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الف�صل الثالث

المنهّيات

مقدمة

يق�ول تعال�ى ف�ي س�ورة األنع�ام: ﴿ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۉ  ۅۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ 
ۉ ې ې ېې ى ى ائائ ەئ ەئ 
ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 
ٻ  ٱ   * مئ  حئ  جئ  ی  ی  یی  ىئ  ىئ  ىئ 
ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ 
ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃ﴾ ] األنع�ام 151– 152 [. اس�تنبط العلم�اء م�ن هاتي�ن 
اآليتي�ن أّن مب�دأ التخلية قب�ل التحلية هو المبدأ الس�ليم في إعداد 
الش�خصية المؤمن�ة العاملة بم�ا أمرها اهلل في حياته�ا قبل مماتها، 
فكان النهي القاطع عن قتل األوالد خش�ية الفقر الذي كان س�ائدًا 
ف�ي الجاهلي�ة، كما القت�ل بغير وجه حق عموم�ًا، وكان النهي عن 
ارت�كاب الفواح�ش والمعاصي والمنكرات عل�ى أنواعها ما ظهر 
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منه�ا وم�ا بط�ن. إذ ال يج�وز ذلك عالني�ة، كما ال يجوز س�ّرًا في 
خف�اء )خصوص�ًا وأن العرب ف�ي الجاهلية كانوا ال ي�رْون بالزنى 
بأس�ًا في الس�ر، ويس�تقبحونه ف�ي العالنية(. لذلك كان�ت التخلية 
تنقي�ة للظاهر والباطن من أدران اآلثام، وأق�ذار الخطايا، وتطهيرًا 

للقلوب والعقول من الدنس، لتصبح قابلة للتحلية والتزكية. 
ويق�ول تعال�ى أيضًا: »فمن يكفر بالطاغ�وت ويؤمن باهلل فقد 
استمس�ك بالع�روة الوثق�ى«، فاألم�ر بالتطهر من الكف�ر أوالً، ثم 
التحل�ي باإليم�ان. ويرى الباحثون أن في الش�هادة »ال إله إال اهلل« 
يتقدم النفي على اإلثبات، أي نفي أحقية اآللهة المزيفين بالعبادة، 
وم�ن ث�م إثباته�ا هلل وح�ده. والقلب هو وع�اء اإليم�ان أو الكفر، 
وه�و وع�اء القيم األخالقية أو الرذائل.. فالوعاء يمأله صاحبه بما 
يختار ويش�اء، فإذا مأله فال يس�تطيع أن يضيف إليه ش�يئًا آخر، إال 
بع�د أن ُيف�ِرغ جزءًا منه. يقول ابن القيم رحمه اهلل في كتابه مدارج 
الس�الكين: » متى َخُلصت األبدان من الحرام ومن أدناس البشرية 
الت�ي ينه�ى عنها العق�ل والدين والم�روءة، وطُه�رت األنفس من 
عالئق الدنيا، َزَكْت أرُض الخْلق، فقبلت بذور العلم والمعارف«. 
وف�ي حديث جامع للنبي عليه الصالة والس�الم يقول: »ما نهيتكم 
عنه فاجتنبوه )أي كونوا في جانب من ذلك(، وما أمرتكم به فأتوا 
من�ه م�ا اس�تطعتم، فإنما أهل�ك الذين م�ن قبلكم كثرة مس�ائلهم، 
واختالفه�م عل�ى أنبيائهم« )رواه البخاري ومس�لم(، واألصل في 
النهي التحريم وقد جاء أوالً في الحديث الشريف. ويقول تعالى: 
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ٿ...﴾  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ﴿...ڀ 
] األنعام : 119 [، كأكل الميتة عند الضرورة. أما الشق الثاني، فهو 
القي�م واآلداب، وهم�ا على قدر أهل الهم�م وأهل العزم، إذ ﴿ۇ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ...﴾ ] البق�رة : 286 [. بذل�ك ينتقل 
اإلنس�ان المؤمن م�ن المعصية إلى الطاعة، وم�ن عقوق الوالدين 
إلى البر واإلحس�ان إليهما، ومن الجهل إلى العلم، ومن الغضب 
إل�ى الِحل�م، وم�ن البخ�ل إل�ى الج�ود والك�رم، ومن الري�اء إلى 
اإلخ�الص، ومن الطمع إلى القناعة، وم�ن الُفرقة إلى التعاون... 
وبذلك تس�تقيم النف�وس وتصلح المجتمع�ات وتتحّضر القلوب 
لتتكاتف في ما بينها، ولتتطور الحضارة اإلنس�انية وتتقدم البشريُة 

في عمارة األرض كما أمر اهلل بذلك.

1. ومن شر حاسد إذا حسد: 

الحسد شّر كله، يقول تعالى في سورة الفلق: ﴿ٿ ٿ ٹ 
ڄ  ڄ*  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ *  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ * 
ڇ﴾.  چ  چ  چ  چ   * ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ويقول الحس�ين بن الفضل: »إن اهلل جمع الش�رور في هذه اآلية، 
وختمها بالحس�د، لُيعَلم أنه أخسُّ الطبائع«. والحس�د هو أن يتمّن 
ِه على المحس�ود، س�واٌء كانت هذه النعمة  الحاس�ُد زوال نعمِة اللّٰ
ُف ابن تيمية الحسَد  ماالً أو جاهًا أو علمًا أو جماالً أو غير ذلك. ُيعرِّ
بأن�ه »كراه�ُة ما أنعم اهلل به على الغير، وإن لم يتَمنَّ الزوال«. يقول 
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ع�ز وج�ل: ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ 

] النس�اء : 54 [، وفي آية أخرى: ﴿ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ 
ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈ ٴۇ ۋ﴾ ] النس�اء : 32 [. ويق�ول القرطبي في تفس�ير 
هذه اآلية: »الحسد مذموم، وصاحبه مغموم، وهو يأكل الحسنات 
ُه به في  كما تأكل الناُر الحطب....«، والحس�د أوُل ذنبٍ ُعصَي اللّٰ
الس�ماء، وأول ذنبٍ ُعصَي به في األرض. فأما في الس�ماء فحسُد 
ُه إبليس بالس�جود آلدم، فأبى وقال: أنا  إبليس آلدم )عندما أمر اللّٰ
خي�ٌر من�ه(، وأما في األرض فحس�ُد قابيَل لهابي�ل )عندما قّدم كلُّ 
واح�دٍ منهم�ا قربانًا إلى اهلل فُتقبِّل من هابيل ول�م ُيتقّبل من قابيل. 
وقال له: إّنما يتقّبل اهلل من المتقين. فقتَل قابيُل هابيَل بسبب الغيرة 
والحسد، وكان بذلك أول من ُقتل على سطح األرض(«، وحديث 
النبي صّلى اهلل عليه وسلم، فيما يرويه أنس بن مالك رضي اهلل عنه 
ف�ي الصحيحي�ن: »ال تباغضوا، وال تحاس�دوا وال تدابروا وكونوا 
عباد اهلل إخوانًا«. وفي نهيٍ واضح عن الحسد، يقول عليه الصالة 
والس�الم: »إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات، كما تأكل 
الن�اُر الحط�ب« )رواه أب�و داود(، ويق�ول أيض�ًا: »ال يجتمعان في 
قلب عبدٍ: اإليمان والحسد« )رواه النسائي(، وفي حديث آخر: »ال 
يزال الناس بخير ما لم يتحاس�دوا«. والحس�د مرٌض نفسي خطير 
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له آثاره الس�يئة التي تلحق بالحاس�د فتؤّثر في عالقاته االجتماعية 
فتحّطمه�ا، وه�و يعي�ش دائمًا في ضن�كٍ وضيق. وهو ُيش�عل نار 
العداوة والبغضاء بين الحاس�د والمحسود، فترى الحاسد ساخطًا 

على قضاء اهلل وقدره. ورحم اهلل القائل:
نعم�ة عل�ى  ل�ي  حاس�دًا  أتدري على من أس�أت األدبي�ا 
ف�ي حكم�ه اهلل  ألن�ك لم ت�رَض لي م�ا وهبأس�أت عل�ى 
زادن�ي ب�أن  رب�ي  الطل�بفأخ�زاك  وج�وه  علي�ك  وس�ّد 

ويقول شاعر آخر:
إصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتُله

تأكله ما  لم تجد  إن  بعضها  تأكل  فالنار 
وقد ورد في بعض اآلثار أقوال كثيرة لبعض الحكماء: »ليس 
ف�ي خصال الش�ر أعدل من الحس�د، يقتل الحاس�د قب�ل أن يصل 
إل�ى المحس�ود«، و» هلل در الحس�د م�ا أعدله بدأ بصاحب�ه فقتله«، 
و» الحس�د داء الجس�د«، و »يكفي�ك م�ن الحاس�د أن�ه يغتّم وقت 

سرورك«، و» أسٌد تقاربه خيٌر من حسودٍ تراقبه«. 

