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�تاب بدء الوحي ،  اب �یف �ان بدء الوحي إلى رسول هللا  ١رقم  ١/٣رواه البخار� ج -  ١ ،
،  اب قوله ملسو هيلع هللا ىلص : ( إنما األعمال  الن.ة ) وأنه یدخل ف.ه الغزو  ٥٠٣٦رقم  ٦/٤٨ملسو هيلع هللا ىلص ، ومسلم ج

  وغیره من األعمال . 
الحدیث تأس.ًا  أئمتنا ومتقدمي قال اإلمام النوو� رحمه هللا في �تا ه المجموع : وٕانما بدأت بهذا 

وقد ابتدأ  ه إمام أهل الحدیث  ال مدافعة أبو عبد هللا البخار�   أسالفنا من العلماء رضي هللا عنهم
؛ تنبیهًا للطالب على  ، ونقل جماعة أن السلف �انوا .ستحبُّون افتتاح الكتب بهذا الحدیث صح.حه

ال ارزة والخف.ة ، وروSنا عن اإلمام أبي سعید عبد  تصح.ح الن.ة وٕارادته وجه هللا بجم.ع أعماله
، وروSنا  في أول �ل  اب منه بهذا الحدیث �تا ًا بدأتُ  الرحمن بن مهد� رحمه هللا قال : لو صنفتُ 

عنه أ.ضًا قال : من أراد أن .صنف �تا ًا فلیبدأ بهذا الحدیث، وقال اإلمام أبو سل.مان حمد بن دمحم 
الخطابي الشافعي اإلمام في �تا ه المعالم رحمه هللا تعالى : �ان المتقدمون بن إبراه.م بن الخطاب 

من شیوخنا .ستحبون تقد.م حدیث : ( األعمال  الن.ات ) أمام �ل شيء ُینشأ وSُبتدأ من أمور الدین 
، فصل في اإلخالص والصدق ١/١٦انظر المجموع ج .؛ لعموم الحاجة إل.ه في جم.ع أنواعها 

  .في جم.ع األعمال ال ارزة والخف.ة وٕاحضار الن.ة 
من أفضل األعمال ، وSجب له الن.ة الخالصة [ وحده ال النظر في �تاب هللا تالوة وتدبرًا قلت : و 

  شرSك له .    
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 عبده ورسولھ.
ً
  وحده ال شرeك، وأشDد أن دمحما

ۡسِلُموَن﴾يٓ  ﴿َٰ  م مُّ
ُ
نت

َ
َوأ

َّ
نَّ ِإال

ُ
ُموت

َ
 ت

َ
اِتِھۦَوال

َ
ق

ُ
َ َحقَّ ت  ٱ,َّ

ْ
وا

ُ
ق  ٱتَّ

ْ
وا

ُ
ِذيَنَءاَمن

َّ
2َا ٱل ُّ3

َ
  .) ١(أ

ِذي  ﴿
َّ
ُم ٱل

ُ
ك  َر;َّ

ْ
ُقوا اُس ٱتَّ 2َا ٱلنَّ ُّ3

َ
أ

ٰٓ
 ِمۡ<2َُما َي

َّ
َق ِمۡ<2َا َزۡوَجَ?ا َوَ;ث

َ
ل

َ
ِحَدة َوخ

ٰ
س َو

ۡ
ف ن نَّ م ّمِ

ُ
ك

َ
ق

َ
ل

َ
خ

ۡم َرقِ 
ُ

ۡيك
َ
اَن َعل

َ
I َ ۡرَحاَمۚ ِإنَّ ٱ,َّ

َ ۡ
وَن ِبِھۦ َوٱأل

ُ
َءل

ٓ
َسا

َ
N ِذي

َّ
َ ٱل  ٱ,َّ

ْ
ُقوا ۚء َوٱتَّ

ٓ
ِثPQا َوOَِسا

َ
  .) ٢(يبا﴾ِرَجاال ك

 ي﴿ٰٓ 
ْ
وا

ُ
ق  ٱتَّ

ْ
وا

ُ
ِذيَن َءاَمن

َّ
2َا ٱل ُّ3

َ
ۡوال َسِديداأ

َ
 ق

ْ
وا

ُ
ول

ُ
َ َوق ۡم  ٱ,َّ

ُ
ك

َ
ِفۡر ل

ۡ
ۡم َوXَغ

ُ
ك

َ
ل ۡعَمٰ

َ
ۡم أ

ُ
ك

َ
ُيۡصYۡZِ ل

ۡوًزا َعِظيًما﴾
َ
اَز ف

َ
ۡد ف

َ
ق

َ
ُھۥ ف

َ
َ َوَرُسول  َوَمن ُيِطِع ٱ,َّ

ۗ
ۡم

ُ
وَ;ك

ُ
ن

ُ
  .)٣(ذ

 من أفضل 4عمالفإن النظر ij كتاب هللا gعا;� تالوة  أما fعد :
ً
وأجل القرmات  وتدبرا

g عا;�عا;� إ;� هللاg ِتِھ  ، قال
ٰ
 َءاَي

ْ
ُرٓوا بَّ َيدَّ ِ

ّ
Pَٞك ل

ٰ
iَۡيَك ُم

َ
ُھ ِإل

َٰ
ن

ۡ
نَزل

َ
ٌب أ

َٰ
  ۦ﴿ِٰكت

ْ
وا

ُ
ْول

ُ
َر أ

َّ
ك

َ
ذ

َ
َوِلَيت

ِب ٱ َبٰ
ۡ
ل

َ ۡ
  )٤(﴾ أل

                                                  
  ١٠٢عمران rية ال  -١

  ١النساء اآل.ة  - ٢

  ٧١-4٧٠حزاب rية  - ٣

  .٢٩ص nية  - ٤



وقفات مع آية من كتاب هللا العظيم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

٣ 

  عنا جميعا فوسنقف C ijذا الكتاب وقفات مع آية عظيمة من كتاب هللا عwxy هللا أن ين

 rقو و i~ عا;� ية ال�� ست-ون محل التدبرg يـَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمُنوْا قـُٓوْا َأنُفَسُكۡم �َ ﴿ :ل

َها َوٱۡحلَِجارَةُ  ٱلنَّاسُ  َوُقوُدَها اَوَأۡهِليُكۡم َ ر  ِٓئَكةٌ  َعَليـۡ  َأَمَرُهمۡ  َمآ  ٱ8ََّ  يـَۡعُصونَ  الَّ  ِشَداد ِغَالظ َملَٰ

  .) ١(﴾ يـُۡؤَمُرونَ  َما َويـَۡفَعُلونَ 

بھ ، ولعل Cذه النظرات أو الوقفات القص��ة مع ال يخفى أن العمل بال��xء فرع عن العلم  

 للعمل �Iا ، ح�w يحافظ الرجل امل
ً
 وحاديا

ً
ع�� نفسھ من ؤمن Cذه rية الكرeمة ، ت-ون حافزا

ومن Cم الضياع وسط أمواج الف�ن واملغرeات ، ثم يحافظ �عد ذلك ع�� أCلھ وفلذات أكباده 

  ... .  تحت واليتھ 

 ة الكرeمة واجبوإذا @ان العمل �Iذه rي
ً
-ون ي، فإن العمل �Iا الرجل املؤمن ij عموم أحوال  ا

 
ً
 ، وعندما يرى املؤمن و عندما تك�� الف�ن وتك�� أشد وجوmا

ً
 ، وCوى eرقق �عضDا �عضا

ً
 مطاعا

ً
�Xا

 
ً
وعندما ي-ون املؤمن ij حثالة من الناس ، قد ، �=اب @ل ذي رأي برأيھ ، ودنيا مؤثرة ، وإ متبعا

CودDم مرجت عDت مواثيقmم ، وخرIم قلو�اختلفت و ، م ، وخفت أمانا�IواCم ءوأC ص��، وe  لCأ

 ، و 
ً
وليدع عنھ أمر فامرؤ ونفسھ ، ... عند Cذه 4حوال �عضDم بأس �عض ق يذ�eسالم شيعا

   . وليتق هللا ij نفسھ وأCلھ ومن Cم تحت واليتھ ، العامة ، وليقبل ع�� خاصتھ وأCلھ 

مرو بن العاص � ، قال : قال ;i رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : كيف أنت إذا بقيت ij عن عبد هللا بن عف 

عDودCم ، وأمانا�Iم ،  )٢(يا رسول هللا كيف ذلك ؟ قال : إذا مرجت   حثالة من الناس؟ قال : قلت : 

                                                  
  ٦التحرSم اآل.ة  - ١

  . طت وفسدت مرجت : اختل -  ٢
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٤ 

د ذاك يا رسول هللا و@انوا Cكذا ، وشبك يوTس ب�ن أصا�عھ ، يصف ذاك ، قال : قلت : ما أصنع عن

  .  )١( ) وعليك بخاصتك ، وإياك وعوام?م؟ قال : اتق هللا عز وجل ، وخذ ما gعرف ، ودع ما تنكر ، 

وij رواية : عن عبد هللا بن عمرو بن العاص � قال : ب[نما نحن حول رسول هللا ص�� هللا 

رأيت الناس قد مرجت عDودCم ، وخفت  عليھ وسلم إذ ذكروا الفتنة أو ذكرت عنده قال : ( إذا

و@انوا Cكذا، وشبك ب�ن أصا�عھ ، قال : فقمت إليھ ، فقلت لھ : كيف أفعل عند ذلك ، أمانا�Iم 

وعليك جعل¢� هللا فداك ؟ قال : الزم ب[تك ، وأملك عليك لسانك ، وخذ ما gعرف ودع ما تنكر ، 

  . )٢( ) بأمر خاصة نفسك ، ودع عنك أمر العامة

إ;� حال معينة جديد عندما يؤول حالDا Cذا أسلوب ترmوي فرeد ij إعادة بناء 4مة من : قلت 

ھ إذا بقي ij حثالة عبد هللا بن عمرو � أنيأمر نب[نا الكرeم عليھ أفضل الصالة وأتم ال£سليم ف ،

  . يقبل ع�� خاصة نفسھ ، وأن يدع عنھ أمر العامة  من الناس أن

                                                  
، وقال الشیخ شعیب األرنؤوb : صح.ح رجاله ثقات  ٦٥٠٨رقم  ٢/١٦٢رواه اإلمام أحمد في المسند ج - ١

. وقال الهیثمي ٢٧٧٦رقم  ٣/١٥٦. والطبراني في األوسf ج ٥٩٥١رقم  ١٣/٢٨١رجال الشیخین . وابن ح ان ج

بإسنادین رجال أحدهما رجال الصح.ح . وفي : رواه الطبراني في األوسf ١٢٢٢٢رقم  ٧/٢٢٥في مجمع الزوائد ج

   . ٢٠٦رقم  ١/٢٠٥روا.ة : ( واختلفوا فصاروا ه�ذا وش ك بین أصا عه ) انظر السلسلة الصح.حة لألل اني ج

، وقال الشیخ شعیب األرنؤوb : إسناده صح.ح رجاله  ٦٩٨٧رقم  ٢/٢١٢رواه اإلمام أحمد في المسند ج - ٢

 ٨٧٤٦رقم  ٢٠/٤اب فقد روj له أصحاب السنن . ورواه الحاكم في المستدرك جرجال الصح.ح غیر هالل بن خ 

رقم  ٦/٥٩والنسائي في السنن الكبرj ج . ٤٣٤٣رقم  ٢/٥٢٧، وقال : حدیث صح.ح اإلسناد . وأبو داود ج

   . ٢٠٥رقم  ١/٢٠٤. وانظر السلسلة الصح.حة لألل اني ج ١٠٠٣٣
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٥ 

قام هللا ف¥Iا ، وأقبل ع�� خاصتھ فاتقى هللا ف¥Iا ،  ىفاتقع�� نفسھ من إذا أقبل ؤ م@ل مثلھ و 

وCل 4مة إال بأسرCا ، وذلك ألن ij صالح 4سرة صالح 4مة ؛ بإذن هللا من جديد ب¦يان 4مة 

 وق
ً
بائل 4سرة املتكررة ، قال gعا;� : ( يا أ]Iا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنwª وجعلناكم شعوmا

لتعارفوا )
)١(

فمن الذكر و4نwª وCما قوام 4سرة @انت الشعوب و4مم ، ومن أسرgي وأسرتك  

  ا	¯ تت-ون 4مة.… وأسرة الثالث 

 ij التعامل فيما بي°Iم أثناء 
ً
 معينا

ً
ومثال ذلك : أن ي-ون أناس ij قاعة كب��ة ال�±موا نظاما

مر ما فقد عمت الفوwx² فيما بي°Iم وgعالت أصوا�Iم وك�� الDرج وجودCم C ijذه القاعة ، وأل 

واملرج ij @ل جانب ، فما Cو الس´يل 4مثل لDدوء القاعة والرجوع �Iا إ;� ما @انت عليھ من ³ل�±ام 

بالنظام الذي ارتضوه . ال شك أن الس´يل لذلك Cو أن يلزم الرجل نفسھ بالDدوء والصمت قبل 

  ف ذلك إنما Cو ضياع لألوقات دون فائدة . غ��ه ، وأي س´يل خال 

؟ كيف تصنع �Iذه rية : فقلت لھ ، أت[ت أبا ºعلبة ا	�ش¢� : عن أ¹ي أمية الشعباTي قال و 

قولھ gعا;� ( يا أ]Iا الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا : قلت ؟ أية آية : قال 

بل ائتمروا : فقال ، سألت ع°Iا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، �ا لقد سألت ع°Iا خب�، أما وهللا : اCتديتم ) قال 

وإ�=اب @ل ، ودنيا مؤثرة ، وCوى متبعا ، ح�w إذا رأيت �Xا مطاعا  ،  باملعروف وتناCوا عن املنكر

فإن من ورائكم أياما الص�� ف¥Iن مثل ،  ودع العوام، فعليك بخاصة نفسك ، ذي رأي برأيھ 

قال عبد هللا بن ) للعامل ف¥Iن مثل أجر خمس�ن رجال «عملون مثل عملكم ، القبض ع�� ا	=مر 

                                                  
   ،  ١٣اwxyرات nية  -  ١
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٦ 

بل أجر خمس�ن : قال؟ يا رسول هللا أجر خمس�ن منا أو م°Iم : قيل ( وزادTي غ�� عتبة : املبارك 

  .  )١( )منكم 

بالعينة ، وأخذتم أذناب  وعن ابن عمر � قال : سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول : ( إذا تبا«عتم

   )٢(البقر ، ورض[تم بالزرع ، وتركنك ا	=Dاد ، سلط هللا عليكم ذال ال ي½±عھ ح�w ترجعوا إ;� دينكم )

بيان لألمراض أو لألسباب واملقدمات ( إذا تبا«عتم بالعينة ، وC ijذا ا	Xديث العظيم 

   Cذا موجود ب�ن املسلم�ن اليوم .وأخذتم أذناب البقر ، ورض[تم بالزرع ، وتركتم ا	=Dاد ) و@ل 

 موجود .
ً
 ) وCذا أيضا

ً
  فيھ بيان للنتائج والعواقب ( سلط هللا عليكم ذال

وفيھ بيان للدواء والعالج ( ال ي½±عھ ح�w ترجعوا إ;� دينكم ) Tسأل هللا gعا;� أن يردنا إ;� دينھ 

 ، وأن «عزنا بطاعتھ وmالرجوع إ;� دينھ 
ً
 حميدا

ً
 وردا

ً
 جميال

ً
، فنحن قوم أعزنا هللا باإلسالم فمDما ردا

  ابتغينا العزة �غ�� �سالم أذلنا هللا .   

ولقامت لDم أمIÁم 4عداء أحد من لو أن أCل �سالم عملوا �Iذه rية الكرeمة ، ملا gسلط عل¥Iم و 

ال لرجل وأسرتھ صالح لألمة بأسرCا ، وCل 4مة إالواحدة ، ولصار لDم قوة ومDابة ، فصالح ا

نفسھ  ياجعلنا ممن يفقھ Cذه rية وÂعمل �Iا ، اللDم اجعلنا ممن يقرmنا اللDم  ؟4سرة املتكررة 

ا	=نة بفضلك وجودك وكرمك و وفقنا إ;� رضوانك اللDم رmنا �Ãطك وعذابك ، نارك و وأCلھ 

  ، آم�ن . وعظيم منتك علينا يا ح�Ä يا كرeم 

                                                  
حدیث حسن غرSب . وقال األل اني : ضعیف لكن  عضه صح.ح . انظر صح.ح  وقال : ٣٠٥٨رقم  ٥/٢٥٧رواه الترمذ� ج - ١

   .٣٠٥٨رقم  ١٧/٥٨وضعیف الترمذ� لألل اني ج
  ) و��xھ �لباOي �� ��يح ابن داود .٣٤٦٢) وأبو داود(٤٩٨٧رواه أحمد (  - ٢
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٧ 

  .الواجب  موطن من مواطن �يمان: لوقفة �و�� ا  

َيـَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمُنواْ  ﴿.قولھ gعا;� : َٰٓ�  ﴾ )١(. 

