
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 األسماء الحسنى

 الديان( 30)
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 إله األولين، اهلل إله إال الو ، الظالمين ىعل عدوان إال الو ، العاقبة للمتقينو ، هلل رب العالمينالحمد 

في التذلل  عز إال الو ، في طاعته إال فوز الذي ال، مالك يوم الدينو ، يناألرضو  قيوم السمواتو ، اآلخرينو 
في  فالح إال وال، صالح للقلب وال، في قربه هدى إال الو ، رحمتهإلى   في االفتقار غنى إال الو ، لعظمته

ذو ، أطيع شكرا الذي إذ ،توحيدهو ، اإلخالص له ذو ، غفرو  تاب صيع  ا ا   سبحان اهللو ، دعي أجابا ا 
، محمدا بارك علي نبينو  وسلم صلى اهللو ، مداد كلماتهو ، زنة عرشهو ، نفسه ارضو ، عدد خلقه، بحمدهو 
  :بعدا مأ، صحبه أجمعينو ، آله ىعلو 
االسم الكريم ا يأتي الحديث عن هذو ، (الديان) :وهو -تبارك وتعالى- عن اسم كريم من أسماء اهللا حديثنف

، الحكيم) -تبارك وتعالى- اسمه :عني، أامضى الكالم عليه التي للحديث عن جملة من األسماء ا  امتداد
ن كانو ، كماالسم تشترك في معنى الح  ا فهذه األسماء مع هذ، (الفتاحو ، الحكمو  ا بعض تلك األسماء كمل ا 

  .كمالح   عن ،القدر من المعنىا هذ ىالمعاني الزائدة عل من االسما لهذ
  :ينتظم أربعة أمور االسما عن هذا حديثنو 

  .االسم الكريما في بيان معنى هذ: األول
  .أو السنة، من الكتاب دالئلهالثاني: في ذكر 

 .االسما يدل عليه هذا في ذكر م: الثالث
  .به اإليمانآثار  في الكالم علي: الرابع 

  :السم الكريما يتصل بمعنى هذا م: أولا 
- فارسابن  يقولا كم ،واحد ىمعنإلى  رجعي (،النونو  ،الياءو  ،الدال)صل هذه المادة أمعناه في اللغة: 

  .(1)"الذلو  ،االنقياد"وهو  :-رحمه اهلل
 ،ا  يكون واحدا م ا  الذي غالب ،صل المعنى الكليأ إلى أن يعاد اللفظ :أسهل في التعليمو  ،أجدىو  ،أنفعو 

  .فهام المتعلمينأيقة تشوش بطر ا تفكيكهو  ،اتجزئتهو  ،خير من تشتيت األذهان بتفريق المعانيا فهذ
نجده لدى الكثيرين ممن كتب في معاني األسماء و  ،في الرسائل الجامعية ،التعريفات في ا  تجده كثير ا وهذ

 ،ا  األساس الذي ترجع إليه جميعو  ،المعنى األصلا لكنهم لو ذكرو و  ،جملة من المعاني يذكرون ،الحسنى
 . أعلم تعالى اهللو  ،أفضلا فهذ ةالمعاني الكبير ا التفريع من هذو  ،سبيل التمثيل ىعليكون ثم 

 ،الذلو  ،االنقياد :وهو ،احد في األصلو  ىمعن إلى رجعت (،النونو  ،الياءو  ،الدال)هذه المادة  إن :فنقول

                                 
 (.2/319) ( انظر: معجم مقاييس اللغة1)



َما َكاَن ِلَيْأُخَذ َأَخاُه ِفي ِديِن } :-تعالى- قال ،أطاعو  ،نقادا :دان له أي ،الطاعة :يعنى ،ينالد   :تقول
  .مطيع لهو  ،المحكوم منقاد للحاكمو  ،أو في حكمه ،في طاعته :أي ؛[76يوسف:] {اْلَمِلكِ 

 ،أو يوم الجزاء ،يوم الحكم :يعنى، [4الفاتحة:] {َماِلِك َيْوِم الدِّينِ } :-تبارك وتعالى- في قولها هكذو 
  .يحصل فيه االنقيادا كالهمو  ،الحسابو 

بيده  -تبارك وتعالى- اهلل :الحسابو  ،الجزاءو  ،-تبارك وتعالى- الناس ينقادون فيه لحكم اهلل :فالحكم
ينقاد ا فكل ذلك مم ،حسابهو  ،جزائهو  ،منهم عن حكمهأحد  يخرج وال ،يحاسبهمو  ،يجازيهم ،نواصي الخلق

  .شئتا قل مو  ،له
يقال  حينما مةاأل ،لجارية المملوكةوا ،عنىمالا هذإلى  ترجع في األصلا فإنه ،المدينة :تقول مثالا حينم
  .االنقيادإلى  كل ذلك يرجع ،مدين :يقال للمملوكو  ،مدينة :اله

 ،ليست أمورهم فوضى ،يصدرون عنهو  ،قانون يرجعون إليهو  ،نظام يحكمهمإلى  يرجعونا فالمدينة أهله
ا هكذو ، ابحكم سيده ةمو محكو  ،ذليلةو  ،ةمستعبدو  ،مطيعة :أي ةمدينا نهإ :يقال عن الجاريةا حينما هكذو 

  .إنه مدين :يقالا المملوك حينم
فهو الذي  ،القاضيو  ،يقال للحاكمو  ،ديان :فيقال للملك المطاع ،فهذه صيغة مبالغة ،الديان :نقولا حينمو 
 :يقال ،الطاعة ىفالديان هو الذي يقهرهم عل ،أو بمعنى أنه يحاسبهم ،بمعنى أنه يقهرهمما إ ن الناسييد

  .اانقادو ا له إذا فدانو  ،قهرهما إذ ،دان الرجل القوم
لهؤالء  فهو الذي يلي المجازاة ،من عباده يضيع عمل عامل المجازي الذي الو  ،المحاسبيأتي بمعنى و 

الملك المعروف من  ،أبي شمر الغسانيبن  للحارث ،بن نوفل الكالبيخويلد  من ذلك قولو  ،العباد
  قائال : فخاطبه ،ا  عاتي ا  جائر  ا  ظالم ا  كان ملكو  ،الغساسنة

بحا  ِفيَك يختِلفانِ  ***يا َأيُّها الَمِلك  المِهيب  أما ترى   ليال  وص 
باِح َيدانِ مشيا  وهل ل*** هل تستطيع  الشَّمس  أن تأتي ِبَها   َك في الصَّ

  (2) واعلْم بأنَّ كما تِدين  ت دان      ***    اعلْم وأيِقْن أنَّ م لكَك زاِئل  
تعامل الناس تعامل ا كمو  ى،ي تجازَ تجازِ ا أنك كم :أي ،نثرهمو  ،شعرهمكالم العرب في  جرى بها مما فهذ

