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Abstract 
 
The researcher carries out the study and analysis of the topic "The role of 
religion in building a Muslim personality in the light of Surat-Yousuf, 
peace be upon him, has shown through this study over the impact of the 
Islamic faith if wearing the right recognized in the deep, and the 
excellence of his personality, if people from the rest are committed and 
applied its roles in his life, and that by highlighting the figure of Joseph 
and Jacob peace be upon them. 
The researcher divided the research to a preface and three chapters, each 
chapter contains detectives and demands. 

The preface: the researcher has shown the definition of Surat-Yousuf, 
peace be upon him, going through the statement of Surat-Yousuf and 
suitability for the post, and why call it this name, these charismatic and 
its contents in terms of meanings and through sermons, as the preface 
included the definition of belief and faith in the convention, language, 
the definition of construction and demolition. The goal of each and 
means, and personal definition of Muslim and most important landmarks 
and attributes. 
The first chapter was devoted to talk about the role of the Islamic faith in 
the figure of Jacob peace be upon him through a beautiful patience, when 
employing Almighty God lost his son Joseph, peace be upon him, and 
then the rest of his children, as well as a great confidence in God, 
entrusted by the Almighty so already ended of his misery in the end. 

Chapter II: the role of the Islamic faith in building the personality of 
Yousef, peace be upon him, where the first topic: talk about the role of 
religion in establishing the creation of patience with Yousuf peace be 
upon him. 
The first requirement addressed: patience, peace b upon him to abuse his 
brothers, especially when they threw him in the well. 
And the second requirement: patience, peace be upon him when he 
was imprisoned unfairly and unjustly by the wife of Aziz who wanted to 
seduced him. 
The third requirement: patience, peace be upon him for the blessing of 
empowerment in the ground. 
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The second topic: touched on the role of faith in the show of piety with 
Yousuf peace be upon him. 
The first requirement was entitled: piety and righteous character and 
ways to strengthen access, and then the second requirement, which was 
the patience of Yousuf, peace be upon him-when he was rifts by Aziz's 
wife, and the extent and persistence of his remaining chaste and believe 
peace be upon him, to those great sedition, and scourge. 
The third requirement: talk about wages at the righteous God has 
prepared for them and the presentation of the heavens. 
The third topic is titled: the role of religion in achieving the charity in 
the personality of Yousuf. To the first requirement entitled: charity and 
truth and the good qualities and areas of charity. 
The second demand was addressed to talk about: the goodness of 
Yousuf, peace be upon him deal with all of them, especially his brothers 
and his parents. 
The third and final request: to demonstrate the penalty was good at the 
God in this world and hereafter. 

Chapter III was based on the role of faith in victory and the 
empowerment of the Islamic people in the light of Surat Yousuf peace be 
upon him, and contains two parts: First topic: touched on the role of 
faith in the victory of the Muslims, and the four demands, the first 
requirement: the victory of God alone the second requirement: 
descriptions of the faithful supporters showed victory, and third 
requirement: the broad factors of victory and the fourth requirement: the 
broad factors of defeat. 
The second topic: it has highlighted the role of faith in the 
empowerment of the Islamic nation has included four demands: 
The first requirement: the empowerment and its components, and the 
second requirement: speaking on: obstacles empowerment, and the third 
requirement: the statement of divine traditions on the road to 
empowerment have spoken searching for a fifth divine traditions, for 
example. He concluded then that the fourth requirement for the topic is 
entitled evangelists victory and empowerment, a lot has been said by 
researcher as part of it. 
Then this is the most important conclusion of the study results and 
recommendation. 
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 اإلهــــداء
  
  

  .إلى روح والدي الطيبين رحمهما اهللا رحمة واسعة وأدخلهما فسيح جناته
إلى األسود الرابضة خلف قضبان الظلم والعذاب، إلى جميع األسرى وأخص منهم من 
قضى جل حياته في الجهاد في سبيل اهللا، وما زال يدفع من عمره المزيد دفاعاً عن                

حسن المقادمة، والذي كان لي   : زوجي األسير المجاهد    إلى  ... كرامة األمة وعزتها    
نعم السند والمعين بعد اهللا عز وجل في دراستي وبحثي؛ فك اهللا أسره، وأدامه ذخراً               

  .لإلسالم والمسلمين
إلى األخ الحبيب واألب الحنون أبو محمد، رمز األخوة والعطـاء، وبـاقي األخـوة               

  .واألخوات األعزاء
  .هها، وعلي وزوجِتِجوريم وزإلى أبنائي األحبة؛ م

  .سلمى وليث والمثنى.. إلى قرة عيني ومهجة قلبي أحفادي 
  .إلى الصابرين على ألم البعد والفراق أهالي األسرى والشهداء الكرام

إلى أخواتي في درب الدعوة أم أسامة، أم محمد، أم فارس وإلى جميع أخواتي فـي                
  .اهللا

  .اضع هذا العمل المتوإليهم جميعاً أهدي 
  

  

  عطاف حتحت
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  شكر وتقدير
  

 حمداً كثيراً على نعمه العظيمة وآالئه الجسيمة، بأن من علي بتيسير            –تعالى–أحمد اهللا   
: النحـل   (" وِإن تَعدواْ ِنعمتَ اللِّه الَ تُحصوها     : "هذا البحث المتواضع، فهو القائل سبحانه      وكتابة

: ، قـال تعـالى      وجـل ه من تمام العبودية له عز       ، وهو الذي جعل الشكر له على نعمائ       )18
"وندبتَع اهِإي تَ اللِّه ِإن كُنتُممواْ ِنعاشْكُر114: النحل (" و(.  

؛ )1(]ال يشكر اهللا من ال يـشكر النـاس        [: وسلم  وعمالً بقول الرسول صلى اهللا عليه       
لقبولها لي طالبة في قسم العقيدة      فإنني أتقدم بالشكر الجزيل للجامعة اإلسالمية أساتذة وعاملين         

والمذاهب المعاصرة، وأخص بالشكر والتقدير أستاذي الكريم المشرف علـى هـذا البحـث              
محمد حسن بخيت، لما أسداه لي من توجيه وإرشاد، ولما خصني به من جهد ووقت               / الدكتور

أن يكون ذلـك    وسعة صدر، مما كان له األثر الطيب على إنجاز هذا العمل، أدعو اهللا تعالى               
  .في ميزان حسناته، وأن يبارك له في عمره ووقته وصحته

جابر السميري، على تـشجيعهما لـي       / رياض قاسم، والدكتور  / كذلك أشكر الدكتور  
للكتابة في هذا العنوان وذلك عندما استشرتهما فيه، وعلى ما أمداني به من معلومات، فبارك               

  .اهللا فيهما، وجزاهما كل خير
  :بالشكر الجزيل لألساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة كما أتوجه 

  .عماد الشنطي/ الدكتورو، محمود الشوبكي/الدكتور
  .وذلك حتى يثريا هذا البحث بتوجيهاتهم السديدة بإذن اهللا تعالى

أم البراء على ما بذلته من جهد كبير فـي التـدقيق اللُغـوي              / وأشكر األخت الغالية  
  .كل خير وبارك لها في حسناتهاللبحث فجزاها اهللا عني 

رامز نسمان الذي قام بطباعة هذه      / وال يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لألخ الفاضل       
  .الرسالة، وإخراجها بهذا الشكل فجزاه اهللا كُل خير، وباعد عنه كل شر

كما أتوجه بالشكر لكل من ساعدني، أو أسدى إلي بنصيحة ولم أذْكُره باسمِه ويكفيـه               
  .اَهللا يذكرهأن 

  .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين

                                                        
: محمد ناصر الدين األلباني، وقال عنـه  : ، حكم على أحاديثه العالمة المحدث 445سنن الترمذي، ص    ) 1(

، )1954(اب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك ، حديث رقم            ، كتاب البر والصلة، ب    )هذا حديث صحيح  (
  .مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة األولى
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  المقدمة
  

هللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق والمرسلين سـيدنا محمـد             الحمد  
  :وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته إلى يوم الدين، أما بعد 

لم بين جوانحه، وهذا اإليمـان الراسـخ الـذي          إن هذه العقيدة التي يحملها اإلنسان المس      
يسيطر على كيانه، لهو السبب األساس، والعنصر الفعال الذي يتحكم فـي تـصرفاته ويوجههـا            
الوجهة الصحيحة التي ترضي اهللا عز وجل، وتجعله مطمئن الفـؤاد، سـاكن الـنفس، مرتـاح               

ومن َأحـسن     :، قال تعالى    الضمير، يعمل العمل رجاء الثواب واألجر من اهللا سبحانه وتعالى         
         ِلِمينسالْم قَاَل ِإنَِّني ِمنا واِلحِمَل صعا ِإلَى اللَِّه وعن دملًا مقَو ) أيضاً يعامل الناس )33: فصلت ،

من حوله وهو يشعر بأن هناك من يراقبه ويحاسبه على ذلك العمل، وإن غفل الناس عن محاسبته،                 
 الرحيم الكريم اللطيف بعباده معه في كل لحظة وسكنة، وهذا الشعور يمده بالقوة، فهو يدرك بأن اهللا  

قُْل ِإن صـالَِتي  والثقة والعزيمة واإلرادة على تحمل الصعاب واآلالم واستشعار المؤمن هذه اآلية     
     الَِمينالْع باِتي ِللِّه رممو اييحمِكي ونُسو)  على نفسه يجعله يحيـا فـي         وتطبيقها )162:األنعام 

سعادة غامرة في الدنيا، وهذه السعادة تمتد إلى سعادة أكبر في اآلخرة إن ثبت على هذا الطريق،                 
  .وسار على نهج هذا الدين وهذه العقيدة الغراء

وضحت مدى ارتباط شخصية المسلم وأخالقه وسلوكه بعقيدة اإلسالم         البحث  وإنني في هذا    
وحياة األنبياء وما   . اإلنسان وأفعاله ما هي إال انعكاس لما يعتقده ويؤمن به         العظيم، حيث إن سلوك     

فيها من مواقف كريمة مشرفة، ذُكرت في القرآن لتكون قدوة صالحة لنا، ونبراسـاً يـضيء لنـا                  
الطريق كلما ادلهمت بنا الخطوب، فهم الثلة التي اتصفت بأفضل صفات الكمال البشرية، وسـورة               

، ومدى قوة شخصيته في تحديه للصعاب واآلالم والمحن      لوك سيدنا يوسف    يوسف تعكس لنا س   
: التي اعترضته طوال فترات حياته، إلى أن مكّن اهللا له في األرض بفضل صبره وتقواه، قال تعالى     

         ِسِنينحالْم رَأج ِضيعالَ ي اللّه فَِإن ِبرِيصتَِّق ون يم ِإنَّه)  وبـالرغم مـن     ،)90من اآلية   : يوسف 
تمكينه في األرض، ولقائه لألحبة من أهل وإخوة إال أنه فضل أن يلقى اهللا ثابتاً قلبـه، مطمئنـاً                   
فؤاده على هذا الدين وهذه العقيدة ويلحقه بالصالحين، مثبتاً لنا بأن العقيـدة أغلـى مـا يملكـه                   

  .اإلنسان، وإن الثبات عليها أفضل من كل شيء
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وأظهرت لنا قوة توكله على اهللا، ومدى        سيدنا يعقوب   كذلك تعرضت السورة لقصة     
ثقته به سبحانه وتعالى، وصبره واحتسابه كل بالء عند ربه، وما كان ذلـك يحـدث إال بفـضل           
التمسك بهذه العقيدة الغراء، فجدير بنا جميعاً أن نقتدي بهؤالء األنبياء العظماء، ونتمـسك بهـذه             

تمكين، وفي اآلخرة بجنة أعدت للمتقين، وهذا كـل مـا تنـشده    العقيدة، لنفوز في الدنيا بالعز وال   
  .األمة، ونحيا جميعاً ألجله

  
  :أسباب اختيار الموضوع 

إنه لم يبحث فيه إال نادراً حيث لم أجد إال كتاباً واحداً في لب الموضوع وهو كتاب لعبد اهللا                    -1
 ).العقيدة وأثرها في بناء الجيل(عزام بعنوان 

ثغرات التي قد يصل من خاللها أعداء اإلسالم إلى قلب األمة ونـبض             أردت سد ثغرة من ال     -2
حياتها وهي الشخصية المسلمة سواء كان شاباً أو فتاةً أو امرأة أو رجالً، بحيث يجدوا فـي                 

 .عقيدتهم السند والقوة واألمن واألمان التي ينشدها كل إنسان على وجه األرض

غير النواحي العقائدية، ولكـن الباحثـة   ، قد درست من نواحي أخرى إن سورة يوسف   -3
درستها من الناحية العقائدية وسلطت الضوء على شخصية سيدنا يوسف ويعقـوب عليهمـا              

 .السالم وبينت أن قوة العقيدة واإليمان باهللا هي السبب الرئيس لقوة الشخصية عند كليهما

ف األسـرى  خلف القضبان، يمثل حالة من حـاالت آال   ووضعه إن سجن سيدنا يوسف      -4
 حيث وضعهم ظلماً وبهتاناً؛ ألنهم يدافعون عن شرف هذه األمة          القابعين خلف القضبان، من   

 .وكرامتها، ومن جهة بروز قوة الشخصية، والثقة باهللا والتي هي ثمرة العقيدة السليمة

  
  :أهمية الموضوع 

  .المسلمإضافة دراسة جديدة من نوعها تبين أثر العقيدة اإلسالمية في بناء شخصية  •
جعُل جسٍر ما بين العقيدة التي يعتقد بها المسلم، وبين سلوكه وتصرفاته، وخاصة عند مواجهـة      •

من خالل بحثي بأن العقيدة السليمة، والتوحيد الخالص َأبرزتُ الصعوبات والمحن واآلالم، حيث     
 . من اآلخرينهللا، هو السبب الذي يجعل اإلنسان المسلم قوياً ال تنال منه الدنيا ما تناله

المشاركة في رفع شأن هذه األمة ببيان أثر العقيدة في تحقيق النصر والتمكين، وأن أصـحاب                 •
: وجـل   عز هم المنتصرون في النهاية، مهما طال الليل واشتد الظالم، فإنه كما يقول اهللا             العقائد
 ارسِر يسالْع عم ا*فَِإنرسِر يسالْع عم ِإن ) 6-5 :الشرح(. 
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  :الدراسات السابقة لموضوع البحث 
بعد سؤال مركز الملك فيصل للبحوث، والبحث على اإلنترنت، وفي المكتبـات، تبـين              

أنه ال يوجد بحث بهذا العنوان تحديداً، وما وجدته عناوين قريبة، وأقرب هذه العنـاوين     : للباحثة  
 عزام وهو يتحـدث فيـه عـن التعريـف     للدكتور عبد اهللا) كتاب العقيدة وأثرها في بناء الجيل    (

بالعقيدة والتوحيد وشقاء البشرية اليوم بسبب تحريف العقيدة وخـصائص العقيـدة وصـفات اهللا               
  .والمذاهب المختلفة في ذلك، وآثار ترك العقيدة، والربانيون الذين صنعتهم العقيدة

  :ومن األبحاث التي تم العثور عليها عن طريق اإلنترنت 
م، للباحـث   1987، وهي رسالة ماجستير سـنة       ) تعالى وأثرها في تربية النفس     الصلة باهللا ( -1

  .تيسير العلي، جامعة اليرموك، مدينة إربد
م، للباحـث   1982، وهي رسالة ماجستير سـنة       )العقيدة اإلسالمية وأثرها في بناء المجتمع     ( -2

  .عزام سلهب، كلية أصول الدين، الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة

ه األبحاث تناولت الحديث عن أثر العقيدة بصفة عامة، ولكن الباحثة تحدثت عن أثر              وهذ
العقيدة في بناء الشخصية المسلمة تحديداً في ضوء سورة يوسف وهذا ما لم يتناوله أحد حـسب                 

) عليهما الـسالم  (معلومات الباحثة، وأبرزت دور العقيدة في بناء شخصية سيدنا يوسف ويعقوب            
 يوسف، ثم َأتبعت ذلك بالحديث عن دور العقيدة في تحقيق النـصر والتمكـين،               من خالل سورة  

حيث إن سورة يوسف تتحدث عن النصر والتمكين، وذلك لحاجتنا الماسة فـي وقتنـا الحاضـر      
  .للحديث عن ذلك

  :بالنسبة للدراسات في سورة يوسف 
: التفسير للطالب   ، قسم   )الصراع بين الحق والباطل في قصة يوسف      (بحث ماجستير بعنوان     -1

 .م1987-1986/هـ1407-1406تميم ضيف اهللا مزيد ضهير، 

، لعبد الرحمن المعلمـي، دار القمـة،        )دروس وعظات وعبر في سورة يوسف       (كتاب   -2
 .م، جامعة أم درمان، السودان2003دار اإليمان للطبع والنشر والتوزيع، 

ابن رجب، الطبعة األولـى،     ، عبد العظيم الخلفي، دار      )أحسن القصص دروس وعبر   (كتاب   -3
 .م1995-هـ1415

، أحمد فائز الحمصي، مؤسسة الرسـالة، الطبعـة         )قصص الرحمن في ظالل القرآن    (كتاب   -4
  .م1995-هـ1415األولى، 
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  :منهج البحث 
  .سارت الباحثة وفق المنهج الوصفي التحليلي

  

  :طريقة البحث 
 .ةاالستدالل باآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريف - 1

 .عزو اآليات إلى مواضعها - 2

تخريج األحاديث من مصادرها المعتمدة ونقل الحكم عليها وذلك إن لم تكن في الصحيحين أو           - 3
 .أحدهما

 .بين عالمتي تنصيص مع اإلشارة إلى المرجع في الهامش النص وضعتُ الحرفي االقتباس عند - 4

 .ع كذافي الهامش، المرج) انظر(إن كان االقتباس بالمعنى أشرت بكلمة  -5

إن كان استخدام المرجع ألول مرة قمت بكتابة جميع المعلومات عنه وذلك في الهـامش،                -6
 .وإن استخدمته بعد ذلك قمت بكتابة اسم المرجع والمؤلف ورقم الصفحة فقط

 .التعريف ببعض شخصيات البحث -7

 .بيان معنى الكلمات الغريبة وذلك في الهامش -8

 الكتاب أوالً ثم اسم الكاتـب، وفهـرس آخـر    عملت فهرس للمصادر والمراجع بذكر اسم    -9
 .للموضوعات الواردة في البحث وذلك في نهاية البحث

  

  :خطة البحث 
  :يشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وثالثة فصول وخاتمة، وهي كالتالي 

  .وتضمنت أسباب اختيار الموضوع وأهميته، والدراسات السابقة، ومنهج البحث وخطته :المقدمة
  :التمهيد 

  :وفيه ما يلي 
  .تعريف عام بسورة يوسف : أوالً 
  ).العقيدة واإليمان(تعريف : ثانياً 
  . الهدم غاياته ووسائله–البناء غاياته ووسائله : ثالثاً 

  .الشخصية المسلمة، تعريفها، معالمها، وعالقتها بغيرها: رابعاً 
  

   :دور العقيدة في بناء شخصية سيدنا يعقوب : الفصل األول 
  :ثالثة مباحث يشتمل على و

  .دور العقيدة في ترسيخ خلق الصبر واالستعانة باهللا تعالى عند سيدنا يعقوب: المبحث األول 
  .دور العقيدة في بناء الثقة باهللا تعالى عند سيدنا يعقوب: المبحث الثاني 
  .عقيدة التوكل ودورها في بناء شخصية سيدنا يعقوب: المبحث الثالث 
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   :دور العقيدة في بناء شخصية سيدنا يوسف: اني الفصل الث
  :ثالثة مباحث ويشتمل على 

  .دور العقيدة في ترسيخ خلق الصبر عند سيدنا يوسف : المبحث األول 
  .دور العقيدة في التحلي بالتقوى عند سيدنا يوسف : المبحث الثاني 
  .نا يوسف دور العقيدة في تحقيق اإلحسان في شخصية سيد: المبحث الثالث 

  

  :دور العقيدة في تحقيق النصر والتمكين لألمة في ضوء سورة يوسف : الفصل الثالث 
  :مبحثين ويشتمل على 

  .دور العقيدة في تحقيق النصر: المبحث األول 
  .دور العقيدة في التمكين لألمة اإلسالمية: المبحث الثاني 

  

  .ئج وأهم التوصياتوفيها أهم ما توصلت إليه الباحثة من نتا: الخاتمة 

وما تَوِفيِقي ِإالَّ ِباللِّه علَيِه تَوكَّلْتُ      : هذا وباهللا التوفيق وعلى اهللا قصد السبيل، قال تعالى          
ِه ُأِنيبِإلَيو) 88: هود(.  
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  التمهيد
  

  :أربعة مطالب ويشتمل على 
  تعريف عام بسورة يوسف : المطلب األول 
  .)العقيدة واإليمان(عريف ت: المطلب الثاني 
  . الهدم غاياته ووسائله–البناء غاياته ووسائله : المطلب الثالث 
  .وعالقتها بغيرها معالمها –الشخصية المسلمة : المطلب الرابع 



 -7-

   :تعريف عام بسورة يوسف : المطلب األول 
ا ومـا    ومناسبة السورة لما قبلها وتسميته     )1(يتناول هذا المبحث نزول سورة يوسف     

  .تضمنته 
  : النزول :أوالً 

 حيث نزلت بمكة باتفاق العلماء، وعدد آياتها مائة وإحدى عـشرة            )2(سورة يوسف مكية  
ألف وسبعمائة وست وسبعون كلمة، وعدد حروفها سـبعة آالف          : آية بال خالف، وعدد كلماتها      

  .)3(ومائة وستة وستون حرفاً

مصعب بن سعد، عن أبيه سعد بن       " أن   : في أسباب نزول سورة يوسف       )4(ذكر الواحدي 
أنـزل  :  قـال  )3: يوسف ( نَحن نَقُص علَيك َأحسن الْقَصِص: أبي وقاص في قوله عز وجل     

يا رسول اهللا لو قصصت، فأنزل اهللا تعالى        :  فتاله عليهم زماناً، فقالوا      القرآن على رسول اهللا     

                                                        
سئل : عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال     [، فقد ورد    هو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل           )1(

أفـأكرم  : ليس عن هذا نسألك قـال  : ، قالوا  )اهمأكرمهم عند اهللا أتق   : ( أي الناس أكرم ؟ قال       رسول اهللا     
فعـن  : (ليس عن هذا نسألك، قـال       : ، قالوا   )الناس يوسف نبي اهللا، ابن نبي اهللا، ابن نبي اهللا، ابن خليل اهللا            

، صـحيح   )]فخياركم في الجاهلية، خياركم في اإلسالم إذا فقهوا       : (نعم، قال   : قالوا  ) معادن العرب تسألوني؟  
: ، تحقيق4689، حديث رقم )لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين     (، كتاب التفسير، باب     3/942البخاري  

  .م2005-هـ1426محمد تامر، دار البيان العربي، الطبعة األولى، . د
 مكارم األخالق مع شرف النبوة، مـع شـرف   وأصل الكرم كثرة الخير، وقد جمع يوسف  : قال العلماء     

، وانضم إليه شرف علم الرؤيـا، وتمكنـه   أحدهم خليل اهللا :  ثالثة أنبياء متناسلين النسب وكونه نبياً ابن   
انظر صحيح مسلم بـشرح     . (فيه، ورياسة الدنيا وملكها بالسيرة الجميلة، وحياطته للرعية وإنقاذهم من القحط          

ـ 1424 ، مكتبة الصفا، الطبعة األولـى،     112،  13/111النووي، لإلمام محيي الدين بن شرف النووي         -هـ
 ).م2003

 .م1981-هـ1401، دار الفكر 2/467لإلمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير، : تفسير القرآن العظيم  )2(

 .، دار الفكر العربي3/1228عبد الكريم الخطيب، : انظر التفسير القرآني للقرآن ( )3(
د بن علي بن متويـة، النيـسابوري،   هو اإلمام العالمة األستاذ أبو الحسن علي بن أحمد بن محم     : الواحدي   )4(

الشافعي صاحب التفسير، وإمام علماء التأويل من أوالد التجار، أصله من ساوة، لزم األسـتاذ أبـا إسـحاق                   
الثعلبي، وأكثر عنه، تعلم العربية عن أبي الحسن القُهندزي الضرير، وسمع من أبي طاهر محمسن وغيـره،                 

، وألف عدة كتب،    "البسيط والوسيط والوجيز  "، صنف ثالثة تفاسير     حدث عنه أحمد بن عمر األرغياني وغيره      
كان الواحدي حقيقاً بكل احترام وإعظام، مات بنيسابور في جمادي اآلخرة سنة            : قال عنه أبو أسعد السمعاني      

 وما بعدها، مؤسسة الرسالة،     18/339لإلمام شمس الدين محمد الذهبي      : انظر سير أعالم النبالء     . (هـ468
، دار العلم للماليين،    148،  3/147خير الدين الزركلي    : وانظر األعالم . م1989-هـ1409بعة السادسة،   الط

 .م 1980الطبعة الخامسة، 
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  ِِبيناتُ الِْكتَاِب الْمآي الر ِتلْك ) إلى قوله تعـالى  )1: يوسف  :     نـسَأح ـكلَيع نَقُـص ـننَح
اللَّه نَـزَل   يا رسول اهللا لو حدثتنا فأنزل اهللا تعالى         :  اآلية، فتاله عليهم زماناً، فقالوا       الْقَصِص

  .)1("كل ذلك ليؤمنوا بالقرآن: ، قال )23: الزمر ( َأحسن الْحِديِث ِكتَابا متَشَاِبها

 ملـة  ملَّ أصـحاب رسـول اهللا   : عون بن عبد اهللا قال  "وذكر ابن كثير في تفسيره أن       
يـا  :  أخرى فقـالوا  )2(، ثم ملوا ملةاللَّه نَزَل َأحسن الْحِديثِ   فأنزل اهللا   : يا رسول حدثنا    : فقالوا

ـ   وجل    فأنزل اهللا عز   – يعنون القصص    –رسول اهللا حدثنا فوق الحديث ودون القرآن         ك الر ِتلْ
  نَحن نَقُص علَيك َأحسن الْقَصصِ * ِإنَّا َأنزلْنَاه قُرآنًا عرِبيا لَّعلَّكُم تَعِقلُون        *آياتُ الِْكتَاِب الْمِبينِ  

  .)3("اآلية فأرادوا الحديث فدلهم على أحسن الحديث وأرادوا القصص فدلهم على أحسن القصص
  

  :قبلها ة السورة لما مناسب: ثانياً 
، وهي سورة تتحدث عن قصص األنبيـاء   بعد سورة هود  نزلت سورة يوسف    

  . وأصحابه، ودعوتهم للصبر مع ما يالقونه من قومهموأقوامهم حيث التسلية للرسول 

  ووجه مناسبتها للتي قبلها اشتمالها على شرح ما قاساه بعـض األنبيـاء             : "يقول األلوسي   
نزلت هذه السورة بعد سـورة هـود، وهـي          "وقد  : ، ويقول الزحيلي    )4("من األقارب عليهم السالم   

وكُـال : ، قال تعالى  )")5 مناسبة لها، لما في كٍل من قصص األنبياء، وإثبات الوحي على النبي           
حـقُّ وموِعظَـةٌ وِذكْـرى      نَّقُص علَيك ِمن َأنباء الرسِل ما نُثَبتُ ِبِه فَُؤادك وجاءك ِفي هـِذِه الْ            

ْؤِمِنينِللْم ) 120: هود(.  
                                                        

، تحقيق أيمن شعبان، دار الحديث، القاهرة،       208لإلمام أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي، ص         : أسباب النزل    )1(
  .م2003-هـ1424

  .، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، لبنان17/85لإلمام الرازي : وانظر التفسير الكبير   
أبو إسحاق إبـراهيم اطفـيش، الطبعـة        : ، تحقيق   9/118ألبي عبد اهللا محمد القرطبي      : والجامع ألحكام القرآن      

  .م، دون ذكر دار الطباعة1957مارس -هـ1376الثانية، شعبان 
محمد تامر، دار العنان، الطبعة األولـى،  . ، تحقيق د195السيوطي، ص لإلمام : ولباب النقول في أسباب النزول    

 .بدون ذكر تاريخ
. الحفرة التي تحفر للخبز، والفاعل ملول: سئمت وضجرت، والملة : مللته ومللت منه ملالً من باب تعب وماللة        )2(

حديث، القاهرة، الطبعة األولـى،     ، كتاب الميم، دار ال    344أحمد المقرئ، ص    : للعالمة  : انظر المصباح المنير    (
 .م2000-هـ1421

 .2/468لإلمام إسماعيل بن كثير : تفسير القرآن العظيم  )3(
العالمة شهاب الدين السيد محمـود األلوسـي البغـداد،    : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني       )4(

 .م1994-هـ1415، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، 6/362
، دار الفكـر بدمـشق، الطبعـة الثانيـة،     6/516وهبة الزحيلي، : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج       )5(

 .م2003-هـ1424
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بـين  ..... هذه السورة مكية، نزلت بعد سـورة هـود       : " رحمه اهللا    )1(ويقول سيد قطب  
 وبين بيعة العقبة األولى ثم الثانيـة         الحزن بموت أبي طالب وخديجة سندي رسول اهللا          )2(عام

لعصبة المسلمة معه وللدعوة اإلسالمية، فرجـاً ومخرجـاً          ول التي جعل اهللا فيهما لرسول اهللا       
وعلى هذا فالسورة واحدة من السور التي نزلت في تلك الفتـرة الحرجـة   .. بالهجرة إلى المدينة  

  .)3("، والعصبة المسلمة معه في مكةفي تاريخ الدعوة، وفي حياة الرسول 

 وذلـك   ن رسـول اهللا      من أكثر السور تخفيفاً ع     وترى الباحثة أن سورة يوسف      
، فالحبيب   وحال سيدنا يوسف      – محمد   –لوجود العالقة المتينة بين حال رسولنا الحبيب        

في مكة يواجه من اآلالم والمحن والصعوبات الكثير، لم ال؟ وهو من أولي العزم مـن الرسـل،            
واألحـزان،   التي تماثلها في اآلالم والمحن       فقص عليه ربنا عز وجل قصة نبي اهللا يوسف          

، وذلـك  فهذا مما يجعل له الوقع الكبير، المؤثر، والدواء الشافي لقلب الرسول العظيم محمـد       
 من التمكين له في األرض بعد تلك المحن واالبتالءات          عندما يرى ما آل إليه سيدنا يوسف        

رك من   أنك في حفظه ورعايته كما كان غي       المتالحقة، وكأن اهللا عز وجل يقول لسيدنا محمد         
: قال تعالى   . األنبياء، حتى ترتفع راية التوحيد ويمكن لك في األرض كما مكَّن اهللا ليوسف              

                ِهيدي نيِديقَ الَِّذي بلَـِكن تَصى وفْتَرِديثًا يح ا كَاناِب مِلي اَأللْبةٌ ُألورِعب ِصِهمِفي قَص كَان لَقَد
دهٍء وتَفِْصيَل كُلَّ شَيوْؤِمنُونٍم يةً لِّقَومحرى و ) 111: يوسف(.  

  

  :تسميتها : ثالثاً 
، كما سـماها اهللا  )) 4 بهذا االسم إليراد قصة سيدنا يوسف سميت سورة يوسف    
  .)3: يوسف ( نَحن نَقُص علَيك َأحسن الْقَصِص: تعالى بأحسن القصص فقال 

  
                                                        

في أسيوط، تخرج بكليـة دار  " موشا"مفكر إسالمي مصري من مواليد قرية    : هو سيد بن قطب بن إبراهيم        )1(
 عدة مجالت، وعين مدرساً للعربية ثم موظفاً في ديـوان           وعمل في . م1934-هـ1353العلوم بالقاهرة سنة    

بـأن  : وزارة المعارف، ثم مراقباً فنياً للوزارة، أرسل ببعثة إلى أمريكا ولما عاد منها انتقد التعليم في بلـده                   
كتابه المشهور معالم فـي     : برامجه من وضع اإلنجليز، انضم لإلخوان المسلمين وقد ألف كتب عديدة، منها             

انظـر  . (م رحمه اهللا رحمة واسعة 1966 أغسطس  29يق، وتفسير الظالل، وقد حكم عليه باإلعدام في         الطر
 ).3/147للزركلي، : األعالم 

لم أجد دليل من الكتاب أو السنة الشريفة أو كتب السيرة القديمة المعتمدة ما يدل على أن الرسول صـلى اهللا    )2(
 .عليه وسلم سمى هذا العام بعام الحزن

 .م1986-هـ1406، دار الشروق، الطبعة الثانية عشرة، 4/1949سيد قطب، : في ظالل القرآن  )3(

 .6/515وهبة الزحيلي، : انظر التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج  )4(
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  :ا بأحسن القصصوقد اختلف العلماء في سبب تسميته
ألنه ليست في القرآن قصة تحتوي على العبر والحكم كما احتوت عليـه قـصة سـيدنا                 : فقيل  

   .يوسف 
  . عن إخوته وعفوه عنهمسميت بذلك لحسن مجاوزة يوسف : وقيل 
ألنه ذُكر فيها األنبياء والصالحين واألنعام والطير، وسير الملوك والممالـك، والرجـال             : وقيل  

ومكرهن، وذكر فيها الفقه والتوحيد وتعبير الرؤيا والـسياسة، وتـدبير األمـوال             والنساء  
  .والكثير من أمور الدنيا واآلخرة

  .)1(إنها سميت أحسن القصص ألن كل ما فيها كان مآله إلى السعادة: وقيل 
 فهـو  إن هذه القصة وصفت بذلك ألنها تتحدث عن شخصية حسنة وهـي يوسـف     : وقيل  

 وخُلقِه وسائر أعماله، وقد شهد له رب العزة بأنه من المحسنين في قولـه               حسن في خَلقه  
، وقال أيضاً على لـسان صـاحبيه فـي     )22: يوسف  ( وكَذَِلك نَجِزي الْمحِسِنين  : تعالى

: ، وقال عـز مـن قائـل         )36: يوسف  ( نَبْئنَا ِبتَْأِويِلِه ِإنَّا نَراك ِمن الْمحِسِنين     : السجن
ُن     ِسِنينحالْم رَأج الَ نُِضيعن نَّشَاء وِتنَا ممحِبر ِصيب )  وقال تعالى علـى  )56: يوسـف ،

، )78: يوسـف  ( فَخُذْ َأحدنَا مكَانَه ِإنَّا نَراك ِمـن الْمحـِسِنين :    لسان إخوة يوسف    
حسن بي ِإذْ َأخْرجِني    وقَد أَ :  بإحسان اهللا إليه في قوله تعالى        وكذلك اعترف يوسف    

  .)2()100: يوسف (  ...ِمن السجِن

فيها من الجمال والوضوح والمعاني والدروس مـا تهتـز لـه          "والحقيقة أن هذه السورة     
، فكل هذه األمور تحتويها هذه القصة الرائعة وأكثر، وأهـم هـذه             )3("القلوب وتنخلع لها األلباب   

وعة في سردها وطريقة أدائها وخصائصها كلها للقضية الكبرى         مط"األمور وأعظمها أنها جاءت     
التي جاء القرآن ليعالجها ويوضحها ويثبتها في القلوب، وهي قضية العقيدة وما يقوم عليها فـي                

  .)4( ..."حياة الناس من روابط ونظم وصالت 

ا، حيث إنهـا  كذلك مما تمتاز به هذه السورة أنها تؤثر تأثيراً عجيباً في النفس عند تالوته    
تزيل الهم والحزن من القلب، وتجعل بدالً من ذلك الراحة النفسية والطمأنينة القلبية بمـا تحويـه       

                                                        
، دار الفكـر  3/5محمد بـن علـي الـشوكاني،    : ؛ وانظر فتح القدير     9/120انظر الجامع ألحكام القرآن،      )1(

 .باعة والنشر والتوزيع دون ذكر رقم الطبعة أو سنة الطباعةللط

، دار اإليمان، دار القمة دون 13عبد الرحمن المعلمي، ص : انظر دروس وِعظات وعبر في سورة يوسف        )2(
 .ذكر الطبعة

 .15المرجع السابق، ص  )3(

 .ة والنشر والتوزيع، بدون تاريخ، دار غريب للطباع11/2286عبد اهللا شحاتة، . د: تفسير القرآن الكريم  )4(
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من أمور، تدل على قدرة الخالق العظيم الذي يسير األمور إلى ما يكون فيـه الخيـر لإلنـسان                   
ل اهللا عـز وجـل      المؤمن في جميع أحواله، سواء أكانت في نظره خيراً أم شراً، فهي كما يقـو              

      لَّكُم رخَي وهًئا وواْ شَيهى َأن تَكْرسعو )  وكما يبشرنا حبيبنا محمد      )216: البقرة ،   في حديثه 
عجباً ألمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك ألحد إال للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان                 [

  .)1(]خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيراً له

فيها من أنواع التنقالت من حال إلى حال، من محنة إلى محنة، ومن محنة              "فهذه السورة   
إلى منحة ومنة، ومن ذل إلى عز، ومن أمن إلى خوف وبالعكس، ومن ملك إلى رق وبـالعكس،         
ومن فرقة وشتات إلى انضمام وائتالف وبالعكس، ومن سرور إلى حزن وبالعكس، ومن رخـاء               

من ضيق إلى سعة وبالعكس، ومن وصول إلى عواقب حميدة، فتبارك من            إلى جدب وبالعكس، و   
  .)2("قصها وجعلها عبرة ألولي األلباب

 من أكثر القصص احتواء على الحكم والعبر والعظات مما يحتاجـه            وقصة يوسف   
المسلم في أمور دينه ودنياه، فال يوجد في القرآن مثلها، ولذا فهي أحسن قصة في القرآن علـى                  

وقد استحقت من اهللا تبارك وتعالى أن يسميها بأحسن القصص، باحتوائها على درر             . )3(القاإلط
  .ثمينة وكنوز عظيمة تظهر لمن قرأها وتمعن فيها وأخلص النية هللا تعالى عند تالوتها

  
   :ما تضمنته سورة يوسف : رابعاً 

 إلى يوم القيامـة،  لقد ابتدأ اهللا عز وجل هذه السورة بالحديث عن معجزة سيدنا محمد       
قـال  . أال وهي القرآن العظيم الذي بين أيدينا، الذي نتعبد بتالوته آناء الليـل وأطـراف النهـار    

  .)2، 1: يوسف (  ِإنَّا َأنزلْنَاه قُرآنًا عرِبيا لَّعلَّكُم تَعِقلُون*الر ِتلْك آياتُ الِْكتَاِب الْمِبيِن : تعالى

فيها عبرة وعظـة، فيهـا عفـة وتماسـك     " متعددة متميزة حيث   كما اشتملت على معانٍ   
واستعالء من يوسف، وفيها إغراء وكيد من امرأة العزيز ونسوة المدينة، وفيها تنـافس األبنـاء                

                                                        
، كتـاب الزهـد     1144لإلمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القـشيري النيـسابوري، ص            : صحيح مسلم    )1(

، طبعة كاملة لونان، منشورات محمد بيضون، دار    )2999(والرقائق، باب المؤمن أمره كله خير، حديث رقم         
 .م2001-هـ1421الكتب العلمية، الطبعة األولى، 

للشيخ عبد الرحمن السعدي، تحقيق وتعليق أبي محمد أشرف بـن عبـد المقـصود، ص                : قصص األنبياء    )2(
 .م2002-هـ1422، مكتبة أضواء السلف، الطبعة األولى، 278، 277

، أريـج للنـشر والتوزيـع، الطبعـة األولـى،           41عمرو خالـد، ص     :  عبرة وعظة    انظر يوسف    )3(
 .م2003هـ1424
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وتحاسدهم إذا كانت أمهاتهم متعددة، وفيها بيان لطف اهللا وكرمه، فإذا قدر إلنسان أمراً فال بد أن                
مة على غير ذلك، وفيها عاقبة التقوى والعفة واالستقامة، فقد جعـل            يصل إليه مهما اجتمعت األ    

اهللا يوسف على خزائن األرض، ثم قال يوسف نهاية السورة حين سجد له إخوته تأويالً لرؤيـاه                 
           اَألراِت واومالس اِديِث فَاِطرتَِني ِمن تَْأِويِل اَألحلَّمعلِْك والْم تَِني ِمنآتَي قَد بي ِفي    رِليِض َأنتَ و

اِلِحينَألِْحقِْني ِبالصا وِلمسفَِّني مِة تَواآلِخرا ونُيالد ) 1()101: يوسف(.  

 –وهي الشخصية الرئيسية في القصة    - وهذه السورة تعرض شخصية سيدنا يوسف       
لتلك الجوانـب   عرضاً تاماً كامالً في جميع مجاالت الحياة وجوانبها، واستجابات تلك الشخصية            

 سـواء ابـتالءات   والمجاالت، وتعرض أيضاً االبتالءات والمحن التي تعرض لها يوسـف   
الشدة أو ابتالءات الرخاء، وابتالءات الفتنة بالشهوة، والفتنة بالسلطان، ويخرج العبـد الـصالح              

 يـدعو ربـه أن      التقي من كل تلك المحن نقياً، خالصاً، متجرداً، مقبالً على اهللا متمسكاً بعقيدته،            
  .)2(يثبته ويتوفاه مسلماً، وأن يلحقه بالصالحين من أمثاله ممن سبقوه على التوحيد واإليمان

وهو أب محب ألوالده ، حريص        كما تصور لنا سورة يوسف شخصية سيدنا يعقوب       
على الخير لهم، وتقديم النصح واإلرشاد في الوقت الذي يحتاجون فيه إلى ذلك، ويظهر ذلـك فـي           

وقَاَل يا بِني الَ تَدخُلُواْ ِمن باٍب واِحٍد وادخُلُواْ ِمن َأبواٍب متَفَرقٍَة وما ُأغِْني عنكُم من                 :له تعالى   قو
يا بِني اذْهبواْ فَتَحسسواْ ِمن يوسفَ : كذلك من قوله تعالى . )67: يوسـف   (  ...اللِّه ِمن شَيءٍ  

َأِخيِه ووونالْكَاِفر مِح اللِّه ِإالَّ الْقَووِمن ر َأسيالَ ي ِح اللِّه ِإنَّهوواْ ِمن رَأسالَ تَي ) 87: يوسف(.  

كما أنها تظهر لنا قوة شخصيته وتوكله على اهللا وحسن صلته به سبحانه وتعالى وصبره               
فَـصبر :  ن يعقـوب  قال تعالى على لـسا   . الجميل خاصة عند وقوعه في الشدائد والمحن      

     ا تَِصفُونلَى مع انتَعسالْم اللّهِميٌل وج )  وفي موقف آخر قال تعـالى     . )18: يوسف :  ربفَـص
ِكيمالْح ِليمالْع وه ا ِإنَّهِميعج ِني ِبِهمْأِتيَأن ي ى اللّهسِميٌل عج ) 83:يوسف(.  

يتناسون هذه الحقيقة البدهية، فإذا بقصة يوسف تـضرب  فالقدر يسير بأمر اهللا، لكن البشر       "
بمطرقة من حديد على هذه النقطة لتوقظها في النفوس من جديد، فالبشر في هذه القـصة يكيـدون                  
ويدبرون، ويمكرون، مرة لقتل يوسف، ومرة لسجنه، تتحرك إرادتهم مغترة كأنها تفعل ما تريد، إال               

اهللا دون  أراده ما  داخل القدرة اإللهية، والتدبير الرباني، فقد فعلواأنهم في النهاية ال يجدون أنفسهم إال
  .)3(.."دراية منهم أو علم، حتى صاروا أدوات داخل مضمار القدرة اإللهية

                                                        
 .11/2293عبد اهللا شحاتة، . د: آن الكريم تفسير القر )1(

 .1952، 4/1951سيد قطب، : انظر في ظالل القرآن  )2(

 .م2005-هـ1426، دار الحديث، القاهرة، 210حامد البسيوني، ص : صحيح قصص القرآن  )3(
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وهذه السورة تحمل في طياتها بشرى عظيمة، أال وهي بشارة النـصر والتمكـين لهـذه      
  . بعقيدتها والقرآناألمة المحمدية إن حملت في قلبها اإليمان وتمسكت

وأخيراً فإن هذه السورة مدرسة كاملة بكل ما تحمل هذه الكلمة مـن معنـى، بحيـث ال              
والروحية  واالجتماعية التربوية غنية جداً بالدروس  "من خير، حيث إنها      نستطيع حصر كل ما فيها    

  .)1("والتشريعية واالقتصادية والسياسية والدعوية
  

  ) : اإليمان–قيدة الع(تعريف : المطلب الثاني 
  : العقيدة :أوالً 

  : العقيدة لغة -
: ما يمسكه ويوثقه، والعقـدة  : عقدت الحبل عقداً فانعقد فهو معقود وكذلك العهد والعقدة          

بنـى  : عاهدته، وعقَد : وعاقدته عليه . عقَد، وعقدت اليمين وعقّدتها توكيد  : حجم العقْد، والجمع    
ما غلظ منه، وجمـل  : إحكامه، وعقدة اللسان : ألزقه، وعقدة النكاح  : عقداً، وعقَد البناء بالجص  

عصبه به، وعقد   : عقود، وعقَد التاج فوق رأسه وأعقَده       : القالدة، وجمعها   : قوي، والِعقد   : عقد  
مـا  : العقيـدة   : عقَدت عليه القلب والضمير حتى قيل       : لزمه، واعتقدت كذا    : قلبه على الشيء    

  .)2(سالمة من الشك:  به، وله عقيدة حسنة يدين اإلنسان

  .هو أخذ الشيء بقوة مع إحكامه وتوثيقه: وبذلك يتضح أن العقيدة لغة 

  :ونالحظ أن لفظة عقيدة لم تأِت في القرآن وإنما جاءت 
  .)33: النساء ( والَِّذين عقَدتْ َأيمانُكُم فَآتُوهم نَِصيبهم: عقَدت في قوله تعالى  -1
 .)89: المائدة ( ولَـِكن يَؤاِخذُكُم ِبما عقَّدتُّم اَأليمان: عقّدتم في قوله تعالى  -2

 .)1: المائدة ( يا َأيها الَِّذين آمنُواْ َأوفُواْ ِبالْعقُوِد: بالعقود في قوله تعالى  -3

 .)235: البقرة ( ى يبلُغَ الِْكتَاب َأجلَهوالَ تَعِزمواْ عقْدةَ النِّكَاِح حتَّ: عقْدة في قوله تعالى  -4

  .)3()4: الفلق ( وِمن شَر النَّفَّاثَاِت ِفي الْعقَِد: العقَد في قوله تعالى  -5
  .أي حالفتم وعاهدتم) عقَدت(وقد جاء معنى 

                                                        
 .م2001-هـ1422، دار الفكر المعاصر، 121محمد بسام رشدي المزين، ص : مدرسة األنبياء عبر وأضواء  )1(

، وما بعدها، دار المعارف، دون طبعـة أو تـاريخ؛ وانظـر             4/3030البن منظور،   : انظر لسان العرب     )2(
 .250العالم أحمد الفيومي المقرئ، ص : المصباح المنير 

، دار الحديث، القـاهرة، الطبعـة      574محمد فؤاد عبد الباقي، ص      : المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم       )3(
 .م1996-هـ1417 األولى،
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  .وثقتموها بالقصد والنية) عقدتم األيمان(ومعنى 
  .ثيقةبالعهود المؤكدة الو) بالعقود(ومعنى 
  .عقد الزواج) عقدة النكاح(ومعنى 

  .)1(في عقد الخيط حتى يسحرن) يتفلن(معناها النساء السواحر ينفثن ) النفاثات في العقد(و

  .مأخوذ من معنى اآليات) عقيدة(بالنظر في تفسير اآليات نجد أن المعنى اللغوي لكلمة 
  
  : العقيدة اصطالحاً -

 الذهن الجازم، فإن كان موافقاً فهو صحيح وإال فهو          حكم"عرف السفاريني االعتقاد بأنه     
  .)2("فاسد

  : ونالحظ في تعريف السفاريني أنه يقسم العقيدة إلى قسمين 
وهـي تكـون    : وهي عندما يكون حكم الذهن موافقاً للواقع، وعقيدة فاسـدة           : العقيدة الصحيحة   

  .عندما يكون حكم الذهن غير موافق للواقع

  .)3("عقد عليه قلبه وضميره:  ما يدين اإلنسان به، واعتقد كذاهو: العقيدة : "لالزبيدي فقا أما

العقائد هي األمور التي يجب أن يـصدق  : "وعرفها اإلمام حسن البنا بصيغة الجمع فقال  
  .)4("بها قلبك وتطمئن إليها نفسك، وتكون يقيناً عندك، ال يمازجه ريب، وال يخالطه شك

هي الشيء الذي يكمن في أعماق النفس والقلب بحيث يوجه          : يدة  يتبين مما سبق أن العق    
  .اإلنسان للعمل لما يراه حقاً دون ريب أو شك

  .وهذه التعريفات تُعرف العقيدة بصفة عامة

                                                        
، 106، 122، 83محمد حـسن الحمـصي، ص      . د: قرآن كريم تفسير وبيان مع أسباب النزول للسيوطي          )1(

 .، دار الرشيد، دمشق، بيروت604، 38

، المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثالثـة،       1/60للشيخ محمد بن أحمد السفاريني،      : لوامع األنوار البهية     )2(
 .م1991-هـ1411

، دار 2/26محمد الحسيني الزبيـدي الـشهير بمرتـضى،      : إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين         )3(
 .م1989-هـ1409الكتب العربية، بيروت، لبنان 

 .م1984-هـ1404، االتحاد اإلسالمي العالمي للمنظمات اإلسالمية 5لإلمام الشهيد حسن البنا، ص : العقائد )4(
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اإليمان الجازم باهللا تعالى وما يجب له من التوحيد والطاعـة،        : "أما العقيدة اإلسالمية فهي     
اآلخر، والقدر وسائر ما ثبت من أمور الغيب واألخبار والقطعيـات           وبمالئكته وكتبه ورسله واليوم     

  .)1("علمية كانت أو عملية

اإليمان الجازم باهللا، وما يجب له في ألوهيتـه وربوبيتـه،   "نسيم ياسين بأنها . دعرفها  وقد  
وأسمائه وصفاته، واإليمان بمالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر، والقدر خيره وشـره، وبكـل مـا             
جاءت به النصوص الصحيحة من أصول الدين، وأمور الغيب وأخباره، وما أجمع عليه سلف األمة، 

  .)2("بالطاعة والتحكيم واالتباع  والتسليم هللا تعالى في الحكم واألمر والقدر والشرع، ولرسوله

  .وهذا التعريف أكثر شموالً من التعريف الذي سبقه

يمان، واإلسـالم، والغيبيـات، والنبـوات، والقـدر،         التوحيد، واإل : "ولفظ العقيدة يتضمن    
واألخبار، وأصول األحكام القطعية، وسائر أصول الدين، واالعتقاد، ويتبعه الرد على أهل األهـواء    

  .)3("والبدع، وسائر الملل والنحل والمذاهب الضالة والموقف منهم

الـدين،   أصول السنة، ، خزيمة  مثل كتاب التوحيد البن    التوحيد :وهي عدة؛ أسماء العقيدة لمولع
 ، اإليمـان  لآلجري:  مثل كتاب الشريعة     ، الشريعة ألبي حنيفة :  مثل كتاب الفقه األكبر      الفقه األكبر 

  .)4(البن تيمية: مثل كتاب اإليمان 
  

  :اإليمان : ثانياً 
  : اإليمان لغة -

  .)5("ضد الكفر، واإليمان بمعنى التصديق"ورد معنى اإليمان أنه 
  .)6("أسلمت له: آمنت إيماناً : "صباح المنير وفي الم

                                                        
، دار الوطن للنشر، الطبعة األولى،      5ناصر العقل، ص    . د: سنة والجماعة في العقيدة     مجمل أصول أهل ال    )1(

، دار الـسالم، الطبعـة األولـى،    14أحمد علي حميـد، ص  : هـ؛ وعلماء العقيدة في اإلسالم  1411شوال  
 .م2003-هـ1424

رة، الطبعـة الرابعـة،     ، مكتبة ومطبعة دار المنـا     4نسيم ياسين، ص    . د: شرح أصول العقيدة اإلسالمية      )2(
علي محمد الـصالبي، ص     . د: م؛ وانظر وسطية القرآن في العقائد، أركان اإليمان الستة          2005-هـ1425

 .م2005، مكتبة اإليمان بالمنصورة، الطبعة األولى، 18
، مكتبة اإليمان بالمنـصورة، الطبعـة       13علي الصالبي، ص    . د: صفات رب البرية على العقيدة السلفية        )3(

 .األولى، دون تاريخ
 .5نسيم ياسين، ص . د: انظر شرح أصول العقيدة اإلسالمية  )4(
، دار الجيـل،    1/135البـن فـارس،     : ؛ وانظر معجم مقاييس اللغة      1/140البن منظور،   : لسان العرب    )5(

 .م1991-هـ1411بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 
 .20أحمد الفيومي المقرئ، ص : المصباح المنير  )6(
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الثقة وإظهار الخضوع وقبـول     : صدقه، واإليمان   : آمن إيماناً   : "وفي القاموس المحيط    
  .)1("الشريعة

هو التصديق الذي ينتج عنه االستسالم والخضوع وقبول        : وبذلك يتضح بأن اإليمان لغة      
  .الشريعة

  
  : اإليمان اصطالحاً -

تـصديق بالجنـان، وإقـرار باللـسان، وعمـل      "هل السنة والجماعة بأنه     عرفه معظم أ  
  .)2("باألركان

وهذا هو الرأي الصواب الذي يؤيده القرآن الكريم والسنة النبويـة المطهـرة، وأقـوال               
  .الصحابة والتابعين

  ...يمانُأولَِئك كَتَب ِفي قُلُوِبِهم الْإِ     ...: قوله تعالى   : ومما يؤكد أنه تصديق بالجنان      
  .، فاهللا عز وجل جعل القلوب محالً لإليمان)22: المجادلة (

  .)3(] ...يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل اإليمان قلبه  : [ومن السنة النبوية قوله 

قُولُواْ آمنَّا ِباللِّه ومآ ُأنِزَل ِإلَينَا وما ُأنـِزَل         : قوله تعالى   : ويدل على أنه قول باللسان      
اِهيمرِإلَى ِإب...  ) 36: البقرة(.  

ال إلـه إال اهللا، فـإذا   : أمرت أن أقاتل الناس، حتى يقولوا   : [ومن السنة النبوية قوله     
  .)4(]قالوا ال إله إال اهللا عصموا مني دمائهم وأموالهم إال بحقها

ن آمنُوا ِباللَِّه ورسوِلِه ثُـم  ِإنَّما الْمْؤِمنُون الَِّذي: قوله تعالى : ويؤكد أنه عمل باألركان  
اِدقُونالص مه لَِئكِبيِل اللَِّه ُأوِفي س َأنفُِسِهمو اِلِهمووا ِبَأمداهجوا وتَابري لَم ) 15: الحجرات(.  

                                                        
 .، دار الجيل، بيروت، دون ذكر الطبعة أو التاريخ4/199مجد الدين الفيروز أبادي، : القاموس المحيط  )1(

حققها وراجعها جماعة من العلماء، خرج أحاديثها محمد ناصر الدين األلباني، ص            : شرح العقيدة الطحاوية     )2(
 .م1984-هـ1404، المكتب اإلسالمي، الطبعة الثامنة، 332

، كتاب األدب، باب في     731ألبي داود السجستاني، ص     : ، سنن أبي داود     )حسن صحيح (قال عنه األلباني     )3(
، حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه محمد ناصر الدين األلباني، الطبعة األولـى،              4880الغيبة، حديث رقم    

 .دون تاريخ

  : ن، باب األمر بقتال النـاس حتـى يقولـوا           ، كتاب اإليما  34لإلمام مسلم بن الحجاج، ص      : صحيح مسلم    )4(
 ).21(ال إله إال اهللا، حديث رقم 
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اإليمان بضع وسبعون شعبة أو بعـض وسـتون شـعبة،            : [ومن السنة النبوية قوله     
  )2(.)1(]ال اهللا، وأدناها إماطة األذى عن الطريق، والحياء شعبة من اإليمانفأفضلها قول ال إله إ

: قول علي بن أبي طالب وعبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنهمـا             : ومن أقوال الصحابة    
  .)3("ال ينفع قول إال بعمل، وال عمل إال بقول، وال قول وعمل إال بنية، وال نية إال بسنة"

حقيقة مركبة من معرفـة  "ول ابن القيم رحمه اهللا عن اإليمان بأنه ق: ومن أقوال التابعين   
 علماً والتصديق به عقداً، واإلقرار به نطقاً، واالنقياد له محبة وخـضوعاً،  ما جاء به الرسول     

  .)4( ..."والعمل به باطناً وظاهراً 

يمـان  واآليات واألحاديث واألقوال الدالة على صحة تعريف أهل الـسنة والجماعـة لإل       
  .كثيرة ال يمكن حصرها وهي تدحض التعريفات األخرى المخالفة

  :أما من اختلف مع أهل السنة والجماعة في تعريفهم فنذكر على سبيل المثال 
وهذا التعريف لإلمام   . )5("أنه اإلقرار باللسان والتصديق بالجنان    "فقد عرف اإليمان    : أبو حنيفة    - 1

إال . )6( وافقهم في التعريف الجرجاني في كتابه التعريفاتأبي حنيفة اختاره الطحاوي لنفسه وقد     
                                                        

، كتاب اإليمان، باب بيان عدد شـعب اإليمـان وأفـضلها    39لإلمام مسلم بن الحجاج، ص   : صحيح مسلم    )1(
 ).35(وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من اإليمان، حديث رقم 

، تحقيـق   1/535لإلمام أبي القاسم هبـة اهللا الاللكـائي،         : جماعة  انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة وال       )2(
  م؛ 2004-هـ1425األستاذ سيد عمران، دار الحديث، القاهرة، 

محمد الفقي، دار الكتب العلمية،     : ، تحقيق   120،  119لإلمام أبي بكر محمد اآلجري، ص       : وانظر الشريعة   
  .م1983-هـ1403بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 

محمد النجـار،  : محمد سلوم، حققه وضبطه : ظر مختصر لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية       وان  
  .دار الكتب العلمية، بيروت

  .هـ1395، المكتب اإلسالمي، الطبعة الرابعة، 28، 27البن قدامة المقدسي، ص : لمعة االعتقاد : وانظر   
محمد بخيت، . اسة تحليلية في العقيدة اإلسالمية، رسالة دكتوراه، د      وانظر أفعال العباد بين الجبر واالختيار در        

 .م1996-هـ1417 وما بعدها، 4ص 

 .131لإلمام أبي بكر محمد اآلجري، ص : الشريعة  )3(

طه سعد، دار إحياء الكتب العلمية، فيـصل عيـسى          : ، تحقيق   129لإلمام ابن قيم الجوزية، ص      : الفوائد   )4(
 . تاريخالحلبي، دون طبعة أو

 .333شرح العقيدة الطحاوية، ص  )5(

، باب األلف، شـركة القـدس للتـصدير،         75نصر الدين التونسي، ص     : للجرجاني، تحقيق   : انظر التعريفات    )6(
الطبعـة   ، مكتبة المنـارة، 45سعد عاشور، ص    . د: م؛ وانظر التبيان شرح أركان اإليمان       2007الطبعة األولى،   

 .م2006-هـ1426األولى، 
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إن االختالف الذي بين أبي حنيفة واألئمة الباقين من أهـل           : "أن شارح العقيدة الطحاوية يقول      
 اختالف صوري، فإن كون أعمال الجوارح الزمة إليمان القلب، أو جزءاً من اإليمان              -السنة  

 ال يخرج من اإليمان، بل هو في مشيئة اهللا، إن شاء عذبه،             مع االتفاق على أن مرتكب الكبيرة     
  .)1(" نزاع لفظي، ال يترتب عليه فساد اعتقاد–وإن شاء عفا عنه 

 .)2("أن النطق باللسان ركن زائد ليس بأصلي: "أبو منصور الماتريدي  -2

 رأي  وهـذا . عرفوا اإليمان بأنه إقرار باللسان وحده دون باقي األمور األخـرى          : الكرامية   -3
فاسد وذلك ألنه حسب هذا التعريف يكون المنافق مؤمن كامل اإليمان مع قولهم بأنه يستحق               

 .)3(الوعيد

وهذا القول أيضاً فاسد، ألن المعرفة وحدها       . عرفت اإليمان بأنه معرفة القلب فقط     : الجهمية   -4
ـ        فات ال تكفي بجعل اإلنسان مؤمناً حق اإليمان، فقد كان اليهـود والنـصارى يعرفـون ص

يعـرف صـدق     كـان  فرعون وكذلك.  ولكنهم لم يؤمنوا به، بل ظلوا على كفرهم        الرسول  
لَقَد عِلمتَ مـا   :موسى وهارون عليهما السالم ولكنه لم يؤمن، قال تعالى حكاية عن موسى     

    آِئرصِض باَألراِت واومالس بـُؤالء ِإالَّ رَل هَأنز )ىوقال تعـال . )102 :اإلسراء:   واـدحجو
            فْـِسِدينـةُ الْماِقبع فَ كَـانكَي ا فَانظُرلُوعا وظُلْم مها َأنفُسقَنَتْهتَياسا وِبه )   14: النمـل( .

وحسب قولهم يكون إبليس في نظرهم مؤمن كامل اإليمان ألنه لم يجهل ربه، حيث يقول اهللا                
قَـاَل  : ، وفي آية أخـرى  )36: الحجر ( ى يوِم يبعثُونقَاَل رب فََأنِظرِني ِإلَ  : حكاية عنه   

ِعينمَأج منَّهلَُأغِْوي ِتكفَِبِعز ) 4(.)82: ص( 

وهناك تعريفات أخرى مخالفة لتعريف أهل السنة والجماعة، ال أريد الخوض فيها حيث             
  .المجال ال يكفي لذلك

  

                                                        
محمد سلوم، : ؛ وانظر مختصر لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية      333شرح العقيدة الطحاوية، ص      )1(

 .274ص 
 .333شرح العقيدة الطحاوية، ص  )2(

 .143لآلجري، ص : ؛ وانظر الشريعة 332انظر المصدر السابق، ص  )3(

لألستاذ أبي منصور عبد القاهر البغـدادي،       : ين  ؛ وكتاب أصول الد   332انظر شرح العقيدة الطحاوية، ص       )4(
 .م1981هـ1401، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 249ص 



 -19-

  :الهدم غاياته ووسائله  –البناء غاياته ووسائله : المطلب الثالث 
  :البناء غاياته ووسائله : أوالً 

  .الحديث عن غايات البناء ووسائله ال بد من بيانه من الناحية اللغوية واالصطالحية وقبل
  : البناء لغة -1

مـدبر  : البناء المبني والجمع أبنية، وأبنيات جمع الجمع، والبنّاء         : ورد في لسان العرب     
  .)1(الكعبة المشرفة: الحائط، والبنِّية :  والبنيان البنيان وصانعه،

مـا يبنـى،    : وبنيت البيت وغيره أبنية وابتنيته فابتنى، والبنيان        : وفي المصباح المنير    
  .)2(الهيئة التي بني عليها: والبنية 

  .)3("أي الفطرة) الِبنْية(وفالن صحيح " وفي مختار الصحاح 
  
  :) بحثي هذا ببناء الشخصيةأقصد في ( البناء اصطالحاً -2

هو تربية النفس على القيام بأعمال تقرب إلى اهللا مع ترك األعمال التـي يخـاف مـن                  "
  .)4("تأثيرها السلبي على النفس والدين

  .أي أن يربي المسلم نفسه بالقيام بالطاعات وترك المنكرات

والخلـق واإلبـداع    يعني العمل والعطاء والمثابرة والجد والتطوير والتحـسين         "والبناء  
  .)5("والنمو واالرتقاء والتشييد والعلو، وهو التأسيس والسمو والتعزيز

بأنه اتخاذ جميع الوسائل الممكنة لالرتقـاء والنهـوض         : وباختصار يمكن تعريف البناء     
قـال  . بالفرد والمجتمع بحيث يصبح في النهاية صالحاً في نفسه، مصلحاً لغيره مرضـياً لربـه              

من َأسس بنْيانَه علَى تَقْوى ِمن اللِّه وِرضواٍن خَير َأم من َأسس بنْيانَه علَـى شَـفَا          َأفَ: تعالى  
الظَّاِلِمين مِدي الْقَوهالَ ي اللّهو نَّمهِبِه ِفي نَاِر ج اراٍر فَانْهٍف هرج ) 109: التوبة(.  

  

                                                        
 .1/366البن منظور، : انظر لسان العرب  )1(

 .، كتاب الباء43انظر المصباح المنير، ص  )2(

لمية، بيروت، لبنان، طبعة حديثة منقحـة       ، دار الكتب الع   66محمد أبي بكر الرازي، ص      : مختار الصحاح    )3(
 .م1983-هـ1403

  .net.saaid.wwwهـ 28/4/1428عبد الرحمن العابد تلخيص عبد اهللا الجوبرة  للشيخ النفس بناء شريط تلخيص) 4(
  .net.2iaoman.wwwموقع سبلة العرب ) 5(
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  : غايات البناء -3
: فهي غاية شاملة لكل الغايات، لقوله تعالى حكاية عـن موسـى             : اهللا سبحانه   رضا  : أوالً  
   ىضِلتَر بر كِجلْتُ ِإلَيعو )وقال تعالى حكاية عن سليمان بـن داوود عليهمـا           )84: طه ،

واِلـدي وَأن َأعمـَل      وعلَـى  وقَاَل رب َأوِزعِني َأن َأشْكُر ِنعمتَك الَِّتي َأنْعمتَ علَي        : السالم
      اِلِحينالص اِدكِفي ِعب ِتكمحِخلِْني ِبرَأدو اهضا تَراِلحص )تعالى وقوله ،)19 :ملالن:  الَّـِذينو 

  .)100 :التوبة( عنْه ورضواْ عنْهم اللّه رِضي ِبِإحساٍن اتَّبعوهم
هم الصالحة، رضا اهللا تعالى لكي يحل علـيهم رضـوانه         فأهل الحق دائماً يرجون من أعمال       

وينالون جنة عرضها السماوات واألرض، ففي الحديث الذي يرويه أبـي سـعيد الخـدري               
لبيـك  : يا أهل الجنة، فيقولون : إن اهللا يقول ألهل الجنة : [ قال رضي اهللا عنه أن النبي     

وما لنا ال نرضـى يـا رب   : ولون هل رضيتم؟ فيق  : ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول       
يـا  : أال أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون       : وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك ؟ فيقول           

  .)1(]أحل عليكم رضواني، فال أسخط عليكم بعده أبداً: رب وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول 
س، يشعر بالـسعادة    وحرص اإلنسان المؤمن على رضا اهللا يجعله مطمئن القلب، هادئ النف            

  .)2(والراحة النفسية في حياته الدنيوية
  :وتتفرع عن هذه الغاية الكبرى عدة غايات أهمها 

قال تعالى حكاية عن    . وهذه هي مهمة األنبياء والرسل     : تبليغ رساالت اهللا تعالى إلى الناس      -1
فَهْل علَـى   : ، وقال تعالى    )62: األعراف  ( ُأبلِّغُكُم ِرساالَِت ربي وَأنصح لَكُم :     نوح  

   ِبينالغُ الْمِل ِإالَّ الْبسالر )وإذا كانت هذه المهمة مهمة الرسل فإنها بال شك هي          . )35: النحل
: ، حيث إنه خاتم األنبياء والمرسلين، قال تعالى         مهمة أتباعهم وخاصة أتباع سيدنا محمد       

ّو ِإلَى اللعِبيِلي َأدـِذِه سِنيقُْل هعِن اتَّبمٍة َأنَاْ وِصيرلَى بِه ع... ) 108: يوسف(.  
رسـالً  : قـال تعـالى   . وهذه الغاية مالزمة للغاية التي قبلهـا       : إقامة الحجة على الناس    -2

 حِكيمـا  ِزيـزا يكُون ِللنَّاِس علَى اللِّه حجةٌ بعد الرسِل وكَان اللّه ع          مبشِِّرين ومنِذِرين ِلَئالَّ  

فواجب أهل الحق بيان الحق من الباطل للناس حتى ال يبقى لهم حجة أمام اهللا               . )165: النساء(
 .يوم القيامة

وهذه هي مهمة الرسل وأتباعهم، حيـث يخرجـون         : إخراج الناس من الظلمات إلى النور        -3
يتهم هللا حتى يسعدوا    الناس من ظلمات الكفر والجهل بخالقهم وما ينبغي عليهم فعله من عبود           

                                                        
، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب إحالل الرضوان على أهل الجنـة فـال               1088صحيح مسلم، ص     )1(

 ).2829(يسخط عليهم أبداً، حديث رقم 

، دار ابـن حـزم، الطبعـة األولـى،     1/53األستاذ الدكتور عبد اهللا األهـدل،  : انظر غايات البناء والهدم     )2(
 .م2005-هـ1425
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وما خَلَقْـتُ الِْجـن واِإلنـس ِإال        : قال تعالى   . باإليمان باهللا وعبوديتهم له سبحانه وتعالى     
َأو من كَان ميتًا فََأحيينَاه وجعلْنَا لَه نُورا يمـِشي          : وقال تعالى   . )56: الذاريات  ( ِليعبدوِن

مثَلُه ِفي الظُّلُماِت لَيس ِبخَاِرٍج منْها كَذَِلك زيـن ِللْكَـاِفِرين مـا كَـانُواْ               ِبِه ِفي النَّاِس كَمن     
لُونمعي ) 122: األنعام(. 

وال يصل اإلنسان إلى رضا اهللا إال       : تحقيق توحيد اهللا تعالى في األرض وعدم اإلشراك به           -4
ته وألوهيته وبذلك تتحقق الحريـة الحقـة   بتوحيده سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وربوبي    

 .لإلنسان فال يكون عبداً ذليالً ألحد من البشر

فاإليمان باهللا يجعل اإلنسان يراقب اهللا في كل صـغيرة           : غرس اإليمان بالغيب في النفوس     -5
دى ذَِلك الِْكتَاب الَ ريب ِفيِه ه      *الم: قال تعالى . وكبيرة من أعماله، وهي من صفات المتقين      

 تَِّقينلِّلْم*نِفقُوني مقْنَاهزا رِممالةَ والص ونِقيميِب وِبالْغَي ْؤِمنُوني الَِّذين  )3-1: البقرة(. 

فاإلسالم كل ال يقبل التجزئة، فاإلنسان الذي ارتضى باهللا          : تحكيم شرع اهللا في حياة الناس      -6
، ينبغي عليه أن يحكِّم شرع اهللا في كل جزئية مـن            رباً وباإلسالم ديناً وبمحمد رسوالً ونبياً     

فَالَ وربك الَ يْؤِمنُون حتَّى يحكِّموك ِفيما شَجر بيـنَهم          : جزئيات الحياة، وذلك لقوله تعالى      
 .)65: ء النسا( ثُم الَ يِجدواْ ِفي َأنفُِسِهم حرجا مما قَضيتَ ويسلِّمواْ تَسِليما

ِإنَّما وِليكُم اللّه  : لقوله تعالى    : تثبيت الوالء هللا ولرسوله وللمؤمنين والبراء من الكافرين        -7
           وناِكعر مهكَاةَ والز ْؤتُونيالَةَ والص ونِقيمي نُواْ الَِّذينآم الَِّذينو ولُهسرو*    لَّ اللّهتَون يمو 

 .)56-55: المائدة ( ِذين آمنُواْ فَِإن ِحزب اللِّه هم الْغَاِلبونورسولَه والَّ

 هي القـدوة، فـاهللا      وذلك بجعل شخصية الرسول      : غرس األخالق الفاضلة في النفوس     -8
الْيـوم  لَقَد كَان لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه ُأسوةٌ حسنَةٌ لِّمن كَان يرجـو اللَّـه و  : عز وجل يقول  

  .)1()21: األحزاب ( اآلِخر وذَكَر اللَّه كَِثيرا

  :أيضاً من غايات البناء ما يلي 
  .تكوين اإلنسان الصالح في نفسه المصلح لغيره: ثانياً 
  .)165 :األنعام( اَألرِض خَالَِئفَ جعلَكُم هو الَِّذي: تعالى قال .األرض ظهر على الخليفة إيجاد: ثالثاً 

  ).إيمانياً وروحياً وعقلياً ونفسياً وجسمياً(تكوين الشخصية اإلسالمية المتوازنة : رابعاً 
  .)2(وذلك ليتحقق التمكين لدين اهللا: بناء األمة المجاهدة : خامساً 
  .)3(االعتزاز باهللا تعالى واتخاذ وسائل العزة: سادساً 

                                                        
 . وما بعدها1/59عبد اهللا األهدل، : غايات البناء والهدم انظر  )1(

 وما بعدها، دار المجتمع   34خالد الخياط، ص    : انظر األسلوب التربوي للدعوة إلى اهللا في العصر الحاضر           )2(
 .م1991-هـ1412للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، 

 .2/97عبد اهللا األهدل، . د: انظر غايات البناء والهدم  )3(
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م العالية، والجهود المتكاثفة، وذلك     وبذلك نجد أن غايات البناء كثيرة ومتعددة تحتاج للهم        
  .لكي تحيا األمة من جديد وتصحو لكي تحقق النصر األكيد

  
  : وسائل البناء -4

لبناء الشخصية المسلمة وسائل ال بد لنا من معرفتها لكي نرقى بـذواتنا وتتحقـق لنـا                  
  :الخالفة في األرض والعزة والتمكين، وهذه الوسائل هي 

لصغر على العقيدة اإلسالمية الصحيحة، وفي الكبر باالنخالع مـن          وتكون منذ ا   : التربية -1
ولَقَد بعثْنَا ِفي كُلِّ ُأمٍة رسوالً َأِن اعبـدواْ اللّـه           : الجاهلية وتحقيق العبودية لقوله تعالى      

 .)36: ل حالن( واجتَِنبواْ الطَّاغُوتَ

هو سماكُم الْمسِلمين   : ياته، قال تعالى    كذلك بااللتزام المنضبط والثابت باإلسالم ومقتض     
 .)1(، وجعل نمو الشخصية تجاه اهللا سبحانه وتعالى)78: الحج ( ِمن قَبُل

 فينبغي للمسلم أن يسعى للعلم لحاجته الماسة لذلك، وذلك حتى ال تنحرف الشخصية           :العلم   -2
وقُـل رب ِزدِنـي     :  عز وجل يقول     المسلمة وال تزل زلالً فكرياً أو نظرياً أو عملياً فاهللا         

يرفَِع اللَّه الَِّذين آمنُوا ِمـنكُم والَّـِذين ُأوتُـوا الِْعلْـم       : ، وقال تعالى    )114: طه  ( ِعلْما
ويؤكد اإلمام  ،  )2(]من يرد اهللا به خيراً يفقهه في الدين       : [، وقوله   )11: المجادلة( درجاٍت

 .)3(هللا بأن حاجة اإلنسان للعلم أكثر من حاجته للطعام والشرابأحمد بن حنبل رحمه ا

 فكل عبادة لهـا وظيفتهـا       :المداومة على األعمال الصالحة والقيام بالطاعات والعبادات         -3
ودورها في بناء الشخصية المسلمة، وال تغني عبادة عن أخرى، كذلك فإن العبادات وسيلة              

لشيطان وتثبيته على طريق الحق واإليمان، والسبب       لالرتقاء باإلنسان وحمايته من غوائل ا     
في ذلك ألن العبادات هي التطبيق العملي للعقيدة، حيث تجعل اإلنسان المـسلم موصـوالً               

 .)4(بربه ال ينبعث منه إال الخير وال ينبض من قلبه إال اإليمان

                                                        
إصدار لجنة البحوث في مكتبة دار الدعوة بإشراف أحمد القطـان،           : انظر األهداف الرئيسية للدعاة إلى اهللا        )1(

م؛ وانظر وسـائل  1989-هـ1409، دار الدعوة، الكويت، الطبعة األولى،       103-100جاسم بن مهلهل، ص     
 .م2005-هـ1425، دار ابن حزم، الطبعة األولى، 11عبد اهللا األهدل، ص . د: البناء 

 ).1037(، كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، حديث رقم 371صحيح مسلم، ص  )2(

 .106إشراف أحمد القطان، جاسم بن مهلهل، ص : انظر األهداف الرئيسية للدعاة إلى اهللا  )3(

 Compright@2007, www.islamicfinder.org, all rights reserved حسنة عبيد عمر :تتقون لعلكم مقال انظر )4(
زكيـة حـسين    : بدءاً بالطفولة كيف نبني الشخصية المتوازنة لإلنسان المـسلم          : هـ؛ وانظر مقال    20/4/1428
  ./www.itf.org.ir/arabic/altahirahهـ 20/4/1428

http://www.islamicfinder.org
http://www.itf.org.ir/arabic/altahirah/
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. )1(]لمـه خيركم من تعلم القـرآن وع      : [وقد حث عليه إسالمنا العظيم، قال        : التعليم -4
أسـس   أكثر الوسائل تأثيراً وثباتاً في السباق إلى العقول، ألنها تقـوم علـى            "والتعليم من   

 .)2("مدروسة ومناهج هادفة، ومواد مختارة، وكتب معدة، ومعلمين مدربين
وهي من الوسائل المؤثرة في قلوب وعقول من تُوجه إليهم، وخاصة إذا كانـت   : الموعظـة    -5

وِعظْهم وقُل : قال تعالى . ، فما خرج من القلب فهو يصل إلى القلب    بليغة خارجة من القلب   
 .)63: النساء ( لَّهم ِفي َأنفُِسِهم قَوالً بِليغًا

قد يضطر أهل الحق لجدال أهل الباطل وذلك بالحجج والبـراهين           : الجدال بالتي هي أحسن      -6
وجـاِدلْهم  : بالحسنى لقوله تعالىلمحاولة جذبهم للحق وإبعادهم عن باطلهم، وكل هذا يكون    

نسَأح ِبالَِّتي ِهي ) 3()125: النحل(. 

فهو الذي يصقل الشخصية المسلمة، ويجعلها تشارك في عمـارة الكـون وازدهـار      : العمل   -7
بـه العزيـز علـى    الحياة، سواء أكان عمالً دنيوياً أو أخروياً، وقد حثنا اهللا عز وجل في كتا    

 ِإن الَِّذين آمنُوا وعِملُوا الصاِلحاِت لَهم جنَّاتٌ تَجِري ِمن تَحِتها الَْأنْهار          : العمل، فقال تعالى  
 .)4()11: البروج (

والذي يتلو القرآن دائماً يجد الكثير من اآليات التي يقترن فيها اإليمان بالعمل، وهذا إن دل،                
   .فإنما يدل على أن ديننا هو قول واعتقاد وعمل

 إن ذروة سنام اإلسالم الجهاد في سبيل اهللا، فهو الخط األصيل الـذي              :الجهاد في سبيل اهللا      -8
يرفع الشخصية المسلمة عن ثقل األرض وقيود النفس، وينتزع كل مـا فيهـا مـن كـوامن            
الضعف والفتور والشح والخوف وحب الدنيا والجاه والمنصب واللذة بحيث تسير بكليتها إلى             

. حصن من ذل التنازل واالستسالم ويزداد إيمانه، وتعلو رايته، وتشرف غايتـه        اهللا، وبذلك يت  
ِإنَّما الْمْؤِمنُون الَِّذين آمنُوا ِباللَِّه ورسوِلِه ثُم لَم يرتَـابوا وجاهـدوا ِبـَأمواِلِهم     : قال تعالى   

 .)5()15: الحجرات ( قُونوَأنفُِسِهم ِفي سِبيِل اللَِّه ُأولَِئك هم الصاِد
وهي من أهم الوسائل التي يسابق بها أهل الحق إلـى            : تعالى على الخلق  تالوة كتاب اهللا     -9

العقول، وذلك إلفهام الناس مراد اهللا تعالى منهم في أمره ونهيه، فاهللا عـز وجـل يقـول                  
م يتْلُو علَيِهم آياِتك ويعلِّمهم     ربنَا وابعثْ ِفيِهم رسوالً منْه     حكاية عن سيدنا إبراهيم     

 .)6()129: البقرة ( الِْكتَاب والِْحكْمةَ
                                                        

 ).5027(، كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، حديث رقم 3/1039صحيح البخاري،  )1(

 .20عبد اهللا األهدل، ص . د: ئل البناء وسا )2(

 .15، 14عبد اهللا األهدل، ص . د: انظر المرجع السابق  )3(

؛ وانظر مقال بدءاً بالطفولة كيف نبني الشخصية المتوازنة         106انظر األهداف الرئيسية للدعاة إلى اهللا، ص         )4(
 .2زكية حسين، ص : لإلنسان المسلم ؟ 

 .110إصدار لجنة البحوث في مكتبة دار الدعوة، ص :  للدعاة إلى اهللا انظر األهداف الرئيسية )5(

 .12عبد اهللا األهدل، ص . د: انظر وسائل البناء  )6(
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فالقرآن الكريم هو الذي يذكّر المسلم بربه، ويقيه من الوقوع في الفتن، بحيث يظل في حصن           
 .حصين ما دام قد تمسك بكتاب ربه العظيم

األمة منذ فجر اإلسالم العظيم، وال عجـب أن         فالمسجد له الدور الفعال في حياة       : المساجد   -10
 يبدأ ببناء المسجد في المدينة المنورة، ألنه بهذا البناء سـوف            نجد الرسول الحبيب محمد     

بنى أمة بأكملها، فالمسجد هو األساس المتين لبناء المجد والعزة والكرامة لهذه األمة في كل               تُ
سس علَى التَّقْوى ِمن َأوِل يوٍم َأحقُّ َأن تَقُوم ِفيـِه           لَّمسِجد أُ ... : زمان ومكان، قال تعالى     

         ِرينطَّهالْم ِحبي اللّهواْ ورتَطَهَأن ي ونِحباٌل يِفيِه ِرج*         ى ِمـنلَى تَقْـوع انَهنْيب سَأس نَأفَم 
   ع انَهنْيب سَأس نَأم م راٍن خَيوِرضالَ  اللِّه و اللّـهو نَّمهِبِه ِفي نَاِر ج اراٍر فَانْهٍف هرشَفَا ج لَى

الظَّاِلِمين مِدي الْقَوهي ) 109، 108: التوبة(. 
وهو من الوسائل الخطيرة والهامة جداً في وقتنا الحاضر، وقد استغلها أعداء األمة             : اإلعالم   - 11

على أن نستغله لصالح األمة وذلك بوضع       أكبر استغالل، لذا واجبنا أن نحرص كل الحرص         
مناهج ذات أهداف ووسائل، وهذه المناهج تشمل جميـع النـواحي العقديـة واالجتماعيـة               
والسياسية واالقتصادية والعسكرية، كما يجب أن تسخر كل اإلمكانات لتحقيق هـذا الهـدف،     

م سـواء أكـان   حيث إن وسيلة اإلعالم من أسرع الوسائل وصوالً إلى عقول الناس وقلـوبه         
  .)1(بالحق أو الباطل

إن الوسائل السابقة إن ُأحسن استغاللها فإنها سوف تثمر أفضل الثمر فـي بنـاء األمـة            
  .ونشر أهدافها ودعوتها

  

  : الهدم غاياته ووسائله :ثانياً 
  : الهدم لغة -1

  .)2("وسقط  تهدمما: والهدم أي أسقطته فانهدم،" ماًهد البناء هدمت معنى المنير المصباح في ورد
  

  : الهدم اصطالحاً -2
: وذلك لقوله تعـالى     . )3(هو تربية النفس على النفاق والضالل والسير على غير بصيرة         

اُلزالَ ي مانُهنْيب ِكيمح ِليمع اللّهو مهقُلُوب ِإالَّ َأن تَقَطَّع ةً ِفي قُلُوِبِهماْ ِريبنَوالَِّذي ب )110: التوبة(.  
هو السعي بكل الوسائل إلفساد الفرد والمجتمع وجعله مجتمعاً هابطاً في أخالقه            : إن الهدم   

  .ومعامالته واقتصاده وكل مجاالت حياته، بعيداً عن كل خير، قريباً من كل ذل ومعصية وشر
                                                        

 . وما بعدها77عبد اهللا األهدل، ص . د: انظر وسائل البناء ) 1(
 .، كتاب الهاء377أحمد المقرئ، ، ص : المصباح المنير  )2(
، ضبط وتوثيق وتخريج صدقي العطـار، دار الفكـر للطباعـة            43-11/41بري،  للط: انظر جامع البيان     )3(

 .م2001-هـ1421والنشر والتوزيع، الطبعة األولى 
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  : غايات الهدم -3
أهـل  كما أن ألهل الحق غايات، فإن ألهل الباطل غايات، فالصراع بين أهـل الحـق و          

  :الباطل إلى يوم القيامة، فغايات أهل الباطل هي عكس غايات أهل الحق تماماً، وهي 
نحن نعلم بأن أهـل الحـق غـايتهم        : التمتع المطلق بالحياة الدنيا وكأنها هي الحياة األبدية           - أ

السامية هي رضا اهللا عز وجل، ولكن أهل الباطل غايتهم إرضاء شهواتهم وأهوائهم، فقـد               
: فرعون هو العلو في األرض بالجاه والمال والمنصب والسلطان، قال تعـالى             كانت غاية   

       منَـاءهَأب حـذَبي مـنْهِعفُ طَاِئفَـةً متَضسا يعا ِشيلَهَل َأهعجِض ولَا ِفي الَْأرع نوعِفر ِإن
فِْسِدينالْم ِمن كَان ِإنَّه ماءهِيي ِنستَحسيو ) 4: القصص(.  

ِإن قَارون كَان ِمن قَوِم موسى فَبغَى       : وكذلك قارون أراد العلو بالمال والترف، قال تعالى           
ِهملَيع نَاهآتَيو ا الْكُنُوِز ِمنم ِإن هفَاِتحم            ِإن حلَا تَفْر همقَو ِة ِإذْ قَاَل لَهِة ُأوِلي الْقُوبصِبالْع لَتَنُوء

ِفيما آتَاك اللَّه الدار اآلِخرةَ وال تَنس نَِصيبك ِمن الدنْيا وَأحِسن            وابتَِغ *ه لَا يِحب الْفَِرِحين   للَّا
  .)77-76 :القصص( ولَا تَبِغ الْفَساد ِفي الَْأرِض ِإن اللَّه لَا يِحب الْمفِْسِدين ِإلَيك اللَّه َأحسن كَما

فهؤالء ال يريدون من الدنيا إال المتعة والتلذذ فقط، ولقد شبههم اهللا عز وجل باألنعام، فقـال                  
، )12: محمد  ( والَِّذين كَفَروا يتَمتَّعون ويْأكُلُون كَما تَْأكُُل اَألنْعام والنَّار مثْوى لَّهم         : تعالى  

 *الَ يغُرنَّك تَقَلُّب الَِّذين كَفَرواْ ِفي الِْبالَِد        :  تعالى   وهذا لن يغني عنهم شيئاً في اآلخرة، قال       
ادالِْمه ِبْئسو نَّمهج ماهْأوم قَِليٌل ثُم تَاعم ) 1()197-196: آل عمران(.  

ا الَِّذين كَفَرو : الغاية الرئيسية الثانية من غايات الهدم، قال تعالى        وهي :الصد عن سبيل اهللا     -  ب
مالَهملَّ َأعِبيِل اللَِّه َأضن سوا عدصو ) 1: محمد(.  

فأهل الباطل ال يريدون للحق والخير أن ينتشر، ولذلك فهم يحاولون صده ومقاومتـه بكـل                  
الوسائل، ولكن اهللا عز وجل بقدرته وعظمته يبطل أعمالهم ويذهبها فال يحققون ما يريـدون         

  .)2(من شر وباطل
الَِّذين كَفَروا وصـدوا عـن   ارق شلبي معلقاً على اآلية األولى من سورة محمد          ط. يقول د   

   مالَهملَّ َأعِبيِل اللَِّه َأضس " :   جمعاً فقد أفاد فداحة العاقبة، فاإلضالل قد       ) أعمال(أما مجيء
  .)3("التي قام بها الكفار) صدوا(أصاب األعمال الكثيرة 

                                                        
 .2/108عبد اهللا األهدل، . د: انظر غايات البناء والهدم  )1(
سماعيل بن كثير،   لإلمام إ : ؛ وانظر مختصر تفسير ابن كثير       2/112عبد اهللا األهدل،    . د: انظر المرجع السابق     )2(

 .م2003-هـ1424، مكتبة الصفا، الطبعة األولى، 3/193اختصره أحمد بن أحمد، محمد عبد الحليم، 
؛ 2002 يوليـو    1طارق سعد شلبي ، التـاريخ       . د:  براعة االستهالل في سورة محمد       –مجلة أفق الثقافية     )3(

  .www.ofonq.com/today/modulesأقواس : الموضوع 

http://www.ofonq.com/today/modules
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  .وحي تكذيب الرسل والكفر بال  -  ت

  .الحول بين الناس وإقامة الحجة عليهم  -  ث

  .إخراج الناس من النور إلى الظلمات  - ج

  .إحالل الشرك محل التوحيد  - ح

  .إنكار اإليمان بالغيب  - خ

  .محاربة الحكم بما أنزل اهللا  - د

  .محاربة الوالء هللا ولرسوله وللمؤمنين  - ذ

  .غرس األخالق الفاسدة في نفوس الناس  -  ر

  )1( .اإلفساد في األرض  -  ز

هللا، وال تسجد   ابين أن غاية أهل الباطل هي هدم الشخصية المسلمة التي توحد            ومما سبق يت  
إال له سبحانه وتعالى وذلك بنزع العقيدة الصحيحة من قلبها وروحها بكل ما أوتوا من قوة، ولكنهم                 

ه مِتم نُوِرِه ولَو كَِره    يِريدون ِليطِْفُؤوا نُور اللَِّه ِبَأفْواِهِهم واللَّ     : خابوا وخسروا فاهللا عز وجل يقول       
ونالْكَاِفر ) 8: الصف(.  

  

  : وسائل الهدم -4
  :إن وسائل أهل الباطل إلخماد الحق كثيرة جداً، وأخطرها 

تغيير أحوال المـسلمين الـسياسية والثقافيـة واالجتماعيـة          "وهو عبارة عن     : الغزو الفكري   - أ
 وتبديل األفكار والقيم والعقائد فيصبح الغـزو  واالقتصادية عن طريق استعمار القلوب والعقول 

 .)2("فكرياً خاضعاً بشكل تام لقادة الغزو وجنوده

فالغزو الفكري هو مما تعاني منه معظم البالد اإلسالمية اآلن، إن لم تكـن جميعهـا، ومـن         
 .األفكار الغربية الوافدة العلمانية والماركسية وغيرها

عبـد اهللا ناصـح     . مة، يقـول د   دم وأشدها خطورة على األ    فهم من أكبر وسائل اله    : العمالء    -  ب
 إسالمي بالشيوعية الملحـدة أو      دأقصد بالعمالة ارتباط فئة من أبناء الوطن في كل بل         : "علوان

وهذه الفئات تنتشر   ... الصليبية الحاقدة أو اليهودية الماكرة، أو المذاهب االستعمارية المضللة          

                                                        
 .2/107بناء والهدم، غايات ال )1(

، مكتبة الطالب الجامعي، الجامعة اإلسـالمية،       39صالح الرقب، ص    . د: واقعنا المعاصر والغزو الفكري      )2(
 .م2003-هـ1423غزة، الطبعة الخامسة، 
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كل فئة تقوم بدورها في بث مبادئ الكفر والضالل واإللحـاد           في العالم اإلسالمي هنا وهناك و     
 .)1("على أرض اإلسالم

فهذه الفئة باعت نفسها للعدو وللشيطان وأصبحت مصالحها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالعـدو،             
فهي تعيث في األرض فساداً، ويدعمها العدو لتحقيق مصالحه في تفتيت األمة ونشر الفتنـة           

لمسلمين عن مصدر عزتهم وكرامتهم، وهي تعاليم دينهم وعقيدتهم، وكـل           والرذيلة وإبعاد ا  
، وهذه  )2(ذلك ليتسنى للعدو دوام االستيالء على مقدرات األمة والسيطرة على كل شيء فيه            

 ِإذَا رَأيتَهم تُعِجبك َأجسامهم وِإن يقُولُوا تَـسمع ِلقَـوِلِهم         : الفئة قال عنها ربنا عز وجل       
كََأنَّهم خُشُب مسنَّدةٌ يحسبون كُلَّ صيحٍة علَيِهم هم الْعـدو فَاحـذَرهم قَـاتَلَهم اللَّـه َأنَّـى              

ْؤفَكُوني ) 4: المنافقون(. 

 كَـشَجرٍة  َألَم تَر كَيفَ ضرب اللّه مثَالً كَِلمةً طَيبةً       : يقول تعالى في كتابه العزيز       :اإلعالم    -  ت
 تُْؤِتي ُأكُلَها كُلَّ ِحيٍن ِبِإذِْن ربهـا ويـضِرب اللّـه    *طَيبٍة َأصلُها ثَاِبتٌ وفَرعها ِفي السماء      

     ونتَذَكَّري ملَّهثَاَل ِللنَّاِس لَعِق ا    *اَألمتُثَّتْ ِمن فَـوٍة خَِبيثٍَة اجرٍة خَِبيثٍَة كَشَجثُل كَِلممِض  وَألر
 . )26-24: إبراهيم ( ما لَها ِمن قَراٍر

ففي اآليات السابقة ضرب اهللا مثالً للكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة، وللكلمة الخبيثة بالـشجرة              
الخبيثة، وإننا لو نظرنا إلى اإلعالم لوجدناه يعتمد على الكلمة، والتـي تكـون فـي أكثـر               

فاإلعالم سالح ذو حدين، إن      . الفكر اإلسالمي  األحيان موجهة كالخنجر المسموم في صدر     
 ثماره الطيبة التي ترضي اهللا عز وجل، ولكن إن استخدم فـي   ىاستخدم في الحق والبناء آت    

هدم شخصية المسلم، وهدم المجتمعات بصفة عامة، فإنه يكون كالشجرة الخبيثـة، ومـاذا              
ها، وكما نعلـم بـأن الـصهيونية        ينتظر من هذه الشجرة الخبيثة إال السم القاتل لألمة بأكمل         

العالمية هي المسيطرة حالياً على معظم وسائل اإلعالم في جميع أنحاء العالم، حيث تستغلها              
  .مآرب اليهود حتى يسيطروا على العالم بأسرهلتحقيق 

ومن أخطر الوسائل اإلعالمية التلفاز ومواقع اإلنترنت التـي تنـشر الرذائـل واإلباحيـة               
  .ن ومساوئ األخالقوالفسوق والعصيا

كما أن هناك وسائل أخرى كالمجالت النسائية التي تصور المرأة وهـي عاريـة، والمـسرح        
عمارة نجيب . والفن منه بريء، يقول د) فن(والتمثيل الساقط والغناء الماجن، وكل ذلك يسمى      

طان تبث الغصص في حلوق المؤمنين، وتنتدب لذلك كل جنود الـشي        "عن أجهزة اإلعالم بأنها     
وأسلحته من إثارة للغرائز وتهييج للشهوات، إلى تمكين للرذائل وأسباب االنحالل حتى أصبح             

                                                        
، دار القلم بدمـشق، الطبعـة الرابعـة،         74عبد اهللا علوان، ص     . د: الشباب المسلم في مواجهة التحديات       )1(

 .م2002-هـ1423

 .75انظر المرجع السابق، ص  )2(
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التصفيق للممثلة العارية وللمغنية الفاجرة وللمطرب المخنث، والمتهجم علـى الـدين واللغـة       
العربية، صناعة األيدي العربية مدعية التحضر، بل صارت الدعوة إلى زرع الموسيقى فـي              

لصغار بديالً لزرع الدين واإلخالص هللا، وصارت بقية أدوات التأثير األخـرى تتبنـى       قلوب ا 
 .)1("كرات الغرب دون محاسنهمن

وهو من وسائل الهدم التي يستخدمها أهل الباطل إلفساد األمم في عقائدهم ودينهم،              : التعليم  -  ث
  :)2(وذلك لسببين

وخته، فهي مـستمرة باسـتمرار   أن عملية التعليم تصحب اإلنسان منذ طفولته حتى شيخ     -1
  .الحياة، فهو الذي يصوغ الطفل الصياغة التي يريدها صاحب قرار التعليم

أن التعليم توضع له مناهج مدروسة لتحقيق أهداف مرادة من تلك المناهج في كل مراحـل          - 2
 .التعليم، وهذه المناهج عندما يضعها أهل الباطل فهي ال تخدم إال أهداف أهل الباطل

وكم سمعنا عن كتب مدرسية وجامعية متداولة عرضت نظريـة          : "عبد اهللا علوان  . يقول د 
دارون على أنها حقيقة علمية، ليتخذها أهل الزيغ والضالل ذريعة في التـشكيك بالخـالق               
سبحانه علماً بأن العلم قد نقضها وأبطلها وألقاها في سلة المهمالت، وكم سمعنا عن كتـب                

المرأة المسلمة على أنه تخلف ورجعية، واتهمت العـصور      األدب والتاريخ وصمت حجاب     
  .)3("اإلسالمية الزاهية عبر التاريخ على أنها عصور إقطاع واستبداد وتسلط

 من أخطار ما وضع في مناهج المسلمين من )4(ويحذر المفكر اإلسالمي الكبير أنور الجندي     
أعماق مشاعرها العداء لألديـان     ِقبل أعداء األمة والتي من نتائجها تخريج أجيال يكمن في           

جميعاً، وطغيان المادية على المشاعر الروحية وإن لم تكن منكرة للعقيدة فإنها مزعزعة في          
  .)5(إيمانها بالقيم الربانية

                                                        
، السنة السابعة والعشرون، غزة ربيع الثـاني  22، العدد 41مجلة الدعوة صوت الحق والقوة والحرية، ص     )1(

 .م1978-هـ1398

 وما بعدها، دار ابـن حـزم، الطبعـة األولـى،            47عبد اهللا األهدل، ص     . د: انظر وسائل الهدم والنتائج     ) 2(
 .م2005-هـ1425

 .165عبد اهللا علوان، ص . د: الشباب المسلم في مواجهة التحديات ) 3(
، وأن االسم الذي يظهر على مؤلفاته هو اسم والده،          "أحمد أنور السيد الجندي   "اسمه الحقيقي   : أنور الجندي   ) 4(

ـ    1917هـ1335محافظة أسيوط بصعيد مصر عام      " ديروط"ولقد ولد هذا المفكر في مدينة        ده م، وسـماه وال
وقد كانت له كرامات عنـد موتـه فـرأى    . إعجاباً بفروسيته وشجاعته  " أنور باشا "تيمناً بالقائد التركي    " أنور"

 قبل خروج روحه بلحظات وكان نائماً على جنبه األيمن، واضعاً يده اليمنى على اليسرى كهيئـة                 الرسول  
جندي وموقفه من الفكر الغربي الوافـد،       أنور ال : انظر رسالة ماجستير بعنوان     . (الصالة وتوفي وهو يصلي   

 ).م2006-هـ1427محمد بخيت، .  وما بعدها، إشراف د29فضل سعيفان، ص : إعداد الطالب 

، دار 188أنور الجنـدي، ص  : انظر الصحوة اإلسالمية منطلق األصالة وإعادة بناء األمة على طريق اهللا             )5(
 .االعتصام، دون طبعة
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  :هذه أهم وسائل الهدم كما أعتقد، وهناك وسائل أخرى مهمة أذكرها بإيجاز وهي 
  .تزيين الباطل وزخرفته"  - ج
 .طل وقادتهالثناء على أهل البا  - ح

 .تخويف الناس من أهل الحق واستغالل اختالفاتهم  - خ

 .وضع قوانين لنصر الباطل ومحاربة الحق  - د

 .)1("إقامة محاكم ظالمة لحماية الباطل وأهله  - ذ

وهم الذين يفتون بما يحب الملوك والزعماء ال ما يرضي اهللا ورسوله، وهم             : علماء السوء     -  ر
  .تنخر في األمة كما ينخر السوس في الحببذلك يكونون من أكبر وسائل الهدم التي 

ولو تأملنا بما يدور حولنا لوجدنا أن وسائل الهدم قد نالت الكثير مـن ديننـا وعقـدتنا،                  
ودخلت في أمور كثيرة غير متوقعة حتى وصلت إلى لباس األطفال عدا عن النساء، وهذا كلـه                 

مسلم فإنه إن لم ينتبه يقع فيما يضعه        بالتخطيط التام بوسائل مقصودة، بحيث أينما يتجه اإلنسان ال        
  .األعداء ويحكمون التخطيط له

  
  :وعالقتها بغيرها  معالمها –الشخصية المسلمة تعريفها : المطلب الرابع 

  : تعريف الشخصية :أوالً 
  : الشخصية لغة -

وفي الكثـرة   ) أشخص(سواد اإلنسان وغيره تراه من بعيد وجمعه في القلة          ) " الشّخص(
حيث يقال شخّص الشيء أي عينـه       " شخّص"وهي مشتقة من الفعل     . ")2()"أشخاص( و )شخوص(

أنها الفرد المعين الذي يـشتمل علـى        : ظاهرياً وداخلياً، وبالتالي يصبح المقصود من الشخصية        
  .)3("مميزات خاصة به تميزه عن غيره سواء كانت خارجية أو داخلية

  
  : الشخصية اصطالحاً -

 يتميز بدرجة من الثبات واالستمرار لخُلق الفـرد ومزاجـه وعقلـه             التنظيم الذي "وهي  
  .)4("وجسمه، والذي يحدد توافقه المميز للبيئة التي يعيش فيها

                                                        
 ).بتصرف بسيط (10، 9عبد اهللا األهدل، ص . د : وسائل الهدم والنتائج )1(

 .الشين كتاب ،184ص الفيومي أحمد :، باب الشين؛ وانظر المصباح المنير331للرازي، ص: مختار الصحاح )2(

، دار الكتب العلمية، بيـروت، لبنـان، الطبعـة         86كامل عويضة، ص    : علم النفس بين الشخصية والفكر       )3(
 .م1996-هـ1416األولى، 

  .8كامل عويضة، ص : علم النفس بين الشخصية والفكر ) 4(
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 قدوتها في كل شيء، وهـي        هي الشخصية التي جعلت محمداً     : والشخصية المسلمة 
ختيارها وموازينهـا،   الشخصية الوحيدة التي توسم بأنها سوية في صفاتها وخصائصها وطبائعها وا          

  .)1(بحيث لم تمسخ فطرتها ولم تشوه جبلتها، وهي تسعى لتكون كما أرادها اهللا عز وجل
  

  : معالم الشخصية المسلمة :ثانياً 
وهي أبرز مقوماتها ومفرداتها التي تتحكم في تشكيلها لتتميز عن غيرها كشخصية مـسلمة           

إلسالم وحده هو عصبها ومحور نشاطها، وهـو    لها مقوماتها المحددة للشكل والمضمون، حيث إن ا       
  .القوة التي تدفعها لتفجير الطاقات وتقويها في مواجهة التحديات

  :وأول معالم الشخصية المسلمة 
  : الربانية -1

يعلم ما ينفعها، ويشرع لها ما يتالئم مع هـذه الـنفس،   وفاهللا عز وجل خلق النفس البشرية     
، )14: الملـك ( َأال يعلَم من خَلَقَ وهـو اللَِّطيـفُ الْخَِبيـر          :فكل شيء عنده محكم، قال تعالى       

فالشخصية المسلمة تمت صياغتها بهذه العقيدة الربانية، وصبغت بتلك الشريعة اإليمانيـة التـي              
مصدرها هو اهللا عز وجل صاحب األمر والخلق في هذا الكون، ورب كل شيء ومليكـه، قـال              

  .)2()138: البقرة ( ِه ومن َأحسن ِمن اللِّه ِصبغَةًِصبغَةَ اللّ: تعالى 

وصبغة اهللا هي   : "عمر األشقر   . ويقول د . )3("دين اهللا "يقول ابن كثير في معنى صبغة أنها        
اإلسالم، وذلك أن اإلسالم يصبغ اإلنسان بصفة خاصة في عقيدته وفكره ومـشاعره وتـصوراته،               

  .)4("وآماله وأهدافه وسلوكه وأعماله

قدوته، قال   اً  فالمسلم الحق هو الذي يتبع المنهج اإلسالمي في كل أموره، ويجعل محمد           
  .)21 :األحزاب( اآلِخر لَقَد كَان لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه ُأسوةٌ حسنَةٌ لِّمن كَان يرجو اللَّه والْيوم: تعالى

  
  
  
  

                                                        
، دار النفائس للنشر والتوزيع، الطبعة األولى،       278عمر األشقر، ص    . د: انظر محاضرات إسالمية هادفة      )1(

الطبعة األولـى،   ) دون اسم مؤلف أو دار طباعة     (،  74-73م؛ وانظر زاد المرابطين، ص      1997-هـ1418
 .م2004-هـ1425

  .net.meshkat.wwwهـ 12/5/1428معالم شخصية المرأة المسلمة وتميزها : نظر شبكة المشكاة اإلسالميةا )2(
، دار المعرفة للطباعة والنـشر، بيـروت،        1/188لإلمام الحافظ إسماعيل بن كثير،      : تفسير القرآن العظيم     )3(

 .م1969-هـ1388لبنان، 
 .، دار النفائس للنشر والتوزيع، الطبعة األولى283عمر األشقر، ص . د: محاضرات إسالمية هادفة  )4(
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  : البصيرة -2
نور يقذفه اهللا في قلـب اإلنـسان        وهي  . )1(دراك والفطنة والحجة  ويقصد بالبصيرة قوة اإل   

اللّه وِلي الَِّذين آمنُواْ يخِْرجهم من      المؤمن بحيث يفرق به بين الحق والباطل، فاهللا عز وجل يقول            
 الكتاب والـسنة،    والنور الذي يعيش فيه المسلم إذا اعتمد على       ". )257: البقرة  ( الظُّلُماِت ِإلَى النُّورِ  

نور خالص صاف ال يخالطه غبن وال دخن وقد ضرب اهللا مثالً لهذا النور الذي يتألأل فـي قلـب                    
 نُّور علَى نُوٍر يهِدي اللَّه ِلنُوِرِه من يشَاء ويضِرب اللَّه الَْأمثَاَل         ...: حيث قال تعالى    العبد المؤمن   

  .)2()35: النور (  عِليمِللنَّاِس واللَّه ِبكُلِّ شَيٍء
  

  : التمسك بالحق والثبات عليه -3
فالمسلم دائماً على يقين بأن العقيدة التي يتمسك بها هي حق يجب عليه أن يبقى متمـسكاً          

يثَبتُ : بها وال يحيد عنها قيد أنملة، حتى يلقى اهللا وهو ثابت ثبات الجبال الرواسي، قال تعالى                 
  آم الَِّذين ِةاللّهِفي اآلِخرا ونْياِة الديِل الثَّاِبِت ِفي الْحنُواْ ِبالْقَو ) وقدوتنا فـي ذلـك   )27: إبراهيم ،
 وباقي األنبياء الكرام، فقد تحملوا في سبيل الدعوة الكثير ولم يصدهم ذلك عـن               سيدنا محمد   

حيث ساروا شهداء في    دين اهللا شيئاً، ولنا في أصحاب األخدود، وزوجة فرعون العبرة والعظة،            
، وهكذا سار شهداء فلـسطين،      )3(سبيل اهللا وقدموا أرواحهم رخيصة في سبيل إرضاء اهللا تعالى         

  .يفدون عقيدتهم بالغالي والنفيس لكي تعلو راية التوحيد ويصدح قول الحق
  

  : العزة -4
عته، ألنه يعلم   فالمسلم يحيا دائماً معتزاً بدينه، مفتخراً به، يدعو إليه ويجاهد في سبيل رف            

ومـن يبتَـِغ غَيـر      : علم اليقين بأن دينه هو الدين الحق، الذي ال يقبل اهللا سواه، قال تعـالى                
الْخَاِسِرين ِة ِمنِفي اآلِخر وهو َل ِمنْهقْبالَِم ِدينًا فَلَن ياِإلس ) 85: آل عمران(.  