حافظ ع�� ملن موجھ داء خاص نCو و موطن من مواطن �يمان الواجب ، فيھ : 

  إيمانھ باألعمال الواجبة . س�Ç لزeادة و أصل �يمان ولم ينقضھ بناقض ، 

، الذي «علم ما ا	�ب��  وCو نداء خاص بالذين آمنوا باR ا	�الق ا	Xكيم العليم

يفر املرء من صاحبتھ يوم من عذابھ ا ينج¥IيصÈÉ 4سرة وÂسعدCا ij الدنيا ، وما 

و4مة ة 4سرة «شرع إال ما فيھ سعادلم ف، ال ينفع فيھ مال وال بنون وm¦يھ ، وeوم 

 
ً
  . نيا وrخرة ij الدوا	�لق جميعا

يم كالم رب العامل�ن الذي أنزل منوا �Iذا الكتاب العظآوCو نداء خاص بالذين 

، الذي @انت حياتھ عليھ أفضل الصالة وأتم ال£سليم نب[نا الكرeم إمام املتق�ن ع�� 

 لھ الكرeم ترجمة للقرآن 
ً
  . وmيانا

وا : لبيك يا رب الذين إذا سمعوا نداء ر�Iم قالخاص بالذين آمنوا ، وCو نداء 

وأطيعوا هللا ورسولھ إن كنتم  عا;� : (قال g، فاملؤمن يطيع هللا ورسولھ لبيك ... 

، فما إن «سمع قولھ لنداء رmھ وÂسارع ij ³ستجابة  ³ستجابةj iوÂسارع  )٢( ) مؤمن�ن

 
ً
رب سأiË  ) ح�w يقول : لبيك يا gعا;� : ( يا أ]Iا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأCليكم نارا

  .  وال�±ام إ;� مشروع عمل استجابتھنف�xy وأi�C نار جDنم ، ثم ي��جم 

                                                  
  ٦التحرSم اآل.ة  -  ١

  . ١.ة نفال اآلاأل - ٢
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٨ 

 ، فال فائدة تر�Ì منھ 
ً
لنتفق أن : إذن ، وإذا @ان من «سمع النداء ل[س مؤمنا

أرعوا سمعDم لDذا النداء الذين أCل �يمان ا�Íاطب�ن C ijذه rية الكرeمة Cم 

  ومقدار الت-ليف املراد م°Iم .  ، وعوا Î=م املسؤولية العظيم ، و 

 أgى عبد هللا بوij 4ثر 
ً
إذا سمعت ن مسعود � ، فقال : اعDد إ;iّ فقال : أن رجال

أو شر ينwÏ ، فانھ خ�� يأمر بھ ، هللا gعا;� يقول : ( يا أ]Iا الذين آمنوا ) فأرعDا سمعك 

    .)١(عنھ 

* * * * * * *  

  دون ال�ساءاملؤمنQن نداء خاص للرجال :  الوقفة الثانية

2َا قولھ Nعا�� :  ُّ3
َ
أ

ٰٓ
ِذيَن ٱ﴿َي

َّ
ۡم  ل

ُ
ۡ�ِليك

َ
ۡم َوأ

ُ
َسك

ُ
نف

َ
 أ

ْ
ٓوا

ُ
 ق

ْ
وا

ُ
  ﴾ َءاَمن

  فيھ : النداء خاص بالرجال املؤمن�ن دون ال¦ساء . 

 ، إال إذا 
ً
4صل ij @ل خطاب عام أن ي£ناول الرجال املؤمن�ن وال¦ساء املؤمنات معا

(  دون ال¦ساء كما C ijذه rية ، بدليل قولھ gعا;� :املؤمن�ن للرجال ما يخصصھ  جاء

 ، ملا @ان لDذه اللفظة أي فائدة Cليكم ) وأ
ً
ولو @ان املراد �Iذه rية الرجال وال¦ساء معا

  ، وكالم هللا مصون عن اللغو .

علم منھ أن الرجل Cو املسؤول عن وقاية زوجتھ وسائر فقولھ gعا;� : ( وأCليكم ) 

 مسؤول ع°Iا و 
ً
 أو أختا

ً
 أو زوجة أو ب¦تا

ً
Cو ;i أمرCا ، و أCلھ نار جDنم ، فاملرأة أما

  . ما دامت تحت واليتھ امل-لف بوقايIÁا نار جDنم 
                                                  

  . ١/١٢، والزCد البن املبارك ج ٢/٤٠٣ام أحمد ج، والزCد لإلم ١/٦٧حلية 4ولياء ج - ١
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٩ 

، وإال ملا وجھ أحوالDا ضعيفة ال gستطيع أن تقي نفسDا نار جDنم ij غالب املرأة و 

ومن حديث أ¹ي Cرeرة � عن ، رmنا ا	Xكيم العليم خطابھ لو;i أمرCا بأن يق¥Iا النار

فDذا نص بأن املرأة  )١( ل : ( اللDم إTي أحرج حق الضعيف�ن الي£يم واملرأة )قا، الن�Õ ملسو هيلع هللا ىلص 

mحاجة إ;� زوج أو و بحاجة إ;� ركن قوي تأوي إليھ ، وأ×Iا ، ضعيفة مثلDا مثل الي£يم 

I ijا لك°، ، وCو الذي س[سأل ع°Iا ¥Iا نار جDنم يوeقو;i أمر يرعاCا وeدير أمرCا ، 

ا	�اصة بال¦ساء ،  عمال4 و;i أمرCا أو استقلت ببعض �عض أحوالDا إذا غاب ع°Iا 

 مثلDا مثل الرجل عن نفسDا ف�Ï مسؤولة 
ً
  . تماما

فاآلية الكرeمة تخاطب الرجال دون ال¦ساء ، والرجولة Cنا ال مع¢w لDا دون أن 

تصطبغ باإليمان ، فيiÇ صاحIJا عظم املسؤولية امللقاة عليھ ، ومقدار الت-ليف املراد 

  منھ .  

  2ذه nية الكر�مة : �أقوال املفسر�ن �� أن الرجل �و ا��اطب 

  قال القرط�Õ يرحمھ هللا ij تفس��ه لDذه rية : 

أن  فع�� الرجلفيھ مسألة واحدة : و~i 4مر بوقاية �Tسان نفسھ وأCلھ النار ، 

لمDم وeصÈÉ أCلھ إصالح الراiÚ للرعية ، فيأمرCم وI°eاCم وÂع، يصÈÉ نفسھ بالطاعة 

 �xÛم املعاIJجنeرام ، وX	الل واX	ثاماrإ;� غ�� ذلك من 4ح-ام . قال �عض  و

  ألن الولد �عض منھ .؛ العلماء ملا قال : ( قوا أنفسكم ) دخل فيھ 4والد 

                                                  

رقـــم  ١/٨٦. والحـــاكم فـــي المســـتدرك ج٩٩١٦رقـــم  ٤٤٧/ ٢٠رواه اإلمـــام أحمـــد فـــي المســـند ج - ١
     .٢٠٩٥٦رقم  ٢/٧٠وقال : صح.ح على شرb مسلم . ووافقه الذهبي . والبیهقي في السنن ج ٢١١
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١٠ 

وأمروا أCليكم بالذكر والدعاء ح�w يق¥Iم هللا ، قال ابن عباس � : قوا أنفسكم 

  بكم . 

� iد : قوا أنفسكم بأفعالكم وقال ع�Cليكم بوص[تكم . ،  وقتادة ومجاCوقوا أ  

وذكر القش��ي أن عمر � ، قال ملا نزلت Cذه rية : يا رسول هللا نقي أنفسنا 

  فكيف لنا بأCلينا ؟ فقال : (ت°Iو×Iم عما ×Iاكم هللا وتأمرو×Iم بما أمر هللا). 

ij لھ وعبيده وامائھ وقال مقاتل : ذلك حق عليھC١( نفسھ وولده وأ(.    

يجب ع�� وقال السيوطي يرحمھ هللا ij �@ليل فيما «ست¦بط من rية : ف¥Iا أنھ 

   .)٢( gعلم ما يجب عليھ من الفرائض وgعليمھ أCلھ من زوجة وولد وعبد وأمة الرجل

لرجال أولياء أ23ا اوقال السمعاTي يرحمھ هللا ij تفس��ه لDذه rية : أي بفعلكم ـ 

ـ طاعة هللا ، وأمركم إياCّن بطاعة هللا . وeقال : أدبوCّن وعلموCّن ودلوCّن ع��  �مور 

  …ا	��� 

وعن عمرو بن ق[س املالÝي قال : إن املرأة لتخاصم زوجDا يوم القيامة عند هللا 

 ، @ان يأتي¢� بخ�± السوق 
ً
   .)٣( فتقول : إنھ @ان ال يؤدب¢� وال «علم¢� ش[ئا

  

                                                  

  . ١٨/١٢٨تفسیر أح�ام القرآن للقرطبي ج -  ١
   ٣/١٢٦٩إلكلیل في استن اb التنزSل للسیوطي جا -  ٢
 اً  احصقلت : �ما هو حاصل الیوم یخرج الرجل من بیته .  ٤٧٥/ ٥تفسیر القرآن للسمعاني ج - ٣

لماذا ال تعمل في الدن.ا : وٕاذا سألت الرجل !! رجع إلى أهله إال في وقت متأخر من اللیل وال ی
   .!!الخبز ؟ أجاب :  أنه یرSد أن .طعم الع.ال  مقدار وتتفرغ لوقا.ة نفسك وأهلك النار 
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١١ 

  ألة وجوا�2ا : مس

اس£ش-ل �عض طلبة العلم ، حديث ابن عمر � قال : عن الن�Õ ص�� هللا عليھ 

وسلم قال : ( @لكم راع ، و@لكم مسؤول عن رعيتھ ، و4م�� راع ، والرجل راع ع�� أCل 

 .)١( ب[تھ ، واملرأة راعية ع�� ب[ت زوجDا وولده ، ف-لكم راع و@لكم مسؤول عن رعيتھ )

 ، وال يخفى أن 
ً
فDذا ا	Xديث ذكر أن املرأة راعية ، و~i مسؤولة عن رعيIÁا أيضا

  الرعاية نوع وقاية ، فاملرأة عندما تر�Ú ب[ت زوجDا وولده فDو نوع وقاية من النار ؟.

وا	=واب : أن املرأة ij غالب أحوالDا ضعيفة ال gستطيع أن تقي نفسDا نار جDنم ، 

م العليم خطابھ لو;i أمرCا بأن يق¥Iا النار، لك°Iا ij �عض وإال ملا وجھ رmنا ا	Xكي

 �Ïاصة بال¦ساء ، ف�	ا أو استقلت ببعض 4عمال اCأمر i;ا وI°ا إذا غاب عDأحوال

 . 
ً
  مسؤولة عن نفسDا مثلDا مثل الرجل تماما

عية ع�� ب[ت فقولھ ملسو هيلع هللا ىلص : ( واملرأة راعية ع�� ب[ت زوجDا وولده ) نص ij أن املرأة را

  زوجDا ، أي بما فيھ نفسDا وولد زوجDا ومالھ ومتاعھ . 

فاملرأة راعية وأمينة ع�� نفسDا إذا غاب ع°Iا زوجDا ، تحفظ نفسDا من @ل سوء 

 إال بإذنھ ... . 
ً
  ورذيلة وخيانة ، وال تدخل ب[ت زوجDا أحدا

ھ وال واملرأة راعية وأمينة ع�� ولده فيما Cو من اختصاصDا تحفظھ وتحضن

gعطيھ و و³خالق الطيبة ترضعھ إال من ثد]Iا ، وترضعھ مع حليIJا العفاف و4مانة 

  ا	Xنان واملودة ... .
                                                  

    .    ١٨٢٩رقم  ٣/١٤٥٩، ومسلم ج ٤٩٠٤رقم  ٥/١٩٩٦رواه البخار� ج - ١
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١٢ 

واملرأة راعية وأمينة ع�� مال زوجDا ومتاعھ تحفظھ من الضياع و�سراف 

  .والتبذير والسرقة 

ء ، وCذا فاملراد من رعاية املرأة ij ب[ت زوجDا وولده فيما Cو من اختصاص ال¦سا

 ب[ت زوجDا وتخونھ دون 
ً
@لھ ل[س للرجل فيھ حيلة ، فاملرأة إذا أرادت أن تدخل أحدا

 من ثد]Iا 
ً
علمھ فعلت ، واملرأة إذا أرادت أن ترضع ولدCا من ثدي غ��Cا أو ترضع أحدا

دون علم زوجDا فعلت ، واملرأة إذا أرادت أن gسرق من مال زوجDا ومتاعھ دون علمھ 

  . فعلت ... ا	¯ 

فمثل Cذا @لھ املرأة ~i الراعية فيھ واملسؤولة عنھ يوم القيامة ، ول[س املراد 

برعاية املرأة ع�� أCل بيIÁا أن ت-ون ولية لألمر ، وإال فال يجتمع لألسرة الواحدة 

  راعيان أو وليان لألمر ij وقت واحد . 

  

مُ  ﴿4سرة ورmا×Iا ، قال gعا;� فالرجل Cو قائد وCو ) ١( ﴾ وَن َعَلى ٱلنَِّسٓاءِ ٱلّرَِجاُل قـَوَّٰ

امل-لف بالقوامة و�دارة والرعاية والوقاية ، وCو مسؤول عن وقاية نفسھ ووقاية 

أCلھ وأوالده نار جDنم ، كما Cو مب�ن ij قولھ ملسو هيلع هللا ىلص : ( والرجل راع ع�� أCل ب[تھ ) وCذا 

ة ، وأول ما يدخل ij أCل ب[ت نص ij أن الرجل Cو الراiÚ ع�� أCل ب[تھ ول[ست املرأ

  الرجل زوجتھ ، و~i تحت واليتھ ، وCو مسؤول ع°Iا أحفظ أم ضيع . 

  

                                                  

       .  ٣٤النساء اآل.ة  - ١
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١٣ 

وال يمنع أن ت-ون املرأة راعية ألوالدCا ij بيIÁا بإدارة و;i أمرCا ، أو أن ت-ون نائبة 

 معدودات ، فإذا حضر رفعت إليھ شؤو×Iم ، لكن ل[س للرجل 
ً
 أو أياما

ً
لھ إن غاب يوما

 ، فاملرأة ضعيفة ال أن «
ً
سلم زمام �دارة والقوامة ألCلھ ، وCو ال يدري عن أوالده ش[ئا

تقوى أن تقوم ع�� 4سرة وتدير أمرCا ، وإذا @انت 4م مدرسة كما قيل : 4م مدرسـة 

 طيب 4عراق .
ً
  إذا أعدد�Iا       أعددت شـعبا

ول ع°Iا الذي يرعاCا وeقوم إن الرجل Cو مدير Cذه املدرسة ، وو;i أمرCا واملسؤ ف

  … عل¥Iا وeدير شؤون طال�Iا 

وإن صالح املدرسة وطال�Iا من صالح الرجل املدير ، وفسادCا من فساده ، فما 

 ، وeجد الفوwx² قد عمت أرجاIßا ، والضوضاء قد انبعثت من 
ً
من زائر يزور مدرسة

I°ا املسؤول عCا ، إال وسيلقي بالالئمة الك��ى ع�� مديرI×ا .أر@ا  

Cو و;i 4مر املسؤول ـــ يوم ال ينفع مال وال بنون ـــ عن أCلھ وأوالده ومن  فالرجل

تحت واليتھ ، وواجب عليھ أن يق¥Iم وeبعدCم عن نار جDنم ، كما يق¥Iم وeبعدCم عن 

 ، Tسأل هللا لنا وألCلينا 
ً
 ، بل وأشد ؛ ألن نار جDنم أشد حرا

ً
نار وحر الدنيا تماما

  ية . السالمة والعاف

                                              

                                         * * * * * * * * * *  
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١٤ 

* * * * * * *  

وعاجزة ال Nستطيع أن تقي نفس?ا نار ج?نم إذا Iانت املرأة ضعيفة :  الوقفة الثالثة

  .  ن وقاية غ�PQا أضعف وأ�wز إ�2ا ع، ف�� غالب أحوال?ا 

Iَا قولھ gعا;� :  ُّ[
َ
أ

ِذيَن ٱ﴿َيٰٓ
َّ
ۡم  ل

ُ
Cِۡليك

َ
ۡم َوأ

ُ
نُفَسك

َ
 أ

ْ
ٓوا

ُ
 ق

ْ
  ﴾ َءاَمُنوا

  . نار جDنم غ��Cا فيھ : أن املرأة أضعف وأ�=ز من أن تقي 

ؤمن�ن دون ال¦ساء ، رجال املعلمنا ij الوقفة السابقة أن Cذا النداء خاص بالقد ل

، وإال ij غالب أحوالDا قي نفسDا نار جDنم تضعيفة وعاجزة ال gستطيع أن وأن املرأة 

ال يخفى ع�� وإذا @ان 4مر كذلك ف، النار يق¥Iا بأن Cا ملا وجھ رmنا خطابھ لو;i أمر 

  . فاقد ال��xء ال «عطيھ أXåاب العقول السليمة أن 

ال و ، ضعيفة وعاجزة ij غالب أحوالDا املرأة أن لدينا بالدليل تقرر إذا : نقول لذا و 

g نم ستطيعDا نار جDا ، أن تقي نفسI×ا أضعف وأ�=ز وقاعن فإCية غ�� .  

