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  من القرآن الكرمي
ني لَا تشرِك بِاللَّه إِنَّ الشرك لَظُلْم وإِذْ قَالَ لُقْمانُ لابنِه وهو يعظُه يا ب﴿ :قال تعاىل

 يمظ١٣(ع ( نِ أَنيامي عف الُهصفنٍ وهلَى وا عنهو هأُم هلَتمح هيدالانَ بِوسا الْإِننيصوو
 ريصالْم إِلَي كيدالولي ول كُرلَى أَ) ١٤(اشع اكداهإِنْ جو بِه لَك سا لَيبِي م رِكشنْ ت

 إِلَي ثُم إِلَي ابأَن نبِيلَ مس بِعاتوفًا ورعا ميني الدا فمهباحصا ومهعطفَلَا ت لْمع
لَ حبة من خردلٍ يا بني إِنها إِنْ تك مثْقَا) ١٥(مرجِعكُم فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ 

 بِريخ يفلَط إِنَّ اللَّه ا اللَّهبِه أْتضِ يي الْأَرف أَو اتاومي السف أَو ةرخي صف كُنفَت
نَّ يا بني أَقمِ الصلَاةَ وأْمر بِالْمعروف وانه عنِ الْمنكَرِ واصبِر علَى ما أَصابك إِ) ١٦(

ولَا تصعر خدك للناسِ ولَا تمشِ في الْأَرضِ مرحا إِنَّ اللَّه ) ١٧(ذَلك من عزمِ الْأُمورِ 
واقْصد في مشيِك واغْضض من صوتك إِنَّ أَنكَر ) ١٨(لَا يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ 

  )لقمان( ﴾ )١٩( الْأَصوات لَصوت الْحمريِ
﴿ يا أَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم ناراً وقُودها الناس :قال تعاىل

والْحجارةُ علَيها مالئكَةٌ غالظٌ شداد ال يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ 
  )التحرمي(﴾ ) ٦(

  
  

  



 ٤

  ملقدمةا
كما أن الشرع احلكيم بني لنا السبل والوسائل واألساليب اليت منارس بواسطتها التربية بأفضل ما ميكن 

مل يتركنا ـ كذلك ـ ألهوائنا،  )أبعاد التربية« وأجداه، فإنه يف الركن التايل للتربية، وأهم أسسها، وهو 
  .لنعجن طينة فلذات أكبادنا مبا تتطلبه أهواؤنا املتباينة

بل وضع لنا مالمح الشخصية السوية املتكاملة اليت متثل اإلنسان يف أرقى درجات كماله املمكنة، وأمرنا 
  .أن نبين من خالهلا أنفسنا ومن ولينا أمره

ولذلك مل يكن البحث يف هذه األبعاد فضوال من القول أو حشوا من الكالم، بل هو من صميم الدين، 
ن الفقيه ـ كما ذكرنا يف كل أجزاء هذه السلسلة ـ هو من يبحث عن وهو يف الدين من صميم الفقه، أل

تنفيذ األوامر اإلهلية وفق مقاصدها احلكيمة، ال الذي ينتظر ما أحدثه الناس ليحكم فيه صحة أو بطالنا، أو 
  .إباحة أو حترميا

أن : املةوقد رأينا من خالل استقراء النصوص، ومن خالل ما نتصوره من مواصفات الشخصية املتك
هناك مخسة أبعاد، من استكملها كملت شخصيته، وصار متحققا مبراد اهللا من وجوده، وهذه األبعاد اخلمسة 

  :هي
وهو املعارف اإلميانية العميقة اليت تشكل قناعات املؤمن العقلية والروحية، واليت تربجمه بعد : البعد اإلمياين

  .ن واإلنسان واحلياةذلك ليسري يف احلياة وفق ما متليه حقيقة الكو
وهو ما ينتجه البعد اإلمياين من آثار يف روح املؤمن ليصلها باهللا عبودية وخشوعا وإذعانا : البعد الروحي

  .وترق يف مقامات السلوك إىل اهللا
وهو ذيب النفس وفق اآلداب الشرعية، وكسوا بكسوة اإلنسانية اليت ترفع عنها ما  :البعد األخالقي

  .تها من سلوكات قد خترجها عن الكمال اإلنساين إىل البهيميةتتطلبه طبيع
وهو االرتباط الصحي باتمع، فيتأدب معه وفق ما تتطلبه العالقات االجتماعية من : البعد االجتماعي

  .آداب، ويكون عضوا إجيابيا فيه
عرف من خالهلا على أسرار وهو التزود بكل العلوم واملعارف اليت أتاحها اهللا لإلنسان، ليت: البعد املعريف

  .حقيقته وحقيقة الكون، وليسهل ما تتطلبه حياته من مرافق
وذه األبعاد اخلمسة يبىن اإلنسان، كما أنه باألركان اخلمسة يبىن اإلسالم، وهذه األبعاد اقتباس من تلك 

  :األركان
  .فالشهادتان مبا حتمالنه من معارف عميقة تشريان إىل البعد اإلمياين

  .الة مبا حتمله من صلة باهللا تشري إىل البعد الروحيوالص
  .والصيام مبا حيمله من ذيب للطبيعة اإلنسانية يشري إىل البعد األخالقي

  .والزكاة مبا حتمله من تكافل اجتماعي وإحساس بآالم اآلخرين تشري إىل البعد االجتماعي
  .وخلق اهللا يشري إلىالبعد املعريفواحلج مبا حيمله من سياحة يف األرض، وتعرف على أرض اهللا 



 ٥

وقد حاولنا يف هذا اجلزء الذي طال ـ رغما عنا ـ أن نبحث عن الطرق العملية يف حتصيل كل ما حيتاج 
إليه من هذه األبعاد، وقد رجعنا يف ذلك إىل املصادر املختلفة من القرآن الكرمي الذي هو األصل، والسنة 

  .تصني فيما يتطلبه كل حمل من معارف، وإىل كالم العلماء واملخ١املطهرة
وحنب أن نبني ـ هنا ـ إىل أنا يف كثري من األحيان قد تم بذكر األمثلة والنماذج، وقد نطيل فيها إذا 

  .اقتضى األمر ذلك، وذلك ألن املريب قد حيتاج هذا النوع من النماذج
يصعب تطبيقه، فلذلك نذكر ما وسبب ذلك هو أن الكالم النظري اإلمجايل وحده قد يساء فهمه، وقد 

يوضح إمجاله، ويفسر غموضه، كما نذكر من األدلة ما نرى أنه يوصل إىل برد اليقني، ولو طالت، ألن العربة 
  .بالنتيجة، ال بالوسيلة

ضرورة البعد  (وكمثال على ذلك ما ذكرنا يف املبحث األول من البعد اإلمياين، فقد فصلنا الكالم يف 
يف تكوين الشخصية، وذلك ألن هناك قناعة منشرة باعتبار هذا البعد أمرا ثانويا، أو ال عالقة له  ودوره )اإلمياين

  .بالشخصية السوية، فلذلك أطلنا الكالم فيه، إلقناع املريب بضرورته وأمهيته
وقد حاولنا أن نبحث عن األدلة النصية لكل ما نذكره من أحكام، ولو من باب اإلشارة، فلذلك اعتربنا 

أصال رجعنا إليه يف كل حمل، باعتبارها مل تذكر يف القرآن الكرمي حكاية أو جمرد قضايا،  موعظة لقمان 
  .تنوع طرحها فيه، وإمنا باعتبارها مقصودة حبد ذاا يف تشكيل شخصية األوالد وتربيتهم

                                                
اجلامع «، و»كرت العمال « تساهلنا يف هذا اجلزء يف ختريج األحاديث، فاكتفينا بالرجوع إىل خترجيات العلماء، وخاصة   )  ١(

  . دون أن نرجع إىل املصادر األصلية» الصغري 



 ٦

  لبعد اإلمياينالفصل األول ـ ا
  ويةضرورة التربية اإلميانية لبناء الشخصية السأوال ـ 

إن اهلدف األساسي الذي يسعى كل مرب لتحقيقه هو بناء شخصية سوية ملن يربيه، جتعله إنسانا سليما 
  . يف نفسيته، أمينا يف أخالقه، قويا يف عمله وإنتاجه

  :السوية ١فهذه العناصر الثالثة هي األركان األساسية اليت تتكون منها الشخصية
وف اخلوف املرعبة اليت تلمؤه حزنا وأسفا وضيقا واكتئابا، ألن من فقد السالم النفسي سيسقط يف كه

فيغرق يف أوهامها، أو يتخلص منها باهلرب من كل شيء أو اهلرب لكل شيء، ولذلك كان السالم هو بشرى 
  .املؤمن يف الدنيا واآلخرة، بل هو مقدمة كل كمال ولذة يف الدنيا واآلخرة

اذب، قد يغفل عنه اتمع والقانون، فيخرج بزيه ومظهره ال أما من فقد األمانة، فهو لص أو خائن أو ك
يستر عورته أي ساتر، وقد ال يغفلون عنه، فيتسر عورات خيانته بأثواب شفافة قد تلقي عنه يف أي حني ليظهر 

  .  على حقيقته
كعدمه أما من فقد القوة، فهو متواكل ضعيف عاجز ال يستطيع من أمره وال من أمر الناس شيئا، فوجوده 

  .وحياته كموته
اإلنسان السوي، والعنصر الثاين الزم لوقاية النفس واتمع من الوحش  )أنا« فالعنصر األول الزم لبناء 

، والعنصر الثالث الزم إلخراج اإلنسانية من السلبية إىل اإلجيابية، ومن )أنا اإلنسان« الذي قد يسكن 
  .هاالستهالك بكل أنواعه إىل اإلنتاج بكل أنواع

انطالقا من هذا، فإن األدلة على ضرورة التربية اإلميانية يف بناء الشخصية السوية للطفل وغريه تتكشف 
من خالل ضرورة اإلميان لتحقيق هذه األركان الثالثة، فاإلميان هو املنبع الذي تستقى منه هذه الفضائل 

ذْ قَالَ لُقْمانُ البنِه وهو يعظُه يا بني ال وإِ :ابنه أن قال له العظيمة، ولذلك كان أول ما وعظ به لقمان 
يمظع لَظُلْم كرإِنَّ الش بِاللَّه رِكشت )١٣:لقمان(  

فالشرك إشارة لكل ما ينحرف بالعقيدة عن حقيقتها وأهدافها، ويدخل فيه اإلحلاد والتحريف، ويدخل 
 كما تسربت قبل ذلك لغريهم، فبقدر الضاللة يكون البعد عن فيه الكثري من الضالالت اليت تسربت للمؤمنني

  .اهللا، ويقدر البعد عن اهللا يكون احنراف الشخصية
                                                

ية واالجتماعية واملزاجية اليت أا وحدة متكاملة الصفات واملميزات، اجلسمية والعقل( عرف بعضهم الشخصية بـ  )  ١(
تبدو يف التعامل االجتماعي للفرد، واليت متيزه عن غريه من األفراد متييزا واضحا، فهي تشمل دوافع الفرد وعواطفه وميوله 

ذه من واهتماماته ومساته اخللقية وآراءه ومعتقداته، كما تشمل عاداته االجتماعية وذكاءه ومواهبه اخلاصة ومعلوماته وما يتخ
 .٥٤:األمراض النفسيةوالعقلية ألمحد عزت: انظر) أهداف ومثل وقيم اجتماعية

نظام متكامل من جمموعة من « ، بأا  Personnalityالشخصية )   الد األول، العدد األول(وقد عرفت جملة علم النفس 
يزه عن غريه من األفراد متييزا بينا، نقال عن املرجع اخلصائص اجلسمية والوجدانية الرتوعية واإلدراكية اليت تعني هوية الفرد ومت

  . السابق



 ٧

احفظ اللَّه : يا غالم إين أعلمك كلمات (:وهو يعظ ابن عباس  ويشري إىل هذه الضرورة أيضا قوله 
عنت فاستعن باللَّه، واعلم أن األمة لو حيفظك، احفظ اللَّه جتده جتاهك، إذا سألت فسأل اللَّه، وإذا است

اجتمعت علَى أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه اللَّه لك، وإن اجتمعوا علَى أن يضروك بشيء مل 
احفظ اللَّه جتده أمامك،  (:ويف رواية، ١)يضروك إال بشيء قد كتبه اللَّه عليك، رفعت األقالم وجفت الصحف

ه يف الرخاء يعرفك يف الشدة، واعلم أن ما أخطأك مل يكن ليصيبك، وما أصابك مل يكن تعرف إِلَى اللَّ
ففي هذه املوعظة إشارة  )ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصرب، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا

  .للجوانب الثالثة من السالم واألمانة والقوة، وهو ما سنبني مواضع اإلشارة منه يف حماهلا
وقد كان من أكرب بدع هذا العصر هو السعي احلثيث إللغاء تأثري هذا اجلانب األساسي يف تكوين 
الشخصية واالستعاضة عنه مبا متليه ترهات علم النفس من دراسات هي أقرب إىل الكهانة والرجم بالغيب منها 

  .إىل العلم
يلة عن اإلميان، وإمنا نسوق كالم من ولن نسوق هنا للرد على هذه الترهات اليت يراد منها ان تكون بد

  .٢يسوق لنا مثل هذه البضائع، فنستقبلها من غري وعي،  وكأا وحي ال خيار يف ترك العمل به
خيطئ ، وهو )العودة إىل اإلميان«الطبيب النفسي األمريكي، صاحب كتاب  )هنري لنك« الدكتور يقول 

إن تربية األطفال  (:خصوم التربية الدينية رادا بذلك علىديثة، النظريات اليت أشاعتها بعض املدارس النفسية احل
ملن أشق الواجبات وأخطرها وأدقها، ومشاكلها شديدة التعقيد والعسر، وهي بعد ذلك ذات أوجه متناقضة 

  .عند حلها يكون معها اآلباء يف مسيس احلاجة إىل أية معونة خارجية، مهما بلغت درجة تواضعها وبساطتها
بعد أن استغىن اآلباء املستنريون عن املعتقدات الدينية، وضربوا ا عرض احلائط، أن : طبيعياً وقد كان

فلم جيدوا أمامهم سوى علم النفس اخلاص باألطفال،  ،يولوا وجوههم شطر مصدر جديد من مصادر املعونة
ذا العلم مل تكن قد تعدت  ولكن علم نفس األطفال مل يكن بعد، على استعداد لتقدمي املعونة هلم، آلن الثقة

  .وكان الربهان العلمي حينذاك يف مهده صغرياً برغم تعدد نظرياته. الثقة النظرية حىت ذلك الوقت
. ومن هنا بدأ اآلباء يعتنقون هذه النظريات اليت كان أبرزها أن العقوبة البدنية ضارة من الوجهة النفسية

ال إرغامه بالقوة والعنف عليه، وأنه ال جيوز كبت الطفل بل على وأنه من األفضل إقناع الطفل بعمل شيء ما، 
وأنه جيب منح األطفال عالوة منتظمة حىت ميكنهم إدراك قيمة . .العكس جيب منحه الفرصة كي يعرب عن ذاته

املال، وأن بعض األطفال يولدون بطبيعتهم عصبيني أو ذوى حساسية مرهفة، وعليه فال جيوز إرغامهم على أن 
  .لوا، ويعملوا ما يفعله ويعمله غريهميفع

ولألسف، مل يظهر أي برهان علمي أو نفسي يؤيد هذه النظريات، بل بالعكس ثبت أن كل هذه 

                                                
  .حديث حسن صحيح: الترمذي، وقال )  ١(
للشيخ يوسف القرضاوي، فهو من ) اإلميان واحلياة(استفدنا من كثري من النقول الواردة يف هذا املبحث من كتاب  )  ٢(

  .أحسن الكتب اليت ألفت يف هذا اال



 ٨

  ١)النظريات خاطئة
انطالقا من هذا العجز الذي مين به علم النفس يف القيام بدور البديل عن اإلميان يدعو هذا الطبيب و

ام ال يبعثون بأوالدهم : فقد مسعنا الكثريين من اآلباء يرددون (:إلميان، يقولالنفسي إىل ضرورة العودة إىل ا
غري أن ما . إىل الدروس الدينية أو إىل حمالت العبادة، حىت يصلوا إىل السن اليت يدركون عندها ما جيري

  :يضايقهم، ويقض مضجعهم هو هذا السؤال
ي ميكنهم به أن مييزوا بني اخلطأ والصواب؟ هل ترى هل يكتسب هؤالء األوالد ذلك الشعور القوي الذ
  يؤمنون بتلك املثل اخللقية الواضحة اليت آمنا ا منذ طفولتنا؟

لقد قلنا فيما مضى أن بعض األعمال خطأ والبعض اآلخر صواب، ألن اهللا سبحانه وتعاىل قد بني ذلك، 
ية بدائية، غري أنه مما ال شك فيه أن تأثريها وقد تكون هذه الطريقة فطر. أو ألن كتابه قد أورد ذلك مبعىن آخر

أما اآلن فإننا ال نقول ألوالدنا إال أن هذا . كان طيباً فقد عرفنا على األقل الكثري عن طيب األفعال وخبيثها
فهل هلذا الود من القوة . التصرف خطأ، وأن ذاك صواب، ألننا نرى ذلك، أو ألن اتمع قد اتفق على ذلك

سابقه؟ وهل له مثل أثره وهل يكتسب أطفالنا القيم اخللقية األساسية للحياة دون احلاجة إىل ضغط والبيان ما ل
  ٢)العقائد الدينية، تلك القيم اليت نتقبلها ونسلم ا حىت بعد أن أصبحنا ال نسلم مبصدرها اإلهلي؟
بنائهم وذيبهم، ويعود إىل ذلك حني يتحدث عن مقدار ما يسديه الدين من عون لآلباء يف تربية أ

وبديهي أن األطفال خيتلفون، سواء بطبيعتهم أم حبسب وراثتهم، ولكن  (:وتكوين شخصيام الفاضلة فيقول
وملا كان  )النظام«مهما كانت هذه الطبيعة أو الوراثة طيبة جيدة، فإنه ال ميكن غرس العادات األساسية بغري 

حاولت إمناء العادات الطيبة فيه، أمراً ال مفر منه، كان من  استياء الطفل من النظام واجتاهه عكسياً، كلما
. الواجب استخدام كل وسيلة ذات تأثري أو ذات صفة إرغامية، تساعد على اإلسراع يف اكتساب هذه العادات

والواقع أن معظم اآلباء يكونون يف أشد احلاجة إىل االستعانة بنصائح غريهم، يف أثناء عملية غرس العادات 
  .غوبة يف أطفاهلماملر

فاالميان بوجود . .العقلية والنفسية، وجدنا أن أعظم مصادر هذا العون هو الدين: وإذا حبثنا من الناحيتني
اهللا ورسله وكتبه يهيئ لألبوين ملجأ أميناً موثوقاً به يلجئون إليه، ويضع بني أيديهم سلطة كربى على أطفاهلم 

  .ا كانوا يفتقرون إليها حىت لو مل يؤمنوا
فإن هؤالء اآلباء الذين كانوا يتساءلون كيف ينمون عادات أوالدهم اخللقية ويشكلوا، يف حني تنقصهم 
هم أنفسهم تلك التأثريات الدينية اليت كانت قد شكلت أخالقهم من قبل، كانوا يف احلقيقة جياون مشكلة ال 

القوة اهلائلة اليت خيلقها اإلميان باخلالق وبناموسه  حل هلا، فلم يوجد بعد ذلك البديل الكامل الذي حيل حمل تلك
  .اخللقي اإلهلي يف قلوب الناس

                                                
  .١١٣: إىل اإلميانالعودة  )  ١(
 .١١٠:العودة إىل اإلميان )  ٢(
  



 ٩

  .فتجد اآلباء الذين حترروا من اإلميان عن طريق ثقافتهم وأعمال فكرهم حيارى متسائلني على الدوام
  إذن كيف يتسىن ألولئك احليارى أن يكونوا أنفسهم ملجأ ألوالدهم؟

: هذا امللجأ الديين املوثوق به، ال يسع كل أب إال أن يفكر وميعن يف التفكريففي حالة عدم وجود مثل 
ويبحث ويطيل البحث قبل أن يبني لطفله مدى اخلطأ والصواب، واخلري والشر، يف كل حالة من احلاالت 

  .العديدة اليت تصادفه يومياً، ويف كل عادة من العادات املختلفة مما يود غرسها يف طفله
الطفل ومنا، وكلما أصبح واقعاً حتت تأثري سلطات اتمع املتضاربة املقاصد، املختلفة امليول  وكلما كرب

. زاد األمر صعوبة، وأصبح أشد تعقداً، فالتربية واجب شاق -كاملدرسة واجلريان وزمالئه وبلدته-واالجتاهات 
  .على صدق هذه احلقيقة كما أن هذا االرتباك الكائن يف عقول معظم اآلباء هذه األيام خري شاهد

فالدين هو القوة الوحيدة اليت ميكنها أن تعني اإلنسان على حل تلك املشكالت اخللقية والعقلية اليت ال 
ولن جتد يف هذا العامل املضطرب، الذي ال . مفر منها، واليت ال تفتأ تقض مضاجع اآلباء واألبناء واتمع كله

لسلطة القائمة حماولني تغيريها، غري اهللا وحده هو احلي الباقي الذي ال يتغري متضي فيه فترة حىت يثور الناس عىن ا
  .وال يتبدل

فذلك الطفل الذي اعتنق منذ طفولته املبكرة فكرة وجود اهللا بصفته املشرع األعلى للخري والشر؛ يكون 
قوم صرح أعماله على ما فبدالً من أن ي. قد اكتسب احلافز اجلوهري الذي سيدفعه حثيثاً حنو العادات الطيبة

فهو قد يرى عدم إطاعة أمه يوماً ما، ولكنه يدرك جيداً أنه قد . حيبه وما ال حيبه نراه يقوم على الصواب واخلطأ
أخطأ، وهو قد ال حيب أن يعيد ألمه ما تبقى معه من نقود بعد أن اشترى هلا مطالبها، ولكنه يعلم متاماً أن ذلك 

أيضاً أن يتنازل عن أنانيته مع زمالئه يف اللعب، لكنه يرغم نفسه على أن يفعل ليس بصواب، وهو قد ال حيب 
  .ذلك

وطبيعي أن مثل هذه الطريقة ليست من السهولة أو البساطة مبكان، ولكنها سرعان ما تنمي فيهم عادة 
  .الشعور بالواجب التمييز بني الدوافع األنانية والشخصية، وبني العادات الطيبة، أو االختصار بني اللذة وبني

فمما ال شك فيه أن تغلب املرء على كسله وبالدته، وقهره لدوافعه الطبيعية الكامنة فيه، هو الطريقة 
الصحيحة الكتسابه العادات الالزمة للشخصية الناجحة فبقدر ما يفرضه الدين على الطفل من هذه الصفات 

   ١)كتساب صفات الشخصية الفاضلةالطيبة اليت ينبغي له تعلمها ميضي الطفل حثيثاً إىل ا
وهو يذكر الدراسات املقارنة املؤكدة لذلك، فيقول، وهو يتحدث عن أثر دور العبادة يف تشكيل 

ليس من املستغرب أن يدلنا االختبار السابق الذكر على أن الطفل الذي يستمع إىل الدروس  (:شخصية الطفل
، وأن الطفل الذي يذهب والداه إىل املعبد ذو شخصية الدينية يتمتع بصفات شخصية أفضل ممن ال حيضرها

  .أحسن من الطفل الذي ال يذهب والداه إليه
وقد اتضح يل بعد دراسة كاملة لعشرة آالف شخص، أن أولئك الذين يواظبون على الذهاب إىل دور 

                                                
  .وما بعدها ١١٩: املرجع السابق )  ١(
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   ١)العبادة، كانوا ذوى صفات شخصية أفضل ممن ال يذهبون
 ذه الناحية منذ السنني األوىل للطفل، قبل أن يتسرب إليه االحنراف، وهو يطلب من اآلباء االهتمام

إن الوقت األمثل لتعليم الطفل كيف خيضع دوافعه لقيم عليا، هو السن اليت يستطيع فيها أن يتقبل ما  (:يقول
بلغوا السن فإذا استقر رأي اآلباء على عدم إرسال أوالدهم إىل الدروس الدينية، حىت ي، يقال له دون أن يفهمه

اليت يفهمون عندها ما يستمعون إليه، فهم يف احلقيقة يتبعون مبدأ هاماً، ألن الوقت يكون قد فات إلصالح ما 
   ٢)فسد إذا بلغ الطفل السن اليت يفهم ا كل ما حوله، فانه حينئذ يكون قد أضاع من عمره سنني مثينة

تهينون ذه الناحية املهمة من التربية، سنحاول يف انطالقا من هذا الكالم الذي سقناه ـ بطوله ـ ملن يس
  :هذا املبحث أن نبني أثر اإلميان يف حتقيق األركان الثالثة اليت تتكون منها الشخصية السوية لإلنسان

                                                
  .١٢٢: العودة إىل اإلميان )  ١(
  .١٣٠: العودة إىل اإلميان )  ٢(
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  ـ السالم النفسي ١
واعلم أن  (:، وقوله )احفظ اللَّه حيفظك (:قوله البن عباس  ويشري إليه من موعظة رسول اهللا 

مة لو اجتمعت علَى أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه اللَّه لك، وإن اجتمعوا علَى أن يضروك األ
واعلم أن ما   (:، وقوله )بشيء مل يضروك إال بشيء قد كتبه اللَّه عليك، رفعت األقالم وجفت الصحف

    )أخطأك مل يكن ليصيبك، وما أصابك مل يكن ليخطئك
بأن اهللا هو احلفيظ الذي حيفظ العبد من كل طوارق السوء، وأنه  ابن عباس  اهللا ففيها خيرب رسول 

ـ لذلك ـ لو اجتمعت كل القوى على أن تضر من حفظه اهللا، فلن تستطيع، ولو اجتمعت على عكس ذلك 
اهللا، وال يرجو بأن تنفعه مل تستطع، ألن اهللا هو النافع الضار، وهذا ما جيمع شتات اإلنسان ومهته فال خياف إال 

  .إال اهللا
وهلذا خيربنا القرآن الكرمي أنه ال يشعر باألمن احلقيقي إال املؤمن الذي شغل قلبه باهللا، ومل يشتت قلبه بني 

، )٨٢:األنعام( الَّذين آمنوا ولَم يلْبِسوا إِميانهم بِظُلْمٍ أُولَئك لَهم الْأَمن وهم مهتدونَ :تعاىلالشركاء، قال 
  .ويف ذلك إشارة إىل أن مصدر املخاوف هو الشرك، واشتغال القلب بغري اهللا

وكلما اشتد الشرك وعظم عظمت املخاوف، وكلما نقص الشرك أو تالشى نقصت املخاوف أو 
ل تالشت، فمعرفة اهللا والتوجه إليه هي بر األمان، وهي سفينة نوح اليت من ركبها مل تغرقه األمواج، وهي ظ

  .اهللا الذي حيتمي به من أحرقته مشوس الرعب
  .واإلميان هو كهف اهللا الذي يقي من يلجأ إليه من كل معارف الرعب اليت ينفخها الشيطان يف صدره

يف آية أخرى أن الشرك هو مصدر الرعب، وأنه عقوبة إهلية تقتضيها طبيعة الكفر، فقال  تعاىلوقد أخرب 
الَّذين كَفَروا الرعب بِما أَشركُوا بِاللَّه ما لَم ينزلْ بِه سلْطَاناً ومأْواهم النار وبِئْس  سنلْقي في قُلُوبِ :تعاىل

نيمى الظَّالثْوم )أن مصدر خوفهم هو شركهم باهللا تعاىل، فقد أخرب )١٥١:آل عمران.  
دقني الذين مألوا قلوم باهللا، فرزقهم األمن التام، مواقف املؤمنني الصا تعاىلويف مقابل ذلك ذكر اهللا 
وحده يف األرض يوحد اهللا، ووحده يف األرض يعبد اهللا، وتدعوه غريته  والسكينة املطلقة، فهذا إبراهيم 

على أن يعبد غري اهللا، ورأفته على اجلاهلني باهللا، فيتحدى قومه، ويتحدى األرض معهم، فيحطم األصنام من 
  . وجل، وهو يدرك املصري الذي يتعرض له من حيطم تلك األوثان املقدسةغري خوف وال

اشنغل باهللا، وجبوار اهللا عن كل املخاوف اليت يتذرع ا اخللق، وعندما خوفه قومه  ولكن إبراهيم 
كُم أَشركْتم بِاللَّه ما لَم وكَيف أَخاف ما أَشركْتم وال تخافُونَ أَن :من آهلتهم اليت دعا إىل نبذها، قال متعجبا

  ) ٨١:األنعام( ينزلْ بِه علَيكُم سلْطَاناً فَأَي الْفَرِيقَينِ أَحق بِالْأَمنِ إِنْ كُنتم تعلَمونَ
يف ذلك املوقف كان يقارن بني القوة الومهية اليت يستند إليها قومه، والقوة الومهية اليت  فإبراهيم 

  .فأخرب أن قومه أوىل باخلوف منه تعاىلانوا يتصورون أم ميلكوا، وبني قوة اهللا ك
مقررا هذه احلقيقة املطلقة، ومقننا هذه السنة اإلهلية اليت ال  على قول إبراهيم  تعاىلوقد عقب اهللا 

  )٨٢:األنعام( ولَئك لَهم الْأَمن وهم مهتدونَالَّذين آمنوا ولَم يلْبِسوا إِميانهم بِظُلْمٍ أُ :تعاىلتتخلف، فقال 



 ١٢

الَّذين قَالَ لَهم الناس إِنَّ الناس قَد جمعوا   :الذين سار أصحاب حممد  وعلى خطى إبراهيم 
  )١٧٣:آل عمران( لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِمياناً وقَالُوا حسبنا اللَّه ونِعم الْوكيلُ

ولذلك فإن مصدر املخاوف اليت تعتري النفوس فتمألها مها وحزنا، هو حصاد نبات الغفلة والشرك، ومها 
إِنما ذَلكُم الشيطَانُ يخوف أَولياَءه فَال تخافُوهم وخافُون إِنْ كُنتم   :تعاىلمرتع من مراتع الشيطان، قال 

نِنيمؤم )١٧٥:آل عمران(  
وخبالف هذا جند الغافلني واجلاحدين أكثر الناس خماوف، فهم خيافون كل شيء، وقد يدركون ما 

 (:خيافون، وقد ال يدركون، كما عرب بعضهم عن نفسه بقوله عن خماوفه اليت ال تنتهي، واليت ال يعلم هلا سببا
نفسي، ال الثروة أعطتين الطمأنينة، وال  إنين أعيش يف خوف دائم، يف رعب من الناس واألشياء، ورعب من

ضقت بكل .. .املركز املمتاز أعطانيها وال الصحة، وال الرجولة، وال املرأة، وال احلب، وال السهرات احلمراء
  )شيء، بعد أن جربت كل شيء

ع فاملعرفة الصحيحة باهللا واليت تتولد عنها مجيع املعارف، وتصحح ا مجيع الفهوم، وتنشق عنها مجي
  .املشاعر هي اليت تقي املؤمن من اخلوف الذي يستعبد الناس

وسنحاول هنا ـ باختصار ـ تبيان دور اإلميان يف الوقاية من ثالث خماوف كربى، هي يف أصلها أم 
  :١املخاوف ومنبعها

  :املوت
فاملوت هو الشبح األكرب الذي ميأل القلب باملخاوف، فيتوزع منه اخلوف لنفس اإلنسان وسلوكه 

  .ومواقفه، شعر بذلك أو مل يشعر
وال يقي من أذى هذا الشبح، بل ال يقتله إال اإلميان باهللا احمليي املميت، وحبقائق اآلخرة، اليت جتعل املوت 

  .رحلة سعيدة ينتقل ا اإلنسان إىل عوامل أكمل وأمجل
أَنا  :نمروذ عندما قالأما العلم األول، فيخلص اإلنسان من عبودية املخاوف لكل القوى اليت مثلها ال

يتأُميِي وأُح )وحينها ينطق املؤمن مبا نطق به سعيد بن جبري )٢٥٨من اآلية: البقرة ،  عندما هدده
   )لو علمت أن املوت واحلياة يف يدك ما عبدت إهلا غريك :(احلجاج بالقتل فقال له
هو مالك  تعاىلسكن عقله، فاهللا يدرك أن ما يتشبث به احلجاج من قوة وهم عظيم  فقد كان سعيد 

ولكُلِّ أُمة أَجلٌ فَإِذَا جاَء أَجلُهم ال يستأْخرونَ ساعةً وال  :تعاىلاآلجال، ال احلجاج وال أي طاغية غريه، قال 
ا ما شاَء اللَّه لكُلِّ أُمة أَجلٌ إِذَا قُلْ ال أَملك لنفِْسي ضراً وال نفْعاً إِلَّ :تعاىل، وقال )٣٤:ألعراف( يستقْدمونَ

فَإِذَا جاَء أَجلُهم ال يستأْخرونَ  :تعاىل، وقال )٤٩:يونس( جاَء أَجلُهم فَال يستأْخرونَ ساعةً وال يستقْدمونَ
  )٣٤: األعراف( ٦١من اآلية: النحل( ساعةً وال يستقْدمونَ

قُلْ إِنَّ  :تعاىل يفر من املوت إال واهم سيطر عليه اخلوف، فمنعه من التفكري السليم، قال فلذلك ال
                                                

 » سهام يف كبد اخلوف « خصصناها ـ بفضل اهللا ـ برسالة خاصة من رسائل السالم، امسها  )  ١(
  



 ١٣

 كُم بِما كُنتم تعملُونَالْموت الَّذي تفرونَ منه فَإِنه مالقيكُم ثُم تردونَ إِلَى عالمِ الْغيبِ والشهادة فَينبئُ
من : النساء( أَينما تكُونوا يدرِكْكُم الْموت ولَو كُنتم في بروجٍ مشيدة   :تعاىل، وقال )٨:اجلمعة(

: آل عمران( قُلْ لَو كُنتم في بيوتكُم لَبرز الَّذين كُتب علَيهِم الْقَتلُ إِلَى مضاجِعهِم :تعاىل، وقال )٧٨اآلية
  )١٥٤يةمن اآل

أما العلم الثاين، فيلطف من العلم األول، ألنه حييل املوت بابا من أبواب السعادة، أو هو ـ بتعبري 
إن املوت  (:النورسي ـ مبثابة التقاعد الذي يناله اإلنسان بعد أن تستنفذ مجيع قواه العملية، يقول بديع الزمان

تسريح من : ، وال إنقراضاً بالذات من غري فاعل، بل هوليس عدماً، وال اعداماً، وال فناًء، وال لعبة العبث
العمل، من لدن فاعل حكيم، وهو استبدال مكان مبكان، وتبديل جسم جبسم، وانتهاٌء من وظيفة، وانطالق من 

  ١)سجن اجلسم، وخلق منتظم جديد وِفق احلكمة اإلهلية
إليه نفسه يف الدنيا وقصرت عنه يداه، فهو أما ما بعد املوت، فهو احملل الذي يلقى املؤمن فيه كل ما هفت 

الباب الذي تنفتح من كوته األماين، وتتحقق الرغبات، فهو قدوم على اهللا، ومن ال حيب القدوم على اهللا، وقد 
وحيكم، : إىل اهللا، فقال: وإىل أين يذهب يب بعد املوت؟ قالوا: إنك ستموت، فقال: قيل ألعرايب اشتد مرضه
  إىل من ال أرى اخلري إال من عنده؟وكيف أخاف الذهاب 

  )ال يكره لقاء املوت إال مريب، فهو الذي يقرب احلبيب من احلبيب (:وهلذا قال حيىي بن معاذ
أن املالئكة تبشر املؤمنني، وتنهاهم عن االستسالم لشبح اخلوف واحلزن، وتذكرهم  تعاىلوهلذا أخرب اهللا 

نَّ الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَيهِم الْمالئكَةُ أَلَّا تخافُوا إِ  :تعاىلباملصري الذي يقدمون عليه، قال 
  )٣٠:فصلت( وال تحزنوا وأَبشروا بِالْجنة الَّتي كُنتم توعدونَ

لَن نؤثرك علَى ما جاَءنا  :اإلميانوانطالقا من هذه املعارف اإلميانية صاح سحرة فرعون يف وجهه بقوة 
  )٧٢:طـه( من الْبينات والَّذي فَطَرنا فَاقْضِ ما أَنت قَاضٍ إِنما تقْضي هذه الْحياةَ الدنيا 

وعلى خطاهم سار الصاحلون متحدين كل املشانق اليت نصبت هلم، وعاصفني بكل رياح اخلوف اليت 
والذي نفسي  (:يقول يف غزوة بدر ألصحابه أن جتتثهم، كعمري بن احلمام األنصاري الذي مسع النيب  أرادت

فيقول  )فيقتل صابراً حمتسباً مقبالً غري مدبر إال أدخله اهللا اجلنة -املشركني-بيده ما من رجل يقاتلهم اليوم 
أليس بيين وبني اجلنة إال أن أتقدم فأقاتل   (:لمم تبخبخ يا ابن احلمام؟ فقا  (:، فقال )بخ بخ (:عمري متعجبا

أأعيش حىت أكل هذه التمرات؟ إا : ، وكان يف يد عمري مترات يأكل منها فقال)بلى  (:هؤالء فأقتل؟ فقال 
  :وألقى التمرات من يده وأقبل يقاتل ويقول! حلياة طويلة

  ركــضاً إىل اهللا بغري زاد   إال التقى وعمل املعاد
   اهللا على اجلهاد    وكل زاد عرضة للنفادوالصرب يف

                                                
 .وب العشرون، الكلمة السابعةاملكت: املكتوبات )  ١(
  



 ١٤

  ١غري التقى والصرب والرشاد
يا : قال له ومثله أنس بن النضر الذي قاتل يف أحد قتال من يطلب املوت، وعندما لقيه سعد بن معاذ  

  .أجد رحيها من وراء أحد: سعد، اجلنة ورب النضر
  :الرزق

ول من يعبده أو يشرك باهللا فيه إىل عبد لكل من ميلك وهو الشبح الثاين من أشباح اخلوف، وهو الذي حي
وذلك  (:دينارا أو درمها، فال يهنأ له عيش، وال يستقر له سكن، بل يصري حمال لترتالت الشياطني، يقول الغزايل

ألن الشيطان يعده الفقر ويأمره بالفحشاء ويقول إن مل حترص على اجلمع واالدخار فرمبا مترض ورمبا تعجز 
ج إىل احتمال الذل يف السؤال فال يزال طول العمر يتعبه يف الطلب خوفا من الفقر ويضحك عليه يف وحتتا

  :احتماله التعب نقدا مع الغفلة عن اهللا لتوهم تعب يف ثاين احلال ورمبا ال يكون ويف مثله قيل
   ٢)ومن ينفق الساعات يف مجع ماله    خمافه فقر فالذي فعل الفقر

وقي من هذا اخلوف، ووقي من نتائجه، ألنه يعلم أن اهللا هو الرزاق ذو القوة املتني، فكل أما املؤمن، فقد 
كُلُوا  :تعاىل، وقال )٥٩من اآلية: يونس( قُلْ أَرأَيتم ما أَنزلَ اللَّه لَكُم من رِزقٍ  :تعاىلرزق هو رزقه، قال 

كُمبقِ ررِز نم تعاىل، وقال:  ا أَنما وهتوم دعب ضالْأَر ا بِهيقٍ فَأَحرِز ناِء ممالس نم لَ اللَّهز )اجلاثـية :
  )٥من اآلية

يا أَيها الَّذين آمنوا كُلُوا من  :تعاىليدعونا أن نأكل من املائدة اليت مألها من رزقه، قال  تعاىلبل إن اهللا 
و اكُمقْنزا رم اتبونَطَيدبعت اهإِي متإِنْ كُن لَّهوا لكُراش )تعاىل، وقال )١٧٢:البقرة:  اللَّه قَكُمزا رمكُلُوا مو

  )٨٨:املائدة( حالالً طَيباً واتقُوا اللَّه الَّذي أَنتم بِه مؤمنونَ
قَد خِسر  :تعاىل ال يأكلوا معهم، قال وهو يذم الذين خافوا على أن ينقص رزقهم، فقتلوا أوالدهم حىت

 وا وما كَانوا مهتدينالَّذين قَتلُوا أَوالدهم سفَهاً بِغيرِ علْمٍ وحرموا ما رزقَهم اللَّه افْتراًء علَى اللَّه قَد ضلُّ
، )١٥١من اآلية: األنعام( ن إِمالقٍ نحن نرزقُكُم وإِياهموال تقْتلُوا أَوالدكُم م :تعاىل، وقال )١٤٠:األنعام(

 وال تقْتلُوا أَوالدكُم خشيةَ إِمالقٍ نحن نرزقُهم وإِياكُم إِنَّ قَتلَهم كَانَ خطْئاً كَبِرياً :تعاىلوقال 
  ) ٣١:االسراء(

من أن الرزق بيد اهللا هو الذي جيعل يديه ال متتدان بالرغبة إال وهذا األمن النفسي الذي يستشعره من علم 
يا عم واهللا لو وضعوا الشمس يف مييين  (:ملا أعطته قريش، بل قال إىل اهللا، ولذلك مل تطمح عينا رسول اهللا 

   )والقمر يف يساري على أن أترك هذا األمرحىت يظهره اهللا او أهلك فيه ما تركته
  :(حلون أرفع الناس نفوسهم، وعندما قال هارون للفضيل بعد مواعظه الرقيقةوعلى هديه كان الصا

نعم، دين لريب حياسبين عليه، فالويل يل إن سألين والويل يل إن ناقشين والويل يل إن مل أهلم  (:قال )عليك دين
 :تعاىلأطيع أمره، فقال إن ريب مل يأمرين ذا، أمر ريب أن أوحده و (:قال ،)إمنا أعين دين العباد :(قال )حجيت

                                                
  .٢/٣٣: تاريخ الطربي )  ١(
  .٣/٢٤٣: اإلحياء)   ٢(



 ١٥

ونمطْعأَنْ ي ا أُرِيدمقٍ ورِز نم مهنم ا أُرِيدم وندبعيإِلَّا ل سنالْأو الْجِن لَقْتا خمو )٥٧ـ  ٥٦:الذريات(  
  :تقلبات املقادير

ورا، أو كدرا الشبح الثالث من أشباح اخلوف، هو التقلبات اليت تصيب احلياة، فتملؤها زهوا وسر
وأحزانا، وهي تقلبات ينسبها أكثر الناس للزمن كما ينسبون تقلبات الشتاء والصيف للشمس واألرض 

  .والكواكب، وكما ينسبون مجيع األشياء ألرباا الومهيني، األمساء اليت ال مسميات هلا
سب الزمن، أو بذم ومن هذا الوهم انشغل الشعراء الذين يعربون عن أحاسيس الناس ودفائن صدورهم ب

  :تقلباته، فهذا املتنيب يقول
له من كلِّ قبحٍ برقع يا زمانُ فإِنه   وجه قبحاً لوجهك  

  :وهو يشبه هذه التقلبات بتصرفات السكران الذي خيلط يف أفعاله ،أو كما قال اآلخر
  زمانٌ خيلطُ يف فعله        كأنَّ به سكرةَ العاشقِ

ج   إِذا ما تأملتهم ةَ اخلالقِوخلقكْمم ح تدح  
لكن املؤمن يرى يف هذه التقلبات رسائل ربانية يتعرف من خالهلا على ربه، فيجعل من الكون وما جيري 

  .فيه من أنواع التدابري حمرابا من حماريب اخلشوع هللا
يام هللا، قال أن يسب الدهر، وأخرب بأن اهللا هو الدهر، ونرى القرآن الكرمي ينسب األ وهلذا ىالنيب 

  )١٤:اجلاثـية( قُلْ للَّذين آمنوا يغفروا للَّذين ال يرجونَ أَيام اللَّه ليجزِي قَوماً بِما كَانوا يكِْسبونَ  :تعاىل
ى بِآياتنا ولَقَد أَرسلْنا موس :تعاىلبأن خيرب قومه بتقلبات مقادير اهللا، قال  موسى  تعاىلبل أمر اهللا 

بكُلِّ صل لَآيات كي ذَلإِنَّ ف امِ اللَّهبِأَي مهذَكِّرورِ وإِلَى الن اتالظُّلُم نم كمقَو رِجكُورٍأَنْ أَخارٍ ش )٥:ابراهيم (
وسى لقَومه اذْكُروا وإِذْ قَالَ م :تعاىلفجميع التقلبات اليت مرت ببين إسرائيل مما ورد يف القرآن الكرمي كقوله 

اَءكُمنونَ أَبحذَبيذَابِ ووَء الْعس كُمونومسنَ يوعرآلِ ف نم اكُمجإِذْ أَن كُملَيع ةَ اللَّهمنِع  اَءكُمونَ نِسيحتسيو
يمظع كُمبر نالٌء مب كُمي ذَلفو )هلا من سخرتصريفات إهلية سخر ) ٦:ابراهيم .  

وهلذه املعرفة قيمة كبرية يف التخفيف من وقع البالء، فمن عرف أن الباليا من مواله وسيده الذي هو 
  :أرحم به من والدته ووالده، كيف يستثقل البالء أم كيف خيافه، وقد قال الشاعر الصاحل

  وخفف عين ما أالقي من العنا            بأنك أنت املبتلي واملقدر
  وليس له منه الذي يتخري  مرئ عما قضى اهللا  معدل وما ال

وقد قال ابن عطاء اهللا عن الفرق بني العارف املسغرق يف حضرة سيده، وبني الغافل يف النظر إىل 
  )الغافل إذا أصبح ينظر ماذا يفعل، والعاقل ينظر ماذا يفعل اهللا به (:تصاريف األقدار فقال

  )أصبحت ومايل سرور إال يف مواقع القدر (:يقول وقد كان عمر بن عبد العزيز 



 ١٦

  ـ الرقابة اإلميانية ٢
، فمن شعر مبواجهة )احفظ اللَّه جتده جتاهك (:قوله البن عباس  ويشري إليها من موعظة رسول اهللا 

  .اهللا له كيف يعصيه، وهلذا كان من تربية الصاحلني تعميق معاين املراقبة هللا وما يؤدي إليها من التعريف باهللا
واإلميان بذلك هو احلصن الوحيد الذي يقي من حتصن به من ذلك الوحش الكاسر الذي خيتبئ يف كيانه، 

  .والذي قد يربز يف أي حلظة إن مل جيد من وازعا من دين أو رادعا من خلق
 وقد تنبه اإلنسان ـ باعتبار طبيعته املعقدة ـ إىل حاجته إىل هذه احلصون األخالقية اليت تضبط سلوكه،

اإلنسان أكثر تعقيداً يف نزعاته  (:معربا عن هذا االكتشاف الفيلسوف الربيطاين املعاصر برتراند رسلفقال 
ورغباته من أي حيوان آخر، وتنشأ الصعوبات اليت يواجهها من هذا التعقيد، فهو ليس اجتماعياً متاماً مثل 

ه حيوان شبه اجتماعي، وبعض نزعاته ورغباته النمل والنحل، وال هو انفرادي متاماً مثل األسود والنمور، إن
اجتماعي، وبعضها انفرادي ويبدو اجلانب االجتماعي يف طبيعته من أن احلبس االنفرادي يعترب عقوبة بالغة 

وألننا . الشدة، ويبدو اجلانب اآلخر يف حبه لالستقالل بأموره اخلاصة، وعدم استعداده للتحدث فيها إىل الغرباء
متاماً فنحن يف حاجة إىل أخالق، لتوحي لنا باألهداف، وإىل قواعد أخالقية لتفرض علينا قواعد  لسنا اجتماعيني

ليس يف حاجة إىل شيء من هذا، فهو يتصرف مبا متليه عليه مصلحة  -كما يبدو-التصرفات، والنحل 
   ١)اجلماعة

ته وغرائزه، وحار معها يف ولكنه مع هذا االكتشاف حار فيمن يضع له القوانني اليت تضبط رغباته ونزعا
مظاهر األخالق والسلوك اليت تعمل تلك القوانني لتحقيقها، وحار بعد ذلك يف السلك الذي ينظم تلك 
األخالق، ويوحد بينها من غري أن حيصل التنافر بني قوى اإلنسان وطاقاته، وحار بعد ذلك فيمن يفرض تلك 

  .وأهواء شىت القوانني على البشر ويلزمهم ا، وهم عقول شىت
الذي تطبقه احلكومة العادلة أو احلكومة املستبدة كفيل بأن يردع عن  فتصور بعضهم أن القانون احلازم

  .كل جرمية، وينشر كل فضيلة
وهذا وهم كبري، ألن القانون ـ مهما كان عادال ـ ال يلتفت إال إىل ما ينظم عالقات الناس، وحيمي يف 

  .ن طغيان املستبدينأحسن أحواله املستضعفني منهم م
بل قد يترك للمستبدين من الثغرات ما حيتالون به على املستضعفني، فيأكلوم حتت مسع القانون وبصره، 

  .بل حتت طائلة املواد القانونية نفسها، وبأوامر القضاة العادلني أنفسهم
يف نظر القانون خاصة ـ،  أما ما عدا ذلك من اجلوانب اخلفية بل الظاهرة من حياة الناس ـ اليت قد تعترب

فال عالقة له ا وال اهتمام له ا، بل هي يف نظره حرية شخصية ال بد أن حيميها مهما كان احنرافها، بل يوفر 
  .   هلا من اخلدمات ما جيعلها تلتهم صاحبها التهاما

                                                
 .١٠:اتمع البشري يف األخالق والسياسة، لربتراندرسل )  ١(
  



 ١٧

يس خباف أن قوة ل (:مشريا إىل قصور القانون عن توفري احلصانة األخالقيةيقول مجال الدين األفغاين 
احلكومة إمنا تأيت على كف العدوان الظاهر، ورفع الظلم البني، أما االختالس والزور املموه والباطل املزين 
والفساد امللون بصبغ من الصالح، وحنو ذلك مما يرتكبه أرباب الشهوات، فمن أين للحكومة أن تستطيع دفعه؟ 

منات الدسائس ومطويات اخليانة ومستورات الغدر حىت تقوم وأىن يكون هلا االطالع على خفيات احليل، وكا
  بدفع ضرره؟

على أن احلاكم وأعوانه قد يكونون، بل كثرياً ما كانوا ويكونون ممن متلكهم الشهوات، فأي وازع يأخذ 
على أيدي أصحاب السلطة، ومينعهم من مطاوعة شهوام املتسلطة على عقوهلم؟ وأي غوث ينقذ ضعفاء 

   ١)ذوي املسكنة منهم من شره أولئك املتسلطني وحرصهم؟الرعايا و
   )األخالق من غري دين عبث (:)فيختة «الفيلسوف األملاين  ويقول

وحنن ال ننكر هنا أثر القانون وال دوره، وال ندعو إىل رفع القوانني لعدم غناها، وإمنا نقول بأن القوانني 
ون هذا الوازع يف غري اإلميان، ألن الذي يطبق القانون حتت حتتاج إىل وازع ذايت يدعو إىل تطبيقها، وال يك

ال قيام للحياة يف اجلماعة إال  (:الدكتور حممد عبد اهللا درازعصا الشرطي، سيخرقه إذا ما غاب الشرطي، يقول 
ن ال غىن وهذا القانو. بالتعاون بني أعضائها، وهذا التعاون إمنا يتم بقانون ينظم عالقاته، وحيدد حقوقه وواجباته

  .له عن سلطان نازع وازع، يكفل مهابته يف النفوس، ومينع انتهاك حرماته
ونقرر أنه ليس على وجه األرض قوة تكافئ قوة التدين، أو تدانيها يف كفالة احترام القانون وضمان 

  .متاسك اتمع، واستقرار نظامه، والتئام أسباب الراحة والطمأنينة فيه
ان ميتاز عن سائر احليوانات احلية بأن حركاته وتصرفاته االختيارية يتوىل قيادا والسر يف ذلك أن اإلنس

وال جيري يف دمه وال يف عضالته وال يف . شيء ال يقع عليه مسعه وال بصره، وال يوضع يف يده وال يف عنقه
لوضع، وحسبوا أن أعصابه، وإمنا هو معىن إنساين روحاين امسه الفكرة والعقيدة، ولقد ضل قوم قلبوا هذا ا

  . الفكر والضمري ال يؤثران يف احلياة املادية واالقتصادية بل يتأثران ا
أجل إن اإلنسان يساق من باطنه ال من ظاهره، وليست قوانني اجلماعات وال سلطان احلكومات بكافيني 

إن الذي يؤدي واجبه وحدمها إلقامة مدينة فاضلة حتترم فيها احلقوق وتؤدى الواجبات على وجهها الكامل، ف
  .ال يلبث أن يهمله مىت اطمأن إىل أنه سيفلت من طائلة القانون. رهبة من السوط أو السجن أو العقوبة املالية

ومن اخلطأ البني أن نظن أن يف نشر العلوم والثقافات وحدها ضماناً للسالم والرخاء وعوضاً عن التربية 
سالح ذو حدين يصلح للهدم والتدمري، كما يصلح للبناء والتعمري، والتهذيب الديين واخللقي، ذلك ألن العلم 

والبد يف حسن استخدامه من رقيب أخالقي يوجهه خلري اإلنسانية وعمارة األرض ال إىل الشر والفساد ذلكم 
   ٢)الرقيب هو العقيدة واإلميان

ه وقيمته، وهو ما فعلته وسنكتفي هنا لتقرير هذه احلقائق بذكر مثال درج املعاصرون على ذكره ألمهيت
                                                

  .٧٢:رسالة الرد على الدهريني )  ١(
  .للدكتور حممد عبد اهللا دراز» الدين « من كتاب  )  ٢(



 ١٨

انتشرت فيها عادة السكر وشرب اخلمور انتشاراً أقنع احلكومة بضرر ذلك بعد أن الواليات املتحدة األمريكية 
  .اإلنسان األمريكي، فلجأت للقانون كرادع عن هذا السلوكعلى 

ويف عام  ،ثارت املشكلة يف الرأي العام األمريكي١٩١٨حوايل عام وقصة ذلك من البداية أنه 
ويف نفس السنة أيد هذا التعديل بأمر  ،)التعديل الثامن عشر« أدخل يف الدستور األمريكي حتت عنوان ١٩١٩

  ).فولستد(حظر، أطلق عليه التاريخ قانون 
جند ف :وقد أعدت لتنفيذ هذا التحرمي داخل األراضي األمريكية كافة وسائل الدولة وإمكاناا الضخمة

شغلت أجهزة احلكومة واستخدمت ، وجند الطريان ملراقبة اجلو، والشواطئ، منعاً للتهريب األسطول كله ملراقبة
كل وسائل الدعاية واإلعالم حملاربة اخلمر، وبيان مضارها وجندت كذلك االت والصحف والكتب 

  .والنشرات والصور والسينما واألحاديث واحملاضرات وغريها
ة ضد اخلمر مبا يزيد على ستني مليوناً من الدوالرات، وأن ما أصدرته ويقدرون ما أنفقته الدولة يف الدعاي

يف مدة أربعة عشر -من كتب ونشرات يبلغ عشرة باليني صفحة، وما حتملته يف سبيل تنفيذ قانون التحرمي 
 ٥٣٢,٣٣٥ال يقل عن مائتني ومخسني مليون جنيه، وقد أعدم يف هذه املدة ثالمثائة نفس، وسجن _ عاماً

وبلغت الغرامات ستة عشر مليون جنيه، وصادرت من األمالك ما بلغ أربعمائة مليون وأربعة ماليني نفس، 
باخلمر، وعناداً يف تعاطيها، حىت اضطرت احلكومة سنة  متسكاجنيه، ولكن كل ذلك مل يزد األمة األمريكية إال 

  .١اىل إلغاء هذا القانون، وإباحة اخلمر إباحة مطلقة١٩٣٣
  .قانون بكل ما وفر له من وسائل تنفيذ يف محياة اإلنسان من مرض سلوكي واحدوهكذا فشل ال

ويف مقابل ذلك، ويف جمتمع مل يكن يقل عن اتمع األمريكي حبا للخمر وال غراما ا، استطاعت آية 
ية مجيعا واحدة، أو أمر إهلي واحد أن يقضي على اخلمر ال يف جمتمع املدينة وحدها، بل يف اتمعات اإلسالم

يا أَيها الَّذين آمنوا إِنما الْخمر والْميِسر والْأَنصاب والْأَزالم رِجس من  :تعاىلمنذ أربعة عشر قرنا، وهي قوله 
  )٩٠:املائدة( عملِ الشيطَان فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلحونَ

يا أيها الناس إن اهللا  (:يقول  مسعت رسول اهللا  :سعيد أبو عن البداية، قال  وحيكي الصحابة 
 وذلك قبل التحرمي النهائيـ  )يبغض اخلمر، ولعل اهللا سيرتل فيها أمراً، فمن كان عنده شيء فليبعه ولينتفع به

آية املائدة يعين -إن اهللا حرم اخلمر، فمن أدركته هذه اآلية  (:فما لبثنا إال يسرياً، حىت قال: قال أبو سعيدـ 
فاستقبل الناس مبا كان عندهم منها طرق : ، قال أبو سعيد)وعنده منها شيء فال يشرب وال يبيع -السابقة

  . ٢أي صبوها وأسالوها-املدينة فسفكوها 
كنت أسقي : قال عن أنس ومل يكن للشرطة وال من يدعمهم حينها وجود، بل كان اإلميان وحده، 

.. .قم يا أنس فأهرقها: فقال أبو طلحة.. .إن اخلمر حرمت: هم آت فقالأبا عبيدة وأيب بن كعب فجاء
                                                

وعنه نقلها األستاذ أبو احلسن الندوي يف » تنقيحات«و األعلى املودودي يف كتابه ذكر هذه اإلحصاءات األستاذ أب )  ١(
  .هامش١٧٧ص » ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني«كتابه 
  .مسلم )  ٢(



 ١٩

  .١فأهرقها
 أي حالالًـ بينما حنن قعود على شراب لنا وحنن نشرب اخلمر حلة  :قال وعن أيب موسى األشعري 

إِنما الْخمر والْميِسر يا أَيها الَّذين آمنوا  :فأسلم عليه وقد نزل حترمي اخلمر إذ قمت حىت آيت رسول اهللا  ـ
فجئت إىل أصحايب،  ،)٩٠:املائدة( والْأَنصاب والْأَزالم رِجس من عملِ الشيطَان فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلحونَ

حتت شفته فقال باإلناء .. .وبعض القوم شربته يف يده شرب بعضاً وبقي بعض يف اإلناء: قال.. .فقرأا عليهم
  ٢)انتهينا ربنا.. .انتهينا ربنا: العليا كما يفعل احلجام مث صبوا ما يف باطيتهم فقالوا

وقد ذكر القرآن الكرمي تأثري اإلميان يف الردع عن القتل يف الوقت الذي مل يكن هناك شرطة وال سجون 
بأَ ابني آدم بِالْحق إِذْ قَربا قُرباناً فَتقُبلَ من واتلُ علَيهِم ن :قصة ابين آدم باحلقذاكرا  تعاىلوال إعدام، فقال 

لَئ نيقتالْم نم لُ اللَّهقَبتا يمقَالَ إِن كلَنرِ قَالَ لَأَقْتالْآخ نلْ مقَبتي لَما ومهدا أَحا أَنلَنِي مقْتتل كدي إِلَي طْتسب ن
اسبِبنيالَمالْع بر اللَّه افي أَخإِن لَكأَقْتل كإِلَي يدي ط )٢٨ـ  ٢٧:املائدة(  

من  (: قال عمروهلذا كان خلفاء اإلسالم العادلني يستعينون على عدهلم ببث اإلميان يف نفوس الرعية، 
  )امة لكان غري ما تروناتقى اهللا مل يشف غيظه، ومن خاف اهللا مل يفعل ما يريد، ولوال يوم القي

فهم به عمر، مث  ـ وهو أمري املؤمننيـ فأساء إليه حىت أغضبه  ، وكلم رجل يوماً عمر بن عبد العزيز
قم عافاك  أردت أن يستفزين الشيطان بعزة السلطان فأنال منك ما تناله مين غداً؟  (:أمسك نفسه وقال للرجل

   )اهللا، ال حاجة لنا يف مقاولتك
تريد أن  صدر قرار مبنع خلط اللنب باملاء، فقامت امرأة يف معزل عن رؤية عمر  مر يف عهد عو

أين  :األم، فتقول تذكرها مبنع أمري املؤمننيفقامت بنتها تنهاها عن ذلك، وختلط اللنب طمعاً يف زيادة الربح، 
ري املؤمنني ال يرانا فرب أمري املؤمنني إن كان أم (:بصوت اإلميانوترد االبنة ..إنه ال يرانا! حنن من أمري املؤمنني؟

   )يرانا
وقد نقل إىل عمر كثري من الغنائم اليت خيف محلها ويغلو مثنها، أداها بأنفسهم جنود خملصون لوجه اهللا ال 

   )إن قوماً أدوا هذا ألمناء (:يريدون جزاءاً وال شكوراً، فقال يف إعجاب وتقدير
إىل مكة فعرسنا يف بعض الطريق فاحندر بنا راع  ر بن اخلطاب خرجت مع عم: وقال عبد اهللا بن دينار

قل لسيدك أكلها : -اختباراً له-فقال ،  إين مملوك: فقال، يا راعي، بعين شاة من هذه الغنم: من اجلبل، فقال له
: قه وقالفبكى عمر رضي اهللا عنه مث غدا مع اململوك، فاشتراه من مواله، وأعت فأين اهللا؟: لراعيافقال ، الذئب

  .أعتقتك يف الدنيا هذه الكلمة، وأرجو أن تعتقك يف اآلخرة
  

***  
هذا هو الوهم األول، الذي دعا الدول إىل املبالغة يف وضع القوانني، واالهتمام مبن ينفذها من اجلهات  

                                                
 .البخاري ومسلم )  ١(
  .الطربي )  ٢(



 ٢٠

  .األمنية والقضائية، وقد رأينا مدى قدرة اإلميان جبانب ضعف القوانني
فتصوروا أن جمرد القناعة جبمال اخللق  لفلسفة األخالقية،أوا إليه فهو ما يسمونه باأما الوهم الثاين الذي جل

  .وحده كاف يف التحقيق به
وهؤالء غاب عنهم أوال أن يعرفوا أي فلسفة أخالقية يقصدون، فلكل فيلسوف أخالقه اليت يتصورها مثال 

، كساه صاحبه حلل املنطق ليستر روائحه عليا، واليت قد تكون يف ميزان احلقيقة دنسا ال خيتلف عن أي دنس
  .اخلبيثة

مث أي فلسفة أخالقية تلك اليت يتبعها الناس، وكل فيلسوف له مذهب، وكل  (:يقول الشيخ القرضاوي
وغريه؟ أم فلسفة اللذة اليت نادى ا  )وليم جيمس«مذهب له مقياس؟ أهي فلسفة املنفعة اليت نادى ا 

   ١)؟)كانت«أم فلسفة الواجب اليت دعا إليها  )نيتشة«سفة القوة اليت نادى ا ؟ أم فل)أبيقور«و )أريستيب«
تضمنه الفلسفة األخالقية ملن يلتزمون ا، واجلزاء هو اجلائزة اليت يتطلع هلا الذي مث بعد هذا ما هو اجلزاء 

  .من التزم باألخالق، والعقاب الذي خياف منه من قصر يف االلتزام
  .ة أقصر من أن تضمن هذا اجلزاء، فلذلك تضل خياالت فالسفةوالفلسفة األخالقي

أما اإلميان، فيذكر اجلزاء بنوعيه ويصوره رأي العني، بل جيعل ملقادير الذر من األعمال جزاءها إن خريا 
 ٧:الزلزلة( لَ ذَرة شراً يرهفَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خيراً يره ومن يعملْ مثْقَا :تعاىلفخري، وإن شرا فشر، قال 

 إِنَّ اللَّه ال يظْلم مثْقَالَ ذَرة وإِنْ تك حسنةً يضاعفْها ويؤت من لَدنه أَجراً عظيماً :تعاىل، وقال )٨ـ 
  ) ٤٠:النساء(

قَالَ حبة من خردلٍ فَتكُن في صخرة أَو يا بني إِنها إِنْ تك مثْ :البنه وهلذا كان من وصية لقمان 
بِريخ يفلَط إِنَّ اللَّه ا اللَّهبِه أْتضِ يي الْأَرف أَو اتاومي السف )١٦:لقمان (  

وهذا وحده الذي حييل حالوة الرذيلة مرارة، تنفر منها النفس بل يعافها الطبع املهذب بروح اإلميان، 
فدفعه إىل صاحب األقباض . هبط املسلمون املدائن ومجعوا األقباض، أقبل رجل حبق معه يروى أنه ملا ولذلك

أما واهللا : فقال أخذت شيئاً؟: فقالوا له !!ما رأينا مثل هذا قط، ما يعدله ما عندنا وال يقاربه: فقال الذين معه
ال واهللا ال أخربكم لتحمدوين، وال غريكم : فقال أنت؟من : فعرفوا أن للرجل شأناً فقالوا..لوال اهللا ما أتيتكم به

فسأل عنه فإذا هو عامر بن . .فأتبعوه رجالً حىت انتهى إىل أصحابه.. ليقرظوين، ولكين أمحد اهللا وأرضى بثوابه
  ٢  عبد قيس

                                                
 .اإلميان واحلياة )  ١(
  
 .الطربي )  ٢(
  



 ٢١

  ـ القوة واإلنتاج ٣
نفسه شيئا، فكيف هي الركن الثالث من أركان الشخصية السوية، ألن الضعيف ال يستطيع أن يفعل لو

  .يفعل لغريه
 :تعاىلاملستضعفني الذين قعد م عجزهم وكسلهم عن اخلروج عن ضعفهم، فقال  تعاىلوهلذا ذم اهللا 

وا أَلَم تكُن أَرض أَرضِ قَالُإِنَّ الَّذين توفَّاهم الْمالئكَةُ ظَالمي أَنفُِسهِم قَالُوا فيم كُنتم قَالُوا كُنا مستضعفني في الْ
ظاملني مع أم  تعاىل، فسماهم )٩٧:النساء( اللَّه واسعةً فَتهاجِروا فيها فَأُولَئك مأْواهم جهنم وساَءت مصرياً

  .أقروا بأم كانوا مستضعفني
إِلَّا الْمستضعفني من  :تعاىلمن هؤالء إال من عجز عجزا يقعده عن أي حيلة، قال  تعاىلومل يستثن 

عأَنْ ي ى اللَّهسع كبِيالً فَأُولَئونَ سدتهال ييلَةً وونَ حيعطتسال ي انالْوِلْداِء وسالنالِ وجالر كَانَ اللَّهو مهنع فُو
  )٩٩:النساء( عفُواً غَفُوراً

ضعفني عن أن يقعد م ضعفهم احلسي عن االستعداد واهلم، وهلذا بل إن القرآن الكرمي ينهى هؤالء املست
وال علَى الَّذين إِذَا ما أَتوك لتحملَهم قُلْت ال أَجِد ما أَحملُكُم  :تعاىليثين على الصاحلني املستضعفني بقوله 

إن  (:بقوله وهلذا أثىن عليهم  ،)٩٢:التوبة( أَلّا يجِدوا ما ينفقُونَ علَيه تولَّوا وأَعينهم تفيض من الدمعِ حزناً
   ١)نعم حبسهم العذر (:وهم باملدينة؟ قال: قالوا )باملدينة أقواماً ما قطعتم وادياً وال سرمت سرياً إال وهم معكم

 :تعاىلم وعجزهم، فقال اشترط يف هؤالء املستضعفني النصح هللا ورسوله يف حال قعوده تعاىلبل إن اهللا 
ه ورسوله ما علَى لَيس علَى الضعفَاِء وال علَى الْمرضى وال علَى الَّذين ال يجِدونَ ما ينفقُونَ حرج إِذَا نصحوا للَّ

يمحر غَفُور اللَّهبِيلٍ وس نم ِسنِنيحالْم )٩١:التوبة(     
ال يقوم به وال ميثله إال األقوياء أصحاب اهلمم العالية، أما الذين يتصورون الدين  تعاىلن اهللا وهلذا، فإن دي

 لرجل رآه ضعفا ومتاوتا وذلة، فهم ال مييتون شخصيام فقط، بل مييتون الدين أيضا، وهلذا قال عمر 
. ال متت علينا ديننا، أماتك اهللا (:درتهأن عاله ببعد متماوتاً يف صالته، مطأطئاً رقبته، مبدياً التذلل والتخشع، 

اللهم إين أعوذ  (:كان من كلماته املأثورة، و)فإن اخلشوع يف القلوب ليس اخلشوع يف الرقاب. ارفع رأسك
   )أن يرى البدن خاشعاً، والقلب ليس خباشع (:وما خشوع النفاق؟ قال: فقيل له )بك من خشوع النفاق

هؤالء : فقيل هلا ما هؤالء؟: الفتيان ميشون متماوتني، فقالت يف دهشورأت الشفاء بنت عبد اهللا بعض 
  .لقد كان عمر إذا مشى أسرع، وإذا تكلم أمسع، وإذا ضرب أوجع، وكان هو الناسك حقاً: نساك فقالت

، ببصإذا مشى أسرع يف مشيته، كأمنا ينحدر من وهو القدوة األول للمؤمنني  وكان رسول اهللا 
كأن الشمس جترى يف وجهه، وال رأيت أحداً  ما رأيت أحداً أحسن من رسول اهللا  (: رةويقول أبو هري

   ٢)أسرع يف مشيته منه، كأمنا األرض تطوى له، وإمنا لنجهد أنفسنا، وإنه لغري مكترث
                                                

  .الشيخان عن أنس بن مالك )  ١(
  .حديث غريب وأخرجه أمحد وابن حبان وابن سعد: ي، وقالالترمذ )  ٢(



 ٢٢

***  
واعلم أن األمة لو اجتمعت  :(قوله  البن عباس  ويشري إىل هذا الركن من موعظة رسول اهللا  

أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه اللَّه لك، وإن اجتمعوا علَى أن يضروك بشيء مل يضروك  علَى
سأل اللَّه، وإذا اإذا سألت ف   (:، وقوله )إال بشيء قد كتبه اللَّه عليك، رفعت األقالم وجفت الصحف

   )الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسراواعلم أن النصر مع الصرب، وأن  (:، وقوله )استعنت فاستعن باللَّه
يف  ألن أساس القوة هو شعور القوي بأن له من املدد ما يتغلب به على كل صعب، ولذلك قال 

املؤمن القوي خري وأحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف، ويف كل خري،  (:احلديث الذي يبني مصادر قوة املؤمن
لو أين فعلت لكان كذا وكذا، : ، وإن أصابك شيء فال تقلاحرص على ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجز

فجعل االستعانة باهللا منافية وصادة ألوهام  ١)ولكن قل قدر اهللا وما شاء فعل، فان لو تفتح عمل الشيطان
  .العجز

ه اللَّه إِالّ تنصروه فَقَد نصر :، وهو يف الغار يتحدى املشركنييذكر موقف رسول اهللا  تعاىلوهلذا قال 
ه معنا فَأَنزلَ اللَّه سكينته إِذْ أَخرجه الَّذين كَفَروا ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما في الْغارِ إِذْ يقُولُ لصاحبِه ال تحزنْ إِنَّ اللَّ

 روا السفْلَى وكَلمةُ اللَّه هي الْعلْيا واللَّه عزِيز حكيمعلَيه وأَيده بِجنود لَم تروها وجعلَ كَلمةَ الَّذين كَفَ
  )٤٠:التوبة(

مبعية اهللا جعله يتحدى كل ما أعد املشركني من وسائل الرصد اليت تريد أن تغتاله  فشعور رسول اهللا 
  .وتغتال دينه

كَلَّا فَاذْهبا بِآياتنا إِنا  :بانيتهمصححا تصوره لفرعون وز موسى  تعاىلومبثل هذا القول علم اهللا 
  )كال يا موسى فال يساوي فرعون شيئا ما دمت معك :(، وكأنه يقول له)١٥:الشعراء( معكُم مستمعونَ

رابط اجلأش، شجاعا، يف عزة تقصر معها عزة كل ما أحيط بفرعون من هالة  وهلذا سار موسى  
، وهلذا أجاب بين إسرائيل بعد أن أدركهم فرعون وجنده بقوله تعاىله رب وزينة، فقد كان مع موسى 

  )٦٢:الشعراء( كَلَّا إِنَّ معي ربي سيهدينِ :ماقيل له يف ذلك اليوم الذي يستعيد فيه موسى 
، وإمنا ينظر وهلذا الشعور تأثريه العظيم يف بث العزمية يف نفس املؤمن، ألنه حينها ال ينظر إىل قوته احملدودة

إِنْ ينصركُم اللَّه فَال  :تعاىلإىل قوة اهللا اليت متده باملدد كل حني، بل إنه ينفي قوته جبنب قوة اهللا، وهلذا قال 
نمؤكَّلِ الْموتفَلْي لَى اللَّهعو هدعب نم كُمرصني يذَا الَّذ نفَم ذُلْكُمخإِنْ يو لَكُم بونَغَال )١٦٠:آل عمران( ،

  .فاعترب النصر من اهللا واخلذالن من اهللا
وهلذا حتدى األنبياء ـ صلوات اهللا وسالمه عليهم ـ أقوامهم، فلم يبهرهم ما أعد هلم من صنوف الفنت، 

ما تشرِكُونَ من إِني أُشهِد اللَّه واشهدوا أَني برِيٌء م :لقومه بعد تكذيبهم له ذاكرا قول هودا  تعاىلقال 
ا هو آخذٌ بِناصيتها إِنَّ ربي دونِه فَكيدونِي جميعاً ثُم ال تنظرون إِني توكَّلْت علَى اللَّه ربي وربكُم ما من دابة إِلَّ

                                                
 .أمحد عن أيب هريرة )  ١(
  



 ٢٣

  )٥٦ـ  ٥٤:هود( علَى صراط مستقيمٍ
ت قوة اليد والسالح فقط، وإمنا قوة الشخصية اليت جتعل صاحبها جبال من والقوة اليت نريدها هنا ليس

  .جبال الصمود واهلمة والعزمية يف مجيع ااالت
فالقوي ال ينبهر بالزينة والطالء مهما كان ألن ما معه من احلق بنهاه عن االنبهار واالفتتان باملظاهر عن 

 -مبعوث سعد بن أيب وقاص يف حرب القادسية -ربعي بن عامر دخلاملخابر، وبالطالء عن احلقيقة، وهلذا ملا 
فلم يبال بشيء منها، ودخل عليهم . على رستم قائد جيوش الفرس، وحوله األتباع واجلنود، والفضة والذهب

  وما أنتم؟.. .من أنت: بفرسه القصرية، وترسه الغليظة، وثيابه اخلشنة، فقال له رستم
 لنخرج من شاء من عبادة العباد إىل عبادة اهللا وحده، ومن ضيق الدنيا إىل حنن قوم ابتعثنا اهللا: فقال له

  .سعتها، ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم
فربعي بن عامر كان ينظر ما هم فيه من زينة لعب أطفال، وما هم فيه من سعة ضيقا، جاء لينقذهم منها 

  .ليقذفهم إىل سعة اآلخرة
اخلدم وال احلشم، ألن شعوره مبعية اهللا جيعل كل شيء أمامه هباء أو والقوي ال يبهره السلطان وال 
طلب اخلليفة األموي هشام بن عبد امللك طاووس اليماين يوماً إىل جملسه، كاهلباء إذا تأملته مل جتده شيئا، وقد 

كيف : ، وقالوجلس بازائه )السالم عليك يا هشام (:فلما دخل عليه، مل يسلم عليه بامرة املؤمنني، ولكن قال
يا طاووس ما الذي محلك على ما صنعت؟ : أنت يا هشام؟ فغضب هشام غضباً شديداً حىت هم بقتله، وقال له

خلعت نعليك حباشية بساطي ومل تقبل يدي، ومل تسلم : وما الذي صنعت؟ فازداد غضباً وغيظاً، وقال: قال
أما ما فعلت من : وقلت كيف أنت يا هشام، قال على بإمرة املؤمنني، ومل تكنين، وجلست بازائي بغري إذين،

وضع نعلي حباشية بساطك فإين أضعهما بني يدي رب العزة كل يوم مخس مرات، وأما قولك مل تقبل يدي 
ال حيل لرجل أن يقبل يد أحد إال امرأته من شهوة، أو ولده من  (:يقول فإين مسعت علي بن أيب طالب 

ى بإمرة املؤمنني فليس كل الناس راضني بإمرتك، فكرهت أن أكذب، وأما قولك وأما قولك مل تسلم عل )رمحة
إذا أردت أن تنظر إىل رجل من أهل النار فانظر إىل رجل  (:جلست بازائي فإين مسعت أمري املؤمنني علياً يقول

حيات أن يف جهنم  مسعت من أمري املؤمنني علي : فقال… عظين : ، فقال هشام)جالس وحوله قوم قيام
  .مث قام -كالقالل، وعقارب كالبغال، تلدغ كل أمري ال يعدل يف رعيته 

والقوي ال تغريه األموال مهما كانت، فلذلك ال ميد يده لغري ربه، وال يبيع دينه بأي رشوة مهما عظمت، 
ا، إىل خيرب، ليقوم بتقدير مثر النخل فيها، إذ كان هلم نصفه عبد اهللا بن رواحة  بعث النيب قد و

يف هذه كذا، ويف هذه كذا، فجمع اليهود له حلياً من حلى : وللمسلمني نصفها، وقام عبد اهللا باملهمة فقال
واهللا واهللا إنكم ملن أبغض . .يا معشر اليهود (:هذا لك، وخفف عنا يف القسمة وجتاوز فقال: نسائهم وقالوا له

 )عرضتم له من الرشوة فإا سحت، وإنا ال نأكلهاأما الذي . وما ذاك حباملي أن أحيف عليكم ،خلق اهللا إيل
  .ذا قامت السموات واألرض: فلم ميلك اليهود إال أن قالوا

روى ابن والقوي ال تصده العقبات مهما كانت عن أداء الوظيفة اليت وكلت إليه أو رأى احلاجة إليها، 



 ٢٤

 وكانت السنة  )املدائن«ر دجلة بينهم وبني األثري يف تارخيه أن املسلمني يف أثناء فتحهم لديار فارس حال
أال إين قد  (:كثرية املدود، ودجلة تقذف بالزبد، فجمع سعد بن أيب وقاص الناس، فحمد اله وأثىن عليه وقال

   )عزم اهللا لنا ولك على الرشد فافعل (:فقالوا مجيعاً ،)عزمت على قطع هذا البحر إليهم
حسبنا اهللا ونعم . باهللا، ونتوكل عليه. قولوا نستعني: القتحام وقالفهب الناس إىل العبور، وأذن هلم يف ا

  .الوكيل، واهللا لينصرن اهللا وليه، ليظهرن دينه، وليهزمن عدوه، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم
وتالحق الناس يف دجلة، وهم يتحدثون كما يتحدثون يف الرب، وطبقوا دجلة حىت ما يرى من الشاطئ 

  .شيء
والقوي هو الذي ال ميكله جيبه وال أمواله، بل ميلكها ليصرفها يف مواضع احلق واخلري، ألن من أخطر 

اللهم إين أعوذ بك من العجز والكسل واجلنب والبخل  (:بني البخل واجلنب، فقال الضعف البخل، وهلذا مجع 
   ١)واهلرم وعذاب القرب وفتنة الدجال

يرى ماله ماال له، بل يراه مال اهللا، فلذلك يهبه هللا، وال يصرفه إال يف مرضاة أما املؤمن القوي بإميانه، فال 
أن مسكيناً سأهلا وهي صائمة، ـ رضي اهللا عنها ـ عن عائشة اهللا، وقد ينسى نفسه أثناء ذلك، وقد روي 

! عليه ليس لك ما تفطرين: وليس يف بيتها إال رغيف، فأمرت جارية هلا أن تعطيه الرغيف فقالت اجلارية
  ٢ففعلت )أعطية إياه (:فقالت

ومل يتوقف األمر عند الرغيف، بل أنفقت املاليني يف جملس واحد، ونسيت أن تترك ما تشتري به 
معاوية بن أيب سفيان بثمانني ألف درهم، وكانت صائمة، وعليها ثوب خلق، فوزعت هلا بعث فطورها، فقد 

يا أم املؤمنني ما استطعت : فقالت هلا خادمتها. مل تبق منه شيئاًهذا املال من ساعتها على الفقراء واملساكني و
  .٣يا بنية لو ذكرتيين لفعلت: أن تشتري لنا حلماً بدرهم تفطرين عليه؟ فقالت

ـ رضي اهللا عنها ـ  )أم املساكني«ومثل عائشة زينب بنت جحش أم املؤمنني، اليت كانوا يلقبوا بـ 
: العطاء أرسل إليها عمر نصيبها منه، فلما دخل عليها حامل املال، قالت حدثت برزة بنت باتع أنه ملا خرج

. سبحان اهللا: قالت. هذا كله لك: غريي من أخوايت كان أقوى على قسم هذا مين، فقالوا! غفر اهللا لعمر
  .صبوه واطرحوا عليه ثوباً: واستترت منه بثوب مث قالت

بضي منه قبضة فاذهيب ا إىل بين فالن وبين فالن، من أدخلي يدك فاق: مث قالت يل: قالت راوية القصة
غفر اهللا لك يا أم : فقالت هلا برزة بنت باتع. أهل رمحها وأيتامها فقسمته حىت بقيت منه بقية حتت الثوب

فكشفنا الثوب فوجدنا مخسة : قالت. .فلكم ما حتت الثوب: واهللا لقد كان لنا يف هذا حق، فقالت. املؤمنني
   ٤مهاًومثانني در

                                                
  .أمحد وعبد بن محيد ومسلم والنسائي عن زيد بن أرقم )  ١(
  .مالك)   ٢(
  .احلاكم)  ٣(
  .٨/٢٠١: طبقات ابن سعد)  ٤(



 ٢٥

اذهب ا إىل أيب : أربعمائة دينار، فجعلها يف صرة، مث قال لغالمهأخذ  عمر بن اخلطاب ويروى أن 
يقول لك أمري : فقال. .فذهب ا الغالم إليه. عبيدة بن اجلراح، مث تله يف البيت ساعة حىت تنظر ما يصنع

تعايل يا جارية، اذهيب ذه السبعة إىل : الوصله اهللا ورمحه، مث ق: اجعل هذه يف بعض حاجتك فقال: املؤمنني
فالن، وذه اخلمسة إىل فالن، وذه اخلمسة إىل فالن حىت أنفدها، ورجع الغالم إىل عمر فأخربه، فوجده قد 

: اذهب ا إىل معاذ وتله يف البيت حىت تنظر ما يصنع، فذهب ا إليه، فقال: أعد مثلها ملعاذ بن جبل، فقال
تعايل يا جارية، اذهيب إىل بيت . رمحه اهللا ووصله: فقال. اجعل هذه يف بعض حاجتك: املؤمننييقول لك أمري 

حنن : فالن بكذا، اذهيب إىل بيت فالن بكذا، اذهيب إىل بيت فالن بكذا، فاطلعت امرأة هي امرأة معاذ وقالت
فسر : جع الغالم إىل عمر فأخربهواهللا مساكني، فأعطنا، فلم يبق يف اخلرقة إال ديناران فرمى ما إليها، ور

  .١ام اخوة بعضهم من بعض: بذلك فقال

                                                
  .الطرباين يف الكبري)  ١(



 ٢٦

  مصادر التربية اإلميانية وضوابط استثمارها ا ـ ثاني
تتحدد آثار التربية اإلميانية انطالقا من املصادر اليت تستقى منها، فاملصدر هو الذي حيدد صحة العقيدة، 

  .كما أنه احملدد لتأثريها يف النفس
إن أساس كل االحنرافات العقدية هو التحريفات اليت حلقت بكتب الديانات املختلفة، حبيث وهلذا ف

  .، ال تزيد املتعلقني ا إال جهال باهللاتعاىلأصبحت حتمل صورا مشوهة عن اهللا 
وانطالقا من القرآن الكرمي، فإن للعقيدة مصدرين أساسيني كبريين، بقدر االستفادة منهما تترسخ العقيدة 

  .النفس، وينفعل هلا السلوك والوجدان يف
العالمات : ، وهو مصطلح قرآين يعين)اآليات« وقد عرب القرآن الكرمي عن هذين املصدرين مبصطلح 

  .الواضحات الباهرات
ر بِها إِلَّا ولَقَد أَنزلْنا إِلَيك آيات بينات وما يكْفُ :تعاىلوقد أشار القرآن الكرمي إىل املصدر األول بقوله 

 تلْك آيات اللَّه نتلُوها علَيك بِالْحق وإِنك لَمن الْمرسلني :تعاىل، وقال )٩٩:البقرة( الْفَاسقُونَ
 :عاىلت، وقال )٥٨:آل عمران( ذَلك نتلُوه علَيك من الْآيات والذِّكْرِ الْحكيمِ :تعاىل، وقال )٢٥٢:البقرة(

  ) ١١٣:آل عمران( لَيسوا سواًء من أَهلِ الْكتابِ أُمةٌ قَائمةٌ يتلُونَ آيات اللَّه آناَء اللَّيلِ وهم يسجدونَ
رِ والْفُلْك إِنَّ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ واختالف اللَّيلِ والنها :تعاىلوأشار إىل املصدر الثاين بقوله 

الْأَر ا بِهياٍء فَأَحم ناِء ممالس نم لَ اللَّهزا أَنمو اسالن فَعنا يرِ بِمحي الْبرِي فجي تالَّت نا ميهثَّ فبا وهتوم دعب ض
الس نيرِ بخسابِ الْمحالساحِ ويالر رِيفصتو ةابلُونَكُلِّ دقعمٍ يقَول ضِ لَآياتالْأَراِء وم )وقال )١٦٤:البقرة ،

  )١٩٠:آل عمران( إِنَّ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ واختالف اللَّيلِ والنهارِ لَآيات لأُولي الْأَلْبابِ :تعاىل
ين املصدرين يف التربية اإلميانية، وسنحاول يف هذا املبحث أن نتعرف على كيفية االستفادة من هذ

  .والضوابط اليت حتمي هذا االستثمار من أي احنراف



 ٢٧

  ـ الوحي ١
ونريد به القرآن الكرمي، وما يفسره ويبينه ويعمق معانيه من السنة الصحيحة، فالقرآن الكرمي هو الكتاب 

هو معرف  تعاىلن الكرمي، فلذلك كان اهللا الوحيد املعرف باهللا، فال يعرف اهللا إال اهللا، واهللا هو املتكلم بالقرآ
   .نفسه بنفسه

زيادة على ذلك، فإن يف القرآن الكرمي كل حقائق الوجود اليت تعمق معاين اإلميان يف نفس املؤمن، واليت 
نا ونزلْ  :تعاىلترفع عنه كل حرية قد تلجئه إليها الفلسفات والترهات اليت ال تعتمد على املصادر املعصومة، قال

  )٨٩من اآلية: النحل( علَيك الْكتاب تبياناً لكُلِّ شيٍء 
، وما يف الصدور مصطلح قرآين يعين َشفَاٌء لما في الصدورِ  )وهلذا كان من أوصاف القرآن الكرمي أنه

هو حمل التعقل،  املعارف والوجدانات املختلفة اليت تتحكم يف حياة اإلنسان، والصدور هي حمل القلب، الذي
ى أَفَلَم يِسريوا في الْأَرضِ فَتكُونَ لَهم قُلُوب يعقلُونَ بِها أَو آذَانٌ يسمعونَ بِها فَإِنها ال تعم   :تعاىلقالكما 

  )٤٦:احلج( الْأَبصار ولَكن تعمى الْقُلُوب الَّتي في الصدورِ
املختلفة اليت حتملها العقائد الضالة هي عبارة عن أمراض خطرية ال يكفي يف وذلك ألن االحنرافات 

عالجها املنطق الربهاين وحده الذي مارسه الفالسفة واملتكلمون، وال املنطق الوجداين الذي مارسه الصوفية 
قرآن الكرمي واإلشراقيون، ألن كل أولئك يتوجهون خبطام للطيفة من لطائف اإلنسان ال يعدوا، بينما ال

  .خياطب اللطائف مجيعا، وباحلقائق اليت ال يزورها الربهان، وال يضللها الوجدان
وكمثال على ذلك يبني يسر أساليب القرآن الكرمي ومشوهلا ومجاهلا وعمق معانيها قراءة واعية لسورة 

أن تغرس ما تغرسه،  الطور، فهي وحدها كفيلة بتعميق معاين من اإلميان ال تستطيع جملدات ضخمة من اجلدل
هذه السورة متثل محلة عميقة التأثري ىف القلب البشري، ومطاردة  :(يقول سيد قطب معرفا ذه السورة العظيمة

 .عنيفة للهواجس والشكوك والشبهات واألباطيل اليت تساوره وتتدسس إليه وختتبئ هنا وهناك يف حناياه
محلة ال يصمد هلا قلب يتلقاها،  ..ق والزيغ عن اإلميانودحض لكل حجة وكل عذر قد يتخذه للحيدة عن احل

   !وهي تالحقه حىت تلجئه إىل اإلذعان واالستسالم
وهي محلة يشترك فيها اللفظ والعبارة، واملعىن واملدلول، والصور والظالل، واإليقاعات املوسيقية ملقاطع  

 آياا كما لو كانت قذائف، وإيقاعاا كما ومن بدء السورة إىل ختامها تتواىل .السورة وفواصلها على السواء
لو كانت صواعق، وصورها وظالهلا كما لو كانت سياطا الذعة للحس ال متهله حلظة واحدة من البدء إىل 

   ١)اخلتام
والقرآن الكرمي يقدم هلذه املطاردة ألفول اهلواجس والشكوك مبشهدين يضعان اإلنسان أمام األمر الواقع، 

   )إن النتيجة اليت سوف ينتهي إليها موقفك مها هاتان النتيجتان ال غري (:له وكأما يقوالن
وهاتان النتيجتان ختاطبان النفس واألهواء اليت قد تتحكم يف العقول، فتمنعها من التدبر السليم، والوعي 

                                                
  .٣٣٩١: الظالل )  ١(



 ٢٨

خبنق هذه  احلقيقي ملا ختاطب به، فتحاول أن تلوي احلقائق لتنسجم مع األهواء، فلذلك تبدأ هذه السورة
  .األهواء أوال لتتيح للعقل التدبر الواعي ملا خياطب به من أدلة عقلية

أما املشهد األول، فيخاطب ما يف اإلنسان من خوف على مصريه ومصري أحالمه، فينبهها ذا التنبيه 
بونَ يوم يدعونَ إِلَى نارِ جهنم دعاً هذه النار ويلٌ يومئذ للْمكَذِّبِني الَّذين هم في خوضٍ يلْعفَ :تعاىلقالالشديد، 

وا سبِرصلَا ت وا أَوبِرا فَاصهلَوونَ اصرصبلَا ت مأَنت ذَا أَمه رونَ أَفَِسحكَذِّبا تم بِهي كُنتنَ الَّتوزجا تمإِن كُملَياء عو
  )١٦ـ  ١١:الطور(  ما كُنتم تعملُونَ

أما املشهد الثاين، فيخاطب ما يف اإلنسان من حرص على اقتناص أكرب قدر من اللذات والشهوات مع 
إِنَّ الْمتقني في جنات ونعيمٍ فَاكهِني بِما آتاهم ربهم  :تعاىلالبعد عن كل ما ينغصها من املنغصات، يقول 

ع مهبر مقَاهومواهنجوزو فُوفَةصرٍ مرلَى سع نيئكتلُونَ ممعت ما كُنتنِيئاً بِموا هبراشيمِ كُلُوا وحالْج ورٍ  ذَاببِح
م ماهنا أَلَتمو مهتيذُر ا بِهِمقْنأَلْح انم بِإِميهتيذُر مهتعباتوا ونآم ينالَّذنيٍ وا عرِئٍ بِمٍء كُلُّ امين شهِم ملمع ن

ا تأْثيم ويطُوف علَيهِم كَسب رهني وأَمددناهم بِفَاكهة ولَحمٍ مما يشتهونَ يتنازعونَ فيها كَأْساً لَّا لَغو فيها ولَ
  )٢٤ـ  ١٧:الطور(غلْمانٌ لَّهم كَأَنهم لُؤلُؤ مكْنونٌ 

وبعد هذا الوصف اجلميل الذي تترنح النفس طربا وهي تتطلع إليه ينقل القرآن الكرمي مشهدا ألولئك 
وأَقْبلَ بعضهم علَى  :تعاىلقالاملتنعمني، وهم جالسون يف رياض اجلنة يتحدثون عن سر ذلك التنعم العظيم، 

ا كُناءلُونَ قَالُوا إِنستضٍ يعبوهعدلُ نن قَبا ما كُنومِ  إِنمالس ذَابا عقَانوا ونلَيع اللَّه نفَم نيقفشا منلي أَهلُ فا قَب 
 يمحالر رالْب وه هإِن)٢٨ـ  ٢٥: الطور(  

اليت حتاول وانطالقا من هذا املشهد الذي تتمىن كل نفس أن تعيشه، وانطالقا من سد كل الثغرات 
ظلمات الشياطني والنفس مألها بأسراب الشبهات يأيت اخلطاب القرآين للعقل البشري املتحرر من أسر اهلوى 

  :لريد كل اهلواجس اليت متليها الشياطني
ويبدأ القرآن الكرمي خطابه بتصحيح الرسالة، فالرسالة هي الطريق املعرف باهللا، ومن مل يصدق برسل اهللا 

فَذَكِّر فَما أَنت بِنِعمت ربك بِكَاهنٍ ولَا مجنون أَم يقُولُونَ شاعر  :تعاىلقالوال مراد اهللا،  لن يعرف اهللا،
هم قَوم طَاغُونَ أَم بِهذَا أَم نتربص بِه ريب الْمنون قُلْ تربصوا فَإِني معكُم من الْمتربصني أَم تأْمرهم أَحلَامهم 

 نيقادوا صإِن كَان هثْلم يثدوا بِحأْتونَ فَلْينمؤل لَّا يب لَهقَوقُولُونَ تي )٣٤ـ  ٢٩:الطور(  
أَم خلقُوا من   :تعاىلقالمث يبني ضرورة وجود اهللا ووجود كماالت اهللا ليستقيم الكون على ما هو عليه، 

رِ شغَيأَم كبر نائزخ مهندع ونَ أَمنوقل لَّا يب ضالْأَرو اتاوملَقُوا السخ قُونَ أَمالالْخ مه ٍء أَمونَ يرطيصالْم مه 
 اتنالْب لَه بِنيٍ أَمم لْطَانم بِسهعمتسم أْتفَلْي يهونَ فعمتسي لَّمس ملَه ن أَمم مراً فَهأَج مأَلُهست ونَ  أَمنالْب لَكُمو

دونَ أَم لَهم إِلَه غَير اللَّه مغرمٍ مثْقَلُونَ أَم عندهم الْغيب فَهم يكْتبونَ أَم يرِيدونَ كَيداً فَالَّذين كَفَروا هم الْمكي
ونَ وإِن يروا كسفاً من السماِء ساقطاً يقُولُوا سحاب مركُوم فَذَرهم حتى يلَاقُوا يومهم سبحانَ اللَّه عما يشرِكُ

  )٤٤ـ  ٣٥:الطور( الَّذي فيه يصعقُونَ
وكل لفظة من هذه األلفاظ ـ مبا تزرعه يف العقل من تصديق ـ عامل من عوامل األدلة مصاغ بأحسن 



 ٢٩

  .وأرقه وأمجله أسلوب
ولو قارنا هذا األسلوب القرآين الشامل يف خطابه، والدقيق يف توجيهه مع ما حاول به املتكلمون وغريهم 

  .من استبدال أساليب القرآن الكرمي بأساليب الفالسفة لوجدنا الفرق شاسعا
ذي أنشأ الدليل ميكن فأساليب الفالسفة جافة ال تزيد القلب إال شبهات، ألا من حبك العقل، والعقل ال

  .أن ينشئ ما ينقضه أو ما يوهم أنه ينقضه، فيتيه اإلنسان يف الدور، أو ميوت على دين العجائز
  :ولذلك قال من قال من املتكلمني بعد جهوده الطويلة يف البحث عن أصناف الشبهات والرد عليها

  وأكثر سعي العاملني ضالل             اية إقدام العقول عقال
  وحاصل دنيانا أذى ووبال      أرواحنا يف غفلة من جسومناو

  ومل نستفد من حبثنا طول عمرنا سوى أن مجعنا فيه قيل وقالوا
***  

ومن مظاهر املنهج التربوي يف القرآن الكرمي تكريره للمعاين اإلميانية وتقريره هلا باألساليب املختلفة  
كل آية تعرض حقائق اإلميان لتحل كل اإلشكاالت، وجتيب املنسجمة مع كل العقول، ففي كل سورة، بل يف 

  .على كل الشبهات
وهلذا كان البناء القرآين متميزا، فاحلقائق اإلميانية القرآنية موزعة يف كل سورة، بل يف كل آية، قال بديع 

ل أحد يف كل واعلم انه ال ميكن لكلِ أحد يف كل وقت قراءة متام القرآن الذي هو دواء وشفاء لك (:الزمان
فلهذا أدرج احلكيم الرحيم اكثر املقاصد القرآنية يف اكثر سوره؛ ال سيما الطويلة منها، حىت صارت كلُ . وقت

   ١)سورة قرآناً صغرياً، فسهل السبيلَ لكل أحد، دون أن يحرم أحداً، فكرر التوحيد واحلشر وقصة موسى 
كما أن « و و كتكرار الدواء املادي الذي يصفه األطباء،وهذا التكرار، حبسب احلاجة للدواء، وه

فاىل . احلاجات اجلسمانية خمتلفةٌ يف األوقات؛ كذلك احلاجات املعنوية األنسـانية ايضاً خمتلفة األوقـات
بسم (واىل قسم يف كل ساعة كـ  -كحاجة اجلسم اىل اهلواء  -للروح ) هو اهللا(قسـمٍ يف كل آن كـ 

   ))اهللا
فتكرار اآليات والكلمات « قرآن الكرمي على هذا بناء عالجي يستدعي اللمسات املختلفة املتكررة فبناء ال

اذن للداللة على تكرر االحتياج، ولالشارة اىل شدة االحتياج اليها، ولتنبيه عرق االحتياج وإيقاظه، وللتشويق 
  ٢)على االحتياج، ولتحريك اشتهاء االحتياج اىل تلك األغذية املعنوية

***  
  :انطالقا من هذا فإن القرآن الكرمي ـ ومثله السنة الصحيحة ـ ال يؤيت مثاره التربوية إال بشروط، منها 

  :احلضور الواعي
إِنَّ في ذَلك لَذكْرى لمن  :تعاىلشرط ملن يريد جين مثار القرآن الكرمي ثالثة شروط، فقال  تعاىلفاهللا 

                                                
 . عة عشرةالكلمات، الكلمة التاس   (١(
 . الكلمات، الكلمة التاسعة عشرة   (٢(



 ٣٠

جعل كالمه ذكرى ال ينتفع ا إال من مجع هذه  تعاىل، فاهللا )٣٧:ق )السمع وهو شهِيد كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى
  :األمور الثالثة

  .أن يكون له قلب حي واع، فإذا فقد هذا القلب مل ينتفع بالذكرى .١
  .أن يصغي بسمعه فيميله كله حنو املخاطب، فإن مل يفعل مل ينتفع بكالمه .٢
املكلم له،  وهو الشهيد أي احلاضر غريالغائب فإن غاب قلبه وسافر يف موضع  أن حيضر قلبه وذهنه عند .٣

  .آخر مل ينتفع باخلطاب
وهذه الشروط اليت نص عليها القرآن الكرمي هي نفس الشروط اليت يشترط حتققها يف أي شيء نريد 

صرة، وحدق ا حنو املرئي، املبصر ال يدرك حقيقة املرئي إال إذا كانت له قوة مب« إدراكه والتعرف عليه، فـ 
ومل يكن قلبه مشغوال بغري ذلك، فإن فقد القوة املبصرة أو مل حيدق حنو املرئي أو حدق حنوه ولكن قلبه كله يف 
موضع آخر مل يدركه، فكثريا ما مير بك إنسان أو غريه وقلبك مشغول بغريه فال تشعر مبروره فهذا الشأن 

   ١)صغاءيستدعي صحة القلب وحضوره وكمال اإل
اغتروا بقراءة القرآن فيهذونه هذا ورمبا خيتمونه يف اليوم « وهلذا جعل الغزايل من الفرق املغرورة فرقة 

والليل مرة، ولسان أحدهم جيري به وقلبه يتردد يف أودية األماين إذ ال يتفكر يف معاين القرآن ليرتجر بزواجره 
مبواضع االعتبار فيه إىل غري ذلك من مقاصد التالوة، فهو  ويتعظ مبواعظه ويقف عند أوامره ونواهيه ويعترب

   ٢)مغرور يظن أن املقصود من إنزال القرآن اهلمهمة به مع الغفلة عنه
عبد كتب إليه مواله ومالكه كتاباً وأشار عليه فيه باألوامر والنواهي، فلم يصرف وقد ضرب مثال هلذا ب
حفظه فهو مستمر على خالف ما أمره به مواله، إال أنه يكرر  ولكن اقتصر على ،عنايته إىل فهمه والعمل به

  . الكتاب بصوته ونغمته كل يوم مائة مرة فهو مستحق للعقوبة، مهما ظن أن ذلك هو املراد منه فهو مغرور
  :احلذر من التحريف

رية اليت فإن القرآن الكرمي مع عمق معانيه ومشوهلا يسري واضح مفصل ال حيتاج إىل تلك املبالغات الكث
أرادت أن تفسره فزادته غموضا أو حتريفا، وال حيتاج إىل ما أغرق املتكلمون فيه من األدلة، فهو حيمل احلقائق 

  .ودالئلها، بيسر ومجال وضبط
فمن حيث األدلة، حيوي القرآن الكرمي أصول الدلة وفروعها، بعبارات مؤثرة مجيلة حتيط جبميع اإلنسان، 

 ليس حتت أدمي السماء كتاب متضمن للرباهني (:القبول والتصديق، يقول ابن القيم فال جيد لنفسه معها إال
من التوحيد، وإثبات الصفات، وإثبات املعاد والنبوات، ورد النحل الباطلة : اآليات على املطالب العاليةو

أقرا إىل العقول فإنه كفيل بذلك كله، متضمن له على أمت الوجوه وأحسنها، و. واآلراء الفاسدة، مثل القرآن
فهو الشفاء على احلقيقة من أدواء الشبه والشكوك، ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة . وأفصحها بيانا

فمن رزقه اهللا تعاىل ذلك أبصر احلق والباطل عيانا بقلبه، كما يرى الليل والنهار، وعلم أن ما عداه . املراد منه
                                                

 .٣/٢٣١: مدارج السالكني   (١(
  .٣/٤٠١: اإلحياء)  ٢(



 ٣١

وبني ظنون كاذبة ال تغىن من . م ال ثقة ا، وإمنا هى آراء وتقليدمن كتب الناس وآرائهم ومعقوالم بني علو
وبني علوم صحيحة قد وعروا الطريق إىل حتصيلها، . وبني أمور صحيحة ال منفعة للقلب فيها. احلق شيئا

   ١)وأطالوا الكالم ىف إثباا، مع قلة نفعها
رد مثال على أسلوب القرآن الكرمي يف وقد ذكرنا مثاال لذلك مبجرد قراءة واعية لسورة الطور، وهي جم

  .االستدالل
ويف الرد على من عزل الوحي وبالغ يف استعمال العقل قصيدة رائعة ال بأس من إيراد  ،والبن القيم يف هذا

  :٢بعضها هنا، يقول خماطبا هلم
  فعلى عقولكم العفاء فإنكم         عاديتم املعقول واملنقوال

  اك       اهلدى ال تبتغون رسوالوطلبتم أمرا حماال وهو إدر
  وزعمتم أن العقول كفيلة باحلق       أين العقل كان كفيال
  وهو الذي يقضي فينقض حكمه عقل ترون كليهما معقوال
  وتراه جيزم بالقضاء وبعد ذا         يلفى لديه باطال معلوال
  ال يستقل العقل دون هداية    بالوحي تأصيال وال تفصيال

  النور ليس مبدرك    حىت يراه بكرة وأصيالكالطرف دون 
  وإذا الظالم تالطمت أمواجه وطمعت باإلبصار كنت حميال
  فإذا النبوة مل ينلك ضياؤها    فالعقل ال يهديك قط سبيال
  نور النبوة مثل نور الشمس      للعني البصرية فاختذه دليال
  طرق اهلدى مسدودة إال على  من أم هذا الوحي والترتيال

  إذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصوالف
  يا طالبا درك اهلدى بالعقل   دون النقل لن تلق لذاك دليال

  كم رام قبلك ذاك من متلذذ حريان عاش مدى الزمان جهوال
  ما زالت الشبهات تغزو  قلبه         حىت تشحط بينهن قتيال

  زمانه  مشغوالفتراه بالكلي واجلزئي والذايت  والعرضي طول 
  فإذا أتاه الوحي مل يأذن له              ويقوم بني عداه مثيال
  ويقول تلك أدلة لفظية            معزولة عن أن تكون دليال

  :ويضرب هلم مثال بقوله
  واضرب هلم مثال بعميان خلوا   يف ظلمة ال يهتدون سبيال
  فتصادموا بأكفهم وعصيهم   ضربا يدير رحا القتال طويال

                                                
  .١/٤٤: إغاثة اللهفان)   ١(
 .٣/٩٨٠: الصواعق املرسلة   (٢(



 ٣٢

  حىت إذا ملوا القتال رأيتهم مشجوجا أو مفجوجا أو مقتوال
  وتسامع العميان حىت أقبلوا    للصلح فازداد الصياح عويال

أما من حيث مواضيع العقيدة، فإن القرآن الكرمي يقررها كذلك منسجمة مع العقل والفطرة، فيصف اهللا 
  .ا ال يليق باأللوهية مما حرفته األديان واألهواءبكل صفات الكمال، وينفي عنه كل ما ال يليق به، وم تعاىل

وبيان عظمته والدعوة إىل حمبته وعبادته، فال خيرج قارئ  تعاىلفهو أدق كتاب وأمشله يف وصف اهللا 
القرآن الكرمي من قراءته الواعية له إال حمبا لربه معظما له عارفا به عابدا له مستشعرا حضوره يف كل حركة 

  .وسكنة
أما صفات اهللا عز وجل؛ فكقوله  (:ايل عند ذكر ما يستحضره القارئ من معان أثناء قراءتهيقول الغز

املَلك القُدوس السالم املُؤمن املُهيمن العزيز  :تعاىلوكقوله  لَيس كَمثْله شيٌء وهو السميع البصري :تعاىل
ركَباملُت اراجلَب هذه األمساء والصفات لينكشف له أسرارها فتحتها معان مدفونة ال تنكشف إال فليتأمل معاين 

ما أسر إيلَّ رسول اهللا شيئاً كتمه عن الناس إال أن يؤيت اهللا عز وجل  (:بقوله للموفقني، وإليه أشار علي 
م األولني من أراد عل (:عبداً فهماً يف كتابه فليكن حريصاً على طلب ذلك الفهم، وقال ابن مسعود 

وأعظم علوم القرآن حتت أمساء اهللا عز وجل وصفاته إذ مل يدرك أكثر اخللق منها إال  )واآلخرين فليثور القرآن
   ١)أموراً الئقة بأفهامهم ومل يعثروا على أغوارها

فة اهللا من ومثل األوصاف املباشرة هللا، اليت امتأل ا القرآن الكرمي، واليت تدل عليها أمساء اهللا احلسىن معر
فليفهم  ،وأما أفعاله تعاىل؛ فكذكره خلق السموات واألرض وغريها (:خالل ما ذكره من افعاله، يقول الغزايل

فينبغي أن يشهد يف الفعل . التايل منها صفات اهللا عز وجل إذ الفعل يدل على الفاعل فتدل عظمته على عظمته
كل شيء فهو منه وإليه وبه وله فهو الكل على  الفاعل دون الفعل، فمن عرف احلق رآه يف كل شيء إذ

ومن عرفه عرف أن كل شيء ما خال اهللا باطل وأن كل . ومن ال يراه يف كل ما يراه فكأنه ما عرفه. التحقيق
   ٢)شيء هالك إال وجهه

 تحرثُونَ أَفَرأَيتم ما :تعاىلقالويبني منهج التدبر الصحيح املنتج لثمر اإلميان عند قراءة أمثال قوله 
فال يقصر نظره على املاء والنار واحلرث واملين، بل يتأمل يف املين وهو نطفة  (:وغريها، فيقول، )٦٣:الواقعة(

متشاة األجزاء مث ينظر يف كيفية انقسامها إىل اللحم والعظم والعروق والعصب وكيفية تشكل أعضائها 
د والقلب وغريها، مث إىل ما ظهر فيها من الصفات الشريفة باألشكال املختلفة من الرأس واليد والرجل والكب

من السمع والبصر والعقل وغريها، مث إىل ما ظهر فيها من الصفات املذمومة من الغضب والشهوة والكرب 
 هو خصيم مبِني أَولَم ير الْأنسانُ أَنا خلَقْناه من نطْفَة فَإِذَا :تعاىلواجلهل والتكذيب واادلة كما قال 

فيتأمل هذه العجائب ليترقى منها إىل عجب العجائب وهو الصفة اليت منها صدرت هذه ) ٧٧:يـس(

                                                
  .١/٢٨٣: اإلحياء)  ١(
  .١/٢٨٣: اإلحياء)  ٢(



 ٣٣

   ١)األعاجيب فال يزال ينظر إىل الصنعة فريى الصانع
نتج من هذا هو منهج التدبر الصحيح، وهو الذي يثمر املعرفة باهللا، املعرفة اليت تثمر التعظيم واحملبة، واليت ت

  .خالهلا العبودية يف أرق صورها
أما ما حياول البعض التركيز عليه يف البحث عما يف القرآن الكرمي من إضافات هللا، فيعتربوا أصل 

، فهو من حتريف القرآن الكرمي باهلرب من احلقائق املقررة يف النصوص إىل ما يكتنفها من ٢العقيدة، ومنتهاها
  .التعبري

وال تدع مع اللَّه إِلَهاً آخر ال إِلَه إِلَّا هو كُلُّ شيٍء هالك إِلَّا وجهه لَه الْحكْم  :يقول عندما تعاىلفاهللا 
يدعو إىل إفراده بالعبودية، ألن كل من عداه هالك يف احلال أو يف املآل، لكن ) ٨٨:القصص( وإِلَيه ترجعونَ

« نوع من التحريف ـ جيعل اآلية وكأا تقررا صفة ذاتية هللا امسها  االنصراف عن مقصد النص ـ وهو
جتعل كل من مل يسلم ا مبتدعا منحرفا ضاال، مث تأمر املؤمن ا أن يؤمن حبقيقتها وبوجودها من غري  )الوجه

  .أن يعرف هلا أي معىن أو أي داللة
قْذفيه في الْيم فَلْيلْقه الْيم بِالساحلِ يأْخذْه عدو لي وعدو أَن اقْذفيه في التابوت فَا :تعاىلومثل ذلك قوله 

بأنه قد صنع على  خيرب موسى  تعاىل، فاهللا )٣٩:طـه( لَه وأَلْقَيت علَيك محبةً مني ولتصنع علَى عينِي
  .ة خاصةعني اهللا أي أن اهللا رباه وحفظه وكفل له عناي

يبشرهم بعنايته  تعاىل، فاهللا )٣٧من اآلية: هود( واصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا ووحيِنا  :تعاىلومثل ذلك قوله 
ال يدرى معناه وال يفقه  )العيون« وحضوره من غري أن يقصد القرآن الكرمي تقرير وصف خاص هللا امسه 

  .تفسريه
موسى اهللا أَحد  (:ملن شق آذان األنعام حمذرا إياه من غضب اهللا  ومثل ذلك ما ورد يف السنة من قوله
  .صفة الساعد، ألن الساعد مضاف إىل اهللا، فراح هؤالء يثبتون به ٣)من موساك، وساعد اهللا أشد من ساعدك

كل ما يرد يف القرآن ويف احلديث من هذه الصور  :(يقول سيد قطب معلقا على أمثال هذه النصوص
إمنا هو تقريب للحقائق اليت ال ميلك البشر إدراكها بغري أن توضع هلم يف تعبري يدركونه، ويف صورة  واملشاهد

ومنه هذا التصوير جلانب من حقيقة القدرة املطلقة، اليت ال تتقيد بشكل، وال تتحيز يف حيز، وال  .يتصوروا
   ٤)تتحدد حبدود

                                                
  .١/٢٨٣: اإلحياء )  ١(
/ اليد واليمني والقبض / الشخص والغرية / إثبات صفة الساق : أمثال هذه العناوينكما عنون بعضهم كتابا يف التوحيد ب)  ٢(

/ العينني / السمع والبصر / القبض والبسط / األصابع / الكَف / النـزول / العجب / الفرح / العلُو / الضحك / الرجل والقدم 
  .. النفْس/ احلياء 
: جممع الزوائد.ضه، ويف إسناد الطرباين عبدالرمحن السعودي وهو ثقة ولكنه اختلطالطرباين يف الكبري، ويف السنن بع )  ٣(

٤/٣٢.  
  .٣٠٦٢: الظالل )  ٤(



 ٣٤

يا حممد إنا جند أن اللّه عز وجلَّ جيعل السماوات على  (:فقال حبر من األحبار،ملا جاءه  وهلذا ضحك 
: إصبع، واألرضني على إصبع، والشجر على إصبع، واملاء والثرى على إصبع، وسائر اخللق على إصبع، فيقول

ه وما قَدروا اللَّه حق قَدرِ :فضحك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حىت بدت نواجذه، مث قرأ. أنا امللك
ا يمالَى ععتو هانحبس ينِهمبِي اتطْوِيم اتاومالسو ةاميالْق موي هتضيعاً قَبمج ضالْأَررِكُونَوش )١ ))٦٧:الزمر    

ولو أراد القرآن الكرمي اعتبار تلك اإلضافات أو املشاهد أوصافا هللا لذكرها مفردا له مهتما ا داعيا 
فلم يقل اهللا  ،)٤٩:احلجر( نبئْ عبادي أَني أَنا الْغفُور الرحيم :تعاىلوة إليه وتعريف اهللا ا، كما قال للدع

  )..نبئ عبادي ان يل عينا أو يدا أو ساقا (:يف آية من القرآن
تشاُء وتنزِع الْملْك ممن تشاُء وتعز من قُلِ اللَّهم مالك الْملْك تؤتي الْملْك من  :تعاىلومثل ذلك قوله 

يرٍء قَديلَى كُلِّ شع كإِن ريالْخ كداُء بِيشت نلُّ مذتاُء وشت )فقد ذكر أوصافا وأفعاال لكل )٢٦:آل عمران ،
  .منها تأثريه العميق يف املعرفة باهللا

اللَّه ال إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم ال تأْخذُه سنةٌ وال نوم لَه  :تعاىل قوله وهلذا كان سيد آيات القرآن الكرمي
يهِمدأَي نيا بم لَمعي إِلَّا بِإِذْنِه هدنع فَعشي يذَا الَّذ نضِ مي الْأَرا فمو اتاومي السا فمحال يو ملْفَها خميطُونَ  و

الْع وها ومفْظُهح هودؤال يو ضالْأَرو اتاومالس هيسكُر عساَء وا شإِلَّا بِم هلْمع نٍء ميبِشيمظالْع يل 
، وكلها أوصاف لترتيه اهللا وكماله، وليس فيها شيء مما يبالغ فيه هؤالء، بل يعتربونه أصل )٢٥٥:البقرة(

  .الذي ال تكمل العقيدة إال به العقيدة
ببساطة وتلقائية وهو  وهذا التحريف يشبه إىل حد كبري ما وقع فيه اليهود عندما قال هلم موسى 

، فتصوروا أم لن يعرفوا البقرة )٦٧من اآلية: البقرة( إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تذْبحوا بقَرةً :يبلغهم عن أمر اهللا
  .يعرفوا لوا وطوهلا وعرضها وعملها وكسلهاإال بعد أن 
قَالُوا ادع لَنا ربك يبين  :مبينا هذه الرتعة اجلدلية اليت ال تم باحلقيقة بقدر ما تم بتفاصيلها تعاىلقال 

لك فَافْعلُوا ما تؤمرونَ قَالُوا ادع لَنا ربك يبين لَنا ما هي قَالَ إِنه يقُولُ إِنها بقَرةٌ ال فَارِض وال بِكْر عوانٌ بين ذَ
نا ربك يبين لَنا ما هي إِنَّ الْبقَر لَنا ما لَونها قَالَ إِنه يقُولُ إِنها بقَرةٌ صفْراُء فَاقع لَونها تسر الناظرِين قَالُوا ادع لَ

   ٢ )٧٠ـ  ٦٨:البقرة( به علَينا وإِنا إِنْ شاَء اللَّه لَمهتدونَتشا
بل هو يشبه ما وقع فيه بعض املفسرين الذي راحوا يبحثون يف دجل أهل الكتاب ويف أحاديث القصاص 

ع أن القرآن عن تفاصيل غفل القرآن الكرمي عن ذكرها، وكأن املعاين القرآنية ال تفهم إال بشرحها وتفصيلها م
                                                

  .البخاري ومسلم والترمذي والنسائي)  ١(
يا حممد أخربين عن ربك : جاء يهودي فقال: ، كما قال جماهد قالوقريب من هذا ما سأل بعض اليهود رسول اهللا )  ٢(

ويرسلُ الصواعق فَيصيب  )  :و؟ من حناس هو؟ أم من لؤلؤ، أو ياقوت؟ قال، فجاءت صاعقة فأخذته، وأنزل اللّهمن أي شيء ه
  )   ١٣من اآلية: الرعد( بِها من يشاُء وهم يجادلُونَ في اللَّه وهو شديد الْمحالِ

 
  



 ٣٥

وهو  تعاىلالكرمي ى عن ترك األصل واالعتبار واالنشغال بالتفاصيل اليت قد ال تسمن وال تغين من جوع، قال 
سيقُولُونَ ثَالثَةٌ رابِعهم كَلْبهم ويقُولُونَ خمسةٌ سادسهم كَلْبهم رجماً بِالْغيبِ  :يقص قصة أهل الكهف

ا مراًء ظَاهراً وال سبعةٌ وثَامنهم كَلْبهم قُلْ ربي أَعلَم بِعدتهِم ما يعلَمهم إِلَّا قَليلٌ فَال تمارِ فيهِم إِلَّويقُولُونَ 
  ) ٢٢:الكهف( تستفْت فيهِم منهم أَحداً

  :نيةفنهى عن أمرين كالمها مما احنرف به هؤالء عن املعاين القرآ
هو املراء واجلدل والغوص عن التفاصيل مبجرد التحليل العقلي الذي ال ميلك أدوات التحليل، : األول

  .فيغوص يف حبر االحتماالت اليت ال تزيد املرء إال حرية
هو البحث يف تراث األمم احملرف عما يزيد احلقائق القرآنية تفاصيل، وكأن القرآن الكرمي ـ : والثاين
  .كل الكتب ـ مفتقر إىل غريه يف تقرير حقائقهاملهيمن على 

وال بأس من إيراد مثال على هذا يف هذا اجلانب نرى من الوجوب التحذير منه ومن أشباهه، وهو كتاب 
  .١، وهو منوذج عن الكتب اليت حتاول وصف اهللا، كما يصف أحدنا أي شخص من البشر)إبطال التأويالت« 

خصصه لصفات اهللا تعاىل،  ه مع أنه ع عن إيراد املوضوعات يف كتابال يتوروصاحبه ـ غفر اهللا له ـ 
  .وسنذكر أمثلة عنها يف حملها من هذا املبحث من أعظم أبواب االعتقاد، يوه

شاب، «  تعاىلليثبت هذه األوصاف هللا  ٢صفحات كثرية من الكتابفصاحب الكتاب ـ مثال ينفق 
  )من ذهب، وعلى وجهه فَراش من ذهب أمرد، أجعد، يف حلة محراء، عليه تاج، ونعالن

                                                
ا الكتاب من خماطر على العقيدة اإلسالمية لوال انتشاره من جديد، بعد أن كاد يندثر مل نكن لنهتم بالتتنبيه إىل ما يف هذ   (١(

  .بسبب مبالغة العلماء يف مجيع العصور يف التحذير منه
صنف أبو يعلى كتابه هذا يف أوائل القرن اخلامس اهلجري يف بغداد عاصمة اخلالفة اإلسالمية، لكن الكتاب ما شاع وقد 

ملا ضج علماء بغداد لظهور هذا الكتاب والفتتان بعض اجلهال مبا فيه، وقد سجل ابن األثري    )هـ٤٢٩( وذاع خربه إال سنة 
وفيها أنكر العلماء على أيب يعلى بن الفراء « :فقال   )هـ٤٢٩( هذه الواقعة يف أحداث سنة  ]٨/١٦ [يف الكامل يف التاريخ 

 املشعرة بأنه يعتقد التجسيم، وحضر أبو احلسن القزويين الزاهد   جبامع احلنبلي ما ضمنه كتابه من صفات اهللا سبحانه وتعاىل
  » املنصور، وتكلم يف ذلك تعاىل اهللا عما يقول الظاملون علوا كبريا 

ويف شهر رمضان منها تويف أبو يعلى حممد بن احلسني بن « :حيث كانت وفاة أيب يعلى   )هـ٤٥٩( قال يف أحداث سنة مث 
ومولده سنة مثانني وثالمثائة، وعنه انتشر مذهب أمحد رضي اهللا عنه، وكان إليه قضاء احلرمي ببغداد بدار اخلالفة،  الفراء احلنبلي،

  » وهو مصنف كتاب الصفات أتى فيه بكل عجيبة، وترتيب أبوابه يدل على التجسيم احملض، تعاىل اهللا عن ذلك 
   )إبطال تأويل الصفات( ومجع كتاب « :يف ترمجة أيب يعلى فقال ]١٨/٩٠[حلادثة يف سري أعالم النبالء االذهيب  وقد ذكر

  » فقاموا عليه ملا فيه من الواهي واملوضوع 
لقد « :قال فيه معاصره أبو حممد رزق اهللا احلنبلي شيخ احلنابلة ورئيسهم يف بغدادوقد نبه العلماء إىل خطر هذا الكتاب، ف

  .١٠دفع شبه التشبيه البن اجلوزي ص: ، انظر»لقيامة شان املذهب شينا قبيحا ال يغسل إىل يوم ا
 »  إِبطَالِ التأْوِيالَت من كتاب التحذيرات« وقد ألف بعض املعاصرين كتابا يف التحذير منه مساه 

  .١/١٣٣ :إبطال التأويالت )  ٢(



 ٣٦

( ، )زنديق( أن من مل  يؤمن ذه الصفات العظيمة فهو ص على نيوقد شحنها بالروايات املوضوعة، و
شاب وأمرد : وليس يف قوله (:يقول، مث )ال يعاد( ، )ال يسلم عليه( ، )ال تقبل شهادته( ، )جهمي( ، )معتزيل

ننا نثبت ذلك تسمية كما جاء اخلرب ال نعقل معناها، كما أثبتنا ذاتا وجعد وقطط وموفور إثبات تشبيه، أل
ونفسا، وألنه ليس يف إثبات الفَراش والنعلني والتاج وأخضر أكثر من تقريب احملدث من القدمي، وهذا غري ممتنع 

   ١)..كما مل ميتنع وصفه باجللوس على العرش
  .كما يصف أي بشر من البشر تعاىل، يصف اهللا )هإن اهللا خلق آدم على صورت (:وهو ينطلق من قوله 

 :إن اهللا تعاىل نظر إىل األرض فقال (:عن كعب األحبار أنه قالويرجع إىل أهل الكتاب يف ذلك، فينقل 
، مث ٢)إين واط على بعضك، فانتسفت إليه اجلبال فتضعضعت الصخرة فشكر اهللا هلا ذلك فوضع عليها قدمه

مث   يذكر  ،)آخر وطأة وطئها رب العاملني بوج (:الرواية الواهية التاليةة، يدلل هلا بيعترب هذا إلفك حقيقة عقدي
   )وج مقدس، منه عرج الرب إىل السماء يوم قضى خلق األرض (:قول كعب األحبار

اعلم أنه غري ممتنع على أصولنا محل هذا اخلرب على ظاهره، وأن ذلك  (:ويعلق على هذه الترهات بقوله
   )معىن يليق بالذات دون الفعل على

