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اإلميان والعمل الصاحل املستدام

افتتاحـية
احلم�د هلل رب العاملين ،والصلاة والسلام على

س�يدنا حممد وعلى آله وصحب�ه و َم ْن تبعهم بإحس�ان إىل

يوم الدين..

وبعـــ�د :فيسر « دائرة الش��ؤون اإلس�لامية والعمل

إصدارها اجلديد
الخي��ري بدب��ي  -إدارة البحوث » أن تق�دِّ م
َ

« اإليمان والعمل الصالح المس�تدام  -تأمالت في سورة
العص�ر » جلمهور الق�راء من الس�ادة الباحثين واملثقفني
واملتطلعني إىل املعرفة.

وهي رسالة لطيفة مجعت كثري ًا من الفوائد املستلهمة

من سورة «العرص» بأسلوب متميز خياطب العقل والقلب،
ويناسب لغة العرص.
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وه�ذا اإلنج�از العلم�ي جيعلنا نق�دم عظيم الش�كر

والدع�اء ألرسة آل مكت�وم حفظه�ا اهلل تع�اىل الت�ي حتب

العلم وأهل�ه ،وتؤازر قضايا اإلسلام والعروبة بكل متيز
وإق�دام ،ويف مقدمته�ا صاح�ب الس�مو الش�يخ حممد بن

راش�د بن س�عيد آل مكت�وم ،نائب رئي�س الدولة ،رئيس
جمل�س ال�وزراء ،حاك�م ديب الذي يش�يد جمتم�ع املعرفة،

ويرعى البحث العلمي ويشجع أصحابه و ُطالبه .

راجين اهلل العيل القدي�ر أن ينفع األمة هب�ذا العمل،

وأن يرزقن�ا التوفيق والس�داد ،وأن يوفق اجلميع إىل مزيد

من العطاء عىل درب التميز املنشود.

ىَّ
وصل اهلل
وآخ�ر دعوانا أن احلم�د هلل رب العاملين،

وس� َّلم على النَّب�ي األم�ي اخلات�م س� ّيدنا حممد وعلى آله

وصحبـه أمجعني.
			
			



الدكتور سيف راشد اجلابري
مدير إدارة البحوث
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املقدمة
احلم�د هلل عىل صفاته ونعمه ،والصالة والسلام عىل

نبينا حممد وآله وصحبه ،وعىل مجيع األنبياء واملرسلني.

تتمي�ز

حياة اإلنس�ان عن غيره م�ن الكائنات يف

جوان�ب عديدة ،من أمهها أن اإلنس�ان يس�تطيع أن خيتار
طريق�ه يف احلي�اة ،بينما تعي�ش الكائن�ات األخ�رى وفق ًا
لغريزهت�ا الت�ي خلقه�ا اهلل عليه�ا ،م�ن دون تفكير وال

اختي�ار؛ وه�ذا الف�ارق بين اجلن�س البرشي وغيره من
الكائن�ات التي خلقه�ا اهلل ،هو الذي أش�ار إليه القرآن يف

قول�ه تع�اىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ﴾ [البق�رة ،]30 :وقول�ه ع�ز وج�ل﴿ :ﯟ

ﯠﯡﯢﯣ ﯤﯥﯦﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾
[األحزاب ،]72 :فاإلنس�ان خملوق لعبادت�ه ،واألمانة التي
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محله�ا هي أن يعمر األرض برشع اهلل طائع ًا خمتار ًا ﴿ ،ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﴾ [البقرة.]38 :
بتحم�ل ه�ذه األمانة
ولك�ن اإلنس�ان ال يق�وم دائم ًا ُّ

كام جي�ب ،وال ينه�ج يف حياته املنهج ال�ذي رشعه اهلل له،
ولذل�ك فإن�ه يمضي يف هذه احلياة ش�ارد ًا غافل ً
رس
ا عن ِّ

وجوده ،وهذا ما جيعله يعاين ألوان ًا من التعاس�ة والشقاء،
واحلرية والضياع ،ولكنه مع ذلك ُيسلي نفسه ببعض متع

احلياة الدنيا املؤقتة الفانية ،إىل أن ينتهي أجله ،ويرحل عن
ه�ذا العامل إىل حيث يواج�ه مصريه األبدي ،حيث ال ينفع
الن�دم ﴿ ،ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﴾ [حمم�د ،]12:ولك�ن اهلل تع�اىل مل
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يرتكنا بدون خارطة للطريق ،نسرتش�د هبا وهنتدي ،ونبلغ
هبا سعادة الدارين.

أخ�ي القارئ :هذه رس�الة موج�زة
أردت أن ُأخلِّص
ُ

ل�ك فيه�ا منهج الق�رآن نحو نجاة اإلنس�ان وس�عادته يف
الدنيا واآلخرة ،وذلك م�ن خالل الكتاب الذي أنزله اهلل

من أجل سعادتنا نحن البرش :القرآن.

وأس�ميتها « :اإليمان والعم�ل الصال�ح املس�تدام »
وذلك عىل منوال االس�تعامل املتزاي�د هذه األيام ملصطلح
ب به عن اتباع السبل الكفيلة بدوام
( االستدامة ) الذي ُي َع رَّ ُ
احلي�اة البرشية على كوك�ب األرض بعيد ًا ع�ن األزمات

الت�ي يصنعه�ا البشر ألنفس�هم عندما خيرج�ون عن حد
االعتدال يف اس�تهالك اخليرات واملوارد الت�ي خلقها اهلل
هلم يف األرض.
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والغاي�ة م�ن ه�ذه الرس�الة التأكي�د على أمهي�ة أن
ُيراف�ق ه�ذا الوع�ي احلض�اري ُبع�دٌ أكث�ر أمهي�ة أال وهو

اإليامن باهلل عز وجل واملداومة عىل العمل الصالح وفعل
اخلير ،فبدون ذل�ك ال تق�وم للبرشية حض�ارة وال تدوم
سعادة اإلنسان.
هذه خالصة أفكار وتأمالت يف معاين سورة العرص،
ثلاث آيات اختصرت لنا منه�ج القرآن يف بالغ�ة آياهتا
ا ُملعجزة ،وفصاحة كلامهتا املوجزة.
أس�أل اهلل تع�اىل أن يتقب�ل ه�ذا العم�ل ،وأن ينف�ع
به الناس.
واحلمد هلل أوالً وآخر ًا .

املؤلف
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املنهج القرآني
كان ن�زول الق�رآن إيذان� ًا بانته�اء عصر النب�وات

والوحي الساموي ،ودخول اإلنسانية يف عرص جديد ،فال
نبي بعد حممد ﷺ ،والسرِّ ُّ يف ذلك
وحي بعد الق�رآن ،وال َّ
َ

أن رس�الة اهلل للبرشية أخذت يف الق�رآن صيغتها النهائية،

وبلغ�ت كامهلا الرب�اين ،وهذا ما أعلن�ه القرآن ﴿ :ﭻ

ﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃ

ﮄ ﮅ﴾ [املائ�دة ،]3 :فاإلسلام نعم�ة م�ن اهلل تعاىل

عىل البرشية ،والنعمة إذا أخذناها بقوة ومتس�كنا هبا ربحنا
 ه�ذا اإلعلان اإلهل�ي الرصي�ح بأن حمم�د ًا ﷺ هو «خات�م النبيني»
ال نجد له مثي ً
ال يف الرس�االت الس�ابقة ،فلم يعلن نبي من األنبياء

أن�ه خات�م النبيين كام أعل�ن حممد ﷺ عن نفس�ه «ال نب�ي بعدي»
(متف�ق علي�ه) ،ومل تن�زل يف التوراة وال يف اإلنجيل أية إش�ارة هبذا

املعنى ،بل جاءت عبارات رصحية تعلن أن ثمة وحي ًا آخر س�يأيت،
وان هن�اك نبي� ًا منتظر ًا .وهذا دليل عىل صدق�ه ﷺ حيث ال منازع

له يف هذه الدعوى.