  

* * * * * * *  

   . ...تھ Iل من تحت واليزوجتھ وولده و أ�ل الرجل : راfعة الوقفة ال

  ﴾  َوَأۡهِليُكمۡ  ﴿قولھ gعا;� : 

و4خت إن ، ه بن�ن وmنات وأوالدتھ جمع أCل ، وأCل الرجل Cم زوجفيھ : أCليكم 

Cأمر i;ا ، و@ل من تحت والية الرجل من إماء @ان وI°ا ابCأمر i;ا ، و4م إن @ان وCا أخو

  وعبيد . 
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قال املباركفوري رحمھ هللا : وأCل الرجل امرأتھ وولده و@ل من ij عيالھ ، وكذا @ل أخ 

أو أخت أو عم أو ابن عم أو ص�Õ أجن�Õ «عولھ ij م½±لھ ، وعن 4زCري : أCل الرجل أخص 

eبھ عن الزوجة ، قالھ العي¢�الناس بھ ، و w¢١(ك(.   

وقال السعدي رحمھ هللا ij تفس��ه لDذه rية : ووقاية 4نفس بإلزامDا أمر هللا والقيام 

 والتوmة عما «�çط هللا وeوجب العذاب ، ووقاية C4ل و4والد 
ً
 و×Iيھ اجتنابا

ً
بأمره امتثاال

قام بما أمر هللا ij نفسھ  إذا «سلم العبد إال بتأديIJم وgعليمDم وإجبارCم ع�� ما أمر هللا فال

  .)٢( وفيما يدخل تحت واليتھ من الزوجات و4والد وغ��Cم ممن Cو تحت واليتھ وتصرفھ، 

½ن والفرائض ) م القرآن والسُّ
ُّ
د ابُن عباس عكرمة ع�� gعل    .)٣( وقال البخاري رحمھ هللا : ( وقيَّ

  

ذا 4ثر : وصلھ ابن سعد ij الطبقات وأبو Tعيم iji C الفتح jرحمھ هللا قال ابن Î=ر 

عباس  ij اِ	Xلية من طرeق حّماد بن زeد عن الز��m بن ا	ِ�ّرeِت عن عكرمة قال : @ان ابن

ْبل فذكره ، والكبل بفتح ال-اف وس-ون املوحدة �عدCا الم Cو 
َ

يجعل ij رج�i الك

  .)٤( القيد

                                                  

. قال ابن حجر رحمه هللا في شرحه لحدیث مالك بن الحوSرث:  ٩/٥٣انظر تحفة األحوذ� ج -  ١
اد  أهل �ل منهم زوجته أو أعم من ذلك . انظر فتح ال ار� ( فلما رأj شوقنا إلى أهلنا ) والمر 

  . ١٣/٢٣٦ج
  . ٨٧٤انظر تفسیر السعد� ص -  ٢
  .  ٧صح.ح البخار� �تاب الخصومات ،  اب  -  ٣
  . ٧٥ص  ٥انظر فتح ال ار� ج  -  ٤
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١٦ 

 الشديد ع�� gعليم مواله عكرمة قلت : Cذا 4ثر يدل ع�� حرص ابن عباس �

ده بالكبل ij ِرْجلھ ، وذلك ألن املوا;i والعبيد تدخل ij عموم قولھ  ح�w أنھ @ان ُيَقّيِ

ۡم ﴿gعا;� : 
ُ

Cِۡليك
َ
ۡم َوأ

ُ
نُفَسك

َ
 أ

ْ
ٓوا

ُ
  ﴾ق

«عول ij و@ل من ، 4والد و4م و4خوات و  يطلق ع�� الزوجةالرجل لفظ أCل ف

  م°Iا: ال تخفى ع�� أحد و4دلة ع�� ذلك . من إماء وعبيدھ تتحت واليومن ، ب[تھ

سارة زوجة أي ، واملراد بأCلھ  )١( ﴾ مسَِني ﴿فـََراَغ ِإىلَٰٓ َأۡهِلِهۦ َفَجٓاَء ِبِعۡجلقولھ gعا;� : 

 . إبراCيم عليھ الصالة والسالم 

َن  :وقولھ gعا;�  ٖع ّمِ
ۡ
ۡ�ِلَك ِبِقط

َ
ۡسِر ِبأ

َ
أ

َ
ۡيِل ٱ﴿ف

َّ
  ل

َ
ت

ۡ
 َيل

َ
 َوال

َّ
َحٌد ِإال

َ
ۡم أ

ُ
 ٱِفۡت ِمنك

ۖ
َك

َ
ت

َ
ھُ  ۡمَرأ  ۥِإنَّ

 ِإنَّ َمۡوِعَدُ�ُم 
ۚ

َصا2ُ�َۡم
َ
 أ

ٓ
 ٱُمِصيُ 2َا َما

ۚ
ۡبُح ۡ¡َس  لصُّ

َ
ل

َ
ۡبُح ٱأ ِر�ٖب ﴾ لصُّ

َ
   . )٢( ِبق

ھُ  وقولھ gعا;� :
َ
ۡ�ل

َ
ُھ َوأ

َٰ
نَجۡين

َ
أ

َ
  ۥٓ﴿ف

َّ
ھُ ٱِإال

َ
ت

َ
ۡت ِمَن  ۥۡمَرأ

َ
ان

َ
Iيَن ٱPِiِ

َٰ
غ

ۡ
)٣( ﴾ ل

Cل ij واملراد باأل  ، 

، و³ستêناء r ijية  امرأتھrيت�ن السابقت�ن أي بن�� لوط عليھ الصالة والسالم إال 

 متصل فدل ع�� أن الزوجة من C4ل 
ً
  . أيضا

ھُ  :وقولھ gعا;� َّ; وٞح رَّ
ُ
اَدٰى ن

َ
اَل َرّبِ ِإنَّ  ۥ﴿َون

َ
ق

َ
ۡ�ِ�� َوِإنَّ َوۡعَدَك  ۡبِ¦¥ٱف

َ
َ�قُّ ٱِمۡن أ

ۡ
y  نَت

َ
َوأ

ُم 
َ

ۡحك
َ
 ٱأ

ۡ
y َنQِكِم

ٰ
ِلحۖ  )٤٦( َ� ُر صَٰ )٤( ﴾قَاَل يَُٰنوُح ِإنَُّهۥ لَۡيَس ِمۡن َأۡهِلَكۖ ِإنَُّهۥ َعَمٌل َغيـۡ

فاآلية ،  

   .، إال أن ابن نوح ل[س من أCلھ الصا	�Xن من C4ل بن تدل ع�� أن ³ 

                                                  

   . ٢٦الذارSات اآل.ة  -  ١
   . ٨١هود اآل.ة  -  ٢
  . ٨٣األعراف اآل.ة  -  ٣
   .٤٦،  ٤٥هود اآل.ة  -  ٤
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١٧ 

yالذي العلم طلب وقاية النفس و��ل ال تكون إال ب: �امسة الوقفة ا

  .فرضھ هللا

g ۡم عا;� : قولھ
ُ

نُفَسك
َ
 أ

ْ
ٓوا

ُ
ۡم﴾  ﴿ ق

ُ
Cِۡليك

َ
  َوأ

إشارة إ;� طلب الرجل املؤمن للعلم الواجب الذي يقي بھ نفسھ وأCلھ نار فيھ : 

العلم الذي أوجبھ طلب إ;� تنفيذه إال بCل �يمان Dذا 4مر �ل�Ï ال س´يل أل جDنم ، ف

  . Iم هللا عل¥

قول هللا عز ، ولد الصغ�� واململوك قال النووي رحمھ هللا : ودليل وجوب gعليم ال

 ( 
ً
قال ع�i بن أ¹ي طالب � . وجل : ( يا أ]Iا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأCليكم نارا

موCم ما ينجون بھ من النار
ّ
  . )١(ومجاCد وقتادة : معناه عل

وقال السيوطي يرحمھ هللا ij �@ليل فيما «ست¦بط من rية : ف¥Iا أنھ يجب ع�� 

    .)٢(من زوجة وولد وعبد وأمة  Nعلم ما يجب عليھ من الفرائض وNعليمھ أ�لھلرجل ا

نفسھ وأCلھ وأوالده ومن تحت واليتھ من النار ببھ الرجل  فطلب العلم الذي ينجو

( طلب العلم فرeضة  : قال : قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، حديث أTس � من و فرeضة عليھ ، 

يقي بھ نفسھ وأCلھ نار جDنم للعلم الذي الرجل املسلم طلب أي . )٣( مسلم ) ع�� @ل

                                                  

  .  ١/٢٦انظر المجموع للنوو� ج -  ١
  .٣/١٢٦٩اإلكلیل في استن اb التنزSل للسیوطي ج -  ٢
  .  ٣٩١٣رقم  ٢، وانظر صح.ح الجامع لألل اني م ٢٢٤رقم  ١/٨١رواه ابن ماجه ج -  ٣
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١٨ 

والقاعدة ij ذلك : @ل أمر فرضھ هللا ع�� امل-لف ، فانھ فرض عليھ أن  .فرeضة عليھ 

  .يتعلم من أح-امھ ماال يقوم إال بھ 

لھ وحسن العبادة توحيد هللا وإخالص الدائمة كوالفروض دائمة ومؤقتة ، ف

الصالة والصيام والز@اة واملؤقتة @... واXÍبة وا	�وف والرجاء والصدق بھ الظن 

ال�� ال أح-امDا Cذه الفروض و تعلم أن يم-لف eجب ع�� @ل ... و وا	ëì وما يXÉق �Iا 

  وCذا من وقاية الرجل نفسھ وأCلھ نار جDنم .، تقوم إال �Iا 

الطب اللغات و ثلDا ومعلوم الشرÂعة باختصاصا�Iا ا�Íتلفة ، طلب وال يخفى أن 

، وما @ان من فروض الكفاية  �فÏكDرmاء وا	Xاسب وغ��Cا ي-انيك والوالDندسة وامل

أن يفرض Èí ي، وال  نعن الباق�إثمھ فرض كفاية إذا قام بھ �عض امل-لف�ن سقط 

   ع�� عامة املسلم�ن ... . 

               *    *    *    *    *    *    *  

الواجب �و الذي يخرج لطلب العلم الرجل املؤمن  :سادسة الوقفة ال

فرضھ هللا عل®2م ؛ ما يعلم?م فوأوالده أ�لھ إ�� ثم يرجع يقي نفسھ ف

  ليق®2م بذلك نار ج?نم . 

ۡم﴾ :قولھ gعا;� 
ُ

ۡ�ِليك
َ
ۡم  َوأ

ُ
َسك

ُ
نف

َ
 أ

ْ
ٓوا

ُ
  ﴿ ق

ال بطلب Cذا 4مر �ل�Ï املوجھ إ;� الرجال املؤمن�ن ال س´يل إ;� تنفيذه إفيھ : أن 

gعلم ما أوجبھ هللا عليك ، ثم ارجع إ;� زوجتك  أي أ]Iا الرجل املؤمن، الواجب العلم 

 القائدوالرجل 4مر فعلمDم ما gعلمت ، فأنت و;i وأوالدك ومن Cم تحت رعايتك 
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١٩ 

أما املرأة من زوجة وm¦ت املسؤول عن وقاية نفسك وأCلك نار جDنم ، والزوج القيم 

غالب وال يلزمDا ij عزeزة ـــ مكرمة و ـــ مصونة و لقرار ij الب[ت ا ا¥Iوأخت وأم ، فاألصل ف

  وقايIÁا نار جDنم . و ورعايIÁا إذا @ان ول¥Iا يقوم بتعليمDا ال سيما ، أحوالDا ا	�روج منھ 

املوعظة من العلماء دون  تمعنلعلم ل[ساأCلھ إ;� مجالس Xíب وللرجل أن ي

، ول[س للرجل أن يمنع أCلھ من  ا	�لوة �Iّن دون  عن العلم ألنا	�لوة �Iّن ، ول[س

	Xضور موعظة أو درس علم يلقى فيھ ، وeأذن لDا ij  وأالذCاب إ;� املç=د للصالة 

زeارة Tساء صا	Xات تتعلم م°Iّن ، ولDا أن gسأل بنفسDا إذا نزلت �Iا نازلة تجDل حكمDا 

�مام البخاري ij  ، وإذا استحيت فلزوجDا أن «سأل العلماء نيابة ع°Iا ، وقد بوب

 سماه : ( من استحيا فأمر غ��ه بالسؤال ) وmإم-ا×Iا اليوم 
ً
كتاب العلم من Xåيحھ بابا

أن gسأل أCل العلم والفقھ عن طرeق الDاتف ، وeمك°Iا أن gسمع أشرطة ال£ç=يل 

  النافعة املفيدة .

I¥=وزي رحمھ هللا : املرأة ��ص م-لف @الرجل فيجب عل	ا طلب قال �مام ابن ا

علم الواجبات لت-ون من أداIßا ع�� يق�ن ، فان @ان لDا أب أو أخ أو زوج أو محرم 

«علمDا الفرائض وÂعرفDا كيف تؤدي الواجبات كفاCا ذلك ، وان لم يكن سألت 

وgعلمت ، فان قدرت ع�� امرأة gعلم ذلك gعرفت م°Iا ، وإال gعلمت من 4شياخ وذوي 

صد ع�� قدر الالزم ، وم�w حدثت لDا حادثة ij دي°Iا 4سنان من غ�� خلوة �Iا وتقت

  . )١( سألت ولم gستح فان هللا ال «ستiî من ا	Xق

                                                  

   .  ١٣٩انظر أح�ام النساء البن الجوز� ص -  ١
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٢٠ 

وجد إذا منھ وال تخرج ، عزeزة تقر ij بيIÁا مكرمة و أ×Iا مصونة و فاألصل ij املرأة 

ھ وeقول نب[نا الكرeم علي ، )١( ، قال gعا;� : ( وقرن ij بيوتكن )من يكف¥Iا مؤنة ا	�روج 

  .  )٢(: ( واملرأة راعية ij ب[ت زوجDا وولده )أفضل الصالة وأكمل ال£سليم 

نة ا	�روج من الب[ت و Cو الذي يكفي أCلھ مؤ و و;i أمر املرأة Cو الرجل إذن : 

هللا  ھأوجبفيعلمDم ما � أCلھ إ;رجع ، ثم ي النار وeقي نفسھما أوجبھ هللا عليھ فيتعلم 

  مة ، وCذا ما @ان عليھ سلف 4 عل¥Iم 

  Nعليم الرجل أ�لھ العلم4دلة ع�� 

ونحن ش´بة متقارmون ، عن مالك بن ا	Xوeرث � قال : أت[نا إ;� الن�Õ ملسو هيلع هللا ىلص  ـــ ١

ـ وسألنا ــوij رواية : اشIÁينا أCلنا  ــفأقمنا عنده عشرeن ليلة ، فظن أنا اشتقنا أCلنا ـ

 فأخ��ناه و ، عمن تركنا �عدنا 
ً
 رحيما

ً
 ارجعوا إ�� أ�ليكم فعلمو�مفقال : ( ، @ان رفيقا

(..iي أص�Tم وصلوا كما رأيتموCومرو )٣( .  

ـ كما Cو حال كث�� ــفالعالقة ب�ن الرجل وأCلھ ل[ست قضاء وطر وشDوة فحسب 

ولو @لفھ ذلك أن ي´تعد عن أCلھ ، وإنما ع�� الرجل أن «س�Ç لطلب العلم  ـــمن 4زواج 

                                                  

    .    ٣٣األحزاب اآل.ة  - ١
    .    ١٨٢٩رقم  ٣/١٤٥٩، ومسلم ج ٤٩٠٤قم ر  ٥/١٩٩٦رواه البخار� ج - ٢
 ٢٩٢، ومســـــــلم بـــــــرقم  ٧٢٤٦و ٦٠٠٨و ٦٣١و ٦٢٨رواه البخـــــــار� بروا.ـــــــات متعـــــــددة بـــــــرقم  - ٣
�سـر الــالم  أهلینـا ) فـي روا.ـة الكشــمیهني : ( اشـتهینا أهلنــا قـال ابـن حجــر : قولـه : ( .٥/١٧٤ج  (

الهمزة مخففًا، ووقع في روا.ة فـي الصـالة : وزSادة .اء وهو جمع أهل، وSجمع م�سرًا على أهال  فتح 
(اشتقنا إلى أهلنا) بدل : (اشتهینا أهلنا) وفي روا.ة وهیب : ( فلما رأj شوقنا إلى أهلنا) والمراد  أهـل 

١٣/٢٣٦�ل منهم زوجته أو أعم من ذلك . فتح ال ار� ج    .    
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٢١ 

 معأيام
ً
وeأمرCم ، وeرجع إ;� أCلھ فيعلمDم ما gعلم من فروض وواجبات دودات ، ا

  ليق¥Iم بذلك نار جDنم .؛  اتباملعروف وI°eاCم عن املنكر 

قالت : ب[نما نحن عند عاÝشة ð قالت : ذكرت ، عن صفية ب¦ت ش[بة ð  ـــ ٢

  فقالت عاÝشة T ،ðساء قرÂش وفضلDّن 
ً
وإTي وهللا ما رأيت ، : إن ل¦ساء قرÂش فضال

 بالت½±يل ، لقد أنزلت 
ً
 لكتاب هللا وال إيمانا

ً
أفضل من Tساء 4نصار وأشد تصديقا

فانقلب رجال?ّن إل®2ّن يتلون عل®2ّن سورة النور : ( وليضرmن بخمرCن ع�� جيو�Iن ) 

فما ،  وع�� Iل ذي قرابة ما أنزل هللا ف®2ّن ، و�تلو الرجل ع�� امرأتھ واب�تھ وأختھ

  م°Iّن امرأة إال قامت إ;� مرطDا املرحل 

 وCو ا	�مار يل´س  ـــ فاعتجرت بھ ـــكساء من صوف ونحوه يؤتزر بھ  ـــ
ً
جعلنھ مò=را

 بما أنزل هللا gعا;� ij كتابھ ــع�� الرأس 
ً
 وإيمانا

ً
فاصبحن وراء رسول هللا ، ـ تصديقا

  . )١(جر معتجرات @أّن ع�� رؤوسDّن الغرmانملسو هيلع هللا ىلص ij صالة الف

فانقلب رجالDّن إل¥Iّن يتلون عل¥Iّن ما أنزل هللا : ð أم املؤمن�ن  قول ومحل الشاCد 

  ف¥Iّن ، وeتلو الرجل ع�� امرأتھ واب¦تھ وأختھ وع�� @ل ذي قرابة . 