دما أوصى المسلم بالعزة هـداه إلـى   فاإلسالم عن: "يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه اهللا  
أسبابها، ويسر له وسائلها، وأفهمه أن الكرامة في التقوى، وأن السمو في العبادة، وأن العزة فـي          
طاعة اهللا، والمؤمن الذي يعلم ذلك ويعمل به يجب أن يأخذ نصيبه كامالً غير منقوص في الحياة                 

  .)4("الرفيعة المجيدة

                                                        
 .، كتاب الباء35أحمد المقرئ، ص : ، باب الباء؛ والمصباح المنير54للرازي، ص : انظر مختار الصحاح )1(
 .294، 293عمر األشقر، ص . د: محاضرات إسالمية هادفة  )2(
 .297السابق، ص انظر المرجع  )3(

ـ 1400، دار القلم، دمشق، بيروت، طبعة دار القلم الثانيـة،           198محمد الغزالي، ص    : خلق المسلم    )4( -هـ
 .م1980



 -32-

به إلى اهللا وإلى دينه القويم، فإننا نجد باقي البـشر يعتـزون        وكما أن المؤمن يعتز بانتسا    
  .بتوافه األمور وأحقرها عند اهللا

وعزة المسلم تجعله قائداً للركب ينير الدرب للسائرين ويهديهم إلى الطريق المستقيم، قال             
 تَنْهون عِن الْمنكَِر وتُْؤِمنُون ِباللّهِ    كُنتُم خَير ُأمٍة ُأخِْرجتْ ِللنَّاِس تَْأمرون ِبالْمعروِف و       : تعالى  

والشعور بالعزة دليل على صدق المؤمن مع ربه ويقينه التام بما يحمله بين             . )1()110: آل عمران   (
  .جوانحه من عقيدة صحيحة توصله إلى رضا ربه ومن ثم إلى جنته ومبتغاه

  

  : المجاهدة -5
وب في المجتمع، بل تكون هـي المـؤثرة فيـه،           فالشخصية المسلمة فعالة مؤثرة، ال تذ     

المجاهدة من أجل الحق الذي تؤمن به، فهي ال تتأثر بالعادات والتقاليد غير اإلسالمية، بل تحاول                
أن تصحح مسار غيرها وتدله على الخير والرشاد، فهي شخصية تتصف باإليجابية، بـل هـي                

  .)2(راب منه أو مجالستهكحامل المسك الذي ال بد من االستفادة منه عند االقت

 خير مثال لمجاهدة قومه، حيث مكث ألف سنٍة إال خمسين عاماً            ولنا في سيدنا نوح     
  .ولم يثنِه ذلك على أن يكون خير دعاة األرض للدين القويم والتوحيد

  

  : متوازنة وواقعية ومعتدلة -6
 سـواء أمـور     ينبغي للشخصية المسلمة أن تكون متكاملة ومتوازنة في جميع النواحي،         

: الدنيا أو أمور اآلخرة، في العبادة أو في العمل، في العلم أو في السعي للرزق، فقد قال تعـالى                  
ِقزالر اِت ِمنبالْطَّياِدِه وِلِعب جَأخْر ِزينَةَ اللِّه الَِّتي مرح نقُْل م ) 32: األعراف(.  
  

  : الرضا النفسي واالطمئنان القلبي -7
عالم الشخصية المسلمة أنها تعيش دوماً مع ربها تذكره، وتحمده، وتؤدي ما عليها من              من م 

 ورعايتـه،  حقوق، وهي بذلك تسعى إلرضاء اهللا، وبذلك تطمئن وتسعد، ألنها تكون في حفـظ اهللا              
كما أنها  . )28: الرعد( َأالَ ِبِذكِْر اللِّه تَطْمِئن الْقُلُوب    : فالذكر يحيي القلوب ويطمئنها لقوله تعالى     

، فكل عمل مـن أعمـال       تجد سعادتها ولذتها عندما تتقرب إلى اهللا بالنوافل عمالً بسنة النبي            
الخير له طعم خاص به، كما تتنوع مذاقات األطعمة والفاكهة اللذيذة، فالمسلم يعيش في سـعادة                

                                                        
 .295عمر األشقر، ص . د: انظر محاضرات إسالمية هادفة  )1(

 . معالم الشخصية المسلمة وغيرها–انظر شبكة المشكاة اإلسالمية  )2(
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ه فإنه يعيش فـي  وصفاء ما دام يسعى دائماً إلرضاء اهللا، عكس من يعرض عن دين اهللا وشريعت     
  .)1()124: طه( ومن َأعرض عن ِذكِْري فَِإن لَه مِعيشَةً ضنكًا: ضنك لقوله تعالى 

  

  : األوبة إلى الحق -8
والشخصية المسلمة ترجع إلى الحق في الوقت الذي تشعر فيه أنها أذنبت في حق ربها،               

ِإن :  وصف اهللا المؤمنين في قوله تعالى        فهي سريعة االستغفار والرجوع واإلنابة إلى اهللا، وقد       
ونِصربم مواْ فَِإذَا هطَاِن تَذَكَّرالشَّي نطَاِئفٌ م مهساتَّقَواْ ِإذَا م الَِّذين ) 201: األعراف(.  

يخبر اهللا عن المتقين من عباده، الذين يطيعونه فيما يأمر، وينتهون عما ينهى عنه، أنهم               
يف أو ذنب فإنهم يتذكرون عقاب اهللا وجزيل ثوابـه، ووعـده ووعيـده، فيتوبـوا     إذا أصابهم ط 

وينيبوا، ويستعيذوا باهللا ويرجعون إلى اهللا من قريب، وبعد ذلك يستقيموا ويصحوا ممـا كـانوا                
  .)2(عليه من الذنب

هذه كانت أهم معالم الشخصية المسلمة، حيث يتبين قـوة ارتباطهـا بمـنهج اهللا تعـالى      
 على الحق مع عزتها ومكانتها لكونها شخصية مجاهدة في سبيل اهللا تعالى، وإلى جانـب                وثباتها

  .ذلك أنها واقعية ومعتدلة ترضى بالحق وتطمئن إليه
  

  :بغيرها الشخصية المسلمة عالقة  :ثالثاً 
إذا نظرنا إلى اإلسالم، فإننا نجده كٌل متكامل، يصلح لكل زمان ومكان، وذلك فـي جميـع        

  :ياة، وقد ذكر القرآن الكريم صفات الشخصية المسلمة بوضوح وبين عالقتها مع غيرهانواحي الح
  :المسلم مع ربه عالقة  -1

فَـالَ  : فهو مطيع هللا في كل شيء أمره به، وينتهي عما نهاه عنه عمالً بقولـه تعـالى        
        ثُم منَهيب را شَجِفيم وككِّمحي تَّىح ْؤِمنُونالَ ي كبرتَ           ويـا قَـضمـا مجرح واْ ِفي َأنفُِسِهمِجدالَ ي 

  .)65: النساء ( ويسلِّمواْ تَسِليما

عجباً ألمر المـؤمن، إن    [فهو راٍض بقضاء اهللا وقدره، مستبشر بحديث حبيبنا محمد          
أصـابته  أمره كله خير، وليس ذلك ألحد إال للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن                 

  .)3(]ضراء صبر فكان خيراً له

                                                        
 .303عمر األشقر، ص . د: ية هادفة انظر محاضرات إسالم )1(

 .1/422ابن كثير، : انظر تفسير القرآن العظيم  )2(

 .11سبق تخريجه، ص  )3(
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 وَأِقيمواْ الصالَةَ وآتُواْ الزكَـاةَ : ومؤٍد للفرائض واألركان والنوافل عمالً بقوله تعالى        
 سألت رسـول اهللا : ، ومتذكراً للحديث الذي رواه ابن مسعود رضي اهللا عنه، قال   )43: البقرة  (

ثم أي ؟   : بر الوالدين، قلت    : ثم أي ؟ قال     : قتها، قلت   الصالة على و  : [أي األعمال أفضل؟ قال     
  .)1(..]الجهاد في سبيل اهللا : قال 

 وما خَلَقْتُ الِْجـن واِإلنـس ِإال ِليعبـدونِ        : كما يمتثل معنى العبودية هللا لقوله تعالى        
  .)56: الذاريات (

  .)4: المزمل ( الْقُرآن تَرِتيلًاورتِِّل : وهو كثير التالوة للقرآن عمالً بقوله تعالى 
  

  :المسلم مع نفسه عالقة  -2
  . فهو يهتم بجسمه وصحته وعقله وفكره وروحه وإيمانه

يزاول الرياضة، ويعتدل في طعامه وشرابه ليبقى جسده قويـاً،          : فمن ناحية جسده وصحته      -
  .)31: األعراف ( وكُلُواْ واشْربواْ والَ تُسِرفُواْ: ومستهدياً بقوله تعالى 

فهو يغذيه بالعلم النافع ألمر دينه ودنياه، وال يسمح للغزو الفكري           : ومن ناحية عقله وفكره      -
  .)28: فاطر ( ِإنَّما يخْشَى اللَّه ِمن ِعباِدِه الْعلَماء: بأن يغزو عقله، متذكراً قوله تعالى 

  

  :المسلم مع والديه عالقة  -3
وِبالْواِلديِن  ِإياه ِإالَّ تَعبدواْ َأالَّ ربك وقَضى :تهما وبعد مماتهما لقوله تعالى    فهو بار بهما في حيا    

 *اقَوالً كَِريم  لَّهما وقُل ِإحسانًا ِإما يبلُغَن ِعندك الِْكبر َأحدهما َأو ِكالَهما فَالَ تَقُل لَّهمآ ُأفٍّ والَ تَنْهرهما             
  .)24-23: اإلسراء ( واخِْفض لَهما جنَاح الذُّلِّ ِمن الرحمِة وقُل رب ارحمهما كَما ربياِني صِغيرا

  

  :المسلم مع زوجته عالقة  -4
 :  محمدفهو يحسن االختيار للزوجة ويعاملها معاملة طيبة، وشعاره في ذلك قول الحبيب

 : ، وقال )2(]مالها ولحسبها، ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك        تنكح المرأة ألربع، ل   [
  .)3(]استوصوا بالنساء خيراً[
  

  :المسلم مع أوالده عالقة  -5
فهو محب ألبنائه، يربيهم التربية اإلسالمية مستشعراً المسئولية أمام ربه من ناحيـة أوالده              

ا الَِّذين آمنُوا قُوا َأنفُسكُم وَأهِلـيكُم نَـارا وقُودهـا النَّـاس     يا َأيه: وزوجته، فاهللا عز وجل يقول     
ونرْؤما يم لُونفْعيو مهرا َأمم اللَّه ونصعال ي ادالِئكَةٌ ِغالظٌ ِشدا مهلَيةُ عارالِْحجو ) 6:التحريم(.  

                                                        
  ).2782(، كتاب الجهاد والسير، باب فضل الجهاد والسير، حديث رقم 2/564صحيح البخاري،  )1(
 ).715(رقم ، كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين، حديث 553صحيح مسلم، ص  )2(
 ).بدون رقم(، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، 556صحيح مسلم، ص  )3(
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  :المسلم مع أقربائه وذوي رحمه عالقة  -6
واعبدواْ اللّه والَ تُشِْركُواْ ِبِه     : ل لهم ولو لم يصلوه عمالً بقول اهللا عز وجل           فهو واص 
حسانًا وِبِذي الْقُربى والْيتَامى والْمساِكيِن والْجاِر ِذي الْقُربى والْجـاِر الْجنُـِب           ِإشَيًئا وِبالْواِلديِن   
من سره أن يبسط لـه عليـه    : [، كذلك عمالً بقول الرسول )36: النساء ( والصاِحِب ِبالجنبِ 

  .)1(]رزقه، أو ينسأ له في أثره، فليصل رحمه
  

  :المسلم مع جيرانه عالقة  -7
 والْجاِر ِذي الْقُربى والْجـاِر الْجنُـبِ      : يحسن معاملتهم ويصبر على أذاهم لقوله تعالى        

  .)2(]ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه[:  وعمالً بقول الرسول، )36: النساء(
  

  :المسلم مع إخوانه وأصدقائه عالقة  -8
: فهو يحبهم في اهللا وال يهجرهم، ويدعو لهم في ظهر الغيب، مستـشعراً قولـه تعـالى     

ٌةِإخْو ْؤِمنُونا الْمِإنَّم ) 10: الحجرات(.  
  

  :المسلم مع مجتمعه عالقة  -9
 بالعهد، بعيد عن الغيبة، متواضع، ال يسخر مـن أحـد، يحتـرم الكبيـر              صادق، موفٍ 

ويعطف على الصغير، يخالط الناس ويصبر على أذاهم، عفيف النفس، ال يظلم، سليم الصدر من               
  .)3(الغل والحسد

هذه هي صفات الشخصية المسلمة النابعة من إسالمنا العظيم، ومن أراد التعرف علـى              
، فهي أفضل وأعظم    ملة كماالً بشرياً، فليرجع إلى سيرة الحبيب محمد         الشخصية المسلمة الكا  

شخصية خُلقت على وجه األرض، فمن أراد أن يكون عظيماً فليقتدي بها، فقد مدحها رب العزة                
  .)4: القلم ( وِإنَّك لَعلى خُلٍُق عِظيٍم: قائالً 

                                                        
 ).2557(، كتاب البر والصلة واآلداب، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، حديث رقم 993صحيح مسلم، ص  )1(

 ).2625(، كتاب البر والصلة، باب الوصية بالجار، حديث رقم 1013صحيح مسلم، ص  )2(

 ومـا بعـدها،     13محمد الهاشمي، ص    . د: ظر شخصية المسلم كما يصوغها اإلسالم في الكتاب والسنة          ان )3(
 .م1993-هـ1413االتحاد اإلسالمي العالمي للمنظمات الطالبية، 
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  الفصل األول
  يعقوب دور العقيدة في بناء شخصية سيدنا 

  
  :ويشتمل على ثالثة مباحث 

دور العقيدة في ترسيخ خلق الصبر واالستعانة باهللا تعـالى عنـد            : المبحث األول   
  .سيدنا يعقوب 
  .دور العقيدة في بناء الثقة باهللا تعالى عند سيدنا يعقوب : المبحث الثاني

  .عقيدة التوكل ودورها في بناء شخصية سيدنا يعقوب : المبحث الثالث 
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  المبحث األول
  دور العقيدة في ترسيخ خلق الصبر واالستعانة باهللا تعالى عند سيدنا يعقوب 

  
  . آدابه– أنواعه – حقيقته –الصبر : المطلب األول 
  .صبر سيدنا يعقوب : المطلب الثاني 
  .االستعانة باهللا عند سيدنا يعقوب : المطلب الثالث 
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  المبحث األول
  دة في ترسيخ خلق الصبر واالستعانة باهللا تعالى عند سيدنا يعقوب دور العقي

  
  : آدابه – أنواعه – حقيقته –الصبر : المطلب األول 

  :تعريف الصبر : أوالً 
  : الصبر لغة -

: بور وصبرته صبر، يصبر، صبراً فهو صابر وصبار وصبير وص       : "ورد في لسان العرب   
تكلـف  : ، والتـصبر  )28: الكهـف  ( سك مع الَِّذين يدعون ربهم    واصِبر نَفْ : حبسته، قال تعالى    
 معناه وتواصوا بالصبر    وتَواصوا ِبالصبرِ : وقوله تعالى   ... جعل له صبراً    : الصبر، واصطبر   

فَمـآ  : ة، ومنه قوله تعـالى      اءالجر: على طاعة اهللا والصبر على الدخول في معاصيه، والصبر          
بلَى النَّارِ  َأصع مهر  شهر الصوم، وأصـل  : وشهر الصبر ..  أي ما أجرأهم على أعمال أهل النار

  .)1("الحبس وسمي الصوم صبراً لما فيه من حبس النفس عن الطعام والشراب والنكاح: الصبر 

الحليم الذي ال يعاجل العصاة     : نقيض الجزع، والصبور    : الصبر  "وفي القاموس المحيط    
  .)2("ة بل يعفو أو يؤخربالنقم

: حبس النفس عن الجـزع، وصـبرته     : الصبر  "وفي مختار الصحاح والمصباح المنير      
  .)3("الدواء المر: حملته على الصبر بوعد األجر، والصبر 

  .حبس النفس وأخذها بالشدة لكي تستقيم على أمر اهللا: فالصبر معناه لغة 
  
  :الصبر اصطالحاً  -

  .)4("لم البلوى لغير اهللا ال إلى اهللاهو ترك الشكوى من أ"
  .)5("اللسان من الشكوى وعقل المكروه على النفس حبس الصبر" :فقال اهللا رحمه القيم ابن وعرفه

  .هو التسليم التام لقضاء اهللا دون تبرم أو شكوى للناس: وبذا يتبين أن الصبر 
  

                                                        
 . وما بعدها، دار صامد، بيروت، دون طبعة أو تاريخ4/437البن منظور، : لسان العرب  )1(
 .، فصل الشين والصاد، باب الراء2/68 الفيروز أبادي، مجد الدين: القاموس المحيط )2(
 .، كتاب الصاد199أحمد الفيومي المقرئ، ص  :المنير والمصباح الصاد، باب ،354 ص للرازي، :الصحاح مختار )3(
 .، باب الصاد216نصر الدين تونسي، ص : للجرجاني، تحقيق : التعريفات  )4(
محمـد الفقـي،    : لإلمام ابن قيم الجوزيـة، تحقيـق        : عبد وإياك نستعين    مدارج السالكين بين منازل إياك ن      )5(

 .م1973-هـ1393، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 2/161
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  :حقيقة الصبر : ثانياً 
  ر؛اختلف العلماء في تعريف حقيقة الصب

خلق فاضل من أخالق النفس يمتنع به من فعـل          "بأنه  : يقول ابن القيم عن حقيقة الصبر       
  .)1("ما ال يحسن، وال يجمل، وهو قوة من قوى النفس التي بها صالح شأنها وقوام أمرها

عبارة عن ثبات باعث الدين فـي مقابلـة   "أنه : أما اإلمام الغزالي فيقول عن حقيقة الصبر    
وة فإن ثبت حتى قهره واستمر على مخالفة الشهوة فقـد نـصر حـزب اهللا، والتحـق                  باعث الشه 

  .)2("بالصابرين، وإن تخاذل وضعف حتى غلبته الشهوة ولم يصبر في دفعها التحق بأتباع الشياطين

 رحمه اهللا أنه يتحدث عن دافع الصبر وهو قوة اإليمان بـاهللا،             وواضح من تعريف الغزالي   
ثة على الصبر التي تجعل اإلنسان يحتمل كل ما يواجهه وهو يتذكر األجر العظيم              وقوة العقيدة الباع  

له إن صبر، وأن اهللا سيعوضه بأفضل مما ُأخذ منه إن احتسب ذلك من أجل اهللا، فهو يؤمن بقولـه                 
  .)10: الزمر ( ِإنَّما يوفَّى الصاِبرون َأجرهم ِبغَيِر ِحساٍب: تعالى 

وثبات باعث الدين حال تثمرها المعرفة بعـداوة        : "مام الغزالي تعريفه بقوله     ويشرح لنا اإل  
الشهوات ومضاداتها ألسباب السعادات في الدنيا واآلخرة، فإذا قوي يقينه، أعني المعرفة التي تسمى     
إيماناً، وهو اليقين بكون الشهوة عدواً قاطعاً لطريق اهللا تعالى قوي باعث الدين، وإذا قـوي ثباتـه                  

  .)3("تمت األفعال على خالف ما تتقاضاه الشهوة

وإنني أتصور أن هناك جيشين؛ جيش بقيادة اإليمان، وجيش بقيادة الشيطان، فإن قـوي              
جيش اإليمان ومن معه من الجنود كالطاعات وما شابه ذلك، انتصر على الشيطان وجنوده مـن                

فسه في طريق مرضاة اهللا وإبعادهـا       الشهوات المختلفة، عند ذلك يستطيع اإلنسان المؤمن قيادة ن        
  .عن كل ما نهي عنه، وفي هذه الحالة نسمي من اتصف بذلك بأنه اإلنسان الصابر

قوة خلقية من قوى اإلرادة، تمكن اإلنسان من ضبط نفـسه لتحمـل المتاعـب               "فالصبر  
 والمشقات واآلالم، وضبطها عن االندفاع بعوامل الضجر والجزع والـسأم والملـل، والعجلـة             

  .)4("والرعونة، والغضب والطيش، والخوف والطمع واألهواء والشهوات والغرائز
                                                        

، دار إحياء الكتب العربية، فيصل      12لإلمام ابن قيم الجوزية، تحقيق محمد إسماعيل، ص         : عدة الصابرين    )1(
 .طبعة أو تاريخعيسى البابي الحلبي، دون 

، دار الشعب، دون رقم طبعـة أو تـاريخ؛ وانظـر    9/2173لإلمام أبي حامد الغزالي، : إحياء علوم الدين    )2(
 .م1982-هـ1403، مكتبة دار البيان، 269لإلمام أحمد بن قدامة المقدسي، ص : مختصر منهاج القاصدين 

 .12/2173للغزالي، : إحياء علوم الدين  )3(
، دار القلـم، دمـشق، الطبعـة الثالثـة          2/305عبد الرحمن حنبكة الميداني،     : اإلسالمية وأسسها   األخالق   )4(

 .م1992-هـ1413
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الصبر عن كل حركة مذمومـة      : "ونرجع إلى قول الغزالي إلى أن حقيقة الصبر وكماله          
  .)1("وحركة الباطن أولى بالصبر عن ذلك، وهذا صبر دائم ال يقطعه إال الموت

ة الصبر يلمس تلك اللفتة الكريمة التي قد يغفل         والمتأمل في قول اإلمام الغزالي عن حقيق      
 وهي أنه من أهم مقتضيات الصبر اإلخالص فيـه، فالـصبر        – وقد نبهنا إليها     –عنها الكثيرون   

البد وأن يترافق مع اإلخالص سواء كان الصبر سراً في صدورنا لم يطلع عليه إال مـن يعلـم                   
  .مطلوب س ولمسوه، فاإلخالص في كلتا الحالتينأو كان الصبر علناً اطلع عليه النا السر وأخفى،

ومن كل ما سبق يتضح بأن الصبر الحقيقي هو امتالك زمام النفس وتسييرها في كل مـا                  
 أو الباطن مسترشدين وكذلك منعها عن كل ما يغضب اهللا سواء كان في الظاهر        وجل، عز اهللا يرضي

  .)14: محمد( ربِه كَمن زين لَه سوء عمِلِه واتَّبعوا َأهواءهمَأفَمن كَان علَى بينٍَة من : بقوله تعالى

فالصبر يجعل اإلنسان المؤمن يسير على بصيرة ويقين بما أمر اهللا تعالى وأنزلـه فـي                
  .)2(كتابه من الهدى والعلم وبما جبله عليه اهللا من فطرة سليمة

  

  :أنواع الصبر : ثالثاً 
  :الصبر نوعان 

  :النوع األول 
الصبر على ما يوافق الهوى من مال وصحة وعيال وكثرة أنصار، وكل ملذات الدنيا الفانية   
التي يحل للمسلم التلذذ والتمتع بها، فكل هذه األمور إن لم يقتصد فيها فإنه قد يصل إلى درجة البطر 

  .)3()7، 6: العلق(  َأن رآه استَغْنَى*لَيطْغَى الِْإنسان ِإن اكَلَّ :يقول وجل عز فاهللا االعتدال، حد ومجاوزة
  

  :النوع الثاني 
  :وهذا النوع ينقسم إلى ثالثة أقسام . الصبر على ما ال يوافق الهوى والطبع

  :الصبر على الطاعات : القسم األول 
قـل  وذلك ألن العبد يحتاج للصبر عند تأديته لما أمر اهللا به من الطاعات، وذلك ألنها قد تث              

على النفس أو البدن، بحيث يصاحب اإلنسان شيء من العجز والثقل، وكذلك قد يكون هناك مـشقة             
  .)4(من الناحية المالية كما في الحج والزكاة

                                                        
 .12/2193للغزالي، : إحياء علوم الدين  )1(
 .4/186البن كثير، : انظر تفسير القرآن العظيم  )2(
 .12/2183للغزالي، : انظر إحياء علوم الدين  )3(
؛ وانظر شرح رياض الصالحين لإلمام النووي، شـرح         24لإلمام ابن قيم الجوزية، ص       : انظر عدة الصابرين   )4(

 .، باب الصبر، مكتبة اإليمان، المنصورة، دون رقم طبعة أو تاريخ1/72الشيخ محمد بن صالح العثيمين، 
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 إلـى شـاطئ   – بـإذن اهللا  –وحتى يتحقق للمؤمن قيادة نفسه ويبحر في بحر الطاعـة           
تحلى بالصبر تمام الصبر، فيكـون      السعادة فال بد له من أن يتحلى بالصبر وليس أي صبر، بل ي            

عابداً مخلصاً هللا في عبادته، وصابراً على أداء هذه العبادة وأي طاعة هللا تعالى ال بد أن يرافقها                  
  :قبل العبادة وأثناءها وبعدها، وإليكم التفصيل : الصبر في مراحلها الثالثة 

ومـا  : ، لقوله سبحانهتعالى فهو يحتاج إلى صدق النية واإلخالص في العمل هللا   : قبل العبادة    -1
     ِديـن ذَِلـككَاةَ وْؤتُوا الزيالَةَ ووا الصِقيمينَفَاء وح ينالد لَه خِْلِصينم وا اللَّهدبعوا ِإالَّ ِليُأِمر

  .)5: البينة ( الْقَيمِة
ث يكون قلبه متعلقاً بـه  أن يتمثل المسلم أثناء عبادته أن اهللا عز وجل معه بحي      : أثناء العبادة    -2

سبحانه وتعالى غير متغافٍل وال متكاسل عن تحقيق اآلداب والسنن، فيلزم الصبر على ذلـك               
 .حتى ينتهي من عبادته

ينبغي للمسلم الصادق مع ربه أال يفشي ما فعله من عبـادة خالـصة هللا، وذلـك                 : بعد العبادة    -3
ن  بنية أن يقتدوا به في عمله الصالح، أل        ذلك الحديث يكون  بالحديث عن ذلك أمام الناس إال أن        

  إفشاء العمل قد يجعله صاحب رياء وسمعة، وبالتالي يبطل عمله ويفقـد األجـر عليـه، واهللا                 
يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ تُبِطلُواْ صدقَاِتكُم ِبالْمن واألذَى كَالَِّذي ينِفقُ مالَه ِرَئاء             : عز وجل يقول    

ِس والَ يْؤِمن ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر فَمثَلُه كَمثَِل صفْواٍن علَيِه تُراب فََأصابه واِبٌل فَتَركَه صـلْدا                النَّا
الْكَاِفِرين مِدي الْقَوهالَ ي اللّهواْ وبا كَسمٍء ملَى شَيع ونقِْدرالَّ ي ) 1()264: البقرة(.  

  

  :الصبر عن المعاصي : اني القسم الث
فالمسلم يحتاج إلى الكثير من الصبر لكي يوفق في البعد عن المعاصي واآلثام، وال يقـع         
في الزلل والعصيان، وذلك ألن الشيطان يقف لإلنسان في كل طريق حتى يمنعه مـن الطاعـة،            

  .ويزين له طريق المعصية

 الذي تعود على المعاصي يحتـاج       وهذا النوع من أكثر األنواع حاجة للصبر، واإلنسان       
أكثر من غيره للصبر، ألن نفسه ألفت المعصية وتعودت عليها، فيتظاهر عليه جندان من جنـود                

 مـع أن اهللا     )2(الشيطان وهما العادة والشهوة، ومن هذه المعاصي الغيبة والكذب والمراء وغيرها          
وينْهى عِن الْفَحشَاء والْمنكَِر    : ويقول تعالى ،  )12: الحجرات( وال يغْتَب بعضكُم بعضا   : يقول  
بد للمسلم من قوة إرادة تحمله على عدم االنجرار للمعصية سواء كانت             فال. )90: النحل( والْبغِْي

  .كبيرة أم صغيرة وال يتحقق ذلك إال عندما يشعر بأن اهللا مطلع عليه في كل حركاته وسكناته

                                                        
علـوم  ؛ وانظر إحيـاء     )271-270ص  (لإلمام أحمد بن قدامة المقدسي      : انظر مختصر منهاج القاصدين      )1(

 .12/2185للغزالي، : الدين 

 .12/2185للغزالي، : انظر إحياء علوم الدين  )2(
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  :  سببين وفائدتين للصبر عن المعصية ويذكر ابن القيم رحمه اهللا
: الحياء مـن اهللا   : والسبب الثاني . الخوف من عذاب اهللا تعالى يوم القيامة      : السبب األول   

الثبات على إيمانه، والحـذر  : والفائدتان  . أي حياء المؤمن من أن يستعين بنعم اهللا على معصيته         
  .)1(من ارتكاب ما حرمه اهللا

  

  :على البالء بر الص: القسم الثالث 
كالمصائب المتنوعة التي تصيب المسلم مثل موت األحبة، وقلة المال، والمرض وجميع            

  .)2(أنواع البالء

: ، قـال تعـالى       ألنه يحتاج إلى قوة تحمـل وإرادة       وهذا النوع من أعظم أنواع الصبر     
  َّال ِمن نعملَتَسو َأنفُِسكُمو اِلكُموِفي َأم نلَوكُواْ   لَتُبَأشْـر الَّـِذين ِمنو ِلكُمِمن قَب ُأوتُواْ الِْكتَاب ِذين

: وقـال تعـالى     . )186: آل عمـران  ( َأذًى كَِثيرا وِإن تَصِبرواْ وتَتَّقُواْ فَِإن ذَِلك ِمن عزِم اُألمورِ         
        ا ـننَقْـٍص موِع والْجالْخَوفْ و نٍء مِبشَي نَّكُملُولَنَبو   اِت وـرالثَّماألنفُـِس واِل وـوـشِِّر  َألمب

اِبِرينالص*             اِجعـونِه رِإنَّـا ِإلَيةٌ قَالُواْ ِإنَّا ِللِّه وِصيبم متْهابِإذَا َأص الَِّذين *     ِهملَـيع ُأولَــِئك 
ونتَدهالْم مه ُأولَـِئكةٌ ومحرو ِهمبن راتٌ ملَوص )157-155 : البقرة(.  

واصِبر وما صـبرك ِإالَّ ِباللّـِه والَ   :  بالصبر قائالً له   وقد أمر اهللا تعالى نبيه محمد       
ونكُرما يمٍق ميِفي ض الَ تَكو ِهملَيع نزتَح ) 127: النحل(.  

ل مع الناس يحتاج يستطيع تبليغ رسالته على أتم وجه، فالتعام    حتى بالصبر  للرسول واألمر
  . بهذه الرسالة أن يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الهداية والرشاديريد   فهو  الشديد،  الصبر  إلى

مـا  " يرغبنا في األجر والثواب عند أقل القليل من المصائب وذلك في حديثـه                والنبي
اكها إال كفر يصيب المسلم من نصب وال وصب وال هم وال حزن وال أذى وال غم، حتى الشوكة يش           

  .)3("اهللا بها من خطاياه

كذلك يبشر من فقد شخصاً عزيزاً عليه ثم صبر على فراقه واحتسبه عند اهللا بأن له الجنـة     
ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من : يقول اهللا تعالى   : " عن ربه    وذلك في حديثه    

  .)4("أهل الدنيا ثم احتسبه إال الجنة

اديث التي ترغب في الصبر وتحث عليه كثيرة جداً، نسأل اهللا العفو والعافية             واآليات واألح 
  .في ديننا ودنيانا

                                                        
 .2/164البن قيم الجوزية، : انظر مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  )1(
 .12/187للغزالي، : انظر إحياء علوم الدين  )2(
 ).5640(في كفارة المرض، حديث رقم ، كتاب المرضى، باب ما جاء 3/1153صحيح البخاري،  )3(
 ).6424(، حديث رقم )العمل الذي يبغى به وجه اهللا تعالى(، كتاب الرقاق، باب 4/1284صحيح البخاري،  )4(
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  :آداب الصبر : رابعاً 
   :)1(أن يصبر بمجرد وقوع المصيبة أي في أولها) 1

فال يسخط وال يتذمر بل يسلِّم األمر هللا سبحانه وتعالى، وهذا من صميم اإليمان بالقضاء               
  .)2(]الصبر عند الصدمة األولى : [الرسول والقدر، لقول 

إذا وقع الثبات أول شيء يهجم علـى  : والمعنى "وفي فتح الباري شرح صحيح البخاري      
القلب من مقتضيات الجزع، فذلك هو الصبر الكامل الذي يترتب عليه األجر، وأصـل الـصدم                

  .ضرب الشيء الصلب بمثله، فاستعير للمصيبة الواردة على القلب

المعنى أن الصبر الذي يحمد عليه صاحبه ما كان عند مفاجـأة المـصيبة،              :  الخطابي   قال
  )4(.)3(بخالف ما بعد ذلك فإنه على األيام يسلو

فاألجر الكبير يكون لمن يصبر منذ اللحظة األولى لوقوع المصيبة وذلك لـشدة إيالمهـا     
سان هو أن يصبر أول ما تـصيبه        الصبر الذي يثاب عليه اإلن    : "للنفس، يقول الشيخ ابن عثيمين      

  .)5("المصيبة هذا هو الصبر
  

  ) :6"(االسترجاع عند حدوث المصيبة) "2
، وذلك لثناء اهللا عـز      "إنا هللا وإنا إليه راجعون    "وذلك بأن يقول المسلم إذا ابتلي بأي بالء         

الَّـِذين  : وجل في كتابه العزيز على من يسترجع عند نزول البالء أو المصيبة به، قال تعـالى     
  اِجعونِه رِإنَّـا ِإلَيةٌ قَالُواْ ِإنَّا ِللِّه وِصيبم متْهابِإذَا َأص*     ِهـمبـن راتٌ مـلَوص ِهملَـيع ُأولَـِئك 

ونتَدهالْم مه ُأولَـِئكةٌ ومحرو ) 157-156: البقرة(.  

الَِّذين ِإذَا َأصابتْهم مِصيبةٌ قَالُواْ ِإنَّـا       : يقول ابن كثير رحمه اهللا في تفسيره لقوله تعالى        
   اِجعونِه رِإنَّـا ِإلَيِللِّه و   تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم، وعلموا أنهم ملك هللا يتصرف في           : " أي

عبيده ما يشاء، وعلموا أنه ال يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة، فأحدث لهم ذلك اعترافهم بـأنهم         
: نهم إليه راجعون في الدار اآلخرة، ولهذا أخبرهم عمـا أعطـاهم علـى ذلـك فقـال        عبيده وأ 

                                                        
 .272ألحمد بن قدامة المقدسي، ص : انظر مختصر منهاج القاصدين  )1(
 ).926(قم ، حديث ر331صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب في عيادة المريض، ص  )2(
 .172صبرت، المصباح المنير، ص : سلوت  )3(
، كتاب الجنائز، باب زيـارة      3/184لإلمام أحمد بن حجر العسقالني،      : فتح الباري بشرح صحيح البخاري      ) 4(

 .م2003-هـ1424القبور، مكتبة الصفا، الطبعة األولى، 
 .1/100لح العثيمين، محمد بن صا: شرح رياض الصالحين لإلمام يحيى بن شرف النووي  )5(

 .272للشيخ أحمد بن قدامة المقدسي، ص : انظر مختصر منهاج القاصدين  )6(
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  لَوص ِهملَيع ُأولَـِئك  ِهمبن رةٌ اتٌ ممحرو  فهذان العدالن   ونتَدهالْم مه ُأولَـِئكالعالوة  فهذه" و
  .)1(" ثوابهم وزيدوا أيضاًوهي ما توضع بين العدلين وهي زيادة في الحمل فكذلك هؤالء ُأعطوا

وأيضاً من الخير الذي يعم اإلنسان المؤمن الذي يسترجع أن اهللا يعطيه أفضل مما ُأخذ منه                
:  يقـول   سمعت رسول اهللا  : عن أم سلمة أنها قالت      الذي ورد   ويوضح ذلك ما جاء في الحديث       

اللهـم أجرنـي فـي      ) راجعونإنا هللا وإنا إليه     : (ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره اهللا          [
أي : فلما مات أبو سلمة قلت      : مصيبتي واخلف لي خيراً منها، إال أخلف اهللا له خيراً منها قالت             

 ثم إني قلتها، فـأخلف اهللا لـي        المسلمين خير من أبي سلمة ؟ أول بيت هاجر إلى رسول اهللا             
  .)[)2رسول اهللا 

شهداء يصبرن ويحتسبن أبناءهن عنـد اهللا   نرى أمهات ال– في فلسطين    –والحمد هللا أننا    
  .ويقلن هذا الدعاء حتى يخلفهن اهللا خيراً في الدنيا واآلخرة

  

   :)3("سكون الجوارح واللسان) "3
أي أنه يرتاح قلبه وتهدأ نفسه وبالتالي تسكن جوارحه ولسانه وال تنطق إال بما يرضي اهللا                

يجة التسليم المطلق لقدر اهللا تعالى واإليمان بقولـه     من الحمد والثناء عليه سبحانه وهذا كله يكون نت        
  .)51 :التوبة( قُل لَّن يِصيبنَا ِإالَّ ما كَتَب اللّه لَنَا هو موالَنَا وعلَى اللِّه فَلْيتَوكَِّل الْمْؤِمنُون: سبحانه

 أي نحـن    كَتَب اللّه لَنَـا   قُل لَّن يِصيبنَا ِإالَّ ما      : يقول ابن كثير في تفسيره لهذه اآلية        
 أي ونحـن    وعلَى اللِّه فَلْيتَوكَِّل الْمْؤِمنُون   أي سيدنا وملجؤنا    " هو موالَنَا تحت مشيئته وقدره    

  .)4("متوكلون عليه وهو حسبنا ونعم الوكيل

أي ما قدره وأجراه في  قُل لَّن يِصيبنَا ِإالَّ ما كَتَب اللّه لَنَا     :  في تفسيره    )5(ويقول السعدي 
أي متولي أمورنا الدينية والدنيوية فعلينا الرضا بأقداره، وليس فـي           : هو موالَنَا اللوح المحفوظ   

 أي ليعتمـدوا عليـه فـي جلـب          فَلْيتَوكَِّل الْمْؤِمنُون  وحده وعلَى اللّهِ أيدينا من األمر شيء     
                                                        

 .198-1/197البن كثير، : تفسير القرآن العظيم  )1(

 ).918(، حديث رقم 329، ص )ما يقال عند المصيبة(كتاب الجنائز، باب : صحيح مسلم  )2(

 .272ة المقدسي، ص ألحمد بن قدام: مختصر منهاج القاصدين  )3(

 .2/362البن كثير، : تفسير القرآن العظيم  )4(

م، وهو مفسر مـن  1890-هـ1307هو عبد الرحمن بن ناصر السعدي التميمي، ولد سنة  : الشيخ السعدي    )5(
هـ، وله 1358، وهو من أهل نجد، أول من أنشأ مكتبة بالقصيم سنة      )بالقصيم(علماء الحنابلة، ولد في عنيزة      

طريق "، و "القواعد الحسان في تفسير القرآن    "، و "تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن     "الثين كتاباً، منها    نحو ث 
 ).3/340للزركلي، : انظر األعالم . (م1956-هـ1376، توفي "الوصول إلى العلم المأمول من األصول
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في تحصيل مطلوبهم، فال خاب من توكل عليه، وأما من          مصالحهم، ودفع المضار عنهم، ويثقوا به       
  .)1("توكل على غيره فإنه مخذول غير مدرك لما أمل

ليه مصابه،  واإلنسان المؤمن عندما يتذكر األجر العظيم الذي أعده اهللا له، فإن ذلك يهون ع             
فهو يدرك بـذلك     )10: الزمر  ( ساٍبِإنَّما يوفَّى الصاِبرون َأجرهم ِبغَيِر حِ     : فهو يتذكر قوله تعالى   

 الحسنة بعشرة أمثالها إلى سـبعمائة  ؛فاألعمال الصالحة مضاعفة"أن أجره ال يستطيع أن يعده أحد،    
ضعف إلى أضعاف كثيرة، أما الصبر فإن مضاعفته تأتي بغير حساب من عند اهللا عز وجل وهـذا           

 هذا األجر ألنه لم يقابل بعدد بل هو أمر          يدلل على أن أجره عظيم وأن اإلنسان ال يمكن أن يتصور          
  .)2("معلوم عند اهللا وال حساب

فهـذا   )28: الرعد ( سالَم علَيكُم ِبما صبرتُم فَِنعم عقْبى الداِر: وهو يؤمن بقوله تعالى    
 ني في حصن حصين من التذمر والشكوى لغيره من البشر الذ–اهللابإذن  –مما يجعله يستبشر فيصبح     

  .ال يملكون لإلنسان أدنى نفع أو أقل ضرر إال بمشيئته سبحانه فلله األمر من قبل ومن بعد
  

   :)3(صبر سيدنا يعقوب: المطلب الثاني 
 رؤياه وهـي     عندما رأى يوسف     تبدأ األحداث الجسيمة في حياة سيدنا يعقوب        

اَل يوسفُ ِلَأِبيِه يا َأبـِت ِإنِّـي        ِإذْ قَ : سجود الشمس والقمر له في منامه، وذلك في قوله تعالى           
اِجِدينِلي س متُهَأير رالْقَمو سالشَّما وكَبكَو شَرع دتُ َأحَأير ) 4: يوسف(.  

                                                        
عدي، دار الفكـر، الطبعـة األولـى،        للشيخ عبد الرحمن الس   : تفسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان         )1(

 .م2002-هـ1423

 .1/76للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، : شرح رياض الصالحين  )2(

  : في ثالثة محاور رئيسية لقد تحدث القرآن الكريم عن سيدنا يعقوب  )3(
مـةٌ فَـضِحكَتْ فَبـشَّرنَاها    وامرَأتُه قَآِئ: وهو بشارة المالئكة بوالدته وذلك في قوله تعالى : المحور األول     

قُوبعقَ يحاء ِإسرِمن وقَ وح71: هود (" ِبِإس(.  
  .، والتي ورد ذكرها في سورة يوسف في قصة ابنه يوسف األحداث التي عاشها : المحور الثاني   
: ذلك في قولـه تعـالى       وصيته ألبنائه عند وفاته بالثبات على دين التوحيد وهو اإلسالم، و          : المحور الثالث     
 ونِلمسَأنتُم مَإالَّ و وتُنفَالَ تَم ينالد طَفَى لَكُماص اللّه ِإن ِنيا بي قُوبعيِنيِه وب اِهيمرا ِإبى ِبهصوو* كُنتُم َأم 

         وندبا تَعِنيِه متُ ِإذْ قَاَل ِلبوالْم قُوبعي رضاء ِإذْ حدشُه   اِهيمـرِإب اِئـكآب ِإلَـهو كِإلَـه دبِدي قَالُواْ نَععِمن ب 
ونِلمسم لَه ننَحا واِحدا وقَ ِإلَـهحِإساِعيَل ومِإس133-132: البقرة (" و(.  

  . ذُكر في القرآن باسمين وهما يعقوب وإسرائيل، وهما اسمان أعجميانوسيدنا يعقوب   
  .، دار الكتاب اللبناني32األنبياء في القرآن الكريم المختارة من مجمع البيان الحديث، ص قصص : انظر   
، مجلة فلسطين   52وانظر كواشف قرآنية للغوامض اليهودية، حقيقة دين إبراهيم ويعقوب عليهما السالم، ص               

، مجلة  331اوي، ص   للمستشار محمد عزت الطهط   : ومن وصايا األنبياء    . م1994) سبتمبر(المسلمة، أيلول   
 .م، السنة التاسعة والستون1996-هـ1417األزهر، ربيع األول 
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ما يراه النائم في نومه من األشياء ولكن غلبت الرؤيـا  "هي : وتعريف الرؤيا والحلم لغة   
  .)1("ب الحلْم على ما يراه من الشر والقبيحعلى ما يراه من الخير والشيء الحسن وغل

وهذا التعريف صحيح إلى حد ما وذلك ألن هناك من الرؤى ما تكون محِزنَة ومنها مـا                 
  .تحمل في طياتها الخير

  :اختلف العلماء في تعريفها : والرؤيا اصطالحاً 
ا أكثر ما تكون الرؤيـا  هي إدراك في أجزاء لم تحلها آفة، كالنوم المستغرق وغيره، ولهذ   : "فقيل  

في آخر الليل لقلة غلبة النوم، فيخلق اهللا للرائي علماً ناشئاً، ويخلق له الذي يراه على مـا يـراه                  
  .)2("ليصح اإلدراك

إن هللا ملكاً يعرض المرئيات على المحل المدرك من النائم فيمثل له صوراً محـسوسة،               : "وقيل  
في الوجود، وتارة تكون لمعاني معقولة غير محـسوسة،  فتارة تكون الصور أمثلة موافقة لما يقع   

  .)3( .."وفي الحالتين تكون مبشرة أو منذرة 
  .)4("إنها أوهام وخواطر واعتقادات: "وقيل 
  .)5("هي إدراك حقيقة: "وقيل 
: الرؤيا المضافة إلى اهللا هي التي يكون تأويلها مطابقاً لما في اللوح المحفـوظ، والحلـم         : وقيل  

  .)6(رة عن األضغاث المضافة إلى الشيطانهو عبا
  .)7("أنها حالة شريفة جعلها اهللا للخلق بشرى: "وقال ابن العربي 

. وهذا الرأي ال يوافق القـرآن والـسنة       . )8(ومن الناس من أنكر الرؤيا بالكلية كالمعتزلة      
 موافقاً لهـا    ، فما كان  وباقي التعريفات ال نستطيع الحكم عليها إال من خالل أحاديث الرسول            

  .فهو صحيح وإال فال

                                                        
 .12/45البن منظور، : لسان العرب  )1(
 .9/125للقرطبي، : الجامع ألحكام القرآن  )2(
 .9/125للقرطبي، : الجامع ألحكام القرآن ) 3(

، تحقيق علـي البجـاوي، دار   3/1073ربي،  ألبي بكر محمد بن عبد اهللا المعروف بابن الع        : أحكام القرآن    )4(
 .الفكر، دون طبعة أو تاريخ

 .3/1073المصدر السابق، ) 3(

 .9/125للقرطبي، : انظر الجامع ألحكام القرآن ) 6(

 .3/1073البن العربي، : أحكام القرآن ) 7(

 .3/1073انظر المصدر السابق، ) 8(
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 في منامه هي أول ما بدئ به مـن الـوحي          فالرؤيا الصادقة التي كان يراها الرسول       
 من الـوحي الرؤيـا      أول ما بدئ به رسول اهللا       : فقد ورد عن عائشة رضي اهللا عنها قالت         [

  .)1(..]الصادقة في النوم فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح 

ا ما يختص به األنبياء وهو دليل على أن من الغيب ما يجعله اهللا عن طريـق الـرؤى      وهذ
:  وذلك في قوله تعـالى   بأنه يذبح ابنه إسماعيل ومثال ذلك من القرآن رؤيا سيدنا إبراهيم   

            حنَاِم َأنِّي َأذْبى ِفي الْمِإنِّي َأر نَيا بقَاَل ي يعالس هعلَغَ ما بـْل         فَلَمِت افْعا َأبى قَاَل ياذَا تَرم فَانظُر ك
    اِبِرينالص ِمن ِني ِإن شَاء اللَّهتَِجدس را تُْؤمِبيِن *مِللْج تَلَّها ولَما َأسفَلَم *  اِهيمـرا ِإبي َأن نَاهينَادو* 

  .)105-102: الصافات ( ينقَد صدقْتَ الرْؤيا ِإنَّا كَذَِلك نَجِزي الْمحِسِن

إن : قال رسول اهللا  : عن أبي هريرة رضي اهللا عنه، قال      [أما ما يخص المؤمنين فقد ورد       
  .)2(]رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة

الرؤيا  : قال رسول اهللا    : عن ابن عمر رضي اهللا عنه قال        [وفي رواية أخرى فقد ورد      
  .)3(]ن جزءاً من النبوةالصالحة جزء من سبعي

ورؤيا المـسلم   : [وفي رواية أخرى وردت عن أبي هريرة رضي اهللا عنه عن النبي             
  .)4(..]جزء من خمس وأربعين جزءاً من النبوة 

لم يبق من النبـوة     : " يقول   سمعت رسول اهللا    : وعن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال        [
  .)5("]الرؤيا الصالحة"قال : وما المبشرات : قالوا " إال المبشرات

ومن هذه األحاديث نفهم أن الرؤيا جزء من النبوة وأن من الرؤى ما هو حق يطلع بهـا                  
  .اهللا المؤمن على ما سيكون من خير أو شر

الصحيح منهـا حـديث     "وعن اختالف الروايات في نسبة النبوة يقول اإلمام القرطبي بأن           
  .)6("عينالستة واألربعين ويتلوه في الصحة حديث السب

                                                        
 من الوحي الرؤيا الـصالحة،       ما بدئ به رسول اهللا       ، كتاب التعبير، باب أول    4/1384صحيح البخاري،   ) 1(

 ).6982(حديث رقم 
  ).2263(، كتاب الرؤيا، دون اسم باب، حديث رقم 893صحيح مسلم، ص ) 2(
 ).2265(، كتاب الرؤيا، دون اسم باب، حديث رقم 893صحيح مسلم، ص ) 3(
 ).2263(، كتاب الرؤيا، دون اسم باب، حديث رقم 893صحيح مسلم، ص ) 4(
 ).6990(، كتاب التعبير، باب المبشرات، حديث رقم 4/1385صحيح البخاري، ) 5(
 .9/122للقرطبي، : الجامع ألحكام القرآن ) 6(
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واألكثـر  : "ويوافقه أبو عبد اهللا المازري في تصحيحه لحديث الستة واألربعـين فيقـول              
  ).من ستة وأربعين(واألصح عند أهل الحديث 

والصواب أن يقال إن عامة هذه األحاديث أو أكثرها صحاح، ولكل حـديث             : قال الطبري   
  .)1("منها مخرج معقول

االختالف في هذا الباب فـي  "ن إ: ا اإلشكال فهو يقول  عمر ابن عبد البر يحل لن  يوقول أب 
 ألنه يحتمل أن تكـون الرؤيـا   – واهللا أعلم –عدد أجزاء الرؤيا ليس عندي اختالف متضاد متدافع         

الصالحة من بعض من يراها على حسب ما يكون من صدق الحديث، وأداء األمانة والدين المتـين،    
فيما وصفنا تكون الرؤيا منهم على األجزاء المختلفة العدد         وحسن اليقين، وعلى قدر اختالف الناس       

فمن خلصت نيته في عبادة ربه وصدق حديثه، كانت رؤياه أصدق وإلى النبـوة أقـرب، كمـا أن                   
  .)2("ولَقَد فَضلْنَا بعض النَِّبيين علَى بعٍض: األنبياء يتفاضلون، قال اهللا تعالى 

تتفاوت درجاتها بتفاوت درجة الصدق في طاعـة اإلنـسان          إذن قرب الرؤيا من النبوة      
  .المؤمن وحبه هللا ورسوله، ومتانة عقيدته

فرؤيـاهم كلهـا   : درجـة األنبيـاء     : وعلى ذلك فالناس في رؤياهم على ثالثة درجات         
فاألغلب على رؤياهم الصدق، وما عداهم من الناس يقع في رؤياهم           : صادقة، ودرجة الصالحين    

  :اث، والقسم الثالث ينقسم إلى ثالثة أقسام الصدق واألضغ
  .وغالب حالهم االستواء ما بين الصدق واألضغاث: المستورون  -1
 .وهؤالء تكون األضغاث هي غالب رؤياهم وقيل فيها الصدق: الفسقة  -2

  .ويندر في رؤياهم الصدق: الكفار  -3

اس قليلي أعمـال  وهذا التقسيم حسب عمل الخير الذي يفعله اإلنسان، ولما كان هؤالء الن      
الخير، كانت الرؤيا الصادقة في حياتهم قليلة، وربما تكون نادرة أو تنعدم في كثير من األحيـان                 

إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكـذب وأصـدقكم رؤيـا      : [ويؤيد ذلك حديث الرسول     
فرؤيـا  :  ثالثـة  أصدقكم حديثاً، ورؤيا المسلم جزء من خمس وأربعين جزءاً من النبوة، والرؤيا      

الصالحة بشرى من اهللا، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا ممن يحدث المرء نفسه، فـإن رأى                
  )4(.)3(..]أحدكم ما يكره، فليقم فليصل، وال يحدث بها الناس 

                                                        
 .123-9/122للقرطبي، : الجامع ألحكام القرآن )1(
 .9/123، السابقالمصدر  )2(
 ).2263(، كتاب الرؤيا، بدون اسم باب، حديث رقم 892صحيح مسلم، ص ) 3(

لإلمام أحمد بن حجر العسقالني، كتـاب التعبيـر، بـاب رؤيـا     : انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري   ) 4(
 .12/441الصالحين، 
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 فكأنه يرشدنا إلى الصدق في الحديث ويقرن الرؤيـا     وهذه لفتة طيبة من حبيبنا محمد       
  .ق صاحبهاالصالحة، الصادقة، بصد

وهناك سؤال قد يطرح، كيف تكون الرؤيا الصادقة من النبوة في حال كـون صـاحب                
  الرؤيا كافر كرؤيا الملك الذي رأى سبع بقرات، ورؤيا الفتيين في السجن؟

الكافر والفـاجر والفاسـق والكـاذب وإن        : "يجيب القرطبي رحمه اهللا على ذلك بقوله        
ون من الوحي وال من النبوة، إذ ليس كل من صدق فـي  صدقت رؤياهم في بعض األوقات ال تك      

  .)1("حديث عن غيب يكون خبره ذلك نبوة

 فـإن ذلـك   – وهذا ما يندر حدوثه -وما أميل إليه وأرجحه وهو وإن صدقت رؤيا الكافر          
يكون لحكمة يعلمها اهللا ويكون فيه الخير لغيرهم من المؤمنين، فمثالً رؤيـا الملـك التـي رآهـا                   

 يعلم تأويـل   من السجن حيث كان  السجن كانت سبباً في خروج يوسف         في ويوسف
  .)6: يوسف ( وكَذَِلك يجتَِبيك ربك ويعلِّمك ِمن تَْأِويِل اَألحاِديِث: قال تعالى . الرؤى

فَِإن كَذَّبوك  : ورؤيا الكافر تكون من باب الرحمة من اهللا لعباده بصفة عامة لقوله تعالى            
  .)47األنعام ( فَقُل ربكُم ذُو رحمٍة واِسعٍة

 ؟ قـال  وإن قيل كيف تكون الرؤيا جزءاً من النبوة مع أن النبوة انقطعت بموت النبي        
  .)2(معناه أن الرؤيا تأتي على موافقة النبوة ال إنها جزء باٍق من النبوة: الخطابي 

أجزاء النبوة، وإن وقعت من غير النبي       إن وقعت الرؤيا من النبي فهي جزء من         : وقيل  
  .)3(تكون جزءاً من النبوة على سبيل المجاز

  .)4(إنها جزء من علم النبوة، ألن النبوة وإن كانت قد انقطعت فإن علمها موجود: وقيل 

كون النبوة تكون بالخبر الصادق من اهللا، والرؤيا خبـر صـادق، فقـد            : قال ابن بطال    
  .)5(لصادق من اهللاتشابهتا من حيث الخبر ا

                                                        
 .9/125للقرطبي، : تفسير الجامع ألحكام القرآن  )1(

 .12/442، )بتصرف بسيط(لإلمام أحمد بن حجر العسقالني : فتح الباري بشرح صحيح البخاري  )2(

 .12/442 السابق، المصدر )3(

 .12/442المصدر نفسه،  )4(

 .12/442المصدر نفسه،  )5(
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 قرن الرؤيا الصالحة بصدق صاحبها      وهذا ما أميل إليه وأرجحه، وذلك ألن الرسول         
 قبل البعثة وبعدها، وصاحب الرؤيـا الـصادقة ال          وهذه الصفة كانت مما يميز رسولنا محمد        

 ، تصدق رؤياه إال بصدقه وبالتالي اشتراكه في صفة أساسية من صفات األنبياء علـيهم الـسالم        
 سمي بالصديق، فهو صادق الرؤيا لشدة صدقه مع ربه منـذ صـغره، فقـد     وسيدنا يوسف   

تربى في بيت النبوة على كل الخصال الحسنة، وعلى رأس هذه الخصال والسجايا صفة الـصدق     
التي رفعته في الدنيا، فعندما رأى منه والده ذلك أحبه حباً شديداً وتعلق قلبه به، قال تعالى علـى              

ِإذْ قَالُواْ لَيوسفُ وَأخُوه َأحب ِإلَى َأِبينَا ِمنَّا ونَحن عصبةٌ ِإن َأبانَـا لَِفـي               : إخوة يوسف   لسان  
 وألحوا على أبـيهم بـأن   ، ومن هنا بدأوا يفكرون في قتل يوسف   )8: يوسف  ( ضالٍَل مِبينٍ 

معهم، حتـى وافـق    ويرتع يلعب وفس يأخذوه معهم، وكان من ضمن حيلهم أن قالوا لوالدهم بأنه   
قَـاَل   : على أن يأخذوه معهم، بالرغم من خوفه عليه، قال تعالى على لسان سيدنا يعقوب               

             غَاِفلُون نْهع َأنتُمو الذِّْئب ْأكُلَهَأخَافُ َأن يواْ ِبِه وبنُِني َأن تَذْهزحِإنِّي لَي*      الـذِّْئب َأكَلَه قَالُواْ لَِئن 
وونةٌ ِإنَّا ِإذًا لَّخَاِسربصع ننَح )14-13: يوسف(.  

يشق علي مفارقته مدة ذهـابكم      : " قال   يقول ابن كثير في تفسيره بأن سيدنا يعقوب         
به إلى أن يرجع وذلك لفرط محبته له، لما يتوسم فيه من الخير العظيم وشمائل النبـوة والكمـال    

  .)1("–المه عليه  صلوات اهللا وس–في الخَلق والخُلق 

وشاء اهللا عز وجل أن يفعل أخوة يوسف ما فعلوه فيه من إلقائه في البئر، فمـاذا كـان                   
 عندما جاءوا يخبرونه الخبر؟، لقد قال قولته المشهورة على مر الزمن            موقف سيدنا يعقوب    

        َتسالْم اللّهِميٌل وج ربا فَصرَأم كُمَأنفُس لَتْ لَكُموْل سب   ا تَِصفُونلَى مع انع )   أي  ")18: يوسـف
زينت وسهلت لكم أنفسكم السيئة أمراً منكراً غير ما تذكرون، فسأصبر صبراً جميالً على األمـر        

  .)2("الذي اتفقتم عليه وأستعين باهللا حتى يفرج كربي

هم اهللا ونفس العبارة رددها عندما افتقد ابنيه اآلخرين، ولكن كان يحدوه األمل في أن يرد             
فَصبر جِميٌل عسى اللّه َأن يْأِتيِني ِبِهم :        عليه جميعاً، قال تعالى حكاية عن سيدنا يعقوب         

ِكيمالْح ِليمالْع وه ا ِإنَّهِميعج ) 83: يوسف(.  

ه، فما هـو تعريـف الـصبر      ءالتزم الصبر الجميل عندما افتقد أبنا      يعقوب   إذن سيدنا 
منه ما  : ن  ايدل على أن الصبر قسم    ) فصبر جميل : (قوله تعالى   ": رحمه اهللا  الرازي   الجميل؟ يقول 

                                                        
 .2/118اختصره أحمد بن أحمد، محمد بن عبد الحليم، : مختصر تفسير ابن كثير  )1(

 .12/555للزحيلي، : التفسير المنير  )2(



 -51-

هو أن يعرف أن منزل ذلك البالء هـو  : قد يكون جميالً، وما قد يكون غير جميل، فالصبر الجميل     
اهللا تعالى، ثم يعلم أن اهللا سبحانه مالك الملك وال اعتراض على المالك في أن يتصرف فـي ملـك               

أنه يعلـم أن  : والوجه الثاني  .  فيصير استغراق قلبه في هذا المقام مانعاً له من إظهار الشكاية           نفسه
منزل هذا البالء حكيم ال يجهل، وعالم ال يغفل، عليم ال ينسى، رحيم ال يطغى، وإذا كان كذلك فكل                   

جل الرضـى  أما إذا كان الصبر ال أل... ما صدر عنه حكمة وصواباً، فعند ذلك يسكت وال يعترض      
 بل كان لسائر األغراض، فذلك الصبر ال يكون جميالً، والضابط فـي جميـع             سبحانهبقضاء الحق   

  .)1 (.."كان حسناً وإال فالاألفعال واألقوال واالعتقادات أن كل ما كان لطلب عبودية اهللا تعالى 

ذي فيه  فاإلمام الرازي يقسم الصبر إلى صبر جميل، وصبر غير جميل، والصبر الجميل ال            
 والصبر ،اعتقاد العبد بأنه عبد هللا راٍض بقدر اهللا مهما كان وبالتالي ال يظهر الشكوى للعبيد من مثله

  .غير الجميل ما كان صاحبه لديه خلل في عبوديته هللا، وبالتالي يكون غير راٍض بقضاء اهللا وقدره

، وبنفس  )2("ال شكوى صبر ب : "وقد عرف اإلمام ابن تيمية رحمه اهللا الصبر الجميل بأنه           
  .)3("الصبر الجميل هو الذي ال شكوى معه: "المعنى عرفه تلميذه ابن القيم فقال 

وقد يشكو اإلنسان ما به من ضر إلى اهللا سبحانه وتعالى وهذا ال ينافي أن كون اإلنسان                 
ي وحزِني  ِإنَّما َأشْكُو بثِّ   صبر صبراً جميالً فقد ذكر اهللا عز وجل حكاية عن سيدنا يعقوب             

، فاهللا عز وجل هو الذي يبتلي اإلنسان وهو القادر على أن يصبره علـى   )86: يوسف  ( ِإلَى اللّهِ 
بلواه، ويخفف عنه أثر تلك البلوى، بحيث يشعر بالرضى بحكم اهللا ومشيئته، وتقـديره لـه هـذا     

وَأيوب ِإذْ نَادى    :  عندما أصابه البالء، قال تعالى     األمر، ومما يؤكد ذلك قول سيدنا أيوب        
        اِحِمينالر محَأنتَ َأرو رالض ِنيسَأنِّي م هبر*     لَـهَأه نَاهآتَيو را ِبِه ِمن ضفَكَشَفْنَا م نَا لَهبتَجفَاس 

      اِبِدينى ِللْعِذكْرِعنِدنَا و نةً ممحر مهعم مِمثْلَهو )  فأيوب )84-83: األنبياء ،      شكا ما به مـن 
ضر إلى اهللا عز وجل القادر على رفع هذا الضر، وهو يؤمن إيماناً قاطعاً بأن اهللا عز وجل هـو   
أرحم الراحمين بعباده وهو يختبرهم بهذا البالء ليرى مدى صبرهم، وهذا الـذي فعلـه سـيدنا                 

  . ال يتنافى مع الصبر الجميلأيوب

ع من الطائف وقد أدميت قدماه، فقد توجه إلـى اهللا           عندما رج   وكذلك نرى سيدنا محمد   
اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا أرحـم الـراحمين،   "بهذا الدعاء  

أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن                 

                                                        
 .، دار الكتب العلمية، طهران17/104لإلمام الفخر الرازي، : التفسير الكبير  )1(
 .، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان5/136لإلمام ابن تيمية، : التفسير الكبير  )2(
 .45لإلمام ابن قيم الجوزية، ص : عدة الصابرين  )3(
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افيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت لـه           لم يكن بك علي غضب فال أبالي، ولكن ع        
 وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى                 ،الظلمات

  .)1("حتى ترضى، وال حول وال قوة إال بك

نالحظ هنا أن الحبيب المصطفى عليه أفضل الصالة وأتم التسليم شكا إلى اهللا ما حل بـه   
 لم يصبر صبراً جميالً؟ كال، بل الـذي فعلـه   ء فهل يستطيع أحد أن يقول إن الرسول         من بال 

نبينا هو الواجب على كل مسلم أن يفعله في كل موقف تشتد به المحنة، أو تنـزل بـه كارثـة،                     
وحده هـو القـادر علـى التثبيـت         فإيمان المسلم بقدرة اهللا عز وجل وعظمته وعلى أنه سبحانه           

 وقضائه الذي كتبه له في اللوح المحفـوظ،         عز وجل هو الذي يجعله يسلم بقدر اهللا       والتطمين لقلبه   
، )82: يـس ( ِإنَّما َأمره ِإذَا َأراد شَيًئا َأن يقُوَل لَه كُن فَيكُـون          : اهللا تعالى يقول في كتابه العزيز     ف

  :ويقسم ابن القيم رحمه اهللا القضاء والقدر إلى أربع مراتب 
  :علم الرب سبحانه باألشياء قبل كونها : رتبة األولى الم

: ، وقوله تعالى    )30: البقرة  ( ِإنِّي َأعلَم ما الَ تَعلَمون    : قوله تعالى   : والدليل على ذلك    
               لَّكُم شَر وهًئا وواْ شَيى َأن تُِحبسعو لَّكُم رخَي وهًئا وواْ شَيهى َأن تَكْرسعالَ    و َأنتُمو لَمعي اللّهو

ونلَمتَع ) 2()216: البقرة(.  

يبين سبحانه أن ما أمرهم به يعلم ما فيه من المصلحة والمنفعة            : "ويفسر هذه اآلية بقوله     
لهم التي اقتضت أن يختاره ويأمرهم به، وهم قد يكرهونه إما لعدم العلم وإما لنفور الطبع، فهـذا            

. أمره مما ال يعلمونه، وذلك علمه بما في اختياره من خلقه بما ال يعلمونـه              علمه بما في عواقب     
فهذه اآلية تضمنت الحض على التزام أمر اهللا وإن شق على النفوس، وعلى الرضا بقضائه وإن                

  .)3("كرهته النفوس
  

  :كتابته لألشياء قبل كونها : المرتبة الثانية 
لق اهللا الخلق كتب في كتابه وهـو يكتـب          لما خ  : [قول الرسول   : والدليل على ذلك    

  .)4(] إن رحمتي تغلب غضبي–على نفسه وهو وضع عنده على العرش 
  

                                                        
 .1/420البن هشام، : السيرة النبوية  )1(
 بعدها، الطبعة    وما 1/91البن قيم الجوزية،    : انظر شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل           )2(

 .م1995-هـ1415الثانية، مكتبة السوادي للتوزيع، 

 .1/101البن القيم، : شفاء العليل  )3(

، )28: آل عمـران    ( ويحذِّركُم اللّه نَفْسه  : ، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى       4/1461صحيح البخاري،    )4(
 ).7404(حديث رقم 
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  :مشيئته تعالى لألشياء : المرتبة الثالثة 
وقولـه  . )40: آل عمـران  ( كَذَِلك اللّه يفْعُل ما يشَاء  : قوله تعالى   : والدليل على ذلك    

  .)102: الصافات ( شَاء اللَّه ِمن الصاِبِرينستَِجدِني ِإن : تعالى 
  

  :خلقه لألشياء : المرتبة الرابعة 
  .)62: الزمر( وِكيٌل اللَّه خَاِلقُ كُلِّ شَيٍء وهو علَى كُلِّ شَيٍء :تعالى قوله: ذلك على والدليل

بر الـصبر    يؤمن إيماناً يقيناً بهذه األمور ولذلك اسـتطاع أن يـص           فسيدنا يعقوب   
الجميل وأن يكون مثاالً حياً للمؤمن الصابر، وقد خلد اهللا عز وجل موقفه في كتابه العزيز إلـى                  
يوم القيامة، وقد كررت هذا الدعاء، وهذا الموقف الرائع أمنا عائشة رضـي اهللا عنهـا عنـدما                  

 هـذا  اتهمت في أعز ما تملك وهو عرضها وشرفها، ونترك عائشة رضي اهللا عنها تحدثنا عـن       
أما بعد يا عائشة فإنـه قـد        :  حين جلس ثم قال      فتشهد رسول اهللا    : [الموقف العصيب، قالت    

بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك اهللا، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري اهللا وتـوبي                 
 مقالتـه   فلما قضى رسول اهللا     : قالت  " إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب، تاب اهللا عليه          

واهللا مـا   : قال  :  فيما قال    أجب رسول اهللا    : قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة فقلت ألبي          
مـا أدري مـا   : ، قالت أجيبي رسول اهللا : فقلت ألمي   : ، قالت   أدري ما أقول لرسول اهللا      

 واهللا لقـد    إني: فقلت وأنا جارية حديثة السن ال أقرأ كثيراً من القرآن           : قالت   أقول لرسول اهللا    
إني بريئة واهللا يعلم : علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به فلئن قلت لكم      

أني بريئة ال تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر، واهللا يعلم أني منه بريئة لتصدقني، واهللا مـا                  
  .)1(])ن على ما تصفونفصبر جميل واهللا المستعا: (أجد لكم مثالً إال قول أبي يوسف قال 

فما الذي كان بعد هذا الصبر الجميل الذي لم تشتِك به ألحد من البشر ؟؟، لقد نزلت براءتها 
 من اهللا من فوق سبع سماوات وقد أصبحت براءتها قرءاناً يتلى إلى يوم القيامة، وسيدنا يعقوب         

في قلبه من أبنائه وبث حزنه وألمه       كان لقائه بأبنائه جميعاً بعد أن صبر صبراً جميالً، وكظم حزنه            
  .)86: يوسف( ِمن اللِّه ما الَ تَعلَمون وَأعلَم اللِّه ِإلَى وحزِني بثِّي َأشْكُو ِإنَّما :الً لهمهللا رب العالمين قائ

 اللجوء إلى اهللا؛ لعلمه علم اليقين بأن اهللا لن يـضيعه فمـن   فقد فضل سيدنا يعقوب    
  ! فقد؟وجد اهللا ماذا

 بالصبر الجميل في تعامله مع كفار مكة وذلك في          ولقد أمر اهللا عز وجل سيدنا محمد        
  . )5: المعارج ( فَاصِبر صبرا جِميلًا: قوله تعالى 

                                                        
  ).2770(ة، باب في حديث اإلفك وقبول توبة القاذف، حديث رقم ، كتاب التوب1066صحيح مسلم، ص  )1(
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والدعوة إلى الصبر والتوجيه إليه صاحبت كل دعوة : "قول سيد قطب رحمه اهللا في تفسيرهي
، وهي ضرورية لثقل العبء ومشقة الطريـق،        الرسول  وتكررت لكل رسول، ولكل مؤمن يتبع       

ولحفظ هذه النفوس متماسكة راضية، موصولة بالهدف البعيد، متطلعة كذلك إلـى األفـق البعيـد،                
والصبر الجميل هو الصبر المطمئن، الذي ال يصاحبه السخط وال القلق وال الشك في صدق الوعد،                

 الشاعر بحكمته من وراء االبـتالء، الموصـول بـاهللا           صبر الواثق من العاقبة، الراضي بقدر اهللا،      
المحتسب كل شيء عنده مما يقع به، وهذا اللون من الصبر هو الجدير بصاحب الدعوة، فهي دعوة                 
اهللا، وهي دعوة إلى اهللا، ليس له فيها شيء وليس وراءها من غاية فكل ما يلقاه فيها، فهو في سبيل                    

مر اهللا فالصبر الجميل إذن ينبعث متناسقاً مع هذه الحقيقة، ومـع  اهللا وكل ما يقع في شأنها هو من أ       
  .)1("الشعور بها في أعماق الضمير

هكذا نرى الصبر الجميل يجِمل صاحبه في الدنيا أمام اهللا ثم أمام البشر، فيكـون راضـي                
عظـيم   وجزاءه ال  وجل في عاقبته بحيث ينال رضى اهللا عز         لالفؤاد، وهو كذلك جمي    مطمئن النفسي

، )24: الرعـد ( سالَم علَيكُم ِبما صبرتُم فَِنعم عقْبى الدارِ      : الذي ُأعد ألهل الصبر حيث قال تعالى      
  .)10: الزمر ( ِإنَّما يوفَّى الصاِبرون َأجرهم ِبغَيِر ِحساٍب: وقال تعالى 
  

  : االستعانة باهللا عند سيدنا يعقوب : المطلب الثالث 
 البد من تعريـف االسـتعانة       قبل الحديث عن االستعانة باهللا تعالى عند سيدنا يعقوب          

  .بصفة عامة
  :االستعانة لغة 

.. الظهير على األمر والجمع أعوان واستعان فأعانـه         : " والعون معناه    )2("طلب العون "
  .)3("أعان بعضهم بعضاً: وتعاون القوم واعتونوا 

  

  :أنواع االستعانة 
  :؛ هي )4(تعانة أنواعواالس

وهي طلب العون من اهللا وحده مع التذلل التام له، وتفـويض األمـر إليـه     : االستعانة باهللا  -1
 .سبحانه واعتقاد كفايته وهذه ال تكون إال هللا عز وجل

                                                        
  .6/3696سيد قطب، : في ظالل القرآن  )1(
أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهاني، تحقيق وضـبط           : المفردات في غرائب القرآن      )2(

  .يخ، دار المعرفة، بيروت، لبنان، دون طبعة أو تار354محمد سيد كيالني، ص 
  .، كتاب العين260أحمد الفيومي المقرئ، ص : المصباح المنير  )3(
، مكتبة العلوم والحكمة، المدينة المنورة، الطبعـة        )74-73(أبي بكر الجزائري، ص     : انظر عقيدة المؤمن     )4(

  .م1999-هـ1420األولى، 
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 وهذه تكون حسب الطلب المستعان عليه فـإن        :االستعانة بالمخلوق على أمر يستطيع فعله        -2
ر مباح شرعاً فهي جائزة للمعين والمستعين، ويثاب عليها المعـين،           كان تعاوناً على بر وأم    

 .وتكون في حقه مشروعة

 فهذه لغو ال فائدة من ورائهـا مثـل أن يـستعين    :االستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر   -3
 .بشخص ضعيف على حمل شيء ثقيل

 فهذا شرك بـاهللا  :االستعانة باألموات مطلقاً أو بأحياء غير حاضرين ال يقدرون على الفعل      -4
 .ألنه ال يقع إال من شخص يعتقد أن لهؤالء تصرفاً خفياً في الكون

  . وهذا أمر مشروع:االستعانة باألعمال واألحوال المحببة إلى اهللا  -5

الثقة باهللا واالعتماد عليه فإن العبد قد يثـق         : واالستعانة تجمع أصلين    : "يقول ابن القيم    
يه في أموره مع ثقته به الستغنائه عنه، وقد يعتمد عليه مع عـدم         بالواحد من الناس وال يعتمد عل     

. )1("ثقته به لحاجته إليه ولعدم من يقوم مقامه فيحتاج إلى اعتماده عليه مع أنه غيـر واثـق بـه              
فالواجب على المسلم أن يعتمد في أموره كلها على اهللا عز وجل وأن يستعين به علـى قـضاء                   

  .حاجاته
  

   :د سيدنا يعقوب االستعانة باهللا عن
، فكل موقـف مـن      والمتأمل لسورة يوسف ملياً يلمس مواقف رائعة لسيدنا يعقوب          

 يعلمنا شيئاً وخاصة في العقيدة اإلسالمية التي ننتمي إليها، ومـن هـذه المواقـف                مواقفه  
 فقد   موقفه عندما فقد ابنه حبيب قلبه يوسف         – كلها رائعة وعظيمة      ومواقفه   –الرائعة  

 عنـدما  ، فسيدنا يعقوب )18: يوسف ( فَصبر جِميٌل واللّه الْمستَعان علَى ما تَِصفُون     : الق
   فماذا نفهم من ذلك؟واللّه الْمستَعان ذكر بعدها فَصبر جِميٌلقال 

نة بـاهللا   نفهم من ذلك أنه لوال استعانته باهللا ولجوئه إليه لما استطاع أن يصبر، فباالستعا             
القادر على كل شيء يستطيع المسلم التغلب على الصعوبات واألزمات التي تواجهه في حياتـه،               

واصِبر وما صبرك ِإالَّ ِباللِّه والَ تَحـزن علَـيِهم    :  قال له    واهللا عز وجل عندما أمر رسوله       
 ونكُرما يمٍق ميِفي ض الَ تَكو )  وهذا يعني أنك يا محمد لن تستطيع الـصبر إال  . )127: النحـل

  .)2(باالستعانة باهللا وعدم االتكال على النفس فهو الذي يعينك ويثبتك

                                                        
  .1/75البن قيم الجوزية، : مدارج السالكين  )1(
  .318للشيخ عبد الرحمن السعدي، ص : حمن في تفسير كالم المنان انظر تيسير الكريم الر )2(
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إن إقدامه على الصبر ال يمكن إال بمعونـة اهللا       : "أيضاً يقول الرازي رحمه اهللا في تفسيره        
الدواعي الروحانية تدعوه إلـى     تعالى ألن الدواعي النفسانية تدعوه إلى إظهار الجزع وهي قوية، و          

الصبر والرضا، فكأنه وقعت المحاربة بين الصنفين، فما لم تحصل إعانة اهللا تعـالى لـم تحـصل               
واللّه الْمستَعان علَـى مـا      : (وقوله  ) ِإياك نَعبد : (يجري مجرى قوله    ) فَصبر جِميلٌ (الغلبة، فقوله   

(يجري مجرى ) تَِصفُوناكوِإيتَِعين1()" نَس(.  

هكذا هو حال المؤمن في كل أحواله يستعين باهللا في كل شيء، فهو دائمـاً قـوي ألنـه      
يستمد هذه القوة من اهللا العلي العظيم الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو القادر على كـل شـيء،                  

ماء واَألرِض ِإن ذَِلك ِفي ِكتَـاٍب       َألَم تَعلَم َأن اللَّه يعلَم ما ِفي الس       : ويعلم كل شيء، قال تعالى      
ِسيرلَى اللَِّه يع ذَِلك ِإن ) 70: الحج(.  

فالمؤمن يستند في حياته إلى أعظم قوة، وهي قوة اهللا سبحانه وتعالى وال يمكن أن تتولد                
ك كانت   ذلك وأكثر، ولذل   هذه القوة إال باالستعانة التامة به سبحانه، ولقد أدرك سيدنا يعقوب            

  .استعانته باهللا قوية بقدر إيمانه العميق باهللا تعالى

عشرات المرات في كل     )5: الفاتحة( ِإياك نَعبد وِإياك نَستَِعين   : والمسلم يكرر قوله تعالى   
  يوم، ومن هذا التكرار تتولد الطاقة الروحية والقوة اإليمانية التي يشعر بها المسلم عندما يتوجـه هللا        

  .)5: الفاتحة ( ِإياك نَعبد وِإياك نَستَِعين:  بالعبادة، ويقول موجهاً نداءه إلى اهللا الخالق عالىت
  

  :أهمية االستعانة 
قال بعض السلف الفاتحة سر القرآن وسرها هذه        : "يقول ابن كثير رحمه اهللا في تفسيره        

فاألول تبرأ من الشرك، والثاني تبـرأ مـن الحـول والقـوة             ) ِإياك نَعبد وِإياك نَستَِعين   (الكلمة  
  .)2("والتفويض إلى اهللا عز وجل

قال اهللا تعـالى قـسمت    : [وقد ورد عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال، قال رسول اهللا          
قـال اهللا   ) الحمد هللا رب العالمين   (الصالة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد            

مالك : (أثنى علي عبدي، وإذا قال: قال اهللا تعالى ) الرحمن الرحيم(حمدني عبدي، وإذا قال  : تعالى
هذا بيني وبين عبدي : قال ) إياك نعبد وإياك نستعين  : (، فإذا قال    ..مجدني عبدي   : قال  ) يوم الدين 

المغضوب عليهم  إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير         (ولعبدي ما سأل، فإذا قال      
  .)3(]هذا لعبدي ولعبدي ما سأل: قال ) وال الضالين

                                                        
  .17/105لإلمام الفخر الرازي، : التفسير الكبير  )1(
  .1/25البن كثير، : تفسير القرآن العظيم  )2(
  ).395(حديث رقم .. ، كتاب الصالة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 154صحيح مسلم، ص  )3(
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 يذكرها ابن كثيـر فـي       ِإياك نَعبد وِإياك نَستَِعين   : وهناك عدة تفسيرات لقوله تعالى      
يعني إياك نوحد ونخاف ونرجوك يا ربنـا ال غيـرك           ) إياك نعبد (عن ابن عباس    "تفسيره ومنها   

  .)1("طاعتك وعلى أمورنا كلهاعلى ) وإياك نستعين(

يأمركم أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوه على        ) إياك نعبد وإياك نستعين   : (وقال قتادة   "
؛ ألن العبادة هي المقصودة واالستعانة وسـيلة        )إياك نستعين (على  ) إياك نعبد (أموركم وإنما قدم    

  .)2("إليها واالهتمام والحزم تقديم ما هو األهم فاألهم

لمسلم يستعين باهللا في كل حوائجه حيث ال يستطيع أن يحقق له ما يريده إال اهللا الواحد                 فا
، )2: اإلخالص  ( اللَّه الصمد : وذلك في قوله تعالى     " الصمد  " األحد فاهللا وصف نفسه بأنه هو       

اية االفتقار، ليه غإالمقصود في جميع الحوائج فأهل العالم العلوي والسفلي، مفتقرون         : "والصمد هو   
يسألونه حوائجهم ويرغبون إليه في مهماتهم، ألنه الكامل في أوصافه، العليم الذي كمل في علمـه،                

  .)3("الحليم الذي كمل في حلمه، الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء وهكذا سائر أوصافه

 قومه في معركته ضد فرعون على طلب العون والمدد من           ولقد حث سيدنا موسى     
، )128 :األعراف( استَِعينُوا ِباللِّه واصِبرواْ   :بحانه قال تعالى حكاية عن سيدنا موسى        اهللا س 

 حيث جعـل  )18: يوسف ( فَصبر جِميٌل واللّه الْمستَعان  وقد تشابه مع قول سيدنا يعقوب       
ن خـالل القـرآن     كٍل منهما االستعانة باهللا طريق للصبر على األذى ومكر البشر، ونحن نعلم م            

 على قومه حتى يوصل إليهم دعوة اهللا تعالى، ويصبحوا أناساً           الكريم كم صبر سيدنا موسى      
  . لصبره العظيم وإيمانه القوي المتينمؤمنين موحدين، فسالم من اهللا على سيدنا موسى

 قد جمع بين الصبر الجميل وبين التعلق باهللا القدير، ففر إلـى مـن        وسيدنا يعقوب   "
يده مفاتيح الفرج، لعلمه بأن من آوى إليه كفاه، فالفزع إلى اهللا تعالى عند نزول المصائب يربط                 ب

على القلب ويقرب من الرب، ويخفف من وطأة المصيبة على النفس، وهو دأب الصالحين فـي                 
  .)4("كل زمان

  عندما فقد أبناءه الثالثة، البد أنـه سـيحزن حزنـاً           ولنرى ماذا فعل سيدنا يعقوب      
عظيماً وسيتذكر مصابه األول، فيثير ذلك في قلبه الحزن واأللم من جديد، ويصبح الحزن واأللم               

                                                        
  .1/26البن كثير، :  العظيم تفسير القرآن )1(
  .1/26البن كثير، : تفسير القرآن العظيم  )2(
  .685للشيخ عبد الرحمن السعدي، ص : تفسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان  )3(
  .الموقع الرسمي لهيئة علماء المسلمين في العراق. م10/3/2007ناصر العمر، . د.أ: االبتالء وطريق السالمة  )4(
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 عندما المه أبناؤه؟ قال تعالى حكاية عـن سـيدنا           مضاعفاً، فماذا كان موقف سيدنا يعقوب       
  ِمن الْحزِن فَهو كَِظيم    وتَولَّى عنْهم وقَاَل يا َأسفَى علَى يوسفَ وابيضتْ عينَاه :         يعقوب  

أي أعرض عن ولـده     ) : وتولى عنهم : (، يقول ابن الجوزي في تفسير قوله تعالى         )84: يوسف  (
وهذه ) وقال يا أسفى على يوسف    (أن يطيل معهم الخطب وانفرد بحزنه، وهيج عليه ذكر يوسف           

) ابـن قتيبـة  (سف، قـال  يا طول حزني على يو: لها عدة معاني قال ابن عباس رضي اهللا عنه          
لقد أعطيت هذه األمة عن المصيبة ما لم يعط األنبياء     ) : سعيد بن جبير  (أشد الحسرة، قال    : األسف  
يا أسفى على " ، إذ يقول ولو أعطيها األنبياء ألعطيها يعقوب    ) إنا هللا وإنا إليه راجعون    : (قبلهم  

أحدهما أنه شكا إلـى اهللا      :  من وجهين    هذه لفظة تشكي، فأين الصبر؟ فالجواب     : فإن قيل   " يوسف  
  .)1 (.."يا رب ارحم أسفي على يوسف : أنه أراد به الدعاء، فالمعنى : تعالى ال منه، والثاني 

 استعان عند مصيبته بالدعاء إلى اهللا عز وجل ليخفف عنه بلـواه       إذن سيدنا يعقوب    
، ولقد بكى   هم إلى قلبه وهو يوسف      بفقد أحبته من أبنائه وليرجع إليه أبناءه جميعاً ومعهم أحب         

بمعنى : ، والكظيم وابيضتْ عينَاه ِمن الْحزِن فَهو كَِظيم     : عليه حتى ابيضت عيناه، قال تعالى       
  .)2("الكاظم وهو الممسك على حزنه فال يظهره"

  بكى من شدة حزنه، والبكاء هو رحمة من اهللا يجعله في قلوب عباده             فسيدنا يعقوب   
إن العين لتـدمع،   : "  بكى عندما مات ابنه إبراهيم وقد قال     الرحماء حيث إن رسول اهللا      

  .)3("والقلب ليحزن، وال نقول إال ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون

  فالحزن والدمع من طبيعة البشر، وما دام اإلنسان ال يقول ما يغـضب اهللا، فـال شـيء       
  . ذلك وقدوتنا في ذلك سيدنا محمد  في-إن شاء اهللا–

قَالُواْ تَاهللا تَفْتَُأ تَذْكُر    :  عندما قال له أبناؤه كما ورد في قوله تعالى           وسيدنا يعقوب   
       اِلِكينالْه ِمن تَكُون ا َأوضرح تَّى تَكُونفَ حوسي )  كان رده قوياً فقال   )85: يوسف  :  ـاقَاَل ِإنَّم

 فهو لجأ إلى رب السماء      )86: يوسف  ( وحزِني ِإلَى اللِّه وَأعلَم ِمن اللِّه ما الَ تَعلَمون        َأشْكُو بثِّي   
واألرض، وإلى من يستطيع أن يخفف عنه ألمه وحزنه، ويرجع إليه أبناءه، فهو قد استعان بـه                  

  .سبحانه ومن استعان باهللا لن يضيعه اهللا عز وجل

                                                        
، دار الكتـاب العربـي،      2/463لإلمام أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي،        : زاد المسير في علم التفسير       )1(

  .م2001-هـ1422بيروت، لبنان، الطبعة األولى 
  .2/463المصدر السابق،  )2(
  ).1303(، حديث رقم "إنا بك لمحزونون "، كتاب الجنائز، باب قول النبي 1/255صحيح البخاري،  )3(
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وفي هـذه الكلمـات      : "لقاً على كلمات سيدنا يعقوب      يقول سيد قطب رحمه اهللا مع     
يتجلى الشعور بحقيقة األلوهية في هذا القلب الموصول كما تتجلى هذه الحقيقـة ذاتهـا بجاللهـا        

  .)1("الغامر وألالئها الباهر

واسـتَِعينُواْ  : عز وجل باالستعانة بالصبر والصالة وذلك في قوله تعـالى     ولقد حثنا اهللا  
بِبالصلَى الْخَاِشِعينةٌ ِإالَّ عا لَكَِبيرِإنَّهالَِة والصِر و ) 45: البقرة(.  

اهللا تبـارك وتعـالى     "يقول الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه اهللا في تفسير هذه اآلية            
يطلب من المؤمنين أن يستعينوا بالصبر والصالة في أي أمر في حركـة الحيـاة يفـوق طاقـة           

إذن ال بد أن تستوعب قدرة اإلنسان الفعل فيستطيع إنجازه، ولكـن مـاذا              .... .المؤمن وقدرته،   
يفعل اإلنسان حين يجيء فعل يفوق قدرته؟ ساعتها يجب عليه أن يستعين بالقادر الـذي ال تنفـذ         
قدرته أبداً، إن هذه اآلية يستطيع المؤمن أن يسير على هداها في كل حركة في الحيـاة، فيقبـل                   

تعيناً بمن خلق األشياء سبحانه وال يستعين اإلنسان بالخالق جل وعال إال إذا كان              على األشياء مس  
  .)2("مؤمناً به

 أن النافع والضار هو اهللا عز وجل وهو الذي بيده كل شيء،             لقد تيقن سيدنا يعقوب     
يا غـالم إنـي     : ، فقال لي    كنت خلف النبي    : [فقد ورد عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال          

كلمات، احفظ اهللا يحفظك، احفظ اهللا تجده تجاهك، إذا سـألت فاسـأل اهللا، وإذا اسـتعنت          أعلمك  
فاستعن باهللا، واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهللا               

) تعـالى (لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لم يضروك إال بشيء قد كتبـه اهللا             ) تعالى(
  .)3(]، رفعت األقالم وجفت الصحفعليك

فهذا الحديث يحتوي على قواعد مهمة ووصايا عظيمة في أمور العقيدة اإلسالمية التـي              
، كذلك تُعلِّم المؤمن الحرص على تقـوى  )4(ال بد من التمسك بها وخاصة اإليمان بالقضاء والقدر      

                                                        
  .4/2026لسيد قطب، : في ظالل القرآن  )1(
 htm.14/2kotob/htm/alsharawi/com.khayma.wwwالـشيخ الـشعراوي     : من كتاباته اإلسالمية     )2(

  .واالستعانة بالصبر والصالة... صالة الخاشعين 
صـفة القيامـة   (محمد ناصر الدين األلباني، كتـاب  : ، حكم على أحاديثه المحدث 567سنن الترمذي، ص    )3(

، وقال عنه صحيح، مكتبة المعارف للنشر   )2516(، حديث رقم    )59(، باب   والرقائق والورع عن الرسول     
  .والتوزيع، الرياض، الطبعة األولى

، دار التربية، بغداد، الطبعـة األولـى        186ألبي الفرج الحنبلي البغدادي، ص      : انظر جامع العلوم والحكم      )4(
  .م2001-هـ1421
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مـن يتَّـِق اللَّـه يجعـل لَّـه      و :اهللا في جميع أعماله حتى يحفظه اهللا من كل سوء لقوله تعالى 
  .)3-2: الطالق (  ويرزقْه ِمن حيثُ لَا يحتَِسب ومن يتَوكَّْل علَى اللَِّه فَهو حسبه*مخْرجا

فاهللا يكفي عبده المؤمن من كل شيء، إذا سار في طريق اهللا، ال يرجو إال رضاه، كمـا                  
سؤال اهللا دون خلقـه هـو المتَعـين، ألن          "سأل إال اهللا وذلك ألن       بأال ن  يرشدنا رسولنا محمد    

السؤال فيه إظهار الذل من السائل والمسكنة والحاجة واالفتقار وفيه االعتراف بقـدرة المـسئول         
على رفع هذا الضر ونيل المطلوب وجلب المنافع ودرء المضار، وال يصلح الذل واالفتقـار إال                

  .)1("عبادةهللا وحده ألنه حقيقة ال

وكذلك االستعانة به سبحانه وحده في األشياء التي ال يملكها إال هو سـبحانه، حيـث إن              
العبد يعجز عن جلب مصالحه، ورفع مضاره بنفسه، ولكن اهللا هو الذي يعينه ويوفقه إلـى كـل                

ـ                  ق خير، ويبعده عن كل شر، فالمعان هو من أعانه اهللا، والمخذول من خذله اهللا، وهذا هو تحقي
فال تحول من حال إلى حال إال به سبحانه وهذه الكلمة العظيمـة    " ال حول وال قوة إال باهللا     "معنى  

من فعل المأمورات، وترك المحظورات،      حياته كنز من كنوز الجنة، ويحتاجها العبد في كل أمور        
ل ذلـك إال  والصبر على جميع االبتالءات سواء في الدنيا أو اآلخرة، وال يقدر على اإلعانة في ك  

  .)2(اهللا سبحانه وتعالى

                                                        
  .193ص ألبي الفرج الحنبلي البغدادي، : جامع العلوم والحكم )1(
  .194-193، ص السابقانظر المصدر  )2(
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  المبحث الثاني
  دور العقيدة في بناء الثقة باهللا عند سيدنا يعقوب 

  
  . ثمارها– عوامل تقويتها – مصادرها – أنواعها –تعريف الثقة باهللا : المطلب األول 
  .الثقة باهللا عند سيدنا يعقوب : المطلب الثاني 
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  المبحث الثاني
  يدة في بناء الثقة باهللا عند سيدنا يعقوب دور العق

  

  : ثمارها– عوامل تقويتها – مصادرها – أنواعها–تعريف الثقة باهللا: المطلب األول
إن الثقة تترتب على اإليمان بأسماء اهللا وصفاته، فهو النافع الضار، الحـافظ، صـادق                

  :ى الثقة به سبحانه الوفاء بالوعد والنصر والتمكين، وحبه لعباده والتوكل يترتب عل
  :معنى الثقة باهللا : أوالً 

أن ال تسعى في طمع وال تتحكم في طمع وال ترجو دون            : "فقد عرفها أبو نعيم األصفهاني      
اهللا سواه، وال تخاف دون اهللا سواه، وال تخشى من شيء سواه، وال يحرك من جوارحه شـيئاً دون               

  .)1("اهللا يعني في طاعته، واجتناب معاصيه

  .)2("التسليم قلب سويداء أنها كما التفويض عليها يدور التي النقطة" بأنها :القيم ابن اإلمام عنها لوقا

  .)3(تعلق القلب باهللا مع العمل باألسباب الشرعية: وعرفت بأنها 

هي تفويض األمر هللا في كل شيء، والتسليم المطلق لقـضائه مـع العمـل               : فالثقة باهللا   
  .)44: غافر ( وُأفَوض َأمِري ِإلَى اللَِّه ِإن اللَّه بِصير ِبالِْعباِد :باألسباب، قال تعالى 

فإن ابن القيم رحمه اهللا يشبه الثقة بالروح والتوكـل         : وبالنسبة للعالقة بين الثقة والتوكل      
  .)4(عبارة عن الجسد الحامل لها

يق، فكلما زادت الثقة باهللا في نفس  والحقيقة أن الثقة والتوكل شيئان مترابطان معاً برباط وث        
  .المؤمن كلما ازداد توكله على اهللا، والعكس صحيح، كلما قلت الثقة كان التوكل على اهللا ضعيفاً

  

  :أنواع الثقة : ثانياً 
  .تتنوع الثقة بين الثقة بالنفس، والثقة بثواب اهللا أو بنصر اهللا وكلها منبثقة عن الثقة باهللا

  : الثقة بالنفس -1
. )5(وجل بحيث ال يعتريه ضعف أو خور       عز باهللا إيمانه من النابعة بالقوة المؤمن يشعر أن وهي

  .)139: آل عمران( والَ تَِهنُوا والَ تَحزنُوا وَأنتُم اَألعلَون ِإن كُنتُم مْؤِمِنين: فاهللا عز وجل يقول
                                                        

  .م1405، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الرابعة، 8/61ألبي نعيم األصفهاني، : حلية األولياء  )1(
  .، دون دار طبع أو تاريخ347البن قيم الجوزية، تهذيب عبد المنعم العزي، ص : ارج السالكين تهذيب مد )2(
  .www.islamonline.netلألستاذ عبد الجليل صكنيصني، : انظر الثقة  )3(
  .347هذبه عبد المنعم العزي، ص : انظر تهذيب مدارج الساليكن البن قيم الجوزية  )4(
  .هـsaid.net/doat/ameer/12htm 28/4/1428أمير المدري : ) في ظالل الثقة(انظر  )5(
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 المؤمنون بسبب ما حدث لكم ألن       ال تضعفوا أيها  : "يقول ابن كثير في تفسيره لهذه اآلية        
  .)1("العاقبة والنصرة لكم بإذن اهللا تعالى

 وكأن شرط العـزة  ِإن كُنتُم مْؤِمِنين: ونالحظ في اآلية الكريمة أن اهللا عز وجل قال    
وعدم الشعور بالضعف واإلهانة هو اإليمان الكامل باهللا، فباإليمان تكون الثقة بالنفس وعلو الهمة              

  . بالكرامةوالشعور
  
  : الثقة بثواب اهللا -2

وهو أن يعتقد المسلم أن أي خطوة يخطوها في سبيل اهللا فإن اهللا سيكتب له بهـا أجـر،                
ذَِلك ِبَأنَّهم الَ يِصيبهم ظَمٌأ والَ نَصب والَ مخْمصةٌ ِفي سِبيِل اللِّه والَ يطَُؤون موِطًئا               : قال تعالى 
ار والَ ينَالُون ِمن عدو نَّيالً ِإالَّ كُِتب لَهم ِبِه عمـٌل صـاِلح ِإن اللّـه الَ يـِضيع َأجـر                      يِغيظُ الْكُفَّ 
ِسِنينحالْم ) 120: التوبة(.  

ومن ذلك هذه األعمال، إذا أخلصوا فيها       : "يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره        
ات أشد ترغيب، وتشويق للنفوس إلى الخروج إلى الجهـاد فـي            هللا، ونصحوا فيها ففي هذه اآلي     

سبيل اهللا، واالحتساب لما يصيبهم فيه من المشقات، وأن ذلك لهم رفعـة درجـات، وأن اآلثـار         
  . )2("المترتبة على عمل العبد له فيها أجر كبير

 –هللا  بـإذن ا –فالمؤمن يعمل العمل الصالح ويرجو من ذلك ثواب اهللا، ويتذكر أن الجنة           
 * حداِئقَ وَأعنَابا    *ِإن ِللْمتَِّقين مفَازا    : هي موطنه األصلي الذي ال يحيد عنه أبداً، قال تعالى           

 جزاء مـن ربـك عطَـاء        * لَّا يسمعون ِفيها لَغْوا ولَا ِكذَّابا        * وكَْأسا ِدهاقًا    *وكَواِعب َأتْرابا   
  .)36-31 : النبأ( ِحسابا

  
  : الثقة بنصر اهللا -3

المسلم دائماً على يقين بأن نصر اهللا قادم لهذا الدين، فاهللا عز وجـل وعـد المـؤمنين                  
الصادقين بالنصر وهو ال يخلف الميعاد، فمهما تعالى الكفر والطغيان، وتجبر أهل النفاق فال بـد           

وِإن جنـدنَا لَهـم   :  كتابه العزيـز  من موعد مع النصر الذي أعده اهللا ألوليائه لقوله تعالى في    
ونالْغَاِلب )وقوله تعالى  )173: الصافات ، :         مويا ونْياِة الدينُوا ِفي الْحآم الَِّذينلَنَا وسر رِإنَّا لَنَنص

                                                        
  .1/408البن كثير، : انظر تفسير القرآن العظيم  )1(
  .242عبد الرحمن السعدي، ص : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان  )2(
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 اداَألشْه قُومي )  تهـا  ذا سلوان لكل جماعة مؤمنة تجاهد رغم ضعف إمكانيا، وفي ه )1()51: غافر
  .وجبروت عدوها، فتكون واثقة بنصر ربها

  
  :مصادر الثقة باهللا : ثالثاً 

  :للثقة باهللا مصادر متعددة تتمثل في 
  : التمسك بكتاب اهللا -1

فالمسلم الذي يقرأ ورداً من القرآن الكريم كل يوم، فإنه البد أن يشعر بأن إيمانـه يـزداد،                  
رآن التي يتلوها المسلم تعمل عمل المولد للطاقة اإليمانيـة،          وتبعاً لذلك تزداد ثقته في اهللا، فآيات الق       

فيشعر المؤمن بأنه مع ربه يناجيه، يخفف عنه آالمه، ويستبشر من خالل اآليات التي تذكره بالجنة،          
والثواب العظيم الذي أعده اهللا ألهل التقوى واإليمان، مما يجعله قوي اإلرادة، صلباً في الحـق، ال                 

فَلَا تَِهنُوا وتَدعوا ِإلَى السلِْم وَأنـتُم       :  الضعف أو اليأس، ففي قوله تعالى      يء من يتسرب إليه أي ش   
   الَكُممَأع كُمِترلَن يو كُمعم اللَّهو نلَوالَْأع ) هنا يثبت اهللا عـز وجـل الثقـة بنـصره     )35: محمد ،

أن القلة مع تأييد اهللا لها ال بد لها مـن           وتأييده في نفوس المؤمنين معلناً أن النصر بيده سبحانه و         
قَاَل الَِّذين يظُنُّون َأنَّهم مالَقُو اللِّه كَـم        : الغلبة على الكثرة الكافرة مهما بلغت قوتها، قال تعالى        

اِبِرينالص عم اللّهةً ِبِإذِْن اللِّه وتْ ِفَئةً كَِثيرن ِفَئٍة قَِليلٍَة غَلَبم ) 249: البقرة(.  

ذَِلك ِبَأن اللَّه مولَى الَِّذين آمنُـوا وَأن        : وعندما يقرأ المسلم في كتاب ربه قوله تعالى         
ملَى لَهولَا م الْكَاِفِرين )يزداد ثقته بربه، فمن كان اهللا مواله فهو يكفيه من كل شيء)11: محمد .  

ومن كان اهللا مواله وناصره فحـسبه،  : "يقول سيد قطب رحمه اهللا في تفسيره لهذه اآلية       
وفيه الكفاية والغناء، وكل ما قد يصيبه إنما هو ابتالء وراءه الخير، ال تخلياً من اهللا عن واليتـه                   
له، وال تخلفاً لوعد اهللا بنصر من يتوالهم من عباده، ومن لم يكن اهللا مواله، فال مولى له، ولـو                    

  .)2("قوة التي تجعله يعرفه الناس بهاتجمعت له كل أسباب الحماية وكل أسباب ال
  
  : الرجوع إلى اهللا وحسن الصلة به عز وجل -2

فتجديد العالقة بين المسلم وربه من خالل الرجوع إليه باالستغفار والتوبة في كل فترات              
حياته، هذا مما يجعله في حصن حصين من تراكم الذنوب والمعاصي، فاالستغفار يكون بمثابـة               

تمحو الذنوب فال يبقى منها شيء، فيثقل ميزان الحسنات وتنتعش روحه، ويـصفو             الممحاة التي   

                                                        
  .said.net/data/ameer/12.htmألمير المدري ، ) : في ظالل الثقة(انظر  )1(
  .6/3290سيد قطب، :  القرآن في ظالل )2(
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قلبه من كدر الذنوب، وتصبح الصلة باهللا قوية وبالتالي تزداد ثقته بمواله، فأينما يتوجه فهو فـي                 
مـن عِمـَل    : خير دائم، وبذلك تصبح حياته طيبة، وفي رضى من اهللا، فاهللا عز وجل يقـول                

 ا ماِلحـا كَـانُواْ                صِن مسم ِبَأحهرَأج منَّهِزيلَنَجةً وباةً طَييح نَّهِييفَلَنُح ْؤِمنم وهُأنثَى و ن ذَكٍَر َأو
لُونمعي ) 97: النحل(.  

هذا وعد من اهللا تعـالى لمـن عمـل          : "يقول ابن كثير رحمه اهللا في تفسيره لهذه اآلية          
 من ذكر أو أنثى من بني آدم وقلبه مـؤمن         ع لكتاب اهللا وسنة رسوله      صالحاً وهو العمل المتاب   

باهللا ورسوله وإن هذا العمل المأمور به مشروع من عند اهللا تعالى بأن يحييه اهللا حياة طيبة فـي                
الدنيا وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار اآلخرة، والحياة الطيبة تشتمل وجوه الراحة مـن أي                 

  .)1("جهة كانت
  
  : السعي إلرضاء اهللا في كل األحوال -3

إن المؤمن الذي يسعى دائماً إلرضاء اهللا في كل أعماله، ويراقب ربه في السر والعلن، فإنه     
 عـز وجـل   المطلقة بـاهللا     الثقة تتولد هنا ومن كلها، أموره له بتسهيله  له وذلك  تعالىيشعر بتوفيق اهللا    

َأال ِإن  :  تعالى ورعايته ويكون ممن قـال اهللا فـيهم           والحب الشديد له، فيكون دائماً في حفظ اهللا       
  نُونزحي مالَ هو ِهملَيفٌ عاء اللِّه الَ خَوِليَأو ) ويكون ممن ذُكروا في الحديث القدسـي  . )62: يونس

من عادى لي   : إن اهللا تعالى قال   : قال رسول اهللا  : عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال        [الذي ورد   
اً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وال يزال عبـدي                  ولي

يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده                 
  )3(.)2(]التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني ألعطينه، ولئن استعاذني ألعيذنه

  
  : معرفة اهللا سبحانه وتعالى عن طريق اإليمان بأسمائه وصفاته -4

هو إفراد اهللا سبحانه بما سمى به نفسه ووصف بـه       ": واإليمان بأسماء اهللا تعالى وصفاته      
 ونفي ما نفاه عن نفسه، وذلك بإثبات ما أثبته لنفـسه مـن              نفسه في كتابه أو على لسان رسوله        

ردة في الكتاب والسنة من غير تحريف ألفاظهـا أو معانيهـا، وال تعطيلهـا              األسماء والصفات الوا  
بنفيها، أو نفي بعضها، وال تكييفها بتحديد كنهها، وإثبات كيفية معينة لهـا وال تـشبيهها بـصفات                  

  .)4("المخلوقين، ونفي أي صفة من صفات النقص التي نفاها اهللا تعالى عن نفسه
                                                        

  .2/585البن كثير، : تفسير القرآن العظيم  )1(
  ).6502(، كتاب الرقاق، باب التواضع، حديث رقم 4/1297صحيح البخاري،  )2(
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ي نفس المسلم، حيث يجعل إيمانه باهللا قوياً راسخاً، وذلـك    وهذه المعرفة لها تأثير كبير ف     
لمعرفته هللا الخالق حق المعرفة، وقد اتضحت له صفاته من قوة، ورحمة ومغفرة وعقاب وقدرة،               

هـو الْـَأوُل والْـآِخر    : قال تعالى . وأنه هو األول فال شيء قبله، وهو اآلخر فليس بعده شيء      
اِطنالْبو الظَّاِهروِليمٍء عِبكُلِّ شَي وهو  ) 3: الحديد(.  

