، ثم فً العالم، 

وزعمت أنه حك لها ولَمن أراد ذلن، 

وكذلن لضٌة المعاشرة الجماعٌة تُنَافًِ 

الفطرة، وما لُبِلت حفبلت الجنس الجماعً 

ب الصحبة السٌبة!إال بسب 

ولو َعددنا أثر المجتمع والصحبة 

والجماعة على لٌم اإلنسان ومعتمداته، 

وأفعاله وألواله لطال بنا الكبلم؛ فانتشار 

الظلم والضرب، والشتم والسب والمذؾ، 

؛ -وربما سب الدٌن-وسب اْلباء واألمهات 

إنما هو من آثار اجتماع اإلنسان مع ؼٌره 

َسمَة والفََجَرة.من الظَّلََمة والفَ  

ولضٌة المسوة ومظاهرها من أوضح هذه 

المسابل التً ٌتؤثر اإلنسان بَمن حوله 

نَت العصابات اإلجرامٌة  فٌها، وما كُّوِ

والجماعات اإلرهابٌة إال بسبب ذلن، ولو 

نََظرنا فً تارٌخ الشعوب الماسٌة التً 

َمؤَلت التارٌخ لسوةً: كالٌونان والرومان 

وجدنا لبول صور المسوة واألوروبٌٌن؛ ل

البالؽة التً نستنكرها الٌوم إنما حصل 

بسبب المبول الجماعً، وتلذذ األصحاب 

بها، مثل: مشاهدة إلماء العبٌد أو األسرى 

أو المخالفٌن فً االعتماد لؤلسود المفترسة 

عند الٌونان والرومان، وكذلن رٌاضات 

المصارعة حتى الموت وباألسلحة الماتلة 

د التً تصور أشد صور منافاة بٌن العبٌ

الفطرة اإلنسانٌة. 

ولو أردنا أن نعرؾ كٌؾ كانت "العُصبة" 

سببًا فً تروٌج المسوة؛ فلننظر فً سلون 

ٌِْه السَّبَلمُ -إخوة ٌوسؾ  رؼم نشؤتهم  -َعلَ

ة، وحصول النسب الكرٌم لهم  فً بٌت نُبُوَّ

المسلسل باألنبٌاء، والنشؤة فً رحاب بٌت 

ٌة اإلٌمانٌة العظٌمة من والترب الممدس،

األب الشفٌك واألم الحنون التً اختارها 

، -علٌه السبلم-هللا زوجةً لنبٌه ٌعموب 

ورؼم كل ذلن كانت عُصبَتهم سببًا لتروٌج 

المسوة إلى درجة العزم على لتل 

ٌِْه السَّبَلمُ -ٌوسؾ   أخٌهم أو َطرحه  -َعلَ

-أرًضا ٌهلن فٌها جوًعا وَعَطًشا، لال 

لَمَْد َكاَن فًِ ٌُوسَُؾ َوإِْخَوتِِه آٌَاٌت ) :-تعالى

ِللسَّابِِلٌَن . إِْذ لَالُوا لٌَُوسُُؾ َوأَُخوهُ أََحبُّ إِلَى 

أَبٌِنَا ِمنَّا َونَْحُن عُْصبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَِفً َضبَلٍل 

ُمبٌٍِن . اْلتُلُوا ٌُوسَُؾ أَِو اْطَرُحوهُ أَْرًضا ٌَْخُل 

َوتَكُونُوا ِمْن بَْعِدِه لَْوًما  لَكُْم َوْجهُ أَبٌِكُمْ 

، وٌوسؾ َولٌَد صؽٌر (9-7)ٌوسؾ:( َصاِلِحٌنَ 

ا،  ٌُوَضع فً دلو الببر، ال ٌملن لهم َضرًّ

ولم ٌَحدث لهم منه أذًى، مع َخلٍك رابع 



الجمال وُخلٍُك نادر المثال، وكان أهونهم 

اَل تَْمتُلُوا ٌُوسَُؾ فً المسوة َمن لال: )

ٌَابَِت اْلُجّبِ ٌَْلتَِمْطهُ بَْعُض َوأَْلمُوهُ فًِ ؼَ 

، مع (ٓٔ)ٌوسؾ:( السٌََّّاَرِة إِْن كُْنتُْم فَاِعِلٌنَ 

المسوة الشدٌدة فً التعامل بمجرد أن 

ؼابوا عن نظر أبٌهم؛ فهذا ٌَضربه، وهذا 

ٌَشتمه، وهذا ٌَلطمه فجؤة بدون سبب وال 

ممدمات!  

"ذََكر السدي : -رحمه هللا-لال ابن كثٌر 

: أنه لم ٌَكُن بٌن إكرامهم له وبٌن وؼٌره

إظهار األذى له إال أن ؼابوا عن عٌن أبٌه 

-وتََواروا عنه، ثم شرعوا ٌإذونه بالمول 

ِمن َضرٍب -، والِفعل -ِمن َشتٍم ونحوه

، ثم جاءوا به إلى ذلن الُجّبِ الذي -ونحوه

اتفموا على رمٌه فٌه فَربَطُوهُ بحبٍل وَدلُّوه 

إلى واحٍد منهم لََطَمه فٌه؛ فجعل إذا لجؤ 

وَشتَمه، وإذا تشبث بحافات الببر ضربوا 

على ٌدٌه، ثم لطعوا به الحبَل ِمن نصؾ 

المسافة؛ فسمط فً الماء فؽََمَره، فصعد 

إلى صخرة تكون فً وسطه، ٌمال لها: 

"الراؼوفة" فمام فولها، وال حول وال لوة 

. (7ٖٗ/ ٗ)تفسٌر ابن كثٌر إال باهلل" 

ُدوه ِمن لمٌصه لٌَكِذبوا على أبٌه،  ثم َجرَّ

وتركوه ببل لمٌٍص فً الببر المظلم، 

ورجعوا إلى أبٌهم عشاًء وتركوه فً اللٌل 

فتخٌَّل الطفَل الصؽٌر فً َؼٌَابَة  وحٌدا؛

الُجّبِ وحده فً صحراٍء لٌس فٌها أحد، 

ولد أتى علٌه اللٌل المظلم ببل مصابٌح، وال 

ذنٍب  أنٌس، وال أحد؛ كل هذه المسوة ببل

منه إال توهمهم ضبلل أبٌهم بُحبِّه الذي ال 

ٌملن مع جمال الَخْلك والُخلُك والصفات 

، وإذا -علٌه السبلم-الرابعة إال حب ٌوسؾ 

كنا نحن ال نملن على بُعد الزمان والمكان 

والؽٌاب وعدم الرإٌة وال الصحبة إال حبه 

كذلن؛ فكٌؾ بوالده الذي ٌراه وهو بضعة 

ج لهذه المسوة الفظٌعة منهم منه؟! وما َروَّ 

إال  -بل والحسد والؽل الذي َمؤَلَ للوبَهم-

صحبتهم السٌبة لبعضهم، حتى آل أمرهم 

إلى بٌعه رلٌمًا بدراهم معدودة، وكانوا فٌه 

من الزاهدٌن. 

ولو تؤملنا ما ولع فً التارٌخ من 

َض له أتباع  االضطهاد والتعذٌب الذي تَعَرَّ

ٌِْه السَّ -المسٌح  األوابل بصرفهم عن  -بَلمُ َعلَ

عمٌدة التوحٌد وتصدٌك الرسول إلى 

ثم ما جرى فً محاكم الوثنٌة الجاهلة، 

التفتٌش فً األندلس للمسلمٌن على أٌدي 

الفرنجة من صور التعذٌب والمتل التً 

تشٌب لها الولدان، والتً صارت أسوة 



سٌبة ألهل زماننا فً اختراع أدوات 

نسان مشاهدته التعذٌب الذي ال ٌتحمل اال

لو كانت فطرته سوٌة؛ لَعَِلمنا أثر الصحبة 

السٌبة التً أدَّت إلى لبول هذه الممارسات 

بالتملٌد األعمى، والتعاون على اإلجرام، 

واإلثم والعدوان. 

ما الذي ٌنشر  ولو تؤملَت مجتمعن...

العادات المبٌحة فٌه بٌن الشباب الؽض: 

 كالتدخٌن، وإدمان الخمر والمخدرات،

والنظر إلى الموالع اإلباحٌة وإدمانها، 

وتكوٌن عصابات الخطؾ والسرلة باإلكراه 

واالؼتصاب والشذوذ، مع التعذٌب والمتل 

بؤبشع الصور؟! لوجدَت أن الصحبة السٌبة 

ٌِّن  التفاخر  -ِلَجهل الشباب-هً التً تَُز

لَل التً  باإلجرام، وتكوٌن العصابات والّشِ

الموازٌن إلى استحسان تَؽٌَََّرت فٌها المٌم و

الجرٌمة، والمسوة والعدوان! 

التً -وما عصابات "المافٌا" فً العالَم 

إال أمثلة من أثر  -صارت ُدَواًل داخل الدَُّول

هذه الصحبة السٌبة على انتشار مظاهر 

المسوة وُمبَاَشَرتها والتعاون علٌها، وزاد 

األمر سوًءا وسابل التواصل االجتماعً 

لَ  ت التواصل بٌن هذه الجماعات التً َسهَّ

لَل والعصابات اإلجرامٌة.  المنحرفة، والّشِ

وٌتمثل العبلج فً امتثال أمر هللا ورسوله 

ٌِْه َوَسلَّمَ - بترن الصحبة  -َصلَّى هللاُ َعلَ

-السٌبة وُمبَلَزَمة الصحبة الصالحة، لال 

ٌِْه ٌَمُوُل : )-تعالى َوٌَْوَم ٌَعَضُّ الظَّاِلُم َعلَى ٌََد

ٌْلَتَا ٌَ  سُوِل َسبٌِبًل . ٌَا َو ٌْتَنًِ اتََّخْذُت َمَع الرَّ الَ

ٌْتَنًِ لَْم أَتَِّخْذ فبَُلنًا َخِلٌبًل . لَمَْد أََضلَّنًِ َعِن  لَ

ٌَْطاُن ِلئْلِْنَساِن  ْكِر بَْعَد إِذْ َجاَءنًِ َوَكاَن الشَّ الذِّ

َصلَّى -، ولال النبً (9ٕ-7ٕ)الفرلان:( َخذُوالً 

ٌْهِ  ال تَُصاِحْب إاِل ُمْإِمنًا، : )-َوَسلَّمَ  هللاُ َعلَ

 ًٌّ )رواه الترمذي، ( َوال ٌَؤْكُْل َطعَاَمَن إاِل تَِم

َمثَُل اْلَجِلٌِس : )-ملسو هيلع هللا ىلص-، ولال وحسنه األلبانً(

اِلحِ، َوالسَّْوِء، َكَحاِمِل اْلِمْسِن، َونَافِخِ  الصَّ

ا أَنْ  ا  اْلِكٌِر، فََحاِمُل اْلِمْسِن إِمَّ ٌُْحِذٌََن، َوإِمَّ

ا أَْن تَِجَد ِمْنهُ ِرًٌحا َطٌِّبَةً،  أَْن تَْبتَاَع ِمْنهُ، َوإِمَّ

ا أَْن  ا أَْن ٌُْحِرَق ثٌَِابََن، َوإِمَّ َونَافُِخ اْلِكٌِر إِمَّ

.  )متفك علٌه(( تَِجَد ِرًٌحا َخبٌِثَةً 

ذكوًرا -وال بد أن نهتم بؤصدلاء أوالدنا 

ِمن أجل النظر فً  -وإناثًا، شبابًا وبنات

صحبتهم، وتشجٌعهم على الصحبة 

الصالحة، والبعد عن الصحبة السٌبة، 

وعدم ترن األمور حتى تتفالم لتدمٌر 

األخبلق بسبب هذه الصحبة السٌبة. 

وهللا المستعان. 



  



مظاهر المسوة فً حٌاتنا... أسباب 

( الظلم المجتمعً والتفاوت ٙوعبلج )

الطبمً 

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

  هللا، أما بعد؛ 

م هللا الظلم على نفسه، وجعله بٌن  فمد َحرَّ

ًما، كما أخبر عنه رسوله  َصلَّى -العباد ُمَحرَّ

ٌِْه َوَسلَّمَ  فً الحدٌث الصحٌح،  -هللاُ َعلَ

بعزته وجبلله لٌنصرن  -سبحانه-وألسم 

ٌث المظلوم ولو بعد حٌن، كما ثبت فً الحد

ٌِْه -الصحٌح، ولال النبً  َصلَّى هللاُ َعلَ

الذي ٌحبه:  -رضً هللا عنه-لمعاذ  -َوَسلَّمَ 

ٌَْن ) ٌْنََها َوبَ ٌَْس بَ اتَِّك َدْعَوةَ الَمْظلُوِم، فَِإنََّها لَ

ِ ِحَجابٌ  ، ولو كانت هذه )متفك علٌه(( َّللاَّ

رضً هللا -الدعوة من كافر، فعن أنس 

ٌِْه -لال: لال رسول هللا  -عنه َصلَّى هللاُ َعلَ

اتَّمُوا َدْعَوةَ اْلَمْظلُوِم، َوإِْن َكاَن : )-َوَسلَّمَ 

ٌَْس ُدونََها ِحَجابٌ  )رواه أحمد، ( َكافًِرا، فَإِنَّهُ لَ

 .  وحسنه األلبانً(

والظلم لد ٌكون من فرٍد ْلخر، وهذا ال 

ٌزال موجوًدا فً البشرٌة منذ لَتَل ابن آدم 

من المجتمع لطابفة  األول أخاه، ولد ٌكون

 ٌستضعفها أهل الموة والسلطان والِؽنى،

إِنَّ فِْرَعْوَن َعبَل فًِ : )-تعالى-كما لال 

اأْلَْرِض َوَجعََل أَْهلََها ِشٌَعًا ٌَْستَْضِعُؾ َطابِفَةً 

ِمْنُهْم ٌُذَبُِّح أَْبنَاَءهُْم َوٌَْستَْحًٌِ نَِساَءهُْم إِنَّهُ 

َونُِرٌُد أَْن نَُمنَّ َعلَى َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِدٌَن . 

ةً  الَِّذٌَن اْستُْضِعفُوا فًِ اأْلَْرِض َونَْجعَلَُهْم أَبِمَّ

َن لَُهْم فًِ اأْلَْرِض  َونَْجعَلَُهُم اْلَواِرثٌَِن . َونَُمّكِ

َونُِرَي فِْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجنُوَدهَُما ِمْنُهْم َما 

. (ٙ-ٗ)المصص:( َكانُوا ٌَْحذَُرونَ 

َظر فً التارٌخ؛ َوجد أن ظلم وَمن نَ 

المجتمع الذي تمارسه الطبمة الموٌة الؽنٌة 

ٌإدي إلى رّدِ فعٍل عنٌٍؾ تترعرع فٌه 

المسوة بؤنواعها وصورها الفكرٌة 

ض له بنو أَُمٌَّة  والعملٌة؛ فتؤمل فٌما تَعَرَّ

من المسوة البالؽة على ٌد العباسٌٌن حتى 

مسلم ذَكر المإرخون أن عدد َمن لتلهم أبو 

الخراسانً فً تؤسٌس دولة بنً العباس 

بلػ ستمابة ألٍؾ ِمن بنً أَُمٌَّة وجنودهم!  

ًة لولابع  إذا تؤملَت هذا وجدتَه ثمرًة ُمرَّ

لسوة عدٌدة، وظلم مجتمعً َماَرَسه 

األموٌون فً ملكهم ابتداًء ِمن لتل الحسٌن 

ًَ هللاُ َعْنهُ - وأهل بٌته فً كرببلء، ثم  -َرِض

التً استُبٌحت فٌها المدٌنة  ولعة الحرة



النبوٌة ثبلثة أٌام وأعمَبَها موت ٌزٌد، ثم 

جرابم الحجاج بن ٌوسؾ الثمفً الذي 

اه رسوُل هللا  ٌِْه َوَسلَّمَ -سمَّ  -َصلَّى هللاُ َعلَ

إِنَّ فًِ ثَِمٌٍؾ َكذَّابًا الُمبٌَِر فً لوله: )

. أي: ُمْهِلًكا. ونمل )رواه مسلم(( َوُمبًٌِرا

االتفاق على أن المهلن  -رحمه هللا-النووي 

المبٌر هو الحجاج، ولد لَتَل وَصلب عبدهللا 

اء فً فتنة ابن  بن الزبٌر، ولَتل المُرَّ

األشعث، ولَتل سعٌد بن جبٌر وما على 

ظهر األرض أحد إال وهو ٌحتاج إلى علمه، 

وعشرات أو مبات األلوؾ من ولابع المتل 

مٌة على هللا أعلم بها؛ جعلت مخالفً بنً أ

لناعٍة تامٍة أنه ال ٌصلح معهم إال المسوة 

البالؽة، ولد حدث ذلن بالفعل. 

وكذلن فً التارٌخ كان لتل خوارزم شاه 

على خبلؾ الشرٌعة؛ -رسل "جنكٌز خان" 

 -ألن الرسل ال تمتل فً شرٌعة اإلسبلم

سببًا لهٌاج التتار على ببلد اإلسبلم، فمتلوا 

ٌٌن المسلمٌن ما ال ٌحصٌه إال هللا من مبل

فً الببلد المختلفة. 

وكان الظلم المجتمعً الذي َماَرَسته 

الكنٌسة فً العصور الوسطى مع سلطة 

المٌاصرة الجبرٌة وسومهم الناس سوء 

العذاب، السبب فً العنؾ والمسوة الذي 

عاًما  ٓ٘مارسته الثورة الفرنسٌة طٌلة 

من المتل والتدمٌر. 

ا َصنَعَه نجد أن م وفً التارٌخ المعاصر:

إبراهٌم باشا ابن دمحم علً وجنوده فً 

تخرٌب "الدرعٌة" عاصمة الدولة 

السعودٌة األولى فً الحملة التً لادها 

بؤمر الدولة العثمانٌة لمماومة الدعوة 

الوهابٌة، ولد مارسوا فً تخرٌبهم 

للدرعٌة من المتل والسلب واالؼتصاب ما 

ظل راسًخا فً الملوب.  

التطرؾ الفكري لدى  وهو الذي أَْنبَتَ 

الكثٌرٌن فً الدولة السعودٌة الثانٌة ِمن 

بعدم العذر بالجهل، والحكم على  المول:

دٌار المخالفٌن بؤنها دٌار كفر حتى ولو 

كانت مكة والمدٌنة، والتوسع فً التكفٌر 

بالعموم، وبمطلك المواالة دون تفصٌٍل بٌن 

ما ٌكفِّر وما ال ٌكفر، وكذلن فً تكفٌر َمن 

م ٌَُكفِّر ولم ٌُمَاتِل رؼم نص الشٌخ اإلمام ل

دمحم بن عبد الوهاب على خبلؾ ذلن حٌث 

لال: "فإذا كنا ال نَُكفِّر َمن َعبَد الصنم الذي 

على لبر البدوي ألجل جهلهم وعدم َمن 

ٌنبههم؛ فكٌؾ نكفِّر َمن لم ٌكفِّر ولم 

ٌماتل؟! سبحانن هذا بهتان عظٌم"، وهذا 

به عن دٌن هللا، وأمثاله مما ٌصدون 



وصارت لاعدة: "َمن لم ٌَُكفِّر الكافر فهو 

بل -كافر" ٌَُكفَّر بها األلوؾ إلى ٌومنا هذا 

؛ فُوجد بسبب الفظابع التً -والمبلٌٌن

َجَرت فً الحرب ضد الدعوة الوهابٌة َمن 

ؾ النصوص الواضحة لئلمام وٌحملها  ٌحّرِ

على ؼٌر وجهها، ولد تؤكد ذلن لدٌهم إذ 

ِمن العساكر الفرنسٌٌن والٌونانٌٌن َوجدوا 

المرتزلة الذٌن استعان بهم إبراهٌم باشا 

ممن لٌسوا مسلمٌن وكانوا ؼٌر مختونٌن؛ 

فكان وجود هإالء سببًا فً تعمٌم التكفٌر 

للعساكر المصرٌة، بل وللدولة العثمانٌة 

كلها! مما ٌجزم المنصؾ أنه مخالؾ لما 

هابٌة علٌه العلماء الكبار فً الدعوة الو

زمن الشٌخ دمحم بن عبد الوهاب وبعده 

كذلن، وهذا رد فعل سٌا لفعل سٌا، ولد 

أ الشٌخ اإلمام وأبمة دعوته من هذا  تَبَرَّ

االنحراؾ.  

وَمن تؤمل فكر التكفٌر المعاصر فً جماعة 

"شكري مصطفى"، وجماعات المطبٌٌن، 

وإن كانوا دون جماعة -والتولؾ والتَّبٌَُّن 

، وكذلن -درجة التكفٌرشكري مصطفى فً 

ما تفرع عن "المطبٌة" من تنظٌم "الفنٌة 

العسكرٌة"، وجماعة الجهاد التً تفرع 

عنها تنظٌم: "الماعدة" الذي انمسم منه 

تنظٌم: "داعش" المنمسم على تنظٌم: 

"جبهة النصرة" الممثّل للماعدة فً الشام؛ 

لوجدنا ما مارسوه ِمن لسوة كان نتٌجة 

مجتمعً الذي مارسه نظام للمسوة والظلم ال

، فنََمت ٘ٙو ٗ٘عبد الناصر فً سجون 

روهم وترعرعت  البذرة التً وضعها ُمفَّكِ

وكبر النبات، وال حول وال لوة إال باهلل.  

المدوٌة، وكسر  7ٙثم كانت هزٌمة 

هم أنه  جبروت النظام فٌها مإكدة فً ِحّسِ

انتمام هللا للمظلومٌن، مع أن الضرر الذي 

وهل  ان مصٌبة لؤلمة كلها،حدث فٌها ك

احتبلل المسجد األلصى ِمن لِبَل الٌهود فٌها 

إال مصٌبة كبرى بالمسلمٌن جمٌعًا ِمن 

أعظم مصابب التارٌخ، وكذا احتبلل كل 

فلسطٌن، وشبه جزٌرة سٌناء، والجوالن، 

والضفة وؼزة، مما نعانً من آثاره إلى 

الٌوم.  

مة ولو ووهللا إن هللا ال ٌُِدٌم الدولة الظال

كانت مسلمة، وإن هللا ٌُبمً مدة من الزمن 

الدولة الكافرة إذا كانت أبعد ِمن ظلم 

الملون كما علل به عمرو بن العاص بماء 

الروم إلى آخر الزمان كما فً صحٌح مسلم 

ًَ هللاُ َعْنهُ -عن المستورد  لال:  -َرِض

ٌِْه َوَسلَّمَ -سمعت رسول هللا   -َصلَّى هللاُ َعلَ



وُم أَْكثَُر النَّاِس تَ ٌمول: ) (، مُوُم السَّاَعةُ َوالرُّ

فَمَاَل لَهُ َعْمٌرو: أَْبِصْر َما تَمُوُل، لَاَل: أَلُوُل: 

 ِ ٌِْه -َما َسِمْعُت ِمْن َرسُوِل َّللاَّ َصلَّى هللاُ َعلَ

لَبِْن لُْلَت ذَِلَن؛ إِنَّ فٌِِهْم لَاَل: ) -َوَسلَّمَ 

ْحلَُم النَّاِس ِعْنَد فِتْنٍَة، لَِخَصااًل أَْربَعًا: إِنَُّهْم أَلَ 

ًة  َوأَْسَرُعُهْم إِفَالَةً بَْعَد ُمِصٌبٍَة، َوأَْوَشكُُهْم َكرَّ

ٌُْرهُْم ِلِمْسِكٌٍن َوٌَتٌٍِم َوَضِعٌٍؾ،  ٍة، َوَخ بَْعَد فَرَّ

َوَخاِمَسةٌ َحَسنَةٌ َجِمٌلَةٌ: َوأَْمنَعُُهْم ِمْن ظُْلِم 

(. اْلُملُونِ 

والسلطة الذي ٌؤخذ ووهللا إن سُْكَر الموة 

الطبمة الموٌة فً المجتمع فتَبؽً على 

الناس، وتظلمهم وٌُملً هللا للظالم حتى إذا 

أخذه لم ٌفلته هذا السُّْكر ٌإدي إلى إشعال 

النار تحت الرماد تنتظر لحظًة لبلنتشار 

واالمتداد؛ وهل الخراب الذي حصل فً 

بسبب  لٌبٌا وسورٌا إال مثااًل على ذلن؟!

لفظٌع الذي ُوجد لبل الثورات، ولمد الظلم ا

كاد أن ٌُوِدي الظلم والفساد الذي كان فً 

؛ لوال فضل -ببلد مصر-عهد مبارن بالببلد 

هللا علٌنا بؤن نجانا ِمن الفوضى المدمرة، 

وإن كانت سُنَّة هللا ال تبدٌل لها فٌمن جرى 

على سنن السابمٌن، حدثت لهم عوالبهم 

ًَ َظاِلَمةٌ َوَكذَِلَن أَْخذُ َربِّ ) َن إِذَا أََخذَ اْلمَُرى َوِه

ته (ٕٓٔ)هود:( إِنَّ أَْخذَهُ أَِلٌٌم َشِدٌدٌ  ؛ فَمن َؼرَّ

لوته َسلَّط هللا علٌه َمن هو أعنؾ وألسى.  

منع الظلم ورفعه،  وٌتمثل العبلج فً:

فإن العدل -وإلامة العدل وسرعة إنفاذه 

، ومنع منح الصبلحٌات -البطًء ظلم سرٌع

-التً تتجاوز الشرع ثم الدستور  الواسعة

الذي هو العَمد االجتماعً بٌن الناس، 

والمانون، الذي  -والذي ٌجب الوفاء به

ٌَحفظ للناس كرامتهم وإنسانٌتهم؛ هو مما 

ٌوافك الشرع، فٌجب احترامه. 

وال ٌجوز بحاٍل اضطهاد طابفة من 

المجتمع دون ُجرم ٌرتكبه أفرادها لمجرد 

ًّ وإذ الشكل والهٌبة، ًَ هللاُ -ا كان َعِل َرِض

لد لال للخوارج بعد أن نَاَظَرهم هو  -َعْنهُ 

ًَ هللاُ َعْنُهَما-وابن عباس حبر األمة   -َرِض

على ما أظهروه من بدعة التكفٌر: "لكم 

علٌنا ثبلث: أن ال نمنعكم مساجدنا، وأن ال 

نمنعكم الفًء ما لاتَلتم معنا، وأن ال نماتلكم 

راًما"، ولم ٌُماتلهم ما لم تسفكوا دًما ح

بالفعل حتى سفكوا الدم الحرام ولَتلوا عبد 

هللا بن خباب؛ فؤرسل إلٌهم أن أفٌدونا 

بماتل عبد هللا بن خباب، فمالوا: كلنا لتله! 

فهنا عزم على لتالهم، ولم ٌَختلؾ فً 

لتالهم أحد. 



فالواجب أن ال ٌُإخذ إنسان بُجرم ؼٌره، 

أفرادها؛  وال تُحاَسب طابفة على ظلم بعض

إال إذا عاونتهم الطابفة ومنعتهم ِمن 

وصول ٌد العدل إلٌهم كما فعل الخوارج.  

وأما الظلم بمجرد الشبهة، واالضطهاد 

بمجرد الظن، واإللصاء والتهمٌش واإلذالل 

بمجرد الهٌبة؛ فإنه نذٌر سخط من هللا، 

وانتشار للمسوة التً ال تُبمً وال تذر. 

نتناوله فً الممال وأما التفاوت الَطبَمً ف

.-إن شاء هللا تعالى-المادم  

اللهم احفظ ببلدنا آمنة مطمبنة رخاًء، 

  وسابر ببلد المسلمٌن.

  



مظاهر المسوة فً حٌاتنا... أسباب 

( التفاوت الطبمً 7وعبلج )

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

  هللا، أما بعد؛ 

فرق الهابل بٌن فالتفاوت الطبمً هو ال

طبمات المجتمع، بٌن ِؼنَى ُمطػٍ وفمر 

منٍس، وال شن أن هذا التفاوت الذي ٌجد 

الؽنً كل ما ٌرٌده، وفوق ما ٌرٌده، وال 

ر تبذًٌرا، فً  ٌدري كٌؾ ٌنفك ماله فٌُبَذِّ

الفسوق والعصٌان والفواحش واإلجرام 

 َواتَّبََع الَِّذٌنَ : )-سُْبَحانَهُ َوتَعَالَى-كما لال 

( َظلَُموا َما أُتِْرفُوا فٌِِه َوَكانُوا ُمْجِرِمٌنَ 

َوإِذَا أََرْدنَا أَْن نُْهِلَن ، ولال: )(ٙٔٔ)هود:

لَْرٌَةً أََمْرنَا ُمتَْرفٌَِها فَفََسمُوا فٌَِها فََحكَّ 

ْرنَاَها تَْدِمًٌرا ٌَْها اْلمَْوُل فََدمَّ ، (ٙٔ)اإلسراء:( َعلَ

ٌته فً حٌن ٌظل الفمٌر ال ٌجد أصل كفا

حتى ٌعٌش فً مؤوى ال ترضاه الحٌوانات، 

كواحٍد -وال ٌجد ألهله وعٌاله ما ٌكفٌهم 

من الطعام والشراب والكسوة؛  -من البشر

ال شن أن هذا التفاوت من أعظم مظاهر 

المسوة، ومما ٌسبب المسوة أًٌضا، وٌظل 

النظام االلتصادي الرأسمالً ضاؼًطا لٌزداد 

ًُّ ِؼنى وتََرفًا، و ٌزداد الفمٌر فمًرا الؽَنِ

وحاجة ومرًضا! 

ولمد جاء اإلسبلم بتحمٌك العدالة 

االجتماعٌة بإٌجاب الزكاة والحموق 

األخرى على األؼنٌاء المادرٌن؛ فإن فً 

المال حمًا سوى الزكاة على الصواب من 

فنفمات األلارب واجبة على  ألوال العلماء؛

اختبلؾ أهل العلم فً درجة المرابة 

فمة، وال شن أن األصول الموِجبة للن

والفروع والزوجات داخلة فً ذلن، 

والصحٌح أن كل وارٍث للفمٌر لو مات 

الفمٌر تجب علٌه نفمته لمن ٌرثه حال 

َوَعلَى اْلَواِرِث : )-تعالى-الحٌاة؛ لمول هللا 

؛ فكل -أي من النفمة- (ٖٖٕ)البمرة:( ِمثُْل ذَِلنَ 

َمن تَِرثه تلزمن نفمته إذا كان فمًٌرا. 

وإكرام الضٌؾ واجب، وحمه الواجب ٌوم 

ولٌلة، وجابزته ثبلثة أٌام. 

وإؼاثة المضطر واجبة؛ فبل ٌجوز فً 

المجتمع المسلم أن ٌعلم الناس بجابع ثم 

ٌتركوه جابعًا، وال أن ٌعلموا بعاٍر أو َمن ال 

مؤوى له ثم ٌتركوه عارًٌا مكشوؾ العورة 

أو عاجًزا عن دفع برد الشتاء وحر 

ل ٌلزمهم كسوته وإٌوابه، وإذا الصٌؾ؛ ب



علم جماعة بذلن كان فرض كفاٌة علٌهم؛ 

فإذا تَركوه تَعٌََّن على المادر العالم به، فإذا 

تركوا ذلن جمٌعًا أَثِموا جمٌعًا.  

والصحٌح أن كفاٌة المضطر وإؼاثته حك 

ٌْنًا علٌه، وإن كانت هذه  للفمٌر، ولٌست َد

َمن  المسؤلة اجتهادٌة؛ ألن ِمن العلماء

ٌٌْن علٌه"  ٌمول: "ٌكفونه ضرورته ثم هو َد

لَمن أنفك فوق زكاته إذا أٌسر الفمٌر. 

أعنً إؼاثة المضطر حتى -وهذه المسؤلة 

ال ٌبمى فً المجتمع جابٌع وال عاٍر وال 

د من أهم المسابل التً ٌَلزم المجتمع  -ُمَشرَّ

والُحكَّام العمل على تحمٌمها، وأن ال ٌُهتم 

ولباس، وترؾ الطبمات  بمساكن وأطعمة

الؽنٌة المترفة التً تستؤثر بكل منافع 

الببلد، وتُترن الطبمة الفمٌرة التً تتحمل 

ٌْن الخارجً  أعباء العمل وأعباء خدمة الدَّ

والداخلً وأعباء نمص الخدمات التعلٌمٌة 

والصحٌة، وأعباء اإلصبلح االلتصادي 

والتضخم وؼبلء األسعار النخفاض لٌمة 

العملة. 

إن ترن التفاوت الطبمً ٌنتشر وٌتعاظم و

من أعظم أسباب الؽل   فً المجتمع

والحمد، والحسد والبؽضاء، وهذه 

األمراض تَُولِّد المسوة والعنؾ، والثورات 

لة-التً تخلك الفوضى الهادمة   .-ال الَخبلَّ

كما أن الِؽنى الُمطؽً نفسه مظهر من 

ًّ الذي ٌَترن  مظاهر المسوة؛ ألن الؽَنِ

مٌر ال ٌجد حاجته فً حٌن أنه ٌحصل الف

هو على كل أنواع الترؾ لاسً الملب، 

وٌَجد أثر هذه المسوة شماًء وتعاسة فً 

حٌاته؛ ألنه ٌُحرم لذة العطاء التً هً 

أعظم بكثٌٍر ِمن لذة األخذ، فالٌد العلٌا خٌر 

صلى -من الٌد السفلى، كما لال رسول هللا 

.-هللا علٌه وسلم 

وة أهل الجاهلٌة فً ولد ذكر هللا لس

احتجاجهم بالمدر على تركهم الفمراء دون 

َوإِذَا لٌَِل لَُهْم أَْنِفمُوا ): -تعالى-طعام بموله 

ُ لَاَل الَِّذٌَن َكفَُروا ِللَِّذٌَن آَمنُوا  ا َرَزلَكُُم َّللاَّ ِممَّ

ُ أَْطَعَمهُ ِإْن أَْنتُْم إِالَّ  أَنُْطِعُم َمْن لَْو ٌََشاُء َّللاَّ

؛ فهذه المسوة (7ٗ)ٌس:( ٍل ُمبٌِنٍ فًِ َضبلَ 

تجلب المسوة والصراع بٌن الطبمات، فإذا 

َؼلَبت طبمةٌ فً ٌوم من األٌام أذالت 

الطبمات األخرى سوء العذاب، كما فعلت 

الثورات الشٌوعٌة حٌن وصلت الطبمة 

العاملة إلى السلطة وحازتها؛ تحمٌمًا 

دٌكتاتورٌة الطبمة -لنظرٌة "البرولٌتارٌا" 

التً تنادي بها الشٌوعٌة؛ فؤذالت  -لعاملةا



الرأسمالٌٌن واإللطاعٌٌن ألوان المتل 

والتعذٌب، ومصادرات األموال، وكانت 

الثورات الشٌوعٌة ألسى الثورات فً 

تارٌخ الشعوب. 

ولذا ٌجب علٌنا أن ال نسمح بوصول 

مجتمعنا إلى سٌطرة طبمة على طبمة 

ال  تَحِطمها وتذلها وتسومها سوء العذاب؛

الرأسمالٌة المتجبرة المستعبِدة للناس، وال 

االشتراكٌة والشٌوعٌة المدمرة التً 

تتجاوز الحموق حتى تصل إلى إنكار 

النبوات، بل إنكار األلوهٌة؛ بل ال بد أن 

نسعى إلى تمرٌب الفوارق بٌن الطبمات 

طبمًا للشرع، دون مصادرة أمواٍل بالباطل، 

علٌه، ثم  ولكن بإعمال نظام الزكاة والحث

نظام التكافل االجتماعً، حٌث ال ٌبمى 

مضطر ال ٌجد حاجته، كما سبك بٌانه فً 

وجوب نفمات األلارب وإؼاثة المضطر. 

ودور المجتمع ربما ٌكون أكبر من دور 

الدولة فً هذا من خبلل الجمعٌات 

والمإسسات الخٌرٌة التً ٌجب أن تُدعم 

ة وتفتح لها األبواب، وأن تكون هنان متابع

لعملها وبحث ألولوٌات الحاالت حتى 

 -أموال الصدلات والزكوات-توضع األموال 

فً مصارفها الشرعٌة. 

وإن كانت الدولة ٌلزمها أن ترالب 

األوضاع االلتصادٌة وتجعل أولوٌات 

اهتمامها لحاجات الفمراء والمشروعات 

التً تحمك لهم فرص العمل التً تكفٌهم 

طبمات حاجتهم، ال مشروعات الترؾ لل

الؽنٌة التً هً لسوة وتجلب المسوة. 

التدخل عند  -الدولة-كما أن دورها 

الضرورة إللزام األؼنٌاء بكفالة الفمراء كما 

ًَ هللاُ َعْنهُ -َعَزم عَُمر  على هذا  -َرِض

التدخل عام الرمادة، لوال فضل هللا بالخٌر 

الذي جاء من ألالٌم الدولة اإلسبلمٌة 

لمحط.األخرى التً لم تشهد ا 

أن نعلم أن الدول  وهذا من الواجبات:

اإلسبلمٌة كلها كالجسد الواحد ٌجب أن 

ٌعود الؽنً منها على الفمٌر؛ لكفاٌة أفراد 

هذا الجسد الواحد حاجتهم. 

وال شن أن تدخل الدولة المسلمة باإللزام 

عند الضرورة ٌكون بعد جمع الزكاة وسابر 

ى األموال الواجبة، ثم الترؼٌب والحث عل

ٌِْه -النفمة، كما فَعل النبً  َصلَّى هللاُ َعلَ

فً تجهٌز جٌش العُسرة دون أن  -َوَسلَّمَ 

ٌُلِزم الناس بؤموال أو ٌؤخذها لهًرا منهم، 

وتم تجهٌز ثبلثٌن ألفا بهذه الطرٌمة 



الرابعة! وذلن راجع إلى ترسٌخ حمابك 

اإلٌمان فً الملوب. 

وكذلن ٌجب على الدولة تملٌل النفمات 

امة، وتحمٌك األسوة الحسنة فً الزهد، الع

ًَ هللاُ َعْنهُ -كما فَعَل عمر بن الخطاب   -َرِض

بحرمان نفسه من السمن وَجٌِِّد الطعام حتى 

ٌجده عامة المسلمٌن. 

فإن لم تكِؾ هذه الخطوات، اتجهت الدولة 

دون -إلى فرض ضرابب على األؼنٌاء 

لتجد ما ٌَلزمها ِمن مسبولٌات  -الفمراء

ت، وفً هذه الحالة ال تكون وخدما

الضرابب ُمكُوًسا محرمة؛ بل وسٌلة 

ت إلٌها الدولة لتمرٌب الفوارق بٌن  اضطُرَّ

ر.  الطبمات، وتََجنُّب الصراع الطبمً الُمَدّمِ

  



مظاهر المسوة فً حٌاتنا... أسباب 

( رفع السبلح على المسلم 8وعبلج )

كتبه/ ٌاسر برهامً 

على رسول الحمد هلل، والصبلة والسبلم 

  هللا، أما بعد؛ 

فإن من أخطر أسباب انتشار العنؾ المحرم 

حمل السبلح على المسلمٌن، ومثله فً 

التحرٌم حمله على المعاهدٌن من ؼٌر 

المسلمٌن، ولد أصبحت المعارن التً 

ٌستعمل فٌها السبلح األبٌض والناري أمًرا 

معتاًدا فً شوارعنا، وكثًٌرا ما ٌترتب 

جرحى، والتساهل فً هذا علٌها لتلى أو 

األمر من أسباب انتشار عصابات اإلجرام 

التً تتماتل وتمتل على أدنى منازعة، 

والجهل بحرمة دم المسلم والمعاهد جهل 

اإلعراض وجهل العالبة وأحٌانًا الجهل 

الناشا عن عدم التعلم؛ خاصة فً أمر 

المعاهدٌن، وإن كان األؼلب األعم أن الذي 

عبؤ بؤمر الدماء من مسلم ٌرفع السبلح ال ٌ

أو كافر، فالجهل بحرمة الدماء من أعظم 

أسباب انتشار المسوة والعنؾ. 

وأصبح المتل والجرح والضرب سمة  

للمجتمعات تروج لها األفبلم والمسلسبلت 

التً ٌمبل علٌها الشباب، وهً ترفع من 

شؤن المتلة، ورإساء العصابات، وتضفً 

المٌادة، علٌهم المدرات الخارلة وحسن 

وهذا ٌثٌر إعجاب الناشبة؛ فتمثِّل له 

األسوة والمدوة، وببست المدوة! 

ل   ثم االختبلط بالعصابات اإلجرامٌة ٌسّهِ

الحصول على السبلح، وٌسهل استعماله، 

وٌعود الشباب على منظر الدم دون أي 

وازعٍ ِمن دٌن أو عمل أو نظر فً العوالب، 

ِمن رفع السبلح  -ملسو هيلع هللا ىلص-ولمد حذر الرسول 

وكما ذكرنا المعاهدون فً -على المسلمٌن 

، وؼلظ فً ذلن وجعل َمن -الحكم مثلهم

حمل السبلح على المسلمٌن خارًجا عن 

بَلَح جماعتهم؛ فمال: ) ٌْنَا الّسِ َمْن َحَمَل َعلَ

ٌَْس ِمنَّا .  )متفك علٌه(( فَلَ

"معنى الحدٌث  :-رحمه هللا-لال النووي 

لسبلح على المسلمٌن بؽٌر أن َمن حمل ا

حك وال تؤوٌل ولم ٌستحله فهو عاٍص وال 

ٌُكفر بذلن، فإن استحله كفر، فؤما تؤوٌل 

الحدٌث، فمٌل: هو محمول على المستحل 

بؽٌر تؤوٌل فٌكفر وٌخرج من الملة، ولٌل: 

معناه لٌس على سٌرتنا الكاملة وهدٌنا.  



ٌكره  -رحمه هللا-وكان سفٌان بن عٌٌنة 

ٌفسره بلٌس على هدٌنا، وٌمول:  لول َمن

ببس هذا المول، ٌعنً بل ٌمسن عن تؤوٌله 

لٌكون أولع فً النفوس وأبلػ فً الزجر" 

.  )انتهى(

وهذا الذي ٌنبؽً أن ٌُستعمل فً الخطبة 

والوعظ والتذكٌر، أما فً دروس العلم 

-وبٌان األحكام فٌُبٌن كبلم اإلمام النووي 

لماء.ونحوه من كبلم الع -رحمه هللا 

من تروٌع المسلم  -ملسو هيلع هللا ىلص-كما حذر النبً  

واإلشارة إلٌه بسبلح ونحوه جاًدا أو العبًا، 

كما روى أبو داود بسند صحٌح عن عبد 

ثَنَا أَْصَحاُب الرحمن بن أبً لٌلى لال:  َحدَّ

ٍد  ٌِْه َوَسلَّمَ -ُمَحمَّ أَنَُّهْم َكانُوا  -َصلَّى هللاُ َعلَ

ِ  ٌَِسٌُروَن َمعَ  ًّ ٌِْه َوَسلَّمَ -النَّبِ ، -َصلَّى هللاُ َعلَ

فَنَاَم َرُجٌل ِمْنُهْم، فَاْنَطلََك بَْعُضُهْم إِلَى َحْبٍل 

 ِ َصلَّى -َمعَهُ فَؤََخذَهُ، فَفَِزَع، فَمَاَل َرُسوُل َّللاَّ

ٌِْه َوَسلَّمَ  َع : )-هللاُ َعلَ اَل ٌَِحلُّ ِلُمْسِلٍم أَْن ٌَُرّوِ

، د وأبو داود، وصححه األلبانً()رواه أحم( ُمْسِلًما

عن  -رضً هللا عنه-وعن أبً هرٌرة 

اَل ٌُِشٌُر أََحُدكُْم إِلَى لال: ) -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا 

بَلحِ، فَِإنَّهُ اَل ٌَْدِري أََحُدكُْم لَعَلَّ  أَِخٌِه بِالّسِ

ٌَْطاَن ٌَْنِزعُ فًِ ٌَِدِه فٌََمَُع فًِ ُحْفَرٍة ِمَن  الشَّ

( ٌَْنِزعُ. وروي: ))متفك علٌه(( ارِ النَّ 

(. ومعنى ٌنزع ٌرمً. ومعنى ٌَْنِزغُ و)

ٌنزغ: ٌفسد.  

لال: لال أبو الماسم  -رضً هللا عنه-وعنه 

َمْن أََشاَر إِلَى أَِخٌِه ِبَحِدٌَدٍة، فَِإنَّ ): -ملسو هيلع هللا ىلص-

هُ اْلَمبَلبَِكةَ تَْلعَنُهُ، َحتَّى ٌََدَعهُ َوإِْن َكاَن أََخا

هِ  -. وعن أبً بكرة )رواه مسلم(( أِلَبٌِِه َوأُّمِ

صلى هللا -لال رسول هللا  -رضً هللا عنه

إِذَا تََواَجهَ اْلُمْسِلَماِن : )-علٌه وسلم

ٌِْهَما، فَاْلمَاتُِل َواْلَمْمتُوُل فًِ النَّارِ  ٌْفَ ( لَاَل بَِس

فََما فَمُْلُت: أَْو لٌَِل: ٌَا َرسُوَل هللِا َهذَا اْلمَاتُِل، 

إِنَّهُ لَْد أََراَد لَتَْل بَاُل اْلَمْمتُوِل؟ لَاَل: )

.  )متفك علٌه(( َصاِحبِهِ 

إِذَا اْلُمْسِلَماِن، َحَمَل وفً رواٌة لمسلم: )

بَلَح، فَُهَما َعلَى  أََحُدهَُما َعلَى أَِخٌِه الّسِ

ُجْرِؾ َجَهنََّم، فَِإذَا لَتََل أََحُدهَُما َصاِحبَهُ، 

رضً -(، وعن ابن مسعود ٌعًاَدَخبَلَها َجمِ 

ِسبَاُب : )-ملسو هيلع هللا ىلص-لال: لال رسول هللا  -هللا عنه

. )متفك علٌه(( الُمْسِلِم فُسُوٌق، َولِتَالُهُ كُْفرٌ 

وإذا كان أخذُ المتاع العبًا محرًما من أجل  

تروٌع المسلم؛ فكٌؾ بعصابات اإلجرام 

التً تروع الطرلات وترفع السبلح على 

سلمٌن تخوٌفًا وإرعابًا؟! الم 



وكذا كل َمن ٌرفع السبلح ظالًما وٌستعمله 

فً ؼٌر محله، فعن عبد هللا بن السابب بن 

أنه  -رضً هللا عنه-ٌزٌد عن أبٌه عن جده 

اَل ٌَؤُْخذَنَّ ٌمول: ) -ملسو هيلع هللا ىلص-سمع رسول هللا 

ا واه أبو )ر( أََحُدكُْم َمتَاَع أَِخٌِه اَلِعبًا، َواَل َجادًّ

. داود، وحسنه األلبانً(

حرمة لتل  -سبحانه وتعالى-ولد بٌَّن هللا  

النفس بؽٌر حك فً مواضع عدٌدة من 

لُْل تَعَالَْوا أَتُْل َما ): -عز وجل-كتابه، فمال 

ٌْبًا  ٌْكُْم أاَلَّ تُْشِركُوا بِِه َش َم َربُّكُْم َعلَ َحرَّ

ٌِْن إِْحَسانًا َواَل تَْمتُ  لُوا أَْواَلَدكُْم ِمْن َوبِاْلَواِلَد

إِْمبَلٍق نَْحُن نَْرُزلُكُْم َوإٌَِّاهُْم َواَل تَْمَربُوا 

اْلفََواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما بََطَن َواَل تَْمتُلُوا 

اكُْم  ُ إاِلَّ بِاْلَحّكِ ذَِلكُْم َوصَّ َم َّللاَّ النَّْفَس الَّتًِ َحرَّ

-، ولال (ٔ٘ٔ:)األنعام( بِِه لَعَلَّكُْم تَْعِملُونَ 

فً سورة اإلسراء فً  -سبحانه وتعالى

 -عز وجل-آٌات الحكمة التً بٌَّن هللا 

َم فضلها لال: ) َواَل تَْمتُلُوا النَّْفَس الَّتًِ َحرَّ

ُ إِالَّ بِاْلَحّكِ َوَمْن لُتَِل َمْظلُوًما فَمَْد َجعَْلنَا  َّللاَّ

ِل إِنَّهُ َكاَن ِلَوِلٌِِّه سُْلَطانًا فبََل ٌُْسِرْؾ فًِ اْلمَتْ 

سبحانه -، ولال (ٖٖ)اإلسراء:( َمْنُصوًرا

َوالَِّذٌَن فً صفات عباد الرحمن: ) -وتعالى

ِ إِلًَها آَخَر َواَل ٌَْمتُلُوَن  اَل ٌَْدعُوَن َمَع َّللاَّ

ُ إاِلَّ بِاْلَحّكِ َواَل ٌَْزنُوَن  َم َّللاَّ النَّْفَس الَّتًِ َحرَّ

ثَاًما . ٌَُضاَعْؾ لَهُ َوَمْن ٌَْفعَْل ذَِلَن ٌَْلَك أَ 

( اْلعَذَاُب ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة َوٌَْخلُْد فٌِِه ُمَهانًا

. (9ٙ-8ٙ)الفرلان:

والمسلم ٌحرم لتله بإسبلمه إال بإحدى  

ثبلث: كفر بعد إٌمان، وزنا بعد إحصان، 

والنفس بالنفس، والمعاهد ٌعصم دمه 

بالعهد سواء كان عهًدا مطلمًا أو محدد 

ذمة أو عمد أمان؛ فكل هإالء  المدة أو عمد

صلى هللا علٌه -المعاهدٌن لد حذر النبً 

َمْن لَتََل ُمعَاَهًدا لَْم )ِمن لتلهم، فمال: -وسلم 

، وعن ابن )رواه البخاري(( ٌَِرْح َرابَِحةَ الَجنَّةِ 

لال: لال رسول  -رضً هللا عنه-مسعود 

ُل َما ٌُْمَضى بٌَْ : )-ملسو هيلع هللا ىلص-هللا  َن النَّاِس ٌَْوَم أَوَّ

َماءِ  . وفً رواٌة: )متفك علٌه(( اْلِمٌَاَمِة فًِ الّدِ

ُل َما ) بَلةُ، َوأَوَّ ُل َما ٌَُحاَسُب بِِه اْلعَْبُد الصَّ أَوَّ

َماءِ  ٌَْن النَّاِس فًِ الّدِ )رواه النسابً، ( ٌُْمَضى بَ

رضً -، وعن أبً هرٌرة وصححه األلبانً(

هللا علٌه صلى -أن رسول هللا  -هللا عنه

( لٌَِل: اْجتَنِبُوا السَّْبَع اْلُموبِمَاتِ لال: ) -وسلم

؟ لَاَل: ) ْرُن بِاهلِل، ٌَا َرسُوَل هللِا، َوَما ُهنَّ الّشِ

َم هللاُ إِالَّ  ْحُر، َولَتُْل النَّْفِس الَّتًِ َحرَّ َوالّسِ

بَا،  ، َوأَْكُل َماِل اْلٌَتٌِِم َوأَْكُل الّرِ بِاْلَحّكِ

ْحِؾ، َولَْذُؾ اْلُمْحِصنَاِت  َوالتََّولًِّ ٌَْوَم الزَّ



، )متفك علٌه(( اْلؽَافبَِلِت اْلُمْإِمنَاتِ 

والموبمات: المهلكات.  

لال: لال  -رضً هللا عنهما-وعن ابن عمر 

لَْن ٌََزاَل الُمْإِمُن فًِ ): -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا 

( اًمافُْسَحٍة ِمْن ِدٌنِِه، َما لَْم ٌُِصْب َدًما َحرَ 

رضً هللا -، ولال ابن عمر )رواه البخاري(

: "إِنَّ ِمْن َوَرَطاِت األُُموِر الَّتًِ الَ -عنهما

َمْخَرَج ِلَمْن أَْولََع نَْفَسهُ فٌَِها، َسْفَن الدَِّم 

ٌِْر ِحلِِّه"  . )رواه البخاري(الَحَراِم بِؽَ

أن  -رضً هللا عنه-وعن البراء بن عازب  

ْنٌَا أَْهَوُن لال: ) -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا  لََزَواُل الدُّ

ٌِْر َحكٍّ  ِ ِمْن لَتِْل ُمْإِمٍن بِؽَ )رواه ابن ( َعلَى َّللاَّ

، ورواه البٌهمً ماجه، وصححه األلبانً(

ولْو أَنَّ أهَل واألصبهانً وزاد فٌه: )

سماواتِه وأهَل أرضِه اْشتَركوا فً َدِم 

وفً رواٌة  (،مْإِمٍن؛ ألْدَخلَُهم هللا النارَ 

ً أْهَوُن على للبٌهمً: ) لَزواُل الدنٌا جمٌعا

(، وروى هللا من دٍم ٌُسَفُن بؽٌِر َحكٍّ 

النسابً من حدٌث برٌدة لال: لال رسول 

ِ ِمْن : )-ملسو هيلع هللا ىلص-هللا  لَتُْل اْلُمْإِمِن أَْعَظُم ِعْنَد َّللاَّ

ْنٌَا ، )رواه النسابً، وصححه األلبانً(( َزَواِل الدُّ

-وروى ابن ماجه عن عبد هللا بن عمر 

-لال: رأٌت رسول هللا  -رضً هللا عنهما

َما أَْطٌَبَِن ٌطوؾ بالكعبة وٌمول: ) -ملسو هيلع هللا ىلص

َوأَْطٌََب ِرٌَحِن، َما أَْعَظَمِن َوأَْعَظَم ُحْرَمتَِن، 

ٍد بٌَِِدِه، لَُحْرَمةُ اْلُمْإِمِن  َوالَِّذي نَْفُس ُمَحمَّ

ِ ُحْرَمةً ِمْنِن، َماِلِه، َوَدِمهِ أَْعَظُم  ( ِعْنَد َّللاَّ

.  )رواه ابن ماجه، ولال األلبانً: صحٌح لؽٌره(

-وعن أبً سعٌد الخدري وأبً هرٌرة 

صلى هللا -عن رسول هللا  -رضً هللا عنهما

لَْو أَنَّ أَْهَل السََّماِء )لال:  -علٌه وسلم

ُ َواأْلَْرِض اْشتََركُوا فًِ َدِم ُمْإِمٍن أَلَ  َكبَُّهُم َّللاَّ

، )رواه الترمذي، وصححه األلبانً(( فًِ النَّارِ 

 -رضً هللا عنه-وعن ُجندب بن عبد هللا 

َمِن اْستَطاع : )-ملسو هيلع هللا ىلص-لال: لال رسول هللا 

ٌْن الَجنَِّة ملُء كّؾٍ  ٌْنَه وب منكُْم أْن ال ٌحوَل ب

ُح به ِمْن دِم اْمرٍئ مسلم أن ٌُهِرٌمه كما ٌَْذبَ 

َض ِلباٍب ِمْن أبواِب الجنَِّة  دجاَجةً، كلَّما تَعرَّ

حاَل هللا بٌنَهُ وبٌنَه، وَمِن اْستَطاع منكم أْن 

ل  ال ٌَْجعَل فً بُْطنِه إال َطٌِّباً فْلٌَْفعَْل؛ فإنَّ أوَّ

)رواه الطبرانً ( ما ٌُْنتُِن ِمَن اإلْنساِن بْطنُهُ 

. والبٌهمً، ولال األلبانً: صحٌح لؽٌره(

لال: لال  -رضً هللا عنه-وعن معاوٌة 

كُلُّ ذَْنٍب َعَسى هللاُ أَْن : )-ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا 

ُجُل  ُجُل ٌَُموُت َكافًِرا، أَِو الرَّ ٌَْؽِفَرهُ، إاِلَّ الرَّ

ًدا )رواه أحمد والنسابً، ( ٌَْمتُُل ُمْإِمنًا ُمتَعَّمِ

.  وصححه األلبانً(



ً الكفار؛ كل وهذا الحدٌث على ظاهره ف

َمن مات كافًرا فبل ٌؽفر هللا له، طالما لد 

: -عز وجل-بلؽته دعوة الرسل، لال هللا 

َ ال ٌَْؽِفُر أَْن ٌُْشَرَن بِِه َوٌَْؽِفُر َما ُدوَن ) إِنَّ َّللاَّ

، وأما فً لتل (8ٗ)النساء:( ذَِلَن ِلَمْن ٌََشاءُ 

المإمن متعمًدا فمحمول على َمن لتله ألجل 

ٌكون كافًرا. إٌمانه؛ ف 

وأما َمن لتله على أمر الدنٌا ظلًما 

وعدوانًا؛ فهذا علٌه ثبلثة حموق:  

، فبل بد من التوبة إلى -عز وجل-حك هلل  -

. -عز وجل-هللا  

وحك ألولٌاء المتٌل، والواجب فٌه أن  -

ٌسلم نفسه لهم، فإن شاءوا التصوا، وإن 

شاءوا أخذوا الدٌة، وإن شاءوا عفوا.  

متٌل، وهذا ال ٌُؽفر وال ٌسمط إال وحك لل -

أن ٌرضى بٌن ٌدي هللا ٌوم المٌامة؛ فهذا ال 

ٌكون مؽفوًرا لصاحبه بمجرد التوبة حتى 

 -عز وجل-ٌولؾ بٌن ٌدي هللا؛ لٌفصل هللا 

وٌمضً بٌنهم.  

وعلى ذلن؛ فعلٌه أن ٌكثر من الحسنات، 

وأن ٌحسن إلى المتٌل ما استطاع؛ عساه 

عز - أن ٌرضٌه هللا إذا ولؾ بٌن ٌدي هللا

من عنده. -وجل 

التربٌة للنشء على  وعبلج هذه الظاهرة: 

بٌان حرمة رفع السبلح وحمله، وعلى 

خطر لتل المسلم أو المعاهد، وبٌان حرمة 

الدم واالبتعاد عن العصابات اإلجرامٌة، 

وعن مشاهدة األفبلم والمسلسبلت، ولراءة 

م أمر المتل بؽٌر ح ك، الرواٌات التً تعّظِ

وتجعل ذلن لدوة سٌبة لنشء المسلمٌن، 

والبٌبة الحاضنة التً ٌُربى فٌها الشخص 

على تعظٌم أمر الدماء ِمن أهم وسابل 

  معالجة هذه الظاهرة فً المجتمع.

  



مظاهر المسوة فً حٌاتنا... أسباب 

( الخمر والمخدرات 9وعبلج )

كتبه/ ٌاسر برهامً 

 الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول

  هللا، أما بعد؛ 

فإن ِمن أخطر أسباب العنؾ، والعداوة 

والبؽضاء، والمسوة بٌن البشر: الخمر 

"ومنها المخدرات"؛ بل هً أسوأ أنواعها، 

ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا إِنََّما : )-تعالى-لال هللا 

ٌِْسُر َواأْلَنَصاُب َواأْلَْزاَلُم ِرْجٌس  اْلَخْمُر َواْلَم

ٌَْطاِن فَاْجتَنِبُوهُ لَعَلَّكُْم تُْفِلُحوَن .  ِمْن َعَملِ  الشَّ

ٌْنَكُُم اْلعََداَوةَ  ٌَْطاُن أَن ٌُولَِع بَ إِنََّما ٌُِرٌُد الشَّ

كُْم َعن  ٌِْسِر َوٌَُصدَّ َواْلبَْؽَضاَء فًِ اْلَخْمِر َواْلَم

نتَُهونَ  بَلِة ؟ فََهْل أَنتُم مُّ ِ َوَعِن الصَّ ( ِذْكِر َّللاَّ

ى الناس العمل (9ٔ-9ٓ)المابدة: ، ولد سمَّ

عمبًل؛ ألنه ٌعمل، أي ٌمنع وٌحبس صاحبه 

من الشرور واْلثام واتباع الشٌطان، فإذا 

ؼاب العمل انطلك الشٌطان ٌلعب باإلنسان، 

وٌستعبده لنشر الفساد والعداوة والبؽضاء 

بٌن الناس.  

كما أنه ٌصده عن ذكر هللا وعن الصبلة 

ٍب واحٍد؛ إذ فتصبح المعركة كؤنها من جان

فمد اإلنسان جنوده من العمل الصالح 

 والمول الطٌب الذي ٌؽلب به الشٌطان؛

فتتؽلب علٌه اإلرادات الشٌطانٌة من إرادة 

العلو والفساد، فضبًل عن اإلرادات األرضٌة 

لها  -عز وجل- الحٌوانٌة التً شرع هللا 

إطاًرا تتحمك به مصالح العباد، وٌدفع به 

ا ؼاب العمل عن التزام عنهم الفساد، فإذ

هذه الضوابط انطلك اإلنسان وراء 

الشهوات المحرمة؛ ولذا تكون الخمر 

والمخدرات مادة أساسٌة على مابدة 

السهرات الحمراء، والنوادي اللٌلٌة 

الممتلبة بالفواحش والؽناء المحرم؛ ولذا 

بٌن هذه األشٌاء فً  -ملسو هيلع هللا ىلص-لرن النبً 

تً أْلواٌم )الحدٌث الصحٌح:  لٌََكونَنَّ ِمن أُمَّ

ٌَْستَِحلُّوَن الِحَر والَحِرٌَر، والَخْمَر 

)رواه البخاري معلمًا مجزوًما به، ( والَمعاِزؾَ 

ووصله الطبرانً والبٌهمً وابن عساكر، وصححه 

. (-رحمهم هللا-األبمة: كالنووي، وابن حجر، واأللبانً 

ولد سبك أن الفواحش ِمن أسباب المسوة  

المجتمع، فتكون الخمر ولرٌنتها  فً

المعازؾ مع الفواحش من أعظم أسباب 

وال شن أن شرب الخمر  انتشار المسوة،

والمخدرات إنما هو محاولة فاشلة للهروب 

من والع التعاسة الذي ٌعٌشه شارب الخمر 

والمخدرات على خبلؾ ما ٌتمناه، ولو كان 



سعًٌدا لما رؼب فً أن ٌؽٌب عمله عن 

ل هو ٌرٌد أن ٌعٌش فً عالم الوالع؛ ب

الوهم والخٌال الذي ٌحلم به؛ فٌدمر 

اإلدران واإلحساس بالوالع الذي خلمه هللا 

له، وخلك له أدواته من السمع والبصر 

والعمل، نعمة منه علٌه؛ لٌستطٌع التمٌٌز 

بٌن الخٌر والشر، فإذا شرب الخمر زال 

ذلن اإلدران، واختلطت الحمٌمة بالخٌال، 

نسان زوال الحاجز بٌنهم فٌطٌر وتوهم اإل

مع هذه األحبلم حتى إذا زال مفعول 

المخدرات؛ كان كالطابرة التً نفد ولودها 

فً الجو فارتطمت فً األرض فتحطمت!  

وفً كل مرة ٌؤخذ المدمن جرعة المخدرات 

ثم ٌستٌمظ منها ٌتحطم جزء من مخه 

ونفسٌته؛ فٌطلب العودة إلى الخٌال؛ 

وفً سبٌل  إلدمان،فٌحدث مزٌٌد ِمن ا

الحصول على ما أدمنه ٌكون الشخص 

، -ولو من األلارب -مستعًدا للمتل والسرلة 

وضرب الوالدٌن والزوجة واألبناء، بل 

وبٌع العرض، حتى أخبرتنً زوجة أحدهم 

أن زوجها المدمن أدخل علٌها بعض 

أصدلاء السوء فً ممابل الحصول على 

ا عجز عن ثمنها! نسؤل هللا  المخدرات لمَّ

العافٌة. 

فتحصل أنواع المسوة البالؽة بسبب 

ولذا كثر تحذٌر  اإلدمان للخمر والمخدرات؛

الشرع من الخمر، والمخدرات التً هً 

نوع منها، بل ِمن أسوأ أنواعها؛ لسرعة 

اإلدمان علٌها وتدمٌرها للنفسٌة والمخ 

أسرع من الكحول، وإن كانت الكحولٌات 

التلٌؾ الكبدي تتمٌز بتدمٌر الكبد، وحصول 

المإدي للفشل الكبدي والؽٌبوبة الكبدٌة 

أكثر من بالً المخدرات. 

ولمد بدأت اإلشارة إلى لبح الخمر والسُّْكر  

فً آٌات المرآن المكٌة فً سورة النِّعَم 

 -تعالى-"التً هً سورة النحل"، لال هللا 

ممتنًا على عباده مما أخرج لهم من 

النَِّخٌِل َواأْلَْعنَاِب َوِمْن ثََمَراِت )الثمرات: 

تَتَِّخذُوَن ِمْنهُ َسَكًرا َوِرْزلًا َحَسنًا إِنَّ ِفً ذَِلَن 

-، فؤثنى (7ٙالنحل:( )َْلٌَةً ِلمَْوٍم ٌَْعِملُونَ 

على ما ٌإكل منها أو ٌصنع؛  -سبحانه

(، ولم ٌثِن على السََّكر َوِرْزلًا َحَسنًالموله: )

ا، بل أي الُمْسكر؛ لٌدل على أنه لٌس حسنً 

هو لبٌح، ختمت اْلٌة بوصؾ المنتفعٌن 

بآٌات هللا أنهم ٌعملون، والسُّْكر ٌُذهب 

العمل فبل ٌنتفع السكران بآٌات هللا، وهذا 

من التنفٌر الشدٌد عن الخمر والسُّْكر، 

وهذا مشهود والع. 



ثم كان وصؾ الخمر بالخبث فً أول سورة 

:-تعالى-نزلت بالمدٌنة سورة البمرة، لال  

ٌِْسِر لُْل فٌِِهَما إِثٌْم ٌَ ) ْسؤَلُونََن َعِن اْلَخْمِر َواْلَم

َكبٌٌِر َوَمنَافُِع ِللنَّاِس َوإِثُْمُهَما أَْكبَُر ِمن 

.  (9ٕٔ)البمرة:( نَّْفِعِهَما

ثم نزل تحرٌم الشرب والسُّْكر لبل موعد 

فً سورة النساء:  -تعالى-الصبلة، فمال 

بَلَة َوأَنتُْم ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا الَ )  تَْمَربُوا الصَّ

سَُكاَرى َحتَّى تَْعلَُموا َما تَمُولُوَن َواَل ُجنُبًا إاِلَّ 

، ثم (ٖٗ)النساء:( َعابِِري َسبٌٍِل َحتَّى تَْؽتَِسلُوا

كان التحرٌم الماطع النهابً األبدي فً 

ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن : )-تعالى-سورة المابدة، لال 

ٌِْسُر َواأْلَنَصاُب  آَمنُوا إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَم

ٌَْطاِن فَاْجتَنِبُوهُ  ْن َعَمِل الشَّ َواأْلَْزاَلُم ِرْجٌس ّمِ

(.  لَعَلَّكُْم تُْفِلُحونَ 

الحكمة فً هذا التحرٌم،  -سبحانه-وبٌَّن 

ٌْنَكُُم )فمال:  ٌَْطاُن أَن ٌُولَِع بَ إِنََّما ٌُِرٌُد الشَّ

ٌِْسِر اْلعََداَوةَ َواْلبَْؽَضاَء  فًِ اْلَخْمِر َواْلَم

بَلِة فََهْل أَنتُم  ِ َوَعِن الصَّ كُْم َعن ِذْكِر َّللاَّ َوٌَُصدَّ

نتَُهونَ  (، وهذا التدرج الشدٌد فً التشرٌع مُّ

فً هذه المسؤلة خاصة ٌدل على مدى 

صعوبة عبلج اإلدمان، والحاجة إلى تهذٌب 

شدٌد للنفس للفطام عن الخمر والمخدرات، 

ق العزٌمة لوي اإلٌمان وإن كان صاد

بإذن هللا -المحافظ على الصبلة ٌستطٌع 

اإللبلع عن المخدرات فوًرا،  -وتوفٌمه

والصبر على آثار انسحاب المادة المخدرة 

من بدنه. 

فمد وردت األحادٌث الصحٌحة  وأما السنة:

الكثٌرة لنفً اإلٌمان عن شارب الخمر، 

ولعن كل َمن عاون على ذلن، وتحرٌم 

فً الخمر، وؼٌر ذلن من أنواع  التجارة

العموبات؛ وهذا ٌدلنا على خطورة هذا 

األمر، حتى سمع كثٌر من الصحابة تحذٌر 

صلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه -النبً 

منه. -وسلم 

هللا ذكر أحادٌث السنة  -إن شاء-ونستكمل 

فً المماالت المادمة، وأهمٌة ذلن فً تربٌة 

أن ٌمعوا  النشء وتعلٌمه لهذا الخطر لبل

صلى -فً براثنه، وَمن َعِلم ما لاله النبً 

فً ذلن كان أبعد عن  -هللا علٌه وسلم

إتٌانه، وكان حرًٌصا على اجتنابه. 

  



مظاهر المسوة فً حٌاتنا... أسباب 

( الخمر والمخدرات ٓٔوعبلج )

كتبه/ ٌاسر برهامً  

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

  هللا، أما بعد؛ 

تؤمل كثرة ما ورد فً السُّنة الصحٌحة  فَمن

من الترهٌب من الخمر وبٌان عموبتها فً 

مع أن الخمر من آخر -الدنٌا واْلخرة 

؛ علم شدة خطر هذا -المحرمات تحرًٌما

األمر على المجتمع، وشدة اهتمام الرسول 

بعبلج  -صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم-

هذا المرض الخطٌر، ونذكر ما وعدنا به 

األحادٌث الواردة فً الترهٌب والتحذٌر  من

من الخمر.  

أن  -رضً هللا عنه-عن أبً هرٌرة  -

ال ٌَْزنًِ الّزانًِ ِحٌَن لال: ) -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا 

ٌَْزنًِ وهو ُمْإِمٌن، وال ٌَْسِرُق الّساِرُق ِحٌَن 

ٌَْشَرُب الَخْمَر ِحٌَن  ٌَْسِرُق وهو ُمْإِمٌن، وال 

، ونفً )متفك علٌه(( ا وهو ُمْإِمنٌ ٌَْشَربُه

هو  -عند أهل السنة والجماعة-اإلٌمان هنا 

-نفً لئلٌمان الواجب، فإن شارب الخمر 

ال ٌكفر إال أن ٌستحلها، وعن ابن  -باتفالهم

-لال رسول هللا  -رضً هللا عنهما-عمر 

ُ اْلَخْمَر َوَشاِربََها َوَسالٌَِ : )-ملسو هيلع هللا ىلص َها لَعََن َّللاَّ

َوُمْبتَاَعَها َوبَابِعََها َوَعاِصَرَها َوُمْعتَِصَرَها 

ٌْهِ  )رواه أبو داود ( َوَحاِملََها َواْلَمْحُمولَةَ إِلَ

، وزاد ابن والترمذي وابن ماجه، وصححه األلبانً(

(. وآِكَل ثمِنهاماجه: )

شرب الخمر  وِذْكر اللعن دلٌٌل على أن:

ب وسمٌها، وشراءها وبٌعها، وعصر العن

المتخذ خمًرا، والذي ٌطلب أن ٌُعصر له 

ذلن وهو المعتِصر، وحملها وأن ٌطلب 

اإلنسان أن تُحمل إلٌه؛ كل ذلن من الكبابر، 

وثمن الخمر حرام، بل أكله من الكبابر 

(.  وآِكَل ثمنِهاأًٌضا؛ لرواٌة: )

لال:  -رضً هللا عنه -وعن أنس بن مالن 

( ُ ِ َصلَّى َّللاَّ ٌِْه َوَسلََّم فًِ لَعََن َرُسوُل َّللاَّ  َعلَ

الَخْمِر َعَشَرةً: َعاِصَرَها، َوُمْعتَِصَرَها، 

ٌِْه،  َوَشاِربََها، َوَحاِملََها، َوالَمْحُمولَةُ إِلَ

َوَسالٌََِها، َوبَابِعََها، َوآِكَل ثََمنَِها، َوالُمْشتَِري 

)رواه الترمذي وابن ماجه، ( لََها، َوالُمْشتََراةُ لَهُ 

، وهذا الحدٌث ٌدل على نً(وصححه األلبا

حرمة العمل فً تجارة الخمر والمخدرات 

بؤي صورٍة كانت. 

وتنبٌه مهم فً ذلن لمن ٌعمل سابمًا فً  

أن كثًٌرا منهم ٌحمل الخمر  ببلد الكفار:



علنًا وهو ٌركب فً سٌارة األجرة؛ فٌكون 

َمن حمل هذا الرجل والخمر فً ٌده حامبًل 

بلد المسلمٌن للخمر، وكذا َمن ٌعمل فً ب

أو الكفار فً مصانع ُصْنِعها فً أي ُخطوة 

من خطوات الصنع، بل بٌع العنب لمن 

ٌتخذه خمًرا هو أًٌضا من الكبابر، فالعمل 

فً مصانع الخمور والتجارة بؤي صورٍة 

؛ داخل فً -ولو بنملها بالسٌارات-كانت 

.-والعٌاذ باهلل-اللعن  

أن  -رضً هللا عنه-وعن أبً هرٌرة 

َم اْلَخْمَر لال: ) -ملسو هيلع هللا ىلص-ل هللا رسو َ َحرَّ ِإنَّ َّللاَّ

َم  ٌْتَةَ َوثََمنََها، َوَحرَّ َم اْلَم َوثََمنََها، َوَحرَّ

)رواه أبو داود، وصححه ( اْلِخْنِزٌَر َوثََمنَهُ 

، وهذا الحدٌث الصحٌح ٌدل على األلبانً(

حرمة التجارة فً هذه الثبلثة المذكورة؛ 

 -ولو بالوكالة-البٌع وال الشراء فبل ٌجوز 

ن ٌصنع ذلن.  َعمَّ

عن  -رضً هللا عنهما-وعن ابن عباس 

ُ اْلٌَُهوَد لال: ) -ملسو هيلع هللا ىلص-النبً  ، -ثبََلثًا-لَعََن َّللاَّ

ٌِْهُم الشُُّحوَم فَبَاعُوَها َوأََكلُوا  َم َعلَ َ َحرَّ إِنَّ َّللاَّ

َ إِذَا  َم َعلَى لَْوٍم أَْكَل أَثَْمانََها، َوإِنَّ َّللاَّ َحرَّ

ٌِْهْم ثََمنَهُ  َم َعلَ ٍء َحرَّ ًْ )رواه أبو داود، ( َش

رضً -، وعن ابن عباس وصححه األلبانً(

صلى -لال: سمعت رسول هللا  -هللا عنهما

أَتَانًِ ِجْبِرٌُل، ٌمول: ) -هللا علٌه وسلم

َ َعزَّ َوَجلَّ لَعََن  ُد، إِنَّ َّللاَّ فَمَاَل: ٌَا ُمَحمَّ

َخْمَر، َوَعاِصَرَها، َوُمْعتَِصَرَها، َوَشاِربََها، الْ 

ٌِْه، َوبَابِعََها،  َوَحاِملََها، َواْلَمْحُمولَةَ إِلَ

)رواه أحمد ( َوُمْبتَاَعَها، َوَسالٌََِها، َوُمْستَِمٌََها

.  وابن حبان فً صحٌحه، وصححه األلبانً(

لال  -رضً هللا عنهما-وعن ابن عمر 

كُلُّ ُمْسِكٍر َخْمٌر، َوكُلُّ : )-ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا 

ُمْسِكٍر َحَراٌم، َوَمْن َماَت َوهَُو ٌَْشَرُب اْلَخْمَر 

)رواه البخاري ( ٌُْدِمنَُها لَْم ٌَْشَرْبَها ِفً اْْلِخَرةِ 

، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسابً، والبٌهمً(

وهذا الحدٌث أصرح رد على َمن ٌزعم أن 

وهً -سم إلى خمر عنبٌة الخمر تنم

وهً لٌست -، وخمر ؼٌر عنبٌة -المحرمة

بطرٌمة -، وٌُجّوِز -محرمة عند الحنفٌة

للناس أن ٌشربوا  -االنتماء بٌن المذاهب

من أنواع الخمر المصنوعة من ؼٌر 

عصٌر العنب، كما ما ٌُعرؾ: بالوٌسكً، 

والكونٌان، والبٌرة، أو ؼٌر ذلن، إذا اتُِّخذ 

لعنب، والمخدرات كلها من ؼٌر عصٌر ا

ِمن ؼٌر عصٌر العنب، واأللراص المخدرة 

كلها ِمن ؼٌر عصٌر العنب، وكلها بنص 

هذا الحدٌث خمر محرمة، تنطبك علٌها كل 

أحكام الخمر؛ من وجوب إلامة الحد، 



وحرمة الثمن، ولعن َمن أعان على شربها 

أو صناعتها. 

 وأما عدم شرب مدمن الخمر فً اْلخرة: 

ه ال ٌُوفَُّك ألن ٌموت على اإلسبلم؛ فإما ألن

فبل ٌدخل الجنة  -والعٌاذ باهلل-فٌموت كافًرا 

وال ٌشربها، وإما أن ٌكون ؼٌر راؼب فٌها 

وإْن دخل الجنة بعد أن ٌُعالب -فً اْلخرة 

، لال الخطابً والبؽوي: "ُحِرَمها -فً النار

فً اْلخرة وعٌد بؤنه ال ٌدخل الجنة؛ ألنَّ 

ة خمر؛ إال أنهم ال شراَب أهل الجن

ٌَُصدَّعُون عنها وال ٌُْنِزفون، وَمن دخل 

. )انتهى(الجنة ال ٌُْحَرم شرابَها" 

لال  -رضً هللا عنه-وعن أبً موسى 

ال ٌدخُل الجنَّةَ مدمُن : )-ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا 

( خمٍر، وال مإمٌن بسحٍر، وال لاطُع َرِحمٍ 

، األلبانً()رواه ابن حبان فً صحٌحه، وحسنه 

لال: رسول هللا  -رضً هللا عنه-وعن أنس 

اَل ٌَِلُج َحابَِط اْلمُُدِس ُمْدِمُن اْلَخْمِر، : )-ملسو هيلع هللا ىلص-

ٌِْه، َواَل اْلَمنَّاُن َعَطاَءهُ  )رواه ( َواَل اْلعَاقُّ ِلَواِلَد

، وفً رواٌة أحمد، ولال األلبانً: صحٌح لؽٌره(

(، وحابط الِفْرَدْوِس  ال ٌَِلُج ِجنانَ البزار: )

المدس حابط الطُّْهر مكان فً الجنة، وهذا 

فٌه خطر اإلدمان؛ ذلن أنه كبٌرة متكررة، 

والحدٌث حدٌث حسن.  

ثُْت عن ابن  وعن ابن المنكدر لال: ُحّدِ

-أن رسول هللا  -رضً هللا عنهما-عباس 

ًَ لال: ) -ملسو هيلع هللا ىلص َ  ُمْدِمُن اْلَخْمِر ِإْن َماَت، لَِم َّللاَّ

)رواه أحمد، ولال األلبانً: صحٌح ( َكعَابِِد َوثَنٍ 

، ورواه ابن حبان عن سعٌد بن جبٌر لؽٌره(

: أن -رضً هللا عنهما-عن ابن عباس 

َ ُمْدِمَن لال: ) -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا  ًَ َّللاَّ َمْن لَِم

(، وعن عبد هللا بن َخْمٍر لَِمٌَهُ َكعَابِِد َوثَنٍ 

-أن رسول هللا  -ً هللا عنهمارض-عمر 

ُ تَبَاَرَن َوتَعَالَى لال: ) -ملسو هيلع هللا ىلص َم َّللاَّ ثبََلثَةٌ لَْد َحرَّ

ٌِْهُم اْلَجنَّةَ: ُمْدِمُن اْلَخْمِر، َواْلعَاقُّ  َعلَ

ٌُّوُث الَِّذي ٌُِمرُّ فًِ أَْهِلِه اْلُخْبثَ  أي - َوالدَّ

ح )رواه أحمد والحاكم ولال: صحٌ( -الفاحشة

، وهذا اإلسناد، والنسابً والبزار، وحسنه األلبانً(

االلتران بٌن العموق وإدمان الخمر 

والدٌاثة ٌعرفه َمن رأى حالة اإلدمان؛ كٌؾ 

ٌصنع المدمن بوالدٌه من أجل الحصول 

على المال الذي ٌشتري به الخمر 

والمخدرات؟! وكذلن كٌؾ ٌمكنه أن ٌبٌع 

ٌنال به أهله من أجل أن ٌنال المال الذي 

المحرم، وٌشتري به الخمر والمخدرات 

المحرمة؟! 

عن  -رضً هللا عنه-وعن عمار بن ٌاسر  

ثبَلثَةٌ ال ٌَْدُخلوَن لال: ) -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا 



الجنَّةَ أبَداً: الدٌُّوث، والرُجلَةُ ِمَن النساِء، 

(، لالوا: ٌا رسوَل هللا! أما وُمْدِمُن الَخْمرِ 

خمِر فمْد عَرْفناه، فما الدٌُّوُث؟ لال: ُمدمُن ال

(، للنا: الذي ال ٌُبالً َمْن َدخَل على أْهلهِ )

التً تََشبَّهُ فما الرُجلَةُ ِمَن النساء؟ لال: )

)رواه الطبرانً، ولال األلبانً: صحٌح  (بالرجالِ 

 -، وعن ابن عباس رضً هللا عنهمالؽٌره(

اْجتَنِبُوا اْلَخْمَر : )-ملسو هيلع هللا ىلص-لال: لال رسول هللا 

( )رواه الحاكم فَِإنََّها ِمْفتاُح كُّلِ َشرٍّ 

والبٌهمً، ولال األلبانً: حسن لؽٌره(، 

لال:  -رضً هللا عنه-وعن أبً الدرداء 

ٌْبًا، : )-ملسو هيلع هللا ىلص-أْوصانً خلٌلً  ِ َش اَل تُْشِرْن بِاَّللَّ

ْلَت، َواَل تَتُْرنْ  ْعَت َوُحّرِ َصبَلًة  َوإِْن لُّطِ

ًدا، فَمَْد  ًدا، فََمْن تََرَكَها ُمتَعَّمِ َمْكتُوبَةً ُمتَعَّمِ

ةُ، َواَل تَْشَرِب اْلَخْمَر، فَِإنََّها  مَّ بَِربَْت ِمْنهُ الذِّ

)رواه ابن ماجه، وصححه ( ِمْفتَاُح كُّلِ َشرٍّ 

، وهذا الحدٌث ٌبٌِّن لنا أن الخمر األلبانً(

نسان مفتاح سلسلة من الشرور، ٌمع اإل

فٌها حتى ٌزنً وٌمتل، وٌكون دٌوثًا وٌعك 

والعٌاذ -والدٌه، حتى ٌكون لرٌبًا من الكفر 

فً لحظات -، والمدمنون ما أٌسر -باهلل

إفالتهم وهم فً ؼاٌة الضٌك من فمدهم أو 

أن ٌسبوا الدٌن، وٌلعنوا  -تركهم المخدر

-أهلهم، وربما سبوا هللا ورسوله فٌكفرون 

م أكثر الناس سخرًٌة ، وه-والعٌاذ باهلل

بشعابر اإلسبلم، وشعابر الدٌن: كالصبلة 

والصٌام، فهذا أًٌضا ِمن الكفر. 

أن أبا بكر  وعن سالم بن عبد هللا عن أبٌه:

َصلَّى -وعمر وناًسا جلسوا بعد وفاِة النبً 

ٌِْه َوَسلَّمَ  ، فذكروا أْعظَم الكبابِر، فلَْم -هللاُ َعلَ

هوَن إلٌه، ٌكْن عندهُْم فٌها علٌم ٌْنتَ 

فؤرَسلونً إلى عبِد هللا بِن َعْمرٍو أسؤلُه عن 

ذلن، فؤْخبَرنً أنَّ أْعَظَم الكبابر شُْرُب 

ٌْتهم فؤْخبَْرتُهم، فؤْنكروا ذلن،  الخمِر. فؤتَ

َوَوثبوا إلٌه جِمٌعًا حتى أتَْوه فً داِره، 

ٌِْه -فؤْخبَرهُم أنَّ رسوَل هللا  َصلَّى هللاُ َعلَ

ً ِمْن ُملوِن بنً )لال:  -َوَسلَّمَ  إنَّ َمِلكا

إسرابٌَل أَخذَ رجبلً َفخٌَّرهُ بٌَن أْن ٌَْشَرَب 

، أو ٌؤْكَُل  ًَ الَخْمَر، أْو ٌَْمتَُل نَْفساً، أو ٌَْزن

لَْحَم ِخْنزٌٍر، أْو ٌَْمتُلوه إْن أبى، فاْختاَر 

ا َشِرَب الخمَر لَْم ٌَْمتَنْع ِمْن  الخْمَر، وإنَّه لمَّ

َصلَّى -(، وأنَّ رسوَل هللا هَشًٍء أرادوه ِمنْ 

ٌِْه َوَسلَّمَ  ما ِمْن أحٍد لال لنا حٌنبٍذ: ) -هللاُ َعلَ

ٌشَربُها فتُْمبَُل له َصبلةٌ أربعٌَن لٌلةً، وال 

َمْت بِها  ٌء إال ُحّرِ ًْ ٌموُت وفً َمثْناتِِه منه َش

علٌه الَجنَّةُ، فإْن ماَت فً أربعٌن لٌلةً؛ ماَت 

لطبرانً بإسناد صحٌح )رواه ا( مٌتةً جاِهلٌّةً 

والحاكم، ولال صحٌح على شرط مسلم، وصححه 

، وهذا الحدٌث ٌدل على عدم تكفٌر األلبانً(



شارب الخمر؛ ألنه خصَّ عدم لبول الصبلة 

بؤربعٌن لٌلة، والكافر ال تُمبل له صبلة 

أصبًل ال لبل األربعٌن وال بعدها، والموت 

-مٌتة جاهلٌة تؽلٌظ شدٌد ٌحذر به النبً 

من شرب الخمر. -ملسو هيلع هللا ىلص 

وعن أبً تمٌم الجٌشانً أنه سمع لٌس  

وهو على -بن سعد بن عُبادة األنصاري 

صلى هللا -ٌمول: سمعُت رسول هللا  -مصر

ًَّ كِذبًَة ٌمول: ) -علٌه وسلم َمن كِذَب عل

ُمتعمًدا، فلٌتبوأْ َمْضَجعًا من النار أو بٌتًا فًِ 

خْمَر أتى عطشانًا ٌوَم جهنََّم، وَمن َشِرَب ال

المٌامة، أاََل فكلُّ ُمْسِكٍر َخْمٌر، وكلُّ خْمٍر 

ٌْراء )رواه أحمد، ولال ( حراٌم، وإٌَّاكم والؽُبَ

، والؽبٌراء: نوع من األلبانً: صحٌح لؽٌره(

أنواع الشراب الُمْسِكر.  

عن رسول هللا  -رضً هللا عنه-وعن أنس 

َن الخمَر وهو ٌمِدُر علٌه؛ َمْن ترلال: ) -ملسو هيلع هللا ىلص-

ألَْسِمٌَّنهُ منه فً حظٌَرِة المُُدِس، وَمْن ترَن 

الحرٌَر وهو ٌمدُر علٌه؛ ألْكسَُونَّهُ إٌَّاه فً 

)رواه البزار، ولال األلبانً: ( حظٌَرِة المُُدِس 

-، وعن عُبادة بن الصامت صحٌح لؽٌره(

صلى هللا -عن رسول هللا  -رضً هللا عنه

والَّذي نفسً بٌِده لٌََبٌِتَنَّ ال: )ل -علٌه وسلم

تً على أََشٍر وبََطٍر، ولِعٍب  أناٌس من أُمَّ

ولَْهٍو، فٌُصبِحوا لَِردةً وَخنازٌَر باستحبلِلهم 

ٌْنَات، وشُربِِهم  الَمحارم، واتِّخاِذهم المَ

با، ولُْبِسِهم الَحرٌرَ  ( الخمر، وبؤكِلهم الّرِ

بده، ولال )رواه عبد هللا بن اإلمام أحمد فً زوا

، وهذا ٌدل على خطر األلبانً: حسن لؽٌره(

االلتران بٌن الخمر والؽناء، واستحبلل 

الفواحش، والظلم والِكْبر مع اللعب واللهو! 

نعوذ باهلل من ذلن. 

 -رضً هللا عنه-وعن أبً مالن األشعري  

ٌَْشَرُب ) ٌمول: -ملسو هيلع هللا ىلص-أنه سمع رسول هللا 

تِ  ٌِْر نَاٌس ِمْن أُمَّ ونََها بِؽَ ً اْلَخْمَر، ٌَُسمُّ

اْسِمَها، ٌُْضَرُب َعلَى ُرُءوِسِهْم بِاْلَمعَاِزِؾ 

ُ ِبِهُم اأْلَْرَض، َوٌَْجعَُل  ٌْنَاِت، ٌَْخِسُؾ َّللاَّ َواْلمَ

)رواه ابن حبان، ( ِمْنُهُم اْلِمَرَدةَ َواْلَخنَاِزٌرَ 

-، وعن عمران بن حصٌن وصححه األلبانً(

صلى هللا -ن رسول هللا أ -رضً هللا عنه

ِة َخْسٌؾ لال: ) -علٌه وسلم فًِ َهِذِه األُمَّ

(، خسؾ: أي زالزل، تُحدث َوَمْسٌخ َولَْذؾٌ 

انهٌارات ٌسمط الناس فٌها، ومسخ فً 

الصور: كالمردة والخنازٌر وؼٌرهم، 

ولذؾ: من السماء، فَمَاَل َرُجٌل ِمَن 

ِ، َوَمتَى  ذَاَن؟ لَاَل: الُمْسِلِمٌَن: ٌَا َرسُوَل َّللاَّ

ٌْنَاُت َوالَمعَاِزُؾ َوشُِربَِت ) إِذَا َظَهَرِت المَ

، وعن )رواه الترمذي، وصححه األلبانً(( الُخُمورُ 



عن  -رضً هللا عنهما-عبد هللا بن عمرو 

تًِ َوهَُو لال: ) -ملسو هيلع هللا ىلص-النبً  َمْن َماَت ِمْن أُمَّ

ُ َعلَ  َم َّللاَّ ٌِْه شُْرَبَها فًِ ٌَْشَرُب اْلَخْمَر، َحرَّ

ِتً َوهَُو ٌَتََحلَّى  اْلَجنَِّة، َوَمْن َماَت ِمْن أُمَّ

ٌِْه ِلبَاَسهُ فًِ اْلَجنَّةِ  ُ َعلَ َم َّللاَّ ( الذََّهَب، َحرَّ

.  )روا أحمد، ولال األلبانً: حسن صحٌح(

لال رسول  -رضً هللا عنه-وعن معاوٌة  

ْمَر فَاْجِلُدوهُ، فَإِْن َمْن َشِرَب الخَ : )-ملسو هيلع هللا ىلص-هللا 

ابِعَِة فَاْلتُلُوهُ  )رواه الترمذي، ( َعاَد فًِ الرَّ

إِذَا َشِربُوا : )-ملسو هيلع هللا ىلص-، ولال وصححه األلبانً(

اْلَخْمَر فَاْجِلُدوهُْم، ثُمَّ إِْن َشِربُوا فَاْجِلُدوهُْم، 

ثُمَّ إِْن َشِربُوا فَاْجِلُدوهُْم، ثُمَّ إِْن َشِربُوا 

)رواه أبو داود وابن حبان، ولال ( فَاْلتُلُوهُمْ 

، وهذا الحدٌث منسوخ األلبانً: حسن صحٌح(

صلى -عند جمهور العلماء، فإن رسول هللا 

لم ٌمتل شارب الخمر بعد  -هللا علٌه وسلم

المرة الرابعة، وِمن أهل العلم َمن ٌرى أن 

هذا تعزٌر؛ إذا ُجلد ثبلث مرات أن ٌكون 

رأى اإلماُم لتْلَه؛ ٌستحك  فً الرابعة إذا

المتل تعزًٌرا، والصحٌح لول الجمهور. 

صلى -وهذا ٌدلنا على شدة اهتمام النبً 

بعبلج هذا المرض  -هللا علٌه وسلم

وهذا المجتمعً المدمر والتحذٌر منه، 

مكمن العبلج لهذا السبب من أسباب 

المسوة بالتربٌة واإلعبلم بخطر الخمر 

رٌم بٌعها والمخدرات، وتحرٌم وتج

والتجارة فٌها وتعاطٌها، ولٌس تعاطً 

كما هو ممرر فً -المخدرات وبٌعها فمط 

الموانٌن الوضعٌة، مع اإلذن بشرب الخمر 

ى باألماكن السٌاحٌة وبٌعها  فٌما ٌسمَّ

؛ فبل بد من النص على تجرٌم شرب -كذلن

الخمر واالتِّجار فٌها، ولٌس السُّْكر فمط 

إلامة الحد على  بالطرٌك العام، وكذا ٌجب

شارب الخمر والمخدرات كالجلد أربعٌن 

جلدة؛ فإن تمادى الناس ُجلد ثمانٌن.  

نسؤل هللا أن ٌعافً أمتنا من هذه الببلٌا، 

وأن ٌنجً شبابنا من هذه الهاوٌة 

    المدمرة.

  



( ٔٔمظاهر المسوة أسباب وعبلج )

االضطرابات األسرٌة 

كتبه/ ٌاسر برهامً 

ة والسبلم على رسول الحمد هلل، والصبل

  هللا، أما بعد؛ 

 فإن من أكبر أسباب المسوة فً المجتمع:

فمدان روح المودة، والرحمة والسكٌنة 

داخل األسرة، التً هً اللبنة األولى 

للمجتمع، وفٌها ٌنشؤ أفراده، وٌتعلمون 

العمٌدة والعبادة، واألخبلق والمٌم، لال هللا 

َخلََك لَكُْم ِمْن  َوِمْن آٌَاتِِه أَنْ : )-عز وجل-

ٌْنَكُْم  ٌَْها َوَجعََل بَ أَْنفُِسكُْم أَْزَواًجا ِلتَْسكُنُوا إِلَ

ةً َوَرْحَمًة إِنَّ فًِ ذَِلَن َْلٌَاٍت ِلمَْوٍم  َمَودَّ

.  (ٕٔ)الروم:( ٌَتَفَكَُّرونَ 

التً هً -وهذه الثبلثة: السكٌنة والمودة 

هً أساس العبللة  والرحمة؛ -الحب

ُا السوٌة بٌن أفر اد األسرة، وهً التً تُنَّشِ

األفراد األسوٌاء داخل المجتمع، وحلول 

عكسها من الملك والبؽضاء والمسوة بداًل 

من الرحمة؛ ِمن أعظم أسباب الخلل فً 

تربٌة النشء وسوء األخبلق. 

وجو االضطراب والملك ٌمنع حسن  

خاصة إذا  التربٌة لهإالء األبناء والبنات؛

ال المسوة تضمن االضطراب استعم

واإلضرار من الزوج تجاه الزوجة، أو من 

األب أو األم تجاه األبناء بما ٌجاوز حدود 

ح؛  الشرع؛ ومثال ذلن بوجود الضرب المبّرِ

الذي ٌكسر عظًما أو ٌشك جلًدا أو ٌحدث 

شٌنًا، وكذا اللطم على الوجه؛ فإنه محرم، 

أو الضرب لبل استعمال الوسابل السابمة 

فً كتابه؛  -عز وجل-هللا  علٌه التً ذكرها

اُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما حٌث لال: ) َجاُل لَوَّ الّرِ

ُ بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض َوبَِما أَْنفَمُوا  َل َّللاَّ فَضَّ

اِلَحاُت لَانِتَاٌت َحافَِظاٌت  ِمْن أَْمَواِلِهْم فَالصَّ

تًِ تََخافُوَن  ُ َوالبلَّ ٌِْب بَِما َحِفَظ َّللاَّ ِلْلؽَ

وَزُهنَّ فَِعُظوهُنَّ َواْهُجُروُهنَّ فًِ نُشُ

اْلَمَضاِجعِ َواْضِربُوُهنَّ فَِإْن أََطْعنَكُْم فَبَل تَْبؽُوا 

َ َكاَن َعِلًٌّا َكبًٌِرا . َوإِْن  ٌِْهنَّ َسبٌِبًل إِنَّ َّللاَّ َعلَ

ٌْنِِهَما فَاْبعَثُوا َحَكًما ِمْن أَْهِلِه  ِخْفتُْم ِشمَاَق بَ

ُ َوَحَكًما ِمْن أَهْ  ِلَها إِْن ٌُِرٌَدا إِْصبَلًحا ٌَُوفِِّك َّللاَّ

َ َكاَن َعِلًٌما َخبًٌِرا ٌْنَُهَما إِنَّ َّللاَّ -ٖٗ)النساء:( بَ

ٖ٘)  .

وكل كلمة من كلمات هذه اْلٌات ٌنبؽً لنا 

إذ تتضمن أن نمؾ عندها ونتدبر ما فٌها؛ 

أسباب استمرار األسرة، وتوفٌر جو الحنان 



لحة، والسلون والطمؤنٌنة والمدوة الصا

السوي الحسن فً التعامل مع اْلخرٌن؛ 

الذي ٌمثل للطفل الناشا النموذج الصحٌح 

فً الحٌاة. 

فبدأت اْلٌات الكرٌمة بذكر لوامة الرجل  

على المرأة؛ فهذا البٌت وهذه األسرة 

كالسفٌنة ال بد أن ٌكون لها ربان واحد، 

ولابد عالل؛ ٌمودها فً وسط أمواج الفتن 

حٌاة، وأمر الموامة لٌس ومصاعب ال

كما -استبداًدا أو تعسفًا فً استعمال الحك 

، بل هو -ٌصوره أعداء األمة من التؽرٌبٌن

ضبط لؤلمور حتى تسٌر السفٌنة فً 

طرٌمها.  

وٌلزم لها العلم الذي َحبَا هللا الرجل 

باستعداد أكثر لتحصٌله؛ حتى ٌتعلم وٌُعلِّم 

امُ أفراد أسرته، ) َجاُل لَوَّ وَن َعلَى النَِّساِء الّرِ

ُ بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض  َل َّللاَّ أي: ِمن -( بَِما فَضَّ

َوبَِما أَْنفَمُوا ِمْن ) -كمال العمل والدٌن

(. أَْمَواِلِهمْ 

فالزوج لابد األسرة هو الذي ٌعلِّم أفراد 

األسرة الحموق والواجبات الشرعٌة لكل 

ولٌس حسب أهواء المادة  فرٍد ِمن أفرادها،

رؼبات الناس، أو العادات المنحرفة أو أو 

المبادئ المستوردة؛ كالتً ٌدندن الؽرُب 

علٌها تحت عنوان: "التمكٌن للمرأة"؛ ِمن 

إبطال الموامة للرجل، وإعطابها صبؽة 

النِّدٌَّة فً مواجهته؛ مما ٌإدي إلى تسعٌر 

الشماق ودوام النزاع ورفع الصوت؛ ثم 

للشرع. الوصول إلى دوابر العنؾ المخاِلؾ 

وتعلُّم حك الرجل على زوجته؛ ِمن لزوم  

تسلٌم نفسها، وعدم امتناعها عنه متى 

ما لم ٌكن هنان عذر شرعً: -رؼب 

كصٌام واجب أو إحرام، أو حٌض أو 

نفاس، أو عذر لدري: كمرض وألم وعجز؛ 

ال تستطٌع معه المرأة مباشرة العبللات 

؛ تعلُّم ذلن وتعلٌمه -الزوجٌة مع زوجها

واج والزوجات ِمن الواجبات.لؤلز 

وكذا من واجبات المرأة على زوجها  

لزوم البٌت، وأالَّ تخرج من  وحمه علٌها:

بٌته إال بإذنه، وهذا ما ٌدندن الؽربٌون 

علٌه أًٌضا تحت نفس العنوان: "التمكٌن 

للمرأة!"؛ لتؤخذ ما ٌسمونها حمولها 

فً -بالخروج دون إذن الزوج، وال األب 

؛ إذ شبهوا بٌت -ود الزوجحالة عدم وج

الزوجٌة بالسجن الذي ال بد لها أن تتحرر 

من عبودٌتها فٌه، وكذا حك السفر دون 

إذٍن، بل ودون محرم، ودون نظر إلى 



دواعً السفر وأسبابه؛ مما ٌإدي إلى 

احتدام الخبلؾ، وفمدان التوجٌه، وفمدان 

بوصلة الرحلة السعٌدة. 

دمته وكذا ِمن حك الرجل على امرأته خ 

على الصحٌح من -وخدمة أوالدها منه 

، وإِْن كان أكثر أهل العلم -ألوال العلماء

ٌمولون باالستحباب دون الوجوب، لكن 

صلى هللا -إللرار النبً  الصحٌح الوجوب؛

أصحابه على استخدام  -علٌه وسلم

أزواجهم بَمن فٌهن بناته، وشكوى فاطمة 

حى -ملسو هيلع هللا ىلص-للنبً  فً ٌدها مشهورة  أثر الرَّ

صلى -فً السنة وثابت، ولم ٌسمط النبً 

عنها الخدمة مع وجود  -هللا علٌه وسلم

هذا الضرر الٌسٌر.  

استخدام  وألوى ِمن ذلن فً االستدالل:

-ألزواجه؛ مثل لوله لعابشة  -ملسو هيلع هللا ىلص-النبً 

نَاِوِلٌنًِ اْلُخْمَرةَ ِمَن : )-رضً هللا عنها

ٌَا ، ولوله لها أًٌضا: )رواه مسلم()( اْلَمْسِجدِ 

ً اْلُمْدٌَةَ   -أي: هاتً السكٌن-( َعابَِشةُ، َهلُّمِ

، )رواه مسلم(( اْشَحِذٌَها بَِحَجرٍ ثُمَّ لَاَل: )

وؼٌر ذلن، وال نزاع أن هذا ِمن محاسن 

األخبلق للنساء فً معاملة األزواج الذي 

استمر علٌه عمل األمة عبر الزمان. 

تجاوز فً مسؤلة الحموق  وأما ما ٌمع من 

إلزام الزوجة بخدمة  بٌن الزوجٌن، مثل:

ألارب الزوج: كؤبٌه وأمه، وإخوته 

وأخواته، وأوالده من ؼٌرها دون رضا 

وتبرع منها؛ فإن هذا ِمن أكبر أسباب 

الشماق؛ للتعدي باإللزام، وعدم شكر 

المعروؾ إذا فعلت؛ بل ٌراه حمًا والزًما 

لهجران والضرب علٌها تستحك العموبة وا

عند عدم أدابها له؛ مما ٌسبب الشماق 

والنزاع المستمر داخل العاببلت؛ فتستعمل 

المسوة ؼالبًا فً هذه النزاعات. 

مطالبة الزوج  ومن التجاوز فً الحموق:

الزوجة بالمشاركة فً أعباء النفمة المالٌة 

على المنزل؛ خصوًصا مع عمل المرأة 

ا، وال نزاع وتكسبها، ولد انتشر فً زمانن

بٌن أهل العلم أن نفمة الزوجة هً على 

زوجها ولو كانت ؼنٌة، ونفمة األوالد على 

أبٌهم وإن كانت أمهم ؼنٌة، ووجود مال أو 

عمل لها، أو أنه ٌؤذن لها بالخروج للعمل 

المباح شرًعا ال ٌُلِزمها بالنفمة على البٌت، 

وال ٌصح أن ٌكون اإلذن منه لها للخروج 

ها أو للمجتمع؛ كؤن تكون فً مصلحة ل

سة  طبٌبة تعالج النساء، أو أن تكون مدّرِ

تعلم بنات المسلمٌن، أو ؼٌر ذلن من 



المصالح؛ ال ٌجوز أن ٌكون هذا اإلذن فً 

ممابل مال ٌطلبه من الزوجة؛ فإن هذا 

ٌشبه الرشوة، كما أن األوالد لو كانت لهم 

أموال خاصة بهم؛ فبل بد أن ٌكون اإلنفاق 

م، فكذلن فً أمر الزوجة، وهو ِمن من أبٌه

أهم أسباب لوامة الرجل فً البٌت. 

وال شن أن اختبلل هذه األمور ٌإدي إلى 

تضٌٌع الموامة، وفمدان المٌادة فً األسرة؛ 

مما ٌإدي إلى ظهور الشماق والعناد 

والندٌة، وما ٌترتب علٌها من أنواع 

  المسوة واالضطراب.

  



باب مظاهر المسوة فً مجتمعنا أس

( االضطرابات األسرٌة ٕٔوعبلج )

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

  هللا، أما بعد؛ 

اُموَن َعلَى فتعد اْلٌة الكرٌمة: ) َجاُل لَوَّ الّرِ

ُ بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض  َل َّللاَّ النَِّساِء بَِما فَضَّ

اِلَحاُت لَانِتَاٌت َوبَِما أَْنفَمُوا ِمْن أَْمَواِلِهْم فَالصَّ 

تًِ  ُ َوالبلَّ ٌِْب بَِما َحِفَظ َّللاَّ َحافَِظاٌت ِلْلؽَ

تََخافُوَن نُشُوَزُهنَّ فَِعظُوهُنَّ َواْهُجُروُهنَّ فًِ 

اْلَمَضاِجعِ َواْضِربُوُهنَّ فَِإْن أََطْعنَكُْم فَبَل تَْبؽُوا 

َ َكاَن َعِلًٌّا َكبًٌِرا  ٌِْهنَّ َسبٌِبًل إِنَّ َّللاَّ . َوإِْن َعلَ

ٌْنِِهَما فَاْبعَثُوا َحَكًما ِمْن أَْهِلِه  ِخْفتُْم ِشمَاَق بَ

 ُ َوَحَكًما ِمْن أَْهِلَها إِْن ٌُِرٌَدا إِْصبَلًحا ٌَُوفِِّك َّللاَّ

َ َكاَن َعِلًٌما َخبًٌِرا ٌْنَُهَما إِنَّ َّللاَّ -ٖٗ)النساء:( بَ

ٖ٘) .

تعد اْلٌتان أساس االستمرار األسري بما 

واعد عظٌمة فً كل كلماتها؛ تضمنته من ل

إذا التزم بها الناس، ظل بناء األسرة الذي 

هو أصل بناء المجتمع تحت ظبلل السكٌنة 

ومخالفة أي لاعدة منها  والمودة والرحمة،

ٌإدي إلى الشماق واالضطراب؛ الذي ٌإدي 

المسوة والؽلظة بٌن الزوجٌن، ثم   إلى

 على األبناء وبٌنهم؛ فٌترتب نشؤة أجٌال لم

تذق دؾء حنان األسرة الهادبة؛ فتصب 

آثار ما تعرضت له على المجتمع؛ فنرى 

هذه األمثلة العجٌبة من االنحراؾ السلوكً 

واألخبللً، والعملً العنٌؾ، الذي صار 

ٌهدد المجتمع؛ ولذا ال بد من تدبر هذه 

اْلٌة وفهمها والعمل بما فٌها. 

 فً تفسٌرها: -رحمه هللا-لال ابن كثٌر  

اُموَن َعلَى : )-تعالى- "ٌمول َجاُل لَوَّ الّرِ

(، أي: الرجل لٌّم على المرأة، أي النَِّساءِ 

هو ربٌسها وكبٌرها، والحاكم علٌها 

ُ ومإدبها إذا اعوجت. ) َل َّللاَّ بَِما فَضَّ

( أي: ألن الرجال أفضل بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض 

من النساء، والرجل خٌر من المرأة؛ ولهذا 

تصة بالرجال، وكذلن الُملن كانت النبوة مخ

لَْن ٌُْفِلَح لَْوٌم َولَّْوا : )-ملسو هيلع هللا ىلص-األعظم؛ لموله 

، وكذا منصب )رواه البخاري(( أَْمَرهُُم اْمَرأَةً 

المضاء، وؼٌر ذلن". 

ممصوده فً تفضٌل الرجل على للُت: 

المرأة، فً النوع والمجموع؛ ال أنَّ كل 

ثٌر من رجل أفضل من كل امرأة؛ بل ك

النساء خٌر من كثٌر من الرجال، ولكن 

-الممصود فً الجنس؛ وذلن أن هللا 

فضَّل الرجال بكمال العمل  -سبحانه وتعالى



للنساء:  -ملسو هيلع هللا ىلص-وكمال الدٌن، كما لال النبً 

ٌُْت ِمْن نَالَِصاِت َعْمٍل َوِدٌٍن أَْؼلََب ) َوَما َرأَ

، فالمرأة فً لٌه()متفك ع( ِلِذي لُّبٍ ِمْنكُنَّ 

أصل خلمتها فٌها نمص، وهذا أمر مشاهد 

معلوم، كما أن ما كُلؾ به الرجال من 

العبادات الدٌنٌة، أعظم وأفضل مما كُلفت 

به النساء. 

َوبَِما أَْنفَمُوا ") :-رحمه هللا-لال ابن كثٌر  

(، أي: من المهور والنفمات، ِمْن أَْمَواِلِهمْ 

علٌهم لهن فً  والكُلَؾ التً أوجبها هللا

، فالرجل أفضل -ملسو هيلع هللا ىلص-كتابه وسنة رسوله 

من المرأة فً نفسه، وله الفضل علٌها 

واإلفضال، فناسب أن ٌكون لًٌِّما علٌها، 

ٌِْهنَّ : )-تعالى-كما لال هللا  َجاِل َعلَ َوِللّرِ

. (8ٕٕ)البمرة: (َدَرَجةٌ 

ولال علً بن أبً طلحة عن ابن عباس: 

َجالُ ) اُموَن َعلَى النَِّساءِ  الّرِ (، ٌعنً: لَوَّ

أمراء علٌهن؛ أي: تطٌعه فٌما أمرها هللا 

به من طاعته، وطاعته: أن تكون محسنة 

إلى أهله حافظة لماله، وكذا لال مماتل، 

. )انتهى(والسدي، والضحان" 

للُت: والممصود إحسان الخلك، وعدم 

البذاء مع أهله؛ ولٌس لزوم الخدمة؛ فإنه 

أن المرأة ال  -فٌما أعلم-ؾ العلماء ال ٌختل

ٌلزمها ؼٌر خدمة زوجها وأوالده منها، 

وأما بمٌة أهله؛ فإن فعلت فمد أحسنت، 

حتى والدٌه، وإنما هذا أمر واجب على 

الرجل. 

