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المعاصي  يرتكب  جار  لي  األول:  السؤال 
ويجاهر بها فهل يجوز لي هجره؟

الجلواب: الحمد لله والصاة والسلام على 
سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن وااله 

وبعد،،،
إعلراض شلخص علن  بالهجلر  فيُقصلد 
صاحبه، وترك معاملته إذا تاقيا، فا يسلم وال 

يرد السام ويعرض بوجهه ونحو ذلك))).
واألصل أن رابطة األخوة اإليمانية التى تربط 
المسلم بالمسلم تمنع من هجره فوق ثاث ليال 

إال لعذر شرعى معتبر، يقول الله تعالى: 

)ۈ  ٴۇ  ۋ(
)الحجرات: 0)).

وهناك نصوص زاجلرة ومحذرة من الهجر 
والقطيعة للمسلم، من ذلك قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ال 
يَِحلُّ ِلُمْسِلٍم أَْن يَْهُجَر أََخاُه َفْوَق ثَاٍَث، يَلْتَِقيَاِن: 
َفيَُصلدُّ َهلَذا َويَُصدُّ َهلَذا، َوَخيُْرُهَما الَّلِذي يَبَْدأُ 

اَِم«))). ِبالسَّ
ولكن أجاز الفقهاء الهجر إن كان ذلك لحق 
الله تعالى، مثلل: هجر المجاهرين بالمعاصي 

)1)  فتح الباري البن حجر: 517/10، ط. دار الفكر. بريوت.

)2)  اأخرجه البخاري، من حديث اأبي اأيوب -ر�ضي اهلل عنه-، برقم: 6237.

والمنكرات؛ ألن المجاهرة بالمعاصي المحرمة 
مخالفة لما أمر الله من سلتر العبد نفسه، ففي 
الصحيحيلن عن أبي هريلرة -رضي الله عنه- 
ِتي  قال: سمعت رسلول الله ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »كُلُّ أُمَّ
ُمَعاًفلى إاِلَّ الُمَجاِهِريَن، َوإِنَّ ِملَن الُمَجاَهَرِة أَْن 
يَْعَمَل الرَُّجُل ِباللَّيِْل َعَمًا، ثُمَّ يُْصِبَح َوَقْد َسلتَرُه 
اللَّلُه َعلَيِْه، َفيَُقوَل: يَا ُفلاَُن، َعِملُْت البَاِرَحَة كََذا 
َوكَلَذا، َوَقْد بَاَت يَْسلتُرُه َربُُّه، َويُْصِبُح يَكِْشلُف 

ِستَْر اللَِّه َعنُْه«))).
وإنما كان المجاهرون غير معافين؛ ألن في 
الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله ورسوله 
وبصالحلي المؤمنين، وينبغي أن يكون الهجر 
عللى سلبيل الزجلر والتأديلب والتنفيلر من 
االسلتمرار في المخالفة للشرع)))، ودليل ذلك: 
ما جاء في صحيح مسلم أن قريبًا لعبد الله بن 
مغفل خذف فنهاه، فقال: »إِنَّ َرُسلوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص 
نََهى َعِن الَْخْذِف، َوَقاَل: إِنََّها اَل تَِصيُد َصيًْدا، َواَل 
، َوتَْفَقأُ الَْعيَْن،  لنَّ تَنْكَأُ َعُدوًّا، َولَِكنََّها تَكِْسلُر السِّ
ثَُك أَنَّ َرُسلوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص  َقلاَل: َفَعاَد، َفَقلاَل: أَُحدِّ

نََهى َعنُْه، ثُمَّ تَْخِذُف، اَل أُكَلُِّمَك أَبًَدا«)))

)3)  اأخرجه البخاري، من حديث اأبي هريرة -ر�ضي اهلل عنه-، برقم: 6069. 

)4)  الفتاوى الكربى: 435/3، ط. الريان، م�رص.