هو على العرش العظيم متكئ واضع إحدى رجليه على  (:أنه قال ملن سأله أين ربناوينقل عنه هذه 
منها جواز إطالق االستلقاء عليه، ال على وجه  :اعلم أن هذا اخلرب يفيد أشياء (:، مث يعلق عليها بقوله)األخرى

، وأن له رجلني كما له يدان، وأنه   يضع إحدامها على األخرى على االستراحة بل على صفة ال نعقل معناها
إن اهللا ملا فرغ من خلقه استوى على عرشه واستلقى  (:املوضوعة، ويدلل على هذا ذه الرواية )صفة ال نعقلها

   )إا ال تصلح لبشر :ووضع إحدى رجليه على األخرى وقال

                                                
  .١/١٤٦ :إبطال التأويالت)  ١(
  .١/٢٠٢  :إبطال التأويالت)  ٢(



 ٣٧

  ـ عامل النفس والكون ٢
املعرف باهللا، وباحلقائق اإلميانية، ولذلك تكثر اإلشارات القرآنية آليات اهللا يف اآلفاق  وهو امليدان الثاين

  .واألنفس
كما اصطلح عليهم املتأخرون جيعلون من آيات اهللا الكونية رسائل  )العارفون« فأولو األلباب، وهم 

والْأَرضِ واختالف اللَّيلِ والنهارِ لَآيات لأُولي  إِنَّ في خلْقِ السماوات :تعاىليتعرفون من خالهلا على اهللا، قال 
  )١٩٠:آل عمران( الْأَلْبابِ

بل إن اهللا قدم هذا النظر الواعي للكون من أويل األلباب على عبادام، وكأن عبادام أثر هلذا النظر 
وداً وعلَى جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ الَّذين يذْكُرونَ اللَّه قياماً وقُع :تعاىلالواعي، قال 

  )١٩١:آل عمران( ربنا ما خلَقْت هذَا باطالً سبحانك فَقنا عذَاب النارِ
نَّ اللَّه أَنزلَ من أَلَم تر أَ :تعاىلما يف الكون من آيات مذكرات ألويل األلباب، فقال  تعاىلولذلك اعترب 

رفَت هِيجي ثُم هانفاً أَلْولتخعاً مرز بِه رِجخي ضِ ثُمي الْأَرف ابِيعني لَكَهاًء فَساِء ممطَاماً إِنَّ السح لُهعجي اً ثُمفَرصم اه
  ) ٢١:الزمر( في ذَلك لَذكْرى لأُولي الْأَلْبابِ

ذا جند القرآن الكرمي ممتلئا باآليات الكونية املعرفة باهللا، والداعية إليه لترتع النظرة االعتيادية للكون، وهل
  .واليت حتيله شيئا بسيطا مألوفا ال قيمة له إال القيمة اليت يستسخر من أجلها

ه ملصلحة من فلهذا جند اخللق قد يسبحون حبمد من اكتشف سرا حقريا من أسرار هذا الكون، واستخدم
  .املصاحل، مث ال يسبحون حبمد صاحب السر، بل صاحب الكون مجيعا

، )٢٤:الرمحن( ولَه الْجوارِ الْمنشآت في الْبحرِ كَالْأَعالمِ :تعاىلالسفن إليه، فقال  تعاىلوهلذا نسب 
   )٣٢:الشورى( عالمِومن آياته الْجوارِ في الْبحرِ كَالْأَ :وقال يف اآلية األخرى

إِنْ يشأْ  :مث عقب خماطبا احلائرين يف سبب اعتبارها من آيات اهللا ونعمه مع أا من صنع البشر، فقال
   )٣٣:الشورى( يسكنِ الريح فَيظْلَلْن رواكد علَى ظَهرِه إِنَّ في ذَلك لَآيات لكُلِّ صبارٍ شكُورٍ

ألرسل الريح قوية عاتية، فأخذت السفن وأحالتها عن سريها املستقيم، فصرفتها شاء  ويف مقابل ذلك لو
أَو  :عقب اآلية السابقة تعاىلقال  ذات اليمني أو ذات الشمال، آبقة ال تسري على طريق وال إىل جهة مقصد؛

  )٣٤:الشورى( يوبِقْهن بِما كَسبوا ويعف عن كَثريٍ
  .يع آيات اهللا اليت يتصور البشر أم أصحاا، املالكون اهللا، مث يعزلون اهللا عنهاوهكذا يقال يف مج

يقول النورسي مبينا الفرق بني النظرة اإلميانية للكون وطاقاته، وبني النظرة املادية اليت جتعل مهها من 
اآلخرة ووحدة الكون ألنه ان نظر النبوة والتوحيد واالميان يرى احلقائق يف نور االلوهية و (:الكون تسخريه

أما العلم التجرييب والفلسفة احلديثة فانه يرى االمور من زاوية االسباب املادية الكثرية والطبيعة . متوجه اليها
   ١)فاملسافة اذن بني زاوييت النظر بعيدة جداً. ألنه متوجه اليها

                                                
  .ت، الكلمة العشرونالكلما)  ١(



 ٣٨

حته، ويغفل عن أشياء أهم لعدم عالقتها ونتيجة هلذا، فإن العلم املادي قد يهتم بأشياء معينة يرى فيها مصل
فرب غاية عظيمة جليلة لدى اهل الفلسفة تافهة وصغرية ال تكاد   :(يقول النورسي ،ـ يف تصوره ـ مبصاحله

وهلذا فقد تقدم اهل العلم التجرييب كثرياً يف معرفة خواص . ترى بني مقاصد علماء اصول الدين وعلم الكالم
افها الدقيقة يف حني ختلفوا كثرياً حىت عن ابسط املؤمنني وأقلهم علماً يف جمال العلم املوجودات وتفاصيلها واوص

 .احلقيقي وهو العلوم اإلهلية السامية واملعارف االخروية
فالذين ال يدركون هذا السر، يظنون ان علماء االسالم متأخرون عن علماء الطبيعة والفالسفة، واحلال ان 

م واصبحوا ال يفكرون اال مبا يرون، وغرقوا يف الكثرة من املخلوقات، أنى هلم من احندرت عقوهلم اىل عيو
  ١)اجلرأة ليلحقوا بورثة االنبياء عليهم السالم الذين بلغوا املقاصد اإلهلية السامية وغاياا الرفيعة العالية
استهزاء من  وهلذا يضرب القرآن الكرمي األمثال بالنحل والذباب والعنكبوت حىت صار ذلك موضع

إِنَّ اللَّه ال يستحيِي أَنْ يضرِب مثَالً ما بعوضةً فَما فَوقَها فَأَما الَّذين  :بقوله تعاىلاليهود واملشركني، فرد عليهم 
أَراد اللَّه بِهذَا مثَالً يضلُّ بِه كَثرياً ويهدي بِه آمنوا فَيعلَمونَ أَنه الْحق من ربهِم وأَما الَّذين كَفَروا فَيقُولُونَ ماذَا 

نيقإِلَّا الْفَاس لُّ بِهضا يمرياً وكَث )ملا ذكر اهللا الذباب والعنكبوت يف كتابه : قال احلسن وقتادة، )٢٦:البقرة
  .فأنزل اهللا اآليةما يشبه هذا كالم اهللا، : وضرب للمشركني به املثل، ضحكت اليهود وقالوا

***  
أما عن وجه استفادة املؤمن من آيات اهللا يف النفس والكون، فيفسره اإلمام بديع الزمان بكالم دقيق  

وتلك . حقيقة سامية عالية -أياً كان  -ان لكل كمال، ولكل علم، ولكل تقدم، ولكل فن  (:مجيل، فيقول
الذي له حجب خمتلفة، وجتليات  -ادها اىل ذلك االسم احلقيقة تستند اىل اسم من االمساء احلسىن، وباستن

جيد ذلك الفن وذلك الكمال وتلك الصنعة، كلٌ منها كمالَه، ويصبح حقيقةً  -متنوعة، ودوائر ظهور متباينة 
  ٢)فعالً، وإال فهو ظل ناقص مبتور باهت مشوش

نتهاها هي الوصول اىل اسم علم من العلوم، وحقيقتها وغاية م« ويضرب مثال لذلك باهلندسة، فهي 
من االمساء احلسىن، وبلوغ مشاهدة التجليات احلكيمة لذلك االسم بكل عظمتها وهيبتها يف ) العدل واملقدر(

  ).اهلندسة(مرآة علم 
علم ومهارة ومهنة يف الوقت نفسه، فمنتهاه وحقيقته يستند ايضاً اىل اسم من االمساء  -مثالً  -والطب 
) الشايف(فيصل الطب اىل كماله ويصبح حقيقة فعالً مبشاهدة التجليات الرحيمة السم ). يفالشا(احلسىن وهو 

  .يف االدوية املبثوثة على سطح االرض الذي ميثل صيدلية عظمى
ـ هذه العلوم اليت . .كالفيزياء والكيمياء والنبات واحليوان -والعلوم اليت تبحث يف حقيقة املوجودات 

جل جالله ) احلكيم(ن ان تكون حكمة حقيقية مبشاهدة التجليات الكربى السم اهللا ميك) حكمة االشياء(هي 
وبرؤية هذه التجليات يف منافع االشياء ومصاحلها تصبح تلك . يف االشياء، وهي جتليات تدبري، وتربية، ورعاية

                                                
  .الكلمة الرابعة والعشرون: الكلمات)   ١(
  .الكلمات، الكلمة العشرون  )  ٢(



 ٣٩

عالً، وإالّ فإما أا واىل ذلك الظهري تصبح حكمة ف) احلكيم(احلكمة حكمة حقاً، أي باستنادها اىل ذلك االسم 
تنقلب اىل خرافات وتصبح عبثاً ال طائل من ورائها أو تفتح سبيالً اىل الضاللة، كما هو احلال يف الفلسفة 

   ١)الطبيعية املادية

                                                
  .الكلمات، الكلمة العشرون  )  ١(
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  ـ شروط املعارف اإلميانية اثالث
به نفسه، وهي بذلك تتميز املعرفة املطلوبة يف اإلميان باهللا هي املعرفة اليقينية اجلازمة املوافقة ملا عرف اهللا 

  .اليقني والصدق: خباصيتني اثنتني
  

  ـ اليقني ١
واملراد به العلم اجلازم حبقائق اإلميان، حبيث ال يتطرق إىل العارف أدىن شك يف املعرف، بل تكون معرفته 

  .به أشد من معرفته بنفسه اليت بني جنبيه
 البحث التفصيلي يف الشبهات وأنواع وقد كان البحث يف هذا اجلانب هو ما دفع املتكلمني إىل

  .االعتراضات للرد عليها، ونصرة احلق، وال ضرر فيها من هذا اجلانب ملن احتاج إىل ذلك
ولكن الضرر على من تصور أنه ال يعرف اهللا إال بعد اخلوض فيما خاض فيه املتكلمون من أدلة، ألنه 

ال يصح التزامه، كما وقع يف ذلك الكثري من متكلمي سيتيه بالدليل عن املدلول، بل قد يلتزم بالدليل ما 
  .املسلمني

واألخطر من ذلك كله أن يتحول اإلميان باهللا جدال لسانيا فارغا ال روحا يبعث احلياة يف وجدان صاحبها 
  .وسلوكه

ه من صناعة املتكلمني، واشتد فيه فقهاء اإلسالم الكبار يف النهي عن وهلذا اشتد حتذير السلف الصاحل 
  :ملا رأوا من آثاره االجتماعية

فهذا الشافعي مع علمه اجلليل، وعلمه بأحوال الفرق وجمادالا وشغبها اشتد يه عن صناعة املتكلمني 
وكان من متكلمي  ـ يوم ناظر حفصاً الفرد مسعت الشافعي  :قال ابن عبد األعلى :لعقم سبلها مع العامة

وجل العبد بكل ذنب ما خال الشرك باهللا خري له من أن يلقاه بشيء من  ألن يلقى اهللا عز :(املعتزلة ـ يقول
قد اطلعت من أهل الكالم على شيء  (:، وقال)علم الكالم، ولقد مسعت من حفص كالماً ال أقدر أن أحكيه

   )ما ظننته قط وألن يبتلى العبد بكل ما ى اهللا عنه ما عدا الشرك خري له من أن ينظر يف الكالم
سل عن هذا حفصاً الفرد : سئل عن شيء من الكالم فغضب وقال أنّ الشافعي : لكرابـيسيوحكى ا

حفص الفرد، : من أنا؟ فقال: دخل عليه حفص الفرد فقال له وأصحابه، أخزاهم اهللا، وملا مرض الشافعي 
هواء لفروا منه لو علم الناس ما يف الكالم من األ (:وقال. ال حفظك اهللا وال رعاك حىت تتوب مما أنت فيه

فاشهد بأنه من أهل  إذا مسعت الرجل يقول االسم هو املسمى أو غري املسمى، (:وقال، )فرارهم من األسد
حكمي يف أصحاب الكالم أن يضربوا باجلريد ويطاف م يف القبائل والعشائر  (:، وقال)الكالم وال دين له

   ١)مهذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ يف الكال: ويقال
ال يفلح صاحب الكالم  :(، فقد اشتد يه عنه، بل تعرض بسببه حملنته املعروفة، قالأمحد بن حنبلأما 
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 ٤١

بالغ يف ذمه حىت هجر احلارث احملاسبـي مع قد و ،)أبداً، وال تكاد ترى أحداً نظر يف الكالم إال ويف قلبه دغل
وحيك ألست حتكي بدعتهم أوالً مث ترد  (:ل لهزهده وورعه بسبب تصنيفه كتاباً يف الرد على املبتدعة وقا

عليهم ألست حتمل الناس بتصنيفك على مطالعة البدعة والتفكر يف تلك الشبهات فيدعوهم ذلك إىل الرأي 
   )والبحث

أرأيت إن جاءه من هو أجدل منه أيدع  (:، فقد نبه إىل خطره العظيم بقولهمالك ومثل ذلك اإلمام 
   )؟دينه كل يوم لدين جديد

إجلام « بل إن املتكلمني أنفسهم نبهوا إىل خطورة هذا العلم على العامة، فألف الغزايل كتابه املعروف 
  )العوام عن علم الكالم

والسر يف ذلك أن أكثره جدل ال يعمق يف اإلميان يف النفس، وهلذا قال الغزايل عن علم الكالم بعدما 
  ١)افيا مبقصوده غري واف مبقصوديفصادفته علما و :(طلب البحث فيه عن احلقيقة

  .فهو واف مبقصودهم من حيث حراسة الدين من الشبه ولكنه غري واف مبقصود من طلب حقيقة اإلميان
وهو هلذا التحديد الوظيفي لعلم الكالم يرى ان املرتبة اإلميانية للمتكلمني ال ختتلف عن مراتب العوام، 

لم حده ممن الدين، وأن موقعه منه موقع احلارس يف طريق احلج، فإذا فليعلم املتك :(وهلذا ينصح املتكلم بقوله
، واملتكلم إذا جترد للمناظرة واملدافعة، ومل يسلك طريق اآلخرة مل جترد احلارس للحراسة مل يكن من مجلة احلاج

يدة اليت من الدين إال العق موليس عند املتكل :(، مث يعقب على ذلك بقوله)يكن من مجلة علماء الدين أصال
  ٢)شاركه فيها سائر العوام، وإمنا يتميز عن العامي بسرعة اادلة واحلراسة

ولذلك ينتقد الغزايل الطريقة التعميمية يف عرض مسائل العقيدة باملناهج الكالمية ملا تثريه من شبهات 
لى العقائد املعروفة دون وتشكيكات، ويرى أن يقتصر يف البالد اليت تقل فيها البدعة وال ختتلف فيها املذاهب ع

التعرض لألدلة إىل أن تقع الشبهة، وحينذاك تذكر األدلة بقدر احلاجة، فإن كانت البدعة شائعة، وخيف على 
، اما يف غري تلك ٣العوام ان خيدعوا ا، فال بأس من عرض األدلة وتعميم العلم ا حبسب احلاجة إىل ذلك

  :وام يف علم الكالم  وإجلامهم عنه إال ألحد شخصنياملواضع فإن الغزايل يرى حرمة خوض الع
رجل وقعت له شبهة ال ميكن إزالتها عنه بكالم وعظي، وعلم أن القول الكالمي املرتب يرفع شبهته  .١

  .ويداويها
شخص كامل العقل راسخ القدم يف الدين  ثابت اإلميان يريد حتصيله ليداوي به مريضا إذا وقعت له  .٢

 .٤دعا، أو حيرس معتقده إذا أراد املبتدع إغواءهشبهة، أو يفحم به مبت
وهلذا، فإن البديل الذي يرمسه الغزايل للعامة وللنشء هو ما عرب عنه بقوله ـ بعد ذكره لعقيدة خمتصرة 
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 ٤٢

اعلم أنّ ما ذكرناه يف ترمجة العقيدة ينبغي أن يقدم إىل الصبـي يف أول نشوه ليحفظه حفظاً مث ال يزال  (:ـ
اه يف كربه شيئاً فشيئاً؛ فابتداؤه احلفظ مث الفهم مث االعتقاد واإليقان والتصديق به، وذلك مما ينكشف له معن

   ١)حيصل يف الصبـي بغري برهان
فالطريق ـ كما يرمسه الغزايل ـ هو التلقني، فاحلقظ وحده كاف يف تقرير كثري من األمور من غري 

  .يد املتعلق ا غري املزيد من الشبهاتحاجة إىل تفاصيل األدلة العقلية، واليت قد ال تز
فمن فضل اهللا سبحانه على قلب اإلنسان أن شرحه يف أول نشوه لإلميان  (:وقد علل الغزايل هذا، فقال
   )من غري حاجة إىل حجة وبرهان

تحقق مث بني الربهان الواقعي لذلك بقوله ـ وهو ينتقد املغالني من املتكلمني الذين تصوروا أن اإلميان ال ي
   )وكيف ينكر ذلك ومجيع عقائد العوام مبادئها التلقني ارد والتقليد احملض؟ :(إال عرب صناعتهم ـ

نعم يكون  (:وبعد التلقني ـ والذي هو مبثابة البذر ـ ينصح الغزايل بتعهده بالسقي والتقوية، قال
ء على معىن أنه يقبل اإلزالة بنقيضه لو االعتقاد احلاصل مبجرد التقليد غري خال عن نوع من الضعف يف االبتدا

   ٢)ألقي إليه فال بد من تقويته وإثباته يف نفس الصبـي والعامي حىت يترسخ وال يتزلزل
   )وليس الطريق يف تقويته وإثباته أن يعلم صنعة اجلدل والكالم (:والطريق إىل ذلك ليس باجلدل، قال

ويشتغل بوظائف . القرآن وتفسريه وقراءة احلديث ومعانيهبل يشتغل بتالوة  (:وإمنا بأنوار العبادة، قال
العبادات فال يزال اعتقاده يزداد رسوخاً مبا يقرع مسعه من أدلة القرآن وحججه ومبا يرد عليه من شواهد 
األحاديث وفوائدها ومبا يسطع عليه من أنوار العبادات ووظائفها ومبا يسري إليه من مشاهدة الصاحلني 

ماهم ومساعهم وهيئام يف اخلضوع هللا عز وجل واخلوف منه واالستكانة له فيكون أول التلقني وجمالستهم وسي
كإلقاء بذر يف الصدر، وتكون هذه األسباب كالسقي والتربـية له حىت ينمو ذلك البذر ويقوى ويرتفع شجرة 

   )طيبة راسخة أصلها ثابت وفرعها يف السماء
يؤذيها، ومينع منوها، فكذلك حيرس يقني الصيب والعامي من كل ما وكما أن النبتة حترس من كل ما قد 

 (:قد يتسرب إليه مما يدخل الشبهات والشكوك إىل نفسه، والطريق إىل ذلك هو حتصينه من اجلدل، قال الغزايل
أكثر فإنّ ما يشوشه اجلدل أكثر مما ميهده وما يفسره  وينبغي أن حيرس مسعه من اجلدل والكالم غاية احلراسة،

بل تقويته باجلدل تضاهي ضرب الشجرة باملدقة من احلديد رجاء تقويتها بأن تكثر أجزاؤها ورمبا  ،مما يصلحه
   )يفتتها ذلك ويفسدها وهو األغلب

ويضرب األمثلة على ذلك بالواقع، واقع املؤمنني الطيبني الذي تلقوا اإلميان تلقينا، مث قووه بأنوار الطاعة، 
ع إميام، وبني املتكلمني الذي تصوروا أم بإقناع العقل، أو بسالحه يصلون إىل احلقائق، فازدادوا إميانا م

فقس عقيدة أهل الصالح والتقى من عوام . واملشاهدة تكفيك يف هذا بـياناً فناهيك بالعيان برهاناً (:فقال
شامخ ال حتركه الدواهي والصواعق الناس بعقيدة املتكلمني واادلني فترى اعتقاد العامي يف الثبات كالطود ال
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وعقيدة املتكلم احلارس اعتقاده بتقسيمات اجلدل كخيط مرسل يف اهلواء تفيئه الرياح مرة هكذا ومرة هكذا إال 
من مسع منهم دليل االعتقاد فتلقفه تقليداً كما تلقف نفس االعتقاد تقليداً؛ إذ ال فرق يف التقليد بـني تعلُّم 

  ١)دلول فتلقني الدليل شيء واالستدالل بالنظر شيء آخر بعيد عنهالدليل أو تعلم امل
، هي مصطلح يعين العلم باهللا ال عن طريق االستدالل العقلي، وإمنا عن )املعرفة« وهلذا نشأ ما يسمى بـ 

 إميان طريق اليقني اإلمياين، الذي يستشهد باهللا على اهللا، ويربهن باهللا على اهللا، وهنا يتجلى الفرق العظيم بني
  .من عاش يبحث عن الرباهني على اهللا، وبني الذين بدأ حياته مع اهللا

أمجع العارفون على أن الدليل على اهللا هو اهللا وحده، وسبيل العقل عندهم سليل العاقل يف حاجته « وهلذا 
   )إىل الدليل ألنه حمدث واحملدث اليدل إال على مثله

العقل عاجز والعاجز ال يدل إال  (:قال فما العقل  قال ،)اهللا (:قال ؟ما الدليل على اهللا (:وقد سئل النوري
   )على عاجز مثله

العقل آلة للعبودية ال لإلشراف  (:وقد وضع ابن عطاء العقل الذي يعتمد عليه العامل يف حمله عندما قال
   )على الربوبية

   )ذاب العقل جيول حول الكون فإذا نظر إىل املكون (:وعرب آخر عن ذلك بقوله
من حلقته العقول فهو مقهور إال من  (:وعرب أبو بكر القحطيب على استحالة التعرف على اهللا بالعقل بقوله
   )جهة اإلثبات، ولوال أنه تعرف إليها األلطاف ملا أدركته من جهه اإلثبات

  :وقد قال بعض الصاحلني معربا عن عجز العقل
  لهومن رامه بالعقل مسترشدا     سرحه يف حرية ي

  شاب بالتلبيس أسراره     يقول من حريته هل هو
ولكن هذه املعرفة اليت تغين عن كثرة احلجج الربهانية، وال تراود صاحبها الشبهات والشكوك حتتاج إىل 

 :مرآة صافية ال تشوه احلقائق، فعلى قدر جالء املرآة تتجلى أنوار احلق، كما قيل
  حيركه النسيمإذا سكن الغدير على صفاء      وجنب أن 

  بدت فيه السماء بال امتراء   كذاك الشمس تبدو والنجوم
  كذاك قلوب أرباب التجلي    يرى يف صفوها اهللا العظيم

وعرفه بأنه عبارة عن نور يظهر يف القلب عند تطهريه  )علم املكاشفة« وقد مسى الغزايل هذا اليقني 
  .وتزكيته من صفاته املذمومة
ى القلب تنكشف به احلقائق الكثرية اليت كان ـ يف مرحلة العلم ـ يسمع من قبل وهذا النور املتجلي عل

أمساءها، ويتوهم هلا معاين جمملة غري متضحة، وقد ينتشر له من بعض تلك املعاين ما يوهم التناقض أو يدعو إىل 
ىت حتصل املعرفة فتتضح إذ ذاك ح« الشك، ولكن يف مرحلة اليقني الذي يرفع احلجب يبصر احلقائق كما هي، 
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احلقيقية بذات اهللا سبحانه، وبصفاته الباقيات التامات، وبأفعاله، وحبكمه يف خلق الدنيا واآلخرة، ووجه ترتيبه 
لآلخرة على الدنيا، واملعرفة مبعىن النبوة والنبـي، ومعىن الوحي، ومعىن الشيطان، ومعىن لفظ املالئكة 

نسان، وكيفية ظهور امللك لألنبـياء، وكيفية وصول الوحي إليهم، والشياطني، وكيفية معاداة الشياطني لإل
واملعرفة مبلكوت السموات واألرض، ومعرفة القلب وكيفية تصادم جنود املالئكة والشياطني فيه، ومعرفة الفرق 

ومعىن بـني ملة امللك وملة الشيطان، ومعرفة اآلخرة واجلنة والنار وعذاب القرب والصراط وامليزان واحلساب، 
وإِنَّ الدار  :تعاىل، ومعىن قوله )١٤:االسراء( اقْرأْ كتابك كَفَى بِنفِْسك الْيوم علَيك حِسيباً :تعاىلقوله 

، ومعىن لقاء اهللا عز وجل والنظر إىل وجهه )٦٤من اآلية: العنكبوت(الْآخرةَ لَهِي الْحيوانُ لَو كَانوا يعلَمونَ
مي، ومعىن القرب منه والرتول يف جواره، ومعىن حصول السعادة مبرافقة املأل األعلى ومقارنة املالئكة الكر

حىت يرى بعضهم البعض كما يرى الكوكب الدري يف جوف  والنبـيـني، ومعىن تفاوت درجات أهل اجلنان
   ١)السماء إىل غري ذلك مما يطول تفصيله

الم واملعرفة أو علم اإلميان، فالعلم حبث واستدالل، واملعرفة شهود وهذا هو الفرق األساسي بني علم الك
  .وعيان، والعلم مكابدة وشك، واملعرفة راحة ويقني

العارف يرى ما يؤمن به ويعيشه، أما العامل أو طالب العلم فيكتفي بأن يبحث عن أدلة ما يسمع عنه، 
  .وقد حيجب باألدلة عن املدلول، وبالطريق عن الغاية

الوقت الذي يقلب فيه العامل صفحات الكون ليستدل به عن ربه، ينطلق العارف من ربه ليستدل به ويف 
الكونُ كلُّه ظُلْمةٌ، وإنما أناره ظهور احلق فيه، فمن رأى الكونَ ومل يشهده  (:على الكون، قال ابن عطاء اهللا

 وجود هزوه فقد أَعدعلَه أو ببِ اآلثارفيه أو عنده أو قَبحبس املعارف عنه مشوس تجباألنوارِ، وح(   
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  ـ الصدق ٢
ونريد به مطابقة العقيدة ملا جاءت به النصوص، ألن مصدر العقيدة األول ـ كما ذكرنا سابقا ـ هو 

  .الوحي، أما العقل فهو مدعم للوحي وأداة من أدواته
ئد يرد قوله، فالغيب ال يعمله إال من كشف اهللا وهلذا، فإن كل من حياول أن ينافس الوحي يف تقرير العقا

  له حجبه، وليس ذلك لغري املعصومني ـ صلوات اهللا وسالمه عليهم ـ 
وهلذا، فإن الكثري من العقائد ـ ويف األبواب املختلفة منها ـ حتتاج إىل زيادة متحيص لتحقيق احلق منها 

  .ومتييزه عن الباطل
ن حفظ النصوص من التحريف الذي خيرجها عما سيقت له إىل وهذا يستدعي زيادة على ما ذكرنا م

أو ما ورد منسوبا للصحابة أو التابعني  التثبت يف النقول املختلفة سواء ما ورد منها منسوبا إىل رسول اهللا 
  .ومن بعدهم

حواهلا ألن التساهل يف النقول هو الذي أدى إىل إلزام الناس بعقائد ال دليل يؤيدها، بل إا يف أحسن أ
  .أسطورة من األساطري أو خرافة من اخلرافات يزداد معتقدها باعتقادها جهال ال علما

وقد طال التلفيق النصوص الظنية، فوضعت األحاديث لتساهم يف تأكيد ما قرره العقل أو الذوق من 
  .حتريف ملعاين العقيدة يف اهللا ويف عوامل اهللا

جند الروايات  )اإلميان باهللا« وحقيقة  )اهللا« لتحريف حقيقة ففي الكتاب السابق الذي اخترناه منوذجا 
  .الكثرية الباطلة اليت تؤيد ما اختاره صاحبه من التشبيه املتستر بالترتيه

غضب   موسى على قومه يف بعض ما  (:الرواية الباطلةفهو ينقل مثال ـ ليقرر إثبات الصورة هللا ـ هذه 
تعمد إىل عبيد من عبيدي خلقتهم على  :اشربوا يا محري، فأوحى اهللا إليه :لكانوا يسألونه، فلما نزل احلَجر قا

   ١)فما برح حىت أصابته عقوبة :مثل صوريت فتقول اشربوا   يا محري، قال
منها ، ٢روايات ال تثبت، وليست صرحية فيما أرادهـ  )الذراع« وهو ينقل ـ إلثبات صفة للذات امسها 

   )كة من نور الذراعني والصدرخلق اهللا املالئ (:هذا األثر
أحدمها يف إثبات الذراعني والصدر، والثاين يف  :الكالم يف هذا اخلرب يف فصلني (:ويعلق عل هذا بقوله

  .الذراعني والصدر والنور صفات فجعل )خلق املالئكة من نوره
إذا كان  (:التاليةبالرواية الباطلة  ـ )الفخذ واألمام واخللف« وهو ينقل ـ إلثبات صفة للذات امسها 

كن خلفي  :رب ذنيب، فيقول اهللا :كن أمامي، فيقول :يوم القيامة يذكر داود ذنبه فيقول اهللا عز وجل له
إن اهللا عز وجل ليقرب  (:مث يذكر الرواية الباطلة التالية، ٣)رب ذنيب ذنيب، فيقول اهللا له خذ بقدمي  :فيقول

                                                
  .١/٩٧ :إبطال التأويالت)  ١(
  .١/٢٠٣  :إبطال التأويالت)  ٢(
  .١/٢٠٦  :إبطال التأويالت)  ٣(



 ٤٦

   )أزلفت لديناادن منا  :داود حىت يضع يده على فخذه يقول
اعلم أنه غري ممتنع محل هذا اخلرب على ظاهره، إذ ليس فيه ما حييل صفاته  (:مث يعلق على هذا اهلراء بقوله

وال خيرجها عما تستحقه ألنا ال نثبت قدما وفخذا جارحة وال أبعاضا، بل نثبت ذلك صفة كما أثبتنا الذات 
   )ى وجه احلد واجلهة، بل نثبت ذلك صفة غري حمدودةوال نثبت أيضا أماما وخلفا عل… والوجه واليدين 

بن مسعود املعروف بقوله بالتجسيم ـ فينقل عن طريقه عن عبد اهللا  ـ مقاتل بن سليمانوهو ينقل عن 
  تعاىليف قوله: َونيعطتسفَال ي ودجنَ إِلَى السوعدياقٍ وس نع فكْشي موي )ساقه  يعين (:قوله)٤٢:القلم

 )٦٩من اآلية: الزمر( وأَشرقَت الْأَرض بِنورِ ربها  :تعاىلنور ساقه األرض، فذلك قوله  اليمني، فيضيء من
   )يعين نور ساقه  اليمني

املؤلف ال يبايل ذا كله، فحسبه أن حيمل احلديث أي إشارة للتجسيم، فيصح الضعيف، ويقوم لكن 
  .املوضوع
عن عبداهللا بن احلسني املصيصي  :لكتاب أن يورد هذه الرواية يف كتاب يعرف باهللامؤلف امل يتورع و

، فأتيتها، فإذا هي امرأة دخلت طَرسوس، فقيل يل ههنا امرأة  قد رأت اجلن الذين وفدوا إىل النيب  :قال
عم، حدثين عبداهللا ن :قالت ؟رأيت أحدا من اجلن الذين وفدوا إىل رسول اهللا :مستلقية على قفاها فقلت

على حوت من نور  (:قال ؟يا رسول اهللا، أين كان ربنا قبل أن خيلق السموات واألرض :قلت :مسحج قال
   )يتلجلج يف النور

املقام احملمود الذي ، ويفسر به ١على العرش مع اهللا قعود النيب بل ينقل من األباطيل ما يدلل به على 
فلزمنا اإلنكار على من رد هذه الفضيلة اليت قالتها  (:الروايات املوضوعةمعتمدا على مث يقول وعده به ربه، 

  .عن بعضهم تكفري منكر ذلك، بل وينقل )العلماء وتلقوها بالقبول، فمن ردها فهو من الفرق اهلالكة
***  

ومن اجلانب اآلخر ـ جانب االحنراف الوجداين ـ جند األحاديث املدعمة للشرك بكل صوره، ومن  
   ٢)لو اعتقد أحدكم حبجر لنفعه (:ا احلديث الباطلذلك هذ

فهذا اهلراء الباطل ـ املشتهر ببني العامة ـ يفتح باب الشرك على مصراعيه فيجعل ميزان االعتقاد هو 
النفع، فكل من أعتقد يف شيء وظنه نافعا حىت لو كان حجرا جعله اهللا كذلك، وكل من أتاه نفع من عقيدة ما 

  .حيحاكان هذا اعتقادا ص
وهذا ما احنرف بكثري من الطيبني البسطاء عن توحيد القلب هللا إىل تفريقه على القبور واملشاهد، فيقول 

زرنا قرب فالن ودعوناه وشفي مريضنا وانقضت  (:، ويقول اآلخر)قرب أيب العباس املرسي ترياق جمرب (:أحدهم
                                                

  .٢/٤٧٦و ١/٧٢: إبطال التأويالت)  ١(
هو من كالم عباد األصنام الذين حيسنون ظنهم : "موضوع، وقال الشيخ على القاري قال ابن القيم: قال ابن تيميه  )٢(

من بلغه عن اهللا شيء فيه فضيلة فأخذ به إميانا به ورجاء ثوابه أعطاه اهللا "ال أصل له وحنو : وقال ابن حجر العسقالين" باألحجار
  .١/٦٧:ناصر الدين السلسلة الضعيفة انظر تعليق" ذلك وإن مل يكن كذلك



 ٤٧

   )حاجتنا
 (:ل بدهلم العجائز، فينسب إىل رسول اهللا ويعزل حديث آخر أهل العلم من احلديث يف الدين ليح

   ١)عليكم بدين العجائز
ويأيت أصحاب الكشف الذين أرادوا رسم صورة معينة للكون تتناسب مع مشاهدام، فيضعون هذا 

يا رسول اهللا بأيب أنت وأمي أخربين عن : قال قلت« احلديث الباطل املنسوب إىل جابر بن عبد اهللا األنصاري 
يا جابر أن اهللا تعاىل خلق قبل األنبياء نور نبيك من نوره، فجعل هذا : لقه اهللا قبل األنبياء، قالأول شيء خ

النور يدور بالقدرة حيث يشاء اهللا تعاىل ومل يكن يف ذلك الوقت لوح وال قلم وال جنة وال نار، وال ملك وال 
جلزء الثاين اللوح ومن الثالث العرش مث مساء وال أرض وال مشس وال قمر، فخلق من اجلزء األول القلم ومن ا

قسم اجلزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من اجلزء األول محلة العرش، ومن اجلزء الثاين الكرسي، ومن الثالث باقي 
املالئكة مث قسم اجلزء الرابع أربعة أجزاء، فخلق من اجلزء األول السموات ومن اجلزء الثاين األراضني، ومن 

نة والنار، وقسم اجلزء الرابع أربعة أجزاء، فخلق من اجلزء األول نور أبصار املؤمنني، ومن الثاين اجلزء الثالث اجل
ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا، مث نظر إليه : نور قلوم وهي املعرفة باهللا ومن الثالث نور أنسهم وهو التوحيد

وأربعة اآللف قطرة فخلق اهللا من كل قطرة روح فترشح النور عرقا فتقطرت منه مائتا ألف قطرة وعشرين ألفا 
نيب ورسول، مث تنفست روح أرواح األنبياء فخلق اهللا من أنفاسهم أرواح األولياء والسعداء والشهداء واملطيعني 
من املؤمنني إىل يوم القيامة، فالعرش من نوري والعقل والعلم والتوفيق من نوري، والكروبيون من نوري والعقل 

التوفيق من نوري، وأرواح األنبياء والرسل من نوري، والسعداء والصاحلون من نائح نوري مث خلق اهللا والعلم و
آدم من األرض وركب فيه النور وهو اجلزء الرابع مث أنتقل منه شيث وكان ينتقل من طاهر إىل طيب إىل أن 

إىل الدنيا فجعلين سيد املرسلني، وصل إىل صلب عبد اهللا بن عبد املطلب ومنه إىل وجه أمي آمنة مث أخرجين 
   )وخامت النبيني وقائد الغر احملجلني

وهذا احلديث ـ لألسف ـ يردد يف بعض اامع، وكأنه حقيقة احلقائق، وهو عمدة من يزعم أن 
هو قبة الكون، وأول الوجود، وأنه جزء من نور اهللا ـ تعاىل اهللا عما يقولون علوا كبريا ـ، وأن  الرسول 

  .٢خلوقات خلقت بأجزاء منهكل امل

                                                
ال أصل له ذا اللفظ، : قال السخاوي: ذكره الشيخ علي القارئ يف األسرار املرفوعة يف األخبار املوضوعة وقال بعده)  ١(

سنده واه و" النساء" "إذا كان آخر الزمان واختلف األهواء فعليكم بدين البادية"رواه الديلمي عن ابن عمر بلفظ : وقال الزركشي
  .بل قال الصنعاين موضوع

استغراب  وملا رأى النيب « :قال» تربئة الذمة يف نصح األمة « ومثل ذلك ما ينقله حممد عثمان عبده الربهاين يف كتابه )  ٢(
يل كم عمرت يا جرب: سأل الرسول جربيل قائال" أن أول ما خلق اهللا نور نبيك يا جابر"سيدنا جربيل عليه السالم مما قاله جلابر 

يا رسول اهللا لست أعلم غرب أنه يف احلجاب الرابع جنم يطلع يف كل سبعني ألف سنة مرة ورأيته سبعني : من السنني؟ فقال جربيل
مث سأل الرسول جربيل عن املكان الذي يأيت منه الوحي؟ .. وعزة ريب أنا ذلك الكوكب: ألف مرة، فقال صلى اهللا عليه وسلم

يف أقطار السموات واألرض أمسع صلصلة جرس فأسرع إىل البيت املعمور فأتلقى الوحي فأمحله إىل الرسول  حينما أكون: فقال



 ٤٨

طباخا أو  ، فوضعوا األحاديث اليت حتيله الوضاعون الذين أرادوا شني النيب  :ويف مقابل هؤالء
ومن « ، ومنه )ربيع أميت العنب والبطيخ (:طبيب أعشاب يصف من الدواء ما يصح وما ال يصح، ومن ذلك

، )الباذجنان ملا أكل له« ، و)الباذجنان شفاء من كل داء« ، و)أكل فوله بقشرها أخرج اهللا منه من الداء مثلها
   ١)أكل السمك يذهب اجلسد« و

، والكتب التبشريية مملوءة مبثل هذه وهذه األحاديث هي اليت يستغلها الطاعنون يف رسالة رسول اهللا 
  .السخافات

  
***  

ة الصحيحة تصويرا مجيال جيعل أما عوامل الغيب، العوامل اليت يصورها القرآن الكرمي، وتصورها السن 
أن اهللا خلق « القلب يهفوا متطلعا إليها، فتنحرف ا هذه النصوص الباطلة احنرافا عظيما، ففي بعضها مثال 

مالئكة السماء األوىل على صورة بقرة، الثانية على صورة العقبان، والثالثة على صورة الناس والرابعة على 
ى صورة الطيور، والسادسة على صورة اخليل املسومة، والسابعة محلة العرش صورة احلور العني، واخلامسة عل

   ٢)الكروبيون
وزعموا أن هاروت وماروت كانا ملكني ألقى اهللا عليهما الشبق، وأن امرأة من أهل األرض فتنتهم 

  ٣)لدنيافوقعوا ا فمسخ اهللا كوكبا يف السماء فهي الزهرة املعروفة وأن هذين امللكني اختارا عذاب ا
أما احلقائق الفلكية واجلغرافية اليت ال خيتلف تصوير النصوص املقدسة هلا مع أحدث احلقائق العلمية، 

  :فتنص هذه النقول على خرافات عجيبة
يا معاذ أين مرسلك إىل  (:أنه قال  فتجعل ارة لعاب حية حتت العرش، وتروي يف ذلك عن الرسول 

رة اليت يف السماء فقل هلم هي لعاب حية حتت العرشقوم أهل كتاب فإذا سئلت عن ا(   
وكل بالشمس تسعة مالئكة يرموا  (:وأن الشمس ترمى بالثلج حىت ال حترق اخلالئق، فنسبوا إليه 

                                                                                                                                 
فذهب جربيل مسرعا إىل البيت املعمور وتال نسب النيب قائال " اذهب إىل البيت املعمور اآلن واتل نسيب: أو النيب فقال الرسول له

فتعجب !! لبيت املعمور ومل يسبق أن فتح من قبل ذلك فرأى جربيل النيب بداخلهفانفتح ا… حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب"
فعاد مسرعا إىل األرض فوجد الرسول يف مكانه كما تركه مع جابر فعاد بسرعة خارقة إىل البيت املعمور فوجده صلى اهللا عليه 

هل ترك رسول اهللا : ل عليه السالم جابرا قائالوسلم هنالك، مث عاد مسرعا إىل األرض فوجده مازال جالسا مع جابر فسأل جربي
إذا كان األمر منك : فقال جربيل للنيب!! كال يا أخا العرب فإننا مل ننته بعد من احلديث الذي تركتنا فيه: جملسه هذا؟ فقال جابر

قرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وال تعجل بال"للتشريع يا أخي جربيل، وتال قوله تعاىل : قائال وإليك فلماذا تعبِي؟ فرد عليه 
كل هذه األدلة توضح أن القرآن وهو أكرب معجزة للنيب كان عند النيب قبل البيت املعمور وقبل "وأضاف " وقل رب زدين علما

  .١٠٠تربئة الذمة ص : جربيل وهو واخللق جزء من كل، انظر
  .٢٦٧-٢٣٥انظر ترتيه الشريعة )  ١(
  .وعزاه أليب الشيخ يف العظمة ٢١٣ ذكره صاحب ترتيه الشريعة)  ٢(
  .٢٠٩ترتيه الشريعة )  ٣(



 ٤٩

   )بالثلج كل يوم ولوال ذلك ما أتت على شيء إال أحرقته
ي طرفاه بالعرش، واحلوت على وأن األرض على املاء، واملاء على صخرة، والصخرة على ظهر حوت يلتق

  .كاهل ملك قدماه يف اهلواء
وأن العنكبوت مسخ، وأن سهيل ـ النجم املعروف ـ كان عشارا يسمو الناس يف األرض بالظلم 

  .فمسخه اهللا
حميط بالعامل وعروقه إىل الصخرة  )قاف« وأن النخلة من فضل طينة آدم، وأن اهللا خلق جبال يقال له  

فإذا أراد اهللا أن يزلزل قرية أمر ذلك اجلبل فحرك العرق الذي يلي القرية فيزلزهلا وحيركها مث  اليت عليها األرض
تتحرك القرية دون القرية وأن األرض على صخرة، والصخرة على قرن ثور فإذا حرك الثور رأسه حتركت 

  .األرض
مة، وكأا حقائق ال يقل وجوب وحنن مل نذكر هذه األمثلة إال النتشارها وانتشار أمثاهلا يف أوساط العا

التسليم ا عن التسليم حبقائق القرآن الكرمي، بل إن حقائق القرآن الكرمي يف تصورهم أقل قداسة ألا مما 
  .حيتمل التأويل، أما هذه فال تأويل فيها



 ٥٠

  أركان التربية اإلميانيةا ـ رابع
ة اليت يريد أن يثبتها يف نفس من يربيه، ومعرفة بعد معرفة املصادر األساسية اليت يتلقى منها املريب املاد

الشروط اليت ينبغي حتصيلها ملن يريد التحقق حبقيقة التربية اإلميانية، نتساءل اآلن عن موضوع التربية اإلميانية أو 
  .املسائل اليت ينبغي للمريب أن يهتم ا، أو األركان اليت تعتمد عليها التربية اإلميانية

ـ إن كل ما ورد يف النصوص من أركان اإلميان ومواضيعه هو ما ينبغي للمريب أن ونقول ـ مسبقا 
  .يعلمه ويريب النشء عليه

لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قبلَ  :تعاىلوهو ما وردت الداللة عليه يف مواضع من القرآن الكرمي، كقوله 
الْبِر نلَكرِبِ وغالْمرِقِ وشالْم  نيبِيالنابِ وتالْكو كَةالئالْمرِ ومِ الْآخوالْيو بِاللَّه نآم نم )من : البقرة

 لهآمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من ربه والْمؤمنونَ كُلٌّ آمن بِاللَّه ومالئكَته وكُتبِه ورس :تعاىل، وقوله )١٧٧اآلية
ريصالْم كإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونعمقَالُوا سو هلسر نم دأَح نيب قفَرال ن )وقوله )٢٨٥:البقرة ،

لْكتابِ الَّذي أَنزلَ من قَبلُ يا أَيها الَّذين آمنوا آمنوا بِاللَّه ورسوله والْكتابِ الَّذي نزلَ علَى رسوله وا):تعاىل
  )١٣٦:النساء( ومن يكْفُر بِاللَّه ومالئكَته وكُتبِه ورسله والْيومِ الْآخرِ فَقَد ضلَّ ضالال بعيداً

 ه والْيومِ الْآخرِ إِنما يعمر مساجِد اللَّه من آمن بِاللَّ :تعاىلأو بتخصيص بعض األركان كما قال 
من كَانَ عدواً للَّه ومالئكَته ورسله وجِبرِيلَ وميكَالَ فَإِنَّ اللَّه عدو  :تعاىل، وقال )١٨من اآلية: التوبة(

رِينلْكَافل )٩٨:البقرة(  
مالئكته وكتبه ورسله وتؤمن باجلنة أن تؤمن باهللا و: اإلميان (:األركان األساسية لإلميان، فقال وذكر 

   ١)والنار وامليزان وتؤمن بالبعث بعد املوت وتؤمن بالقدر خريه وشره
، والنبوات، اتهي األلوهي :وانطالقا من هذا، قسم علماء التوحيد قضايا اإلميان إىل ثالثة أركان 

  .وبعامل الغيب والسمعيات، أو هي اإلميان باهللا، وبالرسل ـ صلوات اهللا وسالمه عليهم ـ
  .وهلذا التقسيم أمهية كربى بسبب اختالف مناهج التعامل مع كل ركن من هذه األركان

  .وسنحاول يف هذا املبحث تبيان أهم ما ينبغي تعليمه للنشء من هذه األركان

                                                
  .عن عمرالنسائي، والطرباين يف الكبري )  ١(



 ٥١

  ـ اإلميان باهللا  ١
اىل إميانا حقيقيا يقينيا أول عنصر من العناصر اليت تتشكل منها الشخصية السوية للطفل هو إميانه باهللا تع

  .مؤثرا فاعال، ألن هذا اإلميان هو الذي يوجه سلوكه، وحيصن اعتقاداته، ويضبط نوازع نفسه
يا غالم إين  (:وقد كان حينها ال يزال طفال صغريا ،معلماً البن عباس  وهلذا قال رسول اهللا 

   )ت فاسأل اهللا، وإذا استعنت فاستعن باهللاأعلمك كلمات احفظ اهللا حيفظك احفظ اهللا جتده جتاهك، وإذا سأل
حاكيا عن التربية النموذجية  تعاىل عاية هذا اجلانب يف تربية الطفل، فقالرالقرآن الكرمي نص على و
  يم وإِذْ قَالَ لُقْمانُ البنِه وهو يعظُه يا بني ال تشرِك بِاللَّه إنَّ الشرك لَظُلْم عظ : للقمان 

واإلميان باهللا هو أصل العقائد وأساسها وغايتها، فاملعرفة باهللا هي اليت حتدد درجات اإلميان، وبقدر حتقق 
   ١)إن أتقاكم وأعلمكم باهللا أنا (:العبد ا يكون قربه من اهللا أو بعده عنه، كما قال 

  .ا أو شرا، فالسلوك مثرة املعرفةواملعرفة باهللا هي اليت حتدد من جهة أخرى مجيع سلوكيات اإلنسان خري
والتربية اإلميانية يف هذا اجلانب تركز على أمرين أساسيني كالمها مما وردت النصوص بالتركيز عليه، 

  :باعتبارمها أساس العقائد، مها
  :ـ التوحيد ١

التوحيد، وهو أهم ما يهتم املريب بترسيخه يف نفس املتريب من قضايا اإلميان، ألن أساس كل العقائد هو 
  .كما ان منبع كل االحنرافات هو الشرك

ـ عليهم السالم ـ، أساس دعوة الرسل ي هـ مبعناه العميق الشامل ـ لتوحيد وهلذا كانت الدعوة ل
 ونَواسأَلْ من أَرسلْنا من قَبلك من رسلنا أَجعلْنا من دون الرحمنِ آلهةً يعبد :تعاىلكما قال 

 وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نوحي إِلَيه أَنه ال إِلَه إِلَّا أَنا فَاعبدون :تعاىل، وقال )٤٥:الزخرف(
  )٢٥:االنبياء(

 :تعاىلقال بتوحيد اهللا،  مدعو واافتتح مأـ عليهم السالم ـ عن كل من الرسل  تعاىلوقد ذكر اهللا 
، وقال )٥٩من اآلية: ألعراف( قَد أَرسلْنا نوحاً إِلَى قَومه فَقَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيرهلَ

، وقال )٦٥:ألعراف( ونَوإِلَى عاد أَخاهم هوداً قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره أَفَال تتقُ :تعاىل
، وقال )٧٣من اآلية: ألعراف( وإِلَى ثَمود أَخاهم صالحاً قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره :تعاىل
    )٨٥من اآلية: ألعراف( إِلَه غَيره وإِلَى مدين أَخاهم شعيباً قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من :تعاىل

من   (:كما قال  وآخر ما خيرج به من الدنيا، أول ما يدخل به إىل اإلسالم،وهلذا كان التوحيد هو 
  ٢)كان آخر كالمه ال إله إال اهللا دخل اجلنة

   .تعاىل التأذين يف أذن املولود، ليكون أول ما يسمعه توحيد اهللا وهلذا كان من سنة رسول اهللا 
                                                

  .١/١٢ :البخاري)  ١(
  .أمحد وأبو داود واحلاكم عن معاذ)  ٢(



 ٥٢

أسلمت وكان ـ ورضي اهللا عنهم ـ  أم سليم الرميصاء أم أنس بن مالك خادم الرسول وقد كانت 
ال إله إال اهللا، قل أشهد أن ال إله إال اهللا، ففعل، فيقول هلا  :أنس صغرياً، مل يفطم بعد، فجعلت تلقن أنساً قل

  .١إين ال أفسده :ال تفسدي على ابين فتقول :أبوه
ورد الشرع حبماية الطفل من كل ما قد يزرع الشرك يف قلبه، وألجل هذا ى رسول كذلك ـ  ـوهلذا 

   ٣)فال أمت اهللا له ٢من علق متيمة (:  قالفعن تعليق التمائم تعويداً للصغري االعتماد على اهللا وحده،  اهللا 
***  

يصوره البعض، فيقصرونه على وعلى املريب أن يرسخ معىن التوحيد العميق الشامل ال التوحيد الذي  
  .مظاهر معينة حيرفون ا معناه

باخللق واإلجياد، وتفرده بالتقدير والتدبري، وتفرده بالتشريع  تعاىلتفرده « فالتوحيد يف حقيقته يعين 
   )والتكليف، وتفرده باجلزاء والثواب والعقاب

عن النتيجة  تعاىلبناء املبدع للكون، كما أخرب وينبغي على املريب أن يبني أمهية هذا التفرد وتأثريه يف هذا ال
لَو كَانَ فيهِما آلهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا  :تعاىلاليت يؤول إليها الكون لو ترك التصرف فيه آلهلة متعددة، فقال 

  )٢٢:االنبياء( فَسبحانَ اللَّه رب الْعرشِ عما يصفُونَ
أنه لو  تعاىل أن جعل كل شي له، ومل جيعل شيئا من أمر اخللق لغريه، وهلذا أخرب فلذلك كان من رمحة اهللا

قُلْ لَو أَنتم تملكُونَ خزائن رحمة ربي  :تعاىلقال جعلت خزائن الرمحة بيد اخللق ألمسكوا خشية اإلنفاق، 
سنكَانَ الْأفَاقِ ونةَ الْأيشخ مكْتسوراًإِذاً لَأَمانُ قَت )١٠٠:االسراء(  

إِنَّ اللَّه  :تعاىلكما قال عن إمساكه لتماسك السموات واألرض وانتظامهما،  تعاىلومبثل ذلك أخرب 
 غَفُوراً حليماًيمِسك السماوات والْأَرض أَنْ تزوال ولَئن زالَتا إِنْ أَمسكَهما من أَحد من بعده إِنه كَانَ 

  .، ولو ترك األمر لغريه ملا أطاق ذلك)٤١:فاطر(
وينطلق املريب من هذ التوحيد لريبطه مبقامات اإلميان مجيعا كالتوكل والشكر والرجاء واخلوف وغريها، 

  .فهي كلها من مقتضيات التوحيد
مشرعا لسلوكه  وينطلق من هذا لريبطه بتأثري هذا التوحيد يف حياته مجيعا، بأن ال يرى حاكما وال

  .وتصرفاته، بل ومواجيده وأفكاره إال اهللا
كما أن املسلم يعتقد أن ال إله إال اهللا، وأن ال  (:يقول سيد قطب ـ وهو يبني مقتضيات التوحيد ـ

معبود إال اهللا، وأن ال خالق إال اهللا، وأن ال رازق إال اهللا، وأن ال نافع أو ضار إال اهللا، وأن ال متصرف يف شأنه 
فيتوجه هللا وحده بالشعائر التعبدية، ويتوجه هللا وحده بالطلب والرجاء، … إال اهللا -ويف شأن الكون كله–

كذلك يعتقد املسلم أن ال حاكم إال اهللا، وأن ال مشرع إال اهللا، وأن ال ،  ويتوجه هللا وحده باخلشية والتقوى 
                                                

 .٢/٣٠٥سري أعالم النبالء )    ١(
  .هي خرزة: قيل، ة تعلق على اإلنسانذعو: التميمة )  ٢(
  .كمأمحد واحلا)   ٣(



 ٥٣

فيتلقى من اهللا   .  . ببين اإلنسان من جنسه إال اهللا منظم حلياة البشر وعالقام وارتباطام بالكون وباألحياء و
  .  . وحده التوجيه والتشريع، ومنهج احلياة، ونظام املعيشة، وقواعد االرتباطات، وميزان القيم واالعتبارات 

   ١) .  . سواء
ده يربط بني وأول مصدر يعمق هذه املعاين التوحيدية يف النفس هو القرآن الكرمي، فبالقراءة الواعية له جن

مقتضيات التوحيد مجيعا، فال يقصر تأثري التوحيد على بعضها، فيظل العبد موحدا هللا يف جانب مشركا به يف 
  .جانب آخر

القرآن الكرمي بني عقيدة التوحيد وبني وقد نقل سيد قطب ـ رمحه اهللا ـ بعض النماذج عن ربط 
وإِلَـهكُم إِلَه واحد  :تعاىلما ورد يف سورة البقرة من قوله يف احلياة مجيعا، ومن األمثلة اليت ذكرها مقتضياا 

 يمحالر نمحالر وإِالَّ ه الَّ إِلَه ) وهي القضية اليت تأيت تعاىلبتقرير وحدانية اهللا  تعاىلفقد بدأ  ، ) ١٦٣  : البقرة ،
  .اآليات التالية لتبني حقيقتها ومقتضياا

إِنَّ في خلْقِ  :تعاىلوحدانية التدبري اإلهلي للكون، وهو ما ورد يف قوله  :الوحدانيةوأول مقتضيات هذه 
اسالن نفَعا يرِ بِمحي الْبرِي فجي تالَّت الْفُلْكارِ وهالنلِ واللَّي الَفتاخضِ واَألرو اتاومالس  نم لَ اللّها أَنزمو

بين ء فَأَحيا بِه األرض بعد موتها وبثَّ فيها من كُلِّ دآبة وتصرِيف الرياحِ والسحابِ الْمسخرِ السماِء من ما
   )١٦٤  : البقرة ( السماء واَألرضِ آليات لِّقَومٍ يعقلُونَ 

حيد يف الكون هو وحدانية التوجه إىل اهللا، ومن مقتضيات هذه املعرفة اليت جتعل اهللا هو املتصرف الو
ومن الناسِ من يتخذُ من دون اللّه أَنداداً يحبونهم  :تعاىلوأول ذلك إفراد القلب هللا باحملبة والوالء، قال 

اْ إِذْ يرونَ الْعذَاب أَنَّ الْقُوةَ للّه جميعاً وأَنَّ اللّه شديد كَحب اللّه والَّذين آمنواْ أَشد حباً لِّلّه ولَو يرى الَّذين ظَلَمو
باَألس بِهِم تقَطَّعتو ذَاباْ الْعأَورواْ وعبات ينالَّذ نواْ مبِعات ينأَ الَّذربذَابِ إِذْ تأَنَّ لَالْع واْ لَوعبات ينقَالَ الَّذو ا ابن

ا همو هِملَيع اترسح مالَهمأَع اللّه رِيهِمي كا كَذَلنواْ مؤربا تكَم مهنأَ مربتةً فَنارِ كَرالن نم ارِجِنيم بِخ
 ) ١٦٧-١٦٥  : البقرة (   

هللا، فاهللا هو املشرع للحياة ال ومن مقتضيات هذا التوجه اإلمياين القليب هللا إسالم اجلوارح واحلياة مجيعا 
يا أَيها الناس كُلُواْ مما في اَألرضِ حالَالً طَيباً  :تعاىلالعقول وال األهواء وال اتمعات، وال الشعوب، قال 

لسوِء والْفَحشاء وأَن تقُولُواْ علَى اللّه ما الَ والَ تتبِعواْ خطُوات الشيطَان إِنه لَكُم عدو مبِني إِنما يأْمركُم بِا
ا أَواءنآب هلَيا عنا أَلْفَيم بِعتلْ نقَالُواْ ب لَ اللّها أَنزوا مبِعات ميلَ لَهإِذَا قونَ ولَمعالَ تئاً ويلُونَ شقعالَ ي مهاؤكَانَ آب لَو

لُونَ يا أَيها الَّذين كَفَرواْ كَمثَلِ الَّذي ينعق بِما الَ يسمع إِالَّ دعاء ونِداء صم بكْم عمي فَهم الَ يعق يهتدونَ ومثَلُ
نَ إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَحم الَّذين آمنواْ كُلُواْ من طَيبات ما رزقْناكُم واشكُرواْ للّه إِن كُنتم إِياه تعبدو

-١٦٨  : البقرة ( ور رحيم الْخرتِيرِ وما أُهلَّ بِه لغيرِ اللّه فَمنِ اضطُر غَير باغٍ والَ عاد فَال إِثْم علَيه إِنَّ اللّه غَفُ
١٧٣ (   

                                                
  .خصائص التصور اإلسالمي)  ١(



 ٥٤

يف سياق واحد بني مقتضيات التوحيد مجيعا، مرتبة بعضها على بعض، وهكذا جتمع هذه اآليات الكرمية 
  .ألن كل واحد منها أثر من آثار ما قبله

  :ـ أمساء اهللا احلسىن ٢
وهي املعرفة الثانية بعد التوحيد، وإن كان التوحيد يف حقيته جزء منها، ولكنه ألمهيته، وملا تعرض له من 

  .حتريف أفرد بتلك األمهية اخلاصة
فيها لوسائل إدراكنا البسيطة أن تتعرف ا على كماالت  تعاىلهي املعارف اليت أذن اهللا  تعاىلاء اهللا وأمس

األلوهية، وهي لذلك من األمهية حبيث ال ميكن مقارنتها بأي معرفة من املعارف األخرى، ألن كل ما يف الكون 
  . أثر من آثار أمساء اهللا

  .لكل اسم من أمساء اهللا داللته اخلاصة اليت تتطلب عبوديتها اخلاصة وهي لذلك أبواب عالقتنا باهللا، ألن
 :تعاىلأن ندعوه بأمسائه احلسىن، مستشفعني ا إليه، ومتوسطني ا لديه، كما قال  تعاىلوهلذا علمنا 

  )١٨٠من اآلية: األعراف( وللَّه الْأَسماُء الْحسنى فَادعوه بِها 
يف أصله ـ مقتضى من مقتضيات املعرفة باهللا، فاملعرفة بأمساء اهللا وصفاته العليا هي وذلك ألن الدعاء ـ 

بني الدعاء وأمساء اهللا الصلة سر ابن عقيل إىل اليت تدعو إىل الثقة فيه، وهي اليت تدعو إىل سؤاله، وقد أشار 
د، فإن من ليس مبوجود ال الوجو :أحدها :إىل الدعاء، ويف ذلك معان تعاىلقد ندب اهللا  :(احلسىن، فقال

الكرم، فإن البخيل ال  :الرابع، السمع، فإن األصم ال يدعى :الثالث الغىن، فإن الفقري ال يدعى، :الثاين يدعى،
   )القدرة، فإن العاجز ال يدعى :السادس، الرمحة، فإن القاسي ال يدعى :اخلامس، يدعى

تقتضي رفع أيدينا إليه  تعاىلـ لوجدنا أن أمساء اهللا وهكذا لو ذهبنا نعد مع ابن عقيل ـ رمحه اهللا 
  .بالسؤال، بل إفراده يف هذا الرفع
  .بأمساء اهللا، وهي كثرية تغين شهرا عن التمثيل هلا وهلذا نرى امتزاج أدعيته 

اللهم إين أسألك بأن لك احلمد ال إله إال أنت وحدك ال : جالسا ورجل يصلي، مث دعا وقد كان 
املنان بديع السموات واألرض، يا ذا اجلالل واإلكرام، يا حي يا قيوم أسألك اجلنة وأعوذ بك من  شريك لك،

   ١)لقد دعا اهللا بامسه العظيم :(النار، فقال النيب 
اللهم إين  (:كان الشمس بإذن اهللاله به فحبست  ربهبه دعا الذي يوشع بن نون أن دعاء  وأخرب 

اهر املطهر املقدس املبارك املخزون املكنون املكتوب على سرادق اد وسرادق أسألك بامسك الزكي الطهر الط
احلمد وسرادق القدرة وسرادق السلطان وسرادق السر إين أدعوك يا رب بأن لك احلمد ال إله ال أنت النور 

الل البار الرمحن الرحيم الصادق عامل الغيب والشهادة بديع السموات واألرض ونورهن وقيمهن ذو اجل
   ٢)واإلكرام حنان منان جبار نور دائم قدوس حي ال ميوت

اللهم إين عبدك، ابن عبدك ابن أمتك يف قبضتك، ناصييت  (:أن يقولمن أصابه هم أو حزن  وقد علم 
                                                

  .وأبو داود، والترمذي، والنسائي وابن ماجة وغريهمد محأ)  ١(
  .عن أنس وليس يف سنده متهم -أبو الشيخ يف الثواب وابن عساكر والرافعي )  ٢(



 ٥٥

بيدك ماض يف حكمك، عدل يف قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك، مسيت به نفسك، أو أنزلته يف كتابك، أو 
و استأثرت به يف علم الغيب عندك، أن جتعل القرآن ربيع قليب، ونور بصري، وجالء علمته أحدا من خلقك، أ

   )فما قاهلا عبد قط إال أبدله اهللا حبزنه فرحا (:، مث بني أثر ذلك يف نفسه، فقال١)حزين، وذهاب غمي
ك عفو اللهم إن :قوىل (:وافقت ليلة القدرـ رضي اهللا عنها ـ أن تقول إذا عائشة  وعلم رسول اهللا 
   ٢)حتب العفو فاعف عىن

  
***  

وهلذه األمساء ـ زيادة على ذلك ـ تأثريها التربوي العظيم، ألا األساس الذي تنبين عليه مجيع مقامات  
  .اإلميان

وسيلة  تعاىلفهم معاين أمساء اهللا  (:يقول العز بن عبد السالموقد اتفق على هذا كل العلماء والربانيني، 
  ٣)اخلوف، والرجاء، واملهابة، واحملبة، والتوكل، وغري ذلك من مثرات معرفة الصفات :ا منإىل معاملته بثمرا

ذكر اهللا بأوصاف اجلمال موجب للرمحة، وبأوصاف الكمال موجب  :(مفصال أسباب ذلكيقول و
، للمهابة، وبالتوحد باألفعال موجب للتوكل، وبسعة الرمحة موجب للرجاء، وبشدة النقمة موجب للخوف

   )وبالتفرد باإلنعام موجب للشكر
ويبني ابن القيم تأثري أمساء اهللا احلسىن يف كل عبادة من العبادات الظاهرة والباطنة، بل جيعل كل العبادات 

من  :لكل صفة عبوديةٌ خاصة هي من موجباا ومقتضياا، أعين :(أثر من آثار املعرفة بأمساء اهللا احلسىن، فيقول
   ٤)ا والتحقيق مبعرفتها، وهذا مطرد يف مجيع أنواع العبودية اليت على القلب واجلوارحوجبات العلم م

بالضر والنفع، والعطاء واملنع،  تعاىلفعلم العبد بتفرد الرب  (:مث يذكر األمثلة املوضحة لذلك، فيقول
توكل ومثراته ظاهراً، وعلمه يثمر له عبودية التوكل عليه باطناً، ولوزام ال :واخللق والرزق، واإلحياء واإلماتة

وبصره، وعلمه أنه ال خيفى عليه مثقال ذرة، وأنه يعلم السر، ويعلم خائنة األعني وما تخفي  تعاىلبسمعه 
يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه على كل ما ال يرضي اهللا، وأن جيعل تعلق هذه األعضاء  :الصدور

احلياء باطناً، ويثمر له احلياء اجتناب احملرمات والقبائح، ومعرفته بغناه  :مبا حيبه اهللا ويرضاه، فيثمر له ذلك
وكذلك معرفته جبالل اهللا وعظمته وعزه، تثمر .. .وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورمحته توجب له سعة الرجاء

. .هي موجبااله اخلضوع واالستكانة واحملبة، وتثمر له تلك األحوال الباطنة أنواعاً من العبودية الظاهرة، 
     )فرجعت العبودية كلها إىل مقتضى األمساء والصفات

اللذين مها منبع كل كاحلسد، والكرب، يف الوقاية من األمراض القلبية،  تعاىلالتعبد بأمساء اهللا ويبني أثر 
                                                

  .عن ابن مسعودوابن حبان ابن السين )  ١(
 .ابن النجار)  ٢(
  .١شجرة املعارف واألحوال، ص )  ٣(
  .٤٣طريق اهلجرتني، ص : باختصار، وانظر ٩٠ /٢ :مفتاح دار السعادة ) ٤(



 ٥٦

ا آتاه لو عرف ربه بصفات الكمال ونعوت اجلالل،   مل يتكرب ومل حيسد أحداً عى م (:أمراض القلوب، فيقول
اهللا ؛ فإن احلسد يف احلقيقة نوع من معاداة اهللا ؛ فإنه يكره نعمة اهللا على عبده وقد أحبها اهللا، وحيب زواهلا عنه 

    ١)فهو مضاد هللا يف قضائه وقدره وحمبته وكراهته واهللا يكره ذلك،
من صحت له  (:، فيقوليف الوقوف الصلب أما احملن والبالياوصفاته  تعاىلبأمساء اهللا ويبني أثر التبعد 

معرفة ربه والفقه يف أمسائه وصفاته علم يقيناً أن املكروهات اليت تصيبه واحملن اليت ترتل به فيها ضروب من 
 (:، ويقول٢)املصاحل واملنافع اليت ال حيصيها علمه وال فكرته، بل مصلحة العبد فيما كره أعظم منها فيما حيب

بالقسط،  تعاىلوعقوبة ونقص يف نفسك ويف غريك فهو من قيام الرب  فكل ما تراه يف الوجود من شر وأمل
ملن أفسد يف  تعاىلوهو عدل اهللا وقسطه، وإن أجراه على يد ظامل، فاملسلط له أعدل العادلني، كما قال 

جاسوا خاللَ الديارِ وكَانَ وعداً فَإِذَا جاَء وعد أُوالهما بعثْنا علَيكُم عباداً لَنا أُولي بأْسٍ شديد فَ :األرض
  )٥:االسراء( مفْعوالً

بالبعد التربوي ألمساء اهللا احلسىن، فكان يذكر عند  )املقصد األسىن« وقد اهتم الغزايل يف كتابه اجلليل 
ئه أثره أو اسم من أمسا تعاىلاية شرح كل اسم حظ العبد السلوكي منه، فهو يعترب ولكل صفة من صفات اهللا 

اخلاص به، والذي ال ميكن لإلنسان احلصول عليه إذا مل يستويل على قلبه معىن ذلك االسم او تلك الصفة، وهو 
  ٣)إن هللا تسعة وتسعني امسا مائة غري واحد من أحصاها دخل اجلنة (:معىن اإلحصاء الذي ورد يف قوله 

و يعتقد وجودها، فإن مساع اللفظ ال وليس اإلحصاء أن يسمع لفظها أو يفهم يف اللغة تفسريها، أ
يستدعي إال سالمة السمع، وأما فهم وضعها اللغوي فال يستدعي إال املعرفة بالعربية، وأما اعتقاد ثبوت معناها 

فال يستدعي إال فهم معاين هذه األلفاظ والتصديق ا، بل إن اإلحصاء ـ كما يشرحه الغزايل ـ هو  تعاىلهللا 
  :ة حظوظ من معاين أمساء اهللا احلسىنأن ينال املؤمن ثالث

اللذان يكثر الغزايل من  )املكاشفة واملشاهدة «معرفة معاين تلك األمساء معرفة كشفية شهودية، ولفظا  .١
استعماهلما يف كتبه ال يريد ما الرؤية البصرية واحلسية، وإمنا مها استعارة لغلبة اليقني على البصرية 

  .٤صر احلسيالباطنة اليت هي أقوى من الب
استعظام ما ينكشف له من صفات اجلالل على وجه يشوقه إىل االتصاف مبا ميكن من تلك الصفات،  .٢

  .٥، فاملعرفة ـ كما يرى الغزايل ـ بذر الشوقتعاىلليؤهله ذلك إىل التقرب من اهللا 
« بد السعي إىل اكتساب املمكن من تلك الصفات والتخلق ا، والتحلي مبحاسنها، وبذلك يصر الع .٣

  .تعاىلمتحققا بالقرب من ربه  )ربانيا
                                                

  .١٥٠الفوائد، ص )  ١(
  .٨٥الفوائد، ص )  ٢(
  .عن أيب هريرةالترمذي وابن ماجة )  ٣(
  .٤/٣١٢: اإلحياء)  ٤(
  .٣٢املقصد األسىن، ص)  ٥(



 ٥٧

والغزايل جيعل احلظ األكرب يف الوصول إىل هذه الدرجة هو تعظيم أمساء اهللا، فبقدر التعظيم يكون الشوق، 
ولن يتصور أن ميتلئ القلب باستعظام صفة واستشرافها إال ويتبعه شوق  (:وبقدر الشوق يكون السلوك، يقول

لك الكمال واجلالل وحرص على التحلي بذلك الوصف إن كان ذلك ممكنا إىل تلك الصفة وعشق لذ
   )للمستعظم بكماله فإن مل يكن بكماله فينبعث الشوق إىل القدر املمكن منه ال حمالة

  :ويرجع سبب خلو القلب عن الشوق الدافع للعمل إىل سببني 
  .لضعف املعرفة واليقني بكون الوصف املعلوم من أوصاف اجلالل والكما .١
  .امتالء القلب بشوق آخر مستغرقا به .٢

ويشبه ذلك بالتلميذ، فإنه إذا شاهد كمال أستاذه يف العلم انبعث شوقه إىل التشبه واالقتداء به إال إذا 
  .كان مملوءا باجلوع مثال، فإن استغراق باطنه بشوق القوت رمبا مينع انبعاث شوق العلم

وهلذا  (:ظر يف أمساء اهللا إىل اهللا حىت ينال حظه منها، قالوخيلص الغزايل من هذا إىل وجوب جترد النا 
   )ينبغي أن يكون الناظر يف صفات اهللا تعاىل خاليا بقلبه عن إرادة ما سوى اهللا عز وجل، فإن املعرفة بذر الشوق



 ٥٨

  ـ اإلميان بالنبوات ٢
  

الكرمي بالثناء عليهم وذكر وهو العنصر الثاين من األركان األساسية لإلميان، ولذلك امتألت آيات القرآن 
قصصهم وأحواهلم لتمأل القلوب حمبة هلم وإجالال، وتشحن الطاقات قدوة وسلوكا، فيعيش املؤمن يف صحبة 

  .النماذج الطاهرة الرفيعة، فيترفع من خالهلا إىل اآلفاق العليا من الكمال اإلنساين
الرسل ـ صلوات اهللا وسالمه عليهم وخري مصدر ـ بل يكاد يكون املصدر الوحيد للتعرف على حقيقة 

ـ هو القرآن الكرمي، فهو الكتاب املؤرخ حليام املرشد لكماهلم املصحح لألخطاء الكثرية والتحريفات 
  .العظيمة اليت حلقتهم

  :وللقرآن الكرمي طرق خمتلفة يف إيصالنا باألنبياء، ومأل مشاعرنا بذكرهم وحمبتهم واالهتداء ديهم
ىل نيب من األنبياء، فيستويف قصته، ويسرد تفاصيل ما حصل له، فتمتلئ عني القلب بشخص منها أن يأيت إ

  .ذلك النيب، وتصبح حياته نرباسا يضيئ حياة حمبيه املؤمنني به
ومنها أن يأيت إىل مشهد من مشاهد األنبياء، فيستويف أحداثه، ليعيش املؤمن ذلك املوقف، ويرسم منه 

  .هي ذلك املوقف أو ما جيدد حياتهحلياته من املواقف ما يضا
ومنها أن يعدد أمساء األنبياء ويذكرها كل حني لترتسم مع كل اسم صورة منوذج من مناذج الرب، وعمالق 

وتلْك حجتنا آتيناها إِبراهيم علَى  :تعاىلمن عمالقة الصالح، ويكون ذلك اإلعجاب مقدمة االقتداء، قال 
ينا من قَبلُ ع درجات من نشاء إِنَّ ربك حكيم عليم ووهبنا لَه إِسحاق ويعقُوب كُال هدينا ونوحاً هدقَومه نرفَ

ِسنِنيحزِي الْمجن ككَذَلونَ وارهى ووسمو فوسيو وبأَيانَ وملَيسو وداود هتين ذُرمى ويحيا وكَرِيزو 
مني ومن آبائهِم وعيسى وإِلْياس كُلٌّ من الصالحني وإِسماعيلَ والْيسع ويونس ولُوطاً وكُال فضلْنا علَى الْعالَ

  )٨٧ـ  ٨٣:األنعام( ط مستقيمٍوذُرياتهِم وإِخوانِهِم واجتبيناهم وهديناهم إِلَى صرا
أُولَئك الَّذين هدى اللَّه فَبِهداهم   :تعاىلهذا العدد من األمساء عقب على ذلك بقوله  تعاىلوبعد أن ذكر 

هداقْت )٩٠من اآلية: األنعام( 
ألرض على أمداد عمر والقرآن الكرمي ميأل صدرا املؤمن شوقا لكثري من األنبياء املنتشرين يف بقاع ا

إِنا أَرسلْناك  :تعاىلالتاريخ، فصفوة اهللا املختارة مل تكن مقتصرة على أرض دون أرض أو زمن دون زمن، قال 
يرذا نيهإِال خال ف ةأُم نإِنْ ما ويرذنا وريشب قبِالْح ]٢٤: فاطر.[  
رمي من األنبياء جمرد مناذج ذكرت من باب التمثيل ال احلصر، وخيرب يف آية أخرى أن ما ذكر يف القرآن الك

ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة  :تعاىلوأن قانون التدافع بني اخلري والشر، واألنبياء وأقوامهم متمثل فيهم مجيعا، قال 
ده نم مهنفَم وا الطَّاغُوتنِبتاجو وا اللَّهدبوال أَنْ اُعسضِ ري اَألروا فاللَةُ فَِسريالض هلَيع قَّتح نم مهنمو ى اللَّه

كَذِّبِنيةُ الْمباقكَانَ ع فوا كَيظُرفَان ]٣٦: النحل.[  
رأيت   (:يصف خلقة األنبياء وصورهم لتقريب ما يصفه القرآن الكرمي من أحواهلم، قال  وكان 

م فأما عيسى فابيض جعد عريض الصدر وأما موسى فآدم جسيم قالوا فابراهيم عيسى بن مرمي وموسى وإبراهي



 ٥٩

رأيت ليلة أسري يب موسى بن عمران رجال طواال جعدا كأنه من  (:، وقال ١)قال انظروا إىل صاحبكم
   )رجال شنؤة ورأيت عيسى بن مرمي مربوع اخللق إىل احلمرة والبياض سبط الرأي

عض اآلثار التربوية لإلميان بالرسل، وما يستدعيه من طرق التعريف م، وما انطالقا من هذا سنذكر هنا ب
  :ينبغي احترازه من ذلك على حسب ما يقتضيه املقام

  :القدوة
ويشري إىل هذه الناحية املهمة الناجتة عن اإلميان الصحيح بالرسل ـ صلوات اهللا وسالمه عليهم ـ قوله 

، فالغرض األول من اإلميان بالرسل )٩٠من اآلية: األنعام( للَّه فَبِهداهم اقْتده أُولَئك الَّذين هدى ا :تعاىل
  .إميانا يولد احملبة يف قلوب أصحابه هو اختاذهم مناذج يقتدى ا، وأنوارا يهتدى ديها

يت متثلها، وذلك ألن املعارف تظل أرواحا جمردة قد ال جتد من يلتفت إليها حىت جتد األجساد الطاهرة ال
  .فتخرج من عامل املثال إىل عامل الواقع

وكمثال على ذلك متثيل الرسل ـ صلوات اهللا وسالمه عليهم ـ لدور التجرد واإلخالص يف التعامل مع 
اهللا، وهذا ما تربهن عليه خطبهم ألقوامهم يف القرآن الكرمي، واليت حيرص القرآن الكرمي على ذكرها وتكرارها 

يا قَومِ ال أَسأَلُكُم  :على ألسنتهم تعاىلر املقتدي، فال يتيه باحلوادث عن مواضع القدوة، قال لتصبح يف حمل نظ
اتبِعوا من ال يسأَلُكُم أَجراً  :تعاىل، وقال)٥١:هود( علَيه أَجراً إِنْ أَجرِي إِلَّا علَى الَّذي فَطَرنِي أَفَال تعقلُونَ

دتهم مهونَو )ـستعاىلوقال، )٢١:ي:  ْأَن ترأُمو لَى اللَّهإِلَّا ع رِيرٍ إِنْ أَجأَج نم كُمأَلْتا سفَم متلَّيوفَإِنْ ت
نيملسالْم نأَكُونَ م )٧٢:يونس(   

علَيه من أَجرٍ إِلَّا من شاَء قُلْ ما أَسأَلُكُم  :تعاىلأن يردد أقواهلم، اقتداء م فقال  وهلذا أمر رسول اهللا 
وما أَسأَلُكُم علَيه من أَجرٍ إِنْ أَجرِي إِلَّا علَى رب  :تعاىلوقال، )٥٧:الفرقان( أَنْ يتخذَ إِلَى ربه سبِيالً

نيالَمالْع )تعاىلوقال، )١٠٩:الشعراء: رٍ فَهأَج نم كُمأَلْتا سلَى كُلِّ قُلْ مع وهو لَى اللَّهإِلَّا ع رِيإِنْ أَج لَكُم و
هِيدٍء شيش )٤٧:سـبأ( ،تعاىلوقال: نيكَلِّفتالْم نا ما أَنمرٍ وأَج نم هلَيع أَلُكُما أَسقُلْ م )٨٦:ص(   

تحضر يف املواقف املختلفة ما يستحضر مواقف األنبياء ليعيد إحياءها من جديد، فكان يس وهلذا كان 
ذات يوم قسماً فقال رجل  قسم رسول اللّه : قال عن عبد اللّه بن مسعود حصل إلخوانه من األنبياء، 

مبا  يا عدو اللّه أما ألخربن رسول اللّه : إن هذه القسمة ما أريد ا وجه اللّه، قال، فقلت: من األنصار
   ٢)رمحة اللّه على موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصرب (:مث قال فامحر وجهه قلت، فذكرت ذلك للنيب 
ال تثْرِيب علَيكُم الْيوم يغفر اللَّه لَكُم وهو أَرحم  :أقول كما قال أخي يوسف (:ويف موقف آخر قال 

نيماحالر )٣))٩٢من اآلية: يوسف   
سألت جماهداً عن : عن العوام قالجدة سورة ص، فذا على مشروعية س وقد استدل ابن عباس 

                                                
 .٤/٢٢:البخاري)  ١(
  .للفظ ألمحداوالبخاري ومسلم )  ٢(
  .عن ابن عمر -عن أيب هريرة؛ ابن السين يف عمل يوم وليلة  -يا يف ذم الغضب ابن أيب الدن)  ٣(
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ومن ذُريته داود   :أوما تقرأ: سألت ابن عباس رضي اللّه عنهما من أين سجدت؟ فقال: فقال) ص(سجدة 
؟ فكان )٩٠من اآلية :األنعام( أُولَئك الَّذين هدى اللَّه فَبِهداهم اقْتده  ،)٨٤من اآلية: األنعام( وسلَيمان

أن يقتدي به، فسجدها داود عليه الصالة والسالم، فسجدها  داود عليه الصالة والسالم ممن أمر نبيكم 
   ١)رسول اللّه 

وهكذا يصبح األنبياء ـ صلوات اهللا وسالمه عليهم ـ مصابيح تضيئ للمهتدين، وتبصرهم بالطريق 
، يا خمنث العزم أين أنت (:القتداء باألنبياء يف جدهم يف طريق اهللالصحيح، وقد قال ابن القيم، وهو يدعو إىل ا

وبيع يوسف ، وأضجع للذبح امساعيل، ورمى يف النار اخلليل، وناح ألجله نوح، والطريق طريق تعب فيه آدم
وقاسى الضر ، وذبح السيد احلصور حيىي، ونشر باملنشار زكريا، ولبث يف السجن بضع سنني، بثمن خبس

وعاجل الفقر وأنواع األذى حممد صلى اهللا عليه ، وسار مع الوحش عيسى، زاد على املقدار بكاء داودو، أيوب
   ٢)وسلم تزها أنت باللهو واللعب

وهذه الصفة تقتضي عصمة الرسل ـ صلوات اهللا وسالمه عليهم ـ، وتقتضي اقتصار املريب على هذه 
ـ كما تفعل بعض كتب التفسري واملواعظ ـ يرتع منهم العصمة، وذلك ألن تصوير اإلمث يف تصرفات األنبياء 

الثقة، وجيعلهم حمال للنقد، وهو ما قد يتذرع به لسلوك سبيل املعصية حبجة أن األنبياء مع مكانتهم الرفيعة وقع 
  .منهم اخلطأ

  :اجلذور التارخيية لإلسالم واإلنسان
يكون مهمال يف دواوين تاريخ البشرية، وهو  فالقرآن الكرمي بتفصيله لقصص األنبياء يشري إىل تاريخ يكاد

  .تاريخ املعرفة باهللا وعبادته
ال يؤثر يف اتصاله اختالف األزمنة وال اختالف  إىل رسول اهللا  وهو تاريخ متصل من لدن آدم 

  .األمكنة، وال اختالف القوميات
ريخ تفسريا إميانيا ال تفسريا ماديا وهلذا آثاره الكبرية يف السلوك،ألنه يرفع الغربة عن املؤمن، ويفسر التا

واملؤمن  (:كما يفسره الغافلون، يقول سيد قطب ـ وهو يعدد نعم اهللا عليه بالعيش يف ظالل القرآن الكرمي ـ
إنه واحد من ذلك املوكب الكرمي، الذي يقود خطاه ذلك الرهط  .ذو نسب عريق، ضارب يف شعاب الزمان

عليهم الصالة  ..حاق، ويعقوب ويوسف، وموسى وعيسى، وحممدنوح وإبراهيم وإمساعيل وإس:الكرمي
   ..وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون    ..والسالم

مواقف  -كما يتجلى يف ظالل القرآن  -هذا املوكب الكرمي، املمتد يف شعاب الزمان من قدمي، يواجه 
 .ر وكر الدهور، وتغري املكان، وتعدد األقواممتشاة، وأزمات متشاة، وجتارب متشاة على تطاول العصو

ولكنه ميضي يف طريقه ثابت  .يواجه الضالل والعمى والطغيان واهلوى، واالضطهاد والبغي، والتهديد والتشريد
 :اخلطو، مطمئن الضمري، واثقا من نصر اهللا، متعلقا بالرجاء فيه، متوقعا يف كل حلظة وعد اهللا الصادق األكيد

                                                
  .البخاري)   ١(
  .الفوائد)  ٢(



 ٦١

لَنهلكَن الظَّالمني ذين كَفَروا لرسلهِم لَنخرِجنكُم من أَرضنا أَو لَتعودنَّ في ملَّتنا فَأَوحى إِلَيهِم ربهم وقَالَ الَّ
يدعو افخي وقَامم افخ نمل كذَل مهدعب نم ضالْأَر كُمننكسلَنو )موقف واحد ) ١٤ـ  ١٣:ابراهيم

وعاقبة واحدة ينتظرها املؤمنون يف  ..ووعد واحد للموكب الكرمي. ويقني واحد .وديد واحد .وجتربة واحدة
   ١)وهم يتلقون االضطهاد والتهديد والوعيد .اية املطاف

وليس يف فلماذا مل يذكر القرآن إال من كان يعرفه الناس، وأهل الكتاب من األنبياء، أ: وقد يقال هنا
  الغض عن ذكر غريهم، غضا من التاريخ، وحموا ألجيال من الصاحلني؟

إن القرآن الكرمي جعل من قصص األنبياء حروفا تنبين منها احلياة املثالية للمؤمن،  :واجلواب عن ذلك
  .ومن شأن احلروف أن تكون قليلة حمصورة، وإال كان تكلف حفظها مانعا من استعماهلا

آن الكرمي مناذج معينة حتمل مواضع عرب خمتلفة لتكون أنوار يهتدى ا، فإذا ما حصل وهكذا اختار القر
  .النور ببعضهم أغىن ذلك عن ذكر مجيعهم

ولَقَد أَرسلْنا رسال من قَبلك  :تعاىلأما غريهم، فيكفي أن يشري بالثناء عليهم واالعتراف م، كما قال 
مر يك ومنهم من لَم نقْصص علَيك وما كَانَ لرسولٍ أَنْ يأْتي بِآية إِال بِإِذْن اللَّه فَإِذَا جاَء أَمنهم من قَصصنا علَ

  ].٧٨: غافر[اللَّه قُضي بِالْحق وخِسر هنالك الْمبطلُونَ
د القرآن الكرمي من سرد قصص األنبياء، زيادة على ذلك، فإن سائل هذا السؤال ال يفهم أسرار مقاص

فاألنبياء يف القرآن الكرمي ـ على خالف ما يف كتب أهل الكتاب ـ يراد منها العربة والتمثيل والتصوير 
  . ليعايشها املؤمن أفكارا وقدوة وسلوكا ال جمرد أحداث تارخيية

روفني، قد تنكرهم اجلماهري، وقد فلذلك كان من احلكمة أن يذكر املعروفني من األنبياء، ألن غري املع
تعتربهم من أساطري األولني، وقد حصل بعض هذا عندما أنكر البعض قصة عادا ومثود لعدم ورودها يف كتب 

  .أهل الكتاب
مث إن من يريد أن يوضح مسألة أويقرب قضية من القضايا حيتاج إىل إيراد األمثلة املبسطة املعروفة عند من 

  .ضيحه إاما، وشرحه تعقيداخياطبهم، وإال كان تو
  :متثيل حقيقة اإلسالم

يسوق القصص ليقرر حقيقة اإلسالم ومتطلباته، فالرسل ـ صلوات اهللا وسالمه عليهم ـ هم  تعاىلفاهللا 
بضرب األمثلة عن  حقيقة إسالم إبراهيم  تعاىلخري من ميثل اإلسالم يف أرقى درجاته، وهلذا يشرح اهللا 

  .الم وجهه كله لهوالئه التام هللا، وإس
فهو يدعو والده إىل اهللا، بكل ما أويت من صنوف اللني، بل يستغفر له، طامعا يف إسالمه، لكنه مبجرد أن 

بين لَه وما كَانَ استغفَار إِبراهيم لأبِيه إِلَّا عن موعدة وعدها إِياه فَلَما ت :تعاىلتبينت له عداوته هللا تربأ منه، قال 
يملح اهلَأَو يماهرإِنَّ إِب هنأَ مربت لَّهل ودع هأَن )١١٤:التوبة(   

                                                
  .١/١٢: الظالل)  ١(
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وهو يشتاق إىل الولد كسائر البشر ـ بعد أن يهجره قومه ويتركوه، بل يذيقوه ما متكنوا منه من بالء 
  هب لي من الصالحني  إِني ذَاهب إِلَى ربي سيهدينِ رب :فيقول ـ،

  فَبشرناه بِغلَامٍ حليمٍ  :وتأتيه البشارة بعد عمر طويل
ربنا إِني  :تعاىلومبجرد أن يبشر به يؤمر بأن ينقل ابنه الرضيع مع أمه إىل بلد غري ذي زرع، كما قال 

نعٍ عري زرِ ذغَي ادي بِوتيذُر نم تكَنمِ أَسرحالْم كتيب د )فينقله، ويبعده عنه عمرا )٣٧من اآلية: ابراهيم ،
  .طويال

 بل يتركه يف موقف مأساوي أليم على قلب األب الذي انتظر ابنه طويال، وقد روي عن ابن عباس 
ند دوحة مث جاء ا إبراهيم وبإبنها إمساعيل وهي ترضعه حىت وضعهما عند البيت، ع (:قوله يف حديث ذلك

فوق زمزم يف أعلى املسجد وليس مبكة يومئذ أحد، وليس ا ماء، فوضعهما هنالك ووضع عندها جِراباً فيه 
يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا ذا الوادي : متر، وسقاء فيه ماء، مث قفّى إبراهيم منطلقاً فتبعته إم إمساعيل فقالت

نعم، : آللّه أمرك ذاً؟ قال: راً وجعل ال يلتفت إليها، فقالتالذي ليس فيه أنيس وال شيء؟ فقالت له ذلك مرا
إذاً ال يضيعنا، مث رجعت فانطلق إبراهيم حىت إذا كان عند الثنية حيث ال يرونه استقبل بوجهه البيت، : قالت

ذي زرعٍ عند بيتك الْمحرمِ ربنا  ربنا إِني أَسكَنت من ذُريتي بِواد غَيرِ :مث دعا ذه الدعوات ورفع يديه فقال
   ١))٣٧:ابراهيم( رونَليقيموا الصالةَ فَاجعلْ أَفْئدةً من الناسِ تهوِي إِلَيهِم وارزقْهم من الثَّمرات لَعلَّهم يشكُ

مر بذحبه بيده يف الوقت الذي صار يرجوا مث بعد رجوعه البنه الذي أمضى كثريا من حياته بعيدا عنه، يؤ
فَلَما بلَغَ معه السعي قَالَ يا بني إِني أَرى في الْمنامِ أَني   :حاكيا قصة ذلك، ونتيجته تعاىلخريه وعونه، قال 

ن شاء اللَّه من الصابِرِين فَلَما أَسلَما وتلَّه للْجبِنيِ أَذْبحك فَانظُر ماذَا ترى قَالَ يا أَبت افْعلْ ما تؤمر ستجِدنِي إِ
الْب وذَا لَهإِنَّ ه ِسنِنيحزِي الْمجن كا كَذَلا إِنيؤالر قْتدص قَد يماهرا إِبأَنْ ي اهنيادنحٍ وببِذ اهنيفَدو بِنيلَاء الْم

 وبشرناه نا علَيه في الْآخرِين سلَام علَى إِبراهيم كَذَلك نجزِي الْمحِسنِني إِنه من عبادنا الْمؤمنِنيعظيمٍ وتركْ
 نيحالالص ناً مبِين اقحبِإِس ِسنحا مهِمتيذُر نمو اقحلَى إِسعو هلَيا عكْناربوبِنيم فِْسهنل مظَالو 

   )١١٣ـ  ١٠١:الصافات(
فهذه النماذج وغريها توضح حقيقة إسالم الوجه هللا يف منتهى كماهلا، وهلذا أمرنا، بل أمر قبل ذلك 

قُلْ إِننِي هدانِي ربي إِلَى  :تعاىلأن يتبع ملة إبراهيم يف مواضع متعددة من القرآن الكرمي، قال  رسولنا 
صنيرِكشالْم نا كَانَ ممنِيفاً وح يماهرلَّةَ إِبماً مييناً قيمٍ دقتسم اطر )تعاىلوقال، )١٦١:األنعام:   انيحأَو ثُم

نيرِكشالْم نا كَانَ ممنِيفاً وح يماهرلَّةَ إِبم بِعات أَن كإِلَي )١٢٣:النحل(  
وجاهدوا في اللَّه حق جِهاده هو اجتباكُم وما  :تعاىل أن هداهم إىل ملة إبراهيم فقال ومين على املؤمنني

ي هفلُ وقَب نم نيملسالْم اكُممس وه يماهرإِب لَّةَ أَبِيكُمجٍ مرح نينِ مي الدف كُملَيلَ ععولُ جسكُونَ الريذَا ل
ش وه وا بِاللَّهمصتاعكَاةَ ووا الزآتالةَ ووا الصيماسِ فَأَقلَى الناَء عدهوا شكُونتو كُملَيلَى هِيداً عوالْم مفَنِع الكُموم

                                                
  .البخاري)  ١(
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ريصالن منِعو )٧٨:احلج (  
هو املقياس  ن إبراهيم ويعترب كل احنراف عن ملة إبراهيم سفها من الرأي، واحنرافا عن احلق، وكأ

ومن يرغَب عن ملَّة إِبراهيم إِلَّا من سفه نفْسه ولَقَد اصطَفَيناه في الدنيا  :تعاىلالذي يقاس به اإلسالم، قال 
نيحالالص نلَم ةري الْآخف هإِنو )١٣٠:البقرة(  

وقَالُوا كُونوا هوداً أَو نصارى تهتدوا قُلْ بلْ ملَّةَ  :تعاىلذم قوله، فقال ورد على من دعا إىل غري ملته، و
نيرِكشالْم نا كَانَ ممنِيفاً وح يماهرإِب )تعاىلوقال، )١٣٥:البقرة:  ًنِيفاح يماهرلَّةَ إِبوا مبِعفَات اللَّه قدقُلْ ص

الْم نا كَانَ ممونيرِكش )٩٥:آل عمران(  
ومن أَحسن ديناً ممن أَسلَم  :تعاىل، قال وذلك ألن أكمل توجه هللا وأحسنه هو توجه إبراهيم 

  ) ١٢٥:النساء( وجهه للَّه وهو محِسن واتبع ملَّةَ إِبراهيم حنِيفاً واتخذَ اللَّه إِبراهيم خليالً
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  ـ اإلميان بعامل الغيب  ٣
عوامل الغيب ـ يف أصلها ـ هي العوامل اليت خفيت على املؤمن، أو اليت ال تستطيع وسائل اإلدراك 
العادية التعرف عليها، أواليت جاءت النصوص املعصومة بالداللة عليها، وهي بذلك تشمل كل قضايا اإلميان، 

  ) ٣:البقرة( ين يؤمنونَ بِالْغيبِ ويقيمونَ الصالةَ ومما رزقْناهم ينفقُونَالَّذ :يف وصف املؤمنني تعاىلكما قال 
وأخرب أن املؤمنني الصادقني ال حيول بينهم وبني اخلوف من اهللا أو التعامل اإلمياين معه كونه غيبا عن 

بلُونكُم اللَّه بِشيٍء من الصيد تنالُه أَيديكُم ورِماحكُم ليعلَم اللَّه يا أَيها الَّذين آمنوا لَي :تعاىلحواسهم، كما قال 
يمأَل ذَابع فَلَه كذَل دعى بدتنِ اعبِ فَميبِالْغ افُهخي نم )تعاىلوقال، )٩٤:املائدة:  مهبنَ روشخي ينالَّذ

مهبِ ويقُونَ بِالْغفشم ةاعالس نم )تعاىلوقال، )٤٩:االنبياء:  نمحالر يشخو الذِّكْر عبنِ اتم رذنا تمإِن
  ) ١١:يـس( بِالْغيبِ فَبشره بِمغفرة وأَجرٍ كَرِميٍ

وليعلَم اللَّه من ينصره  :تعاىلوقال، )٣٣:ق )يبٍمن خشي الرحمن بِالْغيبِ وجاَء بِقَلْبٍ منِ :تعاىلوقال
زِيزع قَوِي بِ إِنَّ اللَّهيبِالْغ لَهسرو )تعاىلوقال، )٢٥من اآلية: احلديد:  مبِ لَهيبِالْغ مهبنَ روشخي ينإِنَّ الَّذ

كَبِري رأَجةٌ ورفغم )١٢:امللك(  
وإِذْ قُلْتم يا  :تعاىلعتاب بين إسرائيل الذين طلبوا أن يروا اهللا جهرة حىت يصدقوا به، قال واشتد يف 

، وأخرب أن هؤالء )٥٥:البقرة( موسى لَن نؤمن لَك حتى نرى اللَّه جهرةً فَأَخذَتكُم الصاعقَةُ وأَنتم تنظُرونَ
يسأَلُك أَهلُ  :عليهم بقوله تعاىلكتابا من الغيب يرونه حسا، فرد اهللا  أنفسهم طلبوا من رسول اهللا 

للَّه جهرةً فَأَخذَتهم الْكتابِ أَنْ تنزلَ علَيهِم كتاباً من السماِء فَقَد سأَلُوا موسى أَكْبر من ذَلك فَقَالُوا أَرِنا ا
هِمقَةُ بِظُلْماعبِ الصلْطَاناً مى سوسا منيآتو كذَل نا عنفَوفَع اتنيالْب مهاَءتا جم دعب نلَ مجذُوا الْعخات يناًثُم 

  )١٥٣:النساء(
وهذا ألن أصل التكليف يقتضي الغيب، فلو أن قضايا اإلميان كان دليلها احلس ووسائل اإلدراك العادية 

  .تكليف باإلميان املا كان هناك أي 
االمتحان الذي جيريه األستاذ لتالميذه، فلو أنه وضع اإلجابة املباشرة على السبورة، مث طلب : ومثل ذلك

منهم أن جييبوا على أسئلته ملا اختلفوا يف نقل اإلجابة مباشرة دون عناء، وملا اختلف جهدهم يف اإلجابة عنها، 
وقَالُوا لَوال أُنزِلَ علَيه ملَك ولَو أَنزلْنا ملَكاً  :تعاىلغيب واهلازل، وهلذا قال وملا متيز املتفوق منهم واجلاد من ال

  ) ٨:األنعام( لَقُضي الْأَمر ثُم ال ينظَرونَ
ولكن عامل الغيب أو السمعيات ـ كمصطلح ـ قصر على ما ال ميكن االستدالل عليه بالعقل ارد، وما 

الوقت يف حيز اإلمكان، فتخرج أبواب األلوهية والنبوات النسجام العقل مع النصوص يف الداللة  كان يف نفس
  .عليها

فلذلك يكتفى يف مثل هذه املسائل باألدلة املعصومة، ويعزل العقل عن البت فيها بقول أو بدليل إال دليل 
من أَنباِء الْغيبِ نوحيه إِلَيك وما كُنت ذَلك  :بعد ذكر كثر من األخبار والقصص تعاىلاإلمكان، وهلذا قال 

تلْك  :تعاىلوقال، )٤٤:آل عمران( لَديهِم إِذْ يلْقُونَ أَقْالمهم أَيهم يكْفُلُ مريم وما كُنت لَديهِم إِذْ يختصمونَ
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 تا كُنم كا إِلَييهوحبِ نياِء الْغبأَن نمنيقتلْمةَ لباقإِنَّ الْع بِرذَا فَاصلِ هقَب نم كمال قَوو تا أَنهلَمعت 
 ذَلك من أَنباِء الْغيبِ نوحيه إِلَيك وما كُنت لَديهِم إِذْ أَجمعوا أَمرهم وهم يمكُرونَ :تعاىلوقال، )٤٩:هود(
  )٢٦من اآلية: الكهف( قُلِ اللَّه أَعلَم بِما لَبِثُوا لَه غَيب السماوات والْأَرض :عاىلتوقال، )١٠٢:يوسف(

وهلذا اإلميان تأثريه النفسي والتربوي الكبري على اإلنسان، بل إنه ينقله من عامل البهيمية الذي تلقيه فيه 
واإلميان بالغيب هو العتبة اليت جيتازها اإلنسان،  (:طبغرائزه وأهواؤه إىل عامل اإلنسانية الرفيع، يقول سيد ق

فيتجاوز مرتبة احليوان الذي ال يدرك إال ما تدركه حواسه، إىل مرتبة اإلنسان الذي يدرك أن الوجود أكرب 
وهي نقلة  -أو األجهزة اليت هي امتداد للحواس  -وأمشل من ذلك احليز الصغري احملدد الذي تدركه احلواس 

ثر يف تصور اإلنسان حلقيقة الوجود كله وحلقيقة وجوده الذايت، وحلقيقة القوى املنطلقة يف كيان هذا بعيدة األ
كما أا بعيدة األثر يف حياته على األرض ؛  .الوجود، ويف إحساسه بالكون وما وراء الكون من قدرة وتدبري

ن الكبري الذي تدركه بديهته وبصريته فليس من يعيش يف احليز الصغري الذي تدركه حواسه كمن يعيش يف الكو
؛ ويتلقى أصداءه وإحياءاته يف أطوائه وأعماقه، ويشعر أن مداه أوسع يف الزمان واملكان من كل ما يدركه وعيه 

  ١)يف عمره القصري احملدود
 (:ويرد على املفكرين املعاصرين الذين يتصورون اإلميان بعوامل الغيب نوعا من اهلروب عن الواقع، فيقول

ولكن مجاعة املاديني يف هذا  .لقد كان اإلميان بالغيب هو مفرق الطريق يف ارتقاء اإلنسان عن عامل البهيمة
إىل عامل البهيمة الذي ال وجود  ..الزمان، كجماعة املاديني يف كل زمان، يريدون أن يعودوا باإلنسان القهقري

ليت وقى اهللا املؤمنني إياها، فجعل صفتهم املميزة، وهو النكسة ا" تقدمية "ويسمون هذا  !فيه لغري احملسوس
   ٢)!الذين يؤمنون بالغيب  واحلمد هللا على نعمائه، والنكسة للمنتكسني واملرتكسني:  صفة

وهلذا اإلميان زيادة على هذا الترفع باإلنسان تأثريه الكبري يف السالم النفسي الذي هو منطلق كل خري، 
، )٣من اآلية: البقرة( الَّذين يؤمنونَ بِالْغيبِ :تعاىللذلك مثال فسربه قوله وقد ضرب اإلمام بديع الزمان 

ان كنت تريد ان تعرف مدى ما يف االميان من سعادة ونعمة، ومدى ما فيه من لذة وراحة، فاستمع اىل  (:فقال
  ٣)هذه احلكاية القصرية

فمضى احدمها وكان انانياً . جمام والتجارةخرج رجالن يف سياحة ذات يوم، من أجل االستمث ذكر أنه 
  .شقياً اىل جهة، ومضى اآلخر وهو رباين سعيد اىل جهة ثانية

فاالناين املغرور الذي كان متشائماً لقي بلداً يف غاية السوء والشؤم يف نظره، جزاءاً وفاقاً على تشاؤمه، 
من ضربات ايدي رجال طغاة قساة ومن  عجزةً مساكني يصرخون ويولولون -أينما اجته  -حىت انه كان يرى 

  . اعماهلم املدمرة
فرأى هذه احلالة املؤملة احلزينة يف كل ما يزوره من اماكن، حىت اختذت اململكة كلها يف نظره شكل دار 

                                                
  .١/٣٩:يف ظالل القرآن)  ١(
  .١/٤٠:يف ظالل القرآن)  ٢(
  .الكلمات، الكلمة الثانية)  ٣(
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فلم جيد لنفسه عالجاً حلاله املؤمل املظلم غري السكر، فرمى نفسه يف نشوته لكيال يشعر حباله، إذ صار . مأمت عام
كل واحد من اهل هذه اململكة يتراءى له عدواً يتربص به، واجنبياً يتنكر له، فظل يف عذاب وجداين مؤمل ملا 

  . يرى فيما حوله من جنائز مرعبة ويتامى يبكون بكاءاً يائساً مريراً
لته أما اآلخر الرجل الرباين العابد هللا، والباحث عن احلق، فقد كان ذا أخالق حسنة حبيث لقي يف رح

  . مملكة طيبة هي يف نظره يف منتهى الروعة واجلمال
. فهذا الرجل الصاحل يرى يف اململكة اليت دخلها احتفاالت رائعة ومهرجانات بارعة قائمة على قدم وساق

حىت لقد صار يرى كل . ويف كل طرف سـروراً، ويف كل زاويـة حبـوراً، ويف كل مكان حماريب ذكر
يف حفل التسريح  -مث يرى ان اململكة كلها تعلن . كة صديقاً صدوقاً وقريباً حبيباً لهفرد من أفراد هذه اململ

ويسمع فيهم أيضاً أصوات اجلوقة املوسيقية . هتافات الفرح بصيحة مصحوبة بكلمات الشكر والثناء -العام 
عتزاز للذين يساقون اىل وهي تقدم أحلاا احلماسية مقترنة بالتكبريات العالية والتهليالت احلارة بسعادة وا

  .اخلدمة واجلندية
كان الثاين السعيد املتفائل .. فبينما كان ذلك الرجل االول املتشائم منشغالً بأمله وآالم الناس كلهم

فضالً عن انه غنم لنفسه جتارة حسنة مباركة فشكر ربه . مسروراً مع سرور الناس كلهم فرحاً مع فرحهم
  .ومحده

يا  (:يلقى ذلك الرجل فيسأل عنه، وعن أخباره، فيعلم كل شئ عن حاله فيقول له ولدى عودته اىل أهله،
تتوهم أن كل ابتسامة صراخ ! هذا لقد جننت فان ما يف باطنك من الشؤم انعكس على ظاهرك حبيث أصبحت

عن  لعل هذا الغشاء النكد يرتاح.. عد اىل رشدك، وطهر قلبك. ودموع، وأن كل تسريح واجازة ب وسلب
فإن صاحب هذه اململكة ومالكها وهو يف منتهى درجات . وعسى أن تبصر احلقيقة على وجهها األبلج. عينيك

وان مملكة مبثل هذه الدرجة من الرقي والسمو مما .. العدل واملرمحة والربوبية واالقتدار والتنظيم املبدع والرفق
   )يه أوهامك من صورال ميكن أن تكون مبثل ما تر... تريك من آثار بأم عينيك

نعم  (:وبعد ذلك بدأ هذا الشقي يراجع نفسه ويرجع اىل صوابه رويداً رويداً، ويفكر بعقله ويقول متندماً
   )لريض اهللا عنك؛ فلقد انقذتين من جحيم الشقاء.. لقد اصابين جنون لكثرة تعاطي اخلمر

اعلمي ان الرجل االول هو الكافر أو  !ا نفسيفي (:مث يفسر املعاين اجلليلة اليت حيملها هذا املثال، فيقول
الفاسق الغافل فهذه الدنيا يف نظره مبثابة مأمت عام، ومجيع االحيـاء ايتام يبكون تأملاً من ضــربات الزوال 

أما االنسان واحليوان فمخلوقات سائبة بال راع وال مالك، تتمزق مبخالب األجل وتعتصر .. وصفعات الفراق
.. ملوجودات الضخام ـ كاجلبال والبحار ـ فهي يف حكم اجلنائز اهلامدة والنعوش الرهيبةوأما ا..مبعصرته

  .وامثال هذه األوهام املدهشة املؤملة الناشئة من كفر االنسان وضاللته تذيق صاحبها عذاباً معنوياً مريراً
يف نظره دار ذكر رمحاين، أما الرجل الثاين، فهو املؤمن الذي يعرف خالقه حق املعرفة ويؤمن به، فالدنيا 

أما الوفيات كافة ـ من حيوان .. وساحة تعليم وتدريب البشر واحليوان، وميدان ابتالء واختبار االنس واجلان
وانسان ـ فهي اعفاء من الوظائف، وااء من اخلدمات، فالذين أوا وظائف حيام، يودعون هذه الدار 
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ينقلون اىل عامل آخر غري ذي قلق، خال من اوضار املادة واوصاب  الفانية وهم مسرورون معنوياً، حيث ام
الزمان واملكان وصروف الدهر وطوارق احلدثان، لينفسح اال واسعاً ملوظفني جدد يأتون للسعي يف 

اما املواليد كافة ـ من حيوان وانسان ـ فهي سوقة جتنيد عسكرية، وتسلُّم سالح، وتسنم وظائف .. مهامهم
وأما االصوات املنبعثة ...، فكل كائن امنا هو موظف وجندي مسرور، ومأمور مستقيم راضٍ قانعوواجبات

واالصداء املرتدة من ارجاء الدنيا فهي إما ذكر وتسبيح لتسنم الوظائف والشروع فيها، أو شكر وليل ايذاناً 
  ..باالنتهاء منها، أو أنغام صادرة من شوق العمل وفرحته

ـ يف نظر هذا املؤمن ـ خدام مؤنسون، وموظفون أخالّء، وكتب حلوة لسيده الكرمي فاملوجودات كلها 
وهكذا يتجلى من اميانه كثري جداً من أمثال هذه احلقائق اليت هي يف غاية اللطف والسمو .. ومالكه الرحيم
   )واللذة والذوق
رحا سليما من املريب، ونرى تقيد فإن اآلثار العظيمة لإلميان بالغيب ال تتحقق إال إذا لقيت ط. .بعد هذا

  :هذا الطرح مبا يلي
  :علمية اإلميان بالغيب

نعم إن قضايا اإلميان بالغيب ال ميكن إدراكها باحلس ارد، وال بوسائل اإلدراك العادية، ومع ذلك، فإن 
  .ب من حقائقللعقل جماال فيها، إما يف التعرف على إمكانية وجودها، أو يف تصور ما حيمله اإلميان بالغي

أما جمال التعقل، فالقرآن الكرمي يربهن على الغيب باألدلة العقلية الكثرية، فرين على البعث والقيامة مبا 
 :تعاىليرى يف اإلنسان واألرض من آثار تدل على قدرة اهللا املطلقة بإعادة احلياة، فاهللا هو املبدئ املعيد، قال 

متإِنْ كُن اسا النها أَيي خم ةغضم نم ثُم لَقَةع نم ثُم طْفَةن نم ابٍ ثُمرت نم اكُملَقْنا خفَإِن ثعالْب نبٍ ميي رف لَّقَة
 كُمرِجخن ثُم ىمسلٍ ماُء إِلَى أَجشا نامِ محي الْأَرف رقنو لَكُم نيبنل لَّقَةخرِ مغَيو كُمنمو كُمدوا أَشلُغبتل فْالً ثُمط

ى الْأَررتئاً ويلْمٍ شع دعب نم لَمعال يكَيرِ لمذَلِ الْعإِلَى أَر دري نم كُمنمفَّى ووتي نا مهلَيا علْنزةً فَإِذَا أَندامه ض
تبأَنو تبرو تزتاَء اههِيجٍالْمجٍ بوكُلِّ ز نم ت )٥:احلج(  

يستدل بقدرته املطلقة على نقل اإلنسان من طور إىل طور بقدرته على البعث الذي هو يف  تعاىلفاهللا 
  .حقيقته ال يعدوا أن يكون طورا من أطوار حياة اإلنسان املمتدة

ـ كما خلق اإلنسان ـ يقول سيد  ومثل ذلك عامل املالئكة وغريها من العوامل الغيبية اليت خلقها اهللا
، من علمهم ذاته، حيتم عليهم نفي هذا اخللق املسمى "العلمية "ماذا عند أدعياء العقلية :ونسأل (:قطب

   ؟ماذا لديهم من علم يوجب عليهم ذلك ؟باملالئكة، وإبعاده عن دائرة التصور والتصديق
احلياة املعروفة يف األرض يف أجرام أخرى، إن علمهم ال ميلك أن ينفي وجود حياة من نوع آخر غري  

فلماذا جيزمون بنفي هذه العوامل،  ..خيتلف تركيب جوها وختتلف طبيعتها وظروفها عن جو األرض وظروفها
   ؟وهم ال ميلكون دليال واحدا على نفي وجودها

 ..الذي يتخذونه إهلا "علمهم"إمنا حناكمهم إىل  !إننا ال حناكمهم إىل عقيدتنا، وال إىل قول اهللا سبحانه 
غري "هي اليت تقودهم إىل هذا اإلنكار  -من غري أي دليل من هذا العلم  -فال جند إال أن املكابرة وحدها 
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لقد نرى حني نناقش هذه القضية أن الغيب الذي ينكرونه هو احلقيقة  ؟ارد أن هذه العوامل غيب !"العلمي
    ١)ودها ؛ حىت يف عامل الشهادة الذي تلمسه األيدي وتراه العيوناليوم بوج" العلم"الوحيدة اليت جيزم هذا 

إن ماليني املاليني من  (:ويقول يف موضع آخر خماطبا من يتصورون الغيب ومها أو هروبا أو خرافة  
ومثلها  !بالقياس إليه، وهي جتري يف كيانه" غيب"العمليات لتتم يف كيان اإلنسان يف اللحظة الواحدة ؛ وكلها 

   !اليني ماليني العمليات اليت تتم يف الكون من حوله ؛ وهو ال يعلمهام
وذلك  ..ومستقبله ومستقبل الكون .حاضره وحاضر الكونو .وإن الغيب ليحيط مباضيه وماضي الكون 

   .مع وجود السنن الثابتة، اليت يعرف بعضها، وينتفع ا انتفاعا علميا منظما يف النهوض بعبء اخلالفة
وإنه ليذهب عن هذا العامل ! نسان ليجيء إىل هذا العامل على غري رغبة منه وال علم مبوعد قدومهوإن اإل 

ومهما تعلم ومهما عرف، فإن هذا لن  ..وكذلك كل شيء حي !.على غري رغبة منه وال علم مبوعد رحيله
   )يغري من هذا الواقع شيئا

لكرة االرضية وهي واحدة من األجرام السماوية، على ان ا (:ويقول النورسي مبينا علمية اإلميان باملالئكة
كثافتها وضآلة حجمها، قد اصبحت موطناً ملا ال حيد من االحياء وذوي املشاعر، حىت لقد اصبحت أقذر 

فالضرورة والبداهة . وأخس األماكن فيها منابع ومواطن لكثري من األحياء، وحمشراً ومعرضاً للكائنات الدقيقة
هذا الفضاء الواسع والسموات ذات الربوج  :واليقني القاطع مجيعاً تدل وتشهد بل تعلن أنّواحلدس الصادق 

   ٢)واألجنم والكواكب كلها مليئة باألحياء وبذوي االدراك والشعور
وهكذا، فإن املريب الصادق ال يكتفي بتقرير احلقائق الغيبية جمردة، يكلف ا عقل املتلقي تكليفا، بل 

مع علمه بقدرة اهللا املطلقة على اإلحياء  ويقوي رسوخها مبا يبثه من أدلة، فإن إبراهيم  حياول أن يلطفها
وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب أَرِنِي كَيف تحيِي الْموتى  :تعاىلطلب من اهللا ما يزيد هذه الطمأنينة قوة ورسوخا، قال 

ل نلَكلَى وقَالَ ب نمؤت لَملٍ قَالَ أَوبلَى كُلِّ جلْ ععاج ثُم كإِلَي نهررِ فَصالطَّي نةً معبذْ أَرقَلْبِي قَالَ فَخ نئطْمي
يمكح زِيزع أَنَّ اللَّه لَماعياً وعس كينأْتي نهعاد ءاً ثُمزج نهنم )٢٦٠:البقرة(  

يا اإلميان الغييب ميكن قياسه على ما خلق اهللا يف األرض من ظواهر، أما جمال التصور، فإن الكثري من قضا
وبشرِ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات أَنَّ  :تعاىلمن باب تقريب عامل الغيب من عامل احلس، ومثل ذلك قوله 

نزِقُوا ما ركُلَّم ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج ملَه وا بِهأُتلُ وقَب نا مزِقْني رذَا الَّذقاً قَالُوا هرِز ةرثَم نا مه
أي يشبه الشكل الشكل، ولكن الطعم غري  )٢٥:البقرة( متشابِهاً ولَهم فيها أَزواج مطَهرةٌ وهم فيها خالدونَ

    ٣)إذا ورقها كآذان الفيلة ونبقها مثل قالل هجرف (:يف ذكر سدرة املنتهى ، ومثل ذلك قوله الطعم
  :عامل الغيب ال عامل اخلرافة

عامل الغيب هو العامل الذي وردت النصوص املعصومة باإلخبار عنه، أما عامل اخلرافة فهو العامل الذي دخل 
                                                

  .١٠٤٤: الظالل)  ١(
 .التاسعة والعشرونالكلمات، الكلمة )  ٢(
  .البخاري ومسلم)  ٣(
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لة األحاديث العقيدة اإلسالمية ـ لألسف ـ حتت مظلة النقل من أهل الكتاب إحسانا للظن م، أو حتت مظ
املنكرة واملعلولة واملوضوعة، أو حتت مظلة العقل الذي تعدى طوره وحقيقته ووظيفته، أو حتت مظلة الكشف 

  .الذي خيتلط فيه الوهم باحلقيقة، أو حتت مظالت أخرى كثرية ليس بينها مصدر معصوم
من اخلرافة ال يصح أن ميتلئ  فلذلك، ميكن اعتبار كل ما حلق هذا العامل الغييب من غري أدلة معصومة ضربا

  .به عقل املؤمن وال ضمريه
نسجت حول واألمثلة على دخول اخلرافة هذه العوامل الغيبية كثرية، منها ـ مثال ـ اخلرافات اليت 

مثانية « املالئكة املوكلني بالعرش ـ عليهم السالم ـ واليت تلبست بلباس احلديث الشريف، فذكرت أم 
لكل ملك منهم أربعة أوجه وجه رجل ووجه أسد ووجه ثور ووجه نسر « ، وأن )وعالأمالك على صورة األ

أن فوق السماء السابعة مثانية أو عال بني أظالفهن « و ،)وكل وجه منها يسأل اهللا الرزق لذلك اجلنس
يب قول أمية بن أ أنشد بني يدي النيب ، وأنه )وركبهن مثل ما بني مساء إىل مساء وفوق ظهورهن العرش

  : الصلت
  والنسر لألخرى وليث مرصد    رجل وثور حتت رجل ميينه     
  محراء يصبح لوا يتورد           والشمس تطلع كل آخر ليلة   
  إال معذبة وإال جتلد               ليست بطالعة هلم يف رسلها     

   )صدق (:قال النيب ف
 املعتمدة، وهي مما حيرص العامة على مثله، وهي وقد رويت هذه األساطري ـ لألسف ـ يف كتب التفسري

خرافات ال حظ هلا من العلم، وال حظ لراويها وملفقها من الذوق، وقد رد عليها ـ حبمد اهللا ـ الشيخ حممد 
 ،)فصل املقال يف متحيص أحدوثة األوعال« أو  )فصل املقال يف حبث األوعال« زاهد الكوثري، برسالة مساها 

دخيلة ال  أقاصيصانتهى إىل أنها ووتتبع أقواهلم متحيصا وحتليال هذه النصوص ليت أخرجت ذكر املصادر اف
  .أصل هلا
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  البعد الروحي يف تربية األوالدـ  الفصل الثاين
  :من ناحيتنيالتربوية من أهم األبعاد الروحي البعد يعترب 
 ،يزيد وينقص، يزيد بالطاعاتإذ أن اإلميان ـ كما يقول العلماء ـ  ،أنه مدد للبعد األول: األوىل

وينقص باملعاصي، ولذلك يكفي االهتمام ذا البعد لتحقيق معاين اإلميان وترسيخها عن تكلف األدلة الكثرية 
  .اليت قد ال تفيد شيئا مع من تلطخت روحه باألهواء والشهوات والشبهات

 ت الْجِن والْأنس إِلَّا ليعبدونوما خلَقْ :تعاىلكما قال  ،أنه أصل غاية وجود اإلنسان :الثانية
  ) ٥٦:الذريات(

عبودية القلب، وعبودية : والبعد الروحي يقوم على ركيزتني أساسيتني ال غىن إلحدامها عن األخرى، مها
  .اجلوارح، وسنتحدث يف هذ الفصل عن كلتا العبوديتني مع بيان الطرق التربوية واألحكام الفقهية املتعلقة ما
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  عبادات القلب ـ أوال
العبادات اليت ليس هلا جارحة تؤدى ا، وال مظهر يدل عليها، وإمنا هي جمموعة : نريد بعبادات القلب

مشاعر وأحاسيس ميتلئ ا القلب، وينفعل هلا الوجدان،  فهي عبادات الباطن كما أن الشعائر التعبدية هي 
  .عبادات الظاهر

وخفائها ميكنها أن حتول اإلنسان عاملا فريدا من الكماالت واملواهب ولكن هذه العبادات مع بطوا 
  .والطاقات

وذلك ألن الوقود الذي حيرك طاقة أي إنسان ينطلق من تلك املشاعر قبل أن ينطلق من غريها، بل إن 
  .طاغيةالعقل نفسه ـ وهو أعظم طاقة إنسانية ـ قد يعزل عزال تاما إذا ما تعارض مع أي شعور من املشاعر ال

وهلذا، فإن التربية السليمة ـ واليت ال تم بطالء النشء طالء سرعان ما تغريه األيام ـ تنطلق من هذا 
  .النوع من العبودية لتعرب إىل غريه

وهي يف تلك املمارسة تثبت يف نفس النشء مجيع املعاين النبيلة واخلالل الطيبة اليت ستنبت بعد ذلك 
  .مالسلوك الطيب واخللق العظي

  سهل بن عبد اهللا التستريأن رىب الويل الصاحل  حممد بن سوار وقد كان من حكمة املريب الصاحل 
كنت وأنا ابن ثالث سنني أقوم بالليل فأنظر : سهل قالعلى هذه العبادة قبل أن يربيه على العبادات الظاهرة، 

قل بقلبك : كيف أذكره؟ قال: خلقك فقلتأال تذكر اهللا الذي : إىل صالة خايل حممد بن سوار فقال يل يوماً
عند تقلبك يف ثيابك ثالث مرات من غري أن حترك به لسانك، اهللا معي اهللا ناظر إيلَّ اهللا شاهدي، فقلت ذلك 

قل ذلك كل ليلة إحدى عشر : قل يف كل ليلة سبع مرات، فقلت ذلك مث أعلمته فقال: ليايل مث أعلمته فقال
احفظ ما علمتك ودم عليه إىل أن تدخل : حالوته، فلما كان بعد سنة قال يل خايل مرة، فقلته فوقع يف قلبـي

القرب فإنه ينفعك يف الدنيا واآلخرة، فلم أزل على ذلك سنني فوجدت لذلك حالوة يف سري، مث قال يل خايل 
   )يا سهل من كان اهللا معه وناظراً إليه وشاهده أيعصيه؟ إياك واملعصية: يوماً

موذج التربوي يبني لنا الربنامج الذي وضعه حممد بن سوار ليغرس يف قلب سهل معىن مراقبة فإن هذا الن
  .اهللا والشعور حبضوره والذي تنبين عليه مجيع عبادات القلوب

ولذلك نرى أن على املريب الصاحل أن يضع برناجما يتناسب مع عمر من يربيه وقدراته حبيث خيلص من  
  .بوية صحيحة تعمق املعاين الروحية اليت هي أصل العبادات وحقيقتهاذلك الربنامج إىل نتائج تر