12

اإلميان والعمل الصاحل املستدام

س�عادة الدني�ا واآلخ�رة ،وإذا رفضناه�ا وأعرضن�ا عنها
خرسنا يف الدارين كذلك.
فإذا عرفنا ذلك ورضينا به ،أي آمنّا باهلل رب ًا وباإلسالم

دين� ًا وبمحم�د ﷺ رس�والً وخامت� ًا للنبيين ،وبالت�ايل أن
القرآن هو كالم اهلل رب العاملني ،فإن هذا يوجب أن نتّخذ
م�ن القرآن وس�نة النب�ي ﷺ منهج ًا وخط�ة للحياة ،وهي
س�تكون خطة صحيحة بال ش�ك ،ألهنا جاءتن�ا من اإلله
ال�ذي خل�ق الكون واإلنس�ان ،وهو أعلم بما يصلح هلذا
اإلنس�ان وحيقق س�عادته يف هذا الكون ﴿ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ﴾ [املل�ك ،]14 :وبذلك نكون قد مش�ينا
اخلط�وة األوىل يف االجتاه الصحي�ح :أن نكون مؤمنني بأن
لدينا اخلطة الصحيحة﴿ .ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ﴾ [البقرة.]138:
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ما هو منهج القرآن لنجاة اإلنسان وسعادته؟ وأين نـجـدها؟

يتجلى منه�ج الق�رآن لس�عادة اإلنس�ان يف ركنين

أساس�يني وأمري�ن فرعيين ،أما األساس�يان فهما اإليامن
والعم�ل الصال�ح ،وأم�ا الفرعي�ان فهما الت�وايص باحلق
والت�وايص بالصرب ،وقد جاء هذا املنه�ج بأركانه كاملة يف

س�ورة العرص ،وهي من أقرص سور القرآن ،حيث تتألف
من ثالث آيات ،ولكنها اش�تملت على خالصة واضحة

ملنهج القرآن لنجاة اإلنسان وسعادته:

﴿ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﴾.

وهي سورة مكية ،وترتيبها يف املصحف (.)103

يف اآلية األوىل يقس�م اهلل تعاىل بالعرص ،وهذا القسم

�م عليه (وهو
املقس ُ
ي�دل عىل أمهية أمرين اثنني :األول هو َ

قس ُم به (أي :العرص).
مضمون السورة) والثاين هو ا ُمل َ
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أم�ا األم�ر األول َّ
ح�ق وك َّله
ف�إن كالم اهلل تع�اىل ك َّله ٌّ

مه�م ،ولكن�ه عندما يقس�م على أمر فإنما يري�د أن ينبهنا
ّ

عىل أمهية خاصة هل�ذا األمر ،فام هي تلك األمهية اخلاصة

ملوضوع هذه الس�ورة من القرآن؟ وما هي أمهية (العرص)

الذي أقسم به اهلل عز وجل..؟

أم�ا أمهي�ة الس�ورة فق�د ورد م�ا ي�دل على ذلك عن

صحابة النبي ﷺ:

 أخ�رج الطبراين م�ن طريق مح�اد بن س�لمة ،عن

ثاب�ت ،ع�ن عب�د اهلل ب�ن حص�ن [أيب مدينة] ،ق�ال :كان
الرجلان من أصحاب رس�ول اهلل ﷺ إذا التقيا ،مل يفرتقا
ّ
حت�ى يقرأ أحدمها عىل اآلخر «س�ورة العرص» إىل آخرها،

ثم يس� ِّلم أحدمها على اآلخر .وه�ذه الرواية تدلل عىل
 املعج�م األوس�ط برق�م ( )5097وصحح�ه األلب�اين يف السلس�لة
الصحيحة برقم .2648



اإلميان والعمل الصاحل املستدام

15

إدراك الصحابة ألمهية هذه السورة ولذلك كانوا يذكّرون

بعضهم بعض ًا هبا عند هناية كل لقاء.

 وعن اإلمام الش�افعي رمحه اهلل أنه ق�ال« :لو تد ّبر

الناس هذه السورة لوسعتهم» ،أي كفتهم ،فهذه املقولة
املشهورة عن إمام جليل من أئمة علامء املسلمني ،تعرب عن
أمهية هذه الس�ورة وشموهلا كافة أسباب النجاة والسعادة
للبشر ،وليس معنى قوله رمحه اهلل أن هذه الس�ورة تكفي
عن القرآن كله من مجيع الوجوه ،وإنام هي تدل عىل أصول
اخلري وأسباب النجاة والسعادة.
 وق�ال اب�ن القي�م يف مفت�اح دار الس�عادة( :فهذه
الس�ورة عىل اختصارها ،هي من أمجع سور القرآن للخري
بحذافريه).
 انظر (مفتاح دار السعادة) ص( ،61بدائع التفسري) .325/5
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 وق�ال الرازي يف تفسيره الكبري (مفاتيح الغيب):
هذه الس�ورة فيه�ا وعيد ش�ديد ،وذلك ألن�ه تعاىل حكم
باخلس�ارة عىل مجي�ع الناس ،إال من كان آتي ًا هبذه األش�ياء
األربع�ة ،و ه�ي :اإليمان و العم�ل الصال�ح و التّ�وايص
باحل�ق و التّوايص بالصربّ ،
فدل ذلك عىل أن النجاة مع َّلقة
بمجموع هذه األمور.
داللة القسم بالعصر:

كلمة (العرص) ُيمكن أن يراد هبا وقت صالة العرص،
أو الزمن ال�ذي تقع فيه أفعال اإلنس�ان ،قال ابن كثري:
(العصر :الزم�ان ال�ذي يق�ع في�ه ح�ركات بن�ي آدم من
خير ورش) .وذل�ك يدل على أمهي�ة الوقت ألن�ه املجال
 يف (تفسريه)  ،500/8وانظر (الكشاف) .232/4
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الزمن�ي املت�اح لإلنس�ان أن يغتنم�ه يف فع�ل الصاحل�ات،
كام قال الشاعر:

ِ
ـات ِ
املـرء قـائل ٌة له
قلب
د ّق ُ

			

ّ
دقــائق وثـواين
إن احليـا َة
ٌ



ع�ن اب�ن عب�اس ريض اهلل عنهما قال:ق�ال النب�ي
ﷺ« :نعمت�ان مغب�ون فيهما كثير م�ن الن�اس :الصح�ة
والفراغ».
يف�وت عىل نفس�ه فرص� ًا ثمينة يف
فكثير م�ن الناس ِّ

حيات�ه لعم�ل الصاحلات ،وهو بذلك خيسر هذه الفرص
وخيرس بالتايل ثواب األعامل يف اآلخرة كام خيرس بركتها يف
حياته الدنيا.
 من شعر أمحد شوقي.

