=
”
˙
~
˚
^
=
Ô
ƒ
È
ã
È
‹
=
∆
ã
_
k
ÿ
^
=
Ú
ä
^§
=
Ô
Õ
≈
ÿ
^
=
J
=
Ô
∑ä
≈
ÿ
^
Ë
=
ﬂ
ä
≈
ÿ
^
=
J
=
Ó
ä
≈
ÿ
^

اد
إﻋﺪ
ﻴﺔ
ﻨ
ﻟﺴ
را
ر
ﻟﺪ
ﻠﻤ ﻲﺑﻤﺆﺳﺴﺔا
ﻟﻌ
ﻟﻘﺴﻢا
ا

ﻴﺦ
ﻟﺸ
افا
إﺷﺮ

					

					

موسوعة األخالق

موسوعة األخالق
اجلزء التاسع
ال ِعزَّة  -العَزْم والعَزِميَة  -ال ِع َّفة

إعداد
القسم العلمي مبؤسسة الدرر السنية

إشراف الشيخ

الس َّقاف
علوي بن عبد القادر َّ

َّ

ال ِعزة

موسوعة األخالق

5

ال ِع َّزة

ال ِع َّزة

معنى ال ِع َّزة ً
واصطالحا:
لغة
ً
•معنى ال ِع َّزة ً
لغة:

االمتِنَاع.
العُِّز :خالف ال ُذ ِّل .وهو يف األصل :ال ُق َّوة والشِّدَّة والغَلَبَة و ِّ
الرفعة و ْ
ي ،وبالكسر للمضارع :إذا
يقالَ :عَّز يـََعُّز -بالفتح للمضارع :-إذا اشتَ َّد وقَ ِو َ
صار َع ِز ًيزا ،أي:
ي وامتـَنَع ،وبالضَّم :إذا َغلَب وَقـ َهر .ويقالَ :عَّز فال ٌن ،أيَ :
قَ ِو َ
ِ
ِ
يعَ ،ل يـُْغلبَ ،وَل
ي بعد ذلَّة .و َ
أعَّزهُ اهلل .وهو يـَْعتـَُّز بفالنَ ،ور ُج ٌل َع ِز ٌيزَ :من ٌ
قَ ِو َ
وعَّز الشَّخص :قَ ِوي وبَِرئ من ُّ
الذل(((.
وعَّز الشَّيء :إذا مل يـُْق َدر عليهَ ،
يـُْقهرَ .
َ
معان ٍ
فهذه املادة يف كالم العرب ال خترج عن ٍ
ثالثة:
ب ،يقال منهَ :عَّز
ب َسلَ َ
(أحدها :مبعىن الغَلَبَة ،يقولونَ :م ْن َعَّز بـََّز .أي :من َغلَ َ
يـَعُُّز ،ومنه قوله تعاىل :ﮋﮣﮤﮥﮊ [ص.]23 :
والثَّاين :مبعىن الشِّدَّة وال ُق َّوة ،يقال منهَ :عَّز يـََعُّز.

اسة ال َق ْدر ،يقال منهَ :عَّز يَعُِّز)(((.
والثَّالث :أن يكون مبعىن َنـ َف َ

اصطالحا:
•معنى ال ِع َّزة
ً

العَِّزة :حالة مانعة لإلنسان من أن يـُْغلَب(((.

((( انظر(( :تاج العروس)) للزبيدي ((( ،)219/15الصحاح)) للجوهري ( ،)88/3و((مقاييس
اللغة)) البن فارس ((( ،)39-38/4لسان العرب)) البن منظور (.)375 ،374/5
((التوقيف على مهمات التعاريف)) للمناوي (ص (( ،)241مشس العلوم ودواء كالم العرب
((م ْع َجم اللغة العربية املعاصرة)) (.)1492/2
من الكلوم)) لنشوان احلمريي (ُ ،)4310/7
((( ((زاد املسري يف علم التَّفسري)) البن اجلوزي ( - )113 /1بتصرف.
((( (( تاج العروس)) للزبيدي (.)219 /15
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وقيل :العَِّزة :ال ُق َّوة والغَلَبَة واحلَ ِميَّة واألَنـََفة
اضة(((.
وقيل :العَِّزة :التَّأ َِّب عن محل امل َذلَّة ،وقيل :الـتَّـ َـرفُّع َّ
ْحقه َغ َ
ض َ
عما َتـل َ
(((.

الفرق بني َّ
الش َرف وال ِع َّزة:

َّ
فأما قوهلمَ :عَّز الطَّعام ،فهو َع ِز ٌيز،
االمتِنَاعَّ .
أن العَِّزة َّ
تتضمن معىن الغَلَبَة و ْ
ومنـَْعته؛ َّ
ألن
فمعناه :قَ َّل حىت ال يـُْق َدر عليهُ ،
فشبِّه مبن ال يـُْق َدر عليه ،ل ُق َّوته َ
العَِّز مبعىن ِ
ف املكان ،ومنه قوهلم :أَ ْشَرف
القلَّة .والشََّرف إمنا هو يف األصل َشَر ُ
فالن على الشَّيء ،إذا صار فـَْوقَه ،ومنه قيلُ :ش ْرفَة القصر ،وأَ ْشَرف على
ِ
كل من
َّسب ،فقيل للقرشيَ :ش ِريف .و ُّ
التـَّلَف ،إذا قَ َاربَه ،مثَّ استـُْعمل يف َكَرم الن َ
له نسب مذكور عند العربَ :ش ِريف .وهلذا ال يقال هلل تعاىلَ :ش ِريف ،كما
يقال لهَ :ع ِزيز(((.

أهمية ال ِع َّزة:

الرجل ،وتشبَّع به
العَِّزة واإلميان ِصْنـ َوان ال يفرتقان ،فمىت َوَقـ َر اإلميان يف قلب َّ
كيانُه ،واختلط ِ
تشرب العَِّزة مباشرًة ،فانبثقت منه أقوال وأفعال
بشغَاف قلبهَّ ،
َ
فخرا واستعالءً على املؤمنني،
صادرة عن شعور عظيم بال َف ْخر و ْ
االستعالء ،ال ً
أيضا -عن هذا اخلُلُق الكرميِ ،ص ْد ُق االنتماءبل هو على الكافرين .بل يـَْنتُج ً
الرمحة هبم.
اضع هلم ،و َّ
هلذا الدِّين ،وُقـ َّوُة َّ
الرابط مع أهله ،والتَّو ُ
قــال اهلل تعــاىل :ﮋﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ[ .املنافقــون( ]8 :فجعــل العِـ َّـزة ِصْنــو اإلميــان يف
((املع َجم الوسيط)) (.)598/2
((( ْ
((م ْع َجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم)) للسيوطي (ص .)203
((( ُ
((( ((نضرة النعيم)) (.)2344/6
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القلب املؤمن؛ العَِّزة املستمدَّة من ِعَّزته تعاىل ،العَِّزة اليت ال َتـ ُهون وال تـَُهن ،وال
ضع
يتض ْع َ
تنحين وال تلني ،وال تُـ َـزايل القلب املؤمن يف أحرج اللَّحظاتَّ ،إل أن َ
ـتقر اإلميان ورســخ ،فالعَِّزة معه مسـ ِ
ـتقَّرة راســخة؛ ﮋﮘ
فيه اإلميان ،فإذا اسـ َّ
يتذوقــون هــذه العِـ َّـزة ،وال
ﮙ ﮚﮛﮊ  ،وكيــف يعلمــون وهــم ال َّ
يت ِ
َّصلون مبصدرها األصيل؟!)(((.
والعَِّزة َتـنْتُج عن معرفة اإلنسان لنفسه ،وتقديره هلا ،وترفُّعه هبا عن أن

وجل أو أن تركع
صاب هبا ،أو أن َتْنَع لغري اهلل َّ
عز َّ
تصيب الدَّنايا ،أو تُ َ
وجل  ،أو أن ترضى بالدَّنيَّة فيه،
لسواه ،أو أن تُ َداهن ،وحتايب يف دين اهلل َّ
عز َّ
أن ِ
فهي نتيجة طبيعيَّة هلذه املعرفة ،كما َّ
الك ْب نتيجة طبيعيَّة للجهل بقيمة هذه
النَّفس ومبقدارها ،يقول الراغب األصفهاين( :العَِّزة :منزلة شريفة ،وهي نتيجة
الضراعة لألعراض الدُّنيويَّة ،كما َّ
أن
معرفة اإلنسان بقدر نفسه ،وإكرامها عن َّ
ِ
الك ْب نتيجة جهل اإلنسان بقدر نفسه ،وإنزاهلا فوق منزلتها)(((.
مبجرد نُطْقه
والعَِّزة يف اإلسالم احلنيف ،يستشعرها الدَّاخل يف اإلسالم َّ
احلق ،الذي ال يضاهيه دين ،والذي أظهره
للشَّهادتني ،فهو قد دخل يف دين ِّ
الصفات ما دخل فيه ،وال استسلم
اهلل على الدِّين كلِّه ،ولوال اتِّصافه هبذه َّ
وخضع ألحكامه وتشريعاته ،قال اهلل تعاىل :ﮋﭡﭢﭣﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﮊ
[التَّوبة ،]33 :ويف سورة الفتح :ﮋﯰﯱﯲﯳﯴﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾﮊ [الفتح.]28 :

((( ((يف ظالل القرآن)) لسيِّد قطب (.)3580/6
((( َّ
الشريعة)) للراغب األصفهاين (ص .)215
((الذريعة إىل مكارم َّ
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وم ِزيَّتهاَّ :
تسمى هبا يف كتابه،
ومما يُظْ ِهر فضيلة هذه ِّ
أن اهلل قد َّ
الصفة َ
فسمى نفسه :العزيز ،أي :الغَِالب الذي ال يـُْقهر ،واتَّصف بصفة العَِّزة الذي
َّ
يتضمن العَِّزة ،والعَِّزةُ ُْيتَمل أن تكون
تضمنها االسم .قال ابن بطَّال( :العزيز َّ
َّ
صفة ذات ،مبعىن ال ُق ْد َرة والعظمة ،وأن تكون صفة فعل ،مبعىن ال َق ْهر ملخلوقاته،
صحت إضافة امسه إليها)(((.
والغَلَبَة هلم ،ولذلك َّ
وقال الغزايل( :العزيز :هو اخلَ ِطري الذي يَِق ُّل وجود ِمثْلهُّ ،
وتشتد احلاجة إليه،
ويصعُب الوصول إليه ،فما مل جيتمع عليه هذه املعاين الثَّالثة ،مل يُطْلَق عليه

كل واحد من املعاين الثَّالثة كمال ونقصان ،والكمال يف
اسم العزيز ...مثَّ يف ِّ
أقل من الواحد ،ويكون حبيث يستحيل
قلَّة الوجود :أن يرجع إىل واحد ،إ ْذ ال َّ
كل شيء
وجود ِمثْله ،وليس هذا إال اهلل تعاىل؛ ...وشدَّة احلاجة :أن حيتاج إليه ُّ

كل شيء ،حىت يف وجوده وبقائه وصفاته ،وليس ذلك -على الكمالَّ -إل
يف ِّ

وجل  ،والكمال يف صعوبة املنَال :أن يستحيل الوصول إليه على معىن
هلل َّ
عز َّ
وجل  ،فإنَّا قد بيـَّنَّا
اإلحاطة ب ُكْن ِهه ،وليس ذلك -على الكمالَّ -إل هلل َّ
عز َّ

احلق ،ال يوازيه فيه غريه)(((.
أنَّه ال يَعرف اهللَ َّإل اهلل؛ فهو العزيز املطْلَق ُّ
ِ
ِ
ِ
االمتِنَاع،
ويقول ابن القيِّم( :والعَّزة يُـ َراد هبا ثالثة معان :عَّزة ال ُق َّوة ،وعَّزة ْ
ِ
ب -تبارك وتعاىل -له العَِّزة التَّامة باالعتبارات الثَّالث)(((.
الر ُّ
وعَّزة ال َق ْهر ،و َّ
كما أنَّه َسَّى نفسه املعَِّز ،فهو الذي يـََهب العَِّزة ملن يشاء ،كما أنَّه يُ ِذ ُّل من
يشاء ،ﮋﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

((( ((فتح الباري)) (البن حجر) (.)369 /13
((( ((املقصد األسىن)) أليب حامد الغزايل (.)74 -73
((( ((مدارج السالكني)) البن القيم (.)241/3
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ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮊ [آل عمران:
 ،]26فهو املعُِّز احلقيقي ملن يشاء إعزازه من البَ َشر ،مبا يُقيِّض له من األسباب
ِ
املوجبَة للعِِّز.
إذن فهو عزيز يف ذاته ،فال َيصل له الغلَبة وال َقهر من ٍ
أحد سبحانه وتعاىل،
ََ ْ
ُْ
ومعٌِّز ملن شاء من َخ ْلقه مىت شاء ،وَكيـَْف َما شاء.
ُ

الرتغيب يف ال ِع َّزة:

ً
أول :يف القرآن الكريم

يبث يف قلب املؤمن وروحه هذا الشُّعور العظيم،
وجل ُّ
مل يفتأ كتاب اهلل َّ
عز َّ
ِ
ِ
املستـَْل َهمة من آيات كتابه
الشُّعور بالعَّزة املستمدَّة من عَّزة هذا الدِّين وقُ َّـوته ،و ْ
كل ما من شأنه أن َيُ َّ
ط من قدره ،أو يـُْر ِغمه
وتعاليمهِ ،عَّزةٌ جتعله يرتفَّع عن ِّ
على إعطاء الدَّنيَّة يف دينه.
ففي العديد من آيات الكتاب الكرمي ،ينبِّه املوىل -تبارك وتعاىل -على
صب عينيه ،فال يغفل عنها،
هذه القضيَّة ،واليت ينبغي على املؤمن أن جيعلها نُ ْ
وال يتساهل هبا؛ َّ
الرفعة ألوليائه.
ألن اإلسالم َّإنا جاء بالعَِّزة ألتباعه و ِّ
حتث على صفة العزة وتدعو إليها ،نذكر
وقبل أن ن ْشَرع يف ذكر اآليات اليت ُّ
قول ابن اجلوزي وهو يتحدَّث عن العَِّزة يف القرآن ،فيقول:
املفسرين َّ
أن العَِّزة يف القرآن على ثالثة أوجه:
(ذكر بعض ِّ
العظَ َمة .ومنه قوله تعاىل يف سورة الشُّعراء :ﮋﭸﭹ ﭺ
أحدهاَ :

[الشــعراء ،]44:ويف ص :ﮋﰖ ﰗ ﰘ
ﭻ ﭼ ﭽﮊ ُّ

ﰙ ﮊ [ص.]82 :
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والثَّاين :املنـَْعة .ومنه قوله تعاىل يف سورة النِّساء :ﮋﯞﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﮊ [النِّساء.]139 :

والثَّالث :احلَ ِميَّة .ومنه قوله تعاىل يف سورة البقرة :ﮋﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮊ [البقرة ،]206 :ويف سورة ص :ﮋﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﮊ [ص.((()]2 :

 -قال اهلل تبارك وتعاىل :ﮋﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﮊ [فاطر.]10 :

(أي :من كان َيـ َوُّد أن يكون عز ًيزا يف ُّ
الدنْيا واآلخرة ،فليلزم طاعة اهلل تعاىل،
ِ
ِ
َّ
مجيعا)(((.
فإن هبا ُتـنَال العَّزة؛ إ ْذ هلل العَّزة فيهما ً

جل وعال -يف هذه اآلية الكرميةَّ :أن من كان
ويقول الشِّنقيطيَّ :
(بي َّ
يريد العَِّزةَّ ،
جلفإنا مجيعها هلل وحده ،فليطلبها منه ،وليتسبَّب لنيلها بطاعته َّ
وعالَّ -
فإن َم ْن أطاعه ،أعطاه العَِّزة يف ُّ
الدنْيا واآلخرة)((( .و(هذه احلقيقة
تستقر يف القلوب -أن تبدِّل املعايري كلَّها ،وتبدِّل الوسائل
كفيلة -حني
ُّ
أيضا! َّ
إن العَِّزة كلَّها هلل ،وليس شيء منها عند أحد سواه ،فمن كان
واخلطط ً
يريد العَِّزة ،فليطلبها من مصدرها الذي ليس هلا مصدر غريه .ليطلبها عند
اهلل ،فهو واجدها هناك ،وليس بواجدها عند أحد ،وال يف أي َكنَف ،وال بأي
سبب ﮋﯢ ﯣ ﯤﮊ)(((.
 -وقال اهلل -تبارك وتعاىل :-ﮋﮔﮕﮖﮗ ﮘ

يضم اهلل -سبحانه -رسوله
ﮙﮚﮛﮊ [املنافقون ،]8 :وهنا ( ُّ
((( ((نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر)) البن اجلوزي (ص .)435
((( ((تفسري املراغي)) ألمحد مصطفى املراغي (.)112/22
((( ((أضواء البيان)) للشنقيطي (.)280/6
((( ((املصدر السابق)).
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يكرمه إال
ض ِفي عليهم من ِعَّزته ،وهو تكرمي هائل ،ال ِّ
واملؤمنني إىل جانبه ،ويُ ْ
اهلل! وأي تكرمي بعد أن يُوقِف اهلل -سبحانه -رسوله واملؤمنني معه إىل جواره،
األعزاء)(((.
ويقول :ها حنن أُوالء! هذا لواء َّ
 -وقال اهلل -تبارك وتعاىل :-ﮋﯖﯗﯘﯙﯚ ﯛ

ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﮊ [النِّساء.]139 :

قال ابن كثري( :أخرب تعاىل َّ
بأن العَِّزة كلَّها هلل وحده ال شريك له ،وملن جعلها
له .كما قال يف اآلية األخرى :ﮋﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﮊ [فاطر:
 ،]10وقال تعاىل :ﮋﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚﮛﮊ [املنافقون ،]8 :واملقصود من هذا التـَّْهيِيج على طلب العَِّزة من

جناب اهلل ،وااللتجاء إىل عبوديَّته ،واالنتظام يف مجلة عباده املؤمنني ،الذين
ُّصَرة يف هذه احلياة ُّ
الدنْيا ،ويوم يقوم األشهاد)(((.
هلم الن ْ

ويقول الطَّربيَّ :
(فإن الذين اختذوهم -أي املنافقني -من الكافرين أولياء
األقلءَّ ،
األذلء َّ
ابتغاء العَِّزة عندهم ،هم َّ
فهل َّاتذوا األولياء من املؤمنني،
ِ
ُّصَرة من عند اهلل الذي له العَِّزة واملنـَْعة ،الذي يُعُِّز من
فيلتمسوا العَّزة واملْنعة والن ْ
يشاء ،ويُ ِذ ُّل من يشاء ،فيُعُِّزهم ومينعهم)(((.
 -وقال اهلل -تبارك وتعاىل :-ﮋﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﮊ [آل عمران.]139 :

يف هذه اآلية الكرمية أدب قرآين عظيم ،وتوجيه ربَّاينٌّ كبري للُّثـلَّة املؤمنة

((( ((يف ظالل القرآن)) لسيِّد قطب (.)3580/6
((( ((تفسري ابن كثري)) (.)435/2
((( ((تفسري الطَّربي)) (.)319/9
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ويضادها،
الصابرة ،حيثُّهم فيه على عدم اهلََوان الذي ينايف العَِّزة
ُّ
اجملاهدة و َّ
ويـُْن ِهيها ويقضي عليها.
أمر للمؤمنني بالثَّبات على ِعَّزهتم ،حىت يف األوقات العصيبة؛ لتبقى
فهو ٌ
السَّراء ،يف الفرح واحلزن ،يف
العَِّزة مالزمة هلم ،ال ُّ
تنفك عنهم يف َّ
الضراء و َّ
َّصر واهلزمية.
احلرب و ِّ
السلم ،يف الن ْ

الرازي( :كأنَّه قال :إذا حبثتم عن أحوال القرون املاضية،
يقول ال َف ْخر َّ
علمتم َّ
الصولة ،لكن كان مآل األمر إىل
أن أهل الباطل ،وإن اتَّفقت هلم َّ
وص ْولة أهل الباطل ُمْن َد ِرسة،
الضَّعف وال ُفتور ،وصارت دولة أهل ِّ
احلق عاليةَ ،
ص ْولَة َّ
الكفار عليكم -يوم أُحد -سببًا لضعف قلبكم
فال ينبغي أن تصري َ
وجلُْبنكم وعجزكم ،بل جيب أن يـَْقوى قلبكمَّ ،
فإن االستعالء سيحصل لكم،
وال ُق َّوة و َّ
الدولة راجعة إليكم)(((.
 -قال اهلل -تبارك وتعاىل :-ﮋﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ

[املائدة. ]54 :

يف هذه اآلية الكرمية يُ ِّبي اهلل -تبارك وتعاىلَّ -
أن العَِّزة على أهل الكفر،
هي صفة من صفات جيل الت َّْمكني ،الذين أحبَّهم اهلل وأحبُّوه ،وارتضاهم
عمن يرتد عن دينه ،وباملقابل فهم أذلَّة يف تعاملهم مع إخواهنم من أهل
ً
بديل َّ
ِ
اضعا ،ويلينون هلم القول.
اإلميانَ ،يْف ُ
ضون هلم اجلناح تو ً

يقول الشِّنقيطي يف ((أضواء البيان))( :أخرب تعاىل املؤمنني -يف هذه اآلية

((( ((تفسري الرازي)) (.)371 /9
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تد بعضهمَّ ،
الكرميةَّ -إنم إن ار َّ
عوضا عن ذلك املرتد -بقوم،فإن اهلل يأيت
ً
من صفاهتمُّ :
الذل للمؤمنني ،والتَّواضع هلم ،ولني اجلانب ،والقسوة والشِّدَّة
على الكافرين ،وهذا من كمال صفات املؤمنني)(((.
السَّنة َّ
وية
الن َب َّ
ثان ًيا :يف ُّ

 عن متيم الدَّاري رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:ٍ (((
((ليَبـْلُغن هذا األمر ما بلغ اللَّيل والنَّهار ،وال يرتك اهلل بيت َم َد ٍر((( وال َوبَر
َّإل أدخله اهللُ هذا الدِّين ،بِعِِّز َع ِزي ٍز أو بِ ُذ ِّل َذ ٍ
ليلِ ،عًّزا يُعُِّز اهلل به اإلسالم،
وذًُّل يُ ِذ ُّل اهلل به الكفر))((( ،وكان متيم الدَّاري يقول :قد عرفت ذلك يف أهل

العز ،ولقد أصاب من كان
بييت ،لقد أصاب من أسلم منهم اخلريُ والشََّرف و ُّ
منهم كافرا ُّ
الصغَار واجلِْزية.
الذل و َّ
ً

 وعن املقداد بن األسود رضي اهلل عنه قال :مسعت رسول اهلل صلىاهلل عليه وسلم يقول(( :ال يبقى على ظهر األرض بيت َم َد ٍر ،وال َوبٍَرَّ ،إل
عز َع ِزي ٍز ،أو ذُ ِّل َذلِ ٍيلَّ ،إما يُعُِّزهم اهلل ،فيجعلهم
أدخله اهلل كلمة اإلسالم ،بِ ِّ
من أهلها ،أو يُ ِذهلُّم ،فيدينون هلا))(((.
((( ((أضواء البيان)) (.)415 /1
((( مدر :الطني الصلب(( .شرح النووي على مسلم)) (.)69/18
((( الوبر :صوف أو شعر(( .حتفة األحوذي)) لعبد الرمحن املباركفوري (.)419/6
((( رواه أمحد ( ،)16998( )103/4والطَّرباين ( ،)1280( )58/2واحلاكم (،)477/4
والبيهقي ( .)19089( )181/9قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)17/6رجاله رجال
الصحيح .وقال األلباين يف ((حتذير الساجد)) ( :)158على شرط مسلم ،وله شاهد على
َّ
أيضا.
شرط مسلم ً
((( رواه أمحد ( ،)23865( )4/6والطَّرباين ( ،)601( )254/20وابن حبان ()91/15
( ،)6699واحلاكم ( ،)476/4والبيهقي ( .)19089( )181/9قال ابن عساكر يف
((م ْع َجم الشيوخ)) ( ،)417/1وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)17/6رجاله رجال =
ُ
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ففي هذا احلديث يُـبَشِّر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بِعِِّز هذا الدِّين
ومتكينه يف األرض ،و َّ
أن هذا العَِّز والتَّمكني سيكون سواءً بِعِِّز َع ِزي ٍز ،أو بِ ُذ ِّل
َذلِ ٍيل ،أي( :أدخل اهلل تعاىل كلمة اإلسالم يف البيت ُم ْلتَبسة بِعِِّز شخص
عزيز ،أي يُعُِّزه اهلل هبا ،حيث قَبِلها من غري َس ٍْب وقتال(( ،وذُ ِّل َذلِ ٍيل)) أي :أو
يُ ِذلُّه اهلل هبا حيث أباها ،واملعىن :يُ ِذلُّه اهلل -بسبب إبائها -بِ ُذ ِّل َس ٍْب أو قتال،
ِ
ِ
س
حىت ينقاد إليها َك ْرًها أو طَْو ًعا ،أو يُ ْذعن هلا ببذل اجل ْزية .واحلديث ُم ْقتَبَ ٌ
من قوله تعاىل :ﮋﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ ﭨﭩ
فسر العَِّز و ُّ
الذل
ﭪﭫﭬﭭﭮﮊ [التَّوبة ،]33 :مثَّ َّ
بقولهِ َّ :
َعُّزوا الكلمة بالقبول(( ،فيجعلهم من أهلها))
قوما أ َ
(إما يُعُّزهم) أيً :
ِ
قوما آخرين مل يلتفتوا إىل الكلمة وما
بالثَّبات إىل املمات(( ،أو ب ُذ ِّلم)) أيً :
قبلوهاَّ ،
وزوا باإلذالل جزاءً وفاقًا(( ،فيدينون هلا)) ...أي
فكأنم أ َذلُّوها ،فَ ُج ُ
يُطيعون وينقادون هلا)(((.