"ولال الحسن  :-رحمه هللا-لال ابن كثٌر  

صلى هللا -البصري: جاءت امرأة إلى النبً 

ا، فمال تشكو أن زوجها لطمه -علٌه وسلم

عز -: المصاص؛ فؤنزل هللا -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا 

اُموَن َعلَى النَِّساءِ : )-وجل َجاُل لَوَّ ( الّرِ

اْلٌة، فرجعت بؽٌر لصاص. رواه ابن 

جرٌر وابن أبً حاتم من طرق عنه. وكذلن 

أرسل هذا الخبر لتادة، وابن جرٌج 

والسدي؛ أورد ذلن كله ابن جرٌر. ولد 

ن مردوٌه من وجه آخر فمال: عن أسنده اب

جعفر بن دمحم، عن أبٌه، عن علً لال: أتى 

رجٌل من األنصار بامرأة  -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا 

له، فمالت: ٌا رسول هللا، إن زوجها فبلن 

بن فبلن األنصاري، وإنه ضربها فؤبَنَّ 

وجَهها، أو فؤثر فً وجهها، فمال رسول 

: -تعالى-: لٌس له ذلن. فؤنزل هللا -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا 

اُموَن َعلَى النَِّساءِ ) َجاُل لَوَّ ( )أي فً الّرِ

صلى هللا علٌه -األدب(، فمال رسول هللا 



: أردت أمًرا، وأراد هللا ؼٌره" -وسلم

. )انتهى(

هذا الحدٌث ضعٌؾ ال ٌثبت من طرله للُت: 

كلها؛ فكل طرله مرسلة إال هذه الرواٌة 

، وهً -رضً هللا عنه-علً المرفوعة عن 

منمطعة بٌن دمحم البالر وبٌن علً بن أبً 

؛ فبل ٌثبت هذا -رضً هللا عنه-طالب 

الحدٌث، مع كونه منكًرا ِمن جهة المتن؛ 

إِذَا لَاتََل أََحُدكُْم أََخاهُ، : )-ملسو هيلع هللا ىلص-لمول النبً 

َعلَى فَْلٌَْجتَنِِب اْلَوْجهَ، فَِإنَّ هللاَ َخلََك آَدَم 

؛ فكٌؾ بالمرأة )رواه مسلم(( ُصوَرتِهِ 

الضعٌفة تحت أسر زوجها؟! ال ٌجوز أن 

-ٌضربها على وجهها، وكذا ثبت أن النبً 

لما سبل ما حك امرأة أحدنا علٌه؟  -ملسو هيلع هللا ىلص

أَْن تُْطِعَمَها إِذَا َطِعْمَت، َوتَْكسَُوَها إِذَا لال: )

ٌَْت، أَِو اْكتََسْبَت، َواَل تَْضِرِب اْلَوْجهَ،  اْكتََس

ٌْتِ  )رواه أبو ( َواَل تُمَبِّْح، َواَل تَْهُجْر إاِلَّ فًِ اْلبَ

، فلطم الوجه محرم، ال داود، وصححه األلبانً(

دلٌل على استثناء أحد منه، وضرب الوجه 

لٌس تؤدٌبًا مشروًعا، وإنما هو انتمام 

وإهانة وإذالل، ال ٌجوز بٌن زوج وزوجة، 

أب وأبنابهما، ال ٌجوز بٌن معلم بٌن أم أو 

ومتعلم، أو شٌخ وتلمٌذ، فإن ذلن ال ٌحل 

بؤي صورة من الصور، وكذلن ال ٌحل فً 

المتال بٌن مسلم ومسلم، وكذا ُمعاَهد؛ ألن 

التعلٌل بؤن هللا خلك آدم على صورته 

بهذه  -عز وجل-ٌشمل كل إنسان كرمه هللا 

اه بٌده   .-سبحانه وتعالى-الخلمة، وسوَّ

"ولال الشعبً : -رحمه هللا-لال ابن كثٌر  

اُموَن َعلَى فً هذه اْلٌة: )) َجاُل لَوَّ الّرِ

ُ بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض  َل َّللاَّ النَِّساِء بَِما فَضَّ

(، لال: الصداق َوبَِما أَْنفَمُوا ِمْن أَْمَواِلِهمْ 

الذي أعطاها، أال ترى أنه لو لذفها العنها، 

.  انتهى()ولو لذفته ُجلدت؟!" 

ال شن أن الصداق جزء مما أنفك  للُت:

الرجل من أمواله، وكذلن نفمته المستمرة 

التً رؼَّب فٌها الشرع، وجعلها من أعظم 

ِدٌنَاٌر : )-ملسو هيلع هللا ىلص-الصدلات، كما لال النبً 

أَْنفَْمتَهُ فًِ َسبٌِِل هللِا َوِدٌنَاٌر أَْنفَْمتَهُ فًِ َرلَبٍَة، 

ْلَت بِِه َعلَى ِمْسِكٌٍن، َوِدٌنَاٌر َوِدٌنَاٌر تَ  َصدَّ

أَْنفَْمتَهُ َعلَى أَْهِلَن، أَْعَظُمَها أَْجًرا الَِّذي 

، وعن أبً )رواه مسلم(( أَْنفَْمتَهُ َعلَى أَْهِلنَ 

رضً هللا -لبلبة عن أبً أسماء عن ثوبان 

أَْفَضُل ِدٌنَاٍر لال: ) -ملسو هيلع هللا ىلص-أن رسول هللا  -عنه

ُجُل، ِدٌنَاٌر ٌُْنِفمُهُ َعلَى ِعٌَاِلِه، ٌُنْ  ِفمُهُ الرَّ

ُجُل َعلَى َدابَّتِِه فًِ َسبٌِِل  َوِدٌنَاٌر ٌُْنِفمُهُ الرَّ

هللِا، َوِدٌنَاٌر ٌُْنِفمُهُ َعلَى أَْصَحابِِه فًِ َسبٌِِل 

(، لَاَل أَبُو ِلبَلبَةَ: "َوبََدأَ بِاْلِعٌَاِل". ثُمَّ لَاَل هللاِ 



ةَ: "َوأَيُّ َرُجٍل أَْعَظُم أَْجًرا، ِمْن أَبُو لبَِلبَ 

َرُجٍل ٌُْنِفُك َعلَى ِعٌَاٍل ِصؽَاٍر، ٌُِعفُُّهْم أَْو 

)رواه مسلم ٌَْنفَعُُهُم هللاُ ِبِه، َوٌُْؽنٌِِهْم" 

. والترمذي(

لال: لال  -رضً هللا عنه-وعن أبً هرٌرة 

ُل ثَ -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا  ًَّ أَوَّ بَلثٍَة : "عُِرَض َعلَ

ُل ثبََلثٍَة ٌَْدُخلُوَن النَّاَر،  ٌَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ، َوأَوَّ

ُل ثبََلثٍَة ٌَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ: فَالشَِّهٌُد،  ا أَوَّ فَؤَمَّ

َوَعْبٌد َمْملُوٌن أَْحَسَن ِعبَاَدةَ َربِِّه َونََصَح 

ا أَوَّ  لُ ِلَسٌِِّدِه، َوَعِفٌٌؾ ُمتَعَفٌِّؾ ذُو ِعٌَاٍل، َوأَمَّ

ثبََلثٍَة ٌَْدُخلُوَن النَّاَر: فَؤَِمٌٌر ُمَسلَّطٌ، َوذُو 

ثَْرَوٍة ِمْن َماٍل اَل ٌُْعِطً َحكَّ َماِلِه، َوفَِمٌٌر 

)رواه أحمد وابن خزٌمة فً صحٌحه، فَُخوٌر" 

، ورؼَّب والترمذي وابن حبان على ضعٍؾ ٌسٌٍر فٌه(

لمرأة فً وضع الطعام فً فم ا -ملسو هيلع هللا ىلص-النبً 

رضً هللا -إنفالًا ومداعبة؛ فمال لسعد 

إِنََّن لَْن تُْنِفَك نَفَمَةً تَْبتَِؽً بَِها َوْجهَ : )-عنه

ٌَْها، َحتَّى َما تَْجعَُل فًِ فَِم  ِ إاِلَّ أُِجْرَت َعلَ َّللاَّ

. )متفك علٌه(( اْمَرأَتِنَ 

فإذا ترن الرجل فضٌلته بضعؾ دٌنه، 

ت؛ فمد ِمن وارتكاب المنكرات وترن الواجبا

لوامته بمدر ما فمد ِمن فضله، وكذلن إن 

ترن فضل العمل؛ فتعامل بالسفه وردَّ على 

الجهالة بجهالة؛ فمد فَمََد من لوامته بمدره 

وإن فالته المرأة فً دٌنها أو عملها  كذلن،

كان كحال ملكة سبؤ بلمٌس مع لومها، 

الذٌن ال ٌفمهون األمور على حمٌمتها؛ 

علٌه -رسالة سلٌمان  فمالوا فً جواب

ٍة َوأُولُو بَؤٍْس َشِدٌٍد : )-السبلم نَْحُن أُولُو لُوَّ

ٌِْن فَاْنظُِري َماذَا تَؤُْمِرٌنَ  ( َواأْلَْمُر إِلَ

، ولو أطاعتهم لدمروا ببلدهم (ٖٖ)النمل:

ولومهم، ولكن بعملها ردَّها هللا إلى الحك 

؛ -علٌه السبلم-وإلى التبعٌة لسلٌمان 

بعودتهم إلى لوامة الرجل فانتظم أمرهم 

الصالح. 

ولٌست الموامة بمجرد الذكورة؛ بل بفضل 

فإذا لم  الدٌن والعمل، وكذلن بإنفاق المال؛

ٌنفك الرجل على أسرته فمد لوامته، 

ض أساس األسرة لبلهتزاز؛ ككثٌر من  وعرَّ

الرجال فً زماننا ٌتركون أسرهم ببل نفمة؛ 

حتى تضطر الزوجة للتكسب على نفسها 

أوالدها، وهذا عٌن المسوة من الرجل و

علٌهم، والظلم والعدوان طالما كان لادًرا 

على الكسب، وإنما وجبت طاعة المرأة 

ام علٌها بفضل عمله  الصالحة لزوجها الموَّ

ودٌنه ونفمته؛ فعند حصول هذه األسباب 

ٌحصل الصبلح من المرأة، والمنوت وهو 

الطاعة، وهً طاعة هلل بطاعة الزوج. 



.-إن شاء هللا-حدٌث بمٌة ولل 

  



مظاهر المسوة فً حٌاتنا أسباب 

( االضطرابات األسرٌة ٖٔوعبلج )

(ٕ )

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

  هللا، أما بعد؛ 

فموامة الرجل على المرأة مصلحة للمرأة 

كما هً مصلحة للرجل واألوالد، وهً 

-ر هللا سبب لتحصٌل الصبلح؛ لذا ذك

صبلح المرأة بعد ذكر  -سبحانه وتعالى

لوامة الرجل بفضل عمله ودٌنه ونفمته، 

اُموَن َعلَى النَِّساِء : )-تعالى-فمال  َجاُل لَوَّ الّرِ

ُ بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض َوبَِما  َل َّللاَّ بَِما فَضَّ

اِلَحاُت لَانِتَاٌت  أَنفَمُوا ِمْن أَْمَواِلِهْم فَالصَّ

ُ َحافَِظاٌت لِّ  ٌِْب بَِما َحِفَظ َّللاَّ .  (ٖٗ)النساء:( ْلؽَ

اِلَحاتُ ") :-رحمه هللا-لال ابن كثٌر  ( فَالصَّ

-(: لال ابن عباس لَانِتَاتٌ أي ِمن النساء، )

، وؼٌر واحد: ٌعنً -رضً هللا عنهما

ٌْبِ مطٌعات ألزواجهن، ) ( لال َحافَِظاٌت لِّْلؽَ

السدي وؼٌره: "أي تحفظ زوجها فً 

بَِما َحِفَظ سها وماله. ولوله: )ؼٌبته فً نف

 ُ (: أي المحفوظ َمن حفظه هللا. َّللاَّ

رضً هللا -روى ابن جرٌر عن أبً هرٌرة 

لال: "خٌر النساء  -ملسو هيلع هللا ىلص-أن رسول هللا  -عنه

تْن، وإذا أَمْرتَها  امرأة؛ إذا نظْرَت إلٌها سرَّ

أطاعتْن، وإذا ِؼْبَت عنها َحِفظتْن فً نْفِسها 

صلى هللا -اِلن"، لال: ثم لرأ رسول هللا وم

هذه اْلٌة: "الرجال لوامون  -علٌه وسلم

على النساء" إلى آخرها. 

ولد وردت األدلة الكثٌرة على تؤكٌد طاعة 

المرأة لزوجها، وذلن فً ثبلثة أشٌاء؛ 

تسلٌم نفسها، ولزوم بٌته، وخدمته وخدمة 

، وال ٌجوز أن -كما سبك بٌانه-أوالده منها 

بعض الرجال أن ما ورد من األدلة  ٌظن

المطلمة بالطاعة تعنً إلزامها بما ال 

ٌلزمها شرًعا؛ كهبة مالها له، أو خدمة 

دون رضاها، فهذه  -ؼٌر أوالده-أهله 

األدلة المطلمة لد لٌدتها األدلة األخرى، 

وكذا اإلجماع، فبل بد أن ٌعرؾ كل واحد 

حدود الطاعة الواجبة والمستحبة كما 

أدلة الكتاب والسنة. بٌنتها 

-ومن هذه األدلة المتكاثرة لول النبً  

ٌَْسُجَد ألحٍد : )-ملسو هيلع هللا ىلص لو كْنُت آمًرا أحًدا أن 

)رواه ( ألََمْرُت المرأةَ أن تسُجَد لزوِجَها

.  الترمذي، وصححه األلبانً(



لال:  -رضً هللا عنه-وعن أنس بن مالن  

جمٌل ٌسنون كان أهُل بٌٍت من األنصار لهم 

، وأنه استصعب علٌهم؛ -أي ٌسمون-علٌه 

فمنعهم ظْهَره، وإنَّ األنصاَر جاءوا إلى 

فمالوا: إنه كان لنا جمٌل  -ملسو هيلع هللا ىلص-رسوِل هللا 

نُْسنًِ علٌه، وإنه استصعب علٌنا ومنعنا 

ظْهَره، ولد عطش الزرعُ والنخُل؛ فمال 

؛ فماموا فدخل لوموا -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا 

-الحابَط والجَمُل فً ناحٌة؛ فمشى النبً 

نحوه؛ فمالت األنصار: ٌا رسول هللا لد  -ملسو هيلع هللا ىلص

صار مثل الكلب نخاؾ علٌن إصابتَه، لال 

ًَّ منه بؤٌس، فلما نظر الجمُل إلى  لٌس عل

ألبل نحَوه حتى خرَّ ساجًدا  -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا 

بناصٌته  -ملسو هيلع هللا ىلص-ؤخذ رسول هللا بٌن ٌدٌه، ف

أذل ما كانت لط، حتى أدخله فً العمل، 

فمال له أصحابُه: ٌا رسوَل هللِا هذه بهٌمةٌ 

ال ٌعمل ٌسجد لن ونحن نعمل؛ فنحن أحُك 

اَل ٌَْصلُُح ِلبََشٍر أَْن أن نسجَد لن، لال: )

ٌَسْ  ُجَد ٌَْسُجَد ِلبََشٍر، َولَْو َصَلَح ِلبََشٍر أَْن 

ِلبََشٍر، أَلََمْرُت اْلَمْرأَةَ أَْن تَْسُجَد ِلَزْوِجَها، ِمْن 

ٌَْها، َوالَِّذي نَْفِسً بٌَِِدِه، لَْو  ِعَظِم َحمِِّه َعلَ

َكاَن ِمْن لََدِمِه إِلَى َمْفِرِق َرأِْسِه لُْرَحةٌ 

ِدٌِد، ثُمَّ اْستَْمبَلَتْهُ  ٌْحِ َوالصَّ تَْنبَِجُس بِاْلمَ

)رواه أحمد، ولال األلبانً: ( أَدَّْت َحمَّهُ تَْلَحسُهُ َما 

، وهو محمول على المبالؽة صحٌح لؽٌره(

وإاّل فبل ٌلزم لحس الصدٌد اتفالًا.  

لال:  -رضً هللا عنه-وعن ابن أبً أوفى 

لما لدم معاذ بن جبل من الشام سجد للنبً 

(، لَاَل: ذَا؟َما هَ : )-ملسو هيلع هللا ىلص-فمال رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص-

ٌْتُُهْم  ِ، لَِدْمُت الشَّاَم، فََرأَ ٌَا َرسُوَل َّللاَّ

ٌَْسُجُدوَن ِلبََطاِرلَتِِهْم َوأََسالِفَتِِهْم فَؤََرْدُت أَْن 

َفبَل تَْفعَْل؛ فَِإنًِّ لَْو أَْفعََل ذَِلَن ِبَن، لَاَل: )

ٍء، أَلََمْرُت اْلَمْرأَةَ  ًْ ٌْبًا أَْن ٌَْسُجَد ِلَش  أََمْرُت َش

أَْن تَْسُجَد ِلَزْوِجَها، َوالَِّذي نَْفِسً بٌَِِدِه اَل 

َي َحكَّ  تَُإّدِي اْلَمْرأَةُ َحكَّ َربَِّها َحتَّى تَُإّدِ

)رواه ابن ماجه وابن حبان، وصححه ( َزْوِجَها

. األلبانً(

عن  -رضً هللا عنه-وعن أنس بن مالن 

بِِرجاِلكم فً أال أُْخبُِركُم لال: ) -ملسو هيلع هللا ىلص-النبً 

(. للنا: بَلى ٌا رسوَل هللا! لال: الجنَِّة؟

ٌُك فً الجنَِّة، ) ًُّ فً الجنَِّة، والصّدِ النب

والرجُل ٌزوُر أخاه فً ناِحٌَِة المْصر، ال 

ٌزوُرهُ إال هلل فً الَجنَِّة. أاَل أُْخبُِركُْم بنِسابِكُم 

(. للنا: بلى ٌا رسوَل هللا! لال: فً الَجنَِّة؟

َوُدوٍد َولوٍد، إذا َؼِضبَْت، أْو أُِسًَء كلُّ )

ٌْها، أو َؼِضَب زْوُجها لالْت: هذه ٌدي فً  إل

)رواه ( ٌَِدن، ال أَْكتَِحُل بؽَْمٍض حتى تَْرَضى

.  الطبرانً، ولال األلبانً: حسن لؽٌره(



أن  -رضً هللا عنه-وعن أبً هرٌرة 

َمْرأَِة أَْن الَ ٌَِحلُّ ِللْ لال: ) -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا 

تَُصوَم َوَزْوُجَها َشاِهٌد إاِلَّ بِِإْذنِِه، َوالَ تَؤْذََن 

ٌْتِِه إاِلَّ بِِإْذنِهِ  ، ومعنى ذلن: )متفك علٌه(( فًِ بَ

إن منع الزوج -أال تؤذن ألحٍد من ألاربها 

؛ فضبًل عن األجانب.-ذلن 

أن  -رضً هللا عنه-وعن زٌد بن األرلم 

المْرأَةُ ال تَُإّدِي َحّكِ لال: ) -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا 

َي حكَّ زْوِجها، حتَّى لْو َسؤلها  هللا حتى تَُإّدِ

ًَ على َظْهِر لَتٍَب لْم تَْمنَْعهُ نَْفَسَها )رواه ( وه

.  الطبرانً، وصححه األلبانً(

 -رضً هللا عنهما-وعن عبد هللا بن عمر 

نظُُر هللا إلى ال ٌلال: ) -ملسو هيلع هللا ىلص-عن رسول هللا 

ًَ اَل تَستَْؽنً  اْمرأٍة اَل تَْشكُُر لزْوِجها؛ َوِه

)رواه النسابً فً السنن الكبرى والبزار، ( َعْنهُ 

.  وصححه األلبانً(

عن  -رضً هللا عنه-وعن معاذ بن جبل 

اَل تُْإِذي اْمَرأَةٌ َزْوَجَها فًِ لال: ) -ملسو هيلع هللا ىلص-النبً 

ْنٌَا، إاِلَّ لَ  الَْت َزْوَجتُهُ ِمَن الُحوِر الِعٌِن: اَل الدُّ

ُ، فَِإنََّما هَُو ِعْنَدَن َدِخٌٌل  تُْإِذٌِه، لَاتَلَِن َّللاَّ

ٌْنَا )رواه الترمذي، ( ٌُوِشُن أَْن ٌُفَاِرلَِن إِلَ

.  وصححه األلبانً(

لال  -رضً هللا عنه-وعن طْلك بن علً 

جُ : )-ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا  ُل َدَعا َزْوَجتَهُ إِذَا الرَّ

( ِلَحاَجتِِه فَْلتَؤْتِِه، َوإِْن َكانَْت َعلَى التَّنُّورِ 

.  )رواه الترمذي، وصححه األلبانً(

لال  -رضً هللا عنه-وعن أبً هرٌرة 

ُجُل اْمَرأَتَهُ إِلَى : )-ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا  إِذَا َدَعا الرَّ

ٌَْها، فَِراِشِه، فَلَْم تَؤْتِِه، فَبَاَت ؼَ  ْضبَاَن َعلَ

.  )متفك علٌه(( لَعَنَتَْها اْلَمبَلبَِكةُ َحتَّى تُْصبِحَ 

 ومن أعظم أسباب االستمرار داخل األسرة:

حفظ أسرار منزل الزوجٌة، وحل المشاكل 

داخلًٌّا، وعدم اطبلع الناس على العورات 

الظاهرة والباطنة؛ فؤما العورات الظاهرة، 

الزوجٌن من  فمثل: الحدٌث بما ٌجري بٌن

أمور المعاشرة والجماع، ولؤلسؾ انتشر 

فً زماننا تصوٌر العبللة الحمٌمة بٌن 

الزوجٌن والعورات مكشوفة، والهواتؾ 

المحمولة ٌسهل اخترالها، أو عند ضٌاعها 

تمع فً ٌد أجنبً، وما أسهل حل شفرات 

األجهزة، وفن الكلمات السرٌة؛ حتى ٌطلع 

هذا الفعل على ما فً الجهاز! فبل ٌجوز 

من رجل أو امرأة، وال ٌجوز أن تمبل 

المرأة ذلن؛ لسد ذرٌعة انكشافها، كما أنه 

ِمن سوء خلك الكثٌرٌن عند الخصومة 

استخدام هذه الصور والفٌدٌوهات فً 



الفضٌحة؛ والتً هً فً الحمٌمة فضح 

لنفسه، ولدح فً دٌنه وعرضه، وإجرام 

فً حك أهله وولده.  

بتحرٌم نشر ما ولد وردت أدلة كثٌرة 

-ٌجري بٌن الزوجٌن، فعن أبً سعٌد 

صلى هللا -لال رسول هللا  -رضً هللا عنه

إِنَّ ِمْن أََشّرِ النَّاِس ِعْنَد هللِا : )-علٌه وسلم

ُجَل ٌُْفِضً إِلَى  َمْنِزلَةً ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة، الرَّ

َها ٌِْه، ثُمَّ ٌَْنشُُر ِسرَّ ه )روا( اْمَرأَتِِه، َوتُْفِضً إِلَ

إِنَّ ِمْن أَْعَظِم ، وفً رواٌة له: )مسلم(

ُجَل ٌُْفِضً  اأْلََمانَِة ِعْنَد هللِا ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة، الرَّ

َها ٌِْه، ثُمَّ ٌَْنشُُر ِسرَّ (. إِلَى اْمَرأَتِِه، َوتُْفِضً إِلَ

: -رضً هللا عنها-وعن أسماء بنت ٌزٌد 

لرجال ا -ملسو هيلع هللا ىلص-أنها كانت عند رسول هللا 

والنساء لعوٌد عنده؛ فمال لعل رجبًل ٌمول 

ما فعل بؤهله، ولعل امرأةً تخبر بما فعلت 

مع زوجها فؤَرمَّ الموم؛ فملت: إي وهللِا ٌا 

رسول هللا إنهم لٌفعلون، وإنهن لٌفعلن؛ 

ٌَْطاٍن لال: ) فبَل تَْفعَلُوا، فَِإنَّ َمثََل ذَِلَن َمثَُل َش

ٌَْطانَةً َوالنَّا ًَ َش )رواه ( ُس ٌَْنظُُرونَ لَِم

.  الطبرانً، وحسنه األلبانً(

 -رضً هللا عنه-وعن أبً سعٌد الخدري 

أال َعَسى أََحَدكم أْن لال: ) -ملسو هيلع هللا ىلص-عن النبً 

ٌْخلَُو بؤهلِه؛ ٌُْؽِلُك بابًا؛ ثُمَّ ٌرخً ِستًْرا، ثمَّ 

ٌْمضً حاَجتَه، ثُمَّ إذا َخرج َحدََّث أْصحابَه 

أال َعَسى إْحداكُنَّ أْن تُْؽِلَك بابَها،  بِذَِلن.

وتُرخً ِستْرها، فإذا لََضْت حاَجتها َحدَّثَْت 

(. فمالِت اْمرأَةٌ َسْفعاُء الخدٌَِّن: َصواِحبَها

وهللا ٌا رسول هللا! إنَُّهن لٌَْفعَْلَن، وإنَُّهْم 

فبل تَْفعَلوا، فإنَّما مثُل ذلن لٌَْفعلون، لال: )

 ًَ ٌْطاٍن، لِم شٌطانَة على لاِرَعِة  مثُل ش

الطرٌِك، فَمَضى حاَجتَهُ ِمْنها، ثُمَّ اْنصرَؾ 

. )رواه البزار، ولال األلبانً: حسن لؽٌره(( وتََرَكَها

هذا فً العورات الظاهرة، أما العورات 

الباطنة؛ كالخبلفات التً تجري بٌن 

الزوجٌن ونحوها من االطبلع على بعض 

لبٌت ما السلبٌات، فبل بد أن تحل داخل ا

أمكن السبٌل إلى ذلن.  

تدخل أطرؾ  وِمن أكبر أسباب الفساد:

جاهلة فٌما ٌجري بٌن الزوجٌن، وتعظٌم 

روح العصبٌة الجاهلٌة بٌن عابلة الزوج 

والزوجة؛ كؤنهم فً معركة، أعداء ال بد 

وأن ٌنتصر أحدهم على اْلخر؛ فإذا تفالمت 

المشاكل فبل بد من سلون الطرٌك الذي 

فً كتابه فً  -سبحانه وتعالى- ذكره هللا

تًِ تََخافُوَن نُشُوَزُهنَّ فَِعظُوهُنَّ لوله: ) َوالبلَّ

َواْهُجُروهُنَّ ِفً اْلَمَضاِجعِ َواْضِربُوهُنَّ فَِإْن 



َ َكاَن  ٌِْهنَّ َسبٌِبًل إِنَّ َّللاَّ أََطْعنَكُْم فبََل تَْبؽُوا َعلَ

.  (ٖٗ)النساء:( َعِلًٌّا َكبًٌِرا

إن -ره تفصٌبًل المرة المادمة وهذا ما سنذك

.-شاء هللا 

  



مظاهر المسوة فً المجتمع أسباب 

( االضطرابات األسرٌة ٗٔوعبلج )

(ٖ )

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

  هللا، أما بعد؛ 

فبل تزال االضطرابات األسرٌة تمثِّل سببًا 

من أكبر أسباب المسوة فً المجتمع، 

بذرتها فً للوب األبناء، ولد سبك وؼرس 

الكبلم على لوامة الرجل على المرأة، 

ومموماتها، وصفة المرأة الصالحة، 

وطاعتها لزوجها، وحفظ الزوج فً ؼٌابه 

فً نفسها وماله وعرضها وأسرار المنزل 

بتوفٌك هللا لها، وحفظه لها.  

ا كان الخطؤ والخطٌبة من طبٌعة  ولمَّ

خطاء وخٌر اإلنسان؛ فكل بنً آدم 

الخطابٌن التوابون؛ فبل بد من عبلج ما لد 

فبٌنت اْلٌات أواًل عبلج ٌحدث من شماق؛ 

نشوز الزوجة حتى ٌعود البٌت إلى 

تًِ تََخافُوَن : )-تعالى-االستمرار، لال  َوالبلَّ

نُشُوَزُهنَّ فَِعُظوهُنَّ َواْهُجُروُهنَّ فًِ 

كُْم فَبَل تَْبؽُوا اْلَمَضاِجعِ َواْضِربُوُهنَّ فَِإْن أََطْعنَ 

َ َكاَن َعِلًٌّا َكبًٌِرا ٌِْهنَّ َسبٌِبًل إِنَّ َّللاَّ ( َعلَ

.  (ٖٗ)النساء:

"أي والنساء  :-رحمه هللا-لال ابن كثٌر 

البلتً تتخوفون أن ٌنشزن على أزواجهن، 

والنشوز هو االرتفاع، فالمرأة الناشز هً 

المرتفعة على زوجها، التاركة ألمره، 

المبؽضة له، فمتى ظهر له  المعرضة عنه،

منها أمارات النشوز؛ فلٌعظها ولٌخوفها 

عماب هللا فً عصٌانه؛ فإن هللا لد أوجب 

حك الزوج علٌها وطاعته، وحرم علٌها 

معصٌته لما له علٌها من الفضل 

صلى هللا -واإلفضال، ولد لال رسول هللا 

لو كْنُت آمًرا أحًدا أن ٌَْسُجَد : )-علٌه وسلم

)رواه ( َمْرُت المرأةَ أن تسُجَد لزوِجَهاألحٍد ألَ 

-، وعن أبً هرٌرة الترمذي، وصححه األلبانً(

صلى -لال: لال رسول هللا  -رضً هللا عنه

ُجُل اْمَرأَتَهُ : )-هللا علٌه وسلم إِذَا َدَعا الرَّ

ٌَْها،  إِلَى فَِراِشِه، فَلَْم تَؤْتِِه، فَبَاَت َؼْضبَاَن َعلَ

، )متفك علٌه(( َكةُ َحتَّى تُْصبِحَ لَعَنَتَْها اْلَمبَلبِ 

إِذَا بَاتَِت اْلَمْرأَةُ، ورواه مسلم ولفظه: )

َهاِجَرةً فَِراَش َزْوِجَها، لَعَنَتَْها اْلَمبَلبَِكةُ َحتَّى 

تًِ : )-تعالى-(؛ ولهذا لال تُْصبِحَ  َوالبلَّ

(.  تََخافُوَن نُُشوَزُهنَّ فَِعظُوهُنَّ 



(: لال اْلَمَضاِجعِ َواْهُجُروُهنَّ ِفً ولوله: )

رضً -علً بن أبً طلحة، عن ابن عباس 

: "الهجر هو أن ال ٌجامعها، -هللا عنهما

وٌضاجعها على فراشها، وٌولٌها ظهره. 

منهم: -وكذا لال ؼٌر واحد، وزاد آخرون 

السدي، والضحان، وعكرمة، وابن عباس 

: وال ٌكلمها مع ذلن، وال -فً رواٌة

ٌحدثها. 

لحة أًٌضا، عن ابن ولال علً بن أبً ط

عباس: ٌعظها؛ فإن هً ألبلت وإال هجرها 

فً المضجع، وال ٌكلمها من ؼٌر أن ٌرد 

نكاحها، وذلن علٌها شدٌد. 

ولال مجاهد، والشعبً، وإبراهٌم، ودمحم بن 

كعب، وممسم، ولتادة: الهجر هو: أال 

ٌضاجعها. 

ولد روى أبو داود )بسند ضعٌؾ( عن أبً 

صلى -ن النبً مرة الرلاشً، عن عمه أ

لال: "فإن خفتم نشوزهن  -هللا علٌه وسلم

فاهجروهن فً المضاجع"، لال حماد: 

ٌعنً النكاح. 

وفً السنن والمسند )بسنٍد جٌٍد( عن 

معاوٌة بن حٌدة المشٌري أنه لال: ٌَا 

ٌِْه؟ لَاَل:  َرسُوَل هللِا، َما َحكُّ َزْوَجِة أََحِدنَا َعلَ

َت، َوتَْكُسَوَها إِذَا أَْن تُْطِعَمَها إِذَا َطِعمْ )

ٌَْت، أَِو اْكتََسْبَت، َواَل تَْضِرِب اْلَوْجهَ،  اْكتََس

ٌْتِ  (. َواَل تُمَبِّْح، َواَل تَْهُجْر إاِلَّ فًِ اْلبَ

(: أي: إذا لم ٌرتدعن َواْضِربُوهُنَّ ولوله: )

بالموعظة وال بالهجران، فلكم أن 

تضربوهن ضربًا ؼٌر مبرح، كما ثبت فً 

صلى -عن جابر عن النبً  صحٌح مسلم

أنه لال فً حجة الوداع:  -هللا علٌه وسلم

 واتَّمُوا هللَا فًِ النِّساِء، فَِإنَُّهنَّ ِعْنَدكُْم َعَوانٌ )

ٌِْهنَّ أاَلَّ ٌُوِطبَْن )أي: أسٌرات(،  َولَكُْم َعلَ

)أي: ال ٌؤذن فً  فُُرشكم أََحًدا تَْكَرهُونَهُ 

فً  بٌوتكم ألحٍد تكرهونه، وال تؤذنون

ٌَْر  دخوله(، فَِإْن فَعَْلن فَاْضِربُوهُنَّ َضْربا َؼ

ح، َولَُهنَّ رْزلُهنَّ وِكْسوتهن  ُمبَّرِ

(. بِاْلَمْعُروؾِ 

َضْربا وكذا لال ابن عباس وؼٌر واحد. )

ح ٌَْر ُمبَّرِ (: لال الحسن البصري: ٌعنً َؼ

ؼٌر مإثر. لال الفمهاء: هو أال ٌكسر فٌها 

فٌها شٌبًا. عضًوا أو عظًما، وال ٌإثر 

ولال علً بن أبً طلحة عن ابن عباس: 

ٌهجرها فً الَمْضَجع؛ فإن ألبلت وإال فمد 

أذن هللا لن أن تضربها ضربًا ؼٌر مبرح، 



وال تكسر لها عظًما؛ فإن ألبلت وإال فمد 

أَحلَّ لن منها الفدٌة. 

وعن عبد هللا بن أبً ذباب لال: لال رسول 

(، فََجاَء عَُمُر  تَْضِربوا إماَء هللاِ الَ : )-ملسو هيلع هللا ىلص-هللا 

 ِ ٌِْه َوَسلَّمَ -إِلَى َرسُوِل َّللاَّ ُ َعلَ  -َصلَّى َّللاَّ

 ، فَمَاَل: ذبَِرت النَِّساُء َعلَى أَْزَواِجِهنَّ

 ِ ، فَؤََطاَؾ بِآِل َرسُوِل َّللاَّ َص فًِ َضْربِِهنَّ فََرخَّ

ٌِْه َوَسلَّمَ - ُ َعلَ ٌر ٌَْشُكوَن نَِساٌء َكثٌِ -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ، فَمَاَل َرسُوُل َّللاَّ ٌِْه -أَْزَواَجُهنَّ ُ َعلَ َصلَّى َّللاَّ

ٍد نَِساٌء َكثٌٌِر : )-َوَسلَّمَ  لَمَْد أطاَؾ بِآِل ُمَحمَّ

ٌَْس أُولَبَِن بِِخٌَاِركُمْ  ، لَ ( ٌَْشكُوَن أَْزَواَجُهنَّ

)رواه أبو داود والنسابً وابن ماجه، وصححه 

. األلبانً(

م أحمد )بسند ضعٌؾ( عن وروى اإلما

األشعث بن لٌس لال: "ِضفُْت عمر، فتناول 

امرأته فضربها، فمال: ٌا أشعث، احفظ 

صلى -عنً ثبلثًا َحِفْظتُهن عن رسول هللا 

: ال تسؤل الرجل فٌم ضرب -هللا علٌه وسلم

امرأته، وال تنم إال على وتر، ونسً 

الثالثة" وكذا رواه أبو داود والنسابً( 

. (-رحمه هللا-تفسٌر ابن كثٌر  )انتهى من

فالظاهر من سٌاق اْلٌة ثم من كبلم السلؾ 

أن هذه األنواع من العبلج هً على 

فبل بد أن ٌبدأ بالموعظة والتذكٌر  الترتٌب؛

باهلل بالعودة إلى فراشه، وطاعته فٌما 

لزمها من الطاعة فً المعروؾ؛ فإن أبت 

واستمرت على نشوزها فله هجرها؛ فإن 

ح. أبت فل  ه ضربها ضربًا ؼٌر مبّرِ

ولد دلَّ كبلم السلؾ على أن الهجر 

أنواع:  

هجرها وهو فً األول من معانً الهجر: 

الفراش، وٌترن اإللبال علٌها وٌولٌها 

ظهره، أو أن ٌتكلم معها بالؽلٌظ من الكبلم 

، وذلن -أي: جماعها-دون أن ٌدع نكاحها 

علٌها شدٌد. 

هجر أن ٌالثانً من معانً الهجر: 

جماعها، وكذلن أن ٌترن كبلمها بالكلٌة؛ 

مع أن األصل تحرٌم هجر الرجل المسلم 

أخاه، وزوجته أحك الناس بعدم الهجران؛ 

ٌَْهُجَر : )-ملسو هيلع هللا ىلص-لمول النبً  اَل ٌَِحلُّ ِلُمْسِلٍم أَْن 

، ولكن لد )متفك علٌه(( أََخاهُ فَْوَق ثبََلِث لٌََالٍ 

العاصً والمبتدع  دلَّ الدلٌل على أن

والمصر على المعصٌة ٌجوز هجرانه، ولد 

ٌستحب أو ٌجب حسب الحال، كما فعل 

مع الثبلثة الذٌن ُخلفوا حتى  -ملسو هيلع هللا ىلص-النبً 

، فالزوجة الناشزة -عز وجل-تابوا إلى هللا 



التاركة لفراش زوجها، أو المتبرمة أثناء 

 المعاشرة المتؤففة من الجماع وممدماته

عاصٌة هلل بذلن، ٌجوز أن ٌهجرها حتى 

 تتوب إلى هللا وتفًء إلى زوجها.  

أن ٌترن فراشها الثالث من معانً الهجر: 

بالكلٌة، وٌهجرها فً البٌت، وزاد ابن 

جرٌر أن ٌوثمها فً بٌتها، والظاهر أن 

معناه: أال ٌخرجها من البٌت، والدلٌل على 

معنى الهجر فً البٌت حدٌث معاوٌة بن 

َواَل تَْهُجْر إِالَّ فًِ : )-ملسو هيلع هللا ىلص-ٌْدة، لال النبً حَ 

ٌْتِ  (، ولد سبك نصه فً كبلم ابن كثٌر. اْلبَ

أن ٌهجر البٌت الرابع من معانً الهجر: 

بالكلٌة وٌسكن بعًٌدا عنها، ولد دلَّ على 

حٌن هجر نساءه لما  -ملسو هيلع هللا ىلص-ذلن فعل النبً 

 ٌملكها، فهجرهن سؤلنه النفمة التً ال

شهًرا فً َمْشُربٍَة له، وهو ثابت فً 

صلى -الصحٌح، وهذا ٌدل على أن لوله 

ٌْتِ : )-هللا علٌه وسلم ( َواَل تَْهُجْر إاِلَّ ِفً اْلبَ

هو على االختٌار وكراهٌة الهجران خارج 

البٌت، ولٌس على التحرٌم أو على حسب 

درجة المعصٌة واإلصرار على النشوز؛ 

ات الهجر التً ٌصح استعمالها. فهذه درج 

فمد ورد فً السنة بتمٌٌده  أما الضرب: 

بالضرب ؼٌر المبرح، والواجب حمل 

المطلك على الممٌد مع اتفاق الحكم 

والسبب، وهو هنا كذلن ببل نزاع، كما لال 

فَاتَّمُوا فً خطبة حجة الوداع: ) -ملسو هيلع هللا ىلص-النبً 

كُْم أََخْذتُُموهُنَّ بِؤََماِن هللِا، هللاَ فًِ النَِّساِء، فَِإنَّ 

َواْستَْحلَْلتُْم فُُروَجُهنَّ بَِكِلَمِة هللِا، َولَكُْم 

ٌِْهنَّ أَْن اَل ٌُوِطبَْن فُُرَشكُْم أََحًدا تَْكَرُهونَهُ،  َعلَ

ٌَْر  فَِإْن فَعَْلَن ذَِلَن فَاْضِربُوهُنَّ َضْربًا َؼ

حٍ  مٌٌد (، ولد اتفمت كلمة السلؾ على تُمبَّرِ

الضرب هنا بؽٌر مبرح، لال الحسن: ؼٌر 

مبّرح، ؼٌر مإثر، فبل ٌحدث شٌنًا، أي: 

عٌبًا وعبلمة ظاهرة؛ كُزْرلٍَة أو ُخْضَرٍة فً 

الجلد وكذا الحمرة الشدٌدة، وال ٌشُك جلًدا، 

أي: ال ٌجرحها أو ٌدمٌها، وال ٌكسر 

عظًما؛ فإن هذا ال ٌحدث إال مع الضرب 

الؽلٌظ الشدٌد. 

بمت أدلة تحرٌم ضرب الوجه ولد س

إِذَا لَاتََل : )-ملسو هيلع هللا ىلص-لال النبً  لئلنسان مطلمًا،

أََحُدكُْم أََخاهُ، فَْلٌَْجتَنِبِ اْلَوْجهَ، فَِإنَّ هللاَ َخلََك 

، فالوجه )متفك علٌه(( آَدَم َعلَى ُصوَرتِهِ 

اها  مجمع المحاسن، وهو الصورة التً سوَّ

ضرب المملون والخادم هللا بٌده؛ ولذا كان 

على وجهه محرًما، فكٌؾ بضرب الزوجة 



واالبن واالبنة والمتعلم، وؼٌر ذلن مما لد 

ٌُفعل كنوع من العموبة المهٌنة؟! لال النبً 

َمْن لََطَم َمْملُوَكهُ، أَْو َضَربَهُ، : )-ملسو هيلع هللا ىلص-

، وهو صرٌح )رواه مسلم(( فََكفَّاَرتُهُ أَْن ٌُْعتِمَهُ 

تحرٌم ضرب الوجه للمملون، فالزوجة  فً

بطرٌك األولى. 

ولد أكثر الؽربٌون والتؽرٌبٌون ِمن تجرٌم  

العنؾ ضد المرأة، مع أنها لفظة مجملة، 

ح  وهً عندهم تشمل الضرب ؼٌر المبّرِ

الذي أِذن فٌه شرع هللا، وحاول بعض َمن 

ٌملدونهم من تحرٌؾ كبلم هللا عن 

اه: أن مواضعه؛ فزعموا أن الضرب معن

ٌعفو عنها وٌُعرض عن فعلها، واستدلوا 

أَفَنَْضِرُب َعْنكُُم الِذّْكَر : )-تعالى-بموله 

، (٘)الزخرؾ:( َصْفًحا أَْن كُْنتُْم لَْوًما ُمْسِرفٌِن

وال ٌشن عالم بتفسٌر المرآن؛ أن هذا من 

تحرٌؾ الكلم عن مواضعه، ولٌس هذا عند 

؛ أحٍد ِمن أهل العلم، وال من كبلم السلؾ

فضبًل عن أنه ال ٌُفهم ِمن العربٌة بوجٍه من 

الوجوه! 

.-إن شاء هللا-وللحدٌث بمٌة  

  



مظاهر المسوة فً المجتمع أسباب 

( العنؾ ضد المرأة ٘ٔوعبلج )

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

  هللا، أما بعد؛ 

فتمثِّل لضٌة العنؾ ضد المرأة عند 

ة نمص؛ لكثرة العنؾ عندهم، الؽربٌٌن عمد

وضمن برنامج العولمة فً نشر ثمافتهم 

الخبٌثة، وفرضها على العالم ٌكثرون هم 

 -أبناء أعدابنا منَّا-والتؽرٌبٌون أتباعهم 

من تجرٌم العنؾ ضد المرأة؛ مع أنها لفظة 

مجملة، وهً عندهم تشمل الضرب ؼٌر 

ح الذي أِذن فٌه شرع هللا، وحاول  المبّرِ

ن ٌملدونهم ِمن تحرٌؾ كبلم هللا بعض مَ 

عن مواضعه؛ فزعموا أن الضرب معناه أن 

ٌعفو عنها وٌعرض عن فعلها، واستدلوا 

أَفَنَْضِرُب َعْنكُُم الِذّْكَر : )-تعالى-بموله 

، (٘)الزخرؾ:( َصْفًحا أَْن كُْنتُْم لَْوًما ُمْسِرفٌِن

وال ٌشن عالم بتفسٌر المرآن أن هذا من 

مواضعه، ولٌس هذا عند تحرٌؾ الكلم عن 

أحٍد ِمن السلؾ؛ فضبًل عن أنه ال ٌُفهم من 

العربٌة، والضرب عن الذكر صفًحا ممترن 

بمٌوٍد ال ٌصلح أن ٌُحمل معها على الضرب 

الذي هو ظاهر  -بحاٍل من األحوال-مطلمًا 

، ولد أجمع (ٖٗ)النساء:( َواْضِربُوهُنَّ لفظ: )

 السلؾ على عدم تفسٌر اْلٌة بخبلؾ ما

هو ظاهرها ِمن الضرب، وكذا أجمع شراح 

السنة على تفسٌر الحدٌث بالضرب ؼٌر 

كما سبك بٌانه فً الممال -المإذي والمإثِّر 

.-السابك 

وهذا الوصؾ للضرب ٌمنع أن ٌكون  

ضرًرا حمٌمًٌّا بالمرأة، وإنما هو نوع 

عموبة لبعض النساء تؤدٌبًا إذا استمر 

إعراضهن ونشوزهن رؼم كل وسابل 

إلصبلح، والطبلق ٌُلجؤ إلٌه فً الشرع ا

كآخر العبلج ولٌس كؤوله، فالضرب 

المشروع الذي له سبب من عصٌان المرأة 

زوجها، وعدم استجابتها له فً الفراش، 

وفٌما ٌلزمها من خدمته وخدمة أوالده 

منها لٌس إضراًرا بالمرأة، وال عنفًا محرًما 

ضدها؛ والصحٌح أنه ال ٌصح أن نستعمل 

م أو لفظ  العنؾ ضد المرأة كمعنى محرَّ

م؛ فإن التؽلٌظ فً المول عنؾ،  ُمجرَّ

والضرب المشروع عنؾ، ومعاشرة المرأة 

اؼتصاب،  -وهً ؼٌر راؼبة عند الؽرب-

ولكن الذي ٌلزم استعماله للخروج من كل 

-هذه األلاوٌل الباطلة هو لفظ: "اإلضرار" 



؛ فهذا هو اللفظ -وٌحرم اإلضرار بالمرأة

َواَل : )-تعالى-ً المرآنً، لال هللا الشرع

ٌِْهنَّ  وهُنَّ ِلتَُضٌِّمُوا َعلَ ، فما (ٙ)الطبلق:( تَُضارُّ

أِذن هللا فٌه لٌس ضرًرا؛ وإنما هو تؤدٌب 

وتهذٌب ال انتمام كما ٌفعله البعض. 

مع أن الضرب عموًما لٌس ِمن هدي  

؛ فإنه لم ٌضرب شٌبًا لط بٌده -ملسو هيلع هللا ىلص-النبً 

ال امرأة وال خادًما؛ إال أن ٌجاهد فً و

َوَما نٌَِل ِمْنهُ سبٌل هللا كما فً الصحٌح: )

ٌء لَطُّ، فٌََْنتَِمَم ِمْن َصاِحبِِه، إاِلَّ أَْن ٌُْنتََهَن  ًْ َش

 ِ ٌء ِمْن َمَحاِرِم هللِا، فٌََْنتَِمَم َّلِلَّ ًْ -َعزَّ َوَجلَّ -َش

. )رواه مسلم(( 

فً ترن الضرب  -ملسو هيلع هللا ىلص-فاألفضل االلتداء به 

مطلمًا؛ فإذا فاءت المرأة، وعادت إلى 

طاعة زوجها؛ فبل سبٌل له علٌها بعد ذلن، 

رحمه -ولٌس له ضربها، لال ابن كثٌر 

ٌِْهنَّ َسبٌِبًل ") :-هللا فَِإْن أََطْعنَكُْم فَبَل تَْبؽُوا َعلَ

َ َكاَن َعِلًٌّا َكبًٌِرا إذا ، أي: (ٖٗ)النساء:( إِنَّ َّللاَّ

أطاعت المرأة زوجها فً جمٌع ما ٌرٌده 

منها، مما أباحه هللا له منها؛ فبل سبٌل له 

علٌها بعد ذلن، ولٌس له ضربها وال 

هجرانها. 

َ َكاَن َعِلًٌّا َكبًٌِراولوله: ) (: تهدٌد إِنَّ َّللاَّ

للرجال إذا بؽوا على النساء من ؼٌر سبب؛ 

م فإن هللا العلً الكبٌر ولٌُّهن، وهو منتم

  مَمن ظلمهن وبؽى علٌهن. 

-"ٌعنً بذلن :-رحمه هللا-ولال ابن جرٌر  

 -أٌها الناس-( فَِإْن أََطْعنَكُمْ : )-جل ثناإه

نشوزهن عند وعظكم نساإكم التً تخافون 

إٌاهن؛ فبل تهجروهن فً المضاجع؛ فإن لم 

ٌطعنكم فاهجروهن فً المضاجع 

واضربوهن؛ فإن راجعن طاعتكم عند ذلن 

وفِبْن إلى الواجب علٌهن؛ فبل تطلبوا طرٌمًا 

إلى أذاهن ومكروههن، وال تلتمسوا سبٌبًل 

إلى ما ال ٌحل لكم من أبدانهن وأموالهن 

ل أحدكم إلحداهن وهً بالعلل، وذلن أن ٌمو

له مطٌعة: إنن لسِت تحبٌنً وأنت لً 

مبؽضة؛ فٌضربها على ذلن أو ٌإذٌها، 

( فَِإْن أََطْعنَكُمْ للرجال: ) -تعالى-فمال هللا 

أي: على بؽضهن لكم؛ فبل تجنوا علٌهن، 

وال تكلفوهن محبتكم؛ فإن ذلن لٌس 

بؤٌدٌهن فتضربوهن أو تإذوهن علٌه. 

( أي: ال تلتمسوا تَْبؽُوافبََل ومعنى لوله: )

ٌُْت الضالة؛  وال تطلبوا ِمن لول المابل: بَؽَ

إذا التمستها، ثم ذكر عن ابن عباس فً 

ٌِْهنَّ َسبٌِبلً لوله: ) ( فَِإْن أََطْعنَكُْم فبََل تَْبؽُوا َعلَ



لال: إذا أطاعتن فبل تتجنَّ علٌها العلل. 

ولال: إذا أطاعته فلٌس له علٌها سبٌل إذا 

فَِإْن ولال الثوري فً لوله: ) ضاجعته.

( لال: إن أتت الفراش وهً تبؽضه. أََطْعنَكُمْ 

وعن سفٌان لال: إذا فعلت ذلن ال ٌكلفها 

أن تحبه؛ ألن للبها لٌس فً ٌدٌها. عن 

مجاهد لال: إن أطاعته فضاجعته؛ فإن هللا 

ٌِْهنَّ ٌمول: ) فَِإْن أََطْعنَكُْم فبََل تَْبؽُوا َعلَ

َ َكاَن َعِلًٌّا َكبًٌِراه: )(. ولولَسبٌِبلً  ( ِإنَّ َّللاَّ

ٌمول: إن هللا ذو علو على كل شًء؛ فبل 

على أزواجكم إذا  -أٌها الناس-تبؽوا 

أطعنكم فٌما ألزمهن هللا لكم من حك سبٌبًل 

لعلو أٌدٌكم على أٌدٌهن؛ فإن هللا أعلى 

منكم ومن كل شًء، وأعلى منكم علٌهن، 

م فً ٌده وأكبر منكم ومن كل شًء، وأنت

ولبضته؛ فاتموا هللا أن تظلموهن وتبؽوا 

علٌهن سبٌبًل وهن لكم مطٌعات؛ فٌنتصر 

لهن منكم ربكم الذي هو أعلى منكم ومن 

كل شًء، وأكبر منكم ومن كل شًء" 

. )انتهى(

وما أعظم فمه السلؾ فً نهً الزوج عن 

التعلل؛ أي: التماس أي علة فً زوجته؛ 

ؤخذ مالها؛ لٌضربها وٌمسو علٌها، أو لٌ

فالسلؾ أعلم بالوالع ِمن كثٌٍر ِمن 

المتؤخرٌن، حٌن وصفوا مما ٌحدث من 

كثٌٍر من األزواج بالتعلل! 

علٌم بما  -سبحانه وتعالى-والعلٌم الخبٌر 

ٌكنه خلمه؛ فهدد الرجال إذا ما علوا على 

النساء بؽٌر الحك، وتكبروا بؽٌر الحك؛ 

كل  ألنه هو العلً الكبٌر فولهم، وأكبر من

لاهر فوق كل جبار. -عز وجل-ظالم، وهو  

وهً -فمسوة الزوج على زوجته بؽٌر حك 

من أكبر أسباب  -ضعٌفة أسٌرة فً ٌده

لسوة األبناء على آبابهم، ثم على 

وعبلج ذلن بمعرفة أسماء هللا  مجتمعهم؛

وصفاته، والتعبد له بها، فالعلٌم الخبٌر 

 ٌعلم ما تكنه النفوس، وهو خبٌر بؤلوالهم

وأفعالهم وأحوالهم داخل بٌوتهم وخارجها؛ 

والنظر  -سبحانه-فبل بد من مرالبة هللا 

فٌما ٌمدمه العبد لنفسه؛ فإنه محاسب علٌه 

 -سبحانه-ؼًدا بٌن ٌدي العلٌم الخبٌر، وهو 

العلً الكبٌر فوق خلمه جمٌعًا، وهو أكبر 

من كل شًء، وهو المتكبر بحٍك سبحانه؛ 

ته، واستصؽار فبل بد من التواضع لعظم

النفس بٌن ٌدٌه، ومعاملة الخلك بالتواضع 

والرحمة واللٌن؛ لببل ٌتعرض العبد النتمام 

العلً الكبٌر؛ ألنه متكبر متعاٍل بالظلم 

-والعدوان فٌحرمه هللا من اْلخرة؛ ألن هللا 



جعل اْلخرة لؽٌر المتكبرٌن  -عز وجل

اُر : )-تعالى-والمفسدٌن، فمال  تِْلَن الدَّ

ا فًِ اْلِخرَ  ةُ نَْجعَلَُها ِللَِّذٌَن ال ٌُِرٌُدوَن عُلُوًّ

( األَْرِض َوال فََساًدا َواْلعَالِبَةُ ِلْلُمتَِّمٌنَ 

. (8ٖ)المصص:

  



مظاهر المسوة فً المجتمع أسباب 

( االضطرابات األسرٌة ٙٔوعبلج )

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

  هللا، أما بعد؛ 

ا كانت االنحرافات األسرٌة ِمن أكبر فلم

أسباب انحرافات الشخصٌة خاصة فً 

نشؤتها األولى؛ كان توجٌه الشرٌعة نحو 

المحافظة على االستمرار، ومنع انهٌار 

األسرة، وتفرق الزوجٌن؛ فبعد أن بٌَّن هللا 

كٌفٌة إدارة سفٌنة الحٌاة  -سبحانه-

الزوجٌة تحت لٌادة الرجل بكمال عمله، 

دٌنه وبإنفاله المستمر على األسرة  وكمال

فً أول تكوٌنها، واستمرار وجودها، 

وبطاعة المرأة الصالحة لربها، ومن ضمن 

ذلن وأهم أساسٌاته فً بماء األسرة؛ 

طاعتها لزوجها فٌما ٌلزمها من طاعته فً 

ؼٌر معصٌة هللا، وحفظها لنفسها وماله 

وأوالدها فً ؼٌاب الزوج، وكذا حفظ 

ري بٌن الزوجٌن؛ خاصة فً أسرار ما ٌج

كٌفٌة  -سبحانه-بٌَّن  -العبللات الحمٌمة 

معالجة الخلل المتولع ِمن أول بوادره لبل 

استفحاله؛ إذا كان من لِبَل المرأة بؤن 

ارتفعت الزوجة على زوجها، وتعالت على 

طاعته؛ فنشزت وذلن بالموعظة الحسنة، 

ثم بالهجران إن لم تُجِد ولم تنجح الموعظة 

حسنة.ال 

ِمن الهجران  وبمراتب الهجران المختلفة:

فً الفراش بؤن ٌولٌها ظهره، ثم ٌنتمل إلى 

هجران الجماع، وهجران الكبلم وهو ال 

ٌزال فً الفراش، ثم الهجران فً البٌت فً 

مكان آخر ؼٌر فراشها، ثم الهجران خارج 

البٌت إذا لزم األمر؛ فإذا لم ترجع الزوجة 

بًا شًء نادر، وإنما وهذا ؼال-إلى الطاعة 

ٌحدث من الزوجة العنٌدة التً ترى نفسها 

ا لزوجها، فهً تحتاج تربوًٌّا إلى كسر  ندًّ

 -عز وجل-َشَرَع هللاُ  -عنادها وتربٌتها

الضرب فً هذه الحالة، ولد اشترط الشرع 

فٌه أن ٌكون ؼٌر مبرح؛ أي ؼٌر مإثر؛ 

فبل ٌكسر عظًما، وال ٌجرح جلًدا؛ فضبًل 

، وال ٌُحِدث شٌنًا؛ أي: عبلمة عما تحته

مستمرة من شدة ضربه. 

ثم بعد ذلن لبل أن ٌصل األمر إلى الطبلق؛ 

شرع هللا أمر التحكٌم، وهذا الترتٌب البدٌع 

ٌدلنا على شدة تؤكٌد الشرٌعة على تؤخٌر 

الطبلق كحل أخٌر إذا لم تُفلح الحلول 

السابمة، وكل ذلن ألهمٌة استمرار األسرة 



ضطراب؛ لتبمى السكٌنة وتجنٌبها اال

والمودة والرحمة الضرورٌة لحسن تربٌة 

األوالد، وتجنٌبهم االنحرافات الشخصٌة، 

َوإِْن فً بٌان التحكٌم: ) -تعالى-لال هللا 

ْن أَْهِلِه  ٌْنِِهَما فَاْبعَثُوا َحَكًما ِمّ ِخْفتُْم ِشمَاَق بَ

ْن أَْهِلَها إِن ٌُِرٌَدا إِْصبَلًحا ٌُوَ  ُ َوَحَكًما ِمّ فِِّك َّللاَّ

َ َكاَن َعِلًٌما َخبًٌِرا ٌْنَُهَما إِنَّ َّللاَّ ( بَ

. (ٖ٘)النساء:

"ذكر الحال : -رحمه هللا-لال ابن كثٌر 

األول، وهو إذا كان النفور والنشوز من 

الزوجة، ثم ذكر الحال الثانً وهو إذا كان 

َوإِْن : )-تعالى-النفور من الزوجٌن، فمال 

ٌْنِ  ْن أَْهِلِه ِخْفتُْم ِشمَاَق بَ ِهَما فَاْبعَثُوا َحَكًما ِمّ

ْن أَْهِلَها (. لال الفمهاء: إذا ولع َوَحَكًما ِمّ

الشماق بٌن الزوجٌن؛ أسكنهما الحاكم إلى 

جنب ثمة ٌنظر فً أمرهما، وٌمنع الظالم 

منهما من الظلم؛ فإن تفالم أمرهما وطالت 

خصومتهما؛ بعث الحاكم ثمة من أهل 

الرجل؛ لٌجتمعا  المرأة، وثمة من لوم

فٌنظرا فً أمرهما، وٌفعبل ما فٌه المصلحة 

مما ٌرٌانه من التفرٌك أو التوفٌك، 

-وتشوؾ الشارع إلى التوفٌك؛ ولهذا لال 

ُ : )-تعالى إِن ٌُِرٌَدا إِْصبَلًحا ٌَُوفِِّك َّللاَّ

ٌْنَُهَما التفرٌك  -سبحانه-(" )ٌعنً لم ٌذكر بَ

 أن وإن كان ٌُفهم بمفهوم المخالفة؛ إال

المنطوق باإلصبلح ٌظهر منه أن اإلرادة 

فً اإلصبلح ممدمة على التفرٌك(. 

"ولال علً بن : -رحمه هللا-لال ابن كثٌر 

عز -أبً طلحة عن ابن عباس: "أمر هللا 

أن ٌبعثوا رجبًل صالًحا من أهل  -وجل

الرجل، ورجبًل مثله من أهل المرأة، 

فٌنظران أٌهما المسًء؛ فإن كان الرجل 

المسًء؛ حجبوا عنه امرأته ولصروه هو 

على النفمة؛ وإن كانت المرأة هً المسٌبة؛ 

لصروها على زوجها ومنعوها النفمة؛ فإن 

عا؛  اجتمع رأٌهما على أن ٌفرلا أو ٌُجّمِ

عا؛ فرضً  فؤمرهما جابز؛ فإن رأٌا أن ٌُجّمِ

أحد الزوجٌن وكره ذلن اْلخر ثم مات 

، أحدهما؛ فإن الذي رضً ٌرث الذي كره

وال ٌرث الكاره الراضً". رواه ابن أبً 

حاتم وابن جرٌر". 

رؼم عدم -)ما ذكره من عدم اإلرث  للُت:

ؼرٌب، والظاهر أن  -الطبلق أو الخلع

العبللة الزوجٌة طالما بمٌت مستمرة؛ فإن 

اإلرث حاصل بنص المرآن، وال ٌُصلح هذا 

مخصًصا(.  



"لال عبد الرزاق  رحمه هللا:-لال ابن كثٌر 

نده عن ابن عباس لال: "بُعثت أنا بس

ومعاوٌة حكمٌن، لال معمر: بلؽنً أن 

عثمان بعثهما، ولال لهما: إن رأٌتما أن 

عا جمعتما، وإن رأٌتما أن تفرلا  تُجّمِ

فرلتما؛ ففرلا". 

وروى بسند آخر عن ابن أبً ملٌكة "أن 

عمٌل بن أبً طالب تزوج فاطمة بنت عتبة 

 ًَّ وأُنفك علٌن، بن ربٌعة فمالت: تصٌر إل

فكان إذا دخل علٌها لالت: أٌن عتبة بن 

ربٌعة وشٌبة بن ربٌعة؟ لال: على ٌسارن 

؛ فشدت علٌها ثٌابها -إذا دخلت-فً النار 

فجاءت عثمان؛ فذكرت له ذلن فضحن 

فؤرسل ابن عباس ومعاوٌة، فمال ابن 

عباس: ألفرلن بٌنهما، فمال معاوٌة: ما 

د كنت ألفرق بٌن شخصٌن من بنً عب

مناؾ؛ فؤتٌاهما فوجداهما لد أؼلما علٌهما 

أبوابهما فرجعا". 

ولال عبد الرزاق بسنده عن عبٌدة لال: 

"شهدت علًٌّا وجاءته امرأة وزوجها، مع 

كل واحد منهما فبام من الناس، فؤخرج 

 ًٌ هإالء حكًما وهإالء حكًما، فمال عل

للحكمٌن: أتدرٌان ما علٌكما؟ إن علٌكما إن 

معا؛ جمعتما، فمالت المرأة: رأٌتما أن تج

، ولال الزوج:  ًَّ ًَّ وعل رضٌت بكتاب هللا ل

أما الفرلة فبل؛ فمال علً: كذبت، وهللا ال 

لن  -عز وجل-تبرح حتى ترضى بكتاب هللا 

وعلٌن" رواه ابن أبً حاتم". 

رضً هللا -)وهذا األثر عن علً  للُت:

كما هو لول -ٌدل على أنه ٌرى  -عنه

الحكمٌن ٌحكمان،  أن -جمهور السلؾ

ولٌس أنهما مجرد وكٌلٌن؛ فإنه ألزم 

لا، وهذا  الزوجٌن بؤنهما إذا رأٌا الفرلة فرَّ

هو ظاهر المرآن؛ بؤن هللا سماهما حكمٌن، 

ولم ٌسِمهما وكٌلٌن؛ وسواء أرسلهما 

وبعثهما الحاكم، أو بعثهما الزوجان؛ فكل 

ذلن محتمل؛ فعلى أي حال هما حكمان، 

هما على أمٍر؛ فهو حكم وإذا اتفمت كلمت

نافذ وال بد. 

وإن اشترط بعض العلماء أمَر الحاكم فً  

ذلن، وبعضهم منع من التفرٌك على 

اإلطبلق، وال أن ٌُطلِّك الحاكم على الرجل 

إال بإذنه، والصواب أن الحكمٌن ٌحكمان 

بما ٌرٌا؛ فإذا رأٌا الرجَل هو الظالم، 

وامتنع من التزام ما أمراه به من ترن 

لا تطلٌمًا للضرر  الظلم، ورأٌا التفرٌك فرَّ

علٌه، وٌحكم الحاكم بذلن؛ وإن كان األمر 

ٌنفذ بمجرد حكم الحكمٌن بالتفرٌك طبللًا 



بابنًا للضرر؛ وأما إذا رأٌا أن الزوجة هً 

الناشز، وهً التً حدث بسببها الخصومة 

والنزاع، وأبت أن تلتزم بطاعة زوجها، 

فٌحكمان والرجوع إلى حسن عشرته؛ 

بالتفرٌك ُخلعًا، وٌباح للزوج أن ٌؤخذ منها 

مما كان لد أعطاها فً المهر فدٌة؛ ألنها 

التً تسببت فً فساد الحٌاة الزوجٌة، 

وتُْلزم بدفع ذلن؛ ألنها هً التً أفسدت، 

فالحكمان ٌحكمان بذلن، وٌُْلِزم الحاكم 

بحكمهما(. 

"لال الحسن  :-رحمه هللا-لال ابن كثٌر 

الحكمان ٌحكمان فً الجمع وال البصري: 

ٌحكمان فً التفرٌك، وكذا لال لتادة، وزٌد 

بن أسلم، وبه لال أحمد بن حنبل، وأبو 

إِن : )-تعالى-ثور، وداود، ومؤخذهم لوله 

ٌْنَُهَما ُ بَ ( ولم ٌذكر ٌُِرٌَدا إِْصبَلًحا ٌَُوفِِّك َّللاَّ

التفرٌك.  

وأما إذا كانا وكٌلٌن من جهة الزوجٌن؛ 

نفذ حكمهما فً الجمع والتفرلة ببل فإنه ٌ

خبلؾ. 

ولد اختلؾ األبمة فً الحكمٌن: هل هما 

منصوبان ِمن جهة الحاكم؛ فٌحكمان وإن 

لم ٌرَض الزوجان، أم هما وكٌبلن من جهة 

الزوجٌن؟ على لولٌن: فالجمهور على 

ٌْنِِهَما فَاْبعَثُوا َحَكًما : )-تعالى-األول؛ لموله  بَ

ْن أَْهِلِه َوحَ  ْن أَْهِلَهاِمّ ( فسماهما َكًما ِمّ

حكمٌن، وِمن شؤن الحكم أن ٌحكم بؽٌر 

رضا المحكوم علٌه، وهذا ظاهر اْلٌة، 

والجدٌد من مذهب الشافعً، وهو لول أبً 

حنٌفة وأصحابه. 

رضً هللا -المول الثانً منهما لمول علً 

للزوج حٌن لال: أما الفرلة فبل، لال:  -عنه

به، لالوا: فلو  كذبت، حتى تمرَّ بما ألرت

كانا حاكمٌن لما افتمر إلى إلرار الزوج، 

وهللا أعلم". 

)الصحٌح أنه ألزمه باإللرار؛ فإن أبى  للُت:

ألزمهم بالحكم علٌه كما فً سابر الحموق 

إذا أبى الشخص أن ٌإدٌها(. 

"لال الشٌخ أبو  :-رحمه هللا-لال ابن كثٌر  

عمر بن عبد البر: وأجمع العلماء على أن 

حكمٌن إذا اختلؾ لولهما فبل عبرة بمول ال

اْلخر، وأجمعوا على أن لولهما نافذ فً 

الجمع وإن لم ٌوكلهما الزوجان، واختلفوا 

هل ٌنفذ لولهما فً التفرلة؟ ثم حكى عن 

الجمهور أنه ٌنفذ لولهما فٌها أًٌضا من 

ؼٌر توكٌل".  



)وهو الصحٌح(.  للُت:

  



مظاهر المسوة فً المجتمع أسباب 

( 7ٔج )وعبل

( التفكن ٕاالضطرابات األسرٌة )

األسري 

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

  هللا، أما بعد؛ 

فما زلنا نطٌل النَّفَس فً االضطرابات 

األسرٌة فً وجود المسوة فً المجتمع؛ 

لخطورة هذا األمر، وإن ِمن أكبر أسباب 

سري، االضطراب داخل األسرة التفكن األ

وضعؾ العبللة بٌن الزوج والزوجة، وبٌن 

األب وأبنابه وبناته، وبٌن األم وأبنابها 

د أن  وبناتها، ولد تعمدُت التفصٌل لنإّكِ

األب له مسبولٌة مع األبناء والبنات كذلن، 

ولٌس مع األبناء فمط، وأن لؤلم مسبولٌة 

مع األبناء كما هً مع البنات أًٌضا، ولٌس 

ا ٌتصوره البعض.مع البنات فمط كم 

ولد ٌكون هذا التفكن وضعؾ العبللة  

بسبب التباعد الحسً؛ بسبب السفر الذي 

ال تجتمع فٌه األسرة، واألؼلب فً ذلن 

للكسب، وتوفٌر ما  -األب-سفر الزوج 

ٌسمى بالحٌاة الكرٌمة، وؼالبًا ما ٌمتضً 

: عدم سفر -كسب المال-هذا الهدؾ 

كن من الزوجة واألوالد مع أبٌهم؛ لٌتم

توفٌر أكبر لدٍر ممكن من المال؛ وإال كان 

السفر ؼٌر محمك لؽاٌته لو سافرت األسرة 

معه لزٌادة النفمات.  

وربما كان السبب فً عدم وحدة األسرة 

النظم اإلدارٌة الحاكمة التً  ولم شملها:

تمنع استمدام الزوجة واألوالد، وفً بعض 

 الببلد األجنبٌة التً تمنع تعدد الزوجات،

وٌكون أٌسر طرٌك للحصول على اإللامة 

فٌها التزوج من مواطنة للدولة، وطبلق 

الزوجة األولى، ولربما كان ذلن شكلًٌّا؛ إال 

أن له أحكامه الشرعٌة، كما أن له اْلثار 

المدمرة على نفسٌة المرأة واألوالد فً 

أولوٌات التضحٌة لدى الزوج واألب. 

أفراد وال شن أن هذا التباعد الحسً بٌن 

األسرة ٌإدي إلى التفكن الشدٌد، وضعؾ 

العبللة المبنٌة على السكن والمودة 

َوِمْن ): -عز وجل-والرحمة، كما ذكر هللا 

ْن أَنفُِسكُْم أَْزَواًجا  آٌَاتِِه أَْن َخلََك لَكُم ِمّ

ةً َوَرْحَمةً إِنَّ  َودَّ ٌْنَكُم مَّ ٌَْها َوَجعََل بَ ِلّتَْسكُنُوا إِلَ

، (ٕٔ)الروم:( ٌَاٍت ِلّمَْوٍم ٌَتَفَكَُّرونَ فًِ ذَ؟ِلَن ْلَ 

ولمد فطن أمٌر المإمنٌن عمر بن الخطاب 



إلى هذا المعنى حٌن منع  -رضً هللا عنه-

أن تزٌد مدة ؼٌاب األجناد فً الؽزو عن 

ستة أشهر؛ وذلن حتى ال تلجؤ الزوجة إلى 

: -حسب تمواها وخوفها من هللا-أحد حلٌن 

وإما أن تجتهد فً إما أن تمع فً الحرام، 

إماتة عاطفتها، وتفكٌرها فً شرٌن 

حٌاتها؛ حتى تحتمل الحٌاة بدونه الفترة 

الطوٌلة، وال شن أن ؼٌبة الزوج من 

األسباب المبٌحة لطلب الطبلق للضرر؛ هذا 

هو الصحٌح الراجح من ألوال العلماء 

خبلفًا لمن لم ٌعتبره؛ فإن الؽٌبة الطوٌلة 

على -بعة أشهر أكثر من ستة أشهر أو أر

-بؽٌر عذٍر ترضى به المرأة  -المول اْلخر

التً لها حك فً العشرة، والسكٌنة والحب 

بنص الكتاب ٌعتبر إضراًرا  -والتراحم

بالزوجة. 

أن مفهوم الحٌاة الكرٌمة لد  والحمٌمة:

تؽٌَّر كثًٌرا عند الناس عما كان علٌه زمن 

رضً هللا -والسلؾ الصالح  -ملسو هيلع هللا ىلص-الرسول 

من معنى الكفاٌة، والكسب الحبلل،  -عنهم

وسد الحاجات األساسٌة دون توسع فً 

تحسٌنات الحٌاة، وأنواع الترؾ فٌها، إلى 

معنى البحث عن جمٌع الكمالٌات؛ التً 

عاش آباإنا وأمهاتنا بدونها سنٌن طوٌلة، 

أما أجدادنا وجداتنا فلم ٌروها بؤعٌنهم 

من دونها،  أصبًل، وظلت حٌاتهم مستمرة

ولراءة ٌسٌرة فً فصل عٌش السلؾ، 

وأصحابه فً كتاب:  -ملسو هيلع هللا ىلص-وفً زهد النبً 

"الترؼٌب والترهٌب"؛ تعطٌن فكرة 

واضحة المعالم عن طرٌمة حٌاتهم وطرٌمة 

حٌاتنا! 

فمد تحولت هذه الكمالٌات فً حٌاتنا إلى 

ضرورٌات، ال ٌتصور الناس حٌاتهم 

 -أو بعضهن-حر بعضهم بدونها، وربما انت

إذا فمد هذه الكمالٌات، وفً ذلن لصص 

معروفة، أنا أعرؾ بعضها شخصًٌا.  

وصار االفتخار عند الزواج، وعرض هذه 

الكمالٌات عند تؤسٌس منزل الزوجٌة أمًرا 

عادًٌا ال ٌستنكره أحد إال َمن رحم هللا!  

ولمد أٌخبرُت عن عشرات، بل مبات 

الؽساالت  الحاالت التً صارت أنواع

التً تصل إلى أربعة أنواع -الكهربابٌة 

مطلبًا أساسًٌّا تستشعر  -على سبٌل المثال

َمن لم تحَظ بها بالتعاسة والدونٌة والفمر؛ 

هذا المستوى للعٌش ٌحتاج استمراره إلى 

نفمة عالٌة؛ فٌمتضً ذلن سفر الزوج 

سنٌن طوٌلة بعًٌدا عن زوجته، وكم علمُت 



الزوجٌة، ومرض  ِمن لصص لفشل الحٌاة

األبناء والبنات نفسًٌّا؛ بسبب السنٌن 

الطوٌلة من سفر الزوج واألب، وعدم 

مجٌبه إال شهًرا أو ألل كل عام، ٌحاول 

خبلله تعوٌض المفمود من السكٌنة 

والمودة والرحمة بالمزٌد من اإلنفاق، 

والبذخ فً الترفٌه، ثم هو ٌشتكً أن كل ما 

اطفة الزوجة، ٌبذله وٌنفمه ال ٌؽٌر برود ع

الذٌن تعودوا على -وال ٌجذب األوالد 

إلى احترامه؛ بل هم ٌعاملون أمهم  -ؼٌابه

على أنها األب واألم معًا، وإنما الزابر 

الراحل عن لرٌب مجرد بنن؛ ألخذ األموال 

منه، فهذا ٌفسد تصورهم عن الحٌاة، 

وٌإدي إلى تفكن العبللة بٌنهم كؤشماء 

إلى معنى  وشمٌمات، ثم فساد نظرتهم

الكرامة فً الحٌاة إلى جمع المال، وأن 

ٌبدأوا حٌاتهم من حٌث انتهى األب.  

وأصبحت الكمالٌات التً تحولت إلى 

ضرورٌات دون المستوى هً األصل، بل 

ٌطمع إلى التملن للمزٌد من وسابل الترؾ؛ 

مع خطورة اتباع الترؾ على المجتمع كله 

فمد فً انتشار اإلجرام والفساد فٌه، مع 

فَلَْواَل : )-تعالى-لال هللا  الناهً عن الفساد،

َكاَن ِمَن اْلمُُروِن ِمن لَْبِلكُْم أُولُو بَِمٌٍَّة ٌَْنَهْوَن 

ٌْنَا  ْن أَنَج مَّ َعِن اْلفََساِد فًِ اأْلَْرِض إِالَّ لَِلٌبًل ّمِ

ِمْنُهْم َواتَّبََع الَِّذٌَن َظلَُموا َما أُتِْرفُوا فٌِِه 

. (ٙٔٔ)هود:( ِرِمٌنَ َوَكانُوا ُمجْ 

ولد ٌكون التباعد الحسً بسبب طول 

ساعات العمل؛ فتتجاوز ست عشرة ساعة 

ٌومًٌا عدا المواصبلت، وكل ذلن من 

محاولة الوصول إلى السمؾ المرتفع فً 

الحاجات والكمالٌات ولو لم ٌسافر الزوج، 

وهذا فً الحمٌمة من عبلمات تباعد الملب 

فً حٌاة فً همته عن الممصود األول 

-تعالى-، لال -عز وجل-اإلنسان عبادة هللا 

( َوَما َخلَْمُت الِجنَّ َواإِلْنَس إالَّ ِلٌَْعبُُدونَ : )

. (ٙ٘)الذارٌات:

ٌموُل ربُّكم: ٌا اْبَن آَدَم! : )-ملسو هيلع هللا ىلص-ولال النبً 

ٌَْن  غ ِلعبَاَدتً؛ أْمؤلْ لْلبََن ِؼنًى، وأْمؤلْ ٌَد تَفرَّ

ْبَن آَدم! ال تُباِعْد ِمّنًِ، أَْمؤلْ لْلبَن ِرْزلاً، ٌا ا

ٌْن شُْؽبلً  )رواه الحاكم، وصححه ( فَْمراً، وأْمؤل ٌد

، ولو كان طول الساعات التً األلبانً(

ٌمضٌها الزوج خارج المنزل من أجل 

نصرة الدٌن، وتعلم العلم وتعلٌمه، والدعوة 

إلى هللا تعالى، والجهاد فً سبٌله؛ مع 

مثل للساعات التً تتبمى االستؽبلل األ

للمنزل واألسرة فً تحمٌك الحب الصادق 

والتراحم الحمٌمً دون اهتمام بالترؾ؛ 



لكانت النتٌجة هً التماسن بٌن أفراد 

األسرة، وتضاعؾ الحب والرحمة 

والسكٌنة جزاء البذل فً سبٌل هللا، نفمة 

-العمر أعظم من نفمة المال، ولد لال 

فمون أموالَهم فً َمثَُل الذٌن ٌن: )-تعالى

سبٌِل هللِا َكَمثَِل َحبٍَّة أْنبَتَْت َسْبَع سنابَل فً 

كُّلِ سُْنبُلٍة مابةُ َحبٍَّة وهللاُ ًٌَضاِعُؾ ِلَمْن 

، (ٕٔٙ)البمرة:( ٌَشاُء وهللاُ َواِسٌع َعلٌمٌ 

فالبركة الحاصلة فً العمل فً سبٌل هللا 

تعوض نمص الولت الذي ٌمضٌه الزوج 

؛ وخصوًصا مع بعض واألب فً المنزل

اإلضافات كرحلة عمرة أو حج أو ترفٌه 

حبلل أو صلة رحم أو أخوة فً هللا أو 

إن -زٌارات عابلٌة أو ؼٌرها؛ فإن فً ذلن 

الخٌر الكثٌر.  -شاء هللا 

وال بد أن ٌبحث الزوج عن التخلص من 

السفر الطوٌل ما أمكنه، وكذا العمل 

لساعات طوٌلة، أو اعتبار المنزل كفندق 

للنوم، ال عبللة له فٌه بؤفراد األسرة إال 

كعبللته بموظفً الفندق.  

ثم ال بد من تملٌل أولات استعمال الهاتؾ، 

ووسابل التواصل االجتماعً التً تعتبر 

أحد األسباب األساسٌة لتفكن األسرة، 

ونشر العنؾ فً المجتمع.  

. -بإذن هللا-ولهذا حدٌث آخر  

وهللا المستعان. 

  



سوة فً المجتمع مظاهر الم

(18)  أسباب وعبلج

( التفكن األسري ٖاالضطرابات األسرٌة )

المعنوي 

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

  هللا، أما بعد؛ 

ؼٌاب -فكما كان التفكن األسري الظاهر 

سببًا للخلل فً تربٌة  -الزوج واألب

األوالد، وحصول المسوة فً للوبهم التً 

إدي إلى ظهور المسوة فً المجتمع؛ فإن ت

التفكن المعنوي الذي تتباعد فٌه الملوب، 

وتتباؼض رؼم تمارب األبدان، ورؼم أن 

كٌان األسرة ال ٌزال لابًما فً الظاهر؛ له 

نفس الدور فً خلل التربٌة والتنشبة ِمن 

التفكن الظاهر، بل فً الحمٌمة أكبر منه، 

ة انتهاء وؼالبًا ما ٌتمنى أفراد األسر

وجودها باالنفصال؛ لٌسترٌحوا ِمن عناء 

المنازعات والخصومات واالختبلفات بٌن 

الزوج والزوجة، واألب واألم، وبٌن 

األشماء والشمٌمات بعضهم بعًضا، وبٌن 

اْلباء واألمهات، واألبناء واألوالد ِمن جهة 

أخرى؛ وذلن لوجود البؽضاء والكراهٌة، 

الحسد؛ التً وروح التنافس على الدنٌا، و

ٌن كما أخبر رسول هللا  صلى هللا -تحلك الّدِ

ٌْكُْم َداُء األَُمِم فمال: ) -علٌه وسلم َدبَّ إِلَ

ًَ الَحاِلمَةُ، اَل  لَْبلَكُْم: الَحَسُد َوالبَْؽَضاُء، ِه

ٌَن،  أَلُوُل تَْحِلُك الشَّعََر َولَِكْن تَْحِلُك الّدِ

وا الَجنََّة َحتَّى َوالَِّذي نَْفِسً بٌَِِدِه اَل تَْدُخلُ 

تُْإِمنُوا، َواَل تُْإِمنُوا َحتَّى تََحابُّوا، أَفبََل أُنَبِّبُكُْم 

ٌْنَكُمْ  ( بَِما ٌُثَبُِّت ذَِلَن لَكُْم؟ أَْفشُوا السَّبَلَم بَ

.  )رواه أحمد والترمذي، وحسنه األلبانً(

-وال شن أن فمدان الجلسات العابلٌة 

األب وخاصة التً تكون جلسة خاصة بٌن 

ٌإدي إلى  -وأبنابه كل واحد على حدة

التباعد المعنوي.  

فً كتابه عدًدا من  -عز وجل-ولد لصَّ هللا 

لصص هذه الجلسات الخاصة بٌن األب 

وابنه؛ لما لها ِمن عظٌم الثمرة فً نفس 

الولد، وتهٌبة حالته النفسٌة لتحمل 

المسبولٌة الدٌنٌة والدنٌوٌة، وتنشبته نشؤة 

ها بؤنه لد كبر؛ ألن أباه سوٌة ٌشعر فٌ

َوإِْذ : )-تعالى-ٌخصه بهذه الجلسة، لال هللا 

ًَّ اَل تُْشِرْن  لَاَل لُْمَماُن اِلْبنِِه َوهَُو ٌَِعظُهُ ٌَا بُنَ

ٌْنَا  ْرَن لَظُْلٌم َعِظٌٌم . َوَوصَّ ِ إِنَّ الّشِ بِاَّللَّ

هُ َوْهنًا َعلَى وَ  ٌِْه َحَملَتْهُ أُمُّ ْنَساَن بَِواِلَد ْهٍن اإْلِ



ٌَْن  ٌِْن أَِن اْشكُْر ِلً َوِلَواِلَد َوفَِصالُهُ فًِ َعاَم

ًَّ اْلَمِصٌُر . َوإِْن َجاَهَداَن َعلَى أَْن تُْشِرَن  إِلَ

ٌَْس َلَن بِِه ِعْلٌم فَبَل تُِطْعُهَما  بًِ َما لَ

ْنٌَا َمْعُروفًا َواتَّبِْع َسبٌَِل  َوَصاِحْبُهَما ِفً الدُّ

ًَّ ثُ  ًَّ َمْرِجعُكُْم فَؤُنَبِّبُكُْم بَِما َمْن أَنَاَب إِلَ مَّ إِلَ

ًَّ إِنََّها إِْن تَُن ِمثْمَاَل  كُْنتُْم تَْعَملُوَن . ٌَا بُنَ

َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل فَتَكُْن فًِ َصْخَرٍة أَْو فًِ 

ُ إِنَّ  السََّماَواِت أَْو فًِ اأْلَْرِض ٌَؤِْت ِبَها َّللاَّ

َ لَِطٌٌؾ َخبٌٌِر . ٌَا بُ  بَلةَ َوأُْمْر َّللاَّ ًَّ أَلِِم الصَّ نَ

بِاْلَمْعُروِؾ َواْنهَ َعِن اْلُمْنَكِر َواْصبِْر َعلَى َما 

ْر  أََصابََن إِنَّ ذَِلَن ِمْن َعْزِم اأْلُُموِر . َواَل تَُصعِّ

َخدََّن ِللنَّاِس َواَل تَْمِش فًِ اأْلَْرِض َمَرًحا إِنَّ 

َ اَل ٌُِحبُّ كُلَّ ُمْختَاٍل فَخُ  وٍر . َواْلِصْد فًِ َّللاَّ

َمْشٌَِن َواْؼُضْض ِمْن َصْوتَِن إِنَّ أَْنَكَر 

. (9ٔ-ٖٔ)لممان:( اأْلَْصَواِت لََصْوُت اْلَحِمٌرِ 

هذه الجلسة اإلٌمانٌة والحوار المباشر 

الخاص بٌن األب وابنه أو المربً وَمن 

ٌربٌه هً وسٌلة التربٌة اإلٌمانٌة؛ تلن 

ومشاعره الجلسة التً ٌبث فٌها موعظته 

التً ٌعبِّر له فٌها عن حبه، وٌذكره 

ٌَا بالعبللة التً بٌنهما؛ فكرر النداء بلفظ: )

 ًَّ ( مرات متعددة، وهذه كلمة كادت أو لد بُنَ

اختفت ِمن حٌاتنا كآباء وأمهات مع أثرها 

العظٌم فً نفس االبن أو االبنة.  

وهذه الجلسة صارت مفمودة فً مجتمعنا 

فً معظم بٌوتنا!  

ن ٌجلس مع ابنه ٌعظه، وَمن ٌجلس مع فمَ 

َمن ٌعلمهم وٌربٌهم وٌإدبهم بهذه الوصاٌا 

للة نادرة!  

، -إال َمن رحم هللا-بل تكاد تكون ؼاببة 

وهذه الوسٌلة ال تؽنً عنها الوسابل 

األخرى، مثل: الدروس العامة، أو الوسابل 

المعاصرة: كالكتاب، والشرٌط، والخطبة، 

ذه وإن كانت مفٌدة أو وسابل التواصل، وه

ال فٌما ٌضر، وهو -ببل شن فٌما ٌنفع 

، لكنها ال تؽنً عن هذه -األؼلب األعم

الجلسة الخاصة التً ٌبثُّ فٌها المربً 

موعظته ونصٌحته، بل وٌسمع ِمن ولده أو 

ث به  تلمٌذه ما ٌجول فً خاطره، وٌحّدِ

نفسه، وربما ما رآه فً منامه، فضبًل عما 

جلس نبً هللا ٌعموب  ٌمع له بالفعل، كما

حٌنما  -علٌهما السبلم-مع ابنه ٌوسؾ 

إِْذ لصَّ علٌه المنام الذي رآه فً لوله: )

ٌُْت أََحَد  لَاَل ٌُوسُُؾ أِلَبٌِِه ٌَا أَبَِت إِنًِّ َرأَ

ٌْتُُهْم ِلً  َعَشَر َكْوَكبًا َوالشَّْمَس َواْلمََمَر َرأَ

ًَّ اَل تَْمُصْص  ُرْإٌَاَن َساِجِدٌَن . لَاَل ٌَا بُنَ

ٌَْطاَن  ًٌْدا إِنَّ الشَّ َعلَى إِْخَوتَِن فٌََِكٌُدوا لََن َك

.  (٘-ٗ)ٌوسؾ: ( ِلئْلِْنَساِن َعُدوٌّ ُمبٌِنٌ 



لم ٌكن فً هذه الجلسة ؼٌرهما ِمن إخوة 

ٌوسؾ، وهذه خصوصٌة ضرورٌة ببل 

شن؛ لكً ٌُخرج االبن ما فً نفسه، ولو 

تؤملت أثر هذه الجلسة فً مستمبل االبن؛ 

علٌه -لرأٌت ذلن واضًحا فً لصة ٌوسؾ 

فكل ما لمَّنَه له أبوه فً هذه  -السبلم

التً ال تؤخذ إال دلابك -الجلسة الخاصة 

كان له أعظم  -معدودة فٌما ٌمرأ المارئ

ٌَْطاَن ِلئْلِْنَساِن األثر، فمد لال له: ) إِنَّ الشَّ

( ولم ٌمل له: "إن إخوانن هم َعُدوٌّ ُمبٌِنٌ 

: "إنهم ٌكٌدون لن ِمن عند أعداإن!"، أو

أنفسهم!"، بل علَّمه أن الشٌطان هو الذي 

جعلهم ٌكٌدون؛ ال أنهم أعداإه أصبًل، ولد 

ظهر أثر ذلن عندما حمك هللا رإٌاه؛ لال 

ِمن بَْعِد أَن نََّزَغ : )-علٌه السبلم-ٌوسؾ 

ٌَْن إِْخَوِتً ٌْنًِ َوبَ ٌَْطاُن بَ ؛ (ٓٓٔ)ٌوسؾ:( الشَّ

خوته، وعما ولع بٌنه فعبَّر عما فعل إ

وبٌنهم بؤسلوٍب رفٌعٍ؛ حٌث جعل الشٌطان 

هو السبب فً العداوة، ولم ٌمل: "ِمن بعد 

ما فعل إخوتً ما فعلوا".  

فؤخبرونا َمن ِمن أبناء المسلمٌن ٌعرؾ 

الشٌطان وٌعرؾ عداوته البٌنة لئلنسان؟! 

أم أن الشٌطان عندهم هو العفرٌت الذي 

أو أبوه بؤنه ٌخاؾ منه إذا هددته أمه 

سٌخرج له العفرٌت والجن لٌظل مرعوبًا 

من العفارٌت والجن؟!  

خصوًصا مع أفبلم الكرتون التً تبث فً 

األوالد فً السن الصؽٌر أن العفارٌت 

والجن، ومصباح عبلء الدٌن، والساحرة 

الشرٌرة والساحرة الطٌبة؛ كؤن الحٌاة كلها 

مها السحرة وأعوانهم، وأن منهم َمن  ٌنّظِ

ٌكون خًٌِّرا؛ تعالى هللا عن ذلن، فإن السحر 

من كبابر اإلثم عموًما.  

ولوال هذا األثر السٌا فً النفوس، 

والخوؾ من الجن والعفارٌت والسحرة؛ 

لما رأٌنا هذا الكم من الحاالت التً ٌُظن 

أنها ملبوسة أو ممسوسة أو مصروعة أو 

ؼٌر ذلن، وهً لٌست كذلن، وإنما هً 

ن هذا تعظٌم لشؤن الجن حالة نفسٌة؛ فإ

أضعافًا مضاعفة أكثر مما ٌستحمه وٌناسبه 

بما هو والع فً الحمٌمة. 

وكذلن حٌنما علَّمه أبوه أن هللا هو الذي 

ٌَُمن، وأنه هو الذي ٌجتبً وٌعلِّم، وٌفعل 

ما ٌشاء؛ أثرت هذه الكلمات المضٌبة ِمن 

َوَكذَِلَن )حٌن لال:  -علٌه السبلم-ٌعموب 

َربَُّن َوٌُعَلُِّمَن ِمْن تَؤِْوٌِل اأْلََحاِدٌِث  ٌَْجتَبٌِنَ 

ٌَْن َوَعلَى آِل ٌَْعمُوَب َكَما  َوٌُتِمُّ نِْعَمتَهُ َعلَ



ٌَْن ِمْن لَْبُل إِْبَراِهٌَم َوإِْسَحاَق  َها َعلَى أَبََو أَتَمَّ

. (ٙ)ٌوسؾ:( إِنَّ َربََّن َعِلٌٌم َحِكٌمٌ 

فلم ٌمل له: "أنَت سوؾ تكون أعلى ِمن 

ن"، أو: "أنَت ستكون عالًما بتؤوٌل إخوت

الرإى!"، بل لم ٌتعرض لط لما تضمنته 

الرإٌا ِمن علّوٍ وُملن دنٌوي لد حصل 

، بل أعرض عنه -علٌه السلم-لٌوسؾ 

بالكلٌة، واهتم فمط بؤن ٌبٌِّن له منة هللا 

ٌَْجتَبٌَِن َربَُّن َوٌُعَلُِّمَن واجتباءه علٌه ) َوَكذَِلَن 

ٌْنَ ِمْن تَؤِْوٌِل اأْلَ  ( أي: َحاِدٌِث َوٌُتِمُّ نِْعَمتَهُ َعلَ

ٌَْن ِمْن لَْبُل بالنبوة ) َها َعلَى أَبََو َكَما أَتَمَّ

(. إِْبَراِهٌَم َوإِْسَحاَق إِنَّ َربََّن َعِلٌٌم َحِكٌمٌ 

وال شن أن إهمال ذكر الدنٌا وُمْلكها بالكلٌة 

ٌجعل لدرها فً للب ذلن االبن صؽًٌرا حتى 

وإنما األعظم فً الفضل  عندما تحصل له،

أمر النبوة،  والمنة واالجتباء واالصطفاء:

وشرؾ العلم، والحكمة، والعمل الصالح، 

وظهر ذلن حٌن سجد له أبوه وأمه وإخوته 

َولَاَل ٌَا أَبَِت َهذَا تَؤِْوٌُل حٌن لال ٌوسؾ: )

(، ولم ُرْإٌَاَي ِمْن لَْبُل لَْد َجعَلََها َرّبًِ َحمًّا

ت أو صارت حمٌمة"، وإنما ٌمل: "لد تحمم

َولَْد (، ولال: )لَْد َجعَلََها َرّبًِ َحمًّالال: )

ْجنِ  (، فنسب أَْحَسَن ِبً إِْذ أَْخَرَجِنً ِمَن الّسِ

النعمة إلى هللا، والمعتاد منَّا نحن الذٌن 

ندعً االلتزام أن نمول: "خرجُت من 

السجن فً تارٌخ كذا!"، وال ٌحاول أحدنا 

 هو الذي أخرجه ِمن أن ٌستحضر: أن هللا

السجن، أو أخرجه ِمن األزمة الفبلنٌة، أو 

شفاه من المرض الفبلنً، بل ٌمول أحٌانًا: 

"شُِفٌُت من المرض" فٌبنً الفعل للمجهول 

هكذا، وال ٌنسبه إلى هللا!  

:-علٌه السبلم-ثم لال نبً هللا ٌوسؾ  

( ولم ٌمل: "جبتم ِمن َوَجاَء بِكُْم ِمَن اْلبَْدوِ )

بدو".ال 

ثم علَّمه أبوه أسماء هللا وصفاته فً لوله: 

(، ولد ظهر أثر ذلن فً إِنَّ َربََّن َعِلٌٌم َحِكٌمٌ )

ه ٌوسؾ  علٌه -آخر المصة حٌن توجَّ

فً خطابه ألبٌه بهذه الكلمات بعد  -السبلم

إِنَّ َربًِّ هذه السنٌن الطوٌلة حٌن لال له: )

( ِلٌُم اْلَحِكٌمُ لَِطٌٌؾ ِلَما ٌََشاُء إِنَّهُ هَُو اْلعَ 

.  (ٓٓٔ)ٌوسؾ:

.-إن شاء هللا-وللحدٌث بمٌة  

  



مظاهر المسوة فً المجتمع )أسباب 

9ٔ - وعبلج(

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

هللا، أما بعد؛  

فٌجب على اْلباء أن ٌعلِّموا أبناءهم أسماء 

هللا وصفاته؛ لٌس بالمطع على طرٌمة 

مٌن السخٌفة المدمرة؛ التً ال ٌعً المتكل

الناس منها شٌبًا وٌتركون الموضوع من 

أصله، ولمد صادفت فً الطرٌك ٌوًما ابنًا 

صؽًٌرا ال ٌجاوز الثالثة من عمره بالكاد 

ٌتكلم، ٌسؤل أباه فٌمول: "ربنا فوق، ألٌس 

كذلن ٌا أبً؟"، فمال أبوه: "ربنا فً كل 

علم منن، مكان ٌا بنً!"، فملت له: "ابنن أ

فاهلل مستٍو على عرشه فوق السموات، 

ولٌس أنه فً كل مكان؛ ألننا نحن ِمن 

ضمن األماكن؛ فهل هو موجود بداخلنا أو 

هو موجود فً األشٌاء التً حولنا؟!"، 

فؤلرَّ األب وشكر، واعتذر عما بدر منه من 

كلمات مع ابنه.  

بالتؤكٌد لد لال االبن ذلن بسبب فطرته 

األب علمه ذلن؛ ألن األب لو  السلٌمة ال أن

علمه؛ لعلمه أن هللا فً كل مكان، كما ٌظن 

.-أو كما لال هو-هو  

إن هذه الجلسة الخاصة فً التربٌة هً 

الجلسة المفمودة فً بٌوتنا اْلن، وهذا من 

أعظم أسباب التفكن المعنوي؛ فإن أؼلب 

فؤحسنهم  الناس مشؽولون انشؽااًل عجٌبًا؛

اًل بعمل مباح حبلل؛ حااًل َمن كان مشؽو

ٌخرج لبل أن ٌستٌمظ األوالد، وٌعود بعد 

أن ٌناموا؛ وربما بمً الشهور، بل السنٌن 

أحٌانًا فً الخارج ٌبحث عن وسٌلة للرزق، 

واألم مشؽولة بالطبخ والكنس والؽسل، 

وهً ال تمرأ شٌبًا وال تتعلم شٌبًا؛ وبالتالً 

ٌحدث فمدان تام لؤلبناء، نلحظ أنهم 

ؼٌر ملتزمٌن، ونتساءل: لماذا ٌنشبون 

ٌنشؤ األبناء ؼٌر ملتزمٌن مع أن األب 

واألم ملتزمان؟!  

ذلن بسبب ؼٌاب هذه الجلسة بٌن  نمول:

األب وابنه. 

وترى هذه الجلسة الخاصة أًٌضا فً جلسة 

نبً هللا إبراهٌم مع ابنه إسماعٌل حٌن لال 

ًَّ إِّنًِ أََرى ِفً اْلَمنَاِم أَنِّ له: ) ً أَْذبَُحَن ٌَا بُنَ

، جلسة كما (ٕٓٔ)الصافات:( فَانظُْر َماذَا تََرى

تسمع خاصة، ال ٌوجد أحد فٌها ؼٌرهما، 



رضً هللا -كما أسلم علً بن أبً طالب 

وزوجته خدٌجة  -ملسو هيلع هللا ىلص-لما رأى النبً  -عنه

ٌصلٌان، ولد كان أبو بكر وعمر دابًما 

ً خروجه وذهابه ف -ملسو هيلع هللا ىلص-ٌرافمان النبً 

وإٌابه؛ حتى إن علً بن أبً طالب لما سار 

فً جنازة عمر، لال: "وددت أن تدفن مع 

على  -ملسو هيلع هللا ىلص-صاحبٌن"، ولما دخل النبً 

ٌعنً ابن -مٌمونة لال لها: أصلَّى الؽبلم 

؟ ولما لام من -عباس رضً هللا عنهما

اللٌل لام ابن عباس ٌصلً معه، وكذلن لما 

ًُّ َعلَّ  رضً هللا -ابَن عباس  -ملسو هيلع هللا ىلص-َم النب

ٌَا ؼبَُلُم إِنًِّ أَُعلُِّمَن حٌن لال له: ) -عنهما

َ تَِجْدُه  َ ٌَْحَفْظَن، اْحَفِظ َّللاَّ َكِلَماٍت، اْحفَِظ َّللاَّ

َ، َوإِذَا اْستَعَْنَت  تَُجاَهَن، إِذَا َسؤَْلَت فَاْسؤَِل َّللاَّ

 ،ِ ةَ لَْو اْجتََمعَْت فَاْستَِعْن بِاَّللَّ َواْعلَْم أَنَّ األُمَّ

ٍء لَْم ٌَْنفَعُوَن إِالَّ  ًْ َعلَى أَْن ٌَْنفَعُوَن بَِش

ُ لََن، َولَْو اْجتََمعُوا َعلَى  ٍء لَْد َكتَبَهُ َّللاَّ ًْ بَِش

ٍء لَْد  ًْ وَن إاِلَّ بَِش ٍء لَْم ٌَُضرُّ ًْ وَن بَِش أَْن ٌَُضرُّ

ٌَْن، ُرفِعَ  ُ َعلَ ِت األَْلبَلُم َوَجفَّْت َكتَبَهُ َّللاَّ

)رواه أحمد والترمذي، وصححه ( الصُُّحؾُ 

، وهذه وصٌة عظٌمة تتضمن األلبانً(

أصواًل فً التربٌة االعتمادٌة، والعبادٌة، 

والعملٌة، وؼٌر ذلن. 

 لال: -رضً هللا عنه-وفً حدٌث معاذ  

ٌُمَاُل َعلَى ِحَماٍر  -ملسو هيلع هللا ىلص-كُْنُت ِرْدَؾ َرسُوِل َّللّاِ 

ٌٌْر؛ فَمَاَل: ) ٌَا ُمعَاذُ، أَتَْدِري َما َحكُّ َّللّاِ لَهُ عُفَ

( لُْلُت: َعلَى اْلِعبَاِد، وما حكُّ العباِد َعلَى هللا؟

فَِإنَّ َحكَّ َّللّاِ َعلَى هللا َوَرسُولُهُ أَْعلَُم، لَاَل: )

ٌْبًا،  اْلِعبَاِد أَْن ٌَْعبُُدوا َّللّاِ َوالَ ٌُْشِركُوا بِِه َش

أَْن الَ  -َعزَّ َوَجلَّ -َوَحكُّ اْلِعبَاِد َعلَى َّللّاِ 

ٌْبًا َب َمْن الَ ٌُْشِرُن بِِه َش (، لُْلُت: ٌَا ٌُعَذِّ

ُر النَّاَس؟ لَاَل: ) الَ َرسُوَل َّللّاِ، أَفبَلَ أُبَّشِ

ْرهُْم فٌََتَِّكلُوا ، إذًا لم ٌكن )متفك علٌه(( تُبَّشِ

فً أحد معهما ؼٌرهما؛ فؤخبر بها معاذٌ 

آخر حٌاته تؤثًما. 

أعداء اإلسبلم حرصوا على أن ال توجد 

مثل هذه الجلسة؛ فرتبوا نظام الحٌاة على 

أن ٌكون الناس بٌن أحد أمرٌن: الفمر 

فالؽنى المطؽً  الُمنسً، والؽنى الُمطؽً؛

ٌجعل الؽنً ٌزداد ؼنى؛ فهو مشؽول ألنه 

رجل أعمال ال ٌعرؾ شٌبًا عن أبنابه 

ام بضع ساعات فً الٌوم وبناته وأهله؛ ٌن

واللٌلة، وبالً ٌومه فً العمل، ال ٌعرؾ 

شٌبًا إال شهوته وأمواله، والبٌت بالنسبة 

له مجرد فندق، أو فندق ِمن الفنادق ٌنزل 

فٌه أحٌانًا للطعام والنوم. 



الفمٌر  وأما النوع اْلخر من الناس فهو:

ا، وال  المطحون؛ ٌعمل أًٌضا ولتًا طوٌبًل جدًّ

ً ضرورٌات حٌاته، وهذا ِمن ٌكاد ٌكف

توابع النظام الربوي الٌهودي، والنظام 

الرأسمالً المبنً على الظلم واالحتكار؛ 

لكً ٌُطحن الفمراء بالربا، لكن ما الحل: 

هل نترن العمل وال نتكسب؟!  

، كما )رواه البخاري(( البََرَكةُ ِمَن َّللاَِّ ) نمول:

كة تكون فً المال كما ؛ فالبر-ملسو هيلع هللا ىلص-لال النبً 

تكون فً الصحة، وفً الولت، وفً 

الصحبة لؤلهل واألوالد كذلن؛ فالعبلج هو 

َوَمن ٌَتَِّك : )-تعالى-تموى هللا كما لال هللا 

ٌُْث اَل  َ ٌَْجعَل لَّهُ َمْخَرًجا . َوٌَْرُزْلهُ ِمْن َح َّللاَّ

، لكن لو أخذنا نحسب (ٖ-ٕ)الطبلق:( ٌَْحتَِسبُ 

المال، وكم ننفك لنرى هل كم نكسب ِمن 

ٌكفً هذا أم ال؟ فهذا معناه ِمن حٌث 

ٌُْث نحتسب، ولكنَّ هللا لال: ) َوٌَْرُزْلهُ ِمْن َح

(، فالتموى عالبتها أن ٌرزلنا هللا اَل ٌَْحتَِسبُ 

ِمن حٌث ال نحتسب. 

ة من كثرة االنشؽال، وعدم  أما الثمرة الُمرَّ

الكفاٌة، وعدم وجود فرصة للجلوس مع 

فهذا بسبب للة التموى، وبسبب  ناء؛األب

فً  -عز وجل-التباعد عن هللا، كما لال هللا 

غ ِلعبَاَدتً؛ الحدٌث المدسً: ) ٌا اْبَن آَدَم تَفرَّ

ٌَْن ِرْزلًا، ٌا اْبَن  أْمؤلْ لْلبََن ِؼنًى، وأْمؤلْ ٌَد

آَدم ال تُباِعْد ِمّنًِ؛ أَْمؤلْ لْلبَن فَْمًرا، وأْمؤل 

ٌْن شُْؽبلً  اه الحاكم، وصححه األلبانً فً )رو( ٌد

. صحٌح الترؼٌب والترهٌب(

فلو أن الناس تفرؼوا بالنٌة واإلرادة، 

ا واحًدا؛ لكفاهم هللا  وجعلوا الهمَّ َهمًّ

وأؼناهم، وإن سعى اإلنسان فً أمر دنٌاه 

فلن  بالحبلل دون أن ٌكون ذلن طاؼًٌا؛

تكون هذه الفتنة التً تجعل اإلنسان مثل 

ٌة ال ٌعرؾ ما ٌفعل، وهذه ثور معلك بسال

حٌاة أوربا وأمرٌكا؛ بل والعالم الذي ٌلهث 

من ورابهما، ٌعمل اإلنسان ولتًا طوٌبًل، ثم 

ٌعود منهًكا وٌمضً بالً ٌومه فً مشاهدة 

التلفاز، أو ٌجلس على الممهى، وأنت ال 

تجد الٌوم ممهى إال وله رواده فً أي ولت 

ٌوم من لٌل أو نهار، ومماهً اإلنترنت ال

مع الركود الشدٌد هً من أنشط المحبلت 

وأكثرها كسبًا! 

ثم زادت األمور لسوة وشدة بوجود 

الهواتؾ المحمولة التً تحمل كل وسابل 

التواصل االجتماعً، التً تجعل اإلنسان 

ٌعٌش فً عالٍم افتراضً بعًٌدا عن حمٌمة 

الحٌاة؛ فٌنبؽً أن تسمى: "وسابل التماطع 

ن األمر كذلن؛ فماذا االجتماعً!"، فإذا كا



ٌبمى من ولت لهذه الجلسة التربوٌة 

األبوٌة؟!  

هذا الذي ٌرٌده أعداإنا. 

وأبناإنا ٌتعرضون لضؽٍط شدٌٍد كً ٌلعبوا  

كما ٌلعب الناس، وٌشاهدوا أجهزة اإلفساد 

ووسابل التماطع كما ٌشاهدها الناس؛ لكن 

الحل هو فً المرب ِمن هللا، ومزٌد ِمن 

بالملب للعبادة، وبهذا تحل  التموى والتفرغ

كل المشاكل، ونجد ولتًا نجلس فٌه مع 

أبنابنا.  

هذه الوسٌلة للتربٌة أطلنا فٌها الكبلم؛ 

ألهمٌتها سواء على المستوى الشخصً أو 

المستوى الدعوي فً المسجد، وكذلن كل 

َمن هو مسبول عَمن ٌربٌهم، وٌجلس 

معهم، وٌذكرهم باهلل. 

  



جتمع أسباب مظاهر المسوة فً الم

( عبلج التفكن األسري ٕٓوعبلج )

المعنوي 

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

  هللا، أما بعد؛ 

فبل زلنا فً رحاب آٌات "المرآن الكرٌم" 

حول الجلسة التربوٌة اإلٌمانٌة التً تعاِلج 

ه  ِمن بداٌة النشؤة أسباب المسوة، وتوّجِ

ة الشٌطان بداًل ِمن للب اإلنسان لعداو

عداوة إخوانه ومجتمعه، وتهٌبه ألحسن 

األخبلق ِمن الكرم والجود واإلحسان، 

والعفو والصفح، ومؽفرة الزالت؛ هذه 

األخبلق الحسنة التً تفتح أبواب الرحمة 

على األسرة والمجتمع، وتؽلك أبواب الشر 

وسٌا األخبلق التً تمؤل الملب بالضؽٌنة 

سد؛ فتنفجر هذه والؽل، والحمد والح

األخبلق فً المجتمع فجوًرا فً الخصومة، 

وسوًءا فً المعاملة، ولسوة فً الملب 

والعبللات االجتماعٌة. 

ولد كنت كتبُت فً تؤمبلت إٌمانٌة فً  

سورة ٌوسؾ كبلًما أحببُت أن أضٌفه هنا؛ 

إتماًما لما ذكرته فً الممال السابك عن 

 -علٌهما السبلم-جلسة ٌعموب مع ٌوسؾ 

به.  -عز وجل-لعظٌم فابدتها، نفعنا هللا  

إِْذ لَاَل ٌُوسُُؾ أِلَبٌِِه ٌَا : )-تعالى-لال هللا 

ٌُْت أََحَد َعَشَر َكْوَكبًا َوالشَّْمَس  أَبَِت إِنًِّ َرأَ

ٌْتُُهْم ِلً َساِجِدٌَن  ًَّ اَل  َواْلمََمَر َرأَ . لَاَل ٌَا بُنَ

ًٌْدا تَْمُصْص ُرْإٌَاَن َعلَى إِْخَوتَِن فٌََ  ِكٌُدوا لََن َك

ٌَْطاَن ِلئْلِْنَساِن َعُدوٌّ ُمبٌِنٌ  -ٗ)ٌوسؾ:( إِنَّ الشَّ

٘)  .

بٌن االبن -نلحظ فً هذا الحوار الجمٌل 

الملًء باألدب والتمدٌر،  -وأبٌه

واالسترشاد من االبن البار، والحب 

والشفمة والنصح والتوجٌه والتربٌة من 

سة األب الحنون، ونلحظ وجود هذه المجال

الخاصة التً ال ٌحضرها ؼٌرهما، والتً 

لد ؼابت بالكلٌة عن أكثر األسر   تكاد تكون

الٌوم، وعن أكثر المربٌن والموجهٌن، 

شؽلتهم عنها مبلهً الحٌاة، واكتفوا فً 

توجٌه أبنابهم وَمن ٌربونهم بمجرد األوامر 

العامة التً كثًٌرا ما تكون أشبه باألوامر 

ال تنبت عاطفة وال  العسكرٌة الزاجرة، التً

تإثر فً للب؛ هذا إن ُوجدت أصبلً فً 

زحمة الحٌاة المعاصرة التً ٌتولى التوجٌه 

ألصد وسابل -والتربٌة فٌها وسابل اإلعبلم 



ِمن تلٌفزٌون وشرٌط فٌدٌو، وبث  -اإلفساد

مباشر، وشبكة )اإلنترنت(، ومجلة، 

وشرٌط أؼانً، ومناهج تعلٌم منحرفة، 

وأصدلاء سوء. 

 عن الؽنى المطؽً أو الفمر المنسً فضبلً 

ال ٌجلسان  -وؼالبًا األم-الذي ٌجعل األب 

مع أوالدهما أصبًل؛ بل ٌخرج األب لبل 

ولو بمً  استٌماظهم وٌعود بعد نومهم!

ولت ٌستثمره؛ فهو ٌمضٌه على الممهى 

ٌلعب )الطاولة(، وٌتجاذب أطراؾ الحدٌث 

مع لرنابه فً مجالس السوء هذه! أو لو 

فً البٌت فالكل صامت أمام العجل جلس 

الفضً )التلفزٌون( ٌتلمى منه هو وأوالده 

التوجٌه والتعلٌم؛ فؤٌن هذه الجلسة التً 

ٌستنصح االبن فٌها أباه منفرًدا به، مختًصا 

به؟! 

