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العفو والصفح

العفو والصفح
معنى العفو والصفح ً
واصطالحا:
لغة
ً
معنى العفو ً
واصطالحا:
لغة
ً
• •معنى العفو ً
لغة:

ٍ
الع ْف ُو هو التجاوز
العفو مصدر َع َفا يـَْع ُفو َع ْف ًوا ،فهو عاف َ
وع ُف ٌّو ،و َ
عن الذنب وترك العقاب عليه ،وأصله املـحو والطمس ،وعفوت عن احلق:
أسقطته ،كأنك حموته عن الذي عليه(((.
عفوت عنه .وقد يكون
استحق عُقوبةً فرتْكتَه فقد
كل َمن
َّ
وقال اخلليل( :و ُّ
َ
أن يع ُف َو اإلنسان عن الشَّيء مبعىن الرتك ،وال يكون ذلك عن استحقاق)(((.

اصطالحا:
• •معنى العفو
ً

اصطالحا( :هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب)(((.
العفو
ً

وقال الراغب( :العفو هو التجايف عن الذنب)(((.

وقيل( :هو القصد لتناول الشيء ،والتجاوز عن الذنب)(((.

معنى الصفح ً
واصطالحا:
لغة
ً
• •معنى الصفح ً
لغة:

ص ُفوح
(ص َف َح عنه يَ ْ
ص ْف ًحا :أَعرض عن ذنبه ،وهو َ
ص َفح َ
الصفح مصدر َ
((( انظر(( :لسان العرب)) البن منظور ((( ،)72/15املصباح املنري)) للفيومي (.)419/2
((( ((مقاييس اللغة)) البن فارس (.)56/4
((( ((حتفة األحوذي)) للمباركفوري (.)143/6
((( ((مفردات ألفاظ القرآن)) (ص .)574
((( ((التوقيف على مهمات التعاريف)) للمناوي (ص .)518

العفو والصفح
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ص َفح عمن َجىن عليه)(((.
اح َع ُف ٌّو ،و َّ
وح الكرمي؛ ألنه يَ ْ
َ
وص َّف ٌ
الص ُف ُ

وذكر بعض أهل العلم أن الصفح مشتق من صفحة العنق؛ َّ
ألن الذي
اضا عن اإلساءة(((.
يصفح كأنه يويل بصفحة العنق ،إعر ً
اصطالحا:
• •معنى الصفح
ً

الصفح( :هو ترك التأنيب)(((.
وقيل :إزالة أثر الذنب من النفس(((.

الفرق بني لفظة العفو ومرتادفاتها:
• •الفرق بني العفو والصفح:

(العفو والصفح متقاربان يف املعىن:
قال الراغب :الصفح :ترك التثريب ،وهو أبلغ من العفو وقد يعفو اإلنسان
وال يصفح.
وقال البيضاوي :العفو ترك عقوبة املذنب ،والصفح :ترك لومه .ويدل عليه
قوله تعاىل :ﮋﮤﮥﮊ [البقرة ،]109 :ترقيًا يف األمر مبكارم
األخالق من احلسن إىل األحسن ،ومن الفضل إىل األفضل)(((.
وقال القرطيب( :العفو :ترك املؤاخذة بالذنب .والصفح :إزالة أثره من
النفس .صفحت عن فالن إذا أعرضت عن ذنبه)(((.
((( ((لسان العرب)) البن منظور (.)512/2
((( انظر(( :أضواء البيان)) للشنقيطي (.)487/5
((( انظر(( :التوقيف على مهمات التعاريف)) للمناوي (ص .)457
((( ((اجلامع ألحكام القرآن)) للقرطيب (.)71/2
((( ((الفروق)) أليب هالل العسكري (ص .)362
((( ((اجلامع ألحكام القرآن)) (.)71/2
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• •الفرق بني العفو والغفران:

أن الغفران يقتضي إسقاط العقاب وإسقاط العقاب هو إجياب الثواب فال
يستحق الغفران إال املؤمن املستحق للثواب وهلذا ال يستعمل إال يف اهلل فيقال
غفر اهلل لك وال يقال غفر زيد لك إال شاذا قليال  ...والعفو يقتضي إسقاط
اللوم والذم وال يقتضي إجياب الثواب وهلذا يستعمل يف العبد فيقال عفا زيد
عن عمرو وإذا عفا عنه مل جيب عليه إثابته(((.
ِّ
والذل:
• •الفرق بني العفو

كرما ،وإحسانًا ،مع قدرتك على االنتقام؛
(أنَّ العفو إسقاط حقِّك ً
جودا ،و ً
فتؤثر الرتك رغبة يف اإلحسان ،ومكارم األخالق.
خبالف ُّ
الذلَّ ،
عجزا ،وخوفًا ،ومهانة نفس ،فهذا
فإن صاحبه يرتك االنتقام ً
حال منه .قال تعاىل :ﮋﮥ
مذموم غري حممود ،ولعل املنتقم باحلق أحسن ً
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮊ [الشورى.((()]39 :

الرتغيب يف العفو والصفح:
ً
أول :يف القرآن الكريم

وردت آيات كثرية يف ذكر العفو والصفح والرتغيب فيهما ،ومن هذه اآليات:
 قوله تعاىل :ﮋﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮊ [النور.]22 :

((( ((الفروق اللغوية)) أليب هالل العسكري (ص )235
((( ((الروح)) البن قيم اجلوزية (ص .)241

العفو والصفح
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قال ابن كثري( :هذه اآلية نزلت يف الصدِّيق ،حني حلف أال ينفع ِم ْسطَح
ابن أثاثة بنافعة بعدما قال يف عائشة ما قال ...،فلما أنزل اهلل براءةَ ِّأم املؤمنني
عائشة ،وطابت النفوس املؤمنة واستقرت ،وتاب اهلل على َمن كان تكلَّم من
املؤمنني يف ذلك ،وأُقيم ُّ
احلد على َمن أُقيم عليهَ ،شَرع تبارك وتعاىل ،وله
ف الصدِّيق على قريبه ونسيبه ،وهو ِم ْسطَح بن أثاثة ،فإنَّه
الفضل واملنة ،يُعطِّ ُ
كان ابن خالة الصديق ،وكان مسكينًا ال مال له إال ما ينفق عليه أبو بكر،
رضي اهلل عنه ،وكان من املهاجرين يف سبيل اهلل ،وقد َولَق((( َولْ َقة تاب اهلل
وضرب َّ
احلد عليها .وكان الصديق رضي اهلل عنه معروفًا باملعروف،
عليه منهاُ ،
له الفضل واأليادي على األقارب واألجانب .فلما نزلت هذه اآلية إىل
قوله :ﮋﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓﮔﮊ أيَّ :
فإن اجلزاء من جنس
العمل ،فكما تغفر عن املذنب إليك نغفر لك ،وكما تصفح نصفح عنك.
حنب -يا ربنا -أن تغفر لنا .مث َر َجع
فعند ذلك قال الصديق :بلى ،واهلل إنَّا ُّ
أبدا ،يف مقابلة
إىل مسطح ما كان يصله من النفقة ،وقال :واهلل ال أنزعها منه ً
أبدا ،فلهذا كان الصديق هو الصديق رضي
ما كان قال :واهلل ال أنفعه بنافعة ً
اهلل عنه وعن بنته)(((.
 وقال تعاىل :ﮋﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠﭡﭢﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫﮊ [آل عمران.]133 :

(قوله تعاىل ...ﮋﭥﭦﭧﭨﮊ يدخل يف العفو عن الناس،
كل من أساء إليك بقول أو فعل ،والعفو أبلغ من الكظم؛ َّ
ألن العفو
العفو عن ِّ

((( الولق :أخف الطعن .انظر(( :لسان العرب)) البن منظور (.)383/10
((( ((تفسري القرآن العظيم)) البن كثري (.)31/6

موسوعة األخالق

9

العفو والصفح

ترك املؤاخذة مع السماحة عن املسيء ،وهذا إمنا يكون ممن حتلَّى باألخالق
اجلميلة ،وختلَّى عن األخالق الرذيلة ،وممن تاجر مع اهلل ،وعفا عن عباد اهلل
الشر عليهم ،وليعفو اهلل عنه،
رمحة هبم ،وإحسانًا إليهم ،وكراهة حلصول ِّ
ويكون أجره على ربه الكرمي ،ال على العبد الفقري ،كما قال تعاىل :ﮋ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﮊ [الشورى.((()]40 :
 -وقال سبحانه :ﮋﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﮊ [الشورى.]40:

(قال ابن عباس رضي اهلل عنه :من ترك القصاص وأصلح بينه وبني الظامل
َجُرهُ َعلَى اللَّ ِه) أي إن اهلل يأجره على ذلك .قال مقاتل :فكان العفو
بالعفو (فَأ ْ
من األعمال الصاحلة)(((.
قال السعدي( :ذكر اهلل يف هذه اآلية ،مراتب العقوبات ،وأهنا على ثالث
مراتب :عدل ،وفضل ،وظلم.
فمرتبة العدل :جزاء السيئة بسيئة مثلها ،ال زيادة وال نقص ،فالنفس
بالنفس ،وكل جارحة باجلارحة املماثلة هلا ،واملال يضمن مبثله.
ومرتبة الفضل :العفو واإلصالح عن املسيء ،وهلذا قال :ﮋﮱﯓ

كثريا ،وشرط
أجرا ً
عظيما ،وثوابًا ً
ﯔﯕﯖﯗﯘﮊ [الشورى ]40 :جيزيه ً
اهلل يف العفو اإلصالح فيه؛ َّ
ليدل ذلك على أنَّه إذا كان اجلاين ال يليق العفو
عنه ،وكانت املصلحة الشرعية تقتضي عقوبته ،فإنه يف هذه احلال ال يكون
مأمورا به.
ً
((( ((تيسري الكرمي الرمحن)) (ص .)148
((( ((اجلامع ألحكام القرآن)) للقرطيب (.)41/16
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ويف جعل أجر العايف على اهلل ما يُهيِّج على العفو ،وأن يعامل العبد اخللق
ف عنهم ،وكما
مبا حيب أن يعامله اهلل به ،فكما حيب أن يعفو اهلل عنه ،فـَْليـَْع ُ
حيب أن يساحمه اهلل ،فليساحمهم؛ َّ
فإن اجلزاء من جنس العمل.
وأما مرتبة الظلم :فقد ذكرها بقوله :ﮋﯙﯚﯛﯜﮊ [الشورى]40:
الذين جينون على غريهم ابتداءً ،أو يقابلون اجلاين بأكثر من جنايته ،فالزيادة
ظلم)(((.
 -وقال تعاىل :ﮋﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮊ [التغابن.]14 :
(هذا حتذير من اهلل للمؤمنني ،من االغرتار باألزواج واألوالدَّ ،
فإن بعضهم
عدو لكم ،والعدو هو الذي يريد لك الشر ،ووظيفتك احلذر ممن هذا وصفه
والنفس جمبولة على حمبة األزواج واألوالد ،فنصح تعاىل عباده أن توجب هلم
هذه احملبة االنقياد ملطالب األزواج واألوالد ،ولو كان فيها ما فيها من احملذور
الشرعي ورغبهم يف امتثال أوامره ،وتقدمي مرضاته مبا عنده من األجر العظيم
املشتمل على املطالب العالية واحملاب الغالية ،وأن يؤثروا اآلخرة على الدنيا
الفانية املنقضية ،وملا كان النهي عن طاعة األزواج واألوالد ،فيما هو ضرر على
العبد ،والتحذير من ذلك ،قد يوهم الغلظة عليهم وعقاهبم ،أمر تعاىل باحلذر
منهم ،والصفح عنهم والعفوَّ ،
فإن يف ذلك من املصاحل ما ال ميكن حصره،
فقال :ﮋﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ [التغابن:
َّ ]14
ألن اجلزاء من جنس العمل.
((( ((تيسري الكرمي الرمحن)) للسعدي (ص .)760
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فمن عفا عفا اهلل عنه ،ومن صفح صفح اهلل عنه ،ومن غفر غفر اهلل له،
ومن عامل اهلل فيما حيب ،وعامل عباده كما حيبون وينفعهم ،نال حمبة اهلل
وحمبة عباده ،واستوثق له أمره)(((.
 -وقال تعاىل :ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ [الشورى.]37 :

قال ابن كثري يف تفسريه هلذه اآلية( :أي :سجيتهم وخلقهم وطبعهم
تقتضي الصفح والعفو عن الناس ،ليس سجيتهم االنتقام من الناس)(((.
ثان ًيا :يف السنة النبوية

 عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال:قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:عزا ،وما تواضع أحد
عبدا بعفو إال ًّ
((ما نقصت صدقة من مال ،وما زاد اهلل ً
هلل إال رفعه اهلل))(((.
عزا)) .فيه وجهان:
عبدا بعفو إال ًّ
قال القاضي عياض( :وقوله(( :ما زاد اهلل ً
أحدمها :ظاهره َّ
أن من عُرف بالصفح والعفو ساد وعظم يف القلوب وزاد عزه.
الثاين :أن يكون أجره على ذلك يف اآلخرة وعزته هناك)(((.
 وعن عبد الرمحن بن عوف رضي اهلل عنه ((أن رسول اهلل صلى اهلل عليهوسلم قال :ثالث والذي نفسي بيده إن كنت حلال ًفا عليهن :ال ينقص مال
عزا يوم القيامة،
من صدقة فتصدقوا ،وال يعفو عبد عن مظلمة إال زاده اهلل هبا ًّ
((( ((تيسري الكرمي الرمحن)) للسعدي (ص .)868
((( ((تفسري القرآن العظيم)) (.)210/7
((( رواه مسلم (.)2588
((( ((إكمال املعلم)) (.)28/8
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وال يفتح عبد باب مسألة إال فتح اهلل عليه باب فقر))(((.
 وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما أن النيب صلى اهللعليه و سلم قال(( :ارمحوا ترمحوا ،واغفروا يغفر لكم))(((.
قال املناوي يف قوله( :واغفروا يغفر لكم)( :ألنَّه سبحانه وتعاىل حيب
أمسائه وصفاته اليت منها :الرمحة ،والعفو ،وحيب من خلقه من ختلق هبا)(((.
 وعن عبد اهلل بن عمر -رضي اهلل عنهما -قال(( :جاء رجل إىل النيبصلى اهلل عليه وسلم فقال :يا رسول اهلل! كم نعفو عن اخلادم؟ فصمت! مث
أعاد عليه الكالم ،فصمت! فلما كان يف الثالثة ،قال( :اعفوا عنه يف كل يوم
سبعني مرة))(((.

أقوال السلف والعلماء يف العفو والصفح:

 عن جرير بن عبد اهلل رضي اهلل عنه (أنه قام يوم مات املغرية بن شعبةرضي اهلل عنه فحمد اهلل وأثىن عليه وقال :عليكم باتقاء اهلل وحده ال شريك
له ،والوقار والسكينة ،حىت يأتيكم أمري ،فإمنا يأتيكم اآلن ،مث قال :استعفوا
((( رواه أمحد ( ،)1674( )193/1والبزار ( ،)244/3وأبو يعلى ( .)159/2قال ابن كثري يف
((جامع املسانيد والسنن)) ( :)7080له شاهد يف الصحيحني ،وصححه الشوكاين يف ((نيل
األوطار)) ( ،)177/7وصححه لغريه األلباين يف ((صحيح الرتغيب)) (.)2462
((( رواه أمحد ( ،)7041( )219/2والبخاري يف ((األدب املفرد)) ( ،)380والطرباين يف
وجود إسناده املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) (،)286/3
((املعجم الكبري)) (َّ .)651/13
والسخاوي يف ((البلدانيات)) ( ،)49وصحح إسناده أمحد شاكر يف ((عمدة التفسري))
( ،)418/1وصححه األلباين يف ((صحيح الرتغيب والرتهيب)) (.)2465
((( ((فيض القدير)) (.)474/1
((( رواه أبو داود ( ،)5164والطرباين يف ((املعجم الكبري)) ( ،)326/13والبيهقي يف ((السنن
الكربى)) ( .)15799( )18/8وسكت عنه أبو داود ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج
املشكاة)) ( ،)341/3وصحح إسناده األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) (.)488
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ألمريكم ،فإنه كان حيب العفو .مث قال :أما بعد ،فإين أتيت النيب صلى اهلل
عليه وسلم ،قلت :أبايعك على اإلسالم ،فشرط علي (والنصح لكل مسلم).
فبايعته على هذا ،ورب هذا املسجد إين لناصح لكم ،مث استغفر ونزل)(((.
طعاما فابتاع ،مث طلب الدراهم
 (وجلس ابن مسعود يف السوق يبتاع ًوكانت يف عمامته فوجدها قد حلت ،فقال :لقد جلست وإهنا ملعي ،فجعلوا
يدعون على من أخذها ويقولون :اللهم اقطع يد السارق الذي أخذها ،اللهم
افعل به كذا ،فقال عبد اهلل :اللهم إن كان محله على أخذها حاجة فبارك له
فيها ،وإن كان محلته جراءة على الذنب فاجعله آخر ذنوبه)(((.
أعز الناس؟ فقال( :الذين يعفون إذا قدروا؛
 وقيل أليب الدرداءَ :من ُّفاعفوا يعزكم اهلل تعاىل)(((.
 وقال احلسن بن علي رضي اهلل تعاىل عنهما( :لو َّرجل شتَمين يف
أن ً
عذره)(((.
األخرى ،لقبِ ُ
لت َ
أذين هذه ،واعتذر يف أُذين َ
 وقال معاوية رضي اهلل عنه( :عليكم باحللم واالحتمال حىت متكنكمالفرصة ،فإذا أمكنتكم فعليكم بالصفح واإلفضال)(((.

 وعن وهب بن كيسان قال مسعت عبد اهلل بن الزبري يقول على املنرب:(ﮋﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﮊ [األعراف ]199 :قال :واهلل
((( رواه البخاري (.)58
((( ((إحياء علوم الدين)) للغزايل (.)184/3
((( ((هناية األرب يف فنون األدب)) للنويري (.)58/6
((( ((اآلداب الشرعية)) البن مفلح (.)302/1
((( ((إحياء علوم الدين)) للغزايل (.)184/3
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ما أمر هبا أن تؤخذ إال من أخالق الناس ،واهلل آلخذهنا منهم ما صحبتهم)(((.
 وأُيت عبد امللك بن مروان بأسارى ابن األشعث ،فقال لرجاء بن حيوة:(ماذا ترى؟) .قال(:إن اهلل -تعاىل -قد أعطاك ما حتب من الظفر فأعط اهلل
ما حيب من العفو ،فعفا عنهم)(((.
ليل وهو على البصرة
 وقال مالك بن دينار( :أتينا منزل احلكم بن أيوب ًأمري ،وجاء احلسن ،وهو خائف فدخلنا معه عليه ،فما كنا مع احلسن إال مبنزلة
الفراريج((( ،فذكر احلسن قصة يوسف -عليه السالم -وما صنع به إخوته،
فقال :باعوا أخاهم وأحزنوا أباهم ،وذكر ما لقي من كيد النساء ومن احلبس ،مث
قال :أيها األمري ،ماذا صنع اهلل به؟ أداله منهم ،ورفع ذكره ،وأعلى كلمته ،وجعله
على خزائن األرض ،فماذا صنع يوسف حني أكمل اهلل له أمره ومجع له أهله؟
قال :ﮋﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛﮊ
[يوسف ،]92 :يعرض للحكم بالعفو عن أصحابه ،قال احلكم :فأنا أقول ال
تثريب عليكم اليوم ،ولو مل أجد إال ثويب هذا لواريتكم حتته)(((.
(أحب األمور إىل اهلل ثالثة :العفو يف
 وعن عمر بن عبد العزيز قال:ُّ
القدرة ،والقصد يف اجلدة ،والرفق يف العبادة ،وما رفق أحد بأحد يف الدنيا إال
رفق اهلل به يوم القيامة)(((.
((( رواه البخاري يف ((األدب املفرد)) ( ،)244وهناد يف ((الزهد)) ( .)596/2وصححه األلباين
يف ((صحيح األدب املفرد)) (.)244
((( ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (.)260
((( الفراريج مجع فروج :وهو الفيت من ولد الدجاج .انظر(( :لسان العرب)) البن منظور
(.)383/10
((( ((إحياء علوم الدين)) للغزايل (.)184/3
((( ((روضة العقالء)) البن حبان البسيت (ص .)167
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 وعن سعيد بن املسيب قال( :ما من شيء إال واهلل حيب أن يعفى عنه،ما مل يكن حدًّا)(((.
 وعن احلسن ،قال( :أفضل أخالق املؤمن العفو)(((.رجل ،فقل :يا
رجل يشكو إليك ً
 وقال الفضيل بن عياض( :إذا أتاك ٌِ
اعف عنه؛ َّ
العفو،
أخيُ ،
فإن العفو أقرب للتقوى ،فإن قال :ال حيتمل قليب َ
عز وجل فقل له :إن كنت ُت ِسن أن تنتَ ِ
صر ،وإال
أمرين اهلل َّ
َ
ولكن أنتصر كما َ
أصلح فأجره على اهلل،
فارجع إىل باب العفو؛ فإنه باب واسع ،فإنَّه َمن ع َفا و َ
ِ
ب العفو ينام على فراشه بالليل ،وصاحب االنتصار يقلِّب األمور؛ ألن
وصاح ُ
العفو عن اإلخوان)(((.
ال ُفتـَُّوة هي ُ
 وقال إبراهيم النخعي( :كان املؤمنون يكرهون أن يستذلوا ،وكانوا إذاقدروا عفوا)(((.

 وعن أيوب قال(:ال ينبل الرجل حىت يكون فيه خصلتان :العفة عما يفأيدي الناس ،والتجاوز عنهم)(((.