2. »وال تغلوا في دينكم«: 

النهي عن الغلّو في الدين، ورد في آيتين: ﴿ ٱ ٻ 
ڀ...﴾  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
] النس�اء : 171 [، وفي س�ورة المائ�دة: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ پ پ...﴾ ] المائ�دة : 77 [، وفي كلتيهما 
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كان الحدي�ث موجهًا إلى أهل الكتاب من النصارى، وهو يش�مل 
– كم�ا يق�ول العلم�اء – اليهود أيضًا، وفيه تنبيه للمس�لمين بأن ال 
يح�ذوا حذوه�م في المس�تقبل، وتأكيد على أن الغل�ّو والتطرف، 
يفرق ش�ملهم، ويس�توجب عقاب اهلل في الدني�ا واآلخرة. فالغلو 
ُيفض�ي إلى التش�دد، والتش�دد يحجب المنط�ق، وُيذهب الحجة. 
وق�د ورد ف�ي الحدي�ث قول النبي علي�ه الصالة والس�الم: »إياكم 
والغل�ّو ف�ي الدي�ن، فإنما هلك م�ن كان قبلكم بالغل�و في الدين« 

)رواه أحمد والحاكم(.
واهلل تعالى خّص أّمة اإلسالم بأن جعلهم أّمة وسطًا، كما جاء 
في اآلية الكريمة: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ...﴾ ] البق�رة : 143 [. 
والوس�طية، وه�ي م�ن خصائص هذا الدي�ن الحنيف، ه�ي التزام 
الوسط واالعتدال واالستقامة، بين الغلو والتشدد من ناحية، وبين 
التساهل والتفلت في الدين واقتراف المحرمات من ناحية أخرى. 
والوس�طية هي صراط اهلل المس�تقيم، وقد ورد ف�ي الحديث قوله 
صّل�ى اهلل عليه وس�لم، فيما يرويه جابر بن عب�د اهلل رضي اهلل عنه 
أن�ه ق�ال: كن�ا عند النب�ي صّلى اهلل عليه وس�لم، فخ�ّط خّطًا وخّط 
خّطي�ن ع�ن يمين�ه، وخ�ّط خّطي�ن ع�ن يس�اره، ثم وضع ي�ده في 
الخ�ّط األوس�ط، وق�ال: ه�ذا س�بيل اهلل، ثم تال ه�ذه اآلية: ﴿چ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ 
ڌ ڎ...﴾ ] األنعام : 153 [. ويقول عليه الصالة والس�الم: 
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»هل�ك المتنطع�ون« وكّرره�ا ثالث�ًا لخطورته�ا. والمتنطعون هم 
المتش�ّددون والمبالغون في األمور بما يخرجهم عن حّد الوسط. 
ومن أهم ما في الوس�طية، هو ما ذكره ابن القيم الجوزية في كتابه 
مدارج السالكين، »بأنها تجري وراء الحق عند أية طائفة، فتأخذه، 
وال تعاديها بسبب ما عندها من الباطل، وتضيف الذي تقتبسه من 
هنا وهناك إلى شخصيتها، ويكون صاحبها كالحاكم العادل الذي 

يشهد على الطائفتين ويمتحن الحق بينهما«. 
وم�ن ثم�رات الوس�طية أنه�ا تؤم�ن بالتعددية، وأنها تس�عى 
دائمًا لتحقيق الوفاق والتعايش وقبول اآلخر والحوار مع الجميع 
واالنفتاح عليهم دون إفراط في السعي إلى األهداف أو تفريط في 
القيم والمبادئ. ومع مراعاة الواقع والتفريق بين الثابت والمتغير 
واألص�ول والف�روع، وفهم األولوي�ات. وما األخ�الق الحميدة، 
التي دعت إليها جميع األديان الس�ماوية، إال وس�ط بين رذيلتين: 
فالتواض�ع وس�ط بين ال�ذل والتكبر، والقوة وس�ط بي�ن الضعف 
والعن�ف، واالقتص�اد وس�ط بين البخل واإلس�راف، والش�جاعة 

وسط بين الجبن والتهور...

3. »لعنة هللا على الكاذبين«: 

اهلل  نه�ى  الواق�ع. وق�د  بم�ا ال يطاب�ق  الك�ذب ه�و إخب�اٌر 
عن�ه ف�ي ع�دد كبي�ر م�ن اآلي�ات، فالمنافق�ون ﴿...ژ ژ 
ق: س�ورة  وف�ي  ] البق�رة : 10 [،  ک﴾  ک  ڑ   ڑ 
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ې  ې  ې   * ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ﴿ۈ 
ۆئ﴾  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى   * ې 
تعال�ى قول�ه  ف�ي  كّله�م  أولئ�ك  ج�زاء  وكان   ] ق : 12– 14 [، 
 ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ...﴾
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ﴿...ڳ  تعال�ى:  واهلل  ] الزم�ر : 60 [. 
 ڱ﴾ ] غاف�ر : 28 [، وف�ي آية أخرى هو مط�رود من رحمة اهلل:

﴿...ۈئ ېئ ېئ ېئ﴾  ] آل عمران : 61 [. وقد ورد 
النهي عن الكذب والتحذير منه في ما يقارب ال�220 آية.

وس�لم:  علي�ه  صّل�ى اهلل  رس�ول اهلل  حدي�ث  وف�ي 
وإن  الفج�ور،  إل�ى  يه�دي  الك�ذب  ف�إن  والك�ذب،  »إياك�م 
يك�ذب،  الرج�ل  ي�زال  وم�ا  الن�ار،  إل�ى  يه�دي  الفج�ور 
)رواه  كّذاب�ًا«  اهلل  عن�د  يكت�ب  حت�ى  الك�ذب،  ويتح�ّرى 
القي�م الجوزي�ة رحم�ه اهلل: اب�ن   البخ�اري ومس�لم(. ويق�ول 

»ال تحس�ب أن قوله تعالى: ﴿ژ ژ ڑ ڑ * ک ک ک 
گ﴾ ] االنفط�ار :13 –  14 [ ه�ذا مقص�وٌر عل�ى نعيم اآلخرة 
وجحيمه�ا فقط، بل ف�ي دورهم الثالثة كذلك، أعني: دار الدنيا 
ودار الب�رزخ ودار الق�رار، فهؤالء في نعيم، وهؤالء في جحيم. 
وهل النعيم إال نعيم القلب، وهل العذاب إال عذاب القلب؟!«. 
وف�ي حدي�ث آخر )يقول النبي عليه الصالة والس�الم(: »أربع 
من كّن فيه، كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه ِخّلة منهم، كانت فيه 
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ِخّلة من النفاق حتى يدعها: »إذا حّدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا 
وع�د أخلف، وإذا خاصم فجر« )رواه البخاري ومس�لم(. ولذلك 
كان الك�ذب مفت�اح النف�اق، وباب الولوج إلي�ه. وفي حديث آخر 
أيضًا: »َكُبرْت خيانًة أنك ُتحّدث أخاك حديثًا هو لك مصّدق وأنت 
ل�ه كاذب« )رواه أحمد والطبراني(، »والص�دق طمأنينة، والكذب 
ريب�ة«، كم�ا جاء في الحديث أيضًا، ذلك أن الكذب يورُث صاحبه 
القل�ق وانع�دام الطمأنين�ة، كم�ا أن من عواقب�ه الع�داوة والبغضاء 

والشحناء.
والك�ذب ماح�ق للبرك�ة، فقد روي ع�ن النبي علي�ه الصالة 
والس�الم أنه ق�ال: »البيعان بالخي�ار ما لم يتفرقا، ف�إن صدقا وبّينا 
ب�ورك لهما في بيعهم�ا، وإن كّذبا وكتما ُمِحقت بركة بيعهما«. أي 
إْن َكَت�َم البائع وأخفى عيوب الس�لعة، طمع�ًا في زيادة الثمن، فإنه 
ُس�حٌت ألن�ه مبن�ّي على الك�ذب، والك�ذب باطل، وم�ا ُبني على 

