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﴿وَُكلَّ ِإْنَساٍن َأْلَزْمَناُه َطاِئَرُه ِف ُعُنِقِه 

ْلَقاُه  يـَ اْلِقَياَمِة ِكَتاًب  ْوَم  يـَ َلُه  َوُنْرُِج 

َمْنُشورًا﴾ )14(

شرح الكلمات:
وأداَمه.  أثبَته  الشيَء:  أَْلزََم  ألزمناه: 
وألزَم فالًن املاَل والعمَل: أوجَبه عليه 

)األقرب(.
من  جناح  ذي  الطائر: كلُّ  طائَره: 
؛ رزُق اإلنسان؛ عمُله  احليوان؛ احلظُّ
أو  خري  من  عنه  وطاَر  قّلده  الذي 
شر. »هو ميمون الطائر« أي مبارك 
امليمون«  الطائر  على  »ِسْر  الطلعة. 
دعاٌء للمسافر. »هو ساكُن الطائر« 

أي حليٌم هادئ )األقرب(.
بَسطه  الكتاَب:  نَشر  منشورًا: 

)األقرب(.

التفسري: 
لقد أخربن هللا تعاىل هنا أنه قد ربط 
به  وأنه سيأيت  بعنقه،  اإلنسان  عمل 
مفتوح  صورة كتاب  يف  القيامة  يوم 
يعامل  تعاىل سوف  أنه  أمامه، مبعىن 
ذلك  يف  ورد  ما  حبسب  اإلنسان 
احلسابية  السجالت  ألن  الكتاب، 
جديد  شيء  لتسجيل  إما  ُتفَتح  إمنا 
فيها، أو إلهناء احلساب السابق كلية.

 

                              

                             

                               

                       



5

التقوىالمجلد الثالثون،  العدد العاشر، جمادى األولى والثانية 143٩ هـ،  شباط/ فبراير  201٨ م

لقد نّبهنا هللا  هنا أن كل إنسان 
جيب أن يدرك أن ال شيَء من أعماله 
يضيع أبًدا، ألن هللا تعاىل قد ألصق 
سجّل أعماله بعنقه. وإلصاق الشيء 
ابلعنق داللة على أنه لن يربحه أبًدا، 
هذا  دام  فما  دائًما،  سيالزمه  بل 
أعماله  أتثري  سيبقى  ابقًيا  السجل 

ساراًي.
)طائر(  ابستعمال كلمة    وأشار 
ويغيب  يطري  كما  الطائر  أن  إىل 
اإلنسان  ينسى  األنظار، كذلك  عن 
ينساه  بل  نظره،  عن  فيغيب  عمَله، 
طائر  ولكنه  أيًضا؛  الناس  من  غريُه 
لذا  صاحبه،  عنق  يف  حببل  مربوط 
لن تنقطع صلته به، وإن طار وغاب 
له  عن األنظار، بل ال بد أن تظهر 

عواقب أعماله يف يوم من األايم. 
كما أن هذا التعبري ينّبه إىل أمر هام 
آخر، أال وهو أن الطائر املربوطة رِجُله 
فإنه  سبيله،  ُخلِّي  إذا  طويل  خبيط 
يطري إىل أبعد حد ممكن حبسب طول 
اخليط، كذلك حال أعمال اإلنسان، 
فإهنا ال تظهر أحياًن ذات خطورة يف 
ابدي الرأي، بينما يكون أتثريها بعيد 
هنا  يوصينا  تعاىل  هللا  وكأن  املدى. 
أبخذ احلذر الشديد يف أعمالنا، ألن 
اإلنسان إذا ما قام بعمل من األعمال 
فال يبقى لـه أي خيار وال تصرف يف 

تكون  نتائجه  أن  العمل، كما  ذلك 
واسعة امَلدى؛ مث إن عمله غائب عن 
له  مالزم  احلقيقة  يف  أنه  مع  أنظاره 
دوًما، وهذا يعين أن حمو ذلك العمل 
صعب للغاية؛ لذا هناك حاجة ماسة 
ألخذ احلذر، ألن عاقبة عمله آتيٌة ال 