)5)  اأخرجه م�ضلم، من حديث �ضعيد بن جبري -ر�ضي اهلل عنه-، برقم: 1954.

تجيب عنها لجنة الفتوى باألزهر الشريف

استفتاءات القراء
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قال ابن عبد البر -رحمه الله-: أجمعوا على 
أنله يجوز الهجر فوق ثاث لمن كانت مكالمته 
تجلب نقًصا على المخاطب في دينه، أو مضرة 
تحصلل عليه في نفسله أو دنيلاه، فرب هجر 

جميل، خير من مخالطة مؤذية.
يقلول اإلمام أحملد: إذا علم أنله يقيم على 
معصيلة وهو يعلم بذلك لم يأثم إن جفاه حتى 
يرجلع، وإال كيف يبين للرجل ملا هو عليه إذا 
للم ير ُمنكًرا وال جفوة من صديقه)))، إال إنه إذا 
كان الهجر بسلبب المعصية يترتب عليه زيادة 
المهجلور فلي معاصيه، وللم يتحقق الغرض 
من الهجلر، ففي هذه الحاللة ال يجوز الهجر؛ 
ألن الهجر ُشلرع لغايلة التأديلب والتنفير من 
االستمرار في مخالفة الشلرع، فإذا لم تتحقق 
هذه الغايلة فا يهجر؛ بل يسللك طرًقا أخرى 
في اإلنكار عليله، كالترغيب والترهيب من آثار 
المعاصي عللى الفرد في الدنيا واآلخرة، وإنما 
يكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسلنة بحيث 
ال يلؤدي إلى منكر أشلد، عملًا بالقاعدة: »إذا 
تعارضلت مفسلدتان روعي أعظمهملا ضرًرا 

بارتكاب أخفهما«))). 
وتقرير أيهما أنسلب إنما يرجع لغلبة الظن 
فإنها معتبرة شلرًعا، ويتفاوت األشلخاص في 
ذلك بطبيعة الحال؛ بل يكلون التأليف لبعض 
الناس أنفع من الهجلر، والهجر لبعض الناس 
أنفع من التأليلف، ولهذا كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يتألف 

قوًما، ويهجر آخرين، والله أعلم.

)6)  االآداب ال�رصعية البن مفلح: 299/1.

)7)  االأ�ضباه والنظائر لل�ضيوطي: 87.

ال��س��ؤال ال��ث��ان��ي: ل��ي ع��ن��د أح���د العمالء 
َدين مؤجل، أحتاج لسداده معجالاً لضائقة 
مالية أمرُّ بها، فلما طلبت منه السداد اآلن 
ال��س��داد ف��ي مقابل ت��رك بعض  ع��رض عليَّ 

ا؟ الدين، فهل هذا جائز شرعاً
الجلواب: فإن ما سلأل عنه السلائل يُعرف 

عند الفقهاء بمسألة »ضع وتعجل« وصورتها: 

أن يكلون ألحمد على عمر دين مقداره عشلرة 

آالف جنيله مؤجلة، ويحتاج الدائلن َدينه اآلن، 

فيعرض على المدين أن يتنازل له عن ألف منها 

على أن يسدد الباقي، أو أن يعرض المدين هذا 

العرض.

وقد اختلف الفقهلاء في حكم هذه الصورة 

عللى قوليلن: الراجلح منهما والمفتلى به هو 

الجلواز، وهلو قول بعلض السللف منهم ابن 

عباس، وإبراهيم النخعي، وابن سليرين، وأبو 

ثور، وهو رواية عن اإلملام أحمد، ومنقول عن 

الشافعي، وابن القيم، وابن عابدين الحنفي.