ومعرفة المسلم بأن اهللا خبير، عليم بكل شيء يجعل في النفس طمأنينة وراحة وثقـة بـاهللا          
، )28 :عدالر( الَِّذين آمنُواْ وتَطْمِئن قُلُوبهم ِبِذكِْر اللِّه َأالَ ِبِذكِْر اللِّه تَطْمِئن الْقُلُوب           :قال تعالى تعالى  

  .)11: التغابن ( ومن يْؤِمن ِباللَِّه يهِد قَلْبه: وقوله تعالى 

فاإليمان الحقيقي باهللا وكذلك بأسمائه وصفاته يمنح المؤمن ثقة تامـة بـاهللا وبالتـالي ال              
يتسرب إلى قلبه اليأس أو القنوط فهو في كل األحوال مع ربه، يفيض قلبه بالحـب والطمأنينـة                  

  .)1( والثقةوالسكينة
  
  : اإليمان بالمالئكة -5

االعتقاد الجازم بوجود المالئكة وأنهم خلق هللا تعالى، خلقهم من نور، وهـم ال              : "ومعناه  
  .)2("يعصون اهللا ما أمرهم، وأنهم قائمون بوظائفهم التي كلفهم اهللا بها خير قيام

تعالى به، فقد أخبر عـنهم  ولقد أعطى اهللا المالئكة قوة كبيرة وسخرها للعمل بما أمر اهللا   
يا َأيها الَِّذين آمنُوا قُـوا َأنفُـسكُم وَأهِلـيكُم نَـارا     : وعن شدتهم في نار جهنم فقال عز وجل       

وقُودها النَّاس والِْحجارةُ علَيها مالِئكَةٌ ِغالظٌ ِشداد ال يعصون اللَّه مـا َأمـرهم ويفْعلُـون مـا                  
يونرْؤم )  ومعرفة المؤمن للمالئكة حق المعرفة تجعله يثق بقـدرة اهللا وعظمتـه،         . )6: التحريم

: ، قال تعالى  )3(حيث إن اهللا تعالى أخبر بمساعدة المالئكة للمؤمنين، وبهذا تقوى ثقة المؤمن بربه            
 َّتُواْ الفَثَب كُمعآلِئكَِة َأنِّي مِإلَى الْم كبوِحي رنُواِْإذْ يآم ِذين  ) 12: األنفال(.  

لهـم   وهذه نعمة خفية أظهرها اهللا تعـالى : "يقول ابن كثير رحمه اهللا في تفسيره لهذه اآلية       
ليشكروه عليها وهو أنه تعالى وتقدس وتبارك وتمجد أوحى إلى المالئكة الذين أنزلهم لنصر نبيه               

: ن يثبتوا الذين آمنوا، قـال ابـن إسـحاق       ودينه وحزبه المؤمنين يوحي إليهم فيما بينه وبينهم أ        
كان ذلك بأن الملك كان يـأتي     : كثروا سوادهم، وقيل    : قاتلوا معهم، وقيل    : وآزرهم وقال غيره    
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واهللا لـئن   : سمعت هؤالء القوم يعني المشركين يقولـون        :  فيقول   الرجل من أصحاب النبي     
  .)1(" بذلك فتقوى أنفسهمحملوا علينا لننكشفن فيحدث المسلمون بعضهم بعضاً

  
  : اإليمان باليوم اآلخر -6

اإليمان بكل ما أخبر به اهللا عز وجل عن طريق الوحي، مما يكون بعد الموت               : "ومعناه  
من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، والبعث والحـشر والـصحف والحـساب والميـزان والحـوض                

  .)2("جميعاًوالشفاعة، والجنة والنار، وما أعد اهللا تعالى ألهلهما 

فاإليمان بكل هذه األمور تجعل المؤمن واثقاً تمام الثقة باهللا، فهو يثق بأن اهللا سيجزيه خير                
 ألنه يعلم ، وبالتالي يحيا حياة كلها حب هللا ورسوله وللمؤمنين،سبحانهالجزاء إن هو عمل إلرضائه      

 من أمور الدنيا الفانية، فهـو   علم اليقين أن ما أعده اهللا له من األجر ال يمكن أن يعادله أي شيء              
ومن يِطِع اللّه ورسولَه يدِخلْه جنَّـاٍت      : يتذكر الجنة ونعيمها األبدي الذي ال يفنى، لقوله تعالى          

من عِمَل صـاِلحا مـن   : وقوله تعالى   . )3()13: النساء  ( تَجِري ِمن تَحِتها اَألنْهار خَاِلِدين ِفيها     
 َأو ُأنثَى وهو مْؤِمن فَلَنُحِيينَّه حياةً طَيبةً ولَنَجِزينَّهم َأجرهم ِبَأحسِن مـا كَـانُواْ يعملُـون               ذَكٍَر  

  .)97: النحل (

أن العمل الصالح البد له من القاعـدة    : "يقول سيد قطب رحمه اهللا في تفسيره لهذه اآلية          
فبغير هذه القاعـدة ال يقـوم بنـاء،         " وهو مؤمن "دة اإليمان باهللا    األصيلة التي يرتكز عليها، قاع    

وبغير هذه الرابطة ال يتجمع شتاته، إنما هو هباء كرماد اشتدت به الريح فـي يـوم عاصـف،                   
فالعقيدة هي التـي تجعـل   : والعقيدة هي المحور الذي تشتد إليه الخيوط جميعاً، وإال فهي أنكاث         

تجعل الخير أصيالً ثابتاً يستند إلى أصل كبير، ال عارضاً مزعزعـاً            للعمل الصالح باعثاً وغاية ف    
يميل مع الشهوات واألهواء حيث تميل، وأن العمل الصالح مع اإليمان جزاؤه حياة طيبة في هذه                
األرض، ال يهم أن تكون ناعمة رغدة ثرية بالمال فقد تكون به، وقد ال يكون معها، وفي الحيـاة              

منها االتصال باهللا والثقـة بـه       : ال الكثير تطيب به الحياة في حدود الكفاية         أشياء كثيرة غير الم   
واالطمئنان إلى رعايته وستره ورضاه، وفيها الصحة والهدوء والرضى والبركة، وسكن البيوت            

  .)4( .."ومودات القلوب، وفيها الفرح بالعمل الصالح وآثاره في الضمير وآثاره في الحياة 

                                                        
  .2/292 كثير، البن: تفسير القرآن العظيم  )1(
  .150نسيم ياسين، ص . د: شرح أصول العقيدة اإلسالمية  )2(
  .204انظر المرجع السابق، ص  )3(
  .4/2193سيد قطب، : في ظالل القرآن  )4(
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  :قة باهللا ثمار الث: رابعاً 
للثقة باهللا ثمار طيبة عظيمة يجنيها كل من وثق بربه وآمن به سـبحانه حـق اإليمـان،          

  .وهذه الثمار منها ما يجنى في الدنيا ومنها ما يجنى في اآلخرة
  : الثمار الدنيوية -أ

  : التسليم لحكم اهللا الديني األمري -1
تسليم "بأن هذا التسليم    : كم اهللا الديني    يقول ابن القيم عن التسليم لح     . وهو تسليم المؤمنين  

يحكِّموك ِفيما شَجر بينَهم ثُم الَ يِجـدواْ         حتَّى يْؤِمنُون الَ وربك فَالَ :تعالى قال. المؤمنين العارفين 
التحكـيم  :  ثـالث مراتـب      فهذه. )65: النساء  ( ِفي َأنفُِسِهم حرجا مما قَضيتَ ويسلِّمواْ تَسِليما      

  .)1("وسعة الصدر بانتفاء الحرج والتسليم
  

  : الرضا بقضاء اهللا تعالى وقدره -2
فالواثق بربه يوقن بأن كل ما يقدره اهللا عز وجل هو خير له وإن كان في ظاهر األمـر                   

  .)216: البقرة ( موعسى َأن تَكْرهواْ شَيًئا وهو خَير لَّكُ: شراً، فإنه يؤمن بقوله تعالى 

عجباً ألمر المؤمن، وإن أمره كله خير، ولـيس ذلـك   [:  ويؤمن كذلك بحديث الرسول  
  .)2(]ألحد إال للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له

  

  : اطمئنان النفس وسكينتها بتعرفها على خالقها وهدايته لها -3
: يعرف أنه خلق لغاية عظيمة وهي عبادة الواحد األحد، فاهللا عز وجل يقول             هفالواثق برب 

     ِوندبعِإال ِلي اِإلنسو ا خَلَقْتُ الِْجنمو )  ولهذا يسير في حياته وفق ما أمـره اهللا          )56: الذاريات 
، )185 :آل عمران ( وِتكُلُّ نَفٍْس ذَآِئقَةُ الْم    :راٍض، وهو مؤمن بقوله تعالى     عنه وهو اهللا يلقى حتى

فيعد العدة لهذا اليوم الذي يالقي فيه ربه مؤمناً بأنه سيجازيه على كل عمل عمله في حياتـه، إن         
 ومـن  *فَمن يعمْل ِمثْقَاَل ذَرٍة خَيـرا يـره       : كان خيراً فخير، وإن كان شراً فشر، قال تعالى          

هرا يٍة شَرْل ِمثْقَاَل ذَرمعي ) 8-7: الزلزلة(.  
  

  : عدم الندم على ما فات من أمور الدنيا -4
حيث إن الواثق بربه يعلم علم اليقين بأن ما عند اهللا خير وأبقى وأنه مهمـا عمـل مـن        
أعمال صالحة فإنه سينال أجره من اهللا عز وجل يوم القيامة فينام قرير العين، ساكن الـنفس، ذو         

  .)3(قوة نفسية وروحانية عالية

                                                        
  .348كتبه اإلمام ابن قيم الجوزية، وهذبه عبد المنعم العزي، ص : تهذيب مدارج السالكين  )1(
  ).2999(لزهد والرقائق، باب المؤمن أمره كله خير، حديث رقم ، كتاب ا1144صحيح مسلم، ص  )2(
 .www.islammemo.ccانظر الثقة باهللا تعالى وأثرها في العمل اإلسالمي  )3(

http://www.islammemo.cc
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  : الثمار األخروية -ب
ن، الواثق بربه ينال السعادة األبدية في جنة عرضها السماوات واألرض أعـدت للمتقـي             إن

مغِْفرٍة من ربكُم وجنٍَّة عرضها كَعرِض السماء والَْأرِض         ِإلَى ساِبقُوا :وهو يستشعر دائماً قوله تعالى    
  .)21 :الحديد( الْعِظيِم الْفَضِل اللَِّه ورسِلِه ذَِلك فَضُل اللَِّه يْؤِتيِه من يشَاء واللَّه ذُوُأِعدتْ ِللَِّذين آمنُوا ِب

  قـال  : عن أبي هريـرة رضـي اهللا عنـه قـال            [كذلك يتذكر الحديث القدسي الذي ورد       
عت، وال خطر على أعددت لعبادي الصالحين ما ال عين رأت، وال أذن سم: ، قال اهللا رسول اهللا   

  .)1(])17: السجدة ( فَلَا تَعلَم نَفْس ما ُأخِْفي لَهم من قُرِة َأعيٍنقلب بشر، فاقرأوا إن شئتم 

وعلى ذلك فالواجب على المسلم أال يفقد ثقته بربه؛ ألنه سبحانه ذو رحمة واسعة بعبـاده    
 الدنيا بالراحة النفسية وفي اآلخرة بجنـة        المؤمنين الموحدين، وهو كريم يكرم عباده المتقين في       

  .عرضها السماوات واألرض ُأعدت لهم إعداداً يليق بكرامتهم عند ربهم
  

   :الثقة باهللا عند سيدنا يعقوب : المطلب الثاني 
 أروع األمثلة في الصبر واالحتساب واالستعانة باهللا والثقة         لقد ضرب سيدنا يعقوب     

 الثقة الكبيرة عند سيدنا يعقـوب       ن لنا اآليات من سورة يوسف       به سبحانه وتعالى، حيث تبي    
  .برد أبنائه جميعاً إليه، وكذلك ثقته برحمة اهللا، وبصدق وحيه عز وجل إليه

 في ظالل الثقة باهللا وهذه نتيجة طبيعية إليمانه الشديد بـاهللا            لقد عاش سيدنا يعقوب     
 عسى اللّـه َأن يـْأِتيِني ِبِهـم جِميعـا         : ة قال   فعندما افتقد أبناءه الثالث   . وتوكله عليه سبحانه  

 الـذي    نجد الثقة العظيمة باهللا وقد تأمل رجوع أبنائه الثالثة إليه، حتى يوسف              )83: يوسف(
  .افتقده منذ سنوات، كان واثقاً تمام الثقة بأنه سيرجع إليه

  : لوجوه وإنما حكم بهذا الحكم: "يقول اإلمام الفخر الرازي رحمه اهللا 
أنه طال حزنه وبالؤه ومحنته فعلم أنه تعالى سيجعل له فرجاً ومخرجاً عن قريب فقال ذلك                 : األول

لعله تعالى قد أخبره من بعد محنة يوسف أنه حـي أو       : والثاني. على سبيل حسن الظن برحمة اهللا     
 ألنهـم حـين     )83: يوسف( يعاعسى اللّه َأن يْأِتيِني ِبِهم جمِ      ظهرت له عالمات ذلك وإنما قال     

ولما أرسلهم إلى مـصر عـادوا       . ذهبوا بيوسف كانوا اثني عشر فضاع يوسف وبقي أحد عشر         
فَلَن َأبرح اَألرض حتَّى يْأذَن ِلـي  تسعة ألن بنيامين حبسه يوسف واحتبس ذلك الكبير الذي قال      

عسى اللّه َأن يْأِتيِني    ان الغائبون ثالثة ال جرم قال       ، فلما ك  )80: يوسف  ( َأِبي َأو يحكُم اللّه ِلي    

                                                        
  ).3244(، حديث رقم )ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة(، باب )بدء الخلق(، كتاب 2/655صحيح البخاري،  )1(
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 يعني هو العالم بحقائق     )83: يوسف  ( ِإنَّه هو الْعِليم الْحِكيم   ، ثم قال    )83: يوسف  ( ِبِهم جِميعا 
  .)1("األمور، الحكيم فيها على الوجه المطابق للفضل واإلحسان والرحمة والمصلحة

  
  :واء القلوب الثقة باهللا د

فالمؤمن دائماً يثق تمام الثقة بأن ما يقدره اهللا يكون خيراً له في جميع الوجوه، فهو يحـسن      
عسى اهللا تعالى أن يجمعني بأوالدي "محمد سيد طنطاوي في تفسيره نفس اآلية  . يقول د . الظن بربه 

هو العليم بحالي، الحكيم  سبحانه   الذي تخلف عنهم في مصر، إنه        –يوسف وبنيامين وروبيل  –جميعاً  
 يدل داللة واضحة علـى كمـال إيمانـه،        في كل ما يفعله ويقضي به، وهذا القول من يعقوب           

وحسن صلته باهللا تعالى وقوة رجائه في كرمه وعطفه ولطفه سبحانه وكأنه بهذا القول يرى بنـور                 
  .)2("اهللا الذي غرسه في قلبه، ما ال يراه غيره بحواسه وجوارحه

 يعود إلى اإليمان باهللا تعالى واالتصال الوثيق الدائم بـه سـبحانه واإلحـساس               إن ذلك 
بوجوده ورحمته، وهذا اإلحساس دائماً يتجلى في قلوب الصفوة المختارة، فيصبح بذلك أصـدق              

  فحسن الظن باهللا والثقـة بـه       . )3(وأقرب من الواقع المحسوس الذي تلمسه األيدي ويراه البصر        
  .لكل قلب عليل، وهي البلسم لكل قلب مؤمن مقبل على اهللاسبحانه هي الدواء 

  
  :الثقة باهللا تُولد األمل 

يا بِني اذْهبـواْ  :  الذي أخبرنا به اهللا عز وجل في قوله تعالى  وقول سيدنا يعقوب    
           يالَ ي ِح اللِّه ِإنَّهوواْ ِمن رَأسالَ تَيَأِخيِه وفَ ووسواْ ِمن يسسفَتَح         مِح اللّـِه ِإالَّ الْقَـووِمـن ر َأس

ونالْكَاِفر )  يدل داللة واضحة على الثقة الشديدة باهللا عز وجل فهو ما يزال عنـده               )87: يوسف 
  .األمل في أن يلتقي بيوسف 

ندب بنيه على الذهاب في األرض   " أن سيدنا يعقوب     – في تفسيره    -: يقول ابن كثير    
 وأخيه بنيامين، والتحسس يكون في الخير، والتجسس يكـون فـي الـشر،             يستعلمون أخبار يوسف  

ونهضهم وبشرهم وأمرهم أن ال ييأسوا من روح اهللا أي ال يقطعوا رجاءهم وأملهم مـن اهللا فيمـا                   
  .)4("مونه ويقصدونه، فإنه ال يقطع الرجاء وال ييأس من روح اهللا إال القوم الكافرونوير

                                                        
  .192-17/191لفخر الرازي، لإلمام ا: التفسير الكبير  )1(
  .م2001، نهضة مصر للطباعة والنشر، سنة 1/269محمد سيد طنطاوي، . د: القصة في القرآن الكريم  )2(
  .4/2025سيد قطب، : انظر في ظالل القرآن  )3(
  .2/488البن كثير، : تفسير القرآن العظيم  )4(
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ادلهمت الخطوب، كلما ارتبط بحبل اهللا المتين، وازداد قلبه ثقة          وهكذا دائماً المؤمن، كلما     
: تعالى فيحث من حوله على رجاء رحمة اهللا وفرجه، فاهللا يجعل من بعد العسر يسرا، قال               ويقين،
ا عم ا فَِإنرسِر يسا* لْعرسِر يسالْع عم ِإن ) 1()6-5: الشرح(.  

ع في مصيبة من المصائب، أو أمر عسير وصعب علـى           فهذه بشارة عظيمة لكل من وق     
سيجعُل اللَّه بعـد    : النفس البشرية فإن اليسر والفرج يصاحب ذلك العسر وذلك في قوله تعالى             

  .)2()7: الطالق ( عسٍر يسرا

تنكير في اآليتين يدل على أنه واحد، و    ) العسر(وتعريف  : "يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي    
وفي تعريفه باأللف والالم، الدال على االستغراق       . على تكراره، فلن يغلب عسر يسرين      يدل )رليسا(

  .)3("والعموم، داللة على أن كل عسر، وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ فإنه في آخره التيسير مالزم له

 التـي أمـر   ويصور سيد قطب رحمه اهللا يصور لنا كيفية البحث عن سيدنا يوسف    
يا بِني اذْهبواْ فَتَحسسواْ ِمن يوسفَ      :  بنيه به فيقول في تفسيره لقوله تعالى         يعقوب  سيدنا  
تحسسوا بحواسكم، في لطف وبصر وصبر على البحث، ودون يأس من اهللا وفرجـه              "،  وَأِخيِه

بمـا  أدق داللة وأكثر شفافية، ففيها ظل االسترواح من الكرب الخـانق            " روح"ورحمته، وكلمة   
  .)4("ينسم على األرواح من روح اهللا الندي

 ِإنَّه الَ ييَأس ِمن روِح اللِّه ِإالَّ الْقَـوم الْكَـاِفرون          : أما تفسيره رحمه اهللا لقوله تعالى       
فأما المؤمنون الموصولة قلوبهم    : "فيوضح مدى ثقة المؤمن بربه وخاصة في وقت الشدة فيقول           

هم بروحه، الشاعرون بنفحاته المحيية الرخية، فإنهم ال ييأسون مـن روح اهللا             باهللا، الندية أرواح  
ولو أحاط بهم الكرب، واشتد بهم الضيق، وإن المؤمن لفي روح من ظالل إيمانه، وفي أنس من                 

  .)5("صلته بربه، وفي طمأنينة من ثقته بمواله، وهو في مضايق الشدة ومخانق الكروب

دليل على أن القنوط مـن الكبـائر، وهـو          "أن في هذه اآلية     ويقول القرطبي رحمه اهللا ب    
 فينبغي للمسلم أن يحسن ظنه باهللا، ويثق به تمام الثقة في جميع أحواله فقـد ورد عـن                  )6("اليأس

                                                        
  .253حامد البسيوني، ص : انظر صحيح قصص القرآن  )1(
  .679للشيخ عبد الرحمن السعدي، ص : انظر تفسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان  )2(
  .679ص : المصدر السابق  )3(
  .4/2026سيد قطب، : في ظالل القرآن  )4(
  .4/2026المرجع السابق، ) 5(
  .9/252للقرطبي، : الجامع ألحكام القرآن  )6(
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أنا عند ظن عبدي بي، وأنـا       : يقول اهللا تعالى     : [قال النبي   : أبي هريرة رضي اهللا عنه قال       
فسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في مأل ذكرته في مأل خيـٍر            معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في ن      

منهم، وإن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً، وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً، وإن أتـاني   
  .)1(]يمشي أتيته هرولة

وحتى عند الموت، من واجب المسلم أن يحسن ظنه باهللا ويثق بأنه ذاهب إلـى رب كـريم    
سمعت رسول  : عن جابر بن عبد اهللا األنصاري قال        [،   ده فقد ورد في حديث الرسول     رحيم بعبا 

  .)2(]ال يموتن أحدكم إال وهو يحسن الظن باهللا عز وجل:  قبل موته بثالثة أيام، يقول  اهللا
  

  :أمثلة في مجال الثقة باهللا تعالى 
ولننظـر مـاذا قـال       ضرب لنا أروع األمثلة في مجال الثقة فـي اهللا،            ونبينا محمد   

عن [لصاحبه عندما كانا في الغار وقد خاف أبو بكر رضي اهللا عنه أن يراهم كفار مكة فقد ورد                   
:  في الغار، فرفعت رأسي، فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت           كنت مع النبي    : أنس عن أبي بكر قال      

  .)3(]ان اهللا ثالثهمااسكت يا أبا بكر، اثن: قال . يا نبي اهللا لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا

ِإن مِعـي ربـي    يثق بربه وذلك عندما قال لمـن معـه         كذلك نرى سيدنا موسى     
  .)62: الشعراء ( سيهِديِن

وكذلك أمنا هاجر رضي اهللا عنها سطرت أروع القصص في ثقة المرأة المؤمنة بربهـا               
عـن  " من البشر فقد ورد       في مكان من أرض مكة ليس به أحد        عندما تركها سيدنا إبراهيم     

 من ِقبل أم إسماعيل اتخذت ِمنطَقَاً       )4(أول ما اتخذ النساء الِمنْطَقَ    : سعيد بن جبير قال ابن عباس       
فِّيأثرها على سارة ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل عليهما السالم وهي ترضعه، حتى               )5(لتُع 

                                                        
، )28: آل عمران    (ويحذِّركُم اللّه نَفْسه  باب قول اهللا تعالى     ، كتاب التوحيد،    4/1461صحيح البخاري،    )1(

  ).7405(، حديث رقم )116: المائدة  (تَعلَم ما ِفي نَفِْسي والَ َأعلَم ما ِفي نَفِْسكوقوله جل ذكره 
.  تعالى عند الموت، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب األمر بحسن الظن باهللا  1102صحيح مسلم، ص     )2(

  ).2877(حديث رقم 
 وأصحابه إلى المدينة، حـديث رقـم   ، كتاب مناقب األنصار، باب هجرة النبي    2/783صحيح البخاري،    )3(

)3922.(  
أحمـد المقـرئ، ص   : المصباح المنيـر  . (شد المنطق على وسطه: ما يشد به الوسط، وانتطق    : الِمنطَق   )4(

  ).، كتاب النون363
  .تُخِْفي: ي تُعفِّ )5(
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ى المسجد وليس بمكة يومئٍذ أحد، وليس بها         فوق زمزم في أعل    )1(وضعهما عند البيت عند دوحة    
 منطلقاً،  ماء فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قَفي إبراهيم               

يا إبراهيم أني تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيـه إنـس وال              : فتبعته أم إسماعيل فقالت     
نعـم،  : آُهللا الذي أمرك بهذا؟ قال      : فقالت له   . إليهاشيء ؟ فقالت له ذلك مراراً، وجعل ال يلتفت          

  .)2( ..."إذن ال يضيعنا ثم رجعت : قالت 

فقد أعلنـت والءهـا     " إذن ال يضيعنا  "فأمنا هاجر رضي اهللا عنها وأرضاها عندما قالت         
وعمق إيمانها وثقتها بربها عز وجل فهو لن يتركها هكذا وإنما سيكون معها بحفظه لها والبنهـا                 

فانطلق إبراهيم حتى إذا    "رعايته لهما سبحانه، ولنتعرف على نتيجة هذه الثقة من الحديث نفسه            وب
: كان عند الثنية حيث ال يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤالء الكلمات ورفع يديـه فقـال                    

وجعلـت أم  " يـشكرون "حتـى بلـغ   " ربنا إني أسكنت من ذريتي بواٍد غير ذي زرع عند بيتك         "
يل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفذ ما في السقاء عطـشت وعطـش                 إسماع

 يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا         – أو قال    –ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى      
أقرب جبل في األرض يليها، فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً، فلـم تـرى                  

 الصفا، حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سـعت سـعي اإلنـسان    أحداً، فهبطت من  
المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحداً، فلم تر أحداً،                

فلمـا أشـرفت   " فذلك سعي الناس بينهما ["قال النبي  : قال ابن عباس    . ففعلت ذلك سبع مرات   
قـد أسـمعتُ إن   :  ثم تسمعت أيضاً فقالت – تريد نفسها -لت صٍه على المروة سمعت صوتاً فقا 

 بجناحـه حتـى     – أو قال    –كان عندك غواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه            
ظهر الماء، فجعلت تحوطه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهـو يفـور                 

:  أو قال  –يرحم اهللا أم إسماعيل لو تركت زمزم         : "قال النبي   : قال ابن عباس    . بعدما تغرف 
: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملَـك  : قال " لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عيناً مِعيناً     

  .)3(.....]ال تخافوا الضيعة، فإن هاهنا بيت اهللا يبني هذا الغالم وأبوه، وإن اهللا ال يضيع أهله 

يدة هاجر فرزقها بالماء هي وابنها وخلد ذكرها في التاريخ إلى قيـام             إذن لم يضيع اهللا الس    
الساعة، بحيث أصبح المسلمون من كل بقاع األرض يأتون إلى هذا المكان ليؤدوا به شـعيرة مـن              

وهذا شأن كل من يثق بربه فإنه       . شعائر اهللا وهو السعي بين الصفا والمروة والشرب من ماء زمزم          
خرة، فما كانت هذه المرأة لترضى أن تُترك في هذا المكان المقفر وهذه البيـداء          ينال عز الدنيا واآل   

                                                        
  ).، كتاب الدال123انظر المصدر السابق، ص . (أي شجرة عظيمة، والجمع دوح: دوحة  )1(
  ).3364(، باب يزفون النّسالن في المشي، حديث رقم )أحاديث األنبياء(، كتاب 2/676صحيح البخاري،  )2(
  ).3364(سالن في المشي، حديث رقم ، باب يزفون النّ)أحاديث األنبياء(، كتاب 677-2/676صحيح البخاري، ) 3(
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الواسعة من غير أن تحمل في قلبها يقيناً كامالً وثقة راسخة بربها فصبرت فأكرمها ربها وما أشبه                  
 ِإنِّي لََأِجـد   كما جاء في كتاب اهللا تعالى على لسانهفما قاله .  حالها بحال سيدنا يعقوب  

 ما يدل داللة واضحة علـى عمـق إيمـان سـيدنا             )94: يوسف  ( ِريح يوسفَ لَوالَ َأن تُفَنِّدونِ    
األمل الذي لم يمت يومـاً      " إليه، فهو     ومدى الثقة بقدرة اهللا على رد ابنه يوسف          يعقوب

 في قلبه، بل ظل حياً منتعشاً، تهدمت على أبوب حصنه محاوالت اليأس للنيـل منـه، والفرحـة      
 وشوقه يغلبانه اآلن حتى أنه جهر بما في نفسه وأخبرهم به ناهياً عن              الطاغية على يعقوب    

  .)1("تسفيه رأيه وقوله
  

  :معجزة القميص 
عند تأمل هذه اآلية وما قبلها      . )2("لوال أن تنسبوني إلى الخرف    "أي  " لوال تفندون "ومعنى  
لْقُوه علَى وجِه َأِبي يْأِت بـِصيرا وْأتُـوِني ِبـَأهِلكُم           اذْهبواْ ِبقَِميِصي هـذَا فَأَ   : من قوله تعالى    

ِعينمَأج )  وقوله تعالى    )93: يوسف  :   ا قَـاَلِصيرب تَدِهِه فَارجلَى وع َألْقَاه ِشيراء الْبا َأن جفَلَم
         ونلَما الَ تَعاللِّه م ِمن لَمِإنِّي َأع َأقُل لَّكُم َألَم )  نجد أن معجزة قد حدثت علـى يـد          )96: يوسف 

 وهي إرساله قميصه إلى أبيه وقد كان متيقناً تماماً أن أبيه سوف يرتد بصيراً               سيدنا يوسف   
  . هذا من ناحية سيدنا يوسف يْأِت بِصيرا: بدليل ما جاء على لسانه في قوله تعالى 

 وهي تختص بنفس القمـيص       والمعجزة األخرى قد وقعت من ناحية سيدنا يعقوب       
مسيرة ثمـان ليـال،     " وقيل أنها    )3("مسيرة ثمانية أيام  " للرائحة عن بعد يقال أنها       واشتمامه  

 وهذه المسافة سواء كانت ثمانية أيام       )4("مسيرة عشر ليال وعنه أيضاً مسيرة شهر      : وقال الحسن   
 فاشتمام الرائحة ال يكون إال عـن        أو شهر ال يستطيع اإلنسان العادي أن يشتم فيها رائحة غيره،          

  .قرب شديد، وهذا ما يدل على أن ما حدث هو معجزة من اهللا عز وجل
أنه تعالى أوصل تلـك الرائحـة إليـه    : "يقول الرازي رحمه اهللا في تفسيره لهذه اآليات  

  .)5("على سبيل إظهار المعجزات

                                                        
  .256حامد البسيوني، ص : صحيح قصص القرآن  )1(
، دار 13/52لإلمام محمد الطاهر ابن عاشـور،    : ؛ وانظر التحرير والتنوير     17/208للرازي،  : التفسير الكبير    )2(

  .4/2028د قطب، لسي: سحنون للنشر والتوزيع، تونس، دون رقم طبعة أو تاريخ؛ وانظر في ظالل القرآن 
  .2/489تفسير ابن كثير،  )3(
  .258-9/257للقرطبي، : الجامع ألحكام القرآن  )4(
  .17/208لإلمام الفخر الرازي، : التفسير الكبير  )5(
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 ريـح يوسـف عليهمـا       ووجدان يعقوب "ويقول ابن عاشور رحمه اهللا في تفسيره أيضاً         
 السالم إلهام خارق للعادة جعله اهللا بشارة له إذ ذكره بشمه الريح الذي ضمخ بـه يوسـف                   

حين خروجه مع إخوته وهذا من صنف الوحي بدون كالم ملك مرسل، وهو داخـل فـي قولـه        
  .))1وما كَان ِلبشٍَر َأن يكَلِّمه اللَّه ِإلَّا وحيا: تعالى 

هذه معجزة خارقة للسنة الجارية وكل أحداث القصة سائرة على          : " أحمد نوفل    .ويقول د 
  .)2("السنة المعتادة الجارية السائرة

وَأعلَم ِمن اللِّه ما الَ     فاهللا عز وجل لم يخيب ظن عبده المؤمن به حيث كان يردد عبده              
ونلَمتَع )  ر يعقوب وهذا تأكيد واضح على أن ما كان من أم      )86: يوسف وابنه يوسف ، 

، وقد قال لهم عنـدما  أنه وحي من اهللا ال يشك فيه أحد، وهذه ثقة مطلقة بصدق وحي اهللا إليه               
أي أعلم أن اهللا سيرده      ")96: يوسف( الَ تَعلَمون  َألَم َأقُل لَّكُم ِإنِّي َأعلَم ِمن اللِّه ما       رجع إليه بصره    

4("ثمـانون عامـاً   : "مدة التي ابتعد فيها سيدنا يوسف عن والده فقيل          وقد اختُلف في ال   . )3("إلي( ،
  .)5("اثنتين وعشرين سنة: "وقيل 

وأٍي كان عدد السنين فهي مدة طويلة ال يستطيع الصبر على الفراق طول هذه المدة إال من             
ه مطيعـاً هللا،   الذي قضى عمرأوتي إيماناً قوياً وثقة كبيرة في اهللا عز وجل أمثال سيدنا يعقوب   

ووصى : ثابتاً على دين اإلسالم حتى توفاه اهللا عز وجل وهو يوصي أبناءه على ذلك، قال تعالى                 
  ونِلمسَأنتُم مَإالَّ و وتُنفَالَ تَم ينالد طَفَى لَكُماص اللّه ِإن ِنيا بي قُوبعيِنيِه وب اِهيمرا ِإبِبه*  كُنـتُم َأم 

                   اِئـكآب ِإلَــهو كِإلَـه دبِدي قَالُواْ نَععِمن ب وندبا تَعِنيِه متُ ِإذْ قَاَل ِلبوالْم قُوبعي رضاء ِإذْ حدشُه
ونِلمسم لَه ننَحا واِحدا وقَ ِإلَـهحِإساِعيَل ومِإسو اِهيمرِإب ) 133-132: البقرة(.  

 من المركز القومي للبحـوث     )6(عبد الباسط محمد سيد   /  األستاذ الدكتور  لقد تمكن الباحث  
التابع لوزارة البحث العلمي والتكنولوجيا بمصر من الحصول على براءة اختراع لقطرة عيـون              

  .لمعالجة المياه البيضاء، وذلك باالستفادة من اآليات الواردة في سورة يوسف 

                                                        
  .13/53البن عاشور، : التحرير والتنوير  )1(
يـع، الطبعـة الثانيـة،      ، دار الفرقان للنشر والتوز    538أحمد نوفل، ص    . د: سورة يوسف دراسة تحليلية      )2(

  .م1999-هـ1420
  .2/490البن كثير، : تفسير القرآن العظيم  )3(
  ).2/490(البن كثير : ، وتفسير القرآن العظيم 17/208للفخر الرازي، : انظر التفسير الكبير  )4(
  .13/53البن عاشور، : التحرير والتنوير  )5(
  . ibnalislam.wwwانظر موقع ابن اإلسالم ) 6(
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 فيه معجزة أجراها اهللا على      ر سيدنا يعقوب    وقد وجد هذا الباحث أن في ارتداد بص       
، وقد أدرك أن هناك مغزى آخر مادي، حيث وجد عالقـة بـين الحـزن                يد سيدنا يوسف    

وهو مضاد لهرمون   " األدرينالين"واإلصابة بالمياه البيضاء، حيث إن الحزن يسبب زيادة هرمون          
سبب زيـادة مـستمرة فـي هرمـون         وبالتالي فإن الحزن الشديد أو الفرح الشديد ي       " األنسولين"
والذي يسبب بدوره زيادة سكر الدم، وهذا هو أحد مسببات العتامة، هذا باإلضـافة              " األدرينالين"

وتَولَّى عنْهم وقَاَل يا َأسفَى علَى يوسفَ وابيضتْ        إلى تزامن الحزن مع البكاء فقد وجد في آية          
 بوحي من ربـه أن       وكان ما فعله سيدنا يوسف       )84: يوسف  ( ِظيمعينَاه ِمن الْحزِن فَهو كَ    

اذْهبواْ ِبقَِميِصي هـذَا فََألْقُوه علَى وجِه َأِبـي        طلب من إخوته أن يذهبوا ألبيهم بقميص الشفاء         
ي لََأِجد ِريـح يوسـفَ   ولَما فَصلَِت الِْعير قَاَل َأبوهم ِإنِّ: ، قال تعالى )93: يوسف ( يْأِت بِصيرا 

 فَلَما * قَالُواْ تَاللِّه ِإنَّك لَِفي ضالَِلك الْقَِديِم    ...:  إلى قوله تعالى     )94: يوسف  (  لَوالَ َأن تُفَنِّدونِ  
             لَمِإنِّي َأع َأقُل لَّكُم ا قَاَل َألَمِصيرب تَدِهِه فَارجلَى وع َألْقَاه ِشيراء الْبَأن ج     ونلَما الَ تَعاللِّه م ِمن  

، وبعد البحث والتفكير لم يجد إال العرق في القميص، فبحث في مكونـات العـرق،      )96: يوسف  (
فأخذوا العدسات المستخرجة من العيون بالعملية الجراحية وتم نقعها في العـرق، فوجـدوا أنـه        

  .تحدث حالة من الشفافية التدريجية لهذه العدسات المعتمة

كذلك أمكن التوصل إلى أن أحد المكونات األساسية للعرق وهو مركب من مركبات البولينا              
 متطوعاً زوال 250والتي أمكن تحضيرها كيميائياً، وقد سجلت النتائج التي أجريت على " الجوالدين"

من الحاالت وثبت أيضاً بالتجربة أن وضع هـذه         % 90هذا البياض ورجوع األبصار في أكثر من        
  .طرة مرتين يومياً لمدة أسبوعين يزيل هذا البياض ويحسن من اإلبصارالق

وقد اشترط على الشركة التي ستقوم بتصنيع هذا الدواء أن تـشير عنـد طرحـه فـي                  
: األسواق إلى أنه دواء قرآني حتى يعلم العالم كله صدق كالم اهللا عز وجل وذلـك فـي قولـه              

وا هآِن مالْقُر ُل ِمننُنَزوْؤِمِنينةٌ لِّلْممحرِشفَاء و  ) 82: اإلسراء(.  
  

  :كفى باهللا كفيالً 
وقد ورد العديد من القصص التي تحدثنا عن كمال الثقة باهللا تعالى، ومن ذلـك مـا ورد    

عن أبي هريرة رضي اهللا عنـه  [في صحيح البخاري والتي تدل على عمق الثقة في اهللا فقد ورد          
 رجالً من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألـف دينـار            ذكر رسول اهللا    : قال  
كفـى بـاهللا    : فأتني بالكفيل، قـال     : كفى باهللا شهيداً، قال     : ائتني بالشهداء أشهدهم، قال     : فقال  

صدقت، فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثـم الـتمس               : كفيالً، قال   
جل الذي أجله فلم يجد، فأخذ خشبة فنقرها، فأدخـل فيهـا ألـف دينـار                مركباً يقدم عليه في األ    
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     ججاللهم إنك تعلـم أنـي   :  موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال  )1(وصحيفة منه إلى صاحبه ثم ز
كفى باهللا كفيالً، فرضي بك، وسألني شهيداً       : كنت تسلفت من فالن ألف دينار فسألني كفيالً فقلت          

 شهيداً، فرضي بك، وأني جهدت أن أجد مركباً أبعث إليه الذي له فلـم أقـدر،                 كفى باهللا : فقلت  
وإني استودعتكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبـاً             
يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركباً قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التـي             

ذها ألهله حطباً، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه فـأتى               فيها المال، فأخ  
واهللا ما زلت جاهداً في طلب مركب آلتيك بمالك فما وجدت مركبـاً قبـل               : باأللف دينار، فقال    
أخبرك أني لم أجد مركباً قبل الذي جئـت         : هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال     : الذي أتيت فيه، قال     

  .)2(] فإن اهللا تعالى قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة فانصِرف باأللف الدينار راشداً:فيه، قال 

فاإليمان باهللا والقرب الشديد منه سبحانه يشِعر اإلنسان بأن اهللا تعالى يقدر الخير له في كل                
 ورحمته  ش قرير العين، ساكن الفؤاد، واثقاً بقدرة اهللا وعظمته        يعي شيء، وييسر له أموره، ومن هنا     

  .عز وجلولطفه سبحانه بعباده المخلصين، الصادقين، الموحدين في عبادتهم له 

                                                        
انظـر المـصباح    . (الحديدة التي في أسفل الرمح وجمعه ِزجاج، وزججت الرجل أي طعنته بالزج           : الزج   )1(

  ).، كتاب الزاي152المنير، ص 
، كتاب الكفالة، باب الكفالة في القرض والديون باألبدان وغيرهـا، حـديث رقـم          2/446صحيح البخاري،    )2(

)2291.(  
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  المبحث الثالث
  عقيدة التوكل ودورها في بناء شخصية سيدنا يعقوب 

  
  . أعمال المتوكلين– أحواله – حقيقته –التوكل : المطلب األول 
  .التوكل عند سيدنا يعقوب : المطلب الثاني 
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  حث الثالثالمب
  عقيدة التوكل ودورها في بناء شخصية سيدنا يعقوب 

  

  : أعمال المتوكلين – أحواله – حقيقته –التوكل : المطلب األول 
  :تعريفه : أوالً 

  : لغة -أ
هو المقيم الكفيل بأرزاق العبـاد      : من أسماء اهللا الحسنى الوكيل      : جاء في لسان العرب     

َأالَّ تَتَِّخذُواْ ِمـن دوِنـي   :  إليه، وفي القرآن الكريم قوله تعالى    وحقيقته أنه يستقل بأمر الموكول    
هو الذي توكل بالقيام بجميع ما      : الحافظ، وقيل الوكيل في صفة اهللا تعالى        :  وقيل الوكيل    وِكيالً

هو الـذي يعلـم أن اهللا       : الرب، والمتوكل على اهللا     : الكفيل، وقيل الوكيل    : خلق، وقيل الوكيل    
:  رزقه وأمره فيركن إليه وحده وال يتوكل على غيره، ومعنى وكل باهللا وتوكل عليه واتكل                 كافل

أي ألجأته إليـه    : إذا ضمن القيام به، ووكلت أمري إلى فالن         : استسلم إليه، ويقال توكل باألمر      
  .)1(نفسه بأمر القيام فيه عليه، ووكل فالناً فالناً إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزاً عن واعتمدت

.. اعتمد عليه ووثق به واتكل عليه في أمـره          : "توكل على اهللا    : وفي المصباح المنير    
  .)2("واالسم التُكالن

  .)3("إظهار العجز واالعتماد على غيرك: "التوكل : وفي مختار الصحاح 

: ومـصدره  والوكيل فعله التوكـل  .. وكَلْته إليه أِكلُه ِكلةً أي فوضته : وفي كتاب العين  
  .)4(أسم ملك: اسم جبل وميكال : الوكالة وموكَل 

  .هو االستسالم واللجوء واالعتماد والتفويض: فالتوكل لغة 
  
  : التوكل اصطالحاً -ب

  .)5("الثقة بما عند اهللا واليأس عما في أيدي الناس"بأنه : عرفه الجرجاني 

                                                        
  .4/502البن منظور، : انظر لسان العرب  )1(
  .، كتاب الواو399-398أحمد الفيومي المقرئ، ص : المصباح المنير  )2(
  . كتاب الواو734محمد بن بكر الرازي، ص : مختار الصحاح  )3(
ـ  . مهدي المخزومي، د  . د: ، تحقيق   5/405أبي عبد الرحمن الفراهيدي،     : كتاب العين    )4( سامرائي، إبراهيم ال

  .دار مكتبة الهالل، دون طبعة أو تاريخ
  .، باب التاء121للجرجاني، ص : التعريفات  )5(
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شراف إلى الخلق، أي ال يكون فـي  قطع االست"بأنه : أما اإلمام أحمد بن حنبل فقد عرفه     
  .)1("قلبك أن أحداً يأتيك بشيء

حال القلب، ينشأ عن معرفته باهللا واإليمان بتفـرده بـالخلق،           : "بأنه  : وعرفه ابن القيم    
والتدبير والضر والنفع والعطاء والمنع، وأنه ما شاء كان، وإن لم يشأ الناس، فيوجب لـه هـذا                  

 وطمأنينة به، وثقة به، ويقيناً بكفايته، لما توكل عليه فيه وأنه بـه وال  اعتماداً عليه وتفويضاً إليه،  
  .)2(.."يكون إال بمشيئته شاءه الناس أم أبوه 

  .)3("تفويض األمر إلى اهللا والثقة به مع ما قدر له من األسباب: "وقيل التوكل 

 له، مـع األخـذ   هو االعتماد على اهللا والثقة بما عنده، وتفويض األمر كله    : إذن التوكل   
  .باألسباب

  
  :حقيقة التوكل : ثانياً 

إن للتوكل على اهللا حقيقة ال بد من معرفتها وذلك حتى يكون توكلنا صحيحاً ولقد احتـار   
إن التوكل عمل قلبي، فهـو لـيس بقـول          : "الناس في حقيقة التوكل، قال اإلمام أحمد بن حنبل          
فاإلمام أحمـد رحمـه اهللا      . )4("وم والمدركات اللسان، وال عمل الجوارح، وال هو من صنف العل        

  .يلفت النظر إلى أن التوكل مكانه القلب

  .وقد جعله بعض الناس من باب المعارف والعلوم

هو انطراح القلب بين يدي الرب، مع ترك االختيـار واالسترسـال مـع          : وقيل التوكل   
  .)5(بالرضا بما قدر اهللا: مجاري األقدار، ومنهم من فسره 

هو اعتماد القلب على اهللا فـال يـضره         : "ابن القيم رحمه اهللا فيقول بأن حقيقة التوكل         أما  
مباشرة األسباب مع خلو القلب من االعتماد عليها والركون إليها، كما ال ينفعه قوله توكلت على اهللا                 

                                                        
  .10/259البن تيمية، : مجموع الفتاوى  )1(
  .1/82البن قيم الجوزية، : مدارج السالكين  )2(
، 36رنـاؤوط، ص    عبد القادر األ  : عمر عبد الرحمن القزويني، تحقيق      : للبيهقي  : مختصر شعب اإليمان     )3(

  .هـ1405دار ابن كثير، دمشق، الطبعة الثانية 
يوسـف  . د) : التوكـل (؛ وانظر الطريق إلـى اهللا       337عبد المنعم العزي، ص     : تهذيب مدارج السالكين     )4(

  .م2004-هـ1425، مكتبة وهبة، الطبعة الخامسة 17القرضاوي، ص 
  .337انظر المصدر السابق، ص  )5(
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ن توبة  مع اعتماده على غيره وركونه إليه وثقته به، فتوكل اللسان شيء، وتوكل القلب شيء، كما أ               
اللسان مع إصرار القلب شيء وتوبة القلب وإن لم ينطق اللسان شيء، فقول العبد توكلت علـى اهللا        

  .)1("مع اعتماد قلبه على غيره، مثل قوله تبت إلى اهللا وهو مصر على معصيته مرتكباً لها

ال عبارة عن مجموعة من األمور التي ال تتم حقيقة التوكـل إ           محله القلب وهو    التوكل  إذن  
  :بها جميعاً، وهي

  .معرفة اهللا تعالى وصفاته وأسمائه الحسنى، وهذه أولى درجات التوكل - 1
 .إثبات األسباب والمسببات حيث ال يصح توكل من نفاها - 2
 .أن يكون العبد راسخ القلب في مقام التوحيد، فال يشرك باهللا شيئاً حتى يكون توكله صحيحاً - 3
 .ه إليهاعتماد القلب على اهللا واستناده وسكون - 4
 .حسن الظن باهللا تعالى - 5
 أمره له سبحانه كما جاء على لسان مؤمن آل فرعون فـي        )2(استسالم القلب هللا وحده وتفويض     -6

  .)44: غافر ( وُأفَوض َأمِري ِإلَى اللَِّه ِإن اللَّه بِصير ِبالِْعباِد: قوله تعالى 

  .ر التوكلوينتج عن ذلك كله الرضا بما قدر اهللا وهو من ثما

  ؤتي ثماره من الرضـا عمـا قـدر اهللا         فمن أراد أن يكون توكله على اهللا صحيحاً بحيث ي         
عز وجل فعليه العمل بكل األمور السابقة من معرفة هللا عز وجل وأسـمائه وصـفاته، وأن يأخـذ                   

تماد باألسباب وأن يكون توحيده صحيحاً ال تشوبه أي شائبة من شوائب الشرك باهللا، كذلك عليه االع 
  .)3(على اهللا وأن يحسن الظن به سبحانه مع تفويض أمره كله إليه

  

  :أحوال التوكل : ثالثاً 
المؤمن دائماً يعتقد اعتقاداً جازماً بأن اهللا قادر على كل شيء وأنه سبحانه مـن صـفاته             

ْؤِمِنين وكَـان ِبـالْم  : العلم والرحمة والمغفرة والقوة وغير ذلك من أسمائه وصفاته، قال تعالى       
  .)33: األحقاف( بلَى ِإنَّه علَى كُلِّ شَيٍء قَِدير: ، وقال تعالى )42: األحزاب ( رِحيما

                                                        
  .107قيم الجوزية، ص ابن : الفوائد  )1(
عـز  – إذ يقـول اهللا     –عز وجـل  –هو رد كل ما عجز العقل عن إدراكه أو اإلحاطة به إلى اهللا              : التفويض )2(

: اإلسراء  ( والَ تَقْفُ ما لَيس لَك ِبِه ِعلْم ِإن السمع والْبصر والْفَُؤاد كُلُّ ُأولـِئك كَان عنْه مسُؤوالً                -وجل
 وصفاته، وتفاصيل حكمته من أوامـره  – تعالى –تفويض العلم بكيفية ذات اهللا : ، ويقصد به عند السلف     )36

 إذ أنه ال يلزم من عدم العلم بالشيء ليس علماً بعدمه، أما تعريفه عند – عز وجل    –ونواهيه الشرعية إلى اهللا     
عارض قواعدهم وعقائدهم والتي لم يجـدوا       فإنه تفويض معاني النصوص الشرعية الثابتة التي ت       : أهل الكالم   

انظر الموسوعة الميسرة في األديـان      . (لها تأويالً ولم يستطيعوا ردها مع زعمهم أن ظاهر النص غير مراد           
، دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الخامـسة،          2/1015والمذاهب واألحزاب المعاصرة،    

  ).م2003-هـ1424
  .339-337هذبه عبد المنعم العزي، ص : ذيب مدارج السالكين انظر ته )3(
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فالمؤمن يعرف اهللا حق المعرفة، ويعلم أنه سبحانه هو المتفرد بالخلق، ومن ثم بالملـك،               
 فهـي  )189: آل عمـران  (  كُلِّ شَيٍء قَِدير   وِللِّه ملْك السماواِت واَألرِض واللّه علَى     : قال تعالى 

الملكية الشاملة المطلقة، وهي من مفاهيم األلوهية الواحدة، فاهللا الواحد هو الحي الواحد، وتوحيد              
اهللا ليس مجرد توحيد لذات اهللا فقط، وإنما هو توحيد ذو إيجابية وفاعلية وتأثير في الكون، ومتى                 

ماوات واألرض وأنه بكل شيء محيط، وأن األمـوال واألنفـس           شعر المؤمن بأن هللا ما في الس      
والثمرات والحياة والموت والوالية والنصرة كلها بيد اهللا دون سواه، عند إدراك المؤمن ذلك كله               

  .)1(فإنه بالصلة باهللا والتوكل الحقيقي تكون الكفاية والغنى في كل األمور

فعل شيئاً إال بإرادة اهللا، وال يوفق بـشيء         والمؤمن يتوكل على اهللا لعلمه بأنه يعجز أن ي        
ال يتم التوكل إال بقوة القلب واليقين جميعـاً إذ          : "إال إذا وفقه اهللا لعمله، يقول الغزالي رحمه اهللا          

  .)2("بهما يحصل سكون القلب وطمأنينته

  :وللتوكل على اهللا ثالث حاالت 
ته له كحاله في الثقة بمن يوكله في بعض       أن يكون حاله مع اهللا عز وجل وثقته به وكفال         : األولى  

  .أموره من الناس وذلك في إنجازه لبعض األشياء، وهذه أضعف الدرجات
وهو أقوى من األولى وهو أن يكون حاله مع اهللا تعالى وهللا المثل األعلى كحال الطفـل                 : الثانية  

وهو قـد وثـق     مع أمه، فالطفل ال يعرف إال أمه، وال يذهب إال إليها إذا أصابه شيء،               
  .بعنايتها وكفالتها وشفقتها عليه

وهي أعالها وهو أن يكون بين يدي اهللا تعالى في حركاته وسكناته مثل حال الميت بين                : الثالثة  
يدي مغسله، ال يستطيع مفارقته، فالمتوكل على اهللا يرى أن اهللا عز وجل يحركه حيثمـا    

متصف بالقدرة واإلرادة والعلـم وسـائر   أراد سبحانه وقد قوي يقينه بأن اهللا تعالى هو ال  
  .)3(صفات الكمال

هذه حاالت التوكل الثالث والناس في ذلك مختلفون في توكلهم على اهللا، ففـي الحالـة                
األولى يكون التوكل على اهللا في بعض األحيان وهذه أضعف حاالت التوكل، أما الحالة الثانيـة                

                                                        
، مؤسـسة الرسـالة، دون رقـم طبعـة     95-2/93أحمـد فـايز،   : انظر طريق الدعوة في ظالل القرآن      )1(

  .م1980-هـ1400
  .13/2512للغزالي، : إحياء علوم الدين  )2(
صدين لإلمام أحمد بن عبد الـرحمن       ؛ وانظر مختصر منهاج القا    2514-13/2513انظر المصدر السابق،     )3(

، دون رقم طبعـة أو دار نـشر،   71محمود قراعة، ص   : ؛ وانظر صفوة إحياء الغزالي      333المقدسي، ص   
  .م1935-هـ1353
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، أما الحالة الثالثة فهي أقوى حاالت التوكل وفيها         ففيها االعتماد الكلي عليه سبحانه في كل شيء       
االستسالم التام هللا والرضى بقضائه وقدره بعد األخذ بأسباب التوكل، فعلى قدر الثقة باهللا وقدرته               

  .وعلمه وسائر صفاته يكون التوكل عليه سبحانه
  

  :أعمال المتوكلين : رابعاً 
 أموره ومختلف أحواله ومن ذلك سعيه       يسعى المؤمن دائماً لطاعة اهللا عز وجل في شتى        

لكسب رزق حالل أو ادخار مال لوقت الحاجة، أو ليدفع ضرراً يوشك أن ينزل بـه، أو إلزالـة         
  :)1(ضرر قد نزل كالتداوي من األمراض، فعمل المسلم ال يتعدى هذه األمور األربعة

  :سباب لها ثالث درجات السعي لجلب المنفعة ويكون بالعمل باألسباب، وهذه األ: األمر األول 
سبب مقطوع به ومثال ذلك األسباب التي ترتبط بها المسببات بتقدير اهللا تعالى ومشيئته              : األولى  

ارتباطاً وثيقاً، مثل أن يكون الطعام بين يدي الشخص وهو جائع، فال يمد يده إليه بحجـة                 
ر سعي، فهذا لـيس     أنه متوكل، وشرط التوكل عنده ترك السعي، ومد يده إلى الطعام يعتب           

  .من التوكل في شيء، فهذا يوصف صاحبه بالجنون
وقد فطر اهللا سبحانه عباده على الحرص على األسباب التـي           : "يقول ابن القيم رحمه اهللا        

بها مرام معاشهم ومصالحهم الدنيوية، بل فطر اهللا على ذلك سـائر الحيوانـات، فهكـذا                
  .)2("عادهم فإنه سبحانه رب الدنيا واآلخرةاألسباب التي بها مصالحهم األخروية في م

فاإلنسان إن لم يعمل باألسباب، ال يستطيع أن يحقق النتائج المرجوة، فالزرع ال ينبـت إال          
بعد أن نبذر األرض ونعتني بها، والزوجة ال تلد من غير وقاع، فالتوكـل لـيس بتـرك                  

في حدوث النتائج مع العلم بـأن       العمل، إنما بالعمل باألسباب ثم بعد ذلك التوكل على اهللا           
اهللا خالق للطعام واليد واألسباب، والقوة على الحركة وأنه سبحانه هو الذي يطعم اإلنسان              

  .ويسقيه، ويكون حال قلبه معتمداً اعتماداً كلياً على اهللا ال على اليد أو الطعام
ل دونها، مثل من يـذهب      األسباب التي ليست مؤكدة، لكن الغالب أن المسببات ال تحص         : الثانية  

إلى البادية وليس معه طعام، فهذا فعله منهي عنه، فالواجب عليـه أن يتـزود بالطعـام،                 
 لمـا سـافر إلـى       ويعمل بأسباب الحياة ألن حمله للطعام مأمور به فقد تزود الرسول            

  .)3(المدينة واستأجر دليالً عمالً باألسباب

                                                        
  .334البن قدامة المقدسي، ص : انظر مختصر منهاج القاصدين  )1(
  .78-1/77البن قيم الجوزية، : شفاء العليل  )2(
  .334البن قدامة المقدسي، ص :  القاصدين انظر مختصر منهاج )3(
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ألسباب كلها مراغمة للحكمة، وجهـل بـسنة اهللا،         التباعد عن ا  : "يقول الغزالي رحمه اهللا       
  .)1("والعمل بموجب سنة اهللا تعالى مع االتكال على اهللا دون األسباب ال يناقض التوكل

وجود لبس في األسباب التي يتوهم إفضاؤها إلى المسببات من غير تيقن ظاهر وذلك مثـل  : الثالثة  
 لمال مباح، فإذا كان هذا السبب شبهة، فإن ذلك من يكتسب رزقه بالحيل الدقيقة اكتساباً مباحاً 

  .)2(يكون فيه حرص شديد على الدنيا واتكال على األسباب ال على اهللا فهذا مما يبطل التوكل

فمن وجد قوتاً حالالً يدخره، فهذا ال يخرجـه عـن           : التعرض لألسباب باالدخار    : األمر الثاني   
  .التوكل، خاصة إذا كان له عائلة

العمل باألسباب المؤدية لدفع الضرر، فمثالً ال ينام في مكان بـه ضـرر عليـه                : ثالث  األمر ال 
كاألرض التي تكثر فيها السباع، أو ينام في مجرى السيل، أو تحت الجدار الخرب، فهـذا                

لبس الدرع، وإغالق الباب، وشد البعير بالعقال، فاهللا        : ومن التوكل   . مما نهى عنه الشرع   
  .)102: النساء ( يْأخُذُواْ َأسِلحتَهمولْ: تعالى يقول 

والمسلم يتوكل على المسبب وهو اهللا عز وجل ال على السبب، ويكون راضياً بكـل مـا                   
  .يقضي اهللا ويقدر

واألسـباب المزيلـة    . االجتهاد في إزالة الضرر، مثل مداواة المريض ونحو ذلك        : األمر الرابع   
  :للضرر لها ثالثة أنواع 

مثل الماء المزيل لضرر العطش، والطعام المزيل أللم الجوع، فهذا القسم تركه            : مقطوع به    -1
هو الَِّذي جعَل لَكُم اَألرض ذَلُوالً فَامـشُوا        : ليس من التوكل في شيء فاهللا عز وجل يقول          

ِه النُّشُورِإلَيِقِه وزكُلُوا ِمن را ونَاِكِبهِفي م ) 15: الملك(.  
 قد  كالحجامة والفصد وشرب المسهل، وهذا ال يناقض التوكل، حيث إن الرسول          : به  مظنوناً   - 2

عـن أبـي   [تداوى وأمر بالتداوي، وذلك ألن األدوية أسباب مسخرة من اهللا عز وجل فقد ورد         
كـذلك ورد   . )3("ما أنزل اهللا داء إال أنزل له شفاء       : " قال   هريرة رضي اهللا عنه، عن النبي       

الشفاء في ثالثة في شـرطة محجـم، أو         : " قال    اهللا عنهما عن النبي      عن ابن عباس رضي   
 .)4(]شربة عسل، أو كية بنار، وأنا أنهي أمتي عن الكي

                                                        
  .13/2522للغزالي، : إحياء علوم الدين  )1(
للشيخ أحمـد بـن قدامـة    : ؛ وانظر مختصر منهاج القاصدين13/2522للغزالي، : انظر إحياء علوم الدين    )2(

  .334المقدسي، ص 
  ).5678(ل له شفاء، حديث رقم ، كتاب الطب، باب ما أنزل اهللا داء إال وأنز3/1158صحيح البخاري،  )3(
  ).5681(، كتاب الطب، باب الشفاء في ثالث، حديث رقم 3/1158صحيح البخاري، ) 4(
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  عن الكـي، ولوصـفه       مثل الكي، وذلك لنهي الرسول      : أن يكون السبب موهوماً به       -3
  .)1(المتوكلين بأنهم ال يكتوون

عرضت علي األمم، فجعـل النبـي        : [  قال رسول اهللا  : فقد ورد عن ابن عباس قال       
والنبيان يمرون معهم الرهط، والنبي ليس معه أحد، حتى رفع لي سواد عظيم، قلت مـا هـذا،                   

: انظر إلى األفق، فإذا سواد يمأل األفق، ثم قيل لي         : بل هذا موسى وقومه، قيل      : أمتي هذه؟ قيل    
هذه أمتك، ويدخل الجنة من     : أل األفق، قيل    انظر هاهنا، وهاهنا في آفاق السماء، فإذا سواد قد م         

نحـن الـذين آمنـا    : ثم دخل ولم يبين لهم، فأفاض القوم وقالوا . هؤالء سبعون ألفاً بغير حساب   
باهللا، واتبعنا رسوله فنحن هم، أو أوالدنا الذين ولدوا في اإلسالم فإنا ولدنا في الجاهليـة، فبلـغ                  

قون، وال يتطيرون وال يكتوون، وعلى ربهم يتوكلـون،         هم الذين ال يستر   :  فخرج فقال    النبي  
: أمنهم أنا ؟ قـال      : نعم، فقام آخر فقال     : أمنهم أنا يا رسول اهللا؟ قال       : فقال عكاشة بن محصن     

  .)2(]سبقك بها عكاشة

على ما كانوا يفعلونه في    " ال يكتوون  "وقد حمل بعض العلماء الكي المذكور في قوله         "
 كان يرقـي    وا يكتوون ويسترقون في زمن العافية لئال يمرضوا، فإن النبي           الجاهلية فإنهم كان  

  .)3("الرقية بعد نزول المرض، وقد كوى أسعد بن زرارة رضي اهللا عنه

فالواجب على المسلم معرفة حقيقة التوكل ويطبقها على نفسه، ويتعرف أيضاً على أعمـال              
رضى اهللا، ولكي يكون مؤمناً حق اإليمـان، ألن  المتوكلين وأحوالهم وذلك حتى يكون من الفائزين ب    

، )160: آل عمران( وعلَى اللِّه فَلْيتَوكِِّل الْمْؤِمنُون   :اهللا ربط بين اإليمان والتوكل في قوله تعالى         
  .)23: المائدة ( وعلَى اللِّه فَتَوكَّلُواْ ِإن كُنتُم مْؤِمِنين: وقوله تعالى 

  
   :التوكل عند سيدنا يعقوب : المطلب الثاني 

 من إيمـان قـوي    ما كان عليه سيدنا يعقوب لقد تبين من خالل سورة يوسف      
وصلة عظيمة باهللا واستعانة به سبحانه على الصبر وتحمل المصائب واألحزان، باإلضافة إلـى              

ه علَـى مـا   اللّتوكله على اهللا عز وجل حق التوكل، وكان ذلك جلياً واضحاً عندما قال ألبنائه         
 وذلك عندما طلبوا من أبيهم أن يأخذوا أخيهم ألخـذ الميـرة وحتـى            )66: يوسف  ( نَقُوُل وِكيلٌ 

                                                        
  .336-334للشيخ أحمد بن قدامة المقدسي، ص : انظر مختصر منهاج القاصدين  )1(
، حديث  ، كتاب الطب، باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو            1162-3/1161صحيح البخاري،    )2(

  ).5705(رقم 
  .337-336للشيخ أحمد بن قدامة المقدسي، ص : مختصر منهاج القاصدين  )3(
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يزدادوا كيل بعير، وعندما أخذ منهم العهود والمواثيق على االلتزام بالمحافظة على أخيهم إال أن               
  .)1(يغلبوا وال يقدروا على تخليصه

  .)2("فيظ، والكفيل، والمقسط، والكافيالح: "والوكيل لها عدة معاني هي 
الموكول والمفوض إليه علماً بأن الخلق واألمر له سـبحانه ال يملـك         : وقيل الوكيل هو    

  .)3(أحد من دونه أي شيء

الكفيل بأرزاق العباد والقائم عليهم بمصالحهم، وحقيقته أنه يستقل         "معناه  : وقال الخطابي   
 يؤمن بأسماء اهللا الحسنى وصفاته العليا ومنها اسـم          قوب   فسيدنا يع  )4("باألمر الموكول إليه  

 أي اللّه علَى مـا نَقُـوُل وِكيـلٌ   اهللا الوكيل، فقد اعتمد على اهللا ووكل أمره إليه، فمعنى قوله    
  .)5("يكفينا شهادته علينا وحفظه وكفالته"

  .)6("حفيظ للعهد قائم بالتدبير والعدل: "وقيل 

اهللا على ما قلناه من طلبي الموثق منكم، وإعطـائكم          : "ى هذه اآلية    وقال الشوكاني في معن   
لي ما طلبته منكم مطلع رقيب ال يخفى عليه منه خافية فهو المعاقب لمن خان في عهده وفجر فـي                

  .)7("الحلف به، أو موكول إليه القيام بما شهد عليه منا

كفـى بـه    " أي   )81: النساء  ( يلًاوكَفَى ِباللَِّه وكِ  :  يقول   فلسان حال سيدنا يعقوب     
  .)8("ولياً ومعيناً لمن توكل عليه وأناب إليه

  
  :توكل األنبياء 

 والصحة واليقين والثبات ومن     ، من إعانة له وإمداده بالقوة     ؛فاهللا يكفي المؤمن من كل شيء     
طـق بـه    وهذا ما ن   ،، ال يشرك به أحداً    موحداً هللا مخلصاً له في عبوديته     كل خير بشرط أن يكون      

                                                        
  .2/484انظر تفسير ابن كثير،  )1(
، دار الفجر للتـراث،     309حامد الطاهر، ص    ) :  القرطبي –البن قيم الجوزية    (الجامع ألسماء اهللا الحسنى      )2(

  .م2002-هـ1422الطبعة األولى 
  .309مرجع السابق، ص انظر ال )3(
  .309المرجع نفسه، ص ) 4(
  .278للشيخ عبد الرحمن السعدي، ص : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان  )5(
  .9/225للقرطبي، : الجامع ألحكام القرآن  )6(
لفكر للطباعـة   ، دار ا  3/39محمد الشوكاني،   : فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير            )7(

  .والنشر والتوزيع، دون ذكر رقم الطبعة أو سنة الطباعة
  .1/255مختصر تفسير ابن كثير،  )8(
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 عندما اتفق مع صهره أن يزوجه ابنته في مقابل أن يعمـل             اللّه علَى ما نَقُوُل وِكيلٌ     موسى  
قَاَل ِإنِّي ُأِريد َأن ُأنِكحك ِإحدى ابنَتَي هاتَيِن علَى َأن          : عنده ثمان سنوات أو يتمها عشراً قال تعالى         

تْممتَ عشْرا فَِمن ِعنِدك وما ُأِريد َأن َأشُقَّ علَيك ستَِجدِني ِإن شَـاء اللَّـه     تَْأجرِني ثَماِني ِحجٍج فَِإن أَ    
   اِلِحينالص ـا نَقُـوُل                  *ِمنلَـى مع اللَّهو لَيع انودتُ فَلَا عيِن قَضلَيا الَْأجمَأي نَكيبِني ويب قَاَل ذَِلك 

  .)28-27: القصص ( وِكيٌل

  قد وكل ربه في أمره، وهكذا هم باقي األنبياء والمرسلين عليهم السالم            فسيدنا موسى   
دائماً متوكلين على الواحد األحد، الفرد الصمد، الذي يقضي حاجات البشر جميعـاً، ال يعجـزه                
شيء في األرض وال في السماء، وهكذا المؤمن العارف بربه يوكله في كل أمر له، ألنه يعلـم                   

  . ال تسير األمور إال بإذنه تعالىبأنه

 وصحابته  إن التوكل هو ديدن األنبياء جميعهم، فهاهو خاتم األنبياء والمرسلين محمد            
: الكرام رضوان اهللا عليهم قد توكلوا على اهللا حين جمعت لهم الجموع كما ورد في قوله تعـالى   

       مج قَد النَّاس ِإن النَّاس مقَاَل لَه الِذين         مِنعو نَا اللّهبسقَالُواْ حاناً وِإيم مهادفَز مهفَاخْشَو واْ لَكُمع
 فَانقَلَبواْ ِبِنعمٍة من اللِّه وفَضٍل لَّم يمسسهم سوء واتَّبعواْ ِرضوان اللِّه واللّه ذُو فَـضٍل     *الْوِكيُل  
فقد قال نعـيم بـن مـسعود      "ورد في سبب نزول هذه اآلية        وقد   )174-173: آل عمران   ( عِظيٍم

 وصحابته أن أبا سفيان وصحابته قـد جمعـوا جمـوعهم مـن القبائـل                األشجعي للرسول   
اهللا "أي  " حسبنا اهللا ونعـم الوكيـل     " فكانت كلمتهم الخالدة على مر العصور هي         )1("ليستأصلوكم

 فهم قد توكلوا علـى اهللا       )2("و ولينا وناصرنا  كافينا أمرهم وشرهم، نعم من فوضنا إليه أمرنا، وه        
فَانقَلَبواْ ِبِنعمٍة من اللِّه وفَضٍل لَّم يمسـسهم سـوء   : في أمرهم، فكانت النتيجة في قوله تعالى   
  .)174: آل عمران ( واتَّبعواْ ِرضوان اللِّه واللّه ذُو فَضٍل عِظيٍم

وا أمرهم إلى اهللا واعتمدوا بقلوبهم عليه، أعطاهم مـن الجـزاء            لما فوض : قال العلماء   "
  .)3("النعمة، والفضل، وصرف السوء، واتباع الرضا، فرضاهم عنه ورضي عنهم: أربع معاٍن 

 عندما أراد قومه إلقاءه في النار، فقـد ورد          وهذه الكلمة ذاتها رددها سيدنا إبراهيم       
 حين ألقي في    قالها إبراهيم   " سبنا اهللا ونعم الوكيل   ح: "عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال        [

ِإن النَّاس قَد جمعواْ لَكُم فَاخْشَوهم فَزادهم ِإيمانـاً وقَـالُواْ           :  حين قالوا    النار، وقالها محمد    
                                                        

، مؤسـسة   1/87مصطفى البغـا،    . مصطفى الخن، د  . د: نزهة المتقين شرح رياض الصالحين لإلمام النووي         )1(
  .م1991-هـ1412الرسالة، الطبعة التاسعة عشر 

  .1/87ق، انظر المرجع الساب )2(
، المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع، دون رقـم   17/8وجيه يعقوب السيد،    . د: أسماء اهللا الحسنى     )3(

  .طبعة أو تاريخ
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كـون بـرداً    أن اهللا أمر النـار بـأن ت   وكان من نتيجة توكله   )[)1حسبنَا اللّه وِنعم الْوِكيلُ   
 قُلْنَا يا   *هتَكُم ِإن كُنتُم فَاِعِلين   قَالُوا حرقُوه وانصروا آلِ   : وسالماً على سيدنا إبراهيم، قال تعالى     

     لَى ِإبا علَامسا ودركُوِني ب نَاراِهيما   *ردوا ِبِه كَيادَأرو   ِرينالَْأخْس ملْنَاهعلُو  * فَجو نَاهينَجطًا ِإلَى   و
الَِمينا ِللْعكْنَا ِفيهارِض الَِّتي بالَْأر )71-68: األنبياء(.  

  .فالتوكل على اهللا فيه النجاة والسعادة في الدنيا واآلخرة

فَتَوكَّْل علَى اللَِّه ِإنَّك علَى الْحقِّ       :بالتوكل وذلك في قوله تعالى      محمد رسوله اهللا أمر ولقد
، فاهللا  )58: الفرقان( "وتَوكَّْل علَى الْحي الَِّذي لَا يموتُ وسبح ِبحمِدهِ        :وفي قوله ،  )79 :لنملا( الْمِبيِن

   فَِإذَا عزمتَ فَتَوكَّْل علَى اللِّه ِإن اللّه يِحب الْمتَـوكِِّلين         : عز وجل يحب المتوكلين قال تعالى       
  .)2()159: آل عمران (

اللهم : [ أنه كان يقول      يعلمنا التوكل في كل األحوال فقد ورد عن النبي           ل  والرسو
لك أسلمت، وبك آمنت وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهم إني أعـوذ بعزتـك، ال           

  .)3(]إله إال أنت أن تضلني، أنت الحي الذي ال يموت والجن واإلنس يموتون

اهللا وتوكل عليه، وهذا هو طريـق القـوة والعـزة           هكذا هي حياة المسلم كلها استعانة ب      
  .)3: الطالق ( ومن يتَوكَّْل علَى اللَِّه فَهو حسبه: والمنعة في هذه الدنيا الفانية، قال تعالى 

  
  :األخذ باألسباب 

 نعم القدوة الصالحة ألبنائه ولغيره من    والتوكل يستلزم األخذ باألسباب وقد كان يعقوب        
، وقد عصم اهللا    )4(ين، حيث أمر أبناءه باألخذ باألسباب، ألن عدم األخذ باألسباب يسمى تواكالً           المرب

 باألسباب مع توكله ما أمـر  عز وجل أنبياءه عن مثل هذه الصفات، ويتجلى أخذ سيدنا يعقوب           
 لُواْ ِمن َأبواٍب متَفَرقٍَة وما ُأغِْنـي      وقَاَل يا بِني الَ تَدخُلُواْ ِمن باٍب واِحٍد وادخُ        : به أبناءه قال تعالى     

  .)67: يوسف( اللِّه ِمن شَيٍء ِإِن الْحكْم ِإالَّ ِللِّه علَيِه تَوكَّلْتُ وعلَيِه فَلْيتَوكَِّل الْمتَوكِّلُون من عنكُم

                                                        
الِذين قَاَل لَهم النَّـاس ِإن النَّـاس قَـد جمعـواْ لَكُـم          : ، باب قوله    )التفسير(، كتاب   3/907صحيح البخاري،    )1(

  ).4563(، حديث رقم وهمفَاخْشَ
  .311-310حامد الطاهر، ص ) :  القرطبي–ابن قيم الجوزية (انظر الجامع ألسماء اهللا الحسنى  )2(
التعوذ من شر ما عمل ومـن       (، باب   )الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار   (، كتاب   1045صحيح مسلم، ص     )3(

  ).2717(، حديث رقم )شر ما لم يعمل
وجيـه يعقـوب الـسيد،      . د: ؛ أسماء اهللا الحـسنى      "التكاسل والتراخي وعدم العمل بجدية    : "ناه  التواكل مع  )4(

  .17/9حمدي مصطفى، . أ: إشراف



 -89-

ا من باب    أبناءه عندما جهزهم مع أخيهم بنيامين إلى مصر أن ال يدخلو           فقد أوصى   
واحد بعينه، ولكن يدخلوا من أكثر من باب بحيث تكون هذه األبواب متفرقة، وقد خاف علـيهم                 

  .)1(من العين، فقد كانوا ذوي بسطة وجمال وكمال، وكانوا أحد عشر رجالً لرجل واحد

فهو يريد أن يدفع عنهم حسد الحاسدين وكيد الكائـدين وظنـون            : "أحمد نوفل   . يقول د 
  .)")2أخرى في تفرقهم بهذا الشكل مزيداً من احتماالت لُقيا يوسف  ناحية من الظانين ثم

عـن  : [ في توكله فقد أمر به صحابته الكرام فقـد ورد       واألخذ باألسباب منهج النبي     
 فقعد وقعدنا حوله ومعـه      كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول اهللا          : علي بن أبي طالب     

ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إال كتـب           : كت بمخصرته ثم قال     مخصرة فنكَّس فجعل ين   
يا رسول اهللا أفال نمكـث      : فقال رجل   : مكانها في الجنة والنار، وإال كتبت شقية أو سعيدة، قال           

على كتابنا وندع العمل، فمن كان منا من أهل السعادة، فسيصير إلى عمل أهل الـسعادة، ومـن                 
اعملوا فكل ميسر، أما أهل الـسعادة  : ير إلى عمل أهل الشقاوة، فقال كان من أهل الشقاوة فسيص  

فََأمـا مـن   فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة ثم قـرأ     
 وكَـذَّب   *نَىغْ وَأما مـن بِخـَل واسـتَ       * فَسنُيسره ِللْيسرى    * وصدقَ ِبالْحسنَى    *َأعطَى واتَّقَى 

  .)3(])10-5: الليل (  فَسنُيسره ِللْعسرى*ِبالْحسنَى 

القدر السابق ال يمنع العمل وال يوجب االتكـال عليـه، بـل    : "يقول ابن القيم رحمه اهللا   
ما كنت أشـد اجتهـاداً منـي        : يوجب الجد واالجتهاد، ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال           

بد ينال ما قُدر له بالسبب الذي ُأقِْدر عليه ومكِّن منه، وهيئ له، فإذا ُأتي بالـسبب                 فإن الع ... اآلن
أوصله إلى القدر الذي سبق له في أم الكتاب، وكلما زاد اجتهاداً في تحصيل السبب كان حصول                 

  .)4("المقدور أدنى إليه
  

  :الرضا بقضاء اهللا وقدره 
نسان مهما فعل من األسباب فإن األمور كلهـا   أبناءه بأن اإلكذلك ينبه سيدنا يعقوب  
وما ُأغِْني عنكُم من اللِّه ِمن شَيٍء ِإِن الْحكْم ِإالَّ ِللّـِه علَيـِه   : تبقى بيد اهللا عز وجل، فقال لهم       
كِّلُونتَوكَِّل الْمتَوِه فَلْيلَيعكَّلْتُ وتَو ) 67: يوسف(.  
                                                        

  .9/226؛ وانظر الجامع ألحكام القرطبي، 2/484انظر تفسير ابن كثير،  )1(
  .166أحمد نوفل، ص . د: سورة يوسف دراسة تحليلية  )2(
اب القدر، باب كيفية الخلق اآلدمي في بطن أمه، وكتابة رزقه وأجله وعملـه              ، كت 1020صحيح مسلم، ص     )3(

  ).2647(وشقاوته وسعادته، حديث رقم 
  .1/78البن القيم الجوزية، : شفاء العليل  )4(
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وواضح مـن سـياق   : " فيقول  كالم سيدنا يعقوب وسيد قطب رحمه اهللا يعقب على 
القول أنه يعني حكم اهللا القدري القهري الذي ال مفر منه وال فكاك، وقضاءه اإللهي الذي يجري                  
به قدره، فال يملك الناس فيه ألنفسهم شيئاً، وهذا هو اإليمان بالقدر خيـره وشـره، وحكـم اهللا                   

م وال اختيار، وإلى جانبه حكم اهللا الذي ينفذه الناس          القدري يمضي في الناس على غير إرادة منه       
عن رضى منهم واختيار وهو الحكم الشرعي المتمثل في األوامر والنواهي، وهذا كذلك ال يكون               
إال هللا، شأنه شأن حكمه القدري باختالف واحد، هو أن الناس ينفذونه مختـارين أو ال ينفذونـه                  

ه في حياتهم في الدنيا وفي جزائهم في اآلخـرة، ولكـن            فيترتب على هذا أو ذاك نتائجه وعواقب      
  .)1("الناس ال يكونون مسلمين حتى يختاروا حكم اهللا هذا وينفذوه فعالً راضين

وواضح من كالم سيد قطب رحمه اهللا أنه قد فرق بين حكم اهللا القدري وحكمه الشرعي                
  .على وجه حسن

: فيقول  األسباب بنظام التوحيد هللا عز وجل        موضحاً ارتباط األخذ ب    اهللاقال ابن القيم رحمه     
اإليمـان باألقـدار فإنـه نظـام        : أرشد األمة في القدر إلى أمرين هما سببا السعادة          " النبي  "

  .)2("التوحيد، واإلتيان باألسباب التي توصل إلى خيره وتحجزه عن شره وذلك نظام الشرع

 الخير، وبذلك يرضى بقضاء اهللا وحكمه له       فالمؤمن يعلم علم اليقين أن اهللا ال يقدر له إال         
في كل الوجوه، فيبقى دائماً هادئ البال، مرتاح النفس، ألن اهللا هو وليه ووكيله وحسبه في كـل                  

فيزداد قـوة علـى قوتـه،      " ال حول وال قوة إال باهللا     "أمر من أمور دينه أو دنياه فهو دائماً يردد          
فظ الحول يتناول كل تحول من حال إلى حال، والقوة هي           فل: "ويفسر ابن تيمية هذه الكلمة بقوله       

القدرة على ذلك التحول، فدلت هذه الكلمة العظيمة على أنه ليس للعالم العلوي والـسفلي حركـة        
  .)3("وتحول من حال إلى حال، وال قدرة على ذلك إال باهللا

لى ال يتحـرك     أرشد أبناءه إلى هذا المفهوم، وأن الكون كله بيده تعا          فسيدنا يعقوب   
: فيه شيء إال بأمر منه سبحانه، فهو العاِلم بكل شيء سواء كان صغيراً أم كبيراً قـال تعـالى                    

                  اهلَمعقٍَة ِإالَّ يرقُطُ ِمن وا تَسمِر وحالْبو را ِفي الْبم لَمعيو وا ِإالَّ ههلَمعِب الَ يالْغَي فَاِتحم هِعندو
بالَ حِبيٍنواِبٍس ِإالَّ ِفي ِكتَاٍب مالَ يطٍْب والَ رِض واِت اَألرٍة ِفي ظُلُم ) 59: األنعام(.  

                                                        
  .2018-4/2017سيد قطب، : في ظالل القرآن  )1(
  .1/78البن قيم الجوزية، : شفاء العليل  )2(
، اعتنى بها وخرج أحاديثها عامر الجزار وأنور البـاز، دار الوفـاء،   5/341 تيمية، البن: مجموع الفتاوى    )3(

  .م2001-هـ1421دار الحديث، القاهرة، الطبعة الثانية 
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 وعلَيِه فَلْيتَوكَِّل الْمتَوكِّلُون  :  ألبنائه في قوله تعالى    وصية سيدنا يعقوب     وفي آخر 
 التي أوصـى بهـا الرسـل    وفيها أن اإلنسان ال يتوكل إال على اهللا عز وجل وهي نفس الوصية     

وما لَنَا َأالَّ نَتَوكََّل علَى اللّـِه وقَـد         : عندما تعرضوا للتعذيب من الكفار، وذلك في قوله تعالى          
  .)12: إبراهيم( الْمتَوكِّلُون اللِّه فَلْيتَوكَِّل وعلَى آذَيتُمونَا ما هدانَا سبلَنَا ولَنَصِبرن علَى

 قد توكل على اهللا حق توكله وعلم أن تدبير اهللا له خيـر مـن تـدبيره     يعقوب   فسيدنا
 أرحم وأبر   وجلعز   فهو  أعلم بمصلحته وأقدر على جلبها وتحصيلها منه لنفسه        سبحانهلنفسه، وأنه   

منه بنفسه ، وقد علم أنه ال يستطيع أن يتقدم بين يدي تدبيره ولو خطوة واحدة، كذلك ال يتـأخر                    
 خطوة واحدة، فال متقدم بين يدي قضائه وال متأخر، وقد ألقى نفسه بين يديه سبحانه،                عن تدبيره 

وسلّم جميع أموره إليه، وانطرح انطراح العبد الضعيف بين يدي ملك عزيز قـاهر قـادر، لـه                  
التصرف في عبده بما يريد، فاستراح عندئٍذ من الهموم واألكدار والغموم والحسرات وحمل كـل       

القوي الذي ال يثقله شيء، فتوالها دونه وأراه لطفه ورحمته وبره وإحسانه من غيـر           حوائجه هللا   
  .)1(أن يتعب العبد، ألنه وكل أمره هللا، فما أطيب حياته وأعظم سعادته

  
  :صدق التوكل 
صدق توكله على اهللا في حصول شيء ناله، فإن كان محبوباً له مرضياً كانت لـه                "فمن  

  .)2("فيه العاقبة المحمودة

 فقد كان صادقاً في توكله علـى اهللا، فكانـت           وهذا ما حدث بالنسبة لسيدنا يعقوب       
 بعد أن رد اهللا إليه بصره وأصلح له أبنـاءه   النهاية المحمودة بأن التقى بابنه الحبيب يوسف        

 َألَم َأقُل لَّكُم ِإنِّي َأعلَم ِمـن       فَلَما َأن جاء الْبِشير َألْقَاه علَى وجِهِه فَارتَد بِصيرا قَالَ         : قال تعالى   
   ونلَما الَ تَعاللِّه م* نَا ِإنَّا كُنَّا خَاِطِئينلَنَا ذُنُوب تَغِْفرانَا اسا َأبقَالُواْ ي *   لَكُـم ـتَغِْفرفَ َأسوقَاَل س 

      ِحيمالر الْغَفُور وه ِإنَّه يبر*    لَى يخَلُواْ عا دِإن       فَلَم رخُلُـواْ ِمـصقَاَل ادِه ويوِه َأبى ِإلَيفَ آووس
آِمِنين شَاء اللّه ) 99-96: يوسف(.  

هكذا نرى سمو النفس البشرية عندما ترتبط ارتباطاً وثيقاً باهللا وتتوكل عليه فمـا كـان                
  .العظيملإلنسان أن يكون بشراً سوياً إال بفضل تمسكه بهذه العقيدة الغراء، وبهذا الدين 

                                                        
  .137-136لإلمام ابن قيم الجوزية، ص : انظر الفوائد  )1(
  .337عبد المنعم العزي، ص : تهذيب مدارج السالكين  )2(
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  الفصل الثاني
  دور العقيدة في بناء شخصية سيدنا يوسف 

  
  .دور العقيدة في ترسيخ خلق الصبر عند سيدنا يوسف : المبحث األول

  .دور العقيدة في التحلي بالتقوى عند سيدنا يوسف : المبحث الثاني 
  .دور العقيدة في تحقيق اإلحسان في شخصية يوسف : المبحث الثالث 
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  المبحث األول
  دور العقيدة في ترسيخ خلق الصبر عند سيدنا يوسف 

  
  .صبره على اإلساءة من إخوته: المطلب األول 
  .صبره على الظلم والسجن: المطلب الثاني 
  .صبره على نعمة التمكين: المطلب الثالث 
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  المبحث األول
  دور العقيدة في ترسيخ خلق الصبر عند سيدنا يوسف 

  

  :صبره على اإلساءة من إخوته : المطلب األول 
 أن يتخلصوا منه بأي وسيلة، فلقد أرادوا أوالً قتله، ثم غيروا            لقد أراد إخوة يوسف     

وسيلتهم للتخلص منه وذلك بأن يلقوه في أرض ال تصلح للحياة حتى يموت جوعاً وخوفـاً، ثـم                  
البئر بحيث يلتقطه السيارة فبذلك ينجو مـن        كان الرأي األخير الذي أشار به أحدهم بأن يلقى في           

الموت المحقق، وفي نفس الوقت يكون بعيداً عن أبيه لكي يخلو وجه أبيهم لهم ويكونوا بعد ذلـك   
قوماً صالحين، وهذا الرأي األخير كان أخف اآلراء ضرراً، قـال تعـالى علـى لـسان إخـوة           

 يخُْل لَكُم وجه َأِبيكُم وتَكُونُواْ ِمـن بعـِدِه قَومـا     اقْتُلُواْ يوسفَ َأِو اطْرحوه َأرضا     : يوسف
  اِلِحينِة ِإن           *صاريالـس ـضعب لْتَِقطْهي بِة الْجابِفي غَي َألْقُوهفَ ووسالَ تَقْتُلُواْ ي منْهقَاَل قَآِئٌل م 

فَاِعِلين كُنتُم ) 10-9: يوسف(.  

  .)1(أنه شمعون: أنه يهوذا، وقيل : بيل، وقيل رو: قيل أن القائل هو 

وما دام القرآن الكريم والسنة النبوية لم تذكر اسم أي منهم، فال نستطيع أن نجـزم بـأي      
  .منهم، ولو كان ذكر االسم مهماً لذكره القرآن لنا في سياق اآليات

سـبيل إلـى    ال تصلوا في عداوته وبغضه إلى قتله، ولم يكن لهم           "أي  ) ال تقتلوا يوسف  (
قتله؛ ألن اهللا كان يريد أمراً البد من إمضائه وإتمامه من اإليحاء إليه بالنبوة ومن التمكـين لـه                   

  .)2("ببالد مصر والحكم بها، فصرفهم اهللا عنه

روح "أن فيهـا    " : إن كنـتم فـاعلين    : "يقول سيد قطب رحمه اهللا معلقاً على كالم أخيهم          
وهو أسلوب من أساليب . أنهم مصرون على إيقاع األذى بيوسفالتشكيك والتثبيط، كأنه يشككهم في  

التثبيط عن الفعل واضح فيه عدم االرتياح للتنفيذ، ولكن هذا أقل ما يشفي حقدهم ولم يكونوا علـى                  
  .)3("استعداد للتراجع فيما اعتزموه

ي د والحسد الذ وتآمروا به على أخيهم وأبيهم إنما يدل على الحق  وما فعله أخوة يوسف     
، وفرقوا بين االبن وأبيه، ولم يرحموا أخاهم الصغير، ولم          الرحموا على قطيعة    لممأل قلوبهم، وقد ع   

  .يوقروا أباهم الكبير
                                                        

  .2/470ابن كثير، : عظيم انظر تفسير القرآن ال )1(
  .2/470المصدر السابق،  )2(
  .4/1974لسيد قطب، : في ظالل القرآن  )3(



 -95-

   أنبياء؟هل إخوة يوسف 
 أنبيـاء أم ال  – بهذه األفعـال التـي فعلوهـا    – ولقد اختُلف في كون أخوة يوسف     

 قال بأنهم أنبياء، ومنهم من قال بـأنهم غيـر           ولإلجابة على ذلك انقسم العلماء قسمين، منهم من       
  .أنبياء، وأكثرهم على أنهم غير أنبياء

. من قال بأنهم أنبياء قالوا إن أفعالهم التي عملوها بيوسف وأبيهم إنما كانت قبل نبـوتهم               
هذه األفعال إنما صدرت من أخـوة       : "يقول عالء الدين علي بن محمد البغدادي الشهير بالخازن          

:  ثبوت النبوة لهم، والمعتبر في عصمة األنبياء هو وقت حصول النبوة ال قبلها وقيـل        يوسف قبل 
كانوا وقت هذه األفعال مراهقين غير بالغين وال تكليف عليهم قبل البلوغ، فعلى هذا لم تكن هـذه        

  .)1("األفعال قادحة في عصمة األنبياء

 قبل النبوة من    م الرسول   وللرد على هذا الفريق يكفي القول بأن اهللا عز وجل قد عص           
  .)2(كشف عورته، وقد عصمه أيضاً من حضور أعراس الجاهلية

أما الفريق اآلخر من العلماء وهم األكثرية ومنهم ابن كثير الذي يرد علـى الفريـق األول             
واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة أخوة يوسف، وظاهر هذا السياق يدل على خالف ذلك، ومن : "قائالً 
دليل، ولم يذكروا سوى قوله  من يزعم أنه أوحي إليهم وفي هذا نظر، ويحتاج مدعي ذلك إلى      الناس
 وما ُأنِزَل ِإلَى ِإبراِهيم وِإسماِعيَل وِإسحقَ ويعقُوب واألسباطِ        ِإلَينَا ُأنِزَل ومآ قُولُواْ آمنَّا ِباللّهِ  : تعالى

 ألن بطون بني إسرائيل يقال لهم األسباط، كما يقال للعـرب قبائـل      وهذا فيه احتمال   )136: البقرة  (
وللعجم شعوب ، ويذكر تعالى أنه أوحى إلى األنبياء من أسباط بني إسرائيل فذكرهم إجماالً ألنهـم                 

  .)3("من إخوة يوسف، ولم يقم دليل على أعيان هؤالء أنهم أوحي إليهم رجل من سبط كل ولكن كثيرون

وفي هذا ما يدل على أن إخوة يوسف ما كانوا أنبيـاء أوالً             : " تفسيره   يقول القرطبي في  
  .)4("وال آخراً، ألن األنبياء ال يدبرون في قتل مسلم، بل كانوا مسلمين، فارتكبوا معصية ثم تابوا

فرأي القرطبي أنهم مسلمون ارتكبوا معصية وتابوا منها، وهم ليـسوا بأنبيـاء ال قبـل                
  .دهاارتكاب المعصية وال بع

                                                        
لعالء الدين علي بن محمد بن إبـراهيم البغـدادي          : تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل          )1(

  .م1979-هـ1399، دار الفكر، 2/265الشهير بالخازن، 
  .72للشيخ صفي الرحمن المباركفوري، ص : ختوم انظر الرحيق الم )2(
  ).470-469/(2البن كثير، : تفسير القرآن العظيم  )3(
  .9/133للقرطبي، : الجامع ألحكام القرآن  )4(
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وفي هذا دليل على أن إخوة يوسف مـا  : "والشوكاني يؤكد على عدم نبوتهم أيضاً فيقول    
كـانوا  : كانوا أنبياء، فإن األنبياء ال يجوز عليهم التواطؤ على القتل لمسلم ظلماً وبغيـاً، وقيـل               

ات أنبياء وكان ذلك منهم زلة قدم وأوقعهم فيها التهاب نار الحسد في صدورهم، واضطرام جمر              
الغيظ في قلوبهم، ورد بأن األنبياء معصومون عن مثل هذه المعصية الكبيرة المتبالغة في الكبـر          

  .)1("مع ما في ذلك من قطع الرحم وعقوق الوالد وافتراء الكذب

وهذا ضعيف، ألنه   : "ويرد الرازي على من يقول بأنهم كانوا مراهقين غير بالغين بقوله            
 أن يبعث جماعة من الصبيان من غير أن يكون إنـسان     الى يعقوب   يبعد من مثل نبي اهللا تع     

وهذا يدل على أنهم    ) وتكونوا من بعده قوماً صالحين    (عاقل يمنعهم من القبائح، وأيضاً أنهم قالوا        
: بل الجواب الصحيح أن يقال    ... قبل التوبة ال يكونون صالحين، وذلك ينافي كونهم من الصبيان         

  .)2("إنهم ما كانوا أنبياء

  ليسوا أنبياء لما ورد في قصة يوسـف      وما أرجحه وأميل إليه أن إخوة يوسف        
من تخطيطهم لقتل أخيهم، والقتل كبيرة من الكبائر، وقد نهى اهللا تعـالى عنهـا فتوعـد القاتـل                

 خَاِلـدا ِفيهـا   ومن يقْتُْل مْؤِمنًا متَعمدا فَجزآُؤه جهـنَّم : بأقصى العقوبة، وذلك في قوله تعالى       
  .)93: النساء ( وغَِضب اللّه علَيِه ولَعنَه وَأعد لَه عذَابا عِظيما

ِمن َأجِل ذَِلك كَتَبنَا علَى بِني ِإسراِئيَل َأنَّه من قَتََل نَفْسا ِبغَيـِر نَفْـٍس َأو                : وقال تعالى   
  .)32: المائدة ( َل النَّاس جِميعا ومن َأحياها فَكََأنَّما َأحيا النَّاس جِميعافَساٍد ِفي اَألرِض فَكََأنَّما قَتَ

: كذلك كذبوا على أبيهم ولم يوقروه مع أنه نبي وكبير في السن واهللا عز وجـل يقـول                   
ِرفٌ كَذَّابسم وه نِدي مهلَا ي اللَّه ِإن ) 28: غافر(.  

وقَضى ربك َأالَّ تَعبدواْ ِإالَّ     : عز وجل بطاعة الوالدين وذلك في قوله تعالى       أمر اهللا    كذلك
، فقد صدر عنهم ما يدل على عقوقهم له، وعدم طاعتـه            )23: اإلسراء  ( ِإياه وِبالْواِلديِن ِإحسانًا  

  .)80: النساء(  َأطَاع اللّهمن يِطِع الرسوَل فَقَد: كونه نبي يوحى إليه واهللا تعالى يقول 

فإن األنبياء معصومون   "فهذه األمور التي فعلها إخوة يوسف مجتمعة تدل على عدم نبوتهم            
من الكبائر قبل النبوة وبعدها، ولو كانوا أنبياء لما أقدموا على مثل هذه األفعال الشنيعة، فالحـسد،                 

                                                        
  .3/8للشوكاني، : فتح القدير  )1(
  .17/95لإلمام الرازي، : التفسير الكبير  )2(
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قاء يوسف في الجب، كل ذلك من الكبائر التي         والسعي في الفساد، واإلقدام على القتل، والكذب، وإل       
  .)1("فمع هذه الجرائم، ال يقبله عقل حصيأنبياء تنافي عصمة األنبياء، فالقول بأنهم 

سيرة األنبياء التي أثرت عنهم قبل نبواتهم تشهد بأنهم مـن  : "يقول عبد الرحمن الميداني  
هم شيء من ذلك فهفوات نـادرة ال        أبعد الناس عن المعاصي، كبائرها وصغائرها، ولئن وقع من        

  .)2("تطعن بعلو فطرتهم، وصفاء نفوسهم، وسمو أرواحهم، والمهمة التي سيكلفونها فيما بعد
  

  :اهللا سبحانه يتولى الصالحين 
 يكون  بعد إلقائه في البئر وكيف صبر على ذلك فاهللا عز وجل       ليوسف   حدث ماولنرى  

 كان في أمس الحاجة لإلعانـة        وسيدنا يوسف    مع عباده الصالحين وخاصة في وقت الشدة،      
من ِقبل اهللا عز وجل فلم يتركه ربه سبحانه للخوف والهواجس واآلالم، وهو الذي تربى في بيت                 

 فـأوحى اهللا إليـه  ! النبوة على األخالق الفاضلة، والعقيدة السليمة، فمن كان اهللا معه، فمن عليه؟           

 يـشْعرون   ِبَأمِرِهم هـذَا وهـم الَ     وحينَآ ِإلَيِه لَتُنَبَئنَّهم  وَأ :تعالى قال البئر، وهو في وسط عتمة   
يقول اهللا ذاكراً لطفه ورحمته وعائدته وإنزاله اليـسر         : "يقول ابن كثير رحمه اهللا      . )15: يوسف  (

تحـزن  في حال العسر أنه أوحي إلى يوسف في ذلك الحال الضيق تطييباً لقلبه وتثبيتاً له إنك ال                  
مما أنت فيه، فإن لك من ذلك فرجاً ومخرجاً حسناً وسينـصرك اهللا علـيهم، ويعليـك ويرفـع                   

  .)3("درجتك، وسيخبرهم بما فعلوا معك من هذا الصنيع

  . )4("بك ستنبئهم بصنيعهم هذا في حقك وهم ال يعرفونك وال يستشعرون" :وقال ابن عباس

وفي لحظة الضيق والشدة التي كـان       " : ويقول سيد قطب رحمه اهللا عن سيدنا يوسف         
يواجه فيها هذا الفزع، والموت منه قريب، وال منقذ له وال مغيث وهو وحده صغير وهـم عـشرة                   

يلقي اهللا في روعه أنه ناج، وأنه سيعيش حتى يواجه إخوته بهذا الموقف             .. أشداء، في هذه اللحظة     
  .)5("تركوه في غيابة الجب وهو صغيرالشنيع وهم ال يشعرون بأن الذي يواجههم هو يوسف الذي 

  
                                                        

محمـد علـي    : وسعة بأهداف ومقاصـد الـسور الكريمـة         قبس من نور القرآن الكريم، دراسة تحليلية م        )1(
  .م1988-هـ1409، دار القلم، دمشق، الطبعة األولى 5/121الصابوني، 

، دار القلـم، دمـشق، الطبعـة الثانيـة     385عبد الرحمن حبنكة الميداني، ص      : العقيدة اإلسالمية وأسسها     )2(
  .م1979-هـ1399

  .2/471ابن كثير، : تفسير القرآن العظيم  )3(
  .2/471المصدر السابق،  )4(
  .4/1974سيد قطب، : في ظالل القرآن  )5(
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  " :وَأوحينَآ ِإلَيِه: "المقصود من قوله تعالى 
وقد اختلف في نوع الوحي هل هو وحي النبوة والرسالة ؟ أم وحي من نـوع اإللهـام ؟      

  :وممن أيد أنه وحي للنبوة والرسالة اإلمام الرازي والقرطبي 

  .)1("وحي والنبوة والرسالةإن المراد منه ال: "قال اإلمام الرازي 

دليـل  " "وأوحينا إليـه  : "إن قوله تعالى    : وكذلك القرطبي رحمه اهللا أيد هذا الرأي قائالً         
  .)2("على نبوته في ذلك الوقت

ويؤيد الرأي الثاني بأن الوحي وحي إلهام محمد رشيد رضا صاحب تفسير المنار، حيث              
  .)3("ه وحياً إلهامياًعند إلقائه في"أي " وأوحينا"يقول في تفسيره 

 لتخبـرن  – وحي إينـاس وإلهـام   –فأوحى اهللا إليه : "كذلك محمد علي الصابوني قائالً  
  .)4("إخوتك بفعلهم هذا القبيح معك، وهم ال يشعرون في ذلك الوقت أنك يوسف

  .)5("فهذا الوحي كالوحي إلى أم موسى ليس نبوة: "أحمد نوفل الذي قال . وكذلك د

  :الثاني بأن الوحي كان وحي إلهام، وذلك لما يلي وأرجح الرأي 
 كان صغيراً جداً بحيث لـم يـستطع أن        الذي يتضح من سياق اآليات أن سيدنا يوسف          -1

يدافع عن نفسه عندما تآمر عليه إخوته وقد استسلم بكل سهولة، وهذا يدل داللـة واضـحة                 
 : لى لسان إخوة يوسـف  على طفولته البريئة، ومما يؤكد ذلك ما جاء في قوله تعالى ع       

       اِفظُونلَح ِإنَّا لَهو بلْعيو تَعرا ينَا غَدعم ِسلْهَأر )  وكذلك قول القائل في قوله      )12: يوسف ،
  .)6("االبن الصغير" فالغالم هو قَاَل يا بشْرى هـذَا غُالَم: تعالى 

  .)22: يوسف ( آتَينَاه حكْما وِعلْماولَما بلَغَ َأشُده : وكذلك في قوله تعالى 

                                                        
  .17/99التفسير الكبير للرازي،  )1(
  .9/142للقرطبي، : الجامع ألحكام القرآن  )2(
، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، الطبعـة         12/266محمد رشيد رضا،    : تفسير القرآن الحكيم     )3(

  .تاريخالثانية، دون 
  .5/115محمد علي الصابوني، : قبس من نور القرآن الكريم  )4(
، دار الفرقان للنـشر والتوزيـع، الطبعـة الثانيـة         314أحمد نوفل، ص    . د: سورة يوسف دراسة تحليلية      )5(

  .م1999-هـ1420
  .، كتاب الغين269أحمد المقرئ، ص : المصباح المنير  )6(
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ثالث : بالنبوة وقد اختلف في مقدار المدة التي بلغ فيها أشده، فقيل            : وقد فسر ابن كثير األشد      
أربعون سـنة، وقيـل   : عشرون سنة، وقيل : بضع وثالثون سنة، وقيل     : وثالثون سنة، وقيل    

  .)1(الحلم: انية عشر سنة، وقيل األشد ثم: ثالثون سنة، وقيل : خمس وعشرون سنة، وقيل 
 لم يؤتَ النبوة وهو في البئر، ولم يقـصد مـن   وهذا دليل واضح على أن سيدنا يوسف   

  .أنه وحي للنبوة والرسالة" وأوحينا إليه: "قوله تعالى 

: أن الوحي من نوع النبوة يقتضي التكليف بالدعوة، واهللا عز وجل يقول في كتابه العزيـز                  -2
 َكا    الَ يهعسا ِإالَّ ونَفْس لِّفُ اللّه )  فكيف يكون في وسع طفل صغير أن يبلـغ          )286: البقرة ،

 فـاهللا   – عليهم الصالة والسالم     –دعوة ربه، والتبليغ صفة الزمة من صفات الرسل الكرام          
ن لَّم تَفْعْل فَما بلَّغْتَ ِرسالَتَه   يا َأيها الرسوُل بلِّغْ ما ُأنِزَل ِإلَيك ِمن ربك وإِ         : عز وجل يقول    

 .)67: المائدة ( واللّه يعِصمك ِمن النَّاِس

 ِإلَّا مِن ارتَضى ِمـن رسـوٍل فَِإنَّـه    *عاِلم الْغَيِب فَلَا يظِْهر علَى غَيِبِه َأحدا : وقال تعالى   
 ِليعلَم َأن قَد َأبلَغُوا ِرسالَاِت ربِهم وَأحاطَ ِبما لَـديِهم      * رصدا   يسلُك ِمن بيِن يديِه وِمن خَلِْفهِ     

 . )2()28-26: الجن ( وَأحصى كُلَّ شَيٍء عددا

 أصبح عبداً رقيقاً بعد خروجه من البئر، فكيف يستطيع تبليغ الـدعوة             أن سيدنا يوسف     -3
، وقـال  )19: يوسـف  ( وَأسروه ِبضاعةً: عالى قال ت. وهو طفل وعبد رقيق في آن واحد      

 .)20: يوسف ( وشَروه ِبثَمٍن بخٍْس دراِهم معدودٍة: تعالى 

 جاءته الرسالة وهـو فـي سـن       أن الرسالة ال تكون إال لمن بلغ مبلغ الرجال، ورسولنا            -4
  .)4( كان عمره ثالثين سنة، وسيدنا عيسى )3(األربعين

أن الوحي كان من نوع اإللهـام       " وأوحينا إليه : " نجد أن المقصود من قوله تعالى        وبهذا
وذلك إيناساً له وتطميناً لقلبه، فما كان اهللا ليذر عبده المؤمن ليكون نهباً لوساوس الـشيطان فـي         

الذي ارتضاه إخوته له بعد االحتيال على أبيه وأخذه منه، ما زال            "ظلمة ذلك البئر وذلك المحبس      

                                                        
  .2/473البن كثير، : انظر تفسير القرآن العظيم  )1(
  .390-389عبد الرحمن الميداني، ص : انظر العقيدة اإلسالمية وأسسها  )2(
رسالة ماجستير للطالب تميم ضيف اهللا ضـهير،         : انظر الصراع بين الحق والباطل في قصة يوسف          )3(

انظـر فقـه   ؛ و1/23م؛ وانظر السيرة النبوية البن هشام،    1987-هـ1407الشيخ جمعة سهل،    . د: إشراف  
ـ 1410، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،       79لمحمد سعيد رمضان البوطي، ص      : السيرة   م؛ 1990-هـ

  .504عبد الرحمن الميداني، ص : وانظر العقيدة اإلسالمية وأسسها 
  .221حامد البسيوني، ص : صحيح قصص القرآن  )4(
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يوسف في الغيابات بظلماتها، وهوتها السحيقة يهفو إلى من يمد له حبل النجاة فيخلصه من ذلـك              
من التجار الذين يمرون على هذه الطريق سـيكون         ) سيارة(الضيق، ولم يكن الصغير يدري أن       

وجـاءتْ  : فاهللا هيأ له من يخرجه من هذا البئر الموحش، قـال تعـالى    . )1("الفرج على أيديهم  
ا            سةً واعِبض وهرَأسو ـذَا غُالَمى هشْرا بقَاَل ي هلْولَى دفََأد مهاِردلُواْ وسةٌ فََأرارـا    يِبم ِليمع للّه

لُونمعي*اِهِدينالز كَانُواْ ِفيِه ِمنٍة ووددعم اِهمرخٍْس دٍن بِبثَم هوشَرو  ) 20-19: يوسف(.  
  