فوائد العفو والصفح:
 -1يف العفو رمحة باملسيء ،وتقدير جلانب ضعفه البشري ،وامتثال ألمر
اهلل ،وطلب لعفوه وغفرانه(((.
((( رواه مالك (.)4( )843/2
((( ذكره ابن مفلح يف ((اآلداب الشرعية)) ( )71/1وعزاه للخالل.
((( رواه ابن أيب حامت يف ((تفسريه)) ( ،)3280/10وأبو نعيم يف ((احللية)) (.)112/8
((( ((تفسري القرآن العظيم)) البن كثري (.)210/7
((( ((روضة العقالء)) البن حبان البسيت (ص .)167
((( ((األخالق اإلسالمية)) لعبد الرمحن امليداين (.)408/1
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 -2يف العفو توثيق للروابط االجتماعية اليت تتعرض إىل الوهن واالنفصام
بسبب إساءة بعضهم إىل بعض ،وجناية بعضهم على بعض(((.
 -3العفو والصفح عن اآلخرين سبب لنيل مرضات اهلل سبحانه وتعاىل.
 -4العفو والصفح سبب للتقوى قال تعاىل :ﮋﯵﯶﯷ ﯸﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﮊ [البقرة.]237 :

 -5العفو والصفح من صفات املتقني ،قال تعاىل :ﮋﭒﭓ ﭔ

ﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ

ﭪ ﭫﮊ [آل عمران.]133 :

 -6من يعفو ويصفح عن الناس يشعر بالراحة النفسية.

عبدا
 -7بالعفو تُنال العزة ،قال صلى اهلل عليه وسلم ..(( :وما زاد اهلل ً
عزا.((())..
بعفو إال ًّ
 -8العفو والصفح سبيل إىل األلفة واملودة بني أفراد اجملتمع.
 -9يف العفو والصفح الطمأنينة ،والسكينة ،وشرف النفس.
 -10بالعفو تكتسب الرفعة واحملبة عند اهلل وعند الناس.

مناذج يف العفو:
• •مناذج من عفوه صلى اهلل عليه وسلم:

كان النيب صلى اهلل عليه وسلم قد بلغ القمة ،والدرجة العالية يف العفو
((( ((األخالق اإلسالمية)) لعبد الرمحن امليداين (.)408/1
((( رواه مسلم (.)2588
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كل خلُ ٍق من األخالق الكرمية ،فكان عفوه يشمل
والصفح ،كما هو شأنه يف ِّ
فضل عن األصدقاء.
األعداء ً
صفحا ،يتلقى من قومه األذى
(وكان صلى اهلل عليه وسلم أمجل الناس ً
املؤمل فيعرض عن تلوميهم ،أو تعنيفهم ،أو مقابلتهم مبثل عملهم ،مث يعود إىل
دعوهتم ونصحهم كأمنا مل يلقَ منهم شيئًا.
ويف تأديب اهلل لرسوله هبذا األدب أنزل اهلل عليه يف املرحلة املكية قوله:
ﮋﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﮊ [احلجر]86-85:

مث أنزل عليه قوله :ﮋﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﮊ [الزخرف]89:
فكان يقابل أذى أهل الشرك بالصفح اجلميل ،وهو الصفح الذي ال يكون
مقرونًا بغضب أو كرب أو تذمر من املواقف املؤملة ،وكان كما َّأدبه اهلل تعاىل.
قائل :سالم.
مث كان يقابل أذاهم بالصفح اجلميل ،ويعرض ً
اعا
ويف العهد املدين لقي الرسول صلى اهلل عليه وسلم من يهود املدينة أنو ً
من اخليانة فأنزل اهلل عليه قوله :ﮋﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠ ﯡﯢ
ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﮊ [املائدة ،]13 :فصرب
الرسول صلى اهلل عليه وسلم عليهم وعفا وصفح ،حىت جاء اإلذن الرباين
بإجالئهم ،ومعاقبة ناقضي العهد منهم)(((.
 فعن أسامة بن زيد رضي اهلل عنهما قال(( :كان رسول اهلل صلى اهللعليه وسلم وأصحابه يعفون عن املشركني وأهل الكتاب ،كما أمرهم اهلل
ويصربون على األذى.
((( ((األخالق اإلسالمية)) لعبد الرمحن امليداين (.)432/1
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قــال اهلل -تعــاىل :-ﮋﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﮊ اآليــة

[آل عم ـران ]186 :وقــال :ﮋﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮊ اآليــة
[البقرة ،]109 :فكان رســول اهلل صلى اهلل عليه وســلم يتأول يف العفو عنهم

ما أمر اهلل به.((())...
 وعن ِعبد ِ
ِ
العاص رضي اهللُ عنهما واص ًفا النيب صلى
اهلل ب ِن عم ِرو ب ِن
ِ
بالسيئة  ،ولكن يعفو ويَص َف ُح))(((.
اهلل عليه وسلم...(( :وال يَدفَ ُع السيئةَ
 وعن أسامة بن زيد رضي اهلل عنهما َّ((أن النيب صلى اهلل عليه وسلم
محارا ،عليه إكاف((( ،حتته قطيفة فدكية .وأردف وراءه أسامة ،وهو
ركب ً
مر
يعود سعد بن عبادة يف بين احلارث بن اخلزرج .وذاك قبل وقعة بدر .حىت َّ
مبجلس فيه أخالط من املسلمني واملشركني عبدة األوثان ،واليهود ،فيهم عبد
اهلل بن أيب ،ويف اجمللس عبد اهلل بن رواحة ،فلما غشيت اجمللس عجاجة

(((

الدابة ،مخر عبد اهلل بن أيب أنفه بردائه،مث قال :ال تغربوا علينا ،فسلم عليهم
النيب صلى اهلل عليه وسلم مث وقف فنزل؛ فدعاهم إىل اهلل ،وقرأ عليهم القرآن،
فقال عبد اهلل بن أيب :أيها املرء ،ال أحسن من هذا ،إن كان ما تقول ًّ
حقا،
فال تؤذنا يف جمالسنا ،وارجع إىل رحلك ،فمن جاءك منا فاقصص عليه .فقال
فاستب املسلمون
عبد اهلل بن رواحة :اغشنا يف جمالسنا؛ فإنا حنب ذلك ،قال:
َّ

واملشركون واليهود ،حىت مهوا أن يتواثبوا ،فلم يزل النيب صلى اهلل عليه وسلم
((( رواه البخاري (.)4566
((( رواه البخاري ( .)4838
((( اإلكاف :يكون للبعري واحلمار والبغل .انظر(( :لسان العرب)) البن منظور (.)364/9
((( العجاج :الغبار .انظر(( :املصدر السابق)) (.)319/2
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خيفِّضهم((( ،مث ركب دابته حىت دخل على سعد بن عبادة .فقال( :أي سعد،
أمل تسمع إىل ما قال أبو حباب؟ يريد عبد اهلل بن أيب ،قال كذا وكذا قال:
اعف عنه يا رسول اهلل ،واصفح ،فو اهلل لقد أعطاك اهلل الذي أعطاك ،ولقد
(((
رد اهلل ذلك
يتوجوه ،فيعصبوه بالعصابة((( فلما َّ
اصطلح أهل هذه البحرية أن ِّ
باحلق الذي أعطاكه ،شرق((( بذلك ،فذلك فعل به ما رأيت .فعفا عنه النيب
ِّ
صلى اهلل عليه وسلم))(((.
 وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت(( :ما ضرب رسول اهلل صلى اهلل عليهخادما إال أن جياهد يف سبيل اهلل ،وما نيل
وسلم شيئًا قط بيده ،وال امرأ ًة وال ً
منه شيء قط فينتقم من صاحبه ،إال أن ينتهك شيء من حمارم اهلل تعاىل،
وجل))(((.
فينتقم هلل َّ
عز َّ
 وعن جابر بن عبد اهلل -رضي اهلل عنهما(( -أنَّه غزا مع رسول اهللصلى اهلل عليه وسلم قِبَل جند ،فلما قفل((( رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
قفل معه ،فأدركتهم القائلة((( يف واد كثري العضاه ،فنزل رسول اهلل صلى اهلل
((( خيفضهم :أي يسكنهم ويهون عليهم األمر .انظر(( :النهاية يف غريب احلديث واألثر)) البن
األثري (.)54/2
((( البحرية :مدينة سيدنا رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،وهي تصغري البحرة .انظر(( :لسان
العرب)) البن منظور (.)44/4
((( فيعصبوه بالعصابة يعين :يرئسوه عليهم ويسودوه ومسي الرئيس معصبا ملا يعصب برأسه من
األمور .انظر(( :فتح الباري)) البن حجر (.)232/8
((( الشرق :الشجا والغصة .انظر(( :لسان العرب)) البن منظور (.)177/10
((( رواه مسلم (.)1798
((( رواه مسلم (.)2328
((( القفول :الرجوع من السفر .انظر(( :لسان العرب)) البن منظور (.)560/11
((( القائلة :الظهرية .انظر(( :املصدر السابق)) (.)577/11
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عليه وسلم ،وتفرق الناس يستظلون بالشجر فنزل رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم حتت شجرة ،وعلَّق هبا سيفه ومننا نومة ،فإذا رسول اهلل صلى اهلل عليه
(((
علي سيفي وأنا نائم،
وسلم يدعونا ،وإذا عنده أعرايب.فقال :إن هذا اخرتط
َّ
فاستيقظت وهو يف يده صلتًا((( ،فقال :من مينعك مين؟ .فقلت :اهلل .ثالثًا،
ومل يعاقبه وجلس))(((.
موقفه صلى اهلل عليه وسلم مع أهل ثقيف:

فعن عروة بن الزبري أن عائشة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم حدثته أهنا
قالت لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :يا رسول اهلل ،هل أتى عليك يوم كان
أشد من يوم أحد فقال(( :لقد لقيت من قومك ،وكان أشد ما لقيت منهم
ِ
يل بن عبد ُكالل فلم جيبين إىل
يوم العقبة ،إذ عرضت نفسي على ابن عبد يَال َ
ما أردت ،فانطلقت وأنا مهموم على وجهي ،فلم أستفق إال بقرن الثعالب،
فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتين ،فنظرت فإذا فيها جربيل فناداين،
فقالَّ :
إن اهلل عز وجل قد مسع قول قومك لك وما ردوا عليك ،وقد بعث
إليك ملك اجلبال؛ لتأمره مبا شئت فيهم ،قال :فناداين ملك اجلبال وسلَّم
علي ،مث قال :يا حممدَّ ،
إن اهلل قد مسع قول قومك لك ،وأنا ملك اجلبال،
َّ

وقد بعثين ربك إليك لتأمرين بأمرك ،فما شئت؟ إن شئت أن أُطبق عليهم

األخشبني ،فقال له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :بل أرجو أن خيرج اهلل من
((( اخرتط السيف :استله من غمده .انظر(( :تاج العروس)) للزبيدي (.)241/19
((( صلت :الصلت :البارز املستوي .وسيف صلت :منجرد .انظر(( :لسان العرب)) البن منظور
(.)53/2
((( رواه البخاري (.)2910
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أصالهبم من يعبد اهلل وحده ال يشرك به شيئًا))(((.
موقفه صلى اهلل عليه وسلم مع أهل مكة:

((ملا فتح رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مكة دخل البيت ،فصلى
بني الساريتني((( ،مث وضع يديه على عضاديت((( الباب ،فقال :ال إله إال
خريا :أخ
خريا ،ونظن ً
اهلل وحده ماذا تقولون ،وماذا تظنون؟ قالوا :نقول ً
كرمي ،وابن أخ ،وقد قدرت ،قال :فإين أقول لكم كما قال أخي يوسف
صلى اهلل عليه وسلم :ﮋﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ
ﯛﮊ [يوسف.((())]92:
موقفه صلى اهلل عليه وسلم مع عكرمة بن أبي جهل:

عن عروة بن الزبري قال(( :قال عكرمة بن أيب جهل :ملا انتهيت إىل رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم قلت :يا حممدَّ ،
إن هذه أخربتين أنَّك َّأمنتين ،فقال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :أنت آمن .فقلت :أشهد أن ال إله إال اهلل
أبر الناس ،وأصدق الناس،
وحده ال شريك له ،وأنت عبد اهلل ورسوله ،وأنت ُّ
وأوىف الناس ،قال عكرمة :أقول ذلك وإين ملطأطئ رأسي استحياء منه ،مث
(((
كل عداوة عاديتكها ،أو موكب أوضعت
قلت :يا رسول اهلل ،استغفر يل َّ
فيه أريد فيه إظهار الشرك ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :اللهم اغفر
((( رواه مسلم (.)1795
((( السارية :األسطوانة ،وقيل :أسطوانة من حجارة أو آجر .انظر(( :لسان العرب)) البن منظور
(.)383/14
((( عضادتا الباب مها خشبتاه من جانبيه .انظر(( :شرح مسلم)) للنووي (.)70/3
((( رواه األزرقي يف ((أخبار مكة)) ( ،)121/2وابن عساكر يف ((تاريخ دمشق)) (،)53/73
وابن زجنويه يف ((األموال)) ( )293/1من حديث عطاء واحلسن وطاوس رمحهم اهلل.
((( اإليضاع :السري بني القوم .انظر(( :لسان العرب)) البن منظور (.)398/8
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كل عداوة عادانيها ،أو موكب أوضع فيه يريد أن َّ
يصد عن سبيلك.
لعكرمة َّ
قلت :يا رسول اهلل ،مرين خبري ما تعلم فأُعلِّ ُمه ،قال :قل :أشهد أن ال إله
إال اهلل ،و َّ
حممدا عبده ورسوله ،وجتاهد يف سبيله ،مث قال عكرمة :أما واهلل
أن ً
الصد عن سبيل اهلل إال أنفقت
يا رسول اهلل ،ال أدع نفقة كنت أنفقتها يف ِّ
الصد عن سبيل اهلل إال أبليت ضعفه
قتال يف ِّ
ضعفها يف سبيل اهلل ،وال قاتلت ً
شهيدا يف خالفة أيب
يف سبيل اهلل .مث اجتهد يف القتال حىت قتل يوم أجنادين ً
بكر رضي اهلل عنه))(((.
• •مناذج من عفو الصحابة رضي اهلل عنهم:
عفو أبي بكر رضي اهلل عنه:

 عفوه عن مسطح بن أثاثة :و((كان مسطح بن أثاثة ممن تكلم يفاإلفك ،فلما أنزل اهلل براءة عائشة ،قال أبو بكر الصديق- :وكان ينفق على
أبدا بعد
مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره -واهلل ال أنفق على مسطح شيئًا ً
الذي قال لعائشة ما قال فأنزل اهلل :ﮋﭸﭹﭺﭻﭼﮊ [النور:
 ]22إىل قوله ﮋﯞﯟﯠﮊ قال أبو بكر الصديق :بلى واهلل إين
ألحب أن يغفر اهلل يل ،فرجع إىل مسطح النفقة اليت كان ينفق عليه ،وقال
أبدا))(((.
واهلل ال أنزعها منه ً
رجل شتم أبا بكر والنيب صلى اهلل
 وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه(( :أن ًعليه وسلم جالس ،فجعل النيب صلى اهلل عليه وسلم يعجب ،ويتبسم ،فلما
((( رواه احلاكم ( ،)270/3والطربي يف ((تارخيه)) ( ،)502/11وابن عساكر يف ((تاريخ
دمشق)) (.)64/41
((( رواه البخاري (.)2661
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أكثر ردَّ عليه بعض قوله؛ فغضب النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وقام فلحقه أبو
بكر ،فقال :يا رسول اهلل ،كان يشتمين وأنت جالس ،فلما رددت عليه بعض
يرد عنك ،فلما رددت عليه
قوله غضبت وقمت ،قال :إنه كان معك َملَك ُّ
بعض قوله وقع الشيطان؛ فلم أكن ألقعد مع الشيطان .مث قال :يا أبا بكر،
أعز
هن ٌّ
وجل إال َّ
ثالث كلُّ َّ
حق :ما من عبد ظلم مبظلمة ،فيغضي عنها هلل عزَّ َّ
اهلل هبا نصره ،وما فتح رجل باب عطية يريد هبا صلة إال زاده اهلل هبا كثرة ،وما
وجل هبا قلة))(((.
فتح رجل باب مسألة يريد هبا كثرة إال زاده اهلل َّ
عز َّ
عفو عمر رضي اهلل عنه:

 عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال(( :قدم عيينة بن حصن بن حذيفة،فنزل على ابن أخيه احلرِّ بن قيس ،وكان من النفر الذين يدنيهم عمر ،وكان
كهول كانوا ،أو شبانًا ،فقال عيينة
القراء أصحاب جمالس عمر ومشاورتهً ،
البن أخيه :يا ابن أخي ،هل لك وجه عند هذا األمري ،فاستأذن يل عليه.
احلر لعيينة ،فأذن له عمر،
قال :سأستأذن لك عليه .قال ابن عباس :فاستأذن ُّ
فلما دخل عليه قال :هي((( يا ابن اخلطاب ،فواهلل ،ما تعطينا اجلزل((( ،وال
احلر :يا أمري
هم أن يوقع به ،فقال له ُّ
حتكم بيننا بالعدل .فغضب عمر ،حىت َّ
((( رواه أمحد ( ،)9622( )436/2والبيهقي يف ((السنن الكربى)) (:)21096( )400/10
قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)192/8رجاله رجال الصحيح .وقال البوصريي يف
وجود إسناده األلباين يف ((السلسلة
((إحتاف اخلرية املهرة)) ( :)478/5رواته ثقاتَّ .
الصحيحة)) (.)271/5
((( هي :كلمة تقال يف االستزادة ،ومبعىن التهديد .انظر(( :عمدة القاري)) لبدر الدين العيين
(.)31/25
((( احلطب اليابس ،وقيل الغليظ ،وقيل ما عظم من احلطب ويبس مث كثر استعماله حىت صار كل
جزل .انظر(( :لسان العرب)) البن منظور (.)109/11
ما كثر ً
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املؤمنني ،إنَّ اهلل تعاىل قال لنبيه صلى اهلل عليه وسلم :ﮋﭵﭶﭷﭸ

ﭹﭺﭻﮊ [األعرافَّ .]199 :
وإن هذا من اجلاهلني ،واهلل ما
جاوزها عمر حني تالها عليه ،وكان وقافًا عند كتاب اهلل))(((.

• •مناذج من عفو السلف:
عفو مصعب بن الزبري:

 حكي عن مصعب بن الزبري أنه ملا ويل العراق ،جلس يوما لعطاء اجلند،وأمر مناديه فنادى ،أين عمرو بن جرموز؟ وهو الذي قتل أباه الزبري ،فقيل له:
(أيها األمري ،إنه قد تباعد يف األرض .فقالَ :أو يظن اجلاهل أين أقيده((( بأيب
موفرا)(((.
عبد اهلل؟ فليظهر آمنًا ليأخذ عطاءه ً

• •مناذج من عفو امللوك:

عفو سليمان بن عبد امللك:

 (غضب سليمان بن عبد امللك على خالد القسري ،فلما أدخل عليه(((
قال :يا أمري املؤمننيَّ ،
جتل عن العقوبة،
إن القدرة تذهب احلفيظة  ،وإنك ُّ
فأهل لذلك أنت ،وإن تعاقب فأهل لذلك أنا ،فعفا عنه)(((.
فإن ُ
تعف ٌ

متنكرا بعد أن ويل
 (واحتال يزيد بن راشد يف الدخول على سليمان ًاخلالفة ،فقعد يف السماط((( وكان سليمان قد نذر أنه إن أفضت إليه اخلالفة

((( رواه البخاري (.)4642
((( القود :قتل النفس بالنفس .انظر(( :لسان العرب)) البن منظور (.)372/3
((( ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (.)311
((( احلفيظة :احلمية والغضب .انظر(( :تاج العروس)) للزبيدي (.)219/20
((( ((وفيات األعيان)) البن خلكان (.)425/2
((( السماط :اجلماعة من الناس والنحل .انظر(( :لسان العرب)) البن منظور (.)325/7

موسوعة األخالق

25

العفو والصفح

قطع لسانه؛ ألنَّه كان ممن دعا إىل خلع سليمان ،والبيعة لعبد العزيز ،فقال :يا
أمري املؤمنني ،كن كنيب اهلل أيوب عليه السالم ،ابتُلي فصرب ،وأُعطي فشكر،
وقدر فغفر .قال :ومن أنت؟ قال :يزيد بن راشد ،فعفا عنه)(((.
عفو أبي جعفر املنصور:

 عن مبارك بن فضالة قال( :كنا عند املنصور فدعا برجل ودعا بالسيف،فقال املبارك :يا أمري املؤمنني ،مسعت احلسني يقول :قال رسول اهلل صلى اهلل
عليه و سلم(( :إذا كان يوم القيامة ،قام مناد من عند اهلل ينادي :ليقم الذين
أجرهم على اهلل ،فال يقوم إال من عفا)) فقال املنصور :خلوا سبيله)(((.
 وعن األصمعي قال( :أُيت املنصور برجل يعاقبه فقال :يا أمري املؤمنني،االنتقام عدل ،والتجاوز فضل ،وحنن نعيذ أمري املؤمنني باهلل أن يرضى لنفسه
بأوكس((( النصيبني دون أن يبلغ أرفع الدرجتني .فعفا عنه)(((.
عفو املأمون:

 (أُيت املأمون برجل يريد أن يقتله ،وعلي بن موسى الرضا جالس فقال:ما تقول يا أبا احلسن؟ فقال :أقولَّ :
إن اهلل تعاىل ال يزيدك حبسن العفو إال
مؤثرا للعفو كأنه غريزة له؛ وهو الذي يقول :لقد
ًّ
عزا .فعفا عنه  .وكان املأمون ً
أظن أين ال أثاب عليه.
إيل العفو حىت إين ُّ
ُحبِّب َّ

 -وأحضر إىل املأمون رجل قد أذنب ،فقال له املأمون :أنت الذي فعلت

((( ((وفيات األعيان)) البن خلكان (.)425/2
((( ((تاريخ اخللفاء)) للسيوطي (ص .)229
((( الوكس :النقص .انظر(( :لسان العرب)) البن منظور (.)257/6
((( ((تاريخ اخللفاء)) للسيوطي (ص .)229
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كذا وكذا؟ قال :نعم يا أمري املؤمنني ،أنا الذي أسرف على نفسه واتكل على
عفوك؛ فعفا عنه.
 قال :وملا ظفر املأمون بإبراهيم بن املهدي أمر بإدخاله عليه ،فلما مثلحمكم يف القصاص ،والعفو أقرب للتقوى ،والقدرة
بني يديه ،قالُّ :
ويل الثأر ٌ

تذهب احلفيظة ،ومن َّ
مد له االعتذار يف األمل هجمت به األناة على التلف،
كل ذنب دون عفوك ،فإن صفحت فبكرمك ،وإن أخذت
وقد جعل اهلل َّ
علي
فبحقِّك .قال املأمون :إين شاورت أبا إسحاق والعباس يف قتلك فأشارا َّ
به؛ قال :أما أن يكونا قد نصحاك يف عظم قدر امللك ،وملا جرت عليه
السياسة فقد فعال ،ولكن أبيت أن تستجلب النصر إال من حيث عودك
جذل((( إذ كان ذنيب
اهلل ،مث استعرب باكيًا؛ فقال له املأمون :ما يبكيك؟ قالً :

إىل من هذه صفته .مث قال :إنه وإن كان جرمي بلغ سفك دمي فحلم أمري

املؤمنني وفضله يبلغاين عفوه ،ويل بعد هذا شفعة اإلقرار بالذنب ،وحرمة األب
حق نسبك ما يبلغ الصفح عن جرمك
بعد األب .قال املأمون :لو مل يكن يف ِّ

تنصلك)(((.
لبلغك إليه حسن ُّ

قالوا عن العفو:
 -قال األحنف( :إيَّاك ومحية األوغاد((( .قيل :وما هي؟ قال :يرون العفو

مغنما.
ً
مغرما ،والتحمل ً

((( جذلً :أي فرحا .انظر(( :لسان العرب)) البن منظور (.)107/11
((( ((هناية األرب يف فنون األدب)) للنويري (.)55/6
((( الوغد :اخلفيف األمحق الضعيف العقل الرذل الدينء .انظر(( :لسان العرب)) البن منظور
(.)464/3
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 وقيل لبعضهم :هل لك يف اإلنصاف ،أو ما هو خري من اإلنصاف؟فقال :وما هو خري من اإلنصاف؟ فقال :العفو .
 وقيل :العفو زكاة النفس .وقيل :لذة العفو أطيب من لذة التشفي؛ َّألن
لذة العفو يلحقها محد العاقبة ،ولذة التشفي يلحقها ذم الندم .
أسر به مما ملكت؟ فقال :مكافأة من
 -وقيل لإلسكندر :أي شيء أنت ُّ

أحسن إيل بأكثر من إحسانه ،وعفوي عمن أساء بعد قدريت عليه .