أَِإَذا ِمْتَنا } :انهم قالو أبيقول عن الكافرين  -تعالى- اهللو  ،جازاها دانه إذ :تقول ،-تبارك وتعالى- عند اهلل
  .محاسبون ،لمجزيون :أي ؛[53الصافات:]{ َوُكنَّا ُترَاباا َوِعَظاماا أَِإنَّا َلَمِديُنونَ 

لتؤدن )) :-وسلمصلى اهلل عليه - النبيإلى  ا  مرفوع ،-تعالى عنه رضي اهلل- جاء من حديث أبي هريرةو 
 .االتي كانت تنطحه :يعنى ،(3)((من الشاة القرناء القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاءالحقوق إلى أهلها يوم 

ا وهذ، (4)((من بعض حتى الشاة الجماء من القرناءإن اهلل ليدين الناس يوم القيامة بعضهم )) :في روايةو 

                                 
 (. 10/91) ولب لباب لسان العربخزانة األدب ( انظر: 2)
 (. 2582( أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب تحريم الظلم، برقم )3)
 (. 5477برقم ) ،( أخرجه الطبراني في المعجم األوسط، باب الميم من اسمه: محمد4)



  .القصاص هو من قبيل المجازاةو  ،يقتص :ن بمعنىييد :اهو الشاهد هن
ا وهذ ،(5)المجازي :الديان هو :يقول -لخطابياك-فبعض أهل العلم  -جل جالله- المعنى في حق اهللا أم

  .معنى صحيح
لكن و  ،(6)"ابالشر شر  و  ،ا  لكنه يجزي بالخير خير و  ،يضيع عمال   وال ،المجازيو  ،هو المحاسب" ي:الحليمقال 

  .إن شاء اهلل تعالى-يأتي ذكره بعد قليل ا هذ ىآخر عل ىزاد معن -أيضا  - الخطابي
يقضي بين و  ،ينصف المظلوم من الظالمو  ،هو الديان الذي يجازي العباد بأعمالهم -جل جالله- فاهلل

  .صحيح ىوهو معن ،معنىا هذ ،الخالئق
   .(7)القهار :وهو ،آخر ىمعن -كابن األثير-ذكر بعضهم و 
  .(8)قهرهم علي الطاعة :أي ،أنه فعال من دان الناس ،القاضيو  ،الحاكم :بعضهم يقولو 
كل عامل و  ،عملا الذي يجزي كل فريق بم ،المجازي :فاهلل هو الديان يعنى ة،صحيحا هذه المعاني كلهف
اِلَحاِت َفُهْم ِفي َرْوَضٍة  *َوَيْوَم َتُقوُم السَّاَعُة َيْوَمِئٍذ َيَتَفرَُّقوَن } ،أسلفا بم َفَأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

، [16-14الروم:]{ َوَأمَّا الَِّذيَن َكَفُروا َوَكذَُّبوا ِبآَياِتَنا َوِلَقاِء اْْلِخَرِة َفُأوَلِئَك ِفي اْلَعَذاِب ُمْحَضُرونَ * ُيْحَبُروَن 
ْنَساُن َما َلَها  *َوَأْخَرَجِت اأْلَْرُض َأْثَقاَلَها  *ِإَذا ُزْلِزَلِت اأْلَْرُض ِزْلزَاَلَها }و  *َيْوَمِئٍذ ُتَحدُِّث َأْخَباَرَها  *َوَقاَل اْلِْ

َوَمْن  *َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْيراا َيَرُه  *َيْوَمِئٍذ َيْصُدُر النَّاُس َأْشتَاتاا ِلُيَرْوا َأْعَماَلُهْم  *ِبَأنَّ َربََّك َأْوَحى َلَها 
  .[8-1الزلزلة:]{ َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشرًّا َيَرهُ 

وجده قد  ،أصبحا فلم ،ثم تركه بعد ذلك ،فأكل منه في العشاء ،بطعام -رحمه اهلل- بن قرةمعاوية وأ تي ل
 :يقول -تعالى- اهللو  ،(9)فوجد أن وزنه لم يتغير ،فوزنه ،ثم أماط الذر عنه ،فوزنه بالذر ،سود من الذرا
  .[8-7الزلزلة:]{ َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشرًّا َيَرهُ  *َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْيراا َيَرُه }
 جاء بنحوو  ،في كفة الميزانا ووضعه ،جاء بخردلة :خبر أبي العباس الخطاب -أيضا  - ذكرت لكمو  

 ىفرجحت الخردلة عل ؛في الكفة األخرىا فوضعه ،-اأكثر من هذ :في بعض المنقوالتو - عشرين ذرة
-7]الزلزلة:{ َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشرًّا َيَرهُ  *َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْيراا َيَرُه } :يقول -تعالى- اهللو  ،(10)الذر

  .تبارك وتعالى- يضيع عنده شيءا فم، [8
- في حديث أبي هريرةا كم ،[4الزلزلة: ] {َيْوَمِئٍذ ُتَحدُِّث َأْخَباَرَها} :-صلى اهلل عليه وسلم- النبي أقر ا لمو 

 أن تشهدا فإن أخباره :قال ،أعلم رسولهو  اهلل :اقالو أخبارها؟ ا أتدرون م)) :، قال-تعالى عنه رضي اهلل

                                 
 (. 1/240( انظر: غريب الحديث )5)
 (. 1/194) األسماء والصفات للبيهقيانظر: ( 6)
 (. 2/148) : النهاية في غريب الحديث واألثر( انظر7)
 (. 1/450) الفائق في غريب الحديث واألثرانظر: ( 8)
 (.21-20( انظر: كتاب الورع ألحمد بن حنبل )ص:9)
 (.20)ص: ( انظر: المصدر السابق10)



  .(11)((اوكذا يوم كذا كذو ا كذ عمل :أن تقول ،اظهره ىعمل علا مة بمأ أو ،كل عبد ىعل
  .األرضا تحدث بهو  ،الجزاء تسردا السكنات التي يترتب عليهو  ،كل الحركات ،قائمة طويلةا أخبارهف
َيْوَم َتْشَهُد َعَلْيِهْم أَْلِسَنُتُهْم َوَأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم } :-تعالى- ، قالاألعضاءو  ،الجلودو  ،األلسنا تشهد بها هكذو 

  .[25-24النور:] {َيْوَمِئٍذ ُيَوفِّيِهُم اللَُّه ِديَنُهُم اْلَحقَّ َوَيْعَلُموَن َأنَّ اللََّه ُهَو اْلَحقُّ اْلُمِبينُ  *ِبَما َكاُنوا َيْعَمُلوَن 
{ َحتَّى ِإَذا َما َجاُءوَها *النَّاِر َفُهْم ُيوَزُعوَن إلى  َوَيْوَم ُيْحَشُر َأْعَداُء اللَّهِ } :-تعالى- في قولها هكذو 
َحتَّى ِإَذا َما َجاُءوَها َشِهَد َعَلْيِهْم َسْمُعُهْم } ،بعض إلى يرد بعضهم :يوزعون يعنى، [20-19فصلت:]