  :ل من محنة البئر إلى محنة الرق االنتقا
 من محنة ظلمة البئر إلى محنة أعظم منها وهـي فقـده             وهكذا انتقل سيدنا يوسف     

لحريته بحيث أصبح عبداً رقيقاً يباع ويشترى، فما أصعبه من موقف على قلب اإلنسان العـادي،    
ن الكريم ابن الكريم،    الكريم اب  [فكيف سيكون على قلب النبي ابن النبي الذي قال عنه الرسول            

: فهاهو يباع كمـا تبـاع البـضاعة قـال تعـالى           . )2(]يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم      
 ًةاعِبض وهرَأسو )وأياً كان الذي باع سيدنا يوسف      )19: يوسف ،       كمـا تـذكر الروايـات 

  ".بثمن بخس" عبداً رقيقاً وقد بيع المتعددة، فقد أصبح سيدنا يوسف 

وإنما المراد هنا بالبخس الناقص أو الزيوف أو كالهما أي أن إخوتـه             : "بن كثير   يقول ا 
فعن ابن مسعود رضـي اهللا عنـه   " دراهم معدودة"وقد باعوه ومع هذا بأنقص األثمان ولهذا قال       

اثنان وعشرون، وقال محمد بن إسحاق وعكرمة أربعون        : وقال مجاهد   .. باعوه بعشرين درهماً    
وذلك أنهم لم يعلموا نبوتـه، ومنزلتـه      " وكانوا فيه من الزاهدين   "ضحاك في قوله    درهماً، وقال ال  

  .)3("عند اهللا عز وجل

 في محنة الرق والعبودية والبعد عن األب الحنون واألخ      وهكذا أصبح سيدنا يوسف     
 عندما  الحبيب والبعد عن وطنه الذي ترعرع فيه، وهو في ذلك يشبه ما حدث للرسول محمد                

ن مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وذلك بعد تعذيب قومه له، وأقـرب النـاس إليـه،                 هاجر م 
، أساء إليه أقرب الناس إليه، وهم إخوته وكانوا سبباً في إبعـاده عـن               وهكذا سيدنا يوسف    

  .وطنه الحبيب، فليس له إال اهللا عز وجل في محنته يصبره ويخفف عنه بالءه

                                                        
  .221حامد البسيوني، ص : صحيح قصص القرآن  )1(
ويِتم ِنعمتَه علَيك وعلَى آِل يعقُوب كَما َأتَمها علَى َأبويـك           "، كتاب التفسير، باب     3/942البخاري،  صحيح  ) 2(

  .4688، حديث رقم "ِمن قَبُل ِإبراِهيم وِإسحقَ
  .2/472البن كثير، : تفسير القرآن العظيم ) 3(
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 وهـي   ومن هنا تبدأ المحنة الثانية في حياة يوسـف           ":يقول محمد علي الصابوني     
فبعد أن كان حراً منعماً مكرماً فـي       " محنة الجب "بعد المحنة األولى    " العبودية واالسترقاق "محنة  

، يرعاه ويحنو عليه، أصبح عبداً مملوكـاً مـسترقاً،          غاية الدالل واإلكرام عند أبيه يعقوب       
واالبتذال، وما أشق على النفس أن ينتقل اإلنسان من الرفاهيـة    يباع كالبضاعة والسلعة، للخدمة،     

والعزة إلى العبودية والمهانة، فلذلك كانت تلك المحنة عظيمة بالنسبة له، وهو ال يزال في ريعان                
الصبا، وبحاجة إلى من يعطف ويحنو عليه، وقد اشتراه عزيز مصر من تلك القافلة علـى أنـه                  

  .)1("فعةمملوك، اشتراه للخدمة والمن
  

  :صبر األنبياء 
 قد صبر صبر المحسنين، العارفين باهللا على كل ما القـاه        وبذلك نجد سيدنا يوسف     

 وهو غالم صـغير،  وكل ما سيالقيه من محن وعذابات، ولنا أن نتصور حال سيدنا يوسف          
ن أكثر مـن    عبد رقيق، قد ُأبعد عن األهل واألحبة والديار، هكذا هي ابتالءات األنبياء والمرسلي            

يـا  :  وهو يوعك فقلت     دخلت على رسول اهللا     : عن عبد اهللا قال     [غيرهم من الناس فقد ورد      
ذلك : ، قلت   "أجل، إني أوعك كما يوعك رجالن منكم      : "رسول اهللا إنك توعك وعكاً شديداً، قال        

 كفـر   إال– شوكة فما فوقهـا  –أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى : بأن لك أجرين، قال    
  .)2(]اهللا بها سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها

وكذلك هو صبرهم، فهو صبر عظيم، ألنهم األنقياء، األتقياء، األطهـار، الـذين سـمت      
نفوسهم بسمو عقيدتهم، وما أرسلوا به من نور النبوة، ليضيء للبـشرية طريقهـا نحـو العـزة               

  .والكرامة في الدنيا واآلخرة
  

  : على الظلم والسجن نا يوسف صبر سيد: المطلب الثاني 
 ببالء عظيم بعد أن نجاه اهللا من الموت في ذلك البئر المظلم             لقد ابتلي سيدنا يوسف     

الذي ألقاه إخوته فيه، وكذلك بعد محنة الرق والعبودية والبعد عن األب الحنون واألهل والوطن،               
ه في عرضه وشـرفه وأنـه أراد   وهذا البالء ربما يكون من أعظم الفتن التي مر بها، وهو اتهام  

فعل الفاحشة بزوجة العزيز، وقد ألقي في السجن بسبب ذلك زوراً وبهتاناً وهـو الكـريم ابـن                  
الكريم، النبي ابن النبي، ولقد أصرت امرأة العزيز على إيداعه السجن، إن لم يفعل الفاحشة بها،                

" ما آمره لَيسجنَن ولَيكُونًا من الـصاِغِرين     ولَِئن لَّم يفْعْل    : قال تعالى على لسان زوجة العزيز       
                                                        

  .5/120 الصابوني، محمد علي: قبس من نور القرآن الكريم  )1(
  .5648، كتاب المرضى، باب أشد الناس بالء األنبياء ثم األول فاألول، حديث رقم 3/1152صحيح البخاري،  )2(
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، وهذا تهديد ووعيد له إن لم يفعل ما قد أمرته به من فعل الفاحـشة فإنـه سـوف                )32: يوسف  (
يعتقل في السجن ويكون من األذالء لما سينال من اإلهانة، وسلب للنعمة والرفاهية التـي كـان                 

  .)1(يحظى بها عندها قبل ذلك

وهي بهذا التهديد لم تعلم أنها تتعامل مع نبي ابن نبي، وهو مـن عبـاد اهللا المـؤمنين                   
آثر الحبس واألذى مع الطاعـة علـى الكرامـة والعـز وقـضاء              "المخلصين المحسنين، الذي    

الشهوات، ونيل الرياسة والمال مع المعصية، فإنه لو وافق امرأة العزيز نال الـشهوة وأكرمتـه                
  .)2("الرياسة، وزوجها في طاعتهاالمرأة بالمال و

ولننظر ما الذي فعله هذا النبي العظيم، لقد قال مخاطباً ربه، معتـصماً بحبلـه المتـين،         
رب الـسجن َأحـب ِإلَـي ِممـا          : وعقيدته الراسخة، قال تعالى على لسان سيدنا يوسف         

دنِّي كَيِرفْ عِإالَّ تَصِه وونَِني ِإلَيعدياِهِلينالْج نَأكُن مو ِهنِإلَي بَأص ن33: يوسف (" ه(.  

 اهللا على كل ما سواه حتى لو كان مقابل ذلك فقده     اهكذا هو المؤمن الحق، يختار دائماً رض      
لحريته، ودخول السجن، وهذا هو حال أسرانا األبطال في السجون فقد اختاروا السجن والجالد على      

خانعين تحت وطأة االستعمار الذي فتك بكل شيء على وجـه األرض، فهـم              أن يعيشوا خاضعين    
أرادوا تحرير البالد والعباد من سطوة المستعمر الدخيل على بالدنا فكان مصيرهم كمصير سـيدنا               

 الذي أراد الطهارة والعفاف والنقاء، أرادوا أن يعبدوا اهللا ويقيمـوا دولـة اإلسـالم                يوسف  
 عز وجل يعبدونه وحده وال يشركون به شيئاً، وكما هو حـال سـيدنا               بحيث يكونوا موحدين هللا   

 قدم طاعة اهللا على طاعة المخلوق، وأراد أن يعيش حراً أبياً شريفاً فأودع الـسجن،           يوسف  
  .وهكذا هم أسرانا البواسل أرادوا الحياة في عزة وكرامة ولكنهم سجنوا ظلماً وبهتاناً

ي كل زمان ومكان، ال يريد له أهل الباطـل أن يرفـع             هذا هو حال الكريم الموحد هللا ف      
 عندما قدم دعوته هللا عز وجل فاحتبس فـي شـعب أبـي         رأسه، وهذا ما حدث لسيدنا محمد       

طالب حتى يتراجع عن مبدئه وعقيدته، ولكنه فضل االحتباس ومقاطعـة قـريش لـه علـى أن       
فلمـا رأت قـريش أن      : "ن إسـحاق    يتزحزح عما أمره اهللا به من أمر الدعوة قيد أنملة، قال اب           

 قد نزلوا بلداً أصابوا به أمناً وقراراً وأن النجاشي قد منع من لجـأ إليـه                 أصحاب رسول اهللا    
 وأصحابه، وجعـل    منهم، وأن عمر قد أسلم فكان هو وحمزة بن عبد المطلب مع رسول اهللا               

باً يتعاقدون فيه على بني هاشـم،       اإلسالم يفشو في القبائل، اجتمعوا وائتمروا بينهم أن يكتبوا كتا         
وبني المطلب، على أن ال ينكحوا إليهم، وال ينكحوهم، وال يبيعون شيئاً، وال يبتاعوا منهم، فلمـا                 
اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفة ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك، ثم علقوا الـصحيفة فـي جـوف             

                                                        
  .3/23للشوكاني، : انظر فتح القدير  )1(
  .5/74البن تيمية، : التفسير الكبير  )2(
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بن عكرمة بن عامر بن هاشم ابن عبد        الكعبة توكيداً على أنفسهم، وكان كاتب الصحيفة منصور         
 النضر بن الحارث فدعا عليه رسول اهللا      : ويقال: مناف بن عبد الدار بن قصي، قال ابن هشام        

  .)1("فشُل بعض أصابعه

وهكذا دائماً هم أهل الباطل يتكاتفون على أهل الحق حتى يتخلصوا منهم ولكن أنـى لهـم                 
 الصالحين في كل زمان ومكان، وفي يومنا هـذا نـرى       ذلك، فقد تعهد اهللا عز وجل بنصرة أوليائه       

أهل الكفر جميعاً من يهود ونصارى، ومن حذا حذوهم ممن يخاف علـى كرسـيه مـن العـرب                   
والمسلمين والمنافقين قد تآمروا على حصار أهل غزة ألنهم أرادوا الحياة بعزة وكرامة ورفـضوا                

فدفعوا ثمن ذلـك مـن الـدماء والـشهداء       الظلم والهوان، والتنازل عن األرض والعرض والدين،        
واألسرى الكثير الكثير، وأنى لهم أن يتنازلوا عن شيء وهم أهل الحق، وهم الذين يـدافعون عـن                 

ِإن الَِّذين قَالُوا ربنَـا اللَّـه ثُـم         : حياض هذه األمة بأكملها من دنس اليهود وأعوانهم، قال تعالى           
 نَحـن  *يِهم الْملَاِئكَةُ َألَّا تَخَافُوا ولَا تَحزنُوا وَأبِشروا ِبالْجنَِّة الَِّتي كُنتُم تُوعـدون      استَقَاموا تَتَنَزُل علَ  

                ونعا تَدا مِفيه لَكُمو كُما تَشْتَِهي َأنفُسا مِفيه لَكُمِة وِفي الْآِخرا ونْياِة الديِفي الْح اُؤكُمِليَأو* نُز   نلًا م
  .)32-30: فصلت ( غَفُوٍر رِحيٍم

رب :   رحمه اهللا في قوله تعالى الذي جاء على لـسان يوسـف      )2(يقول ابن تيمية  
 نالسجن َأحب ِإلَي ِمما يدعونَِني ِإلَيِه وِإالَّ تَصِرفْ عنِّي كَيدهن َأصب ِإلَيِهن وَأكُن من الْجـاِهِلي       

  : أن هذا القول فيه عبرتان )34: يوسف (
  .اختيار السجن والبالء على الذنوب والمعاصي: إحداهما "

طلب سؤال اهللا ودعائه أن يثبت القلب على دينه، ويصرفه إلى طاعته وإال فإذا لم يثبـت               : والثانية  
  .القلب، وإال صبا إلى اآلمرين بالذنوب، وصار من الجاهلين

ى اهللا، واستعانة به أن يثبت القلب على اإليمان والطاعة، وفيه صبر على            ففي هذا توكل عل   
  ".المحنة والبالء واألذى الحاصل إذا ثبت على اإليمان والطاعة

فالمؤمن دائماً يختار رضا اهللا وطاعته على كل شيء وال يستطيع ذلك إال باالستعانة التامة               
مخيراً بين محنتين، محنة     "لقد وجد سيدنا يوسف     باهللا فهو الذي يمده بالقوة من عنده سبحانه، و        

في دينه أن يزني ويكون من الفاسقين، ومحنة في دنياه أن يسجن ويكون من الـصاغرين، فاختـار         
  .)3("الثانية على األولى وضحى بدنياه من أجل دينه وبحريته من أجل عقيدته

                                                        
، 125 للشيخ صفي الرحمن المبـاركفوري، ص     :؛ وانظر الرحيق المختوم     1/350البن هشام،   : السيرة النبوية    )1(

  .دار إحياء التراث، دون طبعة أو تاريخ
  .15/77البن تيمية، : مجموعة الفتاوي  )2(
، طبع على نفقة أحد المحسنين بالتعاون مع جمعيـة قطـر      101يوسف القرضاوي، ص    . د: الصبر في القرآن     )3(

  .م1995الخيرية، 
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 )34: يوسف  ( صب ِإلَيِهن وَأكُن من الْجاِهِلين    وِإالَّ تَصِرفْ عنِّي كَيدهن أَ    : وفي قوله تعالى  
إن : " يخاطـب ربـه قـائالً     فيه اعتراف بضعف النفس البشرية إذا لم تستعن باهللا فيوسف           

وكلتني إلى نفسي فليس لي منها قدرة وال أملك لها ضراً وال نفعـاً إال بحولـك وقوتـك أنـت                     
، وذلـك أن  )أصب إليهن وأكـن مـن الجـاهلين   ( نفسي   المستعان وعليك التكالن فال تكلني إلى     

 عصمه اهللا عصمة عظيمة، وحماه فامتنع منها أشد االمتناع، واختار الـسجن علـى               يوسف
ذلك وهذا في غاية مقامات الكمال أنه مع شبابه وجماله وكماله تدعوه سيدته وهي امرأة عزيـز                 

متنع من ذلك ويختار السجن خوفاً من       مصر، وهي مع هذا في غاية الجمال والمال والرياسة، وي         
  .)1("اهللا ورجاء ثوابه

ويطرح الفخر الرازي رحمه اهللا سؤاالً وهو أن السجن شيء غير محبب إلـى الـنفس،                
وما دعته إليه امرأة العزيز في غاية المطلوبية، فكيف يختار األمر األول على الثـاني ويجيـب                 

عظيمة، وهي الذم في الدنيا والعقاب في اآلخرة، وذلك         أن تلك اللذة كانت تستعقب آالماً       : "بقوله  
المكروه وهو اختيار السجن كان يستعقب سعادات عظيمة، وهي المدح في الدنيا والثواب الـدائم               

  .)2("في اآلخرة

والمؤمن الحق إن لم يكن أمامه إال أمران أحالهما مر يختار األشد مرارة والذي به يرضى            
 ألعز ما يملك في الحياة سواء من حرية أو ولد أو بيت أو ما شابه ذلك من اهللا عنه ولو كان فيه فقد 

 قال ،األمور، فهو يفتدي دينه بكل ما يملك لينال السعادة األبدية في اآلخرة والراحة النفسية في الدنيا  
  .)58: يونس ( ا يجمعونقُْل ِبفَضِل اللِّه وِبرحمِتِه فَِبذَِلك فَلْيفْرحواْ هو خَير مم :تعالى 

والمؤمن ال يكون قوياً إال إذا استمد قوته من اهللا الواحد األحـد، ولـذلك لجـأ سـيدنا                   
 إلى اهللا بالدعاء، واعتصم به سبحانه، فكان نتيجة ذلك أن من اهللا عليه باالسـتجابة،                يوسف

، وبعد  )34: يوسف  ( هن ِإنَّه هو السِميع الْعِليم    فَاستَجاب لَه ربه فَصرفَ عنْه كَيد     : قال تعالى   
ثُم بدا لَهم من بعِد مـا رَأواْ اآليـاِت          : ، ظلماً وبهتاناً قال تعالى      ذلك سجن سيدنا يوسف     

 ، حيث تبين للعزيز وأهل مشورته عالمات براءة يوسف          )35: يوسف  ( لَيسجنُنَّه حتَّى ِحينٍ  
د كان هذا السجن لمدة غير محددة بزمن معين حتى ينقطع ما شاع في المدينة من أمر امـرأة                 وق

 فيها السجن فقيل ستة أشهر وقيل ثالثة عشر         العزيز وقد اختلف في المدة التي أودع يوسف         
وما دام القرآن الكـريم أو      . )3(سبع سنين : خمس سنين، وقيل    : تسع سنين، وقيل    : شهراً، وقيل   

  . في السجن النبوية لم تذكر ذلك ال نستطيع الجزم بالمدة التي قضاها سيدنا يوسف السنة
                                                        

  .2/477كثير، ابن : تفسير القرآن العظيم  )1(
  .17/131لإلمام الفخر الرازي، : التفسير الكبير  )2(
؛ 2/477البن كثيـر،  : ؛ وانظر تفسير القرآن العظيم 187-9/186للقرطبي، : انظر الجامع ألحكام القرآن      )3(

  .3/25للشوكاني، : وانظر فتح القدير 
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والمسلم أينما حل أو ارتحل فإنه دائماً يدعو لدينه ويكون قـدوة صـالحة فـي أخالقـه               
 قـد وثـق بـه       ومعامالته مع اآلخرين، بحيث يرون فيه المثل األعلى لهم، وسيدنا يوسف            

اشتهر في سـجنه بـالجود، واألمانـة،        "بصفات الداعية الناجح بحيث     السجينان، فقد كان يتمتع     
وصدق الحديث، وحسن السمت، وكثرة العبادة، ومعرفة التعبير، واإلحسان إلى أهـل الـسجن،              

  .)1("وعيادة مرضاهم والقيام بحقوقهم

 .في نشر دعوته ودين آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السالم  ينجح جعلته الصفات وهذه
وهذا ما فعله السجناء في     . )2(ولقد حول السجن إلى مدرسة لتربية السجناء على العقيدة الصحيحة         

حيث يخرج منها   " مدرسة يوسف   "السجون اإلسرائيلية حيث حولوه إلى مدرسة سميت باسم         
  .السجين وقد تعلم الكثير، وقد أصبح رجالً نافعاً لدينه ونفسه وأهله ووطنه

: أصول اإليمان الثالثة، وهي   " للسجناء   ي علمها سيدنا يوسف     ومن ضمن األمور الت   
  .)6(")5(، واإليمان باليوم اآلخر)4(، وتوحيده)3(اإليمان باهللا

                                                        
  .2/477البن كثير، : تفسير القرآن العظيم  )1(
  .136محمد بسام الزين، ص : ألنبياء عبر وأضواء انظر مدرسة ا )2(
 وأنه تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأنـه          – عز وجل    -هو اإليمان بوجود اهللا     : "معنى اإليمان باهللا     )3(

وحده المستحق أن يفرد بجميع أنواع العبادة، وهو المتصف بصفات الكمال، والمسمى بأسماء الجالل، المنزه               
اإليمان بوجود اهللا، وتوحيده فـي ربوبيتـه،   : ، واإليمان باهللا يتضمن أربعة أمور وهي "عن كل نقص وعيب  

واإليمان بوجود اهللا قد دل عليه الفطرة والعقـل والـشرع   . وتوحيده في ألوهيته، وتوحيده في أسمائه وصفاته  
  .32نسيم ياسين، ص . د: شرح أصول العقيدة اإلسالمية . والحس

  : ثالثة التوحيد له أنواع )4(
االعتقاد الجازم بأن اهللا وحده رب كل شيء ومالكه وخالقه، فهو خـالق العبـاد               "وهو  : توحيد الربوبية     - أ 

ورازقهم، ومحييهم ومميتهم، وأنه سبحانه النافع الضار، المتفرد بإجابة الدعاء عنـد االضـطرار، ولـه          
يدخل في هذا االعتقـاد أيـضاً،   األمر كله، وبيده الخير، وهو على كل شيء قدير، ليس في ذلك شريك و 

  .، وهذا التوحيد يستوجب اإليمان بأنواع التوحيد األخرى)36المصدر نفسه، ص ". (اإليمان بالقدر
االعتقاد الجازم بأن اهللا سبحانه هو اإلله الحق، وال إله غيره، وإفـراده سـبحانه              "وهو  : توحيد األلوهية    -ب 

، مكتبة السنة، الطبعة األولـى      11محمد ياسين، ص    . د: ضه   نواق – حقيقته   –اإليمان أركانه   ". بالعبادة
 .م، وهذا التوحيد يتضمن أنواع التوحيد األخرى1991-هـ1412

االعتقاد الجازم بأن اهللا عز وجل متصف بجميع صفات الكمال، ومنزه           "معناه  : توحيد األسماء والصفات      -ج 
ذلك بإثبات ما أثبته سـبحانه لنفـسه أو   عن جميع صفات النقص، وأنه متفرد بهذا عن جميع الكائنات، و          

 من األسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة من غير تحريف ألفاظها أو معانيهـا     أثبته له رسوله    
، وال تكييفها بتحديد كنهها وإثبات كيفية معينـة         - عز وجل    –وال تعطيلها بنفيها أو نفي بعضها عن اهللا         

  .15محمد ياسين، ص . د: اإليمان ". نلها، وال تشبيهها بصفات المخلوقي
، ممـا   في كتابه، وأخبر به رسـوله  – عز وجل –اإليمان بكل ما أخبر به اهللا    : "هو  : اإليمان باليوم اآلخر     )5(

يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، والبعث والحشر والصحف والحساب والميزان والحوض والصراط 
  .70محمد ياسين، ص . د: اإليمان ".  ألهلها جميعاً– تعالى –ار، وما أعد اهللا والشفاعة والجنة والن

  .م1997-هـ1418، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 116محمد أحمد العدوي، ص : دعوة الرسل إلى اهللا تعالى  )6(
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 شرح لصاحبيه في السجن كيفية اإليمان بـاهللا، وتوحيـده، وعـدم             فسيدنا يوسف   
هللا له، ألنـه تجنـب   اإلشراك به، حتى يدخلوا في دين اإلسالم، وأخبرهم بأن ذلك كله من تعليم ا      

ملة الكافرين باهللا عز وجل واليوم اآلخر، واتبع ملة آبائه من المرسلين صلوات اهللا علـيهم وأن                 
  .)1(كل من يتبع هذه الطريق يهِد قلبه، ويعلمه، ويجعله إماماً وقدوة في الخير

وب ما كَان لَنَا َأن نُّشِْرك ِباللّـِه  واتَّبعتُ ِملَّةَ آبآِئـي ِإبراِهيم وِإسحقَ ويعقُ : قال تعالى   
  .)2("نفرد اهللا بالتوحيد، ونخلص له الدين والعبادة" ومعنى ذلك أن )38: يوسف ( ِمن شَيٍء

هذا "أي أن  ذَِلك ِمن فَضِل اللِّه علَينَا وعلَى النَّاسِ   : دعوته فقال  ثم تابع سيدنا يوسف   
ينا، وعلى من هداه كما هدانا، فإنه ال أفضل من منـة اهللا علـى   من أفضل منته وإحسانه وفضله عل   

  .)3("له فهو حظه، وقد حصل له أكبر النعم، وأجّل الفضائل وانقاد قبله فمن القويم، الدين باإلسالم، العباد

من أجل النعم وأفضلها على المـؤمنين،        هي أجل إن نعمة اإلسالم وتوحيد اهللا عز وجل       
دة الدارين، الدنيا واآلخرة، ولكن هذه النعمة ال يشعر بها الكثير من الناس             ألنه يتوقف عليها سعا   

  .)243: البقرة ( ولَـِكن َأكْثَر النَّاِس الَ يشْكُرون: وال يشكرون اهللا عليها، قال تعالى 

 بعد ذلك إلى مخاطبة العقول ليوضح لهم زيف وبطالن هـذه اآللهـة              انتقل يوسف   
يا صاِحبِي السجِن َأَأرباب متَفَرقُون :     ون اهللا، قال تعالى على لسان يوسف        التي تُعبد من د   

      ارالْقَه اِحدالْو َأِم اللّه رَل        *خَيـا َأنـزآُؤكُم مآبو ا َأنتُموهتُميماء سموِنِه ِإالَّ َأسِمن د وندبا تَعم 
 الْحكْم ِإالَّ ِللِّه َأمر َأالَّ تَعبدواْ ِإالَّ ِإياه ذَِلك الدين الْقَيم ولَـِكن َأكْثَر النَّـاِس  اللّه ِبها ِمن سلْطَاٍن ِإنِ  

ونلَمعالَ ي ) 40-39: يوسف(.  

 بهذه الكلمات القليلة الناصعة الحاسمة      لقد رسم يوسف    : "يقول سيد قطب رحمه اهللا      
ن، وكل مقومات هذه العقيدة، كما هز بها كل قـوائم الـشرك والطـاغوت               النيرة، كل معالم الدي   

  .)4("والجاهلية هزاً شديداً عنيفاً

أرباب عاجزة ضعيفة، ال تنفـع وال       " سأل السجينين هل يجوز عبادة       فسيدنا يوسف   
، أم عبـادة  )5("تضر وال تعطي وال تمنع، وهي متفرقة ما بين أشجار، وأحجار ومالئكة، وأموات       

                                                        
  .2/478البن كثير، : انظر تفسير القرآن العظيم  )1(
  .275 الرحمن السعدي، ص للشيخ عبد: تيسير الكريم الرحمن  )2(
  .275المصدر السابق، ص  )3(
  .4/1989سيد قطب، : في ظالل القرآن  )4(
  .275عبد الرحمن السعدي، ص : تفسير الكريم الرحمن  )5(
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أي فـي   " الواحد"، والذي له صفات الكمال كلها       )1("ذل كل شيء لعز جالله وعظمة سلطانه       "من
الذي انقادت األشياء لقهره وسلطانه، فمـا شـاء     " القهار"ذاته وصفاته وأفعاله فال شريك له ذلك        "

  .)2("كان وما لم يشأ لم يكن

ما تَعبدون ِمـن    : ى   قائالً عن صفات اآللهة التي تعبد أنها كما قال تعال          ثم توجه   
من تلقـاء أنفـسهم   "، أي أن هذه التسمية   )40: يوسف  ( دوِنِه ِإالَّ َأسماء سميتُموها َأنتُم وآبآُؤكُم     

) ما َأنزَل اللّه ِبها ِمن سـلْطَانٍ      (تلقاها خلفهم عن سلفهم وليس لذلك مستند من عند اهللا ولهذا قال             
 ثم أخبرهم أن الحكم والتصرف والمشيئة والملك كله هللا، وقد أمر عبـاده  أي ال حجة وال برهان، 

أي الذي أدعوكم إليـه مـن توحيـد اهللا    " ذلك الدين القيم "ثم قال تعالى    " تعبدوا إال إياه  "قاطبة أال   
  .)3("وإخالص العمل له هو الدين المستقيم الذي أمر اهللا به وأنزل به الحجة والبرهان

ِإِن الْحكْم ِإالَّ ِللِّه َأمر َأالَّ تَعبـدواْ ِإالَّ       : ه اهللا في تفسيره لقوله تعالى     يقول سيد قطب رحم   
        ونلَمعالنَّاِس الَ ي َأكْثَر لَـِكنو مالْقَي ينالد ذَِلك اهِإي )  أن الحكم ال يكون إال هللا فهو        ")40: يوسف

كمية من خصائص األلوهية، من ادعى الحـق فقـد          مقصور عليه سبحانه بحكم ألوهيته، إذ الحا      
 أن اختـصاص اهللا سـبحانه       ويقرر يوسـف    ... نازع اهللا سبحانه أولى خصائص ألوهيته       

وهو تعبيـر يفيـد     " ذلك الدين القيم  " هو وحده الدين القيم      – تحقيقاً الختصاصه بالعبادة     -بالحكم  
اختصاص اهللا بالحكم تحقيقاً الختـصاصه      القصر، فال دين قيم سوى هذا الدين، الذي يتحقق فيه           

ال يجعلهم علـى ديـن اهللا القـيم       " ال يعلمون " وكونهم   ولَـِكن َأكْثَر النَّاِس الَ يعلَمون    بالعبادة  
فالذي ال يعلم شيئاً ال يملك االعتقاد فيه وال تحقيقه فإذا وجد ناس ال يعلمون حقيقة الدين، لم يعـد   

  .)4("اً وصفهم بأنهم على هذا الدينمن الممكن عقالً وواقع

وسيد رحمه اهللا يوضح لنا مدى انطباق كلمة مسلم على كل من يطبـق اإلسـالم فعـالً            
وربك الَ يْؤِمنُون حتَّى يحكِّموك      فَالَ :تعالى لقوله أموره كل في في حياته، ويحكم شريعة اهللا     وواقعاً

  .)65: النساء (  يِجدواْ ِفي َأنفُِسِهم حرجا مما قَضيتَ ويسلِّمواْ تَسِليماِفيما شَجر بينَهم ثُم الَ

يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنـه  : "يقول ابن كثير رحمه اهللا في تفسيره لهذه اآلية     
 وظـاهراً    مما حكم به فهو الحق الذي يجب االنقياد له باطناً          ال يؤمن أحد حتى يحكم الرسول       

 أي إذا حكمـوك،  ثُم الَ يِجدواْ ِفي َأنفُِسِهم حرجا مما قَـضيتَ ويـسلِّمواْ تَـسِليما         ولهذا قال   
                                                        

  .2/479البن كثير، : تفسير القرآن العظيم  )1(
  .275عبد الرحمن السعدي، ص : تفسير الكريم الرحمن  )2(
  .2/479البن كثير، : م تفسر القرآن العظي )3(
  .1991-4/1990سيد قطب، : في ظالل القرآن  )4(



 -108-

يطيعونك في بواطنهم فال يجدون في أنفسهم حرجاً مما حكمت بـه، وينقـادون فـي الظـاهر                  
  .)1("وال منازعةوالباطن، فيسلموا تسليماً كلياً من غير ممانعة وال مدافعة 

وبيـان  اهللا تعالى،    إلى  وقته في السجن في عمل الخير والدعوة        يوسف سيدنا استثمر لقد
العقيدة الصحيحة السليمة لمن معه في السجن، كما فسر لصاحبيه في السجن رؤياهما، وفسر للملك               

 ن يبتلـون   من السجن، وهكذا هو حال المؤمنين الـصادقي        رؤياه التي كانت سبباً في خروجه       

وفي نفس الوقت ال يألون جهداً في الدعوة إلى اهللا تعـالى، ونـرى               وجل عز عند اهللا  ذلك ويحتسبون
الكثير من أبناء الحركة اإلسالمية في فلسطين وغيرها قد استغلوا أوقاتهم في سجون البغي والظلـم            

 مـن الـشباب المـؤمن     في التقرب إلى اهللا عز وجل والدعوة لهذا الدين العظيم حتى خرجوا جيالً            
  .الموحد هللا، الذي ال يخاف إال اهللا عز وجل

  
  :صبره على نعمة التمكين : المطلب الثالث 

 في األرض بعد أن ابتُلي بحسد إخوته له وإلقائهم له في البئر،             لقد مكن اهللا ليوسف     
َأوحينَـآ ِإلَيـِه    و: وكان من مبشرات التمكين إيحاء اهللا له وهو في البئر وذلك في قوله تعالى               

     ونرشْعالَ ي مهـذَا وه ِرِهمم ِبَأمَئنَّهلَتُنَب )  وذلك ليطمئن قلبه ولـيعلم أن اهللا معـه          )15: يوسف 
يحيطه بعنايته وحفظه، ثم كان التمهيد للتمكين له في أرض مصر عندما اشتراه العزيـز وقـال                 

: قال المحققـون    .. مه عندك كريماً حسناً مرضياً      اجعلي منزله ومقا  "أي  " أكرمي مثواه "المرأته  
أمر العزيز امرأته بإكرام مثواه دون إكرام نفسه، يدل على أنه كان ينظـر إليـه علـى سـبيل                    

  .)2("اإلجالل والتعظيم

: وكان يريد أن ينتفع به أو يتخذه ولداً حيث ال ولد له كما قال تعالى في قـصة العزيـز                  
  نَانفَعى َأن يسع   يكفينا بعض المهمات مما نحتاج إلى مثله فيـه أو     " أي  الَـدو نَتَِّخـذَه أي 

كان ال يأتي النساء وقد كان      : كان العزيز حصوراً ال يولد له، وقيل        : نتبناه فنجعله ولداً لنا، قيل      
  .)3("تفرس فيه أن ينوب عنه فيما إليه من أمر المملكة

اق لينبه إلى أن هذا التدبير من اهللا، وبه وبمثله          وهنا يقف السي  : "يقول سيد قطب رحمه اهللا      
  .)4("قُدر ليوسف التمكين في األرض وهاقد بدأت بشائره بتمكين يوسف في قلب الرجل وبيته

                                                        
  .1/520البن كثير، : تفسير القرآن العظيم  )1(
  .17/109للرازي، : التفسير الكبير  )2(
  .14-3/13للشوكاني، : فتح القدير  )3(
  .4/1978سيد قطب، : في ظالل القرآن  )4(
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 من قلب الرجل وبيته كان من ضمن بـشائر التمكـين لـه فـي       إذن تمكن يوسف    
  .األرض بعد ذلك

: )21: يوسـف ( اَألرِض ِفي ِليوسفَ كَذَِلك مكَّنِّا و: تعالى لقوله تفسيره في الشيخ السعدي  يقول
كما يسرنا له أن يشتريه عزيز مصر، ويكرمه هذا اإلكرام، جعلنا هذا مقدمة لتمكينـه فـي                 "أي  

  .)1("األرض من هذا الطريق

 في قلب العزيز وزوجته إال إرادة ربانية ليقضي أمراً كان           وما هذا التمكين ليوسف     
،  في هذا الجانب بحال موسى     له في األرض، وما أشبه حال يوسف         تمكينال وهو مفعوالً

قُرتُ عـيٍن لِّـي   :  من قلب زوجة فرعون حين قالت كما في قوله تعالى          فقد مكن موسى    
   ونرشْعلَا ي مها ولَدو نَتَِّخذَه نَا َأونفَعى َأن يسع لَا تَقْتُلُوه لَكو )  ول ابن كثيـر  ، يق)9: القـصص

فكـان  ! أما لِك فنعم وأما لـي، فـال  : قال فرعون ) : "قرت عين لي ولك   (في تفسيره لهذه اآلية     
وقد حصل لها ذلك وهداها اهللا      ) عسى أن ينفعنا  .. (كذلك وهداها اهللا بسببه وأهلكه اهللا على يديه         

داً وتتبناه وذلك أنه لم يكن      أي أرادت أن تتخذه ول    ) أو نتخذه ولداً  (به وأسكنها الجنة بسببه، وقوله      
أي ال يدرون ما أراد اهللا منه بالتقاطهم إيـاه مـن            ) وهم ال يشعرون  : (لها ولد منه وقوله تعالى      

  .)2("الحكمة العظيمة البالغة والحجة القاطعة

 أرادوا له أمراً ولكن اهللا عز وجل أراد له أمراً آخراً عما أرادوه، وكانت      يوسف   وإخوة
 تفسير هي الغالبة، وتدبيره سبحانه هو النافذ وقد أراد اهللا تعالى أن يعلم يوسف  مشيئتهو اهللا إرادة

، )4(يدرون أن سنة اهللا ماضية في خلقه، وأن أمره هو الذي يحدث بلطفه ومشيئته   ال والناس ،)3(الرؤيا
  .)5("فلذلك يجري منهم ويصدر في مغالبة أحكام اهللا القدرية، وهم أعجز وأضعف من ذلك"

 في بيت العزيز فيه خير من ناحية أنه توفر فيه أسباب الراحة             ولقد كان وجود يوسف     
 وهو بذلك يتعلم الكثيـر  ،ورغد العيش وأسباب التعليم، والقرب من مراكز صناعة القرار في مصر      

من أمور اإلدارة والسياسة واألمور االجتماعية واالقتصادية، وهذا مما يؤهلـه للعمـل فـي وزارة         
  .)6( والتمكين له في األرض بعد ذلك،قتصاد عند الملكاال

                                                        
  .273دي، ص للشيخ السع: تيسير الكريم الرحمن  )1(
  .3/381البن كثير، : تفسير القرآن العظيم  )2(
  .2/473البن كثير، : ؛ وانظر تفسير القرآن العظيم 4/1979سيد قطب، : انظر في ظالل القرآن  )3(
  .2/473؛ وانظر تفسير القرآن العظيم، 4/1979انظر في ظالل القرآن،  )4(
  .273للشيخ السعدي، ص : تفسير الكريم الرحمن  )5(
  .329أحمد نوفل، ص . د: انظر سورة يوسف دراسة تحليلية  )6(
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 وذلك بعد أن سجن ظلمـاً وبهتانـاً         ثم يهيئ اهللا سبباً آخر من أسباب التمكين ليوسف          
، وعندما تأكـد الملـك مـن    وذلك بأن يرى الملك في منامه رؤيا لم يستطع تأويلها إال يوسف          

:  قال تعالى على لسان الملكتدعاه وجعله من خُلصائه،طهارة نفسه وبراءته التامة مما نسب إليه، اس
َأِمين نَا ِمِكينيلَد موالْي قَاَل ِإنَّك ها كَلَّمِلنَفِْسي فَلَم هتَخِْلصاْئتُوِني ِبِه َأس ِلكقَاَل الْمو ) 54: يوسف(.  

على الملك،   وأصبح من أقرب المقربين الذين يشيرون        إذن اآلن تم التمكين ليوسف      
أي أجعله من خلصائي، ومقربـاً      " أستخلصه لنفسي "يقول الشيخ السعدي في تفسيره لقوله تعالى        

إنك اليـوم   : (أعجبه كالمه، وزاد موقعه عنده فقال له        ) فلما كلمه (لدي، فأتوه به مكرماً محترماً      
  .)1("أي متمكن أمين على األسرار) مكين أمين(أي عندنا ) لدينا

أنه لما تحقق له صدق ما توسـمه،        : "قطب رحمه اهللا في تفسيره لنفس اآلية        ويقول سيد   
فإذا هو يطمئنه على أنه عند الملك ذو مكانة وفي أمان، فليس هو الفتـى العبرانـي الموسـوم                   
بالعبودية إنما هو مكين، وليس هو المتهم المهدد بالسجن إنما هو أمين وتلك المكانة، وهذا األمان                

  .)2(" حماهلدى الملك وفي

 هذه المكانة الرفيعة لدى الملك طلب منه أن يجعله وكـيالً  عندما رأى سيدنا يوسف   
  .)3(حافظاً مدبراً لخزائن وجبايات األرض

قد نهى عن ذلك وذلك فـي         الوالية والرسول    وقد يسأل سائل كيف يسأل يوسف       
  .)4(" أحداً سأله وال أحداً حرص عليهإنا واهللا ال نولي على هذا العمل: "قوله عليه الصالة والسالم 

فَـال  : وقد قال اهللا تعالى     " إني حفيظ عليم  : "وكذلك كيف يزكي نفسه أمام الملك بقوله        
كُمكُّوا َأنفُستُز ) 32: النجم(.  

  : طلب ذلك ألسباب عدة وهي واإلجابة على ذلك أن يوسف 
يقول ابن كثير رحمـه اهللا      . )5( شخصي أنه سأل ذلك من أجل المنفعة العامة للناس وليس ألمر          - 1

سأل العمل لقدرته عليه ولما فيه من المصالح للناس، وإنما سأله           "أنه   : عن سيدنا يوسف    

                                                        
  .277للشيخ عبد الرحمن السعدي، ص : تيسير الكريم الرحمن  )1(
  .4/2005سيد قطب، : في ظالل القرآن  )2(
  .277للشيخ عبد الرحمن السعدي، ص : انظر تيسير الكريم الرحمن  )3(
  .1824النهي عن طلب اإلمارة، حديث رقم ، كتاب اإلمارة، باب 73صحيح مسلم، ص  )4(
للشيخ عبد الرحمن الـسعدي،     : ؛ وانظر تيسير الكريم الرحمن      2/482البن كثير،   : انظر تفسير القرآن العظيم      )5(

  .17/161للرازي، : ؛ وانظر التفسير الكبير 4/2005سيد قطب، : ؛ وانظر في ظالل القرآن 278ص 
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أن يجعله على خزائن األرض وهي األهرام التي يجمع فيها الغالت لما يستقبلونه من الـسنين                
  .)1("األرشدالتي أخبرهم بشأنها فينصرف لهم على الوجه األحوط واألصلح و

أنه لم يكن أحد عنده القدرة على هذا العمل غيره فكان واجباً عليه إنقاذ األمة مـن المـوت                    -2
أنه رأى ذلك فرضاً متعيناً عليه، ألنـه         : "المحقق، يقول ابن العربي عن سيدنا يوسف        

وهذا األمر يماثل أمر شخص أشرف على الغـرق فـإن المنقـذ ال             . )2("لم يكن هنالك غيره   
 .ظر من يقول له أنقذ هذا الشخص وإنما هو يبادر بنفسه ليقوم بواجبهينت

 طلب ذلك ألنه كان رسوالً حقاً، فكان من واجبه السعي لرعاية مـصالح              إن سيدنا يوسف     - 3
أنه كان رسوالً حقاً من اهللا تعـالى إلـى           : "العباد، يقول الفخر الرازي عن سيدنا يوسف        

، فالقيام بهذا العمل وهو تدبير )3("مصالح األمة بقدر اإلمكان   الخلق، والرسول يجب عليه رعاية      
أمور البالد االقتصادية أمر ليس بالسهل، وهو تبعة ثقيلة، ومسئولية عظيمة، يقول سيد قطـب               

فليس هذا غنماً يطلبه يوسف لنفسه، فإن التكفل بإطعام شعب جائع سبع سـنوات              : "رحمه اهللا   
  .)4(" إنما هي تبعة يهرب منها الرجال، ألنها قد تكلفهم رؤوسهممتوالية ال يقول أحد إنه غنيمة،

 وكونه رسوالً حقاً جعله يبـادر بـذاك         ، على مصالح األمة   إذن حرص سيدنا يوسف     
  . فإن التبعة ثقيلة وال يستطيعها إال هو ،الطلب وهو الوالية على مخازن االقتصاد

، "علنـي علـى خـزائن األرض      اج"فهو مرتبط بقولـه     " حفيظ عليم " إني   أما قوله   
  :واإلجابة على التساؤل تكون بما يلي 

يجوز للرجل أن يمدح نفسه إذا جهل أمره وذلك للحاجة، يقول ابن كثير رحمه اهللا عن سيدنا                 -1
مدح نفسه ويجوز للرجل ذلك إذا جهل أمره للحاجة وذكر أنه حفـيظ أي           "أنه   : يوسف  

  .)5("توالهذو علم وبصيرة بما ي) عليم(خازن أمين 
إنما قال ذلك عند من ال يعرفه، فـأراد التعريـف بنفـسه،             : "ويقول ابن العربي رحمه اهللا      
 . )6("فال تزكوا أنفسكم: "وصار ذلك مستثنى من قوله 

                                                        
  .2/482كثير، البن : تفسير القرآن العظيم  )1(
سيد ) : دراسة تحليلية هادفة لسير األنبياء (؛ وانظر في موكب النبيين      3/1092البن العربي،   : أحكام القرآن    )2(

  .م1984-هـ1404، دار القلم، الكويت، الطبعة األولى، 1/277الكيالني، 
رسـالة  (ي سورة يوسـف     ؛ وانظر الصراع بين الحق والباطل ف      17/161للفخر الرازي،   : التفسير الكبير    )3(

  .159تميم ضهير، ص ) : ماجستير
  .4/2005سيد قطب، : في ظالل القرآن  )4(
  .2/482البن كثير، : تفسير القرآن العظيم  )5(
  .3/1092البن العربي، : أحكام القرآن  )6(
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يقول الشيخ السعدي رحمه اهللا عـن سـيدنا   .  لم يمدح نفسه حرصاً على الوالية يوسف   -2
حرصاً من يوسف على الوالية، وإنما هو       "م يكن   بأن ذلك ل  " : حفيظ عليم "يوسف وقوله إني    

رغبة منه في النفع العام، وقد عرف من نفسه الكفاية واألمانة، والحفـظ مـا لـم يكونـوا                   
 .)1("يعرفونه

  يقـول  . كونه نبياً مرسالً فهو معصوم من كل ما يخل بذمتـه الماليـة             إن سيدنا يوسف     -3
نبي معصوم من كل ما يخـل بذمتـه         : " بأنه    عبد المنعم القصاص عن سيدنا يوسف     . د

  .)2("المالية

 نبي معصوم يختلف أمره بالنسبة لطلب الوالية ومدح النفس عـن        إذن كون يوسف    
غيره من الناس العاديين، فيكون من واجبه إنقاذ األمة من الهالك المحقق، أما بالنـسبة للمـسلم                 

والقدرة إن جهل أمـره وللـضرورة       العادي فيجوز أن يعرض مؤهالته للعمل بما معه من العلم           
  .التي يجد فيها منفعة لإلسالم والمسلمين

 بعد ابتالءات عظيمة ومحن شديدة تهتز لها أعظـم          وبذلك يمكن اهللا لسيدنا يوسف      
: القلوب إيماناً حيث يمحص اهللا قلب المؤمن ويربيه التربيـة اإليمانيـة العمليـة قـال تعـالى                   

  ِالَّذ اللّه صحمِليو   قَ الْكَاِفِرينحمينُواْ وآم ين )   يوسف القرضاوي   . يقول د . )141: آل عمران :
إن سنة اهللا أال يتحقق هذا التمكين إال بعد أن يصهر أهله في بوتقة االبتالء، وتـصقلهم المحـن                "

والشدائد، ليبتلي اهللا ما في صدورهم، ويمحص ما في قلوبهم، ويميز الخبيث من الطيـب وهـذا               
ن من التربية العملية، جرى به القدر على األنبياء وأصحاب الدعوات في كل العصور، وقـد                لو

وهل يكون تمكين إال بعـد      : أن يبتلى أو يمكن ؟ فقال       : سئل اإلمام الشافعي أيهما أولى للمؤمن       
  .)3(" ثم مكن لهابتالء ؟ إن اهللا ابتلى يوسف 

الدنيا الزائل، وإنما حرص كـل   لم يكن يحرص على شيء من متاع  وسيدنا يوسف   
الحرص على الثبات على دين اهللا، وعقيدة التوحيد الخالص، وكان هذا رجـاؤه وأملـه بعـد أن      
اجتمع له خيري الدنيا واآلخرة الملك والنبوة، فلم يطغه المنصب والجاه بل أمر بالعـدل وحكـم                 

الدين واإلخوة له فكان دعـاؤه      ، وقد التقى باألهل واألحبة وتحققت رؤياه من سجود الو         )4(بالقسط

                                                        
  .278للشيخ عبد الرحمن السعدي، ص : تيسير الكريم الرحمن  )1(
، دار الطباعة المحمدية، الطبعـة      183-182عبد المنعم القصاص، ص     . د: دراسات في القصص القرآني      )2(

  .م1992-هـ1413األولى، 
  .يوسف القرضاوي. د: ، أهمية التربية في الجهاد Islamonline.netإسالم أون الين  )3(
  .للشيخ محمد بن صالح المنجد :  فائدة من سورة يوسف com.khayma.www ،100: انظر  )4(
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بعد تذكر نعم اهللا عليه أن يتوفاه مسلماً ويلحقه بالصالحين، قـال تعـالى علـى لـسان سـيدنا                    
رب قَد آتَيتَِني ِمن الْملِْك وعلَّمتَِني ِمن تَْأِويِل اَألحاِديِث فَاِطر السماواِت واَألرِض             : يوسف

ي ِفي الدِليَأنتَ واِلِحينَألِْحقِْني ِبالصا وِلمسفَِّني مِة تَواآلِخرا ونُي ) 101: يوسف(.  

هذا دعاء من يوسف الصديق، دعا ربه عز وجل لما تمت نعمـة اهللا عليـه باجتماعـه      "
بأبويه وإخوته، وما من اهللا به عليه من النبوة والملك سأل ربه كما أتم نعمته عليه في الـدنيا أن                    

بها عليه في اآلخرة وأن يتوفاه مسلماً حين يتوفاه، وأن يلحقه بالصالحين، وهم إخوانه من               يستمر  
  .)1("النبيين، والمرسلين صلوات اهللا وسالمه عليهم أجمعين

:  في حـال اجتماعـه بأهلـه   ويقول سيد قطب رحمه اهللا واصفاً حال سيدنا يوسف       
واالبتهاج والجاه والسلطان والرغد واألمـان  نشهد يوسف ينزع نفسه من اللقاء والعناق والفرحة   "

 وهو في أبهة السلطان، وفي فرحة تحقيـق         -ليتجه إلى ربه في تسبيح الشاكر الذاكر كل دعوته          
  .)2("إنه النجاح المطلق في االمتحان األخير...  أن يتوفاه مسلماً وأن يلحقه بالصالحين –األحالم 

  
  :تمكين األنبياء 

 في االمتحان األخير بعد أن تجاوز امتحانات كثيرة من إلقاء           لقد نجح سيدنا يوسف     
في البئر، والرق، وفتنة، وسجن ثم أخيراً نعمة التمكين التي صبر عليها وظل ثابتاً على عقيـدة                 

 التوحيد، والدين اإلسالمي الحنيف، والمتتبع لقصص األنبياء والمرسلين يجد أن سيدنا داود             
اهللا في األرض وآتاه اهللا الحكم والعلم هـو وابنـه سـليمان عليهمـا        قد نجح أيضاً بعد أن مكنه       

، فنجد أن سـيدنا     )79: األنبياء  ( فَفَهمنَاها سلَيمان وكُلا آتَينَا حكْما وِعلْما     : السالم، قال تعالى    
واذْكُـر  :  قد صبر على نعمة التمكين، فكان عابداً شاكراً هللا على أنعمه، قال تعـالى              داود  

       ابَأو ِد ِإنَّهذَا الَْأي وداونَا ددباِق  *عالِْإشْـرو ِشيِبالْع نحبسي هعاَل منَا الِْجبخَّرِإنَّا س *  ـرالطَّيو 
     ابَأو ةً كُلٌّ لَّهشُورحَل الِْخطَابِ      *مفَصةَ والِْحكْم نَاهآتَيو لْكَهنَا مدشَدو  )فهو الذي  "،  )20-17 ص

ُأعطي القوة في العبادة والعمل الصالح، وال زال يتعبد لربه ويكثر من العمـل الـصالح حتـى                  
، )13: سـبأ   ( اعملُوا آَل داوود شُكْرا وقَِليٌل من ِعباِدي الـشَّكُور        : رضي اهللا عن عمله فقال      

  .)3("آخرهوهو الذي واصل العبادة آناء الليل وأطراف النهار و

                                                        
  .2/492البن كثير، : تفسير القرآن العظيم  )1(
  .4/2029سيد قطب، : في ظالل القرآن  )2(
  .388حامد البسيوني، ص : صحيح قصص القرآن  )3(
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فقد كانت له مملكة كبيرة بحيث لم يكن أحد له ملك مثلـه              وكذلك كان سيدنا سليمان     
: ومع ذلك كان عابداً شاكراً ألنعم اهللا، صابراً على نعمة التمكين معترفاً بفضل اهللا عليه، قال تعالى        

       ِل دمقَالَا الْحا وِعلْم انملَيسو وداونَا دآتَي لَقَدو           ـْؤِمِنينـاِدِه الْمِعب نلَى كَِثيٍر ملَنَا علَِّه الَِّذي فَض* 
           ـوـذَا لَهه ٍء ِإنُأوِتينَا ِمن كُلِّ شَـيِر ونِطقَ الطَّينَا ملِّمع ا النَّاسها َأيقَاَل يو وداود انملَيِرثَ سوو

   ِبينُل الْمالْفَض*   ج انملَيِلس ِشرحو         ونعوزي مِر فَهالطَّيالِْإنِس وو الِْجن ِمن ها      *نُودتَّـى ِإذَا َأتَـوح 
علَى واِدي النَّمِل قَالَتْ نَملَةٌ يا َأيها النَّمُل ادخُلُوا مساِكنَكُم لَا يحِطمنَّكُم سلَيمان وجنُـوده وهـم لَـا                   

  ونرشْعي*  ض مسلَـى                فَتَبعو لَـيتَ عمالَِّتي َأنْع تَكمِنع َأشْكُر ِني َأنِزعَأو بقَاَل را وِلهن قَواِحكًا م
اِلِحينالص اِدكِفي ِعب ِتكمحِخلِْني ِبرَأدو اهضا تَراِلحَل صمَأع َأنو ياِلدو ) 19-15: النمل(.  

عندما مكنه اهللا، وهذا هو حال    ه دعاء سيدنا يوسف    يشب ولعل دعاء سيدنا سليمان     
يشكر اهللا على النعم ويدعوه أن يثبته على العمل الصالح لكي يموت ويكون اهللا راضياً     الحق، المؤمن

عنه، بحيث يكون في زمرة عباد اهللا الصالحين من النبيين والصديقين والشهداء، ولقد أدركوا جميعاً               
  .)7 :إبراهيم( لَِئن شَكَرتُم َألِزيدنَّكُم :تعالى قال تدوم النعم بل تزاد، رالشك مع أن –اهللا عليهم صلوات–

هذَا ِمن فَضِل : عندما أحس بنعم اهللا الكثيرة، قال تعالى  ولقد كان قول سيدنا سليمان      
  .)40 :النمل( نَفِْسِه ومن كَفَر فَِإن ربي غَِني كَِريمَأم َأكْفُر ومن شَكَر فَِإنَّما يشْكُر ِل َأَأشْكُر ِليبلُوِني ربي

قُِل اللَّهم ماِلك الْملِْك تُْؤِتي الْملْك مـن تَـشَاء          : وقد صدق اهللا عز وجل إذ هو القائل         
 ير ِإنَّك علَى كُلِّ شَيٍء قَـِدير      وتَنِزع الْملْك ِممن تَشَاء وتُِعز من تَشَاء وتُِذلُّ من تَشَاء ِبيِدك الْخَ           

  .)26: آل عمران (

إن صبر المؤمن على المحن واالبتالءات، وتذلل المؤمن وافتقاره لربه وشـكره علـى              
نعمه وعطاياه هي من أسباب دوام هذه النعم، وإن سعي المؤمن لنيل رضا اهللا في كل حال مـن                   

رة بإذنه تعالى، ومن نال خيري الدنيا واآلخرة فقد فـاز  أحواله مما يجعله ينال خيري الدنيا واآلخ 
  .فوزاً عظيماً
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  المبحث الثاني
  دور العقيدة في التحلي بالتقوى عند سيدنا يوسف 

  
  .صفات المتقين وطرق الوصول للتقوى: المطلب األول : المطلب األول 
  .تقوى سيدنا يوسف : المطلب الثاني 
  .المتقينأجر : المطلب الثالث 
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  المبحث الثاني
  دور العقيدة في التحلي بالتقوى عند سيدنا يوسف 

  

  :صفات المتقين وطرق الوصول للتقوى : المطلب األول 
  :تعريف التقوى : أوالً 

  : التقوى لغة -أ
، وقيت الشيء أقيه إذا صنته وسترته       ..وقاه اهللا وقياً ووقاية صانه    "ورد في لسان العرب     

، وفي  )1("ى واتقى أي استبق نفسك وال تعرضها للتلف وتحرز من اآلفات واتقها           عن األذى، وتوقّ  
أي أهل أن يتقـى     " هو أهل التقوى  : "الكالءة والحفظ، وقوله تعالى     : التوقية  : "القاموس المحيط   

  .)3("أي زكي) تقي(رجل : "وورد في المصباح المنير . )2("عقابه

  . يؤدي إلى إيذائهاهي أن تصان النفس عما: فالتقوى لغة 
  

  : التقوى شرعاً -ب
  .)5("االحتراز بطاعة اهللا عن عقوبته: " هي )4(قال الجرجاني
تعمل بطاعة اهللا على نور من اهللا، ترجو ثواب اهللا، وأن تترك معصية اهللا              "وقيل هي أن    

  .)6("على نور من اهللا، تخاف عقاب اهللا

  .الشبهات مخافة أن يقع في الحرام عن صاحبه عديب البر، لكل أنواع جامع أمر هي :التقوىإذن 
  

  :صفات المتقين : ثانياً 
إن للمتقين صفات تميزهم عن غيرهم من الناس وقد ذكرها اهللا عز وجـل فـي كتابـه                  

  :العزيز، ومن هذه الصفات 
                                                        

  .15/401البن منظور، : لسان العرب  )1(
  .1/1731للفيروز آبادي، : القاموس المحيط  )2(
  .، كتاب التاء50أحمد المقرئ، ص : المصباح المنير  )3(
هو علي بن علي، السيد الزين، أبو الحسن الحسيني الجرجاني الحنفي، المولود فـي جرجـان فـي         : الجرجاني   )4(

الثامن من شعبان سنة أربعين وسبعمائة من الهجرة النبوية الشريفة، كان أكثر اهتمامه منذ صغره باللغة العربية،                 
ذ العلم عن الشيوخ والعلماء، واشتهر حتى بلغت شهرته اآلفاق، وتلقى التالميذ علـى يديـه     طاف ببالد كثيرة ليأخ   

، مصنفاته تزيد على الخسمين، وافته منيته في السادس من      "سلطان العلماء العاملين  "أنه  : العلم، قال عنه السخاوي     
  ).16-14 ص للجرجاني،: انظر التعريفات . (ربيع اآلخر سنة ست عشرة وثمانمائة بشيراز

  .112للجرجاني، ص : التعريفات  )5(
  .159ابن رجب الحنبلي، ص : جامع العلوم والحكم  )6(
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 :اإليمان بالغيب  -1
 الَّـِذين   *ى لِّلْمتَِّقـين     ذَِلك الِْكتَاب الَ ريب ِفيِه هد      *الم  : وقد ورد ذلك في قوله تعالى       

نِفقُوني مقْنَاهزا رِممالةَ والص ونِقيميِب وِبالْغَي ْؤِمنُوني ) 3-1: البقرة(.  
. )1("ما غاب عن العباد من أمر الجنة وأمر النار ومـا ذكـر فـي القـرآن       "هو  : والغيب  

به ورسله واليوم اآلخر والجنة والنـار،       اإليمان باهللا ومالئكته وكت   : واإليمان بالغيب معناه    
  .)2( والبعث، والقدر خيره وشره– أي البرزخ –والحياة بعد الموت 

 .)3: البقرة ( ويِقيمون الصالةَ: قال تعالى : إقام الصالة  -2

المحافظة على مواقيتها وإتمام وضوئها وركوعهـا وسـجودها         : أي  : ومعنى إقامة الصالة    
  .)3(يها بخشوع وتدبر، واإلقبال التام على اهللا عز وجل في جميع هذه األموروتالوة القرآن ف

 .)3: البقرة ( وِمما رزقْنَاهم ينِفقُون: قال تعالى : اإلنفاق في وجوه الخير  -3
. )4(فالمتقون ينفقون أموالهم فيما افترضه اهللا تعالى عليهم من وجوه الخير والبر والطاعـة          

عز وجل عن صفة اإلنفاق للمتقين أنهم ينفقون أموالهم في السراء والضراء،            ولقد ذكر اهللا    
 أي في حـال اليـسر   )34: آل عمران ( الَِّذين ينِفقُون ِفي السراء والضراء   : قال تعالى   

  .)5(والعسر والرخاء والشدة
 :اإليمان بما أنزل على المرسلين  -4

  عليهم  وما أنزل على باقي األنبياء والمرسلين      محمد  أنهم يؤمنون بكل ما أنزل على سيدنا        

 أي  )4:البقـرة ( والَِّذين يْؤِمنُون ِبما ُأنِزَل ِإلَيك وما ُأنِزَل ِمن قَبِلك        : قال تعالى . السالم جميعاً
يؤمنون بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وبجميع األنبياء والمرسلين وما أنزل عليهم من كتـب          

  .)6(ذه الكتب التوراة واإلنجيل والزبورومن ه
  .)4: البقرة ( وِباآلِخرِة هم يوِقنُون: قال تعالى : اً ياإليمان باليوم اآلخر إيماناً يقين -5

اسم لما يكون بعد الموت، وخصه بالذكر بعد العموم، ألن          : "واآلخرة  : يقول الشيخ السعدي    
. ن، وألنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمـل        اإليمان باليوم اآلخر، أحد أركان اإليما     

  .)7("هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك والموجب للعمل: واليقين 
 .)8(ويشمل اإليمان باليوم اآلخر اإليمان بالبعث والقيامة والجنة والنار والميزان والحساب

                                                        
  .1/41البن كثير، : تفسير القرآن العظيم  )1(
  .1/41انظر المصدر السابق،  )2(
  .1/35للشوكاني، : ؛ وانظر فتح القدير 1/42البن كثير، : انظر تفسير القرآن العظيم  )3(
  .1/35للشوكاني، : ر فتح القدير انظ )4(
  .4/206للقرطبي، : انظر الجامع ألحكام القرآن  )5(
  .2-1للشيخ السعدي، ص : انظر تيسير الكريم الرحمن  )6(
  .7للشيخ السعدي، ص : تيسير الكريم الرحمن  )7(
  .1/36للشوكاني، : انظر فتح القدير  )8(
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 :التوجه إلى اهللا عز وجل بالدعاء  -6

، )16 :عمران آل( النَّار عذَاب وِقنَا ولُون ربنَا ِإنَّنَا آمنَّا فَاغِْفر لَنَا ذُنُوبنَا      يقُ الَِّذين: قال تعالى 
فالمتقون يتوسلون إلى اهللا عز وجل بإيمانهم به، لكي يغفر لهم ذنـوبهم، ويطهـرهم مـن           

التوسل أدرانها وأن يقيهم من عذاب النار، وهذه من الوسائل المستحبة عند اهللا تعالى وهو               
 .)1(باإليمان وصالح األعمال لكي يكمل الثواب، ويندفع العقاب

 :الصبر على المصائب  -7

. )17:عمران آل( ِباَألسحاِر والْمستَغِْفِرين والْمنِفِقين والْقَاِنِتين والصاِدِقين الصاِبِرين :تعالى قال
 كذلك الصبر على فعل الطاعـات       أي الصبر عن فعل المعاصي والذنوب،     " : الصابرين"و

  .)2(على أتم وجه
  .)177: البقرة ( والصاِبِرين ِفي الْبْأساء والضراء وِحين الْبْأِس: وقال تعالى 

. )3(الفقر، وفي السقم وفي وقت اشتداد الحرب مع األعداء    في األوقات كل في يصبرون والمتقون
  .)4(ه المواطن لشدتها وصعوبتها على النفس البشريةوقد مدح األتقياء على صبرهم في هذ

 :الصدق  -8

فـالمتقون  . )177: البقـرة  ( ُأولَـِئك الَِّذين صدقُوا وُأولَـِئك هـم الْمتَّقُـون   : قال تعالى 
صادقون في عقيدتهم وفي أعمالهم وفي أخالقهم وجميع أمورهم الدينية والدنيوية وكل ذلك             

 .)5( باهللا وبرهانه ونوره، فهم يتركون المحظور ويفعلون المأمور بهأثر من آثار اإليمان

 :القنوت  -9

والقنـوت  . )17: آل عمـران   ( والْقَاِنِتين والْمنِفِقين والْمستَغِْفِرين ِباَألسحارِ   : قال تعالى   
 فالمؤمن التقي كل همه الطاعة هللا     . )6("دوام الطاعة مع مصاحبة الخشوع والخضوع     : "هو

  .)7(عز وجل والخضوع له
 

                                                        
  .69ي، ص للشيخ السعد: انظر تيسير الكريم الرحمن  )1(
  .4/38للقرطبي، : انظر الجامع ألحكام القرآن  )2(
  .1/209البن كثير، : ؛ وانظر تفسير القرآن العظيم 1/191للشوكاني، : انظر فتح القدير  )3(
  .1/209البن كثير، : انظر تفسير القرآن العظيم  )4(
  .40للشيخ السعدي، ص : انظر تيسير الكريم الرحمن  )5(
  .69بق، ص المصدر السا )6(
  .1/353البن كثير، : انظر تفسير القرآن العظيم  )7(
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 :االستغفار باألسحار  -10
فالمؤمن التقي يحرص أن تكـون      . )17: آل عمران   ( والْمستَغِْفِرين ِباَألسحارِ : قال تعالى   

فيه هذه الصفة، وذلك بأن يستغفر اهللا وقت السحر في الثلث األخير من الليل لكي تشمله هذه                 
  .لصفة للداللة على فضيلة االستغفار في األسحاراآلية، وقد ذكر اهللا عز وجل هذه ا

 :كظم الغيظ  -11

فهم إذا حدث لهم مـن غيـرهم مـا          . )134: آل عمران   ( والْكَاِظِمين الْغَيظَ : قال تعالى   
يوجب غيظهم، وامتالء قلوبهم من الحنق، فإنهم ال ينتقمون ألنفسهم كما يفعل باقي البشر،              

 .)1(برون على أذى من أساء إليهمبل يكظمون غيظهم في قلوبهم، ويص

 :العفو عن الناس  -12
 غيظه ممكن أن يعفو عن غيره وخاصة إذا كان تقياً يريد األجر من اهللا عز وجل،      يكظم فالذي

، )134:آل عمران ( الْغَيظَ والْعاِفين عِن النَّاِس واللّه يِحب الْمحِسِنين       والْكَاِظِمين :تعالى قال
العفو عن الناس العفو عن كل من أساء بقول أو فعل، والعفو أبلغ من الكظـم،                ويدخل في   

ألن العفو عدم المؤاخذة للمسيء بل يسامحه، وهذه من األخالق العليا الرفيعة التي يتقرب              
فَمن عفَا وَأصـلَح  : قال تعالى . )2(بها العبد إلى اهللا فهو يحسن إلى الناس ابتغاء وجه اهللا    

رلَى اللَِّهفََأجع ه ) 40: الشورى(. 

 :الوفاء بالعهد  -13

  .)177: البقرة ( والْموفُون ِبعهِدِهم ِإذَا عاهدواْ: وذلك عمالً بقوله تعالى 
االلتزام بإلزام اهللا أو إلزام العبد نفسه، فدخل في ذلك حقوق اهللا كلها، لكـون        : "والعهد معناه   

، ودخلوا تحت عهدتها، ووجب عليهم أداؤها، وحقوق العباد التي اهللا ألزم بها عباده والتزموها   
  .)3("أوجبها اهللا عليهم، والحقوق التي التزمها العبد كاأليمان والنذور ونحو ذلك

  .االتصاف بها عن التقي المؤمن يترفع المنافقين صفات من صفة وهذه بالعهد نقضه االلتزام وعكس
بها األتقياء، فهم يؤمنون بأمور الغيـب جميعهـا،         هذه هي الصفات األساسية التي يتصف       

 من كتاب وسنة وعلـى      ويحافظون على الصلوات الخمس، ويؤمنون بما أنزل على سيدنا محمد           
برون، الذين يعفون   ، وهم أيضاً الصا   - عليهم الصالة والسالم     -جميع ما أنزل على باقي المرسلين       

ون له، الموفون لعهودهم مع ربهم ومع الناس، فهم قـد           ئبون دائماً إلى ربهم، المطيع    عن الناس، التا  
  .اتصفوا بأفضل الصفات وأعظمها فأصبحوا كالشامة بين الناس يسيرون على هدى من اهللا ونور

                                                        
  .79للشيخ السعدي، ص : انظر تيسير الكريم الرحمن  )1(
  .79انظر المصدر السابق، ص  )2(
  .40-39المصدر نفسه، ص  )3(
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  :طرق الوصول للتقوى : ثالثاً 
للتقوى طرق يستطيع المؤمن أن يجاهد نفسه ليصل إلى هذه المرتبة، ويحـصل عليهـا،         

  :وأهم هذه الطرق هي 
 :قوية اإليمان باهللا واليوم اآلخر ت -1

فاإليمان باهللا أصٌل من أصول العقيدة اإلسـالمية، وتقويـة هـذا            : تقوية اإليمان باهللا تعالى     
الجانب من أكثر األمور التي تورث في النفس التقوى ويكون ذلك من خالل إدامـة النظـر                 

واتَّقُـوا  : تقواه، قال تعـالى  والتفكر في صفات اهللا وأفعاله ومخلوقاته فيطمئن قلبه ويزداد  
ْؤِمنُونالَِّذي َأنتُم ِبِه م اللَّه ) 11: الممتحنة(.  

الَّـِذين  : ويكون تقوية اإليمان أيضاً بالمداومة على ذكره تعالى باللسان والقلب، قال تعالى             
م ِبِذكِْر اللِّه َأالَ ِبِذكِْر اللِّه تَطْمهقُلُوب ِئنتَطْمنُواْ وآمالْقُلُوب ِئن ) 1()28: الرعد(.  

بالنظر في أدلته وأحداثه من زلزلة للساعة وحـشر        : وأما تقوية اإليمان باليوم اآلخر فيكون       
وحساب ومرور على الصراط وعذاب، فهذا مما يجعل المؤمن يستعد لذلك اليوم العـصيب،            

 في ثوابه، وخوفاً مـن  ويعمل ما يرضي اهللا عز وجل ويبتعد عن كل ما يغضبه تعالى طمعاً        
يـا  : عقابه وتعميق هذا الجانب يولد في النفس التقوى والخشية من ذلك اليوم، قال تعالى               

َأيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم واخْشَوا يوما لَّا يجِزي واِلد عن ولَِدِه ولَا مولُود هو جاٍز عن واِلـِدِه     
  .)2()33: لقمان ( شَيًئا

 :العبادة  -2

فالمؤمن التقي دائماً يخالف    . )3("فعل المكلف على خالف هوى نفسه، تعظيماً لربه       : "ومعناها  
هواه في سبيل أن يرضي ربه، ويسير على هداه في كل حياته، والعبادة من أهـم الطـرق                  

ي خَلَقَكُم والَِّذين ِمـن قَـبِلكُم   يا َأيها النَّاس اعبدواْ ربكُم الَّذِ     : الموصلة للتقوى، قال تعالى     
 تَتَّقُون لَّكُملَع )  كثر من العبادة يستطيع أن يصل إلى التقوى ألن            )21: البقرةفالمؤمن الذي ي ،

إن  : قال رسـول اهللا  : [العبادة توثق الصلة بين العبد وربه، فقد ورد عن أبي هريرة قال  
ذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلـي ممـا   من عادى لي ولياً فقد آ    : اهللا قال   

افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي               
يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سـألني        

                                                        
ش، محمـود األطـر  : انظر حقيقة التقوى وطرق الوصول إليها على ضوء القرآن الكريم والسنة الصحيحة      )1(

  .، دار اإليمان، دون رقم طبعة أو تاريخ31ص 
  .36-35انظر المرجع السابق، ص  )2(
  .، باب العين239للجرجاني، ص : التعريفات  )3(
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عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المـؤمن    ألعطينه، ولئن استعاذني ألعيذنه، وما ترددت       
  .)1(]يكره الموت وأنا أكره مساءته

فعندما يحافظ المسلم على الفرائض، ويعمل بالنوافل من قيام ليل، وصـيام يـومي االثنـين               
والخميس، ويكثر من الذكر واالستغفار وقراءة القرآن، والمحافظة علـى ذلـك بقـدر مـا                

قُـْل ِإن  : ، وبذلك يتحقق فيه قـول اهللا تعـالى        )2(التقوىيستطيع، فهذا مما يورث في قلبه       
الَِمينالْع باِتي ِللِّه رممو اييحمِكي ونُسالَِتي وص ) 162: األنعام(. 

 :المجاهدة واالنتصار على النفس  -3

صر فالمسلم يجاهد نفسه ويربيها على طاعة اهللا بكل الوسائل الممكنة، فهو يخالف هواه، وينت             
على نفسه إن أمرته بما يخالف شريعة ربه، ويتخلص من وساوس الشيطان بكثرة الطاعـة               

  .والذكر ومصاحبة الصالحين
وأنه سيناقشه الحساب وال ينجيه من "والمؤمن دائماً يجاهد نفسه ألنه يعرف أن اهللا تعالى يراقبه   

والحركات ومحاسبتها فـي   ذلك إال لزوم المحاسبة وصدق المراقبة ومطالبة النفس في األنفاس           
 وحضر عنـد  ، خف في القيامة حسابه    ،اسبحالخطرات واللحظات، فمن حاسب نفسه قبل أن ي       

وبكل ذلك يستطيع أن يزيد رصيده من اإليمان والتقوى         . )3("السؤال جوابه وحسن منقلبه ومآبه    
 .فيستحق األجر والجنة

 :تعالى محبة اهللا  -4
بون اللّه فَاتَِّبعوِني يحِببكُم اللّه ويغِْفر لَكُم ذُنُوبكُم واللّه غَفُـور          قُْل ِإن كُنتُم تُحِ   : قال تعالى   

ِحيمر ) 31: آل عمران( .  
 وبالتالي يحبـه اهللا،  فالمؤمن يعمل ليصل لدرجة محبة اهللا وذلك باتباع سنة رسوله محمد         

  .لي تتولد عنده التقوىفحب اهللا يجعله يحرص على مرضاته في كل شيء، وبالتا
فالمحبة شجرة في القلـب، عروقهـا الـذل    : "قال ابن القيم رحمه اهللا عن المحبة هللا عز وجل     

للمحبوب وساقها معرفته، وأعضائها خشيته، وورقها الحياء منه، وثمرتها طاعته، ومادتها التي            
حـرص علـى هـذه    ، والتقي ي)4("تسقيها ذكره، فمتى خال الحب عن شيء من ذلك كان ناقصاً  

 .األمور حتى يستشعر محبة اهللا تعالى له فيزداد تقواه
                                                        

  ).6502(، كتاب الرقاق، باب التواضع، حديث رقم 4/1297صحيح البخاري،  )1(
  .39محمد األطرش، ص : انظر حقيقة التقوى وطرق الوصول إليها  )2(
، دار األرقم، عمان، دار القبس، بيـروت، الطبعـة          141سعيد حوى، ص    : المستخلص في تزكية األنفس      )3(

  .م1983-هـ1403األولى، 
ـ 1412، دار الكتب العلمية، بيروت،    409البن قيم الجوزية، ص     : روضة المحبين ونزهة المشتاقين      )4( -هـ

  .م، دون رقم طبعة1992



 -122-

 :استشعار مراقبة اهللا للمؤمن  -5

 وهو معكُم َأين ما كُنتُم واللَّه ِبما تَعملُون بِصير        : الموصلة للتقوى، قال تعالى    الطرق من وهي
 أينما كان يستحي منـه حـق الحيـاء،    ، فعندما يشعر المؤمن بأن اهللا مطلع عليه   )4: الحديد  (

  .)1(ويعمل بطاعته حتى ينال رضاه وتقواه، والمعية المقصودة هنا هي معية العلم واالطالع

 :المداومة على حضور مجالس العلم وحلق الذكر  -6

ين قُْل هْل يستَِوي الَِّذين يعلَمون والَّذِ     : قال تعالى . وهذه من الطرق المهمة لتحصيل التقوى     
، وما يحدثه العلم من شـفافية فـي القلـب           )9: الزمر  ( ال يعلَمون ِإنَّما يتَذَكَّر ُأولُوا اَأللْبابِ     

والشعور والوجدان فإنه يولد التقوى في كل كيان المؤمن، وكذلك االجتمـاع فـي حلقـات                
  .الذكر، فإنه يعطي نفس األثر من راحة واطمئنان، وسكينة نفس

علماً، سهل اهللا له به طريقاً إلى الجنة، وما اجتمع   فيه يلتمس طريقاً سلك ومن[:   قال رسول اهللا  
السكينة، وغشيتهم  عليهم نزلت إال قوم في بيت من بيوت اهللا، يتلون كتاب اهللا، ويتدارسونه بينهم،     

  .)2(] به عمله، لم يسرع به نسبهمن عنده، ومن بطّأالرحمة وحفتهم المالئكة، وذكرهم اهللا في
والمذاكرة مع أهل الصالح واالجتماع مع أهل الخير، واالنتمـاء          : "يقول الشيخ سعيد حوى     

  .)3("ألهل الحق واالنخراط في البيئات الصالحة، كل ذلك وسائل تعمق تذوق التوحيد

 :تذكر الموت وقصر األمل  -7

 فيها مؤقت مما    فالمؤمن عندما يتذكر ما سيحدث له من مغادرة لهذه الدنيا الفانية وأن وجوده            
 كُلُّ نَفٍْس ذَاِئقَةُ الْموِت ثُم ِإلَينَا تُرجعون      : اهللا في كل أحواله فذكره لقوله تعالى       يجعله يتقي 

 وذهابه إلى المقبرة مما يجعله يقترب من ربه أكثر ويخاف من عقابه، وبذلك              )57: العنكبوت  (
ل األحوال، فإذا توفتـه المالئكـة كانـت         يستعد للقاء اهللا تعالى بحيث يكون حاله على أفض        

 بالسماح بزيارة القبـور فقـال عليـه الـصالة          خاتمته حسنة ولهذا األمر نصح الرسول       
 فهي مما يرقق القلوب ويجعلهـا متعلقـة   )4( ..."نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها  "والسالم  

 .باهللا عز وجل فتزيد من تقواها

للتقوى فال بد له من تعميـق إيمانـه بـاهللا واآلخـرة،             وبذا يتبين أنه من أراد الوصول       
واالجتهاد في العبادة، ومجاهدة نفسه ومحبة ربه، واستشعار مراقبته له، مع الحرص على العلـم           
الشرعي، والتردد في بعض األحيان إلى المقبرة، ليبقى ذكر الموت عالقاً في قلبه وعقله وبالتالي               

 .تقوى واإليمان والعمل الصالحيحرص كل الحرص على التزود بزاد ال

                                                        
  .616لسعدي، ص للشيخ ا: تيسير الكريم الرحمن  )1(
، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب فضل االجتماع علـى تـالوة القـرآن      1039صحيح مسلم، ص     )2(

  ).2699(وعلى الذكر، حديث رقم 
  .305سعيد حوى، ص : المستخلص في تزكية األنفس  )3(
  ).977(قبر أمه، حديث رقم  زيارة في –عز وجل– ربه  النبي استئذان باب الجنائز، كتاب ،349 ص صحيح مسلم، )4(
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   :تقوى سيدنا يوسف : المطلب الثاني 
 يجد أنه في كل مرحلة من مراحل حياته         إن الدارس المتفحص لقصة سيدنا يوسف       

يتعرض لالبتالءات والمحن الشديدة منذ أن كان طفالً إلى أن أصبح شاباً يافعاً، ومن ضمن هـذه       
 هـي االبـتالء بفتنـة       حن التي مرت بسيدنا يوسف      االبتالءات والتي كانت من أصعب الم     

النساء وخاصة زوجة العزيز، والتي ال يصبر عليها إال من كان نقياً تقياً، يحمل أخالق وعقيـدة                 
وراودتْه الَِّتي هو ِفي بيِتها     : ، وبداية هذه الفتنة ما ذكره اهللا في قوله تعالى           سيدنا يوسف   
قَِت اَألبواب وقَالَتْ هيتَ لَك قَاَل معاذَ اللِّه ِإنَّه ربي َأحسن مثْـواي ِإنَّـه الَ يفِْلـح       عن نَّفِْسِه وغَلَّ  

  ونالظَّاِلم*          وءالـس نْـهِرفَ عِلنَـص ـِه كَـذَِلكبر انهرَأى بال َأن را لَوِبه مهتْ ِبِه ومه لَقَدو 
  .)24-23: يوسف ( ه ِمن ِعباِدنَا الْمخْلَِصينوالْفَحشَاء ِإنَّ

وبهائه مما دعاها ألن تتجمل له وتغلق األبواب      العزيز بجمال يوسف   زوجة أعجبت لقد
واستعان باهللا، وكانوا يطلقون كلمة الرب      " معاذ اهللا : " ولكنه تمنع أشد االمتناع قائالً       ،وتدعوه لنفسها 

 بزوجها بأنه أحسن في إكرامه له، فكيف يقابل ذلك بفعل الفاحشة فـي              على السيد والكبير، وذكرها   
  .)1(زوجه، فهذا مما ال يليق به، وألن ذلك نوع من أنواع الظلم، والظالم ال يكون من المفلحين

وغلقـت  "وفـي قولـه تعـالى    : "يقول الشيخ عبد الكريم الخطيب في تفسيره لهذه اآلية      
ى أنها هي التي تولت بنفسها اإلعداد لهذا األمر الـذي دعتـه             إشارة إل " األبواب وقالت هيت لك   

إليه، فهي التي راودته عن نفسه بما ألقت إليه من كلمات، وإشارات، وتلميحات وهي التي غلقت                
األبواب، فكانت تلك دعوة صريحة منها إليه، ثم هي حين رأت أن ذلك كله لم يدعه إليها، ولـم                   

أي ها أنذالك، فأقبل وهذا ما ال تفعله الحـرة ذات           " هيت لك "وقالت  يقربه منها دعته إلى نفسها،      
الجاه والسلطان، إال إذا كانت قد استبدت بها الرغبة، ثم لم تجد من الجانب اآلخر استجابة منـه                  
إليها، عندئٍذ تخلع عذار حيائها وتتخلى عن مكانتها كامرأة تُطْلَب وال تَطِْلب وفي كـل هـذا مـا           

 وامتالكه لداعي الشهوة أمام هذه المغريات التي تنحل لها عزمات           سف  يحدث عن تعفف يو   
  .)2("الرجال، وتطيش معها أحالم ذوي الحلوم

 تعرض للفتنة لمرات عديدة مع هذه المرأة، ولكنه صـبر عـن             إذن فسيدنا يوسف    
ا تكون هي   ال تكون أول دعوة من المرأة، إنم      " هيت لك "معصية اهللا والتزم التقوى واإلباء فقولها       

 يعيش  الدعوة األخيرة، وقد ال تكون أبداً إذا لم تضطر إليها المرأة اضطراراً وسيدنا يوسف               
معها في نفس البيت، وقوته وفتوته وجماله يتكامل يوماً بعد يوم، فال بد أنه كانت إغراءات شتى                 

  .)3(قبل هذه الفعلة الشنيعة
                                                        

  .2/473البن كثير، : انظر تفسير القرآن العظيم  )1(
  .3/1253عبد الكريم الخطيب، : التفسير القرآني للقرآن  )2(
  .4/1980سيد قطب، : انظر في ظالل القرآن  )3(
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 نفسي بـاهللا أن     ذأعي" أي   – معاذ اهللا    – بحبل اهللا المتين قائالً    ولكن مع ذلك استعصم     
، مع أن دواعي الفتنة موجودة، حيث كان شاباً عزباً، غريباً، والغريب ال يستحي أن يفعـل              )1("أفعل

الفاحشة في بالد الغربة، وكذلك فإنه كان مملوكاً، وليس المملوك كالحر وقـد كانـت المـرأة ذات             
فسها، وحرصت أشد الحرص على ذلك، وقد توعدته        منصب وجمال وهي سيدته، وهي الداعية له لن       

، وهذا كله لم يفت في عضده، ولم يتزحزح قيـد  )2(إن لم يفعل الفاحشة بها بالسجن أو األذى الشديد        
  .أنملة عن عقيدته ومبدأه وتقواه، فصبر صبر اختيار ورضا وهو أكمل من الصبر االضطراري

 من االضطراري فإن االضطراري يـشترك       واالختياري أكمل  : "اهللان القيم رحمه    ابيقول  
فيه الناس ويتأتى منه الصبر االختياري، ولذلك كان صبر يوسف الصديق عـن مطاوعـة امـرأة                 
العزيز وصبره على ما ناله في ذلك من الحبس والمكروه أعظم من صبره على ما ناله من إخوتـه              

 ما  سبحانهومن الصبر الثاني إنشاء اهللا      لما ألقوه في الجب وفرقوا بينه وبين أبيه وباعوه بيع العبد،            
  .)3("أنشأه من العز والرفعة والملك والتمكين في األرض

 عن عمل الفاحشة أعظم أنواع الصبر وذلك لقوة الدوافع الداعية لفعله ومع             فصبره  
  .ذلك أبى واستعلى بإيمانه وتقواه فرفعه اهللا في الدنيا واآلخرة

معاذَ اللِّه ِإنَّه ربي َأحسن مثْـواي :       قول يوسف   وقد علق الرازي رحمه اهللا على       
   ونالظَّاِلم فِْلحالَ ي ِإنَّه )  هذا الترتيب في غاية الحسن، وذلـك ألن االنقيـاد          : " فقال   )23: يوسف

إشـارة  ) معاذ اهللا (ألمر اهللا تعالى وتمكينه أهم األشياء لكثرة إنعامه وألطافه في حق العبد فقوله              
إلى أن حق اهللا يمنع عن هذا العمل، وأيضاً حقوق الخلق واجبة الرعاية، فكلما كان هذا الرجـل                  
قد أنعم في حقي يقبح مقابلة إنعامه، وإحسانه باإلساءة، وأيضاً صون النفس عن الضرر واجـب،     

  .)4("وهذه اللذة لذة قليلة يتبعها خزي في الدنيا، وعذاب شديد في اآلخرة

ولَقَد همتْ ِبِه وهم ِبهـا لَـوال َأن رَأى برهـان     :  الهم في قوله تعالى      وبالنسبة لتفسير 
  .، واآليات شاهدة على ذلك)5( فهم امرأة العزيز هو المعصية بال خالف)24: يوسف ( ربِه

  
  

                                                        
  .4/1980 سيد قطب،: انظر في ظالل القرآن )1(
  .5/83يمية، البن ت: انظر التفسير الكبير  )2(
  .29البن قيم الجوزية، ص : عدة الصابرين  )3(
  .17/114لإلمام الفخر الرازي، : التفسير الكبير  )4(
  .9/165للقرطبي، : انظر الجامع ألحكام القرآن  )5(
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  : وتعددت اآلراء في ذلك ولكن اختلف المفسرون في تفسير هم يوسف 
: ولقد رد سيد قطب على هذا الـرأي بقولـه   .  وهذا ال دليل عليه)1("م بضربهاه"فقيل أنه  : أوالً  

وفيه تكلف  .. وتفسير الهم بأنه هم الضرب ورد الضرب مسألة ال دليل عليها في العبارة              "
  .)2("وإبعاد عن مدلول النص

  .وهذا أيضاً ال دليل عليه. )3("وقيل أنه تمناها زوجة: "ثانياً 

لم يقـع    "قال أبو حيان األندلسي في تفسيره لهم يوسف         . )4( لم يهم بها أصالً    وقيل أنه : ثالثاً  
وهذا الرأي رد عليه ابـن كثيـر        . )5("منه هم بها البتة بل هو منفي لوجود رؤية البرهان         

  .)6("وفي هذا القول نظر من حيث العربية: "رحمه اهللا قائالً 

:  العزيز، فقال عبـد الكـريم الخطيـب           مثل هم امرأة   ومنهم من فسر هم يوسف      : رابعاً  
هكذا صـريح   " ولقد همت به وهم بها     "– هم بها، كما همت به       - وصريح اللفظ أنه    "

  .)7("اللفظ القرآني فال وجه إذاً للتفرقة بين أمرين متساويين، لفظاً ومعنى
  :ويرد على ذلك بأن هذا مستحيل لألسباب التالية 

  .)8(مية في وجوب عصمة األنبياءإن ذلك يصطدم مع العقيدة اإلسال -1
وهم بها لوال أن    ":  فجاء مؤكداً، وقال عن همه    " ولقد همت به  "ن اهللا تعالى قال عن همها       إ - 2

 .)9(فجاء همه دون توكيد، وهذا يدل داللة واضحة على عدم تساوي الهمين" رأى برهان ربه
، هـم خطـرات، وهـم       الهـم همـان   : "يوجد أنواع للهم وكما قال اإلمام أحمد رحمه اهللا           -3

 .، فكان كما ذكر معظم المفسرين أن همه هم نفس وهمها هم إصرار وفعل)10("إصرار

                                                        
  .9/166للقرطبي، : ؛ وانظر الجامع ألحكام القرآن 2/474البن كثير، : تفسير القرآن العظيم  )1(
  .4/1981سيد قطب، : قرآن في ظالل ال )2(
  .9/166للقرطبي، : ؛ وانظر الجامع ألحكام القرآن 2/474البن كثير، : تفسير القرآن العظيم  )3(
؛ وانظـر   9/166للقرطبـي،   : ؛ وانظر الجامع ألحكام القرآن      2/474البن كثير،   : انظر تفسير القرآن العظيم      )4(

-1/289أحمـد الـشرقاوي،     . د: ظر المرأة في القصص القرآني    ؛ وان 17/115لإلمام الرازي،   : التفسير الكبير   
  .م2003-هـ1424، دار السالم، الطبعة الثانية، 290

عادل عبد المقصود، عادل معوض، دار      : ، دراسة وتحقيق    5/295ألبي حيان األندلسي،    : تفسير البحر المحيط     )5(
  .م1993-هـ1413الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 

  .2/474البن كثير، : تفسير القرآن العظيم  )6(
  .3/1254عبد الكريم الخطيب، : التفسير القرآني للقرآن  )7(
  .229حامد البسيوني، ص : ؛ وصحيح قصص القرآن 5/78البن تيمية، : انظر التفسير الكبير  )8(
ني، اإلعجاز األسـلوبي فـي سـورة        انظر موسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة، اإلعجاز اللغوي والبيا          )9(

   .net.a55.www. هـ14/3/1428، 6ياسر محمود األقرع، ص  : يوسف
، دار 222سيد رجـب، ص  : البن كثير، تحقيق    : ؛ وانظر قصص األنبياء     5/78البن تيمية،   : التفسير الكبير    )10(

  .130محمد المزين، ص : م؛ وانظر مدرسة األنبياء عبر وأضواء 2002-هـ1422ابن رجب، الطبعة األولى، 
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فكله مما لم يخبر اهللا بـه       : "إن من قال بتساوى الهمان رد عليهم ابن تيمية رحمه اهللا بقوله              -4
على وال رسوله وما لم يكن كذلك فإنما هو مأخوذ عن اليهود الذين هم من أعظم الناس كذباً                 

 األنبياء، وقدحاً فيهم، وكل من نقله من المسلمين فعنهم نقله، لم ينقل من ذلك أحد عن نبينا               
 .)1("حرفاً واحداً

إن اهللا تعالى لم يذكر عن نبي من األنبياء ذنباً إال ذكر استغفارهم بعد ذلك وتوبتهم من هـذا                -5
فعـل مـع المـرأة مـا         أنه   الذنب، ولم يذكر اهللا تعالى في القرآن الكريم عن يوسف           

يقول ابن تيميـة رحمـه   . يستوجب أن يتوب منه، فدل ذلك على براءته التامة مما نُسب إليه   
 مـن االستعـصام والتقـوى    والقرآن قد أخبر عن يوسـف    : "اهللا مؤكداً على ما سبق      

 قد أذنب لكان إمـا    والصبر في هذه القضية ما لم يذكر عن أحد غيره، فلو كان يوسف              
إما تائباً، واإلصرار ممتنع، فتعين أن يكون تائباً، واهللا لم يذكر عنه توبة في هـذا                مصراً، و 

 كان من   وال استغفاراً كما ذكر عن غيره من األنبياء، فدل ذلك على أن ما فعله يوسف                
الحسنات المبررة والمساعي المشكورة كما ذكر عن غيره من األنبياء، كما أخبـر اهللا عنـه            

 .)2(")90: يوسف ( ِإنَّه من يتَِّق وِيصِبر فَِإن اللّه الَ يِضيع َأجر الْمحِسِنين: بقوله تعالى 

  : واألحداث تشهد ببراءته إن كل الشخصيات الموجودة في سورة يوسف  -6
أي أن المراودة كانت منها ولم يكن منه أي         " هي راودتني عن نفسي   " قال   يوسف نفسه     - أ

  .شيء من هذا القبيل
وِإن : " إلى قولـه تعـالى       وشَِهد شَاِهد من َأهِلها   شهادة الشاهد كما جاء في قوله تعالى          -  ب

اِدِقينِمن الص وهتْ وٍر فَكَذَببِمن د قُد هقَِميص كَان ) 27: يوسف(. 

ِرض عن هــذَا واسـتَغِْفِري    يوسفُ َأع  *ِإنَّه ِمن كَيِدكُن ِإن كَيدكُن عِظيم       : قول زوجها     -  ت
    الْخَاِطِئين ِلذَنِبِك ِإنَِّك كُنِت ِمن )  فنسب زوجها الكيد العظيم لها، وطلب منها أن         )29: يوسف 

، وأنها   ذلك فهذا مما يدل على براءة يوسف         تستغفر لذنبها ولم يطلب من يوسف       
 .هي التي أرادت السوء

كَـذَِلك ِلنَـصِرفَ عنْـه الـسوء        : ي قوله تعـالى     وذلك ف  : تبرئة اهللا عز وجل له        -  ث
خْلَِصيناِدنَا الْمِعب ِمن شَاء ِإنَّهالْفَحو ) 24: يوسف(. 

: اعتراف الشيطان نفسه بأنه ليس له سلطان على المخلصين، كما جاء فـي قولـه تعـالى          - ج
       َِفي األ ملَه نَنيتَِني ُألزيآ َأغْوِبم بقَاَل ر     ِعـينمَأج منَّهُألغِْويِض ور*      مِمـنْه كـادِإالَّ ِعب 

خْلَِصينالْم ) ويوسف )40-39: الحجر ،من المخلصين . 

                                                        
  .17/115للرازي، : ؛ وانظر التفسير الكبير 92-5/91البن تيمية، : انظر التفسير الكبير  )1(
  .5/92البن تيمية، : التفسير الكبير  )2(
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، )51: يوسف( قُلْن حاشَ ِللِّه ما عِلمنَا علَيِه ِمن سوءٍ        :جاء في قوله تعالى    كما النسوة شهادة  - ح
، )32:يوسف( ولَقَد راودتُّه عن نَّفِْسِه فَاستَعصم   :ما قالت المرأة بنفسها على نفسها عند     وشهادة

 .وهذا يدل داللة قاطعة على عدم صحة الرأي القائل بأن همه كان كهمها

ولَِئن لَّم يفْعْل ما آمره لَيسجنَن ولَيكُونًا مـن         : وكذلك تهديدها له بما جاء في قوله تعالى           - خ
كـذلك  .  لها ، فتهديدها له يدل على عدم استجابة من يوسف          )32: يوسف  ( ينالصاِغِر

قَاَل رب السجن َأحب ِإلَي ِمما يدعونَِني ِإلَيـِه         : رده على التهديد بما جاء في قوله تعالى         
 لم يمل   ، فهو   )33: يوسف  ( ِلينوِإالَّ تَصِرفْ عنِّي كَيدهن َأصب ِإلَيِهن وَأكُن من الْجاهِ        

  إليهن مجرد الميل، فكيف بما هو أكبر من ذلك؟
َأنَاْ راودتُّه عن نَّفِْسِه وِإنَّه     : ثم في آخر شيء اعتراف المرأة اعتراف كامل لما حدث بقولها          

 اِدِقينالص لَِمن*       َأنِب وِبالْغَي َأخُنْه َأنِّي لَم لَمعِلي ذَِلك      الْخَاِئِنين دِدي كَيهالَ ي اللّه *     ىءـرـا ُأبمو
ِحيمر ي غَفُوربر ِإن يبر ِحما روِء ِإالَّ مةٌ ِبالسارَألم النَّفْس نَفِْسي ِإن )1()53-51 :يوسف(. 

 ممـا  لم يستجب لدعوة الملك بالخروج من السجن إال بعد إثبات براءته التامة      إن يوسف     - د
وقَاَل الْمِلك اْئتُوِني ِبِه فَلَما جاءه الرسوُل قَاَل ارِجـع           : نسب إليه كما جاء في قوله تعالى      

ِليمع ِدِهني ِبكَيبر ِإن نهِديَأي نِة الالَِّتي قَطَّعواُل النِّسا بم َألْهفَاس كبِإلَى ر ) 50: يوسف(. 

ِإنَّـا نَـراك ِمـن    : ين له وإخوته بأنه من المحسنين كما جاء في قوله تعالى      شهادة السجين   - ذ
ِسِنينحالْم )  والمحسن ال تكون أخالقه إال عالية وال يكون منه إال كل خيـر              )36: يوسف ،

وصالح وتقوى، ودرجة اإلحسان ال يصل إليها أي أحد إال بأن يكون محسناً مـع الخلـق                 
 .كون بعيداً عن الدنايا وسفاسف األموربحفظ أعراضهم، وأن ي

وقَـاَل الْمِلـك اْئتُـوِني ِبـِه      :  ليستخلصه لنفسه، قال تعـالى     إن الملك بعث ليوسف       -  ر
    َأِمين نَا ِمِكينيلَد موالْي قَاَل ِإنَّك ها كَلَّمِلنَفِْسي فَلَم هتَخِْلصَأس )  وهـذا دليـل   )54: يوسـف ،

، وورعه، وتقواه، فإنه ال يستخلص وال يمكـن إال مـن كـان          قاطع على عفة يوسف     
 .يستحق ذلك

، )46: يوسف( يوسفُ َأيها الصديقُ :ما جاء في قوله تعالى    وذلك كان صديقاً   يوسف إن  -  ز
 .في أخالقه وعرضه شبهة أدنى عن بعيداً ورعاً تقياً كان من إال يصلها ال عظيمة درجة والصديقية

ومن أوتي ذلك ال يليق بـه إال أن يعمـل           ) حكماً وعلماً  (وجل آتى يوسف    إن اهللا عز      -  س
ولَما بلَغَ َأشُده آتَينَـاه حكْمـا وِعلْمـا    : بهما، وما فائدة ذلك إن لم يعمل بهما، قال تعالى   

                                                        
؛ 117-17/116للـرازي،   : يـر   ؛ وانظر التفسير الكب   89-5/83للعالمة ابن تيمية،    : انظر التفسير الكبير     )1(

محمد : ؛ وانظر مدرسة األنبياء عبر وأضواء       230-229حامد بسيوني، ص    : وانظر صحيح قصص القرآن     
  .83-81عبد العظيم الخلفي، ص : ؛ وانظر أحسن القصص دروس وعبر 133-131بسام الزين، ص 
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  ِسِنينحِزي الْمنَج كَذَِلكو )  اهللا عـن    وقد أخبر : "، يقول القرطبي رحمه اهللا      )1()22: يوسف 
، وخبـر اهللا   ...ولَما بلَغَ َأشُده آتَينَاه حكْما وِعلْمـا : حال يوسف من حين بلوغه فقال 

تعالى صدق،ووصفه صحيح، وكالمه حق، فقد عمل يوسف بما علمه اهللا من تحـريم الزنـى                
 وال أجاب إلـى  ومقدماته، وخيانة السيد والجار واألجنبي في أهله، فما تعرض المرأة العزيز،     

  .)2("المراودة، بل أدبر عنها وفر منها حكمة خص بها، وعمالً بمقتضى ما علّمه اهللا

 كان هم نفس ولـيس    والرأي الذي تراه الباحثة أقرب للصحة هو أن هم سيدنا يوسف            : خامساً  
  .)3(هم فعل

  .وذلك لألسباب التي ذُكرت آنفاً في الرد على الرأي الرابع - 1
أي مالت نفسه إليها بمقتـضى  " وهم بها: " المفسرين والعلماء، قال الصابوني     وألنه رأي معظم   - 2

الطبيعة البشرية، وحدثته نفسه بالنزول عند رغبتها حديث نفس، دون عزم وقصد، فبين الهمين              
 .)4("فرق كبير

 كإحاطـة الـسوار     وهو الذي يناسب جو القصور وجو الفتنة التي أحاطت بسيدنا يوسف             - 3
 . بشراً رسوالً، فهذا مما ال يقدح في عصمته كنبيوهو يناسب كون يوسف ، )5(بالمعصم

 .إن هذا الهم ال يؤاخذ صاحبه به بل تكتب له حسنة إن أعرض عنه - 4

إن اهللا [:  فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال   فقد ورد عن ابن عباس، عن رسول اهللا         
م يعملها كتبها اهللا عنده حسنة كاملة، وإن هم كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فل

بها فعملها كتبها اهللا عز وجل عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هـم            
  .)6(]بسيئة فلم يعملها كتبها اهللا عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها، كتبها اهللا سيئة واحدة

وخواطر القلب ما لم تستقر، وذلك لحـديث        وإن اهللا عز وجل يتجاوز عن حديث النفس         
إن اهللا تجـاوز    : قال رسول اهللا    : عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال        [ الذي ورد    الرسول  

  .)7(]ألمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا، أو يعملوا به
                                                        

  .101تميم ضهير، ص ) : رسالة ماجستير(انظر الصراع بين الحق والباطل  )1(
  .3/1083البن العربي، : ؛ وانظر أحكام القرآن 9/168للقرطبي، : الجامع ألحكام القرآن  )2(
البن : ؛ وانظر أحكام القرآن     5/77البن تيمية،   : ؛ والتفسير الكبير    17/119للرازي،  : انظر التفسير الكبير     )3(

  .3/1082العربي، 
؛ وانظـر  503-1/502وني، جرده الشيخ عبد اهللا األنصاري، للصاب: صفوة التفاسير بعد تجريده من البيان       )4(

  .3/17للشوكاني، : فتح القدير 
  .101إعداد الطالب تميم ضهير، ص ) : رسالة ماجستير(انظر الصراع بين الحق والباطل في قصة يوسف  )5(
  ).131(تكتب، حديث رقم ، كتاب اإليمان، باب إذا هم العبد بحسنة كتبت، وإذا هم بسيئة لم 67 ص مسلم، صحيح )6(
، كتاب اإليمان، باب تجاوز اهللا عن حديث النفس والخواطر بالقلـب إذا لـم تـستقر        66صحيح مسلم، ص     )7(

  ).بدون رقم(
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لنفس وال وإذا كان نبياً لم يبن إال أن يكون الهم الذي هم به ما يخطر في ا           : "يقول القرطبي   
  .)1("يثبت في الصدر وهو الذي رفع اهللا فيه المؤاخذة عن الخلق، إذ ال قدرة للمكلف على دفعه

 مخالطتها بمقتضى الطبيعة البشرية كميل الـصائم  ىأي مال إل" "وهم بها: "ويقول األلوسي  
دها قـصداً    قص في اليوم الحار إلى الماء البارد، ومثل ذلك ال يكاد يدخل تحت التكليف ال أنه                

 به، وإنما عبر عنه بالهم لمجـرد  اختيارياً ألن ذلك أمر مذموم تنادي اآليات على عدم اتصافه     
  .)2 (.."وقوعه في صحبة همها في الذكر بطريق المشاكلة ال لشبهة به

 كونه بشراً قد تأثر بالجو المحيط به من الفتنة، والتي أحاطـت بـه               فسيدنا يوسف   
نتصور كيف كان حال نبينا العظيم، المرأة تطلـب منـه فعـل الفاحـشة،               إحاطة تامة، ولنا أن     

وزوجها لم يردعها عن ذلك، فبقيت تطارده بالتهديد والوعيد والسجن، وكذلك النـسوة اللـواتي               
رأينه فُتن به والتمسن العذر لها، فكانت الفتنة من جميع النواحي، ومن جميع األشـخاص الـذين     

د خاطر ذهني، لم يلبث أن استعان بربه فأعانه ورأى برهان ربـه،             تعامل معهم، فكان الهم مجر    
فتوقف ذهنه فوراً عن مجرد التفكير وعصمه اهللا عز وجل أن يكون منه  أي شيء يخرجه مـن             

  .دائرة النبوة والرسالة

   :ولقد اختلف المفسرون في تفسيرهم للبرهان الذي رآه سيدنا يوسف 
  .)3("حال بينه وبين ما هم بهرأى شيئاً "أنه : قال الشوكاني 

 حتى قوي وامتنع عـن      آية من آيات اهللا أراها اهللا يوسف        : "وقال القرطبي أن البرهان هو      
  .)4("المعصية

هو ما معه من العلم واإليمان الموجب لترك كل مـا حـرم اهللا مـا    : "وقال السعدي أن البرهان     
  .)5("أوجب له العبد االنكفاف عن هذه المعصية الكبيرة

 عاش لحظة إيمانية قوية جداً بعد هذا البرهـان،          وما تراه الباحثة أن سيدنا يوسف       
حيث استعلت فيه الروح اإليمانية إلى ذروتها، فلم يعد هناك مجال للتفكير في الشهوة، فكانت لـه       
العصمة من اهللا عز وجل ليظل أنموذجاً يضرب أمام الشباب المسلم إلى قيام الـساعة، وليظـل                 

  .الً يحتذى، في العفة والحياءمثا
                                                        

  .9/168للقرطبي، : الجامع ألحكام القرآن  )1(
  .405-6/404لأللوسي، : روح المعاني  )2(
  .3/18للشوكاني، : فتح القدير  )3(
  .9/170للقرطبي، : ام القرآن الجامع ألحك )4(
  .274للشيخ السعدي، ص : تيسير الكريم الرحمن  )5(
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ولَقَد همتْ  : الذي خطر لي أن قوله تعالى       : "ويصور سيد قطب لنا هذه اللحظات قائالً        
وهـو  ..  بعدما أبى يوسف فـي أول األمـر واستعـصم    ِبِه وهم ِبها لَوال َأن رَأى برهان ربهِ 

لحة في المقاومة والضعف، ثم االعتـصام بـاهللا   تصوير واقعي صادق لحالة النفس البشرية الصا  
في النهاية والنجاة، ولكن السياق القرآني لم يفصل في تلك المشاعر البشرية المتداخلة المتغالبـة،           
ألن المنهج القرآني ال يريد أن يجعل من هذه اللحظات معرضاً يستغرق أكثـر مـن مـساحته                   

شرية المتكاملة، كذلك نذكر طرفي الموقف بـين        المناسبة في محيط القصة، وفي محيط الحياة الب       
االعتصام في أوله واالعتصام في نهايته مع اإللمام بلحظة الضعف بينهمـا، ليكتمـل الـصدق                
والواقعية والجو النظيف جميعاً، هذا ما خطر لنا ونحن نواجه النصوص، ونتـصور الظـروف               

 سوى بشر، نعم إنه     كان يوسف   وهو أقرب إلى الطبيعة البشرية وإلى العصمة النبوية، وما          
بشر مختار ومن ثم لم يتجاوز همه الميل النفسي في لحظة من اللحظات، فلما رأى برهان ربـه                  

  .)1("الذي نبض في ضميره وقلبه، بعد لحظة الضعف الطارئة، عاد إلى االعتصام والتأبي

كَذَِلك ِلنَـصِرفَ  : هكذا المؤمن التقي النقي ينجيه اهللا عز وجل من كل سوء، قال تعالى         
 بقولـه  ، وقد ذكر اهللا عز وجل سبب نجـاة يوسـف        )24: يوسف  ( عنْه السوء والْفَحشَاء  

 مخلصاً فـي طاعـة      فقد كان يوسف    . )24: يوسف  ( ِإنَّه ِمن ِعباِدنَا الْمخْلَِصين   : تعالى  
  .)2(ربه، مستخلصاً لرسالته

 ما كان له إال أن ينجح فيه كما         صعب، ولكنه    في امتحان    ولقد مر سيدنا يوسف     
نجح في االبتالءات السابقة، فكان منه الصبر والتعفف عن الحرام عفة تامة، يقول عبـد الـرحمن                 

 عفة مستوفية كل شروطها وأركانها، كانت من أعظم أمثلة          ولما كانت عفة يوسف     : "الميداني  
الدافع القوي، وفي امرأة العزيز اإلثارة بكل قواها،        العفة في تاريخ اإلنسان، ففي يوسف الرجولة، و       

جب، ومع استيفاء كل    تجمال ومنصب، وإغراء كامل، ودعوة ملتهبة، وخلوة تامة، وتهديد إن لم يس           
، فيضبط نفسه بصبر منقطع النظير، ويقـاوم  هذه العوامل القوية تبرز فضيلة العفة في يوسف     

ـ ، ترفعاً عن الخيانة، وطلباً لمرضاة اهللا، وين      الدوافع والمغريات بإصرار وعزيمة قوية     صر خلقـه  ت
  .)3("العظيم في معركة الدوافع والمغريات

 فامتنع خوفاً من اهللا تعـالى       وقد امتدح اهللا تعالى من تعرض لما تعرض له يوسف           
سـبعة   : [فجعله من السبعة الذين يظلهم اهللا في ظله يوم القيامة وذلك كما ورد عـن النبـي              

                                                        
  .4/1982سيد قطب، : في ظالل القرآن  )1(
  .9/170للقرطبي، : انظر الجامع ألحكام القرآن  )2(
  .2/582عبد الرحمن الميداني، : األخالق اإلسالمية وأسسها  )3(
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اإلمام العادل، وشاب نشأ بعبادة اهللا، ورجل قلبه معلق فـي           :  في ظله يوم ال ظل إال ظله         يظلهم
المساجد، ورجالن تحابا في اهللا، اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعتـه امـرأة ذات منـصب                 

  .)1(..]إني أخاف اهللا : وجمال، فقال 

مور وصغائرها حتى يكتب    هكذا هم أهل اإليمان والتقوى دائماً يستعلون على سفاسف األ         
ِإنَّه من يتَّـِق وِيـصِبر فَـِإن اللّـه الَ يـِضيع َأجـر       : لهم الفوز في الدنيا واآلخرة، قال تعالى    

ِسِنينحالْم )  وقال تعالى    )90: يوسف ، :         تَّقُـونكَـانُواْ ينُـواْ وآم لِّلَِّذين رِة خَياآلِخر رلََأجو 
، يقول  )109: يوسف  ( ولَدار اآلِخرِة خَير لِّلَِّذين اتَّقَواْ َأفَالَ تَعِقلُون      : وقال تعالى   ،  )57: يوسف  (

أي وكما نجينا المؤمنين في الدنيا كذلك كتبنا لهـم النجـاة فـي    : "ابن كثير في تفسير لهذه اآلية      
  .)2("الدار اآلخرة وهي خير لهم من الدنيا بكثير

 قدوة فاتقى اهللا    المقام أن نسرد قصة شاب اتخذ من سيدنا يوسف          وحري بنا في هذا     
وعف نفسه عن الحرام، فجزاه اهللا في الدنيا أن فاح منه المسك طـوال حياتـه، بـدل الرائحـة          

  .الكريهة التي تحملها في سبيل إرضاء اهللا

اهللا إن أبا بكر المسكي رحمه      : "فقد روى ابن الجوزي رحمه اهللا قصة ذلك الشاب فقال           
واهللا لي سنين عديدة لم اسـتعمل       : "قيل له إنا نشم منك رائحة المسك مع الدوام فما سببه ؟ قال              

المسك ولكن سبب ذلك أن امرأة احتالت علي حتى أدخلتني دارها، وأغلقـت دونـي األبـواب،                 
إن لـي حاجـة إلـى    : وروادتني عن نفسي، فتحيرت في أمري، فضاقت بي الحيل، فقلت لهـا    

 ففعلـت، فلمـا   – أي دورة الميـاه  –ة، فأمرت جارية لها أن تمضي بي إلى بيت الراحة          الطهار
 وألقيتها على جميع جسدي ثم رجعت إليها وأنـا         – أي البراز    –دخلت بيت الراحة أخذت العذرة      

على تلك الحالة، فلما رأتني دهشت، ثم أمرت بإخراجي، فمضيت، واغتسلت فلمـا كانـت تلـك        
فعلت ما لم يفعله أحد غيرك ألطيبن ريحك في الدنيا واآلخرة           : لمنام قائالً يقول    الليلة رأيت في ا   

  .)3("وأصبحت والمسك يفوح مني، واستمر ذلك إلى اآلن

 عز وجـل   لقد فعل المسكي ما فعله بنفسه حتى ينأى بنفسه عن الفاحشة، وحتى يرضي اهللا             
م من دروس العفة والطهارة والتقوى      فكانت النتيجة مسك يالحقه أينما ذهب وحل، وهو درس عظي         

قـال  . من سار على نفـس الخطـا  ، ووالخوف من اهللا يتعلمه الشباب المسلم من سيدنا يوسف       
                                                        

  ).1031(اب فضل إخفاء الصدقة، حديث رقم ، كتاب الزكاة، ب370صحيح مسلم، ص  )1(
  .2/496البن كثير، : تفسير القرآن العظيم  )2(
، المكتبة التوقيفية، القاهرة، مصر، بـدون       1/517سعد الدين يوسف عزيز،     : موسوعة األخالق اإلسالمية     )3(

  .طبعة أو تاريخ
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 ويرزقْه ِمن حيثُ لَا يحتَِسب ومن يتَوكَّْل علَى اللَِّه فَهـو            *ومن يتَِّق اللَّه يجعل لَّه مخْرجا       : تعالى
هبسا          حرٍء قَدِلكُلِّ شَي َل اللَّهعج ِرِه قَداِلغُ َأمب اللَّه ِإن  )وقال تعالى  ،  )3-2: الطالق :   تَّـِقـن يمو

  .)4: الطالق ( اللَّه يجعل لَّه ِمن َأمِرِه يسرا
  

  :أجر المتقين : المطلب الثالث 
قين من أجر عظيم عنـده سـبحانه، وال   إن اهللا عز وجل ذكر في القرآن الكريم ما أعد للمت    

تكاد تخلو سورة من سور القرآن عن الحديث عن المتقين وأجرهم، فيا له من فضل، ومنـة علـى                   
ولََأجر اآلِخـرِة خَيـر لِّلَّـِذين    : عباد اهللا الصالحين المتقين ولقد ورد في سورة يوسف قوله تعالى      

  تَّقُونكَانُواْ ينُواْ وآم )  فاهللا عز وجل يخبر بأن ما ادخره لسيدنا يوسف          ،  )57: يوسف   في الدار 
  .)1(اآلخرة أعظم وأفضل وأكثر مما خوله من التصرف والنفوذ في الدنيا

 َأو َأمـِسك ِبغَيـِر   هذَا عطَاُؤنَـا فَـامنُن   وهو شبيه من قوله تعالى لسيدنا سليمان  
  .)40-39: ص (  وحسن مآٍب وِإن لَه ِعندنَا لَزلْفَى*ِحساٍب

  :فللمتقين من األجر ما يميزهم عن غيرهم عند اهللا تعالى وذلك في عدة أمور 
  : عند الوفاة -1

وِقيَل ِللَِّذين اتَّقَواْ ماذَا َأنزَل ربكُم قَالُواْ خَيرا لِّلَِّذين َأحسنُواْ ِفي هـِذِه             : يقول اهللا تعالى    
 ا حنْيالد        تَِّقينالْم ارد ملَِنعو رِة خَياآلِخر ارلَدنَةٌ وـا         *سِتهِري ِمـن تَحا تَجخُلُونَهدٍن يدنَّاتُ عج 

          تَِّقينالْم ِزي اللّهجي كَذَِلك شَآُؤونا يا مِفيه ملَه ارقُو     *اَألنْهي ِبينآلِئكَةُ طَيالْم مفَّاهتَتَو الَِّذين  لُون
لُونمتَع ا كُنتُمنَّةَ ِبمخُلُواْ الْجاد كُملَيع المس ) 32-30: النحل(.  

