األستاذة املساعدة بقسم القرآن وعلومه
بكلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية بالقصيم
حصلت على درجة الماجستير من كلية الرتبية األقسام األدبية بالقصيم بأطروحته:

«صرب أولي العزم من الرسل يف ضوء القرآن الكريم».

حصلت على درجة الدكتوراه من كلية األداب بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

بأطروحتها« :ينبوع الحياة (من بداية سورة األحقاف إلى هناية سورة الواقعة) ،البن

ظفر الصقلي (دراسة وتحقيق)».
بعض النتاج العلمي:

1بحث« :واستعينوا بالصرب والصالة» منشور يف مجلة حولية ،بكلية البنات باألسكندرية.2بحث منشور« :الفاصلة القرآنية أنواعها ومدلوالهتا».البريد اإللكتروينd.m-995@hotmail.com :

ثحبلا

صلختسم

مستخلص البحث

ذكرت يف هذا البحث خمسة أسباب من أسباب حفظ النعم ودفع النقم ،وقبلها
ْ
ٍ
بتمهيد بينْت فيه معنى النعمة ومعنى النقمة ،واألسباب عىل قسمني:
مهدت
الق�سم الأول� :أ�سباب قولية وهي:
 -1الدعاء؛ معناه ،وأنواعه ،وفضله ،وأثره يف حفظ النعم ودفع النقم.
 -2االستغفار؛ معناه ،والفرق بينه وبين التوبة ،وأفضل أوقاته ،وفوائده ،وأثره
يف حفظ النعم ودفع النقم.

 - 3الحوقلة؛ معناها ،وفضلها ،وأثرها يف حفظ النعم ودفع النقم.
والق�سم الثاين� :أ�سباب فعلية وهي:
 -1عمل القلب كالتقوى واإليمان ،وفيه ،معنى اإليمان والتقوى والعالقة
بينهما ،وأثرهما يف حفظ النعم ودفع النقم.

 - 2الصدقة؛ معناها ،وفضلها ،وما يدخل فيها ،وأثرها يف حفظ النعم ودفع
النقم.

ِ
جمعي لألدلة التي تدل على ذلك...
مع
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النتائج:
 .1أن اهلل  Eقدر األقدار ،وأمر بأخذ األسباب ،كما قال |« :اعقلها
وتوكل»(((.

 .2ينبغي للمسلم أن يعلم أن اهلل قد يبتلي عباده ليرفع منازلهم ،وال يلزم أن
يكون كل ما يصيب المسلم نقمة ،بل قد يكون ابتال ًء.

التو�صيات:
على المسلم أخذ الحذر والحيطة من زوال نعم اهلل تعالى عليه ،وحلول نقمه؛

وذلك بفعل األسباب التي أرشد اهلل  Eورسوله | إليها ،ثم ما على المسلم إال

التوكل وتفويض األمر إلى اهلل .E

هذا ونسأل اهلل أن يحفظ علينا نعمه ،ويدفع عنا نقمه ،إنه جواد كريم.
الكلمات المفتاحية :الدعاء ،االستغفار ،الحوقلة ،التقوى ،اإليمان ،الصدقة.

((( أخرجه الرتمذي يف سننه ( )249/4برقم  ،2517عن أنس بن مالك  #والبيهقي يف شعب اإليمان

( )427/2برقم  ،1159عن عمرو بن أمية الضمري  .#قال األلباين :حسن ،انظر :صحيح
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الجامع الصغير وزيادته (.)242/1

صلختسم

ثحبلا

Reasons for Preserving Allah’s Grace and
Avoiding His Wrath
Prepared By

Dr. Munira Abdul Aziz bin Ali Saui
Assistant Professor at the Department of the Holy Quran and Its Sciences
College of Sharia and Islamic Studies, Al-Qassim

Abstract
In this research, I have provided four reasons for preserving
Allah’s Grace and avoiding His Wrath. I have started with an
introduction, in which I defined both Grace and Wrath. Then, I
have detailed the reasons as follows:
The first reason: Supplication and its effect on keeping Allah’s
Grace and avoiding His Wrath. I also shed light on the meaning
of supplication, its types and benefits.
The second reason: Istighfar (seeking Allah’s Forgiveness)
and its effect on preserving Allah’s Grace and pushing away His
Wrath. I also talked about the difference between Istighfar and
repentance, the best time for it, and its benefits.
The third reason: Hawqala (saying “lā ḥawla wa-lā quwwata
ʾillā bi-llāh”) which can be translated as "There is no power
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nor strength except by Allah" and its impact on keeping Allah’s
Grace and avoiding His Wrath. I also defined it and shed light
on its advantages.
The fourth reason: Charity and its effect on preserving Allah’s
Grace and pushing away His Wrath. I talked in detail about its
meaning, types and benefits.
Finally, I provided evidence from the Quran and Sunnah
to support such reasons, and then I mentioned the results and
recommendations.
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الـمـقـدمـــة

الحمد هلل رب العالمين ،الرحمن الرحيم ،مالك يوم الدين ،والصالة والسالم

على أشرف األنبياء والمرسلين؛ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،أما بعدُ :

ِ
فنعم اهلل  Eعلى عباده ال ُتعد وال ُتحصى ،كما أخرب سبحانه بذلك بقوله:

﴿ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ [إبراهيم ،]34:وقوله:

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾ [النحل.]18:

﴿ﭬ

نعم عامة على جميع الخلق ،ونعم خاصة على المؤمنين،
وهذه النعم منها ٌ

ونِ َعم يختص هبا اهلل على من يشاء من عباده.

ِ
قمه ،وإن كانت سنة الحياة
فالعاقل يبحث عما يحفظ تلك النعم ،ويمنع عنه ن َ

أهنا َك َبد ،كما قال تعالى﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ﴾ [البلد.]4:

لكن ال يمنع أن يعايف اهلل العبد ،كما أخرب تعالى يف قوله﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ﴾ [البقرة.]201:
ففضل اهلل واسع عظيم.

وقد أمر سبحانه أن ُيسأل يف قوله﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ﴾ [النساء.]32:

ِ
رجاء ِ
اه َر ْت َع َل ْي ِه النِّ َع ُمَ ،ف ْل ُي ْكثِ ْر ِذك َْر
وروي عن
بن َح ْي َوةََ ،أ َّن ُه َق َالَ « :م ْن َت َظ َ
ُ
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ا ْلحمدُ ل ِ َّل ِه ،ومن َك ُثر ْت همومهَ ،فع َلي ِه بِ ِ
ال ْستِ ْغ َف ِ
ارَ ،و َم ْن َأ َل َّح َع َل ْي ِه ا ْل َف ْق ُرَ ،ف ْل ُي ْكثِ ْر َل
َ َ ْ َ ُ ُ ُُ َ ْ
َ ْ
َح ْو َل َو َل َق َّو َة إِ َّل بِاهَّللِ ا ْل َعلِي ا ْل َعظِ ِ
يم»(((.
ِّ
أيضا أنه َق َال« :إِنِّي َل ِفي مس ِ ِ ِ
صَ ،ف َق َال لِيَ :يا َر َجا ُء،
وعنه ً
اص َي ُق ُّ
جد منى إِ َذا َق ٌّ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
اص َي ُق ُ
ولَ :ث َل ُ
ث ِخ َل ٍل ِه َي َع َلى َم ْن َع ِم َل بِ ِه َّن:
ا ْح َف ْظ َه ُؤ َلء ا ْل َكلِ َماتَ ،فإِ َذا ا ْل َق ُّ

اهَّلل﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ﴾ [يونس،]23:
ا ْل َب ْغ ُي ،وا ْل َم ْك ُرَ ،والنَّ ْك ُثَ ،ق َال ُ

﴿ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ﴾ [فاطر﴿ ،]43:ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ﴾
َّاسَ ،ث َل ُ ِ ٍ
اهَّلل َما َع ِم ْلت ُْم بِ ِه َّنُّ :
الش ْك ُر
[الفتح]10:؛ ُث َّم َق َالَ :يا َأ ُّي َها الن ُ
ث خ َلل َل ُي َع ِّذ ُب ُك ُم ُ
ل ِ َّل ِهَ ،والدُّ َعا ُءَ ،و ِال ْستِ ْغ َف ُارُ ،ث َّم َق َال﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ﴾
[النساء﴿ ،]147:ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ﴾

[الفرقان﴿ ،]77:ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾ [األنفال.(((»]33 :

ومما يدفع وقوع عذاب اهللِ :الصدقة التِي ُتك ِّفر الذنوب ،وتدفع العقوبات،

وبالتقوى واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وغيرها مما جاءت به النصوص(((.
�أ�سباب اختيار البحث:

الذي دعاين إلى اختيار هذا الموضوع هو سؤال يدور يف خلجات نفسي منذ

عشرين سنة ،أال وهو( :كيف أحافظ على هذه النعم التي أتقلب وأتنعم هبا؟) فيسر
اهلل لي هذا البحث ليكون جوا ًبا لذلك.

((( تنبيه الغافلين بأحاديث سيد األنبياء والمرسلين ،للسمرقندي ،نصر بن محمد بن أحمد( ،ص.)446 :

((( التفسير من سنن سعيد بن منصور بن شعبة الجوزجاين ( ،)309/5وهذا من االستنباط للنصوص الشرعية.
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((( انظر :شرح مشكل اآلثار ،للطحاوي ،أحمد بن محمد بن سالمة (.)539/11

ةـــمدـقـمـلا

�أهمية املو�ضوع:
يمكن إجمال أهمية الموضوع فيما يلي:
 -1بيان معنى النعمة والنقمة ،ومسئولية اإلنسان تجاه دوامها.
نعم اهلل و ُتدفع نقمه.
 -2الحاجة
الماسة إلى معرفة األسباب التي هبا تحفظ ُ
ّ

 -3تذكير المسلمين باألسباب التي ُتح َف ُظ هبا النعم و ُتد َفع النقم.
الدرا�سات ال�سابقة:

من خالل بحثي يف الموضوع يف ُأسطوانات الرسائل العلمية ،وجامع البحوث

والرسائل العلمية ،ومراكز البحوث والدراسات ،وقواعد البيانات ،ومن خالل

وجدت األبحاث التالية:
شبكة المعلومات،
ُ

« .1النعمة بين الدوام والزوال» دراسة قرآنية ،لرائد محمد سالم زيادة ،رسالة

ماجستير ،من الجامعة اإلسالمية بغزة ،بتاريخ  2008 /10 / 8م،

وهي تتحدث عن نعم اهلل التي أنعم هبا على أهل األرض كلهم من الليل
والنهار ،والشمس والقمر ونحوها.

« .2أسباب لرفع البالء قبل وقوعه وأسباب لرفعه بعد وقوعه» ،للدكتورة
منيرة بنت محمد المطلق ،بحث مح ّكم يف مجلة البحوث اإلسالمية،
المجلة الدورية التي تصدر عن الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية
واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ،يف عددها ( ،)87رقم البحث ( ،)163وهي
تتحدث عن األوراد واألدعية من ورد الليل والنهار ،وكذلك عن الرقية

الشرعية لمن ُأبتلي.
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أما بحثي فيتحدث عن أسباب ِحفظ النِّ َعم ودفع النِّ َقم ،من خالل األدلة الشرعية.
حدود البحث:
يتحدث البحث عن خمسة أسباب لحفظ النعم ودفع النقم ،وهي :الدعاء،

االستغفار ،الحوقلة ،اإليمان والتقوى ،الصدقة؛ وعن أثرها يف حفظ النعمة ودفع النقمة.
منهج الباحث:
ستكون الدراسة َو ْفق المنهج النظري المتبع يف دراسة العلوم الشرعية ،وهو

المنهج االستقرائي االستنباطي للتفسير الموضوعي.
�إجراءات البحث:
ِ
الخطوات التاليةَ:
سأتّبع يف البحث

 .1عزو اآليات الواردة يف البحث بأرقامها إلى سورها.
 .2تخريج األحاديث النبوية ،ونقل أحكام المحدِّ ثين على غير ما يف
الصحيحين ،أما ما كان يف الصحيحين ،فأكتفي بالعزو إليهما فقط.

 .3توثيق النقوالت الواردة يف البحث بذكر مصادرها األصلية.
خطة البحث:
يتكون البحث من مقدمة ،وتمهيد ،وقسمين ،وخاتمة ،وفهارس.
الق�سم الأول� :أ�سباب قولية ،وفيه ثالثة مباحث:
المبحث األول :الدعاء ،وفيه مطلبان:
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المطلب األول :معناه وفضله.
المطلب الثاين :أثره يف حفظ النعم ودفع النقم.
المبحث الثاين :االستغفار ،وفيه مطلبان:
المطلب األول :معناه وفضله.
المطلب الثاين :أثره يف حفظ النعم ودفع النقم.
المبحث الثالث :الحوقلة ،وفيها مطلبان:
المطلب األول :معناها وفضلها.
المطلب الثاين :أثرها يف حفظ النعم ودفع النقم.
الق�سم الثاين� :أ�سباب عملية ،وفيه مبحثان:
المبحث األول :عمل القلب كالتقوى واإليمان ،وفيه مطلبان:
المطلب األول :معنى اإليمان والتقوى والعالقة بينهما.
المطلب الثاين :أثرهما يف حفظ النعم ودفع النقم.
المبحث الثاين :عمل الجوارح كالصدقة ،وفيه مطلبان:
المطلب األول :الصدقة؛ معناها ،وفضلها ،وما يدخل فيها.
المطلب الثاين :أثر الصدقة يف حفظ النعم ودفع النقم.
الخاتمة ،ثم الفهارس.
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تـمـهـيـــد

مفهوم النعمة والنقمة
� ً
أول :تعريف النعمة:
لغةً( :النِّعمة) واحدة النعم ،وهي بالفتح التن ُّعمُ ،يقال :كم ذي نِعمة ال نَعمة
له؛ أي :كم ذي مال ال تنعم له ،ويقالِ :
نعم عيشه إذا طاب ،وفالن ين َعم نَعمة؛ أي:
ُ
ُّ َ
يتنعم ،من باب لبِس(((.

ِ
ت
فتح َ
والنِّ ْع َمةُ :اليد والصنيعة والمنة وما ُأنعم به عليك ،وكذا النُّ ْع َمى ،فإن ْ
ِ
يم مثله ،وفالن واسع النِّ ْع َم ِة؛ أي :واسع
النون مدَ ْد َ
ت فقلت :النَّ ْع َما ُء ،والنَّع ُ
المال(((.

