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تاب أبوك آدم من الذنب فاجتباه ربك واصطفاه وهداه, تاب أبوك آدم من الذنب فاجتباه ربك واصطفاه وهداه, 
وأخرج من صلبه أنبياء وشهداء وعلماء وأولياء, فصار 

أعلى بعد الذنب منه قبل أن يذنب.أعلى بعد الذنب منه قبل أن يذنب.
‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ

ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه َقاَل: " َمْن َقاَل ِحيَن  ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه َقاَل: " َمْن َقاَل ِحيَن َعْن َسْعِد ْبِن َأِبي َوقَّاٍص، َعْن َرُسوِل اهللاَّ َعْن َسْعِد ْبِن َأِبي َوقَّاٍص، َعْن َرُسوِل اهللاَّ
ًدا َعْبُدُه  ُ، َوْحَدُه َال َشِريَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ َن: َوَأَنا َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اهللاَّ َيْسَمُع اْلُمَؤذِّ
ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه َقاَل: " َمْن َقاَل ِحيَن  َعْن َسْعِد ْبِن َأِبي َوقَّاٍص، َعْن َرُسوِل اهللاَّ
ًدا َعْبُدُه  ُ، َوْحَدُه َال َشِريَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ َن: َوَأَنا َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اهللاَّ َيْسَمُع اْلُمَؤذِّ
ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه َقاَل: " َمْن َقاَل ِحيَن  َعْن َسْعِد ْبِن َأِبي َوقَّاٍص، َعْن َرُسوِل اهللاَّ

ٍد َنِبيًّا، ُغِفَر َلُه َذْنُبُه " ِ َربًّا، َوِباْإلِْسَالِم ِديًنا، َوِبُمَحمَّ ٍد َنِبيًّا، ُغِفَر َلُه َذْنُبُه "َوَرُسوُلُه، َرِضيُت ِباهللاَّ ِ َربًّا، َوِباْإلِْسَالِم ِديًنا، َوِبُمَحمَّ َوَرُسوُلُه، َرِضيُت ِباهللاَّ
ًدا َعْبُدُه  ُ، َوْحَدُه َال َشِريَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ َن: َوَأَنا َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اهللاَّ َيْسَمُع اْلُمَؤذِّ

ٍد َنِبيًّا، ُغِفَر َلُه َذْنُبُه " ِ َربًّا، َوِباْإلِْسَالِم ِديًنا، َوِبُمَحمَّ َوَرُسوُلُه، َرِضيُت ِباهللاَّ
ًدا َعْبُدُه  ُ، َوْحَدُه َال َشِريَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ َن: َوَأَنا َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اهللاَّ َيْسَمُع اْلُمَؤذِّ —Ìãí@sÌáy—Ìãí@sÌáy

نفحات 
قرآنية (6)
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إن َألَمَنة األمة، صحابة النبي  حقوًقا واجبة على كل مســلم ومسلمة، أولها: المحبة، 
"فــإنَّ حبهم دين وإيمان وإحســان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيــان"، كما قال اإلمام 
إن َألَمَنة األمة، صحابة النبي  حقوًقا واجبة على كل مســلم ومسلمة، أولها: المحبة، 
"فــإنَّ حبهم دين وإيمان وإحســان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيــان"، كما قال اإلمام 
إن َألَمَنة األمة، صحابة النبي  حقوًقا واجبة على كل مســلم ومسلمة، أولها: المحبة، 

الطحــاوي. وثانيها: الترحم عليهم واالســتغفار لهم، فإن اهللا عــز وجل قال: �َوالَِّذيَن 
َجاؤوا ِمْن َبْعِدِهْم َيُقوُلوَن َربََّنا اْغِفْر َلَنا َوِإلِْخَواِنَنا الَِّذيَن َسَبُقوَنا ِباْإليَماِن� ]الحشر:10[،  
الطحــاوي. وثانيها: الترحم عليهم واالســتغفار لهم، فإن اهللا عــز وجل قال: �َوالَِّذيَن 
َجاؤوا ِمْن َبْعِدِهْم َيُقوُلوَن َربََّنا اْغِفْر َلَنا َوِإلِْخَواِنَنا الَِّذيَن َسَبُقوَنا ِباْإليَماِن� ]الحشر:10[،  
الطحــاوي. وثانيها: الترحم عليهم واالســتغفار لهم، فإن اهللا عــز وجل قال: �َوالَِّذيَن 

وثالثها: اإلمساك عما شــجر منهم، قال اإلمام ابن تيمية: "ويمسكون عما شجر من 
الصحابة، ويقولون إن هذه اآلثار المروية في مســاوئهم منها ما هو كذب، ومنها ما 
قد زيد فيه، ونقص، وُغيَِّر عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون؛ إما مجتهدون 
الصحابة، ويقولون إن هذه اآلثار المروية في مســاوئهم منها ما هو كذب، ومنها ما 
قد زيد فيه، ونقص، وُغيَِّر عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون؛ إما مجتهدون 
الصحابة، ويقولون إن هذه اآلثار المروية في مســاوئهم منها ما هو كذب، ومنها ما 

مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون"، ورابعها: اإلمساك عن انتقاصهم: قال ابن عمر 

رضي اهللا عنهما: "ال تســبوا أصحاب محمد- صلى اهللا عليه وســلم- فلمقام أحدهم 
ســاعة خير من عمل أحدكــم ُعمره"، وخامســها: معرفة فضائلهم:  فــإنَّ "لهم من 
رضي اهللا عنهما: "ال تســبوا أصحاب محمد- صلى اهللا عليه وســلم- فلمقام أحدهم 
ســاعة خير من عمل أحدكــم ُعمره"، وخامســها: معرفة فضائلهم:  فــإنَّ "لهم من 
رضي اهللا عنهما: "ال تســبوا أصحاب محمد- صلى اهللا عليه وســلم- فلمقام أحدهم 

الســوابق، والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصــدر عنهم إن صدر حتى أنهم يغفر لهم 
من الســيئات ما ال يغفر لمن بعدهم؛ كما قال اإلمــام ابن تيمية، وقد حق لألمة أن 

تفخر بهم وتباهي سائر األمم، قال اإلمام ابن القيم في "ميميته" المشهورة:
أولئك أصحاب النبي وحزُبه   ولوالهم ما كان في األرض مسلم

ولوالهم كادت تميد بأهلها       ولكن رواسيها وأوتاُدها هم
ولوالهم كانت ظالما بأهلها      ولكن هم فيها بدور وأنجم

 . . 
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الصحابة رضي اهللا عنهم وحقوقهم على اِّـسلمني



"
""""

"
 . . 

"الكتمان" .. حفٌظ للنعمة من الحسد

ولذلــك عتب على ضعاف اإليمان أنهم كانوا إذا جاءهم 
أمر من األمن أو الخوف أذاعوا به، قال اهللا (تعالى): "َوَلْو 
وُه ِإَلى الرَُّســوِل َوِإَلى� ُأوِلي اْألَْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن  َردُّ
أمر من األمن أو الخوف أذاعوا به، قال اهللا (تعالى): "َوَلْو 
وُه ِإَلى الرَُّســوِل َوِإَلى� ُأوِلي اْألَْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن  َردُّ
أمر من األمن أو الخوف أذاعوا به، قال اهللا (تعالى): "َوَلْو 

َيْسَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهْم".
وُه ِإَلى الرَُّســوِل َوِإَلى� ُأوِلي اْألَْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن  َردُّ

َيْسَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهْم".
وُه ِإَلى الرَُّســوِل َوِإَلى� ُأوِلي اْألَْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن  َردُّ

ويشــير إلــى أن الحديث نبه إلــى علة االســتعانة على 
َيْسَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهْم".

ويشــير إلــى أن الحديث نبه إلــى علة االســتعانة على 
َيْسَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهْم".

قضاء الحوائــج بالكتمان عندما قال: "فإن كل ذي نعمة 
محســود"، ولذلك إن الحاســدين إذا عرفــوا نية الناس 
حرصــوا على إفشــالهم؛ حتى ال تصل تلــك النعمة إلى 

أصحابها أو يسبقهم إليها أولئك الحاسدون.
وينبه إلــى أن ذلك ال يتنافى هو وقولــه (تعالى): "وأما 
بنعمــة ربــك فحدث"؛ فــإن التحديــث بالنعمــة يكون 
باإلنفــاق منها، وظهورهــا على صاحبها، أمــا الحديث 
فينصح بالكتمان قبل حصول النعمة؛ حذًرا من الحسد.

كتم الحوائج
يشرح د. األســطل معنى الحديث السابق، 
مبيًنا أنه من الواجب كتم الحوائج عن سائر 
الناس، واالســتعانة باهللا علــى تحصيلها؛ 
فإن اإلنســان إذا كتــم حوائجه عن الناس 
حصلها غالًبا وسلم من عواقبها، وقد قيل: 
"من كتم ســره كان الخيار له، ومن أفشى 

سره كان الخيار عليه".
ويقول: "ولنا قدوة في أنبياء اهللا (سبحانه 
وتعالى)، فإن إخوة يوســف (عليه السالم) 
لما قالوا عن أخيهم بن يامين: "إن يسرق 
فقد سرق أخ له من قبل" (يقصدون سيدنا 
يوســف)؛ أســرها يوســف في نفســه ولم 
يبدها لهم؛ ألنه كان يخطط الحتجاز أخيه 
وإحضار أهله من فلســطين إلى مصر، ولو 
استجاب لالســتفزاز وكشف عن نفسه؛ لما 

استطاع أن يحقق ذلك الهدف".  
ويلفــت االنتبــاه إلى أنــه مما يشــير إلى 

ضرورة حفظ األسرار أن أمهات المؤمنين عوتبن في كشف 
بعض ما عرفنه من أســرار النبي (عليه الصالة والســالم)، 
فجاء في ســورة التحريم: "وإذ أســر النبي إلى بعض أزواجه 
حديًثا فلما نبــأت به وأظهره اهللا عليه عرف بعضه وأعرض 
فجاء في ســورة التحريم: "وإذ أســر النبي إلى بعض أزواجه 
حديًثا فلما نبــأت به وأظهره اهللا عليه عرف بعضه وأعرض 
فجاء في ســورة التحريم: "وإذ أســر النبي إلى بعض أزواجه 