حمالة، عاجاًل أو آجاًل.
اإلنسان  إىل ذلك ألن    نبه  وقد 
مثل  طار  قد  عمله  أن  أحياًن  يظن 
الطائر، ولكنه يف الواقع طائر مربوط 

آخر  يف  حتًما  راجع  وهو  حببل، 
املطاف، وال مناص لصاحب العمل 
أكد  وقد  أمره.  وابل  يذوق  أن  من 
آخر  موضع  يف  ذلك  الكرمي  القرآن 
َقاَل  ِمثـْ ْعَمْل  يـَ قال ﴿َفَمْن  منه حيث 
َقاَل َذرٍَّة  ْعَمْل ِمثـْ رَُه * َوَمْن يـَ رًا يـَ َذرٍَّة َخيـْ
َشرًّا يـَرَُه﴾ )الزلزلة: ٨ و9(.. أي أن 
أو  خريًا  اإلنسان،  يعمله  عمل  كل 
أو  احلمراء  ضئيال كالنملة  ولو  شرًّا، 
بد  فال  اهلواء،  يف  تطري  اليت  الذرات 

أن يرى عاقبته.
وليس املراد من هذه اآلية أن توبة هذا 
ُتقَبل. إن توبته سُتقَبل،  اإلنسان لن 
أدىن درجة من  اإلمث سيجعله  ولكن 
اآلخرين حتًما. فمثاًل هناك شخصان 
فارتكب  احلسنات،  يف  متساواين 
فتاب  عنها،  اتب  مث  سيئًة،  أحدمها 
هللا عليه، وغفر له ذنبه؛ بينما عِمل 
اآلخُر يف هذه األثناء حسنًة، فالتائب 
ُسّلم احلسنات حيث كان،  يظل يف 
سيتقدمه  احلسنة  فعل  الذي  ولكن 
بدرجة. إذن فاهلل تعاىل سوف يغفر 
للمسيء التائب بسبب توبته، ولكن 
ال ميكن أن ُيلحقه هللا بصاحبه الذي 
سيظل  بل  السيئة،  تلك  يرتكب  مل 

هذا أفضل منه درجة. 
نتيجًة.  ُيعقب  عمل  فكل  وإًذا 
بسهولة  اآلن  املعىن  هذا  فهم  وميكن 

 يظن  اإلنسان أحيانًا أن عمله 
في  ولكنه  الطائر،  مثل  طار  قد 
الواقع طائر مربوط بحبل، وهو 
راجع حتًما في آخر المطاف، وال 
أن  من  العمل  لصاحب  مناص 

يذوق وبال أمره.

 أي أن كل عمل يعمله اإلنسان، 
ا، ولو ضئيال كالنملة  خيًرا أو شرًّ
الحمراء أو الذرات التي تطير في 
الهواء، فال بد أن يرى عاقبته.
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والتلغراف  الالسلكي  اكتشاف  بعد 
حركة  أن كل  يؤكد  الذي  والتلفون، 
- مهما كانت ضئيلة- ال تنفك هتتز 
وتنتشر يف اجلو ملسافات هائلة. فعلى 
يف  احلذر  شديد  يكون  أن  اإلنسان 
هو كالَبذرة  عمل  ألن كل  أعماله، 
يزال  وال  جديدة،  شجرًة  ُتنتج  اليت 

يزداد ويتضخم دون علم اإلنسان. 
كل  أن  الشريف  احلديث  يف  ورد 
اإلنسان،  قلب  يف  أتثريه  يرتك  عمل 
فإن عِمل حسنة صارت تلك احلسنة 
قلبه  ينّور  قلبه، حىت  نورانية يف  بقعة 
له  فُتكَتب  احلسنات،  بزايدة  كله 
النجاة. أما إذا ارتكب سيئة صارت 
قلبه،  يف  سوداء  بقعة  السيئة  تلك 
الذنوب،  حىت يسوّد قلبه كله بزايدة 