 وقالوا :العفو يزين حاالت من قدر ،كما يزين احللي قبيحات الصور)(((. وقال أبو حامت( :الواجب على العاقل لزوم الصفح عند ورود اإلساءةجل وعال عن جناياته اليت ارتكبها
عليه من العامل بأسرهم؛ رجاء عفو اهلل َّ
يف سالف أيامه؛ َّ
ألن صاحب الصفح إمنا يتكلف الصفح بإيثاره اجلزاء،
فأما من له أخ يوده ،فإنَّه
وصاحب العقاب ،وإن انتقم ،كان إىل الندم أقربَّ ،

حيتمل عنه الدهر كله زالته)(((.

ذب عن األعراض كالصفح واإلعراض)(((.
 وقال بعض البلغاء( :ما َّ وقال بعضهم( :أحسن املكارم عفو املقتدر ،وجود املفتقر)(((. وقال أبو حامت( :الواجب على العاقل توطني النفس على لزوم العفو عنالناس كافة ،وترك اخلروج جملازاة اإلساءة ،إذ ال سبب لتسكني اإلساءة أحسن
((( ((هناية األرب يف فنون األدب)) للنويري (.)54/6
((( ((روضة العقالء)) (ص .)168
((( ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (.)309
((( ((املصدر السابق)) (.)311
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من اإلحسان ،وال سبب لنماء اإلساءة وهتييجها أشد من االستعمال مبثلها)(((.
أيضا( :من أراد الثواب اجلزيل ،واسرتهان الود األصيل ،وتوقع الذكر
 وقال ًاجلميل ،فليتحمل من ورود ثقل الردى ،ويتجرع مرارة خمالفة اهلوى ،باستعمال
السنة اليت ذكرناها يف الصلة عند القطع ،واإلعطاء عند املنع ،واحللم عند اجلهل،
والعفو عند الظلم؛ ألنَّه من أفضل أخالق أهل الدين والدنيا)(((.
صفرة :ما تقول يف العفو والعقوبة؟ قال :مها مبنزلة
 (وقيل للمهلب بن أيب ُاجلود والبخل ،فتمسك بأيهما شئت)(((.

ومن األمثال:
 قوهلم :ملكت فأسجح .أي :ظفرت فأحسن(((. وقوهلم :إن املقدرة تذهب احلفيظة(((.يدا .أي :إذا رأيته قد خضع واستكان
 وقوهلم :إذاَّ
ارجحن شاصيًا فارفع ً
فاكفف عنه(((.

العفو والصفح يف واحة الشعر:
قال الشافعي:

ملــا عفــوت ومل ِ
أحق ـ ْد علــى أحـ ٍـد
ُ
((( ((روضة العقالء)) (ص .)166
((( ((املصدر السابق)).
((( ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص .)349
((( ((األمثال)) البن سالم (ص .)154
((( ((جممع األمثال)) للميداين (.)14/1
((( ((العقد الفريد)) البن عبد ربه (.)104/3

أرحــت نفســي ِمــن هـ ِّـم العــداو ِ
ات
ُ
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إين أُحيِّــي عـ ُـد ِّوي عنـ َـد رؤيتِــه
وأُظهــر الب ْشــر لإلنسـ ِ
ُبغضــه
ـان أ ُ
َ
ُ
ـاس داءٌ ،وداءُ النَّـ ِ
ـاس قُ ُربـ ُـم
النَّـ ُ
أيضا:
وقال ً
ِ
قلت هلم
قالوا َّ
مت ُ
سكت وقد ُخوص َ
فالعفــو عــن جاهــل أو أمحــق أدب
لتخشــى وهــي صامتــة
إن األُســود
َ
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ألدفــع الشـ َّـر عــي بالتحيـ ِ
ـات
َ
حشــى قلــي حمبـ ِ
ـات
كأمنــا قــد َ
ِ (((
ويف اعتز ِالـ ُـم قطـ ُـع املــودات
ِ ِ
َّ
ـاح
إن اجل ـواب لبــاب الشـ ِّـر مفتـ ُ
ِ ِ
ـاح
نعــم وفيــه لصــون العــرض إصـ ُ
ـاح
والكلــب ُيثَــى ويُ َرمــى وهــو نبَّـ ُ

(((

وقال منصور بن حممد الكريزي:
كل مذنب
ُلزم نفسي
الصفح عن ِّ
سأ ُ
َ
ـاس َّإل واح ـ ٌد ِمــن ثالثـ ٍـة
فمــا النـ ُ
ـرف فضلَــه
َّ
فأمــا الــذي فوقــي فأعـ ُ
صنت عن
وأما الذي دوين فإن قال ُ
وأمــا الــذي مثلــي فــإن َّ
زل أو هفــا

وقال أبو الفتح البسيت:
خـ ِـذ العفــو وأْمــر بعـ ٍ
ـرف كمــا
َ ُْ
ولِــن يف الـ ِ
ـكل األنـ ِـام
ـكالم لـ ِّ
ْ

إيل اجلرائـ ُـم
وإن كثــرت منــه َّ
ـاوم
يف ومشـ ٌ
ش ـر ٌ
ـروف ومثلــي ُمقـ ُ
وأتبـ ُـع
إجابتِــه

الزم
فيــه احلـ َّـق واحلـ ُّـق
ُ
ِعرضــي وإن الم الئـ ُـم

ِ
ـت َّ
حاكم
إن احللــم
َّ
تفضلـ ُ
للفضل ُ

(((

ـرض عــن اجلاهلــن
أمــرت وأعـ ْ
(((
فمستحسـ ٌـن مــن ذوي اجلــاه لــن
َ

((( ((ديوان اإلمام الشافعي)) (ص .)36
((( ((املصدر السابق)) (ص .)42
((( ((روضة العقالء)) البن حبان البسيت (ص .)166
((( ((زهر اآلداب ومثر األلباب)) أليب إسحاق القريواين (.)427/2
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وقال آخر:

كنت ال أعفو عن ِ
أخ
الذنب ِمن ٍ
إذا ُ
كل عســرٍة
فــإن أقط ـ ِع اإلخ ـوا َن يف ِّ

ولكنــي أُغضــي ُجفوين علــى الق َذى

((( ((العقد الفريد)) البن عبد ربه (.)80/3

ـت أُكافيــه فأيـ َـن التفاضـ ُـل
وقلـ ُ
ـت وحيـ ًـدا ليــس يل مــن أُواصـ ُـل
بقيـ ُ
عمــا رابــي وأُجامـ ُـل
ـح َّ
وأصفـ ُ

(((

ُُ
َّ
اهلمة
علو ِ

اهلمة
علو َّ

32

موسوعة األخالق

هل َّمة
ُعلُو ا ِ

اهلمة ً
واصطالحا:
لغة
ً
معنى علو َّ
• •معنى العلو ً
لغة:

وعلِ َي وَتـ َعلَّى ...،ويقالَ :عال
ُّ
العلو مصدر من عال الشيءُ عُلًُّوا فهو َع ٌّ
لي َ
ِ
عال تََـرفَّع،
فيع ،وتَ َ
لي َّ
الع ُّ
فال ٌن اجلبل إذا َرقيَه َ
وعال فالن فالنًا إذا َقـ َهره ،و َ
الر ُ
وأصل هذه املادة ُّ
السمو واالرتفاع(((.
يدل على
ِّ
اهلمة ً
لغة:
• •معنى َّ

ِ
لعظيم اهلَ ِّم ،وإِنه لَصغريُ اهلِ َّمة،
اهل َّمةُ :ما َه َّم به من أمر ليفعله ،تقول :إنه ُ
عيد اهلِ َّم ِة واهلََّم ِة بالفتح(((.
وإِنه لَبَ ُ
اهلم ،وهو مبدأ اإلرادة،
وقال ابن القيم يف تعريف اهلمة( :واهلمة فعلة من ِّ
اهلمة هنايتها)(((.
فاهلم مبدؤها ،و َّ
ولكن خصوها بنهاية اإلرادةُّ ،

اصطالحا:
اهلمة
ً
• •معنى علو َّ

اهلمة يف االصطالح هي( :توجه القلب وقصده جبميع قواه الروحانية إىل
جانب احلق؛ حلصول الكمال له أو لغريه)(((.
وأما علو اهلمة فهو (استصغار ما دون النهاية من معايل األمور ،وطلب
املراتب السامية)(((.
((( ((مقاييس اللغة)) البن فارس ((( ،)112/4لسان العرب)) البن منظور (.)83/15
((( ((املصدر السابق)) (.)83/15
((( ((مدارج السالكني)) (.)5/3
((( ((التعريفات)) للجرجاين (ص .)257
((( ((هتذيب األخالق)) املنسوب للجاحظ (ص .)28
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علو َّ

وقال املناوي( :عظم اهلمة عدم املباالة بسعادة الدنيا وشقاوهتا)(((.
وقال الراغب األصفهاين( :والكبري اهلمة على اإلطالق :هو من ال يرضى
باهلمم احليوانية قدر وسعه ،فال يصري عبد رعاية بطنه ،وفرجه ،بل جيتهد أن
يتخصص مبكارم الشريعة)(((.

واهلم:
اهلمة ِّ
الفرق بني َّ
(اهلمة :اتساع اهلم وبعد موقعه ،وهلذا ميدح هبا اإلنسان ،فيقال :فالن ذو مهة
َّ
وذو عزمية .وأما قوهلم :فالن بعيد اهلمة وكبري العزميةَّ ،
فألن بعض اهلمم يكون
يهتم باألمور الكبار.
أبعد من بعض وأكرب من بعض ،وحقيقة ذلك أنَّه ُّ
أهم
اهلم :هو الفكر يف إزالة املكروه ،واجتالب احملبوب ،ومنه يقالُّ :
و ُّ
حباجيت)(((.

الرتغيب يف علو اهلمة :
ً
أول :يف القرآن الكريم

(علو اهلمة خلق رفيع وغاية نبيلة ،تتعشقه النفوس الكرمية ،وهتفو إليه الفطر
القومية ،وعلو اهلمة من األسس األخالقية الفاضلة ،وإليه يرجع جمموعة من
الظواهر اخللقية ،كاجلد يف األمور ،والرتفع عن الصغائر والدنايا ،وكالطموح
إىل املعايل)((( .واإلسالم حيثُّ على هذا اخللق النبيل ،وقد وردت آيات من
القرآن الكرمي ،تدل على ذلك ،ومنها:
((( ((التوقيف)) (ص .)517
((( ((الذريعة إىل مكارم الشريعة)) (ص .)291
((( ((الفروق)) أليب هالل العسكري (ص .)558
((( ((اهلمة العالية معوقاهتا ومقوماهتا)) حملمد احلمد (ص .)81

اهلمة
علو َّ
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 -قوله تعاىل :ﮋﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜﮊ [آل عمران.]133 :

ففي هذه اآلية (ندب اهلل عباده إىل املبادرة إىل ْفعل اخلريات ،واملسارعة إىل
نـَْيل ال ُقُربات)((( ،وهو أمر من اهلل باهلمة العالية.
 -وقال تعاىل :ﮋﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﮊ [األحقاف.]35 :

فهذه اآلية فيها ثناء (على أصحاب اهلمم العالية ،ويف طليعتهم األنبياء
واملرسلون ويف مقدمتهم أولو العزم من الرسل ،وعلى رأسهم خامتهم حممد
صلى اهلل عليه وسلم ...وقد جتلت مهتهم العالية يف مثابرهتم ،وجهادهم،
وجل يف قصص األنبياء :كنوح،
وجل ،كما أوضحه اهلل َّ
ودعوهتم إىل اهلل َّ
عز َّ
عز َّ
وإبراهيم ،وموسى ،وعيسى ،وحممد صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني)(((.
 -وقال تعاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ [األحزاب.]23 :

وصف اهلل سبحانه وتعاىل املؤمنني بوصف الرجال ،الذين هم أصحاب
اهلمم العالية ،فصدقوا ما عاهدوا اهلل عليه ،و(وفوا به ،وأمتوه ،وأكملوه ،فبذلوا
مهجهم((( يف مرضاته ،وسبلوا أنفسهم يف طاعته .ﮋﭚﭛﭜ ﭝﮊ
احلق ،فقتل يف سبيل اهلل ،أو مات مؤديًا
أي :إرادته ومطلوبه ،وما عليه من ِّ
حلقه ،مل ينقصه شيئًا .ﮋﭞﭟﭠﭡﮊ تكميل ما عليه ،فهو شارع يف قضاء

((( ((تفسري القرآن العظيم)) البن كثري (.)117/2
((( ((علو اهلمة)) حملمد إمساعيل املقدم (ص .)128
((( مهجهم :املهجة خالص دم اإلنسان الذي إذا خرج خرجت روحه وهو دم القلب(( .الفروق
اللغوية)) أليب هالل العسكري (.)103
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علو َّ

ما عليه ،ووفاء حنبه وملا يكمله ،وهو يف رجاء تكميله ،ساع يف ذلك ،جمدٌّ)(((.
 -وقال سبحانه :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝﮊ [النور.]37 :

فهؤالء الرجال هم أصحاب اهلمم العالية( ،ليسوا ممن يؤثر على ربه دنيا ذات

لذات ،وال جتارة ومكاسب ،مشغلة عنه ،ﮋﭒﭓﭔﮊ وهذا يشمل

كل تكسب يقصد به العوض ،فيكون قوله :ﮋﭕﭖﮊ من باب عطف
َّ
اخلاص على العام ،لكثرة االشتغال بالبيع على غريه ،فهؤالء الرجال ،وإن اجتروا،
وباعوا ،واشرتوا ،فإن ذلك ،ال حمذور فيه .لكنه ال تلهيهم تلك ،بأن يقدموها

ويؤثروها على ﮋﭘﭙﭚﭛﭜﭝﮊ بل جعلوا طاعة اهلل وعبادته
غاية مرادهم ،وهناية مقصدهم ،فما حال بينهم وبينها رفضوه)(((.

عددا من األنبياء ومواقفهم ،ودعوهتم
 -وقال اهلل سبحانه وتعاىل بعد أن ذكر ً

لقومهم :ﮋﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﮊ [األنعام.]90 :
ثان ًيا :يف السنة النبوية

 عن حكيم بن حزام رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:((اليد العليا خري من اليد السفلى ،وابدأ مبن تعول ،وخري الصدقة عن ظهر
غىن ،ومن يستعفف يعفه اهلل ،ومن يستغن يغنه اهلل))(((.
قال ابن بطال( :فيه ندب إىل التعفف عن املسألة ،وحض على معايل
((( ((علو اهلمة)) حملمد إمساعيل املقدم (ص .)128
((( ((تيسري الكرمي الرمحن)) للسعدي (ص .)569
((( رواه البخاري ( )1427ومسلم ( .)1034واللفظ للبخاري.

اهلمة
علو َّ
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األمور ،وترك دنيئها ،واهلل حيب معايل األمور)(((.
 وقال صلى اهلل عليه وسلم(( :احرص على ما ينفعك ،واستعن باهلل والتعجز))(((.
(وعامة نصوص الرتغيب والرتهيب يف الوحيني الشريفني؛ إمنا ترمي إىل
توليد قوة دافعة حترك قلب املؤمن ،وتوجهه إىل إقامة الطاعات ،وجتنب املعاصي
واملخالفات ،وإىل بعث اهلمة وحتريكها واستحثاثها للتنافس يف اخلريات،
واألمثلة على ذلك أكثر من أن حتصر)((( ومن ذلك:
 قوله صلى اهلل عليه وسلم(( :لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول،(((
مث مل جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا .ولو يعلمون ما يف التهجري
حبوا(((.((()).
الستبقوا إليه .ولو يعلمون ما يف العتمة والصبح ألتومها ولو ً
 وقوله صلى اهلل عليه وسلم(( :يقال لصاحب القرآن :اقرأ ،وارق ،ورتل،كما كنت ترتل يف دار الدنيا ،فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرؤها))(((.

((( ((شرح صحيح البخاري)) البن بطال (.)431/3
((( رواه مسلم (.)2664
((( ((تيسري الكرمي الرمحن)) للسعدي (ص .)660
((( التهجري  :السري ىف اهلاجرة ،وهي شدة احلر ،ويدخل ىف معىن التهجري املسارعة إىل الصلوات
كلها قبل دخول أوقاهتا(( .شرح صحيح البخاري)) البن بطال (.)280/2
((( احلبو :أن ميشي على يديه وركبتيه ،أو استه .وحبا البعري إذا برك مث زحف من اإلعياء .وحبا
الصيب :إذا زحف على استه(( .النهاية يف غريب احلديث واألثر)) البن األثري (.)336/1
((( رواه البخاري ( ،)615ومسلم ( )437من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه.
((( رواه أبو داود ( ،)1464الرتمذي ( ،)2914وأمحد ( )6799( )192/2من حديث عبد اهلل
ابن عمرو رضي اهلل عنهما .قال الرتمذي :حسن صحيح ،وصحح إسناده أمحد شاكر يف
((املسند)) ( ،)55/11وصححه األلباين يف ((صحيح اجلامع)) ( ،)8122وحسنه الوادعي
يف ((الصحيح املسند)) (.)798
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أقوال السلف والعلماء يف علو اهلمة:
َّ
تصغرن مهتكم؛
 روي عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أنه قال( :الفإين مل َأر أقعد عن املكرمات من صغر اهلمم)(((.

 وقال مالك( :عليك مبعايل األمور وكرائمها ،و ِسف
اتق رذائلها وما َّ
منها؛ َّ
حيب معايل األمور ،ويكره سفسافها)(((.
فإن اهلل تعاىل ُّ

 وعن دكني الراجز قال( :أتيت عمر بن عبد العزيز بعد ما استُخلفوعدا كان وعدنيه ،وهو وايل املدينة ،فقال يل :يا دكني ،إن يل
أستنجز منه ً
فلما نلتها تاقت إىل اخلالفة ،فلما
نفسا َّتواقة((( ،مل تزل تتوق إىل اإلمارةَّ ،
ً
نلتها تاقت إىل اجلنة)(((.
علو اهلمة ،والراضي بالدون
 وقال ابن اجلوزي( :من عالمة كمال العقل ُّدين)(((.
بكل خلق
 وقال ابن القيم( :فمن علت مهته ،وخشعت نفسه ،اتصف ِّبكل خلق رذيل)(((.
مجيل .ومن دنت مهته ،وطغت نفسه ،اتصف ِّ
تعرف لصفة
أيضا( :اهلمة العلية ال تزال حائمة حول ثالثة أشياءُّ :
 وقال ًمن الصفات العليا ،تزداد مبعرفتها حمبة ،وإرادة ،ومالحظة ملنة تزداد مبالحظتها
((( ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص.)319
((( ((ترتيب املدارك)) للقاضي عياض (.)65/2
وتواق .انظر(( :مشس العلوم
((( َّتواقة :من تاق إِىل الشيء توقًا وتؤوقًا ،أي :اشتاق ،فهو تائق َّ
ودواء كالم العرب من الكلوم)) ( ،)783/2لنشوان اليمين.
((( ((عيون األخبار)) البن قتيبة (.)334
((( ((صيد اخلاطر)) (.)28
((( ((الفوائد)) (ص .)97

اهلمة
علو َّ
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شكرا ،أو إطاعة؛ ُّ
وتذكر لذنب تزداد بتذكره توبة ،وخشية ،فإذا تعلقت اهلمة
ً
(((
بسوى هذه الثالثة ،جالت يف أودية الوساوس واخلطرات ،من عشق الدنيا
فصيته من خدمها وعبيدها وأذلَّته ،ومن أعرض عنها
نظرت إىل قدرها عندهَّ ،
نظرت إىل كرب قدره فخدمته ،وذلَّت له .إمنا يقطع السفر ويصل املسافر بلزوم
اجلادة ،وسري الليل ،فإذا حاد املسافر عن الطريق ،ونام الليل كلَّه ،فمىت يصل
إىل مقصده؟)(((.
أيضا( :العلم والعمل توأمان أمهما علو اهلمة)(((.
 وقال ًأيضا( :ال تكون الروح الصافية إال يف بدن معتدل ،وال اهلمة العالية
 وقال ًإال يف نفس نفيسة)(((.