هذه الجلسة لها أهمٌة لصوى فً التربٌة، 

ال بد أن ٌعطٌها األب والشٌخ والمعلم لكل 

من تبلمذته على ابن من أبنابه، وتلمٌذ 

حدة؛ حتى تتواصل الملوب، وتتمارب 

المشاعر، ونخرج من نطاق المادٌة ودابرة 

الرفاهٌة الكاذبة التً تُشمً اإلنسان وال 

تُسعده؛ فإن السعادة هً سعادة الملب 

باألحاسٌس الجمٌلة النبٌلة، والمعانً 

اإلٌمانٌة الحٌة التً أصلها حب هللا، 

ب أنبٌابه وعبادته والشوق إلٌه ثم ح

 -صلوات هللا وسبلمه علٌهم-ورسله الكرام 

ومتابعتهم. 

فبل بد لنا أن نضع فً برامج توجٌهنا  

ألبنابنا مثل هذه الجلسة التً تجدها فً هذا 

-كما تجدها فً لصة إبراهٌم  الموضع؛

علٌه -مع ابنه إسماعٌل  -علٌه السبلم

ًَّ إِّنًِ أََرى فِ حٌن ٌمول له: ) -السبلم ً ٌَا بُنَ

اْلَمنَاِم أَنًِّ أَْذبَُحَن فَاْنظُْر َماذَا تََرى لَاَل ٌَا 

ُ ِمَن  أَبَِت اْفعَْل َما تُْإَمُر َستَِجُدنًِ إِْن َشاَء َّللاَّ

ابِِري ، وتجدها فً (ٕٓٔ)الصفات:( الصَّ

وصٌة لممان البنه وهو ٌعظه، وتجدها فً 

رضً هللا -البن عباس  -ملسو هيلع هللا ىلص-وصٌة النبً 

ٌَا ؼبَُلُم إِّنًِ أَُعلُِّمَن وهو ٌمول له: ) -هماعن

َ تَِجْدُه  َ ٌَْحَفْظَن، اْحَفِظ َّللاَّ َكِلَماٍت، اْحفَِظ َّللاَّ

َ، َوإِذَا اْستَعَْنَت  تَُجاَهَن، إِذَا َسؤَْلَت فَاْسؤَِل َّللاَّ

ةَ لَْو اْجتََمعَْت  ِ، َواْعلَْم أَنَّ األُمَّ فَاْستَِعْن بِاَّللَّ

ٍء لَْم ٌَْنفَعُوَن إِالَّ َعلَى أَْن  ًْ ٌَْنفَعُوَن بَِش

ُ لََن، َولَْو اْجتََمعُوا َعلَى  ٍء لَْد َكتَبَهُ َّللاَّ ًْ بَِش

ٍء لَْد  ًْ وَن إاِلَّ بَِش ٍء لَْم ٌَُضرُّ ًْ وَن بَِش أَْن ٌَُضرُّ

ٌَْن، ُرفِعَِت األَْلبَلُم َوَجفَّْت  ُ َعلَ َكتَبَهُ َّللاَّ

ي، وصححه )رواه أحمد والترمذ( الصُُّحؾُ 

؛ هذه الكلمات التً أثرت أعظم األثر األلبانً(



فً نفس االبن والمربً والمعلّم، وبمٌت 

فً للبه عبر السنٌن كما سنرى عن لرٌب 

فً لصتنا الكرٌمة. 

( تجد ٌَا أَبَتِ : )-علٌه السبلم-ولول ٌوسؾ 

فٌه رلً الحوار، واألدب الرفٌع مع األب، 

فهو كما تلمس فٌه الشعور بالخصوصٌة؛ 

أبوه هو، وإضافته التاء المكسورة للفظ 

األب تشعر بالمرب الشدٌد، وكسرة جناح 

الذل، وتستخرج من األب أنهار الحنان 

والعطؾ، وتهٌج عاطفة األبوة الرحٌمة؛ 

تلن العاطفة العجٌبة التً هً ِمن آٌات هللا 

-فً خلمه، ومن أدلة اتصاؾ الرب 

بصفة الرحمة؛ إذ خلك فً للوب  -سبحانه

اْرَحُموا َمْن عباده هذه العاطفة لٌرحمهم، )

)رواه ( فًِ األَْرِض ٌَْرَحْمكُْم َمْن فًِ السََّماءِ 

، ولال النبً أبو داود والترمذي، وصححه األلبانً(

ُ أَْرَحُم بِِعبَاِدِه ِمْن َهِذِه بَِولَِدَها: )-ملسو هيلع هللا ىلص- ( َّلَلَّ

ٌَا لمة: )، وال تجد جوابًا لهذه الك)متفك علٌه(

ًَّ ( أحسن ِمن: )أَبَتِ  ( تصؽٌر ابنً؛ ٌَا بُنَ

وذلن للتعبٌر عن كمال الشفمة، والنصح 

ًَّ والمحبة، والرحمة، وكلمة: ) ( كلمة ٌَا بُنَ

جلٌلة اختفت لؤلسؾ ِمن لوامٌس لؽتنا، 

ٌَا ٌستعملها؛ فمال ألنس: ) -ملسو هيلع هللا ىلص-وكان النبً 

 ًَّ رحمه -ب النووي ، كما بوَّ )رواه مسلم(( بُنَ

فً كتاب األدب فً صحٌح مسلم:  -هللا

ًَّ "باب جواز لوله لؽٌر الولد: ) (، ٌَا بُنَ

واستحبابه للمبلطفة".  

وكما ذكرنا أنه استعملها إبراهٌم مع ولده 

، واستعملها -علٌهما السبلم-إسماعٌل 

لممان مع ابنه وهو ٌعظه، وال ٌزال 

م، ٌستعملها اْلباء الرحماء مع أبنابه

والمربون الناصحون مع تبلمذتهم؛ للتعبٌر 

عن الود والنصح والرحمة.  

لارن هذا مع ما تسمعه من كلمات التعنٌؾ 

التً تصدر من اْلباء واألمهات فً 

مجتمعاتنا، فضبًل عن السباب والشتم مما 

ُد المسوة، وٌنزع  ٌدمر الشخصٌة، وٌُعَّوِ

فٌنشؤ األبناء على نزعات الؽلظة الرحمة؛ 

مسوة؛ فتحصل األخبلق الفاسدة، وال

واالنحرافات النفسٌة، وما ٌتبعها من 

أمراض المجتمعات، وتشوهات الشخصٌة؛ 

حتى ٌستعجب الناظر فً كثٌٍر ِمن 

الشخصٌات، كٌؾ ُوجدت فٌها هذه المسوة 

التً ال توجد عند الوحوش؟! وحمٌمة األمر 

أنها نبعت من سوء التربٌة، وللة الحنان 

الصؽر؛ فنسؤل هللا أن ٌرحم أو انعدامه فً 

ِبّ آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صؽاًرا: ) رَّ

. (ٕٗ)اإلسراء:( اْرَحْمُهَما َكَما َربٌََّانًِ َصِؽًٌرا



حٌن رأى رإٌاه  -علٌه السبلم-وٌوسؾ  

كان ؼبلًما، فلم ٌكن لد نُبِا بعد؛ ألن 

صلوات هللا وسبلمه علٌهم -األنبٌاء رجال 

ٌاه صادلة، كما ولكن كانت رإ، -أجمعٌن

 -علٌه السبلم-َعِلمها كذلن أبوه ٌعموب 

على  -علٌه السبلم-وعلم منها علوَّ ٌوسؾ 

ًَّ اَل إخوته؛ فكانت نصٌحته له: ) لَاَل ٌَا بُنَ

تَْمُصْص ُرْإٌَاَن َعلَى إِْخَوِتَن فٌََِكٌُدوا لََن 

ًٌْدا (، ومن هنا ٌُستدل على أنه ال ٌنبؽً َك

ناصح محب؛ ألن أن تمص الرإٌا إال على 

ْإٌَا َعلَى : )-ملسو هيلع هللا ىلص-الرإٌا كما لال النبً  الرُّ

( ِرْجِل َطابٍِر َما لَْم تُعَبَّْر، فَِإذَا عُبَِّرْت َولَعَتْ 

، فربما كان )رواه أبو داود، وصححه األلبانً(

ؼٌر الناصح سببًا لولوع المكروه بتؤوٌلها 

على وجٍه ؼٌر مرؼوب فٌه. 

ل بهذه اْلٌة على كتمان بعض وكذلن ٌُستد

ما فضل هللا به بعض عباده من أنواع 

اإلكرام واالختصاص عمن ٌتولع منه 

-كما فً الحدٌث عن النبً الحسد والحمد، 

اْستَِعٌنُوا َعلَى إْنَجاحِ اْلَحَوابِجِ : )-ملسو هيلع هللا ىلص

)رواه ( بِاْلِكتَْماِن، فَِإنَّ كُلَّ ِذي نِْعَمٍة َمْحسُودٌ 

، وأما لوله طبرانً فً األوسط، وصححه األلبانً(ال

ثْ : )-تعالى- ا بِنِْعَمِة َربَِّن فََحّدِ ( َوأَمَّ

؛ فهو إما بمعنى الحدٌث بما (ٔٔ)الضحى:

علّمه هللا من النبوة والعلم فٌعلّمه للناس، 

بها،  -عزَّ وجل-وإما بمعنى الثناء على هللا 

وكبل المعنٌٌن صحٌح، وعلى الثانً: فهو 

دث بها أهل الصبلح والخٌر الذٌن ال ٌح

ٌحسدون مإمنًا على ما أنعم هللا به علٌه. 

 -علٌه السبلم-ونلحظ هنا علم ٌعموب 

بنفسٌة أبنابه اْلخرٌن، وما ٌولعهم 

علٌه -الشٌطان فٌه من الحسد لٌوسؾ 

لما اختصه هللا به من أنواع الفضل  -السبلم

ولذا   الذي كانت مبادٌه ظاهرة منذ الصؽر؛

له أكثر من  -علٌه السبلم-كان حبُّ ٌعموب 

إخوته؛ للصفات الجمٌلة التً اختصه هللا 

بها، وهكذا ٌنبؽً لؤلب أن ٌكون خبًٌرا 

بصفات أبنابه، وكذا المربً والمعلم مع 

معالجة ما  -لدر اإلمكان-تبلمذته؛ لٌستطٌع 

ٌمع بٌنهم، ولٌكن منتبًها لهذا الداء 

ن أدواء العضال؛ داء الحسد الذى هو مِ 

إبلٌس، والذي كان من أسباب هبلكه، وكان 

نعوذ باهلل -داء ابن آدم األول الماتل ألخٌه 

، هذا الداء هو الذي ٌدفع إلى أنواع -منه

الكٌد والمكر بالمحسود؛ لمحاولة إزالة 

النعمة التً فضل هللا بها َمن شاء ِمن 

عباده على بعض، وهذا كله منبعه 



وأول الحالدٌن الشٌطان؛ رأس الحاسدٌن، 

المتكبرٌن.  

أن ٌبٌِّن  -علٌه السبلم-ولذا حرص ٌعموب 

إِنَّ )ذلن بموله: -علٌه السبلم-لٌوسؾ  

ٌَْطاَن ِلئْلِْنَساِن َعُدوٌّ ُمبٌِنٌ  (، وهذا ِمن الشَّ

أهم وسابل التربٌة والتوجٌه فً مثل هذا 

الممام، وهو ٌرٌد منع العداوة بٌن اإلخوة، 

مً البٌّن )الشٌطان وتوجٌهها للعدو الحمٌ

الرجٌم(، فالكٌد السٌا طارئ على 

اإلنسان؛ فبل ٌنبؽً أن تكون العداوة 

والعٌاذ -متؤصلة معه إال َمن صار شٌطانًا 

، وهذا هو الواجب على األب المربً، -باهلل

أن ٌعمك فً نفوس أبنابه وتبلمذته عداوة 

الشٌطان، واالنتباه لعداوته؛ فإن أكثر 

عداوته، وال ٌتخذونه الناس ال ٌلتفت ل

ا، بل ولًٌّا! فبل ٌنتبهون لوسوسته  عدوًّ

وخواطر السوء التً ٌلمٌها، وشبهات 

الضبلل التً ٌؽذٌها؛ فتثمر فً للوبهم ثمار 

الؽً والضبلل. 

-وتؤمل كٌؾ أثرت هذه الكلمة من ٌعموب 

علٌه -فً نفس ٌوسؾ  -علٌه السبلم

ِمْن )، فمال بعد نحو أربعٌن سنة:-السبلم 

ٌَْن إِْخَوِتًبَ  ٌْنًِ َوبَ ٌَْطاُن بَ ( ْعِد أَْن نََزَغ الشَّ

! فهو لد وعى الدرس ِمن أبٌه (ٓٓٔ)ٌوسؾ:

جًٌدا، وعلم أن ما ولع من إخوته كان نزًؼا 

من الشٌطان، ولٌس أصله من للوب 

إخوته؛ فعلى الرؼم مما كان فٌها من 

الحسد وما ولع بٌنهم من الكٌد؛ إال أن 

ن أؼلب، وهو الذي الخٌر فً للوبهم كا

وزال الحسد  -بفضل هللا-انتصر فً النهاٌة 

والعداوة بشهود تفضٌل هللا وإٌثاره؛ الذي 

ُ هو دواء الحسد حٌن لالوا: ) لَمَْد آثََرَن َّللاَّ

ٌْنَا َوإِْن كُنَّا لََخاِطبٌِنَ  . (9ٔ)ٌوسؾ:( َعلَ

وتؤمل األدب الرفٌع فً ترن المعاتبة 

ٌْكُُم الَ )واللوم كما وعدهم، فمال:   تَثِْرٌَب َعلَ

(، ونسب األمر 9ٕ( )ٌوسؾ:اْلٌَْومَ 

للشٌطان، ولما ذكر ما ولع بٌنه وبٌنهم 

ِمْن بَْعِد أَْن نََزَغ ذكر نفسه أواًل؛ فمال: )

ٌَْن إِْخَوتًِ ٌْنًِ َوبَ ٌَْطاُن بَ ( فذكر نفسه الشَّ

أوالً؛ لببل ٌجد إخوتُه من الحرج أن 

 وهً-الشٌطان نزغ فً للوبهم هم 

، ولكنها العبارة الرفٌعة األدب -الحمٌمة

التً تإّدي المعنى وال تجرح الشعور فً 

مثل هذا الممام! 

أن المإمن علٌه دابًما أن ٌنتبه  والممصود:

إلى عداوة الشٌطان؛ مما ٌمتضً حراسة 

الخواطر ِمن كٌده، واالستعاذة باهلل منه، 

وِمن همزه، ونفثه، ونفخه. 



  



تمع أسباب مظاهر المسوة فً المج

( عبلج التفكن األسري ٕٔوعبلج )

المعنوي 

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

  هللا، أما بعد؛ 

َوَكذَِلَن ٌَْجتَبٌَِن َربَُّن : )-تعالى-فمال هللا 

َوٌُعَلُِّمَن ِمْن تَؤِْوٌِل اأْلََحاِدٌِث َوٌُتِمُّ نِْعَمتَهُ 

ٌَْن َوَعلَى آِل ٌَ  َها َعلَى َعلَ ْعمُوَب َكَما أَتَمَّ

ٌَْن ِمْن لَْبُل إِْبَراِهٌَم َوإِْسَحاَق إِنَّ َربََّن  أَبََو

(، هذه الجلسة ٙ( )ٌوسؾ:َعِلٌٌم َحِكٌمٌ 

التربوٌة اإلٌمانٌة الرابع التً أثرت فً 

عمره كله، وظل  -علٌه السبلم-ٌوسؾ 

أثرها عبر السنٌن رؼم الفراق الطوٌل، 

ا لٌعلِّمنا كٌؾ ٌُؽَرُس ٌمّصها هللا علٌن

اإلٌماُن والحب هلل فً الملب؛ ولتكون 

المدوة واألسوة لآلباء والمربٌن فً توجٌه 

األبناء والتبلمٌذ.  

علٌهما -فٌخبر هللا عن لول ٌعموب لٌوسؾ 

( أي: كما َوَكذَِلَن ٌَْجتَبٌَِن َربُّنَ : )-السبلم

اختارن وأران سجود هذه الكواكب 

( ٌَْجتَبٌَِن َربُّنَ فكذلن )والشمس والممر لن؛ 

أي: ٌختارن وٌصطفٌن بفضله.  

وشهود نعمة هللا وفضله أصل سعادة العبد؛ 

إذ هً أصل الشكر، وإنما ٌعمل الشٌطان 

َواَل تَِجُد أَْكثََرهُْم )لٌجعل الخلك ؼٌر شاكرٌن 

؛ فإذا شكر العبد ربه (7ٔ)األعراؾ:( َشاِكِرٌنَ 

إلى لطع الطرٌك على الشٌطان فلم ٌجد 

للبه سبٌبًل، وشهود االختصاص بالرحمة 

والتفضٌل من أعظم ما ٌؤخذ بملب العبد إلى 

؛ حبًّا وشولًا ورجاء -سبحانه-ربه 

وعبودٌة؛ فالحب ٌنبت على حافات شهود 

المنن، ومعرفة األسماء الحسنى والصفات 

-العلى، وهذا لد تحمك فً كلمات ٌعموب 

.-معلٌه السبل-البنه ٌوسؾ  -علٌه السبلم 

وأعظم نعمة واجتباء ٌُمنُّ هللا بها على 

عبده هً نعمة اإلسبلم واإلٌمان 

ثم االجتباء بالمرب الخاص  واإلحسان،

والتفضٌل على كثٌٍر ِمن عباده المإمنٌن، 

وأعلى ذلن االجتباء بالنبوة والرسالة؛ 

فً  -سبحانه وتعالى-تؤّمل ما ذكر هللا 

 َوأَنَا: )-علٌه السبلم-كبلمه لموسى 

لَاَل لَْد : )-تعالى-، ولوله (ٖٔ)طه:( اْختَْرتُنَ 

ٌَْن  أُوتٌَِت سُْإلََن ٌَاُموَسى . َولَمَْد َمنَنَّا َعلَ

ةً أُْخَرى ، إلى لوله: (7ٖ-ٖٙ)طه:( َمرَّ



ٌْنًِ) -، ولوله (9ٖ)طه:( َوِلتُْصنََع َعلَى َع

، (ٔٗ)طه:( َواْصَطنَْعتَُن ِلنَْفِسً: )-تعالى

ه الملوب لضعفت من ولوال تثبٌت هللا لهذ

-شدة الفرح والحب، والشوق إلى هللا 

.-سبحانه 

صلى هللا -لنبٌه  -عز وجل-وتؤّمل لول هللا 

ٌَْن ):-علٌه وسلم  َوَكاَن فضُل هللِا علَ

َوإنَّن لَعَلَى ، ولوله: )(ٖٔٔ)النساء:( َعظًٌما

، ماذا ٌنالنا نحن من (ٗ)الملم:( ُخلٍُك َعظٌمٍ 

ي حلَّ فً للوب إدران لبس من النور الذ

األنبٌاء؟ 

لعباده المإمنٌن:  -تعالى-وتؤمل لول هللا 

ُ َعلَى اْلُمْإِمنٌَِن إِْذ بَعََث فٌِِهْم ) لَمَْد َمنَّ َّللاَّ

ٌِْهْم آٌَاتِِه  ْن أَنفُِسِهْم ٌَتْلُو َعلَ َرسُواًل ّمِ

ٌِهْم َوٌُعَلُِّمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوإِن  َوٌَُزّكِ

بٌِنٍ  َكانُوا ِمن )آل ( لَْبُل لَِفً َضبَلٍل مُّ

لُْل إِنَّ : )-تعالى-، وتؤمل لوله (ٗٙٔعمران:

ُ َواِسٌع  ِ ٌُْإتٌِِه َمْن ٌََشاُء َوَّللاَّ اْلفَْضَل بٌَِِد َّللاَّ

ُ ذُو  ٌََشاُء َوَّللاَّ َعِلٌٌم . ٌَْختَصُّ بَِرْحَمتِِه َمْن 

-، ولوله (7ٗ-7ٖ)آل عمران:( اْلفَْضِل اْلعَِظٌمِ 

ٌْكُْم : )-وجلعز  هَُو اْجتَبَاكُْم َوَما َجعََل َعلَ

ٌِن ِمْن َحَرٍج ِملَّةَ أَبٌِكُْم إِْبَراِهٌَم هَُو  فًِ الّدِ

اكُُم اْلُمْسِلِمٌَن ِمْن لَْبُل َوفًِ َهذَا ِلٌَكُوَن  َسمَّ

ٌْكُْم َوتَكُونُوا شَُهَداَء َعلَى  سُوُل َشِهًٌدا َعلَ الرَّ

َكاةَ النَّاِس فَؤَلٌُِموا الصَّبلَ  ةَ َوآتُوا الزَّ

ِ هَُو َمْواَلكُْم فَنِْعَم اْلَمْولَى  َواْعتَِصُموا بِاَّللَّ

.  (78)الحج:( َونِْعَم النَِّصٌرُ 

فحٌن تستشعر أن هللا هو الذي سّمان 

مسلًما من لبل والدتن، وَمنَّ علٌن من لبل 

ان مسلًما فً المرآن وجودن،  أشرؾ -وسمَّ

رسل صلى هللا الكتب المنزلة على أشرؾ ال

؛ ٌكاد الملب ٌذوب حبًّا وشولًا -علٌه وسلم

-ورجاًء لمزٌد الفضل والرحمة منه 

، فالكون ملًء بؤدلة التفضٌل بٌن -سبحانه

ْلنَا بَْعَضُهْم َعلَى الخبلبك ) ٌَْؾ فَضَّ اُْنظُْر َك

، وتؤمل هذا فً الدنٌا (ٕٔ)اإلسراء:( بَْعٍض 

ٌمود إلى وجود تفضٌل أعظم فً اْلخرة 

 (َولَآلخرةُ أْكبَُر درجاٍت َوأْكبَُر تَفضٌبلً )

، وشهود التفضٌل بالدٌن أعظم (ٕٔ)اإلسراء:

سبب للحب، مع معرفة صفات الجمال 

والجبلل هلل سبحانه. 

ولنتؤمل فً ذكر اسم الرب مضافًا إلى 

ٌَْجتَبٌَِن ضمٌر المخاطب المفرد فً لوله: )

(؛ لنجد التوجٌه ولفت نظر الملب إلى َربُّنَ 

هذه الخصوصٌة فً العبللة؛ ربن أنت 

الذي ٌفعل بن كل جمٌل وٌَُمنُّ علٌن بكل 

نعمة، وٌختصن أنت، وٌرٌدن أنت؛ فلتشهد 

أفعاله الجمٌلة بن، ولتحرص على أن تكون 



له وحده، وتشهد فضله وحده، ال تَُحمُِّك 

هذا الشعور ؼٌر هذه الكلمة "ربن" فً 

مثل هذا الموضع. 

الذي  -لٌه السبلمع-وِذْكر اسم ٌعموب 

ً به فً صؽره دون ذكر إسرابٌل؛  سُّمِ

ً به فً كبره بعد جهاده فً َّللّا،  الذي سُّمِ

عز -وتضحٌته وصبره وؼلبته لنفسه هلل 

-تواضٌع هلل  -وهللا أعلم-؛ هذا -وجل

.-سبحانه 

علٌه -عن ٌعموب  -سبحانه وتعالى-لوله 

 (: إن اإلٌمانإنَّ ربَّن َعلٌٌم حكٌمٌ : )-السبلم

باألسماء والصفات أساس التوحٌد 

والمعرفة، ونجد هنا التربٌة اإلٌمانٌة على 

التعلك باألسماء والصفات واستحضار 

-سبحانه-آثارها، وذكر هنا ثبلثة أسماء هلل 

: )الرب والعلٌم والحكٌم(؛ ذكر اسم الرب 

مضافًا إلى ضمٌر المخاطب المفرد؛ لٌرى 

فً نفسه خصوصٌة التعلك وشهود 

ح الخاص، فالرب هو الذي ٌُربً اإلصبل

مربوبه؛ أي ٌصلحه وٌموم على شؤنه، 

ٌخص أنبٌاءه  -سبحانه وتعالى-وهللا 

ورسله ثم أولٌاءه بؤنواع من العناٌة 

واإلصبلح، وٌسبػ علٌهم من النعم والفضل 

ما ال ٌسبؽه على ؼٌرهم؛ فإذا استشعر 

العبد ذلن؛ عظمت عنده النعمة، وتعلك للبه 

ا حبًّا وشولًا ورجاًء، بربه تعلمًا  خاصًّ

ٌختلؾ عن تعلك سابر الخلك؛ فإن النعمة 

َوأَنَزَل الدٌنٌة أعظم من النعمة الدنٌوٌة )

ٌَْن اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوَعلََّمَن َما لَْم تَكُن  ُ َعلَ َّللاَّ

ٌَْن َعِظًٌما ِ َعلَ ( تَْعلَُم ؟ َوَكاَن فَْضُل َّللاَّ

. (ٖٔٔ)النساء:

المالن لمربوبه؛ وإذا استشعر والرب أًٌضا 

العبد أنه مملون، مختص بمزٌد فضل 

مالكه؛ َمَهٌّؤ ُمعٌد ألمر لم ٌهٌؤ له ؼٌره من 

َ بنفسه أن ٌضٌعها أو ٌرضى  الممالٌن؛ َربَؤ

لها بؤن ٌملكها ؼٌر مالكها الحك، ولم 

ٌرَض بعبودٌة ؼٌر ربه ومواله. 

والرب أًٌضا السٌد اْلمر الناهً المطاع، 

ا ٌشهد المإمن أن أوامر ربه وفً هذ

ونواهٌه له هو، وهو الممصود بها لبل 

ؼٌره، وأن طاعته هً الممصودة، وهذا 

ٌجعله أشد حرًصا على التزام األمر 

واجتناب النهً، والمداومة على الطاعة. 

ٌمتضً  واسم )العلٌم( فً هذا الموطن:

شهود علمه بمن ٌَْصلح لبلجتباء، فهو 

وأعلم بالشاكرٌن،  أعلم حٌث ٌجعل رسالته

وأعلم بكٌفٌة تدبٌر أمر عبده المإمن حتى 



ٌوصله إلى ؼاٌته المحمودة، وأعلم بما فً 

للوب عباده؛ فٌمدر أمره الؽالب بعلمه 

.-سبحانه-األول الموصوؾ به أزاًل  

بمعنى الذي ال ٌفعل وال  واسم )الحكٌم(:

ٌشرع شٌبًا إال لحكمة وؼاٌة محمودة، فهو 

مواضعها، وإذا اجتبى  ٌضع األشٌاء فً

عبًدا وعلّمه، وَمنَّ علٌه بما لم ٌُمّن على 

ؼٌره؛ فؤلنه أهٌل لذلن، فهو أعلم بخلمه، 

وٌفعل فٌهم ممتضى الحكمة التً ٌستحك 

 -عز وجل-الحمد علٌها، كما أن شرعه 

كله حكمة، وأوامره الشرعٌة لعباده 

المإمنٌن فٌها مصالحهم فً دٌنهم 

تضً التسلٌم لشرعه، ودنٌاهم، وهذا كله ٌم

وعنه ربًّا  -سبحانه وتعالى-والرضا به 

مدبًرا لادًرا، ال ٌتهمه فً لضابه وال ٌعمب 

على حكمه؛ وإن ؼابت عنه الحكمة فً 

مبادئ األمور؛ فلٌولن بها، فما ٌخلو 

لضاإه عنها أبًدا، ولٌصبر ألمره؛ فسٌرى 

العجب، ولٌواظب على الحمد والتفوٌض 

والتوكل. 

الُمْحِكم لؤلشٌاء؛  حكٌم( بمعنى:واسمه )ال

الذي أتمن صنع كل شًء، وتدبٌر كل 

-شًء، وكبل المعنٌٌن فً لصة ٌوسؾ 

ٌظهر فً تفاصٌلها من  -علٌه السبلم

آثارهما العجب، فتؤمل حكمة هللا فً إلماء 

فً الببر، ثم بٌعه  -علٌه السبلم-ٌوسؾ 

رلٌمًا وهو الكرٌم ابن الكرٌم ابن الكرٌم 

، وكٌؾ كان هذا فً الحمٌمة ابن الكرٌم

سببًا لعلوه، وارتفاعه على إخوته الذٌن 

أرادوا إنزاله؛ فارتفع بفضل هللا، وأرادوا 

إذالله فعَزَّ بتمدٌر هللا وحكمته، وانظر كٌؾ 

كان السجن سببًا للملن؟! لو لم ٌُْبتََل 

به لظل فً رق  -علٌه السبلم-ٌوسؾ 

مة العبودٌة؛ فكان الضٌك سببًا للسعة بحك

، وؼٌر هذا كثٌر مما -سبحانه-الحكٌم 

أثناء تفاصٌل  -إن شاء هللا-سٌمر بنا 

المصة، وتؤّمل كذلن إتمان التدبٌر والكٌد 

منه سبحانه، وكٌؾ كان األمر فً ؼاٌة 

ُ َؼاِلٌب َعلَى أَْمِرِه اإلحكام لٌنفذ أمره، ) َوَّللاَّ

. (ٕٔ)ٌوسؾ:( َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل ٌَْعلَُمونَ 

متعلمًا  -علٌه السبلم-ولمد ظلَّ ٌوسؾ 

بؤسماء هللا الحسنى التً علّمها له أبوه 

عبر السنٌن، وظهر هذا جلًٌّا فً نهاٌة 

المصة بعد السنٌن الطوال والفراق البعٌد؛ 

إِنَّ َرّبًِ لَِطٌٌؾ ِلَما ٌََشاُء إِنَّهُ فٌمول ألبٌه: )

 ؛ نفس(ٓٓٔ)ٌوسؾ:( هَُو اْلعَِلٌُم اْلَحِكٌمُ 

األسماء التً ألماها على سمعه وللبه أبوه 

الكرٌم فً صؽره، وهذا ٌإكد لنا أهمٌة 



التربٌة اإلٌمانٌة على فهم معانً األسماء 

والصفات والتعلك بها حتى لو كانت البٌبة 

بعد ذلن ؼٌر ُمعٌنة على نفس التربٌة، بل 

حتى لو كانت البٌبة فاسدة؛ كالتً عاش 

انت بٌبة كافرة ك -علٌه السبلم-فٌها ٌوسؾ 

ماجنة الهٌة، ومع ذلن بمً أثر التربٌة 

العظٌمة.  

ولو تؤملت وصٌة لممان البنه كٌؾ ٌعلمه 

َ لَِطٌٌؾ َخبٌِرٌ ) أسماء هللا الحسنى: ( إِنَّ َّللاَّ

َ اَل ٌُِحبُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل ، )(ٙٔ)لممان: إِنَّ َّللاَّ

لت كذلن الكلمات (، 8ٔ)لممان: (فَُخورٍ  وتؤمَّ

رضً -البن عباس  -ملسو هيلع هللا ىلص-مها النبً التً ٌعل

َ : )-هللا عنهما َ ٌَْحَفْظَن، اْحفَِظ َّللاَّ اْحفَِظ َّللاَّ

َ، َوإِذَا  تَِجْدهُ تَُجاَهَن، إِذَا َسؤَْلَت فَاْسؤَِل َّللاَّ

ةَ لَْو  ِ، َواْعلَْم أَنَّ األُمَّ اْستَعَْنَت فَاْستَِعْن بِاَّللَّ

ٍء لَْم ٌَْنفَعُوَن اْجتََمعَْت َعلَى أَْن ٌَ  ًْ ْنفَعُوَن ِبَش

ُ لََن، َولَْو اْجتََمعُوا  ٍء لَْد َكتَبَهُ َّللاَّ ًْ إاِلَّ بَِش

وَن إِالَّ  ٍء لَْم ٌَُضرُّ ًْ وَن بَِش َعلَى أَْن ٌَُضرُّ

ٌَْن، ُرفِعَِت األَْلبَلُم  ُ َعلَ ٍء لَْد َكتَبَهُ َّللاَّ ًْ بَِش

، وصححه )رواه أحمد والترمذي( َوَجفَّْت الصُُّحؾُ 

؛ لظهر لن ضرورة هذه التربٌة، األلبانً(

ومدى التمصٌر الذي ٌمع فٌه اْلباء 

والمربون إذا أهملوا هذا الجانب من 

جوانب التربٌة.  

وبالمطع والٌمٌن، إن طرٌمة علم الكبلم 

بالتعرٌفات الرٌاضٌة والحدود الكبلمٌة هً 

أبعد الطرق وأظلمها؛ فلٌبتعد عنها األب 

ٌه بطرٌمة الكتاب والسنة والمربً، وعل

.-رضوان هللا علٌهم-والسلؾ الصالح  

  



مظاهر المسوة فً مجتمعنا أسباب 

( عبلج التفكن األسري ٕٕوعبلج )

المعنوي 

كتبه/ ٌاسر برهامً  

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

  هللا، أما بعد؛ 

ظهور فٌروس  -تعالى-فمد لدَّر هللا 

ر بٌوتنا خلبًل ضخًما كورونا؛ لٌعالج عند أكث

لؽٌاب العبللة األسرٌة المباشرة بٌن أفراد 

األسرة، وكثرة لضاء أكثر أفرادها معظم 

أولاتهم خارج المنزل؛ فؤصبح البماء فً 

المنزل إجبارًٌّا معظم اللٌل؛ ولكنَّ الشٌطان 

للناس بالمرصاد، فبداًل ِمن أن ٌجلسوا مع 

ن بعضهم بعًضا؛ إذا بسٌٍل جارٍؾ هابٍل م

رسابل الفٌس والواتس فوق الطالة كل ٌوم 

ولٌلة، تحمل بذور التوجهات المتنازعة 

واالختبلفات المتنالضة. 

وكؤننا ما كفانا الحرمان من المساجد 

وإؼبللها، وؼٌاب صوت األذان عن كثٌٍر 

بعد النعمة العظٌمة -ِمن أحٌابنا وشوارعنا 

حتى تمسو للوبنا بالنزاع والشماق،  -به

البد  -بعلٍم أو بؽٌر علمٍ -كل واحد حتى صار 

أن ٌدلً دلوه، وٌبدي رأٌه فً كل نازلة 

علمٌة فمهٌة أو طبٌة أو اجتماعٌة، حتى 

أصبح البَْوُن هاببًل فً اْلراء والتوجهات 

ق األمة الواحدة، والوطن الواحد،  التً تفّرِ

والجماعة الواحدة، والصؾ الواحد؛ بل 

ق األسرة الواحدة! وال حول وال لوة إال  تفّرِ

باهلل. 

فبلبد لنا فً العبلج أن نتناول الدواء الذي 

ٌَْن فً لوله: ) -ملسو هيلع هللا ىلص-ذكره النبً  أَْمِلْن َعلَ

ٌْتَُن، َواْبِن َعلَى َخِطٌبَتِنَ  ( ِلَسانََن، َوْلٌََسْعَن بَ

، والملم )رواه أحمد والترمذي، وصححه األلبانً(

نوا ٌطبِّمون أحد اللسانٌن؛ مع أن السلؾ كا

هذا الحدٌث على جمٌع أولاتهم وأحوالهم، 

ولٌس فمط عند حظر التجول، أو اإللزام 

المسري فً البٌوت؛ خشٌة انتمال المرض، 

وتحوله إلى وباء داخل الببلد. نسؤل هللا أن 

ٌعافٌنا من ذلن.  

فبلبد أن نتعلم نحن تطبٌمه فً هذه 

الظروؾ؛ لنستمر بعد ذلن فً حٌاتنا كلها 

ى هذا المنوال؛ لتحصل البركة فً عل

األولات بداًل من فمدها فً المٌل، والمال 

وكثرة السإال. 



ِمن  -إخوة اإلسبلم-والبد لنا أن نملل 

استعمال وسابل التواصل، ولٌبدأ كل منا 

بنفسه؛ فبل ٌرسل رسابل إال لحاجٍة حمٌمٌٍة، 

والبد من ضبط الولت؛ فنستطٌع لضاء 

والذكر وطلب الولت فً تبلوة المرآن 

العلم؛ سماًعا للدروس العلمٌة، ولراءة 

للكتب النافعة، وكذا الجلوس مع األسرة؛ 

لنبتعد للٌبًل عن هذا السبب األساسً من 

أسباب المسوة.  

وهللا لمد علمُت أزواًجا ال ٌكلِّم أحدهم اْلخر 

إال ِمن خبلل رسابل الواتس؛ فتحدث 

المسوة والجفوة، وتصبح العبللة مملة 

ب البٌوت نسؤل هللا شد ٌدة الملل؛ فتُخرَّ

العافٌة. 

د على  وكؤنً أنظر إلى شبابنا الذي تعوَّ

السهر على المماهً، ومشاهدة مبارٌات 

الكرة، ومحبلت األلعاب اإللكترونٌة؛ 

فتولؾ كل ذلن، فهو ٌشكو الملل، وٌبحث 

عن تضٌٌع الولت فً ساعاٍت طوٌلٍة مع 

مة، الهاتؾ الذكً؛ بل الؽبً فً الحمٌ

ر للثمافة، المثٌر للفتنة والفرلة!  المدّمِ

فهبلَّ لضٌتم ولتكم بالنهار بالبحث الحمٌمً 

عن األُسر الفمٌرة المتضررة من تعطل 

األعمال؛ لنوصل إلٌها حاجاتها بداًل من أن 

ٌكون المتسولون هم الذٌن ٌؤخذون 

-النصٌب األكبر من المساعدات؟! لال هللا 

َم اْلعَمَبَةَ . َوَما أَْدَراَن فبََل اْلتَحَ : )-عز وجل

َما اْلعَمَبَةُ . فَنُّ َرلَبٍَة . أَْو إِْطعَاٌم فًِ ٌَْوٍم ِذي 

َمْسؽَبٍَة . ٌَتًٌِما ذَا َمْمَربٍَة . أَْو ِمْسِكٌنًا ذَا 

َمتَْربٍَة . ثُمَّ َكاَن ِمَن الَِّذٌَن آَمنُوا َوتََواَصْوا 

ْبِر َوتََواَصْوا بِاْلَمْرَحمَ  .  (7ٔ-ٔٔ)البلد:( ةِ بِالصَّ

(: مجاعة.  َمْسؽَبَة)

(: أي: التصك بالتراب من شدة ذَا َمتَْربَةٍ )

الفمر.  

فؤوصت اْلٌة بالضعفاء من الٌتامى، 

والمرابات والفمراء المساكٌن الذٌن لم ٌعد 

لدٌهم إال التراب؛ فهبل تواصٌنا بالصبر 

وتواصٌنا بالمرحمة كما أمرنا هللا؟! 

صٌل طلبات كبار السن فهبل عزمتم على تو

واألرامل وأصحاب الحاجات الخاصة إلٌهم 

فً بٌوتهم؟!  

فإن الصدلة بالجهد زكاة البدن، كما لال 

كُلُّ َمْعروٍؾ َصَدلةٌ، وإِنَّ ): -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا 

ِمِن اْلَمْعروِؾ أَْن تَْلمَى أَخاَن بَِوْجٍه َطْلٍك، 

)رواه ( نَاِء أخٌنوأْن تَْفُرَغ ِمن َدْلِون فً إِ 



، وفً الحدٌث أحمد والترمذي، وصححه األلبانً(

( وتُِمٌُط األذَى َعِن الطَّرٌِك َصَدلةٌ اْلخر: )

. )متفك علٌه(

تجنب البدع  وِمن أعظم العبلجات للمسوة:

التً لم ٌفعلها السلؾ؛ كترتٌب أذكار 

وأدعٌة لم ترد فً الكتاب والسُّنة مع 

ها ساعة معٌنة، التداعً على االجتماع علٌ

وكٌفٌة معٌنة؛ حتى خرجت المسٌرات 

والمظاهرات والولوؾ فً البلكونات، 

ووصل األمر إلى ما ٌسمونه بالتحدي؛ 

فبلن ٌتحدى فبلنًا فً االستؽفار ألؾ مرة! 

أما شعرتم بمسوة الملب حٌن نتناول عبادة 

االنكسار والخضوع فً أولات التضرع 

ً تدل على بمثل هذه األلفاظ والتحدٌات الت

الؽفلة عن معنى االستؽفار والتضرع؟! بل 

هً ألرب إلى الرٌاء والسمعة؛ خصوًصا 

مع نشرها على صفحات التواصل. 

إِنَّ هللاَ ٌُِحبُّ : )-ملسو هيلع هللا ىلص-أما علمتم لول النبً 

 ًَّ ، اْلَخِف ًَّ ، اْلؽَنِ ًَّ ؟!  )رواه مسلم(( اْلعَْبَد التَِّم

نا من خطاٌانا أال بكٌنا على ما أصاب

ِصٌبٍَة فَبَِما وذنوبنا: ) ن مُّ َوَما أََصابَكُم ّمِ

ٌِْدٌكُْم َوٌَْعفُو َعن َكثٌِرٍ  ( َكَسبَْت أَ

-فاللهم اعُؾ عنا، ولال هللا  (،ٖٓ)الشورى:

ُعوا : )-عز وجل فَلَْواَل إِْذ َجاَءهُْم بَؤْسُنَا تََضرَّ

ٌَْطاُن َما َولَِكْن لََسْت لُلُوبُُهْم َوَزٌََّن لَُهُم الشَّ 

.  (ٖٗ)األنعام:( َكانُوا ٌَْعَملُونَ 

إن لضاء الساعات الطوٌلة على صفحات 

التواصل ٌمسً الملب، وٌُبعد دمعة العٌن، 

وٌشتت الذهن، وٌفكن األسرة، وٌزٌد 

الشماق، وٌنشر البدع، ونحن أحوج شًٍء 

إلى السُّنة واللٌن، والرحمة بالخلك؛ خاصة 

الضعفاء. 

بفرجٍ ِمن عندن،  -ملسو هيلع هللا ىلص-دمحم اللهم أؼث أمة  

وأعدنا إلى مساجدنا، وأعد الطابفٌن 

والمابمٌن، والعاكفٌن، والركع السجود إلى 

بٌتن الحرام، وأعد المصلٌن إلى مسجد 

، وإلى المسجد األلصى، وسابر -ملسو هيلع هللا ىلص-نبٌن 

المساجد.  

اللهم بلؽنا رمضان ولد عافٌتنا، وعافٌت 

ا ِمن الببلء والوباء، وتسلُّط األعداء. أمتن 

اللهم فارج الهم، وكاشؾ الؽم، مجٌب 

دعوة المضطرٌن، رحمن الدنٌا واْلخرة 

ورحٌمهما، أنت ترحمنا؛ فارحمنا رحمة 

ِمن عندن تؽننا بها عن رحمة َمن سوان. 

  



مظاهر المسوة فً مجتمعنا أسباب 

( آٌات من المرآن فً ذم ٖٕوعبلج )

المسوة 

/ ٌاسر برهامًكتبه 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

  هللا، أما بعد؛ 

مرات عدٌدة  -تعالى-فمد تكرر فً كتاب هللا 

ذمُّ لسوة الملب، وبٌان خطر ذلن وصفات 

أصحابه، ومدح لٌن الملب وتؤثره بالمرآن 

وبذكر هللا، وهً تتضمن لمن تدبرها كٌفٌة 

ج عبلج المسوة، وتحصٌل لٌن الملب؛ فلن عّرِ

على ذكرها وتفسٌرها؛ عسى أن تلٌن 

للوبنا إلى ذكر هللا، وتُصبػ بصبؽة هللا التً 

بٌَّنها فً كتابه؛ فتتشكل الملوب وفك شرع 

هللا، بداًل ِمن المسوة التً تجعل الملب ال 

ٌستجٌب وال ٌتؤثر بؤوامر هللا ونواهٌه، وال 

ٌتذكر الدار اْلخرة وال ٌرؼب فٌما عند هللا، 

ب مما عنده، وال ٌعرؾ أسماء هللا وال ٌره

وصفاته. -عز وجل- 

 -عز وجل-وأول هذه اْلٌات ما ذكره هللا 

ثُمَّ ):-تعالى-فً سورة البمرة، لال هللا  

ًَ َكاْلِحَجاَرِة أَْو  لََسْت لُلُوبُكُْم ِمْن بَْعِد ذَِلَن فَِه

ُر مِ  ْنهُ أََشدُّ لَْسَوًة َوإِنَّ ِمَن اْلِحَجاَرِة لََما ٌَتَفَجَّ

اأْلَْنَهاُر َوإِنَّ ِمْنَها لََما ٌَشَّمَُّك فٌََْخُرُج ِمْنهُ 

ِ َوَما  ٌَْهبُِط ِمْن َخْشٌَِة َّللاَّ اْلَماُء َوإِنَّ ِمْنَها لََما 

ا تَْعَملُونَ  ُ بِؽَافٍِل َعمَّ  .  (7ٗ)البمرة:( َّللاَّ

فً تفسٌره: -رحمه هللا-لال ابن كثٌر  

ابٌل، توبًٌخا لبنً إسر -تعالى-"ٌمول 

وتمرٌعًا لهم على ما شاهدوه من آٌات هللا 

ثُمَّ لََسْت لُلُوبُكُْم وإحٌابه الموتى: ) -تعالى-

ًَ َكاْلِحَجاَرةِ ( كله )ِمْن بَْعِد ذَِلنَ  ( التً ال فَِه

تلٌن أبًدا؛ ولهذا نهى هللا المإمنٌن عن مثل 

أَلَْم ٌَؤِْن ِللَِّذٌَن آَمنُوا أَن حالهم، فمال: )

ِ َوَما نََزَل ِمَن اْلَحّكِ تَْخَشَع لُ  لُوبُُهْم ِلِذْكِر َّللاَّ

َواَل ٌَكُونُوا َكالَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمن لَبْلُ 

ٌِْهُم اأْلََمُد فَمََسْت لُلُوبُُهْم َوَكثٌٌِر  فََطاَل َعلَ

ْنُهْم فَاِسمُونَ  ... وعن ابن (ٙٔ)الحدٌد:( ّمِ

عباس: لما ُضرب الممتوُل ببعض البمرة 

س أحٌا ما كان لط )ٌعنً فً كمال جل

حٌاته(، فمٌل له: َمن لتلن؟ لال: بنو أخً 

حٌن -لتلونً، ثم لُبض، فمال بنو أخٌه 

: وهللا ما لتلناه؛ فكذَّبوا بالحك -لبضه هللا

ثُمَّ لََسْت لُلُوبُكُْم بعد أن رأوه؛ فمال هللا: )

( ٌعنً: أبناء أخً الشٌخ، ِمْن بَْعِد ذَِلنَ 

ًَ َكالْ ) (؛ فصارت ِحَجاَرِة أَْو أََشدُّ لَْسَوةً فَِه

للوب بنً إسرابٌل مع طول األمد لاسٌة 



بعٌدة عن الموعظة، بعد ما شاهدوه من 

اْلٌات والمعجزات، فهً فً لسوتها 

كالحجارة التً ال عبلج ٌلٌنها، أو أشد 

لسوة من الحجارة، فإن من الحجارة ما 

 تتفجر منه العٌون باألنهار الجارٌة، ومنها

ما ٌشمك فٌخرج منه الماء وإن لم ٌكن 

جارًٌا، ومنها ما ٌهبط من رأس الجبل من 

خشٌة هللا، وفٌه إدران لذلن بحسبه، كما 

تَُسبُِّح لَهُ السََّماَواُت السَّْبُع : )-تعالى-لال 

ٍء إِالَّ  ًْ َواأْلَْرُض َوَمْن فٌِِهنَّ َوإِْن ِمْن َش

مَُهوَن تَْسبٌَِحُهْم إِنَّهُ ٌَُسبُِّح بَِحْمِدِه َولَِكْن اَل تَفْ 

 .  (ٗٗ)اإلسراء:( َكاَن َحِلًٌما َؼفُوًرا

ولال مجاهد: كل حجر ٌتفجر منه الماء، أو 

ٌتشمك عن ماء، أو ٌتردى من رأس جبل؛ 

لمن خشٌة هللا، نزل بذلن المرآن. وعن ابن 

َوإِنَّ ِمَن اْلِحَجاَرِة عباس فً هذه اْلٌة: )

ُر ِمْنهُ  اأْلَْنَهاُر َوإِنَّ ِمْنَها لََما ٌَشَّمَُّك  لََما ٌَتَفَجَّ

فٌََْخُرُج ِمْنهُ اْلَماُء َوإِنَّ ِمْنَها لََما ٌَْهبِطُ ِمْن 

 ِ ( أي: وإن ِمن الحجارة أللٌن ِمن َخْشٌَِة َّللاَّ

ُ للوبكم عما تُْدَعْوَن إلٌه من الحك، ) َوَما َّللاَّ

ا تَْعَملُونَ  بابً (. ولال أبو علً الجبِؽَافٍِل َعمَّ

َوإِنَّ ِمْنَها لََما ٌَْهبِطُ ِمْن َخْشٌَِة فً تفسٌره: )

( هو سموط البرد من السحاب. لال َّللاَِّ 

الماضً البالبلنً: وهو تؤوٌل بعٌد، وتبعه 

فإن   فً استبعاده الرازي، وهو كما لاال؛

هذا خروج عن ظاهر اللفظ ببل دلٌل، وهللا 

أعلم.  

بً وروى ابن أبً حاتم: عن ٌحٌى بن أ

-طالب، ٌعنً: ٌحٌى بن ٌعموب فً لوله 

ُر ِمْنهُ : )-تعالى َوإِنَّ ِمَن اْلِحَجاَرِة لََما ٌَتَفَجَّ

َوإِنَّ ِمْنَها لََما (، لال: كثرة البكاء، )اأْلَْنَهارُ 

( لال: للٌل البكاء، ٌَشَّمَُّك فٌََْخُرُج ِمْنهُ اْلَماءُ 

( لال: َّللاَِّ  َوإِنَّ ِمْنَها لََما ٌَْهبِطُ ِمْن َخْشٌَةِ )

بكاء الملب، من ؼٌر دموع العٌن. 

ولد زعم بعضهم أن هذا من باب المجاز؛ 

وهو إسناد الخشوع إلى الحجارة كما 

ٌُِرٌُد أسندت اإلرادة إلى الجدار فً لوله: )

، لال الرازي (77)الكهؾ:( أَْن ٌَْنمَضَّ 

والمرطبً وؼٌرهما من األبمة: "وال حاجة 

لى ٌخلك فٌها هذه إلى هذا؛ فإن هللا تعا

إِنَّا َعَرْضنَا : )-تعالى-الصفة، كما فً لوله 

اأْلََمانَةَ َعلَى السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْلِجبَاِل 

ٌَْن أَْن ٌَْحِمْلنََها َوأَْشفَْمَن ِمْنَها ( فَؤَبَ

تَُسبُِّح لَهُ السََّماَواُت ، ولال: )(7ٕ)األحزاب:

(، ولال: نَّ السَّْبُع َواأْلَْرُض َوَمْن فٌِهِ 

ٌَْسُجَدانِ ) ، (ٙ)الرحمن:( َوالنَّْجُم َوالشََّجُر 

ٍء ولال: ) ًْ ُ ِمْن َش أََولَْم ٌََرْوا إِلَى َما َخلََك َّللاَّ

 ِ ًدا َّلِلَّ ُ ِظبَللُهُ َعِن اْلٌَِمٌِن َوالشََّمابِِل ُسجَّ ٌَتَفٌََّؤ



ٌْنَا ، ولال: )(8ٗ)النحل:( َوهُْم َداِخُرونَ  َ لَالَتَا أَت

لَْو أَْنَزْلنَا َهذَا ، ولال: )(ٔٔ)فصلت:( ِعٌنَ َطابِ 

ًعا ِمْن  ٌْتَهُ َخاِشعًا ُمتََصّدِ اْلمُْرآَن َعلَى َجَبٍل لََرأَ

: -تعالى-، ولال (ٕٔ)الحشر:( َخْشٌَِة َّللاَِّ 

ٌْنَا لَالُوا ) َولَالُوا ِلُجلُوِدِهْم ِلَم َشِهْدتُْم َعلَ

ُ الَِّذي أَْنَطَك كُلَّ  ءٍ  أَْنَطمَنَا َّللاَّ ًْ ( َش

، وفً الصحٌح عن جبل أُحد أن (ٕٔ)فصلت:

( أُُحٌد َجبٌَل ٌُِحبُّنا ونُِحبُّهُ لال: ) -ملسو هيلع هللا ىلص-النبً 

، وكَحنٌِن الجذع المتواتر خبره، )متفك علٌه(

إنًِّ ألَْعِرُؾ َحَجًرا وفً صحٌح مسلم: )

ًَّ لَْبَل أْن أُْبعََث، إنِّ  ً بَمكَّةَ كاَن ٌَُسلُِّم َعلَ

(، وفً صفة الحجر األسود ألَْعِرفُهُ اْلنَ 

أنه ٌشهد لمن استلمه بحك ٌوم المٌامة، 

)انتهى من تفسٌر وؼٌر ذلن مما فً معناه" 

.  ابن كثٌر بتصرؾ(

وتؤمل كٌؾ ربط السلؾ بٌن أنواع الملوب 

وبٌن حال  -سبحانه وتعالى-التً ذكرها هللا 

الملب والعٌن فً الدمع عند ذكر هللا، ولد 

-عن مإمنً النصارى  -عز وجل-ال هللا ل

َوإِذَا َسِمعُوا َما أُْنِزَل ): -النجاشً وبطارلته

سُوِل تََرى أَْعٌُنَُهْم تَِفٌُض ِمَن الدَّْمعِ  إِلَى الرَّ

ا َعَرفُوا ِمَن اْلَحّكِ ٌَمُولُوَن َربَّنَا آَمنَّا  ِممَّ

، وكٌؾ (8ٖ)المابدة:( فَاْكتُْبنَا َمَع الشَّاِهِدٌنَ 

الملوب أنواع؛ منها ما ٌتؤثر تؤثًرا  أن

عظًٌما بذكر هللا، ومنها ما ٌكون ألل تؤثًرا، 

ومنها ما ٌكون فٌه الخشٌة، وال ٌصل تؤثٌر 

ذلن إلى جوارح البدن: كالعٌن، والجلد. 

فً لٌن  -سبحانه وتعالى-ولمد لال هللا 

ُ )للوب المإمنٌن والشعرار جلودهم:  َّللاَّ

َل أَْحَسَن اْلحَ  ًَ نَزَّ ِدٌِث ِكتَابًا ُمتََشابًِها َمثَانِ

تَْمَشِعرُّ ِمْنهُ ُجلُوُد الَِّذٌَن ٌَْخَشْوَن َربَُّهْم ثُمَّ 

ِ ذَِلَن  تَِلٌُن ُجلُوُدهُْم َولُلُوبُُهْم إِلَى ِذْكِر َّللاَّ

 ُ ٌََشاُء َوَمْن ٌُْضِلِل َّللاَّ ِ ٌَْهِدي بِِه َمْن  هَُدى َّللاَّ

.  (ٖٕر:)الزم( فََما لَهُ ِمْن َهادٍ 

( التً فً اْلٌة؛ فمد رجح ابن أَوْ وأما )

جرٌر أنها للتمسٌم؛ فمال: "ومعنى ذلن 

على هذا التؤوٌل: فبعضها كالحجارة لسوة، 

.  )انتهى(وبعضها أشد لسوة ِمن الحجارة" 

حدٌث  -رحمه هللا-ولد ذكر ابن كثٌر 

صلى -الترمذي عن ابن عمر أن رسول هللا 

تُكثِروا الكبلَم  لال: "ال -هللا علٌه وسلم

بؽٌِر ذكِر هللِا، فإنَّ كثرةَ الكبلِم بؽٌِر ذكِر هللِا 

لسوةٌ للملِب، وإنَّ أبعَد النّاِس من هللِا تعالى 

الملُب الماسً".  

علٌه -ورؼم ضعؾ إسناده مرفوًعا للنبً 

فإن معناه ثابت فً أدلة  -الصبلة والسبلم

كثٌرة؛ من أن الملوب الماسٌة بعٌدة عن 



، وأن كثرة الكبلم بؽٌر ذكره -عز وجل-هللا 

وبؽٌر ما ٌنفع، ٌإدي  -سبحانه وتعالى-

صلى هللا -كما لال النبً  إلى لسوة الملب،

أاََل أُْخبُِرَن بَِمبَلِن ذَِلَن لمعاذ: ) -علٌه وسلم

ِ، فَؤََخَذ بِِلَسانِِه كُلِّهِ  ًَّ َّللاَّ ( لُْلُت: بَلَى ٌَا نَبِ

ٌَْن َهذَ لَاَل: ) ِ، اكُؾَّ َعلَ ًَّ َّللاَّ (، فَمُْلُت: ٌَا نَبِ

ثَِكلَتَْن َوإِنَّا لَُمَإاَخذُوَن ِبَما نَتََكلَُّم بِِه؟ فَمَاَل: )

َن ٌَا ُمعَاذُ، َوَهْل ٌَكُبُّ النَّاَس ِفً النَّاِر  أُمُّ

َعلَى ُوُجوِهِهْم أَْو َعلَى َمنَاِخِرِهْم إاِلَّ َحَصابُِد 

ماجه، وصححه  )رواه الترمذي وابن( أَْلِسنَتِِهم

. األلبانً(

أًٌضا حدٌث  -رحمه هللا-وذكر ابن كثٌر 

صلى -البزار عن أنس مرفوًعا أن النبً 

لال: "أربعةٌ ِمن الشماِء:  -هللا علٌه وسلم

جموِد العٌن، ولَساَوِة الملِب، وطوِل األمِل، 

والحرِص على الدنٌا"، وهو كالذي لبله 

ن وإن كان ضعٌؾ اإلسناد؛ إال أن معناه م

أجمل المعانً التً نحتاج إلٌها فً كل 

أولاتنا حتى نتجنب هذه األسباب التً 

تإدي إلى شماء اإلنسان. 

  



مظاهر المسوة فً مجتمعاتنا... 

ٕٗ -أسباب وعبلج 

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

  هللا، أما بعد؛ 

فلنا ولفات مع هذه اْلٌات: 

فَبَِما نَْمِضِهْم ِمٌثَالَُهْم : )-تعالى-لال هللا 

فُوَن اْلَكِلَم  لَعَنَّاهُْم َوَجعَْلنَا لُلُوبَُهْم لَاِسٌَةً ٌَُحّرِ

ُروا بِِه َواَل  ا ذُّكِ َعْن َمَواِضِعِه َونَسُوا َحظًّا ِممَّ

تََزاُل تَطَِّلُع َعلَى َخابِنٍَة ِمْنُهْم إاِلَّ لَِلٌبًل ِمْنُهْم 

َ ٌُِحبُّ فَاْعُؾ َعْنُهْم َواصْ  فَْح إِنَّ َّللاَّ

. (ٖٔ)المابدة:( اْلُمْحِسنٌِنَ 

"أي: فبسبب :-رحمه هللا-لال ابن كثٌر  

نمضهم المٌثاق الذي أُخذ علٌهم لعناهم؛ 

أي: أبعدناهم عن الحك، وطردناهم عن 

( أي: فبل َوَجعَْلنَا لُلُوبَُهْم لَاِسٌَةً الهدى، )

ٌتعظون بموعظة؛ لؽلظها ولساوتها، 

( أي: فسدت فُوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعهِ ٌَُحرِّ )

فهومهم، وساء تصرفهم فً آٌات هللا، 

لوا كتابه على ؼٌر ما أنزله، وحملوه  وتؤوَّ

على ؼٌر مراده، ولالوا علٌه ما لم ٌَمُل، 

ا عٌاذًا باهلل من ذلن، ) َونَسُوا َحظًّا ِممَّ

ُروا بِهِ  (؛ أي: وتركوا العمل به رؼبة ذُّكِ

عنه. 

لحسن: تركوا عُرى دٌنهم ووظابؾ لال ا

التً ال ٌُْمبل العمل إال بها. ولال  -تعالى-هللا 

ؼٌره: تركوا العمل فصاروا إلى حالة 

ردٌبة؛ فبل للوب سلٌمة، وال فطر 

َواَل تََزاُل مستمٌمة، وال أعمال لوٌمة. )

( ٌعنً: مكرهم تَطَِّلُع َعلَى َخابِنٍَة ِمْنُهمْ 

مجاهد  وؼدرهم لن وألصحابن، ولال

وؼٌره: ٌعنً بذلن تمالإهم على الفتن 

.-ملسو هيلع هللا ىلص-بالنبً  

(: وهذا هو عٌن فَاْعُؾ َعْنُهْم َواْصَفحْ )

النصر والظفر، كما لال بعض السلؾ: ما 

عامْلَت َمن عصى هللا فٌن بمثل أن تطٌع 

هللا فٌه. وبهذا ٌحصل لهم تؤلٌؾ وجمع 

هذا لال على الحك، ولعل هللا أن ٌهدٌهم؛ ول

َ ٌُِحبُّ اْلُمْحِسنٌِنَ : )-تعالى- ( ٌعنً إِنَّ َّللاَّ

ن أساء إلٌن. ولال لتادة:  به: الصفح عمَّ

( منسوخة فَاْعُؾ َعْنُهْم َواْصفَحْ هذه اْلٌة: )

ِ َواَل بموله: ) لَاتِلُوا الَِّذٌَن اَل ٌُْإِمنُوَن بِاَّللَّ

.  (9ٕ)التوبة:( بِاْلٌَْوِم اْْلِخرِ 

جل -"ٌمول : -رحمه هللا-لال ابن جرٌر 

: ٌا دمحم، ال تعجبن من -ملسو هيلع هللا ىلص-لنبٌه دمحم  -ثناإه



وا أن ٌبسطوا  هإالء الٌهود الذٌن همُّ

أٌدٌهم إلٌن وإلى أصحابن، ونكثوا العهَد 

الذي بٌنن وبٌنهم؛ ؼدًرا منهم بن 

وبؤصحابن، فإن ذلن من عاداتهم وعادات 

ٌثاق سلفهم َسلَفهم، ومن ذلن أّنًِ أخذت م

على طاعتً،  -ملسو هيلع هللا ىلص-على عهد موسى 

وبعثت منهم اثنً عشر نمٌبًا، ولد تُُخٌُِّروا 

من جمٌعهم لٌتحسَّسُوا أخبار الجبابرة، 

ووعدتهم النصَر علٌهم، وأن أورثهم 

أرَضهم ودٌارهم وأموالهم، بعد ما أرٌتهم 

بإهبلن فرعون ولوِمه -من الِعبَر واْلٌات 

 -حر، وفلك البحر لهم، وسابر العبرفً الب

ما أرٌتهم؛ فنمضوا ِمٌثالهم الذي واثمونً 

ونكثوا عهدي؛ فلعنتهم بنمضهم مٌثالهم؛ 

فإْذ كان ذلن ِمن فعل خٌارهم مع أٌاديَّ 

عندهم؛ فبل تستنكروا مثله من فعل 

أَراذلهم. 

فَبَِما : )-جل ثناإه-لال: وٌعنً بموله 

ٌثَالَُهمْ  ل لتادة: فبنمضهم ( لانَْمِضِهم ّمِ

مٌثالهم لعناهم. 

ٌثَالَُهمْ لال ابن عباس: ) ( فَبَِما نَْمِضِهم ّمِ

لال: هو مٌثاق أخذه هللا على أهل التوراة 

فنمضوه. 

(: اختلفت َوَجعَْلنَا لُلُوبَُهْم لَاِسٌَةً ولوله: )

المرأة فً لراءة ذلن؛ فمرأته عامة لرأة 

أهِل المدٌنة وبعض أهل مكة والبصرة 

( من لسوة الملب، فتؤوٌل لَاِسٌَةً وفة: )والك

الكبلم على هذه المراءة: فلعنَّا الذٌن نمضوا 

عهدي ولم ٌفُوا بمٌثالً من بنً إسرابٌل؛ 

َوَجعَْلنَا بنمضهم مٌثالهم الذي واثمونً، )

(؛ ؼلٌظة ٌابسةً عن اإلٌمان لُلُوبَُهْم لَاِسٌَةً 

بً، والتوفٌك لطاعتً، منزوعة منها 

حمة.الرأفة والر 

َوَجعَْلنَا ولرأ ذلن عامة لرأة الكوفٌٌن: )

(، واختلفوا فً تؤوٌل ذلن، لُلُوبَُهْم لَِسٌَّةً 

فمال بعضهم: معنى ذلن معنى المسوة؛ ألن 

"فعٌلة" فً الذم أبلػ من "فاعلة". 

( ؼٌر لَِسٌَّةلال آخرون منهم: بل معنى )

( فً هذا اْلمَِسٌَّةمعنى المسوة، وإنما )

وُب التً لم ٌخلص إٌمانها الموضع: المل

باهلل، ولكن ٌخالط إٌمانها كُْفر؛ كالدراهم 

"المَِسٌَّة" وهً التً ٌخالط فّضتها ؼشٌّ 

من نحاس أو َرصاص، وؼٌر ذلن. وأعجُب 

(. لَِسٌَّةالمراءتٌن ألبً جعفر: )

َواِضِعهِ ولوله: ) فُوَن اْلَكِلَم َعن مَّ (، لال ٌَُحّرِ

جعلنا للوب : و-عز ذكره-ابن جرٌر: ٌمول 



هإالء الذٌن نمضوا عهوَدنا من بنً 

إسرابٌل لَِسٌَّة، منـزوًعا منها الخٌر، 

مرفوًعا منها التوفٌك؛ فبل ٌإمنون وال 

التوفٌك  -عز وجل-ٌهتدون، فهم لنـزعِ هللا 

من للوبهم واإلٌمان؛ ٌحّرفون كبلم ربهم 

صلى هللا -الذي أنـزله على نبٌهم موسى 

راة، فٌبّدلونه، ، وهو التو-علٌه وسلم

جل -وٌكتبون بؤٌدٌهم ؼٌر الذي أنـزله هللا 

ال  -وعز على نبٌهم، ثم ٌمولون لجهَّ

الناس: هذا هو كبلم هللا الذي أنـزله على 

، والتوراة التً أوحاها -ملسو هيلع هللا ىلص-نبٌه موسى 

إلٌه.  

وهذا من صفة المرون التً كانت بعد 

ن من الٌهود، مم -علٌه السبلم-موسى 

صلى هللا -أدرن بعُضهم عصر نبٌنا دمحم 

أدخلهم  -عّز ذكره-، ولكنَّ هللا -علٌه وسلم

فً ِعَداد الذٌن ابتدأ الخبر عنهم ممن أدرن 

منهم؛ إذ كانوا ِمن  -علٌه السبلم-موسى 

أبنابهم وعلى منهاجهم فً الكذب على هللا، 

والفرٌة علٌه، ونمض المواثٌك التً أخذها 

.علٌهم فً التوراة 

فُوَن اْلَكِلَم َعن وذكر عن ابن عباس: ) ٌَُحّرِ

َواِضِعهِ  ( ٌعنً: حدود هللا فً التوراة، مَّ

وٌمولون: إْن أمركم دمحم بما أنتم علٌه 

فالبلوه، وإْن خالفكم فاحذروا. 

ُروا بِهِ ولوله: ) ا ذُّكِ (: ٌعنً َونَسُوا َحظًّا ِممَّ

(: َونَُسوا َحظًّابموله: ) -تعالى ذكره-

َ نصٌبًا، وهو كموله: ) وتركوا نَُسوا َّللاَّ

أي: تركوا أمر هللا  (،7ٙ)التوبة:( فَنَِسٌَُهمْ 

فتركهم هللا، ونمل عن السدي وعن الحسن 

مثل ما ذكر. 

َوال تََزاُل تَطَِّلُع َعلَى َخابِنٍَة : )-تعالى-ولوله 

 -تبارن وتعالى-(: ٌمول ِمْنُهْم إاِل لَِلٌبل ِمْنُهمْ 

: وال تزال ٌا دمحم تطَّلع من -ملسو هيلع هللا ىلص-لنبٌه محمٍد 

الذٌن أنبؤتن نبؤهم؛ ِمن نمضهم -الٌهود 

مٌثالً، ونكثهم عهدي، مع أٌاديَّ عندهم، 

على مثل ذلن من الؽدر  -ونعمتً علٌهم

(؛ إال للٌبًل منهم لم إاِل لَِلٌبل ِمْنُهمْ والخٌانة، )

ٌخونوا. 

ى َخابِنٍَة َوال تََزاُل تَطَِّلُع َعلَ عن لتادة: )

( لال: على خٌانة وكذب وفجور. ِمْنُهمْ 

ِلُع َعلَى َخابِنٍَة وعن مجاهد: ) َوال تََزاُل تَطَّ

وا به من ِمْنُهمْ  ( لال: َهمَّ ٌهوُد ِمثُْل الذي همُّ

ٌوم دخل حابطهم.  -ملسو هيلع هللا ىلص-النبً  

لال: والصواب ِمن التؤوٌل فً ذلن: أنَّ هللا 

لموم ِمن ٌهود بنً عنى بهذه اْلٌة؛ ا



وا بمتل رسول هللا  صلى -النضٌر الذٌن همُّ

وأصحابه، إذ أتاهم رسول  -هللا علٌه وسلم

ٌستعٌنهم فً دٌة العامرٌٌّن؛  -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا 

وا به،  -عز ذكره-فؤطلعه هللا  على ما لد همُّ

بعد تعرٌِفه أخبار  -جل ثناإه-ثم لال 

فهم، وأنَّ أوابلهم، وإعبلمه منهج أسبل

آخرهم على منهاج أّولهم فً الؽدر 

ًّ هللا  والخٌانة؛ لببل ٌكبُر فعلُهم ذلن على نب

وال تزال تطَّلع من  -جل ثناإه-، فمال -ملسو هيلع هللا ىلص-

الٌهود على خٌانة وؼدٍر، ونمِض عهد.  

َ لال: ولوله: ) فَاْعُؾ َعْنُهْم َواْصفَْح إِنَّ َّللاَّ

عز -(: هذا أمر ِمن هللا نَ ٌُِحبُّ اْلُمْحِسنٌِ

بالعفو عن هإالء  -ملسو هيلع هللا ىلص-لنبٌَّه دمحم  -ذكره

وا أن ٌبسطوا أٌدٌهم إلٌه من  الذٌن همُّ

له: اعُؾ ٌا  -جل وعز-الٌهود، ٌمول هللا 

وا بما هموا  دمحم عن هإالء الٌهود الذٌن همُّ

به من بسط أٌدٌهم إلٌن وإلى أصحابن 

ُجْرمهم بترن  بالمتل، واصفح لهم عن

ض لمكروههم؛ فإنً أحب َمن أحسَن  التعرُّ

العفو والصَّفح إلى َمن أساء إلٌه. 

وكان لتادة ٌمول: هذه منسوخة، وٌمول: 

لَاتِلُوا الَِّذٌَن ال ٌُْإِمنُوَن نسختها آٌة براءة: )

ِ َوال بِاْلٌَْوِم اْلِخِر...  . (9ٕ)التوبة:( اْلٌة بِاَّللَّ

ؼٌر مدفوع إمكانهُ،  لال: والذي لاله لتادة

ؼٌر أن الناسخ الذي ال شن فٌه من األمر؛ 

هو ما كان نافًٌا كلَّ معانً خبلفِه الذي كان 

ا ما كان ؼٌر ناٍؾ جمٌعَه؛ فبل  لبله، فؤمَّ

سبٌل إلى العلم بؤنه ناسخ إال بخبٍر ِمن هللا 

صلى هللا علٌه -أو من رسوله  -جل وعز-

الَِّذٌَن ال لَاتِلُوا ، ولٌس فً لوله: )-وسلم

ِ َوال بِاْلٌَْوِم اْلِخرِ  ( داللةٌ على ٌُْإِمنُوَن بِاَّللَّ

األمر بنفً معانً الصَّفح والعفو عن 

الٌهود؛ إذ كان ذلن كذلن، وكان جابًزا مع 

ؽار وأدابهم الجزٌة بعد  إلرارهم بالصَّ

وا  المتال، األمُر بالعفو عنهم فً َؼْدرة همُّ

ا لم ٌَْنِصبُوا بها، أو نكثٍة عزموا علٌها، م

حربًا دون أداء الجزٌة، وٌمتنعوا من 

األحكام البلزَمتِهم، لم ٌكن واجبًا أن ٌُْحكم 

ِ َوال لموله: ) لَاتِلُوا الَِّذٌَن ال ٌُْإِمنُوَن بِاَّللَّ

( اْلٌة، بؤنه ناسخ لوله:  بِاْلٌَْوِم اْلِخِر...

َ ٌُِحبُّ ) فَاْعُؾ َعْنُهْم َواْصفَْح إِنَّ َّللاَّ

. )انتهى باختصاٍر وتصرٍؾ ٌسٌٍر(( ْحِسنٌِنَ اْلمُ 

  



( ٕ٘مظاهر المسوة فً مجتمعاتنا )

آٌات من المرآن فً ذم المسوة 

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

  هللا، أما بعد؛ 

فَبَِما نَْمِضِهم ):-تعالى-ولفات مع لوله  

ٌثَالَُهْم لَعَنَّاهُْم َوَجعَْلنَا  لُلُوبَُهْم لَاِسٌَةً ّمِ

َواِضِعهِ  فُوَن اْلَكِلَم َعن مَّ . (ٖٔ)المابدة:( ٌَُحّرِ

دلت اْلٌة الكرٌمة على أن نمض األولى: 

المٌثاق، والعهد الذي أخذه هللا على بنً 

إسرابٌل بإلام الصبلة، وإٌتاء الزكاة، 

وهو نصرتهم -واإلٌمان بالرسل وتعزٌرهم 

، -به ومإازرتهم على الحك الذي بعثوا

: -تعالى-واإلنفاق فً سبٌل هللا، كما لال 

ُ ِمٌثَاَق بَنًِ إِْسَرابٌَِل َوبَعَثْنَا ) َولَمَْد أََخذَ َّللاَّ

ُ إِنًِّ َمعَكُْم  ًْ َعَشَر نَِمٌبًا َولَاَل َّللاَّ ِمْنُهُم اثْنَ

كَاةَ َوآَمنتُم  ٌْتُُم الزَّ بَلةَ َوآتَ لَبِْن أَلَْمتُُم الصَّ

رْ  َ لَْرًضا بُِرسُِلً َوَعزَّ تُُموهُْم َوأَْلَرْضتُُم َّللاَّ

َُكّفَِرنَّ َعنكُْم َسٌِّبَاتِكُْم َوأَلُْدِخلَنَّكُْم  َحَسنًا ألَّ

َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر فََمن َكفََر 

( بَْعَد ذَِلَن ِمنكُْم فَمَْد َضلَّ َسَواَء السَّبٌِلِ 

لعهد ِمن نمض ا-؛ أن نمض ذلن (ٕٔ)المابدة:

باإلٌمان وهو الكفر الذي حدث منهم، وتَْرن 

هو سبب اللعنة،  -ما أُمروا به من الطاعة

وهً الطرد واإلبعاد ِمن رحمة هللا، وسبب 

لسوة الملب. 

ولد أخذ هللا المٌثاق على هذه األمة بمثل 

: -تعالى-فمال  ما أخذ على السابمٌن:

ٌْكُْم َومِ ) ِ َعلَ ٌثَالَهُ الَِّذي َواْذكُُروا نِْعَمَة َّللاَّ

 َ َواثَمَكُم بِِه إِْذ لُْلتُْم َسِمْعنَا َوأََطْعنَا َواتَّمُوا َّللاَّ

ُدورِ  َ َعِلٌٌم بِذَاِت الصُّ ، (7)المابدة:( إِنَّ َّللاَّ

-فالسمع والطاعة لكتاب هللا ولرسول هللا 

، وإلام الصبلة ونصرة الدٌن بكل ممكن -ملسو هيلع هللا ىلص

لواجب فً سبٌل هللا؛ ومستطاع، واإلنفاق ا

كلها واجبات شرعٌة على أمتنا، كما كانت 

على بنً إسرابٌل، والخطر كل الخطر فً 

نمض هذا المٌثاق؛ فٌبعد العبد عن ربه، 

وٌلعن وٌطرد، فٌشمى أعظم الشماء.  

وهذا هو الطرد -واللعنة تكون على الكفر 

كاللعنة على إبلٌس،  -األبدي ِمن رحمة هللا

ٌَْن لَْعنَتًِ إِلَى ٌَْوِم ):-لىتعا-لال هللا   َوإِنَّ َعلَ

ٌنِ  ؛ ولد تكون على الكبٌرة (78)ص:( الّدِ

َوالَِّذٌَن : )-تعالى-كما فً آٌة اللعان، لال 

ٌَْرُموَن أَْزَواَجُهْم َولَْم ٌَكُْن لَُهْم شَُهَداُء إاِلَّ 

 ِ  أَْنفُسُُهْم فََشَهاَدةُ أََحِدِهْم أَْربَُع َشَهاَداٍت بِاَّللَّ

 ِ اِدلٌَِن . َواْلَخاِمَسةُ أَنَّ لَْعنََت َّللاَّ إِنَّهُ لَِمَن الصَّ

ٌِْه إِْن َكاَن ِمَن اْلَكاِذبٌِنَ  ، (7-ٙ)النور:( َعلَ



فً الخمر عشرة،  -ملسو هيلع هللا ىلص-وكما لعن النبً 

ولعن آكل الربا، وموكله، وشاهدٌه وكاتبه، 

والمعاصً برٌد الكفر وممدماته؛ فبلبد ِمن 

لحذر ِمن كل صور البُعد عن هللا.ا 

وأما لسوة الملب؛ فهً العموبة الثانٌة على 

نمض العهد، وهً نتٌجة البُعد عن هللا، 

وأخطر مظاهر المسوة تحرٌؾ الكلم عن 

وهو ٌمع على تحرٌؾ الكتابة، مواضعه، 

وهذا ولع ِمن أهل الكتابٌن ِمن لبلنا فً 

-كتابٌهما: التوراة واإلنجٌل، كما لال 

ٌِْدٌِهْم : )-عالىت َ ٌٌْل ِللَِّذٌَن ٌَْكتُبُوَن اْلِكتَاَب بِؤ فََو

ِ ِلٌَْشتَُروا بِِه ثََمنًا  ثُمَّ ٌَمُولُوَن َهذَا ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

ٌٌْل لَُهْم  ٌِْدٌِهْم َوَو ا َكتَبَْت أَ ٌٌْل لَُهْم ِممَّ لَِلٌبًل فََو

ا ٌَْكِسبُونَ  ، وال ٌشن َمن (79)البمرة:( ِممَّ

هم، وما فٌها ِمن أمور كذَّبها طالع كتب

المرآن، وكذبتها السُّنة؛ أنها لد ولع فٌها 

التحرٌؾ ِمن هذا النوع.  

وأما الخبلؾ الذي ولع بٌن أهل العلم لدًٌما 

بؤن هذا النوع لم ٌمع، ولٌس بممدور ألحٍد 

 أن ٌخط فً كتاب هللا بخبلؾ ما فٌه؛

فبالتؤكٌد أنه ألجل عدم االطبلع على ما 

م الٌوم مما انتشر بٌنهم، وٌحتمل أن بؤٌدٌه

زمن رسول هللا صلى هللا -ٌكون فً زمنهم 

نسخ صحٌحة ِمن  -علٌه وسلم والصحابة

التوراة. 

أن ٌكون ما أُمر الرسول  واالحتمال الثانً:

فَؤْتُوا بِالتَّْوَراِة فَاتْلُوَها أن ٌمول لهم: ) -ملسو هيلع هللا ىلص-

، إنما هو (9ٖل عمران:)آ( إِْن كُْنتُْم َصاِدلٌِنَ 

فً أمور أعلمه هللا أنها ما زالت موجودة 

فوا؛  ؾ ضمن ما حرَّ فً التوراة لم تحرَّ

فلٌس فٌها شهادة بعدم ولوع التحرٌؾ 

كتابة على اإلطبلق؛ وإنما فً أمور ممٌدة، 

وهذا المول أظهر، مثل: حد الرجم؛ فإن هللا 

ٌزال هذا الحد  أن التوراة ال -ملسو هيلع هللا ىلص-أطلع نبٌه 

رحمه -موجوًدا فٌها، كما لال ابن كثٌر 

سُوُل اَل : )-تعالى-فً لوله  -هللا ٌَا أٌََُّها الرَّ

ٌَْحُزْنَن الَِّذٌَن ٌَُساِرعُوَن فًِ اْلكُْفِر ِمَن الَِّذٌَن 

لَالُوا آَمنَّا بِؤَْفَواِهِهْم َولَْم تُْإِمْن لُلُوبُُهْم َوِمَن 

اُعوَن ِلمَْوٍم الَِّذٌَن َهاُدوا َسمَّ  اعُوَن ِلْلَكِذِب َسمَّ

فُوَن اْلَكِلَم ِمْن بَْعِد  آَخِرٌَن لَْم ٌَؤْتُوَن ٌَُحّرِ

َمَواِضِعِه ٌَمُولُوَن إِْن أُوتٌِتُْم َهذَا فَُخذُوهُ َوإِْن 

ُ فِتْنَتَهُ فَلَْن  لَْم تُْإتَْوهُ فَاْحذَُروا َوَمْن ٌُِرِد َّللاَّ

 ِ ٌْبًا أُولَبَِن الَِّذٌَن لَْم ٌُِرِد تَْمِلَن لَهُ ِمَن َّللاَّ َش

ْنٌَا ِخْزٌي  َر لُلُوبَُهْم لَُهْم فًِ الدُّ ُ أَْن ٌَُطّهِ َّللاَّ

، (ٔٗ)المابدة:( َولَُهْم فًِ اْْلِخَرِة َعذَاٌب َعِظٌمٌ 

َوَمْن لَْم ٌَْحكُْم : )-تعالى-اْلٌات إلى لوله 



ُ فَؤُولَبَِن هُُم اْلَكافِرُ  ( ونَ بَِما أَْنَزَل َّللاَّ

. (ٗٗ)المابدة:

"نزلت هذه اْلٌات الكرٌمات فً لال: 

المسارعٌن فً الكفر الخارجٌن عن طاعة 

هللا ورسوله، الممدمٌن آراءهم وأهواءهم 

ِمَن الَِّذٌَن ، )-عز وجل-على شرابع هللا 

( أي: لَالُوا آَمنَّا بِؤَْفَواِهِهْم َولَْم تُْإِمْن لُلُوبُُهمْ 

، وللوبهم خراب أظهروا اإلٌمان بؤلسنتهم

َوِمَن خاوٌة منه، وهإالء هم المنافمون. )

(: أعداء اإلسبلم وأهله، الَِّذٌَن َهاُدوا

اعُوَن ِلْلَكِذبِ وهإالء كلهم ) ( أي: َسمَّ

اُعوَن ٌستجٌبون له، منفعلون عنه ) َسمَّ

( أي: ٌستجٌبون ِلمَْوٍم آَخِرٌَن لَْم ٌَؤْتُونَ 

". أللواٍم آخرٌن، ال ٌؤتون مجلسن ٌا دمحم 

"والصحٌح أنها نزلت فً إلى أن لال: 

الٌهودٌٌن اللذٌن زنٌا، وكانوا لد بدَّلوا 

كتاب هللا الذي بؤٌدٌهم ِمن األمر برجم َمن 

فوا واصطلحوا فٌما  أحصن منهم؛ فحرَّ

بٌنهم على الجلد مابة جلدة، والتحمٌم 

واإلركاب على حمار مملوبٌن، فلما ولعت 

، لالوا -ملسو هيلع هللا ىلص-ً تلن الكابنة بعد هجرة النب

فٌما بٌنهم: تعالوا حتى نتحاكم إلٌه؛ فإن 

حكم بالجلد والتحمٌم فخذوا عنه، واجعلوه 

ًٌ ِمن أنبٌاء  حجة بٌنكم وبٌن هللا، وٌكون نب

هللا لد حكم بٌنكم بذلن، وإن حكم بالرجم فبل 

تتبعوه فً ذلن. 

ولد وردت األحادٌث بذلن؛ فمال مالن عن 

بد هللا بن عمر أنه لال: إن نافع عن ع

صلى هللا -الٌهود جاءوا إلى رسول هللا 

، فذكروا له أن رجبًل منهم -علٌه وسلم

صلى هللا -وامرأة زنٌا، فمال لهم رسول هللا 

: ما تجدون فً التوراة فً -علٌه وسلم

شؤن الرجم؟ فمالوا: نفضحهم وٌُجلدون. 

لال عبد هللا بن سبلم: كذبتم، إن فٌها 

فؤتوا بالتوراة فنشروها؛ فوضع  الرجم؛

أحدهم ٌده على آٌة الرجم؛ فمرأ ما لبلها 

وما بعدها؛ فمال له عبد هللا بن سبلم: ارفع 

ٌدن؛ فرفع ٌده فإذا آٌة الرجم؛ فمالوا: 

صدق ٌا دمحم، فٌها آٌة الرجم! فؤمر بهما 

فرجما؛ فرأٌت الرجل ٌحنً  -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا 

ٌها الحجارة". أخرجاه فً على المرأة ٌم

وهذا  -ٌعنً البخاري ومسلم-الصحٌحٌن 

)تفسٌر ابن كثٌر، ولد ذكر جملة لفظ البخاري" 

.  من اْلثار المهمة فً ذلن فلتراجع(

فٌما  -تعالى-ومن ذلن أًٌضا ما ذكره هللا 

كلُّ ):-تعالى-أحل هللا لهم من الطعام؛ فمال  

َم الطَّعَاِم َكاَن ِحبلًّ لِّبَنًِ إِ  ْسَرابٌَِل إاِلَّ َما َحرَّ

َل  إِْسَرابٌُِل َعلَى نَْفِسِه ِمن لَْبِل أَن تُنَزَّ



التَّْوَراةُ لُْل فَؤْتُوا بِالتَّْوَراِة فَاتْلُوَها إِن كُنتُْم 

، ولد زعم الٌهود (9ٖ)آل عمران:( َصاِدلٌِنَ 

م ٌعموب على  أن التوراة فٌها تحرٌم ما حرَّ

فٌها ذلن، فؤمر نفسه وعلٌهم أًٌضا، ولٌس 

أن ٌؤتوا بالتوراة، وهذا المول  -ملسو هيلع هللا ىلص-النبً 

أطلعه هللا على  -ملسو هيلع هللا ىلص-وهو أن الرسول 

ؾ فً التوراة  أشٌاء ال زالت لم تحرَّ

فؤمرهم أن ٌؤتوا بالتوراة؛ هو الصحٌح؛ 

ولٌس أن التوراة التً كانت موجودة فً 

هً نسخة  -علٌه الصبلة والسبلم-زمنه 

صحٌحة ِمن التوراة. 

ومعلوم أن التوراة لد فُمدت عبر تارٌخ 

الٌهود الذي ٌنملونه، وأًٌضا؛ ألن اْلٌة 

الكرٌمة لد دلت على ولوع التحرٌؾ لبل 

 أو فً زمنه بالكتابة؛ -ملسو هيلع هللا ىلص-زمن الرسول 

أما ما بؤٌدٌهم الٌوم فبل ٌسوغ فٌه خبلؾ، 

ع التحرٌؾ فٌها، وال ٌشن َمن طالعها بولو

فً  -تعالى-وكذا تحرٌؾ اللسان ذكره هللا 

َوإِنَّ ِمْنُهْم لَفَِرٌمًا ٌَْلُووَن أَْلِسنَتَُهم لوله: )

بِاْلِكتَاِب لِتَْحَسبُوهُ ِمَن اْلِكتَاِب َوَما هَُو ِمَن 

ِ َوَما هَُو  اْلِكتَابِ َوٌَمُولُوَن هَُو ِمْن ِعنِد َّللاَّ

ِ َوٌَمُ  ِ اْلَكِذَب َوهُْم ِمْن ِعنِد َّللاَّ ولُوَن َعلَى َّللاَّ

. (78)آل عمران:( ٌَْعلَُمونَ 

تحرٌؾ -وهذان النوعان ِمن التحرٌؾ  

ال ٌمعان فً كتاب  -الكتابة وتحرٌؾ اللسان

-)المرآن العظٌم(؛ لموله  -عز وجل-هللا 

ْكَر َوإِنَّا لَهُ ): -تعالى ْلنَا الذِّ إِنَّا نَْحُن نَزَّ

، ولو حاول أعداء (9ر:)الحج( لََحافِظُونَ 

اإلسبلم تحرٌؾ بعض آٌات فً المرآن، أو 

أخطؤ فً كتابة المصحؾ أو طباعته بعض 

المسلمٌن؛ فإن ذلن ال ٌَروج وال ٌنتشر، 

وال ٌبمى فً أٌدي الناس؛ بل ٌظهر وٌبٌن 

، وال ٌمع أبًدا أن ٌلتبس المرآن -بحمد هللا-

بؽٌره أو ٌنمص منه أو ٌزاد كما ولع فً 

لسابمة، بل المرآن متواتر إلى النبً الكتب ا

بؤعلى درجات التواتر التً عرفتها  -ملسو هيلع هللا ىلص-

البشرٌة على اإلطبلق. 

أما النوع الثالث من التحرٌؾ فهو: 

كما ولع ِمن الٌهود فً  )تحرٌؾ المعانً(:

؛ فنسبوا إلى -كما سبك-شؤن حد الزنا 

كتاب هللا ودٌنه أنهم ٌجدون فٌه الجلد 

تحمٌم؛ رؼم أنهم لم ٌؽٌروا رسم وال

التوراة، وهذا النوع ِمن التحرٌؾ ٌمكن أن 

ٌمع فً هذه األمة مع المرآن؛ بل لد ولع. 

فوا  فؤهل البدع والضبلل واالنحراؾ لد حرَّ

معانً اْلٌات، وضربوا بعضها ببعض 

لتمرٌر بدعتهم وضبلالتهم؛ بل كل َمن أفتى 



 بخبلؾ الكتاب والسنة الصحٌحة الصرٌحة

لد ولع منه ذلن، وإن لم ٌكن كل َمن فعل 

ذلن خارًجا من الملة؛ حسب لٌام الحجة 

علٌه عند هللا، ولد ال ٌنفعه عند هللا عذرنا 

له وعدم تكفٌرنا له؛ لعدم علمنا بإلامة 

الحجة، واستٌفاء الشروط وانتفاء الموانع، 

-إذا كانت لد لامت الحجة بٌنه وبٌن هللا 

العلٌم الخبٌر. -تعالى 

ٌن ما   فَمن استجاز لنفسه أن ٌَنسب إلى الّدِ

م هللا كذا، وأحلَّ  لٌس منه، وٌمول لد حرَّ

كذا على خبلؾ الحك الذي علمه؛ ال ٌنفعه 

وكلما ازداد  عذر الناس له فً الدنٌا،

الجهل والفتن ازداد هذا النوع من التحرٌؾ 

الذي هو عبلمة على لسوة الملب؛ بل ربما 

ه بالبنان فً الوظابؾ كان الرجل ٌُشار إلٌ

العلمٌة، وهو مَمن ٌحرؾ الكلم عن 

مواضعه، وٌوجب على الناس ما لم ٌوجبه 

هللا، وٌحرم علٌهم ما لم ٌحرمه هللا، وٌحل 

لهم ما لم ٌحل هللا، وٌشرع لهم ما لم ٌؤذن 

به هللا، بل ربما شرع لهم الشرن وهو 

ٌزعم أنه التوحٌد. 

لمٌم من وما أخطر المعنى الذي اختار ابن ا

أجله عنوان كتابه فً األصول؛ حٌث عنون 

كتابه بـ"إعبلم المولعٌن عن رب 

فالعلماء على خطر عظٌم؛  العالمٌن"؛

ٌن كؤنهم  ألنهم بفتاواهم المنسوبة إلى الّدِ

ٌولعون نٌابة عن رب العالمٌن؛ ألنهم 

م،  ٌمولون: الشرع أحل، والشرع حرَّ

 -تعالى-وأوجب، وهذا كله منسوب إلى هللا 

، وكل ذلن إذا كان مع -ملسو هيلع هللا ىلص-ثم إلى رسوله 

مخالفة الدلٌل لَعظٌُم الخطر، وهو مع 

الجهل أعظم، وهو سبب ضبلل األمم، كما 

َ الَ ٌَْمبُِض الِعْلَم : )-ملسو هيلع هللا ىلص-لال رسول هللا  إِنَّ َّللاَّ

ُض اْنتَِزاًعا ٌَْنتَِزعُهُ ِمَن الِعبَاِد، َولَِكْن ٌَْمبِ 

الِعْلَم بِمَْبِض العُلََماِء، َحتَّى إِذَا لَْم ٌُْبِك َعاِلًما 

ااًل، فَسُبِلُوا فَؤَْفتَْوا  اتََّخذَ النَّاُس ُرُءوًسا ُجهَّ

ٌِْر ِعْلٍم، فََضلُّوا َوأََضلُّوا .  )متفك علٌه(( بِؽَ

وفً زماننا حٌث صار المرجع عند الناس 

الفٌس بون، وؼٌره ِمن وسابل التواصل، 

وصار كثٌر من الناس ٌتجرإون أعظم 

الجرأة على دٌن هللا؛ فلنحذر على أنفسنا 

أن نمع فً التحرٌؾ ونحن ال نشعر، 

ولنجعل الدلٌل ِمن الكتاب والسُّنة 

المٌاس -واإلجماع، والمٌزان الصحٌح 

هدفنا وإمامنا. -الصحٌح 

وكبلم العلماء وسٌلة للفهم، ولٌس مساوًٌا 

لال ابن  باب الهبلن،لؤلدلة؛ فإن هذا ِمن أس

لعروة لما ناظره  -رضً هللا عنهما-عباس 



فً متعة الحج لما لال له ابن عباس: أمر 

بالمتعة، فمال عروة: وأبو  -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا 

بكر وعمر كانا ٌنهٌان عنها؛ فمال: "توشن 

أن تنزل علٌكم حجارة من السماء؛ ألول 

، وتمولون: لال: -ملسو هيلع هللا ىلص-لكم لال رسول هللا 

رحمه -أبو بكر وعمر!"، ولال الشافعً 

: "أجمع المسلمون على أن َمن -هللا

استبانت له السنة لم ٌكن له أن ٌدعها 

لمول أحٍد ِمن الناس". 

فٌا أٌها المولعون عن رب العالمٌن،  

المفتون الناس بالحبلل والحرام، والواجب 

سكم عن والمستحب، والمكروه؛ روًٌدا بؤنف

الهبلن أن تنِسبوا إلى دٌن هللا ما لٌس منه؛ 

َوَمْن ٌْلعَِن هللاُ فَلَْن فتُطردوا ِمن رحمة هللا، )

ًٌْرا . (ٕ٘)النساء:( تَِجَد لَهُ نَِص

  



( ٕٙمظاهر المسوة فً مجتمعاتنا )

آٌات من المرآن فً ذم المسوة 

(ٗ )

كتبه/ ٌاسر برهامً 

ل الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسو

  هللا، أما بعد؛ 

فَبَِما نَْمِضِهْم ِمٌثَالَُهْم : )-تعالى-فمد لال هللا 

فُوَن اْلَكِلَم  لَعَنَّاهُْم َوَجعَْلنَا لُلُوبَُهْم لَاِسٌَةً ٌَُحّرِ

ُروا بِِه َواَل  ا ذُّكِ َعْن َمَواِضِعِه َونَسُوا َحظًّا ِممَّ

ِلٌبًل ِمْنُهْم تََزاُل تَطَِّلُع َعلَى َخابِنٍَة ِمْنُهْم إاِلَّ لَ 

َ ٌُِحبُّ  فَاْعُؾ َعْنُهْم َواْصفَْح إِنَّ َّللاَّ

. (ٖٔ)المابدة:( اْلُمْحِسنٌِنَ 

رحمه -الولفة الثانٌة فً لول ابن جرٌر 

( لَاِسٌَة"فتؤوٌل الكبلم على لراءة: ) :-هللا

أي: ؼلٌظة ٌابسة عن اإلٌمان بً، 

والتوفٌك لطاعتً، منـزوعة منها الرأفة 

ٌان االرتباط بٌن المسوة والرحمة"؛ ب

بمعنى عدم اإلٌمان والطاعة، وبٌن معناها 

بنزع الرأفة والرحمة فً معاملة الخلك، 

فالكافر ثم الظالم نفسه بترن الطاعة وفعل 

المعاصً تجده ألسى الناس فً معاملة 

الخلك، والمإمن المطٌع هلل تجده أرق 

الناس للبًا، وأرفمهم بالخلك وأرحمهم بهم، 

م إحسانًا إلٌه. وأكثره 

وتؤمل بٌن لسوة فرعون وجبروته فً ذبح 

األبناء واستحٌاء النساء، وكفره وعتوه 

ٌِْريفً لوله: ) ( َما َعِلْمُت لَكُْم ِمْن إِلٍَه َؼ

( أَنَا َربُّكُُم اأْلَْعلَى، ولوله: )(8ٖ)المصص:

ألفًا من  8ٓ، ولتله نحو (ٕٗ)النازعات:

أٌدٌهم السحرة فً صبٌحة واحدة؛ بتمطٌع 

وأرجلهم من خبلؾ، وصلبهم على جزوع 

النخل ٌنزفون حتى الموت؛ لمجرد إٌمانهم 

فََولََع اْلَحكُّ ) -رب موسى وهارون-باهلل 

َوبََطَل َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن . فَؽُِلبُوا هُنَاِلَن 

، مع (9ٔٔ-8ٔٔ)األعراؾ:( َواْنمَلَبُوا َصاِؼِرٌنَ 

ٌات أن فرعون وملبه ٌعلمون أن هذه اْل

أنزلها رب السماوات واألرض بصابر 

ٌْمَنَتَْها أَْنفُسُُهْم ظُْلًما ) َوَجَحُدوا بَِها َواْستَ

ا .  (ٗٔ)النمل:( َوعُلُوًّ

علٌه -تؤمل هذه المسوة مع رحمة ٌوسؾ 

حتى مع -ورأفته وإحسانه للناس  -السبلم

وهو فً السجن، ثم وهو فً  -كفرهم

إِنَّا ) الملن، فصاحباه فً السجن ٌموالن له:

، روى (ٖٙ)ٌوسؾ:( نََراَن ِمَن اْلُمْحِسنٌِنَ 

الطبري بسنده عن الضحان لال: "كان إذا 

مرض إنسان فً السجن لام علٌه، وإذا 



احتاج جمع له، وإذا ضاق علٌه المكان 

وسَّع له. وعن لتادة، لال: كان ٌداوي 

ي حزٌنهم، وٌجتهد لربه؛  مرٌضهم، وٌعّزِ

أي: فً العبادة.  

ما انتهى ٌوسؾ إلى السجن؛ وجد ولال: ل

فٌه لوًما لد انمطع رجاإهم، واشتد 

ببلإهم؛ فطال حزنهم؛ فجعل ٌمول: أبشروا 

واصبروا تإَجروا؛ إن لهذا أجًرا، إن لهذا 

ثوابًا. فمالوا: ٌا فتى، بارن هللا فٌن، ما 

أحسن وجهن، وأحسن خلمن، لمد بورن لنا 

ا فً جوارن، ما نحبُّ أنَّا كنا فً ؼٌر هذ

منذ ُحبسنا؛ لما تخبرنا من األجر والكفَّارة 

والطهارة؛ فمن أنت ٌا فتى؟  

لال: أنا ٌوسؾ، ابن صفً هللا ٌعموب، ابن 

ذبٌح هللا إسحاق بن إبراهٌم خلٌل هللا. 

وكانت علٌه محبَّة. ولال له عامل السجن: 

ٌا فتى، وهللا لو استطعت لخلٌَّت سبٌلن؛ 

ن؛ ولكن سؤحسن ِجوارن، وأحسن إسار

. )انتهى(فكن فً أّيِ بٌوت السجن شبت" 

وما ذكره لتادة ِمن أن إسحاق ذبٌح هللا 

علٌهما -خبلؾ الصحٌح ِمن أنه إسماعٌل 

عز -، وإنما دعاهم ٌوسؾ إلى هللا -السبلم

رهم بثواب اْلخرة إن هم  -وجل وجعل ٌبّشِ

فً كل  -عز وجل-آمنوا، فهو داعٍ إلى هللا 

هو فً الملن: مكان، وكذا لال له إخوته و

ًٌْخا َكبًٌِرا فَُخذْ ) ٌَا أٌََُّها اْلعَِزٌُز إِنَّ لَهُ أَبًا َش

( أََحَدنَا َمَكانَهُ إِنَّا نََراَن ِمَن اْلُمْحِسنٌِنَ 

.  (78)ٌوسؾ:

وال شن أن ما فعله ٌوسؾ باإلحسان فً 

 -أزمة السبع سنٌن العجاؾ-إدارة األزمة 

 بحسن التدبٌر لمصر؛ بل لَمن حولها ِمن

علٌه -األمم والشعوب التً لام بها ٌوسؾ 

بعلمه  -عز وجل-بتوفٌك هللا  -السبلم

وحسن إمرته على الناس؛ مما ال ٌموم به 

ؼٌره بحاٍل ِمن األحوال، وال شن أن هذا 

ِمن أعظم صور اإلحسان.  

وتؤمل فً لسوة الكفار المشركٌن من 

لرٌٍش فً تعذٌبهم الصحابة؛ كببلل 

وسمٌة وؼٌرهم، وصهٌب وعمار، وٌاسر 

وإخراجهم للصحابة من دٌارهم بؽٌر حك، 

صلى هللا علٌه -ثم تؤمل رحمة الرسول 

الرءوؾ الرحٌم وهو ٌمول لملن  -وسلم

إِْن ِشبَْت أَْن فمال: ) -الجبال إذ استؤذنه

ٌْنِ  ٌِْهُم اأْلَْخَشبَ (، فَمَاَل لَهُ َرسُوُل هللِا أُْطبَِك َعلَ

ٌِْه َوَسلَّ - بَْل أَْرُجو أَْن : )-مَ َصلَّى هللاُ َعلَ

ٌُْخِرَج هللاُ ِمْن أَْصبَلبِِهْم َمْن ٌَْعبُُد هللاَ َوْحَدُه 

ٌْبًا ، وكذلن )متفك علٌه(( اَل ٌُْشِرُن بِِه َش



مولفه ٌوم فتح مكة، ولد تمكَّن ِمن أعدابه 

فعفا عنهم، وروي  -عز وجل-وأعداء هللا 

أنه لال لهم: "ما تظنون أنً فاعل بكم؟ 

أخ كرٌم وابن أخ كرٌم؛ فمال  فمالوا:

)انظر: السٌرة النبوٌة اذهبوا؛ فؤنتم الطلماء" 

.  البن هشام(

وهكذا ستجد فً حٌاتنا ألسى الناس معاملة 

عز -وأللهم رحمة؛ أبعدهم عن توحٌد هللا 

وأكثرهم ظلًما وإسرافًا فً وطاعته،  -وجل

المعاصً، وأبعدهم عن اتباع الوحً، 

 فً شرعه ودٌنه وأكثرهم كذبًا على هللا

تجده أعظم، وتجد أعظمهم اتباًعا للدلٌل، 

والتزاًما بالطاعة؛ أكثرهم شفمة على 

الناس، ورحمة بهم، وبحثًا عن مصالحهم 

ا ٌضرهم، وإذا  وتخفٌِؾ آالمهم، والبُعد عمَّ

أردت أن تمٌس نفسن وتزنها؛ فانظر إلى 

أثر إٌمانن وطاعتن فً رأفتن ورحمتن 

لؽٌرن من الناس.  

َونَسُوا َحظًّا : )-تعالى-لوله لولفة الثالثة: ا

ُروا بِهِ  ا ذُّكِ (: أي: تركوا نصٌبًا مما ِممَّ

أُمروا به فً التوراة، وهذا ٌدل على أن 

ؾ  العبد إذا كان لاسً الملب، فإنه ٌحّرِ

الكلم عن مواضعه، وٌفتري على هللا الكذب 

فً شرعه ودٌنه، وهو فً نفس الحال 

به، وٌعرض عنه؛ حتى ٌترن ما أمره هللا 

ٌنسٌه هللا إٌاه، وٌنزع التوفٌك من للبه، 

َمن -وٌترن إلامة حدود هللا إلى أن ٌصل 

 -والعٌاذ باهلل-إلى الكفر األكبر  -ٌفعل ذلن

كما وصل حال أهل الكتاب الذٌن وصؾ هللا 

صفاتهم فً هذه اْلٌة، فتركوا أصل 

اإلٌمان، وكذَّبوا الرسل، ولتلوا األنبٌاء 

-عز وجل-، كما لال -تعالى-وا باهلل وأشرك

ِ َولَالَِت : ) ٌٌْر اْبُن َّللاَّ َولَالَِت اْلٌَُهوُد عَُز

ِ ذَِلَن لَْولُُهْم  النََّصاَرى اْلَمِسٌُح اْبُن َّللاَّ

بِؤَْفَواِهِهْم ٌَُضاِهبُوَن لَْوَل الَِّذٌَن َكفَُروا ِمْن 

ُ أَنَّى ٌُْإفَكُوَن . اتَّ  َخذُوا لَْبُل لَاتَلَُهُم َّللاَّ

 ِ أَْحبَاَرهُْم َوُرْهبَانَُهْم أَْربَابًا ِمْن ُدوِن َّللاَّ

َواْلَمِسٌَح اْبَن َمْرٌََم َوَما أُِمُروا إاِلَّ ِلٌَْعبُُدوا 

ا  إِلًَها َواِحًدا اَل إِلَهَ إاِلَّ هَُو سُْبَحانَهُ َعمَّ

 -سبحانه-، وبٌَّن (ٖٔ-ٖٓ)التوبة:( ٌُْشِركُونَ 

ٌْنَا فمال: )لسوة بعضهم على بعض؛  َوآتَ

ِعٌَسى اْبَن َمْرٌََم اْلبٌَِّنَاِت َوأٌََّْدنَاهُ بُِروحِ 

ُ َما اْلتَتََل الَِّذٌَن ِمْن  اْلمُُدِس َولَْو َشاَء َّللاَّ

بَْعِدِهْم ِمْن بَْعِد َما َجاَءتُْهُم اْلبٌَِّنَاُت َولَِكِن 

َولَْو اْختَلَفُوا فَِمْنُهْم َمْن آَمَن َوِمْنُهْم َمْن َكَفَر 

َ ٌَْفعَُل َما ٌُِرٌدُ  ُ َما اْلتَتَلُوا َولَِكنَّ َّللاَّ ( َشاَء َّللاَّ

.  (ٖٕ٘)البمرة:



فلٌحذر كل منا على نفسه أن ٌبّدل الدٌن، 

وٌترن ما أُِمر به؛ خشٌة أن ٌمع فً الفتن 

بَاِدُروا بِاأْلَْعَماِل ) :-ملسو هيلع هللا ىلص-التً لال رسول هللا 

ُجُل فِتَنًا َكِمَطعِ ا ٌِْل اْلُمْظِلِم، ٌُْصبُِح الرَّ للَّ

ُمْإِمنًا َوٌُْمِسً َكافًِرا، أَْو ٌُْمِسً ُمْإِمنًا 

ْنٌَا ( َوٌُْصبُِح َكافًِرا، ٌَبٌُِع ِدٌنَهُ بِعََرٍض ِمَن الدُّ

.  )متفك علٌه(

َواَل تََزاُل : )-تعالى-لوله  الولفة الرابعة:

على أن نمض  (: ٌدلتَطَِّلُع َعلَى َخابِنٍَة ِمْنُهمْ 

المٌثاق مع هللا ولساوة الملب؛ تثمر 

الخٌانة ونمض العهد مع البشر، كما فعل 

بنً لٌنماع -الٌهود من الطوابؾ الثبلث 

-مع النبً  -وبنً النضٌر وبنً لرٌظة

حتى أذلهم هللا وأخزاهم، وال ٌزال هذا  -ملسو هيلع هللا ىلص

دأب الٌهود إذا تمكنوا ِمن نمض العهود؛ 

إلى ذلن لما ٌتوهمونه مصلحة له.  بادروا 

وعلى طرٌمتهم المنافمون، لال رسول هللا  

أَْربٌَع َمْن كُنَّ فٌِِه َكاَن ُمنَافِمًا َخاِلًصا، ) :-ملسو هيلع هللا ىلص-

َوَمْن َكانَْت فٌِِه َخلَّةٌ ِمْنُهنَّ َكانَْت فٌِِه َخلَّةٌ 

ذََب، َوإِذَا ِمْن نِفَاٍق َحتَّى ٌََدَعَها: إِذَا َحدََّث كَ 

َعاَهَد َؼَدَر، َوإِذَا َوَعَد أَْخلََؾ، َوإِذَا َخاَصَم 

آٌَةُ اْلُمنَافِِك ، ولال: ))متفك علٌه(( فََجرَ 

ثبََلٌث: إِذَا َحدََّث َكذََب، َوإِذَا َوَعَد أَْخلََؾ، َوإِذَا 

.  )متفك علٌه(( اْإتُِمَن َخانَ 

وأما المإمن فإنه صادق الوعد ٌفً 

دي األمانة وال ٌخون، وال ٌؽدر بالعهد، وٌإ

فً  -عز وجل-وال ٌؽش، ٌمتثل أمر هللا 

( ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا أَْوفُوا بِاْلعُمُودِ ) لوله:

؛ فلٌزن كل منا نفسه بهذه اْلٌات (ٔ)المابدة:

لٌعرؾ حال للبه ِمن المسوة واللٌن.  

  .-إن شاء هللا-وللحدٌث بمٌة 

  



( 7ٕعاتنا )مظاهر المسوة فً مجتم

( ٘آٌات من المرآن فً ذم المسوة )

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

  هللا، أما بعد؛ 

فَبَِما نَْمِضِهْم ِمٌثَالَُهْم : )-تعالى-فمال هللا 

فُوَن اْلَكِلَم  لَعَنَّاهُْم َوَجعَْلنَا لُلُوبَُهْم لَاِسٌَةً ٌَُحّرِ

ُروا بِِه َواَل َعْن َمَواِضِعِه َونَ  ا ذُّكِ سُوا َحظًّا ِممَّ

تََزاُل تَطَِّلُع َعلَى َخابِنٍَة ِمْنُهْم إاِلَّ لَِلٌبًل ِمْنُهْم 

َ ٌُِحبُّ  فَاْعُؾ َعْنُهْم َواْصفَْح إِنَّ َّللاَّ

. (ٖٔ)المابدة:( اْلُمْحِسنٌِنَ 

 :-تعالى-فً لوله  -رحمه هللا-لال الطبري 

-(: هذا أمر ِمن هللا فَاْعُؾ َعْنُهْم َواْصفَحْ ")

بالعفو عن هإالء  -ملسو هيلع هللا ىلص-لنبٌَّه دمحم  -عز ذكره

وا أن ٌبسطوا أٌدٌهم إلٌه  الموم الذٌن همُّ

له: اعُؾ  -جل وعز-من الٌهود. ٌمول هللا 

وا بما  ٌا دمحم عن هإالء الٌهود الذٌن همُّ

هموا به من بسط أٌدٌهم إلٌن وإلى 

م عن ُجْرمهم أصحابن بالمتل، واصفح له

ض لمكروههم؛ فإنً أحب َمن  بترن التعرُّ

أحسَن العفو والصَّفح إلى َمن أساء إلٌه. 

كان لتادة ٌمول: هذه منسوخة، نسختها 

ِ آٌة "براءة" ) لَاتِلُوا الَِّذٌَن ال ٌُْإِمنُوَن بِاَّللَّ

 ُ َم َّللاَّ ُموَن َما َحرَّ َوال بِاْلٌَْوِم اْلِخِر َوال ٌَُحّرِ

َوال ٌَِدٌنُوَن ِدٌَن اْلَحّكِ ِمَن الَِّذٌَن  َوَرسُولُهُ 

أُوتُوا اْلِكتَاَب َحتَّى ٌُْعطُوا اْلِجْزٌََة َعْن ٌٍَد 

"، وساق (9ٕ)التوبة:( َوهُْم َصاِؼُرونَ 

أسانٌده عن لتادة بالمول بالنسخ.  