َوَقاُلوا ِلُجُلوِدِهْم ِلَم َشِهْدُتْم َعَلْيَنا َقاُلوا َأْنَطَقَنا اللَُّه الَِّذي َأْنَطَق ُكلَّ  *َوَأْبَصاُرُهْم َوُجُلوُدُهْم ِبَما َكاُنوا َيْعَمُلوَن 
َل َمرٍَّة  َلْيِه ُتْرَجُعوَن َشْيٍء َوُهَو َخَلَقُكْم َأوَّ َوَما ُكْنُتْم َتْسَتِتُروَن َأْن َيْشَهَد َعَلْيُكْم َسْمُعُكْم َوَل َأْبَصاُرُكْم َوَل  *َواِ 

َأْرَداُكْم َفَأْصَبْحُتْم  َوَذِلُكْم َظنُُّكُم الَِّذي َظَنْنُتْم ِبَربُِّكمْ  *ُجُلوُدُكْم َوَلِكْن َظَنْنُتْم َأنَّ اللََّه َل َيْعَلُم َكِثيراا ِممَّا َتْعَمُلوَن 
  .[23-20فصلت:] {ِمَن اْلَخاِسِرينَ 

َوْيَلَتَنا  َوُوِضَع اْلِكتَاُب َفَتَرى اْلُمْجِرِميَن ُمْشِفِقيَن ِممَّا ِفيِه َوَيُقوُلوَن َيا} :-تبارك وتعالى- في قولها هكذو 
 {ِإلَّ َأْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضراا َوَل َيْظِلُم َربَُّك َأَحدا َماِل َهَذا اْلِكتَاِب َل ُيَغاِدُر َصِغيَرةا َوَل َكِبيَرةا 

  .[49الكهف:]
ْن َكاَن ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخرْ } :-تعالى- وقال َدٍل َوَنَضُع اْلَمَواِزيَن اْلِقْسَط ِلَيْوِم اْلِقَياَمِة َفََل ُتْظَلُم َنْفٌس َشْيئاا َواِ 

*  َفَمْن َثُقَلْت َمَواِزيُنُه َفُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ } :ثم تكون العاقبة، [47األنبياء:] {َوَكَفى ِبَنا َحاِسِبينَ َأَتْيَنا ِبَها 
  .[103-102المؤمنون:] {َوَمْن َخفَّْت َمَواِزيُنُه َفُأوَلِئَك الَِّذيَن َخِسُروا َأْنُفَسُهْم ِفي َجَهنََّم َخاِلُدونَ 

 ،كلهم مستذلو  ،هو القاهر فوقهمو  ،يحاسبهمو  ،الذي يحكم بين العباد ،-جل جالله- هو الديانا فهذ
عن  الو  ،عن قضائه الو  ،عن حكمهأحد  يخرج ال ،ا  تيه يوم القيامة فردآكلهم  ،-تبارك وتعالى- مستعبد له

 .تدبيره
   :السنةو  السم الكريم من الكتابا هذ ىيدل علا م: ثانياا  

رضي اهلل - عبد اهلل بنجابر  الذي رواهلكنه جاء في الحديث المشهور و القرآن،  في االسما هذ لم يرد
بلغه ا لم ،-جاء في بعض الرواياتا كم-مصر  لىإ أو ،الشام إلى سافرا لم ،في القصة المعروفة -عنه

شترى اف ،-صلى اهلل عليه وسلم- النبي منأنه سمعه  ،-رضي اهلل عنه- نيسبن أعن عبد اهلل  حديث
 أيطفخرج  ،نعم :عبد اهلل؟ قالابن  فقال ،الباب ىجابر عل :قل له :فقال للبواب ،حتى أتى داره ،ا  بعير 
صلى اهلل عليه - بلغني عنك أنك سمعته من رسول اهلل حديث :فقلت ،اعتنقتهو  ،اعتنقنيف :يقول ،ثوبه
صلى اهلل - سمعت رسول اهلل :قال ،موت قبل أن أسمعهأأو  ،فخشيت أن تموت ،في القصاص -وسلم

 ؟ابهما وم :اقلن :قال ((،ابهم   ،غرال   ،عراة   -العباد :أو قال-يحشر الناس يوم القيامة )) :يقول -عليه وسلم
 ،((أنا الديان أنا الملك :يسمعه من قربا كم دَ ن بع  هم بصوت يسمعه مَ يثم يناد ،ليس معهم شيء)) :قال

من أهل الجنة أحد  ال ينبغي ألحد من أهل النار أن يدخل النار وله عندو )) : أنا الديان،الشاهد وهذا هو

                                 
 (. 2/222) والترهيبي، انظر: ضعيف الترغيب، (، وضعفه األلبان8867( أخرجه أحمد في المسند، برقم )11)



 ،وال ينبغي ألحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وألحد من أهل النار عنده حق ،حتى أقصه منه ،حق
ننا نأتي عراة   :قلنا :قال، ((حتى اللطمة ،حتى أقصه منه الحسنات )) :قال ،؟بهما   ،غرال   ،كيف وا 

  .(12)((والسيئات
اْلَيْوَم ُتْجَزى ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َل ُظْلَم } :-صلى اهلل عليه وسلم- رسول اهلل تالو )) :جاء في روايةو 

  .(13)[17غافر:] ((...{اْلَيْومَ 
  .صلى اهلل عليه وسلم- االسم الكريم عن النبيا الحديث هو الذي ورد فيه هذا فهذ
كما  ،فكن كما شئت، والديان ال يموت ،واإلثم ال ينسى ،البر ال يبلى)) :-األرجح وقفه- جاء في أثرو 

 .(14)((تدين تدان
ويل لديان من في األرض من ديان من في السماء يوم " :أنه قال -رضي اهلل عنه- جاء عن عمرو 

وال ، وال على قرابة، على هوى ولم يقضِ ، وقضى بالحق ،-قصد العدل :يعني–العدل  م  يلقونه، إال من أَ 
  .(15)"وجعل كتاب اهلل مرآة بين عينيه، وال على رهب، على رغب

  ي.ضاالقو  ،الحاكم :ديان األرض يعنى
  :السم الكريما يدل عليه هذا ذكر م: اا ثالث

ا بحسب م ،الحكما هذا التي تضمنه ةالصفو  ة،الصف ىعلو  ،الذات ىالمطابقة عل بداللةيدل  هذا االسم
نه أ ،أشبه ذلكا مو  ،الجزاءو  ،والحساب ،القضاءو  ،أو الحكم ،هي صفة القهر :قلتا إذ ،سبق من المعنى
  .من صفات األفعالا فهذه كله ،المداينةو  ،يحاسب عباده

 دون الصفةريد به أأو  ،فتلك داللة التضمن ،ريد به الذاتأأنه  :بمعنى ،هذينأحد  ريد بهأو  فإن أطلق
  .فهذه داللة التضمن ،الذات