وال ميكننا هنا أن نضع برناجما لذلك، وإمنا سنحاول أن نبني بعض أمهات عبادات القلوب وأمهيتها وأثرها 
  .السلوكي، مث كيفية تربية النشء عليها

  .يستدعي معرفة لغات القلوبوهي حتتاج إىل صرب عظيم وتدرج، ألن اخلطاب املوجه إىل القلوب 
وهذه العبادات اليت سنذكرها تكاد حتصر عالقة القلب مع اهللا، حبيث جتعل من غريها مما ذكره علماء 

  .السلوك فروعا دانية منها
  :وهي كلها أثر من آثار املعرفة باهللا واإلميان به
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  .ه وفضلهفاحلب هو عبودية القلب النابعة من معرفة مجيع صفات كمال اهللا وإحسان
  .والشكر هو عبودية القلب النابعة من معرفة إحسان اهللا وكرمه وجوده

  .والصرب والرضا مها عبودية القلب النابعة من معرفة اهللا املبتلي اآلمر الناهي
  :وقيل أن نشرع يف بياا ويف كيفية تربية النشء عليها حنب أن نشري إىل مسألتني مهمتني

يف صعوبة التحقق ذه األنواع من العبادات، حبيث يكاد جيعل منها أمرا  هي أن البعض يغايل :األوىل
مستحيال، فيشترط للتحقق ا شروطا صعبة، ويتصور أنه بدون واسطة روحي ـ مهما كانت درجته من العلم 

  .والتقوى ـ يسلم له اإلنسان نفسه تسليما كليا، ال يظفر ذه العبادات
مل يكلفنا باملستحيل، زيادة على أن تلك الشروط قد ال يظفر ا كل  تعاىلوهذا خطأ عظيم، ألن اهللا 

حني وال لكل الناس، وما يف النصوص من املعاين العظيمة كفيل بتربية النفس وتعميق هذه العبادات يف القلوب 
  .خاصة إن وجدت من الصاحلني من العلماء والوعاظ من يعمقها ويرسخها يف نفوس العامة

هنا على ضرورة وجود الواسطة الروحي ارب، فذلك له دور كبري يف اختصار  وحنن ال نعترض
السلوك، ولكنا نتصور أن هذا الواسطة الروحي ال يعين أن يكون فردا بعينه من الناس قد يرث هذه الوساطة 

حبيث يصبح عن أبيه أو جده، ولكنها قد تكون فكرا اجتماعيا ينشره واعظ أو يدعو إليه عامل أو ميارسه عابد 
  .معىن من املعاين الصاحلة املنتشرة يف اتمع

وقد ذكر علماء السلوك املسلمني أن جمرد االهتمام ذه العبادات القلبية وحب الظفر ا، بل وتكلف 
حصوهلا كاف يف حتقيق هذا احملب ولو ببعض معانيها، يقول الغزايل يف بيان أقسام التواجد ـ الذي هو تكلف 

وهذا التواجد املتكلف فمنه مذموم وهو الذي يقصد به الرياء وإظهار   (:حصوهلا تلقائيا ـ األحوال ال
األحوال الشريفة مع اِإلفالس منها، ومنه ما هو حممود وهو التوصل إىل استدعاء األحوال الشريفة واكتساا 

من مل حيضره  ول اهللا واجتالا باحليلة، فإن للكسب مدخالً يف جلب األحوال الشريفة، ولذلك أمر رس
  ١)البكاء يف قراءة القرآن أن يتباكى ويتحازن فإن هذه األحوال قد تتكلف مبادئها مث تتحقق أواخرها

وكيف ال يكون  (:واستدل لذلك بالواقع الذي يدل على أن مبادي كل شيء تنطلق من التكلف، يقول
يتعلم القرآن أوالً حيفظه تكلفاً، ويقرؤه تكلفاً مع  وكل من. التكلف سبباً يف أن يصري املتكلف يف اآلخرة طبعاً

متام التأمل وإحضار الذهن، مث يصري ذلك ديدناً للسان مطرداً حىت جيري به لسانه يف الصالة وغريها وهو 
غافل، فيقرأ متام السورة وتثوب نفسه إليه بعد انتهائه إىل آخرها ويعلم أنه قرأها يف حال غفلته، وكذلك 

ب يف االبتداء جبهد شديد مث تتمرن على الكتابة يده فيصري الكتب له طبعاً فيكتب أوراقاً كثرية الكاتب يكت
   )وهو مستغرق القلب بفكر آخر

وانطلق من هذا الواقع الذي هو تعبري عن استعداد الفطرة البشرية باالنصباغ بصبغة ما تم به، إىل 
فكذلك األحوال  (:حية النبيلة مبجرد تكلفها واالهتمام ا، قالإمكانية السري إىل اهللا والتحقق باملعاين الرو

                                                
  .٢/٢٥٦: اإلحياء)  ١(
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الشريفة ال ينبغي أن يقع اليأس منها عند فقدها، بل ينبغي أن يتكلف اجتالا بالسماع وغريه، فلقد شوهد يف 
 العادات من اشتهى أن يعشق شخصاً ومل يكن يعشقه فلم يزل يردد ذكره على نفسه ويدمي النظر إليه ويقرر
 على نفسه األوصاف احملبوبة واألخالق احملمودة فيه حىت عشقه ورسخ ذلك يف قلبه رسوخاً خرج عن حد

فكذلك حب اهللا تعاىل والشوق إىل لقائه واخلوف من . اختياره، فاشتهى بعد ذلك اخلالص منه فلم يتخلص
تالا مبجالسة املوصوفني ا سخطه وغري ذلك من األحوال الشريفة؛ إذا فقدها اإلنسان فينبغي أن يتكلف اج

ومشاهدة أحواهلم وحتسني صفام يف النفس وباجللوس معهم يف السماع وبالدعاء والتضرع إىل اهللا تعاىل يف أن 
   )يرزقه تلك احللة بأن يـيسر له أسباا

ان ويدل على إمك (:من طلب حمبة اهللا، قال وقد استدل الغزايل هلذا من النصوص مبا كان يدعو به 
اللَّهم ارزقْنِي حبك وحب من أَحبك «: حتصيل احلب وغريه من األحوال باألسباب قول رسول اهللا يف دعائه

كبنِي إِلَٰى حبقَري نم بحفقد فزع عليه السالم إىل الدعاء يف طلب احلب)و ،(   
تصوره أن العبادة ال تعين غري السلوكيات الظاهرة، أن البعض قد حيتقر هذا النوع من العبادات، ل :الثانية

  .وأن االنغماس يف هذه العبادات الروحية قد يزج بصاحبه يف ترهات الصوفية وشطحام
وهذا خطأ أعظم من اخلطأ السابق، ألن النصوص املقدسة مليئة باحلديث عن هذه اجلوانب الروحية 

لألعراب الذين اكتفوا برسوم اإلسالم  تعاىلس ذه املعاين، وهلذا قال العميقة، بل ال تعترب التدين إال امتالء النف
قَالَت الْأَعراب آمنا قُلْ لَم تؤمنوا ولَكن قُولُوا أَسلَمنا ولَما  :عن حقائقه، وبعباداته الظاهرة عن عباداته الباطنة

 ي قُلُوبِكُمانُ فميلِ الْأخدي )١٤اآلية من: احلجرات(  
واإلميان املراد هنا هو اإلميان احلقيقي الفاعل املؤثر الذين إذا استقر يف قلوم جعلهم يشعرون مبنة اهللا 

  .عليهم باإلميان ال إميان الذين مينون على اهللا بإميام
لْمؤمنونَ الَّذين إِنما ا :تعاىلوصف اإلميان فيمن حتقق ذاه العبادات القلبية، قال  تعاىلوهلذا حصر اهللا 

وتي هِمبلَى رعاناً وإِمي مهتادز هاتآي هِملَيع تيلإِذَا تو مهقُلُوب جِلَتو اللَّه ركَّلُونَإِذَا ذُك )٢:ألنفال (  
ن يتخذُ من دون اللَّه ومن الناسِ م :تعاىلوأخرب عن املؤمنني بأم حيبون اهللا، بل هم أشد حبا هللا، قال 

 لَّهاً لبح دوا أَشنآم ينالَّذو اللَّه بكَح مهونبحاداً يدأَن )١٦٥من اآلية: البقرة(  
ذاق طعم اإلميان من رضي باهللا  (:عن كمال اإلميان ربطه ذه املعاين القلبية، قال  وعندما أخرب 
  .، والرضى عبادة من العبادات القلبية١)حمد رسوالربا وباإلسالم دينا ومب

ثَالثٌ من:)  أن حالوة اإلميان ال تتحقق إال ملن قدم حمبة اهللا ورسوله على من سوامها، قال  وأخرب 
وأن أن يكون اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامهُا، وأن يحب املرَء ال يحبه إال هللا، : كُن فيه وجد حالوة اإلميان

   )يكره أن يعود يف الكفر كما يكره أن يقذف يف النار
واللّه يا رسول اللّه ألنت أحب إيلَّ من كل شيء إال  (:لرسول اهللا  عمر بن اخلطاب وعندما قال 

                                                
  .مسلم)  ١(
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فأنت  (: فقال عمر، )ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من نفسه (:رسول اللّه ، قال له )من نفسي
  )اآلن يا عمر (:فقال رسول اللّه  ،)ب إيلّ من نفسياآلن واللّه أح

بل إن العبادات الظاهرة ـ حسبما تدل النصوص ـ ال تكفي ما مل تكن مصحوبة ذه املعاين الروحية 
  :والعبادات القلبية

يف وصف املؤمنني  تعاىلفالصالة جسد بال روح إن مل يصحبها اخلشوع الذي هو عبادة القلب، قال 
، فجعل اخلشوع )٢:املؤمنون( قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ الَّذين هم في صالتهِم خاشعونَ :وا بالفالحالذين حتقق

  .وصفا مفرقا بني صالة املؤنني وغريهم
فلذلك من اخلطأ أن نعلم أبناءنا الصالة وال نعلمهم اخلشوع، ألننا بذلك حنوهلم إىل دمى متحركة ال 

  .عبادا هللا
لمهم اخلشوع إال إذا ربيناهم على هذه العبادات الروحية، ألا أصل اخلشوع، ومادته، ومنبعه ولن نع

 (:الذي منه يستقي، يقول الغزايل يف بيان دور العبادات القلبية ودورها يف حضور القلب وخشوعه يف الصالة
عز وجل وعظمته وهو من أصول معرفة جالل اهللا : أما التعظيم؛ فهي حالة للقلب تتولد من معرفتني، إحدامها
معرفة حقارة النفس وخستها وكوا عبداً : الثانية. اإلميان فإن من ال يعتقد عظمته ال تذعن النفس لتعظيمه

مسخراً مربوباً حىت يتولد من املعرفتني االستكانة واالنكسار واخلشوع هللا سبحانه فيعرب عنه بالتعظيم، وما مل 
عرفة جالل اهللا ال تنتظم حالة التعظيم واخلشوع، فإن املستغين عن غريه اآلمن على متتزج معرفة حقارة النفس مب

وال يكون اخلشوع والتعظيم حاله ألن القرينة األخرى وهي  نفسه جيوز أن يعرف من غريه صفات العظمة،
  ١)معرفة حقارة النفس وحاجتها مل تقترن إليه

 :تعاىلبادات خاشعني ال عبادات متحركني، قال عبادات الصاحلني بكوا ع تعاىلوهلذا وصف اهللا 
نيعاشلَى الْخةٌ إِلَّا عا لَكَبِريهإِنو الةالصرِ وبوا بِالصينعتاسو )تعاىل، وقال )٤٥:البقرة:  ا لَهنبهوو ا لَهنبجتفَاس

 رِعونَ في الْخيرات ويدعوننا رغَباً ورهباً وكَانوا لَنا خاشعنييحيى وأَصلَحنا لَه زوجه إِنهم كَانوا يسا
إِنَّ الْمسلمني والْمسلمات والْمؤمنِني والْمؤمنات والْقَانِتني والْقَانِتات والصادقني  :تعاىل، وقال )٩٠:االنبياء(

الصو قَاتادالصومائالصو نيمائالصو قَاتدصتالْمو نيقدصتالْمو اتعاشالْخو نيعاشالْخو اتابِرالصو ابِرِين ات
 وأَجراً عظيماً والْحافظني فُروجهم والْحافظَات والذَّاكرِين اللَّه كَثرياً والذَّاكرات أَعد اللَّه لَهم مغفرةً

  )٣٥:األحزاب(
وهذه الصالة اليت هي أم العبادات ال تؤثر يف صاحبها، فتعمق يف نفسه معاين اإلميان، وجتتث منه منابع 

  .الفحشاء واملنكر إال إذا لقحها بلقاح اخلشوع
الفقراء إال أن اهللا ومثل ذلك الزكاة والصدقات، فإا وإن كانت إنفاقا ماليا حمضا، واملنتفع األول ا هم 

اعترب الرياء الذي هو فقدان اإلخالص ـ واذي هو عبادة من عبادات القلوب ـ عند أدائها حمبطا هلا،  تعاىل

                                                
  .١/١٥٢: اإلحياء)  ١(
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ال يؤمن بِاللَّه ويا أَيها الَّذين آمنوا ال تبطلُوا صدقَاتكُم بِالْمن والْأَذَى كَالَّذي ينفق مالَه رِئَاَء الناسِ  :تعاىلقال 
فَمثَلُه كَمثَلِ  :، مث شبه هذا اإلنفاق وعدم انتفاع صاحبه به، فقال)٢٦٤من اآلية: البقرة( والْيومِ الْآخرِ 

اللَّهوا وبا كَسمٍء ميلَى شونَ عرقْدلْداً ال يص كَهرابِلٌ فَتو هابفَأَص ابرت هلَيع انفْوص رِينالْكَاف مي الْقَودهال ي 
  )٢٦٤من اآلية: البقرة(

وضرب مثال على ذلك ببعض األعراب الذين انتفى من أذهام اجلانب التعبدي يف الزكاة، فاعتربوها 
  ) ٩٨من اآلية: التوبة( ومن الْأَعرابِ من يتخذُ ما ينفق مغرماً  :تعاىلمغرما، فقال 
ومن الْأَعرابِ   :تعاىلقابلهم األعراب الذين فهموا حقيقتها، فجعلوها وسيلة تقرب إىل اهللا، قال ويف م

هم اللَّه نها قُربةٌ لَهم سيدخلُمن يؤمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ ويتخذُ ما ينفق قُربات عند اللَّه وصلَوات الرسولِ أَال إِ
يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه هتمحي رف )٩٩:التوبة (  

وهكذا مجيع أعمال الرب ال يستقيم أمرها، وال ينتفع ا ما مل تكن مصحوبة بعبادات قلبية تتوجه ا 
  .حقيقة إىل اهللا، لتنفي عنها الطقوسية احلرفية اليت حتيل العبادات أجسادا بال روح

  



 ٧٦

  احلب ـ عبودية ١
وحب  أول عبودية يسعى املريب لغرسها يف قلب الولد، هي عبودية احلب، حب اهللا وحب الرسول 

اللهم إين أسألك حبك وحب من حيبك، والعمل الذي : كان داود يقول (:الصاحلني وحب دينه، كما قال 
   ١)يبلغين حبك؛ اللهم اجعل حبك أحب إيل من نفسي وأهلي ومن املاء البارد

اللهم إين أسألك حبك وحب من حيبك  «وهو  ،كر ابن القيم دعاء جامعا للمحبة مجعه من اآلثاروقد ذ
وحب عمل يقربين إىل حبك اللهم ما رزقتين مما أحب فاجعله قوة يل فيما حتب وما زويت عين مما أحب 

لى الظمأ اللهم حببين فاجعله فراغا يل فيما حتب اللهم اجعل حبك أحب إيل من أهلي ومايل ومن املاء البارد ع
إليك وإىل مالئكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصاحلني واجعلين ممن حيبك وحيب مالئكتك وأنبياءك ورسلك 
وعبادك الصاحلني اللهم أحي قليب حببك واجعلين لك كما حتب اللهم اجعلين أحبك بقليب كله وأرضيك 

   ٢)جبهدي كله اللهم اجعل حيب كله لك وسعيي كله يف مرضاتك
وهذا الدعاء هو فسطاط خيمة  (:قال ابن القيم مبينا قيمة هذا الدعاء وداللته على حقيقة هذا الدين

اإلسالم الذي قيامها به وهو حقيقة شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا والقائمون حبقيقة ذلك هم 
   ٣)الذين هم بشهادم قائمون

يم هو الذي يستدعي تركيز املريب على عبودية احملبة قبل أي عبودية وهذا املعىن الذي ذكره ابن الق 
أخرى، ألن حقيقة اإلسالم السامية تبدأ من احلب هللا، ومن األنس باهللا، فال تكمل عبادة وال يطهر سلوك إال 

يا : هاهنا رجل قد تعبد مخسني سنة، فقصده فقال له: إذا استقى من حبر احلب، وقد قيل لعبد الواحد بن زيد
: ال، قال: فهل رضيت عنه؟ قال: ال، قال: ال، قال أنست به؟ قال: حبـيب أخربين عنك هل قنعت به؟ قال

لوال أين أستحي منك ألخربتك بأن معاملتك مخسني سنة : نعم، قال: فإمنا مزيدك منه الصوم والصالة؟ قال
  .مدخولة

مقامات اإلميان واإلحسان، ولتعطلت منازل فلو بطلت مسألة احملبة لبطلت مجيع  :(وهلذا قال ابن القيم
السري إىل اهللا فإا روح كل مقام ومرتلة وعمل فإذا خال منها فهو ميت ال روح فيه ونسبتها إىل األعمال 
كنسبة اإلخالص إليها بل هي حقيقة اإلخالص بل هي نفس اإلسالم فإنه االستسالم بالذل واحلب والطاعة هللا 

  ٤)م له البتةفمن ال حمبة له ال إسال
فاإلسالم هو دين احلب السامي الذي ميأل الروح واجلسد، ويتخذ من الكون كله حمرابا للحب السامي، 

  .وروضة من رياض املودة

                                                
  .عن أيب الدرداءأبو داود والترمذي واحلاكم )  ١(
  .٤١٨: روضة احملبني)  ٢(
  .٤١٨: روضة احملبني)  ٣(
  .٤١٩: روضة احملبني)  ٤(
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، ألن اإلله هو الذي يأله العباد حبا وذال وخوفا )شهادة أن ال إله إال اهللا« بل إن هذ احلب هو حقيقة 
  .ورجاء وتعظيما وطاعة له

أن تستقيم أي عبودية ال تغذى بلواعج احلب، وهل متكن اإلنابة بدون احملبة والرضى واحلمد  وال ميكن
وهل الصرب يف احلقيقة إال صرب احملبني فإنه إمنا يتوكل على احملبوب يف حصول حمابه  ؟والشكر واخلوف والرجاء

  .ومراضيه؟ وهكذا كل عبادات القلوب ال تستقيم وال تكمل إال باحلب
لى أن من امتأل قلبه حبب اهللا لن تعجز يف إقناعه بأي أمر من أوامر اهللا أو حكم من أحكامه، بل زيادة ع

يكفي أن ختربه بأن ذلك من حماب اهللا أو من األمور اليت يبغضها، فيكون يف ذلك أكرب داع أو صارف للطاعة، 
وما كَانَ لمؤمنٍ   :تعاىلإال باحملبة، قال  الطواعية املطلقة هللا أثناء طاعته، وهي ال تتحقق تعاىلوهلذا شرط اهللا 

 مرِهأَم نةُ مريالْخ مكُونَ لَهراً أَنْ يأَم ولُهسرو ى اللَّهإِذَا قَض ةنمؤال مو )٣٦من اآلية: األحزاب(  
له بإتقان إن علم وهلذا، فإن الكاذب يتخلى عن كذبه إن علم أن اهللا حيب الصدق، والعامل يبادر إىل عم

الرغبة يف اهللا وإرادة وجهه والشوق « أن اهللا حيب إذا عمل أحد عمال أن يتقنه، وهكذا يف كل األعمال، فـ 
إىل لقائه هي رأس مال العبد ومالك أمره وقوام حياته الطيبة وأصل سعادته وفالحه ونعيمه وقرة عينه ولذلك 

ب وال صالح للقلب وال نعيم إال بأن تكون رغبته إىل اهللا عز خلق وبه أمر وبذلك أرسلت الرسل وأنزلت الكت
  ١)وجل وحده فيكون هو وحده مرغوبه ومطلوبه ومراده

وهلذا كانت احملبة اإلهلية هي احلادي الذي حرك قلوب وجوارح الصاحلني ألزكى األعمال، يروى عن 
، وقال أبو سليمان )هلاه ذلك عما سواهإذا رأيت الفىت مشغوفاً بطلب الرب تعاىل فقد أ (:أنه قال املسيح 
   )إن هللا عباداً ليس يشغلهم عن اهللا خوف النار وال رجاء اجلنة فكيف تشغلهم الدنيا عن اهللا؟ (:الداراين 

أخربين يا أبا حمفوظ أي  (:وعندما تعجب بعض أصحاب معروف الكرخي من كثرة جماهداته يف اهللا سأله
ذكر : وأي شيء املوت؟ فقال: ذكر املوت، فقال: ع عن اخللق؟ فسكت فقالشيء هاجك إىل العبادة واالنقطا

وأي شيء هذا؟ إن ملكاً هذا : خوف النار ورجاء اجلنة، فقال: وأي شيء القرب؟ فقال: القرب والربزخ، فقال
  .كله بـيده إن أحببته أنساك مجيع ذلك وإن كانت بـينك وبـينه معرفة كفاك مجيع هذا

جرت مسألة يف احملبة مبكة أيام املوسم فتكلم الشيوخ فيها وكان اجلنيد أصغرهم  :تاينوقال أبو بكر الك
عبد ذاهب عن نفسه متصل بذكر  (:فأطرق رأسه ودمعت عيناه مث قال )هات ما عندك يا عراقي (:سنا فقالوا

ن تكلم فباهللا وإن نطق ربه قائم بأداء حقوقه ناظر إليه بقلبه أحرق قلبه أنوار هويته وصفا شربه من كأس وده فإ
ما على هذا  (:فبكى الشيوخ وقالوا )فمن اهللا وإن حترك فبأمر اهللا وإن سكت فمع اهللا فهو باهللا وهللا ومع اهللا

   )مزيد جربك اهللا يا تاج العارفني
، تعاىلانطالقا من هذا، فإن املريب ميكن أن يضع برناجما تربويا يؤسس على أساسه احملبة يف قلب الولد هللا 

  .كذلك الربنامج الذي وضعه خال سهل بن عبد اهللا التستري

                                                
  .٤٠٥:روضة احملبني)  ١(



 ٧٨

وأول ما يبدأ به هذا الربنامج ما ذكرناه يف أسلوب القدوة من أن يكون املريب ربانيا، ألن فاقد الشيء ال 
  .يههيعطيه، ولوال قيام حممد بن سوار الليل ملا تنبه التستري إىل حاله اإلميانية اليت جعلته مطيعا مستسلما لتوج

فلذلك كان هلج املريب بذكر اهللا وبذكر حمبته هللا وتعظيمه هللا ودعائه هللا أن يرزقه حمبته كما كان يفعل 
  .كفيل بأن جيعل من هذا املعىن العظيم هدفا نبيال يسعى الولد للتحقق به رسول اهللا 

يف قلب الولد منذ نعومة  زيادة على هذا، فإن هناك بعض األساليب اليت ميكن استخدامها لتعميق حمبة اهللا
  :أظفاره، منها

  : التعريف بعظمة اهللا وصفات كماله
ألن كل كمال حمبوب عند الفطرة السليمة، ويتحقق ذلك عن طريق التعريف بصفات اهللا وأمسائه احلسىن 

قع مع مع بيان حقائقها ومظاهرها وتعميق معانيها، فمن عرف اهللا تعاىل أحبه ال حمالة، وهذا مشاهد يف الوا
اخللق يف متيز بعضهم على بعض ببعض القوى اليت ال تنفع وال تضر، ومع ذلك نرى اخللق مأسورين يف هواهم 

  .ال ميلكون من أمرهم شيئا
ويذكر الغزايل مثال معاصرا له،وهو ما يفعله املتعصبون للمذاهب من مظاهر تدل على مدى حبهم 

به لصاحب مذهبه حد العشق فيحمله ذلك على أن ينفق مجيع حىت أنّ الرجل قد جياوز به ح (:ألئمتهم، فقال
ماله يف نصرة مذهبه والذب عنه وخياطر بروحه يف قتال من يطعن يف إمامه ومتبوعه، فكم من دم أريق يف نصرة 

   ١)أرباب املذاهب
احملب يف وهذا احلب املفرط البالغ درجة العشق ال يرتبط حبب الصورة، وإمنا حبب الكماالت اليت تصورها 

وليت شعري من حيب الشافعي مثالً فلم حيبه ومل يشاهد قط صورته؟ ولو شاهده رمبا   (:حمبوبه، يقول الغزايل
مل يستحسن صورته، فاستحسانه الذي محله على إفراط احلب هو لصورته الباطنة ال لصورته الظاهرة، فإنّ 

صفاته الباطنة من الدين والتقوى وغزارة العلم واإلحاطة صورته الظاهرة قد انقلبت تراباً مع التراب، وإمنا حيبه ل
مبدارك الدين وانتهاضه إلفادة علم الشرع ولنشره هذه اخلريات يف العامل، وهذه أمور مجيلة ال يدرك مجاهلا إال 

   ٢)بنور البصرية، فأما احلواس فقاصرة عنها
سواء عن  تعاىلعن طريق التعريف به  وهكذا، فإن التعريف بكمال اهللا ومجاله الداعي إىل حمبته يكون

طريق داللة املتلقي على آيات اهللا يف الكون، وهذا ما قد يتكفل به معلمو العلوم احملضة من بيان كماالت 
  .الصنعة اإلهلية الدالة على كمال الصانع

باده ليعرفوه، أو عن طريق آيات اهللا يف القرآن الكرمي، فالقرآن الكرمي هو الكتاب الذي جتلى من خالله لع
، )٢٤:حممد( أَفَال يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها :تعاىلولكن بشرط التدبر والتفهم ملعانيه، قال 

  )٢٩:ص )كتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك ليدبروا آياته وليتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ :تعاىلوقال 
يتجاوب  مع كل آية مبشاعره وعواطفه دعاًء  فهذا هو املقصود األعظم من إنزال القرآن، وهلذا كان 

                                                
 .٤/٢٩٩: اإلحياء    (١(
 .٤/٢٩٩: اإلحياء    (٢(



 ٧٩

ذات ليلة فافتتح  صليت مع الرسول  :واستغفاراً ورجاًء، وكأنه حيدث اهللا من خالل كتابه، قال حذيفة 
فقلت يركع ا، مث افتتح النساء البقرة، فقلت يركع عند املائة مث مضى، فقلت يصلي ا يف ركعة فمضى 

 ح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مرفقرأها مث افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسالً إذا مر بآية فيها تسبيح سب
   ١)بتعوذ تعوذ

  : التعريف بإحسان اهللا
عباده، وذلك وبره به، فيقدم له كل خري وإحسان باعتباره هدية من اهللا ل تعاىلفيفصل للولد نواحي فضله 

ألن مشاهدة بره تعاىل وإحسانه وآالئه ونعمه الظاهرة والباطنة داعية إىل حمبته، والقلوب قد جبلت على حمبة 
  .من أحسن إليها وبغض من أساء إليها

 )يا داود أحببين وحبب عبادي إيل وحببين إىل عبادي  (:وهلذا روي يف األثر أن اهللا أوحى إىل داود 
تذكرين عندهم فإم ال    (:قال )؟أنا أحبك وأحبب عبادك إليك فكيف أحببك إىل عبادك يا رب هذا (:قال

   )يذكرون مين إال احلسن
ولن يتكلف املريب يف بيان ذلك عنتا، فإن إحسان اهللا على عباده ممتد يف كل نفس وحلظة والعبد يتقلب 

 عدوا نِعمةَ اللَّه ال تحصوها إِنَّ اللَّه لَغفُور رحيموإِنْ ت :تعاىليف نعم الرب دائماً يف كل األحوال، وقد قال 
  )١٨:النحل(

لَه معقِّبات من بينِ يديه ومن خلْفه  :تعاىلزيادة على بيان محاية اهللا لعباده من كل ما يؤذيهم، قال 
رِ اللَّهأَم نم هفَظُونحي )تعاىلوقال ، )١١من اآلية: الرعد:  ملْ هنِ بمحالر نارِ مهالنلِ وبِاللَّي كْلَأُكُمي نقُلْ م

  .، فهو سبحانه املنعم بالكالءة واحلفظ واحلراسة  من كل املؤذين)٤٢:االنبياء( عن ذكْرِ ربهِم معرِضونَ
  : توثيق الصلة باهللا

من عادى يل ولياً فقد آذنته  (:يف احلديث القدسي ل وذلك باإلكثار من النوافل والذكر، كما قا
مايزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه، و باحلرب، وما تقرب إيل عبدي بشيء أحب إيل مما افترضته عليه،

بصره الذي يبصر به، ويده اليت يبطش ا، ورجله اليت ميشي ا، وإن و فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به،
   ٢)عطيينه وألن استعاذين ألعيذنهسألين أل

عباده الصاحلني يف القرآن الكرمي بدوام الطاعة واللجوء إىل اهللا، فمن أوصافهم أم  تعاىلوهلذا وصف اهللا 
 َقُونفني ماهقْنزا رممعاً وطَمفاً ووخ مهبونَ رعداجِعِ يضنِ الْمع مهوبنافَى ججتت )ومن ) ١٦:جدةالس

  )١٧:الذريات( كَانوا قَليالً من اللَّيلِ ما يهجعونَأوصافهم أم 
وحنن ال ندعو هنا إىل العمل حبرفية هذه النصوص ـ خاصة مع الصغار ـ ولكنا نقول بأن جمرد انشغال 

اصة إن صاحبها العزم الصادق، اخلاطر حبب عبادة اهللا والتفرغ هلا ميكن أن يؤثر يف إقرار احملبة هللا يف النفس خ
أو صاحبها التفرغ يف بعض األحيان، كأن يقوم الوالد مع والده بدورة روحية يكثر فيها من النوافل والذكر 

                                                
 .مسلم   (١(
  .٨/١٣١ :البخاري)  ٢(



 ٨٠

  .لتكون زادا إميانيا يشحن الطاقات
  :منشطات السلوك

له تأثريه التربوي  من حكايات الصاحلني، وأشعار احملبني، واألناشيد اليت حتمل هذه املعاين اجلليلة، فكلها
  .العظيم يف تعميق هذه املعاين يف النفس

ومن أسباا، السماع وجمالسة الصاحلني واخلائفني واحملسنني واملشتاقني  (:يقول الغزايل عن هذا السبيل
   ١)فمن جالس شخصاً سرت إليه صفاته من حيث ال يدري، واخلاشعني

لتشجيع وحتريك الغيظ والغضب على الكفار وحتسني داعية الغزو باوهلذا كان ااهدون يستثريون 
  :املتنبـي، كما قال الشجاعة واستحقار النفس واملال باِإلضافة إليه باألشعار املشجعة

  متت وتقاسِ الذلَّ غري مكرمِ فإنْ ال متت حتت السيوف مكرماً
  : وقوله

حزم لئيمِوتلك خديعةُ الطبعِ ال          يرى اجلبناُء أنَّ اجلنب  
عن الرباء يرجتزون يف اجلهاد وغريه لبث احلماس والنشاط، ومن ذلك ما روي  بل قد كان الصحابة 

 رأيت رسول اهللا : قال  يوم اخلندق ينقل التراب حىت وارى التراب شعر صدره وهو يرجتز برجز عبد اهللا
  :بن رواحة يقول

  اللهم لوال أنت ما اهتدينا  وال تصدقنا وال صلينا
  وثبت األقدام إن القينا       نزلن سكينة علينا فأ

  ٢وإن أرادوا فتنة أبينا      إن األوىل قد بغوا علينا 
وهلذا ميكن أن يوضع هلذا األسلوب التربوي من األناشيد ما يثبت معاين احملبة هللا يف القلوب، خاصة وحنن 

ليت تنحرف بالفطرة البشرية احنرافا عظيما، وحتول يف عصر يكاد يقصر فيه استعمال احملبة على احملبة الشهوانية ا
  .العبد من عبودية اهللا إىل عبودية اهلوى

وهلذا كان من أهم الوسائل اليت يقضى ا على هذا احلب الشاذ، هو تعميق معاين احلب اإلمياين البديل، 
  :ألن احلب طاقة ال ميحوه إال مثله أو أعظم منه، كما قال الشاعر

  هواء مفرقةٌ            فاستجمعت مذ رأتك العني أهوائيكانت لقلبـي أ
  فصار حيسدين من كنت أحسده   وصرت موىل الورى مذ صرت موالئي
  تركت للناس دنياهم ودينهم                 شغالً بذكرك يا ديين ودنيائي

 مررت برجل وقد ضرب ألف سوط يف: أنه قال حيكي عن نفسه وكما روي عن بشر بن احلارث 
ومل : ألين عاشق، فقلت له: مل ضربت؟ فقال: شرقية بغداد ومل يتكلم مث محل إىل احلبس، فتبعته فقلت له

فزعق زعقة خر : فلو نظرت إىل املعشوق األكرب قال: ألنّ معشوقي كان حبذائي ينظر إيلَّ، فقلت :(سكت؟ قال
                                                

  .٢/٢٥٦: اإلحياء)  ١(
  .٥/١٤٠ :البخاري)  ٢(



 ٨١

  .ميتاً



 ٨٢

  ـ عبودية الشكر ٢
ظهور أثر النعم اإلهلية على العبد يف « عروف، أو هو بعبارة أمشل وهو الثناء على احملسن مبا أواله من م

   )قلبه إمياناً، ويف لسانه محداً وثناًء، ويف جوارحه عبادة وطاعة
 :تعاىلقوله   ١ويشري إىل أمهية تربية األبناء على شكر اهللا من القرآن الكرمي من موعظة لقمان

 هيدالانَ بِوسنا الْأنيصووريصالْم إِلَي كيدالولي ول كُراش نِ أَنيامي عف الُهصفنٍ وهلَى وناً عهو هأُم هلَتمح 
بشكر اهللا، مث عقب عليه شكر الوالدين، ويف ذلك إشارة تضاف إىل ما  ، فقد بدأ لقمان )١٤:لقمان(

  .عبادات القلبية يف نفوس النشءسبق ما ذكرنا من ضرورة االهتمام بتنمية معاين ال
إن كل النصوص تدل على وجوب : وعلى طريقة الفقهاء يف استنباط األدلة على األحكام الشرعية نقول

شكر اهللا، وهي من القطعية يف الوضوح والداللة ما ال يقل عن أدلة أركان الدين وأصوله، فلذلك نرى من 
ريها واجبات حنرص عليها، ونتفنن يف طرق تعليمها وتدريب املستغرب أن تم باعتبار الصالة والصيام وغ

  .األبناء عليها، مث ال تم ذا الركن الركني من أركان الدين
  :وال بأس من سوق بعض األدلة هنا على هذا

 ونفَاذْكُرونِي أَذْكُركُم واشكُروا لي وال تكْفُر :تعاىليأمر بالشكر بصيغة اجلزم، قال  تعاىلفاهللا 
إِنْ تكْفُروا فَإِنَّ اللَّه  :يف اآلية األخرى تعاىل، بل نرى أنه جعل عدم الشكر كفرا، كما قال )١٥٢:البقرة(

م مرجِعكُم م إِلَى ربكُغَنِي عنكُم وال يرضى لعباده الْكُفْر وإِنْ تشكُروا يرضه لَكُم وال تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى ثُ
  ) ٧:الزمر( فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ إِنه عليم بِذَات الصدورِ

يا أَيها الَّذين آمنوا كُلُوا من طَيبات ما رزقْناكُم  :تعاىلبل جعل الشكر من دالئل العبادة الصحيحة، قال 
فَكُلُوا مما رزقَكُم اللَّه حالالً طَيباً واشكُروا  :تعاىل، وقال )١٧٢:البقرة( نتم إِياه تعبدونَواشكُروا للَّه إِنْ كُ

  )  ١١٤:النحل( نِعمت اللَّه إِنْ كُنتم إِياه تعبدونَ
ه بِعذَابِكُم إِنْ شكَرتم وآمنتم وكَانَ ما يفْعلُ اللَّ :تعاىلبل رتب العقوبة العظيمة على عدم الشكر، فقال 

وإِذْ تأَذَّنَ ربكُم لَئن شكَرتم لَأَزِيدنكُم ولَئن كَفَرتم إِنَّ عذَابِي  :تعاىل، وقال )١٤٧:النساء( اللَّه شاكراً عليماً
يددلَش )٧:ابراهيم(  

الشكر جتعل من الواجبات على الويل أن يريب ولده عليه، ومن واجبات  ولذلك فإن القول بفرضية عبادة
  .مجيع املؤسسات املكلفة برعاية النشء وتربيتهم تعميق معاين الشكر يف نفوس األوالد

وقبل أن نسرد بعض الطرق اليت تعمق معىن هذه العبادة يف النفس حنب أن نبني أن هلذه العبادة تأثريها 
                                                

 مما أوصى به لقمان ، أو هي  اعتراض بني أثناء وصية لقمانذه اآلية واليت بعدها هي هاختلف املفسرون يف )  ١(
باهللا وال تطع يف الشرك والديك، فإن اهللا وصى ما يف طاعتهما مما ال ال تشرك « :ابنه؛ أخرب اهللا به عنه؛ أي قال لقمان البنه

بناء  وكال املعنيني حمتمل، وإن كان الكثري من املفسرين رجحوا كوا من غري كالم لقمان »  يكون شركا ومعصية هللا تعاىل
هلا يف شأن سعد وبني اعتبار هذا الكالم من ، وال نرى تعارضا بني نزو أن هاتني اآليتني نزلتا يف شأن سعد بن أيب وقاصعلى 

  .كالم لقمان  



 ٣

  .الديين واألخالقي واالجتماعيالعظيم على السلوك 
وقد سبق أن ذكرنا يف تعريف الشكر أنه ظهور أثر النعم اإلهلية على العبد يف قلبه إمياناً، ويف لسانه محداً 

  .وثناًء، ويف جوارحه عبادة وطاعة
يقة هذا وهذا الركن األخري هو الذي نقصده باآلثار السلوكية هلذه العبادة القلبية، قال الغزايل يف بيان حق

وهذا العمل يتعلق بالقلب وباللسان  (:الركن واألفعال اليت ميكن أن تصدر كأثر من آثار الشكر القليب
وأما باللسان فإظهار الشكر هللا تعاىل بالتحميدات . وباجلوارح أما بالقلب فقصد اخلري وإضماره لكافة اخللق

طاعته والتوقي من االستعانة ا على معصيته، حىت إن  فاستعمال نعم اهللا تعاىل يف: الدالة عليه، وأما باجلوارح
أن تستر كل عيب تسمعه فيه، فيدخل هذا يف : أن تستر كل عيب تراه ملسلم، وشكر األذنني: شكر العينني

   ١)إلظهار الرضا عن اهللا تعاىل وهو مأمور به: مجلة شكر نعم اهللا تعاىل ذه األعضاء والشكر باللسان
  :األساليب التربوية اليت تعمق معىن الشكر يف نفوس األوالدبعد هذا، فإن من 
  :التأمل يف نعم اهللا

 :يف دعائه ، وهلذا قال إبراهيم تعاىلجعل هذه النعم أسبابا لدعوة العباد إىل شكره  تعاىلألن اهللا 
أن يرزقهم من الثمرات ليكون ذلك علة  ىلتعا، فدعا اهللا )٣٧:ابراهيم( وارزقْهم من الثَّمرات لَعلَّهم يشكُرونَ

  .لشكرهم
، لَعلَّكُم تشكُرونَ  :اآليات الذاكرة لفضله على عباده ومننه عليهم ذه الفاصلة تعاىلوهلذا خيتم اهللا 

ه لَحماً طَرِياً وهو الَّذي سخر الْبحر لتأْكُلُوا من :يف اية ذكر النعم املودعة يف البحار تعاىلكما قال 
 لَّكُملَعو هلفَض نوا مغتبتلو يهف راخوم ى الْفُلْكرتا وهونسلْبةً تلْيح هنوا مرِجختستونَوكُرشت )١٤:النحل (  

اللَّه لَكُم فيها خير فَاذْكُروا والْبدنَ جعلْناها لَكُم من شعائرِ  :وقال يف نعمة تسخري احليوانات لإلنسان
ككَذَل رتعالْمو وا الْقَانِعمأَطْعا وهنا فَكُلُوا مهوبنج تبجفَإِذَا و افوا صهلَيع اللَّه ماس  لَّكُملَع ا لَكُماهنرخس

  )٣٦:احلج( تشكُرونَ
ن رحمته جعلَ لَكُم اللَّيلَ والنهار لتسكُنوا فيه ولتبتغوا من فَضله ولَعلَّكُم وم :وقال يف نعمة الليل والنهار

  ) ٧٣:القصص( تشكُرونَ
مع والْأَبصار واللَّه أَخرجكُم من بطُون أُمهاتكُم ال تعلَمونَ شيئاً وجعلَ لَكُم الس :وقال يف نعمة اإلدراك

  ) ٧٨:النحل( والْأَفْئدةَ لَعلَّكُم تشكُرونَ
  ) ٥٢:البقرة( ثُم عفَونا عنكُم من بعد ذَلك لَعلَّكُم تشكُرونَ :وقال يف نعمة العفو عن اخلطيئة

بعثْناكُم من بعد موتكُم لَعلَّكُم  ثُم :وقال يف نعمة بعث بين إسرائيل، وفيه إشارة إىل نعمة البعث مطلقا
  )٥٦:البقرة( تشكُرونَ

  ) ١٢٣:آل عمران( ولَقَد نصركُم اللَّه بِبدرٍ وأَنتم أَذلَّةٌ فَاتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تشكُرونَ :وقال يف نعمة النصر

                                                
  .٤/٧٢: اإلحياء)  ١(



 ٨٤

كَّناكُم في الْأَرضِ وجعلْنا لَكُم فيها معايِش قَليالً ما ولَقَد م :وقال يف نعمة التمكني يف األرض
  )١٠:ألعراف( تشكُرونَ

واذْكُروا إِذْ أَنتم قَليلٌ مستضعفُونَ في الْأَرضِ تخافُونَ أَنْ  :وقال يف نعمة التأييد والنصر واإليواء
 اكُمفَآو اسالن طَّفَكُمختونَيكُرشت لَّكُملَع اتبالطَّي نم قَكُمزرو رِهصبِن كُمدأَيو )٢٦:ألنفال(  

بل إن هذه العلة أصل يف األحكام التشريعية، ألا أيضا ـ مبنطق القرآن الكرمي ـ من نعم اهللا على 
الْيسر وال يرِيد بِكُم الْعسر ولتكْملُوا الْعدةَ  يرِيد اللَّه بِكُم :بعد األمر بصيام رمضان تعاىلعباده، فلذلك قال 

  ) ١٨٥:البقرة( ولتكَبروا اللَّه علَى ما هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ
رِيد ليطَهركُم وليتم ما يرِيد اللَّه ليجعلَ علَيكُم من حرجٍ ولَكن ي :وقال يف اية األمر بتشريعات الطهارة

  ) ٦:املائدة( نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ
ذَلك كَفَّارةُ أَيمانِكُم إِذَا حلَفْتم واحفَظُوا أَيمانكُم كَذَلك يبين اللَّه  :وقال يف اية أحكام لغو اليمني

لَّكُملَع هاتآي ونَ لَكُمكُرشت )٨٩:املائدة  (  
  :عبادة إحصاء النعم

وهي من العبادات اليت تنفتح نوافذها على حمبة اهللا وشكره، بل التحقق بأكثر مقامات اإلميان، وذه 
   )٢:اهلمزة( الَّذي جمع ماالً وعدده :يف قوله تعاىلالعبودية حيفظ الولد من بالء عد األموال الذي ذمه اهللا 

 وإِنْ تعدوا نِعمت اللَّه ال تحصوها إِنَّ الْأنسانَ لَظَلُوم كَفَّار :تعاىلوقد أشار إىل هذه العبادة قوله 
  .، وهذه اآلية تشري إىل الصنف الغافل عن عد نعم اهللا، أو الغائب بالنعم عن املنعم)٣٤من اآلية: ابراهيم(

، وهي ختاطب املؤمن )١٨:النحل( نِعمةَ اللَّه ال تحصوها إِنَّ اللَّه لَغفُور رحيم وإِنْ تعدوا :تعاىلوقال 
  .الذي جيد نفسه عاجزا عن عد نعم اهللا، فيستنجد مبغفرة اهللا ورمحته

أنعم اللّه  نشر مااأي ، )١١:الضحى( وأَما بِنِعمة ربك فَحدثْ :تعاىلوإليها اإلشارة الصرحية بقوله 
   ، والتحدث بنعم اللّه، واالعتراف ا ،عليك بالشكر والثناء

إِنَّ اللَّه لَذُو فَضلٍ علَى الناسِ ولَكن أَكْثَرهم  :الغافلني عن النعم التاركني للشكر، فقال تعاىلوهلذا ذم اهللا 
ذي أَنشأَ لَكُم السمع والْأَبصار والْأَفْئدةَ قَليالً ما وهو الَّ :تعاىل، وقال )٦٠من اآلية: يونس( ال يشكُرونَ

  )٧٨:املؤمنون( تشكُرونَ
 يعرِفُونَ نِعمت اللَّه ثُم ينكرونها وأَكْثَرهم الْكَافرونَ  :تعاىلأن هذا حال الكافرين، قال  تعاىلوأخرب 

  )    ٨٣:النحل(
التحدث بنعم اهللا، ولو كانت من باب العبادات ألمنهم من الرياء  السلف الصاحل  قد كان من سنةو

 (:بقوله احلسن بن علي من جهة، والعتبارها من أعظم نعم اهللا عليهم، وقد عرب عن هذا السلوك السلفي 
ملسلمون كان ا (:قالف نضرة،عرب عنه أبو و )إذا أصبت خريا، أو عملت خريا، فحدث به الثقة من إخوانك



 ٨٥

   ١)يرون أن من شكر النعم أن حيدث ا
رزق اللّه من الصالة البارحة : إذا لقي الرجل من إخوانه من يثق به، يقول له عمرو بن ميمون وكان 
  . وكذا وكذا

لقد رزقين اللّه البارحة كذا، قرأت كذا، وصليت كذا، : وكان أبو فراس عبداهللا بن غالب إذا أصبح يقول
وأَما  :تعاىليقول اللّه  (:قالف يا أبا فراس، إن مثلك ال يقول هذا،: له فقيل. كذا، وفعلت كذاوذكرت اللّه 

   )ال حتدث بنعمة اللّه: وتقولون أنتم ،)١١:الضحى( بِنِعمة ربك فَحدثْ
كنت عند رسول : عن مالك بن نضلة اجلشمي قالمثل ذلك ظهور النعم على حال العبد، وقد روي و

 (: قال، ف)نعم، يا رسول اللّه، من كل املال (:قلت، )ألك مال؟ (:جالسا، فرآين رث الثياب فقال اللّه 
    ٢)إذا آتاك اللّه ماال فلري أثره عليك

يسأل بعضهم بعضا عن حاله، يقصد من ذلك استخراج شكر اهللا،  وهلذا كان السلف الصاحل 
فأعاد  ،)خبري (:قال )؟كَيف أَصبحت (:عضهم أنه قال ألخيهوالتحدث بنعم اهللا، ومن ذلك ما يروى عن ب

  ، )ٰهذا الِّذي أَردت منك « :فقال ،)خبري أمحد اهللا وأشكره (:السؤال حىت قال يف الثالثة
وكان السلف يتساءلون ونيتهم استخراج الشكر هللا تعاىل ليكون الشاكر مطيعاً واملستنطق  (:قال الغزايل

عاً وما كان قصدهم الرياء بإظهار الشوق، وكل عبد سئل عن حال فهو بـني أن يشكر أو يشكو أو له به مطي
يسكت؛ فالشكر طاعة والشكوى معصية قبـيحة من أهل الدين، وكيف ال تقبح الشكوى من ملك امللوك 

الء والقضاء وبـيده كل شيء إىل عبد ملوك ال يقدر على شيء؛ فاألحرى بالعبد إن مل حيسن الصرب على الب
وذل العبد . وأفضى به الضعف إىل الشكوى أن تكون شكواه إىل اهللا تعاىل، فهو املبلي والقادر على إزالة البالء

   ٣)ملواله عز، والشكوى إىل غريه ذل؛ وإظهار الذل للعبد مع كونه عبداً مثله ذل قبـيح
نعم احلادثة دون النعم املستقرة املستمرة، وحنب أن ننبه هنا إىل أن من األخطاء التربوية ربط احلمد على ال

  .ألن ذلك قد يشوه معىن احلمد يف قلب املتلقي، فيتصور أن النعم حمصورة فيما يراه ال أا تشمل كل شيء
إنّ هللا تعاىل عقوبات بالفقر ومثوبات بالفقر؛ من عالمات الفقر إذا كان مثوبة أن  (:وهلذا قال علي 

ربه وال يشكو حاله، ويشكر اهللا تعاىل على فقره، ومن عالماته ـ إذا كان عقوبة  حيسن عليه خلقه ويطيع به
  )ـ أن يسوء عليه خلقه ويعصي ربه بترك طاعته ويكثر الشكاية ويتسخط القضاء

  .وهذا يدل على أن شكر اهللا يكون يف حال الفقر والغين، وال ينحصر يف حال الغىن وحده
رد الترغيب يف محد اهللا حىت يف احلالة اليت يبلغ فيها احلزن باإلنسان فقد وبل ورد ما هو أخطر من ذلك، 

: نعم، فَيقُولُ: قَبضتم ولَد عبدي؟ فَيقُولُونَ: إذا مات ولَد العبد قالَ اللَّه تعاىل لمالئكَته:)  منتهاه، قال 
: حمدك واسترجع، فَيقُولُ اللَّه تعاىل: فَماذَا قالَ عبدي؟ فَيقُولُونَ: ، فَيقُولُنعم: قَبضتم ثَمرة فُؤاده؟ فَيقُولُونَ

                                                
  .ابن جرير)    ١(
  .النسائي)    ٢(
  .٤/٨٤: اإلحياء)  ٣(



 ٨٦

   ١)ابنوا لعبدي بيتاً يف اجلَنةَ وسموه بيت احلَمد
كان  ـ وهو الذي فاحلمد عبادة ذاتية هللا ال تتعلق بتقلبات املقادير وتصاريف األحوال، وهلذا كان 

حيمد اهللا على و يعصب احلجر على بطنه من اجلوع ـ حيمد اهللا على نعمة طعام قد منتلئ حزنا إذا ما قدم إلينا،
  .نعمة العافية وهو حمفوف بأنواع املخاطر اليت تريد أن جتتثه من أصوله

عبادة، ألن الشكر وهلذا، فإن تعريف املتلقي أنواع النعم وحماولة إحصائها له دور كبري يف حتقيقه ذه ال
  .ينطلق من معرفة النعمة منسوبة إىل خالقها

  :وقد اهتم العلماء بتعداد النعم وتصنيفها، وهلم طرق كثرية يف ذلك
احلركة، واملشي،  :ردها إىل أصوهلا، فالنعم أصول وفروع، فالصحة نعمة أصلية، يتفرع عنها: منها

فهي . .الوقت، والعلم، واملال :ومثل الصحة. .فر، والتعلموالعمل، والرياضة، واألكل، والشرب، والنوم، والس
  . نعم أصلية تندرج حتت كل واحدة نعم ال حتصى

أن األسباب الدنيوية « وقد كتب الغزايل فصوال طويلة يف تصنيف النعم، ومن التصنيفات اليت ذكرها 
األقارب واجلاه وسائر األسباب، خمتلطة قد امتزج خريها بشرها، فقلما يصفو خريها كاملال واألهل والولد و

ولكن تنقسم إىل ما نفعه أكثر من ضره كقدر الكفاية من املال واجلاه وسائر األسباب، وإىل ما ضره أكثر من 
نفعه يف حق أكثر األشخاص كاملال الكثري واجلاه الواسع، وإىل ما يكاىفء ضرور نفعه وهذه أمور ختتلف 

ملال الصاحل وإن كثر فينفقه يف سبـيل اهللا ويصرفه إىل اخلريات، فهو باألشخاص؛ فرب إنسان صاحل ينتفع با
مع هذا التوفيق نعمة يف حقه، ورب إنسان يستضر بالقليل أيضاً إذ ال يزال مستصغراً له شاكياً من ربه طالباً 

   ٢)للزيادة عليه، فيكون ذلك مع هذا اخلذالن بالء يف حقه
ذ، واللذات باإلضافة إىل اإلنسان من حيث اختصاصه ا أو أنّ النعمة يعرب ا عن كل لذيومنها 

   :عقلية، وبدنية مشتركة مع بعض احليوانات، وبدنية مشتركة مع مجيع احليوانات: مشاركته لغريه ثالثة أنواع
   أما العقلية فكلذة العلم واحلكمة، إذ ليس يستلذها السمع والبصر والشم والذوق وال البطن وال الفرج،

لذة يشارك اإلنسان فيها بعض احليوانات كلذة الرئاسة والغلبة واالستيالء، وذلك موجود فهي : ثانيةالأما 
  .يف األسد والنمر وبعض احليوانات

ما يشارك فيها سائر احليوانات كلذة البطن والفرج، وهذه أكثرها وجوداً وهي أخسها، فهي : الثالثةوأما 
  .الديدان واحلشراتولذلك اشترك فيها كل ما دب ودرج حىت 

ومن جاوز هذه الرتبة تشبثت به لذة الغلبة، وهو أشدها التصاقاً باملتغافلني، فإن جاوز ذلك ارتقى إىل 
الثالثة فصار أغلب اللذات عليه لذة العلم واحلكمة، ال سيما لذة معرفة اهللا تعاىل ومعرفة صفاته وأفعاله، وهذه 

  .٣رتبة الصديقني
                                                

  .هذا حديث حسن غريب: وقال) ١٠٢١(الترمذي يف كتاب اجلنائز باب فضل املصيبة إذا احتسب برقم   )١(
  .٤/١٠٠: اإلحياء)  ٢(
  .٤/٨٩: حياءاإل: انظر)  ٣(



 ٨٧

  :١ين مصنفا النعم اليت تصيب اإلنسان إىل ثالث أصناف أساسية هيوقد كتب بعض املعاصر
تشمل النعم اليت أنعم اهللا ا علينا بوصفنا خملوقات، فهي نعم متفرعة عن نعمة و: النعم املرتبطة باخللق

د تشمل سلسلة ال تنتهي من الترتيبات الكونية جعلت حياتنا على هذا الكوكب ممكنة، وق وهي اخللق واإلجياد،
عرف اإلنسان اليوم ما مل يكن يعرفه أسالفه عن هذه الترتيبات، وعرف من دقتها أن أي خلل يقع يف واحد 

  . .منها جيعل احلياة على األرض مستحيلة
لو كانت األرض أقرب إىل الشمس مما هي عليه اآلن لكانت كالكواكب  ومن األمثلة على ذلك أنه

تصل حرارته إىل بضع مئات، ولو كان القمر أقرب إىل األرض منه اآلن القريبة منها كوكباً ملتهباً وساخناً 
الرتفع املد يف البحار إىل الدرجة اليت تغرق فيها املناطق الساحلية املأهولة، وإذا زاد املد أزالت األمواج أعلى 

ء مل يظهر كائن قمم اجلبال يف أيام، ولو مل يكن لألرض غالف هوائي مل ميكن وجود حياة، ولو مل يكن فيها ما
حي واحد، ولو مل تكن تدور على نفسها وحول الشمس مل ميكن بقاؤها يف مدارها، بل إن وقوفوها للحظة 
واحدة يعين اجتذاب الشمس هلا وفناءها السريع باالندماج مع هذا النجم املشتعل الذي يزود األرض حباجتها 

   .واألمثلة ال حتصى. .راتمن الضوء وهو على بعد مئة ومخسني مليوناً من الكيلومت
تشمل النعم اليت أنعم اهللا ا علينا بوصفنا آدميني، فهي نعم متفرعة عن نعمة  وهي  :النعم املرتبطة بالنوع
خلقه بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له مالئكته، وجعله عاقالً ناطقاً،  تعاىلأنه  :اآلدمية واإلنسانية، ومنها

   .ألرض، وأنزل إليه الكتب، وبعث إليه الرسل، ووعده على اإلميان والطاعة باجلنةوسخر له ما يف السموات وا
فهذه الشمس، وهذا القمر، وهذه النجوم، واجلبال، والبحار، واألار واألشجار، والدواب، واألنعام، 

عمة اهللا عليه فتمت ن. .كلها سخرة له، يأكل، ويلبس، ويفترش، ويدخر، ويترته. .واألمساك، واملعادن، والثمار
  .        مبا أعطاه من قدرة على التسخري، ومبا جعل يف هذا الكون من استعداد للتسخري

تشمل النعم اليت أنعم اهللا ا علينا بوصفنا مسلمني، فهي نعم متفرعة عن نعمة و :النعم املرتبطة باهلداية
ورؤيته،  تعاىلرضوان اهللا  :عظمها يف اآلخرةنعمة اإلميان نفسه، وأ :وأعظمها يف الدنيا هي اهلداية واإلميان،

يمنونَ علَيك  :تعاىلكما قال  وجواره يف جنته، وصحبة األنبياء والصديقني والشهداء والصاحلني من عباده،
 ميان إِنْ كُنتم صادقنيأَنْ أَسلَموا قُلْ ال تمنوا علَي إِسالمكُم بلِ اللَّه يمن علَيكُم أَنْ هداكُم للْإِ

 الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم الْأسالم ديناً  :تعاىل، وقال )١٧:احلجرات(
  )٣من اآلية: املائدة(

واملغفرة، والرمحة، والتيسري، والرزق  األمن، والسكينة، :وتتفرع عن نعمة اهلداية واإلميان نعم كثرية، منها
   .وغريها كثري ،الواسع، والربكة يف املال والعمل واألهل

  :أذكار الشكر
ألجل اإلعانة على إحصاء النعم وردت األذكار الكثرية الدالة على محد اهللا على نعمه املختلفة، وهذه 

                                                
  .٦٨:، ص١١٤: جملة البيان العملة النادرة يف هذا العصر،..فضيلة الشكر ، حممد عز الدين توفيق. د: انظر)  ١(
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ن أول نشوئه، وتعليمه معانيها، واحلرص على األذكار هلا دورها التربوي الكبري، ذلك ألن حتفيظها للصغري م
  .تنفيذه هلا له له أثر يف حتقيقه مبعانيها، كما رأينا مثل ذلك مع سهل التستري 

وذلك ألن جوهر قلب الصيب ال يزال حمفوظا من أدران الشبهات والشهوات، فلذلك سرعان ما ينصبغ 
  .بصبغة ما يلتزمه أو يداوم عليه
صاحل أن جيمع أبناءه على هذه األذكار فيدعون ا مجاعة يف أوقاا باستغراق فلذلك ميكن للوالد ال

  .واستشعار ملعانيها، لتفعل فعلها بعد ذلك بالتدريج
وال بأس أن نذكر هنا بعض هذه األذكار، كنماذج للمعاين الروحية العميقة اليت تقررها يف النفس، 

  .وخاصة معىن الشكر الذي حنن بصدده
عندما يستيقظ ينبه إىل محد ربه على نعمة استيقاظه كما حيمده على نومه، فقد كان رسول ففي الصباح 

احلَمد للَّه الَّذي أحيانا بعدما : باسمك اللَّهم أَحيا وأموت؛ وإذَا استيقَظَ قالَ (:إذا أوى إىل فراشه قال اللّه 
ورالنش هنا وإلَي١)أمات   

: إذَا استيقَظَ أََحدكُم فَلْيقُلْ  (:آخر بعض هذه النعم اليت تستحق احلمد، فيقول  يف ذكر ويعدد 
كْرِهن يل بذي، وأذدسعافانِي يف جي، ووحر لَيع َدالَّذي ر لَّهل د٢)احلَم  

ينتبِه من نومه ما من رجلٍ   (:ويف ذكر آخر يقال عند االستيقاظ من الليل يعدد نعما أخرى، قال 
ه يحيِي املَوتى وهو احلَمد للَّه الَّذي خلَق النوم واليقَظَةَ، احلَمد للَّه الَّذي بعثَنِي سالماً سوِياً، أشهد أَنَّ اللَّ: فَيقُولُ

   ٣)صدق عبدي: إالَّ قال اللَّه تعاىل. على كُلّ شيٍء قَدير
إذا طلعت  إذا طلعت مشس اليوم محد اهللا على طلوعها، وعلى فضل اهللا باليوم اجلديد، فقد كان ف

ما احلَمد للَّه الَّذي جلَّلَنا اليوم عافيته، وجاَء بالشمسِ، من مطْلَعها، اللَّهم أصبحت أشهد لَك بِ (:الشمس قال
و ،فِْسكنل بِه تهِدش مالقائ تإِالَّ أن ال إِله اللَّه تأَن كإن كلْقخ يعمجو كشرلَةُ عموح ككَتالئم بِه تهِدش

لْمِ، اللَّهي العوأُول ككَتالئم ةهادش دعيت بهادش باكْت ،يماحلَك زِيزالع تإِالَّ أن ال إِله ،طسالبالق تأن م المس
يطعا، وأنْ تنتوعلَنا د جِيبتسامِ أنْ تيا ذَا اجلَاللِ واِإلكْر أسألُك ،المالس كإِلَيو المالس كنمنا، وأنْ وتغْبا رن

أمرِي، وأصلح يل دنياي الَّتي فيها  تغنِينا عمن أغْنيته عنا من خلْقك، اللَّهم أصلح يل دينِي الَّذي هو عصمةُ
   ٤)معيشتي، وأصلح يل آخرتي الَّتي إلَيها منقَلَبِي

أصبحنا وأصبح املُلْك للَّه عز وجلُّ، واحلَمد للَّه، والكبرِياُء والعظَمةُ للَّه،  (:يقول إذا أصبح وكان 
األمو اخلَلْقومعاىل، اللَّهت لَّهيهما لف كَنما سو ارهالنلُ واللَّيو جاحاً ! رن طَهسأَوالحاً، وهارِ صذَا النلَ هلْ أَوعاج

                                                
  .أيب ذر والبخاري، عن حذيفةَ بن اليمان   )١(
   .ابن السين بإسناد صحيح عن أيب هريرة  )٢(
  .ابن السين عن أيب هريرة ) ٣(
  .ف، عن أيب سعيد اخلدريابن السين، بإسناد ضعي ) ٤(
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نيماحالر محفَالحاً، يا أَر هر١)وآخ   
املُلْك للَّه، واحلَمد للَّه ال إِله إِالَّ أمسينا وأمسى  (:، فيقولتعاىلفإذا أمسى كان أول ما يذكره هو محد ربه 

لَه رِيكال ش هحدو ٢)اللَّه   
هاللٌ خيرٍ  (:إذا رأى اهلاللَ قال فإذا جاء الشهر اجلديد محد اهللا على نعمة اهللا بقدومه، فقد كان 

احلَمد للَّه الَّذي : ه الَّذي خلَقَك، ثَالث مرات، مث يقولورشد، هاللُ خيرٍ ورشد، هاللُ خيرٍ ورشد، آمنت باللّ
  ٣)ذَهب بِشهرِ كَذَا وجاَء بِشهرِ كَذَا

  :وكان يتذكر يف كل نعمة املنعم ا، بل يسبق ذكر املنعم النعمة
للَّه، اللَّهم كما  احلَمد (:فكان إذا نظر يف املرآة قال يذكر نعمة الصورة، وحيمد اهللا املصور، فقد كان 

   ٤)حسنت خلْقي فَحسن خلُقي
احلَمد للَّه الَّذي عافاين : من رأى مبتلى فَقالَ (:يأمر حبمد نعمة العافية إذا رؤي املبتلون، قال  وكان 

 يالً، لَمفْضت لَقخ نمريٍ ملَنِي على كَثفَضو بِه تالكا ابمالُءمالب ذلك هبص٥)ي   
اللَّهم أطْعمت  (:إذا فَرغَ من طعامه قال فإذا حضر الطعام محد اهللا على نعمة الطعام، فقد كان 

تطَيعلى ما أع داحلَم فَلَك ،تنسوأح تيدهو تيوأقْن تيأغْنو تقَيس(:، وكان يقول)و نالَّذي م لَّهل داحلَم 
   ٦)علَينا وهدانا، والَّذي أشبعنا وأروانا، وكُلَّ اِإلحسان آتانا

احلَمد للَّه الَّذي : من لَبِس ثَوباً جديداً فَقَالَ  (:فإذا رزق الثوب اجلديد محد اهللا على هذا الرزق، قال 
، ثُمَ عمد إىل الثَّوب الَّذي أَخلَق فَتصدق بِه، كانَ يف حفْظ كَساين ما أُواري بِه عوريت وأَتجملُ بِه يف حيايت

   ٧)اللَّه، ويف كَنف اللَّه عز وجلَّ، وفي سترِ اللّه حياً وميتاً
يتعامل مع هذا اجلديد معاملة خاصة دالة على مبلغ الشعور بالنعمة، فقد كان إذا استجد  بل كان 

اللَّهم لَك احلَمد أنت كَسوتنِيه، أسألُك خيره وخير ما صنِع  :(مساه بامسه عمامة أو قميصاً أو رداء مث يقول ثوباً
لَه نِعما ص رشو هرش نم وذُ بِكوأع ،٨)لَه   

من:)   ، قال تعاىلهللا  ويف حديث آخر جيمع بني احلمد والتربي من احلول والقوة ليخلص احلمد بذلك
ال قُوة، غَفَر اللّه لَه ما تقَدم من و احلَمد للّه الذي كَساين هذَا الثَّوب ورزقنيه من غَيرِ حولٍ مني: لَبِس ثَوباً فَقالَ

                                                
  .ابن السين، عن عبد اللّه بن أوىف  )١(
   .مسلم، عن عبد اللّه بن مسعود  )٢(
   .سنن أيب داود يف كتاب األدب، عن قتادة  )٣(
)٤(  ابن السين، عن علي.  
  .حديث حسن: ، وقالالترمذي ) ٥(
   .ابن السين، عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص  )٦(
   .، عن عمرالترمذي  )٧(
  .، وذكر ابن حجر يف خترجيه أنه حسن"اليوم والليلة"يف ) ٣٠٩(والنسائي ). ١٧٦٧(والترمذي ) ٤٠٢٠(أبو داود  ) ٨(
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بِه١)ذَن   
وآوانِي، واحلَمد للَّه الَّذي أطْعمنِي وسقاين،  احلَمد للَّه الَّذي كَفانِي (:فإذا رجع إىل بيته كان أول ما يقول

   ٢)واحلَمد للَّه الَّذي من علي، أسألُك أن تجِريين من النار
احلَمد للَّه الَّذي أعاننِي فَصمت،  (:إذا أفطر قال فإذا عبد اهللا محد اهللا على نعمة التوفيق، فقد كان 

   ٣)أفْطَرتورزقَنِي ف
احلَمد  (:إذا خرج من اخلالء قال بل امتد محد اهللا يف األذكار الشرعية حىت مشل نعمة اخلالء، فقد كان 

ي أَذَاهنع فَعدو ،هتقُو يقَى فوأب ،هلَّه الَّذي أذَاقَنِي لَذَّتل( ويف ذكر آخر قال ،:)  الَّذي لَّهل داحلَم ،كانغُفْر 
   ٤)أذْهب عني األذَى وعافانِي

ومبا أن األحوال ال اية هلا، وال ميكن إحصاؤها، فقد ورد األمر حبمد هللا يف كل األحوال، واعتبار العمل 
   ٥)كُلُّ أمر ذي بالٍ ال يبدأُ فيه باحلَمد للَّه أقْطَع:) اخلايل من احلمد ممحوق الربكة، قال 

هذا وردت األذكار الكثرية يف محد اهللا مقرونة بالنعم أو مطلقة لتشمل كل النعم، وورد باإلضافة إىل كل 
َألنْ أقُولَ سبحانَ اللَّه، واحلَمد للَّه، وال إِله إِالَّ اللَّه، واللَّه أَكْبر، أَحب إِيلَّ مما   (:اجلزاء اجلليل عليها، قال 

مالش هلَيع تطَلَعس( وأخرب ، أن:) عبعاىل أرت الكَالمِ إىل اللَّه بإِالَّ : أح الَ إِلهَو ،لَّهل دواحلَم ،حانَ اللَّهبس
دأتب هِنبِأَي كرضال ي ،رأَكْب اللَّهو ،٦)اللَّه   

ريةَ أم املؤمنني رضي ووردت هذه األذكار مقرونة باألعداد الضخمة كبديل عن اإلحصاء املعجز، عن جوي
 اللّه عنها، أن النيب  ،كرة حني صلَّى الصبح، وهي يف مسجدها، مث رجع بعد أن أضحىخرج من عندها ب

لَقَد قُلْت : نعم، فقال النيب : ما زِلْت اليوم على احلالَة الَّيت فارقْتك عليها؟ قالت (:وهي جالسة فيه، فقالَ
عبأَر كدعب نهتنزمِ لَووذُ الينم بِما قُلْت توزِن لَو اترثَالثَ م ا : كَلماترِضو ،هلْقخ ددع هدوبِحم بحانَ اللَّهس

هماتكَل اددمو ،هشرةَ عوزِن َ،فِْسه٧)ن   

                                                
  . إسناد احلديث حسن: ، وقال احلافظ ابن حجر)٢٧٢(ابن السين   )١(
ولكن احلافظ ذكر له شاهداً . راوٍ مبهم وإسناده ضعيف، فيه". واحلمد للّه الذي من علي فأفضل: "ابن السين، وفيه  )٢(

  . حسنه به
  . وهو حمقق اإلرسال، ويف زيادة الرجل الذي مل يسمه ما يعلُّ به: قال احلافظ) ٤٨٠(ابن السين   )٣(
) ٧٩(عن عائشة رضي اللّه عنها، ورواه النسائي يف اليوم والليلة ) ٣٠٠(، وابن ماجه )٧(، والترمذي )٣٠(أبو داود   )٤(

  . حسن صحيح: وقال النووي يف اموع
األربعني للحافظ عبد القادر الرهاوي، وهو حديث حسن، وقد روي موصوالً، وروي مرسالً، ورواية املوصول جيدة  ) ٥(

  .اهرياِإلسناد، وإذا روي احلديث موصوالً ومرسالً فاحلكم لالتصال عند مجهور العلماء ألا زيادة ثقة، وهي مقبولة عند اجلم
  .مسلم عن سمرة بن جندب  )٦(
   .عن جويريةَ أم املؤمنني رضي اللّه عنهامسلم   )٧(
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  ـ عبودية الصرب ٣
البنه  الد ا، ولذلك ورد يف موعظة لقمان وهي من أهم العبادات اليت تتعلق التربية الصحية لألو

  )١٧من اآلية: لقمان( واصبِر علَى ما أَصابك إِنَّ ذَلك من عزمِ الْأُمورِ :تعاىلقوله 
فقد ختم اهللا باألمر بالصرب مجلة من العبادات اليت ال يستقيم دين املرء إال ا، وهي الصالة واألمر 

يا بني أَقمِ الصالةَ وأْمر بِالْمعروف وانه عنِ  :على لسان لقمان  تعاىلاملنكر، قال  باملعروف والنهي عن
  .، ويف ذلك داللة على افتقار كال العبادتني إىل الصرب)١٧من اآلية: لقمان( الْمنكَرِ 

ا يتعلق به من أحكام ومثرات انطالقا من األمهية العظمى للتربية على الصرب حناول هنا أن نذكر أهم م
وطرق تربوية ترسخ حقيقته يف نفوس األوالد، فقد وصف اهللا الصابرين بأوصاف وخصهم خبصائص مل تكن 
لغريهم،وذكر الصرب يف حنو تسعني موضعاً من الكتاب الكرمي، وأضاف أكثر الدرجات واخلريات إىل الصرب 

  .وجعلها مثرة له
  : حكمه

صل الصرب واجب، ألنه ال يستقيم التعامل التعبدي مع اهللا بدون الصرب، ويدل على اتفق العلماء على أن أ
  .هذا الوجوب أدلة كثرية

واستعينوا بِالصبرِ  :تعاىلمنها ورود النصوص بصيغة األمر اجلازم، وهي تفيد الوجوب، كما قال 
نيعاشلَى الْخةٌ إِلَّا عا لَكَبِريهإِنو الةالصو )تعاىل، وقال )٤٥:البقرة:  واابِرصوا وبِروا اصنآم ينا الَّذها أَيي

  )٢٠٠:آل عمران( ورابِطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلحونَ
ومنها ورود النصوص بالنهي عن ضد الصرب من االستعجال والضجر واجلزع وغريها، ومن ذلك قوله 

يا  :تعاىل، وقوله )٣٥من اآلية: االحقاف( ما صبر أُولُوا الْعزمِ من الرسلِ وال تستعجِلْ لَهمفَاصبِر كَ :تعاىل
اربالْأَد ملُّوهوفاً فَال تحوا زكَفَر ينالَّذ ميتوا إِذَا لَقنآم ينا الَّذهأَي )تعاىل، وقوله )١٥:ألنفال: َّا الها أَيي ينذ

الَكُمملُوا أَعطبال تولَ وسوا الريعأَطو وا اللَّهيعوا أَطنآم )بل إن النصوص اآلمرة بااللتزام بطاعة )٣٣:حممد ،
  .هي يف حقيقتها آمرة بالصرب الفتقار الصرب للثبات على االلتزام تعاىلاهللا 

إِنَّ الْأنسانَ لَفي  :أوال تعاىلأهل الصرب فقال  حكم باخلسران على من مل يكن من تعاىلومنها أن اهللا 
إِلَّا الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات وتواصوا بِالْحق  :، مث استثىن أصحاب الصفات التالية)٢:العصر( خسرٍ

بأم أهل الصرب واملرمحة فقال أصحاب اليمني  تعاىل، ومثل ذلك ختصيص اهللا )٣:العصر( وتواصوا بِالصبرِ
  )١٧:البلد( ثُم كَانَ من الَّذين آمنوا وتواصوا بِالصبرِ وتواصوا بِالْمرحمة :تعاىل

ومنها اقتران الصرب بأركان اإلسالم ومقامات اإلميان واإلحسان، وهي كلها من الفرائض، ويف ذلك دليل 
  :الوجب، ومن ذلك على اقترانه معها يف حكم

 واستعينوا بِالصبرِ والصالة وإِنها لَكَبِريةٌ إِلَّا علَى الْخاشعني :تعاىلاقتران الصرب بالصالة كما قال  .٣
  ) ٤٥:البقرة(

ولَئك لَهم إِلَّا الَّذين صبروا وعملُوا الصالحات أُ :تعاىلاقتران الصرب باألعمال الصاحلة، كما قال  .٤



 ٩٢

كَبِري رأَجةٌ ورفغم )١١:هود (  
 إِنه من يتقِ ويصبِر فَإِنَّ اللَّه ال يضيع أَجر الْمحِسنِني :تعاىلاقتران الصرب بالتقوى، كما قال  .٥

  )  ٩٠من اآلية: يوسف(
  )  ٣من اآلية: العصر( الْحق وتواصوا بِالصبرِوتواصوا بِ :تعاىلاقتران الصرب بالتواصي باحلق، كما قال  .٦
  ) ١٧من اآلية: البلد( وتواصوا بِالصبرِ وتواصوا بِالْمرحمة :تعاىلاقتران الصرب بالرمحة، كما قال  .٧
نا لَما صبروا وكَانوا بِآياتنا وجعلْنا منهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِ :تعاىلاقتران الصرب باليقني، كما قال  .٨

  ) ٢٤:السجدة( يوقنونَ
إِنَّ الْمسلمني والْمسلمات والْمؤمنِني والْمؤمنات  :تعاىلاقتران الصرب بكثري من أعمال الرب، كما قال  .٩

صابِرِين والصابِرات والْخاشعني والْخاشعات والْمتصدقني والْقَانِتني والْقَانِتات والصادقني والصادقَات وال
اً والذَّاكرات والْمتصدقَات والصائمني والصائمات والْحافظني فُروجهم والْحافظَات والذَّاكرِين اللَّه كَثري

رفغم ملَه اللَّه ديماًأَعظراً عأَجةً و )تعاىل، وقال )٣٥:األحزاب:  نيالْقَانِتو نيقادالصو ابِرِينالص
 ) ١٧:آل عمران( والْمنفقني والْمستغفرِين بِالْأَسحارِ

ومع هذه األدلة الكثرية وغريها، فإن الصرب قد يكون مستحبا يف بعض األحوال، وذلك فيما لو كان 
وإِنْ عاقَبتم فَعاقبوا بِمثْلِ ما عوقبتم بِه ولَئن صبرتم  :تعاىلصرب عن أمر مستحب، ومما يدل على ذلك قوله ال

ابِرِينلصل ريخ ولَه )يف االية  تعاىلعقوبة من ظلمه، كما قال ، يف هذه اآلية ختيري للمؤمن بني )١٢٦:النحل
 ، وبني الصرب مع)١٩٤من اآلية: البقرة( اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيه بِمثْلِ ما اعتدى علَيكُم فَمنِ  :األخرى

واصبِر وما صبرك إِلَّا بِاللَّه وال تحزنْ  :تعاىلاعتباره هو األفضل، ولذلك وصفه باخلريية وعقب عليها بقوله 
ف كال تو هِملَيونَعكُرما يمقٍ ميي ض )١٢٧:النحل(  

  
  :الثمرات التربوية للصرب

من : النحل( واصبِر وما صبرك إِلَّا بِاللَّه  :تعاىلإن مترين األوالد على الصرب هللا وباهللا، كما قال 
ذلك يفتقر إىل  له تأثريه التربوي الكبري على سلوكه الروحي واألخالقي واالجتماعي، ألن كل) ١٢٧اآلية

  .الصرب يف حتقيقه
واستعينوا بِالصبرِ والصالة وإِنها  :الصرب من وسائل التزكية مثله مثل الصالة، فقال تعاىلوهلذا اعترب 

نيعاشلَى الْخةٌ إِلَّا علَكَبِري )٤٥:البقرة (  
بلَى إِنْ  :بط مبدى صدق صربهم، فقالأن تأييده لعباده على أنفسهم أو على عدوهم مرت تعاىلوأخرب 

وسكَةُ مالئالْم نم آالف ةسمبِخ كُمبر كُمددمذَا يه مرِهفَو نم وكُمأْتيقُوا وتتوا وبِرصتنيم ) آل
  ١)واعلم أن النصر مع الصرب (:، وقال )١٢٥:عمران

                                                
  .حسن صحيح: الترمذي وقال  )١(



 ٩٣

وإِنْ  :تعاىلنوعه ومهما كان موضوعه مرتبط بالصرب، فقال أن كيد أعدائهم مهما كان  تعاىلوأخرب 
  )١٢٠:آل عمران( تصبِروا وتتقُوا ال يضركُم كَيدهم شيئاً إِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ محيطٌ

، وسنذكر هنا بعض مثرات الصرب العملية يف السلوك الروحي، الذي هو أساس كل سلوك وروحه ومنطلقه
يف  تعاىلوذلك ألن أداء مجيع الطاعات، واالنتهاء عن مجيع املعاصي يفتقر إىل الصرب ابتداء ودواما، كما قال 

ويلَكُم ثَواب اللَّه خير لمن آمن وعملَ صالحاً وال يلَقَّاها إِلَّا  :أهل العلم الذين علموا قومهم املفتونني بقارون
وما يلَقَّاها إِلَّا الَّذين  :، وكما قال عند األمر بالدفع باليت هي أحسن)٨٠من اآلية: القصص( الصابِرونَ

  ) ٣٥:فصلت( صبروا وما يلَقَّاها إِلَّا ذُو حظٍّ عظيمٍ
ألن النفس بطبعها تنفر عن العبودية وهذ يشري إىل صعوبة السلوك وشدته، وذلك ـ كما يعرب الغزايل ـ 

أَنا  :ما من نفس إال وهي مضمرة ما أظهره فرعون من قوله (:قال بعض العارفني كماشتهي الربوبـية، وت
     ١)ولكن فرعون وجد له جماالً وقبوالً فأظهره إذ استخف قومه فأطاعوه  ربكُم اَألعلَى
، ب البخل كالزكاةبسب، أو بسبب الكسل كالصالة، سواء ن العبودية شاقة على النفس مطلقاًإفولذلك 

صرب على نوعا من أنواع العلى الطاعة ، ولذلك كان الصرب على االلتزام بسببهما مجيعاً كاحلج واجلهادأو 
  .الشدائد

تصحيح النية واإلخالص والصرب عن شوائب الرياء ودواعي اآلفات وعقد حيتاج املطيع إىل الطاعة، فقبل 
قدم ، وهلذا مكائد النفسعظم آفات الرياء ولكثرة لصرب الشديد من اكله وذلك . العزم على اإلخالص والوفاء

 إِلَّا الَّذين صبروا وعملُوا الصالحات أُولَئك لَهم مغفرةٌ وأَجر كَبِري :تعاىلاهللا تعاىل الصرب على العمل فقال 
  )١١:هود(

 يف أثناء عمله وال يتكاسل عن حتقيق آدابه كي ال يغفل عن اهللاوحال الطاعة حيتاج املطيع إىل الصرب 
أيضاً و وسننه ويدوم على شرط األدب إىل آخر العمل األخري فيالزم الصرب عن دواعي الفتور إىل الفراغ، وه

 لُونَنِعم أَجر الْعاملني الَّذين صبروا وعلَى ربهِم يتوكَّ :تعاىلوإليه اإلشارة بقوله  من شدائد الصرب،
   )٥٩ـ  ٥٨:العنكبوت(

إىل الصرب عن إفشائه والتظاهر به للسمعة والرياء والصرب عن النظر املطيع بعد الفراغ من العمل، حيتاج و
يا أَيها الَّذين آمنوا ال تبطلُوا صدقَاتكُم  :تعاىلإليه بعني العجب وعن كل ما يبطل عمله وحيبط أثره كما قال 

الْأَذَىبِالْمو ن )وهلذا قال فمن مل يصرب بعد الصدقة عن املن واألذى فقد أبطل عمله، )٢٦٤من اآلية: البقرة ،
  ) ٣٣:حممد( يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وال تبطلُوا أَعمالَكُم :تعاىل

قارها إليه وكونه ركنا من أركاا، فإن املعاصي كذلك تفتقر إىل ومثل حاجة الطاعات إىل الصرب وافت
« الصرب عن املعاصي اليت صارت مألوفة بالعادة ـ كما يذكر الغزايل ـ هي  أشد أنواع الصربالصرب، بل إن 

فإن العادة طبـيعة خامسة، فإذا انضافت العادة إىل الشهوة تظاهر جندان من جنود الشيطان على جند اهللا 

                                                
  .٤/٧٠: اإلحياء  )١(



 ٩٤

   ١)اىل فال يقوى باعث الدين على قمعهاتع
والصرب ـ زيادة على هذا التأثري السلوكي ـ هو العالج الرباين لكل ما يهجم على اإلنسان من صروف 

  :البالء اليت هي من ضرورات تكليفه واختباره لتمحيص معدنه
 :ؤمنني ملن آذاهميف جواب امل تعاىلفهو العالج الذي يواجه به أذى اخللق، وهو ما نص عليه قوله 

وهو توجيه اهللا لرسول اهللا  ،)١٢من اآلية: ابراهيم( ولَنصبِرنَّ علَى ما آذَيتمونا وعلَى اللَّه فَلْيتوكَّلِ الْمتوكِّلُونَ
  تعاىلوللثلة املؤمنة يف الوقت الذي اجتمعت عليهم صنوف األعداء، كما قال: رِينعِ الْكَافطال تو 

واصبِر علَى ما  :تعاىل، وقال )٤٨:األحزاب( والْمنافقني ودع أَذَاهم وتوكَّلْ علَى اللَّه وكَفَى بِاللَّه وكيالً
يقُولُونَ فَسبح ولَقَد نعلَم أَنك يضيق صدرك بِما  :تعاىل، وقال )١٠:املزمل( يقُولُونَ واهجرهم هجراً جميالً

يناجِدالس نم كُنو كبر دمبِح )فأرشد إىل مقابلة األذى بعبادة اهللا ال مبواجهته، وقال )٩٨ـ  ٩٧:احلجر ،
ومن الَّذين أَشركُوا أَذى لَتبلَونَّ في أَموالكُم وأَنفُِسكُم ولَتسمعن من الَّذين أُوتوا الْكتاب من قَبلكُم  :تعاىل

وإِنْ عاقَبتم فَعاقبوا بِمثْلِ  :تعاىل، وقال )١٨٦:آل عمران( كَثرياً وإِنْ تصبِروا وتتقُوا فَإِنَّ ذَلك من عزمِ الْأُمورِ
ابِرِينلصل ريخ ولَه متربص نلَئو بِه متبوقا عم )١٢٦:حلالن(  

من أعظم الناس صربا، بل هو القدوة األوىل يف الصرب، ومثل ذلك اجليل الفريد الذي رباه  وهلذا كان 
 قال بعض الصحابة، وقد :) إميان الرجل إمياناً إذا مل يصرب على األذى ما كنا نعد(    

أحد من اخللق، ألنه نوع من  وهو العالج حلر املصائب اليت ترتل على اإلنسان من غري اختياره وال اختيار
فبماذا تنال درجة الصرب يف املصائب : فإن قلت (:مواجهة املقادير اإلهلية من غري ضجر وال جزع، قال الغزايل

وليس األمر إىل اختياره؟ فهو مضطر شاء أم أىب، فإن كان املراد به أن ال يتكون يف نفسه كراهية املصيبة فذلك 
أنه إمنا خيرج عن مقام الصابرين باجلزع وشق اجليوب وضرب اخلدود واملبالغة يف غري داخل يف اختيار فاعلم 

الشكوى وإظهار الكآبة وتغيـري العادة يف امللبس واملفرش واملطعم، وهذه األمور داخلة حتت اختياره فينبغي أن 
ذلك كان وديعة جيتنب مجيعها ويظهر الرضا بقضاء اهللا تعاىل ويبقى مستمراً على عادته، ويعتقد أنّ 

   ٢)فاسترجعت
  .فالصرب بذلك هو احلصن الذي حيتمي به املؤمن من كل األمراض النفسية اليت تسببها أنواع البالء

وعطاء الصرب النفسي ال يتوقف عند هذا احلد، بل هو العالج النفسي لكل النواحي الفطرية اليت قد ال 
  :تتناسب مع كمال اإلنسان وسريه السلوكي

من : االنبياء( خلق الْأنسانُ من عجلٍ  :تعاىلاالستعجال الذي هو فطرة بشرية، كما قال فهو عالج 
، وهذا العالج له أمهيته الكربى يف مجيع ميادين احلياة، فال ميكن أن يقوم املستعجل بأي عمل كامل )٣٧اآلية

  .صحيح
ه اهللا باحلوت، فتعلم الصرب يف بطن مغاضباً قومه ابتال وهو عالج الغضب، ولذلك ملا خرج يونس 

                                                
  .٤/٧١: اإلحياء  )١(
  .٤/٧٣: اإلحياء)  ٢(



 ٩٥

  ) ٤٨:القلم( فَاصبِر لحكْمِ ربك وال تكُن كَصاحبِ الْحوت إِذْ نادى وهو مكْظُوم :تعاىلاحلوت، قال 
أوالده من اليأس،  وهو عالج اليأس، ألن اليائس يستعجل حصول الثمرة، ولذلك حذر يعقوب 

ا الْقَوم هبوا فَتحسسوا من يوسف وأَخيه وال تيأَسوا من روحِ اللَّه إِنه ال ييأَس من روحِ اللَّه إِلَّيابنِي اذْ :فقال
  ) ٨٧:يوسف( الْكَافرونَ

وهو مع معجون الشكر عالج عمى القلوب عن إدراك احلقائق، وهلذا ورد يف أربع مواضع يف القرآن 
 :تعاىلصرب وشكر، قال : اإلخبار بأنه ال ينتفع باآليات إال أهل الصرب والشكر، ألن اإلميان نصفان الكرمي

ه إِنَّ في ذَلك لَآيات لكُلِّ ولَقَد أَرسلْنا موسى بِآياتنا أَنْ أَخرِج قَومك من الظُّلُمات إِلَى النورِ وذَكِّرهم بِأَيامِ اللَّ
كُورٍصارٍ شب )تعاىل، وقال )٥:ابراهيم:  َّإِن هاتآي نم كُمرِييل اللَّه تمرِ بِنِعحي الْبرِي فجت أَنَّ الْفُلْك رت أَلَم

رِنا وظَلَموا أَنفُسهم فَقَالُوا ربنا باعد بين أَسفَا :تعاىل، وقال )٣١:لقمان( في ذَلك لَآيات لكُلِّ صبارٍ شكُورٍ
 :تعاىل، وقال )١٩:سـبأ( فَجعلْناهم أَحاديثَ ومزقْناهم كُلَّ ممزقٍ إِنَّ في ذَلك لَآيات لكُلِّ صبارٍ شكُورٍ

لَآيات كي ذَلإِنَّ ف رِهلَى ظَهع داكور ظْلَلْنفَي يحنِ الركسأْ يشكُورٍ إِنْ يارٍ شبكُلِّ صل )٣٣:الشورى(  
وكل ما ذكرنا من مثار الصرب هي غيض من فيض، فثمرات الصرب التربوية كأجره ال حساب وال عد هلا، 

، فهما أجران أخروي ال )١٠من اآلية: الزمر( إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حسابٍ  :تعاىلكما قال 
  .داره، ودنيوي بالثمرات التربوية الكثرية اليت ال تعد وال حتصىنعلم مق

وجعلْنا منهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما  :تعاىلالصرب من صفات أئمة اهلدى، قال  تعاىلولذلك جعل اهللا 
  ) ٢٤:السجدة( صبروا وكَانوا بِآياتنا يوقنونَ

فَاصبِر كَما صبر أُولُوا الْعزمِ  :تعاىلعزم من الرسل الذين هم قادة اخللق، قال بل هو من صفات أويل ال
 )٣٥من اآلية: االحقاف( من الرسلِ 

  :طرق حتصيل الصرب
الصرب كغريه من العبادات الروحية من األمور الكسبية اليت ميكن للمكلف أن يؤديها ويتخلق ا، ألن اهللا 

مبستحيل ال تستطيعه فطرتنا، وإال كان ذلك التكليف عبثا، وهلذا ورد يف السنة ما يفيد إمكانية  ال يكلفنا تعاىل
يف بقية  ، وهو بذلك كسائر األخالق كما قال ١)ومن يتصبر يصبره اهللا  (:التحقق بالصرب، قال 

  ) وأوسع من الصربومن يستعفف يعفه اهللا، ومن يستغن يغنه اهللا، وما أعطي عبد عطاء هو خري (:احلديث
  :وسنذكر هنا بعض املعارف اليت هلا تأثريها الكبري يف التحقق ذه العبادة العظيمة

  :معرفة حقيقة وظيفة اإلنسان يف هذه الدنيا
وهذه هي املعرفة األساسية اليت تضع اإلنسان يف حمله احلقيقي يف هذا الكون، وبالتايل تربر سلوكياته فيه، 

  .ل يف املنجم على طبيعة وظيفته اليت تقتضي وجوده يف ذلك اجلووهي مثل تعرف العام
وهلذا يعرفنا القرآن الكرمي دائما حبقيقة هذه احلياة الدنيا وأنواع الكبد والكدح الذي يعانيه اإلنسان فيها 

                                                
  .حلكيم عن أيب سعيدا)  ١(



 ٩٦

  :الشاعر وما جبِلت عليه من املشقة والعناء لتكون هذه املعارف زادا لصربنا على ما فيها من املشاق، كما قال
  جبلت على كدرٍ وأنت تريدها    صفو من اآلالم واألكدار
  ومكلف األيام ضد طباعها        متطلب يف املاء جذوة نار

يا أَيها الْأنسانُ إِنك كَادح  :تعاىلفغاية وجود اإلنسان يف هذه الدنيا هي الكدح إىل أن يالقي ربه، قال 
لَقَد  :بصيغة الظرفية، فقال ١عرب عن هذا الكبد تعاىل، بل إن اهللا )٦:االنشقاق( قيهإِلَى ربك كَدحاً فَمال
دي كَبانَ فسنا الْألَقْنخ )٤:البلد (  

وقد ذكر سيد قطب بعض مظاهر  الكبد اليت يعانيها اإلنسان يف هذه احلياة منذ جميئه إليها إىل خروجه 
  :منها

يف الرحم حىت تبدأ يف الكبد والكدح والنصب لتوفر لنفسها الظروف املالئمة فاخللية األوىل ال تستقر 
إىل جانب ما  -وما تزال كذلك حىت تنتهي إىل املخرج، فتذوق من املخاض  -بإذن را  -للحياة والغذاء 
رجه من ما تذوق،  وما يكاد اجلنني يرى النور حىت يكون قد ضغط ودفع حىت كاد خيتنق يف خم -تذوقه الوالدة 

  . الرحم
يبدأ اجلنني ليتنفس هذا اهلواء الذي ال عهد له به،  .ومنذ هذه اللحظة يبدأ اجلهد األشق والكبد األمر 

وتبدأ دورته اهلضمية ودورته الدموية يف  !ويفتح فمه ورئتيه ألول مرة ليشهق ويزفر يف صراخ يشي مبشقة البداية
وكل خطوة بعد  !الت حىت يروض أمعاءه على هذا العمل اجلديدويعاين يف إخراج الفض !العمل على غري عادة

والذي يالحظ الوليد عندما يهم باحلبو وعندما يهم باملشي يدرك كم  .ذلك كبد، وكل حركة بعد ذلك كبد
   .يبذل من اجلهد العنيف للقيام ذه احلركة الساذجة

وعند  .وعند التعلم كبد .الثابت كبد وعند اخلطو .وعند انتصاب القامة كبد .وعند بروز األسنان كبد 
   !ويف كل جتربة جديدة كبد كتجربة احلبو واملشي سواء .التفكر كبد

وهذا  .وهذا يكدح بروحه .وهذا يكدح بفكره .مث تفترق الطرق، وتتنوع املشاق ؛ هذا يكدح بعضالته 
وهذا يكدح مللك أو  ...وهذا يكدح ليجعل األلف ألفني وعشرة آالف .يكدح للقمة العيش وخرقة الكساء

 .وهذا يكدح إىل النار .وهذا يكدح لعقيدة ودعوة .وهذا يكدح لشهوة ونزوة .جاه، وهذا يكدح يف سبيل اهللا
وهناك يكون الكبد األكرب  !والكل حيمل محله ويصعد الطريق كادحا إىل ربه فيلقاه ..وهذا يكدح إىل اجلنة

   .وتكون الراحة الكربى للسعداء .لألشقياء
 .إنه الكبد طبيعة احلياة الدنيا ختتلف أشكاله وأسبابه، ولكنه هو الكبد يف النهاية (:مث خيتم ذلك بقوله 

وأفلح الفاحلني من  .فأخسر اخلاسرين هو من يعاين كبد احلياة الدنيا لينتهي إىل الكبد األشق األمر يف األخرى
  ٢)ياة، وتنتهي به إىل الراحة الكربى يف ظالل اهللايكدح يف الطريق إىل ربه ليلقاه مبؤهالت تنهي عنه كبد احل

                                                
ت كبده وانتفخت، فاتسع فيه حىت استعمل يف كل تعب كبد الرجل كبداً فهو كبد إذا وجع :من قولكالكبد  أصل)  ١(

  .ومشقة، ومنه اشتقت املكابدة وأصله كبده إذا أصاب كبده
  .٦/٣٩١٠: الظالل)  ٢(



 ٩٧

بل إن الفخر الرازي يف تعليقه على هذه اآلية ينفي وجود اللذة أصال، ألن الدنيا طبعت على اآلالم، 
يظن أنه لذة فهو خالص عن  الذي وعندي فيه وجه آخر، وهو أنه ليس يف هذه الدنيا لذة البتة، بل ذاك (:قال

خيل من اللذة عند األكل فهو خالص عند أمل اجلوع، وما يتخيل من اللذات عند اللبس فهو األمل، فإن ما يت
 خالص عن أمل احلر والربد، فليس لإلنسان، إال أمل أو خالص عن أمل وانتقال إىل آخر، فهذا معىن قوله

  ١))٤:البلد( لَقَد خلَقْنا الْأنسانَ في كَبد: :تعاىل
ويظهر منه أنه ال بد لإلنسان من  (:ي عرج من هذا إىل االستدالل على البعث، فقالبل إن الفخر الراز

البعث والقيامة، ألن احلكيم الذي دبر خلقة اإلنسان إن كان مطلوبه منه أن يتأمل، فهذا ال يليق بالرمحة، وإن 
كان مطلوبه أن يلتذ، فقد  كان مطلوبه أن ال يتأمل وال يلتذ، ففي تركه على العدم كفاية يف هذا املطلوب، وإن

بينا أنه ليس يف هذه احلياة لذة، وأنه خلق اإلنسان يف هذه الدنيا يف كبد ومشقة وحمنة، فإذا ال بد بعد هذه الدار 
   )من دار أخرى، لتكون تلك الدار دار السعادات واللذات والكرمات

ان معها ال الذي يعترب الكبد مربرا وهذا هو الفهم اإلسالمي األصيل حلقيقة الدنيا وحقيقة تعامل اإلنس
  .جلمع أكرب قدر من اللذات الومهية، ألن اللذات الومهية تظل ومهية ولو مجع منها ما ال طاقة للجبال حبمله

  :معرفة جزاء الصرب
انطالقا من املعرفة السابقة فإن اللبيب هو الذي يستثمر فيما ال بد له منه، فيغنم أكرب الغنائم من غري أن 

ر شيئا، فما دام الكبد وصفا الزما للدنيا يستوي فيه السعيد والشقي، فإنه من الشقاء استثمار هذا الكبد يف خيس
، مث عقب )٣:الغاشية( عاملَةٌ ناصبةٌ  :يف وصف بعض الكادحني تعاىلغرس زرع الكبد الدائم، كما قال 

  ) ٤:الغاشية( تصلَى ناراً حاميةً :تعاىلعليها مبصري كدحها، فقال 
املؤمنني عن التقصري يف طلب العدو، ويعلل ذلك بأم مع عدوهم يف األمل سواء،  تعاىلوهلذا ينهى اهللا 

وال تهِنوا في ابتغاِء  :تعاىلولكنهم ميتازون عن عدوهم مبا يرجون من اهللا من األجر مما ال يرجوه عدوهم، قال 
أْلَموا تكُونمِ إِنْ تيماًالْقَوكيماً حلع كَانَ اللَّهونَ وجرا ال يم اللَّه نونَ مجرتونَ وأْلَما تونَ كَمأْلَمي مهونَ فَإِن 

أي أنتم وإياهم سواء فيما يصيبكم من اجلراح واآلالم، ولكن أنتم ترجون من  (:، قال ابن كثري)١٠٤:النساء(
وهو وعد حق، وخرب صدق، وهم  وعدكم إياه يف كتابه وعلى لسان رسوله  اللّه املثوبة والنصر والتأييد كما

   ٢)ال يرجون شيئاً من ذلك، فأنتم أوىل باجلهاد منهم وأشد رغبة فيه، ويف إقامة كلمة اللّه وإعالئها
وبذلك تصف هذه اآلية سبيال من سبل التحقق بالصرب، بل ختفيف الصرب وحتويل ناره إىل لذة إميانية 

، يغفل صاحبها مبا أعد له من أجر عما يعانيه من بالء، كما روي عن امرأة فتح املوصلي، أا عثرت، عظيمة
، )إن لذة ثوابه أزالت عن قلبـي مرارة وجعه: أما جتدين الوجع؟ فقالت: وانقطع ظفرها، فضحكت، فقيل هلا

مل تكن أعظم مما هي وأمحده إذ رزقين إين ألصاب باملصيبة فأمحد اهللا عليها أربع مرات أمحده إذ  (:وقال شريح
  )الصرب عليها وأمحده إذ وفقين لإلسترجاع ملا أرجو فيه من الثواب وأمحده إذ مل جيعلها يف ديين

                                                
  .٣١/١٦٧: التفسري الكبري)  ١(
  .١/٥٥١: ابن كثري)  ٢(



 ٩٨

 (:أن أهل العافية عندما يعاينون جزاء الصابرين يودون لو كانت الدنيا بالء حمضا، قال  بل أخرب 
  ١)هل البالء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت يف الدنيا باملقاريضيود أهل العافية يوم القيامة حني يعطى أ

وال بأس أن نذكر هنا بعض أجزية الصرب مما قد يذكر للولد على سبيل املوعظة أو املعلومة أو احلوار كما 
  .ذكرنا يف أساليب التربية

اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم  يا أَيها الَّذين آمنوا :تعاىلعلّق الفالح عليه فقال  تعاىلفاهللا 
  . ، والفالح هو الفوز احلقيقي الشامل خبريي الدنيا واآلخرة)٢٠٠:آل عمران( تفْلحونَ

 :تعاىلأن جزاء الصرب ال حد له وال حساب، وهو مما يزيد طمع املؤمنني يف التخلق به، قال  تعاىلوأخرب 
بغري اية، ألن كل شيء دخل حتت ، أي )١٠من اآلية: الزمر( يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حسابٍإِنما 

  .احلساب فهو متناه، فما ال اية له كان خارجاً عن احلساب
وقال ابن  ،)ليس يوزن هلم وال يكال، إمنا يغرف هلم غرفاً (:األوزاعيوقد صور السلف ذلك، فقال 

 (:قال سليمان بن القاسمو ،)بلغين أنه ال حيسب عليهم ثواب عملهم قط، ولكن يزادون على ذلك (:جريج
   )كل عمل يعرف ثوابه إال الصرب ألجل هذه اآلية

ه وإِنا وبشرِ الصابِرِين الَّذين إِذَا أَصابتهم مصيبةٌ قَالُوا إِنا للَّ :تعاىلومن جزاء الصابرين ما ورد يف قوله 
، فقد )١٥٧ـ  ١٥٥:البقرة( إِلَيه راجِعونَ أُولَئك علَيهِم صلَوات من ربهِم ورحمةٌ وأُولَئك هم الْمهتدونَ

للصرب يف هذه اآليات ثالثة أنواع من اجلزاء كل واحد منها عامل من عوامل اجلزاء، هي الصالة  تعاىلجعل اهللا 
  . لرمحة واهلدايةمنه وا

سالم علَيكُم بِما صبرتم فَنِعم عقْبى  :تعاىلومن جزاء الصابرين أن مالئكته تسلّم عليهم يف اجلنة، قال 
  ) ٢٤:الرعد( الدارِ

ومن جزائهم املكانة العظيمة اليت يرتلوا يف الدنيا واآلخرة، واليت هي أكرب من كل جاه دنيوي، قال 
 ، ومما جاء يف وصية لقمان احلكيم )٤٣:الشورى( ولَمن صبر وغَفَر إِنَّ ذَلك لَمن عزمِ الْأُمورِ :تعاىل
 مورِعزمِ الْأُ يا بني أَقمِ الصالةَ وأْمر بِالْمعروف وانه عنِ الْمنكَرِ واصبِر علَى ما أَصابك إِنَّ ذَلك من :لولده

  )١٧:لقمان(
وكَأَين من نبِي قَاتلَ معه رِبيونَ  :تعاىلعلّق حمبته بالصرب، وجعلها ألهل الصرب، فقال  تعاىلبل إن اهللا 

الص بحي اللَّهوا وكَانتا اسمفُوا وعا ضمو بِيلِ اللَّهي سف مهابا أَصموا لنها وفَم ريكَثابِرِين )١٤٦:آل عمران (  
إن اهللا تعاىل قال  (:عن بعض جزاء الصابرين، فبشر الذي يصرب على فقد عينيه باجلنة، فقال وقد أخرب 

  ٢)إذا ابتليت عبدي حببيبتيه مث صرب  عوضته منهما اجلنة
قبضت صفيه ومالعبد مؤمن عندي جزاء إذا  (:وبشر الصابر على فقد صفيه من أهل الدنيا باجلنة، فقال

                                                
  .هذا حديث غريب :عن جابر وقال) ٢٤٠٣(الترمذي كتاب الزهد رقم )  ١(
  .البخاري)  ٢(



 ٩٩

  ١)من أهل الدنيا مث احتسبه إال اجلنة
إين أُصرع وإين أتكشف فادع اهللا  :فقالت وملا مرضت األمة السوداء بالصرع جاءت تشتكي للنيب 

أصرب ولكن ادع اهللا يل أال  (:، فقالت)إن شئت صربت ولك اجلنة، وإن شئت دعوت اهللا أن يعافيك (:يل، قال
  .٢نت تصرع وال تتكشف، فدعا هلا فكا)أتكشف

  :الثقة حبصول الفرج
برمحته جعل مع كل عسر يسرين، قال  تعاىلوهو من أهم األدوية، ويدل على حسن الظن باهللا، فإن اهللا 

، فعرف العسر بأل ليبقى هو نفسه، ونكر )٦ـ  ٥:الشرح( فَإِنَّ مع الْعسرِ يسراً إِنَّ مع الْعسرِ يسراً :تعاىل
وإذا نكروه مث  ،من عادة العرب إذا ذكروا امسا معرفا مث كرروه، فهو هوداللة على أنه يسر ثان، ألن اليسر 

  .٣ومها اثنان ،كرروه فهو غريه
يقول اللّه تعاىل خلقت عسرا واحدا، وخلقت يسرين، ولن يغلب عسر  (: ابن عباسوهلذا قال 

العسر يف حجر، لطلبه اليسر حىت يدخل عليه؛  والذي نفسي بيده، لو كان (: وقال ابن مسعود، )يسرين
   ٤)لن يغلب عسر يسرين (:قوله يف هذه السورة يف احلديث عن النيب ، بل ورد )ولن يغلب عسر يسرين

وأساس انتظار الفرج هو الشعور بقرب اهللا ورمحته، والتفكر يف فضله ورأفته والذي جير إىل إحسان الظن 
  :به، كما قال الشاعر

  ن برب عودك          حسنا أمس وسوى أودكأحسن الظ
  إن ربا كان يكفيك الذي     كان باألمس سيكفيك غدك

   ٥)أفضل العبادة انتظار الفرج (:انتظار الفرج عبادة، فقال وقد اعترب 
ألن يف انتظار الفرج  قطع العالئق واألسباب  (:قال احلكيم الترمذي مبينا سر اعتبار انتظارالفرج عبادة

                                                
  .لبخاريا)  ١(
  .البخاري ومسلم)  ٢(
هذا قول مدخول؛ ألنه جيب على هذا التدريج إذا قال : ، فقالمنهم اجلرجاينهذا قول ثعلب، وقد خالفه آخرون )  ٣(

  .إن مع الفارس سيفا، إن مع الفارس سيفا، أن يكون الفارس واحدا والسيف اثنان: الرجل
كَلَّا سوف تعلَمونَ  :ارم ارم، اعجل اعجل؛ وكما قال : لكالم؛ كما يقالواعترب املخالفون اليسر الثاين من باب تأكيد ل

وذلك لإلطناب واملبالغة؛ ومنه قول . بلى بلى، ال ال: ، ومثله يف تكرار اجلواب) ٤ـ  ٣:التكاثر( ثُم كَلَّا سوف تعلَمونَ
 : الشاعر

  امهمت بنفسي بعض اهلموم        فأوىل لنفسي أوىل هل
: القرطيب: انظر. وذهب القرطيب إل تأويل غريب، وهو أن اليسر األول يسر الدنيا، وأن اليسر الثاين هو يسر اآلخرة

٢٠/١٠٨.  
  .عن احلسن مرسالاحلاكم )  ٤(
  .الديلمي عن علي  )٥(



 ١٠٠

   ١)شخوص األمل إليه والتربي من احلول والقوة فهذا خالص اإلميانو تعلق القلب بهو اهللا تعاىلإىل 
وانتظار الفرج بعد هذا جبل من جبال العزمية، ألنه حييل كل شيء ضعيفا أمام القوة واملدد اليت ينتظرها 

له مجوعا من الروم، وما يذكر  إىل عمر بن اخلطاب  كتب أبو عبيدة بن اجلراح قد واملؤمن من اهللا، 
أما بعد، فإم مهما يرتل بعبد مؤمن من مرتل شدة، جيعل اللّه بعده فرجا،  (:يتخوف منهم؛ فكتب إليه عمر

يا أَيها الَّذين آمنوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا  :وإنه لن يغلب عسر يسرين، وإن اللّه تعاىل يقول يف كتابه
  )٢٠٠:آل عمران( ه لَعلَّكُم تفْلحونَاللَّ

   :قصص الصابرين
جعل من قصص الصاحلني حاديا يسوق عباده الصاحلني إىل سبيله، ولذلك كلما استكثر  تعاىلألن اهللا 

املريب من هذا النوع من القصص التربوي كان ينشر القيم النبيلة يف نفس الولد، ويعمق فيه معاين احلقائق اليت 
  .وي عليها هذه العبادات العظيمةتنط

ومن أعظم املعاين التربوية اليت تفيدها هذه القصص إدراك خطورة التكليف املناط باإلنسان ولزوم العزم 
وألقي يف .. وجاهد فيه نوح.. تعب فيه آدم..يا ضعيف العزم الطريق طويل (:الصادق ألدائه، قال ابن القيم

وشق باملنشار زكريا وذبح احلصور حيىي وقاسى الضر أيوب وزاد .. اعيلواضطجع للذبح إمس.. النار إبراهيم
على املقدار بكاء داود، وام بالسحر واجلنون نيب اهللا الكرمي وكسرت رباعيته وشج رأسه ووجهه وقُتل عمر 

   ٢)مطعوناً وذو النورين علي واحلسني  وسعيد بن جبري وعذب ابن املسيب ومالك
صرب يف دعوته  الكرمي ذكر مناذج الصابرين من أويل العزم من الرسل، فهذا نوح وهلذا يرد يف القرآن 

لقومه صرباً عظيماً دام ألف سنة إال مخسني عاماً، صرب على اجلهاد والدعوة، وصرب على اإليذاء والسخرية، 
  .اموه باجلنون والسحر والضالل، وهو يقابل كل ذلك بالصرب

العظيمة، فيصرب صرب املوحد املوقن بوعد اهللا، حىت أنه ملا ألقي يف النار يتعرض للمحن  وهذا إبراهيم 
، بل إنه ملا أُمر بذبح ولده صرب وهم بذبح )حسيب اهللا ونعم الوكيل (:مل يتأفف ومل يضطرب، بل صاح قائال

وإِذ  :فقال إماما،وجعله للناس  تعاىلالولد، وأخذ السكني وأضجع الولد استسالماً ألمر اهللا، وهلذا مدحه اهللا 
  ) ١٢٤من اآلية: البقرة( ابتلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتمهن قَالَ إِني جاعلُك للناسِ إِماماً 

يواجه التهديد واإليذاء من قومه وقوم فرعون قبلهم، فيصرب على ذلك مجيعا، وهلذا  وهذا موسى 
   )رحم اهللا موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصرب (:بالء اليت تعرض له، فيقوليذكره يف مواقف ال كان 

  .يعاىن من بين إسرائيل ما يعاين، حىت تآمروا على قتله وصلبه وصرب حىت رفعه اهللا إليه وهذا عيسى 
يتعرض لألذى واالضطهاد، بكل صنوفه وأنواع، فال يضطرب وال يتأثر، وال تنهد  وهذا خامت األنبياء 

  .زميته بل ينقى سائرا يف طريق اهللا إىل أن نصره اهللا على أعدائه وبلغ ما كلف به من الراسلة أمت بالغ وأحسنهع
سار الصحابة ومن بعدهم ويف قصصهم مجيعا عربة ألويل األلباب، فيستكثر  وعلى هدي رسول اهللا 

                                                
  .٢/٢٢١: نوادر األصول)  ١(
  .٤٢: الفوائد)  ٢(



 ١٠١

  .لوبمنها املريب قدر ما أطاق، فهي جند اهللا الذي يعمل عمله يف إصالح الق
  



 ١٠٢

  عبادات اجلوارح :اثاني
 (:العبادات اليت نصت عليها أحكام الشريعة، واليت ورد التعبري عنها يف قوله  :نريد بعبادات اجلوارح

شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وحج البيت : بين اإلسالم على مخس
   ١)وصوم رمضان

يا بني أَقمِ الصالةَ وأْمر بِالْمعروف وانه عنِ  :البنه لنوع من العبادات قول لقمان ويشري إىل هذا ا
ابنه بإقامة الصالة،  ، فقد أمر لقمان )١٧:لقمان( الْمنكَرِ واصبِر علَى ما أَصابك إِنَّ ذَلك من عزمِ الْأُمورِ

  .وهي من أهم عبادات اجلوارح
  .وهلذه العبادات تأثريها اخلطري يف احلياة الروحية للصيب، بل يف تكوين شخصيته جبميع جوانبها

فحرصه على الصالة مثال يف مواقيتها ـ زيادة على معانيها الروحية العظيمة ـ يدربه على النظام والنظافة 
األبعاد النفسية، ولذلك كان عمر واالستقامة، فإن صالها يف مجاعة كان لذلك أبعاد اجتماعية باإلضافة إىل 

 إن أهم أمركم عندى الصالة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها  (:يرسل إىل والته ليقول هلم
  ٢)كان ملا سواها أشد إضاعة

صبرِ واستعينوا بِال :تعاىلوهلذا اعترب القرآن الكرمي الصالة من الوسائل اليت يستعان ا على التربية، فقال 
نيعاشلَى الْخةٌ إِلَّا عا لَكَبِريهإِنو الةالصو )تعاىل، وقال )٤٥:البقرة:  ِربوا بِالصينعتوا اسنآم ينا الَّذها أَيي

ابِرِينالص عم إِنَّ اللَّه الةالصو )١٥٣:البقرة(  
فحشاء واملنكر، وهي تعبري قرآين شامل لكل الرذائل بل نص القرآن الكرمي على أن الصالة تنهى عن ال

من : العنكبوت( وأَقمِ الصالةَ إِنَّ الصالةَ تنهى عنِ الْفَحشاِء والْمنكَرِ :تعاىلالنفسية واالجتماعية، قال 
  )٤٥اآلية

، وهو تزكية وهذه اآلية خترب عن هدف مهم من أهداف الصالة، وهو نفسه هدف مجيع عبادات اجلوارح
  .لنفس وتطهريها من الرذائل اليت خترجها عن حقيقتها اإلنسانية

وقد ذكر العلماء وجوها من العلل اليت جتعل الصالة ناهية صاحبها عن الفحشاء واملنكر، ومن أمجل ما 
قيل يف ذلك ما ذكره الفخر الرازي من وجوه تبني أمهية الصالة ودورها النفسي واالجتماعي الدنيوي 

  :األخروي، ومن الوجوه اليت ذكرهاو
أن من كان خيدم ملكاً عظيم الشأن كثري اإلحسان ويكون عنده مبرتلة، ويرى عبداً من عباده قد . ١

طرده طرداً ال يتصور قبوله، وفاته اخلرب حبيث ال يرجى حصوله، يستحيل من ذلك املقرب عرفاً أن يترك خدمة 
لك العبد إذا صلى هللا صار عبداً له، وحصل له مرتلة املصلي يناجي امللك ويدخل يف طاعة ذلك املطرود فكذ

فيستحيل منه أن يترك عبادة اهللا ويدخل حتت طاعة الشيطان املطرود، لكن مرتكب الفحشاء واملنكر حتت  ربه،
                                                

  .البخاري ومسلم )  ١(
  .رواه مالك وغريه)  ٢(



 ١٠٣

  .طاعة الشيطان فالصالة تنهي عن الفحشاء واملنكر
لباس نظيف إذا لبسه ال يباشر معه القاذورات أن من يباشر القاذورات كالزبال والكناس يكون له .  ٢

وكلما كان ثوبه أرفع يكون امتناعه وهو البسه عن القاذورات أكثر فإذا لبس واحد منهم ثوب ديباج يستحيل 
منه مباشرة تلك األشياء عرفاً، فكذلك العبد إذا صلى لبس لباس التقوى ألنه واقف بني يدي اهللا واضع ميينه 

ئة من يقف مبرأى ملك ذي هيبة، ولباس التقوى خري لباس يكون نسبته إىل القلب أعلى من على مشاله؛ على هي
مث . شاء واملنكرحنسبة الديباج املذهب إىل اجلسم، فإذن من لبس هذا اللباس يستحيل منه مباشرة قاذورات الف

  .إن الصلوات متكررة واحدة بعد واحدة فيدوم هذا اللبس فيدوم االمتناع
يكون أمري نفسه جيلس حيث يريد فإذا دخل يف خدمة ملك وأعطاه منصباً له مقام خاص ال ن أن م.  ٣

جيلس صاحب ذلك املنصب إال يف ذلك املوضع، فلو أراد أن جيلس يف صف النعال ال يترك فكذلك العبد إذا 
لو أراد أن صلى دخل يف طاعة اهللا ومل يبق حبكم نفسه وصار له مقام معني، إذ صار من أصحاب اليمني، ف

يقف يف غري موضعه وهو موقف أصحاب الشمال ال يترك، لكن مرتكب الفحشاء واملنكر من أصحاب 
  .الشمال وهذا الوجه إشارة إىل عصمة اهللا يعين من صلى عصمه اهللا عن الفحشاء واملنكر

، فإذا صارت شاءأين يوجيلس  ما يشاءأن من يكون بعيداً عن امللك ال يبايل مبا فعل من األفعال يأكل . ٤
متنعه من تعاطي ما كان يفعله، فإذا زادت قربته وارتفعت مرتلته حىت صار أمرياً فإا  له قربة يسرية من امللك،

حينئذ متنعه هذه املرتلة عن األكل يف ذلك املكان واجللوس مع أولئك اخلالن، كذلك العبد إذا صلى وسجد 
فإذا كان ذلك القدر من القربة مينعه من ) ١٩: العلق( وٱقْترِب ٱسجد و  :تعاىلصار له قربة ما لقوله 

املعاصي واملناهي، فبتكرر الصالة والسجود تزداد مكانته، حىت يرى على نفسه من آثار الكرامة ما يستقذر معه 
  .١من نفسه الصغائر فضالً عن الكبائر

 التقوى، وهي التعبري الشرعي عن من حكم الصوم الوصول إىل تعاىلومثل ذلك الصوم، فقد جعل اهللا 
يا أَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى الَّذين من  :تعاىلكل الكماالت اخللقية والنفسية، قال 

  ) ١٨٣:البقرة( قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ
  .وهكذا مجيع العبادات
قتصر يف هذا املبحث على أهم األحكام الفقهية اليت ذكرها الفقهاء مما يرتبط انطالقا من هذا، سن

    )بين اإلسالم على مخس (:باجلوانب التعبدية لألوالد، واليت نص عليها قوله 
  

                                                
  .٢٥/٦٤: الفخر الرازي: انظر ) ١(



 ١٠٤

  ـ إسالم الصيب ١
، إسالمه هو لتعقله اإلسالم: يتحقق إسالم الصيب بأحد سببني، كلها مما وقع فيه خالف الفقهاء، أحدمها

تبعيته إلسالم أحد أبويه، أو تبعا لدار اإلسالم، وذلك يف حال موت أحد أبويه أو كليهما، وسنفصل  :والثاين
  :األحكام املرتبطة ذين السببني فيما يلي

  :ـ التمييز ١
  :اختلف الفقهاء يف صحة إسالم الصيب إذا أسلم قبل بلوغه على قولني

وابن أيب ، وإسحاق ، وصاحبيه ، جلملة، وهو قول أيب حنيفة أن الصيب يصح إسالمه يف ا :القول األول
  : وأيب أيوب، ومن األدلة على ذلك، شيبة 

ال  إله  :أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا (:، وقوله )ال إله إال اهللا دخل اجلنة :من قال (:عموم قوله .  ١
، وهذه األخبار يدخل ١)وحسام على اهللا،  فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها، إال اهللا 

  .يف عمومها الصيب
فإذا أعرب عنه ، كل مولود يولد على الفطرة حىت يعرب عنه لسانه  (:قال رسول اهللا  :عن جابر قال.  ٢

  ٢)فإما شاكرا وإما كفورا، لسانه 
أن عمر بن  :ابن عمر عرض اإلسالم على ابن صياد، وقد كان صغريا، فعن  ما صح أن رسول اهللا .  ٣

يف رهط من أصحابه قبل ابن صياد حىت وجده يلعب مع الصبيان  انطلق مع رسول اهللا  اخلطاب 
، ظهره بيده  وقد قارب ابن صياد يومئذ احللم فلم يشعر حىت ضرب رسول اهللا ، عند أطم بين مغالة 
أشهد أنك رسول  :فقال، ه ابن صياد فنظر إلي ؟أتشهد أين رسول اهللا :البن صياد مث قال رسول اهللا 

آمنت باهللا  (:وقال أتشهد أين رسول اهللا فرفصه رسول اهللا  :فقال ابن صياد لرسول اهللا ، األميني 
  . ٣، وذكر احلديث)وبرسله

أول من : ، وهلذا قيل)سبقتكم إىل اإلسالم طرا صبيا ما بلغت أوان حلم (:وقال، أسلم صبيا  أن عليا .  ٤
: وقال عروة، ومن العبيد بالل ، ومن النساء خدجية ، ومن الصبيان علي ، الرجال أبو بكر  أسلم من

 ومل يرد النيب ، ابن الزبري لسبع أو مثان سنني  وبايع النيب ، ومها ابنا مثان سنني ، أسلم علي والزبري 
  .من صغري وال كبري، على أحد إسالمه 

وجعل من مل جيب دعوته يف اجلحيم ، وجعل طريقها اإلسالم ، السالم  أن اهللا تعاىل دعا عباده إىل دار.  ٥
وال ، وسلوكه طريقها ، مع إجابته إليها ، فال جيوز منع الصيب من إجابة دعوة اهللا ، والعذاب األليم 

  .وسد طريق النجاة عليه مع هربه منها، واحلكم عليه بالنار ، إلزامه بعذاب اهللا 
                                                

  .الشافعي والبيهقي)  ١(
  .رواه أمحد)  ٢(
  .البخاري ومسلم)  ٣(



 ١٠٥

  .كالصالة واحلج، فصحت من الصيب العاقل ، ضة أن اإلسالم عبادة حم.  ٦
ألن هذا يقتضي أن ال يكتب عليه ، ال حجة للمخالفني فيه  ١)رفع القلم عن ثالث (:أن قول النيب .  ٧

فهو كالصالة تصح منه وتكتب له ، ويسعد به يف الدنيا واآلخرة ، واإلسالم يكتب له ال عليه ، ذلك 
 .ا من العبادات احملضةوكذلك غريه، وإن مل جتب عليه

ووجوب اإلميان من ، أن القلم مرفوع عن الصيب يف الفروع الشرعية فأما يف األصول العقلية فممنوع .  ٨
 .فيجب على كل عاقل، األحكام العقلية 

  : ال يصح إسالمه حىت يبلغ، وهو قول الشافعي وزفر، ومن األدلة على ذلك :القول الثاين
   )الصيب حىت يبلغ« ومن بينها ذكر  )عن ثالثة رفع القلم (:قوله .  ١
 .فلم يصح من الصيب كاهلبة، أنه قول تثبت به األحكام .  ٢
 .والنائم، كانون ، فلم يصح إسالمه ، أنه أحد من رفع القلم عنه .  ٣
، ال وإما أن يصح نفال ومعلوم أن التنفل باإلسالم حم، أن الصيب لو صح إسالمه إما أن يصح فرضا .  ٤

 .والقلم عنه مرفوع، والفرضية خبطاب الشرع 
ووقوع الفرقة بني الزوجني، ، فإنه سبب حلرمان املرياث والنفقة ، أن صحة اإلسالم من األحكام الضارة .  ٥

، ومل جيب عليه الصوم والصالة ، وهلذا مل يصح طالقه وعتاقه ، والصيب ليس من أهل التصرفات الضارة 
  .فال يصح إسالمه

  :ترجيحال
والصيب يف أصل فطرته كما ورد  ،ألن احلق فيها ظاهر ،من العجيب أن تكون هذه املسألة موضع خالف

  .يف احلديث مسلم، فلذلك ال يزيده إقراره إال دخوال يف زمرة املسلمني
غنيمة  فأي ،فإا ال تساوي شيئا أمام اإلسالم ،أما احملاذير اليت جعلت الفقهاء يترددون يف احلكم بإسالمه