ٍ
عيش(((.
و(ال َّتنَ ُّع ُم :التَّر ُّف ُه) ،وهو تناول ما فيه نِعمة وطيب

اصطالحا :هي ما ُيقصد به اإلحسان والنفي ال لغرض وال لعوض(((.
ً
ثان ًيا :تعريف النقمة:
ِ
ِ ِ
ِ
والمنتقم :المبالِغ يف
العقاب،
من
لغةًُ :يقال :ن َق َم َينْق ُم ،ن ْق َمةً ،والنِّ ْق َم ُة َ
للم َط ِّر ِز ِّي ،ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على (.)286/2
((( انظر :المغربُ ،

((( انظر :مختار الصحاح ،للرازي ،محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (ص.)688 :

محمد بن عبد الرزّ اق (،)499/33
((( انظر :تاج العروس من جواهر القاموسَّ ،
حمد بن ّ
للزبيديّ ،
ومختار الصحاح (ص.)688 :
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((( التعريفات ،للجرجاين ،علي بن محمد (ص.)242:

 ةمقنلاو ةمعنلا موهفم :دـــيـهـمـت

«واهَّللِ َما ا ْن َت َق َم لِنَ ْف ِس ِه فِي َشي ٍء ُي ْؤ َتى إِ َل ْي ِه َق ُّ
ط،
العقوبة لمن يشاء ،ومنه حديثَ :
ْ
ات اهَّللَِ ،ف َينْت َِق ُم ل ِ َّل ِه»(((؛ أي :ما عاقب أحدً ا على مكروه أتاه
َحتَّى ُتنْت ََه َك ُح ُر َم ُ
من قِ َبلِ ِه(((.
ٍ
بمبالغة ،وقيل :هي كراهية ّ
الشيء كراهي ًة
اصطالحا :النِّقمة :عقوبة المجرم
ً

السخط(((.
شديد ًة تصل إلى حدّ ُّ

ثال ًثا :ال َفرق بني َ
والنقمة:
البلءِ
ِ
ّ
ضررا ،ويكون نف ًعا ،وإذا أر ْدت النفع قلت :أبليته ،ويف القرآن:
أن البالء يكون ً

﴿ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾ [األنفال.]17:

ومن الضر بلوته ،وأصله َأن تختربه بالمكروه ،وتستخرج ما عنده من الصرب،
ويكون ذلك ابتداء .والنقمة ال تكون إال جزاء وعقوبة ،وأصلها شدة ِ
اإلنكار،
((( الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل | وسننه وأيامه ،للبخاري ،محمد بن
إسماعيل ،كتاب الحدود ،باب إقامة الحدود واالنتقام لحرمات اهلل ،لفظ الحديث :عن عائشة $
( ،)160/8برقم (.)6786

((( انظر :مجمع بحار األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف األخبار ،لل َف َّتنِي ،محمد طاهر بن علي
( ،)776/4معجم مقاييس اللغة ،البن فارس ،أحمد (.)464/5

((( النهاية يف غريب الحديث واألثر ،البن األثير ،مبارك بن محمد بن محمد ( ،)110/5مادة :نقم،
لسان العرب ،البن منظور ،محمد بن مكرم بن علي ( ،)591/12وانظر :التوقيف على مهمات
التعاريف ،المناوي ،حمد عبد الرؤوف (ص ،)329 :ونضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول

الكريم الرسول الكريم | ،لعدد من المختصين بإشراف الشيخ /صالح بن عبد اهلل بن حميد،
إمام الحرم المكي وخطيبه ،الطبعة :الرابعة ،جدة ،دار الوسيلة (.)5646/11
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تسمى النقمة بالء ،والبالء ال يسمى
أنكر َته عليه ،وقد َّ
تقول :ن َق ْم ُت عليه األمر ،إذا ْ
أيضا اسم للنعمة ،وقد قيل :البالء ثم الثناء؛ أي :النعمة
نقمة إذا كان ابتدا ًء ،والبالء ً

ثم الشكر .والنقمة :هي االنتقام؛ أي :سلب النعمة بالعذاب والعقاب؛ جزاء على
الجرم بالعذاب؛ ألن العقاب نقيض الثواب ،واالنتقام نقيض اإلنعام(((.
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((( انظر :الفروق اللغوية ،للعسكري ،حسن بن عبد اهلل بن سهل (ص )240 :بتصرف.

ءاــــــــــــعدـلا :لوألا ثحبملا

القسم األول

أسبـــــاب قوليــــــ ٌة
ٌ
وفيه ثالثة مباحث:

املبحث األول :الدعاء.

املبحث الثالث :احلوقلة.

املبحث الثاين :االستغفار.

المبحث األول :الـدعــــــــــــاء
وفيه مطلبان:

املطلب األول :معناه وفضله.

املطلب الثاين :أثره يف حفظ النعم ودفع النقم.
املطلب الأول :الدعاء؛ معناه ،و�أنواعه ،وف�ضله
من األسباب التي أرشد اهلل تعالى عباده إليها يف حفظ النعم ودفع النقم ،الدعاء؛

إذ هو من أعظم أسباب حفظ النعم ودفع النقم .وثمة مسائل تتعلق هبذا املطلب وهي:
امل�س�ألة الأوىل :معنى الدعاء:

لغة :الدعاء ،ممدو ًدا ،معروف ،دعوت أدعو دعاء ،فأنا داعٍ ،وهو واحد

مدعو ،وبعض العرب يؤنث الدعوة باأللف ،ومنه((( قوله
األدعية ،والمفعول
ّ

تعالى﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ [يونس.]10:

((( انظر :تاج العروس ( ،)46/38جمهرة اللغة ،البن دريد ،محمد بن الحسن ( ،)1059/2هتذيب
اللغة ،للهروي ،محمد بن أحمد (.)76/3
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ومعناه يف اللغة :اإليمان(((.
اصطالحا :استدعاء العبد ربه  Eالعناية ،واستمداده منه المعونة .وحقيقته:
ً

إظهار االفتقار إليه ،والتربؤ من الحول والقوة ،وهو سمة العبودية ،واستشعار الذلة

البشرية ،وفيه معنى الثناء على اهلل  ،Eوإضافة الجود والكرم إليه((( ،قال ﴿ :Eﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ﴾ [الفرقان.]77:
امل�س�ألة الثانية� :أنواعه:

تبين أن الدعاء هو اإليمان والعبادة ،وهو نوعان:
النوع األول :دعاء المسألة.
النوع الثاين :دعاء العبادة.
النوع األول :دعاء المسألة :وهو السؤال والطلب من اهلل تعالى ،كقول :رب

اغفر لي واهدين.

النوع الثاين :دعاء العبادة :فالصالة دعاء ،والصوم دعاء ،والحج دعاء(((.
«وهما متالزمان؛ فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي ،وطلب كشف

ما يضره أو دفعه ،من المعبود ،فهو ُيدْ عى للنفع والضر((( دعاء المسألة ،و ُيدْ عى
ِ
مستلزم
خو ًفا ورجا ًء ،دعاء العبادة ،ف ُعلِم أن النوعين متالزمان ،فكل دعاء عبادة
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب اإليمان ،باب دعاؤكم إيمانكم (.)11/1

(((  شأن الدعاء ،للخطابي ،حمد بن محمد ( ،)4/1وتسهيل العقيدة اإلسالمية ،الجربين ،عبد اهلل بن
عبد العزيز (ص.)163 :

((( فصل الخطاب يف الزهد والرقائق واآلداب ،العويضة (.)234/7
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((( مجموع الفتاوى ،البن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم ()11/15

ءاــــــــــــعدـلا :لوألا ثحبملا

متضمن لدعاء العبادة»(((.
لدعاء المسألة ،وكل دعاء مسألة
ِّ

فاالشتغال بطاعة اهَّلل وذكره ،وما يجب أن يفعله من عبادته ،هو حقيقة اإليمان.

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي« :كل ما ورد يف القرآن من األمر بالدعاء،

والنهي عن دعاء غير اهلل ،والثناء على الداعين ،يتناول دعاء المسألة ،ودعاء العبادة.
وهذه قاعدة نافعة؛ فإن أكثر الناس إنما يتبادر إليهم من لفظ الدعاء والدعوة ،دعاء
المسألة فقط ،وال يظنون دخول جميع العبادات يف الدعاء»(((.

امل�س�ألة الثالثة :ف�ضل الدعاء:
عميما للعبد يف دنياه وأخراه،
وأجر كريم ،كما أن فيه نف ًعا
عظيم
للدعاء فضل
ً
ٌ
ٌ

وقد جاءت الدالئل المتعددة بذلك :فمما ورد يف فضل الدعاء قوله |َ « :ل ْي َس
َشيء َأكْرم َع َلى اهَّللِ مِن الدُّ َع ِ
اء»((( .وقوله« :الدُّ عاء هو ِ
العبادةُ ،قال ر ُّبكم﴿ :ﭟ
َ
ُ
ْ ٌ َ َ
(((
اهلل :يا ا ْب َن آد َم! إِن ََّك َما َد َع ْو َتني
ﭠ ﭡﭢ﴾» [غافر . ]60:وقولهَ « :ق َال ُ
((( بدائع الفوائد ،البن قيم الجوزية ،حمد بن أبي بكر بن أيوب (.)2/3

((( القواعد الحسان لتفسير القرآن ،السعدي ،عبد الرحمن (ص.)127 :

((( المسند ،بن حنبل ،أحمد بن محمد ( )360/14برقم  ،8748السنن ،ابن ماجه ،محمد بن يزيد ،كتاب
الدعاء ،باب فضل الدعاء ( )1257/2برقم  ،3829عن أبي هريرة  ،#صحيح ابن حبان برتتيب ابن

بلبان ،ابن حبان ،محمد بن حبان بن أحمد ( )151/3برقم  .870قال الحاكم يف المستدرك( :المستدرك
على الصحيحين ،الحاكم ،محمد بن عبد اهلل ،الضبي ،تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،الطبعة:
األولى ،بيروت ،دار الكتب العلمية1990 - 1411 ،م) :هذا حديث صحيح اإلسناد ( )666/1برقم

 .1801قال ابن حجر يف فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ابن حجر ،أحمد بن علي ،د.ط ،بيروت،

دار المعرفة1379 ،هـ ،أخرجه أصحاب السنن بسند جيد ( ،)49/1وحسنه األلباين يف صحيح الجامع

الصغير وزيادته ،األلباين ،محمد ناصر ،د.ط ،المكتب اإلسالمي ،د.ت.)951/2( ،
ِ
شعيب األرنؤوط َ
((( سنن أبي داود ،سليمان بن األشعث ،المحققَ :
ومح َّمد كامل قره بللي ،الطبعة= :
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ور َج ْو َتني؛ َغ َف ْر ُت َل َك َع َلى َما ك َ
َان فِ َ
يك َو َل ُأ َبالي»(((.
َ
املطلب الثاين� :أثر الدعاء يف حفظ النعم ودفع النقم
جاءت اآلثار تبني أن الدعاء سبب يف حفظ النعم ودفع النقم ،ومنها:
أول :أنه سبب لدفع العذاب ورفعه ،كما يف قول اهلل ×﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ً

ﯨ ﯩﯪ﴾ [الفرقان.]77:

والخطاب هنا لجميع الناس ،وقيل :ألهل مكة حين كذبوا الرسول |.

والمعنى :ال يبالي وال يكرتث بكم ،وال وزن لكم عنده وال قدر إذا لم تعبدوه(((.
=

األولى ،دار الرسالة العالمية 1430 ،هـ 2009 -م ،كتاب الصالة ،باب الدعاء ()603/2

برقم  ،1479والسنن الكربى ،النسائي ،أحمد بن شعيب بن علي ،حققه وخرج أحاديثه :حسن
عبد المنعم شلبي ،الطبعة :األولى ،بيروت ،مؤسسة الرسالة1421،هـ 2001 -م ،كتاب

التفسير ،أو باب سورة غافر ( )244/10برقم  ،11400عن النعمان بن بشير  .#قال الحاكم يف

وجود إسناده ابن حجر يف فتح
المستدرك :هذا حديث صحيح اإلسناد ( )667/1برقم ّ ،1802
الباري ،كما صححه األلباين يف صحيح وضعيف سنن أبي داود ،األلباين ،محمد ناصر ،برنامج
منظومة التحقيقات الحديثية  -المجاين  ،-من إنتاج مركز نور اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة

باألسكندرية ،قام بإعادة فهرسته وتنسيقه :أحمد عبد اهلل ،د.ط ،د.ت (ص.)2 :

((( أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده ( )375/35برقم  ،21472الجامع الكبير ،الرتمذي ،محمد بن
عيسى بن َس ْورة ،المحقق :بشار عواد معروف ،د.ط ،بيروت ،دار الغرب اإلسالمي1998 ،م .باب

يف فضل التوبة واالستغفار وما ذكر من رحمة اهلل بعباده ( )440/5برقم  ،3540عن أنس بن مالك

 .#قال األلباين :حسن لغيره .انظر :صحيح الرتغيب والرتهيب ،األلباين ،محمد ناصر ،الطبعة:
المعارف1421 ،هـ 2000 -م.)276/2( ،
األولى ،الرياض ،مك َتبة َ

(((  انظر :زاد المسير يف علم التفسير ،ابن الجوزي ،عبد الرحمن بن علي ،المحقق :عبد الرزاق المهدي،
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الطبعة :األولى ،بيروت ،دار الكتاب العربي1422 ،هـ ،)333/3( ،فتح البيان يف مقاصد القرآن= ،

ءاــــــــــــعدـلا :لوألا ثحبملا

ومعنى ﴿ﯩﯪ﴾؛ أي :لوال دعاؤكم إياه لتعبدوه ،وعن ابن عباس ^

قال :يقول :لوال إيمانكم ،وقيل :لوال استغاثتكم إليه يف الشدائد ،وقيل :لوال

عبادتكم إياه ،وقيل :لوال توحيدكم إياه ،فأخرب اهلل سبحانه أنه ال حاجة له هبم إذ لم
يخلقهم مؤمنين ،فهو سبحانه الغني الحميد عن طاعة الخلق ،فإنه إنما خلق الخلق
ً
وأصيل .وإنما كلفهم لينتفعوا بالتكليف(((.
ليعبدوه ،ويوحدوه ،ويسبحوه بكرة

ثان ًيا :أنه سبب لشكر اهلل لعباده ،كما يف قول اهلل ×﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾ [النساء.]147:

«ما» حرف استفهام ،ومعناه :التقرير؛ أي :إن اهلل ال ِّ
يعذب الشاكر المؤمن(((.

ومن عذاب اهلل نزع النعم وحرمان العبد منها ،وإن كانت اآلية يف المنافقين إال
أن معناها عام لكل مؤ َت ِمر بأمر اهلل ٍ
منته عما هنى اهلل عنه.
ُ

ومعنى اآلية :ال حاجة به تعالى إلى تعذيبكم إن شكرتم نعمه ،وآمنتم به
ٍ
طاعة له وشكر ،بمجازاتكم على ذلك
وبرسوله .بل يشكر لكم ما يكون منكم من

بما تقصر عنه أمانيكم ،ولم تبلغه آمالكم(((.
=

ِ
األنصاري،
وقدم له وراجعه :خادم العلم عبد اهلل بن إبراهيم
الصديق خان ،محمدُ .عني
بطبعه ّ
َ

العصرية1412 ،هـ 1992 -م.)357/9( ،
المكتبة
د.ط ،بيروتَ ،
َّ

(((  انظر :زاد المسير يف علم التفسير ( ،)333/3تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير ،إسماعيل بن عمر،

المحقق :سامي بن محمد سالمة ،الطبعة :الثانية ،دار طيبة1420،هـ 1999 -م ،)134/6( ،تيسير
الكريم الرحمن يف تفسير كالم المنان ،السعدي ،عبد الرحمن بن ناصر ،المحقق :عبد الرحمن بن

معال اللويحق ،الطبعة :األولى ،مؤسسة الرسالة1420 ،هـ 2000-م( ،ص.)588:

((( انظر :زاد المسير يف علم التفسير (.)490/1

((( انظر :جامع البيان يف تأويل القرآن ،الطربي ،محمد بن جرير ( ،)343/9وزاد المسير يف علم =
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وقوله تعالى﴿ :ﯺ ﯻ ﯼ﴾؛ أي :للقليل من أعمالكم ،وقوله:

﴿ﯽ﴾؛ أي :بن ّياتكم ،وقيل﴿ :ﯼ﴾؛ أيً :
قابل(((.

ثال ًثا :أنه سبب لزيادة الخير والنعم ،كما يف قول اهلل ×﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾ [إبراهيم.]7:

والمعنى :واذكروا إذا تأ ّذن ربكم؛ أي :أعلمكم ربكم وقال لكم ربكم ،ومنه

األذان ،وهو اإلعالم« .وتف ّعل» يقع على موضع «أفعل» ،والعرب تقول :أوعدته،

وتوعدته ،بمعنى واحد(((.