"والذي لاله :-رحمه هللا-ثم لال ابن جرٌر  

لتادة ؼٌر مدفوع إمكانه، ؼٌر أن الناسخ 

لذي ال شن فٌه من األمر هو ما كان نافًٌا ا

ا ما  كلَّ معانً خبلفِه الذي كان لبله، فؤمَّ

كان ؼٌر ناٍؾ جمٌعَه فبل سبٌل إلى العلم 

أو  -جل وعز-بؤنه ناسخ إال بخبٍر من هللا 

لَاتِلُوا ولٌس فً لوله: ) -ملسو هيلع هللا ىلص-من رسوله 

ِ َوال (  بِاْلٌَْوِم اْلِخِر... الَِّذٌَن ال ٌُْإِمنُوَن بِاَّللَّ

اْلٌة، داللة على األمر بنفً معانً الصَّفح 

والعفو عن الٌهود. 

وإذ كان ذلن كذلن، وكان جابًزا مع 

ؽار، وأدابهم الجزٌة بعد  إلرارهم بالصَّ

وا  المتال؛ فاألمُر بالعفو عنهم فً َؼْدرة همُّ

ما لم ٌَْنِصبُوا -بها، أو نكثٍة عزموا علٌها، 

أداء الجزٌة، وٌمتنعوا من  حربًا دون

لم ٌكن واجبًا أن ٌُْحكم؛  -األحكام البلزَمتِهم

ِ َوال لموله: ) لَاتِلُوا الَِّذٌَن ال ٌُْإِمنُوَن بِاَّللَّ



( اْلٌة، بؤنه ناسخ لوله:  بِاْلٌَْوِم اْلِخِر...

َ ٌُِحبُّ ) فَاْعُؾ َعْنُهْم َواْصفَْح إِنَّ َّللاَّ

.  )انتهى((" اْلُمْحِسنٌِنَ 

حببُت أن أنمل هنا كبلم الطبري كامبًل فً أ

ترجٌح عدم النسخ؛ الحتمال ورود العفو 

والصفح مع فرض الجزٌة والصؽار؛ لشدة 

الحاجة إلى هذه المسؤلة فً والع 

المسلمٌن. 

أن أنواع العهود األخرى  وٌُفهم منه كذلن: 

إمضاإها، والحفاظ  -مع نمضهم لها-ٌمكن 

ن الكثٌرٌن علٌها والعفو عنهم؛ وذلن أل

حملوا كبلم العلماء فً النسخ على المعنى 

االصطبلحً؛ الذي ٌعنى به إلؽاء الحكم 

السابك بالكلٌة؛ وهذا أدَّى بهم إلى إلزام 

أنفسهم والمسلمٌن بما ٌنالض مصلحتهم، 

وبما ال لدرة لهم علٌه، وال طالة لهم به، 

مع أن معنى التخصٌص والصحٌح فٌها 

حسب مصلحة وفً ؼٌرها، فهً أحوال 

المسلمٌن؛ رؼم ثبوت كفر الٌهود ولسوة 

للوبهم، وتحرٌفهم للكلم عن مواضعه 

وخٌانتهم؛ إال أن ذلن ال ٌمنع بماء بعض 

أنواع العهود معهم؛ حسب مصلحة 

المسلمٌن؛ سواء كان عهد الذمة الذي 

ذكره ابن جرٌر، أو العمد المطلك دون 

تحدٌد مدة، ودون دفع الجزٌة، وهو الذي 

صلى هللا علٌه -لابًما بٌن الرسول كان 

وبٌن الٌهود ولت نزول اْلٌة، وكان  -وسلم

هذا العهد مع ٌهود بنً لٌنماع وٌهود بنً 

-النضٌر وبنً لرٌظة أول ما هاجر النبً 

إلى المدٌنة لبل أن ٌنمضوه فٌحاربهم  -ملسو هيلع هللا ىلص

حٌن كانت المصلحة فً ذلن. -ملسو هيلع هللا ىلص-النبً  

وكذلن كان هذا النوع من العهد المطلك  

وبٌن ٌهود خٌبر، والذي ظل  -ملسو هيلع هللا ىلص-بٌنه 

لابًما بعد فرض الجزٌة سنة تسع؛ لٌظل 

عمًدا جابًزا ؼٌر الزم، ٌجوز ألي من 

الطرفٌن إلؽاإه؛ ألن المصلحة كانت فً 

على إخراج  -ملسو هيلع هللا ىلص-ذلن؛ لعزم الرسول 

من جزٌرة العرب.المشركٌن كلهم  

وهذا النوع من العهود هو أكثر عهود 

مع المشركٌن، كما ذكره ابن  -ملسو هيلع هللا ىلص-الرسول 

، وهو الذي نزلت براءة -رحمه هللا-المٌم 

بنمضه وإلؽابه؛ ال بنسخ تشرٌعه بالكلٌة؛ 

وذلن حسب المصلحة والمفسدة والمدرة 

والعجز، والموة والضعؾ. 

المإلت البلزم كعهد  أو كان عهد الهدنة

مع أهل مكة فً الحدٌبٌة،  -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا 

ولد نمضه المشركون؛ "حٌن همَّ ثمانون 



صلى هللا -رجبًل منهم بالفتن برسول هللا 

وأصحابه فؤُْمِسن بهم؛ فمال  -علٌه وسلم

َدعُوهُْم، ٌَُكْن لَُهْم بَْدُء : )-ملسو هيلع هللا ىلص-النبً 

، وأنزل هللا فً )رواه مسلم(( وِر، َوثِنَاهُ اْلفُجُ 

ٌِْدٌَكُْم ذلن: ) ٌِْدٌَُهْم َعنكُْم َوأَ َوهَُو الَِّذي َكؾَّ أَ

ٌِْهْم  َعْنُهم بِبَْطِن َمكَّةَ ِمن بَْعِد أَْن أَْظفََركُْم َعلَ

ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصًٌرا ؛ (ٕٗ)الفتح:( ؟ َوَكاَن َّللاَّ

جابًزا  فرؼم أنهم نمضوا العهد، وكان

وللمسلمٌن معاملتهم  -ملسو هيلع هللا ىلص-لرسول هللا 

فً ذلن -بذلن؛ إال أنه لما كانت المصلحة 

صلى هللا -إمضاء العهد أمضاه  -الولت

وعفا عنهم، وهو ٌعلم أنهم  -علٌه وسلم

سٌنمضونه مرة ثانٌة، وعند ذلن تكون 

المصلحة فً لتالهم، ولد كان؛ فحٌن 

أهل -على خزاعة نمضوه بإعانة بنً بكر

-؛ نمض رسول هللا -عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

عهدهم ولاتلهم وفتح مكة، وكل هذا  -ملسو هيلع هللا ىلص

ٌبٌِّن لنا جواز الصفح والعفو للمصلحة 

الراجحة. 

وكذا ٌجوز عمد األمان للكفار؛ رؼم كفرهم  

ولسوة للوبهم وخٌانتهم؛ بل ٌجب إذا كان 

: -تعالى-لال  ة اإلسبلم،بطلب منهم لمعرف

َن اْلُمْشِرِكٌَن اْستََجاَرَن فَؤَِجْرُه ) َوإِْن أََحٌد ّمِ

ِ ثُمَّ أَْبِلْؽهُ َمؤَْمنَهُ  ( َحتَّى ٌَْسَمَع َكبَلَم َّللاَّ

، وهو جابز لؤلؼراض األخرى (ٙ)التوبة:

كالتجارة وؼٌرها. 

ولزٌادة البٌان فً أمر النسخ فً هذه 

العلماء فً  اْلٌة ونحوها نذكر ألوال

ذلن: 

رحمه هللا -لال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة 

 :ٕٕٔفً الصارم المسلول ص  -تعالى

"فمن كان من المإمنٌن بؤرض هو فٌها 

مستضعؾ، أو فً ولت هو فٌه مستضعؾ؛ 

فلٌعمل بآٌة الصبر والصفح والعفو عمن 

ٌإذي هللا ورسوله من الذٌن أوتوا الكتاب 

نما ٌعملون والمشركٌن، وأما أهل الموة فإ

بآٌة لتال أبمة الكفر الذٌن ٌطعنون فً 

الدٌن، وبآٌة لتال الذٌن أوتوا الكتاب حتى 

ٌعطوا الجزٌة عن ٌد وهم صاؼرون". 

-فً تفسٌر لوله  -رحمه هللا-لال ابن كثٌر 

َوإِن َجنَُحوا ِللسَّْلِم فَاْجنَْح لََها ") :-تعالى

ل ابن ، لا(ٔٙ)األنفال:( َوتََوكَّْل َعلَى َّللاَِّ 

عباس، ومجاهد، وزٌد بن أسلم، وعطاء 

الخراسانً، وعكرمة، والحسن، ولتادة: 

إن هذه اْلٌة منسوخة بآٌة السٌؾ فً 

ِ َوال "براءة": ) لَاتِلُوا الَِّذٌَن ال ٌُْإِمنُوَن بِاَّللَّ

( اْلٌة"، وفٌه نظر؛ ألن  بِاْلٌَْوِم اْلِخِر...



ن؛ آٌة براءة فٌها األمر بمتالهم إذا أمكن ذل

فؤما إذا كان العدو كثٌفًا؛ فإنه ٌجوز 

مهادنتهم، كما دلت علٌه هذه اْلٌة 

ٌوم  -ملسو هيلع هللا ىلص-الكرٌمة، وكما فعل النبً 

الحدٌبٌة، فبل منافاة وال نسخ وال 

. )انتهى(تخصٌص، وهللا أعلم( 

والصحٌح أن هذا نوع من التخصٌص، لال 

لد "لال ابن العربً: :-رحمه هللا-المرطبً  

َواَل تَِهنُوا َواَل تَْحَزنُوا : )-تعالى-لال هللا 

؛ فإذا كان (9ٖٔ)آل عمران:( َوأَنتُُم اأْلَْعلَْونَ 

المسلمون على عزة ومنعة، وجماعة 

عدٌدة، وشدة شدٌدة؛ فبل ُصْلح، وإن كان 

للمسلمٌن مصلحة فً الصلح؛ بنفع 

ٌجتنبونه، أو ضرر ٌدفعونه؛ فبل بؤس أن 

ذا احتاجوا إلٌه، ولد ٌبتدأ المسلمون إ

أهل خٌبر على  -ملسو هيلع هللا ىلص-صالح رسول هللا 

شروط نمضوها فنمض صلحهم، ولد صالح 

الضَّمريَّ وأُكٌد َرُدومة وأْهَل نجران، ولد 

هادن لرًٌشا لعشرة أعوام حتى نمضوا 

عهده، وما زالت الخلفاء والصحابة على 

هذه السبٌل التً شرعناها سالكة، والوجوه 

التً شرحناها عاملة. 

: ال تجوز -رحمه هللا-ولال الشافعً 

مهادنة المشركٌن أكثر من عشر سنٌن 

عام الحدٌبٌة؛ فإن  -ملسو هيلع هللا ىلص-على ما فعل النبً 

هودن المشركون أكثر من ذلن؛ انتمض؛ 

ألن األصل فرض لتال المشركٌن حتى 

ٌإمنوا أو ٌعطوا الجزٌة. ولال ابن حبٌب 

ٌة: تجوز مهادنتهم السنة من المالك

. )انتهى(والسنتٌن والثبلث وإلى ؼٌر مدة" 

ولمد بٌنا تفاصٌل هذه المسؤلة فً كتابنا: 

"وثٌمة المدٌنة"، وبٌَّنا أن الصحٌح 

التفرٌك بٌن العهد المطلك وبٌن العهد 

، والممصود أن ٌموى -الهدنة-المإلت 

المسلمون فٌنبذوا إلٌهم على سواء لبل 

فً  -رحمه هللا-بٌَّنه ابن المٌم  لتالهم، كما

أحكام أهل الذمة. 

"لال الشافعً: إذا لال ابن حجر فً الفتح: 

ضعؾ المسلمون عن لتال المشركٌن 

جازت لهم مهادنتهم على ؼٌر شًء 

ٌعطونهم؛ ألن المتل للمسلمٌن شهادة؛ 

وألن اإلسبلم أعز أن ٌعطً المشركٌن على 

اصطبلم أن ٌكفوا عنهم؛ إال فً حالة مخافة 

المسلمٌن لكثرة العدو؛ ألن ذلن ِمن معانً 

الضرورات، وكذلن إذا أُِسَر رجٌل مسلٌم فلم 

ٌُطلك إال بفدٌة جاز". 



ال تجوز لال ابن لدامة فً المؽنً: 

المهادنة مطلمًا من ؼٌر تمدٌر مدة؛ ألنه 

ٌفضً إلى ترن الجهاد بالكلٌة. ولال: 

وتجوز مهادنتهم على ؼٌر مال؛ وأما إن 

لحهم على مال نبذله لهم؛ فمد أطلك صا

أحمد المول بالمنع منه، وهو مذهب 

الشافعً؛ ألن فٌه صؽاًرا على المسلمٌن، 

وهذا محمول على ؼٌر حالة الضرورة؛ 

فؤما إذا دعت إلٌه الضرورة؛ وهو أن 

ٌخاؾ على المسلمٌن الهبلن أو األسر 

فٌجوز؛ وألن بذل المال إن كان فٌه صؽار؛ 

له لدفع صؽار أعظم منه؛ فإنه ٌجوز تحم

وهو المتل واألسر وسبً الذرٌة الذٌن 

- 9٘ٗ/ 8)المؽنً ٌفضً سبٌلهم إلى كفرهم" 

ٗٙٔ) .

(: ٙٔ/ 9ٕلال الشٌبانً فً السٌر الكبٌر )

"وإذا خاؾ المسلمون المشركٌن فطلبوا 

موادعتهم؛ فؤبى المشركون أن ٌوادعوهم 

حتى ٌعطٌهم المسلمون على ذلن مااًل؛ فبل 

. )انتهى(بذلن عند تحمك الضرورة" بؤس 

وبهذه النمول كلها ٌتضح لن أنه ال خبلؾ 

بٌن السلؾ أن األمر بالمتال للكفار حتى 

ٌعطوا الجزٌة إنما هو حسب اإلمكان 

والمدرة، وأما ما ال لدرة علٌه فبل ٌكلؾ هللا 

نفًسا إال وسعها، ولكن علٌهم األخذ بؤسباب 

رار، المدرة حتى ٌزول عنهم هذا االضط

  وهللا أعلى وأعلم.

  



( 8ٕمظاهر المسوة فً مجتمعاتنا )

( ٙآٌات من المرآن فً ذم المسوة )

كتبه/ ٌاسر برهامً  

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

  هللا، أما بعد؛ 

َولَمَْد أَْرَسْلنَا إِلَى أَُمٍم : )-تعالى-فمد لال هللا 

اِء لَعَلَُّهْم ِمْن لَْبِلَن فَؤََخْذنَاهُْم بِاْلبَؤْ  َساِء َوالضَّرَّ

عُوَن . فَلَْواَل إِْذ َجاَءهُْم بَؤْسُنَا  ٌَتََضرَّ

عُوا َولَِكْن لََسْت لُلُوبُُهْم َوَزٌََّن لَُهُم  تََضرَّ

ا نَسُوا َما  ٌَْطاُن َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن . فَلَمَّ الشَّ

 ًْ ٌِْهْم أَْبَواَب كُّلِ َش ُروا بِِه فَتَْحنَا َعلَ ٍء َحتَّى ذُّكِ

إِذَا فَِرُحوا بَِما أُوتُوا أََخْذنَاهُْم بَْؽتَةً فَِإذَا هُْم 

ُمْبِلسُوَن . فَمُِطَع َدابُِر اْلمَْوِم الَِّذٌَن َظلَُموا 

ِ َرّبِ اْلعَالَِمٌنَ  . (٘ٗ-ٕٗ)األنعام:( َواْلَحْمُد َّلِلَّ

َولَمَْد "ولوله: ) :-رحمه هللا-لال ابن كثٌر 

أَُمٍم ِمْن لَْبِلَن فَؤََخْذنَاهُْم أَْرَسْلنَا إِلَى 

( ٌعنً: الفمر والضٌك فً العٌش، بِاْلبَؤَْساءِ 

اءِ ) رَّ ( وهً األمراض واألسمام َوالضَّ

عُونَ واْلالم، ) ( أي: ٌدعون هللا لَعَلَُّهْم ٌَتََضرَّ

-وٌتضرعون إلٌه وٌخشعون. لال هللا 

عُ: )-تعالى ( وافَلَْواَل إِْذ َجاَءهُم بَؤْسُنَا تََضرَّ

أي: فهبلَّ إذ ابتلٌناهم بذلن تضرعوا إلٌنا 

( أي: َولَِكْن لََسْت لُلُوبُُهمْ وتمسكنوا لدٌنا، )

ٌَْطاُن ما رلّت وال خشعت، ) ٌََّن لَُهُم الشَّ َوَز

( أي: ِمن الشرن والمعاندة َما َكانُوا ٌَْعَملُونَ 

والمعاصً.  

ُروا بِهِ ) ا نَسُوا َما ذُّكِ ه ( أي: أعرضوا عنفَلَمَّ

وتناسوه، وجعلوه وراء ظهورهم.  

ءٍ ) ًْ ٌِْهْم أَْبَواَب كُّلِ َش ( أي: فتحنا فَتَْحنَا َعلَ

علٌهم أبواب الرزق ِمن كل ما ٌختارون، 

وإمبلٌء لهم،  -تعالى-وهذا استدراٌج منه 

َحتَّى إِذَا عٌاذًا باهلل من َمْكِرِه؛ ولهذا لال: )

األوالد ( أي: ِمن األموال وفَِرُحوا بَِما أُوتُوا

( أي: على ؼفلة، أََخْذنَاهُْم بَْؽتَةً واألرزاق، )

( أي: آٌسون من كل فَِإذَا هُْم ُمْبِلسُونَ )

خٌر. 

ًّ عن ابن عباس: الُمْبِلس:  لال الواِلبِ

اْلٌس. 

ولال الحسن البصري: َمن وسَّع هللاُ علٌه 

فلم ٌَر أنه ٌُْمَكُر به؛ فبل رأي له، وَمن لُتَِّر 

ه ٌُْنَظُر له؛ فبل رأي له، ثم علٌه فلم ٌَر أن

ٌِْهْم لرأ: ) ُروا بِِه فَتَْحنَا َعلَ ا نَسُوا َما ذُّكِ فَلَمَّ

ٍء َحتَّى إِذَا فَِرُحوا بَِما أُوتُوا  ًْ أَْبَواَب كُّلِ َش

( لال أََخْذنَاهُْم بَْؽتَةً فَِإذَا هُْم ُمْبِلسُونَ 

الحسن: ُمِكَر بالموم ورّبِ الكعبة؛ أُْعُطوا 

ثم أُِخذُوا. رواه ابن أبً حاتم. حاجتَهم  



ولال لتادة: بَؽََت الموَم أمُر هللا، وما أخذ 

تِهم  هللا لوًما لط إال عند سكرتهم وَؼرَّ

وا باهلل، إنه ال ٌؽتر باهلل  ونعٌمهم؛ فبل تَْؽتَرُّ

إال الموم الفاسمون. رواه ابن أبً حاتم 

أًٌضا.  

ٌِْهمْ ولال مالن عن الزهري: )  فَتَْحنَا َعلَ

ءٍ  ًْ ( لال: رخاء الدنٌا أَْبَواَب كُّلِ َش

وٌُسرها. 

)للُت: بسند فٌه -وروى اإلمام أحمد 

-عن عمبة بن عامر، عن النبً  -ضعؾ(

لال: "إذا رأٌت هللا ٌعطً العبد من  -ملسو هيلع هللا ىلص

ما ٌحب، فإنما هو  -على معاصٌه-الدنٌا 

ا ) -ملسو هيلع هللا ىلص-استدراج، ثم تبل رسول هللا  فَلَمَّ

ٌِْهْم أَْبَواَب كُّلِ  ُروا بِِه فَتَْحنَا َعلَ نَسُوا َما ذُّكِ

ٍء َحتَّى إِذَا فَِرُحوا بَِما أُوتُوا أََخْذنَاهُْم  ًْ َش

(. بَْؽتَةً فَِإذَا هُْم ُمْبِلسُونَ 

صلى -وروى ابن أبً حاتم: أن رسول هللا 

كان ٌمول: إذا أراَد هللاُ  -هللا علٌه وسلم

رزلَُهُم المصَد  -أو نماءً - بموٍم بماءً 

ُ بموٍم التطاًعا؛ فتَح  والعفاَؾ، وإذا أراَد َّللاَّ

َحتَّى إِذَا باَب خٌانٍة، ) -أو فتَح علٌَهم-لَُهم 

فَِرُحوا بَِما أُوتُوا أََخْذنَاهُْم بَْؽتَةً فَِإذَا هُْم 

فَمُِطَع دابُِر اْلمَْوِم الَِّذٌَن ( كما لاَل: )ُمْبِلسُونَ 

ِ َرّبِ اْلعالَِمٌنَ َظلَُموا  . )انتهى((" واْلَحْمُد َّلِلَّ

 فً تؤوٌل لوله: -رحمه هللا-لال ابن جرٌر 

َولَمَْد أَْرَسْلنَا إِلَى أَُمٍم ِمْن لَْبِلَن فَؤََخْذنَاهُْم )

عُونَ  اِء لَعَلَُّهْم ٌَتََضرَّ رَّ (: بِاْلبَؤَْساِء َوالضَّ

متوعًدا لهإالء  -تعالى ذكره-"ٌمول 

َرهم أن ٌسلن العادلٌن ب ه األصناَم، ومحذِّ

سبٌَل َمن  -إن هم تماَدوا فً ضبللهم-بهم 

سلن سبٌلهم ِمن األمم لبلهم، فً تعجٌل هللا 

صلى -عموبته لهم فً الدنٌا، ومخبًرا نبٌَّه 

عن سنته فً الذٌن خلوا  -هللا علٌه وسلم

ِمن لبلهم ِمن األمم على منهاجهم فً 

إِلَى ( ٌا دمحم، )ْلنَاَولَمَْد أَْرسَ تكذٌب الرسل: )

ِمْن لَْبِلَن ( ٌعنً: إلى جماعات ولرون، )أَُممٍ 

( ٌمول: فؤمرناهم فَؤََخْذنَاهُْم بِاْلبَؤَْساءِ 

ونهٌناهم؛ فكذبوا رسلنا، وخالفوا أمرنا 

( بِاْلبَؤَْساءِ ونهٌنا؛ فامتحناهم باالبتبلء، )

وهً شدة الفمر والضٌك فً المعٌشة، 

اءِ ) رَّ ألسمام والعلل العارضة ( وهً اَوالضَّ

عُونَ فً األجسام. ) ( ٌمول: لَعَلَُّهْم ٌَتََضرَّ

، وٌخلصوا  ًّ فعلنا ذلن بهم لٌتضرعوا إل

ًَّ دون  ًّ العبادة، وٌُْفردوا رؼبتهم إل إل

ؼٌري بالتذلل منهم لً بالطاعة، 

ًّ باإلنابة.  واالستكانة منهم إل



وفً الكبلم محذوٌؾ لد استؽنً بما دّل 

َولَمَْد ِمن إظهاره دون لوله: )علٌه الظاهر 

( وإنما أَْرَسْلنَا إِلَى أَُمٍم ِمْن لَْبِلَن فَؤََخْذنَاهُمْ 

كان سبب أخذه إٌاهم تكذٌبهم الرسل، 

وخبلفهم أمَره؛ ال إرسال الرسل إلٌهم؛ وإذ 

كان ذلن كذلن، فمعلوم أن معنى الكبلم: 

سبًل ( رَولَمَْد أَْرَسْلنَا إِلَى أَُمٍم ِمْن لَْبِلنَ )

(. فَؤََخْذنَاهُم بِاْلبَؤَْساءِ فكذبوهم )

و"التضرع": هو "التفعل" من 

"الضراعة"، وهً الذلة والمسكنة. 

عُوا ولوله: ) فَلَْواَل إِْذ َجاَءهُْم بَؤْسُنَا تََضرَّ

ٌَْطاُن َما  َولَِكْن لََسْت لُلُوبُُهْم َوَزٌََّن لَُهُم الشَّ

لكبلم الذي (، هذا أًٌضا من اَكانُوا ٌَْعَملُونَ 

فٌه مترون، استؽنً بداللة الظاهر عن ذكر 

أخبَر عن  -تعالى ذكره-ما تُرن، وذلن أنه 

األمم التً كذّبت رسلها أنه أخذهم بالبؤساء 

فَلَْواَل إِْذ والضراء لٌتضرعوا له، ثم لال: )

عُوا (، ولم ٌخبر عما كان َجاَءهُْم بَؤْسُنَا تََضرَّ

بالبؤساء  منهم من الفعل عند أخذه إٌاهم

َولَمَْد أَْرَسْلنَا إِلَى والضراء. ومعنى الكبلم: )

اِء  رَّ أَُمٍم ِمْن لَْبِلَن فَؤََخْذنَاهُْم بِاْلبَؤَْساِء َوالضَّ

عُونَ  فَلَْواَل إِْذ ( فلم ٌتضرعوا، )لَعَلَُّهْم ٌَتََضرَّ

عُوا ( فَلَْوالَ (، ومعنى: )َجاَءهُْم بَؤْسُنَا تََضرَّ

. فً هذا الموضع: فهبلَّ  

فتؤوٌل الكبلم إذًا: فهبلَّ إذ جاء بؤسنا هإالء 

الذٌن لم ٌتضرعوا -األمم المكذبة رسلَها 

 -عند أْخِذناهم بالبؤساء والضراء

عُوا) ( فاستكانوا لربهم، وخضعوا تََضرَّ

لطاعته؛ فٌصرؾ ربهم عنهم بؤسه، وهو 

( ٌمول: ولكن َولَِكْن لََسْت لُلُْوبُُهمْ عذابه، )

وا على ألاموا على تك ذٌبهم رسلهم، وأصرُّ

ذلن، واستكبروا عن أمر ربهم؛ استهانةً 

بعماب هللا، واستخفافًا بعذابه، ولساوةَ للب 

ٌَْطاُن َما َكانُوا منهم، ) َوَزٌََّن لَُهُم الشَّ

( ٌمول: وحسَّن لهم الشٌطان ما ٌَْعَملُونَ 

كانوا ٌعملون من األعمال التً ٌكرهها هللا 

وٌسخطها منهم. 

ُروا بِِه : )-تعالى- ولوله ا نَُسوا َما ذُّكِ فَلَمَّ

ٍء َحتَّى إِذَا  ًْ ٌِْهْم أَْبَواَب كُّلِ َش فَتَْحنَا َعلَ

فَِرُحوا بَِما أُوتُوا أََخْذنَاهُْم بَْؽتَةً فَِإذَا هُْم 

ا بموله: ) -تعالى ذكره-(: ٌعنً ُمْبِلسُونَ  فَلَمَّ

ُروا بِهِ  بما (: فلما تركوا العمل نَسُوا َما ذُّكِ

أمرناهم به على ألسن رسلنا، وذكر عن 

ُروا بِهِ ابن عباس لوله: ) ا نَسُوا َما ذُّكِ ( فَلمَّ

ٌعنً: تركوا ما ذُكروا به. 

ُروا بِهِ عن ابن جرٌج لوله: ) ( نَُسوا َما ذُّكِ

لال: ما دعاهم هللا إلٌه ورسله أبْوه وردُّوه 

علٌهم. 



ءٍ ) ًْ ٌِْهْم أَْبَواَب كُّلِ َش ( ٌمول: بدلنا فَتَْحنَا َعلَ

مكان البؤساء الرخاء والسعة فً العٌش، 

ومكان الضراء الصحة والسبلمة فً 

األبدان واألجسام؛ استدراًجا منَّا لهم. 

: -تعالى ذكره-وعن مجاهد فً لول هللا 

ءٍ ) ًْ ٌِْهْم أَْبَواَب كُّلِ َش ( لال: رخاء فَتَْحنَا َعلَ

الدنٌا وٌُْسرها على المرون األولى. 

ٌِْهْم أَْبَواَب دة فً لوله: )وعن لتا فَتَْحنَا َعلَ

ءٍ  ًْ ( ٌعنً: الرخاء وسعة الرزق. كُّلِ َش

ٌِْهْم أَْبَواَب كُّلِ وعن السدي لوله: ) فَتَْحنَا َعلَ

ءٍ  ًْ ( ٌمول: من الرزق. َش

استدراًجا منا -وإن معنى ذلن: فتحنا علٌهم 

أبواَب كل ما كنا سددنا علٌهم بابه  -لهم

بالبؤساء والضراء  عند أخذنا إٌاهم

لٌتضرعوا؛ إذ لم ٌتضرعوا، وتركوا أمر 

.-تعالى ذكره-هللا  

وآخر هذا الكبلم مردوٌد على أوله؛ وذلن 

فً موضع آخر من  -تعالى ذكره-كما لال 

ٍ إِال كتابه: ) ًّ َوَما أَْرَسْلنَا فًِ لَْرٌٍَة ِمْن نَبِ

اِء لَعَ  رَّ لَُّهْم أََخْذنَا أَْهلََها بِاْلبَؤَْساِء َوالضَّ

ْلنَا َمَكاَن السٌَِّّبَِة اْلَحَسنَةَ  عُوَن . ثُمَّ بَدَّ رَّ ٌَضَّ

اُء  رَّ َحتَّى َعفَْوا َولَالُوا لَْد َمسَّ آبَاَءنَا الضَّ

ٌَْشعُُرونَ  اُء فَؤََخْذنَاهُْم بَْؽتَةً َوهُْم ال  ( َوالسَّرَّ

، ففتح هللا على الموم الذٌن (9٘-9ٗ)األعراؾ:

نهم نسوا ما ذكرهم، ذكر فً هذه اْلٌة أ

ُروا بِِه فَتَْحنَا بموله: ) ا نَسُوا َما ذُّكِ فَلَمَّ

ءٍ  ًْ ٌِْهْم أَْبَواَب كُّلِ َش ( هو تبدٌله لهم َعلَ

مكاَن السٌبة التً كانوا فٌها فً حال 

امتحانه إٌاهم، من ضٌك العٌش إلى 

الرخاء والسعة، ومن الضر فً األجسام 

ب كل إلى الصحة والعافٌة، وهو فتح أبوا

شًء كان أؼلك بابه علٌهم، مما جرى 

ٌِْهْم أَْبَواَب كُّلِ ذكره لبل لوله: ) فَتَْحنَا َعلَ

ءٍ  ًْ ٌِْهْم أَْبَواَب كُّلِ (، فرّد لوله: )َش فَتَْحنَا َعلَ

ءٍ  ًْ ( علٌه. َش

َحتَّى إِذَا فَِرُحوا بَِما بموله: ) -تعالى-وٌعنً 

( ٌمول: حتى إذا فرح هإالء أُوتُوا

رسلهم بفتحنا علٌهم أبواَب المكذّبون 

السَّعة فً المعٌشة، والصحة فً األجسام. 

( َحتَّى إِذَا فَِرُحوا بَِما أُوتُواوعن السدي: )

ِمن الرزق. 

وعن حماد بن زٌد لال: كان رجل ٌمول: 

رحم هللا رجبًل تبل هذه اْلٌة، ثم فكر فٌها 

َحتَّى إِذَا فَِرُحوا بَِما أُوتُوا ماذا أرٌد بها: )

(. َخْذنَاهُْم بَْؽتَةً أَ 



وعن دمحم بن النضر الحارثً فً لوله: 

( لال: أُمهلوا عشرٌن عاًما.  أََخْذنَاهُْم بَْؽتَةً )

( أََخْذنَاهُْم بَْؽتَةً بموله: ) -تعالى ذكره-وٌعنً 

ون ال  أتٌناهم بالعذاب فجؤة، وهم ؼارُّ

  ٌشعرون أن ذلن كابن، وال هو بهم حالٌّ. 

ى إِذَا فَِرُحوا بَِما أُوتُوا َحتَّ وعن ابن جرٌج: )

( لال: أعجَب ما كانت إلٌهم، أََخْذنَاهُْم بَْؽتَةً 

ها لهم.   وأَؼرَّ

( ٌمول: أخذهم أََخْذنَاهُْم بَْؽتَةً وعن السدي: )

العذاُب بؽتةً. 

( لال: فجؤة أََخْذنَاهُْم بَْؽتَةً وعن مجاهد: )

آمنٌن. 

منمطعة "فَِإذَا هُْم ُمْبِلسُوَن" فإنهم هالكون، 

حججهم، نادمون على ما سلؾ منهم من 

تكذٌبهم رسلَهم. 

( لال: فإذا فَِإذَا هُْم ُمْبِلسُونَ وعن السدي: )

هم مهلكون، متؽٌِّر حالهم. 

( لال: فَِإذَا هُْم ُمْبِلُسونَ عن مجاهد: )

  االكتباب.  

( لال: فَِإذَا هُْم ُمْبِلسُونَ لال ابن زٌد: )

ه الشّر الذي ال "الُمْبِلس": الذي لد نزل ب

ٌدفعه، والمبلس أشد من المستكٌن، ولرأ: 

عُونَ ) (، فََما اْستََكانُوا ِلَربِِّهْم َوَما ٌَتََضرَّ

وكان أول مرة فٌه معاتبة وبمٌة، ولرأ لول 

اِء لَعَلَُّهْم هللا: ) فَؤََخْذنَاهُْم بِاْلبَؤَْساِء َوالضَّرَّ

عُوَن . فَلَْواَل إِْذ َجاَءهُْم بَ  ؤْسُنَا ٌَتََضرَّ

عُوا ٌَْطاُن ( حتى بلػ: )تََضرَّ َوَزٌََّن لَُهُم الشَّ

(، ثم جاء أمٌر لٌس فٌه َما َكانُوا ٌَْعَملُونَ 

َحتَّى إِذَا فَِرُحوا بَِما أُوتُوا بمٌة، ولرأ: )

(، فجاء أمر أََخْذنَاهُْم بَْؽتَةً فَِإذَا هُْم ُمْبِلسُونَ 

لٌس فٌه بمٌة، وكان األّول لو أنهم 

؛ كُشؾ عنهم.تضرعوا 

-وعن عمبة بن عامر لال: لال رسول هللا 

: إذا رأٌَت هللاَ ٌُْعِطً عبَده فً ُدْنٌاه إنَِّما -ملسو هيلع هللا ىلص

ا نَُسوا هُو اْستِْدَراٌج، ثُمَّ تبَل هذه اْلٌة: ) فَلمَّ

ُروا بِهِ  ِ َرّبِ ( إلى لوله: )َما ذُّكِ َواْلَحْمُد َّلِلَّ

(.  اْلعَالَِمٌنَ 

اإلببلس" فً كبلم العرب عند وأصل "

بعضهم: الحزن على الشًء، والندم علٌه. 

وعند بعضهم: انمطاع الحجة، والسكوت 

عند انمطاع الحجة. وعند بعضهم: 

الخشوع. ولالوا: هو المخذول المترون. 

لَه آخرون بمعنى الخشوع، وتْرن أهله  وأوَّ

إٌاه ممًٌما بمكانه، واْلخرون بمعنى الحزن 



ل منه: "أبلس الرجل إببلًسا"، والندم، ٌما

ومنه لٌل إلبلٌس: "إبلٌس".  

( ِ فَمُِطَع َدابُِر اْلمَْوِم الَِّذٌَن َظلَُموا َواْلَحْمُد َّلِلَّ

( لال: فاستُْإِصل الموم الذٌن َرّبِ اْلعَالَِمٌنَ 

َعتَوا على ربهم، وكذّبوا رسله، وخالفوا 

أمره عن آخرهم؛ فلم ٌُتْرن منهم أحٌد إال 

َن بؽتةً إذ جاءهم عذاب هللا.أُْهلِ  

فَمُِطَع َدابُِر اْلمَْوِم الَِّذٌَن عن السدي: )

( ٌمول: لُطع أصل الذٌن ظلموا. َظلَُموا

فَمُِطَع َدابُِر اْلمَْوِم لال ابن زٌد فً لوله: )

( لال: استإصلوا. الَِّذٌَن َظلَُموا

ِ َرّبِ اْلعَالَِمٌنَ ) ( الثناء الكامل َواْلَحْمُد َّلِلَّ

والشكر التام هلل رب العالمٌن، على إنعامه 

على رسله وأهل طاعته بإظهار حججهم 

على َمن خالفهم ِمن أهل الكفر، وتحمٌك 

ِعَداتِهم ما َوعدوهم على كفرهم باهلل 

وتكذٌبهم رسله، ِمن نمم هللا وعاجل عذابه.  

.-إن شاء هللا-ولنا مع هذه اْلٌات ولفات  

  



( 9ٕا )مظاهر المسوة فً مجتمعاتن

( 7آٌات من المرآن فً ذم المسوة )

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

  هللا، أما بعد؛ 

َولَمَْد أَْرَسْلنَا إِلَى أَُمٍم : )-تعالى-فمد لال هللا 

اِء لَعَلَُّهْم  ِمْن لَْبِلَن فَؤََخْذنَاهُْم بِاْلبَؤَْساِء َوالضَّرَّ

عُوَن . فَ  لَْواَل إِْذ َجاَءهُْم بَؤْسُنَا ٌَتََضرَّ

عُوا َولَِكْن لََسْت لُلُوبُُهْم َوَزٌََّن لَُهُم  تََضرَّ

ا نَسُوا َما  ٌَْطاُن َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن . فَلَمَّ الشَّ

ٍء َحتَّى  ًْ ٌِْهْم أَْبَواَب كُّلِ َش ُروا بِِه فَتَْحنَا َعلَ ذُّكِ

ْم بَْؽتَةً فَِإذَا هُْم إِذَا فَِرُحوا بَِما أُوتُوا أََخْذنَاهُ 

ُمْبِلسُوَن . فَمُِطَع َدابُِر اْلمَْوِم الَِّذٌَن َظلَُموا 

ِ َرّبِ اْلعَالَِمٌنَ   .  (٘ٗ-ٕٗ)األنعام:( َواْلَحْمُد َّلِلَّ

وفً هذه اْلٌات فوابد:  

أن دعوة الرسل فً أمٍة ِمن األمم األولى: 

إذا  -سبحانه-ٌحدث معها ابتبلء من هللا 

فوا، وعصوا الرسل، وهذا كذبوا وخال

االبتبلء ٌكون بالفمر الشدٌد وضٌك 

المعٌشة، واألمراض واألسمام والعلل. 

أن هذا األمر بمدرة هللا وتدبٌره  الثانٌة:

وحكمته، فلٌست الحالة االلتصادٌة أو 

الصحٌة متعلمة فمط باألمور الظاهرة ِمن 

للة األموال، أو وجود المٌكروبات 

أسباب ٌمدرها هللا والفٌروسات، بل هذه 

بمدرته، كما أنه المادر على صرفها 

وإزالتها، وفٌروس كورونا ِمن أظهر األدلة 

على ذلن، فهذه البشرٌة وجدت نفسها 

فجؤة أمام فٌروس كان بالتؤكٌد موجوًدا 

ومخلولًا لبل ذلن، ثم بمدرة هللا تطور 

وهاجم مبلٌٌن البشر، وهم عاجزون تماًما 

ءات العزل ال تزٌده أمامه؛ بل إن كل إجرا

م أثره، فهل  إال شدة، وال تولفه وال تحّجِ

عمل الناس ذلن وعرفوا السبب؟! 

أن هذه االبتبلءات بالفمر  الثالثة:

واألمراض وضٌك المعٌشة هً بسبب 

مخالفة الرسل، وعلى لدر درجة المخالفة، 

فالتكذٌب بالرسل واإلصرار على الكفر 

بة والشرن أعظم المخالفة، وهً مستجل

ألشد الببلء، ثم الذنوب والمعاصً دون 

ذلن، ومع ذلن فالناس ٌصرون على تكذٌب 

الرسل ومخالفتهم ومعصٌتهم، وٌنسبون 

األمور دابًما إلى األسباب الطبٌعٌة، كما لال 

َوإِْن ٌََرْوا ِكْسفًا ِمَن السََّماِء : )-تعالى-



، (ٗٗ)الطور:( َسالًِطا ٌَمُولُوا َسَحاٌب َمْركُومٌ 

ا َرأَْوهُ َعاِرًضا عن لوم عاد: ) ولال فَلَمَّ

ُمْستَْمبَِل أَْوِدٌَتِِهْم لَالُوا َهذَا َعاِرٌض ُمْمِطُرنَا 

بَْل هَُو َما اْستَْعَجْلتُْم بِِه ِرٌٌح فٌَِها َعذَاٌب 

، ولال عن لوم فرعون: (ٕٗ)األحماؾ:( أَِلٌمٌ 

نٌَِن َونَْمٍص ) ِمَن  َولَمَْد أََخْذنَا آَل فِْرَعْوَن بِالّسِ

الثََّمَراِت لَعَلَُّهْم ٌَذَّكَُّروَن . فَِإذَا َجاَءتُْهمُ 

اْلَحَسنَةُ لَالُوا لَنَا َهِذِه َوإِْن تُِصْبُهْم َسٌِّبَةٌ 

ٌَطٌََُّّروا بُِموَسى َوَمْن َمعَهُ أاََل إِنََّما َطابُِرهُْم 

ِ َولَِكنَّ أَْكثََرهُْم اَل ٌَْعلَُمونَ  ( ِعْنَد َّللاَّ

 .  (ٖٔٔ-ٖٓٔ)األعراؾ:

أن معنى التضرع المطلوب ِمن  الرابعة:

الناس هو اإلخبلص فً العبادة والطاعة، 

: "فعلنا بهم -رحمه هللا-كما لال ابن جرٌر 

ًَّ وٌخلصوا لً العبادة،  ذلن لٌتضرعوا إل

ًَّ دون ؼٌري بالتذلل  وٌفردوا رؼبتهم إل

 ًَّ منهم لً بالطاعة، واالستكانة منهم إل

  . هى()انتباإلنابة" 

ولٌس مجرد الدعاء مع اإلصرار على 

الكفر والشرن وعبادة ؼٌر هللا وتكذٌب 

الرسل، هو الدعاء المطلوب، والعجب أنن 

ترى فً زماننا َمن ٌكرر مؤساة األمم 

السابمة بالدعوة أن ٌتضرع كل أهل ملة 

إلى إلههم على ملتهم ودٌنهم الباطل، وأن 

ٌدخلوا معهم المسلمٌن فً ذلن، 

مون أن هذه المساواة بٌن الملل وٌتوه

حمها وباطلها مما ٌرفع عن البشرٌة 

ببلءها!  

فهبلَّ أمرتموهم بتصدٌك الرسل وخاتمهم 

، والتصدٌك بالمرآن كبلم هللا وما -ملسو هيلع هللا ىلص-دمحم 

جاء فٌه ِمن توحٌد هللا وتصحٌح اإلٌمان به 

بداًل ِمن زٌادة الكفر بالمساواة بٌن الملل 

لكن -"التعاٌش"، الذي ال ننازع فٌه باسم: 

ال بد أن ٌنصح الناس بترن الكفر؛ ألنه 

؟! -سبب الببلء 

وال بد أن ٌنصحوا بؤن تكذٌب هللا ورسوله 

وكتابه هو سبب شمابهم فً الدنٌا 

واْلخرة؛ وإال لم نكن ناصحٌن للبشرٌة وال 

خٌر أمة أخرجت للناس، فهبلَّ للتم ما 

لُْل ٌَا أٌََُّها أمركم هللا به فً لوله: )

اْلَكافُِروَن . اَل أَْعبُُد َما تَْعبُُدوَن . َواَل أَنتُْم 

ا َعبَدتُّْم .  َعابُِدوَن َما أَْعبُُد . َواَل أَنَا َعابٌِد مَّ

 ًَ َواَل أَنتُْم َعابُِدوَن َما أَْعبُُد . لَكُْم ِدٌنُكُْم َوِل

؟! )الكافرون(( ِدٌنِ 

ًَ دٌن على سبٌل ا لبراءة ِمن لكم دٌنكم ول

دٌنهم؛ ال على سبٌل الرضا بكل ملة 

واإللرار بصحة عبادة ؼٌر هللا وتكذٌب 



الرسل، ثم إنكم شملتم بدعوتكم ملبًل تعتمد 

بؤن البمرة هً اإلله، وأن بوذا هو الرب 

الخالك، وؼٌر ذلن، تعالى هللا عما ٌمولون 

ا كبًٌرا.   علوًّ

أن لسوة الملوب هً سبب  الخامسة:

ن التضرع المطلوب بالتوحٌد امتناعهم ع

واإلخبلص، وطاعة الرسل؛ فؤلسى الخلك 

هم الكفار وإن أظهروا رحمتهم بالبشرٌة، 

والبحث عن دوابها، وتخفٌؾ آالمها؛ ألنهم 

ٌجلبون للبشر الذٌن ٌتبعونهم على الكفر 

والشرن، األلم األبدي والشماء السرمدي؛ 

فوا دٌن األنبٌاء،  وهم لمسوة للوبهم حرَّ

لوا فطرة التوحٌد فاستحموا أشد أنواع وبدَّ 

العموبة! وهم ما ٌرون فً الدنٌا ِمن ببلء 

ما هو إال ذرة صؽٌرة بالنسبة إلى أمر 

اْلخرة!  

فَمن كان رحًٌما بالبشرٌة؛ فلٌنشر لهم دٌن 

الرحمة الذي هو اإلسبلم، ولٌس كما ٌزعم 

َمن ٌمول: "دٌن الحب!" الذي ٌستوي فٌه 

هبان، وبٌت أوثان، كعبة طابؾ، ودٌن ر

ومرتع ؼزالن، كما لال إمامهم ابن عربً! 

َوَما وإنما دٌن الرحمة هو دٌن اإلسبلم )

.  (7ٓٔ)األنبٌاء:( أَْرَسْلنَاَن إاِلَّ َرْحَمةً لِّْلعَالَِمٌنَ 

وهل ٌصح أن نكتم على البشر النصٌحة 

صلى -الواجبة فً وجوب اتباع الرسول 

أن ٌصلوا أو أن نؤمرهم  -هللا علٌه وسلم

صبلتهم إلى لبلتهم الباطلة وعبادتهم 

الباطلة، ونحن نعلم أنهم ٌدعون المسٌح أو 

بوذا أو ؼٌرهما ِمن اْللهة التً ال ٌصح أن 

تُصرؾ لها عبادة من العبادات؟! 

إننا إذا أردنا الرحمة للبشرٌة ِمن آالمها 

فً الدنٌا وفً اْلخرة، فلنعلمهم أن االبتبلء 

، ونعوذ باهلل -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-ل بسبب مخالفة الرسو

من لسوة الملب. 

.-إن شاء هللا-وللحدٌث بمٌة  

  



مظاهر المسوة فً مجتمعاتنا 

( آٌات من المرآن فً ذم ٖٓ)

( 8المسوة )

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

  هللا، أما بعد؛ 

َسْلنَا إِلَى أَُمٍم َولَمَْد أَرْ : )-تعالى-فمد لال هللا 

اِء لَعَلَُّهْم  ِمْن لَْبِلَن فَؤََخْذنَاهُْم بِاْلبَؤَْساِء َوالضَّرَّ

عُوَن . فَلَْواَل إِْذ َجاَءهُْم بَؤْسُنَا  ٌَتََضرَّ

عُوا َولَِكْن لََسْت لُلُوبُُهْم َوَزٌََّن لَُهُم  تََضرَّ

ا نَسُوا  ٌَْطاُن َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن . فَلَمَّ َما الشَّ

ٍء َحتَّى  ًْ ٌِْهْم أَْبَواَب كُّلِ َش ُروا بِِه فَتَْحنَا َعلَ ذُّكِ

إِذَا فَِرُحوا بَِما أُوتُوا أََخْذنَاهُْم بَْؽتَةً فَِإذَا هُْم 

ُمْبِلسُوَن . فَمُِطَع َدابُِر اْلمَْوِم الَِّذٌَن َظلَُموا 

ِ َرّبِ اْلعَالَِمٌن .  (٘ٗ-ٕٗ)األنعام:( َواْلَحْمُد َّلِلَّ

أن الشٌطان ٌدخل إلى  ابدة السادسة:الف

الملوب الماسٌة؛ لٌُحسَّن لها والعها األلٌم 

المر الخبٌث؛ لكً ٌروا طرٌمتهم أحسن 

-طرٌمة فبل ٌؽٌروها، وال ٌتوبوا إلى هللا 

، كما لال سحرة فرعون لبل -تعالى

إِْن َهذَاِن لََساِحَراِن ٌُِرٌَداِن أَْن إٌمانهم: )

ْرِضكُْم بِِسْحِرِهَما َوٌَْذَهبَا ٌُْخِرَجاكُْم ِمْن أَ 

، مع أنها طرٌمة (ٖٙ)طه:( بَِطِرٌمَتِكُُم اْلُمثْلَى

عذاب وشماء فً الدنٌا واْلخرة.  

وال أدري كٌؾ كان ٌحتمل فرعون حاله 

وهو فً هذا الكفر والكبر؛ الذي ٌجعل 

صاحبه فً أتعس األحوال، والحسد الذي 

هر كما ظ -علٌه السبلم-ٌمؤل للبه لموسى 

ٌٌْر ِمْن َهذَا الَِّذي هَُو ) من لوله: أَْم أَنَا َخ

ٌِْه  ًَ َعلَ َمِهٌٌن َواَل ٌََكاُد ٌُبٌُِن . فَلَْواَل أُْلِم

أَْسِوَرةٌ ِمْن ذََهٍب أَْو َجاَء َمَعهُ اْلَمبَلبَِكةُ 

ُمْمتَِرنٌَِن . فَاْستََخؾَّ لَْوَمهُ فَؤََطاعُوُه إِنَُّهْم 

؟! (ٗ٘-ٕ٘)الزخرؾ:( نَ َكانُوا لَْوًما فَاِسِمٌ

وال أدري كٌؾ كان ٌحتمل لومه هذا الذل  

الفظٌع والشماء المرٌع، وهم ٌسمعون 

َما َعِلْمُت لَكُْم ِمْن إِلٍَه ) بشًرا مثلهم ٌمول:

ٌِن  ٌِْري فَؤَْولِْد ِلً ٌَا َهاَماُن َعلَى الّطِ َؼ

فَاْجعَْل ِلً َصْرًحا لَعَلًِّ أَطَِّلُع إِلَى إِلَِه ُموَسى 

، (8ٖ)المصص:( َوإِنًِّ أَلَظُنُّهُ ِمَن اْلَكاِذبٌِنَ 

وٌنفذون وٌبنون الصرح، وٌستمعون وهو 

، (ٕٗ)النازعات:( أَنَا َربُّكُُم اأْلَْعلَىٌمول لهم: )

وٌمرون وٌسمعون وٌطٌعون، وٌسفكون 

الدماء البرٌبة؛ حتى ذبحوا األطفال 

واستحٌوا النساء، وصلبوا السحرة 

صبٌحٍة واحدٍة! ومع بعشرات اْلالؾ فً 

ذلن ٌرون طرٌمتهم ُمثْلَى؟! 



وكذلن لول المشركٌن والكفار ِمن كل أمة 

 :-تعالى-عن طرٌمتهم المنكرة كما لال 

َوَكذَِلَن َما أَْرَسْلنَا ِمْن لَْبِلَن فًِ لَْرٌٍَة ِمْن )

نَِذٌٍر إاِلَّ لَاَل ُمتَْرفُوَها إِنَّا َوَجْدنَا آبَاَءنَا َعلَى 

ٍة وَ  إِنَّا َعلَى آثَاِرِهْم ُمْمتَُدوَن . لَاَل أََولَْو أُمَّ

ٌِْه آبَاَءكُْم لَالُوا  ا َوَجْدتُْم َعلَ ِجبْتُكُْم بِؤَْهَدى ِممَّ

-ٖٕ)الزخرؾ:( إِنَّا بَِما أُْرِسْلتُْم بِِه َكافُِرونَ 

ٕٗ)  .

فوهللا إن حٌاة أكثر العالم الٌوم هً الشماء 

ن باهلل بعٌنه، حٌن ابتعد الناس عن اإلٌما

وتوحٌده إلى اإللحاد والشرن والكفر، 

وتكذٌب األنبٌاء وإنكار اْلخرة؛ مع أن 

المتع التً ٌظنون أنها تسعدهم ِمن: ماٍل، 

وجنٍس، ورٌاسة، وشهرة؛ ال بد أن تنتهً 

بالموت أو المرض أو زوال هذه النعم، لال 

تَّْعنَاهُْم ِسنٌَِن . : )-تعالى-هللا  ٌَْت إِن مَّ أَفََرأَ

ا َكانُوا ٌُوَعُدوَن . َما أَْؼنَى ثُ  مَّ َجاَءهُم مَّ

ا َكانُوا ٌَُمتَّعُونَ  -ٕ٘ٓ)الشعراء:( َعْنُهم مَّ

، ولٌس هذا إال ِمن تزٌٌن الشٌطان (7ٕٓ

لهم أعمالهم، وصدهم عن السبٌل فهم ال 

ٌهتدون. 

فلو نظرَت إلى عُبَّاد البمر وهم ٌسجدون 

 للبمرة، وٌرتمون فً طرٌمها لتدوس علٌهم

وتجرحهم؛ لٌطلبوا البركة فً ذلن، وما 

ٌحصل لهم إال األلم والخٌبة والخسران، 

ولو نظرت لمن ٌعبدون لرًدا ٌركعون له 

وٌسجدون، وٌتمسحون للبركة، ثم 

ٌضربهم المرد على رإوسهم وألفٌتهم!  

ولو رأٌت َمن ٌطلبون الؽفران ِمن أحبارهم 

ورهبانهم؛ فٌركبهم ذلن الراهب كما تُركب 

واب، وٌسٌر راكعًا على ركبتٌه ولدمٌه الد

وٌدٌه، ٌطوؾ به مسافة معٌنة؛ لٌُْؽفََر له 

ذنبُه وخطٌبتُه!  

ولو رأٌت أهل األلحاد وعمى بصٌرتهم، 

وانعدام هدفهم بعد الموت؛ لعلمَت أن كل 

هذا ال ٌمكن أن ٌتم إال بتزٌٌن الشٌطان لهم 

ما كانوا ٌعملون؛ لكً ال ٌفٌموا ِمن الؽفلة 

ب المحنة، والبؤساء والضراء التً عن سب

أصابتهم، فبل ٌملعون عن كفرهم 

ومعاصٌهم. 

ولو نظرت إلى أهل اإلسبلم وهم ٌتابعون 

أهل الكفر فً كثٌٍر ِمن أعمالهم، ولد 

أصابهم ما أصاب ؼٌرهم ِمن المرض 

والوباء، وال ٌزال الظلم فاشًٌا، وال تزال 

المعاصً والفجور مستمرة حتى فً شهر 

وهم ٌرون أنفسهم ٌحسنون  رمضان،

صنعًا، وال ٌفكرون إال فً األسباب الظاهرة 



من العبلجات ودفع الوباء، واإلجراءات 

مع أنه لم ٌندفع بها إلى اْلن بل -الولابٌة 

أفبل نتفكر فً التوبة والمراجعة بدالً  -ٌزٌد

من تزٌٌن الوالع المإلم، الذي فٌه مخالفة 

ا.لشرع هللا؛ حتى ٌرفع هللا ما بن 

إن نسبة التزٌٌن إلى الفابدة السابعة: 

الشٌطان هً نسبة فعل وكسب ووسوسة؛ 

ولٌست ِمْلًكا للملوب أو خلمًا للضبلل فٌها، 

إِنَّ ِعبَاِدي : )-تعالى-فهو ال ٌملكه، لال هللا 

ٌِْهْم سُْلَطاٌن إاِلَّ َمِن اتَّبَعََن ِمَن  ٌَْس لََن َعلَ لَ

ذٌن ٌسلمون ، فهم ال(ٕٗ)الحجر:( اْلؽَاِوٌنَ 

: -تعالى-أنفسهم وٌستجٌبون له، لال 

( َ ًَ اأْلَْمُر إِنَّ َّللاَّ ا لُِض ٌَْطاُن لَمَّ َولَاَل الشَّ

َوَعَدكُْم َوْعَد اْلَحّكِ َوَوَعْدتُكُْم فَؤَْخلَْفتُكُْم َوَما 

ٌْكُْم ِمْن سُْلَطاٍن إاِلَّ أَْن َدَعْوتُكُْم  ًَ َعلَ َكاَن ِل

 تَلُوُموِنً َولُوُموا أَْنفَُسكُْم فَاْستََجْبتُْم ِلً فَبَل 

ًَّ إِنًِّ  َما أَنَا بُِمْصِرِخكُْم َوَما أَْنتُْم بُِمْصِرِخ

َكفَْرُت بَِما أَْشَرْكتُُموِن ِمْن لَْبُل إِنَّ الظَّاِلِمٌَن 

: -تعالى-، ولال (ٕٕ)إبراهٌم:( لَُهْم َعذَاٌب أَِلٌمٌ 

ِ ِمَن فَِإذَا لََرأَْت اْلمُْرآَن فَاْستَِعْذ بِ ) اَّللَّ

ٌَْس لَهُ سُْلَطاٌن َعلَى  ِجٌِم . إِنَّهُ لَ ٌَْطاِن الرَّ الشَّ

الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعلَى َربِِّهْم ٌَتََوكَّلُوَن . إِنََّما 

سُْلَطانُهُ َعلَى الَِّذٌَن ٌَتََولَّْونَهُ َوالَِّذٌَن هُْم بِِه 

. (ٓٓٔ-98)النحل: ( ُمْشِركُونَ 

َواَل تَسُبُّوا ) له:وأما ما ذكره هللا فً لو

َ َعْدًوا  ِ فٌََسُبُّوا َّللاَّ الَِّذٌَن ٌَْدعُوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ٍة َعَملَُهمْ  ٌِْر ِعْلٍم َكذَِلَن َزٌَّنَّا ِلكُّلِ أُمَّ ( بِؽَ

؛ فهذا التزٌٌن ِمن هللا الذي هو (8ٓٔ)األنعام:

خلك الضبلل فً للوبهم ِمن خبلل إرادتهم 

طل وحبهم وعملهم، واختٌارهم للبا

للضبلل، وإعراضهم عن الحك؛ فهذا فٌه 

اإلٌمان بالمدر؛ وهً الدرجة الرابعة ِمن 

درجات اإلٌمان بالمضاء والمدر، وهً خلك 

هللا ألفعال العباد وما ٌجعل فً للوبهم، 

عن  -تعالى-وكذا اإلؼواء المذكور فً لوله 

َواَل فً خطابه لمومه: ) -علٌه السبلم-نوح 

ْصِحً إِْن أََرْدُت أَْن أَْنَصَح لَكُْم إِْن ٌَْنفَعُكُْم نُ 

ٌِْه  ُ ٌُِرٌُد أَْن ٌُْؽِوٌَكُْم هَُو َربُّكُْم َوإِلَ َكاَن َّللاَّ

. (ٖٗ)هود:( تُْرَجعُونَ 

وإن كان لد لال ؼٌر واحد ِمن السلؾ: 

"ٌرٌد أن ٌؽوٌكم: أن ٌهلككم"، وال 

تعارض؛ فإن هبلكهم إنما كان بإؼوابهم 

-والشرن؛ فهلكوا  حتى اختاروا الكفر

. -والعٌاذ باهلل 

رب العالمٌن ٌضع األشٌاء  -سبحانه-وهو 

-فً مواضعها، فهو أعلم بالظالمٌن، وهو 

أعلم بالشاكرٌن؛ ٌضع البذر  -سبحانه

الطٌب فً األرض الطٌبة، وَخلَك اإلٌمان 



فً للوب المإمنٌن الطٌبٌن، وجعل البذر 

الخبٌث فً األرض الخبٌثة، وخلك الكفر 

للوب َمن ٌستحمونه وَمن ٌناسبهم، ولم فً 

؛ إذ لد جعل لهم سمعًا -سبحانه-ٌظلمهم 

وأبصاًرا وأفبدةً، وعمواًل ٌدركون بها، 

وجعل لهم لدرة وإرادة بها تمع أفعالهم، 

وأرسل إلٌهم الرسل، وأنزل علٌهم الكتب؛ 

فبلؽتهم الحجة، وزالت عنهم المعذرة.  

توكلنا، اللهم لن أسلمنا، وبن آمنا، وعلٌن 

ال -وإلٌن أنبنا، وبن خاصمنا، نعوذ بعزتن 

أن تضلنا؛ أنت الحً الذي ال  -إله إال أنت

تموت، والجن واإلنس ٌموتون.  

.-إن شاء هللا-وللحدٌث بمٌة  

  



 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

مظاهر المسوة فً مجتمعاتنا 

( آٌات من المرآن فً ذم ٖٔ)

( 9المسوة )

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

  هللا، أما بعد؛ 

أَْرَسْلنَا إِلَى أَُمٍم َولَمَْد : )-تعالى-فمد لال هللا 

اِء لَعَلَُّهْم  ِمْن لَْبِلَن فَؤََخْذنَاهُْم بِاْلبَؤَْساِء َوالضَّرَّ

عُوَن . فَلَْواَل إِْذ َجاَءهُْم بَؤْسُنَا  ٌَتََضرَّ

عُوا َولَِكْن لََسْت لُلُوبُُهْم َوَزٌََّن لَُهُم  تََضرَّ

ا نَسُ  ٌَْطاُن َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن . فَلَمَّ وا َما الشَّ

ٍء َحتَّى  ًْ ٌِْهْم أَْبَواَب كُّلِ َش ُروا بِِه فَتَْحنَا َعلَ ذُّكِ

إِذَا فَِرُحوا بَِما أُوتُوا أََخْذنَاهُْم بَْؽتَةً فَِإذَا هُْم 

ُمْبِلسُوَن . فَمُِطَع َدابُِر اْلمَْوِم الَِّذٌَن َظلَُموا 

ِ َرّبِ اْلعَالَِمٌنَ    . (٘ٗ-ٕٗ)األنعام:( َواْلَحْمُد َّلِلَّ

إن لسوة الملب تإدي الفابدة الثامنة: 

بالعبد إلى نسٌان ما ذُكر به، وتْرن أمر هللا 

، كما فسَّرها ابن عباس، وابن -سبحانه-

( بمعنى: نَسُواجرٌج، وؼٌر واحد: أنَّ )

تركوا.  



وا : -رحمه هللا-لال المرطبً  "ٌُمال ِلَم ذُمُّ

على النسٌان ولٌس ِمن فعلهم؟ فالجواب: 

روا به؛ نَسُواأن ) ( بمعنى: تركوا ما ذُّكِ

وذلن ألن التارن للشًء إعراًضا عنه لد 

صٌَّره بمنزلة ما لد نسً، كما ٌُمال: تركه 

فً النَّْسً. 

جواب آخر: وهو أنهم تعرضوا للنسٌان 

فجاز الذم لذلن، كما جاز الذم على التعرض 

. )انتهى(وعمابه"  -عز وجل-لسخط هللا 

الكفار ٌتبٌَّن له أنه مع وَمن تؤمل حال 

الترن المستمر واإلعراض الدابم، 

-واالنؽماس فً الشهوات ٌنسى اإلنسان 

أمر التوحٌد واإلٌمان والٌوم  -بالفعل

وال ٌصبح له همٌّ فً الدنٌا إال اْلخر، 

تحصٌل الرؼبات الدنٌبة، واإلرادات 

المنكرة ِمن العلو والفساد، وٌؽفل تماًما 

وما بعده، والجنة  عن التفكر فً الموت

والنار، والحساب والمٌزان والصراط، 

-وٌنسى ما ُخِلك ألجله، كما لال أبو بكر 

: "إن لوًما جعلوا آجالهم -رضً هللا عنه

لؽٌرهم؛ فنهاكم هللا أن تكونوا أمثالهم؛ 

َ فَؤَْنَساهُْم فمال: ) َواَل تَكُونُوا َكالَِّذٌَن نَسُوا َّللاَّ

. (9ٔ)الحشر:( ُم اْلفَاِسمُونَ أَْنفَُسُهْم أُولَبَِن هُ 

فالموالن متبلزمان، وأكثر شعوب العالم ال 

تفهم ما تُذَكَُّر به ِمن الببلٌا والمحن، 

واألمراض واألوببة، وتسلط األعداء 

علٌهم؛ بل ٌستمرون على طرٌمتهم 

-الكفرٌة، وأعمالهم المخالفة لشرع هللا 

تماًما أمر الدٌن ، ونسوا -سبحانه وتعالى

والموت، واْلخرة، والبداٌة والنهاٌة؛ 

فٌعالبهم هللا بفتح الدنٌا علٌهم. 

إن ِمن العموبة التً ٌعالب الفابدة التاسعة: 

هللا بها الكفار والعصاة فتح أبواب الرخاء 

والسعة علٌهم.  

ٌِْهْم "): -رحمه هللا-لال المرطبً  فَتَْحنَا َعلَ

ءٍ  ًْ ( أي: ِمن النعم والخٌرات، أَْبَواَب كُّلِ َش

أي: كثرنا لهم ذلن، والتمدٌر عند أهل 

العربٌة: فتحنا علٌهم أبواب كل شًء كان 

. )انتهى(مؽلمًا عنهم" 

فبعد الفمر صاروا إلى الؽنى، وبعد المرض 

صاروا إلى الصحة، وبعد الضعؾ صاروا 

 -تعالى-إلى الموة، وكل هذا عموبة ِمن هللا 

ٌشعرون؛ بل ٌفرحون بما أوتوا، وهم ال 

وٌنسبونه إلى أنفسهم، فهو فرح العُْجب 

-والؽرور، وهذا هو االستدراج ِمن هللا 

: -سبحانه وتعالى-، لال -سبحانه وتعالى



ٌُْث اَل ٌَْعلَُموَن . َوأُْمِلً ) َسنَْستَْدِرُجُهْم ِمْن َح

ٌِْدي َمتٌِنٌ  . (8ٖٔ-8ٕٔ)األعراؾ( لَُهْم إِنَّ َك

إن مرض العُْجب والفرح العاشرة: الفابدة 

بالنفس ونسبة الفضل إلٌها هو ِمن أمراض 

بة للرسل، ولكل َمن تشبَّه بهم  األمم الُمَكذِّ

عن  -تعالى-نصٌب من عموبتهم، لال هللا 

ْنَساُن ِمْن اإلنسان الجاحد: ) اَل ٌَْسؤَُم اإْلِ

ٌِْر َوإِْن َمسَّهُ الشَّرُّ فٌََبُوٌس لَنُو طٌ . ُدَعاِء اْلَخ

اَء َمسَّتْهُ  َولَبِْن أَذَْلنَاهُ َرْحَمةً ِمنَّا ِمْن بَْعِد َضرَّ

لٌََمُولَنَّ َهذَا ِلً َوَما أَظُنُّ السَّاَعةَ لَابَِمةً 

( َولَبِْن ُرِجْعُت إِلَى َربًِّ ِإنَّ ِلً ِعْنَدهُ لَْلُحْسنَى

.  (ٓ٘-9ٗ)فصلت:

أَنَا ) وكما لال صاحب الجنتٌن لصاحبه:

، ولال (ٖٗ)الكهؾ:( أَْكثَُر ِمنَن َمااًل َوأََعزُّ نَفًَرا

َولَمَْد أََخْذنَا آَل عن آل فرعون: ) -سبحانه-

نٌَِن َونَْمٍص ِمَن الثََّمَراِت لَعَلَُّهْم  فِْرَعْوَن بِالّسِ

لَالُوا لَنَا ٌَذَّكَُّروَن . فَِإذَا َجاَءتُْهُم اْلَحَسنَةُ 

ٌَطٌََُّّروا بُِموَسى  َهِذِه َوإِْن تُِصْبُهْم َسٌِّبَةٌ 

، وكما لال (ٖٔٔ-ٖٓٔ)األعراؾ:( َوَمْن َمعَهُ 

( إِنََّما أُوتٌِتُهُ َعلَى؟ ِعْلٍم ِعْنِديلارون: )

، وهذا النوع ِمن الفرح لٌس (78)المصص:

مجرد فرح السرور باللذة الحاصلة؛ بل هو 

رور، ونسٌان شكر فرح العُْجب والؽ

النعمة، وأنها ِمن عند هللا؛ بل ٌنسبون 

-الخٌر ألنفسهم وجهدهم وعملهم، كما لال 

ٌَْن َما كُْنتُْم تُْشِركُوَن . : )-تعالى ثُمَّ لٌَِل لَُهْم أَ

ِ لَالُوا َضلُّوا َعنَّا بَْل لَْم نَكُْن  ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ٌْبًا َكذَِلَن ٌُِضلُّ  ُ اْلَكافِِرٌَن  نَْدعُو ِمْن لَْبُل َش َّللاَّ

ٌِْر  . ذَِلكُْم بَِما كُنْتُْم تَْفَرُحوَن فًِ اأْلَْرِض بِؽَ

. (7٘-7ٖ)ؼافر:( اْلَحّكِ َوبَِما كُْنتُْم تَْمَرُحونَ 

بة للرسل:  وهذا ِمن أخطر أدواء األمم الُمكذِّ

اإلعجاب بالنفس وتزكٌتها، ومدحها 

والتكبر على الخلك؛ وهً من أمراض 

أَنَا ا حٌن زكَّى نفسه ولال: )إبلٌس أٌضً 

ْنهُ َخلَْمتَنًِ ِمن نَّاٍر َوَخلَْمتَهُ ِمن ِطٌنٍ  ٌٌْر ّمِ ( َخ

، فؤبى واستكبر وكان من (ٕٔ)األعراؾ:

الكافرٌن؛ فبل بد من الحذر ِمن نسبة الفضل 

إلى النفس وتزكٌتها واإلعجاب بها؛ فإن 

ذلن من أعظم المهلكات. 

إن االستمرار على  الفابدة الحادٌة عشرة:

مع سعة الرزق وصحة -الكفر وعدم الشكر 

ٌظل بهم إلى أن ٌؤتٌهم  -البدن ومتع الدنٌا

العذاب بؽتة وهم ال ٌشعرون، وٌُمطع 

دابرهم وأصلهم، والحمد هلل رب العالمٌن؛ 

ككل األمم التً لد سادت ثم بادت وجعلهم 

هللا أحادٌث. 



فبل تستبعدوا على األمم التً لد ترونها 

، -عز وجل-لوٌة فً أزمنتنا أن ٌهلكهم هللا 

وإن مجتمعاتهم هً مجتمعات هشة توشن 

أن تنهار فجؤة ألسباٍب ِمن داخلها؛ فضبًل 

ا ٌعده هللا  ِمن خارجهم، فاهلل  -عز وجل-عمَّ

عز -ٌهلكهم بمدرته  -سبحانه وتعالى-

، وهو الماهر فوق عباده. -وجل 

وهذا كما هو فً مجموع األمم كذلن فً 

آحاد الناس؛ فكل واحد ٌؤتٌه الموت بؽتة؛ 

فٌهلن الكافر وٌٌؤس فهو ُمْبِلس.  

"المبلس: : -رحمه هللا-لال المرطبً 

الباهت الحزٌن، اْلٌس من الخٌر؛ الذي ال 

ٌحٌر جوابًا لشدة ما نزل به من سوء 

)انتهى الحال، ومن ذلن اشتك اسم إبلٌس" 

. باختصاٍر(

(: ا هُْم ُمْبِلسُونَ فَِإذَ فهذه األمم لد أبلست: )

ٌابسون ِمن كل خٌر، لُطع دابرهم وأصلهم، 

وانتهى أمرهم، ونحن نرى آثارهم تدل 

على شدة تمكنهم حٌن بنوا أهرامات، 

وحفروا فً الجبال بٌوتًا، واتخذوا المعابد 

والتماثٌل التً بمٌت آالؾ السنٌن، فسبحان 

هللا! لد لطع هللا دابرهم بعد الُملن 

والسلطان. 

إن اْلٌة دالة على الفابدة الثانٌة عشرة: 

عالبة الظلم؛ وهً وإن كانت نزلت فً 

أصحاب الظلم األكبر وهم المشركون؛ إال 

أن ذكرهم بوصؾ الظلم؛ لٌعلم الناس أن 

له نصٌب ِمن سوء  -بحسب ظلمه-كل ظالم 

العالبة ولطع الدابر؛ بحسب ما تشبه 

بالظالمٌن أنفسهم الظلم األكبر.  

"وتضمنت هذه : -رحمه هللا-رطبً لال الم

اْلٌة الحجة على وجوب ترن الظلم؛ لما 

ٌُْعِمب من لطع الدابر إلى العذاب الدابم، مع 

استحماق الماطع الحمد ِمن كل حامٍد" 

. )انتهى(

والحمد هلل رب العالمٌن. 

  



مظاهر المسوة فً مجتمعاتنا 

( آٌات من المرآن فً ذم ٕٖ)

)ٓٔ المسوة )

كتبه/ ٌاسر برهامً  

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

  هللا، أما بعد؛ 

فً سورة الحج:  -عز وجل-فمد لال هللا 

( ٍ ًّ َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن لَْبِلَن ِمْن َرسُوٍل َواَل نَبِ

ٌَْطاُن فًِ أُْمنٌَِّتِِه  إاِلَّ إِذَا تََمنَّى أَْلمَى الشَّ

ٌَْطاُن ثُ  ُ َما ٌُْلِمً الشَّ ُ فٌََْنَسُخ َّللاَّ مَّ ٌُْحِكُم َّللاَّ

ُ َعِلٌٌم َحِكٌٌم . ِلٌَْجعََل َما ٌُْلِمً  آٌَاتِِه َوَّللاَّ

ٌَْطاُن فِتْنَةً ِللَِّذٌَن فًِ لُلُوبِِهْم َمَرٌض  الشَّ

َواْلمَاِسٌَِة لُلُوبُُهْم َوِإنَّ الظَّاِلِمٌَن لَِفً ِشمَاٍق 

هُ اْلَحكُّ بَِعٌٍد . َوِلٌَْعلََم الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِعْلَم أَنَّ 

ِمْن َربَِّن فٌَُْإِمنُوا بِِه فَتُْخبَِت لَهُ لُلُوبُُهْم َوإِنَّ 

َ لََهاِد الَِّذٌَن آَمنُوا إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم .  َّللاَّ

َواَل ٌََزاُل الَِّذٌَن َكفَُروا فًِ ِمْرٌٍَة ِمْنهُ َحتَّى 

اُب ٌَْوٍم تَؤْتٌَُِهُم السَّاَعةُ بَْؽتَةً أَْو ٌَؤْتٌَُِهْم َعذَ 

. (٘٘-ٕ٘)الحج:( َعِمٌمٍ 

"لَْد ذََكَر َكثٌٌِر  :-رحمه هللا-لال ابن كثٌر 

ةَ الؽََرانٌك، َوَما  ِرٌَن َهاهُنَا لِصَّ ِمَن اْلُمفَّسِ

َكاَن ِمْن ُرُجوعِ َكثٌٍِر ِمَن اْلُمَهاِجَرِة إِلَى 

ٌٍْش أَْرِض اْلَحبََشِة؛ َظنًا  ِمْنُهْم أَنَّ ُمْشِرِكً لَُر

لَْد أَْسلَُموا، َولَِكنََّها ِمْن طُُرٍق كُلَُّها ُمْرَسلَةٌ، 

َولَْم أََرَها مسندةً ِمن وجٍه صحٌحٍ، وهللا 

أعلم.  

روى اْبُن أَبًِ َحاتٍِم بسنده َعْن َسِعٌِد بِن 

 ِ ٌْر، لَاَل: لََرأَ َرسُوُل َّللاَّ َمكَّةَ بِ  -ملسو هيلع هللا ىلص-ُجبَ

ا بَلََػ َهذَا اْلَمْوِضَع: ) ٌْتُمُ "النَّْجَم"، فَلَمَّ َ أَفََرأ

ى . َوَمنَاةَ الثَّالِثَةَ اأْلُْخَرى َت َواْلعُزَّ ( البلَّ

ٌَْطاُن َعلَى (ٕٓ-9ٔ)النجم: ، لَاَل: فَؤَْلمَى الشَّ

َوإِنَّ ِلَسانِِه: "تِْلَن الؽََرانٌك اْلعُلَى. 

َشفَاَعتَُهنَّ تُْرتََجى"، لَالُوا: َما ذََكَر آلَهتنا 

 ُ ٌٍْر لَْبَل اْلٌَْوِم؛ فسَجَد َوَسَجُدوا، فَؤَْنَزَل َّللاَّ بَِخ

َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن َهِذِه اْْلٌَةُ: ) -َعزَّ َوَجلَّ -

ٍ إاِلَّ إِذَا تََمنَّى أَْلمَى  ًّ ِب لَْبِلَن ِمْن َرسُوٍل َواَل نَ

ُ َما ٌُْلِمً الشَّ  ٌَْطاُن فًِ أُْمنٌَِّتِِه فٌََْنَسُخ َّللاَّ

ُ َعِلٌٌم  ُ آٌَاتِِه َوَّللاَّ ٌَْطاُن ثُمَّ ٌُْحِكُم َّللاَّ الشَّ

(.  َحِكٌمٌ 

َرَواهُ اْبُن َجِرٌٍر بِنَْحَوهُ َوهَُو ُمْرَسٌل، َولَْد 

اُر فًِ ُمْسنَِدِه َعِن اْبِن َعبَّاٍس  -َرَواهُ اْلبَزَّ

ًَّ  -ُب الشَّنُّ فًِ اْلَحِدٌثِ فٌَِما أَْحسَ  -أَنَّ النَّبِ

لََرأَ بَِمكَّةَ سُوَرةَ "النَّْجِم"، َحتَّى انتََهى  -ملسو هيلع هللا ىلص

ىإِلَى: ) َت َواْلعُزَّ ٌْتُُم البلَّ (، َوذََكَر بَِمٌَّتَهُ. أَفََرأَ

اُر: اَل نعلمه ٌُْرَوى ُمتَِّصبًل إِالَّ  ثُمَّ لَاَل اْلبَزَّ



َد بَِوْصِلِه أَُمٌَّةُ ْبُن َخاِلٍد،  بَِهذَا ْسنَاِد، تَفَرَّ اإْلِ

َوهَُو ثِمَةٌ َمْشُهوٌر". 

.-رحمه هللا-ضعفه الشٌخ األلبانً  للُت: 

"َوإِنََّما ٌُروى  :-رحمه هللا-لال ابن كثٌر 

ِ، َعْن أَبًِ َصاِلحٍ،  ًّ َعِن َهذَا ِمْن َطِرٌِك اْلَكْلبِ

اْبِن َعبَّاٍس، ثُمَّ َرَواهُ اْبُن أَبًِ َحاتٍِم، َعْن أَبًِ 

ّيِ، ُمْرَسبًل. َوَكذَا َرَواهُ  اْلعَاِلٌَِة، َوَعِن السُّّدِ

 ،ِ ًّ ِد ْبِن َكْعٍب اْلمَُرِظ اْبُن َجِرٌٍر، َعْن ُمَحمَّ

ًٌْضا.   ٌٍْس، ُمْرَسبًل أَ ِد ْبِن لَ َوُمَحمَّ

ًُّ َولَاَل لَتَاَدةُ: َكاَن ال ٌَُصلًِّ ِعْنَد  -ملسو هيلع هللا ىلص-نَّبِ

ٌَْطاُن َعلَى  اْلَممَاِم إِْذ نَعَس، فَؤَْلمَى الشَّ

ِلَسانِه: "َوإِنَّ َشفَاَعتََها لَتُْرتََجى. َوإِنََّها لََمَع 

اْلؽََرانٌِِك اْلعُلَى"، فََحِفَظَها اْلُمْشِركُوَن. 

ًَّ َّللاَِّ  ٌَْطاُن أَنَّ نَبِ  لَْد لََرأََها، َوأَْجَرى الشَّ

( :ُ َوَما أَْرَسْلنَا فَزلَّت بَِها أَْلِسنَتُُهْم، فَؤَْنَزَل َّللاَّ

ٍ إاِل إِذَا تََمنَّى ًّ ( ِمْن لَْبِلَن ِمْن َرُسوٍل َوال نَبِ

ٌَْطاَن.  ُ الشَّ اْْلٌَةَ، فَدَحَر َّللاَّ

َعِن اْبِن  -وذكر السند-ثُمَّ لَاَل اْبُن أَبًِ َحاتٍِم 

َل: أُْنِزلَْت سُوَرةُ النَّْجِم، َوَكاَن ِشَهاٍب لَا

ُجُل  اْلُمْشِركُوَن ٌَمُولُوَن: لَْو َكاَن َهذَا الرَّ

ٌٍْر أَْلَرْرنَاهُ َوأَْصَحابَهُ، َولَِكنَّهُ  ٌَْذكُُر آِلَهتَنَا بَِخ

اَل ٌَْذكُُر َمْن َخالََؾ ِدٌنَهُ ِمَن اْلٌَُهوِد 

آِلَهتَنَا ِمَن الشَّتِْم َوالنََّصاَرى بِِمثِْل الَِّذي ٌَْذكُُر 

  . َوالشَّّرِ

 ِ ٌِْه َما نَالَهُ  -ملسو هيلع هللا ىلص-َوَكاَن َرسُوُل َّللاَّ لَِد اْشتَدَّ َعلَ

َوأَْصَحابَهُ ِمْن أَذَاهُْم َوتَْكِذٌبِِهْم، َوأَْحَزنَهُ 

ا أَْنَزَل هللا  َضبَللُُهْم، فََكاَن ٌَتََمنَّى هُداهم، فَلَمَّ

ى " لَاَل: )سورة "النَّْجمِ  ٌْتُُم البلَت َواْلعُزَّ أَفََرأَ

. َوَمنَاَة الثَّاِلثَةَ األْخَرى. أَلَكُُم الذََّكُر َولَهُ 

ٌَْطاُن ِعْنَدَها َكِلَماٍت ِحٌَن األْنثَى ( أَْلمَى الشَّ

ُ الطََّواِؼٌَت، فَمَاَل: "َوإِنَُّهنَّ لَُهنَّ  ذََكَر َّللاَّ

ًَ الَّتًِ اْلؽََرانٌُِك اْلعُلَى، َوإِنَّ شَ  فَاَعتَُهنَّ لَِه

ٌَْطاِن  تُْرتََجى"، َوَكاَن ذَِلَن ِمْن َسْجعِ الشَّ

َوفِتْنَتِِه، فََولَعَْت َهاتَاِن اْلَكِلَمتَاِن فًِ لَْلِب كُّلِ 

ُمْشِرٍن بَِمكَّةَ، َوَزلَّْت بَِها أَْلِسنَتُُهْم، َوتَبَاَشُروا 

ًدا، لَْد رَ  َجَع إِلَى ِدٌنِِه بَِها، َولَالُوا: إِنَّ ُمَحمَّ

 ِ ا بَلََػ َرُسوُل َّللاَّ ِل، َوِدٌِن لَْوِمِه، فَلَمَّ -اأْلَوَّ

آِخَر النَّْجِم، َسَجَد َوَسَجَد كُلُّ َمْن َحَضَرُه  -ملسو هيلع هللا ىلص

ٌَْر أَنَّ اْلَوِلٌَد ْبَن  ِمْن ُمْسِلٍم أَْو ُمْشِرٍن، َؼ

َع ملء َكفِِّه اْلُمِؽٌَرِة َكاَن َرُجبًل َكبًٌِرا، فََرفَ 

ٌِْه. فَعَِجَب اْلفَِرٌمَاِن ِكبَلُهَما  تَُرابًا فََسَجَد َعلَ

ِمْن َجَماَعتِِهْم فًِ السُُّجوِد، ِلسُُجوِد َرسُوِل 

 ِ ا اْلُمْسِلُموَن فَعَِجبُوا ِلسُُجوِد -ملسو هيلع هللا ىلص-َّللاَّ ، فَؤَمَّ

ٌِْر إٌَِماٍن َوالَ  ٌَِمٌٍن،  اْلُمْشِرِكٌَن َمعَُهْم َعلَى َؼ

َولَْم ٌَكُِن اْلُمْسِلُموَن َسِمعُوا الذي أَْلمَى 

ٌَْطاُن فًِ َمَساِمعِ اْلُمْشِرِكٌَن؛ فَاْطَمؤَنَّْت  الشَّ



أَْنفُسُُهْم ِلَما أَْلمَى الشٌطاُن فًِ أُْمنٌَِِّة َرسُوِل 

 ِ ٌَْطاُن أَنَّ َرسُوَل -ملسو هيلع هللا ىلص-َّللاَّ ثَُهْم بِِه الشَّ ، َوَحدَّ

لَْد لََرأََها فًِ السُّوَرِة، فََسَجُدوا  -ملسو هيلع هللا ىلص- َّللاَِّ 

ِلتَْعِظٌِم آِلَهتِِهْم، فَفََشْت تِْلَن اْلَكِلَمةُ فًِ 

ٌَْطاُن، َحتَّى بَلَؽَْت  النَّاِس، َوأَْظَهَرَها الشَّ

أَْرَض اْلَحبََشِة َوَمْن بَِها ِمَن اْلُمْسِلِمٌَن، 

ثُوا أَنَّ عُثَْماَن ْبَن َمْظعُو ٍن َوأَْصَحابَهُ، َوتََحدَّ

أَْهَل َمكَّةَ لَْد أَْسلَُموا كُلُُّهْم، َوَصلُّوا َمَع 

 ِ ، َوبَلَؽَُهْم سُُجوُد اْلَوِلٌِد ْبِن -ملسو هيلع هللا ىلص-َرسُوِل َّللاَّ

ثوا أَنَّ  اْلُمِؽٌَرِة َعلَى التَُّراِب َعلَى َكفِِّه، وُحّدِ

وا بَِمكََّة فَؤَْلبَلُوا ِسَراًعا َولَْد اْلُمْسِلِمٌَن لَْد أَِمنُ 

 ُ ٌَْطاُن، َوأَْحَكَم َّللاَّ ُ َما أَْلمَى الشَّ نََسَخ َّللاَّ

: -تَعَالَى-آٌَاتِِه، َوَحِفَظهُ ِمَن اْلِفْرٌَِة، َولَاَل 

( ٍ ًّ َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن لَْبِلَن ِمْن َرسُوٍل َواَل نَبِ

ٌَْطاُن فًِ أُْمنٌَِّتِِه إاِلَّ إِذَا تََمنَّى أَْلمَى الشَّ 

 ُ ٌَْطاُن ثُمَّ ٌُْحِكُم َّللاَّ ُ َما ٌُْلِمً الشَّ فٌََْنَسُخ َّللاَّ

ُ َعِلٌٌم َحِكٌٌم . ِلٌَْجعََل َما ٌُْلِمً  آٌَاتِِه َوَّللاَّ

ٌَْطاُن فِتْنَةً ِللَِّذٌَن فًِ لُلُوبِِهْم َمَرٌض  الشَّ

َن لَِفً ِشمَاٍق َواْلمَاِسٌَِة لُلُوبُُهْم َوِإنَّ الظَّاِلِمٌ

أَهُ ِمْن بَِعٌدٍ  ِ لََضاَءهُ، َوَبرَّ ا بٌَََّن َّللاَّ (، فَلَمَّ

ٌَْطاِن، انمَلََب اْلُمْشِركُوَن بَِضبَلِلتِهْم  َسْجعِ الشَّ

ٌِْهْم،  َوَعَداَوتِِهُم اْلُمْسِلِمٌَن، َواْشتَدُّوا َعلَ

ًٌْضا ُمْرَسٌل.  َوَهذَا أَ

ْهِرّيِ، َعْن  َوفًِ تَْفِسٌِر اْبِن َجِرٌٍر َعنِ  الزُّ

ْحَمِن ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن  أَبًِ بَْكِر ْبِن َعْبِد الرَّ

ِهَشاٍم، نَْحَوهُ. َولَْد َرَواهُ اْلحافظ أَبُو بَْكٍر 

ِة" فَلَْم ٌَُجْز  ًُّ فًِ ِكتَابِِه "َداَلبِِل النُّبُوَّ ٌَْهِم اْلبَ

بِِه ُموَسى ْبَن عُْمبَةَ". 

لُْلُت: َولَْد ": -رحمه هللا-لال ابن كثٌر 

ٌَرِة بِنَْحٍو  ُد ْبُن إِْسَحاَق فًِ الّسِ ذََكَرَها ُمَحمَّ

 ُ ِمْن َهذَا، َوكُلَُّها ُمْرَسبَلٌت َوُمْنمَِطعَاٌت، فَاَّللَّ

أَْعلَُم. َولَْد َسالََها اْلبَؽَِويُّ فًِ تَْفِسٌِرِه 

ِد ْبِن  َمْجُموَعًة ِمْن َكبَلِم اْبِن َعبَّاٍس، َوُمَحمَّ

ٌِْرِهَما بِنَْحٍو ِمْن ذَِلَن، ثُمَّ  َكْعبٍ  ، َوَؼ ًّ المَُرِظ

ٌَْؾ َولََع ِمثُْل َهذَا َمَع  َسؤََل َهاهُنَا سَُإااًل؛ َك

ِ ِلَرسُوِلِه  -اْلِعْصَمِة اْلَمْضُمونَِة ِمَن َّللاَّ

ٌْهِ  ِ َوَسبَلُمهُ َعلَ ؟ ثُمَّ َحَكى أَْجِوبَة -َصلََواُت َّللاَّ

ٌَْطاَن أَْولََع َعِن النَّاِس، ِمْن أَْلَطفِ  َها: أَنَّ الشَّ

فًِ َمَساِمِع اْلُمْشِرِكٌَن ذَِلَن، فَتََوهَُّموا أَنَّهُ 

 ِ ٌَْس كذلن فً -ملسو هيلع هللا ىلص-َصَدَر َعْن َرسُوِل َّللاَّ ، َولَ

نفس األمر؛ بل إنما َكاَن ِمْن َصنٌِِع 

ْحَمِن  ٌَْطاِن اَل عن َرسُوِل الرَّ صلى هللا -الشَّ

ُ أَْعلَُم.-معلٌه وسل     ، َوَّللاَّ

َعْت أَْجِوبَةُ اْلُمتََكلِِّمٌَن َعْن َهذَا  َوَهَكذَا تَنَوَّ

َض اْلمَاِضً ِعٌَاٌض  تِِه، َولَْد تَعَرَّ بِتَْمِدٌِر ِصحَّ

فَاِء" ِلَهذَا،  -َرِحَمهُ َّللاَّ - فًِ ِكتَاِب "الّشِ

َوأََجاَب بَِما َحاِصلُهُ، أنها كذلن لثبوتها. 



ٌَْطاُن فًِ َولَْولُهُ: ) إاِل إِذَا تََمنَّى أَْلمَى الشَّ

-(، َهذَا فٌِِه تَْسِلٌَةٌ من هللا لرسولهُ أُْمنٌَِّتِهِ 

ٌْهِ  ِ َوَسبَلُمهُ َعلَ ٌَْدنّن -َصلََواُت َّللاَّ ، أَْي: اَل ٌَه

ذَِلَن، فَمَْد أََصاَب ِمثَْل َهذَا َمْن لَْبلََن ِمَن 

َواأْلَْنبٌَِاِء.اْلُمْرَسِلٌَن  

: لَاَل اْبُن َعبَّاٍس: ) ( فًِ أُْمنٌَِّتِهِ لَاَل اْلبَُخاِريُّ

ٌَْطاُن فًِ َحِدٌثِِه، فٌَُْبِطُل  إِذَا َحدََّث أَْلمَى الشَّ

ُ آٌَاتِِه.  ٌَْطاُن ثم ٌَُْحِكُم َّللاَّ ُ َما ٌُْلِمً الشَّ َّللاَّ

ًُّ ْبُن أَبًِ َطْلَحةَ، َعِن اْبِن َعبَّ  اٍس: لَاَل َعِل

ٌَْطاُن فًِ أُْمنٌَِّتِهِ ) (، ٌَمُوُل: إِذَا تََمنَّى أَْلمَى الشَّ

ٌَْطاُن فًِ َحِدٌثِِه.  إِذَا َحدََّث أَْلمَى الشَّ

( ٌَْعِنً: إِذَا لَاَل. إِذَا تََمنَّىَولَاَل ُمَجاِهٌد: )

ًَّ (: لَِراَءتُهُ، )أُْمنٌَِّتِهِ َوٌُمَاُل: ) ( إِال أََمانِ

ٌَمُرأوَن َواَل ٌَْكتُبُوَن. )اْلبَمََرِة: ؟؟( 

ِرٌَن لَالُوا: َمْعنَى  : َوأَْكثَُر اْلُمفَّسِ لَاَل اْلبَؽَِويُّ

ِ، تََمنَّىلَْوِلِه: ) ( أَْي: تبََل َولََرأَ ِكتَاَب َّللاَّ

ٌَْطاُن فًِ أُْمنٌَِّتِهِ ) ( أَْي: فًِ تِبَلَوتِِه، أَْلمَى الشَّ

تَِل:لَاَل الشَّاِعُر فًِ عُثَْماَن ِحٌَن لُ  

َل  ِ أَوَّ تـَـمـَنّى كـتَـاَب َّللاَّ

ٌْلة  وآخَرها اللَى ُحَماَم               لَ

الَممَادٌرِ  

اُن: ) (: إِذَا تبََل. إِذَا تََمنَّىَولَاَل الضَّحَّ

لَاَل اْبُن َجِرٌٍر: َهذَا اْلمَْوُل أَْشبَهُ بِتَؤِْوٌِل 

اْلَكبَلِم. 

ُ َما ٌُ َولَْولُهُ: ) ٌَْطانُ فٌََْنَسُخ َّللاَّ (، ْلِمً الشَّ

ْفُع.  َزالَةُ َوالرَّ َحِمٌمَةُ النَّْسخِ لُؽَةً: اإْلِ

ًُّ ْبُن أَبًِ َطْلَحةَ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس:  لَاَل َعِل

 ُ َما أَْلمَى  -سُْبَحانَهُ َوتَعَالَى-أَْي فٌَُْبِطُل َّللاَّ

ٌَْطاُن.  الشَّ

اُن: نََسَخ ِجْبِرٌُل  ما  -بِؤَْمِر هللا-َولَاَل الضَّحَّ

ألمى الشٌطان، وأحكم هللا آٌاته. 

ُ َعِلٌمٌ َولَْولُهُ: ) (، أَْي: بَِما ٌَكُوُن ِمَن َوَّللاَّ

ٌِْه َخافٌَِةٌ.   اأْلُُموِر َواْلَحَواِدِث، اَل تَْخفَى َعلَ

( أَْي: فًِ تَْمِدٌِرِه َوَخْلِمِه َوأَْمِرِه، لَهُ َحِكٌمٌ )

ةُ ا ةُ َواْلُحجَّ ْلبَاِلؽَةُ؛ َوِلَهذَا لَاَل: اْلِحْكَمةُ التَّامَّ

ٌَْطاُن فِتْنًَة ِللَِّذٌَن فًِ ) ِلٌَْجعََل َما ٌُْلِمً الشَّ

( أَْي: َشنٌّ َوِشْرٌن َوكُْفٌر لُلُوبِِهْم َمَرضٌ 

َونِفَاٌق، َكاْلُمْشِرِكٌَن ِحٌَن فَِرُحوا بِذَِلَن، 

َواْعتَمَُدوا أَنَّهُ َصِحٌٌح من عند هللا، َوإِنََّما 

الشٌطان. َكاَن من 



ٌْجٍ: ) ( ِللَِّذٌَن فًِ لُلُوبِِهْم َمَرضٌ لَاَل اْبُن ُجَر

(: َواْلمَاِسٌَِة لُلُوبُُهمْ هُُم: اْلُمنَافِمُوَن، )

اْلُمْشِركُوَن. 

َولَاَل ُممَاتُِل ْبُن َحٌَّاَن: هُُم اْلٌَُهوُد. 

( أَْي: فًِ َوإِنَّ الظَّاِلِمٌَن لَِفً ِشمَاٍق بَِعٌدٍ )

َضبَلٍل َوُمَخالَفٍَة َوِعنَاٍد بَِعٌٍد، أَْي: ِمَن اْلَحّكِ 

َواِب".  َوالصَّ

.-إن شاء هللا-وللحدٌث بمٌة  

  



مظاهر المسوة فً مجتمعاتنا 

( آٌات من المرآن فً ذم ٖٖ)

( ٔٔالمسوة )

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

  هللا، أما بعد؛ 

َوِلٌَْعلََم الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِعْلَم : )-تعالى-لال هللا 

 . (ٗ٘)الحج:( أَنَّهُ اْلَحكُّ ِمْن َربَِّن فٌَُْإِمنُوا بِهِ 

"أَْي: َوِلٌَْعلََم الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِعْلَم النَّافَِع الَِّذي 

ٌَْن اْلَحّكِ َواْلبَاِطِل، اْلُمْإِمنُوَن  لُوَن بِِه بَ ٌُفَّرِ

ٌَْن هَُو اْلَحكُّ  ٌْنَاهُ إِلَ ِ َوَرسُوِلِه، أَنَّ َما أَْوَح بِاَّللَّ

َوَحَرَسهُ  ِمْن َرّبَِن، الَِّذي أَْنَزلَهُ بِِعْلِمِه َوِحْفِظهِ 

ٌُْرهُ، َبْل ُهَو ِكتَاٌب عزٌز، ) اَل أَْن ٌَْختَِلَط بِِه َؼ

ٌِْه َوال ِمْن َخْلِفِه  ٌِْن ٌََد ٌَؤْتٌِِه اْلبَاِطُل ِمْن بَ

. (ٕٗ)فصلت:( تَنزٌٌل ِمْن َحِكٌٍم َحِمٌدٍ 

لُوهُ َوٌَْنمَاُدوا فٌَُْإِمنُوا بِهِ َولَْولُهُ: ) ( أَْي: ٌَُصّدِ

، لَهُ لُلُوبُُهمْ  فَتُْخبِتَ لَهُ، ) ( أَْي: تَْخَضُع َوتَِذلُّ

َ لََهاِد الَِّذٌَن آَمنُوا إِلَى ِصَراٍط ) َوإِنَّ َّللاَّ

ا فًِ ُمْستَِمٌمٍ  ْنٌَا َواْْلِخَرِة، أَمَّ ( أَْي: فًِ الدُّ

ْنٌَا فٌَُْرِشُدهُْم إِلَى اْلَحّكِ َواتِّبَاِعِه،  الدُّ

َواْجتِنَابِِه، َوفًِ  َوٌَُوفِّمُُهْم ِلُمَخالَفَِة اْلبَاِطلِ 

َراِط اْلُمْستَِمٌِم، اْلُموِصِل  ٌَْهِدٌِهْم الّصِ اْْلِخَرِة 

إِلَى َدَرَجاِت اْلَجنَّاِت، َوٌَُزْحِزُحُهْم َعِن 

)انتهى من كبلم ابن اْلعَذَاِب اأْلَِلٌِم َوالدََّرَكاِت 

.  كثٌر(

فً "نصب  -رحمه هللا-لال الشٌخ األلبانً 

الؽرانٌك" بعد أن  المنجنٌك لنسؾ لصة

بٌَّن ضعؾ جمٌع أسانٌد هذه المصة، نالبًل 

بعد أن  -رحمه هللا-كبلم أبً بكر بن العربً 

ذكر سبب نزول آٌة الحج التً ذكرناها 

ُملخًصا ِمن الرواٌات التً أوردناها: 

ُ أَْفبَِدتكُْم بِنُوِر هَُداهُ، َوٌَسََّر  "اْعلَُموا أَنَاَر َّللاَّ

لتَّْوِحٌِد َوَمْؽَزاُه أَنَّ اْلُهَدى هَُدى لَكُْم َمْمِصَد ا

ٌََشاُء،  ُل بِِه َعلَى َمْن  ِ، فَسُْبَحاَن َمْن ٌَتَفَضَّ َّللاَّ

ْن ٌََشاُء، َولَْد بٌََّنَّا َمْعنَى اْْلٌَِة  َوٌَْصِرفُهُ َعمَّ

 "ِ ًّ ِ َعلَى ِمْمَداِر النَّبِ ًّ فًِ "فَْضِل تَْنبٌِِه اْلؽَبِ

ِ اْلَجَزاَء اأْلَْوفَى، فًِ بَِما نَْرُجو بِِه ِعنْ  َد َّللاَّ

ْلفَى، َونَْحُن اْْلَن نَْجلُو بِتِْلَن  َممَاِم الزُّ

اْلفُُصوِل اْلؽََماَء، َونَُرلٌِّكُْم بَِها َعْن َحِضٌِض 

الدَّْهَماِء، إلَى بِمَاعِ اْلعُلََماِء فًِ َعْشِر 

َممَاَماٍت: 

لال فً الممام العاشر: 

صٌّ فًِ َؼَرِضنَا، َدِلٌٌل َعلَى إنَّ َهِذِه اْْلٌََة نَ 

 ِ ًّ ِة َمْذَهبِنَا، أَْصٌل فًِ بََراَءِة النَّبِ َصلَّى -ِصحَّ



ٌِْه َوَسلَّمَ  ُ َعلَ ٌِْه أَنَّهُ لَالَهُ  -َّللاَّ ا نُِسَب إلَ ِممَّ

َوَما أَْرَسْلنَا : )-تَعَالَى-ِعْنَدنَا، َوذَِلَن أَنَّهُ لَاَل 

ٍ إاِل إِذَا تََمنَّى  ِمْن لَْبِلَن ِمْن َرُسوٍل َوال ًّ نَبِ

ٌَْطاُن فًِ أُْمنٌَِّتِهِ  ُ أَْلمَى الشَّ -(، فَؤَْخبََر َّللاَّ

أَنَّ ِمْن سُنَّتِِه ِفً ُرسُِلِه َوِسٌَرتِِه فًِ  -تَعَالَى

ِ لَْواًل َزاَد  أَْنبٌَِابِِه أَنَُّهْم إذَا لَالُوا َعْن َّللاَّ

ٌَْطاُن فٌِِه ِمْن لِبَِل نَْفِسِه، كَ  َما ٌَْفعَُل َسابِر الشَّ

اِر َكذَا،  ٌْت فًِ الدَّ اْلَمعَاِصً، َكَما تَمُوُل: أَْلمَ

ٌْت فًِ اْلِكٌِس  ٌْت فًِ اْلِعْكِم َكذَا، َوأَْلمَ َوأَْلمَ

َكذَا. 

ٌَْطاَن َزاَد فًِ  الَِّذي فََهذَا نَصٌّ فًِ أَنَّ الشَّ

 ًُّ ٌِْه َوَسلَّمَ -لَالَهُ النَّبِ ُ َعلَ اَل أَنَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 ًَّ ًَّ لَالَهُ؛ َوذَِلَن أَنَّ النَّبِ ٌِْه -النَّبِ ُ َعلَ َصلَّى َّللاَّ

َكاَن إذَا لََرأَ تبََل لُْرآنًا ُممَطَّعًا، َوَسَكَت  -َوَسلَّمَ 

بًل، َوَكذَ  ِلَن َكاَن فًِ َممَاِطعِ اْْليِ سُكُوتًا ُمَحصَّ

ٌَْطاُن تِْلَن  بًل ُمتَؤَنًٌِّا، فٌََتَّبُِع الشَّ َحِدٌثُهُ ُمتََرّسِ

ٌَْن لَْوِلِه: ) َوَمنَاةَ الثَّاِلثَةَ السََّكتَاِت الَّتًِ بَ

ٌَْن لَْوله تَعَالَى: (ٕٓ)النجم:( األُْخَرى ، َوبَ

، فَمَاَل (ٕٔ)النجم:( أَلَكُُم الذََّكُر َولَهُ األُْنثَى)

ِ ٌَُحاكِ  ًّ ٌِْه َوَسلَّمَ -ً َصْوَت النَّبِ ُ َعلَ -َصلَّى َّللاَّ

: َوإِنَُّهنَّ اْلؽََرانِمَةُ اْلعبَُل، َوإِنَّ َشفَاَعتَُهنَّ 

لَتُْرتََجى. 

ا اْلُمْشِركُوَن َواَلَِّذٌَن ِفً لُلُوبِِهْم َمَرٌض  فَؤَمَّ

ِلِملَِّة الْبَِصٌَرِة َوفََساِد السَِّرٌَرِة فَتَلَْوَها َعْن 

ِ ا ًّ ٌِْه َوَسلَّمَ -لنَّبِ ُ َعلَ َونََسبُوَها  -َصلَّى َّللاَّ

ٌِْه، َحتَّى َسَجُدوا َمعَهُ اْعتِمَاًدا أَنَّهُ  بَِجْهِلِهْم إلَ

ٌَماَن أَنَّ  َمعَُهْم، َوَعِلَم الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِعْلَم َواإْلِ

ِ فٌَُْإِمنُوَن بِِه،  اْلمُْرآَن َحكٌّ ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

ٌَْرهُ، َوتُِجٌُب لُلُوبُُهْم إلَى َوٌَْرفُ  ُضوَن َؼ

، َوتَْنِفُر َعْن اْلبَاِطِل؛ َوُكلُّ ذَِلَن اْبتبَِلٌء  اْلَحّكِ

ِ َوِمْحنَةٌ.  ِمْن َّللاَّ

ٌَْس ِفً اْلمُْرآِن إالَّ  ٌَْن َهذَا ِمْن لَْوِلِهْم؟! َولَ َ فَؤ

 ِ ًّ ُ َعلَ -َؼاٌَةُ اْلبٌََاِن بِِصٌَانَِة النَّبِ ٌِْه َصلَّى َّللاَّ

ْعبَلِن َعْن الشَّّنِ  -َوَسلَّمَ  ْسَراِر َواإْلِ فًِ اإْلِ

ٌْكُْم تَْوِصًٌَة أَْن  َواْلكُْفَراِن. َولَْد أَْودْعنَا إلَ

تَْجعَلُوا اْلمُْرآَن إَماَمكُْم، َوُحُروفَهُ أََماَمكُْم، فبََل 

ٌَْس فٌَِها، َواَل تَْربِطُوا  ٌَْها َما لَ تَْحِملُوا َعلَ

ٌَْس ِمْنَها، َوَما هُِدَي ِلَهذَا إالَّ فٌَِها َما  لَ

الطَّبَِريُّ بَِجبَللَِة لَْدِرِه، َوَصفَاِء فِْكِرِه، َوَسعَِة 

ِة َساِعِدِه َوِذَراِعِه فًِ  بَاِعِه فًِ اْلِعْلِم، َوِشدَّ

النََّظِر؛ َوَكؤَنَّهُ أََشاَر إلَى َهذَا اْلؽََرِض، 

بَها َعلَى َهذَا اْلَمْرَمى فَ  مَْرَطَس بَْعَدَما َوَصوَّ

ذََكَر فًِ ذَِلَن ِرَواٌَاٍت َكثٌَِرٍة كُلَِّها بَاِطلَةٌ، اَل 

أَْصَل لََها، َولَْو َشاَء َربُّن لََما َرَواَها أََحٌد َواَل 

 ُ َسَطَرَها، َولَِكنَّهُ فَعَّاٌل ِلَما ٌُِرٌُد، َعَصَمنَا َّللاَّ

عَلَنَا ِمْن أَْهِل َوإٌَِّاكُْم بِالتَّْوفٌِِك َوالتَّْسِدٌِد، َوجَ 

التَّْوِحٌِد بِفَْضِلِه َوَرْحَمتِِه". 



فً  -رحمه هللا-ثم نمل كبلم الماضً عٌاض 

"فاعلم  "الشفاء"، لال الماضً عٌاض:

أكرمن هللا أن لنا فً الكبلم على مشكل 

الحدٌث مؤخذٌن؛ أحدهما فً توهٌن أصله، 

والثانً على تسلٌمه، أما المؤخذ األول: 

ْجه أحد من  فٌكفٌن أن هذا حدٌث لم ٌُخّرِ

أهل الصحة، وال رواه ثمة بسنٍد سلٌم 

متصل، وإنما أولع به وبمثله المفسرون 

والمإرخون المولعون بكل ؼرٌب، 

المتلمفون من الصحؾ كل صحٌح وسمٌم، 

وصدق الماضً بكر بن العبلء المالكً؛ 

حٌث لال: لمد بُلً الناس ببعض أهل 

ر، وتعلك بذلن الملحدون األهواء والتفسٌ

مع ضعؾ نملته واضطراب رواٌاته 

وانمطاع إسناده، واختبلؾ كلماته، فمابل 

ٌمول: إنه فً الصبلة، وآخر ٌمول: لالها 

فً نادى لومه حٌن أنزلت علٌه السورة، 

وآخر ٌمول: لالها ولد أصابته ِسنِة، وآخر 

ٌمول: بل حدث نفسه فسهى، وآخر ٌمول: 

-على لسانه، وأن النبً إن الشٌطان لالها 

لما عرضها على جبرٌل؛ لال: ما هكذا  -ملسو هيلع هللا ىلص

ألرأتن، وآخر ٌمول: بل أعلمهم الشٌطان 

صلى -لرأها، فلما بلػ النبً  -ملسو هيلع هللا ىلص-أن النبً 

ذلن لال: وهللا ما هكذا  -هللا علٌه وسلم

نزلت، إلى ؼٌر ذلن من اختبلؾ الرواة، 

ذه الحكاٌة عنه من المفسرٌن ومن ُحكٌت ه

والتابعٌن لم ٌُسندها أحد منهم، وال رفعها 

إلى صاحب، وأكثر الطرق عنهم فٌها 

ضعٌفة واهٌة، والمرفوع فٌه حدٌث شعبة 

عن أبً بشر عن سعٌد بن جبٌر عن ابن 

)الشن فً  -فٌما أحسب-عباس لال 

كان بمكة وذكر  -ملسو هيلع هللا ىلص-الحدٌث( أن النبً 

ة، لال أبو بكر البزار: هذا الحدٌث ال المص

صلى هللا علٌه -نعلمه ٌروى عن النبً 

بإسناٍد متصٍل ٌجوز ذكره إال هذا،  -وسلم

وذكر ما ذكره ابن كثٌر. 

أنه ال  -رحمه هللا-لال: فمد بٌَّن لن أبو بكر 

ٌعرؾ من طرٌك ٌجوز ذكره سوى هذا، 

وفٌه من الضعؾ ما نبه علٌه مع ولوع 

ا ذكرناه الذي ال ٌوثك به وال الشن فٌه كم

حمٌمة معه، وأما حدٌث الكلبً فمما ال 

تجوز الرواٌة عنه وال ذكره؛ لموة ضعفه 

. -رحمه هللا-وكذبه، كما أشار إلٌه البزار  

صلى هللا -والذي منه فً الصحٌح أن النبً 

لرأ: والنجم وهو بمكة؛ فسجد  -علٌه وسلم

معه المسلمون والمشركون، والجن 

س؛ هذا توهٌنه من طرٌك النمل.واإلن 



فمد لامت الحجة فؤما من جهة المعنى: 

صلى هللا -وأجمعت األمة على عصمته 

ونزاهته عن مثل هذه الرذٌلة،  -علٌه وسلم

إما من تمنٌه أن ٌنزل علٌه مثل هذا من 

مدح آلهة ؼٌر هللا وهو كفر، أو أن ٌتسور 

علٌه الشٌطان وٌشبه علٌه المرآن؛ حتى 

صلى -ما لٌس منه، وٌعتمد النبً  ٌجعل فٌه

أن من المرآن ما لٌس  -هللا علٌه وسلم

، -علٌه السبلم-منه؛ حتى ٌنبهه جبرٌل 

، أو ٌمول -ملسو هيلع هللا ىلص-وذلن كله ممتنع فً حمه 

وذلن -من لِبَل نفسه عمًدا  -ملسو هيلع هللا ىلص-ذلن النبً 

أو سهًوا وهو معصوم من هذا كله. -كفر 

-ا بالبراهٌن واإلجماع عصمته ولد لررن

من جرٌان الكفر على للبه أو لسانه ال  -ملسو هيلع هللا ىلص

عمًدا وال سهًوا، أو أن ٌتشبه علٌه ما 

ٌلمٌه الملن مما ٌلمً الشٌطان، أو ٌكون 

للشٌطان علٌه سبٌل، أو أن ٌتمول على هللا 

ال عمًدا وال سهًوا ما لم ٌنزل علٌه، ولد 

ٌْنَا بَْعَض ) :-تعالى-لال هللا  َل َعلَ َولَْو تَمَوَّ

اأْلَلَاِوٌِل . أَلََخْذنَا ِمْنهُ بِاْلٌَِمٌِن . ثُمَّ لَمََطْعنَا 

ِمْنهُ اْلَوتٌَِن . فََما ِمْنكُْم ِمْن أََحٍد َعْنهُ 

: -تعالى-، ولال هللا (7ٗ-ٗٗ)الحالة:( َحاِجِزٌنَ 

ٌْبًا َولَْواَل ) ٌِْهْم َش أَْن ثَبَّتْنَاَن لَمَْد ِكْدَت تَْرَكُن إِلَ

لَِلٌبًل . إِذًا أَلَذَْلنَاَن ِضْعَؾ اْلَحٌَاِة َوِضْعَؾ 

ٌْنَا نَِصًٌرا ( اْلَمَماِت ثُمَّ اَل تَِجُد لََن َعلَ

(.  7٘-7ٗ)اإلسراء:

المصة نظًرا استحالة هذه  ووجهٌ ثاٍن وهو:

وعرفًا؛ وذلن أن هذا الكبلم لو كان كما 

ُروي لكان بعٌد االلتبام، متنالض األلسام، 

ممتزج المدح بالذم، متخاذل التؤلٌؾ 

صلى هللا علٌه -والنظم، ولما كان النبً 

وال َمن بحضرته ِمن المسلمٌن  -وسلم

وصنادٌد المشركٌن مَمن ٌخفى علٌه ذلن، 

متؤمل؛ فكٌؾ بمن وهذا ال ٌخفى على أدنى 

رجح حلمه واتسع فً باب البٌان ومعرفة 

فصٌح الكبلم علمه؟!  