أوالده وإخوانھ ينقلب إ;� أCلھ و يخرج فيتعلم العلم الواجب ثم  الذي فالرجل Cو

، وCذا Cو حال فيق¥Iم بذلك النار ، وأخواتھ ومن Cم تحت واليتھ ، فيعلمDم ما gعلم 

رضوان هللا  فما إن تليت ع�� رجال الXíابةسلفنا الكرام ، وXåابة سيد 4نام ملسو هيلع هللا ىلص ، 

                                                  

،  ٨/٤٩٠انظر فتح ال ار� جو وقال األل اني : صح.ح . ،  ٤١٠١رقم  ٤/٦١ج رواه أبو داود  - ١
  .  ٣/٢٨٥وتفسیر ابن �ثیر ج
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٢٢ 

تحت ح�w سارعوا إ;� TساIßم وmنا�Iم وأخوا�Iم ومن Cذه rيات الكرeمات  عل¥Iم

I¥م يتلون علIÁّن والي r ايات ليما سمعوا منI� عملن .  

عن أ¹ي الدرداء � قال : ( كنا مع الن�Õ ملسو هيلع هللا ىلص ف�óص ببصره إ;� السماء ثم قال : ـــ  ٣

Cذا أوان يختلس العلم من الناس ح�w ال يقدروا منھ ع�� �xôء. فقال زeاد بن لبيد 

فوهللا لنقرأنھ ، ولنقرأنھ Oساءنا س منا وقد قرأنا القرآن ؟ 4نصاري : كيف يختل

، قال : ث-لتك أمك يا زeاد، إن كنت ألعدك من فقDاء أCل املدينة Cذه التوراة وأبناءنا

وقد وij رواية : ( وكيف يقبض  )١(و�نجيل عند ال¥Iود والنصارى فماذا gغ¢� ع°Iم ؟ )

Cذه ال¥Iود والنصارى يقرؤون التوراة … ؟  قرأنا القرآن وأقرأناه Oساءنا وأبناءنا

   . )٢( و�نجيل ال «عملون ���xء مما ف¥Iما )

  ومحل الشاCد : وقد قرأنا القرآن ، وهللا لنقرأنھ ، ولنقرأنھ Tساءنا وأبناءنا . 

  وأقرأناه Tساءنا وأبناءنا . ، وij الرواية الثانية :  وقد قرأنا القرآن 

القرآن الكرeم ، ثم يرجع إ;� ب[تھ قرأ فيَ ب العلم إ;� طليخرج فالرجل Cو الذي 

، لكن القراءة وحدCا ال تكفي ، واملطلوب gعلم القرآن الكرeم أCلھ وأبناءه قرأ فيُ 

: ( خ��كم املؤمن�ن عثمان بن عفان � عن الن�Õ ملسو هيلع هللا ىلص قال  عن أم��فوgعليمھ ، القرآن 

                                                  

. والحـــــاكم فـــــي المســـــتدرك وقـــــال : حـــــدیث حســـــن غرSـــــب  ٢٦٥٣رقـــــم  ٥/٣١جرواه الترمـــــذ�  - ١
رقـم  ١/٩٩والدارمي ج، وقال : اسناده صح.ح . ووافقه الذهبي في التلخ.ص .  ١٣٨رقم  ١/١٧٩ج

٢٨٨ .         
: اســناده  ١/٢٠١جفــي الزوائـد الهیثمـي وقــال ،  ٣٦٥رقـم ٢٢/١٣٧الطبرانـي فـي الكبیــر جرواه  - ٢

    .    ٦٩٩٠رقم ٢لألل اني م صح.ح الجامعانظر و حسن . 



وقفات مع آية من كتاب هللا العظيم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

٢٣ 

وغ��Cا من علوم القرآن شمل القراءة «) gعلم : ( فلفظ .  )١( من gعلم القرآن وعلمھ )

أما لفظ : ( قرأنا القرآن ) فمقصور ع�� القراءة ،  )٢( العمل بھ«شمل كما الكرeم 

ث-لتك أمك يا زeاد ، إن كنت ( ، ومن Cنا قال نب[نا الكرeم لزeاد بن لبيد �:  والتالوة

ال  )٣(ال¥Iود والنصارى يقرؤون التوراة و�نجيل Cذهألعدك من فقDاء أCل املدينة ، 

  .  «عملون ���xء مما ف¥Iما ، فماذا gغ¢� ع°Iم ؟ ) 

جIÁدون ij وeوكذلك يختلس العلم من املسلم�ن عندما يقرؤون القرآن الكرeم 

 ، لك°Iم قراءتھ 
ً
 قولھ ��اCم ال «عملون ���xء منھ ، فح�w يحفظونھ غيبا

ً
يقرؤون مثال
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    .     اب خیر�م من تعلم القرآن وعلمه ،  ٤٧٣٩رقم  ٤/١٩١٩جبخار� الرواه  - ١
دj خـروجهم فـي من المعلوم ترrو.ًا أن المعلم إذا أعطى تالمیذه درسـًا فـي النظافـة ، ثـم الحـq لـ - ٢

، أن  عضــهم رمـــى المنادیــل المســـتعملة فــي ســلة المهمـــالت ، و عضــهم اآلخـــر رماهــا علـــى الفســحة 
األرض ، فإنه .قرر في دفتره ( النتائج ) عـن  عضـهم األول : لقـد تعلـم هـؤالء النظافـة ؛ ألنهـم فهمـوا 

النظافـة ؛ ألنهـم لـم .ط قـوا معنى النظافـة وط قـوا وعملـوا  مـا علمـوا . وعـن اآلخـرSن : لـم یـتعلم هـؤالء 
    .    ولم .عملوا  ما علموا 

وعن الحسن في قوله تعالى ) ألن العلم .قتضي العمل ، ولم .قل ملسو هيلع هللا ىلص : ( تعلموا التوراة واإلنجیل  - ٣
  قال : علمتم فعلمتم ولم تعملوا ، ) وعلمتم ما لم تعلموا أنتم وال آ اؤ�م : ( 

. انظـر جـامع وقال سف.ان الثور� : العلـم یهتـف  العمـل فـإن أجا ـه وٕاال ارتحـل . علم ذالكم   فوهللا ما
، واقتضــاء العلــم العمــل للخطیــب ال غــداد�  ٣١٦رقــم  ٢/٣٦٥ب.ــان العلــم وفضــله البــن عبــد البــر ج

        .  ٤٠رقم  ١/٤٢ج
  . ٦.ة تحرSم اآلال -  ٤



وقفات مع آية من كتاب هللا العظيم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

٢٤ 

I� مةeية الكرr ال ببعض  ، والذهX	بلغ ا wنم ، ح�Dم نار جI¥لCم وال أDيقون أنفس

بمختلف حفظون القرآن الكرeم عن ظDر قلب ، وeجيدون تالوتھ القراء أ×Iم ي

وال ij ظاCرCم وال يتقون هللا ij أنفسDم ، القراءات ، لك°Iم ال «عملون ���xء مما فيھ ، 

Xافل العامة حاضرات ، و¹عضDًن ف��اCّن ij اT ij  ،ÍساIßم وmنا�Iموال يتقون هللا  ،

  Tعوذ باR من الردى .@اسيات عارeات ، 

Cو الذي يخرج ij طلب العلم ، فيتعلم القرآن الكرeم وا	�الصة : أن الرجل 

والعمل بھ ، ثم يرجع إ;� أCلھ فيعلمDم ما gعلم ، وeرشدCم للعمل بھ ، فيقي بذلك 

  أCلھ وأوالده النار .  

 قال : رآTي الن�Õ ملسو هيلع هللا ىلص وأنا أحرك شف�� ، فقال : ( ما تقول يا أبا عن أ¹ي أمامة � ـــ ٤

أمامة ؟ قلت : أذكر هللا ، قال : أفال أدلك ع�� ما Cو أك�� من ذكرك هللا الليل وال°Iار ؟ 

ا	Xمد R عدد ما خلق ، وا	Xمد هللا ملء ما خلق ، وا	Xمد R عدد ما ij  تقول : (

وات و4رض ، وا	Xمد R عدد ما أحwxö كتابھ، وا	Xمد R ملء ما أحwxö السم

  كتابھ، وا	Xمد R عدد @ل �xôء، وا	Xمد R ملء @ل �xôء ، وgسبح مثلDن ) ثم قال : 

  .)١(عقبك من fعدك وعلم?ّن  Nعلم?ّن 

                                                  

وف.ه ،  ٧٩٣٠رقم  ٨/٢٣٨طبراني جوقال : رواه ال ١٠/٩٣انظر مجمع الزوائد للهیثمي ج - ١
  . ٢٦١٥اللیث بن أبي سل.م وهو مدلس . وصححه األل اني في صح.ح الجامع رقم 

قلت : وهنا قال ملسو هيلع هللا ىلص : ( تعلمهّن وعلمهّن ) ولم .قل : ( اقرأهّن وأقرأهّن ) ألن لفq العلم یتضمن 
  و.قتضي العمل ، وال یتضمن لفq القراءة العمل .  



وقفات مع آية من كتاب هللا العظيم  
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٢٥ 

 قال : إن رسول ( وij رواية : 
ً
قال : ف-ان أبا أمامة إذا حدث �Iذا ا	Xديث اTسانا

   .)١( ) عقبك من fعدك فعلم?ّن ، عق·¥ من fعدي  أمرOي أن أعلم?ّن  ملسو هيلع هللا ىلص هللا

ومحل الشاCد أمر نب[نا الكرeم عليھ أفضل الصالة وأتم ال£سليم أل¹ي أمامة 

بقولھ: gعلمDن وعلمDن عقبك من �عدك . ثم أن أبا أمامة � @ان إذا حدث �Iذا 

 قال لھ 
ً
 فعلمDّن ، عق�Õ من �عدي  : إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أمرTي أن أعلمDّن ا	Xديث إTسانا

   عقبك من �عدك .

واملراد �عقب الرجل أوالده من بن�ن وmنات ، فالرجل Cو الذي يتعلم وÂعلم أCلھ 

 قبلDم ، فإذا رأى 4والد حرص والدCم ع�� ذكر 
ً
هللا وأوالده 4ذ@ار ، وe-ون ذاكرا

 
ً
، وعملھ حالھ انتقل إل¥Iم خاصة و4ذ@ار املقيدة الصباح واملساء � أذ@ار وع�، عموما

  ف��اCم يواظبون عل¥Iا ij الغدو و4صال .

إذا أصاب أحدكم غم أو  فقال : ( جمع أ�ل ب¡تھعن عاÝشة ð ، أن الن�Õ ملسو هيلع هللا ىلص  ـــ ٥

)كرب ، فليقل : هللا ، هللا ر¹ي ال أشرك بھ ش[ئ
ً
   .)٢(ا

فنب[نا الكرeم عليھ أفضل الصالة وأتم ال£سليم «علم أمتھ ، كيف يجمع الرجل 

من Cم تحت واليتھ ، من أجل أن mن�ن وmنات وأخوة وأخوات و من زوجات و  ھأCل

أو السنة ، فيق¥Iم بذلك نار جDنم ، ال�� أمره رmھ أن  الكرeم «علمDم ما gعلم من القرآن

  يقي نفسھ وأCلھ م°Iا . 

                                                  

  . ١٢٣٣رقم  ٢/٢٩١مسند الرو.اني ج -  ١
   . ٨٦٤رقم  ٣/١٤٥رواه ابن ح ان ج -  ٢
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٢٦ 

الن�Õ عليھ الصالة والسالم ُ«علم أCل ب[تھ ر�x² هللا ع°Iم ، أنھ إذا أصاب أحدCم و 

 ) فاملؤمن إذا أصابھ Cم أو غم أو 
ً
غم أو كرب فليقل : ( هللا هللا ر¹ي ال أشرك بھ ش[ئا

 و ، وال يضيق صدره ص�� كرب ي
ً
، ال يتفوه �عبارات أو ألفاظ «شرك �Iا مع هللا أحدا

تذكر ك نار جDنم ، وإنما املؤمن الذي إذا أصابھ غم أو كرب دخل بذلبطل عملھ وeفي

 R وأنھ ، أن عملھ ، 
ً
  4مر @لھ R ، فيقي بذلك نفسھ نار جDنم . وأن ال «شرك بھ ش[ئا

عن أ¹ي ذر � إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال : ( إن هللا ختم سورة البقرة بآيت�ن  ـــ ٦

،  فتعلمو�ّن وعلمو�ّن Oساءكم وأبناءكم±ه الذي تحت العرش أعطان¥Iما من ك½

  . )١( فا×Iما صالة وقرآن ودعاء )

قولھ ملسو هيلع هللا ىلص : فتعلموCّن وعلموCّن Tساءكم وأبناءكم . يدل ع�� أن رجال الXíابة ف

خواتيم سورة البقرة ومالDا من فضل وعظيم الثواب ر�x² هللا ع°Iم Cم الذين gعلموا 

  أمرCم الن�Õ ملسو هيلع هللا ىلص أن «علموCا TساIßم وأبناIßم .  وقد، 

  . ثم يرجع إ;� أCلھ فيعلمDّن ما gعلمفالرجل Cو الذي يتعلم العلم ، 

gعلم وقراءة خواتيم سورة البقرة ij الب[ت من وقاية الرجل نفسھ وأCلھ النار ، و  

، وCذا إحسان لألCل إذ ال يقر الشيطان ij ب[ت تقرأ فيھ خواتيم سورة البقرة 

 ــولألوالد ، في-ونوا ij مأمن وحرز من الشيطان بإذن هللا ، وملا ضيع كث�� من الرجال ـ

أنفسDم وأعرضوا عن العلم ، ولم «علموا فضل خواتيم سورة البقرة ، ـــ أولياء 4مور 

                                                  

. صح.ح على شرb البخار� : وقال ،  ٢٠٦٦رقم  ١/٧٥٠في المستدرك جرواه الحاكم  - ١
  .  ٢٢٥٤رقم  ٢/٢٤٣والمنذر� في الترغیب ج
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٢٧ 

ولم يقرؤوCا ij بيو�Iم @انت الن£يجة أن عشش الشيطان ف¥Iا ، وقع التحرÂش ب�ن 

 من أسباب وقوعDم ij املعصية وعدم وقايIÁم ا
ً
لزوج�ن أو ب�ن 4والد ، و@ان ذلك س´با

  نار جDنم .

  أقوال العلماء �� وجوب Nعليم الرجل أ�لھ :  آثار السلف الصاYy و 

عبد هللا بن الز��m � قال : قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ( ال تكرCوا البنات فإ×Iن  -١

D=Íزات املؤTسات ) قال : وÂعلم أCلھ ما ال gعلمھ من أح-ام العشرة ، وإن رآCا ا

مقصرة ij العبادة حملDا م°Iا ع�� ما تخرج بھ من حد التقص�� ، وmصرCا م°Iا ما تجDلھ 

، أو أذن لDا ij إتيان من يبصرCا ذلك . قال هللا gعا;� : ( يا أ]Iا الذين آمنوا قوا 

  . )١()  أنفسكم و أCليكم نارا

مھ ـــ  ٢
ّ
قال ابن قدامة رحمھ هللا : قال القا�x² : يجب ع�� َوِ;iّ الص�Õ أن «عل

الطDارة والصالة إذا بلغ سبع سن�ن وeأمره �Iا ، وeلزمھ أن يؤدبھ عل¥Iا إذا بلغ عشر 

  .)٢(سن�ن

ـــ وقال النووي رحمھ هللا : قال الشافiÇ وXå4اب رحمDم هللا : ع�� rباء  ٣

ت gعليم أوالدCم الصغار ما س[تع�ن عل¥Iم �عد البلوغ فيعلمھ الو;i الطDارة و4مDا

والصالة والصوم ونحوCا ، وÂعّرفھ تحرeم الزنا واللواط والسرقة وشرب املسكر 

والكذب والغيبة وشDIJا ، وÂعّرفھ أّنھ بالبلوغ يدخل ij الت-ليف ، وÂعّرِفھ ما يبلغ بھ ، 

                                                  

١ 
  . ٨٧٠٢رقم  ٦/٤١٠شعب �يمان للب¥Iقي ج - 

   .١/٦٤٧انظر المغني البن قدامة ج -  ٢
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٢٨ 

Xíذا التعليم مستحب والC ر نّصھ ، كما يجب عليھ وقيلCو ظاCھ ، وmيح وجو

النظر ij مآلھ وCذا أو;� ، وإنما املستحب ما زاد ع�� Cذا من gعليم القرآن وِفْقھ وأدب 

  ، وÂعّرفھ ما ُيْصÈÉ بھ معاشھ .