الباطل فهو باطل.
لذلك فإّن الكذَب آفٌة خطيرة، وش�ّره مس�تطير، ينتشر في كل 
زم�ان ومكان، وه�و من كبائر الذنوب، وفواح�ش العيوب، »وهو 
أبغ�ض الصفات إلى األنبي�اء، ماحق للبركات، ومكثر للس�يئات، 
مفتاح لكل الموبقات، مغالق لكل الخيرات، طارد من الجنات«. 
)كم�ا يق�ول الكاتب صالح عبد الخال�ق محمد على موقع مداد(. 
وهو لألس�ف مرٌض عضال يتغلغل في بعض النفوس كالس�رطان 

الخبيث.
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4. »وال تيأسوا من َرْوح هللا« – »ومن يقنط من رحمه ربه 
إال الضالون«: 

الي�أس والقنوط ُخُلقان من مس�اوئ األخالق، وقبيحتان من 
قبيح الخصال. وقد نهى اهلل عنهما في القرآن الكريم جميع عباده، 
وف�ي مقّدمهم أنبياؤه الصالحون. فه�ا هو أبو األنبياء إبراهيم عليه 
الس�الم، عندما جاءه الضيوف من المالئكة ليبّش�روه بغالمٍ بعد أن 
أصبح كبيرًا في الس�ن، فتعجب من بشارتهم﴿ٿ ٿ ٿ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ *  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڦ ڄ * ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ 
] الحجر : 54 –  56 [. وكذلك يعقوب عليه الس�الم، عندما طلب 
م�ن أبنائه الس�عي للبحث عن يوس�ف وأخي�ه، وقال لهم: ﴿ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ ] يوسف : 87 [، وكذلك 
في قصص معظم األنبياء وقد ذكرهم اهلل في القرآن الكريم: أيوب 
وزكريا ويونس وموسى... وخاتمهم محمد عليه الصالة والسالم. 
ف�ال عج�ب إن كان الي�أس والقن�وط منتش�رْين بي�ن كثيٍر من 
الناس، ومن أسباب ذلك عند بعضهم، اليأس والقنوط من رحمة 
اهلل ومغفرته، ومنها ضيق الرزق، ومنها المرض، ومنها سوء خلق 
الزوجة أو الولد، ومنها الفشل في العلم أو في العمل، ومنها..... . 
ويرى جمهور الفقهاء بأن اليأَس كبيرٌة من الكبائر، وذهب بعضهم 

إلى أّن اليأس من رحمة اهلل ُيَعدُّ كفرًا والعياذ باهلل.



53

واهلل تعال�ى، عندم�ا أمر عباَده بعدم اليأس والقنوط، ش�رع لهم 
الدع�اء، وحجب عنهم علم الغي�ب. يقول تعالى: ﴿ڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ ] فصلت : 49 [، وفي 
آية أخرى: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴾ ] الزمر : 53 [.
فالدع�اء إلى اهلل لرفع الضرر مش�روع ومطلوب، كما حدث 
مع نبي اهلل أيوب عليه الس�الم: ﴿ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   * ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ 
چ﴾ ] األنبي�اء : 83 – 84 [. ولم َيْس�َلم نبيٌّ م�ن أنبياء اهلل من 
أذى قوم�ه وطرده من عش�يرته، ولم يي�أس أحد منهم قط، بل كان 
األمل والرجاء بأن اهلل تعالى قادر على تغيير الحال بين طرفة عين 
وأخرى. والدعاء من قدر اهلل تعالى، فإذا مس اإلنسان ضرٌّ دعا ربه 
أن يرفع عنه هذا الضّر. يقول النبي عليه الصالة والس�الم: »ال ُيرُدّ 

القَدْر إال بالدعاء« رواه أحمد والترمذي. 
��ِه الغي�َب ع�ن عب�اده، فه�و لخيره�م وحت�ى  أم�ا َحْج�ُب اللّٰ

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  ال ييأس�وا، إذ يق�ول تعال�ى: ﴿...پ 
ى  ﴿...ې  أخ�رى:  آي�ة  وف�ي  ] البق�رة : 216 [،  ٺ...﴾ 
ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ﴾ ] النس�اء : 19 [، 
وفي س�ورة الكهف في قصة موس�ى والخضر عليهما الس�الم خير 
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دليل ومثال على ذلك. يقول أحد العلماء: »حال الس�لف رجاٌء بال 
إهم�ال، وخ�وٌف ب�ال قن�وط، وال بّد من حس�ن الظن ب�اهلل تعالى«، 
وقد ورد في الحديث القدس�ي: »أنا عند ظنِّ عبدي بي ....« )متفق 

عليه(. 

5. »أال لعنة هللا على الظالمين«:

الظلم من أكبر الكبائر، وأقبح المعاصي والش�رور، و» الظلم 
ظلمات يوم القيامة«، كما أخبر النبي عليه الصالة والس�الم بذلك. 
وق�د ورد فع�ل »ظلم« ومش�تقاته 228 في القرآن الكري�م. وقد بين 
اهلل تعال�ى فيه�ا وج�وه الظل�م الكثي�رة. وق�د قس�مها العلم�اء إلى 
نوعين: ظلم المرء لنفس�ه، وظلمه لآخر. فاألول، مثالً، أن ُيش�رك 
 اإلنس�ان برب�ه، كما جاء في وصية لقم�ان الحكيم البنه وهو يعظه:
﴿...ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾ ] لقمان : 13 [، 
ذل�ك ألنه جعل المخلوق في منزل�ة الخالق. وكذلك عندما يتجّرأ 
اإلنسان على حدود اهلل تعالى ويرتكب المعاصي والشرور واآلثام، 
ڄ...﴾ ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  قول�ه: ﴿...ڦ  ف�ي   كم�ا 

] الط�الق : 1 [. وقد ورد عن رس�ول اهلل صّلى اهلل عليه وس�لم أنه 
ق�ال ألب�ي بكٍر رضي اهلل عنه، عندما س�أله أن يعلم�ه دعاًء يدعو به 
في صالته فقال له: »قل: اللهم إني ظلمت نفس�ي ظلمًا كثيرًا، وال 
يغف�ر الذن�وب إال أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك 

أنت الغفور الرحيم« )متفق عليه(. 
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أم�ا ُظل�ُم اإلنس�انِ لآخر فه�و كأكل أموال الن�اس بالباطل، 
أو بخس�هم أش�ياءهم، أو إخس�ار المكاييل والموازي�ن، أو الغيبة 
والنميم�ة عليه�م، أو قذفهم بالباطل، وما إل�ى ذلك. ومن األمثلة 
على الظلم بين الناس: منع الناس حقوقهم، أو تأخير دفع أجورهم، 
ففي حديث النبي عليه الصالة والسالم: » أعِط األجير حقه قبل أن 
يجّف عرقه«، وفي حديث آخر فيما يرويه عن ربه: »قال اهلل تعالى: 
ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة... وذكر منهم.. رجالً استأجر أجيرًا، 

فاستوفى منه ولم يعطه أجره« )رواه البخاري(.
وقد يُكون عقاب الظالم في الدنيا قبل اآلخرة، كما جاء في اآلية 
الكريم�ة: ﴿ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ 
ڳ ڳ﴾ ] ه�ود : 102 [. ويق�ول النب�ي علي�ه الصالة والس�الم: 
»انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا«، فقال رجل: يا رسول اهلل، أنصره إذا 
كان مظلوم�ًا، أفرأي�َت إن كان ظالمًا، كي�ف أنصره؟ فقال النبي عليه 
الصالة والسالم: »تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره« )رواه 
البخاري(. ويقول اإلمام علي رضي اهلل عنه: »إذا رأيَت مظلومًا فأعنه 
عل�ى الظال�م فمن نصر الحق أفلح، وال تفرح بس�قوط غيرك، فإنك 
ال ت�دري م�ا تضمر ل�ك األيام«، وعلى ه�ذه القاع�دة ومثلها قامت 
دولة اإلس�الم، وانتش�رت رقعتها، وتطورت وازدهرت اقتصادياتها 