فاهللا عز وجل يبشر المتقين عند احتضارهم بأحسن البشرى وهي الجنـة وذلـك حتـى                
  .تطمئن نفوسهم إلى صدق وعد اهللا لهم

أنهـم طيبـون أي     أخبر تعالى عن حالهم عند االحتـضار        : "يقول ابن كثير رحمه اهللا      
وهم بذلك . )2("مخلصون من الشرك والدنس وكل سوء، وأن المالئكة تُسلم عليهم وتبشرهم بالجنة           

  .يستحقون البشارة ألنهم أخلصوا عملهم هللا عز وجل
  
  

                                                        
  .2/482البن كثير، : انظر تفسير القرآن العظيم  )1(
  .2/568سابق، المصدر ال )2(



 -133-

  : يوم القيامة ولكن لهم البشرى في الدنيا واآلخرة – يوم يفزع الناس – أنهم ال يفزعون -2
 عند المحشر فال يفزعون كما يفـزع غيـرهم، بـل يكونـوا              فإن اهللا عز وجل يؤمنهم    

َأال ِإن َأوِلياء اللِّه الَ خَوفٌ علَـيِهم والَ هـم           : مطمئنين ال يصيبهم حزن أو خوف، قال تعالى         
  نُونزحي*   تَّقُونكَانُواْ ينُواْ وآم الَِّذين *ا ونْيياِة الدى ِفي الْحشْرالْب مـِديَل     لَهِة الَ تَبِفـي اآلِخـر

ِظيمالْع زالْفَو وه اِت اللِّه ذَِلكِلكَِلم ) 64-62: يونس(.  

  .فالتقي ال يخاف وال يحزن بل يطمئن قلبه بوعد اهللا له بالجنة
  

  : أنهم يحشرون حشر تكريم -3
يـوم   :قـال تعـالى     . فاهللا عز وجل يكرم المتقين عند الحشر ألنهم أهل لذلك التكريم          

  .)85: مريم ( نَحشُر الْمتَِّقين ِإلَى الرحمِن وفْدا

يخبر تعالى عن أوليائه المتقـين الـذين        : "يقول ابن كثير رحمه اهللا في تفسيره لهذه اآلية          
خافوه في الدار الدنيا واتبعوا رسله وصدقوهم فيما أخبروهم وأطاعوهم فيما أمروهم، وانتهوا عمـا               

 يحشرهم يوم القيامة وفداً إليه والوفد هم القائمون ركباناً ومنه الوفود وركـوبهم علـى   زجروهم أنه 
نجائب من نور من مراكب الدار اآلخرة وهم قادمون على خير موفـود إليـه إلـى دار كرامتـه                    

  .)1("ورضوانه
  

  : المتقون ينجيهم اهللا عند الورود على الصراط -4
ثُم نُنَجي الَِّذين اتَّقَـوا     *ا واِردها كَان علَى ربك حتْما مقِْضيا        وِإن منكُم ِإلَّ  : قال تعالى   

  .)72-71: مريم( ونَذَر الظَّاِلِمين ِفيها ِجِثيا

إذا مر الخالئق كلهـم     "فاهللا عز وجل ينجي المتقين حين تزل األقدام على الصراط فإنه            
المـؤمنين   والعصاة ذوي المعاصي بحسبهم نجى اهللا تعالى      على النار وسقط من سقط من الكفار        

المتقين منها بحسب أعمالهم، فجوازهم الصراط، وسرعتهم بقـدر أعمـالهم التـي كانـت فـي            
فمنهم من يمر كلمح البصر، وكالريح، وكأجاويد الخيل، وكأجاويد الركاب، ومنهم من            "،  )2("الدنيا

ف زحفاً، ومنهم من يخطف فيلقى في النـار كـل    يسعى، ومنهم من يمشي مشياً، ومنهم من يزح       
  .)3("بحسب تقواه

  

                                                        
؛ وانظر صفوة التفاسير بعد تجريده من البيـان للـشيخ محمـد             3/137البن كثير،   : تفسير القرآن العظيم     )1(

  .2/134جرده الشيخ عبد اهللا األنصاري، : الصابوني 
  .3/133البن كثير، : تفسير القرآن العظيم  )2(
  .353للشيخ السعدي، ص : تيسير الكريم الرحمن  )3(
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 أن المتقين تُقرب لهم الجنة ويساقون إليها زمراً، وتستقبلهم المالئكة عند أبـواب الجنـة                -5
  :التي تفتح خصيصاً لهم 

يهم بحيـث  ، أي قُربت إل)90: الشعراء ( وُأزِلفَِت الْجنَّةُ ِللْمتَِّقين  : وذلك في قوله تعالى     
  .)1(يرون نعيمها

وِسيقَ الَِّذين اتَّقَوا ربهم ِإلَى الْجنَِّة زمرا حتَّـى ِإذَا جاُؤوهـا وفُِتحـتْ              : وقال تعالى   
ا خَاِلِدينخُلُوهفَاد تُمِطب كُملَيع لَاما سنَتُهخَز مقَاَل لَها وهابوَأب ) 73: الزمر(.  

) : زمراً(عن حال السعداء المؤمنين حين يساقون على النجائب وفدا إلى الجنة       وهذا إخبار   "
األنبياء مع  : المقربون ثم األبرار ثم الذين يلونهم كل طائفة مع ما يناسبهم            : أي جماعة بعد جماعة     

األنبياء والصديقون مع أشكالهم، والشهداء مع أضرابهم، والعلماء مع أقرانهم، وكـل صـنف مـع                
أي وصلوا على أبواب الجنة بعد مجاوزة ) حتى إذا جاؤوها. (ل زمرة تناسب بعضها بعضاًك صنف،

الصراط، حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فاقتص لهم مظالم بينهم في الدنيا، حتى إذا هـذبوا                 
 عليهم الثناء الحسن، المالئكة استقباالً طيباً الئقاً بهم، وتُثني وتستقبلهم .)2("الجنة دخول في لهم أذن ونقوا

  .)3(وذلك ألنهم كانوا طيبين فما يكون لهم إال كل طيب، كذلك تطمئنهم المالئكة بالخلود في الجنة

وبعد اطمئنانهم واستقرارهم التام في نعيم الجنة تبدأ ألسنتهم تلهج بالحمد والشكر هللا، ألنه             
 ِللَِّه الَِّذي صدقَنَا وعده وَأورثَنَا الْـَأرض  وقَالُوا الْحمد: تعالى صدقهم ما وعدهم به، قال تعالى   

اِمِلينالْع رَأج مثُ نَشَاء فَِنعينَِّة حالْج ُأ ِمنونَتَب ) 74: الزمر(.  

واألرض معناها هنا هي أرض الجنة ينزل بها المتقون في أي مكان أرادوا ويتنـاولون               
 عنهم، ألنهم اجتهدوا في الدنيا بطاعة ربهم، فنالوا خيـراً           أي نعيم شاءوا فال يوجد شيء ممنوع      

  .)4(عظيماً باقياً مستمراً
  
ن فيها يتنعمون بأنهارها وعيونها وشرابها وأشجارها وثمارها         أن المتقين في الجنة خالدو     -6

  :ومساكنها ومالبسها، وزوجاتهم من الحور العين 
انَتْ لَهم جـزاء  ر َأم جنَّةُ الْخُلِْد الَِّتي وِعد الْمتَّقُون كَقُْل َأذَِلك خَي : قال تعالى   : جنة الخلد     -أ 

 .)16-15: الفرقان (  لَهم ِفيها ما يشَاُؤون خَاِلِدين كَان علَى ربك وعدا مسُؤولًا*ومِصيرا

                                                        
  .371محمد الحمصي، ص . د:  قرآن كريم تفسير وبيان انظر )1(
  .4/65البن كثير، : تفسير القرآن العظيم  )2(
  .5/2063سيد قطب، : انظر في ظالل القرآن  )3(
  .535للشيخ السعدي، ص : انظر تيسير الكريم الرحمن  )4(
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هل حال األشـقياء  :  فيقول له في هاتين اآليتين يوجه كالمه تعالى إلى نبيه العظيم محمد           
الذين يحشرون إلى جهنم على وجوههم، فتتلقاهم وهي تميز من الغيظ وال يستطيعون الفكاك              

 ألنهم حينذاك يكونون مقرنين في األصفاد، هل هذا خير أم حال المتقين في جنة الخلـد    ا،منه
لذ وطاب من   التي أعدها وزينها لهم وجعلها جزاء ومصيراً ألنهم أطاعوه في الدنيا، فلهم ما              

أنواع المآكل والمشارب والمساكن والمراكب والمناظر مما ال عين رأت قبل ذلك وال سمعت              
به أذن، وال خطر على قلب أي أحد، وهم في نعيمهم خالدون خلوداً سرمدياً بال أدنى انقطاع                 

  . )1(أو زوال وهذا كله ما وعدهم اهللا به من قبل
صير في نفس اآلية زيادة في تنعيم أهل الجنة، وحتـى   وقد جمع اهللا تعالى بين الجزاء والم      

ترتاح نفوسهم بما سيئول إليه مصيرهم من نعيم ال ينفذ وال ينقطع، وقد جاء ذكر اسم هذه                 
وِإن ِللْمتَِّقـين لَحـسن   : الجنة في آية أخرى بأن اسمها جنة عدن، وذلك في قوله تعالى        

:  قوله   وقد ورد عن النبي     . )2()50-49: ص  (  لَّهم الَْأبواب   جنَّاِت عدٍن مفَتَّحةً   *مآٍب  
 .)3(]من يدخل الجنة ينعم ال يبأس، ال تبلى ثيابه وال يفنى شبابه[

لَِكِن الَِّذين اتَّقَواْ ربهم لَهم جنَّاتٌ تَجِري ِمن تَحِتها         : فاهللا عز وجل يقول     : أما أنهار الجنة    -ب  
. )198: آل عمـران  ( اِلِدين ِفيها نُزالً من ِعنِد اللِّه وما ِعند اللِّه خَيـر لَِّألبـرارِ            اَألنْهار خَ 

 .)4(يوحي بملكية المتقين لهذه الجنات" لهم"والتعبير بالم االختصاص في 

وأما المتقون لربهم، المؤمنون به فمـع مـا         : "يقول الشيخ السعدي في تفسيره لهذه اآلية        
فلـو  ) لهم جنات تجري من تحتها األنهار خالدين فيهـا (لهم من عز الدنيا ونعيمها     يحصل  

قدر أنهم في دار الدنيا قد حصل لهم كل بؤس وشدة وعناد ومشقة لكان هذا بالنسبة إلـى                  
النعيم المقيم، والعيش السليم، والسرور والحبور والبهجة لكان هذا نزراً يسراً، ومنحة فـي      

وهم الذين برت قلوبهم، فبرت أقوالهم      ) وما عند اهللا خير لألبرار    (ال  صورة محنة، ولهذا ق   
  .)5("وأفعالهم، فأثابهم البر الرحيم من بره أجراً عظيماً، وعطاء جسيماً، وفوزاً دائماً

مثَُل الْجنَِّة الَِّتي وِعـد الْمتَّقُـون       : ولقد فصل اهللا عز وجل أنواع األنهار في قوله تعالى         
ـٍر لَّـذٍَّة                    ِفيهخَم ـنم ـارَأنْهو همطَع رتَغَيي ٍن لَّمِمن لَّب ارَأنْهِر آِسٍن واء غَين مم ارا َأنْه

  .)6("، ومثل الجنة يعني ِصفتها العجيبة)15: محمد ( لِّلشَّاِرِبين وَأنْهار من عسٍل مصفى
                                                        

  .3/311البن كثير، : انظر تفسير القرآن العظيم  )1(
  .271محمود األطرش، ص :  وطرق الوصول إليها انظر حقيقة التقوى )2(
  ).2836(، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب في دوام نعيم أهل الجنة، حديث رقم 1090 صحيح مسلم، )3(
  .271محمود األطرش، ص : انظر حقيقة التقوى وطرق الوصول إليها  )4(
  .90-89للشيخ السعدي، ص : تيسير الكريم الرحمن  )5(
  .508محمد الحمصي، ص . د: رآن كريم تفسير وبيان ق )6(
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لَِكِن الَِّذين اتَّقَوا ربهم لَهم غُـرفٌ       : نهار فقال تعالى    وقد ذكر اهللا تعالى مكان جريان األ      
  ارا الَْأنْهِتهِري ِمن تَحةٌ تَجِنيبفٌ ما غُرِقهن فَوم ) فاألنهار تجري من تحـت  )20: الزمر ،

  .غرف المتقين
ة رضـي اهللا  عن أبي هريـر [أسماء ألنهار في الجنة وذلك فيما ورد        ولقد أورد الرسول    

، )1(]كل من أنهـار الجنـة  : سيحان وجيحان والفرات والنيل :   قال رسول اهللا : عنه قال   
 .عز وجل ولكن ال يعلم كيفيتها إال اهللا ،وهي تتشابه من ناحية األسماء ألنهار الدنيا

ين ِفـي   ِإن الْمتَّقِ : فقد جاء ذكرها في قوله تعالى       : عيون الجنة التي يسقى منها المتقون         -ج 
: المرسـالت ( ِإن الْمتَِّقين ِفي ِظلَاٍل وعيونٍ    : ، وقوله تعالى    )45: الحجر( جنَّاٍت وعيونٍ 

 .)52-51: الدخان (  ِفي جنَّاٍت وعيوٍن*ِإن الْمتَِّقين ِفي مقَاٍم َأِميٍن : ، وقوله تعالى )41

الظالل عادة تكون فـي     "ة يقرنها بالظالل و   فاهللا عز وجل مرة يقرن العيون بالجنات، ومر       
 وصف عام يصور تخلل العيون بين تلك        – اقتران العيون بالجنات     –الجنات، ففي األولى    
 وصف خاص يصور نبع العيون من بين        – اقتران العيون بالظالل     –األشجار وفي الثانية    

 األغصان المتدلية تلك األغصان التي تدلت من األشجار حتى كان النبع يخرج من بين تلك           
 .)2(")14: اإلنسان ( وداِنيةً علَيِهم ِظلَالُها: كما في قوله تعالى 

 .)32-31 :أالنب(  حداِئقَ وَأعنَابا*ِللْمتَِّقين مفَازا ِإن :تعالى قال :وشرابها وثمارها الجنة أشجار  -د 

قول تعالى مخبراً عن الـسعداء ومـا      ي: "يقول ابن كثير رحمه اهللا في تفسيره لهذه اآليات          
قـال ابـن عبـاس      ) إن للمتقين مفـازاً   : (أعد لهم من الكرامة والنعيم المقيم فقال تعالى         

: فازوا فنجوا من النار، واألظهر قول ابن عباس       : متنزهاً، وقال مجاهد وقتادة     : والضحاك
) مفـازاً (بعد  ) حدائق (فمجيء. )3("والحدائق البساتين من النخيل وغيرها    ) حدائق(ألنه بعد   

  .يكون مناسب لمعنى متنزهاً، ألن الحدائق هي مكان النزهة
 ويخص األعنـاب  )32: أالنب( حداِئقَ وَأعنَابا: يقول سيد قطب رحمه اهللا في قوله تعالى         

 .)4("بالذكر والتعيين ألنها مما يعرفه المخاطبون

                                                        
، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب ما في الدنيا من أنهار الجنة، حديث رقـم  1091صحيح مسلم، ص     )1(

)2839.(  
  .274محمود األطرش، ص : حقيقة التقوى وطرق الوصول إليها  )2(
  .465-4/464البن كثير، : تفسير القرآن العظيم  )3(
  .6/3808سيد قطب، : في ظالل القرآن  )4(
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ا أعد للمتقين طعام دائم، وظل دائم أيـضاً ال          يبين اهللا تعالى بأن مم    : دوام الطعام والنعيم      -ه 
مثَُل الْجنَِّة الَِّتي وِعـد    : ينقطعان أبداً، ألن الجنة فيها الخلود الدائم لكل شيء، قال تعالى            

 .)35: الرعد ( الْمتَّقُون تَجِري ِمن تَحِتها اَألنْهار ُأكُلُها دآِئم ِوِظلُّها

أنهار العـسل  "أي ) تجري من تحتها األنهار: (تفسيره لقوله تعالى يقول الشيخ السعدي في   
وأنهار الخمر وأنهار اللبن وأنهار الماء التي تجري في غير أخدود، فتسقي تلك البـساتين               

  .)1("واألشجار فتحمل جميع أنواع الثمار
 :عن أبي سعيد رضي اهللا عنه عن النبي       [ شجر الجنة بما ورد      اهللا   ويصف لنا رسول  

  .)2(]إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد والمضمر السريع مائة عام وما يقطعها"
 ولَهم ِفيها ِمن كُلِّ الثَّمـراتِ     : وهذه األشجار تحمل من جميع أنواع الثمار لقوله تعالى          

 :، وكذلك الطعام الذي يتنعم به المتقون فهو دائم ال ينقطع أبداً، قـال تعـالى                 )15: محمد  (
   اِشيعةً وكْرا بِفيه مقُهِرز ملَهو )الطعام فيه الهنـاءة والـسرور، قـال     ، وهذا)62: مريم

  .)19: الطور ( كُلُوا واشْربوا هِنيًئا ِبما كُنتُم تَعملُون: تعالى
الجنة مـن   ، فالتقي يشرب في     )34: النبأ  ( وكَْأسا ِدهاقًا : وأما الشراب فيقول تعالى فيه      

  .)3(كأس مملوءة بالشراب ومتتابعة من كثرتها
منـاعم  "يقول سيد قطب رحمه اهللا عن النعيم الذي يتنعم به السعداء من أهل التقوى أنهـا               

ظاهرها حسي، لتقريبها للتصور البشري، أما حقيقة مذاقها والمتاع بها فال يـدركها أهـل               
  .)4("األرض، وهم مقيدون بمدارك األرض وتصوراتها

أي أنه مهما تصور اإلنسان حقيقة ما يتلذذ به المؤمن التقي في الجنة، فإنـه ال يـستطيع                  
عن أبـي هريـرة،   [إدراك ذلك إال بعد أن يدخل الجنة ويشعر بذاك النعيم المقيم، فقد ورد     

أعددت لعبادي الصالحين ما ال عـين رأت، وال         : قال اهللا عز وجل     : قال   : عن النبي   
فَلَا تَعلَم نَفْس ما ُأخِْفي   خطر على قلب بشر، مصداق ذلك في كتاب اهللا          أذن سمعت، وال    

لُونمعا كَانُوا ياء ِبمزٍن جيِة َأعن قُرم ملَه ) 5(])17: السجدة(.  

ِإن الْمتَِّقين ِفـي  : فهي من كل األنواع التي يشتهونها ويحبونها قال تعالى        : وأما الفاكهة     -و 
يدعون ِفيها  : ، وقال تعالى    )44-42: المرسالت  (  وفَواِكه ِمما يشْتَهون   *ٍل وعيوٍن   ِظلَا

                                                        
  .292للشيخ السعدي، ص : تيسير الكريم الرحمن  )1(
  ).6553(، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، حديث رقم 4/1304صحيح البخاري،  )2(
  .4/465البن كثير، : انظر تفسير القرآن العظيم  )3(
  .6/3808لسيد قطب، : في ظالل القرآن  )4(
  ).2824(، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، حديث رقم 1087حيح مسلم، ص ص )5(
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 ٍة آِمِنينِبكُلِّ فَاِكه )  أي أنه مهما طلبوا من أنواع الثمار المختلفة المتنوعـة   ")55: الـدخان
وهـذه  . )1("مـا أرادوا ُأحضر لهم ذلك وهم آمنون من انقطاعها أو امتناعها بل تُقدم لهم كل         

 .)51: ص( يدعون ِفيها ِبفَاِكهٍة كَِثيرٍة وشَراٍب :الفاكهة كثيرة ومتوفرة دائماً، قال تعالى

لَهم غُرفٌ من فَوِقها غُرفٌ     : فهي غرف بعضها فوق بعض قال تعالى        : مساكن المتقين     -ز  
 ارا الَْأنْهِتهِري ِمن تَحةٌ تَجِنيبمادالِْميع خِْلفُ اللَّهاللَِّه لَا ي دعو ) 20: الزمر(. 

، وتتدفق األنهار فتسقي )2(أما بناؤها فهي مبنية من الذهب والفضة ومالطها من المسك األذفر      
  .البساتين الزاهرة، واألشجار الطاهرة فتنبت من جميع أنواع الثمار اللذيذة والفاكهة النضيجة

ما وعد المتقون، فال بد من الوفاء بهذا الوعد، ولكن عليهم قبل ذلـك              وهذا كله وأكثر منه     
  .)3(أن يوفوا بخصال التقوى ليوفيهم أجورهم بأحسن ما كانوا يعملون

عن أبي سعيد الخدري رضـي      [ يوضح لنا كيفية هذه الغرف وذلك بما ورد          والرسول  
الغرف مـن فـوقهم، كمـا       إن أهل الجنة ليتراءون أهل      :  قال   اهللا عنه أن رسول اهللا      

يـا  : تتراءون الكوكب الدري الغابر من األفق من المشرق والمغرب لتفاضل بينهم، قالوا             
بلى والذي نفسي بيده رجال آمنـوا       : قال  . رسول اهللا، تلك منازل األنبياء ال يبلغها غيرهم       

ى يذكر أن لهم    وغرف المتقين فيها كل أنواع الراحة، فاهللا تعال       . )4(]باهللا وصدقوا المرسلين  
 متَِّكِئين علَى سرٍر مـصفُوفَةٍ    : سرر مصفوفة، والمؤمن التقي يتكئ عليها، قال تعالى         

 .)5("منسقة يجدون فيها لذة التجمع بإخوانهم في هذا النعيم" أي )20: الطور (

دٍس يلْبسون ِمـن سـن  : فهي تكون من السندس واإلستبرق، قال تعالى : مالبس المتقين     -ح 
تَقَاِبِلينٍق مرتَبِإسو ) 53: الدخان(. 

ما يزينه من بريق ولمعان كالرياش وما يكـون         ) اإلستبرق(والسندس هو الحرير الرقيق و    
على أعالي اللباس، ويكون األتقياء متقابلين على السرر، ال يجلس أحد منهم وظهره فـي               

 .ق به المتقون حتى وهم في الجنة، وهذا دليل على األدب الجم الذي يتخل)6(وجه غيره

                                                        
  .4/146البن كثير، : انظر تفسير القرآن العظيم  )1(
  ).، باب الذال222محمد الرازي، ص : انظر مختار الصحاح . (ذو الرائحة الزكية الطيبة: األذفر  )2(
  .518للشيخ السعدي، ص : انظر تيسير الكريم الرحمن  )3(
، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف كما يـرى               1088صحيح مسلم، ص     )4(

  ).2831(الكوكب في السماء، حديث رقم 
  .6/3396سيد قطب، : في ظالل القرآن  )5(
  .4/146البن كثير، : انظر تفسير القرآن العظيم  )6(
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: فإن اهللا عز وجل يـزوجهم مـن الحـور العـين، قـال تعـالى                 : أما زوجات المتقين      -ط 
  ٍوٍر ِعينم ِبحنَاهجوزو )  علن قرينات صالحات للمتقين، وزوجـات        )20: الطوروهن ج ،

، )1(ِحسان وهن بيض واسعات العيون فهن غاية في الحسن والجمـال بتلـك األوصـاف              
وِعنـدهم قَاِصـراتُ الطَّـرِف      : ويصاحب هذا الجمال الفائق جمال األخالق، قال تعالى         

ابَأتْر )  2( فهن ال يلتفتن إلى غير أزواجهن وهن ذوات سن وعمـر متـساوي          )52: ص( 
ومن عادة األتراب أن يكن متآلفات، متعاشرات وذلك السن الذي هن فيه ثالث وثالثـون               "

 .)3("يكون من الشبابسنة أعدل ما 

، )33: النبـأ  (" وكَواِعـب َأتْرابـا   : "وذلك في قوله تعالى   ) كواعب(وقد بين اهللا تعالى أنهن      
 .)4("النواهد الالتي لم ينكسر ثديهن من شبابهن وقوتهن ونضارتهن: "والكواعب 

  

  :أن النعيم كما يكون للجسد يكون للنفس والروح 
المتقين في الجنة، وذلك لكي تكون راحتهم تامـة كاملـة ال            أن اهللا ينزع الغل من صدور         -أ 

 * ادخُلُوها ِبسالٍَم آِمِنين   *ِإن الْمتَِّقين ِفي جنَّاٍت وعيوٍن      : قال تعالى   . يكَدرها أدنى شيء  
          تَقَـاِبِلينٍر مرلَى سانًا عِغلٍّ ِإخْو نوِرِهم مدا ِفي صنَا معنَزو )   فـاهللا  . )47-45: الحجـر  

وهم يتـزاورون   . عز وجل أزال كل ما في قلوب أهل الجنة من الحقد والحسد والبغضاء            
ويجتمعون في حسن أدب فيما بينهم، في كون كل واحد مقابالً ألخيـه المـؤمن، متكئـين          

  .)5(جميعهم على السرر المزينة باللؤلؤ وأنواع الجواهر
ينزع أصل اإلحـساس بالغـل مـن        "أنه  : اآلية  يقول سيد قطب رحمه اهللا عند تفسيره لهذه         

صدورهم، وال تكون إال األخوة الصافية الودود، إنها درجة أهل الجنة فمن وجدها في نفـسه            
غالبة في هذه األرض فيستبشر بأنه من أهلها، ما دام ذلك وهو مؤمن، فهذا هو الشرط الذي                 

حاول دائماً أن يجعل قلبه نقياً طاهراً من        ، فالمؤمن التقي في الدنيا ي     )6("ال يقوم بغيره األعمال   
أي حقد أو حسد أو بغضاء، وخاصة إلخوانه من المؤمنين حتى يعيش سعيداً في الدنيا وفـي         

هذا ما حدثنا أبو : عن همام بن منبه قال    [ في الحديث الذي ورد      اآلخرة، ويبشرنا الرسول    
أول زمرة تلج الجنـة،      : "هللا   فذكر أحاديث منها، وقال رسول ا      هريرة، عن رسول اهللا     

صورهم على صورة القمر ليلة البدر، ال يبصقون فيها وال يمتخطون، وال يتغوطون فيهـا،               

                                                        
  .تاريخ التاسعة، دون الطبعة والتوزيع، والنشر للطباعة الصابوني دار ،3/264 الصابوني، محمد :التفاسير صفوة انظر )1(
  .4/41البن كثير، : انظر تفسير القرآن العظيم  )2(
  .664للشيخ السعدي، ص : تيسير الكريم الرحمن ) 3(
  .282محمود األطرش، ص : ؛ وانظر حقيقة التقوى وطرق الوصول إليها 664المصدر السابق، ص  )4(
  .2/112للصابوني، : ؛ وانظر صفوة التفاسير 302للشيخ السعدي، ص : انظر تسير الكريم الرحمن ) 5(
  .4/2145سيد قطب، : في ظالل القرآن ) 6(
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، ورشحهم المسك، ولكل واحد     )1(آنيتهم وأمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم من اَأللُوة       
ـ              نهم وال تبـاغض،    منهم زوجتان، يرى مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن، ال اختالف بي

 .)2(]قلوبهم قلب واحد، يسبحون اهللا بكرة وعشياً

الَ يمسهم ِفيها نَصب ومـا هـم منْهـا      : قال تعالى   : أنهم ال يصيبهم أي تعب أو مشقة          -ب  
ِجينخْرِبم )  والمتقون مع محبتهم لبعضهم البعض، ال يتعبون في الجنـة وال    )48: الحجر ،

 ظاهراً وال باطناً كما كان يحدث لهم في الدنيا، فاألمر مختلف تماماً فـي     يمسهم اإلعياء ال  
 .)3(دار الخلود، حيث ينشأهم اهللا نشأة تتناسب مع الجنة وكونها دار مقر

عن أبي سعيد الخدري وأبي هريـرة،       [ ذلك في الحديث الذي ورد       ويوضح لنا الرسول    
ال تسقموا أبداً، وإن لكم أن تحيـوا فـال          يناد مناد إن لكم أن تصحوا ف      :  قال   عن النبي   

تموتوا أبداً، وإن لكم أن تشبوا فال تهرموا أبداً، وإن لكم أن تنعموا فال تبأسوا أبداً، فـذلك                  
  .)4(])43: األعراف( ونُودواْ َأن ِتلْكُم الْجنَّةُ ُأوِرثْتُموها ِبما كُنتُم تَعملُون: قوله عز وجل

قـال  :  الجنة أي كالم باطل يكدر معيشتهم ويذهب بـصفاء قلـوبهم             أنهم ال يسمعون في     -ج 
ليس فيها كالم الٍغ عاٍر عـن  "، أي )35: النبـأ  ( لَّا يسمعون ِفيها لَغْوا ولَا ِكذَّابا    : تعالى

: ، وقـال تعـالى   )5("الفائدة وال إثم كذب، بل هي دار السالم وكل ما فيها سالم من النقص             
عمسا لَا يلَا تَْأِثيما وا لَغْوِفيه ا*ونلَاما سلَامِإلَّا ِقيلًا س  ) 26-25: الواقعة(. 

دعواهم ِفيها سبحانَك اللَّهم    : والسالم تحية أهل الجنة ويلقيها عليهم المالئكة، قال تعالى          
  الَما سِفيه متُهتَِحيو )10: يونس(  وقال تعالى ،: َّلَقيونا وةً ِفيها تَِحيلَامسو )  75: الفرقان( ،

ِإذَا خَاطَبهم الْجاِهلُون   وهذا كله من باب التكريم للمؤمن التقي في الجنة حيث إنهم كانوا             
، وكأن هذه التحية وذلك االستقبال جزاء لهم علـى صـبرهم            )63: الفرقان  ( قَالُوا سالما 

س العمل، فقد أعرضـوا عـن التفاهـات، فـأكرمهم اهللا            على الجاهلين، فالجزاء من جن    
 .بالتحيات والسالمات من مالئكة رب األرض والسماوات

 ِإن الْمتَِّقين ِفي مقَاٍم َأِمـينٍ     : حيث يقول تعالى    : أنهم يكونون في مقام أمين عند ربهم          -د 
 من الموت والهم والحـزن  ، فالذي اتقى اهللا في الدنيا يجعله اهللا في الجنة آمناً      )51: الدخان  (

 .)6(والتعب والشيطان وكيده، وجميع اآلفات والمصائب
                                                        

: ، خـرج أحاديثـه      17/154لإلمام محيي الدين النووي،     : صحيح مسلم بشرح النووي     (العود الهندي   : اَأللُوة  ) 1(
  ).م2003-هـ1424ا، الطبعة األولى، محمد عبد الحليم، مكتبة الصف

  ).2834(، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب في صفات الجنة وأهلها، حديث رقم 1090صحيح مسلم، ص  )2(
للـشيخ  : ؛ وانظر تيسير الكـريم الـرحمن        264محمد الحمصي، ص    . د: انظر قرآن كريم تفسير وبيان       )3(

  .302السعدي، ص 
  ).2837(، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب في دوام نعيم أهل الجنة، حديث رقم 1091صحيح مسلم، ص  )4(
  .4/465البن كثير، : تفسير القرآن العظيم  )5(
  .4/146انظر تفسير القرآن العظيم،  )6(
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وكأن المؤمن التقي وهو في الجنة مَؤمن من كل ما يضره أو يعكر عليه صفو حياته فهـو      
  .في راحة تامة وطمأنينة وسعادة ال تنتهي، ألنه عند ربه الكريم الوهاب

  . )55-54 :القمر(  ِفي مقْعِد ِصدٍق ِعند مِليٍك مقْتَِدٍر*نَّاٍت ونَهٍرِإن الْمتَِّقين ِفي ج :قال تعالى
أي في دار كرامة اهللا ورضـوانه،  " مقعد صدق"في : يقول ابن كثير في تفسيره لهذه اآلية     

أي عند الملك العظيم الخالق لألشـياء       ) عند مليك مقتدر  (وفضله وامتنانه وجوده وإحسانه     
  .)1(" مقتدر على ما يشاء مما يطلبون ويريدونومقدرها، وهو

إذن هم عند الكريم الذي ال تنقضي خزائنه، وعند الرحيم الذي يرحمهم، وعنـد الـرؤوف    
 .الذي يرأف بحالهم، فهم في أعظم مكان تكريماً ومنة من اهللا الكريم المنان

 رام من اهللا عز وجـل،     وهذا هو غاية اإلك   :  فال يسخط عليهم أبداً    اهللا يحل عليهم رضوانه    أن  -ه 
ذَِلكُم ِللَِّذين اتَّقَوا ِعند ربِهم جنَّاتٌ تَجِري ِمن تَحِتها اَألنْهار           من ِبخَيٍر َأُؤنَبُئكُم قُْل :قال تعالى 

. )15: ل عمـران  آ( خَاِلِدين ِفيها وَأزواج مطَهرةٌ وِرضوان من اللِّه واللّه بِصير ِبالِْعبـادِ          
 .)2(هو المصدر من الرضا: والرضوان
وعد اللّه الْمْؤِمِنين والْمْؤِمنَاِت جنَّاٍت تَجِري ِمن تَحِتها اَألنْهار خَاِلِدين ِفيها           : وقال تعالى 

. )72: التوبة( لْفَوز الْعِظيم ومساِكن طَيبةً ِفي جنَّاِت عدٍن وِرضوان من اللِّه َأكْبر ذَِلك هو ا           
أي أن اهللا يحل رضاه على أهل الجنة، وهذا الرضا أفـضل مـن    " ورضوان من اهللا أكبر   "

أي نعيم في الجنة، ألن نعيمهم ال يكتمل وال يطيب إال برؤيـة اهللا عـز وجـل وإحـالل               
  .)3(الرضوان عليهم وهذا الذي سعى إليه المحبون

الم يوضح لنا ما يقوله اهللا تعالى لعباده المتقين في الجنة، وذلك فيما             ونبينا عليه الصالة والس   
: هل الجنة يا أهل الجنة، فيقولونإن اهللا يقول أل  : قال  سعيد الخدري أن النبي    أبي عن[ورد  

وما لنا ال نرضى يا رب،      :  فيقولون ؟هل رضيتم :  وسعديك، والخير في يديك، فيقول     لبيك اهللا 
يا رب،  : أال أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون       : عط أحداً من خلقك فيقول      وقد أعطينا ما لم ي    

 .)4(]أحل عليكم رضواني فال أسخط عليكم بعده أبداً: وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول 

ما هو إال نذر يسير مما ال يعلمه إال اهللا عز وجل، فليـشمر  كر من نعيم الجنة    هذا الذي ذُ  
  .جنان اآلخرةالمشمرون لينالوا عز الدين و

                                                        
  .3/291للصابوني، : ؛ وانظر صفوة التفاسير 4/269 انظر تفسير القرآن العظيم،)1(
  .4/38للقرطبي، :  القرآن انظر الجامع ألحكام )2(
  .233للشيخ السعدي، ص : انظر تيسير الكريم الرحمن  )3(
، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب إحالل الرضوان على أهل الجنة فال يـسخط               1088صحيح مسلم، ص     )4(

  ).2829(عليهم أبداً، حديث رقم 
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  دور العقيدة في تحقيق اإلحسان في شخصية سيدنا يوسف 
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  المبحث الثالث
   اإلحسان في شخصية سيدنا يوسف دور العقيدة في تحقيق

  

  : مجاالت اإلحسان – صفات المحسنين – حقيقته –اإلحسان : المطلب األول 
  :تعريف اإلحسان : أوالً 

  : لغة -أ
معناه الجمال وهو ضد القبح، وتجمع على محاسن، وأحاسن القـوم ِحـسانهم،             : الحسن  

هللا عز وجل والظفر والشهادة ومنه إحـدى        ضد السوأى، والعاقبة الحسنة النظر إلى ا      : والحسنى  
  .الحسنيين

  .ضد السيئة: ضد اإلساءة، والحسنة : واإلحسان 
  .)1(عده حسناً: زينه، واستحسنه : أي يعلَمه، وحسن الشيء تحسيناً : ويحسن الشيء إحساناً

  .)2("تقنتهعرفته وأ: أجاد إذا فعل الجيد وأحسنت الشيء : فعلت الحسن، كما قيل : وأحسنت"
  .فعل الشيء على أحسن وجه من اإلجادة واإلتقان والزينة: فاإلحسان لغة 

  

  : اصطالحاً -ب
  .)3("أن تعبد اهللا كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك"

 كان النبـي : عن أبي هريرة قال [ الذي ورد وهذا التعريف مأخوذ من حديث الرسول    
اإليمان أن تؤمن بـاهللا ومالئكتـه وكتبـه         : ما اإليمان؟ قال    :  فقال   بارزاً يوماً للناس، فأتاه جبريل    

اإلسالم أن تعبد اهللا وال تشرك به، وتقـيم     : ما اإلسالم ؟ قال     : وبلقائه ورسله، وتؤمن بالبعث، قال      
أن تعبد اهللا كأنـك     : ما اإلحسان ؟ قال     : الصالة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، قال        

  .)4(]... تكن تراه، فإنه يراك تراه، فإن لم

يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة         "أن  : وعرفه ابن رجب الحنبلي     
  .)5("كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته

                                                        
للرازي، : اء، باب النون؛ وانظر مختار الصحاح        فصل الح  4/216للفيروز آبادي،   : انظر القاموس المحيط     )1(

  .، باب الحاء137-136ص 
  .، كتاب الحاء85أحمد المقرئ، ص : المصباح المنير  )2(
  .، باب األلف29للجرجاني، ص : التعريفات  )3(
 عن اإليمان واإلسالم واإلحسان وعلـم       ، كتاب اإليمان، باب سؤال جبريل النبي        1/16صحيح البخاري،    )4(

  ).50(الساعة، حديث رقم 
  .35البن رجب الحنبلي البغدادي، ص : جامع العلوم والحكم  )5(



 -144-

اإلخالص فيهـا والخـشوع     : " اإلحسان في العبادة بأنها      )1(وعرف ابن حجر العسقالني   
  .)2(" ومراقبة المعبودوفراغ البال حال التلبس بها

واإلخالص مطلوب في جميع األعمال سواء في العبادة من صالة وصـيام وحـج وزكـاة           
وصدقة أو في األعمال الدنيوية، فهي إن ابتُغي فيها وجه اهللا فإنها تصبح عبادة، حتى النوم إذا أريد                  

ر عليه، ويكون ذلـك     به أن يرتاح حتى يستطيع صالة الصبح أو قيام الليل فإنه يصبح عبادة ويؤج             
  .حسب نية المسلم؛ وهكذا باقي األعمال

  .)3("هو اإلتيان بالمطلوب شرعاً على وجه حسن"بأنه : وعرفه آخرون 

خلق حسن، يخِْلق لدى المؤمن ضميراً يقظاً، ويجعـل         "بأنه  : رياض قاسم   . وقد عرفه د  
  .)4("ف بأجمل منهعليه من نفسه رقيباً، يدفعه لمالقات كل خلق بأحسن منه، وكل معرو

أن تخلص عملك هللا، وتتقنه على أتم وجه، مستشعراً مراقبة اهللا تعالى لـك              : فاإلحسان  
وإطالعه عليك، في جميع أحوالك سواء في عبادتك له، أو تعاملك مع الخلق، محِققَـاً قـول اهللا                  

  .)162: األنعام (  رب الْعالَِمينقُْل ِإن صالَِتي ونُسِكي ومحياي ومماِتي ِللِّه: تعالى فيك 
  

  :حقيقة اإلحسان : ثانياً 
أن تراقب اهللا تعالى في العمـل وتستحـضر بقلبـك    :  وحقيقته ،لإلحسان حقيقة يعرف بها  

  .)5( وتنفعل رغبة ورهبة، وبهذا تكون مخلصاً متقناً في كل شيء تعملهجل وعالمعاني ربوبيته 
                                                        

هو أحمد ابن علي ابن محمد الكناني العسقالني، أبو الفضل، شهاب الدين ابن حجر، ولـد       : ابن حجر العسقالني     )1(
وفي بالقاهرة، أحـب األدب   ت). بفلسطين(م، وهو من أئمة العلم والتاريخ، أصله من عسقالن          1372-هـ773سنة  

والشعر ثم أقبل على علم الحديث، رحل إلى اليمن والحجاز وغيرهما وذلك للسماع من الشيوخ، واشتهر فقـصده                  
طالبي العلم لألخذ عنه، وأصبح حافظ اإلسالم في عصره، وكان فصيح اللسان، راويـة للـشعر، عارفـاً بأيـام                    

رات ثم اعتزل، تصانيفه كثيرة وعظيمـة، وقـد انتـشرت هـذه           المتقدمين والمتأخرين، ولي قضاء مصر عدة م      
، "فتح الباري في شرح صـحيح البخـاري       : "المصنفات في حياته وتهاداها الملوك، وكتبها األكابر، ومن مؤلفاته          

في اصطالح الحديث   " نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر     "، و "التلخيص الجيد في تخريج أحاديث الرافعي الكبير      "و
  ).1/178للزركلي، : انظر األعالم . (م1449-هـ852كثير، توفي سنة وغيره 

  .1/151البن حجر العسقالني، : فتح الباري بشرح صحيح البخاري  )2(
، مكتبة التوعية اإلسالمية 10عبد المحسن العباد، ص : ثالث كلمات في اإلخالص واإلحسان وااللتزام بالشريعة       ) 3(

  .هـ1408بعة األولى، للطباعة والنشر والتوزيع، الط
رياض قاسـم،   . إعداد د : اإلحسان في ضوء القرآن الكريم والسنة المطهرة رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير              )4(

  .هـ، جامعة أم درمان اإلسالمية1410-م1990الطاهر عبد القادر، . د: ، إشراف 11ص 
، دار  183أحمد سـالم، ص     ) : يمان واإلحسان شرح حديث جبريل اإلسالم واإل    (انظر مقدمة في أصول الدعوة       )5(

  .م1994-هـ1415ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 
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ن العبد إذا أمر بمراقبة اهللا تعالى في العبـادة واستحـضار          فإ: "يقول ابن رجب الحنبلي     
قربه من ربه حتى كأن العبد يراه، فإنه قد يشق عليه فيستعين على ذلك بإيمانـه بـأن اهللا يـراه          
ويطلع على سره وعالنيته وباطنه وظاهره، وال يخفى عليه شيء من أمره، فإذا تحقق هذا المقام                

اني، وهو دوام التحقيق بالبصيرة إلى قرب اهللا من عبده ومعيته حتـى             عليه االنتقال إلى المقام الث    
  .)1("كأنه يراه

أي أن العبد إذا أراد أن يكون محسناً فال بد له تحقيق مقامين أولهما المراقبة، وثانيهمـا                 
  .البصيرة

إنه لعالمة على حياة القلب أن يستشعر صفات اهللا فيحس أن اهللا : "ويقول الشيخ سعيد حوى 
وإنه لعالمة على شفافية القلب أن يخرق نور البصيرة هذه األكوان . ويسمعه وذلك مقام المراقبة   راهي

ثم إذا هي تحس وكأنها تشاهد اهللا عز وجل، وال وصول لهذين المقامين والقلب مريض، فـأمراض            
  .)2(" وتأملالقلوب تحجب األنوار، وما لم يستنر القلب ال يستشعر، كما أنه ال وصول إال بكثرة ذكر

إذن طريق الوصول لإلحسان التام هو كثرة الذكر هللا عز وجل، فهي التي تجلب الحيـاة                
  .والشفافية لقلب المؤمن وتجعله نابضاً بحب اهللا ورسوله والمؤمنين

فالعلماء الذين اكتملت خشيتهم من اهللا، دون غيـرهم هـم الـذين             : "ويقول أحمد سالم    
ة، مما عرفوا من الحق، وعرفوا سبيلها من الحالل والحرام، ثم           اجتمعت في قلوبهم أسباب الخشي    

أوتوا قدرة تسخير الكون لتوحيد اهللا، وإعالء كلمته، فكمال الخشية بهـذا المعنـى، هـو كمـال              
، فالمسلم في طريقه للسير إلى اهللا تعالى يكون هدفه هو تسخير هذا الكـون الواسـع         )3("اإلحسان

ه وربوبيته وأسمائه وصفاته، وال يكون إعالء كلمة الحق إال بـذلك،            لتوحيد اهللا تعالى في ألوهيت    
  .وهذا هو اإلحسان بعينه بمعناه الشامل والذي خُلق اإلنسان من أجل تحقيقه والعمل به

  

  :صفات المحسنين : ثالثاً 
صفات ميزهم اهللا عز وجل بها عن غيرهم من الناس، وقد ذكرها اهللا تعـالى                للمحسنين

  :زيز، ومن هذه الصفات في كتابه الع

                                                        
  .36البن رجب الحنبلي البغدادي، ص : جامع العلوم والحكم  )1(
، دار األرقم، عمان، دار القبس، بيـروت، الطبعـة          370سعيد حوى، ص    : المستخلص في تزكية األنفس      )2(

  .م1983-هـ1403ى، األول
  .187أحمد سالم، ص : فقه أصول الدعوة  )3(
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 آِخِذين ما آتَـاهم  *ِإن الْمتَِّقين ِفي جنَّاٍت وعيوٍن : قال تعالى  : أن نومهم في الليل قليل       -1
       ِسِنينحم َل ذَِلككَانُوا قَب مِإنَّه مهبر*        ونعجها يِل ماللَّي نكَانُوا قَِليلًا م *    ـماِر هحِبالَْأسو 

 ونتَغِْفرسوم*يرحالْماِئِل وقٌّ لِّلسح اِلِهموِفي َأمو  ) 19-15: الذاريات(.  
من صفات المحسنين أن نومهم بالليل قليل، فهم أكثر الليل قانتون لربهم، عابدون لـه مـا            

 . )1(بين صالة ليل، وقراءة قرآن، أو ذكر ودعاء

ين ثقل الذنوب، وقد اختاروا وقت السحر ألن        مستشعر: أنهم يستغفرون ربهم في األسحار       -2
 .)2(له فضيلة وخصيصة ليست لغيره

ِإنَّه من يتَِّق وِيصِبر فَـِإن  : فالمحسنون يتقون اهللا في جميع أمورهم، قال تعالى   : التقوى   -3
    ِسِنينحالْم رَأج ِضيعالَ ي اللّه )  وهذه الصفة اتصف بها سيدنا يوسـف        . )90: يوسف 

 .فنال بها ما نال من عز وملك وتمكين

واصِبر فَِإن اللّه الَ يـِضيع      : والمحسنون يصبرون على ما أصابهم، قال تعالى        : الصبر   -4
 ِسِنينحالْم رَأج )  ولقد اتصف بهذه الصفة أيضاً سيدنا يوسف         )115: هود ،   فكانـت ،

خطأهم، وطلبوا منه أن يسامحهم، فعفـا   عاقبة ذلك أن جمعه اهللا بأهله واعترف له إخوته ب         
 .عنهم، وأكرمهم وأكرم والديه بعد أن حاز على عز الدنيا واآلخرة

ِليجِزي الَِّذين َأساُؤوا ِبما عِملُوا ويجـِزي الَّـِذين َأحـسنُوا    : قال تعالى: اجتناب كبائر اإلثم   -5
-31: الـنجم ( الْمغِْفـرةِ  واِسع ربك ِإن اللَّمم ِإلَّا والْفَواِحشَ ِإثِْمالْ كَباِئر يجتَِنبون الَِّذين *ِبالْحسنَى

فالمحسنون ال يعملون الكبائر من الذنوب ولكن قد يقـع مـنهم بعـض الـصغائر،                . )32
 .)3(فيستغفرون ربهم ليغفرها لهم ويستر عليهم

ى ورحمـةً    هـد  *اتُ الِْكتَاِب الْحِكيِم     ِتلْك آي  *الم  : قال تعالى   : تأديتهم أركان اإلسالم     -6
ِسِنينحلِّلْم*         وِقنُوني مِة هم ِبالْآِخرهكَاةَ والز ْؤتُونيلَاةَ والص ونِقيمي الَِّذين  )4-1 :لقمان( .

فالمحسن يؤدي صالته على أتم وجه من الخشوع واآلداب واألركان، وهو يؤدي ما عليه               
 .)4(ه لمن يستحقها طيبة بها نفسه، ال يبتغي إال مرضاة اهللامن زكاة مال

                                                        
  .595للشيخ السعدي، ص : انظر تيسير الكريم الرحمن  )1(
  .595ص : انظر المصدر السابق  )2(
  .4/255البن كثير، : انظر تفسير القرآن العظيم  )3(
  .2/487للصابوني، : انظر صفوة التفاسير  )4(
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 ُأولَِئك علَى هدى    *وهم ِبالْآِخرِة هم يوِقنُون     : قال تعالى   : اإليمان باليوم اآلخر إيماناً يقيناً       - 7
    ونفِْلحالْم مه لَِئكُأوو ِهمبن رم )  خرة، ويعتقد بهـا  والمحسن يصدق بالدار اآل  . )5-4: لقمان

 .)1(إلفادة الحصر والتأكيد" هم"اعتقاداً جازماً، ال يعتريه شك أو ريب وتكرر الضمير 

وهم بأعمالهم هذه يكونون على بصيرة وبينة، ومنهج واضح، وهم كذلك الفـائزون فـي               
 . )2(الدنيا واآلخرة

باب سجداً وقُولُواْ ِحطَّةٌ    وادخُلُواْ الْ : وذلك في قوله تعالى     : الخضوع والذلة هللا عز وجل       -8
ِسِنينحالْم نَِزيدسو اكُمخَطَاي لَكُم نَّغِْفر ) 58: البقرة(. 

أي ادخلوا من حيث أمركم اهللا تعالى خاضعين، أذالء ساجدين له سـبحانه ودعـاؤكم أن                
  . )3(يحط عنكم خطاياكم بسؤالكم المغفرة

 عن طاعته واستجابة أمره وأمر رسوله عليه الصالة         فالمؤمن الذي يذل نفسه هللا وال يتكبر      
: والسالم، فإن اهللا يرفعه ويكرمه في الدنيا واآلخرة وبذلك يتحقق فيـه قـول اهللا تعـالى                  

              ـمالَ هو ِهملَـيفٌ عالَ خَـوـِه وبر ِعند هرَأج فَلَه ِسنحم وهِللِّه و ههجو لَمَأس نلَى مب
 هللا وجهتـه  أخلص وطمأنينة مستمرة ما دام قد     تامة راحة في فالمحسن. )125: بقرةال( نيحزنُو

 .وجل عز

وَأنِفقُواْ ِفي سِبيِل اللِّه والَ تُلْقُواْ ِبَأيـِديكُم  : قال تعالى : أنهم ينفقون أموالهم في سبيل اهللا     -9
 .)195 :البقرة ( لْمحِسِنينِإلَى التَّهلُكَِة وَأحِسنُواْ ِإن اللّه يِحب ا

ومضمون اآلية األمـر باإلنفـاق فـي    : "يقول ابن كثير رحمه اهللا في تفسيره لهذه اآليات  
سبيل اهللا في سائر وجوه القربات، ووجوه الطاعات، وخاصة صرف األموال فـي قتـال               

 بأنـه  األعداء وبذلها فيما يقوى به المسلمين على عدوهم، واإلخبار عن ترك فعـل ذلـك            
هالك ودمار لمن لزمه واعتاده، ثم عطف باإلحسان وهو أعلى مقامـات الطاعـة فقـال                

  . )4()وأحسنوا إن اهللا يحب المحسنين(
فاإلنفاق في سبيل اهللا هو جهاد بالمال وهو من أفضل أنواع القربات هللا تعالى ألنه يكون سبباً            

 .)5(ة دين اهللا في األرضفي إعزاز اإلسالم والمسلمين، كنشر كلمة التوحيد، وإقام

                                                        
  .2/487 للصابوني،: انظر صفوة التفاسير )1(
  .411محمد الحمصي، ص : ؛ وانظر قرآن كريم تفسير وبيان 3/441البن كثير، : انظر تفسير القرآن العظيم  )2(
  .15للشيخ السعدي، ص : انظر تيسير الكريم الرحمن  )3(
  .1/229البن كثير، : تفسير القرآن العظيم  )4(
  .44ص للشيخ السعدي، : انظر تيسير الكريم الرحمن  )5(
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وادعوه خَوفًا وطَمعا ِإن رحمتَ اللِّه قَِريـب        قال تعالى   : أنهم يدعون ربهم خوفاً وطمعاً       -10
 ِسِنينحالْم نم )  فالمؤمن المحسن يدعو ربه خوفاً من عذابه، وطمعاً فـي      . )56: األعراف

لذين يمتثلون ما يأمر به ويبتعدون عن كل        رحمته، فرحمته قريبة من المطيعين هللا تعالى ا       
فال بد للعبد المؤمن من شعورين في قلبه هما الرجاء والخوف، فهو يرجـو              . )1(ما نهى عنه  

ِإنَّـه الَ ييـَأس ِمـن روِح اللّـِه ِإالَّ الْقَـوم         : رحمة ربه وال ييأس أبداً ألن اهللا تعالى يقول        
ونالْكَاِفر )ا جاء على لسان سيدنا يعقوب       وهذا م . )87: يوسف      فهو لم ييأس بـالرغم 

 وأخويه، بل كان األمل يحدوه في       مما أصابه من حزن وألم على فراق سيدنا يوسف          
وفي نفس الوقت المؤمن يخاف من اهللا تعالى أن يعذبه إن هو قصر في أمـر                . كل لحظة 

 .من أمور دينه أو أذنب

والَِّذين جاهدوا ِفينَا لَنَهـِدينَّهم    : قال تعالى   : المحسنون يجاهدون هوى النفس والشيطان       -11
ِسِنينحالْم علَم اللَّه ِإنلَنَا وبس ) 69: العنكبوت(. 

 وهم الـذين هـاجروا   والَِّذين جاهدوا ِفينَا: "يقول الشيخ السعدي في تفسيره لهذه اآلية   
أي ) لَنَهِدينَّهم سـبلَنَا (جهودهم في اتباع مرضاته في سبيل اهللا، وجاهدوا أعداءهم وبذلوا م     

  .)2("الطرق الموصلة إلينا، وذلك ألنهم محسنون
 .فالمحسن يبذل طاقته في كل ما يرضي اهللا عز وجل حتى يصل إلى مبتغاه وهو الجنة

: قال تعالى مخاطباً نبيه عليـه الـصالة والـسالم           : العفو والصفح من صفات المحسنين       -12
فَاِسِنينحالْم ِحبي اللّه ِإن فَحاصو منْهفُ عع ) 13: المائدة(. 

ما :  النصر والظفر كما قال بعض السلفوهذا هو عين: "ل ابن كثير في تفسيره لهذه اآلية   يقو
  . )3("فيك بمثل أن تطيع اهللا فيه، وبهذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق  اهللا  عصى  من  عاملت

ريق الداعية إلى اهللا يعفو ويصفح عن الناس ابتغاء الثواب واألجر والمحبة من             وهذا هو ط  
  .تعالىاهللا 

  
  :مجاالت اإلحسان : رابعاً 

لإلحسان مجاالت متنوعة وعديدة تجمع ما بين اإلحسان في العبـادة، واإلحـسان فـي               
  .تالدعوة إلى اهللا، واإلحسان في مجال البر والصلة، واإلحسان في مجال المعامال

                                                        
  .1/451للصابوني، : انظر صفوة التفاسير  )1(
  .462للشيخ السعدي، ص : تيسير الكريم الرحمن  )2(
  .2/33البن كثير، : تفسير القرآن العظيم  )3(



 -149-

  : اإلحسان في العبادة -1
  : العبادة لغة 

  .)2("االنقياد والخضوع" وهي أيضاً )1("الطاعة"
  .)3("التذليل: وأصل العبودية الخضوع والذل، والتعبيد "

  .الطاعة واالنقياد والخضوع: فالعبادة لغة هي 
  

  :اصطالحاً 
يرضاه من األقوال واألعمال    وعرفها ابن تيمية رحمه اهللا أنها اسم جامع لكل ما يحبه اهللا و            

  : ومثال ذلك من األعمال الظاهرة . الباطنة والظاهرة
الصالة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء األمانة وبر الوالدين، وصلة األرحام            
والوفاء بالعهود واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد للكفار والمنافقين، واإلحـسان إلـى              

ليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من اآلدميين، والبهائم والـدعاء والـذكر والقـراءة              الجار وا 
  .وأمثال ذلك من العبادة

وكذلك حب اهللا ورسوله وخشية اهللا واإلنابة إليه، وإخالص الدين له    : ومن األعمال الباطنة    
  .)4(والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه

لتعريف نفهم أن كل عمل يعمله المسلم وقد تحقق فيه اإلحسان يعتبـر عبـادة            ومن هذا ا  
  .على اختالف نوع هذا العمل

  :وال بد من تحقيق شرطين في العبادة لكي يتحقق فيها اإلحسان وهما 
ـ       : أن تكون النية فيها خالصة هللا عز وجل لقوله تعالى           : األول   ه وما ُأِمـروا ِإالَّ ِليعبـدوا اللَّ

  .)5: البينة ( مخِْلِصين لَه الدين حنَفَاء ويِقيموا الصالَةَ ويْؤتُوا الزكَاةَ وذَِلك ِدين الْقَيمِة
إنما األعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرتـه             : [وقال رسول اهللا    

  .)5(]ر إليهإلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاج
عـن  [رد  فقـد و  .  في كتابه، أو في سنة رسوله        تعالىأن تكون العبادة وفق ما شرع اهللا        : الثاني

  )7(.)6(]من أحدث في أمرنا ما ليس فيه، فهو رد: رسول اهللا  قال :قالت عنها اهللا رضي عائشة
                                                        

  .العين باب ،8ص للرازي، :فصل الطاء والعين، باب الدال، ومختار الصحاح ،1/322 للفيروز آبادي، :المحيط القاموس )1(
  .، كتاب العين232أحمد المقرئ، ص : اح المنير المصب )2(
  .، باب العين408للرازي، ص : مختار الصحاح  )3(
  .10/149البن تيمية، : انظر مجموع الفتاوي  )4(
  ).1(، حديث رقم ، كتاب بدء الوحي، باب كيف بدء الوحي إلى رسول اهللا 1/3صحيح البخاري،  )5(
  ).2697(باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، حديث رقم  ح،الصل كتاب ،2/538 البخاري، صحيح )6(
م؛ وانظر 2001-هـ1422، دار النفائس للنشر والتوزيع، األردن،   262عمر األشقر، ص    . د: انظر العقيدة في اهللا      )7(

  .م1973-ـه1393، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة، 157يوسف القرضاوي، ص . د: العبادة في اإلسالم 
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وجـل، وأن  فال بد للمسلم لكي تكون عبادته مقبولة أن يراعي اإلخالص في النية هللا عز       
  .تكون موافقة للشرع، وهذا في جميع العبادات بأنواعها

  :واإلحسان في العبادة له مقامات ثالثة 
  .أن تكون العبادة مستوفاة للشروط واألركان: أولها 
  .أن يؤديها وقد شعر بأن اهللا يراه، وهذا هو مقام المراقبة: ثانيها 
  .)1(أن يؤديها وهو يستشعر كأنه يرى ربه: ثالثها 

فال بد للمسلم إذا أراد أن يكون محسناً في عبادته أن يراعي هـذه األمـور بقـدر مـا                    
ومن َأحـسن ِدينًـا ممـن    : يستطيع، وبالتالي يكون قد حقق اإلحسان في الدين كما قال تعالى         

    ِسنحم وههللا و ههجو لَمَأس )  قوله تعالى    كما في : ، وفي إسالم وجهه هللا      )125: النساء  : نمو
  .)22: لقمان ( يسِلم وجهه ِإلَى اللَِّه وهو محِسن فَقَِد استَمسك ِبالْعروِة الْوثْقَى

  .)18 :الزمر( الَِّذين يستَِمعون الْقَوَل فَيتَِّبعون َأحسنَه :تعالى قوله في كما للقول الستماعا وفي

 وِليبِلي الْمْؤِمِنين ِمنْه بالء حسناً ِإن اللّه سِميع عِلـيم : ا قال تعالى    كم: وفي الجهاد   
  .)17: األنفال (

من ذَا الَِّذي يقِْرض اللَّه قَرضا حـسنًا    : وفي إقراض اهللا عز وجل كما في قوله تعالى          
كَِريم رَأج لَهو لَه اِعفَهضفَي ) 11: الحديد(.  

ِوِمنْهم من يقُوُل ربنَا آِتنَا ِفي الدنْيا حسنَةً وِفي اآلِخـرِة حـسنَةً وِقنَـا            : وفي الدعاء   
  .)202: البقرة ( عذَاب النَّاِر

  

  : اإلحسان في الدعوة إلى اهللا تعالى -2
 فالبـد   قد يخطئ البعض في أسلوبه في الدعوة إلى اهللا عز وجل فتكون النتائج عكسية،             
ادع : من اتباع الطريقة المثلى في الدعوة لكي تؤتي ثمارها وذلك كما أمر اهللا تعالى في قولـه                

  نسَأح م ِبالَِّتي ِهياِدلْهجنَِة وسِعظَِة الْحوالْمِة وِبالِْحكْم كبِبيِل رِإِلى س ) ففي هـذه  )125: النحل ،
  :دعوة وهي اآلية يضع لنا اهللا عز وجل وسائل لل

فيدعو المسلم الناس كالً حسب عقله وفهمـه، ودرجـة القبـول       : الدعوة بالحكمة   : الوسيلة األولى   
  .)2(واالنقياد عنده

                                                        
: ؛ وانظر اإلحسان في ضوء القرآن الكريم والسنة المطهرة        10/167للقرطبي،  : انظر الجامع ألحكام القرآن    )1(

  .105إعداد رياض قاسم، ص 
  .318للشيخ السعدي، ص : ؛ وانظر تيسير الكريم الرحمن 2/591البن كثير، : انظر تفسير القرآن العظيم  )2(
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  .)1("وهو األمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب: "الدعوة بالموعظة الحسنة: الوسيلة الثانية 

كون لمن ال يستجيب بالوسـيلتين الـسابقتين        وهي ت : المجادلة بالتي هي أحسن     : الوسيلة الثالثة   
ولمن يحتاج إلى المناظرة وتكون المناظرة له بالوجه الحسن والرفـق واللـين وحـسن            

  .)2(الخطاب
وهذا ما أمر اهللا به سيدنا موسى وهارون عليهما السالم عندما بعثهما إلى فرعون وذلك               

وكـذلك أمـر    . )44: طه  ( علَّه يتَذَكَّر َأو يخْشَى   فَقُولَا لَه قَولًا لَّينًا لَّ    : في قوله تعالى    
المسلمين عندما يجادلوا أهل الكتاب من اليهود والنصارى وذلـك مـن أجـل دعـوتهم           

، )46: العنكبـوت   ( ولَا تُجاِدلُوا َأهَل الِْكتَاِب ِإلَّا ِبالَِّتي ِهي َأحسن       : لإلسالم فقال تعالى    
 )24: النازعـات   ( َأنَا ربكُم الَْأعلَى  : د دعوة فرعون الذي قال      فإن كان هذا الحال، عن    

فما بالنا بإخوتنا من المسلمين عند دعوتهم، فهم األجدر بأن نـدعوهم بـالرفق والحـب              
  .)25: اإلسراء ( وقُل لِِّعباِدي يقُولُواْ الَِّتي ِهي َأحسن: واللين، فاهللا عز وجل يقول 

لقول من واجبات الداعية المسلم، وكذلك اإلحسان في العمل، وذلك لقولـه       فاإلحسان في ا  
 ومن َأحسن قَولًا ممن دعا ِإلَى اللَِّه وعِمَل صاِلحا وقَاَل ِإنَِّني ِمن الْمـسِلِمين           : تعالى  

  .)34: فصلت (

وذلـك فـي قولـه    : سيئة بالحسنة مقابلة ال: وكذلك من وسائل الدعوة إلى اهللا     : الوسيلة الرابعة   
 ومـا  *ادفَع ِبالَِّتي ِهي َأحسن فَِإذَا الَِّذي بينَك وبينَه عداوةٌ كََأنَّه وِلي حِمـيم              : تعالى  

 فالمعاملـة . )35-34: فـصلت   ( يلَقَّاها ِإلَّا الَِّذين صبروا وما يلَقَّاها ِإلَّا ذُو حظٍّ عِظـيمٍ          
الطيبة تَقِْلب العدو إلى صديق حميم، وأخ قريب وهذه الدرجة ال ينالها إال الداعية               الحسنة

  .الناجح الذي ُأوتي صبراً عظيماً ومكانة رفيعة من العلم واإليمان والصدق مع اهللا
  

  : اإلحسان في مجال البر والصلة -3
 كمـا   قرابته ويحسن إليهم  ، وذوي   ه ويصل رحمه  يلقد أمر اهللا عز وجل المسلم أن يبر والد        

  .يحسن إلى اليتامى والمساكين والجيران والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت يمين المسلم

واعبدواْ اللّه والَ تُشِْركُواْ ِبِه شَيًئا وِبالْواِلديِن ِإحـسانًا         : وقد جاء ذلك في قوله تعالى       
مساِكيِن والْجاِر ِذي الْقُربى والْجاِر الْجنُِب والصاِحِب ِبالجنـِب وابـِن         وِبِذي الْقُربى والْيتَامى والْ   

  .)36: النساء ( السِبيِل وما ملَكَتْ َأيمانُكُم ِإن اللّه الَ يِحب من كَان مخْتَاالً فَخُورا

                                                        
  .318للشيخ السعدي، ص : تيسير الكريم الرحمن  )1(
  .2/591البن كثير، : انظر تفسير القرآن العظيم  )2(
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نقياد لما يأمر بـه، واالنتهـاء   يأمر اهللا تعالى بعبادته وحده بالدخول تحت رق عبوديته واال    
عما نهى عنه، محبة وذالً وإخالصاً له في جميع العبادات الظاهرة منها والباطنة، وينهى عن الشرك 
به بأي نوع من أنواع الشرك األصغر أو األكبر، ال ملكاً وال نبيـاً وال وليـاً، وال أي أحـد مـن                       

وال موتاً وال حياة وال نشوراً، بل المتعين عبـادة          المخلوقين فهم ال يملكون ألنفسهم نفعاً وال ضراً،         
  .من له الكمال المطلق من جميع الوجوه، وهو المدبر للكون وحده، وال يعينه أحد على ذلك

واهللا بعدما أمر بعبادته وحده وتوحيده والقيام بحقه سبحانه أمر بعد ذلك بحقـوق عبـاده            
  .يِن ِإحسانًاوِبالْواِلد فقال )1(األقرب ثم األقل قرابة

. )2(وهنا أوصى بالوالدين، واإلحسان إليهما ألنهما سبباً في خروج اإلنسان مـن العـدم             
  .وألن الوالدين هما اللذان ربياه وتعبا كثيراً من أجله

بالقول الكريم، والخطاب اللطيف، والفعل الجميل بطاعة أمرهمـا،         "واإلحسان إليهما يكون    
، كذلك بالتواضع الشديد والدعاء لهما      )3("عليهما، وإكرام من له تعلق بهما     واجتناب نهيهما واإلنفاق    

 واخِْفض لَهما جنَاح الذُّلِّ ِمن الرحمِة وقُل رب ارحمهما كَما ربياِني صـِغيرا   : عمالً بقوله تعالى    
جاء : عن عبد اهللا بن عمرو قال [بالوالدين خيراً فقد ورد  ، وقد أوصى الرسول )24: اإلسـراء   (

  .)4(]ففيهما فجاهد: نعم، قال : أحي والداك؟ قال :  يستأذنه في الجهاد، فقال  رجل إلى النبي

، وهذا يشمل جميع األقارب من زوجـة وأوالد وبنـات           "بذي القربى "وأوصى اهللا تعالى    
يـب، والمعاملـة الحـسنة      وأخوة وأعمام وأخوال وجد وجدة، ويكون اإلحسان إليهم بالقول الط         

: الرحم معلقة بالعرش تقول    : [قال رسول اهللا    : عن عائشة، قالت    "وبالصلة والهدية، فقد ورد     
  .)5(]من وصلني وصله اهللا، ومن قطعني قطعه اهللا

الذين فقدوا آباءهم وهم صغار، فلهـم حـق         "باإلحسان وهم   " اليتامى"كذلك خصت اآلية    
قارب أو غيرهم بكفالتهم وبـرهم، وجبـر خـواطرهم، وتـأديبهم،          على المسلمين، سواء كانوا أ    

  .)6("وتربيتهم أحسن تربية في مصالح دينهم ودنياهم

                                                        
  .101للسعدي، ص : انظر تيسير الكريم الرحمن  )1(
  .1/494البن كثير، : انظر تفسير القرآن العظيم  )2(
  .101للشيخ السعدي، ص : تيسير الكريم الرحمن  )3(
  ).2549(اب، باب بر الوالدين وأنهما أحق به، حديث رقم كتاب البر والصلة واآلد ،989صحيح مسلم، ص  )4(
  ).2555(، كتاب البر والصلة واآلداب، باب صلة الرحم وتحريم قطعها، حديث رقم 992صحيح مسلم، ص  )5(
  .101للشيخ السعدي، ص : تيسير الكريم الرحمن  )6(
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: قال رسول اهللا  : عن أبي هريرة، قال   [ على كفالة اليتيم فقد ورد       وقد حث الرسول    
  .)1 (وأشار مالك بالسبابة والوسطى] كافل اليتيم له أو لغيره، أنا وهو كهاتين في الجنة

وهم المحاويج من ذوي الحاجات الذين ال يجدون مـن يقـوم            "واإلحسان إلى المساكين،    
  .)2("بكفالتهم، فأمر اهللا سبحانه بمساعدتهم بما تتم به كفايتهم وتزول به ضرورتهم

 عن أبي هريرة، عـن النبـي        [ بالمسكين واألرملة فقد ورد      ولقد أوصى الرسول    
وكالقـائم ال يفتـر،     : لمسكين كالمجاهد في سبيل اهللا، وأحسبه قال        الساعي على األرملة وا   : قال

  .)3(]وكالصائم ال يفطر

  .أي الجار القريب الذي له حق القرابة وحق الجوار" والجار ذي القربى"

أي الجار الذي ليس بينك وبينه قرابة، وكلما كان الجار أقرب باباً، كـان     " والجار الجنب "
يران اآلخرين، ويكون اإلحسان إليه بالهدية والصدقة، والدعوة وحسن         أكثر حقاً من غيره من الج     

  .القول والفعل، وعدم إيذائه بقول أو فعل

أنه الرفيق في السفر، وقيـل      : وقد اختُلف في تفسيرها فمنهم من قال        " والصاحب بالجنب "
يـشمل الزوجـة    إنه الزوجة ولعل أرجح األقوال أنه الصاحب مطلقاً ألنه          : الصاحب مطلقاً، وقيل    

والصاحب في الحضر والسفر، فالصاحب له حق الصحبة كالمساعدة على أمـور دينـه ودنيـاه،                
والنصيحة له والوفاء معه في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وأن يحب له ما يحبه لنفسه ويكره                

  .)4(له ما يكرهه لنفسه، وكلما زادت الصحبة زاد الحق

لذي تغرب وانقطع عن أهله وبلده، واإلحسان إليـه يكـون           وهو المسافر ا  " وابن السبيل "
  .بالنفقة وتوفير ما يحتاج إليه

، واإلحسان إليهم يكـون بالنفقـة       )5(وهم المماليك من اإلماء والعبيد    " وما ملكت أيمانكم  "
كفى بالمرء إثماً أن يحـبس عمـن         : [عليهم وتوفير القوت والكساء لهم، فقد قال رسول اهللا          

  .)6(]يملك قوته

                                                        
  ).2983(ملة والمسكين واليتيم، حديث رقم باب اإلحسان إلى األر والرقائق، الزهد كتاب ،1140 ص مسلم، صحيح )1(
  .1/494البن كثير، : تفسير القرآن العظيم  )2(
  ).2982(، كتاب الزهد والرقائق، باب اإلحسان إلى األرملة والمسكين، حديث رقم 1140صحيح مسلم، ص  )3(
  .102-101للشيخ السعدي، ص : انظر تفسير الكريم الرحمن  )4(
  .1/275للصابوني،  : انظر صفوة التفاسير )5(
، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضـيعهم أو حـبس          359صحيح مسلم، ص     )6(

  ).996(نفقتهم عنهم، حديث رقم 
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 ِإن اللّه الَ يِحب من كَان مخْتَاالً فَخُورا       : ولقد عقب اهللا عز وجل في آخر اآلية بقوله          
، أي أنه سبحانه ال يحب المتكبر في نفسه، الذي يأنف أقاربه وجيرانه ومن لهم حق                )36: النساء  (

لمترفع عليهم والذي يرى    عليه من يتامى ومساكين وأرامل وال يحب أيضاً الفخور على الناس، ا           
  .)1(نفسه خير منهم، فيمنعه ذلك من القيام بحقوقهم

  

  : اإلحسان في مجال المعامالت -4
إن الدين اإلسالمي دين شامل لكل نواحي الحياة، فكما أوصانا باإلحسان في مجال العبادة،              

  :ت، ومن أمثلة ذلك والبر والصلة والدعوة إلى اهللا فقد أوصى أيضاً باإلحسان في مجال المعامال
وِإذَا  :بمثلها أو بأحسن منها، قال تعالىفقد أمرنا اهللا عز وجل أن نرد التحية  :عند رد التحية  -أ 

أي إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه      )86: النساء( حييتُم ِبتَِحيٍة فَحيواْ ِبَأحسن ِمنْها َأو ردوها      
 .)4(" مفروضة)3(، والمماثلة)2(ه بمثل ما سلم فالزيادة مندوبةبأفضل مما سلم، أو ردوها علي

: قال تعـالى  . امة في البيع والشراء    باألمانة واالستق  تعالىفقد أوصانا اهللا    : في البيع والشراء    - ب 
          ًتَْأِويال نسَأحو رخَي تَِقيِم ذَِلكسطَاِس الْمِزنُواْ ِبالِقسو َل ِإذا ِكلْتُمفُوا الْكَيَأوو)  35: اإلسـراء( .

وهذا أمر بالعدل وإيفـاء المكاييـل والمـوازين         : "يقول الشيخ السعدي في تفسيره لهذه اآلية      
بالقسط من غير بخس وال نقص، ويؤخذ من عموم المعنى، النهي عن كـل غـش، واألمـر         

 أي أحسن عاقبة به، يسلم    " وأحسن تأويالً "من عدمه   " ذلك خير "بالنصح والصدق في المعاملة     
 .)5("العبد من التبعات، وبه تنزل البركة

فالواجب على المسلم أن يؤدي ما عليه مـن حقـوق دون أن         : عند القضاء وأداء الحقوق       -ج 
فَمن عِفي لَه ِمن َأِخيِه شَـيء فَاتِّبـاع   : يتوانى في ذلك حتى يرضى اهللا عنه قال تعالى    

 ذَِلك تَخِْفيفٌ من ربكُم ورحمةٌ فَمِن اعتَدى بعد ذَِلـك فَلَـه             ِبالْمعروِف وَأداء ِإلَيِه ِبِإحسانٍ   
َأِليم ذَابع ) 178: البقرة(. 

فديننا دين الرحمة، فلم يترك صغيرة وال كبيرة إال بين حكمها،           : عند التعامل مع الحيوان       -د 
ه مـن الطعـام والـشراب،    حتى الحيوان علمنا أن نتعامل معه ونحسن إليه بتقديم ما يلزم 

إن اهللا  : [وأمرنا أال نؤذيه حتى عند ذبحه فقد أمرنا بإحسان الذبح، فقد قال رسـول اهللا    

                                                        
  .102للشيخ السعدي، ص : ؛ وانظر تيسير الكريم الرحمن 1/275للصابوني، : انظر صفوة التفاسير  )1(
هو الفعل الذي يكون راجحاً على تركه في نظـر الـشارع،            : "لمندوب عند الفقهاء    أي محببة، وا  : مندوبة   )2(

  .، باب الميم366للجرجاني، ص : ، التعريفات "ويكون تركه جائز
  .أي الرد بالمثل: المماثلة  )3(
  .1/531البن كثير، : تفسير القرآن العظيم  )4(
  .322للشيخ السعدي، ص : تيسير الكريم الرحمن  )5(
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كتب اإلحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحـد               
  .)1(]أحدكم شفرته فليرح ذبيحته

اإلحسان، فاإلحسان يشمل كل نواحي الحيـاة       هذه األمثلة التي ذكرت قليلة عن مجاالت        
التي يحياها المسلم، فكل معاملة يتعامل بها المسلم، وكل عمل يعمله مطالب أن يحسن فيـه ألن                 

  .ذلك من صميم عقيدتنا اإلسالمية الغراء
  

   :إحسان سيدنا يوسف : المطلب الثاني 
سجناء بـذلك عنـدما      مع كل من تعامل معه فقد شهد له ال         لقد أحسن سيدنا يوسف     

طلبوا منه تأويل رؤياهم وقد وجدوا منه طريقة حسنة في التعامل لم يلحظوها من غيره من قبـل        
  .)36: يوسف ( ِإنَّا نَراك ِمن الْمحِسِنينمما دفعهم أن يقولوا له 

  وهم لم يكونوا قد عرفوه، وقد قالوا لـه         )2(كذلك إخوته فقد أحسن إليهم بإعطائهم الميرة      
قَالُواْ يا َأيها الْعِزيز ِإن لَه َأبا شَيخًا كَِبيـرا فَخُـذْ          : عندما أخذ أخوهم منهم كما ذكر اهللا تعالى         

     ِسِنينحالْم ِمن اكِإنَّا نَر كَانَهنَا مدَأح )  ولكن سيدنا يوسف )78: يوسـف  ،احتفظ بأخيه عنده 
، ان مما زاد األلم والحزن على قلب سـيدنا يعقـوب         ورجعوا هم إلى أبيهم بدون أخيهم، فك      

 وأخيه وعندما أقبلوا على سيدنا      ولكنه لم ييأس وطلب منهم أن يرجعوا ويبحثوا عن يوسف           
 طالبين منه أن يـوفي لهـم        )3("الجدب والقحط وقلة الطعام   " يشكون ما أصابهم من      يوسف  

 :تعـالى  قولـه  من الكريم ما ذكره القرآن   الكيل ويتصدق عليهم، عندئٍذ قال لهم سيدنا يوسف         
ْل قَاَله        اِهلُونج َأِخيِه ِإذْ َأنتُمفَ ووسلْتُم ِبيا فَعتُم مِلمع )لقد بدأ سيدنا يوسف    )89: يوسف ، 

  .بتذكيرهم بما قد فعلوه به وبأخيه ولكن بتلطف وأدب جم

 أنه لما ذكـر  اً عن يوسف  يقول تعالى مخبر  : "يقول ابن كثير في تفسيره لهذه اآلية        
له إخوته ما أصابهم من الجهد والضيق وقلة الطعام، وعموم الجدب، وتذكر أباه وما هو فيه من                 
الحزن لفقد ولديه مع ما هو فيه من الملك والتصرف والسعة فعند ذلك أخذته رقة ورأفة ورحمة                 

عليه، ويوجد أكثر مـن روايـة        وتعرفوا   )4("وشفقة على أبيه وإخوته وبدره البكاء، فتعرف إليهم       
  .للطريقة التي تعرف أخوة يوسف عليه، والمهم أنهم عرفوه في النهاية

                                                        
، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب األمر بإحسان الـذبح والقتـل               778صحيح مسلم، ص     )1(

  ).1955(وتحديد الشفرة، حديث رقم 
  .، كتاب الميم349أحمد المقرئ، ص : المصباح المنير . (الطعام: الميرة  )2(
  .2/488البن كثير، : تفسير القرآن العظيم  )3(
  .2/489المصدر السابق،  )4(
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وعندما يبلغ األمر بهم إلى هذا الحد من االسترحام والضيق         : "يقول سيد قطب رحمه اهللا      
 قدرة على المضي في تمثيل دور العزيـز، والتخفـي           واالنكسار، ال تبقى في نفس يوسف       

يقة شخصيته فقد انتهت الدروس، وحان وقت المفاجأة الكبرى التي ال تخطر لهم علـى               عنهم بحق 
بال، فإذا هو يترفق في اإلفضاء بالحقيقة إليهم، فيعود بهم إلى الماضي البعيـد الـذي يعرفونـه               

 نـتُم جـاِهلُون  قَاَل هْل عِلمتُم ما فَعلْتُم ِبيوسـفَ وَأِخيـِه ِإذْ أَ  وحدهم، ولم يطلع عليه إال اهللا      
  .)1()89: يوسف(

 وقد أخبره اهللا تعالى وهو فـي        عند ذلك بدأ إخوته بتذكر ما كان منهم تجاه يوسف           
وَأوحينَـآ ِإلَيـِه    : البئر أنه سيخبرهم بأمرهم وهم ال يدرون وذلك ما ذكره تعالى فـي قولـه                

رشْعالَ ي مهـذَا وه ِرِهمم ِبَأمَئنَّهلَتُنَبون ) 15: يوسف(.  

اسـتفهام بمعنـى التـذكير     "قَاَل هْل عِلمتُم ما فَعلْتُم ِبيوسفَ وَأِخيـهِ      : وفي قوله تعالى    
 أي أن السبب في ارتكابكم ما ارتكبتوه إنما هو جهلكم بفظاعة هـذا              ِإذْ َأنتُم جاِهلُون   )2("والتوبيخ

 يخفف من وقع الصدمة على قلوب إخوته فيصفهم         ف  ، وكأن سيدنا يوس   )3(تعالىاألمر عند اهللا    
بالجهل عندما فعلوا ما فعلوه وهذا نوع من أنواع اإلحسان حتى في حديثه لهم، واستدراج لهم لكـي     

  .يعترفوا بخطئهم ويتوبوا منه وهذا قمة األخالق في التعامل فينبغي لكل داعية التأسي به

 يوسفُ قَاَل َأنَاْ يوسفُ وهـذَا َأِخي قَد من اللّه علَينَـا            قَالُواْ َأِإنَّك لََأنتَ  وعندما عرفوه   
ِسِنينحالْم رَأج ِضيعالَ ي اللّه فَِإن ِبرِيصتَِّق ون يم ِإنَّه ) 90: يوسف(.  

 فهو قد أكد لهـم بأنـه هـو          َأنَاْ يوسفُ وهـذَا َأِخي   :  بقوله ولقد أجاب يوسف    
 وهم يعرفـون أخـاهم اآلخـر، ولعـل سـيدنا          وهـذَا َأِخي  الفائدة من قوله      فما يوسف
 يلفت نظرهم إلى أن األخوة الحقيقية هي أن ال يؤذي األخ أخاه كما فعلوا هـم فقـال         يوسف
ـذَا َأِخيهويعني أخي الحقيقي واهللا أعلم .  

، وبالنجاة وباإليمـان والتقـوى والملـك        الفراق بعد باالجتماع أي علَينَا اللّه من قَد وقوله
من يتَِّق وِيصِبر فَِإن اللّه الَ يِضيع َأجر         ِإنَّه :قائالً كالمه يوسف سيدنا ثم واصل  .)4(الدنيا والتمكين في 

ِسِنينحالْم )فهو )90: يوسف ،  وأن سببها  ،الحقيقي في النعمة التي أحاطت به      السبب لهم يوضح 

                                                        
  .4/2027سيد قطب، : في ظالل القرآن  )1(
  .281-280للشيخ السعدي، ص : ؛ وانظر تيسير الكريم الرحمن 9/255للقرطبي، : الجامع ألحكام القرآن  )2(
  .2/489البن كثير، : انظر تفسير القرآن العظيم  )3(
  .281للشيخ السعدي، ص : انظر تفسير الكريم الرحمن  )4(
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على اآلالم والمصائب وامتثال أوامر اهللا تعالى، فهذا كله من اإلحسان،            وصبره ة اهللا وتقواه  هو طاع 
ويجزيه حسب ما يفعل، فهو ال يضيع اإلحسان، بل يجـزي صـاحبه أحـسن     إنسان واهللا يعطي كل  
  .)1(الجزاء وأوفاه

تَاللّـِه   : وقد رد عليه إخوته معترفين بتفضيل اهللا له عليهم كما قال تعالى على لسانهم             
بالخَلق والخُلق والسعة والملك والتصرف والنبـوة     " أي أن اهللا فضلك علينا       لَقَد آثَرك اللّه علَينَا   

  .)2("والعلم والحلم والحكم والعقل

، )91:يوسف( وِإن كُنَّا لَخَاِطِئين  بقولهم    اعترفوا أيضاً بخطئهم وإساءتهم ليوسف     وقد
أي أنه تعمد الخطأ فهم قد اعترفـوا        :  أي أخطأ غير متعمد، وخاطئ       :ويوجد فرق بين مخطئ     

  . واإلساءة إليهبأنهم تعمدوا إيذاء سيدنا يوسف 

 الذي يحمل صفات النبوة وأخالق األنبياء بأن يرد عليهم          فما كان من سيدنا يوسف      
 أي ال تأنيـب     )92: يوسف  ( ومالَ تَثْريب علَيكُم الْي   : قائالً ما ذكره القرآن منه في قوله تعالى         

وال عتاب وال أعيد عليكم ما فعلتموه بي، ولكن اليوم يوم التسامح والتراحم والدعاء بالمغفرة من                
  .)3(اهللا عز وجل بأن يستر عليكم ويرحمكم فهو أرحم الراحمين

نهاية وهذا  : "وهذا من تمام اإلحسان والعفو عند المقدرة، يقول الشيخ السعدي رحمه اهللا             
  .)4("اإلحسان الذي ال يأتي إال من خواص

ِإنَّه ِمـن ِعباِدنَـا     :  وقد قال عنه اهللا تعالى       وهذا غير مستغرب من سيدنا يوسف       
خْلَِصينالْم ) 24: يوسف(.  

 من إخوته أن    يقول سيد قطب رحمه اهللا في تفسيره معلقاً على موقف سيدنا يوسف             
وينجح يوسف في االبتالء بالنعمة كما نجح من قبل فـي االبـتالء   شيمة الرجل الكريم، "ذلك من   

وما زاد اهللا عبداً بعفـو إال عـزاً، ومـا        : [ يقول   والرسول  . )5("بالشدة إنه كان من المحسنين    
  .)6(]تواضع أحد هللا إال رفعه اهللا

                                                        
  .2/65للصابوني، : ؛ وانظر صفوة التفاسير 281 ص للشيخ السعدي،: لكريم الرحمن انظر تفسير ا)1(
  .9/257للقرطبي، : ؛ والجامع ألحكام القرآن 2/489البن كثير، : تفسير القرآن العظيم  )2(
  .2/489البن كثير، : انظر تفسير القرآن العظيم  )3(
  .281للشيخ السعدي، ص : تيسير الكريم الرحمن  )4(
  .4/2027سيد قطب، : في ظالل القرآن  )5(
  ).2588(، كتاب البر والصلة، باب استحباب العفو والتواضع، حديث رقم 1002صحيح مسلم، ص  )6(
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   :بسيدنا يوسف  تأسي سيدنا محمد 
صفح والعفو والتواضع الجم يـذكرنا       تجاه إخوته بال   وهذا الموقف من سيدنا يوسف      

 عندما دخل مكة فاتحاً منتصراً، وقد أساء إليـه كفـار مكـة وعـذبوه                بسيرة الحبيب محمد    
وأصحابه أشد التعذيب في أوائل الدعوة اإلسالمية، ولكنه مع ذلك قابل إساءتهم بالعفو والـصفح               

لى علو قدره ورحمة قلبه ممـِثالً  واإلحسان، وكانت كلماته العظيمة كما هي نفسه العظيمة تدل ع         
ال إله إال اهللا وحده     : [في ذلك سماحة اإلسالم وعظمة الدين والعقيدة، فقال عليه الصالة والسالم            

ال شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم األحزاب وحده، أال كل مأثرة أو مال أو دم فهـو            
 ففيـه   – السوط والعصا    – وقتل شبه العمد     تحت قدمي هاتين، إال سدانة البيت وسقاية الحاج، أال        

الدية مغلظة، مائة من اإلبل أربعون في بطونها أوالدها، يا معشر قريش، إن اهللا قد أذهب عنكم                 
يـا َأيهـا    : نخوة الجاهلية وتعظمها باآلباء، الناس من آدم، وآدم من تراب، ثم تال هذه اآليـة                

ٍر وُأنثَى وجعلْنَاكُم شُعوبا وقَباِئَل ِلتَعارفُوا ِإن َأكْرمكُم ِعند اللَِّه َأتْقَـاكُم            النَّاس ِإنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَ    
خَِبير ِليمع اللَّه ِإن ) 1(])13: الحجرات(.  

 هذا الموقف في دعوة قومه إلى اإلسالم، ووضح لهم أن تقوى            لقد انتهز سيدنا محمد     
يـا  : "إلنسان وليس الحسب والنسب كما كانوا يعتقدون سابقاً، ثم سألهم قائالً            اهللا هي التي ترفع ا    

 وجوابهم هذا يـدل     )2("معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم، قالوا خيراً، أخ كريم وابن أٍخ كريم             
 فقد كانوا يلقبونه بالصادق األمين قبل أن يكـون       على الثقة الكبيرة بعظمة أخالق سيدنا محمد        

  يف به وهو نبي مرسل ؟؟نبياً فك

ال تثريـب   : "فإني أقول لكم كما قال يوسـف إلخوتـه          : "فأجابهم عليه الصالة والسالم     
  .)3("اذهبوا فأنتم الطلقاء" عليكم اليوم

  

  :يوم بٍر ووفاء 
رضي اهللا عنه في ذاك      مفتاح الكعبة إلى الصحابي عثمان بن طلحة          اهللا رسول دفع ولقد

  .)4(]ك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاءها: [اليوم قائالً له 

 جميعاً فما تقولون يا من سولت لكم        – عليهم الصالة والسالم     –هذه هي أخالق أنبياء اهللا      
، )4: القلم( وِإنَّك لَعلى خُلٍُق عِظيمٍ   :  وقد قال عنه رب العزة     حبيبنا محمد    أنفسكم باإلساءة إلى  

                                                        
  .455للمباركفوري، ص : الرحيق المختوم  )1(
  .456المصدر السابق، ص  )2(
  .456للمباركفوري، ص : الرحيق المختوم ) 3(
  .456المصدر نفسه، ص  )4(
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 فهو رحمة لجميع الخلق، وكذلك      )107: األنبياء( نَاك ِإلَّا رحمةً لِّلْعالَِمين   وما َأرسلْ : وقال تعالى   
  إال  فعندما اعترف أبناؤه بخطئهم، وطلبوا منه المسامحة فما كان منه          كان سيدنا يعقوب    

  .)98: يوسف(  الرِحيمسوفَ َأستَغِْفر لَكُم ربي ِإنَّه هو الْغَفُور: قال لهم ما ذكره القرآن عنه أن

   ولكنه وافق على االستغفار لهم حتى يغفـر اهللا          فلم يوبخهم، ولم يعاقبهم بل لم يعاتبهم        
 أن  عز وجـل   ألنه أفضل األوقات لالستغفار، وقد ذكر اهللا         )1( لهم، واختار لذلك وقت السحر     تعالى

 وِبالَْأسحاِر هم يـستَغِْفرون : ى المتقين والمحسنين من صفاتهم أنهم يستغفرون باألسحار قال تعال      
  .)18: الذاريات (

ال تخلو من إشارة إلى قلب إنـساني        : "أنها  " سوف"ويعلق سيد قطب رحمه اهللا على كلمة        
 مع أنه نبي مرسل إال أنه يبقى بشراً يحمل فـي   وهذا شيء طبيعي ألن سيدنا يعقوب      )2("مكلوم

ة، وهذه أمور فطرية، بأن يحزن اإلنسان من فعل مـشين يفعلـه             طيات قلبه مشاعر األبوة الصادق    
  .أبناؤه، وإن كان يحب لهم الخير والصالح في الوقت نفسه

  

  : لوالديه إحسان سيدنا يوسف 
  : محسناً لوالديه من خالل وقد كان يوسف 

أي ضمهما  " ،)99: يوسف(  َأبويهِ فَلَما دخَلُواْ علَى يوسفَ آوى ِإلَيهِ     : قال تعالى : إيوائهم إليه : أوالً
  .)3("إليه، واختصهما بقربه، وأبدى لهما من البر واإلحسان والتبجيل واإلعظام شيئاً عظيماً

ورفَـع َأبويـِه علَـى    : قـال تعـالى    : رفعهم على سرير الملك الذي كان يجلس عليه         : ثانياً  
الرحمة والبر بهمـا، فلـم ينْـِسه الملـك          وهذا منتهى التواضع و    )100: يوسف  ( الْعرِش

 أن ولم ينس سيدنا يوسـف   . والرفعة والتمكين في األرض من بر والديه واحترامهما       
يذكِّر والداه برؤياه وهو طفل صغير وأنها قد تحققت بفضل اهللا تعالى بعد سـنين عديـدة،          

  .)100: يوسف( قَبُل قَد جعلَها ربي حقاوقَاَل يا َأبِت هـذَا تَْأِويُل رْؤياي ِمن : قال تعالى
  

  :االعتراف بنعم اهللا 
 فضل اهللا عليه ومنته وإحسانه بأن أخرجه من السجن وجاء            كذلك ذَكَر سيدنا يوسف   

دِو ِمـن   وقَد َأحسن بي ِإذْ َأخْرجِني ِمن السجِن وجاء ِبكُم من الْب          : بأهله من البادية، قال تعالى      
  .)100: يوسف( هو الْعِليم الْحِكيم ِإنَّه يشَاء لِّما لَِطيفٌ ربي ِإن ِإخْوِتي وبين بيِني الشَّيطَان نَّزغَ َأن بعِد

                                                        
؛ وانظر  9/262للقرطبي،  : ؛ وانظر الجامع ألحكام القرآن      2/490البن كثير،   : انظر تفسير القرآن العظيم      )1(

  .2/68للصابوني، : ؛ وانظر صفوة التفاسير 281للشيخ السعدي، ص : تيسير الكريم الرحمن 
  .4/2028سيد قطب، : في ظالل القرآن  )2(
  .281 ص للشيخ السعدي،: تيسير الكريم الرحمن  )3(
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حيث ذكر حاله في  وهذا من لطفه، وحسن خطابه  : " رحمه اهللا    )1(يقول الشيخ السعدي  
ب لتمام عفوه عن إخوته، وأنه ال يذكر ذلك الذنب، وأن إتيانكم مـن            السجن، ولم يذكر حاله في الج     

  .البادية من إحسان اهللا

جعـل  " أحسن بي : "بل قال   " أحسن بكم : "جاء بكم من الجوع والنصب، وال قال        : فلم يقل   
اإلحسان عائداً إليه، فتبارك من يختص برحمته من يشاء من عباده، ويهب لهم من لدنه رحمة، إنه                 

  ".و الوهابه

 وجاء ِبكُم من الْبـدوِ    :  في قوله تعالى     ويقول الصابوني معلقاً على قول يوسف       
ذكّرهم بنعمة اهللا على آل يعقوب، حيث نقلهم من البادية إلى الحـضر واجتمـع    "أن يوسف  

  .)2("شمل األسرة في مصر

يذكِّر من حوله بذلك، ليكون     وهذا هو حال المؤمن دائماً في السراء يذكر نعمة اهللا عليه و           
 وقَِليٌل من ِعباِدي الـشَّكُور    : قال تعالى   . ذلك أدعى لشكر النعمة والصفح واإلحسان من قبله       

 السبب في إساءة إخوته إليه هو الشيطان فقال ما ذكـره            وقد جعل سيدنا يوسف     . )13: سبأ  (
  .)100: يوسف ( بيِني وبين ِإخْوِتيِمن بعِد َأن نَّزغَ الشَّيطَان اهللا عز وجل 

فلم يقل نزغ الشيطان إخوتي، بل كأن الـذنب والجهـل           : "يقول الشيخ السعدي رحمه اهللا      
  .)3("صدر من الطرفين، فالحمد هللا الذي أخزى الشيطان ودحره، وجمعنا بعد تلك الفرقة الشاقة

إخوته وأبويه قائالً ما ذكره      التذكير بلطف اهللا ورحمته به وب      ويواصل سيدنا يوسف    
إذا أراد أمـراً   "، أي إنـه     )100: يوسف  ( ِإن ربي لَِطيفٌ لِّما يشَاء    : القرآن الكريم على لسانه     

  .)4("قيض له أسباباً وقدره ويسره

يوصل بره وإحسانه إلى العبد من حيث ال يشعر، ويوصله إلـى المنزلـة              "وأنه سبحانه   
  . أي أن المحنة عند المؤمن التقي المحسن تتحول إلى منحة ربانية)5("االرفيعة من أمور يكرهه

                                                        
  .281تيسير الكريم الرحمن، ص  )1(
  .2/68للصابوني، : صفوة التفاسير  )2(
  .281للشيخ السعدي، ص : تيسير الكريم الرحمن  )3(
  .2/291البن كثير، : تفسير القرآن العظيم  )4(
  .281للشيخ السعدي، ص : تيسير الكريم الرحمن  )5(
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الذي يعلم مصالح عباده وظواهر األمـور وبواطنهـا         " العليم"فمن صفاته تعالى أنه هو      
، وكـذلك مـن     )7: طـه   ( فَِإنَّه يعلَم السر وَأخْفَى   : ، قال تعالى    )1(وأسرار العباد، وما يخفون   

  .)2("في أقواله وأفعاله وقضائه وقدره وما يختاره ويريده" "الحكيم"أنه صفاته سبحانه 

 أنـه  )100: يوسف( ِإنَّه هو الْعِليم الْحِكيم:  الذي ذكره اهللا تعالىوفي قول يوسف  
 رؤياه في بداية     عندما قص عليه سيدنا يوسف       هو نفس التعبير الذي قاله سيدنا يعقوب        

 وهذا من تمام التوافق فـي       )6: يوسف  ( ِإن ربك عِليم حِكيم   : ا قاله تعالى    القصة عندما قال م   
  .)3(البدء والختام

  
  :الدعاء بحسن الخاتمة 

 بأن يتم اهللا عليه نعمه الجليلة عليه بأن يحِسن خاتمته علـى             وقد دعا سيدنا يوسف     
  .دين التوحيد وأن يثبته على ذلك حتى يلحق بالصالحين

َأنتَ وِليي ِفـي الـدنُيا واآلِخـرِة     :  ابن القيم معلقاً على دعاء سيدنا يوسف         يقول
   اِلِحينَألِْحقِْني ِبالصا وِلمسفَِّني متَو )الـدعوة اإلقـرار بالتوحيـد       هـذه  جمعـت  ")101: يوسف

سالم مـن أجـّل     واالستسالم للرب واالفتقار إليه من مواالة غيره سبحانه، وكون الوفاة على اإل           
  .)4("غايات العبد، وأن ذلك بيد اهللا ، ال بيد العبد، واالعتراف بالمعاد وطلب مرافقة السعداء

  
  :عظيم في صبره وإحسانه 

 قد أحسن طوال حياته، فقد أحسن الصبر علـى الـبالء،            وبذلك نجد أن سيدنا يوسف      
عو من فيه إلى التوحيد والـصبر    والصبر على فتنة النساء، والصبر في الضيق والسجن فقد كان يد          

على نعمة الرخاء بعد الشدة، وأحسن إلى كل من تعامل معه وإلى شعب مصر بأكمله عندما حماهم                 
كذلك أحسن فـي    . من الجوع، وأحسن إلى إخوته بالعفو عنهم، وإلى والديه بتوقيره واحترامه لهما           

إلسالم والعقيـدة الـصحيحة واللحـوق    عبادته هللا تعالى عندما طلب من اهللا أن تكون خاتمته على ا  
 أعظم المثل في البر واإلحسان والتقوى والصبر فجدير بكل داعية           بالصالحين، وقد ضرب لنا     

 ويتخذه قدوة ومثالً أعلى في حياته ليتحقق له ما تحقـق لـسيدنا            أن يلحق بركب سيدنا يوسف      
  . من نصر وعز وتمكين ورضاً من رب العالمينيوسف 

                                                        
  .281للشيخ السعدي، ص : ؛ وانظر تيسير الكريم الرحمن 2/291البن كثير، : انظر تفسير القرآن العظيم  )1(
  .2/291البن كثير، : تفسير القرآن العظيم  )2(
  .4/2029سيد قطب، ص : في ظالل القرآن  )3(
  .225البن قيم الجوزية، ص : الفوائد  )4(
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  :جزاء اإلحسان : ثالث المطلب ال
لقد أعد اهللا للمؤمنين أفضل الجزاء، وخص أولياءه الصالحين المحسنين ما لم يخـص بـه             

، فأحسنوا فـي عبـادتهم للخـالق،       تعالىغيرهم، ألنهم بذلوا جهدهم وأوقاتهم في سبيل إرضاء اهللا          
  .دنيا واآلخرةوأحسنوا في تعاملهم مع المخلوق، فاستحقوا بذلك أحسن الجزاء وأعظمه في ال

  :الجزاء في الدنيا : أوالً 
قـال  : كما آتى سيدنا يوسف وموسى عليهما الـسالم       : إن اهللا يؤتي المحسنين الحكم والعلم        - 1

أنـه  أي   )22: يوسف( ولَما بلَغَ َأشُده آتَينَاه حكْما وِعلْما وكَذَِلك نَجِزي الْمحِسِنين        : تعالى  
 شاباً مكتمل الشباب، قوي البنية، راشد العقل، أعطاه اهللا الحكمـة            وسف  لما أصبح سيدنا ي   

  .)1(والفقه في الدين، وهكذا يجزي اهللا المحسنين في أعمالهم، المستقيمين في سلوكهم وسيرتهم
ولَما بلَغَ َأشُـده  :  الحكم والعلم أيضاً كما جاء في قوله تعالى    ولقد أوتي سيدنا موسى     

تَواسوِسِنينحِزي الْمنَج كَذَِلكا وِعلْما وكْمح نَاهى آتَي ) 14: القصص(.  
في عبادة اهللا، المحسنين "أي  "المحسنين نجزي وكذلك: "يةيقول الشيخ السعدي في تفسيره لهذه اآل

 .)")2 لخلق اهللا، يعطيهم علماً وحكماً بحسب إحسانهم، ودل هذا على كمال إحسان موسى

كَذَِلك سخَّرها لَكُم ِلتُكَبروا اللَّه علَى ما هـداكُم وبـشِِّر           : قال تعالى   : ى لهم من اهللا     البشر -2
ِسِنينحالْم )  بسعادة الدنيا واآلخرة، وسيحسن    "، والبشرى من اهللا للمحسنين تكون       )37: الحج

 .)3("اهللا إليهم، كما أحسنوا في عبادته ولعباده

  : ه البشارة والسبب في هذ
ألنهم عبدوا اهللا كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا وصلوا لهذه الدرجة فإنهم يعبدوه معتقدين                -أ 

  .إطالعه عليهم، ورؤيته سبحانه لهم
أنهم أحسنوا بجميع أنواع اإلحسان من نفع بمال أو علم، أو جاه، أو نصيحة، أو أمـر                   -ب  

 .)4(بمعروف أو نهي عن منكر

وكَذَِلك مكَّنِّا ِليوسفَ ِفي اَألرِض يتَبوُأ ِمنْهـا حيـثُ   : ال تعالى ق: التمكين لهم في األرض     -3
        ِسِنينحالْم رَأج الَ نُِضيعن نَّشَاء وِتنَا ممحِبر شَاء نُِصيبي )  فاهللا عـز وجـل    )56: يوسف ،

ى صار الملـك   تمكيناً عجيباً فجعل له مكانة وقدرة ونفوذاً ألمره ونهيه حت مكن ليوسف   

                                                        
  .5/123محمد الصابوني، : انظر قبس من نور القرآن الكريم  )1(
  .444للشيخ السعدي، ص : رحمن تيسير الكريم ال )2(
  .385المصدر السابق، ص  )3(
  .385للشيخ السعدي، ص : انظر تيسير الكريم الرحمن  )4(
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يصدر عن رأيه، وصار الناس يعملون على أمره ونهيه كذلك، وقد أصـبح يتـصرف فـي          
 .)1(األرض التي بيد سلطان مصر كما يتصرف الرجل في منزله

 سـلَام علَـى     *وتَركْنَا علَيِه ِفي الْآِخِرين     : قال تعالى   : جعل اهللا الِذكر الحسن للمحسنين       -4
كْنَا وتَر: ، وقال تعالى)80-78: الـصافات  (  ِإنَّا كَذَِلك نَجِزي الْمحِسِنين*ين نُوٍح ِفي الْعالَمِ  

  ِه ِفي الْآِخِرينلَيع*   اِهيمرلَى ِإبع لَامس *    ـِسِنينحِزي الْمنَج كَذَِلك  ) 110-108: الـصافات( ،
 ِإنَّا كَـذَِلك نَجـِزي      * سلَام علَى موسى وهارون      *وتَركْنَا علَيِهما ِفي الْآِخِرين     : وقال تعالى 
ِسِنينحالْم )  وقال تعالى    )121-119: الصافات ، :     ِه ِفي الْآِخِرينلَيكْنَا عتَرلَـى    *وع لَامس 
  اِسينِإْل ي*ِسِنينحِزي الْمنَج ِإنَّا كَذَِلك  )  يل والثناء ، وبقاء الذكر الجم)131-129: الـصافات

، ولقد أبقى اهللا عز وجل الِذكر الجميل والثنـاء          )2(الحسن بمثابة التسليم عليه في جميع األمم      
 . فكان مثاالً وقدوة للشباب بعفته وتقواه وطهارتهالحسن لسيدنا يوسف 

 عندما استجاب لربه لما أمره      كما جاء في حق سيدنا إبراهيم       : تفريج كربات المحسنين     -5
 قَد صدقْتَ الرْؤيا ِإنَّا كَذَِلك      *ونَادينَاه َأن يا ِإبراِهيم     : ، قال تعالى    إسماعيل  بذبح ابنه   
 وتَركْنَـا علَيـِه ِفـي       * وفَدينَاه ِبِذبٍح عِظيٍم     *ذَا لَهو الْبلَاء الْمِبين    ِإن ه  *محِسِنيننَجِزي الْ 
 لَى *الْآِخِرينع لَامس  اِهيمرِإب*ِسِنينحِزي الْمنَج كَذَِلك  )110-104: الصافات(. 