أنه لد عُلم من عادة المنافمٌن ووجه ثالث: 

ومعاندي المشركٌن، وضعفة الملوب 

والجهلة من المسلمٌن نفورهم ألول وهلة، 

أللل فتنة،  -ملسو هيلع هللا ىلص-وتخلٌط العدو على النبً 

الشماتة بهم الفٌنة وتعٌٌرهم المسلمٌن و

بعد الفٌنة، وارتداد َمن فً للبه مرض 

مَمن أظهر اإلسبلم ألدنى شبهة، ولم ٌحِن 

أحٌد فً هذه المصة شٌبًا سوى هذه الرواٌة 

الضعٌفة األصل، ولو كان ذلن لوجدت 

لرٌش بها على المسلمٌن الصولة، 

وأللامت بها الٌهود علٌهم الحجة، كما 

سراء حتى كانت فعلوا مكابرة فً لصة اإل



الضعفاء ردة، وكذلن ما   فً ذلن لبعض

روى فً لصة المضٌة، وال فتنة أعظم من 

هذه البلٌة لو وجدت، وال تشؽٌب للُمعادي 

حٌنبٍذ أشد من هذه الحادثة لو أمكنت، فما 

روي عن معاند فٌها كلمة، وال عن مسلم 

بسببها بنت شفة؛ فدل على بطبلنها 

إدخال بعض  واجتثاث أصلها، وال شن فً

شٌاطٌن اإلنس أو الجن هذا الحدٌث على 

مؽفلً المحدثٌن؛ لٌلبس به على ضعفاء 

المسلمٌن.  

ذََكر الرواة لهذه المضٌة أن  ووجه رابع:

َوإِْن َكاُدوا لٌََْفتِنُونََن َعِن الَِّذي فٌها نزلت: )

ٌَْرهُ َوإِذًا  ٌْنَا َؼ ٌَْن ِلتَْفتَِرَي َعلَ ٌْنَا إِلَ أَْوَح

ذُوَن َخِلٌبًل . َولَْواَل أَْن ثَبَّتْنَاَن لَمَْد ِكْدَت اَلتَّخَ 

ٌْبًا لَِلٌبًل . إِذًا أَلَذَْلنَاَن ِضْعَؾ  ٌِْهْم َش تَْرَكُن إِلَ

ٌْنَا  اْلَحٌَاِة َوِضْعَؾ اْلَمَماِت ثُمَّ اَل تَِجُد لََن َعلَ

، وهاتان اْلٌتان (7٘-7ٖ)اإلسراء:( نَِصًٌرا

 -تعالى-تردان الخبر الذي رووه؛ ألن هللا 

ذكر أنهم كادوا ٌفتنونه حتى ٌفترى، وأنه 

لوال أن ثبته لكاد ٌركن إلٌهم؛ فمضمون 

لد عصمه  -تعالى-هذا ومفهومه أن هللا 

ِمن أن ٌفتري، وثبَّته حتى لم ٌركن إلٌهم 

للٌبًل، فكٌؾ كثًٌرا؟! وهم ٌرون فً 

ٌة أنه زاد على الركون أخبارهم الواه

صلى هللا -االفتراء بمدح آلهتهم، وأنه لال 

: "افترٌت على هللا وللت ما لم -علٌه وسلم

ٌمل!" وهذا ضد مفهوم اْلٌة، وهً تضعؾ 

الحدٌث لو صح؛ فكٌؾ وال صحة له؟! 

فً اْلٌة األخرى:  -تعالى-وهذا مثل لوله 

ٌَْن َوَرْحَمتُهُ ) ِ َعلَ ْت  َولَْواَل فَْضُل َّللاَّ لََهمَّ

َطابِفَةٌ ِمْنُهْم أَْن ٌُِضلُّوَن َوَما ٌُِضلُّوَن إِالَّ 

ءٍ  ًْ ونََن ِمْن َش ( أَْنفَُسُهْم َوَما ٌَُضرُّ

. (ٖٔٔ)النساء:

رضً هللا -ولد ُرِوي عن ابن عباس 

كل ما فً المرآن كاد؛ فهو ما ال  :-عنهما

ٌكون.  

لال الماضً: ولمد طالبته لرٌش وثمٌؾ إذ 

بآلهتهم أن ٌمبل بوجهه إلٌها، ووعدوه مر 

اإلٌمان به إن فعل؛ فما فعل وال كاد أن 

ٌضل، ولد ذكرت فً معنى هذه اْلٌة 

تفاسٌر أخر، ما ذكرناه من نص هللا على 

عصمة رسوله برد سفسافها، فلم ٌبَك فً 

امتن على رسوله  -تعالى-اْلٌة إال أن هللا 

بعصمته وتثبٌته بما كاده به الكفار، 

راموا من فتنته، ومرادنا من ذلن تنزٌهه و

وهو مفهوم اْلٌة. -ملسو هيلع هللا ىلص-وعصمته  



فهو مبنً على تسلٌم  وأما المؤخذ الثانً:

ولد أعاذنا هللا من -الحدٌث لو صح 

، ولكن على كل حال؛ فمد أجاب عن -صحته

ذلن أبمة المسلمٌن بؤجوبة منها الؽث 

والسمٌن".  

فذكر هذه األجوبة : -هللارحمه -لال األلبانً 

وضعفها كلها؛ إال األخٌر منها؛ فإنه 

استظهره ورجحه، وهو الذي أجاب به ابن 

العربً فً ما تمدم من كبلمه أن الشٌطان 

صلى -هو الذي ألمى ذلن فً سكتة النبً 

بٌن اْلٌتٌن محاكًٌا نؽمة  -هللا علٌه وسلم

عنه،  ، وأشاع ذلن المشركون-ملسو هيلع هللا ىلص-النبً 

ولم ٌمدح ذلن عند المسلمٌن بحفظ السورة 

لبل ذلن على ما أنزلها هللا، وتحممه من 

فً ذم األوثان وعبادتها  -ملسو هيلع هللا ىلص-حال النبً 

على ما عرؾ منه، ولد حكى موسى بن 

عمبة فً مؽازٌه نحو هذا، لال: "إن 

المسلمٌن لم ٌسمعوها، وإنما ألمى 

مشركٌن الشٌطان ذلن فً أسماء ال

وللوبهم". 

"ونحوه من رواٌة  لال األلبانً: للُت:

عروة، وإن كان فً آخرها ما ٌخالؾ 

هذا؟". 

"وٌكون مروًٌا من  لال الماضً عٌاض:

لهذه الشابعة والشبهة،  -ملسو هيلع هللا ىلص-حزن النبً 

وسبب هذه الفتنة". انتهى كبلم الماضً 

عٌاض، وهو جدٌر بالمبول، محفوؾ 

بالتوفٌك. 

  



مظاهر المسوة فً مجتمعاتنا 

( آٌات من المرآن فً ذم ٖٗ)

(12)  المسوة

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

  هللا، أما بعد؛ 

َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن لَْبِلَن : )-تعالى-فمد لال هللا 

ٍ إاِلَّ إِذَا تََمنَّى  ًّ أَْلمَى ِمْن َرُسوٍل َواَل نَبِ

ُ َما ٌُْلِمً  ٌَْطاُن فًِ أُْمنٌَِّتِِه فٌََْنَسُخ َّللاَّ الشَّ

ُ َعِلٌٌم َحِكٌٌم  ُ آٌَاتِِه َوَّللاَّ ٌَْطاُن ثُمَّ ٌُْحِكُم َّللاَّ الشَّ

ٌَْطاُن فِتْنَةً ِللَِّذٌَن فًِ  . ِلٌَْجعََل َما ٌُْلِمً الشَّ

 لُلُوبِِهْم َمَرٌض َواْلمَاِسٌَِة لُلُوبُُهْم َوإِنَّ 

الظَّاِلِمٌَن لَِفً ِشمَاٍق بَِعٌٍد . َوِلٌَْعلََم الَِّذٌَن 

أُوتُوا اْلِعْلَم أَنَّهُ اْلَحكُّ ِمْن َربَِّن فٌَُْإِمنُوا بِِه 

َ لََهاِد الَِّذٌَن آَمنُوا  فَتُْخبَِت لَهُ لُلُوبُُهْم َوإِنَّ َّللاَّ

وا إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم . َواَل ٌََزاُل الَِّذٌَن َكفَرُ 

فًِ ِمْرٌٍَة ِمْنهُ َحتَّى تَؤْتٌَُِهُم السَّاَعةُ بَْؽتَةً أَْو 

. (٘٘-ٕ٘)الحج:( ٌَؤْتٌَُِهْم َعذَاُب ٌَْوٍم َعِمٌمٍ 

فً  -رحمه هللا-لال الشٌخ الشنمٌطً 

"أضواء البٌان فً إٌضاح المرآن 

بالمرآن" فً تفسٌر هذه اْلٌة: 

اْلؽََرانٌِِك َمَع "مسؤلة: اْعلَْم: أَنَّ َمْسؤَلَةَ 

اْستَِحالَتَِها َشْرًعا، َوَداَللَِة اْلمُْرآِن َعلَى 

بُْطبَلنَِها لَْم تَثْبُْت ِمْن َطِرٌٍك َصاِلحٍ 

َح بِعََدِم ثُبُوتَِها َخْلٌك َكثٌٌِر  ِلبِلْحتَِجاجِ، َوَصرَّ

َواُب،  ِمْن عُلََماِء اْلَحِدٌِث َكَما ُهَو الصَّ

ُروَن ٌَْرُوو ةَ َعِن اْبِن َواْلُمفَّسِ َن َهِذِه اْلِمصَّ

ِ، َعْن أَبًِ َصاِلحٍ،  ًّ َعبَّاٍس ِمْن َطِرٌِك اْلَكْلبِ

ًَّ َمتُْروٌن،  َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َوَمْعلُوٌم أَنَّ اْلَكْلبِ

اُر  ُ -َولَْد بٌَََّن اْلبَزَّ أَنََّها اَل تُْعَرُؾ  -َرِحَمهُ َّللاَّ

َطِرٌَك أَبًِ بِْشٍر ِمْن َطِرٌٍك ٌَُجوُز ِذْكُرهُ إاِلَّ 

ّنِ الَِّذي َوَلَع فًِ  ٌٍْر، َمَع الشَّ َعْن َسِعٌِد ْبِن ُجبَ

َمَع -َوْصِلِه، َولَِد اْعتََرَؾ اْلَحافِظُ اْبُن َحَجٍر 

ةِ  بِؤَنَّ ُطُرلََها  -اْنتَِصاِرِه ِلثُبُوِت َهِذِه اْلِمصَّ

ا ُمْنمَِطعَةٌ أَْو َضِعٌفَةٌ إاِلَّ َطِرٌكَ  َسِعٌِد  كُلََّها إِمَّ

ٌٍْر.  ْبِن ُجبَ

َوإِذَا َعِلْمَت ذَِلَن؛ فَاْعلَْم أَنَّ َطِرٌَك َسِعٌِد ْبِن 

ٌٍْر، لَْم ٌَْرِوَها بَِها أََحٌد ُمتَِّصلَةً إاِلَّ أَُمٌَّةَ بَْن  ُجبَ

َخاِلٍد، َوهَُو َوإِْن َكاَن ثِمَةً فَمَْد َشنَّ فًِ 

َوْصِلَها.  

اُر َوابْ  ٌِْه ِمْن َطِرٌِك فَمَْد أَْخَرَج اْلبَزَّ ُن َمْرَدَو

أَُمٌَّةَ ْبِن َخاِلٍد َعْن شُْعبَةَ َعْن أَِبً بِْشٍر، َعْن 

ٌٍْر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس فٌَِما  َسِعٌِد ْبِن ُجبَ

ِة اْلَمْذكُوَرِة،  أَْحَسُب، ثُمَّ َساَق َحِدٌَث اْلِمصَّ

اُر: اَل ٌَُرى ُمتَِّصبًل إِالَّ بَِهذَا  َولَاَل اْلبَزَّ



َد بَِوْصِلِه أَُمٌَّةُ ْبُن َخاِلٍد، َوهَُو ا ْسنَاِد، تَفَرَّ إْلِ

اُر: َوإِنََّما ٌُْرَوى ِمْن  ثِمَةٌ َمْشُهوٌر، َولَاَل اْلبَزَّ

ِ، َعْن أَبًِ َصاِلحٍ، َعِن اْبِن  ًّ َطِرٌِك اْلَكْلبِ

ًُّ َمتُْروٌن.  َعبَّاٍس، َواْلَكْلبِ

ةَ اْلؽََرانٌِكِ  َل أَنَّ لِصَّ ، لَْم تَِرْد ُمتَِّصلَةً فَتََحصَّ

إاِلَّ ِمْن َهذَا اْلَوْجِه الَِّذي َشنَّ َراِوٌِه فًِ 

اْلَوْصِل، َوَمْعلُوٌم أَنَّ َما َكاَن َكذَِلَن اَل ٌُْحتَجُّ 

بِِه ِلظُُهوِر َضْعِفِه؛ َوِلذَا لَاَل اْلَحافِظُ اْبُن َكثٌٍِر 

ِمْن َوْجٍه فًِ تَْفِسٌِرِه: إِنَّهُ لَْم ٌََرَها ُمْسنََدةً 

َصِحٌحٍ. 

ِة: ًُّ فًِ َهِذِه اْلِمصَّ َولَْم ٌَِصحَّ  َولَاَل الشَّْوَكانِ

ٌء ِمْن َهذَا، َواَل ٌَثْبُُت بَِوْجٍه ِمَن اْلُوُجوِه،  ًْ َش

تِِه، بَْل بُْطبَلنِِه، فَمَْد َدفَعَهُ  َوَمَع َعَدِم ِصحَّ

ِ؛ َكمَْوِلِه: ) َل  َولَوْ اْلُمَحمِّمُوَن بِِكتَاِب َّللاَّ تَمَوَّ

ٌْنَا بَْعَض اأْلَلَاِوٌِل . أَلََخْذنَا ِمْنهُ بِاْلٌَِمٌِن .  َعلَ

ْن أََحٍد  ثُمَّ لَمََطْعنَا ِمْنهُ اْلَوتٌَِن . فََما ِمنكُم ّمِ

َوَما ، َولَْوِلِه: )(7ٗ-ٗٗ)الحالة:( َعْنهُ َحاِجِزٌنَ 

ًٌ ٌُوَحى ( ٌَْنِطُك َعِن اْلَهَوى . إِْن هَُو إاِلَّ َوْح

َولَْواَل أَن ثَبَّتْنَاَن لَمَْد ، َولَْوِلِه: )(ٗ-ٖ)النجم:

َذَْلنَاَن  ٌْبًا لَِلٌبًل . إِذًا ألَّ ٌِْهْم َش ِكدتَّ تَْرَكُن إِلَ

ِضْعَؾ اْلَحٌَاِة َوِضْعَؾ اْلَمَماِت ثُمَّ اَل تَِجُد لََن 

ٌْنَا نَِصًٌرا ، فَنَفَى (7٘-7ٗ)اإلسراء:( َعلَ

كُو كُوِن، ثُمَّ ذََكَر اْلُممَاَربَةَ ِللرُّ ِن فَْضبًل َعِن الرُّ

اِر أَنََّها اَل تُْرَوى بِِإْسنَاٍد  ًُّ َعِن اْلبَزَّ الشَّْوَكانِ

ٌُْر  ًَ َؼ ِ أَنَّهُ لَاَل: ِه ًّ ٌَْهِم ُمتَِّصٍل، َوَعِن اْلبَ

ثَابِتٍَة ِمْن ِجَهِة النَّْمِل. 

ٌَْمةَ: ِة اْبِن ُخَز أَنَّ َهِذِه  َوذََكَر َعْن إَِماِم اأْلَبِمَّ

نَاِدلَِة َوأَْبَطلََها اْبُن  ةَ ِمْن َوْضعِ الزَّ اْلِمصَّ

اِزيُّ َوَجَماَعاٌت  ، َواْلفَْخُر الرَّ ًُّ ِ اْلَماِلِك ًّ اْلعََربِ

ٌِْه َوَسلَّمَ -َكثٌَِرةٌ، َولَِراَءتُهُ  ُ َعلَ  -َصلَّى َّللاَّ

سُوَرَة النَّْجِم َوسُُجوُد اْلُمْشِرِكٌَن ثَابٌِت فًِ 

ِة الصَّ  ٌء ِمْن لِصَّ ًْ ِحٌحِ، َولَْم ٌُْذَكْر فٌِِه َش

ِحٌحِ، َوهَُو  اْلؽََرانٌِِك، َوَعلَى َهذَا اْلمَْوِل الصَّ

أَنََّها بَاِطلَةٌ فبََل إِْشَكاَل. 

ِة َكَما هَُو َرأُْي اْلَحافِِظ  ا َعلَى ثُبُوِت اْلِمصَّ َوأَمَّ

ي:اْبِن َحَجٍر، فَِإنَّهُ لَاَل فًِ فَتْحِ اْلبَارِ  

ةَ ثَابِتَةٌ بِثبََلثَِة أََسانٌَِد كُلَُّها  إِنَّ َهِذِه اْلِمصَّ

ًَ َمَراِسٌُل ٌَْحتَجُّ  ِحٌحِ، َوِه َعلَى َشْرِط الصَّ

بِِمثِْلَها َمْن ٌَْحتَجُّ بِاْلُمْرَسِل، َوَكذَِلَن َمْن اَل 

ٌَْحتَجُّ بِِه اِلْعتَِضاِد بَْعِضَها بِبَْعٍض؛ أِلَنَّ 

َكثَُرْت َوتَبَاٌَنَْت َمَخاِرُجَها َدلَّ ذَِلَن الطُُّرَق إِذَا 

َعلَى أَنَّ لََها أَْصبًل، فَِلْلعُلََماِء َعْن ذَِلَن أَْجِوبَةٌ 

 ًَّ َصلَّى -َكثٌَِرةٌ أَْحَسنَُها، َوأَْلَربَُها: أَنَّ النَّبِ

ٌِْه َوَسلَّمَ  ُ َعلَ َكاَن ٌَُرتُِّل السُّوَرَة تَْرتٌِبًل  -َّللاَّ

ا لََرأَ: ) تَتََخلَّلُهُ  َوَمنَاةَ الثَّاِلثَةَ َسَكتَاٌت، فَلَمَّ

ٌَْطاُن (ٕٓ)النجم:( اأْلُْخَرى لَعَنَهُ -، لَاَل الشَّ

 ُ ُمَحاِكًٌا ِلَصْوتِِه: تِْلَن اْلؽََرانٌُِك اْلعُلَى،  -َّللاَّ



ْوَت َصْوتُهُ إْلَخ؛ فََظنَّ  -اْلُمْشِركُوَن أَنَّ الصَّ

ٌِْه َوَسلَّمَ  ُ َعلَ ، َوهَُو بَِريٌء ِمْن ذَِلَن -َصلَّى َّللاَّ

بََراَءةَ الشَّْمِس ِمَن اللَّْمِس، َولَْد أَْوَضْحنَا 

َهِذِه اْلَمْسؤَلَةَ فًِ ِرْحلَتِنَا إٌَِضاًحا َوافًٌِا، 

ا: "َدْفُع إٌَِهاِم َواْختََصْرنَاَها هُنَا، َوفًِ ِكتَابِنَ 

ااِلْضِطَراِب َعْن آٌَاِت اْلِكتَاِب" . 

أَنَّ الْمُْرآَن َدلَّ َعلَى بُْطبَلنَِها، َولَْم  َواْلَحاِصُل:

ْلمَاِء  تَثْبُْت ِمْن ِجَهِة النَّْمِل، َمَع اْستَِحالَِة اإْلِ

ٌِْه َوَسلَّمَ -َعلَى ِلَسانِِه  ُ َعلَ ِلَما ذُِكَر  -َصلَّى َّللاَّ

ًعا، َوَمْن أَثْبَتََها نََسَب التَّلَفَُّظ بِذَِلَن اْلكُْفِر َشرْ 

 ِ ًّ ٌَْطاِن، فَتَبٌَََّن أَنَّ نُْطَك النَّبِ ُ -ِللشَّ َصلَّى َّللاَّ

ٌِْه َوَسلَّمَ  بِذَِلَن اْلكُْفِر َولَْو َسْهًوا ُمْستَِحٌٌل  -َعلَ

َشْرًعا، َولَْد َدلَّ اْلمُْرآُن َعلَى بُْطبَلنِِه، َوهَُو 

اِطٌل لَْطعًا َعلَى كُّلِ َحاٍل.بَ  

ٌُْر اْلبٌُِض اْلَمْعُروفَةُ،  َواْلؽََرانٌُِك:  الطَّ

َواِحُدَها: ؼُْرنُوٌق َكُزْنبُوٍر َوفِْرَدْوٍس، َوفٌِِه 

ٌُْر ذَِلَن، ٌَْزُعُموَن أَنَّ اأْلَْصنَاَم تَْرتَِفُع  لُؽَاٌت َؼ

ٌِْر اْلبٌِِض، فَتَْشفَُع عِ  ِ َكالطَّ ْنَدهُ إِلَى َّللاَّ

ُ َما أَْكفََرهُْم!  ِلعَابِِدٌَها لَبََّحُهُم َّللاَّ

ُ َما َونَْحُن َوإِْن ذََكْرنَا أَنَّ لَْولَهُ: )  فٌََْنَسُخ َّللاَّ

ٌَْطانُ  ( ٌُْستَؤْنَُس بِِه ِلمَْوِل َمْن لَاَل: ٌُْلِمً الشَّ

ْلمَاِء اْلَمْحذُوِؾ تَْمِدٌُرهُ: أَْلمَى إِنَّ  َمْفعُوَل اإْلِ

ٌَْس ِمْنَها؛ أِلَنَّ  ٌَْطاُن فًِ لَِراَءتِِه َما لَ الشَّ

، َوَمْعنَاهُ  النَّْسَخ هُنَا هَُو النَّْسُخ اللُّؽَِويُّ

َزالَةُ ِمْن لَْوِلِهْم: نََسَخِت الشَّْمُس  ْبَطاُل َواإْلِ اإْلِ

لَّ، َونََسَخِت  ٌُح اأْلَثََر، َوَهذَا َكؤَنَّهُ ٌَُدلُّ الّظِ الّرِ

ٌَْطاُن،  ٌْبًا أَْلمَاهُ الشَّ َ ٌَْنَسُخ َش َعلَى أَنَّ َّللاَّ

 . ًُّ سُوُل أَِو النَّبِ ا ٌَْمَرُإهُ الرَّ ٌَْس ِممَّ لَ

َواُب، َوأَنَّ اْلمُْرآَن  فَالَِّذي ٌَْظَهُر لَنَا أَنَّهُ الصَّ

ٌِْه َداَللَةً َواِض  َوإِْن لَْم ٌَْنتَبِْه لَهُ -َحةً ٌَُدلُّ َعلَ

ِرٌنَ  أَنَّ  هَُو: -َمْن تََكلََّم َعلَى اْْلٌَِة ِمَن اْلُمفَّسِ

ِ: الشُّكُوُن  ًّ ٌَْطاُن ِفً لَِراَءِة النَّبِ َما ٌُْلِمٌِه الشَّ

َواْلَوَساِوُس اْلَمانِعَةُ ِمْن تَْصِدٌِمَها َولَبُوِلَها، 

ٌِْهْم أَنََّها  ِسْحٌر أَْو ِشْعٌر، أَْو َكِإْلمَابِِه َعلَ

 ِ ِلٌَن، َوأَنََّها ُمْفتََراةٌ َعلَى َّللاَّ أََساِطٌُر اأْلَوَّ

لَةً ِمْن ِعْنِدِه.  ٌَْسْت ُمنَزَّ لَ

ِلٌُل َعلَى َهذَا اْلَمْعنَى:  ٌََّن أَنَّ َوالدَّ َ بَ أَنَّ َّللاَّ

ْلمَاِء اْلَمْذكُوِر اْمتَِحاُن اْلَخْلِك؛  اْلِحْكَمةَ فًِ اإْلِ

ٌَْطاُن فِتْنَةً نَّهُ لَاَل: )أِلَ  ِلٌَْجَعَل َما ٌُْلِمً الشَّ

َوِلٌَْعلََم (، ثُمَّ لَاَل: )ِللَِّذٌَن فًِ لُلُوبِِهْم َمَرضٌ 

الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِعْلَم أَنَّهُ اْلَحكُّ ِمْن َربَِّن 

(، فَمَْولُهُ: فٌَُْإِمنُوا بِِه فَتُْخبَِت لَهُ لُلُوبُُهمْ 

...َوِلٌَْعلََم ا) (  لَِّذٌَن أُوتُوا اْلِعْلَم أَنَّهُ اْلَحكُّ

ٌِْهْم،  ٌَْطاَن ٌُْلِمً َعلَ اْْلٌَةَ، ٌَُدلُّ َعلَى أَنَّ الشَّ

لُهُ  ٌَْس بَِحّكٍ فٌََُصّدِ ًُّ لَ أَنَّ الَِّذي ٌَْمَرُإهُ النَّبِ

بُهُ  اأْلَْشِمٌَاُء، َوٌَكُوُن ذَِلَن فِتْنَةً لَُهْم، َوٌَُكذِّ

الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِعْلَم، َوٌَْعلَُموَن أَنَّهُ اْلُمْإِمنُوَن 



ٌَْطاُن فًِ  اْلَحكُّ اَل اْلَكِذُب؛ َكَما ٌَْزعُُم لَُهُم الشَّ

ٌْبًا َزاَدهُ  إِْلمَابِِه: فََهذَا ااِلْمتَِحاُن اَل ٌُنَاِسُب َش

ٌَْطاُن ِمْن نَْفِسِه ِفً اْلِمَراَءِة، َواْلِعْلُم ِعْنَد  الشَّ

  ِ .-الَىتَعَ -َّللاَّ

َوَعلَى َهذَا اْلمَْوِل، فََمْعنَى نَْسخِ َما ٌُْلِمً 

ٌَْطاُن: إَِزالَتُهُ َوإِْبَطالُهُ، َوَعَدُم تَؤْثٌِِرِه فًِ  الشَّ

اْلُمْإِمنٌَِن الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِعْلَم. 

ْحَكاِم، فٌَُْظِهُر َوَمْعنَى ٌُْحِكُم آٌَاتِِه: ٌُتِْمنَُها  بِاإْلِ

 . ٌل ِمْنهُ بَِحّكٍ ًٌ ُمنَزَّ أَنََّها َوْح

ٌَْطاِن َصدَّ  َواَل ٌَُإثُِّر فًِ ذَِلَن ُمَحاَولَةُ الشَّ

النَّاِس َعْنَها بِِإْلمَابِِه اْلَمْذكُوِر، َوَما ذََكَرهُ هُنَا 

ٌَْطاَن فٌََْلمَى فًِ لَِراَءِة  ِمْن أَنَّهُ ٌَُسلِّطُ الشَّ

ِ فِتْنَةً ِللنَّاِس ِلٌَْظَهَر ُمْإِمنُُهْم الرَّ  ًّ سُوِل َوالنَّبِ

ًحا  ِمْن َكافِِرِهْم بِذَِلَن ااِلْمِتَحاِن، َجاَء ُمَوضَّ

ْمنَاَها ِمَراًرا َكمَْوِلِه: ) َوَما فًِ آٌَاٍت َكثٌَِرٍة لَدَّ

َجعَْلنَا أَْصَحاَب النَّاِر إاِلَّ َمبَلبَِكًة َوَما َجعَْلنَا 

تَ  ٌِْمَن الَِّذٌَن ِعدَّ ُهْم إاِلَّ فِتْنًَة ِللَِّذٌَن َكفَُروا ِلٌَْستَ

أُوتُوا اْلِكتَاَب َوٌَْزَداَد الَِّذٌَن آَمنُوا إٌَِمانًا َواَل 

ٌَْرتَاَب الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب َواْلُمْإِمنُوَن 

َوِلٌَمُوَل الَِّذٌَن ِفً لُلُوبِِهْم َمَرٌض َواْلَكافُِروَن 

ُ َمْن َماذَا أَ  ُ بَِهذَا َمثبًَل َكذَِلَن ٌُِضلُّ َّللاَّ َراَد َّللاَّ

، (ٖٔ)المدثر:( ٌََشاُء َوٌَْهِدي َمْن ٌََشاُء...

َوَما َجعَْلنَا اْلمِْبلَةَ الَّتًِ كُْنَت : )-تَعَالَى-َولَْوِلِه 

ٌَْها إاِلَّ  ْن َعلَ سُوَل ِممَّ ِلنَْعلََم َمْن ٌَتَّبُِع الرَّ

ٌِْه... ، َولَْولِِه: (ٖٗٔ)البمرة:( ٌَْنمَِلُب َعلَى َعِمبَ

ٌْنَاَن إاِلَّ فِتْنَةً ) ْإٌَا الَّتًِ أََر َوَما َجعَْلنَا الرُّ

( ِللنَّاِس َوالشََّجَرةَ اْلَمْلعُونَةَ فًِ اْلمُْرآنِ 

نَةٌ، َكَما لَاَل: ، أَْي: أِلَنََّها فِتْ (ٓٙ)اإلسراء:

لُّوِم . إِنَّا ) ٌٌْر نُُزاًل أَْم َشَجَرةُ الزَّ أَذَِلَن َخ

َجعَْلنَاَها فِتْنَةً ِللظَّاِلِمٌَن . إِنََّها َشَجَرةٌ تَْخُرُج 

ا (ٗٙ-ٕٙ)الصافات:( فًِ أَْصِل اْلَجِحٌمِ  ؛ أِلَنَّهُ لَمَّ

-ٍد نََزلَْت َهِذِه اْْلٌَةُ لَالُوا: َظَهَر َكِذُب ُمَحمَّ 

ٌِْه َوَسلَّمَ  ُ َعلَ ؛ أِلَنَّ الشََّجَر اَل ٌَْنبُُت -َصلَّى َّللاَّ

ٌَْؾ تَْنبُُت َشَجَرةٌ فًِ  فًِ اْلَمْوِضعِ اْلٌَابِِس؛ فََك

ٌِْر ذَِلَن ِمَن اْْلٌَاِت، َكَما  أَْصِل اْلَجِحٌِم؟ إِلَى َؼ

 ِ َم إٌَِضاُحهُ ِمَراًرا، َواْلِعْلُم ِعْنَد َّللاَّ -تَمَدَّ

.-الَىتَعَ  

ُم فًِ لَْوِلِه: ) ِلٌَْجَعَل َما ٌُْلِمً َوالبلَّ

ٌَْطانُ  (، اأْلَْظَهُر أَنََّها ُمتَعَلِّمَةٌ، بِؤَْلمَى أَْي: الشَّ

سُِل َواأْلَْنبٌَِاِء؛  ٌَْطاُن ِفً أُْمنٌَِِّة الرُّ أَْلمَى الشَّ

ْلمَاَء فِتْنَةً ِللَِّذٌِن فًِ لُلُو ُ ذَِلَن اإْلِ بِِهْم ِلٌَْجعََل َّللاَّ

ِ اْلمَابِِل: إِنََّها ُمتَعَلِّمَةٌ  ًّ َمَرٌض؛ ِخبَلفًا ِلْلَحْوفِ

بِـ "ٌُْحِكُم"، َواْبِن َعِطٌَّةَ اْلمَابِِل: إِنََّها ُمتَعَلِّمَةٌ 

بِـ"ٌَْنَسُخ". 

أَنَّهُ َسبٌَب ِلتََماِدٌِهْم  َوَمْعنَى َكْونِِه فِتْنَةً لَُهْم:

بَلِل  ًَ فًِ الضَّ َواْلكُْفِر، َولَْد أَْوَضْحنَا َمعَانِ

اْلِفتْنَِة فًِ الْمُْرآِن َسابِمًا، َوبٌََّنَّا أَنَّ أَْصَل 



اْلِفتْنَِة فًِ اللُّؽَِة َوْضُع الذََّهِب فًِ النَّاِر؛ 

ِلٌَْظَهَر بَِسْبِكِه فٌَِها أََخاِلٌص هَُو أَْم َزابٌِؾ؟ 

َدٍة، َوأَنََّها فًِ اْلمُْرآِن تُْطلَُك عَ  لَى َمعَاٍن ُمتَعَّدِ

-تَعَالَى-ِمْنَها: اْلَوْضُع فًِ النَّاِر، َوِمْنهُ لَْولُهُ 

، (ٖٔ)الذارٌات:( ٌَْوَم هُْم َعلَى النَّاِر ٌُْفتَنُونَ : )

إِنَّ : )-تَعَالَى-أَْي: ٌُْحَرلُوَن بَِها، َولَْولُهُ 

( الَِّذٌَن فَتَنُوا اْلُمْإِمنٌَِن َواْلُمْإِمنَاتِ 

، أَْي: أَْحَرلُوهُْم بِنَاِر اأْلُْخُدوِد (ٓٔ)البروج:

ٌِْن.  َعلَى أَْظَهِر التَّْفِسٌَر

َوِمْنَها: ااِلْختِبَاُر، َوهَُو أَْكثَُر اْستِْعَمااَلتَِها فًِ 

إِنََّما أَْمَوالُكُْم : )-تَعَالَى-اْلمُْرآِن، َكمَْوِلِه 

ِلِه تَعَالَى: ، َولَوْ (8ٕ)األنفال:( َوأَْواَلُدكُْم فِتْنَةٌ 

ٌِْر فِتْنَةً ) ، (ٖ٘)األنبٌاء:( َونَْبلُوكُْم بِالشَّّرِ َواْلَخ

َوأَْن لَِو اْستَمَاُموا َعلَى : )-تَعَالَى-َولَْوِلِه 

ٌْنَاهُْم َماًء َؼَدلًا . ِلنَْفتِنَُهْم فٌِهِ  ( الطَِّرٌمَِة أَلَْسمَ

. (7ٔ-ٙٔ)الجن:

َكانَْت َسٌِّبًَة  َوِمْنَها: نَتٌَِجةُ ااِلْبتِبَلِء إِنْ 

بَلِل؛ َكمَْوِلِه: ) َولَاتِلُوهُْم َحتَّى اَل َكاْلكُْفِر َوالضَّ

، أَْي: ِشْرٌن بَِدِلٌِل (9ٖٔ)البمرة:( تَكُوَن فِتْنَةٌ 

ٌُن َّلِلَِّ لَْوِلِه: ) ، (9ٖٔ)البمرة: (َوٌَكُوَن الّدِ

ٌُن كُلُّهُ َّلِلَِّ َولَْوِلِه فًِ اأْلَْنفَاِل: ) ( َوٌَكُوَن الّدِ

ُح َهذَا اْلَمْعنَى لَْولُهُ (9ٖ)األنفال: ا ٌَُوّضِ ، َوِممَّ

ٌِْه َوَسلَّمَ - ُ َعلَ أُِمْرُت أَْن أُلَاتَِل : )-َصلَّى َّللاَّ

... ُ ٌَْشَهُدوا أَْن اَل إِلََه إاِلَّ َّللاَّ (  النَّاَس َحتَّى 

، فَاْلؽَاٌَةُ فًِ اْلَحِدٌِث ُمبٌَِّنَةٌ ِلْلؽَاٌَِة )متفك علٌه(

ٌَْر َما ٌُفَسَُّر بِِه اْلمُْرآُن بَْعَد فًِ  اْْلٌَِة؛ أِلَنَّ َخ

اْلمُْرآِن السُّنَّةُ، َوِمْنهُ بَِهذَا اْلَمْعنَى َلْولُهُ هُنَا: 

ٌَْطاُن فِتْنًَة ِللَِّذٌَن فًِ ) ِلٌَْجعََل َما ٌُْلِمً الشَّ

(. لُلُوبِِهْم َمَرضٌ 

ِة، َولَْد َجاَءِت اْلِفتْنَةُ فًِ َمْوِضعٍ بَِمعْ  نَى اْلُحجَّ

ثُمَّ لَْم تَكُْن فًِ اأْلَْنعَاِم: ) -تَعَالَى-َوهَُو لَْولُهُ 

ِ َربِّنَا َما كُنَّا  فِتْنَتُُهْم إاِلَّ أَْن لَالُوا َوَّللاَّ

تُُهْم َكَما هَُو (ٖٕ)األنعام:( ُمْشِرِكٌنَ  ، أَْي: ُحجَّ

الظَّاِهُر. 

آِن ٌُْطلَُك َواْعلَْم أَنَّ َمَرَض اْلمَْلِب فًِ اْلمُرْ 

ٌِْن:  َعلَى نَْوَع

َمَرٌض بِالنِّفَاِق َوالشَّّنِ َواْلكُْفِر، أََحُدهَُما: 

فًِ فًِ اْلُمنَافِِمٌَن: ) -تَعَالَى-َوِمْنهُ لَْولُهُ 

ُ َمَرًضا ( لُلُوبِِهْم َمَرٌض فََزاَدهُُم َّللاَّ

َما ٌُْلِمً ِلٌَْجعََل ، َولَْولُهُ هُنَا: )(ٓٔ)البمرة:

ٌَْطاُن فِتْنَةً ِللَِّذٌَن فًِ لُلُوبِِهْم َمَرضٌ  ( الشَّ

 . أَْي: كُْفٌر َوَشنٌّ

إِْطبَلُق َمَرِض اْلمَْلِب َعلَى  َوالثَّانًِ ِمْنُهَما:

نَى، َوِمْنهُ بَِهذَا اْلَمْعنَى  ِلِه ِلْلفَاِحَشِة َوالّزِ ٌْ َم

بِاْلمَْوِل فٌََْطَمَع فبََل تَْخَضْعَن : )-تَعَالَى-لَْولُهُ 

، أَْي: (ٕٖ)األحزاب:( الَِّذي فًِ لَْلبِِه َمَرضٌ 

 ً نَى َونَْحِوِه، َواْلعََرُب تَُسّمِ ٌٌْل إِلَى الّزِ َم



اْنِطَواَء اْلمَْلِب َعلَى اأْلُُموِر اْلَخبٌِثَِة: َمَرًضا، 

َوذَِلَن َمْعُروٌؾ ِفً لُؽَتِِهْم، َوِمْنهُ لَْوُل 

اأْلَْعَشى: 

َحـافِظٌ ِلْلفَْرجِ َراٍض 

ْن لَْلبُهُ فٌِِه                بِالتُّمَى  ٌَْس ِممَّ لَ

َمَرضُ  

( لَْد بٌََّنَّا فًِ َواْلمَاِسٌَِة لُلُوبُُهمْ )َولَْولُهُ هُنَا: 

الَّةَ َعلَى سُوَرِة اْلبَمََرِة اْْلٌَاِت  اْلمُْرآنٌَِّةَ الدَّ

َسبَِب لَْسَوِة اْلمُلُوِب فًِ اْلَكبَلِم َعلَى لَْوِلِه: 

( ًَ ثُمَّ لََسْت لُلُوبُكُْم ِمْن بَْعِد ذَِلَن فَِه

. (7ٗ)البمرة:( َكاْلِحَجاَرِة أَْو أََشدُّ لَْسَوةً 

َوآٌَةُ اْلَحّجِ َهِذِه تُبٌَُِّن أَنَّ َما اْشتُِهَر َعلَى 

ًَ أَ  ًَّ هَُو َمْن أُوِح ْلِسنَِة أَْهِل اْلِعْلِم ِمْن أَنَّ النَّبِ

سُوَل  ، َولَْم ٌُْإَمْر بِتَْبِلٌِؽِه، َوأَنَّ الرَّ ًٌ ٌِْه َوْح إِلَ

ٌِْه، َوأُِمَر بِتَْبِلٌػِ َما  ًَ إِلَ ًُّ الَِّذي أُوِح هَُو النَّبِ

ٌُْر َصِحٌحٍ؛ أِلَنَّ لَْولَهُ  ٌِْه َؼ ًَ إِلَ : -الَىتَعَ -أُوِح

( ٍ ًّ َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن لَْبِلَن ِمْن َرسُوٍل َواَل نَبِ

، ٌَُدلُّ َعلَى أَْن كبُلًّ ِمْنُهَما (ٕ٘)الحج:( ... 

ٌْنَُهَما تَؽَاٌٌُر،  ُمْرَسٌل، َوأَنَُّهَما َمَع ذَِلَن بَ

ًَّ الَِّذي ُهَو َرسُوٌل  َواْستَْظَهَر بَْعُضُهْم أَنَّ النَّبِ

ِه ِكتَاٌب َوَشْرعٌ ُمْستَِملٌّ َمَع اْلُمْعِجَزِة أُْنِزَل إِلٌَْ 

ًَّ اْلُمْرَسَل  تُهُ، َوأَنَّ النَّبِ الَّتًِ ثَبَتَْت بَِها نُبُوَّ

سُوِل، هَُو َمْن لَْم ٌَْنِزْل  ٌُْر الرَّ الَِّذي هَُو َؼ

ٌِْه أَْن ٌَْدعَُو  ًَ إِلَ ٌِْه ِكتَاٌب، َوإِنََّما أُوِح َعلَ

ِة َرسُوٍل لَْبلَهُ، َكؤَْنبٌَِاِء بَنًِ النَّاَس إِلَى َشِرٌعَ 

إِْسَرابٌَِل الَِّذٌَن َكانُوا ٌُْرَسلُوَن َوٌُْإَمُروَن 

 -تَعَالَى-بِاْلعََمِل بَِما فًِ التَّْوَراِة، َكَما بٌََّنَهُ 

ٌَْحكُُم بَِها النَّبٌُِّوَن الَِّذٌَن أَْسلَُموا ... بِمَْوِلِه: )

ً َهِذِه اْْلٌَِة: ، َولَْوِلِه فِ (ٗٗ)المابدة:( 

(، أَْي: تَْخَشَع َوتَْخَضَع فَتُْخبَِت لَهُ لُلُوبُُهمْ )

 ." َوتَْطَمبِنَّ

.-إن شاء هللا-وللحدٌث بمٌة  

  



مظاهر المسوة فً مجتمعاتنا 

( آٌات من المرآن فً ذم ٖ٘)

( ٖٔالمسوة )

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

هللا، أما بعد؛  

َوَما فً سورة الحج: ) -تعالى-فمال هللا 

ٍ إِالَّ إِذَا  أَْرَسْلنَا ِمنْ  ًّ لَْبِلَن ِمْن َرسُوٍل َواَل نَبِ

 ُ ٌَْطاُن فًِ أُْمنٌَِّتِِه فٌََْنَسُخ َّللاَّ تََمنَّى أَْلمَى الشَّ

 ُ ُ آٌَاتِِه َوَّللاَّ ٌَْطاُن ثُمَّ ٌُْحِكُم َّللاَّ َما ٌُْلِمً الشَّ

ٌَْطاُن فِتْنَةً  َعِلٌٌم َحِكٌٌم . ِلٌَْجعََل َما ٌُْلِمً الشَّ

فًِ لُلُوبِِهْم َمَرٌض َواْلمَاِسٌَِة لُلُوبُُهْم  ِللَِّذٌنَ 

َوإِنَّ الظَّاِلِمٌَن لَِفً ِشمَاٍق بَِعٌٍد . َوِلٌَْعلََم 

الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِعْلَم أَنَّهُ اْلَحكُّ ِمْن َربَِّن 

َ لََهاِد  فٌَُْإِمنُوا بِِه فَتُْخبَِت لَهُ لُلُوبُُهْم َوإِنَّ َّللاَّ

إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم . َواَل ٌََزاُل  الَِّذٌَن آَمنُوا

الَِّذٌَن َكفَُروا فًِ ِمْرٌٍَة ِمْنهُ َحتَّى تَؤْتٌَُِهُم 

( السَّاَعةُ بَْؽتَةً أَْو ٌَؤْتٌَُِهْم َعذَاُب ٌَْوٍم َعِمٌمٍ 

.  (٘٘-ٕ٘)الحج:

لد تبٌَّن لن بما نملنا فٌما سبك من ألوال 

المحممٌن بطبلن إسناد لصة العلماء 

الؽرانٌك واستحالتها شرًعا؛ لمخالفة 

رواٌتها الضعٌفة المنكرة لصرٌح المرآن 

َوإِن َكاُدوا لٌََْفتِنُونََن َعِن ): -تعالى-فً لوله 

ٌْنَا  ٌَْن لِتَْفتَِرَي َعلَ ٌْنَا إِلَ ٌَْرهُ َوإِذًا الَِّذي أَْوَح َؼ

تََّخذُوَن َخِلٌبًل . َولَْواَل أَن ثَبَّتْنَاَن لَمَْد ِكدتَّ  الَّ

َذَْلنَاَن ِضْعَؾ  ٌْبًا لَِلٌبًل . إِذًا ألَّ ٌِْهْم َش تَْرَكُن إِلَ

ٌْنَا  اْلَحٌَاِة َوِضْعَؾ اْلَمَماِت ثُمَّ اَل تَِجُد لََن َعلَ

، فاْلٌة نص أن هللا (7٘-7ٖ)اإلسراء:( نَِصًٌرا

فلم ٌركن إلٌهم، وهم لم  -ملسو هيلع هللا ىلص-ثبَّت رسوله 

ٌتخذوه خلٌبًل، وأن المشركٌن والشٌاطٌن 

-لم ٌتمكنوا من فتنته بعد أن كادوا، فهو 

لم ٌفتِر لط على هللا ما لم ٌمله، ولم  -ملسو هيلع هللا ىلص

ٌذله هللا ضعؾ عذاب الحٌاة وضعؾ عذاب 

نصره هللا فً الدنٌا واْلخرة،  الممات؛ بل

وٌبعثه ٌوم المٌامة مماًما محموًدا ٌؽبطه 

علٌه األولون واْلخرون. 

فبالمطع لم ٌفتِر على هللا ؼٌر ما أوحى  

إلٌه؛ فضبًل عما ٌنافٌه وٌبطله وٌثبت 

الشرن الذي بُعث من أول بعثته إلى وفاته 

فً إبطاله.  -ملسو هيلع هللا ىلص- 

ٌْنَا : )-لىتعا-وأًٌضا لال   َل َعلَ َولَْو تَمَوَّ

بَْعَض اأْلَلَاِوٌِل . أَلََخْذنَا ِمْنهُ بِاْلٌَِمٌِن . ثُمَّ 

لَمََطْعنَا ِمْنهُ اْلَوتٌَِن . فََما ِمْنكُْم ِمْن أََحٍد َعْنهُ 

، فلم ٌؤخذه هللا (7ٗ-ٗٗ)الحالة:( َحاِجِزٌنَ 

منه  -تعالى-بالعموبة بٌمٌنه، ولم ٌمطع هللا 



الوتٌن؛ وهو حبل الرلبة الذي لو لطع 

لمات اإلنسان من ساعته؛ فتبٌن أنه لم ٌمل 

على هللا أي ألاوٌل من عنده علٌه الصبلة 

والسبلم. 

كٌؾ نمل طوابؾ ِمن  أما جواب سإال: 

العلماء ِمن أهل السُّنة هذه المصة؟  

َمن نملها مع بٌان األسانٌد المنكرة فنمول: 

بطبلنها، أما األسانٌد المحتملة  فمد بٌَّن

ففٌها بٌان أن هذا ِمن إلماء الشٌطان فً 

-أسماع المشركٌن أثناء لراءة الرسول 

صلى هللا -اْلٌات، ولم ٌمرأ رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص

شٌبًا مما سمع المشركون،  -علٌه وسلم

ولٌس فً هذا ما ٌخالؾ شٌبًا من المرآن؛ 

علم بها خطورة بل فٌه فوابد عظٌمة ن

لسوة الملب ومرضه. 

فالشٌطان ٌلمً فً الملوب الماسٌة  

المرٌضة شُبًها وضبلالت تتعلك باْلٌات؛ 

بل تخالؾ نصها وسٌالها، ونص ؼٌرها 

من آٌات المرآن. 

والملوب الحٌة ترفض ذلن فوًرا وتؤباه،  

وترد الشبهة بنصوص الوحً المنزل، 

ه وأما الملوب الماسٌة والمرٌضة فتمبل

وتنشره، وتذٌعه فً الناس وتفتن به، 

لشدة وتزداد به مرًضا إلى مرضها؛ 

ر لهم بتزٌٌن  اتباعهم ألهوابهم التً تصّوِ

-الشٌطان لهم ذلن أن ٌوافمهم الرسول 

والوحً المنزل علٌه، على باطلهم  -ملسو هيلع هللا ىلص

وكفرهم.  

من شدة تركٌز -ولد ٌصل األمر أحٌانًا 

أن ٌتخٌلوا  -الباطل فكرهم وخواطرهم فً

لال ما ٌهوونه، ونطك ما  -ملسو هيلع هللا ىلص-أن الرسول 

ٌوافمهم من الكفر والشرن. 

وٌصٌبهم الشٌطان بالؽفلة عن اْلٌات التً 

تلً ما ألماه الشٌطان فً أسماعهم، 

تنسخ وتزٌل وتبطل ما ألماه   والتً

الشٌطان، وما اعتمدوه وما توهموه فً 

 مثل آٌات سورة النجم، -ملسو هيلع هللا ىلص-لراءة الرسول 

ى . : )-تعالى-لال  َت َواْلعُزَّ ٌْتُُم البلَّ أَفََرأَ

َوَمنَاةَ الثَّاِلثَةَ اأْلُْخَرى .أَلَكُُم الذََّكُر َولَهُ اأْلُْنثَى 

ًَ إِالَّ أَْسَماٌء  . تِْلَن إِذًا لِْسَمةٌ ِضٌَزى . إِْن ِه

ٌْتُُموَها أَْنتُْم َوآبَاُإكُ  ُ بَِها ِمْن َسمَّ ْم َما أَْنَزَل َّللاَّ

سُْلَطاٍن إِْن ٌَتَّبِعُوَن إاِلَّ الظَّنَّ َوَما تَْهَوى 

اأْلَْنفُُس َولَمَْد َجاَءهُْم ِمْن َرّبِِهُم اْلُهَدى . أَْم 

ِ اْْلِخَرةُ َواأْلُولَى .  َّ ِلئْلِْنَساِن َما تََمنَّى . لِلََفِ

اَل تُْؽنًِ  َوَكْم ِمْن َمَلٍن ِفً السََّماَواتِ 

ُ ِلَمْن  ٌْبًا إاِلَّ ِمْن بَْعِد أَْن ٌَؤْذََن َّللاَّ َشفَاَعتُُهْم َش

ٌََشاُء َوٌَْرَضى . إِنَّ الَِّذٌَن اَل ٌُْإِمنُوَن 



وَن اْلَمبَلبَِكَة تَْسِمٌََة اأْلُْنثَى .  بِاْْلِخَرِة لٌََُسمُّ

لظَّنَّ َوَما لَُهْم بِِه ِمْن ِعْلٍم إِْن ٌَتَّبِعُوَن إِالَّ ا

ٌْبًا ( َوإِنَّ الظَّنَّ اَل ٌُْؽنًِ ِمَن اْلَحّكِ َش

. (8ٕ-9ٔ)النجم:

فكلها نصوص لاطعة فً ذم البلت والعزى، 

ومناة الثالثة األخرى، وإنكار شفاعتهم، 

وأنها مجرد ظنون الكفار، واتباعهم 

الهدى الذي جاءهم من ألهوابهم؛ خبلؾ 

، وأن المبلبكة -ملسو هيلع هللا ىلص-ربهم على لسان نبٌه 

التً زعموا أن أصنامهم صورهم، وأنها 

بنات هللا ال تؽنً شفاعتهم شٌبًا إال من بعد 

أن ٌؤذن هللا لمن شاء وٌرضى، وهم ال 

ٌشفعون إال لمن ارتضى من أهل التوحٌد، 

ال إله وأسعد الناس بالشفاعة: َمن لال: "

إال هللا" خالًصا من للبه، وأما المشركون 

فما تنفعهم شفاعة الشافعٌن، ثم المبلبكة 

لٌسوا إناثًا؛ وإنما هذا ِمن كفرهم وكذبهم 

على هللا.  

فكٌؾ تمبل الملوب والعمول بعد كل هذا أن 

ٌكون فً وسط هذه اْلٌات: تلن الؽرانٌك 

العبل، وإن شفاعتهم لترتجى؟!  

بعدها فً بطبلن ذلن، وأول  فما لبلها وما

صلى -السورة فً بطبلن أن ٌمول الرسول 

َوَما ) على هللا ؼٌر الوحً: -هللا علٌه وسلم

ًٌ ٌُوَحى ( ٌَْنِطُك َعِن اْلَهَوى . إِْن هَُو إاِلَّ َوْح

؛ ال ٌمبل مثل هذه الكلمات (ٗ-ٖ)النجم:

الملوب الماسٌة الشٌطانٌة إال أصحاب 

والمرٌضة، الملٌبة بالشبهات واألهواء. 

وال ٌزال الشٌطان ٌلمً فً الملوب الماسٌة 

والمرٌضة نحو هذه الشبهات التً تنالض 

المرآن، وتجد َمن ٌمبلها وٌفتن بها، وٌإفن 

بها َمن أُفِن رؼم الوضوح الشدٌد 

لمخالفتها الوحً. 

فلمد كانت األمم المتمدمة ٌلمً الشٌطان 

فٌما لرأه األنبٌاء وَكتَب أتباعُهم من الكتاب 

الممدس المنزل فً وسط الكتابة كتاباٍت 

باطلة؛ ٌكتبها أولٌاإه من علماء السوء 

وأحبار السوء؛ الذٌن بداًل من حفظ كتاب 

هللا الذي استحفظوه، وكانوا علٌه شهداء؛ 

كتبوا بؤٌدٌهم كفًرا لٌس من كتاب هللا، 

ٌٌْل ِللَِّذٌَن ٌَ ) ٌِْدٌِهْم ثُمَّ فََو َ ْكتُبُوَن اْلِكتَاَب بِؤ

ِ ِلٌَْشتَُروا بِِه ثََمنًا  ٌَمُولُوَن َهذَا ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

ٌٌْل لَُهْم  ٌِْدٌِهْم َوَو ا َكتَبَْت أَ ٌٌْل لَُهْم ِممَّ لَِلٌبًل فََو

ا ٌَْكِسبُونَ  .  (79)البمرة:( ِممَّ

وكانوا ٌلوون ألسنتهم بالباطل ِلٌَُظن أنه 

َوإِنَّ ِمْنُهْم : )-تعالى-لال هللا  تاب،ِمن الك



لَفَِرٌمًا ٌَْلُووَن أَْلِسنَتَُهم بِاْلِكتَاِب ِلتَْحَسبُوهُ ِمَن 

اْلِكتَاِب َوَما هَُو ِمَن اْلِكتَاِب َوٌَمُولُوَن هَُو ِمْن 

ِ َوٌَمُولُوَن َعلَى  ِ َوَما هَُو ِمْن ِعنِد َّللاَّ ِعنِد َّللاَّ

ِ اْلَكِذَب َوهُمْ  ؛ (78)آل عمران:( ٌَْعلَُمونَ  َّللاَّ

نحو ما ٌنملونه من اتخاذ هللا الولد 

والصاحبة، وألوهٌة ؼٌر هللا وتكذٌب 

صلى هللا علٌه -الرسل؛ خاصة خاتمهم دمحم 

 -تعالى-، ونسبة النمابص إلى هللا -وسلم

ُ لَْوَل الَِّذٌَن لَالُوا إِنَّ كالفمر: ) لَّمَْد َسِمَع َّللاَّ

 َ ، (8ٔٔ)آل عمران:( فَِمٌٌر َونَْحُن أَْؼنٌَِاءُ َّللاَّ

ِ والبخل وؼل الٌدٌن: ) َولَالَِت اْلٌَُهوُد ٌَُد َّللاَّ

ٌِْدٌِهْم َولُِعنُوا بَِما لَالُوا ( َمْؽلُولَةٌ ؟ ؼُلَّْت أَ

َولَمَْد َخلَْمنَا ، والتعب واللؽوب: )(ٗٙ)المابدة:

ٌْنَُهَما فِ  ً ِستَِّة السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَ

، (8ٖ)ق:( أٌََّاٍم َوَما َمسَّنَا ِمن لُّؽُوبٍ 

واالستراحة من التعب بعد خلك السماوات 

واألرض فً ستة أٌام، والمصارعة مع 

بعض خلمه، وأن هذا الخلك ٌؽلبه 

وٌصرعه، وال ٌتركه ٌذهب حتى ٌُنعم علٌه 

باأللماب، والمرض والرمد، والبكاء والندم، 

ت والصلب، والحزن والصراخ، والمو

واإلذالل واإلهانة، واالستؽاثة بؽٌره، وأن 

ٌجرده أعداإه من ثٌابه حتى ٌصلبوه عارًٌا 

كما ولدته أمه بٌن لصٌن، وأن ٌضعوا 

الشون على رلبته، وأن ٌصرخ بصوٍت 

عظٌٍم، ثم ٌُسِلم الروح؛ تعالى هللا عن 

ا كبًٌرا.  لولهم علوًّ

وكذلن نسبة الفواحش وزنا المحارم 

، كما نسبوا ذلن إلى لوط وإلى داود لؤلنبٌاء

، وكما نسبوا إلى سلٌمان -علٌهما السبلم-

الشرن والسحر، تعالى هللا  -علٌه السبلم-

ا كبًٌرا، وؼٌر ذلن مما ألماه  عن لولهم علوًّ

الشٌطان فً كتبهم. 

فكما عصم هللا  أما كتابنا "المرآن العظٌم":

لراءة شًء لٌس منه من  -ملسو هيلع هللا ىلص-رسوله 

أثناء تبلوته، وأن ٌتمول على هللا بعض 

األلاوٌل، أو أن ٌركن إلى الكفرة فٌوافمهم؛ 

فكذلن عصم هللا الكتاب المكتوب المصحؾ 

العظٌم من أن ٌدخل فٌه تحرٌؾ أو زٌادة 

أو نمصان. 

وَمن نسب إلٌه شٌبًا من ذلن، أو نسب إلٌه 

م كما ٌزع-الخطؤ، أو نسب إلٌه تؽًٌٌرا 

الزنادلة المعاِصرون باسم: "التنوٌر"، 

فمد كفر كفًرا أكبر  ؛-وٌرّوِجون هذه األفكار

نالبًل عن الملة، وكذا بعض ؼبلة الرافضة 

الذٌن ٌزعمون تحرٌؾ كتاب رب األرباب 

بكفرهم وشركهم، وهإالء أًٌضا ال نزاع فً 

كفرهم؛ بل وال فً كفر َمن لم ٌكفرهم؛ 



م من الدٌن لمخالفة الممطوع به المعلو

بالضرورة من دٌن اإلسبلم. 

ولكن ال ٌزال للشٌطان جهد وعمل وإلماء 

الشبهات فً الملوب الماسٌة فً معانً 

المرآن؛ حتى ٌزعموا أن تفسٌرها ٌتضمن 

الكفر الذي ٌمولون به!  

أن ٌزعم أحد كبار الزنادلة  وأعجب العجب:

المرآن  إذا فسَّر -ملسو هيلع هللا ىلص-فً زماننا أن الرسول 

ال ٌلزم األخذ به، وٌكون هنان تفسٌرات 

أخرى للمرآن فبعضها أحسن من تفسٌر 

، وال نزاع فً كفر َمن ٌمول: -ملسو هيلع هللا ىلص-الرسول 

إن ؼٌر الرسول أعلم ِمن الرسول بالمرآن، 

وإن تفسٌر ؼٌره أفضل من تفسٌره؛ ال 

ٌمول ذلن مسلم بؤي حال من األحوال، 

جامحة فً إفساد مصدر ولكنها الرؼبة ال

التشرٌع األول على المسلمٌن من حٌث 

الفهم؛ إذ رؼبوا لبل ذلن وفتنوا َمن هو 

مفتون مؤفون صالً الجحٌم مَمن لبِل 

كبلمهم فً الطعن فً السُّنة، وفً حجٌتها؛ 

ألوااًل وأفعااًل، والطعن فً سندها، وفً 

أبمة الحدٌث الذٌن رووها، والطعن فً 

طعن فً أبمة الفمه الذٌن فمها وفهمها، وال

شرحوها؛ ردَّ هللا كٌدهم فً نحورهم، 

وأبطل مكرهم، وأذلهم فً الدنٌا واْلخرة. 

  



مظاهر المسوة فً مجتمعاتنا 

( آٌات من المرآن فً ذم ٖٙ)

( ٗٔالمسوة )

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

  هللا، أما بعد؛ 

َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن لَْبِلَن ِمْن : )-تعالى-فمال هللا 

ٍ إاِلَّ إِذَا تََمنَّى  ًّ ٌَْطاُن َرسُوٍل َواَل نَبِ أَْلمَى الشَّ

ٌَْطاُن ثُمَّ  ُ َما ٌُْلِمً الشَّ فًِ أُْمنٌَِّتِِه فٌََْنَسُخ َّللاَّ

ُ َعِلٌٌم َحِكٌٌم . ِلٌَْجعََل َما  ُ آٌَاتِِه َوَّللاَّ ٌُْحِكُم َّللاَّ

ٌَْطاُن فِتْنَةً ِللَِّذٌَن فًِ لُلُوبِِهْم َمَرٌض  ٌُْلِمً الشَّ

الظَّاِلِمٌَن لَِفً ِشمَاٍق  َواْلمَاِسٌَِة لُلُوبُُهْم َوِإنَّ 

بَِعٌٍد . َوِلٌَْعلََم الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِعْلَم أَنَّهُ اْلَحكُّ 

ِمْن َربَِّن فٌَُْإِمنُوا بِِه فَتُْخبَِت لَهُ لُلُوبُُهْم َوإِنَّ 

َ لََهاِد الَِّذٌَن آَمنُوا إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم .  َّللاَّ

وا فًِ ِمْرٌٍَة ِمْنهُ َحتَّى َواَل ٌََزاُل الَِّذٌَن َكفَرُ 

تَؤْتٌَُِهُم السَّاَعةُ بَْؽتَةً أَْو ٌَؤْتٌَُِهْم َعذَاُب ٌَْوٍم 

. (٘٘-ٕ٘)الحج:( َعِمٌمٍ 

ولنا عدة أمثلة فً إلماء الشٌطان فً أفهام 

الماسٌة والمرٌضة للوبهم حول معانً 

آٌاٍت ِمن كتاب هللا، تدل وؼٌرها على 

عكس ما لالوه وزعموه: 

َولُِل اْلَحكُّ : )-تعالى-لوله المثال األول: 

ِمْن َربِّكُْم فََمْن َشاَء فَْلٌُْإِمْن َوَمْن َشاَء 

فَْلٌَْكفُْر إِنَّا أَْعتَْدنَا ِللظَّاِلِمٌَن نَاًرا أََحاَط بِِهْم 

سَُراِدلَُها َوإِْن ٌَْستَِؽٌثُوا ٌُؽَاثُوا بَِماٍء َكاْلُمْهِل 

الشََّراُب َوَساَءْت  ٌَْشِوي اْلُوُجوَه بِبْسَ 

، ألمى الشٌطان فً للب (9ٕ)الكهؾ:( ُمْرتَفَمًا

بعضهم وعلى لسانه أن اْلٌة دلٌل على أن 

اإلسبلم كفل حك الردة، وحك اإللحاد 

والحرٌة الجنسٌة؛ أي فعل الفواحش، وحك 

الجنسً، وأنها حرٌة مكفولة   الشذوذ

الؽربً، لئلنسان، سبك اإلسبلم بها العالم 

ونصَّ على ذلن المرآن بهذه اْلٌات، وأن 

الدولة المسلمة فً تصورهم ال دخل لها 

بهذه األمور، وكذا لال اْلخر: إن العلمانٌة 

ال تخالؾ اإلسبلم؛ ألن الدولة تكون على 

مسافٍة واحدٍة ِمن جمٌع األدٌان! 

ووهللا، إن هذا لَمن الكفر البواح؛ تسمٌة 

إثبات كفالة هذه المحرمات حمولًا، و

الحرٌة بهذه اْلٌة الكرٌمة؛ فتجرٌم الردة، 

ووجوب لتل المرتد مجمع علٌه بٌن 

المسلمٌن بنص السُّنة المستفٌضة المجمع 

َمْن بَدَّل دٌنَهُ : )-ملسو هيلع هللا ىلص-لال النبً  علٌها،

، والذي فٌه نزاع هو )رواه البخاري(( فَاْلتُلُْوهُ 



ومعهم نصُّ -المرأة المرتدة، والجماهٌر 

على وجوب لتلها أًٌضا.  -السُّنة 

"ولد فً الفتح:  -رحمه هللا-لال ابن حجر 

لما  -ملسو هيلع هللا ىلص-ولع فً حدٌث معاذ أن النبً 

أرسله إلى الٌمن لال له: "أٌما رجل ارتد 

فإن عاد وإال فاضرب عن اإلسبلم فادعه؛ 

عنمه، وأٌما امرأة ارتدت عن اإلسبلم 

فادعها؛ فإن عادت وإال فاضرب عنمها" 

وسنده حسن، وهو نص فً موضع 

. )انتهى(النزاع" 

وحروب الردة معلومة فً تارٌخ اإلسبلم 

بالضرورة، وكل أهل اإلسبلم ٌمدحون أبا 

على  -رضً هللا عنهم-بكر والصحابة معه 

كذاب، واألسود العنسً لتال مسٌلمة ال

وأتباعهم من المرتدٌن، وكذلن َمن عاد 

لعبادة األوثان. 

وأما اإللحاد ونفً وجود هللا فكل الرسل 

جاءوا بكفر َمن لال به، وكفر فرعون 

 -علٌه السبلم-والنمرود الذي حاجَّ إبراهٌم 

فً ربه معلوم من الدٌن بالضرورة؛ فَمن 

ى اإللحاد حمًا، فبل ٌكون مسل ًما؛ وإن سمَّ

كان بٌن العلماء نزاع فً أن الملحد الكافر 

األصلً: هل ٌُمر بالجزٌة أم ٌتحتم لتله؟ 

بمبول الجزٌة من  -رحمه هللا-فمول مالن 

جمٌع الكفار األصلٌٌن هو الذي دلَّ علٌه 

الدلٌل، وذهب الشافعً وأحمد فً رواٌة 

إلى لبولها ِمن الٌهود والنصارى 

كفار. والمجوس فمط دون بالً ال 

أما حك اإللحاد بعد اإلسبلم؛ فهذا ِمن أؼلظ 

أنواع الردة الُمخاِلفة لكل الشرابع 

السماوٌة، ودعوات جمٌع األنبٌاء، 

-ومخالفة للفطرة اإلنسانٌة بوجود الخالك 

.-سبحانه 

وأما ما ٌسمونه بالحرٌة الجنسٌة وٌنادي 

به الزنادلة فً ولتنا هذا، وٌرونها العبلج 

واالؼتصاب، مع أن الببلد  لمشاكل التحرش

الؽربٌة التً أباحتها تتضاعؾ فٌها عملٌات 

التحرش واالؼتصاب لمبلٌٌن الفتٌات 

والنساء، ولو نظرنا إلى لدر التفاعل مع 

" فً أوروبا وأمرٌكا، METOOحملة "

وسموط براثن اإلعبلم والفن فً هولٌود 

وؼٌرها فً هذه المضاٌا؛ لعلمنا كٌؾ 

ألتباعه المول بالحرٌة ٌسّوِل الشٌطان 

الجنسٌة لعبلج التحرش واالؼتصاب!  

بل عبلج ذلن االلتزام بؽض البصر وحفظ 

لُْل ): -عز وجل-الفرج والحجاب، لال هللا 



ِلْلُمْإِمنٌَِن ٌَؽُضُّوا ِمْن أَْبَصاِرِهْم َوٌَْحفَُظوا 

َ َخبٌٌِر بَِما  فُُروَجُهْم ذَِلَن أَْزَكى لَُهْم إِنَّ َّللاَّ

عُوَن . َولُْل ِلْلُمْإِمنَاِت ٌَْؽُضْضَن ِمْن ٌَْصنَ 

أَْبَصاِرِهنَّ َوٌَْحفَْظَن فُُروَجُهنَّ َواَل ٌُْبِدٌَن 

ِزٌنَتَُهنَّ إاِلَّ َما َظَهَر ِمْنَها َوْلٌَْضِرْبَن 

بُِخُمِرِهنَّ َعلَى ُجٌُوبِِهنَّ َواَل ٌُْبِدٌَن ِزٌنَتَُهنَّ 

ِهنَّ أَْو آبَاِء بُعُولَتِِهنَّ أَْو إاِلَّ ِلبُعُولَتِِهنَّ أَْو آبَابِ 

أَْبنَابِِهنَّ أَْو أَْبنَاِء بُعُولَتِِهنَّ أَْو إِْخَوانِِهنَّ أَْو 

بَنًِ إِْخَوانِِهنَّ أَْو بَِنً أََخَواتِِهنَّ أَْو نَِسابِِهنَّ 

ٌِْر أُوِلً  ٌَْمانُُهنَّ أَِو التَّابِِعٌَن َؼ أَْو َما َملََكْت أَ

ْربَِة ِمَن  ْفِل الَِّذٌَن لَْم اإْلِ َجاِل أَِو الّطِ الّرِ

ٌَْظَهُروا َعلَى َعْوَراِت النَِّساِء َواَل ٌَْضِرْبَن 

بِؤَْرُجِلِهنَّ ِلٌُْعلََم َما ٌُْخِفٌَن ِمْن ِزٌنَتِِهنَّ 

ِ َجِمٌعًا أٌَُّهَ اْلُمْإِمنُوَن لَعَلَّكُْم  َوتُوبُوا إِلَى َّللاَّ

.  (ٖٔ-ٖٓ)النور:( تُْفِلُحونَ 

والتربٌة اإلسبلمٌة النمٌة لمماومة الشهوة 

المحرمة، وتوجٌه الشهوة الطبٌعٌة إلى 

َوأَْنِكُحوا : )-تعالى-لال هللا  أمر الزواج،

اِلِحٌَن ِمْن ِعبَاِدكُْم  اأْلٌََاَمى ِمْنكُْم َوالصَّ

ُ ِمْن َوإَِمابِكُْم إِْن  ٌَكُونُوا فُمََراَء ٌُْؽنِِهُم َّللاَّ

ُ َواِسٌع َعِلٌٌم . َوْلٌَْستَْعِفِؾ الَِّذٌَن  فَْضِلِه َوَّللاَّ

ُ ِمْن فَْضِلهِ  ( اَل ٌَِجُدوَن نَِكاًحا َحتَّى ٌُْؽنٌَُِهُم َّللاَّ

، وسّن العموبات الشرعٌة (ٖٖ-ٕٖ)النور:

ِمن: الحدود الرادعة عن هذه الفواحش 

والتعزٌرات؛ لمماومة انتشار هذه الجرابم. 

وأما االستدالل باْلٌة على أن اإلسبلم كفل 

هذه الحرٌات؛ فهذا هو الضبلل المبٌن، 

والكفر المستبٌن، وأؼلظ منه: اّدِعاء كفالة 

حك اللواط والسحاق؛ بل تسمٌة ذلن حمًا 

وتكذٌب للمرآن، لال هللا  -والعٌاذ باهلل-كفر 

َكذَّبَْت لَْوُم لُوٍط اْلُمْرَسِلٌَن . إِْذ : )-لىتعا-

لَاَل لَُهْم أَُخوهُْم لُوطٌ أاََل تَتَّمُوَن . إِّنًِ لَكُْم 

َ َوأَِطٌعُوِن . َوَما  َرسُوٌل أَِمٌٌن . فَاتَّمُوا َّللاَّ

ٌِْه ِمْن أَْجٍر إِْن أَْجِرَي إاِلَّ َعلَى َرّبِ  أَْسؤَلُكُْم َعلَ

تَؤْتُوَن الذُّْكَراَن ِمَن اْلعَالَِمٌَن . اْلعَالَِمٌَن . أَ 

َوتَذَُروَن َما َخلََك لَكُْم َربُّكُْم ِمْن أَْزَواِجكُْم بَْل 

أَْنتُْم لَْوٌم َعاُدوَن . لَالُوا لَبِْن لَْم تَْنتَِه ٌَالُوطُ 

لَتَكُونَنَّ ِمَن اْلُمْخَرِجٌَن . لَاَل إِنًِّ ِلعََمِلكُْم ِمَن 

ا ٌَْعَملُوَن .  اْلمَالٌَِن . َربِّ  ِنً َوأَْهِلً ِممَّ نَّجِ

ٌْنَاهُ َوأَْهلَهُ أَْجَمِعٌَن . إاِلَّ َعُجوًزا فًِ  فَنَجَّ

ْرنَا اْْلَخِرٌَن . َوأَْمَطْرنَا  اْلؽَابِِرٌَن . ثُمَّ َدمَّ

ٌِْهْم َمَطًرا فََساَء َمَطُر اْلُمْنذَِرٌَن . إِنَّ فًِ  َعلَ

ثَُرهُْم ُمْإِمنٌَِن . َوإِنَّ ذَِلَن َْلٌَةً َوَما َكاَن أَكْ 

ِحٌمُ  -ٓٙٔ)الشعراء:( َربََّن لَُهَو اْلعَِزٌُز الرَّ

ا َجاَءْت ُرسُلُنَا : )-تعالى-، ولال (7٘ٔ َولَمَّ

لُوًطا ِسًَء بِِهْم َوَضاَق بِِهْم ذَْرًعا َولَاَل َهذَا 

ٌِْه  ٌَْوٌم َعِصٌٌب . َوَجاَءهُ لَْوُمهُ ٌُْهَرُعوَن إِلَ



َكانُوا ٌَْعَملُوَن السٌَِّّبَاِت لَاَل ٌَا لَْوِم  َوِمْن لَْبلُ 

َ َواَل  َهُإاَلِء بَنَاتًِ هُنَّ أَْطَهُر لَكُْم فَاتَّمُوا َّللاَّ

ٌَْس ِمْنكُْم َرُجٌل َرِشٌٌد .  ٌِْفً أَلَ تُْخُزوِن ِفً َض

لَالُوا لَمَْد َعِلْمَت َما لَنَا فًِ بَنَاتَِن ِمْن َحّكٍ 

ةً َوإِنََّن لَتَْعلَُم  َما نُِرٌدُ . لَاَل لَْو أَنَّ ِلً بِكُْم لُوَّ

أَْو آِوي إِلَى ُرْكٍن َشِدٌٍد . لَالُوا ٌَالُوطُ إِنَّا 

ٌَْن فَؤَْسِر بِؤَْهِلَن  ُرسُُل َرّبَِن لَْن ٌَِصلُوا إِلَ

ٌِْل َواَل ٌَْلتَِفْت ِمْنكُْم أََحٌد إاِلَّ  بِِمْطعٍ ِمَن اللَّ

َها َما أََصابَُهْم إِنَّ َمْوِعَدهُُم اْمَرأَتََن إِنَّهُ ُمِصٌبُ 

ا َجاَء  ْبُح بِمَِرٌٍب . فَلَمَّ ٌَْس الصُّ ْبُح أَلَ الصُّ

ٌَْها  أَْمُرنَا َجعَْلنَا َعاِلٌََها َسافِلََها َوأَْمَطْرنَا َعلَ

َمةً ِعْنَد  ٌٍل َمْنُضوٍد . ُمَسوَّ ِحَجاَرةً ِمْن ِسّجِ

ًَ ِمَن الظَّاِلِمٌَن بِ  -77)هود:( بَِعٌدٍ َربَِّن َوَما ِه

8ٖ) .

ثابتة  -لرٌة لوم لوط-ولصة لرٌة سدوم 

فً التوراة، وهبلكهم ٌجب التصدٌك به 

على الٌهود والنصارى، كما ٌجب على 

المسلمٌن؛ لفعلهم فاحشة الشذوذ، 

لال  والسحاق محرم بإجماع المسلمٌن،

اَل ٌُْفِضً الَرجُل إلى الَرُجِل : )-ملسو هيلع هللا ىلص-النبً 

فً الثْوِب الَواِحِد، واَل تُْفِضً الَمْرأةُ إلى 

. )رواه مسلم(( الَمْرأَِة فً الثْوِب الَواِحدِ 

-وعموبة اللواط المتل رجًما، لال النبً 

َمْن َوَجدتُُموهُ ٌَْعمُل َعَمَل لَْوِم لُْوٍط؛ : )-ملسو هيلع هللا ىلص

)رواه أحمد وأبو ( فَاْلتلُوا الفَاِعَل والَمْفعُوَل بِهِ 

. داود والترمذي، وصححه األلبانً(

وأما السحاق دون إٌبلج؛ فلٌس فٌه الحد 

عند الجماهٌر وإنما التعزٌر؛ وإن كان 

اإلٌبلج أصبح متصوًرا بعد عملٌات 

لمول  التحوٌل الجنسً المحرمة باإلجماع؛

ُ اْلُمتََشبِِّهٌَن ِمَن : )-ملسو هيلع هللا ىلص-النبً  لَعََن َّللاَّ

َجاِل بِالنَِّساِء، َواْلُمتََشبَِّهاِت ِمَن النَِّساِء  الّرِ

َجالِ  ، وفً رواٌة )رواه أحمد بسنٍد صحٌحٍ(( بِالّرِ

لال:  -رضً هللا عنهما-عن ابن عباس 

 ِ ٌِْه َوَسلَّمَ -"لَعََن َرسُوُل َّللاَّ  -َصلَّى هللاُ َعلَ

َجاِل بِالنَِّساِء،  الُمتََشبِِّهٌنَ  ِمَن الّرِ

َجاِل"  )رواه َوالُمتََشبَِّهاِت ِمَن النَِّساِء بِالّرِ

. البخاري(

َوَْلُمَرنَُّهْم عن الشٌطان: ) -تعالى-ولال 

، فٌكون (9ٔٔ)النساء:( فَلٌَُؽٌَُِّرنَّ َخْلَك َّللاَِّ 

المول بوجوب حّدِ الزنا بٌن األنثى 

جراحة المتحولة التً ُصنع لها ذكر بال

والهرمونات التً تنمً البظر حتى ٌصٌر 

كالذكر، وبٌن أنثى أخرى طبٌعٌة حدث فٌها 

لول ُمتجهٌ؛ بل هو األلرب. -إٌبلج  

فالممصود أن االستدالل باْلٌة على إثبات 

هذه الحرٌات هو ِمن إلماء الشٌطان فً 



نفوس أولٌابه لساة الملوب، مرضى 

وله الملوب، وهو ما ٌنسخه هللا وٌبطله بم

َولُِل اْلَحكُّ ِمْن َربِّكُْم فََمْن َشاَء )فً اْلٌة: 

فَْلٌُْإِمْن َوَمْن َشاَء فَْلٌَْكفُْر إِنَّا أَْعتَْدنَا 

ِللظَّاِلِمٌَن نَاًرا أََحاَط بِِهْم سَُراِدلَُها َوإِْن 

ٌَْستَِؽٌثُوا ٌُؽَاثُوا بَِماٍء َكاْلُمْهِل ٌَْشِوي 

( الشََّراُب َوَساَءْت ُمْرتَفَمًااْلُوُجوَه بِبَْس 

؛ فهو أمر للتهدٌد والوعٌد ال (9ٕ)الكهؾ:

للتخٌٌر، بإجماع أهل العلم. 

وال نزاع بٌن المسلمٌن فً وجوب دٌن 

اإلسبلم، ووجوب التبرإ ِمن كّلِ دٌن دون 

دٌن اإلسبلم، والكفر بكل ما ٌعبد ِمن دون 

ٌَْن ) :-تعالى-هللا، لال هللا  ِعْنَد هللِا إِنَّ الّدِ

َوَمْن ٌَْبتَػِ ، ولال: )(9ٔ)آل عمران:( اإِلْسبَلمُ 

ْسبَلِم ِدٌنًا فَلَْن ٌُْمبََل ِمْنهُ  ٌَْر اإْلِ )آل ( َؼ

باإلجماع المعلوم -؛ فلٌست اْلٌة (8٘عمران:

ٌن بالضرورة للتخٌٌر بٌن اإلسبلم  -ِمن الّدِ

والكفر، بل للتهدٌد؛ فكٌؾ ٌُستَدل بها على 

المزعومة؟!الحرٌة  

وآٌات المرآن فً ذكر عالبة َمن كذَّب هللا 

، وكذَّب كبلمه وأشرن -ملسو هيلع هللا ىلص-وكذَّب رسوله 

به، وخلودهم فً النار، والحكم بكفرهم فً 

 -كما ذكرنا-الدنٌا؛ ٌصعب إحصاإها، وهو 

ٌن بالضرورة.  ِمن المعلوم ِمن الّدِ

 حفظنا هللا والمسلمٌن ِمن شرور الفتن، ما

ظهر منها وما بطن. 

مع آٌة  -إن شاء هللا-وفً المرة المادمة 

أخرى ألمى الشٌطان فً للوب الماسٌة 

للوبهم، والمرٌضة للوبهم، ما ٌخاِلؾ 

معناها. 

  



مجتمعاتنا مظاهر المسوة فً 

( آٌات من المرآن فً ذم 7ٖ)

)٘ٔ المسوة )

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

هللا، أما بعد؛  

َوَما أَْرَسْلنَا ِمن لَْبِلَن ِمن : )-تعالى-فمال هللا 

ٌَْطاُن  ٍ إاِلَّ إِذَا تََمنَّى أَْلمَى الشَّ ًّ سُوٍل َواَل نَبِ رَّ

ٌَْطاُن ثُمَّ  ُ َما ٌُْلِمً الشَّ فًِ أُْمنٌَِّتِِه فٌََنَسُخ َّللاَّ

ُ َعِلٌٌم َحِكٌمٌ  ُ آٌَاتِِه َوَّللاَّ . (ٕ٘)الحج:( ٌُْحِكُم َّللاَّ

المثال الثانً فٌما ٌلمٌه الشٌطان فً نفوس 

ما  الماسٌة للوبهم عند تبلوة آٌات المرآن:

إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُوا : )-تعالى-ٌمولونه فً لوله 

ابِبٌَِن َمْن  َوالَِّذٌَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّ

ِ َواْلٌَْوِم اْْلِخِر َوَعِمَل َصاِلًحا فَلَُهْم  آَمَن بِاَّللَّ

ٌِْهْم َواَل هُْم أَْجرُ  هُْم ِعنَد َربِِّهْم َواَل َخْوٌؾ َعلَ

. (ٕٙ)البمرة:( ٌَْحَزنُونَ 

فٌدَّعون أن اْلٌة تدل على صحة ملة 

الٌهود والنصارى والصاببٌن إذا عملوا 

بشرابعهم وآمنوا بملتهم، وإن لم ٌإمنوا 

!-ملسو هيلع هللا ىلص-بمحمٍد  

فمد لبَّسوا كثًٌرا فً هذا الباب على كثٌٍر 

ِمن الناس، مع أنه ال نزاع بٌن المسلمٌن 

لَمن بلؽه  -ملسو هيلع هللا ىلص-فً ركنٌة اإلٌمان بمحمٍد 

-خبره، وكذلن فً اإلٌمان بنبوة عٌسى 

لَمن بلؽه خبره، فَمن بلؽه خبر عٌسى  -ملسو هيلع هللا ىلص

إمن به؛ ِمن الٌهود فلم ٌ -علٌه السبلم-

فلٌس مإمنًا باهلل، والٌوم اْلخر، وعمله 

حابط؛ لتكذٌبه لرسل هللا، وكذلن لتكذٌبه 

بكتبه المنزلة. 

فآمن  -علٌه السبلم-وَمن بلؽه خبر عٌسى 

به وعمل بما بُعث به فً اإلنجٌل؛ فهو 

الذي ٌإمن باهلل والٌوم اْلخر وٌعمل 

-صالًحا، وكذلن َمن لم ٌبلؽه خبر عٌسى 

على الحمٌمة من الٌهود فظلوا  -ملسو هيلع هللا ىلص

متمسكٌن بشرٌعة التوراة، وما بُعث به 

، فهو ِمن الذٌن آمنوا باهلل -ملسو هيلع هللا ىلص-موسى 

والٌوم اْلخر، وكذلن َمن بلؽه خبر المسٌح 

على ؼٌر الحمٌمة ِمن اّدِعاء األلوهٌة فٌه 

صلى -والبنوة؛ فهو لم ٌبلؽه خبر المسٌح 

، فٌكون ِمن الٌهود -وسلم هللا علٌه

المإمنٌن. 

صلى هللا علٌه -وأما َمن بلؽه خبُر محمٍد 

ِمن الٌهود أو النصارى فلم ٌإمن  -وسلم

به، وادَّعى التمسن بما هو علٌه ِمن دٌن 



؛ -علٌهما السبلم-عٌسى أو ِمن دٌن موسى 

لال النبً  فلٌس بمإمن باهلل والٌوم اْلخر،

ٌَْسَمُع : )-ملسو هيلع هللا ىلص- ٍد بٌَِِدِه، اَل  َوالَِّذي نَْفُس ُمَحمَّ

، َواَل  ِة ٌَُهوِديٌّ بًِ أََحٌد ِمْن َهِذِه اأْلُمَّ

، ثُمَّ ٌَُموُت َولَْم ٌُْإِمْن بِالَِّذي أُْرِسْلُت  ًٌّ نَْصَرانِ

، )رواه مسلم(( بِِه، إاِلَّ َكاَن ِمْن أَْصَحاِب النَّارِ 

الَِّذٌَن ٌَْكفُُروَن إِنَّ : )-عز وجل-ولال هللا 

 ِ ٌَْن َّللاَّ لُوا بَ ِ َوُرسُِلِه َوٌُِرٌُدوَن أَْن ٌُفَّرِ بِاَّللَّ

َوُرسُِلِه َوٌَمُولُوَن نُْإِمُن بِبَْعٍض َونَْكفُُر 

ٌَْن ذَِلَن َسبٌِبًل  بِبَْعٍض َوٌُِرٌُدوَن أَْن ٌَتَِّخذُوا بَ

ْلَكافِِرٌَن . أُولَبَِن هُُم اْلَكافُِروَن َحمًّا َوأَْعتَْدنَا لِ 

. (ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔ)النساء:( َعذَابًا ُمِهٌنًا

صلى هللا -وأما َمن كان لبل بعثة محمٍد 

ٌدَّعً هلل صاحبة أو ولًدا؛  -علٌه وسلم

فلٌس بمإمن باهلل وال بالٌوم اْلخر، كذلن 

كل َمن كذَّب األنبٌاء أو َمن لتل األنبٌاء 

فلٌس بمإمن  وادَّعى التمسن بالتوراة؛

صلى -باهلل وال بالٌوم اْلخر، وال بموسى 

َوإِْذ : )-عز وجل-، لال هللا -هللا علٌه وسلم

ُ ِمٌثَاَق النَّبٌٌَِِّن لََما آتٌَْتُكُْم ِمْن ِكتَابٍ  أََخذَ َّللاَّ

ٌق ِلَما َمعَكُْم  َوِحْكَمٍة ثُمَّ َجاَءكُْم َرُسوٌل ُمَصّدِ

أَْلَرْرتُْم َوأََخْذتُْم لَتُْإِمنُنَّ بِِه َولَتَْنُصُرنَّهُ لَاَل أَ 

َعلَى ذَِلكُْم إِْصِري لَالُوا أَْلَرْرنَا لَاَل فَاْشَهُدوا 

. (8ٔ)آل عمران:( َوأَنَا َمعَكُْم ِمَن الشَّاِهِدٌنَ 

وال نزاع بٌن أهل العلم فً أن هذه اْلٌة 

معناها على ما ذكرنا ِمن أنها فٌَمن الكرٌمة 

سواء كان لبل  -ملسو هيلع هللا ىلص-لم ٌبلؽه خبر الرسول 

بعثة الرسول أو بعد بعثته، ولكن لم ٌبلؽه 

خبره؛ فهذه اْلٌة فً الموحدٌن الذٌن 

. -علٌهم السبلم-صدلوا الرسل الكرام  

فً تفسٌر اْلٌة  -رحمه هللا-لال ابن كثٌر 

ِوي عن ابن عباس فً بعد أن ذكر ما رُ 

: )إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُوا َوالَِّذٌَن -تعالى-لوله 

 ِ ابِبٌَِن َمْن آَمَن بِاَّللَّ َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّ

، (ٕٙ)البمرة:َواْلٌَْوِم اْْلِخِر َوَعِمَل َصاِلًحا...( 

ٌَْر "فؤنزل هللا بعد ذلن: )اْلٌة:  َوَمْن ٌَْبتَػِ َؼ

ٌْنًا فَلَْن ٌُْمبََل ِمْنهُ َوُهَو فًِ اْْلِخَرِة  اإِلْسبَلِم ِد

ٌْنَ  . (8٘)آل عمران:( ِمَن اْلَخاِسر

فإن هذا الذي لاله ابن عباس إخبار عن 

أنه ال ٌُمبل ِمن أحٍد طرٌمة وال عمبًل إال ما 

بعد أن بعثه  -ملسو هيلع هللا ىلص-كان موافمًا لشرٌعة دمحم 

هللا بما بعثه به، فؤما لبل ذلن فكل َمن اتَّبع 

الرسول فً زمانه فهو على هدى وسبٌل 

 -علٌه السبلم-نجاة، فالٌهود أتباع موسى 

الذٌن كانوا ٌتحاكمون إلى التوراة فً 

زمانهم. 



والٌهود من الهوادة وهً المودة، أو 

علٌه -التهود وهً التوبة؛ كمول موسى 

ٌْنَ : )-السبلم ، (ٙ٘ٔ)األعراؾ:( إِنَّا هُْدنَا إِلَ

وا بذلن فً األصل؛  أي: تُْبنَا، فكؤنهم سمَّ

لتوبتهم ومودتهم فً بعضهم لبعض. 

أكبر أوالد -ولٌل: لنسبتهم إلى ٌهوذا 

. -ٌعموب علٌه السبلم 

ولال أبو عمرو بن العبلء: ألنهم ٌتهودون، 

للُت: أي: ٌتحركون عند لراءة التوراة" )

واألصح األول؛ التوبة والمودة(. 

"فلما بُعث  :-رحمه هللا-لال ابن كثٌر 

وجب على بنً إسرابٌل اتِّباعه  -ملسو هيلع هللا ىلص-عٌسى 

واالنمٌاد له، فؤصحابه وأهل دٌنه هم 

وا بذلن لتناصرهم فٌما  النصارى، وسمُّ

بٌنهم، ولد ٌُمال لهم: أنصار أًٌضا، كما لال 

َمْن أَْنَصاِري إِلَى ) :-علٌه السبلم-عٌسى 

)آل ( هللِا لَال اْلَحَواِرٌُّوَن نَْحُن أَْنَصاُر هللاِ 

وا بذلن ِمن (ٕ٘عمران: ، ولٌل: إنهم إنما سمُّ

أجل أنهم نزلوا أرًضا ٌُمال لها ناصرة، لاله 

لتادة وابن جرٌج، وروي عن ابن عباس 

أًٌضا، وهللا أعلم. 

خاتًما  -ملسو هيلع هللا ىلص-لال: فلما بعث هللا محمًدا 

للنبٌٌن، ورسواًل إلى بنً آدم على 

اإلطبلق، وجب علٌهم تصدٌمه فٌما أخبر، 

وطاعته فٌما أمر، واالنكفاؾ عما عنه 

ٌت  زجر، وهإالء هم المإمنون حمًا، وسّمِ

مإمنٌن؛ لكثرة إٌمانهم،  -ملسو هيلع هللا ىلص-أمة دمحم 

ٌمانهم؛ وألنهم ٌإمنون بجمٌع وشدة إ

األنبٌاء الماضٌة، والؽٌوب اْلتٌة". 

الخبلؾ  -رحمه هللا-ثم ذكر ابن كثٌر  للُت:)

فً الصاببة، والصحٌح أنهم لوم ٌمولون: 

ال إله إال هللا، كما لاله عبد الرحمن بن 

زٌد، وذكر ابن كثٌر لول عبد الرحمن بن 

 : "الصاببون أهل دٌن من-رحمه هللا-زٌد 

األدٌان، كانوا بجزٌرة الموصل ٌمولون: ال 

إله إال هللا، ولٌس لهم عمل وال كتاب، وال 

نبً؛ إال لول: ال إله إال هللا"، والصحٌح: 

َمْن لال: ) -تعالى-أن لهم عمبًل؛ ألن هللا 

ِ َواْلٌَْوِم اْْلِخِر َوَعِمَل َصاِلًحا (، آَمَن بِاَّللَّ

ٌُعرؾ اسم ولكن ال ٌُحفظ لهم كتاب، وال 

دون، ٌعملون  نبٌهم، ولكنهم موّحِ

الصالحات، وٌإمنون باهلل والٌوم اْلخر؛ 

خبلفًا لَمن لال: هم ٌعبدون المبلبكة أو 

ٌعبدون النجوم؛ فإن هإالء لٌسوا بمإمنٌن 

باهلل، وال بالٌوم اْلخر(. 

"وأظهر األلوال : -رحمه هللا-لال ابن كثٌر 

، ووهب : لول مجاهد ومتابعٌه-وهللا أعلم-



بن منبِّه: أنهم لوم لٌسوا على دٌن الٌهود، 

وال النصارى، وال المجوس، وال 

المشركٌن؛ وإنما هم لوم بالون على 

فطرتهم، وال دٌن ممرر لهم ٌتبعونه 

وٌمتفونه؛ ولهذا كان المشركون ٌنبزون 

ِ، أي: أنه لد خرج عن  ًّ َمن أسلم بالصابب

بلم )انتهى كسابر أدٌان أهل األرض إذ ذان" 

.  (-رحمه هللا-ابن كثٌر 

"ٌعنً بموله:  :-رحمه هللا-ولال ابن جرٌر 

ِ َواْلٌَْوِم اْْلِخِر َوَعِمَل ) َمْن آَمَن بِاَّللَّ

(: َمن صدَّق وألرَّ بالبعث بعد َصاِلًحا

الممات ٌوم المٌامة، وعمل صالًحا فؤطاع 

هللا، فلهم أجرهم عند ربهم. ٌعنً بموله: 

(: فلهم ثواب أَْجُرهُْم ِعنَد َربِِّهمْ فَلَُهْم )

عملهم الصالح عند ربهم". 

فً حدٌٍث  -رحمه هللا-ثم ذكر ابن جرٌر 

-طوٌٍل عن السُّدي، لصة سلمان الفارسً 

"فكان إٌمان ، إلى أن لال: -رضً هللا عنه

الٌهود: أنه َمن تمسن بالتوراة وسنة 

موسى، حتى جاء عٌسى، فلما جاء عٌسى 

ن بالتوراة وأخذ بسنة موسى كان َمن تمس

كان هالًكا.  -فلم ٌدْعها ولم ٌتبع عٌسى-

وإٌمان النصارى: أنه َمن تمسن باإلنجٌل 

منهم وشرابع عٌسى كان مإمنًا ممبواًل 

، فَمن لم ٌتبع -ملسو هيلع هللا ىلص-منه، حتى جاء دمحم 

منهم وٌدع ما كان علٌه من  -ملسو هيلع هللا ىلص-محمًدا 

)انتهى كبلم إلنجٌل كان هالًكا" سنة عٌسى وا

. (-رحمه هللا-ابن جرٌر 

وهذا فً الحمٌمة ال نزاع فٌه بٌن أهل 

صلى هللا -العلم؛ فً وجوب اإلٌمان بمحمٍد 

لَمن بلؽه خبره.  -علٌه وسلم 

وِمن الشروط المهمة فً صحة إٌمان َمن 

أن ٌكون  :-ملسو هيلع هللا ىلص-لم ٌبلؽه خبر الرسول 

موحًدا، ال ٌصؾ هللا بصفات عجٍز أو 

نمٍص: كحال الٌهود الذٌن لالوا: عزٌر ابن 

هللا، ولالوا: إن هللا فمٌر ونحن أؼنٌاء، أو 

كذَّبوا أنبٌاءهم أو لتلوهم، وكذا النصارى 

الذٌن لالوا: المسٌح ابن هللا، ولالوا: 

المسٌح هو هللا؛ فإن هذا خبلؾ ما عندهم 

إلنجٌل فً أمر التوحٌد، ِمن التوراة وا

وتصدٌك الرسل. 

ففً التوراة فً أول الوصاٌا العشر التً 

: -علٌه السبلم-أوحاها هللا إلى موسى 

"الربُّ إلُهنا رٌب واحٌد؛ ربُّ إبراهٌم 

وإسحاق وٌعموب".  

"أٌها المعلم، أيُّ وكذا فً اإلنجٌل لالوا: 

الوصاٌا هً أول الكل؟ لال: كما هو 



ُهنا رٌب واحٌد، ربُّ إبراهٌم مكتوب: الرب إل

وإسحاق وٌعموب، وأن تحب الرب إلهن 

من كل للبن، ومن كل نفسن، ومن كل 

فكرن".  

وتوحٌده شرط فً  -عز وجل-فاإلٌمان باهلل 

لبول العمل، وتصدٌك َمن بلؽه خبره ِمن 

الرسل الكرام شرط فً صحة اإلٌمان باهلل 

ا دٌنً  -عز وجل-والٌوم اْلخر، وال ٌمبل هللا 

مَمن كذَّب رسواًل ِمن الرسل، خاصة دمحم 

. -ملسو هيلع هللا ىلص-خاتمهم  

.-إن شاء هللا-وللحدٌث بمٌة  

  



مظاهر المسوة فً مجتمعاتنا 

( آٌات من المرآن فً ذم 8ٖ)

( ٙٔالمسوة )

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

  هللا، أما بعد؛ 

ُ : )-عز وجل-فمد لال هللا  أَفََمْن َشَرَح َّللاَّ

ٌٌْل  َصْدَرهُ ِلئْلِْسبَلِم فَُهَو َعلَى نُوٍر ِمْن َربِِّه فََو

ِ أُولَبَِن فًِ ِلْلمَ  اِسٌَِة لُلُوبُُهْم ِمْن ِذْكِر َّللاَّ

َل أَْحَسَن اْلَحِدٌِث ِكتَابًا  ُ نَزَّ َضبَلٍل ُمبٌٍِن . َّللاَّ

ًَ تَْمَشِعرُّ ِمْنهُ ُجلُوُد الَِّذٌَن  ُمتََشابًِها َمثَانِ

ٌَْخَشْوَن َربَُّهْم ثُمَّ تَِلٌُن ُجلُوُدهُْم َولُلُوبُُهْم إِلَى 

 ِ ِ ٌَْهِدي بِِه َمْن ٌََشاُء ِذْكِر َّللاَّ  ذَِلَن هَُدى َّللاَّ

ُ فََما لَهُ ِمْن َهادٍ  -ٕٕ)الزمر:( َوَمْن ٌُْضِلِل َّللاَّ

ٕٖ) .

 :-تعالى-فً لوله  -رحمه هللا-لال ابن كثٌر 

ْسبَلِم فَُهَو َعلَى ") ُ َصْدَرهُ ِلئْلِ أَفََمْن َشَرَح َّللاَّ

ٌستوي هذا وَمن هو ( أي: هل نُوٍر ِمْن َربِّهِ 

عز -لاسً الملب بعٌد من الحك؟! كموله 

ٌْنَاهُ َوَجعَْلنَا لَهُ : )-وجل ٌْتًا فَؤَْحٌَ أََوَمْن َكاَن َم

نُْوًرا ٌَْمِشً بِِه ِفً النَّاِس َكَمْن َمثَلُهُ فًِ 

ٌَْس بَِخاِرجٍ ِمْنَها ؛ (ٕٕٔ)األنعام:( الظُّلَُماِت لَ

ٌٌْل : )-تعالى-ولهذا لال  ِلْلمَاِسٌَِة لُلُوبُُهْم فََو

( أي: فبل تلٌن عند ذكره، وال ِمْن ِذْكِر َّللاَِّ 

أُولَِبَن فًِ َضبَلٍل تخشع وال تعً وال تفهم، )

(. ُمبٌِنٍ 

َل أَْحَسَن اْلَحِدٌِث ِكتَابًا ُمتََشابًِها ) ُ نَزَّ َّللاَّ

ًَ تَْمَشِعرُّ ِمْنهُ ُجلُوُد الَِّذٌَن ٌَْخَشْوَن  َمثَانِ

ِ  َربَُّهمْ  ثُمَّ تَِلٌُن ُجلُوُدهُْم َولُلُوبُُهْم إِلَى ِذْكِر َّللاَّ

ِ ٌَْهِدي بِِه َمْن ٌََشاءُ  (: هذا ذَِلَن هَُدى َّللاَّ

لكتابه المرآن  -عز وجل-مدح من هللا 

صلى -العظٌم المنزل على رسوله الكرٌم 

َل : )-تعالى-، لال هللا -هللا علٌه وسلم ُ نَزَّ َّللاَّ

ًَ  أَْحَسَن اْلَحِدٌثِ  (، لال ِكتَابًا ُمتََشابًِها َمثَانِ

مجاهد: ٌعنً المرآُن كله متشابهٌ مثانً. 

ولال لتادة: اْلٌة تشبه اْلٌة، والحرؾ 

ٌشبه الحرؾ. 

ًَ ولال الضحان: ) (: تردٌد المول َمثَانِ

.-عز وجل-لٌفهموا عن ربهم  

ولال عكرمة، والحسن: ثنَّى هللا فٌه 

ة فٌها المضاء، زاد الحسن: تكون السور

آٌة، وفً السورة األخرى آٌة تشبهها.  

ولال عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم: 

( ًَ َد موسى فً المرآن، َمثَانِ ٌد، ُرّدِ (: ُمَردَّ



فً  -علٌهم السبلم-وصالح وهود واألنبٌاء 

أمكنٍة كثٌرٍة. 

ولال سعٌد بن جبٌر، عن ابن عباس: 

( ًَ (، لال: المرآن ٌشبه بعضه بعًضا، َمثَانِ

بعضه على بعض.وٌرد  

ولال بعض العلماء وٌُروى عن سفٌان بن 

ًَ عٌٌنة: معنى لوله: ) ( أن ُمتََشابًِها َمثَانِ

سٌالات المرآن تارة تكون فً معنى واحد؛ 

فهذا ِمن المتشابه، وتارة تكون بذكر 

المإمنٌن ثم الشًء وضده، كذكر 

الكافرٌن، وكصفة الجنة ثم صفة النار، وما 

-تعالى-أشبه هذا؛ فهذا من المثانً، كموله 

اَر لَِفً : ) إِنَّ اأْلَْبَراَر لَِفً نَِعٌٍم . َوإِنَّ اْلفُجَّ

-عز وجل-، وكموله (ٗٔ-ٖٔ)االنفطار:( َجِحٌمٍ 

ٌنٍ : ) اِر لَِفً ِسّجِ ( َكبلَّ إِنَّ ِكتَاَب الفُجَّ

َكبلَّ إِنَّ ِكتَاَب ، إلى أن لال: )(7ٌن:)المطفف

َهذَا ِذْكٌر ، )(8ٔ)المطففٌن:( اأْلَْبَراِر لَِفً ِعلٌٌِِّّنَ 

، إلى أن (9ٗ)ص:( َوإِنَّ ِلْلُمتَِّمٌَن لَُحْسَن َمآبٍ 

( َهذَا َوإِنَّ ِللطَّاِؼٌَن لََشرَّ َمآبٍ لال: )

، ونحو هذا ِمن السٌالات؛ فهذا كله (٘٘)ص:

أي: فً معنٌٌن اثنٌن. ِمن المثانً، 

وأما إذا كان السٌاق كله فً معنى واحد 

ٌشبه بعضه بعًضا، فهو المتشابه ولٌس 

-تعالى-هذا من المتشابه المذكور فً لوله 

ِمْنهُ آٌَاٌت ُمْحَكَماٌت هُنَّ أُمُّ اْلِكتَاِب َوأَُخُر : )

ٌٌْػ  ا الَِّذٌَن فًِ لُلُوبِِهْم َز ُمتََشابَِهاٌت فَؤَمَّ

بِعُوَن َما تََشابَهَ ِمْنهُ اْبتِؽَاَء اْلِفتْنَِة َواْبتِؽَاَء فٌََتَّ 

اِسُخوَن  ُ َوالرَّ تَؤِْوٌِلِه َوَما ٌَْعلَُم تَؤِْوٌلَهُ إاِلَّ َّللاَّ

( فًِ اْلِعْلِم ٌَمُولُوَن آَمنَّا بِِه كُلٌّ ِمْن ِعْنِد َربِّنَا

، ذان معنى آخر. (7)آل عمران: 

تَْمَشِعرُّ ِمْنهُ ُجلُوُد الَِّذٌَن : )-تعالى-ولوله 

ٌَْخَشْوَن َربَُّهْم ثُمَّ تَِلٌُن ُجلُوُدهُْم َولُلُوبُُهْم إِلَى 

(: أي: هذه صفة األبرار عند سماع ِذْكِر َّللاَِّ 

كبلم الجبار المهٌمن العزٌز الؽفار؛ لما 

ٌفهمون منه ِمن الوعد والوعٌد، 

والتخوٌؾ والتهدٌد، تمشعر منه جلودهم 

ثُمَّ تَِلٌُن ُجلُوُدهُْم ن الخشٌة والخوؾ، )م

 ِ ( لما ٌرجون وٌإملون َولُلُوبُُهْم إِلَى ِذْكِر َّللاَّ

من رحمته ولطفه، فهم مخالفون لؽٌرهم 

من الفجار ِمن وجوٍه: 

أن سماع هإالء هو تبلوة اْلٌات، أحدها: 

وسماع أولبن نؽمات األبٌات، من أصوات 

المٌنات. 

أنهم إذا تلٌت علٌهم آٌات الرحمن  الثانً:

وا ُسجًدا وبكًٌّا بؤدٍب وخشٌٍة، ورجاٍء  خرُّ

: -تعالى-ومحبٍة، وفهٍم وعلٍم، كما لال 



ُ َوِجلَْت ) إِنََّما اْلُمْإِمنُوَن الَِّذٌَن إِذَا ذُِكَر َّللاَّ

ٌِْهْم آٌَاتُهُ َزاَدتُْهْم إٌَِمانًا  لُلُوبُُهْم َوإِذَا تُلٌَِْت َعلَ

َربِِّهْم ٌَتََوكَّلُوَن . الَِّذٌَن ٌُِمٌُموَن  َوَعلَى

ا َرَزْلنَاهُْم ٌُْنِفمُوَن . أُولَبَِن هُُم  بَلةَ َوِممَّ الصَّ

اْلُمْإِمنُوَن َحمًّا لَُهْم َدَرَجاٌت ِعْنَد َربِِّهْم 

-، ولال (ٗ-ٕ)األنفال:( َوَمْؽِفَرةٌ َوِرْزٌق َكِرٌمٌ 

ُروا بِآٌَاِت َربِِّهْم لَْم َوالَِّذٌَن : )-تعالى إِذَا ذُّكِ

ا َوعُْمٌَانًا ٌَْها ُصمًّ وا َعلَ ، (7ٖ)الفرلان:( ٌَِخرُّ

أي: لم ٌكونوا عند سماعها متشاؼلٌن 

الهٌن عنها؛ بل ُمصؽٌن إلٌها، فاهمٌن 

بصٌرٌن بمعانٌها؛ فلهذا إنما ٌعملون بها، 

وٌسجدون عندها عن بصٌرة ال عن جهل 

ومتابعة لؽٌرهم. 

أنهم ٌلزمون األدب عند سماعها، ثالث: ال

عند  -رضً هللا عنهم-كما كان الصحابة 

-سماعهم كبلم هللا من تبلوة رسول هللا 

تمشعر جلودهم، ثم تلٌن مع للوبهم  -ملسو هيلع هللا ىلص

إلى ذكر هللا، لم ٌكونوا ٌتصارخون وال 

لٌس فٌهم؛ بل عندهم ِمن ٌتكلفون ما 

الثبات والسكون واألدب والخشٌة ما ال 

ٌلحمهم أحد فً ذلن؛ ولهذا فازوا بالمدح 

من الرب األعلى فً الدنٌا واْلخرة. 

لال عبد الرزاق: حدثنا معمر لال: تبل لتادة 

تَْمَشِعرُّ ِمْنهُ ُجلُوُد الَِّذٌَن : ))-رحمه هللا-

ٌُن ُجلُوُدهُْم َولُلُوبُُهْم إِلَى ٌَْخَشْوَن َربَُّهْم ثُمَّ تَلِ 

( لال: هذا نعت أولٌاء هللا، نعتهم ِذْكِر َّللاَِّ 

بؤن تمشعر جلودهم، وتبكً  -عز وجل-هللا 

أعٌنهم، وتطمبن للوبهم إلى ذكر هللا، ولم 

ٌنعتهم بذهاب عمولهم والؽشٌان علٌهم؛ 

إنما هذا فً أهل البدع، وهذا من الشٌطان. 

تَِلٌُن ُجلُوُدهُْم َولُلُوبُُهْم  ثُمَّ ولال السدي: )

( أي: إلى وعد هللا. ولوله: إِلَى ِذْكِر َّللاَِّ 

ِ ٌَْهِدي بِِه َمْن ٌََشاُء ِمْن ) ذَِلَن هَُدى َّللاَّ

( أي: هذه صفة َمن هداه هللا، وَمن ِعبَاِدهِ 

كان على خبلؾ ذلن فهو مَمن أضله هللا، 

( ادٍ َوَمْن ٌُْضِلِل هللاُ فََما لَهُ ِمْن هَ )

". (ٖٖ)الرعد:

-تعالى-فً لوله  -رحمه هللا-لال ابن جرٌر 

ُ َصْدَرُه ِلئْلِْسبَلِم فَُهَو َعلَى ) : أَفََمْن َشَرَح َّللاَّ

ٌٌْل ِلْلمَاِسٌَِة لُلُوبُُهْم ِمْن ِذْكِر  نُوٍر ِمْن َربِِّه فََو

ِ أُولَبَِن ِفً َضبَلٍل ُمبٌِنٍ  (. َّللاَّ

: أفَمن فسح هللا للبه -تعالى ذكره-ٌمول 

لمعرفته، واإللرار بوحدانٌته، واإلذعان 

فَُهَو َعلَى لربوبٌته، والخضوع لطاعته. )

( ٌمول: فهو على بصٌرة مما نُوٍر ِمْن َربِّهِ 

هو علٌه وٌمٌن، بتنوٌر الحك فً للبه فهو 

لذلن ألمر هللا متبع، وعما نهاه عنه ُمنتٍه 



ن ألسى هللا للبه، وأخبله فٌما ٌرضٌه، كمَ 

من ذكره، وضٌمه عن استماع الحك، 

واتباع الهدى، والعمل بالصواب؟ وترن 

ذكر الذي ألسى هللا للبه، وجواب االستفهام 

اجتزاء بمعرفة السامعٌن المراد ِمن الكبلم؛ 

إذ ذكر أحد الصنفٌن وجعل مكان ذكر 

ٌٌْل الصنؾ اْلخر الخبر عنه بموله: ) فََو

(. ٌَِة لُلُوبُُهْم ِمْن ِذْكِر َّللاَِّ ِلْلمَاسِ 

ُ َصْدَرُه عن لتادة، لوله: ) أَفََمْن َشَرَح َّللاَّ

(، ٌعنً: ِلئْلِْسبَلِم فَُهَو َعلَى نُوٍر ِمْن َربِّهِ 

كتاب هللا، هو المإمن به ٌؤخذ، وإلٌه 

ٌنتهً. 