  .من اإلسالم حىت يقارن ا اخلوف على ضياع مرياثه أو وجوب الزكماة يف ماله
، فإن اإلسالم يوجب الزكاة عليه يف ماله  :فإن قيل  :(فقال ،وقد رد ابن قدامة على هذه احملاذير املتومهة

ألا سبب ؛ ة فإا نفع أما الزكا :قلنا .ويفسخ نكاحه، وحيرمه مرياث قريبه الكافر ، ونفقة قريبه املسلم 
وهو جمبور مبرياثه من أقاربه ، فأمر متوهم ، وأما املرياث والنفقة ، وحتصني املال والثواب ، الزيادة والنماء 

مث إن هذا الضرر مغمور يف جنب ما حيصل له من سعادة الدنيا ، وسقوط نفقة أقاربه الكفار ، املسلمني 
املتضمن قوت ، فيرتل مرتلة الضرر يف أكل القوت ، واخللود يف اجلحيم وخالصه من شقاء الدارين ، واآلخرة 
، والضرر يف مسألتنا يف جنب ما حيصل من النفع ، وكلفة حتريك فيه ملا كان بقاؤه به مل يعد ضررا ، ما يأكله 

   ٢)أدىن من ذلك بكثري
  :شروط صحة إسالم الصيب

                                                
  .عن عائشة والنسائي وابن ماجة واحلاكم وأبو داود  أمحد )  ١(
  .٩/٢٣: املغين) ٢(



 ١٠٦

من شروط صحة إسالمه أن يعقل اإلسالم، أي أن اتفق الفقهاء القائلون بصحة إسالم الصيب على أن 
وأن حممدا عبده ، يعلم على األقل بعض املعارف الضرورية يف اإلسالم ككون اهللا تعاىل ربه ال شريك له 

وال يدل على ، وإمنا كالمه لقلقة بلسانه ، ال يتحقق منه اعتقاد اإلسالم ، ورسوله، ألن  الطفل الذي ال يعقل 
  . شيء

  : اشتراط سن معينة لتحقق هذا الشرط على قولنيواختلفوا يف
  .أمر بضربه على الصالة لعشر أن يكون له عشر سنني، وقد ذكره اخلرقي، ألن النيب  :القول األول
 (:ال يشترط يف ذلك سنا معينة، بل يكفي أن يعقل اإلسالم، قال ابن قدامة ردا على اخلرقي :القول الثاين

ومل حيدوا له حدا من السنني، وحكاه ، مل يشترطوا ذلك ، أكثر املصححني إلسالمه فإن ، وأما اشتراط العشر 
إذا  (:، وقال ابن أيب شيبة)إذا كان ابن سبع سنني فإسالمه إسالم« ، وروى عن أمحد أنه )ابن املنذر عن أمحد

من أصاب ، سنني أجيز إسالم ابن ثالث  (:، وقال أبو أيوب)جعل إسالمه إسالما، أسلم وهو ابن مخس سنني 
  : ، ومن األدلة على ذلك١)احلق من صغري أو كبري أجزناه

  .ال حاجة إىل زيادة عليه، أن املقصود مىت ما حصل .  ١
فيكون حدا ، وصحة عبادام ، فدل على أن ذلك حد ألمرهم، )مروهم بالصالة لسبع (:قال أن النيب .  ٢

  .لصحة إسالمهم
إنه مات وهو ابن مثان ومخسني، فعلى هذا  :ألنه قد قيل؛ و ابن مخس سنني أسلم وه ما روي أن عليا .   ٣

  .٢وهو ابن مخس، يكون إسالمه 
  :الترجيح

فلذلك تكون  ،نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين بناء على اختالف سن التمييز بني األوالد 
  . العربة بالتمييز ال بالسن

                                                
  .٩/٢٣: املغين) ١(
فذلك ثالث  ؛ ثالثني سنة  وعاش علي بعد ذلك، منذ بعث إىل أن مات ثالث وعشرون سنة  ألن مدة النيب )  ٢(

أسلم مع رسول  بلغنا أن علي بن أيب طالب « :كانت مثانية ومخسني، قال السرخسي، فإذا ضممت إليها مخسا ، ومخسون 
والروايات اختلفت يف سن علي رضي اهللا عنه حني أسلم . فلو حضر قتاال لقاتل فهذا ال بأس به، وهو ابن تسع سنني  اهللا 

ويف رواية أنه أسلم وهو ابن مخس ، ويف رواية أنه أسلم وهو ابن سبع سنني ، د يف هذا الكتاب التسع والعشر فالذي ذكره حمم
قتل وهو ابن مثان ومخسني : فقال جعفر بن حممد، واختالف الرواية ذه الصفة يبتين على اختالف الناس يف سنه حني قتل . سنني
وال خالف يف أنه أسلم يف أول مبعث ، قتل وهو ابن ثالث وستني : ال العتيبوق، قتل وهو ابن ستني : وقال اجلاحظ، سنة 

، وقد أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد ما بعث مبكة ثالث عشرة سنة وباملدينة عشرا . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فإن كانت سنه حني قتل ما قاله جعفر بن ، ن واخلالفة بعده ثالثون سنة انتهى ذلك بقتل علي رضي اهللا عنه فذلك ثالث ومخسو

وإن كان على ما قاله ، وإن كان على ما قاله اجلاحظ فقد أسلم وهو ابن سبع سنني . حممد ظهر أنه أسلم وهو ابن  مخس سنني
طرا غالما ما سبقتكم إىل اإلسالم : وال خالف أنه مل يكن بالغا حني أسلم وعليه دل قوله. العتيب فقد أسلم وهو ابن عشر سنني

  .١/٢٠٢:شرح السري الكبري: انظر» بلغت أوان حلم وإمنا حققنا هذا العتماد أصحابنا على هذا احلديث يف صحة إسالم الصيب 
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وهذا ال يكاد يعقل  :(م أيب أيوب الذي أجاز إسالم ابن ثالث سننيوقد قال ابن قدامة معلقا على كال
فإن وجد ذلك منه ودلت أحواله وأقواله على معرفة ، وال يثبت لقوله حكم ، وال يدري ما يقول ، اإلسالم 
  ١)صح منه كغريه، وعقله إياه ، اإلسالم 

فلذلك تكون العربة  ، مثل هذه السنوقد رأينا يف عصرنا من حيفظ األجزاء الكثرية من القرآن الكرمي يف
  . خاصة إذا ضممنا ذلك إىل قولنا بأن األصل فطرية إسالم الصيب ،بالقدرة على التمييز
  :ردة الصيب

 )مل أدر ما قلت (:وقال، وحكمنا بصحة إسالمه، مث رجع عن قوله ، اختلف الفقهاء فيما لو أسلم الصيب
  :هل يعترب مرتدا ام ال على قولني

صحت ردته، وهو قول أيب ، وال يبطل إسالمه األول، بل إنه إذا ارتد ، ال يقبل قوله  :األولالقول 
  : حنيفة، وهو الظاهر من مذهب مالك، وهو رواية عن أمحد، ومن األدلة على ذلك

،  وتكلمه بكالمهم، وتصرفاته تصرفام ، ومعرفته به بأفعاله أفعال العقالء ، أنه قد ثبت عقله لإلسالم .  ١
وعرفنا جنون انون وعقل ، وهلذا اعتربنا رشده بعد بلوغه بأفعاله وتصرفاته ؛ وهذا حيصل به معرفة عقله 

  .فال يزول ما عرفناه مبجرد دعواه، العاقل مبا يصدر عنه من أفعاله وأقواله وأحواله 
، مل يقبل إنكاره ، ا قال مث أنكر معرفته مب، أو أخرب عن نفسه به ، أن هذا حكم كل من تلفظ باإلسالم .  ٢

  .وكان مرتدا
هذا قول حمتمل  (:قال أبو بكر. ،وال جيرب على اإلسالم، وهو رواية عن أمحد ، أنه يقبل منه  :القول الثاين

    )فيجوز أن يكون صادقا، ألن الصيب يف مظنة النقص ؛ 
  .دليلهال يصح إسالمه وال ردته، وهو قول الشافعي، وقد سبق ذكر : القول الثالث
  : ، وهو قول أمحد، ومن األدلة على ذلك٢وال تصح ردته، يصح إسالمه : القول الرابع

، ، وهذا يقتضي أن ال يكتب عليه ذنب وال شيء )عن الصيب حىت يبلغ؛ رفع القلم عن ثالث  (:قوله .  ١
  .إمنا يكتب له، لكتبت عليه، أما اإلسالم فال يكتب عليه ، ولو صحت ردته 

  .فلم يثبت حكمه يف حق الصيب كالزىن، ردة أمر يوجب القتل أن ال.  ٢
، والردة متحضت مضرة ومفسدة ، فأشبه الوصية والتدبري ، ألنه متحض مصلحة ؛ أن اإلسالم إمنا صح منه .  ٣

 .فلم تلزم صحتها منه
  :الترجيح

ولكن حكم الردة مع  ،هوذلك التزاما بقولنا بصحة إسالم ،نرى أن األرجح يف املسألة هو اعتباره مرتدا 
 .واحلدود تدرأ بالشبهات ،ذلك ال يطبق عليه باعتبار شبهة اخلالف الوارد يف املسألة

ألن الصيب ال جيب عليه ؛ أو مل نقل ، سواء قلنا بصحة ردته ، وقد اتفق الفقهاء على أن الصيب ال يقتل 
                                                

  .٩/٢٣: املغين) ١(
  .كان مرتدا حينئذ، فإن أصر على الكفر ، فإذا بلغ ، حكمه حكم من مل يرتد ، وعلى هذا )  ٢(
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  .وال يقتل قصاصا، ود بدليل أنه ال يتعلق به حكم الزىن والسرقة يف سائر احلد، عقوبة 
وقد وقع اخلالف يف ثباته على الردة بعد البلوغ، وقد قلنا بعدم قتله مطلقا، باعتبار اإلسالم حصل منه يف 

  . فترة ال يكلف فيها
  :ـ التبعية ٢

  : وهي السبيل الثاين من السبل اليت اعترب ا الفقهاء إسالم الصيب، وهلا حالتان، مها
  :ة لألبوينالتبعي: احلالة األوىل

  :اختلف الفقهاء يف اعتبار إسالم األبوين أو أحدمها إسالما للصيب على األقوال التالية
أن إسالم أحد األبوين إسالم ألوالده الصغار، وهو قول الشافعي وأمحد، ومن األدلة على  :القول األول

  : ذلك
  .كولد املسلم من الكتابية، سلم منهما وجب أن يتبع امل، فإن اختلفا ، أن الولد يتبع أبويه يف الدين .  ١
وألنه حتصل ، وبعث به رسله دعاة خللقه إليه ، أن اإلسالم يعلو وال يعلى، ألنه دين اهللا الذي رضيه لعباده .  ٢

ويف اآلخرة من ، ويتخلص به يف الدنيا من القتل واالسترقاق وأداء اجلزية ، به السعادة يف الدنيا واآلخرة 
  .هسخط اهللا وعذاب

 .ومن ال يعرف حاله فيها، أن الدار دار اإلسالم حيكم بإسالم لقيطها .  ٣
ألنه خملوق ، ألا أخص به ، بل األم أوىل به، كاألب ، فيتبعها ولدها يف اإلسالم ، أن األم أحد األبوين .  ٤

 .ويتبعها يف الرق واحلرية والتدبري والكتابة، وختتص حبمله ورضاعه ، منها حقيقة 
  .أن ختيري الغالم الذي استدل به املخالفون وارد يف احلضانة ال يف الدين . ٥

  :واختلف هؤالء يف إقامة احلد عليه يف حال إدراكه وإبائه اإلسالم على رأيني
  :وهو قول احلنابلة، ومن األدلة على ذلك، جيرب عليه إذا امتنع منه بالقتل : الرأي األول

  .القياس على أوالد املسلمني.  ١
   )من بدل دينه فاقتلوه (:لقوله ؛ وجب قتله ، أنه مسلم فإذا رجع عن إسالمه .  ٢

  . ومل يقتل، وهو قول احلنفية، أجرب عليه ، وأدرك فأىب اإلسالم ، إذا أسلم أبواه أو أحدمها  :الرأي الثاين
ل املالكية، ومن األدلة وإن أسلمت األم مل يتبعوها، وهو قو، تبعه أوالده ، إن أسلم األب : القول الثاين

  : على ذلك
كان والؤه ملوىل أبيه دون موىل أمه ، بدليل املوليني إذا كان هلما ولد ، أن ولد احلربيني يتبع أباه دون أمه .  ١

  .جلر والء ولده إىل مواليه، فأعتق العبد، ولو كان األب عبدا أو األم موالة ، 
فوجب أن يتبع أباه يف دينه أي دين ، قبيلته دون قبيلة أمه  وينتسب إىل، أن الولد يشرف بشرف أبيه .  ٢

  .كان
فأيهما اختاره كان على دينه، وهو قول الثوري، ، إذا بلغ خري بني دين أبيه ودين أمه : القول الثالث

  .بني أبيه وأمه فخريه النيب ، وأبت أمه أن تسلم ، ومن األدلة على ذلك حديث الغالم الذي أسلم أبوه 
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  :رجيحالت

كما قال  ،نرى أن األرجح يف املسألة القول الثالث باعتبار اإلسالم ال يتحقق إال باالختيار والرغبة
  )٢٥٦من اآلية: البقرة(ال إِكْراه في الدينِ  :تعاىل

ومل ما دام مل مييز  ،فإنا نرى تبعيته خلريمها دينا يف ذلك ،أما يف األحكام املرتبطة بالدين كاملرياث وغريه
وأما  .أما إتباع الصغري ألبيه يف أحكام اإلسالم فال خالف فيه :(قال ،وهو ما اختاره اجلصاص ،حيدد اختياره

، والصحيح يف الدين أنه يتبع من أسلم من أحد أبويه  .تبعيته ألمه فاختلف فيه العلماء واضطرب فيه قول مالك
وذلك أن أمه أسلمت ومل ، ستضعفني من املؤمنني كنت أنا وأمي من امل :للحديث الصحيح عن ابن عباس قال

   ١)وكان ألجلها من املؤمنني، يسلم العباس فاتبع أمه يف الدين 
  :التبعية للدار: احلالة الثانية

اتفق الفقهاء على أن الصيب الذي تويف والداه أو أحدمها يف دار احلرب ال حيكم بإسالمه، ألا دار ال 
  .حيكم بإسالم أهلها

  :وا فيما لو ماتا أو مات أحدمها يف دار اإلسالم، هل حيكم بإسالمه أم ال على قولنيواختلف
ولكنه مع ، صار الولد مسلما مبوته ، إذا مات أحد أبوي الولد الكافرين يف دار اإلسالم   :القول األول

  : ذلك يقسم له مرياث أبيه، وهو قول احلنابلة، ومن األدلة على ذلك
، ، فاعترب كفره بفعل أبويه ٢)فأبواه يهودانه وينصرانه وميجسانه، لود يولد على الفطرة كل مو (:قوله .  ١

  .فوجب إبقاؤه على الفطرة اليت ولد عليها، انقطعت التبعية، فإذا مات أحدمها 
ولذلك حكمنا ، وقضية الدار احلكم بإسالم أهلها ، أن املسألة مفروضة فيمن مات أبوه يف دار اإلسالم .  ٢

وجب إبقاؤه على حكم ، فإذا عدما أو أحدمها ، وإمنا ثبت الكفر للطفل الذي له أبوان ، سالم لقيطها بإ
  .النقطاع تبعيته ملن يكفر ا، الدار 

فلم ، فهو سبب هلما ، ألن إسالمه إمنا ثبت مبوت أبيه الذي استحق به املرياث ، أنه يقسم له املرياث .  ٣
فيجب أن ، وألن احلرية املعلقة باملوت ال توجب املرياث، رياث على استحقاقه يتقدم اإلسالم املانع من امل

  .يكون اإلسالم املعلق باملوت ال مينع املرياث
ومن األدلة ؛ ال حيكم بإسالمه مبوما وال موت أحدمها، وقد نسبه ابن قدامة ألكثر الفقهاء  :القول الثاين

  : على ذلك
  .وال ممن هو تابع له فوجب إبقاؤه على ما كان عليه، وجد منه إسالم ومل ي، أنه يثبت كفره تبعا .  ١
، أنه أجرب أحدا من أهل الذمة على اإلسالم مبوت أبيه ، وال عن أحد من خلفائه  أنه مل ينقل عن النيب .  ٢

  .مع أنه مل خيل زمنهم عن موت بعض أهل الذمة عن يتيم
                                                

  .٤/١٣٩: اجلصاص)  ١(
  .ترمذي عن أيب هريرةال)  ٢(
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  :الترجيح
  :عالقة جبانبني نرى أن األرجح يف املسألة أن هلا 
ونرى يف هذه احلالة أن جترى عليه  ،جانب دنيوي ترتبط به األحكام الفقهية للصيب الكافر واملسلم. ١

  .أحكام الكفرة
  .وهو اعتباره مسلما كما نص عليه أصحاب القول األول، وهو ما دل عليه احلديث ،جانب أخروي  .٢

يف مقابر الكافرين أو املسلمني إن كان مسلما، وقد فال يضر الصيب أن يدفن  ،وال تناقض بني اجلانبني
« من سلسلة  )أسرار األقدار« وما نراه من ترجيح يف كتاب  ،واألقوال املختلفة فيها ،ذكرنا تفاصيل املسألة

   )رسائل السالم
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  ـ صالة الصيب ٢
عليها، بل حيرص  من أهم ما ينبغي أن حيرص عليه الويل على تربية األوالد أن يعلمهم الصالة، وميرم

على أن يصلوا معه مجاعة، أو يصلي م يف املسجد، وقد وردت بكل هذا النصوص الشرعية، ومعها أحكام 
  .الفقهاء مما سنعرض لتفاصيله يف هذا املطلب

  :حكم أمر الصيب بالصالة
الولد أن اتفق الفقهاء على أن من أوجب الواجبات على الويل ومن يف معناه من املسؤولني على تربية 

   ١)علموا الصيب الصالة لسبع سنني واضربوه عليها ابن عشر سنني (:يأمروه بالصالة، كما قال النيب 
ومن كان عنده صغري مملوك  :(بل نص الفقهاء على تعزير الكبري يف حال تقصريه يف ذلك، قال ابن تيمية

؛ ويعزر الكبري على ذلك تعزيرا بليغا ، ر الصغري أو يتيم أو ولد فلم يأمره بالصالة فإنه يعاقب الكبري إذا مل يأم
أو فراشون أو ، أو غلمان اخليل واجلمال والبزاة ، وكذلك من عنده مماليك كبار ، ألنه عصى اهللا ورسوله 

، فعليه أن يأمر مجيع هؤالء بالصالة ، أو إماء ، أو سرية ، أو زوجة ، أو خدم ، بابية يغسلون األبدان والثياب 
فإن  .بل من جند التتار، ومل يستحق هذا أن يكون من جند املسلمني ، يفعل كان عاصيا هللا ورسوله فإن مل 

  ٢)ومع هذا فقتاهلم واجب بإمجاع املسلمني، التتار يتكلمون بالشهادتني 
وقد اقتصر املصنف على  :(وقد اتفق الفقهاء على أنه ال فرق يف ذلك بني الصيب والصبية، قال النووي

صرح به أصحابنا حلديث عمرو ، وأنه ال فرق بينهما بال خالف ، الصيب والصبية لكان أوىل :ولو قال ،الصيب 
   ٣)بن شعيب الذي ذكرناه

وقد نص الفقهاء كذلك على أن األمر الوارد يف احلديث يشمل كل من له والية على الصيب، قال 
، جدا أو وصيا أو قيما من جهة القاضي  وهذا األمر والضرب واجب على الويل سواء كان أبا أو (:النووي

ذكره صاحب العدة يف آخر باب موقف اإلمام  .صرح به أصحابنا منهم صاحبا الشامل والعدة وآخرون
   ٤)وذكره املزين عن الشافعي يف املختصر، واملأموم هناك 

تقوى اهللا، كقوله ويدل على هذا النصوص الكثرية الواردة بأمر األهل بالصالة، أو حنوها من العبادات و
يا أَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم  :تعاىل، وقوله )١٣٢من اآلية: طـه( وأْمر أَهلَك بِالصالة  :تعاىل

أَمرهم ويفْعلُونَ ما  وأَهليكُم ناراً وقُودها الناس والْحجارةُ علَيها مالئكَةٌ غالظٌ شداد ال يعصونَ اللَّه ما

                                                
مروا « :ولفظ أيب داود، هو حديث حسن : قال الترمذي. صحيح رواه أبو داود والترمذي وغريمها بأسانيد صحيحة)  ١(

  » وإذا بلغ عشر سنني فاضربوه  عليها ، الصيب بالصالة إذا بلغ سبع سنني 
  .٢/٣٢: الفتاوى الكربى البن تيمية)  ٢(
  .٣/١١: اموع)  ٣(
  .٣/١١: اموع)  ٤(



 ١١٢

    ١)والرجل راع يف أهله ومسئول عن رعيته، كلكم راع ومسئول عن رعيته (:، وقوله )٦:التحرمي( يؤمرونَ
  :حكم صالة الصيب

  :اختلف الفقهاء يف وجوب الصالة على الصيب ابن عشر سنني على قولني
  : وهو قول مجاهري الفقهاء، ومن األدلة على ذلك ال جتب الصالة على الصيب حىت يبلغ، :القول األول

   )عن الصيب حىت يبلغ :رفع القلم عن ثالث  (:قوله .  ١
وال بد من ضابط يضبط احلد الذي ، وألن الصيب ضعيف العقل والبنية ، أنه صيب فلم جيب عليه كالصغري .  ٢

، والبلوغ ضابط لذلك ،  يعلم ذلك بنفسه فال، فإنه يتزايد تزايدا خفي التدريج ، تتكامل فيه بنيته وعقله 
فكذلك ، ويتعلق به أكثر أحكام التكليف ، وتؤخذ به اجلزية من الذمي إذا بلغه ، وهلذا جتب به احلدود 

  .الصالة
، كالضرب على تعلم اخلط والقرآن والصناعة وأشباهها ، أن التأديب املشروع يف حقه للتمرين والتعويد .  ٣

  .تصح من الصيب العاقل وال خالف يف أا
  : ومن األدلة على ذلك؛  ٢جتب الصالة على الصيب قبل بلوغه، وهو قول لبعض احلنابلة :القول الثاين

  .أن العقوبة ال تشرع إال لترك واجب.  ١
  .ما عوقب على تركه :أن حد الواجب.  ٢

  :الترجيح
مع كون العقوبة مسلطة على  ،وغنرى أن األرجح يف املسألة هو وجوب الصالة على الصيب قبل البل 

  .املتويل أمره يف حال تقصريه
  .وال يضرب إال على واجب ،ويدل على هذا ما ورد به النص من ضربه على الصالة إذا بلغ عشرا

فال  ،ويدل عليه من الناحية املقاصدية أن اون اآلباء سببه عادة تصورهم أن الصيب قد رفع عنه القلم
مع أن حياته مجيعا مرتبطة بالتربية اليت يتلقاها  ،لذلك يتركون له حريته يف هذا االحياسب على تصرفاته، ف

  .يف فترة صباه
  :شروط صحة صالة الصيب

نص الفقهاء على أنه يعترب لصالة الصيب من الشروط ما يعترب يف صالة البالغ من الطهارة وستر العورة 
  .واستقاب القبلة وحنوها

التساهل يف بعض الشروط أحيانا، ألن املقصد من أمر الصيب بالصالة هو التمرين ونرى أنه مع هذا ميكن 
والتأديب، فلذلك يهتم االهتمام األول باحلرص على الصالة يف مواقيتها، مث يدرب بعد ذلك تدرجييا على 

  .شروطها
                                                

  .رواه البخاري ومسلم)  ١(
إذا ترك الصالة يعيد، وقد أول ابن قدامة : ذكر ابن قدامة أن الدافع إليه ما روي أن أمحد قد نقل عنه يف ابن أربع عشرة)  ٢(

  .١/٣٥٧: املغين .رمحه اهللا أمر بذلك على طريق االحتياط، هذه الرواية  على أن أمحد 



 ١١٣

صالة غري ، فهو يدل على صحة ١)ال يقبل اهللا صالة حائض إال خبمار  (:ورمبا يستدل هلذا بقوله 
احلائض بغري اخلمار، أي أن الصبية الصغرية ـ وهي ممن يؤمر بالصالة باتفاق الفقهاء ـ ال يشترط يف ستر 

  .عورا ما يشترط يف ستر عورة املرأة
ـ والذي سنذكره يف حمله من هذا املطلب ـ،  عمرو بن مسلمة ورمبا يستدل هلذا كذلك حبديث 

قرآناً مين ملا كنت أتلقى من الركبان فقدموين بني أيديهم وأنا ابن ست سنني  فنظروا فلم يكن أحد أكثر (:وفيه
أال تغطون عنا إست : أو سبع سنني وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عين فقالت امرأة من احلي

  ٢)قارئكم فاشتروا فقطعوا يل قميصاً فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص
  :البلوغ أثناء الصالة

وقد اختلف الفقهاء فيها على ثالثة  ،وصورا أن يبلغ الصيب بالسن أثناء الصالة ،املسائل النادرة وهي من
  :أقوال كلها وجوه عند الشافعية

  .ويستحب إعادا وال جيب، وهو قول اجلمهور، يلزمه إمتام الصالة  :القول األول
   .يستحب اإلمتام وجتب اإلعادة :القول الثاين

إن بقي من الوقت ما يسع تلك الصالة وجبت اإلعادة وإال فال، قاله اإلصطخري من  : القول الثالث
  .الشافعية

  :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة بناء على ما ذكرنا من وجوب الصالة على الصيب قبل البلوغ أنه ال جتب عليه  

  .اإلعادة وال تستحب
  :البلوغ بعد الصالة

  :يب بالسن بعد أدائه الصالة على ثالثة أقوالاختلف الفقهاء فيما لو بلغ الص
  : تستحب اإلعادة وال جتب، وهو قول الشافعية، ومن األدلة على ذلك :القول األول

  .أنه أدى وظيفة يومه.  ١
قد صلى صالة مثله ووقعت نفال وامتنع به وجوب  :قول املخالفني أا ال تنقلب فرضا نوافقهم عليه فنقول.  ٢

  . أنه انقلب فرضاال، الفرض عليه 
  .وال مأذون فيه خبالف مسألتنا، وال مندوب إليه ، اجلواب عن املصلي قبل الوقت أنه غري مأمور به .  ٣

جتب سواء قل الباقي من الوقت أم كثر، ويلزمه إعادة الصالة دون الطهارة، وهو قول أيب  :القول الثاين
  : حنيفة ومالك وأمحد، ومن األدلة على ذلك

  .صالته وقعت نفال فال تنقلب فرضاأن .  ١
  .القياس على املصلي قبل الوقت.  ٢

                                                
  .اكم، والبيهقيابن حبان، واحل)  ١(
  .رواه البخاري والنسائي بنحوه)  ٢(



 ١١٤

  . إن بقي من الوقت ما يسع تلك الصالة بعد بلوغه وجبت اإلعادة وإال فال : القول الثالث
  .يلزمه إعادة الطهارة والصالة، وهو قول الظاهرية : القول الرابع

  :الترجيح
ألنه أدى الصالة صحيحة  ،املسألة السابقة من أنه ال يعيد مطلقا نرى أن األرجح يف املسألة ما ذكرناه يف

  .بشروطها
  :الذهاب باألوالد إىل املساجد

وهي من املسائل الواقعية املهمة اليت حتتاج إىل فهم وتوعية صحيحة للتعامل معها تعامال شرعيا يصب يف 
  :مها من السلوك املتطرفتنمية البعد الروحي للولد، وذلك ألن الواقع يعج بأحد نوعني، كال

هو التشدد يف منع األوالد من الذهاب إىل املساجد، بل وإخراجهم منها حال دخوهلم، وأحيانا : األول
جنبوا مساجدكم  (:أنه قال بتشدد قد يسبب هلم عقدة من املساجد وأهلها، ويستدلون هلذا مبا يروونه عنه 

، ١)روها يوم مجعكم واجعلوا على أبواا مطاهركمصبيانكم وخصوماتكم وحدودكم وشراءكم وبيعكم ومج
جنبوا مساجدكم صبيانكم وجمانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة   «ويف رواية 

   ٢)حدودكم وسل سيوفكم واختذوا على أبواا املطاهر ومجروها يف اجلمع
إذا رأى صبيانا يلعبون يف املسجد  من أنه كان ويستدلون لذلك مبا كان يفعله عمر بن اخلطاب 

  .٣ضرم باملخفقة وهي الدرة وكان يعس املسجد بعد العشاء، فال يترك فيه أحدا
هو التساهل مع األوالد يف املساجد، تساهال أدى يف كثري من األحيان إىل جعل املساجد حمال : الثاين

  .للعب واللهو، حبيث تشوش على املصلني ما هم فيه من عبادة اهللا
ويستدل هؤالء بالنصوص الدالة على عدم منع األوالد من املساجد، وهي أقوى مما استدل به املخالفون، 

  :ومن تلك النصوص
فإذا سجد وثب احلسن واحلسني على  العشاء، كنا نصلي مع النيب : قال عن أيب هريرة ما روي .  ١ 

ما على األرض فإذا عاد عادا حىت قضى فإذا رفع رأسه أخذمها من خلفه أخذاً رفيقاً ويضعه ظهره،
 (:فربقت برقة فقال هلما )يا رسول اللَّه أردمها (:فقمت إليه فقلت: صالته مث أقعد أحدمها على فخذيه قال
   ٤)احلقا بأمكما فمكث ضؤوها حىت دخال

  .حديث أمامة املتفق عليه.  ٢
                                                

  .ولكن الراوي له عن معاذ مكحول وهو مل يسمع منه : ، قال الشوكاينالطرباين)  ١(
، قال البيهقي وروي عن مكحول عن حيىي بن العالء عن معاذ ابن ماجه ويف إسناده احلارث بن شهاب وهو ضعيف)  ٢(

حديث ال يصح ورواه البزار من حديث بن مسعود وقال ليس له أصل من حديثه وله طريق  وليس بصحيح وقال بن اجلوزي إنه
  .٤/١٨٨: تلخيص احلبري: أخرى عن أيب هريرة واهية، انظر

  .٣/٢٩٤:ابن كثري)  ٣(
  .ويف إسناد أمحد كامل بن العالء وفيه مقال معروف ابن عساكر،، ورواه أمحد)  ٤(



 ١١٥

   ١)الصالة فأخفف خمافة أن تفتنت أمه إين ألمسع بكاء الصيب وأنا يف (:قال أن النيب   أنس عن.  ٣
وانطالقا من هذا اخلالف الواقعي نرى أن النصوص الصحيحة تنص على جواز إدخال األوالد املساجد، 
واملصلحة الشرعية تقتضي إدخاهلم املساجد، ألن املسجد من أهم املؤسسات التربوية اليت ينمو الولد يف 

  .أحضاا ويستمد من بركاا
جد ينبغي أن يظل يف ذهن الولد مرتبطا بالقداسة واحلرمة، فلذلك لو تركت له حرية العبث فيه ولكن املس

  .واللعب لذهبت عنه حرمته، زيادة على تأثريه على املصلني بتشويشهم وشغلهم عما هم فيه من عبادة
م أمامه وجبنبه، فلذلك كان القول الوسط هو أن يذهب الويل أو املريب مع األوالد إىل املسجد، بل جيعله

ويعمق فيهم قبل ذلك حرمة املسجد باعتباره بيت اهللا، وبيتا للعبادة، فذلك كفيل بأن يستفيدوا من املسجد 
  .تربويا من جهة، وحتفظ للمسجد هيبته وقدسيته من جهة أخرى

  :صالة اجلماعة بالصبيان
  :اختلف الفقهاء يف انعقاد اجلماعة بالصبيان على األقوال التالية

، وهو قول انعقاد اجلماعة باثنني أحدمها صيب من غري فرق بني الفرض والنفلصحة  :قول األولال
  : ة، ومن األدلة على ذلكالشافعي

فقمت أصلي معه فقمت عن  يصلي من الليل، بت عند خاليت ميمونة فقام النيب : قال عن ابن عباس .  ١
وأنا يومئذ ابن عشر وقمت إىل جنبه  يت مع النيب صل: ويف لفظ، ٢يساره فأخذ برأسي وأقامين عن ميينه

  ٣عن يساره فأقامين عن ميينه قال وأنا يومئذ ابن عشر سنني
ال يدل على عدم صحة صالته وانعقاد اجلماعة به ولو سلم لكان الذي استدل به املخالفون رفع القلم أن .  ٢

  .خمصصاً حبديث ابن عباس وحنوه
وقد ذهب إىل أن اجلماعة ال تنعقد بصيب  (:قال الشوكاين ة من معه صيب فقط،إمامال تنعقد  :القول الثاين

 ،)عن ثالث رفع القلم  (:قوله : ، ومن األدلة على ذلك)اهلادي والناصر واملؤيد باللَّه وأبو حنيفة وأصحابه
   .فذكر الصيب حىت يبلغ
مالك صح يف الفريضة، وهو قول فتصح يف النافلة، وال ت، ق بني الفرض والنفليفرالت: القول الثالث

  .حنيفةرواية عن أيب و
  :الترجيح

زيادة  ،نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول بناء على ما ذكرنا سابقا من أن الصيب مكلف بالصالة
ومن أمهها إقامة الوالد الصالة مجاعة يف بيته مع أوالده ليمرم على  ،على ما يف ذلك من املصاحل الشرعية

  .صالة ويعودهم عليهاال
                                                

  .البخاري ومسلم)  ١(
  .جلماعةرواه ا)  ٢(
  .رواه أمحد)  ٣(



 ١١٦

  :إمامة الصيب
  : ومن األدلة على ذلك احلسن وإسحاق والشافعي،وهو قول  جواز إمامة الصيب، :القول األول

ملا كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسالمهم وبادر أيب قومي : قال عن عمرو بن مسلمة   .١
وا صالة كذا يف حني كذا وصالة كذا يف صل: حقاً فقال جئتكم من عند النيب : بإسالمهم فلما قدم قال

حني كذا فإذا حضرت الصالة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآناً فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآناً مين ملا 
كنت أتلقى من الركبان فقدموين بني أيديهم وأنا ابن ست سنني أو سبع سنني وكانت علي بردة كنت إذا 

أال تغطون عنا إست قارئكم فاشتروا فقطعوا يل قميصاً فما : من احليسجدت تقلصت عين فقالت امرأة 
   )وأنا ابن سبع سنني أو مثان سنني( (:أبو داود وقال فيه، ورواه ١)فرحت بشيء فرحي بذلك القميص

يدل على أن ذلك كان يف  )صلوا صالة كذا يف حني كذا وصالة كذا يف حني كذا (:أن قوله  .٢
  . فريضة

ال حيتمل غري الفريضة ألن النافلة ال يشرع هلا  )ا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكمفإذ (:قوله  .٣
  . األذان

 لهادي والناصر واملؤيد باللَّه من أهل البيتوقد نسبه الشوكاين ل جواز إمامة الصيب،عدم  :القول الثاين
، ومن األدلة على ذلك :  

   )يه احلدودال يؤم الغالم حىت جتب عل (:قال عن ابن مسعود   .١
  ٢)ال يؤم الغالم حىت حيتلم (:قال عن ابن عباس   .٢
  .أن صالته غري صحيحة ألن الصحة معناها موافقة األمر والصيب غري مأمور  .٣
  .٣والصيب غري عدل لإلمامةأن العدالة شرط   .٤

  . الشعيب واألوزاعي والثوري ومالك، وهو قول إمامة الصيبكراهة : القول الثالث
، ومن األدلة على عن أمحد وأيب حنيفةوهو املشهور  اإلجزاء يف النوافل دون الفرائض،: رابعالقول ال

  :ذلك
  .ن حديث عمرو املذكور كان يف نافلة ال فريضةأ  .١
ما روي عن أمحد بن حنبل أنه كان يضعف أمر عمرو بن سلمة وروى عن ذلك عنه اخلطايب يف   .٢
  .٤املعامل

                                                
  .البخاري والنسائي بنحوه)  ١(
  .روامها األثرم يف سننه)  ٢(
بأن العدالة نقيض الفسق وهو غري فاسق ألن الفسق فرع تعلق الطلب وال تعلق وانتفاء كون صالته على هذا رد قد و)  ٣(

  .واجبة عليه ال يستلزم عدم صحة إمامته
صحايب صغري نزل بالبصرة وقد روى ما يدل : قال يف التقريب، ن سلمة صحايب مشهوربأن عمرو بعلى هذا رد قد و)  ٤(

  .كما تقدم على أنه وفد على النيب 



 ١١٧

  :الترجيح
 ،املسألة هو القول األول بناء على ما ذكرنا سابقا من كون الصيب مكلفا بالصالةنرى أن األرجح يف 

ومن أمهها ما سنراه يف  ،زيادة على ما ورد يف ذلك من النصوص، زيادة على ما يف ذلك من املصاحل الشرعية
  .البعد االجتماعي من تربية الولد على الرجولة ليكون خري خلف خلري سلف

  :صفموقف الصيب يف ال 
وهو من املسائل املهمة والواقعية، ومما يتعلق به استفادة األوالد من دخوهلم املساجد وصالم فيها، وقد 

  :ومن تلك النصوص ،الغلمان على النساءتقدم صفوف و تقدم صفوف الرجال على الغلمان،وردت النصوص ب
ربع ركعات يف القراءة والقيام أنه كان يسوي بني األ عن رسول اللَّه  : عن أيب مالك األشعري  .١

والغلمان خلفهم والنساء  وجيعل الرجال قدام الغلمان، وجيعل الركعة األوىل هي أطوهلن لكي يثوب الناس،
  .١خلف الغلمان

فأقام الصالة وصف خلفهم : قال أال أحدثكم بصالة النيب  (:قال  عن أيب مالك األشعري  .٢
   ٢)الغلمان مث صلى م فذكر صالته

، )قوموا فألصلي لكم (:لطعام صنعته فأكل مث قال أن جدته مليكة دعت رسول اللَّه   عن أنس  .٣
وقمت أنا واليتيم وراءه  فقام عليه رسول اللَّه  فنضحته مباء، فقمت إىل حصري لنا قد سود من طول ما لبس،

  .٣وقامت العجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتني مث انصرف
  .٤وأمي خلفنا أم سليم صليت أنا واليتيم يف بيتنا خلف النيب : قال عن أنس   .٤

فإن كان صيب واحد دخل مع الرجال  اثنني فصاعداً، وقد قيد العلماء هذه النصوص فيما لو كان األوالد
 صليت أنا واليتيم يف بيتنا خلف النيب : قال عن أنس ويدل على ذلك ما روي  وال ينفرد خلف الصف،

  .فإن اليتيم مل يقف منفرداً بل صف مع أنس، ٥م سليموأمي خلفنا أ
ونرى أن خيصص لألوالد يف حال كثرم واخلشية على نظافة املسجد، أو اخلشية من تشويشهم على 
املصلني مكان خاص يصلون فيه، كما خصص للنساء هذا املكان، بشرط أن يكون معهم من الكبار من 

الدخول للمسجد والصالة فيه، والتأدب بآداب  :ال اجلهتنييوجههم ويعلمهم، فيستفيدون بذلك من ك
  .املسجد
  
  

                                                
  .رواه أمحد)  ١(
  .داود أبو)  ٢(
  .رواه اجلماعة إال ابن ماجه)  ٣(
  .البخاري)  ٤(
  .البخاري)  ٥(



 ١١٨

  
  
  
  



 ١١٩

  ـ صيام الصيب ٣
ومترينه على الرجولة  ،وهو من العبادت املهمة اليت هلا تأثريها التربوي الكبري يف صقل شخصية الولد

  .واإلرادة والبعد عن مظاهر الترف من صغره
مسائل ختص صيام الصيب حماولني تبيان ما حيقق املقاصد وسنكتفي هنا باحلديث عما ذكره الفقهاء من 

  .الشرعية من هذه العبادة
  :العمر الذي يؤمر فيه الصيب بالصيام

  :١اختلف الفقهاء يف العمر الذي يؤمر يف الصيب بالصيام على األقوال التالية
وابن ، واحلسن ، اء بشرط أن يطيق الصوم، وهو قول عط، إذا بلغ عشر سنني يلزم بالصيام :القول األول

، ليتمرن عليه ، ويضرب على تركه ، والشافعي، وقد نصوا على أنه يلزم بالصيام ، والزهري وقتادة ، سريين
  .كما يلزم الصالة ويؤمر ا، ويتعوده 

محل صوم شهر رمضان، وهو ، ال خيور فيهن وال يضعف ، إذا أطاق صوم ثالثة أيام تباعا  :القول الثاين
إذا أطاق الغالم صيام ثالثة أيام وجب عليه صيام الشهر  « قوله : عي، ومن األدلة على ذلكقول األوزا

  ٢)جتب الصالة على الغالم إذا عقل والصوم إذا أطاق واحلدود والشهادة إذا احتلم (:ويف رواية )كله
  .إذا بلغ ثنيت عشرة سنة يكلف الصوم للعادة، وهو قول إسحاق : القول الثالث

  .املشهور عن املالكيةهو و أن الصوم ال يشرع يف حق الصبيان،: رابعالقول ال
  :الترجيح

والفصل  ،وهي ختتلف باختالف السن ،نرى أن األرجح يف املسألة هو ارتباط صوم الصيب بقدرته وطاقته
  .واختالف قدرة الصيب اجلسمية ،الذي يصام فيه

  .كما نص على الصالة لنص عليه  ،مر كذلكألنه لو كان األ ،وال ميكن قياس الصوم على الصالة هنا
كتدريب له ال على الصوم  ،ونرى قبل أن يؤمر الصيب على الصوم أن ميرن على اجلوع والعطش أحيانا

  .كما سنرى يف البعد االجتماعي ،وإمنا على ما تقتضيه احلياة من متاعب ،فقط
  :وقت وجوب الصوم على الصيب
  :ب فيه الصوم على الصيب على قولنياختلف الفقهاء يف العمر الذي جي

، ومن األدلة )وهذا قول أكثر أهل العلم (:ال جيب عليه الصوم حىت يبلغ، قال ابن قدامة :القول األول
  : على ذلك

وعن النائم حىت ، وعن انون حىت يفيق ، عن الصيب حىت يبلغ  :رفع القلم عن ثالث (:قول النيب   .١
   )يستيقظ

                                                
  .٦/٢٥٤:اموع)  ١(
  »لسيوطي يف اجلامع الصغري وقال أخرجه املرهيب عن ابن عباس هذا احلديث ذكره ا« :قال الشوكاين)  ٢(



 ١٢٠

  .كاحلج، فلم جتب على الصيب ، ية أنه عبادة بدن  .٢
، تأكيدا الستحبابه ، ومساه واجبا ، مع أنه ميكن محله على االستحباب ، أن حديث املخالفني مرسل   .٣
   ١)غسل اجلمعة واجب على كل حمتلم (:كقوله 

لة على ، ومن األد٢وهو قول بعض احلنابلة، أنه جيب على الغالم املطيق له إذا بلغ عشرا :القول الثاين
  : ذلك

إذا أطاق الغالم  صيام  :(قال رسول اهللا  :قال، عن أبيه ، عن حممد بن عبد الرمحن بن أيب لبيبة   .١
   ٣)وجب عليه صيام شهر رمضان، ثالثة أيام 

 . بأن يضرب على الصالة من بلغ عشرا وقد أمر النيب ، فأشبه الصالة ، أنه عبادة بدنية   .٢
  :الترجيح

حرصا على  ،مع أنه يشدد عليه قبل ذلك ،يف املسألة هو ارتباط وجوب الصوم بالبلوغ نرى أن األرجح
  .مترنه على الصوم قبل البلوغ

ولو صح احلديث الذي ذكره أصحاب القول الثاين لكان نصا يف املسألة، وخمالفة مجاهري العلماء له من 
  .أدلة عدم صحته

  :بلوغ الصيب أثناء الصوم
  :لو بلغ الصيب أثناء صومه رمضان، هل جيب عليه قضاء ذلك اليوم أم ال على قولنياختلف الفقهاء فيما 

وال ، يتم صومه ،  فبلغ يف أثناء النهار باالحتالم أو السن، إذا نوى الصيب الصوم من الليل   :القول األول
  : قضاء عليه، وهو قول للحنابلة، ومن األدلة على ذلك

  .فيجزئه كالبالغأن نية صوم رمضان حصلت ليال   .١
مث نذر ، كما لو شرع يف صوم يوم تطوعا ، أنه ال ميتنع أن يكون أول الصوم نفال وباقيه فرضا   .٢

  .إمتامه
  : أنه يلزمه القضاء، وهو قول للحنابلة،، واختاره أبو اخلطاب، ومن األدلة على ذلك  :القول الثاين

واحلج إذا بلغ بعد ، كالصالة ، فلزمته إعادا ، اا أنه عبادة بدنية بلغ يف أثنائها بعد مضي بعض أرك  .١
  .الوقوف
  .فلم جيز عن الفرض، واملاضي قبل بلوغه نفل ، أنه ببلوغه يلزمه صوم مجيعه   .٢
 .لزمه القضاء؛ أنه لو نذر صوم يوم يقدم فالن فقدم والناذر صائم   .٣

  :الترجيح
                                                

  )٣٣٧(وأبو داود رقم  ،٢/٣:البخاري)  ١(
وما قاله أمحد يف من ترك الصالة ، أن الصالة والصوم ال جتب حىت يبلغ : رواية واحدة، املذهب عندي « :قال القاضي)  ٢(

  »حنمله على االستحباب . يقضيها
  .عرفة والديلمي عن حيىي بن عبد الرمحن ابن أيب ليبة األنصاري عن أبيه عن جدهأبو نعيم يف امل)  ٣(



 ١٢١

توفر مجيع شرائط صحة الصوم من النية واالمتناع  نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول بناء على
  .فنوجب عليه قضاءه ،زيادة على أنه ال ميكن اعتبار صومه لغوا ،عن املفطرات

  :قضاء ما مضى من الشهر قبل بلوغه 
  :اختلف الفقهاء يف وجوب قضاء ما مضى من شهر رمضان إذا بلغ الصيب أثناء الشهر على قولني

هذا قول عامة  (:من الشهر قبل بلوغ الصيب ال جيب قضاؤه، قال ابن قدامة أن ما مضى :القول األول
  .كما لو بلغ بعد انسالخ رمضان، فلم يلزمه قضاء الصوم فيه ، ، ألنه زمن مضى يف حال صباه )أهل العلم

  .يقضيه إن كان أفطره وهو مطيق لصيامه، وهو قول األوزاعي :القول الثاين
  :الترجيح

ألن الشرع خص القضاء بأحوال  ،املسألة ما ذكرناه سابقا من عدم القضاء مطلقا نرى أن األرجح يف
مث االكتفاء  ،معينة حمدودة، زيادة على ما يف ذلك من املفاسد من تصور الصيب أنه بإمكانه التفريط يف الواجبات

  .بعد ذلك بقضائها، وهو ما قد يريبه على خلق اإلمهال يف حياته مجيعا
  :اء صومهشغل الصيب أثن 

نص الفقهاء على أنه يستحب إهلاء الصيب أثناء صومه مبا يشغله عن مشاق الصوم، وقد ورد النص 
غداة  أرسل رسول اللَّه : قالتـ رضي اهللا عنها ـ عن الربيع بنت املعوذ الصحيح يف الداللة على ذلك، ف

ومن كان أصبح مفطراً فليتم  يتم صومه،من كان أصبح صائماً فل (:عاشوراء إىل قرى األنصار اليت حول املدينة
فكنا بعد ذلك نصومه ونصومه صبياننا الصغار منهم ونذهب إىل املسجد فنجعل هلم : ن قالت )بقية يومه

  ١)فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناها إياه حىت يكون عند اإلفطار اللعب من العهن،
   ٢)عطيناهم اللعبة تلهيهم حىت يتموا صومهمفإذا سألونا الطعام أ (:فيهقال  وجه آخر،ي من وقد رو

                                                
  .البخاري ومسلم)  ١(
  .مسلم)  ٢(



 ١٢٢

  ـ حج الصيب ٤
 (:اتفق الفقهاء على جواز حج الصيب، بل استحبابه، وقد نقل ابن عبد الرب من نصوا على هذا، فقال

أجازه مالك والشافعي وسائر فقهاء الـحجاز من أصحاما وغريهم، وأجازه الثوري وأبو حنـيفة وسائر 
، جازه األوزاعي واللـيث بن سعد، فـيمن سلك سبـيلهما من أهل الشام ومصرفقهاء الكوفـيـني، وأ

وكل من ذكرناه يستـحب الـحج بالصبيان، ويأمر به ويستـحسنه، وعلـى ذلك مجهور العلـماء من 
   ١)كل قرن

 ومل خيتلفوا أن للصيب، وهذا مما قد أمجع الناس مجيعا عليه  (:بل نقل اإلمجاع على ذلك، قال الطحاوي
   ٢)كما أن له صالة، حجا 

ال حيج : وقالت طائفة (:ولكن مع هذا، قد ذكر ابن عبد الرب خالفا يف املسألة مل يذكر قائله، قال
حج بأغيلـمة بنـي عبد الـمطلب  بالصبـيان، وهو قول ال يشتغل به، وال يعرج عليه، ألن النبـي 

حيجه أجر، يعنـي مبعونته له وقـيامه فـي وقال فـي الصبـي له حج، وللذي ، وحج السلف بصبـيام
   ٣)ذلك به، فسقط كل ما خالف هذا من القول

واتفقوا على أن الصيب يثاب على ذلك احلج، وإن مل يكن مفروضا عليه، قال الشافعي مبينا أدلة هذا ـ 
س على األعمال أثاب النا، بفضل نعمته  )جل ثناؤه( إن اهللا  :(وإن كانت من املعلوم من الدين بالضرورة ـ

أَلْحقْنا بِهِم ذُريتهم وما   :فقال .ووفر عليهم أعماهلم، أضعافها ومن على املؤمنني بأن أحلق م ذريام 
، فكما من على الذراري بإدخاهلم جنته بال عمل كان أن )٢١من اآلية: الطور( أَلَتناهم من عملهِم من شيٍء 

   )وإن مل جيب عليهم من ذلك املعىن  :يكتب عليهم عمل الرب يف احلج من عليهم بأن
ما معىن الـحج بالصغري، وهو عندكم غري « وهو  ،وقد أجاب ابن عبد الرب على االعتراض الذي طرحه

أما جري القلـم له  (:فقال ،)مـجزىء عنه من حجة اإلسالم إذا بلغ، ولـيس مـمن تـجري له وعلـيه؟
ح فغري مستنكر أن يكتب للصبـي درجة وحسنة فـي اآلخرة بصالته وزكاته وحجه وسائر بالعمل الصالـ

أعمال الرب التـي يعملها علـى سنتها، تفضال من اهللا عز وجل علـيه، كما تفضل علـى الـميت بأن 
يؤجر بصدقة الـحي عنه، ويلـحقه ثواب ما لـم يقصده، ولـم يعمله، مثل الدعاء له، والصالة علـيه، 

أال ترى أم أمجعوا علـى أن أمروا الصبـي إذا عقل الصالة بأن يصلـي، وقد صلـى . ونـحو ذلك
  .رسول اهللا بأنس والـيتـيم معه، والعجوز من ورائهما

وأكثر السلف علـى اجياب الزكاة فـي أموال الـيتامى، ويستـحيل أن ال يؤجروا علـى ذلك، 
ذلك عنهم أجر، كما للذي حيجبهم أجر، فضال من اهللا ونعمة، وللذي يقوم ب. وكذلك وصاياهم إذا عقلوا

                                                
  .١/١٠١: التمهيد)  ١(
  .٢/٢٥٧: شرح معاين اآلثار)  ٢(
  .١/١٠١: التمهيد)  ٣(



 ١٢٣

فألي شيء حيرم الصغري التعرض لفضل اهللا؟ وقد روي عن عمر بن الـخطاب رضي اهللا عنه معىن ما ذكرت، 
  .وال خمالف له أعلـمه مـمن جيب اتباع قوله

   ١)تكتب للصغري حسناته وال تكتب علـيه سيئاته: قال عمر بن الـخطاب
  :٢د اختلف الفقهاء يف بعض املسائل املتعلقة حبج الصيب، واليت سنعرض هلا يف هذا املطلبوق

  :إجزاء حج الصيب عن حجة اإلسالم
  :اختلف الفقهاء يف إجزاء حج الصيب عن حجة اإلسالم على قولني

ج بعد ومل يكن عليه أن حي، أجزأه ذلك من حجة اإلسالم، أن الصيب إذا حج قبل بلوغه  :القول األول
ذهب  (:من غري أن يسميه، قال )شرح معانـي اآلثار« أبو جعفر الطحاوي فـي  هذكرذلك بعد بلوغه، وقد 

، )قوم إلـى أن الصبـي إذ حج قبل بلوغه أجزأه من حجة اإلسالم، ولـم يكن علـيه أن حيج بعد بلوغه
  : ومن األدلة على ذلك

  .٣ولك أجر، نعم : قال ؟هل هلذا من حج: عن صيب أن امرأة سألت النيب  عن ابن عباس   .١
إمنا أوجب  تعاىلأنه ال يصح قياس احلج على الصالة يف اإلجزاء ـ كما فعل املخالفون ـ ألن اهللا   .٢

، فال حج عليه ، ومل يوجبه على غريه، فكان من مل جيد سبيال إىل احلج ، احلج على من وجد إليه سبيال 
  .كالصيب الذي مل يبلغ

أن ذلك ، فحمل على نفسه ومشى حىت حج ، فقهاء قد أمجعوا أن من مل جيد سبيال إىل احلج أن ال  .٣
للحجة اليت قد كان حجها قبل وجوده ، مل جيب عليه أن حيج ثانية ، وإن وجد إليه سبيال بعد ذلك ، جيزيه 
، مل جيب عليه ففعل ما ، أن يكون كذلك الصيب إذا حج قبل البلوغ  -على ذلك  -فكان النظر  .السبيل

  . ومل جيب عليه أن حيج ثانية بعد البلوغ، أجزاه ذلك 
وعليه بعد بلوغه حجة أخرى، وهو قول مجاهري الفقهاء، بل ، ال جيزيه من حجة اإلسالم  :القول الثاين

أن إال من شذ عنهم ممن ال يعتد بقوله خالفا على ، أمجع أهل العلم  (:حكي اإلمجاع على ذلك، قال ابن املنذر
أن عليهما حجة ، مث بلغ الصيب وعتق العبد ، والعبد إذا حج يف حال رقه ، الصيب إذا حج يف حال صغره 

، واحلسن ، وعطاء ، كذلك قال ابن عباس  (:، مث ذكر من القائلني ذا)إذا وجدا إليهما سبيال، اإلسالم 
وقد أمجع  :قال الترمذي .حاب الرأيوأص، وأبو ثور ، وإسحاق ، والشافعي ، ومالك ، والثوري ، والنخعي 

  :، ومن األدلة على ذلك)أهل العلم عليه
، أميا صيب حج به أهله فمات أجزأت عنه ، إين أريد أن أجدد يف صدور املؤمنني عهدا   (:قوله   .١

                                                
  .١/١٠٣: التمهيد)  ١(
، شرح ٢/٤٧٨: ، مواهب اجلليل٢/٥٢٣: رح الزرقاين، ش٧/٣٠: ، اموع١/١٠١: التمهيد: من مراجع هذا املطلب ) ٢(

  .٩/٩٩: النووي على مسلم
  .مسلم، ابن خزمية، البيهقي، وغريهم ) ٣(



 ١٢٤

  ١)فعليه احلج، فإن أعتق ، أجزأت عنه ، فمات ، وأميا مملوك حج به أهله ، فإن أدرك فعليه احلج 
كما لو صلى ، فلم مينع ذلك وجوا عليه يف وقتها ، فعلها قبل وقت وجوا ، احلج عبادة بدنية  أن  .٢

  .مث بلغ يف الوقت، وكما لو صلى ، قبل الوقت 
كما أن له ، أخرب أن للصيب حجا  أن احلديث الذي استدل به املخالفون إمنا فيه أن رسول اهللا   .٣
وليس ذلك احلج بفريضة ، فكذلك أيضا قد جيوز أن يكون له حج  .ليهوليست تلك الصالة بفريضة ع، صالة 

  .عليه
وإنه غري ، إن له حجا  :أن هذا احلديث إمنا هو حجة على من زعم أنه ال حج للصيب، فأما من يقول  .٤
  .وإمنا خالف تأويل خمالفة خاصة، فلم خيالف شيئا من هذا احلديث ، فريضة 
، قال بأنه ال جيزيه بعد بلوغه من حجة ا احلديث عن رسول اهللا الذي روى هذ أن ابن عباس   .٥

يا  (:يقول مسعت ابن عباس  :قال، اإلسالم، واألصل أن من روى حديثا فهو أعلم بتأويله، فعن أيب السفر 
 فقد، فمات ، تقولون قال ابن عباس أميا غالم حج به أهله ، وال خترجوا ، أمسعوين ما تقولون ، أيها الناس 

فإن ، فقد قضى حجة اإلسالم ، وأميا عبد حج به أهله فمات ، فإن أدرك فعليه احلج ، قضى حجة اإلسالم 
عن اململوك إذا حج مث عتق  سألت ابن عباس  :قال، ، وعن يونس بن عبيد صاحب احللي )أعتق فعليه احلج

  .ضاحيج أي :قال، وعن الصيب حيج مث حيتلم ، عليه احلج أيضا  :قال ؟بعد ذلك
، فثبت أن القلم عن الصيب مرفوع )عن الصغري حىت يكرب، رفع القلم عن ثالثة  (:قول رسول اهللا   .٦

  .ثبت أن احلج عليه غري مكتوب، 
مث بلغ بعد ذلك يف وقتها أن عليه ، أن اإلمجاع منعقد على أن الصيب لو دخل يف وقت صالة فصالها   .٧

وأنه إذا بلغ وقد ، ثبت أن احلج كذلك ، لما ثبت ذلك من اتفاقهم وهو يف حكم من مل يصلها، ف، أن يعيدها 
  .وعليه أن حيج بعد ذلك، أنه يف حكم من مل حيج ، حج قبل ذلك 

، إمنا سقط الفرض عنه لعدم الوصول إىل البيت ، أن ما استدل به املخالفون من الذي ال جيد السبيل   .٨
فلذلك ، فوجب احلج عليه لذلك ، وصار من الواجدين للسبيل ، فقد بلغ البيت ، فإذا مشى فصار إىل البيت 

وأما الصيب ففرض  .فعليه احلج، كمن كان مرتله هنالك ، وألنه صار بعد بلوغه البيت ، قلنا إنه أجزأه حجة 
فحينئذ ، لرفع القلم عنه فإذا بلغ بعد ذلك ، وبعد وصوله إليه ، قبل وصوله إىل البيت ، احلج غري واجب عليه 

وأن عليه أن يستأنف احلج ، ال جيزيه ، إن ما قد كان حجه قبل بلوغه  :فلذلك قلنا .جب عليه فرض احلجو
  .كمن مل يكن حج قبل ذلك، بعد بلوغه 

  :الترجيح
فأسرار  ،بناء على أن احلج خيتلف عن الصالة والصوم ،نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين

  .لغ عمرا يسمح له بذلكمقاصده ال يفقهها إال من من ب
                                                

: انظر» عن ابن عباس من قوله ،    )مسنده( يف ، والشافعي ،    )سننه( يف ، رواه سعيد « :ذكره ابن قدامة، وقال)  ١(
  .٣/١٠٤: املغين



 ١٢٥

  .خبالف العبادات األخرى اليت تتكرر بدورات منتظمة ،زيادة على أنه فرض مرة واحدة يف العمر
  :البلوغ حال اإلحرام

أجزأه عن حجة اإلسالم، قال ، وأمت املناسك ، اتفق الفقهاء على أنه إذا بلغ الصيب فأحرم ووقف بعرفة 
وال فعل شيئا منه قبل ، لدليل على ذلك أنه مل يفته شيء من أركان احلج وا )ال نعلم فيه خالفا (:ابن قدامة

  .وجوبه
  :أما إن بلغ وهو حمرم، فقد اختلف الفقهاء يف إجزاء حجه عن حجة اإلسالم على األقوال التالية

وإسحاق، ومن األدلة على ، أجزأه عن حجة اإلسالم، وهو قول ابن عباس، والشافعي  :القول األول
  : ذلك

  .كما لو أحرم تلك الساعة، أنه أدرك الوقوف حرا بالغا فأجزأه   .١
ديث وذلك حلأنه جائز لكل من نوى باهالله اإلحرام، أن يصرفه إلـى ما شاء من حج أو عمرة،   .٢
قلت لبـيك : ؟ قال)مب أهللت «حني أقبل من الـيمن، مهال بالـحج  ، إذ قال له رسول اهللا  علـي

فإنـي أهللت بالـحج، وسقت اهلدي ولـم  ،فقال له رسول اهللا ، ل النبـي اللهم، باهالل كاهال
  .مقالته، وال أمره بتـجديد نـية الفراد أو قران، أو متعة ينكر علـيه رسول اهللا 

ال جيزئه ذلك عن حجة اإلسالم، وهو قول مالك، واختاره ابن املنذر، ومن األدلة على  :القول الثاين
وأَتموا الْحج  :أمر كل من دخـل فـي حج أو عمرة بإمتام ما دخـل فـيه، لقوله ىلتعاأن اهللا : ذلك

 لَّهةَ لرمالْعو )ومن رفض إحرامه، مل يتم حجه، وال عمرته، )١٩٦من اآلية: البقرة.  
ل وإال فال، وهو قو، أجزأه ، أن الصيب إن جدد إحراما بعد أن احتلم قبل الوقوف : القول الثالث

  :احلنفية، ومن األدلة على ذلك
  .كما لو بقي على حاله، فال جيزئ عن الواجب ، أن إحرامه مل ينعقد واجبا   .١
أن الـحج الذي كان فـيه لـما لـم يكن جيزي عنه، ولـم يكن الفرض الزما له حني أحرم به،   .٢

يعطل فرضه، كمن دخـل فـي مث لزمه حني بلغ، استـحال أن يشتغل عن فرض قد تعني علـيه بنافلة، و
  .نافلة واقـيمت علـيه الـمكتوبة، وخشي فوا، قطع النافلة ودخـل الـمكتوبة

  .النـية واإلحرام من فرائضهألن حتاج إلـى اإلحرام، ألن الـحج مفتقر إلـى النـية، أنه ا  .٣
  :الترجيح

ومل يكن اعتبا  ،أثناء الوقوف بعرفةنرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول بناء على كونه كان بالغا 
  .زيادة على أن التكاليف الكثرية للحج، وكثرة احلجيج يستدعي التيسري يف هذا اجلانب ،ر إحرامه لغوا

  :إحرام الصيب
  :واختلفوا فيما لو كان غري مميز على قولني، اتفق الفقهاء على أن الصيب إن كان مميزا أحرم بإذن وليه 

، والنخعي، وهو قول مالك ، فيصري حمرما بذلك، وقد روي عن عطاء ؛ عنه وليهأحرم  :القول األول
  : والشافعي، ومن األدلة على ذلك



 ١٢٦

ولك ، نعم  :قال ؟أهلذا حج، يا رسول اهللا  :فقالت، رفعت امرأة صبيا : قال ما روى ابن عباس   .١
   )أجر

 .سننيوأنا ابن سبع  حج يب مع النيب : قال، عن السائب بن يزيد   .٢
  .ومن اجتنب ما جيتنبه احملرم كان إحرامه صحيحا .جيتنب ما جيتنبه احملرم :أن أبا حنيفة قال  .٣
  .خبالف هذه املسألة، أن النذر ال جيب به شيء   .٤

وال يصري حمرما بإحرام وليه، وهو قول أيب حنيفة، ومن األدلة على ، ال ينعقد إحرام الصيب  :القول الثاين
  .كالنذر، فلم يصح من الصيب ، م سبب يلزم به حكم أن اإلحرا: ذلك

  :الترجيح
وهو ناحية ملحوظة يف فقه العبادات القول  ،نرى أن األرجح يف املسألة من باب التيسري ورفع احلرج

  .األول
  :أفعال احلج

  :١تنقسم أفعال الصيب يف احلج إىل قسمني
وقد اتفق الفقهاء على أنه ، وحنومها، مبزدلفة وذلك كالوقوف بعرفة واملبيت  :ما ميكنه أن يفعله بنفسه

  .وال ينوب غريه عنه فيه، يلزمه فعله 
وقد روي عن عائشة رضي اهللا عنها ، ويدخل يف هذا النوع اإلحرام، فإن الصيب جيرد كما جيرد الكبري 

  .أا كانت جترد الصبيان إذا دنوا من احلرم
، وقد اتفق الفقهاء على أن الويل يقوم بذلك نيابة عنه، قال وذلك لعجزه عنه :ما ال ميكنه أن يفعله بنفسه

كان ابن ، كل من  حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصيب الذي ال يقدر على الرمي  (:ابن املنذر
   )وإسحاق ، والشافعي ، ومالك ، والزهري ، وبه قال عطاء  .عمر يفعل ذلك

ومن ، فمن استطاع منهم أن يرمي رمى ، انه وهم صغار أنه كان حيج صبي :وقد روي عن ابن عمر 
  .مل يستطع أن يرمي رمى عنه

  .طاف بابن الزبري يف خرقة أن أبا بكر ، وروى عن أيب إسحاق  
، ٢)فأحرمنا عن الصبيان، ومعنا النساء والصبيان، حجاجا  خرجنا مع رسول اهللا : وقال جابر 

ونرمي عن ، فكنا نليب عن النساء  (:قال، ، ويف رواية الترمذي )نهمورمينا ع، فلبينا عن الصبيان  (:فقال
   )الصبيان
إن  (:وقد نص بعض الفقهاء على أنه يستحب إشراك الصيب يف هذا النوع من األفعال، قال القاضي 

 وإن مل ميكنه استحب أن يوضع احلصى يف يده فريمي عنه، وإن وضعها، أمكنه أن يناول النائب احلصى ناوله 
ألنه ؛ وال جيوز أن يرمي عنه إال من قد رمى عن نفسه  .فحسن، فجعل يده كاآللة ، ورمى ا ، يف يد الصغري 

                                                
  .٣/١٠٨:املغين)  ١(
  .يف سننه وابن ماجه، رواه سعيد )  ٢(



 ١٢٧

    )ال جيوز أن ينوب عن الغري وعليه فرض نفسه
ومن األدلة على ، وإال طيف به حمموال أو راكبا ، ومثل ذلك يف الطواف، فإنه إن أمكنه املشي مشى 

  : ذلك
  .طاف بابن الزبري يف خرقة أن أبا بكر   .١
  .فالصغري أوىل، أن الطواف بالكبري حمموال لعذر جيوز   .٢

أو عدم ، وقد نص الفقهاء هنا على عدم اشتراط إحرام احلامل، وعدم اشتراط إسقاط الفرض عن نفسه 
  .ولذلك أجازوا أن يطوف راكبا، إسقاطه، ألن الطواف للمحمول ال للحامل 

ألنه ملا مل تعترب النية من ؛ الصيب أن ينوي الطواف عن الصيب، فإن مل ينو مل جيزئه واشترطوا فيمن يطوف ب
  .كما يف اإلحرام، الصيب اعتربت من غريه 

  :نفقة احلج
  :اختلف الفقهاء يف املال الذي جتب فيه نفقة، هل هو مال الصيب أو مال وليه على قولني

وهو قول القاضي، واختاره أبو اخلطاب، ؛ مال الويل فيجب يف ، ما زاد على نفقة احلضر  :القول األول
  .وال حاجة  به إليه، أنه كلفه ذلك : ومن األدلة على ذلك

ومن األدلة ، فنفقته عليه ، أن النفقة كلها على الصيب، وهو قول ثان للحنابلة، ألن احلج له  :القول الثاين
  : على ذلك

  .قياسا له على البالغ  .١
  .فصار كأجر املعلم والطبيب، ويتمرن عليه ، بتحصيل الثواب له أن فيه مصلحة له   .٢

  :الترجيح
خاصة مع اتفاق أكثر  ،بناء على احلرص على مال الصيب ،نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول 

احلج  فإن :(قال مستدال لذلك ،وقد اختار هذا القول ابن ابن قدامة ،الفقهاء على أنه ال يغنيه عن حجة اإلسالم
   ١)فال جيوز تكليفه بذل ماله من غري حاجة إليه للتمرن عليه، وحيتمل أن ال جيب  .ال جيب يف العمر إال مرة

  :لزوم الفدية
اختلف الفقهاء فيما لو وقع الصيب يف حمظور من حمظورات اإلحرام، هل جتب عليه الفدية أم ال على 

  :األقوال التالية
  .الشافعيوهو قول مالك ون صيد أو لباس أو طيب فدي عنه، ما أصاب الصبـي م :القول األول
  . حنيفةوهو قول أيب  ال جزاء علـيه وال فدية، :القول الثاين

  :وهي التفريق بني ما يعترب فيه السهو، وما ال يعترب، وهو قول احلنابلة، وذلك كما يلي : القول الثالث
ألن عمده ؛ نصوا على أنه ال فدية على الصيب فيه فقد، وذلك مثل اللباس والطيب : ما يعترب فيه السهو

                                                
  .٣/١٠٨:املغين)  ١(



 ١٢٨

  .خطأ
وتقليم األظفار، وقد نصوا على أن عليه فيه ، وحلق الشعر ، وذلك مثل الصيد  :ما ال يعترب فيه السهو

  . الفدية
  :الترجيح

 ،وليس حجا كامال ،نرى أن األرجح يف املسألة أن حج الصيب يكاد يكون من باب التمرين على احلج
  .وأسهل األقوال هنا هو القول الثاين ،يتساهل فيه فلذلك

  :ما يلزمه من الفدية
  :اختلف الفقهاء يف املال الذي تلزم منه الفدية، هل هو مال الصيب أو مال وليه على قولني

أمجع أهل العلم  :قال ابن املنذر .أشبهت اجلناية على اآلدمي، ألا وجبت جبنايته ؛ يف ماله  :القول األول
   .أن جنايات الصبيان الزمة هلم يف أمواهلم على

   .كنفقة حجه، فكان عليه ، ألنه حصل بعقده أو إذنه ؛ وهو قول مالك ، على الويل  :القول الثاين
  :الترجيح

باعتبار حجه ال  ،نرى أن األرجح يف املسألة ما ذكرناه سابقا من أنه ال يكلف الصيب يف احلج بأي نفقة
زيادة على ما ذكرنا يف الترجيح السابق من أنه ال جيب عليه شيء من الفدية على  ،يغنيه عن حجة اإلسالم

  .حسب ما ذهب إليه احلنفية
  :لزوم القضاء 

اختلف الفقهاء فيما لو وقع الصيب فيما يفسد حجه، هل جيب عليه قضاؤه أم ال على قولني كالمها مما 
  :ذهب إليه احلنابلة
   .، لئال جتب عبادة بدنية على من ليس من أهل التكليفال جيب عليه قضاؤه :القول األول
  .فأوجب القضاء، جيب عليه قضاؤه، ألنه إفساد غري موجب للفدية  :القول الثاين
  :الترجيح

 ،فهو كحج التطوع ،نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول بناء على أن احلج ليس واجبا عليه
  .واملتطوع أمري نفسه

خاصة وأن بناء  ،ؤدي إليه القول بلزوم القضاء من التكاليف الشاقة اليت مل يفرضها الشرعزيادة على ما ي
  .احلج على التيسري لربطه باالستطاعة



 ١٢٩

  البعد األخالقيـ لفصل الثالث ا
لكونه نتيجة  ،وإمنا جعلناه البعد الثالث من أبعاد التربية ،وأكثرها تأثريا يف احلياة ،وهو من أهم األبعاد

  .فاألخالق تنبين على العقائد، وعلى مدى اإلذعان هلا ،للبعدين السابقنيومثرة 
ويعين هذا البعد ـ باختصار ـ احلفاظ على سالمة الفطرة اإلنسانية من كل ما قد يؤثر فيها من 

  .احنرافات نتيجة مالبسة البيئة واالختالط بالناس والتعرض للمؤثرات املختلفة
باعتبار رياضة الصوم أو مترين الصوم جزءا  ،ألركان اليت ترمز إىل هذا البعدوهلذا اعتربنا ركن الصوم من ا

  .من اجلهد الذي حيد به من تأثريات مالبسة اإلنسان للشهوات
ويف هذا الفصل ـ الذي طال رغما عنا ـ حناول البحث يف القواعد والتطبيقات واألصول اليت حتدد لنا 

بل خيتص ببيان أصول هذا البعد  ،د، فهو ال يبحث يف تفاصيل األخالقكيفية حتقيق هذا البعد يف حياة األوال
  .وأسسه ومنابعه

  :تكاد حتصر كل ما يتعلق به، وهي ،وقد قسمناه إىل ثالثة مباحث
  .وقاية األوالد من أسباب االحنراف، وهي أول عملية يقوم ا املريب، وهو كاألرضية ملا بعده  .١
  .فالوقاية تسبق العالج ،وهي العملية التالية ملا قبلها ،يفية عالجهامظاهر االحنراف ومنابعها وك  .٢
باعتبارها ال  ،وهي اهلدف األمسى من هذا البعد، وقد أخرناها ،وكيفية تنميتها وحتصيلها ،الفضائل اخللقية  .٣

  .ميكن حتقيقها بدون حتقيق املرتبتني السابقتني
ولتكون مناذج  ،ألمهيتها من جهة ،واألمثلة يف هذا البابوحنب أن ننبه هنا إىل أنا أكثرنا من النماذج 

  .لغريها من جهة أخرى
املدرسة الصوفية : وقد حاولنا من خالله كذلك أن نوفق بني مدرستني كبريتني يف هذا اجلانب مها

  .واللتني ميثلهما أحسن متثيل أبو حامد الغزايل وابن القيم ،واملدرسة السلفية
وبالبحث عن مواطن اخلالف عن الغابات  ،ري من الدراسات تنحرف باجلدلوالغرض من ذلك أن الكث

  .النبيلة اليت هدف هلا علماء اإلسالم
ألنه يرى احلق فيها  ،فإن كالمنا ال يتبىن جهة من اجلهات وال مدرسة من املدراس ،ومن جهة أخرى

  .مجيعا، أو احلق عندها مجيعا



 ١٣٠

  الوقاية من أسباب االحنراف ـ أوال
ل ما ينبغي أن يهتم املريب به، كما يهتم يف بداية عمر الصغري بتلقيحه من كل األوبئة اليت قد وهو أو

  .تصيبه، ألنه ال ميكنه أن يبين بناء أخالقيا رفيعا ما دام هناك من حيمل املعاول هلدم ذلك البناء
مروا  (:ي التربوية قوله ويشري إىل هذه الناحية املهمة يف التربية األخالقية خصوصا، بل يف سائر النواح

فقرن  ١)أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنني واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم يف املضاجع
االهتمام بالتفريق بينهم يف املضاجع باالهتمام بالصالة نفسها، ألن الصالة إنشاء وبناء، والتفريق وقاية من 

  .بناء، مث هو يصوب نظره يف كل ناحية خمافة اهلدماهلدم، والعاقل من يبين، ويقوي ال
أنه أمر أن يفرق بني  (:قال ابن القيم ـ عند ذكره ألدلة سد الذرائع ـ يذكر أمهية هذا احلكم النبوي

ألن ذلك قد يكون ذريعة إىل نسج ؛ وأن ال يترك الذكر ينام مع األنثى يف فراش واحد ، األوالد يف املضاجع 
والرجل قد يعبث يف نومه باملرأة يف ، ملواصلة احملرمة بواسطة احتاد الفراش وال سيما مع الطول الشيطان بينهما ا

   ٢)وهذا أيضا من ألطف سد الذرائع، نومها إىل جانبه وهو ال يشعر 
  .انطالقا من هذا سنتحدث يف هذا املبحث عن أهم أسباب االحنراف وكيفية الوقاية منها

  :الواقع أا تعود إىل سببني كبريين وقد رأينا من خالل استقراء
واألمناط اجلديدة للحياة، واليت عزل على أساسها الوالدان من أن يكون  ،البيئة واحمليط بتياراته املختلفة  .١

  .هلما احلظ األكرب يف التربية
  .واليت صار هلا تأثريها الكبري يف التربية سلبا أو إجيابا ،وسائل اإلعالم املختلفة  .٢

صصنا كل سبب من هذين السببني مبطلب خاص، وقبل ذلك مهدنا بتمهيد تأصيلي مهم له عالقة وقد خ
  . كبرية باألحكام الواردة يف هذا الباب، وهو حول حجية ممارسة األساليب الوقائية وضوابطها

  :ـ حجية ممارسة األساليب الوقائية ١
حيحه بوضع البديل املغين عنه، قال ابن ، أو تص٣اتفق العلماء عل وجوب حسم كل ما يؤدي إىل الفساد

إذا مل يكن فيه مصلحة ، وسد ذريعته ودفع ما يفضي إليه ، ينبغي حسم مادته ، وكذلك الشر واملعصية  (:تيمية
                                                

 .سبق خترجيه)  ١(
 .٣/١٥٠: إعالم املوقعني)  ٢(
  :وقد خالف الشافعية واحلنفية يف االحتجاج بسد الذرائع، واستدلوا على ذلك مبا يلي)  ٣(
وقد تكون ، د تكون واجبة وق، فقد تكون حراما ، والوسائل مضطربة اضطرابا شديدا ، أن الذرائع هي الوسائل   .١

فال ، وظهورها ، وخفاء الوسيلة ، وختتلف مع مقاصدها حسب قوة املصاحل واملفاسد وضعفها . أو مباحة، أو مندوبة ، مكروهة 
  .ومن تتبع فروعها الفقهية ظهر له هذا، ميكن ادعاء دعوى كلية باعتبارها وال بإلغائها 

ومل جيعل ، كما قد أطلع اهللا رسوله على قوم يظهرون اإلسالم ويبطنون الكفر ، أن الشرع مبين على احلكم بالظاهر   .٢
وهو أن املرأة أتت بالولد ، وحكم يف املتالعنني بدرء احلد مع وجود عالمة الزىن . له أن حيكم عليهم يف الدنيا خبالف ما أظهروا

  .على الوصف املكروه
  .رحوا بعدم صحة االستدالل اولكنهم مع ذلك قد أخذوا ا من حيث العموم وإن ص



 ١٣١

   ١)راجحة
، أي أن كل باب ومنفذ ٢)سد الذرائع« وقد مسى العلماء األصل الذي ترجع إليه أحكام هذه املسائل بـ 

 ى الشارع عنه حيتاح إىل علقه، لئال يتسرب منه ذلك احلرام، ألن الشيطان قد ال يطمع يف أن قد يؤدي إىل ما
  .يأيت اإلنسان من احلرام ارد، فلذلك يأتيه من احلالل الذي يتوصل به بعد ذلك إىل احلرام
ذرائع يف إن أبواب ال (:وقد وردت الكثري من النصوص الدالة على اعتبار هذا األصل، حىت قال ابن رشد

تسعة وتسعني  )إعالم املوقعني« ، وقد ذكر ابن القيم يف )الكتاب والسنة يطول ذكرها وال ميكن حصرها
ولنقتصر على هذا  (:وجها، كلها أو معظمها من النصوص الشرعية تدل على هذا األصل، قال بعد إيرادها

تفاؤال بأنه من أحصى هذه الوجوه ، اجلنة  العدد من األمثلة املوافق ألمساء اهللا احلسىن اليت من أحصاها دخل
، إذ قد يكون قد اجتمع له معرفة أمساء الرب تعاىل ومعرفة أحكامه ؛ وعلم أا من الدين وعمل ا دخل اجلنة 

   ٣)وهللا وراء ذلك أمساء وأحكام
؛ وعان واألمر ن« ، بل إنه اعترب هذا ربع أحكام الدين يرجع إىل هذا األصل، ألن الشرع أمر وي 

ما يكون املنهي عنه مفسدة  :أحدمها؛ والنهي نوعان ، وسيلة إىل املقصود  :والثاين، مقصود لنفسه : أحدمها
   )فصار سد الذرائع املفضية إىل احلرام أحد أرباع الدين؛ ما يكون وسيلة إىل املفسدة  :والثاين، يف نفسه 

عتبارها أدلة فقط، وإمنا باعتبارها من األمور اليت ، ال با٤وسنلخص هنا بعض ما ذكره ابن القيم من األدلة
  :حيتاج املريب إىل معرفتها لوقاية من يربيه من االحنرافات اليت قد تؤدي إليها وسائل أخرى غري ما ذكره الشارع

  : من القرآن الكرمي
للَّه عدواً بِغيرِ علْمٍ كَذَلك زينا لكُلِّ أُمة عملَهم وال تسبوا الَّذين يدعونَ من دون اللَّه فَيسبوا ا :تعاىلقوله   .١

، فقد ى تبارك وتعاىل عن سب آهلة )١٠٨:األنعام( ثُم إِلَى ربهِم مرجِعهم فَينبئُهم بِما كَانوا يعملُونَ
وكانت ، نه ذريعة إىل سبهم اهللا تعاىل لكو -الكفار مع كون السب غيظا ومحية هللا وإهانة آلهلتهم 

وهذا كالتنبيه بل كالتصريح على املنع من ، مصلحة ترك مسبته تعاىل أرجح من مصلحة سبنا آلهلتهم 
  .اجلائز لئال يكون سببا يف فعل ما ال جيوز

 ا واسمعوا وللْكَافرِين عذَاب أَليميا أَيها الَّذين آمنوا ال تقُولُوا راعنا وقُولُوا انظُرن :تعاىلقوله   .٢
لئال يكون قوهلم ذريعة إىل  -مع قصدهم ا اخلري  -اهم سبحانه أن يقولوا هذه الكلمة ) ١٠٤:البقرة(

                                                
 .٦/١٧٢: الفتاوى الكربى  )١(
، تذرع فالن بذريعة أي توسل ا إىل مقصده : الوسيلة إىل الشيء يقال: والذريعة. اخللل -إغالق : السد يف اللغة)  ٢(

  . واجلمع ذرائع
حسم مادة وسائل الفساد : ىن سد الذريعةومع. هي األشياء اليت ظاهرها اإلباحة ويتوصل ا إىل فعل حمظور: ويف االصطالح

  .دفعا هلا إذا كان الفعل السامل من املفسدة وسيلة إىل مفسدة
  .٣/١٥٩:إعالم املوقعني  )٣(
  .١٩٠:السياسة الشرعية: ، وانظر٣/١٣٧: إعالم املوقعني)  ٤(



 ١٣٢

ويقصدون ، ويقصدون ا السب  فإم كانوا خياطبون ا النيب ؛ التشبه باليهود يف أقواهلم وخطام 
ولئال يكون ذلك ذريعة إىل أن ، سدا لذريعة املشاة ؛ فنهى املسلمون عن قوهلا ، فاعال من الرعونة 
  .تشبها باملسلمني يقصدون ا غري ما يقصده املسلمون يقوهلا اليهود للنيب 

، فمنعهن من )٣١من اآلية: النور( وال يضرِبن بِأَرجلهِن ليعلَم ما يخفني من زِينتهِن :تعاىلقوله   .٣
الضرب باألرجل وإن كان جائزا يف نفسه لئال يكون سببا إىل مسع الرجال صوت اخللخال فيثري ذلك 

   .دواعي الشهوة منهم إليهن
الْحلُم منكُم ثَالثَ يا أَيها الَّذين آمنوا ليستأْذنكُم الَّذين ملَكَت أَيمانكُم والَّذين لَم يبلُغوا  :تعاىلقوله   .٤

أمر تعاىل مماليك املؤمنني ومن مل يبلغ منهم احللم أن يستأذنوا عليهم يف هذه ) ٥٨من اآلية: النور( مرات
األوقات الثالثة لئال يكون دخوهلم هجما بغري استئذان فيها ذريعة إىل اطالعهم على عورام وقت إلقاء 

ومل يأمرهم باالستئذان يف غريها وإن أمكن يف تركه هذه املفسدة ، ظة ثيام عند القائلة والنوم واليق
  .لندورها وقلة اإلفضاء إليها فجعلت كاملقدمة

اذْهبا إِلَى فرعونَ إِنه طَغى فَقُوال لَه قَوالً لَيناً لَعلَّه يتذَكَّر أَو  :قوله تعاىل لكليمه موسى وأخيه هارون  .٥
لئال ؛ ، فأمر تعاىل أن يلينا القول ألعظم أعدائه وأشدهم كفرا وأعتاهم عليه )٤٤ـ  ٤٣:ـهط( يخشى

فنهامها عن اجلائز لئال ، يكون إغالظ القول له مع أنه حقيق به ذريعة إىل تنفريه وعدم صربه لقيام احلجة 
  .يترتب عليه ما هو أكره إليه تعاىل

لئال يكون انتصارهم ذريعة ؛ وأمرهم بالعفو والصفح ، نتصار باليد أنه تعاىل ى املؤمنني يف مكة عن اال  .٦
ومصلحة حفظ نفوسهم ودينهم ، إىل وقوع ما هو أعظم مفسدة من مفسدة اإلغضاء واحتمال الضيم 

  .وذريتهم راجحة على مصلحة االنتصار واملقابلة
الة من يومِ الْجمعة فَاسعوا إِلَى ذكْرِ اللَّه وذَروا الْبيع ذَلكُم يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا نودي للص :تعاىلقوله   .٧

، فقد ى عن البيع وقت نداء اجلمعة لئال يتخذ ذريعة إىل )٩:اجلمعة( خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ
  .التشاغل بالتجارة عن حضورها

  : من السنة املطهرة
عن  لكثرية من السنة حتمل يف دالالا احلض على مراعاة هذا األصل، كما عرب وردت النصوص ا

احلالل بني واحلرام بني وبينهما مشبهات ال  (:، وقوله ١)دع ما يريبك إىل ما ال يريبك :(قاعدة ذلك بقوله
ن كراع يرعى ومن وقع يف املشبهات كا، فمن اتقى املشبهات استربأ لدينه وعرضه ، يعلمها كثري من الناس

، ففيهما ي عن ٢)أال وإن محى اهللا يف أرضه حمارمه، أال وإن لكل ملك محى  .حول احلمى يوشك أن يواقعه
  .االقتراب من احلرام والوسائل املفضية إليه

  : وسنذكر هنا بعض ما ورد يف السنة مصنفني له حبسب ما يؤدي إليه من احلرام
                                                

   .عن احلسنأمحد والترمذي وابن حبان   )١(
 .ماجةأبو داود والترمذي والنسائي وابن   )٢(



 ١٣٣

  :سد ذرائع الزىن
ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم  (:، وقوله ١)فإن ثالثهما الشيطان، ون الرجل بامرأة ال خيل (:قوله   .١

ألنه ؛ والسفر ا ، عن اخللوة باألجنبية  ، فنهى ٢)اآلخر أن تسافر مسرية يوم وليلة إال مع ذي حمرم
  : ت تقول فيهايعس باملدينة، فسمع امرأة تتغىن بأبيا وقد كان عمر بن اخلطاب ، ذريعة إىل الشر 

  هل من سبيل إىل مخر فأشرا     هل من سبيل إىل نصر بن حجاج  
لئال تفتنت به النساء وروي عنه ، فحلق رأسه فازداد مجاال فنفاه إىل البصرة ، فدعي به فوجدناه شابا حسنا      

لصبيان من ختاف فتنته فإذا كان من ا (:أنه بلغه رجال جيلس إليه الصبيان فنهى عن جمالسته، قال ابن تيمية
ال سيما بترحيه وجتريده يف ، أو حتسينه ، منع وليه من إظهاره لغري حاجة ، أو على النساء ، على الرجل
   ٣)وإحضاره جمالس اللهو واألغاين فإن هذا مما ينبغي التعزير عليه، احلمامات 

لك ألنه ذريعة إىل ميل الرجال وذ، أنه ى املرأة إذا خرجت إىل املسجد أن تتطيب أو تصيب خبورا   .٢
وأن ال ، فأمرها أن خترج تفلة ؛ فإن رائحتها وزينتها وصورا وإبداء حماسنها تدعو إليها ، وتشوفهم إليها 

بل تصفق ببطن كفها على ، وأن ال تسبح يف الصالة إذا ناا شيء ، وأن تقف خلف الرجال ، تتطيب 
  .ة عن املفسدةكل ذلك سدا للذريعة ومحاي، ظهر األخرى 

أنه ى أن تنعت املرأة املرأة لزوجها حىت كأنه ينظر  إليها وال خيفى أن ذلك سد للذريعة ومحاية عن   .٣
   .وكم ممن أحب غريه بالوصف قبل الرؤية، مفسدة وقوعها يف قلبه وميله إليها حبضور صورا يف نفسه 

فلما أخربوه أنه ال بد هلم ، ذريعة إىل النظر إىل احملرم وما ذاك إال ألنه ، ى عن اجللوس بالطرقات  أنه   .٤
ورد ، وكف األذى ، غض البصر  (:قال ؟وما حقه :قالوا، )أعطوا الطريق حقه (:قال، من ذلك 
   ٤)السالم

  :حترمي األلفاظ املفضية إىل احلرام
يا رسول اهللا وهل  :الوامن الكبائر شتم الرجل والديه ق (:قال أن رسول اهللا  عن عبد اهللا بن عمر   .١

إن  (:، ويف رواية٥)ويسب أمه فيسب أمه، يسب أبا الرجل فيسب أباه ، نعم  :قال ؟يشتم الرجل والديه
يسب أبا  :قال ؟يا رسول اهللا كيف يلعن الرجل والديه :قيل، من أكرب الكبائر أن يلعن الرجل والديه 

سابا العنا ألبويه بتسببه إىل ذلك  اهللا  ، فجعل رسول٦)ويسب أمه فيسب أمه، الرجل فيسب أباه 
  .وتوسله إليه وإن مل يقصده

                                                
 .٣/٤٤٦:أمحد  )١(
 .البخاري ومسلم وغريمها  )٢(
  .١٩٠:السياسة الشرعية  )٣(
 .البخاري ومسلم وغريمها  )٤(
  .البخاري ومسلم)  ٥(
 .الترمذي عن ابن عمر  )٦(



 ١٣٤

، وذم ١)ما شاء اهللا مث شئت: ما شاء اهللا وشئت، ولكن ليقل: إذا حلف أحدكم فال يقل (:قال  أنه   .٢
سدا لذريعة التشريك يف ، ومن عصامها فقد غوى ، من يطع اهللا ورسوله فقد رشد  :اخلطيب الذي قال

ما شاء اهللا :وهلذا قال  للذي قال له، وحسما ملادة الشرك حىت يف اللفظ ، بالتشريك يف اللفظ  املعىن
  .فحسم مادة الشرك وسد الذريعة إليه يف اللفظ كما سدها يف الفعل والقصد )؟أجعلتين هللا ندا  (:وشئت

عة اعتياد اللسان سدا لذري،  ٣)نفسي  ٢لقست: ولكن ليقل، خبثت نفسي  :أنه ى أن يقول الرجل  .٣
فإن األلفاظ تتقاضى معانيها وتطلبها ؛ وسدا لذريعة اتصاف النفس مبعىن هذا اللفظ ، للكالم الفاحش 

فسد ، وهلذا قل من جتده يعتاد لفظا إال ومعناه غالب عليه ، باملشاكلة واملناسبة اليت بني اللفظ واملعىن 
  .ألطف الباب وهذا أيضا، ذريعة اخلبث لفظا ومعىن  رسول اهللا 

ال   (:فقال ، فتاي وفتايت  :ولكن يقول، عبدي وأميت  :أنه ى الرجل أن يقول لغالمه وجاريته  .٤
غالمي وجارييت : عبدي وأميت، كلكم عبيد اهللا، وكل نسائكم إماء اهللا، ولكن ليقل: أحدكم: يقولن

، ذريعة الشرك يف اللفظ واملعىن سدا ل، ٥أطعم ربك، وضئ ربك  :وى أن يقول لغالمه ٤)وفتاي وفتايت
فعدل عن لفظ العبد واألمة إىل لفظ الفىت ؛ وإن كان الرب هاهنا هو املالك كرب الدار ورب اإلبل 

  .محاية جلانب التوحيد وسدا لذريعة الشرك، ومنع من إطالق لفظ الرب على السيد ، والفتاة 
ألن تصديقهم قد يكون ذريعة إىل التصديق ؛ به  أنه ى عن تصديق أهل الكتاب وتكذيبهم فيما حيدثون  .٥

   .كما علل به يف نفس احلديث، بالباطل وتكذيبهم قد يكون ذريعة إىل التكذيب باحلق 
ألن ذلك قد يكون ذريعة إىل ما يكره من الطرية ،  ٦أنه ى أن يسمي عبده بأفلح ونافع ورباح ويسار  .٦

ولكن سدا لذريعة ، وإن كان قصد اسم الغالم ، ال أفلح و، وال رباح ، ليس هاهنا يسار  :بأن يقال
  .اللفظ املكروه الذي يستوحش منه السامع

فإنه ذريعة إىل انتقاهلا من مرتبة الوجود اللفظي إىل مرتبة ؛ أنه ى من رأى رؤيا يكرهها أن يتحدث ا   .٧
ة األمور تكون يف الذهن أوال وهكذا عام، الوجود اخلارجي كما انتقلت من الوجود الذهين إىل اللفظي 

ومن تأمل عامة الشر رآه ، وهذا من ألطف سد الذرائع وأنفعها ، مث تنتقل إىل الذكر مث تنتقل إىل احلس 
  .متنقال يف درجات الظهور طبقا بعد طبق من الذهن إىل اللفظ إىل اخلارج

                                                
  .ابن ماجة عن ابن عباس  )١(
خبثت لقبح اللفظ،   وإمنا كره النيب  نازعته نفسه ومعناه أيضا غثت،: بوزن فرح من باب الرابع الثالثي ارد ومعناه  )٢(

  .ولئال ينسب املسلم اخلبث إىل نفسه
 .أبو داود والنسائي  )٣(
 .مسلم عن أيب هريرة  )٤(
ال يقل أحدكم أطعم ربك، وضئ ربك، واسق ربك، وال يقل أحدكم ريب، وليقل سيدي وموالي، وال : نص احلديث  )٥(

 .عن أيب هريرةرواه أمحد والبيهقي .تايت وغالميفتاي وف: يقل أحدكم، عبدي وأميت، وليقل
 .عن مسرةرواه أبو داود وابن ماجة .ى أن يسمى أربعة أفلح ويسارا ونافعا ورباحا: نص احلديث  )٦(



 ١٣٥

وقد ال يكون عند ، لنفوس والتشبه ألنه ذريعة إىل حتريك ا؛ وهو املفاخرة باجلماع ، أنه حرم الشياع   .٨
وهم ، ومن هذا كان ااهرون خارجني من عافية اهللا ، الرجل من يغنيه من احلالل فيتخطى إىل احلرام 

ويف ذلك من الفساد املنتشر ما ال ، فإن السامع تتحرك نفسه إىل التشبه ؛ املتحدثون مبا فعلوه من املعاصي 
 .يعلمه إال اهللا

 (:بقوله ألنه ذريعة الستجالب اللعن كما علل به ؛ الرباز يف قارعة الطريق والظل واملوارد أنه ى عن   .٩
الذي يتخلى  :قال ؟وما الالعنان يا رسول اهللا :قالوا، اتقوا الالعنني  (:ويف لفظ ١)اتقوا املالعن الثالث

    )ويف ظلهم، يف طريق الناس 
  :حترمي األفعال املفضية إىل التشبه بالكفار

إن اليهود ال يصلون يف نعاهلم  (:وقوله ٢)إن اليهود والنصارى ال يصبغون فخالفوهم (:قوله   .١
ليس منا من تشبه  (:وقوله ٤)ال تقوموا كما تقوم األعاجم يعظم بعضها بعضا (:، وقوله٣)فخالفوهم

ذريعة إىل املوافقة يف ، وذلك ألن املشاة يف اهلدي الظاهر ٦)من تشبه بقوم فهو منهم :(، وقوله٥)بغرينا
   .القصد والعمل

وكان من حكمة ذلك أما وقت سجود ، ى عن الصالة عند طلوع الشمس وعند غروا  أنه   .٢
اليت هي ، وكان النهي عن الصالة هللا يف ذلك الوقت سدا لذريعة املشاة الظاهرة ، املشركني للشمس 

  ؟فكيف بالذرائع القريبة، ريعة ذريعة إىل املشاة يف القصد مع بعد هذه الذ
، وى عن جتصيص القبور ، ولعن من فعل ذلك ، ى عن بناء املساجد على القبور  أن النيب   .٣

، وأمر بتسويتها ، وعن إيقاد املصابيح عليها ، وعن الصالة إليها وعندها ، واختاذها مساجد ، وتشريفها 
، لئال يكون ذلك ذريعة إىل اختاذها أوثانا واإلشراك ا ، ا وعن شد الرحال إليه، وى عن اختاذها عيدا 

   .وحرم ذلك على من قصده ومن مل يقصده بل قصد خالفه سدا للذريعة
وأحب ملن صلى إىل عود أو عمود أو شجرة أو ، كره الصالة إىل ما قد عبد من دون اهللا تعاىل  أنه   .٤

قطعا لذريعة التشبه بالسجود إىل غري اهللا ، إليه صمدا وال يصمد ، حنو ذلك أن جيعله على أحد جانبيه 
  .تعاىل

  :حترمي األفعال املفضية إىل القطيعة
                                                

 .الطرباين يف الكبري عن معاذ  )١(
 .أبو داود والنسائي وابن ماجة عن أيب هريرة  )٢(
 .٦٣٨:رقم: أبو داود  )٣(
 .حزور: ويف إسناده أبو غالب امسه: وقال املنذري) ٥٢٠٨(كتاب األدب باب الرجل يقوم للرجل يعظمه رقم أبو داود   )٤(

  .الترمذي)  ٥(
  .أمحد)  ٦(



 ١٣٦

، حىت ١)إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم (:حرم اجلمع بني املرأة وعمتها واملرأة وخالتها وقال أنه   .١
  .كما علل به النيب  ألن ذلك ذريعة إىل القطيعة احملرمة؛ لو رضيت املرأة بذلك مل جيز 

، لئال يكون ذريعة إىل تنفري الناس عنه  -مع كونه مصلحة  -كان يكف عن قتل املنافقني   أن النيب   .٢
فإن هذا القول يوجب النفور عن اإلسالم ممن دخل فيه ومن مل يدخل ، إن حممدا يقتل أصحابه :وقوهلم

  .مصلحة التأليف أعظم من مصلحة القتلو، ومفسدة التنفري أكرب من مفسدة ترك قتلهم ، فيه 
وما ذاك ،  ٢ى أن خيطب الرجل على خطبة أخيه أو يستام على سوم أخيه أو يبيع على بيع أخيه أنه   .٣

فقياس هذا أنه ال يستأجر على إجارته وال خيطب والية وال منصبا ؛ إال أنه ذريعة إىل التباغض والتعادي 
   .ذريعة إىل وقوع العداوة والبغضاء بينه وبني أخيهوما ذاك إال ألنه ، على خطبته 

  :حترمي األفعال املفضية إىل تغيري العبادات
وى عن ، إال أن تكون له عادة توافق ذلك اليوم ، ى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومني  أن النيب   .١

وكذلك حرم صوم ، س منه وما ذاك إال لئال يتخذ ذريعة إىل أن يلحق بالفرض ما لي، صوم يوم الشك 
مث ، يوم العيد متييزا لوقت العبادة عن غريه لئال يكون ذريعة إىل الزيادة يف الواجب كما فعلت النصارى 

واستحباب تعجيل الفطر يف يوم العيد قبل ، أكد هذا الغرض باستحباب تعجيل الفطر وتأخري السحور 
وأن يستدمي ، فكره لإلمام أن يتطوع يف مكانه ؛ ا وكذلك ندب إىل متييز فرض الصالة عن نفله، الصالة 

   .كل هذا سدا للباب املفضي إىل أن يزاد يف الفرض ما ليس منه، جلوسه مستقبل القبلة
أمر ناجية بن كعب األسلمي وقد أرسل معه هدي إذا عطب منه شيء دون احملل أن ينحره   أن النيب   .٢

واه أن يأكل منه هو أو أحد من أهل رفقته، ، بينه وبني الناس ويصبغ نعله اليت قلده ا يف دمه وخيلي 
وما ذاك إال ألنه لو جاز أن يأكل منه أو يطعم أهل رفقته قبل بلوغ احملل فرمبا دعاه ذلك إىل أن يقصر يف 
علفها وحفظها حلصول غرضه من عطبها دون احملل كحصوله بعد بلوغ احملل من أكله هو ورفقته 

فإذا أيس من حصول غرضه يف عطبها كان ذلك أدعى إىل حفظها حىت تبلغ ، صحام وإهدائهم إىل أ
 .حملها وأحسم ملادة هذا الفساد

  :ضوابط ممارسة األساليب الوقائيةـ  ٢
مع أن األدلة الكثرية تراعي الذرائع املفضية إىل احلرام، فتسدها، وحتث على الوقاية منها إال أن املبالغة يف 

الل حراما مبجرد شبهة أو خطأ وقع فيه بعض الناس، فلذلك ذكر العلماء ما يضبط هذا ذلك قد حتول احل
  .األصل، فيمنع اآلثار السلبية، ويبقي على االثار اإلجيابية

  :وقد ذكر العلماء ثالثة أقسام للذرائع حبسب اختالف العلماء واتفاقهم يف حكمها، وهي
  : ما كان أداؤه إىل املفسدة قطعيا

، وكذلك إلقاء السم يف أطعمتهم ، فإنه وسيلة إىل إهالكهم فيها ، ر اآلبار يف طرق املسلمني وذلك كحف
                                                

 .سبق خترجيه  )١(
  .مالك ومسلم وأبو داود والترمذي  )٢(



 ١٣٧

ويعلم من حاله أنه يسب اهللا تعاىل عند سبها، وقد أمجعت األمة على ، وسب األصنام عند من كان من أهلها 
  . ١سد هذ االنوع ومنعه وحسمه

  :ما كان أداؤه إىل املفسدة قليال أو نادرا
نع من زراعة العنب خشية أن تعصر منه اخلمر، وكاملنع من ااورة يف البيوت خشية الزىن، وقد كامل

  .ووسيلة ال حتسم، وأنه ذريعة ال تسد ، أمجعت األمة على عدم منعه 
  :ما كان أداؤه إىل املفسدة كثريا لكنه ليس غالبا

ل، فقد أخذ املالكية ذا األصل، فسدوا وذلك مثل بيوع اآلجا،  ٢وقد اختلف فيه العلماء هل يسد أم ال
 :فمالك يقول .مث اشتراها نقدا خبمسة قبل آخر الشهر، اذريعة، وذلك كمن باع سلعة إىل  شهر بعشرة دراهم 

فهذه وسيلة لسلف مخسة بعشرة إىل أجل توسال ، إنه أخرج من يده مخسة اآلن وأخذ عشرة آخر الشهر 
   .بإظهار صورة البيع لذلك

  .شافعية، فنظروا إىل صورة البيع، وحبمل األمر على ظاهره، فجوز هذه األنواع من البيوعأما ال
ملا كانت املقاصد ال يتوصل إليها إال بأسباب وطرق  (:وقد رجح ابن القيم التشديد يف هذ الباب، فقال

 كراهتها واملنع منها فوسائل احملرمات واملعاصي يف، تفضي إليها كانت طرقها وأسباا تابعة هلا معتربة ا 
ووسائل الطاعات والقربات يف حمبتها واإلذن فيها حبسب إفضائها ، حبسب إفضائها إىل غاياا وارتباطاا ا 

وهي مقصودة ، لكنه  مقصود قصد الغايات ، وكالمها مقصود ، فوسيلة املقصود تابعة للمقصود ؛ إىل غايتها 
حتقيقا لتحرميه ، يئا وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه حيرمها ومينع منها فإذا حرم الرب تعاىل ش؛ قصد الوسائل 

وإغراء ، ولو أباح الوسائل والذرائع املفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحرمي ، ومنعا أن يقرب محاه ، وتثبيتا له ، 
فإن أحدهم إذا ؛  بل سياسة ملوك الدنيا تأىب ذلك، وحكمته تعاىل وعلمه يأىب ذلك كل اإلباء ، للنفوس به 

، منع جنده أو رعيته أو أهل بيته من شيء مث أباح هلم الطرق واألسباب والذرائع املوصلة إليه لعد متناقضا 
وكذلك األطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق  .وحلصل من رعيته وجنده ضد مقصوده

فما الظن ذه الشريعة الكاملة اليت هي يف أعلى  .الحهوإال فسد عليهم ما يرومون إص، والذرائع املوصلة إليه 
   ٣)؟درجات احلكمة واملصلحة والكمال

  
                                                

، ل هو من حترمي الوسائل ب، نص الشافيعة القائلون بعدم حجية سد الذرائع إىل أن هذا ليس من باب سد الذرائع )  ١(
  .كمن حبس شخصا ومنعه الطعام والشراب فهذا قاتل له، وال نزاع يف هذا، والوسائل تستلزم املتوسل إليه 

أما ما جاء النص بسده منها يف النصوص الشرعية ، واخلالف هنا يف غري ما ورد يف الكتاب والسنة سده من الذرائع )  ٢(
وكالنهي عن الصالة عند طلوع ، كالنهي عن سب  آهلة املشركني لئال يسبوا اهللا تعاىل ، ذلك الثابتة فال خالف يف األخذ ب

وإمنا اخلالف يف جواز حكم اتهد بتحرمي الوسيلة املباحة إن كانت تفضي إىل املفسدة ال على سبيل القطع أو . الشمس وغروا
  .الغلبة
  .٣/٠٣٥:إعالم املوقعني  )٣(



 ١٣٨

  ـ البيئة واحمليط التربوي ١
ال خالف يف مدى ما للبيئة من تأثري عظيم يف التربية ـ سلبا كان ذلك التأثري أو إجيابا ـ ويشري إىل هذا 

ن توفَّاهم الْمالئكَةُ ظَالمي أَنفُِسهِم قَالُوا فيم كُنتم قَالُوا كُنا مستضعفني إِنَّ الَّذي :تعاىلمن القرآن الكرمي قوله 
اَءتسو منهج ماهأْوم كا فَأُولَئيهوا فاجِرهةً فَتعاسو اللَّه ضأَر كُنت ضِ قَالُوا أَلَمي الْأَررياً فصم )٩٧:النساء (  

بسبب أن استضعفاهم  ،بل اعتربوا من الظاملني ألنفسهم ،هؤالء املستضعفني مل يعذروا مع استضعافهمف
  .ولكنهم مل يفعلوا ،فقد كان بإمكام أن يهاجروا ،كان بسبب كسلهم وتثاقلهم إىل األرض

ادي الَّذين آمنوا إِنَّ يا عب :تعاىلقال  ،ورد يف القرآن الكرمي ربط األمر بالعبادة ببيان سعة األرض ،وهلذا
وندبفَاع ايةٌ فَإِيعاسي وضأَر )تعاىلوقال، )٥٦:العنكبوت:  وانسأَح ينلَّذل كُمبقُوا روا اتنآم ينالَّذ ادبا عقُلْ ي

فَّى الصوا يمةٌ إِنعاسو اللَّه ضأَرةٌ ونسا حينالد هذي هابٍفسرِ حيبِغ مهرونَ أَجابِر )١٠:الزمر (  
وسر ذلك أن البيئة اليت حتيط باإلنسان واليت تبدأ باألسرة لتتعداه إىل كل ما حييط به هلا تأثريها اخلطري يف 

  .استقامته أو استقامة من يربيه
إىل أن سبب وقوع ذلك فقد تفطن العامل  ،ويشري إىل هذا من السنة املطهرة قصة الذي قتل مائة نفس

فلذلك أرشده إىل اهلجرة منها، قال  ،التائب فيما وقع فيه من جرائم هو عدم تناسبه مع البيئة اليت عاش فهيا
:)  لَى راهب فأتاهأعلم أهل األرض فدل ع نكان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعني نفسا، فسأل ع

نأعلم أهل األرض  فقال إنه قتل تسعة وتسعني نفسا فهل له م نتوبة؟ فقال ال، فقتله فكمل به مائة، مث سأل ع
نعم ومن حيول بينه وبني التوبة؟ انطلق إِلَى : فدل علَى رجل عامل فقال إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ فقال

. ك فإا أرض سوءأرض كذا وكذا فإن ا أناسا يعبدون اللَّه تعاىل فاعبد اللَّه معهم، وال ترجع إِلَى أرض
فقالت مالئكة . فانطلق حىت إذا نصف الطريق أتاه املوت؛ فاختصمت فيه مالئكة الرمحة ومالئكة العذاب

إنه مل يعمل خريا قط، فأتاهم ملك يف : جاء تائبا مقبال بقلبه إِلَى اللَّه تعاىل، وقالت مالئمة العذاب: الرمحة
قيسوا ما بني األرضني فإِلَى أيتهما كان أدىن فهو له، فقاسوا : فقال -أي حكماً  -صورة آدمي فجعلوه بينهم 

   ١)فوجدوه أدىن إِلَى األرض اليت أراد، فقبضته مالئكة الرمحة
 ،انطالقا من هذه اإلشارات القرآنية والنبوية حناول أن نذكر هنا بعض املسؤولني يف هذه البيئة التربوية

  .د بسببها يف االحنراففيقع األوال ،والسلبيات اليت قد تقع منهم

                                                
  .البخاري ومسلم  )١(



 ١٣٩

  األسرة
فلذلك كان الستقرارها واضطراا التأثري الكبري على  ،وهي أول ما يتعرض له الطفل من املؤثرات البيئية

  . ١سلوكه
 ،يف هيئة األمم املتحدة عن املؤثرات اخلارجة عن الطبيعة يف نفس الطفل )اليونسكو( وقد حبثَت مؤسسة 

مما ال شك فيه أن البيئة املستقرة  :(ا االختصاصيون قَدموا هذا التقريروبعد دراسة مستفيضة قام 
سيكولوجياً، واألسرة املوحدة اليت يعيش أعضاؤها يف جو من العطف املتبادل هي أول أساس يرتكز عليه 

قاته االجتماعية وعلى هذا األساس يستند الطفل فيما بعد يف تركيز عال ،تكيف الطفل من الناحية العاطفية
     )أما إذا شوهت شخصية الطفل بسوء معاملة الوالدين فقد يعجز عن االندماج يف اتمع ،بصورة مرضية

وما تشتمل عليه من أنواع  ،وما حتويه من تعقيدات ،وقد ذهب علماء النفس إىل أن اضطراب البيئة
وأنه  ،واخليانة واحلسد ،مليء بالغش واخلداع ،متناقضكل هذا جيعل الطفل يشعر بأنه يعيش يف عامل  ،احلرمان

  .خملوق ضعيف ال حولَ له وال قُوة جتاه هذا العامل العنيف
ما من مولود إال ولد  :(يف احلديث الذي يبني عظم مسؤولية الوالدين يف عجن طينة الصيب وهلذا قال 

   ٢)لبهيمة يمة مجعاء هل حتسون فيها من جدعاءعلى الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه وميجسانه كما تنتج ا
 (:الغزايلكما قال  ،وهلذا جند خطاب املربني يف العادة موجها لآلباء باعتبارهم املسؤول األعظم عن التربية

وهو قابلٌ لكل ما  ،وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذَجة خالية من كل نقش وصورة ،والصيب أمانة عند والديه
فإن عود اخلرب وعلِّمه نشأ عليه وسعد يف الدنيا واآلخرة وشاركه يف ثوابه كل  ،لكل ما يمال إليه ومائلٌ ،ينقش

   ٣)معلمٍ له ومؤدب
حبيث ينشأ الولد يف ظلها مستقيما معتدال  ،فإن األسرة ميكن أن تكون حمال صاحلا للتربية ،انطالقا من هذا

  .خيرج األجيال املنحرفة الضالة عن سواء السبيلوميكن أن تتحول إىل مستنقع آسن  ،مسلما
ولن نفصل  ،وهذا يستدعي البحث عن الشروط اليت ميكن حتقيقها يف األسرة لينجح مسعاها التربوي

فكل هذه السلسلة تبحث عن السبيل لتحقيق هذه الغاية املثلى، ولكنا سنقتصر هنا  ،الكالم يف هذه املسألة هنا
  . وهو حسن االختيار ،اح التربيةعلى بيان شرط أساسي يف جن

وعدم  ،ونريد به ما سبق أن ذكرناه يف اموعة األوىل من هذه السلسلة من حسن اختيار الرجل لزوجته
  .قبول املرأة بغري الكفء هلا يف دينها

وقد ذكرنا من أدلة ذلك يف مواضعه ما يغين عن إعادته هنا، ولكنا سنذكر اهتمام السلف ذا الشرط يف 
لقد أحسنت إليكم صغاراً وكباراً وقبل أن «  :قال أبو األسود الدؤيل لبنيهفقد  ،توفري اجلو املناسب للتربية

، وقال )اخترت لكم من األمهات من ال تسبون ا (:قال ؟وكيف أحسنت إلينا قبل أن نولد: قالوا، )تولدوا
                                                

 .وقد حبثنا يف اموعات الثالثة األوىل ما شرعه الشرع من أحكام ليحفظ لألسرة توزا واستقرارها  )١(
 .عن أيب هريرةأبو داود   )٢(
 .٣/٧٢: اإلحياء  )٣(



 ١٤٠

ساء عن صراحة النسب ؛ فإن املناكح الكرمية مدرجةٌ ال حيملنكم مجال الن !يا بين«  :أكثم بن صيفي ألوالده
   .)للشرف
 بنه فأحضر عمر بن اخلطاب ايشكو إليه عقوق  ،جاء رجل إىل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب و

فما هي : بلى، قال: يا أمري املؤمنني، أليس للولد حقوق على أبيه؟ قال: بنه وأنبه على عقوقه ألبيه، فقال االبنا
يا أمري املؤمنني إنه مل : فقال االبن). القرآن(أن ينتقي أمه، وحيسن امسه، ويعلمه الكتاب : مري املؤمنني؟ قاليا أ

، ومل يعلمين من الكتاب )جعراناً(كانت وسي، وقد مساين جعالً  زجنيةأما أمي فإا : يفعل شيئاً من ذلك
أجئت إيلّ تشكو عقوق ابنك، وقد عققته قبل أن : هفالتفت أمري املؤمني إىل الرجل، وقال ل. حرفاً واحداً

  . يعقك، وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك
ويدخل يف هذا الباب ما سبق ذكره يف حمله من هذه السلسلة من التشديد يف الزواج بالكافرات، خلطرهن 

الزجيات شر على  وحنن نرى اليوم أن هذه  :(قال سيد قطب يف تعليل قوله باحلرمةوقد  ،على تربية األبناء
فالذي ال ميكن إنكاره واقعيا أن الزوجة اليهودية أو املسيحية أو الالدينية تصبغ بيتها وأطفاهلا  ،البيت املسلم

والذي ال  ،وخترج جيال أبعد ما يكون عن اإلسالم، وخباصة يف هذا اتمع اجلاهلي الذي نعيش فيه ،بصبغتها
والذي ال ميسك من اإلسالم إال خبيوط واهية شكلية تقضي عليها  ،ة األمريطلق عليه اإلسالم إال جتوزا يف حقيق
   ١)القضاء األخري زوجة جتيء من هناك

فالصيب يف  ،وسر هذا التشديد على ضرورة اختيار الزوجة هو ما لألم من تأثري خطري على تربية ابنها
بل ميتد هذا التأثري فيما لو كان  ،من أبيه مراحله األوىل ـ واليت تبدأ من خالهلا تربيته ـ يأخذ من أمه أكثر

  .حبيث تنفرد األم عادة بالتربية يف أكثر األوقات ،وهو األعم األغلب ،األب مشغوال خارج البيت
وهو  ،وهلذا جعل الشرع احلضانة هلا يف حال االفتراق، وقد روي يف النصوص ما يدل على تعليل ذلك

يا رسول اهللا  :أن امرأة قالت،  فعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص  ،ميدل على املسؤولية العظمى املناطة باأل
وأراد أن يرتعه مين ، وإن أباه طلقين ، وحجري له حواء ، وثديي له سقاء ، إن ابين هذا كان بطين له وعاء ، 

  ٢)أنت أحق به ما مل تنكحي (:فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
احلديث دليل على أن األم أحق حبضانة ولدها إذا أراد األب  (:احلديث قال الصنعاين تعليقا على هذا 

 انتزاعه منها، وقد ذكرت هذه املرأة صفات اختصت ا تقتضي استحقاقها وأولويتها حبضانة ولدها، وأقرها 
األحكام على ذلك، وحكم هلا، ففيه تنبيه على املعىن املقتضي للحكم، وأن العلل واملعاين املعتربة يف إثبات 

  ٣)مستقرة يف الفطر السليمة
وكان طلّقها، فقالَ أبو بكر رضي اهللا  ،خاصمت امرأةُ عمر، عمر إىل أبـي بكر : وعن عكرمة قال

                                                
  .١/٢٤١: الظالل  )١(
  .٢/١٨٢: ، أمحد٢/٢٨٣: أبو داود ٣/٣٠٤: ، الدارقطين٨/٤: ، البيهقي٢/٢٢٥: احلاكم  )٢(
  .٣/٢٢٧: السالم سبل  )٣(



 ١٤١

  .١األم أعطف، وألطف، وأرحم، وأحىن، وأرأف، هي أحق بولدها ما مل تتزوج: عنه
، امرأة من األنصار، فولدت له عاصم بن عمر كانت عند عمر بن اخلطاب : و عن القاسم بن حممد قال

 ٢مث إنه فارقها فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء املسجد، فأخذ بعضده فوضعه بني يديه على الدابة
 :فقال أبو بكر، ابين  :وقالت املرأة، ابين  :فأدركته جدة الغالم فنازعته إياه حىت أتيا أبا بكر الصديق فقال عمر

، رحيها ومشها ولطفها  :قال ، ويروي أن أبا بكر الصديق ٣فما راجعه عمر الكالم :قال، ه وبينها خل بين
هذا خرب مشهور من وجوه منقطعة ومتصلة، تلقاه أهلُ العلم بالقبول : ،  قال ابن عبد الرب٤خري له منك

  .ألقلح األنصاريهي مجيلة ابنةُ عاصم بن ثابت بن أبـي ا: والعمل، وزوجة عمر أم ابنه عاصم
املرأة راعية يف بيت زوجها وهي مسؤولة عن و (:فقال ،مسؤولة عن بيت الزوجية وهلذا اعتربها 

   )رعيتها
يا رسول اهللا من : قال رجل :قال فعن أيب هريرة  ،ووردت النصوص الكثرية اآلمرة حبسن الصحابة هلا

 :قال ؟مث من :قال، أمك  :قال ؟مث من :قال، مك أ :قال ؟مث من :قال، أمك  :قال ؟أحق الناس حبسن صحابيت
   ٥)أبوك

 وتنشغل مبصاحلهن عن مصاحلها، فقد روي أن رسول اهللا  ،على املرأة اليت تتفرغ ألبنائها وقد أثىن 
يا رسول اهللا ألنت أحب إيلّ من مسعين ومن بصري وحق الزوج عظيم ؛فأخشى إن  (:فقالت ،أم هاىنءخطب 

إن  (:، فقال )وإن أقبلت على ولدي أن أضيع حق زوجي ،أضيع بعض شأن ولدي أقبلت على زوجي أن
   ٦)وأرعاه على بعلٍ يف ذات يده ،خري نساء ركنب اإلبل نساء قريش ؛ أحناه على ولد يف صغره

ملا قتل زوجها  أنه ،إحدى السابقات إىل اإلسالموهي  ،اهم سليم رضي اهللا عنومثل هذا ما يروى عن أ
فوفت  ،وال أتزوج حىت جيلس يف االس ويأمرين ،ال أفطم أنسا حىت يد الثدي: قالتف ،بة حدثةوكانت شا

ليخدمه ويتعلم من أدب  املدينة وكرب أنس أرسلت به إىل رسول اهللا   مث ملا قدم ،بعهدها وبرت بولدها
                                                

  .٤/١١: تلخيص احلبري  )١(
، حيتمل أن يكون أراد محله على وجه الزيارة : مع علمه وورعه، فقيل اختلف العلماء يف محل هذا املوقف من عمر   )٢(

يح له وذلك ال مينع منه لقرب املوضع على وجه املعروف، وحيتمل أن يعتقد أنه ضيع تضييعا خياف أن يضر به ويرى أن ذلك يب
أخذه وجيعله أحق حبضانته وحيتمل أن تكون أمه قد كانت تزوجت فصار الصيب إىل جدته ومل يعلم عمر أن اجلدة تبتغي حضانته 

أو لعله اعتقد أنه أحق باحلضانة من اجلدة فأدركته جدة الغالم ونازعته إياه فقد روى سفيان عن عاصم بن عبيد اهللا بن عاصم ، 
  ألنه قد تقدم أنه ولد قبل وفاة رسول اهللا ؛ ويف هذا نظر ، ه خاصمت فيه جده وهو ابن مثان سنني عن أبيه عن جده أن جدت

  .٦/١٩١: املنتقى: بسنتني فال يتصور أن يكمل يف خالفة أيب بكر مثان سنني،انظر
  .٨/٥: البيهقي ٢/٧٦٧: املوطأ  )٣(
  .٢/١٣٩: سنن سعيد بن منصور  )٤(
  .سبق خترجيه  )٥(
  .٧/٧:خاريالب  )٦(
  



 ١٤٢

  .النبوة ويعلمها
وأنا ألعب مع الصبيان فسلم  اهللا  مر يب رسول: يذكر مظهرا من مظاهر تربية أمه له نس أقال 

بعثين  :فقلت  ؟أين كنت ؟سكبما ح :فقالت ،مث دعاين فبعثين إىل حاجة له فجئت وقد أبطأت عن أمي ،علينا
   )ال حتدث بسر رسول اهللا  ،ي بينأ (:فقالت ،إا سر :فقلت ؟وما هي :إىل حاجة فقالت  رسول اهللا

   )لقد أحسنت والييت ،جزى اهللا أمي عين خريا (:وليعرف هلا تلك املنة ويق كان أنس و
فقد كان يف أول طفولته حتب رعاية  ،وقد ضرب القرآن الكرمي املثل بدور األم اخلطري بقصة موسى 

وأَوحينا إِلَى أُم موسى أَنْ  :تعاىلقال  ،إليها تعاىلالشفافية الروحية إىل درجة أن أوحى اهللا أم وصلت من 
ضأَرم لُوهاعجو كإِلَي وهادا رنِي إِنزحال تي وافخال تو مي الْيف يهفَأَلْق هلَيع فْتفَإِذَا خ يهعنيلسرالْم ن (

  ) ٧:القصص(
ة ونجنِي من رب ابنِ لي عندك بيتاً في الْجن :من اإلميان العظيم ما جعلها تقولمث تلقفته يد أخرى هلا 

نيممِ الظَّالالْقَو ننِي مجنو هلمعنَ ووعرف )١١من اآلية: التحرمي(   
وضرب اللَّه مثَالً للَّذين آمنوا   :تعاىلقال  ،صبحت بذلك مثالً ضربه اهللا للرجال والنساء املؤمننيأو

   )١١من اآلية: التحرمي(امرأَت فرعونَ 
خالصا من ، أم مرمي اليت نذرت ما يف بطنها حمررا هللا ومن مناذج األمهات الصاحلات يف القرآن الكرمي 

إِذْ قَالَت امرأَت عمرانَ رب إِني  :تعاىلقال  ،داعية اهللا أن يتقبل منها نذرها، كل شرك أو عبودية لغريه 
  )٣٥:آل عمران( فَتقَبلْ مني إِنك أَنت السميع الْعليمنذَرت لَك ما في بطْنِي محرراً 
فَلَما وضعتها قَالَت رب إِني  :تعاىلقال  ،ختاطبه حبضور يف أدق الشؤون ،بل نرى توجهها الدائم هللا

أُنثَى وإِني سميتها مريم وإِني أُعيذُها بِك وذُريتها من وضعتها أُنثَى واللَّه أَعلَم بِما وضعت ولَيس الذَّكَر كَالْ
  )٣٦:آل عمران( الشيطَان الرجِيمِ