درجات علو اهلمة:
قَ َّسم اهلروي درجات علو اهلمة على ثالث:
( -1الدرجة األوىل :مهة تصون القلب عن وحشة الرغبة يف الفاين ،وحتمله
على الرغبة يف الباقي ،وتصفيه من كدر((( التواين)(((.
يقول ابن القيم( :الفاين الدنيا وما عليها .أي :يزهد القلب فيها ويف أهلها.
ومسى الرغبة فيها وحشة؛ ألهنا وأهلها توحش قلوب الراغبني فيها ،وقلوب
الزاهدين فيها.
((( جالت :جال جيول جولة إذا دار(( .النهاية يف غريب احلديث واألثر)) البن األثري (.)317/1
((( ((الفوائد)) البن القيم (ص .)99
((( ((بدائع الفوائد)) البن القيم (ص .)747
((( ((املصدر السابق)) (ص .)750
ِ
الص َف ِاء(( .لسان العرب)) البن منظور (.)134/5
يض َّ
((( ال َك َد ُر :نَق ُ
((( ((مدارج السالكني)) البن القيم (.)6/3
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أما الراغبون فيها :فأرواحهم وقلوهبم يف وحشة من أجسامهم .إذ فاهتا ما
خلقت له .فهي يف وحشة لفواته.
وأما الزاهدون فيها :فإهنم يروهنا موحشة هلم .ألهنا حتول بينهم وبني مطلوهبم
وحمبوهبم .وال شيء أوحش عند القلب ،مما حيول بينه وبني مطلوبه وحمبوبه.
ولذلك كان من نازع الناس أمواهلم ،وطلبها منهم أوحش شيء إليهم وأبغضه.
أيضا :فالزاهدون فيها :إمنا ينظرون إليها بالبصائر .والراغبون ينظرون إليها
و ً
باألبصار ،فيستوحش الزاهد مما يأنس به الراغب .كما قيل:
وإذا أفــاق القلــب واندمــل((( اهلــوى

رأت القلــوب ومل تــر األبصــار

وكذلك هذه اهلمة حتمله على الرغبة يف الباقي لذاته .وهو احلق سبحانه.
والباقي بإبقائه :هو الدار اآلخرة.
وتصفيه من كدر التواين .أي :ختلصه ومتحصه من أوساخ الفتور والتواين،
الذي هو سبب اإلضاعة والتفريط)(((.
 -2قال اهلروي( :الدرجة الثانية :مهة تورث أنفة من املباالة بالعلل ،والنزول
على العمل ،والثقة باألمل)(((.
يقول ابن القيم( :العلل هاهنا :هي علل األعمال من رؤيتها ،أو رؤية مثراهتا
وإرادهتا .وحنو ذلك .فإهنا عندهم علل.
فصاحب هذه اهلمة :يأنف على مهته ،وقلبه من أن يبايل بالعلل؛ َّ
فإن مهته
فوق ذلك .فمباالته هبا ،وفكرته فيها نزول من اهلمة.
((( اندمل:متاثل وصلح(( .لسان العرب)) البن منظور (.)250/11
((( ((مدارج السالكني)) (.)6/3
((( ((املصدر السابق)) (.)7/3

اهلمة
علو َّ
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ألن العلل مل حتصل له؛ َّ
وعدم هذه املباالة :إما َّ
علو مهته حال بينه
ألن َّ

وبينها .فال يبايل مبا مل حيصل له؛ وإما َّ
ألن مهته وسعت مطلوبه ،وعلوه يأيت
على تلك العلل ،ويستأصلها .فإنَّه إذا علَّق مهته مبا هو أعلى منها ،تضمنتها
اهلمة العالية؛ فاندرج حكمها يف حكم اهلمة العالية ،وهذا موضع غريب عزيز
جدًّا .وما أدري قصده الشيخ أو ال؟
وأما أنفته من النزول على العمل :فكالم حيتاج إىل تقييد وتبيني .وهو أن
العايل اهلمة مطلبه فوق مطلب العمال والعباد ،وأعلى منه ،فهو يأنف أن
ينزل من مساء مطلبه العايل ،إىل جمرد العمل والعبادة ،دون السفر بالقلب إىل
بكل معىن واعتبار
اهلل؛ ليحصل له ويفوز به؛ فإنَّه طالب لربه تعاىل طلبًا ًّ
تاما ِّ

يف عمله ،وعبادته ومناجاته ،ونومه ويقظته ،وحركته وسكونه ،وعزلته وخلطته،
وسائر أحواله؛ فقد انصبغ قلبه بالتوجه إىل اهلل تعاىل أميا صبغة.
وهذا األمر إمنا يكون ألهل احملبة الصادقة؛ فهم ال يقنعون مبجرد رسوم
األعمال ،وال باالقتصار على الطلب حال العمل فقط.
وأما أنفته من الثقة باألملَّ :
فإن الثقة توجب الفتور والتواين ،وصاحب هذه
اهلمة :ليس من أهل ذلك ،كيف؟ وهو طائر ال سائر)(((.
 -3قال اهلروي( :الدرجة الثالثة :مهة تتصاعد عن األحوال واملعامالت.

وتزري باألعواض والدرجات .وتنحو عن النعوت حنو الذات)(((.
يقول ابن القيم( :أي :هذه اهلمة أعلى من أن يتعلق صاحبها باألحوال
((( ((مدارج السالكني)) البن القيم (.)7/3
((( ((املصدر السابق)) (.)8/3
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اليت هي آثار األعمال والواردات ،أو يتعلق باملعامالت ،وليس املراد تعطيلها.
بل القيام هبا مع عدم االلتفات إليها ،والتعلُّق هبا.
ووجه صعود هذه املهمة عن هذا :ما ذكره من قوله :تزري باألعواض
والدرجات ،وتنحو عن النعوت حنو الذات ،أي :صاحبها ال يقف عند عوض
فإن ذلك نزول من مهته ،ومطلبه أعلى من ذلك؛ َّ
وال درجة؛ َّ
فإن صاحب هذه
اهلمة قد قصر مهته على املطلب األعلى ،الذي ال شيء أعلى منه ،واألعواض
والدرجات دونه ،وهو يعلم أنَّه إذا حصل له فهناك كل عوض ودرجة عالية.
وأما حنوها حنو الذات ،فرييد بهَّ :
أن صاحبها ال يقتصر على شهود األفعال
واألمساء والصفات ،بل الذات اجلامعة ملتفرقات األمساء والصفات واألفعال.((().

صور علو اهلمة:

مظاهر وصور علو اهلمة كثرية جدًّا؛ فاألعمال اجلادة كلها حتتاج إىل علو
اهلمة ،وسنتحدث عن بعض مظاهر علو اهلمة وهي كالتايل:
 -1علو اهلمة يف طلب العلم:

من مظاهر علو اهلمة :االجتهاد يف طلب العلم؛ واجلد واملثابرة يف حتصيله
عز
وإن من أعظم ما يعني على علو اهلمة يف طلب العلم مطالعة ما أعده اهلل َّ
وجل لطالب العلم والعلماء.
َّ
احلث على علو اهلمة يف طلب العلمَّ :
(فإن اهلل سبحانه
قال الشوكاين يف ِّ

قد قرن العلماء يف كتابه بنفسه ومالئكته فقال :ﮋﭤﭥﭦﭧﭨﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﮊ [آل عمران.]18:
((( ((مدارج السالكني)) (.)8/3

اهلمة
علو َّ
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وقصر اخلشية له اليت هي سبب الفوز لديه عليهم فقال :ﮋﯞﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﮊ [فاطر.]28:

وأخرب عباده بأنه يرفع علماء أمته درجات فقال :ﮋﰈﰉﰊﰋ

ﰌﰍﰎﰏﰐﰑﮊ [اجملادلة ]11:وأخربنا رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم بأن العلماء ورثة األنبياء.

وناهيك هبذه املزية اجلليلة ،واملنقبة النبيلة ،فأكرم بنفس تطلب غاية املطالب
يف أشرف املكاسب ،وأحبب برجل أراد من الفضائل ما ال تدانيه فضيلة ،وال
تساميه منقبة ،وال تقاربه مكرمة)(((.
كذلك مطالعة أحوال السلف ،وعلو مهتهم يف التعلم والتعليم ،والقراءة
واإلقراء والتصنيف ،والرحلة يف طلب العلم ،والسهر يف املذاكرة ،والتعرض
لألخطار ،ومعاناة اجلوع واملرض يف سبيله ،والضن بالوقت أن يضيع يف غري
حتصيل فائدة ،أو الوقوف على نكتة علمية ،إىل غري ذلك من صور علو
مهتهم يف طلب العلم .
 -2علو اهلمة يف الدعوة إىل اهلل:

من مظاهر علو اهلمة :الدعوة إىل اهلل؛ فاملسلم يدعو إىل اهلل سبحانه
وتعاىل مبا علم .قال صلى اهلل عليه وسلم(( :بلغوا عين ولو آية))((( والداعية
إىل اهلل سبحانه وتعاىل مهه هداية الناس ،ودعوهتم إىل احلق ،فيقوم ببذل نفسه
يف سبيل الدعوة إىل اهلل ،قال ابن حزم( :ال تبذل نفسك إال فيما هو أعلى
حق ،ويف محاية احلرمي،
منها ،وليس ذلك إال يف ذات اهلل عز وجل يف دعاء إىل ٍّ
ويف دفع هوان مل يوجبه عليك خالقك تعاىل ،ويف نصر مظلوم ،وباذل نفسه
((( ((أدب الطلب ومنتهى األدب)) (ص .)128
((( رواه البخاري (.)3461
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يف عرض دنيا ،كبائع الياقوت باحلصى)((( .ولنا يف رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم ،وصحابته ،وسلف األمة ،القدوة احلسنة ،فقد بذلوا كل غال ونفيس
يف سبيل الدعوة إىل اهلل.
 -3علو اهلمة يف اجلهاد يف سبيل اهلل:

من مظاهر علو اهلمة االندفاع إىل اجلهاد يف سبيل اهلل؛ فعن أيب هريرة
رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم(( :من خري معاش
الناس هلم ،رجل ممسك عنان فرسه يف سبيل اهلل ،يطري على متنه ،كلما مسع
هيعة((( ،أو فزعة((( ،طار عليه يبتغى القتل واملوت مظانه  ((())...واملواقف
من حياة الصحابة والسلف كثرية يف بيان جهادهم يف سبيل اهلل ،وما بذلوه
من تضحيات من أجل هذا الدين.
 -4علو اهلمة يف العبادة:

من مظاهر علو اهلمة :اجلد واالجتهاد يف عبادة اهلل سبحانه وتعاىل،
واالستقامة على دينه و(لقد فقه سلفنا الصاحلون عن اهلل أمره ،وتدبروا
يف حقيقة الدنيا ،ومصريها إىل اآلخرة ،فاستوحشوا من فتنتها ،وجتافت
جنوهبم عن مضاجعها ،وتناءت قلوهبم من مطامعها ،وارتفعت مهتهم على
صوامني قوامني ،باكني واهلني ،ولقد حفلت ترامجهم
السفاسف ،فال تراهم إال َّ
بأخبار زاخرة ،تشري بعلو مهتهم يف التوبة واالستقامة ،وقوة عزميتهم يف العبادة
واإلخبات((( ...قال احلسن :من نافسك يف دينك فنافسه ،ومن نافسك يف
((( ((مداواة النفوس)) البن حزم (ص .)16
((( اهليعة :الصوت الذي تفزع منه وختافه من عدو(( .النهاية يف غريب احلديث واألثر)) البن
األثري (.)288/5
((( الفزع :هو الذعر ،واإلفزاع ،اإلخافة ،ويقال فزعه ،أي أخافه .انظر(( :خمتار الصحاح)) للرازي (.)239
((( رواه مسلم (.)1889
((( اإلخبات :هو اخلشوع(( .خمتار الصحاح)) للرازي (.)87

اهلمة
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دنياه فألقها يف حنره .وقال ُوهيب بن الورد :إن استطعت أن ال يسبقك إىل
اهلل أحد فافعل)(((.

أسباب دنو اهلمة:
 -1املعاصي:

إن املعاصي أحد أسباب احنطاط اهلمم ،إذ كيف ينطلق اإلنسان إىل
املعايل وهو مكبل بالشهوات ،مثقل بالذنوب ،منهك القوى باملعاصي ،يقول
ابن قيم اجلوزية( :فالذنب حيجب الواصل ،ويقطع السائر ،وينكس الطالب،
والقلب إمنا يسري إىل اهلل بقوته ،فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة
انقطاعا يبعد تداركه ،فاهلل
اليت ستسريه ،فإذا زالت بالكلية انقطع عن اهلل
ً
املستعان)(((.
 -2اخلوف واهلم واحلزن:

وهذه الثالثة من اآلفات اليت توهن اهلمة ،وتضعف العزمية ،وتدفع إىل
كثريا ما يستعيذ باهلل منها،
الفتور؛ وهلذا كان النيب صلى اهلل عليه وسلم ً
فيقول (( :اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن ،والعجز والكسل ،والبخل
واجلنب ،وضلع الدين وغلبة الرجال(((.((()).
كل اثنني منها قرينان ،فاهلم واحلزن قرينان ومها
(فاستعاذ من مثانية أشياءُّ ،
من آالم الروح ومعذباهتا ،والفرق بينهما أن اهلم توقع الشر يف املستقبل ،واحلزن
التأمل على حصول املكروه يف املاضي أو فوات احملبوب ،وكالمها تأمل وعذاب
((( ((علو اهلمة)) حملمد إمساعيل املقدم (ص .)209
((( ((اجلواب الكايف)) (.)73
((( رواه البخاري (.)2893
((( انظر(( :الرائد ..دروس يف الرتبية والدعوة)) ملازن الفريح (.)272/4
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يرد على الروح فإن تعلق باملاضي مسي حزنًا ،وإن تعلق باملستقبل مسي مهًّا)(((.
 -3الغفلة:

الغفلة من أسباب ضعف اهلمة ،فكيف يرتقي اإلنسان معايل األمور ،وهو
يف غفلة عن مصاحله وأسباب سعادته ،والغفلة واجلهل قرينان ،فـ(شجرة الغفلة
تُ ْس َقى مباء اجلهل الذي هو عدو الفضائل كلِّها.

هــل علمتــم أمــة يف جهلهــا
ظهــرت يف اجملــد حســناءَ الــرداء؟
قال عمر رضي اهلل عنه :الراحة للرجال غفلة.
وقال شعبة بن احلجاج :ال تقعدوا فرا ًغا َّ
فإن املوت يطلبكم.

وسئل ابن اجلوزي :أجيوز أن أفسح لنفسي يف ُمباح املالهي؟ فقال :عند
نفسك من الغفلة ما يكفيها)(((.
 -4إهدار الوقت:

فالوقت هو رأس مال اإلنسان ،فإذا أهدره فهو يف احلقيقة يضيع عمره،
فيبوء باخلسران ،وما أفدحها من خسارة ،فينبغي جتنب (إهدار الوقت الثمني
يف الزيارات والسمر وفضول املباحات :قال  -صلى اهلل عليه وسلم(( :نعمتان
مغبون فيهما كثري من الناس :الصحة والفراغ)).
والوقــت أنفــس مــا عُنيــت حبفظــه
ـهل مــا عليــك يضيــع
وأراه أسـ َ
(ويقول الفضيل بن عياض :أعرف من يـَعُ ُّد كالمه من اجلمعة إىل اجلمعة.
ودخلوا على رجل من السلف ،فقالوا :لعلنا شغلناك؟ ،قال :أصدقكم،

((( ((بدائع الفوائد)) البن القيم (.)207/2
((( ((علو اهلمة)) حملمد إمساعيل املقدم (.)337
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كت القراءة ألجلكم.
كنت أقرأ فرت ُ

ِ
ناخ
الس ِر ِّ
ي َّ
وجاء عاب ٌد إىل َّ
رت ُم َ
الس َقطي ،فرأى عنده مجاعة ،فقال :ص َ
البطالني! مث مضى ومل جيلس.
وقعد مجاعة عند معروف الكرخي ،فأطالوا ،فقال :إن َملَك الشمس ال
يفرت عن سوقها ،فمىت تريدون القيام؟)(((.
 -5الوهن:

(وهو كما فسره رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم(( :-حب الدنيا ،وكراهية
املوت))(((.
كل خطيئة كما يف احلكمة املشهورة ،وهو أصل
َّأما حب الدنيا :فرأس ِّ
التثاقل إىل األرض ،وسبب االستئسار للشهوات ،واالنغماس يف الرتف،
والتنافس على دار الغرور اليت:
تفــاىن

الرجــال

علــى

حبِّهــا

ومــا

حيصلــون

علــى

طائــل

(يقول -أي ابن اجلوزي -واعلم َّ
أن زمان االبتالء ضيف قِراهُ الصرب ،كما
قال أمحد بن حنبل :إمنا هو طعام دون طعام ،ولباس دون لباس ،وإهنا أيام
صدرا بضيق
قالئل ،فال تنظر إىل لذة املرتفني ،وتـَلَ َّم ْح عواقبهم ،وال تضق ً
املعاش ،وعلل الناقة باحل ْدو ِ
تس ْر:
ِ
ِ
نحا
ضـ َّـن اجلَ ْفـ ُـن ْأم َسَحــا
الليل َ
ـوم َ
وماطـ ِـل النـ َ
النجم أم َج َ
مال ُ
طاو ْل هبا َ

((( ((علو اهلمة)) حملمد إمساعيل املقدم (.)335
((( رواه أبو داود ( ،)4297وابن عساكر يف ((تاريخ دمشق)) ( .)329/23من حديث ثوبان
رضي اهلل عنه .حسن إسناده ابن باز يف ((جمموع فتاوى ابن باز)) ( ،)106/5وصححه
األلباين يف ((صحيح سنن أيب داود)) (.)4297
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ِ
ِ ِ
ضحى
ضوء
الصباح وع ْدها بالرو ِاح َ

ت فـََعلِّْلهــا اجملَـ َّـرَة ِمــن
فــإن تَ َشـ َّـك ْ
 ...وأما كراهية املوت فثمرة حب الدنيا واحلرص على متاعها مع ختريب
اآلخرة ،فيكره أن ينتقل من العمران إىل اخلراب ،قال الطغرائي مبينا أثر حب
السالمة يف االحنطاط باهلمة:
ـب الســامة يثــي عــزم صاحبــه
حـ ُّ

عــن املعــايل ويغري املرء بالكســل)

(((

 -6التسويف والتمين:

(ومها صفة بليد احلس ،عدمي املباالة ،الذي كلما مهت نفسه خبري ،إما
يعيقها بـ (سوف) حىت يفجأه املوت ،فيقول :ﮋﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﮊ [املنافقون ،]10 :وإما يركب هبا حبر التمين ،وهو حبر ال ساحل له،
يُدمن ركوبه مفاليس العامل ،كما قيل:
ـت الليـ َـل مغتبطًــا
إذا متنيــت بـ ُّ

 -7جمالسة البطالني واملثبطني:

أس أم ـوال املفاليــس)
إن املــى ر ُ

(((

(جمالس البطالني والقاعدين توهن العزائم وتضعف اهلمم مبا يعلق يف القلب
من أقواهلم من الشبه ،وما حيصل مبجالستهم من ضياع للوقت ،وإشغال بتوافه
األمور ..وكلما أردت العمل ثبطك((( وقال :أمامك ليل طويل فارقد.((().
إياك إياك وجمالسة البطالني (فإن طبعك يسرق منهم ،وأنت ال تدري،
((( ((علو اهلمة)) حملمد إمساعيل املقدم (ص  )332بتصرف.
((( ((املصدر السابق)) (.)338
((( من التثبيط :وهو التعويق والشغل عن املراد(( .النهاية يف غريب احلديث واألثر)) البن األثري
(.)207/1
((( ((الرائد ..دروس يف الرتبية والدعوة)) ملازن الفريح (.)274/4

اهلمة
علو َّ
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وليس إعداء اجلليس جليسة مبقاله وفعاله فقط ،بل بالنظر إليه ،والنظر يف
الصور يورث يف النفوس أخالقًا مناسبة خللق املنظور إليه ،فإن َمن دامت رؤيته
سر ،أو للمحزون حزن ...ومن املشاهد أن املاء واهلواء يفسدان
للمسرور َّ
مبجاورة اجليفة فما الظن بالنفوس البشرية اليت موضعها لقبول صور األشياء
خريها وشرها؟)(((.
 -8املناهج الرتبوية والتعليمية اهلدامة:

هذه املناهج (اليت تثبط اهلمم وختنق املواهب ،وتكبت الطاقات وخترب
العقول ،وتنشئ اخلنوع وتزرع يف األجيال ازدراء النفس ،وتعمق فيه احتقار
الذات والشعور بالدونية)(((.
 -9توالي الضربات وازدياد اضطهاد العاملني لإلسالم:

وينتج عنه الشعور باإلحباط يف نفوس الذين ال يفقهون حقيقة البالء،
وسنن اهلل عز وجل يف خلقه ،كما ينتج عنه استطالة الطريق فيضعف السري
إىل اهلل عز وجل .وقد كان صلى اهلل عليه وسلم يعزي أصحابه املضطهدين
يف مكة بتبشريهم بأن املستقبل لإلسالم ،وبأن العاقبة للمتقني(((.
فال ينبغي أن يستويل اليأس والتشاؤم على الدعاة ،فعندما يرى بعضهم
(تفوق األعداء ،وتفرق األصدقاء ،والتضييق على الدعاة ،وتشريدهم ،والزج
هبم يف السجون ،وحنوها من االبتالءات ،ييأسوا ويتشاءموا ويدب الوهن إىل
قلوهبم؛ فتضعف مهمهم ،ويقعدوا عن العمل ،ويفقدوا األمل ..على الرغم من
((( ((فيض القدير)) للمناوي (.)506/5
((( ((علو اهلمة)) حملمد إمساعيل املقدم (.)341
((( ((املصدر السابق)) (.)343
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انتصارات الدعوة والبشائر اليت تبدو يف األفق؛ ولكن يأىب بعضهم إال النظرة
املتشائمة)(((.