عن بعض".
ويؤكد د.األســطل أن اهللا (تعالى) نهى عن إفشــاء األسرار، 
وجعل الحفاظ عليها نوًعا من االبتالء واالختبار لمدى القدرة 
على الصبر وسعة الصدر؛ فقال (سبحانه): "َوَلَنْبُلَونَُّكْم َحتَّى� 
اِبِريَن َوَنْبُلــَو َأْخَباَرُكْم" [أي  َنْعَلــَم اْلُمَجاِهِديَن ِمْنُكــْم َوالصَّ
على الصبر وسعة الصدر؛ فقال (سبحانه): "َوَلَنْبُلَونَُّكْم َحتَّى� 
اِبِريَن َوَنْبُلــَو َأْخَباَرُكْم" [أي  َنْعَلــَم اْلُمَجاِهِديَن ِمْنُكــْم َوالصَّ
على الصبر وسعة الصدر؛ فقال (سبحانه): "َوَلَنْبُلَونَُّكْم َحتَّى� 

أسراركم]. 
اِبِريَن َوَنْبُلــَو َأْخَباَرُكْم" [أي  َنْعَلــَم اْلُمَجاِهِديَن ِمْنُكــْم َوالصَّ

أسراركم]. 
اِبِريَن َوَنْبُلــَو َأْخَباَرُكْم" [أي  َنْعَلــَم اْلُمَجاِهِديَن ِمْنُكــْم َوالصَّ

حفظ األسرار
ويستشهد بقوله (تعالى): "َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َال َتُخوُنوا 

حفظ األسرار
ويستشهد بقوله (تعالى): "َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َال َتُخوُنوا 

حفظ األسرار

َ َوالرَُّســوَل َوَتُخوُنوا َأَماَناِتُكْم"، فاألسرار من األمانات،  اهللاَّ
ويستشهد بقوله (تعالى): "َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َال َتُخوُنوا 
َ َوالرَُّســوَل َوَتُخوُنوا َأَماَناِتُكْم"، فاألسرار من األمانات،  اهللاَّ
ويستشهد بقوله (تعالى): "َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َال َتُخوُنوا 

وضوح الهدف
وينصح عضو رابطة علماء فلســطين في 
هــذا الجانــب إذا كان األمــر يســيًرا بأن 
يقدم عليه اإلنســان دون مشورة، اكتفاًء 
بوضوح الهــدف، ولقلة الضــرر في حال 
الفشــل، كمــن يريد أن يشــتري حقيبة، 

مثًال.  
الفشــل، كمــن يريد أن يشــتري حقيبة، 

مثًال.  
الفشــل، كمــن يريد أن يشــتري حقيبة، 

ويضيــف: "وإذا كان األمــر يحتــاج إلــى 
االستعانة باآلخرين لخبرتهم لزم التحري 
عنــد االســتعانة بآرائهــم أو جهدهــم؛ 
فنستشير األمناء األقوياء، وليس كل من 
كان أميًنا على األمــوال يكون أميًنا على 
األســرار؛ ألن الضعف تجاه األســرار أشد 

من الضعف تجاه األموال".  
ويلفت إلى أنه في حال حصول الحاجة أو 
المقصــود ينبغي كتمان ذلــك أيًضا عن 
ويلفت إلى أنه في حال حصول الحاجة أو 
المقصــود ينبغي كتمان ذلــك أيًضا عن 
ويلفت إلى أنه في حال حصول الحاجة أو 

الحاسدين ما أمكن؛ ألنهم يتمنون زوال 
النعمة عــن أصحابها حتى بعد حصولها، 
مشــدًدا علــى ضــرورة تحــري األمــر عنــد تحصيل 
الحاجات، والتوسط في اإلنفاق؛ ألن الحسد يتجه إلى 
نفائس األموال غالًبا، فمن احتاج إلى ســيارة أو بيت 
_مثًال_ فليشــتر مما ألف أكثر الناس اقتناءه، أو يبني 
بيًتا متوســًطا؛ حتــى ال يؤذيه الحاســدون بأعينهم 
_مثًال_ فليشــتر مما ألف أكثر الناس اقتناءه، أو يبني 
بيًتا متوســًطا؛ حتــى ال يؤذيه الحاســدون بأعينهم 
_مثًال_ فليشــتر مما ألف أكثر الناس اقتناءه، أو يبني 

أو ألســنتهم، وربما حملهم الحســد على السرقة أو 
الغصب، أو ما إلى ذلك من أنواع العدوان. 

ويؤكد أهمية أن يشــرك النــاس فيما يصل إليه من 
نعمة بحســب اإلمكان، فمن ملك سيارة _مثًال_ كان 
من المفضل أن يحمل بعض الناس وهو في طريقه 
إلــى عمله من المنتظرين على الطرقات، وإذا طلبها 
بعض األصدقــاء إعارة عاجلة ال يمتنــع عن ذلك، ما 

دام مطمئًنا إلى تقواهم وأخالقهم.   