فيهلك.)1(
هذا، وقد قال البعض أن ﴿طائره﴾ 
له  ما ُكتب  أي  نصيبه وحظه،  يعين 
)القرطيب(.  األزل  منذ  القسمة  عند 
تعاىل  ألنه  غري صحيح،  هذا  ولكن 
أن  إىل  ﴿طائره﴾  بـكلمة  أشار  قد 
اإلنسان هو صانع عمله، أما لو كان 
املراد هبا ما قسم هللا له لسّماه حجرًا 

أو طوًقا، ال طائرًا.
َطاِئرَُه  ﴿أَْلزَْمَناُه  تعاىل  قوله  يعين  وقد 
يِف ُعُنِقه﴾ أن الفال - اخلري منه أو 
ولكنه  اإلنسان،  بعنق  معلَّق  الشر- 

يبحث عنه عبًثا يف األشياء األخرى.
وقد استخدم هللا تعاىل كلمة ﴿عنقه﴾ 
تنبيًها إىل أن من طبيعة اإلنسان أنه 
إذا عمل اخلري رفع رأسه عزًّة وتفاخرًا، 
وإذا ارتكب السيئة نكس رأسه خزاًي 
وهواًن. فعليه أن يقوم مبحاسبة أعماله 
بعنقه أي رأسه، مبعىن أن عليه أن يرى 
مرفوع  ما جيعله فخورا  هل يف عمله 
موضع  هم  الذين  زمالئه  بني  الرأس 
أسراره أم ال؟ فإذا كان قلبه وزمالؤه 
أن  فليعلم  العيوب  من  بريًئا  يعتربونه 
قدمه على اخلري، أما إذا المه ضمريه 
فيه  وجدوا  أسراره  أصحاب  أن  أو 
عساه  فماذا  النجاسات  أنواع  شىت 
ينتفع لو رفع رأسه بني القوم تفاخرًا.

ْوَم اْلِقَياَمِة  أما قوله تعاىل ﴿َوُنْرُِج َلُه يـَ
ِكَتااًب﴾ فاملراد من الكتاب هو اجلزاء، 
أي  عليه كذا  يقولون: كَتب  حيث 

قضى به عليه.

ْلَقـــاُه  ﴿يـَ تـــــــعاىل  قوله  من  واملراد   
سيبدأ  أعماله  جزاء  أن  َمنــــُْشورًا﴾  
يبقى خمفيًّا  ولن  هنالك،  الظهور  يف 
كالشجرة  سينتشر  بل  كالبذر، 

انتشارًا، وأييت بثماره. 

ْوَم  اْليـَ ْفِسَك  ِبنـَ رَْأ ِكَتاَبَك َكَفى  ﴿اقـْ

َعَلْيَك َحِسيًبا﴾ )15(

َمن  واحملاسُب:  احلسيب  حسيًبا: 
حياسبك )املفردات(.

التفسري: 
يعين:  ِكَتاَبَك﴾  رَْأ  ﴿اقـْ تعاىل  قوله 
يف  واستِمرَّ  عقاَبك،  اآلن  ْل  حَتمَّ

مذاكرة هذا الدرس. 
ْوَم  ْفِسَك اْليـَ أما قوله تعاىل ﴿َكَفى ِبنـَ
َعَلْيَك َحِسيًبا﴾ فيبنّي أن العقاب لن 
أييت من اخلارج، بل سينبع من داخل 
اإلنسان. فكل ما جيد يف اجلحيم إمنا 
هو سيئاته اليت ستتمثل له صنوًفا من 
إمنا  اجلنة  يف  جيد  ما  وكل  العذاب، 
ألواًن  له  سترتاءى  اليت  حسناته  هو 
من النعم. فكأن هللا تعاىل لن يعاقب 
اإلنساَن، كما لن يعاقبه كائن آخر، 
بل إن اإلنسان بنفسه سيجزي نفَسه 

أو يعاقبها. 