قال ابن قدامة رحمه الله: »إَذا كَاَن َعلَيِْه َديٌْن 

ُل  ٌل، َفَقاَل ِلَغِريِمِه: َضْع َعنِّي بَْعَضُه، َوأَُعجِّ ُمَؤجَّ

لَك بَِقيَّتَُه. لَلْم يَُجْز. كَِرَهُه َزيُْد بْلُن ثَاِبٍت، َوابُْن 

ُعَمَر، َوالِْمْقَداُد، َوَسلِعيُد بُْن الُْمَسليِِّب، َوَساِلٌم، 

، َوَماِلٌك،  اِفِعيُّ اٌد، َوالَْحكَُم، َوالشَّ َوالَْحَسلُن، َوَحمَّ

، َوُهَشليٌْم، َوابُْن ُعلَيََّة، َوإِْسلَحاُق، َوأَبُو  َوالثَّْوِريُّ

َحِنيَفَة، َوَقاَل الِْمْقَداُد ِلَرُجلَيِْن َفَعَا َذِلَك: ِكَاكَُما 

َقلْد آَذَن ِبَحلْرِب ِمن اللَّلِه َوَرُسلولِِه، َوُرِوَي َعِن 

ابْلِن َعبَّاٍس: أَنَُّه لَْم يََر ِبِه بَأًْسلا، َوُرِوَي َذِلَك َعن 

ِه، تَاِرٌك  ، َوأَِبي ثَْوٍر؛ أِلَنَُّه آِخذٌ ِلبَْعِض َحقِّ النََّخِعيِّ
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.(((» يُْن َحاالًّ ِلبَْعِضِه، َفَجاَز، كََما لَْو كَاَن الدَّ
ومن أدلتهم: ما أخرجه الحاكم في المستدرك 
ملن حديث ابن عباس أنه قال: لما أمر رسلول 
اللله بإخراج بنلي النضيلر من المدينلة، أتاه 
أناس منهم، فقالوا: إن لنا ديونًا لم تحل، فقال: 

»ضعوا وتعجلوا«))). 
- أخلرج عبد اللرزاق في مصنفله عن ابن 
عباس، أنه ُسئل عن الرجل يكون له الحق على 
الرجل إللى أجل، فيقول: عجل لي وأضع عنك، 

فقال: ال بأس بذلك)0)).
- وأيًضا هذه المسألة ليس فيها أثر صحيح 
ينهى عنها، وإذا نظرنا فيها نظرة متأنية لوجدنا 
أنها تحقلق منفعلة متبادلة للدائلن والمدين؛ 
فالدائن يستفيد تعجيل الدين، والمدين يستفيد 
بوضع بعض الدين عنله، كما أنَّ هذه الصورة 
عكس الربا؛ ففي الربا يزيد الدين مقابل زيادة 
األجل، وهنلا نقص الدين ونقص األجل، فكيف 

تُقاس المسألة على عكسها)))). 
وألن هلذه الصورة تُعتبر ملن قبيل الصلح 
وليلس فيهلا مخالفلة ألحلكام قواعد الشلرع 
وأصوله، بل حكمة الشلرع ومصالح المكلفين 
تقتضلي أن الدائن والمدين قلد اتفقا وتراضيا 
عللى أن يتنلازل األول عن األجلل والدائن عن 
بعض حقله، والصلح جائز بين المسللمين إال 

صلًحا أحل حراًما أو حرم حااًل، والله أعلم.

)8)  املغني البن قدامة: 39/4.

)9)  اأخرجه احلاكم، برقم: 2325 والبيهقي يف ال�ضنن الكربى برقم: 11137.

)10)  م�ضن���ف عبدال���رزاق برقم: 14360 وم�ضن���ف ابن اأبي �ضيبة 

برقم: 22226. 

)11)  اإغاثة اللهفان البن القيم: 69/2 بت�رصف.

ُتسمى  ص��الة  توجد  هل  الثالث:  السؤال 
باإلشراق وما فضلها؟

الجلواب: فصاة اإلشلراق تطلق على صاة 
الضحى في أول وقتها، وهي مسلتحبة باتفاق 
الفقهلاء، ويبدأ وقتها من ارتفاع الشلمس قيد 
رمح بعد طلوعها وتقديره بربع ساعة بعد وقت 
الشروق، وتنتهي باستواء الشمس قبل زوالها، 
وهو قبيلل وقت الظهر، ومملن نص على ذلك 
ابن حجر الهيتمي والرملي من الشافعية )))). 