قول هللا عز وجل : ( يا أ]Iا الذين ، ودليل وجوب gعليم الولد الصغ�� واململوك 

 ) آمنوا قوا أنفسكم وأCليكم نا
ً
قال ع�i بن أ¹ي طالب � ومجاCد وقتادة : معناه . را

موCم ما ينجون بھ من النار . وCذا ظاCر 
ّ
وث´ت ij الXíيح�ن عن ابن عمر رwx² ، عل

  . )١( هللا ع°Iما عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال : ( @لكم راع ومسؤول عن رعيتھ )

٤ � ij علم ما يجب ـــ وقال السيوطي رحمھ هللاg ا أنھ يجب ع�� الرجلI¥ليل : ف@

     .)٢(عليھ من الفرائض وgعليمھ أCلھ من زوجة وولد وعبد وأمة 

ـــ وقال ا	�طيب الشرmي¢� رحمھ هللا ij مغ¢� اXÍتاج : وeلزم السيد أن «علم  ٥

غالمھ العرmية ألجل التكب�� ، أو يخليھ ليك£سب أجرة املعلم ، فلو لم «علمھ 

  ا.Cـ.) ٣( بھ عwxö بذلكواستكس

  

* * * * * * *  

 

                                                  

  .  ١/٢٦انظر المجموع للنوو� ج -  ١
  .٣/١٢٦٩اإلكلیل في استن اb التنزSل للسیوطي ج -  ٢
  . ١/١٥٠مغني المحتاج للخطیب الشرrیني ج -  ٣
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٢٩ 

أشد من دفعھ إيمانھ إ�� وقاية أ�لھ نار ج?نم الوقفة الساfعة : الرجل املؤمن ي

  وقاي2¹م نار الدنيا وحر�ا وقر�ا .

َيـَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمُنوْا قـُٓوْا َأنُفَسُكۡم َوَأۡهِليُكۡم َ را ﴿:قولھ gعا;� َٰٓ�﴾  

ار جDنم أشد من وقايIÁم نار نأCلھ فعھ إيمانھ إ;� وقاية يدالرجل املؤمن فيھ : أن 

 يبعدCم فيھ عن النار إال وأمرCم بھ ، الدنيا وحرCا وقرCا ، 
ً
Iم ¥يوصDو ففال يدع أمرا

وeدفعھ إيمانھ إ;� gعليم نفسھ  بما وwxÛ بھ 4ن´ياء عل¥Iم الصالة والسالم أبناIßم ،

ع�� Cذا حيوا 4نام ملسو هيلع هللا ىلص ، وeوص¥Iم أن يوأCلھ دين �سالم وشرÂعة نب[نا دمحم سيد 

 نجا من ا	�لود ij النار مسلم�ن ، Cم 4جل ماتوا الدين ح�w إذا فاجأ
ً
  ومن مات مسلما

وشراÝعھ ، وأولDا �سالم ن´ياء عل¥Iم الصالة والسالم أبناIßم بدين قد وwxÛ 4 و 

هِ  ﴿ : gعا;�قال هللا ، التوحيد الذي Cو حق هللا ع�� العبيد  رَٰ ُم بَِنيِه  ۧ َوَوصَّٰى Xَِٓا ِإبـۡ

يَن َفَال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوَأنُتم مُّۡسِلُمونَ  َأۡم ُكنُتۡم ُشَهَدٓاَء ِإۡذ  َويـَۡعُقوُب يََٰبِينَّ ِإنَّ ٱ8ََّ ٱۡصطََفٰى َلُكُم ٱلدِّ

ََك َوِإلََٰه َءاjَِٓئَك َحَضَر يـَۡعُقوَب ٱۡلَمۡوُت ِإۡذ قَاَل لَِبِنيِه َما تـَۡعُبُدوَن ِمۢن  بـَۡعِدۖي قَاُلوْا نـَۡعُبُد ِإهلَٰ

هِ  رَٰ َق ِإهلَٰ  ۧ ِإبـۡ ِحدا اَم َوِإۡمسَِٰعيَل َوِإۡسحَٰ نُ  وَٰ    .)١( ﴾ُمۡسِلُمونَ  َلُهۥ َوَحنۡ

لينجو �Iم من ، الرجل املؤمن يدفعھ إيمانھ إ;� أن يحذر أCلھ الشرك وعاقبتھ و 

 يحتذي بھ وÂس�� عليھ لقمان البنھ ولھ ij موعظة النار ، 
ً
  ... م°Iاجا

ۡرَك َلظُۡلٌم ﴿قال gعا;� :  ِۖ ِإنَّ ٱلشِّ ُن لِٱۡبِنِهۦ َوُهَو يَِعظُُهۥ يَٰبـَُينَّ َال ُتۡشِرۡك بِٱ8َّ َوِإۡذ قَاَل لُۡقمَٰ

ِلَدۡيِه َمحََلۡتُه ُأمُُّهۥ َوۡهًنا َعَلٰى َوۡهن ١٣ ﴿َعِظيم َن ِبوَٰ نسَٰ َنا ٱۡإلِ لُ ﴾َوَوصَّيـۡ  َأنِ  َعاَمۡنيِ  ِيف  ُهۥَوِفصَٰ
                                                  

  . ١٣٣،  ١٣٢ال قرة اآل.ة  -  ١



وقفات مع آية من كتاب هللا العظيم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

٣٠ 

َهَداَك َعَلىٰٓ َأن ُتۡشِرَك ِيب َما لَۡيَس َلَك بِِهۦ ١٤﴿ ِلَدۡيَك ِإَيلَّ ٱۡلَمِصريُ َوِلوَٰ  ِيل  ٱۡشُكرۡ  ﴾َوِإن جَٰ

ُهَما ُتِطۡعُهَماۖ  َفَال ِعۡلم َيا ِيف  َوَصاِحبـۡ نـۡ  َمۡرِجُعُكمۡ  ِإَيلَّ  مثَُّ  ِإَيلَّۚ  َأَ بَ  َمنۡ  َسِبيلَ  َوٱتَِّبعۡ  َمۡعُروفاۖ  ٱلدُّ

َقاَل َحبَّة ١٥﴿ نُتۡم تـَۡعَمُلونَ كُ  ِمبَا فَأُنـَبُِّئُكم نۡ ٰ﴾بـَُينَّ ِإنـََّهٓا ِإن َتُك ِمثـۡ  ِيف  َخۡرَدل فـََتُكن مِّ

تِ  ِيف  َأوۡ  َصۡخَرةٍ  وَٰ تِ  ٱۡألَۡرضِ  ِيف  َأوۡ  ٱلسَّمَٰ
ۡ
﴾يَٰبـَُينَّ َأِقِم ١٦﴿ َخِبري َلِطيفٌ  ٱ8ََّ  ِإنَّ  ٱXِ  َُّۚ8َا َ�

ِلَك ِمۡن َعۡزِم  ُمۡر بِٱۡلَمۡعُروِف َوٱۡنَه َعِن ٱۡلُمنَكِر َوٱۡصِربۡ َعَلٰى َمٓا َأَصاَبَكۖ ِإنَّ ذَٰ
ۡ
ٱلصََّلٰوَة َوأ

﴾وَال ُتَصعِّۡر َخدََّك ِللنَّاِس َوَال َمتِۡش ِيف ٱۡألَۡرِض َمَرًحۖا ِإنَّ ٱ8ََّ َال حيُِبُّ ُكلَّ ١٧﴿ ٱۡألُُمورِ 

َتال  ِت َلَصۡوُت ﴾وَ ١٨﴿َفُخورُخمۡ ٱۡقِصۡد ِيف َمۡشِيَك َوٱۡغُضۡض ِمن َصۡوِتَكۚ ِإنَّ َأنَكَر ٱۡألَۡصوَٰ

  .)١(  ﴾ٱۡحلَِمري

وأCلھ ما يجب عليھ من معرفة إ;� gعليم نفسھ ؤمن يدفعھ إيمانھ الرجل املف

 ملسو هيلع هللا ىلص ، وتوحيد هللا ij رmوm[تھ وتوحيد 4لوCية 
ً
  العبد رmھ ودينھ ون´يھ دمحما

( العبادة ) وأسمائھ وصفاتھ و�خالص R وحده ال شرeك لھ وأر@ان �يمان 

و�سالم ومحبة هللا ورسولھ ملسو هيلع هللا ىلص وXåابتھ ر�x² هللا ع°Iم ومن تبعDم بإحسان 

من املؤمن�ن ، و¹غض أCل الشرك والكفر ومن تبعDم ووC³م ، وا	�وف ، 

ر فروض هللا الدائمة ، وeتعلم فروض هللا والرجاء ، والصدق ، و4مانة ، وسائ

املؤقتة @أح-ام العبادات من صالة وصيام وز@اة وëÎ وما يXÉق �Iا ، ومعرفة 

  الواجبات الشرعية وا	Xالل وا	Xرام ، 

                                                  

  . ١٩،  ١٣لقمان اآل.ة  -  ١



وقفات مع آية من كتاب هللا العظيم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

٣١ 

وأنھ ظلم عظيم ، وÂعلمDم مراقبة هللا gعا;� ij السر ، الشرك عاقبة  أCلھ وeحذر 

 وeأمرسل والتيمم ، جب لDا من الطDارة والغُ وما يالصالة إقامة ÂعلمDم ، و ن والعل

وeأطرCم عل¥Iا ، الصالة ij سن السا�عة ، وeضر�Iم عل¥Iا ij سن العاشرة أوالده ب

 
ً
نب[نا الكرeم عليھ أفضل الصالة وأتم أمر قد و وeفرق بي°Iم ij املضاجع ، ، ) ١( أطرا

 : ( علموا أوالدكم الذلك فقال الرجال أولياء 4مور بال£سليم 
ً
صالة إذا بلغوا سبعا

 وفرقوا بي°Iم باملضاجع )
ً
الرجل أCلھ وأوالده  وÂعود .)٢( واضرmوCم إذا بلغوا عشرا

ُمۡر َأۡهَلَك ، قال gعا;� : وeصط�� عل¥Iم الة النافلة صبالتحب[ب وال��غيب 
ۡ
﴿َوأ

َهۖا َال َنسۡ  نُ  اۖ ُلَك رِۡزق َٔ بِٱلصََّلٰوِة َوٱۡصَطِربۡ َعَليـۡ ۡ ِقَبةُ  نـَۡرزُُقَكۗ  حنَّ عَٰ
ۡ
  ،  )٣(﴾ ِللتـَّۡقَوىٰ  َوٱل

  

  

  

                                                  

�ما هو حاصل للیل من اقلت : ال أن یخرج الرجل من بیته وال .عود إل.ه إال في وقت متأخر  -  ١
وSدع ولده حتى یبلغ وهو ال یدر� عن ،   .عن.ه أن .أكل و.شرب وSن�ح وSنامو�ل الذ� ، الیوم 

عن أهله وأوالده صلوا أم ال ، الرجل وال یدر� صالته شیئًا ؟ ودون أن .أمره  ما فرض هللا عل.ه !! 
هذا أجا ك  قوله ان�رت عل.ه ا وٕاذوهم تحت �نف أبیهم ،  الغین ال .صلون فرض رrهم ا ًا فتجد ش 

   .!! تعالى : ( وأمر أهلك  الصالة واصطبر علیها )
. وفي روا.ة : ( مروا أبناء�م  الصالة وهم أبناء س ع  ٤٠٢٦رقم  ٢انظر صح.ح الجامع ج -  ٢

   . ٢٩٨سنین ) انظر إرواء الغلیل رقم 
  .  ١٣٢طه اآل.ة  -  ٣



وقفات مع آية من كتاب هللا العظيم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

٣٢ 

وÂعلمDم اXÍافظة ع�� أر¹ع ركعات قبل الظDر وأر¹ع �عدCا وeرجو هللا gعا;� أن 

يحرمھ وأCلھ وأوالده ع�� النار ، فعن أم حب[بة ب¦ت أ¹ي سفيان ð أ×Iا سمعت 

حرمھ ات قبل الظDر وأر¹ع �عدCا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول : ( من حافظ ع�� أر¹ع ركع

ij جماعة  تكب��ة �حرامإدراك اXÍافظة ع�� أبناءه  . وÂعلم)١()رالنا ع��هللا 

 ح�w تصبح ديد×Iم ، وeرجو هللا الكرeم أن يكتب لھ ولDم 
ً
املç=د أر¹ع�ن يوما

ل براءة من النار وmراءة من النفاق ، فعن أTس بن مالك � ، قال : قال رسو 

 ij جماعة ، يدرك التكب��ة 4و;� ، كت´ت 
ً
هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ( من ص�� R أر¹ع�ن يوما

  .) ٢( لھ براءتان براءة من النار وmراءة من النفاق )

                                                  

b : حدیث صح.ح . والترمذ� لشیخ شعیب األرنؤو ، وقال ا ٢٦٨١٥ رقم ٦/٣٢٦رواه أحمد ج -  ١
، والحاكم في ١٨١٦رقم  ٣/٢٦٥، وقال : حدیث صح.ح غرSب . والنسائي ج ٤٢٨رقم  ٢/٢٩٢ج

  .  ١٨٩٧١رقم ١٧/٧٢، والطبراني في الكبیر ج١١٢٢رقم  ٣/١٩٥المستدرك ج
حمسـي رضـي الحدیث رو� عن أنس بن مالك وعمر بن الخطاب وأبي الكاهل ق.س بن عائـذ األ - ٢

هللا عنهم  عدة طرق .قو�  عضها  عضًا ، منها : أرrعـة طـرق عـن أنـس رضـي هللا عنـه ال تنـزل عـن 
درجـة الحسـن ، رو� منهـا مرفوعـًا وموقوفـًا ، ومـا جـاء منهـا موقوفـًا ، فمثلـه ال .قـال مـن قبـل الــرأ� ، 

رضـي هللا عنهمـا  فهو في ح�ـم المرفـوع ، و ق.ـة الطـرق عـن عمـر بـن الخطـاب وأبـو �اهـل األحمسـي
إن لــم تــزد الحــدیث قــوة فلــن تــؤثر ف.ــه ضــعفًا ، فالحــدیث  مجمــوع طرقــه حســن لغیــره ، رواه الترمــذ� 

، والقضـاعي فـي مسـند الشـهاب  ٢٨٧٢رقـم  ٣/٦١، والبیهقي في شعب اإل.مـان ج ٢٤١رقم  ٢/٧ج
فـي الكبیـر  ، والطبرانـي ٥٩٣رقـم  ١/١٦٠، والمنذر� في الترغیب والترهیـب ج ٤٦٦رقم  ١/٢٨٥ج 
،  ٥٥٨رقــــم  ٢/٢٧، وانظــــر التلخــــ.ص الحبیــــر البــــن حجــــر العســــقالني ج١٥٣١٦رقــــم  ١٣/٣١١ج

. قـــــال  ٢٦٥٢بـــــرقم  ٦/١٥١، والسلســـــلة الصـــــح.حة م ٦٣٦٥بـــــرقم  ٢وصــــح.ح الجـــــامع لألل ـــــاني م
حســن رضــي هللا عنــه والخالصــة : فالحــدیث  مجمــوع طرقــه األرrعــة عــن أنــس األل ــاني رحمــه هللا : 

  . الطرق إن لم تزده قوة . فلن تؤثر ف.ه ضعفاً  ألحوال ، و ق.ةعلى أقل ا



وقفات مع آية من كتاب هللا العظيم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

٣٣ 

وÂعلمDم أن «ستج��وا ij يومDم سبع مرات من النار ، وÂسألوا هللا ا	=نة ij يومDم 

قال : قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ( ما استجار عبد من النار ،  سبع مرات ، فعن أ¹ي Cرeرة �

النار : يا رب إن عبدك فالنا قد استجارك م¢� فأجره ، وال  قالت إالسبع مرات ij يوم 

«سأل هللا عبد ا	=نة ij يوم سبع مرات إال قالت ا	=نة : يا رب إن عبدك فالنا سأل¢� 

   . )١( فأدخلھ ا	=نة )

الشرعية ij الصيام وسائر العبادات ... وeرI¥mم ع�� rداب فرeضة مDم وÂعل

وأذ@ار شأ×Iم @لھ ij لباسDم وطعامDم وشرا�Iم وتحيIÁم واس£ئذا×Iم وغ�� ذلك ، 

الصباح واملساء ، وقراءة القرآن الكرeم وحفظھ والعمل بھ ، ومثلھ قراءة الس��ة 

والسنة النبوeة وحفظDا ، و4دعية املأثورة ، وeر¹ي الب¦ت ع�� الس�� والعفاف 

وا	Xشمة من صغرCا ، وeر¹ي الص�Õ ع�� الرجولة والó=اعة وا	=Dاد وحب الشDادة ، 

  سھ وأCلھ نار جDنم .   وCذا @لھ من وقاية الرجل نف

 ij عليم 4والد الصالة يدخلg تفس��ه أن حديث ij وقد ذكر ابن كث�� رحمھ هللا

َيـَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمُنوْا قـُٓوْا َأنُفَسُكۡم َوَأۡهِليُكۡم َ را﴾: مع¢w قولھ gعا;� َٰٓ�﴿  

 لھ ع�� العبادة ل-ي  
ً
يبلغ وCو قال الفقDاء : وCكذا ij الصوم لي-ون ذلك تمرeنا

  ا.Cـ.  )٢(مستمر ع�� العبادة والطاعة ومجانبة املعا�xÛ وترك املنكر ، وهللا املوفق

                                                  
  .  ٢٥٠٦رقم  ٦/٥، وانظر السلسلة الصح.حة لألل اني ج ٦٠٦٣رقم  ١٢/٤٥٣رواه أبو .على في المسند ج - ١

  ٤/٣٩٢انظر تفسیر ابن �ثیر ج  -٢



وقفات مع آية من كتاب هللا العظيم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

٣٤ 

 سماه : 
ً
     وقد أفرد ا	�طيب البغدادي رحمھ هللا ij كتابھ الفقيھ واملتفقھ فصال

( ما جاء g ijعليم الرجال أوالدCم وTساءCم ، والسادات عبيدCم وإماءCم ) وذكر فيھ 

  . )١(الة ع�� ذلكد4حاديث ال

فالرجل Cو املسؤول عن ترmية نفسھ وأCلھ وأوالده ومن تحت واليتھ ، «علمDم 

rداب الشرعية ij شأ×Iم @لھ ، ij لباسDم وطعامDم وشرا�Iم وتحيIÁم واس£ئذا×Iم 

  وغ�� ذلك ، 

 * * * * * *  

الرجل الذي قصر �� وقاية أ�لھ نار ج?نم مؤاخذ :  الوقفة السادسة

2ºعد وفاتھبتصرفاf م .  