فعلى اإلنسان أن يكون شديد 
كل  ألن  أعماله،  في  الحذر 
ُتنتج  التي  كالَبذرة  هو  عمل 
يزال يزداد  شجرًة جديدة، وال 

ويتضخم دون علم اإلنسان. 
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ْفِسِه  ِلنـَ ْهَتِدي  يـَ َا  َفِإنَّ اْهَتَدى  ﴿َمِن 
َها َوَل َتِزُر  َا َيِضلُّ َعَليـْ َوَمْن َضلَّ َفِإنَّ
ِبنَي  ُمَعذِّ َوَما ُكنَّا  ُأْخَرى  ِوْزَر  َواِزرٌَة 

َعَث َرُسوًل﴾ )16( بـْ َحتَّ نـَ

شرح الكلمات:
ويف  مَحله،  ِوْزرًا:  َيزِرُه  َوَزرَه  َتِزُر: 
من  ظهرَه  ُيثقل  ما  مَحل  اللسان: 
األشياء املثِقلة. والِوزر: اإلمُث؛ الثِّقُل؛ 
احِلمُل  حامله؛  على  لثقله  السالُح 

الثقيل )األقرب(.

التفسري: 
حيث  السالفة  لآلية  شرح  اآلية  هذه 
حسنات  أن  فيها  تعاىل  هللا  صرح 
اإلنسان ال تنفع إال إايه، وأن سيئاته ال 
تضر إال به. فما يفعله من شر أو خري 
ال  فالقاتُل  لغريه.  ال  لنفسه  يفعله  إمنا 
يزهق غريه بل نفسه، والظامل ال يعتدي 
والسارق  نفسه،  على  بل  غريه  على 
وابملثل  ماله.  بل  غريه  مال  يسرق  ال 
فإن املتصدق ال ينفق إال على نفسه، 
والواعظ ال يعظ إال نفسه، والناصح ال 

ينصح وال يهدي إال نفسه.
ِوْزَر  وَاِزرٌَة  َتزُِر  ﴿َوال  تعاىل  هللا  قال  مث 
ُأْخرَى﴾.. أي ال ميكن أن حيمل أحد 

محَل غريه.

يفرح املسيحيون بقراءة هذه اآلية زاعمني 
أهنا تؤيد عقيدة الكّفارة املسيحية حيث 
ال  اآلمث  أن  نقول  أيًضا  حنن  يقولون: 
وإمنا  آخر،  آمث  عبَء  حيمل  أن  ميكن 
الشخص الصاحل الذي ميكنه أن حيمل 
عبَء اآلمث؛ ومبا أن املسيح كان صاحًلا 
فتمّكن من محل أعباء اآلمثني اآلخرين، 
سوى  آخر  صاحل  مثة  يكن  مل  أنه  ومبا 
املسيح فلم يستطع أحٌد غريُه محَل أعباء 

اآلمثني اآلخرين!!
إذا كان  فيما  اخلوض  هنا  أريد  ال  أن 
العقيدة  حبسب  ال  أم  صاحًلا  املسيح 
فيما  اخلوض  أود  ال  املسيحية، كما 
املسيح  غري  آخر  هناك صاحل  إذا كان 
اإلسالمية، ألنه ال  العقيدة  وفق  أم ال 
يصلح هذا اجملال ملثل هذا النقاش، غري 
أنين أقول ردًّا عليهم: إن هذه اآلية إمنا 
تعلن أن أعمال اإلنسان - سواء كانت 
حسنة أو سيئة - إمنا هي لـه أو عليه، 
غريه..  عواقبها  حيمل  أن  ويستحيل 