 و((أرسل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل عُيينة بن حصن بنحذيفة ،واحلارث بن عوف بن أىب حارثة ،رئيسي َغطََفان ،فأعطامها ثلث مثار
يتم األمر ،فذكر ذلك رسول اهلل صلى
املدينة ،وجرت املر َاوضةَ يف ذلك ،ومل َّ
اهلل عليه وسلم لسعد بن معاذ وسعد بن عبادة ،فقاال :يا رسول اهلل ،أشيء
أمرك اهلل به فال َّ
بد لنا منه؟ أم شيء حتبُّه فنصنعه ،أم شيء تصنعه لنا؟ قال:
أن رأيت العرب قد رمتكم عن
بل شيء أصنعه لكم ،واهلل ما أصنع ذلك إال ِّ
قوس واحدة .فقال سعد بن معاذ :يا رسول اهلل ،قد كنَّا حنن وهؤالء القوم
على الشِّرك باهلل وعبادة األوثان ،وهم ال يطيقون أن يأكلوا منها مترة إال قَِرى
وصححه الوادعي
= َّ
وحسن إسناده األلباين يف ((ختريج مشكاة املصابيح)) (َّ ،)39
الصحيحَّ .
((الصحيح املسند)) (.)1159
يف َّ
((( ((مرقاة املفاتيح)) ملال علي القاري (.)116 /1
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أعزنا بك وبه -نعطيهم
أو بـَيـًْعا ،فحني أكرمنا اهلل تعاىل باإلسالم ،وهدانا له ،و َّ
فصوب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
السيفَّ .
أموالنا؟ واهلل ال نعطيهم َّإل َّ
رأيه ،ومتادوا على حاهلم))(((.
وهكذا َّ
كأن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يربِّيهم على معاين العَِّزة،

غرسا.
ويغرسها يف قلوهبم ً

والسلف والعلماء يف ال ِع َّزة:
أقوال الصحابة َّ

وعزة الغضب ،فيضريك إىل ذُ ِّل االعتذار.
 قال عبد اهلل بن عمرو( :إيَّاك َّوإذا ما َعَرتك يف الغضب العَِّزة فاذكر َم َذلَّة االعتذار)(((.
 وقيل للحسن بن علي رضي اهلل عنهما :فيك َعظَ َمة .قال :ال ،بليف ِعَّزة اهلل تعاىل ،قال اهلل تعاىل :ﮋﮔ ﮕ ﮖﮗﮊ
َّ
[املنافقون.(((]8 :

حبق)(((.
 وقال ابن أيب لبابة( :من طلب ِعًّزا بباطل ،أورثه اهلل ذًُّل ٍّالسند فأوصين .قال :أ ِ
َعَّز أ َْمَر اهلل حيث ما
 قال رجل للحسنِّ :(إن أريد ِّ
من)(((.
بالسند ،وما هبا أح ٌد َّ
أعز ِّ
كنت ،يُعَِّزك اهلل .قال :فلقد كنت ِّ
 وقال ابن عطاء( :العُِّز يف التَّواضع ،فمن طلبه يف ِالك ْب ،فهو كتطلُّب
املاء من النَّار).
((( ذكره ابن حزم يف ((جوامع السرية)) (ص .)188
((( ((الشكوى والعتاب)) للثعاليب (ص .)239
((( ((ربيع األبرار ونصوص األخيار)) للزخمشري (.)220/2
((( ((املصدر السابق)).
((( ((الشكوى والعتاب)) للثعاليب (.)240 ،239
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َّن َشْتم الوايل َشْت ًما ،وال إغالظه إغالظًاَّ ،
 وقال األحنف( :ال تعد َّفإن
ريح العَِّزة ُتـبْسط اللِّسان بالغلظة يف غري بأس وال سخط)(((.
السلف( :النَّاس يطلبون العَِّز بأبواب امللوك ،وال جيدونه َّإل
 وقال بعض َّيف طاعة اهلل)(((.

احلرية
 وقال إبراهيم بن شيبان( :الشََّرف يف التَّواضع .والعُِّز يف التَّقوى .و ِّيف القناعة).

َعُّز اخلَْلق مخسة أنفس :عامل زاهد ،وفقيه
 وعن سفيان الثَّوري أنَّه قال( :أ َوغين متواضع ،وفقري شاكر ،وشريف سين)(((.
صويفٌٌّّ ،
(اللهم ِ
أعَّزين بطاعتك ،وال تذلَّين
السلف:
َّ
 وكان من دعاء بعض َّمبعصيتك)(((.

 وقال آخر( :إذا طلبت العَِّزة ،فاطلبها يف الطَّاعة ،وإن طلبت الغِىن،فاطلبه يف القناعة)(((.

بالقوة
 وقال الغزايل( :من رزقه القناعة حىت استغىن هبا عن َخ ْلقه ،وأمدَّه َّعاجل،
والتَّأييد حىت استوىل هبا على صفات نفسه ،فقد َّ
أعزه ،وآتاه امللك ً
(((.
وسيعزه يف اآلخرة بالتَّقريب)
ُّ
أهم
 وقالأيضا( :-العزيز من العباد :من حيتاج إليه عباد اهلل يف ًِّ
((( ((نثر الدر يف احملاضرات)) أليب سعد اآليب (.)41 /5
((( ((إغاثة اللهفان)) البن القيم (.)48 /1
((( ((مدارج السالكني)) البن القيم (.)314/2
((( ((اجلواب الكايف)) البن القيم (ص .)59
((( ((الكشكول)) لبهاء الدين العاملي (.)66 /2
((( ((املقصد األسىن)) ،بتصرف يسري (ص .)89

موسوعة األخالق

17

ال ِع َّزة

السعادة األبديَّة ،وذلك ممَّا يَِق ُّل -ال حمالة-
أمورهم ،وهي احلياة األخرويَّة ،و َّ
وجوده ،ويصعب إدراكه ،وهذه رتبة األنبياء -صلوات اهلل عليهم أمجعني-
العز ،من ينفرد بال ُقرب من درجتهم يف عصره ،كاخللفاء وورثتهم
ويشاركهم يف ِّ
وعزة كل و ٍ
احد منهم بقدر عُ ِّلو رتبته عن سهولة النَّيل واملشاركة،
من العلماءِّ َّ ،
وبقدر عنائه يف إرشاد اخلَْلق)(((.

 وقال ابن القيِّم( :العَِّزة والعُلُُّو َّإنا مها ألهل اإلميان الذي بعث اهلل به رسله،وحال ،قال تعاىل :ﮋﮯﮰﮱﯓ
علم
وعمل ٌ
وأنزل به كتبه ،وهو ٌ
ٌ
ﯔﮊ[ .آل عمران ]139 :فللعبد من العُلُِّو حبسب ما معه من اإلميان،
وقال تعاىل :ﮋﮔﮕﮖﮗﮊ [املنافقون ،]8 :فله من
العَِّزة حبسب ما معه من اإلميان وحقائقه ،فإذا فاته ٌّ
حظ من العُلُِّو والعَِّزة ،ففي
ظاهرا وباطنًا)(((.
علما ً
ُم َقابَلة ما فاته من حقائق اإلميانً ،
وعملً ،

 وقال ابن باديس( :اجلاهل ميكن أن تعلِّمه ،واجلايف ميكن أن ِّهتذبه،
يتعذر أن تغرس يف نفسه َّ
الذ ِّل ،يـَْعسر أو َّ
الذليل الذي نشأ على ُّ
ولكن َّ
الذليلة
ُ
بالرجال)(((.
املهينة َّ
عزةً وإباءً وشهامةً تـُْل ِحقه ِّ

أقسام ال ِع َّزة:

دائما ما يكون ُخل ًقا بني ُخلقني مذمومني ،فهو وسط
اخلُلُق احملمود ً
كل ُخلُق حممود ُم ْكتَنف خبُلقني ذميمني .وهو
بينهما ،قال ابن القيِّم( :و ُّ
وسط بينهما .وطرفاه ُخلُقان ذميمان ،كاجلود :الذي يكتنفه ُخلُقان :البخل
((( ((املقصد األسىن)) للغزايل ،بتصرف يسري (.)74-73
((( ((إغاثة اللهفان)) (.)181/2
((( ((تفسري ابن باديس يف جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري)) (ص .)392
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الذل واملهانة ،و ِ
والتَّبذير .والتَّواضع الذي يكتنفه ُخلُقانُّ :
الك ْب والعُلُوَّ .
فإن
َ
النَّفس مىت احنرفت عن التَّوسط ،احنرفت إىل أحد اخلُلُقني َّ
الذميمني وال
بدَّ ،((()...وهكذا هو حال يف العَِّزة ،فهي خلُق بني خلُقني ،أحدمهاِ :
الك ْب،
ُ
ُ
واآلخرُّ :
الذل واهل ََوان ،والنَّفس (إذا احنرفت عن ُخلُق العَِّزة -اليت وهبها اهلل
وإما إىل ذُّ ٍّل .والعَِّزة احملمودة بينهما)(((.
للمؤمنني -احنرفت َّإما إىل كِ ٍْبَّ ،
وذمها حينًا آخر( ،فمن
وقد ذكر اهلل العَِّزة يف مواطن ،فمدحها حينًاَّ ،
األول :قوله تعاىل :ﮋﮔﮕﮖﮗﮊ [املنافقون،]8 :
َّ
[الصافَّات ،]180 :ومن الثَّاين :قوله
وقال تعاىل :ﮋﯺﯻﯼﯽﮊ َّ
تعاىل :ﮋﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ [ص ،]2 :وبيان ذلكَّ :
أن العَِّزة اليت
جل وعال ،-ولرسوله صلى اهلل عليه وسلم  ،وللمؤمنني -رضوان اهللهي هلل َّ
عليهم -هي الدَّائمة الباقية؛ اليت هي العَِّزة احلقيقيَّة .والعَِّزة اليت هي للكافرين
َّعزز ،وهو -يف احلقيقة -ذُ ٌّل)(((.
املخالفني هي :الت ُّ
و َ
نقسم العَِّزة إىل قسمني :شرعيَّة ،وغري شرعيَّة.
وعلى ما سبق ،يُْ ِكننا أن ِّ

ال ِع َّزة َّ
رعية:
الش َّ

وباحلق ،واليت يكون صاحبها عز ًيزا ولو
احلق،
ِّ
َّإنا العَِّزة احلقيقيَّة ..العَِّزة يف ِّ
ستض ًاما ،فتجده ال يركع إال هلل،
لوما ،شاخمًا ولو كان طر ً
يدا ُم َ
كان ضعي ًفا َمظْ ً
وال يتنازل عن شيء ممَّا أ ََمره به ،فهو َيـ ْعَتـ ُّز بعَِّزة اهلل -تبارك وتعاىل ،-الذي
باحلق؛ َّ
ألنا ْاعتَِزاز مبن ميلكها،
يُعُِّز من يشاء ،ويُ ِذ ُّل من يشاء .فهذه هي العَِّزة ِّ
وإذعان له ،وانتساب لشرعه وهديه.
((( ((مدارج السالكني)) البن القيم (.)295/2
((( ((املصدر السابق)) (.)296/2
((( ((اإلحتافات السنية باألحاديث القدسية)) للمناوي (ص .)82
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وهي اليت ترتبط باهلل تعاىل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم  ،يقول تعاىل :ﮋﮔ

ﮕ ﮖ ﮗﮊ [املنافقــون ،]8 :ووجــه ذلكَّ :
أن العِـ َّـزة -
الــي هلل ولرس ـوله وللمؤمنــن  -هــي الدَّائمــة الباقيــة ،الــي هــي العِـ َّـزة احلقيقيَّــة،
َّعزز ،وهو -يف احلقيقة -ذُ ٌّل.
والعَِّزة اليت هي للكافرين :هي الت ُّ
َّ
إن (العَِّزة وا ِإلباء والكرامة من أبرز اخلَِلل اليت نادى هبا اإلسالم ،وغرسها

وسن من تعاليم ،وإليها
يف أحناء اجملتمعَّ ،
وتعهد مناءها مبا شرع من عقائدَّ ،
ِ
يم خطَّة
يشري عمر بن اخلطَّاب رضي اهلل عنه بقوله :أ ُِح ُّ
ب َّ
الرجل -إذا س َ
َخ ْسف((( -أن يقول -مبلء فيه :-ال)(((.

صور ال ِع َّزة َّ
رعية:
الش َّ

ْ -1
االع ِت َزاز باهلل تبارك وتعاىل:

فهو يعرف َّ
أن اهلل عزيز ،يـََهب العَِّزة من يشاء ،كما أنَّه ينزعها ممَّن يشاء،
كما أنَّه يوقن َّ
عزة ،واالعتماد عليه َّقوة ،وااللتزام بنـَْه ِجه
االعتَِزاز بالعزيز َّ
أن ْ
مشوخ ،فرتاه قويًّا بإميانه به ،عز ًيزا بتوُّكله عليه ،شاخمًا بيقينه به.

االعتَِزاز بغريه ٌّ
وهو يعلم َّ
وه َوان ،واالستقواء بغريه ضعفُ ،م ْعتَِ ًبا
أن ْ
ذل َ
اعتز بغري اهلل تعاىل كيف َهوى إىل مدارك ِّ
الذلة ،وهبط إىل
كل من َّ
حبال ِّ
َ
اعتز هبم ،ليتَ َد ْحرج من ذَُرى العلياء
املهانة ،وكيف ختلَّى عنه من َّ
حضيض َ
واجملد -املزعوم الكاذب -إىل أسفل دركات ُّ
الذ ِّل؛ قال عبيدة بن أيب لبابة:
عزا بباطل وجور ،أورثه اهلل ذًُّل بإنصاف وعدل)(((.
(من طلب ًّ
((( اخلسف :اإلذالل وحتميل اإلنسان ما يكره(( .لسان العرب)) البن منظور (.)68 /9
((( ((خلق املسلم)) حملمد الغزايل (ص .)181
((( ((غرر اخلصائص الواضحة)) للوطواط ( ص .)523
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االع ِت َزاز باالنتساب لإلسالمْ ،
ْ -2
واالع ِت َزاز بهديه وشرائعه:

فهو يعلم َّ
ُّ
عزهم من
القوة ،الذي
يستمد املسلمون َّ
أن هذا الدِّين دين العَِّزة و َّ
وقوهتم من َّقوته ،ومىت طلبوا العَِّزة يف سواه -من مناهج األرض الشَّرقيَّة
ِعِّزهَّ ،
أو الغربيَّةَّ -
أذلم اهلل.
يعتز بقبيلة أو قوميَّة أو نسب أو ِع ْرق ممَّا ينتسب إليه أهل
كما أنَّه ال ُّ
عزته بدينه فقط ،وعلى هذا َّرب نبيُّنا صلى اهلل
اجلاهليَّة يف القدمي واحلديث ،بل َّ
فلما مسعهم -بأيب هو وأمي ،صلَّى اهلل عليه وسلَّم -ينادي
عليه وسلم أصحابهَّ ،
بعضهم :يا لألنصار ،وآخرون ينادون :يا للمهاجرين .قال صلى اهلل عليه وسلم:
((أبِ َد ْع َوى اجلاهليَّة وأنا بني أظهركم))((( ،وقال(( :دعوها فإنَّها منتنة))(((.
حال املسلم -يف ْاعتَِزازه بدينه -كحال أمري املؤمنني عمر بن اخلطَّاب
أعزنا اهلل باإلسالم ،فمهما ابتغينا العَِّزة
رضي اهلل عنه حني قال( :حنن َّأمة َّ

بغريه ،أذلَّنا اهلل)(((.
فال ْاعتَِزاز َّإل باإلسالم ،وال انتماء َّإل إىل اإلسالم.
أب يل س ـ ـواه
إذا اف ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــروا بـ ـقـ ـي ــس أو مت ـي ــم
أيب اإلس ـ ـ ـ ـ ــام ال َ
ْ -3
االع ِت َزاز برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:

حممد صلى اهلل عليه وسلم  ،ينتسب إليه
فهو يعتَـ ُّـز بكونه َفـ ْرًدا يف َّأمة َّ
إذا انتسبت األمم ،ويـَُفاخر به إذا ذُكِر القادة واملصلحون العظماء ،يرجو
((السرية)) (ص  ،)555قال الشَّوكاين يف ((فتح القدير)) (:)548/1
((( ذكرها ابن هشام يف ِّ
القصة خمتصرة ومطولة من طُُرق.
ُرِويت هذه َّ
((( رواه البخاري ( ،)4905ومسلم (.)2506
الصحيحة))
وصححه األلباين يف ((سلسلة األحاديث َّ
((( رواه -بنحوه -احلاكم (َّ ،)130/1
( )117/1على شرط الشيخني.
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للسري على هنجه وإحياء سنَّته،
شفاعتهَّ ،
ويتمن لقائه ،ويسأل اهلل أن يوفِّقه ِّ
والقيام حبقوقه.
 -4إظهار ال ِع َّزة على الكافرينِّ ،
والذَّلة وخفض اجلناح للمؤمنني:

وهذه من أعظم صور العَِّزة ومظاهرها :أن يُِري املؤمن الكافرين من نفسه
ِ
وعلوه،
لقوة هذا الدِّين َّ
َّ
إظهارا َّ
عزًة َّ
وعزته ِّ
وقوًة واستعالءً ،ال كْبـ ًرا وبَطًَرا ،بل ً
وجل وهو يصف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه:
قال اهلل َّ
عز َّ
ﮋﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜﮊ [الفتح،]29 :
فهم ُر َحاء فيما بينهمَّ ،أل َّإنم أشدَّاء على الكافرين ،أقوياء يف مواجهتهم.
وقال -تبارك وتعاىل :-ﮋﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮊ [املائدة ،]54 :فهذه
ُّ
استحقوا هبا التَّمكني ،ونالوا هبا شرف القيادة ،فهم ِأذلَّة على
صفتهم اليت
املؤمنني ،خافضني اجلناح هلم ،ليِّنني يف تعاملهم معهمَّ ،إل َّأنم -يف اجلانب
اآلخر -أشدَّاء أقوياء على الكافرين.

ال ِع َّزة غري َّ
رعية:
الش َّ

كاعتَِزاز َّ
الكفار بكفرهم ،وهو -يف احلقيقة -ذُ ٌّل ،يقول -سبحانه :-ﮋﭗ
ْ

االعتَِزاز بالنَّسب على جهة ال َف ْخر ،أو
ﭘﭙﭚﭛﭜﮊ [ص ]2 :أو ْ
كل هذه مذمومة.
االعتَِزاز بالوطن واملال وحنوهاُّ ،
ْ

من صور ال ِع َّزة غري َّ
رعية:
الش َّ

ْ -1
االع ِت َزاز َّ
بالكفار من يهود ونصارى ومنافقني وغريهم:
ق ــال ت ـع ــاىل :ﮋﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
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ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﮊ

[النِّساء.]139-138 :

جل جالله -يسأل يف استنكارِ :لَ يتَّخذون الكافرين أولياء،(واهللُ َّ
وهم يزعمون اإلميان؟ ِلَ يضعون أنفسهم هذا املوضع ،ويتَّخذون ألنفسهم
وجل
القوة عند الكافرين؟ لقد استأثر اهلل َّ
هذا املوقف؟ أهم يطلبون العَِّزة و َّ
عز َّ
بالعَِّزة ،فال جيدها َّإل من َّ
يتوله ،ويطلبها عنده ،وَيـْرتَ ِكن إىل ِحَاه)(((.
ْ -2
االع ِت َزاز باآلباء واألجداد:

عن أيب هريرة رضي اهلل عنه ،عن النَّيب صلى اهلل عليه وسلم  ،قال:
ليكونن
((لينتهني أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتواَّ ،إنا هم فَ ْحم جهنَّم ،أو
َّ
َّ
ْأه َون على اهلل من اجلُ َع ِل الذي يُ َد ْه ِدهُ اخلَِراءَ بأنفهَّ ،
إن اهلل أذهب عنكم عُبِّـيَّةَ
شقي ،النَّاس كلُّهم بنو
تقي ،وفاجر ٌّ
اجلاهليَّة وفخرها باآلباءَّ ،إنا هو مؤمن ٌّ
آدم ،وآدم ُخلِق من تراب))(((.
ْ -3
والرهط:
االع ِت َزاز بالقبيلة َّ

قال تعاىل :ﮋﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ

ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮊ

[هود.]92-91 :

((( ((يف ظالل القرآن)) لسيِّد قطب (.)780 /2
((( رواه أبو داود ( ،)5116والرتمذي ( )3955واللَّفظ له ،وأمحد (،)8721( )361/2
وحسن إسناده املنذري
والبيهقي ( )21593( )232/10قال الرتمذي :حسن غريبَّ .
وصححه ابن تيمية يف ((اقتضاء الصراط املستقيم))
((التغيب و َّ
يف َّ
التهيب)) (َّ ،)62/4
وحسنه األلباين ((صحيح سنن الرتمذي)) (.)3955
(َّ ،)247/1
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َجاعة من البَ َشر -مهما يكونوا من ال ُق َّوة واملْنعة -فهم ناس ،وهم ِض َعاف،
(أ َ
أعز عليكم من اهلل؟ أهؤالء ُّ
أشد َّقوة ورهبة يف
وهم ِعبَاد من ِعبَاد اهلل ..أهؤالء ُّ
نفوسكم من اهلل؟ ﮋﮐﮑ ﮒﮓﮊ [هود . ]92 :وهي صورة
للتك واإلعراض ،تزيد يف شناعة فِ ْعلَتهم ،وهم يرتكون اهلل ويـُْعرضون
حسية َّ
ِّ
عنه ،وهم من َخ ْلقه ،وهو رازقهم وممتِّعهم باخلري الذي هم فيه .فهو البَطَر
وجحود النِّعمة وقلَّة احلياء ،إىل جانب الكفر والتَّكذيب وسوء التَّقدير)(((.
وعن أيب مالك األشعريَّ ،
أن النَّيب صلى اهلل عليه وسلم قال(( :أربع يف
كوهنن :ال َف ْخر يف األحساب ،والطَّعن يف األنساب،
َّأميت من أمر اجلاهليَّة ،ال يرت َّ
واالستسقاء بالنُّجوم ،والنِّياحة)) ،وقال(( :النَّائحة إذا مل تتب قبل موهتا ،تُـ َقام
يوم القيامة وعليها ِسربال من قَ ِطران ِ
ود ْرع من َجَرب((())(((.
َْ
َ
ْ -4
االع ِت َزاز بالكثرة ،سوا ًء كان باملال أو العدد:

قصة صاحب اجلنَّة ،يف سورة الكهف :ﮋﯼﯽﯾﯿ
قال تعاىل يف َّ

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﮊ [الكهف.]34 :

وحشما
خدما
قال ابن كثري :ﮋﰃﰄﰅﰆﰇﰈﮊ (أي :أكثر ً
ً
وو ًلدا.
وعزة النَّفر((().
قال قتادة :تلك -واهلل -أمنيَّة الفاجر :كثرة املال َّ

((( ((يف ظالل القرآن)) لسيد قطب (.)1922/4
((( (سربال) أي :قميص (من قطران) طالء يطلى به ،وقيل :دهن يدهن به اجلمل األجرب،
(ودرع) أي قميص( ،من جرب) أي :من أجل جرب كائن هبا .انظر(( :مرقاة املفاتيح شرح
مشكاة املصابيح)) ملال علي القاري (.)1235 /3
((( ((صحيح مسلم)) (.)934
((( ((تفسري ابن كثري)) (.)157 /5

ال ِع َّزة

24

موسوعة األخالق

االع ِت َزاز جبمال ِّ
ْ -5
الثياب:

عن ابن عمر قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم(( :من لبس ثوب
ُش ْهرة يف ُّ
الدنْيا ،ألبسه اهلل ثوب مذلَّة يوم القيامة))(((.

