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موهقي االشتؼومي
ٍ
مستًَٔم ظذ ادْٓج افَويم و حًْٔم أمر
رصاط مستَٔم ؾّن شُِه ـان
جًل اهلل تًاػ هذه إمة ظذ
ً
ِ
ٕبٔه﴿ َف ِ
ون َب ِصر ﴾ ( هود  )112 :يًْى ـًم أمرك
َوب َم َعك َو َال َت ْطغ َْوا إِ َّك ُه بِ ََم َت ْع َؿ ُؾ َ
وشتَؼ ْم ك َََم ُأم ْرت َو َم ْن ت َ
ْ
اهلل ٓ ـًم تريد إٔت ويريد افْاس وهو ذم مَام افْبوة ؾُٔف بَّام ؽره !.
ومًْى آشتَامة من جٓة افٌِة هو ضد إٓحراف ؾإٓحراف ظذ أصُال متْوظة بخالف
آشتَامة افتي تُون ظذ خط واحد  ,وهذا دفٔل ؿىًي أن احلق ذم ذاته واحد وفُن افؼ يتًدد
وهلذا افْاس من جٓة مًاصٔٓم خيتٍِون وفُن من جٓة احلق ؾٓو واحد .
واحلق واحد حتى ذم مًادٓت افًِم وادًرؾة ادادية ؾال حيتّل وجٓغ إٓ ظذ شبٔل افين وافتوهم.
صور افْبي ﷺ هذه آشتَامة افتي ُأمر هبا ـًم جاء ذم احلديث افذي جاء ( َع ْن َع ْب ِد اَّللَِّ ُ -ه َو ا ْب ُن
ّ
ٍ ِ
ِض اَّللَُّ َع ْـ ُه َ -ق َول َ :خ َّط َلـَو َر ُش ُ
ول اَّللَِّ ﷺ َي ْو ًمو َخ ًّطوَ ،و َخ َّط َع ْن َي ِؿقـ ِ ِه َخ ًّطوَ ،و َخ َّط َع ْن
َم ْس ُعود َ ،ر َ
َي َس ِ
قل اَّللَِّ ُ ،ث َّم َخ َّط ُخ ُطو ًضو َف َؼ َولَ :ه ِ ِه ُش ُب ٌلَ ،ع َذ ك ُِّل َشبِ ٍ
ور ِه َخ ًّطوُ ،ث َّم َق َولَ :ه َ ا َشبِ ُ
ون
قل ِمـ َْفو َص ْق َط ٌ

ِ
ِ ِ
الس ُب َل َف َت َػ َّر َ بِؽ ُْم َع ْن َشبِقؾِ ِه)
َيدْ ُعو إِ َل ْقه َ
،و َق َر َأ ( َو َأ َّن َه َ ا َ اضي ُم ْستَؼ ًقَم َفو َّتبِ ُعو ُه َو َال َت َّتبِ ُعوا ُّس
ؾآشتَامة هي شِوك هذا افسِوك وهذا طاهر ذم ؿول اهلل تًاػ ﴿ ُق ْل َه ِ ِه َشبِ ِقِل َأ ْد ُعو إِ ََل اَّللَّ َع َذ
ِ
وشت َِؼ ْم ك َََم ُأ ِم ْرت ﴾هو
َبص َرة﴾ ( يوشف  )108:هلذا ذهب ؽر واحد من افًًِمء إػ أن ادراد بَول اهلل ﴿ َف ْ
وشت َِؼ ْم ك َََم
افَرآن أي اشتَم ظذ افَرآن ـًم جاء ذم تٍسر ابن جرير افىزي َظ ْن ُش ٍْ َٔان ِذم َؿ ْوفه ﴿ َف ْ
ُأ ِم ْرت ﴾ َق َول  :اِ ْشت َِؼ ْم َع َذ ا ْل ُؼ ْرآن .
).

ُأمر افْبي ﷺ بٖن يدظو وتدظو أمته هبذا افدظاء افذي توّْته شورة افٍاحتة  -افسبع ادثاين -ذم ؿوفه
ِ
ِ
الل َ
قم ﴾( الػوحتي  )6 :ؾافكاط ادستَٔم هو بٍّارؿة افٔٓود وافْهارى ومٍارؿة
اا ا ُْد ْستَؼ َ
تًاػ ﴿ ْاهدكَو ِّ َ
ٍ
بسبب من ادٍُرات .
افٍاشَغ وافباؽغ وفو ـإوا ذم دائرة اإلشالم مل خيرجوا مْٓا
) روله أحمد ( , )4142( )1/435والدارمً ( )208()1/232والنسائً فً سننه الكبرى (.)11174()6/343
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واهلل تًاػ حًْٔم أمر افْبي ﷺ بآشتَامة ؾٓي ادوجودة بافًِم افسابق افذي شبق ذفك افسِوك
وذفك أن اإلٕسان حًْٔم يٍتح ضريق ٕحد أو يرشّه ثم يٖمر ؽره بسِوـه ؾٓذا دفٔل ظذ أن هذا
ِ
ِ ِ
الس ُب َل
افسِوك
ٌ
واضح وبغ وهذا طاهر ذم ؿوفه تًاػ ﴿ َو َأ َّن َه َ ا َ اضي ُم ْستَؼ ًقَم َفو َّتبِ ُعو ُه َو َال َت َّتبِ ُعوا ُّس
َف َت َػ َّر َ بِؽ ُْم َع ْن َشبِقؾِ ِه ﴾ ( األكعوم  )153 :وؿد روى ابن جرير الطزي يف كتوبه التػسر من حديٌ َع ْن
ُم ِ
اِ ْبن َأ ِِب ك ِ
وهد ِ ،يف َق ْول اَّللَّ
َجقح َ ،ع ْن ُ َ

الس ُبل َف َت َػ َّر َ بِؽ ُْم َع ْن َشبِقؾه ﴾ َق َول  :ا ْلبِدَ ع
﴿ َو َال َت َّتبِ ُعوا ُّس