مبعىن أن الثواب أو العقاب ليس بشيء 
أعمال  مثرة  هو  وإمنا  اخلارج،  من  أييت 
اإلنسان نفسها. والظاهر أن البذر إمنا 
ينبت ويثمر يف املكان الذي ُيبذر فيه، 
ال يف أي مكان آخر. فمثال إن شجرة 
لن  الهور  مدينة  يف  املزروعة  املاجنو 
دام  فما  أبًدا.  أمرتسار  مدينة  يف  تثمر 
الثواب أو العقاب ال ينبع إال من داخل 
يشاطره  أن  فيستحيل  العمل  صاحب 
عن  مسؤوال  نفسه  يعترب  أو  غريه،  فيه 
عمل غريه. فاحلق أن هذه اآلية ترفض 
أبًدا،  تدعمها  وال  املسيحية  الكفارة 
ألن الكفارة إمنا تتأسس على فكرة أن 
من  اإلنسان  على  ُيلَقى  العقوبة عبٌء 
اخلارج، وميكن أن حيمله غريه نيابًة عنه. 
وفرارًا من هذا االعرتاض قال املسيحيون 
 Catechism of( بكون جهنم مادّيًة. 

)Christian Doctrine, vol. 2 p 599

وقوهلم هذا يدل على محقهم وغبائهم، 
اجلنة  تكون  أن  املعقول  غري  من  إذ 

فيبّين أن العقاب لن يأتي من الخارج، بل سينبع من داخل اإلنسان. 
فكل ما يجد في الجحيم إنما هو سيئاته التي ستتمثل له صنوًفا من 
العذاب، وكل ما يجد في الجنة إنما هو حسناته التي ستتراءى له 
ألوانًا من النعم. فكأن الله تعالى لن يعاقب اإلنساَن، كما لن يعاقبه 

كائن آخر، بل إن اإلنسان بنفسه سيجزي نفَسه أو يعاقبها. 



المجلد الثالثون، العدد العاشر، جمادى األولى والثانية 143٩ هـ،  شباط/ فبراير  201٨ م

8

التقوى

مادية.  جهنم  تكون  بينما  روحانية، 
ماديتني  كلتامها  تكون  أن  فإما 
جهنم  كانت  وإذا  روحانيتني.  أو 
يتحمل  أن  فال ميكن  روحانية كاجلنة 
من  إذ  غريه،  عن  نيابة  عذاهبا  أحد 
غريه  مع  يتقاسم  أن  املستحيل ألحد 
إىل  وما  وغضبه  وحزنه  وجشعه  ندمه 
يتقامسها  أن  يستطيع  ال  إنه  ذلك. 
داخل  من  تنبع  أشياء  ألهنا  غريه  مع 
عن  مسؤولة  نفُسه  وتكون  اإلنسان، 
إمنا  العقوبة  هذه  ومثل  حدوثها. 
تنمحي فقط إذا فِنيت النفُس حقيقًة 
نتيجة  تطهرْت  إذا  أي  جمازًا..  أو 
ميكن  وال  واخلجل.  ابلندامة  شعورها 
هذا  فنائه  يف  غريه  يشاطر  أن  ألحد 
من  أنه  أعىن  األشكال..  من  بشكل 
املستحيل ألي شخص عاقل أن يقول 
فأن  ُترهق نفسك ابخلجل،  لغريه: ال 
ذلك  قال  ومن  عنك.  نيابة  َأخَجل 
فال شك أنه خمبول جمنون. فما هلؤالء 
املسيح  إىل  يسيئون  الذين  املسيحيني 
عْبِد هللا املختار حيث يعزون إليه مثل 

هذه الفكرة السخيفة؟!
ِبنَي َحىتَّ  أما قوله تعاىل ﴿َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ
القرآن  فّصله  فقد  رسوال﴾  َعَث  بـْ نـَ

الكرمي يف أماكن أخرى منها:
ُز ِمَن اْلَغْيِظ  1- قوله تعاىل ﴿َتَكاُد َتَيـَّ
َها  تـُ َخزَنـَ َسَأهَلُْم  وٌْج  فـَ ِفيَها  أُْلِقَي  ُكلََّما 

َجاءن  َقْد  َلى  بـَ َقاُلوا  َنِذيٌر*  أَيِْتُكْم  َأملَْ 
َنذيٌر﴾ )املُلك: 9 و10(