(واملراد َّ
أن ثوبه يَ ْشتَهر بني النَّاس ،ملخالفة لونه أللوان ثياهبم ،فريفع النَّاس
َّكب.
إليه أبصارهم ،وخيتال عليهم بالعُجب والت ُّ
ُّهَرة يف ُّ
الدنْيا ليَعَِّز به ،ويفتخر على غريه،
قال ابن رسالن :ألنَّه لَبِس الش ْ
ويـُْلبِسه اهلل -يوم القيامة -ثوبًا يَ ْشتهر مذلَّته واحتقاره بينهم عقوبةً له ،والعقوبة

من جنس العمل ،انتهى.
وقوله(( :ثوب م َذلَّة)) ،أي :أَلْبَسه اهلل -يوم القيامة -ثوب م َذلَّة ،واملراد
به :ثوب يوجب ِذلَّته يوم القيامة ،كما لَبِس يف ُّ
الدنْيا ثوبًا يتـََعَّزز به على النَّاس،
ويرتفَّع به عليهم)(((.
ْ -6
االع ِت َزاز باألصنام واألوثان:

قال تعاىل :ﮋﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮊ [مرمي.]82-81 :

(فهؤالء -الذين كفروا َّربم -يتَّخذون من دونه آهلة ،يطلبون عندها العَِّزة،
اجلن ويستنصر هبم،
ُّصَرة ،وكان فيهم من يعبد املالئكة ،ومن يعبد َّ
والغَلَبَة والن ْ
اجلن بعبادهتم ،وينكروهنا عليهم،
ويتَّقون هبم ﮋﭼﮊ ،فسيكفر املالئكة و ُّ

((( رواه ابن ماجه ( ،)2922وأمحد ( )5664( )92/2والنَّسائي يف ((السنن الكربى)) ()460/5
( ،)9560وأبو يعلى ( .)5698( )62/10وقال الشَّوكاين يف ((الدراري املضية)) (:)80
وحسن
إسناده رجاله ثقاتَّ .
وصحح إسناده أمحد شاكر يف حتقيق ((مسند أمحد)) (َّ ،)43/8
احلديث األلباين يف ((صحيح سنن ابن ماجه)) (.)2922
((( ((عون املعبود)) للعظيم آبادي (.)51 ،50 /11
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َّربؤ منهم ،والشَّهادة
وَيـْبـَرؤون إىل اهلل منهم ،ﮋﮀﮁﮂﮊ بالت ُّ
عليهم)(((.

أسباب ال ِع َّزة َّ
رعية:
الش َّ

اليقيني َّ
بأن اهلل تعالى هو العزيز الذي
 -1االعتقاد الجازم واإليمان
ُّ
ال يـَغْلِبه شيء ،وأنَّه هو مصدر العَِّزة وواهبها .قال تعاىل :ﮋﮇﮈﮉ
ﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ ﮗ

ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮊ [آل عمران ،]26 :فال نصر َّإل به،
وال استئناس َّإل معه ،وال جناح َّإل بتوفيقه.
قال ابن القيِّم( :العَِّزة والعُلُُّو َّإنا مها ألهل اإلميان الذي بعث اهلل به رسله،
ِ
وحال ،قال تعاىل :ﮋﮯ ﮰﮱﯓ
لم
وعمل ٌ
وأنزل به كتبه ،وهو ع ٌ
ٌ
ﯔﮊ [آل عمران ،]139 :فللعبد من العُلُِّو حبسب ما معه من اإلميان،
وقال تعاىل :ﮋﮔﮕﮖﮗﮊ [املنافقون ،]8 :فله من
العَِّزة حبسب ما معه من اإلميان وحقائقه ،فإذا فاته ٌّ
حظ من العُلُِّو والعَِّزة ،ففي
ظاهرا وباطنًا)(((.
علما ً
ُم َقابَلة ما فاته من حقائق اإلميانً ،
وعملً ،
وهنا يـُْقبِل ُمريد العَِّزة على طاعة اهلل -تبارك وتعاىل -فبمقدار طاعته له،
السؤدد ،والعكس ..قال تعاىل :ﮋﯞ ﯟﯠﯡ ﯢ
تكون العَِّزة والشََّرف و ُّ
ﯣ ﯤﮊ [فاطر ،]10 :قال طنطاوي( :واملعىن :من كان من النَّاس يريد
العَِّزة اليت ال ِذلَّة معها .فليطع اهلل ،وليعتمد عليه وحده ،فللَّه -تعاىل -العَِّزة
كلُّها يف ُّ
ملخصه:
الدنْيا واآلخرة ،وليس لغريه منها شيء ...قال القرطيب ما َّ
((( ((يف ظالل القرآن)) لسيد قطب ( )2320/4بتصرف يسري.
((( ((إغاثة اللهفان)) البن القيم (.)181/2
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يريد -سبحانه -يف هذه اآلية ،أن ينبِّه ذوي األقدار واهلمم ،من أين ُتـنَال
ِ
فم ْن طلب العَِّزة من اهلل -تعاىل -وجدها عنده  -إن
العَّزة ،ومن أين تُ ْستَحقَ ،
شاء اهلل ،-غري ممنوعة وال حمجوبة عنه ..ومن طلبها من غريهَ ،وَكلَه إىل من
طلبها عنده ...ولقد أحسن القائل.
ِّ (((
ِ
اضعــا
فعزهــا يف ذلــا
منَّــا إليــك ُّ
وإذا تذلَّـ ـلَت الـ ـِّـرقاب تو ً
فليتعزز بطاعة اهلل تعاىل)(((.
وقال قتادة( :من كان يريد العَِّزةَّ ،

وتْلَع عليه ثياب الكرامةَّ ،
وكما َّ
فإن
أن الطَّاعة تكسو اإلنسان ثوب العَِّزةَ ،
املعصية تكسوه ثياب ُّ
املهانة واالنكسار( ،واملعاصي تَ ْسلُب
الذ ِّلَ ،
وتْلَع عليه َ
الذل و َّ
صاحبها أمساء املدح والشَّرف والعَِّزة ،وتكسوه أمساء ُّ
الصغار،
الذ ِّم و َّ
َ
وشتَّان ما بني األمرين :ﮋﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗﮊ
[السجدة.(((]18 :

 -2صدق االنتماء لهذا الدِّين ،و ُّ
الشعور بال َف ْخر لالنتساب له ،واال ْعتِ َزاز
به ،حىت ولو كان ذلك يف زمن االستضعاف ،واستقواء أعداء املسلمني ،يقول
تعاىل :ﮋﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﮊ [آل عمران:
((ليبلغن هذا األمر ما بلغ اللَّيل
 ،]139ويقول النَّيب صلى اهلل عليه وسلم:
َّ
والنَّهار ،وال يرتك اهلل بيت َم َد ٍر وال َوبٍَر َّإل أدخله اهلل هذا الدِّين ،بعِِّز عزي ٍز ،أو
ب ُذ ِّل ٍ
عزا يُعُِّز اهلل به اإلسالم ،وذًُّل يُ ِذ ُّل اهلل به الكفر))(((.
ذليلًّ ،

((( ((التَّفسري الوسيط)) للطنطاوي (.)329/11
الشربيين (.)315/3
((( ((السراج املنري)) للخطيب ِّ
((( ((موسوعة فقه القلوب)) للتوجيري (.)2927 /4
((( رواه أمحد ( ،)16998( )103/4والطَّرباين ( ،)1280( )58/2واحلاكم (،)477/4
والبيهقي ( .)19089( )181/9من حديث متيم الدَّاري رضي اهلل عنه .قال اهليثمي يف =
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الرسول صلى اهلل عليه وسلم في هديه ،وطاعته في أمره،
 -3متابعة َّ
ولزوم سنَّته ،فإنَّه بقدر ذلك تكون ِعَّزة العبد يف ُّ
الدنْيا ،وفالحه يف اآلخرة،
ودليل ذلك قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف احلديث الذي رواه عبد اهلل
ظل
بالسيف بني يدي َّ
ابن عمرو أنَّه قال(( :بُعِثْت َّ
وجعِل رزقي حتت ِّ
الساعةُ ،
وجعل ُّ
الصغار على من خالف أمري))(((.
الذل و َّ
رحميُ ،
الرسول تكون العَِّزة و ِ
الك َفاية
يقول ابن القيِّم( :واملقصود أن حبسب متابعة َّ

ُّصَرة ،كما أن حبسب متابعته تكون اهلداية والفالح والنَّجاة ،فاهلل -
والن ْ
سبحانه  -علَّق سعادة الدَّارين مبتابعته ،وجعل شقاوة الدَّارين يف خمالفته،
ِ ِ
ُّصَرة والوالية والتَّأييد وطيب
فألتباعه اهلدى واألمن والفالح والعَّزة والك َفاية والن ْ
الدنْيا واآلخرة ،وملخالفيه ِّ
العيش يف ُّ
الصغار واخلوف والضَّالل واخلذالن
الذلَّة و َّ
والشَّقاء يف ُّ
الدنْيا واآلخرة)(((.

بأن دين اهلل قد ُكتِب له العُلُُّو والتَّمكين في األرضَّ ،
 - 4اليقين َّ
وأن
وعزتهم سائرة إلى زوال؛ َّ
ألنا بُنيت على باطل وسراب،
دولة الكافرين َّ
فبهذا االعتقاد يتولَّد عند املؤمن شعور بالعَِّزة ،وإحساس بالشََّرف والعُلُِّو.

الصحيح .وقال األلباين يف ((حتذير الساجد))
= ((جممع الزوائد)) ( :)17/6رجاله رجال َّ
أيضا.
( :)158على شرط مسلم ،وله شاهد على شرط مسلم ً
((( روى البخاري نصفه الثَّاين معل ًقا بصيغة التَّضعيف قبل حديث ( ،)2914ورواه أمحد ()50/2
( ،)5115والبيهقي يف ((شعب اإلميان)) ( .)1199( )75/2قال ابن عبد الرب
وصحح إسناده َّ
الذهيب يف
يف ((التمهيد)) ( :)76/11فيه أبو املنيب اجلرشي ليس به بأسَّ .
((سري أعالم النبالء)) ( ،)509/15والعراقي يف ((ختريج اإلحياء)) ( ،)81/2وأمحد شاكر
يف حتقيق ((مسند أمحد)) ( ،)122/7وقال اهليثمي يف ((جممع الزوائد)) ( :)52/6فيه عبد
الرمحن بن ثابت ،وبقية رجاله ثقات .وقال ابن حجر يف ((فتح الباري)) ( :)116/6فيه أبو
َّ
وصححه األلباين يف ((صحيح اجلامع)) (.)2831
منيب ،ال يعرف امسهَّ .
((( ((زاد املعاد)) (.)39 /1
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مناذج يف ال ِع َّزة:
الصحابة رضي اهلل عنهم:
• •مناذج يف ال ِع َّزة عند َّ
عمر بن َّ
اخلطاب رضي اهلل عنه:

أعزة منذ أسلم عمر)
 -عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه ،قال( :ما زلنا َّ

(((.

 عن طارق بن شهاب ،قال :خرج عمر بن اخلطَّاب إىل الشَّام ،ومعنااضة((( ،وعمر على ناقة له ،فنزل عنها،
أبو عبيدة بن َّ
اجلراح ،فأتوا على َمَ َ
اضة،
املخ َ
وخلع ُخ َّفيه ،فوضعهما على عاتقه ،وأخذ بزمام ناقته ،فخاض هبا َ
فقال أبو عبيدة :يا أمري املؤمنني ،أنت تفعل هذا ،ختلع ُخ َّفيك ،وتضعهما
يسرين َّ
أن أهل
اضة؟ ما ُّ
املخ َ
على عاتقك ،وتأخذ بزمام ناقتك ،وختوض هبا َ
البلد استشرفوك .فقال عمر( :أ ََّوه((( ،مل يقل ذا غريك -أبا عبيدة -جعلته
حممد صلى اهلل عليه وسلم ،إنَّا كنَّا َّ
فأعزنا اهلل باإلسالم،
أذل قومَّ ،
ً
نكال َّ
ألمة َّ
أعزنا اهلل به أذلَّنا اهلل)(((.
فمهما نطلب العَِّزة بغري ما َّ
احلجاج.
 -قال الشَّعيب :كانت ِد َّرة عمر رضي اهلل عنه أهيب من سيف َّ

أسريا إىل عمر ،مل يزل املوَّكل به يقتفي
وملا جيء باهلرمزان -ملك خوزستانً -
فلما رآه اهلرمزان ،قال:
نائما ِّ
متوس ًدا ِد َّرتهَّ ،
أثر عمر ،حىت َعثر عليه يف املسجد ً
إن خدمت أربعة من امللوك األكاسرة أصحاب التيجان،
هذا هو امللك؟! واهلل ِّ

((( ((أخرجه البخاري)) (.)3684
((( اخلوض :املشي يف املاء ،واملوضع خماضة وهي ما جاز الناس فيها مشاة وركبانا(( .لسان
العرب)) البن منظور (.)147 /7
((( هي كلمة توجع وحتزن(( .شرح النووي على مسلم)) (.)22 /11
الصحيحة)) ()117/1
وصححه األلباين يف ((سلسلة األحاديث َّ
((( رواه احلاكم (َّ ،)130/1
على شرط الشيخني.
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ِّرة(((.
أحدا منهم كهيبيت لصاحب هذه الد َّ
فما ِهْبت ً
أسامة بن زيد رضي اهلل عنه:

أحب رجل
عن حكيم بن حزام ،قال :كان َّ
حممد صلى اهلل عليه وسلم َّ
إيل يف اجلاهليَّة ،فلما ُنـبِّئ صلى اهلل عليه وسلم  ،وخرج إىل املدينة،
من النَّاس َّ
املو ِسم وهو كافر ،فوجد ُحلَّة لذي يـََزن ُتـبَاع ،فاشرتاها ليهديها
شهد حكيم ْ
لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،ف َق ِدم هبا عليه املدينة ،فأراده على قبضها
هديَّةً ،فأ ََب ،فقال :إنَّا ال نقبل من املشركني شيئًا ،ولكن إن شئت أخذهتا

علي اهلديَّة ،فلبسها ،فرأيتها عليه على
منك بالثَّمن ،فأعطيته إيَّاها حني أىب َّ
املنرب ،فلم أر شيئًا أحسن منه يومئذ ،مثَّ أعطاها أسامة بن زيد ،فرآها حكيم
على أسامة ،فقال :يا أسامة ،أنت تلبس ُحلَّة ذي يـََزن؟! فقال :نعم ،واهلل
ألنا خري من ذي يـََزن ،وأليب خري من أبيه .قال حكيم :فانطلقت إىل أهل
َّ
ُعجبهم بقول أسامة(((.
مكة ،أ ِّ
• •مناذج من ال ِع َّزة يف حياة َّ
التابعني:
طاووس:

حاجا إىل َّ
مكة ،فلما دخلها ،قال :ائتوين برجل
قدم هشام بن عبد امللك ًّ
الصحابة .فقيل :يا أمري املؤمنني ،قد تفانوا .قال :فمن التَّابعني ،فأتوه
من َّ
بطاووس اليماين .فلما دخل عليه ،خلع نعليه حباشية بساطه ،ومل يسلِّم بإمرة
الزخمشري يف
((( ذكر أوله الثَّعاليب يف ((اإلعجاز واإلجياز)) (ص  ،)37وذكره -كاملً -جار اهلل َّ
((ربيع األبرار)) (.)13/4
((( رواه الطَّرباين ( ،)3125( )202/3واحلاكم ( ،)551/3قال اهليثمي يف ((جممع الزوائد))
( :)154/4إسناده رجاله ثقات.
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السالم عليك ،ومل يُ َكنِّه ،ولكن جلس بإزائه .قال:
أمري املؤمنني ،ولكن قالَّ :

هم بقتله .فقيل له:
شديدا ،حىت َّ
كيف أنت يا هشام؟ فغضب هشام غضبًا ً
أنت يف حرم اهلل ورسوله ،فال ميكن ذلك .فقيل له :يا طاووس ،ما الذي محلك

على ما صنعت؟ قال :وما الذي صنعت؟! فازداد هشام غضبًا ،وقال :لقد

خلعت نعليك حباشية بساطي ،ومل تقبِّل يدي ،ومل تسلِّم بإمرة أمري املؤمنني،

ومل تكنِّين ،وجلست بإزائي بغري إذين .وقلت :كيف أنت يا هشام؟ فقالَّ :أما
كل يوم
ما خلعت نعلي حباشية بساطكِّ ،
فإن أخلعهما بني يدي رب العَِّزة َّ

فإن
مرات ،فال يعاتبين ،وال يغضب علي .وأما قولك :مل تقبِّل يديِّ .
مخس َّ
حيل لرجل
مسعت أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه يقول( :ال ُّ
أن يقبِّل يد أحدَّ ،إل امرأته من شهوة أو ولده برمحة) .وأما قولك :مل تسلِّم

كل النَّاس راضني بإمرتك ،فكرهت أن أَ ْكذب .وأما
بإمرة أمري املؤمنني .فليس ُّ

فإن مسعت أمري املؤمنني علي بن أيب طالب يقول:
قولك :جلست بإزائي؛ ِّ
(إذا أردت أن تنظر إىل رجل من أهل النَّار ،فانظر إىل رجل جالس وحوله
ناس قيام) .وأما قولك :مل تكنِّينَّ .
وجل مسَّى أولياءه ،وقال يا
فإن اهلل َّ
عز َّ
كن أعداءه فقال :ﮋﮈﮉﮊﮋﮌﮊ
داود ،يا حيىي ،يا عيسى ،و َّ
[املسد ]1 :فقال هشامِ :عظْين .فقال :مسعت أمري املؤمنني عليًّا رضي اهلل
(إن يف جهنَّم حيَّات كأمثال ِ
عنه يقولَّ :
كل
الق َلل ،وعقارب كالبغال ،تلدغ َّ
أمري ال يعدل يف رعيَّته) ،مثَّ قام وذهب(((.

((( ذكره ابن خلكان يف ((وفيات األعيان)) (.)510/2
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• •مناذج يف ال ِع َّزة عند العلماء املعاصرين:
عبد احلميد اجلزائري:

السامي الفرنسي يف سورية الشَّيخ عبد احلميد اجلزائري،
استدعى املندوب َّ
وقال له :إما أن تقلع عن تلقني تالميذك هذه األفكارَّ ،
جنودا
وإل أرسلت ً
السموم ضدَّنا ،وإمخاد أصواتك املنكرة.
إلغالق املسجد الذي تنفث فيه هذه ُّ
فأجاب الشَّيخ عبد احلميد :أيُّها احلاكم ،إنَّك ال تستطيع ذلك؟! واستشاط
مت
كنت يف عُْر ٍس علَّ ُ
احلاكم غضبًا ،وقال :كيف ال أستطيع؟ قال الشَّيخ :إذا ُ
مت
املعزين ،وإن
كنت يف مأمت
وعظت ِّ
جلست يف قطار علَّ ُ
ُ
ُ
احملتفلني ،وإذا ُ
السجن أرشدت املسجونني ،وإن قتلتموين أهلبت
املسافرين ،وإن
دخلت ِّ
ُ
لألمة يف دينها ولغتها(((.
تتعرض َّ
مشاعر املواطنني ،وخري لك أيُّها احلاكم أال َّ

قالوا عن ال ِع َّزة..

وعزة الغضبَّ ،
فإنا
 ذكر املاوردي قول بعض األدباء ،فقال( :إيَّاك َّ(((.
ُتـ ْف ِضي إىل ذُ ِّل العذر)
بعز
عز ال يفىن ،فال َّ
 وقيل يف احلِ َكم( :إذا أردت أن يكون لك ٌّتستعز ٍّ

جل ربُّنا أن يعامل
يفىن .العطاء من اخلَْلق حرمان ،واملنع من اهلل إحسانَّ ،
نقدا فيجازيه نسيئةَّ ،
السماوات واألرض:
إن اهلل َح َكم حبكم قبل َخ ْلق َّ
العبد ً
العز،
أعزه ،وال يعصيه أحد َّإل أذلَّهَ ،فربَط مع الطَّاعة َّ
أن ال يطيعه أحد َّإل َّ
ومع املعصية ُّ
عز له)(((.
الذ َّل ،كما َربَط مع اإلحراق النَّار ،فمن ال طاعة له ال َّ
العز وطلبه له ،فإذا
حب ِّ
(االعتَِزاز بالعبيد منشؤه من ِّ
 -وقال احلكيمْ :

((( ((أقباس روحانية .نقال من صالح األمة)) ( )278-277/3بتصرف.
((( ((أدب الدنيا والدين)) (ص .)259
((( ((فيض القدير)) للمناوي (.)73/6
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العز ُّ
القول به ،لينال ذلك
باحلق و َ
طلب َّ
للدنْيا ،وطلبه من العبيدَ ،تـ َرك العمل ِّ
فيعزوه ويعظِّموه ،وعاقبة أمره ِّ
املخذول ،وينتهي
العزُّ ،
َّ
الذلَّة ،وأنَّه سبحانه يُِْهل ْ

يستخف لباس ُّ
الذ ِّل ،فعندها يـَْلبسهَّ ،إما يف ُّ
الدنْيا ،أو يوم خروجه
به إىل أن
َّ
فيها ،فيخرجه من ِّ
أذل ذلَّة وأعنف عُْنف)(((.