والتصديق ، آية يف الطهر والقنوت هللا القرآن الكرمي جعلها فقد ،   مرمي ابنة عمران أم املسيح منهن و
نت عمرانَ الَّتي أَحصنت فَرجها فَنفَخنا فيه من روحنا وصدقَت بِكَلمات ربها ومريم اب :تعاىلقال  ،بكلماته

نيالْقَانِت نم تكَانو بِهكُتو )١٢:التحرمي(  
وتوصيهم ، يف معركة القادسية حترض بنيها األربعة فقد كانت ،  اخلنساء وعلى درب هؤالء سارت 

فما ولولت وال صاحت ، ن انتهت املعركة حىت نعوا إليها مجيعا إوما ، قدام والثبات يف كلمات بليغة رائعة باإل
  .احلمد هللا الذي شرفين بقتلهم يف سبيله :بل قالت يف رضا ويقني، 

كانت ، فقد روي أا عائشة بنت أيب عثمان سعيد بن إمساعيل احلريي النيسابوريوعلى درن كانت 
 :مسعت ابنتها أم أمحد بنت عائشة تقول ،وكانت جمابة الدعوة ،وأورعهم وأحسنهم حاال ووقتاالناس د من أزه

واجزعي من سقوطك من عني  ،افرحي باهللا عزوجلو ،ال جتزعي من ذاهبو ،ال تفرحي بفان  (:قالت يل أمي
أساء أحد األدب يف الظاهر إال  فما ،لزمي األدب ظاهرا وباطناا   :(قالت يل أمي :ومسعتها تقول ،)اهللا عزوجل

   )وال أساء أحد األدب باطنا إال عوقب باطنا ،عوقب ظاهرا



 ١٤٣

***  
كما قال  ،وهذا الدور اخلطري لألم يستدعي تربية خاصة وتعليما خاصا يؤهلها للقيام ذا الدور اخلطري 

  :الشاعر املصلح
  عراقِأعدت شعبا طيب األ                 األم مدرسةٌ إذا إعددا

  :وقال اآلخر
  رضع الرجال جهالة ومخوال      وإذا النساء نشأن يف أمية          

  هم احلياة وخلفاه ذليال        ليس اليتيم من انتهى أبواه من        
  أما ختلت او أبا مشغوال         هو الذي تلقى له         اليتيمإن 

فهي من فقه البدائل واحللول  ،بأس من سوقها هنا وقد كتبت بعضهن بعض املقترجات يف هذا ال
  :١الشرعية، فمما اقترحته

 )املرأة األم( حبيث يكون الغرض األساسي من تلك الغربلة وإعادة الصياغة إعانة  :غربلة املناهج الدراسية
راسية يئة املرأة يف وظيفتها داخل مرتهلا الذي يعد املقر الوظيفي الرئيسي هلا ؛ ال أن يكون دور املناهج الد

ويف حالة إعادة التكوين والصياغة هذه ؛ فإن املناهج ستساهم يف دعم دور  ،لتمارس وظيفة خارج املرتل
مث يف التعرف على صور وأمناط عديدة ألصول التربية  ،األبوين يف إعداد الفتيات لالقتناع أوالً مبهمتهن األوىل

وذا ستؤدي  ،ء منها حسب عدد من املعطيات ووفقاً للظروف املواتيةواليت من املمكن االنتقا ،السليمة وطرقها
   :املناهج الدراسية دورين أساسني

   .دوراً إعدادياً للمرأة للقيام بوظيفتها التربوية  .١
   .دوراً مسانداً ؛ حيث ستشكل املناهج معيناً نافعاً تستمد منه املرأة سبالً وطرقاً تربوية ناجحة ونافعة  .٢

نظراً ألن إعداد املرأة ملمارسة وظيفتها التربوية يشكل ثقالً عظيماً يف النظرة الشاملة ملصلحة  :ماإلعال
املسألة من األمهية مبكان ؛ وهو أمر يستلزم قيام مجيع القنوات  األمة عموماً ؛ فإن إعادة اهتمامات اإلعالم بتلك

بل  ،ورها بنفسها ؛ فهي وظيفة ال جيوز فيها التوكيلاإلعالمية بإبراز ذلك الدور والتركيز على ممارسة املرأة د
بل هو الطريق األساسي  ،إن تصدي املرأة لدورها بنفسها بوصفها أيضاً مربية يعد مسلكاً عظيماً يف رقي األمة

وألجل  ،لتحقيق آمال األمة مث إعادة صياغتها فعلياً عرب التربية إىل نواتج قيمة تضاف إىل رصيد األمة احلضاري
ذلك فإن من الضروري أن تضع وسائل اإلعالم ضمن أهدافها تبين املفهوم القائم على أن رقي األمة مطلب 

التربوية وتأسيسها مبا يتفق مع األصول  إسالمي حضاري لن يتأتى إال من خالل إعادة تكوين النظريات
ل إعداد الكوادر اليت تستطيع ترمجة وأيضاً من خال ،واملصادر السليمة التربوية املعتمدة على املصادر اإلسالمية

تلك النظريات إىل واقع ؛ أي العناية والتشجيع إلعداد املرأة األم املربية اليت متتص ما جيب أن تفعله لتعيد 
  .تكوينه رحيقاً تربوياً يداوي جراح األمة

                                                
 .١٣٤:،ص١٦١: العدد: جملة البيان أفراح بنت علي احلميضي،. ، ددور املرأة التربوي املأمول واملعوقات  )١(



 ١٤٤

القضية وجدانياً من ال تستطيع املرأة أن تؤدي دورها التربوي ما مل تتنب تلك  :تبين مسؤولية التربية
مث  ،وانعكاس ذلك على صالحه وصالح األمة ،ويقينها التام بدورها يف إعداد الفرد ،خالل محلها هلم التربية

تزويد من تعول تربوياً مبا صح وتأكد من مغامن تربوية كسبتها من خالل ما نالته يف رقيها  سعيها الدؤوب حنو
دعم حصيلتها العلمية الشرعية ؛ إذ إن جزءاً من مهامها التربوية يعىن  ويتأتى ذلك عن طريق ،التربوي اإلسالمي

   .وتعديل أي خلل يطرأ عليها ،بتشكيل عقيدة األبناء ومراقبتها



 ١٤٥

  اخلادم
أن أكثر الفقهاء نصوا على اعتبار اخلادم حقا من حقوق  )احلقوق املادية للزوجة« سبق أن ذكرنا يف 

عدم ورود أي « هناك ـ عدم اعتبار اخلادم حقا من حقوق الزوجة لـ ، وقد رجحنا ـ ١الزوجة على زوجها
دليل صريح يف وجوب إخدام الرجل لزوجته، وال دليل يدل عليه من املصاحل الشرعية، بل هو من الرفاهية  اليت 
قد حيسن ا الرجل إىل زوجته، وتكون مستحبة بذلك، وقد يكون من الترف الذي تضيع مبوجبه احلقوق وتقع 

   )احلرمات فيحرم بسبب ذلك
ما نراه رمبا يوجه القول إىل احلرمة أكثر من توجيهه « وقد رجحنا ـ من الوجهة الواقعية ـ أن 

لالستحباب، فاخلادم ان، وقد يستعلى عليها، وقد تتهم يف عرضها، والزوجة تتربع يف بيتها، كسلطانة على 
ري أخالق الترف اليت زاد فيها استخدامها للخدم، فهي رعناء عرشها، تأمر وتنهى، وال تنشغل بغري زينتها، وبغ

وقد ترمي بأوالدها إىل اخلادم تطعمهم، وتسقيهم، وتربيهم كما تشاء، فال يعرفون . .كسول مستعلية متكربة
   )إذا شبوا أما هلم غري اخلادم، أما أمهم فهي منشغلة عنهم بنفسها أو ترفها

نا، وإمنا نريد تأكيده باألخطار الكبرية اليت جيرها اخلدم على أوالد وحنن ال نتراجع عن ذلك الترجيح ه
   .املسلمني، وسنفسح اال للدراسات واإلحصائيات لتثبت ذلك وتؤكد ما رأيناه من ترجيح

  :وسنذكر هنا آثار اخلدم سواء على ما ذكرنا من أبعاد التربية أو أساليبها أو على احلقوق النفسية للطفل
  :على أبعاد التربية الشرعيةأثر اخلدم 

فللخدم ـ على حسب ما نرى يف الواقع، وعلى حسب ما تدل اإلحصائيات ـ تأثري كبري على األبعاد 
  :اليت جاء الشرع لترسيخها يف نفس النشء املؤمن الصاحل، وكأمثلة على ذلك

غري %) ٧٥ - ٦٠(ية أن أفادت إحدى الدراسات امليدانية يف إحدى الدول اخلليج: على التربية اإلميانية
منهن %) ٥٠(منهن ميارسن طقوسهن الدينية، ونسبة كبرية منهن وثنيات، كما أن %) ٩٧.٥(مسلمات، وأن 

  .منهن يكلمن األوالد يف قضايا الدين والعقيدة%) ٢٥(يقمن باإلشراف الكامل على األطفال وأن 
يتعرض هلذه الزوابع العظيمة من دواعي فكيف يتسىن للطفل أن يترىب تربية إميانية سليمة وقوية، وهو 

  االحنراف؟
جئن من ) املربيات(من اخلادمات %) ٥٨.٦(أثبتت الدراسات امليدانية أن : على التربية األخالقية

                                                
سبق أن ذكرنا اختالف الفقهاء يف اعتبار اخلادم من حقوق الزوجة على زوجها، وننقل هنا األقوال مبتورة عن أدلتها من )  ١(

  :باب التذكري
ليس على الزوج أن ينفق  «:ب على الزوج أن ينفق على خادم لزوجته، وهو قول ابن حزم، قال يف احمللىال جي: القول األول

مهيأ ممكنا لألكل، غدوة ، على خادم لزوجته، ولو أنه ابن اخلليفة وهي بنت خليفة،  إمنا عليه أن يقوم هلا مبن يأتيها بالطعام واملاء
  ١»ألن هذه صفة الرزق والكسوة ، والفرش، وعليه أن يأتيها بكسوا كذلكوعشية، ومبن يكفيها مجيع العمل من الكنس 

إن اخلادم من حقوق الزوجة على زوجها، وأنه من مكمالت النفقة، وهو قول مجهور العلماء على اختالف : القول الثاين
  .بينهم يف بعض التفاصيل والفروع



 ١٤٦

جمتمعات حتبذ إقامة العالقات اجلنسية قبل الزواج، فال يتورعن عن االختالط بالرجال، وال مانع لديهن من 
%) ٤٢.٤(منهن ال تزيد أعمارهن عن العشرين، و%) ٦٨.٣(األغرب من ذلك أن تناول اخلمر والسجائر، و
  .منهن مل يسبق له الزواج

منهن %) ٣٦.٢(منهن حيبذن ممارسة  اجلنس قبل الزواج، و%) ٥٨.٦(ويف دراسة أُخرى دلّت على أن 
 ورة عادية،منهن جئن من جمتمعات تتناول اخلمور بص%) ٤٣(و جئن من جمتمعات تتناول أطعمة حمرمة،

منهن يشرحن ألطفاهلن %) ٥١.١٨(و يف البيوت اليت يعملن ا) الرجال(منهن يستقبلن أصدقائهن %) ١٤(و
  .عن حياة األطفال يف جمتمعان

  :البعد املعريفعلى 
فاملربية أتت من جمتمعات خمتلفة يف ثقافتها ولغتها، وهي نفسها قد تكون ضائعة بني ثقافتني، حائرة بني 

، فال هي جتيد اللغة العربية حىت تنقل ثقافتنا العربية اإلسالمية للطفل، وال هي تستطيع نقل ثقافتها نظامني
  .األجنبية والنتيجة عزلة عن ثقافته

كما هو  -وال شك أن اخلادمات واملربيات حياولن تنشئة األبناء حسب قناعام، فهي إن كانت مثقفة 
يف األطفال أكثر من والديهم إلنشغال الوالدين وختليهما عن مهمة التربية فإا تؤثر  -احلال يف األسر الغنية 

مقدرة  -يف تلك األسر  -، بدعوى أا مثقفة ومتخصصة يف التربية، كما أن هلؤالء املربيات )املربية(للخادمة 
  .على اإلقناع والتأثري على الوالدين، فضالً عن األبناء

اإلسالمية إىل البيوت املسلمة، فاملربية هي اليت ختتار مالبس األطفال وبالتايل تنقل عدوى املفاهيم غري 
  .وخباصة البنات، وهي اليت تؤثر عليهن يف نظرن إىل احلجاب واألزياء، وغري ذلك من اآلداب واألخالق

وه األوىل من املعلوم أن املربية تالزم الطفل يف مرحلة منف على اللغة،زيادة على هذا، فإن هلا تأثريها اخلطري 
واليت يكتسب فيها اللغة، ومن البديهي أن الطفل يلتقط منها ما يسمعه من ألفاظ، فيها من العربية الركيكة، 

  .واإلجنليزية الركيكة، واألوردو وغري ذلك، مما يعترب حاجزا يعوق منو الطفل اللغوي، إذ يضطر إىل حماكاا
ربيات يف بعض دول اخلليج هلن إملام باللغة العربية، من جمموعة امل%) ٨(وقد دلّت الدراسات على أن 

من أطفال األسر الغنية يقلدون املربيات يف اللهجة، %) ٢٥(فقط، وأن %) ٦.٢(ويف بعض الدول األخرى 
  .منهم تشوب لغتهم لغة أجنبية، ويتعرضون ملضايقات من أقرام بسبب ذلك%) ٤٠(وأكثر من 

  :شرعيةأثر اخلدم على أساليب التربية ال
قد ذكرنا يف اجلزء السابق أمهية األساليب التربوية الصحيحة يف التنشئة السليمة لألوالد، فهي ركن من 
أركان التربية ال يستغىن عنه، وقد ذكرنا الكثري من األمور اليت قد تسيء إىل تربية الطفل، واليت نرى اخلدم 

  :اساتمنبعا من منابعها، وكأمثلة على ذلك مما تدل عليه الدر
ومع     من الكبار، -مع ضعفه واعتماده على من حوله  -فالطفل مولع بتقليد من يراه  :القدوة السيئة

ومن يكون القدوة هلم  ؟ما ذكرناه من أحوال هؤالء اخلدم، هل ستناط م مسؤولية تربية وإعداد جيل املستقبل
  !؟وجود اخلادمةيف البيوت، للتفريق بني احلالل واحلرام عند غياب الوالدين و



 ١٤٧

ذلك ألن القيم تصاغ يف نفس الطفل منذ طفولته املبكرة، من خالل تفاعله مع ما حوله ويتشرب  :اجلزاء
موازين احلكم على األشياء واألفعال، واخلري والشر، ومع ما هو معروف من أحوال اخلدم واملربيات، هل نتوقع 

وإذا وجدت مؤثرات ، اله القبيحة وتعاقبه على أفعاله احلسنةفإن اخلادمة قد تكاىفء الطفل على أفع ؟قيما سوية
تربوية إجيابية سوية كاملدرسة والوالدين واملسجد وغري ذلك، فإا معرضة للتشويش والنقض يف نفس الطفل 

  .بتلك األخرى السلبية
طالبة بأن تبادر إىل اليت تقوم عن الطفل جبميع املهام، وهي م) اخلادمة(فاملربية  :افتقاد القوامة التربوية

 )خادمة« خدمته وطاعته يف كل ما يريد ويرغب، فهي تريد إرضاء الطفل، وال تفكر يف لومه أو عقابه ألا 
وحينئذ ال يستطيع الطفل أن يفرق بني اخلري والشر، وبالتايل ال ينمو ضمريه بل إن ذلك ينسحب يف نفس 

 -وبسذاجة وعفوية وبراءة  -فقد الحظنا بعض األطفال  -على مدرسيه  -خاصة  -الطفل ويف سنواته األوىل 
  .يتوقع من أُستاذه ما يراه من اخلادمة

والذي يؤدي إىل االتكالية اليت تنتج اإلخفاق والفشل، حيث ال يعتمد الطفل على نفسه،  :التدليل السليب
كسل، ومن وجد كل أمر يهيأ له دون وإمنا تقوم عنه اخلادمة جبميع املهام فينشأ بعيدا عن النشاط، قريبا من ال

  .عناء أنى له أن يسعى وأن حياول، وبالتايل يتعرض لإلخفاق يف أول احتمال له
كما يؤثر ذلك على تفاعله وانسجامه مع اتمع، حيث مل يتدرب على حتمل املسؤولية، لذا جنده عندما 

يضيق ذرعا مبا يواجهه من مواقف، أو ما يطلب  خيرج من بيته ويتعامل مع قوانني املدرسة واتمع، سرعان ما
  .منه من تكليفات

  :ةالنفسي احلقوقعلى 
غري مؤهلة إلشباع عاطفة األمومة عند األطفال، فالعواطف ال تدخل ضمن وظيفة  )اخلادمة(املربية ف

نقصها احلب والعطف املربية، وإمنا تفيض تلقائيا من قلب األم إىل أبنائها، والنتجية أن ينشأ الطفل يف حياة ي
  .فتتولد عنده امليول العدوانية

  .كما أن وجود املربية يضعف عالقة الطفل بوالديه، فإن عاطفة الطفل توزع على من يرعاه ويحسن إليه
للطفل حاجات يف أن يكون موضع تقدير وحمبة اآلخرين، وأن يبادهلم نفس املشاعر واالنفعاالت، و

ن يستطيع أن جيربها على أن تكون سعيدة ومبتسمة دائما يف وجهه، كما هو فم .واخلادمة غري مؤهلة لذلك
شأن األم مع أبنائها، ومن الذي يطالبها أن تتكلف ما ال تستطيع، وهي البعيدة عن أسرا وموطنها، تفتقر إىل 

  .األمن النفسي، وفاقد الشيء ال يعطيه
رض الداخلي العضال على اتمع اخلليجي، خاصة، اآلثار السلبية السيئة اليت يفرزها هذا املوبسبب هذه 

سارع مكتب التربية العريب لدول اخلليج إىل توجيه كتاب إىل جملس وزراء العمل والشؤون االجتماعية يف 
والذي نظم بدوره ندوة علمية حول أثر ) م١٩٨٢يناير (الدول العربية اخلليجية يف دورته الرابعة بالرياض 

ت على تقاليد األسرة املسلمة يف منطقة اخلليج، ناقشت املخاطر النامجة عن اآلثار االجتماعية املربيات األجنبيا
  .والدينية والثقافية والتربوية للمربيات األجنبيات على اتمع اإلسالمي
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  احمليط التربوي
طراف املكونة فلكل طرف من األ ،ونريد به احمليط الذي يتلقى فيه الولد تعليمه، وبالتايل يتلقى تربيته

لذلك احمليط تأثريه التربوي اخلطري، ولن نتحدث هنا ـ كما سلف الذكر ـ عن إجيابيات هذا احمليط أو ما 
فقد خصصنا لذلك فصال خاصا، وإمنا نريد أن نتحدث عما ميكن أن يتعرض له الولد يف هذا  ،ينبغي حوله

  .وأول التقومي الوقاية ،قوموهااحمليط من مؤثرات سلبية يتحتم على القائمني املصلحني أن ي
وقبل أن نتحدث عن اآلثار السلبية هلذا احمليط حنب أن نبني التخطيط الذي قام به أعداء اإلسالم عن قصد 

  .١وسوء نية إلبعاد املناهج اإلسالمية يف التعليم، وإحالل املناهج الغربية العلمانية
ويتصورون أن األعداء ينطلقون  ،رة املؤامرةوقبل أن نبني ذلك نسوق هذه النصوص للذين يرفضون فك

  :من فراغ ال من ختطيط
إن املدارس اليت أنشأها املبشرون يف اآلستانة وغريها من البالد  :(الفرنسية )العامل اإلسالمي( جاء يف جملة 

  ٢)اسينيقد كان تأثريها يف حل املسألة الشرقية أعظم من عمل مجيع سفراء الدول ومعتمديهم السي ،العثمانية
فهي حتدث يف البالد  ،إن مدارس املبشرين أول خطوة من خطوات االستعمار (:اللورد سالسبوري وقال

  ٣)فيكونون عوناً للمستعمر على أنفسهم ،يفقدون ا وحدم ،اليت تنشأ فيها انقساماً وتفريقاً بني أهلها
حالياً اجتاه يسرف يف احلكم على الدول  هناك (:يقول اجلنرال ألربت مريجالن خبري االستراتيجية الدوليةو

والواقع أن كَم وكيف التعليم هو الذي سيكون العامل األكثر حسماً يف  !وفقاً لعدد دباباا وطائراا املقاتلة
بل  ،فليست املعركة العسكرية هي اليت ستحدد مصري األمم الصغرية واملتوسطة يف العامل... .املستقبل القريب
   ٤)عل ذلك هو النمو الفكري والفين الدائم لألفرادإن الذي سيف

                                                
فما بعدها، عنوان  ٢٣: ، ص١٧٣: هم ورد يف جملة البيان، العدداستفدنا املعلومات الوادرة يف هذا الباب من ملف م  )١(
  .ونعتذر عن التصرف يف النقول الواردة هنا، وعن التساهل يف التوثيق. مناهجنا آخر احلصون: امللف
  .م ١٩١١عدد نوفمرب   )٢(
أكرب واهتمامات أعظم يف إقامة  لنا مصاحل «:حني قال )ديفيد كيمحي(جاء يف مقابلة مع و ،٢١/٢٧٤جملة املنار الد   )٣(

، جيب أن نبدأ ذه األعمال بعيداً )عالقات مع اجلمهوريات اإلسالمية، وحنن نشعر أنه بوسعنا أن نقدم هلم املساعدة االقتصادية
  . ةشخصية املسلم الثقافي عن التمزق والتشنج الذي جيتاح العامل اإلسالمي، وبعيداً عن املكر واإلبعاد الذي ميارس على

إن العمل اهلادئ القوي هو إعداد املناهج وإنشاء املدارس واجلامعات، ولقد استبشرنا بإنشاء أول مدرسة ومركز  «:مث يضيف
 إسالمي يف دولة ألبانيا، اخلارجة للتو من جحيم الشيوعية، ونقول ألصحاب اهلم اإلسالمي وألصحاب العقول اليت ختطط

  »  )السياسة العليا(ملستقبل، هذه هي 
اختراق األمن الوطين املصري رؤية فسيولوجية، عبد اخلالق : عن ٨٧م ص ١٩٨٥مارس  ٤: جملة املنار القاهرة عدد )٤(

، مارست الواليات املتحدة نشاطها يف اختراق النظم التعليمية والثقافية وغزوها حيناً عرب سفارا اليت حتمل ٢٠: فاروق، ص
واليت ترقع شعار األمم » اليونسكو « إلضافة إىل سفارا اليت امتطتها حيناً لتخدم أهدافها علمها، وعرب جامعتها األمريكية با

حصوننا مهددة من داخلها، وسلسة : املتحدة، ولالطالع على طرف من هذه األنشطة انظر املصدر السابق، وحممد حممد حسني
 . املؤامرة على التعليم وخاصة اجلزء الثالث
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         .حرب العقول واهلوية والذاكرة اجلماعية للشعوب هي اآلن جوهر مفاهيم االستعمار احلديثف
وقد جنحت الواليات املتحدة يف ختريب مناهج التعليم كاملة وكذلك سياساته عرب العديد من مؤسساا 

 ،وصندوق النقد الدويل ،البنك الدويل، ووجملس الرئاسة املصري األمريكي ،مريكيةاليت منها هيئة املعونة األ
وهنا  .واملواد التعليمية باإلضافة إىل اخلرباء األمريكيني يف مركز تطوير املناهج ،ومنح بعض املؤسسات األمريكية

يكون إىل وجهة النظر وإمنا تعليم أقرب ما  ،ال ميكن تصور جمرد تعليم وطين فضالً عن قومي أو إسالمي
 ميكن أن يدرك أبعاد املؤامرة يف جمال التعليم إال إذا أحاط بالسمات الغالبة على وإن القارئ ال ،الصهيونية
   .ومقاصده ،وأهدافه ،وخمارجه ،واليت ا ميكن فهم مداخله ،املنهج

كز التوجيه الكربى يف انطالقا من هذا سنسوق هنا تاريخ ختطيط تغيري مناهج التعليم يف مركز من مرا
وهي مصر اليت كانت وال زالت مركز تطلع  ،وهو الذي اختذه الغرب مدخال هلذا العامل ،العامل اإلسالمي
  .١للمسلمني مجيعا

وقد كانت فرنسا على ما فيها من  ،إلقامة دولة حممد علي العصريةفقد بدأت هذه املدارس يف األصل 
روبا تتحني مثل هذه الفرصة لتغرس غرسها ومتضي مع الوقت لتحصد ازدهار للفكر العلماين شأا شأن أو

  .النتائج
وقد كان يف وسع حممد علي إقامة مثل تلك النهضة من داخل األزهر ؛ لكنه أراد والًء خالصاً له خالياً 

لكن  ،اتوأنشئت املدارس الفنية واالبتدائية لتعليم الصنائع وأجريت عليها النفق ،من أي منازعة فكان ما كان
وجاء عباس األول فأغلق  ،وأُغلق كثري من تلك املدارس يف عهده ،حممد علي مل يصمد للتجربة اليت مل تنجح

 ،والربيطانية ،مما أوجد فراغاً استغلته املدارس التنصريية الفرنسية ،وسار حممد سعيد باشا يف نفس اخلطى ،الباقي
واألرمنية اليت اندفعت  ،واليهودية ،واإليطالية ،عن املدارس اليونانية فضالً ،والدولية ،واحلرة ،واألمريكية اانية

وكان التعليم  ،وقد كان التعليم يف هذه املدارس يتم وفق نظام البلد األم وبلغتها ،مللئه منذ أوائل عهد إمساعيل
   .توجيه والء الطالب ناحية الثقافة اليت حيملها املعلمون يف هذه املدارس منصباً على

وكانت تقتصر على  ،والثانوية على يد النصارى املصريني ،كما مت إنشاء العديد من املدارس االبتدائية
   !تعليم التالميذ املصريني الصغار

وكانت املدارس األجنبية تتلقى العون املايل من احلكومة على عهد اخلديوي إمساعيل الذي كان يهدف إىل 
وعلى  ،والذي كان عصره أكثر تأثرياً على احلياة الثقافية، مصر) يبتغر(خلق نظام تعليمي أجنيب ليستكمل 

ويف عصره بدا اتمع املصري جمتمعاً مزدوج الثقافة ؛ فكان هناك من تعلموا يف  ،الشخصية املصرية حىت اآلن
ا يف ويقف على قمتهم من تعلمو ،وآخرون خترجوا من التعليم العام واألجنيب ،الكتاتيب وخترجوا من األزهر

  .وكان القطاع الثاين يتسع على حساب القطاع األول ،أوروبا
وكانت مدارس اإلرساليات ترسم الطريق واملناهج ؛ حىت إذا جاء املستعمر فرض هذه املناهج على 

                                                
  .٧٠، ص١٦١: العدد: ، جملة البيانحممد أمحد منصور، لعلماين يف جمال التربية والتعليماحلصاد ا: انظر  )١(
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  .املدارس الوطنية مع تغيري طفيف
سياسة (  :ند منوحينما جاء االحتالل الربيطاين جنح يف حتويل سياسة املستعمر التعليمية يف مصر واهل

ويد  ،عقل بريطاين(  :من خالل التعليم احملدود حتت شعار )سياسة تضليل الشعوب(  :إىل )جتهيل الشعوب
   .وذلك ليستفيد من تلك الشعوب يف خدمة سياساته بدالً من معارضتها وثورا )مصرية

طريقاً أطول فأراد أن  لريسم خطته ال كما فعل نابليون ؛ بل سلك )دنلوب( ومن هنا كان جميء     
ومينع عنها ما ال يريده إىل  ،وانتظر ثالثني عاماً يضع يف رؤوس التالميذ ما يريده ،يكتسب أوالً قلوب األطفال

فلما صارت مقاعد الوزارات وكراسي النيابة واحلكم  ،أن خترج يف وزارة املعارف اجليل األول واجليل الثاين
  .مصري من يكمل برناجمه وطنه واطمأن قلبه إىل أنه صار ألوروبا يف كل بيت ممتلئة بالذين رباهم انقلب إىل

ففرض  ،كان على املستعمر أن يربط مصلحته مبصلحة الطبقة الغنية املتنفذة ،وحىت ينجح الدور
طوة وأضيف إىل هذا خ ،واليت يعجز أبناء الفقراء عن تسديدها ،املصروفات املرتفعة على التعليم األويل االبتدائي

   .أخرى هي إنشاء مدرسة لتخريج املدرسني على النمط الغريب
   .طه حسني ؛ للسري يف نفس املسار، وإمساعيل القباين، وعبد العزيز القوصي، وومن مث جاء فؤاد جالل

ال يف مصر وحدها بل يف أغلب  ،وذهب دنلوب فعالً وبقيت روحه تسري وسياساته حتكم نظم التعليم
  .الميأقطار العامل اإلس

وجاء مجال عبد الناصر مبشروعه الذي  ،م١٩٥٢وظل احلال على حنو من ذلك حىت قامت ثورة يوليو 
   .)التعليم كاهلواء واملاء ينبغي إتاحته للجميع(  :رفع شعار

ويف خط  ،ولكن احلقيقة أن عبد الناصر أراد أن ينشئ أجياالً ذات والء لثورته عن طريق التعليم اإللزامي
ورفع الوالء  ،م١٩٦١ال بد من التخفيف من ثقل األزهر، فكان ما عرف مبشروع التطوير يف عام مواز كان 

   .١للقومية العربية واالشتراكية

                                                
 التربية وزارة مناهج إضافة: مالحمه أهم كان الذي، الشهري األزهر تطوير قانون صدر) م١٩٦١ سنة( الناصري العهديف  )١(

 للتجارة  أزهرية كليات أنشئت كما، اجلامعية دون هريةاألز املراحل طالب على املقررة الشرعية العلوم مناهج إىل والتعليم
  ..والزراعة واهلندسة والطب واإلدارة

 اإلعدادية املرحلتني سنوات جمموع تقلص كما، %٣٣ بنسبة الشرعية املواد خفضت فقد التطور هذا استيعاب وألجل
 حول يدور مبجموع، م١٩٩٦ عام حىت عديدة راتم الشرعية املواد واختصرت، سبع إىل مث، مثان إىل سنوات تسع من والثانوية

  . هي كما والتعليم التربية وزارة مناهج ظلت بينما، اإلعدادية للمرحلة% ٥٣و الثانوية للمرحلة% ٦٠
 الشرعية املواد واختصار، سنوات ست إىل والثانوية اإلعدادية املرحلتني سنوات عدد تقليص مت النقاش حمل األخري القانونويف 
  . أيضاً هي كما العام التعليم مواد على اإلبقاء مع، تفاوتةم بنسب

  :عليها نالحظ اليت، التطوير مسرية يف األخرية ليست احملطة هذه أن ويبدو
. إحالل مث إفراغ عملية هو فاملقصود ؛ تطوير خطوة كل حجم مع حجمه تناسب جارف علماين مد صاحبها أنه. ١

  . باألزهر الفتوى وجلان العلماء كبار كهيئة أخرى علمية عياتملرج حتجيم أو إلغاء أيضاً وصاحبها
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فبدت املناهج  ،حني جاء السادات وانقلب على حكم عبد الناصر أراد البحث عن الذات من جديدو
ت منحى جديداً رسم هلا إبان االنفتاح وعقد مث مل تلبث أن حن ،مترددة بني اإلسالم وبني العروبة حيناً

االستسالم مع إسرائيل ؛ حيث ظهرت سياسة تعليمية جديدة تتواءم مع استراتيجية السالم األمريكية اليت مل 
االستبعاد التام  وإمنا ،تقنع مبجرد ميش اإلسالم أو تفريغه من حمتواه أو حىت اختزاله يف بعض الشعائر واآلداب

  ..١إسالمي من أجل إعادة ترتيب أوضاع املنطقةلكل ما هو 
 ٢)مناهج التعليم وخطيئة التبديل «يف مقال له مبجلة البيان حتت عنوان حممد أمحد منصور وقد استعرض 

ومن خالهلا  ،١٩٨١إىل  ١٩٧٩بني عام الكثري من األمثلة عن التطورات اخلطرية اليت البست التعليم املصري 
 ،حبيث استحال خطرا حيتاج إىل تشدد يف وقاية املتعلمني من آثاره السلبية ،ق التعليمنرى مدى التطور الذي حل

  .وإمنا بوضع البدائل ،ال باملقاطعة
  :كتأييد ملا ذكرنا ،وال بأس من سوق بعض ما ذكر من األمثلة

ررت هذه ففي مقررات الثانوية العامة قل، حذفت كل النصوص اليت تتعلق باحلروب بيننا وبني إسرائي  .١
رحبت مجيع دول العامل املتحضرة باتفاقية  (:العبارة حول ردود األفعال على معاهدة السالم املصرية مع اليهود

 أما الدول العربية اليت عجزت عن فهم املتغريات الدولية ،السالم يف هذه املنطقة اهلامة بالنسبة لدول العامل
يعين سبب إحجام العرب هو ختلفهم وضيق أفقهم « ب باالتفاقية فإا مل ترح ،واختالل ميزان القوى يف العامل

    )يف حني أن الدول املتحضرة هي اليت استوعبت التطور اجلديد ،فلم يقبلوا ذا السالم
تصفية مادة الدين متاماً من معاين العبودية وإبقاؤها يف ثوب التعاليم األخالقية واإلرشادات اليت تسري   .٢

وقد ذكر بعض األمثلة على  ،حلال متاماً يف اخلطاب النصرايناكما هو  ،سفية يف األخالقعلى الطريقة الفل
  .٣سنكتفي بسوقها يف اهلامش ،ذلك

                                                                                                                                 
 حل مث، واملدنية الشرعية العلوم من الكبري الكم هلذا الطالب استيعاب صعوبةيف  تتمثل أزمة إجياد حنو كان التطوير اجتاه أن. ٢
، االفتتاحية، جملة هج بني التطوير والتدمرياملنا: انظر .األخرى املواد على واإلبقاء وحدها الشرعية املواد بتخفيض األزمة هذه

 .٤، ص١٢٩: العدد: البيان
م زار رئيس الوزراء اإلسرائيلي بيجني القاهرة، وكان من بني ما تباحث فيه مع السادات صدق الرغبة ٢٥/٨/١٩٨١يف  )١(

كيف تريد أن أصدق أن هناك نية : داتاملصرية يف التطبيع، وقد طمأنه السادات بتأكيد الرغبة يف ذلك وانتهزها بيجن فقال للسا
لُعن الَّذين كَفَروا من بنِي إِسرائيلَ علَى لسان داود وعيسى ابنِ  :عندك للتطبيع وطالب مصر مازالوا يقرؤون اآلية اليت تقول

استدعى السادات وزير التعليم املصري وأمره أن حيذفها  ؟ ويف نفس اللحظة)٧٨:املائدة) (مريم ذَلك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ
  .من املناهج املصرية مع كل اآليات اليت تتحدث عن عداوة بين إسرائيل لإلسالم

 .٤٠، ص١٧٣العدد: جملة البيان  )٢(
  :وهي كثرية منها)٣(
  . ائيمن كتاب القراءة للصف األول االبتد» خريكم من تعلم القرآن وعلمه « : حذف حديث  .١  
إذا مررت جبماعة أقول هلم السالم « حذف عبارة السالم عليكم، بعدما كانت العبارة  )أهالً وسهالً( موضوع   .٢

  . »إذا مررت جبماعة ألقي عليهم التحية « : ، حل حملها»عليكم 
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، مت »ال حيبه رسول اهللا اخلصام ال حيبه اهللا و« الصف الثاين االبتدائي جاء فيه عبارة  )األصدقاء السعداء: ( موضوع  .٣

  » وال حيبه رسول اهللا « : حذف مجلة
تسوكوا ؛ فإن السواك مطهرة «  :حذف منه حديث الرسول  )النظافة من اإلميان: ( يف الصف الثالث يف موضوع  .٤

  » بركة الطعام الوضوء قبله وبعده « : ، وحديث»للفم مرضاة للرب 
  » سوف ألتزم بنصائح معلمنا يف استعمال السواك مع كل صالة « : بارةحذفت ع )طبيب األسنان: ( ومن موضوع  .٥
  » اليت تذكر بأوقات الصالة « : حذفت عبارة )الشمس( موضوع   .٦
العدو احملتل كان اليهود « : ومن الصف الرابع من موضوع شجاعة مصرية عن حرب العاشر من رمضان مع اليهود  .٧

  » ويرتبط العرب بالتاريخ واللغة والدين« : كما حذفت عبارة  ،».. احتالل األراضي املصرية ال أرضى به
  : حذفت عدة أناشيد كلها إسالمية من الصف الثالث، فعلى سبيل املثال حذف نشيد الصالة الذي أوله  .٨

  بين توضأ وقم للصاله      وصل لربك تكسب رضاه  
  : ونشيد رباه الذي أوله

  احلياةرباه أنت خلقتين      ومنحتين سر 
وهو موضوع حيث  )البطل الصغري( موضوع : من بني املوضوعات اإلسالمية والتربوية األخرى اليت حذفت بكاملها  .٩

إن جيشاً فيه مثل هذا الغالم ال ميكن أن يهزم، وال بد « : على اجلهاد يف سبيل اهللا دفاعاً عن اإلسالم ومن عباراته قول قائد اجليش
وهي حتكي : قصة الولد الشجاعو حيض الطالب على إماطة األذى عن الطريق،: )فاعل خري( وضوع مو» أن ينتصر بإذن اهللا 

ذكاء وحسن « :كما حذفت قصته أيضاً اليت بعنوان. القصة الشهرية بني عبد اهللا بن الزبري مع عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما
  . من الصف الثالث» تصرف 
احل التعليم الثانوي واألساسي مثل كتاب عبقرية عمر بكتب القراءة لضغط أحلقت كتب املوضوع الواحد يف مر  .١٠

النفقات ؛ بينما بقيت كتب املوضوع الواحد اخلاصة باللغة اإلجنليزية رغم أن تكاليفها املالية أكرب لطباعتها الفاخرة وصورها 
  . ن دراستها تثري فتنة طائفيةامللونة، أما مقررات املوضوع الواحد يف اللغة العربية فغريت متاماً حبجة أ

مت حذف اسم فلسطني من اخلرائط واستبداهلا باسم إسرائيل، يف الوقت الذي يرفع فيه من شأن اليهود وختفى فيه   .١١
سوءام وعدوام املستمر على ديارنا، وإلغاء موضوعات اجلهاد والتضحية والشجاعة وغريها مما ورد يف اآليات القرآنية 

  . لنبوية وسري األبطالواألحاديث ا
للصف اخلامس االبتدائي،  )التاجر والعفريت( موضوع : من بني املواضيع اليت قررت بدالً عن املوضوعات احملذوفة  .١٢

للصف األول اإلعدادي، وموضوع  )جنيب حمفوظ وجائزة نوبل: ( وهي مقتبسة من قصص ألف ليلة وليلة، وموضوع بعنوان
  . للصف الثالث اإلعدادي )حضارتني أنا ابن: ( آخر له بعنوان

فتلميذ املرحلة االبتدائية ال : أما بالنسبة للتاريخ فإنا جند أن الطالب أصبح ال يدرس من تاريخ أمته إال قشوراً شوهاء   .١٣
حياة  ونشر اإلسالم، ويتوقف األمر على ذلك دون ذكر للغزوات اليت حدثت يف يدرس من تارخيه اإلسالمي إال بعثة الرسول 

ويستمر احلال خالل املرحلة اإلعدادية، فال يأخذ من التاريخ . ، اللهم إال ذكراً عابراً يف قصة عبد الرمحن بن عوف الرسول 
اإلسالمي إال نشأة بعض الدول مثل نشأة الدولة اإلخشيدية، مث نشأة الدولة األيوبية، مث نشأة الدولة اململوكية، وال يعرف بعد 

مث ال يدرس الطالب امللتحق بالقسم العلمي من التاريخ اإلسالمي إال ما سبق ذكره يف الصف . ول أي شيءذلك عن هذه الد
الرابع االبتدائي، اخلامس ( الثاين اإلعدادي فقط ؛ إذ يتم التركيز على التاريخ الفرعوين والبطلمي والروماين، خالل مراحل التعليم 

  . )وياالبتدائي،األول اإلعدادي، األول الثان
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وإشاعة حياة  ،من خالل تضمني الكتب عبارات ماجنة ،زيادة جرعة اإلفساد يف مناهج اللغات  .٣

والشعراء والقصاصني  ،ثة على عدد من املغننيوقد احتوت املناهج احلدي ،الرقص واالختالط واملوسيقى والغناء
   .وقدموا للطلبة مناذج حتتذى للنجاح يف احلياة العملية ،الذين ألبسوا ثوب العاملية

مت تقرير مادة الثقافة اجلنسية على طلبة وطالبات السنة األوىل والثانية من املرحلة الثانوية أي يف سن   .٤
وإمنا يقومون  ،أن طلبة السنة األوىل ال ينتظرون حىت ينقلوا للسنة الثانية وقد أشار بعض الطلبة إىل ،املراهقة

وقد أكدت الدراسات االجتماعية إىل شيوع عدد من املنكرات الشرعية  !باستعارة مقرر السنة الثانية لقراءته
فراش على املأل من جراء شؤم هذه املادة ومنها انعدام احلياء وخصوصاً لدى النساء كاحلديث عن أدق قضايا ال

واليت يستحيي املرء العف يف كثري من األحيان أن يصرح ا حىت لزوجته أو الزوجة  ،ويف االس العامة
هذا فضالً عن شيوع  ،ومنها انتشار ظاهرة الزنا املقنن املسمى زوراً بالزواج العريف داخل دور العلم ،لزوجها

   .خرى من املعاصي والفواحشأألوان  إىل غري ذلك من زيادة يف معدالت ،ثقافة العشق
كما أن  ،أي أن الطالب سيتعلم مبادئ اللغتني معاً ،تقرير اللغة اإلجنليزية من السنة األوىل االبتدائية   .٥

يف تدريس شطر املواد أو غالبها باللغة  )اللغات التابعة للوزارة( هناك توجهاً لتعميم سياسة املدارس التجريبية 
   .اإلجنليزية
وتقرير مادة  )والتربية املسيحية للنصارى ،التربية اإلسالمية للمسلمني( السعي إىل إلغاء مادة الدين   .٦

ورمبا حوى  ،وأقوال الفالسفة ،بعبارات التوراة واإلجنيل ،األخالق واليت ختتلط فيها نصوص الكتاب والسنة
 )ال دين هلا إال العلم«  :زغلول عن اجلامعة ليصبح التعليم يف مصر كما قال سعد ،نصوصاً من التعاليم البوذية

   .ليضع الرئيس الرتوش األخرية يف شكل الدولة العلمانية
ازدادت اهلجمة شراسة ، حيث سبتمرب ١١وقد زاد الطني بلة ما حدث بعد بعد  ،هذا يف الفترات السابقة

هذه املناهج هي املسؤولة عن تفريخ ووضوحا وصراحة على املناهج الشرعية يف التعليم الديين وغريه بدعوى أن 
بل طالت هذه اهلجمة اإلسالم نفسه ومصادره األصلية كما صرح بذلك بعض املسؤولني  ،اإلرهاب بزعمهم

                                                                                                                                 
أما عن كتب اللغات اليت تصدر يف شكل جذاب وتؤلف بعناية، فهي مليئة بالصور اجلنسية الفاضحة وبالعبارات اليت   .١٤

  . تكرس لثقافة اجلنس، وباالهتمام بالرقص والطرب
ة تعليقات أشعرية أما كتاب الفلسفة املقرر على طلبة املرحلة الثانوية القسم األديب، فقد كان الكتاب حيوى يف احلاشي  .١٥

على ما جاء يف مسالك الفرق املذكورة يف الكتاب، وقد كانت يف جمملها ال تشفي يف الرد على الفرق، فجاء التطوير فحذف 
التعليقات وأبقى على املذاهب واألقوال الفلسفية ليدرسها الطالب على عالا، والنتيجة أن حييا الطالب مشتتاً ال يدري أين احلق 

وفقه اهللا إىل من يبصره خارج نطاق التعليم، وهذا األمر بدوره يراد ألجل أن تنشأ نسبية فكرية تسمح بوجود ما يطلقون إال أن ي
  .أياً كان هذا اآلخر، والسماح هنا يتجاوز حد السكوت بالطبع إىل التعايش والتفاهم، ورمبا ما هو أكثر من ذلك )اآلخر: ( عليه
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  .١مووضعوا اخلطط للتدخل يف هذا التعلي ،الغربيني
  :اآلثار السلبية للمناهج التعليمية احلديثة

إال أن هناك سلبيات كثرية يتعني على املريب أن يتعرف عليها  مع أن املناهج احلديثة ال ختلو من اإلجيابيات
وحنن من خالل استعراض هذه اآلثار والنتائج ـ كما ينص عليها املختصون ـ ال  ،ليقي من يربيه من نتائجها

  :بل نرى أمرين ،وال نرى صحة فتوى من يفيت بذلك ،نقول مبقاطعة هذه املناهج وال ننصح به
ب لتغيري هذه املناهج لتتوافق مع العقل اإلسالمي والسلوك اإلسالمي، وذلك السعي الدؤو :األول

وهذا التخطيط يستدعي حضورنا يف هذه املناهج، بل تفوقنا  ،لنواجه ختطيط غرينا ،بالتخطيط طويل املدى
  .بل إن اآلثار اخلطرية لغيابنا هي اليت أفرزت هذا الواقع ،ال غيابنا ،فيها

واليت سنوضح تصرورنا هلا يف حملها اخلاص  ،هج البديلة ملقاومة سلبيات هذه املناهجهو وضع املنا :الثاين
  . من الفصل اخلاص بالبعد التعليمي

احلصاد  «يف مقال مهم له يف جملة البيان حتت عنوان  حممد أمحد منصوروسنذكر هنا ما ذكره األستاذ 
ملنهج التعليمي بعد مروره بكل تلك احملاوالت فقد ذكر من مسات ا ،)العلماين يف جمال التربية والتعليم

  : التطويرية
  : التبعية

ثقلهما يف اال الفكري والثقايف والتعليمي، وهلما مصداقيتهما عند كثري من ويشهد هلا  شخصيتان هلما 
لف إن البالد العربية تسري يف شؤون التعليم على طرق ختا « :ساطع احلصري الذي يقولأوهلما  ،العلمانيني

وبعضها يستلهم النظم  ،وبعضها يسري حنو النظم اإلجنليزية ،املبدأ ؛ فبعضها يتجه حنو النظم الفرنسية وحدها
وعلى العرب أن يعدلوا عن  .ويقوم جدال وكفاح بني مؤيدي هذه األنظمة بصورة علنية أو خفية ،األمريكية

                                                
 مثاال، وقد ذكر بعضهم على الترويج لثقافة السالم وإقحام مفرداا بأسلوب فجهذه الفترة بعد املقررات وقد ركزت   )١(
أي بعد أن يتعلم الطفل القراءة مباشرة  -ا جاء يف مقرر الفصل الدراسي الثاين من مادة القراءة الصف الثاين االبتدائي ممذلك على 

محدان صاحب : املقرر ويدور حول قصة ثالثة جريان هم وهو موضوع يكاد حيتل نصف )قرية السالم( ضمن موضوع  -
  .األرض، ومسعان صاحب الساقية، وعواد صاحب البقرة

القرية بأمهية السالم، وبعد أن ذهب إىل ثالثتهم  حتدثت عن الشيخ الذي يبدو أقرب إىل هيئة راهب نصراين جاء ليعظ سكانو
اوات تارخيية موروثة ال يعرفون عنها شيئاً، ومل يشارك يف صنعها أحد ووعظهم اكتشف الثالثة أن املوانع من التعاون هي عد

قرية « منهم، ومن مث فاملصلحة تقتضي أن يتناسى الثالثة العدوات التارخيية، ويبدؤوا صفحة جديدة ليعمل اجلميع يف القرية 
  ! تعاونوا مجيعاً يف زراعته كما مساها املؤلفون، ويتقامسون ثالثتهم أرض محدان العريب بالطبع ؛ ألم» السالم

وعواد صاحب البقرة الذي يوحي امسه بفكرة العودة املقدسة .. صاحب الساقية» املسيحي « ومسعان .. »العريب « محدان 
  . لدى اليهود أصحاب البقرة، ولتكرب ثقافة القرية مع الطفل ليتعامل من خالل رؤاها يف القرية األكرب الشرق األوسط

 ذهن الطفل، فمعلوم تربوياً أن معلومات هذه يفت هذه املادة يف مؤخرة الفصل الدراسي الثاين لتظل راسخة وقد وضع      
 . ي من أكثر املعلومات رسوخاً يف الذاكرةهالفترة الدراسية من كل عام 
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  ١)االستمرار يف هذه اخلطط
إن وزارة املعارف ختضع اليوم وأمس وستخضع غداً «  :حيث يقول حممد حسني هيكل ؛ .د :هو :والثاين

وبعد غد إىل أن يتاح لنا النصر السياسي الذي نعمل له إىل السياسة اليت كانت ختضع هلا أيام كان مستر 
دنلوب مستشاراً مع فوارق يف عدد املدارس وعدد األساتذة وعدد التالميذ أكثر منها يف أساليب التعليم ويف 

إن سياسة التعليم يف وزارة املعارف ستظل اليوم وغداً كما كانت باألمس وقبل األمس خاضعة  ،اية منهالغ
فاحلضارة الغربية باملعىن الذي يفهمه مفكرو الغرب ومؤسسو هذه  .للسياسة الغربية واحلضارة الغربية يف روحها

صر احلاضر ؛ فاملعىن الذي يفهمه ساسة الغرب احلضارة احلقيقيون حضارة علمية باملعىن املفهوم من العلم يف الع
الذين ينشرون لواء هذه احلضارة يف ربوع العامل حضارة استعمارية عدوة للعلم على خط مستقيم وهي كذلك 
 حيثما ذهبت ؛ حاربت العلم وحاولت حصره يف طبقة ويف حدود ضيقة لتتخذ من هذه الطبقة بطانة هلا لتروج

البالد اليت ترتل فيها استغالالً مادياً يذهب كل خريها للغرب صاحب هذه احلضارة أي الستغالل  ،االستعمار
وعملت دائبة على إفساد  ،ولذلك وضعت هذه احلضارة يدها على وزارات املعارف حيثما ذهبت، االستعمارية

   ٢)ليها إدارة احلكمهذه املقومات النفسية واخللقية والقومية مكتفية بطائفة من املعلومات العملية اليت حتتاج إ
أن كال الرجلني ذا نزعة قومية ال ختلو من ثقافة غربية ؛ إال أن قوهلما يعرب عن واقع ملسوه عن قرب ومع 

   .واطالع على مسالكه وأغواره وما ستروه أكثر مما كشفوه
«  :ويشهد رجل من تلك البطانة اليت اختذها الغرب طه حسني الذي استمات من أجل ما أراده الغرب

فقد وضعنا يف رؤوس أبنائنا عقوالً . .شك وال نزاع والتعليم عندنا على النحو األورويب اخلالص ما يف ذلك
   ٣)ويف مذاهب تفكريها وأحناء حكمها على األشياء ،أوروبية يف جوهرها وطبيعتها

شابه السياسات وهو يعلنها بال مواربة أن اهلدف من اتباع السياسات الغربية ليس جمرد تبعية النظام وت
   .تغريب األبناء وأَوربة عقوهلم :وإمنا هو أكثر من ذلك

  : غياب اخلطط الذاتية
وأن  ،ومن مجود مناهجه ،ن أنظمة التعليم يف البالد العربية تعاين من عدم بلورة أهداف التعليم وسياساتهإ

وغدا مشدوداً  ،عبئاً على التنمية حبيث أضحى التعليم ،هذه األنظمة أصبحت تسهم يف ضمور الطاقات اتمعية
وإما حماكيا لنماذج احلضارة الغربية اليت قد ال تتالءم يف  ،إما إىل االفتتان باملاضي وتقليد مناذجه وحلوله

ومدى فاعليتها مع التطوير احلقيقي ألوضاع اتمع العريب ؛ وتلك هي األوصاف اليت وسم ا  ،توجهاا
   :م ؛ ففي هذه االستراتيجية تقرأ عن١٩٨٧اليت صدرت يف عام  )تطوير التعليم يف مصر استراتيجية( التعليم يف 

وعدم إسهام من يعنيهم  ،وغياب الطابع القومي يف التعليم ،غياب االستراتيجية اليت تبلور سياسة التعليم  .١
   !األمر يف تطويره

                                                
  .٣٥٨ /٦ :نقالً عن مقدمة العلوم، أنور اجلندي  )١(
  .٣٣٩ / ٦ :نقالً عن مقدمة العلوم، أنور اجلندي  )٢(
  .مركز اإلعالم العريب ٣٠: ثقافتنا يف إطار النظام العاملي اجلديد، نقالً عن فوزي حممد طايل، ص  )٣(



 ١٥٦

وغض الطرف عن ذاتية  ،لعملية والتقنيةعجز التعليم عن مواجهة التغريات االقتصادية واالجتماعية وا  .٢
  .اتمع املصري وهويته الثقافية

وتناقض ما تبثه وسائل  ،وعدم التنسيق بني التعليم النظامي ،وعدم مساندته معنوياً ،ضعف الثقة يف التعليم  .٣
  .اإلعالم مع ما تقدمه املدارس

ومل ميول األفراد  ،ويغلب عليها الطابع النظري ،إن مناهج التعليم صلبة ال تليب مطالب املتعلم أو البيئة  .٤
  . ١وإن االمتحانات تدرب على التذكر وال تستثمر إمكانات العقل اإلنساين ،ومواهبهم

   :التسويغ األيديولوجي
وكأا  ،مناهج التعليم يف بالدنا العربية تعتمد مبدأ تربير األيديولوجية املسيطرة وعرضها على املتعلمنيف

خاصة حني يكتفى  ،مما يزيف وعي املتعلمني بالواقع ،ية عامة متثل مصاحل كل القوى االجتماعيةأيديولوج
بالدور التربيري لأليديولوجيات الرمسية فيقوم التعليم بوظيفة إعادة إنتاج العالقات االجتماعية نظراً لطبيعة 

   .األيديولوجية
حىت اليوم إمنا يقوم خبدمة األهداف السياسية من هنا يصدق القول بأن التعليم منذ عهد حممد علي وو

للنخب احلاكمة بعيداً عن األهداف احلقيقية للمجتمع فضالً عن املعاين الشرعية ؛ وهي ذا تقدم وعياً زائفاً 
وهذا بدوره يسلم للذي  ؟وماذا عليه أن يصنع فيه ،باحلقائق اليت جيب أن يعيها املسلم عن واقعه ماذا يريد منه

   .بعده
   :اتباع سياسة التلفيق

سياسة  وهي ،وهي سياسة اتبعها املستعمر إلفراز نوعية من البشر ال ميكن أن تفهم ما يقع إال بعقل املعلم
   .)عقل إجنليزي ويد مصرية« 

وعدم ربط التعليم  وفرق بني التلقني واالعتماد على ذاكرة اللفظ كأسلوب للتعليم وسيطرة التعليم اللفظي
وأساليبه والذي يبين الذاتية العلمية املؤهلة املنضبطة  اقع وبني بناء اإلسالم للمنهج التجرييب بأدواتهبالعمل وبالو

   .القادرة على النمو واالرتقاء
وال شك أن هذه السياسة سياسة سلطوية هلا بصمتها الواضحة اليوم على شخصية األجيال العربية 

   .واملسلمة
   :أكثر مما يليوهذه السياسة تعكس أحد أمور أو 

عجز القائمني على أمر التربية عن التطوير الذي يواكب ما ينادون به من شعارات احلداثة والتنمية   .١
   .والتطوير

ابلع « ومن مث كان أسلوب  ،ورمبا شخصيات واضعيها أيضاً ،أن هناك انفصاماً بني املناهج وروح اتمع  .٢
   .الهو األسلوب املناسب يف هذه احل )ما يأيت

                                                
  .، دار الشروق٩٥أمحد املهدي عبد احلليم، ص . التحديات التربوية لألمة العربية، د  )١(



 ١٥٧

   .أن من مصلحة القائمني على التعليم أن يبقى الوعي عند أدىن درجاته  .٣
جمرد التنفيذ لسياسات ومناهج هم غري مقتنعني ا وهم  :ودور القائمني هو ،أن هذه السياسات مرسومة  .٤

   .غري التلقني ومن مث فال يصلح ،غري متفاعلني معها
   :أزمة اهلوية

الباحثات بتحليل حمتوى وثيقة االستراتيجية السابق ذكرها بالنسبة  قامت إحدىوكمثال على ذلك 
واحتلت  ،مث اهلوية العربية ،للهوية واالنتماء فوجدت أن اهلوية املصرية قد احتلت فيها األوىل تليها اهلوية العاملية

ثقافتنا  :جاءت مقرونة مثلوتشري إىل أن أكثر التكرارات يف اهلوية اإلسالمية  ،اهلوية اإلسالمية املرتبة األخرية
   .وأن التناول كان للقيم اإلسالمية العامة وليس لإلسالم بوصفه ديناً وشريعة ،املصرية العربية اإلسالمية

واخنفض االنتماء العريب اخنفاضاً ملحوظاً  ،هبط االنتماء اإلسالمي للصفر )مبارك والتعليم« ويف وثيقة 
   .لصاحل تأكيد االنتماء املصري

اليت يراد من التعليم اإلسهام يف صياغتها كانت  )الشخصية« خلصت الباحثة من حتليلها أن طبيعة واست
حيث زاد التركيز على  )مبارك والتعليم« ومل تكن واضحة يف كتاب  )استراتيجية تطوير التعليم« واضحة يف 

  .١تثري القلق واهلوية اإلسالمية بصورة ،وتراجعت كل من اهلوية العربية ،االنتماء املصري
 ،%٥٤وتشري إحدى الدراسات أن مناهج التاريخ يف املرحلة االبتدائية تؤكد على فرعونية مصر بنسبة 

وأن  ،من احملتوى% ١٦؛ بينما ال يشغل االنتماء العريب سوى % ٣٠وعلى االنتماء القومي املصري بنسبة 
   .مستقالً عن القومية العربية والقومية اإلسالميةلى فكرة الوطنية املصرية بوصفها شيئاً عالكتب املصرية تؤكد 

بينما حتظى اهلوية العربية % ٤٥ويف دراسة أخرى ملناهج املرحلة الثانوية يبلغ التركيز على اهلوية القطرية 
وتالحظ إحدى  )% ٤.٨( أما اهلوية اإلسالمية فتتراجع إىل املرتبة اخلامسة  .)% ٢٧.٨( باملرتبة الثانية 

م مدى تذبذب ١٩٨١م إىل١٩٥٢من عام ] وفقاً ملنظور الباحث[ول عروبة التعليم املصري حالدراسات 
  .٢مكونات اهلوية بالعامل السياسي الرمسي

حيناً بإعادة  :وهكذا حتولت اهلوية األصلية للشعب إىل سلسة من عمليات التغييب والتشويه والتزييف
ات القهر والعنف حىت تالزمت العلمانية والدكتاتورية يف وحيناً بأدو ،صياغة العقول عرب التعليم واإلعالم

   .جمتمعاتنا
  

  
  
  

                                                
نقالً عن التحديات  ١١: ، العدد٣: الشرق ماألبعاد السياسية لتطوير التعليم يف مصر، هبة رؤوف عزت، جملة منرب   )١(

  .٩٨ ـ٩٧ التربوية لألمة العربية،ص 
  .العدد التاسع، السنة الثالثة ١١٤أحوال مصرية، ص : انظر  )٢(



 ١٥٨

  ـ وسائل اإلعالم ٢
فلذلك  ،وهي من األمهية والتغلغل يف اتمع والتأثري حبيث ميكن اعتبارها موازية ملا سبق من مؤثرات

، وكيفية ١ل اإلعالمخصصناها مبطلب خاص، والذي من خالله حناول أن نبني كيفية الوقاية من آثار وسائ
اإلفادة منها من جهة أخرى باعتبار اإلعالم يف العصر احلايل أصبح من أخطر األدوات ـ سلبا أو إجيابا ـ فقد 

إىل ما نعرفه من  حىت وصلتاملتسارعة التطورات التقنية تطورا كبريا مستغلة تطورت وسائل اإلعالم ومضامينه 
   .وغريهاواإلنترنت التلفاز واإلذاعة والصحافة 

وهو  -والطفل  ،ومنهم األطفال خياطب كافة شرائح اتمع،فاإلعالم ـ يف هذه الوسائل مجيعا ـ 
بيضاء قابلة لإلشباع بأي الصفحته ف ، عنصر غض طري سهل التشرب ملا ينقل إليه -املستقبل لوسيلة اإلعالم

   .شيء يقدم له
أما  فالكبري يفكر ويدرك ومييز وخيتار ويرفض، ،ريوتأثر الطفل بالوسيلة اإلعالمية أعظم وأشد من الكب

الصغريفيفتقد الكثري من القدرة على الرفض بل حىت عندما يرىب على رفض بعض املواد اإلعالمية فإنه سرعان ما 
كل ما يعرض عليه من بوليس األمر عنادا إال أنه حيسن الظن  ،يعود إليها عندما يغيب املوجه واملسؤول عنه

   .خر كما يفتقد القدرة على الرفض املطلق ويضعف عن االختيار والتمييزاآلانب اجل
لذلك كان الطفل هدفا رئيسا لكثري من األنظمة حيث يرىب الطفل ويوجه ألهداف سيئة جبهود إعالمية 

   .٢وتوجيهية متأنية وتكرب معه هذه الوسائل اإلعالمية لدرجة أا تصبح جزءا من شخصيته عندما ينضج
من هذا سنذكر هنا أهم هذه الوسائل اإلعالمية، مركزين على ما فيها من سلبيات بغية التنبيه  انطالقا

إلىمخاطرها، معتقدين يف نفس الوقت أا من الوسائل اليت ميكن االستفادة منها إن أحسن املريب كيف 
  .يستثمرها، خاصة مع دخول اإلعالم اإلسالمي هذه الوسائل

باعتباره أخطر وسائل اإلعالم وأكثرها  )التليفزيون« حكم ضاوي عن وقد سئل الشيخ يوسف القر
كالراديو وكالصحيفة وكالة،  )التليفزيون« إن  :(فأجاب على ذلك بقوله هل هو حالل أم حرام؟،انتشارا، 

هي : هي خري، وال تستطيع أن تقول: كل هذه األشياء أدوات ووسائل لغايات ومقاصد، ال تستطيع أن تقول
وحبسب ما تتضمنه من … إا حالل أو إا حرام ولكنها حبسب ما توجه إليه : كما ال تسطيع أن تقول .شر

كالسيف، فهو يف يد ااهد أداة من أدوات اجلهاد، وهو يف يد قاطع الطريق أداة من … برامج ومن أشياء 
  .والوسائل دائما حبسب مقاصدها. فالشيء حبسب استعماله… أدوات اإلجرام

من أعظم أدوات البناء والتعمري الفكري والروحي، والنفسي واألخالقي  )التليفزيون« كن أن يكون مم
  .كذلك  )الصحيفة« و )الراديو« و واالجتماعي

وممكن أيضا أن يكون من أعظم أدوات التخريب واإلفساد، فهذا راجع إىل نوعية ما يتضمنه من مناهج 
                                                

عملية نقل املعلومات من املرسل صاحب الرسالة إىل املستقبل املعين ا متضمنة الوسيلة املستخدمة بأنه اإلعالم عرف )   ١
  .داخلها واإلعالمواملضمون 

 .مشروع جملة رائدة للطفل، للدكتور مالك إبراهيم األمحد: انظر  )٢(



 ١٥٩

   ١)وبرامج ومؤثرات
هذا هو الذي جعل بعض  :(أي املتشدد الذي يرى حرمتها سدا لذريعة الفساد، فقالوقد حتدث عن الر

املتدينني احلريصني على دينهم، املشفقني على أخالق أبنائهم وبنام، يقاومون دخول هذه األدوات إىل بيوم، 
هذه الوسائل  ألن شرها أكثر من خريها، وإمثها أكرب من نفعها، وما كان كذلك فهو حرام، وال سيما أن

شديدة التأثري على األنفس والعقول، سريعة التسلل إىل األفكار والعواطف، فضال عما فيها من سرقة األوقات 
   )واإلهلاء عن الواجبات

وال شك أن هذا هو ما يقتضيه االحتياط، عند غلبة الشر والفساد، ولكن  (:وأجاب عن هذا التشدد بقوله
يعد يف مقدور أكثر الناس االستغناء عنها، وخصوصا أا تتضمن جوانب إجيابية  البلوى عمت ذه األشياء، ومل

نافعة، وهلذا كان األيسر على الناس، واألليق بالواقع، هو ما قلته من وجوب احلرص على االنتفاع باخلري، وترك 
كن أن يتخلص اإلنسان منه ثل هذا مي، فمالشر اخلالص أو الغالب من األفالم الرديئة والتمثيليات وما يف معناها

والصحيفة أيضا إذا عرضت صورا خليعة ميتنع عنها، أو مقاالت سيئة يتجنب  )التليفزيون« بإغالق الراديو أو 
ومبقدوره أن يسد باب الفساد عن نفسه، وإذا كان ال ميلك نفسه أو ..فاإلنسان مفيت نفسه. وهكذا.. قراءا

   )ت واألجهزة إىل مرتله، سدا للذريعةأسرته فاألوىل أال يدخل هذه األدوا
وهلذا، فإن حديثنا هنا، وإن ركزنا على السلبيات، هو حديث حمذر من اآلثار السيئة لتجتنب ال حديث 
من يدعو إىل مقاطعتها، فإن لذلك صعوبته الشديدة زيادة على أن املقاطعة هلا آثارها يف احلرمان من كثري من 

  .وسائلاملنافع املوجودة يف هذه ال
  :٢ومن اإلجيابيات املتعلقة بالطفل على سبيل املثال ال احلصر

تقوم وسائل اإلعالم مبهمة التعليم سواء أكان ذلك بشكل مباشر أو حيث  :تنمية اجلانب املعريف للطفل
   .غري مباشر وتكون مرتبطة مبا يقدم خالل املدرسة وأحيانا تقدم مواد تعليمية لطفل ما قبل املدرسة

سواء ما تعلق منها املهارات تنمية بحيث تعىن الكثري من هذه الوسائل : وصقل مهارات الطفل تنمية
قد تكون هذه املهارات إجيابية ضمن ومع ذلك ف القدرات الذهنية والعقلية،أو ما تعلق ب بالعمل اليدوي،

تعرض يف القصص على  سلبية مثل سلوكيات ارمني وحيلهم اليتوقد تكون  أهدافها مثل التجارب العلمية،
   .سبيل املثال

يربط اإلعالم الطفل مبحيطه وبيئته وييسر له سبل التواصل معه بشكل سهل حيث : االرتباط باتمع
وفعال وحيبب له اجلماعية يف العمل ويؤكد له ارتباطه بقيم اتمع وأخالقه وسلوكه وقبل ذلك دينه وشريعته 

ذه املواضيع وجتعلها ضمن أهدافها وقد يكون األثر عكس ذلك متاما إذا إذا كانت الوسيلة اإلعالمية تعتين 
   .كانت الوسائل اإلعالمية ال تقيم اعتبارا للقيم واألخالق والدين

وهذا األمر ليس ترفا أو رفاهية بل واقع ويسد حاجة لدى الطفل لكن البد أن يتناسب مع سن  :الترويح 
                                                

  .فتاوى معاصرة  )١(
 .مشروع جملة رائدة للطفل، للدكتور مالك إبراهيم األمحد: انظر  )٢(



 ١٦٠

   .ع واجباته األخرى ومسؤولياتهالطفل وقدراته وبيئته وال يتعارض م
بعد هذه األمثلة عن بعض منافع وسائل اإلعالم نعرج إىل بعض السلبيات لتوقيها، وقد اخترنا لذلك 

  .ثالث وسائل إعالمية، هي أهم الوسائل وأكثرها انتشارا، وهي التلفزيون، والة، واإلنترنت



 ١٦١

  التلفزيون
ا، حبيث ال يكاد خيلو بيت منه، بل من كل األجهزة املرتبطة وهو من أهم وسائل اإلعالم وأكثرها انتشار

به، واليت تتيح استقبال قنوات العامل أمجع، وقبل أن حتدث عن السلبيات اليت ينبغي على املريب محاية من يربيه 
عنها، نذكر ـ للذين يتصورون أن جمرد رمي هذه الوسيلة بالسلبية حتجر ممقوت ـ بعض أقوال عقالء الغرب، 

  . ١ممن رأى خطورة هذه اجلهزة على إنسانية اإلنسان
إدمان مشاهدة التلفاز وباء سيكولوجي جديد يعم   (:يأخصائي اجتماعوهو  يقول يوري ديو زيكوف

   ٢)كوكبنا ؛ إنه إذ يسلِّينا يلوث طبيعتنا السيكولوجية واحلسية
الذي أودعه  )ات إللغاء التلفزيونأربع مناقش« يف كتابه )  جريي ماندر( ذهب الكاتب األمريكي  و

رمبا ال نستطيع أن نفعل أي شيء ضد اهلندسة الوراثية والقنابل  (:خالصة جتربته يف حقل اإلعالم إىل القول
للتلفزيون ونستطيع أن نلقي بأجهزتنا يف مقلب الزبالة ؛  حيث جيب  )ال( النيوترونية، ولكننا نستطيع أن نقول 

اء التلفزيون تغيري ما ميكن أن خيلفه اجلهاز   من تأثريات على مشاهديه، هذه أن تكون، وال يستطيع خرب
   ٣)التأثريات الواقعة على اجلسد والعقل ال تنفصل عن جتربة املشاهدة

إنين ال أختيل إال عالَماً مليئاً بالفائدة عندما أختيل عالَماً بدون تلفزيون، إن ما نفقده سيعوض  (:وأضاف 
   ٤)سطة احتكاك بشري أكرب، وبعث جديد للبحث والنشاط الذايتعنه أكثر بوا

اآلباء واألمهات أن يغلقوا « مستشار أملانيا الغربية السابق    )هيلموت مشيت(قد ناشد  أما السياسيون، ف
وقد رفض رئيس مجهورية فرتويال أن يسمح بإدخال   ،)أجهزة التلفزيون على األقل يوماً واحداً خالل األسبوع

   ٥)تلفزيون امللون إىل بالده، زاعماً أنه سيكون دافعاً جديداً لزيادة الروح االستهالكية احملقونةال
حكى األستاذ مروان كجك أن صديقاً له زار أستاذه اجلامعي يف بيته وكان هذا األستاذ نصرانياً، و

ون حىت آيت إىل بييت مبن أأنا جمن  (:فالحظ األخ أنه ليس لدى أستاذه تلفزيون فسأله عن سبب ذلك فأجاب
   ٦)يشاركين يف تربية أبنائي؟

   :بعد هذه الشهادات، فإن من أهم اآلثار اخلطرية هلذا اجلهاز
                                                

مسوم على اهلواء، فريد  ناء،التلفزيون بني اهلدم والب بصمات على ولدي، األسرة املسلمة أمام الفيديو والتلفزيون، : انظر)  ١(
التلفزيون وحكمه يف الشريعة اإلسالمية، الشيخ ؛ د ناصر العمر  البث املباشر حقائق وأرقام، اإلنسان حيوان تلفزيوين،؛ التوين 

  .عبد اهللا بن محيد
  .٧٠:، ص١٤٣: ن، جملة البياإسالم دعدوشة:أعدها للنشر العجل الفضي،: ماذا تعرف عن، حممد بن أمحد إمساعيل: وانظر

م، مقال حول تأثري التلفزيون على ٧/١٩٨/ ١٣نقال عن جريدة األنباء الكويتية، بتاريخ ٦بصمات على ولدي، ص)  ٢(
  .األسرة
  .٢٥٢األسرة املسلمة، ص )  ٣(
  .بتصرف ٣٤٦أربع مناقشات إللغاء التلفزيون ص )  ٤(
  .٢٣٨انظر اإلعالم اإلذاعي والتلفزيوين ص )  ٥(
  .، بتصرف٣٤٨ص ،مناقشات إللغاء التلفزيونأربع )  ٦(



 ١٦٢

  :التغريب
وهو من أعظم األخطار، ألنه ال يتعلق بالسلوك وحده، وإمنا يتعلق باحلياة مجيعا، حيث أنه يشيع منطية 

نسان الغريب، باعتباره املصدر األول للمواد اإلعالمية، وقد رأينا معينة من احلياة بفكرها وسلوكها هي منطية اإل
إن اليهود  :(عن كل ذريعة مؤدية إىل التشبه بالكفار، فقد قال  يف املطلب السابق كيف ى رسول اهللا 

 (:، وقال يف عاشوراء)إن اليهود ال يصلون يف نعاهلم فخالفوهم (:وقال )والنصارى ال يصبغون فخالفوهم
، ١)ليس منا من تشبه بغرينا (:، وقال)ال تشبهوا باألعاجم (:، وقال)الفوا اليهود صوموا يوما قبله ويوما بعدهخ

  .، وذلك ألن املشاة يف اهلدي الظاهر ذريعة إىل املوافقة يف القصد والعمل٢)من تشبه بقوم فهو منهم (:وقال
 الم جديدة وخاصة التلفزيون يف اتمعاتإن إدخال وسائل إع (:دراسة أجراها اليونسكو تذكرويف  

  ٣)التقليدية أدى إىل زعزعة عادات ترجع إىل مئات السنني، وممارسات حضارية كرسها الزمن
خرج االستعمار من شوارع  :(ويف تعليقه على دخول البث املباشر إىل تونس قال األستاذ فهمي هويدي

يرجع إىل األسواق فقط، ولكنه رجع ليشاركنا السكن م  مل ١٩٨٩م ولكنه رجع إليها عام ١٩٥٦تونس عام 
رجع ليقضي على الدين واللغة واألخالق، كان   يقيم  .يف بيوتنا، واخللوة يف   غرفنا، واملبيت يف أسرة نومنا

بيننا بالكره، ولكنه رجع لنستقبله باحلب والترحاب، نتلذذ مبشاهدته،   واجللوس معه، إنه االستعمار اجلديد ال 
كاستعمار األرض وإمنا استعمار القلوب،   إنه اخلطر الذي يهدد األجيال احلاضرة والقادمة، يهدد الشباب 

   ٤)والشابات والكهول   والعفيفات، واآلباء واألمهات
يف حبث كتبه جون كوندري حول التلفزيون والطفل األمريكي أكد أن البيئة القيمية للتلفزيون يشوا و

الذي يشوب البيئة الفكرية، ومن خالل ما تطرحه اإلعالنات التلفزيونية كانت قيم السيطرة  اخللل بنفس القدر
والنفعية واألناقة والتميز االجتماعي من أكثرها ورودا، وكانت قيم الشجاعة والتسامح من أقلها ورودا ؛ هذا 

  .باإلضافة إىل حتريف احلقائق والقيم حول اجلرمية والعقاب
إن التلفزيون ال ميكن أن يكون مفيدا كمصدر للمعلومات  :ث يقول جون كوندريويف اية البح

إنه ميكن أن ميثل مصدرا خطرا للمعلومات ؛ فهو يقدم أفكارا تتسم بالزيف والبعد عن الواقعية، ل لألطفال ؛ ب
ر حمدود من وهو ال يقدم سوى قد .وهو ال ميلك نسق قيم متماسكًا، خبالف تعميقه للرتعة االستهالكية

   )املعلومات عن الذات، وذلك كله جيعل من التلفزيون أداة رديئة للتكيف االجتماعي
ال وهذه النمطية هي اليت حطمت، وال زالت حتطم قيم جمتمعاتنا احملافظة، فتنشر الرذيلة، وتقتل الغرية، ف

، فريوض املشاهد على غض ريب أن توايل هذه املشاهد املسموعة وتكرارها جيعلها مع الوقت شيئاً عادياً
  .الطرف عن الفضائل وقبول اخليانة الزوجية، إىل غري ذلك من األحوال

                                                
  .الترمذي)  ١(
  .أمحد)  ٢(
  .٣٣٨نقال عن أصوات متعددة، ص  ٧٣البث املباشر، ص)  ٣(
  .م٢٧/٦/١٩٨٩نقال عن األهرام، )  ٤(



 ١٦٣

فلم  !صاروا يقبلون أن حيتضن رجل بنتاً شابة؛ ألنه ميثل دور أبيهافلهذا صرنا نرى البسطاء من الناس 
وهم يرون ما  أمام التلفزيون،ه وتعجب أن ترى الزوج املسلم جيلس مع زوجه وبناته وأبنائ يعودوا يستنكرونه،

يعرضه من مشاهد إباحية، وتسكر أهله تلك املشاهد، ويلذ لزوجته وبناته وأبنائه هذه املناظر وهو قرير العني، 
وهكذا تتعود القلوب رؤية مناظر احتساء اخلمور والتدخني، وإتيان    يضحك ملء فيه، وينام ملء جفنه،

    .١مع املعاصي والكبائر والدياثة لف النفوس هذه األحوال ويكون التطبيعالفواحش، والتربج واالختالط، وتأ
من خالل سيطرة السوق األمريكية واليابانية على مسلسالت وأفالم ف على مستوى العقيدة والفكر،أما 
ثر االعتقاد يف قوة الشمس والطبيعة والصليب وغريها ؛ بل إن املسلسل يتضمن أحيانا أكنرى انعكاس الصغار 
  .هذا باإلضافة إىل تشويه مسرية اإلسالم وقيمه من خالل املواد املعروضة ،من رب

أما على مستوى املثل العليا لإلنسان، فإن هذه املثل أصبحت ال تعدوا اإلنسان الغريب او من يلهث خلفه، 
درسة معروفة يقول الكاتب حممد عبد اهللا السمان مشرياً إىل حلقة تلفزيونية استضيف فيها بعض طلبة م

كان املتوقع أن تكون احللقة إىل آخر دقيقة فيها من احللقات اجلادة اليت يتلقى منها   (:للمتفوقني يقول الكاتب
وسأل مقدم الربنامج الطلبة واحداً واحداً عن مثله األعلى يف احلياة، وكانت  .سائر الطلبة دروساً يف التفوق

طلبة املتفوقني هم على الترتيب ولست أدري أهو ترتيب تصاعدي أم اإلجابات مذهلة ؛ فاملثل األعلى لدى ال
قلت تعقيباً على هذه  .عبد احلليم حافظ، بليغ محدي، نزار قباين، حممد عبد الوهاب، أنيس منصور :؟تنازيل

الد إن مثلنا األعلى هو أبو بكر أو عمر أو علي أو خ :مل أكن أنتظر من هؤالء املتفوقني أن يقولوا :اإلجابات
    ٢)أيب :إن مثلي األعلى هو :بن الوليد، بل كنت أتوقع أن يقول واحد منهم

  :االحنراف اخللقي
وقد رأينا أن الشريعة حرمت كل الوسائل املفضية إىل االحنراف مهما اختلفت ألوانه، والتفلزيون من 

  .أعظم وسائل االحنراف مبختلف أنواعه
أن التلفاز مبا يعرضه من أفالم « اسات التحليلية إىل  توصلت الدرمثال حيث اإلجرامي كاالحنراف 

، قد يؤدي إىل احنراف كثري من النشء عن طريق ما ختلفه من خياالت يعيشها  ٣ومناظر إجرامية أو احناللية
كما تبني من جمموعة ذكور منحرفني قد تناولتهم تلك الدراسة أن أحد األفالم أثارت فيهم الرغبة يف محل 

     ٤)متهم كيفية ارتكاب السرقات وتضليل البوليس، وشجعتهم على املخاطرة بارتكاب اجلرائمالسالح، وعل
يف والية ميامي هاجم اثنان من الفتيان الصغار امرأة فضرباها على رأسها مبؤخرة املسدس، وما إن أغمي و

                                                
  .١١بصمات على ولدي، ص)  ١(
  .٢٧٢ ـ ٢٧١األسرة املسلمة أمام الفيديو والتلفزيون ص )  ٢(
لبيان أثر مشاهد العنف واجلرمية اليت يعرضها التلفاز على  ١٣٤املسلمة أمام الفيديو والتلفزيون، ص األسرة : راجع كتاب)  ٣(

  .الشباب
إذاكان السجن هو : حيث يقول د ستيفن بانا حبيب جبامعة كولومبيا ٣٢اإلعالم اإلذاعي والتلفزيوين، ص: راجع )  ٤(

  .الحنراف األحداث جامعة اجلرمية، فإن التلفزيون هو املدرسة اإلعدادية



 ١٦٤

   ١عليها حىت قاما بركلها بأرجلهما متاماً مثلما شاهدا يف األفالم البوليسية
واشنطن قام أحد الصغار بسحب وقود سيارة جارهم وصبه عليه وهو نائم، مث أشعل الثقاب ورماه  ويف

  .٢على اجلار الذي أخذ يركض والنار تلتهمه، وكان عمر هذا الصغري ست سنوات
أحصت إحدى االت الفرنسية مشاهد العنف اليت رآها املشاهدون خالل وكيف ال حيصل هذا، وقد 

مشاجرة،  ٨٤٨حالة اغتصاب،  ١٥جرمية قتل،  ٦٧٠:، فكانت كالتايل١٩٨٨شهر أكتوبر أسبوع واحد من 
مشهد  ٢٧حالة احتجاز رهائن،  ٣٢حالة خطف أو سرقة،  ١٤ ،حالة تراشق بالرصاص أو انفجار ٤١٩

  .تعذيب، علما أنه مل يؤخذ باحلسبان مشاهد العنف النفسي أو اللفظي أو اإلجيايب
ة تؤكد أن الذين يقومون باألعمال العدوانية هم من املدمنني على مشاهدة برامج والدراسات الغربية كاف

 لدى الفتيات% ١٣.٥أثبت باحثان أمريكيان أن معدل انتحار املراهقني ازداد بنسبة  وقدالتلفزيون العنيفة ؛ 
األخبار املصورة لدى الصبيان خالل األيام اليت تعقب اإلشارة أو اإلعالن عن وقوع حالة انتحار يف % ٥.٢و

  .أو يف أحد األفالم
كثري من األطفال يف بداية سن املراهقة أو قبلها بقليل ، فحدث وال حرج، فياجلنسأما االحنراف 

يصور اجلنس على حنو زائف وه  يشاهدون التلفزيون على أنه مصدر للمعلومات حول السلوك اجلنسي ؛
  .الً وال آداباوحمرف، وعلى وجه حيواين ال يراعي قيما وال مث

إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األوىل، إذا مل  (:وهو لذلك أعظم وسيلة لقتل احلياء الذي قال فيه 
قال عبد ، هو القضاء على ذلك اخللق الفطري األصيل يونأخطر مفاسد التلفز، فمن ٣)تستح فاصنع ما شئت

هن كل ليلة ينسللن من كل حدب إىل حيث متثل روايات هل ينتظر من النساء قطرة من احلياء و (:اهللا بن محيد
الغرام املهيجة على شاشة التلفاز ؛ حيث ترى املرأة بعينيها كيف يعمل العاشق مع معشوقته وما يقع بينهما من 
اآلثام والكلمات الغرامية، وتبادل كلمات التالقي والشوق املربح، ترى املرأة هذا وتسمعه بأذا، وترى ويرى 

ال الرقص اخلليع واملخاصرة وغري ذلك، ولو أا ال ترى هذا إال مرة واحدة يف حياا لكفى يف فسادها أبد الرج
 ؟فما قولك يف امرأة هذه حالتها. .الدهر، ولكنها تراه كل ليلة يتكرر على مسعها وبصرها وهي امرأة ضعيفة

   )فوس النساءفالنفوس مولعة بالتقليد خصوصاً ن ؟أيبقى شيء من احلياء والعفة
  : على الصحة أثره

باإلضافة إىل املخاطر السابقة، فقد ذكر األطباء خطره على الصحة خاصة على املدمنني عليه، ومن  
  :املخاطر على الصحة البدنية اليت ذكروها

  :شعة التلفزيونألاألخطار النامجة عن التعرض 
مرض العصر الذي حار   )السرطان(  إحداث الفعال يف التلفزيونيف دراسة تشري أصابع االام إىل دور 

                                                
  .١٩٠ ١٨٩اإلسالم يف مواجهة اجلاهلية، ص)  ١(
  .١٨٥اإلسالم يف مواجهة اجلاهلية، ص)  ٢(
  .عن أيب مسعودأمحد والبخاري وأبو داود )  ٣(



 ١٦٥

لألمهات احلوامل حتذيراً  من اجللوس أمام التلفزيون كي ال يصاب  ٢وقد وجهت صحيفة األهرام . ١فيه األطباء
أكدت نتائج حبث علمي مصري أن تعرض األم احلامل ملصادر اإلشعاع الشديد  (:اجلنني بإشعاعاته فقالت

  ٣)ان ينتج عنه تشوهات يف األجنة قد تتسبب يف موت اجلنني قبل أو بعد الوالدةاملوجودة حولنا يف كل مك
رئيس وحدة حبوث املناعة والطفيليات باملركز القومي لتكنولوجيا ) حممد منصور(ينصح الدكتور هلذا و

ن السيدات احلوامل وكذلك األطفال بعدم اجللوس لفترات طويلة أمام أجهزة التلفزيون امللو -اإلشعاع 
املوجودة حالياً يف معظم   البيوت املصرية ؛ إذ به مصدر لإلشعاع القاتل للجنني، كما أنه يؤدي إىل ضعف 

درجة مالءمتها لقوة العني اإلبصار عند األطفال إضافة إىل تأثريه على عدسة زجاج النظارة الطبية ومن ثَم(   
ذب وختدع الناس عندما تزعم أن هناك إن شركات التلفزيون تك (:قبل موته) كروب(وأضاف الدكتور 

إن أية كمية من اإلشعاع مضرة  :فالعلم بعد التجارب العديدة يقول. .حداً أدىن للطاقة اإلشعاعية ال تضر
   )باجلسم على درجات متفاوتة وذلك حسب نسبة التعرض واجللوس أمام التلفزيون

اليت نقلت هذه  )االقتصاد« لة كروب، وطالبت جم .المب أقوالَ د .هاسل، ود .وأيد كل من د
املعلومات يف اية مقترحاا أن على كل أب وكل أم أن يتناولوا مطرقة ضخمة، وحيطموا ا كل ما لديهم من 

   ٤)أجهزة تلفزيونية
  : أمراض اجللوس الطويل أمام التلفزيون

  :ومن هذه األمراض اليت قد تنشا نتيجة اجللوس الطويل أما التلفزيون
مراض اليت تنشأ عن ركود الدورة الدموية بسبب تقييد حركة اجلسم، وحرمانه من الرياضة والنشاط األ  .١

  . العضلي
نتيجة للطعام التلفزيوين املتميز بااللتهام السريع، واالزدراد  وهي الترهل والسمنة اليت هي أم األمراض،  .٢

  . النهم لكميات كبرية من املأكوالت واملسليات
وص الطبية لألطفال املتقدمني للمدارس املغرمني باجللوس الطويل أمام التلفاز إصابتهم باحنناء أظهرت الفح  .٣

    ٥الظهر وضعف البصر
   :أخطاره على الصحة النفسية

   :ما يلي تكاد الدراسات العلمية اليت أجريت لدراسة آثار التلفاز على الصحة النفسية جتمع على
لذهين، ويشيع فيهم روح السلبية، وجيعلهم إمعات مييلون مع الريح أنه يدرب مشاهديه على الكسل ا  .١

                                                
  .، دراسة أجراها د جون على أثر األشعة على النباتات والفئران١٢٢األسرة املسلمة ص )  ١(
  .١٢٦األسرة املسلمة ص م كما يف١٧/٢/١٩٨٤بتاريخ )  ٢(
وهلذا أصدرت وزارة العمل يف كندا قانونا بإعفاء النساء احلوامل من العمل يف أقسام الكمبيوتر طوال فترة احلمل األسرة )  ٣(

  .١٢٤املسلمة، ص
  .عبد اهللا بن محيدلالتلفاز وحكمه يف الشريعة اإلسالمية، )  ٤(
  .٣٢بصمات على ولدي، ص)  ٥(
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واالستسالم، واالزامية، ويصرفهم عن  )عدم املسؤولية « حيث مالت، وأنه ينفث يف روعهم روح 
  .١معايل األمور، ويشغلهم عن األهداف السامية، ويزيد رقعة اخلواء الفكري يف نفوسهم

عر، والبالدة يف احلس، كما تؤثر املسلسالت البوليسية ومشاهد العنف والقتل أنه يولد الغلظة يف املشا  .٢
   .٢على نفسية األطفال

     .مبكراً أنه يظهر للصغار أن الكبار حييون حياة حافلة بالصراع والتنافس فيشوه مفاهيمهم  .٣
اع واالضطرابات التعود على الضجيج والصخب الذي يضر حباسة السمع فيسبب كثرياً من حاالت الصد  .٤

  .العصبية والتوتر
تعلق قلب الشباب املراهقني مبذيعة أو ممثلة أو مغنية حسناء، وابتالؤه مبعصية العشق الذي يتلف الدنيا   .٥

والدين، واألخطار نفسها خيشى منها على الفتيات الالئي هن أضعف قلوباً وأسرع استجابة لداعية 
   .اهلوى

                                                
  .١١٤ ـ١١٣املسلمة، ص انظر األسرة)  ١(
  .٢٤ ـ٢٣انظر بصمات على ولدي ص )  ٢(
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  االت
اليت هلا أمهيتها الكربى يف التثقيف والتوعية، وهلا خطورا كذلك على السلوك  وهي من وسائل اإلعالم

، ونكتفي منها ١األخالقي، أو القيم اليت هلا أثرها اخلطري يف التربية، وسنركز هنا على االت املختصة باألطفال
  .بذكر منوذج من تأثري هذه االت على غرس العنف يف نفوس الصغار

آثار االت الغربية، فإن مسومها تتعدى العنف إىل غريه من مجيع مظاهر االحنراف، بل  ولن نذكر هنا
صحافة الطفل يف العامل العريب وتأثريها على « حول سنذكر بعض االت العربية، وذلك على ضوء دراسة 

سحر فاروق « احثة موضوع رسالة دكتوراه اليت تقدمت ا الب وهو ،)شخصيته واجتاهه حنو العنف والعدوانية
  .٢إىل كلية اإلعالم جامعة القاهرة  )الصادق

 متناولت الدراسة أربعة عناصر أساسية هي مضمون العنف ووسيلته جمالت األطفال، ومجهوره وهفقد 
  .قُراء هذه االت، مث كُتاب السيناريو والرسامون القائمون بالعمل

                                                
برزت جمالت األطفال بشكل ملموس يف الغرب يف بداية القرن العشرين مواكبة انتشار الصحافة وتطورها وكانت يف )  ١(

ة كعامل جذب بداياا حمدودة االنتشار تعىن بالرسوم اهلزلية بشكل كبريكذلك صدرت مالحق لألطفال يف الصحف الرئيس
   .لألسرة القتناء الصحيفة

وغلب على هذه االت جانب التسلية والفكاهة مث تطورت بشكل كبري متوافقة مع تطور الطباعة وانتشار أدواا فضال عن 
   .تيسر سبل املواصالت وقدرات الناس الشرائية

   .طفال وحىت الكبار وانتشرت بشكل كبريومع تقدم العلم واملعرفة أخذت القصص املصورة جانبا واسعا من جمالت األ
كذلك تنوعت االت حبسب سن املخاطب وغطت مراحل عمرية مبكرة جدا حىت إن هناك جمالت لألطفال يف السنة األوىل 
من أعمارهم كما تصدر جمالت لألطفال خاصة بالذكور وأخرى باإلناث وهناك جمالت متخصصة بالتعليم وأخرى علمية وثالثة 

   .ونالت فترة ما قبل املدرسة نصيبا هاما من سوق االتمنوعة 
ألف نسخة أسبوعيا  ٣٠٠سنوات توزع  ٥-٣هناك جملة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني  -على سبيل املثال-ففي اليابان 

بة من الطفل ويطلع شهرا وتعتمد على الرسوم التوضيحية لألشياء القري ١٥ويف فرنسا هناك جملة بويب تصدر لألطفال يف سن 
جملة لألطفال شهريا أما يف  ٥٤عليها الطفل مبساعدة والديه ويف اليابان كذلك مؤسسة جتارية واحدة تعىن بلعب األطفال تصدر 

   .مليون نسخة ٥٣م تغطي كافة أعمار األطفال وكافة اهتمامام توزع أكثر من ١٩٨٨جملة  ٣٣٨أمريكا فتصدر 
نسية واألحزاب الدينية الغربية جمالت لألطفال تم ببث القيم النصرانية لدى األطفال وال وتصدر عن بعض املؤسسات الك

ختلو من مواد أدبية أو فكاهية تساعد على ترويج الة وهي توزع يف كثري من األحيان جمانا أو بسعر تشجيعي لألطفال وهي 
   .د مصادر مالية قوية وثابتة تدعمهاغالبا ال تعبأ بالتكاليف املالية نظرا ألهدافها الدينية ووجو

على إصدار جمالت لألطفال لتحقق ارتباط أبناء اليهود بالتوراة واتمع  -مبؤسسام الدينية-إضافة للنصارى حيرص اليهود 
   .اليهودي

يقدم هلم خدمات على املعاقني بكافة فئام وباألخص األطفال ف -كجزء من اهتمامه الواسع باإلنسان الغريب -وحيرص الغرب 
إعالمية خاصة حيث تصدر بعض االت يف أوروبا وأمريكا طبعة خاصة بالعميان لغة برايل وهذا خالف االت اخلاصة أصال 

  .باملعوقني مثل العميان والصم وغريهم
  .دراسات إعالمية، جريدة القاهرة، كرمية حسن، صحافة األطفال تعلّم أوالدنا العنف: انظر)  ٢(
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خالل جمالته، وحتليل مالمح هذا العنف، ومعدالته رصدت الدراسة مظاهر العنف املقدم للطفل من و
املنشورة يف قالب قصصي فقدمت دراسة حتليلية لتسع جمالت لألطفال متثل ست جمالت مصرية هي عالء 
الدين، وميكي، وسوبر ميكي، ومسري، وكابنت مسري، وقطر الندى، إىل جانب ثالث جمالت عربية هي العريب 

مث قامت . م١٩٩٧أعداد منها يف الفترة من يناير حىت ديسمرب ) ١٠٤( ع الصغري، وماجد، وباسم، مبجمو
عاما ) ١٦و ١١(طفل تتراوح أعمارهم ما بني ) ٤٠٠(بدراسة مجهور األطفال القارئ هلذه االت وقوامه 

الق بو -الدقي « وينتمون مجيعا ملرحلة التعليم اإلعدادي ومت أخذ العينة من أحياء شعبية وصناعية وراقية 
ومن الصفوف  ،)خاصة –جتريبية  -حكومية « ومن مدارس خمتلفة  ،)مدينة نصر -حلوان  -الدكرور 

ومن الذكور واإلناث، وداخل كل حي من األحياء  ،)األول والثاين والثالث اإلعدادي« الدراسية الثالثة 
بعة هلا هذه األحياء حبيث تتمثل ا األربعة مت اختيار أربع مدارس بشكل عشوائي مبعرفة اإلدارات التعليمية التا

أنواع املدارس الثالث املذكورة، وداخل كل مدرسة من خالل قوائم الفصول لسنوات الدراسة مت حتديد فصل 
يف كل سنة دراسية تبعا لعدد فصوهلا باملدرسة، ومت اختيار األطفال من داخل الفصول مع مراعاة العدد الكلي 

من أطفال العينة بأم يقرأون جملة للطفل %) ٩٩(يب لإلناث والذكور وأجاب داخل كل فصل والتمثيل النس
  %).٥٤.١(أما من يتابع جملتني أو أكثر فكانت النسبة 

كشفت نتائج الدراسة عن ارتفاع معدالت العنف املنشور يف صحف األطفال املصرية والعربية بشكل و
  .من إمجايل القصص موضوع الدراسة%) ٤٠.٤(فًا يدعو إىل القلق، حيث بلغت نسبة القصص اليت حتمل عن

وبدت جمالت سوبر ميكي، وميكي، وباسم، على رأس قائمة صحف األطفال من حيث كم العنف 
املنشور على صفحاا، بينما بدت جمالت عالء الدين، وقطر الندى،والعريب الصغري، أقل صحف الدراسة من 

ر مبجالت األطفال بسمات متثل يف جمملها عوامل جذب للطفل حيث العنف املقدم ا، واتسم العنف املنشو
حنوه، كما بدت النسبة الكربى من مظاهر العنف املنشور نابعة من دوافع اجتماعية مألوفة للطفل ميكنه فهمها 
والتفاعل معها، كما ظهرت أماكن العنف قريبة من واقع الطفل ميكنه تقليدها، األمر الذي يقرب العنف من 

  .وميكّنه من اختزان صوره وأحيانا تقليدهعقله 
تلويح أو ضرب بالسالح  -تكسري أشياء  -مطاردات  -الضرب  (:وكانت مظاهر العنف عنفًا بدنيا مثل

السب والقذف  (:أو عنفًا لفظيا مثل ،)اختطاف –سرقة  -اغتيال  -قتل   -دفع اآلخرين بعنف  -
ل انتقامية، أو سخرية من اآلخرين باللفظ أو بالضحك، أو والتشبيهات اجلارحة وكلمات التهديد بأعما

ويتم تقدمي هذه املادة يف سياق خيلو من أي أشكال  ،)الصراخ أو حىت كلمات التحريض والتهديد بالعنف
  .للعقاب، بل قدم البعض منها يف شكل ينصف القائم به

ال العينة، وكشفت النتائج عن زيادة وأوضحت الدراسة االرتفاع الواضح يف نسبة امليول العنيفة لدى أطف
وتبني ، هذه امليول بني من يتعرضون لوسائل اإلعالم، مما يؤكد دعم وسائل اإلعالم لتلك امليول لدى األطفال

األبطال والشخصيات الكرتونية والدرامية « أن اجتاهات األطفال الذين يتخذون قدوم من النماذج اإلعالمية 
حنو العنف بينما كانت منخفضة لدى من يتخذون قدوم من مناذج االتصال  قد بدت مرتفعة ،)وغريها
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وأوضحت الدراسة كذلك أن هناك دوراً إجيابيا للتنشئة األسرية يتعلق   )املدرس -العم  -األب « الشخصي 
أ يف سن مبكرة، مبعاملة األبناء ومشاركتهم باملناقشة ملا يقرأون، أو هذا الدور يكون إجيابيا مع األبناء إذا بد

تكون فيه اجتاهات األطفال حنو العنف منخفضة، بينما يتضاءل هذا الدور إذا بدأ مع األبناء يف سن متقدمة 
  .يكون األبناء قد كونوا اجتاهام العنيفة بالفعل

وأظهرت الدراسة أيضا أن الطفل إذا تعرض أو الحظ بشكل دوري جمموعة من األبطال ميارسون العنف 
ميكن أن يتعلّم العنف منهم، وأحيانا ميكنه تقليدهم، خاصة إذا كان سياق العمل يربز العنف يف صورة فإنه 

حسنة حيقق لصاحبه مزايا، كذلك عدم وجود أي شكل من أشكال العقاب، كذلك كلما تزايد معدل قراءة 
النتيجة بشكل كبري ملن ينتمون  األطفال ملضامني عنيفة زادت لديهم االجتاهات املرتفعة حنو العنف، ومتثلت هذه

  .وينتمون للتعليم التجرييب) سنة١٤-١٣(لبيئة عمالية ويف مراحل عمرية متوسطة 
وإذا تعرض الطفل لظروف تنشئة أسرية سلبية تزداد اجتاهاته حنو العنف ويتضح هذا األمر بني أبناء التعليم 

  .اخلاص واملنتمني لبيئات عمالية
م العنف، فتم رصده تبعا لعدد القصص العنيفة حيث بلغت نسبة القصص وقدمت الدراسة حصرا حلج

نسبتها  )الصفحات الكاملة من العنف« ، وجاء حجم العنف تبعا لعدد صفحاته )%٤٠.٤(العنيفة 
، وعلى نطاق )%٣٣.٥(، وتبعا لعدد الرباويز العنيفة اليت تضمنتها قصص الرسوم املتتابعة املصورة )%٢٦.٨(

وهي أقل نسب % ١٢.٣دبية اليت تقدم للطفل يف شكل أسطر بلغت نسبة األسطر العنيفة ا القصص األ
كذلك أوضحت الدراسة أنه كلما كان مضمون القصة مترمجا كانت نسبة العنف مرتفعة  .العنف املنشور

  .بعكس لو كان كاتب القصة عربيا
جني واملنتظمني يف نشر أعماهلم اخلاصة كذلك قامت الباحثة بدراسة مثانية عشر مبدعا وهم من املنت

بالطفل يف االت املذكورة، وأوضحت الدراسة أن هناك اجتاها سائدا بني العاملني يف حقل الطفل يقر تقدمي 
العنف ونشره لألطفال من منطلق ضوابط ال حتد من تأثريه السليب على الطفل، كذلك تساعد األوضاع 

ل على دعم تقدمي العنف عرب صفحاا وذلك لعدم حتقق الدور التربوي الصحفية واملادية لصحف األطفا
واالجتماعي هلذه الصحف، إضافة إىل اجتاه القائمني على هذه الصحف لتعويض انصراف األطفال عن 

كذلك تساعد األوضاع املهنية  .صحافتهم بتقدمي العنف، هلم يف حماولة منهم إلعادة جذب الطفل ملطبوعام
لعنف، فالقائمون على سياسات التحرير ال ميانعون يف تقدميه، واملناخ اتمعي أصبح العنف أحد على نشر ا

  .مظاهره حيث يتفاعل املبدعون معه فتولد أفكارهم مشبعة به
وتوصي الباحثة يف اية دراستها بأنه إذا كان هناك ضرورة لتقدمي مادة صحفية عنيفة لألطفال وحىت هذه 

 بد أن حتتوي على ضوابط للحد من تأثري العنف املقروء على الطفل، حبيث ترتكز على زيادة النسبة القليلة ال
  .ووضوح العقاب داخل القصة، وال تتضمن أية نتائج لصاحل مقتريف العنف

وهذا ما يدعو إىل االهتمام بالبديل الذي يقي النشء من أمثال هذه االحنرافات، وقد كتب بعض الباحثني 
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تكون بديال عن الكم الضخم من االت اليت متتلئ ا  ،١روعا لة إسالمية خاصة باألطفالاملعاصرين مش
  :وقد خلص يف األخري إىل بعض اخلصائص اليت تتصف ا هذه الة، ال بأس من سوقها هنا ألمهيتها ،األسواق

   .يا هاما لألطفالاالستفادة من التوجيهات التربوية املعاصرة حبيث تكون الة رافدا تربو  .١
   .إدراك أهداف الة بشكل كامل وإنزال مواد الة على هذه األهداف  .٢
وجود متخصصني يف أدب األطفال وعلم التربية وعلم النفس إضافة إىل متخصصني يف الشؤون الفنية   .٣

   .قادرين على حتويل الفكرة إىل واقع عملي ملموس جذاب ومقبول لألطفال
   .ئص الطفولة وحاجتها وميوهلاالوعي خبصا  .٤
حتديد شخصيات الة بشكل دقيق حبيث حتقق أغراض الة من خالهلا التنوع بني األساليب الصحفية   .٥

   .املستخدمة
   .التنويع يف املواد مبا يشوق األطفال وحيفزهم على القراءة  .٦
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 ١٧٢

  اإلنترنت
مراقبة خاصة، ألن ما وهي من الوسائل املعاصرة، بل من أخطرها وأنفعها يف نفس الوقت، ولذلك حتتاج 

فيها من اخلري ال ميكن أن يترك ألجل ما فيها من الشر، وما فيها من الشر يستدعي مراقبة مستمرة، ويستدعي 
مع ذلك جهودا جبارة من املخلصني ليضعوا من بدائل اخلري، ومن قوامع الشر ما يضاعف خريها، ويقمع 

  .شرها
فساد يف هذه الوسائل لتجتنب، ال ذكر نواحي اخلري، فسننقل ومبا أن غرضنا يف هذا املبحث ذكر ذرائع ال

، وهي خطورة ال تستدعي إيقافها أو منعها أو القول بتحرميها، ١هنا من املختصني ما يبني خطورة هذه الوسيلة
  .وإمنا تستدعي التوجيه واملراقبة املستمرة

 اإلنترنت (:)منون وسعداء دائماًأطفالك واإلنترنت آ« حتت عنوان بالشبكة وقد كتبت إحدى االت 
مصدر إمتاع لألطفال سواء استخدمت للعب أو ألداء الواجبات برباجمها املفيدة وصورها اجلميلة وألعاا، ومع 

   )ذلك فهي ال ختلو من اخلطر عليهم
رغم روعة اإلنترنت إال أنه ال خيلو من األخطار خصوصاً على  (:مث تفصل بعض نواحي اخلطر، فتقول

طفال ؛ وذلك بسبب العدد الضخم من املواقع غري الالئقة املوجودة يف مواقع الويب ؛ لذلك فإن شبكة األ
اإلنترنت ال تعد املكان املناسب ليبحث األطفال فيها وجيولون دون رقابة ؛ فهي متتلئ بطوفان من املواقع اليت 

نابل وكل الطرق األخرى اليت من حتض على العنصرية والضغينة، وتشجع على تعاطي املخدرات وصنع الق
   ٢)املمكن جداً أن تؤثر سلباً على سلوك أطفالنا

الطفل « وكان أحد املواضيع بعنوان  )اإلسالم واإلنترنت« وقد أخرجت دار الشبكة العربية عدداً بعنوان 
اقع اإلسالمية ركناً الطفل املسلم مظلوم على اإلنترنت ؛ فال يكاد جيد يف املو (:، ومما جاء فيه)املسلم مظلوم

وإمنا نشري إىل حقيقة أن هذه املواد مجيعاً ليس .. .يأوي إليه وجيد فيه ما يشد انتباهه ويشبع نفسيته ويراعي عقله
   ٣)فيها ما هو مصاغ خصيصاً للطفل يناسب عقله وتفكريه

تم كما تم املواقع لألسف مل جند مواقع عربية لألطفال  (:يقول )مفتاح اإلنترنت« وكتب آخر يف جملة 
األجنبية وتقدم ألطفالنا ما يقدمون سواء يف املعلومات وروعة يف التصميم، وكلنا أمل يف رؤية شيء عريب 

   ٤)ملفت وقيم
دعا عدد من اخلرباء املتخصصني يف جمال األمن على شبكة  (:يقول )عصر احلاسب« جملة وكتب آخر يف 

إىل  )يعة املواقع اليت يتعامل معها األطفال وحتديد الفئات السنية املناسبةاإلنترنت إىل وضع معايري فنية حتدد طب
وكان مسح أجراه مركز أن برج للسياسات يف واشنطن األمريكية قد أكد أن أطفاالً تتراوح  (:أن يقول

                                                
  .عبد الرمحن بن عبد اهللا املطرودي اإلنترنت وتربية األوالد،، دراسات تربوية: انظر)  ١(
 .١٤جملة مفتاح اإلنترنت العدد الثالث، ص )  ٢(
  .٢٦جملة مفتاح اإلنترنت العدد الثالث، ص )  ٣(
  .١٦مفتاح اإلنترنت العدد الثالث، ص  جملة)  ٤(



 ١٧٣

ا آلبائهم مم سنة قد أبدوا رغبتهم يف كشف أسرارهم على اإلنترنت واألوضاع املالية ١٧ - ٨أعمارهم بني 
   ١)يعترب مؤشراً لنشر خالفات أسرية يتسبب فيها األطفال عرب اإلنترنت

قال فيه كاتبه ألحد  )نصائح يف التصفح اآلمن« حتت عنوان  )مفتاح اإلنترنت( يف جملة وكتب آخر 
أخربهم أال يردوا على  .نقول أخرب أطفالك أال يعطوا أية معلومات عن مكان سكنهم أو عن أنفسهم (:األبوين

راقب  .أخربهم أن يعلموك إذا استلموا أية رسائل إلكترونية غريبة .أية رسائل إلكترونية عن مصادر غري معروفة
أخرب أطفالك أال يقابلوا أشخاصاً  .أطفالك عندما يتحدثون عرب اإلنترنت واعرف مع من كانوا يتخاطبون

   ٢)تعرفوا عليهم عرب اإلنترنت مقابلة شخصية
وجبانبه عنوان   )ال تتكلم مع الغرباء« بعنوان  )آباء وأبناء« يف زاوية  ٣)اإلنترنتآفاق « وكتبت جملة 

وأطال عن األضرار والطريقة حلماية األطفال، وبعض املواقع السيئة  ذكر فيه املؤلف )راقب أوالدك« كبري هو 
   .اليت حصلت عليها لبعض األطفال من جراء االتصال باإلنترنت

ا تدل على مبلغ خطورة استعمال هذه الوسيلة وخاصة مع النقص الشديد للمواقع فهذه التحذيرات مجيع
  .اإلسالمية اخلاصة ذا اال

عامل (  :عنواناً باسم٤كتبت إحدى االتفلهذا جند يف هذه الوسيلة كل أسباب االحنراف ووسائله، وقد 
.. .عنصرية.. .قمار.. .خمدرات.. .والغسيل أم.. .مافيا.. .إباحية.. .قرصنة برامج.. .اإلنترنت السفلي
عامل إنترنت السفلي يناديك، يبسط لك « مث عنونت داخل الة ، )...متفجرات.. .إرهاب.. .منظمات اهلاكر

صور .. .برامج كاملة باان.. .ذراعيه، يلوح لك بكافة املغريات القذرة اليت ابتكرها اإلنسان عرب التاريخ
هكذا كان العنوان، واستمر العرض و )؟فهل تستجيب.. .أموال قذرة.. .قمار.. .خمدرات.. .وأفالم إباحية

   .اثنيت عشرة صفحة يف نفس العدد
رمبا يقول البعض إن العديد من البلدان العربية حجبت هذه املواقع عن  (:قال املؤلف يف نفس املوضوع

إن الواقع يؤكد استحالة احلجب  :ءونقول هلؤال .مستخدمي إنترنت فيها فال توجد ضرورة لفتح هذا امللف
  : الكامل ألسباب عديدة أمهها

تظهر على شبكة ويب يومياً آالف املواقع اجلديدة ومن املستحيل حجبها مباشرة وفق التقنيات املستخدمة   .١
   .حالياً يف عملية الفلترة

تصال مع املشبوهني ميكن استخدام خدمات إنترنت مثل التخاطب والدردشة والربيد اإللكتروين لال  .٢
   .وتبادل معلومات ممنوعة أو صور فاضحة

  .توفر تقنيات لتجاوز الربوكسي وإلغاء الفلترة املرتبطة به  .٣
                                                

  .٢٨جملة مفتاح اإلنترنت، العدد األول، ص )  ١(
  .١٦جملة مفتاح اإلنترنت العدد الثالث، ص )  ٢(
  .٦٩العدد الثاين،  ص  جملة آفاق اإلنترنت،)  ٣(
  .إنترنت العامل العريب، يف عددها الثاين للسنة الثالثة)  ٤(



 ١٧٤

  . تتوفر حالياً إمكانية استقبال إنترنت عرب األقمار الصناعية  .٤
ويف العدد الثامن  ويستمر املؤلف يف دراسة عامل الشبكة السفلي يف أعداد من الة منها لعدد الثاين، 

   )أول جرمية قتل بسبب منتديات ويب العربية« لذات الة من نفس العام جاء غالف الة حيمل العنوان اآليت 
   )؟..و كفر وجنس وعنف -كيف حنتمي من شرور اإلنترنت « وكتبت جملة اإلسالم واإلنترنت تقول 

اكتسب اإلنترنت مسعة سيئة بسبب انفتاحها غري  (:كان هذا هو عنوان املقال، وبدأ كاتب املقال بقولهو
احملكوم أخالقياً وال سياسياً وال ثقافياً، وبسبب استغالهلا البشع من قبل عصابات اجلرمية املنظمة وجتار األعراض 

ففرغت كثري من فوائدها العظيمة وإجنازاا الضخمة يف حبر .. .والداعني إىل كل رذيلة وفاحشة وفوضى متردية
هذه مشكلة ال نعاين منها يف الشرق فحسب كما يظن  (:أن يقولإىل  )...كريه من الرائحة واملنظر آسن
بل إن العائالت الغربية تشكو مر الشكوى ما يغزو عقر بيوم وعقول أوالدهم وحواسبهم عرب .. .البعض

الغزو الثقايف الغريب الذي  كما أن عدداً من الدول تشكو من .أجهزة الكمبيوتر املرتلية املوصولة باإلنترنت
    ١)يتدفق عليها من كل مكان عرب األرض والفضاء وعرب خطوط اهلاتف وأسالك الكهرباء

 )؟ملاذا )ياهو« إغالق « تكتب يف العدد العاشر للسنة الثانية مقاالً بعنوان  )سعودي شوبر« جملة وكتبت 
إن « مللك عبد العزيز للعلوم والتقنية يقول فيها وقد نقلت الة تفسريات على لسان املتحدث باسم مدينة ا

    ٢)إخل .. .جاء بدعوى إحلاق الضرر باألخالق والقيم واآلداب الشرعية )ياهو« حجب أندية 
حول اإلباحية يف اإلنترنت مع مشعل بن عبد اهللا القرحي  )اجلندي املسلم« ويف حوار من خالل جملة 

قامت بعض  (:ب اآليل يف مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية قالاألستاذ املساعد يف معهد حبوث احلاس
الشركات بدراسة عدد زوار صفحات الدعارة واإلباحية يف اإلنترنت فوجدت إحدى الشركات أن بعض هذه 

زائر يومياً ؛  ١٤٠٠صفحة مشاة تستقبل  ٢٠٠الصفحات يزورها عشرون ألف زائر يومياً، وأكثر من 
مل يسبق يف فترة من تاريخ وسائل اإلعالم بأمريكا أن تفشى مثل  :زارة العدل األمريكية قائلةولذلك صرحت و

هذا العدد اهلائل من مواد الدعارة أمام هذه الكثرة من األطفال يف هذه الكثرة من البيوت، كما تفيد 
لياء أمورهم بطبيعة من املراهقني الذين يرتادون صفحات وصور الدعارة ال يدري أو% ٦٣اإلحصائيات بأن 

علماً بأن الدراسات تفيد أن أكثر مستخدمي املواد اإلباحية تتراوح أعمارهم ما  .ما يتصفحونه على اإلنترنت
  ٣)سنة ١٧ - ١٢بني 

ال توجد مواقع جمدية فتربية األوالد سليب جداً، زيادة على هذا، فإن أكثر ما يف شبكة اإلنترنت مما يتعلق ب
بعض اجلوانب اجلزئية وخصوصاً يف املواقع الغربية مثل العناية باجلسم والصحة بدا العناية يف تربية األوالد ع
  .والرياضة والفن فقط

                                                
  .٣٦ص  العدد األول السنة الرابعة، إنترنت العامل العريب،)  ١(
  .١٦ص  إنترنت العامل العريب، العدد األول السنة الرابعة،)  ٢(
  .١٠٧ص  إنترنت العامل العريب، العدد األول السنة الرابعة،)  ٣(



 ١٧٥

  ـ عالج مظاهر االحنراف اثاني
ليتقيها أو  ،كما يسعى لتعلم أعراض األمراض احلسية ،وهو من العلوم املهمة اليت يسعى املريب لتعلمها

  .يعاجلها
فمظاهر االحنراف أكثر من أن حييط ا  ،حملل أن نفصل كل ما يتعلق ذا اجلانبوال نستطيع يف هذا ا

  .واملريب ال حيتاج إىل التفاصيل الكثرية اليت قد ال يرى نفسه حباجة إليها ،كتاب
  .ولذلك اكتفينا هنا بإعطاء القواعد الكربى اليت وضعها علماء اإلسالم لتحقيق هذا النوع من التطبيب

ن النماذج واألمثلة التطبيبية يف بعض احملال ما يستدل به على غريه، فهي ليست مقصودة وقد ذكرنا م
  .بقدر ما هي أمثلة لغريها ،بذاا

  :وقد رأينا أن الكالم املنهجي يف هذا يستدعي احلديث عن عنصرين
  .واملظاهر اليت تبدو من خالهلا ،التعرف على منابع االحنراف وأصوهلا  .١
  .األساليب املختلفة لعالج ما يبدو من مظاهر االحنراف، أو ما ينبع منهاالتعرف على   .٢



 ١٧٦

  ـ منابع االحنراف ومظاهره ١
أول ما ينبغي على املريب البدء به لعالج االحنراف الذي قد يقع فيه من تكفل بتربيته هو التعرف على 

  .االحنراف ونوعه، ألنه بدون معرفة املرض ال ميكن العالج
هذا املطلب موجه خصوصا للمريب، ألنه قد ال يفطن إىل مواضع االحنراف، بل قد يلتبس  وما سنذكره يف

ال  :تعاىلعليه األمر، فيتصور املرض صحة واملعصية طاعة واالحنراف استقامة، كما أشار إىل ذلك قوله 
لَم يفْعلُوا فَال تحسبنهم بِمفَازة من الْعذَابِ ولَهم  تحسبن الَّذين يفْرحونَ بِما أَتوا ويحبونَ أَنْ يحمدوا بِما

يمأَل ذَابع )فهؤالء جلهلم معصيتهم تصوروها طاعة، وطمعوا أن حيمدوا مبا مل يفعلوا)١٨٨:آل عمران ،.  
ليتسىن له  وهلذا كان تعلم هذا النوع من العلم فرضا على كل مرب، كما يتعلم مظاهر األمراض احلسية

  .عالجها أو الذهاب إىل من يعاجلها
  :وانطالقا من هذا سنتحدث يف هذا املطلب عن منابع االحنراف، مث عن مظاهر االحنراف



 ١٧٧

 منابع االحنراف
وهو أهم ما ينبغي على املريب التعرف عليه، ألن لكل احنراف منبعه اخلاص يف النفس اإلنسانية وذلك 

نسان ومكوناا وما ينتج عن تكوا من تفاعالت، وقد ضرب الغزايل لذلك يستدعي التعرف على حقيقة اإل
وذلك ألن طينة اإلنسان عجنت من أخالط خمتلفة، فاقتضى كل واحد من األخالط يف املعجون  (:مثال، فقال

    ١)منه أثراً من اآلثار كما يقتضي السكر واخلل والزعفران يف السكنجبـني آثاراً خمتلفة
وإمنا هو  ،وهو ليس خالفا فقهيا له أدلته النابعة من االجتهاد ،ملصنفون يف هذه املنابعوقد اختلف ا

  .يكاد يكون من اختالف التنوع ال اختالف التضاد ،اختالف حتليلي
  .وتصنيف الغزايل ،وسنكتفي هنا بذكر تصنيفني هلذه املنابع، تصنيف ابن القيم

اجلهل والظلم والشهوة : السافلة وبناؤها على أربعة أركانمنشأ مجيع األخالق « فقد ذكر ابن القيم أن 
  :ويبني وجه هذا التقسيم ما يلي ٢)والغضب

  . أن اجلهل  يريه احلسن يف صورة القبيح، والقبيح يف صورة احلسن، والكمال نقصا، والنقص كماال  .١
ى يف موضع الغضب، أن الظلم حيمله على وضع الشيء يف غري موضعه، فيغضب يف موضع الرضى، ويرض  .٢

وجيهل يف موضع األناة، ويبخل يف موضع البذل، ويبذل يف موضع البخل، وحيجم يف موضع اإلقدام، 
ويقدم يف موضع اإلحجام، ويلني يف موضع الشدة، ويشتد يف موضع اللني، ويتواضع يف موضع العزة، 

  .      ويتكرب يف موضع التواضع
  . والبخل وعدم العفة والنهمة واجلشع والذل والدناءات كلها أنالشهوة  حتمله على احلرص والشح  .٣
  .أن الغضب  حيمله على الكرب واحلقد واحلسد والعدوان والسفه  .٤

إفراط النفس يف الضعف، وإفراطها يف : مث ذكر أن منبع هذه الصفات األربعة أصالن، مها نبع املنابع، ومها
  .القوة

ة والبخل واخلسة واللؤم والذل واحلرص والشح وسفساف األمور املهان: فيتولد من إفراطها يف الضعف
  .واألخالق

  .ويتولد من إفراطها يف القوة  الظلم والغضب واحلدة والفحش والطيش
فإن النفس قد جتمع قوة وضعفا، فيكون  «أوالد غية كثريون، : ويتولد من تزوج أحد اخللقني باآلخر

قهر، ظامل عنوف جبار، فإذا قهر صار أذل من امرأة،  جبان عن  صاحبها أجرب الناس إذا قدر، وأذهلم إذا
    ٣)القوي، جريء على الضعيف

اعلم أنّ لإلنسان أوصافاً  :(وقد قسم الغزايل منابع االحنراف يف النفس اإلنسانية إىل إىل أربع منابع، فقال
ر مثارات الذنوب يف أربع وأخالقاً كثرية على ما عرف شرحه يف كتاب عجائب القلب وغوائله، ولكن تنحص

                                                
  .٤/١٦: اإلحياء  )١(
  .٢/٣٠٨: مدارج السالكني  )٢(
  .٢/٣٠٩: مدارج السالكني  )٣(
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   ١)صفات ربوبـية، وصفات شيطانية، وصفات يمية، وصفات سبعية: صفات
وخيتلف احملل الذي تنبع منه الذنوب اليت تنبع من هذه املنابع، فمنها ما ينبع على القلب، ومنها ما ينبع 

ح، فبعضها يف القلب خاصة كالكفر مث تنفجر الذنوب من هذه املنابع على اجلوار (:على اجلوارح، يقول الغزايل
والبدعة والنفاق وإضمار السوء للناس، وبعضها على العني والسمع، وبعضها على اللسان، وبعضها على البطن 

   ٢)والفرج، وبعضها على اليدين والرجلني وبعضها على مجيع البدن
البهيمية، ومنهم  وخيتلف اخللق ـ كذلك ـ يف غلبة بعض الصفات على بعض، فمنهم من تغلب عليه

  .تغلب عليهم السبعية، وهكذا
وهذه الصفات هلا تدريج يف  (:وختتلف كذلك غلبة بعض الصفات حبسب عمر اإلنسان،يقول الغزايل

الفطرة، فالصفة البهيمية هي اليت تغلب أوالً مث تتلوها الصفة السبعية ثانياً، مث إذا اجتمعا استعمال العقل يف 
ة وهي الصفة الشيطانية، مث باآلخرة تغلب الصفات الربوبـية وهي الفخر والعز والعلو اخلداع واملكر واحليل

   )وطلب الكربياء وقصد االستيالء على مجيع اخللق
  :وسنذكر هنا باختصار ما قد ينبع من هذه املنابع من أنواع االحنراف

  :الصفات الربوبـية
لعظيمة وما سخر هلا من خملوقات، فيعتقد بربوبيته وهي ما أودع يف اإلنسان من شعور بأنانيته وحقيقته ا

من : النازعـات( أَنا ربكُم الْأَعلَى :على األشياء، سواء صرح بذلك كما صرح فرعون، عندما صرخ قائال
  .، أو مل يصرح)٢٤اآلية

ـ الكرب وهذه الصفة ذا الفهم السيئ، ينتج عنها الكثري من االحنرافات منها ـ كما يذكر الغزايل 
والفخر واجلربية وحب املدح والثناء والعز والغىن وحب دوام البقاء وطلب االستعالء على الكافة حىت كأنه 

وهذا يتشعب منه مجلة من كبائر الذنوب غفل عنها اخللق ومل يعدوها « أنا ربكم األعلى، : يريد أن يقول
   ٣)عاصيوهي املهلكات العظيمة اليت هي كاألمهات ألكثر امل: ذنوباً

   :الصفة الشيطانية
وهي الصفات اليت ابتدأت ا شيطانية الشيطان، ومنها انطلقت، ولذلك أطلق اهللا هذا اللقب على اإلنس 

نا وإِذَا لَقُوا الَّذين آمنوا قَالُوا آمنا وإِذَا خلَوا إِلَى شياطينِهِم قَالُوا إِ :تعاىلكما أطلقه على شياطني اجلن، فقال 
وكَذَلك جعلْنا لكُلِّ نبِي عدواً شياطني الْأنسِ والْجِن  :تعاىلوقال، )١٤:البقرة( معكُم إِنما نحن مستهزِئُونَ

بذِّرِين كَانوا إِنَّ الْم :تعاىلوقال، )١١٢من اآلية: األنعام( يوحي بعضهم إِلَى بعضٍ زخرف الْقَولِ غُروراً
  )٢٧:االسراء( إِخوانَ الشياطنيِ وكَانَ الشيطَانُ لربه كَفُوراً