أسباب علو اهلمة(((:
إن علو اهلمة حيتاج إىل جهد وجماهدة وصرب ومصابرة ،وتلمس األسباب اليت
توصل إليه ،وسلوك الطرق اليت تؤدي إليه ،وفيما يلي بعض أسباب علو اهلمة:
 -1العلم:

العلم أحد أسباب علو اهلمة ،فهو يرشد من طلبه إىل مصاحله ،ويدفعه إىل
العمل ،ويعرفه بآفات الطريق وخماطره ،ويورث صاحبه فقها باألولويات ويعرفه
مبراتب األعمال .وكلما ازداد اإلنسان من العلم النافع علت مهته ،وازداد
عمله؛ ومناذج العلماء الصادقني الذين علت مهمهم أكرب برهان على ذلك.
 -2الدعاء:

وهو سالح املؤمن الذي يلجأ إليه إذا فرتت اهلمة وضعفت العزمية ،فعلى
املسلم أال يغفل هذا الباب فهو من أعظم األسباب لتحصيل اهلمة العالية،
والعاجز من عجز عن الدعاء.
 -3تذكر اليوم اآلخر:

فال شك أن تذكر املوت ،وفتنة القرب ،وأهوال القيامة ،يبعث يف القلب
اهلمة ويوقظه من غفلته ،وتبعثه من رقدته؛ وتدبر قوله عز وجل ﮋﭒ
((( ((الرائد ..دروس يف الرتبية والدعوة)) ملازن الفريح (.)274/4
((( انظر(( :اهلمة العالية)) حملمد إبراهيم احلمد (ص (( ،)101الرائد ..دروس يف الرتبية والدعوة))
((( ،)265/4علو اهلمة)) حملمد إمساعيل املقدم (.)344

اهلمة
علو َّ
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ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﮊ

[آل عمران ،]133 :وكان صلى اهلل عليه وسلم يذكر أصحابه باجلنة والنار،
فاحلث على العمل وبعث اهلمم يكون بالتذكري باليوم اآلخر واجلنة والنار.
 -4طبيعة اإلنسان:

من الناس من جبل على علو اهلمة ،فال يرضى بالدون ،وال يقنع بالقليل،
وال يلتفت إىل الصغائر.
علوا ،كالشعلة يف النار يصوهبا
وهلذا قيل :ذو اهلمة إن حط فنفسه تأىب إال ًّ
تفاعا(((.
صاحبها وتأىب إال ار ً
قال عمر بن عبد العزيزَّ :
نفسا تواقة؛ مل تزل تتوق إىل اإلمارة ،فلما
إن يل ً
نلتها تاقت إىل اخلالفة ،فلما نلتها تاقت إىل اجلنة(((!
 -5أثر الوالدين ،ودورهما يف الرتبية الصحيحة:

فأثر الوالدين يف الرتبية عظيم ،ودورمها يف إعالء مهم األوالد خطري وجسيم؛
فإذا كان الوالدان قدوة يف اخلري ،وحرصا على تربية األوالد ،واجتهدا يف تنشئتهم
على كرمي اخلالل ومحيد اخلصال ،مع جتنيبهم ما ينايف ذلك من مساوئ األخالق
عظيما يف نفوس األوالد؛ ألن األوالد
أثرا ً
ومرذول األعمال – فإن لذلك ً
سيشبون – بإذن اهلل – متعشقني للبطولة ،حمبني ملعايل األمور ،متصفني مبكارم
األخالق ،مبغضني لسفساف األمور ،نافرين عن مساوئ األخالق.
((( ((عيون األخبار)) البن قتيبة الدينوري (.)233/1
((( ((املصدر السابق)).
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 -6النشأة يف جمتمع مليء بالقمم:

فمن بواعث اهلمة ،أن ينشأ الصغري يف جمتمع تكثر فيه النماذج املشرقة من
األبطال اجملاهدين ،والعلماء العاملني؛ واليت متثل القدوة ،فهذا مما حيرك مهته؛
كي يقتدي هبم ،ويسري على طريقهم ،ومن مل يتهيأ له ذلك فليتحول عن
البيئة املثبطة ،الداعية إىل الكسل واخلمول وإيثار الدون.
 -7وجود املربني األفذاذ ،واملعلمني القدوات:

الذين يستحضرون عظم املسؤولية ،ويستشعرون ضخامة األمانة ،والذين
يتسمون ببعد النظرة ،وعلو اهلمة ،وسعة األفق وحسن اخللق ،والذين يتحلون
اعة ،وكرم النفس والسماحة.
َّج َ
باحللم والعلم ،والصرب والش َ
 -8مصاحبة أصحاب اهلمم ومطالعة سريهم:

فال شك َّ
أن الصحبة هلا تأثري كبري ،لذا من أراد حتصيل اهلمة العالية
فليصحب أصحاب اهلمم العالية ،فإنه يستفيد من أفعاهلم قبل أقواهلم ،ومن
مل يوفق لصحبة هؤالء فليكثر من مطالعة سريهم ،وقراءة أخبارهم فإن ذلك
مما يبعث اهلمة ،ويدعو إىل علوها.
يقول ابن اجلوزي( :فسبيل طالب الكمال يف طلب العلم االطالع على
الكتب ،اليت قد ختلفت من املصنفات ،فليكثر من املطالعة؛ فإنه يرى من
علوم القوم ،وعلو مهمهم ما يشحذ خاطره ،وحيرك عزميته للجد ،وما خيلو
كتاب من فائدة...
فاهلل اهلل وعليكم مبالحظة سري السلف ،ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم،
فاالستكثار من مطالعة كتبهم رؤية هلم)((( .إىل أن قال( :فاستفدت بالنظر
((( ((صيد اخلاطر)) (.)453

اهلمة
علو َّ
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فيها من مالحظة سري القوم ،وقدر مهمهم ،وحفظهم وعباداهتم ،وغرائب
علومهم :ما ال يعرفه من مل يطالع ،فصرت أستزري ما الناس فيه ،وأحتقر مهم
الطالب)(((.
 -9استشعار املسؤولية:

وذلك بأن يستشعر اإلنسان مسؤوليته ،ويعمل ما يف وسعه ومقدوره،
وحيذر كل احلذر من التهرب من املسؤولية ،واإللقاء بالالئمة والتبعة على غريه؛
مجيعا
ذلك أن املسؤولية يف اإلسالم عامة ،تشمل كل فرد من املسلمني؛ فهم ً
داخلون يف عموم قوله صلى اهلل عليه وسلم(( :كلكم راع وكلم مسؤول عن
رعيته))(((.
فاملسؤولية مشرتكة ،كل امرئ حبسبه ،هذا بتعليمه وكالمه ،وهذا بوعظه
وإرشاده ،وهذا بقوته وماله ،وهذا جباهه وتوجيهه إىل السبيل النافع وهكذا.

مناذج يف علو اهلمة:
• •مناذج من علو همة النيب صلى اهلل عليه وسلم:

(الرسول صلى اهلل عليه وسلم هو األسوة احلسنة ،والقدوة الرائعة ،يف علو
اعة واإلقدام ،وقد ثبت أنه صلى اهلل عليه وسلم كان إذا محي
َّج َ
اهلمة والش َ
(((
إقداما ،وأعالهم
الوطيس يف احلرب  ،كان أكثر الناس شجاعة ،وأعظمهم ً
سبعا وعشرين غزاة،
مهة ،وقد قاد صلوات اهلل عليه بنفسه خالل عشر سنني ً
وكان يتمىن أن يقوم بنفسه كل البعوث اليت بعثها والسرايا اليت سريها ،ولكن
((( ((صيد اخلاطر)) البن اجلوزي (.)453
((( رواه البخاري ( ،)893ومسلم (.)1829
((( ِ
اض ِطرام ا َحل ْرب(( .النهاية يف غريب احلديث
يس :التَّ ـنُّور وهو كناية عن ِشدَّة األم ِر و ْ
َ
الوط ُ
واألثر)) البن األثري (.)447/1
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أقعده عن ذلك أنه كان ال جيد ما يزود به مجيع أصحابه للخروج معه يف كل
بعث ،وكان أكثرهم ال تطيب نفسه أن يقعد ورسول اهلل قد خرج إىل اجلهاد.
 روى البخاري ومسلم عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليهرجال من املسلمني ال تطيب أنفسهم
وسلم(( :والذي نفسي بيده ،لوال أن ً
أن يتخلفوا عين ،وال أجد ما أمحلهم عليه ،ما ختلفت عن سرية تغزو يف سبيل
اهلل ،والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل يف سبيل اهلل مث أحيا ،مث أقتل مث أحيا،
مث أقتل مث أحيا ،مث أقتل))((( .فأية مهة عالية أعلى من هذه اهلمة النبوية)(((.
 وكان صلى اهلل عليه وسلم القدوة يف اهلمة العالية يف العبادة .فعن عائشةرضي اهلل عنها قالتَّ :
أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يقوم من الليل حىت
تتفطر قدماه ،فقلت له :مل تصنع هذا يا رسول اهلل ،وقد غفر اهلل لك ما تقدم
شكورا))(((.
عبدا
من ذنبك وما تأخر؟ قال(( :أفال أكون ً
ً

 وعن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قال :صليت مع النيب صلى اهللعليه وسلم ليلة فأطال القيام ،حىت مهمت بأمر سوء ،قيل وما مهمت به؟ قال:
مهمت أن أجلس وأدعه(((.

• •مناذج للصحابة يف علو اهلمة:

الصحابة رضي اهلل عنهم قد ضربوا لنا أروع األمثلة يف اهلمة العالية ،سواء
كان يف اجلهاد يف سبيل اهلل ،والتضحية يف سبيل هذا الدين ،أو يف طلب
((( رواه البخاري (.)2797
((( ((األخالق اإلسالمية)) لعبد الرمحن امليداين (.)480/2
((( رواه البخاري ( )4837ومسلم ( )2819واللفظ للبخاري.
((( رواه مسلم (.)773

اهلمة
علو َّ
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بعضا من النماذج
العلم ،وغري ذلك ،وكذا سار التابعون على منواهلم ،وإليك ً
اليت تدل على علو مهتهم.
علو اهلمة يف طلب العلم:
 -1عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه:

 عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قال :كنت أرعى غنما لعقبة بنأيب معيط ،فمر يب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأبو بكر ،فقال(( :يا
غالم ،هل من لنب؟ قال :قلت :نعم ،ولكين مؤمتن ،قال :فهل من شاة مل ينز
عليها الفحل؟ فأتيته بشاة ،فمسح ضرعها ،فنزل لنب ،فحلبه يف إناء ،فشرب،
وسقى أبا بكر ،مث قال للضرع :اقلص فقلص ،قال :مث أتيته بعد هذا ،فقلت:
يا رسول اهلل ،علمين من هذا القول ،قال :فمسح رأسي ،وقال :يرمحك اهلل،
فإنك غليم معلم))(((.
أيضا قال( :واهلل لقد أخذت من يف رسول اهلل صلى اهلل عليه
 وعنه ًبضعا وسبعني سورة ،واهلل لقد علم أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم
وسلم ً
أين من أعلمهم بكتاب اهلل ،وما أنا خبريهم)((( ،قال شقيق :فجلست يف
احللق أمسع ما يقولون ،فما مسعت ر ًّادا يقول غري ذلك.
 -2أبو هريرة رضي اهلل عنه:

 عن أيب هريرة رضي اهلل عنه ،قال :يقولون :إن أبا هريرة يكثر احلديث،((( رواه أمحد ( ،)3598( )379/1وابن حبان ( ،)7061( )536/15والطرباين يف ((الكبري))
(.)79/9
((( رواه البخاري (.)5000
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واهلل املوعد ،ويقولون :ما للمهاجرين واألنصار ال حيدثون مثل أحاديثه؟ َّ
وإن
إخويت من املهاجرين كان يشغلهم الصفق باألسواق ،وإن إخويت من األنصار
كان يشغلهم عمل أمواهلم ،وكنت امرأ مسكينًا ،ألزم رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم على ملء بطين ،فأحضر حني يغيبون ،وأعي حني ينسون ،وقال النيب
يوما(( :لن يبسط أحد منكم ثوبه حىت أقضي مقاليت
صلى اهلل عليه وسلم ً
أبدا .فبسطت منرة ليس
هذه ،مث جيمعه إىل صدره فينسى من مقاليت شيئًا ً
علي ثوب غريها ،حىت قضى النيب صلى اهلل عليه وسلم مقالته ،مث مجعتها إىل
صدري ،فوالذي بعثه باحلق ،ما نسيت من مقالته تلك إىل يومي هذا ،واهلل
أبدا :ﮋﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
لوال آيتان يف كتاب اهلل ،ما حدَّثتكم شيئًا ً
ﮦﮧﮊ [البقرة ]159 :إىل قوله ﮋﯢﮊ [البقرة.((())]160 :

أيضا قال :إنه مل يكن يشغلين عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 وعنه ًغرس الودي((( ،وال صفق باألسواق إين إمنا كنت أطلب من رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم كلمة يعلمنيها ،وأكلة يطعمنيها ،فقال له ابن عمر :أنت يا أبا هريرة
كنت ألزمنا لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وأعلمنا حبديثه(((.
 -3جابر بن عبد اهلل األنصاري رضي اهلل عنه:

 عن عبد اهلل بن حممد بن عقيل ،أنه مسع جابر بن عبد اهلل ،يقول :بلغينبعريا ،مث
حديث عن رجل مسعه من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فاشرتيت ً
شهرا ،حىت قدمت عليه الشام فإذا عبد اهلل
شددت عليه رحلي ،فسرت إليه ً
ابن أنيس ،فقلت للبواب :قل له :جابر على الباب ،فقال ابن عبد اهلل؟ قلت:
((( رواه البخاري (.)2350
((( الودي :هو صغار النخل واحدهتا ودية(( .غريب احلديث)) أليب عبيد (.)202/4
الصفق :الضرب باليد عند البيع(( .الفائق يف غريب احلديث)) للزخمشري (.)51/4
((( رواه البخاري ( ،)118ومسلم (،)2492وأمحد ( )4453( )2/2واللفظ له.
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نعم ،فخرج يطأ ثوبه فاعتنقين ،واعتنقته ،فقلت :حديثًا بلغين عنك أنك
مسعته من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف القصاص ،فخشيت أن متوت،
أو أموت قبل أن أمسعه ،قال :مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول:
غرل ُب ًما .قال :قلنا :وما
((حيشر الناس يوم القيامة  -أو قال :العباد  -عراة ً
هبما؟ قال :ليس معهم شيء ،مث يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه
من قرب :أنا امللك ،أنا الديان ،وال ينبغي ألحد من أهل النار ،أن يدخل
حق ،حىت أقصه منه ،وال ينبغي ألحد من
النار ،وله عند أحد من أهل اجلنة ٌّ
أهل اجلنة أن يدخل اجلنة ،وألحد من أهل النار عنده حق ،حىت أقصه منه،
غرل هبما؟ قال:
حىت اللطمة قال :قلنا :كيف وإنا إمنا نأيت اهلل َّ
وجل عراة ً
عز َّ
باحلسنات والسيئات))(((.
 -4عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما:

 عن ابن عباس رضي اهلل عنه قال( :ملا قبض رسول اهلل صلى اهلل عليهوسلم قلت لرجل من األنصار :هلم فلنسأل أصحاب رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم فإهنم اليوم كثري ،فقال :واعجبًا لك يا ابن عباس! أترى الناس
يفتقرون إليك ويف الناس من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من
فيهم؟ قال :فرتكت ذاك وأقبلت أسأل أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم ،وإن كان يبلغين احلديث عن الرجل فآيت بابه وهو قائل فأتوسد ردائي
على بابه يسفي الريح علي من الرتاب ،فيخرج فرياين فيقول :يا ابن عم رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما جاء بك؟ هال أرسلت إيل فآتيك؟ فأقول :ال ،أنا
أحق أن آتيك ،قال :فأسأله عن احلديث ،فعاش هذا الرجل األنصاري حىت
ُّ
((( رواه أمحد ( ،)16085( )495/3واحلاكم ( ،)475/2والطرباين يف ((املعجم األوسط))
( .)265/8وحسن إسناده املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( ،)218/4واهليثمي
يف ((اجملمع)) ( ،)354/10وحسنه لغريه األلباين يف ((صحيح الرتغيب)) (.)3608
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رآين وقد اجتمع الناس حويل يسألوين ،فيقول :هذا الفىت كان أعقل مين)(((.
علو اهلمة يف اجلهاد:
 -1أنس بن النضر رضي اهلل عنه:

 عن أنس رضي اهلل عنه قال(( :غاب عمي أنس بن النضر عن قتالبدر ،فقال :يا رسول اهلل ،غبت عن أول قتال قاتلت املشركني؛ لئن اهلل
ين اهلل ما أصنع ،فلما كان يوم أحد وانكشف
أشهدين قتال املشركني لري َّ
املسلمون قال :اللهم إين أعتذر إليك مما صنع هؤالء ،يعين أصحابه  -وأبرأ
إليك مما صنع هؤالء .يعين املشركني ،مث تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال:
ورب النضر ،إين أجد رحيها من دون أحد .قال سعد:
يا سعد بن معاذ ،اجلنة ِّ
(((
بضعا ومثانني
فما استطعت يا رسول اهلل ما صنع  ،قال أنس :فوجدنا به ً
ضربة بالسيف ،أو طعنة برمح ،أو رمية بسهم ،ووجدناه قد قتل وقد مثَّل به
نظن َّ
أن هذه
املشركون ،فما عرفه أحد إال أخته ببنانه ،قال أنس :كنا نرى أو ُّ
اآلية نزلت فيه ويف أشباهه ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗ ﭘﭙ ﮊ
[األحزاب ]23 :إىل آخر اآلية(((.
((( رواه احلاكم ( ،)188/1وابن سعد يف ((الطبقات الكربى)) ( .)367/2قال احلاكم :صحيح
على شرط البخاري .ووافقه الذهيب .وقال البوصريي يف ((إحتاف اخلرية)) ( :)212/1إسناده
رجاله ثقات.
((( قال ابن حجر( :قال ابن بطال :يريد ما استطعت أن أصف ما صنع أنس من كثرة ما أغىن
وأبلى يف املشركني .قلت :وقع عند يزيد بن هارون عن محيد ،فقلت :أنا معك فلم أستطع
أن أصنع ما صنع ،وظاهره أنه نفى استطاعة إقدامه الذي صدر منه حىت وقع له ما وقع
من الصرب على تلك األهوال ،حبيث وجد يف جسده ما يزيد على الثمانني من طعنة وضربة
ورمية ،فاعرتف سعد بأنه مل يستطع أن يقدم إقدامه ،وال يصنع صنيعه ،وهذا أوىل مما تأوله ابن
بطال) ((فتح الباري)) (.)23/6
((( رواه البخاري (.)2805

اهلمة
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 -2سعد بن خيثمة رضي اهلل عنهما:

 عن سليمان بن بالل رضي اهلل عنه َّأن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
مجيعا اخلروج معه ،فذكر ذلك
ملا خرج إىل بدر أراد سعد بن خيثمة وأبوه ً
للنيب صلى اهلل عليه وسلم ،فأمر أن خيرج أحدمها ،فاستهما ،فقال خيثمة
ابن احلارث البنه سعد رضي اهلل عنهما :إنه البد ألحدنا من أن يقيم ،فأقم
مع نسائك ،فقال سعد :لو كان غري اجلنة آلثرتك به ،إين أرجو الشهادة يف
وجهي هذا ،فاستهما ،فخرج سهم سعد ،فخرج مع رسول اهلل صلى اهلل عليه
ود  ...احلديث(((.
وسلم إىل بدر ،فقتله عمرو بن عبد ٍّ
 -3عمري بن أبي وقاص رضي اهلل عنه:

 عن سعد رضي اهلل عنه قال :رأيت أخي عمري بن أيب وقاص قبل أنيعرضنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوم بدر يتوارى ،فقلت :ما لك يا
أخي؟ ،قال :إين أخاف أن يراين رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيستصغرين
لعل اهلل أن يرزقين الشهادة .قال :فعرض على رسول
فريدين ،وأنا ُّ
أحب اخلروج َّ
فرده ،فبكى فأجازه ،فكان سعد رضي اهلل عنه يقول:
اهلل صلى اهلل عليه وسلم َّ
فكنت أعقد محائل سيفه من صغره ،فقتل وهو ابن ست عشرة سنة(((.
• •مناذج للسلف يف علو اهلمة:
علو اهلمة يف طلب العلم:
سفيان الثوري:

 عن أيب شهاب احلناط قال :بعثت أخت سفيان الثوري معي جبراب إىل((( رواه احلاكم (.)209/3
((( رواه ابن سعد يف ((الطبقات الكربى)) ( ،)149/3وذكره احلافظ يف ((اإلصابة)) (.)603/4
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وخ ْش ِكنانْج((( ،فقدمت مكة فسألت عنه فقيل
سفيان وهو مبكة فيه كعك ُ
يل :إنَّه رمبا قعد دبر الكعبة مما يلي باب احلناطني ،قال :فأتيته هناك ،وكان يل
صدي ًقا ،فوجدته مستلقيًا ،فسلَّمت عليه فلم يسائلين تلك املسائلة ،ومل يسلِّم
علي كما كنت أعرف منه ،فقلت له :إن أختك بعثت إليك معي جبراب فيه
جالسا.
كعك وخشكنانج ،قال :فعجل به علي ،واستوى ً

ترد
فقلت :يا أبا عبد اهلل ،أتيتك وأنا صديقك .فسلَّمت عليك ،فلم َّ
علي ذاك الرد ،فلما أخربتك أين أتيتك جبراب كعك ال يساوي شيئًا جلست
َّ
وكلمتين ،فقال :يا أبا شهاب ،ال تلمين؛ َّ
فإن هذه يل ثالثة أيام مل أذق فيها
ذواقًا .فعذرته(((.