وقوله﴿ :ﭰ ﭱ﴾ :معناه :القسم ،والمعنى :ولئن شكرتم ربكم

بطاعتكم إياه فيما أمركم به وهناكم عنه ،ليزيدنكم من النعم(((.

وسئِل بعض الصالحين عن شكر اهلل تعالى ،فقال :أن ال تتقوى بن ِ َع ِم ِه على
ُ

وحكي َّ
رب ،كيف أشكرك وشكري لك نعمة مجددة
أن داود  +قال :أي ِّ
معاصيهُ .
علي؟ قال« :يا داود ،اآلن شكرتني»(((.
منك َّ

وقوله﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾ :وعد من اهلل تعالى بالعذاب على الكفر(((.

=

التفسير (.)490/1

((( زاد المسير يف علم التفسير ( ،)490/1تيسير الكريم الرحمن يف تفسير كالم المنان (ص.)212 :

((( انظر :جامع البيان للطربي ( ،)601/13الهداية إلى بلوغ النهاية يف علم معاين القرآن وتفسيره،
القيسي ،مكي بن أبي طالب َح ّموش بن محمد بن مختار ( ،)3777/5معالم التنزيل يف تفسير

القرآن ،البغوي ،حسين بن مسعود (.)31/3

((( المصادر السابقة.

((( النكت والعيون ،الماوردي ،علي بن محمد (.)123/3
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((( المصدر السابق.

ءاــــــــــــعدـلا :لوألا ثحبملا

ومن الدعاء :الحمد هلل تعالى ،وهو أعظم الشكر والثناء عليه ،كما قيل« :الشكر

صريح يف َّ
نص
أن الشكر سبب المزيد(((.
ٌ
قيد الموجود وصيد المفقود»((( .فاآلية ُّ
وروي عن ابن عباس  ،#أن المراد بالشكر :التوحيد ،وهو خضوع القلب

واعرتافه بنعمة اهلل ،وثناء اللسان على المشكور ،وعمل الجوارح بطاعته ،وأن ال

يستعين بنعمه على معاصيه.

راب ًعا :أنه يرضي اهلل × ،كما يف قول رسول اهلل |« :إِ َّن اهللَ َل َي ْر َضى َع ِن ا ْل َع ْب ِد
َأ ْن َي ْأك َُل ْالَ ْك َل َة َف َي ْح َمدَ ُه َع َل ْي َها َأ ْو َي ْش َر َب َّ
الش ْر َب َة َف َي ْح َمدَ ُه َع َل ْي َها»(((.

ومن الدعاء :الدعاء بما ورد عن رسول اهلل | من األدعية الجامعة التي يبتهل

المسلم فيها لربه ،بأن يحفظ عليه نعمه ويعيذه من نقمه.

خامسا :قد ورد عن رسول اهلل | أدعية جامعة مانعة يف حفظ النعم ودفع
ً

النقم ،منها:

اء رس ِ ِ
ِ
األول :عن عبد اهلل بن عمر ^ ،قال :ك َ ِ
«الله َّم إِنِّي
ول اهلل |ُ :
َان م ْن ُد َع َ ُ
ك ِم ْن ز ََو ِ
كَ ،و َج ِمي ِع َسخَ طِ َ
كَ ،و ُف َجا َء ِة نِ ْق َمتِ َ
كَ ،وت ََح ُّو ِل َعافِ َيتِ َ
ال نِ ْع َمتِ َ
َأ ُعو ُذ بِ َ
ك»(((.
أيضا ،قال :لم يكن رسول اهَّلل | يدَ ع هؤالء الكلمات إذا أصبح
الثاين :عنه ً

((( معالم التنزيل يف تفسير القرآن ،للبغوي (.)31/3

((( انظر :اللباب يف علوم الكتاب ،النعماين ،عمر بن علي بن عادل (.)343/11

((( المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل | ،القشيري ،مسلم بن الحجاج،
كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب استحباب حمد اهلل تعالى بعد األكل ()2095/4

برقم  ،89عن أنس بن مالك .#

((( أخرجه اإلمام مسلم ،كتاب الرقاق ،باب أكثر أهل الجنة الفقراء ،وأكثر أهل النار النساء ،وبيان الفتنة
بالنساء ( )2097/4برقم .96
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ك ا ْل َعافِ َي َة فِي الدُّ ْن َيا َو ْال ِخ َر ِة ،ال َّل ُه َّم إِنِّي َأ ْس َأ ُل َ
وإذا أمسى« :ال َّل ُه َّم إِنِّي َأ ْس َأ ُل َ
ك ا ْل َع ْف َو
ِ ِ ِ ِ
ايَ ،و َأ ْه ِلي َو َمالِي .ال َّل ُه َّم ْاست ُْر َع ْو َراتِيَ ،و ِآم ْن َر ْو َعاتِي .ال َّل ُه َّم
َوا ْل َعاف َي َة في ديني َو ُد ْن َي َ
ِ ِ
ي َو ِم ْن َخ ْل ِفيَ ،و َع ْن َي ِمينِي َو َع ْن ِش َمالِيَ ،و ِم ْن َف ْو ِقيَ ،و َأ ُعو ُذ
اح َف ْظني م ْن َب ْي ِن َيدَ َّ
ْ
بِ َع َظ َمتِ َ
ك ِم ْن َأ ْن ُأ ْغت ََال ِم ْن ت َْحتِي»(((.
سادسا :ال ُيعدم الداعي الدعاء ،أ ًّيا كانت صيغته ،وجاء يف الحديث« :إِ َّن
ً
الدُّ عاء ينْ َفع ِمما َنز ََل و ِمما َلم ين ِْز ْلَ ،فع َليكُم ِعباد اهَّلل ِ بِالدُّ ع ِ
اء»(((.
َ
َ ْ ْ َ َ
َ َ َ ُ َّ
َ َّ ْ َ

فهذه األحاديث صريحة يف دفع البالء ورفعه ..فعلى المسلم أن يكثر من

الدعاء.

((( أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده ( )403/8برقم  ،4785وأبو داود يف سننه ،باب ما يقول إذا أصبح
( .)319/4قال أبو داودَ « :ق َ ِ
يع َي ْعنِي ا ْل َخ ْس َ
ف» برقم  .5074قال الحاكم يف المستدرك :هذا
ال َوك ٌ
حديث صحيح اإلسناد ( .)698/1قال الشيخ األلباين :صحيح .انظر :صحيح وضعيف سنن أبي
داود (ص.)2 :

((( أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده ( )370/36برقم  ،22044عن معاذ بن جبل  ،#والرتمذي يف سننه
( )552/5برقم  ،3548عن ابن عمر  .#قال ابن حجر يف فتح الباري :يف سنده لين (.)95/11
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قال األلباين :حسن .انظر :صحيح الجامع الصغير وزيادته (.)641/1

اــــــــفغتسالا :يناثلا ثحبملا

المبحث الثاني :االستغفــــــــار
وفيه مطلبان:

املطلب األول :االستغفار؛ معناه ،والفرق بينه وبني التوبة ،وأفضل أوقاته ،وفوائده.

املطلب الثاين :أثر االستغفار يف حفظ النعم ودفع النقم.

املطلب الأول :اال�ستغفار؛ معناه ،والفرق بينه وبني التوبة ،و�أف�ضل �أوقاته
االستغفار من أسباب دفع البالء وجلب النعامء ،وثمة مسائل تتعلق به وهي:
امل�س�ألة الأوىل :معنى اال�ستغفار:
لغة:غ ف ر( :ا ْل َغ ْف ُر) التغطية((( ،وأصله السرت ،اغفر لنا :اسرت ذنوبنا برحمتك

وعفوك ،ونستغفرك :نطلب منك ذلك(((.

اصطالحا :االستغفار :طلب المغفرة بعد رؤية قبح المعصية ،واإلعراض
ً

عنها(((.

امل�س�ألة الثانية :الفرق بني اال�ستغفار والتوبة:
االستغفار نوعان :مفرد ،ومقرون بالتوبة ،وإليك الفرق بينهما:
النوع األول :االستغفار المفرد ،وهو كقوله ﴿ :Eﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ﴾ [النمل ،]46:فاالستغفار المفرد كالتوبة ،بل هو التوبة بعينها ،مع تضمنه
((( انظر :مختار الصحاح ،مادة :غفر (ص.)228 :

((( مشارق األنوار على صحاح اآلثار ،اليحصبي ،عياض بن موسى ،مادة :غفر (.)138/2
((( كتاب التعريفات ،للجرجاين (ص.)18 :
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طلب المغفرة من اهلل ،وهو محو الذنب ،وإزالة أثره ،ووقاية شره؛ ال كما ظنه بعض
الناس أنه السرت ،فإن اهلل يسرت من يغفر له ومن ال يغفر له ،فاالستغفار يتضمن التوبة،
والتوبة تتضمن االستغفار ،وكل منهما يدخل يف مسمى اآلخر عند اإلطالق.

النوع الثاين :االستغفار المقرون بالتوبة ،كقوله ﴿ :Eﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ﴾ [هود.]3 :
الفرق بينهما:

 .1عند اقرتان إحدى اللفظتين -كما يف اآلية -باألخرى ،فاالستغفار يكون
بمعنى :طلب وقاية شر ما مضى ،والتوبة تكون بمعنى :الرجوع وطلب

وقاية شر ما يخافه يف المستقبل من سيئات أعماله.

 .2االستغفار من باب إزالة الضرر ،والتوبة طلب جلب المنفعة؛ فالمغفرة أن
يقيه شر الذنب ،والتوبة أن يحصل له بعد الوقاية ما يحبه((( ،كما قال :E

﴿ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾
[األنفال .]33:وكل منهما يستلزم اآلخر عند إفراده ،واهلل أعلم.

 .3أن التوبة ال تكون إال للتائب نفسه؛ أي :لما اجرتحته نفسه خاصة من
اآلثام ،بخالف االستغفار؛ فإنه يكون لنفسه ولغيره أو لغيره فقط((( ،كما
قال تعالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ﴾ [الحشر.]10:

(((  انظر :مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ،البن قيم الجوزية ،محمد بن أبي بكر بن
أيوب ،)315-314/1( ،مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،المباركفوري ،عبيد اهلل بن محمد

عبد السالم بن خان (.)2/8
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((( مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (.)3/8

اــــــــفغتسالا :يناثلا ثحبملا

امل�س�ألة الثالثة� :أف�ضل اال�ستغفار:
بعضا ،كذلك االستغفار ،له صيغ يفضل
بعضها ً
يفضل ُ
كما أن لألذكار صيغًا ُ

بعضا ،ومن هذه الصيغ ما ييل:
بعضها ً
ُ

«س ِّيدُ ِال ْستِ ْغ َف ِ
ار َأ ْن َت ُق َ
ول :ال َّل ُه َّم
األولى :ما جاء عن رسول اهلل | ،أنه قالَ :
ت،
ْتَ ،خ َل ْقتَنِي َو َأنَا َع ْبدُ َكَ ،و َأنَا َع َلى َع ْه ِد َك َو َو ْع ِد َك َما ْاس َت َط ْع ُ
ْت َر ِّبي َل إِ َل َه إِ َّل َأن َ
َأن َ
ك بِن ِ ْع َمتِ َ
تَ ،أ ُبو ُء َل َ
َأ ُعو ُذ بِ َ
ك َع َل َّيَ ،و َأ ُبو ُء َل َ
ك بِ َذ ْنبِي َفا ْغ ِف ْر لِيَ ،فإِ َّن ُه
ك ِم ْن َش ِّر َما َصنَ ْع ُ
ار م ِ
ِ
الَ َيغ ِْف ُر ُّ
ات ِم ْن َي ْو ِم ِه َق ْب َل
وقنًا بِ َهاَ ،ف َم َ
ُوب إِ َّل َأن َ
ْت»َ ،ق َالَ :
الذن َ
«و َم ْن َقا َل َها م َن الن ََّه ِ ُ
َأ ْن يم ِسيَ ،فهو ِمن َأه ِل الجنَّ ِة ،ومن َقا َلها ِمن ال َّلي ِل وهو م ِ
ات َق ْب َل َأ ْن
وق ٌن بِ َهاَ ،ف َم َ
َ
ُْ َ ُ َ ْ ْ
ََ ْ َ َ ْ َ ُ َ ُ
ِ
الجن َِّة»(((.
ُي ْصبِ َحَ ،ف ُه َو م ْن َأ ْه ِل َ
ٍ
حينئذ أن هذا االستغفار حقيق بأن يكون سيد االستغفار ،فلو أن اهلل
و ُعلِم

عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذهبم وهو غير ظالم لهم ،ولو رحمهم لكانت
ِ
دائما سائر إلى اهلل بين مطالعة المنة،
خيرا لهم من أعمالهم؛ و ُعلم أن العبد ً
رحمته ً
ومشاهدة التقصير(((.

الثانية :االستغفار بقول :ال إله إال أنت سبحانك ،إين كنت من الظالمين ،كما

يف قوله ﴿ :Eﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾ [األنبياء.]87:

ويتبين من ذلك أن من أفضل صيغ االستغفار بعد سيد االستغفار ما كان

مقرونًا بالتوحيد والتسبيح كما يف اآلية.

((( أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه ،كتاب الدعوات ،باب أفضل االستغفار (.)67/8

((( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (.)161/1

247

«م ْن َق َال َأ ْس َتغ ِْف ُر اهَّللَ ا َّل ِذي
الثالثة :ما كان مقرونًا بالتوحيد ،كما يف قوله |َ :
َان َفر ِمن الزَّح ِ
ِ ِ
ف»((( ،فهذه
ْ
ُوب إِ َل ْيهُ ،غف َر َل ُه َوإِ ْن ك َ َّ ْ
الح َّي ال َق ُّيو َم َو َأت ُ
َل إِ َل َه إِ َّل ُه َو َ
أيضا.
الصيغة من أفضل صيغ االستغفار ً
ومما سبق يتبين أن أفضل صيغ االستغفار بعد سيد االستغفار ،ما ُقرن بالتوحيد

والتسبيح ،ثم ما قرن بالتوحيد دون التسبيح.
امل�س�ألة الرابعة� :أف�ضل �أوقاته:

بعضا ،ومن هذه
بعضها ً
يفضل ُ
االستغفار كغيره من العبادات ،له أوقات ُ

األوقات ما يلي:

األول :ما كان يف السحر ،كما قال ﴿ :Eﭡﭢ﴾ [آل عمران،]17:

وقال﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ﴾ [الذاريات.]18:

الثاين :ما كان بعد الفراغ من العبادات؛ لذا شرع اهلل التوبة واالستغفار يف

خواتيم األعمال ،فشرع االستغفار يف خاتمة الحج ،فقال :E

﴿ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ﴾ [البقرة ،]199:كما شرعه
بعد االنتهاء من الصالة ،وبعد الزكاة ،وبعد الصدقة ،فقال﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ

ﮪ﴾ [المزمل.]20:

((( أخرجه الرتمذي يف سننه ،باب ِفي دعاء الضيف ( )569/5برقم  ،3577وأبو داود يف سننه ،باب
يف االستغفار ( )85/2برقم  ،1517عن زيد بن ثابت  .#قال الحاكم يف المستدرك :هذا حديث
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صحيح ( .)128/2قال األلباين :حديث صحيح .انظر :صحيح أبي داود -األم (.)248/5

اــــــــفغتسالا :يناثلا ثحبملا

ف ِم ْن َص َلتِ ِه ْاس َت ْغ َف َر َث َل ًثا»(((.
وورد عن النبي | أنه كان« :إِ َذا ان َْص َر َ

«م ْن ت ََو َّض َأ
كما ُشرع للمتوضئ بعد االنتهاء من وضوئه ،كما يف قوله |َ :
ِ ِ
ِ ِ
ين،
اج َع ْلني م َن ا ْل ُم َت َط ِّهرِ َ
ينَ ،و ْ
اج َع ْلني م َن الت ََّّوابِ َ
الوضو َءُ ،ث َّم َق َال ...:ال َّل ُه َّم ْ
َف َأ ْح َس َن ُ
ت َل ُه َث َمانِ َي ُة َأ ْب َو ِ
الجن َِّة َيدْ ُخ ُل ِم ْن َأ ِّي َها َشا َء» (((.
ُفتِ َح ْ
اب َ
ومن ذلك تبين أن التوبة واالستغفار مشروعان عقب األعمال الصالحة.