القوة يعظمان القلب ،وأفضل
 قيل يف بعض ُّالصحف األوىل( :العَِّزة و َّ
منهما خوف اهلل تعاىل؛ َّ
الو ِضيعة ،ومل حيتج
ألن من لزم خشية اهلل ،مل خيف َ
إىل ناصر)(((.
 -وقيل( :احذر دعوة املظْلوم وتوقَّها ،وِر َّق هلا إن واجهك هبا ،وال تبعثك

ِ
صور
ظلماَّ ،
وبعزتك بغيًا .وحسبك مبَْن ُ
العَّزة على البطش ،فتزداد ببطشك ً
عليك ،اهلل ناصره منك)(((.
الزهد اجتىن العَِّزة)(((.
 -وقيل( :من غرس ُّ

 وقال ابن َّتعزز باهلل مل يذلَّه سلطان ،ومن توَّكل عليه مل
املقفع( :من َّ
يضره إنسان)(((.
َّ

 وقال املنفلوطي( :جاء اإلسالم بعقيدة التَّوحيد لريفع نفوس املسلمني،ويغرس يف قلوهبم الشََّرف والعَِّزة واألَنَـ َفة واحلَ ِميَّة ،وليعتق رقاهبم من ِّ
رق
العبوديَّة ،فال يَ ِذ ُّل صغريهم لكبريهم ،وال يهاب ضعيفهم قويَّهم ،وال يكون
((( ((فيض القدير)) للمناوي (.)73/6
((( ((هناية األرب)) للنويري (.)107 /6
((( ((املصدر السابق)) (.)140 /6
((( ((روض األخيار املنتخب من ربيع األبرار)) لألماسي (ص .)30
((( ((املصدر السابق)) (ص .)242
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باحلق والعدل)(((.
لذي سلطان بينهم سلطان إال ِّ

ال ِع َّزة يف األمثال:

 (ال تُقرع له عصا) يشري إىل معاين العَِّزة واملْنعة اليت يتَّصف هبا اإلنسان(((. املوت يف مقام العَِّزة خري من احلياة يف ُّالذ ِّل(((.

 -ليست العَِّزة يف ُحسن البـََّزة(((.

وعز األَبـْلَ ُق)(((.
ماردَّ ،
 قال أبو عبيد :ومن أمثاهلم يف العَِّزة قوهلمَّ :(مترد ٌ

مثل للرجل العزيز املنيع الذي ال يقدر على اهتضامه .واملثل للزباء
(يضرب ً
امللكة ،ومارد حصن دومة اجلندل ،واألبلق حصن تيماء ،وكانت الزباء أرادت
وعز أي :امتنع
هذين احلصنني فامتنعا عليها فقالت (مترد مارد وعز األبلق) َّ
من الضيم)(((.

ال ِع َّزة يف واحة ِّ
الشعر:
املتنب:
قال ِّ

ِ
ـت وأنــت كــرمي
عــش عزيـ ًـزا أو ُمـ ْ

بــن طَع ـ ِن الـ َق ــنا((( وخفــق الـبن ـ ِ
ـود
ُ
َ

(((

((( ((النظرات)) (.)18/2
((م ْع َجم اللغة العربية املعاصرة)) (.)1801/3
((( ُ
((( ((مرزبان نامه)) (ص .)120
((( ((التمثيل واحملاضرة)) للثعاليب (ص .)284
((( ((فصل املقال يف شرح كتاب األمثال)) أليب عبيد البكري (ص .)130
((( ((مجهرة األمثال)) أليب عبيد (.)257/1
((( القنا :مجع قناة وهي الرمح(( .لسان العرب)) البن منظور (.)203/15
((( ((الوساطة بني املتنيب وخصومه)) للجرجاين ( .)351/1والبنود :مجع بند وهو العلَم الكبري.
((لسان العرب)) البن منظور (.)97 /3
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وقال آخر:
ـت عيـ ٍ
ـت لــه
سـ ُّ
ـون َمــن تأتَّـ ْ
العِْلـ ُـم والعليــاءُ والعفـ ُـو والعِـ ـ
وقال آخر:
لنــا العِـ َّـزة الـ َق ـ ْـع َساءُ((( والعــدد الــذي
وقال آخر:
ضــب العِـ َّـزة
وإذا مــا ْاعتَـ ـَـرتْك يف الغَ َ
املع َّذل:
وقال عبد َّ
الصمد بن َ

ـوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أخ ـ ـ ـ ـ ــو
إذا عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـز ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً

الربيع بن أيب احلَُقيق اليهودي:
وقال َّ
ـات منَّــا س ـيِّ ٌد قــام بعــده
إذا مـ َ
مــن أبنائنــا والغصــن ُ
ينضــر فرعُــهُ
ـدوب فمــا ُن ـ َـرى
وإنـَّـا لتغشــانا اجلـ ُ
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كانــت

لــه

شــافيةً

كافيــة

َّزةُ والـ ـ ـ ـ ــعِـ ـ ـ ـ ـ َّـف ـ ـ ـ ـ ـةُ وال ـ ـ ـعـ ـ ــاف ـ ـ ـيـ ـ ــة

(((

عليــه إذا عُ ـ َّـد احلصــى ُيـتَ َـحـ ـلَّ ُف

(((

فَاذْ ُكــر

تَ َذلُّـ َـل

ِال ْعتِ ـ َذا ِر

(((

ك يف ب ـ ـع ـ ــض أم ـ ـ ـ ـ ــر ف ـ ـ ـ ُـه ـ ـ ـ ْـن

(((

السـ ِ
ـيادة
ـف بــادي ِّ
لــه خلَـ ٌ
علــى أصلــه والعِــرق للمـ ِ
ـرء
(((
ُتـ َق ِّربـ ــنا للمدنيـ ِ
ـات املطامـ ُـع
ُ
ُ

بــارعُ
نــازعُ

((( ((جممع احلكم واألمثال)) أمحد قبش.
((( عزة قعساء :ثابتة(( .لسان العرب)) البن منظور (.)177 /6
((( ((املعاين الكبري يف أبيات املعاين)) البن قتيبة الدينوري ( .)534/1ويتحلف أي حيلف ما
ألحد مثل عددنا.
((( ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص .)259
((( ((هناية األرب)) للنويري (.)90/3
((( ((محاسة اخلالديني)) أليب بكر حممد بن هاشم اخلالدي ،وأيب عثمان سعيد بن هاشم اخلالدي
(.)36 /1
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عزة نفسه:
ظهرا َّ
وقال قَطَ ِر ُّ
ي بن ال ُف َجاءة ُم ً

أقـ ُ
ـول هلــا إذا جاشـ ْ
ـت حيــاءً
ـت حيــا َة يـ ٍ
ـك لــو طلبـ ِ
فإنـَّ ِ
ـوم
ِ
ـرا
ـرا يف جمــال املــوت صـ ً
فصـ ً
ومــا ثــوب احليـ ِ
ـاة بثــوب عـ ٍّـز
ُ
ســبيل املـ ِ
كل حـ ٍّـي
ـوت غاي ـةُ ِّ
ُ
ومــن ال يُعتبَ ـ ْط
َ
وقال آخر:

(((

يهـ َـرْم ويس ـأ َْم

أال هــل أتــى األق ـوام بَـ ْذيل نصيحــة
وقلــت اعلمــا َّ
أن التَّدابــر غــادرت

ـال وحيــك لــن تُر ِ
مــن األبطـ ِ
اعــي
َ
علــى األجـ ِـل الــذي لـ ِ
ـك لــن تُطاعــي
فمــا َنـيـ ُـل اخللـ ِ
ـتطاع
ـود مبُسـ ِ
ْ
(((
فيُطـ َـوى عــن أخــي اخلَنَــع الـ َـر ِاع
وداعيــه ألهــل األرض ِ
ِ
داعــي
ويُفـ ِ
ـاع
ـض بــه البقــاءُ إىل انقطـ ِ

(((

فــا تقدحــا َزنْــد العقــوق((( وأبقيــا

وميثمــا
حبــوت هبــا مـ ِّـى سـ ً
ـبيعا ً
عواقبــه للـ ُّـذ ِّل وال ُقـ ِّـل جرمهــا
(((
علــى العِـ َّـزة ال َق ْع َســاء أن َّ
تتهدمــا

عزنــا
ـت ترجــو أن حتـ ِّـول َّ
فــإن كنـ َ
وإين ألرجــو إن أردت انتقالــه

َّ
بكفْيــك فانقــل ذا املناكــب يذبـُـا
(((
َّ
بكفيــك أن يــأيت عليــك ويث ُقــا

وقال النَّابغة اجلعدي:

(((

((( اخلنوع :اخلضوع والذل(( .لسان العرب)) البن منظور (.)79/8
((( من اعتبطه املوت إذا مات من غري علة .انظر(( :املصدر السابق)) (.)348/7
((( سبيع وميثم :امسا رجلني .انظر(( :أمايل القايل)) (.)92/1
((( ((محاسة اخلالديني)) أليب بكر حممد بن هاشم اخلالدي ،وأيب عثمان سعيد بن هاشم اخلالدي
(.)46/1
ِ
((( قدح الزند ضربه حبجره ليخرج النَّار منه(( .املعجم الوسيط)) (.)717 /2
((( ((أمايل القايل)) (.)93 /1
((( ((الشكوى والعتاب)) للثعاليب (.)240/1

َْ
َ َ
العزم والع ِزمية
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مية
ال َع ْزم وال َع ِز َ

العزم والعزمية

معنى العزم والعزمية ً
واصطالحا:
لغة
ً
•معنى العزم والعزمية ً
لغة:

وع ِزميًا،
وم ْع ِزًما ،وعُْزمانًاَ ،
العزم :الصرب واجلد ،مصدر َعَزم على األمر يـَْع ِزم َع ْزًما َ
الع ْزُم الصرب يف لغة هذيل .والعزمية هي احلاجة اليت قد عزمت على
وع ِزميةَ .
َ
وعَزَمه .و َ
فعلها ((( .قال الطربي( :أصل العزم اعتقاد القلب على الشيء)(((.
اصطالحا:
• معنى العزم والعزمية
ً

قال ابن عاشور يف تعريف العزم :هو (إمضاء الرأي ،وعدم الرتدد بعد تبني
السداد)(((.
كرها)(((.
وقال اهلروي( :العزم حتقيق القصد ً
طوعا أو ً

وقال ابن األثري :العزمية (هي ما وكدت رأيك وعزمك عليه ،ووفيت بعهد
اهلل فيه)(((.

الفرق بني العزم واحلزم والنية:
الفرق بني العزم واحلزم:

في العزم والحزم وجهان:

أحدمها :أن معنامها واحد وإن اختلف لفظهما.
((( انظر(( :هتذيب اللغة)) لألزهري ((( ،)91/2احملكم واحمليط األعظم)) البن سيده (،)533/1
((النهاية يف غريب احلديث واألثر)) البن األثري ((( ،)231/3لسان العرب)) البن منظور
(.)399 /12
((( ((تفسري الطربي)) ( .) 385 / 18
((( ((التحرير والتنوير)) (.)190/4
((( ((منازل السائرين)) (.)65/1
((( ((النهاية يف غريب احلديث واألثر)) (.)231/3
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الثاني :معناهما مختلف:
احلزم والعزم أصالن ،وما قاله املربد من أن العني قلبت حاء ليس بشيء،
أصل لآلخر.
الطراد تصاريف كل واحد من اللفظني ،فليس أحدمها ً
وفي اختالفهما وجهان:
 احلزم جودة النظر يف األمر ،ونتيجته احلذر من اخلطأ فيه .والعزم قصداإلمضاء ،وعليه فاحلزم احلذر والعزم القوة ،ومنه املثل :ال خري يف عزم بغري حزم.
الثاين :أن احلزم التأهب لألمر والعزم النفاذ فيه ،ومنه قوهلم يف بعض
األمثالَ :رِّو حبزم فإذا استوضحت فاعزم(((.
الفرق بني العزم والنية:

(الصلة بني النية والعزم :أهنما مرحلتان من مراحل اإلرادة ،والعزم اسم للمتقدم
على الفعل ،والنية اسم للمقرتن بالفعل مع دخوله حتت العلم باملنوي)(((.

الرتغيب يف العزم والعزمية على فعل اخلري:
ً
أول :يف القرآن الكريم

العزم على فعل اخلري وعدم الرتدد واملسارعة لفعل اخلريات من شيم
حث اهلل عليها يف كتابه يف
الصاحلني ،والعزمية هي الدافع لفعل اخلري ،وهلذا َّ
غري آية ومن ذلك:
 قال تعاىل :ﮋﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ((( انظر(( :تفسري النكت والعيون)) للماوردي ( ،)214/2و((البحر احمليط)) أليب حيان
األندلسي (.)464/3
((( ((املوسوعة الفقهية الكويتية)) (.)60/42
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ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﮊ [آل عمران.]159 :

وقال ابن جرير الطربي( :أما قوله :فإذا عزمت فتوكل على اهلل .فإنه يعين:
فإذا صح عزمك بتثبيتنا إياك ،وتسديدنا لك فيما نابك وحزبك من أمر دينك
ودنياك ،فامض ملا أمرناك به على ما أمرناك به ،وافق ذلك آراء أصحابك وما
أشاروا به عليك ،أو خالفها ،وتوكل فيما تأيت من أمورك وتدع وحتاول أو تزاول
على ربك ،فثق به يف كل ذلك ،وارض بقضائه يف مجيعه ،دون آراء سائر خلقه
ومعونتهمَّ ،
حيب املتوكلني ،وهم الراضون بقضائه ،واملستسلمون حلكمه
فإن اهلل ُّ
فيهم ،وافق ذلك منهم هوى أو خالفه)(((.
وقال اجلصاص( :يف ذكر العزمية عقيب املشاورة داللة على أهنا صدرت
عن املشورة ،وأنه مل يكن فيها نص قبلها)(((.
وقال البخاري( :فإذا عزم الرسول صلى اهلل عليه وسلم مل يكن لبشر التقدم
على اهلل ورسوله)(((.
 -وقال تعاىل :ﮋﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﮊ [آل عمران]186 :

قال الشوكاين يف قوله :ﮋﯯﯰﯱﯲﯳﮊ أي( :مما جيب عليكم
أن تعزموا عليه؛ لكونه عزمة من عزمات اهلل اليت أوجب عليهم القيام هبا)(((.
((( ((تفسري الطربي)) (.)343/7
((( ((أحكام القرآن)) (.)331/2
((( ((صحيح البخاري)) ،باب قول اهلل تعاىل :ﱹﮞ ﮟ ﮠ ﱸ [الشورى .)2681/6( ]38
((( ((فتح القدير)) (.)468/1
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شك يف ظهور الرشد فيه ،وهو
وقال الرازي( :من صواب التدبري الذي ال َّ
مما ينبغي لكل عاقل أن يعزم عليه ،فتأخذ نفسه ال حمالة به ...وال جيوز ذلك
الرتخص يف تركه ،فما كان من األمور محيد العاقبة معروفًا بالرشد والصواب،
فهو من عزم األمور؛ ألنه مما ال جيوز لعاقل أن يرتخص يف تركه)(((.
وقال ابن عاشور( :وإن تصربوا وتتقوا تنالوا ثواب أهل العزم؛ فإن ذلك من
عزم األمور)(((.
 -وقوله تعاىل :ﮋﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﮊ [لقمان.]17 :

قال أبو حيان األندلسي( :العزم مصدر ،فاحتمل أن يراد به املفعول ،أي
من معزوم األمور ،واحتمل أن يراد به الفاعل ،أي عازم األمور)(((.
قال القرطيب( :إن إقامة الصالة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر من عزم
األمور ،أي مما عزمه اهلل وأمر به قاله ابن جريج ،وحيتمل أن يريد أن ذلك من
مكارم األخالق ،وعزائم أهل احلزم السالكني طريق النجاة ،وقول ابن جريج
أصوب)(((.

 وقــال تعــاىل:[الشورى.]43 :

ﮋﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﮊ

قال املاوردي( :حيتمل قوله :ﮋﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﮊ وجهني:
((( ((تفسري الرازي)) (.)455/9
((( ((التحرير والتنوير)) (.)190/4
((( ((البحر احمليط)) (.)415/8
((( ((تفسري القرطيب)) (.)69/14
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أحدمها :ملن عزائم اهلل اليت أمر هبا.
الثاين :ملن عزائم الصواب اليت وفق هلا)(((.
وقال ابن كثري :ﮋﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﮊ أي :ملن األمور املشكورة،
واألفعال احلميدة ،اليت عليها ثواب جزيل ،وثناء مجيل)(((.
وقال السعدي( :ﮋﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﮊ (أي :ملن األمور اليت حث
اهلل عليها وأكدها ،وأخرب أنه ال يلقاها إال أهل الصرب واحلظوظ العظيمة ،ومن
األمور اليت ال يُوفَّق هلا إال أولو العزائم واهلمم ،وذوو األلباب والبصائر)(((.
وقال الواحدي :ﮋﯼ ﯽﮊ (أي :الصرب والغفران ﮋﯾ ﯿ ﰀﮊ؛
ألنَّه يوجب الثواب ،فهو أمتُّ عزم)(((.
 -وقوله تعاىل :ﮋﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﮊ [حممد.]21 :

عن جماهد يف قوله تعاىل :ﮋﭴﭵﭶﮊ .قال(( :إذا َّ
جد األمر)).
وقال قتادة :ﮋﭴﭵﭶﮊ يقول :طواعية اهلل ورسوله ،وقول معروف عند
حقائق األمور خري هلم)(((.
قال الرازي( :جوابه -أي جواب إذا -حمذوف تقديره ﮋﭴﭵﭶﮊ

ُيب ،كأنه يقول يف أول األمر قالوا
خالفوا وختلفوا ،وهو مناسب ملعىن قراءة أ ٍّ
((( ((تفسري النكت والعيون)) (.)209/5
((( ((تفسري ابن كثري)) (.)213/7
((( ((تيسري الكرمي الرمحن)) (.)760/1
((( ((الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز)) (ص .)967
((( انظر(( :تفسري الطربي)) (.)177-176/22
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مسعا وطاعة ،وعند آخر األمر خالفوا وأخلفوا موعدهم ،ونسب العزم إىل األمر
ً
والعزم لصاحب األمر معناه :فإذا عزم صاحب األمر .هذا قول الزخمشري،
وحيتمل أن يقال هو جماز ،كقولنا :جاء األمر ووىلَّ ،
فإن األمر يف األول يتوقع
أن ال يقع ،وعند إظالله وعجز الكاره عن إبطاله فهو واقع فقال ﮋ ﭵﮊ،
والوجهان متقاربان)(((.
 -وقال تعاىل :ﮋﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ

[طه.]115 :

قال ابن اجلوزي( :قوله تعاىل :ﮋﭬﭭﭮﭯﮊ العزم يف اللغة :توطني
النفس على الفعل .ويف املعىن أربعة أقوال.
أحدها :مل جند له حفظًا ،رواه العويف عن ابن عباس ،واملعىن:مل حيفظ ما أُِمر به.
صربا ،قاله قتادة ومقاتل ،واملعىن :مل يصرب عما ُني عنه.
والثاينً :

حزما ،قاله ابن السائب .قال ابن األنباري :وهذا ال ُيرج آدم من
والثالثً :
أويل العزم .وإمنا مل يكن له عزم يف األكل فحسب.
الع ْود إِىل َّ
الذنْب)(((.
عزما يف َ
والرابعً :
عزما على
وقال الرازي( :قوله :ﮋﭬﭭﭮﭯﮊ حيتمل ومل جند له ً
القيام على املعصية ،فيكون إىل املدح أقرب ،وحيتمل أن يكون املراد ومل جند له
عزما على التحفظ واالحرتاز عن الغفلة،
عزما على ترك املعصية ،أو مل جند له ً
ً
عزما على االحتياط يف كيفية االجتهاد؛ إذا قلنا :إنه عليه السالم
أو مل جند له ً
إمنا أخطأ باالجتهاد)(((.
((( ((مفاتيح الغيب)) (.)54-53/28
((( ((زاد املسري)) (.)179/3
((( ((مفاتيح الغيب)) (.)106/22
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ورحج ابن جرير الطربي أن تأويل ﮋﭬﭭﭮﭯﮊ هو (مل جند له
عزم قلب ،على الوفاء هلل بعهده ،وال على حفظ ما عهد إليه)(((.
وقال ابن عاشور( :واستعمل نفي وجدان العزم عند آدم يف معىن عدم
متثيل حلال طلب حصوله عنده حبال
وجود العزم من صفته فيما عهد إليه؛ ً
الباحث على عزمه ،فلم جيده عنده بعد البحث)(((.
ثان ًيا :يف السنة النبوية

لن
 عن أىب هريرة أنَّ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال(( :ال يقو َّاللهم اغفر يل إن شئت ،اللهم ارمحين إن شئت .ليعزم يف الدعاء؛
أحدكمَّ :
َّ
فإن اهلل صانع ما شاء ال مكره له))(((.
قال النووي( :عزم املسألة :الشدة يف طلبها ،واحلزم من غري ضعف يف
الطلب ،وال تعليق على مشيئة وحنوها)(((.
وقال ابن حجر( :قوله(( :فليعزم املسألة)) .يف رواية أمحد عن إمساعيل
املذكور الدعاء ،ومعىن األمر بالعزم اجلد فيه ،وأن جيزم بوقوع مطلوبه ،وال يعلق
مأمورا يف مجيع ما يريد فعله أن يعلقه مبشيئة
ذلك مبشيئة اهلل تعاىل ،وإن كان ً
اهلل تعاىل ،وقيل معىن العزم :أن حيسن الظن باهلل يف اإلجابة ...وقال الداودي:
معىن قوله ليعزم املسألة أن جيتهد ويلح ،وال يقل إن شئت كاملستثىن ،ولكن
دعاء البائس الفقري)(((.
((( ((تفسري الطربي)) (.)385 -383 -18
((( ((التحرير والتنوير)) (.)2677 /1
((( رواه البخاري ( )6339ومسلم (.)2679
((( ((شرح النووي على مسلم)) (.)7 /17
((( ((فتح الباري شرح صحيح البخاري)) (.)140/11
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قال بدر الدين العيين( :قوله :فليعزم املسألة .أي :فليقطع بالسؤال ،وال
يعلق باملشيئة؛ إذ يف التعليق صورة االستغناء عن املطلوب منه واملطلوب)(((.
وقال السيوطي( :ليعزم املسألة أي يعري دعاءه وسؤاله من لفظ املشيئة)(((.
أرد عليه،
 -و(عن ابن مسعود ،قال :لقد سألين رجل عن أمر ما دريت ما ُّ

رجل مؤديًا نشيطًا خيرج مع أمرائنا يف املغازي ،فيعزم علينا يف
فقال :أرأيت ً
أشياء ال حنصيها؟ فقلت له :واهلل ما أدري ما أقول لك ،إال أنا كنا مع النيب
صلى اهلل عليه وسلم فعسى أن ال يعزم علينا يف أمر إال مرة حىت نفعلهَّ ،
وإن
رجل فشفاه
أحدكم لن يزال خبري ما اتقى اهلل ،وإذا شك يف نفسه شيء سأل ً
منه ،وأوشك أن ال جتدوه ،والذي ال إله إال هو ما أذكر ما غرب من الدنيا إال
كالثغب((( شرب صفوه ،وبقي كدره)(((.
قال بدر الدين العيين( :قوله :فيعزم علينا .أي :األمري يشدد علينا يف أشياء
ال نطيقها ،وقال الكرماين :فيعزم إن كان بلفظ اجملهول فهو ظاهر يعين ال
ظاهرا ،هذا إن كان جاءت به رواية ،قوله :حىت نفعله
حيتاج إىل تقدير الفاعل ً
غايةً لقوله :ال يعزم .أو للعزم الذي يتعلق به املستثىن)(((.
مرفوعا (إن اهلل تعاىل حيب أن تؤتى رخصه
 وعن مجاعة من الصحابة ً((( ((عمدة القاري)) (.)299/22
((( ((تنوير احلوالك)) (.)221/1
((( الثغب- :بالفتح والسكون :-املوضع املطمئن يف أعلى اجلبل يستنقع فيه ماء املطر .وقيل :هو
قليل(( .النهاية يف غريب احلديث واألثر))
غدير يف غلظ من األرض أو على صخرة ويكون ً
البن األثري (.)613/1
((( رواه البخاري (.)2964
((( ((عمدة القاري شرح صحيح البخاري)) (.)299/22
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كما حيب أن تؤتى عزائمه)(((.
قال املناوي( :عزائمه أي مطلوباته الواجبةَّ ،
فإن أمر اهلل يف الرخص والعزائم
واحد)(((.
قال القاري( :الرخصة إذا كانت حسنًا فالعزمية أوىل بذلك)(((.