من شر  :تعاىلبل أمر باالستعاذة من شياطني اإلنسان، كاالستعاذة بشياطني اجلن سواء بسواء، قال 
                                                

  .٤/١٦: اإلحياء  )١(
  .٤/١٦: اإلحياء  )٢(
  .٤/١٦: اإلحياء  )٣(
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  ) ٦ـ  ٤:الناس( سِ من الْجِنة والناسِالْوسواسِ الْخناسِ الَّذي يوسوِس في صدورِ النا
احلسد والبغي واحليلة واخلداع واألمر بالفساد واملنكر « وينبع من هذه الصفات ـ كما يذكر الغزايل ـ 
  .وغريها )وفيه يدخل الغش والنفاق والدعوة إىل البدع والضالل

  .د تعريفه لكيد الشيطان وكيفية مواجهتهوكل هذه الصفات أشار إليه القرآن الكرمي يف مواضع خمتلفة عن
  :الصفة البهيمية

أودع اإلنسان من الشهوة ما حيفظ به  تعاىلوهي االحنرافات اليت تنبع من يمية اإلنسان، وذلك ألن اهللا 
وجوده على هذه األرض، فلوال شهوة األكل لفين جسده، ومل يستطع أداء ما كلف به من وظيفة، ولوال شوهة 

  .استمر نوعهالفرج ما 
 عن احنراف قوم لوط  تعاىلولكن االحنراف هو استعمال هذه الشهوة يف غري ما خلقت له، كما عرب 

أَتأْتونَ الذُّكْرانَ من الْعالَمني وتذَرونَ ما خلَق  :تعاىلحني خرجوا بالشهوة عن حملها الذي خلقت له، فقال 
اجِكُموأَز نم كُمبر ونَ لَكُمادع مقَو متلْ أَنب )١٦٦:الشعراء(  

 وال تقْربوا الزنى إِنه كَانَ فَاحشةً وساَء سبِيالً :وقال عن احنراف الزنا الذي يضع الشهوة يف غري حملها
  ) ٣٢:االسراء(

لبطن وينبع من هذه الصفات ـ كما يذكر الغزايل ـ الشره والكلب واحلرص على قضاء شهوة ا
  .والفرج، ومنه يتشعب الزىن واللواط والسرقة وأكل مال األيتام ومجع احلطام ألجل الشهوات

   :الصفة السبعية
أودع اإلنسان من الغضب واحلمية ما  تعاىلوهي االحنرافات اليت تنبع من سبعية اإلنسان، وذلك ألن اهللا 

فترسته السباع، وملا استطاع حفظ وجوده الذي يدافع به عن وجوده على هذه األرض، ألنه لوال هذه احلمية ال
  .تتعلق به وظيفته

. باطن، وهو الشهوة: فافتقر ألجل جلب الغذاء إىل جندين (:يقول الغزايل يف بيان احلاجة إىل هذه الغرائز
 وظاهر، وهو اليد واألعضاء اجلالبة للغذاء، فخلق يف القلب من الشهوات ما احتاج إليه، وخلقت األعضاء اليت

باطن، وهو الغضب الذي به يدفع املهلكات : هي آالت الشهوات فافتقر ألجل دفع املهلكات إىل جندين
وظاهر، وهو اليد والرجل اللتني ما يعمل مبقتضى الغضب، وكل ذلك بأمور خارجة؛ . وينتقم من األعداء

   ١)فاجلوارح من البدن كاألسلحة وغريها
غزايل ـ الغضب واحلقد والتهجم على الناس بالضرب والقتل وينبع من هذه الصفات ـ كما يذكر ال

  .واستهالك األموال، ويتفرع عنها مجل من الذنوب

                                                
  .٣/٦: اإلحياء  )١(
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  مظاهر االحنراف
  :، ورتب على كل تصنيف منها ما يتعلق به من آثار١أشار القرآن الكرمي إىل تصنيفات خمتلفة للذنوب

وذَروا ظَاهر الْأثْمِ وباطنه   :تعاىلا قال ومن ذلك تصنيف الذنوب إىل ذنوب ظاهرة وذنوب باطنة، كم
، فقد قسم الذنوب يف هذه اآلية إىل )١٢٠:األنعام( إِنَّ الَّذين يكِْسبونَ الْأثْم سيجزونَ بِما كَانوا يقْترِفُونَ

قُلْ إِنما حرم ربي  :تعاىلذنوب ظاهرة وذنوب باطنة، وأمر بترك مجيعها، ومثله يف هذا التصنيف قوله 
ي ا لَمم رِكُوا بِاللَّهشأَنْ تو قرِ الْحيبِغ يغالْبو ثْمالْأو طَنا بما وهنم را ظَهم شاحقُولُوا الْفَوأَنْ تلْطَاناً وس لْ بِهزن

  )٣٣:ألعراف( علَى اللَّه ما ال تعلَمونَ
الذنوب إىل صنفي اإلمث والعدوان، وقد ورد ذلك يف مخس مواضع من القرآن الكرمي، قال ومنها تصنيف 

 لْأثْمِ والْعدوان ثُم أَنتم هؤالِء تقْتلُونَ أَنفُسكُم وتخرِجونَ فَرِيقاً منكُم من ديارِهم تظَاهرونَ علَيهِم بِا :تعاىل
من : املائدة( وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى وال تعاونوا علَى الْأثْمِ والْعدوان   :تعاىلوقال، )٨٥من اآلية: البقرة(

 :تعاىلوقال، )٦٢من اآلية: املائدة( وترى كَثرياً منهم يسارِعونَ في الْأثْمِ والْعدوان :تعاىلوقال، )٢اآلية
يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا  :تعاىلوقال، )٨من اآلية: اادلة( جونَ بِالْأثْمِ والْعدوان ومعصيت الرسولِ ويتنا

  )٩من اآلية: اادلة( تناجيتم فَال تتناجوا بِالْأثْمِ والْعدوان ومعصيت الرسولِ
ابن وقد قال . اإلفراط يف الظلم والتجاوز فيه: والعدوان. يستحق عليه صاحبه الذم الفعل الذي: واإلمث

ترك ما أمر اللّه بفعله، والعدوان جماوزة ما حد اللّه يف دينكم وجماوزة ما فرض اللّه عليكم يف : اإلمث :جرير
  .أنفسكم ويف غريكم

والَّذين يجتنِبونَ كَبائر الْأثْمِ  :تعاىله ومنها تصنيف الذنوب إىل كبائر وصغائر، كما أشار إىل ذلك قول
  ) ٣٧:الشورى( والْفَواحش وإِذَا ما غَضبوا هم يغفرونَ

الَّذين يجتنِبونَ كَبائر الْأثْمِ  :تعاىلومنها تصنيف الذنوب إىل إمث وفواحش، مث كبائر وملم، كما يف قوله 
ةٌ في بطُون ا اللَّمم إِنَّ ربك واسع الْمغفرة هو أَعلَم بِكُم إِذْ أَنشأَكُم من الْأَرضِ وإِذْ أَنتم أَجِنوالْفَواحش إِلَّ

  )٣٢:لنجم( أُمهاتكُم فَال تزكُّوا أَنفُسكُم هو أَعلَم بِمنِ اتقَى
انطالقا من القرآن الكرمي، وانطالقا من حتليل الذنوب وآثارها  وقد اهتم علماء السلوك املسلمني ـ

  .وكيفية عالجها ـ بتصنيف أنواع االحنراف، ليذكروا بعدها ما يرونه من عالج لكل صنف
  :وقد اتفق العلماء عل التقسيمني التاليني

  :مظاهر االحنراف حبسب متعلقها
به الذنوب إىل إمث وعدوان، وذلك ألن اإلمث ما  عاىلتورمبا يشري إىل هذا النوع من الذنوب ما قسم اهللا 

اعلم أنّ  (:أما العدوان، فهو ما كان من التعدي على مصاحل اخللق، يقول الغزايل تعاىلكان بني العبد وربه 
فما يتعلق بالعبد خاصة كترك . الذنوب تقسم إىل ما بـني العبد وبـني اهللا تعاىل وإىل ما يتعلق حبقوق العباد

                                                
هلذه التصنيفات أمهية كبرية يف استعمال العالج املناسب لكل ذنب، وهو كتصنيف األطباء لألمراض ليسهل عليهم )  ١(

  .التعامل مع كل نوع مبا يناسبه من أدوية



 ١٨١

ة والصوم والواجبات اخلاصة به وما يتعلق حبقوق العباد كتركه الزكاة وقتله النفس وغصبه األموال الصال
وشتمه األعراض وكل متناول من حق الغري، فإما نفس أو طرف أو مال أو عرض أو دين أو جاه، وتناول 

على اهللا تعاىل كما يفعله بعض الدين باإلغواء والدعاء إىل البدعة والترغيب يف املعاصي ويـيج أسباب اجلرأة 
   ١)الوعاظ بتغليب جانب الرجاء على جانب اخلوف

  :وهلذا التقسيم أمهيته الكربى من جهات خمتلفة
ما يتعلق بالعباد فاألمر فيه أغلظ، وما بـني العبد وبـني اهللا تعاىل إذا مل يكن « فمن جهة املغفرة، فإن 

ديوان يغفر، وديوان ال يغفر، وديوان ال : اخلرب، الدواوين ثالثة شركاً فالعفو فيه أرجى وأقرب، وقد جاء يف
فالشرك باهللا : ذنوب العباد بـينهم وبـني اهللا تعاىل، وأما الديوان الذي ال يغفر: فالديوان الذي يغفر: يترك
   )فمظامل العباد  أي ال بد وأن يطالب ا حىت يعفى عنها. وأما الديوان الذي ال يترك. تعاىل

جهة تشديد املريب على من يربيه، فإنه ال ينبغي للمريب، وخاصة الوالد أن يتساهل مع ابنه يف مصاحل  ومن
  . الناس، فإن لذلك خطورته الكبرية على مستقبل ابنه، كما سنوضح ذلك يف الفصل اخلاص بالبعد االجتماعي

  :مظاهر االحنراف حبسب صغرها وكربها
ريب الصاحل هو الذي حيمي من يربيه عن كل املعاصي، ولكن مع ، وامل٢نعم، إن كل معصية هللا كبرية

ذلك، فإن اإلنسان غري معصوم، ومن اخلطا أن نتعامل مع أخطائه معاملة واحدة، فال نفرق بني من ما كرب منها 
  .وعظم، وبني ما صغر منها

ر ما تنهونَ عنه نكَفِّر عنكُم سيئَاتكُم إِنْ تجتنِبوا كَبائ :تعاىلوهلذا ورد القرآن الكرمي ذا التقسيم، فقال 
والَّذين يجتنِبونَ كَبائر الْأثْمِ والْفَواحش وإِذَا ما غَضبوا هم  :تعاىلوقال، )٣١:النساء( وندخلْكُم مدخالً كَرِمياً

  )٣٢من اآلية: لنجم( جتنِبونَ كَبائر الْأثْمِ والْفَواحش إِلَّا اللَّممالَّذين ي :تعاىلوقال، )٣٧:الشورى( يغفرونَ
  :وقد وردت النصوص الكثرية بعد بعض الذنوب الكبائر، وهي ـ كما يذكر ابن حجر ـ نوعان

وهي األصل الذي يعتمد عليه يف عد الكبائر، ومن تلك  :النصوص الصرحية باعتبار الذنب كبرية
                                                

  .٤/٣٦: اإلحياء  )١(
والقاضي أبو ، منهم األستاذ أبو إسحاق اإلسفراييين ، هبوا إىل أن كل املعاصي كبائر أنكر بعض العلماء هذا التقسيم، وذ)  ٢(

بل حكاه ابن فورك عن األشاعرة واختاره يف تفسريه " املرشد " وابن القشريي يف ، " اإلرشاد " وإمام احلرمني يف ، بكر الباقالين 
مث أول اآلية ، » بعضها صغرية وكبرية باإلضافة إىل ما هو أكرب منها وإمنا يقال ل، معاصي اهللا تعاىل عندنا كلها كبائر « :فقال
  .مبا ال يدل عليه ظاهرها)   ٣١:النساء( إِنْ تجتنِبوا كَبائر ما تنهونَ عنه نكَفِّر عنكُم سيئَاتكُم وندخلْكُم مدخالً كَرِمياً :اآلتية

ء صحيح من جهة أن كل املعاصي خطرية سواء كانت صغرية أو كبرية، بل من احلرج تلقيب وما ذهب إليه هؤالء العلما
إال على معىن أا تصغر باجتناب ، إا صغرية : ال ميكن أن يقال يف معصية: املعصية بكوا صغرية، قال القاضي عبد الوهاب

  .الكبائر
ويف ، » كل ما ي عنه فهو كبرية « :ه ذكر عنده الكبائر فقال، أنويشري إىل هذا اجلمع ما رواه الطرباين عن ابن عباس 

  »كل شيء عصي اهللا فيه فهو كبرية « :رواية عنه



 ١٨٢

وشهادة الزور وقول ، وعقوق الوالدين ، اإلشراك باهللا  :أال أنبئكم بأكرب الكبائر ثالثا (:قوله  النصوص
أن  :قال ؟أي الذنب أعظم  (:وسئل ، ١)الزور وكان متكئا فجلس فما زال يكررها حىت قلنا ليته سكت

 :قلت، افة أن يطعم معك وأن تقتل ولدك خم :قال ؟مث أي، إن ذلك لعظيم  :قلت، جتعل هللا ندا وهو خلقك 
وهل يشتم الرجل  :قيل، من الكبائر شتم الرجل والديه  (:، وقال ٢)أن تزاين حليلة جارك :قال ؟مث أي
ويف رواية للبخاري أن هذه األخرية من ،  ٣)فيسب أباه وأمه، يسب الرجل أبا الرجل وأمه ، نعم  :قال ؟والديه

وعد يف ، واليمني الغموس من الكبائر ، والقتل ، والعقوق ، شرك ويف رواية له أيضا عد ال، أكرب الكبائر 
وقذف احملصنات املؤمنات ، والتويل يوم الزحف ، والربا ، وأكل مال اليتيم ، والقتل إال باحلق ، أخرى الشرك 

ويف رواية صحيحة عد هذه السبع وعقوق الوالدين املسلمني واستحالل البيت احلرام ، الغافالت موبقات 
  .بائرك

فهي تشري إىل كون الذنب كبريا، وإال ملا رتب : النصوص املخربة باللعن أو الغضب أو الوعيد شديد
ثالثة ال يكلمهم اهللا وال ينظر إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب   (:عليه ذلك العقاب الشديد، ومن ذلك قوله 

 :قال ؟وخسروا من هم يا رسول اهللاخابوا  :فقلت، ثالث مرات  فقرأها رسول اهللا  :قال أبو ذر .أليم
واملنفق سلعته باحللف ، الذي ال يعطي شيئا إال منة  :واملنان -أي خيالء كما يف روايات أخر  - :املسبل إزاره

رجل على فضل « ، ويف رواية أم ٥)وعائل مستكرب، وملك كذاب ، شيخ زان  (:، ويف رواية أم٤)الكاذب
ورجل بايع رجال سلعة بعد العصر فحلف باهللا ألخذها بكذا وكذا فصدقه وهو ، ماء بفالة مينعه ابن السبيل 

  ٦)ورجل بايع إماما ال يبايعه إال للدنيا فإن أعطاه منها ما يريد وىف له وإن مل يعطه مل يف له، على غري ذلك 
ومن أولئك  (:، قيل)إن هللا تعاىل عبادا ال يكلمهم يوم القيامة وال يزكيهم وال ينظر إليهم (:ومنها قوله 
ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم ، متربئ من والديه راغب عنهما أو متربئ من ولده  :قال ؟يا رسول اهللا

، مدمن مخر  :ثالث ال يدخلون اجلنة (:أي منام، وقال ٨)ال يدخل اجلنة قتات (:، وقال ٧)وتربأ منهم
، رجل أعطى يب مث غدر  :صمهم يوم القيامةثالث أنا خ  (:، وقال ٩)ومصدق بالسحر، وقاطع رحم 

ال يدخل  (:، وقال ١)ورجل استأجر أجريا فاستوىف منه العمل ومل يوفه أجره، ورجل باع حرا فأكل مثنه 
                                                

  .البخاري ومسلم)  ١(
  .البخاري ومسلم)  ٢(
  .البخاري ومسلم)  ٣(
  .مسلم وغريه)  ٤(
  .مسلم)  ٥(
  .البخاري ومسلم)  ٦(
  .أمحد)  ٧(
  . البخاري ومسلم)  ٨(
  .أمحد)  ٩(
  .أمحد والبخاري  )١(
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، ٢)ال يدخل اجلنة عاق وال مدمن مخر وال مكذب بقدر (:، وقال ١)وال منام، وال مدمن مخر ، اجلنة عاق 
لعن اهللا من غري منار ، لعن اهللا من آوى حمدثا ، لعن اهللا من لعن والديه ، غري اهللا لعن اهللا من ذبح ل (:وقال 

   ٤)ورجلة النساء، والديوث ، العاق لوالديه  :ثالثة ال يدخلون اجلنة (:، وقال ٣)األرض أي طرقها
لدن ـ انطالقا من أمثال هذه النصوص ـ يف عد الكبائر، بل بدأ اخلالف من  ٥وقد اختلف العلماء

                                                
  .أمحد والنسائي)  ١(
  .أمحد وابن ماجه)  ٢(
  .مسلم وغريه)  ٣(
  .احلاكم وصححه)  ٤(
: الزواجر عن اقتراف الكبائر[اختلف العلماء يف عد الكبائر، انطالقا من اختالفهم يف حدها، وقد ذكر ابن حجر )  ٥(

  :األقوال التالية يف حدها]١/٨
صاحبها عليها خبصوصها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة، وحذف بعض املتأخرين تقييد الوعيد أا ما حلق   :القول األول

وخرج باخلصوص ما ، وكأنه نظر إىل أن كل وعيد من اهللا تعاىل ال يكون إال شديدا فهو من الوصف الالزم ، بكونه شديدا 
  .اندرج حتت عموم فال يكفي ذلك يف كونه كبرية خبصوصه

  . وبه قال البغوي وغريه، ا كل معصية أوجبت احلد أ :القول الثاين
والكذب يف الشهادة ، وترك فريضة جتب فورا؛ أو وجب يف جنسه حد ، أا كل ما نص الكتاب على حترميه  : القول الثالث
  . وكل قول خالف اإلمجاع العام: زاد اهلروي يف إشرافه وشريح يف روضته، والرواية واليمني 
وكل جرمية أو جريرة ال تؤذن ، ورقة الديانة مبطلة للعدالة ، كل جرمية تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين    :القول الرابع

  .بذلك بل يبقى حسن الظن ظاهرا بصاحبها ال حتيط العدالة
  .والصغرية ما قل فيه اإلمث ذكره املاوردي يف حاويه، أا ما أوجب احلد أو توجه إليه الوعيد    :القول اخلامس
فإن فعله على وجه جيمع وجهني أو وجوها من التحرمي كان ، أا كل حمرم لعينه منهي عنه ملعىن يف نفسه    :القول السادس

والصغرية تعاطي ما تنقص رتبته عن رتبة املنصوص عليه أو تعاطيه على وجه دون ، وحبليلة اجلار فاحشة، فالزنا كبرية ؛ فاحشة 
فالقبلة واللمس واملفاخذة صغرية ومع ، لى وجه جيمع وجهني أو وجوها من التحرمي كان كبريةفإن تعاطاه ع، املنصوص عليه 

  .حليلة اجلار كبرية
ومال ، أكل حلم امليتة واخلرتير : أي بلفظ التحرمي وهو أربعة  أشياء: أا كل فعل نص الكتاب على حترميه   :القول السابع

  .والفرار من الزحف، اليتيم وحنوه 
ولكن اهللا عز وجل أخفى ذلك ، أنه ال حد هلا حبصرها يعرفه العباد، وإال القتحم الناس الصغائر واستباحوها    :الثامن القول

ونظائره إخفاء الصالة الوسطى وليلة القدر وساعة اإلجابة ، عن العباد ليجتهدوا يف اجتناب املنهي عنه رجاء أن جتتنب الكبائر 
  .وحنو ذلك

وما ، ل معصية يقدم املرء عليها من غري استشعار خوف ووجدان ندم اونا واستجراء عليها فهي كبرية ك   :القول التاسع
  .حيمل على فلتات النفس وال ينفك عن ندم ميتزج ا وينغص التلذذ ا فليس بكبرية

ا أردت الفرق بني الصغرية هي ما يشعر بتهاون مرتكبها بدينه إشعار أصغر الكبائر املنصوص عليها،  وإذ   :القول العاشر
  .فإن نقصت عن أقل الكبائر فهي صغرية وإال فكبرية، والكبرية فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر املنصوص عليها 



 ١٨٤

هن  :وقال عبد اهللا بن عمرو . هن سبع :وقال ابن عمر . هن أربع :، فقال ابن مسعود الصحابة 
  .هن إىل سبعني أقرب منها إىل سبع: الكبائر سبع، يقول :إذا بلغه قول ابن عمر  وكان ابن عباس . تسع

ائر اليت مل ترد به النصوص، انطلق وللغزايل تقرير جيد يف هذه املسألة ميكن االستفادة منه يف حتديد الكب
نعلم بشواهد الشرع وأنوار البصائر مجيعاً أن مقصود الشرائع  (:فيه من النظرة املقاصدية ألحكام الشريعة، قال

كلها سياق اخللق إىل جوار اهللا تعاىل وسعادة لقائه، وأنه ال وصول هلم إىل ذلك إال مبعرفة اهللا تعاىل ومعرفة 
وال يكون العبد عبداً ما مل يعرف ربه بالربوبـية ونفسه بالعبودية وال بد أن يعرف . .هصفاته وكتبه ورسل

فصار حفظ الدنيا . .نفسه وربه، فهذا هو املقصود األقصى ببعثة األنبـياء، ولكن ال يتم هذا إال يف احلياة الدنيا
النفوس واألموال، فكل ما يسد : خرة شيئانواملتعلق من الدنيا باآل. أيضاً مقصوداً تابعاً للدين ألنه وسيلة إليه

باب معرفة اهللا تعاىل فهو أكرب الكبائر ويليه ما يسد باب حياة النفوس ويليه باب ما يسد املعايش اليت ا حياة 
   ١)الناس

فهذه ثالث مراتب، فحفظ املعرفة  (:فهذه هي النواحي الثالثة اليت جاءت الشريعة حلفظها، قال الغزايل
لقلوب، واحلياة على األبدان، واألموال على األشخاص ضروري يف مقصود الشرائع كلها، وهذه ثالثة على ا

أمور ال يتصور أن ختتلف فيها امللل، فال جيوز أنّ اهللا تعاىل يبعث نبـياً يريد ببعثه إصالح اخللق يف دينهم 
  )إهالك النفوس وإهالك ألموالودنياهم مث يأمرهم مبا مينعهم عن معرفته ومعرفة رسله؛ أو يأمرهم ب

  :انطالقا من هذا صنف الكبئر إىل ثالثة أقسام
كالكفر، فال كبـرية فوق الكفر، إذ احلجاب بـني اهللا  :ما مينع من معرفة اهللا تعاىل ومعرفة رسله

  .در جهلهوبـني العبد هو اجلهل، والوسيلة املقربة له إليه هو العلم واملعرفة، وقربه بقدر معرفته، وبعده بق
ويتلوه اجلهل الذي ال يسمى كفراً، وذلك مثل األمن من مكر اهللا والقنوط من رمحته، فإن هذا أيضاً عني 

  .اجلهل، فمن عرف اهللا مل يتصور أن يكون آمناً وال أن يكون آيساً
فاوت ويتلوه كل البدع املتعلقة بذات اهللا وصفاته وأفعاله وبعضها أشد من بعض، وتفاوا على حسب ت

  .اجلهل ا وعلى حسب تعلقها بذات اهللا سبحانه بأفعاله وشرائعه وبأوامره ونواهيه
ألنه ببقائها وحفظها تدوم احلياة وحتصل املعرفة باهللا، فقتل النفس ال حمالة من : ما مينع من حفظ النفوس

، إذ حياة الدنيا ال تراد الكبائر وإن كان دون الكفر، ألن ذلك يصدم عني املقصود وهذا يصدم وسيلة املقصود
  .إال لآلخرة والتوصل إليها مبعرفة اهللا تعاىل

                                                                                                                                 
، واإلصرار على املعصية ، الشرك : أربع يف القلب: قول أيب طالب املكي، وهو أن الكبائر سبع عشرة   :القول احلادي عشر

وهو كل كالم يغري اإلنسان أو شيئا من  -والسحر ، وشهادة الزور ، القذف : وأربع يف اللسان. ألمن من مكر اهللاوا، والقنوط 
وأكل الربا ، أكل مال اليتيم ظلما : وثالث يف البطن، وهي اليت تبطل ا حقا أو تثبت ا باطال  -واليمني الغموس ،  -أعضائه 

، الفرار من الزحف : القتل والسرقة وواحدة يف الرجل: واثنتان يف اليد، واللواط ، الزنا  :واثنتان يف الفرج، وشرب كل مسكر ، 
  .عقوق الوالدين: وواحدة يف مجيع اجلسد

  .٤/١٩: اإلحياء  )١(



 ١٨٥

ويتلو هذه الكبـرية قطع األطراف وكل ما يفضي إىل اهلالك حىت الضرب وبعضها أكرب من بعض، ويقع 
يف هذه الرتبة حترمي الزىن واللواط، ألنه لو اجتمع الناس على االكتفاء بالذكور يف قضاء الشهوات انقطع 

  .النسل، ودفع املوجود قريب من قطع الوجود
ويتلوه الزىن، فإنه ـ مع كونه ال يفوت أصل الوجود ـ يشوش األنساب ويبطل التوارث والتناصر ومجلة 

  .١من األمور اليت ال ينتظم العيش إال ا
حىت  ألا معايش اخللق فال جيوز تسلط الناس على تناوهلا كيف شاءوا :ما مينع من حفظ األموال

باالستيالء والسرقة وغريمها، بل ينبغي أن حتفظ لتبقى ببقائها النفوس، إال أن األموال إذا أخذت أمكن 
استردادها وإن أكلت أمكن تغرميها فليس يعظم األمر فيها، نعم إذا جرى تناوهلا بطريق يعسر التدارك له فينبغي 

  .أن يكون ذلك من الكبائر
األدلة على كونه من الصغائر قد يصري من الكبائر إذا اتصف بالصفتني  باإلضافة إىل هذا، فإن ما دلت

  :التاليتني
   :اإلصرار واملواظبة

، فمن )٣٢من اآلية: لنجم( الَّذين يجتنِبونَ كَبائر الْأثْمِ والْفَواحش إِلَّا اللَّمم :تعاىلوإليه اإلشارة بقوله 
اللمم أن يزين  (:الزهري، وقال )هو الذي يأيت الذنب مث ال يعاوده (:د واحلسنجماهما قاله األقوال يف تفسريها 

   )مث يتوب فال يعود، وأن يسرق أويشرب اخلمر مث يتوب فال يعود
ذُنوبِهِم والَّذين إِذَا فَعلُوا فَاحشةً أَو ظَلَموا أَنفُسهم ذَكَروا اللَّه فَاستغفَروا ل :تعاىلويدل على هذا قوله 

، فقد ضمن هلم املغفرة )١٣٥:آل عمران( ومن يغفر الذُّنوب إِلَّا اللَّه ولَم يصروا علَى ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ
هار خالدين فيها ونِعم أَجر أُولَئك جزاؤهم مغفرةٌ من ربهِم وجنات تجرِي من تحتها الْأَن :عقبها تعاىلبقوله 

نيلامالْع )١٣٦:آل عمران( عقيب اللمم، ومثل ذلك قوله: ةرفغالْم عاسو كبإِنَّ ر )٣٢من اآلية: لنجم(  
ال صغرية مع إصرار وال كبـرية مع استغفار، فكبـرية واحدة تنصرم وال يتبعها مثلها لو : ولذلك قيل

  .كان العفو عنها أرجى من صغرية يواظب العبد عليهاتصور ذلك 
وقد شبه الغزايل ذلك بقطرات من املاء تقع على احلجر على توال فتؤثر فيه، وذلك القدر من املاء لو 

  .صب عليه دفعة واحدة مل يؤثر
  : احتقار الذنب

ونَ بِأَفْواهكُم ما لَيس لَكُم بِه علْم وتحسبونه هيناً إِذْ تلَقَّونه بِأَلِْسنتكُم وتقُولُ :تعاىلويشري إىل هذا قوله 
يمظع اللَّه دنع وهو )إنكم لتعملون أعماالً هي يف  (:، وبقول بعض الصحابة رضي اهللا عنهم)١٥:النور

   )من املوبقات أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها على عهد رسول اهللا 
إذ كانت معرفة الصحابة جبالل اهللا أمت، فكانت الصغائر عندهم باإلضافة  (:على هذا بقوله ويعلق الغزايل

                                                
   » حفظ العرض « ، ويدخل فيه »حفظ النسل « ما ذكره الغزايل هنا يف حفظ النفوس خصه آخرون بقسم خاص، مسوه )  ١(



 ١٨٦

إىل جالل اهللا تعاىل من الكبائر، وذا السبب يعظم من العامل ما ال يعظم من اجلاهل، ويتجاوز عن العامي يف 
  ١)فة املخالفأمور ال يتجاوز يف أمثاهلا عن العارف، ألن الذنب واملخالفة يكرب بقدر معر

ال تنظر إىل قلة اهلدية وانظر إىل عظم مهديها، وال  (:وقد روي أنه أوحى اهللا تعاىل إىل بعض أنبـيائه
   )تنظر إىل صغر اخلطيئة وانظر إىل كربياء من واجهته ا

  .وهلذا قال من قال من العلماء بأن الذنوب كلها كبائر، كما ذكرنا ذلك سابقا
ذكر الغزايل ـ أن استعظام العبد للذنب ـ مهما كان صغريا ـ يصدر عن نفور والسر يف هذا ـ كما ي

القلب عنه وكراهيته له، وذلك النفور مينع من شدة تأثريه به، أما استصغاره، فيصدر عن األلف به وذلك 
ال  يوجب شدة األثر يف القلب، والقلب هو املطلوب تنويره بالطاعات، واحملذور تسويده بالسيئات، ولذلك

  .يؤاخذ مبا جيري عليه يف الغفلة فإن القلب ال يتأثر مبا جيري يف الغفلة
ويدخل يف هذا النوع ـ وإن كان الغزايل قد ذكره قسما مستقال ـ السرور بالصغرية والفرح والتبجح 

  .ا واعتداد التمكن من ذلك نعمة والغفلة عن كونه سبب الشقاوة
تبة أعظم من املرتبة السابقة، ألن هذا مل حيتقر املعصية فقط، بل وهو يدخل يف ما سبق ذكره، بل هو مر

  .وتبجح ا أيضا
حىت إن من املذنبـني من يتمدح بذنبه ويتبجح به لشدة  (:ويذكر الغزايل األمثلة الواقعية لذلك، فيقول

أما رأيتين كيف : أما رأيتين كيف مزقت عرضه، ويقول املناظر يف مناظرته: فرحه مبقارفته إياه، كما يقول
فضحته وكيف ذكرت مساوئه حىت أخجلته وكيف استخففت به وكيف لبست عليه؟ ويقول املعامل يف 

   ٢)أما رأيت كيف روجت عليه الزائف وكيف خدعته وكيف غبنته يف ماله وكيف استحمقته؟: التجارة
مهلكات، وإذا دفع العبد إليها  فهذا وأمثاله تكرب به الصغائر فإن الذنوب (:ويعلق على هذه األمثلة بقوله 

وظفر الشيطان به يف احلمل عليها فينبغي أن يكون يف مصيبة وتأسف بسبب غلبة العدو عليه وبسبب بعده من 
   )اهللا تعاىل، فاملريض الذي يفرح بأن ينكسر إناؤه الذي فيه دواءه حىت يتخلص من أمل شربه ال يرجى شفاؤه

لغزايل قد ذكره قسما مستقال ـ أن يأيت الذنب ويظهره بأن يذكره ويدخل يف هذا النوع ـ وإن كان ا
بعد إتيانه أو يأتيه يف مشهد غريه فإن ذلك جناية منه على ستر اهللا الذي سدله عليه وحتريك لرغبة الشر فيمن 

لغري فيه أمسعه ذنبه أو أشهده فعله، فهما جنايتان انضمتا إىل جنايته فغلظت به، فإن انضاف إىل ذلك الترغيب ل
  .واحلمل عليه ويئة األسباب له صارت جناية رابعة وتفاحش األمر

كل أميت معاىف إال ااهرين، وإن من اإلجهار أن يعمل الرجل بالليل عمال مث يصبح وقد  (:وهلذا قال 
  ١)عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه فيصبح يكشف ستر اهللا عز وجل عنه: ستره اهللا فيقول

ويدخل يف ااهرة أن يقع الذنب من شخص يكون قدوة لغريه، ألنه بفعله املعصية يضل خلقا كثريا ممن 
                                                

  .٤/٣٢: ياءاإلح  )١(
  .٤/٣٢: اإلحياء  )٢(
  .مسلموالبخاري )  ١(



 ١٨٧

فهذه  (:يقتدي به فيها، يقول الغزايل بعد عده لبعض النوب اليت يقع فيها بعض العلماء بال شعور أو اكتراث
 آماداً متطاولة، فطوىب ملن إذا مات ماتت ذنوب يتبع العامل عليها فيموت العامل ويبقى شره مستطرياً يف العامل

   ١)ذنوبه معه
من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل ا ال ينقص من أوزارهم   (:ويشري إىل هذا النوع قوله 

ويل للعامل من األتباع يزل زلة فريجع عنها وحيملها الناس فيذهبون ا يف  (:، وقال ابن عباس ٢)شيئاً
   )اآلفاق

   )مثل زلة العامل مثل انكسار السفينة تغرق ويغرق أهلها (:وشبه بعضهم زلة العامل، فقال
ويذكر الغزايل أن عاملاً ـ من األمم السالفة ـ كان يضل الناس بالبدعة مث أدركته توبة فعمل يف 

لغفرته لك، ولكن  قل له إن ذنبك لو كان فيما بـيين وبـينك (:اإلصالح دهراً، فأوحى اهللا تعاىل إىل نبـيهم
   )كيف مبن أضللت من عبادي فأدخلتهم النار

                                                
  .٤/٣٢: اإلحياء  )١(
 .٢٣رقم  ابن ماجه،  )٢(



 ١٨٨

  ـ أساليب عالج االحنراف ٢
انطالقا مما سبق فإن املريب الناصح إذا ما رأى منبعا من منابع االحنراف، أو مظهرا من مظاهره يتسرب ملن 

  .سائليربيه ليدنسه بأوحاله، فإنه يسارع لتطهريه ووقايته بكل ما أمكنه من السبل والو
وهذا يستدعي علما خاصا، ال ميكننا ذكر تفاصيله هنا، ولكنا حناول انطالقا مما ذكره املربون وعلماء 
السلوك من املسلمني أن نلم جبمله وقواعده ليتخذها املريب قوانني يسري على ضوئها يف إصالح من تكفل 

  .بتربيته
ة له، حنب أن نرد على من يتصور األخالق وقبل أن نذكر هذه األساليب املقاومة لالحنراف أو املعاجل

صفات راسخة يستحيل حتويلها أو تغيريها، لينطلق من ذلك إىل استحالة تأثري التربية يف اإلصالح، وتنتشر 
األمثال املثبطة يف اتمع عن هذه الفكرة، وهي خطرية جدا ال مبا حتمله من يأس فقط، وإمنا ألا تضاد دعوة 

 وسالمه عليهم ـ الذين كان من أهم وظائفهم التزكية اليت تعين تطهري عباد اهللا من الرسل ـ صلوات اهللا
ربنا  :تعاىلذلك يف مواضع من القرآن الكرمي، قال  تعاىلرذائل األخالق، وحتليتهم مبحاسنها، كما ذكر 

هلِّمعيو كاتآي هِملَيلُو عتي مهنوالً مسر يهِمثْ فعابويمكالْح زِيزالْع تأَن كإِن كِّيهِمزيةَ وكْمالْحو ابتالْك م 
لَقَد من اللَّه علَى الْمؤمنِني إِذْ بعثَ فيهِم رسوالً من أَنفُِسهِم يتلُو علَيهِم آياته  :تعاىلوقال، )١٢٩:البقرة(

هو  :تعاىلوقال، )١٦٤:آل عمران( لْكتاب والْحكْمةَ وإِنْ كَانوا من قَبلُ لَفي ضاللٍ مبِنيٍويزكِّيهِم ويعلِّمهم ا
من قَبلُ  لْحكْمةَ وإِنْ كَانواالَّذي بعثَ في الْأُميني رسوالً منهم يتلُو علَيهِم آياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتاب وا

   )٢:اجلمعة( لَفي ضاللٍ مبِنيٍ
  :ومن األدلة اليت ذكرها الغزايل للقائلني بأن األخالق ال تتغري بطريق الرياضة

أن اخلُلُق هو صورة الباطن كما أن اخلَلْق هو صورة الظاهر، فاخللقة الظاهرة ال يقدر على تغيـريها    .١٠
ال الطويل يقدر أن جيعل نفسه قصرياً، وال القبـيح يقدر على فالقصري ال يقدر أن جيعل نفسه طويالً، و

  .حتسني صورته، فكذلك القبح الباطن جيري هذا ارى
أن حسن اخللق ال يكون إال بقمع الشهوة والغضب، والتجربة تدل على استحالة هذا، ألما من  .١١

  .مقتضيات املزاج والطبع
هنا ـ ألن كل النصوص احلاضة على التخلق  والرد على هذا من النصوص ال ميكن استيفاؤه ـ

 :تعاىلباألخالق احلسنة أو الناهية عن األخالق السيئة ترد على هذا، ألن الشرع ال يأمر باملستحيل، وقد قال 
ها لَها ما كَسبت ال يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّا وسع :تعاىلوقال، )٢٣٣من اآلية: البقرة( ال تكَلَّف نفْس إِلَّا وسعها

والَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات ال نكَلِّف نفْساً إِلَّا  :تعاىلوقال، )٢٨٦من اآلية: البقرة( وعلَيها ما اكْتسبت
  )٧من اآلية: الطالق( ال يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّا ما آتاها  :تعاىلوقال، )٤٢من اآلية: ألعراف( وسعها 

 :إن فيك خللقني حيبهما اهللا (:ألشج عبد القيس  قوله ومن النصوص الصررحية الدالة على هذا 
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 (:فقال )بل جبلك اهللا عليهما (:فقال )أخلقني ختلقت ما، أم جبلين اهللا عليهما؟ :(، فقال)١احللم واألناة
     ٢)لهاحلمد هللا الذي جبلين على خلقني حيبهما اهللا ورسو

اللهم اهدين ألحسن األخالق، ال يهدي ألحسنها إال أنت،  (:يقول يف دعاء االستفتاح وقد كان النيب 
   ٣)واصرف عين سيئها، ال يصرف عين سيئها إال أنت

 (:أما من حيث الواقع، وهو ما تتذرع به أمثال هذه األقوال املثبطة، فننقل ما قال الغزايل، وفيه أبلغ الرد
ر هذا يف حق اآلدمي وتغيـري خلق البهيمة ممكن إذ ينقل البازي من االستيحاش إىل األنس، وكيف ينك

والكلب من شره األكل إىل التأدب واإلمساك والتخلية، والفرس من اجلماح إىل السالسة واالنقياد وكل ذلك 
   ٤)تغيـري لألخالق

تاج املريب إىل استعماهلما مجيعا ـ على انطالقا من هذا، فإن هناك أسلوبني أساسيني لعالج االحنراف، حي
  .العلم والعمل :ضوء ما ذكرنا يف اجلزء اخلاص بأساليب التربية ـ مها

                                                
  .التثبت وترك العجلة  )١(
 .مسلم والترمذي  )٢(
  .البيهقي  )٣(
 .٣/٥٦: اإلحياء  )٤(



 ١٩٠

  األساليب العلمية
، فاألفكار اليت ينصبغ ا )حياتك من صنع أفكارك« وينطلق هذا األسلوب من املقولة املعروفة املشهورة 

  .لسلوك واحلياة مجيعاالعقل هي اليت ينصبغ هلا بعده الوجدان وا
فلذلك كان أول ما ينبغي أن يهتم به املريب هو حفظ عقل املتلقي من كل شبهة أو أفكار منحرفة قد 

  .جترفه إىل االحنراف من حيث يشعر أو ال يشعر
واألساس لذلك هو ما ذكرنا يف التربية اإلميانية من االجتهاد يف تقوية إميان املتلقي، فاإلميان الصحيح 

  .ي املؤثر هو الكفيل بتحويل أخبس املعادن ذهبا خالصاالقو
اإلميان بالعمل الصاحل، ويقدم اإلميان عليه، وكأنه يشري إىل أن العمل الصاحل أثر من  تعاىلوهلذا يقرن اهللا 

 جرِي من تحتها الْأَنهاروبشرِ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات أَنَّ لَهم جنات ت :تعاىلآثار اإلميان، قال 
  )٢٥من اآلية: البقرة(

يف مخسني موضعا من القرآن الكرمي، وكل  الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات  وقد تكررت هذه الالزمة 
  . ذلك ألمهية اقتران اإلميان بالعمل الصاحل

ذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَيهِم الْمالئكَةُ أَلَّا إِنَّ الَّ :تعاىلويشري إىل هذا املعىن بصراحة قوله 
إِنَّ الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه  :تعاىل، وقوله )٣٠:فصلت( تخافُوا وال تحزنوا وأَبشروا بِالْجنة الَّتي كُنتم توعدونَ

قَامتاس ونَثُمنزحي مال هو هِملَيع فووا فَال خ )االستقامة، اليت تضاد  تعاىل، فقد عطف اهللا )١٣:االحقاف
ربنا « إن االستقامة أثر من آثار قوهلم  :(الذي يفيد الترتيب، وكأنه يقول )مث« االحنراف على اإلميان حبرف 

   )اهللا
   )اإلميان قبل القرآن (:بة ويشري إىل هذا يف التربية النبوية، قول الصحا

وهلذا، فإن أكثر الذنوب حتوي شركا شعر به صاحبه أو مل يشعر، وكمثال على ذلك ارتباط الطغيان 
، فقد )٧ـ  ٦:العلق( كَلَّا إِنَّ الْأنسانَ لَيطْغى أَنْ رآه استغنى :تعاىلباالستغناء عن اهللا، كما يشري إليه قوله 

الطغيان الذي هو منتهى أنانية اإلنسان وكربيائه على شعوره باالستغناء عن اهللا، وكأنه عامل قائم  تعاىلرتب اهللا 
  .بذاته، فلذلك يطلب من غريه أن يتوجه له بالعبودية كما يتوجه هللا

الُوا من أَشد منا قُوةً فَأَما عاد فَاستكْبروا في الْأَرضِ بِغيرِ الْحق وقَ  :تعاىلوكمثال على ذلك أيضا قوله 
، فإن انبهار عاد مبا )١٥:فصلت( أَولَم يروا أَنَّ اللَّه الَّذي خلَقَهم هو أَشد منهم قُوةً وكَانوا بِآياتنا يجحدونَ

  .أعطيت من قوة جعلها تغفل عن قوة اهللا، وهو ما جعلها تستكرب يف األرض بغري حق
لما يؤدي الشرك والكفر إىل االحنراف، فإن االحنراف يؤدي كذلك إىل الشرك والكفر، وهذا من ومث

وإِذْ قُلْنا للْمالئكَة اسجدوا لآدم  :تعاىل، وإىل هذا يشري قوله )املعاصي بريد الكفر« أخطر آثاره، وهلذا يقال 
و ركْبتاسى وأَب يسلوا إِلَّا إِبدجفَسرِينالْكَاف نكَانَ م )كفره على معصيتني  تعاىلفقد رتب  ،)٣٤:البقرة

  .خطريتني مها اإلباء الذي هو االعتراض على اهللا، والكرب
أن كل من رد احلق الذي جاء به األنبياء رده بسبب كربه، الذي هو أثر من آثار كفره،  تعاىلوهلذا أخرب 



 ١٩١

ِ أَفَكُلَّما جاَءكُم رسولٌ بِما ال تهوى أَنفُسكُم استكْبرتم فَفَرِيقاً  :تعاىل كما أن الكفر مثرة من مثار تكربه، قال
والَّذين كَذَّبوا بِآياتنا واستكْبروا عنها أُولَئك  :تعاىلوقال، )٨٧من اآلية: البقرة( كَذَّبتم وفَرِيقاً تقْتلُونَ

ارِ هالن ابحونَأَصدالا خيهف م )تعاىلوقال، )٣٦:األعراف:  حفَتا ال تهنوا عركْبتاسا ونوا بِآياتكَذَّب ينإِنَّ الَّذ
زِي الْمجن ككَذَلو اطيالْخ مي سلُ فمالْج جلى يتةَ حنلُونَ الْجخدال ياِء ومالس ابوأَب ملَهنيرِمج 

 :تعاىلوقال، )٧٦:ألعرافا( قَالَ الَّذين استكْبروا إِنا بِالَّذي آمنتم بِه كَافرونَ :تعاىلوقال، )٤٠:األعراف(
نتيقَر نم كعوا منآم ينالَّذو بيعا شي كنرِجخلَن همقَو نوا مركْبتاس ينلَأُ الَّذا قَالَ ا قَالَ الْمنلَّتي منَّ فودعلَت أَو

نيا كَارِهكُن لَوأَو )٨٨:األعراف(  
وانطالقا من هذا، فإن التوجهات مبختلف أنواعها سياسية أو اقتصادية أو نفسية أو اجتماعية هلا التأثري 

 حقيقة اإلنسان الكلية، ألن لكل معرفة تأثريها املباشر يفالكبري يف صناعة األخالق منحرفة كانت أو مستقيمة، 
  .واليت تربزها يف سلوكها الظاهري إن وجدت الفرصة إلبرازها، أو ختبئها مىت وجدت لذلك حمال

 ةطبيعي وهي أكثر أخالق العصر، فهي مثرة ،١أمساليةوكمثال على ذلك ما ميكن تسميته باألخالق الر
ئ اإلنسانية، ألن كل املبادئ ال تساوي شيئا وهي أخالق تنمحي يف ظلها كل املبادللواقع العقدي املنحرف، 

أنه أثناء زيارته ألمريكا ـ  رمحه اهللاـ  يروي األستاذ حممد قطب عن شقيقه سيدأمام رنني الدنانري والدراهم، 
: ـ رمحه اهللاـ فأجاب سيد  ؟من أين أنت: كان ذات مرة جالساً يف حديقة فاقترب منه رجل أبيض، وسأله

 ـ رمحه اهللاـ إذن حدثين عن اإلسالم، فأخذ سيد  :نعم، قال :إذن أنت مسلم، قال :ائالًمن مصر، فرد عليه ق
ولكن  ،مجيل ما قُلته :حيدثه عن اإلسالم، والرجل منصت باهتمام حىت أى سيد حديثه، عندها قال الرجل

  .الدوالر هو اإلله الوحيد الذي أعرفه
ملال، يقدم له كل عرابني الذل، بل حيرق يف حمرقته كل فالرأمسالية حولت اإلنسان إىل عبد ذليل أمام ا

تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد اخلميصة إن أعطي رضي، وإن مل يعط   (:القيم واألخالق، كما قال 
تعس وانتكس، وإذا شيك فال انتقش طويب لعبد أخذ بعنان فرسه يف سبيل اهللا أشعث رأسه مغربة قدماه إن 

  .٢)ن يف احلراسة وإن يف الساقة كان يف الساقة إن استأذن مل يؤذن له وإن شفع مل يشفعكان يف احلراسة كا
يف هذا احلديث منوذج العبد املقهور التعيس أمام الثروة واملظاهر، وذكر يف مقابله املؤمن  فقد ذكر 

هو وحده الذي  املتحرر األشعث األغرب املتخلص من كل عبودية عدا عبوديته لربه، مث ذكر أن هذا العبد
  .يستطيع الضرب يف األرض يف سبيل اهللا

ومن نتائج هذه األخالق الرأمسالية على املستوى األممي ما نراه من جشع وحرص قد تباد إلروائه شعوب 
 كما فعل باهلنود احلمر حبثاً عن الذهب األصفر، وكما فعل مع سكان مستعمراته يف إفريقيا حيثبأكملها، 

مكبلني باألغالل يف األعناق واأليدي واألقدام استغالالً  -بعد أن ب خريات أوطام  - د منهم األلوفياقت
  .لسواعدهم وقوة أجسامهم يف استثمار اقتصادي ال يعود نفعه إال إىل الرأمسايل ذاته

                                                
  .٢٢ص، ٨٥العدد: ، جملة البيانجالل الدين حممد صاحل. د، الصلة بني األخالق والعقيدة :انظر ١
  .عن أيب هريرةالبخاري )  ٢(



 ١٩٢

لعرق مث من وحي أخالقه الرأمسالية اعتمد معيار اللون والثراء يف التفاضل ؛ فالنازية يف أملانيا، جعلت ا
اآلري أفضل من وجد على األرض، والرجل األبيض عموماً يف أوروبا وأمريكا وأفريقيا مارس أخالقيات 

يف أمريكا، وحىت وقت  -رد أم سود  -التفريق العنصري، واصطفى ذاته لتكون يف القمة، واضطهد السود 
إال عرب تضحيات باهظة التكاليف قريب يف جنوب إفريقيا، ومل تنعتق هذه الشعوب من قبضته واضطهاداته 

ونضاالت عنيدة ومتواصلة حىت انتزعت من بني فكيه شيئاً من حقوقها، مث يف تناقض صارخ كثرياً ما نسمع 
ضجيجه عن حقوق اإلنسان، مصاغة وفق اختياراته واستحساناته، منطلقة من جذور عقائد حمرفة، وأهواء 

   .نده إذا ما رأت فيه مبتغاهاوتسا قاصرة، وأخالقيات نفعية، تساير الظلم
وما يقال يف األخالق الرأمسالية يقال يف األخالق االشتراكية والشيوعية، وهي أخالق ظن البعض أا 

  .تنقذهم من وحش الرأمسالية الكاسر، لكنها أوقعتهم يف وحش آخر، ال يقل فتكه عن فتك الوحش الرأمسايل
قرر أن تنطلق األخالق الرأمسالية من أصول شركية، وهي ت كمامن أصوله اإلحلادية، فهي أخالق تنطلق 

والرغد يف  هإىل حياة الرفا -حسب زعمهم  -سعادة اإلنسان تكمن يف أخالقيات الصراع الطبقي اليت تدفع به 
من كل حسب طاقته ولكل « جمتمع شيوعي تغيب عنه الدولة وختتفي فيه شارات الشرطة وحيكمه قانون 

ج يرفض يف نظمه األخالقية كل سلوك يعيق تقدمه أياً كان مصدره وينعته باألخالق وهو  ،)حسب حاجته
   .الربجوازية، وقبح الشيء وحسنه يتحدد فقط بالنظر إىل مردوده على طبقة الربوليتاريا على حد تعبريهم

أشاعوا حالة ف كل شعاب السلوكيات املتردية،احنرف املؤمنون ذه العقائد يف وانطالقاً من هذه النظرة 
اخلوف الدائم، وأفسدوا باملرتبات الكبرية واالمتيازات رجال اجليش والبوليس واألجهزة السياسية واألفراد 

  . املطيعيني من طبقة املثقفني، وأسكتوا قمعاً كل صوت مقاوم
إن  (:م، يقول ١٩٧٨ويف كتاب مدرسي عن األخالق املاركسية معد للمدارس الثانوية يف ار سنة 

   ١)..الطفل ابناً كان أو بنتاً ال يصح حبال أن يقدم على قتل أمه إال إذا أصبحت خائنة للطبقة العاملة
هي إبداء النقد لسلوكيات الفكر االشتراكي وأئمته أو ـ يف تصور هذه العقيدة ـ وخيانة الطبقة العاملة 

هي الفناء يف شخصية القيادة املاركسية،  التعامل معه بشيء من احلذر واحليطة، واألمانة األخالقية يف زعمهم
مجيعاً كيف أن الشعب الكوري الشمايل أحتشد حول  والدينونة ملقوالا، وتكريس عبادا، ولعلنا الحظنا

صنم الزعيم الكوري غداة هالكه ساجداً راكعاً، بل إن من احلجارة من اكتسب شيئاً من القداسة يف كوريا 
لفكر االشتراكي الكوري ؛ ففي تابوت زجاجي بساحات أحد املصانع بكوريا لكونه حظى جبلسة من رائد ا

احلجر الذي جلس عليه الرفيق احلبيب املبجل  (:الشمالية عرض حجر بداخله، ومكتوب عليه هذه العبارة
   ٢)عندما كان يتحدث

ج االحنرافات انطالقا من هذا حناول أن نذكر هنا بعض النماذج عن كيفية استعمال هذا األسلوب يف عال
اخللقية أو يف الوقاية منها، مع التنبيه إىل الرجوع إىل اجلزء اخلاص بأساليب التربية لصياغة هذه األساليب وفق 

                                                
  .بتصرف ٢٠٦/ اإلسالم بني الشرق والغرب : انظر علي عزت بيكفوتش)  ١(
  .٢٠٧/ اإلسالم بني الشرق والغرب : انظر علي عزت بيكفوتش)  ٢(



 ١٩٣

  .الضوابط املقررة هناك
وسنذكر هنا بعض النماذج عن االحنرافات والعالج العملي هلا، مث نذكر نفس هذه االحنرافات عند ذكر 

  .بني األسلوب العلمي والعملي يف عالج االحنرافات األساليب العملية للجمع



 ١٩٤

  االحنراف اجلنسي
بني األمر  وهو من أخطر االحنرافات اليت قد يتعرض هلا األوالد يف املراحل األوىل لتربيتهم، وهلذا قرن 

بوهم مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنني واضر (:بالصالة، وبني التفريق بينهم يف املضاجع، فقال 
  .، وهو كاحلماية هلم من أي احنراف قد يتعرضون له)عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم يف املضاجع

نظريات يف علم النفس واحلديث « وقد أشار األخصائي النفسي بديع القشاعلة يف مقال له بعنوان 
ديث فترات زمنية للتعامل مع يف هذا احل حيدد حممد  :(األسرار املودعة يف هذا احلديث، فقالإىل  )الشريف

فنابع من تطور النمو اجلنسي يف هذه  )فرقوا بينهم يف املضاجع« أما اجلزء األخري من احلديث وهو .... الطفل
املرحلة واليت تعد نقطة حتول من الكمون اجلنسي إىل حالة النشاط اجلنسي والذي يبدأ مع مرحلة البلوغ، حيث 

إىل سن العاشرة يكثر لديهم حب االستطالع عن النواحي اجلنسية  جند أن األطفال حينما يصلون
والفسيولوجية كما وأن االنتباه يف هذه املرحلة يزداد وتزداد دقته األمر الذي يساعده على إدراك االختالف بني 

صورة راقية من نتيجة هلذا فإنه يستطيع أن يقدم تفسرياً بسيطاً لألمور، وهذه . األشياء وإدراك الشبه أيضاً بينها
  .التفكري مل نكن نلحظها يف املراحل السابقة من النمو

إن هذه الفترة هي فترة ميل إىل األمور اجلنسية والتعرف عليها والعبث ا وهذا جعله اهللا تعاىل ليكون 
   )متهيداً ملرحلة البلوغ واليت ميكن أن حتدث فيها عملية الزواج

الولد من االحنراف اجلنسي هو توعيته بأحكامه الشرعية وآثارها وانطالقا من هذا، فإن أهم ما حيمي 
  .النفسية واالجتماعية والصحية، وآاثرها يف عالقته مع ربه

الشاب الذي أراد أن يؤذن له يف هذا النوع من  وقد رأينا يف اجلزء اخلاص بأساليب التربية كيف عاجل 
 (:قال، )فإن الناس ال يرضونه ألمهام  (:رسول اهللا  ال، قال: قال، )!؟أترضاه ألمك (:االحنراف، فقال 
أبغض شيء إىل ذلك ، وهكذا صار الزىن ١)فإن الناس ال يرضونه ألخوام (:ال، قال: قال، )!؟أترضاه ألختك

  . بسبب هذا اإلقناع العقلي الشاب   فيما بعد،
يقبح يف نفسه قبحا شديدا، ال ميكن فلذلك ميكن أن يعرف الولد يف مراحل متييزه عن خماطر الزىن، حبيث 

  .للمغريات وال للوسائل احلديثة مهما بلغ تفننها أن تؤثر فيه
. يقول دوقد شهد أساتذة الصحة النفسية على مدى تأثري الوعي اإلمياين يف احلماية من هذا االحنراف، 

هم معلومات من زمالئهم يف علينا كمربني أن نعرف أن األطفال يصل إن (:حامد زهران أستاذ الصحة النفسية
وقد يقرأون كتبا ا أفكار مشوهة، وقد يطلعون يف عصرنا احلايل علي مصادر سيئة يف .. املدرسة والشارع

إن أقرب العلوم للتربية . علينا أن نعلم أطفالنا آداب السلوك اجلنسي اإلنترنت، وهناك ايضا القنوات الفضائية،
الدين يعترف متاما بالغريزة اجلنسية وينظم السلوك اجلنسي متاما من الناحية  اجلنسية هي التربية الدينية، ألن

وحدود اهللا فيما يتعلق بالسلوك .. الدينية قبل أي شيء آخر، وهلذا فاملفروض أن تم بتعليم أحكام الدين

                                                
  ].٥/٢٥٦[أمحد بإسناد جيد، املسند )  ١(



 ١٩٥

أفضل من  ومن هنا سنجد أن اإلطار الذي نتحدث عنه سوف يؤدي إيل نتائج.. اجلنسي واحلالل واحلرام فيه
   )إمهاله



 ١٩٦

  الكرب
وهو من أخطر االحنرافات اليت حتول بني من وقع فيها وبني كل مصلحة حيققها لنفسه أو حيققها لغريه،   

وال نستغرب أن يبدأ هذا االحنراف للصبية من صغرهم، فإن كل الرذائل منشأها من الصغر، مث تزيد األيام 
  .والتربية الفاسدة بعدها رسوخها

إمجايل،  :االحنراف حبسب ما تدل النصوص، وحبسب ما يذكر علماء السلوك نوعانوعالج هذا 
  :وتفصيلي

  :العالج اإلمجايل
ونريد به العالج الذي يصلح لكل مظهر من مظاهر املرض، فال خيتص مبرض من األمراض، وال بسبب 

ينظر إل أسبابه ليعاجل من من األسباب، وهو يف حقيقته عالج وقائي، فإذا ما دب الداء، فال يكتفى به، بل 
  .خالهلا، كما سنرى يف العالج التفصيلي

  :وقد نص القرآن الكرمي علىأن العالج العلمي هلذا االحنراف يشمل نوعني من املعارف
  :معرفة ضعف النفس

فيعرف قصورها وضعفها، وأا أقل من أن تترفع أو تتعدى طورها، وهذه املعرفة جتعل صاحبها يطأطئ 
  .عا وخجال من أن يتعدى طوره أو يدعي ما ليس لهرأسه تواض

إِنَّ الَّذين يجادلُونَ في آيات اللَّه بِغيرِ سلْطَان أَتاهم إِنْ في صدورِهم  :تعاىلويشري إىل هذه املعرفة قوله 
مالس وه هإِن ذْ بِاللَّهعتفَاس يهغالبِب ما هم ربإِلَّا كريصالْب يع )م أن اتبعوا النيب ، )٥٦:غافرألن هؤالء قوم رأوا أ

  م ال يبلغونم يرتفعون إذا مل يكونوا تبعا، فأعلم اهللا عز وجل أقل ارتفاعهم، ونقصت أحواهلم، وأ
  . االرتفاع الذي أملوه بالتكذيب

قُتلَ الْإِنسانُ ما أَكْفَره  :تعاىلقيقتهم، قال وهلذا يرد القرآن الكرمي املتكربين إىل نشأم األوىل ليعرفوا ح
 هرسبِيلَ يالس ثُم هرفَقَد لَقَهخ طْفَةن نم لَقَهٍء خيش أَي نم)٢٠ـ  ١٧:عبس(  

فقد أشارت اآلية إىل أول خلق اإلنسان وإىل آخر أمره وإىل  (:يقول الغزايل معلقا على هذه اآلية الكرمية
أما أول اإلنسان فهو أنه مل يكن شيئاً مذكوراً وقد كان . وسطه، فلينظر اإلنسان ذلك ليفهم معىن هذه اآلية

يف حيز العدم دهوراً بل مل يكن لعدمه أول وأي شيء أخس وأقل من احملو والعدم؟ وقد كان كذلك يف القدم، 
اب، مث من نطفة، مث من علقة، مث من مضغة، مث مث خلقه اهللا من أرذل األشياء، مث من أقذرها إذ قد خلقه من تر

جعله عظماً، مث كسا العظم حلماً، فقد كان هذا بداية وجوده حيث كان شيئاً مذكوراً، فما صار شيئاً مذكوراً 
إال وهو على أخس األوصاف والنعوت إذ مل خيلق يف ابتدائه كامالً بل خلقه مجاداً ميتاً ال يسمع وال يبصر وال 

تحرك وال ينطق وال يبطش وال يدرك وال يعلم، فبدأ مبوته قبل حياته وبضعفه قبل قوته وجبهله قبل حيس وال ي
علمه وبعماه قبل بصره وبصممه قبل مسعه وببكمه قبل نطقه وبضاللته قبل هداه وبفقره قبل غناه وبعجزه قبل 



 ١٩٧

   ١)قدرته
 ونِسي خلْقَه قَالَ من يحيِي الْعظَام وهي رميموضرب لَنا مثَالً  :تعاىلوإىل هذا العالج يشري قوله 

إا نقطة  ؟فما النطفة اليت ال يشك اإلنسان يف أا أصله القريب (:، يقول سيد معلقا على اآلية)٧٨:يـس(
ليت خلية واحدة من هذه األلوف هي ا ..نقطة من ماء حتوي ألوف اخلاليا !من ماء مهني، ال قوام وال قيمة

مث تصري هذا اإلنسان الذي جيادل ربه وخياصمه ويطلب منه الربهان والدليل، والقدرة اخلالقة هي  .تصري جنينا
أفهذه القدرة يستعظم اإلنسان  !وما أبعد النقلة بني املنشأ واملصري .اليت جتعل من هذه النطفة ذلك اخلصيم املبني

   ٢)؟عليها أن تعيده وتنشره بعد البلى والدثور
يستعملون هذا األسلوب القرآين مع من يشمون فيه بعض  وهلذا كان املربون من السلف الصاحل 

خرج أحدكم : خيطبنا فيقذر إلينا أنفسنا ويقول كان أبو بكر الصديق  :روائح الكرب املنتنة، قال أنس 
  .من جمرى البول مرتني

   )ما هذه مشية من يف بطنه القذر؟ (:ختروقال طاوس لعمر بن عبد العزيز، قبل خالفته، وقد رآه يتب
   :معرفة عظمة اهللا

وهي العالج العلمي الثاين، ألن كل متكرب ال يتكرب ـ يف احلقيقة ـ على اخللق، وإمنا يتكرب على اهللا، 
فال  (:، ويقولون)ال حتقر أحداً من خلق اللّه فإنه تعاىل ما احتقره حني خلقه (:وهلذا كان الصاحلون يرددون

   )ن اللّه يظهر العناية بإجياد من أوجده من عدم وتأيت أنت حتتقره فإن ذلك احتقار مبن أوجدهيكو
وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه إِذْ قَالُوا ما أَنزلَ  :تعاىلويدل على هذه املعرفة النصوص القرآنية الكثرية،كقوله 

نزلَ الْكتاب الَّذي جاَء بِه موسى نوراً وهدى للناسِ تجعلُونه قَراطيس تبدونها اللَّه علَى بشرٍ من شيٍء قُلْ من أَ
ي هِمضوي خف مهذَر ثُم قُلِ اللَّه كُماؤال آبو متوا أَنلَمعت ا لَمم متلِّمعرياً وفُونَ كَثختونَوبلْع )٩١:األنعام(، 

وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه  :تعاىلوقال، )٧٤:احلج( ما قَدروا اللَّه حق قَدرِه إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيز :تعاىلوقال
  ) ٦٧:الزمر( ى عما يشرِكُونَوالْأَرض جميعاً قَبضته يوم الْقيامة والسماوات مطْوِيات بِيمينِه سبحانه وتعالَ

عدم تقدير اهللا ومعرفة عظمته سببا يف كل تلك االحنرافات اخللقية اليت تنبع من منبع  تعاىلفقد جعل اهللا 
  .الكرب

أَلَم تر إِلَى الَّذي حاج  :تعاىلوهلذا كان جهل النمروذ باهللا هو الذي جيعل يدعي األلوهية، كما قال 
أُميت قَالَ إِبراهيم م في ربه أَنْ آتاه اللَّه الْملْك إِذْ قَالَ إِبراهيم ربي الَّذي يحيِي ويميت قَالَ أَنا أُحيِي وإِبراهي

 ر واللَّه ال يهدي الْقَوم الظَّالمنيفَإِنَّ اللَّه يأْتي بِالشمسِ من الْمشرِقِ فَأْت بِها من الْمغرِبِ فَبهِت الَّذي كَفَ
  )٢٥٨:البقرة(

واستكْبر  :تعاىلوجهل فرعون باهللا هو الذي جعله يدعي األلوهية، ويستعلي يف األرض بغري حق، قال 
 :، بل هو الذي جعله يقول)٣٩:لعنكبوتا( هو وجنوده في الْأَرضِ بِغيرِ الْحق وظَنوا أَنهم إِلَينا ال يرجعونَ
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اً لَعلِّي أَطَّلع إِلَى إِلَه يا أَيها الْملَأُ ما علمت لَكُم من إِلَه غَيرِي فَأَوقد لي يا هامانُ علَى الطِّنيِ فَاجعلْ لي صرح
بِنيالْكَاذ نم هي لَأَظُنإِنى ووسم )٣٨آليةمن ا: القصص (  

  :العالج التفصيلي
ونريد به العالج الذي ينظر إىل األسباب الداعية هلذا النوع من االحنراف، وهي يف عادا شبه ناجتة عن 
أخطاء فكرية ابتدعتها النفس أو انتشرت يف اتمع، فتلقاها من تلقاها تليقنا وتقليدا، بل قد يظن الكمال يف 

  .اعتقادها
قا من استقراء األسباب الداعية هلذا النوع من االحنراف يف عصره إىل سبعة أسباب، وقد ذكر الغزايل انطال

تكاد تكون حاصرة ألسباب الكرب، وال يكاد خيرج عنها يف عصرنا أي سبب من األسباب، فلذلك نكتفي هنا 
  :حنرافبذكر هذه األسباب اليت ذكرها الغزايل، وكيفية عالجها، لتكون أمنوذجا لغريها من أنواع اال

  :النسب
وهو تعاظم اإلنسان بنسب يديل به ملن يتصور فيهم الشرف أو الرفعة، وقد ذكر الغزايل عالجني معرفيني 

  :١هلذا السبب
أن املتكرب بالنسب إن كان خسيساً يف صفات ذاته فمن أين جيرب خسته بكمال غريه؟ بل لو كان : األوىل

  :ومن أنت؟، وهذا كما قيل: يل الفضل: الذي ينسب إليه حياً لكان له أن يقول
  لئن فخرت بآباٍء ذوي شرف  لقد صدقت ولكن بئس ما ولدوا

أن يعرف نسبه احلقيقي، فيعرف أباه وجده فإن أباه القريب نطفة قذرة وجده البعيد تراب ذليل، :  الثانية
يف يتكرب؟ وأخس األشياء ما فمن أصله التراب املهني الذي يداس باألقدام مث مخر طينة حىت صار محأً مسنوناً ك

   )يا أذل من التراب ويا أننت من احلمأة ويا أقذر من املضغة (:إليه انتسابه إذ يقال
افتخر بالقريب دون البعيد، فالنطفة : فإن كان كونه من أبـيه أقرب من كونه من التراب فنقول  

رفعة لقربه فاألب األعلى من التراب  واملضغة أقرب إليه من األب فليحقر نفسه بذلك، مث إن كان ذلك يوجب
  فمن أين رفعته؟ وإذا مل يكن له رفعة فمن أين جاءت الرفعة لولده؟ 

  :اجلمال
والعالج الذي ذكره الغزايل هلذا السبب الذي قد يدفع صاحبه للكرب أن ال يقتصر نظر هذ املتكرب إىل 

إنه مهما نظر إىل باطنه رأى من القبائح ما يكدر ظاهره كما تقتصر البهائم، بل ينظر إىل باطنه نظر العقالء، ف
الرجيع يف أمعائه، والبول يف مثانته، واملخاط يف أنفه، : عليه تعززه باجلمال فإنه وكل به األقذار يف مجيع أجزائه

والبزاق يف فيه، والوسخ يف أذنيه، والدم يف عروقه، والصديد حتت بشرته، والصنان حتت إبطه، يغسل الغائط 
ه كل يوم دفعة أو دفعتني، ويتردد كل يوم إىل اخلالء مرة أو مرتني ليخرج من باطنه ما لو رآه بعينه بـيد

  .الستقذره فضالً عن أن ميسه أو يشمه، كل ذلك ليعرف قذارته وذله هذا يف حال توسطه
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وصار أننت  ولو ترك نفسه يف حياته يوماً مل يتعهدها بالتنظيف والغسل لثارت منه األنتان واألقذار،  
فإذا نظر إنه خلق من أقذار وأسكن يف أقذار، وسيموت . وأقذر من الدواب املهملة اليت ال تتعهد نفسها قط

فيصري جيفة أقذر من سائر األقذار مل يفتخر جبماله الذي هو كخضراء الدمن وكلون األزهار يف البوادي، 
ان مجاله باقياً وعن هذه القبائح خالياً لكان فبـينما هو كذلك إذ صار هشيماً تذروه الرياح، كيف ولو ك

جيب أن ال يتكرب به على القبـيح، إذ مل يكن قبح القبـيح إليه فينفيه، وال كان مجال اجلميل إليه حىت حيمد 
عليه؟ كيف وال بقاء له بل هو يف كل حني يتصور أن يزول مبرض أو جدري أو قرحة أو سبب من األسباب؟ 

قد مسجت ذه األسباب؟ فمعرفة هذه األمور ترتع من القلب داء الكرب باجلمال ملن أكثر فكم من وجوه مجيلة 
  .تأملها

إذ خرج من . ويف أول أمره خلق من األقذار الشنيعة الصور، من النطفة، وأخرج من جمرى األقذار  
  . الصلب، مث من الذكر جمرى البول، مث من الرحم مفيض دم احليض، مث خرج من جمرى القذر

   :القوة
وهي من أسباب الكرب اليت كثر ورودها يف القرآن الكرمي، ألا أهم األسباب اليت حالت بني املستبدين 

فَأَما عاد فَاستكْبروا في الْأَرضِ بِغيرِ الْحق وقَالُوا من أَشد  : ضاربا املثل بعاد تعاىلوالتسليم لرسل اهللا، قال 
   )١٥:فصلت(أَولَم يروا أَنَّ اللَّه الَّذي خلَقَهم هو أَشد منهم قُوةً وكَانوا بِآياتنا يجحدونَ منا قُوةً

فكان فرحهم حائال بينهم وبني كل  وهو الذي حال بني أكثر القرى وبني طاعة أنبيائها واإلسالم هللا،
كُم كَانوا أَشد منكُم قُوةً وأَكْثَر أَموالًا وأَولَادا فَاستمتعوا بِخلَاقهِم فَاستمتعتم كَالَّذين من قَبل:تعاىلخري،قال 

أَع بِطَتح كلَئوا أُواضي خكَالَّذ متضخو هِملَاقبِخ كُملقَب نم ينالَّذ عتمتا اسكَم كُملَاقبِخمالُها  ميني الدف
  )٦٩:التوبة(والْآخرة وأُولَئك هم الْخاسرونَ

بل إن القرآن الكرمي خيرب بأن هذا الترفع بالقوة والقدرة هو السبب املباشر يف هالك القرى وتدمري 
هلُها أَنهم قَادرونَ علَيها أَتاها أَمرنا حتى إِذَا أَخذَت الْأَرض زخرفَها وازينت وظَن أَ :تعاىلاحلضارات، قال 

فَكَّرتمٍ يقَول اتلُ الْآيفَصن كسِ كَذَلبِالْأَم نغت ا كَأَنْ لَميدصا حاهلْنعا فَجارهن لًا أَوونَلَي)٢٤:يونس(  
ا بأكملها تظن نفسها أرفع من شعوب وهذا النوع من الكرب قد ال يقتصر على فرد بعينه، بل يعم شعوب

  .أخرى، لفضل قوة رزقتها جعلتها متأل األرض كربا واستعالء
والعالج الذي ذكره الغزايل هلذا السبب هو نظر العقل ملا ميكن أن يسلط عليه من العلل واألمراض، وأنه 

به الذباب شيئاً مل لو توجع عرق واحد يف يده لصار أعجز من كل عاجز وأذل من كل ذليل، وأنه لو سل
يستنقذه منه وأن بقة لو دخلت يف أنفه أو منلة دخلت يف أذنه لقتلته، وأن شوكة لو دخلت يف رجله ألعجزته، 

  . وأن محى يوم حتلل من قوته ما ال ينجرب يف مدة
ه، مث إن فمن ال يطيق شوكة وال يقاوم بقة وال يقدر على أنّ يدفع عن نفسه ذبابة ال ينبغي أن يفتخر بقوت



 ٢٠٠

  ؟١قوي اإلنسان فال يكون أقوى من محار أو بقرة أو فيل أو مجل، وأي افتخار يف صفة يسبقك فيها البهائم
  :املال واجلاه

  :ومها ـ كما ينص القرآن الكرمي ـ من أكرب أسباب الكرب احلائلة بني األقوام وأنبيائهم
هم أول من يقف يف وجه األنبياء ـ صلوات اهللا  األموال،أن املترفني، وهم عبيد  تعاىلأما املال، فقد ذكر 

وما أَرسلْنا في قَرية من نذيرٍ إِلَّا قَالَ مترفُوها إِنا  :عن هذه السنة االجتماعيةمعربا  تعاىلقال وسالمه عليهم ـ 
: مترفوها:قال قتادة) ٣٤،٣٥:سبأ(لَادا وما نحن بِمعذَّبِنيوقَالُوا نحن أَكْثَر أَموالًا وأَو بِما أُرسلْتم بِه كَافرونَ

  .أي أغنياؤها ورؤساؤها وجبابرا
مل يكن له من  ، حبجة أن حممدا أنه احلائل بني قريش، واتباع رسول اهللا  تعاىلأما اجلاه، فقد أخرب 

 لَ هذَا الْقُرآنُ علَى رجلٍ من الْقَريتينِ عظيمٍوقَالُوا لَوال نز :تعاىلاجلاه ما كان لوجهاء القريتني، قال 
  ) ٣١:الزخرف(

والعالج الذي ذكره الغزايل هلذا السبب من أسباب الكرب هو النظر يف مآل ذلك املال واجلاه الذي يتعزز 
، واملتكرب بتمكني به، فإن املتكرب مباله كأنه متكرب بفرسه وداره، ولو مات فرسه وادمت داره لعاد ذليالً

السلطان وواليته ال بصفة يف نفسه بىن أمره على قلب هو أشد غلياناً من القدر، فإن تغري عليه كان أذل اخللق، 
وكل متكرب بأمر خارج عن ذاته فهو ظاهر اجلهل، كيف واملتكرب بالغىن لو تأمل لرأى يف اليهود من يزيد عليه 

ف يسبقك به اليهودي وأف لشرف يأخذه السارق يف حلظة واحدة فيعود يف الغىن والثروة والتجمل؟ فأف لشر
صاحبه ذليالً مفلساً؟ فهذه أسباب ليست يف ذاته، وما هو يف ذاته ليس إليه دوام وجوده وهو يف اآلخرة وبال 
ونكال، فالتفاخر به غاية اجلهل، وكل ما ليس إليك فليس لك، وشيء من هذه األمور ليس إليك بل إىل 

ومن عرف ذلك ال بد . ه إن أبقاه لك وإن استرجعه زال عنك، وما أنت إال عبد مملوك ال تقدر على شيءواهب
  .وأن يزول كربه

وقد مثل الغزايل هلذ املصري مبثال قد يستبعد يف الواقع، ولكنه عني حق اليقني الذي حييق بكل متكرب، وهو 
ته واستقالله وسعة منازله وكثرة خيوله وغلمانه، إذ شهد أن هذا الذي يفتخر الغافل بقوته ومجاله وماله وحري

عليه شاهدان عدالن عند حاكم منصف بأنه رقيق لفالن وأنّ أبويه كانا مملوكني له، فعلم ذلك وحكم به 
احلاكم، فجاء مالكه فأخذه وأخذ مجيع ما يف يده، وهو مع ذلك خيشى أن يعاقبه وينكل به لتفريطه يف أمواله 

طلب مالكه ليعرف أنّ له مالكاً، مث نظر العبد فرأى نفسه حمبوساً يف مرتل قد أحدقت به احليات وتقصريه يف 
والعقارب واهلوام وهو يف كل حال على وجل من كل واحدة منها، وقد بقي ال ميلك نفسه وال ماله وال يعرف 

وكماله أم يذل نفسه وخيضع؟ طريقاً يف اخلالص ألبتة، أفترى من هذا حاله هل يفخر بقدرته وثروته وقوته 
وهذا حال كل عاقل بصري فإنه يرى نفسه كذلك فال ميلك رقبته وبدنه وأعضائه وماله، وهو مع ذلك بـني 

فمن هذا حاله ال يتكرب بقوته . آفات وشهوات وأمراض وأسقام هي كالعقارب واحليات خياف منها اهلالك
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  . ١وقدرته إذ يعلم أنه ال قدرة له وال قوة
  :لمالع

قدر العلم عظيم عند اهللا عظيم عند الناس، وهو أعظم من قدر املال « وهو من أسباب الكرب اخلطرة، ألن 
   ٢)واجلمال وغريمها، بل ال قدر هلما أصالً إال إذا كان معهما علم وعمل

احلق أن هذا النوع من الكرب كان من أسباب ابتعاد اجلهال املتسترين حبجاب العلم عن  تعاىلوقد أخرب 
فَلَما جاَءتهم رسلُهم بِالْبينات فَرِحوا بِما عندهم من الْعلْمِ وحاق بِهِم ما   :تعاىلوعن متابعة األنبياء، فقال 

  )٨٣:غافر(كَانوا بِه يستهزِئُون
إِنما أُوتيته  :عن حقيقته وقد ذكر القرآن الكرمي منوذج املتكرب بعلمه يف شخص قارون عندما قال معربا

أَولَم يعلَم أَنَّ اللَّه قَد أَهلَك من قَبله من  :قائال تعاىل، فرد عليه )٧٨من اآلية: القصص( علَى علْمٍ عندي
وبِهِمذُن نأَلُ عسال يعاً ومج أَكْثَرةً وقُو هنم دأَش وه نم ونالْقُر  )٧٨من اآلية: القصص(  

  :وقد ذكر الغزايل لعالج هذا السبب من أسباب الكرب معرفتني
مثَلُ الَّذين حملُوا التوراةَ ثُم لَم يحملُوها كَمثَلِ الْحمارِ يحملُ أَسفَاراً  :تعاىليشري إليها قوله  :األوىل

كَذَّب ينمِ الَّذثَلُ الْقَوم بِئْسنيمالظَّال مي الْقَودهال ي اللَّهو اللَّه وا بِآيات )تعاىل، وقوله )٥:اجلمعة:  هِملَيلُ عاتو
اوِينالْغ نطَانُ فَكَانَ ميالش هعبا فَأَتهنم لَخسا فَانناتآي اهنيي آتأَ الَّذبن )تعاىلوقال، )١٧٥:ألعراف: ْئش لَوا ون

لَيلْ عمحثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تكَم ثَلُهفَم اهوه عباتضِ وإِلَى الْأَر لَدأَخ هنلَكا وبِه اهنفَعلَر كثْ ذَللْهي كْهرتت ثْ أَولْهي ه
ي ملَّهلَع صصِ الْقَصا فَاقْصنوا بِآياتكَذَّب ينمِ الَّذثَلُ الْقَوونَمفَكَّرت )١٧٦:ألعراف(  

من يعلم وال يعمل باحلمار والكلب، وهو دليل على خسة قدر من يترفع بعلم مل ينفعه،  تعاىلفقد مثل اهللا 
  .فهو أشبه فيه مبا يستقذره من احلمار والكلب

ة، وهلذا وردت النصوص الكثرية حتذر من املخاطر اليت يتعرض هلا من يكون علمه حجة عليه يوم القيام
فمهما خطر للعامل عظم قدره باإلضافة إىل اجلاهل فليتفكر يف اخلطر العظيم الذي هو بصدده،  (:قال الغزايل

وهو كامللك املخاطر بروحه يف . فإن خطره أعظم من خطر غريه كما أنّ قدره أعظم من قدر غريه، فهذا بذاك
قرياً، فكم من عامل يشتهي يف اآلخرة سالمة ملكه لكثرة أعدائه فإنه إذا أخذ وقهر اشتهى أن يكون قد كان ف

فهذا اخلطر مينع من التكرب، فإنه إن كان من أهل النار فاخلرتير أفضل منه، فكيف . اجلهال؟ والعياذ باهللا منه
يا : ، وقد كان بعضهم يقوليتكرب من هذا حاله؟ فال ينبغي أن يكون العامل عند نفسه أكرب من الصحابة 

ليتين كنت : يا ليتين كنت هذه التبنة ويقول اآلخر: ي ويأخذ اآلخر تبنة من األرض ويقولليتين مل تلدين أم
ليتين مل أك شيئاً مذكوراً كل ذلك خوفاً من خطر العاقبة، فكانوا يرون أنفسهم أسوأ : طرياً أؤكل ويقول اآلخر

لكلية كربه، ورأى نفسه كأنه ومما أطال فكره يف اخلطر الذي هو بصدده زال با. حاالً من الطري ومن التراب
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  .٣/٣٦٣: اإلحياء  )٢(
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   ١)شر اخللق
وضرب الغزايل مثاال مشخصا هلذه املعرفة، بعبد أمره سيده بأمور فشرع فيها، فترك بعضها وأدخل 
النقصان يف بعضها وشك يف بعضها أنه هل أداها على ما يرتضيه سيده أم ال؟ فأخربه خمرب أنّ سيده أرسل إليه 

عرياناً ذليالً ويلقيه على بابه يف احلر والشمس زماناً طويالً، حىت إذا ضاق رسوالً خيرجه من كل ما هو فيه 
األمر عليه وبلغ به اهود أمر برفع حسابه وفتش عن مجيع أعماله قليلها وكثريها مث أمر به إىل سجن ضيق 

بعضهم وهو وعذاب دائم ال يروح عنه ساعة، وقد علم أنّ سيده قد فعل بطوائف عبـيده مثل ذلك وعفا عن 
ال يدري من أي الفريقني يكون؟ فإذا تفكر يف ذلك انكسرت نفسه وذل وبطل عزه وكربه وظهر حزنه وخوفه 

  .ومل يتكرب على أحد من اخللق، بل تواضع رجاء أن يكون هو من شفعائه عند نزول العذاب
ر ربه جبنايات على جوارحه فكذلك العامل إذا تفكر فيما ضيعه من أوام (:قال الغزايل معقبا على هذا املثل

وبذنوب يف باطنه من الرياء واحلقد واحلسد والعجب والنفاق وغريه، وعلم مبا هو بصدده من اخلطر العظيم 
   ٢)فارقه كربه ال حمالة

وحده، وأنه إذا تكرب صار ممقوتاً عند اهللا  تعاىلمعرفة حمبة اهللا للتواضع، وأن الكرب ال يليق إال باهللا   :الثانية
إن لك عندي قدراً ما مل تر لنفسك قدراً فإن رأيت لنفسك : يضاً، وقد أحب اهللا منه أن يتواضع وقال لهبغ

  .قدراً فال قدر لك عندي، فال بد وأن يكلف نفسه ما حيبه مواله منه
  :الدين

عن وهو من األسباب اليت قد تكون داعية للكرب، خاصة ملن اقتصر من الدين على ظواهره احلرفية، وغفل 
  .مقاصده، وحقائقه الباطنية

ولعالج الكرب بالدين أدوية كثرية، كلها مما وردت النصوص بالداللة عليه، أمهها التأمل فيما حجب عن 
فإن الرجل منكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون بينه وبينها إال . .(:اإلنسان من خامتته، كما قال 

وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حىت ما يكون  ل النار فيدخل النار،ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أه
  ٣)بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخل اجلنة

اعلم أن ذلك إمنا ميكن بالتفكر يف خطر اخلامتة، بل لو نظر إىل كافر مل ميكنه أن يتكرب  (:يقول الغزايل  
يسلم الكافر فيختم له باإلميان ويضل هذا العامل فيختم له بالكفر، والكبـري من هو كبـري عليه، إذ يتصور أن 

عند اهللا يف اآلخرة، والكلب واخلرتير أعلى رتبة ممن هو عند اهللا من أهل النار وهو ال يدري ذلك، فكم من 
م وفاق مجيع املسلمني؟ إال قبل إسالمه فاستحقره وازدراه لكفره وقد رزقه اهللا اإلسال مسلم نظر إىل عمر 

أبا بكر وحده، فالعواقب مطوية عن العباد وال ينظر العاقل إال إىل العاقبة، ومجيع الفضائل يف الدنيا تراد 
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   ١)للعاقبة
فإذن من حق العبد أن ال يتكرب  (:وقد ذكر الغزايل أدب املتواضعني واملعارف اليت ينطلقون منها، فقال

وإن نظر إىل عامل . هذا عصى اهللا جبهل وأنا عصيته بعلم فهو أعذر مين: اجلاهل قالبل إن نظر إىل . على أحد
هذا قد أطاع اهللا : هذا قد علم ما مل أعلم فكيف أكون مثله؟ وإن نظر إىل كبـري هو أكرب منه سناً قال: قال

إن نظر إىل مبتدع أو إين عصيت اهللا قبله فكيف أكون مثله؟ و: قبلي فكيف أكون مثله؟ وإن نظر إىل صغري قال
ما يدريين لعله خيتم له باإلسالم وخيتم يل مبا هو عليه اآلن، فليس دوام اهلداية إيلَّ، كما مل يكن : كافر قال

   ٢)ابتداؤها إيلَّ؟ فبمالحظة اخلامتة يقدر على أن ينفي الكرب عن نفسه
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  الغضب
ا فطريا طبيعيا، ال ينفك عنه أحد، وهو من أخطر االحنرافات وأعقدها، وذلك لكونه من حيث أصله شيئ

  .بل هو ـ أحيانا ـ يظهر يف الصغري أكثر من ظهوره يف الكبري
ولذلك يتطلب معاجلة حاذقة ال تزيله من أصله، فهو كما ذكرنا فطري ال ميكن انفكاك الطبع عنه، وإمنا 

  .حتد من آثاره أو توجهه الوجهة السليمة
ملعارف لعالج هذا االحنراف، حنب أن نذكر بعض الطرق اخلاطئة وقبل أن نذكر ما ميكن استثماره من ا

، وأمهها وأخطرها االستسالم أمام غضبه، حبيث تنفذ طلباته مهما ١اليت يواجه ا ـ عادة ـ غضب الصغري
اشتدت حرصا على كفه عن غضبه، وهذا أسلوب خاطئ جيعله يعمد إىل الغضب كأسلوب من أساليب 

  .احلصول على ما يريد
نّ الطفل يف مرحلته االوىل تأىب شخصيته النامية ان توجه اليه الصرامة الشديدة يف معاملته، أل نها وم

الن عدم احترام شخصيته يعترب احد انواع االعتداء اليت تثري غضب الطفل، بل كل . .األوامر حبدة وكم
  . إنسان

  :سبق ذكره يف العالج العلمي للكرب انطالقا من هذا، فإن املعارف اليت يعاجل ا الغضب نوعان، كما
  :العالج اإلمجايل

ونريد به ـ ما ذكرنا سابقا ـ من أنه العالج الذي يصلح لكل مظهر من مظاهر املرض، فال خيتص 
مبرض من األمراض، وال بسبب من األسباب، وهو يف حقيقته عالج وقائي، فإذا ما دب الداء، فال يكتفى به، 

  . من خالهلا، كما سنرى يف العالج التفصيليبل ينظر إل أسبابه ليعاجل
  :ومن املعارف اليت ميكن استخدامها، بل يبذل املريب كل وسعه مللء عقل ووجدان من يربيه مبعانيها

  :الثواب
فيتفكر يف النصوص اليت وردت يف فضل كظم الغيظ والعفو واحللم واالحتمال فريغب يف ثوابه، فتمنعه 

  .عن التشفي واالنتقام وينطفيء عنه غيظه شدة احلرص على ثواب الكظم
قدم عيينة بن حصن : قال عن عبداهللا بن عباس ما روي  ويدل على هذا من فعل السلف الصاحل 

بن حذيفة بن بدر فرتل على ابن أخيه احلر بن قيس بن حصن، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء 
يا ابن أخي، هل لك وجه عند : فقال عيينة البن أخيه. نوا أو شباناأصحاب جمالس عمر ومشاورته، كهوال كا

                                                
فال يكتفي .. ث اىل اخلمساألبوان بوادر الغضب عند ابنائهم وبشكل ملحوظ يف السنوات ما بني الثال -عادة  -جيد )  ١(

كذلك يكسر ما ؟ بل يعمد اىل ايذاء نفسه بالتمرغ يف االرض وضرا بيده ورجليه وحىت رأسه ؟ الطفل حينها برد االذى عنه 
  . وجده امامه

ألنه جيهل هذه احلالة ان وجدناها يقوم ا الطفل يف االسبوع مرة او مرتني فهو أمر طبيعي، وان ايذاء نفسه وذا الشكل ف
أما ان تكررت اكثر من ذلك فهو امر غري طبيعي ؟ الطريقة اليت يرد ا االعتداء عن نفسه او لشعوره بالعجز امام املتعدي عليه 
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يا ابن اخلطاب، واهللا : فلما دخل قال. سأستأذن لك عليه؛ فاستأذن لعيينة: قال. هذا األمري، فتستأذن يل عليه
املؤمنني، إن فقال احلر؛ يا أمري . فغضب عمر حىت هم بأن يقع به: قال !ما تعطينا اجلزل، وال حتكم بيننا بالعدل

. وإن هذا من اجلاهلني، )١٩٩:ألعراف( خذ الْعفْو وأْمر بِالْعرف وأَعرِض عنِ الْجاهلني : اهللا قال لنبيه 
   )تعاىلفواهللا ما جاوزها عمر حني تالها عليه، وكان وقافا عند كتاب اهللا 

، فقال والكَاظمني الغيظَ  :تعاىلله أمر بضرب رجل مث قرأ قو ويروى أن عمر بن عبد العزيز 
  .خل عنه: لغالمه

  :العقاب
ملن نفذ ما يتطلبه غضبه من غري حق، ويشري إليه ما روي عن أم  تعاىلفيتفكر يف العقاب الذي أعده اهللا 

يف بييت وكان بيده سواك فدعا وصيفة له أو هلا حىت  كان رسول اهللا  :سلمة ـ رضي اهللا عنها ـ قالت
بان الغضب يف وجهه وخرجت أم سلمة إىل احلجرات فوجدت الوصيفة وهي تلعب ببهيمة، فقالت أراك است

 (:فقال رسول اهللا ،   )ال والذي بعثك باحلق ما مسعتك (:يدعوك فقالت تلعبني ذه البهيمة ورسول اهللا 
خمافة القصاص  ، فقد جعل )لضربتك ذا السواك (:،  ويف رواية١)لوال خشية القود ألوجعتك ذا السواك
  .يوم القيامة سببا مينعه من إيالم هذه اخلادم

يعالج ما ستعرض له اخلدم واملستضعفون من سوء املعاملة بتذكري أهليهم وسادم  وهلذا كان 
كنت أضرب غالما يل بالسوط فسمعت صوتا من : قال بالقصاص يوم القيامة، عن أيب مسعود البدري 

اعلم  :فإذا هو يقول مسعود فلم أفهم الصوت من الغضب فلما دنا مين إذا هو رسول اهللا  اعلم أبا :خلفي
 :، ويف رواية٢)فقلت ال أضرب مملوكا بعده أبدا، أقدر عليك منك على هذا الغالم  تعاىلأبا مسعود أن اهللا 

   )ار أو ملستك النارأما لو مل تفعل للفحتك الن (:فقال )تعاىليا رسول اهللا هو حر لوجه اهللا  (:فقلت
إن يل مملوكني يكذبونين  :فقال  وعن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ أن رجال قعد بني يدي رسول اهللا 

إذا كان يوم القيامة حيسب ما  (:فقال رسول اهللا ، وخيونونين ويعصونين وأشتمهم وأضرم فكيف أنا منهم 
وإن ، بقدر ذنوم كان كفافا ال لك وال عليك فإن كان عقابك ، خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم 

فقال له رسول ، ، فتنحى الرجل وجعل يهتف ويبكي )كان عقابك إياهم فوق ذنوم اقتص هلم منك الفضل
ئاً وإِنْ كَانَ ونضع الْموازِين الْقسطَ ليومِ الْقيامة فَال تظْلَم نفْس شي :أما تقرأ قول اهللا تبارك وتعاىل (:اهللا 

بِنياسا حكَفَى بِنا وا بِهنيلٍ أَتدرخ نم ةبثْقَالَ حم )يا رسول اهللا ما أجد يل  (:، فقال الرجل)٤٧:االنبياء
   ٣)وهلؤالء خريا من مفارقتهم أشهدك أم كلهم أحرار

   ٤)من ضرب سوطا ظلما اقتص منه يوم القيامة  (:وقال 
                                                

  .أبو يعلى بأسانيد أحدها جيد)  ١(
  .همسلم وغري)  ٢(
  .فقول الترمذي إنه غريب ممنوع، أمحد بسند صحيح احتج برواته البخاري )  ٣(
  .الطرباين بسند حسن)  ٤(
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يا ابن آدم اذكرين حني تغضب أذكرك حني أغضب فال  (:يل عن بعض الكتب القدميةوقد روى الغزا
« ، وروى أنه ما كان يف بين إسرائيل ملك إال ومعه حكيم إذا غضب أعطاه صحيفة فيها )احمقك فيمن أحمق

  .، فكان يقرؤها حىت يسكن غضبه)ارحم املسكني واخش املوت واذكر اآلخرة
أن يتفكر يف السبب الذي  :(اليت يقنع الصاحل ا نفسه إن أمل به الغضب، فقال وقد ذكر الغزايل القناعات

إن هذا حيمل منك : يدعوه إىل اإلنتقام ومينعه من كظم الغيظ، وال بد وأن يكون له سبب مثل قول الشيطان له
بك تأنفني من ما أعج: على العجز وصغر النفس والذلة واملهانة وتصري حقرياً يف أعني الناس فيقول لنفسه

االحتمال اآلن وال تأنفني من خزي يوم القيامة واالفتضاح إذا أخذ هذا بـيدك وانتقم منك؟ وحتذرين من أن 
تصغري يف أعني الناس وال حتذرين من أن تصغري عند اهللا واملالئكة والنبـيـني؟ فمهما كظم الغيظ فينبغي 

؟ وذلك من ظلمه يوم القيامة أشد من ذله لو انتقم اآلن، أن يكظمه هللا، وذلك يعظمه عند اهللا، فما له وللناس
ليقم من أجره على اهللا، فال يقوم إال من عفا؟ فهذا وأمثاله : أفال حيب أن يكون هو القائم إذا نودي يوم القيامة

     ١)من معارف اإلميان ينبغي أن يكرره على قلبه
  :العواقب

االنتقام واحلقد والعداوة والشماتة وغري ذلك مما قد يقابل به،  فيتفكر يف النتائج اليت يؤول إليها غضبه، من
  .خبالف ما لو أمسك غضبه وتعامل تعامال عقالنيا مع ما استدعاه غضبه

وهذا يرجع إىل تسليط شهوة على غضب وليس هذا من أعمال اآلخرة وال ثواب عليه،  (:يقول الغزايل
بعض، إال أن يكون حمذوره أن تتشوش عليه يف الدنيا فراغته  ألنه متردد على حظوظه العاجلة يقدم بعضها على

   ٢)للعلم والعمل وما يعينه على اآلخرة فيكون مثاباً عليه
وما ذكره الغزايل ـ هنا ـ مهم يف عالج االحنراف مبا يقتضيه ضده، فتعاجل حدة الغضب بالشهوة اليت 

  .ضب الذي يستدعي النخوة ومحاية العرضتقلل أثره، وحتد من خطره، كما تقلل الشهوة اجلارفة بالغ
  :حاله عند الغضب

فيتفكر يف حاله عند الغضب من ذهاب وقاره واحترامه وصريورته حمال للسخرية واالستهزاء، بل يتحول 
 (:يف حال غضبه من اإلنسان اهادئ الوقور إىل صورة ال ختتلف كثريا عن صورة الكلب العقور، قال الغزايل

ضب يف نفسه ومشاة صاحبه للكلب الضاري والسبع العادي، ومشاة احلليم اهلادي التارك ويتفكر يف قبح الغ
للغضب لألنبـياء واألولياء والعلماء واحلكماء، وخيري نفسه بـني أن يتشبه بالكالب والسباع وأراذل الناس 

الء إن كان قد بقي معه مسكة وبـني أن يتشبه بالعلماء واألنبـياء يف عادم لتميل نفسه إىل حب االقتداء ؤ
   ٣)من عقل

  :العالج التفصيلي
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ونريد به ـ ما ذكرنا سابقا ـ من أنه العالج الذي ينظر إىل األسباب الداعية هلذا النوع من االحنراف، 
وهي يف عادا شبه ناجتة عن أخطاء فكرية ابتدعتها النفس أو انتشرت يف اتمع، فتلقاها من تلقاها تليقنا 

  .دا، بل قد يظن الكمال يف اعتقادهاوتقلي
غضب اهللا، فما يقرب من : أي شيء أشد؟ قال :وقد روي أن حييـى قال لعيسى ـ عليهما السالم ـ

  .الكرب والفخر والتعزز واحلمية: فما يبدي الغضب وما ينبته؟ قال عيسى: غضب اهللا، قال أن تغضب، قال
الزهو والعجب واملزاح : ملنابع النفسية الدافعة له، فذكروقد ذكر الغزايل األسباب املهيجة للغضب، أو ا

  .واهلزل واهلزء والتعيـري واملماراة واملضادة والغدر وشدة احلرص على فضول املال واجلاه
وهي بأمجعها أخالق رديئة مذمومة شرعاً وال  (:مث بني طريق العالج يف مواجهة الغضب من خالهلا، فقال

فينبغي أن متيت الزهو . ذه األسباب فال بد من إزالة هذه األسباب بأضدادهاخالص من الغضب مع بقاء ه
ومتيت العجب مبعرفتك بنفسك، وتزيل الفخر بأنك من جنس عبدك إذ الناس جيمعهم يف االنتساب . بالتواضع

ب والكرب أب واحد؛ وإمنا اختلفوا يف الفضل أشتاتاً فبنو آدم جنس واحد وإمنا الفخر بالفضائل؛ والفخر والعج
أكرب الرذائل وهي أصلها ورأسها، فإذا مل ختل عنها فال فضل لك على غريك، فلم تفتخر وأنت من جنس عبدك 
من حيث البنية والنسب واألعضاء الظاهرة والباطنة؟ وأما املزاح فتزيله بالتشاغل باملهمات الدينية اليت تستوعب 

ه باجلد يف طلب الفضائل واألخالق احلسنة والعلوم الدينية وأما اهلزل فتزيل. العمر وتفضل عنه إذا عرفت ذلك
. وأما اهلزء فتزيله بالتكرم عن إيذاء الناس وبصيانة النفس عن أن يستهزأ بك. اليت تبلغك إىل سعادة اآلخرة

وأما شدة احلرص على مزايا العيش . وأما التعبـري فاحلذر عن القول القبـيح وصيانة النفس عن مر اجلواب
    ١)ل بالقناعة بقدر الضرورة طلباً لعز االستغناء وترفعاً عن ذل احلاجةفتزا

ومن أهم أسباب الغضب وأخطرها تعظيم الغضب واعتقاد أنه نوع من الشجاعة والرجولية وعزة النفس 
كاية وقد يتأكد ذلك حب. وتلقيبه باأللقاب احملمودة غباوة وجهالً حىت متيل النفس إليه وتستحسنه« وكرب اهلمة، 

شدة الغضب عن األكابر يف معرض املدح بالشجاعة، والنفوس مائلة إىل التشبه باألكابر فيهيج الغضب إىل 
    ٢)القلب بسببه

هذا السبب بأن اعترب الشديد القوي املتمكن من الرجولة من ميسك نفسه عند الغضب،  وهلذا عاجل 
أحتسبون  (:، ويف رواية أخرى٣)نفسه عند الغضبليس الشديد بالصرعة، إمنا الشديد الذي ميلك  (:فقال 

أال أدلكم على  (:، ويف رواية٤)أن الشدة يف محل احلجارة؟ إمنا الشدة يف أن ميتلئ أحدكم غيظا مث يغلبه
   ٥)أشدكم؟ أملككم لنفسه عند الغضب
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تسلمون وتأمل الواقع وحده يدل على أن الغضب املذموم ال يقع يف العادة إال من الضعفاء الذين يس
وتسمية هذا عزة نفس  (:ألهوائهم أو تصرعهم أهواؤهم ال من األقوياء املتمكنني من أنفسهم، قال الغزايل

وشجاعة جهل بل هو مرض قلب ونقصان عقل وهو لضعف النفس ونقصاا، وآية أنه لضعف النفس أن 
ع غضباً من الرجل الكبـري، املريض أسرع غضباً من الصحيح، واملرأة أسرع غضباً من الرجل، والصبـي أسر

والشيخ الضعيف أسرع غضباً من الكهل، وذو اخللق السيـىء والرذائل القبـيحة أسرع غضباً من صاحب 
فالرذل يغضب لشهوته إذا فاتته اللقمة، ولبخله إذا فاتته احلبة، حىت أنه يغضب على أهله وولده . الفضائل
     ١)بل القوي من ميلك نفسه عند الغضب. وأصحابه
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  األساليب العملية
وهي األساليب اليت تستدعي مواجهة حامسة وعملية لالحنراف الذي قد يقع فيه اإلنسان، وهي تكملة 
لألساليب العلمية اليت سبق ذكرها، فال يفيد العمل دون العلم، كما ال يغين العلم اخلايل عن العمل، فكالمها 

  .ثارهجندان أساسيان ملواجهة االحنراف والقضاء على آ
أَم  :تعاىلوقد دلت النصوص الكثرية على إمكانية تغيري أخالق النفس بااهدة والرياضة الروحية، قال 

 وليجةً رسوله وال الْمؤمنِنيحِسبتم أَنْ تتركُوا ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذين جاهدوا منكُم ولَم يتخذُوا من دون اللَّه وال 
، فإن الوالء التام هللا والتربؤ التام من غريه يستدعي مواجهة عملية حامسة، )١٦:التوبة( واللَّه خبِري بِما تعملُونَ

فقد اعترب ما  ،)٦٩:العنكبوت( والَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلَنا وإِنَّ اللَّه لَمع الْمحِسنِني :تعاىلوقال 
  . تبذله النفس من عناء يف سبيل االستقامة على منهج اهللا نوعا من أنواع اجلهاد

إمنا العلم بالتعلم، واحللم بالتحلم، ومن يتحر اخلري يعطه، ومن يتق الشر  (:وورد يف احلديث قوله 
  .، وهو يدل على أن رياضة النفس للحصول على احللم ممكنة١)يوقه

نطلق منه ما سنذكره من األساليب العملية هو اإلرادة اجلازمة القوية اليت تقرر مواجهة واألساس الذي ي
اخلطيئة وقمعها للحصول على االستقامة، وهذه اإلرادة تستدعي ما ذكرنا سابقا من تقوية اإلميان، وتقوية 

إِنَّ  :يف الصالة تعاىلال الصلة الروحية باهللا بالعبادة، فالعبادة الصادقة هي أساس الفضائل ومنبعها، وقد ق
واستعينوا بِالصبرِ والصالة وإِنها  :تعاىلوقال، )٤٥من اآلية: العنكبوت( الصالةَ تنهى عنِ الْفَحشاِء والْمنكَرِ 

نيعاشلَى الْخةٌ إِلَّا علَكَبِري )تعاىلوقال، )٤٥:البقرة: آم ينا الَّذها أَيي عم إِنَّ اللَّه الةالصرِ وبوا بِالصينعتوا اسن
ابِرِينالص )١٥٣:البقرة(   

وما مل نذكره هو ما ميكن التعبري عنه مبضادة  ،والقاعدة اليت يتفق عليها كل ما سنذكره من أدوية
  .الصفات

 ،دواء اجلسد تداوى مبا يناقضهاتداوى علله مبا يداوى به اجلسد، وكما أن أ ،فاألخالق اإلنسانية كاجلسد
فكذلك أدوية األخالق، قال الغزايل مفسرا هذا املثال ومبينا وجه التشابه بني اجلسد والنفس اليت هي حمل 

مثال النفس يف عالجها مبحو الرذائل واألخالق الرديئة عنها وجلب الفضائل واألخالق اجلميلة إليها،  (:اخللق
وكما أن الغالب على أصل املزاج . علل عنه وكسب الصحة له وجلبها إليهمثال البدن يف عالجه مبحو ال

االعتدال وإمنا تعتري املعدة املضرة بعوارض األغذية واألهوية واألحوال، فكذلك كل مولود يولد معتدالً 
وكما  صحيح الفطرة، وإمنا أبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه ـ أي باالعتياد والتعليم تكتسب الرذائل ـ

أن البدن يف االبتداء ال خيلق كامالً وإمنا يكمل ويقوى بالنشوء والتربـية بالغذاء؛ فكذلك النفس ختلق ناقصة 
وكما أن البدن إن كان صحيحاً فشأن . قابلة للكمال؛ وإمنا تكمل بالتربـية وذيب األخالق والتغذية بالعلم

ضاً فشأنه جلب الصحة إليه؛ فكذلك النفس منك إن الطبـيب متهيد القانون احلافظ للصحة، وإن كان مري
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كانت زكية طاهرة مهذبة، فينبغي أن تسعى حلفظها وجلب مزيد قوة إليها واكتساب زيادة صفائها، وإن 
   ١)كانت عدمية الكمال والصفاء فينبغي أن تسعى جللب ذلك إليها
ايل كيفية عالج النفس متخذا من يذكر الغز ،وانطالقا من هذه القواسم املشتركة بني اجلسد والنفس

وكما أن العلة املغرية العتدال البدن املوجبة للمرض ال تعاجل إال بضدها فإن كانت  (:قال ،اجلسد معربا لذلك
. من برودة فباحلرارة، فكذلك الرذيلة اليت هي مرض القلب عالجها بضدها من حرارة فبالربودة، وإن كانت
ض البخل بالتسخي، ومرض الكرب بالتواضع، ومرض الشره بالكف عن فيعاجل مرض اجلهل بالتعلم، ومر

وكما أنه ال بد من االحتمال ملرارة الدواء وشدة الصرب عن املشتهيات لعالج األبدان املريضة، . املشتهى تكلفاً
فإن مرض البدن خيلص منه . فكذلك ال بد من احتمال مرارة ااهدة والصرب ملداواة مرض القلب بل أوىل

   )باملوت ومرض القلب والعياذ باهللا تعاىل مرض يدوم بعد املوت أبد اآلباد
 (:يقول الغزايل ،سواء بسواء  وهذا التداوي الروحي يستدعي ضوابط ومعايري كما يستدعيه عالج اجلسد

وكما أن كل مربد ال يصلح لعلة سببها احلرارة إال إذا كان على حد خمصوص ـ وخيتلف ذلك بالشدة 
والدوام وعدمه وبالكثرة والقلة، وال بد له من معيار يعرف به مقدار النافع منه فإنه إن مل حيفظ  والضعف

وكما أن معيار الدواء مأخوذ . معياره زاد الفساد ـ فكذلك النقائض اليت تعاجل ا األخالق ال بد هلا من معيار
حرارة أو برودة، فإن كانت من حرارة  من عيار العلة حىت إن الطبـيب ال يعاجل ما مل يعرف أن العلة من

فيعرف درجتها أهي ضعيفة أم قوية؟ فإذا عرف ذلك التفت إىل أحوال البدن وأحوال الزمان وصناعة املريض 
   ٢)وسنه وسائر أحواله مث يعاجل حبسبها

وهذا  ،وهذا يستدعي يف نظر الغزايل قائمني على العالج الروحي كما أن للجسد من يقوم على عالجه
فكذلك الشيخ املتبوع الذي يطبب  (:يقول الغزايل مبينا دور هذا الشيخ ،املعاجل الروحي هو الشيخ املتبوع

نفوس املريدين ويعاجل قلوب املسترشدين ينبغي أن ال يهجم عليهم بالرياضة والتكاليف يف فن خمصوص ويف 
مجيع املرضى بعالج واحد قتل  وكما أن الطبـيب لو عاجل. طريق خمصوص ما مل يعرف أخالقهم وأمراضهم

   ٣)أكثرهم، فكذلك الشيخ لو أشار على املريدين بنمط واحد من الرياضة أهلكهم وأمات قلوم
ينبغي أن ينظر يف مرض املريد ويف  (:فيقول ،ويذكر الغزايل األمثلة عن كيفية تطبيب الشيخ للمريدين

فإن كان املريد مبتدئاً جاهالً حبدود . على ذلك رياضته حاله وسنه ومزاجه وما حتتمله بنيته من الرياضة ويبين
الشرع فيعلمه أوالً الطهارة والصالة وظواهر العبادات، وإن كان مشغوالً مبال حرام أو مقارفاً ملعصية فيأمره 
أوالً بتركها، فإذا تزين ظاهره بالعبادات وطهر عن املعاصي الظاهرة جوارحه نظر بقرائن األحوال إىل باطنه 
ليتفطن ألخالقه وأمراض قلبه، فإن رأى معه ماالً فاضالً عن قدر ضرورته أخذه منه وصرفه إىل اخلريات وفرغ 
قلبه منه حىت ال يلتفت إليه، وإن رأى الرعونة والكرب وعزة النفس غالبة عليه فيأمره أن خيرج إىل األسواق 
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وال ذلّ أعظم من ذلك السؤال فيكلفه املواظبة  للكدية والسؤال، فإن عزة النفس والرئاسة ال تنكسر إال بالذل
على ذلك مدة حىت ينكسر كربه وعز نفسه، فإن الكرب من األمراض املهلكة وكذلك الرعونة، وإن رأىالغالب 
عليه النظافة يف البدن والثياب ورأى قلبه مائالً إىل ذلك فرحاً به ملتفتاً إليه استخدمه يف تعهد بـيت املاء 

فإن . املواضع القذرة ومالزمة املطبخ ومواضع الدخان حىت تتشوش عليه رعونته يف النظافةوتنظيفه وكنس 
الذين ينظفون ثيام ويزينوا ويطلبون املرقعات النظيفة والسجادات امللونة ال فرق بـينهم وبـني العروس 

فمهما عبد غري اهللا تعاىل فقد  اليت تزين نفسها طول النهار، فال فرق بـني أن يعبد اإلنسان نفسه أو يعبد صنماً
حجب عن اهللا، ومن راعى يف ثوبه شيئاً سوى كونه حالالً وطاهراً مراعاة يلتفت إليها قلبه فهو مشغول 

   ١)بنفسه
من لطائف الرياضة إذا كان املريد ال  «فـ  ،وهذا الشيخ املريب حيتال على النفس مبا يعيدها إىل صواا

و بترك صفة أخرى ومل يسمح بضدها دفعة؛ فينبغي أن ينقله من اخللق املذموم إىل يسخو بترك الرعونة رأساً أ
كما . خلق مذموم آخر أخف منه، كالذي يغسل الدم بالبول، مث يغسل البول باملاء إذا كان املاء ال يزيل الدم

نة وفاخر الثياب، يرغب الصبـي يف املكتب باللعب بالكرة والصوجلان وما أشبهه، مث ينقل من اللعب إىل الزي
مث ينقل من ذلك بالترغيب يف الرياسة وطلب اجلاه، مث ينقل من اجلاه بالترغيب يف اآلخرة، فكذلك من مل 

    ٢)تسمح نفسه بترك اجلاه دفعة فلينقل إىل جاه أخف منه، وكذلك سائر الصفات
يكلفه أن يهيـىء األطعمة  رأى شره الطعام غالباً عليه ألزمه الصوم وتقليل الطعام، مثومثل ذلك ما لو 

  . اللذيذة ويقدمها إىل غريه وهو ال يأكل منها حىت يقوي بذلك نفسه فيتعود الصرب وينكسر شرهه
رآه شاباً متشوقاً إىل النكاح وهو عاجز عن الطول فيأمره بالصوم، ورمبا ال تسكن ومثل ذلك ما لو 

ومينعه اللحم واألدم رأساً حىت . ليلة على اخلبز دون املاءشهوته بذلك فيأمره أن يفطر ليلة على املاء دون اخلبز و
  . فال عالج يف مبدإ اإلرادة أنفع من اجلوع... تذل نفسه وتنكسر شهوته

احللم والسكوت وسلط عليه من يصحبه ممن فيه سوء  فإنه يلزمهرأى الغضب غالباً عليه ومثل ذلك ما لو 
  . ه على االحتمال معهخلق، ويلزمه خدمة من ساء خلقه حىت ميرن نفس

عن بعضهم أنه كان يعود نفسه احللم ويزيل عن نفسه شدة الغضب، فكان يستأجر من وقد حكى الغزايل 
يشتمه على مأل من الناس ويكلف نفسه الصرب، ويكظم غيظه حىت صار احللم عادة له حبيث كان يضرب به 

  . املثل
ف القلب، فأراد أن حيصل لنفسه خلق الشجاعة كان يستشعر يف نفسه اجلنب وضعأنه بعضهم ذكر عن و

  . فكان يركب البحر يف الشتاء عند اضطراب األمواج
  . يعاجلون الكسل عن العبادة بالقيام طول الليل على نصبة واحدةأم عباد اهلند ذكر عن و

***  
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 ٢١٢

ب العملية مع انطالقا من هذا، حناول يف هذا املطلب أن نذكر بعض النماذج عن كيفية ممارسة األسالي 
  :االحنرافات الثالث السابقة



 ٢١٣

  االحنراف اجلنسي
وهو أخطر أنواع االحنراف، وذلك حيتاج إىل جماهدة كبرية يف الوقاية منه، وخاصة عند ظهور مباديه، 

   )وفرقوا بينهم يف املضاجع (:كمان به إىل ذلك قوله 
لو ترك يعلم يف النفس عمله، فإنه من  وذلك ألن معاجلة األمر من بدايته متكن من مواجهته، خبالف ما

الصعوبة الشديدة مقاومته، وقد ضرب الغزايل لذلك مثال قريبا يتعلق بنوع من أنواع االحنراف اجلنسي، وهو 
ر سورة العشق يف أول انبعاثه مثال من يصرف عنان الدابة عند توجهها إىل باب سمثال من يك (:العشق، فقال

ومثال من يعاجلها بعد استحكامها مثال من يترك الدابة حىت تدخل . رف عناالتدخله، وما أهون منعها بص
وما أعظم التفاوت بـني األمرين يف اليسر والعسر، فليكن . وجتاوز الباب مث يأخذ بذنبها وجيرها إىل ورائها

    ١)نزع الروح االحتياط يف بدايات األمور فأما يف أواخرها فال تقبل العالج إال جبهد جهيد يكاد يؤدي إىل
انطالقا من هذا، فإن أهم األساليب العملية لعالج االحنراف اجلنسي هو االبتعاد عن االختالط املسبب 

  .للفتنة، وهو ما أشار إليه احلديث السابق
فلذلك كان من األخطاء الكبرية اليت وقعت فيها أكثر اتمعات اإلسالمية هو إشاعة االختالط يف 

  .ح من الصعوبة الشديدة وقاية كل جنس من إغراءات اجلنس اآلخرالتعليم، حبيث أصب
ومن العالج العملي هلذا االحنراف هو شغل وقت من خيف عليه الوقوع يف هذا االحنراف بكل شغل 

  .يلفت نظره عن هذا الباب
عصية وذلك ألن اخلواطر الشهوانية اليت تعمر قلب اإلنسان بسبب غفلته وفراغه هي اليت حترضه على امل

  .وحتمله عليها
قبة مضروبة هلا أبواب تنصب إليه األحوال من كل وقد ضرب الغزايل مثال النفس اإلنسانية يف ذلك ب

أو هو مثال مرآة منصوبة جتتاز عليها أصناف الصور  ،هدف تنصب إليه السهام من اجلوانبأو هو مثل  ،باب
مثل حوض تنصب فيه مياه خمتلفة من أار هو أو  ،وال ختلو عنها ،املختلفة فتتراءى فيها صورة بعد صورة

  .٢مفتوحة إليه
  :ظاهرة وباطنةمداخل هذه اآلثار املتجددة يف القلب و

 فاخليال والشهوةوأما الباطنة  ،وأخطرها بالنسبة ملا حنن فيه حاسة البصر ،فاحلواس اخلمسأما الظاهرة 
إن كف عن ف ،احلواس شيئا حصل منه أثر يف القلبإذا أدرك بف ،والغضب واألخالق املركبة من مزاج اإلنسان

وحبسب انتقال اخليال ينتقل  ،اإلحساس فاخلياالت احلاصلة يف النفس تبقى وينتقل اخليال من شيء إىل شيء
  .القلب من حال إىل حال آخر

عليه  هذه اآلثار ما يطلقوأخص  ،تغري وتأثر دائم نتيجة هذه اخلياالت واألفكار احلاصلة فيهالقلب يف ف
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 ٢١٤

  )فكار واألذكار إما على سبيل التجدد وإما على سبيل التذكرالقلب األ حيصل يفما « وهي  ،١باخلواطر
فإن النية والعزم واإلرادة إمنا تكون بعد خطور « احملرك الذي ينشر الرغبة واإلرادة اخلواطر هي هذه و

لرغبة والرغبة حترك العزم والعزم حيرك النية والنية املنوى بالبال ال حمالة فمبدأ األفعال اخلواطر مث اخلاطر حيرك ا
   )حترك األعضاء

وكانت هي احملل الذي يبدأ به  ،فلذلك كانت اخلواطر هي األساس الذي تنشر منه العفة أو الرذيلة
  .وتتأسس الوقاية ،العالج

ا احلب فالقدرة على صرف اخلواطر وتوجيهها وجهة صحيحة يقي القلب من السهام اليت يوجهها هذ
صحبت الصوفية فلم أستفد منهم سوى حرفني أحدمها قوهلم الوقت  (:قال الشافعي اآلمث إىل القلب، كما 

   )سيف فإن مل تقطعه قطعك وذكر الكلمة اآلخرى ونفسك إن أشغلتها باحلق وإال اشتغلتك بالباطل
خطرات يستجلب  :أصولى أربعة وهي عل«  ،والطريق إىل ذلك هو توجيه القلب إىل اخلواطر الصاحلة

وخطرات  ،وخطرات يسجلب ا مصاحل آخرته ،وخطرات يستدفع ا مضار دنياه ،ا العبد منافع دنياه
   ٢)يستدفع ا مضار آخرته

 ،فإذا متكن العبد من حصر فكره يف جلب هذه املصاحل ودفع تلك املفاسد جنا من هذا النوع من االحنراف
فليحصر العبد خطراته  (:قال ابن القيم ،اللذة الومهية اليت جتلبها له خواطرهوكسب من املصاحل ما يعوض تلك 

فإذا احنصرت له فيها فما أمكن اجتماعه منها مل يتركه لغريه وإذا  ،وأفكاره ومهومه ىف هذه االقسام األربعة
باهم وال خياف  تزامحت عليه اخلطرات كتزاحم متعلقاا قدم األهم فاالهم الذي حيشى فوته وأخر الذي ليس

    ٣)فوته
  

                                                
  .واطر من حيث إا ختطر بعد أن كان القلب غافال عنهاباخلتسمى و  )١(
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 ٢١٥

  الكرب
بعد امتالء الوجدان باملواعظ الناهية عن هذا االحنراف، واليت سبق ذكر مجلها يف العالج العلمي، فإن 
العالج العملي ينطلق من مضادة اتهد ما يتطلبه كربه من سلوك، فإن طلب كربه الوقوف جلس، وإن طلب 

أزهدها، وإن طلب عدم املرور بطريق مر ا، وإن طلب عدم اجللوس وقف، وإن طلب أرفه الثياب لبس 
  .التحرك حبركة حتركها، وهكذا إىل أن يتم عالجه
أن جييب دعوة الفقري ومير إىل السوق يف حاجة الرفقاء « ومن األمور العملية اليت ذكرها الغزايل 

لثواب عليها جزيل، فنفور النفس واألقارب، فإن ثقل عليه فهو كرب، فإن هذه األفعال من مكارم األخالق وا
عنها ليس إال خلبث يف الباطن، فليشتغل بإزالته باملواظبة عليه مع تذكر مجيع ما ذكرناه من املعارف اليت تزيل 

    ١)داء الكرب
أن حيمل حاجة نفسه وحاجة أهله ورفقائه من السوق إىل البـيت، فإن أبت نفسه ذلك فهو « ومنها 

يثقل ذلك عليه مع خلو الطريق فهو كرب، وإن كان ال يثقل عليه إال مع مشاهدة الناس كرب أو رياء، فإن كان 
   )فهو رياء، وكل ذلك من أمراض القلب وعلله املهلكة له إن مل تتدارك

قد كان يف : أنه محل حزمة حطب فقيل له يا أبا يوسف ويروى يف ذلك عن عبد اهللا بن سالم 
ل ولكن أردت أن أجرب نفسي هل تنكر ذلك؟ فلم يقنع منها مبا أعطته أج: غلمانك وبنتك ما يكفيك قال

  من العزم على ترك األنفة حىت جرا أهي صادقة أم كاذبة؟ 
إنما أَنا عبد آكُلُ  :(يأكل على األرض ويقول ويعينه على ذلك مطالعة أخالق املتواضعني، فقد كان 

دبأْكُلُ العا يإمنا أنا عبد فإذا أعتقت يوماً لبست جديداً (:مل ال تلبس ثوباً جديداً؟ فقال. ، وقيل لسلمان٢)كَم(   
وأكرب ما يفيد يف هذا هو التذلل هللا واخلشوع بني يديه، والذي ال يكمل إال يف الصالة احلقيقية، فكل 

ار ألجلها كانت عماداً، ويف الصالة أسر (:أقواهلا وحركاا تريب معاين التواضع يف نفس القائم ا، قال الغزايل
ومن مجلتها ما فيها من التواضع باملثول قائماً وبالركوع والسجود، وقد كانت العرب قدمياً يأنفون من اإلحنناء، 

فلما كان . .فكان يسقط من يد الواحد سوطه فال ينحين ألخذه، وينقطع شراك نعله فال ينكس رأسه إلصالحه
ة أمروا به لتنكسر بذلك خيالؤهم ويزول كربهم ويستقر التواضع يف السجود عندهم هو منتهى الذلة والضع

   ٣)قلوم، وبه أمر سائر اخللق، فإن الركوع والسجود واملثول قائماً هو العمل الذي يقتضيه التواضع
ومن مظاهر الصدق يف معاجلة هذا النوع من االحنراف، أن ميتحن اإلنسان نفسه أو ميتحنه من يربيه، 

  .باب اخلفية هلذا االحنرافليقمع األس
ومن صور االمتحان اليت ذكرها الغزايل أن يناظر يف مسألة مع واحد من أقرانه، فإن ظهر شيء من احلق 
على لسان صاحبه فثقل عليه قبوله واالنقياد له واالعتراف به والشكر له على تنبـيهه وتعريفه وإخراجه احلق، 
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 ٢١٦

عاجله بالعلم ـ كما ذكرنا سابقا ـ بأن يذكر نفسه خسة نفسه وخطر فذلك يدل على أن فيه كرباً دفيناً، في
  .عاقبته وأن الكرب ال يليق إال باهللا تعاىل

وبالعمل بأن يكلف نفسه ما ثقل عليه من االعتراف باحلق وأن يطلق اللسان باحلمد والثناء، ويقر على 
قد كنت غافالً عنه فجزاك اهللا خرياً كما ما أحسن ما فطنت له و: نفسه بالعجز ويشكره على االستفادة ويقول