وتسمى أيًضا صاة األوابين وصاة األبرار، 
فعن عطاء الخراسلاني، يقول لطاوس: إن ابن 
عباس رضي الله عنهما يقول: »صاة الضحى 
فلي القرآن، ولكن ال يغلوص عليها إال غائص، 

ثم قرأ:

 )ٿ  ٿ  ٿ( 
)ص: )))«)))).

َحى َوِهَي  قال القليوبلي في حاشليته: الضُّ
َصلاةُ األَوَّاِبيَن َوَصاةُ اإلِْشلَراِق َعلَلى الُْمْعتََمِد 

.(((( ِعنَْد َشيِْخنَا الرَّْمِلّي َوَشيِْخنَا الزِّيَاِديِّ
ودليل ذلك: ما أخرجه مسللم عن َعمِرو بِن 
؛  َعبسلَة -رضلي الله عنه- وفيله: ».... ثم صلِّ
فإنَّ الصاَة مشلهودةٌ محضورةٌ، حتى يستقلَّ 

الظلُّ بالرُّمح«)))). 
وصلاة الضحى في آخر وقتهلا أفضل من 
أولله، وهو قلول جمهور الفقهاء ملن الحنفية 

)12)  حا�ضية ابن عابدين: 432/1، حا�ضية قليوبي وعمرية: 214/1.

)13)  اأخرجه عبد الرزاق يف م�ضنفه: برقم: 4871.

)14)  حا�ضية قليوبي وعمرية: 214/1.

)15)  �ضحيح م�ضلم: برقم: 832.
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والشلافعية والحنابلة))))؛ لحديث زيِد بِن أرقَم 

حى في مسلجِد  أنَّله رأى قوًما يُصلُّون من الضُّ

ُقبلاٍء، فقال: أَما لَقْد عِلملوا أنَّ الصاَة في غيِر 

هذه الساعِة أفضُل، قال: »خَرَج رسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص 

حى، فقال:  عللى أهِل ُقبلاٍء، وهم يُصلُّلوَن الضُّ

َصلَاةُ اأْلَوَّاِبيلَن إَِذا َرِمَضلِت الِْفَصلاُل))))، من 

َحى«)))).  الضُّ

والراجلح أن أقل صلاة الضحلى ركعتان 
وأكثرها ثماني ركعات)))).

ويكفي ما ورد في فضلها عن أبي ذر -رضي 
الله عنه- عن النبلي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »يُْصِبُح َعلَى 
كُلِّ ُسلَاَمى ِمْن أََحِدكُْم َصَدَقٌة، َفكُلُّ تَْسلِبيَحٍة 
تَْهِليلَلٍة  َوكُلُّ  َوكُلُّ تَْحِميلَدٍة َصَدَقلٌة،  َصَدَقلٌة، 
َصَدَقلٌة، َوكُلُّ تَكِْبيَرٍة َصَدَقلٌة، َوأَْمٌر ِبالَْمْعُروِف 
َصَدَقلٌة، َونَْهٌي َعِن الُْمنْكَلِر َصَدَقٌة، َويُْجِزئُ ِمْن 
َحى«)0))، قال  َذِلَك َركَْعتَلاِن يَْركَُعُهَما ِملَن الضُّ
ابن عبدالبر: »وهذا أبلغ شليء في فضل صاة 

الضحى«)))). 
وعن نعيم بن همار قال: سمعت رسول الله 
: يَا بَْن آَدَم، اَل  ملسو هيلع هللا ىلص يقلول: »يَُقوُل اللَُّه َعزَّ َوَجللَّ

ِل نََهاِرَك، أَكِْفَك  تُْعِجْزِني ِمْن أَْربَِع َركََعاٍت ِفي أَوَّ

)16)  حا�ضية الطحطاوي على مراقي الفالح: 214، رو�ضة الطالبني: 

336/1، املغني: 132/2.