 صحيح البخاري ،كتاب الرقاق.
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املنهج القرآني لسعادة ونـجـاة اإلنسانية:

أوج�زت ه�ذه الس�ورة يف أبل�غ عب�ارة م�ا يمكن أن
نس�ميه( :منه�ج الق�رآن لنج�اة اإلنس�ان م�ن اخلسران،
وحتقيق السعادة يف الدنيا واآلخرة) ،وخالصة هذا املنهج
يف أربعة أركان:
الركنان األوالن :اإلميان والعمل الصاحل:

ال ينفص�ل العمل الصالح عن اإليمان ألنه فرع منه،
والق�رآن يقرهنام من ب�اب عطف اخلاص على العام ،وقد
وردت ه�ذه العبارة (الذين آمن�وا وعملوا الصاحلات) يف
بضعة وأربعني موضع ًا من القرآن ،منها:
 ﴿ -ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﴾ [البقرة.]25:
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﴿ -ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﴾ [البقرة.]82:
﴿ -ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﴾ [آل عمران.]57:
 ﴿ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ﴾ [النساء.]57 :
 ﴿ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﴾ [النساء.]122 :
﴿ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦﯧ ﯨ﴾ [الكهف.]107 :
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 ﴿ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘ ﭙ﴾ [مريم.]96:
 ﴿ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ [حممد.]12:
كما نجد يف الق�رآن عب�ارات أخرى تشير إىل املعنى
نفس�ه (اإليامن والعمل الصالح) ،منه�ا قوله تعاىل﴿ :ﰄ
ﰅﰆﰇ ﰈﰉﰊﰋ ﰌﰍﰎ ﰏ
ﰐ﴾ [األحقاف.]13:
وتوج�د عب�ارات جتمع اإليمان والعم�ل الصالح يف
كلمة واحدة هي (الرب) أو (التقوى) فالتقوى جتمع اإليامن
والعمل الصالح ﴿ ،ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﴾ [البقرة،]189:
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وهذه اآلية تفصل لنا معنى الرب ﴿:ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝﭞﭟ ﭠ
ﭡﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ
ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ
ﭰﭱ ﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ
ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾ [البقرة.]177:
فالرب يش�مل اإليمان والعم�ل الصالح ،وه�ذه اآلية
فصل�ت لن�ا أركان اإليمان وأعطتن�ا نماذج م�ن العم�ل
الصال�ح ،والقرآن يؤكد هذا املعنى يف مواضع كثرية ،منها

الصفحة األوىل من سورة البقرة ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ ﭩ ﭪﭫﭬﭭ
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ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﴾ [البقرة ،]5-1:نرى هنا نامذج من صفات
املتقني املفلحين ،إهنم يؤمنون ويعملون ،يؤمنون بالغيب
وبالكت�ب السماوية وبالي�وم اآلخ�ر ،ويعمل�ون األعامل
الصاحلة كالصالة والزكاة.
نـقـــاط مـهـمــة:

 تقدي�م األه�م أوالً :نالحظ تقدي�م اإليامن ألمهيتهوألنه األصل ال�ذي يبنى عليه العمل الصالح ،فال ُيمكن

لإلنس�ان أن يعرف العم�ل الصال�ح إال باإليامن ﴿ ،ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﴾ [التغابن.]11 :
 رضورة اجتماع اإليامن والعم�ل :قد يزعم البعضهن�ا أن اإلنس�ان يمكن أن ُي�درك بالعقل والفط�رة ما هو

خير وم�ا هو رش ،ويمكن�ه أن َيعرف العم�ل الصالح من
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العم�ل الس�يئ ،فما احلاج�ة إىل اإليمان؟ واجل�واب عىل
هذا من وجهني:

األول :إن ه�ذا ال يص�ح بش�كل عام ،فلي�س أغلب

الن�اس على درجة كافي�ة من التعق�ل والنض�ج الفكري،
واإلنس�ان بطبيعته يتأثر غالب ًا باألهواء والشهوات ،فيربر

لنفس�ه مس�الك الس�وء واخلط�أ ،نع�م إن اإلنس�ان يدرك
بالعق�ل والفط�رة أمور ًا كثرية من احل�ق واخلري والصواب

ثم� َة أمور ل�ن يدركها إال من
واألعمال الصاحل�ة ،ولك ْن ّ

ويصحح
خلال اإليمان بالوحي ،ال�ذي يكمل إنس�انيته
ِّ
رؤيت�ه ،فلوال الدي�ن والوحي واإليامن ما عرف اإلنس�ان

أم�ور ًا كثرية تتعلق بحياته م�ن املهد إىل اللحد ،ولو أخذنا

مس�ألتي اخلمر ولباس املرأة ،وهي م�ن أكثر القضايا التي

يعرتض�ون عليه�ا يف عرصنا ه�ذا ،فقد رأينا م�اذا أصاب
البرشية عندما فصلت هذين األمرين عن الدين ،فعجزت
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البرشي�ة عن منع اخلمر رغ�م مضارها األكي�دة املعروفة،
وابتعدت عن احلش�مة واحلياء ،بل صارت تُنكر عىل أهل
الدي�ن حش�متهم وتضي�ق عليه�م وتتهمه�م بالتعصب،
وتطل�ق باملقاب�ل ألصح�اب اهل�وى حريته�م ،حتى صار

اهل�دف من اللباس إظه�ار املفاتن وإث�ارة الغرائز ،بعد أن

كان يف األصل السرت والصون ،وصارت املرأة فتنة متنقلة

يف كل مكان ،فتعبت وأتعبت ،ومالت وأمالت.

الثاين :اإليامن حيفز ويقوي اهلمة عىل العمل الصالح:
ال يكفي أن يعرف اإلنس�ان اخلري من الرش حتى يتبع

اخلري و ُيعرض عن الرش ،وال جيادل يف هذا عاقل ،فمعرفة

اخلري والصواب ليس�ت كافية جلعل اإلنس�ان يستقيم عىل

طري�ق العمل الصالح ،ذلك ألن اإلنس�ان خيضع لعوامل
عدي�دة منه�ا تقليد اآلخرين ،وجماملته�م ،وأهم من ذلك

جماملة نفسه واتباع اهلوى ،وغري ذلك من أسباب انحراف
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اإلنس�ان وخروجه عن طريق اخلري م�ع معرفته به ،فليس
للعل�م من دون التقى رشف ،وإنام الرشف ملن عرف احلق
وعمل به ،وخالف هوى النفس ،وأعرض عن اجلاهلني،
﴿ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾ [األعراف:

 ،]199فاس�تقامة اإلنس�ان عىل طريق احلق حتت�اج منه إىل
جماهدة نفسه أوالً ،وعدم االنصياع لإلغراءات التي ترافق

دعوة الباطل والرش غالب ًا ،وهنا تظهر قيمة اإليامن وأمهيته
يف مس�اعدة اإلنسان عىل جتاوز العقبات ،ولذلك كان من
معاين اجلهاد يف اإلسالم (جهاد النفس واهلوى).
 اإليمان أوالً :األس�اس األول لنجاح أي خطة هوإيامن البرش هبا ،وهذا اإليامن هو الذي جيعل الناس حيرتمون
اخلط�ة ويلتزمون هبا ،فال يكفي أن تكون اخلطة صحيحة،

وإنام جيب أن يكون إيامن الناس هبا صادق ًا وعميق ًا.
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إنه اإليامن ال�ذي يدفع الناس إىل اإلخالص والتفاين

يف س�بيل م�ا يؤمن�ون ب�ه ،واإليامن ه�و ما وق�ر يف القلب

وصدق�ه العم�ل ،فال يك�ون اإليمان صادق ًا م�ا مل ُيثمر يف

حياة الناس سلوك ًا وأفعاالً ،فاإليامن النظري املجرد الذي

ال يتجىل يف السلوك العميل هو إيامن ضعيف وعقيم ،وقد

يكون ادعاء باطالً. ...

ويش�تمل اإليمان على كل ما ج�اء به النب�ي ﷺ من

اإليمان ب�اهلل الواحد األح�د الصمد ال�ذي ال رشيك له،

واإليامن بيوم احلس�اب واجلن�ة والنار ،واإليمان باألنبياء
نب�ي بعد حممد ﷺ ،واإليامن بكل
مجيع� ًا وبكتبهم ،وأنه ال ّ
ما ورد يف القرآن والسنة الصحيحة الثابتة.