جملة من  ىيدل باللزوم علو  ،به بعض معناه ا  طالق اللفظ مرادإ :هي -اعرفنا كم- داللة التضمنف
  .ذلك إلى امو  ،الحكمةو  ،العزةو  ،العظمةو  ،الملكو  ،القدرةو  ،القيوميةو  ،العلمو  ،كالحياة ،الصفات

من صفة  لها البد ،من علما هذه البد له ،المحاسب ،المجازي ،القاضي ،الحاكم ،القاهر :تقولا كم
ا هذ انتظمهاالوصف أو هذه األوصاف التي ا هذ يحصل بد من جملة من األوصاف التي الال ،الحياة

 . فهذه داللة اللزوم ،ابتحققه االسم الكريم إال

                                 
 (. 3608(، وحسنه األلباني في صحيح الترغيب، والترهيب، برقم )16042( أخرجه أحمد في المسند، برقم )12)
برقم، ، ( أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، كتاب التفسير، تفسير سورة حم المؤمن بسم اهلل الرحمن الرحيم13)
(3638.) 
ماء والصفات، باب جماع أبواب ذكر األسماء التي تتبع إثبات التدبير له دون ما سواه، برقم، ألسا( أخرجه البيهقي في 14)
(، قال األلباني: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات؛ ولكنه مرسل، انظر: سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها 132)

 (.9/122السيئ في األمة، )
اب (، والبيهقي في السنن الكبرى، كت663، برقم )-رضي اهلل عنه-خطاب ( أخرجه أحمد في الزهد، زهد عمر بن ال15)

 (20359، أو قضى بالجهل، برقم )آداب القاضي، باب إثم من أفتى



  :السم الكريما اْليمان بهذآثار  ذكر: اا رابع
أن الدعاء ينتظم ا وعرفن، [180األعراف:] {َفاْدُعوُه ِبَهاَوِللَِّه اأْلَْسَماُء اْلُحْسَنى } :-تبارك وتعالى- اهلليقول 
 : ثنينانوعين 
   .يناسبه من األسماءا في كل مقام بم ،يا رب :تقول ،دعاء المسألة: األول
  .دعاء العبادة: والثاني

يا  ،هلل يا :مثال   يقول ،أو غير ذلك ،أو ماله ،انتهك عرضهو  ،صودرو  ،اضطهدو  ،أخذ حقهو  ،لمإنسان ظ  
اللهم إني أسألك بأنك أنت الديان أن تجازي من  ،يناسب ذلكا يدعو ربه بمو  حكم، ديان، يا يا، رب

اللهم إني أسألك ، بين فالن بالحقو  أنك أنت الديان أن تحكم بينيباللهم إني أسألك ، يستحقا ظلمني بم
  .بأنك أنت الديان أن تنتقم لي ممن ظلمني

نما  ،انتحدث عن هذا لسن [،43]الشورى: {َوَلَمْن َصَبَر َوَغَفرَ } ،الصفحو  ،عن العفوبصدد الحديث ا لسنو  وا 
  االسم الكريم دعاء مسألة؟ا نسان بهذاإلكيف يدعو  نوضح
يدخل تحت دعاء  مافأول ، الجوارحو  ،واللسان ،عبادة القلب ،كثيرة ا  نه ينتظم أمور إف :دعاء العبادةأما 

 ،هو مالك يوم الجزاءو  ،يحكم بين العبادو  ،يحاسبو  ،يجازي ،هو الديان عرف العبد أن ربها إذ أنه العبادة
يحاسب  ،كالمه ىيحاسب نفسه عل ،يوم الدين فإن اإلنسان يحاسب نفسه قبل أن يحاسب ،يوم الحساب

ا م ،يصدر منها كل م ىيحاسب نفسه عل ،يذرو  يأتيا وم ،يحاسب نفسه علي معامالته ،كسبه ىنفسه عل
 ،مشى اليوم الفالني :األرض ستنطقو  ،األنه سيسأل عنه ؛اوقد حاسب نفسه عليه يخطو خطوة إال

ذو  ،اكذو ا والخطوة الفالنية يريد كذ  .ثم تشهد األلسن ،فيه ىيختم علو  ،حاول اإلنكار نطقت رجلها ا 
مع أن اهلل ذكر في  ،في جملة الشهادة في بعض المواضع شهادة األلسن -عز وجل- ذكر اهللا لهذو 

شهدت هذه ا فإذ ،ينكرا فيه حينم ىففي مقام يختم عل ،[65يس:] {اْلَيْوَم َنْخِتُم َعَلى َأْفَواِهِهمْ } :موضع آخر
   .فيقر بلسانه بعد ذلك ،مجال لإلنكار فإنه ال ،الجوارح

ثم  ،الرجلو  ،اليد !! تنطقاإلثبات؟ أين اإلثبات؟ أين الدليل ،حصلا م :يستطيع اإلنسان أن يقول فال
  .الملك قد كتب ذلكو  ،شاهد عليه -جلو  عز- واهلل ،تنطق األرض ،ينطق اللسان

في هذه الحياة  -ا  يسير  ا  ولو شيئ-ظلم ا فإذ ،يجازيهو  ،يحاسبهو  ،-تبارك وتعالى- فاإلنسان سيلقى ربه
م تقدَّ  ،يبالي به ال ا  يسير  ا  قد تكون شيئ ،رياال  قد تكون هذه المظلمة  ،ا  غد ا  فإنه سيدفع الثمن غاليا الدني
  .السيئاتو  ،من الحسنات ا  كله سيدفع ثمنه غدا هذ ،فالنبغير إذن، جلس مكان  ركب ،أحد ىعل

كله سيدفع ا هذ ،االنتقاص ىإشارة تدل عل أو نحو ذلك ،أو بشفته ،أو بعينه ،أشار بحاجبه ،ةقال كلم
  .ثمنه

 لكن ذلك الو  ،بيانو  ،حجهو  ،وقد يكون له لسان ،حكم المخلوقينقد يستطيع اإلنسان أن يفلت من 
  .تبارك وتعالى- يخلصه من بين يدي اهلل

قالوا: المفلس فينا من ال  ((أتدرون ما المفلس؟)) :ا  مرفوع -تعالى عنه رضي اهلل- في حديث أبي هريرةو 
إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصالة، وصيام، وزكاة، ويأتي قد شتم ))درهم له وال متاع، فقال: 



هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، 
  .(16)ر((فطرحت عليه، ثم طرح في النا ،فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم

 ،عتستطاا مف ،الغيبة ترك حاولت ،أستطيعا م :بعض الناس يقول ،الكثير من مشكالتن العالج وه اهذ
تكون هذه التربية ا أعظم مو  ،هناك تربية إيمانية ،-يقالا كم-هو الطريق؟ ليس هناك حلول سحرية ا م