)17)  ق���ال الن���ووي: »والرم�ض���اء: الرم���ل الذي ا�ضت���دت حرارته 

بال�ضم�س، اأي حني حت���رق اأخفاف الف�ضال وهي ال�ضغار من اأوالد 

االإبل -جم���ع ف�ضيل- من �ضدة حر الرمل، فرفع اأخفافها وت�ضعها 

من حرارة االأر�س«. املجموع للنووي: 34/4.

)18)  اأخرجه م�ضلم، من حديث زيد بن اأرقم -ر�ضي اهلل عنه-، برقم: 748.

)19)  امل�ضادر ال�ضابقة.

)20)  اأخرجه م�ضلم، عن اأبي ذر -ر�ضي اهلل عنه-، برقم: 720.

)21)  اال�ضتذكار البن عبد الرب: 265/2.

آِخرُه«))))، والله أعلم.
ال��س��ؤال ال��خ��ام��س: ك��ن��ت ع��ل��ى س��ف��ر ول��م 
أصل العصر حتى عدت للمنزل بعد خروج 

ا؟ وقته، فهل أصلي العصر ركعتان أم أربعاً
الجواب: فقد شرع الله تعالى القصر والجمع 
في السلفر لمناسبته طبيعة السلفر والمشقة 
التي تعتريه، وفي سبيل ذلك فا مسوغ للسائل 
لتأخير الصاة حال السلفر، ويأثلم بتأخيرها 

دون عذر ُمعتبر شرًعا.
أملا قضاء الصاة لمن كان على سلفر فهي 
تُقضى تامًة دون قصر على المفتى به من قول 
الشلافعية والحنابلة، وهو قول األوزاعي وداود 
الظاهلري؛ ألن قصر الصاة عن المسلافر إنما 
كان بسبب سفره وهو مظنة المشقة، فإن زال 
السلفر فإن الرخصة قد سلقطت عنه، والحكم 

يدور مع علته وجوًدا وعدًما.
قلال الشليرازي -رحمه اللله-: »وإن فاتته 
صاة فلي السلفر فقضاها فلي الحضر ففيه 
قوالن، قال في القديم: له أن يقصر؛ ألنها صاة 
سلفر فكان قضاؤها كأدائها في العدد، كما لو 
فاتته في الحضر فقضاها في السفر، وقال في 
الجديلد: ال يجوز له القصلر، وهو األصح؛ ألنه 
تخفيف تعلق بعذر فزال بزوال العذر، كالقعود 

في صاة المريض«)))).
قلال النلووي -رحمه اللله-: »وللو قضى 
فائتة السلفر، فاألظهر قصره في السلفر دون 

الحضر«)))).

)22)  �ضنن اأبي داود، برقم: 1289. وم�ضند اأحمد برقم: 2748.

)23)  املهذب لل�ضريازي مع �رصحه املجموع: 576/1.

)24)  منهاج الطالبني: 324/1.
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قال ابن قدامة -رحمه الله-: »وأما إن نسلي 
صاة السلفر فذكرها في الحضر فقال أحمد: 
عليه اإلتملام احتياًطا، وبه قال األوزاعي وداود 

والشافعي في أحد قوليه«)))).
في  المسجد  دخ��ل��ت  ال��س��ادس:  ال��س��ؤال 
صالة الفجر فوجدتهم يصلون، فهل أقضي 
انتظر عقب  أم  الفريضة،  السنة بعد  صالة 

شروق الشمس؟
الجلواب: فاألفضل أن تصلى السلنة القبلية 
قبلل الصلاة فلي المنلزل ال بعدهلا؛ ففلي 
اَِة  الصحيحيلن أنله ملسو هيلع هللا ىلص قلال: »َعلَيْكُلْم ِبالصَّ
ِفلي بُيُوتِكُْم، َفِإنَّ َخيَْر َصلاَِة الَمْرِء ِفي بَيِْتِه إاِلَّ 