 ثمرة اإليامن تظهر يف (العمل الصالح):العمل الصالح يف اإلسلام هو طاعة اهلل عز وجل يف

كل م�ا أمر ب�ه ،واالبتعاد عن كل ما هن�ى عنه ،ويدخل يف
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هذا املفهوم العبادات (كالصالة والزكاة والصيام واحلج)
واملعامالت ،واإليامن «بضع وس�بعون ش�عبة» كام قال
النب�ي ﷺ «فأفضله�ا ق�ول ال إل�ه إال اهلل ،وأدناه�ا إماطة
األذى ع�ن الطري�ق ،واحلي�اء ش�عبة من اإليمان» ،وهذه
النماذج الثالثة التي ذكره�ا النبي ﷺ جاءت ببالغة نبوية
عجيب�ة لتحدد جم�االت العم�ل الصالح :فاملج�ال األول
يتص�ل بعب�ادة اهلل عز وج�ل وتوحيده وإخلاص العمل
ل�ه ،وذك�ر كلم�ة التوحيد ألهنا أس�اس العقي�دة واإليامن
الصحي�ح ،واملج�ال الث�اين يتص�ل بنف�ع الن�اس وخدمة
املجتم�ع ،فذكر إماطة األذى عن الطريق وهي من األمور

التي يستصغرها الناس ،حتى ال هيمل الناس شيئ ًا فيه نفع

حتقر َّن من املعروف
لآلخرين ،كام جاء يف حديث آخر «ال َ
 ويف رواية« :بضع وستون» .أخرجه مسلم.
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ش�يئ ًا ،ولو أن تلقى أخاك بوجه َط ْلق» .واملجال الثالث
يتصل بتزكية نفس اإلنسان وحتليتها بالفضائل األخالقية،
وذكر احلياء مثاالً عىل ذلك.
 -عم�ل الصاحل�ات حيق�ق مصلحة اإلنس�ان نفس�ه،

وتركه من اخلرسان يف الدنيا واآلخرة:

كثري من الناس ينس�ى أو ربام جيهل أن العمل بأحكام
الرشيع�ة وآداهب�ا يع�ود على اإلنس�ان بالفوائ�د واملناف�ع
يف حيات�ه الدنيوي�ة قب�ل الث�واب ال�ذي س�يناله يف حيات�ه
األخروي�ة ،وهذا ما ق�رره القرآن يف مواض�ع كثرية منها:

﴿ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ﰁﰂ

ﭑﭒ

ﭓﭔ ﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚ ﭛﭜ
ﭝ ﭞ ﴾ [نوح ،]12-10:ومنها﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
 رواه اإلمام مسلم.
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ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾ [النح�ل ،]97 :ومنه�ا
﴿ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ

ﰒ ﰓ﴾ [الرع�د ،]28 :ومنه�ا﴿ :ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ

ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ﴾ [الزمر.]10 :
ولي�س معن�ى ذل�ك أن أه�ل التق�وى واالس�تقامة

واألعمال الصاحل�ة ال تصيبهم املحن والبالي�ا يف حياهتم

كاآلخري�ن ،وإنام ُيمدهم إيامهن�م بالطاقة التي تعينهم عىل
املصائب ،فيكونون أكثر رضا وأسعد عيشة وأهنأ باالً من

غريه�م ،فاملؤمن إذا أصابه خري ش�كر اهلل عز وجل ،وإذا
أصابه بأس صرب ،فكان خري ًا له يف احلالني.

وق�د ثب�ت بالعقل والعلم أن كل ما أم�ر به الدين من

عب�ادات وأح�كام فهو ملصلحة اإلنس�ان ،فالصلاة مث ً
ال
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هلا فوائ�د عىل صحة اإلنس�ان النفس�ية والبدنية ،وكذلك
الصي�ام ،وال�زكاة هل�ا فوائد عىل مس�توى املجتم�ع ،فهي
وسيلة فعالة حلل مش�كلة الفقر ،وكذلك احلال يف األمور
الت�ي هنى عنها الرشع ،فقد ذكر القرآن مضارها إىل جانب
عقوبتها األخروية ،فاخلم�ر وامليرس مث ً
ال تلهي الناس عن
ذكر اهلل وتوقع بينه�م العداوات ،قال تعاىل﴿ :ﭡ ﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾ [املائدة،]91 :
وقد عرف�ت البرشية مضار هاتني اآلفتني (اخلمر وامليرس)
ولك�ن الترشيعات البرشية تتس�اهل مع األش�ياء الضارة
ألهن�ا تس�تهوي أصناف� ًا م�ن البشر وحتقق هلم املكاس�ب
املادية عىل حساب املجتمع.
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 -بع�ض األحكـ�ام الرشعـي�ة ق�د ختف�ى حكمته�ا

عىل النـاس:

ال ب�د هن�ا أن نوضح مس�ألة مهمة ،وه�ي أن حكمة

الترشي�ع اإلهل�ي ق�د ختف�ى على بع�ض الن�اس يف بعض
املواض�ع ،وق�د تظهر تل�ك احلكمة للبع�ض اآلخر ،وقد

تظه�ر احلكم�ة لبع�ض الن�اس ولكن�ه يأب�ى اإلق�رار هب�ا
ويس�تكرب ،ومن أعظم األمثلة على ذلك يف عرصنا حتريم

الرب�ا وفرض احلج�اب عىل املرأة ،فنرى كثير ًا من الناس

جيادل يف هذه األحكام ويتهم اإلسالم بالتخلف والرجعية

وغير ذل�ك ،م�ع أن احلكم�ة فيها ظاه�رة ،واعترف هبا
العقلاء والعارفون ،فالربا هو الس�بب الرئييس لألزمات

املالية التي تشهدها املجتمعات البرشية ،وحجاب املرأة
أقر كثري
 يف األزم�ة املالية العاملية التي ش�هدها العامل س�نة  2008مّ ،
من اخلرباء بفضل االقتصاد اإلسالمي الذي يمنع الربا.
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ظه�رت حكمته للقايص والداين يف عصر اإلعالم املرئي
واإلنرتنت ،حيث انترشت ماليني الصور اخلليعة للنس�اء
يف ظاه�رة ال يقبله�ا عقل وال يدافع عنه�ا إال مكابر ،فهل
من الالئق بكرامة النس�اء أن تُستعمل صورهن الفاضحة
للرتوي�ج للس�لع التجاري�ة؟ وق�د س�معنا ع�ن كثير من
الش�خصيات كيف وقعت يف ممارس�ات مش�ينة ،وسببت
حرج� ًا كبير ًا ،وكل ذلك س�ببه خ�روج امل�رأة عن حدود
احلش�مة يف اللباس ،ومتادهيا يف أس�اليب الفتن�ة واإلغراء
التي منعتها الرشيعة اإلسالمية.
فاخلالصة مما س�بق أن اإلنس�ان ه�و الرابح يف الدنيا
واآلخرة إذا متس�ك بالعمل الصالح والتزم بأحكام الدين
احلنيف ،وهو اخلارس يف الدنيا واآلخرة إذا ابتعد عن العمل
الصالح ،والرشيعة إنام جاءت لتحقيق مصالح اإلنس�ان،
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وحيثما وجدت املصلحة َف َث َّم رشع اهلل ،كما يقول الفقهاء

حترم ش�يئ ًا إال لغلبة رضره عىل
واألصوليون ،فالرشيعة مل ِّ

نفع�ه ،ومل توجب ش�يئ ًا عىل اإلنس�ان إال كان�ت فيه منافع
هلذا اإلنسان يف حياته إضافة إىل ثوابه يف اآلخرة.
 -ذك�ر الثمرات العاجلة لألحكام الرشعية واحلديث

عنها ال ينايف اإلخالص:

ق�د يرى البع�ض أن ذكر منافع األح�كام الرشعية يف
حياة اإلنسان يتعارض مع اإلخالص ،ويقولون إنه علينا
أداء الواجب�ات بغض النظر عن منافعه�ا يف حياتنا الدنيا،
وه�ذا قول فيه خط�أ وصواب ،نعم جي�ب أداء الواجبات
وت�رك املنهي�ات س�واء علمن�ا احلكم�ة منه�ا أم مل نعل�م،
ولك�ن إذا علمن�ا تل�ك احلكم�ة أو بعض ًا منه�ا من خالل
القرآن نفسه أو السنة النبوية؛ فكيف نغض النظر عن ذكر
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الفوائد وقد ذكرها القرآن وحتدث عنها النبي ﷺ؟ وكيف
نتجاهل حكمة الترشيع بدعوى احلرص عىل اإلخالص؟
وكيف ندافع عن ديننا ونرشح أحكامه لآلخرين دونام ذكر
ملحاسن هذا الدين وحرصه عىل خري البرشية؟

أمل نق�رأ يف الق�رآن ﴿ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ﰁﰂ

ﭑ ﭒﭓﭔ ﭕﭖﭗﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﴾ [نوح.]12-10 :
نع�م إن املبالغ�ة يف احلدي�ث ع�ن الفوائ�د العاجل�ة

وخصوص� ًا م�ا مل ُيذك�ر يف الق�رآن والس�نة ،قد ي�ؤدي بنا

إىل ن�وع م�ن التكل�ف أو التفلس�ف ،أو ربما أخرجنا من

مفهوم العبودية احلقة هلل س�بحانه ،فينبغي التزام الوسطية
واالعتدال يف هذا املقام ،كام يف غريه من القضايا ،وال نبتعد
ع�ن منهج الق�رآن الذي يعطي كل ذي ح�ق حقه ،فالبرش
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ليس�وا عىل مس�توى واحد م�ن التفكري ،فمنه�م من ينقاد
باإلقناع وذكر الفوائد واملضار ،ومنهم من حيتاج للرتغيب
والرتهيب والث�واب والعقاب ،والقرآن جاء باألس�لوب
األمث�ل األكمل ،وأم�ر الدعاة بانتهاج�ه فقال﴿ :ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﴾ [النح�ل ،]125 :وه�ذا املنه�ج ال�ذي
يش�مل اإلقن�اع والتأثير ،وخياط�ب العق�ل والنفس ،هو
املنهج النبوي القرآين الذي ينبغي أن نتعلمه ونعمل به.
وه�ذا النب�ي ﷺ يق�ول ع�ن الصلاة « :يا بلال أقم
الصالة أرحنا هبا » يف إشارة إىل إحدى فوائد الصالة يف
الصحة النفسية ،فال ُينكر عىل الداعية أن يحُ َ دِّ َ
الناس عن
ث َ
 رواه أبو داود يف كتاب األدب.
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فوائد الصالة والصيام عىل صحتهم البدنية والنفسية ،مع
تذكريهم بأهنا عبادات ينبغي أداؤها بإخالص كامل هلل عز
وجل ،وهذا منهج النبي ﷺ فقد كان يذكر فوائد الطاعات
وثمراهت�ا األخروية والدنيوية ،كام يف قوله عن قيام الليل:
«عليك�م بقيام الليل فإنه دأب الصاحلني قبلكم ،وقربة إىل
ربكم ،ومنهاة عن اإلثم ،ومكفر للسيئات ،ومطردة للداء
عن اجلسد».
والق�رآن خيربن�ا كيف قال ن�وح عليه السلام واعظ ًا
قوم�ه﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﴾ [ن�وح ،]12-10 :واهلل تع�اىل يقول لنا يف
 رواه أمح�د والرتمذي واحلاك�م وصححه األلباين يف صحيح اجلامع
(.)4079
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الق�رآن الكريم احلكيم﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾ [طه.]124:
وع�ن ابن عباس ريض اهلل عنهام يف تفسير قوله تعاىل
يف س�ورة النح�ل ﴿ :ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﴾ [النح�ل ،]97 :يعن�ي
يف الدنيا.
وق�د ج�اء يف بع�ض األحادي�ث النبوي�ة ذك�ر املنافع
العاجلة لبعض األعامل الصاحلة ،فصلة الرحم مث ً
ال سبب
لبس�ط ال�رزق قال النب�ي ﷺ« :من أحب أن يبس�ط له يف
رزقه وينس�أ ل�ه يف أثره فليصل رمح�ه» ،و قال ﷺ« :إن
أعجل الطاعة ثواب ًا صلة الرحم ،وإن أهل البيت ليكونون
 تفسري الطربي.

 أخرجه البخاري ومسلم.
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فجرة فتنمو أمواهلم ويكث�ر عددهم إذا تواصلوا ،وما من

أهل بيت يتواصلون فيحتاجون».

 -إذا أراد اإلنس�ان بعمل�ه حس�نى الدني�ا وحس�نى

اآلخرة:

إذا أراد اإلنس�ان بعمل�ه احلس�نيني حس�نى الدني�ا،

وحس�نى اآلخرة ،فال يشء عليه يف ذل�ك؛ ألن اهلل يقول:

﴿ ﮚ   ﮛ    ﮜ   ﮝ   ﮞ     ﮟ  ﮠ    ﮡ    ﮢ    ﮣ   ﮤ    ﮥ﴾

[الطلاق اآليت�ان ]3-2:وه�ذا ترغي�ب يف التق�وى بأم�ر

دني�وي( ،...وهب�ذه املناس�بة أود أن أنب�ه على أن بع�ض
الن�اس عندم�ا يتكلمون عىل فوائد العب�ادات حيولوهنا إىل
فوائ�د دنيوي�ة؛ فمثل ً
ا يقول�ون يف الصالة رياض�ة وإفادة

لألعص�اب ،ويف الصيام فائدة إلزال�ة الفضالت وترتيب
الوجب�ات ،واملف�روض أال جتع�ل الفوائ�د الدنيوي�ة ه�ي
 أخرجه ابن حبان يف صحيحه ،وهو حديث حسن.
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األصل؛ ألن ذلك ي�ؤدي إىل إضعاف اإلخالص والغفلة
ع�ن إرادة اآلخرة ،ولذل�ك بني اهلل تع�اىل يف كتابه حكمة

الص�وم مثل ً
ا أن�ه س�بب للتق�وى ،فالفوائ�د الديني�ة هي
األصل ،والدنيوية ثانوية ،وعندما نتكلم عند عامة الناس
فإنن�ا نخاطبهم بالنواحي الديني�ة ،وعندما نتكلم عند من

ال يقتن�ع إال بشيء مادي فإنن�ا نخاطبه بالنواح�ي الدينية
والدنيوية ،ولكل مقام مقال).

 -من فقد اإليامن والعمل الصالح فقد خرس يف الدنيا

واآلخرة:

أم�ا ال�ذي فقد اإليامن فخس�ارته يف الدني�ا واآلخرة،

أم�ا يف الدني�ا فإن�ه يعيش حي�اة ضن�كا﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ

 جمموع فتاوى ورس�ائل الش�يخ حممد بن صال�ح العثيمني رمحه اهلل،
الس�ؤال الثال�ث م�ن فتاوى ح�ول العل�م ،نقل ً
ا ع�ن موقعه عىل