وعلومها، واكتشافاتها وصارت حضارتها مضرب األمثال.
ورد في الحديث القدس�ي الذي يرويه أبو ذٍر الغفاري رضي 
اهلل، ع�ن النب�ي صّلى اهلل عليه وس�لم، فيما يرويه عن ربه عز وجل 
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أن�ه ق�ال: »يا عبادي إني حّرمُت الظلَم على نفس�ي، وجعلته بينكم 
محّرمًا فال تظالموا....« )رواه مس�لم(. يقول تعالى: ﴿ڃ ڃ ڃ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ 
ڌ ڌ﴾ ] النساء : 40 [، ويقول أيضًا: ﴿...جح مح جخ 

حخ﴾ ] فصلت : 46 [.
6. »ال تغضب«: 

نهى الرس�ول عليه الصالة والس�الم عن الغضب، في حديثه 
عندما جاءه أبو الدرداء يقول: يا رسول اهلل دّلني على عملٍ يدخلني 
الجن�ة، فقال ل�ه: »ال تغضب، ولك الجن�ة« )رواه الطبراني(. وفي 
حدي�ث آخ�ر يقول عليه الصالة والس�الم »من كظ�م غيظًا – وهو 
يس�تطيع أن ُينف�َذه – دع�اه اهلل ي�وم القيام�ة عل�ى رؤوس الخالئق 
حتى يخّيره من أي الحور العين ش�اء« )رواه أبو داود والترمذي(. 
لذل�ك كان لجُم الغضبِ جامعًا لخيري الدنيا واآلخرة. والغضُب 
طبٌع غريزّي في اإلنس�ان، وهو نقيض الرضا. ومن أس�بابه الحسد 
والعج�ب، والهزء والحرص. وله أضرار صحية كثيرة منها تجّلط 
ال�دم، وارتف�اع الضغ�ط، وزي�ادة نب�ض القل�ب، وضي�ق النفس، 
وارتفاع معدل الس�كري في الجس�م، وقد يؤدي إلى سكتة مميتة. 
وم�ن أض�راره خروج اإلنس�ان عن ط�وره وش�تمه لآخرين، وقد 
ينتج عنه انفصام عرى األُس�ر من ط�الق وغيره، ومن ندمٍ وخيبة. 
يقول رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسلم: »ليس الشديد بالّصرعة إنما 
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الش�ديد الذي يملك نفس�ه عند الغضب«، ويق�ول أحد الحكماء: 
»إياك وعّزة الغضب فإنها تصّيرك إلى االعتذار«.

وفي القرآن الكريم والسنة النبوية عالجاٌت للتخلص من آفة 
الغضب منها:

االس�تعاذة ب�اهلل من الش�يطان الرجيم: وذلك ف�ي قوله تعالى: 
ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ﴿ہ 
ڭ﴾ ] فصلت : 36 [. وفي ذلك يقول عليه الصالة والس�الم: 
»إذا غضب الرجل فقال: أعوذ باهلل، سكن غضبه« )صحيح الجامع 
الصغير(. وعن سليمان بن َصردٍ رضي اهلل عنه قال: كنُت جالسًا مع 
النبي صّلى اهلل عليه وس�لم، ورجالن يس�تّبان، وأحُدهما قد احمّر 
وجه�ه، وانتفخت أوداجه، فقال رس�ول اهلل صّلى اهلل عليه وس�لم: 
»إني ألعلُم كلمًة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ باهلل من 
الش�يطان الرجيم، ذهب عنه ما يجد«. فقالوا له: إن النبي صّلى اهلل 

ْذ باهلل من الشيطان الرجيم« )متفق عليه(.  عليه وسلم قال: »تعوَّ
الس�كوت: يقول رس�ول اهلل صّلى اهلل عليه وس�لم: »إذا غضب  ●

أحدكم فليسكت« )رواه اإلمام أحمد في مسنده(، وذلك حتى 
ال يخرج الغضبان عن طوره فيتلفظ بما ال َيرضى به بعد ذلك.

التغيي�ر ف�ي الوض�ع: وذل�ك لق�ول رس�ول اهلل صّل�ى اهلل عليه  ●
وسلم: »إذا غضب أحدكم، وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه 
الغضب، وإال فليضطجع« )رواه اإلمام أحمد في مسنده(. وفي 
حديث آخر: »أال وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم 



58

إلى ُحمرة عينيه، وانتفاخ أوداجه؟! فمن أحّس بشيء من ذلك، 
فليلص�ق باألرض« )رواه الترمذي(، أي فليجلس لتهدأ ثورته، 

وتذهب حّدته.
الوضوء والصالة: لقوله صّلى اهلل عليه وسلم: »إن الغضب من  ●

الش�يطان، وإن الشيطان ُخِلق من النار، وإنما ُتطَفأ الناُر بالماء، 
ف�إذا غضب أحُدكم، فليتوضأ« )رواه أحمد وأبو داود(. )موقع 

صيد الفوائد( 
ي�روى أن معاوية – رض�ي اهلل عنه – حبس العطاء يومًا، فقام 
إلي�ه أب�و مس�لم الخوالني – رض�ي اهلل عنه – فقال ل�ه: »يا معاوية 
إن�ه لي�س من ك�ّدك، وال من كّد أبيك، وال م�ن كّد أمك«، فغضب 
معاوي�ة غضبًا ش�ديدًا، ونزل عن المنبر، وق�ال للناس: »مكانكم«، 
وغ�اب ع�ن أعينه�م س�اعة ثم خ�رج إليهم، وق�د اغتس�ل. فقال: 
 »إن أب�ا مس�لم كلَّمن�ي ب�كالمٍ أغضبني، وإني س�معت رس�ول اهلل
صّلى اهلل عليه وسلم يقول: »الغضب من الشيطان، والشيطان ُخِلق 
من نار، وإنما ُتطَفأ الناُر بالماء، فإذا غضب أحدكم فليغتسل، وإني 
ي، وال من  دخلُت فاغتس�لت، وَصَدَق أبو مس�لم، إنه ليس من كدِّ
كّد أبي فهّلموا إلى عطائكم« )إحياء علوم الدين 344/2(. ومما ال 
شك فيه أّن االغتسال بالماء يسبب االسترخاء عصبيًا ونفسيًا، وقد 

أثبت العلم الحديث ذلك. 
وقد وصف اهلل تعالى »الكاظمين الغيظ« بالمتقين، ووعدهم 
»جن�ة عرضها الس�ماوات واألرض« في قوله تعالى في س�ورة آل 
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پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٻ  عم�ران: 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ*  ڀ  ڀ  پ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ 

ڤ﴾  ] آل عمران :133 –  134 [.

7. »وال تقتلوا النفس التي حرّم هللا إال بالحق«: 

حّرم اهلل تعالى القتل في محكم تنزيله، في عدة آيات كريمة. 
﴿گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ 
ھ﴾  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
] اإلس�راء : 33 [، وكان الع�رب ف�ي الجاهلي�ة إذا ُقت�ل أحده�م، 
يقتّصون من القاتل ومن شخص آخر قريبٍ منه، وإذا كان المقتول 
منظورًا في قومه، كان القصاص بقتل القاتل وعدة أشخاصٍ ممن 
معه. وجاء اإلسالم ليحّرم ذلك، قال تعالى: ﴿ے ے ۓ ۓ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ 
وئ﴾ ] المائ�دة : 45 [. فالحك�م بقت�ل القات�ل ه�و للوال�ي، 
والرسول عليه الصالة والسالم يقول: »ال يحلُّ دم امرئ مسلم يشهد 
أن ال إله إال اهلل، وأن محمدًا رس�ول اهلل إال بإحدى ثالث: النفس 
بالنف�س، والزان�ي المحص�ن، والت�ارك لدينه المف�ارق للجماعة« 
)رواه البخ�اري ومس�لم(، وق�د خرج�ت بع�ض المجتمعات عن 
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ه�ذه القاعدة الش�رعية الربانية – التي يمك�ن اختصارها ب� »القاتل 
ُيقت�ل« – ب�أن قالوا إذا خس�ر المجتمع فردًا من أف�راده في جريمة 
القتل، فكيف نزيد من خس�ارته بقتلِ آخر. واس�تعاضوا عن ذلك 
بالسجن مدى الحياة أو لفترة طويلة. لذلك كان ال عجب أن نرى 
زي�ادة نس�بة الجرائم في هذه المجتمعات. ف�إذا أدرك المجرم بأنه 
إذا َقَتَل سُيقتل فلن ُيقدِم على جريمته. واهلل تعالى يقول: ﴿ڭ 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ...﴾ ] البق�رة : 179 [. أي أن في 
القص�اص حي�اة وس�المة، وأمنًا للمجتم�ع، وحقن�ًا للدماء. وفي 
هذا الحكم عدٌل وإنصاف ألنه يعطي اإلنس�ان بقدر ما يأخذ منه. 
فالحكم من جنس العمل. وال شك بأن تنفيذ الحكم عالنيًة يساعُد 
ف�ي خف�ض الجريمة في المجتمع. يق�ول تعالى: ﴿گ گ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴾ ] النساء : 93 [.
 وح�ّرم اإلس�الم قت�ل النف�س )االنتح�ار( ف�ي قول�ه تعال�ى:

﴿... ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾ ] النساء : 29 [، 
وق�ال أيض�ًا: ﴿ ... ۀ ۀ ہ ہ ہ...﴾ ] البق�رة : 195 [، 
وف�ي ذل�ك يقول النبي عليه الصالة والس�الم: »من ترّدى من جبل، 
فقت�ل نفس�ه، فهو في نار جهّنم يترّدى فيها خال�دًا مخّلدًا أبدًا، ومن 
تحّس�ى ُس�ّمًا فقتَل نفَسه، فُس�ّمه في يده يتحّساه في نار جهنم خالدًا 
مخّل�دًا فيها أبدًا، ومن َقتَل نفَس�ه بحدي�دةٍ، فحديدٌة في يده يجأ بها 
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بطن�ه ف�ي نار جهنم خالدًا مخّلدًا أب�دًا« )أخرجه البخاري(. فالنفس 
ُملٌك لخالقها، وفي االنتحار سخط على قضاء اهلل وقدره، وهو فعٌل 
يشّكل انسحابًا سلبيًا من الحياة، وخسرانا نهائيًا لهذه الحياة، ويأباه 

عالم الحيوان غير العاقل، فكيف باإلنسان؟!

8. وال تقربوا الزنى:

ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ﴿ژ  تعال�ى:  يق�ول 
گ﴾ ] اإلسراء : 32 [، والزنا من أعظم الذنوب والفواحش بعد 
 الشرك باهلل، وبعد قتل النفس بغير الحق، كما جاء في قوله تعالى:

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ* ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾ ] الفرقان : 68 – 69 [
وفي قول رس�ول اهلل صّلى اهلل عليه وس�لم في حجة الوداع: 
»أال إنما هي أربع: ال ُتشركوا باهلل شيئًا، وال تقتلوا النفس التي حّرم 
اهلل إال بالحق، وال تزنوا، وال تسرقوا« )رواه النسائي(. وقوله أيضًا: 
»ال يزن�ي الزان�ي حين يزني وهو مؤمن« )رواه البخاري ومس�لم(، 
أي أن�ه يخرج م�ن اإليمان في فعلته. لذلك كان حفظ الفروج عن 
الفواح�ش مما تزكو به النفوس، وَتْس�َلُم ب�ه المجتمعات، وُتصان 
به الصحة من تفش�ي األمراض، وُتس�تر األعراض. وحتى ال يقع 
 اإلنس�ان فريس�ة ه�ذه الفاحش�ة، أم�ر تعالى بغ�ّض البص�ر، فقال:

ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ 
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ڎ ڈ...﴾ ] الن�ور : 30 [، ف�إن اتفق أن وقع البصر على محّرم، 
م�ن غي�ر قصد فليصرف بصره. وق�د ورد ذلك في قول النبي عليه 
الص�الة والس�الم لعل�ي بن أب�ي طالب رضي اهلل عن�ه: »يا علي ال 
ُتتبِع النظرة، فإّن لك األولى، وليس لك اآلخرة« )رواه أبو داُود(. 
كما نهى الشرُع عن االختالط المرَسلِ بين الرجال والنساء، بدون 
ضوابط ش�رعية وأخالقية، وقد راعى النبي عليه الصالة والس�الم 
ذل�ك في المس�جد بفصل صفوف النس�اء عن الرج�ال، والُمكث 
بع�د الس�الم حتى ينصرف النس�اء. عن أم س�لمة رض�ي اهلل عنها، 
قالت: »كان رس�ول اهلل صّلى اهلل عليه وس�لم، إذا س�ّلم قام النساء 
حين يقضي تسليمه، ومكث يسيرًا قبل أن يقوم«. قال ابن شهاب: 
»ف�أرى واهلل أعل�م أن ُمكثه لكي يْنُفذ النس�اء قب�ل أن يدركهّن من 
انص�رف من الق�وم«، )رواه البخاري وأبو داود(. ورحم اهلل اإلمام 

الشافعي حيث يقول:
ِعّفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجّنب�وا م�ا ال يلي�ق بمس�لم
أقرضت�ه ف�إن  دْي�ن  الزن�ى  ِإن  كان الوفا من أهل بيتك فاعلم

ذلك أن الجزاء من جنس العمل كما يقول تعالى: ﴿ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾ 

] النمل : 90 [.
وف�ي تحري�م الزنا منٌع الختالط األنس�اب وما يتبع ذلك من 
اخت�الٍط في الميراث، واختالٍط في المحّرمات في الزواج، ومنٌع 
النتش�ار أمراضٍ معينة، ومنٌع النتش�ار األطف�ال اللقطاء مجهولي 
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األب. وفي كل ذلك، إن حصل، أضراٌر كبيرة على المجتمع.

9. إنما الخمر والميسر واألنصاب واألزالم رجس:

نهى اإلس�الم ع�ن الخمر والميس�ر نهيًا زاج�رًا وقطعّيًا، بعد 
أن ت�دّرج ف�ي ذلك، لكثرة انتش�اره ف�ي الجاهلية. فج�اء التحريم 
القطع�ّي ف�ي اآلي�ة الكريم�ة: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ٺ﴾  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
] المائ�دة : 90 [. فاالجتناب فالح، واالرتكاب خس�ارة. وقد بّين 
��ُه تعالى أس�باب المنع القاطع في اآلية الت�ي تلتها والتي تقول:  اللّٰ
﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
] المائ�دة : 91 [.  ڄ﴾  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ذلك أّن ما يتوّلُد من الخمر والميسر من ذهاب للعقل، وخالفات 
وع�داوات، بي�ن من يتعاط�ون ذلك، وما يؤديان إلي�ه من تخاصم 
وتباغ�ض، وص�دٍّ عن ذكر اهلل وعن الص�الة، كل ذلك يتطّلب نهيًا 
زاج�رًا وقاطع�ًا »فه�ل أنتم منته�ون«، وهي من أبلغ م�ا ُنهي به في 
القرآن الكريم. ولذلك عندما نزلت هذه اآلية، قال عمر رضي اهلل 
عنه: »انتهينا« )رواه الترمذي(، واألمر األول: »فاجتنبوه« أيضًا تفيد 
النهي القاطع، قليالً كان أم كثيرًا. ولذلك عندما نزلت هذه اآليات، 
س�الت الخمور في ش�وارع المدينة، إذ خرج المس�لمون، بكل ما 
بق�ي عنده�م من خم�ور وصّبوها في الش�وارع، كم�ا تروي كتب 
الس�يرة. ألن التحريم َش�َمَل كّل ما له عالقة بالخمر لشّدة ضررها 
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على المجتمع، كما ورد في قول رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم: 
»لعن اهلل الخمر، وش�اربها وس�اقيها، وبائعها ومبتاعها، وعاصرها 
ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه« )رواه الترمذي وأبو داود(. 
وق�د أجم�ع العلم�اء على أن قلي�ل الخمر وكثيره ح�رام، وأن كل 

ُمْسِكٍر حرام، و» ما أسكر كثيره فقليله حرام« )رواه النسائي(.
تجدر اإلشارة إلى أن تحريم الخمرة، نزل على مراحل ثالث. 
وهذا ما ُيسّمى بالتدرج في األحكام، ألن ُشرب الخمرة كان منتشرًا 
 انتش�ارًا واس�عًا في الجاهلية. فكان النه�ي األول في اآلية الكريمة

ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ېې  ې  ې  ﴿ۉ 
والنه�ي   .] البق�رة : 219   [ ۇئ...﴾  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
الثاني، في اآلية الكريمة:  ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ہ ھ...﴾ ] النساء : 43 [ أي بعدم الصالة إذا كان المسلم 
في حالة ُسْكر. أما التحريم القاطع، فكان في اآلية التي ذكرناها في 
بداية هذه الفقرة، من سورة المائدة »فاجتنبوه«، أي كونوا في جانب 
عن الذين يتعاطون الخمرة. وكذلك األمر بتحريم الميس�ر، وأكل 
الرب�ا وغيره�ا. وفي الت�درج في األحكام حكمة بالغة وس�نة أكيدة 
يج�ب األخذ بها في فق�ه األولويات وفقه التغيير المجتمعي. ذلك 
أن تغيي�ر م�ا درجت عليه المجتمعات ليس أمرًا س�هالً، لما فيه من 
ق�وةِ دف�ع. لذلك وجبت التهيئة والتحضير لهذا التغيير ليكون على 

مراحل حتى ال ينقلب إصالح المجتمع إلى ضده.
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10. واجتنبوا قول الزور: 

ونهى اإلس�الم عن قول الزور، نهيًا قاطعًا وجازمًا في القرآن 
الكريم وفي الس�نة النبوية، لما له من أضراٍر جس�يمة وبالغة على 
المجتمع وعلى الناس، كونه يحرف مسار قضية معينة عن مسارها 
الصحيح، س�واء كان ذلك ش�هادة في القضاء وأمام المحاكم، أم 
في الوظيفة أو العمل، أو في تقرير أو تدبير أو مسلك. فقد جاء في 
كتاب اهلل في سورة الحج: ﴿...ى ائ ائ ەئ 
ەئ وئ وئ﴾ ] الح�ج : 30 [. فقد قرن اهلل تعالى في 
ه�ذه اآلية الكريمة قول الزور بعب�ادة األوثان لعظيم ذنبها. وكلمة 
»واجتنبوا« كما يفس�رها العلماء، أي »كونوا في جانب من ذلك«. 
والغ�ش زور، والكذب زور، والنف�اق زور. وكل ذلك منهيٌّ عنه. 
وفي س�ورة الفرقان يقول تعال�ى في صفات المؤمنين: ﴿ک 
ک ک ک گ گ گ گ ڳ﴾ ] الفرقان : 72 [. 
وفي الحديث الش�ريف قوله صّلى اهلل عليه وس�لم ألصحابه: »أال 
أنبئكم بأكبر الكبائر، قالوا: بلى يا رس�ول اهلل. قال: اإلش�راك باهلل، 
وعق�وق الوالدي�ن، وجلس وكان متكئ�ًا، فقال: أال وق�ول الزور. 
قال: فما زال يكّررها حتى قلنا ليته س�كت« )متفق عليه(، وما كان 
ه�ذا إال لخطورة ش�هادة ال�زور، وضررها الكبي�ر على المجتمع، 

وعلى العدالة بين الناس، وفي كل الميادين. 
وكان تكراره�ا أيض�ًا من النب�ي عليه الصالة والس�الم لكثرة 
الدوافع إليها، سواًء كان ذلك حبًا بالمال، أو سعيًا لمنفعة قريب، 
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أو س�عيًا لمنص�ب أو ج�اه، أو غي�ر ذلك. وفي حدي�ث آخر يقول 
علي�ه الصالة والس�الم: »من لم يدع قول ال�زور والعمل به، فليس 
هلل حاجة في أن يدع طعامه وشرابه«، أي ليس هلل حاجة في صومه 

ألنه لن يقبل منه.
11. يق�ول تعال�ى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾ 

] الحجرات : 12 [.
في هذه اآلية الكريمة ثالث منهيات يحرم التعامل فيها. ألن 
ارتكابه�ا ي�ؤدي إلى تفّكك ُعرى المجتم�ع، وانقطاع التراحم بين 
أفراده، ويضعف قوتهم ومكانتهم بين الناس وبين األمم. وكذلك 
ج�اء ف�ي الحدي�ث الش�ريف: »إياك�م والظ�ّن، ف�إن الظ�ّن أكذُب 
الحديث، وال تحسسوا، وال تجسسوا، وال تنافسوا، وال تحاسدوا 
وال تباغضوا، وال تدابروا، وكونوا عباد اهلل إخوانا« )رواه مسلم(. 

11 – أ– إن بعض الظّن إثم: 

فاألمر األول: »إن بعض الظن إثم« ألن س�وء الظن قد يؤدي 
إل�ى م�ا ال تحم�د عقب�اه. والظن الس�ّيئ هو ما ليس علي�ه دليل أو 
مؤش�ر أو س�بب أو مقدم�ات، وه�و إث�م كبي�ر ألنه يس�بب تفككًا 
ف�ي المجتم�ع، وتردي�ًا في العالقات بي�ن الناس. كم�ا يؤدي إلى 
الخصوم�ات والعداوات وتقّطع الصالت. يقول تعالى: ﴿ڀ ڀ 
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ڤ﴾  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ 
] النجم : 28 [. وس�وء الظن ال يغني من الحذر، والحذر واجب. 
وقد أمر اهلل تعالى نبيه عليه الصالة والسالم بالحذر من المنافقين 
الذي�ن يبطن�ون خالف ما يظهرون. أما »حس�ن الظ�ن باهلل فهو من 
حسن عبادة اهلل«، كما ورد في الحديث الشريف الذي يرويه اإلمام 
أحمد والترمذي. والمس�لُم مأموٌر أيضًا أن ُيحس�ن الظن بإخوانه، 
وأن يحمل ما يصدر عنهم من قولٍ أو فعلٍ على محمل ممكن، ما 
ل�م يتح�ول الحذر إلى يقين ثابت. فاهلل يأمرن�ا بالتثّبت فيما يصدر 
م�ن الغي�ر كما في قوله تعال�ى: ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ڦ﴾.  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ويق�ول عم�ر بن الخطاب رضي اهلل عن�ه: »ال تظّن بكلمٍة خرجت 
من أخيك ش�رًا، وأنت تجد لها في الخير محمالً«، ورحم اهلل من 
ق�ال: »إي�اك م�ن الكالم م�ا إن أصْبَت ب�ه لم تؤج�ر، وإن أخطأت 
في�ه أثِم�َت، وهو س�وء الظن بأخي�ك«. ولقد نهى النب�ي صّلى اهلل 
عليه وسلم عن تتبع أمور الناس وعوراتهم، حرصًا منه على ُشغل 
المس�لم نفَس�ه بالخير، فقال: يا معش�ر من آمن بلس�انه ولم يدخل 
اإليم�ان قلبه، ال تغتابوا المس�لمين، وال تتّبع�وا عوراتهم، فإنه من 
ُه عوَرته، يفضحه في  ُه عورته، ومن يّتبع اللّٰ اّتب�ع عوراتهم يّتب�ع اللّٰ
بيت�ه« )رواه أب�و داود(. ورح�م اهلل اإلمام الش�افعي، حين زاره في 
مرض�ه أحُد إخوانه، وقال له: »قّوى اهلل ضعفك«، فقال الش�افعي: 
»ل�و قّوى ضعف�ي لقتلني«. فقال الزائر: »واهلل ما أردُت إال الخير«، 
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فقال الشافعي: »أعلم أنك لو سببَتني، ما أردَت لي إال الخير«.
ولكلمة »بعض« في اآلية الكريمة »إن بعض الظن إثم« داللة 
أكي�دة، حت�ى ال يؤَخ�َذ المس�لُم بالظاهر فقط، بل علي�ه أن يتمعن 
في الظواهر، ويحللها ويس�تخرج ظروفها ودوافعها، ليحكم على 
األم�ور بعلم ودراية، ويس�تنتج نتائجها لتك�ون النتيجة والموقف 
مبنّيي�ن عل�ى ما س�بق، وف�ي ذلك البع�ُض اآلخر من الظ�ّن الذي 

أشارت إليه اآلية.