اََة الَمكْتُوبََة«)))). الصَّ
فلو ضاق الوقت علن صاتها قبل الفريضة 
فتصلى الفريضة ثم تصلى السلنة عقبها على 
المفتى به من قول الشافعية والحنابلة، وتكون 
بمنزلة األداء ال بمنزلة القضاء خارج الوقت على 
قول الشلافعية وإن كان خاف األولى، وال يأثم 
بتأخيرهلا؛ فقلد أخرج البخلاري في صحيحه 
عن عائشلة -رضلي الله عنها- أنهلا قالت: لم 
يكن النبي ملسو هيلع هللا ىلص على شليء من النوافل أشد منه 

تعاهًدا على ركعتي الفجر.
وبيَّلن فضلها فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »َركَْعتَا الَْفْجِر َخيٌْر 
نْيَلا َوَما ِفيَها«))))، قلال النووي -رحمه  ِمَن الدُّ
اللله-: »قلال أصحابنلا: يدخلل وقت السلنن 
التي قبلل الفرائلض بدخول وقلت الفرائض، 
ويبقى وقتهلا ما لم يخرج وقت الفريضة، لكن 

)25)  املغني: 451/1.

)26)  رواه البخاري، من حديث زيد بن ثابت -ر�ضي اهلل عنه-، برقم: 6113.

)27)  اأخرجه م�ضلم، من حديث عائ�ضة -ر�ضي اهلل عنه-، برقم: 725.

المستحب تقديمها على الفريضة، ويدخل وقت 
السلنن التلي بعلد الفرائض بفعلل الفريضة، 
ويبقى ما دام وقلت الفريضة، هذا هو المذهب 

في المسألتين، وبه قطع األكثرون«)))).
قال ابن قدامة -رحمه الله-: »كل سلنة قبل 
الصلاة، فوقتهلا من دخلول وقتهلا إلى فعل 
الصلاة، وكل سلنة بعدهلا، فوقتهلا من فعل 
الصلاة إلى خروج وقتها، فإن فات شليء من 
وقلت هذه السلنن، فقلال أحمد: للم يبلغنا أن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص قضى شليئًا ملن التطوع، إال ركعتي 
الفجر، والركعتين بعد العصر، وقال ابن حامد: 
تقضى جميع السنن الرواتب في جميع األوقات 
إال أوقات النهلي؛ ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قضى بعضها، 

وِقسنا الباقي عليه«)))).
السؤال السابع: ما حكم َمن قام في صالة 

ا إلى الركعة الثالثة؟ النافلة سهواً
الجلواب: فَملن قلام إللى ركعلة ثالثة في 
النافللة فإما أن يكون لم يركع بعُد فيجب عليه 
الرجوع إلى التشهد وسجود السهو لذلك، وإما 
أن يكون قد عقلد الثالثة بالركوع فيتمها أربًعا 
عند المالكية فيما عدا سنة الفجر عندهم، فإنه 
يرجلع فيها ولو عقلد الركوع، وعنلد الحنابلة 

أيًضا في صاة النهار دون الليل.
قال الخرشلي: »َمن صلى ركعتين نافلة ثم 
قام سلاهيًا إلى ثالثة فإنه يرجع ويسلجد بعد 
السلام إن فلارق األرض بيديله وركبتيه؛ وإال 
فا سلجود عليه لرجوعه؛ ألنله إنما حصل منه 

)28)  املجموع: 157/2.