2- وقوله تعاىل ﴿َأملَْ أَيِْتُكْم رُُسٌل ِمْنُكْم 
ْنِذُروَنُكْم  ُلوَن َعَلْيُكْم آاَيِت رَبُِّكْم َويـُ تـْ يـَ

ْوِمُكْم َهَذا﴾ )الزمر: 72( ِلَقاَء يـَ
َما  رُْكْم  َعمِّ نـُ ﴿َأَوملَْ  تعاىل  وقوله   -3
َر َوَجاءَُكُم النَِّذيُر﴾  ُر ِفيِه َمْن َتَذكَّ َتَذكَّ يـَ

)فاطر: 3٨(
رَبَُّك  َكاَن  ﴿َوَما  تعاىل  وقوله   -4
ُأمِّها  يف  َعَث  بـْ يـَ َحىتَّ  اْلُقرَى  ُمْهِلَك 

رسوال﴾ )القصص: 60(
ُهْم ُمِصيَبٌة  5- وقوله ﴿َوَلْوال َأْن ُتِصيبـَ
َلْوال  َنا  رَبـَّ ُقوُلوا  يـَ فـَ أَْيِديِهْم  َمْت  َقدَّ مبَا 
آاَيِتَك  تَِّبَع  نـَ فـَ َرُسوال  َنا  إِلَيـْ َأْرَسْلَت 
)القصص:  اْلُمْؤِمِننَي﴾  ِمَن  َوَنُكوَن 
معقول  عذر  هذا  أن  مبا  أي   ..)4٨
ومل  دائًما،  الرسل  إليهم  بعثنا  لذلك 
عليهم  احلجة  إقامة  بعد  إال  نعذهبم 

وبعد أن كفروا برسلهم.
كل هذه اآلايت تبنّي أن من سنة هللا 
تعاىل أن ال ُينـزل العذاب على أي قوم 

دون أن يبعث إليهم رسوال، مبعىن أن 
املنطقة اليت تكون رسالُة رسول ذلك 
تتعرض  ال  أهلها  إىل  هًة  موجَّ العصر 
للعذاب ما مل يظهر بينهم رسول آخر 
- وإن كان اتبًعا للنيب السابق - وما 

مل يقم إبنذارهم.
القوم  ابل  فما  أحد:  هنا  يسأل  وقد 
تقم  ومل  العذاب  هذا  يذوقون  الذين 
عليهم احلجة؟ لقد جاء اجلواب على 
ذلك يف حديث ورد يف مسند أمحد 
هريرة  أيب  عن  واملروي  حنبل  بن   )2(

النيب  قال: أربعة حيتّجون   أن 
يوم القيامة: رجٌل َأَصمُّ ال يسمع شيًئا، 
ورجل أمحُق، ورجل َهرٌِم، ورجل مات 
، لقد  يف فرتة. فأما األصم فيقول: َربِّ
وأما  شيًئا؛  أمسع  وما  اإلسالم  جاء 
األمحق فيقول: جاء اإلسالم والصبياُن 
فيقول:  الـَهرِم  وأما  ْعر؛  ابلبـَ حَيِذفوين 
رّب، لقد جاء اإلسالم وما أعقل شيًئا؛ 
 ، وأما الذي مات يف الفرتة فيقول: َربِّ
سبحانه  فيأخذ  رسول؟  لك  أاتين  ما 

وإنما هو ثمرة  الخارج،  يأتي من  العقاب ليس بشيء  أو  الثواب   
في  ويثمر  ينبت  إنما  البذر  أن  والظاهر  نفسها.  اإلنسان  أعمال 

المكان الذي ُيبذر فيه، ال في أي مكان آخر.
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مواثيَقهم لَُيطيُعنَّه، فريسل إليهم رسواًل 
دخلها كانت  فمن  النار.  ادُخلوا  َأِن 
يدخلها  مل  ومن  وسالًما،  برًدا  عليه 
ُسحب إليها« )روح املعاين(.. أي أن 
هللا  سوف خيترب هؤالء يوم القيامة 
على  فطرهتم  فتنكشف  الطريق،  هبذا 

حقيقتها، وجُيَزون حبسبها.