ُ َصْدَرُه عن السدّي، لوله: ) أَفََمْن َشَرَح َّللاَّ

( لال: وسَّع صدره لئلسبلم، ِلئْلِْسبَلمِ 

والنور: الهدى. 

ُ َصْدَرُه وعن مجاهد: ) أَفََمْن َشَرَح َّللاَّ

( لال: لٌس المنشرح صدره مثل ِلئْلِْسبَلمِ 

الماسً للبه.  

ٌٌْل ِلْلمَاِسٌَِة لُلُوبُُهْم ِمْن ِذْكِر ولوله: ) فََو

ذكره: فوٌل للذٌن جفت  -تعالى-(: ٌمول َّللاَِّ 

ذكر هللا وأعرضت، ٌعنً للوبهم ونؤت عن 

عن المرآن الذي أنـزله تعالى ذكره، مذكًرا 

به عباده، فلم ٌإمن به، ولم ٌصّدق بما 

( والمعنى: عن ِمْن ِذْكِر َّللاَِّ فٌه. ولٌل: )

ذكر هللا، فوضعت "ِمْن" مكان "َعْن"، كما 

ٌمال فً الكبلم: أتخمت ِمن طعام أكلته، 

وعن طعام أكلته، بمعنى واحد. 

( ٌمول تعالى ذكره: بَِن فًِ َضبَلٍل ُمبٌِنٍ أُولَ )

هإالء الماسٌة للوبهم من ذكر هللا فً 

ضبلل مبٌن، لَمن تؤمله وتدبره ٌفهم أنه 

فً ضبلل عن الحك جابر". 

إن -وللتفسٌر بمٌة، ولنا مع اْلٌات ولفات 

.-شاء هللا 

  



مظاهر المسوة فً مجتمعاتنا 

( آٌات من المرآن فً ذم 9ٖ)

( 7ٔالمسوة )

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

هللا، أما بعد؛  

ُ َصْدَرُه أَفََمْن : )-تعالى-فمال هللا  َشَرَح َّللاَّ

ٌٌْل  ِلئْلِْسبَلِم فَُهَو َعلَى نُوٍر ِمْن َربِِّه فََو

ِ أُولَبَِن فًِ  ِلْلمَاِسٌَِة لُلُوبُُهْم ِمْن ِذْكِر َّللاَّ

َل أَْحَسَن اْلَحِدٌِث ِكتَابًا  ُ نَزَّ َضبَلٍل ُمبٌٍِن . َّللاَّ

ًَ تَْمَشِعرُّ ِمْنهُ ُجلُوُد الَّ  ِذٌَن ُمتََشابًِها َمثَانِ

ٌَْخَشْوَن َربَُّهْم ثُمَّ تَِلٌُن ُجلُوُدهُْم َولُلُوبُُهْم إِلَى 

ِ ٌَْهِدي بِِه َمْن ٌََشاُء  ِ ذَِلَن هَُدى َّللاَّ ِذْكِر َّللاَّ

ُ فََما لَهُ ِمْن َهادٍ  -ٕٕ)الزمر:( َوَمْن ٌُْضِلِل َّللاَّ

ٕٖ)  .

-تعالى-فً لوله  -رحمه هللا-لال ابن جرٌر 

َل أَْحَسَن اْلَحِدٌِث ِكتَابًا ُمتََشابًِها : ) ُ نَزَّ َّللاَّ

 ًَ (. َمثَانِ

َل أَْحَسَن : )-تعالى ذكره-ٌمول  ُ َنزَّ َّللاَّ

(: ٌعنً به المرآن، اْلَحِدٌِث ِكتَابًا

(: ٌمول: ٌشبه بعضه بعًضا، ال ُمتََشابًِها)

اختبلؾ فٌه، وال تضاّد.  

َل وروي عن لتادة لوله: ) ُ نَزَّ أَْحَسَن َّللاَّ

( اْلٌة تشبه اْلٌة، اْلَحِدٌِث ِكتَابًا ُمتََشابًِها

والحرؾ ٌشبه الحرؾ، )ومعنى الحرؾ 

الكلمة(. 

( لال: ِكتَابًا ُمتََشابًِهاوعن السدّي: )

المتشابه: ٌشبه بعضه بعًضا. 

وعن سعٌد بن ُجبٌَر لال: ٌشبه بعضه 

بعًضا، وٌصّدق بعضه بعًضا، وٌدّل بعضه 

على بعض. 

ًَ ) ولوله: ( ٌمول: تُثنَّى فٌه األنباء َمثَانِ

واألخبار، والمضاء، واألحكام والحجج. 

ًَ ثم َرَوى عن الحسن: ) (: ثَنَّى هللا فٌه َمثَانِ

المضاء، تكون السورة فٌها اْلٌة فً 

سورة أخرى آٌة تشبهها، وسبل عنها 

عكرمة )ٌعنً: فؤجاب بمثل ذلن(. 

ًَ ِكتَابًا وعن مجاهد لوله: ) ( ُمتََشابًِها َمثَانِ

لال: فً المرآن كله، )ٌعنً: أن المرآن كله 

م المتشابه فً آٌة  متشابه، ولٌس كما لّسِ

آل عمران، أنه لسٌم المحكم(.  



ًَ وَرَوى عن لتادة ) ( لال: ثَنَى هللا فٌه َمثَانِ

الفرابض، والمضاء، والحدود، )ٌعنً: 

حدود الحبلل والحرام، ما ٌفصل بٌن الحبلل 

الحرام(.و 

ًَ وعن ابن عباس لوله: ) ( لال: كتاب َمثَانِ

هللا مثانً، ثَنّى فٌه األمر مراًرا. 

ًَ وعن السدّي فً لوله: ) ( لال: كتاب َمثَانِ

هللا مثانً، ثَنّى فٌه األمر مراًرا. 

ًَ وعن السدّي أًٌضا، فً لوله: ) ( ثنَّى َمثَانِ

فً ؼٌر مكان. 

ًَ عن ابن زٌد فً لوله: ) د ( َمثَانِ مرّدد، ُرّدِ

موسى فً المرآن وصالح وهود واألنبٌاء 

فً أمكنٍة كثٌرٍة. 

تَْمَشِعرُّ ِمْنهُ ُجلُوُد الَِّذٌَن ٌَْخَشْوَن لوله: )

( ٌمول تعالى ذكره: تمشعّر من َربَُّهمْ 

َسماعه إذا تلً علٌهم جلود الذٌن ٌخافون 

ِر ثُمَّ تَِلٌُن ُجلُوُدهُْم َولُلُوبُُهْم إِلَى ِذكْ ربهم، )

( ٌعنً: إلى العمل بما فً كتاب هللا، َّللاَِّ 

والتصدٌك به. 

-وذُِكر أن هذه اْلٌة نـزلت على رسول هللا 

ٌِْه َوَسلَّم من أجل أن أصحابه  -َصلَّى هللا َعلَ

سؤلوه الحدٌث. 

ثم ذكر بسنده عن ابن عباس لالوا: ٌا 

ُ رسول هللا لو حدثتنا؟ لال: فنـزلت: ) َّللاَّ

(. اْلَحِدٌثِ نـزَل أَْحَسَن 

ٌََشاءُ ) ِ ٌَْهِدي بِِه َمْن  (: ٌمول ذَِلَن هَُدى َّللاَّ

تعالى ذكره: هذا الذي ٌصٌب هإالء الموم 

الذٌن وصفت صفتهم عند سماعهم المرآن 

من الشعرار جلودهم، ثم لٌنها ولٌن للوبهم 

( ٌعنً: هَُدى َّللاَِّ إلى ذكر هللا بعد ذلن، )

ْهِدي بِِه َمْن ٌَ توفٌك هللا إٌاهم وفَّمهم له )

 -تبارن وتعالى-( ٌمول: ٌهدي ٌََشاءُ 

بالمرآن َمن ٌشاء ِمن عباده. 

ه معنى لوله: ) ( إلى أن ذَِلَن هَُدىولد ٌتوجَّ

ٌكون ذلن ِمن ذكر المرآن، فٌكون معنى 

الكبلم: هذا المرآن بٌان هللا ٌهدي به َمن 

ٌشاء، ٌوفِّك لئلٌمان به َمن ٌشاء. 

ُ فََما لَهُ ِمْن َهادٍ ولوله: ) (: َوَمْن ٌُْضِلِل َّللاَّ

ذكره: وَمن ٌخذله هللا عن  -تعالى-ٌمول 

اإلٌمان بهذا المرآن والتصدٌك بما فٌه، 

فٌضله عنه، فما له ِمن هاد، ٌمول: فما له 

من ُمَوفِّك له، وُمسدد ٌسدده فً اتباعه". 

فً تفسٌره لوله  -رحمه هللا-لال المرطبً 

ُ َصْدَرُه ِلئْلِْسبَلِم أَ ) :-تعالى- فََمْن َشَرَح َّللاَّ

ةُ عن فَُهَو َعلَى نُوٍر ِمْن َربِّهِ  (: "َوَرَوى ُمرَّ



-ابن مسعود لال: للنا: ٌا رسول هللا، لوله 

ُ َصْدَرُه ِلئْلِْسبَلِم : )-تعالى أَفََمْن َشَرَح َّللاَّ

( كٌؾ انشرح فَُهَو َعلَى نُوٍر ِمْن َربِّهِ 

ل النور الملب انشرح صدره؟ لال: إذا دخ

وانفتح. للنا: ٌا رسول هللا، وما عبلمة 

ذلن؟ لال: اإلنابة إلى دار الخلود، والتجافً 

عن دار الؽرور، واالستعداد للموت لبل 

نزوله".  

َجه الترمذي الحكٌم فً نوادر األصول  وخرَّ

من حدٌث ابن عمر: أن رجبًل لال: ٌا 

رسول هللا، أي المإمنٌن أكٌس؟ لال: 

ثرهم للموت ذكًرا، وأحسنهم له أك

استعداًدا، وإذا دخل النور فً الملب انفسح 

واستوسع. لالوا: فما آٌة ذلن ٌا نبً هللا؟ 

لال: اإلنابة إلى دار الخلود، والتجافً عن 

دار الؽرور، واالستعداد للموت لبل نزوله" 

)ال ٌصح مرفوًعا(؛ فذكر خصااًل ثبلثة، وال 

الخصال فهو شن أن َمن كانت فٌه هذه 

الكامل اإلٌمان، فإن اإلنابة إنما هً أعمال 

البر؛ ألن دار الخلود إنما وضعت جزاًء 

ألعمال البر، أال ترى كٌؾ ذكره هللا فً 

مواضع فً تنزٌله ثم لال بعمب ذلن: 

؟! (7ٔ)السجدة:( َجَزاًء بََما َكانُوا ٌَْعَملُونَ )

فالجنة جزاء األعمال، فإذا انكمش العبد فً 

أعمال البر )انكمش أي: انحصر فٌها(؛ 

فهو إنابته إلى دار الخلود، وإذا خمد 

حرصه عن الدنٌا، ولهى عن طلبها، وألبل 

على ما ٌؽنٌه منها فاكتفى به ولنع؛ فمد 

تجافى عن دار الؽرور، وإذا أحكم أموره 

بالتموى فكان ناظًرا فً كل أمر، والفًا 

به إلى ما متؤدبًا متثبتًا حذًرا ٌتورع عما ٌرٌ

ال ٌرٌبه؛ فمد استعد للموت، فهذه عبلمتهم 

فً الظاهر. 

وإنما صار هكذا لرإٌة الموت، ورإٌة 

صرؾ اْلخرة عن الدنٌا، ورإٌة الدنٌا أنها 

دار الؽرور، وإنما صارت له هذه الرإٌة 

بالنور الذي ولج الملب. 

ٌٌْل لِّْلمَاِسٌَِة لُلُوبُُهم: )-تعالى-ولوله  ( فََو

ِمْن : أبو لهب وولده، ومعنى: )المراد به

(: أن للوبهم تزداد لسوة من سماع ِذْكِر هللا

( بمعنى عن، ِمنذكره. ولٌل: إن )

والمعنى: لست عن لبول ذكر هللا. وهذا 

اختٌار الطبري. وعن أبً سعٌد الخدري أن 

: -تعالى-لال: "لال هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا 

اء؛ فإنً جعلت اطلبوا الحوابج من السمح

فٌهم رحمتً، وال تطلبوها من الماسٌة 

للوبهم؛ فإنً جعلت فٌهم سخطً" )ال 

ٌصح مرفوًعا(، ولال مالن بن دٌنار: ما 



ُضرب عبد بعموبٍة أعظم من لسوة للب، 

وما ؼضب هللا على لوم إال نزع الرحمة 

من للوبهم". 

-فً لوله  -رحمه هللا-ولال المرطبً 

ُ نَزَّ : )-تعالى َل أَْحَسَن اْلَحِدٌِث ِكتَابًا َّللاَّ

ًَ تَْمَشِعرُّ ِمْنهُ ُجلُوُد الَِّذٌَن  ثَانِ تََشابًِها مَّ مُّ

(: "الثانٌة: عن أسماء بنت ٌَْخَشْوَن َربَُّهمْ 

لالت:  -رضً هللا عنهما-أبً بكر الصدٌك 

إذا لُرئ علٌهم  -ملسو هيلع هللا ىلص-كان أصحاب النبً 

دمع أعٌنهم، المرآن كما نعتهم هللا: ت

وتمشعر جلودهم، لٌل لها: فإن أناًسا الٌوم 

إذا لُِرئ علٌهم المرآن خرَّ أحدهم مؽشًٌا 

علٌه؛ فمالت: أعوذ باهلل من الشٌطان 

الرجٌم.  

ولال سعٌد بن عبد الرحمن الجمحً: مرَّ 

ابن عمر برجٍل من أهل المرآن سالط، 

فمال: ما بال هذا؟ لالوا: إنه إذا لرئ علٌه 

ن وسمع ذكر هللا سمط. فمال ابن المرآ

عمر: إنا لنخشى هللا وما نسمط، ثم لال: 

إن الشٌطان ٌدخل فً جوؾ أحدهم، ما كان 

صلى هللا علٌه -هذا صنٌع أصحاب محمٍد 

.-وسلم 

ولال عمر بن عبد العزٌز: ذُكر عند ابن 

سٌرٌن الذٌن ٌصرعون إذا لرئ علٌهم 

هم المرآن، فمال: بٌننا وبٌنهم أن ٌمعد أحد

على ظهر بٌت باسًطا رجلٌه، ثم ٌُمرأ علٌه 

المرآن من أوله إلى آخره، فإن َرَمى بنفسه 

فهو صادق )ٌعنً: إنما هو ادعاء، وال 

ٌفعله إذا َوجَد َخَطر السموط من سطح 

بٌٍت(. 

-ولال أبو عمران الجونً: وعظ موسى 

بنً إسرابٌل ذات ٌوم، فشكَّ  -علٌه السبلم

إلى موسى: لل  رجل لمٌصه، فؤوحى هللا

لصاحب الممٌص ال ٌشك لمٌصه؛ فإنً ال 

أحب المبذرٌن، ٌشرح لً عن للبه )ٌعنً: 

ُمطَِّلعٍ على ما فً للبه، فبل  -عز وجل-هللا 

ٌحتاج إلى شك صدٍر لٌراه هللا(. 

لال زٌد بن أسلم: "لرأ أُبً بن الثالثة: 

ومعه أصحابه فرلُّوا،  -ملسو هيلع هللا ىلص-النبً كعب عند 

: "اؼتنموا الدعاء عند -ملسو هيلع هللا ىلص-فمال النبً 

الرلة فإنها رحمة" )مرسل(. 

صلى هللا علٌه -وعن العباس أن رسول هللا 

لال: "إذا الشعر جلد المإمن من  -وسلم

مخافة هللا تحاتت عنه خطاٌاه كما ٌتحات 

ة ورلها"، وعن ابن عن الشجرة البالٌ



لال: "ما الشعر  -ملسو هيلع هللا ىلص-عباس أن رسول هللا 

جلد عبد من خشٌة هللا إال حرمه هللا على 

النار".  

وعن شهر بن حوشب عن أم الدرداء 

لالت: إنما الوجل فً للب الرجل كاحتراق 

السعفة، أما تجد إال لشعرٌرة؟ للت: بلى، 

ند ذلن لالت: فادع هللا؛ فإن الدعاء ع

مستجاب. 

وعن ثابت البنانً لال: لال فبلن: إنً 

ألعلم متى ٌُستجاب لً. لالوا: ومن أٌن 

تعلم ذلن؟ لال: إذا الشعرَّ جلدي، ووجل 

للبً، وفاضت عٌناي، فذلن حٌن ٌستجاب 

  لً... 

ولٌل: إن المرآن  :-رحمه هللا-لال المرطبً 

لما كان فً ؼاٌة الجزالة والببلؼة، فكانوا 

أوا عجزهم عن معارضته، الشعرت إذا ر

الجلود منه إعظاًما له، وتعجبًا من حسن 

-ترصٌعه وتهٌبًا لما فٌه، وهو كموله 

لَْو أَْنَزْلنَا َهذَا اْلمُْرآَن َعلَى َجبٍَل : )-تعالى

ًعا ِمْن َخْشٌَِة َّللاَِّ  ٌْتَهُ َخاِشعًا ُمتََصّدِ ( لََرأَ

، فالتصدع لرٌب من االلشعرار، (ٕٔ)الحشر:

ثُمَّ تَِلٌُن والخشوع لرٌب من لوله: )

 ِ (، ومعنى لٌن ُجلُوُدهُْم َولُلُوبُُهْم إِلَى ِذْكِر َّللاَّ

الملب: رلته وطمؤنٌنته وسكونه. 

( أي: المرآن هدى هللا. ذَِلَن هَُدى َّللاَِّ )

ولٌل: أي: الذي وهبه هللا لهإالء من 

َوَمْن هدى هللا. ) خشٌة عمابه ورجاء ثوابه

ُ فََما لَهُ ِمْن َهادٍ  ( أي: َمن خذله فبل ٌُْضِلِل َّللاَّ

مرشد له. وهو ٌرد على المدرٌة وؼٌرهم" 

. )انتهى من تفسٌر المرطبً(

أن ٌوفمنا للٌن  -سبحانه وتعالى-نسؤل هللا 

الملب، ولشعرٌرة الجلد، عند سماع المرآن 

  وتبلوته.

  



مظاهر المسوة فً مجتمعاتنا 

( آٌات من المرآن فً ذم ٓٗ)

8ٔالمسوة )  )

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

   هللا، أما بعد؛ 

ُ َصْدَرُه : )-تعالى-فمال هللا  أَفََمْن َشَرَح َّللاَّ

ٌٌْل  ِلئْلِْسبَلِم فَُهَو َعلَى نُوٍر ِمْن َربِِّه فََو

ِ أُولَبَِن فًِ  ِلْلمَاِسٌَِة لُلُوبُُهْم ِمْن ِذْكِر َّللاَّ

َل أَْحَسَن اْلَحِدٌِث ِكتَابًا َضبَلٍل ُمبٌٍِن .  ُ نَزَّ َّللاَّ

ًَ تَْمَشِعرُّ ِمْنهُ ُجلُوُد الَِّذٌَن  ُمتََشابًِها َمثَانِ

ٌَْخَشْوَن َربَُّهْم ثُمَّ تَِلٌُن ُجلُوُدهُْم َولُلُوبُُهْم إِلَى 

ِ ٌَْهِدي بِِه َمْن ٌََشاُء  ِ ذَِلَن هَُدى َّللاَّ ِذْكِر َّللاَّ

 ُ -ٕٕ)الزمر:( فََما لَهُ ِمْن َهادٍ  َوَمْن ٌُْضِلِل َّللاَّ

ٕٖ) .

فوابد فً اْلٌات العظٌمة: 

تضمن المرآن كثًٌرا بٌان أحوال الملوب 

على اختبلفها وتفاوتها بٌن االنشراح 

والضٌك، والنور والظلمة، والحب والبؽض 

والضبلل، والذكر والؽفلة، واللٌن والهدى 

والمسوة، والٌمٌن والحٌرة، والطمؤنٌنة 

واالضطراب، واألمن واإلٌمان، والملك 

والكفر، والعلم والجهل، وخشٌة هللا واألمن 

ِمن مكره، ورجاء رحمة هللا والٌؤس 

والمنوط، والرضا والسخط، وإرادة المرب 

، من هللا وحبه وإرادة الحٌاة الدنٌا وزٌنتها

والتوكل على هللا والركون إلى األسباب، 

والشكر والكفر، والمرآن ملًء بذلن. 

وبٌان الفروق ومفتاح الخٌر فً ذلن: 

اإلٌمان، ومؽبلله: الكفر، وأصل ذلن: 

تحمٌك العبودٌة التً أصلها التصدٌك 

ورسالة الرسل، ووجود أعمال بالتوحٌد 

الملوب وأحوالها فً الملب، ثم ٌتحول ذلن 

إلى نطك اللسان بالشهادة والتزام الذل 

والعبودٌة هلل بالجوارح واللسان؛ ولذا 

فاإلٌمان ٌتضمن ذلن كله فرضه ونفله، 

والناس ٌتفاوتون فٌه، وٌتفاضلون على 

حسب ذلن، وإن كان تفاضلهم بؤعمال 

ٌنها أعظم بكثٌٍر ِمن الملوب ودرجة ٌم

تفاوتهم باألعمال الظاهرة. 

وإن كانت هذه األعمال الظاهرة هً أوعٌة 

األحوال الباطنة، فلن ٌؤخذ الهبة والعطاء 

َمن لم ٌملن هذا الوعاء، فمراءة المرآن 

مفتاح التفكر، ومعرفة معانٌه وتفسٌرها 

مفتاح التدبر، وتعلم السُّنة مفتاح العلم 

إِنَّ الَِّذٌَن : )-تعالى-لال الظاهر والباطن، 

ا  بَلةَ َوأَْنفَمُوا ِممَّ ِ َوأَلَاُموا الصَّ ٌَتْلُوَن ِكتَاَب َّللاَّ



ا َوَعبَلنٌَِةً ٌَْرُجوَن تَِجاَرةً لَْن  َرَزْلنَاهُْم ِسرًّ

تَبُوَر . ِلٌَُوفٌَُِّهْم أُُجوَرهُْم َوٌَِزٌَدهُْم ِمْن فَْضِلِه 

ٌَْن ِمَن إِنَّهُ َؼفُوٌر َشُكوٌر . َوالَّ  ٌْنَا إِلَ ِذي أَْوَح

ٌِْه إِنَّ  ٌَْن ٌََد لًا ِلَما بَ اْلِكتَاِب هَُو اْلَحكُّ ُمَصّدِ

َ بِِعبَاِدِه لََخبٌٌِر بَِصٌٌر . ثُمَّ أَْوَرثْنَا اْلِكتَاَب  َّللاَّ

ٌْنَا ِمْن ِعبَاِدنَا فَِمْنُهْم َظاِلمٌ  الَِّذٌَن اْصَطفَ

ِمْنُهْم َسابٌِك ِلنَْفِسِه َوِمْنُهْم ُمْمتَِصٌد وَ 

ِ ذَِلَن هَُو اْلفَْضُل اْلَكبٌِرُ  ٌَْراِت بِإِْذِن َّللاَّ ( بِاْلَخ

.  (ٕٖ-9ٕ)فاطر:

ٌَْن ُمبَاَرٌن : )-تعالى-ولال  ِكتَاٌب أَْنَزْلنَاهُ إِلَ

بَُّروا آٌَاتِِه َوِلٌَتَذَكََّر أُولُو اأْلَْلبَابِ  ( ِلٌَدَّ

ٌَْستَِوي َوَما : )-تعالى-، ولال (9ٕص:)

اأْلَْعَمى َواْلبَِصٌُر . َواَل الظُّلَُماُت َواَل النُّوُر . 

لُّ َواَل اْلَحُروُر . َوَما ٌَْستَِوي اأْلَْحٌَاُء  َواَل الّظِ

ٌََشاُء َوَما  َ ٌُْسِمُع َمْن  َواَل اأْلَْمَواُت إِنَّ َّللاَّ

أَْنَت بُِمْسِمعٍ َمْن فًِ اْلمُبُوِر . إِْن أَْنَت إاِلَّ 

ِذٌٌر . إِنَّا أَْرَسْلنَاَن بِاْلَحّكِ بَِشًٌرا َونَِذًٌرا نَ 

ٍة إِالَّ َخبَل فٌَِها نَِذٌرٌ  -9ٔ)فاطر:( َوإِْن ِمْن أُمَّ

ٕٗ) .

إِنَّ هللاَ اَل ٌَْنظُُر إِلَى : )-ملسو هيلع هللا ىلص-ولال النبً 

ُصَوِركُْم َوأَْمَواِلكُْم، َولَِكْن ٌَْنظُُر إِلَى لُلُوبِكُْم 

. )رواه مسلم(( ْعَماِلكُمْ َوأَ 

ولد تضمنت هاتان اْلٌتان ممارنة بٌن 

أحوال للب المإمن وبٌن للب الكافر، فؤول 

ما ذكر هللا ِمن صفات للب المإمن: أن هللا 

الذي  -سبحانه-شرح صدره لئلسبلم؛ فهو 

ٌن؛  شرح صدور المإمنٌن لهذا الّدِ

فانشرحت واتسعت، وكبرت ونمت، 

هل والظلم إلى نور وخرجت من ظلمات الج

علٌهم -العلم والعدل؛ ولذا سؤل األنبٌاء 

-شرح الصدر وتٌسٌر األمر، لال  -السبلم

لَاَل : )-علٌه السبلم-عن موسى  -تعالى

ْر ِلً أَْمِري ٌَّسِ ( َرّبِ اْشَرْح ِلً َصْدِري . َو

صلى هللا علٌه -، ولال لنبٌه (ٕٙ-ٕ٘)طه:

. َوَوَضْعنَا  أَلَْم نَْشَرْح لََن َصْدَرنَ : )-وسلم

َعنَن ِوْزَرَن . الَِّذي أَنمََض َظْهَرَن . َوَرفَْعنَا 

، وبهذا االنشراح (ٗ-ٔ)الشرح:( لََن ِذْكَرنَ 

وهذه السعة وهذا النمو ٌتحمل المإمن 

.-تعالى-أعباء الببلغ عن هللا  

لهم نصٌب  -علٌهم السبلم-األنبٌاء فؤتباع 

ِمن هذا الشرح، والمٌام بؤعباء الدعوة إلى 

صلوات هللا -هللا بمدر اتباعهم لؤلنبٌاء 

وكذا ٌتحمل األنبٌاء وأتباعهم أذى  ،-علٌهم

الناس، وٌذهب عنهم الضٌك الذي ٌكون 

بحكم الطبٌعة البشرٌة، وٌزول الحزن الذي 

 ِمن حال ٌكاد ٌمتل؛ فانظر إلى ما ذكر هللا



فَلَعَلََّن بَاِخٌع نَْفَسَن َعلَى آثَاِرِهْم : )-ملسو هيلع هللا ىلص-النبً 

، (ٙ)الكهؾ:( إِْن لَْم ٌُْإِمنُوا بَِهذَا اْلَحِدٌِث أََسفًا

هللا صدره صار ألر الخلك   ثم لما شرح

ٌْنًِ َوُجِعلَْت : )-ملسو هيلع هللا ىلص-عٌنًا باهلل، لال  ةُ َع لُرَّ

بَلةِ  )رواه أحمد النسابً، وصححه ( فًِ الصَّ

لُْل ، وصار أعظم الناس فرًحا باهلل: )األلبانً(

ِ َوبَِرْحَمتِِه فَبِذَِلَن فَْلٌَْفَرُحوا هَُو  بِفَْضِل َّللاَّ

ا ٌَْجَمعُونَ  ٌٌْر ِممَّ ، وامتثل أمَر (8٘)ٌونس:( َخ

لَى اْدعُ إِ : )-تعالى-هللِا ونهٌَّه فً لوله 

َسبٌِِل َربَِّن بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة 

ًَ أَْحَسُن إِنَّ َربََّن هَُو أَْعلَُم  َوَجاِدْلُهْم بِالَّتًِ ِه

بَِمْن َضلَّ َعْن َسبٌِِلِه َوهَُو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِدٌَن . 

َوإِْن َعالَْبتُْم فَعَالِبُوا بِِمثِْل َما عُولِْبتُْم بِِه 

ابِِرٌَن . َواْصبِْر َولَ  ٌٌْر ِللصَّ بِْن َصبَْرتُْم لَُهَو َخ

ٌِْهْم َواَل تَُن  ِ َواَل تَْحَزْن َعلَ َوَما َصْبُرَن إاِلَّ بِاَّللَّ

َ َمَع الَِّذٌَن  ا ٌَْمكُُروَن . إِنَّ َّللاَّ ٌٍْك ِممَّ فًِ َض

-ٕ٘ٔ)النحل:( اتَّمَْوا َوالَِّذٌَن هُْم ُمْحِسنُونَ 

لحال: "اْذَهبُوا فَؤْنتُمُ ، فاتسع للبه (8ٕٔ

، واتسع )السٌرة النبوٌة البن هشام(الطلَمَاء" 

ُ للبه لحال: ) ٌْكُُم اْلٌَْوَم ٌَْؽِفُر َّللاَّ اَل تَثِْرٌَب َعلَ

اِحِمٌنَ  لما  (9ٕ)ٌوسؾ:( لَكُْم َوهَُو أَْرَحُم الرَّ

جاءه أبو سفٌان المؽٌرة بن الحارث بن 

ٌن عبد المطلب وهو الذي هجاه نحو عشر

سنة، وهو ابن عمه مباشرة، وهجاإه 

أخطر إعبلمًٌّا ِمن هجاء ؼٌره.  

واتسع للبه إلٌمان عبد هللا بن أبً أمٌة 

عز -الذي لال له مع ؼٌره ما ذكر هللا 

َولَالُوا لَْن نُْإِمَن لََن َحتَّى تَْفُجَر لَنَا ): -وجل

لََن َجنَّةٌ ِمْن ِمَن اأْلَْرِض ٌَْنبُوًعا . أَْو تَكُوَن 

َر اأْلَْنَهاَر ِخبَللََها تَْفِجًٌرا .  نَِخٌٍل َوِعنٍَب فَتُفَّجِ

ٌْنَا ِكَسفًا أَْو  أَْو تُْسِمَط السََّماَء َكَما َزَعْمَت َعلَ

ِ َواْلَمبَلبَِكِة لَبٌِبًل . أَْو ٌَكُوَن لََن  ًَ بِاَّللَّ تَؤْتِ

ٌٌْت ِمْن ُزْخُرٍؾ أَْو تَْرلَى ِفً السَّمَ  اِء َولَْن بَ

ٌْنَا ِكتَابًا نَْمَرُإهُ  َل َعلَ نُْإِمَن ِلُرلٌَِِّن َحتَّى تُنَّزِ

لُْل سُْبَحاَن َرّبًِ َهْل كُْنُت إِالَّ بََشًرا َرسُواًل . 

َوَما َمنََع النَّاَس أَْن ٌُْإِمنُوا إِْذ َجاَءهُُم اْلُهَدى 

ُ بََشًرا َرسُواًل  . لُْل لَْو إاِلَّ أَْن لَالُوا أَبَعََث َّللاَّ

ٌَْمشُوَن ُمْطَمبِنٌَِّن  َكاَن فًِ اأْلَْرِض َمبَلبَِكةٌ 

ٌِْهْم ِمَن السََّماِء َملًَكا َرسُوالً  ْلنَا َعلَ ( لَنَزَّ

. (9٘-9ٓ)اإلسراء:

"ٌَا : -أي: عبد هللا بن أبً أمٌة-ولال له 

ٌَْن لَْوُمَن  ُد، َعَرَض َعلَ َما َعَرُضوا فَلَْم ُمَحمَّ

تَْمبَْلهُ ِمْنُهْم، ثُمَّ َسؤَلُوَن أِلَْنفُِسِهْم أُُموًرا 

ِ، فَلَْم تَْفعَْل ذَِلَن،  ِلٌَْعِرفُوا بَِها َمْنِزلَتََن ِمَن َّللاَّ

فُُهْم بِِه ِمَن  َل لَُهْم َما تَُخّوِ ثُمَّ َسؤَلُوَن أَْن تُعَّجِ

ِ اَل أُْإِمُن بِ  َن أَبًَدا َحتَّى تَتَِّخَذ اْلعَذَابِ، فََوَّللاَّ

إِلَى السََّماِء سُلًَّما، ثُمَّ تَْرلَى فٌِِه، َوأَنَا أَْنظُُر 

ًَ َمعََن بِنُْسَخٍة َمْنُشوَرٍة،  َحتَّى تَؤْتٌََِها، َوتَؤْتِ

َمعََن أَْربَعَةٌ ِمَن اْلَمبَلبَِكِة، ٌَْشَهُدوَن أَنََّن َكَما 



ِ، لَْو فَعَلْ  ٌُْم َّللاَّ َت ذَِلَن لََظنَْنُت أَنًِّ اَل تَمُوُل. َوا

لَُن!"  ، فلما آمن بعد )تفسٌر ابن كثٌر(أَُصّدِ

. -ملسو هيلع هللا ىلص-ذلن؛ لَبِل منه النبً  

لمشهد العفو وعدم الثؤر  -ملسو هيلع هللا ىلص-واتسع للبه 

رضً هللا -واالنتمام ِمن وحشً لاتل حمزة 

. -عنه 

فٌا أخوة اإلسبلم...  

ب شرح الصدر )بالمرآن خذوا بؤسبا -

والصبلة والسجود هلل(، وال تحزنوا على ما 

أصابكم ِمن ظلم الناس، وأذاهم ونمضهم 

فلن ٌكونوا للعهود، وكذبهم وعدم صدلهم؛ 

أشد ِمن أصحاب األخدود، ولم تكونوا مثل 

هإالء الشهداء فً تحملهم اإللماء فً 

النار.  

ولن ٌكونوا كآل فرعون فً وعدهم لموسى 

باإلٌمان وإرسال بنً  -ه السبلمعلٌ-

إسرابٌل حتى دعا ربه لرفع الرجز عنهم، 

وكل مرة ٌنمضون العهد وٌعودون لتكذٌبه 

واألذى! 

وأفسحوا صدوركم بالعفو بدل االنتمام: - 

ابِِرٌنَ ) ٌٌْر ِللصَّ ( َولَبِْن َصبَْرتُْم لَُهَو َخ

، ولن تنالوا ذلن إال باهلل (ٕٙٔ)النحل:

وإعانته.  

واجتهدوا أن تتسع صدوركم لمشهد  -

الشكوى إلى هللا دون الناس الذي لام به 

ِ تَْفتَؤُ ) :-علٌه السبلم-ٌعموب  لَالُوا تَاَّللَّ

تَْذكُُر ٌُوُسَؾ َحتَّى تَكُوَن َحَرًضا أَْو تَكُوَن 

ِمَن اْلَهاِلِكٌَن . لَاَل إِنََّما أَْشكُو بَثًِّ َوُحْزنًِ 

 ِ ِ َما اَل تَْعلَُمونَ إِلَى َّللاَّ ( َوأَْعلَُم ِمَن َّللاَّ

 .  (8ٙ-8٘)ٌوسؾ:

فإن عبادة الشكوى إلى هللا عبادة عظٌمة 

تجلب للملب أنواًعا ِمن الطمؤنٌنة، والراحة 

والسكون، والسعادة ما ال ٌمكن أن ٌوجد 

-إنها عبادة أدَّاها نوح  فً عبادة ؼٌرها؛

لَاَل حٌن شكا إلى هللا فمال: ) -علٌه السبلم

ٌْبًل َونََهاًرا . فَلَْم  َرّبِ إِنًِّ َدَعْوُت لَْوِمً لَ

ٌَِزْدهُْم ُدَعابًِ إاِلَّ فَِراًرا . َوإِنًِّ كُلََّما َدَعْوتُُهْم 

ِلتَْؽِفَر لَُهْم َجعَلُوا أََصابِعَُهْم فًِ آذَانِِهْم 

وا َواْستَْكبَُروا  َواْستَْؽَشْوا ثٌَِابَُهْم َوأََصرُّ

.  (7-٘)نوح:( ااْستِْكبَارً 

اللَُّهمَّ إِنًِّ أَْشكُو )حٌن لال:  -ملسو هيلع هللا ىلص-وأدَّاها دمحم 

ِتً، َولِلَّةَ ِحٌلَتًِ، َوَهَوانًِ  ٌَْن َضْعَؾ لُوَّ إِلَ

َعلَى النَّاِس، أَْنَت َربُّ اْلُمْستَْضعَِفٌَن، َوأَْنَت 

ُمِنً أَْو َربًِّ، إِلَى َمْن  تَِكلُنًِ؟ إِلَى بَِعٌٍد ٌَتََجهَّ



إِلَى َعُدّوٍ َملَّْكتَهُ أَْمِري؟ ِإْن لَْم ٌَُكْن بَِن 

ًَّ َفبل أُبَاِلً، َولَِكْن َعافٌَِتَُن ِلً  َؼَضٌب َعلَ

أَْوَسُع، أَعُوذُ بِنُوِر َوْجِهَن الَِّذي أَْشَرلَْت بِِه 

ٌِْه أَْمُر ا ْنٌَا َواْلِخَرِة الظُّلَُماُت، َوَصلَُح َعلَ لدُّ

ًَّ َؼَضبَُن،  أَْن تُْنِزَل بًِ َسَخَطَن، أَْو ٌَِحلَّ َعِل

ةَ إِال  لََن اْلعُتْبَى َحتَّى تَْرَضى، ال َحْوَل َوال لُوَّ

)رواه الطبرانً وضعفه األلبانً، وإن كانت ( بِنَ 

رحمه -شهرته تؽنً عن إسناده، ولد لال ابن المٌم 

. "(: "علٌه نور النبوة-هللا

وحلمه الذي دلَّ  -ملسو هيلع هللا ىلص-ومشهد صبر النبً  -

فعن إلى الطابؾ،  -ملسو هيلع هللا ىلص-علٌه حدٌث ذهابه 

أنها  -رضً هللا عنها-أم المإمنٌن عابشة 

ٌَْن ٌَْوٌم َكاَن -ملسو هيلع هللا ىلص-لالت للنبً  : َهْل أَتَى َعلَ

لَمَْد لَِمٌُت ِمْن َلْوِمِن أََشدَّ ِمْن ٌَْوِم أُُحٍد، لَاَل: )

َما لَِمٌُت، َوَكاَن أََشدَّ َما لَِمٌُت ِمْنُهْم ٌَْوَم 

العَمَبَِة، إِْذ َعَرْضُت نَْفِسً َعلَى اْبِن َعْبِد 

ٌَاِلٌَل ْبِن َعْبِد ُكبلٍَل، فَلَْم ٌُِجْبنًِ إِلَى َما 

أََرْدُت، فَاْنَطلَْمُت َوأَنَا َمْهُموٌم َعلَى َوْجِهً، 

ْم أَْستَِفْك إاِلَّ َوأَنَا بِمَْرِن الثَّعَاِلِب فََرفَْعُت فَلَ 

َرأِْسً، فَِإذَا أَنَا بَِسَحابٍَة لَْد أََظلَّتْنًِ، فَنََظْرُت 

َ لَْد  فَِإذَا فٌَِها ِجْبِرٌُل، فَنَاَدانًِ فَمَاَل: إِنَّ َّللاَّ

ٌَْن، َولَْد  َسِمَع لَْوَل لَْوِمَن لََن، َوَما َردُّوا َعلَ

ٌَْن َملََن الِجبَاِل ِلتَؤُْمَرهُ بَِما ِشبَْت بَ  عََث إِلَ

، ثُمَّ  ًَّ فٌِِهْم، فَنَاَدانًِ َملَُن الِجبَاِل فََسلََّم َعَل

ُد، فَمَاَل، ذَِلَن فٌَِما ِشبَْت، إِْن  لَاَل: ٌَا ُمَحمَّ

ٌِْن؟ فَمَاَل  ٌِْهُم األَْخَشبَ ِشبَْت أَْن أُْطبَِك َعلَ

ًُّ َصلَّى هللاُ  ٌِْه َوَسلََّم: بَْل أَْرُجو أَْن  النَّبِ َعلَ

َ َوْحَدهُ،  ُ ِمْن أَْصبلَبِِهْم َمْن ٌَْعبُُد َّللاَّ ٌُْخِرَج َّللاَّ

ٌْبًا . )متفك علٌه(( الَ ٌُْشِرُن بِِه َش

فصبًرا عباد هللا، فإن موعدكم الجنة؛ إن 

استعنتم باهلل، وصبرتم واتمٌتم. 

  



مظاهر المسوة فً مجتمعاتنا 

( آٌات من المرآن فً ذم ٔٗ)

( 9ٔالمسوة )

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

  بعد؛ هللا، أما 

ُ َصْدَرُه : )-تعالى-فمال هللا  أَفََمْن َشَرَح َّللاَّ

ٌٌْل  ِلئْلِْسبَلِم فَُهَو َعلَى نُوٍر ِمْن َربِِّه فََو

ِ أُولَبَِن فًِ  ِلْلمَاِسٌَِة لُلُوبُُهْم ِمْن ِذْكِر َّللاَّ

. (ٕٕ)الزمر:( َضبَلٍل ُمبٌِنٍ 

من  -وجلعز -ذكر هللا الفابدة الثالثة: 

أحوال للب المإمن بعد االنشراح لئلسبلم 

الذي ٌترتب علٌه الشعور بالسعة والراحة؛ 

بخبلؾ الضٌك والكرب والكظم، وٌترتب 

علٌه تحمل أذى الخلك وسهولة الصفح 

والعفو، والسماحة والرحمة؛ ذكر سبحانه 

(، فَُهَو َعلَى نُوٍر ِمْن َربِّهِ صفة النور، )

هذا النور أنه منه؛ ألن  -سبحانه-ونسب 

مبدأ النور منه بإنزال كتابه الذي فٌه 

المٌزان العدل لعمابد الناس، وأعمالهم 

وأخبللهم، وأحوال للوبهم، وفٌه الشرابع 

التً بها لِوام السماوات واألرض. 

وهذا النور فً للب العبد المإمن من هللا 

-، لال خلمًا وإٌجاًدا، واصطفاًء واجتباءً 

ٌْكُْم فًِ : )-تعالى هَُو اْجتَبَاكُْم َوَما َجعََل َعلَ

ٌِن ِمْن َحَرٍج ِملََّة أَبٌِكُْم إِْبَراِهٌَم هَُو  الّدِ

اكُُم اْلُمْسِلِمٌَن ِمْن لَْبُل َوفًِ َهذَا ِلٌَكُوَن  َسمَّ

ٌْكُْم َوتَكُونُوا شَُهَداَء َعلَى  سُوُل َشِهًٌدا َعلَ الرَّ

َكاةَ النَّاِس فَؤَلٌِمُ  بَلةَ َوآتُوا الزَّ وا الصَّ

ِ هَُو َمْواَلكُْم فَنِْعَم اْلَمْولَى  َواْعتَِصُموا بِاَّللَّ

اهم (78)الحج:( َونِْعَم النَِّصٌرُ  ، فاهلل الذي سمَّ

المسلمٌن حٌن خلك أرواحهم، وجعلهم من 

أهل لبضة الٌمٌن، وكتب أسماءهم وأسماء 

آبابهم فً كتاب عنده بؤسماء أهل الجنة، 

اهم المسلمٌن فً كتابه المنزل.  وسمَّ

وهذا النور به عرفوا الحك من الباطل، 

واإلسبلم من الكفر، والسنة من البدعة، 

ٌَا أٌََُّها : )-تعالى-لال  والحبلل من الحرام،

َ ٌَْجعَْل لَكُْم فُْرلَانًا  الَِّذٌَن آَمنُوا إِْن تَتَّمُوا َّللاَّ

ُ ذُو  َوٌَُكفِّْر َعْنكُْم َسٌِّبَاتِكُْم َوٌَْؽِفْر لَكُْم َوَّللاَّ

، وهذا ِمن جهة (9ٕ)األنفال:( اْلفَْضِل اْلعَِظٌمِ 

اإلجمال فً اختٌار دٌن اإلسبلم على ما 

سواه من الملل، والبراءة من كل دٌن 

سوى دٌن اإلسبلم، وشهود أنها ظلمات، 

ِ الَِّذي َخلََك اْلَحْمُد : )-تعالى-لال  َّلِلَّ



( السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَجعََل الظُّلَُماِت َوالنُّورَ 

. (ٔ)األنعام:

وِمن جهة التفصٌل فً كل مسابل الحٌاة 

كل عام، بل كل شهر، بل كل ٌوم، بل كل 

ساعة، فاالمتحان مستمر على َمّرِ 

بَْعَضكُْم َوَجعَْلنَا : )-تعالى-لال  األنفاس،

. (ٕٓ)الفرلان:( ِلبَْعٍض فِتْنَةً أَتَْصبُِرونَ 

والواحد ِمن البشر ٌتخذ موالؾ مختلفة  

كل لحظة؛ حبًا وبؽًضا، وأمًرا ونهًٌا، 

ورًضا وسخًطا؛ فلو لم ٌكن عنده ِمن النور 

ما ٌمٌز به بٌن الخٌر والشر لََحار وَجار، 

أََوَمْن َكاَن : )-تعالى-لال وأخطؤ ولم ٌَهتِد، 

ٌْنَاهُ َوَجعَْلنَا لَهُ نُوًرا ٌَْمِشً بِِه فًِ  ٌْتًا فَؤَْحٌَ َم

ٌَْس ِبَخاِرٍج  النَّاِس َكَمْن َمثَلُهُ فًِ الظُّلَُماِت لَ

( ِمْنَها َكذَِلَن ُزٌَِّن ِلْلَكافِِرٌَن َما َكانُوا ٌَْعَملُونَ 

. (ٕٕٔ)األنعام:

فً بٌان َمثل النور الذي  -تعالى-ولال 

ُ نُوُر ) جعله فً للب عبده المإمن: َّللاَّ

السََّماَواِت َواأْلَْرِض َمثَُل نُوِرِه َكِمْشَكاٍة فٌَِها 

َجاَجةُ َكؤَنََّها  ِمْصبَاٌح اْلِمْصبَاُح فًِ ُزَجاَجٍة الزُّ

يٌّ ٌُولَُد  ٌْتُونٍَة َكْوَكٌب ُدّرِ ِمْن َشَجَرٍة ُمبَاَرَكٍة َز

ٌْتَُها ٌُِضًُء َولَْو  اَل َشْرلٌٍَِّة َواَل َؼْربٌٍَِّة ٌََكاُد َز

 ُ لَْم تَْمَسْسهُ نَاٌر نُوٌر َعلَى نُوٍر ٌَْهِدي َّللاَّ

ُ اأْلَْمثَاَل ِللنَّاِس  ِلنُوِرِه َمْن ٌََشاُء َوٌَْضِرُب َّللاَّ

ٍء َعِلٌ ًْ ُ بِكُّلِ َش ُ أَْن َوَّللاَّ ٌم . فًِ بٌُُوٍت أَِذَن َّللاَّ

تُْرفََع َوٌُْذَكَر فٌَِها اْسُمهُ ٌَُسبُِّح لَهُ فٌَِها 

ِرَجاٌل اَل تُْلِهٌِهْم تَِجاَرةٌ  بِاْلؽُُدّوِ َواْْلَصاِل . 

بَلِة َوإٌِتَاِء  ِ َوإِلَاِم الصَّ ٌٌْع َعْن ِذْكِر َّللاَّ َواَل بَ

َكاِة ٌََخافُوَن ٌَْوًما تَتَمَ  لَُّب فٌِِه اْلمُلُوُب الزَّ

ُ أَْحَسَن َما َعِملُوا  َواأْلَْبَصاُر . ِلٌَْجِزٌَُهُم َّللاَّ

ُ ٌَْرُزُق َمْن ٌََشاُء  َوٌَِزٌَدهُْم ِمْن فَْضِلِه َوَّللاَّ

ٌِْر ِحَسابٍ  .  (8ٖ-ٖ٘)النور:( بِؽَ

ثم ذكر للوب الكفار وما فٌها من الضبلالت 

َوالَِّذٌَن َكفَُروا ) واألوهام والظلمات، فمال:

أَْعَمالُُهْم َكَسَراٍب بِِمٌعٍَة ٌَْحَسبُهُ الظَّْمآُن َماًء 

َ ِعْنَدهُ  ٌْبًا َوَوَجَد َّللاَّ َحتَّى إِذَا َجاَءهُ لَْم ٌَِجْدهُ َش

ُ َسِرٌُع اْلِحَساِب . أَْو  فََوفَّاهُ ِحَسابَهُ َوَّللاَّ

ٍ ٌَْؽَشاهُ َمْوجٌ  ًّ ِمْن فَْولِِه  َكظُلَُماٍت فًِ بَْحٍر لُّجِ

َمْوٌج ِمْن فَْولِِه َسَحاٌب ظُلَُماٌت بَْعُضَها فَْوَق 

بَْعٍض إِذَا أَْخَرَج ٌََدهُ لَْم ٌََكْد ٌََراَها َوَمْن لَْم 

ُ لَهُ نُوًرا فََما لَهُ ِمْن نُورٍ  ( ٌَْجعَِل َّللاَّ

. (ٓٗ-9ٖ)النور:

اللَُّهمَّ اْجعَْل ) :-ملسو هيلع هللا ىلص-وكان ِمن دعاء النبً 

فًِ لَْلبًِ نُوًرا، َوفًِ بََصِري نُوًرا، َوفًِ 

َسْمِعً نُوًرا، َوَعْن ٌَِمٌنًِ نُوًرا، َوَعْن 

ٌََساِري نُوًرا، َوفَْولًِ نُوًرا، َوتَْحتًِ نُوًرا، 

َوأََماِمً نُوًرا، َوَخْلِفً نُوًرا، َواْجَعْل ِلً 



َواْجعَْلنًِ ، وفً رواٌة: ))متفك علٌه(( نُوًرا

، فهو عنده النور، وهو )رواه مسلم(( نُوًرا

كذلن نور لآلخرٌن، فصلَّى هللا وسلم على 

السراج المنٌر.  

وهذا النور ِمن أهم ما نحتاجه فً وسط 

فتن متكاثرة، كانت فً الماضً كل عام 

صارت الٌوم كل أسبوع  مرة أو مرتٌن؛

عظٌمٍة، ربما مرة أو مرتٌن فً أموٍر 

ٌترتب علٌها كفر وإٌمان، وفساد وصبلح 

لمجموع من الناس أو جزٍء كبٌٍر من 

األمة، ودماء تسفن أو تعصم، فالحاجة إلى 

البصٌرة والنور من هللا ضرورٌة كل ساعة 

تُْعَرُض : )-ملسو هيلع هللا ىلص-وربما كل نفس، لال النبً 

وًدا عُوًدا، اْلِفتَُن َعلَى اْلمُلُوِب َكاْلَحِصٌِر عُ

فَؤَيُّ لَْلٍب أُْشِربََها، نُِكَت فٌِِه نُْكتَةٌ َسْوَداُء، 

ٌَْضاُء،  َوأَيُّ لَْلٍب أَْنَكَرَها، نُِكَت فٌِِه نُْكتَةٌ بَ

ٌِْن: َعلَى أَْبٌََض ِمثِْل  َحتَّى تَِصٌَر َعلَى لَْلبَ

هُ فِتْنَةٌ َما َداَمِت السََّماَواُت  فَا فبََل تَُضرُّ الصَّ

ا َكاْلكُوِز، َواأْلَ  ْرُض، َواْْلَخُر أَْسَوُد ُمْربَادًّ

ًٌا اَل ٌَْعِرُؾ َمْعُروفًا، َواَل ٌُْنِكُر ُمْنَكًرا،  ُمَجّخِ

. )رواه مسلم(( إاِلَّ َما أُْشِرَب ِمْن َهَواهُ 

كاْلَحِصٌِر ُعوًدا تُْعَرُض الِفتَُن على المُلُوِب  

عُوًدا، فؤيُّ لَْلٍب أُْشِربَها، نُِكَت فٌه نُْكتَةٌ 

َسْوداُء، وأَيُّ لَْلٍب أْنَكَرها، نُِكَت فٌه نُْكتَةٌ 

ٌِْن، أْبٌََض ِمثِْل  ٌْضاُء، حتّى تَِصٌَر على لَْلبَ بَ

هُ فِتْنَةٌ ما داَمِت السََّمواُت  فا فبل تَُضرُّ الصَّ

ا )أي: واألْرُض، واْلَخُر أسْ  َوُد ُمْربادًّ

ًٌا )أي: منكوًسا( ال  متسخة( كاْلكُوِز ُمَجّخِ

ٌَْعِرُؾ َمْعُروفًا، وال ٌُْنِكُر ُمْنَكًرا، إاّل ما 

أُْشِرَب ِمن َهواهُ " متفك علٌه. 

فالملب المستنٌر ذو البصٌرة: صلب 

كالصخر فً الثبات على الحك فً العمٌدة 

، وهو والعمل واألخبلق اإلسبلمٌة اإلٌمانٌة

فً نفس الولت لٌن فً حموق نفسه، سهل 

شدٌد  التسامح والعفو، والملب المظلم:

الجهل والضبلل فً معرفة الحك والباطل، 

ٌتنازل عن الحك والدٌن بؤٌسر ثمن بخس، 

وهو فً نفس الولت شدٌد المسوة والشح 

بالحموق وأخذ ما ال ٌستحك؛ ٌظلم نفسه 

زٌن وٌظلم الناس بالبؽً واالعتداء، ولد 

له سوء عمله فرآه حسنًا، ورأى سبٌل 

سبٌل  -الذي هو فٌه-الضبلل والؽً 

الرشاد، ورأى الحك واإلٌمان فساًدا فً 

َولَاَل فِْرَعْوُن : )-تعالى-األرض، لال 

ذَُرونًِ أَْلتُْل ُموَسى َوْلٌَْدعُ َربَّهُ إِنًِّ أََخاُؾ 

َل ِدٌنَكُْم أَْو أَْن ٌُْظِهَر فًِ األَ  ْرِض أَْن ٌُبَّدِ

.  (ٕٙ)ؼافر:( اْلفََسادَ 



لَاَل فِْرَعْوُن َما أُِرٌكُْم : )-عز وجل-ولال هللا 

َشادِ  ( إاِلَّ َما أََرى َوَما أَْهِدٌكُْم إاِلَّ َسبٌَِل الرَّ

، فكذب فً الجملة األولى؛ فهو (9ٕ)ؼافر:

لَمَْد لَاَل بالفعل ٌرى خبلؾ ما أََراهُ لْوَمه، )

َعِلْمَت َما أَْنَزَل َهُإاَلِء إاِلَّ َربُّ السََّماَواِت 

َواأْلَْرِض بََصابَِر َوإِنًِّ أَلَظُنَُّن ٌَافِْرَعْوُن 

: -تعالى-، ولال (ٕٓٔ)اإلسراء:( َمثْبُوًرا

ٌْمَنَتَْها أَْنفُسُُهْم ظُْلًما ) َوَجَحُدوا بَِها َواْستَ

ا لحمٌمة، ، فهو ٌعرؾ ا(ٗٔ)النمل:( َوعُلُوًّ

 -علٌه السبلم-ومع ذلن ٌمول عن موسى 

ساحر كذاب، وضلَّ فً الجملة الثانٌة فهو 

ٌهدٌهم إلى سبٌل الهبلن والردى والنار ال 

سبٌل الرشاد؛ وسبب ذلن هو انعدام النور 

والبصٌرة. 

فسبحان هللا! الذي َلَسم أحوال الملوب 

واألعمال واألخبلق بٌن الناس لسمة عدل؛ 

والظلمة، والظلم والكذب  فجعل المسوة

والفجور فً الخصومة، والؽدر والخٌانة، 

واتباع الشهوات، والعدوان والبؽً، صفات 

وأخبلق ُمماِرنة للكفر والنفاق والفسوق 

والعصٌان بدرجاٍت متفاوتٍة، وجعل اللٌن 

والعلم والبصٌرة، والعدل والصدق، 

واإلنصاؾ والوفاء، وأداء األمانات، ونهً 

لهوى، والتزام الحك مع النفس عن ا

األعداء فضبًل عن األولٌاء، صفاٍت وأخبلٍق 

ُمماِرنة لئلسبلم واإلٌمان واإلحسان. 

والناس بٌن الطرفٌن أنصبة مختلفة؛ فانظر 

مكانن فٌها، وإن كنَت لد رزلن هللا العلم 

والبصٌرة، والعدل والصدق والوفاء، ولو 

ظُلمَت وؼُبنت واعتُدي علٌن وبُؽً علٌن؛ 

حمد هللا حمًدا كثًٌرا طٌبًا مبارًكا فٌه ملء فا

السماوات وملء األرض، وملء ما بٌنهما، 

وملء ما شاء ِمن شًٍء بعد. 

فالدنٌا كلها تزول، ظالمها ٌزول ومظلومها 

ٌزول، وإنما ٌبمى عملن وخلمن وإٌمانن، 

باء الظالم بظلمه وفُْزَت ورّبِ الكعبة 

ٌَْؾ ) :-تعالى-بالصفمة الرابحة، لال  اْنظُْر َك

ْلنَا بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض َولَآْلِخَرةُ أَْكبَُر  فَضَّ

-، ولال (ٕٔ)اإلسراء:( َدَرَجاٍت َوأَْكبَُر تَْفِضٌبلً 

فَاْستََجاَب لَُهْم َربُُّهْم أَنًِّ اَل أُِضٌُع : )-تعالى

َعَمَل َعاِمٍل ِمْنكُْم ِمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَى بَْعُضكُْم 

فَالَِّذٌَن َهاَجُروا َوأُْخِرُجوا ِمْن ِمْن بَْعٍض 

ِدٌَاِرِهْم َوأُوذُوا فًِ َسبٌِِلً َولَاتَلُوا َولُتِلُوا 

أَلَُكفَِّرنَّ َعْنُهْم َسٌِّبَاتِِهْم َوأَلُْدِخلَنَُّهْم َجنَّاٍت 

 ِ تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر ثََوابًا ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

ُ ِعْنَدهُ ُحْسنُ  . (9٘ٔ)آل عمران:( الثََّواب َوَّللاَّ

  



مظاهر المسوة فً مجتمعاتنا 

( آٌات من المرآن فً ذم ٕٗ)

( ٕٓالمسوة )

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

  هللا، أما بعد؛ 

ُ َصْدَرُه : )-تعالى-فمال هللا  أَفََمْن َشَرَح َّللاَّ

ٌٌْل  ِلئْلِْسبَلِم فَُهَو َعلَى نُوٍر ِمْن َربِِّه فََو

ِ أُولَبَِن فًِ  ِلْلمَاِسٌَِة لُلُوبُُهْم ِمْن ِذْكِر َّللاَّ

َل أَ  ُ نَزَّ ْحَسَن اْلَحِدٌِث ِكتَابًا َضبَلٍل ُمبٌٍِن . َّللاَّ

ًَ تَْمَشِعرُّ ِمْنهُ ُجلُوُد الَِّذٌَن  ُمتََشابًِها َمثَانِ

ٌَْخَشْوَن َربَُّهْم ثُمَّ تَِلٌُن ُجلُوُدهُْم َولُلُوبُُهْم إِلَى 

ِ ٌَْهِدي بِِه َمْن ٌََشاُء  ِ ذَِلَن هَُدى َّللاَّ ِذْكِر َّللاَّ

ُ فََما لَهُ ِمنْ  -ٕٕ)الزمر:( َهادٍ  َوَمْن ٌُْضِلِل َّللاَّ

ٕٖ) .

الفابدة الرابعة:  

لما ذكر هللا حال المإمنٌن ِمن انشراح 

الصدر وحصول النور ِمن هللا، وذمَّ أهل 

الضبلل لساة الملوب الذٌن ال تلٌن للوبهم 

لذكره، بل ربما زادهم الذكر واْلٌات لسوة 

ا َولٌََِزٌَدنَّ وطؽٌانًا وكفًرا ) ْنُهم مَّ َكثًٌِرا ّمِ

بَِّن طُْؽٌَانًا َوكُْفًرا فبََل تَؤَْس  ٌَْن ِمن رَّ أُنِزَل إِلَ

-؛ ذكر (8ٙ)المابدة:( َعلَى اْلمَْوِم اْلَكافِِرٌنَ 

فً اْلٌة بعدها أسباب تحصٌل  -سبحانه

انشراح الصدر وحصول النور، وزوال 

المسوة والضبلل حتى ٌحصل اللٌن 

َل أَْحَسَن اْلَحِدٌِث والهدى، فمال: ) ُ نَزَّ َّللاَّ

ًَ تَْمَشِعرُّ ِمْنهُ ُجلُوُد الَِّذٌَن  ِكتَابًا ُمتََشابًِها َمثَانِ

ٌَْخَشْوَن َربَُّهْم ثُمَّ تَِلٌُن ُجلُوُدهُْم َولُلُوبُُهْم إِلَى 

 ِ (. ِذْكِر َّللاَّ

فذكر أن عبلج المسوة فً الوحً الُمنزل 

م كبلم الذي هو أحسن الحدٌث وخٌر الكبل

هللا، وهو شفاء لما فً الصدور، وهدى 

 ورحمة للمإمنٌن، وهو فضل هللا ورحمته:

ِ َوبَِرْحَمِتِه فَبِذَِلَن فَْلٌَْفَرُحوا ) لُْل بِفَْضِل َّللاَّ

ا ٌَْجَمعُونَ  ٌٌْر ِممَّ ، وهو (8٘)ٌونس:( هَُو َخ

كتاب مإتلؾ متوافك ؼٌر مختلؾ ٌشبه 

أَفبََل ٌَتََدبَُّروَن اْلمُْرآَن َولَْو َكاَن بعضه بعًضا )

ِ لََوَجُدوا فٌِِه اْختبَِلفًا َكثًٌِرا ٌِْر َّللاَّ ( ِمْن ِعنِد َؼ

.  (8ٕ)النساء:

إلى أن تكرار ذكر  -سبحانه-وأرشد 

المواعظ واألوامر والمَصص والتذكٌر فٌه 

ًَ )سبٌب للتؤثٌر فً الملوب فمال:  (، َمثَانِ

ولد لدمنا تفسٌر المثانً، واأللرب فٌه: أنه 

بمعنى التكرار فً اْلٌات، فما ٌذكر فً هذه 



السورة ٌذكر مثله فً سورة أخرى، وإن 

كان لكل موضع فابدته وإشارته. 

وهنان معنى آخر ذكره العلماء لمعنى 

 :-تعالى-"المثانً" والتكرار فً لوله 

َن ا) ٌْنَاَن َسْبعًا ّمِ ْلَمثَانًِ َواْلمُْرآَن َولَمَْد آتَ

، والثابت فً الحدٌث (87)الحجر:( اْلعَِظٌمَ 

صلى هللا -الصحٌح فً تفسٌرها عن النبً 

أنها فاتحة الكتاب كما روى  -علٌه وسلم

البخاري فً صحٌحه عن أبً سعٌد بن 

 ًُّ ًَ النب وأَنا أَُصلًِّ،  -ملسو هيلع هللا ىلص-المعلى لال: َمرَّ ب

ٌُْت، فَماَل: فََدعانًِ  ٌُْت ثُمَّ أتَ فَلَْم آتِِه حتّى َصلَّ

ما َمنَعََن أْن تَؤْتٌَِنًِ؟ فَمُلُت: كُْنُت أَُصلًِّ، 

ُ:فَماَل: ) ٌا أٌُّها الَِّذٌَن آَمنُوا ) ألَْم ٌَمُِل َّللاَّ

سُوِل إذا َدعاكُْم ِلما  ِ وِللرَّ اْستَِجٌبُوا َّلِلَّ

أال أَُعلُِّمَن ) ، ثُمَّ لاَل:(ٕٗ)األنفال:( ٌُْحٌٌِكُمْ 

أْعَظَم سُوَرٍة فً المُْرآِن لَْبَل أْن أْخُرَج ِمَن 

ًُّ الَمْسِجدِ  ِلٌَْخُرَج ِمَن  -ملسو هيلع هللا ىلص-( فَذََهَب النب

ِ َرّبِ الَمْسِجِد فَذَكَّْرتُهُ، فَماَل: ) الَحْمُد َّلِلَّ

ًَ السَّْبُع الَمثانًِ، والمُْرآُن  العالَِمٌَن، ِه

(. لذي أُوتٌِتُهُ العَِظٌُم ا

-وروى البخاري أًٌضا عن أبً هرٌرة 

صلى هللا -أن رسول هللا  -رضً هللا عنه

أُمُّ المُْرآِن هً السَّْبُع لال: ) -علٌه وسلم

(.  الَمثانًِ والمُْرآُن العَِظٌمُ 

فً "فهذا نص : -رحمه هللا-لال ابن كثٌر 

أن الفاتحة السبع المثانً والمرآن 

العظٌم... لال لتادة فً اْلٌة: ذُكر لنا أنهن 

-فاتحة الكتاب، وأنهن ٌُثَنٌَّن فً كل لراءة 

. وفً رواٌة: فً كل ركعة -أي: ٌكررن

مكتوبة أو تطوع". 

"وهذا لول إبراهٌم النخعً، ولال أًٌضا: 

وعبد هللا بن عبٌد بن عمٌر، وابن أبً 

شهر بن حوشب، والحسن ملٌكة، و

البصري، ومجاهد، واختاره ابن جرٌر.  

مشروعٌة تكرار  والممصود من ذلن:

اْلٌات والسورة وتثنٌة لراءتها؛ وذلن 

لشدة حاجة الملب لما فٌها من المعانً؛ 

فتكرار لراءتها أعظم تؤثًٌرا فً إصبلح 

الملب وتلٌٌنه وذهاب لسوته وظلمته، وهذا 

لًا فً كل ركعة، مشروع فً الفاتحة اتفا

والصحٌح، بل الصواب أنه واجب فً كل 

ركعة فرًضا أو نفبًل، ال تصح الصبلة إال 

بها، وال تصح أي ركعة من ركعات الصبلة 

إال بمراءتها؛ إماًما كان اإلنسان أو مؤموًما؛ 

لما وجد الصحابة ٌمرأون  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-لمول النبً 

( لُْلنا: ُءوَن خلَؾ إِماِمكُْم؟لَعَلَّكُْم تَْمرَ خلفه: )

فبل تَْفعَلوا إاِّل بفاتحِة الكتابِ، نَعَْم، لال: )

)رواه أبو ( فإنَّهُ ال َصبلةَ ِلَمْن لَْم ٌَْمرأْ بَِها



َمْن َصلَّى َصبَلًة لَْم : )-ملسو هيلع هللا ىلص-، ولال النبً داود(

ًَ ٌَْمَرأْ فٌَِها بِؤُّمِ اْلمُْرآِن  ًَ ِخَداٌج، فَِه فَِه

ٌُْر تََمامٍ  ًَ ِخَداٌج، َؼ )رواه مسلم، ( ِخَداٌج، فَِه

.  وأبو داود واللفظ له(

وأما تكرار آٌات ؼٌرها أثناء المراءة فً 

الصبلة وفً ؼٌر الصبلة أًٌضا حتى تستمر 

معانٌها فً الملب، وٌتدبرها وٌستخرج 

 كنوزها بما ٌفتح هللا على الملب من ذلن؛

، فمد روى -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-فهذا أمر ثابت عن النبً 

رضً -اإلمام أحمد فً مسنده عن أبً ذر 

ِ  -هللا عنه َصلَّى هللاُ -لال: َصلَّى َرسُوُل َّللاَّ

ٌِْه َوَسلَّمَ  ٌْلَةً فَمََرأَ بِآٌٍَة َحتَّى أَْصبََح،  -َعلَ لَ

ٌَْسُجُد بَِها: ) بْ ٌَْرَكُع بَِها َو ُهْم فَِإنَُّهْم إِْن تُعَذِّ

ِعبَاُدَن َوِإْن تَْؽِفْر لَُهْم فَِإنََّن أَْنَت اْلعَِزٌُز 

ا أَْصبََح، لُْلُت: ٌَا (8ٔٔ)المابدة:( اْلَحِكٌمُ  ، فَلَمَّ

ُ َهِذِه اْْلٌََة َحتَّى  ، َما ِزْلَت تَْمَرأ ِ َرسُوَل َّللاَّ

إِنًِّ أَْصبَْحَت، تَْرَكُع بَِها َوتَْسُجُد بَِها لَاَل: )

تًِ فَؤَْعَطانٌَِها،  َسؤَْلُت َربًِّ الشَّفَاَعةَ أِلُمَّ

 ِ ُ ِلَمْن اَل ٌُْشِرُن بِاَّللَّ ًَ نَابِلَةٌ إِْن َشاَء َّللاَّ َوِه

ٌْبًا (. َش

وَروى أحمد أًٌضا من طرٌك أخرى عن 

أنها انطلمت معتمرة  جسرة بنت دجاجة:

بَذة، فسمعت  أبا ذر ٌمول: فانتهت إلى الرَّ

 ًُّ ٌِْه َوَسلَّمَ -لَاَم النَّبِ ٌْلَةً ِمَن  -َصلَّى هللاُ َعلَ لَ

َاِلً فًِ َصبَلِة اْلِعَشاِء فََصلَّى بِاْلمَْوِم، ثُمَّ  اللٌَّ

ا َرأَى  تََخلََّؾ أَْصَحاٌب لَهُ ٌَُصلُّوَن، فَلَمَّ

ا  لٌَِاَمُهْم َوتََخلُّفَُهْم اْنَصَرَؾ إِلَى َرْحِلِه، فَلَمَّ

َرأَى اْلمَْوَم لَْد أَْخلَْوا اْلَمَكاَن، َرَجَع إِلَى َمَكانِِه 

 ًَّ َ إِلَ فََصلَّى، فَِجبُْت فَمُْمُت َخْلفَهُ، فَؤَْوَمؤ

بٌَِِمٌنِِه فَمُْمُت َعْن ٌَِمٌنِِه، ثُمَّ َجاَء اْبُن 

ٌِْه  َ إِلَ َمْسعُوٍد فَمَاَم َخْلِفً َوَخْلفَهُ، فَؤَْوَمؤ

َعْن ِشَماِلِه، فَمُْمنَا ثبََلثَتُنَا  بِِشَماِلِه، فَمَامَ 

ٌَُصلًِّ كُلُّ َرُجٍل ِمنَّا بِنَْفِسِه، َوٌَتْلُو ِمَن 

ُ أَْن ٌَتْلَُو، فَمَاَم بِآٌٍَة ِمَن  اْلمُْرآِن َما َشاَء َّللاَّ

ُدَها َحتَّى َصلَّى اْلؽََداةَ، فَبَْعَد أَْن  اْلمُْرآِن ٌَُرّدِ

ِ ْبِن َمْسعُوٍد: أَْن أَْصبَْحنَا أَْوَمؤُْت إِلَى عَ  ْبِد َّللاَّ

َسْلهُ َما أََراَد إِلَى َما َصنََع اْلبَاِرَحةَ؟ فَمَاَل اْبُن 

ٍء َحتَّى  ًْ َمْسعُوٍد بٌَِِدِه: اَل أَْسؤَلُهُ َعْن َش

ً، لُْمَت  ، فَمُلُْت: بِؤَبًِ أَْنَت َوأُّمِ ًَّ َث إِلَ ٌَُحّدِ

؟ لَْو فَعََل َهذَا بِآٌٍَة ِمَن اْلمُْرآِن َوَمعََن اْلمُْرآنُ 

ٌِْه لَاَل: ) تًِبَْعُضنَا َوَجْدنَا َعلَ ( َدَعْوُت أِلُمَّ

ٌَْن؟ لَاَل:  لَاَل: فََماذَا أُِجْبَت، أَْو َماذَا ُردَّ َعلَ

ٌِْه َكثٌٌِر ِمْنُهْم ) أُِجْبُت بِالَِّذي لَْو اطَّلََع َعلَ

بَلةَ  ُر الَطْلعَةً تََركُوا الصَّ نَّاَس؟ ( لَاَل: أَفبََل أُبَّشِ

(. فَاْنَطلَْمُت ُمْعنِمًا لَِرٌبًا ِمْن لَْذفٍَة بَلَىلَاَل: )

ِ، إِنََّن إِْن  بَِحَجٍر، فَمَاَل عَُمُر: ٌَا َرسُوَل َّللاَّ

تَْبعَْث إِلَى النَّاِس بَِهذَا نَكَلُوا َعِن اْلِعبَاَدةِ. 

إِْن فَنَاَداهُ: أَِن اْرَجْع، فََرَجَع. َوتِْلَن اْْلٌَةُ: )



ْبُهْم فَِإنَُّهْم ِعبَاُدَن َوإِْن تَْؽِفْر لَُهْم فَِإنََّن تُعَ  ذِّ

. (8ٔٔ)المابدة:( أَْنَت اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌمُ 

ولد فعل مثل هذا بعض الصحابة، 

فالصحابً الذي كان ٌمرأ: "لل هو هللا 

أحد" فً كل ركعة بعد السورة التً ٌمرأ 

والحدٌث فً -"لبلها" بها، وفً رواٌة 

عن ذلن،  -ملسو هيلع هللا ىلص-، وسؤله النبً -الصحٌح

ْحَمِن، َوأَنَا أُِحبُّ أَْن  فمال: أِلَنََّها ِصفَةُ الرَّ

 ًُّ ٌِْه َوَسلَّمَ -أَْلَرأَ بَِها، فَمَاَل النَّبِ -َصلَّى هللاُ َعلَ

َ ٌُِحبُّهُ : ) . وفً )متفك علٌه(( أَْخبُِروهُ أَنَّ َّللاَّ

)رواه ( إِنَّ ُحبََّها أَْدَخلََن اْلَجنَّةَ ٌة: )روا

. الترمذي، وصححه األلبانً(

وهذا ٌبٌِّن لنا سببًا عظًٌما ِمن أسباب تؤثر 

التكرار لمعناه فً  الملب بالمرآن، وهو:

لآلٌة الواحدة سوٍر عدٌدٍة، وتكرار التبلوة 

والسورة الواحدة فً الصبلة وفً ؼٌرها؛ 

حتى ٌحصل األثر الذي ذكره هللا فً هذه 

أثرٌن: أثر فً   اْلٌة الكرٌمة، ولد ذَكر هنا

البدن، وأثر فً الملب؛ فؤما أثر البدن 

فالشعرار الجلد، ثم لٌنه بعد ذلن، وأما أثر 

الملب هو الخشٌة، ثم اللٌن وزوال المسوة 

، وذلن بؤن ٌلٌن الملب -تعالى- بذكر هللا

فٌتشكل فً ألواله وعمابده، وأعماله 

وأحواله وفك الوحً المنزل؛ بخبلؾ الملب 

الماسً الذي ال ٌتؽٌر وال ٌتؤثر، وٌظل على 

حاله السابمة ال ٌتهذب بالمرآن. 

أما المإمن الذي ٌخشى هللا فٌلٌن للبه 

لذكره، وٌُْصبَػ بصبؽة هللا لملبه وبدنه؛ 

 ٌوافك الوحً المنزل صبؽة هللا: حتى

َوَمْن أَْحَسُن ِمَن هللِا ِصْبؽًَة َونَْحُن لَهُ )

. (8ٖٔ)البمرة:( َعابُِدونَ 

المرآن فً سورة  -سبحانه-ولد ذكر 

المابدة أثرٌن أًٌضا: أثر فً البدن، وأثر فً 

لَتَِجَدنَّ أََشدَّ النَّاِس ) :-تعالى-الملب، فمال 

َعَداَوةً ِللَِّذٌَن آَمنُوا اْلٌَُهوَد َوالَِّذٌَن أَْشَركُوا 

ًة ِللَِّذٌَن آَمنُوا الَِّذٌَن  َولَتَِجَدنَّ أَْلَربَُهْم َمَودَّ

ٌِسٌَن  لَالُوا إِنَّا نََصاَرى ذَِلَن بِؤَنَّ ِمْنُهْم لِّسِ

ُروَن . َوإِذَا َسِمعُوا َوُرْهبَانًا َوأَنَُّهْم اَل ٌَْستَْكبِ 

سُوِل تََرى أَْعٌُنَُهْم تَِفٌُض  َما أُْنِزَل إِلَى الرَّ

ا َعَرفُوا ِمَن اْلَحّكِ ٌَمُولُوَن  ِمَن الدَّْمعِ ِممَّ

-8ٕ)المابدة:( َربَّنَا آَمنَّا فَاْكتُْبنَا َمَع الشَّاِهِدٌنَ 

8ٖ)  .

  .-إن شاء هللا-ولنا فً هذا استكمال 

مظاهر المسوة فً مجتمعاتنا 

( آٌات من المرآن فً ذم ٖٗ)

( ٕٔالمسوة )



كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

   هللا، أما بعد؛ 

ُ َصْدَرُه : )-تعالى-لال هللا  أَفََمْن َشَرَح َّللاَّ

ٌٌْل  ِلئْلِْسبَلِم فَُهَو َعلَى نُوٍر ِمْن َربِِّه فََو

ِ أُولَبَِن فًِ  ِلْلمَاِسٌَِة لُلُوبُُهْم ِمْن ِذْكِر َّللاَّ

َل أَْحَسَن اْلَحِدٌِث ِكتَابًا َضبَلٍل ُمبٌٍِن .  ُ نَزَّ َّللاَّ

ًَ تَْمَشِعرُّ ِمْنهُ ُجلُوُد الَِّذٌَن  ُمتََشابًِها َمثَانِ

ٌَْخَشْوَن َربَُّهْم ثُمَّ تَِلٌُن ُجلُوُدهُْم َولُلُوبُُهْم إِلَى 

ِ ٌَْهِدي بِِه َمْن ٌََشاُء  ِ ذَِلَن هَُدى َّللاَّ ِذْكِر َّللاَّ

 ُ -ٕٕ)الزمر:( فََما لَهُ ِمْن َهاد َوَمْن ٌُْضِلِل َّللاَّ

ٕٖ)  .

الفابدة الخامسة:  

المنشرحة صدورهم -ذكر هللا المإمنٌن 

بؤوصاؾ  -لذكر هللا المستنٌرة بنوره

الخشٌة، التً هً خوؾ ممرون بعلٍم 

لشعرٌرة الجلد، ومعرفٍة، وهً التً تسبب 

ثم وصؾ للوبهم باللٌن مع لٌن الجلود بعد 

المشعرٌرة، وهذا اللٌن مع الخشٌة والعلم 

والمعرفة هو الذي ٌمنع الكبر؛ الذي هو 

سبب المسوة والضبلل المبٌن، واإلعراض 

عن الحك، وإباء لبوله. 

ولد ذكر هللا ِمن النصارى بوصؾ المعرفة 

فوصفهم  بالحك وهً التً تثمر دمع العٌن،

 :-عز وجل-بؤنهم ال ٌستكبرون، فمال هللا 

لَتَِجَدنَّ أََشدَّ النَّاِس َعَداَوًة ِللَِّذٌَن آَمنُوا )

اْلٌَُهوَد َوالَِّذٌَن أَْشَرُكوا َولَتَِجَدنَّ أَْلَربَُهْم 

ةً ِللَِّذٌَن آَمنُوا الَِّذٌَن لَالُوا  إِنَّا نََصاَرى َمَودَّ

ٌِسٌَن َوُرْهبَانًا َوأَنَُّهْم اَل  ذَِلَن بِؤَنَّ ِمْنُهْم ِلّسِ

ٌَْستَْكبُِروَن . َوإِذَا َسِمعُوا َما أُْنِزَل إِلَى 

ا  سُوِل تََرى أَْعٌُنَُهْم تَِفٌُض ِمَن الدَّْمعِ ِممَّ الرَّ

ا َعَرفُوا ِمَن اْلَحّكِ ٌَمُولُوَن َربَّنَا آَمنَّا فَاْكتُْبنَ 

. (8ٖ-8ٕ)المابدة:( َمَع الشَّاِهِدٌنَ 

فهذه كلها صفات أهل اإلٌمان فً كل زماٍن 

ومكاٍن، وحصولها فً الملب ٌإدي إلى 

لبول العبد للحك مهما كان شؤنه فً الدنٌا؛ 

إذ إن أكثر َمن عبل شؤنه فً الدنٌا بملن أو 

مال أو جاه ٌحصل فً للوبهم من الكبر 

ٌإدي بهم إلى رّدِ الحك، واالستعبلء ما 

والمسوة عن لبوله والضبلل بعد ذلن؛ ولذا 

كان المؤل فً ألوام الرسل هم أعداإهم فً 

الؽالب، ولكن َمن زالت عنه صفة الكبر؛ 

زالت عنه المسوة، وحصل له اللٌن 

والمبول للحك كما حصل للنجاشً وَمن 

-رضً هللا عنهم أجمعٌن-آمن ِمن بطارلته 

  .



اق فً السٌرة عن أم سلمة روى ابن إسح

"لما ضالت  أنها لالْت: -رضً هللا عنها-

-مكة علٌنا، وأوذي أصحاب رسول هللا 

وفتنوا، ورأوا ما ٌصٌبهم من الببلء  -ملسو هيلع هللا ىلص

صلى -والفتنة فً دٌنهم، وأن رسول هللا 

ال ٌستطٌع دفع ذلن عنهم،  -هللا علٌه وسلم

فً منعٍة ِمن لومه  -ملسو هيلع هللا ىلص-وكان رسول هللا 

ومن عمه، ال ٌصل إلٌه شًء مما ٌكره 

-ومما ٌنال أصحابه، فمال لهم رسول هللا 

: إن بؤرض الحبشة َمِلًكا ال ٌُظلم أحد -ملسو هيلع هللا ىلص

عنده، فالحموا بببلده حتى ٌجعل هللا لكم 

فرًجا ومخرًجا مما أنتم فٌه، فخرجنا إلٌها 

ا، فنزلنا بخٌر داٍر أرسااًل حتى اجتمعنا به

إلى خٌر جاٍر، آمنٌن على دٌننا ولم نخَش 

فٌها ظلًما. 

فلما رأت لرٌش أنَّا لد أصبنا داًرا وأمنًا 

ؼاروا منَّا؛ فاجتمعوا على أن ٌبعثوا إلى 

النجاشً فٌنا؛ لٌخرجونا من ببلده ولٌردنا 

علٌهم، فبعثوا عمرو بن العاص وعبد هللا 

داٌا ولبطارلته، بن أبً ربٌعة، فجمعوا له ه

فلم ٌدعوا منهم رجبًل إال هٌَّبوا له هدٌة 

على حدة، ولالوا لهما: ادفعا إلى كل 

بطرٌك هدٌته لبل أن تتكلموا فٌهم، ثم 

ادفعوا إلٌه هداٌاه، فإن استطعتم أن ٌردهم 

علٌكما لبل أن ٌكلمهم فافعلوا؛ فمدما علٌه، 

فلم ٌبَك بطرٌك من بطارلته إال لدَّموا له 

ه فكلموه فمالوا: إنَّا لدمنا على هذا هدٌت

الملن فً سفهاء من سفهابنا فارلوا 

ألوامهم فً دٌنهم ولم ٌدخلوا فً دٌنكم، 

فبَعَثَنا لوُمهم لٌردهم الملن علٌهم، فإذا 

نحن كلمناه فؤشٌروا علٌه بؤن ٌفعل، 

فمالوا: نفعل، ثم لدَّموا إلى النجاشً 

ن هداٌاه، وكان من أحب ما ٌُهدى إلٌه م

مكة األُْدم، وذكر موسى بن عمبة: أنهم 

أهدوا إلٌه فرًسا وُجبَّة دٌباج.  

فلما أدخلوا علٌه هداٌاه، لالوا له: أٌها 

الملن إن فتٌة منا سفهاء، فارلوا دٌن 

لومهم ولم ٌدخلوا فً دٌنن، وجاءوا بدٌن 

مبتدع ال نعرفه، ولد لجبوا الى ببلدن، ولد 

هم آباإ-بعثنا إلٌن فٌهم عشابرهم 

لتردهم علٌهم، فإنهم  -وأعمامهم ولومهم

أعلى بهم عٌنًا، فإنهم لن ٌدخلوا فً دٌنن 

فتمنعهم لذلن؛ فؽضب، ثم لال: ال لعمر هللا 

ال أردهم علٌهم حتى أدعوهم فؤكلمهم 

وأنظر ما أمرهم، لوم لجبوا إلى ببلدي 

واختاروا جواري على جوار ؼٌري، فإن 

وإن كانوا كما ٌمولون رددتهم علٌهم، 



كانوا على ؼٌر ذلن منعتهم، ولم أدخل 

بٌنهم وبٌنهم، ولم أُْنِعم عٌنًا. 

وذكر موسى بن عمبة: أن أمراءه أشاروا 

علٌه بؤن ٌردهم إلٌهم، فمال: ال وهللا حتى 

أسمع كبلمهم، وأعلم على أي شًء هم 

علٌه.  

فلما دخلوا علٌه سلموا ولم ٌسجدوا له، 

ما لكم ال فمال: أٌها الرهط، أال تحدثونً 

تحٌونً كما ٌحٌٌنً َمن أتانا من لومكم؟ 

فؤخبرونً ماذا تمولون فً عٌسى وما 

دٌنكم، أنصارى أنتم؟ لالوا: ال، لال: 

أفٌهود أنتم؟ لالوا: ال، لال: فعلى دٌن 

لومكم؟ لالوا: ال، لال فما دٌنكم؟ لالوا 

اإلسبلم، لال: وما اإلسبلم؟ لالوا: نعبد هللا 

لال: َمن جاءكم بهذا؟ ال نشرن به شٌبًا، 

لالوا: جاءنا به رجل من أنفسنا، لد عرفنا 

وجهه ونسبه، بعثه هللا إلٌنا كما بعث 

الرسل إلى َمن لبلنا؛ فؤمرنا بالبر والصدلة 

والوفاء وأداء األمانة، ونهانا عن أن نعبد 

األوثان، وأمرنا بعبادة هللا وحده ال شرٌن 

فنا كبلم هللا، وعل منا أن له؛ فصدلناه وعرَّ

الذي جاء به من عند هللا، فلما فعلنا ذلن 

صلى -عادانا لومنا، وعادوا النبً الصادق 

وكذوبوه وأرادوا لتله،  -هللا علٌه وسلم

وأرادونا على عبادة األوثان؛ ففرنا إلٌن 

بدٌننا ودمابنا من لومنا. 

لال: وهللا إن هذا لَمن المشكاة التً خرج 

 .-علٌه السبلم-منها أمر موسى  

ا التحٌة، فإن رسول هللا  -لال جعفر: وأمَّ

أخبرنا أن تحٌة أهل الجنة السبلم،  -ملسو هيلع هللا ىلص

وأمرنا بذلن؛ فحٌٌنان بالذي ٌحًٌ بعضنا 

بعًضا.  

وأما عٌسى ابن مرٌم فعبد هللا ورسوله، 

وكلمته التً ألماها إلى مرٌم، وروح منه 

وابن العذراء البتول.  

هللا ما زاد ابن مرٌم فؤخذ عوًدا ولال: و

على هذا وزن هذا العود، فمال عظماء 

الحبشة: وهللا لبن سمعت الحبشة لتخلعنن، 

فمال: وهللا ال ألول فً عٌسى ؼٌر هذا 

 ًَّ ًَّ حٌن ردَّ عل أبًدا، وما أطاع هللَا الناُس ف

ملكً فؤطع الناَس فً دٌن هللا، معاذ هللا من 

ذلن. 

حاق: لال ٌونس عن ابن إس وفً رواٌة:

ولم ٌكن -فؤرسل إلٌهم النجاشً فجمعهم 

شًء أبؽض لعمرو بن العاص وعبد هللا 

فلما  -بن أبً ربٌعة من أن ٌسمع كبلمهم



جاءهم رسول النجاشً اجتمع الموم، 

فمالوا: ماذا تمولون؟ فمالوا: وماذا نمول! 

نمول وهللا ما نعرؾ، وما نحن علٌه من 

كابن من  -ملسو هيلع هللا ىلص-أمر دٌننا، وما جاء به نبٌنا 

ذلن ما كان، فلما دخلوا علٌه كان الذي 

رضً هللا -ٌكلمه منهم جعفر بن أبً طالب 

، فمال له النجاشً: ما هذا الدٌن الذي -عنه

أنتم علٌه فارلتم دٌن لومكم، ولم تدخلوا 

فً ٌهودٌة وال نصرانٌة؟  

فمال له جعفر: أٌها الملن كنا لوًما على 

نعبد األوثان، ونؤكل المٌتة، ونسًء الشرن 

الجوار، ونستحل المحارم بعضنا من بعض 

فً سفن الدماء وؼٌرها، ال نحل شٌبًا وال 

نحرمه، فبعث هللا إلٌنا نبًٌا من أنفسنا 

نعرؾ وفاءه وصدله وأمانته؛ فدعانا إلى 

أن نعبد هللا وحده ال شرٌن له، ونصل 

 عز-األرحام، ونحمً الجوار، ونصلً هلل 

ونصوم له، وال نعبد ؼٌره. -وجل 

فدعانا إلى هللا  ولال زٌاد عن ابن إسحاق:

لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن 

وآباإنا من دونه من الحجارة واألوثان، 

وأمرنا بصدق الحدٌث وأداء األمانة وصلة 

األرحام وحسن الجوار، والكؾ عن 

والدماء، ونهانا عن الفواحش المحارم 

ولول الزور وأكل مال الٌتٌم ولذؾ 

المحصنة، وأمرنا أن نعبد هللا وال نشرن به 

شٌبًا، وأمرنا بالصبلة والزكاة والصٌام، 

لال: فعدوا علٌه أمور اإلسبلم فصدلناه، 

وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند 

هللا؛ فعبدنا هللا وحده ال شرٌن له، ولم 

م علٌنا، ن شرن به شٌبًا، وحرمنا ما حرَّ

وأحللنا ما أحلَّ لنا؛ فعدا علٌنا لومنا 

فعذبونا لٌفتنونا عن دٌننا، وٌردونا إلى 

عبادة األوثان من عبادة هللا، وأن نستحل 

ما كنا نستحل من الخبابث، فلما لهرونا 

وظلمونا وضٌموا علٌنا وحالوا بٌننا وبٌن 

ترنان على من دٌننا؛ خرجنا إلى ببلدن واخ

سوان، ورؼبنا فً جوارن، ورجونا أن ال 

نُظلم عندن أٌها الملن. 

لالت: فمال له النجاشً: هل معن شًء 

مما جاء به عن هللا؟ ولد دعا أسالفته 

فؤمرهم فنشروا المصاحؾ حوله )أي: 

الصحؾ التً فٌها كتبهم( فمال له جعفر: 

ًَّ مما جاء به، فمرأ  نعم، لال: هلم فَاتُْل عل

علٌه صدًرا من "كهٌعص" فبكى وهللا 

النجاشً حتى أخضل لحٌته، وبكت أسالفته 

حتى أخضلوا مصاحفهم حٌن سمعوا ما تبل 

علٌهم، ثم لال: إن هذا الكبلم لٌخرج من 



علٌه -المشكاة التً جاء بها موسى 

، انطلموا راشدٌن ال وهللا ال أردهم -السبلم

عنده، علٌكم وال أُْنِعُمكم عٌنًا. فخرجنا من 

وكان أتمى الرجلٌن فٌنا عبد هللا بن أبً 

ربٌعة، فمال عمرو بن العاص: وهللا ْلتٌنه 

ؼًدا بما أستؤصل به خضراءهم، وألخبرنه 

عٌسى -أنهم ٌزعمون أن إلهه الذي ٌعبد 

عبد. -ابن مرٌم 

فمال له عبد هللا بن أبً ربٌعة: ال تفعل، 

فإنهم وإن كانوا خالفونا فإن لهم رحًما وإن 

هم حمًا، فمال: وهللا ألفعلن! ل 

فلما كان الؽد دخل علٌه فمال: أٌها الملن، 

إنهم ٌمولون فً عٌسى لواًل عظًٌما، 

فؤرسل إلٌهم فاسؤلهم عنه، فبعث وهللا 

إلٌهم، ولم ٌنزل بنا مثلها، فمال بعضنا 

لبعض: ماذا تمولون له فً عٌسى إن هو 

ٌسؤلكم عنه؟ فمالوا: نمول وهللا الذي لاله 

أن نموله  -ملسو هيلع هللا ىلص- فٌه، والذي أمرنا نبٌنا هللا

فٌه، فدخلوا علٌه وعنده بطارلته، فمال: ما 

تمولون فً عٌسى ابن مرٌم؟ فمال له 

جعفر: نمول هو عبد هللا ورسوله وروحه 

وكلمته ألماها إلى مرٌم العذراء البتول. 

فدلَّى النجاشً ٌده إلى األرض فؤخذ عوًدا 

فمال: ما عدا عٌسى ابن مرٌم  بٌن أصبعٌه

مما للَت هذا العود؛ فتناخرت بطارلته، 

فمال: وإن تناخرتم وهللا! اذهبوا فؤنتم 

السٌوم اْلمنون فً -سٌوم فً األرض 

وَمن سبَّكم َؼِرم، َمن سبَّكم َؼِرم،  -األرض

َمن سبَّكم َؼِرم، ثبلثًا، ما أحبُّ أن لً َدْبًرا 

ْبر بلسانهم: وإنً آذٌُت رجبًل منكم. )وال دَّ

الذهب(. 

ولال زٌاد عن ابن إسحاق: ما أحبُّ أن لً 

َدْبًرا من ذهب. 

لال ابن هشام: وٌمال َزْبًرا، وهو الجبل 

بلؽتهم. 

ثم لال النجاشً: فوهللا ما أخذ هللا منً 

ًَّ ملكً، وال أطاع  الرشوة حٌن رد عل

ًَّ فؤطٌع الناَس فٌه، ردوا علٌهما  الناَس ف

جة لً بها، واخرجا من هداٌاهم فبل حا

ببلدي فخرجا ممبوحٌن مردوًدا علٌهما ما 

جاءا به. 

لالت: فؤلمنا مع خٌر جاٍر فً خٌر داٍر، فلم 

ٌنشب أن خرج علٌه رجل من الحبشة 

ٌنازعه فً ملكه، فوهللا ما علمتُنا َحِزنَّا 

ُحْزنًا لط هو أشد منه؛ فََرلًا من أن ٌظهر 



ٌعرؾ ِمن  ذلن الملن علٌه، فٌؤتً َمِلن ال

حمنا ما كان ٌعرفه، فجعلنا ندعو هللا 

ونستنصره للنجاشً؛ فخرج إلٌه سابًرا، 

صلى هللا علٌه -فمال أصحاب رسول هللا 

بعضهم لبعض: َمن ٌخرج فٌحضر  -وسلم

الولعة حتى ٌنظر على َمن تكون؟ ولال 

أنا، فنفخوا  -وكان من أحدثهم سنًا-الزبٌر 

ٌسبح  له لربة فجعلوها فً صدره، فجعل

علٌها فً النٌل حتى خرج من شمه اْلخر 

إلى حٌث التمى الناس، فحضر الولعة فهزم 

هللا ذلن الملن ولتله، وظهر النجاشً علٌه. 

فجاءنا الزبٌر فجعل ٌلٌح لنا بردابه، 

وٌمول: أال فؤبشروا، فمد أظهر هللا 

النجاشً. 

للت: فوهللا ما علمنا أننا فرحنا بشًء لط 

اشً، ثم ألمنا عنده حتى فرحنا بظهور النج

خرج َمن خرج منا إلى مكة، وألام َمن 

ألام. 

الفابدة السادسة: 

ِ ٌَْهِدي بِِه : )-عز وجل-ولوله  ذَِلَن هَُدى َّللاَّ

( ٌدل على الفابدة السادسة، وهً َمْن ٌََشاءُ 

هذه األحوال الملبٌة، وكذلن أحوال أن 

البدن عند تبلوة المرآن: من دمع العٌن، 

ولشعرٌرة الجلد إنما هً هداٌة من هللا؛ 

ففٌها اإلٌمان بالمضاء والمدر، وأن أعمال 

العباد بٌد هللا وِمن خلمه، وَمن شاء أن 

هداه، وَمن شاء  -سبحانه وتعالى-ٌهدٌه 

 -ىسبحانه وتعال-أن ٌضله أضله، وهو 

ٌفعل ذلن بعلمه وحكمته وعدله، ال ٌظلم 

الناس شٌبًا، ولكنَّ الناس أنفسهم ٌظلمون. 

أن ٌجعلنا ِمن  -سبحانه وتعالى-نسؤل هللا 

  المهتدٌن.

  



مجتمعاتنا مظاهر المسوة فً 

( آٌات من المرآن فً ذم ٗٗ)

( ٕٕالمسوة )

 كتبه/ ٌاسر برهامً

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

 هللا، أما بعد؛   

أَلَْم ٌَؤِْن ِللَِّذٌَن آَمنُوا أَْن : )-تعالى-لال هللا 

ِ َوَما نََزَل ِمَن اْلَحّكِ تَْخَشَع لُلُ  وبُُهْم ِلِذْكِر َّللاَّ

َواَل ٌَكُونُوا َكالَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن لَبْلُ 

ٌِْهُم اأْلََمُد فَمََسْت لُلُوبُُهْم َوَكثٌٌِر  فََطاَل َعلَ

َ ٌُْحًِ اأْلَْرَض  ِمْنُهْم فَاِسمُوَن . اْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

( بٌََّنَّا لَكُُم اْْلٌَاِت لَعَلَّكُْم تَْعِملُونَ  بَْعَد َمْوتَِها لَدْ 

 (.7ٔ-ٙٔ)الحدٌد:

: "ٌمول هللا -رحمه هللا تعالى-لال ابن كثٌر 

أَما آن للمإمنٌن أن تخشع للوبهم  -تعالى-

لذكر هللا، أي: تلٌن عند الذكر والموعظة، 

وسماع المرآن؛ فتفهمه، وتنماد له، وتسمع 

 له، وتطٌعه.

روى عبد هللا بن المبارن بسنده عن ابن 

عباس أنه لال: إن هللا استبطؤ للوب 

المهاجرٌن فعاتبهم على رأس ثبلث عشرة 

أَلَْم ٌَؤِْن ِللَِّذٌَن من نزول المرآن، فمال: )

( اْلٌة، آَمنُوا أَْن تَْخَشَع لُلُوبُُهْم ِلِذْكِر َّللاَِّ 

رواه ابن أبً حاتم. ثم روى هو ومسلم 

لال: ما  -رضً هللا عنه-مسعود عن ابن 

كان بٌن إسبلمنا وبٌن أن عاتبنا هللا بهذه 

أَلَْم ٌَؤِْن ِللَِّذٌَن آَمنُوا أَْن تَْخَشَع اْلٌة: )

( اْلٌة، إال أربع سنٌن"، لُلُوبُُهْم ِلِذْكِر َّللاَِّ 

وأخرجه النسابً وابن ماجه عن عامر بن 

 عبد هللا بن الزبٌر عن أبٌه، مثله.

ان الثوري عن المسعودي عن ولال سفٌ

 ِ صلى -الماسم لال: َملَّ أَْصَحاُب َرسُوِل َّللاَّ

َملَّةً، فمالوا: حدثنا ٌا  -هللا علٌه وسلم

نَْحُن نَمُصُّ : )-تَعَالَى-رسول هللا. فؤنزل هللا 

ٌَْن أَْحَسَن اْلمََصِص  (، لَاَل: ٖ( )ٌوسؾ:َعلَ

ثْنَا  ِ، ثُمَّ َملُّوا َملًَّة فَمَالُوا: َحّدِ ٌَا َرسُوَل َّللاَّ

 ُ ُ نزَل أَْحَسَن : )-تَعَالى-فَؤَْنَزَل َّللاَّ َّللاَّ

َمِر:اْلَحِدٌثِ  (، ثُمَّ َملُّوا َملَّةً فَمَالُوا: ٖٕ( )الزُّ

 ُ ِ. فَؤَْنَزَل َّللاَّ ثْنَا ٌَا َرُسوَل َّللاَّ أَلَْم : )-تعالى-َحّدِ

ِذْكِر ٌَؤِْن ِللَِّذٌَن آَمنُوا أَْن تَْخَشَع لُلُوبُُهْم لِ 

 (. َّللاَِّ 

أَلَْم ٌَؤِْن ِللَِّذٌَن آَمنُوا أَْن تَْخَشَع ولال لتادة: )

اد بن أَْوس لُلُوبُُهْم ِلِذْكِر َّللاَِّ  ( ذُكر لنا أنَّ شدَّ

صلى هللا علٌه -كان ٌروي عن رسول هللا 

ل َما ٌُْرفُع ِمَن النَّاس  -وسلم لال: "إنَّ أوَّ

 الُخشُوعُ".

وا َكالَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب َواَل ٌَكُونُ ولوله: )

ٌِْهُم اأْلََمُد فَمََسْت لُلُوبُُهمْ  (: ِمْن لَْبُل فََطاَل َعلَ

نهى هللا المإمنٌن أن ٌتشبهوا بالذٌن 

حملوا الكتاب لبلهم ِمن الٌهود والنصارى، 

ا تطاول علٌهم األمد بدَّلوا كتاب هللا الذي  لمَّ



نبذوه بؤٌدٌهم، واشتروا به ثمنًا للٌبًل و

وراء ظهورهم، وألبلوا على اْلراء 

المختلفة واأللوال المإتفكة، وللدوا الرجال 

فً دٌن هللا، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم 

أربابًا من دون هللا؛ فعند ذلن لست للوبهم 

فبل ٌمبلون موعظة، وال تلٌن للوبهم بوعٍد 

 وال وعٌٍد.

ْنُهْم فَاِسمُونَ ) ل، ( أي: فً األعماَوَكثٌٌِر ّمِ

-فملوبهم فاسدة، وأعمالهم باطلة، كما لال 

ٌثَالَُهْم لَعَنَّاهُْم : )-تعالى فَبَِما نَْمِضِهم ّمِ

فُوَن اْلَكِلَم َعن  َوَجعَْلنَا لُلُوبَُهْم لَاِسٌَةً ٌَُحّرِ

ُروا بِهِ  ا ذُّكِ مَّ َواِضِعِه َونَسُوا َحظًّا ّمِ ( مَّ

(، أي: فسدت للوبهم؛ فمست ٖٔ)المابدة:

سجٌتهم تحرٌؾ الكلم عن وصار ِمن 

مواضعه، وتركوا األعمال التً أمروا بها، 

وارتكبوا ما نهوا عنه؛ ولهذا نهى هللا 

المإمنٌن أن ٌتشبهوا بهم فً شًء من 

 األمور األصلٌة والفرعٌة.

ولد روى ابن أبً حاتم عن الربٌع بن أبً 

ِ ْبُن  ثَنَا َعْبُد َّللاَّ َعِمٌلَة الفََزاِرّيِ لال: َحدَّ

ًَّ ِمْنهُ، إِالَّ َمسْ  عُوٍد َحِدٌثًا َما َسِمْعُت أَْعَجَب إل

 ِ ٌْبًا ِمْن ِكتَاِب َّللاَّ ٌْبًا لَالَهُ النبً -َش -أَْو: َش

ٌِْهُم  -ملسو هيلع هللا ىلص ا َطاَل َعلَ لال: "إن بَنًِ إِْسَرابٌَِل لَمَّ

اأْلََمُد فَمََسْت لُلُوبُُهُم اْختََرعُوا ِكتَابًا ِمْن ِعْنِد 

ْنفُِسِهْم، اْستَْهَوتْهُ لُلُوبُُهْم َواْستََحلَّتْهُ أَ 

ٌْنَُهْم  أَْلِسنَتُُهْم َواْستَلَذَّتْهُ، َوَكاَن اْلَحكُّ ٌَُحوُل بَ

ٌَْن َكثٌٍِر ِمْن َشَهَواتِِهْم فَمَالُوا: تَعَالَْوا ندع  َوبَ

بَنًِ إِْسَرابٌَِل إِلَى ِكتَابِنَا َهذَا، فََمْن تَابَعَنَا 

ٌِْه  تََرْكنَاهُ، َوَمْن َكِرَه أَْن ٌُتَابِعَنَا لَتَْلنَاهُ. َعلَ

ا  فَفَعَلُوا ذَِلَن، َوَكاَن فٌِِهْم ِرُجٌل فَِمٌهٌ، فَلَمَّ

َرأَى َما ٌَْصنَعُوَن َعَمَد إِلَى َما ٌَْعِرُؾ ِمْن 

ٍء لَِطٌٍؾ، ثُمَّ أَْدَرَجهُ،  ًْ ِ فََكتَبَهُ فًِ َش ِكتَاِب َّللاَّ

ثُمَّ َعلََّك ذَِلَن اْلمَْرَن فًِ  فََجعَلَهُ فًِ لَْرنٍ 

ا أَْكثَُروا اْلمَتَْل، لَاَل بَْعُضُهْم  عُنُِمِه، فَلَمَّ

ٌْتُُم اْلمَتَْل فًِ  ِلبَْعٍض: ٌَا َهُإاَلِء، إِنَّكُْم لَْد أَْفَش

ٌِْه  بَنًِ إِْسَرابٌَِل، فَاْدعُوا فبَُلنًا فَاْعِرُضوا َعلَ

كُْم فََسٌُتَابِعُكُْم بَِمٌَّةُ ِكتَابَكُْم، فَِإنَّهُ إِْن تَابَعَ 

النَّاِس، َوإِْن أَبَى فَاْلتُلُوهُ. فََدَعْوا فبَُلنًا ذَِلَن 

اْلفَِمٌهَ فَمَالُوا: تُْإِمُن بَِما فًِ ِكتَابِنَا؟ لَاَل: 

ٌِْه  . فَعََرُضوهُ َعلَ ًَّ َوَما فٌِِه؟ اْعِرُضوُه عل

ا؟ لَاَل: نَعَْم، إِلَى آِخِرِه، ثُمَّ لَالُوا: أَتُْإِمُن بَِهذَ 

آَمْنُت بَِما فًِ َهذَا َوأََشاَر بٌَِِدِه إِلَى اْلمَْرِن 

ا َماَت نَبَشُوهُ فََوَجُدوهُ ُمتَعَلِّمًا  فَتََركُوهُ، فَلَمَّ

ذَِلَن اْلمَْرَن، فََوَجُدوا فٌِِه َما ٌَْعِرُؾ ِمْن ِكتَاِب 

ِ، فَمَاَل بَْعُضُهْم ِلبَْعٍض: ٌَا َهُإاَلِء، مَ  ا كُنَّا َّللاَّ

نَْسَمُع َهذَا أََصابَهُ فِتْنَةٌ. فَاْفتََرلَْت بَنُو 

ٌُْر  ٌِْن َوَسْبِعٌَن ِملَّةً، َوَخ إِْسَرابٌَِل َعلَى ثِْنتَ

 ملَلهم ِملَّةُ أَْصَحاِب ِذي اْلمَْرِن".

لال ابن مسعود: َوإِنَّكُْم أَْوَشَن بِكُْم ِإْن بَِمٌتُْم 

ًَ ِمْنكُمْ - ًَ َمْن بَِم أَْن تََرْوا أُُموًرا  -أَْو بَِم

تُْنِكُرونََها، اَل تَْستَِطٌعُوَن لََها ِؼًٌَرا، فَبَِحْسِب 

ُ ِمْن لَْلبِِه أَنَّهُ لََها  اْلَمْرِء ِمْنكُْم أَْن ٌَْعلََم َّللاَّ

 َكاِرهٌ... 

َ ٌُْحًِ اأْلَْرَض بَْعَد ولوله: ) اْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

(: ٌَاِت لَعَلَّكُْم تَْعِملُونَ َمْوتَِها لَْد بٌََّنَّا لَكُُم اْْل 

ٌلٌن الملوب بعد  -تعالى-فٌه إشارة إلى أنه 



لسوتها، وٌهدي الحٌارى بعد ضلّتها، 

وٌفرج الكروب بعد شدتها، فكما ٌحًٌ 

األرض المٌتة المجدبة الهامدة بالؽٌث 

الهتَّان )أي: الوابل(، كذلن ٌهدي الملوب 

لج الماسٌة ببراهٌن المرآن والدالبل، وٌو

إلٌها النور بعد ما كانت ممفلة ال ٌصل إلٌها 

الواصل، فسبحان الهادي لمن ٌشاء بعد 

اإلضبلل، والمضل لمن أراد بعد الكمال، 

الذي هو لما ٌشاء فعَّال، وهو الَحَكم العدل 

فً جمٌع الِفعَال، اللطٌؾ الخبٌر الكبٌر 

 المتعال" )انتهى من تفسٌر ابن كثٌر(.

فً  -رحمه هللا- وجاء فً تفسٌر الطبري

أَلَْم ٌَؤِْن ِللَِّذٌَن آَمنُوا ): -تعالى-تفسٌر لوله 

ِ َوَما نََزَل ِمَن  أَْن تَْخَشَع لُلُوبُُهْم ِلِذْكِر َّللاَّ

اْلَحّكِ َواَل ٌَكُونُوا َكالَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن 

ٌِْهُم اأْلََمُد فَمََسْت لُلُوبُُهْم َوَكثٌِ ٌر لَْبُل فََطاَل َعلَ

َ ٌُْحًِ اأْلَْرَض  ِمْنُهْم فَاِسمُوَن . اْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

( بَْعَد َمْوتَِها لَْد بٌََّنَّا لَكُُم اْْلٌَاِت لَعَلَّكُْم تَْعِملُونَ 

أَلَْم (: "ٌمول تعالى ذكره: )7ٔ-ٙٔ)الحدٌد:

(: ألم ٌحن للذٌن صدَّلوا ٌَؤِْن ِللَِّذٌَن آَمنُوا

هم لذكر هللا، هللا ورسوله أن تلٌن للوب

فتخضع للوبهم له، ولما نـزل من الحّك، 

له على رسوله  -وهو هذا المرآن الذي نـزَّ

 .-ملسو هيلع هللا ىلص

 ذكر َمن لال ذلن:  -

لال ابن عباس: لوله: )أَلَْم ٌَؤِْن ِللَِّذٌَن آَمنُوا 

ِ( لال: تطٌع  أَْن تَْخَشَع لُلُوبُُهْم ِلِذْكِر َّللاَّ

 للوبهم.

مة: لوله: )أَلَْم ٌَؤِْن ِللَِّذٌَن آَمنُوا ولال عكرِ 

ِ( لال: ألم ٌحن  أَْن تَْخَشَع لُلُوبُُهْم ِلِذْكِر َّللاَّ

 للذٌن آمنوا.

واختلفت المّراء فً لراءة لوله: )َوَما نََزَل 

ؼٌر شٌبة -ِمَن اْلَحّكِ(؛ فمرأته عامة المّراء 

ل"، ولرأه شٌبة  -ونافع بالتشدٌد: "نَـزَّ

نَـَزَل" بالتخفٌؾ، وبؤّي ونافع: "وما 

المراءتٌن لرأ المارئ فمصٌب؛ لتمارب 

ٌِْهَما.  َمْعنٌََ

ولوله: )َواَل ٌَكُونُوا َكالَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب 

ٌِْهُم اأْلََمُد(: ٌمول  تعالى -ِمْن لَْبُل َفَطاَل َعلَ

ٌعنً -: ألم ٌؤن لهم أْن الَّ ٌكونوا -ذكره

هللا علٌه  الذٌن آمنوا ِمن أمة دمحم صلى

( ٌعنً َكالَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن لَْبلُ ) -وسلم

ِمن بنً إسرابٌل، وٌعنً بالكتاب: الذي 

 أوتوه ِمن لبلهم: التوراة واإلنجٌل.  