شديدا ،مكث ثالثة
جوعا ً
وعن سفيان بن عيينة ،قال :جاع سفيان الثوري ً
فمر بدار فيها عرس ،فدعته نفسه إىل أن يدخل فعصمه
أيام ال يأكل شيئًاَّ ،
اهلل ،ومضى إىل منزل ابنته ،فأتته بقرص فأكله ،وشرب ماءً فتجشى((( مث قال:
ســيكفيك عمــا أغلــق البــاب دونــه

وضــن بــه األق ـوام ملــح وجــردق

وتشــرب مــن مــاء ف ـرات وتغتــدي

تعــارض أصحــاب الثريــد امللبــق

جتشــى إذا مــا هــم جتش ـوا كأمنــا

ظللــت بأن ـواع اخلبيــص

(((
(((

(((

تفتــق

((( َخ ْش َكنانِج :نوع من اخلبز يعمل بالزبد والسكر واللوز والفستق وهو على شكل اهلالل.
((تكملة املعاجم العربية)) لرينهارت بيرت آن ُدوِزي (.)102 /4
((( ((الطبقات الكربى)) البن سعد (.)350/6
((( التجشؤ :تنفس املعدة عند االمتالء(( .لسان العرب)) البن منظور (.)48 /1
((( اجلردقة :الرغيف ،فارسية معربة(( .املصدر السابق)) (.)35/10
بالدسم(( .املصدر السابق)) (.)326/10
((( الثريد امللبق :الشديد التثريد امللَ ُ َّ
ي َ
((( اخلبيص :املعمول من التمر والسمن ،حلواء معروف خيبص بعضه يف بعض(( .تاج العروس))
للزبيدي (.)542/17

اهلمة
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القاضي شريك بن عبد اهلل النخعي:

(مر شريك القاضي باملستنري بن عمرو النخعي،
 -عن يزيد بن حيىي قالَّ :

فجلس إليه فقال :يا أبا عبد اهلل ،من َّأدبك؟ قالَّ :أدبتين نفسي واهلل ،ولدت
عم لنا حىت طرحين عند بين عم يل
ببخارى من أرض خراسان ،فحملين ابن ٍّ
بنهر صرصر ،فكنت أجلس إِىل معلم هلم تعلَّق بقليب يعلِّم القرآن؛ فجئت إِىل
علي ها هنا أجره علي بالكوفة
شيخهم فقلت :يا عماه ،الذي كنت جتري َّ

أعرف هبا السنة واجلماعة وقومي ،ففعل؛ قال :فكنت بالكوفة أضرب اللنب
وطروسا ،فأكتب فيها العلم واحلديث ،مث طلب الفقه
وأبيعه؛ فأشرتي دفاتر
ً

فقلت :ما نرى؟ فقال املستنري بن عمرو لولده :قد مسعتم قول ابن عمكم
كل رجل نفسه ،مث من
وقد أكثرت عليكم ،فال أراكم تفلحون فيهِّ ،
فليؤدب ُّ

أحسن فلها ،ومن أساء فعليها)(((.
 وعن عمر بن اهلياج بن سعيد :قال( :كنت من صحابة شريك ،فأتيتهباكرا ،فخرج إيل يف فرو ليس حتته قميص ،عليه كساء.
ً
يوما وهو يف منزله ً
فقلت له :قد أضحت عن جملس احلكم ،فقال :غسلت ثيايب أمس فلم جتف،
فأنا أنتظر جفوفها ،اجلس .فجلست فجعلنا نتذاكر باب العبد يتزوج بغري
إذن مواليه ،فقال :ما عندك فيه؟ ما تقول فيه؟.((()...
• •مناذج للعلماء املتقدمني يف علو اهلمة:
أبو الفرج ابن اجلوزي:

يصف ابن اجلوزي علو مهته يف طلب العلم وهو خياطب ابنه فيقول:
((( ((أخبار القضاة)) لوكيع (.)150/3
((( ((تاريخ بغداد)) للخطيب البغدادي (.)288/9
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ك هلا؟ فإنه
(وانظر يا بين إىل نفسك عند احلدودَّ ،
فتلمح كيف ِحفظُ َ
أمهل تُِرك ...فإين أذكر نفسي ويل مهةٌ عالية ،وأنا يف
من راعى ُروعي ،ومن َ
افرا
قت ً
ين الصبيان الكبار قد ُرِز ُ
املكتب ويل حنو من ست سنني ،وأنا قر ُ
عقل و ً
يد على ِ
صيب قط،
يف الصغر يز ُ
مع ٍّ
عقل الشيوخ ،فما أذكر أين ُ
لعبت يف طر ٍيق َ
ِ
أحضر
حنوها
جارحا ،حىت إين ُ
وال ضح ُ
كت ضح ًكا ً
كنت ويل ُ
سبع سنني أو ُ
ُ
ٍ
مشعبذ ،بل أطلب احملدث ،فيتحدث بالسند
رحبةَ اجلامع ،وال أختريُ حلقةَ
مجيع ما أمسع ،وأرجع إىل البيت فأكتبه.
الطويل ،فأحف ُ
ظ َ
ولقد ُوفِّ َق يل شيخنا أبو الفضل ابن ناصر رمحه اهلل ،فكان حيملين إىل
األشياخ ،وأمسعين (املسند) وغريه من الكتب الكبار ،وأنا ال أعلم ما يُراد مين،
وضبط يل مسموعايت إىل أن بلغت ،فناولين ثبتها ،والزمته إىل أن تويف رمحه

كت به معرفة احلديث والنقل.
اهلل ،فأدر ُ
ولقد كان الصبيان ينزلون دجلة ،ويتفرجون على اجلسر ،وأنا يف زمن الصغر
فأتشاغل بالعلم)(((.
الرقة
آخذ جزءًا ،وأقعد ُحجزًة من الناس إىل جانب َّ
ُ
بفن واحد من العلم ،بل كنت أمسع الفقه والوعظ
مث قال( :ومل أقنع ٍّ
أحدا ممن قد انزوى أو يعظ،
واحلديث وأتبع الزهاد .مث قرأت اللغة ومل أترك ً

وال غريبًا يقدم إال وأحضره وأختري الفضائل ...ولقد كنت أدور على املشايخ

الع ْد ِو لئال أُسبَق ،وكنت أصبح وليس يل
لسماع احلديث ،فينقطع ن َفسي من َ
ما آكل ،وأمسي وليس يل شيء ،وما أذلَّين اهلل ملخلوق ،ولكنَّه ساق رزقي
((( ((لفتة الكبد يف نصيحة الولد)) البن اجلوزي (ص.)10

اهلمة
علو َّ
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شرحت أحوايل لطال الشرح)(((.
لصيانة ِعرضي ،ولو
ُ
حييى بن شرف النووي:

كان النووي عايل اهلمة يف طلب العلم منذ صغره ،فقد ذكر ابن داود
العطار عن ياسني بن يوسف املراكشي قال( :رأيت الشيخ حميي الدين ،وهو
ابن عشر سنني بنوى ،والصبيان يُكرهونه على اللعب معهم ،وهو يهرب
منهم ،ويبكي ،إلكراههم ،ويقرأ القرآن يف هذه احلالة ،فوقع يف قليب حمبته،
وجعله أبوه يف دكان ،فجعل ال يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن ،قال :فأتيت
الذي يقرئه القرآن ،فوصيته به ،وقلت له :هذا الصيب يُرجى أن يكون أعلم
أهل زمانه وأزهدهم ،وينتفع الناس به ،فقال يل :أمنجم أنت؟ فقلت :ال،
وإمنا أنطقين اهلل بذلك ،فذكر ذلك لوالده ،فحرص عليه ،إىل أن ختم القرآن
وقد ناهز االحتالم)(((.
• •مناذج للعلماء املعاصرين يف علو اهلمة:
حممد األمني الشنقيطي:

حممد األمني الشنقيطي صاحب (أضواء البيان) (حفظ القرآن يف بيت
أخواله وعمره عشر سنوات ،وتعلم رسم املصحف العثماين عن ابن خاله وقرأ
عليه التجويد يف مقرأ نافع برواية ورش ،وقالون من رواية أيب نشيط ،وعمره
ست عشرة سنة ...وقد صور الشيخ شدة انشغاله يف شأن طلب العلم يف
شبابه ،بقوله رمحه اهلل :ومما قلت يف شأن طلب العلم ،وقد كنت يف أخريات
((( ((لفتة الكبد يف نصيحة الولد)) البن اجلوزي  -بتصرف (ص .)11
((( ((طبقات الشافعية الكربى)) للسبكي (.)397-396/8
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اهلمة
علو َّ

زمين يف االشتغال بطلب العلم دائم االشتغال به عن التزويج؛ ألنه رمبا عاق
عنه ،وكان إذ ذاك بعض البنات ممن يصلح ملثلي يرغب يف زواجي ويطمع فيه،
فلما طال اشتغايل بطلب العلم عن ذلك املنوال ،أيست مين ،فتزوجت ببعض
األغنياء ،فقال يل بعض األصدقاء :إن مل تتزوج اآلن من تصلح لك؛ تزوجت
عنك ذوات احلسب واجلمال ،ومل جتد من يصلح ملثلك .يريد أن يُعجلين عن
طلب العلم ،فقلت يف ذلك هذه األبيات:

دعــاين الناصحــون إىل النــكاح
فقال ـوا يل تــزوج ذات ٍّ
دل

خلــوب اللحــظ جائلــة الوشــاح

ضحــوًكا عــن مؤشــرة رقــاق

الق ـراح

كأن حلاظهــا رشــقات نبــل
وال عجــب إذا كانــت حلــاظ
فكــم قتلــت كميــا ذا دالص

غــداة تزوجــت بيــض املــاح
(((

متــج
تذيــق
لبيضــاء

ال ـراح

باملــاء
آالم

القلــب
احملاجــر

(((

(((

اجل ـراح
كالرمــاح

(((

ضعيفــات اجلفــون بــا ســاح

فقلــت هلــم دعــوين إن قلــي

الص ـراح اليــوم صــاح
مــن الغـ ِّـي((( ُّ
كأن وجوههــا غــرر الصحــاح

ويل

شــغل

بأبــكار

عــذارى

أبيــت مفكـ ًـرا فيهــا فتضحــي

لفهــم الفــدم خافضــة اجلنــاح)

(((

ِ
ِ
س(( .تاج العروس)) للزبيدي (.)253/28
((( يقال ِو ٌ
شاح جائ ٌل :أَي َسل ٌ
((( واملاء القراح :املاء الذي مل خيالطه شيء يطيب به(( .لسان العرب)) البن منظور (.)561 /2
((( حماجر :مجع حمجر وهو من العني :ما دار هبا ،وبدا من الربقع ،أو ما يظهر من نقاهبا .انظر:
((القاموس احمليط)) للفريوزآبادي (ص .)372
((( ذا دالص :ذا درع لينة .انظر(( :لسان العرب)) البن منظور (.)37/7
((( الغي :الضالل واخليبة(( .املصدر السابق)) (.)140/15
((( ((صالح األمة يف علو اهلمة)) لسيد العفاين (.)576/1

اهلمة
علو َّ
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حممد ناصر الدين األلباني:

كان األلباين مهته عالية ،وشغفه بالعلم ليس له حدود يف عصر وصف
بــ(عصر الفنت والغوايا وخساسة اهلمم ،عصر الزهد يف العلم ،والقصور يف
طلبه)((( .فقيض اهلل هلذه األمة عاملا َّ
ودونه ،وصرب على تلقيه
(بكر يف طلبه للعلم َّ

طويل ،وحرَّض شباب األمة على طلبهَّ ،
ودلم على مصادره ومظانه)(((.
صربا ً
ً
فاهتم بعلم احلديث وأصبح شغله الشاغل (حىت كان يغلق حمله ويذهب إىل

املكتبة الظاهرية ،ويبقى فيها اثنيت عشرة ساعة ،ال يفرت عن املطالعة والتعليق
والتحقيق ،إال أثناء فرتات الصالة ،وكان يتناول طعامه البسيط يف املكتبة يف
كثري من األحيان فيها ...وهلذا قدرته إدارة املكتبة ،فخصصت له غرفة خاصة
به؛ ليقوم فيها مع بعض أمهات املصادر بأحباثه العلمية املفيدة ،فكان يدخل
صباحا ،ويف بعض األحيان كان من عادة املوظفني االنصراف إىل
قبل املوظفني ً

ظهرا مث ال يعودون؛ ولكن الشيخ يبقى يف املكتبة ما شاء اهلل له البقاء
بيوهتم ً

كل من رآه يف املكتبة يعرف مدى اجتهاده
فرمبا يصلي العشاء مث ينصرف .وإنَّ َّ

وحرصه على االستفادة من وقته ...وكان جييب عن بعض األسئلة اليت توجه
إليه ،وهو ينظر يف الكتاب ،دون أن يرفع بصره إىل حمدثه ،بأوجز عبارة تؤدي
إىل الغرض.((()...

(ويقول حممد بن إبراهيم الشيباين :الشيخ مل تسنح له الفرصة ليكتب
قصة حياته بنفسه؛ النشغاله بطلب العلم والتنقل يف فنونه ،وإال ألصبحت
((( ((حياة األلباين وآثاره وثناء العلماء عليه)) حملمد الشيباين (.)27/1
((( ((املصدر السابق)).
((( ((املصدر السابق)) (.)52/1
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اهلمة
علو َّ

يوما :لو كان عندي فسحة من الوقت،
قصته مؤثرة حزينة مبكية ،وقد قال يل ً
لكتبت ما مل تسمع به من القصص.
ومن شدة العنت والفقر الذي عاشه الشيخ ،أنه كان ال ميلك قيمة ورقة
يشرتيها ليسودها مبا َم َّن اهلل تعاىل عليه من علم فيها ،فكان يطوف يف
الشوارع واألزقة((( يبحث عن األوراق الساقطة فيها من هنا وهناك؛ ليكتب
على ظهرها)(((.

عالمات عالي اهلمة(((:
هذه بعض العالمات على صاحب اهلمة العالية ،نذكرها خمتصرة:
 -1الزهد يف الدنيا.
 -2املسارعة يف اخلريات والتنافس يف الصاحلات.
 -3التطلع إىل الكمال والرتفع عن النقص.
 -4الرتفع عن حمقرات األمور وصغائرها ونشدان معايل األمور وكماالهتا.
 -5األخذ بالعزائم.
 -6االستدراك على ما فات.
 -7أداء الواجبات وحتمل املسؤوليات.
 -8االهتمام بواقع األمة والسعي إلصالحه.
 -9حسن إدارة األوقات.
((( أَ ِزقَّةِ :س ّكة أو طريق ضيِّق نافذ أو غري نافذ(( .معجم اللغة العربية املعاصرة)) (.)988/2
((( ((صالح األمة يف علو اهلمة)) لسيد العفاين (.)590/1
((( انظر(( :األخالق اإلسالمية وأسسها)) لعبد الرمحن امليداين ((( ،)508-480/2الرائد..
دروس يف الرتبية والدعوة)) ملازن الفريح (.)265-261/4

اهلمة
علو َّ

66

موسوعة األخالق

يا عالي اهلمة ،انتبه(((!!
دائما ،فتأمره بإجناز كثري من األعمال املتداخلة
 -1صاحب ّ
اهلمة حتلِّق به مهته ً

يف وقت واحد ،فليطعها بقدر ،وال يستبعد ما تأمره به ،ويف الوقت نفسه ال
يقوم به كلَّه ،بل يأخذ منه بقدر ما يعرف من إسعاف مهته له بالقيام به.
اهلمة العالية معرض لنصائح ُتـثْنيه عن مهته ،وحتاول أن
 -2صاحب َّ
دائما بأنه ﮋﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﮊ [األحزاب،]4 :
تذكره ً

وأن صاحب الصنعتني كاذب والثالثة سارق ،وهكذا ،فاحلصيف ال يلتفت
هلذه النصائح إال بقدر حمدود.
اهلمة معرض لسهام العني واحلسد ،فعليه باألذكار املأثورة؛
 -3صاحب َّ

ليدرأ عن نفسه ما قد يصيبه من سهام القدر على يد احلساد.

تدن مهم غالب
اهلمة قد تعرتيه َفـ ْتة وضعف قليل ملا يراه من ِّ
 -4صاحب َّ

اهلمة
اخللق ،فال حيزن ألجل هذه الفرتة ،وليوطِّن نفسه على اإلحسان ،وعلو َّ
مهما ضعف أو ختاذل َمن حوله ،وأيًّا كان سبب الفرتة اليت تعرتيه فهي أمر

طبيعي يعرتي العاملني والسالكني ،وليتذكر حديث املصطفى صلى اهلل عليه
ٌّ
وسلم(( :لكل عمل ِشَّرة ،ولكل ِشَّرة َفـ ْتة))(((.
مفرطني يف بعض األمور اليت قد ال يرون
 -5أهل َّ
اهلمة العالية قد يكونون ِّ
((( انظر(( :اهلمة طريق إىل القمة)) حملمد بن حسن الشريف (ص .)67
((( رواه أمحد ( ،)6958( )210/2وابن حبان ( ،)11( )187/1وصححه األلباين يف ((صحيح
وصحح
اجلامع)) ( ،)2152والوادعي يف َّ
((الصحيح املسند)) ( )810على شرط الشيخنيَّ ،
إسناده أمحد شاكر يف حتقيق ((مسند أمحد)) (.)159/11
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اهلمة
علو َّ

مباشرا مبوضوع مهمهم ،وذلك مثل بعض حقوق األهل واألقارب،
فيها تعل ًقا ً

فينبغي على من وقع يف هذا احملذور أن يلتفت إىل إصالحه ،ولو بالقدر الذي
يُبعد عنه سهام الالئمني.
حتمسا اندفاعيًّا،
اهلمة العالية بصاحبها إىل أن َّ
 -6قد تؤدي َّ
يتحمس ً
فيستعجل ويرتكب من األخطاء ما كان ميكن تالفيه بقليل من التعقل،
وحساب العواقب ،وعلى من وقع يف مثل هذا أن يعرف السنن الكونية ،و َّ
أن
األمر ال حيسم بني عشية وضحاها.
اهلمة العالية ال َّ
بد له من املداومة على األعمال اليت تدوم وال
 -7صاحب َّ

أحب األعمال إىل اهلل ((أدومها وإن
تنقطع ،وليتذكر صاحب َّ
اهلمة العالية أن َّ
قل))((( ،فهمة متوسطة العلو تدوم خري من مهة عظيمة متقطعة.

علو اهلمة يف واحة الشعر:
قال علي رضي اهلل عنه:

الرجـ ِ
ـال
إذا أظْ َمأتْــك أكـ ُّ
ـف ِّ
(((
فكـ ْـن ُرجـ ًـا ِرجلُــه يف الث ـََّـرى

أيضا:
وقال ً
ـرس مــن ِ
وحمـ ٍ
ـوف ذلـ ٍـة
نفســه خـ َ

ك َفْتــك القناع ـةُ ِش ـبـًَعا وِريـَّـا
(((
وهام ـةُ ِهَّتِــه يف الثُّريـَّـا
تكــو ُن عليــه حج ـةٌ هــي ماهيَــا

((( جزء من حديث رواه البخاري ( ،)6465ومسلم ( .)782من حديث عائشة رضي اهلل عنها.
((( الثَّــرى :التُّــراب الن ِ
ي(( .خمتار الصحاح)) للرازي (ص .)49
َّد ُّ
َ ُ
َ
((( ((الكشكول)) للعاملي ((( ،)268/2صيد األفكار)) حلسني حممد املهدي (.)330/2
والثريا :النجم املعروف ،وهو تصغري ثروى(( .النهاية يف غريب احلديث)) البن األثري (.)210/1

اهلمة
علو َّ

أفضــى بقلبِـ ِـه
ـص ُبـ ْرَدي ـ ِه و َ
ف َقلَّـ َ
(((
وجانــب أســباب السـ ِ
ـفاهة واخلَنــا
َ
وصــا َن عــن الفحشـ ِ
ـاء
نفســا كرمي ـةً
ً
(((
طاش ذو ِ
الصبا
اجلهل و َّ
تراهُ إِذا ما َ
لــه ِح ْلــم كهـ ٍـل يف صرامـ ِـة حـ ٍ
ـازم
ُ
ـروق صفــاء املـ ِ
ـاء منــه بوج ِهــه
يـ ُ
ِ
ِ
مامــا جلــارِه
ومــن فضلــه َ
يرعــى ذ ً
صبــورا علــى صر ِ
ف الليــايل((( [ورزئها]
َْ
َ ً

لــه ِهَّـةُ تعلــو علــى ُك ِّل مهـ ٍـة
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ـال األمانيــا
ـر والتقــوى فنـ َ
إِىل الـ ِ ِّ
عفافًــا وتنز ًيهــا فأصبـ َـح عاليــا
ـت مه ـةً إال العُلَــى واملعاليــا
أبـ ْ
ـورا ضائـ َـن((( النفـ ِ
ـس هاديــا
حليمــا وقـ ً
ً

ويف الع ِ
أبصرت ساهيا
أبصرت
ني إِن
َ
َ
فأصبـ َـح منــه املــاءُ يف الوجـ ِـه صافيــا
ظ منــه العهــد إِذ ظـ َّـل راعيــا
وحيف ـ ُ
تومــا ألس ـرا ِر الضم ـ ِر ُمداريــا
َك ً
ـوم الدراريا
ـدر النجـ َ
كمــا قــد عــا البَـ ُ

(((

وقال املتنيب:
ـاس كلُّهـ ُـم
لــوال املشــقةُ ســاد النَّـ ُ
أيضا:
وله ً

وإذا كانــت

ـوس كبـ ًـارا
النفـ ُ

ـال
ـدام قتَّـ ُ
اجلُـ ُ
ـود يُفقـ ُـر واإلقْـ ُ

(((

ِ
ِ
ـام
تعبـ ْ
ـت يف ُمرادهــا األجسـ ُ

(((

((( اخلنا :الفحش يف القول(( .النهاية يف غريب احلديث)) البن األثري (.)86/2
((( الصبا :من الصبوة :جهلة الفتوة واللهو(( .لسان العرب)) البن منظور (.)449/14
((( ضائن :لني(( .املصدر السابق)) (.)252/13
((( تواليها وختالفها(( .املعجم الوسيط)) (.)513/1
((( ((جممع احلكم واألمثال)) ألمحد قبش ( .)165والدراريا :مجع دري :وهو الثاقب املضيء.
((لسان العرب)) البن منظور (.)282/4
((( ((ديوان أيب الطيب املتنيب)) (ص .)490
((( ((املصدر السابق)) (ص .)261
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أيضا:
وقال ً

ومل أر يف عيـ ِ
ـوب النَّـ ِ
ـاس شــيئًا
َ
وقال ابن هانئ األندلسي:
ومل ِأجــد ا ِإلنســا َن إِال ابــن ســعيِه

وباهلمـ ِـة العليـ ِ
ـاء يرقَــى إِىل العُــا
تقدمــا
ومل يتأخـ ْـر َمــن يريـ ُـد
ً

((( ((ديوان أيب الطيب املتنيب)) (ص .)483
((( ((جممع احلكم واألمثال)) ألمحد قبش (.)217

اهلمة
علو َّ

كنقـ ِ
ـص القادريــن علــى التَّمـ ِـام

(((

فمــن كان أسـ َـعى كان باجملـ ِـد أجــدرا
فمــن كان أرقَــى ِهَّـةً كان أظه ـرا
(((
ـدم َمــن يريـ ُـد تأخ ـرا
ومل يتقـ ْ

َْ َ
الغيرة
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معنى ال َغ ْية ً
واصطالحا:
لغة
ً
• •معنى ال َغ ْية ً
لغة:

الغَ ْية بالفتح املصدر من قولك :غار الرجل على أ َْهلِه واملرأَة على بـَْعلها
ِ
يارا والغَ ْية هي احلَ ِميَّة واألَنـ َفة(((.
وغارا وغ ً
تَغار َغ ْية و َغْيـ ًرا ً

اصطالحا:
• •معنى ال َغ ْية
ً

الغَ ْية :كراهة الرجل اشرتاك غريه فيما هو حقه(((.