  .نبهتين له فاحلكمة ضالة املؤمن فإذا وجدها ينبغي أن يشكر من دله عليها
فإذا واظب على ذلك  (:ويشترط الغزايل هلذا السلوك املواظبة عليه مدة إىل أن يؤيت مثاره يف النفس، قال

ه وطاب له قبوله، ومهما ثقل عليه الثناء على أقرانه مرات متوالية صار ذلك له طبعاً، وسقط ثقل احلق عن قلب
   ١)ما فيهم ففيه كرب، فإن كان ذلك ال يثقل عليه يف اخللوة ويثقل عليه يف املأل فليس فيه كرب وإمنا فيه رياء

ويف هذه احلالة حيتاج إىل عالج الرياء بأساليبه العلمية والعملية اخلاصة، واملذكورة يف حماهلا من كتب 
  .وكالسل

ومن صوره ـ كما يذكر الغزايل ـ أن جيتمع مع األقران واألمثال يف احملافل ويقدمهم على نفسه وميشي 
خلفهم وجيلس يف الصدور حتتهم، فإن ثقل عليه ذلك فهو متكرب، فليواظب عليه تكلفاً حىت يسقط عنه ثقله، 

  .فبذلك يزايله الكرب
وههنا  (:لبس ا املتكرب الذي يرى يف صورة املتواضع، فقالوقد نبه الغزايل ـ هنا ـ إىل حيلة شيطانية يت

للشيطان مكيدة وهو أن جيلس يف صف النعال أو جيعل بـينه وبـني األقران بعض األرذال فيظن أن ذلك 
تواضع وهو عني الكرب، فإن ذلك خيف على نفوس املتكربين إذ يومهون أم تركوا مكام باالستحقاق 

تكرب وتكرب بإظهار التواضع أيضاً، بل ينبغي أن يقدم أقرانه وجيلس بـينهم جبنبهم وال  والتفضل، فيكون قد
   ٢)ينحط عنهم إىل صف النعال، فذلك هو الذي خيرج خبث الكرب من الباطن
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 ٢١٧

  الغضب
 ينطلق العالج العملي الحنراف الغضب من مواجهة أسباب الغضب مبا يضادها، كما ذكرنا يف الكرب ـ

وكل خلق من هذه األخالق وصفة من هذه الصفات يفتقر يف عالجه إىل رياضة وحتمل مشقة،  (:قال الغزايل
وحاصل رياضتها يرجع إىل معرفة غوائلها لترغب النفس عنها وتنفر عن قبحها، مث املواظبة على مباشرة 

كت وتطهرت عن أضدادها مدة مديدة حىت تصري بالعادة مألوفة هينة على النفس، فإذا امنحت عن النفس فقد ز
   ١)هذه الرذائل

وهذا يستدعي يف كثري من األحيان أعوانا يستعان م على دفع هذا االحنراف، ويروي املعتمر بن سليمان 
من ذلك أنه كان رجل من األمم السالفة يغضب فيشتد غضبه فكتب ثالث صحائف وأعطى كل صحيفة 

إذا سكن بعض غضبـي فأعطين هذه، وقال الثالث : إذا غضبت فأعطين هذه، وقال الثاين: رجالً وقال لألول
ما أنت وهذا الغضب « إذا ذهب غضبـي فأعطين هذه، فاشتد غضبه يوماً فأعطي الصحيفة األوىل فإذا فيها 

« ، فسكن بعض غضبه، فأعطي الثانية فإذا فيها )إنك لست بإله إمنا أنت بشر يوشك أن يأكل بعضك بعضاً
خذ الناس حبق اهللا فإنه ال يصلهم إال « ، فأعطي الثالثة فإذا فيها )ن يف السماءارحم من يف األرض يرمحك م

   )ذلك
خلوا : ، فقال)ال تغضب هللا بأشد من غضبه لنفسه (:ويروى أن املهدي غضب على رجل فقال شبـيب

  .سبـيله
سلوك، ألن ومما يعني على هذا انشغال القلب باملهمات اليت تصرفه عن غضبه، وعما يستدعيه غضبه من 

  .انشغال القلب دواء ألكثر العلل
إن  (:شتمه بعضهم، فقال له ومن أعظم األشغال اشتغال اإلنسان مبصريه، ويروى يف هذا أن سلمان 

، فقد كان مهه مصروفاً إىل اآلخرة فلم )خفت موازيين فأنا شر مما تقول وإن ثقلت موازيين مل يضرين ما تقول
  .يتأثر قلبه بالشتم

يا هذا قد مسع اهللا كالمك وإن دون  (:فقال ك ما يروى أنه شتم رجل الربـيع بن خثيم ومثل ذل
   )اجلنة عقبة إن قطعتها مل يضرين ما تقول، وإن مل أقطعها فأنا شر مما تقول

ما ستر اهللا عنك  (:فقال أو ينشغل حبقوق ربه وعيوب نفسه، ويروى يف هذا أن رجال سب أبا بكر 
فكأنه كان مشغوالً بالنظر يف تقصري نفسه عن أن يتقي اهللا حق تقاته  (: معلقا على قولهقال الغزايل )أكثر

ويعرفه حق معرفته، فلم يغضبه نسبة غريه إياه إىل نقصان، إذ كان ينظر إىل نفسه بعني النقصان، وذلك جلاللة 
   )قدره

   )ما عرفين غريك (:يا مرائي، فقال: ومثل ذلك ما يروى أن امرأة مالك بن دينار قالت له
   )إن كنت صادقاً فغفر اهللا يل، وإن كنت كاذباً فغفر اهللا لك (:وسب رجل الشعبـي فقال

                                                
  .٣/١٧٢: اإلحياء)  ١(



 ٢١٨

  : أما حال الغضب، فيعاجل مبا ورد يف السنة من أنواع العالج، ومنها
ورجالن  كنت جالسا مع النيب : قال عن سليمان بن صرد كما ورد يف احلديث : االستعاذة

إين ألعلم كلمة لو قاهلا لذهب عنه   (:دمها قد امحر وجهه وانتفخت أوداجه فقال رسول اللَّه وأح ،يستبان
تعوذ باللَّه من  (:قال فقالوا له إن النيب ، )ما جيد، لو قال أعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما جيد

    ١)الشيطان الرجيم
سبب الغضب  «ل كونه قائماً، واالضطجاع إن كان جالساً ألن وذلك باجللوس يف حا: تغيري احلركة

أال إن الغضب مجرة توقد يف جوف ابن آدم، أال ترون إىل  :(فقد قال رسول اهللا )احلرارة وسبب احلرارة احلركة
إذا غضب  :(، وقال ٢)فإذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فاألرض األرض ،محرة عينيه وانتفاخ أوداجه

   ٣)م فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإال فليضطجعأحدكم وهو قائ
  (:فإن مل يزل ذلك فليتوضأ باملاء البارد أو يغتسل، فإن النار ال يطفئها إال املاء، قال  :الوضوء

 (:، وقال ٤)الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار، واملاء يطفئ النار، فإذا غضب أحدكم فليغتسل
   ٥)والشيطان خلق من النار، وإمنا تطفأ النار باملاء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ إمنا الغضب من الشيطان،

إن الغضب من الشيطان وهذا يذهب : غضب يوماً فدعا مباء فاستنشق وقال وروي يف ذلك أن عمر 
فإذا غضبت : نعم، قال: أوليت؟ قلت: ملا استعملت على اليمن قال يل أبـي: وقال عروة بن حممد. الغضب

  .ظر إىل السماء فوقك وإىل األرض حتتك مث عظِّم خالقهمافان
  

                                                
  .ومسلم البخاري)  ١(
  .حسن صحيح :وقال ٢١٩٢رقم :الترمذي)  ٢(
  .عن أيب ذر أمحد وأبو داود والبيهقي)  ٣(
  .بن عساكر عن معاويةا)  ٤(
  .عن عطية السعديأمحد وأبو داود )  ٥(



 ٢١٩

  الفضائل اخللقية وكيفية تنميتهاا ـ ثالث
أو ما خيتفي  ،مث عالج ما يظهر من مظاهره ،بعد يئة تربة نفس املتلقي بوقايته من كل أسباب االحنراف

ي، وغرس الفضائل اخللقية اليت يئها فإن العمل األضخم الذي يقوم به املريب هو تكميل نفس املتلق ،من منابعه
  .وحتققها بالكمال اإلنساين ،للمقامات الرفيعة

 على نبيه  تعاىلوذلك ألن درجة التحقق بالفضائل هي اليت حتدد درجة كمال اإلنسان، وهلذا أثىن اهللا 
  )٤:القلم( وإِنك لَعلَى خلُقٍ عظيمٍ :فقال

خياركم  أحاسنكم   (:بأن أرفع املؤمنني إميانا أحسنهم خلقا، قال  وهلذا وردت النصوص الكثرية خترب
    ٢)إن من أكمل املؤمنني إميانا  أحسنهم خلقا، وخياركم  خياركم لنسائهم (:، وقال ١)أخالقا

إن  (:بقدر حسن اخللق، قال  وهو أن درجة القرب من رسول اهللا  ،بل ورد ما هو أعظم من ذلك
كم مين جملسا يوم القيامة  أحاسنكم أخالقا وإن من أبغضكم إيل وأبعدكم مين يوم القيامة من أحبكم إيل وأقرب

 (:قال )يا رسول اهللا قد علمنا الثرثارون واملتشدقون فما املتفيهقون (:قالوا )الثرثارون واملتشدقون واملتفيقهون
  ٣)املتكربون

ما من شيء   (: من حسن خلقه، فقال ولذلك، فإن الدرجات العليا واألجور العظيمة ال حيوزها إال
أنا  (:، وقال ٤)أثقل يف ميزان املؤمن يوم القيامة من حسن اخللق، وإن اهللا تعاىل ليبغض الفاحش البذيء

زعيم ببيت يف ربض اجلنة  ملن ترك املراء وإن كان حمقا، وببيت يف وسط اجلنة ملن ترك الكذب وإن كان 
، فجعل البيت العلوي جزاء ألعلى املقامات الثالثة، وهي حسن ٥)ن حسن خلقهمازحا، ويبيت يف أعلى اجلنة مل

اخللق واألوسط ألوسطها وهو ترك الكذب، واألدىن ألدناها وهو ترك املماراة وإن كان معه حق وال ريب أن 
  .حسن اخللق مشتمل على هذا كله

عن أكثر ما يدخل  ، وسئل )قتقوى اهللا وحسن اخلل (:عن أكثر ما يدخل الناس اجلنة، فقال وسئل 
   ٦)الفم والفرج (:الناس النار فقال
  ٧)املؤمن ليدرك حبسن خلقه درجة الصائم القائم  «أن   بل أخرب 

كالمها  ،انطالقا من هذه املرتلة الرفيعة هلذه الفضائل اخللقية سنتحدث يف هذا املبحث عن أمرين مهمني
  :من قواعد هذا الباب وأصوله

                                                
  .       أمحد عن أيب هريرة)  ١(
  .      حديث صحيح: الترمذي، وقال)  ٢(
  .الترمذي)  ٣(
  .   سن صحيححديث ح: الترمذي، وقال)  ٤(
  .الطرباين،  وإسناده صحيح)  ٥(
  .       حديث صحيح: الترمذي، وقال)  ٦(
  .أبو داود)  ٧(



 ٢٢٠

  .واليت من خالهلا ميكن التعرف على منابعه ومظاهره ،لتعرف على حقيقة اخللق وضوابطههو ا :األول
التعرف على الطرق اليت تنال ا الفضائل اخللقية، واليت من خالل ممارستها ميكن للمريب أن  هو: الثاين

  .يغرس هذه الفضائل يف النفس



 ٢٢١

  حقيقة اخللق وضوابطه ـ ١
  ـ حقيقة اخللق ١

، ولعل أول ١)هيئة يف النفس راسخة تصدر عنها األفعال بسهولة ويسر« ف للخلق هو أنه لعل أشهر تعري
، وقد دعاه إىل هذا التعريف، هو حتليله للمكونات ٢من أطلق هذا التعريف ذه األلفاظ هو أبو حامد الغزايل

  : أربعة أموراليت يصدر منها أي سلوك أخالقي، وهي ـ حبسب النظر العقلي ـ 
ليس  (:وهو السلوك الظاهر سواء كان مجيال أو قبيحا، وهذا ال يعترب حبد ذاته خلقا، يقول الغزايل :فعلال

اخللق عبارة عن الفعل، فرب شخص خلقه السخاء وال يبذل إما لفقد املال أو ملانع، ورمبا يكون خلقه البخل 
   )وهو يبذل إما لباعث أو لرياء

« عل، والغزايل ال يعتربها أيضا خلقا، وال حمال للخلق، وذلك وهو املصدر الذي انطلق منه الف :القدرة
وكل إنسان خلق بالفطرة قادر على اإلعطاء . ألن نسبة القوة إىل اإلمساك واإلعطاء بل إىل الضدين واحد

   )واإلمساك، وذلك ال يوجب خلق البخل وال خلق السخاء
« وهو كذلك ليس خلقا، وال من اخللق، ألن ألنه من املكونات األساسية ألي سلوك أخالقي،  :املعرفة

   ٣)املعرفة تتعلق باجلميل والقبـيح مجيعاً على وجه واحد
ويتيسر عليه أحد األمرين؛ إما اليت يتمكن ا صاحب اخللق من امليل إىل أحد اجلانبني،  :اهليئة النفسية
تيار الذي حيدد اجلهة اليت مييل إليها ، والغزايل يقصر اخللق عليها، ألا هي موضع االخاحلسن وإما القبـيح

  .اإلنسان حسنا أو قبحا
  : ـ أصول األخالق ٢

انطالقا من معرفة حقيقة اخللق، وأنه اهليئة الراسخة اليت تنطلق منها األفعال احلسنة أو القبيحة، فقد حتدث 
خالق، منطلقني يف علماء األخالق من املسلمني ـ كما حتدث من قبلهم ـ عن األصول اليت تنطلق منها األ

ذلك من قياس اخللق الظاهر على اخللق الباطن، فاخللق هو الصورة الظاهرة، كما أن اهليئة اليت تصدر منها 
كما أن حسن الصورة الظاهر مطلقاً ال يتم حبسن العينني دون  (:األخالق هي الصورة الباطنة، يقول الغزايل

يتم حسن الظاهر؛ فكذلك يف الباطن أربعة أركان ال بد من األنف والفم واخلد بل ال بد من حسن اجلميع ل
   )فإذا استوت األركان األربعة واعتدلت وتناسبت حصل حسن اخللق. احلسن يف مجيعها حىت يتم حسن اخللق

قوة العلم، وقوة الغضب، وقوة الشهوة، وقوة العدل  «كما يرى الغزايل هي  ،وهذه األركان األربعة
   )لثالثبـني هذه القوى ا

                                                
  .٣/٥٢: اإلحياء)  ١(
اعلم أن الناس قد تكلموا يف حقيقة حسن اخللق وأنه ما هو، وما تعرضوا حلقيقته وإمنا « :ويدل على هذا قوله يف اإلحياء)  ٢(

بوا مجيع مثراته، بل ذكر كل واحد من مثراته ما خطر له وما كان حاضراً يف ذهنه ومل يصرفوا العناية تعرضوا لثمرته مث مل يستوع
  .٣/٥٢: اإلحياء: انظر»  إىل ذكر حده وحقيقته احمليطة جبميع مثراته على التفصيل واالستيعاب

  .٣/٥٢: اإلحياء)  ٣(



 ٢٢٢

وقبل أن نذكر رأي الغزايل يف أصول األخالق ومنابعها، حنب أن ننبه إىل أن النصوص القرآنية، ومثلها 
النصوص النبوية قد ذكرت أنواعا من أصول األخالق حبسب التقسيمات املختلفة، بل إن الغزايل نفسه ـ كما 

  . ن القرآن الكرميسنرى ـ ينص على أن األصول اليت اعتمدها وردت اإلشارة إليها م
خذ الْعفْو  :مكارم األخالقوهو جيمع  تعاىلوأول ما يفاجئنا يف القرآن الكرمي من هذه األصول هو قوله 

نيلاهنِ الْجع رِضأَعو فربِالْع رأْمو )١٩٩:ألعراف(  
أمر  (:بن حممد  على أن هذه اآلية من أمجع اآليات ملكارم األخالق، قال جعفر  فقد نص السلف 

 عن عبد اهللا بن الزبري ، و)اهللا نبيه مبكارم األخالق وليس يف القرآن آية أمجع ملكارم األخالق من هذه اآلية
   ١)ما نزلت هذه اآلية إال يف أخالق الناس: قال

ي بل قد وردت النصوص النبوية الدالة على احتواء هذه اآلية على أصول األخالق، مفسرة هلا مبا يقتض
خذ الْعفْو وأْمر بِالْعرف وأَعرِض عنِ  ملا نزلت هذه اآلية : قال عن جابر احنصار األخالق فيها، ف

نيلاهالْج )١٩٩:ألعراف(  قال النيب:)  فصعد مث نزل  ،حىت أسأل: يا جربيل ما تأويل هذه اآلية؟ قال
 (:فقال النيب . وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك يا حممد إن اهللا يأمرك أن تصفح عمن ظلمك،: فقال

تعفو عمن ظلمك، وتعطي : وما ذاك يا رسول اهللا؟ قال: أال أدلكم على أشرف أخالق الدنيا واآلخرة؟ قالوا
  ٢)من حرمك، وتصل من قطعك

  : بعض الشعراء فقالوهذا يد على احنصار اخلالق يف هذه األصول، وقد نظمها 
  ممن كملت فيه فذلك الفىت     ة       مكارم األخالق يف ثالث

  إعطاء من حترمه ووصل من          تقطعه والعفو عمن اعتدى
ويدل على هذا ما ورد يف نصوص أخرى من أن هذه األخالق املذكورة يف اآلية هي من أمهات األخالق 

أدلك على خري  أال  (:قال رسول اهللا : قال عن علي وخريها، كما روي ذلك يف أحدايث خمتلفة، ف
تعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، وتصل : قال. نعم ،قلت يا رسول اهللا: أخالق األولني واآلخرين؟ قال

أال أخربك بأفضل أخالق أهل الدنيا  (:قال يل رسول اهللا : قال عن عقبة بن عامر ، و٣)من قطعك
أن ـ رضي اهللا عنها ـ  ئشةعن عا، و٤)واآلخرة، تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك

أال أدلكم على كرائم األخالق للدنيا واآلخرة؟ أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك،  (:قال النيب 
  ٥)وجتاوز عمن ظلمك

وهلذا كانت هذه اآلية الكرمية ـ مبا حتمله من املعاين اجلليلة ـ شعارا للصاحلني، وضياء يهتدون به يف 
                                                

  .البخاري وأبو داود والنسائي)  ١(
  .ابن مردويه)  ٢(
  .البيهقي يف شعب اإلميان)  ٣(
  .البيهقي)  ٤(
  .البيهقي)  ٥(



 ٢٢٣

  .١تعاملهم مع اخللق
هذه  (:القرطيبالعلماء انطالقا من هذا أن يبينوا وجه احنصار األخالق يف هذه األصول، فقال  وقد حاول

دخل فيه صلة  خذ الْعفْو  :فقوله. اآلية من ثالث كلمات، تضمنت قواعد الشريعة يف املأمورات واملنهيات
 وأْمر بِالْعرف :ودخل يف قوله. ملطيعنيالقاطعني، والعفو عن املذنبني، والرفق باملؤمنني، وغري ذلك من أخالق ا

 ويف قوله. صلة األرحام، وتقوى اهللا يف احلالل واحلرام، وغض األبصار، واالستعداد لدار القرار:  رِضأَعو
نيلاهنِ الْجع    احلض على التعلق بالعلم، واإلعراض عن أهل الظلم، والترته عن منازعة السفهاء، ومساواة

   ٢)هلة األغبياء، وغري ذلك من األخالق احلميدة واألفعال الرشيدةاجل
ال ريب أن للمطاع مع الناس ثالثة  (:وقال ابن القيم، وهو يبني وجه احنصار األخالق يف هذ اآلية

  :أحوال
  .أمرهم ويهم مبا فيه مصلحتهم  .١
 .أخذه منهم ما يبذلونه مما عليهم من الطاعة  .٢
  .موافق له موال ومعاد له معارض :انأن الناس معه قسم  .٣

وعليه يف كل واحد من هذه واجب،  فواجبه يف أمرهم ويهم  أن يأمر باملعروف وهو املعروف الذي به 
صالحهم وصالح شأم، وينهاهم عن ضده، وواجبه فيما يبذلونه له من الطاعة  أن يأخذ منهم ما سهل عليهم 

وال حيملهم على العنت واملشقة فيفسدهم، وواجبه عند جهل اجلاهلني  وطوعت له به أنفسهم مساحة واختيارا،
   ٣)عليه  اإلعراض عنهم وعدم مقابلتهم باملثل واالنتقام منهم لنفسه

وعلى هديها حتدث السلف فهذه اآلية الكرمية هي أول ما نسترشد به يف بيان أصول األخالق وأركاا، 
  .خالق حبسب التقسيمات املختلفةومن بعدهم  على أصول أخرى لأل الصاحل 

حسن اخللق يف  (:علي  قولومن األقوال يف ذلك، وهي حتتاج إىل حتليل ال نرى حمال لتفصيله هنا 
حسن اخللق بسط  (: احلسن ، وقال)ثالث خصال اجتناب احملارم وطلب احلالل والتوسعة على العيال

، )ال خياصم وال خياصم من شدة معرفته باهللا تعاىل هو أن (:وقال الواسطي، )الوجه وبذل الندى وكف األذى
                                                

وكان من  -قدم عيينة بن حصن بن بدر، فرتل على ابن أخيه احلر بن قيس : عن ابن عباس قالويروى يف ذلك ما روي )  ١(
يا ابن أخي : بن أخيهفقال عيينة ال -النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب جمالس عمر ومشاورته كهوال كانوا أو شبابا 

فاستأذن احلر لعيينة فأذن له عمر، فلما : قال ابن عباس. سأستأذن لك عليه: هل لك وجه عند هذا األمري فاستأذن يل عليه؟ قال
يا : هي يا ابن اخلطاب، فو اهللا ما تعطينا اجلزل وال حتكم بيننا بالعدل، فغضب عمر حىت هم أن يوقع به فقال له احلر: دخل قال

وإن هذا من  )١٩٩:ألعراف( خذ الْعفْو وأْمر بِالْعرف وأَعرِض عنِ الْجاهلني: ري املؤمنني إن اهللا عز وجل قال لنبيه أم
 .البخاري رواه»  اجلاهلني، واهللا ما جاوزنا عمر حني تالها عليه، وكان وقافا عند كتاب اهللا عز وجل

حنن أعلم ذا منك إمنا يكره : إن هذا ينهى عنه فقالوا: لى عري ألهل الشام وفيها جرس، فقالأن سامل بن عبد اهللا مر عويروى 
  ابن أيب حامت رواه }وأعرض عن اجلاهلني{اجللجل الكبري، وأما مثل هذا فال بأس به، فبكى سامل وقال 

  .٧/٣٤٤: القرطيب)  ٢(
  .٢/٣٠٥:مدارج السالكني)  ٣(



 ٢٢٤

هو أن يكون من الناس قريباً وفيما  (:وقال بعضهم، )هو كف األذى واحتمال املؤن (:وقال شاه الكرماين
هو الرضا عن اهللا  (:وقال أبو عثمان، )هو إرضاء اخللق يف السراء والضراء (:وقال الواسطي، )بـينهم غريباً

أدناه االحتمال وترك املكافأة والرمحة للظامل واالستغفار  (:ل سهل التستري عن حسن اخللق فقالوسئ، )تعاىل
أن ال يتهم احلق يف الرزق ويثق به ويسكن إىل الوفاء مبا ضمن فيطيعه وال يعصيه  :(وقال مرة ،)له والشفقة عليه

   )يف مجيع األمور فيما بـينه وبـينه وفيما بـينه وبـني الناس
، وقد )كن مع احلق بال خلق، ومع اخللق بال نفس (:األقوال يف ذلك قول الشيخ عبدالقادر الكيالينومن 

مدار حسن اخللق مع احلق ومع اخللق  على حرفني ذكرمها الشيخ  (:ذكر ابن القيم هذا القول معظما له، وقال
  ١)عبدالقادر الكيالين

فتأمل ما أجل هاتني الكلمتني مع اختصارمها  :(فقال مث ذكر وجه احنصار اخللق، بل السلوك فيهما مجيعا،
وما أمجعهما لقواعد السلوك ولكل خلق مجيل، وفساد اخللق إمنا ينشأ من توسط اخللق بينك وبني اهللا تعاىل 
وتوسط النفس بينك وبني خلقه، فمىت عزلت اخللق حال كونك مع اهللا تعاىل، وعزلت النفس حال كونك مع 

   ٢)ما أشار إليه القوم ومشروا إليه وحاموا حوله اخللق فقد فزت بكل
العلم واجلود « ومن أصول األخالق ما نص عليه ابن القيم من اجتماع األخالق يف ثالثة أشياء يف 

  :، ووجه احنصار األخالق يف هذه األصول هو أن٣)والصرب
يف وضعه مواضعه فال يضع الغضب  العلم يرشد إىل مواقع بذل املعروف، والفرق بينه وبني املنكر، وترتيبه  .١

موضع احللم وال بالعكس وال اإلمساك موضع البذل وال بالعكس، بل يعرف مواقع اخلري والشر ومراتبها 
  .وموضع كل خلق  أين يضعه وأين حيسن استعماله

  .اجلود يبعثه على املساحمة حبقوق نفسه واالستقصاء منها حبقوق غريه، فاجلود هو قائد جيوش اخلري  .٢
الصرب حيفظ عليه استدامة ذلك، وحيمله على االحتمال وكظلم الغيظ وكف األذى وعدم املقابلة، وهو   .٣

واستعينوا بِالصبرِ والصالة  :تعاىلأكرب العون على نيل كل مطلوب من خري الدنيا واآلخرة كما قال اهللا 
نيعاشلَى الْخةٌ إِلَّا عا لَكَبِريهإِنو )٤٥:البقرة (  

ال « ومن أصول األخالق ما نص عليه ابن القيم ـ كذلك ـ من قيام األخالق على أربعة أركان 
، ووجه احنصار األخالق يف هذه األصول هو ٤)الصرب والعفة والشجاعة والعدل:  يتصور قيام ساقه إال عليها

  :أن
واألناة والرفق وعدم الطيش  الصرب، وهو حيمله على االحتمال وكظم الغيظ وكف األذى واحللم .١

  . والعجلة
                                                

  .٢/٣٢٦:مدارج السالكني)  ١(
  .٢/٣٢٦:مدارج السالكني)  ٢(
  .٢/٣١٧:مدارج السالكني)  ٣(
  .٢/٣٠٨:مدارج السالكني)  ٤(



 ٢٢٥

العفة، وهي حتمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل وحتمله على احلياء وهو رأس كل  .٢
  .     خري ومتنعه من الفحشاء والبخل والكذب والغيبة والنميمة

ذل والندى الذي هو الشجاعة، وهي حتمله على عزة النفس وإيثار معايل األخالق والشيم، وعلى الب .٣
شجاعة النفس وقوا على إخراج احملبوب ومفارقته، وحتمله على كظم الغيظ واحللم فإنه بقوة نفسه 

ليس الشديد بالصرعة   (:وشجاعتها ميسك عنائها ويكبحها بلجامها عن الرتغ والبطش كما قال  
كة يقتدر ا العبد على قهر وهوحقيقة الشجاعة، وهي مل )إمنا الشديد الذي ميلك نفسه عند الغضب

        )خصمه
العدل، وهو حيمله على اعتدال أخالقه وتوسطه فيها بني طريف اإلفراط والتفريط، فيحمله على خلق  .٤

اجلود والسخاء الذي هو توسط بني الذل والقحة وعلى خلق الشجاعة الذي هو توسط بني اجلنب 
  . واملهانة وسقوط النفس والتهور وعلى خلق احللم الذي هو توسط بني الغضب

ومن أصول األخالق ما سبقت إليه اإلشارة من حماولة الغزايل حصر أمهات األخالق يف اربعة أصول  هي 
ومل يبلغ كمال  (:، واعتبار باقي األخالق فروعا هلا، قال الغزايل)احلكمة، والشجاعة، والعفة، والعدل« 

فكل من قرب منه يف  ،ناس بعده متفاوتون يف القرب والبعد منهوال ،االعتدال يف هذه األربع إال رسول اهللا 
، وكل من مجع كمال هذه األخالق استحق هذه األخالق فهو قريب من اهللا تعاىل بقدر قربه من رسول اهللا 

ومن انفك عن هذه  ،أن يكون بـني اخللق ملكاً مطاعاً يرجع اخللق كلهم إليه ويقتدون به يف مجيع األفعال
كلها واتصف بأضدادها استحق أن خيرج من بـني البالد والعباد فإنه قد قرب من الشيطان اللعني  األخالق

املبعد، فينبغي أن يبعد، كما أن األول قريب من امللك املقرب فينبغي أن يقتدي به ويتقرب إليه فإن رسول اهللا 
 ١)مل يبعث إال ليتمم مكارم األخالق  

إِنما الْمؤمنونَ الَّذين آمنوا بِاللَّه  :يف أوصاف املؤمنني تعاىلصول بقوله وقد استتدل الغزايل هلذه األ
  )١٥:احلجرات( ورسوله ثُم لَم يرتابوا وجاهدوا بِأَموالهِم وأَنفُِسهِم في سبِيلِ اللَّه أُولَئك هم الصادقُونَ

 وهو مثرة العقل ،فاإلميان باهللا وبرسوله من غري ارتياب هو قوة اليقني (:فقال وبني وجه اإلشارة يف اآلية،
وااهدة بالنفس هي الشجاعة ، وااهدة باملال هو السخاء الذي يرجع إىل ضبط قوة الشهوة ومنتهى احلكمة،

    )اليت ترجع إىل استعمال قوة الغضب على شرط العقل وحد االعتدال
 لوضع هذا التصنيف احلاصر من القوى املوهوبة لإلنسان، ألن اهليئة الراسخة اليت تصدر وقد انطلق الغزايل

  .عنها األخالق تتعامل مع تلك القوى وتوجهها
  :وهذا تعريفه هلذه األصول، ومنابعها، والثمرات األخالقية اليت تصدر منها

  :احلكمة
  .ال االختياريةحالة للنفس ا يدرك الصواب من اخلطأ يف مجيع األفعوهي  

                                                
  .٣/٥٥: اإلحياء)  ١(



 ٢٢٦

حسن التدبـري وجودة الذهن وثقابة الرأي وإصابة الظن والتفطن لدقائق األعمال  :حيصلمن اعتداهلا  
  . وخفايا آفات النفوس

  . صدر املكر واخلداع والدهاءي: ومن إفراطها
  .قلة التجربة يف األمورويصدر البله واحلمق واجلنون : ومن تفريطها

أن األمحق مقصوده صحيح ولكن سلوكه الطريق فاسد فال تكون له رؤية : ونوالفرق بـني احلمق واجلن
صحيحة يف سلوك الطريق املوصل إىل الغرص، وأما انون فإنه خيتار ما ال ينبغي أن خيتار فيكون أصل اختياره 

  . وإيثاره فاسداً
  :العدل
قوة ا تسوس الغضب حالة للنفس و، أو هي ضبط الشهوة والغضب حتت إشارة العقل والشرعوهو 

  .والشهوة وحتملهما على مقتضى احلكمة وتضبطهما يف االسترسال واالنقباض على حسب مقتضاها
وقوة العدل هي القدرة، ومثاهلا مثال . فالعقل مثاله مثال الناصح املشري (:وقد فسر هذه التعريف بقوله

رة، ومثاله مثال كلب الصيد فإنه حيتاج إىل أن والغضب هو الذي تنفذ فيه اإلشا. املنفذ املمضي إلشارة العقل
والشهوة مثاهلا مثال الفرس . يؤدب حىت يكون استرساله وتوقفه حبسب اإلشارة ال حبسب هيجان شهوة النفس

فمن استوت فيه هذه اخلصال ، الذي يركب يف طلب الصيد فإنه تارة يكون مروضاً مؤدباً وتارة يكون مجوحاً
ومن اعتدل فيه بعضها دون البعض فهو حسن اخللق باإلضافة إىل ذلك املعىن . لق مطلقاًواعتدلت فهو حسن اخل

    ١)اصة كالذي حيسن بعض أجزاء وجهه دون بعضخ
ولذلك، فإن هذا األصل هو الضابط لسائر األوصاف والقوى اإلنسانية، بل هو األصل يف اعتبارها 

وحسن قوة الشهوة واعتداهلا يعرب عنه ، عنه بالشجاعة حسن القوة الغضبـية واعتداهلا يعرب« أخالقا، فـ 
فإن مالت قوة الغضب عن االعتدال إىل طرف الزيادة تسمى وراً، وإن مالت إىل الضعف والنقصان ، بالعفة

وإن مالت قوة الشهوة إىل طرف الزيادة تسمى شرهاً، وإن مالت إىل النقصان تسمى . تسمى جبناً وخوراً
مود هو الوسط وهو الفضيلة، والطرفان رذيلتان مذمومتان، والعدل إذا فات فليس له طرفا زيادة واحمل، مجوداً

وأما احلكمة فيسمى إفراطها عند االستعمال يف األغراض ، ونقصان بل له ضد واحد ومقابل وهو اجلور
  .)الفاسدة خبثاً وجربزة، ويسمى تفريطها بلهاً، والوسط هو الذي خيتص باسم احلكمة

كما اصطلح عليها  )االستقامة« هنا هو نفس  )العدل« سنرى يف املطلب التايل أن ما مساه الغزايل و
  . الشرع، فهي ضابط األخالق ومقوم اعوجاجها

  :الشجاعة
الكرم والنجدة والشهامة  ايصدر منه، وكون قوة الغضب منقادة للعقل يف إقدامها واحجامهاوهي  

وأما . والثبات وكظم الغيظ والوقار والتودد وأمثاهلا وهي أخالق حممودةوكسر النفس واالحتمال واحللم 

                                                
  .٣/٥٨:اإلحياء)  ١(



 ٢٢٧

فيصدر منه : وأما تفريطها. فيصدر منه الصلف والبذخ واالستشاطة والتكرب والعجب. إفراطها وهو التهور
  . املهانة والذلة واجلزع واخلساسة وصغر النفس واالنقباض عن تناول احلق الواجب

   :العفة
السخاء واحلياء والصرب واملساحمة والقناعة  ايصدر منه، ووة الشهوة بتأديب العقل والشرعتأدب قوهي 

  . والورع واللطافة واملساعدة والظرف وقلة الطمع
فيحصل منه احلرص والشره والوقاحة واخلبث والتبذير والتقتري والرياء : وأما ميلها إىل اإلفراط أو التفريط

  .مللق واحلسد والشماتة والتذلل لألغنياء واستحقار الفقراء وغري ذلكواهلتكة واانة والعبث وا



 ٢٢٨

  ـ ضوابط التخلق ٣
كما أن مجال األشياء وحسنها يتجلى أكثر ما يتجلى يف تناسقها، وانتظامها مع بعضها انتظاما ينفي 

، جيعل طغيان بعضها على بعض، فكذلك األخالق ـ اليت هي صورة الباطن ـ تستدعي تناسقا بني أصوهلا
  .منها مظهرا من مظاهر اجلمال، وجملى من جمايل احلسن

وكمثال قرآين على ذلك موقفه من أكل الشهوات أو استعماهلا، والذي تنشأ عنه األخالق اخلاصة ذه 
، وكأنه يعرض تعاىلالقوة من قوى اإلنسان، فقد ورد ذكره يف القرآن الكرمي مقيدا مبا مينعه من الطغيان، قال 

وهو الَّذي أَنشأَ جنات معروشات وغَير معروشات والنخلَ والزرع مختلفاً أُكُلُه  :نعمه على خلقهمائدة 
صح موي قَّهوا حآتو رإِذَا أَثْم رِهثَم نكُلُوا م ابِهشتم رغَيابِهاً وشتانَ ممالرونَ وتيالزاو بحال ي هرِفُوا إِنسال تو هد

نيرِفسالْم )١٤١:األنعام(  
ففي اآلية الكرية دعوة لألكل تنايف ما يدعو إليه الرهبان من اجلوع، ولكنها ال تنسجم كذلك مع ما 

  :يدعوا إليه أهل الشهوات من االقتصار على األكل ارد، بل تضم إليه أمرين
ينمي هذا األكل يف اإلنسان أخالق اليهيمية اليت ال تبايل ما تأكل، وال كيف  عدم اإلسراف، حىت ال. ١

يا بنِي آدم خذُوا زِينتكُم عند كُلِّ مسجِد وكُلُوا واشربوا وال تسرِفُوا إِنه  :تعاىلتأكل، وهذا ما نص عليه قوله 
نيرِفسالْم بحال ي )٣١:ألعراف (  

ذل، وعدم نسيان احملتاجني، ألن الشهوة قد تولد احلرص املولد للبخل، فلذلك تعارض الشهوة الب. ٢
  .بالبذل

وال تجعلْ يدك   :، وهو حيض يف وقت واحد على اإلنفاق والتقتريتعاىلومن األمثلة ـ كذلك ـ قوله 
فغل اليد إىل العنق يولد صفة  ،)٢٩:االسراء( عد ملُوماً محسوراًمغلُولَةً إِلَى عنقك وال تبسطْها كُلَّ الْبسط فَتقْ

البخل، وهي من شر الصفات، وبسط اليد كل البسط، قد يولد الفاقة والفقر، وهو كذلك منبع من منابع 
  ١)كاد الفقر أن يكون كفرا  (:االحنراف، كما قال 

سط بينهما، وطرفاه خلقان ذميمان، ومن وهكذا جند كل سلوك حممود مكتنف خبلقني ذميمني وهو و
أن اجلود  يكتنفه خلقا البخل والتبذير، والتواضع  يكتنفه خلقا الذل : األمثلة اليت ذكرها ابن القيم لذلك

فإن النفس مىت احنرفت عن التوسط احنرفت إىل أحد اخللقني الذميمني والبد، فإذا « واملهانة والكرب والعلو 
ع احنرفت إما إىل كرب وعلو وإما إىل ذل ومهانة وحقارة، وإذا احنرفت عن خلق احلياء احنرفت عن خلق التواض

احنرفت إما إىل قحة وجرأة وإما إىل عجز وخور ومهانة حبيث يطمع يف نفسه عدوه، ويفوته كثري من مصاحله، 
        ٢)ويزعم أن احلامل له على ذلك احلياء وإمنا هو املهانة والعجز وموت النفس

ها أن اهليئة النفسية إن احنرفت عن خلق الصرب احملمود احنرفت  إما إىل جزع وهلع وجشع وتسخط ومن
                                                

أورده العجلوين يف كشف اخلفاء ، وورواه الطرباين بسند فيه ضعيف عن أنس مرفوعا عن أنس،أبو نعيم يف احللية )  ١(
  .اشي ضعيفيف سنده يزيد الرق: وقال) ٢/١٠٨(

  .٢/٣٠٩: مدارج السالكني)  ٢(



 ٢٢٩

  :وإما إىل غلظة كبد وقسوة قلب وحتجر طبع كما قال بعضهم
  تبكي علينا وال نبكي على أحد     فنحن أغلظ أكبادا من اإلبل

ا إىل الطيش والترف واحلدة واخلفة، وإما إىل ومنها أن اهليئة النفسية إذا احنرفت عن خلق احللم احنرفت إم
الذل واملهانة واحلقارة، ففرق بني من حلمه حلم ذل ومهانة وحقارة وعجز وبني من حلمه حلم اقتدار وعزة 

  :وشرف كما قيل
  كل حلم أتى بغري اقتدار    حجة الجىء إليها اللئام

ق احنرفت إما إىل عجلة وطيش وعنف، وإما إىل ومنها أن اهليئة النفسية إذا احنرفت عن خلق األناة والرف
  .تفريط وإضاعة، والرفق واألناة بينهما

وإذا احنرفت عن خلق العزة اليت وهبها اهللا للمؤمنني احنرفت  إما إىل كرب، وإما إىل ذل، والعزة احملمودة 
  .بينهما
  .ما إىل جنب وتأخر مذموموإذا احنرفت عن خلق الشجاعة احنرفت  إما إىل ور وإقدام غري حممود، وإ 

وإذا احنرفت عن خلق املنافسة يف املراتب العالية والغبطة احنرفت إما إىل حسد، وإما إىل مهانة وعجز وذل 
  .ورضى بالدون

  . وإذا احنرفت عن القناعة احنرفت  إما إىل حرص وكلب، وإما إىل خسة ومهانة وإضاعة
كمن ال يقدم « قسوة، وإما إىل ضعف قلب وجنب نفس، وإذا احنرفت عن خلق الرمحة احنرفت  إما إىل 

على ذبح شاة وال إقامة حد وتأديب ولد، ويزعم أن الرمحة حتمله على ذلك، وقد ذبح أرحم اخللق بيده يف 
موضع واحد ثالثا وستني بدنة، وقطع األيدي من الرجال والنساء، وضرب األعناق، وأقام احلدود، ورجم 

   ١)وم، وكان أرحم خلق اهللا على اإلطالق وأرأفهمباحلجارة حىت مات املرج
ومثل ذلك طالقة الوجه والبشر احملمود، فإنه وسط بني التعبيس والتقطيب وتصعري اخلد وطي البشر عن 
البشر، وبني االسترسال مع كل أحد حبيث يذهب اهليبة ويزيل الوقار ويطمع يف اجلانب، كما أن االحنراف 

ضة والنفرة يف قلوب اخللق، وصاحب اخللق الوسط  مهيب حمبوب عزيز جانبه حبيب األول يوقع الوحشة والبغ
   )من رآه بديهة هابه ومن خالطه عشرة أحبه«  لقاؤه ويف صفة نبينا 

***  
وانطالقا من هذا، فإن األخالق حتتاج إىل ضوابط حتميها من من طريف اإلفراط والتفريط، وجتعلها  

  . يطغى فيها جانب على جانب حبيث يؤثر ذلك يف مجاله وكمالهمتناسقة مع بعضها البعض، فال
، الذي ورد يف مواضع )االستقامة« وقد عرب القرآن الكرمي عن هذه الضوابط اليت حتمي األخالق مبصطلح 

لُ علَيهِم الْمالئكَةُ أَلَّا تخافُوا إِنَّ الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنز :تعاىلمتعددة من القرآن الكرمي، قال 
إِنَّ الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم  :تعاىلوقال، )٣٠:فصلت( وال تحزنوا وأَبشروا بِالْجنة الَّتي كُنتم توعدونَ

                                                
  .٢/٣١٠: مدارج السالكني)  ١(



 ٢٣٠

وأَلَّوِ استقَاموا علَى الطَّرِيقَة  :تعاىلوقال، )١٣:االحقاف( استقَاموا فَال خوف علَيهِم وال هم يحزنونَ
  )١٦:اجلـن( لَأَسقَيناهم ماًء غَدقاً

قُلْ إِنما أَنا بشر مثْلُكُم يوحى إِلَي أَنما إِلَهكُم إِلَه واحد فَاستقيموا  :تعاىلبالدعوة إليها، فقال  تعاىلوأمر 
هذا األمر اإلهلي، عن سفيان بن عبداهللا  ، وقد لىب رسول اهللا )٦:فصلت( ستغفروه وويلٌ للْمشرِكنيإِلَيه وا
 قل آمنت باهللا مث  (:قال )يا رسول اهللا، قل يل يف اإلسالم قوال ال أسأل عنه أحدا غريك (:قلت: قال

صوا واعلموا أن خري أعمالكم الصالة وال حيافظ استقيموا ولن حت (:قال عن النيب  ، وعن ثوبان ١)استقم
  ٢)على الوضوء إال مؤمن

فَاستقم كَما أُمرت ومن تاب معك وال تطْغوا إِنه بِما تعملُونَ  :لرسوله  تعاىلوقد فسرها يف قوله 
ريصب )ىف كل شىء ، فبني أن االستقامة ضد الطغيان وهو جماوزة احلدود)١١٢١:هود .  

ال جهة االستمرار يف جهة واحدة من غري أخذ يف جهة اليمني و ـ كما عرفها العماء ـ هي  واالستقامة
  .وال جهة اإلفراط وال جهة التفريطالشمال؛ 

وهذا هو مصدر صعوبة حتقيقها، ألن الوسط احلقيقي الذي ال ينحرف إىل أي جهة من اجلهات صعب 
وملا كان الوسط احلقيقي بـني الطرفني يف غاية  (:يقه يف املعىن، قال الغزايلحتقيقه يف احلس، فكيف بتحق

الغموض، بل هو أدق من الشعر وأحد من السيف فال جرم ومن استوى على هذا الصراط املستقيم يف الدنيا، 
ـ حىت  طجاز على مثل هذا الصراط يف اآلخرة، وقلما ينفك العبد عن ميل عن الصراط املستقيم ـ أعين الوس

واجتياز  ولذلك ال ينفك عن عذاب ما،. ال مييل إىل أحد اجلانبـني فيكون قلبه متعلقاً باجلانب الذي مال إليه
 وإِنْ منكُم إِلَّا وارِدها كَانَ علَى ربك حتماً مقْضياً):تعاىلعلى النار وإن كان مثل الربق قال اهللا 

وألجل عسر االستقامة وجب . م إىل الصراط املستقيم أكثر من بعدهم عنهأي الذين كان قر، )٧١:مرمي(
 اهدنا الصراطَ الْمستقيم(:تعاىل على كل عبد أن يدعو اهللا تعاىل يف كل يوم سبع عشرة مرة يف قوله

   ٣)إذ وجب قراءة الفاحتة يف كل ركعة )٦:الفاحتة(
، ٤ ستقامة الوارد يف سورة هود هو الذي شيب رسول اهللا بتحقيق غاية اال تعاىلوهلذا ذكر أن أمره 

يا رسول : يف املنام فقلترأيت النيب : عن أيب عبدالرمحن السلمي قال مسعت أبا علي السري يقول ىروفقد 
ما الذي شيبك منها؟ قصص األنبياء وهالك : فقلت له )نعم (:فقال )شيبتين هود (:روي عنك أنك قلت! اهللا

  ).١١٢١من اآلية: هود(فَاستقم كَما أُمرت :ولكن قوله ،ال (:لفقا! األمم
                                                

  .مسلم)  ١(
  .مسلم)  ٢(
  .٣/٦٣: اإلحياء)  ٣(
فَاستقم كَما  :' قولهيقصد [آية هي أشد وال أشق من هذه اآلية عليه،  ما نزل على رسول اهللا  «:قال ابن عباس ) ٤(
ترأُم)ا «:فقال! لقد أسرع إليك الشيب: لك قال ألصحابه حني قالوا لهولذ)] ١١٢١من اآلية: هودشيبتين هود وأخوا  «  



 ٢٣١

إن « وقد ذكر الغزايل أصال سلوكيا مهما يف التربية على االستقامة املمثلة حلقيقة األوامر اإلهلية، فقال 
لذي أردت أن تعرف الوسط فانظر إىل الفعل الذي يوجبه اخللق احملذور، فإن كان أسهل عليك وألذ من ا

يضاده فالغالب عليك ذلك اخللق املوجب له، مثل أن يكون إمساك املال ومجعه ألذ عندك وأيسر عليك من 
بذله ملستحقه، فاعلم أن الغالب عليك خلق البخل فزد يف املواظبة على البذل، فإن صار البذل على غري 

فارجع إىل املواظبة على اإلمساك، املستحق ألذ عندك وأخف عليك من اإلمساك باحلق فقد غلب عليك التبذير 
فال تزال تراقب نفسك وتستدل على خلقك بتسيري األفعال وتعسريها حىت تنقطع عالقة قلبك عن االلتفات إىل 
املال فال متيل إىل بذله وال إىل إمساكه، بل يصري عندك كاملاء فال تطلب فيه إال إمساكه حلاجة حمتاج أو بذله 

   ١)عندك البذل على اإلمساكحلاجة حمتاج، وال يترجح 
وهو أصل سلوكي مهم، ولكنه مع ذلك فيه من الصعوبة ما فيه، ألن االطالع على حقيقة ما تستلذه 
النفس وما خيف عليها يكاد يكون مستحيال، فللنفس من التقلبات ما يعجز معه التعرف على حقيقة مطالبها 

  .وأذواقها عرفانا كامال
***  

فَاتقُوا اللَّه  :تعاىلقاربة، وهي درجة أدىن من االستقامة، كما نص على ذلك قوله وهلذا أذن الشرع يف امل
 متطَعتا اسم )فقد أمر بالتقوى يف حدود االستطاعة، وهي نوع من املقاربة)١٦من اآلية: التغابن ،.  

تقُوا اللَّه حق تقَاته وال تموتن إِلَّا وأَنتم يا أَيها الَّذين آمنوا ا :تعاىلوال تعارض بني هذه اآلية وبني قوله 
  .حىت يزعم النسخ، ألن القرآن الكرمي كله حمكم، وإمنا لكل آية جماهلا) ١٠٢:آل عمران( مسلمونَ

  :وجمرد التأمل يف سياق اآليتني يكفي للداللة على جمال كل منهما
أَيها الَّذين آمنوا إِنَّ من أَزواجِكُم وأَولَادكُم عدواً يا   :تعاىلاء قوله فاآلية املرخصة يف املقاربة وردت أثن

أَوو الُكُموا أَممإِن يمحر غَفُور وا فَإِنَّ اللَّهرفغتوا وفَحصتفُوا وعإِن تو موهذَرفَاح لَّكُمندع اللَّهةٌ ونتف كُملَاد رأَج ه
ِسه فَأُولَئك هم عظيم فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم واسمعوا وأَطيعوا وأَنفقُوا خيراً لِّأَنفُِسكُم ومن يوق شح نفْ

  )١٦ـ  ١٤: التغابن(الْمفْلحونَ 
تحيل، وذلك يف عالقة الرجل مع فهي ترخص يف املقاربة يف األمور اليت يصعب فيها الضبط، بل قد يس

ولَن تستطيعوا أَنْ  :يف صعوبة حتقيق العدل الكامل بني الزوجات تعاىلأهله وأوالده، وحنو ذلك كما قال 
حلصإِنْ تو لَّقَةعا كَالْموهذَرلِ فَتييلُوا كُلَّ الْممفَال ت متصرح لَواِء وسالن نيلُوا بدعكَانَ غَفُوراً ت قُوا فَإِنَّ اللَّهتتوا و

  ) ١٢٩:النساء( رحيماً
وهلذا ورد التيسري وسرعة املغفرة يف األخطاء املتعلقة ذا اجلانب، مادام من وقع فيها يتحرى االستقامة ما 

فتنة يف ال أيكم حيفظ حديث رسول اهللا : فقال كنا جلوسا عند عمر : قال عن حذيفة استطاع، ف
فتنة : يقول مسعت رسول اهللا : قلت: وكيف؟ قال! إنك جلريء: فقال: أنا، قال: كما قال؟ قال فقلت

                                                
  .٣/٦٣: اإلحياء)  ١(
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 )الرجل يف أهله وماله ونفسه وجاره يكفرها الصالة والصيام والصدقة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر
  .١احلديث

  (:املعيشة يكفر الذنوب، فقال  بل ورد يف حديث ضعيف أن ما حيصل لإلنسان بسبب مهومه يف طلب
   ٢)إن من الذنوب ذنوبا ال تكفرها الصالة وال الصيام وال احلج وال العمرة، تكفرها اهلموم يف طلب املعيشة

ذروين ما تركتكم فإمنا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم  (:ويف هذا وأمثاله ورد قوله 
   ٣)وا منه ما استطعتم وإذا يتكم عن شيء فدعوهعلى أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأت

أما اآلية املشددة اآلمرة بلزوم تقوى اهللا حق تقاته، أو اآلمرة بلزوم االستقامة يف قمة درجاا، فقد وردت 
تاب يردوكُم بعد إِميانِكُم كَافرِين يا أَيها الَّذين آمنواْ إِن تطيعواْ فَرِيقاً من الَّذين أُوتواْ الْك :تعاىليف سياق قوله 

لَى صراط مستقيمٍ يا وكَيف تكْفُرونَ وأَنتم تتلَى علَيكُم آيات اللّه وفيكُم رسولُه ومن يعتصم بِاللّه فَقَد هدي إِ
ت قح قُواْ اللّهواْ اتنآم ينا الَّذهقُواْ أَيفَرالَ تيعاً ومج لِ اللّهبواْ بِحمصتاعونَ وملسم مأَنتإِالَّ و نوتمالَ تو هقَات

ى شفَا حفْرة من ناً وكُنتم علَواذْكُرواْ نِعمت اللّه علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداء فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمته إِخوا
  )١٠٣ـ  ١٠٠:آل عمران(النارِ فَأَنقَذَكُم منها كَذَلك يبين اللّه لَكُم آياته لَعلَّكُم تهتدونَ 

وهو سياق املفاصلة بني اإلميان والكفر، بإخالص الوجه هللا والتربؤ املطلق من الكفر، وهو أمر مستطاع 
 يف هذا النوع من التقوى مبينا موقف إبراهيم  تعاىلسم من جهة أخرى، وهلذا قال من جهة، ويستدعي احل

يم و للَّه تبرأَ منه إِنَّ إِبراهوما كَانَ استغفَار إِبراهيم لأبِيه إِلَّا عن موعدة وعدها إِياه فَلَما تبين لَه أَنه عد :من أبيه
يملح اهلَأَو )١١٤:التوبة(  

إا مل تنسخ،  (:ـ وهو ترمجان القرآن ـ بعدم نسخها، فقد روي أنه قال  ابن عباس قولويدل هلذا 
ولكن حق تقاته أن جياهد هللا حق جهاده، وال يأخذه يف اهللا لومة الئم، ويقوموا هللا بالقسط ولو على أنفسهم 

  .ا ذكرنا مما يدل عليه السياق، وهو نفس م)وآبائهم وأبنائهم
وأن يشكر فال  وأن يذكر فال ينسى، حق تقاته أن يطاع فال يعصى، (:أما ما أورده املفسرون من قوله 

ـ واهللا أعلم مبراد رسوله ـ  ، وهو أمر يكاد يكون مستحيال، فليس هو من هذا الباب، بل مراده ٤)ريكف
ا نوعانأن التقوى الكاملة هي هذه التقوى، ال أ ا، ألن التقوى املأمور ا هي التقوى املأمور:  

وهو حتقيق كل الطاعات بأعلى قممها مع الرباءة من مجيع املعاصي إميانا وسلوكا، وهذا ال : نوع شديد
                                                

مالك وهلا يا أمري املؤمنني؟ إن بينك : ليس هذا أريد، إمنا أريد اليت متوج كموج البحر، قال قلت: فقال عمر :  تتمته)  ١(
هل : قلنا حلذيفة: ذاك أحرى أن ال يغلق أبدا، قال: ال، بل يكسر، قال: تح؟ قال قلتفيكسر الباب أم يف: وبينها بابا مغلقا، قال

فهبنا حذيفة أن نسأله : إين حدثته حديثا ليس باألغاليط، قال. نعم، كما أعلم أن غدا دون الليلة: كان عمر يعلم من الباب؟ قال
  .هرواه مسلم وغري.عمر: فسأله، فقال! سله: من الباب؟ فقلنا ملسروق

  .حممد بن يوسف بن يعقوب الرقي ضعيف: غريب جدا وفيه: وقال، وابن عساكر عن أيب هريرةأبو نعيم يف احللية )  ٢(
  .مسلم وغريه)  ٣(
  .البخاري)  ٤(



 ٢٣٣

يتحقق يف منتهى كماله ذه الصفة إال يف حق الرسل ـ صلوات اهللا وسالمه عليهم ـ، وإمنا ذكر وأمر به حىت 
  . خص بتقصريه يف حق اهللا مهما اجتهد يف ذلك احلقيشعر كل ش

وهو إخالص الوجه هللا والرباءة من الكفر، وهو أصل أصول الدين الذي ال مندوحة يف  :نوع مستطاع
  .تركه

وقد ورد يف السنة ما يؤيد أن املطلوب هو بذل اجلهد املستطاع للوصول إىل قمة االستقامة، ال األمر 
الستقامة غاية شريفة تتفاوت النفوس الفاضلة يف الدنو منها، ومع ذلك ال تكف عن باالستقامة ذاا، بل ا

وال : وال أنت يا رسول اهللا؟ قال: قالوا ،)لن يدخل أحدا عمله اجلنة  (:طلبها لذلك الدنو وشوقها له، قال 
سن فلعله يزداد خريا، أنا إال أن يتغمدين اهللا بفضل رمحته، فسددوا وقاربوا، وال يتمن أحدكم املوت، إما حم

   ١)وإما مسيء فلعله أن يستعتب
وعلى ما ذكرناه من االكتفاء باملقاربة مع الشوق لالستقامة هو ما نص عليه علماء السلوك املسلمني، قال 

فاالستقامة على سواء السبـيل يف غاية الغموض، ولكن ينبغي أن جيتهد اإلنسان يف القرب من  (:الغزايل
فكل من أراد النجاة فال جناة له إال بالعمل الصاحل، وال تصدر األعمال . يقدر على حقيقتها االستقامة إن مل

الصاحلة إال عن األخالق احلسنة فليتفقد كل عبد صفاته وأخالقه، وليعددها وليشتغل بعالج واحد واحد فيها 
   ٢)على الترتيب

***  
ية ما من حتقق ما قرب من االستقامة ـ أصلني يكثرون الوص انطالقا من هذا يذكر السلف الصاحل 

  ٣)االقتصاد يف األعمال واالعتصام بالسنة« اليت هي قمة قمم األخالق الفاضلة ـ قربا عظيما، مها 
ما أمر اهللا بأمر إال وللشيطان فيه نزغتان، إما إىل تفريط وإما إىل جماوزة، وهي  (:قال بعض السلف

  ، )ادة أو نقصاناإلفراط وال يبايل بأيهما ظفر، زي
يا عبد اهللا بن عمرو إن لكل عامل شرة ولكل شرة فترة  (:لعبداهللا بن عمرو بن العاص  وقال النيب 

وقد قال له ذلك حني أمره  ،٤)فمن كانت فترته إىل سنة أفلح ومن كانت فترته إىل بدعة خاب وخسر
  .باالقتصاد يف العمل

إن الشيطان يشم  (:ايا، ووجه االكتفاء ا يف حصول االستقامةيقول ابن القيم معلقا على أمهية هذه الوص
قلب العبد وخيتربه، فإن رأى فيه داعية للبدعة وإعراضا عن كمال االنقياد للسنة  أخرجه عن االعتصام ا، وإن 
رأى فيه حرصا على السنة وشدة طلب هلا مل يظفر به من باب اقتطاعه عنها فأمره باالجتهاد واجلور على 

                                                
  .عن أيب هريرة البخاري ومسلم)  ١(
  .٣/٦٤:اإلحياء)  ٢(
  .٢/١٠٧:مدارج السالكني)  ٣(
  .هذا حديث صحيح غريب :قالعن أيب هريرة و) ٢٤٥٥(الترمذي برقم )  ٤(
  



 ٢٣٤

إن هذا خري وطاعة، والزيادة واالجتهاد فيها أكمل، فال تفتر مع : لنفس وجماوزة حد االقتصاد فيها قائال لها
أهل الفتور وال تنم مع أهل النوم، فال يزال حيثه وحيرضه حىت خيرجه عن االقتصاد فيها، فيخرج عن حدها كما 

   ١)خرأن األول خارج عن هذا احلد فكذا هذا اآلخر خارج عن احلد اآل

                                                
  .٢/١٠٧:مدارج السالكني)  ١(



 ٢٣٥

  طريق التخلق ـ  ٢
قبل احلديث عن املنهج اإلسالمي للتخلق نردد ما ذكرنا سابقا من أن كل األدلة الشرعية والعقلية والعادية 
تدل على أن األخالق من األمور القابلة للتغيري، وهذ هو األساس األول لالهتمام باملناهج املثلى اليت حتقق 

  .التخلق
غيري األخالق، أو أن الطبع يغلب التطبع، أو ما يشاع من األمثال الشعبية الكثرية ألن القول بعدم إمكانية ت

اليت جتعل كل إنسان قالبا معينا يستحيل حتريفه ألي جهة حييل البحث عن املناهج، ألن البحث عنها أو تنفيذها 
  .يصبح تعبا ال طائل وراءه

خالقها، انطالقا من أسباب كثرية، هلا أمهيتها ولكن مع ذلك، فإن النفوس خمتلفة يف قدرا على تغيري أ
  :الكربى يف هذا الباب، وقد عد الغزايل من هذه األسباب على سبيل احلصر

قوة الغريزة يف أصل اجلبلة وامتداده مدة الوجود فإن قوة الشهوة والغضب والتكرب موجودة يف اإلنسان،  .١٢
، فإا أقدم وجوداً، إذ الصبـي يف مبدإ الفطرة ولكن أصعبها أمراً وأعصاها على التغيـري قوة الشهوة

  .ختلق له الشهوة، مث بعد سبع سنني رمبا خيلق له الغضب، وبعد ذلك خيلق له قوة التميـيز
  .١أن اخللق قد يتأكد بكثرة العمل مبقتضاه والطاعة له وباعتقاد كونه حسناً ومرضياً والناس فيه .٥

ث القدرة على تغيري أخالقهم إىل أربع مراتب، هلا أمهيتها وانطالقا من هذا قسم أصناف اخللق من حي
  :الكربى يف التعامل التربوي مع خمتلف األصناف

بل بقي كما فطر عليه خالياً عن  ال مييز بـني احلق والباطل واجلميل والقبـيح، وهي مرتبة من :األوىل
، وذكر انه أسرع )اإلنسان املغفل« الغزايل وقد مساه مجيع االعتقادات ومل تستتم شهوته أيضاً باتباع اللذات، 

فال حيتاج إال إىل معلم ومرشد، وإىل باعث من نفسه حيمله على ااهدة فيحسن خلقه يف أقرب  للعالج،الناس 
   . ، وسبب ذلك أن احنرافه كان بسبب جهله فقظزمان

بل زين له سوء عمله فتعاطاه  عرف قبح القبـيح، ولكنه مل يتعود العمل الصاحل، وهي مرتبة من: الثانية
والغزايل يعتربه  انقياداً لشهواته وإعراضاً عن صواب رأيه الستيالء الشهوة عليه، ولكن علم تقصريه يف عمله،

  .وضاال جاهال
أمره ، ولكن مع ذلك، فإن إن انتهض هلا جبد وتشمري وحزم حمل قابل للرياضة،وهو ـ يف نظر الغزايل ـ 

تضاعفت الوظيفة عليه؛ إذ عليه قلع ما رسخ يف نفسه أوالً من كثرة االعتياد للفساد،  أصعب من األول، إذ قد
  .يغرس يف نفسه صفة االعتياد للصالحمث 

وأا حق ومجيل وترىب عليها،  يعتقد يف األخالق القبـيحة أا الواجبة املستحسنة، وهي مرتبة من :الثالثة
  .تضاعف أسباب الضاللرى أن عالجه يكاد يكون مستحيال، بسبب ا، ويوفاسق وضاال جاهالوالغزايل يعتربه 

يكون مع نشئه على الرأي الفاسد وتربـيته على العمل به يرى الفضيلة يف كثرة  وهي مرتبة من: الرابعة

                                                
  .٣/٦٣:اإلحياء)  ١(



 ٢٣٦

    .اوشرير اوفاسق وضاال جاهالوالغزايل يعتربه واستهالك النفوس ويباهي به ويظن أن ذلك يرفع قدره، ، الشر
ى الصعوبة الشديدة لعالج من هذا حاله، ويرى أن ما ذكر من استحالة تعيري األخالق قد ينطبق وهو ير

   ١)ومن العناء رياضة اهلرم، ومن التعذيب ذيب الذيب: ويف مثله قيل. وهذا هو أصعب املراتب (:عليه، قال
ف اجلهد املبذول فيهما انطالقا من هذا، فقد ذكر علماء السلوك املسلمني طريقني مهمني للتخلق، خيتل

  :حبسب طبيعة النفوس ومرتبتها يف سرعة االنقياد أو بطئه، وهذان الطريقان مها

                                                
  .٣/٥٦:اإلحياء)  ١(



 ٢٣٧

  ااهدة
لَقَد خلَقْنا  :تعاىلكما أن كل كمال يف اإلنسان ال يتحقق إال جبهد عظيم يبذله لتحقيقه، كما قال 

دي كَبانَ فسنالْأ )تعاىلوقال، )٤:البلد: ا أَيييهالقحاً فَمكَد كبإِلَى ر حكَاد كانُ إِنسنا الْأه 
، فإن اهليئة النفسية لإلنسان، واليت تصدر عنها األخالق حتتاج هي األخرى ـ إذا ما أراد )٦:االنشقاق(

لقت صاحبها تعديلها ـ إىل جهد عظيم ورياضة شديدة، خاصة إذا احنرفت احنرافا خطريا عن اجلبلة اليت خ
  .عليها

وأَما من خاف مقَام ربه ونهى النفْس عنِ الْهوى فَإِنَّ الْجنةَ هي   :تعاىلويشري إىل هذا الطريق قوله 
لَمع  والَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلَنا وإِنَّ اللَّه :تعاىل، وقوله )٤١ـ  ٤٠:النازعـات( الْمأْوى

ِسنِنيحالْم )٦٩:العنكبوت (  
بل يشري إىل هذا كل النصوص اليت تدل على اختالف مراتب النفوس، ألن االنتقال من مرتبة إىل مرتبة 

ا ما وما أُبرئ نفِْسي إِنَّ النفْس لَأَمارةٌ بِالسوِء إِلَّ :عن أخطر مراتب النفس تعاىلحيتاج إىل جماهدة عظيمة، قال 
يمحر ي غَفُوربي إِنَّ ربر محر )اهدة)٥٣:يوسفوقال عن النفس ا ،: ةامفْسِ اللَّوبِالن ال أُقِْسمو 

  ) ٢٧:الفجر( يا أَيتها النفْس الْمطْمئنةُ :، وقال عن النفس اليت بلغت مرادها)٢:القيامة(
أن إعطاء النفس مناها، وتيليغها ما تريده من شهواا هو سبب «  وتنطلق ااهدة من مسلمة هي

، فلذلك كانت ااهدة هي رد النفس إىل جادة الصواب بالتشدد عليها والتضييق على )انتكاستها عن حقيقتها
  .مراداا حىت تستقيم على احلق

نود قَالَ إِنَّ اللَّه مبتليكُم بِنهرٍ فَمن شرِب فَلَما فَصلَ طَالُوت بِالْج :وقد يشري إىل هذا قول طالوت جلنوده
من : البقرة( ا قَليالً منهممنه فَلَيس مني ومن لَم يطْعمه فَإِنه مني إِلَّا منِ اغْترف غُرفَةً بِيده فَشرِبوا منه إِلَّ

فمن ظهرت طاعته يف ترك املاء علم أنه مطيع فيما عدا ذلك، ومن  بتالء،االفقد كان هذا نوعا من  ،)٢٤٩اآلية
  .غلبته شهوته يف املاء وعصى األمر فهو يف العصيان يف الشدائد أحرى

فاملاء مباح ال حرمة فيه بدليل أنه أجاز االغتراف منه، ولكنه أمرهم مبجاهدة النفس يف تركه، ليظهر مدى 
  .ألن أساس الفساد هو حتكم النفس يف اإلنسان، ال حتكم اإلنسان يف النفسحتكمهم يف أنفسهم وشهوام، 

وهلذا وردت العقوبة الشديدة ملن أفطر متعمدا يف رمضان، وذلك لتعود إلنسان سيطرته على نفسه، فال 
  .لكه يف اهلالكني

 (:جعفر بن محيدا قال ويف الداللة على هذا تروى اآلثار الكثرية اليت تكاد جتعل هذه املسألة إمجاعا، كم
   )أمجعت العلماء واحلكماء على أن النعيم ال يدرك إال بترك النعيم

أن اهللا تعاىل أوحى إىل ومن اآلثار املروية عن األنبياء ـ صلوات اهللا وسالمه عليهم ـ يف ذلك ما يروى 
لدنيا عقوهلا عين يا داود حذر وانذر أصحابك أكل الشهوات، فإن القلوب املتعلقة بشهوات ا (:داود 

ويروى أن امرأة العزيز قالت ، )طوىب ملن ترك شهوة حاضرة ملوعود غائب مل يره (:وقال عيسى  ،)حمجوبة
بعد أن ملك خزائن األرض وقعدت له على رابـية الطريق يف يوم موكبه وكان يركب يف زهاء ، ليوسف 



 ٢٣٨

. بـيداً باملعصية وجعل العبـيد ملوكاً بطاعتهم لهسبحان من جعل امللوك ع (:اثين عشر ألفاً من عظماء مملكته
، )إن احلرص والشهوة صريا امللوك عبـيداً وذلك جزاء املفسدين، وإن الصرب والتقوى صريا العبـيد ملوكاً

: يوسف( ِسنِنيإِنه من يتقِ ويصبِر فَإِنَّ اللَّه ال يضيع أَجر الْمح :كما أخرب اهللا تعاىل عنه،  فقال يوسف
  )٩٠من اآلية

ما عاجلت شيئاً أشد علي من  :قال سفيان الثوري، فعن وهكذا اآلثار الواردة عن السلف الصاحل 
يا نفس ال يف الدنيا مع أبناء امللوك تتنعمني : نفسي مرة يل ومرة علي، وكان أبو العباس املوصلي يقول لنفسه

: ين كأين بك بـني اجلنة والنار حتبسني، يا نفس أال تستحني وقال احلسنوال يف طلب اآلخرة مع العباد جتتهد
: مىت أتكلم؟ قال :وقال رجل لعمر بن عبد العزيز ، ما الدابة اجلموح بأحوج إىل اللجام الشديد من نفسك

 من اشتاق إىل اجلنة سال (:وقال علي  ،إذا اشتهيت الكالم: مىت أصمت؟ قال: إذا اشتهيت الصمت، قال
اصربي : وكان مالك بن دينار يطوف يف السوق فإذا رأى الشيء يشتهيه قال لنفسه، )عن الشهوات يف الدنيا

فواهللا ما أمنعك إال من كرامتك علي .  
جاهد نفسك بأسياف  (:طريقا كامال من طرق السلوك األخالقي، فقال حييـى بن معاذ الرازيووصف 

قوت من الطعام، والغمض من املنام، واحلاجة من الكالم ومحل األذى ال: والرياضة على أربعة أوجه. الرياضة
من مجيع األنام فيتولد من قلة الطعام موت الشهوات، ومن قلة املنام صفو اإلرادات، ومن قلة الكالم السالمة 

لصرب من اآلفات، ومن احتمال األذى، البلوغ إىل الغايات وليس على العبد شيء أشد من احللم عند اجلفاء وا
على األذى، وإذا حتركت من النفس إرادة الشهوات واآلثام وهاجت منها حالوة فضول الكالم جردت عليها 
سيوف قلة الطعام من غمد التهجد وقلة املنام، وضربتها بأيدي اخلمول وقلة الكالم حىت تنقطع عن الظلم 

شهواا فتنجو من غوائل آفاا؛ فتصري  واالنتقام، فتأمن من بوائقها من بـني سائر األنام وتصفيها من ظلمة
عند ذلك نظيفة ونورية خفيفة روحانية فتجول يف ميدان اخلريات وتسري يف مسالك الطاعات كالفرس الفارة 

   )يف امليدان وكامللك املترته يف البستان
***  

ها وجماهدة لقد وردت النصوص الكثرية بإباحة الطيبات، والشهوات، فكيف يقال بترك: وقد يقال هنا 
  النفس يف خمالفتها، وما عالقة ذلك بالسلوك األخالقي؟

 أن الطيبات تظل مباحة ال حيرمها أحد، وكيف جيسر أحد على حترمي ما أحل اهللا  :واجلواب عن هذا
 يقِ قُلْ هزالر نم اتبالطَّيو هادبعل جري أَخالَّت ةَ اللَّهزِين مرح نقُلْ م موةً يصالا خينالد اةيي الْحوا فنآم ينلَّذل

  )٣٢:ألعراف( الْقيامة كَذَلك نفَصلُ الْآيات لقَومٍ يعلَمونَ
ولكن الذي أباح هذه الطيبات هو الذي ى عن االنشغال ا عن اهللا، وعن تكميل النفس، وقد قال 

سك مع الَّذين يدعونَ ربهم بِالْغداة والْعشي يرِيدونَ وجهه وال تعد عيناك عنهم واصبِر نفْ :لرسوله  تعاىل
هركَانَ أَمو اهوه عباتا وكْرِنذ نع ها قَلْبأَغْفَلْن نم عطال تا وينالد اةيةَ الْحزِين رِيدطاًتفُر  )٢٨:لكهفا( ،

 الًالْمالُ والْبنونَ زِينةُ الْحياة الدنيا والْباقيات الصالحات خير عند ربك ثَواباً وخير أَم :تعاىلوقال



 ٢٣٩

  )٤٦:الكهف(
زيادة على ذلك، فإن من مل جيرب نفسه يف إمساكها عن املباح، ما الذي يضمن له قوته على إمساك 

 تعاىلعن احلرام، وألجل هذا شرع الصوم، حىت تترك النفس شهواا املباحة مبحض إرادا، وهلذا قال  نفسه
 نَيا أَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُو :عقب األمر بالصوم

  )١٨٣:البقرة(
ال ميكن إصالح  (:تقوى اهللا حتتاج إىل التورع عن بعض احلالل لتجنب الوقوع يف احلرام، قال الغزايلف

القلب لسلوك طريق اآلخرة ما مل مينع نفسه عن التنعم باملباح، فإن النفس إذا مل متنع بعض املباحات طمعت يف 
   ١)احملظورات

ن الغيبة والفضول فحقه أن يلزمه السكوت؛ إال من أراد حفظ لسانه م :(وضرب األمثال على ذلك، فقال
عن ذكر اهللا وإال عن املهمات يف الدين، حىت متوت منه شهوة الكالم فال يتكلم إال حبق فيكون سكوته عبادة 

ومهما اعتادت العني رمي البصر إىل كل شيء مجيل مل تتحفظ عن النظر إال ما ال حيل، . وكالمه عبادة
ن الذي يشتهي به احلالل هو بعينه الذي يشتهي احلرام، فالشهوة واحدة وقد وجب وكذلك سائر الشهوات، أل

فهذه إحدى آفات . على العبد منعها من احلرام فإن مل يعودها االقتصار على قدر الضرورة من الشهوات غلبته
   )املباحات

مثلة كالسكران الذي ال يفيق  «وزيادة على هذا، فإن التنعم املبالغ فيه بالدنيا، حبجة إباحتها جيعل النفس 
وذلك الفرح بالدنيا سم قاتل يسري يف العروق فيخرج من القلب اخلوف واحلزن وذكر املوت . من سكره

   )وأهوال يوم القيامة، وهذا هو موت القلب
ن اشتروا أُولَئك الَّذي :تعاىلوهلذا ورد يف القرآن الكرمي النهي عن الركون للدنيا، واالطمئنان إليها، قال 

وما الْحياةُ الدنيا  :تعاىلوقال، )٨٦:البقرة( الْحياةَ الدنيا بِالْآخرة فَال يخفَّف عنهم الْعذَاب وال هم ينصرونَ
وذَرِ الَّذين اتخذُوا  :تعاىلوقال، )٣٢:األنعام( إِلَّا لَعب ولَهو ولَلدار الْآخرةُ خير للَّذين يتقُونَ أَفَال تعقلُونَ

إِنَّ الَّذين ال يرجونَ لقَاَءنا ورضوا  :تعاىلوقال، )٧٠من اآلية: األنعام( دينهم لَعباً ولَهواً وغَرتهم الْحياةُ الدنيا 
الَّذا ووا بِهأَناطْما وينالد اةيلُونَبِالْحا غَافناتآي نع مه ين )٧:يونس (  

***  
انطالقا من هذا، فإن ااهدة الصحيحة املضبوطة بالضوابط الشرعية، هي ااهدة اليت يكون هلا برنامج 

« خاص هادف ينطلق من معرفة صفات النفس، وأمراضها، مث كيفية عالجها، وقد وضع الغزايل يف كتاب 
ميكن االستفادة منه يف هذا اال، وقد فصلنا هذا الربنامج يف رسالة خاصة من رسائل  برناجما لذلك )التفكر

   )مرابطات النفس اللوامة« السالم مسيناها 
ولذلك سنكتفي هنا بذكر موضوع ااهدة، وكيفية استثمارها يف تنمية االستقامة كما أاردا الشريعة، 
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  :فااهدة تستلزم ركنني أساسيني
  : فس على األعمال اليت يقتضيها اخللق املطلوبمحل الن

وذلك مبراغمة النفس على ما يقتضيته اخللق من سلوك، فيتصرف بفعله، وإن خال من ذلك قلبه وهيئته 
النفسية، وذلك ألن الفعال اجلوارح آثارها ـ ال حمالة ـ على القلب واهليئة النفسية، كما أن للهيئة النفسية 

  .تأثريها على اجلوارح
فمن أراد  (:وقد ضرب الغزايل هلذا أمثلة ومناذج ميكن االستفادة منها يف التربية عل ىسائر األخالق، قال

مثالً أن حيصل لنفسه خلق اجلود فطريقه أن يتكلف تعاطي فعل اجلواد وهو بذل املال، فال يزال يطالب نفسه 
سر عليه فيصري به جواداً، وكذا من أراد أن ويواظب عليه تكلفاً جماهداً نفسه فيه حىت يصري ذلك طبعاً ويتي

حيصل لنفسه خلق التواضع وقد غلب عليه الكرب فطريقه أن يواظب على أفعال املتواضعني مدة مديدة وهو فيها 
   ١)جماهد نفسه ومتكلف إىل أن يصري ذلك خلقاً له وطبعاً فيتيسر عليه

حملمودة شرعاً حتصل ذا الطريق، وغايته أن ومجيع األخالق ا (:مث قال معمما ذلك على سائر األخالق
يصري الفعل الصادر منه لذيذاً فالسخي هو الذي يستلذ بذل املال الذي يبذله دون الذي يبذله عن كراهة، 
واملتواضع هو الذي يستلذ التواضع ولن ترسخ األخالق الدينية يف النفس، ما مل تتعود النفس مجيع العادات 

يع األفعال السيئة، وما مل تواظب عليه مواظبة من يشتاق إىل األفعال اجلميلة ويتنعم ا، احلسنة وما مل تترك مج
، ومهما كانت العبادات وترك )وجعلَت قُرةُ عينِي في الصالة« :ويكره األفعال القبـيحة ويتأمل ا، كما قال

   )عادة بهاحملظورات مع كراهة واستثقال فهو النقصان وال ينال كمال الس
  :املواظبة

انطالقا من الركن األول، فإن محل النفس على خلق من األخالق لن يؤيت مثاره بترسيخ اخللق يف النفس 
إال باملواظبة والتكرار، فللتكرار أثره العظيم يف ترسيخ اخللق، كما أن للتكرار أثره يف ترسيخ أي شيء من 

جيب العالقة بـني القلب واجلوارح ـ أعين النفس والبدن ـ وهذا من ع (:األشياء يف الذاكرة، قال الغزايل
فإن كل صفة تظهر يف القلب يفيض أثرها على اجلوارح حىت ال تتحرك إال على وفقها ال حمالة، وكل فعل 

   ٢)جيري على اجلوارح فإنه قد يرتفع منه أثر إىل القلب، واألمر فيه دور
حىت يصري كاتباً بالطبع ـ فال  ـ الكتابة له صفة نفسية ن أراد أن يصري احلذق يفويضرب لذلك مثاال مب

طريق له إال أن يتعاطى جبارحة اليد ما يتعاطاه الكاتب احلاذق ويواظب عليه مدة طويلة حياكي اخلط احلسن، 
فإن فعل الكاتب هو اخلط احلسن فيتشبه بالكاتب تكلفاً، مث ال يزال يواظب عليه حىت يصري صفة راسخة يف 

يصدر منه يف اآلخر اخلط احلسن طبعاً كما كان يصدر منه يف االبتداء تكلفاً، فكان اخلط احلسن هو نفسه، ف
الذي جعل خطه حسناً، ولكن األول بتكلف إال أنه ارتفع منه أثر إىل القلب مث اخنفض من القلب إىل اجلارحة 

  . فصار يكتب اخلط احلسن بالطبع
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وكذلك من أراد أن يصري فقيه النفس فال طريق له إال أن  (:، فيقولويطبق هذ املثل على التربية األخالقية
وكذلك من . يتعاطى أفعال الفقهاء، وهو التكرار للفقه حىت تنعطف منه على قلبه صفة الفقه فيصري فقيه النفس

طبعاً  أراد أن يصري سخياً عفيف النفس حليماً متواضعاً فيلزمه أن يتعاطى أفعال هؤالء تكلفاً حىت يصري ذلك
له، فال عالج له إال ذلك، وكما أن طالب فقه النفس ال يـيأس من نيل هذه الرتبة بتعطيل ليلة وال يناهلا 
بتكرار ليلة، فكذلك طالب تزكية النفس وتكميلها وحتليتها باألعمال احلسنة ال يناهلا بعبادة يوم وال حيرم عنها 

   ١)بعصيان يوم
يف  تعاىلالتكرار وتتطلبه لتؤيت مثارها اليت أرادها الشرع، ولذلك قال  وهلذا كانت العبادات محيعا تستدعي

والَّذين يؤمنونَ بِالْآخرة يؤمنونَ بِه وهم  :تعاىلوقال، )٢٣:املعارج( الَّذين هم علَى صالتهِم دائمونَ :الصالة
  )٩٢ةمن اآلي: األنعام( علَى صالتهِم يحافظُونَ

عائشة ـ رضي اهللا  قالت، و٢)أحب األعمال إىل اللّه أدومها وإن قلّ  (:وقد ورد يف احلديث قوله 
يا عبد اهللا ال تكن مثل  (: بن عمرو، وقال ال)إذا عمل عمالً داوم عليه وكان رسول اللّه  (:عنها ـ

   ٣)فالن كان يقوم الليل، فترك قيام الليل
ابق أن املواظبة على الصغائر قد تكون أخطر من فعل كبرية واحدة من غري وهلذا ذكرنا يف املبحث الس

  . تكرار وال عودة
ومما يدل على تأثري املواظبة على الفعل يف ترسيخه يف النفس أن النفس إذا أدمنت شيئا صعب إقالعها 

ثري املواظبة يف ترسيخ عنه، بل قد يصبح خروج الروح أهون عليها من اإلقالع، يقول الغزايل يف رد استغراب تأ
ومصري  ،ال ينبغي أن يستبعد مصري الصالة إىل حد تصري هي قرة العني (:األخالق والعبادات والتلذذ ا

العبادات لذيذة فإن العادة تقتضي يف النفس عجائب أغرب من ذلك؛ فإنا قد نرى امللوك واملنعمني يف أحزان 
واللذة بقماره وما هو فيه ما يستثقل معه فرح الناس بغري قمار،  دائمة، ونرى املقامر قد يغلب عليه من الفرح

مفلساً ومع ذلك فهو حيبه ويلتذ به، وذلك لطول إلفه له  مع أن القمار رمبا سلبه ماله وخرب بـيته وتركه
وكذلك الالعب باحلمام قد يقف طول النهار يف حر الشمس قائماً على رجليه وهو ال . وصرف نفسه إليه مدة

ا وحتليقها يف جو السماء، بل نرى الفاجر العيار يفتخر مبا يلقاه من  حيسا وطريابأملها لفرحه بالطيور وحركا
الضرب والقطع والصرب على السياط، وعلى أن يتقدم به للصلب وهو مع ذلك متبجح بنفسه وبقوته يف الصرب 

إرباً على أن يقر مبا تعاطاه أو تعاطاه غريه  على ذلك، حىت يرى ذلك فخراً لنفسه، ويقطع الواحد منهم إرباً
فيصر على اإلنكار وال يبايل بالعقوبات فرحاً مبا يعتقده كماالً وشجاعة ورجولية، فقد صارت أحواله مع ما 
فيها من النكال قرة عينه وسبب افتخاره، بل ال حالة أخس وأقبح من حال املخنث يف تشبهه باإلناث يف نتف 

وخمالطة النساء فترى املخنث يف فرح حباله وافتخار بكماله يف ختنثه يتباهى به مع املخنثني،  الشعر ووشم الوجه
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فكل ذلك نتيجة . حىت جيري بـني احلجامني والكناسني التفاخر واملباهاة كما جيرى بـني امللوك والعلماء
   ١)طني واملعارفالعادة واملواظبة على منط واحد على الدوام مدة مديدة ومشاهدة ذلك يف املخال

فإذا كانت هذه السلوكيات مع احنرافها وخروجها عن الفطرة والطبيعة اإلنسانية قد رسخت يف قلوب 
  أصحاا هذا الرسوخ فكيف ال يرسخ احلق واخلري واجلمال، وهو من مقتضيات اجلبلة وطبيعتها؟

ا أُوحي إِلَيك من الْكتابِ وأَقمِ الصالةَ اتلُ م :يف تأثري الصالة باملداومة عليها تعاىلولعله ألجل هذا قال 
  )٤٥:العنكبوت( إِنَّ الصالةَ تنهى عنِ الْفَحشاِء والْمنكَرِ ولَذكْر اللَّه أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ
حملافظة عليها ـ سيكون له تأثريه فقد أخرب بأن الصالة بذاا بشرط القيام ا ـ وهو يعين أول ما يعين ا

  .ال حمالة يف ي صاحبها عن الفحشاء واملنكر

                                                
  .٣/٥٩: اإلحياء)  ١(



 ٢٤٣

  سياسة النفس
وهي الركن الثاين من أركان التخلق، وقد حيسبه البعض توجها من التوجهات، أو مدرسة من مدارس 

وال الثاين عن السلوك ـ كما سنذكر عن ابن القيم ـ ولكنه يف احلقيقة ال يغين الركن األول عن الثاين، 
  .األول، وإن كان قد أسيء فهم الركن األول بسبب عدم ضبطه بالضوابط الشرعية

ولشرح هذا الركن وكيفيته نذكر مقالة ابن القيم وتعظيمه هلذا الركن، فقال مقدما حلديثه عن هذا 
إزالتها، فإن  فصل نافع جدا عظيم النفع للسالك يوصله عن قريب ويسريه بأخالقه اليت ال ميكنه (:الركن

   ١)أصعب ما على الطبيعة اإلنسانية  تغيري األخالق اليت طبعت النفوس عليها
وأصحاب الرياضات  (:وهو يرد على من اجتهد يف الرياضات الصعبة من غري احلصول على طائل، فيقول

لت بتلك الرياضات الصعبة وااهدات الشاقة إمنا عملوا عليها، ومل يظفر أكثرهم بتبديلها، لكن النفس اشتغ
عن ظهور سلطاا، فإذا جاء سلطان تلك األخالق وبرز كسر جيوش الرياضة وشتتها واستوىل على مملكة 

       )الطبع
يصل به السالك مع تلك األخالق « بينما هذا الطريق الذي ذكره ـ وهو ما مسيناه بسياسة النفس ـ 

   )أجل وأسرع من سري العامل على إزالتهاوال حيتاج إىل عالجها وإزالتها ويكون سريه أقوى و
وقد ذكر مثاال قدم به ـ وهو مهم جدا يف تصوير قيمة هذا الركن ـ، وهو املواقف احملتملة من ر جار 
يف صببه ومنحدره يريد تغريق أرض وعمران ودور وأصحاا يعلمون أنه ال ينتهي حىت خيرب دورهم ويتلف 

اري يشبه يف احلقيقة ما أمدت به النفس من قوى ميكنها إن جرت حبسب أراضيهم وأمواهلم، وهذا النهر اجل
  .اهلوى ختريب مجيع حقيقة اإلنسان

  :فاملواقف حول هذا النهر هلا ثالث احتماالت ال تعدوها
فإما أن تنصرف القوى إىل سكره وحبسه وإيقافه، فال تصنع هذه الفرقة كبري أمر، ألنه يوشك أن جيتمع، 

  .سكر، فيكون إفساده وختريبه أعظممث حيمل على ال
وإما أن تروم إغالقه من منبعه، ولكنه يأىب عليها غاية اإلباء، ألن الطبيعة النهرية ال تستسلم بسهولة هلذا، 

هم دائما يف قطع الينبوع، وكلما سدوه من موضع نبع من موضع، فاشتغل هؤالء بشأن هذا النهر « فلذلك 
    ٢)ألشجارعن الزراعات والعمارات وغرس ا

وإما أن تصرف ذلك النهر عن جمراه املنتهي إىل العمران إىل موضع ينتفعون بوصوله إليه وال يتضررون به، 
   )فصرفوه إىل أرض قابلة للنبات وسقوها به فأنبتت أنواع العشب والكإل والثمار املختلفة األصناف« 

وهكذا تكون سايسة النفس مع قواها  وهذا االحتمال األخري هو خري االحتماالت وأحسنها واصوا،
قد اقتضت حكمته  أن ركب اإلنسان بل وسائر  تعاىلفإذا تبني هذا املثل فاهللا  (:اجلارفة، يقول ابن القيم

احليوان على طبيعة حممولة على قوتني  غضبية وشهوانية و، هي اإلرادية، وهاتان القوتان مها احلاملتان ألخالق 
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كوزتان يف جبلة كل حيوان، فبقوة الشهوة واإلرادة  جيذب املنافع إىل نفسه، وبقوة النفس وصفاا، ومها مر
الغضب يدفع املضار عنها، فإذا استعمل الشهوة يف طلب ما حيتاج إليه  تولد منها احلرص، وإذا استعمل 

احلقد، وإن  الغضب يف دفع املضرة عن نفسه  تولد منه القوة والغرية، فإذا عجز عن ذلك الضار  أورثه قوة
أعجزه وصول ما حيتاج إليه ورأى غريه مستبدا به أورثه احلسد، فإن ظفر به أورثته شدة شهوته وإرادته خلق 
البخل والشح، وإن اشتد حرصه وشهوته على الشيء ومل ميكنه حتصيله إال بالقوة الغضبية فاستعملها فيه  أورثه 

الفخر واخليالء فإا أخالق متولدة من بني قويت الشهوة ذلك العدوان والبغي والظلم، ومنه يتولد  الكربو
    ١)والغضب وتزوج أحدمها بصاحبه

وهكذا لو تركت هذه القوى النفسية تفعل فعلها، فإا ال بد أن تنتهي بصاحبها إىل هذه األنواع اخلطرية 
نفوس اجلاهلة، يقول ابن من االحنراف، وهي مبثابة دمي عمران النفس، وتنكيس حقيقتها، وهذا ما فعلته ال

فالنفوس اجلاهلة الظاملة تركته وجمراه، فخرب ديار اإلميان وقلع آثاره وهدم عمرانه وأنبت موضعها كل  (:القيم
   )شجرة خبيثة من حنظل وضريع وشوك وزقوم، وهو الذي يأكله أهل النار يوم القيامة يوم املعاد

طورة جريان هذا النهر على حقيقة ااإلنسان، فراحت فإا أدركت خ ،وخبالف النفوس الزكية الفاضلة
  :تبحث عن خمرج يقيها طغيان هذا النهر، فافترقت إىل ثالث فرق

أما الفرقة األوىل، وهم أصحاب الرياضات وااهدات واخللوات والتمرينات، فقد راموا قطعه من ينبوعه، 
شرية ومل تنقد له الطبيعة،  فاشتد القتال ودام احلرب فأبت عليهم ذلك حكمة اهللا تعاىل، وما طبع عليه اجلبلة الب

ومحى الوطيس وصارت احلرب دوال وسجاال، وهؤالء صرفوا قواهم إىل جماهدة النفس على إزالة تلك 
  .الصفات

أما الفرقة الثانية، فقد أعرضوا عن جريان النهر، وراحوا حيصنون العمران، وحيكمون بناءه وأساسه، 
لنهر البد أن يصل إليه، فإذا وصل وصل إىل بناء حمكم، فلم يهدمه بل أخذ عنه ميينا العتقادهم أن ذلك ا

ومشاال، فهؤالء صرفوا قوة عزميتهم وإرادم يف العمارة، وإحكام البناء وأولئك صرفوها يف قطع املادة الفاسدة 
  .     من أصلها خوفا من هدم البناء

رأت أن هذه الصفات ما خلقت سدى وال عبثا وأا « ا، فـ أما الفرقة الثالثة، وهي أحكم الفرق وأعدهل
مبرتلة ماء يسقى به الورد والشوك والثمار واحلطب، وأا صوان وأصداف جلواهر منطوية عليها، وأن ما خاف 
منه أولئك هو نفس سبب الفالح والظفر، فرأوا أن الكرب ر يسقي به العلو والفخر والبطر والظلم والعدوان، 

ي به علو اهلمة واألنفة واحلمية واملراغمة ألعداء اهللا وقهرهم والعلو عليهم، وهذه درة يف صدفة فصرفوا ويسق
جمراه إىل هذا الغراس، واستخرجوا هذه الدرة من صدفته وأبقوه على حاله يف نفوسهم لكن استعملوه حيث 

    ٢)يكون استعماله أنفع
ل حولت جمرى رها لتسقي ا اخلالل الرفيعة واألخالق وهذه الفرقة هي اليت استثمرت صفات النفس، ب

                                                
  .٢/٣١٢: مدارج السالكني)  ١(
  .٢/٣١٤: مدارج السالكني)  ٢(



 ٢٤٥

  .النبيلة
إا  (:، وقد رآه يتبختر بني الصفنيأليب دجانة  ويشري إىل ما فعلته هذه الفرقة من النصوص قوله 

فانظر كيف صارت الصفة  (:، يقول ابن القيم معلقا على هذا احلديث)ملشية يبغضها اهللا إال يف مثل هذا املوضع
     ١)املذمومة عبودية، وكيف استحال القاطع موصال

بينما تظل الفرقتان اللتان خافتا من النهر ومل تستسخراه مبنأى عن ما حيمله النهر من صدف وجواهر، بل 
قد يوقعه ذلك يف اخللط والشبه بقدر مبالغام يف رياضام، وبعدهم عن ما أرشدت إليه الرسل من سبل 

صاحب الرياضات والعامل بطريق الرياضات وااهدات واخللوات هيهات هيهات  :(قيماإلصالح، قال ابن ال
إمنا يوقعه ذلك يف اآلفات والشبهات والضالالت فإن تزكية النفوس مسلم إىل الرسل وإمنا بعثهم اهللا هلذه 

ما فهم املبعوثون لعالج التزكية ووالهم إياها وجعلها على أيديهم دعوة وتعليما وبيانا وإرشادا ال خلقا وال إهلا
هو الَّذي بعثَ في الْأُميني رسوالً منهم يتلُو علَيهِم آياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم  :تعاىلنفوس األمم، قال اهللا 

   ))٢:اجلمعة( الْكتاب والْحكْمةَ وإِنْ كَانوا من قَبلُ لَفي ضاللٍ مبِنيٍ
يشبه ابن القيم من اقتصر يف تطهري نفسه من غري رجوع ملا جاء يف الشريعة باملريض الذي يعاجل نفسه و
أين يقع رأيه من معرفة الطبيب، فالرسل أطباء القلوب، فال سبيل إىل تزكيتها وصالحها إال من « برأيه، 

         )طريقهم وعلى أيديهم ومبحض االنقياد والتسليم هلم
***  

ب بعض املغرمني باخلالف أن هذا خالف بني ابن القيم والغزايل، وأن الغزايل يرى قمع صفات وقد حيس 
  .النفس، بينما ابن القيم يرى سياستها، وهذا خطأ كبري، فإن سياسة النفس ال تتم إال مبجاهدا

استحالة تغيري أما قمع النفس، فإن الغزايل مل يقل به، بل رد عليه أبلغ الرد، قال يف رده على من قال ب
وهو قوهلم إن اآلدمي ما دام حياً فال تنقطع عنه الشهوة : وأما اخليال اآلخر الذي استدلوا به (:األخالق

والغضب وحب الدنيا وسائر هذه األخالق، فهذا غلط وقع لطائفة ظنوا أن املقصود من ااهدة قمع هذه 
وهي ضرورية يف اجلبلة، فلو انقطعت شهوة الطعام  الصفات بالكلية وحموها وهيهات فإن الشهوة خلقت لفائدة

هللك اإلنسان، ولو انقطعت شهوة الوقاع النقطع النسل، ولو انعدم الغضب بالكلية مل يدفع اإلنسان عن نفسه 
ومهما بقي أصل الشهوة فيبقى ال حمالة حب املال الذي يوصله إىل الشهوة حىت حيمله ذلك . ما يهلكه وهللك
     ٢)لعلى إمساك املا

بل املطلوب ردها إىل االعتدال « ، اطة ذلك بالكليةإمليس وهلذا، فإن املطلوب ـ كما يرى الغزايل ـ 
واملطلوب يف صفة الغضب حسن احلمية وذلك بأن خيلو عن التهور . الذي هو وسط بـني اإلفراط والتفريط

أَشداُء علَى  :تعاىلولذلك قال اهللا . اً للعقلوباجلملة أن يكون يف نفسه قوياً ومع قوته منقاد. وعن اجلنب مجيعاً
 مهنياُء بمحالْكُفَّارِ ر )وصفهم بالشدة وإمنا تصدر الشدة عن الغضب ولو بطل الغضب  )٢٩من اآلية: الفتح

                                                
  .٢/٣١٤: مدارج السالكني)  ١(
  .٣/٥٨:اإلحياء)  ٢(



 ٢٤٦

   )وكيف يقصد قلع الشهوة والغضب بالكلية واألنبـياء عليهم السالم مل ينفكوا عن ذلك، لبطل اجلهاد
 (:تعاىللم يقل ف ،)١٣٤من اآلية: آل عمران( والْكَاظمني الْغيظ :تعاىلالغزايل هلذ بقوله  واستدل

رد الغضب والشهوة إىل حد االعتدال حبيث ال يقهر واحد منهما العقل وال يغلبه، بل « ، بل )والفاقدين الغيظ
يـري اخللق فإنه رمبا تستويل الشهوة على يكون العقل هو الضابط هلما والغالب عليهما ممكن، وهو املراد بتغ

وبالرياضة تعود إىل حد االعتدال . اإلنسان حبيث ال يقوى عقله على دفعها فيقدم على االنبساط إىل الفواحش
   ١)فدل أن ذلك ممكن، والتجربة واملشاهدة تدل على ذلك داللة ال شك فيها

                                                
  .٣/٥٨:اإلحياء)  ١(



 ٢٤٧

  يف تربية األوالدالبعد االجتماعي الفصل الرابع ـ 
 هذا الفصل سنتناول البعد الرابع من أبعاد التربية اإلسالمية، وهو البعد االجتماعي، وهو البعد الذي يف

  .يبحث يف عالقة اإلنسان باتمع، أو هو البعد الذي يهيء الفرد املسلم للتعايش اإلجيايب مع اتمع
كام الشرعية جمملة ومفصلة، وهذا التعايش يقتضي أمرين، أو يتأسس على أمرين، بكليهما وردت األح

  :ومها
آداب العالقات  «السلوك األمثل الذي جيعل الفرد إلفا مألوفا، حمبا حمبوبا، وهو ما أطلقنا عليه هنا   .١

   )االجتماعية
املسامهة يف  «التأثري اإلجيايب يف اتمع خبدمته وإفادته، وحماولة االستغناء عنه، وهو ما أطلقنا عليه هنا   .٢

   )ة االجتماعيةالتنمي
وعلى هذين األمرين تتأسس مباحث هذا الفصل، وقد حاولنا أن نركز على اجلوانب العملية ـ باعتبار 

  . الفقه خاصا باملسائل العملية ـ كعادتنا يف هذه السلسلة
  



 ٢٤٨

  آداب العالقات االجتماعية ـ أوال
مظاهر اخللق الرفيع، والسلوك اآلداب اليت تظهر يف سلوك املسلم مع عالقاته املختلفة هي مظهر من 

  .النبيل، ألن اخللق الباطن ال يدل عليه إال األدب الظاهر
زيادة على أن هذه اآلداب هي اليت جتعل للمتأدب ا مكانته االجتماعية اليت ختوله االستفادة من اتمع 

املؤمن يألف ويؤلف وال خري  (: وإفادته، ألن اجللف الغليظ إما نافر من اتمع أو اتمع نافر عنه، وقد قال
   ١)فيمن ال يألف وال يؤلف وخري الناس أنفعهم للناس

وال تصعر خدك للناسِ  :وهلذا اهتم القرآن الكرمي باآلداب االجتماعية، وقد ورد يف موعظة لقمان 
تخكُلَّ م بحال ي حاً إِنَّ اللَّهرضِ مي الْأَرشِ فمال تورٍوالٍ فَخ )١٨:لقمان(  

وورد يف القرآن الكرمي التنبيه إىل كثري من أصول اآلداب االجتماعية، كآداب االستئذان، كما يف قوله 
اللَّه لَكُم آياته واللَّه ن وإِذَا بلَغَ الْأَطْفَالُ منكُم الْحلُم فَلْيستأْذنوا كَما استأْذَنَ الَّذين من قَبلهِم كَذَلك يبي :تعاىل

يمكح يملع )٥٩:النور(  
لَيس علَى الْأَعمى حرج وال علَى الْأَعرجِ حرج وال علَى الْمرِيضِ  :تعاىلأو آداب الزيارة كما يف قوله 

وتيب أَو كُموتيب نأْكُلُوا مأَنْ ت فُِسكُملَى أَنال عو جرح  وتيب أَو انِكُموإِخ وتيب أَو كُماتهأُم وتيب أَو كُمائآب
م أَو كُماالتخ وتيب أَو كُمالوأَخ وتيب أَو كُماتمع وتيب أَو كُماممأَع وتيب أَو كُماتوأَخ أَو هحفَاتم ملَكْتا م

 سلَي كُميقدصيحت فُِسكُملَى أَنوا علِّموتاً فَسيب ملْتخاتاً فَإِذَا دتأَش يعاً أَومأْكُلُوا جأَنْ ت احنج كُملَيع دنع نةً م
  ) ٦١:النور( اللَّه مباركَةً طَيبةً كَذَلك يبين اللَّه لَكُم الْآيات لَعلَّكُم تعقلُونَ

يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا قيلَ لَكُم تفَسحوا في الْمجالسِ فَافْسحوا  :تعاىلاب االس، كما يف قوله أو آد
درجات واللَّه بِما  لْعلْميفْسحِ اللَّه لَكُم وإِذَا قيلَ انشزوا فَانشزوا يرفَعِ اللَّه الَّذين آمنوا منكُم والَّذين أُوتوا ا

بِريلُونَ خمعت )ادلة١١:ا(  
واقْصد في مشيِك واغْضض من صوتك إِنَّ أَنكَر الْأَصوات لَصوت  :تعاىلأو آداب الكالم، كما يف قوله 

فَعوا أَصواتكُم فَوق صوت النبِي وال تجهروا لَه يا أَيها الَّذين آمنوا ال تر :تعاىلوقال، )١٩:لقمان( الْحمريِ
  )٢:احلجرات( بِالْقَولِ كَجهرِ بعضكُم لبعضٍ أَنْ تحبطَ أَعمالُكُم وأَنتم ال تشعرونَ

حسن منها أَو ردوها إِنَّ اللَّه كَانَ علَى وإِذَا حييتم بِتحية فَحيوا بِأَ :تعاىلأو آداب التحية، كما يف قوله 
  ) ٨٦:النساء( كُلِّ شيٍء حِسيباً

وال تصعر خدك للناسِ وال تمشِ في الْأَرضِ  :أو آداب املشي، كما وقد ورد يف موعظة لقمان 
وال تمشِ في الْأَرضِ مرحاً إِنك لَن  :تعاىلوقال، )١٨:لقمان( مرحاً إِنَّ اللَّه ال يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ

  )  ٣٧:االسراء( تخرِق الْأَرض ولَن تبلُغَ الْجِبالَ طُوالً
                                                

»  املؤمن يألف ويؤلف وال خري فيمن ال يألف وال يؤلف «:، ويف حديث آخريف األفراد والضياء عن جابرالدارقطين   )١(
  .اه أمحد والطرباين يف الكبري عن ابن عمررو



 ٢٤٩

ال تجعلُوا دعاَء الرسولِ  :تعاىلأو آداب التعامل مع خمتلف أصناف الناس مبا يناسبهم، كما يف قوله 
كَد كُمنيضاً بعب كُمضعاِء بع )٦٣من اآلية: النور(  

إنكم قادمون على  :(أصول هذه اآلداب وفروعها، وقد قال هلم مرة يعلم الصحابة  وقد كان 
 الفُحش حبةُ يف الناس، فإنَّ اهللا ال يكم، وأصلحوا رِحالكم، حىت تكون كأنكم شامإخوانكم، فأحِسنوا لباس

شفَحا كتب السنة ،١)وال الت والنصوص واألمثلة على ذلك كثرية تفيض.  
 واملريب، املؤدب :يسمون معلم األوالدباألدب اهتماما بليغا، فكانوا  وهلذا جند اهتمام السلف الصاحل 

تعلمنا األدب  (:ابن املبارك ، وقد قال يعدون تعلم هدي العامل ومسته مطلباً أعلى من تعلم املسائل وكانوا
وقال ابن ، )كنا نأيت مسروقاً فنتعلم من هديه ودله (:قال إبراهيمو ،)وتعلمنا العلم عشرين عاماً،ثالثني 
حنن إىل كثري  (:قوله وروى ابن املبارك عن خملد بن احلسن، )كانوا يتعلمون اهلدي كما يتعلمون العلم (:سريين

 :يا بين (:ابنه، فقالـ  ن الفقهاءوهو مـ وأوصى حبيب الشهيد ، )من األدب أحوج منا إىل كثري من حديث
   )اصحب الفقهاء، وتعلم منهم، وخذ من أدم ؛ فإنه أحب إيلّ من كثري من احلديث

وهلذا جند املؤلفات الكثرية املرتبطة ذا النوع من التربية، فكتبوا يف كل نوع من أنواع اآلداب دقيقه 
من فروع العلم، يستوي يف ذلك كتب احلديث أو وجليله إما خمصوصا مبصنفات خاصة، أو جمموعا مع غريه 

  .الفقه أو املواعظ أو التفسري وغريها من الفنون الشرعية
ومبا أن هذا الفرع من فروع التربية هو من أهم ما يربط املسلم بدينه أوال، مث مبجتمعه ثانيا، فسنحاول أن 

ع، مصنفا حبسب ما ذكر يف القرآن الكرمي من جنمع يف هذا املبحث اكرب قدر من اآلداب اليت هلا عالقة باتم
  .أنواع اآلداب، باعتباره األصل الذي يرجع إليه يف ذلك

  :وهي ـ كما رأينا ـ تشمل ما يلي
  أوال ـ آداب االستئذان

  ـ آداب التحية ثانيا 
  ا ـ آداب الزيارة والضيافة لثثا

  ـ آداب االس رابعا
  ا ـ آداب الكالمخامس

  يسادسا ـ آداب املش
  سابعا ـ آداب املعاشرة مع أصناف الناس 

  

                                                
  .عن سهل بن احلنظلية» املستدرك« أمحد واحلاكم يف وأبو داود )  ١(



 ٢٥٠

  ـ آداب االستئذان ١
وهو من أهم اآلداب اليت تدل على اعتبار املسلم لغريه واحترامه له، فلذلك ال يتصرف أي تصرف ال 

  .خيصه أو ال ميلكه إال بعد استئذان صاحبه
ة حرمة املؤمن ا، ولكوا من وهو من األحكام اليت خصت بالتفصيل يف القرآن الكرمي ألمهيتها، ولعالق

  . السلوك احلضاري الرفيع الذي جاء اإلسالم ليغرسه يف نفوس املؤمنني به
فقد كانوا يف اجلاهلية ـ فيما يتعلق باالستئذان لدخول البيوت مثال ـ يهجمون هجوما، فيدخل الزائر 

حلالة اليت ال جيوز أن يرامها عليها لقد دخلت، وكان يقع أن يكون صاحب الدار مع أهله يف ا:البيت، مث يقول
  .أحد، وكان يقع أن تكون املرأة عارية أو مكشوفة العورة، هي أو الرجل

وكل ذلك كان يؤذي النفوس، وجيرح كرامتها، وحيرم البيوت أمنها وسكينتها ؛ كما يعرض النفوس من 
   .هنا ومن هناك للفتنة، حني تقع العني على ما يثري

إن هذه التفاصيل الدقيقة يف آداب  (:ا سر اهتمام القرآن الكرمي ذه الناحيةيقول سيد قطب مبين
االستئذان تؤكد فيما تؤكد حرمة البيوت، ولزوم حفظ أهلها من حرج املفاجآت، وضيق املباغتات، واحملافظة 

طعام عورات كثرية تعين كل ما ال يرغب االطالع عليه من أحوال البدن، وصنوف ال. على ستر العورات
واللباس وسائر املتاع، بل حىت عورات املشاعر واحلاالت النفسية، حاالت اخلالف األسري، حاالت البكاء 

كل ذلك مما ال يرغب االطالع عليه ال من الغريب وال من القريب، إا دقائق . والغضب والتوجع واألنني
   ١)حيفظها ويسترها أدب االستئذان

الشديد ذه الناحية، ومع تبيني السنة لتفصيل آداا ـ كما سنرى ـ  ولكنه مع هذا االهتمام القرآين
  .نالحظ تقصري املسلمني فيها تقصريا شديدا بعد م عن هدي القرآن الكرمي

وقد بدأ هذا التقصري من لدن السلف األول من بعض األجالف الغالظ، فلذلك جاء إنكار الصاحلني من 
وروى قتادة عن ، )أن االستئذان ترك العمل به الناس (:عن ابن عباس روي السلف على هذا التقصري،  فقد 

يا أَيها الَّذين آمنوا  :، وآية االستئذان٢هذه اآلية: ثالث حمكمات تركهن الناس (:حيىي بن يعمر قال
لُموا الْحلُغبي لَم ينالَّذو كُمانمأَي لَكَتم ينالَّذ كُمنأْذتسيل  اترثَالثَ م كُمنم )٥٨من اآلية: النور( ،

من : احلجرات( يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوباً وقَبائلَ لتعارفُوا ):وقوله
  )١٣اآلية

داوة اجلاهلية اليت ال تعرف حرمة، وال أما يف عصرنا، فاألمر أشد وأخطر، حيث جند عودة خطرية إىل الب

                                                
  .٢٥٠٨: الظالل  )١(
 والً معروفاًوإِذَا حضر الْقسمةَ أُولُو الْقُربى والْيتامى والْمساكني فَارزقُوهم منه وقُولُوا لَهم قَ :'يقصد قوله )  ٢(

  )  ٨:النساء(



 ٢٥١

   ١)وحنن اليوم مسلمون، ولكن حساسيتنا مبثل هذه الدقائق قد تبلدت وغلظت (:سيد قطبتتقي عورة، يقول 
   )؟كيف ال نستأذن، وحنن ندق األبواب قبل ولوجها (:وقد يستغرب هذا، فقد يقول البعض

شرعي، وقد ذكر سيد بعض األمثلة عن تقصري واقعنا يف وهذا من سوء الفهم حلقيقة االستئذان يف مراده ال
وإن الرجل ليهجم على أخيه يف بيته، يف أية حلظة من حلظات الليل والنهار، يطرقه  (:أحكام االستئذان، فقال

وقد يكون يف البيت هاتف ميلك أن  .ويطرقه ويطرقه فال ينصرف أبدا حىت يزعج أهل البيت فيفتحوا له
قبل أن جييء، ليؤذن له أو يعلم أن املوعد ال يناسب ؛ ولكنه يهمل هذا الطريق ليهجم يف  يستأذن عن طريقه،

مهما كره أهل البيت تلك  -وقد جاء  -غري أوان، وعلى غري موعد، مث ال يقبل العرف أن يرد عن البيت 
   !املفاجأة بال إخطار وال انتظار

فإن مل يقدم لنا الطعام وجدنا  .ظة يف موعد الطعاموحنن اليوم مسلمون، ولكننا نطرق إخواننا يف أية حل 
ونطرقهم يف الليل املتأخر، فإن مل يدعونا إىل املبيت عندهم وجدنا يف أنفسنا من ذلك  !يف أنفسنا من ذلك شيئا

دون أن نقدر أعذارهم يف هذا وذاك، ذلك أننا ال نتأدب بأدب اإلسالم ؛ وال جنعل هوانا تبعا ملا جاء به  !شيئا
    ٢)إمنا حنن عبيد لعرف خاطى ء، ما أنزل اهللا به من سلطان  سول اهللا  ر

انطالقا من هذه األمهية الشديدة اليت أوالها الشرع لالستئذان، سنحاول يف هذا املطلب أن نذكر كيفية 
صر االستئذان وأحكامها حبسب ورودها يف القرآن الكرمي، وحبسب القسمة العقلية، واليت ال خيفى وجه احل

  . فيها

                                                
 .٢٥١٠: الظالل  )١(
 .٢٥١٠: الظالل  )٢(



 ٢٥٢

  االستئذان لدخول البيوت
يا أَيها الَّذين آمنوا ال تدخلُوا بيوتاً غَير بيوتكُم حتى تستأْنِسوا  :تعاىلويشري إليه مبينا آدابه قوله 

في هذه اآلية الكرمية ي صريح عن ، ف)٢٧:النور( وتسلِّموا علَى أَهلها ذَلكُم خير لَكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
  .اقتحام البيوت من غري استئذان وال استئناس، مث بيان آلداب ذلك

االستئذان حق على كل داخل من واخلطاب يف اآلية شامل جلميع املؤمنني، فلذلك نص الفقهاء على أن 
  .، ومن الصغري والكبريبعيد من الرجل واملرأة، ومن األعمى والبصريو قريب

يا رسول : أن رسول اهللا  سأله رجل فقال عن عطاء بن يسار وقد روي يف السنة ما يدل على ذلك، ف
فقال ، )استأذن عليها (:إين معها يف البيت؟ فقال رسول اهللا : نعم، قال الرجل: اهللا، أستأذن على أمي؟ فقال

 (:قال. ال: قال ،)عليها، أحتب أن تراها عريانة؟استأذن   (:فقال له رسول اهللا . إين خادمها: الرجل
   )إذا دخل أحدكم على والدته فليستأذن (:أبو موسى األشعري ، وقال ١)فاستأذن عليها

من  (:، وقد قال درك بسمعه ما ال يدركه البصري ببصرهيلرمبا ألنه يستأذن كالبصري، فإنه األعمى أما 
  ٣)يوم القيامة ٢يفرون منه، صب يف أذنه اآلنك استمع إىل حديث قوم وهم له كارهون أو

دون البلوغ يستأذن على  وقد كان أنس بن مالك ، الكبريفإنه يستأذن كما يستأذن  الصغري، أما
  .وكذلك الصحابة مع أبنائهم وغلمام  ،رسول اهللا 

يفيء إليها « لبيوت سكنا، جعل ا تعاىلوسر هذا االهتمام باالستئذان ومشوله كل أصناف املكلفني أن اهللا 
الناس ؛ فتسكن أرواحهم؛ وتطمئن نفوسهم ؛ ويأمنون على عورام وحرمام، ويلقون أعباء احلذر واحلرص 

     ٤)املرهقة لألعصاب
وال تكون البيوت كذلك إال إذا كانت حرما آمنا ال يستبيحه أحد إال بعلم أهله وإذم، ويف الوقت الذي 

   .اليت حيبون أن يلقوا عليها الناس يريدون، وعلى احلالة
 قالوهلذا وردت النصوص حمذرة من اقتحام هذه احلرمة أوانتهاكها، فحرمة البيوت من حرمة اإلنسان، 

:) م حل هلم أن يفقؤوا عينهعن سهل بن سعد أن رجال اطلع يف ، و٥)من اطلع يف بيت قوم من غري إذ
لو أعلم أنك  :(مدرى يرجل به رأسه؛ فقال له رسول اهللا  ومع رسول اهللا  جحر يف باب رسول اهللا 

لو أن  (:قال أن رسول اهللا  عن أنس ، و٦)تنظر لطعنت به يف عينك إمنا جعل اهللا اإلذن من أجل البصر

                                                
  .مالك بإسناد جيد)  ١(
  .هو الرصاص املذاب :اآلنك)  ٢(
  .البخاري)  ٣(
 .٢٥١٠: الظالل  )٤(
  .مسلم)  ٥(
 .عن سهل بن سعدوالترمذي ) ٤١و ٢١٥٦(كتاب اآلداب باب حترمي النظر يف بيت غريه رقم  :مسلم  )٦(



 ٢٥٣

  ١)رجال اطلع عليك بغري إذن فحذفته حبصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح
لينص على هذه  ها، فال مانع من ذلك، وما كان النيب ونرى أن حتمل هذه النصوص مجيعا علىظاهر

أو أن  ؟العقوبة، مث ال ينص على رفعها، إال وهو يقصد ما يقول، فمن حنن حىت نستدرك على رسول اهللا 
  حنمل كالمه على أي حممل نتصوره ال يدل عليه ظاهر اللفظ؟

  :ه تصرحيا أو إشارةانطالقا من هذا سنتحدث هنا عن فرعني كالمها مما ورد النص علي
  :ما ال حيتاج إىل استئذان

نص الفقهاء على أن األحكام السابقة خاصة بالبيوت اليت هلا أهلها املالكني هلا، ويف الظروف العادية، أما 
إن مل يكن هلا ساكن، أو حصلت ضرورة من الضرورات تستدعي اقتحام البيوت، فإن ذلك جائز، كما 

  :سنفصله فيما يلي
  :عامةالبيوت ال

لَيس علَيكُم جناح أَنْ تدخلُوا بيوتاً غَير مسكُونة فيها  :بعد آيات االستئذان تعاىلوإليها اإلشارة بقوله 
  )٢٩:النور( متاع لَكُم واللَّه يعلَم ما تبدونَ وما تكْتمونَ

هذه  دليل على الورع الشديد الذي تلقى به الصحابة   لَيس علَيكُم جناح :تعاىلوالتعبري بقوله 
أن بعض الناس ملا نزلت آية االستئذان تعمق يف األمر، فكان يف سبب نزول هذه اآلية روي األوامر اإلهلية، وقد 

 ال يأيت موضعا خربا وال مسكونا إال سلم واستأذن؛ فرتلت هذه اآلية، أباح اهللا تعاىل فيها رفع االستئذان يف
كل بيت ال يسكنه أحد ألن العلة يف االستئذان إمنا هي ألجل خوف الكشفة على احلرمات فإذا زالت العلة 

  . زال احلكم
  : وقد اختلف الفقهاء يف حتديد هذه البيوت على األقوال التالية 

، وهو قول ومثلها اخلانات، يأوي إليها املسافرون ، إا البيوت اليت تبىن على الطرقات  :القول األول
  .قتادة وجماهد والضحاك وحممد بن احلنفية

ومن ، إا الدكاكني اليت يف األسواق، وهو قول احلسن البصري وإبراهيم النخعي والشعيب  :القول الثاين
  : األدلة على ذلك

  .استظل يف خيمة فارسي بالسوق من املطر دون إذن منه أن علي بن أيب طالب   .١
من أنه كان يستأذن يف دخول حوانيت السوق كان من ورعه، فقد  مر أن ما روي عن ابن ع  .٢

وليس يف فعل ابن عمر هذا داللة  (:قال اجلصاص ؟ومن يطيق ما كان يطيقه ابن عمر :ذكر ذلك لعكرمة فقال
   )وذلك مباح لكل واحد، ولكنه احتاط لنفسه ، على أنه رأى دخوهلا بغري إذن حمظورا 

  .ت اخلربة اليت يدخلها الناس للبول والغائط، وهو قول عطاءهي البيو: القول الثالث
أا بيوت مكة، وقد روي عن حممد بن احلنفية، واألصل يف هذا القول ـ كما يذكر : القول الرابع

                                                
 .عن أيب هريرة )٤٤و ٤٣(كتاب األداب باب حترمي النظر يف بيت غريه رقم  :مسلم  )١(



 ٢٥٤

  .وأن الناس فيها شركاء، اإلمام مالك ـ مبين على القول بأن بيوت مكة غري متملكة 
ليس يعين  :(قالوله فيه حاجة، وهو قول جابر بن زيد، فقد ، كل مكان فيه انتفاع : القول اخلامس

باملتاع اجلهاز، ولكن ما سواه من احلاجة؛ أما مرتل يرتله قوم من ليل أو ار، أو خربة يدخلها لقضاء حاجة، 
ا وهذ (:، فقالأبو جعفر النحاس،وقد علق على هذا القول )أو دار ينظر إليها فهذا متاع وكل منافع الدنيا متاع

املنفعة؛ ومنه أمتع اهللا : واملتاع يف كالم العرب. شرح حسن من قول إمام من أئمة املسلمني، وهو موافق للغة
   ))٤٩من اآلية: األحزاب( فَمتعوهن :تعاىلقوله  ومنه. بك

ق املفصل أما من فسر املتاع بأنه مجيع االنتفاع فقد طب (:قالف أبو بكر بن العريب،واختار هذا القول ابن  
وجاء بالفيصل، وبني أن الداخل فيها إمنا هو ملا له من االنتفاع فالطالب يدخل يف اخلانكات وهي املدارس 

ق، أي الفنادق، والزبون يدخل الدكان لالبتياع، واحلاقن دلطلب العلم، والساكن يدخل اخلانات وهي الفنا
    ١)يدخل اخلالء للحاجة؛ وكل يؤيت على وجهه من بابه

فيجوز له أن ، وللمرء فيها منفعة ، قول احلنفية فقد نصوا على أن البيوت إذا مل يكن هلا ساكن  وهو
واخلرابات اليت تقضى فيها حاجة البول ، كاخلانات والرباطات اليت تكون للمارة ، يدخلها من غري استئذان 

  .والغائط
، فيباح أن يدخل اإلنسان بغري وقريب منه قول املالكية، فقد نصوا على أن ذلك مبين على العرف 

وهو املكان  -والطبيب ، والقاضي ، وبيت العامل ، والفندق ، واحلمام ، كاملسجد ، استئذان كل حمل مطروق 
   .لوجود اإلذن العام بدخوله -الذي يستقبل فيه الناس 

  :الترجيح
لنوع من البيوت فتحها لكل نرى أن األرجح يف املسألة هو القول اخلامس، بناء على أن األصل يف هذا ا 

منتفع ا، فال حاجة لالستئذان فيها، بل قد يكون االستئذان مؤذيا، ألنه سيشغل غريه من املنتفعني بذلك احملل 
  .باملستأذن

فمن استأذن ـ مثال ـ للدخول إىل مكتبة عمومية آذى احلاضرين وشغلهم عما هم فيه، ومثل ذلك كل 
  .احملال العمومية
  :الضرورة

ي من أصول االستثناءات يف كل املسائل، فالضرورات تبيح احملظورات، ومن الضرورات اليت نص وه
  :عليها الفقهاء

حىت لو استأذن وانتظر اإلذن تلفت ، ما إذا كان يف ترك االستئذان لدخول بيت إحياء لنفس أو مال   .١
  .النفس وضاع املال

؛ جيوز دخوله بغري استئذان ، ويوقع به النكاية ، لعدو يقاتل منه ا، إذا كان البيت مشرفا على العدو   .٢

                                                
  .٣/٣٧٦: أحكام القرآن  )١(



 ٢٥٥

  .ملا يف دفع العدو من إحياء نفوس املسلمني وأمواهلم
مع ، جاز له الدخول ألخذه بغري استئذان، وخاف لو أعلمه أخذه ، إذا سقط ثوبه يف بيت غريه   .٣

  .اشتراط أن يعلم الصلحاء أنه إمنا دخل لذلك
  .الناهب داره ال بأس بدخوهلا ليأخذ حقهلو ب منه ثوبا ودخل   .٤

  :البيت الذي فيه املنكر
هل ، بقصد تغيري املنكر ، اختلف الفقهاء يف جواز دخول البيت الذي يتعاطى فيه املنكر بغري استئذان

  :جيوز ذلك أم ال على قولني
  : دلة على ذلكجيوز الدخول عليهم بغري إذم، وهو قول احلنفية واملالكية، ومن األ :القول األول

وإذا سقطت حرمتها جاز دخوهلا بغري ، أن الدار ملا اختذت لتعاطي املنكر فقد سقطت حرمتها   .١
  .استئذان
  .فلو شرط اإلذن لتعذر التغيري، أن تغيري املنكر فرض   .٢

تفصيل التفريق بني ما ميكن استدراكه باإلذن، وما ال ميكن إدراكه، وهو قول الشافعية، و  :القول الثاين
  :ذلك كما يلي