 ،األسماء الحسنىهذه  امثل هذه المعاني التي تضمنته هتربي الذي ال، و اإليمانية بهذه األسماء الحسنى
  ؟ هفمن الذي سيربي

 ؟الذي يمكن أن يوجد ذلكا فما في نفوسن -عز وجل- الخوف من اهللو  ،تزرع المراقبة كانت هذه الا إذ
في  وهو صائم ذلك اليوم ،وتمدد بعد اإلفطار ،اإلنسان الذي جلسا هذف ،بهذه األسماءا اهلل تعرف إلين

ا وقال كلمة يعبر فيه ،تكلم فيهو  ،ذكر في المجلسا لم اثم غمز فالن   ،أو نحو ذلك ،أو في نفل ،رمضان
ا هذه الكلمة التي قلته :اإلنسان مباشرة يمكن أن يقال لها هذ ،أو عن وصف غير محمود ،عن احتقاره له
  .ستدفع الثمن

 كيذهب ثواب ، ثمكامال   ا  صمت يومو  ،تعبت ،يذهب إليه ،اليوم الذي صمتها قد يكون الثمن هو ثواب هذ
  .(17)((مزجت بماء البحر لمزجته كلمة لو قد قلتِ ل)) ،اقد يكون الثمن أكبر من هذو  ،من أجل هذه الكلمة

لكن الشيطان و  ،شيء ال؟ استفدتا ماذ ؟االفائدة من هذه الكلمة التي أطلقتها م ؟حاجتك لهذه الكلمةا فم
  .علم أنه هو الخاسرا مو  ،فتكلم ،هو الذي أغراه

إلى   حتاج الناسا مالو  ،محاكم ىحتاج الناس إلا حاسب نفسه لماو  ،اإلنسان نظر بهذه الطريقةلو أن 
 .ذلك إلى امو  ،من تعزيراتا قوارع في الدنيو ، روادعو  ،زواجرإلى   احتاج الناسا ملو  ،قضاة

التقوى رحلت  غفلا لكن اإلنسان إذو ، عليها يترك مو  ،لها يؤدي مو  ،عليها مو  ،لها كل إنسان يعرف م
ن ييبال فإنه قد ال ا  أو ضعيف ،ا  كان اإليمان منعدما فإذ ،فافترى ،من قلبه ا لهذو  ؛ر بهذه المعانيذك   حتى وا 

جاء ا كم ،قبل يوم القيامةا أصحابه إلى اردهو  ،بالتحلل من الحقوق -صلى اهلل عليه وسلم- أوصى النبي
فليستحله  وماله ،من عرضه مظلمة ألخيهمن كانت عنده )) :-رضي اهلل عنه- في حديث أبي هريرة

فإن لم  ،خذ منه بقدر مظلمتهفإن كان له عمل صالح أ   ،وال درهم ،اليوم قبل أن يأخذه به حين ال دينار
 .(18)((فجعلت عليه ،خذ من سيئات صاحبهيكن أ  

 ىطرحت علو  ،من سيئاتهم أخذ فنيت الحسناتا فإذ ،آلخرينإلى استذهب  ثم بعد ذلك ،ةعمال قليلاألف
  .الظلمو  ،العدوان إنه ؟احاجة اإلنسان لمثل لهذا مف ،اإلنسان
وزنوا أنفسكم قبل أن  ،حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا" :-رضي اهلل عنه- األثر المنقول عن عمروفي 

                                 
 (. 2581( أخرجه مسلم، كتاب البر، والصلة، واآلداب، باب تحريم الظلم، برقم )16)
(، وصححه األلباني في صحيح الجامع 4875برقم )( أخرجه أبو داود في السنن، كتاب األدب، باب في الغيبة، 17)

 (.1647الصغير، برقم )
برقم  ،وأحوال الناس في ذلك اليوم ،عن البعث -صلى اهلل عليه وسلم-حبان في صحيحه، باب إخباره ابن  ( أخرجه18)
 . (10/367حبان )ابن  ، وصححه األلباني، انظر: التعليقات الحسان على صحيح(7361)



ُتْعَرُضوَن َل َيْوَمِئٍذ } ،نوا للعرض األكبريتز  ،أن تحاسبوا أنفسكم توزنوا، فإن أهون عليكم في الحساب غدا  
  .(19)[31-30الزمر: {َتْخَفى ِمْنُكْم َخاِفَيةٌ 

نَُّهْم َميُِّتوَن } :-تبارك وتعالى- اهلل ولما نزل قول ُثمَّ ِإنَُّكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِعْنَد َربُِّكْم  *ِإنََّك َميٌِّت َواِ 
ا علين ركرَّ ت  أ ،رسول اهللا ي" :-رضي اهلل عنه- العوامبن  قال الزبير ،[31-30الزمر:] {َتْخَتِصُمونَ 

فهل  ،أو غير ذلك ،أو مال ،رضأ ىعلا في الدنيا اختصمن- ؟!افي الدنيا الخصومة بعد الذي كان بينن
 ا  إن األمر إذ :قال الزبير ،((نعم)) :-صلى اهلل عليه وسلم- قال النبي ،-؟!في اآلخرة أيضا   نختصم
   .(20)"لشديد

من  تكون بين قاض  ا الخصومة في الدني ،اغير الخصومة في الدنيا لكنه ،ففي القيامة تكون خصومة
 ،الموقفا استشعر هذ ،-تبارك وتعالى- في اآلخرة بين يدي اهللا لكنه ،بين حكم من البشر ،البشر

ا المطالبة بم ىأو يصر عل ،أو يكذب ،يتكلم بغير الحقأن  هل يستطيع اإلنسان ،خصومة بين يدي اهلل
    .ا  أبد ،؟يحق له من أموال الناس الو  يحل له ال
 -صلى اهلل عليه وسلم-من أصحاب رسول اهلل  أن رجال  " :-عنها تعالى رضي اهلل- في حديث عائشةو 

نونني ويخو  ،-احدثوني كذبو ا يعني إذ- ذبوننيكْ إن لي مملوكين يَ  ،فقال: يا رسول اهلل ،جلس بين يديه
صلى اهلل -فقال له رسول اهلل  -يعنى هل هذه بهذه؟- فكيف أنا منهم؟ ويعصونني، وأضربهم وأسبهم،

فإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم  ،وعقابك إياهم ،وكذبوك ،وعصوك ،يحسب ما خانوك)): -عليه وسلم
ن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان فضال   ن كان عقابك  وال عليك، ،، ال لككان كفافا   ،لك عليهم، وا  وا 

-فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول اهلل  ،((لكبَ الفضل الذي بقي قِ  منك اقتص لهم إياهم فوق ذنوبهم
 :ما يقرأ كتاب اهلل ما له)): -صلى اهلل عليه وسلم-ويهتف، فقال رسول اهلل  ،-صلى اهلل عليه وسلم