 وقال الراغب األصفهاين( :الغَ ْية ثوران الغضب محاية على أكرم احلرم،وأكثر ما تراعى يف النساء)(((.

الرتغيب يف الغرية:
 عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال(( :إن اهللتعاىل يغار ،وغرية اهلل أن يأيت املؤمن ما حرم اهلل عليه))(((.
(معناه :أن اهلل يغار إذا انتهكت حمارمه ،وليس انتهاك احملارم هو غرية اهلل؛
ألن انتهاك احملارم فعل العبد ،ووقوع ذلك من املؤمن أعظم من وقوعه من
غريه .وغرية اهلل تعاىل من جنس صفاته اليت خيتص هبا ،فهي ليست مماثلة
لغرية املخلوق ،بل هي صفة تليق بعظمته ،مثل الغضب ،والرضا ،وحنو ذلك
((( انظر(( :النهاية يف غريب احلديث واألثر)) البن األثري ((( ،)401/3خمتار الصحاح)) للرازي
(ص  .)232و((لسان العرب)) البن منظور (.)34/5
((( ((الكليات)) أليب البقاء الكفوي (ص  .)671وبنحوه قال اجلرجاين( :الغَ ْية كراهة شركة الغري
يف حقِّه) ((التعريفات)) (ص .)163
((( ((الذريعة إىل مكارم الشريعة)) (ص .)347
((( رواه البخاري ( .)5223
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من خصائصه اليت ال يشاركه اخللق فيها)(((.
 وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:غريا))(((.
((املؤمن يغار ،واهلل أشد ً
 -وعن جابر رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:

((إن من الغَ ْية ما حيب اهلل -عز وجل -ومنها ما يبغض اهلل -عز وجل -ومن
اخليالء ما حيب اهلل -عز وجل -ومنها ما يبغض اهلل -عز وجل -فأما الغَ ْية
اليت حيب اهلل -عز وجل -فالغَ ْية يف الريبة .وأما الغَ ْية اليت يبغض اهلل -عز
وجل -فالغَ ْية يف غري ريبة واالختيال الذي حيب اهلل -عز وجل -اختيال
الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة .واالختيال الذي يبغض اهلل -عزَّ
وجل -اخليالء يف الباطل))(((.
َّ

قال الشوكاين( :فالغَ ْية يف الريبة :حنو أن يغتار الرجل على حمارمه إذا رأى
حمرما؛ فإن الغَ ْية يف ذلك وحنوه مما حيبه اهلل ...والغَ ْية يف غري ريبة:
منهم ً
فعل ً
حنو أن يغتار الرجل على أمه أن ينكحها زوجها ،وكذلك سائر حمارمه؛ فإن هذا
مما يبغضه اهلل تعاىل؛ ألنَّ ما أحلَّه اهلل تعاىل فالواجب علينا الرضى به؛ فإن مل
نرض به كان ذلك من إيثار محية اجلاهلية على ما شرعه اهلل لنا)(((.

((( ((شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري)) لعبد اهلل الغنيمان (.)335/1
((( رواه مسلم ( .)2761
((( رواه أبو داود ( ،)2659والنسائي ( )78/5واللفظ له ،وأمحد (،)23801( )445/5
والدارمي ( ،)2226( )200/2والبيهقي ( .)15198( )308/7واحلديث سكت عنه أبو
داود ،وقال ابن امللقن يف ((شرح البخاري)) ( :)108/25إسناده جيد ،وحسنه ابن حجر يف
((ختريج مشكاة املصابيح)) ( ،)325/3واأللباين يف ((صحيح سنن النسائي)).
((( ((نيل األوطار)) (.)287/7
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أقوال السلف والعلماء يف ال َغ ْية:
 كان علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه يقول( :ال تكثر الغَ ْية على أهلكُفتمى بالسوء من أجلك)(((.

 وقال إمساعيل بن خارجة الفزاري وهو يوصي ابنته ...( :وإياك والغرية؛فإهنا مفتاح الطالق)(((.

 وقال أبو األسود البنته( :إياك والغَ ْية فإهنا مفتاح الطالق ،وعليك بالزينة،وأزين الزينة الكحل؛ وعليك بالطيب ،وأطيب الطيب إسباغ الوضوء)(((.
 وقال ابن القيم( :إن أصل الدين الغَ ْية ،ومن ال غرية له ال دين له،فالغَ ْية حتمي القلب فتحمي له اجلوارح ،فتدفع السوء والفواحش ،وعدم الغَ ْية
متيت القلب ،فتموت له اجلوارح؛ فال يبقى عندها دفع البتة ،ومثل الغَ ْية يف
القلب مثل القوة اليت تدفع املرض وتقاومه ،فإذا ذهبت القوة وجد الداء احملل
دافعاَّ ،
فتمكن ،فكان اهلالك ،ومثلها مثل صياصي اجلاموس
ً
قابل ،ومل جيد ً
اليت تدفع هبا عن نفسه وولده ،فإذا تكسرت طمع فيها عدوه)(((.
 وقال الراغب األصفهاين عن الغرية( :جعل اللَّه سبحانه هذه القوة يفاإلنسان سببًا لصيانة املاء وحفظًا لإلنسان ،ولذلك قيل :كلُّ أمة وضعت
الغَ ْية يف رجاهلا وضعت العفة يف نسائها ،وقد يستعمل ذلك يف صيانة كل ما
يلزم اإلنسان صيانته)(((.
((( ذكره الغزايل يف ((إحياء علوم الدين)) (.)46/2
((( ((أدب النساء املوسوم بكتاب العناية والنهاية)) لعبد امللك بن َحبِيب القرطيب (.)164
((( ((عيون األخبار)) البن قتيبة (.)76/4
((( ((اجلواب الكايف)) (ص .)68
((( ((الذريعة إىل مكارم الشريعة)) (ص .)347
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فوائد ال َغ ْية:
 -1الغَ ْية دليل على قوة اإلميان باهلل.

 -2خصلة حيبها اهلل سبحانه وتعاىل.

 -3هي السياج املعنوي حلماية احلجاب ،ودفع التربج والسفور واالختالط(((.
 -4الغَ ْية حتمي القلب فتحمي له اجلوارح ،فتدفع السوء والفواحش ،وعدم
الغَ ْية متيت القلب ،فتموت له اجلوارح؛ فال يبقى عندها دفع البتة(((.
 -5هي من األسباب الدافعة إلنكار املنكر.
 -6تطهر اجملتمع من الرزائل.
 -7الغَ ْية سبب لصون األعراض.

أقسام ال َغ ْية:

ً
أول :أقسام الغرية من حيث كونها غرية للمحبوب أو عليه

قسم ابن القيم الغَ ْية إىل نوعني( :غرية للمحبوب ،وغرية عليه.
َّ

 -1فأما الغَ ْية له :فهي احلمية له ،والغضب له ،إذا استهني حبقه وانتقصت
حرمته ،وناله مكروه من عدوه؛ فيغضب له احملب وحيمى ،وتأخذه الغَ ْية له
باملبادرة إىل التغيري ،وحماربة من آذاه ،فهذه غرية احملبني ًّ
حقا ،وهي من غرية
استحل حمارمه ،وعصى أمره ،وهذه الغَ ْية
الرسل وأتباعهم هلل ممن أشرك به ،و َّ
هي اليت حتمل على بذل نفس احملب وماله وعرضه حملبوبه؛ حىت يزول ما
يكرهه ،فهو يغار حملبوبه أن تكون فيه صفة يكرهها حمبوبه وميقته عليها ،أو
((( ((حراسة الفضيلة)) لبكر أبو زيد (ص .)87
((( ((اجلواب الكايف)) البن القيم (ص .)68
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يفعل ما يبغضه عليه ،مث يغار له بعد ذلك أن يكون يف غريه صفة يكرهها
ويبغضها ،والدين كله يف هذه الغَ ْية ،بل هي الدين ،وما جاهد مؤمن نفسه
وعدوه ،وال أمر مبعروف وال هنى عن منكر إال هبذه الغَ ْية ،ومىت خلت من
القلب خال من الدين؛ فاملؤمن يغار لربه من نفسه ومن غريه إذا مل يكن له
حيب ،والغَ ْية تصفي القلب ،وخترج خبثه كما خيرج الكري خبث احلديد.
كما ُّ

 -2وأما الغَ ْية على احملبوب فهي :أنفة احملب ومحيته أن يشاركه يف حمبوبه
أيضا نوعان :غرية احملب أن يشاركه غريه يف حمبوبه ،وغرية احملبوب
غريه .وهذه ً
على حمبه أن حيب معه غريه)(((.
ثان ًيا :أقسام الغرية من حيث كونها حممودة أو مذمومة

قال ابن القيم( :وغرية العبد على حمبوبه نوعان:
 -1غرية ممدوحة حيبها اهلل.
 -2وغرية مذمومة يكرهها اهلل.
فاليت حيبها اهلل :أن يغار عند قيام الريبة.
واليت يكرهها :أن يغار من غري ريبة ،بل من جمرد سوء الظن ،وهذه الغَ ْية
تفسد احملبة ،وتوقع العداوة بني احملب وحمبوبه .ويف املسند وغريه عنه قال:
((الغَ ْية غريتان :فغرية حيبها اهلل ،وأخرى يكرهها اهلل ،قلنا يا رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم :ما الغَ ْية اليت حيب اهلل؟ قال :أن تؤتى معاصيه ،أو تنتهك
حمارمه ،قلنا :فما الغَ ْية اليت يكره اهلل؟ قال :غرية أحدكم يف غري كنهه))((()(((.
((( ((روضة احملبني ونزهة املشتاقني)) البن قيم (ص .)347
((( رواه اخلرائطي يف ((اعتالل القلوب)) ( .)717من حديث كعب بن مالك رضي اهلل عنه.
((( ((روضة احملبني)) (ص .)297
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(وكما جيب على الرجل أن يغار على زوجته وعرضه؛ فإنه يطلب منه
االعتدال يف الغَ ْية ،فال يبالغ فيها حىت يسيء الظن بزوجته ،وال يسرف يف
نارا ،وإمنا يصح ذلك إن بدت
تقصي حركاهتا وسكناهتا؛ لئال ينقلب البيت ً
أسباب حقيقية تستدعي الريبة)((( .قال صلى اهلل عليه وسلم(( :إنَّ من الغَ ْية
حيب اهلل ،ومنها ما يكره اهلل؛ فالغَ ْية اليت حيبُّها اهلل الغَ ْية يف الريبة ،والغَ ْية
ما ُّ
اليت يكرهها اهلل الغَ ْية يف غري ريبة))(((.
ليل يتخوهنم،
وقد هنى النيب صلي اهلل عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ً
ويطلب عثراهتم(((.
وميكن إمجال أسباب الغَ ْية املذمومة يف ضعف اإلميان ،ووسوسة الشيطان،
وما يعرتي القلب من أمراض إىل غري ذلك.
ويرتتب على هذه الغرية املذمومة أمور منها :الوقوع يف الغيبة والتلبس
بالسخرية ،وترك بذل اخلري لآلخرين ،السعي يف اإلضرار بالغري ،ومعاداة
أقارب الزوج وهضم حقوقهم ،واحلسد ،واحلقد ،والسحر ،والتجسس ،واآلالم
النفسية ،واألمراض البدنية ،واالحتيال والكيد ،والقتل ،وقد تصل الغرية
املذمومة بصاحبها إىل الكفر والعياذ باهلل.
((( ((خلق املؤمن)) ملصطفى مراد (ص .)109
((( رواه أبو داود ( ،)2659والنسائي ( ،)78/5وأمحد ( ،)23801( )445/5والدارمي
( ،)2226( )200/2والبيهقي ( .)15198( )308/7من حديث جابر بن عتيك رضي
اهلل عنه .واحلديث سكت عنه أبو داود ،وقال ابن امللقن يف ((شرح البخاري)) (:)108/25
إسناده جيد ،وحسنه ابن حجر يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) ( ،)325/3واأللباين يف
((صحيح سنن النسائي)).
((( رواه البخاري ( )1801و مسلم (  )715واللفظ له.
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وتتلخص معاجلة الغرية املذمومة يف تقوى اهلل تعاىل ،ومطالعة األجر العظيم
للصابرين ،وإحسان الظن ،والقناعة ،والبعد عن جمالس السوء ،وذكر املوت
وتقوية اإلميان باليوم اآلخر ،والدعاء ،ويف احلديث َّ
أن النيب صلى اهلل عليه
ألم سلمة ملا ذكرت من غريهتا(( :وأدعو اهلل أن يذهب بالغَ ْية))(((.
وسلم قال ِّ

صور ال َغ ْية:

 -1ال َغ ْية هلل سبحانه وتعاىل:
ومن صور هذه ال َغ ْية:
الغرية لدين اهلل:

فاملسلم يغار أن تؤتى املعاصي ،أو أن تنتهك احملارم ،ومن الغرية لدين اهلل
القيام بشعرية األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،قال صلى اهلل عليه وسلم:
منكرا فليغريه بيده؛ فإن مل يستطع فبلسانه؛ فإن مل يستطع
((من رأى منكم ً
فبقلبه ،وذلك أضعف اإلميان))(((.
الفرح بزوال الظلم والظلمة:

إن املسلم الغيور ليفرح إذا أزيل منكر ،وقمعت فاحشة ،وأمخدت فتنة،
كيف ال ،وربنا يقول :ﮋﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﮊ [النور.]19 :
مذموما؛ فإنه حني
(بل إن الفرح مبا يصيب الناس من البالء ،وإن كان
ً
يكون إلصابة مفسد ،أو ظامل ببالء مينعه من فساده وظلمه ،وجيعله لغريه
((( رواه مسلم ( .)918
((( رواه مسلم (.)49
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مذموما ،بل غرية يف الدين ،والغَ ْية من اإلميان،
من الظلمة عربة ،فال يكون
ً
ففرحه حينئذ بزوال الفساد والظلم ،ال بإصابة البالء واملصيبة ،كما ذكره
بعض العلماء)((( .وكيف ال يفرح املسلم إذا رأى الظلمة واملستبدين يزولون
ويتساقطون كأوراق اخلريف!!.
 -2الغرية للرسول صلى اهلل عليه وسلم:

كل مسلم أن يغار لرسوله الكرمي إذا أُسيء إليه ،فيدافع عنه،
جيب على ِّ
ويذب عن عرضه ،وينصره مبا يستطيع.
ُّ
 -3غرية الرجل على أهله:

قال النووي( :والرجل غيور على أهله أي :مينعهم من التعلق بأجنيب بنظر،
أو حديث ،أو غريه)(((.
وقال ابن القيم( :وأما الغَ ْية على احملبوب فهي :أنفة احملب ومحيته أن
يشاركه يف حمبوبه غريه)(((.

أقسام الناس يف ال َغ ْية على حمارم اهلل:
َّ
عد ابن تيمية أقسام الناس يف الغَ ْية على حمارم اهلل بعد أن َّبي الغَ ْية اليت
حيبها اهلل ،والغَ ْية اليت يبغضها اهلل فقال( :وهنا انقسم بنو آدم أربعة أقسام:

 -1قوم ال يغارون على حرمات اهلل حبال ،وال على حرمها مثل :الديُّوث
القواد وغري ذلك ،ومثل أهل اإلباحة الذين ال حيرمون ما حرم اهلل ورسوله،
و َّ
((( ((الغرية على املرأة)) لعبد اهلل املانع (ص .)72
((( ((شرح النووي على صحيح مسلم)) (.)132/10
((( ((روضة احملبني)) (ص .)347
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احلق ،ومنهم من جيعل ذلك سلوًكا وطري ًقا ﮋﮫ ﮬ
وال يدينون دين ِّ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝﮊ

[األعراف.]28 :

احلب
 -2وقوم يغارون على ما حرَّمه اهلل ،وعلى ما أمر به مما هو من نوع ِّ
أمورا حيبها اهلل ورسوله،
والكره ،جيعلون ذلك غرية ،فيكره أحدهم من غريه ً
ومنهم من جعل ذلك طري ًقا ودينًا ،وجيعلون احلسد و َّ
الصد عن سبيل اهلل،
وبغض ما أحبه اهلل ورسوله َغرية.

 -3وقوم يغارون على ما أمر اهلل به دون ما حرمه ،فنراهم يف الفواحش
ال يبغضوهنا وال يكرهوهنا ،بل يبغضون الصلوات والعبادات ،كما قال تعاىل
فيهم :ﮋﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ
ﯓﮊ [مرمي.]59 :

 -4وقوم يغارون مما يكرهه اهلل ،وحيبون ما حيبه اهلل ،هؤالء هم أهل
اإلميان)(((.

أسباب ضعف ال َغ ْية:
لضعف الغرية أسباب عديدة ،نقتصر على ذكر بعضها فيما يلي:
 -1ضعف اإلميان:

يشري رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل أن الغرية ال تكون إال من مؤمن
بقوله(( :إن اهلل يغار وإن املؤمن يغار))((( .فحياة القلب باإلميان جتعل
غيورا ،وبقدر إميانه تكون غريته ،وإذا ضعف اإلميان ضعفت الغرية.
اإلنسان ً
((( ((االستقامة)) البن تيمية (.)10/2
((( رواه البخاري ( )5223ومسلم ( )2761واللفظ له.
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 -2كثرة الذنوب:

قال ابن القيم( :ومن عقوبات الذنوب :أهنا تطفئ من القلب نار الغَ ْية،
اليت هي حلياته وصالحه كاحلرارة الغريزية حلياة مجيع البدن؛ فالغَ ْية حرارته وناره
اليت ُترج ما فيه من اخلبث ،والصفات املذمومة)(((.
 -3اجلهل:

فمن أسباب ضعف الغرية اجلهل بأمهية الغرية ،وخطورة غياهباُّ ،
فضد الغرية
الدياثة ،وضد الغيور الديوث ،كذلك اجلهل بعظم املسؤولية جتاه األهل؛
فالرجل حماسب ومسؤول يوم القيامة عن رعيته ومن حتت رعايته.
 -4التقليد للكفار واملفسدين:

فالغرية من األخالق الفاضلة الىت يراد هلا أن تقلع من بالد املسلمني ،بفعل
دعاة تقليد الغرب الذين انعدمت لديهم الغرية؛ لذا يريدون إماتة خلق الغَ ْية
يف نفوس املسلمني ،وقد َّ
حذر اإلسالم من تقليد الكفار والتشبه هبم ،قال
صلى اهلل عليه وسلم(( :من تشبه بقوم فهو منهم))(((.
 -5وسائل اإلعالم الفاسدة:

كبريا يف إفساد الناس :كاإلذاعة ،والتلفاز،
إن لوسائل اإلعالم ً
دورا ً
والصحف ،والشبكة العنكبوتية ،وغريها ،فالكثري من هذه الوسائل مليء
((( ((اجلواب الكايف)) (ص .)66
((( رواه أبو داود ( )4031واللفظ له ،وأمحد ( ،)5114( )50/2والبيهقي يف ((شعب اإلميان))
( .)1199( )75/2من حديث عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنه.
واحلديث سكت عنه أبو داود ،وصحح إسناده الذهيب يف ((سري أعالم النبالء)) (،)509/15
والعراقي يف ((ختريج اإلحياء)) ( ،)359/1وحسنه ابن حجر يف ((فتح الباري)) (،)282/10
وصحح احلديث ابن باز يف ((جمموع الفتاوى)) ( ،)4/358واأللباين يف ((صحيح اجلامع)
( .)2831واحلديث روي من طرق عن حذيفة بن اليمان رضي اهلل عنه.
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باألغاين الفاحشة ،والصور اخلليعة ،واملسلسالت املاجنة اليت اعتاد الناس
مشاهدهتا ،وغرس قيم وأخالق ال متت لإلسالم وال للمسلمني بصلة ،فأخذ
خلق الغَ ْية يضعف شيئًا فشيئًا.
 -6انتشار املنكرات:

َّ
إن انتشار املنكرات يف اجملتمعات اإلسالمية بال نكري وال تغيري جيعلها
مألوفة لدى الناس ،فتضعف الغرية يف القلوب ،يقول ابن القيم يف أثر املعاصي
يف اإلنسان :و(كلما اشتدت مالبسته للذنوب أخرجت من قلبه الغرية على
نفسه وأهله وعموم الناس ،وقد تضعف يف القلب جدا حىت ال يستقبح بعد
ذلك القبيح ال من نفسه وال من غريه)(((.

الوسائل املعينة على اكتساب ال َغ ْية(((:
تنمى الغَْيرة بأمور كثيرة ومنها:
يمكن أن َّ
 -1تربية األوالد على الغَ ْية ،وغرس هذا اخللق يف نفوسهم.