َو ُّس
الش ُب َفوت ) وافبدع وافنبٓات هي مٍارؿة فِىريق ادستَٔم  ,وحًْٔم يَول اهلل ﴿اشتؼم﴾ يًْى ٓ
مستَٔم وظِٔك أن تسُِه ٓ أن خترج ظْه  ,وهلذا ؿال
تًوج ومًْى هذا أن افسبٔل افذي إٔت ؾٔه
ٌ
وشت َِؼ ْم ك َََم ُأ ِم ْرت ﴾ أي اثبت ظذ ما إٔت ظِٔه بٖٓ يٖتٔك يشء من
ؽر واحد من افًًِمء أن ادراد ﴿ َف ْ
إٓتُاشة أو افوًف وافٍتور ثم تديم ظِٔه  ,هلذا أمر اهلل بسِوك احلق وافثبات ظِٔه من ؽر
إحراف .
ومن هـو كلخ مجؾي من ادعوين :
ادعـى األول  :أن احلق واحد ـاخلط ادستَٔم .
ادعـى الثوين  :آشتَامة تُون ـاخلط ادستَٔم افواضح افبغ بخالف اخلىوط ادًوجة افتي تُون
بغ افىرق أو إودية أو جبال ؾال يرى مْٓا اإلٕسان إٓ مَدار ما اشتَام مْه من افىريق وٓ يرى ما
حيجب ظن بكه بحجر أو صجر أو وادي أو ؽر ذفك .
وهلذا افؼيًة جاءت ببٔان افكاط ادستَٔم حتى ٓ خيرج ظْه اإلٕسان بتومهات أو خترصات أو طن
وهلذا يَول افْبي ﷺ ذم هذه اخلىوط ( َع َذ ك ُِّل َشبِ ٍ
ون َيدْ ُعو إِ َل ْقه ) ؾتًددت شبل افؼ
قل ِمـ َْفو َص ْق َط ٌ
وشبٔل اخلر ذم ذفك واحد .

) رواه الطبري فً تفسٌره (.)15232()12/229
) سبق تخرٌجه  :انظر(.)2
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ُي ِرج ُفم ِمن ال ُّسظ ُؾَم ِ
ِ
ت إِ ََل
ين َآمـُوا ُ ْ ُ ْ َ
﴿ اَّللَُّ َو ِ ُّسِل ا َّل َ
َ

وهذا طاهر ذم ـثر من مواضع افَرآن ـَول اهلل
الـ ِ
ُّسور﴾ ( البؼرة )257 :

ؾذـر اهلل افيًِمت متًددة بًْٔم افْور واحد ;وافسبب ذم هذا أن اهلل ابتذ اإلٕسان

باختالف رؽباته ؾثّة صٓوة شّع وبك وؾرج وصٓوة مٖـل ومِبس وثّة صٓوة مال وجاه وثّة
صٓوات ٍٕسٔة وربًم ختتل من حال إػ حال ؾ٘ن مل يٌوي افنٔىان اإلٕسان بافبك يٌويه بادٖـل
وشت َِؼ ْم ك َََم ُأ ِم ْرت ﴾أمره بافثبات ظذ افُتاب
وادؼب وهُذا ;وهلذا دا أمر اهلل ٕبٔه ـًم ذم ؿوفه ﴿ َف ْ
وافسْة مما جاء ذم افوحي وثبت ظِٔه .

حتؼقق االشتؼومي
أوالً  :العؾم عتبي االشتؼومي
ٓبد أن يسبق آشتَامة افًِم ؾاإلٕسان ٓ يُّن أن يستَٔم ويًمرس اخلر إٓ وؿد ظِّه ؿبل ذفك
خترصا ؾٖول أظتاب آشتَامة افًِم .
وإٓ أصبح ظِّه
ً
واجلٓل افذي يُون من وشاوس افٍْس أو ُيَذف من صٔاضغ إٕس واجلن بتِبٔسات وأدفة وامهة
إذا واجٓه اإلٕسان بًم فديه من ظِ ٍم راشخ ؾٕ٘ه يُون من أهل افثبات وآشتَامة .
ثوك ًقو  :العؾم ال ي حيؼق االشتؼومي
هو افًِم بافؼيًة ؾالبد فِؼيًة أن ُتٍٓم من جٓة احلََٔة ومن جٓة ادَاصد وافوشائل .
وأظذ آشتَامة هو افتوحٔد ؾال اشتَامة مع افٍُر وٕواؿض اإليًمن ؾافواجب ظذ اإلٕسان أن حيَق
اإليًمن ذم ؿِبه وفسإه وجوارحه وهذه هي أظذ مراتب آشتَامة وأصِٓا ثم ـل إٔواع آشتَامة
تتٍرع ظذ ذفك إصل .
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وافبًض يْيرإػ افٍرظٔات وييْٓا اشتَامة  ,واهلل ؿد جًل ظبوديته هي أصل آشتَامة وـل
اشتَامة هي ؾرع مْٓا  ,أما اجلإب افٍىري ادٌروس ذم ؿِب اإلٕسان من افساحم وبر افوافدين ؾٓذه
من أظًمل افز ووجه من وجوه آشتَامة إذا ُبْٔت ظذ افتوحٔد واإليًمن .
وهلذا دمد أن أظًمل افز موجودة فدى أهل افُتاب وادجوس وادالحدة ؾٓي من افٍىريات ؾافرمحة
وـف إذى من ادحّودات فُن ٓ يثاب ظِٔٓا اإلٕسان ذم أخرة ٕن هذا اجلإب افٍىري
موجود حتى ذم جْس احلٔوان ;وهلذا من احلٔوان من يرؾع طٍره ظن موفوده حتى ٓ يهاب ,
وـذفك افرضب وافسًي وافىران ـًم ذم افىٔور جلِب افرزق  ,وـذا افذب ظن افَريب وافرمحة
رشظي ُتٍٓم به آشتَامة وأظذ أمور
خىاب
بافهٌر  ,ومثل هذا موجود ذم افبؼية وفُن ثّة
ٌ
ّ
آشتَامة افتوحٔد ؾّن حََه وصدق مع اهلل حتَق فه آشتَامة .
واشتَامة افُاؾرين جبِٔة ؾىرية ؾىروا ظِٔٓا ؾاشتّسُوا هبا وفٔست اشتَامة اهلل ادرادة ـًم جاء ذم
َون ِيف َْ ِ ِ ِ ِ
ً َيو َر ُش َ
الر ِح َم َو ُي ْط ِع ُم
ً ُق ْؾ ُ
احلديث ( َع ْن َعوئِ َش َي َقو َل ْ
ون ك َ
ول اَّللَِّ ا ْب ُن ُجدْ َع َ
اْلوهؾ َّقي َيص ُل َّ
اغ ِػ ْر ِِل َخطِقيَتِي َي ْو َم الدِّ ِ
ا ْد ِ ْسؽِ َ َف َف ْل َ َ
اا كَوفِ ُع ُه َق َول َال َي ْـ َػ ُع ُه إِ َّك ُه َ ْ َي ُؼ ْل َي ْو ًمو َر ِّب ْ
ين) ؾًِّه ؾىري
أراد مْه حظ افدٕٔا وحتَق مْه ادَهد .
وـذفك ذم حال َظ ِدي ْبن َحاتِم حًْٔم شٖل افْبي ﷺ ظن أباه (عن عدي بن حوتم قول قؾً لرشول
اَّلل ﷺ إن أِب كون يصل الرحم ويػعل ويػعل ففل له يف لك  -يعـي  :من أجر  -؟ قول  " :إن أبوا
ضؾى صقي ًو فلصوبه ")  ,ؾالبد من افْير إػ إصل وهو اإليًمن ؾ٘ذا حتَق تبًه فوازمه من جٓة
افثواب وإجر وآثار افىاظات .
ول اَّللَِّ ﷺ " ا ِ
وـًم جاء ( َع ْن َأ ِِب ُه َر ْي َر َة َ ،ق َول َ :ق َول َر ُش ُ
ُّسون
ون ُص ْع َب ًي َ ،أ ْو بِ ْض ٌع َو ِشت َ
إل َيَم ُن بِ ْض ٌع َو َش ْب ُع َ
َوهو إِ َمو َض ُي األَ َ ى َع ِن ال َّط ِر ِ
وء ُص ْع َب ٌي ِم َن ا ِ
يق َ ،و َْ
إل َيَم ِن ) .
ُص ْع َب ًي َ ،أ ْف َض ُؾ َفو َال إِ َل َه إِ َّال اَّللَُّ َ ،و َأ ْدك َ
احل َق ُ