ْن َكاَن ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل َأَتْيَنا ِبَها َوَكَفى َوَنَضُع اْلَمَواِزيَن اْلِقْسَط ِلَيْوِم اْلِقَياَمِة } َفََل ُتْظَلُم َنْفٌس َشْيئاا َواِ 
 -يعني عبيده-من فراق هؤالء  خيرا   فقال الرجل: يا رسول اهلل، ما أجد شيئا  ، [47األنبياء:] {ِبَنا َحاِسِبينَ 

  .(21)"إني أشهدك أنهم أحرار كلهم
أخذت من و  ،اتقصر في عملهو  ،لدي خادمة :يسأل الناسا م ا  كثير و  ،اإلنسان يقفالحديث يجعل ا فهذ

 ال؟  أمهذه الرواتب ا هل نعطيه ،أو هربت ،قد سافرتو  ،ارواتب متأخرة لها عندنو  ،متاع الدار
 ،فبقدر المظلمة ،قيل الذرابمث -تبارك وتعالى- الوزن عند اهلل، [8األعراف:] {َواْلَوْزُن َيْوَمِئٍذ اْلَحقُّ } :قال
رحمه - تيميةابن  قال شيخ اإلسالما كم ،في دعائه هكان ظلما لربمو  ،فال لمظ  ا إذ اإلنسان ن يظلمأأما 
  .(22)اهلل

                                 
 . (3/346)(، قال األلباني: موقوف، انظر: سلسلة األحاديث الضعيفة، 633د في الزهد، برقم )( أخرجه أحم19)
، باب: ومن سورة الزمر، برقم -صلى اهلل عليه وسلم-( أخرجه الترمذي في السنن، أبواب تفسير القرآن عن رسول اهلل 20)
 (. 7/236) ، انظر: صحيح، وضعيف سنن الترمذي(، وحسنه األلباني3236)
 (.3606(، وصححه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب، برقم )26401( أخرجه أحمد في المسند، برقم )21)
 (. 5/534( انظر: الفتاوى الكبرى البن تيمية )22)



لكن الدعاء عظيم  ،المظلمة قد تكون يسيرة :يعني ،بدعاء يظلمه فيه هظالم ىفيدعو عل ،ظلماإلنسان قد ي  
  .انتفطن لها هذه قلمو  ،الظالم بحسب مظلمتها يستحقه هذ الا جد  

هذه اآلية تدل داللة صريحة ا التي دلت عليه -تبارك وتعالى- أن الخصومة بين يدي اهلل :فالمقصود
نختصم و  ،في اآلخرة -عز وجل- سنجتمع بين يدي اهللو  ،محالة سننتقل من هذه الدار الا واضحة أنن

  .انختصم فيه في الدنيا كنا فيم
-يختصمو  ،أهل الشركو  ،يمانيختصم أهل اإلف ،بل حتى في التوحيد ،فقط المظالم في الخصومة ليست
 ،يفتح بالحقو  ،بينهم -عز وجل- يفصل اهللو  ،اآلراءو  ،فيه من المذاهبا اختلفو فيما  أهل القبلة -أيضا  

  .وهو الفتاح العليم
يعذب و  ،الموحدين ،المخلصين ينجى المؤمنين ،-هؤ تقدست أسماو  جل جالله- هو الحكمو  هو الديانفاهلل 

  .المشركين ،الكافرين
ن كان سياقهو  هذه اآلية" :-رحمه اهلل- كثيرابن  يقول  الخصومة بينهم رِ ذكْ و  ،الكافرينو  ،في المؤمنينا ا 

  .(23)"تعاد عليهم الخصومة في اآلخرة فإنه ،اشاملة لكل المتنازعين في الدنيا في الدار اآلخرة فإنه
 ،يتعلق بالدينا رأي مم ىعلا هذو  ،رأي ىعلا هذ ،بينهم خصومة ،مذهب ىعلا هذو  ،مذهب ىعلا هذ
 ،ضاللو  أ،خط ىعلهذا  :يقول كاذو  ،وضالل أ،خط ىعلا هذ :يقولا هذ ،خصومةو  ،بينهم اختالفو 

صاحب و  ،يعرف صاحب الحق حقهو  ،يحكم فيه بين العباد -عز وجل- سيكون موقف بين يدي اهلل
  .الباطل باطله

رأى شاتين  -صلى اهلل عليه وسلم- رسول اهلل أن -تعالى عنه رضي اهلل- المسند من حديث أبي ذرفي و 
لكن اهلل يدري، وسيقضي )) :قال ،قال: ال ،((هل تدري فيم تنتطحان؟ ،يا أبا ذر))، فقال: تنتطحان
  .(24)((بينهما

ِإنَُّكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِعْنَد َربُِّكْم ُثمَّ } :في هذه اآلية -عنهما تعالى رضي اهلل- عباسابن  جاء عنو 
الضعيف و  ،المهتدي الضالو  ،المظلوم الظالمو  ،يخاصم الصادق الكاذب" :قال ،[31الزمر:] {َتْخَتِصُمونَ 
ربي  :يقول ،يختصم معهو  ،-عز وجل- بين يدي اهلل هالمظلوم يأتي مع ظالما هذ :يعنى ،(25)"المستكبر

  .ظلمنيا هذ
جيء ))ي :يقول -صلى اهلل عليه وسلم-سمعت نبيكم أنه قال:  -رضي اهلل عنهما–عباس ابن  عن وجاء

سل هذا فيم  ،فيقول: يا رب ،وأوداجه تشخب دما   ،المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده

                                 
 (. 7/96كثير )ابن  ( انظر: تفسير23)
المسند، وقال األلباني: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات  وحسنه محققو (، 21438( أخرجه أحمد في المسند، برقم )24)

فإنهم لم يسموا، وذلك مما ال يضر ألنهم جمع من التابعين  -يعلى الثوريابن  وهو-رجال الشيخين غير أصحاب المنذر 
 (.4/117) ينجبر جهالتهم بكثرتهم كما نبه على ذلك الحافظ السخاوي في غير هذا الحديث. انظر: السلسلة الصحيحة

 (. 21/287) ( انظر: تفسير الطبري25)



  .(26)((قتلني؟
نعلم في أي شيء ا وم ،نزلت هذه اآلية" :قال -رضي اهلل عنهما- عمرابن  من حديث -أيضا  - جاءو 

ا ليس بينن ،؟من نخاصما قلن :قال، [31]الزمر: {ُثمَّ ِإنَُّكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِعْنَد َربُِّكْم َتْخَتِصُمونَ } :يعنى ،"نزلت
هذا الذي وعدنا ربنا أن  :عمرابن  يقول ،حتى وقعت الفتنة ؟فمن نخاصم ،بين أهل الكتاب خصومةو 

  .(27)"نختصم فيه
 {}ُثمَّ ِإنَُّكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِعْنَد َربُِّكْم َتْخَتِصُمونَ  :في هذه اآلية -رضي اهلل عنه- سعيد الخدريعن أبي و 