 -2االبتعاد عن أسباب ضعف الغرية ،كالقنوات الفضائية املاجنة،
واجملالت اهلابطة ،وغريها من وسائل اهلدم.
 -3الرجوع إىل قيم الدين وغرسها يف نفوس الناس.
 -4التأكيد على دور الرجل.
 -5توعية اجملتمع توعية شاملة جبميع وسائل اإلعالم ،واخلطب واحملاضرات.
 -6تعظيم قدر األعراض ،وبيان خطورة ضياعها.
((( (اجلواب الكايف)) البن القيم (.)67
((( انظر(( :الغرية على املرأة)) لعبد اهلل املانع (ص .)235
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مناذج يف ال َغ ْية:
•مناذج من غرية األنبياء عليهم السالم:
غرية داود عليه السالم:

 عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم قال(( :كان داودالنيب فيه غرية شديدة ،وكان إذا خرج أغلقت األبواب؛ فلم يدخل على أهله
أحد حىت يرجع .قال :فخرج ذات يوم وغلقت الدار ،فأقبلت امرأته تطلع
إىل الدار؛ فإذا رجل قائم وسط الدار ،فقالت ملن يف البيت :من أين دخل
هذا الرجل الدار والدار مغلقة؟ واهلل لتفتضحن بداود .فجاء داود فإذا الرجل
قائم وسط الدار ،فقال له داود :من أنت؟ قال :أنا الذي ال أهاب امللوك،
وال ميتنع مين شيء ،فقال داود :أنت واهلل ملك املوت فمرحبًا بأمر اهلل،
فرمل داود مكانه(((؛ حيث قبضت روحه ،حىت فرغ من شأنه ،وطلعت عليه
الشمس ،فقال سليمان للطري :أظلي على داود ،فأظلت عليه الطري حىت
جناحا ،قال أبو
جناحا ً
أظلمت عليهما األرض ،فقال هلا سليمان :اقبضي ً
هريرة :يرينا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كيف فعلت الطري ،وقبض رسول
اهلل صلى اهلل عليه و سلم ،وغلبت عليه يومئذ املصرحية))(((.
غرية موسى عليه السالم:
 قال اهلل تعاىل :ﮋﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ((( الرمل :يقال رمل يرمل رملً ورمالنًا :إذا أسرع يف املشي وهز منكبيه(( .النهاية يف غريب
احلديث)) البن األثري (.)256/2
((( رواه أمحد ( .)9422( )419/2قال ابن كثري يف ((البداية والنهاية)) ( :)16/2إسناده جيد
قوي رجاله ثقات ،وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)209/8فيه املطلب بن عبد اهلل بن
حنطب وثقه أبو زرعة وغريه وبقية رجاله رجال الصحيح.
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ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠ ﯡﯢﯣ ﯤﮊ

[طه.]10-9 :

قال ابن عباس وغريه( :هذا حني قضى األجل وسار بأهله ،وهو مقبل
رجل
من مدين يريد مصر ،وكان قد أخطأ الطريق ،وكان موسى عليه السالم ً
غيورا :يصحب الناس بالليل ويفارقهم بالنهار غرية منه ،لئال يروا امرأته فأخطأ
ً
الرفقة ملا سبق يف علم اهلل تعاىل ،وكانت ليلة مظلمة)(((.
• •مناذج من غرية النيب صلى اهلل عليه وسلم:

 غريته على حرمات اهلل :النيب صلى اهلل عليه وسلم أعظم الناس غرية هلل،فكان يغضب إذا انتهكت حرمات اهلل ،فعن عائشة رضي اهلل عنها قالت:
((ما انتقم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لنفسه يف شيء يؤتى إليه ،حىت
ينتهك من حرمات اهلل ،فينتقم هلل))((( والنماذج والصور على غريته على حمارم
اهلل كثرية جدًّا.
 غريته على نسائه :كان أعدل البشر غرية على نسائه ،فعن عائشة رضياهلل عنها قالت(( :دخل علي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وعندي رجل
قاعدَّ ،
فاشتد ذلك عليه ،ورأيت الغضب يف وجهه ،قالت :فقلت :يا رسول
اهلل ،إنَّه أخي من الرضاعة ،قالت :فقال :انظرن إخوتكن من الرضاعة ،فإمنا
الرضاعة من اجملاعة))(((.
قال احلافظ بن حجر( :واملعىن :تأملن ما وقع من ذلك ،هل هو رضاع
((( ذكره القرطيب يف ((اجلامع ألحكام القرآن)) (.)171/11
((( رواه البخاري (.)6853
((( رواه البخاري (  )2647ومسلم ( .)1455
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صحيح بشرطه من وقوعه يف زمن الرضاعة ومقدار االرتضاع؟ َّ
فإن احلكم
الذي ينشأ من الرضاع؛ إمنا يكون إذا وقع الرضاع املشرتط .قال املهلب :معناه
انظرن ما سبب هذه األخوة؛ َّ
فإن حرمة الرضاع ،إمنا هي يف الصغر ،حىت تسد
الرضاعة اجملاعة)(((.
 وعن أم سلمة رضي اهلل عنها َّ((أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان
عندها ،ويف البيت خمنث ،فقال املخنث ألخي أم سلمة عبد اهلل بن أيب أمية:
غدا ،أدلك على بنت غيالن ،فإهنا تقبل بأربع وتدبر
إن فتح اهلل لكم الطائف ً
عليكن))(((.
يدخلن هذا
بثمان ،فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم :ال
َّ
َّ
•مناذج من غرية الصحابة:
مناذج من غرية الصحابة للنيب صلى اهلل عليه وسلم:

لقد كان الصحابة رضي اهلل عنهم يغارون لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،
وقد ضربوا أروع األمثلة يف حمبته وطاعته ونصرته ،ومن أمثلة الغرية لرسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم:
 -غرية عمر بن اخلطاب للنيب صلى اهلل عليه وسلم:

 عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال(( :بينما حنن عند رسول اهللصلى اهلل عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو اخلويصرة  -وهو رجل من بين
متيم  -فقال :يا رسول اهلل ،اعدل .فقال :ويلك ،ومن يعدل إذا مل أعدل؟!
قد خبت وخسرت إن مل أكن أعدل .فقال عمر :يا رسول اهلل ،ائذن يل فيه
فأضرب عنقه .فقال :دعه؛ َّ
فإن له أصحابًا حيقر أحدكم صالته مع صالهتم،
((( ((فتح الباري)) (.)148/9
((( رواه البخاري (  )5235ومسلم (  ،)2180واللفظ للبخاري.
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وصيامه مع صيامهم ،يقرءون القرآن ال جياوز تراقيهم ،ميرقون من الدين كما
ميرق السهم من الرميَّة ،ينظر إىل نصله فال يوجد فيه شيء ،مث ينظر إىل رصافه
فما يوجد فيه شيء ،مث ينظر إىل نضيه  -وهو قدحه  -فال يوجد فيه شيء،

مث ينظر إىل قذذه فال يوجد فيه شيء ،قد سبق الفرث والدم ،آيتهم :رجل
أسود إحدى عضديه مثل ثدي املرأة ،أو مثل البضعة تدردر ،وخيرجون على
حني فرقة من الناس))(((.
 -غرية عائشة للنيب صلى اهلل عليه وسلم:

عن عائشة رضي اهلل عنها ،قالت :استأذن رهط من اليهود على رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم فقالوا :السام عليكم .فقالت عائشة :بل عليكم السام
واللعنة .فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :يا عائشةَّ ،
الرفق
إن اهلل ُّ
حيب ِّ
يف األمر كلِّه .قالت :أمل تسمع ما قالوا؟ قال :قد قلت :وعليكم))(((.
 -غرية ابن عمر للنيب صلى اهلل عليه وسلم:

مر ابن عمر براهب ،فقيلَّ :
سب النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال:
إن هذا َّ
َّ
(لو مسعته لضربت عنقه ،إنَّا مل نعطهم العهد على أن يسبُّوا نبينا صلى اهلل
عليه وسلم)(((.
 -غرية حسان بن ثابت للنيب صلى اهلل عليه وسلم:

عن عائشةَّ ،
يشا ،فإنَّه
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،قال(( :اهجوا قر ً
ُّ
أشد عليها من رشق بالنبل .فأرسل إىل ابن رواحة فقال :اهجهم .فهجاهم
((( رواه البخاري ( ،)3610ومسلم (.)1064
((( رواه البخاري (  ،)2935ومسلم (.)2165
((( رواه احلارث يف ((مسنده)) (.)561/2
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يرض ،فأرسل إىل كعب بن مالك ،مث أرسل إىل حسان بن ثابت ،فلما
فلم َ
دخل عليه ،قال حسان :قد آن لكم أن ترسلوا إىل هذا األسد الضارب بذنبه.
مث أدلع لسانه فجعل حيركه ،فقال :والذي بعثك باحلق ألفرينَّهم بلساين فري
األدمي ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :ال تعجلَّ ،
فإن أبا بكر أعلم
قريش بأنساهباَّ ،
وإن يل فيهم نسبًا ،حىت يلخص لك نسيب .فأتاه حسان ،مث
رجع فقال :يا رسول اهلل ،قد خلص يل نسبك ،والذي بعثك باحلق ،ألسلنَّك
تسل الشعرة من العجني .قالت عائشة :فسمعت رسول اهلل صلى
منهم كما ُّ
اهلل عليه وسلم ،يقول حلسانَّ :
إن روح القدس ال يزال يؤيِّدك ،ما نافحت عن
اهلل ورسوله .وقالت :مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول :هجاهم
حسان فشفى واشتفى .قال حسان:
هجــوت حممـ ًـدا فأجبــت عنــه

هجــوت
فـ َّ
ـإن أيب

حممـ ًـدا

ووالــده

بـ ًّـرا

حني ًفــا

وعرضــي

وعنــد اهلل يف ذاك اجل ـزاء
شــيمته

رســول

اهلل

لعــرض

حممــد

منكــم

الوفــاء
وقــاء

ثكلــت بُنيــي إن مل تروهــا
مصعــدات
األعنــة
يباريــن

علــى أكتافهــا األســل الظمــاء

متمط ـرات

النســاء

تظــل

جيادنــا

تثــر النقــع مــن كنفــي كــداء
تلطمهــن

باخلمــر

فــإن أعرضتمــو عنــا اعتمرنــا

وكان الفتــح وانكشــف الغطــاء

يــوم

يشــاء

وإال

فاصــروا

لض ـراب

وقــال اهلل :قــد أرســلت عبـ ًـدا

وقــال اهلل :قــد يســرت جنـ ًـدا

لنــا يف كل يــوم مــن معــد

يعــز

اهلل

فيــه

مــن

يقــول احلــق ليــس بــه خفــاء
هــم األنصــار عرضتهــا اللقــاء
ســباب أو قتــال أو هجــاء
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فمــن يهجــو رســول اهلل منكــم
وجربيــل

رســول

ال َغ ْية

اهلل

فينــا

وميدحــه

وينصــره

س ـواء

وروح القــدس ليــس لــه كفــاء))

(((

• •مناذج أخرى من غرية الصحابة للنيب صلى اهلل عليه وسلم:

رجل أعمى ،فانتهيت إىل عكرمة
عن عثمان الشحام قال(( :كنت أقود ً
فأنشأ حيدثنا قال :حدثين ابن عباس َّ
أن أعمى كان على عهد رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم ،وكانت له ُّأم ولد ،وكان له منها ابنان ،وكانت تكثر
الوقيعة برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وتسبه ،فيزجرها فال تزدجر ،وينهاها
فال تنتهي ،فلما كان ذات ليلة ذكرت النيب صلى اهلل عليه وسلم فوقعت فيه،
فلم أصرب أن قمت إىل املعول ،فوضعته يف بطنها ،فاتكأت عليه ،فقتلتها
قتيل ،فذكر ذلك للنيب صلى اهلل عليه وسلم فجمع الناس ،وقال:
فأصبحت ً
رجل يل عليه حق فعل ما فعل إال قام .فأقبل األعمى يتدلدل،
أنشد اهلل ً
فقال :يا رسول اهلل ،أنا صاحبها كانت َّأم ولدي ،وكانت يب لطيفة رفيقة ،ويل
منها ابنان مثل اللؤلؤتني ،ولكنها كانت تكثر الوقيعة فيك ،وتشتمك ،فأهناها
فال تنتهي ،وأزجرها فال تزدجر ،فلما كانت البارحة ذكرتك فوقعت فيك،
فقمت إىل املعول ،فوضعته يف بطنها ،فاتكأت عليها حىت قتلتها ،فقال رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم :أال اشهدوا َّ
أن دمها هدر))(((.
 عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال :مسعت أنس بن مالك يقول:((( رواه مسلم (.)2490
((( رواه أبو داود ( ،)4361والنسائي ( ،)107/7والطرباين ( ،)11984( )351/11والبيهقي
(.)13757( )60/7
قال ابن حجر يف ((بلوغ املرام)) ( :)363رواته ثقات ،وصححه األلباين يف ((صحيح سنن
أيب داود)) ،وقال الوادعي يف ((الصحيح املسند)) ( )601حسن رجاله رجال الصحيح.
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(مر يهودي برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال :السام عليك .فقال رسول
َّ
اهلل صلى اهلل عليه وسلم :وعليك .فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
أتدرون ما يقول؟ قال :السام عليك .قالوا :يا رسول اهلل ،أال نقتله؟ قال :ال،
إذا سلَّم عليكم أهل الكتاب فقولوا :وعليكم)(((.
• •مناذج أخرى يف الغرية:
غرية أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه:

نفرا من بين هاشم دخلوا على
 عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص(( :أن ًأمساء بنت عميس ،فدخل أبو بكر الصديق ،وهي حتته يومئذ ،فرآهم ،فكره
خريا ،فقال
ذلك ،فذكر ذلك لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وقال :مل َأر إال ً
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمَّ :
إن اهلل قد برأها من ذلك .مث قام رسول اهلل
يدخلن رجل ،بعد يومي هذا ،على
صلى اهلل عليه وسلم على املنرب فقال :ال
َّ
مغيبة ،إال ومعه رجل أو اثنان))(((.
غرية عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه:

 كان عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه من أعظم الصحابة غرية علىالنساء ،وقد ذكر النيب صلى اهلل عليه وسلم غريته يف الرؤيا اليت رأى فيها قصر
عمر بن اخلطاب يف اجلنة ،فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه ،قال :بينا حنن عند
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذ قال :بينا أنا نائم رأيتين يف اجلنة ،فإذا امرأة
تتوضأ إىل جانب قصر ،فقلت :ملن هذا القصر؟ قالوا :لعمر ،فذكرت غريته،
مدبرا  .فبكى عمر ،وقال :أعليك أغار يا رسول اهلل؟!))(((.
فوليت ً
((( رواه البخاري (.)6926
((( رواه مسلم (.)2173
((( رواه البخاري (  )3242ومسلم ( ،)2395واللفظ للبخاري.
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 وعن ابن عمر قال(( :كانت امرأة لعمر تشهد صالة الصبح والعشاءيف اجلماعة يف املسجد ،فقيل هلا :مل خترجني وقد تعلمني أن عمر يكره ذلك
ويغار؟ قالت :وما مينعه أن ينهاين؟ قال :مينعه قول رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم :ال متنعوا إماء اهلل مساجد اهلل))(((.
 وقد أشار على الرسول صلى اهلل عليه وسلم بأن حيجب نساءه ،مثنزل القرآن مواف ًقا له ،فعن أنس رضي اهلل عنه قال( :قال عمر :وافقت ريب
يف ثالث ،فقلت :يا رسول اهلل ،لو اختذنا من مقام إبراهيم مصلى .فنزلت
ﮋﯣﯤﯥﯦﯧﯨﮊ [البقرة ،]125 :وآية احلجاب ،قلت :يا
الرب والفاجر .فنزلت
رسول اهلل ،لو أمرت نساءك أن حيتجنب ،فإنَّه
َّ
يكلمهن ُّ
آية احلجاب ،واجتمع نساء النيب صلى اهلل عليه وسلم يف الغَ ْية عليه ،فقلت
اجا خريا منكن ،فنزلت هذه اآلية)(((.
َّ
هلن :عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزو ً
غرية عائشة رضي اهلل عنها:

 فعن عائشة رضي اهلل عنها زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم حدَّثتَّ ،أن
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خرج من عندها ليال .قالت :فغرت عليه،
فجاء فرأى ما أصنع .فقال(( :ما لك؟ يا عائشة! أغرت؟ فقلت :ومايل ال
يغار مثلي على مثلك؟ فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :أقد جاءك
شيطانك؟ .قالت :يا رسول اهلل! أو معي شيطان؟ .قال :نعم .قلت :ومع
كل إنسان؟ قال :نعم .قلت :ومعك؟ يا رسول اهلل! قال :نعم ،ولكن ريب
أعانين عليه حىت أسلم))(((.
((( رواه البخاري (  )900ومسلم (  )442واللفظ للبخاري.
((( رواه البخاري ( .)402
((( رواه مسلم (.)2815
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أيضا رضي اهلل عنها قالت( :كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 وعنها ًإذا خرج أقرع بني نسائه ،فطارت القرعة على عائشة وحفصة فخرجنا معه
مجيعا ،وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا كان الليل سار مع عائشة
يتحدث معها ،فقالت حفصة لعائشة :أال تركبني الليلة بعريي وأركب بعريك
فتنظرين ،وأنظر .قلت :بلى .فركبت حفصة على بعري عائشة وركبت عائشة
على بعري حفصة ،فجاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل مجل عائشة وعليه
حفصة فسلَّم ،مث سار معها حىت نزلوا ،فافتقدته عائشة فغارت ،فلما نزلت
علي عقربًا أو حية
جعلت جتعل رجليها بني اإلذخر ،وتقول :يا رب سلِّط َّ
تلدغين ،رسولك وال أستطيع أقول له شيئًا)(((.
 -وعنها رضي اهلل عنها ،قالت(( :كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

حيب العسل واحللواء ،وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه ،فيدنو
إحداهن ،فدخل على حفصة بنت عمر ،فاحتبس أكثر ما كان حيتبس،
من
َّ

فغرت ،فسألت عن ذلك ،فقيل يل :أهدت هلا امرأة من قومها عكة من

لنحتالن
عسل ،فسقت النيب صلى اهلل عليه وسلم منه شربة ،فقلت :أما واهلل
َّ
له ،فقلت لسودة بنت زمعة :إنَّه سيدنو منك ،فإذا دنا منك فقويل :أكلت
مغافري ،فإنَّه سيقول لك :ال ،فقويل له :ما هذه الريح اليت أجد منك ،فإنَّه
سيقول لك :سقتين حفصة شربة عسل ،فقويل له :جرست حنله العرفط،
وسأقول ذلك ،وقويل أنت يا صفية ذاك ،قالت :تقول سودة :فواهلل ما هو
إال أن قام على الباب ،فأردت أن أباديه مبا أمرتين به فرقًا منك ،فلما دنا
منها قالت له سودة :يا رسول اهلل ،أكلت مغافري؟ قال :ال .قالت :فما هذه
((( رواه البخاري (  )5211ومسلم (  )2445واللفظ له.
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الريح اليت أجد منك؟ قال :سقتين حفصة شربة عسل .فقالت :جرست حنله
العرفط ،فلما دار إيل قلت له حنو ذلك ،فلما دار إىل صفية قالت له مثل
ذلك ،فلما دار إىل حفصة قالت :يا رسول اهلل ،أال أسقيك منه؟ قال :ال
حاجة يل فيه .قالت :تقول سودة :واهلل لقد حرمناه ،قلت هلا :اسكيت))(((.
غرية سعد بن عبادة رضي اهلل عنه:

رجل مع امرأيت لضربته
 وقال سعد بن عبادة رضي اهلل عنه( :لو رأيت ًصفح ،فبلغ ذلك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال:
بالسيف غري ُم ْ
تعجبون من غرية سعد؟! واهلل ألنا أغري منه ،واهلل أغري مين ،ومن أجل غرية
اهلل حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن)(((.
غرية الزبري رضي اهلل عنه:

تزوجين الزبري ،وما له يف األرض من مال
 وعن أمساء رضي اهلل عنهاَّ :وال مملوك ،وال شيء غري ناضح ،وغري فرسه ،فكنت أعلف فرسه ،وأسقي
املاء ،وأخرز غربه ،وأعجن ومل أكن أحسن أخبز ،وكان خيبز جارات يل من
األنصار ،وكن نسوة صدق ،وكنت أنقل النوى من أرض الزبري اليت أقطعه
النيب على رأسي ،وهي مين على ثلثي فرسخ ،فجئت يوما والنوى على رأسي،
فلقيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومعه نفر من األنصار ،فدعاين ،مث
قال( :إخ ،إخ .ليحملين خلفه ،فاستحييت أن أسري مع الرجال ،وذكرت
الزبري وغريته -وكان أغري الناس -فعرف النيب صلى اهلل عليه وسلم أين قد
استحييت ،فمضى ،فجئت الزبري ،فقلت :لقيين رسول اهلل صلى اهلل عليه
((( رواه البخاري ( )5268ومسلم ( )1474واللفظ للبخاري.
((( رواه البخاري (  )7416ومسلم ( .)1499
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وسلم وعلى رأسي النوى ،ومعه نفر من أصحابه ،فأناخ ألركب ،فاستحييت
علي من ركوبك
منه ،وعرفت غريتك ،فقال :واهلل حلملك النوى كان أشد َّ
معه .قالت :حىت أرسل إيل أبو بكر بعد ذلك خبادم تكفيين سياسة الفرس،
فكأمنا أعتقين(((.

ال َغ ْية يف واحة الشعر:
قال اخلرميي:

مــا أحسـ َـن الغَـ ْـرَة يف حينِهــا
عرســه
متهمــا
ـزل
مــن مل يـ ْ
َ
ً

أوشــك

أن

يُغريَهــا

بالــذي

حســبك مــن حتصينهــا وضعُهــا
ال تطَّلــع منــك علــى ريبــة
وقال آخر يف غريته على زوجته:
ـار عليــك ِمــن نفســي ومــي
أغـ ُ
ولــو أين خبَأتـُـك يف عيــوين

كل ح ـ ِ
ن
وأقبـ َـح الغَـ ْـرَة يف ِّ
ـب الظُّنـ ِ
مناصبًــا فيهــا لريـ ِ
ـون
خيــاف أن يربزهــا للعيـ ِ
ـون
منــك إىل ِعــرض صحيــح ودي ـ ِن
فيتبـ َـع املقــرو ُن حبـ َـل القري ـ ِن

(((

ومنــك ِ
ومــن مكانِــك والزمـ ِ
ـان
(((
إىل يـ ِ
ـوم القيامـ ِـة مــا كفــاين

وقال ابن مطروح:

ولــو أمســى علــى تلفــي مصـ ًّـرا
ـمح بوصلِــك يل فــإين
وال تسـ ْ

ـت
لقلـ ُ
(((
ـار عليــك منــك فكيــف مــي
أغـ ُ

((( رواه البخاري ( )5224ومسلم (  )2182واللفظ للبخاري.
((( ((الشعر والشعراء)) البن قتيبة (.)148/9
((( ((املستطرف)) لألبشيهي (ص .)433
((( ((املصدر السابق)) (ص .)433

معــذيب

بــاهلل

زدين
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موقفه صلى اهلل عليه وسلم مع أهل ثقيف....................:
موقفه صلى اهلل عليه وسلم مع أهل مكة..................... :
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ومن األمثال............................................. :
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