املطلب الثاين� :أثر اال�ستغفار يف حفظ النعم ودفع النقم:
جاءت آيات عديدة يف القرآن الكريم تبين أثر االستغفار يف حفظ النعم ودفع

النقم ،ومن هذه اآليات التي تدل عىل هذا األثر ،ما ييل.
 -1قول اهلل ×:

﴿ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ﴾ [األنفال.]33:

ون بِا ْلبي ِ
ِ
ت َف َي ُقو ُل َ
ونَ :ل َّب ْي َك
عن ابن عباس  #قال« :إِ َّن ا ْل ُم ْش ِركي َن كَانُوا َي ُطو ُف َ َ ْ

يك َل َكَ ،ف َي ُق ُ
ول النَّبِي |َ « :قدْ َقدْ »(((َ ،ف َي ُقو ُل َ
ون :إِ َّ
َل َّب ْي َك َل َش ِر َ
ل َش ِري ًكا ُه َو
ُّ
((( أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه ،كتاب المساجد ومواضع الصالة ،باب استحباب الذكر بعد
الصالة وبيان ِصفته ( )414/1برقم  ،135عن ثوبان .#

(((  أخرجه الرتمذي يف سننه ،كتاب أبواب الطهارة عن رسول اهلل | ،باب ما ُيقال بعد الوضوء

( )109/1برقم  ،55السنن الكربى ،البيهقي ،أحمد بن الحسين بن علي ،كتاب الدعوات ،باب
ما يقول بعد الفراغ من الوضوء ( )127/1برقم  ،369عن عمر ابن الخطاب  .#قال األلباين:
صحيح ،انظر :مشكاة المصابيح ،الخطيب ،محمد بن عبد اهلل (.)95/1

((( أي كفاكم هذا الكالم فاقتصروا عليه وال تزيدوا .انظر :المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،

النووي ،يحيى بن شرف ( ،)90/8الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج ،السيوطي= ،
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َل َك َت ْملِ ُك ُه َو َما َم َل َك(((َ ،و َي ُقو ُل َ
اهلل ×:
ونُ :غ ْف َران ََك ُغ ْف َران ََكَ ،ق َالَ :ف َأن َْز َل ُ
اس :ك َ ِ
يهم َأمان ِ
﴿ﯫﯬﯭﯮﯯﯰ﴾ اآليةَ .ق َال ا ْب ُن َع َّب ٍ
َان:
َان ف ِ ْ َ
ِ
ِ ِ
ب َنبِ ُّي اهللِ | َو َب ِق َي ِال ْستِ ْغ َف ُار(((».
َنبِ ُّي اهلل | َوال ْست ْغ َف ُارَ ،ق َالَ :ف َذ َه َ

وإذا كان االستغفار ينفع الكفار ،فكيف ال يفيد المؤمنين األبرار(((.
 -2قوله :H

﴿ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ﴾ [النساء.]110:

 -3وقوله﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ [آل عمران.]135:

هذه اآليات صريحة يف تأكيد مغفرة اهلل ذنوب عباده ،وإن كانت من
الفواحش ،وإذا ُغفرت الذنوب زال المرهوب ،وهو زوال النقم

وحصول النعم ،كما أهنا صريحة يف تأكيد حصول المطلوب وهو بقاء

النعم وحصول الرحمة.

 -4وقوله تعالى على لسان نوح ﴿ :+ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
=

عبد الرحمن بن أبي بكر (.)279/3

((( أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه ،كتاب الحج ،باب التلبية وصفتها ووقتها ( )843/2برقم (.)1185

((( أخرجه البيهقي يف السنن الكربىُ ،ج َّماع أبواب اإلحرام والتلبية ،باب ما كان المشركون يقولون
يف التلبية ( )72/5برقم  ،9037والحاكم يف المستدرك على الصحيحين ،وصححه ()726/1
برقم  ،1988واإلمام أحمد يف المسند ،عن أبي هريرة ،وعن أبي موسى ( )265 :264/32برقم
 .19506قال شعيب األرنؤوط :صحيح.
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((( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (.)0161/4

اــــــــفغتسالا :يناثلا ثحبملا

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ﴾
[نوح ،]12-10:واآليات يف هذا المعنى كثيرة ،وهي دالة على عظيم

شأن االستغفار وتنوع فوائده وثمراته .وهذه الثمرات المذكورة هنا،
هي مما يناله العبد يف دنياه من الخيرات العميمة ،والعطايا الكريمة،
والثمرات المتنوعة .وأما ما يناله المستغفرون يوم القيامة من الثواب

الجزيل واألجر العظيم والرحمة والمغفرة والعتق من النار والسالمة
من العذاب ،فأمر ال يحصيه إال اهلل تعالى(((.

((( فقه األدعية واألذكار ،البدر ،عبد الرزاق بن عبد المحسن ()276 :275/2
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المبحث الثالث :الحوقلـــــة
وفيه مطلبان:

املطلب األول :احلوقلة؛ معناها ،وفضلها.

املطلب الثاين :أثر احلوقلة يف حفظ النعم ودفع النقم.
املطلب الأول :احلوقلة؛ معناها ،وف�ضلها
الحوقلة من أعظم الذكر ولها فضل عظيم ،ومن فضلها أهنا سبب من أسباب

حفظ النعم ودفع النقم ،وثمة مسائل يف معناها وفضلها:
امل�س�ألة الأوىل :معنى احلوقلة:
لغةً :الحوقلة اختصار :ال حول وال قوة إال باهلل(((.

اصطالحا :إظهار الفقر إلى اهلل بطلب المعونة منه على ما يحاول من األمور،
ً

وهي حقيقة العبودية(((.

والحول :التحول ،وهو االنتقال من حال إلى حال ،والقوة على ذلك باهلل

وحده ال شريك له؛ والقوة :هي القدرة على ذلك التحول؛ فدلت هذه العبارة

للعالم ْين :العلوي والسفلي حركة وال تحول من حال إلى
العظيمة على أنه ليس
َ

حال ،وال قدرة على ذلك ،إال باهلل .ومن الناس من يفسر ذلك بمعنى خاص فيقول:

((( فقه اللغة وسر العربية ،الثعالبي ،عبد الملك بن محمد (ص ،)149 :كتاب األفعال ،ال َق َّطاع،
علي بن جعفر (.)274/1
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((( النهاية يف غريب الحديث واألثر ( ،)465/1ولسان العرب (.)67/10

ةـــــلقوحلا :ثلاثلا ثحبملا

ال حول من معصيته إال بعصمته ،وال قوة على طاعته إال بمعونته.
والصواب الذي عليه الجمهور هو المعنى األول ،وهو الذي يدل عليه اللفظ؛

فإن الحول ال يختص بالحول عن المعصية ،وكذلك القوة ال تختص بالقوة على

الطاعة ،بل لفظ الحول يعم كل تحول(((.
امل�س�ألة الثانية :ف�ضلها:

لقد وردت عدة أحاديث عن رسول اهلل | يف فضلها ،ومن هذه األحاديث ما يلي:

َّل ِةَ ،ق َالَ :ل َح ْو َل َو َل
 .1قول رسول اهلل |« :إِ َذا َق َال ا ْل ُم َؤ ِّذ ُنَ :ح َّي َع َلى الص َ
ُق َّو َة إِ َّل بِاهللُِ ،ث َّم َق َالَ :ح َّي َع َلى ا ْل َف َلحِ َ ،ق َالَ :ل َح ْو َل َو َل ُق َّو َة إِ َّل بِاهلل ِ»(((.
ومن هذا الحديث ُيعلم أن من أعظم فضائلها أهنا تعين بعد اهلل  Eعلى

القيام بالعبادات.

ك َع َلى ك َِل َم ٍة ِم ْن َكن ٍْز ِم ْن ُكن ِ
 .2قول رسول اهلل |َ :
«أ َل َأ ُد ُّل َ
الجنَّ ِة؟،»...
ُوز َ
«ل َح ْو َل َوالَ ُق َّو َة إِ َّل بِاهَّلل ِ»(((.
َق َالَ :
((( شأن الدعاء ،لشرح حديث النزول ،ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم ( ،)186شرح فتح المجيد،
لعبد اهلل بن محمد الغنيمان ،مصدر الكتاب :دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية:

.)5/ 80( ،http://www.islamweb.net

((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب اآلذان ،باب ما يقول إذا سمع المنادي ( )126/1برقم ،613
عن معاوية  .#واإلمام مسلم يف صحيحه ،كتاب الصالة ،باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه،
ثم يصلي على النبي | ،ثم يسأل له الوسيلة ( )289/1برقم  ،12عن عمر بن الخطاب .#

((( أخرجه البخاري يف صحيحه،كتاب المغازي ،باب غزوة خيرب ( )331/5برقم  ،4205ومسلم

يف صحيحه ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب استحباب خفض الصوت بالذكر =
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المجتمع الذي يخفى على أكثر الناس ،كان
ولما كان الكنز هو المال النفيس
َ

كنزا من كنوز الجنة ،حيث أوتيها النبي |
هذا شأن هذه الكلمة؛ إذ كانت ً
من كنز تحت العرش ،كما يف الحديث التالي:

ك ع َلى ك َِلم ٍة ِمن َكن ِْز ا ْلجن َِّة ِمن تَح ِ
 .3قوله | َ
ت ا ْل َع ْر ِ
شَ :ل َح ْو َل
ْ ْ
َ
َ ْ
«أ َف َل َأ ُد ُّل َ َ
وال ُق َّو َة إِ َّل بِاهللِ ،ف َي ُق ُ
ول اهللَ :أ ْس َل َم َع ْب ِدي َو ْاست َْس َل َم»((( ،وكأن قائلها أسلم
واستسلم لمن ِأز ّمة األمور بيديه ،وفوض أمره إليه ×(((.

ُ
وشبهت الحوقلة بالكنز ،وهو مال مجتمع ال يحتاج إلى تدخل الخلق
والناس يف جمعه؛ ألهنا تتضمن التوكل واالفتقار إلى اهلل تعالى دون

الناس ،ومعلوم أنه ال يكون شيء إال بمشيئة اهلل وقدرته ،وأن الخلق ليس

منهم شيء إال ما أحدثه اهلل فيهم ،فإذا انقطع طلب القلب للمعونة منهم،
وطلبها من اهلل ،فقد طلبها من خالقها الذي ال يأيت هبا إال هو(((.

قال اهلل: E

﴿ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾ [فاطر.]2:

=

( )2704( )2076/4برقم  ،44عن أبي موسى األشعري .#

((( شعب اإليمان ،البيهقي ،أحمد بن الحسين ،أبواب الدعوات ( )372/1برقم  ،190وأحمد يف مسنده
( )345/13برقم  .7966قال الحاكم يف المستدرك :هذا حديث صحيح وال يحفظ له علة (.)71/1
قال األلباين :صحيح .انظر :صحيح الجامع الصغير وزيادته ( ،)510/1عن أبي هريرة .#

((( شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ،البن قيم الجوزية ،محمد بن أبي بكر
(ص.)112 :
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((( مجموع الفتاوى (.)321/13

ةـــــلقوحلا :ثلاثلا ثحبملا

 .4قول رسول اهلل |َ :
اب ِم ْن َأ ْب َو ِ
ك َع َلى َب ٍ
«أ َل َأ ُد ُّل َ
«ل
الجن َِّة؟ ،»...قالَ :
اب َ
َح ْو َل َو َل ُق َّو َة إِ َّل بِاهَّلل ِ»(((.

وهكذا نرى النبي | يعدد يف وصفها ،فتارة يصفها بأهنا كنز من كنوز الجنة،
وتارة كنز من تحت العرش ،وتارة باب من أبواب الجنة؛ وما هذا إال لعظم
فضلها وجليل أجرها ،وتأثيرها العجيب يف تغيير أحوال العبد يف الدنيا.

وكان ابن تيمية يقول« :ال حول وال قوة إال باهلل ،تحمل هبا األثقال ،وتكابد هبا

األهوال ،وينال هبا رفيع األحوال»(((.

وللحوقلة تأثير يف دفع الداء؛ لما فيها من كمال التفويض والتربي من

الحول والقوة إال به ،وتسليم األمر كله له ،وعدم منازعته يف شيء منه ،وعموم
العالم ْين :العلوي والسفلي ،والقوة على
ذلك لكل تحول من حال إلى حال يف
َ

ذلك التحول ،وأن ذلك كله باهلل وحده ،فال يقوم لهذه الكلمة شيء .كما لها تأثير
عجيب يف طرد الشيطان(((.

وقد قال المؤمن لصاحبه﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ﴾

[الكهف]39:؛ ولهذا يؤمر هبذا من يخاف العين على شيء ،فقوله :ما شاء اهلل ،تقديره:

ما شاء اهلل كان ،فال يأمن؛ بل يؤمن بالقدر ،ويقول :ال قوة إال باهلل(((.

((( أخرجه الرتمذي يف سننه ،أبواب الدعوات عن رسول اهلل | ،باب يف فضل ال حول وال قوة إال باهلل
( )463/5برقم  ،3581عن سعد بن عبادة  .#قال الحاكم يف المستدرك ( :)323/4هذا حديث
صحيح .وقال األلباين :صحيح .انظر :سلسلة األحاديث الصحيحة (.)1746

((( أمراض القلب وشفاؤها ،البن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم (ص.)27 :
((( الطب النبوي ،البن قيم الجوزية ،محمد بن أبي بكر ( ص.)156 :
((( مجموع الفتاوى (.)321/13

255

املطلب الثاين� :أثر احلوقلة يف حفظ النعم ودفع النقم
واضحا
للحوقلة أثر كبير وعظيم يف حفظ النعم ودفع النقم ،ويظهر هذا جل ًّيا
ً

من قول الحق ﴿ :Eﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ﴾ [الكهف،]39:

فقوله ﴿ :Eﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾؛ أيّ :
وهل إذا دخلت بستانك ،فأعجبك ما رأيت
منه ،قلت﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ﴾؛ أي :ما شاء اهلل كان .فال يحدث يف هذا الكون من خير

وشر إال بمشيئة اهلل تعالى وقدرته وإرادته ،فما شاء اهلل كان وما لم يشأ لم يكن ،بل
أطلق اللفظ؛ ليعم الماضي والمستقبل والراهن(((.

خال ًفا لقول المعتزلة((( :إن ثمة أشياء كثيرة حدثت بغير مشيئة اهلل ،تعالى عن

كبيرا ،بل ٌّ
كل بمشيئته وإرادته يفعل ما يشاء ،كما قال سبحانه﴿ :ﮖ
ذلك ًّ
علو ًا ً
مقهورا
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾ [الحج ،]18 :ولو حدث شيء بغير مشيئته وإرادته لكان
ً

مغلو ًباَ ،ج ّل وتعالى عن ذلك(((.