) رواه مسلم ( .) 136 / 1
) رواه أحمد ( .) 129 / 32
) رواه البخاري ( , )9ومسلم ( . ) 35
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وصعى اإليَمن أـثر من هذا ؾادراد هبذا افًدد هْا أصول افنًب وإٓ ادتٍرظة ؾٓي أـثر بُثر وؿد
مجع افبَٔٓي افُثر مْٓا ـًم ذم ـتابه صًب اإليًمن .
وٓبد أن يًّل اإلٕسان بإصول ثم افٍروع بحسب مْزفتٓا ؾافؼيًة ترتٔب ؾًُم جاء ذم احلديث
وب ر ِ
الصدِّ َيق َ ،ر ِِض اَّللَُّ َعـْ ُه ََّ ،دو َح ََض ْت ُه ا ْل َو َفو ُة َ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َّ
َ
َ
ِض اَّللَُّ
ط
اْل
ن
ب
ر
ؿ
ع
َل
إ
ل
ش
ر
أ
ْ
ُ
ادوؿوف ( َأ َّن َأ َبو َبؽ ٍْر ِّ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
عـْه َ ،ف َؼ َول  " :إِين ُأ ِ
ًْ َقبِ ْؾت ََفو َعـِّي  :إِ َّن َّللَِّ َعزَّ َو َج َّل َح ًّؼو بِول َّؾ ْق ِل ال َي ْؼ َب ُؾ ُه بِولـ ََّف ِ
وص َ
ور ،
قك بِ َو ِص َّق ٍي  ،إِ ْن َأك َ
ِّ
َ ُ
َوإِ َّن َّللَِّ َعزَّ َو َج َّل َح ًّؼو بِولـ ََّف ِ
يض ُي )
ور ال َي ْؼ َب ُؾ ُه بِول َّؾ ْق ِل َ ،وإِ َّك ُه َعزَّ َو َج َّل ال َي ْؼ َب ُل الـَّوفِ َؾ َي َحتَّى ت َُم َّدى ا ْل َػ ِر َ
ؾٔجب ظذ اإلٕسان أن يبدأ بافواجبات ثم يٖيت ظذ افٍروع .
وذم ؿول افْبي ﷺ (ا ِ
ون ُص ْع َب ًي ) إصارة إػ اإليًمن إذا حتَق ؾٔه افواجب وؾًل
إل َيَم ُن بِ ْض ٌع َو َش ْب ُع َ
جمّوع ادْدوب ؾٕ٘ه يُون من أهل آشتَامة ويُّل إيًمٕه  ,وأما َٕص اإليًمن وزيادته ؾبحسب
افىاظات وادحرمات ما مل يُن ذم ذفك ـٍر .

وصف االشتؼومي
جاءت افؼيًة بافًْاية بافياهر وافباضن ؾ٘ذا حتَق افياهر ظذ اإليًمن وخافٍه افباضن ؾٓذا هو
افٍْاق  ,وإذا وجد يشء ذم افباضن بزظم وٓ يوجد ما يٗيده بٖن يَول إٔا مٗمن وٓ يًّل يشء يثبت
أيوا ٍٕاق .
هذا اإليًمن ؾذا ً
وـًم جاء ( َع ْن َأ ِِب ُه َر ْي َر َة َق َول َق َول َر ُش ُ
ول اَّللَِّ ﷺ إِ َّن اَّللََّ ال َيـْ ُظ ُر إِ ََل ُص َو ِرك ُْم َو َأ ْم َوالِؽ ُْم َو َلؽِ ْن َيـْ ُظ ُر إِ ََل
ُق ُؾوبِؽ ُْم َو َأ ْع ََملِؽ ُْم ) ؾافَِوب هي ادْبت وافْواة وأصل افثّرة افياهرة  ,ؾ٘ذا وضع اإلٕسان ٕواة ثم
إتاجا ؾٓي ٕواة ؾاشدة وإٓ فو ـإت صاحلة ٓبد أن تْتج ؾالبد من تالزم
ضال أمدها ومل خترج ً
افياهر وافباضن .
) رواه ابن المبارك فً الزهد(ص , )319/وهناد فً الزهد( , )284/1وابن أبً شٌبة فً المصنف( , )434 , 92/7وسعٌد بن منصور فً سننه(, )134/5
والخالل فً السنة( , )275/1وأبو نعٌم فً الحلٌة( , )36/1والربعً فً وصاٌا العلماء(ص , )35-33/من طرق عن أبً بكر الصدٌق فً ذكر وصٌته لعمر -
رضً هللا عنهما -وفٌها ( :وإنها ال تقبل نافلة حتى تؤدى الفرٌضة).
) رواه مسلم فً البر والصلة (.)2564
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وأظًمل افباضن ظذ مراتب ودؿائق صٌرة ومْٓا ظيائم ـادحبة وافرجاء واخلوف .
وافيواهر ظذ مراتب ـًم ؿال افْبي ﷺ ( ا ِ
ون ُص ْع َب ًي )
إل َيَم ُن بِ ْض ٌع َو َش ْب ُع َ