 ذكر َمن لال ذلن: -

حدثنا ابن ُحمٌد، بسنده عن إبراهٌم، لال: 

جاء عترٌس بن عُرلوب إلى ابن مسعود، 

ِ، َهلََن َمن لم ٌؤمر  فمال: ٌَا أَبَا َعْبِد َّللاَّ

بالمعروؾ وٌنهى َعِن اْلُمْنَكِر. فَمَاَل َعْبُد 

ِ: َهلََن َمْن لَْم ٌَْعِرْؾ للبُه َمْعُروفًا َولَْم  َّللاَّ

ا َطالَ   ٌُْنِكْر للبُه ُمْنَكًرا؛ إِنَّ بَنًِ إِْسَرابٌَِل لَمَّ



ٌِْهُم اأْلََمُد َوَلَسْت لُلُوبُُهُم، اْختََرعُوا ِكتَابًا  َعلَ

ٌِْدٌِهْم َوأَْرُجِلِهُم، اْستَْهَوتْهُ لُلُوبُُهْم  ٌِْن أَ ِمْن بَ

َواْستََحلَّتْهُ أَْلِسنَتُُهْم، َولَالُوا: نَْعِرُض َعلَى 

بَنًِ إِْسَرابٌَِل َهذَا اْلِكتَاَب فََمْن آَمَن بِِه 

َوَمْن َكفََر ِبِه لَتَْلنَاهُ. لَاَل: فََجعََل  تََرْكنَاهُ،

ِ فًِ لَْرن، ثُمَّ َجعََل  َرُجٌل ِمْنُهْم ِكتَاَب َّللاَّ

ا لٌَِل لَهُ: أَتُْإِمُن  ٌِْه فَلَمَّ ٌَْن ثَْنُدَوتَ اْلمَْرَن بَ

ٌَْن -بَِهذَا؟ لَاَل آَمْنُت بِِه  َوٌُوِمُا إِلَى اْلمَْرِن بَ

أُْإِمُن بَِهذَا اْلِكتَاِب؟ فَِمْن َوَماِلً اَل  -ثَْنُدوتٌه

ٌِْر ِملَِلهم اْلٌَْوَم ِملَّة َصاِحِب المَرن.  َخ

ٌِْهُم األَمدُ وٌعنً بموله: ) (: ما َفَطاَل َعلَ

ٌِْه َوَسلَّم-بٌنهم وبٌن موسى  ، -َصلَّى هللا َعلَ

 وذلن األمد الزمان.

 ذكر من لال ذلن: -

 ( الدهر.األَمدُ لال مجاهد: لوله: )

( عن الخٌرات، فَمََسْت لُلُوبُُهمْ : )ولوله

 واشتّدت على السكون إلى معاصً هللا.

جّل -(، ٌمول هللا َوَكثٌٌِر ِمْنُهْم فَاِسمُونَ )

: وكثٌر ِمن هإالء الذٌن أوتوا -ثناإه

صلى هللا علٌه -الكتاب، ِمن لبل أمة دمحم 

 فاسمون. -وسلم

( أٌها اْعلَُموا: )-تعالى ذكره-ٌمول هللا 

َ ٌُْحًٌِ األْرضَ ) الناس ( المٌتة التً ال أَنَّ َّللاَّ

( ٌعنً: بعد دثورها بَْعَد َمْوتَِهاتنبت شٌبًا، )

ودروسها، ٌمول: وكما نحًٌ هذه األرض 

المٌتة بعد دروسها، كذلن نهدي اإلنسان 

الَّ عن الحك إلى الحك، فنوفِّمه  الضَّ

ده لئلٌمان حتى ٌصٌر مإمنًا ِمن بعد  ونسّدِ

 دًٌا ِمن بعد ضبلله.كفره، ومهت

( لَْد بٌََّنَّا لَكُُم اْلٌَاِت لَعَلَّكُْم تَْعِملُونَ ولوله: )

 ٌمول: لد بٌَّنا لكم األدلة والحجج لتعملوا.

  



مجتمعاتنا مظاهر المسوة فً 

( آٌات من المرآن فً ذم ٘ٗ)

( ٖٕالمسوة )

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

  هللا، أما بعد؛ 

ٌَؤِْن ِللَِّذٌَن آَمنُوا أَْن أَلَْم : )-تعالى-لال هللا 

ِ َوَما نََزَل ِمَن اْلَحّكِ  تَْخَشَع لُلُوبُُهْم ِلِذْكِر َّللاَّ

َواَل ٌَكُونُوا َكالَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن لَبْلُ 

ٌِْهُم اأْلََمُد فَمََسْت لُلُوبُُهْم َوَكثٌٌِر  فََطاَل َعلَ

 َ  ٌُْحًِ اأْلَْرَض ِمْنُهْم فَاِسمُوَن . اْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

( بَْعَد َمْوتَِها لَْد بٌََّنَّا لَكُُم اْْلٌَاِت لَعَلَّكُْم تَْعِملُونَ 

. (7ٔ-ٙٔ)الحدٌد:

هذه اْلٌة كان لها شؤن عند السلؾ، كما 

رضً هللا -كان لها شؤن عند الصحابة 

، فمد كان سماعها سببًا لهداٌة عدٍد -عنهم

ِمن أكابر العلماء والزهَّاد.  

فً تفسٌره:  -رحمه هللا-لال المرطبً 

"وذكر ابن المبارن بسنده عن مالن بن 

 -علٌه السبلم-أنس، لال: بلؽنً أن عٌسى 

لال لمومه: "ال تكثروا الكبلم بؽٌر ذكر هللا 

فتمسو للوبكم، فإن الملب الماسً  -تعالى-

تنظروا بعٌد من هللا ولكن ال تعلمون. وال 

فً ذنوب الناس كؤنكم أرباب، وانظروا 

كؤنكم عبٌد؛  -أو لال: فً ذنوبكم-فٌها 

فإنما الناس رجبلن: معافَى ومبتلى؛ 

فارحموا أهل الببلء، واحمدوا هللا على 

العافٌة".  

أَلَْم ٌَؤِْن ِللَِّذٌَن آَمنُوا أَن تَْخَشَع وهذه اْلٌة )

ِ َوَما نَ  ( كانت َزَل ِمَن اْلَحكِّ لُلُوبُُهْم ِلِذْكِر َّللاَّ

سبب توبة الفضٌل بن عٌاض وابن 

؛ ذكر أبو -رحمهما هللا تعالى-المبارن 

المطرؾ عبد الرحمن بن مروان المبلنسً 

بسنده عن الحسن بن داهر، لال: سبل عبد 

هللا بن المبارن عن بدء زهده، لال: كنُت 

ٌوًما مع إخوانً فً بستان لنا، وذلن حٌن 

ألوان الفواكه، فؤكلنا  حملت الثمار من

وشربنا حتى اللٌل فنمنا، وكنُت مولعًا 

بضرب العود والطنبور، فممُت فً بعض 

اللٌل فضربت بصوٍت ٌمال له: َراِشٌَن 

ى كذلن(، وأراد ِسنَاٌن  السََّحر )نؽمة تسمَّ

ٌؽنً، وطابر ٌصٌح فوق رأسً على 

شجرة، والعود بٌدي ال ٌجٌبنً إلى ما 

-كما ٌنطك اإلنسان  أرٌد، وإذا به ٌنطك

أَلَْم ٌَؤِْن وٌمول: ) -ٌعنً العود الذي بٌده



ِ َوَما  ِللَِّذٌَن آَمنُوا أَن تَْخَشَع لُلُوبُُهْم ِلِذْكِر َّللاَّ

( للت: بلى وهللا! وكسرت نََزَل ِمَن اْلَحكِّ 

العود، وصرفت َمن كان عندي، فكان هذا 

أول زهدي وتشمٌري.  

بن المبارن أن وبلؽنا عن الشعر الذي أراد ا

ٌضرب به العود: 

أَلَْم ٌَؤِْن ِلً ِمْنَن أَْن 

َوتَْعصً اْلعََواِذَل                تـَْرحـََما

َما  َواللُّوَّ

َوتـَـْرثـِـً لـَِصـّبٍ بِكُْم 

أَلـَاَم عـَلـَى َهْجِركُْم َمؤْتََما               ُمْؽَرمٌ  

هُ  ٌـَـبـِـٌـُت إِذَا َجـنَـّ

ٌْــــلُــهُ  ٌَُراِعً اْلَكَواِكَب                لَـ

َواأْلَْنُجَما 

ّبِ لَْو  َومـَاذَا َعـلَى الصَّ

َما                أَنَّـهُ   أََحلَّ ِمَن اْلَوْصِل َما َحرَّ

فكان سبب توبته  وأما الفضٌل بن عٌاض:

أنه عشك جارٌة فواعدته لٌبًل، فبٌنما هو 

رأ: ٌرتمً الجدران إلٌها؛ إذ سمع لاربًا ٌم

أَلَْم ٌَؤِْن ِللَِّذٌَن آَمنُوا أَن تَْخَشَع لُلُوبُُهْم ِلِذْكِر )

(؛ فرجع المهمرى وهو ٌمول: بلى وهللا َّللاَِّ 

لد آن، فآواه اللٌل إلى خربة وفٌها جماعة 

من السابلة )أي: أبناء السبٌل( وبعضهم 

ٌمول لبعض: إن فضٌبًل ٌمطع الطرٌك. فمال 

أسعى فً  الفضٌل: أواه أرانً باللٌل

معاصً هللا، لوم ِمن المسلمٌن ٌخافوننً! 

اللهم إنً لد تبُت إلٌن، وجعلُت توبتً إلٌن 

.  )انتهى من تفسٌر المرطبً(جوار بٌتن الحرام" 

وكان هذا سبب تسمٌته: عابد الحرمٌن، 

كما أرسل له عبد هللا بن المبارن رسالته 

المشهورة:  

ٌا عابَد الحرمٌن لو 

لَعلْمَت أنَّن فً العبادِة              أْبصرتَنا

تْلعبُ  

وإن كان فٌها ممال ومآخذ. 

وفً اْلٌتٌن فوابد:  

خاصةً -بطء االستجابة ألوامر هللا األولى: 

أمٌر مذموم،  -ما ٌتعلك بؤحوال الملوب

فكٌؾ بعدمها؟! وسرعة االستجابة هلل 

-صفة أهل اإلٌمان، لال  -ملسو هيلع هللا ىلص-ولرسوله 

ِ : )-تعالى ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اْستَِجٌبُوا َّلِلَّ

سُوِل إِذَا َدَعاكُْم ِلَما ٌُْحٌٌِكُْم َواْعلَُموا أَنَّ  َوِللرَّ

ٌَْن اْلَمْرِء َولَْلبِِه َوأَنَّهُ إِلٌَِْه  َ ٌَُحوُل بَ َّللاَّ

: -تعالى-، ولال (ٕٗ)األنفال:( تُْحَشُرونَ 



ًَ ٌَْوٌم الَّ ) ن لَْبِل أَن ٌَؤْتِ اْستَِجٌبُوا ِلَربِّكُم ّمِ

ْلَجٍإ ٌَْوَمبٍِذ َوَما  ن مَّ ِ َما لَكُم ّمِ َمَردَّ لَهُ ِمَن َّللاَّ

ن نَِّكٌرٍ  ، فبلبد أن ٌنظر (7ٗ)الشورى:( لَكُم ّمِ

كلُّ واحد منا فً سرعة استجابته ألمر هللا، 

أصحاب  -ه وتعالىسبحان-ولد عاتب هللا 

وهم خٌر أهل األرض بعد  -ملسو هيلع هللا ىلص-نبٌه 

األنبٌاء على بطبهم فً الخشوع؛ وهو 

خضوع الملب ولٌنه وعدم لسوته. 

المبادرة  ومن عبلمات سرعة االستجابة:

-إلى الخٌرات والمسارعة إلٌها، لال هللا 

بِّكُْم َوَساِرعُوا : )-تعالى ن رَّ إِلَى َمْؽِفَرٍة ّمِ

َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواأْلَْرُض أُِعدَّْت 

.  (ٖٖٔ)آل عمران:( ِلْلُمتَِّمٌنَ 

"لال  فً تفسٌره: -رحمه هللا-لال المرطبً 

أنس بن مالن ومكحول: معناه إلى تكبٌرة 

اإلحرام. ولال علً بن أبً طالب: إلى أداء 

الفرابض. ولال عثمان بن عفان: إلى 

اإلخبلص. ولال الكلبً: إلى التوبة من 

الربا. ولٌل: إلى الثبات فً المتال. ولٌل 

. )انتهى( ؼٌر ذلن. واْلٌة عامة فً الجمٌع"

الثانٌة: الخشوع صفة أهل اإلٌمان: 

أَْفلََح اْلُمْإِمنُوَن . لَْد : )-تعالى-لال هللا 

( الَِّذٌَن هُْم فًِ َصبَلتِِهْم َخاِشعُونَ 

، ففً الصبلة تظهر هذه (ٕ-ٔ)المإمنون:

العبادة أتم ما تكون، وعند لراءة المرآن 

والذكر.  

فً "مدارج  -رحمه هللا-لال ابن المٌم 

السالكٌن" فً "منزلة الخشوع": 

"الخشوع فً أصل اللؽة: االنخفاض، 

: -تعالى-والسكون، لال هللا  والذل،

ْحَمنِ ) ، (8ٓٔ)طه:( َوَخَشعَِت اأْلَْصَواُت ِللرَّ

أي: سكنت، وذلت، وخضعت، ومنه وصؾ 

األرض بالخشوع، وهو ٌُْبسُها، 

وانخفاضها، وعدم ارتفاعها بالري 

أَنََّن َوِمْن آٌَاتِِه : )-تعالى-والنبات، لال هللا 

ٌَْها اْلَماَء  تََرى اأْلَْرَض َخاِشعًَة فَِإذَا أَنَزْلنَا َعلَ

ْت َوَربَتْ  . (9ٖ)فصلت:( اْهتَزَّ

لٌام الملب بٌن ٌدي الرب والخشوع: 

بالخضوع والذل، والُجْمِعٌَّة علٌه )أي: 

اجتماع الملب علٌه وحده فً إرادته 

ومحبته ومعرفته(. 

ولٌل: الخشوع االنمٌاد للحك، وهذا ِمن 

موجبات الخشوع؛ فمن عبلماته أن العبد 

إذا ُخولؾ وُردَّ علٌه بالحك؛ استمبل ذلن 

بالمبول واالنمٌاد. 



ولٌل: الخشوع خمود نٌران الشهوة، 

وسكون دخان الصدور، وإشراق نور 

التعظٌم فً الملب. 

ولال الُجنٌد: الخشوع تذلل الملوب لعبلم 

ب.الؽٌو 

وأجمع العارفون على أن الخشوع محله 

الملب، وثمرته على الجوارح، وهً 

رجبًل ٌعبث  -ملسو هيلع هللا ىلص-تُْظِهُره، ورأى النبً 

بلحٌته فً الصبلة، فمال: "لو َخَشَع لَْلُب 

، ولال )إسناده ضعٌؾ(هذا لََخَشعَْت َجَواِرُحهُ" 

( َوٌُِشٌُر إِلَى نَاالتَّْمَوى َهاهُ : )-ملسو هيلع هللا ىلص-النبً 

اٍت.  . )رواه مسلم(َصْدِرِه ثبََلَث َمرَّ

ولال بعض العارفٌن: حسن أدب الظاهر 

عنوان أدب الباطن، ورأى بعضهم رجبًل 

خاشع المنكبٌن، فمال: ٌا فبلن، الخشوع 

هاهنا، وأشار إلى صدره، ال هاهنا، وأشار 

إلى منكبٌه. 

 -رضً هللا عنهم-وكان بعض الصحابة 

)وهو حذٌفة( ٌمول: إٌَّاكم وخشوع النفاق! 

فمٌل له: وما خشوع النفاق؟ لال: أن ترى 

الجسَد خاشعًا، والملب لٌس بخاشع. 

 -رضً هللا عنه-ورأى عمر بن الخطاب  

رجبًل طؤطؤ رلبته فً الصبلة، فمال: ٌا 

صاحب الرلبة، ارفع رلبتن، لٌس الخشوع 

لرلاب، إنما الخشوع فً الملوب.فً ا 

شبابًا  -رضً هللا عنها-ورأت عابشة 

ٌمشون وٌتماوتون فً مشٌتهم، فمالت 

ألصحابها: َمن هإالء؟ فمالوا: نُسَّان، 

فمالت: كان عمر بن الخطاب إذا مشى 

أسرع، وإذا لال أسمع، وإذا ضرب أوجع، 

وإذا أطعم أشبع، وكان هو الناسن حمًا. 

عٌاض: كان ٌُْكره أن ٌُِرَي ولال الفضٌل بن 

الرجُل من الخشوع أكثر مما فً للبه، ولال 

: أول ما تفمدون -رضً هللا عنه-حذٌفة 

من دٌنكم الخشوع، وآخر ما تفمدون من 

دٌنكم الصبلة، وُربَّ ُمصٍل ال خٌر فٌه، 

وٌوشن أن تدخل مسجد الجماعة فبل ترى 

فٌهم خاشعًا، ولال سهل: َمن خشع للبه لم 

منه الشٌطان".ٌمرب  

وشرح هذه المنزلة بالتفصٌل فً دروس 

شرح مدارج السالكٌن فلٌراجع. 

  



مظاهر المسوة فً مجتمعاتنا 

( آٌات من المرآن فً ذم ٙٗ)

( ٕٗالمسوة )

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

  هللا، أما بعد؛ 

أَلَْم ٌَؤِْن ِللَِّذٌَن آَمنُوا أَْن : )-تعالى-لال هللا 

ِ َوَما نََزَل ِمَن اْلحَ  ّكِ تَْخَشَع لُلُوبُُهْم ِلِذْكِر َّللاَّ

َواَل ٌَكُونُوا َكالَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن لَبْلُ 

ٌِْهُم اأْلََمُد فَمََسْت لُلُوبُُهْم َوَكثٌٌِر  فََطاَل َعلَ

َ ٌُْحًِ اأْلَْرَض  ِمْنُهْم فَاِسمُوَن . اْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

( ونَ بَْعَد َمْوتَِها لَْد بٌََّنَّا لَكُُم اْْلٌَاِت لَعَلَّكُْم تَْعِملُ 

. (7ٔ-ٙٔ)الحدٌد:

الفابدة الرابعة: حكم الصبلة بؽٌر 

خشوع: 

"فإن  :-رحمه هللا-لال اإلمام ابن المٌم 

لٌل: ما تمولون فً صبلة َمن َعِدم الخشوع 

هل ٌُْعتَدُّ بها أم ال؟ 

لٌل: أما االعتداد بها فً الثواب؛ فبل ٌُْعتَدُّ 

له فٌها إال بما َعِمل فٌه منها، وَخَشع فٌه 

لربه. 

: لٌس -رضً هللا عنهما-لال ابن عباس 

لن من صبلتن إال ما عملَت منها. وفً 

إنَّ العَْبَد لٌََُصلً الصَّبلةَ، المسند مرفوًعا: )

َولَْم ٌُْكتْب له إال نِْصفُها، أو ثُلُثُها، أو ُرْبعُها 

)رواه أحمد وأبو داود بنحوه، ( حتَّى بَلََػ ُعْشَرَها

. وحسنه األلبانً(

ولد َعلَّك هللا فبلح المصلٌن بالخشوع فً 

صبلتهم؛ فدلَّ على أن َمن لم ٌخشع فلٌس 

ِمن أهل الفبلح، ولو اعتد له بها ثوابًا؛ 

لكان من المفلحٌن. 

وأما االعتداد بها فً أحكام الدنٌا وسموط 

لها المضاء: فإن َؼلَب علٌها الخشوع وتعم

اُْعتُدَّ بها إجماًعا، وكانت السنن، واألذكار 

بلت لنمصها.  َعِمٌبَها َجوابَِر وُمَكّمِ

وإن َؼلَب علٌه عدم الخشوع فٌها، وعدم 

تَعَمُِّلها؛ فمد اختلؾ الفمهاء فً وجوب 

إعادتها، فؤوجبها أبو عبد هللا بن حامد من 

أصحاب أحمد، وأبو حامد الؽزالً فً 

سٌطه" و"بسٌطه"."إحٌابه"، ال فً "و 

واحتجوا بؤنها صبلة ال ٌُثَاب علٌها، ولم 

ٌُضَمن له فٌها الفبلح، فلم تبرأ ذمته منها، 

وٌسمط المضاء عنه كصبلة المرابً. 



وألن الخشوع والعمل روح الصبلة  لالوا:

وممصودها ولبها؛ فكٌؾ ٌعتد بصبلة فمدت 

ُروَحها ولُبَّها، وبمٌت صورتها وظاهرها؟!  

ولو ترن العبد واجبًا من واجباتها  لالوا:

عمًدا ألبطلها تركه. وؼاٌته: أن ٌكون 

بعًضا من أبعاضها بمنزلة فوات عضو من 

أعضاء العبد الُمْعتَك فً الكفارة؛ فكٌؾ إذا 

َعِدمت ُروَحها، ولُبَّها وممصودها؟! 

وصارت بمنزلة العبد المٌت. إذا لم ٌعتد 

-إلى هللا بالعبد الممطوع الٌد، ٌعتمه تمربًا 

فً كفارة واجبة، فكٌؾ ٌعتد بالعبد  -تعالى

المٌت؟! 

الصبلة كجارٌة تُهَدى  ولال بعض السلؾ:

إلى َمِلن ِمن الملون، فما الظن بَمن ٌُهدى 

إلٌه جارٌة شبلء، أو عوراء، أو عمٌاء، 

أو ممطوعة الٌد والرجل، أو مرٌضة، أو 

دمٌمة، أو لبٌحة، حتى ٌُهَدى إلٌه جارٌة 

 روح، وجارٌة لبٌحة؟! فكٌؾ مٌتة ببل

ب بها إلى  بالصبلة التً ٌُهدٌها العبد وٌَتمَرَّ

ربه؟! وهللا طٌب ال ٌمبل إال طٌبًا، ولٌس 

ِمن العمل الطٌب صبلة ال روح فٌها، كما 

أنه لٌس من العتك الطٌب عتك عبد ال 

روح فٌه. 

وتعطٌل الملب عن عبودٌة الحضور  لالوا:

عضاء عن والخشوع: تعطٌل لَمِلن األ

عبودٌته، وعزل له عنها، فماذا تؽنً 

طاعة الرعٌة وعبودٌتها، ولد عُزل ملكها 

وتعطل؟! 

واألعضاء تابعة للملب، تصلح  لالوا:

بصبلحه، وتفسد بفساده، فإذا لم ٌكن لابًما 

بعبودٌته، فاألعضاء أولى أن ال ٌُعتد 

بعبودٌتها، وإذا فسدت عبودٌته بالؽفلة 

عبودٌة رعٌته  والوسواس؛ فؤنَّى تصح

وجنده ومادتهم منه، وعن أمره ٌصدرون، 

وبه ٌؤتمرون؟! 

وفً الترمذي وؼٌره، مرفوًعا إلى  لالوا:

إنَّ هللَا ال ٌَْستَجٌُب الدُّعاَء ِمن : )-ملسو هيلع هللا ىلص-النبً 

، وهذا إما خاص )حسنه األلبانً(( لَْلٍب َؼافِلٍ 

ولدعاء بدعاء العبادة، وإما عام له 

المسؤلة، وإما خاص بدعاء المسؤلة الذي 

هو أبعد؛ فهو تنبٌه على أنه ال ٌَْمبَل دعاء 

من للب  -الذي هو خاص حمه-العبادة 

ؼافل. 

وألن عبودٌة َمن ؼلبت علٌه الؽفلة لالوا: 

والسهو فً الؽالب ال تكون مصاحبة 

لئلخبلص، فإن اإلخبلص لصد المعبود 



لصد له؛ فبل وحده بالتعبد، والؽافل ال 

عبودٌة له. 

ٌٌْل ِلْلُمَصلٌَِّن : )-تعالى-ولد لال هللا لالوا:  فََو

( . الَِّذٌَن هُْم َعْن َصبَلتِِهْم َساهُونَ 

(، ولٌس السهو عنها ٘-ٗ)الماعون:

تركها؛ وإال لم ٌكونوا مصلٌن، وإنما هو 

واجبها؛ إما عن الولت كما لال السهو عن 

ابن مسعود وؼٌره، وإما عن الحضور 

والخشوع، والصواب: أنه ٌعم النوعٌن؛ 

أثبت لهم صبلة، ووصفهم  -سبحانه-فإنه 

بالسهو عنها فهو السهو عن ولتها 

الواجب، أو عن إخبلصها وحضورها 

الواجب؛ ولذلن وصفهم بالرٌاء، ولو كان 

رٌاء. السهو سهو ترن لما كان هنان 

لالوا: ولو لدَّرنا أنه السهو عن واجب 

فمط، فهو تنبٌه على التوعد بالوٌل على 

سهو اإلخبلص، والحضور بطرٌك األولى؛ 

لوجوه: 

أن الولت ٌسمط فً حال العذر،  أحدها:

وٌنتمل إلى بدله، واإلخبلص والحضور ال 

ٌسمط بحال، وال بدل له. 

أن واجب الولت ٌسمط لتكمٌل  الثانً:

ة الحضور، فٌجوز الجمع بٌن مصلح

الصبلتٌن للشؽل المانع من فعل إحداهما 

فً ولتها ببل للب وال حضور: كالمسافر، 

والمرٌض، وذي الشؽل الذي ٌحتاج معه 

إلى الجمع، كما نصَّ علٌه أحمد وؼٌره. 

مصلحة اإلخبلص والحضور،  فبالجملة:

وجمعٌة الملب على هللا فً الصبلة أرجح 

ن مصلحة سابر فً نظر الشارع م

واجباتها؛ فكٌؾ ٌظن به أنه ٌبطلها بترن 

تكبٌرة واحدة، أو اعتدال فً ركن، أو ترن 

حرؾ، أو َشدَّة من المرآن، أو ترن تسبٌحة 

أو لول: سمع هللا لمن حمده، أو لول: ربنا 

صلى هللا -ولن الحمد، أو ذكر رسول هللا 

بالصبلة علٌه، ثم ٌصححها  -علٌه وسلم

َها، وممُصوِدها األعظم، مع فَْوِت لُبِّ 

ها.  وُروِحها وِسّرِ

ت به هذه الطابفة، وهً  فهذا ما احتجَّ

حجج كما تراها لوة وظهوًرا. 

لد ثَبََت عن النبً  لال أصحاب المول اْلخر:

ُن فً الصحٌح أنه لال: ) -ملسو هيلع هللا ىلص- إذا أذََّن المَإذِّ

ٌْطاُن له ُضراطٌ، حتّى ال ٌَسْ  مع أْدبََر الشَّ

ًَ التَّؤِْذٌُن أْلبََل حتّى إذا  التَّؤِْذٌَن، فإذا لُِض

ًَ التَّثِْوٌُب،  َب بالصَّبلِة أْدبََر حتّى إذا لُِض ثُّوِ

ٌَْن الَمْرِء ونَْفِسِه ٌموُل  أْلبََل حتّى ٌَْخطَُر ب



له: اْذكُْر َكذا واْذكُْر َكذا، ِلما لَْم ٌَكُْن ٌَْذكُُر 

ُجُل ما ٌَْدِري َكْم ِمن لَْبُل حتّى ٌََظلَّ الرَّ 

َصلّى، فَِإذا وَجَد ذلَن أَحُدكُْم، فَْلٌَْسُجْد 

ٌِْن وهو جاِلسٌ  . )متفك علٌه(( َسْجَدتَ

فً هذه الصبلة  -ملسو هيلع هللا ىلص-فؤمره النبً لالوا: 

التً لد أؼفله الشٌطان فٌها، حتى لم ٌدِر 

َكْم صلَّى بؤن ٌسجد سجدتً السهو، ولم 

ٌؤمره بإعادتها، ولو كانت باطلة كما 

زعمتم ألمره بإعادتها. 

وهذا هو السر فً سجدتً السهو؛  لالوا:

ترؼًٌما للشٌطان فً وسوسته للعبد، 

وكونه حال بٌنه وبٌن الحضور فً الصبلة؛ 

اهما النبً  ٌِْن" -ملسو هيلع هللا ىلص-ولهذا سمَّ : "اْلُمْرِؼَمتَ

، وأمر َمن سها ً()رواه أبو داود، وصححه األلبان

ل فً سهوه الذي َصَدر عنه  بهما ولم ٌُفّصِ

ُموِجب السجود بٌن الملٌل والكثٌر، والؽالب 

( ِلكُّلِ َسْهٍو َسْجَدتَانِ والمؽلوب، ولال: )

، ولم ٌستثِن من )رواه أبو داود، وحسنه األلبانً(

ذلن السهو الؽالب، مع أنه الؽالب. 

وألن شرابع اإلسبلم على األفعال  لالوا:

الظاهرة، وأما حمابك اإلٌمان الباطنة؛ فتلن 

-علٌها شرابع الثواب والعماب، فللـه 

حكمان: ُحكم فً الدنٌا على الشرابع  -تعالى

الظاهرة وأعمال الجوارح، وحكم فً 

اْلخرة على الظواهر والبواطن؛ ولهذا كان 

نٌة المنافمٌن، وٌكل ٌَْمبل عبل -ملسو هيلع هللا ىلص-النبً 

أسرارهم إلى هللا فٌناكحون، وٌَرثون 

ثون، وٌعتد بصبلتهم فً أحكام الدنٌا،  وٌورَّ

فبل ٌكون حكمهم حكم تارن الصبلة؛ إذ لد 

أتوا بصورتها الظاهرة، وأحكام الثواب 

والعماب لٌست إلى البشر؛ بل إلى هللا، وهللا 

ٌتواله فً الدار اْلخرة. 

هذه الصبلة من ثواب  نعم ال ٌحصل ممصود

هللا عاجبًل وال آجبًل؛ فإن للصبلة مزٌد ثواب 

عاجٍل فً الملب من لوة إٌمانه، 

واستنارته، وانشراحه وانفساحه، ووجود 

حبلوة العبادة، والفرح والسرور، واللذة 

التً تحصل لمن اجتمع همه وللبه على 

هللا، وحضر للبه بٌن ٌدٌه، كما ٌحصل لمن 

به السلطان  ه بمناجاته لرَّ منه، وخصَّ

واإللبال علٌه، وهللا أعلى وأجل. 

وكذلن ما ٌحصل لهذا من الدرجات العلى 

فً اْلخرة، ومرافمة الممربٌن؛ كل هذا 

ٌفوته بفوات الحضور والخضوع، وإن 

الرجلٌن لٌكون ممامهما فً الصؾ واحًدا، 

وبٌن صبلتٌهما كما بٌن السماء واألرض، 

ولٌس كبلمنا فً هذا كله. 



فإن أردتم وجوب اإلعادة لتحصل هذه 

الثمرات والفوابد؛ فذان إلٌه إن شاء أن 

ٌحصلها، وإن شاء أن ٌفوتها على نفسه، 

وإن أردتم بوجوبها أن نلزمه بها ونعالبه 

على تركها، ونرتب علٌه أحكام تارن 

الصبلة؛ فبل. وهذا المول الثانً أرجح 

. )انتهى(المولٌن. وهللا أعلم" 

اب هو صحة الصبلة، ولٌس والصوللُت: 

له ِمن ثوابها إال ما عمل منها؛ لحدٌث 

ِ -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-النبً  -: َعْن أَبًِ اْلٌََسِر أَنَّ َرسُوَل َّللاَّ

ٌِْه َوَسلَّمَ  ُ َعلَ ِمْنكُْم َمْن لال: ) -َصلَّى َّللاَّ

بَلةَ َكاِملَةً، َوِمْنكُْم َمْن ٌَُصلًِّ  ٌَُصلًِّ الصَّ

بَُع َواْلُخُمَس َحتَّى بَلََػ  النِّْصؾَ  َوالثُّلَُث َوالرُّ

، )رواه أحمد، ولال األلبانً: "حسن لؽٌره"(( اْلعُْشرَ 

وأما اإلعادة بعد أن صبلها بنٌة الفرٌضة؛ 

فذلن ال ٌصح؛ ألن هللا افترض علٌنا خمس 

صلوات فً الٌوم واللٌلة، وإذا للنا بصحة 

فإنما ٌكمل النمص الذي فٌها بنٌة الصبلة 

النافلة، ولٌس أنه ٌعٌدها فرٌضة. وهللا 

أعلم. 

  



مظاهر المسوة فً مجتمعاتنا 

( آٌات من المرآن فً ذم 7ٗ)

( ٕ٘المسوة )

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

  هللا، أما بعد؛ 

أَلَْم ٌَؤِْن ِللَِّذٌَن آَمنُوا أَْن : )-تعالى-لال هللا 

ِ َوَما نََزَل ِمَن اْلحَ  ّكِ تَْخَشَع لُلُوبُُهْم ِلِذْكِر َّللاَّ

َواَل ٌَكُونُوا َكالَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن لَبْلُ 

ٌِْهُم اأْلََمُد فَمََسْت لُلُوبُُهْم َوَكثٌٌِر  فََطاَل َعلَ

. (ٙٔ)الحدٌد:( ِمْنُهْم فَاِسمُونَ 

الفابدة الرابعة:  

الخشوع مفمود عند أهل الكتاب؛ لطول 

وبٌن أنبٌابهم؛ وذلن لتحول الزمن بٌنهم 

العبادات إلى عادات، فلم تَْحُصل فٌها أعمال 

الملوب، والخشوع من أعظمها أهمٌة فً 

لَْد أَْفلََح : )-عز وجل-الصبلة، لال هللا 

اْلُمْإِمنُوَن . الَِّذٌَن هُْم فًِ َصبَلتِِهْم 

. (ٕ-ٔ)المإمنون:( َخاِشعُونَ 

: -عز وجل-والتموى فً الصٌام، لال هللا 

ٌَاُم َكَما ) ٌْكُُم الّصِ ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا كُتَِب َعلَ

( كُتَِب َعلَى الَِّذٌَن ِمن لَْبِلكُْم لَعَلَّكُْم تَتَّمُونَ 

. (8ٖٔ)البمرة:

صلى -والتموى عمل الملب كما لال النبً 

َوٌُِشٌُر  (التَّْمَوى َهاهُنَا) :-هللا علٌه وسلم

اٍت.  .  )رواه مسلم(إِلَى َصْدِرِه ثبََلَث َمرَّ

-والطهارة والنماء من الشّحِ، لال هللا 

ُرهُْم ) :-تعالى ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِهْم َصَدلَةً تَُطّهِ

ٌِْهْم إِنَّ َصبَلتََن َسَكٌن  ٌِهم بَِها َوَصّلِ َعلَ َوتَُزّكِ

. (ٖٓٔ)التوبة:( لَُّهمْ 

فٌه ِمن تموى الملوب، لال هللا والحج ال بد 

َ لُُحوُمَها َواَل ): -عز وجل- لَْن ٌَنَاَل َّللاَّ

ِدَماُإَها َولَِكْن ٌَنَالُهُ التَّْمَوى ِمْنكُْم َكذَِلَن 

َ َعلَى َما َهَداكُمْ  َرَها لَكُْم ِلتَُكبُِّروا َّللاَّ ( َسخَّ

: -سبحانه وتعالى-، ولال هللا (7ٖ)الحج:

ِ فَِإنََّها ِمْن تَْمَوى ) ْم َشعَابَِر َّللاَّ ذَِلَن َوَمْن ٌُعَّظِ

، فهذه عبادات الملب (ٕٖ)الحج:( اْلمُلُوبِ 

التً ٌنالها اإلنسان إذا حصَّل عبادات 

البدن؛ لتكون أوعٌة لعبادات الملب. 

وهو سبب -والذي حدث عند أهل الكتاب 

أنه كلما مرَّ الزمان،  :-طول األمد علٌهم

ل على  ابتعد الناس عن الوحً المنزَّ

األنبٌاء وأهملوه، وأهملوا تدبره وفهمه، 

ٌن  ل الّدِ واالستدالل به كتابًا وسنة، وتحوَّ



عندهم إلى آراء الرجال وألؽاز المتصوفة، 

وجداالت الفبلسفة والمتكلمٌن وسٌاسات 

ٌن كما لال عبد هللا بن  الملون، فضاع الّدِ

: -رحمه هللا-مبارن ال 

ٌَن إال                           وهل أْفَسَد الّدِ

وأحباُر سوٍء وُرْهبانُها؟!       الملونُ  

حتى صار الشرن فٌهم أكثر من التوحٌد، 

عز -والمعاصً أكثر من الطاعات، لال هللا 

لُْل ٌَا أَْهَل اْلِكتَاِب َهْل تَنِمُموَن ِمنَّا ) :-وجل

ٌْنَا َوَما أُنِزَل ِمن إاِلَّ أَْن آ ِ َوَما أُنِزَل إِلَ َمنَّا بِاَّللَّ

، ولال (9٘)المابدة:( لَْبُل َوأَنَّ أَْكثََركُْم فَاِسمُونَ 

إِنَّ هللاَ َنَظَر إِلَى أَْهِل اأْلَْرِض، : )-ملسو هيلع هللا ىلص-النبً 

َعَربَُهْم َوَعَجَمُهْم، إاِلَّ بَمَاٌَا ِمْن أَْهِل فََممَتَُهْم 

: -عز وجل-، ولال هللا )رواه مسلم(( اْلِكتَابِ 

ٌْنَا إِلَى بَنًِ إِْسَرابٌَِل فًِ اْلِكتَابِ ) َولََض

ا  ٌِْن َولَتَْعلُنَّ عُلُوًّ تَ لَتُْفِسُدنَّ فًِ اأْلَْرِض َمرَّ

. (ٗ)اإلسراء:( َكبًٌِرا

ثم بالشرن، ثم بالظلم  فكان إفسادهم بالبدع

: -عز وجل-وسفن الدماء كما وصؾ هللا 

َوإِْذ أََخْذنَا ِمٌثَاَق بَنًِ إِْسَرابٌَِل اَل تَْعبُُدوَن )

ٌِْن إِْحَسانًا َوِذي اْلمُْربَى  َ َوبِاْلَواِلَد إاِلَّ َّللاَّ

ُحْسنًا َواْلٌَتَاَمى َواْلَمَساِكٌِن َولُولُوا ِللنَّاِس 

ٌْتُْم إاِلَّ  َكاةَ ثُمَّ تََولَّ بَلةَ َوآتُوا الزَّ َوأَلٌُِموا الصَّ

؛ (8ٖ)البمرة:( لَِلٌبًل ِمْنكُْم َوأَْنتُْم ُمْعِرُضونَ 

فتركوا عبادة هللا وبرَّ الوالدٌن، وتركوا ما 

أُمروا به من اإلحسان إلى ذوي المربى 

والٌتامى والمساكٌن، وأن ٌمولوا للناس 

وتركوا إلامة الصبلة وإٌتاء الزكاة حسنًا، 

ل أهل الكتاب   -بمللهم-إال للٌبلً منهم؛ فتحوَّ

إلى دٌن آخر، وملل أخرى ؼٌر ما جاءت 

به األنبٌاء؛ حتى وصل بهم الحال إلى 

تكذٌب آٌات هللا، ولتل الرسل بؽٌر حك، 

فَبَِما نَْمِضِهْم ِمٌثَالَُهْم : )-عز وجل-لال هللا 

ٌِْر َحّكٍ َوكُْفِرِهْم بِآٌَ  ِ َولَتِْلِهُم اأْلَْنبٌَِاَء بِؽَ اِت َّللاَّ

ٌَْها  ُ َعلَ َولَْوِلِهْم لُلُوبُنَا ؼُْلٌؾ بَْل َطَبَع َّللاَّ

بِكُْفِرِهْم فبََل ٌُْإِمنُوَن إاِلَّ لَِلٌبًل . َوبِكُْفِرِهْم 

َولَْوِلِهْم َعلَى َمْرٌََم بُْهتَانًا َعِظًٌما . َولَْوِلِهْم 

ِ إِنَّا لَتَلْ  نَا اْلَمِسٌَح ِعٌَسى اْبَن َمْرٌََم َرسُوَل َّللاَّ

( َوَما لَتَلُوهُ َوَما َصلَبُوهُ َولَِكْن شُبِّهَ لَُهمْ 

. (7٘ٔ-٘٘ٔ)النساء:

وكذلن حدث ما استحموا علٌه اللعن ِمن 

-عز وجل-ترن التناكر عن المنكر، لال هللا 

َكفَُروا ِمْن بَنًِ إِْسَرابٌَِل َعلَى لُِعَن الَِّذٌَن ) :

ِلَساِن َداُووَد َوِعٌَسى اْبِن َمْرٌََم ذَِلَن بَِما 

َعَصْوا َوَكانُوا ٌَْعتَُدوَن . َكانُوا اَل ٌَتَنَاَهْوَن 

َعْن ُمْنَكٍر فَعَلُوهُ لَبِبَْس َما َكانُوا ٌَْفعَلُوَن . 

َكفَُروا لَبِبَْس  تََرى َكثًٌِرا ِمْنُهْم ٌَتََولَّْوَن الَِّذٌنَ 



ٌِْهْم  ُ َعلَ َما لَدََّمْت لَُهْم أَْنفُسُُهْم أَْن َسِخَط َّللاَّ

َوفًِ اْلعَذَاِب هُْم َخاِلُدوَن . َولَْو َكانُوا 

ِ َوَما أُْنِزَل إِلٌَِْه َما  ًّ ِ َوالنَّبِ ٌُْإِمنُوَن بِاَّللَّ

( مُونَ اتََّخذُوهُْم أَْوِلٌَاَء َولَِكنَّ َكثًٌِرا ِمْنُهْم فَاسِ 

.  (8ٔ-78)المابدة:

وكذلن آل حالهم إلى اإلٌمان بالجبت 

والطاؼوت؛ وهما ما ٌُعبد من دون هللا، 

ومنهم َمن ٌحكم بؽٌر ما أنزل هللا، ومنهم 

أَلَْم ) :-عز وجل-الساحر والكاهن، لال هللا 

الَِّذٌَن أُوتُوا نَِصٌبًا ِمَن اْلِكتَابِ تََر إِلَى 

ٌُْإِمنُوَن بِاْلِجْبِت َوالطَّاؼُوِت َوٌَمُولُوَن ِللَِّذٌَن 

( َكفَُروا َهُإاَلِء أَْهَدى ِمَن الَِّذٌَن آَمنُوا َسبٌِبلً 

. (ٕ٘-ٔ٘)النساء:

أن كعب بن األشرؾ ذهب روى ابن جرٌر 

بهم على النبً  صلى هللا -إلى لرٌش لٌَُحّزِ

"إنن من أهل الكتاب ؛ فمالوا: -علٌه وسلم

وهو عنده كتاب، وال نؤمن أن ٌكون ذلن 

مكًرا منكم؛ فلن نإمن لن ونطٌعن حتى 

تسجد لهذٌن الصنمٌن؛ فسجد لهما، ثم 

-لالوا له: ننشدن هللا، أنحن أهدى أم دمحم 

؟ فنحن نطعم الَكْوَماء، ونسمً اللبن -ملسو هيلع هللا ىلص

على الماء، ونحن أهل السماٌة والسدامة، 

ونحن أهل حرم هللا، لال: بل نحن وأنتم 

!".-ملسو هيلع هللا ىلص-خٌر من محمٍد  

فكان هذا الحال الذي وصل إلٌه أهل  

الكتاب سببه لسوة للوبهم، وِمن أهل 

فعلهم، وٌصٌر إلى  اإلسبلم َمن ٌفعل مثل

مثل حالهم؛ فٌترن التناهً عن المنكر، بل 

ربما ٌنصر الكفار على أهل اإلسبلم، لٌس 

فمط فً الحرب والمتال، بل فً األفكار التً 

ٌرٌدون بها هدم الدٌن. 

فعندما ٌتحدث بعض كبرابهم فً عتٍو  

وعناٍد أن اإلسبلم بؤصوله ٌعٌش أزمة فً 

التحوصل عن كل بماع العالم؛ ألنه ٌرٌد 

اْلخرٌن، وٌرٌد االنعزال عنهم، وأنه ال 

ٌعطً المرأة حمولها، وال ٌمبل اْلخر؛ كل 

هذه الضبلالت ٌدافع عنها البعض، 

وٌرونها ُمهاَجَمة لما ٌصح أن ٌَُهاَجم من 

!-رضوان هللا علٌهم-إسبلم السلؾ  

ِمن أعظم ما ٌراه المرء فً  -وهللا-وهذا 

فً الدٌن زماننا؛ أن ٌكون َمن ٌطعن 

بؤصوله؛ ولٌس ٌطعن فً التطرؾ وٌطعن 

فً اإلرهابٌٌن، وإنما ٌطعن فً اإلسبلم 

بؤصوله فً كل مكان، وٌدعً أنه ٌرٌد أن 

ٌترن المسلمون هذا التمسُّن بهذه األصول 

فً ببلدهم، وأنهم ٌسعون إلى ذلن، ثم 

ح َمن ٌنتسب إلى اإلسبلم ذلن! نعوذ  ٌرّجِ

 باهلل من الخذالن.  



ال أهل الكتاب تماًما الذٌن ٌمولون فهذا ح

َهُإاَلِء أَْهَدى ِمَن الَِّذٌَن عن الذٌن كفروا: )

(. آَمنُوا َسبٌِبلً 

بالمرب من الوحً، وكثرة  وعبلج ذلن:

االستدالل باْلٌات المرآنٌة واألحادٌث 

النبوٌة، ونبذ التؤوٌل الكبلمً، بل نبذ علم 

الكبلم كله فً باب العمابد، ونبذ التملٌد 

األعمى فً باب العبادات واألعمال، ونبذ 

التصوؾ الفلسفً والخرافً، واستعمال ما 

ثبت فً الكتاب والسنة فً إصبلح الملوب 

دون ألؽاز األحوال والممامات، فما وافك 

منها الكتاب والسُّنة ودلَّت علٌها أدلتهما 

لُبِل، وما خالؾ خالفناه.  

.-إن شاء هللا-وللحدٌث بمٌة  

  



مظاهر المسوة فً مجتمعاتنا 

( آٌات من المرآن فً ذم 8ٗ)

( ٕٙالمسوة )

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

  هللا، أما بعد؛ 

أَلَْم ٌَؤِْن ِللَِّذٌَن آَمنُوا أَْن : )-تعالى-لوله 

ِ َوَما نََزَل ِمَن اْلَحّكِ  تَْخَشَع لُلُوبُُهْم ِلِذْكِر َّللاَّ

َواَل ٌَكُونُوا َكالَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن لَبْلُ 

ٌِْهُم اأْلََمُد فَمََسْت لُلُوبُُهْم َوَكثٌٌِر  فََطاَل َعلَ

َ ٌُْحًِ اأْلَْرَض  ِمْنُهْم فَاِسمُوَن . اْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

( بَْعَد َمْوتَِها لَْد بٌََّنَّا لَكُُم اْْلٌَاِت لَعَلَّكُْم تَْعِملُونَ 

. (7ٔ-ٙٔ)الحدٌد:

الفابدة الخامسة:  

إن عدم الخشوع لذكر هللا وما نزل من 

الحك، وطول األمد الذي ٌإدي إلى 

اإلعراض عن تحكٌم الكتاب والسُّنة هو 

سبب لسوة الملب، وسبٌب للفسك كذلن، 

كما دلَّت علٌه اْلٌات الكرٌمة. 

ولمد سبك أن بٌَّنَّا أن لسوة الملب إذا  

ؾ كبلم هللا عن  تمكنت من للب العبد؛ حرَّ

ٌن، ولال على هللا ما ال مواضعه، وب دَّل الّدِ

ٌعلم، وافترى علٌه ؼٌر ما أنزل وشرع، 

م  ٌن ما لٌس منه، وحرَّ ونسب إلى الّدِ

ب الكفر  الحبلل وأحلَّ الحرام؛ بل وربما صوَّ

وخطَّؤ اإلٌمان، وهو فً ذلن كله منتِسب 

إلى الكتاب، بل وإلى العلم والفتٌا! 

ٌُصحح ملة ما ترى مَمن  وِمن أمثلة ذلن:

َمن ٌعبد ؼٌر هللا، وٌحكم لَمن مات علٌها 

بالجنة؛ بزعم أنه لُتل شهًٌدا فً سبٌل هللا 

أو الوطن! وٌُصحح ملة َمن كذَّب رسول 

وٌحكم لمن مات على ذلن بدخول  -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا 

ج الشٌطان باإلنسان  الجنة! فانظر كٌؾ تدرَّ

 بسبب المسوة؛ حتى ٌمول الردة صراحة

بتكذٌب الشهادتٌن كلتٌهما، فكثٌر من 

الناس ٌُثْبت فً الشهادتٌن وال ٌنفً؛ 

ٌمول: "هللا إله"، وٌؤبى أن ٌبِطَل عبادة 

ؼٌر هللا؛ بؤن ٌمول: "ال إله إال هللا"، 

وٌثبت النبوة والرسالة، لكنّه ٌمبل َمن 

-كذَّبها، وٌصحح ملة َمن خالَؾ الرسول 

ه وأمره، باسم التعاٌش وردَّ دعوت -ملسو هيلع هللا ىلص

والسماحة! 

ووهللا، إن هذا لَمن المسوة العظٌمة التً  

ٌن بالكلٌة، وما  أدَّت إلى الفسك عن الّدِ



َدْخل السماحة والتعاٌش بتصحٌح ملل 

الكفار؟!  

وهل كان المسلمون فً الزمن األول عندما 

تعاٌشوا مع كل َمن ظلَّ على ملته من أهل 

بمٌت بماٌاهم إلى  الذٌن-الببلد المفتوحة 

اْلن فً كل ببلد المسلمٌن ِمن الٌهود 

والنصارى والمجوس والزردشت 

هل صححوا ملتهم  -والهندوس وؼٌرهم

حٌن تعاٌشوا، وحٌن لم ٌفرضوا علٌهم 

الدخول فً اإلسبلم؟! 

وهذا التحذٌر المرآنً ِمن ترن الخشوع، 

وطول األمل والمسوة والفسك؛ هو ألْجل 

وتدرج الشٌطان بها،  تبلزم هذه الخصال،

وإن كان الناس ٌتفاوتون تفاوتًا عظًٌما 

فٌها. 

ٌن،  ولٌس كل َمن فمد الخشوع خرج ِمن الّدِ

ولكنها خطوات، ودركات، وفتن ٌمود 

بعضها لبعض، وٌإدي بعضها إلى بعض، 

ونكت سوداء وبٌضاء تُْنكت فً الملب؛ 

صلى هللا -حسب المبول واإلنكار، لال النبً 

تُْعَرُض اْلِفتَُن َعلَى الْمُلُوبِ ) :-علٌه وسلم

َكاْلَحِصٌِر عُوًدا ُعوًدا، فَؤَيُّ لَْلٍب أُْشِربََها، 

نُِكَت فٌِِه نُْكتَةٌ َسْوَداُء، َوأَيُّ لَْلٍب أَْنَكَرَها، 

ٌَْضاُء، َحتَّى تَِصٌَر َعلَى  نُِكَت فٌِِه نُْكتَةٌ بَ

فَا فبَلَ  ٌِْن، َعلَى أَْبٌََض ِمثِْل الصَّ هُ لَْلبَ  تَُضرُّ

فِتْنَةٌ َما َداَمِت السََّماَواُت َواأْلَْرُض، َواْْلَخُر 

ًٌا اَل ٌَْعِرُؾ  ا َكاْلكُوِز، ُمَجّخِ أَْسَوُد ُمْربَادًّ

َمْعُروفًا، َواَل ٌُْنِكُر ُمْنَكًرا، إاِلَّ َما أُْشِرَب ِمْن 

. )رواه مسلم(( َهَواهُ 

فلٌحذر كلٌّ منا على نفسه، ولٌحرص على 

وسابر أعمال الملب حتى ال  الخشوع

ٌستدرجه الشٌطان لٌلمً به فً ظلمات 

الفسوق والعصٌان، ثم الكفر والشرن 

والنفاق، نعوذ باهلل من ذلن. 

الفابدة السادسة:  

الفسوق نوعان:  

األول: هو الفسك األكبر بالخروج بالكلٌة 

ٌن: لُْلنَا َوإِْذ : )-تعالى-لال هللا  من الّدِ

ِلْلَمبَلبَِكِة اْسُجُدوا ِْلَدَم فََسَجُدوا إِالَّ إِْبِلٌَس 

َكاَن ِمَن اْلِجّنِ فَفََسَك َعْن أَْمِر َربِِّه 

ٌَّتَهُ أَْوِلٌَاَء ِمن ُدونًِ َوهُْم  أَفَتَتَِّخذُونَهُ َوذُّرِ

، (ٓ٘)الكهؾ: (لَكُْم َعُدوٌّ بِبَْس ِللظَّاِلِمٌَن بََدالً 

اْستَْؽِفْر عن المنافمٌن: ) -تعالى-ولال هللا 

لَُهْم أَْو اَل تَْستَْؽِفْر لَُهْم ِإْن تَْستَْؽِفْر لَُهْم 

ُ لَُهْم ذَِلَن بِؤَنَُّهْم  ةً فَلَْن ٌَْؽِفَر َّللاَّ َسْبِعٌَن َمرَّ

ُ اَل ٌَْهِدي اْلمَْوَم  ِ َوَرسُوِلِه َوَّللاَّ َكفَُروا بِاَّللَّ



سبحانه -، ولال (8ٓلتوبة:)ا( اْلفَاِسِمٌنَ 

اْلُمنَافِمُوَن َواْلُمنَافِمَاُت بَْعُضُهم : )-وتعالى

ن بَْعٍض ٌَؤُْمُروَن بِاْلُمنَكِر َوٌَْنَهْوَن َعِن  ّمِ

 َ ٌِْدٌَُهْم َنسُوا َّللاَّ اْلَمْعُروِؾ َوٌَْمبُِضوَن أَ

( فَنَِسٌَُهْم إِنَّ اْلُمنَافِِمٌَن هُُم اْلفَاِسمُونَ 

.  (7ٙ)التوبة:

وهو األؼلب فً -النوع الثانً ِمن الفسك 

الفسك  -اإلطبلق واالستعمال الشرعً

ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن : )-تعالى-لال هللا  األصؽر:

آَمنُوا إِن َجاَءكُْم فَاِسٌك بِنَبٍَإ فَتَبٌََّنُوا أَن 

تُِصٌبُوا لَْوًما بَِجَهالٍَة فَتُْصبُِحوا َعلَى َما 

سبحانه -، ولال (ٙ)الحجرات:( فَعَْلتُْم نَاِدِمٌنَ 

َوالَِّذٌَن ٌَْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت ثُمَّ لَْم : )-وتعالى

ٌَؤْتُوا بِؤَْربَعَِة شَُهَداَء فَاْجِلُدوهُْم ثََمانٌَِن َجْلَدةً 

َواَل تَْمبَلُوا لَُهْم َشَهاَدةً أَبًَدا َوأُولَبَِن هُمُ 

: -تعالى-، ولال هللا (ٗ)النور:( اْلفَاِسمُونَ 

ٌَماَن َوَزٌَّنَهُ فًِ ) ٌْكُُم اإْلِ َ َحبََّب إِلَ َولَِكنَّ َّللاَّ

ٌْكُُم اْلكُْفَر َواْلفُسُوَق  َه إِلَ لُلُوبِكُْم َوَكرَّ

اِشُدونَ  ( َواْلِعْصٌَاَن أُولَبَِن هُُم الرَّ

. (7)الحجرات:

ِسبَاُب الُمْسِلِم فُسُوٌق، : )-ملسو هيلع هللا ىلص-ولال النبً 

، فالفسك والكفر فً )متفك علٌه(( ولِتالُهُ كُْفرٌ 

هذا الحدٌث هو الفسك والكفر األصؽر، 

لكنَّ الكفر األصؽر أؼلظ ِمن الفسك 

األصؽر، كما دلَّ علٌه سٌاق هذا الحدٌث؛ 

بَاب.   ألن المتال أؼلظ من الّسِ

وأما الكفر األكبر، والنفاق األكبر، والفسك 

األكبر، والشرن األكبر؛ فهً أوصاؾ كلها 

زمة، فَمن كان فسمه فسمًا أكبر؛ فبلبد متبل

أن ٌكون كافًرا كفًرا أكبر: كإبلٌس، 

بٌن برسول هللا  صلى هللا -والمنافمٌن المكذِّ

، وهذا ٌستلزم الشرن األكبر -علٌه وسلم

بخبلؾ الفسك األصؽر؛ فبل ٌلزم ِمن -أًٌضا 

وصؾ إنساٍن بالفسك األصؽر أن ٌكون 

إن كان فهذه األوصاؾ متبلزمة، و -كافًرا

عاء اإلسبلم، وأما الكفر  النفاق ٌكون مع اّدِ

والشرن فبل ٌتكلم صاحبه باإلسبلم.  

اللهم إنا نعوذ بن ِمن العجز والكسل، 

والجبن والبخل، والكفر والفمر، والشرن 

والشن، والنفاق والفسوق، والشماق 

وسٌا األخبلق، والرٌاء والسمعة، 

ٌْلة  لة والعَ والمسوة والؽفلة، والذِّ

والمسكنة، والعمى والصمم، والبكم 

والبرص، والجنون والجذام، وسٌا 

األسمام.  

.-إن شاء هللا-وللحدٌث بمٌة  

  



مظاهر المسوة فً مجتمعاتنا 

( آٌات من المرآن فً ذم 9ٗ)

( 7ٕالمسوة )

كتبه/ ٌاسر برهامً  

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

  هللا، أما بعد؛ 

أَلَْم ٌَؤِْن ِللَِّذٌَن آَمنُوا أَْن : )-تعالى-لال هللا 

ِ َوَما  نََزَل ِمَن اْلَحّكِ تَْخَشَع لُلُوبُُهْم ِلِذْكِر َّللاَّ

َواَل ٌَكُونُوا َكالَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن لَبْلُ 

ٌِْهُم اأْلََمُد فَمََسْت لُلُوبُُهْم َوَكثٌٌِر  فََطاَل َعلَ

َ ٌُْحًِ اأْلَْرَض  ِمْنُهْم فَاِسمُوَن . اْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

( لَّكُْم تَْعِملُونَ بَْعَد َمْوتَِها لَْد بٌََّنَّا لَكُُم اْْلٌَاِت لَعَ 

. (7ٔ-ٙٔ)الحدٌد:

-سبحانه وتعالى-دلَّ لوله  الفابدة السابعة:

َ ٌُْحًٌِ اأْلَْرَض بَْعَد َمْوتَِها: ) ( اْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

أَلَْم ٌَؤِْن ِللَِّذٌَن آَمنُوا أَْن تَْخَشَع بعد لوله: )

ِ َوَما نََزَل ِمَن اْلَحكِّ  ( على لُلُوبُُهْم ِلِذْكِر َّللاَّ

أن الملوب تتملب بٌن الحٌاة والموت، كما 

تتملب األرض بٌن موتها وحٌاتها بالنبات، 

كما ٌحًٌ  -سبحانه وتعالى-وأن هللا 

األرض بعد موتها؛ ٌحًٌ الملوب بعد 

موتها. 

ودلَّت على أن الملب الماسً مٌت، وأن 

الملب الخاشع حً، وأن َمن مرض للبه 

ٌٌؤس أن ٌعود بالمسوة والؽفلة والبُعد فبل 

فاهلل  إلى حٌاة الخشوع والذكر والمُرب،

ٌحًٌ الملوب باإلٌمان من بعد موتها 

بالكفر، وٌحٌٌها بالعلم بعد موتها بالجهل، 

وٌحٌٌها بالخشوع بعد موتها بالمسوة، 

وٌحٌٌها باإلخبلص بعد موتها بعبادة 

الهوى وإرادات الدنٌا؛ فبل تٌؤسن أٌها 

المسوة فً اإلنسان بسبب ما تجده من 

الملب؛ فإن هللا لادر على إحٌابه، كما ٌحًٌ 

األرض بعد موتها. 

ولد تكرر هذا المعنى كثًٌرا فً المرآن،  

َوَما ٌَْستَِوي اأْلَْعَمى ): -تعالى-لال هللا 

َواْلبَِصٌُر . َواَل الظُّلَُماُت َواَل النُّوُر . َواَل 

لُّ َواَل اْلَحُروُر . َوَما ٌَْستَِوي ا أْلَْحٌَاُء َواَل الّظِ

َ ٌُْسِمُع َمْن ٌََشاُء َوَما أَْنَت  اأْلَْمَواُت إِنَّ َّللاَّ

( بُِمْسِمٍع َمْن فًِ اْلمُبُوِر . إِْن أَْنَت إاِلَّ نَِذٌرٌ 

.  (ٖٕ-9ٔ)فاطر:

األموات جماعة الكفار وهم الذٌن فً 

-المبور، واألحٌاء جماعة المإمنٌن، وهللا 

 ٌشاء بالوحً المنزل،ٌحًٌ َمن  -عز وجل

ٌْنَاهُ : )-تعالى-لال هللا  ٌْتًا فَؤَْحٌَ أََوَمن َكاَن َم

َوَجعَْلنَا لَهُ نُوًرا ٌَْمِشً بِِه فًِ النَّاِس َكَمن 



ْنَها َكذَ؟ِلَن  ٌَْس بَِخاِرجٍ ّمِ ثَلُهُ فًِ الظُّلَُماِت لَ مَّ

( ُزٌَِّن ِلْلَكافِِرٌَن َما َكانُوا ٌَْعَملُونَ 

. (ٕٕٔ)األنعام:

"المراد بها َمن : -رحمه هللا-لال ابن المٌم 

كان مٌت الملب بعدم روح العلم والهدى 

بروح  -تعالى-واإلٌمان؛ فؤحٌاه الرب 

أخرى ؼٌر الروح التً أحٌا بها بدنه؛ وهً 

روح معرفته وتوحٌده ومحبته وعبادته 

ال شرٌن له إذ ال حٌاة للروح إال وحده 

بذلن وإال فهً فً جملة األموات؛ ولهذا 

َمن عدم ذلن بالموت،  -تعالى-وصؾ هللا 

ٌْنَاهُ فمال: ) ٌْتًا فَؤَْحٌَ -(، ولال أََوَمن َكاَن َم

فَِإنََّن اَل تُْسِمُع اْلَمْوتَى َواَل تُْسِمُع : )-تعالى

مَّ الدَُّعاءَ  . (ٕ٘)الروم:( الصُّ

ى وحٌه روًحا لما ٌحصل به من حٌاة   وسمَّ

َوَكذَِلَن ) :-تعالى-الملوب واألروح؛ فمال 

ٌَْن ُروًحا ِمْن أَْمِرنَا َما كُْنَت تَْدِري  ٌْنَا إِلَ أَْوَح

ٌَماُن َولَِكْن َجعَْلنَاهُ نُوًرا  َما اْلِكتَاُب َواَل اإْلِ

لَتَْهِدي نَْهِدي بِِه َمْن َنَشاُء ِمْن ِعبَاِدنَا َوإِنََّن 

، فؤخبر (ٕ٘)الشورى:( إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌمٍ 

أنه روح تحصل به الحٌاة، وأنه نور 

ُل : )-تعالى-تحصل به اإلضاءة، ولال  ٌُنَّزِ

وحِ ِمْن أَْمِرِه َعلَى َمْن ٌََشاُء  اْلَمبَلبَِكةَ بِالرُّ

أَنَّهُ اَل إِلَهَ إاِلَّ أَنَا ِمْن ِعبَاِدِه أَْن أَْنِذُروا 

َرفٌُِع : )-تعالى-، ولال (ٕ)النحل:( فَاتَّمُونِ 

وَح ِمْن أَْمِرِه  الدََّرَجاِت ذُو اْلعَْرِش ٌُْلِمً الرُّ

ٌََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه ِلٌُْنِذَر ٌَْوَم التَّبَلقِ  ( َعلَى َمْن 

، فالوحً حٌاة الروح، كما أن (٘ٔ)ؼافر:

ولهذا َمن فمد هذه الروح حٌاة البدن؛ 

الروح؛ فَمَْد فَمََد الحٌاة النافعة فً الدنٌا 

واْلخرة. 

أما فً الدنٌا فحٌاته حٌاة البهابم وله 

المعٌشة الضنن، وأما فً اْلخرة فله 

جهنم؛ ال ٌموت فٌها وال ٌحٌا، فمد جعل هللا 

الحٌاة الطٌبة ألهل معرفته ومحبته 

ِمْن ذََكٍر  َمْن َعِمَل َصاِلًحا) وعبادته؛ فمال:

أَْو أُْنثَى َوهَُو ُمْإِمٌن فَلَنُْحٌٌَِنَّهُ َحٌَاةً َطٌِّبَةً 

َولَنَْجِزٌَنَُّهْم أَْجَرهُْم بِؤَْحَسِن َما َكانُوا 

.  (97)النحل:( ٌَْعَملُونَ 

رت الحٌاة الطٌبة بالمناعة والرضا  ولد فّسِ

 والرزق الحسن، وؼٌر ذلن، والصواب:

أنها حٌاة الملب ونعٌمه وبهجته وسروره 

باإلٌمان، ومعرفة هللا ومحبته، واإلنابة إلٌه 

والتوكل علٌه؛ فإنه ال حٌاة أطٌب من حٌاة 

صاحبها، وال نعٌم فوق نعٌمه إال نعٌم 

الجنة، كما كان بعض العارفٌن ٌمول: "إنه 

لتمر بً أولات ألول فٌها: إن كان أهل 

فً عٌش طٌب" الجنة فً مثل هذا؛ إنهم ل



"للُت: وهذا على توهمه؛ فإن ما فً الجنة 

من أنواع النعٌم الحسً والمعنوي ما ال 

صلى هللا -ٌخطر على الملب، كما لال النبً 

ٌٌْن َرأَْت، َواَل : -علٌه وسلم )فٌَِها َما اَل َع

)متفك ( أُذٌُن َسِمعَْت، َواَل َخَطَر َعلَى لَْلِب بََشرٍ 

  ". علٌه(

"إنه لٌمر بالملب أولات ولال ؼٌره: 

ٌرلص فٌها طربًا"، وإذا كانت حٌاة الملب 

حٌاة طٌبة تبعته حٌاة الجوارح، فإنه 

ولهذا جعل هللا المعٌشة الضنن لمن  ملكها؛

أعرض عن ذكره؛ وهً عكس الحٌاة 

الطٌبة، وهذه الحٌاة الطٌبة تكون فً الدُّور 

الدنٌا ودار البرزخ ودار الثبلث؛ أعنً دار 

المرار، والمعٌشة الضنن أًٌضا تكون فً 

الدور الثبلث؛ فاألبرار فً النعٌم هنا 

وهنالن، والفجار فً الجحٌم هنا وهنالن، 

ِللَِّذٌَن أَْحَسنُوا فًِ َهِذِه : )-تعالى-لال هللا 

ٌْرٌ  ْنٌَا َحَسنَةٌ َولََداُر اْْلِخَرِة َخ ، (ٖٓ)النحل:( الدُّ

َوأَِن اْستَْؽِفُروا َربَّكُْم ثُمَّ : )-تعالى-ولال 

ٌِْه ٌَُمتِّْعكُْم َمتَاًعا َحَسنًا إِلَى أََجٍل  تُوبُوا إِلَ

ى َوٌُْإِت كُلَّ ِذي فَْضٍل فَْضلَهُ  ( ُمَسمًّ

 -سبحانه وتعالى-فِذْكُر هللا  ، (ٖ)هود:

ومحبته وطاعته واإللبال علٌه ضامن 

اْلخرة، ألطٌب الحٌاة فً الدنٌا و

واإلعراض عنه والؽفلة ومعصٌته كفٌلة 

بالحٌاة المنؽصة، والمعٌشة الضنن فً 

.  )انتهى(الدنٌا واْلخرة" 

 ولال أًٌضا فً كبلم صاحب المنازل:

"الحٌاة فً هذا الباب ٌشار بها إلى ثبلثة 

العلم من موت أشٌاء: الحٌاة األولى: حٌاة 

الجهل، ولها ثبلثة أنفاس: نفس الخوؾ، 

ونفس الرجاء، ونفس المحبة. 

لال: الحٌاة التً أشار إلٌها المصنؾ، هً 

حٌاة العلم من موت الجهل؛ فإن الجهل 

موت ألصحابه، كما لٌل: 

وفـً الجْهِل لبل الموِت موٌت 

وأجـسامـُهـم لـبـل                ألهله 

المـبـوِر لبـورُ  

وأرواُحهم فً َوْحَشٍة من 

فـلـٌـس لـهـم حتى                 ُجسُوِمهم 

النشوِر نشورُ  

فإن الجاهل مٌت الملب والروح، وإن كان 

حً البدن؛ فجسده لبر ٌمشً به على وجه 

ٌْتًا : )-تعالى-لال هللا  األرض، أََوَمن َكاَن َم

ٌْنَاهُ َوَجعَْلنَا لَهُ نُوًرا ٌَْمِشً بِهِ  فًِ  فَؤَْحٌَ

ٌَْس ِبَخاِرٍج  ثَلُهُ فًِ الظُّلَُماِت لَ النَّاِس َكَمن مَّ



ْنَها َكذَ؟ِلَن ُزٌَِّن ِلْلَكافِِرٌَن َما َكانُوا ٌَْعَملُونَ  ( ّمِ

إِْن هَُو إاِلَّ ِذْكٌر : )-تعالى-، ولال (ٕٕٔ)األنعام:

ٌَِحكَّ  َولُْرآٌن ُمبٌٌِن . ِلٌُْنِذَر َمْن َكاَن َحًٌّا َو

-، ولال (7ٓ-9ٙ)ٌس:( اْلمَْوُل َعلَى اْلَكافِِرٌنَ 

إِنََّن اَل تُْسِمُع اْلَمْوتَى َواَل تُْسِمُع : )-تعالى

مَّ الدَُّعاءَ  : -تعالى-، ولال (8ٓ)النمل:( الصُّ

َ ٌُْسِمُع َمْن ٌََشاُء َوَما أَْنَت بُِمْسِمٍع ) إِنَّ َّللاَّ

، وشبههم فً (ٕٕ)فاطر:( َمْن فًِ اْلمُبُورِ 

وت للوبهم بؤهل المبور؛ فإنهم لد ماتت م

أرواحهم، وصارت أجسامهم لبوًرا لها، 

فكما أنه ال ٌسمع أصحاب المبور، كذلن ال 

ٌسمع هإالء، وإذا كانت الحٌاة هً الحس 

ا لم  والحركة وملزومهما، فهذه الملوب لمَّ

تحس بالعلم واإلٌمان ولم تتحرن له؛ كانت 

لموتها مٌتة حمٌمة، ولٌس هذا تشبًٌها 

بموت البدن؛ بل ذلن موت الملب والروح. 

ولد ذكر اإلمام أحمد فً كتاب الزهد من 

كبلم لممان أنه لال البنه: "ٌا بنً جالس 

العلماء، وزاحمهم بركبتٌن؛ فإن هللا ٌحًٌ 

الملوب بنور الحكمة، كما ٌحًٌ األرض 

بوابل المطر".  

: -رضً هللا عنه-ولال معاذ بن جبل 

؛ فإن تعلمه هلل خشٌة، وطلبه "تعلموا العلم

عبادة، ومذاكرته تسبٌح، والبحث عنه 

جهاد، وتعلٌمه لمن ال ٌعلمه صدلة، وبذله 

ألهله لربة؛ ألنه معالم الحبلل والحرام، 

ومنار سبل أهل الجنة، وهو األنٌس فً 

ث  الوحشة، والصاحب فً الؽربة، والمحّدِ

فً الخلوة، والدلٌل على السراء والضراء، 

ح على األعداء، والزٌن عند والسبل

األخبلء، ٌرفع هللا به ألواًما؛ فٌجعلهم فً 

الخٌر لادة وأبمة؛ تُمتص آثارهم، وٌمتَدى 

بؤفعالهم، وٌنتهى إلى رأٌهم، تَرؼُب 

المبلبكة فً خلتهم، وبؤجنحتها تمسحهم، 

ٌستؽفر لهم كل رطب وٌابس، وحٌتان 

البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه؛ ألن 

حٌاة الملوب من الجهل، ومصابٌح  العلم

األبصار من الظُّلَم، ٌبلػ العبد بالعلم منازل 

األخٌار، والدرجات العبل فً الدنٌا 

واْلخرة، التفكر فٌه ٌعدل الصٌام، 

ومدارسته تعدل المٌام، به توصل األرحام، 

وبه ٌُعرؾ الحبلل من الحرام، وهو إمام 

ء، العمل، والعمل تابٌع له، ٌُلهمه السعدا

وٌحرمه األشمٌاء". رواه الطبرانً وابن 

عبد البر، وؼٌرهما، ولد روي مرفوًعا إلى 

، والولؾ أصح. والممصود -ملسو هيلع هللا ىلص-النبً 

لوله: "ألن العلم حٌاة الملوب من الجهل" 

فالملب مٌت، وحٌاته بالعلم واإلٌمان" 



من مدارج  -رحمه هللا-)انتهى كبلم ابن المٌم 

 . السالكٌن(

.-إن شاء هللا-وللحدٌث بمٌة  

مظاهر المسوة فً مجتمعاتنا 

( آٌات من المرآن فً ذم ٓ٘)

( 8ٕالمسوة )

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

  هللا، أما بعد؛ 

أَلَْم ٌَؤِْن ِللَِّذٌَن آَمنُوا أَْن : )-تعالى-لال هللا 

ِ َوَما نََزَل ِمَن اْلَحّكِ  تَْخَشَع لُلُوبُُهْم ِلِذْكِر َّللاَّ

َواَل ٌَكُونُوا َكالَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن لَبْلُ 

ٌِْهُم اأْلََمُد فَمََسْت لُلُوبُُهْم َوَكثٌٌِر  فََطاَل َعلَ

َ ٌُْحًِ اأْلَْرَض  ِمْنُهْم فَاِسمُوَن . اْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

( بَْعَد َمْوتَِها لَْد بٌََّنَّا لَكُُم اْْلٌَاِت لَعَلَّكُْم تَْعِملُونَ 

.  (7ٔ-ٙٔ)الحدٌد:

أن حٌاة الملب  -الممال السابكفً -لد بٌَّنا 

ألن الجهل موت  أصلها حٌاته بالعلم؛

ألصحابه، وهو العلم باهلل وأسمابه وصفاته 

وأفعاله، والعلم باألخبار التً أخبر بها فً 

عن مبلبكته  -ملسو هيلع هللا ىلص-كتابه، وأخبر بها رسوله 

وكتبه ورسله، والٌوم اْلخر، والمدر خٌره 

مره ونواهٌه، وما ٌحبه وشره، والعلم بؤوا

وما ٌكرهه، وحبلله وحرامه، والعلم 

بؤحوال الملوب المإمنة وأمراض الملوب 

المرٌضة. 

وكل هذه العلوم تكشؾ للملب حمابك 

الوجود؛ فٌراها أمام عٌنٌه وٌجعله هللا من 

-عن إبراهٌم  -تعالى-المولنٌن، كما لال 

َملَكُوَت َوَكذَِلَن نُِري إِْبَراِهٌَم ): -علٌه السبلم

( السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوِلٌَكُوَن ِمَن اْلُمولِنٌِنَ 

، فالٌمٌن بهذه الحمابك الجلٌة (7٘)األنعام:

ٌنمل الملب إلى حٌاة أخرى ضرورٌة له 

مثل ضرورة العلم، وهً حٌاة اإلرادة 

والمصد والطلب، بؤن ٌجعل ؼاٌته هللا 

ِلٌَعْبُُدوا َوَما أُِمُروا إاِلَّ : )-تعالى-وحده، لال 

ٌنَ  َ ُمْخِلِصٌَن لَهُ الّدِ -، لال (٘)البٌنة:( َّللاَّ

، (ٕٗ)النجم:( َوأَنَّ إِلَى َربَِّن اْلُمنتََهى: )-تعالى

وهً التً تتضمن حٌاة الحب الحمٌمة هلل 

رب العالمٌن وإله المرسلٌن، وكمال الذل 

واالنمٌاد والخضوع له؛ فبل تحصل للملب 

والمحبة، وكما أن حٌاة بدون حٌاة اإلرادة 

َمن فمد حٌاة الملب بالعلم كان ِمن الضالٌن؛ 

فكذلن َمن فمد حٌاة الملب باإلرادة والمصد 



كان من المؽضوب علٌهم، وكما ضلَّ 

األول؛ فمد ؼوى الثانً. 

والصراط المستمٌم صراط األنبٌاء  

، الذي ال ضبلل فٌه وال -ملسو هيلع هللا ىلص-وخاتمهم دمحم 

َوالنَّْجِم إِذَا َهَوى . : )-تعالى- لال هللا ؼً،

، (ٕ-ٔ)النجم:( َما َضلَّ َصاِحبُكُْم َوَما َؼَوى

لَاَل َرّبِ بَِما عن إبلٌس: ) -تعالى-ولال 

ٌْتَنًِ أَلَُزٌَِّننَّ لَُهْم فًِ اأْلَْرِض َوأَلُْؼِوٌَنَُّهْم  أَْؼَو

( أَْجَمِعٌَن . إاِلَّ ِعبَاَدَن ِمْنُهُم اْلُمْخلَِصٌنَ 

. (ٓٗ-9ٖ)الحجر:

فَمن فمد العلم مات للبه بالجهل فصار ٌمبل 

وهذا النوع األول ِمن -تزٌٌن الشٌطان 

، وصار الباطل ُمزٌنًا له فً -عمل الشٌطان

ه الحك فً نظره فرآه  صورة الحك، وشُّوِ

باطبًل، وصار اإلٌمان فً نظره كفًرا ِمن 

تنفٌر الشٌطان منه، وصار الكفر فً نظره 

ن تزٌٌن الشٌطان له، وصار الحرام إٌمانًا مِ 

حبلاًل، والحبلل حراًما، والسُّنة بدعة 

والبدعة سنة، وكل هذا ِمن موت الملب 

بالجهل أو مرضه، وانمبلب موازٌن العبد، 

نعوذ باهلل من ذلن. 

والنوع الثانً من عمل الشٌطان:  

هو إماتة للوب أولٌابه بالزٌػ بموت إرادة 

فبل ٌحب هللا وال ٌطلب مرضاته، وال الملب؛ 

ٌبتؽً وجه ربه األعلى، وإنما ٌطلب 

الشهوات األرضٌة أو الشهوات اإلبلٌسٌة؛ 

فالشهوت األرضٌة المحرمة؛ كطلب الطعام 

المحرم: كؤكل المٌتة والخنزٌر، والشراب 

المحرم: كشرب الخمر والمخدرات، وكل 

ماٍل أتى ِمن حرام لٌؤكل به اإلنسان، أو 

ب المال الحرام، أو كالشهوة الجنسٌة كطل

المحرمة: كالزنا واللواط، ونحو ذلن.  

وأما الشهوات اإلبلٌسٌة فكلها حرام؛  

كإرادة العلو والفساد، والرٌاء والسمعة، 

والمسوة والؽفلة، والذلة، والجبن والبخل، 

والكفر والفمر، والنفاق والفسوق، 

عز -والشماق، وسٌا األخبلق، لال هللا 

اُر اْْلِخَرةُ َنْجعَلَُها ِللَِّذٌَن اَل : )-لوج تِْلَن الدَّ

ا ِفً اأْلَْرِض َواَل فََساًدا  ٌُِرٌُدوَن عُلُوًّ

، وإنما ٌمسو (8ٖ)المصص:( َواْلعَالِبَةُ ِلْلُمتَّمٌِنَ 

الملب فبل ٌشعر بهاتٌن الحٌاتٌن؛ حٌاة 

العلم، وحٌاة اإلرادة والمصد.  

"حٌاة  :-رحمه هللا-ابن المٌم لال اإلمام 

اإلرادة والهمة هً أحد مراتب حٌاة الملب، 

وضعؾ اإلرادة والطلب من ضعؾ حٌاة 



الملب، وكلما كان الملب أتم حٌاة؛ كانت 

همته أعلى، وإرادته ومحبته ألوى. 

فإن اإلرادة والمحبة تتبع الشعور بالمراد 

المحبوب، وسبلمة الملب من اْلفة التً 

وبٌن طلبه وإرادته، فضعؾ  تحول بٌنه

الطلب، وفتور الهمة؛ إما ِمن نمصان 

الشعور واإلحسان، وإما ِمن وجود اْلفة 

الُمضعفة للحٌاة، فموة الشعور، ولوة 

اإلرادة دلٌل لوة الحٌاة، وضعفهما دلٌل 

على ضعفها، كما أن علو الهمة، وصدق 

اإلرادة والطلب من كمال الحٌاة؛ فهو سبب 

الحٌاة وأطٌبها، فإن إلى حصول أكمل 

الحٌاة الطٌبة إنما تُنال بالهمة العالٌة، 

والمحبة الصادلة، واإلرادة الخالصة، فعلى 

لدر ذلن تكون الحٌاة الطٌبة، وأخس الناس 

حٌاة أخسهم همة، وأضعفهم محبة وطلبًا، 

وحٌاة البهابم خٌر من حٌاته. 

كما لٌل: 

نهاُرن ٌا مؽرور سهٌو 

ولٌـلُـن نـوٌم                      وؼـفـلةٌ 

دى لـن الزمُ   والـرَّ

وتكدح فٌما سوؾ تُـنـكر 

كذلن فً الدنٌا                     ِؼــبَّـه 

تعٌش الـبهـابمُ  

تـُسـَرُّ بما ٌفنى وتفرح 

كما ؼُرَّ باللذات                      بالـمـنى 

فً النوم حالمُ  

أن حٌاة الملب بالعلم واإلرادة  والممصود:

والهمة، والناس إذا شاهدوا ذلن من 

الرجل، لالوا: هو حً الملب. 

وحٌاة الملب بدوام الذكر، وترن الذنوب، 

:-رحمه هللا-كما لال عبد هللا بن المبارن  

رأٌُت الذنوَب تمـٌت 

ولـد ٌــورث الـذلَّ            الـمـلـوب 

إدمـانُهـا 

ٌـاةُ وترُن الذنوب حـ

وخـٌـٌر لـنـفـسـن             الـمـلوب 

عصـٌانُها 

وهل أفسد الـدٌـَن إال 

وأحـباُر سـوٍء             الـملون

ورهـبـانُـهـا 



ولم             وباعوا النـفـوس ولم ٌربحوا

ٌـؽـُل فً البٌع أثـمانُها 

فـمـد رتـع الـمـوُم فـً 

ٌَبـٌـن لـذي الـلّبِ خسرانُها           جـٌـفـة 

رحمه -وسمعُت شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة 

َمن واظب على: "ٌا حً ٌا ٌمول:  -هللا

لٌوم ال إله إال أنت" كل ٌوم بٌن سنة الفجر 

وصبلة الفجر أربعٌن مرة؛ أحٌا هللا بها 

هذا األمر وإن لاله شٌخ  للُت:للبه )

-اإلسبلم ابن تٌمٌة ونمله ابن المٌم عنه 

، فإن تحدٌد موعد وعدد لذكر -حمهما هللار

ال شن أنه  -دون دلٌل من الشرع-معٌن 

-ٌدخل فً حٌز البدعة(، وكما أن هللا 

جعل حٌاة البدن بالطعام  -سبحانه

والشراب؛ فحٌاة الملب بدوام الذكر، 

واإلنابة إلى هللا، وترن الذنوب والؽفلة 

الجاثمة على الملب، والتعلك بالرذابل 

المنمطعة عن لرٌٍب؛ ٌضعؾ  والشهوات

هذه الحٌاة، وال ٌزال الضعؾ ٌتوالى علٌه 

حتى ٌموت، وعبلمة موته: أنه ال ٌعرؾ 

معروفًا، وال ٌنكر منكًرا، كما لال عبد هللا 

بن مسعود: أتدرون َمن مٌت الملب الذي 

لٌل فٌه؟ 

لٌس َمن مات فاستراح 

إنـما الـمٌــت مـٌــت             بمٌت

األحـٌـاء 

الوا: وَمن هو؟ لال: الذي ال ٌعرؾ ل

معروفًا، وال ٌنكر منكًرا! 

والرجل هو الذي ٌخاؾ موت للبه ال موت 

بدنه؛ إذ أكثر هإالء الخلك ٌَخافون موت 

أبدانهم، وال ٌبالون بموت للوبهم، وال 

ٌعرفون من الحٌاة إال الحٌاة الطبٌعٌة؛ 

وذلن من موت الملب والروح.  

ٌة شبٌهة بالظل فإن هذه الحٌاة الطبٌع

الزابل، والنبات السرٌع الجفاؾ، والمنام 

الذي ٌُخٌَّل كؤنه حمٌمة؛ فإذا استٌمظ عرؾ 

-أنه كان خٌااًل، كما لال عمر بن الخطاب 

: لو أن الحٌاة الدنٌا ِمن -رضً هللا عنه

أولها إلى آخرها أوتٌها رجٌل واحٌد، ثم 

جاءه الموت؛ لكان بمنزلة َمن رأى فً 

سره ثم استٌمظ، فإذا لٌس فً منامه ما ٌ

 ٌده شًء.  

ولد لٌل: إن الموت موتان؛ موت إرادي، 

وموت طبٌعً، فَمن أمات نفسه موتًا إرادًٌّا 

كان موته الطبٌعً حٌاة له. ومعنى هذا: أن 

الموت اإلرادي هو لمع الشهوات الُمْردٌة، 



وإخماد نٌرانها المحرلة، وتسكٌن هوابجها 

غ الملب والروح للتفكر المتلفة؛ فحٌنبٍذ ٌتفر

فٌما فٌه كمال العبد، ومعرفته، واالشتؽال 

به. 

وٌرى حٌنبٍذ أن إٌثار الظل الزابل عن 

لرٌب على العٌش اللذٌذ الدابم أخسر 

 الخسران، فؤما إذا كانت الشهوات وافدة،

واللذات ُمإثََرة، والعوابد ؼالبة، والطبٌعة 

 حاكمة؛ فالملب حٌنبٍذ إما أن ٌكون أسًٌرا

ذلٌبًل، أو مهزوًما مخرًجا عن وطنه 

ومستمره الذي ال لرار له إال فٌه أو لتٌبًل 

مٌتًا، وما ِلُجْرحٍ بَمٌٍت إٌبلُم. 

وأحسن أحواله أن ٌكون فً حرب؛ ٌُدال  

له فٌها مرة، وٌدال علٌه مرة؛ فإذا مات 

العبد موته الطبٌعً كانت بعده حٌاة روحه 

لصالحة، بتلن العلوم النافعة، واألعمال ا

واألحوال الفاضلة التً حصلت له بإماتة 

نفسه، فتكون حٌاته هاهنا على حسب 

موته اإلرادي فً هذه الدار. 

وأما موت النفس اإلرادي فهو  للُت:)

عبارة عن موت شهواتها المحرمة؛ ال 

موت رؼباتها بالكلٌة، فلم ٌزل أصحاب 

الحٌاة الكاملة ِمن األنبٌاء وأصحابهم 

ون ِمن الشهوات التً أحلَّها الكرام ٌتناول

ما ٌستعٌنون بها على ما  -عز وجل-هللا 

؛ ولٌس -سبحانه وتعالى-أراده هللا 

المطلوب إماتة النفس عن رؼباتها بالكلٌة، 

ولكن إماتة األمر بالسوء منها، فالنفس 

المرٌضة إذا أُمٌتت تبمى النفس المطمبنة(. 

وهذا موضع ال ٌفهمه إال أَِلبَّاُء الناس 

وعمبلإهم، وال ٌعمل بممتضاه إال أهل 

الهمم العلٌة، والنفوس الزكٌة األبٌة" 

.  )انتهى من مدارج السالكٌن(

.-إن شاء هللا-وللحدٌث بمٌة  

  



مجتمعاتنا مظاهر المسوة فً 

( آٌات من المرآن فً ذم ٔ٘)

( 9ٕالمسوة )

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

  هللا، أما بعد؛ 

َ ٌُْحًِ اْعلَُموا : )-تعالى-لال هللا  أَنَّ َّللاَّ

اأْلَْرَض بَْعَد َمْوتَِها لَْد بٌََّنَّا لَكُُم اْْلٌَاِت لَعَلَّكُْم 

. (7ٔ)الحدٌد:( تَْعِملُونَ 

إن ِمن أهم عبلمات حٌاة الملب ولٌنه، 

أخبلق  وذهاب المسوة عنه والجفاء:

اإلنسان، وطرٌمة تعامله مع َمن حوله ِمن 

الناس؛ بل ومع الخلك جمٌعًا؛ فإنها مرآة 

صلى -إٌمانه وأحواله مع هللا، لال النبً 

أَْكَمِل الُمْإِمنٌَِن إٌَِمانًا : )-هللا علٌه وسلم

)رواه أبو داود والترمذي، وصححه ( أَْحَسنُُهْم ُخلُمًا

، وهذا ِمن أوضح األدلة على األلبانً(

االرتباط بٌن اإلٌمان وحسن الخلك.  

ٌء أَثْمَُل فًِ ِمٌَزاِن : )-ملسو هيلع هللا ىلص-ولال النبً  ًْ َما َش

الُمْإِمِن ٌَْوَم الِمٌَاَمِة ِمْن ُخلٍُك َحَسٍن، َوإِنَّ 

َ لٌَُْبِؽُض الفَاِحَش البَِذيءَ  )رواه الترمذي ( َّللاَّ

، وفً وأبو داود وابن حبان، وصححه األلبانً(

لُِك لٌََْبلُُػ بِِه َوإِنَّ َصاِحَب ُحْسِن الخُ رواٌة: )

بَلةِ  ْوِم َوالصَّ )رواه ( َدَرَجةَ َصاِحِب الصَّ

. الترمذي، وصححه األلبانً(

لال:  -رضً هللا عنه-وعن أبً هرٌرة 

 ِ ٌِْه َوَسلَّمَ -سُبَِل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَ َعْن  -َصلَّى َّللاَّ

تَْمَوى أَْكثَِر َما ٌُْدِخُل النَّاَس الَجنَّةَ، فَمَاَل: )

(، َوسُبَِل َعْن أَْكثَِر َما  َوُحْسُن الُخلُكِ َّللاَِّ 

( الفَمُ َوالفَْرجُ ٌُْدِخُل النَّاَس النَّاَر، فَمَاَل: )

، وعن النواس رواه الترمذي، وحسنه األلبانً()

لال: َسؤْلُت  -رضً هللا عنه-بن سمعان 

عن البِّرِ واإِلثِْم، فمال:  -ملسو هيلع هللا ىلص-رسوَل هللا 

ثُْم َما َحاَن فًِ  اْلبِرُّ ) ُحْسُن اْلُخلُِك، َواإْلِ

ٌِْه النَّاسُ  ( َصْدِرَن، َوَكِرْهَت أَْن ٌَطَِّلَع َعلَ

. )رواه مسلم(

رضً -وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص 

ًُّ  -هللا عنهما َصلَّى هللاُ -لال: لَْم ٌَكُِن النَّبِ

ٌِْه َوَسلَّمَ  ًشا، َوكَ  -َعلَ اَن فَاِحًشا َوالَ ُمتَفَّحِ

( إِنَّ ِمْن ِخٌَاِركُْم أَْحَسنَكُْم أَْخبلَلًاٌَمُوُل: )

.  )متفك علٌه(

لالت:  -رضً هللا عنها-وعن عابشة 

إِنَّ اْلُمْإِمَن ٌمول: ) -ملسو هيلع هللا ىلص-سمعت رسول هللا 

ابِِم اْلمَابِمِ  ( لٌَُْدِرُن بُِحْسِن ُخلُِمِه َدَرَجَة الصَّ



، وفً )رواه أحمد وأبو داود، وصححه األلبانً(

ُجَل لٌَُْدِرُن بُِحْسِن ُخلُِمِه رواٌة: ) إِنَّ الرَّ

ٌِْل َصابِِم النََّهارِ  )رواه أحمد ( َدَرَجاِت، لَابِِم اللَّ

.  والحاكم، وصححه األلبانً(

رضً هللا -وفً الحدٌث الطوٌل ألبً ذر 

اَل َعْمَل ل له: )لا -ملسو هيلع هللا ىلص-أن النبً  -عنه

، َواَل َحَسَب  َكالتَّْدبٌِِر، َواَل َوَرَع َكاْلَكّؾِ

)رواه ابن ماجه، ولد ُحسِّن ( َكُحْسِن اْلُخلُكِ 

 -رضً هللا عنه-وعن أبً أَُمامة  ، إسناده(

ٌٍْت فًِ لال: ) -ملسو هيلع هللا ىلص-أن رسول هللا  أَنَا َزِعٌٌم بِبَ

َن اْلِمَراَء َوإِْن َكاَن َربَِض اْلَجنَِّة ِلَمْن تَرَ 

ٌٍْت فًِ َوَسِط اْلَجنَِّة ِلَمْن تََرَن  ُمِحمًّا، َوبِبَ

ٌٍْت ِفً أَْعلَى  اْلَكِذَب َوإِْن َكاَن َماِزًحا َوبِبَ

)رواه أبو داود ( اْلَجنَِّة ِلَمْن َحسََّن ُخلُمَهُ 

. والترمذي، وحسنه األلبانً(

أن رسول هللا  -رضً هللا عنه-وعن جابر 

ًَّ َوأَْلَربِكُْم ِمنًِّ لال: ) -ملسو هيلع هللا ىلص- إِنَّ ِمْن أََحبِّكُْم إِلَ

)رواه ( َمْجِلًسا ٌَْوَم الِمٌَاَمِة أََحاِسنَكُْم أَْخبَللًا

؛ وذلن ألن أحمد والترمذي، وصححه األلبانً(

-حسن الخلك هو عبلمة ؼنى الملب باهلل 

عز -بحسن عبادة هللا  -سبحانه وتعالى

وحصول حبه فً للب العبد،  -وجل

والرؼبة فٌما عنده، والخوؾ من سخطه 

وعمابه؛ فٌعامل الناس باألخبلق الحسنة 

رحمه -الستؽنابه عنهم، كما لال الجٌبلنً 

: "كن مع الَخْلك ببل نَْفس، وكن مع -هللا

الحك ببل خلك"؛ فكونه مع الحك ببل َخْلك 

هو اإلخبلص، وكونه مع الَخْلك ببل نَْفس 

ْسن الُخلُك، والعفو والصفح هو حُ 

والتجاوز.  

فً حٌاة  -رحمه هللا تعالى-لال ابن المٌم 

"هً حٌاة  األخبلق والصفات المحمودة:

راسخة للموصوؾ بها، فهو ال ٌتكلؾ 

الترلً فً درجات الكمال، وال ٌشك علٌه؛ 

اللتضاء أخبلله وصفاته لذلن؛ بحٌث لو 

ذلن لفارق ما هو من طبٌعته فارله 

وسجٌته، فحٌاة َمن لد طُبِع على الحٌاء 

والعفة، والجود والسخاء، والمروءة 

والصدق والوفاء، ونحوها، أتم ِمن حٌاة 

َمن ٌمهر نفسه، وٌؽالب طبعه حتى ٌكون 

كذلن، فإن هذا بمنزلة َمن تعارضه أسباب 

الداء وهو ٌعالجها وٌمهرها بؤضدادها، 

َمن لد ُعوفً ِمن ذلن.وذلن بمنزلة  

وإن كان الذي ٌجاهد نفسه إلصبلح  للُت:)

ُخلُمه على سبٌل نجاة أًٌضا؛ فإن الناس 

ثبلث مراتب؛ َمن ُجبل على األخبلق 

صلى هللا علٌه -الحسنة، كما لال النبً 

ٌِْن ألشج عبد المٌس: ) -وسلم إِنَّ فٌَِن َخلَّتَ



ُ: اْلِحْلُم َواأْلَنَ  ( لَاَل: ٌَا َرسُوَل اةُ ٌُِحبُُّهَما َّللاَّ

ٌِْهَما؟  ُ َجبَلَنًِ َعلَ ِ أَنَا أَتََخلَُّك بِِهَما أَُم َّللاَّ َّللاَّ

ٌِْهَمالَاَل: ) ُ َجبَلََن َعلَ ِ بَِل َّللاَّ ( لَاَل: "اْلَحْمُد َّلِلَّ

 ُ ٌِْن ٌُِحبُُّهَما َّللاَّ الَِّذي َجبَلَنًِ َعلَى َخلَّتَ

بو داود )رواه مسلم مختصًرا، وأَوَرسُولُهُ". 

. والمرتبه الثانٌة: َمن بلفظه وحسنه األلبانً(

ٌجاهد لتحمٌك ُحْسن الخلك؛ ولو لم ٌكن 

هذا األمر ممدوًحا مرؼَّبًا فٌه ممدوًرا علٌه؛ 

صلى هللا علٌه -لََما رؼَّب فٌه رسول هللا 

. والمرتبة الثالثة: َمن َساء ُخلُمه؛ -وسلم

نفسه فً تحسٌن خلمه، وهذا لعدم مجاهدة 

وكلما كانت هذه األخبلق فً  -ألل المراتب(

صاحبها أكمل كانت حٌاته ألوى وأتم؛ 

ولهذا كان ُخلُك الحٌاء مشتمًا ِمن الحٌاة 

اسًما وحمٌمة؛ فؤكمل الناس حٌاة أكملهم 

حٌاًء، ونْمص حٌاء المرء ِمن نمصان 

حٌاته. 

فإن الروح إذا ماتت لم تحس بما ٌإلمها 

من المبابح؛ فبل تستحًٌ منها، فإذا كانت 

صحٌحة الحٌاة أحست بذلن؛ فاستحٌت 

منه، وكذلن سابر األخبلق الفاضلة 

والصفات الممدوحة تابعة لموة الحٌاة، 

وضدها ِمن نمصان الحٌاة؛ ولهذا كانت 

حٌاة الشجاع أكمل ِمن حٌاة الجبان، وحٌاة 

السخً أكمل من حٌاة البخٌل، وحٌاة الفَِطن 

لذكً أكمل ِمن حٌاة الفَْدِم البلٌد؛ ولهذا لما ا

 -صلوات هللا وسبلمه علٌهم-كان األنبٌاء 

حتى إن لوة حٌاتهم -أكمل الناس حٌاة 

ًَ أجسامهم كانوا  -تمنع األرض ِمن أن تُْبِل

أكمل الناس فً هذه األخبلق، ثم األمثل 

فاألمثل. 

از  -اْلن-فانظر  ٍؾ َمهٌن همَّ إلى حٌاة حبلَّ

ء بنمٌٍم، منَّاع للخٌر معتد أثٌم، عُتُل مشَّا

بعد ذلن زنٌم، وحٌاة َجَواٍد شجاع بَّرٍ عادل 

عفٌؾ ُمحسن؛ تجد األول مٌتًا بالنسبة إلى 

الثانً، وهلل در المابل: 

ٌْـٌر فً حٌاٍة  إذا               وما لـلـمرء َخـ

ما عُدَّ ِمن َسَمِط الـَمتَاعِ" 

. -رحمه هللا-انتهى كبلم ابن المٌم  

.-إن شاء هللا-وللحدٌث بمٌة  

  



مظاهر المسوة فً مجتمعاتنا 

( آٌات من المرآن فً ذم ٕ٘)

( ٖٓالمسوة )

برهامًكتبه/ ٌاسر  

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

  هللا، أما بعد؛ 

َ ٌُْحًِ : )-تعالى-فمال هللا  اْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

اأْلَْرَض بَْعَد َمْوتَِها لَْد بٌََّنَّا لَكُُم اْْلٌَاِت لَعَلَّكُْم 

. (7ٔ)الحدٌد:( تَْعِملُونَ 

لما كانت األخبلق الَحَسنة الجمٌلة دلٌبًل 

سُل الِكَرام على  -كمال الحٌاة، كان الرُّ

أعظم  -صلوات هللا وسبلمه علٌهم أجمٌعن

الناس ُخلُمًا؛ ألنهم أعظم الخلك إٌمانًا 

وأبعدهم عن المسوة، ثم كان المإمنون 

بعدهم تتفاضل درجاتهم فً األخبلق على 

لَْدر درجات إٌمانهم. 

والدعاة إلى هللا ٌلزمهم التزام أحسن 

صلوات هللا -بالرسل الكرام  األخبلق؛ التداءً 

صلى هللا -وخاتمهم دمحم  -وسبلمه علٌهم

؛ لٌكون ذلن ألرب إلى تحمٌك -علٌه وسلم

إٌمانهم، وألرب إلى لبول دعوتهم؛ فمهما 

لوٌت الحجة وصح المول؛ فإنه ال ٌإثِّر إال 

مع حسن الخلك وكماله وصبلح العمل. 

استفتاح  فً -ملسو هيلع هللا ىلص-وكان من دعاء النبً 

َواْهِدنًِ أِلَْحَسِن اأْلَْخبَلِق اَل ٌَْهِدي ) الصبلة:

أِلَْحَسِنَها إاِلَّ أَْنَت، َواْصِرْؾ َعنًِّ َسٌِّبََها اَل 

، )رواه مسلم(( ٌَْصِرُؾ َعّنًِ َسٌِّبََها إِالَّ أَْنَت،

وتكرار هذا الدعاء ِمن أعظم أسباب 

التوفٌك لُحسن الخلك. 

وإلٌن أٌها المارئ الكرٌم جملة من األخبلق 

الحسنة الجمٌلة، وهً مفصلة فً كتب 

التهذٌب والرلاق واألدب؛ ولكن أحببت أن 

أجملها هنا؛ لنزن أنفسنا بها، وننظر إلى 

حالنا فً التشبه بؤنبٌاء هللا ورسله والمرب 

منهم.  

الصدق فً المول والعمل؛ مع هللا  أواًل:

كذب بالكلٌة. ومع الناس، وترن ال 

الصبر واحتمال أذى الخلك، والحلم  ثانًٌا:

عنهم، وكظم الؽٌظ وكؾ األذى، وعدم 

االنتمام للنفس؛ إال أن تُنتهن حرمات هللا؛ 

. -عز وجل-فٌنتمم المسلم هلل  

األناة وعدم الطٌش والعجلة، كما لال ثالثًا: 

 إِنَّ فٌِنَ ألشج عبد المٌس: ) -ملسو هيلع هللا ىلص-النبً 



ٌِْن ٌُِحبُُّهَما هللاُ: اْلِحْلُم، َواأْلَنَاةُ  )رواه ( َخْصلَتَ

.  مسلم(

العفة واجتناب المبابح والفواحش  رابعًا:

فً المول والعمل، وفً األموال 

ثم  -عز وجل-واألعراض، والحٌاء من هللا 

ِمن الناس.  

الَكَرم والجود والسخاء، وترن  خامًسا:

إلى أخذ ما فً أٌدي الشح؛ وهو السعً 

الناس، والبخل؛ وهو منع الحك الذي على 

: -عز وجل-اإلنسان مما فً ٌده، لال هللا 

َوَمن ٌُوَق شُحَّ نَْفِسِه فَؤُولبَِن هُُم )

صلى -، ولال النبً (9)الحشر:( اْلُمْفِلُحونَ 

َوأَيُّ َداٍء أَْدَوى ِمَن : )-هللا علٌه وسلم

)رواه البخاري فً األدب المفرد، وصححه ( اْلبُْخِل؟

. األلبانً(

الؽٌبة والنمٌمة وخٌانة األعٌن، سادًسا: 

فً المعذبٌن فً لبرٌهما:  -ملسو هيلع هللا ىلص-لال النبً 

ٌَْمِشً بالنَِّمٌَمِة، وأَّما ) أّما أَحُدهُما فَكاَن 

ٌَْستَتُِر ِمن بَْوِلهِ  ، )متفك علٌه(( اْلَخُر فَكاَن ال 

َواَل ٌَْؽتَب بَّْعُضكُم : )-عز وجل-لال هللا 

ٌْتًا ( بَْعًضا أٌَُِحبُّ أََحُدكُْم أَن ٌَؤْكَُل لَْحَم أَِخٌِه َم

: -سبحانه وتعالى-، ولال (ٕٔ)الحجرات:

ُدورُ ) ( ٌَْعلَُم َخابِنَةَ اأْلَْعٌُِن َوَما تُْخِفً الصُّ

هُ ال ٌَنبؽً إنَّ : )-ملسو هيلع هللا ىلص-، ولال النبً (9ٔ)ؼافر:

ٍ أْن تَكُوَن لهُ خابِنَةُ األَْعٌُنِ  ًّ )رواه أبو ( ِلنب

.  داود والنسابً، وصححه األلبانً(

الشجاعة وعزة النفس والموة فً سابعًا: 

الحك، والبذل من النفس والمال والجاه فً 

صلى هللا -سبٌل نصرته، ولد كان النبً 

الناس، وكذا االستعداد أشجع  -علٌه وسلم

لبذل المحبوب وإخراجه ومفارلته ألمر هللا 

-بذلن، ولنا األسوة فً ذلن فً إبراهٌم 

إذ بذل نفسه حتى أُلِمً فً  -علٌه السبلم

النار، وبذل ولده حٌن استعد لذبحه؛ امتثااًل 

.-عز وجل-ألمر هللا  

الوفاء بالعمود والعهود واألمانات  ثامنًا:

واألصدلاء؛ وذلن أن كل  لؤلهل واألرحام

الحموق أمانة لدى اإلنسان؛ فكل معامبلته 

به  -عز وجل-مع َمن حوله وكل ما أمر هللا 

، ومن -عز وجل-فهً من عهد هللا 

األمانات التً أمر أن تإدى إلى أهلها، لال 

ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا : )-سبحانه وتعالى-

سبحانه -، ولال (ٔ)المابدة:( أَْوفُوا بِاْلعُمُودِ 

َ ٌَؤُْمُركُْم أَن تَُإدُّوا اأْلََمانَاِت : )-وتعالى إِنَّ َّللاَّ

.  (8٘)النساء:( إِلَى؟ أَْهِلَها



البر والصلة واإلحسان إلى الخلك، تاسعًا: 

فالبر للوالدٌن وصلة لؤلرحام واإلحسان 

إلى جمٌع المعاملٌن، بل وٌشمل ذلن 

الحٌوانات، كما لال هللا اإلحسان فً معاملة 

َولََضى َربَُّن أاَلَّ تَْعبُُدوا إِالَّ إٌَِّاهُ : )-عز وجل-

ٌِْن إِْحَسانًا ، ولال ربنا (ٖٕ)اإلسراء:( َوبِاْلَواِلَد

ٌْتُْم : )-سبحانه وتعالى- ٌْتُْم إِن تََولَّ فََهْل َعَس

عُوا أَْرَحاَمكُمْ  .  أَن تُْفِسُدوا ِفً اأْلَْرِض َوتُمَّطِ

ُهْم َوأَْعَمى  ُ فَؤََصمَّ أُوَل؟بَِن الَِّذٌَن لَعَنَُهُم َّللاَّ

، واإلحسان لال (ٖٕ-ٕٕ)دمحم:( أَْبَصاَرهُمْ 

َ َكتََب اإلْحساَن على كُّلِ : )-ملسو هيلع هللا ىلص-النبً  إنَّ َّللاَّ

شًٍء، فَِإذا لَتَْلتُْم فؤْحِسنُوا الِمتْلَةَ، وإذا 

َح، َوْلٌُِحدَّ أََحُدكُْم ذَبَْحتُْم فؤْحِسنُوا الذَّبْ 

.  )رواه مسلم(( َشْفَرتَهُ، فَْلٌُِرْح ذَبٌَِحتَهُ 

العدل والتوسط فً شٌم النفس بٌن  عاشًرا:

اإلفراط والتفرٌط؛ فكل األخبلق الَحَسنة 

وسط بٌن طرفٌن؛ كل منهما مذوم، والخٌر 

بٌنهما؛ فالجود وسط بٌن فً التوسط 

التبذٌر والبخل، والشجاعة وسط بٌن 

الجبن والتهور، والحٌاء وسط بٌن الولاحة 

والجرأة المذمومة، وبٌن العجز والمهانة 

والخور والضعؾ، والحلم وسط بٌن 

الؽضب والمهانة، والذل والمسكنة وسموط 

النفس. 

والتواضع والعزة المحمودة وسط بٌن 

المناعة وسط بٌن الكبر والهوان، و

الحرص والتكالب والتنافس على الدنٌا، 

وبٌن الخسة والمهانة، والتضٌٌع وترن 

التنافس على المراتب السامٌة من طاعة 

هللا ومرضاته، والصبر وسط بٌن الجزع 

والهلع والتسخط، وبٌن المسوة والؽلظة 

وتحجر الطبع والفظاظة. 

والرحمة وسط بٌن المسوة والضعؾ 

رن أوامر هللا التً أمر فٌها بؤن والجبن، وت

ال تؤخذ العباد فٌها رأفة فً دٌن هللا، 

وطبللة الوجه والتبسُّم والبِْشر فً وجوه 

البََشر وسط بٌن التعبٌس والتمطٌب 

وتصعٌر الخد تكبًرا وعُْجبًا، وطً البِْشر 

عن البََشر وبٌن االسترسال فً الضحن فً 

ة كل مولؾ، ومع كل أحد حتى تزول الهٌب

والولار.  

ومن الصفات الجمٌلة التً حاز الرسل 

اإلٌثار بالدنٌا،  الكرام لََصب السَّْبك فٌها:

-وممابلة اإلساءة باإلحسان، لال هللا 

َوٌُْإثُِروَن فً اإلٌثار: ) -سبحانه وتعالى

( َعلَى أَنفُِسِهْم َولَْو َكاَن بِِهْم َخَصاَصةٌ 

، ولال فً ممابلة اإلساءة (9)الحشر:

ًَ أَْحَسُن السٌَِّّبَةَ باإلحسان: ) ( اْدفَْع بِالَّتًِ ِه



، وكذلن أًٌضا سرعة العفو (9ٙ)المإمنون:

سبحانه -والصفح ولبول المعذرة، لال 

لَاَل اَل : )-علٌه السبلم-عن ٌوسؾ  -وتعالى

ُ لَكُْم َوهُوَ  ٌْكُُم اْلٌَْوَم ٌَْؽِفُر َّللاَّ أَْرَحُم  تَثِْرٌَب َعلَ

اِحِمٌنَ  ، بعد كل ما فعلوه. (9ٕ)ٌوسؾ:( الرَّ

حبلوة المنطك والمروءة فً اللسان: 

وطٌبه ولٌنه، والمروءة فً الُخلُك: بسعته 

وانشراح الصدر فً معاملة الَخلك، وفً 

المال: ببذله فً موالعه المحمودة شرًعا، 

وفً الجاه: ببذله للمحتاج إلٌه، وهذه 

المروءة من أهم الخصال التً تسبب نجاح 

الدعوة. 

المُرب من  ومن هذه الصفات الحسنة:

الَخْلك حٌث ٌجدونه فً أزماتهم 

ومشاكلهم؛ ٌحمل الَكلَّ وٌكِسب المعلدوم، 

ٌْؾ، وٌعٌن على نوابب الحك،  وٌَْمري الضَّ

أن  -رضً هللا عنها-وبهذا َعِلمْت خدٌجة 

 ٌخزٌه هللا أبًدا؛ بل ذلن ِمن ال -ملسو هيلع هللا ىلص-الرسول 

أدلة نبوته. 

ٌحسن إلى الخادم  -ملسو هيلع هللا ىلص-وكذلن كان  

والمملون؛ فضبًل عن األهل واأللارب 

والجٌران، وٌجالس المساكٌن وٌجٌب 

الدعوة؛ ولو إلى إَهالٍَة َسنَِخة، وٌمشً مع 

األرملة والمسكٌن والٌتٌم فً حوابجهم. 