علمنا مما سبق أنھ يجب ع�� الرجل أن يقي نفسھ وأCلھ نار جDنم ، وأن «علمDم ما 

eتق هللا ij فرضھ هللا عل¥Iم ، فإن قصر الرجل ij وقاية نفسھ وأCلھ نار جDنم ، و 

موتھ ووزرCم عليھ ، قال  فإنھ مؤاخذ بفعلDم �عد، نفسھ ولم يأمر أCلھ بتقوى هللا

 مع أوزارCم( وليح:gعا;�
ً
 )٢(يف��ون )ول[سألّن يوم القيامة عما @انوا ملّن أوزارCم وأوزارا

وقال gعا;� : ( ليحملوا أوزارCم @املة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلو×Iم �غ�� علم 

  )٣(أال ساء ما يزرون )
                                                  

  .  ٤٧،  ١/٤٦انظر الفق.ه والمتفقه لل غداد� ج - ١

  ١٣العنكبوت nية  -  ٢

  ٢٥النحل nية  -  ٣



وقفات مع آية من كتاب هللا العظيم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

٣٥ 

ما فرض هللا ، أو @ان يمارس أمامDم  فإذا غش الرجل نفسھ ورعيتھ ، ولم يب�ن لDم 

  البدع والضالالت والشركيات ، فآثام رعيتھ ال�� اتبعتھ فوق آثامھ ، 

يقول عليھ الصالة والسالم : ( من دعا إ;� Cدى @ان لھ من 4جر مثل أجور من تبعھ ، 

ال ينقص ذلك من أجورCم ش[ئا ، ومن دعا إ;� ضاللة @ان عليھ من �ثم مثل آثام من 

 عليھ الصالة والسالم : ( أال  )١(تبعھ ، ال ينقص ذلك من آثامDم ش[ئا )
ً
وقال أيضا

gسمعون ؟ إن هللا ال «عذب بدمع الع�ن وال بحزن القلب و لكن «عذب �Iذا ـ و أشار إ;� 

   )٢(لسانھ ـ أو يرحم ، وإن امليت «عذب بب-اء أCلھ عليھ ) 

  

حون عليھ ، أو يلطمون و بونھ وeنفإذا مات الرجل ، وصار أCلھ وmناتھ يب-ونھ وeند

خدودCم ، أو «شقون جيو�Iم ، أو يطلقون القول وeنادون ميIÁم : ( يا سندي ، يا 

ألنھ قصر وفرط ولم ؛ معتمدي ... ) فDذا امليت يؤاخذ وÂعذب بما يقول أCلھ وmناتھ 

نwÏ ، «علمDم ما فرضھ هللا عل¥Iم ، أما إذا @ان الرجل ij حياتھ قد علم و�mن ، وأمر و 

وو�Ë نفسھ وأCلھ نار جDنم ، ثم وقع أCلھ وmناتھ ij �ثم واملعصية �عد مماتھ ، فمثل 

Cذا الرجل نرجو هللا لھ أال «عذبھ وال ي�±ر ���xء من أوزارCم ، قال ابن املبارك : أرجو 

  )٣(إن @ان ي°IاCم ij حياتھ أن ال ي-ون عليھ من ذلك �xôء . 
                                                  

 ٦٢٣٤،  ٢٧١٢رقم ١، و��يح اwyامع م ٨٦٥رقم  ٢لباOي مالسلسلة ال¼�يحة لأل -  ١

  .٢٦٤٧رقم ��١يح اwyامع م -  ٢

  ، وقال : حديث حسن ��يح . ١٠٠٢س¿ن ال¾Pمذي رقم  -   ٣



وقفات مع آية من كتاب هللا العظيم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

٣٦ 

 س
ً
ماه : باب قول الن�Õ  ملسو هيلع هللا ىلص  «عذب امليت ببعض وقد بوب البخاري Xå ijيحھ بابا

ب-اء أCلھ عليھ إذا @ان النوح من س¦تھ ، لقول هللا gعا;� : ( قوا أنفسكم وأCليكم نارا ) 

وقال الن�Õ ملسو هيلع هللا ىلص : ( @لكم راع ومسؤول عن رعيتھ ) فإذا لم يكن من س¦تھ فDو كما ، 

ð شةÝو كقولھ قالت عاCعا;�  : ( ال تزر وازرة وزر أخرى ) وg �;وإن تدع مثقلة إ ) :

) وما يرخص من الب-اء نوح ، وقال الن�Õ  ولو @ان ذا قر¹ى حملDا ال يحمل منھ �xôء

ملسو هيلع هللا ىلص : ( ال تقتل نفس ظلما إال @ان ع�� بن آدم 4ول كفل من دمDا وذلك ألنھ أول من 

)١(سن القتل ) .
   

* * * * * * *  

 .دع تر;¡تھ لغPQهمن وقاية الرجل املؤمن ولده نار ج?نم أال ي: الوقفة الثامنة 

من خادمة أو حضانة أو من وقاية الرجل املؤمن ولده نار جDنم أال يدع ترm[تھ لغ��ه 

بقي لھ ا	Xبل ع�� الغارب في��ك أمره مدرسة أو وسائل أعالم من تلفاز وقنوات ... أو ي

I×ة أنھ صغ�� غ�� م-لف .باملعروف و=ýيھ عن املنكر ب  

قولھ gعا;� : ( يا أ]Iا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأCليكم ) أي أن الرجل املؤمن  Cو 

املسؤول عن أCلھ وأوالده ، فDو الذي يتو;� gعليمDم وتأديIJم وترmيIÁم وأمرCم و×I¥Iم ، 

وال يÈí أن يتو;� ترmية تلفاز وقنوات أو غ��Cا ،  ول[س ذلك منوط بوسائل �عالم من

 ij مDالدنيا ، وال خالق ل ij مDخرةأوالدنا أناس ال أمانة وال خلق لn  فقد آلت وسائل ،

�عالم ij واقعنا املعاصر إ;� بؤر للفساد والفسق والفجور وتفرÂغ ا	=يل من @ل 
                                                  

       . ١/٤٣١انظر Xåيح البخاري ج ١-



وقفات مع آية من كتاب هللا العظيم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

٣٧ 

عن الولد س[سأل يوم القيامة  فضيلة ، فا	�طاب r ijية موجھ لو;i 4مر الرجل ، والذي

Dو وليھ املباشر الذي @ان يرعاه ، عن ا	Xسن � أن ن�Õ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال : ( إن هللا سائل @ل راع عما ف

 اس��عاه احفظ أم ضيع ، ح�w «سأل الرجل عن أCل ب[تھ )
، وعن ابن عمر � قولھ : ( أدب )١(

  )٢((وCو مسؤول عن برك وطاعتھ لك ) ابنك فإنك مسؤول عن ولدك ما علمتھ

فالب[ت الذي ي¦شأ فيھ C4ل و4والد يجب أن ي-ون خاليا من املنكرات وأدوات اللDو والفساد 

، واختالط الرجال بال¦ساء ، واقتناء التماثيل والصور املن�Ï ع°Iا ، واقتناء الكالب لغ�� حاجة 

الشركيات وفعل البدع ا�Íتلفة وغ��Cا  مارسةشرعية مباحة ، والتلفظ باأللفاظ القبيحة ، أو م

  ... وCذا @لھ من وقاية الرجل نفسھ وأCلھ نار جDنم . 

يمDم وترmيIÁم فأنت أنت أ]Iا الرجل املؤمن ال غ��ك املسؤول عن أCلك وعيالك ، فال تدع gعل

I¥I×م باملعروف وCة أنھ صغوأمر=ýبل ع�� الغارب بX	م م عن املنكر ، وال تبقي لولدك اDال يف ��

   : وغ�� م-لف ، ولعل �عض 4دلة تب�ن لنا أCمية Cذه املسألة

ـ حديث أ¹ي Cرeرة � أن ا	Xسن بن ع�iّ أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلDا ij فيھ ، فقال  ١

الن�Õ ملسو هيلع هللا ىلص بالفارسية : كخ ، كخ ، أما gعرف أنا ال نأ@ل الصدقة
)٣(

 ؟. 

 

 

                                                  

١ 
  . ٤٤٩٣رقم ١٠/٣٤٥انظر ��يح ابن حبان ج -

  . ١٧٧ود صل، وتحفة املو  ١٤٧، والفقيھ واملتفقھ ل�Éطيب البغدادي ص٨/٣١٢انظر زاد املس�� ج -  ٢

  ٢٩٠٧برقم  ٣/١١١٧رواه البخار� ج -  ٣



وقفات مع آية من كتاب هللا العظيم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

٣٨ 

 وmكسر ا	�اء منونة قال ابن Î=ر 
ً
 ومخففا

ً
: كخ بفتح ال-اف وكسرCا وس-ون املò=مة مثقال

وغ�� منونة فيخرج من ذلك ست لغات ، والثانية توكيد لألو;� ، و~i @لمة تقال لردع الص�Õ عند 

 تناولھ ما «ستقذر
)١(

  .  

وقال السيوطي : كخ كخ قال القا�x² : يقال بفتح ال-اف وكسرCا وس-ون ا	�اء وeجوز 

 كسرCا مع التنوeن ، و~i @لمة يزجر �Iا الص´يان عن املستقذرات أي اتركھ وارم بھ
)٢(

  .  

قلت : لم يدع الن�Õ ملسو هيلع هللا ىلص ا	Xسن بن ع�i � يأ@ل تمرة واحدة من تمر الصدقة بý=ة أنھ 

ة والسالم بقولھ : كخ ، صغ�� وغ�� م-لف وأن Cذه تمرة ال تقدم وال تؤخر ، وإنما زجره عليھ الصال 

كخ . وعلمھ أن أCل ب[ت النبوة ر�x² هللا ع°Iم ال يأ@لون من الصدقة ، وليت أن rباء «ستعملون 

 من
ً
  ³لفاظ ال�� ما انزل هللا �Iا من سلطان Cذه 4لفاظ النبوeة مع صغارCم بدال

 و@انت يدي تط[ش ij ـ حديث عمر بن أ¹ى سلمة قال : كنت غالما Î ij=ر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٢

 الXíفة فقال : ( يا غالم سم هللا ، و@ل بيمينك ، و@ل مما يليك )
)٣(

 .  

 عندما أخل الغالم بآداب الطعام لم يدع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يده تط[ش ij الXíفة ، 
ً
وCنا أيضا

ليوم عند كث�� من rباء مع ليفعل ما «شاء بدعوى أنھ صغ�� وغ�� م-لف وال يفDم !! كما واقع ا

أوالدCم ، وإنما ب�ن نب[نا الكرeم عليھ الصالة والسالم للغالم آداب الطعام ، وأمره أن «سم هللا ، 

  وأن يأ@ل بيمينھ ، وأن يأ@ل مما يليھ .

                                                  
  . ٣/٣٥٥فتح ال ار� ج -  ١

  . ٣/١٧٠الدی اج للسیوطي ج -  ٢

  . ٢٠٢٢رقم  ٣/١٥٩٩، ومسلم ج ٥٠٦١رقم ٥/٢٠٥٦رواه البخار� ج -  ٣



وقفات مع آية من كتاب هللا العظيم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

٣٩ 

 لألنصار وأنا غالم ، فرآTي الن�Õ ص�� هللا  ٣
ً
ـ عن رافع بن عمرو الغفاري قال : كنت أرمي نخال

يا غالم لم ترمي النخل ؟ فقلت : آ@ل ، قال : فال ترم النخل ، و@ل مما «سقط : فقال  لم ،وس عليھ

  .  )١( ij أسفلDا ، ثم مÈç رأ��x ، وقال : اللDم أشبع بطنھ

ـ عن ابن عباس � ثم ان الفضل ردف الن�Õ  ملسو هيلع هللا ىلص يوم عرفة ، فجعل يXÉظ إ;� امرأة ، فقال  ٤

�Õذا يوم من حفظ فيھ بصره غفر لھ النC ٢( ملسو هيلع هللا ىلص : مھ يا غالم ، فان(.  

فالن�Õ الكرeم عليھ أفضل الصالة وأتم ال£سليم لم يقر رافع الغفاري � وCو غالم عندما رآه يرمي 

 الفضل � وCو لھ ، وكذلك لم يقر الن�Õ ملسو هيلع هللا ىلص نخل 4نصار ، وإنما ×Iاه وعلمھ ومÈç رأسھ ودعا

  غالم عندما نظر إ;� املرأة يوم عرفة ، وإنما زجره و×Iاه و�mن لھ وعلمھ .

عن أCلDم وأوالدCم  واليوم ]Iمل كث�� من rباء أمر هللا ij أنفسDم وij أCل بيو�Iم ، فيغيبون 

خذ بأسباب الرزق والسiÇ الدنيا إ;� الليل ij تجارا�Iم أو ij سفر طوeل بý=ة 4 وCم «عافسون 

عل¥Iم دون أن يأخذوا بأسباب وقاية أنفسDم وأCل¥Iم وأوالدCم نار جDنم ، فيدعون أوالدCم من 

غ�� gعليم وتأديب وترmية فال يأمرو×Iم باملعروف وال ي°Iو×Iم عن املنكر ، ب[نما تتو;� مؤسسات 

 اة الصغ��ة تم��x بجوار أب¥Iا أو أمDا ijالتعليم وأجDزة �عالم الفاسدة ت¦شئة 4جيال ، فتجد الفت

 و~i ترتدي أخر املوضات من الثياب الفا�Xة مكشوفة السيقان والذراع والصدر الطرقات

والظDر بý=ة أ×Iا صغ��ة وغ�� م-لفة ، وال أدري Cل ول¥Iا غ�� م-لف وCو يذبح حياء طفلتھ ؟! وCل 

  .�� ما عوده أبواه ال يدري أن Cذا عار ومنكر ؟! وأن الطفل «شب وe¦شأ ع

                                                  
  . ٥٨٧٤رقم  ٣/٥٠٢في المستدرك ج رواه الحاكم  - ١

  .٢٧٣٤رقم  ١/٣٥٧جي س.الانظر مسند الط - ٢



وقفات مع آية من كتاب هللا العظيم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

٤٠ 

* * * * * * *  

أن ²عامل اwyميع fشرع هللا، وأن من وقاية الرجل نفسھ وأ�لھ نار ج?نم :  الوقفة التاسعة

  عنھ و�ذا ²ستطيعھ Iل مÆلف. نÄÅ هللايÃتعد �2م عن الذنوب وعما 

قولھ gعا;� : ( قوا أنفسكم ) أمر من هللا gعا;� للمؤمن�ن بوقاية أنفسDم نار جDنم ، وإنما ت-ون 

عن جميع ما نwÏ  ³بتعادما نwÏ عنھ ، أما  واجتنابما أمر هللا  بامتثالالتقوى والوقاية من النار 

 �xÛثامهللا عنھ من املعاrذا «ستطيعھ ج وDرة � أن ، فeرC حديث عن أ¹ي ijميع امل-لف�ن ، و

  )١(رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال : ( ما ×Iيتكم عنھ فانIÁوا ، وما أمرتكم بھ فأتوا منھ ما استطعتم )

ما أمر هللا بھ من الطاعات والقرmات وغ��Cا ، فيأgي امل-لف م°Iا بقدر وسعھ  امتثال، وأما 

 إال وسعDا )واستطاعتھ ، قال 
ً
ول[س من معاTي التقوى أن يواقع  ،)٢(gعا;� : ( ال ي-لف هللا نفسا

 بابتعادهالعبد �عض املعا�xÛ وrثام دون �عضDا rخر ، ثم يزعم أنھ يتقي هللا بقدر استطاعتھ ـ 

عن �عض املعا�xÛ 4خرى ـ فDو ال «شاCد ما gعرضھ الفضائيات من أفالم الفسق والفجور 

أفالم بدوeة مستورة (!!) كشوف ، وإنما «شاCد فقط ما gعرضھ �عض القنوات من الفا�È وامل

٣ول[س املراد بقولھ gعا;� : ( فاتقوا هللا ما استطعتم )
، أي ما نwÏ هللا عنھ ، وإنما التقوى ~i امتثال  

غ��Cا ، أوامر واجتناب نوا~i ، واملراد باالستطاعة r ijية Cو ما أمر هللا بھ من طاعات وقرmات و 

  أما ما نwÏ هللا عنھ من جميع املعا�xÛ وrثام فجميع امل-لف�ن «ستطيعون ³بتعاد ع°Iا .
                                                  

  . ١٣٣٦٨رقم  ٧/٣٠١، والب¥Iقي ij الس½ن ج ٧٣٦١رقم  ٢/٢٤٧رواه �مام أحمد ij املسند ج -  ١

  . ٢٨٦البقرة rية  ٢- 

  ١٦التغابن اآل.ة  -  ٣
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

٤١ 

* * * * * * *  

وقاية الرجل الطيب نفسھ وأوالده نار ج?نم أنھ ال  من:  الوقفة العاشرة

  ينكح إال امرأة طيبة مثلھ .