 لربه فهو خليل الرحمن، وقـد       فاهللا عز وجل أراد أن يختبر كمال محبة سيدنا إبراهيم           
والخلة أعلى أنواع المحبـة وهـو منـصب ال يقبـل            " حباً شديداً    أحب ابنه إسماعيل    

القلب متعلقة بالمحبوب، فلما تعلقـت شـعبة مـن    المشاركة ويقتضي أن تكون جميع أجزاء       
شعب قلبه بابنه إسماعيل، أراد اهللا تعالى أن يصفي وده، ويختبر خلقه فأمره أن يـذبح مـن              
زاحم حبه حب ربه، فلما قدم حب اهللا وآثره على هواه، وعزم على ذبحـه، وزال مـا فـي      

  .)3("القلب المزاِحم، بقي الذبح ال فائدة فيه
 من الذبح فظل قرة عين أبيه، وهكذا يصرف اهللا السوء           هللا سيدنا إسماعيل    وبهذا نجى ا  

عن المحسنين، ويفرج عنهم الكرب والشدائد فيجعل لهم من كل أمر فرجاً ومخرجـاً، قـال                
 .)4()2: الطالق ( ومن يتَِّق اللَّه يجعل لَّه مخْرجا: تعالى 

                                                        
  .3/35للشوكاني، : انظر فتح القدير  )1(
  .4/12البن كثير، : انظر تفسير القرآن العظيم  )2(
  .515للشيخ السعدي، ص : تيسير الكريم الرحمن  )3(
  .4/16البن كثير، : قرآن العظيم انظر تفسير ال )4(
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قُْل يا ِعباِد الَِّذين آمنُوا اتَّقُوا ربكُم ِللَّـِذين         :  تعالى   قال: إن المحسنين لهم حسنة في الدنيا        - 6
 َأحسنُوا ِفي هِذِه الدنْيا حسنَةٌ وَأرض اللَِّه واِسعةٌ ِإنَّما يوفَّى الصاِبرون َأجرهم ِبغَيِر ِحسابٍ          

تقوى واإلحسان والـصبر؛ وقـال بـأن        في هذه اآليات جمع اهللا بين اإليمان وال       . )10: الزمر  (
 .)1(للمحسنين في هذه الدنيا حسنة والحسنة هي الرزق الواسع والنفس المطمئنة والقلب المنشرح

، )97: النحل  ( من ذَكٍَر َأو ُأنثَى وهو مْؤِمن فَلَنُحِيينَّه حياةً طَيبةً         صاِلحا عِمَل من :قال تعالى 
إن اهللا ال يظلم مؤمناً حسنة، يعطى بهـا فـي الـدنيا ويجـزى بهـا فـي        : [قال رسول اهللا  

وأما المؤمن فإن اهللا يدخر له حـسناته        : [، وفي حديث آخر قال عليه الصالة والسالم         )2(]اآلخرة
 .)3(]في اآلخرة ويعقبه رزقاً في الدنيا على طاعته

ـ           : م وأبقـى، قـال تعـالى        هذا جزاء المحسنين في الدنيا ولكن أجرهم في اآلخرة أعظ
تَّقُونكَانُواْ ينُواْ وآم لِّلَِّذين رِة خَياآلِخر رلََأجو ) 57: يوسف(.  
  

  :جزاء المحسنين في اآلخرة : ثانياً 
بلَى من َأسلَم وجهه ِللِّه وهو محِسن فَلَـه         : قال تعالى   : أنهم آمنون من الخوف والحزن       -1

، فالمحسنون ال يخافون يوم     )112: البقرة  ( د ربِه والَ خَوفٌ علَيِهم والَ هم يحزنُون       َأجره ِعن 
  .)4(القيامة، وال يحزنون عند الموت

فاهللا عز وجل جعل الجزاء من جنس العمل، فاإلحسان فـي           : أن اإلحسان جزاؤه اإلحسان      -2
وِلمن خَافَ مقَـام ربـِه      : قال تعالى   . خرةالدنيا يقابله اإلحسان في الجزاء والثواب في اآل       

 ِفيِهما عينَاِن   * فَِبَأي آلَاء ربكُما تُكَذِّباِن      * ذَواتَا َأفْنَاٍن    * فَِبَأي آلَاء ربكُما تُكَذِّباِن      *جنَّتَاِن  
 فَِبـَأي آلَـاء ربكُمـا       *لِّ فَاِكهٍة زوجاِن     ِفيِهما ِمن كُ   * فَِبَأي آلَاء ربكُما تُكَذِّباِن      *تَجِرياِن  
مـا   فَِبَأي آلَـاء ربكُ * متَِّكِئين علَى فُرٍش بطَاِئنُها ِمن ِإستَبرٍق وجنَى الْجنَّتَيِن داٍن *تُكَذِّباِن  
 * آلَاء ربكُما تُكَذِّبانِ    فَِبَأي *لَهم ولَا جان   ِإنس قَب   ِفيِهن قَاِصراتُ الطَّرِف لَم يطِْمثْهن     *تُكَذِّباِن

    انجرالْماقُوتُ والْي ناِن      *كََأنَّها تُكَذِّبكُمبآلَاء ر فَِبَأي *      انـساِن ِإال اِإلحساء اِإلحزْل جه  
 .)60-46: الرحمن (

                                                        
  .526للشيخ السعدي، ص : انظر تيسير الكريم الرحمن  )1(
، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا واآلخرة،             1081صحيح مسلم، ص     )2(

  ).2808(حديث 
ء المؤمن بحسناته في الدنيا واآلخرة،      ، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب جزا       1081صحيح مسلم، ص     )3(

  .الحديث بدون رقم
  .611للسعدي، ص : انظر تيسير الكريم الرحمن  )4(
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 يـدل علـى أن      )60: الـرحمن   ( ال اِإلحسان هْل جزاء اِإلحساِن إِ   : والتعقيب بقوله تعالى    
  .)1(وصف الجنتين والنعيم الذي يحويهما، كله أعد للمحسنين من عباد اهللا

  :فيكون اإلحسان ألهل اإلحسان ما يلي 
 الطاعات، والجنتان كل    مجنة جزاء على ترك المعاصي واألخرى لفعله      : ن لهم جنتين    إ  -أ 

لبنيان، وفيهما األشـجار الكثيـرة، ذوات الغـصون    ما فيها من ذهب، اآلنية والحلي، وا   
كما أن فيهمـا    تجريان  الناعمة التي تحمل الثمار اليانعة اللذيذة، وفي تلك الجنتين عينان           
  .)2(فواكه كثيرة من جميع األصناف، ولكل صنف لذة ولون خاص به

 هللا تعـالى  فهم يتكئون على فرشهم، وهذه الفرش جعلها ا       : الجنة في فرش لهم المحسنين نإ  -ب  
لهم من الديباج الغليظ أو الديباج المزين بالذهب، وفي ذلك تنبيه على شرف الظهـارة         

 .)3(بشرف البطانة وهو من التنبيه باألدنى على األعلى

وهي تكون قريبة مـنهم متـى أرادوهـا         : الثمار التي يتلذذ بها المحسنون ويأكلونها         -ج 
 .قاعدين أو مضطجعينتناولوها على أي صفة سواء كانوا قائمين أو 

وهن اللواتي قصرن طرفهن على أزواجهـن       : إن زوجاتهم قاصرات الطرف عليهم        -د 
من شدة عفتهن وحسنهن وجمالهن، وكمال محبتهن لهم، فهن ال يرين شيئاً أحسن من              
وجوه أزواجهن، ولم يطأهن قبل أزواجهن أحد من اإلنس أو الجن، فهن عرب أبكار،              

سن التبعل والمالحة والدالل، وهـن مـن شـدة جمـالهن            متحببات إلى أزواجهن بح   
 .)4(كالياقوت في الصفاء، والمرجان في البياض

إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتـي             : [قال رسول اهللا    
تليها على أضوأ كوكب دري في السماء، لكل مسلم منهم زوجتان اثنتان، يـرى مـخ              

 .)5(]م وما في الجنة أعزبسوقهما من وراء اللح

. )31: النجم( ويجِزي الَِّذين َأحسنُوا ِبالْحسنَى   : لقوله تعالى : الحسنى وزيادة    لهم المحسنون -3
عبادة اهللا، وأحسنوا إلى خلقه بأنواع المنافع، فإن جزاءهم الحال الحسنة            أي الذين أحسنوا في   

                                                        
  .1/155البن كثير، : انظر تفسير القرآن العظيم  )1(
  .611للشيخ السعدي، ص : انظر تيسير الكريم الرحمن  )2(
  .4/277البن كثير، : انظر تفسير القرآن العظيم  )3(
  .611للشيخ السعدي، ص : ؛ وانظر تيسير الكريم الرحمن278-4/277البن كثير، : ر تفسير القرآن العظيمانظ) 4(
، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر              1089صحيح مسلم، ص     )5(

  ).2834(وصفاتهم وأزواجه، حديث رقم 
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: ، ولقوله تعـالى  )1(لفوز بالجنة وما فيها من نعيم   في الدنيا واآلخرة، كما أن لهم رضا اهللا وا        
              منَِّة هالْج ابحَأص لَـِئكالَ ِذلَّةٌ ُأوو قَتَر مهوهجقُ وهرالَ يةٌ وادِزينَى وسنُواْ الْحسَأح لِّلَِّذين

ونا خَاِلدِفيه ) 26: يونس(. 

يمان باهللا والعمل الصالح جزاؤهم فـي الـدار         فالمحسنون الذين أحسنوا العمل في الدنيا باإل      
اآلخرة أن اهللا يضاعف أعمالهم الحسنة بعشر أضعافها إلى سبعمائة ضعف وباإلضافة إلـى              
ما يعطيهم ربهم في الجنان من القصور والحور العين والرضا عنهم وتكون الزيـادة علـى                

ل اهللا وكرمـه ومنتـه      ذلك هي أفضل شيء، وهو النظر إلى وجه اهللا الكريم، وهي من فض            
 ألنه مهما عمل المؤمن فإن رؤية وجـه اهللا    )2(ورحمته بالمحسنين ولم يحصلوا عليها بعملهم     

  .ال يكافئها أي عمل
، فقـد نـضرت     )23-22: القيامـة   (  ِإلَى ربها نَاِظرةٌ   *وجوه يومِئٍذ نَّاِضرةٌ    : قال تعالى   

  . المقيم بفضل نظرها إلى خالقهافأصبحت ذات حسن وبهاء ألنها في النعيم
النظـر لوجـه اهللا      هـو  والمزيـد  ،)35: ق  ( لَهم ما يشَاُؤون ِفيها ولَدينَا مِزيد     : تعالىوقال  
  .)3(الكريم

، )44-43: األحـزاب  (  تَِحيتُهم يوم يلْقَونَه سـلَام *وكَان ِبالْمْؤِمِنين رِحيما   : وقال تعالى   
  .)4(د أجمع أهل اللغة على أن اللقاء هنا ال يكون إال معاينة ونظراً باألبصارفق

إذا :  قـال  عن النبـي  [ومن األحاديث الدالة على رؤية المؤمنين المحسنين ربهم ما ورد  
ألـم  : تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون     : يقول اهللا تبارك وتعالى     : دخل أهل الجنة الجنة، قال      

فيكشف الحجاب فما أعطوا شـيئاً      : لم تدخلنا الجنة، وتنجنا من النار؟ قال        تبيض وجوهنا؟ أ  
  .)5(]أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل

جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب وما فيهما، ومـا              : [وقال رسول اهللا    
  .)6(]دنبين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إال رداء الكبر على وجهه في جنة ع

                                                        
  .603 السعدي، ص للشيخ: انظر تيسير الكريم الرحمن  )1(
  .2/414البن كثير، : انظر تفسير القرآن العظيم  )2(
البن قيم الجوزيـة، ص     : ؛ وانظر حادي األرواح إلى بالد األفراح        190انظر شرح العقيدة الطحاوية، ص       )3(

  .م، دون رقم طبعة2004-هـ1425، دار الحديث، القاهرة، 254-282
  .289البن قيم الجوزية، ص : ح انظر حادي األرواح إلى بالد األفرا )4(
، كتاب اإليمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في اآلخرة ربهم سبحانه وتعالى، حـديث              87صحيح مسلم، ص     )5(

  ).181(رقم 
  ).4878(، حديث رقم "ومن دونهما جنتان"، كتاب التفسير، باب 3/999صحيح البخاري،  )6(



 -167-

 رؤية اهللا تعالى، وقولهم )4( واإلمامية)3( ومن تبعهم من الخوارج)2( والجهمية)1(المعتزلة أنكر وقد
باطل مردود باألدلة التي ذُكرت سابقاً، وقد قال بثبوت الرؤية الـصحابة والتـابعون، وأئمـة                

 .)5(سنة والجماعةالمعروفون وأهل الحديث، وسائر طوائف أهل الكالم المنسوبون إلى ال اإلسالم

والَ يرهقُ وجوههم قَتَر والَ ِذلَّةٌ ُأولَـِئك       : قال تعالى   : أنهم ال يرهق وجوههم قتر وال ذلة         -4
    ونا خَاِلدِفيه منَِّة هالْج ابحَأص )  فالمحسنون ال يعلـو وجـوههم الغبـار أو         . )26: يونس

ت المحشر يغشى وجوههم الهوان والصغار،      السواد من أثر الحزن والضيق، وال في عرضا       
فَوقَـاهم  : فال يحصل لهم اإلهانة باطناً وال ظاهراً بل يقيهم اهللا شر ذلك اليوم، قال تعالى                

                                                        
األموي وازدهرت في العصر العباسي، اعتمـدت علـى العقـل    فرقة إسالمية نشأت في العصر  : المعتزلة   )1(

المجرد في فهم العقيدة اإلسالمية، حيث تأثرت بالفلسفة المستوردة مما أدى إلى انحرافها عن عقيدة أهل السنة                 
انظـر  . (والجماعة، ولها عدة أسماء، المعتزلة والقدرية والعدلية، وأهل العدل والتوحيد والمقتصدة والوعيدية           

  ).1/64وسوعة الميسرة، الم
وهي إحدى الفرق الكالمية التي تنتسب إلى اإلسالم، قامت على البدع الكالمية المخالفـة لعقيـدة              : الجهمية   )2(

أهل السنة والجماعة وقد تأثرت بعقائد وآراء اليهود والمشركين والفالسفة، وأول من قال بهـا الجهـم بـن                   
جهمية عقيدة فاسدة وذلك إلنكارها جميع أسماء اهللا تعالى، وقـولهم           صفوان في بلدة ترفد بخراسان، وعقيدة ال      

بأن القرآن مخلوق ونفيهم لعذاب القبر والصراط والميزان ورؤية اهللا تعالى، وغيره من األمور التي تخـالف                 
  ).2/1040انظر الموسوعة الميسرة، . (فيها أهل السنة والجماعة

كل من خرج على اإلمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعـة يـسمى              "عرفهم الشهرستاني بقوله  ) : الخوارج( )3(
". خارجياً، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على األئمة الراشدين أو غيرهم من التـابعين لهـم بإحـسان                  

وهي من أوائل الفرق التي ظهرت في اإلسالم حيث انقسمت إلى ما يتجـاوز              . 2/1052الموسوعة الميسرة،   
 ولكن أكبرها هي المحكمة األولى واألزارقة والنجدات، والثعالبـة، والعجـاردة، واألباضـية،              العشرين فرقة 

وال يوجد في زماننا الحالي سوى فرقة األباضية والمنتـشرة فـي            . والصفرية، وهم يكفرون مرتكب الكبيرة    
  ).1054-2/1053انظر الموسوعة الميسرة، . (سلطنة عمان وجنوب ليبيا وبالد المغرب العربي وزنجبار

سموا بذلك ألنهم يؤمنون بأن اإلمامة ركن من أركان اإليمان، وال يصح إيمان المـرء إال إذا آمـن                   : اإلمامية   )4(
باإلمامة، واعتبروا أن اإلمام هو علي رضي اهللا عنه، نص الرسول صلى اهللا عليه وسلم على إمامته بالذات فعين                  

ده من فاطمة رضي اهللا عنها، إذ ال يجوز للرسول أن يمـوت ويتـرك               إماماً بوصية وأن األئمة من بعده هم أوال       
أبـي الحـسن    : انظر مقاالت اإلسالميين    . (األمة من بعده دون إمام، ولذلك أوصى بالخالفة لعلي رضي اهللا عنه           

لإلمـام محمـد أبـو    : ؛ تاريخ المذاهب اإلسالمية 423لإليجي، ص : ؛ المواقف في علم الكالم     1/89األشعري،  
  ).11صابر طعيمة، ص . د: ؛ دراسات في الفرق 48رة، ص زه

، تحقيق مصطفى عطا، منشورات محمد بيـضون، دار  2/525البن تيمية، : انظر كتاب األسماء والصفات    )5(
  .189م؛ وانظر شرح العقيدة الطحاوية، ص 1998-هـ1418الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 
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، أي يجعل لهـم النـضرة فـي         )11: اإلنسان  ( اللَّه شَر ذَِلك الْيوِم ولَقَّاهم نَضرةً وسرورا      
  .)1(وجوههم والسرور في قلوبهم

  :جزاء اإلحسان في الدنيا واآلخرة معاً : ثالثاً 
 .)195: البقرة ( وَأحِسنُواْ ِإن اللّه يِحب الْمحِسِنين: قال تعالى : حب اهللا تعالى للمحسنين  -1

هو رضاه عنهم وإكرامه وإعزازه وتعظيمه لهم، وإرادة الخيـر لهـم            : وحب اهللا للمحسنين    
  .)2(هذا هو منتهى سعادتهموالحكم لهم بالجنة و

 والَِّذين جاهدوا ِفينَا لَنَهِدينَّهم سبلَنَا وِإن اللَّه لَمع الْمحِسِنين        : معية اهللا تعالى للمحسنين      -2
 .)69: العنكبوت (

داء يهديهم اهللا لما ال يعلمون، أو الذين هاجروا في سبيل اهللا وجاهدوا أع         يعلمون بما يعملون الذين
اهللا، وبذلوا أقصى جهدهم لطاعته ورضاه، فإن اهللا يبصرهم بالطرق الموصلة إليـه سـبحانه               

  . )3(وذلك بسبب إحسانهم
بالعون والنصر والهداية، دل هذا على أن أحرى الناس بموافقة          "تكون  : ومعية اهللا للمحسنين    

 .)4("له أسباب الهدايةالصواب، أهل الجهاد وعلى من أحسن فيما أمره به، أعانه اهللا، ويسر 

إن اهللا تعالى يختص برحمته من يشاء من عباده، والمحـسنون           : رحمة اهللا تعالى للمحسنين      -3
والَ تُفِْسدواْ ِفـي اَألرِض بعـد ِإصـالَِحها         : من الذين شملتهم رحمة اهللا تعالى، قال تعالى         

 .)56: األعراف ( ب من الْمحِسِنينوادعوه خَوفًا وطَمعا ِإن رحمتَ اللِّه قَِري
 عن اإلفساد في األرض بالشرك والمعاصي بعد أن كانت صـالحة بإرسـال         عز وجل نهى اهللا   

  .)5(الرسل والطاعات حيث إن الطاعات تصلح بها األخالق واألرزاق وأعمال الدنيا واآلخرة
ا عنده سبحانه من عقاب وطمعـاً       وأمر اهللا تعالى بالدعاء والتضرع له والتذلل لديه خوفاً مم         

  .)6(في مغفرته وثوابه
إن رحمته مرصدة للمحسنين الذين يتبعون أوامـره،      : "وقرب رحمة اهللا من المحسنين تعني       

 ورحمِتي وِسعتْ كُلَّ شَيٍء فَسَأكْتُبها ِللَّـِذين يتَّقُـون      : ويتركون زواجره كما قال تعالى      
ل قريب ولم يقل قريبة ألنه ضمن الرحمة معنـى الثـواب، أو ألنهـا               ، وقا )156: األعراف  (

                                                        
  .3/1779سيد قطب، : ؛ وانظر في ظالل القرآن 415-2/414البن كثير، :  العظيم انظر تفسير القرآن )1(
  .324رياض قاسم، ص ) : رسالة ماجستير(انظر اإلحسان في القرآن الكريم والسنة المطهرة  )2(
  .462للسعدي، ص : ؛ وانظر تيسير الكريم الرحمن 3/422البن كثير، : انظر تفسير القرآن العظيم  )3(
  .462للشيخ السعدي، ص : ير الكريم الرحمن تيس )4(
  .191للشيخ السعدي، ص : ؛ وانظر تيسير الكريم الرحمن 1/451للصابوني، : انظر صفوة التفاسير  )5(
  .2/222البن كثير، : انظر تفسير القرآن العظيم  )6(



 -169-

وإن اهللا أرحم من الوالدة علـى ولـدها،         . )1("مضافة إلى اهللا فلهذا قال قريب من المحسنين       
إحساناً كان أقرب إلى رحمة ربه، وكان ربه قريباً منه برحمته وفـي       أكثر وكلما كان المؤمن  

 .)2(هذا حث كبير على اإلحسان

هذا يتبين أن اإلحسان شمل كل أنواع الخير، وله من عظيم الجزاء ما ال يعلمه إال اهللا                 وب
عز وجل، ومن هذا الجزاء جزاء في الدنيا ليطمئن قلب المحسن ويزيد في إحسانه، وجزاء فـي                 
اآلخرة قد ذكره اهللا في كتابه العزيز وسنة رسوله عليه الصالة والسالم لكي يشتاق المحسن لـه،        

ما يكون في الدنيا واآلخرة كحب اهللا للمحسن ومعيته وقرب رحمته، فما أعظمه من جزاء               ومنه  
  .لمن وفقه اهللا للعمل لما يحب ويرضى

                                                        
  .2/222 البن كثير،: انظر تفسير القرآن العظيم )1(
  .191للشيخ السعدي، ص  : انظر تيسير الكريم الرحمن )2(
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  الثالثالفصل 
  تحقيق النصر والتمكين لألمة اإلسالمية دور العقيدة في 

  في ضوء سورة يوسف 
  

  :مبحثين ويشتمل على 
  .تحقيق النصري دور العقيدة ف: المبحث األول 
  .التمكين لألمة اإلسالميةدور العقيدة في : المبحث الثاني
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  المبحث األول
  تحقيق النصردور العقيدة في 

  
  .النصر من اهللا وحده: المطلب األول 
  .أوصاف المؤمنين المؤيدين بالنصر: المطلب الثاني 
  .عوامل النصر: المطلب الثالث 
  .لهزيمةعوامل ا: المطلب الرابع 
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  المبحث األول
  تحقيق النصردور العقيدة في 
  

  :النصر من اهللا وحده : المطلب األول 
إن اهللا عز وجل هو الذي بيده كل شيء، وهو القادر على كل شيء، واإلنسان مهما كان                 
قوياً إال أنه ال يمثل شيئاً بالنسبة لقوة اهللا وعظمته، فهو سبحانه الذي يقول للشيء كـن فيكـون،                  

  .)82: يس ( ِإنَّما َأمره ِإذَا َأراد شَيًئا َأن يقُوَل لَه كُن فَيكُون: ل تعالى قا

: فهو الذي ينصر عباده المؤمنين إن كانوا يستحقون النصر منه سـبحانه لقولـه تعـالى         
       ِِكيمِزيِز الْحِعنِد اللِّه الْع ِإالَّ ِمن را النَّصمو )   هذه سنة من سنن اهللا في هـذا  و، )126: آل عمران

 مـن  سبحانه والتذلل له تعالى، فالعبودية التامة هللا  )1(وهو أن ينصر عباده المؤمنين الموحدين      الكون
  :وللنصر عدة وجوه . أعظم األمور التي يستحق بها المؤمن النصر من اهللا

  : نصر اهللا عباده المؤمنين بعباده المؤمنين -1
وِإن يِريدواْ َأن يخْدعوك فَِإن حسبك اللّه هو الَّـِذي         :  الكريم   قال تعالى مخاطباً رسوله   

    ْؤِمِنينِبالْمِرِه وِبنَص كدَأي*                نـيـا َألَّفَـتْ بِميعاً مِض جا ِفي اَألرَأنفَقْتَ م لَو قُلُوِبِهم نيَألَّفَ بو 
    َألَّفَ ب اللّه لَـِكنو قُلُوِبِهم     ِكيمح ِزيزع ِإنَّه منَهي*            ِمـن ـكعـِن اتَّبمو اللّه كبسح ا النَِّبيها َأيي 

ْؤِمِنينالْم ) 64-62: األنفال(.  

 قائالً له بأن اهللا كافيك ممـا يؤذيـك مـن الكفـار     ففي هذه اآلية يخاطب اهللا رسوله       
ه، فقد سبق من كفايته ونصره لك ما يطمئن         والمشركين وهو الذي يقوم بمصالحك وما تحتاج إلي       

به فؤادك، فهو سبحانه الذي أعانك بالنصر من عنده، وسخر المؤمنين لنصرتك بعد أن جمعهـم                
وجعل قلوبهم متآلفة، فزادت قوتهم بهذه األلفة، وذلك االجتماع، وهذا لم يكن بقوة أحد غير قـوة                 

ذهب حتى تؤلف بينهم ما استطعت إلـى ذلـك          من فضة و   األرض في ما أنفقت لو اهللا تعالى، وإنك  
  .سبيالً، ألن ذلك بيد اهللا وهو القادر على تقليب القلوب وتغييرها وحده سبحانه

واذْكُرواْ ِنعمةَ اللِّه علَيكُم ِإذْ     : فبعزته ألف بين قلوبهم، وجمعهم بعد الفرقة، قال تعالى          
    قُلُوِبكُم نياء فََألَّفَ بدَأع انًا   كُنتُمِتِه ِإخْومتُم ِبِنعحبفََأص  )   واهللا عز وجل كـافي     . )103: آل عمران

  .)2(نبيه والمتبعين له بالنصرة والغلبة على األعداء
                                                        

، العدد التاسـع  30يوسف القرضاوي، ص . د:  قوانين النصر وواجب المسلمين في تحصيله –مجلة جنات   )1(
  .م2007-هـ1428والثالثون، ربيع أول 

  .218للشيخ السعدي، ص : انظر تيسير الكريم الرحمن  )2(
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  : نصر اهللا لعباده المؤمنين بالمالئكة -2
قد يكون نصر اهللا تعالى لعباده المؤمنين بواسطة المالئكة كما حدث فـي غـزوة بـدر                 

  .)1(والخندق وحنين

 فوجد عددهم قليالً ثالثمائة وأكثر بقليل والمـشركون         ففي غزوة بدر نظر رسول اهللا       
  .)2(ألف وزيادة عندها لجأ إلى ربه مستقبالً القبلة وعليه رداؤه وإزاره

 الصفوف، ورجع إلى العريش فدخله، ومعه فيـه  عدل رسول اهللا   : "يقول ابن إسحاق    
يناشد ربه ما وعده من النصر، ويقول فيما         ، ورسول اهللا    أبو بكر الصديق، ليس معه فيه غيره      

بعـض مناشـدتك    : يا نبي اهللا    : اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم ال تُعبد، وأبو بكر يقول            : يقول  
: خفقة وهو في العريش، ثم انتبه فقال    رسول اهللا)3(ربك، فإن اهللا منجز لك ما وعدك، وقد خفق

  )5(.)4("نصر اهللا، هذا جبريل آخذ بعنان فرس يقوده على ثناياه النقعأبشر يا أبا بكر أتاك 

 عِلم ِعلْم اليقين أن النصر ال يأتي إال من اهللا تعالى فلذلك لجأ إليه واسـتعان    فالرسول  
بالغ في االبتهال حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فرده         "به بالدعاء والتضرع والتذلل له سبحانه ولقد        

  .)6("حسبك يا رسول اهللا، ألححت على ربك: قال عليه الصديق و

، وطـول   فهذا التضرع، وهذه العبودية التي اتخذت مظهرها الرائع عند رسـول اهللا             
  .)7(دعائه ومناشدته ربه تعالى لهي السبب الذي استحق به التأييد والنصرة من اهللا عز وجل

ِإذْ : اب النصر، قـال تعـالى   وقد أغاث اهللا رسوله والمؤمنين بالمالئكة بعد األخذ بأسب     
           ِدِفينرآلِئكَِة مالْم نكُم ِبَألٍْف مِمدَأنِّي م لَكُم ابتَجفَاس كُمبر تَِغيثُونى      *تَسشْرِإالَّ ب اللّه لَهعا جمو 

اللّه ِعنِد اللِّه ِإن ِإالَّ ِمن را النَّصمو كُمِبِه قُلُوب ِئنِلتَطْموِكيمح ِزيزع  ) 10-9: األنفال(.  

                                                        
  .30انظر مجلة جنات، ص  )1(
  .2/289البن كثير، : م انظر تفسير القرآن العظي )2(
خفق القلب خفقاناً إذا اضطرب، وخفق برأسه خفقة أو خفقتين إذا أخذته سنة من النعاس، فمال رأسـه دون                    )3(

  ).، كتاب الخاء108أحمد المقرئ، ص : المصباح المنير . (سائر جسده
  ).، باب النون676للرازي، ص : انظر مختار الصحاح . (الغبار: النقع  )4(
  .627-1/626البن هشام، : سيرة النبوية ال )5(
  .241للمباركفوري، ص : الرحيق المختوم  )6(
  .223سعيد رمضان البوطي، ص : انظر فقه السيرة  )7(
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ن العون والنصرة من اهللا أغاثهم بألف من المالئكة المتتـابعين، هـذا             وعندما طلب المؤمن  
 بكثرة العـدد    سلتستبشر به نفوس المؤمنين، وتطمئن قلوبهم، وإال فإن النصر بيد اهللا عز وجل ولي             

يخذل المشركين والكفار مهما بلغوا من كثرة وعـدد       وال العدد، فاهللا ال يغالبه أحد، فهو القهار الذي          
  .)1(وآالت، وهو حكيم يقدر األمور بأسبابها ويضع األشياء مواضعها

 فيه تنبيه على أن النصر من عنـده جـل          وما النَّصر ِإالَّ ِمن ِعنِد اللّهِ     : وقوله تعالى   
  .ي المحققة للنصرشأنه ال من المالئكة، فالمالئكة سبب من أسباب النصر وليس ه

لقد استجاب لهم ربهم وهم يستغيثون، وأنبأهم أنـه ممـدهم   : "يقول سيد قطب رحمه اهللا      
بألف من المالئكة مردفين، ومع عظمة هذا األمر وداللته على قيمة هذه العصبة، وقيمـة هـذا                 

               نشئ نتيجة، إنما   الدين في ميزان اهللا، إال أن اهللا سبحانه ال يدع المسلمين يفهمون أن هناك سبباً ي
  .يرد األمر كله إليه سبحانه تصحيحاً لعقيدة المسلم، وتصوره

فهذه االستجابة، وهذا المدد، وهذا اإلخبار به كل ذلك لم يكن إال بشرى، ولتطمـئن بـه                 
هذه هي الحقيقة االعتقادية التي يقررهـا الـسياق   ... القلوب، أما النصر فلم يكن إال من عند اهللا   

  .)2(" حتى ال يتعلق قلب المسلم بسبب من األسباب أصالًالقرآني هنا،
  

  : نصر اهللا لعباده المؤمنين بالريح -3
 لقد نصر اهللا عباده المؤمنين بالريح، كما حدث في غزوة األحزاب عندما دعا الرسول             

اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اللهم اهزم األحزاب، اللهم اهـزمهم،           : "على األحزاب بقوله    
  .)3("زلزلهمو

 والمسلمين، فأرسل عليهم جنداً من الريح، فجعلت تقـوض          لقد سمع اهللا دعاء رسوله      
 إال قلعته، وال يقر لهم قرار، وأرسل جنداً مـن           )4(خيامهم، وال تدع لهم قدراً إال كفأتها، وال طنباً        

  .المالئكة يزلزلونهم، ويلقون في قلوبهم الرعب والخوف

لك الليلة الباردة القارسة حذيفة بن اليمـان يأتيـه بخبـرهم،             في ت  وأرسل رسول اهللا    
 فـأخبره برحيـل القـوم،    فوجدهم على هذه الحال، وقد تهيأوا للرحيل، فرجع إلى رسول اهللا       

                                                        
؛ وانظر  9/370للقرطبي،  : ؛ وانظر الجامع ألحكام القرآن      2/290البن كثير،   : انظر تفسير القرآن العظيم      )1(

  .211سعدي، ص للشيخ ال: تيسير الكريم الرحمن 
  .3/1483سيد قطب، : في ظالل القرآن  )2(
  ).2933(، كتاب الجهاد، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، حديث رقم 2/591صحيح البخاري،  )3(
  ).226أحمد المقري، ص : انظر المصباح المنير . (الحبل الذي تشد به الخيمة: الطُنُب  )4(
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، وقد رد اهللا عدوه بغيظه لم ينالوا خيراً، وكفاه اهللا قتالهم، فصدق وعـده،               فأصبح رسول اهللا    
  .)1(حزاب وحدهوأعز جنده، ونصر عبده وهزم األ

يا َأيهـا   : وقد ذكّر اهللا تعالى المؤمنين بنعمته عليهم، وأنه قد هزم عدوهم فقال تعالى              
الَِّذين آمنُوا اذْكُروا ِنعمةَ اللَِّه علَيكُم ِإذْ جاءتْكُم جنُود فََأرسلْنَا علَيِهم ِريحا وجنُودا لَّـم تَروهـا                 

اللَّه كَاناوِصيرب لُونما تَعِبم  ) 9: األحزاب(.  

الرعب في قلوب من ناصروهم من أهل الكتـاب          وقذف القتال المؤمنين كفى وأنه سبحانه 
ورد اللَّه الَِّذين كَفَروا ِبغَـيِظِهم لَـم        : وأورث المسلمين ديارهم وأرضهم وأموالهم فقال تعالى        

 وَأنزَل الَِّذين ظَاهروهم من َأهِل      *ه الْمْؤِمِنين الِْقتَاَل وكَان اللَّه قَِويا عِزيزا        ينَالُوا خَيرا وكَفَى اللَّ   
 وَأورثَكُم َأرضهم   *تُلُون وتَْأِسرون فَِريقًا  الِْكتَاِب ِمن صياِصيِهم وقَذَفَ ِفي قُلُوِبِهم الرعب فَِريقًا تَقْ        

مهارِدياوٍء قَِديرلَى كُلِّ شَيع اللَّه كَانا وتَطَُؤوه ا لَّمضَأرو مالَهوَأمو  ) 27-25: األحزاب(.  
  

  : النصر للمؤمنين بالنعاس والمطر -4
ويكون نصر اهللا لعباده المؤمنين بواسطة النعاس والمطر كما حدث يوم غزوة بدر، قال              

اس َأمنَةً منْه وينَزُل علَيكُم من السماء ماء لِّيطَهركُم ِبِه ويذِْهب عـنكُم             ِإذْ يغَشِّيكُم النُّع  : تعالى  
امتَ ِبِه اَألقْدثَبيو لَى قُلُوِبكُمِبطَ عرِليطَاِن والشَّي زِرج ) 11: األنفال(.  

وف، ويـستبدله بـاألمن،     إنه أنزل عليهم النعاس يغشاهم، فيذهب ما في نفوسهم من الخ          
 مطراً من   – تعالى   –وبعد النعاس أنزل اهللا     . وذلك عالمة على النصر والتأييد والطمأنينة من اهللا       

السماء، ليطهر به المؤمنين من الحدث والخبث، وليطهرهم من وساوس الشيطان وتخويفه لهـم              
لب أصل لثبـات البـدن،      من العطش، وحتى يثبت قلوبهم ويقويها باليقين والصبر، ألن ثبات الق          

  .)2(كذلك ليثبت أقدامهم على أرض المعركة، لتكون سهلة السير عليها بعد نزول المطر

ويتم المدد الروحي بالمدد المـادي،     : "ويقول سيد قطب رحمه اهللا عند تفسيره لهذه اآلية          
 وتماسـك   وتسكن القلوب بوجود الماء، وتطمئن األرواح بالطهارة، وتثبت األقدام بثبات األرض          

  .)3("الرمال
  

                                                        
  .351-350للمباركفوري، ص  : انظر الرحيق المختوم )1(
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  : النصر للمؤمنين من اهللا بإلقاء الرعب في قلوب أعداء اهللا -5
كما حدث ليهود بني النضير فبعد حادثة بئر معونة التي قُتل فيها سبعون مـن أفاضـل                 

 قرر المسلمون محاربة بني النـضير،       الصحابة وقرائهم، وبعد محاولة اليهود اغتيال الرسول        
 ابن أم مكتوم على المدينة، وجعل علي بن أبي طالب          دينة، فاستعمل الرسول    وإجالئهم عن الم  

رضي اهللا عنه يحمل لواء المسلمين، وعندما وصل إليهم فرض عليهم الحصار، وقد تخلى عنهم               
حلفاؤهم من غطفان واعتزلتهم قريظة وخانهم عبد اهللا بن أبي، فلم يـساعدهم أحـد، وقـد دام                  

خمسة عشرة ليلة، حتى ألقى اهللا عز وجل في قلوب بني النضير الرعب             الحصار ستة أيام وقيل     
 طالبين منه أن يخرجوا من المدينة، فوافق عليه الصالة والسالم           -  فأرسلوا إلى رسول اهللا      -

أن يخرجوا بأنفسهم وذراريهم، وأن لهم ما حملت إبلهم إال السالح، فما كان منهم إال أن خربـوا                  
بواب والشبابيك منها، وحملوا كل ذلك، وقد حمل بعضهم األوتـاد وجـذوع             بيوتهم، واقتلعوا األ  

السقف، وحملوا النساء والصبية على ستمائة بعير، ورحل أكابرهم ومنهم حيي بن أخطب وأسلم              
  .منهم رجالن

 على أرض بني النضير وديارهم وأموالهم، وعدة الحرب التـي           وقد استولى الرسول    
  .)1(مين، وأنزل اهللا عز وجل سورة الحشر كاملة في هذه الغزوةكانوا يحاربون بها المسل

هو الَِّذي َأخْرج الَِّذين    : وبذلك أعز اهللا تعالى دينه ونصر رسوله والمؤمنين قال تعالى           
 َأنَّهـم مـاِنعتُهم    كَفَروا ِمن َأهِل الِْكتَاِب ِمن ِدياِرِهم ِلَأوِل الْحشِْر ما ظَنَنتُم َأن يخْرجـوا وظَنُّـوا              

حصونُهم من اللَِّه فََأتَاهم اللَّه ِمن حيثُ لَم يحتَِسبوا وقَذَفَ ِفي قُلُوِبِهم الرعب يخِْربون بيـوتَهم                
  .)2: الحشر ( ِبَأيِديِهم وَأيِدي الْمْؤِمِنين فَاعتَِبروا يا ُأوِلي الَْأبصاِر

، فعنـدما واجههـم      لليهود في غزة هو شبيه ما حدث لهم في أيام الرسول             وما حدث 
المجاهدون بالضربات المتالحقة، فما كان منهم إال أن رحلوا عن أرض غزة المباركة، بعـد أن                
ألقى اهللا عز وجل الرعب في قلوبهم، فأخذوا يخربون المستعمرات التي كـانوا يـسكنونها قبـل         

تعالى على أهل غزة بالِعز فتحررت من رجس يهود، وفرح المـسلمون            رحيلهم، وبذلك من اهللا     
بذلك وذهبوا زرافات ووحدانا لينظروا النصر بأعينهم وخُلُو المحررات ممن كانوا يعيثـون فـي     

  .األرض الفساد
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  :أوصاف المؤمنين المؤيدين بالنصر : المطلب الثاني 
تحقون النـصر مـن عبـاده       إن اهللا عز وجل ذكر في كتابه العزيز أوصاف مـن يـس            

 الَّـِذين ِإن    *ولَينصرن اللَّه من ينصره ِإن اللَّه لَقَِوي عِزيز         : الصالحين وذلك في قوله تعالى      
 وِللَِّه عاِقبةُ   مكَّنَّاهم ِفي اَألرِض َأقَاموا الصالةَ وآتَوا الزكَاةَ وَأمروا ِبالْمعروِف ونَهوا عِن الْمنكَرِ           

  .)41-40: الحج ( اُألموِر

إن اهللا عز وجل تعهد بنصرة دينه، ونصرة من يقاتل في سبيله حتى تكون كلمـة اهللا هـي       
وفي هـذه اآليـة     . العليا ألنه سبحانه كامل القوة، عزيز ال يرام، وقد قهر الخالئق وأخذ بنواصيهم            

، واعتمدوا علـى  تعالىحققوا الشروط التي ذكرها اهللا     بشارة من اهللا عز وجل بالنصر للمؤمنين إن         
اهللا تعالى ثم عملوا باألسباب المأمور بها في اآلية وهي أن ينصروا اهللا في أنفـسهم باإليمـان بـه        

يا َأيها الَِّذين آمنُـوا ِإن      : واألعمال الصالحة، وطلب مرضاة اهللا في كل شيء يفعلوه، قال تعالى            
وا اللَّهرتَنصكُمامتْ َأقْدثَبيو كُمرنصي  ) 7: محمد(.  

هذا أمر منه تعالى للمؤمنين، أن ينصروا اهللا بالقيام بدينه، والدعوة إليه، وجهاد أعدائـه،               "
يربط على قلوبهم بالصبر : فعلوا ذلك نصرهم، وثبت أقدامهم، أي      إن فإنهم اهللا، وجه بذلك يقصدوا وأن

 من كريم صادق الوعد،    وعد فهذا أعدائهم، على ويعينهم ذلك، على أجسادهم يصبرو والثبات، والطمأنينة،

  .)1("أن الذي ينصره باألقوال واألفعال، سينصره مواله، وييسر له أسباب النصر من الثبات وغيره

فنصر اهللا عز وجل لهذه األمة مترتب على نصرة هذه األمة له، فإن قامت بهـذا الـشرط                  
لى وذلك بالقيام بطاعته، وإعالء كلمته، وإيثار شريعته، واالستظالل برايته، فإنها    وتعا تبارك فنصرته

  )2(.)47: الروم( وكَان حقا علَينَا نَصر الْمْؤِمِنين: الموعود في قوله تعالى الجزاء قتتل ذلك فعلت إن

ي ملكهـم   أ: ومن أوصاف المؤمنين المؤيدين بالنصر أنهم إن مكنهم اهللا فـي األرض             
  :األرض وجعلهم المتصرفين فيها من غير أن ينازعهم أحد أو يعارضهم أحد فإنهم 

  .أي يحافظون على أوقاتها وأركانها وشروطها والخشوع فيها: يقيمون الصالة  -1
 .أي يعطونها لمن يستحقها: يؤتون الزكاة  -2
 تعـالى  وهو يشمل كل معروف حسنه الشرع والعقل مـن حقـوق اهللا       : يأمرون بالمعروف    -3

 .وحقوق الخلق
  .)3(أي ما ينكره الشرع والعقل ويعرف قبحه: ينهون عن المنكر  -4
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واألمر بالشيء والنهي عنه، يدخل فيه ما ال يتم إال به، فإذا كان المعروف والمنكر يتوقف                "
على تعلم وتعليم أجبروا الناس التعلم والتعليم، وإذا كان يتوقف على تأديب مقدر شـرعاً أو غيـر                  

 قاموا بذلك، وإذا كان يتوقف على جعل أناس متصدين له، لزم ذلك، ونحـو               ردر، كأنواع التعزي  مقَ
  .)1("ذلك مما ال يتم األمر بالمعروف والنهي عن المنكر إال به

الذين إن : "يقول سيد قطب رحمه اهللا في تفسيره لهذه اآلية عن عالمة من يستحقون النصر     
فعبدوا اهللا ووثقوا صـلتهم     " أقاموا الصالة "لنصر، وثبتنا لهم األمر     فحققنا لهم ا  " مكناهم في األرض  

فأدوا حق المال، وانتصروا على شح الـنفس،        " وآتوا الزكاة "به، واتجهوا إليه خاضعين مستسلمين،      
وتطهروا من الحرص، وغلبوا وسوسة الشيطان وسدوا خلة الجماعـة، وكفـوا الـضعاف فيهـا                

في توادهم وتراحمهم  المؤمنين مثل[:  سم الحي كما قال رسول اهللاوالمحاويج، وحققوا له صفة الج    
  .)2(]وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

" ونهوا عن المنكـر   "فدعوا إلى الخير والصالح، ودفعوا إليه الناس،        " وأمروا بالمعروف "
ا وذاك صفة األمة المسلمة التي ال تُبقي على منكر، وهي قادرة            فقاوموا الشر والفساد وحققوا بهذ    

  )3("على تغييره، وال تقعد عن معروف وهي قادرة على تحقيقه

والْمْؤِمنُون والْمْؤِمنَاتُ بعضهم َأوِلياء بعٍض يْأمرون ِبالْمعروِف وينْهـون      : قال تعالى   
ن الصالَةَ ويْؤتُون الزكَاةَ ويِطيعون اللّه ورسولَه ُأولَـِئك سيرحمهم اللّـه ِإن            عِن الْمنكَِر ويِقيمو  

ِكيمح ِزيزع اللّه ) 71: التوبة(.  

المـؤمن للمـؤمن     : [فالمؤمنون يتناصرون ويتعاضدون لما جاء في حديث الرسول         
ى بجميع الصفات المذكورة في اآلية وأطاع اهللا وأحـسن  ، فمن تحل  )4(]كالبنيان، يشد بعضه بعضاً   

إلى خلقه سيرحمه اهللا ويعزه ألنه سبحانه له العزة ولرسوله وللمؤمنين، وهو أيضاً حكـيم فـي                 
  .)5(جميع ما يفعله سبحانه وتعالى

                                                        
  .386 ص للشيخ السعدي،: انظر تيسير الكريم الرحمن )1(
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)2586.(  
  .4/2428سيد قطب، : في ظالل القرآن  )3(
، كتاب البر والصلة واآلداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، حديث رقـم             1001صحيح مسلم، ص     )4(

)2585.(  
  .475-2/474البن كثير، : انظر تفسير القرآن العظيم  )5(
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نْهون عـِن الْمنكَـِر     كُنتُم خَير ُأمٍة ُأخِْرجتْ ِللنَّاِس تَْأمرون ِبالْمعروِف وتَ       : وقال تعالى   
  .)110: آل عمران ( وتُْؤِمنُون ِباللِّه

فالخير كل الخير في هذه األمة إن أمرت بالمعروف، ونهت عن المنكر، وآمنت بربهـا               
  .حق اإليمان

هذا تفضيل من اهللا لهذه األمة بهذه األسـباب         : "يقول الشيخ السعدي في تفسيره لهذه اآلية        
قاموا بها عن سائر األمم، وأنهم خير الناس للناس، نصحاً ومحبةً للخير، ودعوة،             التي تميزوا بها، و   

وتعليماً، وإرشاداً وأمراً بالمعروف، ونهياً عن المنكر وجمعاً بين تكميل الخلق والسعي في منافعهم،              
  .)1("بحسب اإلمكان وبين تكميل النفس باإليمان باهللا والقيام بحقوق اإليمان

هذه الصفة لألمة التي تريد النصر فقد أمر اهللا عز وجـل بـأن يكـون              ومن شدة أهمية    
طائفة منها تدعو إلى اهللا وتأمر بكل معروف، وتنهى عن كل منكر، ووصفهم بأنهم هم الفائزون                

ون ولْتَكُن منكُم ُأمةٌ يدعون ِإلَى الْخَيِر ويـْأمر    : ، وذلك في قوله تعالى      )2(بخيري الدنيا واآلخرة  
      ونفِْلحالْم مه لَـِئكُأونكَِر وِن الْمع نونْهيوِف ورعِبالْم )   فالذين نصروا منهج    )104: آل عمران ،

اهللا تعالى الذي أراده للناس في الحياة، واعتزوا به وحده دون سائر المناهج الوضعية األرضـية،      
نصر اهللا لهم يكون من أجل تحقيـق المـنهج   هؤالء هم الذين يعدهم اهللا تعالى بالنصر المؤزر، و 

وهذا النـصر   اإللهي في الحياة، من انتصار للحق والعدل والحرية المؤدي إلى الخير والصالح،             
  .)3(له أسبابه وثمنه وتكاليفه وشروطه، فال يعطى ألحد محاباة، بل يعطي لمن يستحقه

صره هللا في نفسه ودينـه      فاهللا عز وجل علم في اللوح المحفوظ من يستحق النصر بعد ن           
للزكـاة وأمـره بـالمعروف    وأمته، ألنه بعد تمكينه في األرض ينصر اهللا بإقامته للصالة وإيتائه        

 بأكملها،  فهو يحقق شريعته على وجه األرض لينشر النور الذي أراده اهللا للبشرية،ونهيه عن المنكر
 هو الَِّذي َأرسَل رسـولَه ِبالْهـدى        *و كَِره الْكَاِفرون    واللَّه مِتم نُوِرِه ولَ   : والمتمثل في قوله تعالى   

شِْركُونالْم كَِره لَويِن كُلِِّه ولَى الدع هظِْهرقِّ ِليِديِن الْحو ) 9-8: الصف(.  

ولقد ضرب لنا سلفنا الصالح في تاريخنا اإلسالمي أروع األمثلة في تطبيقهم لشرع اهللا،              
  . الصفات التي استحقوا بها تنزل النصر، وقد شهد بذلك أعداء األمةوالتزامهم
  

                                                        
  .77للشيخ السعدي، ص : تيسير الكريم الرحمن  )1(
  .1/221للصابوني، : انظر صفوة التفاسير  )2(
  .4/2428سيد قطب، : انظر في ظالل القرآن  )3(
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  : وغيره في ذلك، فحوى هذه القصة اآلتية )1(روى ابن عساكر
لما أخذت جيوش الروم، تنهزم أمام المسلمين، راع ذلك هرقل، فأخذ يستصفي عقالءهم             "

  نكم، أليسوا بشراً مثلكم؟ أهؤالء القوم الذين يقاتلو! ويلكم: ويختار كبراءهم، ويقول لهم 

  أأنتم أكثر أم هم؟ : بلى، قال : قالوا 

  . بل نحن أكثر أضعافاً منهم، في كل موطن: قالوا 

  فما بالكم تنهزمون كلما لقيتموهم؟ : قال 

فوجم القوم وسكتوا ولم يحيروا جواباً، ولكن شيخاً من عظمائهم تشجع ورفع رأسه وقال              
  يدي الملك السبب في ذلك؟ أتريد أن تعرف يا س: لهرقل 

إنهم ينتصرون علينا من أجـل أنهـم يقومـون الليـل،            : فقال الشيخ   . نعم: فقال هرقل   
 )2(ويصومون النهار، ويوفون بالعهد، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكـر، ويتناصـفون           

 أجل أننـا  بينهم، ومن أجل أننا نشرب الخمر، ونرتكب الزنا، ونفعل الحرام، وننقض العهد، ومن            
  .نغضب ونظلم، ونأمر بما يسخط اهللا، وننهى عما يرضي اهللا، ونفسد في األرض

  .)3("أنت صدقتني: فقال هرقل 

أخبرني عـن  :  فقال له )4(وسأل هرقل رجالً كان قد ُأسر مع المسلمين بعد وقعة قنسرين 
 بالليل، ال يأكلون في     فرسان بالنهار، رهبان  : أخبرك عنهم كأنك تنظر إليهم      : هؤالء القوم؟ فقال    

  .ذمتهم إال بثمن وال يدخلون إال بسالم، يقفون على من حاربوا حتى يأتوا عليهم

                                                        
هو الحافظ الكبير الثقة، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهللا بن عبد اهللا بن الحسين ابن عـساكر           : ابن عساكر    )1(

هـ، وهو إمام أهل الحديث في الشام، شيوخه كُثر، وكان كثير العلم، عظيم الفضل، فهمـاً      499ة  الشافعي، ولد سن  
هـ، 571متقناً ذكياً، لم يوجد له نظير في زمانه، له مؤلفات كثيرة منها تاريخ مدينة دمشق، توفي في رجب سنة                    

  ).570-20/554، لإلمام الذهبي: انظر سير أعالم النبالء . (وقد حضره السلطان صالح الدين
أحمد المقرئ، ص   : انظر المصباح المنير    . (أي ينصف بعضهم بعضاً أي يتعاملون بالقسط والعدل       : يتناصفون   )2(

  ).، كتاب النون361
  .20-18محمد الخطيب، ص : اإليمان طريقنا إلى النصر  )3(
ص بعث خالد بن الوليد رضي اهللا عنـه    وهي أسم بلدة في سوريا، عندما فتح أبو عبيدة رضي اهللا عنه حم            : قنسرين )4(

إلى قنسرين، ولكن أهلها ثاروا ومن عندهم من نصارى العرب، فقاتلهم خالد قتاالً شديداً، وقتل منهم عدداً كبيراً،و أباد          
 من فيها من الروم، ولكن األعراب اعتذروا إليه بأن هذا القتال لم يكن عن رأيهم، ولم يزل خالد بهم حتى فتحها، وكان 

). 7/58البن كثيـر،  : انظر البداية والنهاية . (ذلك سنة ست عشرة، في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه        
  .م2003-هـ1424حامد الطاهر، دار الفجر للتراث، القاهرة، الطبعة األولى، : تحقيق 
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لقد وصف هذا الرجل األسير، المسلمين الذين عرفهم عن قرب، وصفاً أرهـب هرقـل،      
وأشاع الخوف في نفسه، وجعل قلبه يرجف خوفاً، فلم تحمله رجاله، فتهافت على نفـسه، وأدرك   

لئن كنـت  : ه، أن قوماً مثل هؤالء، لن يغلبوا، وأن جموع الروم أمامهم لن يصمدوا، فقال          بفطرت
  .صدقتني الحديث، ليملكن موضع قدمي هاتين

ولما توالت هزيمة الروم أمام جموع المسلمين، وأدرك هرقل أنه غير قادر على دفع هذا              
ذه الغارة اإللهية، عنـدما أدرك      الزحف الرباني، وأدرك أنه ليس من طاقة البشر الوقوف أمام ه          

السالم عليك يا سورية سالماً ال لقاء بعده،        : ذلك، وقف على رابية من ربى الشام، مودعاً، فقال          
  .)1(وداعاً، فلن يدخلك رومي بعد هذا اليوم إال خائفاً مذعوراً

ـ             ون فالمسلم ينتصر على عدوه بفضل طاعته هللا وعقيدته وإيمانه، وأعداء اإلسالم ينهزم
  .بسبب معاصيهم وذنوبهم وكفرهم باهللا تعالى

  
  :عوامل النصر : المطلب الثالث 

إذا أرادت األمة النصر فإنه ال بد لها أن تعمل بأسبابه وتعرف عوامله حتى تطبقها وبعد                
  :ذلك تنتظر النصر من اهللا تعالى، ومن هذه العوامل 

  :حة  تربية األمة أبناءها على العقيدة اإلسالمية الصحي-1
فعقيدة المسلم هي رأس ماله، واإلنسان بدون عقيـدة ال يـساوي شـيئاً، ولـم ينتـصر              
المسلمون في أي وقت من األوقات إال بفضل هذه العقيدة الراسخة في القلوب رسـوخ الجبـال                 

سي، ففي معركة اليرموك كان عدد المسلمين أربعة وعشرين ألفاً، والـروم كـان عـددهم            االرو
 وفي رواية أخرى أن جيش الروم أربعون ومئتا ألف، وجيش الصحابة ستة             عشرين ومائة ألف،  

وثالثون ألفاً، ومع ذلك انتصر المسلمون نصراً مؤزراً على الروم، فقتلوا منهم ما يزيـد علـى                 
  .مائة ألف، واستشهد من المسلمين ثالثة آالف

 المسلمين، والتي كان    فهذا االنتصار العظيم لم تحققه إال العقيدة الراسخة القوية في قلوب          
  .لها األثر الكبير في تحقيق النصر، حيث قدم المسلمون أرواحهم رخيصة في سبيل اهللا تعالى

إني تهيأت ألمـري،  : لقد كان أول من استُشهد من المسلمين رجالً جاء إلى أبي عبيدة فقال          
ل اهللا، إنا قد وجدنا ما نعم، تقرئه السالم، وتقول يا رسو: قال  ، فهل لك من حاجة إلى رسول اهللا

وعد ربنا حقاً، فتقدم هذا الرجل حتى قتل رحمه اهللا، وتقابل الجيشان، وتوزع القراء بـين جحافـل           

                                                        
  .20محمد الخطيب، ص : النصر؛ وانظر اإليمان طريقنا إلى 7/58لإلمام ابن كثير، : انظر البداية والنهاية )1(
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سـارعوا  : كة يقرأون سورة األنفال، ويتذاكرونها حتى أن أبا هريرة جعل يقول رالمسلمين قبل المع  
 أقبل خالد من العراق، قال رجل من        إلى الحور العين وجوار ربكم عز وجل في جنات النعيم، ولما          

ويلك أتخوفني بالروم إنما تكثر     : فقال خالد   !! ما أكثر الروم وأقل المسلمين    : نصارى العرب لخالد    
ر وتقل بالخذالن، ال بعدد، ودارت المعركة، وثبت كل قوم من المسلمين على رايـتهم              بالجنود بالص 

  .)1(طائراً من ذلك الموطن وكفاً ساقطاً، مخاً إال اليرموك يوم تر فلم الرحى، كأنها تدور الروم صارت حتى

وهكذا في باقي معارك المسلمين كانت العقيدة الصحيحة هي التي تحرك أصحابها للجهـاد              
فينتصر أصحابها ألنهم أقوياء بها، ولقد دعا سيدنا يوسف عليه السالم من كانوا معه              في سبيل اهللا،    

يـا صـاِحبِي الـسجِن       : خالص لكي يفوزوا في الدنيا واآلخرة       في السجن إلى عقيدة التوحيد ال     
ِارالْقَه اِحدالْو َأِم اللّه رخَي قُونتَفَرم اببَأَأر ) 39: يوسف(.  

  

  : حب الجهاد واالستشهاد والرباط في سبيل اهللا -2
عوامل المؤديـة إلـى     إن حب الجهاد واالستشهاد والرباط في سبيل اهللا تعالى من أكبر ال           

النصر، وألنه ال تنال األمة كرامتها وعزتها إال بأن تجاهد في سبيل اهللا تعالى وتربـي أبناءهـا                  
  .على ذلك، فالجهاد هو حياة األمة، وفي انعدامه ذلها، بل انعدام وزنها

 وجاِهـدوا : ولقد حثنا اهللا عز وجل في كتابه العزيز على الجهاد وذلك في قوله تعالى               
  .)78: الحج ( ِفي اللَِّه حقَّ ِجهاِدِه

  .)2("بذل الوسع في حصول الغرض المطلوب: "والجهاد 

هو القيام التام بأمر اهللا، ودعوة الخلق إلـى سـبيله بكـل             : "والجهاد في اهللا حق جهاده      
  .)3("طريق موصل إلى ذلك، من نصيحة وتعليم وقتال، ودأب وزجر ووعظ وغير ذلك

أي " وجاهـدوا فـي اهللا حـق جهـاده    : " رحمه اهللا في تفسيره لهذه اآلية يقول ابن كثير  
أي على المسلمين الجهاد بكل أنواع الجهـاد سـواء بالمـال أو             . )4("بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم  "

واهللا عز وجل قد اختار هذه األمة لمهمـة         . اللسان أو النفس وذلك لكي يتحقق النصر في النهاية        
هو اجتَباكُم وما جعَل علَيكُم ِفـي الـديِن ِمـن           : ف وتكريم لها، قال تعالى      الجهاد، وهذا تشري  

  .)78: الحج ( حرٍج
                                                        

  .13-7/6البن كثير، : انظر البداية والنهاية  )1(
  .391للشيخ السعدي، ص : تيسير الكريم الرحمن  )2(
  .391المصدر السابق، ص  )3(
  .3/236البن كثير، : تفسير القرآن العظيم  )4(
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فقد انتدبكم لهذه األمانـة الـضخمة   : " رحمه اهللا في تفسيره لهذه اآلية     )1(يقول سيد قطب  
عل هنالك مجاالً للتخلـي     وإن هذا االختيار ليضخم التبعة، وال يج      .. واختاركم لها من بين عباده      

عنها أو الفرار، وإنه إلكرام من اهللا لهذه األمة ينبغي أن يقابل بالشكر وحسن األداء، وهو تكليف                 
  .محفوف برحمة اهللا

وهذا الدين كله بتكاليفه وشرائعه ملحوظ فيه فطرة        " وما جعل عليكم في الدين من حرج      "
وإطالق هذه الطاقة، واالتجاه بهـا إلـى البنـاء          اإلنسان وطاقته، ملحوظ فيه تلبيته تلك الفطرة        

  ".وهو منهج عريق أصيل في ماضي البشرية... واالستعالء، فال تبقي حبيس كالبخار المكتوم

وإن منبع هذا المنهج هو توحيد اهللا تعالى والذي تمتـد حلقاتـه متـصلة منـذ سـيدنا                   
  .))2 رساالت قبل سيدنا إبراهيموال يوجد ما يضيع معالم العقيدة التي كانت بين ال، إبراهيم

: عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قـال    [ رغب المسلمين في الجهاد فقد ورد        والرسول  
من آمن باهللا ورسوله وأقام الصالة وصام رمضان كان حقاً على اهللا أن يدخلـه                : قال النبي   

رسول اهللا، أفـال نبـشر      يا  : الجنة، جاهد في سبيل اهللا أو جلس في أرضه التي ولد فيها، قالوا              
إن في الجنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين في سبيل اهللا ما بين الـدرجتين كمـا     : الناس؟ قال   

 أراه  – وأعلى الجنـة     –بين السماء واألرض، فإذا سألتم اهللا فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة            
  .)3(]وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة: قال 

لغدوة في سـبيل اهللا أو  : ، قال  بن مالك رضي اهللا عنه، عن النبي   )4(عن أنس [وورد  
  .)5(]روحة خير من الدنيا وما فيها

للجهاد واالستشهاد في سبيل اهللا جعلهم يتفانون فيه، ألنهم          وإن حب صحابة رسول اهللا      
لنـستمع ألحـدهم وهـو    يوقنون أن ما ينتظرهم عند اهللا تعالى لهو أفضل لهم من الدنيا وما فيها، و    

ر عن قتال بـدر  غاب عمي أنس بن النض:  عنه قال عن أنس رضي اهللا[يتحدث عن نفسه فقد ورد   
                                                        

  .4/2446سيد قطب، : في ظالل القرآن  )1(
  .4/2446انظر المرجع السابق،  )2(
  ).2790(، كتاب الجهاد والسير، باب درجات المجاهدين في سبيل اهللا، حديث رقم 2/566صحيح البخاري،  )3(
هو أنس ابن مالك ابن النضر ابن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي                    : أنس بن مالك   )4(

يا ذا األذنين، حضر بدر : ، فقال له  داعبه النبي ، وأمه أم سليم بنت ِملْحان،بن النجار، وهو خادم رسول اهللا      
 بكثرة المال والولد، فرزقـه      وكان عمره لما قدم المدينة مهاجراً ثماني أو تسع أو عشر سنين، دعا له الرسول                

اهللا ببستان يحمل الفاكهة مرتين في السنة، كما رزق من صلبه بثمانين ذكراً وابنتان، توفي سنة تسعين أو اثنتـين              
  ).1/178البن األثير، : الصحابة معرفة في الغابة أسد انظر( .سنة وتسعين تسع عمره وكان وتسعين، أو ثالث وتسعين،

  ).2792(، كتاب الجهاد والسير، باب الغدوة والروحة في سبيل اهللا، حديث رقم 2/566صحيح البخاري،  )5(



 -184-

يا رسول اهللا، غبتُ عن َأوِل قتال قاتلت المشركين، لئن اهللا أشهدني قتال المشركين ليرين اهللا       : فقال  
 إني أعتذر إليك مما صنع هؤالء، يعني        اللهم: ما أصنع، فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال          

يـا  : أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤالء، يعني المشركين، ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ، فقـال       
فما استطعتُ يا رسول اهللا     : سعد بن معاذ، الجنة ورب النَّضر، إني أجد ريحها دون أحد، قال سعد              

 ضربة بالسيف أو طعنـة بـرمح أو رميـة بـسهم،     فوجدنا به بضعاً وثمانين: قال أنس . ما صنع 
  .ووجدناه قد قُِتل وقد مثّل به المشركون، فما عرفه أحد إال أخته ببنانه

ِمـن الْمـْؤِمِنين    أن هذه اآلية نزلت فيه وفي أشباهه       – أو نظن    –كنا نرى   : قال أنس   
، هللا در سـعد مـا أروع   )1(]إلى آخر اآلية )23: األحـزاب  ( ِرجاٌل صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيهِ  

موقفه، فقد ضرب أسمى األمثلة في حب الجهاد واإلقبال عليه، وإن األمة التـي تملـك نمـاذج                  
  .كسعد، ال بد أن تنتصر يوماً ما

ولما رأى أهل فلسطين فضل الجهاد واالستشهاد والرباط في سبيل اهللا، أقبلوا علـى ذلـك                
رئيت خنساوات فلسطين وهن يستقبلن أوالدهـن الـشهداء بالزغاريـد،           إقباالً منقطع النظير، حتى     

ويتمنين أن يستشهد جميع أوالدهن في سبيل اهللا تعالى فكان مما أرهب اليهود وجعلهم يحسبون ألف               
حساب قبل أن يقدموا على االجتياح لقطاع غزة، فهم يهددون ويتوعدون ولكن دون أدنى فائدة فقـد               

  . وهم لهم بالمرصاد،ن سيتصدون لهمعلموا أن المجاهدي

الَّـِذين  : وال بد للمسلم أن يقصد في جهاده وجه اهللا تعالى وإعالء كلمته، لقوله تعالى               
، وعنـدما  )76: النساء ( آمنُواْ يقَاِتلُون ِفي سِبيِل اللِّه والَِّذين كَفَرواْ يقَاِتلُون ِفي سِبيِل الطَّاغُوتِ         

 عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل رياء أي ذلك في سـبيل اهللا؟            سئل رسول اهللا    [
  .)2(]من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا، فهو في سبيل اهللا : فقال رسول اهللا 

  .باقي األعمال ينبغي أن تكون كلها خالصة لوجه اهللا تعالى حتى تقبل عنده سبحانه وهكذا

 اهللا تعالى بالعمل، وتصفيته من كل شوب ذاتي أو دنيوي،           إرادة وجه : "ويقصد باإلخالص   
فال ينبعث للعمل إال هللا تعالى والدار اآلخرة، وال يمازج عمله ما يشوبه من الرغبات العاجلة للنفس،    
الظاهرة أو الخفية، من إرادة مغنم، أو شهوة، أو منصب، أو مال، أو شهرة، أو منزلة فـي قلـوب        

و الهرب من ذمهم، أو إرضاء العامة أو مجاملة الخاصة، أو شفاء لحقـد              الخلق، أو طلب مدحهم، أ    
                                                        

ِمن الْمْؤِمِنين ِرجاٌل صدقُوا ما عاهـدوا       : ( تعالى   ، كتاب الجهاد والسير، باب قول اهللا      2/568صحيح البخاري،    )1(
  ).2805(، حديث رقم )23: األحزاب ) (اللَّه علَيِه فَِمنْهم من قَضى نَحبه وِمنْهم من ينتَِظر وما بدلُوا تَبِديالً

، حديث رقم   )اهللا هي العليا فهو في سبيل اهللا      من قاتل لتكون كلمة     (، كتاب اإلمارة، باب     759صحيح مسلم، ص     )2(
)1904.(  
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كامن، أو استجابة لحسد خفي، أو لكبر مستكن، أو لغير ذلك من العلل واألهواء والـشوائب، التـي     
  .)1("إرادة ما سوى اهللا تعالى بالعمل، كائناً ما كان، وكائناً من كان: عقد متفرقاتها هو 

ُأِمروا ِإالَّ ِليعبدوا اللَّه مخِْلِصين لَه الدين حنَفَـاء ويِقيمـوا الـصالَةَ             وما  : قال تعالى   
  .)5: البينة ( ويْؤتُوا الزكَاةَ وذَِلك ِدين الْقَيمِة

فالمسلم خُلق ليقصد في عباداته كلها الظاهرة والباطنة وجه اهللا، وطلب مرضاته، وهـم              
ديان المخالفة لدين التوحيد، وخص اهللا تعالى الـصالة والزكـاة بالـذكر             معرضون عن باقي األ   

لشرفها وفضلها، والتوحيد واإلخالص في الدين هما الدين المستقيم الذي يوصل صاحبهما إلـى              
  .)2(جنات النعيم

 عن عمر أن رسول اهللا    [ إلى أهمية النية في العمل وذلك بما ورد          ولقد نبه الرسول    
 بالنية، ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى اهللا ورسوله فهجرته إلـى اهللا                األعمال: قال  

  .)3(]ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه

أنه اختار أشرف المـوت  : وعندما سئل صالح الدين األيوبي عن سبب جهاده فقد أجاب   
  .)4(وإعالء كلمتهوهو الموت في سبيل اهللا، 

  .حتى تمأل الكون نوراً وضياء وبهجة) ال إله إال اهللا(وهكذا فليحيا كل منا إلعالء كلمة 
  

  : ذكر اهللا تعالى -3
إن من عوامل النصر الهامة ذكر اهللا بكثرة في جميع األوقات عامة، وعند لقـاء العـدو           

يا :  روحهم المعنوية، قال تعالى    خاصة، فذكر اهللا تعالى مما يقوي عزيمة المجاهدين ويرفع من         
ونتُفْلَح لَّكُما لَّعكَِثير واْ اللّهاذْكُرتُواْ وِفَئةً فَاثْب نُواْ ِإذَا لَِقيتُمآم ا الَِّذينهَأي ) 45: األنفال(.  

 في هذه اآلية يوجه اهللا نداءه للمؤمنين، بأنه إذا التقوا بطائفة من الكفار لقتالهم فليصبروا              
 العز والنصر، وأن يستعينوا في      –بإذن اهللا –والتي عاقبتها    الكبيرة الطاعة هذه على أنفسهم ويحبسوا

                                                        
  .م1996-هـ1417، دار الفرقان، الطبعة األولى، 11يوسف القرضاوي، ص . د: النية واإلخالص  )1(
  .681للشيخ السعدي، ص : انظر تيسير الكريم الرحمن  )2(
ية والحسبة ولكل امرئ مـا نـوى،        إن األعمال بالن  : ، كتاب اإليمان، باب ما جاء       1/17صحيح البخاري،    )3(

  ).54(حديث رقم 
، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيـع والترجمـة،   114عبد اهللا علوان، ص : انظر صالح الدين األيوبي     )4(

  .م1987-هـ1408الطبعة السابعة، 
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ذلك باإلكثار من ذكر اهللا تعالى حتى يدركوا ما يطلبوا من االنتصار علـى عـدوهم، فالـصبر                  
 كثيـر  ، ولقد كـان يوسـف   )1(والثبات واإلكثار من ذكر اهللا تعالى من أعظم أسباب النصر   

  .الذكر هللا تعالى مما كان سبباً في نجاته من مصائب الدنيا وعذاب اآلخرة
  

  : الصبر -4
: مل نصرهم على أعدائهم، قال تعالى   منذ الرساالت السابقة نجد أن الصبر كان من أهم عوا         

          مهابا َأصنُواْ ِلمها وفَم كَِثير ونيِرب هعقَاتََل م ن نَِّبين مكََأيـا     ومفُواْ وـعـا ضمِبيِل اللّـِه وِفي س 
   اِبِرينالص ِحبي اللّهتَكَانُواْ واس )   فكثير من األنبياء قاتل معهم علماء وفقهاء فـي  . )146: آل عمران

  .)2(الدين، ولكنهم مهما أصابهم في سبيل اهللا لم يضعفوا أو يجبنوا أو يخضعوا لعدوهم

ي مواضع الجهاد والقتال في سبيله، والمتتبع لمنهاج القرآن واهللا عز وجل يحب من يصبر ف 
بأن الصبر من أهم العناصر التي تحسم المعركة، والتي تفضي إلى النصر على األعداء،      يرى الكريم

رغم ما يوجد من فرق شاسع في العدد والعدة بين المتحاربين، فقد استطاع المجاهدون الـصادقون                
 الماضي والحاضر أن يغيروا موازين القوى العـسكرية، ليؤكـدوا بـأن             في إيمانهم باهللا تعالى في    

يا َأيها النَِّبي حرِض الْمْؤِمِنين علَى الِْقتَاِل ِإن يكُـن          : النصر ال يأتي إال مع الصبر كما قال تعالى        
ةٌ يغِْلبواْ َألْفًا من الَِّذين كَفَرواْ ِبـَأنَّهم قَـوم الَّ   منكُم ِعشْرون صاِبرون يغِْلبواْ ِمَئتَيِن وِإن يكُن منكُم مئَ 

ونفْقَهي )يجعل في العشرين المؤمنين الصابرين مـن القـوة بحيـث            وجل عز فاهللا ،)3()65: األنفال
  .كفروامن القوة بحيث تغلب األلفين من الذين  تملك الصابرة المؤمنة واأللف الكفار، من المائتين يهزموا

فالكفار ال علم عندهم بما أعد اهللا للمجاهدين في سبيله من األجر، فهم يقاتلون ألجل العلـو                 
في األرض والفساد فيها، والمؤمنون يعلمون أن المقصود من القتال أنه إعالء كلمـة اهللا، وإظهـار    

ة والـصبر،   دينه والذب عن كتابه، وحصول الفوز األكبر عنده تعالى، وهذه كلهـا دواٍع للـشجاع              
  .)4(واإلقدام على القتال بكل ما أوتوا من قوة

 عن أبي هريرة أن النبـي  [ على الصبر عند لقاء العدو فقد ورد  ولقد حث الرسول    
، وعلى قدر إيمان المرء بربـه يـستطيع أن   )5(]ال تمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا: قال  

  .يصبر في المواطن التي تتطلب منه الصبر

                                                        
  .216للشيخ السعدي، ص : انظر تيسير الكريم الرحمن  )1(
  .68محمد الحمصي، ص .  د:انظر قرآن كريم تفسير وبيان  )2(
  .م، دون دار نشر أو رقم طبعة2003-هـ1424، 24أحمد بحر، ص . د: عوامل النصر  )3(
  .219للسعدي، ص : انظر تيسير الكريم الرحمن  )4(
، كتاب الجهاد والسير، باب كراهية تمني لقاء العدو واألمر بالصبر عنـد اللقـاء،               691صحيح مسلم، ص     )5(

  ).1741(حديث رقم 
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ويعد الصبر أيضاً من أهم العوامل المعنوية التي تسهم في حـسم            : "أحمد بحر   . يقول د 
المعركة، وذلك لكونه يرتبط ارتباطاً وثيقاً باإليمان، بل هو ثمرة من ثمراته، فالمجاهد الـصادق               
يملك قدراً أكبر من الصبر والثبات بالقياس إلى غيره من الناس الـذين يفتقـدون إلـى العقيـدة                 

، فالشخصية المؤمنة دائماً هي شخصية قوية بما تملكه من عقيدة وصـبر وثبـات               )1("سالميةاإل
مستمدة كلها من االرتباط الوثيق باهللا تعالى، ولقد تمثل ذلك واضحاً جلياً فـي شخـصية سـيدنا                 

 اللّـه الَ    ِإنَّه من يتَِّق وِيصِبر فَِإن     : ، والذي كان مثاالً يحتذى في ذلك، قال تعالى          يوسف  
ِسِنينحالْم رَأج ِضيعي ) 90: يوسف(.  

  

  : التقوى -5
إن تقوى اهللا ومخافته من أكبر عوامل النصر، وما انتصر المسلمون في أي عصر مـن                

  .العصور على أعدائهم إال بطاعتهم هللا وتقواهم

   م شَيًئا ِإن اللّه ِبما يعملُون مِحـيطٌ       وِإن تَصِبرواْ وتَتَّقُواْ الَ يضركُم كَيده     : قال تعالى   
  .)20: آل عمران (

يرشدهم تعالى  : "يقول ابن كثير في تفسيره لهذه اآلية عن إرشاد اهللا تعالى للمسلمين أنه              
إلى السالمة من شر األشرار، وكيد الفجار باستعمال الصبر والتقوى والتوكل على اهللا الذي هـو            

فال حول وال قوة إال به، وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وال يقع في                   محيط بأعدائهم،   
  .)2("الوجود شيء إال بتقديره ومشيئته، ومن توكل عليه كفاه

فالصبر والتقوى والتوكل دواء للنفس الضعيفة حتى تقوى فتتخلص مـن روح الهزيمـة              
  .وبالتالي تنتصر على أعدائها

الصبر والتقوى، التماسك واالعتصام بحبل اهللا، وما استمسك       ":ويقول سيد قطب رحمه اهللا      
المسلمون في تاريخهم كله بعروة اهللا وحدها، وحققوا منهج اهللا في حياتهم كلها إال عزوا وانتصروا،         
ووقاهم اهللا كيد أعدائهم، وكانت كلمتهم هي العليا، وما استمسك المسلمون فـي تـاريخهم بعـروة                 

ذين يحاربون عقيدتهم ومنهجهم سراً وجهراً واستمعوا إلى مشورتهم، واتخـذوا           أعدائهم الطبيعيين ال  
منهم بطانة وأصدقاء وأعواناً وخبراء ومستشارين، إال كتب اهللا عليهم الهزيمة، ومكن ألعدائهم فيهم             

  .)3("وأذل رقابهم وأذاقهم وبال أمرهم

                                                        
  .25أحمد بحر، ص . د: عوامل النصر  )1(
  .1/399البن كثير، : تفسير القرآن العظيم  )2(
  .1/453سيد قطب، : في ظالل القرآن  )3(
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 المؤمنين ويستبـشروا بهـم،   ومع الصبر والتقوى أمد اهللا المؤمنين بالمالئكة ليدافعوا مع 
بلَى ِإن تَصِبرواْ وتَتَّقُواْ ويْأتُوكُم من فَوِرِهم هـذَا يمِددكُم ربكُم ِبخَمسِة آالٍف مـن           : قال تعالى   

   ِمينوسآلِئكَِة مكُم بِ         *الْمقُلُوب ِئنِلتَطْمو ى لَكُمشْرِإالَّ ب اللّه لَهعا جمِعنـِد        و ِإالَّ ِمن را النَّصمِه و
كان "، فقد حاربت المالئكة يوم بدر مع المسلمين فقد          )126-125: آل عمران   ( اللِّه الْعِزيِز الْحِكيمِ  

 رأس الرجل ال يدري من ضربه، وتندر يد الرجل ال يدري من ضربها، وقال ابن                )1(يومئٍذ يندر 
ي إثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالسوط          بينما رجل من المسلمين يشتد ف     : عباس  

أقدم حيزوم، فنظر إلى المشرك أمامه، فجاء األنـصاري فحـدث           : فوقه، وصوت الفارس يقول     
  .)2("صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة: ، فقال بذلك رسول اهللا 

مية التقـوى  ونجد أن الخلفاء الراشدين رضي اهللا عنهم وأرضاهم كانوا مدركين لعظم أه         
في إحراز النصر على األعداء، فقد كانوا يأمرون أجنادهم بتقوى اهللا واالحتراس من المعاصـي               
والذنوب، ومثال ذلك عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه، فقد كتب إلى سعد بن أبي وقاص عنـدما           

 حـال،  أما بعد فإني آمرك ومن معك بتقوى اهللا على كل: "وجهه إلى بالد فارس عهداً هذا نصه   
فإن تقوى اهللا أفضل العدة على العدو، وأقوى المكيدة في الحرب، وآمرك ومن معك أن تكونـوا                 
أشد احتراساً من المعاصي منكم من عدوكم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، وإنمـا                
ينصر المسلمون بمعصية عدوهم هللا، ولوال ذلك لم تكن لنا بهم قوة، ألن عددنا لـيس كعـددهم،                  

عدتنا ليس كعدتهم، فإن استوينا في المعصية كان لهم علينا الفضل في القـوة، وإن ال ننـصر                  و
وسلوا اهللا العون على أنفسكم، كمـا تـسألونه النـصر علـى             ... عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا      

  .)3("عدوكم، وأسأل اهللا ذلك لنا ولكم

 تقيـاً  –من أيدي الصليبيين  الذي حرر المسجد األقصى –وقد كان صالح الدين األيوبي     
محترساً من المعاصي، وقد أبطل ما كان منتشراً في زمانه من الخالعة والمجون ومظاهر البعد               

  .)4(عن اهللا وذلك أيام تقلده للوزارة في مصر

، مهما بلغت قوة األعداء، وهـذا  بإذن اهللافلو سادت التقوى في الجيش المسلم فهو المنتصر     
 تعالى لالستشهاديين الذين يخترقون األمن اإلسرائيلي، فيصلون إلى هـدفهم           هو السر في توفيق اهللا    

 نحسبه –بكل ثقة واطمئنان، ولنا في شهيدنا المجاهد الفلسطيني مسلمة األعرج خير مثال في التقوى 

                                                        
  ).، كتاب النون354انظر المصباح المنير، ص . (يسقط: يندر  )1(
  .243للمباركفوري، ص : الرحيق المختوم  )2(
  .109-108ح علوان، ص عبد اهللا ناص: صالح الدين األيوبي  )3(
  .105انظر المرجع السابق، ص  )4(
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 فقد كان رحمه اهللا يكثر من تالوة القرآن، وقيام الليل وطلـب قبـل أن            –كذلك وال نزكيه على اهللا      
شهد ويقوم بعمليته البطولية من أحد إخوانه أن يدعو له في صالة القيام بأن يأخذ اهللا من دمـه                    يست

هـ، اقتحم مسلمة مغتصبة    1422حتى يرضى ورجاه أن يفعل ذلك، وفي السابع عشر من رمضان            
مع االستشهادي الفلسطيني جهـاد المـصري، وأطلقـوا    " إيلي سيناي"في شمال مدينة غزة وتدعى      

على أحد جيبات العدو، فتكون المحصلة قتـل مـستوطن، وإصـابة جنـود آخـرين،                الرصاص  
وهو مـن أكبـر العلمـاء       ) ناحل سوريك (والذي يعمل في مفاعل     ) باروخ سينكر (والمستوطن هو   

  . )1(المتخصصين في دولة الكيان الصهيوني

اهللا ومـع   هكذا هي العقيدة اإلسالمية تربي أبناءها على البطولة وحب الشهادة في سبيل             
 كيف اتقى ربه عندما أرادت زوجـة        التقوى يكون المسلم أقوى، وقد رأينا في قصة يوسف          

ولَـَأجر اآلِخـرِة    : العزيز منه فعل الفاحشة فكان تقواه سبباً في انتصاره في النهاية قال تعالى      
تَّقُونكَانُواْ ينُواْ وآم لِّلَِّذين رخَي ) 57: يوسف(.  

  

  :عاء  الد-6
، والـدعاء   )2(االبتهال إلى اهللا بالسؤال والرغبة فيما عنده سبحانه مـن الخيـر           : ومعناه  

سالح المؤمن في جميع أوقاته، في سرائه وضرائه، في حله وترحاله، وهو من أفضل العبـادات         
  .)3(وأعالها مرتبة، وأقربها إلى رضى رب العالمين

 ِإن الَِّذين يستَكِْبرون عن ِعبادِتي سـيدخُلُون جهـنَّم          ادعوِني َأستَِجب لَكُم  : قال تعالى   
اِخِريند ) 60: غافر(.  

لقد دعا اهللا تعالى عباده بأن يتوجهوا إليه سبحانه بالدعاء، دعاء العبادة ودعاء المـسألة،               
الً حقيراً، يجتمع  ووعدهم باالستجابة لدعائهم، وتوعد من يستكبر عن دعائه بأنه سيدخله جهنم ذلي           

  .)4(عليه العذاب واإلهانة جزاء استكباره على اهللا تعالى

يجد أن الدعاء كان يشمل حيزاً كبيراً من حياته عليه الـصالة             والمتأمل لسيرة الرسول    
ة، وقبل قـضاء الحاجـة   الوالسالم فنجده كان يدعو في الصباح وفي المساء، وعند النوم وبعد الص          

ستخارة والحاجة، وأدعية كثيرة عند نزول المطر، وفي المعارك التي كان يقودها           وبعدها، ودعاء اال  
اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم      "عليه الصالة والسالم فقد كان دعاؤه يوم غزوة األحزاب          

  .)5("األحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم
                                                        

  .52-51أحمد بحر، ص . د: انظر عوامل النصر  )1(
  .، كتاب الدال118أحمد المقرئ، ص : انظر المصباح المنير  )2(
  .38أحمد بحر، ص . د: انظر عوامل النصر  )3(
  .543للشيخ السعدي، ص : انظر تيسير الكريم الرحمن  )4(
  ).2933(المشركين بالهزيمة والزلزلة، حديث رقم  على الدعاء باب والسير، الجهاد كتاب ،2/591 البخاري، صحيح )5(
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ـ               : ورة البقـرة    كذلك جاء في القرآن الكريم على لسان المؤمنين دعاؤهم فـي آخـر س
          ِم الْكَاِفِرينلَى الْقَونَا عرالَنَا فَانصونَآ َأنتَ ممحارلَنَا و اغِْفرنَّا وفُ عاعو )   أي  )286: البقـرة ،
أنت ولينا وناصرنا وعليك توكلنا وأنت المستعان وعليك التكالن، وال حـول وال قـوة إال بـك                  "
ين جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك، ورسالة نبيك، وعبـدوا        أي الذ ) فانصرنا على القوم الكافرين   (

  .)1("غيرك، وأشركوا معك من عبادك فانصرنا عليهم، واجعل لنا العاقبة عليهم في الدنيا واآلخرة

فاهللا عز وجل ينصر عباده المؤمنين بفضل دعائهم ولجوئهم إليه سبحانه وقـت المحـن               
، حيـث لـم      لنا ذلك في شخصية سيدنا يوسف        والشدائد وااللتحام مع األعداء، ولقد اتضح     

وِإالَّ تَصِرفْ عنِّي كَيدهن َأصب ِإلَيِهن وَأكُن من         يترك الدعاء أبداً، بحيث توجه إلى اهللا بدعائه         
  اِهِلينـ           *الْج ، )34-33: يوسـف   ( يم فَاستَجاب لَه ربه فَصرفَ عنْه كَيدهن ِإنَّه هو السِميع الْعِل

  .)101: يوسف( تَوفَِّني مسِلما وَألِْحقِْني ِبالصاِلِحين  بقوله ختامه وكذلك دعا ربه أن يثبته ويحسن
  

  : التوكل على اهللا تعالى -7
إن التوكل على اهللا يعد قوة نفسية لها فاعليتها، تدفع المؤمن إلى فعـل مـا يريـده دون                 

كون ذا فاعلية أو أثر في حياة المسلم إال إذا سبقه إيمان بالحق والخير، وعزم               تردد، والتوكل ال ي   
  .)2(وتصميم على تنفيذ اإليمان

وتَوكَّْل علَـى   : ولعظم أهمية التوكل أمر اهللا نبيه بالتوكل في جميع أحواله فقال تعالى             
  .)58: الفرقان ( الْحي الَِّذي لَا يموتُ

أي في أمـورك    ) وتَوكَّْل علَى الْحي الَِّذي لَا يموتُ     : سيره لهذه اآلية    يقول ابن كثير في تف    
الَْأوُل والْآِخر والظَّاِهر والْباِطن وهو     كلها كن متوكالً على اهللا الحي الذي ال يموت أبداً، الذي هو             

ِليمٍء عي، الحي القيوم رب كل شيء ومليكه، اجعله الدائم الباقي السرمدي األبد)3: الحديد() ِبكُلِّ شَي 

  .)3("ذخرك وملجأك، وهو الذي يتوكل عليه ويفزع إليه، فإنه كافيك وناصرك ومؤيدك ومظفرك

وعلَـى اللّـِه فَلْيتَوكَّـِل      : وأمر اهللا عباده المؤمنين بالتوكل عليه سبحانه فقال تعـالى           
ْؤِمنُونالْم ) 51: التوبة(.  

                                                        
  .1/343البن كثير، : تفسير القرآن العظيم  )1(
، مكتبـة وهبـة، الطبعـة       166-164محمد البهي، ص    . د: انظر من مفاهيم القرآن في العقيدة والسلوك         )2(

  .م1973-هـ1393األولى، 
  .م2006، تحقيق أنس الشامي، محمد سعيد محمد، دار البيان العربي، 3/420البن كثير، : تفسير القرآن العظيم  )3(
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 كان يأخذ بأسباب النصر لكي يكـون متـوكالً علـى اهللا حـق                محمد   وقدوتنا ونبينا 
التوكل، فعندما أراد الهجرة جاء إلى أبي بكر في وقت الظهيرة، وهذا الوقت يقل فيه الناس لشدة                 
الحر فيه، وكان متقنعاً حتى ال يعرفه أحد، ثم إنه أمر أبا بكر الصديق أن يخرج من عنـده فـي          

سراً بينه وبين صاحبه، وعند مغادرة منزل أبي بكر، غادره مـن بـاب              البيت حتى يكون األمر     
  .خلفي حتى ال يلفت األنظار إليه

وكذلك سلك طريقاً مخالفاً للطريق الذي ستجد قريش في طلبه منه، حتى وصل إلى غار               
ثور وهو موجود في جبل شامخ، وعر الطريق، صعب المرتقى، ذا أحجار كثيرة وشـق ذلـك                 

 حتى بلغ الغار بمساعدة أبي بكر الصديق رضي اهللا عنه فاختبـأ فيـه هـو                 هللا  على رسول ا  
  .وصاحبه حتى ال يراه الكفار

 وكان عبد اهللا بن أبي بكر يصبح في مكة حتى إذا أظلم الليل ذهب إلـى رسـول اهللا         
وكان عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق، يرعـى غنمـاً            . وصاحبه يأتي لهما بأخبار قريش    

 وأبا بكر الصديق من الحليب، ويتبع بغنمه أثر عبد اهللا بن أبي بكر بعد ذهابه                سقي الرسول   في
إلى مكة، حتى ال يراه المشركون، وبعد ثالثة أيام ذهبا إلى المدينة من طريق لـم يألفـه أحـد،                    

  .)1(هذا رجل يهديني الطريق: وعندما لقيهم في الطريق رجالً سأل أبا بكر من هذا ؟ فقال له 

 ليعلمنا  فهذا كله عمالً بأسباب التوكل، وأخذاً بالسرية والحيطة التامة من ِقبل الرسول             
عليه الصالة والسالم كيف يكون المسلم متوكالً حقاً وليعلم األمة بأكملها درساً عظيماً من دروس               

ذ بأسـباب   التوكل على اهللا تعالى وهو النبي المرسل، وهكذا كان في باقي معاركه مع الكفار يأخ              
ِإن ينصركُم اللّه فَالَ غَاِلب لَكُم وِإن يخْذُلْكُم فَمن ذَا الَّـِذي            : التوكل فيتحقق فيه قول اهللا تعالى       

      ْؤِمنُونكِِّل الْمتَولَى اللِّه فَلْيعِدِه وعن بكُم مرنصي )   فإذا توكل المؤمنون علـى     . )160: آل عمران
  .حده لهماهللا فهو الناصر و

فال غالب  (إن يمددكم اهللا بنصره ومعونته       : ")2(يقول الشيخ السعدي في تفسيره لهذه اآلية      
ولو اجتمع عليكم من في أقطارها وما عندهم من العدد والعدة، ألن اهللا ال مغالب له، وقـد                  ) لكم

ويكلكم ) ن يخذلكم وإ(قهر العباد، وأخذ بنواصيهم، فال تتحرك دابة إال بإذنه، وال تسكن إال بإذنه              
  .فال بد أن تنخذلوا ولو أعانكم جميع الخلق) فمن ذا الذي ينصركم من بعده(إلى أنفسكم 

                                                        
  .187-180للمباركفوري، ص : انظر الرحيق المختوم  )1(
  .84للشيخ السعدي، ص : تيسير الكريم الرحمن  )2(
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وقد ضمن ذلك األمر باالستنصار باهللا، واالعتماد عليه، والبراءة مـن الحـول والقـوة،     
ى اهللا، ال   وتقدم المعمول يؤذن بالحصر، أي توكلوا عل      ) وعلى اهللا فليتوكل المؤمنون   : (ولهذا قال   

غيره، ألنه قد علم أنه هو الناصر وحده، فاالعتماد عليه توحيد محصل للمقـصود، واالعتمـاد                
وفي هذه اآلية األمر بالتوكل على اهللا وحده، وأنه         . على غيره شرك غير نافع لصاحبه، بل ضار       

  .ءوبقدر التوكل على اهللا يكون االنتصار على األعدا". بحسب إيمان العبد يكون توكله

 حق التوكل على اهللا سـبحانه وتعـالى، فكانـت النتيجـة     ولقد توكل سيدنا يعقوب     
ِإِن الْحكْـم ِإالَّ ِللّـِه   : قال تعالى . سعادته برجوع أبنائه إليه، ومنهم أحبهم إلى قلبه يوسف     

كِّلُونتَوكَِّل الْمتَوِه فَلْيلَيعكَّلْتُ وِه تَولَيع ) 67: يوسف(.  
  

  :اإلعداد الجيد  -8
ينبغي على المسلمين أن يعدوا اإلعداد الجيد في معركتهم مع عدوهم الذي يتربص بهـم               

وَأِعدواْ لَهم ما استَطَعتُم من قُـوٍة وِمـن ربـاِط الْخَيـِل            : في كل وقت وحين لقول اهللا تعالى        
ن ِمن دوِنِهم الَ تَعلَمونَهم اللّه يعلَمهم وما تُنِفقُواْ ِمن شَيٍء           تُرِهبون ِبِه عدو اللِّه وعدوكُم وآخَِري     

ونالَ تُظْلَم َأنتُمو كُمفَّ ِإلَيوِبيِل اللِّه يِفي س ) 60: األنفال(.  

فاهللا عز وجل يأمر المسلمين أن يعدوا ألعدائهم الكفار كل ما يقدرون عليـه مـن قـوة              
 جميـع أنـواع    على قتالهم، ويـدخل فـي ذلـك        يعين مما األسلحة أنواع ومن ومادية، وبدنية عقلية

الصناعات التي يعمل فيها أصناف األسلحة، واآلالت من مدافع، ورشاشات، وبنادق، وطـائرات             
جوية، ومراكب برية وبحرية، وقالع وخنادق، وآالت الدفاع، والرأي والـسياسة التـي يتقـدم               

مـا ال   "شر أعدائهم به، وتعلم الرماية، والشجاعة والتدبير، والقاعدة تقول          المسلمون بها، ويندفع    
ويفهم من ذلك إن كان يوجد أشياء أكثر إرهاباً للعدو والتي يكـون  " يتم الواجب إال به فهو واجب    

النكاية بالعدو فيها أشد وجب على المسلمين االستعداد بها والسعي إليجادها حتى لو كـان ذلـك                 
  .هابتعلم صناعت

واهللا عز وجل أمر المؤمنين باإلنفاق في سبيله؛ ألن هذه النفقات تعين على جهاد الكفـار        
واالنتصار عليهم، ومن ينفق يضاعف له اهللا تعالى األجر أضعافاً مضاعفة إلى سبعمائة ضـعف            

هم ِفي سِبيِل اللّـِه  مثَُل الَِّذين ينِفقُون َأموالَ  :  لقوله تعالى    )1(ولن ينقص من األجر والثواب شيئاً     
                   اِسـعو اللّـهـشَاء ون ياِعفُ ِلمضي اللّهٍة وبَئةُ حلٍَة منبنَاِبَل ِفي كُلِّ سس عبتَتْ سٍة َأنببثَِل حكَم

ِليمع ) 261: البقرة(.  

                                                        
  .218للشيخ السعدي، ص : انظر الكريم الرحمن  )1(
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كـان  "ولننظر لحال صالح الدين األيوبي كيف كان قبل انتصاره في معركة حطين فقد              
ث الجهاد يشغله دائماً، ويستولي على قلبه وجوانحه استيالء عظيماً بحيث لم يكن له حـديث                حدي

وكـان  ... إال عنه، ولم يكن له نظر إال في وسائله، أو اهتمام إال برجاله، وال ميل إال إلى ذكره               
ينتقل أثناء المعركة من صف إلى صف للتأكد من سالمة الخيـل وصـالحية الـسالح، وعـدد                

كما اهتم بصناعة األسـلحة، وبنـاء الـسفن، وعمـل           .. د، واستعراض مالبسهم وزينتهم     الجنو
  .)1(المفرقعات، وتركيب األلغام والمجانيق وما إليها من أدوات القتال

وقد عني صالح الدين باألسطول، فأنشأ له ديواناً خاصاً به، يختص بمـوارده وطـرق               "
  .)2("أمير البحر أو أمير الماء"س األسطول صرفها، وإدارة شؤون األسطول، وأطلق على رئي

ونالحظ أن صالح الدين األيوبي قد عمل بأسباب النصر فأعد الجيش معنويـاً وماديـاً،               
  .فكانت النتيجة النصر المؤزر الذي أحيا األمة من بعد سبات عميق

  

  : الوحدة وتآلف القلوب -9
 وَألَّفَ بين قُلُوِبِهم لَو َأنفَقْتَ ما ِفـي         *الْمْؤِمِنين  هو الَِّذي َأيدك ِبنَصِرِه وبِ    : قال تعالى   

ِكيمح ِزيزع ِإنَّه منَهيَألَّفَ ب اللّه لَـِكنو قُلُوِبِهم نيا َألَّفَتْ بِميعاً مِض جاَألر ) 63-62: األنفال(.  

 تعـالى بعبـاده المـؤمنين،       فاأللفة التي يجدها المؤمن ألخيه المؤمن هي من رحمة اهللا         
وتَعـاونُواْ علَـى الْبـر      : فباأللفة تدوم الوحدة وتزداد القوة والتعاون على الخير، قال تعـالى            

  .)2: المائدة ( والتَّقْوى والَ تَعاونُواْ علَى اِإلثِْم والْعدواِن

والْمْؤِمنُون : تعالى قال المؤمن، ألخيه ولي بأنه القرآن وصفه شدة قربه ألخيه فقد    من والمؤمن
  .)3(أي يتناصرون ويتعاضدون ويقَّوي أحدهم اآلخر )71: التوبة( والْمْؤِمنَاتُ بعضهم َأوِلياء بعٍض

  .)4(]إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً : [قال رسول اهللا 

ل منهما لآلخـر، فهـم كالجـسد        كذلك المؤمن وأخيه من شدة حبهما لبعضهما ومودة ك        
ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عـضواً،            [: الواحد، لقوله   

                                                        
  .111-110عبد اهللا ناصح علوان، ص : دين األيوبي صالح ال )1(
  .111-110المصدر السابق، ص  )2(
  .2/474البن كثير، : تفسير القرآن العظيم  )3(
  ).481(، كتاب الصالة، باب تشبيك األصابع في المسجد، حديث رقم 1/102صحيح البخاري،  )4(
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 للقوة الحقيقيـة والتـي بواسـطتها        اًوهذا يعتبر مصدر  . )1(]تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى     
  .معارك العز والشرف والبطولةيستطيع المسلمون أن يباهوا بها أعداءهم وينتصروا عليهم في 

  

  : الوالء والبراء -10
النصرة والمحبة واإلكرام واالحترام والكون مع المحبوب ظاهراً وباطناً،         : "والوالية هي   

ـ             : قال تعالى    ِليواْ َأوكَفَـر الَِّذينِر واِت ِإلَى النُّوالظُّلُم نم مهخِْرجنُواْ يآم الَِّذين ِليو اللّه مآُؤه
  .)2()257: البقرة ( الطَّاغُوتُ

  .)3("هو البعد والخالص والعداوة بعد اإلعذار واإلنذار: "والبراء 

إن من عوامل النصر أن يكون المؤمن موالياً هللا ولرسوله وللمؤمنين، فهـو يحـب اهللا                
والتي تريد  ورسوله والمؤمنين ويعمل في ظل الدعوة اإلسالمية، ومع الجماعة المؤمنة الصادقة            

  .أن تُعلي من شأن هذه األمة

وفي نفس الوقت المؤمن الحق يعادي أعداء األمة، وأعداء اهللا ورسوله والمـؤمنين وال              
  .يميل إليهم وال يواليهم على حساب دينه وأمته وعقيدته

صارى َأوِلياء بعضهم َأوِليـاء  يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ تَتَِّخذُواْ الْيهود والنَّ      : فاهللا تعالى يقول    
           الظَّاِلِمين مِدي الْقَوهالَ ي اللّه ِإن مِمنْه فَِإنَّه نكُمم ملَّهتَون يمٍض وعب )  في هذه اآليـة    . )51: المائدة

بـضر   عن مواالة اليهود والنصارى ألنهم هم األعداء على الحقيقـة، وال يبـالون               ينهى اهللا تعالى  
المؤمنين، وال يدخرون من مجهودهم شيئاً على إضاللهم، فال يتوالهم إال من هو منهم، ألن التـولي    
التام لهم، يقتضي االنتقال إلى دينهم، والتولي القليل يجعل الذي يواليهم يتدرج شيئاً فشيئاً حتى يكون      

 ما يعتبرونه أمراً يسيراً مـن       وهذا هو حال العمالء، فإنهم عندما ينفذون      . )4(منهم في نهاية المطاف   
أوامر اليهود فإنهم ما يلبثون أن يتدرجوا في حبائلهم الشيطانية حتى يكونوا من أكبر أعداء اهللا بعد                 
ذلك ويعادون أبناء أمتهم؛ ألنهم والوا األعداء وساروا في نفس مـسلكهم، وبـذلك ينـسلخون مـن      

  .تالي يسبب لها الهزيمة أمام أعدائهاعقيدتهم ودينهم، ويصبحون سوساً ينخر في األمة وبال

 نفياً قاطعاً عن المؤمنين باهللا واليوم اآلخر الود ألعداء اإلسالم ولـو             عز وجل لقد نفى اهللا    
ال تَِجد قَوما يْؤِمنُون ِباللَِّه والْيوِم اآلِخِر يوادون من حـاد  : قال تعالى  . كانوا أقرب المقربين إليهم   

                                                        
  ).6011(والبهائم، حديث رقم ، كتاب األدب، باب رحمة الناس 3/1210صحيح البخاري،  )1(
  .226نسيم ياسين، ص . د: شرح العقيدة اإلسالمية  )2(
  .227المصدر السابق، ص  )3(
  .146للشيخ السعدي، ص : انظر تيسير الكريم الرحمن  )4(
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  اللَّه          ـانالِْإيم ِفي قُلُوِبِهم كَتَب لَِئكُأو متَهِشيرع َأو مانَهِإخْو َأو منَاءهَأب َأو ماءهكَانُوا آب لَوو ولَهسرو
ه عـنْهم ورضـوا   وَأيدهم ِبروٍح منْه ويدِخلُهم جنَّاٍت تَجِري ِمن تَحِتها الَْأنْهار خَاِلِدين ِفيها رِضي اللَّ 

ونفِْلحالْم ماللَِّه ه بِحز اللَِّه َألَا ِإن بِحز لَِئكُأو نْهع ) 22: المجادلة(.  