11 – ب – وال تجسسوا: 

واألمر الثاني »وال تجسس�وا«، والتجسس هو تتّبع األخبار 
الس�يئة، أو البح�ث عن عيوب الن�اس أو »أن تبتغي عيَب أخيك 
لتّطل�ع على س�ره«، ويق�ول القرطبي في معنى »وال تجسس�وا«: 
أي »خ�ذوا م�ا ظهر وال تتبعوا عورات المس�لمين، أي ال يبحث 
أحدكم عن عيب أخيه حتى يّطلع عليه، بعد أن ستره اهلل«. ويقول 
الطبري رحمه اهلل في تفس�يره »وال تجسسوا«: »ال يتتبع بعُضكم 
ع�ورَة بعض، وال يبحث عن س�رائره، يبتغي بذلك الظهور على 
عيوبه، ولكن اقنعوا بما ظهر لكم من أمره، وبه فاحمدوا أو ذّموا، 
ال على ما ال تعلمون من سرائره«. ال شك بأن التجسس قد يأتي 
بمعلوم�ات ناقصة، أو مش�ّوهة، أو محّرف�ة عن قصد أو عن غير 
قص�د. لذل�ك وجب التحقق والحذر دائم�ًا. ويروى أنه جاء في 

الحديث الشريف: »إنما نحكم بالظاهر، واهلل يتولى السرائر«. 
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ويورد القرطبي في حديثه عن التجسس على أمور المسلمين 
قص�ة عمرو ب�ن دينار فيقول: كان رجالً من أه�ل المدينة له أخت 
فاش�تكت)أي مرض�ت(. فكان يعودها فمات�ت، فدفنها. فكان هو 
ال�ذي ن�زل في قبرها. فس�قط من كّمه كي�س فيه دنانير. فاس�تعان 
ببع�ض أهل�ه، فنبش�وا قبَرها فأخذ الكيس. ثم قال: ألكش�فّن حتى 
أنظر ما آل حاُل أختي إليه. فكش�ف عنها، فإذا القبر مش�تعٌل نارًا. 
فجاء إلى أمه فقال: أخبريني ما كان عمل أختي؟ فقالت: قد ماتت 
أخت�ك، فما س�ؤالك عن عملها؟ فلم يزل به�ا حتى قالت له: كان 
من عملها أنها تؤخر الصالة عن مواقيتها. وكانت إذا نام الجيران، 
قامت إلى بيوتهم فأْلقمت أُذَنها أبوابهم، فتجّسست عليهم وُتخرج 

أسرارهم. فقال: بهذا هلكت. 
وُيس�تثنى م�ن النه�ي عن التجس�س، ما كان في�ه تتبع ألخبار 
الع�دو، أو إذا تعّي�ن ع�ن ذلك »طريقًا إلى إنق�اذ نفسٍ من الهالك، 
مث�الً كأن ُيخبِر ثقًة بأّن فالنًا خال بش�خصٍ ليقتل�ه ظلمًا، أو بامرأة 
ليزن�َي بها، فُيش�رع في ه�ذه الصورة التجس�س والبحث عن ذلك 

حذرًا من فوات استدراكه«، كما يقول الحافظ في الفتح.

11 – ج – وال يغتب بعضكم بعضاً: 

والنهي الثالث في اآلية الكريمة من سورة الحجرات هو عن 
الغيبة. والغيبة والنميمة والبهتان منكرات متقاربة في فعلها وأثرها، 
وه�ي تنتش�ر كثيرًا ف�ي المجتمعات، فيخوض الن�اس في أعراض 
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بعضهم بعضًا. ومنشأ ذلك غالبًا ما يكون ضعف اإليمان، والغيرة 
والحس�د، والتربية الخاطئ�ة، ومجالس لهو الحديث. وقد تش�ّدد 
الدين الحنيف بذلك، فوصف الغيبة وصفًا بش�عًا للغاية إذ ش�ّبهه 
ب�أكل لح�م أخيه ميت�ًا إذ يقول تعالى، في نهيه ع�ن الغيبة: ﴿...ڀ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ٹ ڤ ڤ...﴾ ] الحج�رات : 12 [. والغيب�ة ه�ي ذك�رك 
أخ�اه بم�ا يكره في غيابه، س�واًء كان ذلك في وصف�ه، أو علمه أو 
أخالق�ه أو س�لوكه أو غير ذل�ك. أما البهتان فهو ذِك�ُرك أخاك بما 
يك�ره، وذل�ك مم�ا ليس فيه، حس�بما ج�اء في حديث رس�ول اهلل 
صّل�ى اهلل علي�ه وس�لم، حيث قال: »أت�درون ما الغيب�ة؟ قالوا: اهلل 
ورس�وله أعل�م، قال ذِكُرك أخ�اك بما يكره. قي�ل: أفرأيَت إن كان 
في أخي ما أقول؟ إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه 

فقد بهّته«. 
أما النميمة، فهي الس�عي بين الناس باإلفس�اد عن طريق نقل 
ال�كالم ال�كاذب، فتجد النّم�ام يأتي هذا بوج�ه، وذاك بوجه آخر، 
ُه تعالى  وينقل كالمًا كاذبًا بينهما بهدف إشعال الفتنة. وقد ذكر اللّٰ
النميم�ة ف�ي الق�رآن الكريم في قول�ه: ﴿ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ * 
ۉ ۉ ې * ې ې ى ى * ائ ەئ ەئ وئ﴾ 
] القل�م :10 –  13 [، ويروى أّن رس�ول اهلل صّلى اهلل عليه وس�لم 
قال: »أال أنبئكم بشراركم؟ قالوا بلى يا رسول اهلل، قال: المّشاؤون 
المعاَي�ب«. للُب�راِء  الباغ�وَن  األحب�ة،  بي�ن  المفّرق�ون   بالنميم�ة، 
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ورحم اهلل القائل: »من نّم لك نّم عليك«. 
جاء رجل إلى الشافعي فقال له فالن يذكرك بسوء فأجابه: »إذا 
صدقَت فأنَت نمام، وإذا كذبَت فأنت فاس�ق«، فخجل وانصرف. 
وق�ال أحده�م لرجل: فالن ش�تمك فقال: »هو رماني بس�هم ولم 
يصبن�ي، فلماذا حملت الس�هم وغرس�ته في قلب�ي؟«، وقال رجل 
لوهب بن منبه: إن فالنًا ش�تمك! قال: »أما وجد الش�يطان رس�والً 
غي�رك؟!« وج�اء رج�ل لخالد بن الولي�د فقال له إنَّ فالنًا ش�تمك 

فقال: »تلك صحيفته فليمألها بما شاء«.
ورح�م اهلل القائ�ل: »إياك�م والنميمة، فإنها ال تت�رك مودًة إال 
أفس�دتها، وال ع�داوًة إال جّددته�ا، وال جماع�ًة إال بّددته�ا، وال 
ضغين�ة إال أوقدته�ا، ث�م ال بد ف�ي من ُعِرَف بها أو ُنس�ب إليها أن 
ُيتحف�ظ م�ن مجالس�ته، وال ُيؤتى بناحيته، وأن ُيزهد في مناقش�ته، 

وأن ُيرغب عن مواصلته«.
ال شك أّن هذه المنكرات تقضي على عالقات الود والمحبة 
بي�ن الن�اس وتعص�ف بالمجتم�ع، وله�ا آثار س�يئة ج�دًا، وبالغة 
الخط�ورة، ولألس�ف إن هذه المنكرات الثالث�ة – الغيبة والنميمة 
والبهتان – قد اس�تفحلت في عصرنا الحاضر مع انتش�ار وس�ائل 
التواصل االجتماعي، وانتشرت معه انتشارًا واسعًا منقطع النظير.
قال حاتم األصمعي: إذا رأيت من أخيك عيبًا فإن كتمته عنه 
فقد خنته، وإن قلته لغيره فقد اغتبته، وإن واجهته به أوحشته. فقال 
الرج�ل: كيف أصن�ع؟ فقال: تكني عنه، وتع�ّرض به، وتجعله في 
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جملة الحديث.
قي�ل لبعض الحكم�اء: »ما الحكمة من أّن ري�ح الغيبة ونتنها 
كانت تتبّين على عهد رس�ول اهلل صّلى اهلل عليه وس�لم، وال تتبّين 
ف�ي يومن�ا ه�ذا؟ ق�ال: ألن الغيب�ة قد كثرت ف�ي يومن�ا، فامتألت 
األن�وف منه�ا، فل�م تتبّين الرائحة وه�ي النتن. وذل�ك مثال رجلٍ 
دخل س�وق الدباغين، ال يقدر على القرار فيها من ش�دة الرائحة، 
وأهل تلك الدار يأكلون فيها الطعام ويشربون الشراب، وال تتبّين 
له�م الرائح�ة، ألنهم قد امتألت أنوفهم منها، كذلك أمر الغيبة في 

يومنا هذا !«. 