 وعن شدَّاد بن أوس رضي اهلل عنه قالَّ :((إن رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم كان يقول يف صالته :اللهم إين أسألك الثبات يف األمر ،والعزمية
سليما،
على الرشد ،وأسألك شكر نعمتك ،وحسن عبادتك ،وأسألك قلبًا ً
ولسانًا صادقًا ،وأسألك من خري ما تعلم ،وأعوذ بك من شر ما تعلم،
وأستغفرك ملا تعلم))(((.
قال املناوي(( ...( :وأسألك عزمية الرشد)) ويف رواية(( :العزمية على
((( رواه ابن حبان ( ،)354( )69/2وأبو نعيم يف ((احللية)) ( ،)276/6والضياء يف ((املختارة))
( )278/12من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما .ورواه ابن حبان (،)3568( )333/8
والبزار ( ،)250/12والبيهقي يف ((السنن الكربى)) ( )5415( )200/3من حديث ابن
عمر رضي اهلل عنهما .ورواه الطرباين يف ((الكبري)) ( ،)84/10وأبو نعيم يف ((احللية))
( )101/2من حديث ابن مسعود رضي اهلل عنه .ورواه الطرباين يف ((األوسط)) (،)82/8
والقضاعي يف ((مسنده)) ( )151/2من حديث عائشة رضي اهلل عنها .وحسن املنذري
وجود النووي إسناد البيهقي يف ((اخلالصة))
إسناد البزار يف ((الرتغيب والرتهيب)) (َّ ،)88/2
( ،)729/2وقال البوصريي يف ((مصباح الزجاجة)) ( )388/1يف إسناد ابن عباس :هذا
إسناد رجاله ثقات .وصحح احلديث األلباين يف ((صحيح اجلامع)) (.)1885
((( ((التيسري بشرح اجلامع الصغري)) (.)547/1
((( ((مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح)) للمباركفوري (.)2049
((( رواه الرتمذي ( ،)3407والنسائي ( .)1304قال ابن رجب يف ((جزء من الكالم على
حديث إذا كنز الناس)) ( :)335/1له طرق متعددة ،وقال ابن حجر يف ((نتائج األفكار))
( :)67/3رجاله من رواة الصحيح ،إال يف مساع حسان بن عطية من شداد نظر وله طرق يقوي
بعضا ميتنع معها إطالق القول بضعف احلديث ،وقال الشوكاين يف ((نيل األوطار))
بعضها ً
( :)332/2رجال إسناده ثقات ،وصحح إسناده األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) (.)3228
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الرشد)) ،قال احلرايل :وهو حسن التصرف يف األمر ،واإلقامة عليه حبسب ما
يثبت ويدوم)(((.

من أقوال العلماء يف العزم والعزمية:
 قال ابن منظور( :ال خري يف عزم بغري حزمَّ ،فإن القوة إذا مل يكن معها
حذر أورطت صاحبها)(((.
 وقال فخر الدين الرازي( :منصب النبوة واإلمامة ال يليق بالفاسقني؛ألنَّه ال بد يف اإلمامة والنبوة من قوة العزم ،والصرب على ضروب احملنة حىت
يؤدي عن اهلل أمره وهنيه ،وال تأخذه يف الدين لومة الئم ،وسطوة جبار)(((.
 وقال الغزايل( :التقوى يف قول شيوخنا :تنزيه القلب عن ذنب مل يسبقمنك مثله ،حىت حيصل للعبد من قوة العزم على تركه وقاية بينه وبني املعاصي)(((.
 -وقال ابن اجلوزي( :ليس يف سياط التأديب أجود من سوط العزم)(((.

فوائد العزم والعزمية:
 -1مظنة قبول الدعاء:

فقوة العزم واجلزم يف الدعاء ،وعدم تعليقه باملشيئة من آداب الدعاء وأرجى
للقبول.
 -2قوة العزم والعزمية من وسائل تهذيب النفس ،وحتصيل األخالق الفاضلة:

مرتددا
قال ابن قدامة( :وأشدُّ حاجة الرائض لنفسه ،قوة العزم ،فمىت كان ً
((( ((فيض القدير)) (.)165/2
((( ((لسان العرب)) ( .)399/12
((( ((تفسري الرازي)) (.)49/4
((( ((بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز)) للفريوز آبادي (.)257/5
((( ((صيد اخلاطر)) (.)67

موسوعة األخالق

47

العزم والعزمية

بعد فالحه ،ومىت أحس من نفسه ضعف العزم تصرب ،فإذا انقضت عزميتها
عاقبها لئال تعاود ،كما قال رجل لنفسه :تتكلمني فيما ال يعنيك؟! ألعاقبنك
بصوم سنة)((( .ومن صفات املؤمن القوي قوة العزم على األمر.
 -3قوة العزم والعزمية تعني على حتقيق التقوى:

وذلك حبمل النفس على فعل املأمورات وترك املنهيات وهذه هي حقيقة
التقوى قال تعاىل :ﮋﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﮊ [آل عمران.]186 :
 -4قوة العزم والعزمية تعني على ترك املعاصي.
 -5العزم والعزمية من وسائل التخلص من تلبيس الشيطان ووسوسته:

ألنه إذا كانت مهمة الشيطان هي الوسوسة ،ومقصده منها (التشكيك
والذبذبة والرتدد ،فإن عمومات التكليف تلزم املسلم بالعزم واليقني واملضي

دون تردد ،كما يف قوله :ﮋﭱﭲﭳﭴﭵﭶﮊ [آل عمران،]159 :
وامتدح بعض الرسل بالعزم وأمر باالقتداء هبم ﮋﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯ

ﯰﮊ [األحقاف ...]35 :فمن هذا كله كانت دوافع العزمية مستقاة من
التكاليف ،مما يقضي على نوازع الشك والرتدد ،ومل يبق يف قلب املؤمن جمال
لشك وال حمل لوسوسة)(((.
((( ((خمتصر منهاج القاصدين)) البن قدامة املقدسي (.)201
((( ((أضواء البيان)) للشنقيطي ،تكملة عطية سامل (.)189/9
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 -6العزم على ترك الذنب من شروط قبول التوبة:

فالتوبة واجبة من كل ذنب وهلا ثالثة شروط:ومنها العزم على عدم العودة
أبدا(((.
للذنب ً
قال أبو حازم( :عند تصحيح الضمائر تغفر الكبائر ،وإذا عزم العبد على
ترك اآلثام َّأمه الفتوح)(((.
 -7قوة العزم والعزمية من عالمات التوفيق:

قال ابن القيم( :الدين مداره على أصلني العزم والثبات ،ومها األصالن املذكوران
يف (احلديث عن النيب صلى اهلل عليه وسلم(( :اللهم إين أسألك الثبات يف األمر،
والعزمية على الرشد))((( .وأصل الشكر :صحة العزمية ،وأصل الصرب قوة الثبات،
فمىت أُيِّد العبد بعزمية وثبات فقد أُيِّد باملعونة والتوفيق)(((.
 -8قوة العزم والعزمية حتصل للمرء كل مقام شريف ومنزلة رفيعة:

قال ابن القيم( :فإن كمال العبد بالعزمية والثبات ،فمن مل يكن له عزمية
فهو ناقص ،ومن كانت له عزمية ولكن ال ثبات له عليها فهو ناقص ،فإذا
كل مقام شريف وحال كامل ،وهلذا يف دعاء النيب
َّ
انضم الثبات إىل العزمية أمثر َّ
الذي رواه اإلمام أمحد وابن حبان يف صحيحه(( :اللهم إين أسألك الثبات يف
األمر ،والعزمية على الرشد))((( ومعلوم أن شجرة الثبات والعزمية ال تقوم إال
على ساق الصرب)(((.
((( انظر(( :رياض الصاحلني)) للنووي (.)22/1
((( ((حلية األولياء)) أليب نُعيم األصبهاين (.)230/3
((( تقدم خترجيه.
((( ((عدة الصابرين)) (.)90/1
((( تقدم خترجيه.
((( ((طريق اهلجرتني)) (.)401 /1
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ربا على البالء.
 -9صاحب العزم والعزمية القوية الصادقة أكثر الناس ص ً
 -10قوة العزم من صفات األنبياء واملرسلني والصاحلني:

قال تعاىل :ﮋﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯﯰﮊ [األحقاف.]35 :

موانع اكتساب صفة العزم والعزمية:
 -1مرض القلب وضعف النفس وانهزامها:

إذا فقد القلب عزمه خارت قوى اجلسد مهما كان قويًّا ،قال تعاىل:
ﮋﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﮊ [احلج.]46 :
وقال تعاىل :ﮋﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﮊ [قَّ ،]37 :
فإن ضعف العزمية من ضعف حياة القلب ،وهي دليل
على حياته ،وعلى مرضه أو موته.
 -2العجز والكسل:

فالعجز والكسل (مها العائقان اللذان أكثر الرسول من التعوذ باهلل سبحانه
منهما((( ،وقد يعذر العاجز لعدم قدرته ،خبالف الكسول الذي يتثاقل ويرتاخى
مما ينبغي مع القدرة ،قال تعاىل :ﮋﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﮊ

[التوبة.(((]46 :
استَعِ ْن بِاللَّ ِه
ص َعلَى َما يـَنـَْفعُ َ
وقال الرسول صلى اهلل عليه وسلمْ :
ك َو ْ
((اح ِر ْ
َوالَ َتـ ْع ِج ْز))(((.

((( كما يف قوله صلى اهلل عليه وسلم(( :اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن ،والعجز والكسل،
والبخل واجلنب ،وضلع الدين ،وغلبة الرجال)) رواه البخاري (.)2893
((( ((علو اهلمة)) حملمد إمساعيل املقدم (.)336
((( رواه مسلم (.)2664
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 -4التسويف والتمين وترك األخذ باألسباب:

(ومها صفة بليد احلس عدمي املباالة ،الذي كلما مهت نفسه خبري -وعزمت
عليه -إما يعيقها بـ(سوف) حىت يفجأه املوت ﮋﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡﮊ [املنافقون ،]10 :وإما يركب هبا حبر التمين ،وهو حبر ال ساحل
له ،يدمن ركوبه مفاليس العامل ...وما أحسن ما قال أبو متام:
مــن كان مرعــى عزمــه ومهومــه

روض األمــاين مل يــزل مهــزوال)

(((

 -5اخلوف من الفشل:

إن اخلوف الدائم من الفشل ،وتوقع انتقاد اآلخرين ،من العوامل املؤثرة يف
ضعف عزمية النفس ،فاملطلوب هو أن تقاوم اخلوف ،وتتأسى بأصحاب العزم
الصادق الذين قال اهلل تعاىل عن عزمهم ،وقوهتم يف مواجهة احلياة ،وحسن
توكلهم عليه سبحانه يف تقوية عزائمهم على مواجهة الصعوبات ﮋﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃﰄ

ﰅﰆﰇﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﮊ [آل عمران ]174-173 :واعلم أن
عليك أن تسعى وتأخذ باألسباب ،وليس عليك حتصيل النتائج قال تعاىل:
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ [األحزاب.]23 :
 -6الرتدد وعدم وضوح األهداف:

مرتددا يف أمورك ،حتار يف اختيار أصوهبا
(إن اإلسالم يكره لك أن تكون ً
((( ((علو اهلمة)) حملمد إمساعيل املقدم ( )339-338بتصرف .وانظر(( :مدارج السالكني))
البن القيم (.)457/1
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جوا من الريبة والتوجس،
وأسلمها ،وتكثر اهلواجس يف رأسك؛ فتخلق أمامك ًّ
فال تدري كيف تفعل ،وتضعف قبضتك يف اإلمساك مبا ينفعك فيفلت منك،
مث يذهب سدى)((( ،وهلذا شرع لنا اهلل سبحانه مشاورة أهل الرأي واخلربة من
أهل الصالح قال تعاىل :ﮋﭚﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠﮊ [األنبياء:
 ،]43وشرع لنا الرسول االستخارة((( ،إعانة للمرء على بلوغ الصواب ،وبعد
املشاورة يكون التنفيذ ﮋﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺﮊ [آل عمران.]159 :
 -7سوء الظن باهلل ،واليأس ،وفقدان األمل ،والنظرة التشاؤمية للحياة:

إن فقدان األمل يقعد اإلنسان عن طلب املعايل؛ ليأسه وحكمه على
املستقبل مبا يعيشه من واقع أليمَّ ،
وإن (عمل الشيطان هو تشييع املاضي
بالنحيب واإلعوال ،هو ما يلقيه يف النفس من أسى وقنوط على ما فات،
إن الرجل ال يلتفت وراءه إال مبقدار ما ينتفع به يف حاضره ومستقبله ،أما
الوقوف مع هزائم األمس ،واستعادة أحزاهنا ،والتعثر يف عقابيلها وتكرار لو،
وليت ،فليس ذلك من خلق املسلم ...قال تعاىل :ﮋﯞﯟﯠﯡ

ﯢﯣﯤ ﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﮊ [آل عمران.(((]156 :

وانظر لنيب اهلل يعقوب؛ مل مينعه طول الزمان بعد فقدانه ليوسف يف األمل
يف اهلل أن يعيده له ،بل ازداد أمله بعد حبس ابنه الثاين مبصر فقال ألوالده

((( ((خلق املسلم)) حملمد الغزايل (.)88
((( البخاري برقم ( )1109عن ابن مسعود رضي اهلل عنه.
((( ((خلق املسلم)) حملمد الغزايل (.)89
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ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ [يوسف.]87 :

 -8قلة الصرب ،وعدم الثبات ،واستطالة الطريق ،واستعجال النتائج:

قلة الصرب وعدم الثبات حترم اإلنسان من بلوغ أي هدف ،وحتقيق أي
كمال ،وما أخرج آدم عليه الصالة والسالم من جنة اخللد ،وجوار الرمحن،
والعيش اهلين ،واملسكن الطيب إىل شقاء الدنيا ،وتعبها ،ومهومها إال قلة الصرب
عما هناه اهلل عنه ،وعدم الثبات على ما أمر به ،قال تعاىل :ﮋﭥ ﭦ ﭧ
(((.
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ [طه]115 :
 -9الفتور والغفلة:

الفتور والغفلة مها رأس البالء ،ومكمن الداء ،وإن كان (البد من سنة
الغفلة ورقاد الغفلة ولكن كن خفيف النوم)((( فال يعين ذلك ترك الواجبات
وفعل احملرمات ،وهلذا قال النيب صلى اهلل عليه وسلم ((إِن لكل عمل ِشَّرة(((،
ولكل ِشَّرة َفـْتـ َرة((( فمن كانت ِشَّرتُهُ إىل سنيت فقد أفلح ،ومن كانت فرتته إىل
غري ذلك فقد هلك))(((.
ومن مظاهر ذلك:
((( راجع أقوال املفسرين حول هذه اآلية من هذا البحث.
((( ((علو اهلمة)) حملمد إمساعيل املقدم (ص .)337
((( الشرة :النشاط والرغبة(( .النهاية يف غريب األثر)) (.)613/1
((( فرتة :فرت الشيء يفرت ويفرت فتورا وفتارا سكن بعد حدة والن بعد شدة وفرت هو والفرت الضعف.
((عمدة القاري)) للعيين (.)53/1
وصحح إسناده أمحد شاكر
((( رواه أمحد ( ،)6958( )210/2وابن حبان (َّ ،)11( )187/1
يف حتقيق ((مسند أمحد)) ( .)159/11وصححه األلباين يف ((صحيح اجلامع)) (،)2152
((الصحيح املسند)) ( )810على شرط الشيخني.
والوادعي يف َّ
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 (تضييع الوقت وعدم اإلفادة منه ،وتزجيته مبا ال يعود بالنفع ،وتقدمي غرياملهم على املهم ،والشعور بالفراغ الروحي والوقيت وعدم الربكة يف األوقات،
وعدم إجناز شيء من العمل مع طول الزمن.
 عدم االستعداد لاللتزام بشيء ،والتهرب من كل عمل جدي. الفوضوية يف العمل :فال هدف حمدد ،وال عمل متقن ،األعمال ارجتالية،التنقل بني األعمال بغري داع.
 خداع النفس؛ باالنشغال مع الفراغ ،وبالعمل وهي عاطلة ،االنشغالجبزئيات ال قيمة هلا وال أثر يذكر ،ليس هلا أصل يف الكتاب أو السنة ،وإمنا
هي أعمال تافهة ومشاريع ومهية ال تسمن وال تغين من جوع.
تنصل من املشاركة والعمل ،وتضخيم األخطاء
 النقد لكل عمل إجيايب؛ ًوالسلبيات؛ ترب ًيرا لعجزه وفتوره ،تراه يبحث عن املعاذير ،ويصطنع األسباب؛
للتخلص والفرار ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ[ .التوبة.((().]81 :

الوسائل املعينة على تقوية العزم والعزمية:

 -1التوكل على اهلل وحسن الظن به سبحانه يف الوصول للهدف:
أرشدنا اهلل سبحانه هلذا بقوله سبحانه :ﮋﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ

ﭹﭺﮊ [آل عمران ]159 :وإن من آثار عقيدة التوحيد يف نفس
املؤمن قوة العزم والصرب والثبات لعلمه أن اهلل معه وأنه مؤيده وناصره ،فهو
يردد قول اهلل تعاىل :ﮋﰃﰄﰅﰆﮊ [آل عمران ]173 :اليت
((( انظر(( :الفتور)) لناصر العمر ( .)20-19
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قاهلا إبراهيم عندما أُريد إلقاؤه يف النار ،وحممد صلى اهلل عليه وسلم عندما
خوف بصناديد املشركني ،وقول هود عليه السالم لقومه :ﮋﭦ ﭧ ﭨ
ِّ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﮊ [هود.(((]56-55 :
 -2الدعاء:

فقد كان من دعائه صلى اهلل عليه وسلم ((اللهم إين أسألك الثبات يف
األمر ،والعزمية على الرشد)).
 -3االقتداء بأصحاب العزائم من أهل الصالح والدين:

قال تعاىل :ﮋﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﮊ [األحقاف.]35 :

وقال تعاىل يف االقتداء بالصاحلني ﮋﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯ ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ [املمتحنة.]4 :
 -4مصاحبة أهل العزائم القوية ،واهلمم العالية:

فاملرء على دين خليله ،قال ابن تيمية( :الناس كأسراب القطا جمبولون على
تشبه بعضهم ببعض)((( ،وقال لقمان احلكيم البنه( :من يقارن قرين السوء
خليل
عبدا لألخيار ،وال تكن ً
ال يسلم ،ومن ال ميلك لسانه يندم ،يا بين كن ً
لألشرار)(((.
ـب الصاحلــن ولســت منهــم
أحـ ُّ

لعلــي أن أنــال هبــم شــفاعة

((( انظر(( :جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة)) ،العدد  32توحيد اهلل (.)36/12
((( ((جمموع الفتاوى)) (.)150/28
((( ((بصائر ذوى التمييز يف لطائف الكتاب العزيز)) للفريوز آبادي (.)91/6
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وإن كنــا س ـواء يف البضاعــة

(((

 -5املسارعة يف التنفيذ ،وعدم الرتدد بعد عقد العزم على العمل:

قال تعاىل :ﮋﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﮊ [حممد.]21 :
 -6أخذ األمور جبدية:

اجلدية يف احلياةكلها ،وإلزام النفس مبا يراد حتقيقه طريق الناجحني يف حياهتم،
ومن َّ
وجد ،ومن زرع حصد ،قال تعاىل :ﮋﭑﭒﭓ ﭔﭕ
جد َ
ﭖﭗﭘﮊ [مرمي ،]12 :وقال تعاىل :ﮋﭰﭱﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ [البقرة.] 63 :
 -7عدم االتكال على احلسب والنسب:

والقاعدة اإلسالمية ال فضل لعريب على أعجمي إال بالتقوى ،وال يستوي
العامل واجلاهل ،وال املؤمن والكافر ،وال اجملتهد والكسول ،وال القوي والضعيف.
قال املتنيب:
ال بقومــي شــرفت بــل شــرفوا يب

وبنفســي فخــرت ال جبــدودي

ولســنا وإن أحســابنا كرمــت

يومــا علــى األحســاب نتــكل
ً
تبــي ونفعــل مثــل مــا فعل ـوا

إذا مــا املــرء مل يــن افتخـ ًـارا لنفســه

تضايــق عنــه مــا بنتــه جــدوده

نبــي

كمــا

كانــت

أوائلنــا

(((

((( ((ديوان اإلمام الشافعي)) (ص .)74
((( ((العود اهلندي جمالس أدبية يف ديوان املتنيب)) لعبد الرمحن السقاف.)388-374-367/2( ،
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 -8الرغبة الصادقة يف تقوية العزم والعزمية:

وهذا يشمل خطوات:
 -تغيري العادات السلبية إىل أخرى إجيابية:

السعي احلثيث لرفع العزمية وتقويتها يبدأ بالرغبة يف إصالح مواطن الضعف
يف النفس ،والصدق يف حتويلها ملواطن قوة ،وهلذا فلم متنع قاتل التسعة
عازما على
نفسا آثامه من السعي للتغيري ،بل وملا أكمل املائة ما زال ً
والتسعني ً

حيب من أهل ووطن يف سبيل ما يرجو،
التوبة ،فبحث وسأل ،بل وترك ما ُّ
حىت كانت العاقبة مغفرة اهلل ورضوانه(((.

 حتديد اهلدف املراد حتقيقه ووضوحه. -معرفة فائدة العمل يف حياتك الدينية والدنيوية.