ؾ٘ماضة إذى من افنًب

افياهرة ؾٓذه افنًب صبٔه باهلرم افذي ؿاظدته افتوحٔد ثم يتًاطم ويتًاطم ؾ٘ذا زال رأس اهلرم
يتْاؿص تب ًًا فذفك وإذا زافت ؿاظدته يتْاثر وٓ يبَى فه أصل .
ؾال ًٕتز بيواهر افْاس مع ظدم وجود يشء باضن  ,ؾالبد من تالزم افياهر وافباضن .
وظدم وجود افباضن ـحال ادِحد افذي ٓ يهدق ذم وجود اهلل ظز وجل وفُْه حيسن افتهدق
وـف إذى واإلحسان إػ اجلار ؾٓذا ؾىري بّْىق ظَع وفُن من جٓة أمر اهلل تًاػ ؾَد ـٍر.
وؿد جًل اهلل دفِٔغ ذم اإلٕسان  :افدفٔل افًَع وافدفٔل افؼظي .
وافذي خِق افًَل هو افذي إٔزل افوحي ظذ ٕبٔه وهباتغ افدٓفتغ يستىٔع اإلٕسان أن يًرف احلق
ؾَْٔاد فه .
خر ممن ظدل ذم افياهر وـٍر
ؿد خيافف اإلٕسان ذم جإب افياهر وهو مٗمن ؾٓو ظاىص هلل وفُْه ٌ
بباضْه;ؾادٗمن افٍاشق خر من افُاؾر مًٓم ـان ظادٓ مع افْاس ٕٕه ظدل مع اهلل تًاػ وفو وؿع مْه
افتَهر .
وهلذا ؿد جاء ذم احلديث (مر ر ُج ٌل َع َذ رش ِ
ي إِ ْن
ول اَّللَِّ ﷺ َ ،ف َؼ َول َ :مو َت ُؼو ُل َ
ون ِيف َه َ ا ؟ َقو ُلوا َ :ح ِر ٌّ
َ ُ
َ َّ َ
ًَ َ ،فؿر رج ٌل ِمن ُف َؼر ِ
اء
َح َ ،وإِ ْن َص َػ َع َأ ْن ُي َش َّػ َع َ ،وإِ ْن َق َول َأ ْن ُي ْست ََؿ َع َ ،ق َول ُ :ث َّم َشؽ َ
َ َّ َ ُ
ى َأ ْن ُيـْؽ َ
َخ َط َ
ْ َ
َح َ ،وإِ ْن َص َػ َع َأ ْن َال ُي َش َّػ َع ،
ا ُْد ْسؾِ ِؿ َ َ ،ف َؼ َول َ :مو َت ُؼو ُل َ
ى َأ ْن َال ُيـْؽ َ
ي إِ ْن َخ َط َ
ون ِيف َه َ ا ؟ َقو ُلوا َ :ح ِر ٌّ
ول اَّللَِّ ﷺ " َه َ ا َخ ْ ٌر ِم ْن ِم ْل ِء ْاألَ ْر ِ
َوإِ ْن َق َول َأ ْن َال ُي ْست ََؿ َع َ ،ف َؼ َول َر ُش ُ
ض ِم ْث َل َه َ ا " ) ؾافٍْوس
افبؼية مٍىورة ظذ إخذ بافياهر ؾتجد من افْاس من يٍُل افٍَراء ويوع دور إيتام وفُْه
خرا ؾٓذا ؾىري ويتسع ويؤق
ـاؾر باهلل أو مِحد ودمد من ادِحدين من حيب أن خيِف من بًده ً
بحسب مْيار اإلٕسان ؾٓذه مًاير دٕٔوية حموة.