الناس أن ٌبدأ َمن  ومن عبلمات المرب من

لمٌه بالسبلم، وأن ٌكون خفٌؾ المإنة على 

بل ٌحمل  َمن صحبه؛ ال ٌكلؾ ؼٌره مإنته؛

مإنته ومإنة ؼٌره، وٌحمل َهمَّ المسلمٌن، 

وٌكون حكًٌما لٌنًا، وٌعود المرٌض، وٌشهد 

الجنازة، وٌعطً َمن حرمه، وٌصل َمن 

لطعه، وٌعفو عَمن ظلمه، ال ٌتكبر وال 

تعالى على الخلك، وال ٌبؽً وال ٌحسد وال ٌ

ٌفخر، وال ٌؽش وال ٌتبع الشهوات، وال 

ٌخاصم لنفسه وال ٌعاتب لها، وال ٌماري 

وال ٌجادل إال بالتً هً أحسن، وال 

ٌستمصً حمه، وٌؽضً عن عٌوب َمن 

-أساء إلٌه؛ فضبًل عَمن سواه إال بحك هللا 

، وٌتؽافل عن عثرات األهل -تعالى

ع إشعارهم أنه ال واألصحاب والناس؛ م

ٌعلم لهم عثرة.  

تولٌر الكبٌر  وِمن هذه األخبلق الحسنة:

ورحمة الصؽٌر، وأن ٌؤتً إلى الناس 

بؤفضل مما ٌحب أن ٌؤتوا إلٌه، وٌحسن 

ِعشرة كل َمن عاشره ِمن أم وأب، وبنت 

وابن، وأخت وأخ، ولرٌب وجار، وامرأة 



وصاحب ومملون وكل َمن ٌعامله، وهللا 

لٌه التكبلن. المستعان وع 

اللهم اهدنا ألحسن األخبلق ال ٌهدي 

ألحسنها إال أنت، واصرؾ عنا سٌبها ال 

ٌصرؾ عنها سٌبها إال أنت، اللهم ارزلنا 

رفمة األنبٌاء، وعٌش السعداء، وموت 

الشهداء.  

وصلى هللا على نبٌنا دمحم وسابر النبٌٌن 

والمرسلٌن، وسلم وبارن علٌهم وعلى 

أهلهم وصحبهم وَمن تبعهم بإحسان إلى 

ٌن.  ٌوم الّدِ

  



مظاهر المسوة فً مجتمعاتنا 

( آٌات من المرآن فً ذم ٖ٘)

( ٖٔالمسوة )

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

  هللا، أما بعد؛ 

َ ٌُْحًِ : )-تعالى-فمال هللا  اْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

اأْلَْرَض بَْعَد َمْوتَِها لَْد بٌََّنَّا لَكُُم اْْلٌَاِت لَعَلَّكُْم 

. (7ٔ)الحدٌد:( تَْعِملُونَ 

بٌَّنَّا فً المماالت السابمة: أن المسوة فً 

الملب سبب موته، وأن حٌاته بالعلم 

وباإلرادة لوجه هللا والدار اْلخرة، وكذلن 

حٌاته باألخبلق الحسنة والبُعد عن األخبلق 

السٌبة.  

وفً هذا الممال نستكمل ببٌان أعظم مراتب 

الحٌاة؛ وهً حٌاة الفرح والسرور، ولرة 

بالمرب منه وعظٌم حبه، ودوام العٌن باهلل؛ 

مطالعة الملب ألسمابه وصفاته، وربوبٌته 

ِ : )-تعالى-لال  وألوهٌته، لُْل بِفَْضِل َّللاَّ

ا  ٌٌْر ِممَّ َوبَِرْحَمتِِه فَبِذَِلَن فَْلٌَْفَرُحوا ُهَو َخ

.  (8٘)ٌونس:( ٌَْجَمعُونَ 

وهذا هو دٌن اإلسبلم وحمٌمة اإلٌمان 

فهو فضل هللا ورحمته ومرتبة اإلحسان، 

التً ال ٌسعد إنسان إال بها، وال ٌفرح إال 

-بفوزه بوجود حمابمها فً للبه، لال النبً 

َوأَْسؤَلَُن نَِعًٌما اَل ٌَْنفَُد، (فً دعابه:  -ملسو هيلع هللا ىلص

ٌٍْن اَل تَْنمَِطعُ  ةَ َع )رواه أحمد ( َوأَْسؤَلَُن لُرَّ

، وهو نعٌم الجنة، والنسابً، وصححه األلبانً(

؛ فهً -عز وجل-ولرة العٌن فٌها باهلل 

التً ال تنمطع. 

وإنما صارت الجنة جنة بالمرب منه  

والفوز برضوانه، ولذة النظر إلى وجهه، 

إلى  -فً الدنٌا-وإنما ٌحصل ذلن بالشوق 

فهً  لمابه، ولرة العٌن بعبادته فٌها؛

السبٌل إلى لرة العٌن به وبالنظر إلٌه، 

وسماع كبلمه وسبلمه فً اْلخرة، لال 

ٌْنًِ فًِ : )-ملسو هيلع هللا ىلص-النبً  ةُ َع َوُجِعلَْت لُرَّ

بَلةِ  . )رواه أحمد والنسابً، وصححه األلبانً(( الصَّ

وال حٌاة نافعة لئلنسان دون هذه الحٌاة،  

وال سعادة وال فرح وال سرور دون هذه 

الناس فدار طلب  السعادة وهذا الفرح؛

حول هذه الحٌاة والسعادة، وُحِرَمها 

أكثرهم؛ وسبب حرمانهم: ضعؾ أو فَْمد 

الموة العلمٌة الُمْبِصرة؛ فٌحصل بسبب 

ضعفها أو فمدها الضبلل، وضعؾ الموة 



كة؛ فٌحصل بسبب فمدها  اإلرادٌة المحّرِ

-فً وصؾ النبً  -تعالى-الؽً، لال هللا 

ذَا َهَوى . َما َضلَّ َصاِحبُكُْم َوالنَّْجِم إِ : )-ملسو هيلع هللا ىلص

(؛ فنفى عنه ٕ-ٔ( )النجم:َوَما َؼَوى

-الضبلل؛ لكمال لوته العلمٌة المبصرة 

، ونفى عنه الؽً؛ لكمال لوة إرادته -ملسو هيلع هللا ىلص

دون شهوات  -عز وجل-وتوجهه إلى هللا 

الدنٌا. 

الصراط  -سبحانه وتعالى-ووصؾ هللا 

المستمٌم بؤنه صراط الذٌن أنعم هللا علٌهم 

بموة العلم والبصٌرة، ولوة اإلرادة والمصد 

فمال آمًرا عباده المإمنٌن أن ٌمولوا  إلٌه؛

َراَط اْلُمْستَِمٌَم فً فاتحة الكتاب: ) اْهِدنَا الّصِ

ٌِْر  ٌِْهْم َؼ . ِصَراَط الَِّذٌَن أَْنعَْمَت َعلَ

الٌِّنَ اْلَمؽْ  ٌِْهْم َواَل الضَّ -ٙ)الفاتحة:( ُضوِب َعلَ

7)  .

وبٌَّن لهم أن َمن فَمَد لوة اإلرادة للحك 

فهو ِمن  -مع علمه به-والعمل به 

المؽضوب علٌهم، وعلى رأسهم الٌهود؛ 

لال الذٌن َعِلموا الحك وأبؽضوه وحاربوه، 

ٌْنَاهُُم اْلِكتَاَب عنهم: ) -عز وجل-هللا  الَِّذٌَن آتَ

ٌَْعِرفُونَهُ َكَما ٌَْعِرفُوَن أَْبنَاَءهُْم َوإِنَّ فَِرٌمًا 

( ِمْنُهْم لٌََْكتُُموَن اْلَحكَّ َوهُْم ٌَْعلَُمونَ 

.  (ٙٗٔ)البمرة:

وبٌَّن لهم كذلن أن َمن فمد لوة البصٌرة 

فهو من الضالٌن، وعلى رأسهم النصارى 

ن الذٌن جهلوا الحك  فؤعرضوا عنه وَعمَّ

لُْل ٌَا أَْهَل : )-تعالى-لال هللا جاء به، 

ٌَْر اْلَحّكِ َواَل  اْلِكتَاِب اَل تَْؽلُوا فًِ ِدٌنِكُْم َؼ

تَتَّبِعُوا أَْهَواَء لَْوٍم لَْد َضلُّوا ِمن لَْبُل َوأََضلُّوا 

( َكثًٌِرا َوَضلُّوا َعن َسَواِء السَّبٌِلِ 

.  (77)المابدة:

فؤكَّد ضبللهم عدة مرات فً اْلٌة الكرٌمة، 

وذلن بعد آٌات كفر النصارى من أول لوله 

َ هَُو : )-تعالى- لَمَْد َكفََر الَِّذٌَن لَالُوا إِنَّ َّللاَّ

اْلَمِسٌُح اْبُن َمْرٌََم َولَاَل اْلَمِسٌُح ٌَابَنًِ 

َ َربًِّ َوَربَّكُْم إِنَّهُ َمنْ   إِْسَرابٌَِل اْعبُُدوا َّللاَّ

ٌِْه اْلَجنَّةَ َوَمؤَْواهُ  ُ َعلَ َم َّللاَّ ِ فَمَْد َحرَّ ٌُْشِرْن بِاَّللَّ

النَّاُر َوَما ِللظَّاِلِمٌَن ِمْن أَْنَصاٍر . لَمَْد َكفََر 

َ ثَاِلُث ثبََلثٍَة...  ( اْلٌات الَِّذٌَن لَالُوا إِنَّ َّللاَّ

صلى هللا علٌه -، ولال النبً (7ٖ-7ٕ)المابدة:

ٌْهم والنََّصارى الٌَُهو: )-وسلم ُد َمْؽُضوٌب َعل

لٌ  .  )رواه الترمذي، وصححه األلبانً(( ُضبلَّ

: -رحمه هللا-لال اإلمام ابن المٌم 

"والممصود أن هذه المرتبة من مراتب 

الحٌاة هً أعلى مراتبها؛ ولكن كٌؾ ٌصل 

إلٌها َمن عمله َمْسبً فً ببلد الشهوات، 

مولوؾ على اجتناء اللذات، وسٌرته وأمله 



جارٌة على أسوأ العادات، ودٌنه مستهلن 

بالمعاصً والمخالفات، وهمته والفة مع 

السفلٌات، وعمٌدته ؼٌر متلماة من مشكاة 

النبوات؟! 

فهو فً الشهوات منؽمس، وفً الشبهات 

منتكس، وعن الناصح ُمعرض، وعلى 

المرشد معترض، وعن السراء نابم، وللبه 

د من نفسه،  كل واٍد هابم؛ فً فلو أنه تجرَّ

ورؼب عن مشاركة أبناء جنسه، وخرج 

من ضٌك الجهل إلى فضاء العلم، وِمن 

سجن الهوى إلى ساحة الهدى، ومن 

نجاسة النفس إلى طهارة المدس لََرأى 

الذي نشؤ بنشؤته،  -)أي: العادة(-اإللؾ 

وزاد بزٌادته، ولوي بموته، وَشُرَؾ عند 

ء جنسه بحصوله لًَذى فً عٌن نفسه وأبنا

بصٌرته، وَشًجا فً َحْلك إٌمانه، ومرًضا 

  مترامًٌا إلى هبلكه. 

لد أشرَت إلى حٌاة ؼٌر معهودة فإن لُلَت: 

بٌن أموات األحٌاء، فهل ٌمكنن وصؾ 

طرٌمها ألصل إلى شًء من أذوالها، فمد 

بان لً أن ما نحن فٌه من الحٌاة حٌاة 

فٌه البهابُم  بهٌمٌة، ربما زادت علٌنا

بخلوها عن المنكرات والمنؽصات وسبلمة 

العالبة؟ 

لَعَْمُر هللِا إن اشتٌالن إلى هذه الحٌاة،  للُت:

وطلب علمها ومعرفتها لدلٌل على حٌاتن، 

وأنن لست من جملة األموات؛ فؤول 

طرٌمها: أن تعرؾ هللا، وتهتدي إلٌه طرٌمًا 

ٌوصلن إلٌه، وٌحرق ظلمات الطبع بؤشعة 

ٌرة؛ فٌموم بملبه شاهد من شواهد البص

اْلخرة؛ فٌنجذب إلٌها بكلٌته، وٌزهد فً 

التعلمات الفانٌة، وٌدأب فً تصحٌح 

التوبة، والمٌام بالمؤمورات الظاهرة 

والباطنة، وترن المنهٌات الظاهرة 

والباطنة، ثم ٌموم حارًسا على للبه؛ فبل 

ٌسامحه بخطرة ٌكرهها هللا، وال بخطرة 

فعه؛ فٌصفو بذلن للبه عن فُُضول ال تن

حدٌث النفس وَوْسَواِسها؛ فٌُْفدى ِمن 

أسرها، وٌصٌر طلٌمًا؛ فحٌنبٍذ ٌخلو للبه 

بذكر ربه، ومحبته واإلنابة إلٌه، وٌخرج 

ِمن بٌُوت طبعه ونفسه، إلى فضاء الخلوة 

بربه وذكره؛ فحٌنبٍذ ٌجتمع للبه وخواطره 

وحدٌث نفسه على إرادة ربه، وطلبه 

ٌه. والشوق إل 

-فإذا صدق فً ذلن ُرِزَق محبة الرسول 

فجعله ، واستولت روحانٌته على للبه؛ -ملسو هيلع هللا ىلص

إمامه ومعلمه، وأستاذه وشٌخه ولدوته، 

وهادًٌا  -ملسو هيلع هللا ىلص-كما جعله هللا نبٌه ورسوله 



إلٌه، فٌطاِلع سٌرته ومبادئ أمره، وكٌؾ 

نزول الوحً علٌه، وٌعرؾ صفاته 

بلله، وآدابه فً حركاته وسكونه وأخ

وٌمظته ومنامه، وعبادته ومعاشرته ألهله 

وأصحابه؛ حتى ٌصٌر كؤنه معه من بعض 

أصحابه. 

فإذا َرَسخ للبه فً ذلن فُتِح علٌه بفهم 

بحٌث لو لرأ  الوحً المنزل علٌه من ربه؛

فٌه، وما أُرٌد السورة شاهد للبه ما أُْنِزلَْت 

بها، وحظه المختص به منها ِمن الصفات 

واألخبلق واألفعال المذمومة؛ فٌجتهد فً 

التخلص منها، كما ٌجتهد فً الشفاء ِمن 

المرض المخوؾ، وشاهد حظه من 

الصفات واألفعال الممدوحة؛ فٌجتهد فً 

تكمٌلها وإتمامها. 

فإذا تمكن ِمن ذلن انفتح فً للبه عٌٌن 

؛ حتى -هلالج لج-بها صفات الرب أخرى، ٌشاهد 

تصٌر لملبه بمنزلة الَمْربً لعٌنه؛ فٌشهد 

فوق خلمه، واستواَءه  -سبحانه-علو الرب 

على عرشه، ونزول األمر ِمن عنده بتدبٌر 

مملكته، وتكلٌمه بالوحً، وتكلٌمه لعبده 

جبرٌل به، وإرساله إلى َمن ٌشاء بما 

ٌشاء، وصعود األمور إلٌه، وعرضها 

علٌه. 

فٌشاهد للبه ربًّا لاهًرا فوق عباده، آمًرا 

ناهًٌا، باعثًا لرسله، ُمنزاًل لكتبه، معبوًدا 

مطاًعا، ال شرٌن له، وال مثٌل، وال َعْدل 

له، لٌس ألحٍد معه ِمن األمر شًء؛ بل 

لابًما  -سبحانه-األمر كله له؛ فٌشهد ربه 

بالملن والتدبٌر، فبل حركة وال سكون، وال 

وال عطاء وال منع، وال لبض نفع وال ضر، 

وال بسط إال بمدرته وتدبٌره؛ فٌشهد لٌام 

بنفسه،  -سبحانه-الكون كله به، ولٌامه 

فهو المابم بنفسه، الممٌم لكل ما سواه" 

. )مدراج السالكٌن البن المٌم(

  .-إن شاء هللا-وللكبلم بمٌة 

  



مظاهر المسوة فً مجتمعاتنا 

( آٌات من المرآن فً ذم ٗ٘)

( ٕٖالمسوة )

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

  هللا، أما بعد؛ 

ٌَؤِْن ِللَِّذٌَن آَمنُوا أَْن أَلَْم : )-تعالى-فمال هللا 

ِ َوَما نََزَل ِمَن اْلَحّكِ  تَْخَشَع لُلُوبُُهْم ِلِذْكِر َّللاَّ

َواَل ٌَكُونُوا َكالَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن لَبْلُ 

ٌِْهُم اأْلََمُد فَمََسْت لُلُوبُُهْم َوَكثٌٌِر  فََطاَل َعلَ

 َ  ٌُْحًِ اأْلَْرَض ِمْنُهْم فَاِسمُوَن . اْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

( بَْعَد َمْوتَِها لَْد بٌََّنَّا لَكُُم اْْلٌَاِت لَعَلَّكُْم تَْعِملُونَ 

. (7ٔ-ٙٔ)الحدٌد:

فً حٌاة  -رحمه هللا-لال اإلمام ابن المٌم 

الفرح والسرور بعد أن بٌَّن أن طرٌمها ٌبدأ 

بمعرفة هللا، وحصول شواهد اْلخرة فً 

والزهد فً الدنٌا والتوبة، وفعل الملب، 

المؤمورات الظاهرة والباطنة، وترن 

المنهٌات الظاهرة والباطنة، وحب الرسول 

ومطالعة سنته وسٌرته، وفهم المرآن  -ملسو هيلع هللا ىلص-

وتدبره والعمل بما فٌه، ومشاهدة صفات 

كؤنه ٌراها.  -عز وجل-هللا  

لن؛ "فإذا رسخ للبُه فً ذ :-رحمه هللا-لال 

َحة لجمٌع صفات  شهد الصفة الُمَصّحِ

الكمال؛ وهً الحٌاة التً كمالها ٌستلزم 

كمال السمع والبصر، والمدرة واإلرادة، 

عز -والكبلم، وسابر صفات الكمال هلل 

، وصفة المٌُّومٌة الصحٌحة -وجل

َحة لجمٌع األفعال، فالحً المٌوم:  الُمَصّحِ

 َمن له كل صفة كمال، وهو الفعَّال لما

ٌرٌد. 

فإذا رسخ للبه فً ذلن: فُتِح له مشهد 

معه،  -سبحانه-المرب والمعٌِّة؛ فٌشهده 

ؼٌر ؼابب عنه، لرٌبًا ؼٌر بعٌد؛ مع كونه 

فوق سماواته على عرشه، بابنًا من خلمه، 

لابًما بالصنع والتدبٌر، والخلك واألمر؛ 

فٌحصل له مع التعظٌم واإلجبلل األنُس 

د أن كان بهذه الصفة؛ فٌؤنس به بع

مستوحًشا، وٌموى به بعد أن كان ضعٌفًا، 

وٌفرح به بعد أن كان حزٌنًا، وٌجد بعد أن 

َوَما كان فالًدا؛ فحٌنبٍذ ٌجد طعم لوله: )

ًَّ بِالنََّوافِِل َحتَّى أُِحبَّهُ،  ُب إِلَ ٌََزاُل َعْبِدي ٌَتَمَرَّ

، فَِإذَا أَْحبَْبتُهُ: كُْنُت َسْمعَهُ الَِّذي ٌَْسَمُع بِهِ 

َوبََصَرهُ الَِّذي ٌُْبِصُر بِِه، َوٌََدهُ الَّتًِ ٌَْبِطُش 

بَِها، َوِرْجلَهُ الَّتًِ ٌَْمِشً بَِها، َوإِْن َسؤَلَنًِ 



)رواه ( أَلُْعِطٌَنَّهُ، َولَبِِن اْستَعَاذَنًِ أَلُِعٌذَنَّهُ 

. البخاري(

فؤطٌب الحٌاة على اإلطبلق حٌاة هذا العبد؛ 

محب محبوب، متمرب إلى ربه، وربُّه فإنه 

ِلفَْرِط -لرٌب منه، لد صار له حبٌبُه 

استٌبلبه على للبه، ولَْهِجه بذكره، وعكوؾ 

بمنزلة سمعه وبصره  -همته على مرضاته

وٌده ورجله، وهذه آالت إدراكه وعمله 

وسعٌه، فإن َسِمع َسِمع بحبٌبه، وإن أْبَصر 

ِإْن مشى أْبصر به، وإِْن بََطش َبَطش به، و

مشى به. 

فإن َصعَُب علٌن فَْهُم هذا المعنى، وكون 

المحب الكامل المحبة ٌسمع وٌبصر، 

وٌبطش، وٌمشً بمحبوبه، وذاتُه ؼاببةٌ 

عنه؛ فاْضرب عنه صفًحا، وَخّلِ هذا الشؤن 

ألهله. 

فِإنَّ السالن إلى ربه ال تزال همتُه عاكفة 

استفراغ الملب فً صدق  على أمرٌن:

الحب، وبذل الجهد فً امتثال األمر، فبل 

ٌزال كذلن حتى ٌبدو على سره شواهد 

معرفته، وآثار صفاته وأسمابه، ولكن 

ٌتوارى عنه ذلن أحٌانًا، وٌبدو أحٌانًا، ٌبدو 

من عٌن الجود، وٌتوارى بحكم الفَتْرة 

)أي: الفتور(، والفترات أمر الزم للعبد، 

ة فَتْرة،  فكل عامل له ة، ولكل ِشرَّ ِشرَّ

فؤعبلها فترة الوحً؛ وهً لؤلنبٌاء، وفترة 

الحال الخاص للعارفٌن، وفترة الهمة 

للمرٌدٌن، وفترة العمل للعابدٌن، وفً هذه 

الفترات أنواع من الحكمة والرحمة، 

فات اإللهٌة، وتعرٌؾ لدر النعمة،  والتعرُّ

وتجدٌد الشوق إلٌها، ومحض التواجد 

وؼٌر ذلن.إلٌها،  

وال تزال تلن الشواهد تتكرر وتتزاٌد، حتى 

تستمر، وٌنصبػ بها للبه، وتصٌر الفترة 

ؼٌر لاطعة له؛ بل تكون نعمة علٌه، 

وراحة له، وتروًٌحا وتنفًٌسا عنه. 

ةُ الُمحب إذا تعلمت روُحه بحبٌبه،  فَِهمَّ

عاكفًا على مزٌد محبته، وأسباب لوتها؛ 

ى منه إلى فهو ٌعمل على هذا، ثم ٌترل

طلب محبة حبٌبه له، فٌعمل على حصول 

ذلن، وال ٌُْعَدُم الطلب األول، وال ٌفارله 

البتة؛ بل ٌندرج فً هذا الطلب الثانً )أي: 

محبة هللا لعبده ٌندرج فٌها محبة العبد 

لربه(، فتتعلك همته باألمرٌن جمٌعًا، فإنه 

كُْنُت َسْمعَهُ الَِّذي إنما ٌحصل له منزلة: )

( بهذا ُع بِِه، َوبََصَرُه الَِّذي ٌُْبِصُر بِهِ ٌَْسمَ 

األمر الثانً، وهو كونه محبوبًا لحبٌبه، 



فَِإذَا أَْحبَْبتُهُ كُْنُت كما لال فً الحدٌث: )

( إلخ، فهو ٌتمرب إلى ربه حفًظا َسْمعَهُ 

لمحبته له، واستدعاء لمحبة ربه له. 

فحٌنبٍذ ٌشد مبزر الجد فً طلب محبة 

اع التمرب إلٌه؛ فملبه: حبٌبه له بؤنو

للمحبة واإلنابة، والتوكل والخوؾ 

والرجاء، ولسانه: للذكر وتبلوة كبلم 

حبٌبه، وجوارحه: للطاعات؛ فهو ال ٌفتر 

عن التمرب ِمن حبٌبه. 

وهذا هو السٌر الُمْفضً إلى هذه الؽاٌة 

التً ال تُنَال إال به، وال ٌُتَوصل إلٌها إال من 

، وحٌنبٍذ تُْجَمع له هذا الباب، وهذه الطرٌك

فً سٌره جمٌع متفرلات السلون من 

الحضور والهٌبة، والمرالبة، ونفً 

)أي: خواطر السوء، والتخلص -الخواطر 

)أي: تخلٌته من -وتخلٌة الباطن  -منها(

.- شواؼل الدنٌا وتفرٌؽه لعبادة هللا وحده(

فإن المحب ٌشرع أواًل فً التمربات 

التمرب، ثم  باألعمال الظاهرة، وهً ظاهر

ٌترلى من ذلن إلى حال التمرب، وهو 

االنجذاب إلى حبٌبه بكلٌته؛ بروحه وللبه 

وعمله وبدنه، ثم ٌترلى من ذلن إلى حال 

اإلحسان؛ فٌعبد هللا كؤنه ٌراه؛ فٌتمرب إلٌه 

حٌنبٍذ من باطنه بؤعمال الملوب؛ من 

المحبة واإلنابة، والتعظٌم واإلجبلل 

ِمن باطنه الجود والخشٌة؛ فٌنبعث حٌنبٍذ 

ببذل الروح، والجود فً محبة حبٌبه ببل 

تكلؾ، فٌجود بروحه ونفسه، وأنفاسه 

وإرادته، وأعماله لحبٌبه حااًل ال تكلفًا، فإذا 

وجد المحب ذلن فمد َظفَر بحال التمرب 

وسره وباطنه، وإن لم ٌجده فهو ٌتمرب 

بلسانه وبدنه وظاهره فمط، فلٌدم على 

ب باألذكار واألعمال ذلن، ولٌتكلؾ التمر

على الدوام، فعساه أن ٌحظى بحال المرب. 

ووراء هذا المرب الباطن أمر آخر أًٌضا، 

وهو شًء ال ٌُعَبَّر عنه بؤحسن من عبارة 

عن هذا المعنى،  -ملسو هيلع هللا ىلص-ألرب الخلك إلى هللا 

: -تبارن وتعالى-حٌث ٌمول حاكًٌا عن ربه 

َب َعْبِدي مِ ) ْبُت ِمْنهُ إِذَا تَمَرَّ نًِّ ِشْبًرا، تَمَرَّ

ْبُت ِمْنهُ  َب ِمنًِّ ِذَراًعا، تَمَرَّ ِذَراًعا، َوإِذَا تَمَرَّ

ٌْتُهُ  -أَْو بُوًعا  -بَاًعا  َ َوإِذَا أَتَانًِ ٌَْمِشً، أَت

، فٌجد هذا المحب فً )متفك علٌه(( َهْرَولَةً 

باطنه ذوق معنى هذا الحدٌث ذولًا حمٌمًٌّا. 

مراتب المرب ثبلثة، ونبَّه بها فذكر ِمن 

على ما دونها وما فولها؛ فذكر تمرب العبد 

إلى العبد  -سبحانه-إلٌه بالشبر، وتمربُه 

فإذا ذاق العبد حمٌمة هذا التمرب  ذراًعا،



انتمل منه إلى تمرب الذراع، فٌجد ذوق 

تمرب الرب إلٌه باًعا؛ فإذا ذاق حبلوة هذا 

إلى ربه؛  المرب الثانً أسرع المشً حٌنبذٍ 

فٌذوق حبلوة إتٌانه إلٌه هرولة، وهاهنا 

منتهى الحدٌث، ُمنبًها على أنه إذا هرول 

عبده إلٌه كان لرب حبٌبه منه فوق هرولة 

العبد إلٌه، فإما أن ٌكون لد أمسن عن ذلن 

لعظٌم شاهد الجزاء، أو ألنه ٌدخل فً 

الجزاء الذي لم تسمع به أذن، ولم ٌخطر 

الًة له على المراتب على للب بشر، أو إح

المتمدمة، فكؤنه لٌل له: "ولس على هذا"؛ 

فعلى لدر ما تبذل منن ُمتمربًا إلى ربن؛ 

)وهذا هو -ٌتمرب إلٌن ربن بؤكثر منه 

، وعلى هذا؛ -الصحٌح فً معنى الحدٌث(

ب المذكور فً مراتبه؛ أي:  فبلزم هذا التمرُّ

ب إلى حبٌبه بروحه وجمٌع لواه،  َمن تمرَّ

ب الربُّ منه وإرادته ، وألواله وأعماله؛ تمرَّ

بنفسه فً ممابلة تمرب عبده  -سبحانه-

إلٌه. 

ولٌس المرب فً هذه المراتب كلها لرب 

مسافة حسٌة وال مماسة؛ بل هو لرب 

فوق سماواته على  -تعالى-حمٌمً، والربُّ 

عرشه، والعبد فً األرض، وهذا الموضع 

هو سر السلون، وحمٌمة العبودٌة، وهو 

نى الوصول الذي ٌدندن حوله الموم، مع

وِمبَلُن هذا األمر هو لصد التمرب أواًل، ثم 

التمرب ثانًٌا، ثم حال المرب ثالثًا، وهو 

االنبعاث بالكلٌة إلى الحبٌب. 

أن تفنى بمراده عن وحمٌمة هذا االنبعاث: 

هوان، وبما منه عن حظن؛ بل ٌصٌر ذلن 

هو مجموع حظن ومرادن، ولد عرفت أن 

َمن تمرب إلى حبٌبه بشًء من األشٌاء 

ُجوِزي على ذلن بمرٍب هو أضعافه، 

ب العبد  وعرفت أن أعلى أنواع التمرب تمرُّ

بجملته بظاهره وباطنه وبوجوده إلى 

حبٌبه، فمن فعل ذلن فمد تمرب بكله، ولم 

تبَك منه بمٌة لؽٌر حبٌبه، كما لٌل: 

اَل َكاَن َمْن ِلِسَواَن فٌِِه 

ٌِْه العُذَّلُ                بَِمٌَّةٌ   ٌَِجُد السَّبٌَِل بَِها إِلَ

ُب إلٌه باألعمال ٌُعَطى  وإذا كان الُمتمّرِ

َب به؛ فما الظن  أضعاؾ أضعاؾ ما تَمرَّ

بَمن أُعطً حال التمرِب وذولَه ووْجَده؟ فما 

ب إلٌه بروحه وجمٌع إرادته  الظن بَمن تمرَّ

وهمته وألواله وأعماله؟ 

اد لحبٌبه بنفسه؛ فإنه وعلى هذا فكما ج

-أهل أن ٌَُجاد علٌه، بؤن ٌكون ربه 

هو حظه ونصٌبه؛ عوًضا عن كل  -سبحانه



شًء جزاًء وفالًا، فإن الجزاء من جنس 

العمل، وشواهد هذا كثٌرة: 

َ ٌَْجعَْل : )-تعالى-منها: لوله  َوَمْن ٌَتَِّك َّللاَّ

ٌُْث اَل ٌَْحتَ  ِسُب لَهُ َمْخَرًجا . َوٌَْرُزْلهُ ِمْن َح

ِ فَُهَو َحْسبُهُ  -ٕ)الطبلق:( َوَمْن ٌَتََوكَّْل َعلَى َّللاَّ

ق بٌن الجزاءٌن كما ترى، وجعل (ٖ ، ففرَّ

حسبه  -سبحانه-جزاء المتوكل علٌه كونه 

وكافٌه. 

ومنها: أن الشهٌد لما بذل حٌاته هلل أعاضه 

حٌاة أكمل منها عنده فً  -سبحانه-هللا 

َمَحّلِ لُْربِِه وكرامته. 

ومنها: أن َمن بذل هلل شٌبًا أعاضه هللا 

خًٌرا منه. 

فَاْذكُُرونًِ أَْذكُْركُْم : )-تعالى-ومنها: لوله 

. (ٕ٘ٔ)البمرة:( َواْشكُُروا ِلً َواَل تَْكفُُرونِ 

فَِإْن ومنها: لوله فً الحدٌث المدسً: )

ذََكَرنًِ فًِ نَْفِسِه ذََكْرتُهُ ِفً نَْفِسً، َوإِْن 

ٌٍْر ِمْنُهمْ ذََكَرنًِ فًِ مَ  ( ئَلٍ ذََكْرتُهُ ِفً َمئَلٍ َخ

. )متفك علٌه(

َب ِمنًِّ ِشْبًرا، ومنها: لوله: ) َوإِْن تَمَرَّ

ٌِْه ِذَراًعا ْبُت إِلَ . )متفك علٌه(( تَمَرَّ

فالعبد ال ٌزال رابًحا على ربه أفضل مما 

ب بملبه وروحه وعمله  لدم له، وهذا الُمتمّرِ

به ما الناس فٌه ٌفتح علٌه ربُّه بحٌاة ال تش

من أنواع الحٌاة؛ بل حٌاة َمن لٌس كذلن 

بالنسبة إلى حٌاته؛ كحٌاة الجنٌن فً بطن 

األم بالنسبة إلى حٌاة أهل الدنٌا ولذتهم 

فٌها؛ بل أعظم من ذلن. 

فهذا نموذج من بٌان شرؾ هذه الحٌاة 

كان علم هذا ٌوجب لصاحبه وفضلها، وإن 

حٌاة طٌبة؛ فكٌؾ إن انصبػ الملب به، 

وصار حااًل مبلزًما لذاته؟ فاهلل المستعان. 

فهذه الحٌاة: هً حٌاة الدنٌا ونعٌمها فً 

الحمٌمة؛ فَمن فمدها ففمده لحٌاته الطبٌعٌة 

أولى به، فبل عٌش إال عٌش المحبٌن الذٌن 

ْت أعٌنهم بحبٌبهم، وسكنت نفوسه م لَرَّ

إلٌه، واطمؤنت للوبهم به، واستؤنسوا 

بمربه، وتنعموا بحبه، ففً الملب فالة ال 

ٌسدها إال محبة هللا واإللبال علٌه واإلنابة 

إلٌه، وال ٌُلَمُّ شعثُه بؽٌر ذلن البتة، وَمن لم 

ٌظفر بذلن؛ فحٌاته كلها هموم وؼموم، 

وآالم وحسرات، فإنه إن كان ذا همة عالٌة 

الدنٌا حسرات، فإن تمطعت نفسه على 

همته ال ترضى فٌها بالدون، وإن كان 

َمهٌنًا خسًٌسا؛ فعٌشه كعٌش أخس 



الحٌوانات، فبل تمر العٌون إال بمحبة 

الحبٌب األول. 

ٌُْث ِشبَْت ِمَن  نَمِّْل فَُإاَدَن َح

َمـا الــُحــبُّ إاِلَّ                    الَهَوى

لِ   ِلـلـَحــبِـٌـِب اأْلَوَّ

َمــــْنِزٍل فًِ اأْلَْرِض  َكـــــمْ 

الـفَـتَــى َوَحنٌِنُهُ أَبًَدا                   ٌَــؤْلَفُهُ 

ِل َمْنــِزلِ   أِلَوَّ

.-رحمه هللا-انتهى كبلم ابن المٌم  

  



مظاهر المسوة فً مجتمعاتنا 

دٌث فً ذّمِ المَْسوة ( أحا٘٘)

ْفك  والعُْنؾ والِؽْلَظة، وَمْدح الّرِ

ٌْن  واللَّ

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

  هللا، أما بعد؛ 

فمد روى البخاري ومسلم فً صحٌحٌهما 

لال:  -رضً هللا عنه-عن أبً مسعود 

 ًُّ ٌِْه َوَسلَّمَ -أََشاَر النَّبِ بٌَِِدِه  -َصلَّى هللاُ َعلَ

ٌْنِ -اإِلٌَماُن َها هُنَا نَْحَو الٌََمِن: ) تَ أاَلَ  -َمرَّ

اِدٌَن  -َوإِنَّ المَْسَوةَ َوِؼلََظ المُلُوِب فًِ الفَدَّ

ٌَْطانِ  ٌُْث ٌَْطلُُع لَْرنَا الشَّ  (. َربٌِعَةَ َوُمَضرَ  -َح

َوإنَّ المَْسَوةَ وِؼلََظ وفً رواٌة لمسلم: )

المُلُوِب فً الفَّداِدٌَن، ِعْنَد أُُصوِل أْذنابِ 

ٌْطاِن فً َربٌِعَةَ،  ٌُْث ٌَْطلُُع لَْرنا الشَّ اإلبِِل، َح

َجاَء أْهُل الٌََمِن، (، وفً رواٌة له: )وُمَضرَ 

ٍن، هُْم أَرقُّ أْفبَِدةً؛ اإلٌماُن ٌَماٍن، واْلِفْمهُ ٌَما

َرأُْس الكُْفِر (، وفً رواٌة: )واْلِحْكَمةُ ٌَمانٌَِةٌ 

نَْحَو الَمْشِرِق، واْلفَْخُر واْلُخٌَبلُء فً أْهِل 

ٌِْل واإِلبِِل الفَّداِدٌَن؛ أْهِل الَوبَِر،  الَخ

(. والسَِّكٌنَةُ فً أْهِل الؽَنَمِ 

ٌَماٍن، واْلكُْفُر لِبََل اإِلٌماُن وفً رواٌة: )

الَمْشِرِق، والسَِّكٌنَةُ فً أْهِل الؽَنَِم، واْلفَْخُر 

ٌِْل واْلَوبَرِ  ٌاُء فً الفَّداِدٌَن أْهِل الَخ (، والّرِ

ِؼلَُظ المُلُوِب واْلَجفاُء فً وفً رواٌة: )

(. الَمْشِرِق، واإِلٌماُن فً أْهِل الِحجازِ 

ه لال الشٌخ أبو عمرو بن الصبلح )رحم

هللا تعالى، بعد أن ذََكَر لَْوَل أبً عبٌد أن 

المراد بذلن األنصار؛ ألنهم ٌمانون فً 

األصل؛ فَنَسب اإلٌمان إلٌهم؛ لكونهم 

وَمن سلن -"ولو جمع أبو عبٌد  أنصاره(:

طرق الحدٌث بؤلفاظه، كما جمعها  -سبٌله

مسلم وؼٌره، وتؤملوها؛ لصاروا إلى ؼٌر 

هر، ولمضوا بؤن ما ذكروه، ولما تركوا الظا

المراد الٌمن وأهل الٌمن، على ما هو 

المفهوم من إطبلق ذلن؛ إذ ِمن ألفاظه: 

"أَتاكُْم أْهُل الٌََمِن"، واألنصار من جملة 

)ٌعنً: -المخاطبٌن بذلن، فهم إذًا ؼٌرهم 

.-أعمَّ منهم( 

(، وإنما َجاَء أْهُل الٌََمنِ : )-ملسو هيلع هللا ىلص-وكذلن لوله 

صلى هللا -ؼٌر األنصار، ثم إنه  جاء حٌنبذٍ 

وصفهم بما ٌمضً بكمال  -علٌه وسلم

(، اإِلٌماُن ٌَمانٍ إٌمانهم، وَرتَّب علٌه لوله: )

فكان ذلن إشارة لئلٌمان إلى َمن أتاهم ِمن 

أهل الٌمن؛ ال إلى مكة والمدٌنة. 



إجراء الكبلم على َظاِهِره وال مانع ِمن 

وَحْمِله على أهل الٌمن حمٌمة؛ ألن َمن 

اتََّصؾ بشًء، ولَِوي لٌامه به وتؤكد 

نُسب ذلن الشًء إلٌه؛  اضطبلعه منه؛

إشعاًرا بتمٌزه به، وكمال حاله فٌه، وهكذا 

كان حال أهل الٌمن حٌنبٍذ فً اإلٌمان، 

-وحال الوافدٌن منهم فً حٌاة رسول هللا 

وفً أعماب موته: كؤوٌس المرنً،  -ملسو هيلع هللا ىلص

 -رضً هللا عنهما-وأبً مسلم الخوالنً 

وأشباههما مَمن أسلم للبه ولوي إٌمانه؛ 

فكانت نسبة اإلٌمان إلٌهم لذلن إشعاًرا 

بكمال إٌمانهم، من ؼٌر أن ٌكون فً ذلن 

نفً له عن ؼٌرهم، فبل منافاة بٌنه وبٌن 

(. َواإِلٌماُن فً أْهِل الِحجازِ : )-ملسو هيلع هللا ىلص-لوله 

ثم إن المراد بذلن الموجودون منهم حٌنبٍذ؛ 

فإن اللفظ ال  ال كل أهل الٌمن فً كل زمان؛

ٌمتضٌه، هذا هو الحك فً ذلن، ونشكر هللا 

على هداٌتنا له، وهللا أعلم. -سبحانه- 

لال: وأما ما ذُِكر ِمن الفمه والحكمة؛ 

لفهم فً الدٌن، فالفمه هنا: هو عبارة عن ا

واصطلح بعد ذلن الفمهاء وأصحاب 

األصول، على تخصٌص الفمه بإدران 

األحكام الشرعٌة العملٌة باالستدالل على 

أعٌانها. 

ففٌها ألوال كثٌرة مضطربة،  وأما الحكمة:

لد التصر كلٌّ ِمن لابلٌها على بعض صفات 

الحكمة، ولد صفا لنا منها؛ أن الحكمة: 

متصؾ باإلحكام، عبارة عن العلم ال

-تبارن وتعالى-المشتمل على المعرفة باهلل 

، المصحوب بنفاذ البصٌرة، وتهذٌب 

النفس، وتحمٌك الحك والعمل به، والصد 

عن اتباع الهوى والباطل، والحكٌم َمن له 

ذلن. 

ولال أبو بكر بن درٌد: كل كلمة وعظتن 

فً آخرتن، أو دعتن إلى مكرمة، أو نهتن 

ة وُحْكم، ومنه لول عن لبٌح؛ فهً حكم

ْعِر ِحْكَمةً : )-ملسو هيلع هللا ىلص-النبً  )رواه ( إنَّ ِمن الّشِ

( ِحَكًما، وجاء فً بعض الرواٌات )البخاري(

)رواه أبو داود والترمذي، ولال األلبانً: "حسن 

. وهللا أعلم. صحٌح"(

(، هُْم أْلٌَُن لُلُوبًا وأََرقُّ أْفبَِدةً : )-ملسو هيلع هللا ىلص-ولوله 

فالمشهور أن الفإاد هو الملب؛ فعلى هذا 

ٌكون لد كرر ذكر الملب مرتٌن بلفظٌن، 

وهو أولى من تكرٌره بلفٍظ واحٍد.  

ولٌل: الفإاد ؼٌر الملب، وهو عٌن الملب. 

ولٌل: الفإاد باطن الملب. ولٌل: هو ؼشاء 

الملب. 



لٌن والضعؾ؛ وأما وصفها بالرلة وال

أنها ذات خشٌة واستكانة، سرٌعة  فمعناه:

االستجابة والتؤثر بموارع التذكٌر، سالمة 

ِمن الِؽلَظ والشدة والمسوة؛ التً َوَصؾ 

بها للوب اْلخرٌن. 

ٌْنَ وأما لوله: ) اِد ( بتشدٌد الدال، فًِ الفَدَّ

لال األصمعً: وهو ِمن الفَِدٌد؛ وهو 

الشدٌد؛ فهم الذٌن تعلو أصواتهم الصوت 

فً إبلهم وخٌلهم، وحروثهم، ونحو ذلن. 

ولال أبو عبٌدة َمْعَمر بن الُمثَنَّى: هم 

المكثرون من اإلبل؛ الذي ٌملن أحدهم 

المابتٌن منها إلى األلؾ، وهللا أعلم. 

إنَّ المَْسَوةَ فً الفَّداِدٌَن، ِعْنَد ولوله: )

اه: الذٌن لهم َجلَبَة ( معنأُُصوِل أْذناِب اإلبِلِ 

وصٌاح عند سولهم لها. 

ٌْطاِن فً : )-ملسو هيلع هللا ىلص-ولوله  ٌُْث ٌَْطلُُع لَْرنا الشَّ َح

(: ربٌعة ومضر بدل من َربٌِعَةَ، وُمَضرَ 

الفدَّادٌن. 

ٌْطانِ وأما ) (: جانب رأسه. ولٌل: لَْرنا الشَّ

هما جمعاه اللذان ٌؽرٌهما بإضبلل الناس. 

من الكفار. ولٌل: شٌعتاه 

والمراد بذلن: اختصاص المشرق بمزٌٍد 

ِمن تسلط الشٌطان وِمن الكفر، كما لال فً 

(، َرأُْس الكُْفِر َنْحَو الَمْشِرقِ الحدٌث اْلخر: )

)ٌعنً: -؛ حٌث -ملسو هيلع هللا ىلص-وكان ذلن فً عهده 

مسٌلمة الكذاب والمرتدٌن ِمن أهل الٌمامة 

الدجال من لال: وٌكون حٌن ٌخرج  -ونجد(

المشرق، وهو فٌما بٌن ذلن منشؤ الفتن 

العظٌمة، ومثار الكفرة الترن الؽاشمة 

العاتٌة، الشدٌدة البؤس )ٌعنً: التتار حال 

-كفرهم، وكان ذلن فً زمن أبً عمرو 

(.-رحمه هللا تعالى 

( فالفخر واْلفَْخُر واْلُخٌَبلءُ : )-ملسو هيلع هللا ىلص-وأما لوله 

هو: االفتخار، وَعدُّ المآثر المدٌمة تعظًٌما، 

والخٌبلء: الِكْبر واحتمار الناس. 

ٌِْل واإِلبِِل الفَّداِدٌَن؛ وأما لوله: ) أْهِل الَخ

وإن كان من اإلبل -( فالوبر: أْهِل الَوبَرِ 

فبل ٌمتنع أن ٌكون لد وصفهم  -دون الخٌل

بكونهم جامعٌن بٌن الخٌل واإلبل والوبر. 

( والسَِّكٌنَةُ فً أْهِل الؽَنَمِ : )-ملسو هيلع هللا ىلص-وأما لوله 

أي: الطمؤنٌنة والسكون؛ على خبلؾ ما 

)هذا آخر ما ذكره أبو ذكره من صفة الفدَّادٌن" 

عمرو بن الصبلح، نمبًل ِمن شرح النووي على صحٌح 

. مسلم(



ولٌس الممصود ذمَّ كّلِ المشارلة، وإنما 

صلى هللا علٌه -فً زمنه كما ذكر؛ كان ذلن 

؛ حٌث كان الؽبلظ الملوب الذٌن ال -وسلم

وخرج منهم بعد ذلن  ٌفمهون من أهل نجد،

ال من لِبَل المشرق،  مسٌلمة الكذاب، والَّدجَّ

وٌؤجوج ومؤجوج كذلن ٌخرجون من جهة 

ز المشرق، وٌنزلون إلى األرض؛  ولذا َحرَّ

صلى هللا -هللا عباده المإمنٌن مع عٌسى 

فً جبل الطور فً الؽرب  -علٌه وسلم

بعًٌدا عن مخرج ٌؤجوج ومؤجوج. 

ولد حاول بعض المؽرضٌن االستدالل بهذه 

األحادٌث على ذّمِ دعوة الشٌخ دمحم بن عبد 

؛ ألنها ظهرت بنجد، -رحمه هللا-الوهاب 

لُّ َمن كان فلٌس ك وهذا من الباطل ببل شن؛

-ِمن جهة المشرق مذموًما؛ فالبخاري 

من جهة المشرق، ومسلم من  -رحمه هللا

جهة المشرق، وكم من أهل الخٌر كانوا فً 

جهة المشرق، وإنما العبرة بوجود الصفات 

والؽلظة، ولد كانت صفة المسوة فً أهل 

، وكثًٌرا بعدها.-ملسو هيلع هللا ىلص-نجد فً زمن النبً  

"إنما ذم هإالء  :-رحمه هللا-ابً ولال الخط

الشتؽالهم بمعالجة ما هم علٌه من أمور 

دنٌاهم وتلهٌهم عن اْلخرة، وتكون منها 

.  )عمدة الماري للعٌنً(لساوة الملب" 

رضً -وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص 

صلى هللا -لال عن صفة النبً  -هللا عنهما

ِ إِنَّهُ لََمْوُصو-علٌه وسلم ٌؾ فًِ : "َوَّللاَّ

ٌَا أٌََُّها التَّْوَراِة بِبَْعِض ِصفَتِِه فًِ المُْرآِن: )

ًرا َونَِذًٌرا ًُّ إِنَّا أَْرَسْلنَاَن َشاِهًدا َوُمبَّشِ ( النَّبِ

ٌٌَِّن، أَْنَت َعْبِدي (٘ٗ)األحزاب: ، َوِحْرًزا ِلؤْلُّمِ

ٌَْس بِفَّظٍ َوالَ  َل لَ تَُن المتََوّكِ ٌْ َوَرسُوِلً، َسمَّ

. )رواه البخاري( َؼِلٌٍظ "

"والمعنى لٌس  :-رحمه هللا-لال الماري 

بسٌا الخلك أو المول. وال ؼلٌظ أي: ضخم 

كرٌه الخلك أو سٌا الفعل، أو ؼلٌظ الملب 

َولَْو كُْنَت : )-تعالى-وهو األظهر؛ لموله 

فَظًّا َؼِلٌَظ المَْلِب اَلْنفَضُّوا ِمْن َحْوِلَن فَاْعُؾ 

( َواستَْؽِفْر لَُهم َوشاِوْرهُم ِفً األَْمرِ َعنُهم 

. (9٘ٔ)آل عمران:

(: أي: شدٌده َولَو كُنَت فَظًّا َؼلٌَظ المَلبِ )

ولاسٌه، فٌَُناِسب حٌنبٍذ أن ٌكون الفَظُّ 

معناه: بذاذة اللسان، ففٌه إٌماء إلى طهارة 

عضوٌه الكرٌمٌن ِمن دنس الطبع، ووسخ 

هوى النفس الذمٌمٌن. ولد لال الكلبً: فَظًّا 

)انتهى ِمن فً المول، ؼلٌظ الملب فً الفعل" 

. "مرلاة المفاتٌح شرح مشكاة المصابٌح"(



(  :-رحمه هللا-ولال المناوي  ")لٌس بفَّظٍ

أي: شدٌد، وال لاسً الملب على المإمنٌن. 

ٌٍْظ( أي: سٌا"  )التٌسٌر بشرح الجامع )وال َؼِل

. الصؽٌر(

أنَّ َرُجبًل  -رضً هللا عنه-وعن أبً هرٌرة 

لَسَوَة لَلبِه، فمال  -ملسو هيلع هللا ىلص-َشكا إلى رسوِل هللِا 

إْن أَردَت أْن ٌَلٌَن لَلبَُن؛ فؤَطِعِم له: )

)رواه أحمد، ( الِمسكٌَن، وامَسْح َرأَس الٌَتٌمِ 

. وحسنه األلبانً(

 لال المبل علً الماري فً شرحه للحدٌث: 

")لَسَوةَ لَلبِه( أي: لساوته وشدته، وللة 

رلته وعدم ألفته ورحمته. )وامَسْح َرأَس 

الٌَتٌِم(؛ لتذكر الموت فٌؽتنم الحٌاة، فإن 

المسوة منشإها الؽفلة، و"أَطِعِم 

الِمسكٌَن"؛ لترى آثار نعمة هللا علٌن؛ حٌث 

أؼنان وأحوج إلٌن سوان؛ فٌرق للبن 

هما وتزول لسوته، ولعل وجه تخصٌص

بالذكر أن الرحمة على الصؽٌر والكبٌر 

على عبده  -تعالى-ُموِجبة لرحمة هللا 

المتخلك ببعض صفاته )ٌعنً: بما ٌناسب 

المخلوق من ذلن(؛ فٌُْنِزل علٌه الرحمة 

وٌرتفع عنه المسوة، وحاصله: أنه ال بد 

من ارتكاب أسباب تحصٌل األخبلق 

ون بالمعالجة العلمٌة أو بالعملٌة أو بالمعج

) انتهى ِمن "مرلاة المفاتٌح شرح المركب منهما"

. مشكاة المصابٌح"(

  



مظاهر المسوة فً مجتمعاتنا 

( ٕ( أحادٌث فً ذّمِ المَْسوة )٘٘)

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

هللا، أما بعد؛  

فمد روى البخاري ومسلم عن حارثة بن 

-أنه سمع النبً  -رضً هللا عنه-وهب 

( لَالُوا: ِل اْلَجنَِّة؟أاََل أُْخبُِركُْم بِؤَهْ لال: ) -ملسو هيلع هللا ىلص

ٌِْه َوَسلَّمَ -بَلَى، لَاَل  كُلُّ : )-َصلَّى هللاُ َعلَ

هُ  ٍؾ، لَْو أَْلَسَم َعلَى هللِا أَلَبَرَّ ( َضِعٌٍؾ ُمتََضعِّ

( لَالُوا: أاََل أُْخبُِركُْم بِؤَْهِل النَّاِر؟ثُمَّ لَاَل: )

اٍظ ُمْستَْكبِرٍ بَلَى، لَاَل: ) وفً (. كُلُّ عُتُّلٍ َجوَّ

اٍظ َزنٌٍِم ُمتََكبِّرٍ رواٌة: ) .  )رواه مسلم(( كُلُّ َجوَّ

ؾٍ "): -رحمه هللا-لال النووي  ( بفتح ُمتََضعِّ

العٌن وكسرها، والمشهور: الفتح، ومعناه: 

ٌستضعفه الناس وٌحتمرونه، وٌتجبرون 

تضعفه علٌه؛ لضعؾ حاله فً الدنٌا. ٌُمال: 

واستضعفه. وأما رواٌة الكسر فمعناها: 

متواضع متذلل خامل )ال ٌبحث عن 

الشهرة، ولٌس معروفًا بها( واضٌع من 

نفسه. لال الماضً: وٌكون الضعؾ هنا 

ِرلة الملوب، ولٌنها وإخباتها لئلٌمان. 

والمراد: أن أؼلب أهل الجنة هإالء، كما 

أن معظم أهل النار المسم اْلخر، ولٌس 

راد االستٌعاب فً الطرفٌن.الم 

( ُمتَلبِّد الشعر مؽبره؛ أَْشعَثَ : )-ملسو هيلع هللا ىلص-ولوله 

الذي ال ٌدهنه وال ٌكثر ؼسله، ومعنى 

( أنه ال ٌإذن له؛ بل َمْدفُوعٍ بِاأْلَْبَوابِ )

ٌمصد -ٌُحجب وٌطرد لحمارته عند الناس 

صلى -فً حدٌث أبً هرٌرة أن رسول هللا 

ُربَّ أَْشعََث َمْدفُوٍع لال: ) -هللا علٌه وسلم

هُ  )رواه ( بِاأْلَْبَواِب، لَْو أَْلَسَم َعلَى هللِا أَلَبَرَّ

 . - مسلم(

هُ : )-ملسو هيلع هللا ىلص-لوله  ( لَْو أَْلَسَم َعلَى هللِا أَلَبَرَّ

-معناه: لو حلؾ ٌمٌنًا طمعًا فً كرم هللا 

بإبراره؛ ألبره. ولٌل: لو دعاه  -تعالى

مال: أبررت لسمه وبررته، ألجابه، ٌُ 

واألول هو المشهور.  

اٍظ فً أهل النار: ) -ملسو هيلع هللا ىلص-لوله  كُلُّ عُتُّلٍ َجوَّ

اٍظ َزنٌٍِم ( وفً رواٌة: )ُمْستَْكبِرٍ  كُلُّ َجوَّ

(، أما العُتُل: بضم العٌن والتاء فهو ُمتََكبِّرٍ 

الجافً )أي: البعٌد عن الرفك( الشدٌد 

ل. ولٌل: الجافً الفَظُّ الخصومة بالباط

اظ" فهو الَجُموع  الؽلٌظ، وأما "الُجوَّ

المال، كثٌر منع   الَمنُوع )أي: كثٌر جمع



الحموق من الزكاة الواجبة والنفمات 

ه هللا  الواجبة على األهل واأللارب وَمن والَّ

أمرهم(. ولٌل: كثٌر اللحم المختال فً 

ِمْشٌته. ولٌل: المصٌر البطٌن. ولٌل: 

خر )ٌعنً: الذي ٌفتخر على الناس، الفا

وذم المصٌر البطٌن لٌس من أجل الِخْلمَة؛ 

ولكن من أجل كثرة االهتمام باألكل، وؼالبًا 

ما ٌكون ذلن ممترنًا بطلبه من حرام وأخذه 

من حرام(. 

ًُّ فً النسب،   ٌْم" فهو الدَِّع نِ وأما "الزَّ

الملصك بالموم ولٌس منهم، شُبِّهَ بزنمة 

ذا فً حال أنه كان ٌعلم أنه الشاة )وه

صلى هللا -ُمدَّعى فً لوم، كما لال النبً 

ْسبَلِم : )-علٌه وسلم َمِن ادََّعى أَبًا فًِ اإْلِ

ٌُْر أَبٌِِه، فَاْلَجنَّةُ َعلٌَِْه  ٌَْر أَبٌِِه، ٌَْعلَُم أَنَّهُ َؼ َؼ

. وأما "المتكبر" )رواه مسلم(( َحَرامٌ 

 و"المستكبر" فهو: صاحب الكبر؛ وهو

)انتهى من شرح بََطر الحك وَؼْمط الناس" 

النووي على صحٌح مسلم، وما بٌن األلواس شرح 

.  لكبلمه(

فً "الفتح" فً  -رحمه هللا-لال ابن حجر 

"أاَل أُْخبُِركُْم بؤَْهِل الَجنَِّة؛ ُكلُّ َضِعٌٍؾ لوله: 

ٍؾ": بكسر العٌن، وبفتحها وهو  ُمتََضعِّ

اإلسماعٌلً أضعؾ، وفً رواٌة 

"ُمستضعَؾ" وفً حدٌث عبد هللا بن 

عمرو عند الحاكم "الضعفاء المؽلوبون"، 

عَفَاُء وله من حدٌث سرالة بن مالن ) الضُّ

، وألحمد من )صححه األلبانً(( اْلَمْؽلُوبُونَ 

ِعٌُؾ اْلُمْستَْضعَُؾ ذُو حدٌث حذٌفة: ) الضَّ

ٌِْن اَل ٌُْإبَهُ لَهُ  ْمَر ، )صححه األلبانً(( الّطِ

والمراد بالضعٌؾ: َمن نفسُه ضعٌفة 

لتواضعه وضعؾ حاله فً الدنٌا، 

والمستضعَؾ: المحتمر؛ لخموله فً الدنٌا.  

( لال الفراء: الشدٌد عُتُلولوله: )

الخصومة. ولٌل: الجافً عن الموعظة. 

ولال أبو عبٌدة: العُتُل الفَظُّ الشدٌد من كل 

شًء، وهو هنا: الكافر. ولال عبد الرزاق 

ن معمر عن الحسن: العتل الفاحش اْلثم. ع

ولال الخطابً: العتل الؽلٌظ العنٌؾ. ولال 

الداودي: السمٌن العظٌم العنك والبطن. 

ولال الهروي: الَجُموع المنوع. ولٌل: 

المصٌر البَِطن. للت: وجاء فٌه حدٌث عند 

وهو -أحمد من طرٌك عبد الرحمن بن ؼُْنم 

-سوُل هللِا لال: سُبَِل ر -مختلؾ فً صحبته

نٌِِم، لال: هو الشدٌدُ  -ملسو هيلع هللا ىلص عن العُتُّلِ الزَّ

ُح األكوُل، الشروُب الواجُد  الَخْلِك المَصحَّ

للطعاِم والشراِب، الظلوُم للناِس رحٌُب 

. )ضعفه األلبانً(الجوِؾ" 



اظولوله: )  (: الكثٌر اللحم، المختال فً ُجوَّ

فارس: مشٌته، حكاه الخطابً. ولال ابن 

لٌل: هو األكول، ولٌل: الفاجر، وأخرج هذا 

الحدٌث أبو داود عن عثمان بن أبً شٌبة 

عن وكٌع عن الثوري، بهذا اإلسناد 

اظُ َواَل مختصًرا ) اَل ٌَْدُخُل اْلَجنَّةَ اْلَجوَّ

. لال: والَجّواظُ: )صححه األلبانً(( اْلَجْعَظِريُّ 

(( اظالُجوَّ الفَظُّ الؽَلٌظُ. انتهى. وتفسٌر )

( هو: الفظ الَجْعَظريلعله ِمن سفٌان، و)

الؽلٌظ. ولٌل: الذي ال ٌمرض. ولٌل: الذي 

ٌَتََمدَّح بما لٌس فٌه أو عنده. 

وأخرج الحاكم من حدٌث عبد هللا بن عمر  

: -تعالى-أنه تبل لوله  -رضً هللا عنهما-

ٌِْر ُمْعتٍَد أَثٌٍِم . عُتُّلٍ بَْعَد ذَِلَن زَ ) ( نٌِمٍ َمنَّاعٍ ِلْلَخ

-، فمال: سمعت رسول هللا (ٖٔ-ٕٔ)الملم:

اٍظ ٌمول: ) -ملسو هيلع هللا ىلص إِنَّ أَْهَل النَّاِر كُلُّ َجْعَظِرّيٍ َجوَّ

)انتهى كبلم ابن حجر )صححه األلبانً( ( ُمْستَْكبِرٍ 

. من فتح الباري(

وروى مسلم عن عٌاض بن حمار 

صلى هللا علٌه -المجاشعً أن رسول هللا 

أاََل إِنَّ لال ذات ٌوم فً خطبته: ) -وسلم

ا  َربًِّ أََمَرنًِ أَْن أَُعلَِّمكُْم َما َجِهْلتُْم، ِممَّ

َعلََّمنًِ ٌَْوِمً َهذَا، كُلُّ َماٍل نََحْلتُهُ َعْبًدا 

َحبَلٌل، َوإِنًِّ َخلَْمُت ِعبَاِدي ُحنَفَاَء كُلَُّهْم، 

ٌَاِطٌُن فَاْجتَالَتُْهْم َعْن َوإِنَُّهْم أَتَتُْهُم الشَّ 

ٌِْهْم َما أَْحلَْلُت لَُهْم،  َمْت َعلَ ِدٌنِِهْم، َوَحرَّ

َوأََمَرتُْهْم أَْن ٌُْشِرُكوا بًِ َما لَْم أُْنِزْل بِِه 

سُْلَطانًا، َوإِنَّ هللاَ نََظَر إِلَى أَْهِل اأْلَْرِض، 

ا ِمْن أَْهِل فََممَتَُهْم َعَربَُهْم َوَعَجَمُهْم، إاِلَّ بَمَاٌَ 

 ًَ اْلِكتَابِ، َولَاَل: إِنََّما بَعَثْتَُن أِلَْبتَِلٌََن َوأَْبتَِل

ٌَْن ِكتَابًا اَل ٌَْؽِسلُهُ الَْماُء،  بَِن، َوأَْنَزْلُت َعلَ

تَْمَرُإهُ نَابًِما َوٌَْمَظاَن، َوِإنَّ هللاَ أََمَرِنً أَْن 

ًٌْشا، فَمُْلُت: َرّبِ إِذًا ٌَثْلَ  َق لَُر ؽُوا َرأِْسً أَُحّرِ

فٌَََدعُوهُ ُخْبَزةً، لَاَل: اْستَْخِرْجُهْم َكَما 

اْستَْخَرُجوَن، َواْؼُزهُْم نُْؽِزَن، َوأَْنِفْك 

ًٌْشا نَْبعَْث َخْمَسًة  ٌَْن، َواْبعَْث َج فََسنُْنِفَك َعلَ

ِمثْلَهُ، َولَاتِْل بَِمْن أََطاَعَن َمْن َعَصاَن، لَاَل: 

ةٌ: ذُو سُْلَطاٍن ُمْمِسٌط َوأَْهُل اْلَجنَِّة ثبََلثَ 

ٌق ُمَوفٌَّك، َوَرُجٌل َرِحٌٌم َرلٌُِك اْلمَْلبِ  ُمتََصّدِ

ِلكُّلِ ِذي لُْربَى َوُمْسِلٍم، َوَعِفٌٌؾ ُمتَعَفٌِّؾ ذُو 

ِعٌُؾ  ِعٌَاٍل، لَاَل: َوأَْهُل النَّاِر َخْمَسةٌ: الضَّ

 الَِّذي اَل َزْبَر لَهُ، الَِّذٌَن هُْم فٌِكُْم تَبَعًا الَ 

ٌَْبتَؽُوَن أَْهبًل َواَل َمااًل، َواْلَخابُِن الَِّذي اَل 

ٌَْخفَى لَهُ َطَمٌع، َوإِْن َدقَّ إِالَّ َخانَهُ، َوَرُجٌل اَل 

ٌُْصبُِح َواَل ٌُْمِسً إاِلَّ َوهَُو ٌَُخاِدعَُن َعْن 

أَْهِلَن َوَماِلَن، َوَذَكَر اْلبُْخَل أَِو اْلَكِذَب 

ْنِظٌُر اْلفَحَّ  (. اشُ َوالّشِ



َوأَْهُل ) فً لوله: -رحمه هللا-لال النووي 

ٌق  اْلَجنَِّة ثبََلثَةٌ: ذُو سُْلَطاٍن ُمْمِسٌط ُمتََصّدِ

ُمَوفٌَّك، َوَرُجٌل َرِحٌٌم َرلٌُِك اْلمَْلِب ِلكُّلِ ِذي 

(: "أي: رحٌم على ذي لربى. لُْربَى َوُمْسِلمٍ 

صلى هللا -( أي: عادل. وأما لوله: ُمْمِسطو)

ِعٌُؾ الَِّذي اَل َزْبَر لَهُ : )-علٌه وسلم ( الضَّ

أي: ال عمل له ٌَْزبُِره وٌمنعه مما ال ٌنبؽً. 

ولٌل: هو الذي ال مال له. ولٌل: الذي لٌس 

. -)لُْلُت: واألول أصح(-عنده ما ٌعتمده 

ْنِظٌرُ وأما ) ( لال فً الحدٌث: إنه الّشِ

اش، و  هو السٌا الخلك.الفحَّ

الذي هو من دالبل -وهذا الحدٌث الجامع  

ذََكر فً صفة أهل الجنة السلطان  -النبوة

العادل المتصدق، وهذا عظٌم المدر فً َمن 

تولَّى أمر ؼٌره، وذكر الرحٌم الرلٌك 

الملب؛ الذي ٌعظؾ على كل لراباته، وعلى 

كل المسلمٌن، وأما العفٌؾ المتعفؾ ذو 

ًضا ٌكون منكسًرا ؼٌر العٌال؛ فهو أٌ

متكبر؛ بل ٌؽلبه التواضع لما ٌتحمل من 

المسبولٌة، وأما ِذْكر الفحاش فً أهل 

النار؛ فهو لمسوة للبه سٌا الخلك، وهو 

َسبَّاٌب كثٌر الطعن فً الناس. 

  



مجتمعاتنا مظاهر المسوة فً 

( ٖ( أحادٌث فً ذّمِ المَْسوة )ٙ٘)

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

  هللا، أما بعد؛ 

-فمد روى البخاري ومسلم عن عابشة 

لالت:  -ملسو هيلع هللا ىلص-زوج النبً  -رضً هللا عنها

 ِ -َدَخَل َرْهطٌ ِمَن الٌَُهوِد َعلَى َرُسوِل َّللاَّ

ٌِْه َوَسلَّمَ  ، فَمَالُوا: السَّامُ -َصلَّى هللاُ َعلَ

ٌْكُْم، لَالَْت َعابَِشةُ: فَفَِهْمتَُها، فَمُْلُت:  َعلَ

ٌْكُُم السَّاُم َواللَّْعنَةُ، لَالَْت: فَمَاَل َرسُ  وُل َوَعلَ

 ِ ٌِْه َوَسلَّمَ -َّللاَّ َمْهبًل ٌَا : )-َصلَّى هللاُ َعلَ

ْفَك فًِ األَْمِر كُلِّهِ  َ ٌُِحبُّ الّرِ ( َعابَِشةُ، إِنَّ َّللاَّ

ِ، أََولَْم تَْسَمْع َما لَالُوا؟  فَمُْلُت: ٌَا َرسُوَل َّللاَّ

 ِ ٌِْه َوَسلَّمَ -لَاَل َرسُوُل َّللاَّ لَْد : )-َصلَّى هللاُ َعلَ

ٌْكُمْ  (.  لُْلُت: َوَعلَ

"الرفك هَُو: : -رحمه هللا-لال ابن حجر 

ِلٌُن اْلَجانِِب بِاْلمَْوِل َواْلِفْعِل، َواأْلَْخِذ 

َ بِاأْلَْسَهِل، َوُهَو ضد العنؾ، ولوله: ) إِنَّ َّللاَّ

ْفَك فًِ األَْمِر كُلِّهِ  ( فًِ َحِدٌِث َعْمَرَة ٌُِحبُّ الّرِ

َ َرفٌٌِك ٌُِحبُّ ُمْسِلٍم: ) َعْن َعابَِشةَ ِعْندَ  إِنَّ َّللاَّ

ْفِك َما اَل ٌُْعِطً َعلَى  ْفَك َوٌُْعِطً َعلَى الّرِ الّرِ

(، َواْلَمْعنَى: أَنَّهُ ٌَتَؤَتَّى َمعَهُ ِمَن اْلعُْنؾِ 

ِه. َولٌَِل: اْلُمَراُد  اأْلُُموِر َما اَل ٌَتَؤَتَّى َمَع ِضّدِ

ٌِْه َما اَل ٌُثٌُِب عَ  ُل ٌُثٌُِب َعلَ ٌِْرِه، َواأْلَوَّ لَى َؼ

ٌْحِ ْبِن َهانٍِا  أَْوَجهُ، َولَهُ ِفً َحِدٌِث شَُر

ٍء إِالَّ َعْنَها: ) ًْ ْفَك اَل ٌَكُوُن ِفً َش إِنَّ الّرِ

ٍء إِالَّ َشانَهُ  ًْ (، َوفًِ َزانَهُ َواَل ٌُْنَزُع ِمْن َش

ْرَداَء: ) ًَ َحظَّهُ ِمَن َحِدٌِث أَبًِ الدَّ َمْن أُْعِط

فْ  ٌْرالّرِ ًَ َحظَّهُ من اْلَخ ( أخرجه ِك فَمَْد أُْعِط

ٌَْمةَ، َوفًِ  التِّْرِمِذّي َوَصححهُ وابن ُخَز

ْفَك َحِدٌِث َجِرٌٍر ِعْنَد ُمْسِلٍم: ) َمْن ٌُْحَرُم الّرِ

ٌَْر كُلَّهُ  )انتهى من فتح الباري البن ( ٌُْحَرُم اْلَخ

. حجر(

رضً -وروى مسلم من حدٌث ابن عباس  

صلى هللا علٌه -أن رسول هللا  -عنهماهللا 

إِنَّ : )-أشج عبد المٌس-لال لؤلشج  -وسلم

ٌِْن ٌُِحبُُّهَما هللاُ: اْلِحْلُم، َواأْلَنَاةُ  (.  فٌَِن َخْصلَتَ

ا اأْلََشجُّ : -رحمه هللا-لال النووي  "أَمَّ

؛ هذا هو  فَاْسُمهُ: اْلُمْنِذُر ْبُن َعابٍِذ اْلعََصِريُّ

ا الحلم: فهو الصحٌح  المشهور. ولال: أَمَّ

العمل، وأما األناة: فهً التثبت َوتَْرُن 

 ِ ًّ ٌِْه -اْلعََجلَِة، َوَسبَُب لَْوِل النَّبِ ُ َعلَ َصلَّى َّللاَّ

ذَِلَن لَهُ؛ َما َجاَء فًِ َحِدٌِث اْلَوْفِد  -َوَسلَّمَ 

ا َوَصلُوا اْلَمِدٌنَةَ بَاَدُروا إِلَى النَّبِ  ِ أَنَُّهْم لَمَّ ًّ-

ٌِْه َوَسلَّمَ  ُ َعلَ َوأَلَاَم اأْلََشجُّ ِعْنَد  -َصلَّى َّللاَّ



ِرَحاِلِهْم فََجَمعََها َوَعمََل نَالَتَهُ َولَبَِس أَْحَسَن 

ًُّ  -ملسو هيلع هللا ىلص-ثٌَِابِِه، ثُمَّ أَْلبََل إِلَى النبى  -فمربه النَّبِ

ٌِْه َوَسلَّمَ  ُ َعلَ لَى َجانِبِِه، َوأَْجلََسهُ إِ  -َصلَّى َّللاَّ

 ًُّ ٌِْه َوَسلَّمَ -ثُمَّ لَاَل لَُهُم النَّبِ ُ َعلَ : -َصلَّى َّللاَّ

"تُبَاٌِعُوَن َعلَى أَْنفُِسكُْم َولَْوِمكُْم؟ فَمَاَل 

ِ إِنََّن  : ٌَا َرسُوَل َّللاَّ اْلمَْوُم: نَعَْم، فَمَاَل اأْلََشجُّ

ٌْهِ  ٍء أََشدَّ َعلَ ًْ ُجَل َعْن َش ِمْن  لَْم تَُزاِوِل الرَّ

ِدٌنِِه، نُبَاٌِعَُن َعلَى أَْنفُِسنَا َونُْرِسُل َمْن 

ٌَْدعُوهُْم؛ فََمِن اتَّبَعَنَا َكاَن ِمنَّا، َوَمْن أَبَى 

لَاتَْلنَاهُ، لَاَل: َصَدلَْت، إِنَّ فٌَِن َخْصلَتٌَِْن 

الحلم واألناة". لَاَل اْلمَاِضً ِعٌَاٌض: فَاأْلَنَاةُ 

فًِ َمَصاِلِحِه َولَْم ٌَْعَجْل،  تََربُُّصهُ َحتَّى نََظرَ 

الُّ َعلَى  َواْلِحْلُم َهذَا اْلمَْوُل الَِّذي لَالَهُ الدَّ

ِة َعْمِلِه َوَجْوَدِة َنَظِرِه ِلْلعََوالِِب، لُْلُت:  ِصحَّ

َواَل ٌَُخاِلُؾ َهذَا َما َجاَء ِفً ُمْسنَِد أَبًِ ٌَْعلَى 

ا لَاَل َرسُوُل َّللاَِّ  ٌِْرِه؛ أَنَّهُ لَمَّ ُ - َوَؼ َصلَّى َّللاَّ

ٌِْه َوَسلَّمَ  ٌْنِ ِلؤْلََشّجِ: ) -َعلَ (، إِنَّ فٌَِن َخْصلَتَ

ًَّ أَْم  ِ َكانَا فِ اْلَحِدٌَث، لَاَل: ٌَا َرسُوَل َّللاَّ

 ِ َحَدثَا؟ لَاَل: بَْل لَِدٌٌم، لَاَل: لُْلُت اْلَحْمُد َّلِلَّ

ٌِْن ٌُِحبُُّهَما هللا"  )انتهى الَِّذي َجبَلَنًِ َعلَى ُخلُمَ

. من شرح مسلم للنووي(

أن  -رضً هللا عنه-وعن أبً هرٌرة 

ٌَْس الشَِّدٌدُ لال: ) -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا  لَ

َرَعِة إِنََّما الشَِّدٌُد الَِّذي ٌَْمِلُن نَْفَسهُ ِعْنَد  بِالصُّ

.  )متفك علٌه(( اْلؽََضبِ 

لال: كُْنُت  -رضً هللا عنه-وعن أنس 

ِ أَْمِشً َمَع  ٌِْه -َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى هللاُ َعلَ

ًٌّ َؼِلٌُظ الَحاِشٌَِة،  -َوَسلَّمَ  ٌِْه بُْرٌد َنْجَرانِ َوَعلَ

ًٌّ فََجبَذَهُ بِِرَدابِِه َجْبذَةً َشِدٌَدةً،  فَؤَْدَرَكهُ أَْعَرابِ

 ِ -َحتَّى نََظْرُت إِلَى َصْفَحِة َعاتِِك َرسُوِل َّللاَّ

ٌِْه َوَسلَّ  لَْد أَثََّرْت بَِها َحاِشٌَةُ  -مَ َصلَّى هللاُ َعلَ

ُد ُمْر  ِة َجْبذَتِِه، ثُمَّ لَاَل: ٌَا ُمَحمَّ البُْرِد ِمْن ِشدَّ

ِ الَِّذي ِعْنَدَن، فَاْلتَفََت إِلٌَِْه  ِلً ِمْن َماِل َّللاَّ

 ِ ٌِْه َوَسلَّمَ -َرسُوُل َّللاَّ ثُمَّ  -َصلَّى هللاُ َعلَ

. )متفك علٌه(َضِحَن، ثُمَّ أََمَر لَهُ بَِعَطاٍء. 

أن  -رضً هللا عنه-وعن َجرٌر بن عبد هللا 

إنَّ هللا لٌَُْعطً على الرْفِك لال: ) -ملسو هيلع هللا ىلص-النبً 

ما ال ٌُْعِطً على الَخْرِق، وإذا أَحّبِ هللا 

ٌٍْت  َعْبداً أعطاُه الرْفَك، ما ِمْن أْهِل بَ

ٌْرَ  )رواه ( ٌُْحَرُمون الرْفَك؛ إال ُحِرموا الَخ

، ورواه لطبرانً، ولال األلبانً: حسن لؽٌره(ا

َمْن ٌُْحَرم مسلم وأبو داود مختصًرا: )

ٌْرَ  ْفَك ٌُْحَرم الَخ (.  الّرِ

َ َرفٌٌِك ٌُِحُب : )-ملسو هيلع هللا ىلص-ولال رسول هللا  إّن َّللاَّ

ٌِْه َما اَل ٌُِعٌُن على  ْفَك وٌَْرضاهُ وٌُِعٌُن َعلَ الّرِ

. ً، وصححه األلبانً()رواه الطبران( العُْنؾِ 



أن رسول  -رضً هللا عنها-وعن عابشة 

ٌا َعابِشةُ اْرفُِمً؛ فإنَّ لال لها: ) -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا 

ٌْهم  ًٌْرا أْدَخَل َعلَ ٌٍْت َخ هللاَ إذا أََراَد بِؤْهِل ب

فكَ  )رواه أحمد، والبزار من حدٌث جابر، ( الّرِ

، وعن رواٌة الصحٌح، وصححه األلبانً(ورواٌتهما 

أن رسول هللا  -رضً هللا عنهما-ابن عمر 

ْفَك إاِلَّ لال: ) -ملسو هيلع هللا ىلص- ٌِْت الّرِ ًَ أَْهُل بَ َما أُْعِط

هُمْ  )رواه الطبرانً، ( نَفَعَُهْم، َواَل ُمنِعُوهُ إاِلَّ َضرَّ

 -رضً هللا عنه-، وعن أنس وصححه األلبانً(

فُك فً : )-ملسو هيلع هللا ىلص- لال رسول هللا ما كان الّرِ

شًٍء لطُّ إاّل َزانَه وال كان الَخَرُق فً شًٍء 

فكَ  ( رواه إاّل َشانَه، وإنَّ هللاَ رفٌٌك ٌُِحبُّ الّرِ

البزار وابن حبان فً صحٌحه، وعنده 

الفحش مكان الخرق، ولم ٌمل: "إنَّ هللاَ 

رفٌٌك... إلى آخره".  

لال: لاَم  -ضً هللا عنهر-وعن أبً هرٌرة 

ًٌّ فَباَل فً الَمْسِجِد، فَتَناَولَهُ النّاُس،  أْعرابِ

 ًُّ َدعُوهُ وَهِرٌمُوا على : )-ملسو هيلع هللا ىلص-فَماَل لهُم النب

بَْوِلِه َسْجبًل ِمن ماٍء، أْو ذَنُوبًا ِمن ماٍء، 

ِرٌنَ  ِرٌَن، ولَْم تُْبعَثُوا ُمعَّسِ ( فإنَّما بُِعثْتُْم ُمٌَّسِ

، والسَّْجل: الدلو الممتلبة ماًء. )رواه البخاري(

-أن النبً  -رضً هللا عنه-وعن أنس 

ُروا، لال: ) -ملسو هيلع هللا ىلص ُروا، وَبّشِ ُروا وال تُعَّسِ ٌَّسِ

-، وعن عابشة )متفك علٌه(( وال تُنَفُِّروا

ِ  -رضً هللا عنها لالت: "ما ُخٌَِّر َرسوُل َّللاَّ

ٌِْن إاّل أَخذَ  -سلَّمَ َصلّى هللاُ علٌه و- ٌَْن أْمَر ب

ٌَْسَرهُما، ما لَْم ٌَكُْن إثًْما، فإْن كاَن إثًْما كاَن  أ

 ِ -أْبعََد النّاِس منه، وما اْنتَمََم َرسوُل َّللاَّ

ِلنَْفِسِه إاّل أْن تُْنتََهَن  -َصلّى هللاُ علٌه وسلَّمَ 

ِ بها"  ِ، فٌََْنتَِمَم َّلِلَّ .  )متفك علٌه(ُحْرَمةُ َّللاَّ

أن  -رضً هللا عنه-وعن ابن مسعود 

أاََل أُْخبُِركُْم بَِمْن ٌَْحُرُم لال: ) -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا 

ٌِْه النَّاُر، َعلَى  َعلَى النَّاِر أَْو بَِمْن تَْحُرُم َعلَ

)رواه الترمذي، وصححه ( كُّلِ لَِرٌٍب َهٌٍِّن َسْهلٍ 

تَْحُرُم إنَّما ، وفً إحدى رواٌاته: )األلبانً(

)رواه ( الناُر على كُّلِ َهٌٍِّن لٌَّن لَرٌٍب َسْهلٍ 

. ابن حبان، ولال األلبانً: صحٌح لؽٌره(

-عن النبً  -رضً هللا عنه-وعن أنس 

التَّؤنًِّ من هللِا والعَجلةُ من لال: ) -ملسو هيلع هللا ىلص

الشٌَّطاِن وما أحٌد أكثَر معاذٌَر من هللِا وما 

)رواه أبو ( هللِا من الحمدِ من شًٍء أحبَّ إلى 

.  ٌعلى، وحسنه األلبانً(

لال:  -رضً هللا عنه-وعن ابن مسعود 

 ِ ًّ ٌَْحِكً نَبًٌِّا ِمَن  -ملسو هيلع هللا ىلص-"كؤَنًِّ أْنظُُر إلى النب

األْنبٌِاِء، َضَربَهُ لَْوُمهُ فؤْدَمْوهُ، فَهو ٌَْمَسُح 

ِلمَْوِمً الدََّم عن وْجِهِه، وٌموُل: َرّبِ اْؼِفْر 

. )متفك علٌه(فإنَُّهْم ال ٌَْعلَُموَن" 



مظاهر المسوة فً مجتمعاتنا 

( أحادٌث فً ذّمِ المَْسوة 7٘)

والعنؾ، والؽلظة والؽضب، 

ٗومدح الرفك واللٌن )  )

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

  هللا، أما بعد؛ 

لال:  -رضً هللا عنه-فعن ابن مسعود 

ٌِْه  "َكؤَنًِّ أَْنظُُر إِلَى َرسُوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ

ٌَْحِكً نَبًٌِّا ِمَن اأْلَْنبٌَِاِء َضَربَهُ لَْوُمهُ، َوَسلََّم 

َم َعْن َوْجِهِه، َوٌَمُوُل: َرّبِ  َوهَُو ٌَْمَسُح الدَّ

.  )متفك علٌه(اْؼِفْر ِلمَْوِمً؛ فَِإنَُّهْم اَل ٌَْعلَُموَن" 

صلى هللا -ومعنى هذا الحدٌث: أن النبً 

 -بفعله-كان ٌمثل للصحابة  -علٌه وسلم

مثل ما فعل ذلن النبً؛ لٌمرب لهم 

الصورة، فٌمسح عن وجهه كؤنما ٌمسح 

الدم عن وجهه كما فعل ذلن النبً. 

"لم ألؾ على : -رحمه هللا-لال ابن حجر 

اسم هذا النبً صرًٌحا، وٌُحتمل أن ٌكون 

، فمد ذكر ابن -علٌه السبلم-هو نوح 

ه ابن أبً إسحاق فً "المبتدأ"، وأخرج

حاتم فً تفسٌر سورة الشعراء من طرٌك 

بن إسحاق لال: حدثنً َمن ال أتهم عن 

عبٌد بن عمٌر اللٌثً أنه بلؽه أن لوم نوح 

كانوا ٌبطشون به؛ فٌخنمونه حتى ٌؽشى 

علٌه، فإذا أفاق لال: اللهم اؼفر لمومً 

فإنهم ال ٌعلمون. للُت: وإن صح ذلن فكؤن 

ا ٌبس  ذلن كان فً ابتداء األمر، ثم لمَّ

منهم؛ لال: رّبِ اَل تَذَْر َعلى األْرِض ِمن 

ال ٌصح أثر أن  للُت:الَكافِرٌن َدٌَّاًرا" )

؛ ألن الحدٌث -علٌه السبلم-النبً هو نوح 

فٌه مجهول، وعبٌد بن عمٌر ذكره ببلًؼا(، 

ولد ذكر مسلم بعد تخرٌج هذا الحدٌث، 

أُُحد: كٌؾ لال فً لصة  -ملسو هيلع هللا ىلص-حدٌث: أنه 

ْوا وجه نبٌهم  ؟! فؤنزل -ملسو هيلع هللا ىلص-ٌُفلح لوم دمَّ

ءٌ هللا: ) ًْ ٌَْس َلَن ِمَن اأْلَْمِر َش )آل ( لَ

، وِمن ثّمَّ لال المرطبً: إن (8ٕٔعمران:

هو الحاكً والمحكً ما سٌؤتً.  -ملسو هيلع هللا ىلص-النبً 

له وأما النووي فمال: هذا النبً الذي َجَرى 

ِمن المتمدمٌن، ولد  -ملسو هيلع هللا ىلص-ما حكاه النبً 

)انتهى من فتح جرى لنبٌنا نحو ذلن ٌوم أُُحد" 

.  الباري(

وأما الدعاء بالمؽفرة لموم كافرٌن؛ فهذا 

حال حٌاتهم، وٌعنً: أن ٌهدٌهم هللا إلى 

َ اَل اإلسبلم؛ ألنه ال ٌؽفر الشرن، ) إِنَّ َّللاَّ

َن بِِه َوٌَْؽِفُر َما ُدوَن ذَِلَن ِلَمْن ٌَْؽِفُر أَْن ٌُْشرَ 

. (8ٗ)النساء:( ٌََشاءُ 



فبلػ الِحْلم مبلؽه؛ إذ آذوه وأدموه، 

ًحا؛ ومع ذلن ٌدعو لهم  وضربوه ضربًا مبّرِ

 بالهداٌة، حتى ٌؽفر لهم ما ٌصنعون،

عن  -سبحانه وتعالى-ونظٌر ذلن لول هللا 

إِنًِّ آَمْنُت بَِربِّكُْم مإمن آل ٌاسٌن: )

ٌَْت  فَاْسَمعُوِن . لٌَِل اْدُخِل اْلَجنَّةَ لَاَل ٌَا لَ

لَْوِمً ٌَْعلَُموَن . بَِما َؼفََر ِلً َربًِّ َوَجعَلَنًِ 

، لال الحسن: (7ٕ-ٕ٘)ٌس:( ِمَن اْلُمْكَرِمٌنَ 

نصح لهم فً "ال تجد المإمن إال ناصًحا؛ 

أو كما لال رحمه هللا -الدنٌا واْلخرة" 

. -تعالى 

أن  -رضً هللا عنه-وعن أبً هرٌرة 

ٌَْس الشَِّدٌدُ )لال:  -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا  لَ

َرَعِة، إِنََّما الشَِّدٌُد الَِّذي ٌَْمِلُن نَْفَسهُ  بِالصُّ

، وعن أبً هرٌرة )متفك علٌه(( ِعْنَد الؽََضبِ 

ِ -رضً هللا عنه- ًّ َصلَّى -: أَنَّ َرُجبًل لَاَل ِللنَّبِ

ٌِْه َوَسلَّمَ  ( الَ تَْؽَضبْ : أَْوِصنًِ، لَاَل: )-هللاُ َعلَ

َد ِمَراًرا، لَاَل: ) )رواه ( الَ تَْؽَضبْ فََردَّ

صلى هللا علٌه -، وإنما نهى النبً البخاري(

الرجل عن الؽضب؛ ألنه الذي  -وسلم

رن به المسوة والؽلظة وأذٌة الخلك؛ تمت

-فلذلن منعه منه؛ إال أن ٌكون ؼضبًا هلل 

كما سبك.  -سبحانه وتعالى 

وعن حمٌد بن عبد الرحمن عن رجل ِمن 

 ِ ًّ لال َرُجٌل: ٌا لال:  -ملسو هيلع هللا ىلص-أْصحاِب النَّب

(، الَ تَْؽَضبْ رسوَل هللِا، أْوِصنً؟ لال: )

 ًُّ صلى هللا -لال: "ففَكَّرُت حٌن لال النَّب

ما لال، فإذا الؽََضُب ٌَجَمُع  -علٌه وسلم

)رواه أحمد، ورواته محتج بهم فً الشَّرَّ كُلَّه" 

.  الصحٌح، وصححه األلبانً(

-وفً مسند اإلمام أحمد عن ابن عمرو 

صلى -أنه سؤل رسول هللا  -رضً هللا عنه

: َماذا ٌُباعُدنً ِمن َؼضِب -هللا علٌه وسلم

(، وفً الَ تَْؽَضبْ ؟ فمال: )-عزَّ وجلَّ -هللِا 

رواٌة لال: "ما ٌمنَعُنً ِمن ؼَضِب هللِا؟" 

.  )رواه ابن حبان، وحسنه األلبانً(

ٌا  وعن جارٌة بن لدامة: أنَّ رجبًل لال:

رسوَل هللِا، لُْل لً لَْواًل وأْلِلْل لعلًِّ أَِعٌه، 

(، فؤعاد علٌه ِمراًرا كلَّ ذلن الَ تَْؽَضبْ لال: )

( )رواه أحمد والترمذي، الَ تَْؽَضبْ ٌموُل: )

وصححه األلبانً( ورواه الطبرانً فً 

الكبٌر واألوسط إال أنه لال: عن األحنؾ بن 

 -وعمه جارٌة بن لدامة-لٌس عن عمه 

أنه لال: ٌا رسول هللا: لُْل لً لَْواًل ٌَْنفَعُنً 

هللاُ بِه" فذكره، وأبو ٌعلى إال أنه لال: عن 

جارٌة بن لدامة أخبرنً عم أبً أنه لال: 



فذكر نحوه، ورواٌته رواٌة  -ملسو هيلع هللا ىلص-لال النبً 

الصحٌح.  

صلى هللا علٌه -وهذا ٌدل على أن النبً 

( الَ تَْؽَضبْ ) هً:كان ٌكرر هذا الن -وسلم

رضً هللا -على جماعات من أصحابه 

، وٌكرره فً مواطن مختلفة؛ -عنهم

لتحذٌره ِمن شدة الؽضب الذي ٌمودهم إلى 

أنواع الشر. 

لال:  -رضً هللا عنه-وعن أبً الدرداء 

: ُدلَّنً على عمٍل -ملسو هيلع هللا ىلص-لال رجل لرسول هللا 

صلى هللا - ٌُدِخلُنً الجنَّةَ، لال رسوُل هللاِ 

)رواه ( الَ تَْؽَضْب َولََن الَجنَّةُ : )-علٌه وسلم

.  الطبرانً بإسنادٌن أحدهما صحٌح، وصححه األلبانً(

 -رضً هللا عنه-وعن أبً سعٌد الخدري 

ِ  لال: ُ -َصلَّى بِنَا َرسُوُل َّللاَّ ٌِْه َصلَّى َّللاَّ َعلَ

ٌَْوًما َصبَلةَ العَْصِر بِنََهاٍر ثُمَّ لَاَم  -َوَسلَّمَ 

ٌْبًا ٌَكُوُن إِلَى لٌَِاِم السَّاَعِة  َخِطٌبًا فَلَْم ٌََدْع َش

إاِلَّ أَْخبََرنَا بِِه، َحِفَظهُ َمْن َحِفَظهُ، َونَِسٌَهُ َمْن 

ْنٌَا ُحْلَوةٌ نَِسٌَهُ، َوَكاَن فٌَِما لَاَل: ) إِنَّ الدُّ

َ ُمْستَْخِلفُكُْم فٌَِها فَنَاِظٌر خَ  ِضَرةٌ، َوإِنَّ َّللاَّ

ٌَْؾ تَْعَملُوَن، أاََل فَاتَّمُوا الدُّْنٌَا َواتَّمُوا  َك

أاََل اَل ٌَْمنََعنَّ َرُجبًل ( َوَكاَن فٌَِما لَاَل: )النَِّساءَ 

ٌْبَةُ النَّاِس أَْن ٌَمُوَل ِبَحّكٍ إِذَا َعِلَمهُ  ( لَاَل: َه

ٌْنَا أَْشٌَاَء  ِ َرأَ فَبََكى أَبُو َسِعٌٍد َولَاَل: لَْد َوَّللاَّ

أاََل إِنَّهُ ٌُْنَصُب ِلكُّلِ فَِهْبنَا، فََكاَن فٌَِما لَاَل: )

َؼاِدٍر ِلَواٌء ٌَْوَم الِمٌَاَمِة بِمَْدِر َؼْدَرتِِه، َواَل 

ٍة ٌُْركَ  ُز َؼْدَرةَ أَْعَظُم ِمْن َؼْدَرِة إَِماِم َعامَّ

(، فََكاَن فٌَِما َحِفْظنَا ٌَْوَمبٍِذ: ِلَواُإهُ ِعْنَد اْستِهِ 

أاََل إِنَّ بَنًِ آَدَم ُخِلمُوا َعلَى َطبَمَاٍت َشتَّى، )

فَِمْنُهْم َمْن ٌُولَُد ُمْإِمنًا َوٌَْحٌَا ُمْإِمنًا َوٌَُموُت 

ُمْإِمنًا، َوِمْنُهْم َمْن ٌُولَُد َكافًِرا َوٌَْحٌَا َكافًِرا 

ُموُت َكافًِرا، َوِمْنُهْم َمْن ٌُولَُد ُمْإِمنًا َوٌَ 

َوٌَْحٌَا ُمْإِمنًا َوٌَُموُت َكافًِرا، َوِمْنُهْم َمْن ٌُولَُد 

َكافًِرا َوٌَْحٌَا َكافًِرا َوٌَُموُت ُمْإِمنًا، أاََل َوإِنَّ 

ِء، َوِمْنُهْم  ًْ ِمْنُهُم البَِطًَء الؽََضِب َسِرٌَع الفَ

ِء، فَتِْلَن بِتِْلَن، أاََل َسِرٌُع الؽََضِب َسرِ  ًْ ٌُع الفَ

ِء، أاََل  ًْ َوإِنَّ ِمْنُهْم َسِرٌَع الؽََضِب بَِطًَء الفَ

ِء، أاََل  ًْ ٌُْرهُْم بَِطًُء الؽََضِب َسِرٌُع الفَ َوَخ

ِء، أاََل  ًْ هُْم َسِرٌُع الؽََضِب بَِطًُء الفَ َوَشرُّ

َوإِنَّ ِمْنُهْم َحَسَن المََضاِء َحَسَن الطَّلَِب، 

َوِمْنُهْم َسٌُِّا المََضاِء َحَسُن الطَّلَِب، َوِمْنُهْم 

ٌُِّا الطَّلَِب، فَتِْلَن بِتِْلَن، أاََل  َحَسُن المََضاِء َس

َوإِنَّ ِمْنُهُم السٌََِّّا المََضاِء السٌََِّّا الطَّلَِب، أاََل 

ٌُْرهُُم الَحَسُن المََضاِء الَحَسُن الطَّلَِب، أاََل  َوَخ

هُْم سَ  ٌُِّا الطَّلَِب، أاََل َوإِنَّ َوَشرُّ ٌُِّا المََضاِء َس

ٌْتُْم  الؽََضَب َجْمَرةٌ فًِ لَْلِب اْبِن آَدَم، أََما َرأَ

ٌِْه َواْنتِفَاخِ أَْوَداِجِه، فََمْن  ٌْنَ إِلَى ُحْمَرِة َع

ٍء ِمْن ذَِلَن فَْلٌَْلَصْك بِاألَْرِض  ًْ ( أََحسَّ بَِش



األلبانً:  )رواه الترمذي، ولال حدٌث حسن، ولال

.  ضعٌؾ، لكن بعض فمراته صحٌح(

فً  -رضً هللا عنهما-وعن ابن عباس 

ًَ أَْحَسنُ )لوله:  ( اْدفَْع بِالَّتًِ ِه

بُر عند الؽضبِ، (9ٙ)المإمنون: ، لال: "الصَّ

والعفُو عند اإلساءِة، فإذا فعلوا؛ عَصمهم 

هم"  )رواه البخاري هللاُ، وخضع لهم عدوُّ

.  معلمًا(

لال:  -رضً هللا عنه-وعن معاذ بن أنس 

ًٌْظا َوهَُو : )-ملسو هيلع هللا ىلص-لال رسول هللا  َمْن َكَظَم َؼ

ُ َعزَّ َوَجلَّ َعلَى  لَاِدٌر َعلَى أَْن ٌُْنِفذَهُ، َدَعاهُ َّللاَّ

ُرُءوِس اْلَخبَلبِِك ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة َحتَّى ٌَُخٌَِّرُه 

ُ ِمَن اْلُحوِر اْلِعٌنِ  )رواه أبو داود ( َما َشاءَ  َّللاَّ

.  والترمذي، وابن ماجه، وحسنه األلبانً(

 -رضً هللا عنه-وعن سلٌمان بن صرد 

ِ  لال: ًّ صلى هللا -"اْستَبَّ َرُجبلِن ِعْنَد النب

، فََجعََل أََحُدُهما ٌَْؽَضُب َوٌَْحَمرُّ -علٌه وسلم

ًُّ َوْجُههُ، فَنََظَر  ٌِْه النب صلى هللا علٌه -إلَ

إنًِّ ألَْعلَُم َكِلَمًة لو لالَها ، فَماَل: )-وسلم

ٌْطاِن  ِ ِمَن الشَّ لَذََهَب ذا عْنه: أَعُوذُ باَّللَّ

ِجٌمِ  ْن َسِمَع الرَّ ُجِل َرُجٌل ِممَّ (، فَماَم إلى الرَّ

 ًَّ - فَماَل: أَتَْدِري ما لاَل َرسُوُل هللاِ  -ملسو هيلع هللا ىلص-النب

آنِفًا؟ لال: ال، لال: إنًِّ ألَْعلَُم َكِلَمةً لو  -ملسو هيلع هللا ىلص

ٌْطاِن  ِ ِمَن الشَّ لالَها لَذََهَب ذا عْنه: أَعُوذُ باَّللَّ

ُجُل: أََمْجنُونًا تَرانًِ؟"  ِجٌِم، فَماَل له الرَّ الرَّ

. )متفك علٌه(

أن شدة الؽضب وما وهذا ٌدل على 

ٌصحبها ِمن المسوة والشدة والؽلظة هً 

من الشٌطان؛ فإذا استعاذ اإلنسان من 

 -سبحانه وتعالى-الشٌطان، صرؾ عنه هللا 

بمدرته كٌد الشٌطان فً ذلن الؽضب 

والشدة والؽلظة والمسوة. 

  



مظاهر المسوة فً مجتمعاتنا 

( أحادٌث فً ذّمِ المَْسوة 8٘)

والعنؾ، والؽلظة والؽضب، 

٘ومدح الرفك واللٌن )  )

كتبه/ ٌاسر برهامً 

الحمد هلل، والصبلة والسبلم على رسول 

هللا، أما بعد؛  

أبو داود فً كتاب األدب فمد روى اإلمام 

-من سننه، فً كتاب الِحْلم وأخبلق النبً 

لال:  -رضً هللا عنه-عن أبً هرٌرة  -ملسو هيلع هللا ىلص

 ًُّ ٌِْه َوَسلَّمَ -"َكاَن النَّبِ ٌَْجِلُس  -َصلَّى هللاُ َعلَ

ثُنَا، فَِإذَا لَاَم لُْمنَا لٌَِاًما  َمعَنَا فًِ اْلَمْجِلِس ٌَُحّدِ

اهُ لَْد َدَخَل بَْعَض بٌُُوِت أَْزَواِجِه، َحتَّى نَرَ 

ثَنَا ٌَْوًما فَمُْمنَا ِحٌَن لَاَم، فَنََظْرنَا إِلَى  فََحدَّ

َر  ٍ لَْد أَْدَرَكهُ َفَجبَذَهُ بِِرَدابِِه فََحمَّ ًّ أَْعَرابِ

ٌَْرةَ: َوَكاَن ِرَداًء َخِشنًا،  َرلَبَتَهُ، لَاَل أَبُو هَُر

: اْحِمْل ِلً َعلَى فَاْلتَفََت، فَمَاَل لَهُ ا ًُّ أْلَْعَرابِ

ٌِْن فَِإنََّن اَل تَْحِمُل ِلً ِمْن َماِلَن َواَل  بَِعٌَريَّ َهذَ

 ًُّ ٌِْه -ِمْن َماِل أَبٌَِن، فَمَاَل النَّبِ َصلَّى هللاُ َعلَ

َ، اَل، َوأَْستَْؽِفُر -َوَسلَّمَ  : "اَل، َوأَْستَْؽِفُر َّللاَّ

 َ َ، اَل، َوأَْستَْؽِفُر َّللاَّ  اَل أَْحِمُل َلَن َحتَّى َّللاَّ

فَكُلُّ ذَِلَن « تُِمٌَدنًِ ِمْن َجْبذَتَِن الَّتًِ َجبَْذتَنًِ

ِ اَل أُلٌُِدَكَها، فَذََكَر  : َوَّللاَّ ًُّ ٌَمُوُل لَهُ اأْلَْعَرابِ

اْلَحِدٌَث، لَاَل: ثُمَّ َدَعا َرُجبًل فَمَاَل لَهُ: اْحِمْل 

ٌِْن: عَ  ٌِْه َهذَ لَى بَِعٌٍر َشِعًٌرا، لَهُ َعلَى بَِعٌَر

ٌْنَا فَمَاَل:  َوَعلَى اْْلَخِر تَْمًرا"، ثُمَّ اْلتَفََت إِلَ

  ِ ".-تَعَالَى-"اْنَصِرفُوا َعلَى بََرَكِة َّللاَّ

وروى ابن حبان والحاكم والبٌهمً 

رضً هللا -وصححه األلبانً عن أنس 

اللَُّهمَّ فً دعابه لال: ) -ملسو هيلع هللا ىلص-عن النبً  -عنه

إِنًِّ أَعُوذُ بَِن ِمَن اْلعَْجِز َواْلَكَسِل، َواْلُجْبِن 

َواْلبُْخِل، َواْلِهَرِم َواْلمَْسَوِة، َواْلؽَْفلَِة، 

لَّةَ َواْلَمْسَكنَةَ، َوأَعُوذُ بَِن ِمَن  ٌْلَةَ، َوالذِّ َواْلعَ

مَاِق َوالنِّفَاِق ،  اْلفَْمِر َواْلكُْفِر َواْلفُسُوِق، َوالّشِ

َمِم وَ  ٌَاِء، َوأَعُوذُ بَِن ِمَن الصَّ السُّْمعَِة َوالّرِ

َواْلبََكِم َواْلُجنُوِن، َواْلُجذَاِم َوالْبََرِص، َوَسٌِِّا 

(. اأْلَْسمَامِ 

ولد تضمن هذا الحدٌث جملة من أمراض 

الملوب التً كثًٌرا ما تتبلزم وٌجر بعضها 

إلى بعض، وهو ِلَمن تؤمله من دالبل نبوة 

؛ لجمعه كل هذه األسباب لشماء -ملسو هيلع هللا ىلص-النبً 

الملوب واألبدان فً سٌاق واحد، من 

صلى هللا -جوامع الكلم الذي أوتٌه النبً 

.-علٌه وسلم 

صلى هللا -والعجز الذي استعاذ منه النبً 

عجز اإلرادة وضعفها؛  هو: -علٌه وسلم



ز نفسه أن حتى ال ٌستطٌع اإلنسان بما  عجَّ

ٌموم بما أمره هللا به.  

فاإلرادة موجودة لكن ضعٌفة،  وأما الكسل:

وبالتالً ٌتؤخر عما أمر هللا به، ولد ذمَّ هللا 

بَلةِ المنافمٌن، فمال: ) َوإِذَا لَاُموا إِلَى الصَّ

.  (ٕٗٔ)النساء:( لَاُموا كَُسالَى ٌَُراُءوَن النَّاسَ 

أوجبه هللا التخاذل عما  وأما الجبن فهو:

من الشجاعة فً مواطن لول الحك وفعله، 

وأعظمه خطًرا الفرار ِمن الزحؾ، لال هللا 

َوَمن ٌَُولِِّهْم ٌَْوَمبٍِذ ُدبَُرهُ إِالَّ : )-تعالى-

فًا لِِّمتَاٍل أْو ُمتََحًٌِّزا إِلَى؟ فِبٍَة فَمَْد بَاَء  ُمتََحّرِ

ِ َوَمؤَْواهُ َجَهنَُّم ؟ َن َّللاَّ َوبِبَْس  بِؽََضٍب ّمِ

. (ٙٔ)األنفال:( اْلَمِصٌرُ 

ٌْبَةُ : )-ملسو هيلع هللا ىلص-ولال النبً  أاََل اَل ٌَْمنَعَنَّ َرُجبًل َه

)رواه ابن ( النَّاِس أَْن ٌَمُوَل بَِحّكٍ إِذَا َعِلَمهُ 

. ماجه، وصححه األلبانً(

الذي وجب منع الحك  وأما البخل فهو:

على اإلنسان مما فً ٌدٌه، وأعظمه خطًرا 

منع الزكاة الواجبة؛ ألنها ِمن أركان 

اإلسبلم، والباخل بها ٌُجعل له ماله 

صفابح؛ فٌُحَمى علٌه فً نار جهنم؛ فٌكوى 

بها جبٌنه وجنبه وظهره فً ٌوم كان 

-ممداره خمسٌن ألؾ سنة كما لال النبً 

. -ملسو هيلع هللا ىلص 

كحموق  بالحموق الواجبة: ثم البخل

الوالدٌن والزوجة واألوالد، وكل َمن وجبت 

نفمته على اإلنسان؛ فهذا فً البخل 

المحرم، وأما البخل المكروه فهو التضٌٌك 

على َمن ٌعولهم مع السعة التً أعطاه هللا 

وإن كان ٌعطٌهم ما ٌمٌتهم. -عز وجل- 

كبر السن مع ضعؾ العمل  وأما الَهَرم فهو:

ن؛ حٌث ٌعجز اإلنسان عن أداء ما والبد

كان ٌعمله من العبادات، فٌزول عمله حتى 

ال ٌعً ما ٌمول، حتى ال ٌعلم من بعد علم 

شٌبًا. 

والمسوة لد تكلم فٌها كثٌر من العلماء، 

أربٌع لال:  -رحمه هللا-فعن مالن بن دٌنار 

من الشماوة: لسوة الملب وجمود العٌن، 

نٌا. ولال وطول األمل، والحرص على الد

سهل بن عبد هللا: كل عموبة طهارةٌ إال 

عموبة الملب؛ فإنها لسوة.  

وسبل ذو النون: ما أساس لسوة الملب فً 

المرٌد؟ فمال: بحثه عن علوم رضً نفسه 

بتعلٌمها دون استعمالها والوصول إلى 

حمابمها.  



ولال عبد هللا الداري: كان أهل العلم باهلل 

الشبع ٌمسً والمبول منه ٌمولون: إن 

الملب، وٌُفتِّر البدن.  

ولال أبو عبد هللا الساحً: الذكر لؽٌر ما 

ٌوصل إلى هللا لسوةٌ للملب.  

ولال حذٌفة المرعشً: ما ابتلً أحد 

  بمصٌبة أعظم علٌه من لسوة الملب. 

ولال األوزاعً: إن معالً المسابل تحدث 

ٌمصد  للُت:لسوة للملب وؼفلة وإعجابًا )

ة ِمن المسابل الخارجة عن بذلن الدلٌم

العمل: كمسابل علم الكبلم، ومسابل المٌاس 

البعٌدة التً تحتاج إلى ِذهن متمد؛ فٌعجب 

اإلنسان بنفسه إن وصل إلٌها، ولكن ال 

ٌتؤثر للبه؛ بل ٌزداد لسوة(.  

: ما ُضِرب -رحمه هللا-ولال مالن بن دٌنار 

عبد بعموبة أعظم ِمن لسوة الملب، وما 

على لوم إال نََزع  -عز وجل-ؼضب هللا 

منهم الرحمة.  

"ما ُضرب : -رحمه هللا-ولال ابن المٌم 

عبد بعموبة أعظم من لسوة الملب والبُعد 

عن هللا، خلمت النار إلذابة الملوب الماسٌة، 

وأبعد الملوب من هللا الملب الماسً. نعوذ 

باهلل من المسوة.  

سبحانه -وأما الؽفلة فهً ترن ذكر هللا 

عز -واالنشؽال بالدنٌا عما أمر هللا  -عالىوت

به.  -وجل 

ٌْلة: فؤن ٌكون اإلنسان عاببًل على  وأما العَ

ؼٌره، ٌعتمد علٌه فً لوته وحاجته؛ فهو 

سابل، والسإال دابًما من الخلك مذموم. 

والتً دعا النبً صلى -والذلة المذمومة 

أن  هً: -هللا علٌه وسلم باالستعاذة منها

لعدوه، وكل َمن ٌخالؾ شرع ٌذل اإلنسان 

، وٌكون عنده من -سبحانه وتعالى-هللا 

الهوان ما ٌمنعه أن ٌُظهر الحك وٌعمل به؛ 

بل دابًما ٌكون فً هوان ٌخضع لؽٌره وٌذل 

له.  

االستكانة  وأما المسكنة المذمومة فهً:

ألهل الباطل، واالستكانة للعدو مع المدرة 

على مماومة شره؛ ولكن ِمن ضعؾ همته 

ومسكنة وذلة نفسه ٌخضع وٌستكٌن، كما 

َوُضِربَْت عن الٌهود: ) -عزوجل-لال هللا 

لَّةُ َواْلَمْسَكنَةُ  ٌِْهُم الذِّ ، فتجدهم (ٔٙ)البمرة:( َعلَ

ٌستذلهم أعداإهم وهم ٌستكٌنون لهم.  



االحتٌاج إلى  وأما الفمر المذموم فهو:

-سبحانه وتعالى-الخلك دون الفمر إلى هللا 

لد أمرنا أن نفتمر  -سبحانه وتعالى-، وهللا 

ٌَا أٌََُّها : )-عز وجل-إلٌه، كما لال هللا 

 ًُّ ُ ُهَو اْلؽَنِ ِ َوَّللاَّ النَّاُس أَنتُمُ اْلفُمََراُء إِلَى َّللاَّ

.  (٘ٔ)فاطر:( اْلَحِمٌدُ 

ورسوله، مشالة هللا  وأما الشماق فهو:

وكذلن مشالة أولى األمر من المسلمٌن، 

ومشالة إجماع العلماء؛ حٌث ٌكون فً 

  . شّكٍ وهم فً شّكٍ

والشماق بٌنه وبٌن أهله وأصحابه وألاربه 

وجٌرانه ِمن أعظم أسباب الشماء. 

ولعل بالً ما ذُكر من أمراض فً الحدٌث 

ٌكون له موضع آخر.  

خاتمة:  

ما أردنا  -عالىتبارن وت-انتهى بحمد هللا 

جمعه حول المسوة فً الملوب وفً 

المجتمع، وأسبابها وعبلجها، نسؤل هللا أن 

ٌعٌذنا ِمن المسوة والؽفلة.  

ونسؤل هللا أن ٌهدٌنا إلى أحسن األخبلق ال 

ٌهدي ألحسنها إال هو، وأن ٌصرؾ عنها 

سٌبها ال ٌصرؾ عنها سٌبها إال هو.  

أن ٌجعلنا من عباده  -عز وجل-ونسؤل هللا 

الصالحٌن المخلصٌن الممبولٌن. 

 مولع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
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