الده نار جDنم ، وإذا أراد الرجل املؤمن التقي Cو الذي «سارع ij وقاية نفسھ وأCلھ وأو 

أن ينكح امرأة فإنھ ال يقدم ع�� ن-احDا و³ق��ان �Iا مالم تكن مؤمنة مثلھ ـ فيما يحسب ـ 

تحافظ ع�� فروض ر�Iا ع�� أقل تقدير ، فاملؤمن ال يرwx² أن ينكح من ال تص�i فرضDا ، 

�� ذمتھ ، فDو يأ¹ى وإن ت-اسلت زوجتھ عن الصالة ح�w تركIÁا وأصرت ع�� تركDا ال يبق¥Iا ع

أن ت-ون زوجتھ خب[ثة وال يرwx² أن ت-ون زوجتھ إال مؤمنة مثلھ ، وإذا ما ابت�i بزوجة س[ئة 

وij ا	Xديث : ( ثالثة يدعون هللا عز وجل فال ،  سرعان ما يطلقDا°IاCا فلم gستجب ا	�لق ف

الطيب ال يرwx²  ، فاملؤمن)١(«ستجاب لDم : رجل @انت تحتھ امرأة س[ئة ا	�لق فلم يطلقDا )

 مثلDا 
ً
أن ت-ون زوجتھ إال طيبة مثلھ ، ومثل ذلك املؤمنة الطيبة تأ¹ى أن ي-ون زوجDا إال طيبا

، وإذا @انت تحت زوج خب[ث ال يقوم بما فرضھ هللا عليھ وال يق¥Iا نار جDنم سرعان ما 

ا الزوج وعملھ تطلب الطالق منھ أو تخلع نفسDا منھ وتجأر ا;� هللا بالدعاء أن ينج¥Iا من Cذ

  ، وتأ¹ى أن ي-ون و;i أمرCا زوج خب[ث ، 

                                                  

، و��  ٢٠٣٠٤رقم  ١٠/١٤٦وقال : ��يح ع�� شرط الشيخيQن ولم يخرجاه . والب®2قي �� الس¿ن ج ٣١٨١رقم  ٢/٣٣١رواه ا�yاكم �� املستدرك ج -١

، والسلسلة ال¼�يحة  ٣٠٧٥رقم  ١لأللباOي م ، وانظر ��يح اwyامع ٢٤٩٦رقم  ٢/٩٣، والديلÈ¥ �� الفردوس ج ٨٠٤١رقم  ٦/٢٤٩شعب �يمان ج

  .  ١٨٠٥رقم  ٤م

 



وقفات مع آية من كتاب هللا العظيم  
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٤٢ 

قال gعا;� : ( ا	�ب[ثات ل�Éب[ث�ن وا	�ب[ثون ل�Éب[ثات والطيبات للطيب�ن والطيبون للطيبات 

)١(أولئك م��ؤن مما يقولون لDم مغفرة ورزق كرeم )
واملؤمن الطيب يحرص بالدعاء لنفسھ  ، 

 وألCلھ وألوالده بقولھ : ( رmنا Cب لن
ً
  .)٢() ا من أزواجنا وذرeاتنا قرة أع�ن واجعلنا للمتق�ن إماما

 ، وا	�ب[ث ال يخرج 
ً
 طيبا

ً
 ، والبذار الطيب ين´ت نباتا

ً
فمن أراد ذرeة طيبة فليطيب نفسھ أوال

 ، ثم ليختار لنفسھ الزوجة الطيبة ، قال gعا;� : ( الطيبات للطيب�ن والطيبون للطيبات ) 
ً
إال خب[ثا

ان إ;� 4والد وCم ij عالم الغيب ، فاألرض الطيبة إذا وضعت ف¥Iا البذار الطيب فذلك من �حس

. 
ً
 خب[ثا

ً
 ، و4رض ا	�ب[ثة يضيع ف¥Iا البذار الطيب ، وال تخرج إال نباتا

ً
 طيبا

ً
  أخرجت نباتا

ومن وقاية الرجل املؤمن ألCلھ نار جDنم أن يأمرCم بصالة الليل وeصط�� عل¥Iم ، قال gعا;� : 

 أمر أCلك بالصالة واصط�� عل¥Iا )( و 
)٣(.  

يقول ابن كث�� يرحمھ هللا ij تفس�� Cذه rية : أي اس£نقذCم من عذاب هللا بإقام الصالة ، 

( 
ً
  .) ٤(واص�� أنت ع�� فعلDا ، كما قال gعا;� : ( ياأ]Iا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأCليكم نارا

�Tسان أمر أCلھ من زوجة وولد وعبد وأمھ  وeقول السيوطي يرحمھ هللا : فيھ أنھ يجب ع��

 الصالة
ً
. ا.ه وسائر عيالھ بالتقوى والطاعة وخصوصا

)٥  (
   

                                                  
  . ٢٦النور rية  ١- 

  . ٧٤الفرقان rية  ٢- 

  . ١٣٢طھ rية   -  ٣

  ١٧١ص ٣انظر تفسPQ ابن كثPQ ج  -٤

  . ٣/٩٥٧انظر �Iليل �� است�باط الت¿Êيل للسيوطي ج -  ٥
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٤٣ 

إن الرجل Cو املسؤول عن أمر أCلھ بالصالة ، وCذا من وقايتھ لنفسھ وأCلھ نار 

 iية صالة الفرض ، فإذا @انت زوجتھ ال تص�r ذهC ij نم ، ول[س املراد بالصالةDج

ع�� تركDا  ماذا تزوجDا ؟ وإذا @انت زوجتھ ال تص�i صالة الفرض وأصرتالفرض ، فل

ملاذا يبق¥Iا ع�� ذمتھ ؟ وCذه rية إنما نزلت ij مخمصة الن�Õ ملسو هيلع هللا ىلص ij صالة النافلة ، 

وأن ذلك س´ب من أسباب الرزق . وقد ث´ت عن عمر بن ا	�طاب � أنھ @ان يص�i من 

ء هللا ، ح�w إذا @ان من أخر الليل ، أيقظ أCلھ للصالة يقول لDم : الصالة الليل ما شا

  . )١(، الصالة ، ثم يتلو Cذه rية : ( وأمر أCلك بالصالة )

 من الدنيا جاء إ;� أCلھ فقال : 
ً
وعن Cشام بن عروة عن أبيھ أنھ @ان إذا رأى ش[ئا

 الصالة ، وأمر أCلك بالصالة واصط�� عل¥Iا ال Tسألك ر 
ً
  .)٢(زقا

فالرجل املؤمن إذا قام من الليل ليص�i أيقظ أCلھ فإن أبت ن�ij È وجDDا املاء 

واصط�� عل¥Iا ، ومثل ذلك الزوجة الطيبة إذا قامت من الليل لتص�i أيقظت زوجDا 

  . )٣(فإن أ¹ى ن�Xت ij وجDھ املاء 

                                                                                                                            
  

  . ٨٣١رقم ij١/٤٧٣ الس½ن الصغرى ج، والب¥Iقي  ٢٥٩رقم  ١/١١٩رواه مالك ij املوطأ  _ ١

  .  ١٦/٢٣٧تفس�� الط��ي ج - ٢

 قام من الليل فص�� وأيقظ إمرأتھ فإن أبت ن�ij È وجDDا املاء ورحم هللا امرأة قامت من  - ٣
ً
اشارة إ;� حديث : ( رحم هللا رجال

 ١٣٣٦برقم  ١/٤٢٤وابن ماجة ج ١٣٠٨م برق ٢/٣٣الليل فصلت وأيقظت زوجDا فإن أ¹ى ن�Xت ij وجDھ املاء ) رواه أبو داود ج

 ١١٦٤برقم  ١/٤٥٣واملستدرك لXÉاكم ج ٤٤١٧برقم  ٢/٥٠١والس½ن للب¥Iقي ج ٦/٣٠٦وابن حبان ج ٢/١٨٣وXåيح ابن خزeمة ج

  وقال : Xåيح ع�� شرط مسلم ولم يخرجاه .
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٤٤ 

وم �Iذا وeخ�� هللا gعا;� عن ن´يھ إسماعيل عليھ الصالة والسالم ، بأنھ @ان يق

 ألمر هللا يأمر أCلھ بالصالة والز@اة مما 
ً
العمل العظيم ا	=دير بالذكر ، فقد @ان مقيما

 ، قال gعا;� : ( واذكر ij الكتاب إسماعيل إنھ @ان صادق الوعد 
ً
جعلھ عند رmھ مرضيا

( 
ً
 . و@ان يأمر أCلھ بالصالة والز@اة و@ان عند رmھ مرضيا

ً
 ن´يا

ً
  . ) ١(و@ان رسوال

*  * ** * * *  

من وقاية الرجل املؤمن ملوليتھ أن يرÄËÌ ل?ا الزوج الكفء :  الوقفة ا�yادية عشرة

  صاحب ا�yلق والدين .

أو  ةابنمن إن الرجل املؤمن الذي يقي نفسھ وأCلھ نار جDنم إذا بلغت موليتھ 

سن الزواج ر�x² لDا الزوج الكفء صاحب ا	�لق والدين الذي «ستطيع  أو ... أخت

ار جDنم ، فال يزوجDا لرجل مDلك لنفسھ ، ألن الDالك ال «ستطيع أن ينجو وقايIÁا ن

( إذا أتاكم من ترضون دينھ  بأحد ، وij حديث أ¹ي Cرeرة � قال : قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :

، وقولھ ص�� هللا  )٢(وخلقھ فأنكحوه إال تفعلوه تكن فتنة ij 4رض وفساد عرeض )

سلم : ( ممن ترضون ) أي ترضونھ أنتم يا أولياء 4مور ، فإذا زوج الرجل موليتھ عليھ و 

لغ�� ذي ا	�لق والدين ، فDو مسؤول ع°Iا ij الدنيا وrخرة وال يلومّن إال نفسھ 

  … .وليتحمل تبعات Cذا الزواج 

                                                  
  . ٥٥،  ٥٤مرeم rية   - ١

   ١٣٢٥٩رقم  ٧/٨٢ح ³سناد ولم يخرجاه ، والب¥Iقي ij س¦نھ جوقال : Cذا حديث Xåي ٢٦٩٥برقم ٢/١٧٩رواه ا	Xاكم ج  -  ٢

  



وقفات مع آية من كتاب هللا العظيم  
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٤٥ 

والفتاة ذات ا	�لق والدين ال توافق إال ع�� رجل ذا خلق ودين ، وإذا وافقت ع�� 

غ��ه فال تلومّن إال نفسDا ، وال تقولن فتاة إن @انت ذات خلق ودين : أوافق عليھ rن ، 

اليوم !! Dن فعلھ �عضوتھ إ;� الDدى والتقى والدين كما تثم إذا تزوجنا أثرت فيھ ودع

 ) وا�Xة ب[نة ع�� أن الزوج Cو الذي يقي نفسھ 
ً
فاآلية : ( قوا أنفسكم وأCليكم نارا

 جDنم ، وال تبديل ل-لمات هللا الزوجة ~i ال�� تقي نفسDا وزوجDا ناروأCلھ ، ول[ست 

كما سبق بيانھ ـ إال أن «شاء هللا /  /gعا;� ، فاملرأة أضعف من أن تقي نفسDا نار جDنم

  فكيف تقي غ��Cا ؟!.

  

وما أك�� 4مثلة ال�� gشDد ع�� ذلك ij واقعنا املعاصر ، فكم من فتاة كنا نحسIJا 

ن تزوجت من رجل مفرط مضيع مDلك لنفسھ ، وما إن لبêت عنده إال ع�� خلق ودي

 ح�w صارت مثلھ ij التفرeط والضياع 
ً
وا	Xاالت الفردية ال�� تؤثر ف¥Iا املرأة  …قليال

  .ع�� زوجDا ل[ست قاعدة وال أصال وال  يقاس عل¥Iا

  

  

  

                            * * * * * * *  
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٤٦ 

الرابح من ر;ح نفسھ وأ�لھ بوقاي2¹م نار ج?نم ، :  الوقفة الثانية عشرة

  وا�yاسر من خسر نفسھ وأ�لھ يوم القيامة .

إن هللا gعا;� @لف الرجل وقاية نفسھ وأCلھ نار جDنم ، أل×Iم تحت واليتھ وإدارتھ فDو 

 ، ولم ي-لفھ ماعداCم من الناس ، أل×Iم خارجون عن واليتھ 
ً
املسؤول ع°Iم يأطرCم ع�� ا	Xق أطرا

فال ي¦ب�i … مسؤوليتھ فال س´يل لھ عل¥Iم سوى النÈí أو 4مر باملعروف والن�Ï عن املنكر و 

ليعلمDم للرجل املؤمن إذا طلب العلم وو�Ë نفسھ النار أن يقبل ع�� الناس وeنفق @ل وقتھ معDم 

وÂسافر السفر الطوeل ألجل ذلك ، وeدع وقاية أCلھ فال «علمDم ما gعلم وال يجلس معDم كما 

كبدك ، والرجل  ناس بالعلم Cم أCلك وأوالدك وفلذاتيفعلھ كث�� من طلبة العلم اليوم ، فأو;� ال

املؤمن يرmح نفسھ وأCلھ بوقايIÁم نار جDنم قبل أن يخسرCم يوم القيامة ، قال gعا;� : ( قل إن 

فال يليق  ،١ا	�اسرeن الذين خسروا أنفسDم وأCل¥Iم يوم القيامة أال ذلك Cو ا	�سران املب�ن ) 

 ال «سكنھ وm[تھ خرب ، وij ا	Xديث : ( خ��كم خ��كم ألCلھ وأنا خ��كم 
ً
بطالب العلم أن يب¢� ب[تا

 ( i�Cلھ وأوالده ، ٢ألCية ، ومن غاب خ��ه عن أ���	ذه اC م أول من يقطف ثمارC ل و4والدCفاأل ،

امة دولة �سالم ij أCل ب[تھ فمن 4و;� أن «غيب خ��ه عن أمتھ ، والذي ال «س�Ç وال «عمل ع�� إق

 ij مجتمعھ وأمتھ ، ومن حماقة الرجل أن ي¦شغل ij مسعاه إلقامة دولة �سالم ij لم يصدق ،

  * * * * * * * * * *                            إعمار بيوت الناس وm[تھ خراب .