) سبق تخرٌجه :انظر (.)7
) رواه البخاري برقم  6447من حدٌث سهل بن سعد الساعدي.
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وؿد جاء ذم احلديث ( َع ْن َأ ِِب ُهرير َة  ،ر ِِض اَّللَُّ َعـْ ُه َ ،ع ْن رش ِ
ول اَّللَِّ َص َّذ اَّللَُّ َع َؾ ْق ِه َو َش َّؾ َم َق َول  " :إِ َّك ُه
َ ُ
ََْ َ َ
ِ
َلق ْل ِِت الرج ُل ا ْلعظِقم الس ِؿ ُ يوم ا ْل ِؼقوم ِي ال ي ِز ُن جـَوح بع َ ٍ
قم ََُل ْم َي ْو َم ا ْل ِؼ َق َوم ِي َوزْ كًو)
َ َ َ َُ
َّ ُ
وضي " ُث َّم َق َر َأ ( َفال كُؼ ُ
ََْ َ َ
َ ُ َّ
َ
شورة الؽفف آيي ٕٕ ) 105ه جسد خاوي بال إيًمن ؾاهلل ظز وجل ٓ يْير فِيواهر .
وفذفك شّي يوم افَٔامة يوم افٍوائح ٕن ثّة أصٔاء مستورة فدى افْاس يبدهيا اهلل ظز وجل
ٍ
ؾحْٔئذ خيتِط افياهر مع افباضن ؾّٔتاز افهادق ظذ افُاذب .
ض ِم ْث َل َه َ ا " وقوله " َأ ْكت ُْم ُص َفدَ ُاء اَّللَِّ ِيف ْاألَ ْر ِ
وأمو اْلؿع ب قولهﷺ" َه َ ا َخ ْ ٌر ِم ْن ِم ْل ِء ْاألَ ْر ِ
ض"
فقؽون عذ الـحو التوِل :
ما جاء ذم احلديث افسابق ( َه َ ا َخ ْ ٌر ِم ْن ِم ْل ِء ْاألَ ْر ِ
ض ِم ْث َل َه َ ا ) واحلديث أخر افذي جاء ؾٔه
ِ
َ
ً َل ُه َْ
ً َل ُه الـ َُّور َأ ْكت ُْم ُص َفدَ ُاء اَّللَِّ ِيف
رشا َو َج َب ْ
( َم ْن َأ ْثـَ ْقت ُْم َع َؾ ْق ِه َخ ْ ًرا َو َج َب ْ
اْلـَّ ُي َو َم ْن أ ْثـَ ْقت ُْم َع َؾ ْقه َ ًّ
ْاألَ ْرض) ٓ تًارض بًْٔٓم باظتبار أن ( َأ ْكت ُْم ُص َفدَ ُاء اَّللَِّ ِيف ْاألَ ْر ِ
ض ) هذه صٓادة ظامة مما يستٍٔض
ذم افْاس أما ( َه َ ا َخ ْ ٌر ِم ْن ِم ْل ِء ْاألَ ْر ِ
ض ِم ْث َل َه َ ا) تٍاضل بغ ؾردين ؾافتٍاضل فٔس بافًّل افياهر
ض ) ؾٓذا حُم ظذ ٍ
وإًٕم بافًّل افباضن ؾِه أثر مٗثر بخالف ؿوفه ( َأ ْكت ُْم ُص َفدَ ُاء اَّللَِّ ِيف ْاألَ ْر ِ
ؾرد
خاا ظِٔه .
بًْٔه وصٓادة فه ؾِم يَارن بٌره ؾٓذا حُم ٌ
ٌ
وافًّل افباضن إذا ؿوي وصاحبه يشء من افهدق واإلخالا ؾٕ٘ه يً ّيم افًّل افياهر وفو ـان
ظئًم وصاحبه يشء من ضًف اإليًمن يوًف ذم ذاته.
دؿٔ ًَا  ,وافًّل افياهر إذا ـان ً
وبًض افْاس ظِّه ؿِٔل وفُن دمد فه افَبول وحسن طن ظْد افْاس ذم ؿوفه وهذا يُون فًيم
افًّل افباضن افذي يهاحب طاهره  ,ؾربًم اإلٕسان يًٍل حسْة صٌرة وفُن يًٍِٓا بقء من
افتًئم ؾ ُتًيم وهي صٌرة  ,وإذا ؾًل إٕسان ـبرة ربًم يهٌر آثرها مع ـوهنا ـبرة

;وافسبب ذم

هذا أن اإلٕسان ؾًل هذا وهو وجل من افذٕب مسؿب وأما ؽره يًٍِه وهو ؽر مُسث .

) رواه البخاري ( )4729ومسلم (.)2785
) سبق تخرٌجه  :انظر ( .)11
) روى البخاري ( )1367ومسلم (.)949
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ِ
ِ
َ
ى ُيطِ ُ
قف
ِض اَّللَُّ َعـْ ُه َق َول َق َول الـَّبِ ُّسي َص َّذ اَّللَُّ َع َؾ ْقه َو َش َّؾ َم َب ْقـ َََم َك ْؾ ٌ
وؿد جاء ذم احلديث ( َع ْن أ ِِب ُه َر ْي َر َة َر َ
بِ َركِ َّق ٍي كَو َد َي ْؼ ُت ُؾ ُه ا ْل َع َط ُش إِ ْ َر َأ ْت ُه َب ِغ ٌّي ِم ْن َبغَو َيو َبـِي إِ ْ َ ائِ َ
ؾٓذا
ً ُمو َق َفو َف َس َؼ ْت ُه َفغ ُِػ َر ََلو بِ ِه)
قل َفـَزَ َع ْ
فٔس فُل صخص يسَي افُِب ؾزؽم أن اؿتْاء افُِب حمرم فُن هْا افتي شَت افُِب باؽٔة
وافباؽٔة فٔست هي افزإٔة وإًٕم افتي دمًل افزٕا مْٓة هلا ـافتجارة ؾُ ٍّر اهلل ظْٓا ذٕبٓا ٕهنا وجِة من
ذٕبٓا مستحرضة ٕثره ظِٔٓا ترجو افَبول من اهلل وادٌٍرة ؾَرن افًّل بآشتٌٍار بخالف اإلٕسان
افذي يًٍل حسْة وٓ حيك ذٕوبه ويستحرضها .
وافنٔخ افزاين وادِك افُاذب أظيم جر ًما من افناب افزاين وافٍَر افُاذب ؾُبر افسن افذي يَع
ذم افزٕا ؿد إتٍت فديه دواؾع افزٕا بُز شْه  ,وـذفك ادِك افُاذب ظالم يُذب ؾُذبه أظيم من
ـذب افًامي وافٍَر مع ـون افُذب ـبرة ذم احلافتغ ـًم أن افزٕا ـبرة ذم احلافتغ .
وآشتَامة طاهرة وباضْة وبًض افْاس يٖخذ بادًاير افياهرة ويْير إفٔٓا ظذ أهنا اشتَامة وثّة
مًايرفالشتَامة مْٓا ؿِبٔة ومْٓاظِّٔة  ,وأصل آشتَامة افتوحٔد وظدم اإلرشاك باهلل باظتبار أن
اهلل ٓ يَبل من مؼك ً
حلا حتى يٗمن باهلل.
ظّال صا ً