وقوله تعالى﴿ :ﮍ ﮎﮏ ﮐﮑ﴾؛ أي :ما اجتمع لك من المال والولد فهو بقدرة

تقدر
اهلل تعالى وقوته ال بقدرتك وقوتك ،ولو شاء لنزع الربكة منه فلم يجتمع ،وال ُ
((( انظر :جامع البيان ،للطربي ( ،)24/18وزاد المسير يف علم التفسير ( ،)85/3والهداية إلى بلوغ
النهاية (.)4384/6

((( هي فرقة إسالمية نشأت يف أواخر العصر األموي وازدهرت يف العصر العباسي ،وقد اعتمدت على
العقل المجرد يف فهم العقيدة اإلسالمية لتأثرها ببعض الفلسفات المستوردة؛ مما أدى إلى انحرافها

عن عقيدة أهل السنة والجماعةُ ،أسست على يد واصل بن عطاء ،ومن كبار رموزها :القاضي

عبد الجبار والجاحظ وغيرهما .انظر :الموسوعة الميسرة يف المذاهب واألديان المعاصرة ،الندوة
العالمية للشباب اإلسالمي ،إشراف وتخطيط ومراجعة :د .مانع بن حماد الجهني (.)64/1

((( انظر :الهداية إلى بلوغ النهاية ( ،)4384/6روائع التفسير ،البن رجب الحنبلي ،عبد الرحمن بن
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أحمد ،جمع وترتيب :أبي معاذ طارق بن عوض اهلل بن محمد (.)658/1

ةـــــلقوحلا :ثلاثلا ثحبملا

ٍ
شيء عنهما َّإل باهلل(((.
على حفظ مالك وولدك ،وال دفع
ويف معناها ثالثة أوجه:

أحدها :أن قائلها يتربأ من حوله وقوته ،ويس ِّلم األمر إلى مالكه.

والثاين :أنه يعلم أن ال قوة للمخلوقين إال باهلل ،فال يخاف منهم؛ إذ قواهم ال

تكون إال باهلل ،وذلك يوجب الخوف من اهلل وحده.

والثالث :أنه رد على الفالسفة والطبائعيين((( الذين يدّ عون القوى يف األشياء(((.

وجاء يف األثر((( :أنه ما أنعم اهلل على عبد بنعمة فأكثر من :ال حول وال قوة

بأسا غير الموت ،وهو معنى مستن َبط من
إال باهلل ،إال أتمها اهلل عليه ،فال يرى فيها ً
اآلية السابقة.

((( انظر :الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي ،محمد بن أحمد (  ،)406/10اللباب يف علوم الكتاب،
البن عادل (.)492/12

((( الطبائعيون :هم سقراط وأفالطون وأئمة الكفر ،وهم يقولون إن أصل العالم أربعة أشياء هن طبائع العالم؛
الحرارة والربودة وهما فاعلتان ،والرطوبة واليبوسة وهما منفعلتانِ .
فمن قائل :تركيب هذه األشياء األربعة
ِ
تدبر العالم بطبعها .وقالوا إن الطباع تتغالب يف األجسام،
من غير صانع ،ومن قائل :هذه الطبائع فاعالت ّ
فربما تغلب الحرارة على الربودة وال يعلم الطبيب قدر الغلبة فيموت الجسم لجهل الطبيب ،ولوال تغالب
الطباع لم يمت أحد .مفيد العلوم ومبيد الهموم ،الخوارزمي ،محمد بن العباس (ص.)111 :

((( انظر :روائع التفسير ،البن رجب (.)658/1
هَّلل َع َلى َعب ٍد نِ ْع َم ًة ِفي َأ ْه ٍل َأ ْو َم ٍ
ول اهَّلل ِ |َ « :ما َأن َْع َم ا ُ
ال َأ ْو َو َل ٍدَ ،ف َق َ
الَ :ق َ
َس ْب ِن َمالِ ٍك َق َ
ال َر ُس ُ
((( عن َأن ِ
الَ :ما َشا َء
ْ
ا ُ
هَّللَ ،ل ُق َّو َة إِ َّل بِاهَّللَِ ،ف َي َرى ِف ِيه آ َف ًةُ ،د َ
ون ا ْل َم ْو ِت» .المعجم األوسط ،الطرباين ،سليمان بن أحمد بن أيوب،
المحقق :طارق بن عوض اهلل بن محمد ،عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ،د.ط ،القاهرة ،دار الحرمين

وخرج أحاديثه وعلق عليه :عبد اهلل بن
( ،)301/4األسماء والصفات ،البيهقي ،أحمد بن الحسين ،حققه ّ
محمد الحاشدي ،وقدم له فضيلة الشيخ /مقبل بن هادي الوادعي ،)417/1( ،وضعفه األلباين يف
سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،األلباين ،محمد ناصر (.)25/5
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القسم الثاني

أسبــــاب عمليـــة
وفيه مبحثان:

املبحث األول :اإليامن والتقوى.

املبحث الثاين :الصدقة.

المبحث األول :اإليمــــان والتقوى
وفيه مطلبان:

املطلب األول :معنى اإليامن والتقوى والعالقة بينهام.

املطلب الثاين :أثرمها يف حفظ النعم ودفع النقم.
املطلب الأول :معنى الإميان والتقوى والعالقة بينهما
امل�س�ألة الأوىل :معنى الإميان:

لغة :آمن إيمانًا فهو مؤمن ،و َمن آمن إيمانًا باهلل تعالى ،أسلم له ،فهو مؤمن به.

وهو التصديق بالقلب(((.

اصطالحا :هو االعتقاد بالقلب واإلقرار باللسان .وقيل :من شهد وعمل ولم يعتقد
ً

فهو منافق ،ومن شهد ولم يعمل واعتقد فهو فاسق ،ومن ّ
أخل بالشهادة فهو كافر(((.
((( انظر :متن اللغة (.)208/1
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((( انظر :التعريفات (ص ،)40 :التعريفات الفقهية (ص.)40 :
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امل�س�ألة الثانية :معنى التقوى:
ٍ
ضرر.
لغة :هي بمعنى االتقاء ،وهو اتخاذ الوقاية ،والصيانة والحفظ من
ٍ
باستعمال واحد(((.
والتقوى والتقي والتقاة والتقية عند أهل اللغة
اصطالحا :هي االحرتاز بطاعة اهلل عن عقوبته ،وهي صيانة النفس عما تستحق
ً

به العقوبة من فعل أو ترك .والتقوى :يف الطاعة يراد هبا اإلخالص ،ويف المعصية:
يراد هبا الرتك والحذر(((.

امل�س�ألة الثالثة :العالقة بني الإميان والتقوى:
اعلم أن اإليمان درجات ،فهو يزيد وينقص ،يقول اهلل تعالى﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ

أيضا درجات كما أن اإليمان درجات،
ﭲ ﭳ ﭴ﴾ [األنفال ،]1 :والتقوى ً
ويتضح ذلك يف قوله تعالى:

﴿ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ﴾ [آل عمران ،]102 :فأعلى درجات التقوى هي أن تسلم وجهك هلل.

موجها إلى الناس كافة ،وذلك يف قوله
وقد جاء األمر بالتقوى يف كتاب اهلل
ً

تعالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾ [الحج]1 :؛ لذا فال عالقة

بين اإليمان والتقوى؛ فقد يكون اإلنسان على درجة كبيرة من اإليمان وهو ليس

على درجة من التقوى ،وقد يكون على درجة كبيرة من التقوى وهو ليس على
درجة من اإليمان.

((( انظر :مختار الصحاح (ص ،)344 :ولسان العرب ( ،)404/15ومجمع بحار األنوار (،)266/1
ومعجم متن اللغة ( )804/5بتصرف.

((( انظر :التعريفات (ص ،)65 :والتعريفات الفقهية (ص.)60 :
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ويتضح ذلك يف قوله تعالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ﴾ [األعراف ،]96 :وهنا استخدم األسلوب القرآين العطف بين
اإليمان والتقوى يف الجملة الشرطية ،وهو ما يفيد المغايرة بين اإليمان والتقوى.
فلو أن أهل القرى آمنوا ولم يتقوا ال يتحقق جواب الشرط .ولو أهنم اتقوا ولم

يؤمنوا ال يتحقق جواب الشرط .ولكي ُتفتَح الربكات من السماء واألرض يجب

على أهل القرى أن يؤمنوا ويتقوا ،ولو أن التقوى درجة من درجات اإليمان لكان
النص القرآين كاآليت« :ولو أن أهل القرى آمنوا ثم اتقوا».

وقد ُعطفت التقوى على اإليمان يف الجملة الشرطية يف أكثر من موضع يف

القرآن الكريم ،ومن ذلك قوله تعالى:

﴿ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ﴾ [محمد ،]36 :وقوله:

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟ﴾ [يونس ،]63-62 :ويتضح يف
هذه اآلية األخيرة أن من صفات أولياء اهلل الجمع بين اإليمان والتقوى .كما ُيفهم

منها أن التقوى هنا سابقة لإليمان؛ ألن اهلل تعالى استخدم صيغة الماضي يف عبارة:
﴿ﭞ ﭟ﴾ بعد ذكر اإليمان.

وقد يكون اإليمان سابق للتقوى ،ويتضح ذلك يف األمر بالتقوى الموجه

إلى المؤمنين يف قوله تعالى﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾ [آل عمران،]102 :
فاإليمان ال ينفع إال إذا كان معه تقوى وهي العمل صالح «ا َّل ِذين آ َمنُو ْا َو َع ِم ُلو ْا
ِ ِ
علما بأن العمل الصالح من اإليمان ،بمعنى أن اإليمان هو ما يتعلق
َّ
الصال َحات»ً ،

بالباطن ،والتقوى هي ما يتعلق بالظاهر ،فيكون اإلنسان من حيث الباطن والظاهر

على حالة ترضي اهلل × ،فإذا كان كذلك ،فليستبشر بوعد اهلل.
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وعمو ًما قد يجمع اإلنسان بين درجات التقوى ودرجات اإليمان ،وقد تكون

التقوى سابقة لإليمان ،وقد يكون اإليمان سابق للتقوى(((.
امل�س�ألة الرابعة :ف�ضل الإميان والتقوى:

باإليمان والتقوى تسعد المجتمعات ويعم األمن وينتشر الرخاء ،واألدلة على

ذلك كثيرة ،منها قوله تعالى﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾
[الطالق ،]3-2 :فعندما يلتقي اإليمان والتقوى بتوازن يكون اإلنسان.

ولما ذكر القرآن الكريم قصص األولين من المرسلين وأقوامهم ،ذكر أن نزول

الربكات عليهم كان مرتب ً
طا بتحقيقهم التقوى ،فقال تعالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾ [األعراف ،]96 :وإذا نظرنا إلى اآليات

التي تسبق هذه اآلية والتي تليها ،وجدنا أن هذه األمم السابقة كانت متر هبم

ثالث مراحل ،هي:

 -1مرحلة الشدة والضنك.
 -2مرحلة الرفاهية والرخاء.
 -3مرحلة الفساد والهالك.
وقد كانت الرساالت السماوية تتزامن مع هذه المراحل الثالث التي كانت

تمر باألمم السابقة؛ إذ كان األنبياء ُيبعثون إلى أقوامهم وهم يف ضيق من العيش
وشدة وضنك؛ بسبب ابتعادهم عن أحكام السماء ،ومن َثم يسألون رسلهم أن

يدعوا لهم رهبم ليسهل عليهم هذه الحياة برحمته تعالى ،فتنزل خيرات السماء
((( رابط الموضوعhttps://cutt.us/YlvJK :
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واألرض ،ويعيشون يف الرخاء والنعيم ،لكنهم بعد ذلك يستخدمون هذه النعم فيما

يستحقون به العذاب والعقاب ،فيخسرون بسبب غفلتهم يف الليل والنهار داري
الدنيا واآلخرة .فعلى األجيال الالحقة أن تتعظ بما حصل لألجيال السابقة بسبب

ذنوهبم التي أحاطت هبم ،مما أعمى قلوهبم عن الحق فأخذهم اهلل على حين غفلة.
ولو أهنم سلكوا سبيل اإليمان والتقوى بدل الطغيان والكفر والتمرد على اهلل،
ألمِنوا غضب اهلل ،بل ول ُفتحت عليهم أبواب السماء واألرض بالربكات.
املطلب الثاين� :أثرهما يف حفظ النعم ودفع النقم
إن اهلل × حين يخبِر عن ِ
واجب
نفسه بأنه الرزاق ،وأنه المعطي والمانع ،ي ُكون
َ
ِ
ُ
عملي ،ويكون ُشغله الشاغل هو
اإليمان بذلك عقيد ًة مرتجم ًة يف سلوك
المؤمن
ٍّ
التوصل
البحث عن أسباب َن ْي ِل ما عند اهلل مِن رزق ،شأنه يف ذلك شأن َمن ُيريد
ُّ
ِ
ِ
والرخاء
الرزق
أسباب ني ِل
إلى مطلوبه المملوك لغيره ،وقد َب َّي َن  Hيف هذه اآلية
َ

االقتصادي فقال:
ِّ

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

سبب لِفتحِ بركات السماء
ﭜ﴾ [األعراف]96 :؛ فب َّي َن  Hأن اإليمان والتقوى
ٌ
ُ
الرزق المبارك فيه.
واألرض ،وأنه باإليمان والتقوى ُيستج َلب

غير
كثير ممن آمن بالقرآنَ ،
إننا يف هذه اآلية الكريمة أمام ُسنَّة إله َّية يغفل عنها ٌ
ِ
عالقة
السنَّة اإلله َّية ،وهو أسلوب يؤكِّد حقيق َة
ُمكرتَث بأسلوب اآلية يف تقرير هذه ُّ
ِ
يبي:
اإليمان والتقوى بالرخاء االقتصادي ،حيث ِّ
 -1أن هذا الفتح ُع ِّلق باإليمان والتقوى ،فهما شرط يف حصوله.

 -2أن التعبير بالفتح ُيفيد أن هذا األمر كان ُمغل ًقا لوال فتح اهلل.
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 -3أن المفتوح عبر عنه بأنه «بركات» ،وذلك لِتح ُّق ِق ِ
نفعه؛ إذ ال فائدة يف ٍ
رزق
ِّ
لم ي ِ ِ
اهلل فيه.
ُ
بارك ُ

بركات
اهلل على المؤمنين المتَّقين ،فهو
ٌ
 -4تعدُّ د مصادر هذا الرزق الذي َيفتَحه ُ
َخرجٍ من األرض على وجه االنتفاع به ٌ
مِن السماء واألرض؛ ُّ
داخل
فكل ُمست َ
ِ
ِ
نحاسا ،أو حديدً ا ...أو زرو ًعا،
بركات
يف معنى
األرض؛ نف ًطا كان ،أو ذه ًبا ،أو ً
ِ
وكل ٍ
بركات األرضُّ ،
ثمارا؛ كل ذلك ٌ
نازل من السماء من
داخل يف معنى
أو ً
ٍ
مطر يروي األراضي الزراعية ،وينفع الثمار ،ويمأل السدود ،ويغذي المياه،
وينفع األسماكٌ ...
داخل يف معنى الربكات المفتوحة من السماء.

ِ
ِ
مصادر اقتصاد َّياهتم،
اإليمان والتقوى يف تعدُّ د
وهكذا يجد المؤمنون المتَّقون أ َث َر
ذات المصادر المتعدِّ ِ
المقرر يف ِعلم االقتصادَّ :
دة
ومن
أن أقوى األمم اقتصا ًدا األمم ُ
َّ
للهز ِ
ِ
القتصادها؛ َّ
ات االقتصادية ،وهبوط
ألن المصدر
االقتصادي الواحدَ ُع ْرض ٌة َّ
َّ
ِ
خوف ِ
ِ
األسواق؛ فصاح ُبه يف ٍ
االستغناء عنه يف األسواق ،أو
نفاده ،أو
قلق دائم مِن
قِ َّل ِة رواجه لضعف الطلب ،أو كثرتِه يف األسواق كثر ًة َت ُض ُّر برواجه.