فمعرفة فائدة العمل تعني على حتمل مشاق العمل ،وهلذا جاءت الشريعة
وذم البطالة والكسل.
بالرتغيب يف العمل الصاحل ،والرتهيب من املعاصيِّ ،
 وضع أهداف قصرية املدى. مكافأة النفس بعد كل عمل تنجزه ،واملكافأة بقدر العمل. حماسبة النفس على التقصري ،ومعاقبتها برتك بعض ما حتب.((( احلديث رواه البخاري ومسلم عن أىب سعيد رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال
(كان يف بين إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعني إنسانا مث خرج يسأل ،فأتى راهبا فسأله ،فقال له
هل من توبة قال ال .فقتله ،فجعل يسأل ،فقال له رجل ائت قرية كذا وكذا .فأدركه املوت فناء
بصدره حنوها ،فاختصمت فيه مالئكة الرمحة ومالئكة العذاب ،فأوحى اهلل إىل هذه أن تقريب.
وأوحى اهلل إىل هذه أن تباعدي .وقال قيسوا ما بينهما .فوجد إىل هذه أقرب بشرب ،فغفر له).
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مناذج من قوة العزم والعزمية:
• •مناذج من عزم األنبياء واملرسلني:

لقد نال األنبياء واملرسلني من قومهم األذى الشديد ،ولكنهم صربوا مما لقوه
من املكاره وواصلوا مهمتهم بالعزم واإلصرار ،وقد أشاد القرآن بعزمهم الصادق
يف قوله :ﮋﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﮊ [األحقاف.]35 :
وأولو العزم من الرسل هم الذين صربوا وجدوا يف سبيل دعوهتم(((.
نيب اهلل موسى عليه الصالة والسالم والعزم على طلب العلم:
قال تعاىل :ﮋﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﮊ [الكهف.]60 :

(خيرب تعاىل عن نبيه موسى عليه السالم ،وشدة رغبته يف اخلري وطلب
مسافرا وإن طالت علي الشقة ،وحلقتين املشقة،
العلم ،أنه قال خلادمه ال أزال ً
حىت أصل إىل جممع البحرين ،وهو املكان الذي أوحي إليه أنك ستجد فيه
عبدا من عباد اهلل العالـِ ِمني ،عنده من العلم ما ليس عندك ،ﮋﯵﯶ
ً
ﯷﮊ أي :مسافة طويلة ،وهذا عزم منه جازم ،فلذلك أمضاه) ((( ،ومل
مينعه من االستمرار يف رحلته قوله ﮋﭗﭘﭙﭚﭛﭜﮊ أي تعبًا،
وكذلك مل يث ِن عزمه صلى اهلل عليه وسلم أهنم أخطؤوا الطريق ﮋﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑﮒﮓﮔ

ﮕ ﮖﮊ [الكهف.]66-64 :

((( ((املعجم الوسيط)) (.)599/2
((( انظر(( :تيسري الكرمي الرمحن)) للسعدي (.)481-480

العزم والعزمية

58

موسوعة األخالق

وسبب رحلة نيب اهلل موسى لطلب العلم أنه (بينما موسى يف مأل من بين
أحدا أعلم منك؟ قال موسى :ال .فأوحى
إسرائيل؛ جاءه رجل فقال :هل تعلم ً
اهلل عز وجل إىل موسى :بلى ،عبدنا خضر .فسأل موسى السبيل إليه ،فجعل
اهلل له احلوت آية ،وقيل له :إذا فقدت احلوت فارجع ،فإنك ستلقاه)(((.
مناذج من عزم النيب صلى اهلل عليه وسلم يف تبليغ الرسالة:

لقد لقي النيب صلى اهلل عليه وسلم يف سبيل تبليغه للرسالة أشد األذى
ممتثل ألمر اهلل عز وجل له :ﮋﯪﯫﯬ
واحملن ،فصرب ،مع عزم ال يلنيً ،
ﯭﯮﯯﯰﮊ [األحقاف ]35 :وقد جتلت عزمية النيب صلى اهلل
عليه وسلم يف مثابرته وجهاده ودعوته إىل اهلل عز وجل.
قال ابن جرير الطربي( :يقول تعاىل ذكره لنبيه حممد صلى اهلل عليه وسلم،
مثبته على املضي ملا قلده من عبء الرسالة ،وثقل أمحال النبوة صلى اهلل عليه
وسلم ،وآمره باالئتساء يف العزم على النفوذ لذلك بأويل العزم من قبله من
رسله الذين صربوا على عظيم ما لقوا فيه من قومهم من املكاره ،وناهلم فيه
منهم من األذى والشدائد)(((.
وقال ابن عجيبة( :فإنك من مجلتهم ،بل من أكملهم وأفضلهم)(((.
والنماذج يف حتمل النيب صلى اهلل عليه وسلم مشاق الدعوة وقوة عزميته
كثرية ،ومن ذلك ما روته عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت للنيب صلى اهلل عليه
وسلم(( :يا رسول اهلل هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال صلى
((( رواه البخاري (.)74
((( ((تفسري الطربي)) ( ،)145 /22وانظر(( :تيسري الكرمي الرمحن)) للسعدي (.)783/1
((( ((تفسري البحر املديد)) البن عجيبة (.)49/6
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اهلل عليه وسلم :لقد لقيت من قومك ما لقيت ،وكان أشد ما لقيت منهم يوم
العقبة ،إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كالل :فلم جيبين إىل
ما أردت ،فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إال بقرن الثعالب،
فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أظلتين ،فنظرت فإذا فيها جربيل ،فناداين فقال:
إن اهلل قد مسع قول قومك لك وما ردوا عليك ،وقد بعث إليك ملك اجلبال
علي ،مث قال :يا حممد إن
لتأمره مبا شئت فيهم فناداين ملك اجلبال ،فسلم َّ
اهلل قد مسع قول قومك لك ،وأنا ملك اجلبال ،وقد بعثين ربك إليك لتأمرين
بأمرك فما شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم األخشبني ،فقال له رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم :بل أرجو أن خيرج اهلل من أصالهبم من يعبد اهلل تعاىل
وحده ال يشرك به شيئًا))(((.
• •مناذج من عزم الصحابة رضي اهلل عنهم:

 عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قال :كان أول من أظهر إسالمهسبعة :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وأبو بكر ،وعمار ،وأمه مسية،
وصهيب ،وبالل ،واملقداد ،فأما رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فمنعه اهلل
بعمه أىب طالب ،وأما أبو بكر فمنعه اهلل بقومه ،وأما سائرهم فأخذهم
املشركون ،وألبسوهم أدراع احلديد ،وصهروهم يف الشمس ،فما منهم من أحد
إال وقد واتاهم((( على ما أرادوا ،إال باللً فإنَّه قد هانت عليه نفسه يف اهلل،
وهان على قومه؛ فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به يف شعاب مكة،
((( رواه البخاري ( ،)3231ومسلم (.)1795
((( واتاهم :أتت أتوا وآتاه على األمر طاوعه واملؤاتاة حسن املطاوعة وآتيته على ذلك األمر
مؤاتاة إذا وافقته وطاوعته والعامة تقول واتيته ..وال تقل واتيته إال يف لغة ألهل اليمن(( .لسان
العرب)) البن منظور (.)588/2
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وهو يقول :أحد أحد)(((.
قال السيوطي( :قد وافقوا املشركني على ما أرادوا منهم تقية ،والتقية يف مثل
هذه احلال جائزة ،لقوله تعاىل :ﮋﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈﮊ
[النحل ،]106 :والصرب على أذاهم مستحب ،وقد علموا على الرخصة،
وعمل بالل على العزمية)(((.
قال ابن اجلوزي( :ولوال ُّ
جد أنس بن النضر يف ترك هواه ،وقد مسعت من
ين اهلل ما أصنع .فأقبل يوم أحد يقاتل
أثر عزمته :لئن أشهدين اهلل
مشهدا لري َّ
ً
حىت قتل ،فلم يعرف إال ببنانه ،فلوال هذا العزم ما كان انبساط وجهه يوم
سن الربيع)(((.
حلف ،واهلل ال تكسر ُّ
 عن زيد بن ثابت رضي اهلل عنه قال :أمرين رسول اهلل صلى اهلل عليهوسلم أن أتعلم له كتاب يهود قال(( :إين واهلل ما آمن يهود على كتاب)).
مر يب نصف شهر حىت تعلمته له ،قال :فلما تعلمته كان إذا كتب
قال :فما َّ
إىل يهود كتبت إليهم ،وإذا كتبوا إليه قرأت له كتاهبم) (((.
 أرسل يزدجرد كسرى فارس إىل ملك الصني يطلب املدد حملاربة املسلمنيالذين استولوا على بالد فارس يف خالفة عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه،
فأرسل ملك الصني يعتذر عن جندته بقوله( :إنه مل مينعين أن أبعث إليك
((( رواه ابن ماجه ( ،)150وابن حبان ( .)7083( )558/15حسنه األلباين يف ((صحيح ابن
ماجه)) ،والوادعي يف ((الصحيح املسند)) (.)898
((( ((شرح سنن ابن ماجة)) (.)14/1
((( ((صيد اخلاطر)) (.)139
((( رواه أبو داود ( ،)3645والرتمذي ( ،)2715وأمحد ( .)21658( )186/5قال الرتمذي
حسن صحيح .وصححه احلاكم ،ووافقه الذهيب.
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جبيش أوله مبرو وآخره بالصني اجلهالة مبا حيق علي ،ولكن هؤالء القوم الذين
وصف يل رسولك صفتهم لو حياولون اجلبال هلدوها ،ولو خلي سرهبم أزالوين
ما داموا على ما وصف ،فساملهم وارض منهم باملساكنة ،وال هتجهم ما مل
يهيجوك)(((.
 يف (سنة سبع ومثانني وأربعمائة يف شهر ربيع ،وقيل يف مجادى األوىل ،أمرياجليوش :أبو النجم بدر اجلمايل كان مملوًكا أرمنيًّا جلمال الدولة بن عمار؛ فلذلك
عرف :باجلمال ،وما زال يأخذ باجلد من زمن سبيه فيما يباشره ،ويوطن نفسه
على قوة العزم ،وينتقل يف اخلدم ،حىت ويل إمارة دمشق من قبل املستنصر)(((.

أمثال يف العزم والعزمية:
 قوة العزم تذيب احلجرا (((.َ -رِّو حبزم ،فإذا استوضحت فاعزم(((.

(ومعىن املثل َّ
أن من حزم اإلنسان أن يرتوى يف األمر ،ويتفكر يف جماريه
وعواقبه ،إذا أراد أن يأتيه ،حىت إذا تبني له أنَّه حممود فليقدم عليه بعزم ،وال
يتوا َن فيه حىت يدرك فتور فيتعطل)(((.
 قد أحزم لو أعزم(((.((( ((تاريخ األمم وامللوك)) البن جرير الطربي (.)549 /2
((( ((املواعظ واالعتبار)) للمقريزي (.)214/2
((( ((دواوين الشعر العريب على مر العصور)) (.)201/87
((( ((تفسري النكت والعيون)) للماوردي (.)332/4
((( ((زهر األكم يف األمثال واحلكم)) للحسن بن مسعود (.)71/3
((( ((البحر احمليط)) أليب حيان األندلسي (.)464/3
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العزم والعزمية يف واحة الشعر:
عزمــه
إذا َهـ َّـم أل َقــى بــن عينيــه َ
ِ
ـر نفســه
ومل يستشـ ْـر يف أمــره غـ َ

قال امرؤ القيس:
ألدىن معيشـ ٍـة
ولــو َّأنــا أسـ َـعى َ
َّ ٍ (((
ولكنَّمــا أسـ َـعى جملـ ٍـد مؤثــل
أبودلَف:
وقال ُ
وليــس ف ـراغُ القلـ ِ
ـب جمـ ًـدا ورفع ـةً
قال املتنيب:

ونَ َّكــب((( عــن ذكــر العواقــب جانبــا
(((
ِ
السيف صاحبا
قائم
ومل َ
يرض إال َ
كفــاين -ومل أطلــب -قليل من ِ
املال
ْ
ٌ
ـدرك اجملـ َـد املؤثـ َـل أمثــايل
وقــد يـ ُ

(((

ـب للمـ ِ
ولكـ َّـن شــغل القلـ ِ
ـرء رافـ ُـع
َ

(((

مـ ٍ
ـروم
َ
حق ـ ٍر

فــا تقنــع مبــا دو َن النُّجـ ِ
ـوم
ْ
ِ (((
كطع ـ ِم املـ ِ
ـوت يف أم ـ ٍر عظي ـم

أيضا:
وقال ً
علــى قــد ِر أهـ ِـل العـ ِـزم تــأيت العزائـ ُـم
وتعظــم يف ع ـ ِ
صغارهــا
ن الصغ ـ ِر
ُ
ُ

ِ
ـكارم
وتــأيت علــى قــد ِر الك ـرام املـ ُ
(((
وتصغــر يف ع ـ ِ
ن العظي ـ ِم العظائـ ُـم
ُ

إذا غامــرت يف شـ ٍ
ـرف
َ
فطعــم املـ ِ
ـوت يف أم ـ ٍر
ُ

(((

ِ
ِ
َّ
َّ
َّ
ب َع َد َل.
ب وتـَنَك َ
ب نَ َكبًا ونَك َ
ب عن الشيء وعن الطريق يـَْن ُكب نَكْبًا ونُ ُكوبًا ونَك َ
((( نكب :نَ َك َ
((لسان العرب)) البن منظور (.)770/1
((( ((تفسري التحرير والتنوير)) البن عاشور (.)151/4
((( مؤثل :أي قدمي واثلة الشيء أصله(( .شرح النووي على مسلم)) (.)86/11
((( ((العود اهلندي جمالس أدبية يف ديوان املتنيب)) لعبد الرمحن السقاف (.)9 ،12/3
((( ((الرسائل)) للجاحظ (.)353 /2
ومر ًاما طلبه(( .لسان العرب)) البن منظور (.)258/12
رومهُ َرْوًما َ
((( مروم :رام الشيء يَ ُ
((( ((حماضرات األدباء)) للراغب األصفهاين (.)524/1
((( ((ديوان أيب الطيب املتنيب)) (ص .)385

َّ
العفة
ِ
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العفة
معنى العفة ً
واصطالحا:
لغة
ً
•معنى العفة ً
لغة:

ف عن احلرام يعِ ُّ ِ
كف ،فهو
وع َفافَةً أيَّ :
عف يقالَ :ع َّ
مصدر َّ
وع ًّفا َ
ف ع َّفةً َ
ف وع ِفيف واملرأة ع َّفةٌ ِ
عف،
ف عن املسألة أيَّ :
استـََع َّ
َع ٌّ َ ٌ
وعفي َفةٌ و َ
َ َ
أع َّفهُ اهلل ،و ْ
ف :تكلف العِ َّفةَ.
وتـََع َّف َ
ويمل ،واالستِعفاف طلَب الع ِ
ِ
فاف(((.
والعِفة ال َك ُّ
ْْ
ُ َ
ف عما ال َي ُّل َْ ُ

اصطالحا:
•معنى العفة
ً

هي( :هيئة للقوة الشهوية متوسطة بني الفجور الذي هو إفراط هذه القوة،
واخلمود الذي هو تفريطها ،فالعفيف من يباشر األمور على وفق الشرع
واملروءة)(((.
وقيل هي( :ضبط النفس عن الشهوات وقصرها على االكتفاء مبا يقيم
السرف يف مجيع امللذات وقصد
أود اجلسد ،وحيفظ صحته فقط ،واجتناب َّ
االعتدال)(((.
وقيل هي( :ضبط النفس عن املالذ احليوانية ،وهي حالة متوسطة من إفراط
وهو الشره وتفريط وهو مجود الشهوة)(((.
((( ((لسان العرب)) البن منظور ((( .)253/9خمتار الصحاح)) للرازي ()1405/4
((( ((التعريفات)) للجرجاين (ص .)151
((( ((هتذيب األخالق)) املنسوب للجاحظ (ص )21
((( ((الذريعة إىل مكارم الشريعة)) للراغب األصفهاين (ص )318
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الرتغيب يف العفة:
ً
أول :يف القرآن الكريم
 -قال تعاىل :ﮋﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ

ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚﯛﯜ ﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣ ﯤﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﮊ [النور.]31-30:

 -وقال سبحانه :ﮋﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮﭯ ﮊ [النور.]33 :

(أي :ليطلب العفة عن احلرام والزنا الذين ال جيدون ما ال ينكحون به
للصداق والنفقة ،ﮋﭪﭫﭬﭭﭮﭯﮊ أي :يوسع عليهم من رزقه)(((.
 -وق ـ ــال س ـب ـح ــان ــه :ﮋﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻﭼ ﮊ [النور.]60 :

لثياهبن وإن
وضعهن
(وقوله :ﮋﭸﭹﭺﭻﭼﮊ أي :وترك
َّ
َّ
جائزا خري وأفضل هلن ،واهلل مسيع عليم)(((.
كان ً

((( ((معامل التنزيل)) للبغوي (.)41/6
((( ((تفسري القرآن العظيم)) البن كثري ()84/6
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 -وقـ ــال س ـب ـحــانــه :ﮋﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧﮨﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ [البقرة.]273 :

حيسبهم ( ...ﮋﮧﮊ حباهلم ﮋﮨﮩﮪ ﮊ أي :من
تعففهم عن السؤال وقناعتهم يظن من ال يعرف حاهلم أهنم أغنياء ،والتعفف
عف عن الشيء إذا كف عنه ،وتعفف إذا
التفعل من العفة وهي الرتك يقالَّ :
تكلف يف اإلمساك.
ﮋﮫﮬﮊ السيماء والسيمياء والسمة :العالمة اليت يعرف هبا
الشيء ،واختلفوا يف معناها هاهنا ،فقال جماهد :هي التخشع والتواضع ،وقال
السدي :أثر اجلهد من احلاجة والفقر ،وقال الضحاك :صفرة ألواهنم من اجلوع
والضر وقيل رثاثة ثياهبم ،ﮋﮭﮮﮯﮰﮱﮊ قال عطاء:
إذا كان عندهم غداء ال يسألون عشاءً ،وإذا كان عندهم عشاء ال يسألون
أصل ألنه قال :من التعفف،
غداءً ،وقيل :معناه ال يسألون الناس إحلافًا ً
والتعفف ترك السؤال)(((.
 -وقوله تعاىل :ﮋﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ

ﰍ ﰎﮊ [النساء.]6:

يستعفف عنه ،وال يأكل منه شيئًا.
(أي :من كان يف غُْنية عن مال اليتيم فـَْل
ْ

((( ((معامل التنزيل)) للبغوي (.)338/1
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قال الشعيب :هو عليه كامليتة والدم)(((.
ثان ًيأ :يف السنة النبوية

 عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليهحق على اهلل عوهنم :اجملاهد يف سبيل اهلل ،واملكاتب الذي
وسلم(( :ثالثة ٌّ
يريد األداء ،والناكح الذي يريد العفاف))(((.
(أي العفة من الزنا  .قال الطِّييب :إمنا آثر هذه الصيغة إيذانًا بأن هذه
األمور من األمور الشاقة اليت تفدح اإلنسان وتقصم ظهره ،لوال َّ
أن اهلل تعاىل
يعينه عليها ال يقوم هبا ،وأصعبها العفاف؛ ألنَّه قمع الشهوة اجلبلِّية املركوزة
استعف وتداركه
فيه ،وهي مقتضى البهيمية النازلة يف أسفل السافلني ،فإذا
َّ
عون اهلل تعاىل ترقَّى إىل منزلة املالئكة وأعلى عليني)(((.
 وعن عبادة بن الصامت رضي اهلل عنه أنه قال :قال رسول اهلل صلىاهلل عليه وسلم(( :اضمنوا يل ستًّا من أنفسكم أضمن لكم اجلنة :اصدقوا
وغضوا
إذا حدثتم ،وأوفوا إذا وعدمت ،و ُّأدوا إذا ائتمنتم ،واحفظوا فروجكمُّ ،
أبصاركم ،و ُّ
كفوا أيديكم))(((.
الرب يف شرحه هلذا احلديث( :اضمنوا يل ستًّا :من اخلصال
قال ابن عبد ِّ
((من أنفسكم)) بأن تداوموا على فعلها ((أضمن لكم اجلنة)) أي دخوهلا
((( ((تفسري القرآن العظيم)) البن كثري (.)216/2
((( رواه الرتمذي ( ،)1655والنسائي ( ،)3120وابن ماجه ( .)2518وحسنه الرتمذي ،والبغوي
وجود
يف ((شرح السنة)) ( ،)6/5وصححه ابن العريب يف ((عارضة األحوذي)) (َّ ،)5/3
إسناده ابن باز يف ((حاشية بلوغ املرام)) (.)765
((( ((حتفة األحوذي)) للمباركفوري (.)296/5
((( رواه أمحد ( ،)22809( )323/5وابن حبان ( ،)506/1واحلاكم ( .)399/4وصحح
إسناده احلاكم ،وقال الذهيب يف ((املهذب)) ( :)2451/5إسناده صاحل.
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((اصدقوا إذا حدثتم)) أي :ال تكذبوا يف شيء من حديثكم إال إن ترجح
على الكذب مصلحة أرجح من مصلحة الصدق يف أمر خمصوص كحفظ
معصوم ((وأوفوا إذا وعدمت وأدوا إذا ائتمنتم)) .قال البيهقي :ودخل فيه ما
تقلَّد املؤمن بإميانه من العبادات ،واألحكام ،وما عليه من رعاية حق نفسه،
وزوجه ،وأصله ،وفرعه ،وأخيه املسلم ،من نصحه ،وحق مملوكه ،أو مالكه،
أو موليه ،فأداء األمانة يف كل ذلك واجب ((واحفظوا)) أيها الرجال والنساء
((فروجكم)) عن فعل احلرام لثنائه تعاىل على فاعليه بقوله :ﮋﯔ
((وغضوا أبصاركم)) كفوها
ﯕﯖﮊ [األحزاب]35 :
ُّ
عما ال جيوز النظر إليه ((و ُّ
كفوا أيديكم)) امنعوها من تعاطي ما ال جيوز تعاطيه
مأكول ،أو مشروبًا
شرعا ،فال تضربوا هبا من ال يسوغ ضربه ،وال تناولوا هبا ً
ً
حر ًاما ،وحنو ذلك ،فمن فعل ذلك؛ فقد حصل على رتبة االستقامة املأمور هبا
يف القرآن ،وختلقوا بأخالق أهل اإلميان)(((.
ناسا من األنصار
 وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه أنه قال(( :إن ًسألوا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فأعطاهم ،مث سألوه فأعطاهم .حىت إذا
نفد ما عنده .قال :ما يكن عندي من خري فلن أدخره عنكم .ومن يستعفف
َّ
يعفه اهلل ،ومن يستغ ِن يغنه اهلل .ومن يصرب يصربه اهلل .وما أعطي أحد من
عطاء خري وأوسع من الصرب))(((.
قال ابن عبد الرب( :فيه احلض على التعفف واالستغناء باهلل عن عباده،
والتصرب ،و َّ
أن ذلك أفضل ما أعطيه اإلنسان ،ويف هذا كلِّه هني عن السؤال،
((( ((فيض القدير)) للمناوي (.)683/1
((( رواه البخاري ( ،)1469ومسلم (.)1053
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وأمر بالقناعة والصرب)(((.
 وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال(( :سرحتين((( أمي إىل رسولاهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فأتيته وقعدت فاستقبلين وقال :من استغىن أغناه اهلل
استعف َّ
وجل،
عز وجل ومن
َّ
وجل ،ومن استكفى كفاه اهلل َّ
أعفه اهلل َّ
عز َّ
عز َّ
ومن سأل وله قيمة أوقية ،فقد أحلف .فقلت :ناقيت الياقوتة خري من أوقية
فرجعت ومل أسأله))(((.
 وعن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلمأنه كان يقول(( :اللهم إين أسألك اهلدى والتقى والعفاف والغىن))(((.
قال النووي( :أما العفاف والعفة؛ فهو التنزه عما ال يباح ،والكف عنه ،والغىن
هنا غىن النفس ،واالستغناء عن الناس ،وعما يف أيديهم)(((.