فلما كان يوم  ،ونبينا واحد، فما هذه الخصومة؟ ،وديننا واحد ،ربنا واحد قال: كنا نقول: ،[31]الزمر:
   .(28)قلنا: نعم هو هذا ،وشد بعضنا على بعض بالسيوف ،صفين

  .هيحكم بين عبادو  ،القتال الذي يحصل بين أهل اإليمان اهلل يفصل بينهم يوم القيامةا هذ
لكن الويل ثم الويل  ،-أرضاهمو  رضي اهلل عنهم-ا اجتهدو و  ،اتأولو  ،-عنهم تعالى رضي اهلل- ةالصحابف

فإنه يأتي يوم القيامة  ،اظلمهم في هذه الحياة الدنيو  ،ضهماأعر و  ،أموالهمو  ،حقوق الناس ىلمن تعدى عل
  من سيئاتهم عليه.ا طرحو  ،فإن فنيت ،يأخذون من حسناته ،ا  يحمل أوزار 

  وأنواعه. ،بجميع صوره العدوانو  ،له من الظلم ا  فيكون ذلك حرز  ،ا  دائم هذا يتذكرفكل واحد منا يحتاج أن 
  .(29)"العباد ىالعدوان عل المعاد إلى دبئس الزا" :أنه قال -رحمه اهلل- جاء عن الشافعيوقد 

إلى   يتحول ذلكا لكن سرعان م ،توبةالأثر و  ،التدينو  ،الصالحو  ،بعض الناس قد يظهر عليه سمة الخير
 ،الدينو  ،عراض أهل الفضلأالوقيعة في  :هو فيصير تدينه ،الظلمو  ،نوع من العدوانإلى  ،خرآشيء 

  .عز وجل- اهللإلى   الدعاةو  ،طلبة العلمو  ،الصالحو  ،الخيرو 
 :والدار اآلخرة هي ،اهللإلى  اتكن بضاعة الواحد من فال "،العباد ىالمعاد العدوان عل إلى دبئس الزا"

  ؟االحاجة لمثل هذا م ،هفرى في عرض إال ا  أحد تركا مو ، يأتي يوم القيامةف ،العدوان
القرآن،  وقراءة ،وصيام النهار ،من قيام الليل ،لآلخرة من األعمال الصالحة أن يتزود نسانينبغي لإل

 . اإلصالحو  ،اهلل إلى الدعوةو  ،-عز وجل- ذكر اهللو 
يكون العدوان  ،أو قشرة من التدين ،يغرر بنفسه تحت صورة الو  ،نفسه ىس عليلب   الأن  نسانينبغي لإل
 ،-العافية نسأل اهلل-أو الغلو في الدماء  ،هو الوقيعة في األعراض تجد التدين عند البعض ،ابمثل هذ

 المعاد إلى بئس الزاد" ،أهل العلمعليها يوافقه  أمور الو  ،وشبهات ،تحت تأويالت ذلك واستباحة ،األموالو 
   ".العباد ىالعدوان عل

فليتحلل اليوم قبل أن  ،المشاحةحقوق العباد في األصل و  ،المسامحة :-عز وجل- األصل في حقوق اهللف
                                 

 (. 8031(، وصححه األلباني في صحيح الجامع الصغير، برقم )1941( أخرجه أحمد في المسند، برقم )26)
، [31]الزمر: َتْخَتِصُموَن{}ثُمَّ ِإنَُّكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِعْنَد َربُِّكْم ( أخرجه النسائي في السنن الكبرى، سورة الزمر، قوله تعالى: 27)

 (. 11383برقم )
 (. 8/235) : الكشف والبيان عن تفسير القرآن( انظر28)
 (.10/41سير أعالم النبالء )( انظر: 29)



  .اقلته ىهي األعمال علا نمإ ،دينار وال ،درهم يأتي في اآلخرة وال
فري في يلسانه و  ،الضحى في وقت يصلي الفجر إال ال فتجد هذا -ا  أحيان- حال بعض الناس لىإ تنظر
 ،عملو  ،نفع هناك يكن لم إن؟ -جلو  عز-كيف سيلقى اهلل  ،يأتي يوم القيامةا لما هذ ،مواتاألو  ،حياءاأل
  . اهلل عليه وسلمصلى - خبر النبيأا فهي صدقة كم ،قل من كف الشرأ فال

فإن ذلك يكون سلوة  ،عرف أن ربه هو الديانا هو أن العبد إذ :اْليمان بهذا السم الكريمآثار  من الثاني
أو نحو ذلك من  ،نتهك عرضهاو  ،الذي قد صودر حقهو  ،المهضومو  ،المكروبو  ،يتسلى به المظلوم ،له

 ،بدالو  فإنه يوقن أنه سيأتي يوم ،ع أن يقتص من ظالمهلم يستطالذي  ،االمقهورين في هذه الحياة الدني
  .ويجلس بين يديه ،الظالما سيؤتى بهذو  ،هي مسألة وقت

من  ،تحت يديه هو من ىعل قد يتسلط اإلنسان ،هأن يكف ظلمه عنا في هذه الحياة الدنييستطيع  القد 
نو لكن  ،يستطيع دفع مظلمته ال نمم ،أو نحو ذلك ،خادم في بيته علىأو  ،موظف عنده يد  من يد  إال ا 

  .افي هذه الحياة الدنيا لو كان قوي  و  ،الظالما سيحضر هذ -تبارك وتعالى- فاهلل ،ااهلل فوقه
غرر ف ،جاء محتال ،ا  شيئ بيته ولم يجد في جاء ،إنسان سرق بيته ،يدرى من قتله وال ،إنسان قتل له قتيل

   .سيأتي في اآلخرة ،أين هو ولم يدرِ  ،ثم ذهب ،أمواله كل يأخذن أستطاع ا ،أمواله سرقو  ،به
 ،ا  إطالق يضيع شيءا فم ،يقتص منهو  ،يقف بين يديهف ،سيأتي بهو  ،الظالما يعلم هذ -تبارك وتعالى- اهلل

   .أن هذه الحياة ليست هي نهاية المطاف ؛ ألنه أدركسلوىله  حصل فإذا علم العبد المظلوم هذا
 يجب أن ال يتذكر مرارة الظلم الذي وقع عليها حينم ،من البؤس أن يبقى اإلنسان في حال يداع فال

تبارك - اهللف ال، ودعا المظلوم على الظالم، أسواء  ،الظالم هذا من فيه يقتص سيأتي يومنه أل ؛يكتئب
َتْحَسَبنَّ اللََّه َغاِفَلا َوَل } ،شيء -تبارك وتعالى- يضيع عنده فال ،ا  وافي الظالم من الحقسيأخذ  -وتعالى