أساس
مقتصرا على هذا الفتح المتعدِّ د ،بل هو
وليس أثر اإليمان والتقوى
ٌ
ً
للحفاظ عليه ،واالرتقاء به ،والسعادة به سعادة َيطِيب يف ظ ِّلها التمتُّع به ،فهو
أمان له مِن االختالس ،والتبذير ،واإلنفاق على آثار المحرمات ،واألمراض

اإليمان يف نفوس أصحابه من االطمئنان ،الذي به ُّ
ُ
تقل
قرره
النفسية ،لما ُي ِّ
األمراض النفسية وآثارها السلبية ،واالبتعاد عن المحرمات ِ
ذات اآلثار المد ِّمرة،
ُ
َّ
ِ
القتصاديات ٍ
دول كربى،
بحق مِعول هد ٍم
والمخدِّ رات والمسكرات ،التي ُت َعدُّ ٍّ

والواقع خير شاهد.
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ِ
ِ
َّ
األخذ بأسباب التقدُّ م والرخاء االقتصادي يف
دخول
فهم الناس ل َعدَ م
إن ْ

قصور َم َر ُّد ُه إليهم ،واإلسال ُم منه براء ،بل األخذ بأسباب
ُم َس َّمى اإليمان والتقوى
ٌ
شرعي،
مطلب
نافع
التقدُّ م
ٌ
والقوة والرخاء االقتصادي وعمارة األرض بكل ما هو ٌ
َّ
ٌّ

ٍ
ُّ
فهم عن اهلل ُمرا َد ُه.
تقي َي َ
َيس َعى إلى تحقيقه كل مؤمن ٍّ

وقد سبق أن معنى التقوى يف اللغة :االتقاء ،وهو اتخاذ الوقاية ،والصيانة
ٍ
ضرر.
والحفظ من
ويف االصطالح :أهنا االحرتاز بطاعة اهلل عن عقوبته ،وهي صيانة النفس عما

تستحق به العقوبة من فعل أو ترك .وأن التقوى يف الطاعة :يراد هبا اإلخالص ،ويف
التنسك
المعصية :يراد هبا الرتك والحذر؛ ولذلك قد ُيطلق لفظ التقوى بمعنى
ّ

حب اهلل تعالى.
والعبادة مخافة اهلل تعالى ،كما أهنا لفظ يدل على ّ

تكرارها يف القرآن الكريم يف عدّ ة مواضع ،حيث قال
والتقوى ومشتقاهتا ك ُثر
ُ

اهلل تعالى﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ﴾ [الحشر ،]18 :وقال

كذلك﴿ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾ [البقرة .]48 :وقد ورد عن الشافعي
لم ُت ِع َّز ُه ال َّت ْقوى َفال ِع َّز َل ُه»((( ،وقال ابن القيم & يف مراتب
& يف التقوىَ « :م ْن ْ
ُ
راتبِ :ح ْم َي ُة القلب والجوارح َع ِن اآلثام والمحرمات،
التقوى« :التقوى
ثالث َم َ

(((
وسئل
ثم الحمية عن ال ُف ُضول وما ال يعني» ُ ،
ثم الحمية عن المكروهاتّ ،
ّ
ٍ
شوك؟ قيل :بلى ،قال:
أبي بن كعب  #عن التقوى فقال« :أما سلكت طري ًقا ذا
((( المجموع شرح المهذب ،النووي ،يحيى بن شرف النووي ( ،)12 /1ومناقب الشافعي ،البيهقي،
أحمد بن الحسين (المقدمة.)22 /
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((( الفوائد ،البن القيم (ص.)31 :
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(((
وعرفها طلق بن
شمرت واجتهدت ،قال :فذلك التقوى» ّ ،
فما عملت ،قيلّ :
حبيب فقال« :أن تعمل بطاعة اهلل على ٍ
نور من اهلل ترجو ثواب اهلل ،وأن ترتك معصية

اهلل على ٍ
نور من اهلل تخاف عقاب اهلل»(((.

حق تقاته ،وأورد يف ذلك العديد
وقد أمر اهلل سبحانه عباده المسلمين بتقواه ّ

من اآليات التي تبين فضل التقوى والمتّقين ،وتر ّغب المسلم يف الوصول إلى مرتبة

التقوى التي ترضي اهلل عنه ،حيث قال اهلل تعالى:

﴿ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

أيضا﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾ [النور ،]52 :وقال ً

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [آل عمران ،]102 :وبما ّ
أن تعريف التقوى يدور حول

تحقيق ما يرضي اهلل سبحانه ،وتجنّب محارمه وما هنى عنهّ ،
فإن تحقيقها يكون
ٍ
ٍ
وال ّ
وصلوات
صدقات ،وصيامٍ،
شك بزيادة اجتهاد المسلم يف إتيان الطاعات؛ من

فروضا ونوافل ،راغ ًبا يف أن يكرمه اهلل تعالى بزيادة التقوى يف قلبه ،وتلك سنة اهلل
ً

تعالى أن يعين من أتاه ُم ً
قبل ،فييسره إلى الخير أكثر فأكثر ،وبقدر ما ُيقبل المسلم
على ر ّبه ،تكون الهداية والتوفيق للطاعات من اهلل سبحانه له ،وقد قرن اهلل تعالى يف

كتابه العزيز بين إتيان بعض الطاعات وتحقيق التقوى يف قلب المسلم ،وهذه بعض

الطاعات التي يرتبط تحقيق التقوى هبا:

 -الصيام ،فقد قال اهلل ×﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾ [البقرة.]183 :

((( تفسير القرآن العظيم ،البن كثير ( ،)164 /1التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح
المسنون ،األستاذ الدكتور مأمون حموش (.)92 /1

((( تفسير القرآن العظيم ،البن كثير ( ،)375 /6وتفسير ابن رجب الحنبلي (.)362 /1
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 التخ ّلق بصفات المتقين وأخالقهم ،وهذه الصفات واألخالق ذكرهااهلل تعالى يف اآلية الكريمة:

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾ [البقرة ،]177 :فهذه
بعضا
الصفات المجموعة يف اآلية هي
ٌ
صفات للمتّقين ،من أخذها ك ّلها أو ً

منها ح ّقق يف قلبه تقوى اهلل بقدر ما أخذ.

 -التف ّكر يف آيات اهلل تعالى ،وقدرته يف تصريف الكون وتدبير شأنه ،قال

اهلل تعالى﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ﴾ [يونس.]6 :

التمسك بسنة رسول اهلل | ،وعدم االنحراف إلى البدع من األمور ،قال
ّ
اهلل تعالى يف ذلك﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾ [األنعام.]153 :

 اجتهاد المسلم واهتمامه بإتيان الطاعات وترك المعاصي ،فاهلل سبحانهيحب أن يرى من عبده االجتهاد يف طاعته ،فييسره إلى ٍ
مزيد منها ،ويصرف
ّ
ِ
وشرها.
عنه السيئات َّ

 -كثرة ذكر اهلل تعالى ،ومن ذلك كثرة قراءة القرآن الكريم.

 مصاحبة أهل الدين واإليمان الذين يذكّرون المرء بتقوى اهلل تعالى وفضل ذلكعليه ،وينصحونه ويذكّرونه إذا أتى محارمه؛ فذلك معي ٌن على تقوى اهلل سبحانه.
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قتلاو ناــــميإلا :لوألا ثحبملا

 النظر يف ِس َير المؤمنين المتّقين ،ففي ذلك غرس ح ّبهم يف القلب ،والرغبةيف صنع ما صنعوا والفالح كما فلحوا.

 دوام سؤال اهلل تعالى الثبات والتوفيق إلى طاعته ،وتحقيق تقواه،واالنصراف عن محارمه وما ال ُيرضيه(((.

التقرب إلى اهلل سبحانه ،وحاول
وال بد للمتقي من ثمرات يجنيها إذا اجتهد يف ّ

الوصول إلى حقيقة التقوى التي ترضيه ،وهذه الثمرات ال ّ
شك يف أنه سينالها بكرم

اهلل ومنّته ،ومن هذه الثمرات العائدة عليه من تقوى اهلل((( ما يلي:

حب اهلل تعالى للعبد؛ إذ قال اهلل سبحانه﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ّ -

ﯪ ﯫ﴾ [آل عمران.]76 :

 -رحمة اهلل سبحانه بالعبد؛ ودليل ذلك﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ﴾ [األنعام.]155 :

 نيل معونة اهلل وتوفيقه؛ قال اهلل تعالى﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾ [البقرة.]194 : تحصين المسلم وتأمينه من َّ
ويحذره ،كما أنّها در ٌء للمهالك
كل ما ُيخيفه
يف الدنيا واآلخرة؛ قال اهلل تعالى:

﴿ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ [الزمر.]61 :

 -سعة يف الرزق والعطاء يف الدنيا؛ قال اهلل تعالى﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾ [الطالق.]3-2 :

((( رابط الموضوع .https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%8h :مقال محمد مروان

((( المصدر السابق.
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 نصر اهلل الحليف للمؤمنين األتقياء؛ قال اهلل سبحانه﴿ :ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾ [آل عمران.]120 :
 -العاقبة العظيمة والفضل الكبير يف اآلخرة ،قال اهلل تعالى:

﴿ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ

ﯚ﴾ [األعراف.]128 :

ٍ
والتزود من الخير؛ قال اهلل ×﴿ :ﭢ
للتقرب إلى اهلل،
 كوهنا أفضلّ
طريق ّ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ﴾ [البقرة.]197 :

 كوهنا من مفاتيح قبول العمل؛ قال اهلل تعالى﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾[المائدة.]27 :
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ةــــقدصلا :يناثلا ثحبملا

المبحث الثاني :الصدقــــة
وفيه مطلبان:

املطلب األول :الصدقة؛ معناها ،وفضلها ،وما يدخل فيها.
املطلب الثاين :أثر الصدقة يف حفظ النعم ودفع النقم.

املطلب الأول :ال�صدقة؛ معناها ،وف�ضلها ،وما يدخل فيها
الصدقة من األسباب التي  -بإذن اهلل تعالى  -تحفظ النعم وتدفع النقم ،فما

الصدقة؟ وما يدخل فيها؟ وما فضلها؟ هو ما سنذكره يف المسائل اآلتية:
امل�س�ألة الأوىل :معنى ال�صدقة:

لغة :هي اسم لما ُيتصدّ ق به ،وهو مأخوذ من مادة (ص د ق) التي تدل على
القوة يف الشيء ً
لقوته يف نفسه ،ومن الصدق
قول أو غيره ،ومن ذلك ُأخذ الصدق ّ
ُأخذت الصدقة؛ ألهنا تدل على صدق العبودية هلل تعالى(((.

اصطالحا :الصدقة هي العطية التي هبا ُيبتغى المثوبة من اهلل تعالى(((.
ً

امل�س�ألة الثانية :ف�ضل ال�صدقة:
جاءت اآلثار يف فضل الصدقة على العبد يف دنياه وأخراه كثيرة ،وبينت أن كل
((( انظر :نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكريم | ،لعدد من المختصين ،بإشراف الشيخ/
صالح بن عبد اهلل بن حميد إمام الحرم المكي وخطيبه ( ،)2517/6والتوقيف على مهمات
التعاريف ،للمناوي (ص.)214 :

الم ْع ِرب (ص ،)265 :والمحكم والمحيط األعظم ،البن سيده المرسي
المغْ ِرب يف ترتيب ُ
((( انظرُ :
(.)191/6
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نفقة يحتسبها العبد هي له صدقة ،ومن هذه اآلثار ما ييل:

ت َف ُه َو َل َ
ك َصدَ َقةٌَ ،حتَّى ال ُّل ْق َم َة ت َْر َف ُع َها فِي
«و َم ْه َما َأ ْن َف ْق َ
 .1قول رسول اهلل |َ :
َاسَ ،و ُي َض ُّر بِ َ
كَ ،ينْت َِف ُع بِ َ
كَ ،و َل َع َّل اهَّللَ َي ْر َف ُع َ
فِي ْام َر َأتِ َ
ون»(((.
ك َ
آخ ُر َ
كن ٌ
فيتبين من هذا الحديث أن كل نفقة أنفقها المسلم هي له صدقة ،يدفع هبا

بالء عن نفسه وعن غيره ،ويظهر هذا يف قوله |« :لعل اهلل يرفعك ،ينتفع
بك ناس».

«س ْب َع ٌة ُيظِ ُّل ُه ُم اهَّللُ فِي ظِ ِّل ِهَ ،ي ْو َم الَ ظِ َّل إِ َّل ظِ ُّل ُه »...وذكر منهم:
 .2وقوله |َ :
«َ ...و َر ُج ٌل ت ََصدَّ َقَ ،أ ْخ َفى َحتَّى الَ َت ْع َل َم ِش َما ُل ُه َما ُتن ِْف ُق َي ِمينُ ُه»(((.

فالنفقة الخفية يدفع اهلل هبا بالء خف ًّيا؛ ألن الجزاء من جنس العمل ،فال
نعلم ِعظا ًما دفعها اهلل عن المنفقين خفيةً.

ِ
 .3وقوله |« :صنَائِع ا ْلمعر ِ
وف ت َِقي َم َص ِ
الصدَ َق ُة َخ ِف ًّيا ُت ْط ِف ُئ
الس ْوءَ ،و َّ
ار َع َّ
َ ُ َ ُْ
َغ َضب الرب ،و ِص َل ُة الر ِح ِم ِزياد ٌة فِي ا ْلعمرِ ،وك ُُّل معر ٍ
وف َصدَ َقةٌَ ،و َأ ْه ُل
ُُ َ
َ َ
َ َّ ِّ َ
َ ُْ
َّ
وف فِي الدُّ ْنيا َأه ُل ا ْلمعر ِ
ا ْلمعر ِ
وف فِي ْال ِخ َر ِةَ ،و َأ ْه ُل ا ْل ُمنْ َكرِ فِي الدُّ ْن َيا َأ ْه ُل
َ ْ
َ ُْ
َ ُْ
ا ْلمنْ َكرِ فِي ْال ِخر ِة ،و َأو ُل من يدْ ُخ ُل ا ْلجنَّ َة َأه ُل ا ْلمعر ِ
وف»(((.
َ ْ
َ ُْ
ُ
َ َ َّ َ ْ َ
((( أخرجه البخاري يف صحيحه،كتاب النفقات ،باب فضل النفقة على األهل ( )62/7برقم ،2742
عن سعد بن أبي وقاص .#

((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،أبواب صالة الجماعة واإلمامة ،باب من جلس يف المسجد ينتظر
الصالة وفضل الصالة ( )133/1برقم  ،660عن أبي هريرة .#

((( المعجم األوسط ( )163/6برقم  ،943عن أم سلمة  ،$واألموال ،البن زنجويه ( )760/2برقم

270

 ،1311عن زيد بن أسلم عن أبيه .قال األلباين :صحيح ،صحيح الجامع الصغير وزيادته (.)707/2

ةــــقدصلا :يناثلا ثحبملا

وهذا الحديث معناه ظاهر يف دفع النقم والباليا ،وأن أهل المعروف
والصدقة هم أهل المعروف يف الدنيا واآلخرة.