أقوال السلف والعلماء يف العفة:

 قال عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه( :املروءة مروءتان :مروءة ظاهرة،ومروءة باطنة ،فاملروءة الظاهرة الرياش ،واملروءة الباطنة العفاف)(((.
 وقال رضي اهلل عنه وهو على املنرب( :ال تكلفوا األمة غري ذات الصنعةالكسب؛ فإنكم مىت كلفتموها ذلك كسبت بفرجها ،وال تكلفوا الصغري
وعفوا إذا َّ
الكسب؛ فإنه إذا مل جيد يسرقُّ ،
أعفكم اهلل ،وعليكم من املطاعم
((( ((التمهيد)) البن عبد الرب (.)133/10
((( السرح :اإلرسال .يقال :سرح إليه رسولً :أي أرسله(( .تاج العروس)) للزبيدي (.)463/6
((( رواه النسائي ( ،)2595وأمحد ( .)11075( )9/3وصحح إسناده أمحد شاكر يف ((عمدة
التفسري)) ( ،)329/1وجود إسناده األلباين يف ((السلسلة الصحيحة)) (.)401/5
((( رواه مسلم (.)2721
((( ((شرح صحيح مسلم)) (.)41/17
((( ((العقد الفريد)) البن عبد ربه (.)150/2
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مبا طاب منها)(((.
 وقال عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما( :حنن معشر قريش نعدُّ احللمواجلود السؤددُّ ،
ونعد العفاف وإصالح املال املروءة)(((.
 وقدم وفد على معاوية فقال هلم( :ما تعدون املروءة؟ قالوا :العفافوإصالح املعيشة ،قال :امسع يا يزيد)(((.
 وقال حممد بن احلنفية (الكمال يف ثالثة :العفة يف الدين ،والصرب علىالنوائب ،وحسن التدبري يف املعيشة)(((.
 وقال عمر بن عبد العزيز( :مخس إذا أخطأ القاضي منهن خصلة كانت(((
سؤول عن العلم)(((.
فهما
حليما عفي ًفا صليبًا((( ،عال ًـما ً
ً
فيه وصمة :أن يكون ً

 وقال أيوب السختياين( :ال ينبل الرجل حىت يكون فيه خصلتان :العفةعن أموال الناس ،والتجاوز عنهم)(((.
 وقال احلسن البصري( :ال يزال الرجل كرميًا على الناس حىت يطمع يفدينارهم ،فإذا فعل ذلك استخفوا به ،وكرهوا حديثه وأبغضوه).
((( رواه مالك ( ،)42( )981/2والطحاوي يف ((شرح املشكل)) ( ،)622( )86/2والبيهقي
يف ((شعب اإلميان)) ( )89/11موقوفًا على عثمان بن عفان رضي اهلل عنه.
((( ((اآلداب الشرعية)) البن مفلح (.)215/2
((( ((العقد الفريد)) البن عبد ربه (.)150/2
((( ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (.)329
فهما :بفتح الفاء وكسر اهلاء وهو من صيغ املبالغة ،وجيوز تسكني اهلاء أيضا(( .فتح الباري))
((( ً
البن حجر (.)149/13
شديدا يقف عند احلق وال مييل مع اهلوى ،ويستخلص
((( صليبًا :من الصالبة بوزن عظيم ،أي قويًا ً
حق احملق من املبطل وال جيابيه(( .فتح الباري)) البن حجر (.)149/13
((( رواه البخاري معل ًقا بصيغة اجلزم قبل حديث (.)7163
((( ((الذريعة إىل مكارم الشريعة)) للراغب األصفهاين (ص .)319
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 وقال الشافعي( :الفضائل أربع :إحداها :احلكمة ،وقوامها الفكرة.والثانيةَّ :
العفة ،وقوامها الشهوة.
والثالثة :القوة ،وقوامها الغضب .والرابعة :العدل ،وقوامه يف اعتدال قوى
النفس).
 وقال أبو حامت البسيت( :أعظم املصائب :سوء اخللق ،واملسألة منالناس ،واهلم بالسؤال نصف اهلرم ،فكيف املباشرة بالسؤال ،ومن عزت عليه
يعف عما يف أيدي
نفسه ،صغرت الدنيا يف عينيه ،وال ينبل الرجل حىت َّ
الناس ،ويتجاوز عما يكون منهم ،والسؤال من اإلخوان مالل ،ومن غريهم
ضد النوال)(((.
 وعن املديين قال( :كان يقال :مروءة الصرب عند احلاجة والفاقة بالتعفف،والغىن أكثر من مروءة اإلعطاء)(((.

فوائد العفة:
 -1سالمة اجملتمع من الفواحش:

بعيدا من الفواحش والرذائل.
فاجملتمع الذي يتصف بالعفة يكون ً

 -2أن العفيف من السبعة الذين يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله.

(ورجل طلَبْته امرأةٌ ذات م ِ
ب ٍ
نص ٍ
أخاف اهللَ)
ومجال ،فقال إين ُ
ٌ َ
َُ

(((

 -3العفة سبب للنجاة من االبتالءات واملضائق:

فقد جاء يف قصة أصحاب الغار ،الذين انطبقت عليهم الصخرة ،أن
((( ((روضة العقالء)) (ص .)146
((( ((املصدر السابق)) (ص .)151
((( رواه البخاري ( ،)660ومسلم (.)1031
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أحدهم توسل إىل اهلل بقوله(( :اللهم إن كنت تعلم أنه كان يل ابنة عم من
أحب الناس إيل ،وأين راودهتا عن نفسها فأبت إال أن آتيها مبائة دينار؛
فطلبتها حىت قدرت ،فأتيتها هبا فدفعتها إليها ،فأمكنتين من نفسها ،فلما
قعدت بني رجليها فقالت :اتق اهلل ،وال تفض اخلامت إال حبقه((( ،فقمت
وتركت املائة دينار ،فإن كنت تعلم أين فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا،
ففرج اهلل عنهم فخرجوا))(((.
 -4إعانة اهلل ملن أراد العفاف:

إن اهلل سبحانه وتعاىل تكفل مبقتضى وعده إعانة من يريد النكاح حىت
يعف ،فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
َّ
عز وجل عوهنم :املكاتَب الذي يريد األداء ،والناكح
((ثالثة ٌّ
حق على اهلل َّ
الذي يريد العفاف ،واجملاهد يف سبيل اهلل))(((.

أقسام العفة:
(العفة نوعان :أحدمها العفة عن احملارم ،والثاين العفة عن املآمث.
فأما العفة عن احملارم فنوعان:
أحدمها :ضبط الفرج عن احلرام.
والثاين :كف اللسان عن األعراض.
((( حبقه :أرادت به احلالل ،أي ال أحل لك أن تقربين إال بتزويج صحيح(( .فتح الباري)) البن
حجر (.)509/6
((( رواه البخاري ( )3465من حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما.
((( رواه الرتمذي ( ،)1655والنسائي ( ،)3120وابن ماجه ( .)2518وحسنه الرتمذي ،والبغوي
وجود
يف ((شرح السنة)) ( ،)6/5وصححه ابن العريب يف ((عارضة األحوذي)) (َّ ،)5/3
إسناده ابن باز يف ((حاشية بلوغ املرام)) (.)765
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فأما ضبط الفرج عن احلرام؛ فألنه مع وعيد الشرع ،وزاجر العقل معرة
فاضحة ،وهتكة واضحة)(((.
(وأما العفة عن املآمث فنوعان :أحدمها :الكف عن اجملاهرة بالظلم ،والثاين:
زجر النفس عن اإلسرار خبيانة)(((.

شروط العفة:
ذكر الراغب األصفهاين شروطًا للعفة يف كتابه (الذريعة)((( وهي:
انتظارا ألكثر منه.
 -1أن ال يكون تعففه عن الشيء ً

 -2أو ألنه ال يوافقه.

 -3أو جلمود شهوته.
 -4أو الستشعار خوف من عاقبته.
 -5أو ألنه ممنوع من تناوله.
 -6أو ألنه غري عارف به لقصوره.
َّ
فإن ذلك كله ليس بعفة ،بل هو إما اصطياد ،أو تطبب ،أو مرض ،أو
خرم ،أو عجز ،أو جهل ،وترك ضبط النفس عن الشهوة أذم من تركها عن
الغضب.
فالشهوة مغتالة خمادعة ،والغضب مغالب ،واملتحيز عن قتال املخادع أردأ
حاال من املتحيز عن قتال املغالب .وهلذا قيل :عبد الشهوة ُّ
أذل من عبد ِّ
الرق،
أيضا بالشََّره قد جيهل عيبه.
و ً
((( ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (.)321
((( ((املصدر السابق)) بتصرف (ص . )329
((( ((الذريعة إىل مكارم الشريعة)) (ص  )319بتصرف.
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أساس العفة ومتامها:
قال الراغب األصفهاين وهو يبني أساس ومتام العفة( :وأسها يتعلق :بضبط
القلب عن التطلع للشهوات البدنية ،وعن اعتقاد ما يكون جالبًا للبغي والعدوان.

ومتامها يتعلق :حبفظ اجلوارح ،فمن عدم عفة القلب يكون منه التمين وسوء
كل رذيلة ،ألن من متىن ما يف يد غريه حسده ،وإذا
ِّ
الظن ،اللذان مها ُّ
أس ِّ
حسده عاداه ،وإذا عاداه نازعه ،وإذا نازعه رمبا قتله.
مجيعا
ومن أساء َّ
الظن عادى وبغى وتعدى ،ولذلك هنى اهلل سبحانه عنهما ً
فقال :ﮋﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨﮊ [النساء]32 :
وقال :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜﮊ [احلجرات:
 ]12فأمر فيهما بقطع شجرتني يتفرع عنهما جلُّ الرذائل واملآمث.
تام العفة؛ حىت يكون عفيف اليد ،واللسان ،والسمع،
وال يكون اإلنسان َّ
والبصر.
ِ
يمة،
فمن عدمها يف اللسان :السخرية ،والتجسس ،والغيبة ،واهلمز ،والنَّم َ
والتنابز باأللقاب.
ومن عدمها يف البصرُّ :
مد العني إىل احملارم ،وزينة احلياة الدنيا املولدة
للشهوات الرديئة.
ومن عدمها يف السمع :اإلصغاء إىل املسموعات القبيحة.
بكل
وعماد عفة اجلوارح كلِّها ،أال يطلقها صاحبها يف شيء مما خيتص ِّ
واحد منهما ،إال فيما يسوغه العقل والشرع دون الشهوة واهلوى)(((.
((( ((الذريعة إىل مكارم الشريعة)) (ص .)318
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صور العفة:
 -1العفة عما يف أيدي الناس:

يعف عما يف أيدي الناس ،ويرتك مسألتهم ،فعن ثوبان رضي اهلل
وهي أن َّ
عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم(( :من يكفل يل أن ال يسأل
الناس شيئًا و َّ
أحدا شيئًا(((.
أتكفل له باجلنة)) .فقال ثوبان :أنا .فكان ال يسأل ً
 -2العفة عما حرم اهلل:

يعف عن احملرمات والفواحش .ونذكر هنا عفة نيب اهلل يوسف
وهي أن َّ
عليه السالم؛ حيث وجدت دواعي الفتنة ،ومل يستسلم أمام التهديدات
واإلغراءات.
 -3كف اللسان عن األعراض:

جيب على املسلم كف لسانه عن أعراض الناس ،وأن ال يقول إال طيبًا .فعن
عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال(( :املسلم
من سلم املسلمون من لسانه ،ويده ،واملهاجر من هجر ما هنى اهلل عنه))(((.

موانع العفة:
املعوقات اليت تقف يف طريق العفة يف هذا الزمن كثرية جدًّا ،وقد أُعلنت
احلرب على العفة ،وتضاعفت جهود أهل الباطل ،حىت تنتشر الرذيلة ،وتشيع
الفاحشة يف اجملتمع املسلم ،واختذوا الوسائل العديدة فمنها:
((( رواه أبو داود ( ،)1643وأمحد ( ،)22428( )276/5واحلاكم ( .)571/1وصحح إسناده
املنذري يف ((الرتغيب والرتهيب)) ( ،)39/2وصحح إسناده النووي يف ((رياض الصاحلني))
( ،)237وصححه األلباين يف ((صحيح أيب داود)) (.)1643
((( رواه البخاري (.)10
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 -1وسائل اإلعالم:

َّ
فضل
فإن الناظر إىل أغلب وسائل اإلعالم املوجودة يف البالد اإلسالمية ً
عن غريها ،جيد فيها الكثري من الفساد ،سواء كان يف القنوات الفضائية ،أو
الشبكة العنكبوتية ،أو اإلذاعات واجملالت والصحف ،فتجدها تبث السموم
وتنشر الرذيلة ،وتدعو إىل خالف العفة.
 -2االختالط واخللوة:

(إن العِ َّفة حجاب يُ َمِّزقه االختالط ،وهلذا صار طريق اإلسالم التفريق
واملباعدة بني املرأة والرجل األجنيب عنها ،فاجملتمع اإلسالمي جمتمع فردي
ال زوجي ،فللرجال جمتمعاهتم ،وللنساء جمتمعاهتنَّ ،وال خترج املرأة إىل جمتمع
الرجال إال لضرورة أو حاجة بضوابط اخلروج الشرعية.
كل هذا حلفظ األعراض واألنساب ،وحراسة الفضائل ،والبعد عن
الريب والرذائل ،وعدم إشغال املرأة عن وظائفها األساس يف بيتها ،ولذا ُحِّرم
ِّ
االختالط ،سواء يف التعليم ،أم يف العمل ،واملؤمترات ،والندوات ،واالجتماعات
العامة واخلاصة ،وغريها؛ ملا يرتتب عليه من هتك األعراض ومرض القلوب،
وخطرات النفس ،وخنوثة الرجال ،واسرتجال النساء ،وزوال احلياء ،وتقلص
العفة واحلشمة ،وانعدام الغرية)(((.
قال تعاىل :ﮋﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﮊ[األحزاب.]53 :

وعن عقبة بن عامر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال(( :إياكم
والدخول على النساء! فقال رجل من األنصار :يا رسول اهلل أفرأيت احلمو

((( ((حراسة الفضيلة)) لبكر أبو زيد (.)98-97
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قال احلمو املوت(((.((()).
رجل بامر ٍأة  ،وال تسافَِر َّن امرأةٌ وإال
وقال صلى اهلل عليه وسلم(( :ال َ
خيلو َّن ٌ
حمرم))(((.
معها ٌ
 -3تربج النساء:

فتربج النساء من األسباب اليت تعوق العفة؛ لذا أُمرت املرأة بالقرار يف
البيت ،قال تعاىل :ﮋﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾﮊ
[األحزاب ،]33 :فإذا خرجت التزمت بالضوابط الشرعية للخروج ،ومنها
ما جاء يف قوله تعاىل :ﮋﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﮊ
[النور ،]31 :قال السعدي يف تفسريه هلذه اآلية( :أي :ال يضربن األرض
بأرجلهن ،ليصوت ما عليهن من حلي ،كخالخل وغريها ،فتعلم زينتها بسببه،
فيكون وسيلة إىل الفتنة .ويؤخذ من هذا وحنوه ،قاعدة سد الوسائل ،و َّ
أن
مباحا ،ولكنه يفضي إىل حمرم ،أو خياف من وقوعه ،فإنه مينع
األمر إذا كان ً
منه ،فالضرب بالرجل يف األرض ،األصل أنه مباح ،ولكن ملا كان وسيلة لعلم
الزينة ،منع منه)(((.
 -4استماع األغاني واملعازف:

فقد روى البخاري يف صحيحه من حديث أيب عامر األشعري رضي اهلل
عنه قال(( :واهلل ما كذبين مسع النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول :ليكونن من
((( احلمو املوت :معناه أن اخلوف منه أكثر من غريه والشر يتوقع منه والفتنة أكثر لتمكنه من
الوصول إىل املرأة واخللوة من غري أن ينكر عليه خبالف األجنيب واملراد باحلمو هنا أقارب الزوج
غري آبائه وأبنائه(( .شرح النووي على مسلم)) (.)154/14
((( رواه البخاري ( ،)5232ومسلم (.)2172
((( رواه البخاري ( ،)3006ومسلم ( )1341من حديث عبداهلل بن عباس رضي اهلل عنهما.
((( ((تيسري الكرمي الرمحن)) للسعدي (.)566
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أميت أقوام يستحلون احلر((( ،واحلرير ،واخلمر ،واملعازف))(((.
(واحلكمة يف التحرمي ظاهرة :حيث أن املتتبع جملالس الغناء الفاسق ،ومسارح
الطرب ،وأماكن اللهو ،وما يصاحبها من معازف وآالت ،يف ذلك جيد الرقص
امتهن الرذيلة والفاحشة ،وجيد العربدة والصياح
اخلليع الفاجر ،من نساء
َّ
املتعايل من أفواه السكارى ،وجيد الكلمات البذيئة الفاحشة العارية من احلياء
واخلجل ،واملتخمة بالوقاحة وسوء األدب ،جيد االختالط الشائن بني عوائل
متحللة؛ حيث التخلع واملراقصة وهدر النخوة والشرف ...وباختصار جيد
التحلل واإلباحية يف أسوأ تبذهلا ومظاهرها)(((.
ضيل بن ِعيَاض :الغناء ُرْقـيَة الزنا(((.
قال ال ُف َ
وشَرك الشيطان ومخرة
ومنبِت النفاق َ
وقال ابن القيم( :فإنه ُرْقـيَة الزنا ُ
صد غريه من الكالم الباطل؛ لشدة ميل
وصدُّه عن القرآن أعظم من ِّ
العقلَ ،
النفوس ورغبتها فيه)(((.

الوسائل املعينة على العفة:
 -1أن يتقي اهلل يف سره وعالنيته:
قـ ــال اهلل تـ ـع ــاىل :ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷﭸﭹ ﭺ ﭻ
((( احلر :فرج املرأة ،قيل :أصله حرح فحذفت األخرية ختفيفا وهي ظاهرة يف اجلمع(( .فتح
الباري)) البن حجر (.)104/1
((( رواه البخاري معل ًقا بصيغة اجلزم ( ،)5590وصححه ابن القيم يف ((هتذيب السنن))
(.)153/10
((( ((تربية األوالد يف اإلسالم)) لعبد اهلل العلوان (.)922-921/2
((( رواه ابن أيب الدنيا يف ((ذم املالهي)) (.)55
((( ((إغاثة اللهفان)) (.)240/1
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ﭼ ﭽﭾﮊ [األنـ ـع ــام ]3:وي ـقــول ت ـعــاىل :ﮋﭲﭳﭴﭵ

ﭶ ﭷﮊ [غافر ]19 :قال ابن عباس يف قوله تعاىل :ﮋﭲﭳ

ﭴﮊ قال( :هو الرجل يكون بني الرجال ،فتمر هبم امرأة فينظر إليها ،فإذا
غض بصره)(((.
نظر إليه أصحابه َّ
 -2أن يدعو اهلل بأن يصرف عنه السوء والفحشاء:

قال سبحانه وتعاىل عن نبيه يوسف عليه السالم ﮋﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ

ﮣﮤﮥﮦﮊ [يوسف ،]34-33 :قال ابن تيمية( :فال بد من
التقوى بفعل املأمور ،والصرب على املقدور ،كما فعل يوسف عليه السالم اتقى
اهلل بالعفة عن الفاحشة ،وصرب على أذاهم له باملراودة واحلبس ،واستعان اهلل
ودعاه حىت يثبته على العفة ،فتوكل عليه أن يصرف عنه كيدهن ،وصرب على
احلبس)(((.
 -3تنشئة األبناء على الرتبية اإلسالمية:

الرتبية اإلسالمية من أهم الوسائل املعينة على العفة ،واليت ينبغي فيها
مراعاة غرس الفضيلة والعفة يف األبناء ،والرتبية على االلتزام باألحكام الشرعية
منذ نعومة أظفارهم.
 -4الزواج:

الزواج املبكر من أقوى الوسائل املعينة للعفاف ،قال صلى اهلل عليه وسلم:
((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة(((؛ فليتزوج فإنه أغض للبصر،
((( ((تفسري القرآن)) أليب املظفر السمعاين (.)13/5
((( ((جمموع الفتاوى)) البن تيمية ()131/15
((( الباءة :اجلماع(( .شرح النووي على مسلم)) (.)173/9
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وأحصن للفرج ،ومن مل يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء(((.((()).
 -5سد الذرائع اليت تؤدي إىل الفساد:
 -عدم اخللوة باملرأة األجنبية:

قال صلى اهلل عليه وسلم(( :احلمو املوت))((( ،وقال(( :ما خال رجل
بامرأة إال كان الشيطان ثالثهما))(((.
قال ابن تيمية( :وهلذا حرمت اخللوة باألجنبية؛ ألهنا مظنة الفتنة .واألصل
أن كل ما كان سببًا للفتنة فإنه ال جيوز؛ فإن الذريعة إىل الفساد جيب سدُّها
حمرما
إذا مل يعارضها مصلحة راجحة؛ وهلذا كان النظر الذي يفضي إىل الفتنة ً
إال إذا كان ملصلحة راجحة مثل :نظر اخلاطب ،والطبيب ،وغريمها؛ فإنَّه يباح
النظر للحاجة؛ لكن مع عدم الشهوة)(((.
 عدم التربج:قــال تعــاىل :ﮋﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﮊ

[األحزاب.]33:

 -االستئذان عند الدخول:

وقد جعل االستئذان من أجل البصر كما قال صلى اهلل عليه وسلم ،وقال
((( الوجاء :فبكسر الواو وباملد وهو رض اخلصيتني واملراد هنا أن الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر
املين كما يفعله الوجاء(( .شرح النووي على مسلم)) (.)173/9
((( رواه البخاري ( ،)5065ومسلم ( )1400واللفظ له ،من حديث عبد اهلل بن مسعود
رضي اهلل عنه.
((( تقدم خترجيه.
((( تقدم خترجيه.
((( ((جمموع الفتاوى)) البن تيمية (.)251/21
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سبحانه :ﮋﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﮊ [النور.]27 :
 -غض البصر:

قال تعاىل :ﮋﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ

ﮇ ﮈﮉ ﮊ [النور.]30 :

قال ابن القيم( :فلما كان غض البصر أصال حلفظ الفرج بدأ بذكره ...وقد
جعل اهلل سبحانه العني مرآة القلب فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته
وإرادته وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته)(((.

وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قالُ (( :كتب
مدرك ذلك ال حمالة؛ فالعينان زنامها النظر،
على ابن آدم نصيبه من الزىنٌ ،
واألذنان زنامها االستماع ،واللسان زناه الكالم ،واليد زناها البطش ،والرجل
زناها اخلطا ،والقلب يهوى ويتمىن ،ويصدق ذلك الفرج ِّ
ويكذبه))(((.
وكما قال الشاعر:
كل احل ـوادث مبدؤهــا مــن النظــر

ومعظــم النــار مــن مســتصغر الشــرر

واملــرء مــا دام ذا عــن يقلبهــا

يف أعــن الغــر موقــوف علــى اخلطــر

كــم نظــرة فعلــت يف قلــب صاحبهــا

فعــل الســهام بــا قــوس وال وتــر

يســر ناظــره مــا ضــر خاطــره

ال مرحبًــا بســرور عــاد بالضــرر

((( ((روضة احملبني)) (ص .)92
((( رواه مسلم (.)2657
((( ((الكبائر)) للذهيب (.)59

(((
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 -التفريق يف املضاجع:

البد من التفريق يف املضاجع بني األوالد ،كما أمر بذلك النيب صلى اهلل
عليه وسلم(( :مروا أوالدكم بالصالة لسبع ،واضربوهم عليها لعشر ،وفرقوا
بينهم يف املضاجع))(((.
(فهذا احلديث نصٌّ يف النهي عن بداية االختالط داخل البيوت ،إذا بلغ
األوالد عشر سنني ،فواجب على األولياء التفريق بني أوالدهم يف مضاجعهم،
وعدم اختالطهم ،لغرس العفة واالحتشام يف نفوسهم ،وخوفًا من غوائل
الشهوة اليت تؤدي إليها هذه البداية يف االختالط ،ومن حام حول احلمى
يوشك أن يقع فيه)(((.
 -6إقامة احلدود:

فإقامة احلدود تردع ملن تسول له نفسه أن يقوم بأمر حذر منه الشارع.

مناذج يف العفة:
• •عفة يوسف عليه السالم:

فقد أخرب اهلل سبحانه (عن عشق امرأة العزيز ليوسف ،وما راودته وكادته
به ،وأخرب عن احلال اليت صار إليها يوسف بصربه وعفته وتقواه ،مع أن الذي
ابتلي به أمر ال يصرب عليه إال من صربه اهلل ،فإن مواقعة الفعل حبسب قوة
الداعي وزوال املانع ،وكان الداعي هاهنا يف غاية القوة.
((( رواه أبو داود ( ،)495وأمحد ( )6756( )187/2من حديث عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنه.
صححه ابن امللقن يف ((البدر املنري)) ( ،)238/3وابن باز يف ((جمموع الفتاوى)) (،)186/29
واأللباين يف ((اإلرواء)) ( ،)298وصحح إسناده أمحد شاكر يف ((ختريج املسند)) (.)36/11
((( ((حراسة الفضيلة)) لبكر أبو زيد (ص .)129
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وذلك من وجوه:
أحدها :ما رَّكبه اهلل سبحانه يف طبع الرجل من ميله إىل املرأة.
الثاينَّ :
أن يوسف عليه السالم كان شابًّا ،وشهوة الشباب وحدَّته أقوى.
الثالث :أنَّه كان عزبًا ،ليس له زوجة وال سرية تكسر شدة الشهوة.

الرابع :أنَّه كان يف بالد غربة ،يتأتَّى للغريب فيها من قضاء الوطر ما ال
يتأتى له يف وطنه وبني أهله ومعارفه.
أن املرأة كانت ذات منصب ومجال ،حبيث َّ
اخلامسَّ :
كل واحد من
إن َّ
هذين األمرين يدعو إىل مواقعتها.
السادس :أهنا غري ممتنعة وال آبية.
السابع :أهنا طلبت وأرادت وبذلت اجلهد ،فكفته مؤنة الطلبَّ ،
وذل الرغبة
إليها ،بل كانت هي الراغبة الذليلة ،وهو العزيز املرغوب إليه.
الثامن :أنَّه يف دارها ،وحتت سلطاهنا وقهرها ،حبيث خيشى إن مل يطاوعها
من أذاها له ،فاجتمع داعي الرغبة والرهبة.
تنم عليه هي وال أحد من جهتها ،فإهنا هي
التاسع :أنَّه ال خيشى أن َّ
الطالبة الراغبة ،وقد غلَّقت األبواب ،وغيَّبت الرقباء.
العاشر :أنَّه كان يف الظاهر مملوًكا هلا يف الدار ،حبيث يدخل وخيرج وحيضر
معها ،وال ينكر عليه ،وكان األنس ساب ًقا على الطلب ،وهو من أقوى الدواعي.
إياهن،
احلادي عشر :أهنا استعانت عليه بأئمة املكر واالحتيال ،فأرته َّ
هبن عليه.
وشكت حاهلا إليهن؛ لتستعني َّ
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الثاين عشر :أهنا توعدته بالسجن والصغار ،وهذا نوع إكراه.
الثالث عشرَّ :
أن الزوج مل يظهر منه الغرية والنخوة ما يفرق به بينهما ،ويبعد
ًّ
كل منهما عن صاحبه ،بل كان غاية ما قابلها به أن قال ليوسف :ﮋﮃ
ﮄ ﮅﮊ وللم ـرأة :ﮋﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﮊ
وشدة الغرية للرجل من أقوى املوانع ،وهنا مل يظهر منه غرية.
ومع هذه الدواعي كلها فآثر مرضاة اهلل وخوفه ،ومحله حبه هلل على أن
اختار السجن على الزىن :ﮋﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮊ.
وعلم أنه ال يطيق صرف ذلك عن نفسه ،و َّ
أن ربه تعاىل إن مل يعصمه ويصرف
إليهن بطبعه ،وكان من اجلاهلني ،وهذا من كمال معرفته
عنه كيدهن؛ صبا َّ
بربه وبنفسه)(((.
• •عفة جريج العابد:

 منوذج آخر يف العفة عما حرم اهلل ،وهو جريج العابد؛ تتعرض له بغيفيعف نفسه وال يلتفت إليها ،فتحاول أن تنتقم منه
من بغايا بين إسرائيلُّ ،
المتناعه:
عن أيب هريرة رضي اهلل عنه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وفيه ((...
تذاكر بنو إسرائيل جرجيًا وعبادته ،وكانت امرأة بغي يتمثل حبسنها ،فقالت:
إن شئتم ألفتننه لكم -قال -فتعرضت له ،فلم يلتفت إليها ،فأتت راعيًا كان
يأوي إىل صومعته((( فأمكنته من نفسها ،فوقع عليها فحملت ،فلما ولدت
قالت :هو من جريج .فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته ،وجعلوا يضربونه،
((( ((اجلواب الكايف)) البن القيم (ص  )208بتصرف.
((( الصومعة :هو منارة الراهب ومتعبده(( .فتح الباري)) البن حجر (.)145/1
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فقال :ما شأنكم؟ قالوا :زنيت هبذه البغي فولدت منك .فقال :أين الصيب؟
فجاءوا به فقال :دعوين حىت أصلي ،فصلى فلما انصرف أتى الصيب فطعن يف
بطنه ،وقال :يا غالم من أبوك؟ قال :فالن الراعي -قال -فأقبلوا على جريج
يقبلونه ويتمسحون به وقالوا :نبين لك صومعتك من ذهب .قال :ال أعيدوها
من طني كما كانت))(((.
•مناذج من عفة النيب صلى اهلل عليه وسلم:

 كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يف أعلى درجات العفة ،فعن أيب هريرةرضي اهلل عنه أنه قال :أخذ احلسن بن علي مترة من متر الصدقة فجعلها يف
فيه فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم(( :كخ كخ(((! ارم هبا ،أما علمت
أنا ال نأكل الصدقة))(((.
أيضا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال(( :إين ألنقلب
 وعنه ًإىل أهلي؛ فأجد التمرة ساقطة على فراشي ،مث أرفعها آلكلها مث أخشى أن
تكون صدقة فألقيها))(((.
 وعن أنس بن مالك رضي اهلل عنه أنه قال :مر النيب صلى اهلل عليه وسلمبتمرة يف الطريق قال(( :لوال أين أخاف أن تكون من الصدقة ألكلتها))(((.
((( رواه مسلم (.)2550
أيضا فكأنه أمره بإلقائها من فيه وتكسر
((( كخ كخ :هو زجر للصيب وردع .ويقال عند التقذر ً
الكاف وتفتح وتسكن اخلاء وتكسر بتنوين وغري تنوين(( .النهاية يف غريب احلديث واألثر))
البن األثري (.)273/4
((( رواه البخاري ( ،)1491ومسلم (.)1069
((( رواه البخاري ( ،)2432ومسلم (.)1070
((( رواه البخاري (.)2431
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• •مناذج من عفة الصحابة رضي اهلل عنهم:
عفة حكيم بن حزام رضي اهلل عنه:

 عن حكيم بن حزام رضي اهلل عنه قال(( :سألت رسول اهلل صلى اهللعليه وسلم فأعطاين ،مث سألته فأعطاين ،مث سألته فأعطاين ،مث قال :يا حكيم
إن هذا املال خضرة حلوة(((؛ فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ،ومن
أخذه بإشراف نفس ،مل يبارك له فيه ،كالذي يأكل ،وال يشبع اليد العليا
خري من اليد السفلى .قال حكيم :فقلت :يا رسول اهلل والذي بعثك باحلق
(((
أحدا بعدك شيئًا حىت أفارق الدنيا .فكان أبو بكر رضي اهلل عنه
ال أرزأ
ً
حكيما إىل العطاء فيأىب أن يقبله منه ،مث إن عمر رضي اهلل عنه دعاه
يدعو
ً
ليعطيه فأىب أن يقبل منه شيئًا ،فقال عمر :إين أشهدكم يا معشر املسلمني
على حكيم ،أين أعرض عليه َّ
حقه من هذا الفيء فيأىب أن يأخذه ،فلم يرزأ
أحدا من الناس بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حىت تويف))(((.
حكيم ً
عفة مرثد بن أبي مرثد رضي اهلل عنه:

 عن عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده ،قال(( :كان رجل يقال له:رجل حيمل األسرى من مكة حىت يأيت هبم املدينة،
مرثد بن أيب مرثد ،وكان ً
قال :وكانت امرأة بغي مبكة يقال هلا :عناق وكانت صديقة له ،وإنه كان وعد
رجال من أسارى مكة حيمله ،قال :فجئت حىت انتهيت إىل ظل حائط من
((( خضرة حلوة :شبهه يف الرغبة فيه وامليل إليه وحرص النفوس عليه بالفاكهة اخلضراء احللوة
املستلذة فإن األخضر مرغوب فيه على انفراده واحللو كذلك على انفراده فاجتماعهما أشد
وفيه إشارة إىل عدم بقائه ألن اخلضروات ال تبقى وال تراد للبقاء واهلل أعلم(( .شرح النووي
على مسلم)) (.)126/7
((( ال أرزأ :من الرزء بالفتح وهو النقص(( .فتح الباري)) البن حجر (.)122/1
((( رواه البخاري ( )1472ومسلم ( .)1035واللفظ للبخاري.
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حوائط مكة يف ليلة مقمرة ،قال :فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي جبنب
ت ،فقالت :مرثد؟ فقلت :مرثد .فقالت :مرحبًا
احلائط ،فلما انتهت َّ
عرفَ ْ
إيل َ
هلم فبت عندنا الليلة .قال :قلت :يا عناق ،حرم اهلل الزنا .قالت:
و ً
أهلَّ ،
يا أهل اخليام ،هذا الرجل حيمل أُسراءَكم((( ،قال :فتبعين مثانية وسلكت
اخلندمة ،فانتهيت إىل كهف أو غار فدخلت ،فجاءوا حىت قاموا على رأسي
وعماهم اهلل عين ،قال :مث رجعوا ورجعت إىل
فبالوا ،فظل بوهلم على رأسي َّ
ثقيل حىت انتهيت إىل اإلذخر((( ،ففككت عنه
رجل ً
صاحيب فحملته ،وكان ً
أكبله((( ،فجعلت أمحله ويعييين حىت قدمت املدينة ،فأتيت رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم فقلت :يا رسول اهلل ،أنكح عناقًا؟ فأمسك رسول اهلل صلى اهلل
يرد علي شيئًا حىت نزلت ﮋﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
عليه وسلم فلم َّ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮊ [النور ،]3 :فقال رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم :يا مرثد ،الزاين ال ينكح إال زانية أو مشركة والزانية ال ينكحها إال
زان أو مشرك ،فال تنكحها))(((.
عفة عثمان بن طلحة رضي اهلل عنه:

 حادثة تبني لنا عفة وشهامة عثمان بن طلحة رضي اهلل عنه ،ولنرتك((( أسراءكم :بضم اهلمزة وفتح السني مجع أسري ،واملعىن تنبهوا يا أهل اخليام وخذوا هذا الرجل
الذي يذهب بأساراكم(( .حتفة األحوذي)) للمباركفوري (.)17/9
((( اإلذخر :بكسر اهلمزة :حشيشة طيبة الرائحة تسقف هبا البيت فوق اخلشب ومهزهتا زائدة.
((النهاية يف غريب احلديث واألثر)) البن األثري (.)65/1
((( أكبله :مجع قلة للكبل :القيد(( .النهاية يف غريب احلديث واألثر)) البن األثري (.)248/4
((( رواه الرتمذي ( ،)3177والنسائي ( .)3228قال الرتمذي :حسن غريب ال نعرفه إال من هذا
الوجه .وقال ابن العريب يف ((عارضة األحوذي)) ( :)260/6حسن صحيح جدًّا .وحسن
إسناده األلباين يف ((صحيح النسائي)) (.)3228
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اجملال لصاحبة املوقف أ ُِّم سلمة رضي اهلل عنها تروي لنا القصة فتقول...(( :
ففرق بيين وبني زوجي وبني ابين.
وانطلق زوجي أبو سلمة إىل املدينة ،قالتَّ :
كل غداة فأجلس باألبطح((( ،فما أزال أبكي حىت أمسي
قالت :فكنت أخرج َّ
مر يب رجل من بين عمي أحد بين املغرية ،فرأى ما يب
سنة أو قريبًا منها ،حىت َّ
فرمحين ،فقال لبين املغرية :أال خترجون هذه املسكينةَّ ،فرقتم بينها وبني زوجها
ورد بنو عبد
وبني ولدها ،قالت :فقالوا :احلقي بزوجك إن شئت .قالتَّ :
إيل عند ذلك ابين ،قالت :فارحتلت بعريي مث أخذت ابين فوضعته يف
األسد َّ
حجري مث خرجت أريد زوجي باملدينة ،قالت :وما معي أحد من خلق اهلل،
قالت :قلت[ :أتبلغ] مبن لقيت حىت أقدم على زوجي حىت إذا كنت بالتنعيم
لقيت عثمان بن طلحة بن أيب طلحة أخا بين عبد الدار ،فقال :أين يا بنت
أيب أمية؟ قالت :أريد زوجي باملدينة ،قال :أو ما معك أحد؟ قلت :ال واهلل
إال اهلل وابين هذا ،قال :واهلل ما لك من مرتك ،فأخذ خبطام البعري فانطلق معي
رجل من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه ،كان
يهوي به ،فواهلل ما صحبت ً
إذا بلغ املنزل أناخ يب مث استأخر عين ،حىت إذا نزلنا استأخر ببعريي َّ
فحط عنه،
تنحى إىل شجرة فاضطجع حتتها ،فإذا دنا الرواح قام
مث قيَّده يف الشجرة ،مث َّ
إىل بعريي فقدمه فرحله ،مث استأخر عين ،فقال :اركيب ،فإذا ركبت فاستويت
على بعريي أتى فأخذ خبطامه فقاد يب حىت ينزل يب ،فلم يزل يصنع ذلك يب
حىت أقدمين املدينة ،فلما نظر إىل قرية بين عمرو بن عوف بقباء قال :زوجك
نازل  -فادخليها على بركة اهلل ،مث انصرف
يف هذه القرية  -وكان أبو سلمة هبا ً
اجعا إىل مكة ،قال :وكانت تقول :ما أعلم أهل بيت يف اإلسالم أصاهبم ما
ر ً
((( أبطح مكة ،وهو مسيل واديها(( .النهاية يف غريب احلديث واألثر)) البن األثري (.)134 /1
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أصاب أبو سلمة ،وما رأيت صاحبًا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة))(((.
• •مناذج من عفة السلف:
عفة سامل بن عبد اهلل بن عمر:

 قال ابن عيينة( :دخل هشام الكعبة ،فإذا هو بسامل بن عبد اهلل ،فقال:سلين حاجة .قال :إين أستحيي من اهلل أن أسأل يف بيته غريه .فلما خرجا،
قال :اآلن فسلين حاجة .فقال له سامل :من حوائج الدنيا ،أم من حوائج
اآلخرة؟ فقال :من حوائج الدنيا .قال :واهلل ما سألت الدنيا من ميلكها،
فكيف أسأهلا من ال ميلكها؟)(((.
عفة الربيع بن ُخثيم:

 عن سعدان قال( :أمر قوم امرأة ذات مجال بارع أن تتعرض للربيع بنُخثيم فلعلها تفتنه ،وجعلوا هلا إن فعلت ذلك ألف درهم ،فلبست أحسن ما
قدرت عليه من الثياب ،وتطيَّبت بأطيب ما قدرت عليه ،مث تعرضت له حني
خرج من مسجده ،فنظر إليها فراعه أمرها ،فأقبلت عليه وهي سافرة ،فقال
فغيت ما أرى من لونك
هلا الربيع :كيف بك لو قد نزلت احلمى جبسمك َّ
(((
وهبجتك؟ أم كيف بك لو قد نزل بك ملك املوت فقطع منك حبل الوتني؟
أم كيف بك لو قد ساءلك منكر ونكري؟ فصرخت صرخة فسقطت مغشيًّا
عليها .فواهلل لقد أفاقت ،وبلغت من عبادة رهبا أهنا كانت يوم ماتت كأهنا
جذع حمرتق)(((.
((( ((سرية ابن هشام)) ( ،)469/1وذكره ابن منده يف ((الفوائد)) (.)293-292
((( رواه الدينوري يف ((اجملالسة وجواهر العلم)) (.)384/1
((( الوتني عرق يف القلب إذا انقطع مات صاحبه .انظر(( :لسان العرب)) البن منظور (.)441/13
((( ((صفة الصفوة)) البن اجلوزي ()191/3

العفة

90

موسوعة األخالق

عفة األشرف ،صاحب دمشق:

 قال سبط اجلوزي( :كان األشرف حيضر جمالسي حبرَّان ،وخبالط،ودمشق ،وكان مل ًكا عفي ًفا ،قال يل :ما مددت عيين إىل حرمي أحد ،وال ذكر
وال أنثى ،جاءتين عجوز من عند بنت صاحب خالط شاه أرمن َّ
بأن احلاجب
علِيًّا أخذ هلا ضيعة ،فكتبت بإطالقها .فقالت العجوز :تريد أن حتضر بني
يديك .فقلت :باسم اهلل ،فجاءت هبا ،فلم أر أحسن من قوامها ،وال أحسن
من شكلها ،فَ َخ َد َمت ،فقمت هلا ،وقلت :أنت يف هذا البلد وأنا ال أدري؟
فسفرت عن وجه أضاءت منه الغرفة ،فقلت :ال ،استرتي .فقالت :مات
أيب ،واستوىل على املدينة بكتمر ،مث أخذ احلاجب قرييت ،وبقيت أعيش من
عمل النقش ويف دار بالكراء .فبكيت هلا ،وأمرت هلا بدار وقماش ،فقالت
العجوز :يا خوند ،أال حتظى الليلة بك؟ فوقع يف قليب تغري الزمان و َّ
أن خالط
ميلكها غريي ،وحتتاج بنيت أن تقعد هذه القعدة ،فقلت :معاذ اهلل ،ما هذا من
شيميت .فقامت الشابة باكية تقول :صان اهلل عواقبك(((.((().

العفة يف واحة الشعر:
قال الشافعي:
ـف نســاؤكم يف احملـ ِـرم
ِع ُّف ـوا تعِـ َّ
َّ
الزنــا َديـ ٌـن إذا أقرضتًــه
إن ِّ
يــا هات ـ ًكا حــرم الرجـ ِ
وقاطعــا
ـال
ً
ُ َ
لــو كنــت حـ ًّـرا ِمــن سـ ِ
ـالة ماجـ ٍـد
َ
ُ

وجتنَّبُـوا مــا ال يليـ ُـق
كان الوفــا ِمــن أهـ ِـل بيتِــك

ِ
ـر
ـبل املــودة عشـ َ
ـت غـ َ
ُسـ َ
ـت هتَّــا ًكا حلرمـ ِـة
مــا كنـ َ

((( عقب كل شيء :آخره .انظر(( :لسان العرب)) البن منظور (.)611/1
((( ((سري أعالم النبالء)) للذهيب (.)126/42

مبســل ِم
فاعل ـ ِم
ُمكـ َّـرِم
ُمســل ِم
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مــن يـ ِ
ـزن يـُـز َن بــه ولــو جبــدا ِره
وقال معن بن أوس:

ـت يــا هــذا لبيبًــا فافه ـ ِم
إن كنـ َ

ـت ِّ
كفــي لريبـ ٍـة
لعمـ ُـرَك مــا أهويـ ُ
وال قــادين مسعــي وال بصــري هلــا

وال محلتــي حنـ َـو فاحشـ ٍـة رجلــي
وال دلَّــي رأيــي عليهــا وال عقلــي
ِ
فت قبلي
مــن الدهــر إال قــد أصابـ ْ
ـت ً
ِمــن األم ـ ِر ال يسـ َـعى إىل مثلِــه مثلــي

وأعلـ ُـم أين مل تُصبــي مصيب ـةٌ
ولســت مبـ ٍ
ـت مبنك ـ ٍر
ـاش مــا حييـ ُ
وال ُم ْؤثـ ًـرا نفســي علــى ذي قرابـ ٍـة
وقال آخر:
ِ
ـش رخيــا
تقنَّــع بالكفــاف تعـ ْ
ففــي خب ـ ِز القفــا ِر بغ ـ ِر أ ُْدٍم
ويف الثــوب املرقَّــع مــا يُغطَّــى
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ت ـ ـ ـ ـ ـ ـزيُّـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍن بـ ـ ـ ـ ـ ــاملـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـرء زيـ ـ ـ ـ ٌـن
ُّ
وقال آخر:
ال ختضعـ َّـن ملخلـ ٍ
ـوق علــى طم ـ ٍع

ـدر العبـ ُـد أن يعطيَــك َخ ْردل ـةً
لــن يقـ َ
ـتعز بــه
ـب غنيًّــا تسـ ُّ
فــا تصاحـ ْ
واسـ ِ
ـرزق اهللَ ممـَّـا يف خزائنِــه

(((

وأُوثـ ُـر ضيفــي مــا أقــام علــى أهلــي

(((

ـول ِمــن الكفـ ِ
ـاف
وال تب ـ ِغ الفضـ َ
ويف مـ ِ
ـاء ِ
[الق ـر ِاح] غــي و ِ
كاف
ً
بــه ِمــن كل عــر ٍي وانكشـ ِ
ـاف
ِّ ُ
ِ (((
وأزيـ ـ ـ ــنُـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـت ـ ـ ـزيـُّ ـ ـ ُـن ب ـ ــالـ ـ ـعـ ـ ـف ـ ــاف
فـ َّ
الدي ـ ِن
ـص منــك يف ِّ
ـإن ذلــك نقـ ٌ
إال بـ ِ
ـإذن الــذي سـ َّـواك ِمــن ط ـ ِ
ن

الدي ـ ِن
وكــن عفي ًفــا وعظِّـ ْـم ُحرم ـةَ ِّ
ـإن رزقَــك بــن الـ ِ
ـكاف والنُّـ ِ
فـ َّ
ـون
َ

((( ((ديوان اإلمام الشافعي)) (ص .)108
((( ((أمايل القايل)) (.)234/2
((( ((روضة العقالء)) البن حبان البسيت (ص .)150
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