االشتؼومي وتراتقى صعى اإليَمن
إذا حتَق ذم اإلٕسان أصل اإليًمن وجمّوع صًب اإليًمن ؾٓو ظذ آشتَامة بَّدار اشتٍٔاء افنًب
من افهِوات وافزـاة واحلج وأظًمل افز وترك ادحرمات  ,أما إذا حتَق ؾٔه صًب اإليًمن وهو ـاؾر
ؾال يُّن أن يوصف بآشتَامة .
وثّة جإب ييٓر فبًض افْاس أهنم يربىون آشتَامة ببًض إظًمل اخلرية واحلسْات ,
وآشتَامة تٖيت ظذ تراتٔبٓا ؾال يسك إوػ ثم يهف افْاس افتارك بآشتَامة  ,ؾافْبي ﷺ صدد ذم
جإب افهالة ـًم جاء ( َع ْن َع ْب ِد اَّللَِّ ْب ِن َع ْؿ ٍرو َ ،ق َول  َ :ك ََر َر ُش ُ
ول اَّللَِّ ﷺ َ ،ف َؼ َول َ " :م ْن َحو َف َظ َع َؾ ْق َفو
ًَ َله كُورا وبرهوكًو  ،ومن َ ُ ِ
ون َو ُأ َ ِِّب
َون َم َع فِ ْر َع ْو َن َو َه َوم َ
ون َ ،وك َ
ُور َوال ُب ْر َه ٌ
كَوك ْ ُ ً َ ُ ْ َ
ََ ْ ْ َ
حيوف ْظ َع َؾ ْق َفو َ ْ َيؽ ُْن َل ُه ك ُ
) رواه البخاري( )376/2ومسلم (. )45/7
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ب ِن َخ َؾ ٍ
ف " َ ،ر َوا ُه ا ِ
ْحد َ ،ع ِن ا ُْد ْؼ ِرئ  ،وزاد َ :م َع قورون وفرعون وعـده َع ْن عقسى) ,وؿوفه
إل َموم َأ ْ َ
ْ
ﷺ ( لقس ب َ العبد و ِّ ِ
الصال َة)  ,وـذفك ؿوفه ﷺ ( ا ْل َع ْفدُ ا َّل ِ ي َب ْقـَـَو َو َب ْقـ َُف ْم ت َْر ُا
اللا إِال ت ََر َا َّ
َْ
َ ْ
الص ِ
الة َ ،ف َؿ ْن ت ََرك ََفو َف َؼدْ َك َػ َر ) ؾ٘ذا ؾرط اإلٕسان ذم افهالة ثم أيت بٖظًمل افز وإخالق ؾال
َّ
مستًَٔم  ,ـذفك اجلًمظة ٓ يُّن أن يٍرط اإلٕسان ذم اجلًمظة ثم يوصف بآشتَامة
يُّن أن يُون
ً
وفو ـان طاهره افىاظات من صدق احلديث وحسن اخلِق وذفك ٕٕه ترك ما هو أوػ من ذفك .
ؾالبد أن يٖيت اإلٕسان بساتٔب صًب اإليًمن ؾًم يتًِق بجوإب افٍرائض يٖخذ هبا ظذ افستٔب
ؾٔوصف بآشتَامة  ,ؾتجد من افْاس من يٗخر افهالة ظّدً ا حتى خيرج وؿتٓا ويسّى ٍٕسه
ِ
ِ
ين ُه ْم َع ْن َص ِ
ون ﴾( ادوعون  )5 :ؿد جاء َظ ْن
وه َ
الالِ ْم َش ُ
مستًَٔم واهلل ظز وجل يَول ﴿ َف َو ْي ٌل ل ْؾ ُؿ َص ِّؾ َ ا َّل َ
ً
ِ
ين ُه ْم َع ْن َص ِ
ُم ْه ًَ ِ
ون ﴾
ً ِألَ ِِب َ ،أ َر َأ ْي َ
ب ْب ِن َش ًْ ٍد َ ,ق َول ( َق ْؾ ُ
وه َ
الالِ ْم َش ُ
ً َق ْو َل اَّللَِّ َعزَّ َو َج َّل ﴿ا َّل َ
َأ ِه َي ت َْرك َُفو ؟ َق َول َ :ال َو َلؽِ ْن ت َْل ِخ َر َهو َع ْن َو ْقتِ َفو) .

السؿً الظوهر لالشتؼومي
السؿً الدائم الالزم  :إظٍاء افِحى وظدم إشبال افثٔاب .
السؿً العورض  :افهدق ذم احلديث إذا حتدث  ,وإمإة إذا أؤمتن  ,وؽض افبك إذا ٕير  ,ؾّتى
شّت ظارض .
ما ظرض ظذ اإلٕسان هذه إمور ؾَام بآمتثال ٕمر اهلل ظز وجل ؾٓذا
ٌ
وافْاس يتبايْون ذم هذا اجلإب إما بسبب جٓل ؾًِٔق آشتَامة بًٍل مًغ أو دحاـاة افْاس ,
ُون
وافْاس ؿد يتٍنى ؾٔٓم ادُْرات ـًم ـان ذم ؿوم ٕبي اهلل فوط ـًم جاء ذم ؿوفه تًاػ ﴿ َأئِـَّؽ ُْم َلت َْلت َ
ُون ِيف ك ِ
السبِ َ
َوديؽ ُُم ا ُْدـْؽ ََر ﴾( العـؽبوت  )29 :وهم ذم زمن ؿريب من افٍىرة مل
قل َوت َْلت َ
الر َج َول َو َت ْؼ َط ُع َ
ون َّ
ِّ
تُن تبدفت افٍىر ـًم ذم زمإْا ; هلذا ٓ ظالؿة ٕٓتنار افؼ ـافزٕا وافسٍور بًم جيب أن يُون ظِٔه
افْاس وإًٕم ادٔزان هو مٔزان افؼيًة وٓ ظزة دٔزان افْاس ذم ذفك .
) رواه أحمد (.)6540( )169/2
) رواه ابن ماجه فً سننه (.)1080
) رواه الترمذي فً سننه (.)2621
) انظر تفسٌر الطبري لسورة الماعون (ص . ) 631
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أجرا ممن يًٍل اخلر مساير ًة
واهلل ظز وجل جيًل فًِبد ادتّسك باخلر ذم حال صٔوع افباضل أظيم ً
فِْاس ذم صٔوظه .
وفذفك اإلؿبال ظذ اهلل ذم حال اإلظراض ظْه أظيم من اإلؿبال ظذ اهلل ذم حال إؿبال افْاس ظِٔه.
وهلذا ؾرق اهلل بغ من آمن من ؿبل افٍتح وهاجر وبغ من آمن بًد افٍتح ٓ يستوون !.
بًض افْاس ئًش ذم بٔئة فٔست مستَّٔة ثم يستَٔم بنىر صًب اإليًمن بًد توحٔد اهلل ؾٓو أظيم
ظْد اهلل ممن جاء بٖـثر صًب اإليًمن ذم بالد افتوحٔد وافهحوة ٕٕه متسك ذم زمن ٍٕرة افْاس من
احلق ؾإجر بَّدار افتُِف وافهز ظِٔه .
والصز عذ أكواع  :صز ظذ ؾًل اخلر  ,وصز ظذ افىاظات  ,وصز ظذ ادهائب  ,ؾهز افْاس
أجرا .
ظذ افىاظات ذم زمن ادًايص بال مٗإسة من أحد ٓصك أظيم ظْد اهلل تًاػ ً