والنفقة على األقارب تجمع فضيلتين :صلة وصدقة ،كما يف الحديث...« :
ِ
َل ُه َما َأ ْج َر ِ
الصدَ َق ِة»((( ،والحديث« :إِ َّن ا ْل ُم ْس ِل َم إِ َذا َأ ْن َف َق َع َلى
انَ :أ ْج ُر ا ْل َق َرا َبةَ ،و َأ ْج ُر َّ
َت َل ُه َصدَ َقةً»(((.
َأ ْه ِل ِه َن َف َقةًَ ،و ُه َو َي ْحت َِس ُب َها ،كَان ْ
املطلب الثاين� :أثر ال�صدقة يف حفظ النعم ودفع النقم
للصدقة أثر بالغ يف دفع البالء ،وحفظ النعماء ،وقد جاءت اآليات يف هذا املعنى

كثرية ،ومنها:

1.قول الحق :E

﴿ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾ [البقرة.]245 :

ليجازى عليه ،وسمى اهلل تعالى عمل
القرض اسم لكل ما يعطيه اإلنسان
َ

قرضا؛ ألهنم يعملونه لطلب
المؤمنين له على رجاء ما وعدهم من الثواب ً

ثوابه ،خالصا لوجه اهلل ،من نية صادقة ،وتثبيت من النفس ،ومال طيب.
وأصل القرض يف اللغة :القطع ،سمي به القرض؛ ألنه يقطع من ماله شي ًئا

يعطيه ليرجع إليه مثله ،وقيل :يف اآلية اختصار مجازه :من ذا الذي يقرض
((( أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه ،كتاب الزكاة ،باب فضل النفقة والصدقة على األقربين
والزوج واألوالد ،والوالدين ولو كانوا مشركين ( )694/2برقم  ،45عن زينب امرأة

عبداهلل بن مسعود ÷.

((( أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه ،كتاب الزكاة ،باب فضل النفقة والصدقة على األقربين والزوج
واألوالد ،والوالدين ولو كانوا مشركين ( )695/2برقم  ،48عن أبي مسعود البدري .#
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عباد اهلل والمحتاجين من خلقه(((.
وقوله﴿ :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾ ،فيه وعد من اهلل تعالى ذكَره

لمقرضه ومنفق ماله يف سبيله بمضاعفة الجزاء له على قرضه ونفقته ،بما
ال حد له وال هناية.

وهذه اآلية نظيرة اآلية التي قال اهلل  -تعالى ذكره  -فيها:

﴿ﭽ ﭾ

ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾ [البقرة.]261:

وقوله﴿ :ﯯﯰﯱﯲﯳ﴾ ،يعني به  :Eأنه هو الذي

بيده قبض أرزاق العباد وبسطها ،دون غيره ممن ادعى أهل الشرك به أهنم

آلهة ،واتخذوهم أربا ًبا يعبدوهنم من دونه.

وعمو ًما ،فإن اهلل  Eأراد حث عباده المؤمنين  -الذين قد بسط عليهم من
فضله ،ووسع عليهم من رزقه  -على تقوية ذوي اإلقتار منهم بأموالهم،

ومعونتهم باإلنفاق عليهم وحملهم لمساعدهتم على النهوض لقتال عدوه

ذخرا عنده بإعطائه
من المشركين يف سبيله ،فبين لهم  :Eأن من يقدم لنفسه ً

ضعفاء المؤمنين وأهل الحاجة منهم ما يستعينون به على القتال يف سبيله ،بين

لهم أنه سيضاعف له ثوابه أضعا ًفا كثيرة أكثر مما أعطاه وقواه به .ويخاطبهم:
إين  -أيها الموسعون -أنا الذي قبضت الرزق عمن ندبتكم إلى معونته
وإعطائه؛ ألبتليه بالصرب على ما ابتليته به؛ وأنا الذي بسطت لكم الرزق؛

((( انظر :جامع البيان ،للطربي ( ،)282/5ومعالم التنزيل ،للبغوي ( ،)294/1وتيسير الكريم
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الرحمن ،للسعدي (ص.)894:

ةــــقدصلا :يناثلا ثحبملا

ألمتحنكم فيما بسطته لكم ،فأنظر كيف طاعتكم إياي فيه ،فأجازي كل واحد
منكما على قدر طاعته لي فيما ابتليته أو امتحنته به ،من غنى وفاقة ،وسعة
إلي يف معادكما(((.
إلي يف آخرتكما ،ومصيركما ّ
وضيق ،عند رجوعكما ّ

وقد تعددت اآليات يف مثل هذا المعنى ،ومن ذلك:
قول الحق :E

﴿ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ﴾ [الحديد ،]18:وقوله :E

﴿ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ﴾ [التغابن ،]17:وقوله ﴿ :Eﮎ

ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾ [المزمل.]20:
فهذه اآليات عربت عن الصدقة بالقرض ،ووعدت بالمضاعفة ،وهذه

المضاعفة قد تكون بالخ َلف من جنس ما أنفق المنفق ،وقد تكون من

صالحا أو
صالحا يف نفس ،أو ولدً ا
غير جنسه؛ بأن تكون عافية يف بدن ،أو
ً
ً
صالحا ،وقد تكون دفع بلى .وال يمنع أن تجتمع هذه الفضائل كلها
زوجا
ً
ً

جزاء للمنفق؛ فاهلل هو المتفضل ذو اإلنعام والغنى والرحمة والسعة ،جل

جالله وتقدست أسماؤه.
2.قول اهلل :E

﴿ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾ [البقرة.]262:

فقوله سبحانه﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾ ،يمدح به الذين ينفقون
((( انظر :جامع البيان ،للطربي ( ،)284/5وبحر العلوم ،للسمرقندي (.)160/1
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أموالهم يف سبيله من الخيرات والصدقات ،من دون من؛ فال يمنون على
من أنفقوا عليه ال بقول وال فعل؛ حتى ال ينقص أجرهم أو تفسد صدقتهم

هبذا المن ،ومراعاة لمشاعر من أنفقوا عليهم.
والمن فيه قوالن:
ّ

أحدهما :أنه المن على الفقير ،وهو قول الجمهور.

والثاين :أنه المن على اهلل بالصدقة(((.

مكروها يحبطون به
وقوله﴿ :ﮤﮥ﴾؛ أي :ال يفعلون مع من أحسنوا إليه
ً
ما سلف من اإلحسان(((.

وكانت نتيجة ذلك أن وعدهم اهلل تعالى الجزاء الجزيل على ذلك ،فقال:
﴿ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾؛ أي :جعل ثواهبم عليه ال على سواه ،وقال﴿ :ﮫ

ﮬ ﮭ﴾؛ أي :فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة ،وقال﴿ :ﮮ

ﮯ ﮰ﴾؛ أي :على ما خلفوه من األوالد ،وما فاهتم من الحياة الدنيا
وزهرهتا ،فال يأسفون عليها؛ ألهنم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك.

فهؤالء لهم أجرهم الالئق هبم ،فحصل لهم الخير واندفع عنهم الشر؛
ألهنم عملوا ً
سالما من المفسدات(((.
عمل خالصا هلل
ً

وهذا حث عظيم من اهلل  Eلعباده على إنفاق أموالهم يف سبيله ،وهو طريقه

((( انظر :تفسير القرآن العظيم ،البن كثير ( ،)693/1وزاد المسير يف علم التفسير ( ،)238/1وتيسير
الكريم الرحمن ،للسعدي (ص.)956 :

((( انظر :زاد المسير يف علم التفسير (.)238/1
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((( انظر :تيسير الكريم الرحمن ،للسعدي (ص.)956 :

ةــــقدصلا :يناثلا ثحبملا

الموصل إليه .ويدخل يف هذا اإلنفاق :اإلنفاق يف ترقية العلوم النافعة ،ويف
االستعداد للجهاد يف سبيله ،ويف تجهز المجاهدين وتجهيزهم ،ويف جميع

المشاريع الخيرية النافعة للمسلمين .ويلي ذلك يف المرتبة اإلنفاق على
المحتاجين ،والفقراء والمساكين.

وقد يجتمع األمران ،فيكون يف النفقة دفع الحاجات ،واإلعانة على الخير

والطاعات(((.
3.وقوله تعالى:

﴿ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ﴾ [البقرة.]274:

فعن ابن عباس  #أن هذه اآلية نزلت يف علي بن أبي طالب #؛ لم يكن

يملك غير أربعة دراهم ،فتصدق بدرهم بالليل ،ودرهم بالنهار ،ودرهم يف
رضا بفعله ،وثناء عليه(((.
السر ،ودرهم يف العلن؛ فنزلت اآلية ً

أيضا أهنا نزلت يف الذين يربطون الخيل يف سبيل اهلل ،ينفقون عليها
وعنه ً

سرا وعالنية(((.
بالليل والنهار ًّ

وقيل :أراد بالنفقة هاهنا :النفقة على الخيل يف سبيل اهلل؛ فإهنا تعتلف من

تلك النفقة ً
وسرا وعالنية؛ والنفقة على الخيل يف سبيل اهلل
ليل
وهناراًّ ،
ً
باب عظيم(((.

((( انظر :المصدر السابق (ص.)113 :

((( أسباب النزول ،ت احلميدان (ص.)91 :

((( أسباب النزول ،ت الحميدان (ص.)90 :

((( انظر :التفسير الوسيط ،للواحدي ( ،)392/1وتفسير القرآن العزيز ،للسمعاين ( ،)278/1ومعالم =
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وقوله تعالى﴿ :ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ﴾،

ُيقال يف معناه كما قيل يف اآلية السابقة؛ وتكرارها تأكيد على معناها ،ومزيد عناية

بعاقبة النفقة.

فاآليتان هتديان  -واهلل تعالى أعلم  -إلى أن هذه البشرى ليست فقط يف اآلخرة،

بل حتى يف الدنيا ال خوف عليهم من زوال نعم اهلل تعالى ،أليس من ثمرات الزكاة

المزكّى عنه؟!.
أهنا تحفظ ُ

ِ
الصدَ َقةََ ،و ْاس َت ْقبِ ُلوا
«ح ِّصنُوا َأ ْم َوا َلك ُْم بِال َّزكَاةَ ،و َد ُاووا َم ْر َضاك ُْم بِ َّ
وقد قال |َ :
َأمواج ا ْلب َل ِء بِالدُّ ع ِ
اء َوالت ََّض ُّرعِ»(((.
َ
َْ َ َ
ويؤيد هذا الحديث ما ثبت من شواهد أخرى يف السنة يف دفع البالء بالصدقات،
ومن أصح ذلك حديث الكسوف ،قال | فيهَ ...« :فإِ َذا َر َأ ْيت ُْم َذلِ َ
كَ ،فا ْد ُعوا اهَّللَ،

َو َك ِّب ُروا َو َص ُّلوا َوت ََصدَّ ُقوا»(((.

ويف الحديث دليل على استحباب الصدقة عند المخاوف؛ الستدفاع البالء

المحذور(((.
=

التنزيل ،للبغوي (.)380/1

((( أخرجه أبو داود يف المراسيل (ص )128 :برقم  ،105والطرباين يف المعجم األوسط ()274/2

برقم  ،1963والبيهقي يف السنن الكربى ( )536/3برقم  .6593قال األلباين :حسن لغيره .انظر:
صحيح الرتغيب والرتهيب (.)458/1

((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الصالة ،باب الصدقة يف الكسوف ( )34/2برقم  ،1044عن
عائشة .$
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((( انظر :إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام ،البن دقيق العيد ( ،)353/1والعدة يف شرح العمدة يف =

ةــــقدصلا :يناثلا ثحبملا

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية« :الدعاء سبب يدفع البالء ،فإذا كان أقوى منه

دفعه ،وإذا كان سبب البالء أقوى لم يدفعه لكن يخففه ويضعفه ،ولهذا ُأمر عند
الكسوف واآليات بالصالة والدعاء واالستغفار والصدقة»(((.
فالصدقة تدفع البالء كما أن الدعاء واالستغفار يدفعانه.
تأثيرا عجي ًبا يف دفع أنواع البالء ،ولو كانت من
وقال ابن القيم« :إن للصدقة ً

فاجر أو من ظالم بل من كافر ،فإن اهلل تعالى يدفع هبا عنه أنوا ًعا من البالء ،وهذا

قرون به؛ ألهنم
أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم ،وأهل األرض كلهم ُم ّ

جربوه»(((.

أيضا« :وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب األمم  -على اختالف
وقال ً

أجناسها ومللها ونحلها  -على أن التقرب إلى رب العالمين ،وطلب مرضاته ،والرب
واإلحسان إلى خلقه ،من أعظم األسباب الجالبة لكل خير ،وأضدادها من أكرب

األسباب الجالبة لكل شر ،فما استجلبت نعم اهلل ،واستدفعت نقمه ،بمثل طاعته،
والتقرب إليه ،واإلحسان إلى خلقه»(((.

=

أحاديث األحكام ،لعلي بن إبراهيم بن العطار (.)732/2

((( انظر :دقائق التفسير ،البن تيمية ( ،)519/2ومجموع الفتاوى (.)196/8

((( انظر :الوابل الصيب من الكلم الطيب ،البن قيم الجوزية (ص ،)31 :وبدائع الفوائد (.)242/2
((( الجواب الكايف لمن سأل عن الدواء الشايف ،لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية (ص.)18 :
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الخاتمــــــة

بعد أن أنهيت الكالم عن شيء من أسباب حفظ النعم ودفع النقم ،توصلت

إلى النتائج والتوصيات التالية:
النتائج:

 .1أن اهلل  Eقدر األقدار ،وأمر بأخذ األسباب ،كما قال |« :اعقلها وتوكل»(((.
 .2ينبغي للمسلم أن يعلم أن اهلل قد يبتلي عباده ليرفع منازلهم ،وال يلزم أن يكون
كل ما يصيب المسلم نقمة ،بل قد يكون ابتال ًء.

التو�صيات:
على المسلم أخذ الحذر والحيطة من زوال نعم اهلل تعالى عليه ،وحلول نقمه؛

وذلك بفعل األسباب التي أرشد اهلل  Eورسوله | إليها ،ثم ما على المسلم إال

التوكل وتفويض األمر إلى اهلل. E

هذا ونسأل اهلل أن يحفظ علينا نعمه ،ويدفع عنا نقمه ،إنه جواد كريم.

((( أخرجه الرتمذي يف سننه ( )249/4برقم  ،2517عن أنس بن مالك  #والبيهقي يف شعب اإليمان

( )427/2برقم  ،1159عن عمرو بن أمية الضمري  .#قال األلباين :حسن ،انظر :صحيح
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الجامع الصغير وزيادته (.)242/1

عجارملاو رداصملا سرهف

فهرس المصادر والمراجع
1 .القرآن الكريم.

السنة المحمدية.
«2.إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام» ،ابن دقيق العيد ،مطبعة ُّ

«3.أساس البالغة ،لمحمود بن عمرو بن أحمد» ،الزمخشري جار اهلل (المتوىف538 :هـ).
تحقيق :محمد باسل عيون السود ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة :األولى1419 ،
هـ  1998 -م.

«4.األسماء والصفات» ،ألحمد بن الحسين بن علي ،البيهقي (المتوىف458 :هـ) .حققه
وخرج أحاديثه وعلق عليه :عبد اهلل بن محمد الحاشدي ،وقدم له فضيلة الشيخ /مقبل بن
ّ

هادي الوادعي ،مكتبة السوادي ،جدة  -السعودية ،الطبعة :األولى 1413 ،هـ  1993 -م.

«5.أمراض القلب وشفاؤها» ،ألحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم ،ابن تيمية الحراين

الحنبلي الدمشقي (المتوىف728 :هـ) ،المطبعة السلفية ،القاهرة ،الطبعة :الثانية1399 ،هـ.

«6.بدائع الفوائد» ،لمحمد بن أبي بكر بن أيوب ،ابن قيم الجوزية (المتوىف751 :هـ) ،دار
الكتاب العربي ،بيروت.

الزبيدي
«7.تاج العروس من جواهر القاموس»،
الرزاق الحسينيَّ ،
محمد بن عبد ّ
لمحمد بن ّ
ّ
(المتوىف1205 :هـ) .المحقق :مجموعة من المحققين ،دار الهداية.

«8.تاريخ الثقات» ،ألحمد بن عبد اهلل بن صالح العجلي الكويف (المتوىف261 :هـ) ،دار
الباز ،الطبعة :األولى1405 ،هـ1984-م.