هذه اآلية تحدد مدى قوة الشخصية المؤمنة، حيث إنها من شدة إيمانها بـاهللا ومواالتهـا هللا         
قتها مع أقرب المقربين إليها مـن جهـة         ولرسوله وللمؤمنين تعتبر رباط العقيدة هو الذي يحدد عال        

، ويدخلهم الجنة   )1(قرابة الدم، وهذه الفئة المؤمنة يثبتها اهللا ويقويها بنور يقذفه في قلوبهم أو بالقرآن             
  .ويرضى عنهم ويصفهم بأنهم هم حزب اهللا وأنهم هم المفلحون

ين اثنين حزب اهللا    وهكذا تنقسم البشرية إلى حزب    : "يقول سيد قطب في تفسيره لهذه اآلية        
فإما أن يكون الفرد مـن حـزب اهللا         . راية الحق، وراية الباطل   : وحزب الشيطان، وإلى رايتين     

فهو واقف تحت راية الحق، وإما أن يكون من حزب الشيطان فهو واقف تحت رايـة الباطـل،                  
 وال وطن   وهما صفان متميزان ال يختلطان وال يتميعان، ال نسب وال صهر، وال أهل وال قرابة،              

وال جنس، وال عصبية وال قومية، إنما هي العقيدة، والعقيدة وحدها، فمن انحاز إلـى حـزب اهللا    
ووقف تحت راية الحق فهو وجميع الواقفين تحت هذه الراية إخـوة فـي اهللا، تختلـف ألـوانهم          
وتختلف أوطانهم وتختلف عشائرهم وتختلف أسرهم، ولكنهم يلتقون في الرابطـة التـي تؤلـف               

زب اهللا، فتذوب الفوارق كلها تحت الراية الواحدة ومن استحوذ عليه الشيطان فوقـف تحـت                ح
  .)2("راية الباطل، فلن تربطه بأحد من حزب اهللا رابطة

الشيطان؟  حزب أم مع  اهللا حزب يجب أن يفكر دائماً مع من يقف، هل هو مع          الحق والمسلم
ساهم معها في رفع شأن هذه األمة، والعمـل مـع       فإن وجد نفسه مع الفئة المؤمنة فليحمد اهللا ولي        

  .إخوانه بأسباب النصر ورفع راية الحق عالية خفاقة

وإن وجد نفسه مع أهل الباطل وحزب الشيطان فليرجع إلى صوابه، ويتوب إلى اهللا قبل أن            
 .أمام أعدائهاإن بقي كما هو عليه فهو يساهم في هزيمة هذه األمة       ألنه اآلخرة، قبل الدنيا في اهللا يخزيه

 والى آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب وترك األقوام األخرى التي ال تؤمن بـاهللا             وسيدنا يوسف   
ِإنِّي تَركْتُ ِملَّةَ قَوٍم الَّ يْؤِمنُون ِباللِّه وهم ِبـاآلِخرِة هـم             : قال تعالى على لسان سيدنا يوسف       

 ونآِئـي*كَاِفرتُ ِملَّةَ آبعاتَّبو قُوبعيقَ وحِإسو اِهيمرِإب  ) 38-37: يوسف(.  

                                                        
  .545محمد الحمصي، ص . د: انظر قرآن كريم تفسير وبيان  )1(
  .6/3516سيد قطب، : في ظالل القرآن  )2(
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 راسـخة،   وبهذا يتبين بأنه لن تنتصر األمة على عدوها إال بإتيان عوامل النصر من عقيدة             
وإخالص في الجهاد في سبيل اهللا، وصبر وتقوى ودعاء وتوكل وأخذ بأسباب القوة مـن إعـداد            

  .منين والبراءة من المشركين وأعداء اإلسالملكل شيء ممكن مع الوالء هللا ولرسوله وللمؤ
  

  :عوامل الهزيمة : المطلب الرابع 
إن هزيمة األمة اإلسالمية ال تأتي من فراغ فكما أن للنصر عوامل وأسباب فإن للهزيمـة                 

  :ع راية التوحيد، ومن هذه العواملأن تتخلص منها حتى تحقق النصر المبين وترف بد لألمة عوامل ال
  :مسك بالعقيدة اإلسالمية  عدم الت-1

إن التمسك بالعقيدة اإلسالمية هو مصدر العز والنصر والتأييد من اهللا عز وجـل ولـذا                
حذر اهللا رسوله عليه الصالة والسالم من أعدائه، وأنهم لن يرضوا عنـه حتـى يتبـع ديـنهم                   

:  وجل، قال تعالى   وعقيدتهم، وقد بين له بأن مجرد الميل إليهم وألهوائهم فإنه لن ينصره اهللا عز             
                   لَـِئِنى وـدالْه ـوى اللِّه هده قُْل ِإن مِملَّتَه تَّى تَتَِّبعى حارالَ النَّصو ودهالْي نكى عضلَن تَرو

  .)120: رة البق( اتَّبعتَ َأهواءهم بعد الَِّذي جاءك ِمن الِْعلِْم ما لَك ِمن اللِّه ِمن وِلي والَ نَِصيٍر

وليست اليهود يا محمد وال النـصارى براضـية        : "يقول ابن كثير في تفسيره لهذه اآلية        
عنك أبداً فدع ما يرضيهم ويوافقهم، وأقبل على طلب رضاء اهللا في دعائهم إلى ما بعثك اهللا بـه               

ى اهللا الذي بعثني به     أي قل يا محمد إن هد     ) قُْل ِإن هدى اللِّه هو الْهدى     من الحق وقوله تعالى     
ولَِئِن اتَّبعتَ َأهواءهم بعد الَّـِذي  ... هو الهدى يعني هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل         

فيه تهديد ووعيد شديد لألمـة عـن اتبـاع          ) جاءك ِمن الِْعلِْم ما لَك ِمن اللِّه ِمن وِلي والَ نَِصيرٍ          
دما علموا من القرآن والسنة عياذاً باهللا من ذلك، فإن الخطـاب مـع     طرائق اليهود والنصارى بع   

حيث أفرد الملـة    ) حتى تتبع ملتهم  ( واألمر ألمته، وقد استدل كثير من الفقهاء بقوله          الرسول  
  .)1("على أن الكفر كله ملة واحدة

نيه عن   من عقيدة وإيمان باهللا ما يغ      فالمسلم يثق بأن في كتاب اهللا تعالى وسنة رسوله          
اتباع ملة غير دين اإلسالم، وأن عقيدة اإلسالم هي العقيدة الوحيدة التي لم تتغير ولم تتبدل على                  
مر العصور كما تغيرت عقائد اليهود والنصارى فوجب على المسلم التمسك بها ألنه بـدونها ال                

  .يساوي شيئاً فضالً عن أن ينتصر على عدوه

                                                        
  .1/163البن كثير، : ير القرآن العظيم تفس )1(
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إنها العقيدة الدائمة التي نرى مصداقها في كـل         : "يقول سيد قطب رحمه اهللا في تفسيره        
هذه حقيقة المعركة التي يشنها اليهود والنصارى في كل أرض، وفي كل وقـت              .. زمان ومكان   

إنها معركة العقيدة في صميمها وحقيقتها، ولكن المعسكرين العـريقين          ... ضد الجماعة المسلمة    
ان شتى، ويرفعان عليها أعالماَ شتى، في خبث ومكر         في العداوة لإلسالم والمسلمين يلونانها بألو     

وتورية، إنهم قد جربوا حماسة المسلمين لدينهم وعقيدتهم حين واجهوهم تحت راية العقيدة، ومن              
 – علـى حقيقتهـا      –فغيروا أعالم المعركة، لم يعلنوها حرباً باسم العقيدة         ... ثم استدار األعداء    

 إنما أعلنوها باسم األرض، واالقتصاد والـسياسة والمراكـز          خوفاً من حماسة العقيدة وجيشانها،    
العسكرية وما إليها، وألقوا في روع المخدوعين الغافلين منا، أن حكاية العقيدة قد صارت قديمـة          
! ال معنى لها، وال يجوز رفع رايتها، وخوض المعركة باسمها فهذه سمة المتخلفين المتعـصبين              

الـصهيونية العالميـة   :  وحماستها، بينما هم في قـرارة نفوسـهم    ذلك كي يأمنوا جيشان العقيدة    
  جميعاً يخوضون المعركة أوالً وقبل كل شـيء – بإضافة الشيوعية العالمية –والصليبية العالمية   

  .)1("لتحطيم هذه الصخرة العاتية التي نطحوها طويالً فأدمتهم جميعاً، إنها معركة العقيدة

ة قوية دائماً هو المنتصر في النهاية والعكـس بـالعكس، إن   فالمسلم الذي يقاتل عن عقيد   
  .من تخلى عن دينه وعقيدته أصبح لقمة سائغة في فم أعدائه يلوكونها في أي وقت شاءوا

 أن يدخل مشركاً في الجيش يوم بدر حتى ال يكون سبباً في هزيمـة  ولقد رفض الرسول   
، أنهـا  عن عائـشة زوج النبـي  [ن فقد ورد الجيش بأكمله، وألنه ال يستعين بمشرك على مشركي   

 الوبرة أدركه رجل، قد كان يذكر منه جـرأة          )2( ِقبل بدر، فلما كان بحرة     خرج رسول اهللا    : قالت
 جئـت ألتبعـك     فلما أدركه قال لرسـول اهللا       :  حين رأوه    ونجدة، ففرح أصحاب رسول اهللا      
فارجع فلـن أسـتعين     : ال، قال   : ؟ قال   تؤمن باهللا ورسوله     : وأصيب معك، قال له رسول اهللا       

فقال له كما قال أول مرة فقال لـه         : ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل         : بمشرك، قالت   
ثم رجع فأدركه بالبيداء، فقال : فارجع فلن أستعين بمشرك، قال :  كما قال له أول مرة قال       النبي  

  .)3(]فانطلق : ، فقال له رسول اهللا نعم: تؤمن باهللا ورسوله قال: له كما قال أول

 لم يسمح لهذا المشرك بأن يدخل جيش المـسلمين بـرغم جرأتـه              ونالحظ أن الرسول    
ونجدته إال بعد أن أسلم، ألنه بالعقيدة الصحيحة تنتصر الجيوش، فنحن قوم أعزنا اهللا بهذا اإلسـالم        

  .ن يحقق لنا هدفالعظيم، فمهما ابتغينا العزة بغيره فلن تعلو لنا راية، ول
                                                        

  .1/108سيد قطب، : في ظالل القرآن  )1(
، 12/154صحيح مسلم، بشرح النووي،     . (وهو موضع على نحو من أربعة أميال من المدينة        : حرة الوبرة    )2(

  ).كتاب الجهاد والسير، باب كراهة االستعانة في الغزو بكافر
  ).1817(اد والسير، باب كراهة االستعانة في الغزو بكافر، حديث رقم ، كتاب الجه728صحيح مسلم، ص  )3(
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  : كثرة الذنوب والمعاصي -2
كلما كانت ذنوبنا كثيرة كلما كنا أكثر بعداً عن النصر، فالواجـب علينـا كمـسلمين أن                 
نراجع أنفسنا وننقيها من الذنوب ونتوب إلى اهللا تعالى توبة نصوحاً لكي نقترب شيئاً فشيئاً مـن                 

  .وتهلك أصحابها وتُنزل من قدرهمالنصر، فالذنوب والمعاصي هي التي تدمر اإلنسان 

 من الجنة بسبب ذنب واحد ارتكبه فكيـف بالـذنوب          فاهللا عز وجل أنزل سيدنا آدم       
 وقُلْنَا يا آدم اسكُن َأنتَ وزوجك الْجنَّةَ وكُالَ ِمنْها رغَـداً حيـثُ       : الكثيرة المتراكمة، قال تعالى     

  فََأزلَّهما الشَّيطَان عنْها فََأخْرجهما ِمما كَانَـا *الْظَّاِلِمين الشَّجرةَ فَتَكُونَا ِمن   هـِذِه تَقْربا والَ ِشْئتُما

  .)36-35: البقرة( ِفي اَألرِض مستَقَر ومتَاع ِإلَى ِحيٍن ولَكُم عدو ِلبعٍض بعضكُم اهِبطُواْ وقُلْنَا ِفيِه

وسبباً فـي تـسليط      سبباً إلغراق من لم يؤمن من قوم سيدنا نوح       كذلك الذنوب كانت  
كُوا ِبِريٍح صرصٍر    وَأما عاد فَُأهلِ   *ود فَُأهِلكُوا ِبالطَّاِغيةِ  فََأما ثَم : قال تعالى  عاد، قوم على العقيم حالري

هم َأعجاز نَخْـٍل    اٍم حسوما فَتَرى الْقَوم ِفيها صرعى كََأنَّ       سخَّرها علَيِهم سبع لَياٍل وثَماِنيةَ َأي      *عاِتيٍة
  .)1(، وكذلك إغراق فرعون وأتباعه وباقي األمم)8-5: الحاقة (  فَهْل تَرى لَهم من باِقيٍة*خَاِويٍة

 وعدم التزامهم أوامره في غزوة أحـد سـبباً          ولقد كان معصية بعض الصحابة للرسول       
يساً من أسباب الهزيمة، فقد أمرهم بأن يثبتوا في أماكنهم مهما حدث ولكنهم لم يطبقـوا كالمـه                  رئ

  .فتحول النصر إلى هزيمة

وبينما كان الجيش اإلسالمي الصغير يسجل مرة أخـرى نـصراً           : "ففي الرحيق المختوم    
لبية فصيلة الرماة   ساحقاً على مكة لم يكن أقل روعة من النصر الذي اكتسبه يوم بدر، وقعت من أغ               

غلطة فظيعة قلبت الوضع تماماً، وأدت إلى إلحاق الخسائر الفادحة بالمسلمين، وكادت تكون سـبباً               
  .)2("، وقد تركت أسوأ أثر على سمعتهم، والتي كانوا يتمتعون بها بعد بدرفي مقتل النبي 

لغزوة يتضح أنهـا   وعند التأمل في مدة الحرب التي كانت بين المسلمين وأعدائهم في هذه ا            
  :تنقسم إلى شطرين 

عندما التزم المسلمون أماكنهم وأطاعوا نبيهم عليه الصالة والسالم كان نتيجة ذلـك         : الشطر األول   
أن سارع النصر إلى المسلمين، وسارعت الهزيمة إلى صفوف المشركين، وقد أخذوا يولون             

ولَقَد صدقَكُم اللّه وعده ِإذْ     : ى  األدبار بعد أن سيطر الرعب على قلوبهم وفي ذلك قال تعال          
  .)152: آل عمران ( تَحسونَهم ِبِإذِْنِه

                                                        
  .تاريخ أو طبعة ، دار االعتصام، دون28محمد محمود الصواف، ص : انظر أثر الذنوب في هدم األمم والشعوب )1(
  .294-293للمباركفوري، ص : الرحيق المختوم  )2(
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، ونزل الرماة من فوق الجبـل      )1(حينما انطلق المسلمون ليأخذوا الغنائم واألسالب     : والشطر الثاني   
مشركين  به، فهذا مما حول الرعب الذي داهم أفئدة ال     حيث لم يلتزموا بما وصاهم الرسول       

ا تحدثت عنـه    إلى استبسال جديد في القتال، وقد أصبح الرعب يغزو قلوب المسلمين وهذا م            
وعصيتُم من بعِد ما َأراكُم ما تُِحبون        ِإذَا فَِشلْتُم وتَنَازعتُم ِفي اَألمرِ     حتَّى :اآلية في قوله تعالى   

ِمنكُم ما ونْيالد ِريدن يِمنكُم مكُمتَِليبِلي منْهع فَكُمرص ةَ ثُماآلِخر ِريدن ي )152: آل عمران(.  

   وهو أحـب الخلـق إلـى اهللا         وكان الوبال عظيماً بحيث لم ينج منه حتى رسول اهللا           
  .)2(عز وجل وهذه من سنن اهللا في الكون بأن المعصية ال تولد إال الهزيمة

  

  : التنازع واالختالف -3
وَأِطيعواْ اللّه ورسولَه والَ تَنَازعواْ فَتَفْشَلُواْ وتَذْهب ِريحكُم واصـِبرواْ ِإن           : عالى  قال ت 

اِبِرينالص عم اللّه ) 46: األنفال(.  

يأمر اهللا عز وجل عباده الصالحين بطاعة اهللا ورسوله وذلك باتباع أوامرهما فاتبـاع اهللا     
  على أعدائهم، وينهاهم عن التنازع ألنه يشتت القلـوب ويفرقهـا، ويحـل       ورسوله مما ينصرهم  

  .)3(التنازع هذا بسبب عزائمهم، ويفرق قوتهم، ويرفع ما وعدهم اهللا من النصر على األعداء

وقد أوصى اهللا عباده المؤمنين بالصبر في آخر اآلية وكأنه سبحانه وتعالى حدد لهم الدواء               
روا على أعدائهم وهو الصبر، وذلك بعد أن أمرهم بطاعة اهللا وطاعـة             الشافي لكي يتوحدوا وينتص   

رسوله، فالصبر على الطاعة مطلوب، كما أن الصبر على تعامل المسلم مع أخيه المسلم مطلـوب                
  .أيضاً، حتى ينال رضى اهللا عز وجل ومحبته وهذه هي غاية كل مسلم في حياته

 في األمة هو عدم توحد كلمتهم اآلن، فتلكأوا        ومن الحري قوله أن نتيجة التنازع واالختالف      
في نصرة أهل فلسطين وإنقاذ القدس والمسجد األقصى من أيدي الصهاينة العـابثين، فـضالً عـن       
تواطؤ الحكومات العربية ووقوفها بجانب أمريكا وإسرائيل في حربهـا ضـد العـراق وفلـسطين                

  .رةوأفغانستان والشيشان وباقي البالد اإلسالمية المستعم
  

  
  

                                                        
أحمـد  : انظر المـصباح المنيـر      . (باس يسمى سلب  جمع سلب، وكل شيء على اإلنسان من ل       : األسالب   )1(

  ).، كتاب السين171المقرئ، ص 
  .246-245محمد سعيد البوطي، ص : انظر فقه السيرة  )2(
  .216للشيخ السعدي، ص : انظر تيسير الكريم الرحمن  )3(



 -200-

  : اليأس -4
روح اليأس والقنوط،   .. إن من أعظم األمراض خطراً على األمة أن يسيطر على أبنائها            

وأن تسيطر عليهم روح الهزيمة واالنكسار، والحقيقة أن اليأس داء خبيث إذا انتـشر فـي أمـة             
  .)1(أهلكها، وما تفشى في جسد إال أنهكه

مثل على التفاؤل واألمل وعـدم اليـأس،         ألبنائه خير    ولنا في وصية سيدنا يعقوب      
يا بِني اذْهبواْ فَتَحسسواْ ِمـن يوسـفَ وَأِخيـِه والَ      : قال تعالى على لسان سيدنا يعقوب       

ونالْكَاِفر مِح اللِّه ِإالَّ الْقَووِمن ر َأسيالَ ي ِح اللِّه ِإنَّهوواْ ِمن رَأستَي ) 87: يوسف(.  

يقـول  "يأس من رحمة اهللا تعالى من صفات الكافرين، والمؤمن ينأى بنفسه عن ذلـك،               فال
إن المجتمعات إذا ساد أفرادها روح التفاؤل والرضا، فإنها تكون أقوى بنياناً وأكثـر     : علماء النفس   

إنتاجاً، وأقدر على مواجهة األحداث والنوازل ولذلك تلجأ األمم الناهضة إلى بث روح االستبـشار               
والرضا واألمن واالطمئنان بين األفراد والجماعات لما لهذه الروح مـن بعـث للنـشاط وتقويـة                 

  .)2("لمعنويات األمة

ولنا في سيرة رسولنا عليه الصالة والسالم خير مثال على التفاؤل وعدم اليـأس، ففـي                
عنـدما  أشد الظروف حلكة وهو في غار ثور مختبئاً من أعدائه الذين يالحقونه من كل جانـب و     

سراقة بن مالك كتب له كتاباً وهو ال يملك عند ذلك شيئاً إال إيمانه باهللا عز وجـل يقـول          به لحق
يا رسول اهللا هذا سراقة ابن مالك قد رهقنا، فـدعا عليـه             : فقال أبو بكر    : "ابن القيم رحمه اهللا     

ائكما، فادعو  قد علمت أن الذي أصابني بدع     :  فساخت يدا فرسه في األرض، فقال        رسول اهللا   
 أن اهللا لي، ولكما علي أن أرد الناس عنكما، فدعا له رسول اهللا، فأطلق، وسـأل رسـول اهللا               

وكان الكتاب معه إلى يوم فتح مكـة، فجـاءه          . )3(يكتب له كتاباً فكتب له أبو بكر بأمره في أديم         
  .)4("يوم وفاء وبر: ، وقال بالكتاب، فوفاه له رسول اهللا 

                                                        
 السالم للطباعة   ، دار 260محمد السيد يوسف، ص     : انظر التمكين لألمة اإلسالمية في ضوء القرآن الكريم          )1(

  .م1997-هـ1418والنشر والتوزيع والترجمة، الطبعة األولى، 
، دار المنـار الحديثـة، الطبعـة        1/75محمد عبد اهللا الخطيب،     : مفاهيم تربوية، دستور النصر والهزيمة       )2(

  .م1990-هـ1411الثانية، 
للـرازي،  : انظر مختار الصحاح    . (شرة ظاهرها جمع َأدم واَألدمة باطن الجلد الذي يلي اللحم والب        : األديم   )3(

  ).، باب الهمزة10ص 
، تحقيق العالمة ناصر الـدين األلبـاني، مكتبـة    2/75البن قيم الجوزية،  : زاد المعاد في هدي خير العباد        )4(

  .م2004-هـ1425الصفا، الطبعة األولى، 
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 من أشد الناس تفاؤالً فعندما عرضت للصحابة رضـي          دق كان الرسول    وفي غزوة الخن  
 ذلك فأخذ المعول فقال بسم اهللا ثم ضرب ضربة، وقال           اهللا عنهم صخرة، اشتكوا إلى رسول اهللا        

اهللا : اهللا أكبر أعطيت مفتاح الشام واهللا إني ألنظر قصورها الحمر الساعة، ثم ضرب ضربة، وقال          
بسم اهللا، : فقال: ض اآلن، ثم ضرب الثالثة اهللا إني ألبصر قصر المدائن األبي أكبر، أعطيت فارس و   
  .)1(أعطيت مفاتيح اليمن واهللا إني ألبصر أبواب صنعاء من مكاني أكبر، اهللا: فقطع بقية الحجر، فقال

هكذا هو حال النبي عليه الصالة والسالم لم يدب اليأس في قلبه لحظة واحدة إلى أن بنى                 
  .سالم العظيم التي شهد لها العالم كله بعظمتها وعدلهادولة اإل

  

  : الغرور والرياء -5
  .)2("سكون النفس إلى ما يوافق الهوى، ويميل إليه الطبع: "والغرور معناه 

  .)3("ترك اإلخالص في العمل بمالحظة غير اهللا فيه: "والرياء هو 

           تشبهاً بأعداء األمة الذين هدفهم     لقد نهى اهللا عز وجل المؤمنين أن يخرجوا بطراً ورياء
  .هو الفساد والصد عن سبيل اهللا

والَ تَكُونُواْ كَالَِّذين خَرجواْ ِمن ِدياِرِهم بطَرا وِرَئاء النَّاِس ويصدون عـن            : قال تعالى   
  .)47: األنفال ( سِبيِل اللِّه واللّه ِبما يعملُون مِحيطٌ

فليكن قصدكم في خروجكم وجـه اهللا،       : "كالمه إلى أوليائه قائالً لهم    يوجه اهللا عز وجل     
وإعالء دين اهللا، والصد عن الطريق الموصلة إلى سخط اهللا وعقابه، وجذب الناس إلى الـسبيل                

  .)4("القويم، الموصل لجنات النعيم

ثرة لم ولقد ُأعجب المؤمنون بكثرة عددهم في غزوة حنين، فذكّرهم اهللا تعالى بأن هذه الك             
لَقَد نَصركُم اللّـه ِفـي مـواِطن    : قال تعالى . تغِن عنهم شيئاً في جانب قوة اهللا تعالى وعظمته    

                 تْ ثُـمبحا رِبم ضاَألر كُملَياقَتْ عضًئا وشَي نكُمتُغِْن ع فَلَم تُكُمكَثْر تْكُمبجٍن ِإذْ َأعنَيح مويٍة وكَِثير
 ثُم َأنَزَل اللّه سِكينَتَه علَى رسوِلِه وعلَى الْمْؤِمِنين وَأنزَل جنُـودا لَّـم تَروهـا                *م مدِبِرين   ولَّيتُ

    اء الْكَاِفِرينزج ذَِلكواْ وكَفَر الَِّذين عذَّبو*    اللّـهـشَاء وـن يلَى مع ِد ذَِلكعِمن ب اللّه تُوبي ثُم 
  .)27-25: التوبة ( ر رِحيمغَفُو

                                                        
  .342للمباركفوري، ص : انظر الرحيق المختوم  )1(
  .، باب العين262للجرجاني، ص : التعريفات  )2(
  .، باب الراء189المصدر السابق، ص  )3(
  .216للشيخ السعدي، ص : تيسير الكريم الرحمن  )4(
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يذكر تعالى للمؤمنين فضله عليهم وإحسانه لديهم في نصره إياهم في مواطن كثيرة من               "
غزواتهم مع رسوله، وأن ذلك من عنده تعالى وبتأييده وتقديره، ال ِبعددهم وال بعددهم، ونـبههم                

جبتهم كثرتهم، ومع هذا مـا      على أن النصر من عنده سواء قل الجمع أو كثر، فإن يوم حنين أع             
، ثم أنزل نـصره وتأييـده       أجدى ذلك عنهم شيئاً فولوا مدبرين إال القليل منهم مع رسول اهللا             

  .)1("على رسوله وعلى المؤمنين الذين معه

فاهللا عز وجل رحيم بعباده فبعد أن يتوب عليهم يؤيدهم بنصره وقوته، وينزل المالئكـة               
  .تدافع معهم

حمه اهللا في تفسيره لنفس اآلية عن حال المسلمين عنـدما أعجبـتهم             ويقول سيد قطب ر   
فمن انفعال اإلعجاب بالكثرة، إلى زلزلة الهزيمة الروحية، إلى انفعال الضيق والحرج            : "كثرتهم  

حتى لكأن األرض كلها تضيق بهم، وتشتد عليهم إلى حركة الهزيمة الحـسية وتوليـة األدبـار                 
  .)2("والنكوص على األعقاب

كأن الهزيمة في أول المعركة كانت عقاباً للمسلمين، وفي نفس الوقت تربية لهم، لكـي               و
ال يغتروا بأنفسهم وبكثرتهم مرة أخرى، ولكي يعترفوا بضعفهم رغـم كثـرتهم، وأنـه إن لـم                  

  .ينصرهم اهللا تعالى، فال ناصر لهم وال مؤيد غيره سبحانه

لها من تجنب عوامل الهزيمة من ضـعف        وبهذا يتبين أن األمة إذا أرادت النصر فال بد          
العقيدة، واختالف، وفرقة، وذنوب ومعاصي، وغرور ورياء، ويأس وخور، وذلك حتى تـنهض             
من كبوتها وتستعيد مجدها التليد الذي سلب منها عندما ضعفت واستكانت وتكالبت عليها األمـم               

  .)47: الروم ( ا نَصر الْمْؤِمِنينوكَان حقا علَينَ: المعتدية من كل صوب وحدب، قال تعالى 

                                                        
  .2/343البن كثير، : تفسير القرآن العظيم  )1(
  .3/1617سيد قطب، : في ظالل القرآن  )2(
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  المبحث الثاني
  دور العقيدة في التمكين لألمة اإلسالمية

  
  .التمكين ومقوماته: المطلب األول 
  .عوائق التمكين: المطلب الثاني 
  .سنن ربانية على طريق التمكين: المطلب الثالث 
  .مبشرات النصر والتمكين: المطلب الرابع 
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  بحث الثانيالم
  دور العقيدة في التمكين لألمة اإلسالمية

  
  :التمكين ومقوماته : المطلب األول 

  :التمكين : أوالً 
إن من الواجب على األمة اليوم أن تسعى ليمكن لها في األرض حتى ترفع عن كاهلهـا                 

  .لباس الذل والهوان وتسعى في طريق النور واإليمان
  : معنى التمكين لغة -أ

مكنته من الشيء جعلت له عليه سلطاناً وقدرة، متمكن منـه           : "المصباح المنير   جاء في   
  .)1("قدر عليه، وله مِكنَة أي قوة وشدة: واستمكن 

  

  : التمكين اصطالحاً -ب
هو السعي الجاد من أجل رجوع األمة إلى ما كانت عليه من السلطة والنفوذ والمكانـة                "

  .)2("في دنيا الناس
  

  : التمكين مقومات: ثانياً 
  .)3("ما يقوم به التمكين ويعتمد عليه اعتماداً أساسياً"ويقصد بمقومات التمكين أي 

  :لقد ذكر اهللا عز وجل مقومات التمكين األساسية في كتابه العزيز، وهي 
  : اإليمان -1

إن اإليمان هو أهم مقومات التمكين، وهو عمودها األساس والذي ال يصلح غيره بدونه،              
وعد اللَّه الَِّذين آمنُوا ِمنكُم وعِملُوا الـصاِلحاِت لَيـستَخِْلفَنَّهم ِفـي اَألرِض كَمـا               : ىقال تعال 

استَخْلَفَ الَِّذين ِمن قَبِلِهم ولَيمكِّنَن لَهم ِدينَهم الَِّذي ارتَضى لَهم ولَيبدلَنَّهم من بعِد خَوِفِهم َأمنًـا                
الْفَاِسقُون مه لَِئكفَُأو ذَِلك دعب ن كَفَرمًئا وِبي شَي شِْركُونونَِني ال يدبعي ) 55: النور(.  

هذا من وعوده الصادقة التي شوهد تأويلها ومخبرها، فإنه وعد من قام باإليمان والعمل              "
ـ     اء فيهـا، المتـصرفين فـي    الصالح من هذه األمة، أن يستخلفهم في األرض، فيكونوا هم الخلف

تدبيرها، وأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وهو دين اإلسالم الـذي فـاق األديـان كلهـا،       
                                                        

  .، كتاب الميم343أحمد المقرئ، ص : المصباح المنير  )1(
  .م2001-هـ1412، دار الوفاء، الطبعة األولى، 16علي الصالبي، ص . د:  التمكين في القرآن الكريم فقه )2(
  .27محمد السيد يوسف، ص : التمكين لألمة اإلسالمية في ضوء القرآن الكريم  )3(



 -205-

ارتضاه لهذه األمة لفضلها وشرفها ونعمته عليها، بأن يتمكنوا من إقامته، وإقامة شرائعه الظاهرة              
وسائر الكفـار، مغلـوبين     والباطنة في أنفسهم وفي غيرهم، وفي كون غيرهم من أهل األديان،            

ذليلين، وأنه يبدلهم أمناً من بعد خوفهم، حيث كان الواحد منهم ال يتمكن من إظهار دينه، وما هو                 
عليه، إال بأذى كثير من الكفار، وكون جماعة المسلمين قليلين جداً، بالنسبة إلى غيـرهم، وقـد                 

  .)1("رماهم أهل األرض، عن قوس واحدة

 االستخالف في األرض والتمكين واألمن وقت نزول اآلية، ولكنه          وقد وعد اهللا المسلمين   
تحقق ذلك بعدما تحقق من اإليمان والعمل الصالح ما يفوق غيرهم فمكنهم من العبـاد والـبالد،                 

  .وفتحت مشارق األرض ومغاربها وحدث األمن التام والتمكين التام

الح إلى قيام الساعة، وقد يبتلى     وهذا األمر يحدث كلما قام المسلمون باإليمان والعمل الص        
المسلمون في أوقات بتسليط الكفار والمنافقين عليهم وهذا يكون بسبب إخاللهم بهـذين األمـرين          

  .)2(األساسيين وهما اإليمان والعمل

إن حقيقة اإليمان التي يتحقق بهـا       : "يقول سيد قطب رحمه اهللا في تفسيره لآلية السابقة          
غرق النشاط اإلنساني كله، وتوجه النشاط اإلنساني كلـه، فمـا تكـاد             وعد اهللا حقيقة ضخمة تست    

تستقر في القلب حتى تعلن عن نفسها في صورة عمل ونشاط وبناء، وإنشاء موجه كله إلـى اهللا،          
ال يبتغي صاحبه إال وجه اهللا، وهي طاعة اهللا واستسالم ألمره في الصغيرة والكبيـرة، ال يبقـى       

هوة في القلب وال ميل في الفطرة إال وهو تبع لما جاء بـه رسـول         معها هوى في النفس، وال ش     
  .)3(" من عند اهللااهللا

فاإليمان باهللا هو الذي يحرك اإلنسان في طريقه إلى اهللا، ويجعله يسير وفـق مـنهج اهللا     
ووفق شريعته لكي يطبقها أوالً على نفسه، ومن ثم على غيره، وبذلك يكون له تـأثيره الحقيقـي        

  . وعد اهللا تعالى بالتمكين في األرضفي تحقيق
  

  : العمل الصالح -2
يأتي العمل الصالح في مرتبة تلي اإليمان في مقومات التمكين وهو من المقومات األساسية              

رِض وعد اللَّه الَِّذين آمنُوا ِمنكُم وعِملُوا الصاِلحاِت لَيستَخِْلفَنَّهم ِفي األَ         : له كما جاء في قوله تعالى     
مى لَهتَضالَِّذي ار مِدينَه ملَه كِّنَنملَيو ِلِهمِمن قَب تَخْلَفَ الَِّذينا اسكَم ) 55: النور(.  

                                                        
  .411للشيخ السعدي، ص : تيسير الكريم الرحمن  )1(
  .411انظر المصدر السابق، ص  )2(
  .4/2528سيد قطب، : لقرآن في ظالل ا )3(
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  .)1("أعمله عمالً صنعته: "معنى العمل 

  .)2("أصلح أتى بالصالح وهو الخير والصواب: "معنى الصالح 

وال يكاد يذكر أحدهما إال ويـذكر اآلخـر         إن اإليمان والعمل الصالح أمران متالزمان،       
: وذلك ألن العمل ثمرة من ثمرات اإليمان باهللا تعالى وهو الترجمة العمليـة لـه، قـال تعـالى       

  ِرصالْعٍر      *ولَِفي خُس اناِإلنس قِّ           * ِإنا ِبـالْحـواصتَواِت واِلحِملُوا الـصعنُوا وآم ِإالَّ الَِّذين 
  .)3-1: العصر ( ِبالصبِروتَواصوا 

فقد أقسم اهللا عز وجل بالزمان بأن اإلنسان في خسارة وهالك إال الذين آمنـوا بقلـوبهم                 
  .)3(وعملوا الصالحات بجوارحهم وتواصوا بالطاعات وصبروا على المصائب واألقدار

كة الذاتية والعمل الصالح وهو الثمرة الطبيعية لإليمان، والحر: "يقول سيد قطب في تفسيره     
التي تبدأ في ذات اللحظة التي تستقر فيها حقيقة اإليمان في القلب، فاإليمان حقيقة إيجابية متحركة،                
ما إن تستقر في الضمير حتى تسعى بذاتها إلى تحقيق ذاتها في الخارج في صورة عمل صالح، هذا     

تبدى في صورة حية خارج ذات هو اإليمان اإلسالمي، ال يمكن أن يظل خامداً ال يتحرك، كامناً ال ي          
  .)4("المؤمن، فإن لم يتحرك هذه الحركة الطبيعية فهو مزيف أو ميت

حقاً إن اإليمان الحقيقي هو الذي يفضي إلى العمل الصالح وبالتالي يدفع إلى التمكين في               
  .األرض كما أراد اهللا عز وجل

  

  : العبادة -3
مقومات التمكين الهامة والتي تتفرع عـن       إن عبادة اهللا عز وجل كما أمر سبحانه هي من           

ِإِن : ، وقـال تعـالى    )55: النور   (يعبدونَِني ال يشِْركُون ِبي شَيًئا    : العمل الصالح، قال تعالى     
  .)40: يوسف( اِس الَ يعلَمونالْحكْم ِإالَّ ِللِّه َأمر َأالَّ تَعبدواْ ِإالَّ ِإياه ذَِلك الدين الْقَيم ولَـِكن َأكْثَر النَّ

  :وللعبادة أهمية كبرى في الحياة، ومن أهميتها 
  : تثبيت االعتقاد -أ

إن روح العبادة هو إشراب القلب حب اهللا تعالى وهيبته، وخشيته، والشعور الغامر بأنه              "
 لـصدق  رب الكون ومليكه، والتوجه دائماً بما شرع من شعائر ونسك باعتبارها مظهـراً دائبـاً             

                                                        
  .، كتاب العين255أحمد المقرئ، ص : المصباح المنير  )1(
  .، كتاب الصاد207المصدر السابق، ص  )2(
  .4/548البن كثير، : انظر تفسير القرآن العظيم  )3(
  .6/3967سيد قطب، : في ظالل القرآن  )4(
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اإلنسان في دعوى اإليمان وتذكيراً مستمراً بسلطان اإلله األعلى، إلهاباً متجرداً لجذوة اليقين في              
  .)1("اهللا، ورجاء فضله وثوابه

  

  : تثبيت القيم االجتماعية -ب
فالذي يعبد اهللا حق العبادة فإنه يترجم ذلك إلى معاملة وأخالق وقيم ومبادئ يسير عليهـا     

الصالة تُعود المسلم االلتزام بالمواعيد، والزكاة تطهر النفس مـن أدرانهـا            : ثالً  طوال حياته، فم  
خُذْ ِمن َأمواِلِهم صدقَةً تُطَهرهم وتُزكِّيِهم ِبها وصلِّ علَـيِهم ِإن صـالَتَك           : وتزكيها، قال تعالى    

 ملَّه كَنس )  إلرادة اإلنسانية ويعود النفس على الـصبر  ، والصوم يعمل على تربية ا    )103: التوبة
  .وضبط النفس والقدرة على تغيير العادات السيئة

  

  : إصالح الجانب االجتماعي -ج
ويظهر ذلك في صالة الجماعة التي تعمل على تأليف القلوب وتوحيدها، وكـذلك الحـج        

نـافع لهـم، قـال    الذي يعمل على تعارف المسلمين واجتماعهم من جميع أنحاء العالم ليشهدوا م           
 *ْأِتين ِمـن كُـلِّ فَـج عِميـقٍ        وَأذِّن ِفي النَّاِس ِبالْحج يْأتُوك ِرجالًا وعلَى كُلِّ ضاِمٍر ي         : تعالى

  .)28-27: الحج ( ِليشْهدوا منَاِفع لَهم ويذْكُروا اسم اللَِّه ِفي َأياٍم معلُوماٍت

سلمون كثيرة جداً منها المنافع الروحية والماديـة واالجتماعيـة         والمنافع التي يشهدها الم   
  .)2(والثقافية والسياسية واالقتصادية

فالمسلم إذا حقق الغاية من عبادته هللا تعالى فإنه سيكون قد ساهم في التمكين لهذا الـدين                 
ن التمكـين  في األرض كلها، بمعنى ثاني إذا تحققت صفة العبودية هللا من المسلمين فإنهم يستحقو            

  .لهم في األرض
  

  : محاربة الشرك -4
عـز وجـل    إن محاربة الشرك من مقومات التمكين المهمة وذلك حتى يتحقق التوحيد هللا      

  .وبالتالي تعلو راية الحق

، وقال تعـالى علـى لـسان        )55: النور  ( يعبدونَِني ال يشِْركُون ِبي شَيًئا    : قال تعالى   
عتُ ِملَّةَ آبآِئـي ِإبراِهيم وِإسحقَ ويعقُوب ما كَان لَنَا َأن نُّشِْرك ِباللِّه            واتَّب : سيدنا يوسف   

ونشْكُرالنَّاِس الَ ي َأكْثَر لَـِكنلَى النَّاِس وعنَا ولَيِل اللِّه عِمن فَض ٍء ذَِلكِمن شَي ) 38: يوسف(.  

                                                        
  .185علي الصالبي، ص : فقه التمكين في القرآن الكريم  )1(
  .189انظر المرجع السابق، ص  )2(
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  : ومعنى الشرك 
 خلقك، وتعبد معه غيره من حجر أو بشر أو شمس أو قمر أو نبي               أن تجعل هللا نداً وهو    "

  .)2(أي أن يجعل اإلنسان نداً هللا في ربوبيته وإلهيته. )1("غير ذلك أو أو ملك نجم جني أو أو شيخ أو
  :والشرك نوعان 

وهو أن يتخذ من دون اهللا نداً يحبه كما يحب اهللا وهو الشرك الـذي تـضمن       : "شرك أكبر     -أ 
 ِإذْ *تَاللَِّه ِإن كُنَّا لَِفـي ضـلَاٍل مِبـيٍن     :  المشركين برب العالمين، قال تعالى       تسوية آلهة 

  الَِمينالْع بيكُم ِبرونُس )  مع إقرارهم بأن اهللا وحده خالق كـل شـيء،           )98-97: الشعراء ،
لتـسوية  وربه ومليكه، وأن آلهتهم ال تخلق وال ترزق، وال تحيي وال تميت، وإنما كان هذه ا    

 .)3("في المحبة والتعظيم والعبادة

والتوكل  اهللا، لغير والنذر للخلق، والتصنع الرياء من كاليسير وهو .اهللا بغير الحلف مثل :أصغر شرك  - ب 
  .)4(على غير اهللا وابتغاء الرزق من عند غيره، ومنه طلب الحوائج من الموتى واالستغاثة بهم

ِإن اللّـه الَ يغِْفـر َأن       : الشرك به، قال تعالى     واهللا عز وجل يغفر الذنوب جميعها إال        
  .)48: النساء ( يشْرك ِبِه ويغِْفر ما دون ذَِلك ِلمن يشَاء

أنه ال يغفر لمن أشرك به أحداً من المخلوقين، ويغفر ما دون ذلـك مـن                : يخبر تعالى   "
  .)5("ذا اقتضت حكمته مغفرتهالذنوب، صغائرها وكبائرها، وذلك عند مشيئته مغفرة ذلك، إ

فالذنوب التي دون الشرك قد جعل اهللا لمعرفتها أسباباً كثيرة كالحسنات الماحية، والمصائب  "
المكفرة في الدنيا والبرزخ، ويوم القيامة، وكدعاء المؤمنين بعضهم لبعض، وبشفاعة الشافعين، ومن        

وهذا بخالف الشرك فإن المشرك قد سـد        دون ذلك كله رحمته التي أحق بها أهل اإليمان والتوحيد           
على نفسه أبواب المغفرة، وأغلق دونه أبواب الرحمة، فال تنفعه الطاعات مـن دون التوحيـد، وال           

فتوحيد اهللا تعالى أصل لجميع العبادات واألعمال، فهي من دونه ليس لهـا             . )6("تفيده المصائب شيئاً  
  .أي قيمة تُذكر

                                                        
بشير محمد عيـون، مكتبـة دار    : ، حققه وخرج أحاديثه     9لإلمام شمس الدين محمد الذهبي، ص       : الكبائر   )1(

  .م1991-هـ1412البيان، الطبعة الرابعة، 
  .ربية السعودية، طبع على نفقة مؤسسة الحرمين الخيرية، المملكة الع9للشيخ صالح الفوزان، ص : التوحيد انظر )2(
  .1/339لإلمام ابن قيم الجوزية، : مدارج السالكين  )3(
  .1/344انظر المرجع السابق،  )4(
  .104للشيخ السعدي، ص : تيسير الكريم الرحمن  )5(
  .104المصدر السابق، ص  )6(
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  .)1(]من مات يشرك باهللا شيئاً دخل النار: [وله  من الشرك بقوقد حذر الرسول 

كنـت ردف   : عن معاذ بن جبل قال      [ من ال يشرك به بأال يعذبهم فقد ورد          وقد بشر   
لبيـك رسـول اهللا   : يا معاذ بن جبل، قلـت  : ، ليس بيني وبينه إال مؤخرة الرحل فقال         النبي  

هـل  : لبيك رسول اهللا وسعديك، قال      : يا معاذ بن جبل، قلت      : وسعديك، ثم سار ساعة، ثم قال       
فإن حق اهللا علـى العبـاد أن   : اهللا ورسوله أعلم، قال: قلت : تدري ما حق اهللا على العباد؟ قال      

لبيـك رسـول اهللا     : يا معاذ بن جبل، قلت      : يعبدوه وال يشركوا به شيئاً، ثم سار ساعة، ثم قال           
. اهللا ورسوله أعلـم   : قلت  : ا فعلوا ذلك؟ قال   هل تدري ما حق العباد على اهللا إذ       : وسعديك، قال   

  .)2(]أن ال يعذبهم: قال 

  :وللشرك آثار سيئة جداً على الفرد والجماعة، ومن هذه اآلثار 
  : إطفاء نور الفطرة -أ

ِهم وِإذْ َأخَذَ ربك ِمن بِني آدم ِمن ظُهوِرِهم ذُريتَهم وَأشْهدهم علَـى َأنفُـسِ           : قال تعالى   
  .)172: األعراف ( َألَستَ ِبربكُم قَالُواْ بلَى شَِهدنَا

 هـو   وجلنقض للميثاق الذي أخذه اهللا على بني آدم وهم في عالم الذر أن اهللا عز                 فالشرك
وما خَلَقْتُ الِْجـن  : ربهم وبذلك يكونوا قد انحرفوا عن العبادة التي خلقوا من أجلها، قال تعالى          

، فالمؤمن يستمد من توحيده هللا تعالى النور الذي يسير بـه            )56: الذاريات  ( س ِإال ِليعبدونِ  واِإلن
في حياته، ولكنه إذا أشرك باهللا تصبح أعماله كالسراب، وتصبح أعماله مظلمـة معتمـة، قـال                 

  .)40 :النور ( ومن لَّم يجعِل اللَّه لَه نُورا فَما لَه ِمن نُّوٍر: تعالى 
  

  : القضاء على مطالب النفس الشريفة -ب
فالنفس المؤمنة الموحدة هللا تعالى دائماً تطمح لرضى اهللا عز وجـل وللغايـات النبيلـة،        
ولكن النفوس التي اهتزت فيها حقيقة التوحيد، وأشركت بربها فإنها تنـشغل بمطالـب وأهـواء                

 متاع زائل، وشـهوة دنيئـة، قـال     النفس الخسيسة، وتنحط إلى الحضيض ألنها تجاهد في سبيل        
ومن يشِْرك ِباللَِّه فَكََأنَّما خَر ِمن السماء فَتَخْطَفُه الطَّير َأو تَهِوي ِبِه الريح ِفي مكَـاٍن                : تعالى  
  .)31: الحج ( سِحيٍق

                                                        
مشركاً دخل  ، كتاب اإليمان، باب من مات ال يشرك باهللا شيئاً دخل الجنة، ومن مات               54صحيح مسلم، ص     )1(

  ).92(النار، حديث رقم 
، كتاب اإليمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً، حـديث                37صحيح مسلم، ص     )2(

  ).30(رقم 
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  : القضاء على عزة النفس -ج
وِللَِّه الِْعـزةُ وِلرسـوِلِه     : ل تعالى   فالعزة الحقيقية تستمد من اإليمان باهللا عز وجل، قا        

ْؤِمِنينِللْمو ) 8: المنافقون(.  

والمشرك ال يعرف العزة، ألنه يقع عبد ذليل لمن عبده من دون اهللا تعالى سـواء كـان                  
  .الذي عبده شهوة أو مال أو سلطان أو أشخاص

  

  : تمزيق وحدة النفس البشرية -د
ية ويمزقها ألنه يسعى إلرضاء أكثر من واحد، فـإذا أراد           إن الشرك يشتت النفس البشر    

إرضاء واحد من الشركاء فإن اآلخر ال يرضى بذلك، فتبقى نفسه مضطربة، ال تهدأ وال تطمئن                
بأي حال من األحوال إال إذا عادت إلى رشدها وعبدت ربها بحق بدون أن تشرك به شيئاً قـال                   

ا ِفيِه شُركَاء متَشَاِكسون ورجلًا سلَما لِّرجٍل هْل يـستَِوياِن مثَلًـا            ضرب اللَّه مثَلًا رجلً   : تعالى  
ونلَمعلَا ي مهْل َأكْثَرِللَِّه ب دمالْح ) 29: الزمر(.  

  

  : إحباط العمل -هـ
ى الَِّذين ِمن  ولَقَد ُأوِحي ِإلَيك وِإلَ   : فالمشرك عمله ال يقبل عند اهللا عز وجل، قال تعالى           

الْخَاِسِرين ِمن لَتَكُونَنو لُكمع طَنبحكْتَ لَيَأشْر لَِئن ِلكقَب ) 1()65: الزمر(.  

فينبغي على كل مسلم تجريد توحيده هللا وأن يعادي المشركين، ويتقرب إلى اهللا بمقتهم، وأن             
ه ورجاءه وذله وتوكله واسـتعانته والتجائـه        يتخذ اهللا وحده ولياً وإلهاً ومعبوداً، ويجرد حبه وخوف        

، ويتبع أمره، ويبتغي مرضاته، وإذا سأل، سـأل اهللا تعـالى وإذا             عز وجل واستغاثته وإخالصه هللا    
، فهذا مما يساعد )2(استعان استعان باهللا تعالى وإذا عمل أي عمل فينبغي أن يكون هللا وحده عز وجل

  .على التمكين للمسلمين في األرض
  

  :علم  ال-5
  .)3(اليقين والمعرفة: معناه لغة 
  .)4("نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في النفس"ويعني : اصطالحاً 

  .)5( وأسمائه وصفاته وأفعاله وكتبه وأمره ونهيهتعالىوأشرف أنواع العلم هو العلم باهللا 
                                                        

  .198-196علي الصالبي، ص . د: انظر فقه التمكين في ضوء القرآن الكريم  )1(
  .347-1/346 انظر مدارج السالكين، لإلمام ابن قيم الجوزية، )2(
  .، كتاب العين254أحمد المقرئ، ص : انظر المصباح المنير  )3(
  .104لإلمام ابن قيم الجوزي، ص : الفوائد  )4(
  .104انظر المصدر السابق، ص  )5(
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ة الجاهلـة ال    مقومات التمكين والتي هي فرع عن العمل الصالح، فاألم        : والعلم من أهم    
  .تستطيع أن تبني مجداً أو تشيد عزاً

 بعد أن علمه من تأويل األحاديث وآتاه        ولقد اتضح كيف أن اهللا مكن لسيدنا يوسف         
وكَذَِلك مكَّنِّا ِليوسفَ ِفي اَألرِض وِلنُعلِّمه ِمن تَْأِويِل اَألحاِديِث واللّـه           : علماً وحكماً، قال تعالى     

 ع غَاِلب  ونلَمعالنَّاِس الَ ي َأكْثَر لَـِكنِرِه ولَى َأم*    كَـذَِلكـا وِعلْمـا وكْمح نَاهآتَي هلَغَ َأشُدا بلَمو 
ِسِنينحِزي الْمنَج ) فكان العلم سبباً في الرفعة في الدنيا واآلخرة. )22-21: يوسف.  

نُوا ِمنكُم والَِّذين ُأوتُوا الِْعلْم درجاٍت واللَّه ِبما تَعملُـون  يرفَِع اللَّه الَِّذين آم  : قال تعالى   
خَِبير ) 11: المجادلة( .  

بين اهللا تعالى في هذه اآلية أنه يرفع أهل العلم واإليمان درجات كل حسب ما خُص بـه                  
  .)1(دب والعمل بمقتضاههذه اآلية بيان لفضيلة العلم وأن من ثمراته التأ وفي واإليمان، من العلم

: ولقد قرر اهللا تعالى أنه ال يتساوى من عنده علم مع الذي ليس عنده علم، قـال تعـالى                  
اِبلُوا اَأللْبُأو تَذَكَّرا يِإنَّم ونلَمعال ي الَِّذينو ونلَمعي تَِوي الَِّذينسْل يقُْل ه ) 9: الزمر(.  

ين في المشرق والمغرب وكان عامل العلم مـن األسـباب   وقد مكن اهللا عز وجل لذي القرن 
. )84: الكهف( ِإنَّا مكَّنَّا لَه ِفي الَْأرِض وآتَينَاه ِمن كُلِّ شَيٍء سببا        : التمكين، قال تعالى   لهذا لرئيسيةا

لمهـم  كان يعلم لغات األقوام الذين يغزوهم، فال يغـزو قومـاً إال ك            : ، وقيل   )2("علماً"وسبباً أي   
  .وهذا من شدة العلم الذي تمتع به ذي القرنين. )3(بلسانهم

أفضل ما تكسبه النفوس وحصلته القلوب، ونال بهـا العبـد           : "يقول ابن القيم رحمه اهللا      
وقَـاَل الَّـِذين    الرفعة في الدنيا واآلخرة هو العلم واإليمان، ولهذا قرن بينهما سبحانه في قوله              

يرفَـِع اللَّـه   ، وقوله )56: الروم ( ِإيمان لَقَد لَِبثْتُم ِفي ِكتَاِب اللَِّه ِإلَى يوِم الْبعثِ   ُأوتُوا الِْعلْم والْ  
خَِبير لُونما تَعِبم اللَّهاٍت وجرد ُأوتُوا الِْعلْم الَِّذينو نُوا ِمنكُمآم الَِّذين ) 4()11: المجادلة(.  

ه باباً في كتاب العلم أسماه باب العلم قبل القـول والعمـل             وقد بوب البخاري في صحيح    
بدأ بـالعلم، وأن العلمـاء   : "، فقال فيه بأن اهللا تعالىفَاعلَم َأنَّه لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه    : لقول اهللا تعالى    

                                                        
  .622للشيخ السعدي،  : ؛ وانظر تيسير الكريم الرحمن 4/326البن كثير، : انظر تفسير القرآن العظيم  )1(
  .3/101البن كثير، : آن العظيم تفسير القر )2(
  .3/101انظر المصدر السابق،  )3(
  .125البن القيم، ص : الفوائد  )4(
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هللا له  ورثة األنبياء، ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقاً يطلب به علماً سهل ا                
: ، وقـال    )28: فاطر  ( ِإنَّما يخْشَى اللَّه ِمن ِعباِدِه الْعلَماء     : طريقاً إلى الجنة، وقال جل ذكره       

  وناِلما ِإال الْعِقلُهعا يمو ) وقال )43: العنكبوت ، :   ا كُنَّـا ِفـيِقُل منَع َأو عمكُنَّا نَس قَالُوا لَوو
، )9: الزمر( هْل يستَِوي الَِّذين يعلَمون والَِّذين ال يعلَمون      : ، وقال )10: الملك( ِرَأصحاِب السِعي 

  .)1(]من يرد اهللا به خيراً يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم : [وقال النبي 

كتابـه  وقد أورد الفخر الرازي رحمه اهللا عدة مناقب للعلماء والتي أوردها اهللا تعالى في              
  :العزيز 

  .)7: آل عمران( والراِسخُون ِفي الِْعلِْم يقُولُون آمنَّا ِبِه: اإليمان، وقد جاء في قوله تعالى  - أ
شَِهد اللّه َأنَّه الَ ِإلَـه ِإالَّ هـو        : توحيد اهللا تعالى والشهادة له بذلك، وذلك في قوله تعالى             -  ب

 .)18: آل عمران ( ِم قَآِئماً ِبالِْقسِط الَ ِإلَـه ِإالَّ هو الْعِزيز الْحِكيموالْمالَِئكَةُ وُأولُواْ الِْعلْ

ِإن الَِّذين ُأوتُواْ الِْعلْم ِمـن قَبِلـِه ِإذَا يتْلَـى           : الخشوع في سجودهم والبكاء، قال تعالى       -  ت
 *ن ربنَا ِإن كَان وعـد ربنَـا لَمفْعـوالً         ويقُولُون سبحا  *علَيِهم يِخرون ِلَألذْقَاِن سجدا     

 .)109-107: اإلسراء ( ويِخرون ِلَألذْقَاِن يبكُون ويِزيدهم خُشُوعا

  .)2()28: فاطر ( ِإنَّما يخْشَى اللَّه ِمن ِعباِدِه الْعلَماء: الخشية من اهللا، قال تعالى   -  ث

ي ذكرها اهللا عز وجل هم الذين يقودون األمة إلى كـل خيـر              فالعلماء بهذه الصفات الت   
  .ونصر وتمكين

وإذا أراد العالم اإلسالمي أن يطمح للقيادة واالستقالل والتمكين فال بد مـن االسـتقالل               
التعليمي والزعامة العلمية، وهذا يحتاج إلى تفكير عميق، وحركة تدوين، وتأليف واسعة، وخبرة             

  .)3(قد بعلوم العصر، مع التشبع بروح اإلسالم واإليمان الراسخإلى درجة التحقق، والن

وبذا يتبين لمن أراد أن ترجع لألمة سيادتها وكرامتها وعزتهـا، وأن يمكـن لهـا فـي                
األرض أن رأس األمر كله، ومالكه اإليمان، والعمل الـصالح بجميـع أنواعـه، مـن عبـادة،       

مة هذه األمة، ويصل بهـا إلـى بـر األمـان،     ومحاربة للشرك، وتعلم للعلم، والذي يرفع من قي    
 .والتمكين لها في األرض على باقي األمم

                                                        
، )فاعلم أنه ال إله إال اهللا      (–تعالى–، كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل لقول اهللا           1/22صحيح البخاري،    )1(

  .بدون رقم حديث
  .1/601للرازي، : انظر التفسير الكبير  )2(
، مكتبة الـسنة، طبعـة جديـدة،        391أبو الحسن الندوي، ص     : انظر ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين        )3(

  .م1990-هـ1410



 -213-

   :عوائق التمكين : المطلب الثاني
 وإلى أن يرث  إن الصراع بين الحق والباطل سنة من سنن اهللا في الكون منذ خلق آدم               

يد لإلسالم والمسلمين، لذا    اهللا األرض ومن عليها، وأعداء اإلسالم لم يبقوا وسيلة إال استخدموها للك           
  .فمعوقات التمكين لهذا الدين كثيرة ومتنوعة، ومنها ما هو داخلي، ومنها ما هو خارجي

  :العوائق الداخلية : أوالً 
للتمكين عوائق داخلية أي راجعة إلى المسلمين أنفسهم وليس لعدوهم تأثير مباشر لهـا،              

  .ية التي ستتحدث الباحثة عن بعضهاوإنما التأثير عن بعد بواسطة المعوقات الخارج

  :ومن العوائق الداخلية 
  : تعطيل الشريعة اإلسالمية -1

ما شرع اهللا لعبـاده     : مشرعة الماء وهي موارد الشاربة، والشريعة       : الشريعة في اللغة    
، قـال  )1(الـشريعة ): الِشرعة(الطريق األعظم و) : الشارع(أي سن، و: لهم ) شَرع(و. من الدين 

  .)48: المائدة ( ِلكُلٍّ جعلْنَا ِمنكُم ِشرعةً وِمنْهاجا: عالى ت

  .)2("االئتمار بالتزام العبودية"هي : الشريعة اصطالحاً 

والتزام العبودية هللا عز وجل يقوم على االلتزام بما شرعه اهللا عز وجـل لعبـاده مـن                  
  .)3(السعادة في الدنيا واآلخرةالعقائد والعبادات واألخالق والمعامالت حتى تتحقق لهم 

: فاهللا عز وجل الذي خلق الخلق هو الذي يعلم ما يناسبهم في دينهم ودنياهم، قال تعالى                 
اللَِّطيفُ الْخَِبير وهخَلَقَ و نم لَمعَأال ي ) 14: الملك(.  

نهجه فـي   واإلنسان المؤمن ال يكون مؤمناً بحق إال إذا اتبع في كل حياته شريعة اهللا وم              
فَالَ وربك الَ يْؤِمنُون حتَّى يحكِّموك ِفيما شَجر بينَهم ثُـم الَ يِجـدواْ ِفـي                : الحكم لقوله تعالى    

  .)65: النساء ( َأنفُِسِهم حرجا مما قَضيتَ ويسلِّمواْ تَسِليما

 في جميع أمـوره، ألن مـا        رسول  فاهللا عز وجل يقسم أنه ال يؤمن أحد حتى يحكم ال          
يحكم به عليه الصالة والسالم هو الحق الذي يجب االنقياد له باطناً وظاهراً، ويسلموا لذلك الحكم                

  .)4(تسليماً كلياً من غير ممانعة أو مدافعة أو منازعة

                                                        
  .، باب الشين335للرازي، ص : انظر مختار الصحاح  )1(
  .210للجرجاني، ص : التعريفات  )2(
  .152يوسف، ص محمد : انظر التمكين لألمة اإلسالمية في ضوء القرآن الكريم  )3(
  .1/684البن كثير، : انظر تفسير القرآن العظيم  )4(
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خاصم الزبير رجالً من األنـصار،  : عروة قال "وفي سبب نزول هذه اآلية فقد ورد عن      
اسـق يـا    : إنه ابن عمتك، فقال : يا زبير اسق، ثم أرسل فقال األنصاري        : نبي  فقال ال 

فَـالَ  فأحسب هذه اآلية نزلت فـي ذلـك         : زبير حتى يبلغ الماء الجدر، ثم أمسك، فقال الزبير          
       منَهيب را شَجِفيم وككِّمحي تَّىح ْؤِمنُونالَ ي كبرو )  فهذا األنصاري شك في مدى     . )1( ")56: النساء

 بينه وبين الزبير، فنزلت هذه اآلية لترده إلى الصواب من أمره، وتجعلـه           صدق تحكيم الرسول    
يتبين بأن حكم اهللا ورسوله وتطبيقه يتعلق بأصل اإليمان والعقيدة، فالمؤمن الحق هو من ارتـضى                

ل اإلجماع، فإنها ال تكون إال      في كل شيء يحصل فيه اختالف، بخالف مسائ       "حكم اهللا وحكم رسوله     
مستندة للكتاب والسنة، ثم ال يكفي هذا التحكيم حتى ينفي الحرج من قلـوبهم والـضيق، وكـونهم                  
يحكمونه على وجه اإلغماض، ثم ال يكفي هذا التحكيم حتى يسلموا لحكمه تسليماً بانشراح صـدر،                

  .وطمأنينة قلب، وانقياد بالظاهر والباطن

اإلسالم، وانتفاء الحرج في مقام اإليمان، والتسليم في مقـام اإلحـسان           فالتحكيم في مقام    
فمن استكمل هذه المراتب، وكملها فقد استكمل مراتب الدين كلها، ومـن تـرك هـذا التحكـيم                  

  .)2(" فله حكم أمثاله من العاصين– مع التزامه –المذكور، غير ملتزم له، فهو كافر، ومن تركه 

ة أساسية في هذا الدين، بحيث ال يكون بدونها إيمان وال إسالم،            إذن هذه اآلية تمثل قاعد    
وهي قضية المسلم الكبرى منذ نزل هذا القرآن الكريم، وهي قضيته األساسية والكبرى في كـل                

، فاهللا عز وجل صنف الذين لم يحكموا بما أنزله تعالى إلى ثالثـة              )3(زمان، وفي عصرنا الحالي   
ومن لَّم يحكُم ِبما َأنـزَل      :  من حكم عليه بالكفر، قال تعالى        أصناف، حسب نوع الذنب، فمنهم    

   ونالْكَاِفر مه لَـِئكفَُأو اللّه )  ومنهم من حكم عليه بأنه ظالم، قال تعالى        )44: المائدة ، :  ن لَّممو
      ونالظَّاِلم مه لَـِئكفَُأو َل اللّها أنزكُم ِبمحي ) ومنهم من حكم عليه بأنه فاسق، قـال  ، )45: المائدة

  .)47: المائدة ( ومن لَّم يحكُم ِبما َأنزَل اللّه فَُأولَـِئك هم الْفَاِسقُون: تعالى 

إن التحاكم إلـى الكتـاب   ..." : "فال وربك   "يقول الدكتور عبد اهللا عزام رحمه اهللا عن آية          
ذه اآلية بهذا القسم المزلـزل الـذي تـرتعش حيالـه       والسنة هو اإلسالم فحسب، ولذا فقد جاءت ه       

األوصال وترتجف عند سماعه األعضاء، وهذه الحقيقة بديهية، ومن المفروض أال تغيب عن بـال               
البشر، وذلك ألننا عبيد هللا، نعيش في ملك اهللا، ونحن خلق من خلقه، ولذا يجب أن ينفذ فينا شرعه،               

... خالق األرض واإلنسان، وهو تصرف بغير إذن المالك         ويطبق علينا حكمه، وإال فهو تمرد على        

                                                        
  ).2361(، كتاب المساقاة، باب شرب األعلى قبل األسفل، حديث رقم 2/463صحيح البخاري،  )1(
  .107للشيخ السعدي، ص : تيسير الكريم الرحمن  )2(
  .57عبد اهللا عزام، ص . د: انظر العقيدة وأثرها في بناء الجيل  )3(
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  أوامره ونواهيه، وهي في جوانب العقيدة، كما أنهـا تتمثـل فـي إقامـة الـشعائر                 : فدين اهللا هو    
 وأخيراً فهي تكون في جانب الشرائع والقوانين، وهذه الجوانب كلها متكاملة، – بالعبادات وغيرها   –

  .)1("ء، فقد تخلف هذا الدين عن الوجودإذا غاب أي جزء من هذه األجزا

فالدين اإلسالمي كل متكامل، ال يقبل التجزئة، فمن أراد الحق، فليتبعه كله، ويرضـى بـه           
وَأِن احكُم بيـنَهم ِبمـآ َأنـزَل اللّـه والَ تَتَِّبـع       :لرضا من تمام اإليمان، قال تعالى كله، ألن ذلك ا   

  والمتبـع لـشريعة اهللا     . )49: المائدة  ( ن يفِْتنُوك عن بعِض ما َأنزَل اللّه ِإلَيك       َأهواءهم واحذَرهم أَ  
عز وجل يفوز بالسعادة في الدارين، الدنيا واآلخرة، وأما المعرض عنها، فإنه هو الخاسـر فـي         

 الَِّذين ضلَّ سعيهم ِفي الْحيـاِة       *قُْل هْل نُنَبُئكُم ِبالَْأخْسِرين َأعمالًا      : جميع األحوال، قال تعالى     
ومـن َأعـرض   : ، وقال تعالى )104-103: الكهف  ( الدنْيا وهم يحسبون َأنَّهم يحِسنُون صنْعا     

ي َأعمـى وقَـد   شَرتَِن قَاَل رب ِلم ح*يامِة َأعمىعن ِذكِْري فَِإن لَه مِعيشَةً ضنكًا ونَحشُره يوم الْقِ  
  .)126-124: طه (  قَاَل كَذَِلك َأتَتْك آياتُنَا فَنَِسيتَها وكَذَِلك الْيوم تُنسى*كُنتُ بِصيرا

  
  : غياب القيادة الراشدة -2

إن من أكبر عوائق التمكين عدم وجود قيادة راشدة واعية تحكم المسلمين جميعاً بشريعة              
 إلى كل خير، فتصلح ما تراه يريد إصالحاً، وتزيل ما تراه فاسداً، وذلك كلـه                اإلسالم، وتقودهم 

  .وفق ما جاء في كتاب اهللا وسنة رسوله 

فالقيادة بمثابة الرأس من الجسد، إذا صلحت صلحت األمة بأكملها، وإن فسدت فـسدت               
  .األمة جميعها

قد ذُكر اإلمـام العـادل فـي    ومن شدة عظَم ما يحمل القائد من مسئولية أمام اهللا تعالى ف  
 عن أبي هريرة، عن النبـي  "حديث السبعة الذين يظلهم في ظله، أول هؤالء السبعة، فقد ورد         

  .)2(..."اإلمام العادل : سبعة يظلهم اهللا في ظله، يوم ال يظل إال ظله : قال 

 نور، فقد   اإلمام المقسط العادل بأنه سيكون يوم القيامة على منابر من           وقد بشر الرسول  
إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجـل            : اهللا صلى اهللا عليه وسلم     رسول الق

  .)3("وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولُوا

                                                        
  .57عبد اهللا عزام، ص . د: العقيدة وأثرها في بناء الجيل  )1(
  ).1031(، كتاب الزكاة، باب فضل إجفاء الصدقة، حديث رقم 370صحيح مسلم، ص  )2(
  ).1827(، كتاب اإلمارة، باب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة الجائر، حديث رقم 732صحيح مسلم، ص  )3(
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ما من  : "  وأنه من مات غاشاً لرعيته فقد حرم اهللا تعالى عليه الجنة، فقد قال رسول اهللا              
  .)1("هللا رعية، يموت يوم يموت وهو غاشٌ لرعيته، إال حرم اهللا عليه الجنةعبد يسترعيه ا

   أعظم قائد عرفته البشرية، وقد ربى صـحابته علـى توحيـد اهللا              ولقد كان الرسول    
وقد عاشت األمـة اإلسـالمية      . عز وجل، وأن يكونوا من بعده أئمة عظماء يعدلون في رعيتهم          

شدة، وهي آمنة مطمئنة وقد ساد العدل واإلخـاء كـل جوانبهـا،             زمناً كبيراً في ظل القيادة الرا     
لدرجة أنه لما تولى القضاء عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه في زمن الخليفة الراشد، أبي بكـر                  
الصديق رضي اهللا عنه ظل عاماً كامالً لم يختصم إليه اثنان، وقد انعدم الفقـر مـن المجتمـع                    

 بحيث لم يجد الخليفـة فقيـراً واحـداً          )2(ر بن عبد العزيز   اإلسالمي في عهد الخليفة الراشد عم     
ليعطيه الصدقة، فاشترى في المال عبيداً وأعتقهم، وكتب عمر إلى واليه في العراق حتى يخـرج     
للناس أعطياتهم، فكتب إليه الوالي، أنه قد بقي ماالً في بيت المسلمين بعـد أن أعطـى النـاس،                 

  .)3(اً ويدفع عنه الصداقفكتب إليه عمر أن يزوج من كان بكر

ولتر حال عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه عندما كان خليفة للمـسلمين وهـو يتحـدث                
ال يحل لي من مال اهللا إال حلتان، حلة للشتاء، وحلة للصيف، وقوت أهلي كرجل مـن                 : "بنفسه  

  .)4("قريش، ليس بأغناهم، ثم أنا رجل من المسلمين

                                                        
  ).142(مارة، باب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة الجائر، حديث رقم ، كتاب اإل733صحيح مسلم، ص  )1(
ولد سنة تسع وخمسين أو إحدى وستين أو ثالث وستين، اهللا أعلم، وهو عمر بن عبد   : عمر بن عبد العزيز      )2(

العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أو حفص القرشي األمـوي،              
هي أم عاصم ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضـي اهللا عنهمـا،               : ف بأمير المؤمنين، وأمه     المعرو

أشج بني مروان، وكان عمر من التابعين األجالء، وقد روى عن أنس بن مالك، والسائب بن يزيد                 : ويقال له   
أحد مـن التـابعين     ال أرى قول    : وغيرهم، وروى هو عن خلق من التابعين، قال عنه اإلمام أحمد بن حنبل              

. أبو بكر وعاصـم ومحمـد  : حجة إال قول عمر بن عبد العزيز، له إخوة كُثر، ولكن الذين هم من أبويه هم             
وكان عمر حريصاً على العلم، راغباً في األدب، جمع القرآن وهو غالم صغير، وكان مؤدبه هو صالح بـن                   

على أيدي مشايخها، فقعد مـع مـشايخ قـريش،    كيسان، وقد طلب من والده أن يرحل إلى المدينة حتى يتعلم   
وتجنب شبابهم، ولما مات أبوه، زوجه عمه عبد الملك بن مروان ابنته فاطمة، ولما ولي أمر المسلمين كـان                   
من أحسن الناس معاشرة، وأعدلهم سيرة، وكان يشاور الفقهاء إذا وقع له أمر، وكان زاهداً عابـداً، وقـد رد           

 ولم يوِص ألحد من أبنائه بشيء من المال، وكان عمره حين توفي تسعاً وثالثين سنة           المظالم إلى أهلها، توفي   
  ). وما بعدها9/209البن كثير، : البداية والنهاية : انظر . (وأشهر، وكانت خالفته تقريباً سنتان ونصف

  .184محمد يوسف، ص : انظر التمكين لألمة واإلسالمية في ضوء القرآن الكريم  )3(
  .7/145البن كثير، : اية والنهاية البد )4(
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ل، كتب له عهداً وأشهد عليه جماعة مـن المهـاجرين           وكان عمر إذا استعمل أحد العما     
واشترط عليه أال يركب برذوناً، وال يأكل نقياً، وال يلبس لباساً رقيقاً، وال يغلق بابه فـي وجـه                   

  .)1(ذوي الحاجات، فإن فعل شيئاً من ذلك، جعل عليه عقوبة

سود جلده، وكان   وكان رضي اهللا عنه في عام الرمادة ال يتناول إال الخبز والزيت حتى ا             
، وكان في وجهه خطان أسودان مـن كثـرة          )2("بئس الوالي أنا إن شبعت والناس جياع      : "يقول  

البكاء، وكان يسمع اآلية من القرآن فيغشى عليه فيحمل إلى منزله ويعاد بعد ذلك أياماً وذلك من                 
  .)3(شدة خوفه من اهللا

رض، ففتحوا البالد، وعدلوا بـين      هؤالء هم الحكام المسلمون الذين مكن اهللا لهم في األ         
الرعية، ومن صفاتهم أنهم يخافون اهللا تعالى ويتقونه في رعيتهم، كما أنهـم ال يعتـدون علـى                  
حقوق الغير، وأنهم يقيمون حدود اهللا، ويقفون عند ما حرم اهللا عز وجل، يـسهرون مـن أجـل           

زهد والورع، والـدفاع عـن      رعيتهم، غايتهم مرضاة ربهم، ومن صفاتهم أيضاً العلم والحلم وال         
كرامة المسلمين، وغايتهم السامية رفع راية التوحيد، والتمكين لدولة اإلسالم حتى يكـون الـدين     

  .، فما أحوج أمتنا اليوم ألمثالهم)4(كله هللا
  
  : تخلف األمة اإلسالمية في مجاالت الحياة -3

 أكبر عوائـق التمكـين      إن تخلف األمة اإلسالمية في المجاالت المختلفة من الحياة، من         
الداخلية، فاألمة المتخلفة ال تملك من زمام أمرها شيئاً، إال أن تنهض من كبوتهـا مـن جديـد،                   
وتسير في ركب الحضارة والعلم، وتستقل من الناحية االقتصادية، وال يتحقق ذلـك إال بتـسخير           

م استغاللها أفضل اسـتغالل،  جميع الثروات التي منحها اهللا لألمة في البالد اإلسالمية والعربية، ث 
هو الَِّذي جعَل لَكُم اَألرض     : وقد أمرنا اهللا عز وجل أن نسير في األرض ونعمرها، قال تعالى             

، أي أن اهللا تعـالى أمـر        )15: الملك  ( وِإلَيِه النُّشُور  ذَلُوالً فَامشُوا ِفي منَاِكِبها وكُلُوا ِمن رزِقهِ      
في أقطار األرض وأقاليمها، وأرجائها الواسعة، لتحقيـق الـرزق فـي أنـواع      المسلمين بالسفر   

: الكسب والتجارات، وهذا السعي ال يجدي شيئاً إال بتيسير اهللا تعالى ذلك لعبـاده، قـال تعـالى          
          تَغُوا ِمن فَـضِلتَبِرِه وِفيِه ِبَأم الْفُلْك ِريِلتَج رحالْب لَكُم الَِّذي سخَّر اللَّه   ونتَـشْكُر لَّكُـملَعِلِه و* 

                                                        
  .146-7/145 البن كثير،: البداية والنهاية  )1(
  .7/146المصدر السابق،  )2(
  .7/146انظر المصدر نفسه،  )3(
  .189-188محمد يوسف، ص : انظر التمكين لألمة اإلسالمية في ضوء القرآن الكريم  )4(
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                  ونتَفَكَّـرٍم يـاٍت لَّقَـولَآي ِفي ذَِلك ِإن نْها مِميعِض جا ِفي الَْأرماِت واوما ِفي السلَكُم م خَّرسو 
  .)13-12 :الجاثية(

 من سفن في هاتين اآليتين يذكر اهللا تعالى نعمه العظيمة وآالءه الجسيمة فيما سخر لعباده            
تجري في البحر بأمره تعالى، فهو سبحانه أمر البحر بحملها في المتاجر والمكاسب، لعل النـاس          

  .يشكرون على جلب المنافع من األماكن النائية واآلفاق القاصية

كما أنه سبحانه سخر الكواكب، والجبال، والبحار، واألنهار، وجميع ما ينتفع بـه العبـاد      
  .)1(نه، فكل شيء من عنده تعالى وحده، ال شريك لهمن فضله وإحسانه وامتنا

: ومن جميل كرم اهللا تعالى تسخيره الليل والنهار والشمس والقمر أيـضاً، قـال تعـالى               
     رالْقَمو سالشَّمو ارالْنَّهَل واللَّي لَكُم خَّرسو )  وهذا التسخير يدلل على أنه يجب أن       )12: النحل ،

ال مسوداً في هذا الكون، يعبد اهللا ويطيعه ويستخدم كل ما في الكون لطاعتـه               يكون المسلم سيداً    
وكذلك يكون هو القائد المرشد لغيره من البشر ال أن تسيطر عليه القوى األخرى ألنهـا فاقـت                  

هـو  : قـال تعـالى   . عليه في علمها، بل العكس، هو الذي يجب أن يكون متفوقاً في كل شيء             
أي خلقكم مـن األرض واسـتخلفكم فيهـا،    . )61: هـود  ( رِض واستَعمركُم ِفيهاَأنشََأكُم من األَ 

وتفضل عليكم بالنعم الكثيرة، الظاهرة منها والباطنة، ومكنكم في األرض، لكي تبنوا وتغرسـوا               
  .)2(وتزرعوا وتنتفعوا بمنافعها، وتستغلوا مصالحها

 في األرض مـستغالً لكـل الطاقـات    وهذه هي الغاية من خلق اإلنسان، أن يكون خليفة    
  .الموجودة في هذا الكون سواء كانت في البر أو البحر أو الجو

فإذا أراد العالم اإلسالمي أن ينهض، ويملك قيادة العالم، فعليه باالستعداد التام في العلـوم،               
، وفـي   اعة، والتجارة، وفن الحرب، وأن يستغني عن الغرب في كل ناحية من نواحي الحياة             نوالص

كل حاجة من حاجاته، يقوت ويكسو نفسه بنفسه، ويصنع سالحه بيـده، ويـنظم شـئون حياتـه،                  
ويستخرج كنوز أرضه، ويستغلها أفضل استغالل، ويدير حكوماته برجاله وماله الخاص، ويمخـر             
عباب البحر، والمحيط بسفنه الخاصة وأساطيله، ويحارب العدو بدباباته وأسلحة بالده، وال يحتـاج             

  .)3(الستدانة من الغرب وال يلجأ إلى حمل رايته، أو االنضمام إلى معسكرهل

                                                        
  .4/187البن كثير، : انظر تفسير القرآن العظيم  )1(
  .265للشيخ السعدي، ص : انظر تيسير الكريم الرحمن  )2(
  .386-385أبو الحسن الندوي، ص : انظر ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين  )3(
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العالم اإلسالمي خاضعاً للغرب في العلم والسياسة والصناعة والتجـارة،          "ولكن إذا ظل    
يمتص الغرب دمه، ويحفر أرضه فيستخرج منها ماء الحياة، وتغزو بـضائعه أسـواق العـالم                

م فتستخرج منها كل شيء، وما دام العالم اإلسـالمي يـستدين        اإلسالمي وبيوته، وجيوبه، كل يو    
من الغرب األموال، ويستعير منه الرجال، ليديروا حكومته، ويشغلوا الوظائف الخطيرة، ويدربوا            
جيوشه ويستورد منه البضائع، ويجلب منه الصنائع، وينظر إليه كأستاذ، ومرب، وسـيد، ورب،              

 إال عن رأيه، فال يستطيع أن يواجه الغـرب فـضالً عـن أن    ال يبرم أمراً إال بإذنه، وال يصدر      
  .)1("يناهضه ويغالبه

فالمسلم خُلق ليقود العالم إلى الخير والهداية والنور، ال أن يقوده غيره، وبالتالي يـصبح               
وبهذا ينَبـه   . تبعاً له في دينه، ودنياه، فهذا مما يبعد المسلمين عن تحقيق التمكين لهم في األرض              

ن الواجب على األمة اآلن أن تصحو من غفلتها، وأن تواكب العلم وتصبح من السباقين في                أنه م 
كل مجاالت الحياة، وذلك من أجل تحقيق التمكين في األرض، والتقدم في الحيـاة فـي جميـع                  
النواحي، وأن تسابق الزمن حتى تغطي فترة التخلف الماضية، حتى تـصل قبـل أن يـستمكن                 

  .)2(يا إلى الهاويةالغرب من قيادة الدن
  

  :العوائق الخارجية : ثانياً 
  :وهذه العوائق كثيرة ولكن أخطرها 

  : مكايد اليهود العالمية -1
لَتَِجدن َأشَد النَّاِس   : يعد اليهود من أشد الناس عداوة للذين آمنوا، ويشهد بذلك قوله تعالى             

. دائماً لإلسالم والمسلمين   يكيدون فهم ولذلك ،)82: المائدة( ين َأشْركُواْ عداوةً لِّلَِّذين آمنُواْ الْيهود والَّذِ    
الناس عداوة وبغضاً للمؤمنين في الدرجة األولى اليهود، ثم بعدهم المشركين،  أكثر أن ذكر اهللا أن ونجد

  .يموهذا دليل واضح على الحقد األسود الذي يحمله اليهود ألهل اإليمان، وألهل هذا الدين العظ

وما ذاك إال أن كفر اليهود كفر عنـاد، وجحـود     : "يقول ابن كثير في تفسيره لهذه اآلية        
ومباهتة للحق وغمط للناس، وتنقص بحملة العلم، ولهذا قتلوا كثيراً من األنبياء، حتى هموا بقتـل   

  .)4(" عليه أشباههم من المشركين)3( غير مرة، وسموه وسحروه، وألّبوارسول اهللا 

                                                        
  .386 ص أبو الحسن الندوي،: انظر ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين  )1(
  .، دار الشعب، دون طبعة أو تاريخ212محمد الغزالي، ص : انظر ركائز اإليمان بين العقل والقلب  )2(
  ).، كتاب األلف17أحمد المقرئ، ص : المصباح المنير : انظر . (جمعوا: ألّبوا  )3(
  .2/116البن كثير، : تفسير القرآن العظيم  )4(
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د والمشركون هم على اإلطالق أكثر الناس عداوة لإلسالم والمسلمين، وأكثر النـاس             فاليهو
  .)1(سعياً في إيصال الضرر إليهم، وذلك لشدة الكراهية والبغض لهم، بغياً وحسداً وعناداً وكفراً

لقد واجه اليهود اإلسالم بالعداء منـذ اللحظـة         : "يقول سيد قطب رحمه اهللا في تفسيره        
 قامت فيها دولة اإلسالم بالمدينة، وكادوا لألمة المـسلمة منـذ اليـوم األول الـذي                 األولى التي 

أصبحت فيه أمة، وتضمن القرآن الكريم من التقريرات واإلرشادات عن هذا العداء، وهذا الكيـد               
ما يكفي وحده لتصوير تلك الحرب المريرة التي شنها اليهود علـى اإلسـالم وعلـى رسـول                  

ة المسلمة في تاريخها الطويل، والتي لم تخب لحظة واحدة قرابـة أربعـة               وعلى األم  اإلسالم
  .)2("عشر قرناً، وما تزال حتى اللحظة تسعر أوارها في أرجاء األرض جميعاً

وقد استخدم اليهود كل األسلحة والوسائل، والمكر، إلبادة اإلسالم والمـسلمين ومـع أن              
ية، وعاشوا فيهـا بـسالم وأمـان، إال أن الحقـد            اإلسالم قد نظم حياتهم في ظل الدولة اإلسالم       

اليهودي، والكيد لإلسالم جعلهم يردون الجميل بأفظع الكيد وأقبحه، فقد ألبوا كل قوى الجزيـرة               
ويقُولُـون ِللَّـِذين    العربية على المسلمين، وراحوا يجمعون القبائل لتحارب الجماعة المـسلمة           

ولما غلبهم اإلسالم ألنه على الحـق،       . )51: النساء  ( ِذين آمنُواْ سِبيالً  كَفَرواْ هُؤالء َأهدى ِمن الَّ    
كتبه، ولم يسلم من ذلك إال كتاب اهللا تعـالى الـذي       في المفتريات بدس ويحاربونه له راحوا يكيدون 

  .)9: الحجر ( ظُونِإنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وِإنَّا لَه لَحاِف: تكفل اهللا عز وجل بحفظه، قال تعالى

عن طريق حديثي العهد باإلسالم أو من كانوا جاهلين باإلسالم وذلك  الفتنة يثيرون كانوا كذلك
 بهم األمر، بأن يكونوا في هذا العصر، يقودون المعركة ضد اإلسالم       انتهى حتى العالم، أنحاء جميع في

  .يحاربوا كل جذر من جذور هذا الدينن ليكل شبر على وجه األرض، ويألبون الصليبيين والوثني في

ولو بحثنا عن أي حرب أو أي فتنة ضد المسلمين، سواء اليوم أو في العصور الـسابقة،            
لوجدنا أن أصلها وسببها هم اليهود، فالذي ألب األحزاب على الدولة المسلمة فـي المدينـة هـم        

 عنه وما بعدها هم اليهـود،       اليهود، وكذلك الذي أطلق الشائعات في فتنة مقتل عثمان رضي اهللا          
والذي كان وراء إثارة النعرات القومية في دولة الخالفة العثمانية األخيرة هم اليهود، وهم أيـضاً        

                                                        
  .151للشيخ السعدي، ص : انظر تيسير الكريم الرحمن  )1(
  .1/960سيد قطب، : في ظالل القرآن  )2(



 -221-

 والـذي انتهـى بإلغـاء الخالفـة         )1(وراء فصل الدين عن الدولة في عهد السلطان عبد الحميد         
  .اإلسالمية على يد أتاتورك اليهودي

ة، على المسلمين في كل مكان علـى وجـه األرض وراءه            وما بعد ذلك من حرب معلن     
اليهود، كما أن النزعة المادية واإللحادية والنزعة الحيوانية الجنسية، وكذلك النظريات الهدامـة             

  .)2(وراء ذلك كله اليهود

   :)3(ومن أساليب اليهود في الوصول ألهدافهم
  .السيطرة على االقتصاد في العالم كله  -أ 
 .الحكم في جميع دول العالمالتدخل في أنظمة   -ب  

 .هدم جميع األديان وإشاعة اإللحاد والمبادئ الهدامة  -ج 

 .السيطرة على وسائل اإلعالم ودور النشر والتوزيع في جميع أنحاء العالم  -د 

أي اتخـاذ التفرقـة     " فرق تسد "إشعال الحروب وتأجيجها بين الدول، حيث إن مبدأهم هو            -ه 
 .مبادئهم وأهدافهموسيلة للسيطرة على الشعوب وإخضاعهم ل

عمل التنظيمات واالجتماعات السرية لتحقيق أهدافهم في السيطرة العالمية والتخطيط لفعل             -و 
  .ذلك بجميع الوسائل

وبذا نجد أن اليهود هم أخطر معوقات التمكين على اإلطالق، ولكن ثقتنـا بـاهللا تعـالى            
 وما ذلك على اهللا ببعيد، فهم إلـى  كبيرة أن تأتي اللحظة التي تنتهي فيها دولتهم في سنوات قليلة، 

                                                        
م، وهو الثاني مـن أوالد      1842 أيلول   22هـ،  1258 شعبان   16ولد في يوم    : ان عبد الحميد الثاني     السلط )1(

وهي شركسية وهي من جواري السلطان عبد الحميد األول،  " تيريموجكان قادين "السلطان مراد الخامس، وأمه     
صرف أمواله علـى لهـو،      تميز السلطان عبد الحميد بالفطنة والذكاء، وكان مقتصداً في مصاريفه، وهو لم ي            

اضطر لترك الخالفة اإلسالمية نتيجة للضغط والتهديد الذي تعرض له من رؤساء جمعية االتحاد المعروفـة                
وقد أصروا عليه أن يصادق على تأسيس وطن قومي لليهود في أرض فلسطين، وهو لـم                " جون تورك "باسم  

إنكم لو دفعتم ملء    : ليزية ذهبية، فرفض وأجابهم     يقبل بذلك، وقد وعدوا بتقديم مائة وخمسين مليون ليرة إنج         
الدنيا ذهباً فلن أقبل بتكليفكم هذا بوجه قطعي، لقد خدمت الملة اإلسالمية واألمة المحمدية ما يزيد عن ثالثين                   
سنة، فلن أسود صحائف المسلمين آبائي وأجدادي من السالطين والخلفاء العثمانيين، لهذا لن أقبـل بتكلـيفكم                 

 ومـا بعـدها، دار   9يوسف عمر، ص : أسباب خلع السلطان عبد الحميد الثاني      : انظر  . (عي أيضاً بوجه قط 
  ).م2001-هـ1421الكتاب للطباعة والنشر والتوزيع، األردن، 

  .961-2/960سيد قطب، : انظر في ظالل القرآن  )2(
؛ وانظـر أسـاليب     133-132محمد يوسف، ص    : انظر التمكين لألمة اإلسالمية في ضوء القرآن الكريم          )3(

 وما بعدها، دار االعتصام، الطبعة      170علي جريشة، محمد الزيبق، ص      . د: الغزو الفكري للعالم اإلسالمي     
  .م1978-هـ1398الثانية، 



 -222-

 فَمهِل  * وَأِكيد كَيدا    *ِإنَّهم يِكيدون كَيدا    : زوال، ودولتهم إلى زوال بإذن اهللا تعالى، قال تعالى          
  .)17-15: الطارق ( الْكَاِفِرين َأمِهلْهم رويدا

  
  : مكايد الصليبية العالمية -2

سالم والمسلمين ال تقل خطراً عن المكايد اليهودية وهما يـصبان           إن المكايد الصليبية لإل   
  .في خندق واحد وغاية واحدة وهو الطعن والكيد لإلسالم وأهله

هي حركة قامت في غرب أوروبا زمن العصور الوسطى، وبلـغ نـشاطها     : والصليبية  
كة هو بـسط    ، وكان هدف هذه الحر    )الخامس الهجري (في أواخر القرن الحادي عشر الميالدي       

النفوذ األوروبي المسيحي على العالم اإلسالمي، وذلك باستخدام الشعور الديني المسيحي شـعاراً           
  . لها، والقوة العسكرية وسيلة للحصول على أغراضها

وسـميت  .  صلب عليها  والصليب هو الخشبة التي يعتقد النصارى أن سيدنا عيسى          
النصراني، وألن من كان يشترك في الحرب كان عليـه          ألنها كانت تقوم باسم الدين      : بالصليبية  

  .)1(أن يضع صليباً فوق ثيابه

وكانت الحروب الصليبية لها دوافع مختلفة، ولكن أهم هذه الدوافع هو الدافع الديني والذي               
، وقد كان يبث الحماس الديني الشديد، والتعـصب         ) م1002( سلفستر الثاني    دعا إليه البابا  أول من   

ديانة النصرانية، حتى يكون هدفهم األول واألخير هـو الحقـد الـدائم علـى اإلسـالم                 البغيض لل 
ود كَِثير من َأهِل الِْكتَاِب لَو يردونَكُم من بعِد ِإيمـاِنكُم           :  وردهم عن دينهم، قال تعالى     )2(والمسلمين

  .)109: البقرة( كُفَّاراً حسدا من ِعنِد َأنفُِسِهم

 أهل الكفر من أهل الكتاب، ويخبري هذه اآلية يحذر اهللا تعالى المؤمنين من سلوك طريق     فف
بعداوتهم لإلسالم والمسلمين في الظاهر والباطن، وأنهم يحسدون المؤمنين مـع علمهـم بفـضلهم               

  .)3(وفضل نبيهم على باقي األنبياء
. )120: البقرة  ( ارى حتَّى تَتَِّبع ِملَّتَهم   ولَن تَرضى عنك الْيهود والَ النَّص     : وقال تعالى   

  .)217: البقرة ( والَ يزالُون يقَاِتلُونَكُم حتَّى يردوكُم عن ِديِنكُم ِإِن استَطَاعواْ: وقال تعالى 

                                                        
، مكتبة األمل التجارية، فرع الجامعة اإلسالمية، غـزة،  25صالح الرقب، ص . د: انظر حاضر العالم اإلسالمي   )1(

  .135محمد يوسف، ص : في ضوء القرآن الكريم اإلسالمية لألمة التمكين وانظر م؛2000-هـ1422 ،الثالثة الطبعة
التمكين لألمة اإلسـالمية فـي ضـوء    : ؛ وانظر 28صالح الرقب، ص  . د: انظر حاضر العالم اإلسالمي      )2(

  .136محمد يوسف، ص : القرآن الكريم 
  .1/198البن كثير، : انظر تفسير القرآن الكريم  )3(
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ولكن األمة انتفضت لما رأت الصليب فوق ثياب أعدائها، وذلـك لمحاربـة أعـداء اهللا                
ل وسيلة، واسترخصت كل شيء في سبيل اهللا، وتعجلت لقاء اهللا ومحبته، فأعطاهـا              وأعدائها بك 

اهللا الحسنيين النصر والجنة، وارتدت الحمالت الصليبية على أعقابها بعد خسارتها في المعـارك              
الطاحنة التي استمرت قرنين كاملين، وقد برز نور الدين الشهيد محمود بن زنكي التركـي، ثـم            

يوبي الكردي وغيرهما ممن قادوا األمة إلى النصر، لتثبت عالمية هذه الـدعوة،             صالح الدين األ  
وقد حرروا أرض اإلسالم من حشود الصليبيين الحاقدة، وأيقن الغرب المسيحي الـصليبي، أنـه           
مهما ضعف المسلمون إال أنهم ال يستطيعون النيل منهم، ومن أمتهم، فكان أن فكروا بغزو مـن                 

  .)1(سلمين وهو الغزو الفكرينوع آخر لبالد الم
  
  : الغزو الفكري -3

وهو من أخطر األسلحة التي يواجه بها أعداء اإلسالم، األمة اإلسالمية، لطمس هويتهـا              
وخلعها من جذورها، وإبعادها عن دينها، وقد بين سبحانه أن الغزو الفكري أشد فتكاً من السيف،                

  .)2()191: البقرة ( قَتِْلوالِْفتْنَةُ َأشَد ِمن الْ: قال تعالى 
  

   :)3(وسائل الغزو الفكري
استخدام األجراء والمندسين والمغفلين، وأصحاب األهواء والمنحرفين، وذلك لتحريـف            - أ

  .عقائد المسلمين وأفكارهم
االستدراج لممارسة السلوك الذي يراد الغزو به من خالل الرفقة والشهوات والغمس في              -  ب

 .صص والتمثيليات والمسرحيات الهابطةالبيئات الفاسدة، وعرض الق

استخدام المنافقين وذلك بإدخالهم في صفوف المسلمين متظاهرين باإلسالم، حتى يفسدوا            -  ت
 .أحوال المسلمين عقيدة وفكراً وسلوكاً

  .التدرج وخاصة في تحريف مفاهيم اإلسالم شيئاً فشيئاً على فترات زمنية متباعدة -  ث
  

  :أهداف الغزو الفكري 
  .الم من داخله بإضعاف فاعليته وعزله عن التأثير في حياة المسلمينضرب اإلس -1
 .وقف المد اإلسالمي، وحصره داخل حدود ال يتجاوزها حتى ال يدخل فيه أحد من الغرب -2

                                                        
  .18-17علي جريشة، ص . د: انظر أساليب الغزو الفكري للعالم اإلسالمي  )1(
  .139محمد يوسف، ص : التمكين لألمة اإلسالمية في ضوء القرآن الكريم  )2(
 وما بعدها، دار القلم، دمشق، الطبعـة الثامنـة،   47عبد الرحمن الميداني، ص    : انظر أجنحة المكر الثالثة      )3(

  .م2000-هـ1420
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تجزئة المسلمين أرضاً وفكراً وأمة، وتشويه صورتهم في نظر العالم كلـه للحيلولـة دون             -3
 .)1(دخول أحد في اإلسالم

ون تابعين للغرب تبعية كاملة، ويأخذوا أسلوبهم كامالً متجاهلين مـنهجهم           أن يظل المسلم   -4
 .)2(الرباني

تشويه عقائد المسلمين وأفكارهم وسائر أحكام اإلسالم وشرائعه وأخالقه، وكل ما يتعلـق              -5
 .بتاريخ المسلمين وأمجادهم، حتى ينفروا المسلمين من دينهم

 .المسلمين عن مصادر التشريع اإلسالميطمس علوم اللغة العربية وآدابها، ليصرفوا  -6
  .)3(إحياء القوميات القديمة ذات التاريخ الجاهلي، لمزاحمة اإلسالم، وتفتيت الشعوب المسلمة - 7

  :وللغزو الفكري صور كثيرة ولكن أخطرها 
  :التبشير ) أ

التنصير الرامي إلى زعزعة العقيدة اإلسالمية في قلوب المسلمين وتشكيكهم فيها،           "وهو  
  .)4("التالي إخراجهم من اإلسالموب

تعبير أطلقه رجال الكنيسة النصرانية على األعمال التي يقومـون بهـا لتنـصير              "وهو  
  .)5("الشعوب غير النصرانية وال سيما المسلمون

. وقد تحول هدف التبشير إلى إخراج المسلمين من دينهم إلى اإللحاد والكفـر بكـل ديـن                
نفسهم للقيام بمهمة التبشير سواء كانوا من العاملين أو العامالت في هم الذين يوظفون أ: والمبشرون 

الكنيسة، أو المتطوعين والمتطوعات من أصحاب االختصاصات األخرى، وذلك عن طريق الدعوة            
  .إلى النصرانية صراحة أو التعليم المنهجي أو التثقيف العام أو الخدمات الصحية أو االجتماعية

هم حتى يجذبوا الناس إليهم، حيث إن كلمة التبشير مـن ناحيـة        ولقد زين المبشرون اسم   
لغوية تحمل معنى البشرى، وقد جمعوا طاقاتهم، وتناسوا خالفاتهم المذهبية العنيفـة مـن أجـل                

  .)6(محاربة اإلسالم وهدم دعائمه وتحويل المسلمين عن عقيدتهم
  

                                                        
  .39صالح الرقب، ص . د: انظر حاضر العالم اإلسالمي  )1(
  .141محمد يوسف، ص : انظر التمكين لألمة اإلسالمية في ضوء القرآن الكريم  )2(
  .47عبد الرحمن الميداني، ص : انظر أجنحة المكر الثالثة  )3(
  .39صالح الرقب، ص . د: حاضر العالم اإلسالمي  )4(
  .53 المرجع السابق، ص )5(
  ). وما بعدها53ص (عبد الرحمن الميداني : انظر أجنحة المكر الثالثة  )6(
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  :أهداف التبشير 
  :ما يلي هي نفسها أهداف الغزو الفكري باإلضافة إلى 

  .تنصير المسلمين  -أ 
إخراج المسلمين من اإلسالم أو التذبذب في ذلك بحيث يصبح المسلم خالي القلـب والعقـل            -ب  

 .من العقيدة اإلسالمية، وأن يكون بعيداً عن دينه وأخالقه وعاداته وثقافته

 .)1(إخضاع العالم اإلسالمي لسيطرة الغرب، والتحكم في مقدراته وإمكاناته وخيراته  -ج 

 .)2(ة المسلمين من الناحية النفسيةهزيم  -د 

 .)3("تحسين صورة الغرب الصليبي"  -ه 
  

  :أساليب التبشير 
  :للتبشير أساليب كثيرة منها 

  .الطب والخدمات االجتماعية  - أ
 .البعثات الجامعية والمنح والقروض للطلبة الفقراء -  ب

 .الدعوة لمؤتمرات األديان المشتركة -  ت

 .وضات، والنوادي والجمعياتإنشاء المدارس والجمعيات األجنبية والر -  ث

 .المطبوعات والنشرات والمكتبات ووسائل اإلعالم - ج

 .األندية الرياضية ودور الخدمة االجتماعية ودور العجزة - ح

  .)4(مساعدة الفقراء والمحتاجين - خ

وبهذا يتبين أن المبشرين لم يتركوا وسيلة أو أسلوب إال استخدموه للصد عن هذا الدين،               
م ودبروا فإن اهللا عز وجل سيجعل كيدهم في نحـورهم وال يـستطيعون   ولكن مهما كادوا لإلسال  

َأموالَهم ِليصدواْ عن سِبيِل اللِّه      ينِفقُون ِإن الَِّذين كَفَرواْ  : تعالى قال تحقيق ما خططوا له ودبروا،    
  .)36: األنفال( ِذين كَفَرواْ ِإلَى جهنَّم يحشَرونفَسينِفقُونَها ثُم تَكُون علَيِهم حسرةً ثُم يغْلَبون والَّ

  
  

                                                        
  .42-41صالح الرقب، ص . د: انظر حاضر العالم اإلسالمي  )1(
  .143محمد يوسف، ص . د: انظر التمكين لألمة اإلسالمية  )2(
. إشـراف د )  الغربـي الوافـد  أنور الجدي وموقفه من الفكر(رسالة ماجستير للطالب فضل سعيفان بعنوان   )3(

  .107محمد بخيت، ص 
: التمكين لألمة اإلسـالمية     :  وما بعدها؛ وانظر     43صالح الرقب، ص    . د: انظر حاضر العالم اإلسالمي      )4(

  .144محمد يوسف، ص 
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  :االستشراق ) ب
وهو حركة دراسة للعلوم واآلداب والحضارة اإلسالمية، وذلك بهـدف معرفـة العقليـة     
اإلسالمية، وأفكارها واتجاهها، وأسباب تقدم المسلمين وقوتهم لضرب هذه القوة، واالستفادة مـن            

والتمهيد لالستعمار النصراني العسكري والفكري لجميع الدول اإلسالمية، حتـى     علوم المسلمين،   
  .)1(تخضع في النهاية لنفوذه وسلطانه

  

  :أهداف االستشراق 
  :أهداف االستشراق هي نفس أهداف الغزو الفكري وأهداف التبشير، باإلضافة إلى 

  .ومانيتقليل قيمة الفقه اإلسالمي واالدعاء بأنه مستمد من الفقه الر  -أ 
 .تأييد الغزو االستعماري للبالد اإلسالمية  -ب  

  .)2(صرف أنظار المسلمين عن الجهاد في سبيل اهللا  -ج 
  

  :وسائل االستشراق 
  :لالستشراق وسائل كثيرة منها 

  .تأليف الكتب المشحونة باألكاذيب، والمليئة بالطعون والشبهات والشكوك لإلسالم  - أ
اً لطالب الدراسات العربية واإلسالمية، منها      إصدار الموسوعات والمعاجم واعتبارها مرجع     -  ب

 .دائرة المعارف اإلسالمية، والمعجم العربي، والمعجم المفهرس أللفاظ الحديث النبوي

إلقاء المحاضرات والندوات في الجامعات والمؤسسات العلميـة فـي العـالم اإلسـالمي،               -  ت
دراسـات العربيـة    والتدريس في الجامعات األوروبية واألمريكية وخاصة فـي أقـسام ال          

 .واإلسالمية التي أنشأت في بالد الغرب الستقبال أبناء المسلمين

 .نشر بحوثهم من خالل إصدار مجالت خاصة حول اإلسالم والمسلمين -  ث

عمل فهرسة للمخطوطات ونشر الكثير منها، وخاصة ما ينشُر األفكار الـضالة والعقائـد               - ج
 .المنحلة وقد بلغت المخطوطات إلى عشرات اآلالف

 .ترجمة المؤلفات والكتب اإلسالمية إلى اللغات األوروبية ومنها القرآن الكريم - ح

 .عقد المؤتمرات الخاصة باالستشراق، والتي تدرس وسائل االستشراق وأهدافه - خ

تربية عدد من أبناء اإلسالم على أفكارهم الهدامة المعادية لإلسـالم والمـسلمين، وذلـك                 -  د
  .)3(اخلالستخدامهم في ضرب اإلسالم من الد

                                                        
  .146محمد يوسف، ص : انظر التمكين لألمة اإلسالمية  )1(
: أساليب الغزو الفكري  : ؛ وانظر   2/691مانع الجهني،   . د : انظر الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب      )2(

  .22علي جريشة، ص . د
  .55-54صالح الرقب، ص . د: انظر حاضر العالم اإلسالمي  )3(
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لقد تقاسم التبشير واالستشراق واالستعمار األدوار في خطـة مدروسـة لغـزو العـالم               
اإلسالمي، ثقافة، وعقيدة وشريعة وفكراً، وأمة، وأرضاً، وعملوا جميعاً على إضـعاف الـروح              
المعنوية في نفوس المسلمين، فالتبشير كان دوره مـن خـالل المـدارس وريـاض األطفـال،                 

ر العجزة والنوادي الرياضية واالجتماعية، وحمل االستشراق دوره في ميـدان       والمستشفيات ودو 
المعرفة والعلم عن طريق التأليف والكتابة، وإلقاء المحاضرات والندوات، وإصـدار المجـالت             
والموسوعات، واالستعمار أعان كليهما من ناحية مادية ومعنوية، ليقوم كل منهما بدوره، وهـو              

ه، واستطاعوا إلى حد ما إيجاد أجيال متعاقبة من المسلمين ال تفقه مـن              مطمئن على إنجاح خطت   
اإلسالم شيئاً، وال تعرف عنه إال القليل، فتنكرت لدينها وهويتها اإلسالمية، وعملت ضد مصلحة              
اإلسالم، وسخرت أقالمها وأموالها للنيل من اإلسالم، وعلومه، وحضارته، ويوجد مـن الوقـائع     

على أن االستشراق والتبشير قد سخرا لخدمة اليهودية والنصرانية، ويوجد في           التاريخية ما يؤكد    
أمريكا وأوروبا اآلالف من القساوسة والرهبان، ومئات المنظمات الكنسية العاملة من أجل دعـم              
دولة إسرائيل من ناحية، مادية ومعنوية، وكلها تشجع اليهود على هدم المسجد األقـصى وبنـاء                

  .)1(على أنقاضهالهيكل المزعوم 

وبهذا يتبين من أن اليهود والنصارى وأعوانهم من المبشرين والمستشرقين من عوائـق             
التمكين الخطيرة، والتي من الواجب على المسلمين اليوم أن يعرفوا مقداره، وبالتـالي يخططـوا        

أن والحمـد هللا    . في االتجاه الذي يضمن إفشال هذه المخططات التي تدبر ضد اإلسـالم وأهلـه             
الصحوة اإلسالمية ظهرت وبقوة في جميع أنحاء البالد اإلسالمية والعربية واألوروبيـة وبـاقي              
دول العالم وهي تمثل لطمة قوية في وجه كل من تسول له نفسه بالعمل ضد اإلسالم والمسلمين،                 

، وقـال  )30: األنفال ( اِكِرينويمكُرون ويمكُر اللّه واللّه خَير الْم: واهللا تعالى يقول عن الكفار     
وقَد مكَر الَِّذين ِمن قَبِلِهم فَِللِّه الْمكْر جِميعا يعلَم ما تَكِْسب كُلُّ نَفٍْس وسـيعلَم الْكُفَّـار                 : تعالى  

  .)42: الرعد ( ِلمن عقْبى الداِر

  .الحق وتمسكوا بدينهم وعقيدتهمالمؤمنين المخلصين، إن ساروا في طريق  لن يخيب فاهللا
  

                                                        
  .62 ص صالح الرقب،. د: انظر حاضر العالم اإلسالمي  )1(
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  :سنن ربانية على طريق التمكين : المطلب الثالث 
  :معنى سنن لغة 

  .)1(السيرة الحسنة أو السيئة: مفردها سنة، وهي الطريقة، والسنة أيضاً 
  .)2("الطريقة المسلوكة في الدين من غير فرض وال وجوب: والسنة في الشريعة هي 

  

  :الربانية لغة 
ب في األصل هو التربية، وهو إنشاء الشيء حاالً إلى حد التمام وال يقال الرب مطلقاً                الر

  .إال هللا تعالى فهو المتكفل بمصلحة المخلوقات جميعها
  .)3(هو المنسوب إلى الرب أي إلى اهللا تعالى: والرباني 

نـه وكتـاب    ويطلق على الشخص أنه رباني، إذا كان وثيق الصلة باهللا تعالى، عالماً بدي            
الِْكتَـاب وِبمـا كُنـتُم       تُعلِّمـون  كُنتُم ِبما رباِنيين كُونُواْ ولَـِكن: ربه، ويعلمه لغيره، قال تعالى    

ونسرتَد ) 79: آل عمران(.  