مداخل الشقطون عذ االشتؼومي
بًض افَرٕاء يَول رص ًؾا ظن احلق  :إٔت ظذ احلق!.
وشت َِؼ ْم ك َََم ُأ ِم ْر َت ﴾ فٔست باهلوى ؾاخلىاب فرشول
وادَٔاس هو افُتاب وافسْة وهلذا يَول تًاػ﴿ َف ْ
اهلل أن يستَم ـًم أمر اهلل ٓ ـًم يريد وهو ادوحى إفٔه وادًهوم ﷺ.
ومن تِبٔس افنٔىان ومداخِه إذا مال اإلٕسان إػ خر وأؿبل ظِٔه ثم ظِم افنٔىان مْه ذفك
اإلؿبال ورأى ذفك ؾَٔوم بكؾه إػ ظّل أدٕى حتى يٍرؽه ويٍوت ظِٔه افًّل إظذ ٕن ؿدرة
اإلٕسان فٔست مىَِة وإًٕم حمدودة .
أيضو  :أن يًرض ظذ صاحب ادًهٔة ظِّه افهافح افذي ربًم ؾًِه من شْغ
ومن مداخل الشقطون ً
حتى يين إٔه من أهل اجلْة ؾحجب ظْه ظِّه افسئء وجًِه يتذـر افىاظة  ,وهلذا تراـم افسٔئات
يْساها اإلٕسان وأما افىاظات يتذـرها بتسويل إبِٔس ;ؾًذ اإلٕسان ادوازٕة.
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وهلذا بًض افهاحلغ ـان جيّع حل ـًِم أذٕب ذٕ ًبا  ,وهلذا افسٔئات إذا أراد اإلٕسان أن حيهٔٓا ما
ؾًل وفُن أحهاها اهلل ظز وجل وفو ٕسٔٓا اإلٕسان  ,ؾالبد من ادوازٕة بغ افسٔئات واحلسْات
وادَٔاس احلََٔي فِّوازٕة هو بّٔزان افؼيًة .
ِ
ِ ِ
ِ
َوعَ ،ف َؼ َول ﷺ :
جاء ذم احلديث ؿال ﷺ ( َأتَدْ ُر َ
ون َمو ا ُْد ْػؾ ُس " َقو ُلوا ا ُْد ْػؾ ُس فقـَو َم ْن َال د ْر َه َم َل ُه َو َال َمت َ
"إِ َّن ا ُْد ْػؾِس ِمن ُأمتِي ي ْل ِِت يوم ا ْل ِؼقوم ِي بِص َال ٍة و ِصقو ٍم وزَ ك ٍ
ف َه َ ا َو َأك ََل َم َول
َوة َو َي ْل ِِت َقدْ َصت ََم َه َ ا َو َق َ َ
َ َ َ
َ ْ َّ َ َ ْ َ َ َ َ
َه َ ا َو َش َػ َ
ً َح َسـَو ُت ُه َق ْب َل َأ ْن
َض َب َه َ ا َف ُق ْع َطى َه َ ا ِم ْن َح َسـَوتِ ِه َو َه َ ا ِم ْن َح َسـَوتِ ِه َفنِ ْن َفـ ِ َق ْ
ك َد َم َه َ ا َو َ َ
ِ ِ ِ
ً َع َؾ ْق ِه ُث َّم ُض ِر َح ِيف الـ ِ
ؾافَؤة ؿؤة مَاومة بغ
َّور)
وه ْم َف ُط ِر َح ْ
ُي ْؼ َه َمو َع َؾ ْقه ُأخ َ م ْن َخ َطو َي ُ
افسٔئات واحلسْات وافٌِبة ذم ذفك فألؽِب واهلل شبحإه يًٍو ظّن يناء بٍوِه .

اشتؼومي احلوكم وعالقته بوشتؼومي الرعقي
جاءت افؼيًة ب٘صالح إؾراد وإصالح ادجتًّات وإصالح أصحاب افوٓيات ؾثّة تالزم ذم
صالح إمة ؾ٘ذا مل جيتّع هذا اإلصالح ؾُٔون اخلِل وهلذا وجه افْبيﷺاحلاـم إلصالح رظٔته.
حلا ذم ذاته ومل يهِح رظٔته ؾٓو من جٓة احلََٔة فٔس مهِح ٕٕه ؿد وؿع ذم
وأما إذا ـان احلاـم صا ً
ٍ
ِ
أظيم افسئٔات وهو ترك اإلصالح فَول َر ُش َ
وت َي ْو َم
س ِع ِقه اَّللَُّ َر ِع َّق ًي َي ُؿ ُ
ول اهللهِ ﷺ ( َمو م ْن َع ْبد َي ْس َ ْ
وش لِ َر ِع َّقتِ ِه إِ َّال َح َّر َم اَّللَُّ َع َؾ ْق ِه َْ
وت َو ُه َو َغ ٌّ
اْلـَّ َي) يًْى إٔه ما دخل افْار إٓ بذٕب ظئم بسبب
َي ُؿ ُ
ؽش رظٔته ؾٖظيم افذٕوب فديه هذا افذٕب .
ؾ٘ن أظيم ما هيِك احلُام هو تًىٔل جإب اإلصالح ذم افرظٔة خاصة ما يتًِق بافتوحٔد ودؾع
افؼك وـذفك برؾع اديامل بٖٕواظٓا واحلريات وظدم افيِم باحلبس وافًَوبة بال بْٔة ؾٓذا من إهدار
حق افرظٔة .