)1( ورد يف احلديث: عن أيب هريرة أن رسول 
هللا  قال: إن املؤمن إذا أذنَب كانت نكتٌة 
سوداء يف قلبه، فإن اتب ونـزَع واستغفَر ُصِقَل 
قلُبه، فإن زاد زادت؛ فذلك الراُن الذي ذكره 
َما  ُلوهِبِْم  قـُ َعَلى  رَاَن  َبْل  هللا يف كتابه ﴿َكال 
الزهد،  )ابن ماجة: كتاب  َيْكِسُبون﴾  َكاُنوا 

ابب ذكر الذنوب(.
سريع  بن  األسود  »عن  احلديث:  ونصُّ   )2(
القيامة: رجل  يوم  أربعة  قال:    نيب هللا  أن 
أصمُّ ال يسمع شيئا، ورجل أمحُق، ورجل َهرٌِم، 
 ، ورجل مات يف فرتة. فأما األصم فيقول: ربِّ
لقد جاء اإلسالم وما أمسع شيئا، وأما األمحق 
والصبيان  اإلسالم  جاء  لقد   ، ربِّ فيقول: 
لقد  ريب  فيقول:  اهلرم  وأما  ْعر،  ابلبـَ حيِذفوين 
جاء اإلسالم وما أعِقل شيئا، وأما الذي مات 
رسول؟  لك  أاتين  ما   ، ربِّ فيقول:  الفرتة  يف 
َأِن  إليهم  فريسل  لَُيِطيُعّنه،  مواثيَقهم  فيأخذ 
النار. قال: فوالذي نفُس حممد بيده،  ادُخلوا 
رًْدا وسالًما.... عن  لو دخلوها لكانت عليهم بـَ
أيب رافع عن أيب هريرة مثَل هذا، غري أنه قال يف 
برًدا وسالًما،  فَمن دخلها كانت عليه  آخره: 
وَمن مل يدخلها ُيسحب إليها« )مسند أمحد: 

مسند املدنيني رقم احلديث 15712(

قليال  توقفنا  ليتنا  فيا  غرين.  خلف  يركضون  أنس  خلف  نركض   *
فندرك حمبة من هم خلفنا يركضون.

* أحد الوالة يف عهد عمر بن عبد العزيز كتب إليه: إن أنسا من 
العمال قد اقتطعوين ماال ولست أقدر على استخراجه من أيديهم إال 

أن أمسهم بشيء من العذاب، فإن أذنت يل أفعل.
فكتب إليه عمر: إين أعجب من استئذانك إايي يف عذاب بشر كأين 
لك حصن من عذاب هللا، وكأن رضائي عنك ينجيك من سخط 
هللا. فانظر من قامت عليه بيِّنة فخذه مبا قامت به عليه، ومن أقر لك 
بشيء فخذه مبا أقر به، ومن أنكر فاستحلفه وخل سبيله. وأمي هللا 
ألن يلقوا هللا خبيانهتم أحب إيلَّ من أن ألقى هللا بدمائهم، والسالم.

هبم الوفاء  دام  ما  ابلناس  الناس 
رجل الورى  بني  ما  الناس  وأكرَُم 
أحد عن  املعروف  يد  َتقطعن  ال 
واشكر صنيعة فضل هللا إذا جعلت
قد مات قوم وما ماتت فضائلهم

وأوقاُت ساعات  واليسر  والعسر 
حاجاُت للناس  يده  على  ُتقَضي 
اتراُت فاألايم  تقدر  كنت  إن 
إليك ال لك عند الناس حاجاُت
أمواُت الناس  يف  وهم  قوم  وعاش 

اإلمام الشافعي )رمحه هللا(

ُ
�ر َد �وَا

��َو��َز �َحَك�مٌ  