12. ال يسخر قوم من قوم: 

نه�ى اإلس�الم عن الس�خرية واللمز والتنابز وذل�ك في قوله 
تعالى: ﴿ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئ 
ىئ يئجب حب خب مب ىب يبجت حت خت مت ىت 
يت جث﴾ ] الحج�رات : 11 [. فالس�خرية واالس�تهزاء وتحقير 
اآلخر حراٌم شرعًا. يقول النبي عليه الصالة والسالم: »بحسب امرئٍ 
من الشّر أن َيْحُقَر أخاه المسلم«. والسخرية خلق ذميم من صفات 
المنافقين والكافرين من قوم نوح عليه الس�الم، فكانوا كلما مّروا 
به، س�ِخروا منه: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ...﴾ ] هود : 38 [. فأخذهم اهلل بالطوفان، ونّجى نوحًا 
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وم�ن معه ف�ي الفلك. ومن صف�ات المنافقي�ن: أنهم ﴿ۈ ۈ 
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 
ائ﴾ ] البقرة : 14 [. وفي آية أخرى: ﴿ې ى 
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
ىئ﴾  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
] التوبة : 79 [، أي أّن اللمز في المؤمنين المتطوعين الفقراء الذين 
يتصدق�ون بالقليل، أو ال يجدون إال جهدهم، فالس�خرية منهم ال 
تج�وز أبدًا. فاللمز، كما الس�خرية، ه�و أن يعيَب أحٌد اآلخر، ولو 
من باب التلميح أو اإلشارة. والسخرية أواللمز تنّمان عن ِكْبٍر في 
قل�ب صاحبها وتعالٍ على من َس�ِخَر منه�م. والنبي صّلى اهلل عليه 
وسلم يقول: » ال يدخل الجنة من كان في قلبه مثقاُل ذّرة من ِكْبر«، 
ثم فسر عليه الصالة والسالم الِكْبر بأنه »َبَطُر الحق وَغْمُط الناس«. 
وغم�ط الناس هو احتقارهم وازدراؤهم، وذلك يحصل من النظر 
إل�ى النف�س بعين الكمال، وإل�ى اآلخر بعين النق�ص. وكل ذلك 
يوِغر الصدور، وينّمي العداوات بين الناس ويمأل القلوب ضغائن 
وأحق�ادًا بينه�م. كم�ا تنهى اآليُة في س�ورة الحجرات ع�ن التنابز 
﴿... مئ ىئ يئجب...﴾، أي ال يعّي�ر أحُدك�م أخ�اه، ويلقب�ه 
بلق�بٍ يكرهه. وتخلية النفس من هذه اآلفات الثالث تكفل ترابط 

المجتمع، وتنشر روح المحبة والتعاون بين أفراده.
وكان الس�لف الصال�ح يح�ذر من الوقوع ف�ي عيوب الناس، 
مخاف�ة أن يصيَبه�م مث�ُل ذلك. فه�ا هو إبراهيم النخع�ي رحمه اهلل 
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يقول: »إني ألرى الشيء أكرهه، فما يمنعني أن أتكلم فيه إال مخافة 
أن أُبتل�ى بمثل�ه«. وكان يحيى بن جابر رحم�ه اهلل تعالى يقول: »ما 

عاب رجٌل رجالً قّط بعيبٍ إال ابتاله اهلل بمثل ذلك العيب«.

13– والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا 

 نه�ى اإلس�الم عن اإلس�راف وع�ن التقتي�ر في قول�ه تعالى:
جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ﴿ېئ 
ٺ  ٺ  ﴿ٺ  أخ�رى:  آي�ة  وف�ي  ] الفرق�ان : 67 [،  حئ﴾ 
ڤ﴾  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
] اإلس�راء : 29 [. يدعو اإلس�الم في هاتين اآليتي�ن وغيرهما إلى 
ترك اإلس�راف والتقتير. واإلس�راف هو مجاوزة القصد سواء كان 
ذل�ك م�االً أو طعامًا أو هدرًا لثروات طبيعية أو غير ذلك مما أباح 
اهلل استهالكه باعتدال، وفي حديث الرسول عليه الصالة والسالم 
لسعد بن أبي وقاص عندما رآه يتوضأ للصالة، فقال له: »ال تسرف 
يا س�عد!« )أي ال تس�رف في اس�تهالك الماء(، فقال له س�عد: أفي 
الوضوء س�رف يا رسول اهلل؟ فقال له النبي عليه الصالة والسالم: 
»ول�و كن�ت على نهر ج�اٍر« )أي خ�ذ حاجتك للوض�وء باعتدال، 
ولوكن�ت عل�ى نهر جار(. ذلك أن االقتص�اد في الثروات الطبيعية 

واجب إنساني. 
وبالمقاب�ل فالتقتي�ر مذم�وم ومنهي عنه، وم�ن يتأّمل قول اهلل 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٻ  تعال�ى: 
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ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ ] األع�راف : 31 [، يج�د أهمي�ة 
االعتدال في األكل والشرب، والتزين للذهاب إلى المساجد وغير 
 ذل�ك من المناس�بات أخ�ذًا بالقياس في الُحْك�م. وفي آية أخرى:
﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ 
چ ڇ﴾ ] األع�راف : 32 [. والنب�ي علي�ه الص�الة والس�الم 
يق�ول: »إن اهلل ع�ز وج�ل إذا أنع�م على عب�دٍ نعمة أح�ب أن ُترى 

عليه« )أخرجه أحمد(.
واالعت�دال س�مة م�ن س�مات اإلس�الم، ذل�ك أن اهلل تعالى 
 جعل اآلخرة هي الهدف والغاية، ذلك أن الدنيا دار ممّر، واآلخرة

دار مق�ر، وكل عمل يقوم به اإلنس�ان محاس�ٌب علي�ه في اآلخرة. 
لذلك كان على العاقل أن يتأهب في سعيه للحساب يوم العرض. 
يق�ول تعال�ى: ﴿ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ 
ۇئ ۆئ ۆئ...﴾ ] القص�ص : 77 [. ف�اهلل تعالى هو الذي 
خل�ق الطيب�ات في الدنيا ليتمتع بها الناس باعتدال، وفي حدود ما 
شرع اهلل تعالى. ورسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم يقول في حديث 
جام�ع: »م�ن كانت اآلخرة هّمه جعل اهلل غن�اه في قلبه، وجمع له 
ش�مله، وأتت�ه الدنيا وهي راغمة، ومن كان�ت الدنيا همه جعل اهلل 
ر له«  فقره بين عينيه، وفّرق عليه شمله، ولم يأتِِه من الدنيا إال ما ُقدِّ

)رواه البيهقي وابن حّبان(.
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خاتمة الفصل الثالث

لق�د أثب�ت اإلس�الم، بش�رعه المتكام�ل، أن المنهي�ات التي 
ذكرته�ا اآلي�ات الكريم�ة ف�ي القرآن الكري�م واألحادي�ث النبوية 
ف�ي الس�نة المطهرة، والت�ي ذكرنا بعضها، هي البداية في تأس�يس 
المجتمع الفاضل، فالتدرج في تحريم ما كان منتشرًا في المجتمع 
الجاهل�ي، كان ال ب�د من�ه كالخمر والرب�ا. والتحري�م القاطع في 
غي�ر ذل�ك كان واضح�ًا وجازم�ًا. وم�ا يجع�ل المس�لَم ُيقلع عن 
ه�ذه الصفات واألعمال الس�يئة، والع�ادات القبيحة هو إيمانه بأن 
ش�رع اهلل ه�و الطريق إلى الفالح والنج�اح ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ﴾ ] المل�ك : 14 [. وأّن ت�رك ه�ذه المنهي�ات يمّه�د 
الطريق للتحّلي باألخالق الحس�نة التي فيها صالح الفرد وصالح 
المجتمع. وال يخفى على كل ذي عقل سليم ضرر هذه الموبقات 
واآلث�ام وس�هولة انتش�ارها. ألنه�ا تخاط�ب النف�وس، وتدغ�دغ 
الش�هوات، وتتزين للغرائز. لذلك كان حديث النبي األعظم عليه 
أفضل الصالة والتسليم جازمًا في قوله: »ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، 

وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم«. )متفق عليه(.
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