) رواه مسلم (. )2581( )1997/4
) رواه مسلم (. )165/2
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وصالح احلاـم ٓ يُّن أن يُون إٓ باشتٍراغ افوشع ذم إصالح افرظٔة .
ٕاصحا ذم ادحُومغ بتوجٔه افْهح فِرجال بافتوحٔد  ,وافْساء بافسس
وإذا مل يُن احلاـم خىٔ ًبا
ً
وافًٍاف ويوجه افْاس ظذ حد شواء بًم أمرهم اهلل من رشيًته ؾٕ٘ه مَك بذفك .
أيوا ,
واحلاـم ما جًِه اهلل
حاـًم وواف ًٔا فٔهِح من جٓة ادًٔنة ؾَط وفُن من جٓة إؿامة افدين ً
ً
ؾٓل احلُام أمروا بافهالة أمروا افْساء بافسس وافًٍاف أمروا افْاس بسك افربا وأـل إموال
واخلوف من اهلل ووجٓوا اخلىاب هلم ظذ شبٔل افدوام !.
وهلذا افًزة فٔست بهالح افدٕٔا وإًٕم هي افرشافة افْبوية افنامِة إلصالح أمر افدين وافدٕٔا افتي
وجب امتثاهلا وأما أمر افدٕٔا ٌ
ؾُل حيسْه ويستىٔع أن يٗدي رشافته .

الريوء وأثره عذ االشتؼومي
افرياء هو مما يبتذ به اإلٕسان وهو ظذ مراتب ودرجات بحسب ظبادة اإلٕسان وحمٔىه .
وافرياء هو حب اإلٕسان أن يرى افْاس ظِّه وحب شًمع مدحه وافثْاء ظِٔه بغ افْاس .
وشبى الريوء أن اإلٕسان فديه ظّل طاهر وفٔس فديه ظّل باضن وٓ أظِم أحد صُى افرياء من
جٓة أؾًافه إٓ وهو مَل من ظبادة افرس .
ؾالبد من ظبادة رس ٓ يًِم هبا أحد حتى زوجه أو وفده ـافهدؿة وافتسبٔح ؾًِٔه أن يٍرح
باخلِوات فِهِوات ـًم يٍرح صاحب ادًايص باخلِوات فِنٓوات .
وعالج الريوء  :ذم ظبادة افرس ؾّن أـثر من ظّل افرس ؿل ظْده افرياء ذم ظّل افًالٕٔة  ,ؾ٘ذا ـان
فديه رصٔد ـبر ذم ظبادة افرس ٓ يًِم هبا أحد ؾ٘ن افرياء ذم ظّل افًالٕٔة يٖيت ضًٔ ًٍا أو مًدوما
ٕٕه ـٔف يرائي ذم رـًة وهو يٗدي ظؼين ذم خِوته ؾ٘خالصه أؿوى وأجذ ودواؾًه خلىرات
افنٔىان ؿوية .
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وهلذا ؿد جاء رجل حلذيٍة بن افًٔمن (جوء رجل إَل ح يػي  ،فؼول  :يو أبو َع ْبد اَّللَِّ  ،إين أخشى أن
أكون مـوفؼو  ،قول  :تصِل إ ا خؾوت  ،وتستغػر إ ا أ كبً ؟ قول  :كعم  ،قول  :ا هى  ،فَم جعؾك اَّلل
مـوفؼو) .
رسا وٓ يراه أحد حئّه اهلل تًاػ من افرياء وهذا من أظيم أشباب ووجوه
ؾافذي يٗدي افًبادات ً
ظالج افربا.
ٕهٔب من ظبادة افرس ؾ٘ذا خذ اشتٌٍر وصذ هلل ؿرأ افَرآن يٌتْم تِك اخلِوات
ؾِٔجًل اإلٕسان فه
ٌ
ٍ
ؾحْٔئذ ـٖٕه ؾًِٓا
ثم ٓ خيز هبا أحد ؾبًض افْاس يًٍل اخلر ثم خيز هبا ؾَٔول ؾًِت ـذا وـذا
أمام افْاس مناهدة .
ومن وجوه العالج
إذا ضرأت خىرات ظذ اإلٕسان ؾًِٔه أن يَوم بىردها وٓ يًىل افًّل من أجل افرياء ؾ٘ن ترك
افًّل من أجل افرياء هو أيوا من وجوه افرياء  ,ؾًِٔه آشتًإة باهلل واشتحوار ظيّة اهلل وضرد
ؾِٔىٓره بًّل رس .
ظيّة ؽره  ,ـذفك إذا مدح ظذ ظّل ظالٕٔة
ّ

) الترغٌب والترهٌب (.)167/1
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غؾظي الـوصح وأثرهو عذ االشتؼومي
ٍْرا
افْاصح ُخماضب بافِغ ذم اخلىاب واإلحسان وظدم اإلشاءة فِّْهوح ؾربًم يُون اإلٕسان ُم ً
ؾٖٔثم بآثام افْاس .
وبافْسبة فهاحب احلق فٔس فه أن يدع احلق دجرد شوء إشِوب افذي توجه إفٔه ٕن افًبودية
تُون هلل وفٔست فٍالن وؾالن وهلذا يٖثم ادرء بسك احلق وفو أشاء إفٔه افْاصح بٌِية وصدة مادام
إٔه ظرف احلق ;فذا يْبٌي أن يًِم أن اهلل ظز وجل أمر افْاس بٖوامر ٓمتثاهلا ؾافربط يُون بافؼيًة
ٓ بٍالن وؾالن .
وـذفك افذين حيذرون من دظاة وظًِمء ؾْٓاك أؾراد فٔسوا بحاجة فِتحذير من افُاتب افٍالين
وافداظي افٍالين ؾربًم دخل ذم اإلشالم حدي ًثا ؾال يّر هبذا افُاتب وٓ يسّع به فًؼ شْوات أو
ظؼين شْة .
هنجا مل يُن افْبي
مٍْرا يْٓج ً
ؾافتحذير ربًم يْ ٍّر من دين اهلل تًاػ ؾًذ اإلٕسان تَوى اهلل ؾال يُن ً
ﷺ ظِٔه.
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