«9.التاريخ الكبير» ،لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ،أبو عبد اهلل (المتوىف256 :هـ)،
دائرة المعارف العثمانية ،حيدر آباد  -الدكن ،طبع تحت مراقبة :محمد عبد المعيد خان.

	« 10.تسهيل العقيدة اإلسالمية» ،لعبد اهلل بن عبد العزيز بن حمادة الجربين ،دار العصيمي
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للنشر والتوزيع ،الطبعة :الثانية.

	«11.تفسير القرآن العظيم» ،إلسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (المتوىف774 :هـ) .المحقق:
سامي بن محمد سالمة ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،الطبعة :الثانية1420 ،هـ 1999 -م.

	«12.التفسير من سنن سعيد بن منصور» ،لسعيد بن منصور بن شعبة الجوزجاين (المتوىف:
227هـ) .دراسة وتحقيق :د .سعد بن عبد اهلل بن عبد العزيز آل حميد ،دار الصميعي للنشر
والتوزيع ،الطبعة :األولى 1417 ،هـ  1997 -م.

	«13.تنبيه الغافلين بأحاديث سيد األنبياء والمرسلين» ،لنصر بن محمد بن أحمد ،السمرقندي
(المتوىف373 :هـ) ،حققه وعلق عليه :يوسف علي بديوي ،دار ابن كثير ،دمشق  -بيروت،
الطبعة :الثالثة 1421 ،هـ  2000 -م.

	«14.هتذيب اللغة» ،لمحمد بن أحمد ،الهروي (المتوىف370 :هـ) .المحقق :محمد عوض
مرعب ،دار إحياء الرتاث العربي  -بيروت ،الطبعة :األولى2001 ،م.

	«15.التوقيف على مهمات التعاريف» ،لمحمد المدعو بـ :عبد الرؤوف بن تاج العارفين،

المناوي القاهري (المتوىف1031 :هـ) ،عالم الكتب ،القاهرة ،الطبعة :األولى1410 ،هـ-

1990م.

	«16.تيسير الكريم الرحمن يف تفسير كالم المنان» ،لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهلل ،السعدي
(المتوىف1376 :هـ) .المحقق :عبد الرحمن بن معال اللويحق ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
األولى1420 ،هـ 2000-م.

	«17.جامع البيان يف تأويل القرآن» ،لمحمد بن جرير بن يزيد غالب ،الطربي (المتوىف:
310هـ) .المحقق :أحمد محمد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األولى 1420 ،هـ -
 2000م.

	«18.الجامع الكبير» ،لمحمد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ،الرتمذي ،أبو
عيسى (المتوىف279 :هـ) .المحقق :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت،
1998م.
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	«19.الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل | وسننه وأيامه» ،لمحمد بن
إسماعيل ،البخاري .المحقق :محمد زهير بن ناصر الناصر ،دار طوق النجاة ،الطبعة:
األولى1422 ،هـ.

	«20.جمهرة اللغة» ،لمحمد بن الحسن بن دريد األزدي (المتوىف321 :هـ) .المحقق :رمزي
منير بعلبكي ،دار العلم للماليين ،بيروت ،الطبعة :األولى1987 ،م.

	«21.الجواب الكايف لمن سأل عن الدواء الشايف أو الداء والدواء» ،لمحمد بن أبي بكر ،ابن قيم
الجوزية (المتوىف751 :هـ) ،دار المعرفة ،المغرب ،الطبعة :األولى1418 ،هـ 1997 -م.

	«22.دقائق التفسير» ،ألحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم ،ابن تيمية (المتوىف728 :هـ).

المحقق :د .محمد السيد الجليند ،مؤسسة علوم القرآن ،دمشق ،الطبعة :الثانية1404 ،ه.

	«23.روائع التفسير (الجامع لتفسير اإلمام ابن رجب الحنبلي) » ،لعبد الرحمن بن
أحمد بن رجب بن الحسن ،الحنبلي (المتوىف795 :هـ) .جمع وترتيب :أبي معاذ

طارق بن عوض اهلل بن محمد ،دار العاصمة ،المملكة العربية السعودية ،الطبعة :األولى،
2001 - 1422م.

	«24.زاد المسير يف علم التفسير» ،لعبد الرحمن بن علي بن محمد ،الجوزي (المتوىف:
597هـ) .المحقق :عبد الرزاق المهدي ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،الطبعة :األولى،
1422هـ.

	«25.سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها» ،محمد ناصر الدين بن الحاج
نوح ،األلباين (المتوىف1420 :هـ) ،مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ،الرياض ،الطبعة:

األولى.

	«26.سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ يف األمة» ،ألبي عبد الرحمن
محمد ناصر الدين بن الحاج ،األلباين (المتوىف1420 :هـ) ،دار المعارف ،الرياض -
السعودية ،الطبعة :األولى 1412 ،هـ  1992 -م.

	«27.السنن ،البن ماجة» ،محمد بن يزيد ،القزويني (المتوىف273 :هـ) .المحققون :شعيب
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محمد كامل قره بلليَ ،عبد ال ّلطيف حرز اهلل ،دار الرسالة
األرنؤوط ،عادل مرشد،
َّ
العالمية ،الطبعة :األولى 1430 ،هـ 2009 -م.

	«28.سنن أبي داود» ،ألبي داود سليمان بن األشعث ،الس ِ
ج ْستاين (المتوىف275 :هـ).
ِّ
المحقق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،المكتبة العصرية ،بيروت.

	«29.السنن الكربى» ،ألحمد بن الحسين بن علي ،البيهقي (المتوىف458 :هـ) .المحقق:
محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بيروت  -لبنان ،الطبعة :الثالثة 1424 ،هـ

2003 -م.

	«30.شأن الدعاء» ،ألبي سليمان حمد بن محمد ،المعروف بالخطابي (المتوىف388 :هـ).
المحقق :أحمد يوسف الدّ قاق ،دار الثقافة العربية ،الطبعة :الثالثة 1412 ،هـ  1992 -م.

	«31.شرح حديث النزول» ،ألحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراين الحنبلي الدمشقي (المتوىف:
728هـ) ،المكتب اإلسالمي ،بيروت  -لبنان ،الطبعة :الخامسة1397 ،هـ1977/م

	«32.شرح فتح المجيد» ،لعبد اهلل بن محمد الغنيمان ،مصدر الكتاب :دروس صوتية قام
بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية.http://www.islamweb.net :

	«33.شرح مشكل اآلثار» ،ألحمد بن محمد بن سالمة ،المعروف بالطحاوي (المتوىف:
321هـ) .تحقيق :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األولى  1415 -هـ،
1494م.

	«34.شعب اإليمان» ،ألحمد بن الحسين بن علي ،البيهقي (المتوىف458 :هـ) .تحقيق:
الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد ،إشراف :مختار أحمد الندوي ،الهند ،مكتبة الرشد

بالرياض ،بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند ،الطبعة :األولى 1423 ،هـ 2003 -م.

	«35.شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ،لمحمد بن أبي بكر ابن قيم
الجوزية (المتوىف751 :هـ) .دار المعرفة ،بيروت  -لبنان1398 ،هـ1978/م.

	«36.صحيح الجامع الصغير وزيادته» ،ألبي عبدالرحمن محمد ناصر الدين ،األلباين (المتوىف:
1420هـ) ،المكتب اإلسالمي.
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	«37.صحيح وضعيف سنن أبي داود» ،لمحمد ناصر الدين األلباين (المتوىف1420 :هـ).
مصدر الكتاب :برنامج منظومة التحقيقات الحديثية  -المجاين  ،-من إنتاج مركز نور

اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة باإلسكندرية ،قام بإعادة فهرسته وتنسيقه :أحمد عبد اهلل.

	«38.الطب النبوي» ،لمحمد بن أبي بكر بن أيوب ،ابن قيم الجوزية (المتوىف751 :هـ) ،دار
الهالل  -بيروت.

	«39.العدة يف شرح العمدة يف أحاديث األحكام» ،لعلي بن إبراهيم بن داود بن سلمان العطار
(المتوىف 724 :هـ) .وقف على طبعه والعناية به :نظام محمد صالح يعقوبي ،دار البشائر
اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت  -لبنان ،الطبعة :األولى 1427 ،هـ -
2006م.

	«40.فتح البيان يف مقاصد القرآن» ،لمحمد صديق خانِ ،
القنَّوجي (المتوىف1307 :هـ)ُ .عني
ُ
ِ
المكتبة العصر َّية
بطبعه وقدّ م له وراجعه :خادم العلم عبد اهلل بن إبراهيم
َ
األنصاريَ ،
للطباعة والنشر ،صيدا  -بيروت 1412 ،هـ 1992 -م.

	«41.الفروق اللغوية» ،أللحسن بن عبد اهلل بن سهل ،العسكري (المتوىف :نحو 395هـ) .حققه
وعلق عليه :محمد إبراهيم سليم ،دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع ،القاهرة  -مصر.

	«42.فصل الخطاب يف الزهد والرقائق واآلداب» ،لمحمد نصر الدين محمد عويضة.

	«43.فقه اللغة وسر العربية» ،لعبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي (المتوىف:
429هـ) .تحقيق :عبد الرزاق المهدي ،إحياء الرتاث العربي ،الطبعة األولى1422 ،هـ -

2002م

	«44.القواعد الحسان لتفسير القرآن» ،لعبد الرحمن السعدي (المتوىف1376 :هـ) مكتبة
الرشد ،الرياض ،الطبعة :األولى 1420،هـ 1999 -م

	«45.كتاب األفعال» ،لعلي بن جعفر بن علي السعدي ،المعروف بابن ال َق َّطاع الصقلي
(المتوىف515 :هـ) ،عالم الكتب ،الطبعة :األولى 1403هـ 1983-م.

	«46.كتاب التعريفات» ،لعلي بن محمد ،الجرجاين (المتوىف816 :هـ) دار الكتب العلمية
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بيروت -لبنان ،الطبعة :األولى1403 ،هـ 1983-م.

	«47.اللباب يف علوم الكتاب» ،لعمر بن علي بن عادل ،النعماين (المتوىف775 :هـ) .المحقق:
الشيخ /عادل أحمد عبد الموجود والشيخ /علي محمد معوض ،دار الكتب العلمية،
بيروت  -لبنان ،الطبعة :األولى 1419 ،هـ 1998-م.

	«48.المجتبى من السنن = السنن الصغرى» ،ألحمد بن شعيب بن علي ،النسائي (المتوىف:
303هـ) .تحقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب المطبوعات اإلسالمية ،حلب ،الطبعة:
الثانية.1986 - 1406 ،

	«49.مجمع بحار األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف األخبار» ،لمحمد طاهر بن علي
الصديقي ،الكجرايت (المتوىف986 :هـ) ،مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ،الطبعة:

الثالثة 1387 ،هـ 1967 -م.

	«50.مجمل اللغة» ،ألحمد بن فارس بن زكرياء القزويني (المتوىف395 :هـ) .دراسة وتحقيق:
زهير عبد المحسن سلطان ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الطبعة :الثانية 1406 - ،هـ -

 1986م.

	«51.المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) » ،ألبي زكريا محيي الدين
يحيى بن شرف النووي (المتوىف676 :هـ) ،دار الفكر.

	«52.مجموع الفتاوى» ،ألحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراين (المتوىف728 :هـ) .المحقق:
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،المدينة
النبوية ،السعودية1416 ،هـ 1995-م.

	«53.المحكم والمحيط األعظم» ،لعلي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت458 :هـ).
المحقق :عبد الحميد هنداوي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة :األولى 1421 ،هـ
 2000 -م.

	«54.مختار الصحاح» ،لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوىف666 :هـ).
المحقق :يوسف الشيخ محمد ،المكتبة العصرية  -الدار النموذجية ،بيروت ،الطبعة:
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الخامسة1420 ،هـ 1999 /م.

	«55.مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ،لمحمد بن أبي بكر بن أيوب،
ابن قيم الجوزية (المتوىف751 :ه) .المحقق :محمد المعتصم باهلل البغدادي ،دار الكتاب
العربي ،بيروت ،الطبعة :الثالثة 1416 ،هـ 1996 -م.

	«56.المراسيل» ،ألبي داود سليمان بن األشعث بن إسحاق ،األزدي الس ِ
ج ْستاين (المتوىف:
ِّ
275هـ) .المحقق :شعيب األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الطبعة :األولى،
1408هـ.

	«57.مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ،لعبيد اهلل بن محمد عبد السالم بن خان،
المباركفوري (المتوىف1414 :ه) ،إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء ،الجامعة
السلفية ،الهند ،الطبعة :الثالثة 1404 - ،هـ 1984 ،م.

	«58.المستدرك على الصحيحين» ،للحاكم محمد بن عبد اهلل ،الضبي الطهماين ،المعروف
بابن البيع (المتوىف405 :هـ) .تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية،
بيروت ،الطبعة :األولى1990 - 1411 ،م.

	«59.المسند» ،لإلمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل ،الشيباين (المتوىف241 :هـ).
المحقق :شعيب األرنؤوط ،وعادل مرشد ،وآخرون ،إشراف :د .عبد اهلل بن عبد المحسن

الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األولى 1421 ،هـ  2001 -م.

	«60.المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل |» ،لمسلم بن
الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوىف261 :هـ) .المحقق :محمد فؤاد عبد
الباقي ،دار إحياء الرتاث العربي ،بيروت.

	«61.مشارق األنوار على صحاح اآلثار» ،لعياض بن موسى بن عياض ،السبتي (المتوىف:
544هـ) ،المكتبة العتيقة ودار الرتاث.

	«62.معالم التنزيل يف تفسير القرآن = تفسير البغوي» ،للحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء
البغوي (المتوىف510 :هـ) ،المحقق :عبد الرزاق المهدي ،دار إحياء الرتاث العربي،
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بيروت ،الطبعة :األولى 1420 ،هـ.

	«63.المعجم األوسط» ،لسليمان بن أحمد بن أيوب ،أبو القاسم الطرباين (المتوىف360 :هـ).

المحقق :طارق بن عوض اهلل بن محمد ،عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ،دار الحرمين،

القاهرة.

	«64.معجم مقاييس اللغة» ،ألحمد بن فارس (المتوىف395 :هـ) .المحقق :عبد السالم محمد
هارون ،دار الفكر1399 ،هـ 1979 -م.

الم َط ِّر ِز ّي (المتوىف:
	«65.المغرب» ،لناصر بن عبد السيد أبي المكارم ابن علي ،الخوارزمي ُ
610هـ) ،دار الكتاب العربي.

	«66.مناقب الشافعي» ،ألبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( 458 - 384هـ) .المحقق:
السيد أحمد صقر ،مكتبة دار الرتاث ،القاهرة ،الطبعة :األولى 1390 ،هـ  1970 -م.

	«67.نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكريم |» ،لعدد من المختصين بإشراف الشيخ/
صالح بن عبد اهلل بن حميد إمام الحرم المكي وخطيبه ،دار الوسيلة ،جدة ،الطبعة :الرابعة.

	«68.الوابل الصيب من الكلم الطيب» ،لمحمد بن أبي بكر بن أيوب ،ابن قيم الجوزية
(المتوىف751 :هـ) .تحقيق :سيد إبراهيم ،دار الحديث ،القاهرة ،الطبعة :الثالثة1999 ،م.

	«69.النهاية يف غريب الحديث واألثر» ،لمبارك بن محمد بن محمد ،ابن األثير (المتوىف:
606هـ) ،المكتبة العلمية ،بيروت1399 ،هـ 1979 -م .تحقيق :طاهر أحمد الزاوى،
ومحمود محمد الطناحي.

الروابط:
https://www.alukah.net/sharia/0/9665/#ixzz6F3NDAjSP -1

مقال :محمد عبدالرحيم الغزالي.

'https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81vhf -2

مقال :محمد مروان.
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