االنرتنت.
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ﯶﯷﯸ ﯹﯺﯻﯼﯽ

ﯾ﴾ [طه ،]124:فال س�عادة بدون إيامن ،وال اطمئنان،
فالكافر خياف من املوت ألنه يعتقد أنه الفناء وال حياة بعده،
وال يعرف رب ًا يلجأ إليه يف األزمات ،وخس�ارته يف الدنيا
أيض ًا أنه يبتعد عن منهج اهلل وأحكامه ،وهذا سيحرمه من
فوائد الطاعات وسيصيبه كذلك بمضار السيئات.
إهلي ماذا وجد من فقدك ،وماذا فقد من وجدك؟
وأم�ا خس�ارته يف اآلخ�رة فه�ي اخلس�ارة الكبرى،
والشقاء األبدي.
قال ابن عاشور يف تفسري التحرير والتنوير( :وهذا
اخلرس متفاوت ،فأعظم�ه وخالده اخلرس املنجر عن انتفاء
اإليمان بوحداني�ة اهلل وص�دق الرس�ول ﷺ ودون ذلك
  ،531/30طبعة دار سحنون ،تونس 1997م.
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تكون مراتب اخلرس متفاوتة بحس�ب كثرة األعامل السيئة
ظاهره�ا وباطنها ،وما حدده اإلسلام لذل�ك من مراتب

األعمال وغف�ران بع�ض ال َّل َمم إذا ت�رك صاحب�ه الكبائر

والفواح�ش ،وهو ما ُفِّس�رِّ به قوله تع�اىل﴿ :ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ﴾ [هود.]114:

 اخلرس ليس حتمي ًا عىل اإلنسان:م�ن معاين هذه الس�ورة وفوائدها أن اإلنس�ان هو
الذي جيلب اخلرس عىل نفسه بالكفر واملعصية ،وال حتمية
للخسر عىل اإلنس�ان (مما ُيعبر عنه يف املس�يحية باخلطيئة

األصلي�ة ،وهي يف اعتقاد املس�يحيني خطيئ�ة عامة لزمت

 انظر (تفسير سور املفصل من القرآن الكريم) للسيد عبد اهلل كنون
احلس�ني ،دار الثقافة ،املغرب ،الطبعة األوىل  1981م ،ص .401

(والس�يد عبد اهلل كن�ون هو أمني رابطة علامء املغرب س�ابق ًا ،تويف

سنة  1989م).
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مجيع أفراد البرشية منذ أكل آدم عليه السلام من الش�جرة
الت�ي هن�اه اهلل عنه�ا .ف�إن اهلل عز وج�ل قد غف�ر آلدم كام

ق�ال ﴿ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﴾ [طه .]122-121:ويف رشع اإلسلام ﴿ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﴾ [األنعام.)]164:

وه�ذه قاعدة يف كل الرس�االت السماوية كام قال اهلل
تع�اىل يف س�ورة النج�م ﴿ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ ﯿﰀ ﰁﰂﰃ
ﰄﰅ ﰆﰇﰈﰉﰊﰋ ﰌﰍﰎﰏ

ﰐ ﰑ﴾ [النجم.]41-36 :
 اخلسارة عىل درجات:أم�ا الذي عن�ده إيامن ضعي�ف وعمل صال�ح قليل،
وه�ذا ح�ال كثير م�ن الن�اس ،فاإليمان ي�زداد بالطاع�ة
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وينق�ص باملعصية ،فخس�ارة هذا الصنف أق�ل من الذي
س�بقه ،فه�و يس�عد يف حيات�ه الدني�ا بما عن�ده م�ن إيامن

وأعمال صاحل�ة ،وكذلك يف اآلخ�رة يكون حال�ه أفضل
مم�ن فقد اإليمان ،ففاقد اإليامن ال أمل ل�ه يف النجاة ،وهو

يف خسران ت�ام ،وأم�ا ضعيف اإليمان فأمره متروك إىل
رمح�ة اهلل تع�اىل ،واألمل بنجاته كبري ب�إذن اهلل ،كام أخربنا
النب�ي ﷺ يف احلدي�ث الذي رواه اإلمام مس�لم عن أيب

س�عيد اخلدري ريض اهلل عن�ه أن النبي ﷺ قال...« :حتى
إذا خل�ص املؤمنون من النار فوال�ذي نفيس بيده ما منكم

من أحد بأشد مناشدة هلل يف استقصاء احلق من املؤمنني هلل

ي�وم القيامة إلخواهن�م الذين يف النار ،يقول�ون ربنا كانوا
وحيجون ،فيقال هلم :أخرجوا من
يصومون معنا و ُيص ّلون
ّ

صورهم عىل النار ،ف ُي ِ
خرجون خلق ًا كثري ًا
عرفتم ،فت َُح َّ�ر ُم
ُ
 صحيح مسلم (رقم.)183
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قد أخذت النار إىل نصف س�اقيه وإىل ركبتيه ،ثم يقولون:

ربن�ا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا ب�ه ،فيقول :ارجعوا فمن
وجدتم يف قلبه مثقال دينار من خري فأخرجوه ،ف ُي ِ
خرجون

خلق ًا كثري ًا ،ثم يقولون :ربنا مل نذر فيها أحد ًا ممن أمرتنا ،ثم

يقول :ارجعوا فمن وجدتم يف قلبه مثقال نصف دينار من
خري فأخرجوه ،فيخرجون خلق ًا كثري ًا ،ثم يقولون :ربنا مل
نذر فيها ممن أمرتنا أحد ًا ،ثم يقول :ارجعوا فمن وجدتم يف
قلبه مثقال ذرة من خري فأخرجوه ،فيخرجون خلق ًا كثري ًا،

ثم يقولون :ربنا مل نذر فيها خري ًا ،وكان أبو سعيد اخلدري

يقول :إن مل تصدقوين هبذا احلديث فاقرءوا إن شئتم﴿ :ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾ [النس�اء ،]40:فيقول اهلل عز َّ
َّ وجل:

ش�فعت املالئكة ،وشفع النبيون ،وشفع املؤمنون ،ومل يبق

إال أرح�م الرامحين ،فيقبض قبضة من الن�ار فيخرج منها



اإلميان والعمل الصاحل املستدام

45

قوم�ا مل يعملوا خري ًا قط ،قد عادوا مح ًام ،فيلقيهم يف هنر يف
أف�واه اجلنة ،يقال له هنر احلي�اة ،فيخرجون كام خترج احلبة
يف محيل الس�يل ،أال تروهنا تكون إىل احلجر أو إىل الشجر،
ما يكون إىل الش�مس أصيفر وأخيرض ،وما يكون منها إىل
الظل يكون أبيض ،فقالوا :يا رسول اهلل كأنك كنت ترعى
بالبادي�ة ،ق�ال :فيخرج�ون كاللؤل�ؤ يف رقاهب�م اخلواتم،
يعرفه�م أه�ل اجلنة ،ه�ؤالء عتقاء اهلل الذي�ن أدخلهم اهلل
اجلن�ة بغري عمل عمل�وه وال خري قدموه» ،وقد بني العلامء
أن الذي�ن خيرجه�م اهلل من الن�ار جاؤوا بأص�ل التوحيد،
قالوا( :ال إله إال اهلل) ولكنهم مل يعملوا خري ًا قط.
 النجاة أيض ًا عىل درجات:قال تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ﴾ [األنع�ام ،]132 :ق�ال الطبري
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يف تفسيره( :يق�ول تعاىل ذك�ره :ولكل ه�ؤالء الفريقني:
فري�ق اإليمان ب�اهلل والي�وم اآلخ�ر ،والبر بالوالدي�ن،
وفريق الكف�ر ب�اهلل والي�وم اآلخ�ر ،وعق�وق الوالدي�ن؛
اللذ ْي ِ
َ
�ن وصف صفته�م ربن�ا ع�ز وج�ل يف ه�ذه اآليات

من�ازل ومراتب عند اهلل يوم القيام�ة ،مما عملوا ،يعني من
عمله�م الذي عملوه يف الدنيا من صالح وحس�ن وس�يئ
جيازهيم اهلل به).
فالذين آمن�وا وعملوا الصاحلات هم الفائزون ،وهم
يتفاضل�ون يف إيامهنم وعملهم الصال�ح يف الدنيا وكذلك
يتفاضل�ون يف ث�واب إيامهن�م وأعامهل�م ،والذي�ن كف�روا
وأعرض�وا عن منهج اهلل هم اخلارسون ،وخس�ارهتم عىل
درج�ات تتناس�ب م�ع درج�ة كفره�م وبعده�م عن اهلل
وهجرهم ملنهجه وأحكامه.
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الركن الثالث :التواصي باحلق:

ن�أيت اآلن إىل الركن الثالث م�ن أركان املنهج القرآين
لنجاة اإلنس�ان وسعادته ،وهو التوايص باحلق ،واملقصود
هن�ا أن أه�ل اإليمان والعمل الصال�ح الذين ه�م الفرقة
الناجي�ة والفائ�زون بس�عادة الداري�ن؛ جي�ب عليه�م أن
يتواصوا باتباع منه�ج احلق ،فهم دعاة إىل اإليامن والعمل
الصال�ح ،ألن ه�ذا املنه�ج إنما جعل�ه اهلل لصلاح احلياة
اإلنس�انية على مس�توى األف�راد واجلامعات؛ فلا يكمل
الف�وز وال تتحقق الس�عادة للمؤمنني إال ب�أن يعم اإليامن
من حوهلم وتزدهر ثقافة العمل الصالح يف جمتمعهم.
إن اإلخالل هبذا الركن من أركان املنهج القرآين جيعل
من أه�ل اإليمان والعمل الصال�ح زهرات وس�ط الربية
املآلنة باألعش�اب الضارة ،وهذا الوض�ع جيعلهم يعانون
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أش�د املعاناة ،ألن اإلنس�ان اجتامعي بطبعه ،وال يمكنه أن
يعيش معزوالً عن اآلخرين ،وكام قيل :إن الزهرة ال تصنع
ربيع� ًا ،واملؤمن بحاجة إىل بيئة صاحلة يعيش فيها ويامرس
حياته ويريب أوالده عىل الفضائل واألخالق واإليامن ،فال
هينأ له عيش وهو يرى الناس من حوله يعيش�ون يف ضياع
وفساد مبتعدين عن منهج خالقهم ومعرضني عن اإليامن
والعم�ل الصال�ح ،فكان ال ب�د من الس�عي احلثيث لنرش
مب�ادئ احلق واخلري يف املجتمع ،حتى ال يبقى أهل اإليامن
يف غرب�ة ،وم�ن هنا جاء تأكيد القرآن على واجب الدعوة
ونشر الفضيلة بني الناس ،قال تع�اىل﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ﴾ [يوس�ف ،]108 :وم�ن مزاي�ا هذه األمة
وعنارص اخلريية فيها حرصها عىل األمر باملعروف والنهي
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ع�ن املنك�ر ،ق�ال تع�اىل﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣﭤ ﭥﭦﭧ ﭨ
ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ﴾ [آل عمران.]110 :
وج�اء حتذير الق�رآن من إمه�ال هذه الوظيف�ة املهمة
والتقاع�س عنه�ا م�ن خلال التذكير ب�أن هذا الس�لوك
جلب عىل األمم األخرى سخط اهلل عز وجل ،قال تعاىل:
﴿ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ﴾ [املائ�دة ،]79-78 :ولذل�ك فقد جاء
ذك�ر التوايص باحلق رشط ًا ثالث ًا وركنا مه ًام يف خطة القرآن
لنجاة اإلنس�ان من اخلرسان ،فال بد أن تعم املجتمع ثقافة
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الت�وايص باحلق بدالً من ثقافة املجاملة يف الباطل والنفاق
االجتامع�ي ،حتى ال يبقى اإليامن والعمل الصالح ظاهرة
ش�اذة ن�ادرة ،وخط�ة الق�رآن هت�دف إىل إس�عاد املجتمع
اإلنساين بأكمله ،وليس جمرد أفراد متفرقني منه ،قال تعاىل:
﴿ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ [يوسف.]108 :
 القيام بالدعوة فرض أم سنة؟ي�دل هذا اللفظ (وتواص�وا) بصيغة التفاعل؛ عىل أن
مهم�ة الدعوة تقع عىل عاتق مجي�ع املؤمنني وال خيتص هبا
بعضه�م دون اآلخرين ،فهذه الصيغة تدل عىل أن اجلميع

ي�ويص بعضه�م بعض ًا ،وقد كان عمر ب�ن اخلطاب خليفة
املسلمني يريد أن حيدد مهور النساء فاعرتضت عليه امرأة،
وهذا ال يعني أن يقوم بمهمة الدعوة من ال يحُ س�ن آداهبا،
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وإنما جيب أن يتعل�م آداب الدعوة أوالً حتى يدعو إىل اهلل
(على بصيرة) وال يكون منف�ر ًا للناس ،والقي�ام بالدعوة
ه�و نوع م�ن النصيحة ،والدي�ن النصيحة ،كام ق�ال النبي
ﷺ ،فقيل :ملن يا رس�ول اهلل؟ قال « :هلل ولكتابه ولرسوله
وألئمة املس�لمني وعامتهم » ،وهذا الواجب له حاالت
فرض عني ،كام يف حالة األب مع أفراد أرسته،
يكون فيها َ

فيكون مس�ؤوالً ع�ن تربيتهم بش�كل مب�ارش ،ويف بعض
فرض كفاية إذا قام به البعض س�قط عن
احل�االت يك�ون َ
اآلخرين وصار يف حقهم سنة.
 اإليامن ثم العمل ثم الدعوة:نالح�ظ يف ه�ذه الس�ورة ترتي�ب اإليمان ث�م العمل
ث�م الدعوة ،فال ُيقب�ل العمل الصالح م�ن دون إيامن ،كام
 أخرجه مسلم.
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ال ينف�ع أن تدع�و اآلخرين وأنت غري ملت�زم بام تدعوهم

إلي�ه﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﴾ [البق�رة﴿ ،]44 :ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤ ﮥﮦﮧﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾ [الص�ف ...،]3-2:وكما ق�ال
الشاعر :

ٍ
خـلق وتأيت مثله
ال تنـ َه عن

		

عار عليك إذا فعلت عظيم!

ولك�ن إذا عج�ز عن بع�ض األعامل لس�بب مقبول،

كاحل�ج أو ال�زكاة لع�دم االس�تطاعة ،فال يمنع�ه ذلك أن

يدعو غريه إىل هذه األعامل.

 ه�ذا البي�ت اختلف يف قائله ،فينس�ب إىل األخط�ل وإىل املتوكل بن
عبد اهلل الليثي الكناين ،كام ينس�ب إىل أيب األس�ود الدؤيل ،وينسب

إىل غريهم.
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الركن الرابع :التواصي بالصرب:

إذا حتق�ق اإليمان والعم�ل الصال�ح يف املجتم�ع،
وانترشت فضيل�ة التوايص باحلق والنصيح�ة بني الناس،
فم�ن املأم�ول أن نص�ل إىل جمتم�ع س�عيد ،تس�وده القيم
والفضائل ،وتنحرس منه املساوئ والرذائل ،ولكن الواقع
لي�س هب�ذه البس�اطة ،واألم�ور العظيمة كه�ذه ال تتحقق
بس�هولة ،والباطل ال يستس�لم أبد ًا ،وكذل�ك احلق ينبغي
أال يستس�لم ،وإنما ه�ي معركة طويل�ة ،وهذا م�ا أخربنا
ب�ه الق�رآن؛ إن الش�يطان مس�تمر يف إغواء الن�اس إىل يوم
الدي�ن ،ق�ال تع�اىل﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸﭹ

ﭺﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅ
ﮆ ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ ﮘ
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ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣ

ﮤ﴾ [احلج�ر .]42-36 :وق�ال تع�اىل﴿ :ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
ﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆ ﮇﮈﮉﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾
[األعراف.]17-14 :
تبين لن�ا ه�ذه اآلي�ات أن اإلنس�ان س�يبقى يف حالة
اختب�ار وامتح�ان ،وإن النج�اح يف االختب�ار واإلفلات
من حبائل الش�يطان إنما هو للمخ َلصني ،وه�ذا معناه أن
النجاة والس�عادة تتطلب صرب ًا وإرصار ًا وثبات ًا عىل احلق،
لذلك ج�اءت الوصية بالصرب ركن ًا رابع ًا من أركان اخلطة
القرآنية لنجاة اإلنس�ان وس�عادته ،حتى ينتبه اإلنسان إىل
أمهية الصرب ،وحيذر من االنتكاس والس�قوط ،إن املواظبة
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واالس�تمرار عىل هذه اخلصال (اإليمان والعمل الصالح
والدع�وة) حتت�اج إىل صبر وجماه�دة للنف�س ،فمن ثبت
وصرب فقد فاز ،ومن مل يصرب وانتكس فقد خاب وخرس.
 الصبر له أن�واع ،فمنه الصرب عىل فع�ل الطاعات،ومن�ه الصبر عىل ت�رك املع�ايص ،ومنه الصرب على املحن
واملش�قات ،وكل ذلك مطلوب وداخ�ل يف عنارص اخلطة
القرآني�ة لتحقيق نجاة اإلنس�ان من اخلرسان والوصول به
إىل شواطئ السعادة واألمان.
 ه�ذا العنرص يتصل هبدف عظي�م ُي َع رَّب عنه بالثباتواملداوم�ة على العم�ل الصال�ح ،فعندم�ا س�ئل النب�ي:
أي العم�ل أح�ب إىل اهلل؟ ق�ال «أدوم�ه وإن ق�ل».
 أخرجه مسلم يف باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغريه.
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وه�و املطل�ب الذي يكث�ر احلدي�ث عن�ه يف عرصن�ا هذا
(االس�تدامة) ،فالعم�ل الصالح املس�تدام ه�و الطريق إىل
املجتمع اإلنس�اين الفاضل الذي يس�عد في�ه البرش مجيع ًا،
والصبر عىل احل�ق واملواظبة عىل فع�ل الطاعات من أهم
الرشوط لتحقيق ذلك.
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خامتة
إهنا أربع مراحل أو حلقات عىل اإلنس�ان أن جيتازها
حت�ى يص�ل إىل الس�عادة وينجو م�ن اخلسران ،وهي يف
هذه الس�ورة بالرتتيب من حيث األمهية ،فمن فقد احللقة
األوىل كانت خس�ارته أعظم ،وكل حلق�ة تتفرع عن التي
قبله�ا ،فالعمل الصالح فرع من اإليامن ،والدعوة والصرب
فرع من العمل الصالح ،لذلك قال أهل البالغة إن عطف
ه�ذه األش�ياء على اإليامن ه�و من ب�اب عط�ف اخلاص
عىل العام.
قال اب�ن القيم بعدما ذكر قول الش�افعي( :لو فكر
الن�اس كلهم يف هذه الس�ورة لكفتهم) ق�ال( :وبيان ذلك
 انظر (مفتاح دار السعادة) ص .61وانظر (عدة الصابرين) ص،75
و(إغاثة اللهفان)  ،25/1و(بدائع التفسري) .325/5
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أن املرات�ب أربع باس�تكامهلا حيصل للش�خص غاية كامله:
إحداه�ا :معرفة احلق ،الثانية :عمله به ،الثالثة :تعليمه من

ال حيس�نه ،الرابعة :صربه عىل تعلم�ه والعمل به وتعليمه،
فذك�ر تع�اىل املرات�ب األربع�ة يف ه�ذه الس�ورة ،وأقس�م

س�بحانه يف ه�ذه الس�ورة بالعصر أن كل أح�د يف خسر
إال الذي�ن آمن�وا وعمل�وا الصاحلات ،وه�م الذين عملوا
بام علموه م�ن احلق فهذه مرتبة أخ�رى ،وتواصوا باحلق،

ووىص بعضه�م بعض ًا بالصرب علي�ه والثبات ،فهذه مرتبة

رابعة ،وهذه هناية الكامل؛ فإن الكامل أن يكون الش�خص

كم ً
كام ً
ال لغريه ،وكام ُل ُه بإصالح ُق َّوتيه العلمية
ال يف نفسه ُم ِّ

والعملية ،فصالح الق�وة العلمية باإليامن ،وصالح القوة

العملي�ة بعم�ل الصاحل�ات ،وتكميله غيره بتعليمه إياه،
وصربه عليه ،وتوصيت�ه بالصرب عىل العلم والعمل .فهذه
الس�ورة عىل اختصارها هي من أمجع س�ور القرآن للخري
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بحذافيره ،واحلم�د هلل الذي جعل كتابه كافي� ًا عن كل ما

سواه ،شافي ًا من كل داء ،هادي ًا إىل كل خري).

وق�ال أيض ًا( :ف�إن العبد له حالت�ان :حالة كامل يف
نفس�ه ،وحال�ة تكميل لغيره ،وكامل�ه وتكميل�ه موقوف
على أمرين :علم باحل�ق ،وصرب عليه ،فتضمنت الس�ورة
مجي�ع مراتب الكامل اإلنس�اين ،من العل�م النافع والعمل
الصال�ح ،واإلحس�ان إىل نفس�ه وإىل أخي�ه ب�ه ،وانقي�اده
وقبوله ملن يأمره بذلك).
وق�ال الدكتور ش�وقي ضيف( :والق�رآن يريد بذلك
تنبي�ه اإلنس�ان إىل أن�ه مع�رض للخرسان :خرسان نفس�ه
وخرسان دنياه وآخرته إن هو أس�لم نفس�ه زمامه إىل هواه
وأن�س به واصطفاه ،ومل يتدارك أمره ويتدبر وجوده ،وأنه
 انظر (بدائع التفسري) .330/5
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حم�دود يف العرص أو الدهر بطرفني م�ن احلدوث والفناء،

وأن مع�اد ًا ينتظ�ره ،فإم�ا هالك وع�ذاب وجحي�م ،وإما

فالح وثواب ونعيم).

اللهم أهلمنا رش�دنا واجعلنا من الذين آمنوا وعملوا

الصاحلات وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب ،وفقنا لنكون

من الفائزين يف الدنيا واآلخرة.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.






 يف كتاب�ه (س�ورة الرمح�ن وس�ور قصار ،ع�رض ودراس�ة) الطبعة
الثانية ،دار املعارف ،صفحة .346
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املصادر واملراجع
الق�رآن الكريم  ،وبعض كت�ب احلديث الرشيف التي تم
ذكرها يف اهلوامش ،إضافة إىل التفاسري والكتب التالية:
 بدائ�ع التفسير ،اجلام�ع مل�ا فسره اإلم�ام اب�ن قي�ماجلوزية.
 تفسير التحري�ر والتنوي�ر ،للعالم�ة حمم�د الطاهر بنعاشور.
 تفسير سور املفصل من القرآن الكريم ،السيد عبد اهللكنون احلسني.
 تفسير الق�رآن العظي�م ،لإلم�ام اب�ن كثير -طبع�ةدار طيبة.
 جام�ع البي�ان يف تفسير الق�رآن  ،لإلم�ام حمم�د ب�نجرير الطربي.
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 س�ورة الرمح�ن وس�ور قص�ار ،ع�رض ودراس�ة،الدكتور شوقي ضيف.
 مفاتي�ح الغيب (تفسير ال�رازي) ،لإلم�ام فخر الدينالرازي.
 مفتاح دار الس�عادة ومنشور والية أهل العلم واإلرادة ابن قيم اجلوزية.
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مت بـحمد اهلل وتوفيقه