)29)  املغني: 231/3.
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التزحلزح وهو ال يسلجد لله كما ملر، هذا إن 
للم يعقد الثالثة، فلإن عقدها برفع رأسله من 
ركوعهلا فإنله يكمل ما هو فيله أربًعا في غير 
الفجلر، فإن صلى النافلة أربًعا وقام لخامسلة 
سلاهيًا فإنه يرجع مطلًقا، أي: سواء عقدها أم 
ال، ويسجد قبل السام سجدتين في الصورتين 

لنقصه السام«)0)).
قلال البهوتلي -رحمله اللله-: »َولَلْو نََوى 
َركَْعتَيْلِن نَْفًا نََهلاًرا، َفَقلاَم إلَى ثَاِلثٍَة َسلْهًوا، 
ْهِو. ....  َفاأْلَْفَضُل إتَْماُمَها أَْربًَعا، َواَل يَْسلُجُد ِللسَّ
)َفلِإْن لَْم يَْرِجْع( َمْن نََوى اثْنَيْلِن لَيًْا َوَقاَم إلَى 
ثَاِلثٍَة َسلْهًوا )بََطلَلْت(؛ ِلَقْوِلِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َصَاةُ اللَّيِْل 
َمثْنَلى، َمثْنَى« َوأِلَنََّهلا َصَاةٌ ُشلِرَعْت َركَْعتَيِْن، 

أَْشبََهْت َصَاَة الَْفْجِر«)))).
السؤال الثامن: ما هو الفرق بين االبتالء 

والعقاب؟
الجلواب: إن االبتاء يخص به الله المسللم 
ليختبر به صدق إيمانه وقوة يقينه وتمحيصه، 
وهو تزكيلة للمؤمن، وتطهير لسليئاته، ورفع 
لدرجاته؛ إن قابله برضا وصبر واحتساب، وفي 
هذه الحالة يكون االبتاء خيًرا للمؤمن؛ ألنه من 
اللله، والله لن يختار للمؤمن إال ما فيه خير له، 
والمؤمن بصبلره على هذا االبتاء يحقق معنى 
العبودية الحقة لله سبحانه، كما أن في االبتاء 
تقويًما دائًما لسللوك المؤمن؛ حيث مع االبتاء 
يقف المسللم ملع نفسله وقفة تدبلر وتفكر، 
فيتلمس خطى سليره أهي عللى خطأ أم على 

)30)  �رصح خمت�رص خليل للخر�ضي: 316/2.

)31)  ك�ضاف القناع للبهوتي: 249/3.

صواب، قال الله تعالى: 

ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ   )ٺ  

ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ   ڤ( 
)البقرة: ))))

وفي الحديلث قال ملسو هيلع هللا ىلص: »َعَجبًا أِلَْمِر الُْمْؤِمِن، 
إِنَّ أَْمرُه كُلَُّه َخيْلٌر، َولَيَْس َذاَك أِلََحٍد إاِلَّ ِللُْمْؤِمِن، 
إِْن أََصابَتُْه َسلرَّاءُ َشلكََر، َفكَاَن َخيْلًرا لَُه، َوإِْن 

أََصابَتُْه َضرَّاءُ، َصبََر َفكَاَن َخيًْرا لَُه«)))). 
أما العقاب: فيكون للكافر والمؤمن العاصي 
جزاء تمردهم على منهلج الله؛ ولذلك يقابلونه 
بتسلخط وجلزع وتملادي فلي معصيلة الله، 
وبلداًل من أن ينسلبوا العقوبة إللى تقصيرهم 
وخروجهم عن المنهج، ينسلبونه إلى أسلباب 
مادية، بل وربما إللى الطبيعة؛ قال الله تعالى 

حاكيًا هذا عنهم: 

)  ڄ  ڄ      ڄ  ڃڃ  ( 
)الجاثية: ))). 

ومن األدلة أيًضا: قول الله تعالى:

پپ   پ   پ   ٻ   ٻ        ٻ   ٻ   )ٱ  

ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ  
)البقرة: )))). ٿ(    

وقال تعالى: 

ڤ       ٹٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    )ٿ  

ڤ    ڤ  ڤ  ڦڦ   ڦ  ڦ  ڄ( 
)آل عمران: ))( والله أعلم.

)32)  اأخرج���ه م�ضلم، من حديث �ضهيب الرومي -ر�ضي اهلل عنه-، 

برقم: 2999.