                                                  
  . ١٥الزمر rية  - ١

، وابن حبان  ١٩٧٧رقم  ١/٦٣٦وقال : حديث حسن غرeب Xåيح . وابن ماجة ج ٣٨٩٥رقم  ٥/٧٠٩رواه ال��مذي ج - ٢

  . ٣٣١٤، وانظر Xåيح ا	=امع برقم  ٤١٧٧رقم  ٩/٤٨٤ج
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٤٧ 

          *  *  *  *  *  *  *  *  

  ال ²عطيھ  فاقد الËÍ¥ء:  الوقفة الثالثة عشرة

  . املرأة عاجزة عن وقاية وحماية نفسDا و~i عن وقاية وحماية غ��Cا أ�=ز 

إذا @انت املرأة عاجزة عن وقاية وحماية نفسDا نار جDنم ـ كما سبق بيانھ ـ فإ×Iا 

عن وقاية وحماية غ��Cا أ�=ز وأضعف ، وإذا علمت أن املرأة مخلوق ضعيف ، يقول 

الة وأتم ال£سليم : ( إTي أحرج عليكم حق الضعيف�ن : نب[نا الكرeم عليھ أفضل الص

، وا�Íلوق الضعيف يجب أن يحاط بالرعاية والعناية والرحمة وال�� )١(الي£يم واملرأة ) 

أك�� من غ��ه ، ال أن يتم ت-ليفھ ماال يطيق أك�� من غ��ه !! فلماذا يتم ت-ليف املرأة 

بأعمال ل[ست من اختصاصDا وخارج  فوق طاقIÁا و~i ضعيفة ؟! وملاذا يتم ت-ليفDا

بيIÁا @اXÍاماة وغ��Cا ؟! وكيف تقوم املرأة بوقاية وحماية غ��Cا و~i ال gستطيع وقاية 

                          وحماية نفسDا ؟! وفاقد ال��xء ال «عطيھ ، واملرأة ij ا	�صام غ�� مب�ن ، 

   . )٢(غ�� مب�ن )قال gعا;� : ( أومن ي¦شأ ij ا	Xلية وCو ij ا	�صام 

  . )٣( قال قتادة : ما ت-لمت امرأة ولDا Î=ة إال جعلIÁا ع�� نفسDا

                                                  
وقال : Xåيح ع�� شرط مسلم ولم  ٢١١رقم  ١/١٣١وا	Xاكم ij املستدرك ج ٩٦٦٤رقم  ٢/٤٣٩رواه أحمد ij املسند ج -١

 ٢٤٤٧رقم  ١وانظر Xåيح ا	=امع لأللباTي م ٢٠٢٣٩رقم  ١٠/١٣٤والب¥Iقي ج ٣٦٧٨رقم  ٢/١٢١٣يخرجھ ، وابن ماجة ج

  . ١٠١٥رقم  ٣والسلسلة الXíيحة م

  . ١٨الزخرف rية  -  ٢

     . ٥٨٩٣ص٨انظر تفس�� القرط�Õ ج -  ٣
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٤٨ 

وقال ابن كث�� ij تفس��ه : إن املرأة ناقصة يكمل نقصDا بل´س ا	i�X منذ ت-ون طفلة ، 

 ij ر والباطنCناقصة الظا wªعاجزة عيية ، فاألن i~ ا بلDوإذا خاصمت فال عبارة ل

مل نقص ظاCرCا وصور�Iا بل´س ا	i�X وما ij معناه ليج�� ما الصورة واملع¢w،  فيك

ف¥Iا من نقص ، وأما نقص معناCا فإ×Iا ضعيفة عاجزة عن ³نتصار ، وعند ³نتصار 

  . ١ال عبارة لDا وال Cمة

وإذا @انت املرأة ال gستطيع وقاية وحماية نفسDا ، فDل ستقي وتح�� املرأة مو@لDا 

  وتدافع وتنافح عنھ ؟!.

ا Cو حال املو@ل�ن من الرجال إذا و@لوا من @انت لDا ا	ì=ة ثم جعلIÁا ع�� وم

  نفسDا ؟!.

  وCل Cذا رحمة باملرأة أم قسوة ؟ وCل Cذا إكرام للمرأة أو امIÁان لDا ؟!.
  

   

* * * * * * *  
  

  

  

                                                  
. قلت : Cذه rية تب�ن صفتان متالزمتان للمرأة ، 4و;� م°Iما : أن املرأة ت¦شأ ij ا	Xلية  ١٢٥ص ٤انظر تفس�� ابن كث�� ج - ١

والزeنة من Tعومة أظفارCا ، فحIJا لi�XÉ والزeنة فطرة جبلت عل¥Iا ، والثانية : الضعف ij ا	�صومة ، فاملرأة «غلب عل¥Iا عاطفIÁا 

وسرعة انفعالDا حيث تضطرب أعصا�Iا وeزداد خÉ=ان قلIJا مما يجعلDا تفقد ا	ì=ة وتضعف عند ا	�صومة ، وCذا املع¢w  ورقIÁا

 wا ، ح�Cا ، وما إن تقف أمام والدCا إ;� والدDسرع الفتاة ل£شت-ي من ظلمg wأختھ ح� �Õل ب[ت ، فما إن يظلم الص@ ij دCمشا

  �ن IÁ=Îا . انظر كتا¹ي اXÍاماة ij م�±ان الشرÂعة ، فصل حكم تو;i املرأة مDنة اXÍاماةتنفجر بالب-اء وتضيع @لما�Iا وال تب
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٤٩ 

  . الذي ي�تفع باملوعظة والذكرى �و الرجل املؤمن وحده :  الوقفة الراfعة عشرة

 وقودCا الناس وا	ì=ارة عل¥Iا مالئكة غالظ شداد ال «عصون قولھ gعا;� : 
ً
( نارا

ا @ان ا	�طاب موجھ للمؤمن�ن وحدCم دون 
ّ
هللا ما أمرCم وeفعلون ما يؤمرون ) مل

أن وقودCا الناس غ��Cم ، فقد وعظDم هللا سبحانھ وخوفDم بأن وصف لDم النار ب

، يؤمرون أمرCم وeفعلون ما  ل¥Iا مالئكة غالظ شداد ال «عصون هللا ماوا	ì=ارة ع

  .فاملوعظة والذكرى ال تنفع إال الرجل املؤمن املتقي واملن[ب إ;� هللا فحسب ،

، وقال gعا;� : ( وذكر إن )١(قال gعا;� : ( Cذا بيان للناس وCدى وموعظة للمتق�ن )

إذا غفل  ، فاملؤمن )٣(، وقال gعا;�: ( وما يتذكر إال من ين[ب ) ٢الذكرى تنفع املؤمن�ن )

أو أخطأ وأذنب ومسھ طائف من الشيطان سرعان ما يتذكر وÂس£يقظ @أن ºعبان 

لدغھ فيقيمھ 4لم وال يقعده ، قال gعا;� : ( إن الذين اتقوا إذا مسDم طائف من 

، واملؤمن وحده دون غ��ه إذا وعظ وذكر يتوب  ٤الشيطان تذكروا فإذا Cم مبصرون )

eؤوب إ;� هللا من غفلتھ ، وeتعظ بما «سمع فالذكرى تنفع وeرجع إ;� رشده وصوابھ و

Ç» و الذيC املؤمن�ن ، واملؤمن وحدهi  ، تفع باملوعظة والذكرى¦eتذكر وeھ وmخطاب ر

                                                  
  .١٣٩آل عمران rية  -  ١

  . ٥٥الذارeات rية  -  ٢

  . ١٣غافر rية  -  ٣

  . 4٢٠١عراف rية  -  ٤
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٥٠ 

ال … أما ما عداه فمDما تذكره بتقص��ه وتفرeطھ وتخوفھ باR وتذكره بالنار وعذا�Iا 

 .يتذكر وال ي¦تفع باملوعظة والذكرى ، @أن ij أذنيھ وق
ً
  را

  

  

 ij وف منھ ومراقبتھ�	عا;� واg Rلھ وأوالده ع�� �يمان باCوالرجل املؤمن ير¹ي أ

السر والعلن ، وأنھ سبحانھ وgعا;� فوق السماوات العال «سمعنا وeرانا ، يث[ب َمن 

أطاعھ با	=نة وÂعاقب من عصاه بالنار ، فيصف لDم ا	=نة وTعيمDا وما أعده ملن أمن 

ف لDم النار ومالئكIÁا وعذا�Iا وزقومDا وما أعده ملن كفر بھ وعصاه بھ وأطاعھ ، وeص

، وmذلك ين�� الرجل املؤمن ij أCلھ وأوالده الوازع الدي¢� ، تارة با	�وف وال��Cيب من 

غضب هللا وعذابھ ، وتارة بالرجاء وال��غيب بما عند هللا من أجر وثواب ، وتارة باXÍبة 

 ، وأن عالمة اXÍبة تقديم ما أمر هللا ورسولھ ملسو هيلع هللا ىلص ع�� @ل أمر ، R ولرسولھ ملسو هيلع هللا ىلص

نwÏ هللا ورسولھ ملسو هيلع هللا ىلص ، وأن اXÍب ملن يحب مطيع ، وأن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص Cو  واجتناب ما

  القدوة ا	Xسنة ij @ل أمر .

  

  

  

* * * * * * * * * *  
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٥١ 

  ا�yوف سÃب �� NغيPQ �نفس .:  الوقفة ا�yامسة عشرة

 وقودCا الناس 
ً
قولھ gعا;� : ( يا أ]Iا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأCليكم نارا

وا	ì=ارة عل¥Iا مالئكة غالظ شداد ال «عصون هللا ما أمرCم وeفعلون ما يؤمرون ) 

س بنفسھ وmاألنف و³نتقالخطاب للرجل املؤمن لتغي�� نفسھ وأCلھ وأوالده ij ب[تھ ، 

ال�� معھ ـ أCلھ وأوالده ـ من حال ال تر�x² هللا إ;� حال أخرى ترضيھ ح�w يقي بذلك 

  نفسھ وأCلھ نار جDنم . 

 وقودCا الناس 
ً
لقد وصفت النار �Iذه الصورة ال�� تقرع القلوب املؤمنة ( نارا

وا	ì=ارة عل¥Iا مالئكة غالظ شداد ال «عصون هللا ما أمرCم وeفعلون ما يؤمرون ) 

�Iا من حال ال  ³نتقالij التخوeف وال��Cيب الذي Cو س´ب g ijغي�� 4نفس ، و  زeادة

  تر�x² هللا إ;� حال أخرى ترضيھ ، ح�w يص�� أXåا�Iا من الصا	�Xن املتق�ن .

 ، فنقول عن املرء 
ً
 أو إيجابا

ً
والتغي�� Cو انتقال أو تحول من حالة إ;� أخرى سلبا

;� حالة حسنة ، ومن حالة حسنة إ;� حالة أحسن ، أنھ gغ�� إذا انتقل من حالة س[ئة إ

.
ً
 وmالعكس إن @ان gغ��ه سلبيا

ً
  إن @ان gغ��ه ايجابيا

  

باختصار Cو : انتقال من حالة سلبية واقعية إ;� حالة إيجابية املطلوب فالتغي�� 

  م¦شودة . 

 «سأل : ما الس´يل لتغي�� النفس ال´شرeة و 
ً
 �Iا من حال إ;� ³نتقالو@أن سائال

حال ، فقد غزت كث�� من البيوت أجDزة الفساد ح�w غدا أXåا�Iا @الدمى يتحر@ون 
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٥٢ 

عن �عد ، من خالل ما ت´ثھ Cذه 4جDزة من أف-ار منحرفة ، أو عقائد فاسدة ، أو 

 من ا	Xياة الرت[بة ال يحيدون ع°Iا قيد 
ً
نملة أسلوك وأخالق س[ئة ، ف��اCم ألفوا نمطا

عة الشيطان ، أمام أجDزة �عالم ع�� املنكرات ، وصاروا يقضون ليلDم ij طا

 من 
ً
واملعا�xÛ و4ثام ، ما الس´يل لتغي�� 4نفس ـ C4ل و4والد ـ الذين اعتادوا نمطا

 ؟ ما الس´يل لتغي�� بيوت وأسر املسلم�ن 
ً
ا	Xياة وCم ij غفلة ال يذكرون هللا إال قليال

  ؟.  

إنما ي-ون تارة با	�وف عموما ال´شرeة وeأgي ا	=واب : إن الس´يل لتغي�� النفس 

وال��Cيب سواء @ان من غضب هللا وعذابھ  ، وتارة ي-ون بالرجاء وال��غيب سواء @ان 

، وتارة ي-ون باXÍبة سواء @ان Cذا ا	Xب g Rعا;� أو  وخ��بما عند هللا من أجر وثواب 

  لغ��ه ، واXÍب ملن يحب مطيع .

�ن C ijذه rية الكرeمة نار جDنم ، نار وقودCا وهللا سبحانھ وصف لعباده املؤمن

الناس الذين كفروا وتك��وا وتثاقلوا عن طاعة هللا ، ونار gشتعل با	ì=ارة ال�� تذوب 

ف¥Iا ، ونار عل¥Iا مالئكة غالظ ij الطبع ، شداد ij 4جسام ال «عصون هللا ما أمرCم 

أخرى @أخذCم للمجرم�ن  وeفعلون ما يؤمرون ، Cذا الوصف املرعب وغ��ه ij آيات

بالنوا�xÛ و4قدام ، فيقول لھ اÍ=رم : ارحم¢� ، فيقول لھ : كيف أرحمك ولم يرحمك 

أرحم الراحم�ن ؟ ... @ل ذلك ح�w إذا غفلت النفس املؤمنة فزلت أو ظلمت ، ثم قرأت 

لم أو قرأ عل¥Iا Cذا الIÁديد والوعيد الشديد تتذكر وتفزع و@أن ºعبان لدغDا يقيمDا 4

  وال يقعدCا ح�w تتوب وترجع عن ظلمDا وغ¥Iا .
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٥٣ 

 للمؤمن�ن ح�w «غ��وا ما بأنفسDم 
ً
 وحافزا

ً
في-ون Cذا التخوeف وال��Cيب حاديا

وأCل¥Iم الذين قاموا عل¥Iم ، ليفروا بأنفسDم وmأCل¥Iم من حال ال تر�x² ر�Iم إ;� حال 

  ذكر .ترضيھ ، من حال املعصية إ;� الطاعة ، ومن حال الغفلة إ;� ال

ولعل من أو�È 4مثلة ع�� ذلك ij واقعنا املعاصر حال رب العمل املؤمن عندما 

 «عمل عنده ، انظر إليھ كيف يIÁدد وeتوعد عاملھ وeصدر ij حقھ 
ً
يزل وeظلم أخا

قرارات ظاملة وeصر ع�� تنفيذCا ؟ ثم انظر إليھ كيف إذا جاء من يذكره باR وeخوفھ 

؟ تجده ي��اجع ب�ن عشية و�XاCا عن جميع قراراتھ من الظلم وعاقبتھ الوخيمة 

 مما 
ً
وeتوب إ;� هللا الذي حرم الظلم ع�� نفسھ وع�� عباده ، وeقبل إ;� أخيھ معتذرا

 إليھ ، ما الذي غ�� صاحب العمل ؟ من رجل ظالم يIÁدد وeتوعد إ;� 
ً
صدر منھ محسنا

  ومن �Ãطھ وعذابھ .رجل «عتذر وeحسن إ;� أخيھ ؟. إنھ �يمان وا	�وف من هللا 

� �


	�א�����ون���	��� �

 �x²م إ;� حال ترI� ليكم وانتقلواCوغ��وا أنفسكم وأ 
ً
قوا أنفسكم وأCليكم نارا

موالكم ، وابتعدوا عما ×Iاكم عنھ ، وأخرجوا أجDزة الفساد من بيوتكم ، وال تظلموا 

ì	ا الناس واCكم ، وخافوا ناره ال�� وقودmطوا ر�çgليكم وCارة ، أنفسكم وأ=

وتذكروا أن عل¥Iا مالئكة يأتمرون بأمر هللا ، غالظ شداد ، ال «عصون هللا ما أمرCم 

Ç» وممن ، 
ً
 وصدقا

ً
خطاب i كما عص[تموه أنتم ، جعل¢� هللا وإياكم من املؤمن�ن حقا

نفسھ وأCلھ نار جDنم ، وe¦تفع باملوعظة والذكرى ، اللDم اغفر لنا وتب علينا  يرmھ وeق



وقفات مع آية من كتاب هللا العظيم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

٥٤ 

نفسھ وأCلھ نار جDنم ، اللDم أرنا ا	Xق  يواب الرحيم ، واجعلنا ممن يقإنك أنت الت

 وارزقنا اجتنابھ ، وقنا شر الشIJات والشDوات 
ً
 وارزقنا اتباعھ ، وأرنا الباطل باطال

ً
حقا

، واCدنا صراطك املستقيم ، صراط الذين أTعم هللا عل¥Iم من الن´ي�ن والصديق�ن 

Éم أصDن . الل�X	داء والصاDعول وأحوال والشT لينا وأحوال منCأحوالنا وأحوال أ È

 واجعلنا ممن يقيم 
ً
 حميدا

ً
عش��تنا 4قر�mن وأحوال املسلم�ن ، اللDم ردنا إ;� دينك ردا

�سالم ij نفسھ وأCلھ ورعيتھ وخاصتھ ، واجعلنا إلخواننا نا�Xåن أمرeن باملعروف 

زوجاتنا من الطيبات ، اللDم نا�Cن عن املنكر ، اللDم واجعلنا من الطيب�ن واجعل 

طيب أعمالنا ij طيبة الطيبة ، واجعل محيانا ومماتنا لك ف¥Iا ، وأحسن ختامنا 

برحمتك يا أرحم الراحم�ن ، اللDم صل ع�� دمحم وع�� آل دمحم ، وmارك ع�� دمحم وع�� آل 

  دمحم كما صليت وmاركت ع�� إبراCيم وآل إبراCيم إنك حميد مجيد .
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