ُرُهْم ِلَيْوٍم َتْشَخُص ِفيِه اأْلَْبَصارُ    .[42إبراهيم:] {َعمَّا َيْعَمُل الظَّاِلُموَن ِإنََّما ُيَؤخِّ
ا بما تستطيع أن تقرر فيه ،اإلنسان تحت يديكا كانت أمور هذ ،أن تتعامل مع إنسان جلست تريدا فإذ 

قد ترى ذلك في هذه الحياة و  ،تدين تدانا كم هأنو  ،فاعلم أن يد اهلل فوق يدك ،أو ضرر ،يحصل له به نفع
 . قبل اآلخرةا الدني
 ،كيف أن اهلل يفرج كربته ،يفرج عنهم الكروبو  ،الناس إلى الذي يحسنا في مثل هذ كم من الوقائعو 
  .بمثل عملهيجازيه  -عز وجل- كيف أن اهلل ،أذىو  ،اغم  و  ،هم ا يورثهمو  ،الذي يظلمهمو 
مداهمة الوقت لذكرت لكم من الوقائع في الحياة و  ،اإلطالةخشية  اللو و  ،أشياءا قد شاهد الناس من هذو 

  ة. ع قديمائووق ،هذها معاصرة في أيامن وقائع ،تدين تدانا كم :العنوانا هذا التي يصلح له ،االدني
- ابتاله اهلل نمم ،اإلنسان العدل مع الناسيتوخى هو أن  :اْليمان بهذا السم الكريمآثار  من الثالث

 -عز وجل- يتقى اهللو  ،يحكم بينهم بالحقو  ،ع العدليفيش ،الحكم عليهم ،بالحكم بينهم -تبارك وتعالى
  .يذرا يأتي وما فيم

 ىيده عل ،فوجدته في مصاله ،دخلت عليه ،-اهللا رحمه- عبد العزيزبن  عمر امرأة وقد دخلت فاطمة
  ،؟مصيبة جديدة هناك هل ،؟جديد هل من ،؟ء حدثيلشأمير المؤمنين ا ي :فقالت ،تسيل دموعه ،خده



 ،والجائع ،فتفكرت في الفقير ،-صلى اهلل عليه وسلم- إني تقلدت أمر أمة محمد ،فاطمةا ي :قال
وذي العيال في  ،الكبيرو  ،الغريب المأسورو  ،المظلوم المقهورو  ،العاري المجهودو  ،والضائع ،المريضو 

 ،-صلى اهلل عليه وسلم- أن خصمي دونهم محمدو  ،أقطار األرض فعلمت أن ربي سيسألني عنهم
       .فبكيت ،فرحمت نفسي ،لي حجة عند خصومته تتثب فخشيت أن ال

 ،ال هنيقع من خلا أن كل م :فإنه ينبغي أن يتذكر ،كان لإلنسان نوع واليةا إذ ،هو التفكير الصحيحا هذ
اهلل سيحاسبه  أن ،ذلكإلى  اوم ،العجزةو  ،والضعف ،المسغبةو  ،يكون ألهل الضرا مو  ،تعثرو  ،هناكو 

  .قصر في حقهما إذ ا  هؤالء جميع ىعل
تروى عن  أيضا   وهذه األبيات ،ا  قال أبيات ،شاعر الزهد ،الشاعر المعروف ،العتاهية احبس الرشيد أبا لمو 

  :تعالى عنه رضي اهلل- علي
 هو الظلوم   وما زال المسيء  *** إن الظلم شؤم  واهللِ ا أمَ 

 (30) وعند اهلل تجتمع الخصوم  *** إلى ديان يوم الدين نمضي 
 وقال آخر: 

 في القضاءِ  وقاضي األرض داهنَ  ***وكاتباه  إذا خان األمير  
 (31) لقاضي األرض من قاضي السماءِ *** ثم ويل ثم ويل  فويل     

 .األمر ليس بالسهل
ألن  ؛الجزائيو  ،القدريو  ،بحكم اهلل تعالى الشرعي االرضهو  :السم الكريم اْليمان بهذاآثار  من الرابع

أن  ،-تبارك وتعالى- سمه الحكما ىكالم علالذلك عند  ىالم علمضى الكوقد  ،مكَ الحَ  :من معانى الديان
  .الشرعيأن يرضى بحكمة و  ،القدريو  ،الكوني -عز وجل- اإلنسان بحكم اهلل ىيرض
َوَما َكاَن } :-تبارك وتعالى- قال اهللا كمشرع لإلنسان، فينبغي أن يكون موقفه  -تبارك وتعالى-فاهلل 

ِإنََّما َكاَن }، [36األحزاب:] {ِلُمْؤِمٍن َوَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسوُلُه َأْمراا َأْن َيُكوَن َلُهُم اْلِخَيَرُة ِمْن َأْمرِِهمْ 
َفََل َوَربَِّك َل }، [51النور:] {اللَِّه َوَرُسوِلِه ِلَيْحُكَم َبْيَنُهْم َأْن َيُقوُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَناإلى  َقْوَل اْلُمْؤِمِنيَن ِإَذا ُدُعوا

ا  اُيْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر َبْيَنُهْم ُثمَّ َل َيِجُدوا ِفي َأْنُفِسِهْم َحَرجا  {ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليما
  .في الحكم الشرعيا هذ، [65النساء:]

فإن كان ذلك  ،-تبارك وتعالى- قدره اهللا فإن اإلنسان يرضى بم :القدري -تبارك وتعالى- في حكمهأما 
أو  ،هدفعيمكن  الا ن كان ذلك مما  و  ،أو المشروعة ،دفعه بالتسبب باألسباب المباحة ،هيمكن دفعا مم

  .التسليمو  ،االرض إال هعليا فم ،لكنه لم يندفعو  ،حاول دفعه
ا التي حصلت لهذ اةهذه الوفو  ،جتاحت المالاالتي  ةالجائحهذه و  ،هذه المصيبةو  ،المرض الذي حلا هذ

التسليم و  ،االرض إال ى اإلنسانعلا فم ،رجوعهإلى   سبيل الو  ،أمر قضاه اهللا هذ ،أو نحو ذلك ،القريب

                                 
 (. 138)ص:  ( انظر: أدب الدنيا، والدين30)
 (.109)ص:  مستطرف( انظر: المستطرف في كل فن 31)



 . -جل جالله- لحكم اهلل
يغني عن العبد  فإن ذلك ال -جل جالله- حكام اهللأعلى  واالعتراض ،التسخطا أمو  ،موقف المؤمنا هذ
 .ا  شيئ
ياكم في الدينا أن يفقهن -تبارك وتعالى- أسأل اهللو  ،االسم الكريما هذ ىآخر الكالم علا هذ ا أن يجعلنو  ،وا 
ياكم هداة مهتدينو   ،امن دنيان ا  خير ا خرتنآاجعل و  ،انمبتال عافِ و  ،انامرض اشفِ و  ،االلهم ارحم موتان ،ا 
 .صحبهو  آله ىعلو  ،محمدا نبين ىاهلل عل ىصلو 