هي أحكام اهللا  تعالى وقوانينه المطردة في الكون، واإلنسان وهي التي            : فالسنن الربانية   
:  وكل ذلك يحدث بتقدير اهللا تعالى قـال تعـالى         )4(اريخية واالجتماعية والنفسية  تحكم الحركة الت  

لُوٍمعٍر مِإالَّ ِبقَد لُها نُنَزمو اِئنُهنَا خَزٍء ِإالَّ ِعندن شَيِإن مو ) 21: الحجر(.  

إن هذا الكون يسير وفق سنن وضعها اهللا عز وجل، فالتمكين في األرض للمـسلمين ال                
يأتي عن طريق الخوارق، وإنما إن سار أهل اإليمان والتقوى وفق هذه السنن وعملوا باألسباب،               
تحقق لهم النصر والتمكين بإذن اهللا تعالى، وإن تقاعسوا عن العمـل باألسـباب فـإن التمكـين                  

َألرِض فَـانْظُرواْ  قَد خَلَتْ ِمن قَبِلكُم سنَن فَِسيرواْ ِفي ا: سيتأخر، وهذا شيء طبيعي، قال تعالى  
فَ كَانكَيكَذَِّبينةُ الْماِقبع  *تَِّقينِعظَةٌ لِّلْمومى ودهلِّلنَّاِس و انيـذَا به )138-137: آل عمران(.  

فالقرآن الكريم يرد المسلمين إلى سنن اهللا في األرض، وهي األصول التي تجري وفقها               
 تسير وفقها الحياة ال تتخلف، واألمور ال تمضي جزافـاً، إنمـا           األمور، فالقوانين التي جعلها اهللا    

يسيرها اهللا تعالى وفق هذه القوانين والسنن، وهللا في ذلك الحكمة البالغة، فالواجب على المسلمين               
                                                        

  .، كتاب السين176أحمد المقرئ، ص : انظر المصباح المنير  )1(
  .204للجرجاني، ص : التعريفات  )2(
  .، كتاب الراء184لألصفهاني، ص : انظر المفردات في غريب القرآن  )3(
؛ وانظر كيف نتعامل مـع     207محمد يوسف، ص    : انظر التمكين لألمة اإلسالمية في ضوء القرآن الكريم          )4(

طباعـة والنـشر   ، دار الوفـاء لل 117محمد الغزالي في مدارسة أجراها األستاذ عمر حـسنة، ص        : القرآن  
  .م1992-هـ1412والتوزيع، الطبعة األولى، 
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أال يعتمدوا على مجرد كونهم مسلمين، لينالوا النصر والتمكين، ولكن عليهم األخذ باألسباب ثـم               
، وكذلك يتعرفوا على سنن اهللا في كونـه والتـي   )1(عالى لكي يحققوا ما يريدونالتوكل على اهللا ت 

  :منها 
  : سنة األخذ باألسباب -1

  .)2("الحبل وكل شيء يتوصل به إلى غيره: "والسبب في اللغة 

ما يتوصل به إلى االستعالء، ثم استعير لكل شيء يتوصل به إلى أمر من              : "وهو أيضاً   
  .)3("ب هذا، وهذا مسبب عن هذااألمور فقيل هذا سب

ولقد دل القرآن الكريم على أن كل شيء في هذا الكون يحدث بسبب، وهذا األمر يتعلـق   
  .بالجماد، والنبات واإلنسان والظواهر الكونية المختلفة على السواء

عام وشامل لكـل    : فقانون السببية والذي هو ربط األسباب بمسبباتها، والنتائج بمقدماتها          
، واهللا عـز وجـل      )4(ما في العالم من أشياء، ولكل ما يحدث لإلنسان سواء في الدنيا أو اآلخرة             

  .فطر العباد على األخذ باألسباب، وهذا من باب الرحمة بهم

فطر اهللا سبحانه عباده على الحرص على األسباب التي بهـا           : "قال ابن القيم رحمه اهللا      
فطر اهللا على ذلك سائر الحيوانات، فهكذا األسباب التـي          مرام معاشهم، ومصالحهم الدنيوية، بل      

بها مصالحهم األخروية في معادهم، فإنه سبحانه رب الدنيا واآلخرة، وهو الحكيم بما نصبه مـن         
  .)5("األسباب في المعاش والمعاد

وَأنزَل ِمـن الـسماء     : فقد جعل اهللا تعالى نزول المطر سبباً إلخراج الثمر، قال تعالى          
      قًا لَّكُماِت ِرزرالثَّم ِبِه ِمن جاء فََأخْرم )  وجعل التقوى سبباً للخروج مـن الـضيق،     )22: البقرة ،

  .، وجعل الزواج سبباً للذرية)2: الطالق( ومن يتَِّق اللَّه يجعل لَّه مخْرجا: قال تعالى 

نة األخذ باألسباب، قال ابن القيم      وقد أوقف اهللا عز وجل الدين كله ومعرفته سبحانه على س          
الدين هو إثبات األسباب، والوقوف معها، والنظر إليها، وااللتفات إليها، وإنه ال دين إال : "رحمه اهللا 

                                                        
  .1/478سيد قطب، : انظر في ظالل القرآن  )1(
  .، باب السين281للرازي، : مختار الصحاح  )2(
  .، كتاب السين159أحمد المقرئ، ص : المصباح المنير  )3(
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  .م2002-هـ1423الطبعة الثالثة، 
  ).78-1/77(البن قيم الجوزية : شفاء العليل  )5(
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نكر الوقوف نمبناها على إثباتها ال على محوها، وال : بذلك، كما ال حقيقة إال به، فالحقيقة والشريعة  
 كل مسلم، ال يتم إسالمه وإيمانه إال بذلك، واهللا تعـالى أمرنـا         معها، فإن الوقوف معها فرض على     

. بالوقوف معها، بمعنى أن نثبت الحكم إذا وجدت، وننفيه إذا عدمت، ونستدل بها على حكمه الكوني      
  . هو مقتضى الحقيقة والشريعة– بهذا االعتبار –فوقوفنا معها 

 األسباب، فينتجع مـساقط غيثهـا،       وهل يمكن حيواناً يعيش في هذه الدنيا إال بوقوفه مع         
ومواقع قطرها، ويرعى في خصبها دون جدبها، ويسالمها وال يحار بها، فكيـف وتنفـسه فـي                 
الهواء بها، وسعادته وفالحه بها، وضالله وشقاؤه باإلعراض عنها وإلغائها، فأسعد النـاس فـي               

أشد تعطيالً ألسـبابها،  : ين أقومهم باألسباب الموصلة إلى مصالحها، وأشقاهم في الدار: الدارين  
فاألسباب محل األمر، والنهي، والثواب، والعقاب، والنجاح، والخسران، وباألسباب عـرف اهللا،            
وبها عبد اهللا، وبها ُأطيع اهللا، وبها تقرب إليه المتقربون، وبها نال أولياؤه رضاه، وجـواره فـي             

 رسله، وشرع شرائعه، وبهـا انقـسم        جنته، وبها نصر حزبه ودينه، وأقاموا دعوته، وبها أرسل        
  .)1("الناس إلى سعيد وشقي، ومهتد وغوي

وإن كان األمر كذلك وهو أن الدين كله، ومعرفته سبحانه متوقف على األخذ باألسباب،              
فاألجدر بنا أن نعمل بأسباب التمكين ونتوكل على اهللا تعالى حتى ال يتخلف عنا، فإنه إن عملنـا                  

السبب إنمـا يـستوجب مـسببه، إذا تـوفرت          "رض بإذنه تعالى، وذلك ألن      بأسبابه مكِّنا في األ   
شروطه، أي إذا تحققت شروط عمل هذا السبب وفعاليته واستدعائه لمسببه، كما ال بد من انتفـاء    

  .)2("موانعه، أي انتفاء الموانع التي تعيق عمل هذا السبب أو تسلبه فعاليته

  .)23: الفتح (  قَد خَلَتْ ِمن قَبُل ولَن تَِجد ِلسنَِّة اللَِّه تَبِديلًاسنَّةَ اللَِّه الَِّتي: قال تعالى 
  
  : سنة التغيير -2

وتغـايرت  . )3("غيرت الشيء تغييراً أزلته عما كان عليـه فتغيـر         : "معنى التغيير لغة    
  .)4("اختلفت: األشياء 

  .)11: الرعد ( ى يغَيرواْ ما ِبَأنْفُِسِهمِإن اللّه الَ يغَير ما ِبقَوٍم حتَّ: قال تعالى 

                                                        
  .408-3/407البن قيم الجوزية، : مدارج السالكين  )1(
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فقد اقتضت سنة اهللا عز وجل في البشر، أنه ال يتغير حالهم من حال إلـى حـال آخـر                
مختلف عنه تماماً إال بعد أن يتغير ما في داخلهم، فهو سبحانه ال يغير النعمة واإلحسان والعيش                 

ت، أو ألمة من األمم إال إذا انتقلت وتحولت مـن     الرغيد لقوم من األقوام، أو جماعة من الجماعا       
اإليمان إلى الكفر، ومن طاعة اهللا وتقواه إلى معصيته ومخالفة أمره، ومن شكر النعم إلى البطر                
بها، فعند ذلك يسلب اهللا تعالى هذه النعم من أصحابها بسبب تغير مـا فـي نفوسـهم وقلـوبهم،          

م من معصية اهللا تعالى ومخالفة أمـره ونواهيـه،          والعكس صحيح، إذا غير العباد ما في نفوسه       
فتحولوا إلى طاعة هللا وأعمال صالحة تُرضي اهللا، غير اهللا حالهم مـن الـشقاء إلـى الـسعادة                   
والسرور والغبطة، فإن إرادة اهللا تعالى نافذة، ال أحد يستطيع منعه منها، وال أحد يتـولى أمـور            

  .)1(ر غيره سبحانهالعباد، فيجلب لهم الخير، ويدفع عنهم الش

 تغييـر فـي أنفـسهم    وهو سبحانه يتعقب عباده بالحفظة من أمره، ليراقبوا ما يحدثونه من 
 أو مكانة أو مهانة إال       فهو ال يغير نعمة أو عز أو ذل         تعالى بعد ذلك تصرفه بهم،     وأحوالهم فيرتب 

 ما بهم وفق ما صـارت       واقع حياتهم، وبالتالي يغير اهللا    وبعد أن يغير الناس مشاعرهم، وأعمالهم،       
إليه نفوسهم وأعمالهم، وإن كان اهللا تعالى يعلم ما سيكون منهم قبل أن يكون، ولكن اقتضت حكمته                 

  .)2( الحقاً له في الزمانيءوعدله أن يرتب ما يقع عليهم حسب ما يكون منهم، ويج

قد قضت مـشيئة    وإنها لحقيقة تُلِْقي على البشر تبعة ثقيلة؛ ف       : "يقول سيد قطب رحمه اهللا      
اهللا وجرت بها سنته، أن تترتب مشيئة اهللا بالبشر على تصرف هؤالء البشر؛ وأن تُنفذ فيهم سنته                 

دليل التكريم لهذا المخلوق الذي اقتضت مـشيئة       ... بناء على تعرضهم لهذه السنة بسلوكهم وهو        
  .)3("اهللا أن يكون هو بعمله أداة التنفيذ لمشيئة اهللا فيه

الحظها المؤمن في نفسه، فإن هو ثبت على طاعة اهللا تعالى وتزود بصالح             وهذه السنة ي  
َأالَ ِبِذكِْر اللّـِه    : األعمال فإن اهللا تعالى يكافئه على ذلك بالراحة النفسية والطمأنينة، قال تعالى             

 الْقُلُوب ِئنتَطْم )ر وبدل وبدأ بعمل المعاصي والذنوب، فإن هـذا      إن ولكن .)28: الرعدالحـال  غي 
 )124: طـه ( ومن َأعرض عن ِذكِْري فَِإن لَه مِعيـشَةً ضـنكًا          :يتغير إلى العكس لقوله تعالى    

وهكذا هو حال الدول والشعوب، حيث إن سنة اهللا فيهم جارية إلى يوم القيامة إن فعلوا الـذنوب                  
كُلا َأخَذْنَا ِبذَنِبِه فَِمنْهم مـن      فَ: والمعاصي يحل بهم عقاب اهللا سواء عاجالً أم آجالً، قال تعالى            

َأرسلْنَا علَيِه حاِصبا وِمنْهم من َأخَذَتْه الصيحةُ وِمنْهم من خَسفْنَا ِبِه الَْأرض وِمنْهم من َأغْرقْنَـا                
ونظِْلمي مهلَِكن كَانُوا َأنفُسو مهظِْلمِلي اللَّه ا كَانمو ) 40: العنكبوت(.  

                                                        
  .288للشيخ السعدي، ص : انظر تيسير الكريم الرحمن  )1(
  .4/2049سيد قطب، : انظر في ظالل القرآن  )2(
  .2050-4/2049المرجع السابق،  )3(
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واآلية على ما فيها من إيجاز بليغ، يندرج تحتها كل من أهلكهم اهللا من الماضين، ومـن    "
سيهلكهم من الالحقين، إما بصورة جماعية أو حاالت فردية كل حسب ذنبه، وبما يـتالءم مـع                 

والـذين  ، ومن األمثلة على ذلـك آل فرعـون          )1("طبيعته وفق ما يقضي به اهللا سبحانه بحكمته       
ذَِلك ِبَأن اللّه لَم يك مغَيرا نِّعمةً َأنْعمها علَى قَوٍم حتَّى يغَيرواْ          : ذكرهم اهللا في كتابه، قال تعالى       

  ِليمع ِميعس اللّه َأنو ا ِبَأنفُِسِهمـ   *م واْ بآيكَـذَّب ِلِهمِمن قَـب الَِّذينو نوعْأِب آِل ِفركَد   ِهـمباِت ر
كُلٌّ كَانُواْ ظَاِلِمينو ونعقْنَا آَل ِفرَأغْرو م ِبذُنُوِبِهملَكْنَاهفََأه ) 53: األنفال(.  

يخبر اهللا تعالى عن تمام عدله في حكمه بأنه ال يغير النعمة التي ينعمها على أحـد مـن         
ما كذبوا بآيات اهللا وكفـروا بهـا،        خلقه إال إذا ارتكب ذنباً، ومثال ذلك آل فرعون وأمثالهم، عند          

أهلكهم اهللا بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، وسلبهم النعم التي أسداها إليهم، وقد كانوا يتمتعون بالجنات              
، ولكنها سنة اهللا في خلقه، إن )2(عز وجل لم يظلمهم بذلك والعيون والفاكهة والكنوز والقصور، واهللا  

 تزداد، ولكن العكس إن كفروها فإنها تزول ألنهـم لـم            حافظوا على النعم وشكروها فإنها تدوم بل      
  .)7: إبراهيم( لَِئن شَكَرتُم َألِزيدنَّكُم ولَِئن كَفَرتُم ِإن عذَاِبي لَشَِديد: يحافظوا عليها، قال تعالى

وسنة اهللا في تغيير النعم تجري على الجماعة المسلمة، فما دامت مستمسكة بـشرع اهللا               "
 وباالعتصام بحبل اهللا في وحدتها، فإن نعم اهللا عليها بالتأييد والنـصر، ودفـع األذى                في عملها، 

عنها باقية فإذا غيرت ذلك فلم تتقيد بشرع اهللا في عملها، وفرطت في وحدتها، فإنها تسلب مـن                  
  .)3("نعم اهللا بالتأييد لها بقدر ما ضيعته من موجبات هذه النعم

مة أن يراجع نفسه، ويغير ما يجده من نفسه من أمور           والواجب على كل فرد في هذه األ      
سلبية ال ترضي اهللا تعالى حتى يتغير حاله إلى األفضل واألحسن وبالتالي يتغيـر حـال األمـة                  

  .بأكملها بتغير أفرادها، ويكون األمل كبيراً في النصر والتمكين

ـ         : "يوسف القرضاوي   . يقول د  ي التغييـر   وهذه السنة تمنحنا نحن المـسلمين األمـل ف
وتحسين األحوال، فقد رأينا الكثير من المسلمين في عصر الصحوة اإلسالمية، يتغيرون تغيـراً              
جذرياً من اإلعراض عن اإلسالم إلى اإلقبال عليه، من الجهل بأحكامه، إلى الحرص على التفقه               

فـسه وعـدم    فيه، من التسيب والشرود عن تعاليمه إلى االلتزام بها، من انشغال الفرد بخاصة ن             
االهتمام بأمر أمته، إلى حمل هموم األمة، والمشاركة في قـضاياها بـإخالص وإيجابيـة، مـن      

                                                        
  .، دون دار للطباعة أو تاريخ1/35، الزهراء فاطمة بنت عبد اهللا: الزالزل من مرصد اإلسالم  )1(
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الجري وراء اللذات واتباع الشهوات إلى إحياء الدعوة، وتبني الجهاد للدفاع عن الدين وحرماته،              
ارتهـا  من التكشف والتعري عند النساء إلى االلتزام بالحجاب، من البعد عن المـساجد إلـى عم           

بالصلوات والدروس، وكل هذه األعمال واآلثار تشعرنا أن األمة قد تغيـرت إلـى حـد كبيـر،        
ومقتضى عدل اهللا وسنته أال يتخلى عنها، وأن يكافئها على هذا التغير النفسي والسلوكي العميـق          

  .)1("بأن يغير ما بها ويحولها إلى حال أفضل

 توكلوا على اهللا تعالى ويسيروا على طريق ذات      فما على أبناء هذه الدعوة الغراء إال أن ي        

األمة إلى األفضل، ومن ثم تغيير الكون كله حتى يدين باإلسالم، قال             هذه بهم اهللا يغير حتى الشوكة
 ٍء قَـدرا  ومن يتَوكَّْل علَى اللَِّه فَهو حسبه ِإن اللَّه باِلغُ َأمِرِه قَد جعَل اللَّه ِلكُلِّ شَـي               : تعالى  

  .)3: الطالق (
  
  : سنة التدرج -3

إن سنة التدرج من سنن اهللا في هذا الكون، وهي من الـسنن المهمـة التـي يجـب أن                 
  .تراعيها األمة لكي تغير من نفسها عندما تريد العمل للتمكين في هذه الدنيا

جته إلـى   درج الصبي دروجاً يعني مشى قليالً في أول مشيه، ودر         : ومعنى التدرج لغة    
  .)2(أي أدناه منه: أي أخذته قليالً قليالً، واستدرجه : األمر تدريجياً، فتدرج، واستدرجته 

االبتداء بعمل الشيء خطوة خطوة وليس مرة واحدة، وهذا يحتـاج إلـى             : فالتدرج هو   
  . وقت وصبر

مـن  أن تتدرج األمة في عملها للتمكين       : "ومراعاة سنة التدرج في العمل للتمكين يعني        
السهل إلى الصعب، ومن الصعب إلى األصعب، ومن الهدف القريب إلى الهدف البعيـد، ومـن                

  .)3("وهكذا... الخطة الجزئية إلى الخطة الكلية 

ولَقَد خَلَقْنَا الـسماواِت    : فاهللا عز وجل خلق السماوات واألرض في ستة أيام، قال تعالى            
وهو قادر سبحانه أن يخلقهما بكلمة كـن فيكـون،    )38: ق ( ِة َأيـامٍ واَألرض وما بينَهما ِفي ِستَّ 

  .ولكن حكمة اهللا تعالى في خلقه اقتضت سير األمور في الكون تدريجياً حتى نتعلم سنة التدرج
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للرازي، ص  : ، كتاب الدال؛ وانظر مختار الصحاح       117-116أحمد المقرئ، ص    : انظر المصباح المنير     )2(

  .، باب الدال202
  .226محمد يوسف، ص : التمكين لألمة اإلسالمية في ضوء القرآن الكريم  )3(
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 بدأ بدعوته تدريجياً، فكانت أول األمر سراً، ثم لما قويت شوكة المـسلمين،     والرسول  
مرت ثالث سنين والدعوة لم     : "بتبليغ الدعوة جهراً، يقول المباركفوري      قام عليه الصالة والسالم     

تزل سرية وفردية، وخالل هذه الفترة تكونت جماعة من المؤمنين تقوم على األخوة والتعـاون،               
 بمعالنته قومه، ومجابهة    وتبليغ الرسالة وتمكينها من مقامها، ثم تنزل الوحي يكلف رسول اهللا            

  .)1("صنامهمباطلهم، ومهاجمة أ

وبهذا كانت الدعوة تدريجية واهللا تعالى كان قادراً على أن يحمي دعوته، وقادر على أن               
هـذا   اهللا فـي    منذ اللحظة األولى أن ينشر هذه الدعوة جهراً، ولكنها سـنة           يأمر سيدنا محمد    

ِإنَّـا كُـلَّ    :  تعالى، قال تعالى     الكون، والتي تجعل األمور تسير بأمر اهللا، في الوقت الذي يقدره          
 وهذا شامل لجميع المخلوقات، فاهللا تعالى خلقها وحده سبحانه ال           )49: القمر  ( شَيٍء خَلَقْنَاه ِبقَدرٍ  

خالق لها سواه، ولم يشاركه في ذلك أحد، وقد خلقها بقضاء، سبق به علمه، وجرى عليها قلمـه،        
  .)2(بوقتها ومقدارها وجميع ما اشتملت عليه من الصفات

لتشريع اإلسالمي نزل متدرجاً، وهذا من رحمة اهللا بعباده، فلو أنه نزل مرة واحدة لكان               وا
شاقاً على النفوس، وربما لم يستجب له أحد، ولكن اهللا خبير بنفوس عباده، وبما يصلح شؤونهم، قال    

ما حرم اهللا الخمر، لم يحرمهـا  فعند، )14: الملك ( َأال يعلَم من خَلَقَ وهو اللَِّطيفُ الْخَِبير      : تعالى  
مرة واحدة، ولكن جاء هذا التحريم بالتدريج، وعن ذلك ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضـي              

 النـاس   )3(إنما أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب              : "اهللا عنها   
ال تشربوا الخمر لقالوا ال ندع الخمر أبـداً،         إلى اإلسالم، نزل الحالل والحرام، ولو نزل أول شيء          

  .)4("ال ندع الزنا أبداً: ولو نزل ال تزنوا لقالوا 

فجدير بالعاملين في حقل الدعوة اإلسالمية أن يفهموا هذه السنة، حتى يعملوا بهـا لكـي         
صبر يصلوا إلى هدفهم المنشود من إقامة هذا الدين، والتمكين له في األرض، واألمر يحتاج إلى                

: شديد، وإصالح النفوس يأخذ من الجهد والوقت الكثير الكثير، المهم أال ييأس الداعية، قال تعالى              
ونالْكَاِفر مِح اللِّه ِإالَّ الْقَووِمن ر َأسيالَ ي ِإنَّه ) 87: يوسف(.  
  
  

                                                        
  .88للمباركفوري، ص : السيرة النبوية  )1(
  .608لشيخ السعدي، ص ل: انظر تيسير الكريم الرحمن  )2(
  ).، كتاب الثاء57أحمد المقرئ، ص : المصباح المنير . (رجع: ثاب  )3(
  ).4993(، كتاب الفضائل القرآن، باب تأليف القرآن، حديث رقم 3/1034صحيح البخاري،  )4(
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  : سنة التدافع -4
ل رددته بالحجـة، ودفعـت      دفع بعضهم بعضاً، ودفعت القو    : تدافع القوم   : "التدافع لغة   

  .)1("الوديعة إلى صاحبها رددتها إليه

  .فالتدافع يكون من جهتين، أحدهما يدفع اآلخر بقوة أكبر

المدافعة مفاعلة، وهي عبارة عن كون كل واحد من المدافعين          : "يقول الرازي رحمه اهللا     
  .)2("دافعاً لصاحبه، ومانعاً له من فعله

مة على طريق التمكين، وقد ذكرها اهللا عز وجل في كتابـه            وسنة التدافع من السنن الها    
ولَوالَ دفْع اللِّه النَّاس بعضهم ِببعٍض لَّفَسدِت اَألرض ولَـِكن اللّـه ذُو    : العزيز في قوله تعالى     

الَِمينلَى الْعٍل عفَض ) 251: البقرة(.  

  :والتدافع نوعان 
بأن أهل الشر يدفع بعضهم بعـضاً، ولـوال         "اطل وباطل، وذلك    والتدافع إما يكون بين ب      - أ

  .)3("وأحدثوا الشرور التي تهلك الحرث والنسل.. ذلك لتغلب أهل الفساد 
وهذا نراه جلياً وواضحاً عندما كانت أقوى دولتين في العالم وهما أمريكا واالتحاد السوفيتي              

يتي وسقطت الشيوعية بفضل سـنة  تصارع إحداهما األخرى، وقد ضعفت قوة االتحاد السوف   
  .التدافع التي أوجدها اهللا تعالى بينها وبين أمريكا

هذه السنة االجتماعية التي تحكم التجمعات البشرية، يلمـح اإلنـسان    : "يقول محمد الغزالي    
أثرها الفاعل في كل زمان ومكان، حيث يسلط اهللا الظالمين بعضهم على بعـض، وتكـون                

 .)4(" ونمو الخير وحماية أهلهبذلك فرصة للمستضعفين

  أي أن اهللا تعالى يدفع بالمؤمنين شر الكافرين، وهذه نعمة منه           : تدافع بين الحق والباطل      -  ب
ولَوال دفْع اللَِّه النَّاس بعضهم ِببعٍض لَّهـدمتْ صـواِمع      : ، قال تعالى  )5(سبحانه وفضل 

 .)40: الحج ( ر ِفيها اسم اللَِّه كَِثيراوِبيع وصلَواتٌ ومساِجد يذْكَ

                                                        
  .، كتاب الدال119أحمد المقرئ، ص : المصباح المنير  )1(
  .5/190للرازي، : التفسير الكبير  )2(
  .1/395للشوكاني، : فتح القدير  )3(
  .127محمد الغزالي، ص : كيف نتعامل مع القرآن  )4(
  .م1988-هـ1408، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، 2/170للقرطبي، : الجامع ألحكام القرآن  )5(
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لوال ما شرعه اهللا تعالى لألنبياء والمؤمنين من قتال         : "يقول القرطبي في تفسيره لهذه اآلية       
األعداء الستولى أهل الشرك، وعطّلوا ما بينه أرباب الديانات من مواضع العبادات، ولكنـه       

للعبادة، فالجهاد متقدم في األمـم، وبـه صـلحت          دفع، بأن أوجب القتال ليتفرغ أهل الدين        
أذن في القتال، فليقاتل المؤمنون، ثم قـوي هـذا          : الشرائع واجتمعت المتعبدات، فكأنه قال      

 أي لوال القتال والجهاد لتُغُلِّب علـى الحـق   ولَوال دفْع اللَِّه النَّاس  األمر في القتال بقوله     
  .)1("في كل أمة

 على المؤمنين دينهم وإيمانهم، وهي تكون من خالل الجهاد في سـبيل  فسنة التدافع تحفظ 
اهللا، واهللا تعالى يدفع بالمجاهدين في سبيله ضرر الكافرين، فال تهدم أماكن العبادة التي يذكر فيها                
اسم اهللا، وتتلى فيها كتبه، ولوال هذا الدفع الستولى الكفار علـى المـسلمين، وخربـوا أمـاكن                  

  .)2(وهم عن دينهمعبادتهم، وفتن

فسنة التدافع تنشط أجهزة اإليمان وتجعل قواه الداخلية جميعها تتحرك، وهذا يكون سـبباً      
في إمداده بحياة جديدة، وقوى الكفر تحاول فرض نفسها بالضغط على قوى اإليمان إال أن قـوى       

ي جـزء مـن   اإليمان بهذه السنة تنشط لكي تبقى، ويبقى معها اإليمان، وهذا التـدافع الحـضار    
االختبار اإللهي، وهو جزء من تمكين الخير، حتى تزداد صالبته فـي مواجهـة الـشر، حيـث      
تُستنهض األمة، وتواجه ظروفها وعدوها، وتكون في تحٍد مع الباطل، وهذه الفترة خيـر لألمـة          

  .)3(حتى تعيد إليها شبابها ونهضتها وعزتها

 الحياة تأسن وتـتعفن، لـوال دفـع اهللا    لقد كانت: "يقول سيد قطب رحمه اهللا في تفسيره       
الناس بعضهم ببعض، ولوال أن في طبيعة الناس التي فطرهم اهللا عليها، أن تتعارض مـصالحهم     
واتجاهاتهم الظاهرية القريبة، لتنطلق الطاقات كلها تتزاحم، وتتغالب، وتتـدافع، فتـنفض عنهـا              

وفـي  ... ظل أبداً يقظـة عاملـة       الكسل والخمول، وتستجيش ما فيها من مكنونات مدخورة، وت        
النهاية يكون الصالح والخير والنماء، يكون بقيام الجماعة الخيرة المهتديـة المتجـردة، تعـرف        
الحق الذي بينه اهللا لها، وتعرف طريقها إليه واضحاً، وتعرف أنها مكلفة بدفع الباطـل وإقـرار                 

 تنهض بهذا الدور النبيل، وإال أن       الحق في األرض، وتعرف أن ال نجاة لها من عذاب اهللا إال أن            
تحتمل في سبيله ما تحتمل في األرض طاعة هللا وابتغاء مرضاته، وهنا يمضي اهللا أمره، وينفـذ                 
قدره، ويجعل كلمة الحق والخير والصالح هي العليا، ويجعل حصيلة الصراع والتنافس والتدافع             

                                                        
  .12/47، للقرطبي: الجامع ألحكام القرآن  انظر )1(
  .385خ السعدي، ص للشي: انظر تيسير الكريم الرحمن  )2(
  .128للغزالي، ص : انظر كيف نتعامل مع القرآن  )3(
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ما فيها، وأكرمه، وأبلغها أقصى درجـات       في يد القوة الخيرة البانية، التي استجاش الصراع أنبل          
الكمال المقدر لها في الحياة، ومن هنا كانت الفئة القليلة المؤمنة الواثقة باهللا، تغلب فـي النهايـة                  

  .)1("الحياة ذلك أنها تمثل إرادة اهللا العليا في دفع الفساد عن األرض وتمكين الصالح في وتنتصر،

نتظرون سنة اهللا بال عمل منهم أو تعب، فإنهم عند          فواجب أهل الحق أال يقعدوا كسالى ي      
ذلك ال يمثلون الحق وال يكونون له أهالً، حيث إن الحق ال يتمثل إال في أمة تقوم لتقر حاكميـة                    

  .)2(اهللا في األرض

إذا أحسن المسلم اليوم التعامـل مـع سـنن      "فال بد من العمل الجاد في هذا الوقت، فإنه          
على الرغم من الضعف والتبعثر،      كسباً وإنجازاً هاماً للقضية اإلسالمية،    المدافعة، يمكن أن يحقق     

  .)3("حسن اختيار الموقع الفاعل: والحكمة هنا في التحرك هي 

، )18: األنبيـاء   ( بْل نَقِْذفُ ِبالْحقِّ علَى الْباِطِل فَيدمغُه فَِإذَا هـو زاِهـقٌ          : قال تعالى   
اهللا تعالى وذلك بقوة الحق المبين، الـذي تحملـه القلـوب النقيـة              فالباطل مضمحل ذاهب بإذن     

  .الطاهرة المؤمنة
  
  : سنة االبتالء -5

  .االمتحان: االبتالء لغة 

، قـال   )4(والبالء جمعه باليا، وباله يعني جربه، واختبره، والبالء يكون بالخير والـشر           
  .االمتحان واالختبار: ، فاالبتالء معناه لغة )35: ألنبياء ا( ونَبلُوكُم ِبالشَّر والْخَيِر ِفتْنَةً: تعالى

ُأولَِئك الَِّذين  : كما في قوله تعالى     " المحنة"ومن األلفاظ التي تستخدم في معنى االبتالء        
  .)3: الحجرات ( امتَحن اللَّه قُلُوبهم ِللتَّقْوى

َأحِسب النَّـاس َأن    : الء، قال تعالى    بمعنى االبت " الفتنة"كما يستخدم القرآن الكريم لفظ      
 فْتَنُونال ي مهنَّا وقُولُوا آمكُوا َأن يتْري*ِلِهمِمن قَب فَتَنَّا الَِّذين لَقَدو   ) 3-2: العنكبوت(.  

                                                        
  .271-2/270سيد قطب، : في ظالل القرآن  )1(
  .2/1092انظر المرجع السابق،  )2(
  .127محمد الغزالي، ص : كيف نتعامل مع القرآن  )3(
  .، باب الباء65للرازي، ص : صحاح، كتاب الباء؛ وانظر مختار ال42أحمد المقرئ، ص : انظر المصباح المنير )4(
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واالبتالء سنة من سنن اهللا تعالى في خلقه، وهذا واضح من تقريرات القرآن الكريم، قال               
  .)2: الملك ( ي خَلَقَ الْموتَ والْحياةَ ِليبلُوكُم َأيكُم َأحسن عملًاالَِّذ: تعالى 

وهو الَِّذي جعلَكُم خَالَِئفَ اَألرِض ورفَع بعضكُم فَـوقَ بعـٍض درجـاٍت             : وقال تعالى   
ا آتَاكُمِفي م كُملُوبلِّي ) 1()165: األنعام(.  

تعالى جعل الناس يعمرون األرض جيالً بعد جيل، وقرناً بعد قرن، وخلفاً يتلـوه     أي أن اهللا    
 فاوت بين الناس في أرزاقهم، وأخالقهم، ومحاسنهم ومـساوئهم، وأشـكالهم            سبحانهسلف، كما أنه    

وألوانهم، وفي ذلك حكمة بالغة من اهللا عز وجل حتى يبتلي الجميع ويمتحنهم، فيختبر الغنـي فـي              
 عن أبي سعيد الخدري، عن النبي "، فقد ورد )2(ر ربه أم ال، والفقير هل يصبر أم ال غناه هل يشك  

إن الدنيا حلوة خضرة، وإن اهللا مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فـاتقوا الـدنيا واتقـوا     : "قال  
  .)3("النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء

  :واالبتالء ينقسم إلى قسمين 
  .مثل الصحة والمال والملك والتمكين: ء بالخير ابتال  -أ 

ويذكر اهللا تعالى مثال لمن لم ينجحوا عندما مكن اهللا لهم، فلم يشكروا النعمة فكان مـصيرهم                 
 َألَم يرواْ كَم َأهلَكْنَا ِمن قَبِلِهم من قَرٍن مكَّنَّاهم ِفي اَألرِض ما لَـم نُمكِّـن  : الهالك، قال تعالى  

                م ِبـذُنُوِبِهملَكْنَـاهفََأه ـِتِهمِري ِمـن تَحتَج ارلْنَا اَألنْهعجا وارردِهم ملَياء عملْنَا السسَأرو لَّكُم
نًا آخَِرينقَر ِدِهمعَأنْشَْأنَا ِمن بو ) 6: األنعام( .  

فاهية، وكانت األنهار تجـري     فهؤالء القوم قبل أن يهلكهم، مكن لهم من األموال واألوالد والر          
في بساتينهم، وتنبت لهم ما شاء اهللا تعالى من زرع وثمار يتمتعون بها، ويتناولون ما يشتهون                
منها، ولكنهم لم يقابلوا تلك النعمة بالشكر، بل جحدوها، وأقبلـوا علـى شـهواتهم وملـذاتهم          

انت العاقبة بعد ذلـك كلـه       وجاءتهم الرسل فكذبوهم وردوا الحق الذي بعثهم اهللا من أجله، فك          
وهذه هي سنة اهللا ودأبه في األمم الـسابقة والالحقـة،            .إهالك اهللا لهم، وإنشاء أناس آخرين     

  . )4(فالواجب أخذ العبرة من ذلك
واشْكُرواْ ِنعمتَ اللِّه ِإن    : ، قال تعالى    عز وجل وأداء حق النعمة من الشكر هو الطاعة هللا         

بتَع اهِإي كُنتُموند ) فالعبودية الحقة هللا تتطلب من المؤمن شكر اهللا على نعمه )114: النحل.  

                                                        
  .234محمد يوسف، ص : انظر التمكين لألمة اإلسالمية في ضوء القرآن الكريم  )1(
  .262-2/261البن كثير، : انظر تفسير القرآن العظيم  )2(
ـ         1051صحيح مسلم، ص     )3( ة ، كتاب الرقاق، باب أكثر أهل الجنة الفقراء، وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتن

  ).2742(بالنساء، حديث رقم 
  .158للشيخ السعدي، ص : انظر تيسير الكريم الرحمن  )4(
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وكما أن تلك النعم منه، ومن مجرد فضله فذكرها وشكرها، ال ينال : "يقول ابن القيم رحمه اهللا   
إال بتوفيقه، والذنوب من خذالنه، وتخليته بينه وبين نفسه، وإن لم يكشف ذلك عن عبده، فـال                 

ى كشفه عن نفسه، فإذا هو مضطر إلى التضرع واالبتهال إليه أن يدفع عنه أسـبابها                سبيل إل 
حتى ال تصدر منه، وإذا وقعت بحكم المقادير، ومقتضى البشرية فهو مضطر إلـى التـضرع     
والدعاء أن يدفع عنه موجباتها وعقوباته، فال ينفك العبد عن ضرورته إلـى هـذه األصـول                 

  .)1("الشكر وطلب العافية والتوبة النصوح: الثالثة وال فالح إال بها 
ومما سبق يتبين أن ابن القيم ينبه إلى أن المؤمن يقع طوال حياته بين ثالثة أشـياء وهـي                   
الشكر على النعمة، وطلب العافية من الذنوب والمعاصي حتى ال تزول النعمة، فـإن وقـع             

 .يغفر له ويرحمه ويتوب عليهفيها بتقدير اهللا تعالى لجأ إلى اهللا بالدعاء والتضرع كي 

ولَنَبلُونَّكُم : مثل األمراض ونقص األموال واألنفس والثمرات، قال تعالى         : االبتالء بالشر     - ب 
              اِبِرينـشِِّر الـصباِت ورالثَّماألنفُِس واِل وواَألم ننَقٍْص موِع والْجالْخَوفْ و نٍء مِبشَي* 

  ابِإذَا َأص الَِّذين       اِجعونِه رِإنَّـا ِإلَيةٌ قَالُواْ ِإنَّا ِللِّه وِصيبم مـن  *تْهاتٌ ملَوص ِهملَيع ُأولَـِئك 
ونتَدهالْم مه ُأولَـِئكةٌ ومحرو ِهمبر ) 157-155: البقرة(. 

لكن اهللا تعالى   وقد يبتلى المرء بفقد أحد أعضائه، كذهاب بصره، أو سمعه، أو رجله، أو يده و              
: عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال         "بشّر من يصبر على فقد عينيه بأن له الجنة، فقد ورد            

 فـصبر، عوضـته عنهمـا       )2(إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه   : إن اهللا قال    :  يقول   سمعت النبي   
  .هذا على مستوى الفرد. )3("الجنة

لمؤمنين قبل التمكين أمر ال بد منه، وذلك        أما على مستوى الجماعة المسلمة، فإن ابتالء ا       
من أجل التمحيص، ليقوم أمرهم بعد ذلك على تمكن ورسوخ، وهذا االبتالء للفئة المؤمنة ابـتالء    
رحمة، ال ابتالء عذاب، وذلك حتى يكونوا بعد ذلك قادرين على تحمل المسئولية كاملـة عنـدما          

، والتي تكون بين أهل الحق واإليمان وأهـل         يمكن لهم، ويصبحوا أقوياء للمعركة التي تنتظرهم      
الباطل والطغيان، والنتيجة المطلوبة في النهاية ليست مجرد النصر فقط، وإنما هو إقرار المنهج              
الرباني في األرض، بكل المعاني والقيم التي يقرها ذلك المنهج، وحمل األمانة بعـد االنتـصار                

ذي يقدر عليه، وهم قوم اختـارهم اهللا لـذلك، وقـد            على الباطل ال يستطيعه كل الناس، وإنما ال       
  .)4(أعدهم إعداداً خاصاً ليخلصوا في القيام بواجبهم على أتم وجه

                                                        
  .228البن قيم الجوزية، ص : الفوائد  )1(
  .3/1153عينيه، صحيح البخاري، : حبيبتيه  )2(
  ).5653(، كتاب المرضى، باب فضل من ذهب بصره، حديث رقم 3/1153صحيح البخاري،  )3(
  .235محمد يوسف، ص : لألمة اإلسالمية في ضوء القرآن الكريم انظر التمكين  )4(
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فال بد من حصول األلم لكل نفس سواء آمنت أم كفرت، لكن المؤمن يحصل له األلم فـي                   
  .عمة ابتداء ثم يصير إلى األلملنالعاقبة في الدنيا واآلخرة، والكافر تحصل له ا له تكون ثم ابتداء، الدنيا

أن يمكن أو يبتلى؟ فقـال      : يا أبا عبد اهللا، أيما أفضل للرجل        : سأل رجل الشافعي فقال     
الشافعي ال يمكن حتى يبتلى، فإن اهللا ابتلى نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمداً صـلوات اهللا             

  .)1("يخلص من األلم البتةوسالمه عليهم أجمعين، فلما صبروا مكنهم، فال يظن أحد أنه 

 وهاهو قائد البشرية وأفضل الخلق عند اهللا تعالى لم يسلم من االبتالء فكان الرسـول              
دخلتُ علـى   : عن عبد اهللا قال     "من أشد الناس بالء، وكان يوعك كما يوعك الرجالن، فقد ورد            

أجل، إني أوعك كما   : وهو يوعك، فقلت يا رسول اهللا، إنك لتوعك وعكاً شديداً، قال           رسول اهللا   
أجل، ذلك كذلك، ما من مـسلم يـصبه أذى       : ذلك بأن لك أجرين، قال      : يوعك رجالن منكم، قلت     

  .)2("شوكة فما فوقها إال كفر اهللا بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها

  :ولالبتالء فوائد عظيمة، سواء منها على مستوى الفرد، أو الجماعة 
  :على مستوى الفرد : أوالً 

: قال رسول اهللا  : عن عائشة قالت    "رفع منزلة المبتلى عند اهللا، وتكفير خطاياه، فقد ورد            - أ
  .)3("ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها، إال رفعه اهللا بها درجة، أو حط بها خطيئة

 .إخالص النفوس هللا تعالى حتى تنقى من كل شائبة تكدر صفو اإليمان  -  ب
 .اإليمان، فاالبتالء يكشف عن حقيقة ادعاء اإليمان ادعاء السهل من فإنه الناس، إيمان صدق إظهار  -  ت
إعداد المؤمن إعداداً جيداً ليكون جندياً قوياً في دعوة اهللا، وهذا اإلعداد ال يكـون إال مـن                    -  ث

 .خالل المعاناة والصبر
 .االقتداء بالصابرين، فعندما يبتلى المؤمنون يكونوا قدوة صالحة لغيرهم ممن يأتي بعدهم  - ج
 .قيق العبودية هللا عز وجل في السراء والضراءتح  - ح
زيادة الثقة بنصر اهللا، وذلك ألن المبتلى عندما تنقطع به السبل المادية، فال يبقى إال االتجاه إلى   - خ

 .اهللا تعالى حتى يخفف عنه البالء، ويثبته ويصبره ويدعوه سبحانه بأن يهزم عدوه
َأم حِسبتُم َأن تَدخُلُواْ الْجنَّـةَ ولَمـا        : الى  االبتالء سبب في دخول المؤمن الجنة، لقوله تع         - د

اِبِرينالص لَمعيو واْ ِمنكُمداهج الَِّذين لَِم اللّهعي ) 4()142: آل عمران(.  
                                                        

  .233البن قيم الجوزية، ص : الفوائد  )1(
  ).5648(، كتاب المرضى، باب أشد الناس بالء األنبياء ثم األول فاألول، حديث رقم 3/1152صحيح البخاري،  )2(
يما يصيبه من مرض أو حزن، حـديث        ، كتاب البر والصلة واآلداب، باب ثواب ف       998صحيح مسلم، ص     )3(

  ).2572(رقم 
، دار الفرقـان، الطبعـة األولـى،        39-37محمد أبو فارس، ص     . د: انظر االبتالء والمحن في الدعوات       )4(

  .م1986-هـ1407
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  :على مستوى الجماعة : ثانياً 
قهم معرفة الجماعة المسلمة وزن قوتها الحقيقية، فالوزن الحقيقي هو وزن الذين ظهر صـد            - أ

  .وإخالصهم وثباتهم
ما كَان اللّه ِليذَر الْمـْؤِمِنين  : تنقية الصف المسلم، ومعرفة الخبيث من الطيب، قال تعالى      -  ب

 .)179: آل عمران ( علَى مآ َأنتُم علَيِه حتَّى يِميز الْخَِبيثَ ِمن الطَّيِب

بيعي أن االبتالء الذي يصيب جماعة مـن        تعميق المحبة بين أفراد الجماعة المسلمة، فمن الط         -  ت
الناس، يجعلهم يشعرون بنفس الشعور، وبالتالي تزداد محبتهم لبعضهم البعض، ونـرى ذلـك       
جلياً بين السجناء، فهم يرتبطون ببعضهم ارتباطاً وثيقاً، ألن المحنة التي يعانونها واحدة، وهي              

 يـا   السجن مخاطباً إيـاهم      مع من معه في      ليست بالسهلة، وقد تصاحب سيدنا يوسف       
 .)39: يوسف ( صاِحبِي السجِن

 . والتي لم تنجح في ابتالئها،تقوية الصف المسلم، بلفظه العناصر ضعيفة النفوس واإليمان  -  ث
إن صبر الجماعة المسلمة واحتسابها ما تلقى من عنت ومشقة في سبيل اهللا، يغيظ أعـداءها،                  - ج

  .)1(، وأقوى على تحمل أعباء الدعوة فيما بعدألنها خرجت من المحنة أصلب عوداً

هذه هي سنة اهللا القديمة في تمحيص المـؤمنين، وإعـدادهم           : "يقول سيد قطب رحمه اهللا      
أن يدافع أصحاب العقيدة عن عقيدتهم، وأن يلقوا فـي سـبيلها            : ليدخلوا الجنة، وليكونوا أهالً لها      

ين النصر والهزيمة، حتى إذا ثبتوا على عقيدتهم، لم العنت، واأللم، والشدة، والضر، وأن يتراوحوا ب
تزعزعهم شدة، ولم ترهبهم قوة، ولم يهنوا تحت مطارق المحنة والفتنة استحقوا نصر اهللا، ألنهـم                
يومئٍذ أمناء على دين اهللا، مأمونون على ما ائتمنوا عليه، صالحون لصيانته، والذود عنه، واستحقوا               

 من الخوف، وتحررت من الذل، وتحررت من الحرص على الدنيا،           الجنة ألن أرواحهم قد تحررت    
هذا هو الطريق، إيمان وجهاد، ومحنة، وابتالء، وصبر وثبات، وتوجه          ... أو على الدعة والرخاء     

  .)2("إلى اهللا وحده ثم يجيء النصر، ثم يجيء النعيم

ا، حتى يحمـل الرايـة   هكذا يتبين أن سنة االبتالء لها من الفوائد الجليلة والتي ال بد منه           
أناس أقوياء اإليمان والعقيدة، يتحملون مشاق الطريق، وال يبالون باألشواك التي توضع أمامهم،             

، إنمـا هـو     ءوالعراقيل التي تقف في طريقهم، وليوقنوا أنه كلما ادلهمت الخطوب، وزاد الـبال            
تَّـى ِإذَا اسـتَيَأس     ح: بشرى بقرب طلوع الفجر، وبزوغ شمس الحرية واالنتصار، قال تعالى           

               ِرِمينجِم الْمِن الْقَونَا عْأسب درالَ ين نَّشَاء وم ينَا فَنُجرنَص ماءهواْ جكُِذب قَد مظَنُّواْ َأنَّهُل وسالر 
  .)110: يوسف (

                                                        
، وانظـر االبـتالء     99-97عبد الكريم زيدان، ص     . د: انظر السنن اإللهية في األمم والجماعات واألفراد         )1(

  .138-137محمد أبو فارس، ص . د:  الدعوات والمحن في
  . من سورة البقرة214، عند تفسيره لآلية 219-1/218سيد قطب، : في ظالل القرآن  )2(
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  :مبشرات النصر والتمكين : المطلب الرابع 
  :تعريف المبشرات : أوالً 

  : لغة -أ
: إذا وجد ما يبشره بالفرج، ويقال للخبر السار بشارة وبـشرى، قـال تعـالى     : تبشر  اس

    انْيياِة الدى ِفي الْحشْرالْب ملَه           والبشير يكون في الخير أكثر من الشر، والبشرى عند إطالقها ،
  .)1(الرياح التي تبشر بالمطر: والمبشرات . تختص بالخير

  .التي تبشر بالخير وتدل على قرب حدوثهاألشياء : المبشرات لغة أي 

  : اصطالحاً -ب
هي ما وعد اهللا تعالى عباده الصالحين، وبـشرهم بـه فـي         : مبشرات النصر والتمكين    

 ، من أن النصر والتمكين سيحدث لهذه األمة، وهي أيضاً الظـواهر           القرآن الكريم وسنة نبيه     

  .)2(لى قرب وقوع النصر والتمكينبالد العالم والتي تدل ع معظم في حالياً الموجودة

ونجد في القرآن الكريم الكثير من اآليات التي تدل على أن البشرى تكون للمؤمنين فـي                
 لَهم الْبـشْرى ِفـي      *الَِّذين آمنُواْ وكَانُواْ يتَّقُون     : الدنيا كما تكون لهم في اآلخرة، قال تعالى         

 هـو  ، وأن الهدف األساسي من بعثة سيدنا محمد        )64-63: يونس  ( الْحياِة الدنْيا وِفي اآلِخرةِ   
: ، وقال تعـالى     )119: البقرة  ( ِإنَّا َأرسلْنَاك ِبالْحقِّ بِشيرا ونَِذيرا    : التبشير بالخير، قال تعالى     

         انَِذيرا وشِّربما وشَاِهد لْنَاكسِإنَّا َأر ا النَِّبيها َأيا *يدا          وِنيـرا ماجِسـرا ِإلَى اللَِّه ِبِإذِْنِه وِعي* 
  .)3()47-45: األحزاب ( وبشِِّر الْمْؤِمِنين ِبَأن لَهم من اللَِّه فَضلًا كَِبيرا

  
  :مبشرات النصر والتمكين من القرآن الكريم : ثانياً 

  :ن ذلك لقد جاءت بشريات النصر والتمكين في آيات كثيرة من القرآن، وم
  : البشارة بإتمام نور اهللا وظهور الدين اإلسالمي على باقي األديان -1

يِريدون َأن يطِْفُؤواْ نُور اللِّه ِبَأفْواِهِهم ويْأبى اللّه ِإالَّ َأن يِتم نُـوره ولَـو              : قال تعالى   
   ونالْكَاِفر كَِره*  ِبالْه ولَهسَل رسالَِّذي َأر وه    كَـِره لَـويِن كُلِِّه ولَى الدع هظِْهرقِّ ِليِديِن الْحى ود

شِْركُونالْم ) 33-32: التوبة( .  
                                                        

ألحمـد المقـرئ، ص     : ؛ وانظر المصباح المنير     48لألصفهاني، ص   : انظر المفردات في غريب القرآن       )1(
  .، باب الباء53للرازي، ص : ، كتاب الباء؛ وانظر مختار الصحاح 35

  .259محمد يوسف، ص : انظر التمكين لألمة اإلسالمية في ضوء القرآن الكريم  )2(
  .260-259محمد يوسف ، ص : انظر التمكين لألمة اإلسالمية في ضوء القرآن الكريم ) 3(
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فالكفار من المشركين وأهل الكتاب يريدون إطفاء الهدى ودين الحق بجدالهم وافترائهم، وهم 
 ال بد أن يـتم      عز وجل   إطفاء شعاع الشمس أو نور القمر، وهذا مستحيل، وهكذا دين اهللا           يريد كمن

 باألخبار الصادقة يستطيع منعه أو الوقوف في وجهه، وقد أرسل اهللا رسوله محمد          أحد وال ويظهر
  .)1(الدين على سائر األديان هذا سيظهر سبحانه وأنه واآلخرة، الدنيا في النافع والعلم الصحيح واإليمان

 هو  *ِه ولَو كَِره الْكَاِفرون   ِه ِبَأفْواِهِهم واللَّه مِتم نُورِ    يِريدون ِليطِْفُؤوا نُور اللَّ   : وقال تعالى 
  .)9-8: الصف( رسولَه ِبالْهدى وِديِن الْحقِّ ِليظِْهره علَى الديِن كُلِِّه ولَو كَِره الْمشِْركُون َأرسَل الَِّذي

وهذا فيه تأكيد بأن اهللا تعالى      "  متم نوره  واهللا"والمالحظ قول اهللا تعالى في سورة الصف        
سينصر اإلسالم والمسلمين ويظهر هذا الدين على باقي األديان، رغم أنف الكافرين والمـشركين       

  .من اليهود والنصارى

، وزمن خلفائه، ومن جاء بعدهم لفترة       ولقد تحقق نصر اهللا وتمكينه لدينه زمن الرسول         
هر على باقي األديان، وإن شاء اهللا سيتحقق هذا الوعد الربـاني،            طويلة من الزمن، وكان هو األظ     

وفق سنن اهللا التي ال تتغير، وال تتحول، وما على المسلمين المؤمنين بهذه اآليات، إال أن ينهـضوا                
  .)2( المباركةلحمل راية التوحيد، والمضي قُدماً مقتفين بذلك خطا النبي محمد 

  
  :ؤمنين بالنصر والغلبة والتمكين  مبشرات وعد اهللا تعالى للم-2

  .)47: الروم ( وكَان حقا علَينَا نَصر الْمْؤِمِنين: قال تعالى 

أي أن نصر اهللا للمؤمنين حقاً أوجبه اهللا عز وجل علـى نفـسه العليـة تكرمـاً منـه                    
 وِإن  * ِإنَّهم لَهم الْمنصورون     *سِلين  ولَقَد سبقَتْ كَِلمتُنَا ِلِعباِدنَا الْمر    : ، وقال تعالى    )3(وفضالً

ونالْغَاِلب منَا لَهندج ) 173-171: الصافات(.  
سبقت كلمة اهللا تعالى التي ال مرد لها، وال مخالف لها لعبـاده المرسـلين، وجنـده                 "لقد  

فيه مـن إقامـة     المفلحين، أنهم الغالبون لغيرهم، المنصورون من ربهم، نصراً عزيزاً يتمكنون           
دينهم، وهذه بشارة عظيمة لمن اتصف بأنه من جند اهللا، بأن كانت أحواله مستقيمة وقاتـل مـن                 

  .)4("أمر بقتالهم، أنه غالب منصور

                                                        
  .2/450البن كثير، : انظر تفسير القرآن العظيم  )1(
  .321 الرقب، ص صالح. د: انظر حاضر العالم اإلسالمي  )2(
  .3/559البن كثير، : انظر تفسير القرآن العظيم  )3(
  .517للشيخ السعدي، ص : تيسير الكريم الرحمن  )4(
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وعد اللَّه الَِّذين آمنُوا ِمنكُم وعِملُوا الصاِلحاِت لَيستَخِْلفَنَّهم ِفـي اَألرِض           : وقال تعالى   
لَفَ الَِّذين ِمن قَبِلِهم ولَيمكِّنَن لَهم ِدينَهم الَِّذي ارتَضى لَهم ولَيبدلَنَّهم من بعـِد خَـوِفِهم        كَما استَخْ 

الْفَاِسقُون مه لَِئكفَُأو ذَِلك دعب ن كَفَرمًئا وِبي شَي شِْركُونونَِني ال يدبعنًا يَأم ) 55: النور(.  

في هذه اآليات بشارة يعد اهللا تعالى فيها المؤمنين العاملين بمـا فـي كتـاب اهللا وسـنة        
 أن يستخلفهم في األرض، ويمكن لهم دينهم اإلسالمي العظيم الذي اختاره لهـم، وأن               رسوله  

  .يبدل خوفهم أمناً، وهذا الوعد حق وواقع بإذن اهللا ولن يخلف اهللا وعده

هج اهللا تعالى وتقرير العدل، والسير في البـشرية طريـق           واالستخالف يكون لتحقيق من   
  .الكمال المقدر لها إلى يوم القيامة

  .)1(بتمكينه في القلوب، كما يتم بتمكينه في تصريف الحياة وتدبيرها: والتمكين للدين 
  

  : اإلخبار من اهللا تعالى بأن الكفار سيغلبون في الدنيا -3
فَرواْ ينِفقُون َأموالَهم ِليصدواْ عن سِبيِل اللِّه فَـسينِفقُونَها ثُـم       ِإن الَِّذين كَ  : قال تعالى   

ونشَرحي نَّمهواْ ِإلَى جكَفَر الَِّذينو ونغْلَبي ةً ثُمرسح ِهملَيع تَكُون ) 36: األنفال(.  

خبر عن حال الكفار في الـدنيا،       هذه اآلية تحمل في طياتها بشارة عظيمة للمؤمنين، فاهللا ي         
أنهم ينفقون أموالهم في الباطل، ليصدوا الناس عن اتباع طريق الحق والهدى، فسيفعلون ذلك، ولكن       
سيفاجئون بأن إنفاقهم لألموال الطائلة هنا وهناك سيذهب سدى أدراج الرياح، وسينقلب عليهم فعلهم              

  كيد لإلسالم والمسلمين، فقد أرادوا إطفاء نـور اهللا     هذا حسرة وندامة، ألنهم لن يبلغوا مرادهم من ال        
تعالى وإظهار كلمتهم على كلمة الحق والتوحيد، ولكن خـابوا وخـسروا، ألن اهللا سـيظهر دينـه            
وينصره، ويتم نوره، ويعلن كلمته، فهذا من خزي اهللا لهم في الدنيا، ولهم العقاب األليم في اآلخرة،                 

سمع بأذنه ما يسوءه، ومن قتل منهم أو مات فإلى جهـنم وبـئس   فمن يعش منهم سيرى بأم عينه وي     
  .)2(المصير

ومهما يكيد أعداء اإلسالم لإلسالم وأهله، إال أن اهللا بعظمته وقوته وجبروته سيـضعف              
، كذلك فاهللا هو )18: األنفـال  ( ذَِلكُم وَأن اللّه موِهن كَيِد الْكَاِفِرين: كيدهم ومكرهم، قال تعالى    

مولى المؤمنين، وأما الكافرين ليس لهم مولى وال كافي، فمن سنته فيهم أن يدمرهم كمـا دمـر                  
َأفَلَم يِسيروا ِفي الَْأرِض فَينظُروا كَيفَ كَان عاِقبةُ الَِّذين ِمـن  : أمثالهم من الكافرين، قال تعالى    

 ذَِلك ِبَأن اللَّه مولَى الَِّذين آمنُوا وَأن الْكَـاِفِرين لَـا            *مثَالُها  قَبِلِهم دمر اللَّه علَيِهم وِللْكَاِفِرين أَ     
ملَى لَهوم ) 11-10: محمد(.  

                                                        
  .2529-4/2528سيد قطب، : انظر في ظالل القرآن  )1(
  .2/396البن كثير، : انظر تفسير القرآن العظيم  )2(
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لى عاقبة الذين كفروا قـبلهم،      إفالمكذبون للنبي عليه الصالة والسالم والكافرون إذا نظروا         
 إال وجدوا من كان قبلهم قد بـادوا وهلكـوا،           فإنهم سيجدونها شر عاقبة، وال يلتفتوا يمنة وال يسرة        

واستأصلهم اهللا بسبب تكذيبهم وكفرهم بهذا الدين، فخمدوا، ودمر اهللا عليهم أموالهم وديـارهم، بـل    
  .دمر أيضاً أعمالهم ومكرهم، وللكافرين في كل زمان ومكان مثل هذه العواقب الوخيمة الذميمة

عذاب، ويجزل لهم الثواب، فهو يتـوالهم برحمتـه،    ن فينجيهم اهللا تعالى من ال     ووأما المؤمن 
  ويخرجهم من الظلمـات إلـى النـور، ويتـولى جـزاءهم ونـصرهم، وأمـا الكـافرون بـاهللا                    

 فقد قطعوا عن أنفسهم والية ربهم، وسدوا على أنفسهم رحمتـه تعـالى، فهـم أوليـاؤهم                  تعالى
  .)1(الطاغوت يخرجهم من النور إلى الظلمات

  
  : بالنصر والتمكين من السنة النبوية الشريفة المبشرات: ثالثاً 

  : المسلمين بانتصار اإلسالم والتمكين له وذلك في عدة أحاديث منها لقد بشر النبي 
  : ومغاربها ض البشرى بأن اإلسالم سينتصر في النهاية وسينتشر في مشارق األر-1

مغاربها، وإن أمتـي     لي األرض، فرأيت مشارقها و     )2(إن اهللا زوى   : "قال رسول اهللا    
  .)3("األحمر واألبيض: سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين 

، قال النووي في شرحه ففي هذا الحديث معجزات ظاهرة، وقد وقعت كلها كما أخبر بها            
المراد بالكنزين الذهب والفضة، والمراد كنزي كسرى وقيصر ملكـي     : قال العلماء   : "لهذا الحديث   

والشام، فيه إشارة أن ملك هذه األمة يكون معظم امتداده في جهتـي المـشرق والمغـرب،       العراق  
وهكذا وقع، وأما في جهتي الجنوب والشمال فقليل بالنسبة إلى المشرق والمغـرب، وصـلوات اهللا               

  .)4("وسالمه على رسوله الصادق الذي ال ينطق عن الهوى، إن هو إال وحي يوحى

مل المسلمون بالسبب من الطاعة واإليمان والعمل الصالح، فإنـه          وهذه السنة باقية إذا ع    
  .عز وجلسيتحقق ذلك مرة أخرى بإذن اهللا تعالى في أي وقت أراده اهللا 

  

  

                                                        
  .578للشيخ السعدي، ص : انظر تيسير الكريم الرحمن  )1(
  ).18/13صحيح مسلم بشرح النووي، . (جمع: زوى  )2(
، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب هالك هذه األمة بعضهم ببعض، حديث   1107-1106صحيح مسلم، ص     )3(

  ).2889(رقم 
، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب هالك هذه األمة بعضهم بـبعض،            18/13صحيح مسلم بشرح النووي،      )4(

  ).2889(حديث رقم 
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  :تحقق األمن للمسلمين 
فإن طالت  : لم أرها، وقد أنبئتُ عنها، قال       : يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قلت        : "وقال  

وهـذه  . )1("ن الحيرة حتى تطوف بالكعبة ال تخاف أحـداً إال اهللا   بك حياة لترين الظعينة ترتحل م     
 ترتحل من الحيـرة حتـى تطـوف         )2(فرأيت الظعينة : قال عدي   "من األمور التي حدثت حيث      

  .)3("بالكعبة ال تخاف إال اهللا، وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز

وإني  "مين، قول الرسول    وكذلك مما يدل على سعة انتشار اإلسالم، وزيادة ملك المسل         
واهللا ليتمن هذا األمر حتى يسير الراكب مـن         : "، وقوله   )4("قد أعطيت خزائن مفاتيح األرض    

  .)5("صنعاء إلى حضرموت ال يخاف إال اهللا، أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون
  

  : البشرى بالرخاء واألمن وفيض المال -2
 حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل بزكـاة  ال تقوم الساعة : "قال رسول اهللا  

  .)6("ماله، فال يجد أحد يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً

وهذا دليل على شدة الرخاء ورغد العيش، وزوال الفقر من المجتمـع اإلسـالمي، فـال             
نفوس المؤمنة وبركات   يوجد فقير حينذاك يستحق الصدقة أو يقبلها، وهذا دليل أيضاً على عفة ال            
ولَو َأن َأهَل الْقُـرى  : عدل اإلسالم، وأثر اإليمان والتقوى في الحياة اإلسالمية، كما قال تعالى           

  .)7()96: األعراف ( آمنُواْ واتَّقَواْ لَفَتَحنَا علَيِهم بركَاٍت من السماء واَألرِض
  

  :هود  البشرى بانتصار المسلمين على الي-3
ال تقوم الساعة حتـى  :  قال عن أبي هريرة رضي اهللا عنه، عن رسول اهللا         "فقد ورد   

  .)8("تقاتلوا اليهود، حتى يقول الحجر وراءه اليهودي، يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتله

هذا الحديث يدل داللة واضحة أنه سيكون بين المسلمين وبين اليهود قتال، ويقاتل الحجـر               
حيث يكون من جند اهللا في ذاك الوقت، وهذه كرامة يجعلها اهللا للعبد المؤمن وهو نطـق      مع المسلم   

                                                        
  ).3595(، كتاب المناقب، باب عالمات النبوة في اإلسالم، حديث رقم 2/721صحيح البخاري،  )1(
  ).، باب الظاء404للرازي، ص : انظر مختار الصحاح . (المرأة عندما تكون في الهودج: الظعينة  )2(
  .2/721صحيح البخاري،  )3(
  ).3596(مات النبوة في اإلسالم، حديث رقم ، كتاب المناقب، باب عال2/721صحيح البخاري،   )4(
  ).3612(، كتاب المناقب، باب عالمات النبوة في اإلسالم، حديث رقم 2/724صحيح البخاري،  ) 5(
  ).1012(، كتاب الزكاة، باب الترغيب في الصدقة قبل أن ال يوجد من يقبلها، حديث رقم 363ص  مسلم، صحيح )6(
  .37يوسف القرضاوي، ص . د: سالم انظر المبشرات بانتصار اإل )7(
  ).2926(، كتاب الجهاد والسير، باب قتال اليهود، حديث رقم 2/589صحيح البخاري،  )8(
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واليهـود  .  حتى ينتصر على عدو البشرية وهم اليهود       وجل عز اهللا من بأمر يسانده فهو األصم، الحجر
  .)1(هذا الحديث، وهم يعملون على اإلكثار من زراعة شجر الغرقد التي ال تدل عليهم يؤمنون بصحة

وليعلم أبناء اإلسالم أن االستعالء اليهودي اليوم هـو اسـتعالء    : "صالح الرقب   . يقول د 
مؤقت، وتمكين اهللا تعالى اليهود في األرض لن يدوم، إن وعد اهللا تعالى سيتحقق، وأن المعركـة      

ـ          الفاصلة التي أخبر عنها الرسول       ن  بين المسلمين واليهود ستُنهي الفترة االستثنائية التـي مك
، وسيعود اليهود إلى وضـعهم  )112: آل عمـران  ( ِبحبٍل من اللِّه وحبٍل من النَّاسِ  فيها اليهود   

وضِربتْ علَيِهم الذِّلَّةُ والْمسكَنَةُ وبآُؤواْ ِبغَضٍب من اللَّـِه ذَِلـك        : الطبيعي الذي كتبه اهللا تعالى      
  كْفُركَانُواْ ي مِبَأنَّه             ونتَـدعكَـانُواْ يواْ وصا عِبم قِّ ذَِلكِر الْحِبغَي ينالنَِّبي قْتُلُونياِت اللَِّه وِبآي ون 

  .)2(")61: البقرة (
  

  : البشرى بوجود الطائفة المنصورة في الشام عامة، وعند بيت المقدس خاصة -4
، ال يضرهم من خذلهم وال من       ال يزال من أمتي أمة قائمة بأمر اهللا        : "قال رسول اهللا    

وهـم  "قال معـاذ    : فقال مالك بن يخامر   : قال عمير   " خالفهم، حتى يأتيهم أمر اهللا وهم على ذلك       
  .)3("وهم بالشأم: "هذا مالك يزعم أنه سمع معاذاً يقول : فقال معاوية " بالشام

ولهـا،  ال تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمـشق ومـا ح  "وفي رواية أخرى   
  .)4("وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله، ال يضرهم خذالن من خذلهم ظاهرين إلى يوم القيامة

 )6( من أمتي يقاتلون علـى أمـر اهللا، قـاهرين      )5(ال تزال عصابة   : "وقال رسول اهللا    
  .)7("لعدوهم، ال يضرهم من خالفهم، حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك

نصر يكون لهذه الطائفة التي تقاتل أعداءها وهي على الحق،          هذه األحاديث تدل على أن ال     
وتقاتل عن عقيدة، وتكون غالبة لعدوها، وال أحد تنطبق عليه هذه الصفات في وقتنا الحـالي غيـر            

                                                        
  .325صالح الرقب، ص . د: انظر حاضر العالم اإلسالمي  )1(
  .325المرجع السابق، ص  )2(
  ).3641(، حديث رقم )28(، كتاب المناقب، باب 2/729صحيح البخاري،  )3(
، وقـال   )16662(، حديث رقم    10/41نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي،        : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد      )4(

  .هـ1412رواه أبو يعلى ورجاله ثقات، دار الفكر، بيروت، : عنه الهيثمي 
  ).، كتاب العين246أحمد المقرئ، ص : انظر المصباح المنير . (جماعة من الناس: العصابة ) 5(
  ).، باب القاف554للرازي، ص : انظر مختار الصحيح . (غالبين: اهرين ق) 6(
ال تزال طائفة من أمتي ظـاهرين علـى الحـق، ال     "، كتاب اإلمارة، باب قوله  765صحيح مسلم، ص    ) 7(

  ).1924(، حديث رقم "يضرهم من خالفهم
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المجاهدين الموجودين اآلن في فلسطين، فهم في الشام، وعند بيت المقدس، وهم قاهرون لعدوهم كما   
ريفة، وندعو اهللا أن يتم لهم التمكن التام بعد هالك يهود، ودولتهم، التي             ذكرت األحاديث النبوية الش   

من شدة ضعفها لم تستطع منذ سنتين أو أكثر أن تعرف مكان جندي من جنودها أِسـرته المقاومـة           
 بالرغم من طائراتها ودباباتها، وكثرة جنودها وإمكاناتها والتي تفوق الكثير مـن دول              )1(الفلسطينية
هذا هو القهر بعينه لهذا العدو اللعين من خالل العصابة المجاهدة، والتي ترابط فـي بيـت    العالم، و 

  .المقدس، وأكناف بيت المقدس
  

  :المبشرات من طبيعة الدين الموافقة للفطرة البشرية : رابعاً 
اس علَيها ال تَبِديَل ِلخَلْـِق  فََأِقم وجهك ِللديِن حِنيفًا ِفطْرةَ اللَِّه الَِّتي فَطَر النَّ : قال تعالى   

ونلَمعالنَّاِس ال ي َأكْثَر لَِكنو مالْقَي ينالد اللَِّه ذَِلك ) 30: الروم(.  

 يأمره بتسديد وجهه، واالستمرار علـى     وفي هذه اآلية يخاطب اهللا تعالى سيدنا محمد         
 حيث إن اهللا هداه     ة، ملة سيدنا إبراهيم     الدين الذي شرعه اهللا له، وألمته من الحنيفية السمح        

لها، وكملها له غاية الكمال، ومع ذلك فهو مالزم لفطرته السليمة التي فطره اهللا عليهـا وجميـع             
هم علَى  وَأشْهد: الخلق، فهو سبحانه خلقه على معرفته، وتوحيده، وأنه ال إله غيره، قال تعالى              

  .)2()172: األعراف (  قَالُواْ بلَى ِبربكُمَأنفُِسِهم َألَستُ

وإني خلقتُ عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتـتهم        : " في الحديث القدسي     وقال رسول اهللا    
  .)3("الشياطين فاجتالتهم عن دينهم

فالناس مفطورون على اإليمان بهذا الدين، وتوحيد اهللا، وهذا مما يجعلهـم أقـرب إلـى        
ألديان األخرى والتي حرفت على مر الزمن، ولم يحفـظ اهللا           الدين اإلسالمي الحنيف من جميع ا     

ِإنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وِإنَّـا لَـه   : تعالى من التحريف إال القرآن، وهو قد تعهد بذلك، قال تعالى            
اِفظُونلَح ) 9: الِحجر(.  

ر النَّاس علَيهـا ال تَبـِديَل       ِفطْرةَ اللَِّه الَِّتي فَطَ   يقول سيد قطب في تفسيره لقوله تعالى        
وبهذا يربط بين فطرة النفس البشرية وطبيعة هذا الدين، وكالهما مـن            "،  )3: الروم  ( ِلخَلِْق اللَّهِ 

. اهللا تعالى، وكالهما موافق لناموس الوجود، وكالهما متناسق مع اآلخر في طبيعتـه واتجاهـه              

                                                        
 عملية فدائية قامت بهـا كتائـب        م خالل 2006 حزيران   25تم أسر الجندي اإلسرائيلي جلعاد شليط بتاريخ         )1(

  .الشهيد عز الدين القسام وجيش اإلسالم وألوية الناصر صالح الدين
  .3/554البن كثير، : انظر تفسير القرآن العظيم  )2(
، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهـل               1098صحيح مسلم، ص     )3(

  ).2865(رقم الجنة وأهل النار، حديث 
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ويقومه من االنحراف، وهـو     ... ذا الدين ليحكمه    واهللا الذي خلق القلب البشري هو الذي أنزل ه        
 فـإذا   ال تَبِديَل ِلخَلِْق اللَّـهِ    : أعلم بمن خلق وهو اللطيف الخبير، والفطرة ثابتة والدين ثابت           

انحرفت النفوس عن الفطرة لم يردها إليها إال هذا الدين المتناسق مع الفطـرة، فطـرة البـشر،                  
  .)1("وفطرة الوجود

سبب الذي نجد فيه أعداداً متزايدة تدخل في الدين اإلسالمي يوميـاً فـي              وهذا يوضح ال  
َأال يعلَم مـن    : جميع أنحاء العالم، فهو دين الفطرة السليمة الموافقة للنفس البشرية، قال تعالى             

اللَِّطيفُ الْخَِبير وهخَلَقَ و ) 14: الملك(.  
  

  :المبشرات من التاريخ : خامساً 
ات بانتصار اإلسالم ال تقتصر على نصوص القرآن الكريم، واألحاديث الشريفة،           إن المبشر 

والتي تمأل القلب ثقة بأن المستقبل لهذا الدين العظيم، بل وقائع التاريخ وأحداث الماضي، فيها مـا                 
يمأل القلب أمالً وثقة أيضاً، بأن النصر والتمكين لإلسالم والمسلمين بالرغم مما يقف في وجهه من                

  .عقبات، وما يعوق صحوته من عوائق كثيرة من صنع أعدائه في الداخل، وخصومه من الخارج

ويكفينا من مبشرات التاريخ عامة، ومن تاريخ اإلسالم والمسلمين خاصة والـذي يبـدأ              
  :)2( حقيقتان ذات أهمية كبرىبسيرة الرسول 
  :أحوج ما تكون األمة إليه وهو نزول النصر : الحقيقة األولى 

 ويستعينون  – القوي العظيم    –فعندما يبرأ المسلمون من حولهم وقوتهم ويلجأون إلى اهللا          
به سبحانه على كشف الضر، فإنه يأتيهم النصر في هذا الوقت، الذي تشتد فيه األزمة وتـضيق                 
بهم السبل، ويذلون رقابهم ونفوسهم هللا عز وجل حينها يغيثهم اهللا، وينزل نصره وهم أحوج مـا                 

  .)3(ن إليهيكونو

حتَّى ِإذَا استَيَأس الرسُل وظَنُّواْ َأنَّهم قَد كُِذبواْ جاءهم نَصرنَا فَنُجـي مـن   : قال تعالى  
ِرِمينجِم الْمِن الْقَونَا عْأسب درالَ ينَّشَاء و ) 110: يوسف(.  

عليهم عندما    صلوات اهللا وسالمه   تعالى بأن نصره ينزل على رسله     في هذه اآلية يخبر اهللا      
وزلِْزلُواْ حتَّى يقُوَل : يضيق الحال، وينتظروا الفرج من اهللا في أحوج األوقات كما في قوله تعالى            

                                                        
  .5/2767سيد قطب، : في ظالل القرآن  )1(
  .46يوسف القرضاوي، ص . د: انظر المبشرات بانتصار اإلسالم  )2(
  .47انظر المرجع السابق، ص  )3(
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           اللِّه قَِريب رنَص اللِّه َأال ِإن رتَى نَصم هعنُواْ مآم الَِّذينوُل وسالر )  وفـي قولـه     )214: البقرة ،
  .)1( تقرأ بهارضي اهللا عنها قراءتان إحداهما بالتشديد وقد كانت عائشة كذبوا: تعالى

 بن الزبير، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت له وهو يسألها عن قول              )2(عروة"فقد ورد عن    
فقد : قلت  . واكُذِّب: بوا أم كُذِّبوا ؟ قالت عائشة       قلت أكُذِ :  قال   حتَّى ِإذَا استَيَأس الرسلُ   اهللا تعالى   

وظنوا : فقلت لها . أجل لعمري، لقد استيقنوا بذلك: استيقنوا أن قومهم كذَّبوهم، فما هو الظن؟ قالت     
هـم  : فما هذه اآلية؟ قالـت      : قلت  . أنهم قد كُِذبوا ؟ قالت معاذ اهللا، لم تكن الرسل تظن ذلك بربها            

ء واستأخر عنهم النصر، حتى إذا استيأس آمنوا بربهم وصدقوهم، فطال عليهم البال    الذين الرسل أتباع
  .)3("الرسل ممن كذَّبهم من قومهم، وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذَّبوهم، جاءهم نصر اهللا عند ذلك

ففي غزوة الخندق عندما اشتد الكرب على المسلمين، وغزاهم المـشركون فـي عقـر               
المشركين، وقـد غـدر بهـم       دارهم، وحاصروهم حصاراً شديداً، وحفروا الخندق ليحميهم من         

، قـال   )4(اليهود، وانضموا إلى أعدائهم، وقد وصف القرآن حالهم بدقة في هذا الوقت العـصيب             
َأسفََل ِمنكُم وِإذْ زاغَتْ الَْأبـصار وبلَغَـِت الْقُلُـوب الْحنَـاِجر             وِمن فَوِقكُم من جاُؤوكُم ِإذْ: تعالى

، ففي  )11-10: األحزاب  (  هنَاِلك ابتُِلي الْمْؤِمنُون وزلِْزلُوا ِزلْزالًا شَِديدا      *ظُّنُونَا  وتَظُنُّون ِباللَِّه ال  
يا َأيها الَِّذين آمنُوا اذْكُروا ِنعمةَ اللَّـِه        : هذا الوقت جاءهم النصر من اهللا عز وجل قال تعالى           

 نَا علَيِهم ِريحا وجنُودا لَّم تَروها وكَان اللَّه ِبما تَعملُون بـِصيرا           علَيكُم ِإذْ جاءتْكُم جنُود فََأرسلْ    
ورد اللَّه الَِّذين كَفَروا ِبغَيِظِهم لَم ينَالُوا خَيرا وكَفَى اللَّه الْمْؤِمِنين           : ، وقال تعالى    )9: األحزاب  (

  .)25: األحزاب ( يا عِزيزاالِْقتَاَل وكَان اللَّه قَِو

فقد كفى اهللا المؤمنين قتال المشركين بإرسال الريح والمالئكة التي تدافع عن المـؤمنين              
  .وهكذا جاءهم النصر وهم في أشد الحاجة إليه

  

  

                                                        
  .2/631البن كثير، : انظر تفسير القرآن الكريم ) 1(
ير بن العوام القرشي األسدي، أبو عبد ولد سنة ثالث وعشرين من الهجرة وهو عروة بن الزب       : عروة بن الزبير     )2(

اهللا المدني، وهو تابعي جليل، أمه أسماء وخالته أم المؤمنين عائشة، روى عن أبيه الزبير وعن العبادلة ومعاويـة     
والمغيرة وأبي هريرة وأمه وخالته وأم سلمة، وروى عنه جماعة من التابعين، وهو من فقهاء المدينة المعدودين،                 

 لم يدخل في أي فتنة، وكان فقيهاً عالماً ثبتاً حجة عالماً بالِسير، وهـو أول مـن صـنف فـي            وهو رجل صالح،  
  ).9/114البن كثير، : انظر البداية والنهاية . (المغازي، توفي سنة أربع وتسعين هجري على المشهور

  ).4695(، حديث رقم )حتى إذا استيأس الرسل(، كتاب التفسير، باب 3/943صحيح البخاري،  )3(
  .50يوسف القرضاوي، ص . د: المبشرات بانتصار اإلسالم  )4(
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  :أن قوة األمة تكون عند الشدائد : الحقيقة الثانية 

 أن إيمانها باهللا عز وجل يوقظهـا   إن التاريخ يحدثنا أن األمة مهما بلغت من الضعف إال         
من سباتها، فتستنهض الهمم، وتظهر القوة الذاتية الموجودة في اإلسالم، والتي ال تظهر إال عنـد           
الشدائد والمحن واألزمات، فتكون األمة أصلب ما تكون عوداً، وأعظم ما تكون صموداً، وأشـد               

  .ما تكون من القوة، وتفجير الطاقات المكنونة

. )1( امتن عليهم بالنـصر    وجلة بدر كان المسلمون قلة مستضعفين ولكن اهللا عز          ففي غزو 
، وقال  )123: آل عمران ( ولَقَد نَصركُم اللّه ِببدٍر وَأنتُم َأِذلَّةٌ فَاتَّقُواْ اللّه لَعلَّكُم تَشْكُرون         : قال تعالى 

عفُون ِفي اَألرِض تَخَافُون َأن يـتَخَطَّفَكُم النَّـاس فَـآواكُم           واذْكُرواْ ِإذْ َأنتُم قَِليٌل مستَض    : تعالى  
ونتَشْكُر لَّكُماِت لَعبالطَّي نقَكُم مزرِرِه وكُم ِبنَصدَأيو ) 26: األنفال(.  

  
  :المبشرات من الواقع : سادساً 

  :وهذه المبشرات يجدها المسلم من ناحيتين 
  :مة الجاهلية  انهيار األنظ-1

إن األنظمة الجاهلية ال تكاد تصمد في حلبة التاريخ إال سويعات قليلة، ثـم ال تلبـث أن                  
تندحر وتزول كاالتحاد السوفيتي الذي هو رأس الشيوعية، وكذلك بداية انهيار النظام الرأسـمالي      

 يـوم قتلـى فـي       بقيادة أمريكا والتي تشكو اليوم من انهيار ميزانيتها واقتصادها، وهي تفقد كل           
العراق، وكذلك ضعف دولة الكيان الصهيوني، وكثرة قتالهـا نتيجـة للعمليـات االستـشهادية               

الَ يغُرنَّـك تَقَلُّـب   : البطولية، وهذه هي سنة اهللا في الكفرة والمشركين والظالمين، قال تعـالى         
  .)197-196: آل عمران ( اهم جهنَّم وِبْئس الِْمهاد متَاع قَِليٌل ثُم مْأو*الَِّذين كَفَرواْ ِفي الِْبالَِد 

ال تنظروا إلى هؤالء الكفار ومـا       : "يقول ابن كثير رحمه اهللا في تفسيره لهاتين اآليتين          
هم مترفين به من النعمة والغبطة والسرور، فعما قليل يزول هذا كله عنهم، ويصبحون مرتهنين               

متَاع قَِليٌل ثُم مْأواهم    ، وجميع ما هم فيه      )2(م فيما هم فيه استدراجاً    بأعمالهم السيئة، فإنما نمد له    
  ادالِْمه ِبْئسو نَّمهج      وهذه اآلية كقوله تعالى  :         ونفِْلحالَ ي لَى اللِّه الْكَِذبع ونفْتَري الَِّذين ِإن* 

     مهِجعرنَا مِإلَي ا ثُمنْيِفي الد تَاعمونكْفُرا كَانُواْ يِبم الشَِّديد ذَابالْع منُِذيقُه ثُم  )  70-69: يـونس( ،
                                                        

  .53-52يوسف القرضاوي، ص . د: انظر المبشرات بانتصار اإلسالم  )1(
هو أال يؤخذ العاصي بمعصيته فوراً، وإنما يمده اهللا باألموال واألوالد واألرزاق، ثـم يمهلـه،   : االستدراج   )2(

انظـر  . ( في طغيانه وكفره وجحوده، عند ذلك يأخذه اهللا أخذ عزيز مقتـدر            ولكنه بدالً من شكر النعمة يزيد     
  ).2/177البن كثير، : ؛ وانظر تفسير القرآن العظيم 646للسعدي، ص : تيسير الكريم الرحمن 
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فَمهـِل  : وقـال تعـالى  ، )24: لقمان( نُمتِّعهم قَِليلًا ثُم نَضطَرهم ِإلَى عذَاٍب غَِليظٍ    : وقال تعالى 
َأفَمن وعدنَاه وعدا حسنًا فَهو لَاِقيِه كَمن       : تعالى  ل  وقا،  )17: الطارق  ( الْكَاِفِرين َأمِهلْهم رويدا  

         ِرينضحالْم ِة ِمنامالِْقي موي وه ا ثُمنْياِة الديالْح تَاعم نَاهتَّعم )  فمتاع الكفـار   . )1(")61: القصص
  .في هذه الدنيا زائل ال محالة وهذا ما تؤكده اآليات السابقة

–لك فإن لهم عذاب في الدنيا قبل عذابهم في اآلخرة وال أحد ينصرهم مـن دون اهللا                  كذ
فََأما الَِّذين كَفَرواْ فَُأعذِّبهم عذَابا شَِديدا ِفي الدنْيا واآلِخرِة وما لَهـم مـن               : تعالى، قال تعالى    

نَّاِصِرين )   اهللا سيعذب الكافرين فـي الـدنيا، ولـن          وهذه بشارة للمؤمنين بأن   . )56: آل عمران 
  .ينصرهم أبداً

والناظر اليوم لحال اليهود وكيانهم المسخ، فإنهم وإن تظاهروا بـالقوة، فـإن الخـوف               
يعشعش في داخلهم، حتى غدت األمراض النفسية مستشرية في جنودهم، وقد طالب عدد كبيـر               

 ضربات المقاومين وكذا الحال فـي  منهم باإلعفاء من الخدمة العسكرية بسبب هاجس الخوف من 
  .العراق وأفغانستان

ولعل سائل يسأل لماذا لم يهلك اهللا تعالى األمريكان مرة واحـدة بـالرغم مـن ظلمهـم          
  وطغيانهم الشديد؟

فـإذا  : "عز وجل األمم السابقة التي أهلكها اهللا       رحمه اهللا في حديثه عن       )2(ويرد ابن القيم  
باً آخر يتحتم معه الهالك، أال ترى أن ثموداً لم يهلكهـم بكفـرهم         أراد إهالكهم وال بد، أحدث سب     

وقوم فرعون لم يهلكهم بكفـرهم الـسابق        . السابق حتى أخرج لهم الناقة فعقروها فأهلكوا حينئذ       
  .بموسى حتى أراهم اآليات المتتابعات، واستحكم بغيهم وعنادهم فحينئٍذ أهلكوا

مالئكة إلى لوط في صورة األضياف فقصدوهم       وكذلك قوم لوط لما أراد هالكهم أرسل ال       
بالفاحشة، ونالوا من لوط وتواعدوه، وكذلك سائر األمم إذا أراد اهللا هالكهـا أحـدث لهـا بغيـاً       

  .وعدواناً يأخذها على أثره

مع عباده عموماً وخصوصاً، فيعصيه العبد وهو يحلم عنـه،          وهذه سنته سبحانه وتعالى     
 قيض له عمالً يأخذه به مضافاً إلى أعماله األولى، فـيظن الظـان   وال يعاجله حتى إذا أراد أخذه 

أنه أخذه بذلك العمل وحده، وليس كذلك، بل حق عليه القول بذلك، وكان قبل ذلك لم يحق عليـه                   

                                                        
  ).بتصرف بسيط (577-1/576البن كثير، : تفسير القرآن العظيم  )1(
  ).بتصرف بسيط (144-1/143البن قيم الجوزية، : شفاء العليل  )2(
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القول بأعماله األولى، حيث عمل ما يقتضي ثبوت الحق عليه، ولكنه لم يحكم به أحكم الحـاكمين    
 بعد ذلك ما يقرر غضب الرب عليه أمضى حكمه عليه، وأنفذه، قال             ولم يمِض الحكم، فإذا عمل    

وقد كانوا قبل ذلـك أغـضبوه بمعـصية         ،  )55: الزخرف  ( فَلَما آسفُونَا انتَقَمنَا ِمنْهم   : تعالى  
رسوله، ولكن لم يكن غضبه سبحانه قد استقر واستحكم عليهم إذ كان بصدد أن يزول بإيمـانهم،             

  ".مانهم تقرر الغضب واستحكم فحلّت العقوبةفلما أِيس من إي

وكَذَِلك : ثم قرأ   : قال  " إن اهللا ليملي للظالم، حتى إذا أخذه لم يفلته         : "قال رسول اهللا    
شَِديد َأِليم َأخْذَه ةٌ ِإنظَاِلم ِهيى وِإذَا َأخَذَ الْقُر كبَأخْذُ ر ) 1(")102: هود(.  

امة وألهل فلسطين خاصة بـأن اهللا سـيهلك اليهـود، ويـسقط            وهذه بشارة للمسلمين ع   
دولتهم، وكذلك يسقط من واالها من األمريكان وهم الذين يمدون دولة الـصهاينة بكـل شـيء،             

  .تعالىفالباطل وأعوانه إلى زوال بإذن اهللا 
  

  : المبشرات من الصحوة اإلسالمية -2
هللا تعالى عقيـدة وعبـادة ومنهجـاً        العودة الصحيحة إلى ا   : "والصحوة اإلسالمية تعني    

وحكماً، والعودة إلى ما كان عليه السلف الصالح، بعيداً عن االنحرافات المذهبيـة والـشطحات               
  .)2("العقدية والخالفات السياسية

  :فالصحوة اإلسالمية بدأت تعم جميع بالد العالم، ومن مظاهرها 
  .كثرة المنتقباتكثرة الملتزمات، المرتديات للحجاب اإلسالمي، وكذلك  -1
 .انتشار األشرطة اإلسالمية بين الشباب سواء الخطب الدينية أو األناشيد اإلسالمية -2

 .وجود القنوات الفضائية اإلسالمية بكثرة بعد أن لم تكن من قبل عدة سنوات -3
 .في نشر اإلسالم في جميع أنحاء العالم واستخدامها اإلنترنت على بكثرة اإلسالمية المواقع وجود - 4

 .قبال الشديد على المساجد سواء من الرجال أو النساءاإل - 5
تعلق الناس بحفظ القرآن الكريم وتزايد الحلقات والبرامج الخاصة بذلك والتي تُوجـت هـذا               - 6

العام بتخريج آالف الحافظين، والحافظات لكتاب اهللا تعالى خالل شهرين، والذي لم يحـدث              
 .قبل ذلك في أي زمن من األزمان

 .هادة واالستشهاد بين شباب المسلمين وهذا لم يكن قبل سنوات عدةظاهرة حب الش - 7

                                                        
َكَذَِلك َأخْذُ ربك ِإذَا َأخَذَ الْقُرى وِهـي ظَاِلمـةٌ ِإن           ": ، كتاب التفسير، باب     3/941صحيح البخاري،    )1(

شَِديد َأِليم 4686(، حديث رقم "َأخْذَه.(  
  .288محمد يوسف، ص : التمكين لألمة اإلسالمية في ضوء القرآن الكريم  )2(
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كثرة الخنساوات وخاصة في فلسطين، واللواتي يربين أبناءهن على حب الجهاد واالستـشهاد     - 8
 .ومنهن من تستقبل خبر استشهاد ابنها بالزغاريد، وتتمنى استشهاد جميع أبنائها في سبيل اهللا

م عقيدة ومنهجاً وسلوكاً ودعوة وجهاداً، وهذا الجيـل ينمـو          وجود جيل إسالمي يلتزم اإلسال     - 9
 .ويزداد، يوماً بعد يوم في أنحاء العالم اإلسالمي

 .)1(امتداد الزحف اإلسالمي إلى داخل بالد الكفر وانتشاره هناك - 10
انتشار الدعوة اإلسالمية في صفوف المثقفين من األطباء والمهندسين والمحامين والمعلمـين،     - 11

 .الجامعات في جميع التخصصاتومن طالب 
عودة الكثير من الشباب إلى اإلسالم وخاصة ممن كـانوا ينـضمون لألحـزاب الـشيوعية                 - 12

والقومية، وانضمامهم للحركة اإلسالمية كما يرى في الجزء المحتـل مـن فلـسطين عـام                
 .م1948

فـي  وكذلك من مظاهر الصحوة اإلسالمية الفوز الساحق الذي تحققه الحركـة اإلسـالمية               - 13
النقابات المهنية، ومجالس الطلبة في الجامعات والمعاهد في كثير من بالد اإلسالم، رغم مـا         

 .تتخذه األنظمة الحاكمة من إجراءات سلبية ضد رجال الدعوة اإلسالمية وشبابها
 .مظاهر الحياة اإلسالمية في األفراح واألحزان - 14
اق، وكساد غيـره مـن الكتـب        رواج الكتاب اإلسالمي أكثر من غيره من الكتب في األسو          - 15

 .والقصص الهابطة
كثرة الحجاج والمعتمرين إلى بيت اهللا الحرام وخاصة من الشباب بعد أن كان الحج والعمرة                - 16

 .مقتصراً على كبار السن فقط
 .توبة عدد كبير من الممثلين والممثالت، والمغنين والمغنيات وعودتهم إلى اإلسالم - 17
 -أوروبا وأمريكا -لمون في الخارج خاصة في البالد األجنبية        أن الكثير من الشباب الذين يتع      - 18

عادوا إلى اإلسالم فهماً وعمالً ودعوة، ولم يتأثروا بالحضارة الغربية الالدينية، وكونوا اتحاد             
الطلبة المسلمين في أمريكا، الذي يتشكل من عشرات اآلالف من الشباب المسلم وقد بدأ سنة               

 .)2(م بثالثة عشر طالبا1965ً
  .تحرير قطاع غزة وحكمها باإلسالم - 19

وهكذا يتبين أن المبشرات بالنصر والتمكين كثيرة في القرآن الكريم والسنة النبوية، ومـن              
خالل الفطرة والتاريخ والواقع وهذا مما يحفز المسلمين على االستمرار في الطريق الصحيح مـن               

لخير، والتنقية من الشوائب حتى يبقى الصف االلتزام بشريعة اهللا، والثبات على ذلك واالستزادة من ا
، من النصر والتمكين والذي كانت أوائل بشائره فـي  المسلم قوياً، ويتحقق ما وعد اهللا به ورسوله   

  .غزة هاشم

                                                        
  .294محمد يوسف ، ص : لألمة اإلسالمية في ضوء القرآن الكريم التمكين ) 1(
  .336صالح الرقب، ص . د: انظر حاضر العالم اإلسالمي  )2(
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  الخاتمة
  

أحمد اهللا تعالى حمداً كثيراً، كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه لما وفقني إليه مـن                
، وما كان من تقصير فمن، نفسي       )88: هود  ( وما تَوِفيِقي ِإالَّ ِباللّهِ    إتمام هذا البحث المتواضع   

خالـصاً  والشيطان وأرجو من اِهللا المغفرة، والقبوَل والسداد، وأسأله تعالى أن يجعل هذا العمـل               
  .لوجهه الكريم، وأن ينفعني به في يوم ال ينفع فيه مال وال بنون، إال من أتى اهللا بقلب سليم

  :ختام هذا البحث تشير الباحثة إلى أهم النتائج التي توصلت إليها وفي 
 هي من أحسن القصص في القرآن الكريم الحتوائها على درر ثمينـة،             إن قصة يوسف     -

وكنوز عظيمة تظهر لمن قرأها وتمعن فيها، وأخلص النية هللا تعالى عند تالوتها، وهي مليئة               
  .ة والتشريعية واالقتصادية والسياسية والدعويةبالدروس التربوية واالجتماعية والروحي

الغاية العليا من بناء النفس هو تحقيق رضا اهللا تعالى، وهي غاية شاملة لجميع الغايات لقوله                 -
، وهـذه الغايـة     )84: طـه   ( وعِجلْتُ ِإلَيك رب ِلتَرضـى     : تعالى حكاية عن موسى     

 .وجل في األرض وعدم اإلشراك بهمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتوحيد اهللا عز 

لقد نالت وسائل الهدم من ديننا وعقيدتنا، ودخلت في أمور كثيرة غير متوقعة حتى وصـلت                 -
إلى لباس األطفال عدا عن لباس النساء، وهذا كله بالتخطيط التام بوسائل مقـصودة، بحيـث          

 . ويحكمون التخطيط لهأينما يتوجه المسلم، فإنه إن لم ينتبه، فإنه سيقع فيما يضعه األعداء

ها في كل شيء،    قدوتُ جعلت األنبياء وخاتمهم محمداً      التي الشخصية هي :الشخصية المسلمة  - 
وسم بأنها سوية في صفاتها وخصائصها وطبائعهـا واختيارهـا          وهي الشخصية الوحيدة التي تُ    

 .تعالىاهللا  أرادها ن كماوهي تسعى لتكو ها، ولم تُشوه جبلتها،تُرطْ ِفخْسموموازينها، بحيث لم تُ

إن قوة اإليمان باهللا، وقوة العقيدة عند اإلنسان هي التي تجعله يصبر على اآلالم ويحتمل كل                 -
 .ما يواجهه في دروب حياته، وهذا واضحاً بيناً في سورة يوسف

الصبر الجميل هو الصبر المطَمئن، الذي ال يصاحبه السخط، وال القلق وال الشك فـي صـدق                 -
 الشاعر بحكمته مـن وراء االبـتالء،   تعالى، صبر الواثق من العاقبة، الراضي بقدر اهللا   الوعد،

 التحلي اهللا إلى الموصول باهللا، المحتسب كل شيء عنده سبحانه وتعالى وهذا الصبر جدير بالدعاة

 .)10 :الزمر( ِإنَّما يوفَّى الصاِبرون َأجرهم ِبغَيِر ِحساٍب :تعالى قال ،به

إن الثقة باهللا والتوكل عليه شيئان مترابطان معاً برباط وثيق، فكلما ازدادت الثقة بـاهللا فـي                  -
نفس المؤمن كلما ازداد توكله على اهللا، والعكس صحيح، كلما قلت الثقة كان التوكل على اهللا                

 .ضعيفاً

  حياً يـرزق بـالرغم مـن    بربه جعلته يوقن بأن ابنه يوسف      إن ثقة سيدنا يعقوب      -
اذْهبواْ فَتَحسسواْ ِمن يوسـفَ     السنين الطوال التي غابها عن ناظره، وهذا واضح من قوله           
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 جعل النهاية محمودة، بحيث التقى بابنه يوسف        ، وأن صدق توكله     )87: يوسف  ( وَأِخيِه
       بعد أن رد اهللا إليه بصره بواسطة القميص المعجزة، وكذلك أصلح اهللا له أبنـاءه فقـد ،

 يا َأبانَا استَغِْفر لَنَا ذُنُوبنَا ِإنَّا كُنَّا خَـاِطِئين    : طلبوا منه المسامحة، قال تعالى على لسانهم        
 .)97: يوسف (

 ليسوا بأنبياء، نتيجة لألعمال التي قاموا بها        رجحت الباحثة الرأي القائل بأن إخوة يوسف         - 
 في البئر، فالقول بأنهم أنبياء مع       يوسف  كذب، وإلقاء أخاهم    المن حسد وإقدام على القتل و     

هذه األمور كلها غير مقبول، حيث إن سيرة األنبياء التي ُأثرت عنهم قبل نبواتهم تشهد بأنهم من    
 .أبعد الناس عن المعاصي سواء كبائرها أو صغائرها

َئنَّهم ِبَأمِرِهم هـذَا   وَأوحينَآ ِإلَيِه لَتُنَب  : رجحت الباحثة نوع الوحي المقصود في قوله تعالى          -
  ونرشْعالَ ي مهو)   بأنه وحي إلهام وليس وحي نبوة ورسالة، حيث إن الـوحي            )15: يوسف 

 غير قادر   من نوع النبوة والرسالة يقتضي التكليف بالدعوة وحينها لم يكن سيدنا يوسف             
 .على ذلك، كونه طفالً، محبوساً في بئر، منقطع عن البشر

 إنما هو   )24: يوسف   (ولَقَد همتْ ِبِه وهم ِبها    :  الوارد في قوله تعالى      يوسف  إن هم    -
 .هم نفس وليس هم فعل والفرق بينهما كبير

 ابتلي بجميع أنواع االبتالء من حسد إخوته وإلقائه في البئر، وبيعـه رقيقـاً               سيدنا يوسف    - 
، وصويحباتها، وإيداعـه الـسجن ظلمـاً        وانقطاعه عن أهله ووطنه، كذلك فتنة زوجة العزيز       

وعدواناً، ثم صبره على نعمة التمكين والملك، صبر العفيف النقي الطاهر ودعائه بالثبات على              
الدين بعد نجاحه في االختبار، ليسطر أروع آيات الصبر والعظمة وقوة الشخصية المستمدة من              

 .اإليمان الراسخ والعقيدة الصحيحة

 إال بالصبر، وال محسناً إال بالتقوى وال بهم جميعاً إال باإليمـان القـوي           ال يكون المؤمن تقياً    -
والتوحيد الخالص هللا تعالى وال يتحلى بهذه الصفات جميعـاً إال مـن اختـصهم اهللا بفـضله      

 .)58: يونس  (قُْل ِبفَضِل اللِّه وِبرحمِتِه فَِبذَِلك فَلْيفْرحواْ هو خَير مما يجمعونورحمته 
 النصر ال يأتي إال من عند اهللا تعالى وليس من ِقبل أمريكا أو السالم مع العدو الغاصب، وأنه ال       - 

بد من العمل بأسبابه من رجوع هللا وطاعة له سبحانه، وجهاد في سبيله، وتَوحد على كتـاب اهللا   
 من أسباب الهزيمة من   وتقوى اهللا، والوالء هللا ولرسوله وللمؤمنين، ثم التخلص        وسنة رسوله   

 .ذنوب ومعاصي، وفُرقة وغرور ورياء وتعاون مع العدو، ومواالة أعداء اهللا، وبعد عن الدين

، ومنها ما هو في أحاديث      تعالىإن مبشرات النصر والتمكين كثيرة، ومنها ما هو في كتاب اهللا             - 
إال أن يزيد في عملـه،  ، ومنها ما هو من التاريخ والفطرة والواقع، وما على المسلم      الرسول  

حتى يلقـى اهللا    ) ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا      (وطاعته، وجده واجتهاده في سبيل إعالء كلمة        
 .تعالى وهو راٍض عنه
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  :توصيات الباحثة 
أوصي كل مسلم ببناء شخصيته من خالل التمسك بالعقيدة اإلسـالمية، وعمـل الطاعـات،                -1

  .مين المتمسكة بكتاب اهللا وسنة رسوله وترك المنكرات، والتزام جماعة المسل
العنايةُ التامة بدراسة قَصص األنبياء دراسة متأنية، وعمل البحوث في قصة كل نبي علـى                -2

حدة، بتحليلها واالستفادة منها في الواقع المعاصر، وذلك لالقتداء بهم، ويستعان فـي ذلـك               
انة باألحاديـث الـصحيحة    بكتب التفسير مع تجنب ما هو موضوع ومكذوب، وكذلك االستع         

 .عن الرسول 
اإلكثار من عمل الدروس والمحاضرات المبشرة بالنصر والتمكين، وتعريف المسلمين بسنن اهللا        - 3

 .تعالىفي هذا الكون، ليكونوا على دراية تامة بما يحدث من أمور مبشرة بالخير بإذن اهللا 

  .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين
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  جعالمصادر والمرا
  
  . القرآن الكريم-

  :الكتب : أوالً 
محمد أبو فـارس، دار الفرقـان، الطبعـة األولـى،           . د: االبتالء والمحن في الدعوات      -1

  .م1986-هـ1407
محمـد الحـسيني الزبيـدي الـشهير      : إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الـدين          -2

 .م1989-هـ1409بمرتضى، دار الكتب العربية، بيروت، لبنان، 

محمد محمود الصواف، دار االعتصام، دون طبعة       : ر الذنوب في هدم األمم والشعوب       أث -3
 .أو تاريخ
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لإلمام يحيى بن شرف النووي، شرحه الشيخ محمد بن صـالح      : صالحين  شرح رياض ال   -70
العثيمين، طبعة محققة ومخرجة األحاديث، وعليهـا تعليقـات الـشيخ األلبـاني علـى               

 .األحاديث، مكتبة اإليمان، دون تاريخ

محمد الفقي، دار الكتـب     : لإلمام أبي بكر محمد بن الحسين اآلجري، تحقيق         : الشريعة   -71
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