ومثال ذلك ما ، جاز له دخوله ملنع ذلك املنكر بغري استئذان ، أن املنكر إن كان مما يفوت استدراكه   .١
فيجوز له يف مثل هذه احلال أن ، أو خال بامرأة ليزين ا ، أن رجال خال برجل ليقتله  :لو أخربه من يثق بصدقه

وانتهاك ، من إزهاق روح معصوم ، من فوات ما ال يستدرك ويقدم على الكشف والبحث حذرا ، يتجسس 
  .وارتكاب احملظورات، عرض احملارم 

مث خيرجان ليزنيا  يف ، كما إذا دخل معها البيت ليساومها على أجرة الزنا ، أن ما مل يفت استدراكه   .٢
كما إذا مسع ، ري استئذان مل حيل له الدخول بغ، أو إذا كان مما ميكن إنكاره ورفعه بغري دخول ، بيت آخر 

؛ ومل يهجم عليها بالدخول ، أنكرها خارج الدار ، احملتسب أصوات تاله منكرة من دار تظاهر أهلها بأصوام 
  .وليس له أن يكشف عما سواه، ألن املنكر ظاهر 
  :الترجيح

م الشرع ذه نرى أن األرجح يف املسألة هو جواز ذلك مطلقا، بشرط أن يكون ذلك من أهله ممن وكله 
  .املهمة، أو من ينوب عنهم، ألن فتح ذلك من غري تنظيم سيؤدي إىل مفاسد كبرية

  . ويستثىن من ذلك أحوال خاصة تبحث يف أبواب احلسبة، ال جمال لتفصيلها هنا



 ٢٥٦

  آداب استئذان الدخول للبيوت
  :من اآلداب اليت نص عليها الفقهاء مما يتعلق بآداب االستئذان داخل البيوت

   :االستئذانيغة ص
السالم عليكم أأدخل؛ فإن أذن له دخل، : أن يقول الرجلورد يف السنة بيان اهليئة املثلى لالستئذان، وهي 

، ويدل على هذه الصيغة وإن أمر بالرجوع انصرف، وإن سكت عنه استأذن ثالثا؛ مث ينصرف من بعد الثالث
 أجل؟ فقال النيب : وهو يف بيت، فقال على النيب حدثنا رجل من بين عامر استأذن : عن ربعي قالما روي 

السالم : فسمعه الرجل فقال، )قل السالم عليكم أأدخل (:فقال له، )أخرج إىل هذا فعلمه االستئذان (:خلادمه
قويل هلذا  (:ألمة له يقال هلا روضة فقال رسول اهللا  :، ويف رواية١فدخل عليكم أأدخل؟ فأذن له النيب 

  ٢)عليكم أدخل؟ يقول السالم
وجيب التأكد من حقيقة إذن صاحب الدار، فإن تلفظ بأي لفظ قد ال حيمل الداللة على الدخول ال 

السالم عليكم : آذته الرمضاء يوما فأتى فسطاطا المرأة من قريش فقال روي أن ابن عمر يدخل، كما 
 فتوقف ، فدخل ،فقالت ذلك ،أدخلقويل : فأعادت، فقال هلا ،ادخل بسالم؛ فأعاد: أأدخل؟ فقالت املرأة

  .ال بشخصك ،الحتمال اللفظ أن تريد بسالمك )بسالم (:ملا قالت
، ولكن املراد منها ٣ولكن هذ الصيغة ال يقصد منها ألفاظها، فلكل بيئة مصطلحاا وتعابريها اخلاصة ا

نحنحة أو حنو القرع أو الٍء أو نداالبهو تأكيد داللتها على اإلذن، وهلذا نص الفقهاء على جواز االستئذان 
كان عبد اهللا إذا دخل تنحنح  (:زينب امرأة عبد اهللا بن مسعود ، وخاصة إن كان ذلك يف بيته، قالت ذلك

، )يستحب أن حيرك نعله يف استئذانه عند دخوله حىت إىل بيته؛ لئال يدخل بغتة (:اإلمام أمحد، قال )وصوت
  )إذا دخل يتنحنح (:وقال مرةً
، نفيا للغموض واللبس، يذكر ما يعرف بهن السنة يف الصيغة ـ كذلك ـ أن يذكر املستأذن امسه، أو وم

يف دين  أتيت إىل النيب  : ، قالجابر ، وقد روي عن ألن يف ذكر االسم إسقاط كلفة السؤال واجلوابو
، وسبب كراهة ٤كأنه كرهها )!اأنا أن:  أنا، فقال النيب: من ذا؟، فقلت: كان على أيب، فدققت الباب، فقال

  .أا التفيد شيئا )أنا (:قول الطارقل النيب 
                                                

  .أبو داود)  ١(
  .الطربي)  ٢(
أبو بكر اخلطيب مسندا عن أيب عبدامللك موىل أم مسكني بنت  ىمث لكل قوم يف االستئذان عرفهم يف العبارة؛ كما رو)  ٣(

وترجم عليه . أندر؟ قالت أندرون: أرسلتين مواليت إىل أيب هريرة فجاء معي، فلما قام بالباب قال: اخلطاب قال عاصم بن عمر بن
  . باب االستئذان بالفارسية

أندرون، : كان الدراوردي من أهل أصبهان نزل املدينة، فكان يقول للرجل إذا أراد أن يدخل: وذكر عن أمحد بن صاحل قال
  .الدراورديفلقبه أهل املدينة 

  .البخاري ومسلم)  ٤(



 ٢٥٧

خرجت : قال عن أيب ذر ، فقد روي )؟من هذا« يسمون أنفسهم إذا قيل هلم  وهلذا كان الصحابة 
  )؟من هذا (:ميشي وحده، فجعلت أمشي يف ظل القمر، فالتفت فرآين، فقال ليلة من الليايل، فإذا رسول اهللا 

   ١)أبو ذر  :(فقلت
يغتسل، وفاطمة تستره،  وهو، أتيت النيب : قالتـ رضي اهللا عنها ـ  عن أم هاىنء ابنة عم النيب و

  ٢)أنا أم هاىنء (:فقلت ،)؟من هذه (:فقال
السالم عليك يا رسول اهللا،  (:وهو يف مشربة له فقال أنه أتى النيب  عن عمر بن اخلطاب  وروي

   )أيدخل عمر؟ ،السالم عليكم
السالم عليكم، هذا أبو موسى، السالم  (:فقال جاء إىل عمر بن اخلطاب  أن أبا موسى وروي 

  . ٣احلديث )...عليكم، هذا األشعري
  :االستئذان ثالثا

فله أن يكرر االستئذان حىت يسمعه، أما إذا ، فتحقق أنه مل يسمع االستئذان ، إذا استأذن على إنسان 
  :فقد اختلف الفقهاء يف تكرار االستئذان فوق ثالث على األقوال التالية، ن أنه مل يسمع استأذن عليه فظ

  : السنة أال يكرر االستئذان أكثر من ثالث مرات،وهو قول اجلمهور، ومن األدلة على ذلك :القول األول
كَت أَيمانكُم والَّذين لَم يبلُغوا الْحلُم منكُم يا أَيها الَّذين آمنوا ليستأْذنكُم الَّذين ملَ :تعاىلقوله   .١

فورد : قال. ثالث دفعات: قال يزيد، فقد استدل ا بعضهم على هذا، )٥٨من اآلية: النور( ثَالثَ مرات
  . ٤يف اجلميع القرآن يف املماليك والصبيان، وسنة رسول اهللا 

، إذ جاء أبو موسى األشعري ، يف جملس من جمالس األنصار  كنت: قال عن أيب سعيد اخلدري   .٢
استأذنت ثالثا  :قلت ؟ما منعك :فقال، فرجعت ، فلم يأذن يل ، استأذنت على عمر ثالثا  :كأنه مذعور فقال

أي عمر  -، فقال )إذا استأذن أحدكم ثالثا فلم يؤذن له فلريجع (:وقال رسول اهللا ، فلم يؤذن يل فرجعت 
فواهللا ال  (:، قال أيب بن كعب)؟أمنكم أحد مسعه من النيب  (:قال أبو موسى، ) لتقيمن عليه  بينةواهللا (:–

   ٥)قال ذلك فأخربت عمر أن النيب ، فقمت معه ، فكنت أصغر القوم ، يقوم معك إال أصغر القوم 
 (:بن وهب قال مالكقال ا حىت يتحقق مساعه، وهو قول مالك،،، له أن يزيد على الثالث  :القول الثاين

االستئذان ثالث، ال أحب أن يزيد أحد عليها، إال من علم أنه مل يسمع، فال أرى بأسا أن يزيد إذا استيقن أنه 
                                                

  .البخاري ومسلم)  ١(
  .البخاري ومسلم)  ٢(
  .مسلم)  ٣(
ما قاله من هذا وإن كان له وجه فإنه غري معروف عن العلماء يف « :بقوله ابن عبدالربوقد تعقب على هذا االستدالل )  ٤(

ويدل على صحة هذا القول  ،أي يف ثالث أوقات رات ثَالثَ م :تفسري اآلية اليت نزع ا، والذي عليه مجهورهم يف قوله
  )  ٥٨من اآلية: النور( من قَبلِ صالة الْفَجرِ وحني تضعونَ ثيابكُم من الظَّهِرية ومن بعد صالة الْعشاِء ذكره فيها 

  .البخاري ومسلم وغريمها)  ٥(



 ٢٥٨

    )مل يسمع
وإن كان بغريه أعاده، حكاه النووي، ومن ، أنه إن كان بلفظ السالم املشروع مل يعده : القول الثالث

السالم :  يف مرتلنا فقال  زارنا رسول اهللا  :سعد هو ابن عبادة قالاألدلة على ذلك ما روي عن قيس بن 
دعه يكثر علينا من :فقال ؟ أال تأذن لرسول اهللا  :فقلت:قال قيس .عليكم ورمحة اهللا  فرد سعد ردا خفيا

السالم :  مث قال رسول اهللا   .فرد سعد ردا خفيا .السالم عليكم ورمحة اهللا    فقال رسول اهللا   .السالم
يا رسول اهللا إين كنت أمسع تسليمك وأرد :وأتبعه سعد فقال  مث رجع رسول اهللا   .عليكم ورمحة اهللا 

وأمر له سعد بغسل فاغتسل ؛ مث   فانصرف معه رسول اهللا  :فقال -عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السالم 
اللهم اجعل :  يديه، وهو يقول  ل اهللا  ناوله مخيصة  مصبوغة بزعفران أو ورس، فاشتمل ا، مث رفع رسو

  .  ١احلديث )صالتك ورمحتك على آل سعد بن عبادة
  :الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو أن األصل هو التزام ما ورد يف السنة من االستئذان ثالثا، واحلكمة من 
تكلم بكلمة أعادها ثالثا حىت  إذا أن الغالب من الكالم إذا كرر ثالثا مسع وفهم؛ ولذلك كان النيب ذلك 

  . يفهم عنه، وإذا سلم على قوم سلم عليهم ثالثا
فلذلك من احترامه اإلذن، قد يكون غري راغب يف ملرتل صاحب اأن على ثالث البعد ويدل عدم اإلذن 

  .عدم اإلحلاح عليه باالستئذان
البيوت الكبرية اليت يدل ظاهرها على ولكنه يف احلال اليت تنص عليها هذه املسألة، واليت ال تكون إال يف 

عدم مساع أهل البيت االستئذان، جيوز الزيادة على الثالث، ألن املقصد من الثالث هو تأكيد مساع صاحب 
  .الدار

وقد نص الفقهاء هنا على مدة االنتظار بني كل استئذانني، فنص احلنفية على أنه ميكث بعد كل مرة 
واملصلي بأربع ركعات، حىت إذا كان أحد على عمل من هذه األعمال ، ئ واملتوض، مقدار ما يفرغ اآلكل 

ويصلح شأنه قبل أن يدخل ، وإن مل يكن على عمل منها كانت عنده فرصة يأخذ فيها حذره ، فرغ منه 
  .الداخل

وال نرى صحة هذا، وال أن لذلك حدا معينا، ألن ذلك حيتلف باختالف احملال، واختالف القصد، 
  .ء املطلق على ما هو عليه تيسريا حلياة الناسواألصل بقا

  :موضع الوقوف
من آداب االستئذان أن ال يقف املستأذن قبالة الباب إن كان الباب مفتوحا، ولكنه ينحرف ذات اليمني 

إذا  كان رسول اهللا : ، فعن عبد اهللا بن بسر قالأو ذات الشمال، فقد كان ذلك من هدي رسول اهللا 
، السالم عليكم  (:ويقول، ولكن من ركنه األمين أو األيسر ، يستقبل الباب من تلقاء وجهه  أتى باب قوم مل

                                                
  .أبو داود والنسائي)  ١(



 ٩

   ١)السالم عليكم
جاء رجل فوقف على باب : قال هذا اهلدي، فعن هذيل بن شرحبيل  يعلم الصحابة  وقد كان 

هكذا عنك أو  (:النيب فقال له  -مستقبل الباب  :ويف رواية -فقام على الباب ، يستأذن  رسول اهللا 
   )فإمنا االستئذان من النظر، هكذا 

عن أيب وإن شاء دق الباب، وقد روي ، أما إن كان الباب مردودا فله أن يقف حيث شاء ويستأذن 
كان يف حائط باملدينة على قُف البئر فمد رجليه يف البئر فدق الباب أبو  أن رسول اهللا  موسى األشعري 

   ٢)إيذن له وبشره باجلنة (:ول اهللا فقال له رس بكر 
  :عدم التطلع للبيت

إمنا  (:مبينا علة االستئذان وقد قال ، فال حيل للمستأذن النظر يف داخل البيت ألن للبيوت حرمتها 
 :وجعل ينظر إىل ما يف البيت وهو يقول، ، وقد روي أن جارا حلذيفة بن اليمان وقف )االستئذان من النظر

  .وأما باستك فلم تدخل،  أما بعينك فقد دخلت  :فقال حذيفة ؟أأدخل السالم عليكم
وقد اختلف الفقهاء هنا فيما لو نظر املستأذن إىل داخل البيت فجىن صاحب البيت على عينه فهل يضمن 

  :على قولني ـأم ال ـ بناء على اختالفهم يف األحاديث اليت سبق ذكرها 
وهو قول اجلمهور، وقد أجابوا على النص فقأ فعليه الضمان،  ليس هذا على ظاهره، فإن :القول األول

  :السابق بالوجوه التالية
وإِنْ عاقَبتم فَعاقبوا بِمثْلِ ما عوقبتم بِه ولَئن صبرتم  :تعاىل اخلرب منسوخ، وكان قبل نزول قولهأن   .١

ابِرِينلصل ريخ ولَه )١٢٦:النحل  
ون خرج على وجه الوعيد ال على وجه احلتم، واخلرب إذا كان خمالفا لكتاب اهللا تعاىل ال جيوز أن يك  .٢
  . العمل به
تكلم بالكالم يف الظاهر وهو يريد شيئا آخر؛ كما جاء يف اخلرب أن عباس بن كان  يالنيب أن   .٣

ليه شيئا، ومل يرد به القطع يف وإمنا أراد بذلك أن يدفع إ، )قم فاقطع لسانه (:مرداس ملا مدحه قال لبالل
  .احلقيقة
  . أن يكون ذكر فقء العني واملراد أن يعمل به عمل حىت ال ينظر بعد ذلك يف بيت غريه  .٤

 )وهو الصحيح إن شاء اهللا تعاىل (:وقد رجحه القرطيب، قالال ضمان عليه وال قصاص؛  :القول الثاين
  .واستدلوا على ذلك مبا ذكرنا من األحاديث

  :جيحالتر
سبق أن رجحنا محل ما ورد من األحاديث على ظاهره، فال مانع من ذلك، بل فيه مصلحة شرعية وهي  

  .سد ذيعة ترك هذااحلكم اإلهلي
                                                

  .اودأبو د  )١(
  .مسلم  )٢(



 ٢٦٠

  :االستئناس
وهو تعبري يدل على التلطف يف ) ٢٧من اآلية: النور(حتى تستأْنِسوا  :تعاىلويدل عليه قوله 

وهو تعبري يوحي  -ويعرب عن االستئذان باالستئناس  :(التعبري ذا اللفظ االستئذان، يقول سيد قطب يف سر
بلطف االستئذان، ولطف الطريقة اليت جييء ا الطارق، فتحدث يف نفوس أهل البيت أنسا به، واستعدادا 

ها من الستقباله، وهي لفتة دقيقة لطيفة، لرعاية أحوال النفوس، ولتقدير ظروف الناس يف بيوم، وما يالبس
   ١)ضرورات ال جيوز أن يشقى ا أهلها وحيرجوا أمام الطارقني يف ليل أو ار
وإذا قرع الباب فليكن برفق ولني  :(ويعرب عبد الفتاح أبو غدة عن بعض مظاهر تطبيق االستئناس، فيقول

لدخول فليتريث، وال من غري إزعاج أو إيذاء وال ازدياد يف اإلصرار، وال يفتح الباب بنفسه، وإذا أذن له يف ا
يستعجل يف الدخول، ريثما يتمكن صاحب البيت من فسح الطريق ومتام التهيؤ، وال يرم ببصره هنا وهناك، 

   ٢)فما جعل االستئذان إال من أجل النظر
   .أدبا منهم مع رسول اهللا ، ٣باألظافر وقد كان الصحابة يقرعون باب رسول اهللا 

جاءت إىل اإلمام أمحد بن حنبل ريا للمستأذن عليه، وقد روي ان امرأة وذلك ألن الدق العنيف يسيء كث
مجع  -هذا الشرط  :تسأله عن شىء من أمور الدين، ودقت الباب دقا فيه بعض العنف، فخرج وهو يقول

   .-شرطي 
فيقرع عليه قرعا  ،فيمن كان جلوسه قريبا من بابه، وأما من بعد عن البابيكون وهذا الدق اللطيف 

 .عه يف مكانه من غريعنفيسم
  :السالم

، وقد روي يف تطبيق هذا )٢٧من اآلية: النور( وتسلِّموا علَى أَهلها :تعاىلوينص على هذا األدب قوله 
 بلنب وجداية وضغابيس والنيب  عن كلدة بن حنبل أن صفوان بن أمية بعثه إىل رسول اهللا األمر اإلهلي 

  .٤وذلك بعدما أسلم صفوان بن أمية، )ارجع فقل السالم عليكم«  م فقالبأعلى مكة، فدخلت ومل أسل
   )من مل يبدأ بالسالم فال تأذنوا له (:قال أن النيب  عن جابر و

إذا قال : يقول مسعت أبا هريرة : طاء قالن ععالسالم مفتاح الدخول، ف وقد اعترب أبو هريرة 
  .٥نعم :السالم عليكم؟ قال :املفتاح؛ فقلتال حىت تأيت ب :أدخل؟ ومل يسلم فقل :الرجل
أما : السالم عليكم أأدخل؟ فقال حذيفة: فقال فنظر إىل ما يف البيت، روي أن حذيفة جاءه رجل،و

  . بعينك فقد دخلت وأما باستك فلم تدخل
                                                

  .٢٥٠٨: الظالل)  ١(
  .من أدب اإلسالم ـ عبد الفتاح أبو غدة  )٢(
  .البخاري يف األدب املفرد)  ٣(
  .أبو داود)  ٤(
  .ابن جريج)  ٥(



 ٢٦١

ومن الصيغ الورادة يف ذلك ما ذكره بيت نفسه وليس فيه أحد؛ ويستحب السالم مطلقا، ولو دخل 
رواه ابن . يقول السالم علينا من ربنا التحيات الطيبات املباركات، هللا السالم: قال علماؤنا :( بقولهالقرطيب

   ١)وسنده ضعيف ،وهب عن النيب 
إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني؛ فإنه يؤمر  (:قال قتادةومنها ما 

   )كة ترد عليهموذكر لنا أن املالئ (:قال،)بذلك
  :حق صاحب البيت يف عدم اإلذن

 وإِنْ قيلَ لَكُم ارجِعوا فَارجِعوا هو أَزكَى لَكُم واللَّه بِما تعملُونَ عليم :تعاىلوينص على هذا قوله 
  ) ٢٨من اآلية: النور(

من الكبائر،حىت لو كان  وقد ذكرناه يف اآلداب ألن العرف يتصور أن رد املستأذن معصية، بل كبرية
من حق صاحب البيت أن   (:للمستأذن عليه ظروفه اخلاصة الشديدة اليت ال تسمح له باإلذن، يقول سيد قطب

فللناس أسرارهم وأعذارهم، وهم أدرى بظروفهم، فما كان . ارجع: يقول بال غضاضة للزائر والطارق
أن يرجع من غري حرج، وحسبه أن ينال التزكية وعلى املستأذن ، االستئذان يف البيوت إال من أجل هذا

   ٢)القرآنية
لقد  (:قال بعض املهاجرينيطلبون هذا األدب حرصا على هذا اجلزاء القرآين،  بل كان الصحابة 

ارجع، فأرجع : لقد طلبت أن أستأذن على بعض إخواين ليقول يل ،طلبت عمري كله هذه اآلية فما أدركتها
   ٣))٢٨من اآلية: النور( هو أَزكَى لَكُم  :تعاىللقوله . وأنا مغتبط

                                                
  .١٢/٢١٩: القرطيب  )١(
  .٢٥٠٨: الظالل  )٢(
  .الطربي عن قتادة)  ٣(



 ٢٦٢

  اإلستئذان داخل البيوت
يا أَيها الَّذين آمنوا ليستأْذنكُم الَّذين ملَكَت أَيمانكُم والَّذين لَم يبلُغوا  :تعاىلويشري إليه مبينا آدابه قوله 

نم اترثَالثَ م كُمنم لُماِء ثَالثُ  الْحشالْع الةص دعب نمو ةالظَّهِري نم كُمابيونَ ثعضت نيحرِ والْفَج الةلِ صقَب
كضٍ كَذَلعلَى بع كُمضعب كُملَيافُونَ عطَو نهدعب احنج هِملَيال عو كُملَيع سلَي لَكُم اتروعاللَّه نيبي   لَكُم

أْذَنَ الَّذتا اسوا كَمنأْذتسفَلْي لُمالْح كُمنلَغَ الْأَطْفَالُ مإِذَا بو يمكح يملع اللَّهو الْآيات اللَّه نيبي ككَذَل هِملقَب نم ين
يمكح يملع اللَّهو هاتآي لَكُم )٥٩:النور(  

األحكام الواردة يف هاتني اآليتني خاصة باالستئذان داخل البيوت، كما أن اآلية  فقد نص العلماء على أن
  .السابقة خاصة بأحكام االستئذان على البيوت

واآلية الكرمية تنص على أن اخلدم من الرقيق، واألطفال املميزين الذين مل يبلغوا احللم يدخلون بال 
  :ت عادة، فهم يستأذنون فيها، وهذه األوقات هياستئذان إال يف ثالثة أوقات تنكشف فيها العورا

  .قبل صالة الفجر حيث يكون الناس يف ثياب النوم عادة، أو أم يغريوا ويلبسون ثياب اخلروج .١٣
  .وقت الظهرية عند القيلولة، حيث خيلعون مالبسهم يف العادة ويرتدون ثياب النوم للراحة .١٤
   ..رتدون ثياب الليلبعد صالة العشاء حني خيلعون مالبسهم كذلك وي .١٥

النكشاف العورات فيها، وهو بذلك يشري إىل  )عورات« وقد مسى القرآن الكرمي هذه األوقات الثالثة 
وهو أدب  (:ضرورة التوقي يف غري هذه األوقات لئال يرى الصبية واخلدم ما ال ينبغي أن يرى، يقول سيد قطب

اره النفسية والعصبية واخللقية، ظانني أن اخلدم ال متتد أعينهم إىل يغفله الكثريون يف حيام املرتلية، مستهينني بآث
بعد تقدم العلوم  -بينما يقرر النفسيون اليوم  .وأن الصغار قبل البلوغ ال ينتبهون هلذه املناظر !عورات السادة

كلها ؛ وقد أن بعض املشاهد اليت تقع عليها أنظار األطفال يف صغرهم هي اليت تؤثر يف حيام  -النفسية 
   .تصيبهم بأمراض نفسية وعصبية يصعب شفاؤهم منها

والعليم اخلبري يؤدب املؤمنني ذه اآلداب ؛ وهو يريد أن يبين أمة سليمة األعصاب، سليمة الصدور،  
  ١)مهذبة املشاعر، طاهرة القلوب، نظيفة التصورات

داخل البيوت، ألن املقصد األساسي  ومع أن هذه األحكام واضحة يف أن القصد منها التوقي عن العورات
من تشريع االستئذان هو توقي العورات، فإن البعض قال بنسخها أو محلها حمامل تنفي إحكامها أو داللتها 

  .، وذلك غري صحيح٢التطبيقية

                                                
  .٢٥٣٢: الظالل)  ١(
  :ومن األقوال يف ذلك)  ٢(
  . خة، قاله ابن املسيب وابن جبريأا منسو  .١

  . إمنا أمروا ذا نظرا هلم: أا ندب غري واجبة؛ قاله أبو قالبة، قال  .٢
  . عىن ا النساء؛ قاله أبو عبدالرمحن السلمي  .٣



 ٢٦٣

يا : عكرمة أن نفرا من أهل العراق قالوا، مبينا العلة فيها، فعن وقد رد على هذه األقوال ابن عباس 
يا أَيها الَّذين  :تعاىلباس، كيف ترى يف هذه اآلية اليت أمرنا فيها مبا أمرنا وال يعمل ا أحد، قول اهللا ابن ع

 اترثَالثَ م كُمنم لُموا الْحلُغبي لَم ينالَّذو كُمانمأَي لَكَتم ينالَّذ كُمنأْذتسيوا لنآم )٥٨من اآلية: النور( ،
إن اهللا حليم رحيم باملؤمنني حيب الستر، وكان الناس ليس لبيوم ستور وال حجال،  (: قال ابن عباسف

فرمبا دخل اخلادم أو الولد أو يتيمة الرجل والرجل على أهله، فأمرهم اهللا باالستئذان يف تلك العورات، فجاءهم 
   )اهللا بالستور واخلري، فلم أر أحدا يعمل بذلك بعد

هذا منت حسن، وهو يرد قول سعيد وابن جبري؛ فإنه ليس فيه دليل  (:طيب تعليقا على هذا التفسريقال القر
على نسخ اآلية، ولكن على أا كانت على حال مث زالت، فإن كان مثل ذلك احلال فحكمها قائم كما كان، 

   ١)بل حكمها لليوم ثابت يف كثري من مساكن املسلمني يف البوادي والصحارى وحنوها
 (:قالف؛  )إن الناس ال يعملون ا (:، فقيل له)ليست مبنسوخة (:أنه قال يف اآلية عن الشعيبقد روي و

   )اهللا عز وجل املستعان
بعث غالما من األنصار يقال له  أن رسول اهللا وقد روي يف سبب نزوهلا ما يبني هذه العلة، فقد روي 

نائما قد أغلق عليه الباب، فدق عليه الغالم الباب فناداه، مدجل إىل عمر بن اخلطاب ظهرية ليدعوه، فوجده 
وددت أن اهللا ى أبناءنا ونساءنا وخدمنا عن : ودخل، فاستيقظ عمر وجلس فانكشف منه شيء، فقال عمر

فوجد هذه اآلية قد أنزلت، فخر ساجدا  الدخول علينا يف هذه الساعات إال بإذن؛ مث انطلق إىل رسول اهللا 
   .شكرا هللا

بعد التعرف على العلة الشرعية من هذا النوع من أنواع االستئذان، فإن يف هذا النوع من التساهل ما 
  :ليس يف النوع السابق، وسنبني التفاصيل املتعلقة ذ املطلب يف املسائل التالية

  :االستئذان على الزوجة
، وليس معها غريها ، ت يف بيته ، إذا كان٢نص الفقهاء على أنه جيوز للرجل عدم االستئذان على زوجته

                                                                                                                                 
  .ابن عمر، وهو قول هي يف الرجال دون النساء  .٤
  . ل لعاد الوجوب حكاه املهدوي عن ابن عباسكان ذلك واجبا، إذ كانوا ال غلق هلم وال أبواب، ولو عاد احلا  .٥

وأضعفها . وهو قول أكثر أهل العلم؛ منهم القاسم وجابر بن زيد والشعيب« :وقد ذهب اجلمهور إىل إحكامها، قال القرطيب
حسنه أهل وقول ابن عمر يست -الاليت واللوايت  -ال يكون للنساء يف كالم العرب، إمنا يكون للنساء " الذين"قول السلمي ألن 

للرجال يف كالم العرب، وإن كان جيوز أن يدخل معهم النساء فإمنا يقع ذلك بدليل، والكالم على ظاهره، " الذين"النظر، ألن 
  .١٢/٣٠٣: القرطيب: انظر»  غري أن يف إسناده ليث بن أيب سليم

  .١٢/٣٠٣: القرطيب  )١(
لرجعية على قولني بناء على القول على حترميها على مطلقها أم اختلف الفقهاء يف وجوب استئذان الرجل على مطلقته ا)  ٢(

  :ال؟ كما سق ذكره يف حمله
ويكون دخوله عليها كدخوله على زوجته غري املطلقة، وهو قول من قال إا ، ال جيب االستئذان بل يندب  :القول األول

  .كاحلنفية وبعض احلنابلة، ليست حمرمة 



 ٢٦٤

وطرق النعل ، ولكن مع ذلك يندب له اإليذان بدخوله بنحو التنحنح ، ألنه حيل له أن ينظر إىل سائر جسدها 
  .ألا رمبا كانت على حالة ال تريد أن يراها زوجها عليها؛ وحنو ذلك ، 

أي أن ياتيهم ليالً من -جل أهله ليالًى أن يطْرق الر«  أن رسول اهللا  عن جابر وقد روي يف هذا 
  ١)، يتخوم أو يلتمس عثرام-سفر أو غريه على غفلة كأنه
  :االستئذان على احملارم

هل ، من رجل أو امرأة ، كأمه أو أخته أو حنو ذلك، اختلف الفقهاء فيما لو كان يف بيته أحد حمارمه 
  :جيب االستئذان أم ال على قولني

ويكون االستئذان ، ل له أن يدخل عليه بغري استئذان، وهو قول احلنفية واملالكية ال حي :القول األول
ألنه مما علم ، من جحد وجوب االستئذان يكفر  :بل قال املالكية، عندهم يف هذه احلالة واجبا ال جيوز تركه 

 ،أن يدخل عليهما ويستأذن الرجل على أمه وأخته إذا أراد: قال ابن القاسم قال مالكمن الدين بالضرورة، 
  : ومن األدلة على ذلك

ن اللَّه وإِذَا بلَغَ الْأَطْفَالُ منكُم الْحلُم فَلْيستأْذنوا كَما استأْذَنَ الَّذين من قَبلهِم كَذَلك يبي :تعاىلقوله   .١
يمكح يملع اللَّهو هاتآي لَكُم )٥٩:النور (  

 :فقال، نعم  :فقال ؟أستأذن على أمي :، فقالأن رجال سأل رسول اهللا   بن يسار  عن عطاء  .٢
 (:فقال رسول اهللا ، إين خادمها  :، فقال الرجل)استأذن عليها  (:فقال رسول اهللا  .إا معي يف البيت

  ٢)فاستأذن عليها :قال، ال  :، قال)؟أحتب أن تراها عريانة، استأذن عليها 
 :، وعن عطاء قال٣)عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم وأخواتكم (:اهللا بن مسعود قال عبد   .٣

استأذن  :قال، إا معي يف البيت وأنا أنفق عليها  :قلت، نعم : قال ؟سألت ابن عباس أأستأذن على أخيت
أيت ما إن مل تستأذن ر :فقال ؟أستأذن على أخيت :أنه سأله رجل فقال، ، وعن حذيفة بن اليمان ٤عليها

 . يسوءك
دخلت مع أيب على أمي، فدخل واتبعته، فالتفت : قال موسى بن طلحة بن عبيد اهللا رضي اهللا عنهما  .٤

وقال نافع موىل عبد اهللا بن عمر رضي اهللا  .!؟أتدخل بغريإذن :وقال !فدفع يف صدري حىت أقعدين على األرض
فلم يدخل -أي أفرده عن حجرته -عزله  -لرجال أي مبلغ ا-كان ابن عمر إذا بلغ بعض ولده احللم : عنهما

  .على ابن عمر إال بإذن
                                                                                                                                 

، وأن التحرمي قد وقع بإيقاع الطالق ، وهو قول من قال إا حمرمة ، قبل الدخول عليها وجوب االستئذان :القول الثاين
  .كالشافعية واملالكية وبعض  احلنابلة

  .البخاري ومسلم)  ١(
  .مالك)  ٢(
  .الطرباين)  ٣(
  .اجلصاص)  ٤(



 ٢٦٥

فيقع بصره على ما ال حيل له النظر ، فرمبا كانت مكشوفة العورة ، أنه إذا دخل عليها بغري استئذان   .٥
  . سدا للذريعة، ولذلك وجب االستئذان ، إليه منها 

ولكن عليه أن ، ن يسكنون معه بغري استئذان جيوز للرجل أن يدخل على حمارمه الذي :القول الثاين
إذا دخلت بيتك  (:قال قتادةوهو قول الشافعية، ، وحنو ذلك ، وطرق نعل ، يشعرهم بدخوله بنحو تنحنح 

تنحنح واضرب : فإن كان فيه معك أمك أو أختك فقالوا. فسلم على أهلك، فهم أحق من سلمت عليهم
وأما األم واألخت فقد يكونا على حالة ال .  حشمة بينك وبينهابرجلك حىت ينتبها لدخولك؛ ألن األهل ال

   )حتب أن ترامها فيها
  :الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو أن اخلالف يف هذا رمبا يكون خالفا يف التعبري عن حكم املسألة، ال خالفا 
ى كيفيته بالنسبة ملن هم يف حقيقيا، ألن القول األول نص على حكم االستئذان، أما القول الثاين، فنص عل

  .البيت، فال خالف يف أصل وجوب االستئذان، فيما نرى
ورمبا يكون يف القول الثاين مراعاة للتيسري املراعى يف هذه الناحية، ألن االستئذان يف البيت قد يثقل كل 

  .حني، فلذلك يتساهل يف طريقته، فيكون القصد فيه جمرد اإلعالم ال طلب الدخول وحنوه
إذا دخل الدار  -عبداهللا بن مسعود –كان أيب : قال عبيدة عامر بن عبداهللا بن مسعود  وقد روي أن 

  . وتكلَّم ورفع صوته حىت يستأنسوا -أي أشعر أهلها مبا يؤنسهم-استأنس
 قال عبد اهللا. إذا دخل الرجل بيته، استحب له أن يتنحنح أو حيرك نعليه: وقال اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل

من املسجد اىل البيت، يضرِب برجله قبل أن يدخل الدار، حىت  -أي رجع-كان أيب إذا دخل: ابن اإلمام أمحد
  . يسمع ضرب نعله لدخوله اىل الدار، ورمبا تنحنح، ليعلم من يف الدار بدخوله



 ٢٦٦

  االستئذان خارج البيوت
غريه إال بإذنه، ويشري إىل هذا  وهو االستئذان يف كل الشؤون، ألنه ال حيق ألحد أن يتصرف يف حق

إِنما الْمؤمنونَ الَّذين آمنوا بِاللَّه ورسوله وإِذَا كَانوا معه علَى  :يف وصف الصحابة  تعاىلاألدب ما ذكره 
ئك الَّذين يؤمنونَ بِاللَّه ورسوله فَإِذَا استأْذَنوك أَمرٍ جامعٍ لَم يذْهبوا حتى يستأْذنوه إِنَّ الَّذين يستأْذنونك أُولَ

يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه اللَّه ملَه رفغتاسو مهنم ئْتش نمفَأْذَنْ ل أْنِهِمضِ شعبل )٦٢:النور(  
االنتفاع له، ومن ذلك ما وهلذه وردت النصوص بوجوب استئذان كل صاحب حق يف استعمال حقه أو 

وال جيلس يف مكان جلوسه املخصص ، ورد من أنه على املسلم إذا دخل بيت إنسان أال يتقدم عليه يف الصالة 
   ١)وال جيلس على تكرمته يف بيته إال بإذنه، ال يؤم الرجل يف سلطانه  (:له إال بعد استئذانه، قال 

ال حيل للرجل أن يفرق   (:جللوس بني شخصني، قال بل ورد النص على وجوب االستئذان حىت عند ا
   )بني اثنني إال بإذما

من نظر يف كتاب أخيه بغري  :(ومثل هذا النهي النهي عن النظر يف كتاب غريه إال بعد استئذانه، قال 
   ٢)إذنه فإمنا ينظر يف النار

واليت نرى ، اضع االستئذان انطالقا من هذا سنذكر ـ هنا ـ بعض النماذج عما ورد يف الشرع من مو
  .التقصري فيها أو اعتبارها من األعراف اليت ال عالقة هلا بالدين

  
  :استعمال منافع الغري

أو ، أو يف حق الغري إال بإذن من الشارع ، اتفق الفقهاء على أنه ال جيوز لإلنسان التصرف يف ملك غريه 
  .وإال كان ذلك اعتداء حمرما،  ٣من صاحب احلق

مل يقصد هنا اللنب  ، فالنيب ٤)ال حيلنب أحد ماشية غريه إال بإذنه  (:لى هذا احلكم قوله ويدل ع
وال جيوز ، أو يف حالة الضرورة ، بعينه، وإمنا قصد كل حق للغري، فال جيوز أكل طعام الغري إال بإذن املالك 

  .سكىن داره إال بإذنه
كل من مثر البستان وشرب لنب املاشية على وقد اختلف الفقهاء ـ هنا ـ يف وجوب االستئذان لأل

  :قولني

                                                
  .الترمذي)  ١(
 .١٤٨٥أبو داود كتاب الصالة باب الدعاء رقم   )٢(
أذنت : كأن يقول ألجريه، أو يف حقه بادئ ذي بدء من غري استئذان ، الغري اإلذن بالتصرف يف ملكه وقد يبذل ذلك )  ٣(

وقد . وهو اإلذن، وعندئذ فال حاجة لالستئذان حلصول مقصوده ، لك أن تأكل مما تصنعه من مأكوالت دون أن حتمل منه شيئا 
  .غريه استئذانه يف ذلك التصرفجيب على من أراد التصرف يف ملك ، وعندئذ . ال يبذل اإلذن

 .البخاري ومسلم وغريمها  )٤(



 ٢٦٧

ال جيوز ألحد أن حيلب ماشية أحد وال أن يأكل من مثر بستانه إال بإذنه، وهو قول احلنفية  :القول األول
ال حيلنب أحد ماشية امرئ بغري  (:قال  أن رسول اهللا  ملا روي عن عبد اهللا بن عمر ، واملالكية والشافعية 

، فإمنا ختزن هلم ضروع مواشيهم أطعمام ، ب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه أحي، إذنه 
    ١)فال حيلنب أحد ماشية أحد إال بإذنه

وإن مل يعلم حال صاحبه، وهو ، وحلب املاشية بغري استئذان ، جواز األكل من مثر البستان  :القول الثاين
 عن النيب  يه ومن األدلة على ذلك ما روي عن مسرة بن جندب قول أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهو

إن مل ، فإن أذن له فليحلب وليشرب ، فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه ، إذا أتى أحدكم على ماشية  (:قال
  ٢)وإال فليتحلب وليشرب وال حيمل، فإن أجاب فليستأذنه ، يكن فيها فليصوت ثالثا 

  :الترجيح
  . املسألة هو القول األول، وعلى كليهما يدل النصان اللذان استدل ما الفريقاننرى أن األرجح يف 

أما النص األول فهو مبين على األصل، وهو حرمة استعمال حق الغري أو منفعته من غري إذنه، زيادة على 
انه أكل للمال أن اللنب والفواكه وحنوها مال، فأكلها من غري استئذان صاحبها أو من غري تعويضه بعد استئذ

  .بالباطل
أما النص الثاين، فهو زيادة على تقريره حق االستئذان وتأكيده له نص على حالة خاصة تبقى حمصورة يف 
حدودها، وهي قد ال تقع إال يف البادية لشخص انقطعت به السبيل، فصار مضطرا، والضرورات تبيح 

  .٣احملظورات
ولو من باب التعبد،  حرصا على عدم استحالل حقوق  على مراعاة االستئذان، ومع ذلك نص النيب 

  .الغري من غري استئذام، ففي احلديث تأكيد لالستئذان ال ترخيص يف تركه
  :استئذان ويل األمر

هو ويل  ، فرسول اهللا وينص على هذا اآليات الكثرية اليت حتض على وجوب استئذان رسول اهللا 
ووجوب استئذانه وجوب استئذان كل ويل أمر للمسلمني يف حدود  أمر املسلمني األول، ويدخل يف طاعته

                                                
  .البخاري ومسلم وغريمها)  ١(
إسناده صحيح إىل احلسن، فمن   «:أبو داود والترمذي وصححه من رواية احلسن عن مسرة مرفوعا، قال ابن حجر)  ٢(

إذا أتيت على  «:حديث أيب سعيد مرفوعا: صحح مساعه من مسرة صححه، ومن ال أعله باالنقطاع، لكن له شواهد من أقواها
فذكر مثله أخرجه بن ماجة والطحاوي وصححه بن حبان » راع فناده ثالثا فإن أجابك وإال فاشرب أن تفسد وإذا أتيت بستان 

  .٥/٨٩: فتح الباري: انظر» واحلاكم 
  :من الوجوه اليت ذكرها ابن حجر للجمع بني احلديثني  )٣(
  .إذا علم طيب نفس صاحبه، والنهي على ما إذا مل يعلممحل اإلذن على ما . ١
  .٥/٨٩: فتح الباري: انظر. ختصيص اإلذن بابن السبيل دون غريه، أو باملطر أو حبال ااعة مطلقا. ٢
  



 ٢٦٨

  .الطاعة الشرعية
واستئذان من له الوالية يف حدود ، والعلة من ذلك أن لواليات أقيمت رعاية للمصاحل وحفاظا عليها 

  .لتستقيم األمور وحتسم الفوضى؛ واليته أمر ال بد منه 
مل حيل ألحد ، ع من مواضع االستئذان أنه إذا غزا األمري بالناس ومن الفروع اليت ذكرها الفقهاء هلذا املوض

وال أن حيدث حدثا إال ، وال أن يبارز أحدا من العدو ، ممن معه أن خيرج من املعسكر ليحضر الزاد والعتاد 
 فإذا خرج خارج، ومكامنهم ومواضعهم وقرم وبعدهم، وحال العدو ، ألن األمري أعرف حبال الناس ؛ بإذنه 

  .أو يرحل األمري باملسلمني ويتركه فيهلك، بغري إذنه مل يأمن أن يصادف كمينا للعدو أو طليعة هلم فيأخذوه 
  . ويدخل يف هذا استئذان التلميذ من أستاذه، والعامل من رئيسه، وهكذا يف كل املصاحل

األمر، أما إذا مل ولكن هذا مضبوط مبا احتمل االستئذان فيه وجوها حيتاج إىل ترجيح أحدها من ويل 
  .حيتمل هذه الوجوه، فإن االستئذان فيه قد يكون حراما، بل كبرية من الكبائر

عفَا اللَّه  :تعاىلبعض املستأذنني الذين يستأذنون فيما ال ينبغي االستئذان فيه، قال  تعاىلوهلذا ذم اهللا 
ينالَّذ لَك نيبتى يتح ملَه تنأَذ مل كنع بِنيالْكَاذ لَمعتقُوا ودص )مث أخرب أن هذا النوع من )٤٣:التوبة ،

ال يستأْذنك الَّذين يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ أَنْ يجاهدوا بِأَموالهِم  :تعاىلقالاالستئذان ال يطلبه املؤمنون، 
بِالْم يملع اللَّهو فُِسهِمأَنونيقت )تعاىل، وإمنا يفعله من خال قلبه من اإلميان، قال )٤٤:التوبة:  كنأْذتسا يمإِن

  )٤٥:التوبة( الَّذين ال يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ وارتابت قُلُوبهم فَهم في ريبِهِم يترددونَ
فَإِنْ رجعك اللَّه إِلَى طَائفَة منهم  :تعاىل، قال ا رسول اهللا وهلذا عوقب هؤالء بان ال يصحبو

لْقُعود أَولَ مرة فَاقْعدوا مع فَاستأْذَنوك للْخروجِ فَقُلْ لَن تخرجوا معي أَبداً ولَن تقَاتلُوا معي عدواً إِنكُم رضيتم بِا
نيفالالْخ )٨٣:التوبة(  

وهذا النوع من االستئذان يصدق على من يزور لويل األمر ما ال حقيقة له، من أنواع البهتان ليأخذ بذلك 
  .ما ال حيق له أخذه من عطلة أو منفعة وحنوها

  :استئذان األبوين
ما يف أي وهو يدخل فيما سبق، فاألبوان مها من أولياء أمور اإلنسان، فلذلك كان من احترامهما استئذا

  .ومراعاة حلقهما، شيء قد يكرهانه، برا ما 
كخروجه إىل غزو غري مفروض ، ملا خياف عليه اهلالك منه ، فإنه لو أراد الولد أن خيرج ، وبناء على هذا 

كمن أراد اخلروج إىل ، ولكن خيشى عليهما الضيعة ، أو أراد اخلروج ملا ال خيشى عليه اهلالك منه ، عليه عينا 
ونفقتهما  -من الزاد والراحلة  -وليس عنده من املال ما يفي بنفقة احلج ، ج وأبواه معسران ونفقتهما عليه احل
فليس له أن ، وخاف على والديه الضيعة ، أو للتجارة ، وكما إذا أراد اخلروج لطلب العلم يف بلدة أخرى ، 

  .١خيرج إال بإذما
                                                

اد كاجله، ملا فيه من نصرة اإلسالم واملسلمني ؛ ويكرهان هذا العمل ، وقد اختلف الفقهاء فيما لو كان أبواه كافرين )  ١(
  :على قولني، والدعوة إليه وحنو ذلك ، والتفقه يف الدين 



 ٢٦٩

  : ويدل على هذا من النصوص
  فقال ، جئت أبايعك على اهلجرة وتركت أبوي يبكيان  :، فقال رسول اهللا جاء رجل إىل  .١

   ١)ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما
 ؟، فقال يا رسول اهللا أجاهدجاء رجل إىل رسول اهللا  :عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص   .٢

   )ففيهما فجاهد :قال، نعم  :قال ؟ألك أبوان :فقال
كما يف حالة ، كافتراضه عليه فرض عني فال يشترط استئذاما لعمله ، له منه  أما إن كان العمل ال بد

  .فإنه خيرج لدفعه بغري إذن أبيه، إذا هجم العدو على بلد من بالد املسلمني ، اجلهاد 
  
  

                                                                                                                                 
  .ال عربة بإذما أو عدمه، وهو قول اجلمهور :القول األول
  .وهو قول سفيان الثوري، لعموم األخبار الورادة يف ذلك، ال يغزو إال بإذما ولو كانا كافرين   :القول الثاين

  .أبو داود والنسائي)  ١(



 ٢٧٠

  ـ آداب التحية ٢
 تدخلوا والذي نفسي بيده، ال (:هي من أهم ما يوثق املودة بني أفراد اتمع، فلذلك قال  ١التحية

  ٢)أفشوا السالم بينكم ؟اجلنة حىت تؤمنوا وال تؤمنوا حىت حتابوا أفال أدلكم على شيء إذا فعلتموه حتاببتم
أي اإلسالم :إفشاء السالم من دالئل خريية املسلم، فقد روي  أن رجال سأل رسول اهللا  بل اعترب 

   ٣)عرفتطعم الطعام وتقرأ السالم على من عرفت ومن مل ت (:قال ؟خري
وإِذَا حييتم بِتحية فَحيوا بِأَحسن منها أَو ردوها إِنَّ اللَّه كَانَ علَى  :تعاىلوقد نص على هذا األدب قوله 

ةً من عند اللَّه مباركَةً فَإِذَا دخلْتم بيوتاً فَسلِّموا علَى أَنفُِسكُم تحي :تعاىلوقال، )٨٦:النساء( كُلِّ شيٍء حِسيباً
  )٦١من اآلية: النور( طَيبةً 

بأن هذا األدب العظيم هو أدب املؤمنني مجيعا، على أحقاب التاريخ، ومهما اختلفت  تعاىلبل أخرب 
وا سالماً إِذْ دخلُوا علَيه فَقَالُ :تعاىل، فقال عن دخول املالئكة على إبراهيم  تعاىلأجناسهم، فقد أخرب 
 إِذْ دخلُوا علَيه فَقَالُوا سالماً قَالَ سالم قَوم منكَرونَ  :تعاىلوقال، )٥٢:احلجر( قَالَ إِنا منكُم وجِلُونَ

  ) ٢٥:الذريات(
خلق اهللا آدم طوله ستون  (:واملالئكة ـ عليهم السالم ـ قال  عن حتية آدم  وقبل ذلك، أخرب 

اذهب فسلم على أولئك النفر من املالئكة جلوس فاستمع ما حييونك به فإا حتيتك  :ما خلقه قال لهفل، ذراعا 
   ٤)السالم عليك ورمحة اهللا فزادوه ورمحة اهللا :فقالوا، السالم عليكم  :وحتية ذريتك فقال

دعواهم  :تعاىل، فقال عن حتية املؤمنني يف اجلنة وما حيييهم به اهللا، وما حتييهم به املالئكة تعاىلوأخرب 
نيالَمالْع بر لَّهل دمالْح أَن ماهوعد رآخو الما سيهف مهتيحتو ماللَّه كانحبا سيهف )تعاىلوقال، )١٠:يونس: 

وأُدخلَ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات  :تعاىلوقال، )٢٤:الرعد( سالم علَيكُم بِما صبرتم فَنِعم عقْبى الدارِ
الما سيهف مهتيحت هِمبر ا بِإِذْنيهف يندالخ ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج )تعاىلوقال، )٢٣:ابراهيم: 

أَج ملَه دأَعو المس هنلْقَوي موي مهتيحراً كَرِمياًت )٤٤:األحزاب(  
انطالقا من هذه النصوص املبينة لقيمة التحية وأثرها، جاءت النصوص واألحكام الشرعية الكثرية اليت تنفذ 
هذا األمر وحتقق مقاصده، وسنتناول هذه األحكام على طريقة الفقهاء يف تناول املسائل الفقهية، فال فرق بني 

  .ه األحكامأحكام العبادات واملعامالت وهذ

                                                
لة من حييت، وكان يف االصل حتيية، مثل التوصية والتسمية، والعرب تؤثر التفعلة على التفعيل يف ذوات التحية تفع)  ١(

مث كثر حىت استعمل يف ما حييا به من ، امللك : وقيل، أي البقاء » التحيات هللا « ومنه ، الدعاء باحلياة : ، وأصله يف اللغةاالربعة
  .سالم وحنوه

  .أبو داود)  ٢(
  .ري ومسلمالبخا)  ٣(
  .البخاري ومسلم)  ٤(



 ٢٧١

  أحكام التحية
أول التفاصيل اليت ينبغي على املسلم تعلمها حنو هذا األدب هو التعرف على تفاصيل األحكام املتعلقة 
بإفشاء السالم، من البدء بالسالم، ورده، ومن يبدأ بالسالم، والسالم عند مفارقة الس، كما سنفصله فيما 

  :يلي
  : حكم البدء بالسالم

  :يف حكم البدء بالسالم على قولني اختلف الفقهاء
أن االبتداء بالسالم واجب، وهو قول احلنفية، وهو رواية عن أمحد وقول مقابل للمشهور  :القول األول

  :عند املالكية، ومن األدلة على ذلك
من : النور( اللَّه مباركَةً طَيبةً  فَإِذَا دخلْتم بيوتاً فَسلِّموا علَى أَنفُِسكُم تحيةً من عند :تعاىلقوله   .١

 وإِذَا حييتم بِتحية فَحيوا بِأَحسن منها أَو ردوها إِنَّ اللَّه كَانَ علَى كُلِّ شيٍء حِسيباً :تعاىلوقوله ، )٦١اآلية
  )٨٦:النساء(

إذا لقيه، وجييبه إذا دعاه، ويشمته إذا  يسلم عليه: للمسلم على املسلم ست باملعروف (:قوله   .٢
   ١)عطس، ويعوده إذا مرض، ويتبع جنازته وحيب له ما حيب لنفسه

وتشميت ، واتباع اجلنائز ، بعيادة املريض  :بسبع أمرنا رسول اهللا : قال عن الرباء بن عازب   .٣
   ٢)وإبرار القسم، وإفشاء السالم ، وعون املظلوم ، ونصر الضعيف ، العاطس 
أو ، ال تدخلون اجلنة حىت تؤمنوا وال تؤمنوا حىت حتابوا  (:قال رسول اهللا : قال عن أيب هريرة   .٤

   ٣)ال أدلكم على شيء إذا فعلتموه حتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم
يا أيها الناس أفشوا السالم وأطعموا  (:يقول مسعت رسول اهللا : قال عن عبد اهللا بن سالم   .٥

  ٤)لوا األرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا اجلنة بسالمالطعام وص
وجيزئ عن ، جيزئ عن اجلماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم  (:قال أن النيب  ما روي عن علي   .٦

    ٥)اجللوس أن يرد أحدهم
وهو سنة على الكفاية إن كان املسلمون مجاعة  .وليس بواجب، أن السالم سنة مستحبة  :القول الثاين

ولو سلموا كلهم كان أفضل، وهو قول املالكية والشافعية واحلنابلة، ومن ، ث يكفي سالم واحد منهم حبي
  .نفس األدلة السابقة محلوها على الندب: األدلة على ذلك

                                                
  .عن عليأمحد والترمذي وابن ماجة   )١(
  .البخاري ومسلم)  ٢(
  .مسلم)  ٣(
  .حديث صحيح: الدارمي والترمذي وقال)  ٤(
  .أبو داود عن علي)  ٥(
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  :الترجيح
أمرنا رسول : قال الرباء بن عازب نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول بناء عى ظاهر قول  

وإفشاء ، وعون املظلوم ، ونصر الضعيف ، وتشميت العاطس ، واتباع اجلنائز ، بعيادة املريض  :بسبع اهللا 
  .، ألن األصل يف األمر محله على الوجوب١)وإبرار القسم، السالم 

زيادة على النصوص الدالة على أن هذا من حقوق املسلم على أخيه، زيادة على أن اإليذاء يتحقق إن مر 
  .دون أن يلقي عليه السالماملسلم على أخيه 

لكن هذا األمر ـ فيما نرى ـ خاص مبن يعرفه املؤمن، أو دخوله إىل حمل، أو ذهابه إىل مجاعة، وحنو 
  . ذلك، ال عام جلميع الناس للحرج الشديد بالتكليف بالسالم على كل من مير به

أن   بن عمرو بن العاص ويدل على هذ التفريق بني من يعرف املؤمن أو ال يعرف ما روي عن عبد اهللا
تطعم الطعام وتقرأ السالم على من عرفت وعلى من مل  (:، قال)؟أي اإلسالم خري (:رجال سأل  النيب 

  .دليل على أن هذا من املستحبات ال من الواجبات )؟أي اإلسالم خري :(، فقوله)تعرف
ثريا وحنو ذلك مما يكثر فيه وقد نص املاوردي على أنه إذا مشى يف السوق أو الشوارع املطروقة ك

املتالقون أن السالم هنا إمنا يكون لبعض الناس دون بعض، ألنه لو سلم على كل من لقي لتشاغل به عن كل 
  .وخلرج به عن العرف، منهم 

وقد ولكن مع ذلك، فإن الكمال أن ال مير املؤمن على مؤمن إال ويسلم عليه، فاملؤمنون كلهم إخوة، 
، فعن الطفيل بن أيب بن كعب أنه كان ذا االهتمام بإفشاء السالم من فعل الصحابة روي ما يدل على ه

وال ، فإذا غدونا إىل السوق مل مير عبد اهللا على سقاط  :فيغدو معه إىل السوق قال، يأيت عبد اهللا بن عمر 
وما فاستتبعين إىل فجئت عبد اهللا بن عمر ي :قال الطفيل، وال مسكني وال أحد إال سلم عليه ، صاحب بيعة 

وال ، وال تسوم ا ، وال تسأل عن السلع ، ما تصنع بالسوق وأنت ال تقف على البيع  :فقلت له، السوق 
إمنا نغدو  -وكان الطفيل ذا بطن  -يا أبطن : اجلس بنا هاهنا نتحدث فقال: وأقول، جتلس يف جمالس السوق 

  .من أجل السالم نسلم على من لقيناه
يت قد يعتل ا البعض هنا خشية أن ال يرد عليه النشغال من ألقي عليهالسالم أو تكربه، وقد ومن العلل ال

إذا مر على واحد أو أكثر وغلب على ظنه أنه إذا سلَّم ال يرد عليه، إما  (:رد النووي على هذه العلة بقوله
فينبغي أن يسلِّم وال يتركه هلذا الظن، فإنّ  لتكبر املمرور عليه، وإما ِإلمهاله املار أو السالم، وإما لغري ذلك،

السالم مأمور به، والذي أُمر به املار أن يسلّم ومل يؤمر بأن حيصل الرد مع أن املمرور عليه قد يخطىء الظن فيه 
ويرد(   

ِإلمث يف إن سالم املار سبب حلصول ا: وأما قول من ال حتقيق عنده (:ورد على من قال بغري ذلك بقوله
حق املمرور عليه فهو جهالة ظاهرة وغباوة بينة، فإن املأمورات الشرعية ال تسقط عن املأمور ا مبثل هذه 

                                                
  .البخاري ومسلم)  ١(
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اخلياالت، ولو نظرنا إىل هذا اخليال الفاسد لتركنا إنكار املنكر على من فعله جاهالً كونه منكراً، وغلب على 
ه وتعريفنا له قبحه يكون سبباً ِإلمثه إذا مل يقلع عنه، وال شك يف أنا ال ظننا أنه ال يرتجر بقولنا، فإن إنكارنا علي

  )نترك اِإلنكار مبثل هذا، ونظائر هذا كثرية معروفة
يستحب ملن سلّم على إنسان وأمسعه سالمه وتوجه عليه الرد بشروطه فلم وهو يرى يف نفس الوقت أنه 

أو جعلته يف حلٍّ منه وحنو ذلك، ويلفظ ذا،  ،)من حقّي يف رد السالمأبرأته  (:يرد؛ أن حيلِّله من ذلك فيقول
  .فإنه يسقط به حق هذا اآلدمي

ولسنا ندري ما الذي استدل به على هذا النوع من االستحالل، ألنه إن كان ترك من ترك الرد بسبب 
  .الكرب، فإن االستحالل ال جيدي معه شيئا، واالمث واقع عليه ال حمالة

كان تركه تشاغال بأمر مهم شرعي، كما سنرى، أو بسبب عدم مساعه، فال حاجة لالستحالل  وإن
  .كذلك، ألنه ال إمث عليه، حىت يستحل له
  .وال نرى سبا غري هذين السببني

  : حكم رد السالم
وا بِأَحسن منها أَو وإِذَا حييتم بِتحية فَحي :تعاىلقوله اتفق الفقهاء على أن رد السالم واجب، بدليل 

  .برد التحية تعاىلفقد أمر اهللا  ،)٨٦:النساء( ردوها إِنَّ اللَّه كَانَ علَى كُلِّ شيٍء حِسيباً
أما إن كانوا مجاعة، فقد اختلفوا يف نوع ، أنه إن كان املسلم عليه واحدا تعني عليه الرد واتفقوا على 

  :لى كل واحد منهم، أو هو فرض كفاية عليهم، على قولنيوجوب الرد، هل هو واجب عيين ع
وإن تركوه كلهم ، فإن رد واحد منهم سقط احلرج عن الباقني ، هو فرض كفاية عليهم  :القول األول

بل جيب ، فلو رد غريهم مل يسقط الرد عنهم ، وإن ردوا كلهم فهو النهاية يف الكمال والفضيلة ، أمثوا كلهم 
  : ، ومن األدلة على ذلكمالك والشافعيفإن اقتصروا على رد ذلك األجنيب أمثوا، وهو قول ، عليهم أن يردوا

وجيزئ ، جيزئ عن اجلماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم  :(قال أن النيب  عن علي بن أيب طالب   .١
  .وهذا نص يف موضع اخلالف، ١)عن اجللوس أن يرد أحدهم

يسلم الراكب على املاشي وإذا سلم واحد من القوم : (قالوروى عن زيد بن أسلم أن رسول اهللا   .٢
  . وهذا يدل على أن الواحد يكفي يف الرد؛ ألنه ال يقال أجزأ عنهم إال فيما قد وجب، ٢)أجزأ عنهم

أن الواحد يسلم على اجلماعة وال حيتاج إىل تكريره على عداد اجلماعة، كذلك عليه من ما أمجعوا   .٣
  .ة وينوب عن الباقني كفروض الكفايةيرد الواحد عن اجلماع

إن املصلي يرد : حىت قال قتادة واحلسنوهو قول الكوفيني،  رد السالم من الفروض املتعينة،: القول الثاين
                                                

، وهو سعيد بن خالد اخلزاعي وهو حديث حسن ال معارض له، ويف إسناده سعيد بن خالد: قال أبو عمر أبو داود،)  ١(
مدين ليس به بأس عند بعضهم؛ وقد ضعفه بعضهم منهم أبو زرعة وأبو حامت ويعقوب بن شيبة وجعلوا حديثه هذا منكرا؛ ألنه 

  .اهللا بن أيب رافع؛ بينهما األعرج يف غري ما حديث اهللا بن الفضل مل يسمع من عبيد انفرد فيه ذا اإلسناد؛ على أن عبد
  .الكم)  ٢(
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السالم ، ومن األدلة على ذلك أن السالم كالما إذا سلم عليه وال يقطع ذلك عليه صالته؛ ألنه فعل ما أمر به
ولو رد غري املسلم عليهم مل يسقط ذلك عنهم فرض الرد،  ،به تطوع ورده فريضةخالف الرد؛ ألن االبتداء 

  .فدل على أن رد السالم يلزم كل إنسان بعينه
  :الترجيح

نرى أن الرجح يف املسألة هو القول األول، ال ملا ورد فيه من احلديث، فقد تكلم فيه، وإمنا لتناسب هذا 
ه األمور، زيادة على أن املسلم يرفع عنه األذى رد بعض من يسلم مع مقاصد الشرع من رفع احلرج يف مثل هذ

  .عليه
  :من يبدأ بالسالم

والصغري ، والقليل على الكثري ، واملاشي على القاعد ، اتفق الفقهاء على أن الراكب يسلم على املاشي 
  .على الكبري

على القاعد والقليل على يسلم الراكب على املاشي واملاشي  (:وذلك ملا ورد يف احلديث من قوله 
  ٢)الصغري على الكبري« ، ويف رواية زيادة ١)الكثري

أو اجلالس عليهما، والكثري على ، وجيوز أن خيالف ذلك من غري كراهة، فيسلم املاشي على الراكب 
  .وذلك ألن من سن هلما البدء قد يغفل، فيسبقه اآلخر بالسالم، والكبري على الصغري، ابتداء، القليل 
ما ذكر من باب تنظيم آداب العالقات االجتماعية، حىت يعرف كل واحد ما  منا ذكر رسول اهللا وإ

  .ينبغي أن يفعله
، أما إذا ورد على قعود أو قاعد ، وقد نص الفقهاء على أن هذا خاص فيما لو تالقى االثنان يف طريق 

  . قليال أو كثريا، ريا سواء كان صغريا أو كان كب، فإن الوارد يبدأ بالسالم على كل حال 
ألن القصد من السالم املؤانسة واأللفة ؛ وقد نص الفقهاء على كراهة ختصيص طائفة بالسالم دون غريهم

وهذه العلة قد ال يكتفى فيها مبجرد الكراهة، ، ورمبا صار سببا للعداوة ، ويف ختصيص البعض إحياش للباقني ، 
  .فإذية املسلم حرام يعرفه أو ال يعرفه

  :لسالم عند مفارقة السا
إذا انتهى أحدكم إىل جملس   (:كما يكون السالم يف بداية اللقاء، فإنه يكون عند إرادة التفرق، قال 

   ٣)فليست األوىل بأحق من اآلخرة، مث إذا قام فليسلم ، فإن بدا له أن جيلس فليجلس ، فليسلم 
فإن حالت بينهما ، دكم أخاه فليسلم عليه إذا لقي أح (:بل ورد ما هو أكرب من ذلك، فقد قال 

   ٤)فليسلم عليه، مث لقيه ، شجرة أو جدار أو حجر 
                                                

  .البخاري ومسلم)  ١(
  .البخاري)  ٢(
 .عن أيب هريرةأمحد وأبو داود والترمذي وابن حبان واحلاكم   )٣(
  .عن أيب هريرةأبو داود وابن ماجة والبيهقي   )٤(
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يتماشون، فإذا استقبلتهم  كان أصحاب رسول اهللا  (:قال أنس ، وقد كان هذا هدي الصحابة 
كنت : ن نافع قالع، و)شجرةٌ أو أكمةٌ، تفرقوا مييناً ومشاالً، وإذا التقوا من ورائها، سلم بعضهم على بعضٍ

أال : أساير رجال من فقهاء الشام يقال له عبداهللا بن زكريا فحبستين دابيت تبول، مث أدركته ومل أسلم عليه؛ فقال
يتسايرون فيفرق بينهم  وإن صح؛ لقد كان أصحاب رسول اهللا : إمنا كنت معك آنفا؛ فقال: فقلت ؟تسلم

  .الشجر فإذا التقوا سلم بعضهم على بعض
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  لقى عليه السالممن ي
وهو الركن الثاين من األركان اليت ينبغي تعلمها من مسائل التحية، فقد يلقى السالم يف غري املواضع اليت 

  :أمر فيها بالسالم، وقد يكون يف ذلك إحراج للمسلم عليه، فلذلك حتتاج هذه املسائل إىل هذا الضبط الشرعي
  :السالم على املنشغل

الوظائف اليت متنعه من إجابة السالم، أو يكون يف إجابته انصراف عما هو  وهو من انشغل بوظيفة من
  :بشأنه، ومن األمثلة اليت ذكرها الفقهاء هلذا

  :ـ السالم على املؤذن واملقيم ١
نص أكثر الفقهاء على كراهة السالم على املشتغل باآلذان واإلقامة، ألن الفصل بني مجل األذان مكروهة  

فقد نصوا على أن له الرد ، خالفا للشافعية ، فصل إشارة كما ذهب إىل ذلك املالكية ولو كان ذلك ال، 
  .باإلشارة

بل جيوز بالكالم وال ، وال جيب عليه الرد ، وذهب احلنابلة إىل أنه ال يسن السالم على من يؤذن أو يقيم 
  .يبطل األذان أو اإلقامة

  .ليب حبج أو عمرة لنفس العلةومن هذا الباب نصوا على أنه يكره السالم على امل
  : السالم على املصلي ورده السالم

  :وخيتلف حكم ذلك حبسب إلقاء السالم أو رده، كما يلي
  :إلقاء السالم على املصلي

  : اختلف الفقهاء يف حكم السالم على املنشغل بالصالة على قولني
  . ى قوهلم يف حكم السالمالسالم على املصلي سنة، وهو قول املالكية، بناء عل :القول األول
فقد سئل أمحد عن الرجل يدخل على ، السالم على املصلي جائز، وهو قول عند احلنابلة  :القول الثاين

   .نعم :قال ؟القوم وهم يصلون أيسلم عليهم
  :الترجيح

رى نرى أن األرجح يف املسألة هو أن للمصلي من الشغل بصالته ما مينعه من االنشغال بالسالم، فلذلك ن
  .كراهة السالم عليه، ألنه يف أقل أحواله قد خيرجه عما هو فيه من االنشغال بالصالة

  :رد السالم من املصلي
  :اختلف الفقهاء يف حكم رد السالم من املصلي على أقوال خمتلفة قد جيمعها هذا القوالن

حىت لو صافح بنية ، معىن ألنه سالم ؛ وال بيده ، ألنه كالم ؛ أن ال يرد السالم بلسانه  :القول األول
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  .١التسليم تفسد صالته، وهو قول احلنفية، وقد ذكروا أن رد املصلي السالم باإلشارة مكروه وباملصافحة مفسد
وقريب منه قول الشافعية، فقد قالوا بعدم وجوب الرد عليه، ومثلهم احلنابلة فقد ذهبوا إىل أن رد املصلي 

  .ما رد املصلي السالم باإلشارة فهو مشروع عندهمالسالم بالكالم عمدا يبطل الصالة، أ
فإن رد عمدا أو جهال بطل، ورده باللفظ سهوا يقتضي ، أن املصلي ال يرد السالم باللفظ  :القول الثاين

بل ذهبوا إىل أنه جيوز ابتداء املصلي ، بل جيب  عليه أن يرد السالم باإلشارة، وهو قول املالكية، سجود السهو 
  .وال يلزمه السجود لذلك، غريه، وهو يف الصالة باإلشارة بيد أو رأسالسالم على 
  :الترجيح

الصالة والسالم، فذهب بعضهم إىل  :نرى أن الفقهاء اختلفوا يف هذه املسألة بناء على تعارض فرضني 
  .اجلمع بينهما كما نص املالكية، وذهب البعض إىل تقدمي فرض الصالة

ـ ألن لكل وقت عبادته اخلاصة به، والرد باإلشارة شاغل عن الصالة، ونرى تقدمي فرض الصالة ـ هنا 
  .فلذلك نرى األوىل عدم فعله إال إذا اضطر إىل ذلك اضطرارا

  :السالم على املنشغل بالقراءة والذكر
وإن ، فإن سلم كفاه الرد باإلشارة ، نص الفقهاء على أن األوىل ترك السالم على املنشغل بقراءة القرآن

  . ٢للفظ استأنف االستعاذة مث يقرأرد با
ومثل ذلك السالم على املنشغل بالذكر من دعاء وتدبر وحنوه، ألنه كالسالم على املنشغل بالقراءة، بل إن 

للمشقة ، األظهر ـ كما ذكر النووي ـ أنه إن كان مستغرقا بالدعاء جممع القلب عليه فالسالم عليه مكروه 
وهي أكثر من املشقة اليت تلحق اآلكل إذا سلم عليه ، طعه عن االستغراق بالدعاء واليت تق، اليت تلحقه من الرد 

  .ورد يف حال أكله
فإن سلم مل يردوا ، أما السالم يف حال خطبة اجلمعة فيكره االبتداء به ألم مأمورون باإلنصات للخطبة 

وال يرد عليه أكثر من ، رد عليه  وإن كان سنة، إن كان اإلنصات واجبا مل يرد عليه  :وقيل، عليه لتقصريه 
   .واحد على كل وجه

  :السالم على املنشغل باألكل
فإن سلم مل يستحق اجلواب ، نص الفقهاء على أنه ال يسلم على من كان منشغال باألكل واللقمة يف فمه

لم يف حال البيع ويس، أما إذا سلم عليه بعد البلع أو قبل وضع اللقمة يف فمه فال يتوجه املنع وجيب اجلواب ، 
   .وسائر املعامالت وجيب اجلواب
  :السالم على قاضي احلاجة

                                                
يف . فةبل يرد يف نفسه يف رواية عن أيب حني، وقد نصوا على أن املصلي ال يلزمه رد السالم لفظا بعد الفراغ من الصالة )  ١(

وعن ، وعند حممد يرد بعد الفراغ . تأويله إذا مل يعلم أنه يف الصالة: إال أن أبا جعفر قال، رواية أخرى عنه أنه يرد بعد الفراغ 
  .ال قبل الفراغ وال بعده يف نفسه، أيب يوسف ال يرد 

  .وجيب عليه الرد لفظا، واختار النووي أنه يسلم عليه )  ٢(



 ٢٧٨

ومثله من كان مع أهله أو يف يف احلمام أو والنائم أو والغائب خلف جدار، وقد نص الفقهاء على كراهة 
  :التسليم على هؤالء، فإذا سلم عليهم مل يستحق اجلواب، ومما يدل على ذلك من النصوص

   )فسلم فلم يرد عليه، يبول  ورسول اهللا  ، أن رجال مر  ابن عمر ما روي عن   .١
إذا رأيتين على  (:فسلم عليه فقال النيب ، يبول  أن رجال مر ورسول اهللا  ما روي عن جابر   .٢

   ١)فإنك إن فعلت ذلك مل أرد عليك .مثل هذه احلال فال تسلم علي
  .وأما من يف احلمام فيستحب له الرد، اجة واامع أما حكم الرد منهم فهو الكراهة من قاضي احل

  :السالم على الصيب
اتفق الفقهاء على مشروعية السالم على الصبيان، واختلفوا يف مدى هذه املشروعية، فنص احلنفية على أن 

  .السالم على الصيب أفضل من تركه، وذهب املالكية إىل أنه مشروع، وذكر الشافعية واحلنابلة أنه سنة
كان  :وقال، فسلم عليهم ، أنه مر على صبيان  مما يدل على ذلك من النصوص ما روي عن أنس و
  .٢يفعله النيب 

وقد سبق يف مواضع كثرية ذكر ، لعدم تكليفه ؛ واتفقوا على أن جواب السالم من الصيب غري واجب 
  .أدلة ذلك

  لسالم برده عن الباقني أم ال على واختلفوا فيما لو أجاب صيب السالم بدل اجلماعة، هل يسقط رد ا
وهو قول األجهوري ؛ يسقط رد السالم برده عن الباقني إن كان عاقال، وهو قول احلنفية  :القول األول

  : ومن األدلة على ذلك، من املالكية والشاشي من الشافعية
  .بدليل حل ذبيحته مع أن التسمية فيها فرض عندهم، أنه من أهل الفرض يف اجلملة   .١
  .القياس على أذانه للرجال  .٢

وبه قطع ، عدم سقوط فرض رد السالم عن اجلماعة برد الصيب، وهو األصح عند الشافعية  :القول الثاين
  .القاضي واملتويل من الشافعية

  :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو التورع يف املسألة، وإن كان الظاهر هو صحة االكتفاء بسالمه خاصة إن  

  .ن مميزا عاقال،كما ذهب إىل ذلك احلنفيةكا
أما من حيث األدلة، فهي متكافئة يف هذه املسألة، ذلك ما جعل صاحب الفواكه الدواين من املالكية 

ورد الصيب غري فرض عليه فكيف يكفي عن الفرض ، ألن الرد فرض  على البالغني؛ ولنا فيه وقفة  (:يقول
   ٣)عدم االكتفاء برده عن البالغنيفلعل األظهر  ؟الواجب على املكلفني

  :السالم على النساء
                                                

 .ابن جرير  )١(
 .لبخاري ومسلما  )٢(
  .٢/٣٢٣: الفواكه الدواين  )٣(



 ٢٧٩

ورد السالم من ، اتفق الفقهاء على أن  سالم املرأة على املرأة له نفس حكم سالم الرجل على الرجل 
  .املرأة على مثلها كالرد من الرجل على سالم الرجل

  :فتنة أو ال، كما يليفيختلف حبسب عالقتها ا، وكوا حمل ؛ أما سالم الرجل على املرأة 
بل يسن ، ورد السالم منها عليه واجب ، فإن كانت تلك املرأة زوجة أو من احملارم فسالمه عليها سنة 

  ،أن يسلم الرجل على أهل بيته وحمارمه 
، وإن كانت تلك املرأة أجنبية، فإن كانت عجوزا أو امرأة ال تشتهى، أو أمن الفتنة فالسالم عليها سنة 

 (:قال م منها على من سلم عليها لفظا واجب، ومما يدل على ذلك ما روي عن سهل بن سعد ورد السال
حبات من  ١وتكركر، كانت لنا عجوز ترسل إيل بضاعة خنل باملدينة فتأخذ من  أصول السلق فتطرحه يف قدر 

  ٢)فإذا صلينا اجلمعة انصرفنا ونسلم عليها فتقدمه إلينا، شعري 
على مجاعة النساء، بدليل ما روي عن أمساء بنت يزيد ـ رضي اهللا عنها ـ ومثل ذلك سالم الرجل 

   ٣)يف نسوة فسلم علينا مر علينا رسول اهللا  (:قالت
أو خيشى افتتاا هي أيضا مبن سلم عليها فقد اختلف ، أما إن كانت تلك املرأة شابة خيشى االفتتان ا 

  : الفقهاء ف ذلك على قولني
وقريب منه ، هة السالم عليها وجواب السالم، وهو قول املالكية والشافعية واحلنابلة كرا :القول األول

وترد هي أيضا يف ، قول احلنفية، فقد نصوا على أن الرجل يرد على سالم املرأة يف نفسه إن سلمت هي عليه 
  . نفسها إن سلم هو عليها

  . حرمة ردها عليه، وهو قول الشافعية :القول الثاين
  :الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو ترك السالم عند خشية الفتنة، ولكنه إذا ما سلمت عليه يرد السالم  
جهرا، حىت ال حيصل يف ذلك أي حرج على من سلمت عليه، خاصة إن كان ممن يقتدى به، ألن تركه الرد قد 

  .يكون فيه من الفتنة ما هو أخطر من الفتنة اليت خشي منها
  :اقالسالم على الفس

نص أكثر الفقهاء على كراهة السالم على من جياهر بالفسق أو البدعة ردعا له وحتذيرا من فسوقه، ومن 
 :حني ختلف عن غزوة تبوك هو ورفيقان له فقال النصوص الدالة على ذلك ما ورد يف قصة كعب بن مالك 

هل حرك شفتيه برد  (:أقول، فأسلم عليه فوكنت آيت رسول اهللا : عن كالمنا، قال وى رسول اهللا 
   ٤)؟السالم أم ال

                                                
  .تطحن: تكركر أي)  ١(
  .البخاري)  ٢(
 .حديث حسن: ، وقالالترمذيأبو داود و  )٣(
  .البخاري ومسلم)  ٤(



 ٢٨٠

  ١)ال تسلموا على شراب اخلمر (:قال وروي عن عبد اهللا بن عمرو 
ونرى أن هذا احلكم ال ينبغي أن يكون مطلقا، فقد يكون يف إلقاء السالم عليه تألفيا لقلبه أو دفعا لشره، 

بئس : صوته قال ل فلما مسع رسول اهللا قالت جاء خمرمة بن نوفـ رضي اهللا عنها ـ عن عائشة وقد روي 
ما : يا رسول اهللا قلت له وهو على الباب: أخو العشرية، فلما دخل أدناه وبش به حىت خرج، فلما خرج قلت

  .٢أعهدتين فحاشا؟ إن شر الناس من يتقى شره: قلت فلما دخل بششت به حىت خرج؟ قال
بأن دخل عليهم وخاف ، إىل السالم على  الظلمة  فإن اضطر (:وقد نص على هذا االعتبار النووي، فقال

   )ترتب مفسدة يف دينه أو دنياه أو غريمها إن مل يسلم سلم عليهم
فيكون املعىن اهللا عليكم ، وذكر عن أيب بكر بن العريب أنه يسلم وينوي أن السالم اسم من أمساء اهللا تعاىل 

   .رقيب
والسالم اسم من ، قال هؤالء قوم سفهاء  ؟فون أسلم عليهمأمر بالقوم يتقاذ :قلت ألمحد :وقال أبو داود

  .قال ال أدري السالم اسم من أمساء اهللا عز جل ؟أسلم على املخنث: قلت ألمحد، أمساء اهللا تعاىل 
  :السالم على الكفار غري احملاربني

  :اختلف الفقهاء يف حكم السالم على الكفار من غري احملاربني على األقوال التالية
كراهة السالم عليهم، وهو مذهب أكثر الفقهاء، على اختالف منهم يف بعض الفروع،  :قول األولال

؛ وال بأس أن يسلم على الذمي إن كانت له عنده حاجة ، فنص احلنفية على أن السالم على أهل الذمة مكروه
اهلدى، ونص املالكية على  السالم على من اتبع :وجيوز أن يقول، ألن السالم حينئذ ألجل احلاجة ال لتعظيمه 

ألن السالم حتية والكافر ليس من أهلها، ومن ؛ أن ابتداء اليهود والنصارى وسائر فرق الضالل بالسالم مكروه 
  : األدلة على ذلك

  .ما ما ورد من النهي عن تعظيمهم  .١
   )ضطروه إىل أضيقهفإذا لقيتم أحدهم يف طريق فا، ال تبدءوا اليهود وال النصارى بالسالم   (:قوله   .٢

هداك اهللا أو أنعم اهللا : وله أن حيييه بغري السالم بأن يقول، حيرم بداءة الذمي بالسالم  :القول الثاين
وهو قول أكثر الشافعية، قال ؛ وإال فال يبتدئه بشيء من اإلكرام أصال ، صباحك إن كانت له عنده حاجة 

وقال ، فقطع األكثرون بأنه ال جيوز ابتداؤهم بالسالم ، مة اختلف أصحابنا يف أهل الذ (:النووي يف األذكار
  )آخرون ليس هو حبرام بل هو مكروه

وقريب من هذا قول احلنابلة، فقد نصوا على أن بداءة أهل الذمة بالسالم ال جتوز بلفظ السالم أو بغريه، 
أو كيف  ؟كيف حالك أو ؟تكره أن يقول الرجل للذمي كيف أصبحت :قلت أليب عبد اهللا :قال أبو داود

  .نعم هذا عندي أكثر من السالم :قال ؟أو حنو هذا ؟أنت
ال تجِد قَوماً يؤمنونَ ):تعاىلواستدلوا على ذلك بأن يف ذلك بسط له وإيناس وإظهار ود، وقد قال اهللا 

                                                
  .البخاري يف األدب املفرد)  ١(
  .ابن عساكر)  ٢(



 ٢٨١

 ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادورِ يمِ الْآخوالْيو بِاللَّه )ا٢٢من اآلية: دلةا(  
السالم عليك وال يذكره بلفظ  :ولكن يقتصر املسلم على قوله، أنه جيوز ابتداؤه بالسالم : القول الثالث

 (:اجلمع، وقد حكاه املاوردي وجها لبعض الشافعية، ووصفه النووي بأنه شاذ، وذكر احلنفية أنه لو قال للذمي
   .أو ليؤدي اجلزية ألنه دعاء باإلسالم وإال فال جيوز إن نوى أنه يطيله ليسلم )أطال اهللا بقاءك جاز

  :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو حتيتهم مبا حييون به أنفسهم من غري حتية اإلسالم، من باب تأليف قلوم  

إال  )السالم على من اتبع اهلدى (:على اإلسالم، وميكن أن يسلم عليهم باألسلوب الذي سلم به رسول اهللا 
إذا كان يف ذلك إذية هلم أو حرجا، فيتركه إىل التحيات اليت يتعارفوا فيما بينهم بشرط أن ال تكون مما حيمل 

  .طابعا دينيا خيصهم
أما احلديث الذي ذكره أصحاب القول األول، فال نرى عمومه كل أهل الذمة، بل قد يكون خاصا مبن 

  .يؤثر يف إصالحهم مثل ذلك األسلوب
مع أهل الكتاب، بل مع املشركني أنفسهم، فقد كان خيتلف عن  أن أسلوب الرسول  ويدل على هذا

  .هذا اختالفا شديدا، حبيث كان يؤلف قلوم بكل أساليب التأليف
  :حكم االستقالة من السالم

رد سالمي الذي سلمته عليك  :(اختلف الفقهاء يف حكم االستقالة، وهي أن يقول للكافر الذي سلم عليه
  :على قولني ) لو علمت أنك كافر ما سلمت عليكألين؛ 

رد سالمي الذي  :يستحب إن سلم على من يظنه مسلما فبان ذميا أن يستقيله بأن يقول له: القول األول
إنه  :أنه مر على رجل فسلم عليه فقيل وهو قول الشافعية واحلنابلة، ملا روي عن ابن عمر ، سلمته عليك 

 :مث التفت إىل أصحابه فقال، فقال أكثر اهللا مالك وولدك ، مت عليك فرد عليه رد علي ما سل :كافر فقال
  .أكثر للجزية

  .ال يستقيله، وهو قول املالكية:  القول الثاين
  :الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين، أما فعل ابن عمر، فقد يكون أسلوبا من أساليب الدعوة دعاه 
  .ذلك فيمن سلم عليه، بدليل أنه دعا له بدعاء صاحلإليه معرفته بتأثري 

  :رد السالم على الكفار
  :اختلف الفقهاء يف حكم رد السالم على الكفار على قولني

وهو جائز أيضا عند املالكية وال جيب إال إذا حتقق املسلم ، ال بأس به، وهو قول احلنفية  :القول األول
  . من لفظ السالم من الذمي

إن حتقق  (:هو واجب، وهو قول الشافعية واحلنابلة، وقد نقل النفراوي عن األجهوري قوله :القول الثاين
   )الحتمال أن يقصد به الدعاء؛ فالظاهر أنه جيب الرد عليه ، املسلم أن الذمي نطق بالسالم بفتح السني 



 ٢٨٢

  :الترجيح
وإِذَا حييتم  :تعاىلة مطلقا، كما قال برد التحي تعاىلنرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين ألمر اهللا 

ابن عباس ، وقد قال )٨٦:النساء( بِتحية فَحيوا بِأَحسن منها أَو ردوها إِنَّ اللَّه كَانَ علَى كُلِّ شيٍء حِسيباً
:) ١)وذكر اآلية السابقة ،من سلّم عليك من خلق اللّه فاردد عليه، وإن كان جموسياً ذلك بأن اللّه يقول   

  :كيفية الرد على سالم الكفار
  :اختلف الفقهاء يف كيفية الرد على من سلم من الكفار على قولني

أو وعليك بالواو دون اجلمع، وهو ، بالواو واجلمع ، وعليكم  :يقتصر يف الرد على قوله :القول األول
  : ومن األدلة على ذلك، قول احلنفية والشافعية واحلنابلة 

   ٣)٢إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم (:قال رسول اهللا : قال عن أنس   .١
السام عليكم  :إذا سلم عليكم اليهود فإمنا يقول أحدهم (:قال أن رسول اهللا  عن ابن عمر   .٢

   ٤)فقل وعليك
لكية، ومن األدلة على ذلك بغري واو باإلفراد أو اجلمع، وهو قول املا، عليك  :يقول يف الرد :القول الثاين

إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم السام عليكم  :(قال رسول اهللا : قال ما روي عن ابن عمر 
  .باجلمع وبغري واو )عليكم (:، ويف رواية أخرى له قال)فقل عليك

  :الترجيح
الم، أما لو سلموا بسالم نرى أن األرجح يف املسألة أن هذا خاص مبا لو حتقق من أم قالوا هذا الك 

هذا كله إذا حتقق  (:املسملني العادي، فإنه جيوز الرد عليهم مبا يرد به على املسلمني، وهو اختاير ابن القيم، قال
، ال شك فيه  )سالم عليكم (:فلو حتقق السامع أن الذمي قال له، أو شك فيما قال ، السام عليكم  :أنه قال

وعليك؟ فالذي تقتضيه األدلة الشرعية وقواعد الشريعة  :أو يقتصر على قوله، م وعليك السال :فهل له أن يقول
وإِذَا  :تعاىلوقد قال ، واهللا يأمر بالعدل واإلحسان ، فإن هذا من باب العدل ، وعليك السالم  :أن يقال له

   ٥ ))٨٦ن اآليةم: النساء( حييتم بِتحية فَحيوا بِأَحسن منها أَو ردوها 
وأوجب ، فندب إىل الفضل  (:وقد رد على ما قد يتوهم مع تعارض هذا مع النصوص السابقة، فقال

« إمنا أمر باالقتصار على قول الراد  فإنه ، وال  ينايف هذا شيئا من أحاديث الباب بوجه ما ، العدل 
                                                

  .ابن ايب حامت  )١(
. وكان ابن عيينة يرويه بغري واو ،وعليكم، بإثبات واو العطف: لواعامة احملدثني يروون هذا احلديث، فقو: قال اخلطايب  )٢(

وهو الصواب، ألنه إذا حذف الواو صار قوهلم الذي قالوه بعينه مردودا عليهم خاصة، وإذا أثبت الواو وقع االشتراك معهم فيما 
 ]٢/٤٢٧[النهاية . قالوه؛ ألن الواو جتمع بني الشيئني

 .ابن حبان عن أنس  )٣(
 .أبو داود والترمذي عن ابن عمر  )٤(
 .٤٢٦:أحكام أهل الذمة  )٥(



 ٢٨٣

وأشار إليه يف حديث عائشة ـ رضي ، هم بناء على السبب املذكور الذي كانوا يعتمدونه يف حتيت،  )وعليكم
إذا سلم عليكم أهل الكتاب  (:، مث قال)السام عليكم :ملا قالوا، وعليكم  :أال ترينين قلت (:اهللا عنها ـ،فقال

، واالعتبار وإن كان لعموم اللفظ فإمنا يعترب عمومه يف نظري املذكور ال فيما خيالفه، قال )وعليكم :فقولوا
 (:، فإذا زال هذا السبب وقال الكتايب)٨من اآلية: اادلة( جاُءوك حيوك بِما لَم يحيك بِه اللَّهوإِذَا  :تعاىل

   )فالعدل يف التحية يقتضي أن يرد عليه نظري سالمه، سالم عليكم ورمحة اهللا 



 ٢٨٤

  صيغة السالم
ألمر بالرد عليها هي حتية اإلسالم اليت ورد اتفق الفقهاء على أن التحية الشرعية اليت ورد األمر ا، وورد ا

  .النص عليها ال حتية أي عرف من األعراف
أو ، أو السعادة ، صبحك اهللا باخلري : كنحو، وبناء على هذا اتفقوا على أن أن التحية بغري السالم للمسلم

، وال جيب الرد على قائلها ،  من األلفاظ اليت يستعملها الناس يف العادة ال أصل هلا، أو قواك اهللا ، طاب محاك 
  .لكن لو دعا له مقابل ذلك كان حسنا

أم بإشارة باإلصبع ، سواء أكانت حتيته بلفظ ، واتفقوا على أن الرد على من حيا بغري السالم غري واجب 
 ،ليحصل به اإلفهام ، فيجب الرد باإلشارة مع اللفظ ، إال إشارة األخرس أو األصم ، أو الكف أو الرأس ، 

   .ألن إشارته قائمة مقام العبارة
ألنه جيب أن ، وال يسقط الرد الواجب ، واتفقوا على أن الرد بغري السالم على من ألقى السالم ال جيزئ 

كُلِّ شيٍء  وإِذَا حييتم بِتحية فَحيوا بِأَحسن منها أَو ردوها إِنَّ اللَّه كَانَ علَى :تعاىليكون باملثل، لقوله 
  )٨٦:النساء( حِسيباً

  .وهذا ألن اإلسالم جاء ذه التحية كشعرية من شعائره وعبادة من عباداته، فال يصح إبداهلا بغريها
فلما جاء  ،١)حياك اهللا :(أن يقولواعادة العرب قبل االسالم أنه إذا لقي بعضهم بعضا فقد كان من 

ـٰم  :تعاىلقال . ٢حية امسا للسالماالسالم أبدل ذلك بالسالم، فجعلوا الت : األحزاب(تحيتهم يوم يلْقَونه سلَ
٤٤ (  

وهذا االختيار اإلهلي الذي ميز به املؤمنني هو أرفع االختيارات وأعالها وأكملها، فال ميكن ألي حتية أن 
  .تقارن مع حتية اإلسالم

سالمي على حتية اجلاهلية، ومثلها ميكن تطبيقها على وقد بني الفخر الرازي وجوها من تفضيل السالم اإل
  :التحيات املعاصرة اليت تطرح نفسها بدائل عن حتية اإلسالم، ومن الوجوه اليت ذكرها

أن احلي إذا كان سليما كان حيا ال حمالة، وليس إذا كان حياً كان سليما، فقد تكون  :الوجه األول
  . حياك اهللا: السالم عليك أمت وأكمل من قوله: أن قولهحياته مقرونة باآلفات والبليات، فثبت 

أن السالم اسم من أمساء اهللا تعاىل، فاالبتداء بذكر اهللا أو بصفة من صفاته الدالة على أنه  :الثاينالوجه 
  . حياك اهللا :يريد ابقاء السالمة على عباده أكمل من قوله

                                                
  .واشتقاقه من احلياة كأنه يدعو له باحلياة)  ١(
  :اختلف العلماء يف معىن السالم على قولني)  ٢(

يف ومعناه اسم اهللا عليك أي أنت ، هو اسم من أمساء اهللا تعاىل، فقوله السالم عليك، أي اسم السالم عليك  :القول األول
  .حفظه كما يقال اهللا يصحبك واهللا معك، وهو نص أمحد يف رواية أيب داود

  .السالم مبعىن السالمة أي السالمة مالزمة لك، وهو قول اجلمهور، وهو الظاهر :القول الثاين



 ٢٨٥

حياك اهللا ال يفيد ذلك، : فيه بشارة بالسالمة، وقولهالسالم عليك : أن قول االنسان لغريه :الثالثالوجه 
  .فكان هذا أكمل

 تعاىلزيادة على هذا، فإن السالم شعار من شعارات هذا الدين، ومقصد كبري من مقاصده، فقد ذكر اهللا 
م علَى عباده قُلِ الْحمد للَّه وسال :تعاىلسالمه على عباده الصاحلني يف مواضع كثرية من القرآن الكرمي، قال 

   )١٨١:الصافات( وسالم علَى الْمرسلني :تعاىلوقال، )٥٩:النمل( الَّذين اصطَفَى آللَّه خير أَما يشرِكُونَ
سالم  :تعاىلوقال، )٧٩:الصافات( سالم علَى نوحٍ في الْعالَمني :تعاىلبل سلم عليهم بأمسائهم، قال 

 :تعاىلوقال، )١٢٠:الصافات( سالم علَى موسى وهارونَ :تعاىلوقال، )١٠٩:الصافات( إِبراهيمعلَى 
نياسلَى إِلْ يع المس )١٣٠:الصافات(  

وقد اعترب ابن احلاج إبدال السالم من البدع اليت احنرف ا اتمع اإلسالمي عما ميز به من لدن سلفه 
ورد يف السالم من الفضل والترغيب ما هو مشهور معروف كفى به أنه اسم من أمساء اهللا وقد  (:األول، قال

وقد ورد يف احلديث ، تعاىل ينطقون به على ألسنتهم على سبيل االمتثال والتشريع فيكون بسببه من الذاكرين 
صل هلم هذا فيح )من ذكرين ذكرته وأنا جليس من ذكرين (:الصحيح إخبارا عن رب العزة عز وجل يقول

فإن وقع ، وكذلك املصافحة ، والغالب أن السالم املشروع إذ ذاك بيننا متروك ، اخلري العظيم والنعمة الشاملة 
وذلك كله من البدع  )صبحك اهللا باخلري مساك اهللا باخلري يوم مبارك ليلة مباركة« منا السالم كان قولنا 

   ١)واحلوادث
وإن كان دعاء والدعاء كله حسن لكن  (:ع حىت لو كان دعاء، قالبل إنه أنكر ذلك، واعتربه من البد

ألن ؛ وأما إن صادم سنة فال خيتلفون يف منعه ، إذا مل يصادم سنة كان مباحا أو مندوبا حبسب الواقع والنية 
ال وهو مذهب مالك وأكثر أهل العلم أو ، علماءنا ـ رمحة اهللا عليهم ـ قد اختلفوا يف البدع هل متنع مطلقا 

ألنه ترك ؛ وهذا من القسم الذي عارض سنة ، وهو مذهب الشافعي ومن تبعه ، متنع إال إذا عارضت السنن 
فإن قال العامل مثال أنا أفعل ذلك ، وال قائل به من املسلمني ، السالم الشرعي بسببه وأحل القيام والدعاء حمله 

يعرفون السنة فيظنون أن تلك هي السنة اليت  بعد السالم فجوابه أن العوام يقتدون به يف البدع وهم ال
   ٢)ارتكبوها

بدال من السالم،  )؟كيف أمسيت كيف أصبحت« وقد ذهب بعض الفقهاء إىل أنه جيوز أن يقول 
 ، ومبا روي عن جابر ٣)؟كيف أصبحتم (:قال ألصحاب الصفة واستدل لذلك مبا روي أن رسول اهللا 

  ٤)خبري من رجل مل يصبح صائما ومل يعد سقيما (:لقا )؟كيف أصبحت يا رسول اهللا (:قلت
  )؟يا أبا حممد كيف أمسيت (:وقد استدل بعض احلنابلة هلذا بقول اإلمام أمحد لصدقة وهم يف جنازة

                                                
  .١/١٦٠: املدخل)  ١(
  .١/١٦٠: املدخل)  ٢(
  .عبد اهللا بن أمحد عن احلسن مرسال)  ٣(
  .د اهللا بن مسلم بن هرمز وهو ضعيفابن ماجة، وفيه عب)  ٤(



 ٢٨٦

إن أهل مكة : ، وقال)؟كيف أصبحت يا أبا بكر (:، وبقوله للمروذي وقت السحر)مساك اهللا باخلري (:فقال له
صبحك اهللا خبري يا أبا عبد اهللا،  :فقال له املروذي ؟ل يريد بعد النوم كيف أصبحتيقولون إذا مضى من اللي

   )قوله يف السالم كيف أصبحت« وقد ترجم اخلالل هلذا بـ 
وال نرى صحة هذا، فليس فيما ذكروا أي دليل على صحة استبدال السالم بأي حتية أخرى، أما ما ذكر 

  .مصادر الشريعةعن أمحد، فهو مع جاللته ليس مصدرا من 
قال هلم ذلك بعد أن  أما األحاديث اليت ذكروها فهي مع عدم وضها لالستدالل حيتمل أن رسول اهللا 

السالم عليكم قالوا  :دخل على العباس فقال سلم عليهم، بدليل ما روي من حديث أيب أسيد الساعدي أنه 
كيف أصبحت بأبينا وأمنا أنت ، ا خبري حنمد اهللا قالو ؟كيف أصبحتم :وعليك السالم ورمحة اهللا وبركاته قال

  .١أصبحت خبري أمحد اهللا :يا رسول اهللا قال
بعد هذا التنبيه إىل أمهية االقتصار على ما ورد يف الشرع من هيئة التحية، وكيفيتها نذكر هنا بعض ما 

  :نص عليه الفقهاء من آداب تتعلق بصيغتها
  :منهاأحسن برد ال

أي إذا ، )٨٦من اآلية: النساء( أو ردوهاوإِذَا حييتم بِتحية فَحيوا بِأَحسن منها  :اىلتعويدل عليه قوله 
الزيادة مندوبة، ، وهذا يدل على أن سلم عليكم املسلم فردوا عليه أفضل مما سلم، أو ردوا عليه مبثل ما سلم

  .واملماثلة مفروضة
: فقال جاء رجل إىل النيب : قال ، عن سلمان الفارسيا روي ومما ورد يف صيغة الزيادة وفضلها م

السالم عليك يا رسول اللّه : مث جاء آخر فقال، )وعليك السالم ورمحة اللّه (:السالم عليك يا رسول اللّه، فقال
عليك يا السالم  :مث جاء آخر فقال ،)وعليك السالم ورمحة اللّه وبركاته (:ورمحة اللّه؛ فقال له رسول اللّه 
أتاك فالن : يا نيب اللّه بأيب أنت وأمي: فقال له الرجل )وعليك (:فقال له ه،رسول اللّه ورمحة اللّه وبركات

وإِذَا  :تعاىلإنك مل تدع لنا شيئاً، قال اللّه  (:وفالن فسلما عليك فرددت عليهم أكثر مما رددت علي؟ فقال
نسوا بِأَحيفَح ةيحبِت ميتيا  حوهدر ا أَوهنم )ويف هذا  (:، قال ابن كثري)فرددناها عليك )٨٦من اآلية: النساء

إذا لو شرع  ،)السالم عليكم ورمحة اللّه وبركاته« احلديث داللة على أنه ال زيادة يف السالم على هذه الصفة 
   ٢)أكثر من ذلك لزاده رسول اللّه 

: فقال أن رجال جاء إىل رسول اللّه  عمران بن حصني عن مما ورد يف فضل الزيادة، ما وري 
السالم عليكم ورمحة اللّه يا : مث جاء آخر فقال، )عشر :(فرد عليه مث جلس، فقال ،السالم عليكم يا رسول اللّه

السالم عليكم ورمحة اللّه وبركاته فرد عليه، : مث جاء آخر فقال، )عشرون (:رسول اللّه فرد عليه مث جلس فقال
   ٣)ثالثون (:مث جلس فقال

                                                
  .ابن ماجه بإسناد لني)  ١(
  .١/٥٣٢: ابن كثري  )٢(
  .، والنسائيأمحد)  ٣(



 ٢٨٧

  :السالم بصيغة اجلماعة
، وقد علل ينبغي أن يكون السالم كله بلفظ اجلماعة، وإن كان املسلم عليه واحدانص الفقهاء على أنه 

   )السالم عليكم، فإن معه املالئكة: إذا سلمت على الواحد فقل (:ذلك، فقالإبراهيم النخعي 
السالم عليكم، ويقول  :يقول املسلم (:فظ اجلمع؛ قال ابن أيب زيديكون بلفإنه  اجلواب،ومثل ذلك يف 

    )وعليكم السالم :الراد
  :تعريف السالم

قيلَ ٰينوح ٱهبِطْ  :عن نوح تعاىلورد اسالم يف القرآن الكرمي معرفا ومنكرا، فمن التنكري مثال قوله 
ـٰمٍ منا  وقال يف ) ٤٧: مرمي(} ـٰم علَيك سأَستغفر لَك ربِي قَالَ سلَ :وقال عن اخلليل) ٤٨: هود( بِسلَ
ـٰم  :قصة لوط ـٰماً قَالَ سلَ ـٰم علَيه  :وقال عن حيىي) ٦٩: هود(} قَالُواْ سلَ  :وقال عن حممد } وسلَ

 هادبلَٰى عع ـٰم ـٰئكَةُ يدخلُونَ علَيهِم من كُلّ  :وقال عن املالئكة، )٥٩: النمل( قُلِ ٱلْحمد للَّه وسلَ واملَلَ
 كُملَيع ـٰم ) ٥٨: ۤيس(} سالَم قَوالً من رب رحيمٍ  :،وقال عن رب العزة)٢٤ـ  ٢٣: الرعد(} بابٍ سلَ

ـٰم علَيكُم  :وقال   فَقُلْ سلَ
ا رسوال ربك فَأَرسلْ معنا بنِي إِسرائيلَ وال فَأْتياه فَقُوال إِن: عن موسى  تعاىلومن التعريف قوله 

 :وقال عن عيسى ، )٤٧:طـه( تعذِّبهم قَد جِئْناك بِآية من ربك والسالم علَى منِ اتبع الْهدى
 وتأَم مويو تدلو موي لَىع ـٰم   )٣٣: مرمي(} وٱلسلَ

التنكري  هل واختلفوا يف سائر املواضع،إال معرفا، التحليل من الصالة الفقهاء على أنه ال يصح وقد اتفق 
  أفضل أم التعريف؟ 
  :وقد ذكره الفخر الرازي، واستدل له بالوجوه التاليةالتنكري أفضل،  :القول األول

  .أن لفظ السالم على سبيل التنكري كثري يف القرآن فكان أفضل  .١
  .كما سبق ذكرهورد من اهللا واملالئكة واملؤمنني فقد ورد بلفظ التنكري ن كل ما أ  .٢
ـٰم:  قال موسى كما  باأللف والالم فامنا ورد يف تسليم االنسان على نفسه،أن ما ورد   .٣ وٱلسلَ

ـٰم علَى:  وقال عيسى ) ٤٧: طه(} علَٰى منِ ٱتبع ٱلْهدٰى    ) ٣٣: مرمي(} وٱلسلَ
ن لفظ السالم باأللف والالم يدل على أصل املاهية، والتنكري يدل على أصل املاهية مع وصف أ  .٤

  .الكمال، فكان هذا أوىل
كل ما ورد يف النصوص من : التعريف أفضل، وهو قول اجلمهور، ومن األدلة على ذلك :القول الثاين

  .صيغ السالم، مما سبق ذكره
  :الترجيح

هو القول الثاين بناء على أن صيغة السالم تعبدية ال جمال فيها لالجتهاد،  نرى أن األرجح يف املسألة
  .فلذلك ال ميكن اقتباس ما ورد فيها من القرآن الكرمي لعدم النص على أنه املراد من التحية

أعمق،  خيالفها إىل غريها، ففهم رسول اهللا  مث كيف نرجح صيغة من صيغ السالم نرى رسول اهللا 



 ٢٨٨

  .أعظم وعلمه بذلك
  :رفع الصوت به قدر اإلبالغ

ألن الغرض من التحية مساعها، فلذلك كان الواجب فيها رفع الصوت ا قدر اإلبالغ سواء إفشاء أو 
  .ردا

وإذا رددمت فأمسعوا  ،إذا سلمتم فأمسعوا (:قال روي أن النيب : ذكر القرطيب يف ذلك حديثا، فقالوقد 
   ١)رفعن بعضكم حديث بعضقعدوا باألمانة وال ياوإذا قعدمت ف
إذا سلم الرجل على القوم كان له فضل درجة، فإن مل يردوا عليه  (:عن عبداهللا بن احلارث قال وروى

فإذا رد املسلم عليه أمسع جوابه؛ ألنه إذا مل يسمع املسلم مل يكن جوابا له؛ أال . ردت عليه املالئكة ولعنتهم
ملسلم عليه مل يكن ذلك منه سالما، فكذلك إذا أجاب جبواب مل ترى أن املسلم إذا سلم بسالم مل يسمعه ا

   )يسمع منه فليس جبواب
يف مرتلنا   زارنا رسول اهللا  : ، قالوال يتناىف هذا مع ما ورد من حديث قيس بن سعد بن عبادة 

دعه :فقال ؟ أال تأذن لرسول اهللا  :فقلت:قال قيس .السالم عليكم ورمحة اهللا  فرد سعد ردا خفيا:  فقال
السالم عليكم ورمحة اهللا، فرد سعد ردا خفيا، مث قال رسول اهللا     فقال رسول اهللا   .يكثر علينا من السالم

  : مث رجع رسول اهللا   .السالم عليكم ورمحة اهللا  يا رسول اهللا إين كنت أمسع :وأتبعه سعد فقال
الذي استدل به بعضهم على جواز اإلسرار  ٢احلديث )تسليمك وأرد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السالم

  .٣برد سعد هذا حيث مل يأمره برد يسمعه ومل ينكر عليه هذا الرد حيث اكتفى 
، أما يف ولكن هذا ال يدل على ذلك، ألنه قد بني غرضه من ذلك، فلذلك استحق دعاء رسول اهللا 

  .أسره صاحبه ومل يرفع الصوت بهاحلالة العادية، فال شك يف أن السالم ال يؤدي غرضه إن 
كان جييء من  أن النيب : وحد رفع الصوت أن يسمع غريه من غري إيذاء، وقد ورد يف حديث املقداد

   ٤)ويسمع اليقظان، الليل فيسلم تسليما ال يوقظ نائما 
بني اللفظ ومبا أن الغرض من السالم هو إبالغ الغري لينشر املودة، فإنه يشرع ملن سلم على أصم اجلمع 

فأما ، فإن سلم عليه أصم مجع بني اللفظ واإلشارة يف الرد واجلواب ، فإن مل جيمع مل جيب اجلواب ، واإلشارة 
  .األخرس فسالمه باإلشارة وكذلك جواب األخرس

إن أبا عبد اهللا ملا اشتد به املرض كان رمبا أذن للناس فيدخلون عليه  :وقد قال املروذي عن اإلمام أمحد
                                                

 .ومل أجده يف املراجع اليت اعتمدت عليها يف التخريج. ٥/٣٠٣: القرطيب  )١(
  .أبو داود والنسائي)  ٢(
ومعه جربيل جالس يف املقاعد  على رسول اهللا  مررت: واستدل كذلك مبا روى أمحد عن حارثة بن النعمان قال)  ٣(

فإنه جربيل وقد رد عليك : هل رأيت الذي كان معي قلت نعم قال: قال فسلمت عليه مث أجزت فلما رجعت وأبصرت النيب 
  .أخربه جبواب جربيل  ، وال داللة فيه كذلك،ألن رسول اهللا »السالم 

  .مسلم)  ٤(



 ٢٨٩

  .جا فيسلمون عليه فريد عليهم بيدهأفوا



 ٢٩٠

  ـ آداب الزيارة والضيافة  ٣
من أهم ما يظهر السلوك احلضاري الرفيع للمسلم هو آدابه الرفيعة اليت يظهرا عند زيارته لغريه، أو عند 

  .زيارة غري له
بعها، بل وقد جاءت النصوص الكثرية تبني آداب هذه الزيارة، لترفع عنها ثقل أخالق اجلاهلية وكثافة ط

وردت يف بعض املواضع بصيغة العتاب املتشدد، ملا يف الزيارة الثقيلة من أذى شديد يصيب املسلم، يدعوه احلياء 
يا أَيها الَّذين آمنوا ال تدخلُوا بيوت النبِي  :تعاىلبرمحته برفع مسبب هذا احلياء، قال  تعاىللتحمله، فتكفل اهللا 

إِلَّا أَنْ يوا ورشتفَان متملُوا فَإِذَا طَعخفَاد ميتعإِذَا د نلَكو اهإِن رِيناظن رامٍ غَيإِلَى طَع ذَنَ لَكُمؤ أْنِِسنيتسال م
قالْح نيِي محتسال ي اللَّهو كُمنيِي محتسفَي بِيي النذؤكَانَ ي كُمإِنَّ ذَل يثدحل  نأَلوهاعاً فَاستم نوهمأَلْتإِذَا سو

قُلُوبِهِنو قُلُوبِكُمل رأَطْه كُمابٍ ذَلجاِء حرو نم )٥٣:األحزاب(  
فاآلية الكرمية تتضمن آدابا مل تكن تعرفها اجلاهلية يف دخول البيوت، فقد كان الناس يدخلون البيوت بال 

لك يف األحكام اخلاصة باالستئذان ـ وكان بعضهم يدخل وحني يرى طعاما  كما ذكرنا -إذن من أصحاا 
 -يوقد عليه جيلس يف انتظار نضج هذا الطعام ليأكل بدون دعوة إىل الطعام،  وكان بعضهم جيلس بعد الطعام 

من  ويأخذ يف احلديث والسمر غري شاعر مبا يسببه هذا -سواء كان قد دعي إليه أو هجم هو عليه دون دعوة 
  .إزعاج

، ولكنها يف احلقيقة ـ ومن باب أوىل ـ تعرب عن كل مؤمن، واآلية الكرمية تعرب عن تأذي رسول اهللا 
وقال وهلذا قال  ؟وهو صاحب اخللق العظيم، يتأذى من مثل هذه التصرفات، فكيف بغريه ألن رسول اهللا 

وقال ، )أدب أدب اهللا به الثقالء وه (:يب حكيموقال إمساعيل بن أ ،)هذه اآلية نزلت يف الثقالء (:محاد بن زيد
   )حسبك من الثقالء أن الشرع مل حيتملهم (:ابن أيب عائشة

انطالقا من هذا التأديب الرباين، فإن هناك الكثريمن اآلداب اليت حض الشرع على مراعاا سواء عند 
  :يما يليالزيارة أو عند االستضافة، تنفي الثقل، وترفع األذى، جنمع جمامعها ف



 ٢٩١

  مقاصد الزيارة
تنطلق اآلداب الشرعية مجيعا من حتديد املقاصد واألهداف، ألن أي تصرف خيلو من املقصد تصرف 

  .عبثي، ال ينتج عنه أي مصلحة، بل قد تنتج عنه املضرة الشخصية واملتعدية
للمسلم  -حب يست (:قال النوويومن حتديد املقصد تتجلى اآلداب، ألن لكل مقصده آدابه اخلاصة به، 

استحبابا متاكدا زيارة الصاحلني، واإلخوان، واجلريا ن، واألصد قاء، وا أل قا رب، وإكرامهم، وبرهم،  -
وصلتهم، وضبط ذلك خيتلف باختالف أحواهلم ومراتبهم وفراغهم، وينبغي أن تكون زيارته هلم على وجه ال 

    )يكرهونه، ويف وقت يرتضونه
  :مقاصد الزيارة وآداا لتكون مناذج لغريها وسنذكر هنا بعض األمثلة عن

  :زيارة الصاحلني
من اإلخوان والعلماء واملربني وغريهم ممن التزم بالشرع ودعا له، وهي سنة من السنن العظيمة اليت وردت 

  .  النصوص  خمربة عن عظيم فضلها
على مدرجته ملكا فلما  -تعاىل  -أن رجال زار أخا له يف قرية أخرى فأرصد اهللا  (:ومن ذلك قوله 

غري ، ال  :قال ؟هل لك عليه من نعمة ترا :قال، أريد أخا يل يف هذه القرية  :قال ؟قال أين تريد، أتى عليه 
، وقال ١)قد أحبك كما أحببته فيه -تعاىل  -فإين رسول اهللا إليك بأن اهللا  :قال -تعاىل  -أين أحبه يف اهللا 

:) وتبوأت من اجلنة ، ناداه مناديان طبت وطاب ممشاك  -تعاىل  -ه يف اهللا من عاد مريضا أو زار أخا ل
   ٢)مرتال

 حلديث ابن عباس ، وأن يزوره أكثر من زيارته ، ويستحب أن يطلب من صاحبه الصاحل أن يزوره 
إِلَّا بِأَمرِ  وما نتنزلُ :، فرتلت)؟ما مينعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا (:جلربيل  قال رسول اهللا : قال

   ٣))٦٤:مرمي( ربك لَه ما بين أَيدينا وما خلْفَنا وما بين ذَلك وما كَانَ ربك نِسياً
 (:أما مقاصد هذا النوع من الزيارة، فيفصله ابن احلاج بقوله يف فصل خصصه لزيارة األولياء والصاحلني

والصاحلني الذين برؤيتهم حييي اهللا القلوب امليتة كما حييي ، زيارة األولياء وينبغي له أن ال خيلي نفسه من 
وون برؤيتهم األمور الصعبة إذ هم وقوف على باب ، فتنشرح م الصدور الصلبة ، األرض بوابل املطر 

، املفتوح لعباده  وال حمبهم إذ هم باب اهللا، وال معارفهم ، وال خييب جمالسهم ، الكرمي املنان فال يرد قاصدهم 
، وألنه برؤية بعض هؤالء حيصل له من الفهم ؛ واغتنام بركتهم ، ومن كان كذلك فتتعني املبادرة إىل رؤيتهم 

وألجل هذا املعىن ترى كثريا ممن اتصف مبا ذكر له الربكة ، وغريمها ما قد يعجز الواصف عن وصفه ، واحلفظ 

                                                
  .مسلم)  ١(
  .الترمذي)  ٢(
  .  البخاري ) ٣(



 ٢٩٢

   ١)فسه من هذا اخلري العظيمفال خيلي ن، ويف حاله ، العظيمة يف علمه 
واألولياء الذين يشري إليهم ابن احلاج هنا هم األولياء احلريصون على اهلدي النبوي املتأدبون بآدابه، ال من 

لكن بشرط أن يكون حمافظا على اتباع السنة يف ذلك كله  :(احنرف عنه، قال مستدركا على كالمه السابق
   )والعبارات، وبعض اإلشارات ، وممن ال خطر له يف الدين إال بالتمويه ، فليحذر أن يزور أحدا من أهل البدع 

 :(ويذكرعن بعض األدعياء يف عصره ممن يكثر الناس زيارم، مع أنه ال حظ هلم من الدين وال اخللق قال
بني مع أنه قد قل يف هذا الزمان من يضطر إىل ذلك من املدعني بل قد جتد بعض من ينتسب إىل العلم يقعد 

، وهو مل يصل ، وقد تذهب عليه أوقات الصالة ، وهو مكشوف العورة ، يدي بعض من يدعي الفقر والوالية 
وقد رأيت بعض الفقراء الصلحاء رحل  إىل زيارة شخص من هذا اجلنس  .ويعتذرون عنه بأنه حيزب على نفسه

، وبني يديه بعض قضاة البلد ، يستره وهو عريان ليس عليه شيء ، أو أربعة حىت اجتمع به ، حنو ثالثة أيام 
وترك الفرائض ، وارتكاب خمالفة السنة ، وقلة حياء من عمل الذنوب ، وهذا أمر شنيع يف الدين ، ورؤسائها 

وإخراج الصالة عن وقتها حمرم اتفاقا فريتكبون حمرمات مجة ، وكذلك النظر إليها ، إذ أن كشف العورة حمرم 
أو ترجع إىل قانون معروف ، وإال فاملفاسد اليت تعتورهم يف ذلك أكثر من أن حتصر ، وهذا إمنا هو متثيل ما ، 

  ٢)يف الغالب
ومن أثىن عليه إىل ، أنه أثين عنده على شخص كان يف وقته فخرج هو  وحكي عن بعض السلف 

، املسجد تنخم ودخل ، ودخال املسجد الذي كان يصلي فيه فلم جيداه فجلسا ينتظرانه فلما أن جاء ، زيارته 
مل : وخرج معه  الشخص الذي كان أثىن عليه فقال له، ومل يسلم عليه ، فخرج هذا السيد ، وبصق فيه 

إذا كان إنسان مل يأمتنه اهللا تعاىل على أدب من آداب الشريعة فكيف يأمتنه  :ومل تسلم عليه فقال له، خرجت 
  .على سر من أسراره

االستفادة من هذا الصاحل وطلب دعائه والتماس نصحه وتوجيهه واألدب يف هذا النوع من الزيارات 
  .واألخذ من مسته

  :املريضعيادة 
إن املسلم إذا عاد أخاه  (:وهي من حقوق املسلم على أخيه، وقد وردت اآلثار الكثرية يف فضلها، قال 

من  (:، وقال ٣)جناها :املسلم، مل يزل يف خرفة اجلنة حىت يرجع، قيل يا رسول اهللا، وما خرفة اجلنة؟ قال
   ٤)عاد مريضا مل يزله خيوض يف الرمحة حىت جيلس، فإذا جلس اغتمس فيها

  :ومن اآلداب اليت ذكرها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة هلذا النوع من الزيارة
يب الرائحة طيب نظافة، لتنشرح نفسه وتنتعش صحته، وال ، طأن يكون عائد املريض نقي الثوب  .١

                                                
  .٢/١٣٩: املدخل)  ١(
  .٢/١٣٩: املدخل  )  ٢(
  .مسلم وغريه)  ٣(
  .أمحد وابن حبان يف صحيحه)  ٤(



 ٢٩٣

ل إليه مبالبس الزينة واألفراح، كما ال حيسن أن يكون متطيبا بطيب شديد الرائحة، فقد يزعج حيسن أن يدخ
   .املريض ويؤذيه، لضعف حتمله ووهن قوته

أن ال خيرب املريض أويتحدث عنده مبا يغمه، من خرب جتارة خسرت له فيها سبب أو صلة، أوذكر   .٢
   .ملريض أو حيزنه أو يؤثر على صحته أو شعورهميت، أوخرب رديء ملريض، أو حنو ذلك مما يكدر ا

يستخرب عن مرض املريض استخبار متقص، فإن ذلك التقصي من العائد الينفع املريض إال أن ال أن   .٣
  .يكون طبيبا له اختصاص مبرضه

ض يشريعلى املريض بدواء وال بغذاء قد كان نفعه هو، أومسع بأنه نافع، فإن ذلك رمبا محل املريال أن   .٤
أن يستعمله، فيضر به ويفسد على الطبيب عمله، ورمبا كان ذلك سببا هلالك  -جبهله أو لشدة ما به  -

  . املريض
يعارض الطبيب حبضرة املريض، إذا مل يكن من أهل العلم واالختصاص، فيوقع للمريض الشك ال أن   .٥

 .فيما وصفه الطبيب
ملرضية اخلاصة ما ال يسمح بإطالة اجللوس عنده، أن ال يطيل اجللوس عنده، ألن له من احلاالت ا  .٦

ومن زار صحيحا، أو عاد مريضا، فليجلس حيث  (:قال ابن عبد الرب، وقد ١فعيادة املريض كجلسة اخلطيب
وال يطيل العائذ اجللوس  .وعيادة املريض سنة مؤكدة، وأفضل العيادة أخفها .يأمره، فاملرء أعلم بعورة مرتله

   )يكون صديقا يأنس به،ويسره ذلك منه عند العليل، إال أن
  :زيارة األقارب

واعبدوا اللَّه وال تشرِكُوا بِه شيئاً  :تعاىلوهي من صلة الرحم اليت ورد التشديد يف احلض عليها، قال 
لْقُربى والْجارِ الْجنبِ والصاحبِ بِالْجنبِ وبِالْوالدينِ إِحساناً وبِذي الْقُربى والْيتامى والْمساكنيِ والْجارِ ذي ا

  ) ٣٦:النساء( وابنِ السبِيلِ وما ملَكَت أَيمانكُم إِنَّ اللَّه ال يحب  من كَانَ مختاالً فَخوراً
واليوم اآلخر  من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن باهللا (:ويف احلديث قال 

   ٢)فليصل رمحه، ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خرياً أو ليصمت
: إن اللَّه تعاىل خلق اخللق حىت إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت  (:ويف التشديد يف قطع الرحم، قال 

. بلى: ؟ قالتنعم أما ترضني أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك: قال. هذا مقام العائد بك من القطيعة
فَهلْ عسيتم إِنْ تولَّيتم أَنْ تفِْسدوا في الْأَرضِ  :اقرءوا إن شئتم  (:مث قال رسول اللَّه ، )فذلك لك: قال

مهارصى أَبمأَعو مهمفَأَص اللَّه مهنلَع ينالَّذ كأُولَئ كُمامحوا أَرقَطِّعتو )٣ ))٢٣ـ  ٢٢:حممد  
وقد انتشر يف واقعنا أن الزيارة بني األقارب ال تكون إال باملكافأة، فمن زير زار، ومن قطع قطع، وقد 

                                                
  .خلطيب يوم اجلمعة بني اخلطبتني يف قصرها وخفتهاايعنون جلسة )  ١(
  .البخاري ومسلم)  ٢(
  .البخاري ومسلم)  ٣(



 ٢٩٤

   ١)ليس الواصل باملكايفء، ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رمحه وصلها (:إىل خالف هذا، فقال أرشد 
، وأحسن إليهم ويسيئون إيل، وأحلم يا رسول اللَّه إن يل قرابة أصلهم ويقطعوين :قالوجاءه رجل، ف
، وال يزال معك من اللَّه ظهري عليهم ما ٢لئن كنت كما قلت فكأمنا تسفهم املل (:فقال. عنهم وجيهلون علي

   ٣)دمت على ذلك

                                                
  .عن ابن عمروأمحد والبخاري وأبو داود )  ١(
أمنا تطعمهم الرماد احلار، وهو تشبيه ملا يلحقهم من اإلمث مبا يلحق آكل الرماد احلار من األمل، وال شيء على هذا أي ك)  ٢(

  .احملسن إليهم لكن يناهلم إمث عظيم بتقصريهم يف حقه وإدخاهلم األذى عليه
  .مسلم)  ٣(



 ٢٩٥

  آداب الزيارة
تتفق مجيع أنواع الزيارات السابقة، وغريها يف هذه اآلداب اليت سنسوقها هنا باختصار، فمن آداب 

  :الزيارة
  :حتديد املوعد

أول اآلداب وأمهها هو حتديد موعد الزيارة، حىت ال يفاجأ املزور بالزائر من غري استعداد لذلك، فيحرجه 
أو مينعه من عمل يلزمه، ورمبا ال يصلح هذا األدب يف عصرنا إال ملن لديه وسائل االتصال اليت يتمكن منها من 

  .إخبار املزور بزيارته
يشري إىل هذا، فقد اتفقوا على أن للمزور أن يرد زائره إن مل يكن مستعدا ولكن ما ذكره السلف 

من : النور( وإِنْ قيلَ لَكُم ارجِعوا فَارجِعوا هو أَزكَى لَكُم واللَّه بِما تعملُونَ عليم :تعاىلالستقباله، كما قال 
وال تقفن على باب قوم ردوك عن بام، فإن لك  (:يقال التابعي اجلليل قتادة بن دعامة السدوس ،)٢٨اآلية

 ،)ليس كل الناس يقدر أن يتكلم بعذره (:وكان اإلمام مالك يقول، )حاجات، وهلم أشغاالً، وإم أوىل بالعذر
متهيدا لبسط العذر من  ،)لعله بدا لك مانع (:ولذا كان من أدب السلف عند زيارم، أن يقول الزائر للمزور

  . ا لو اعتذراملزور فيم
إذا زرت أحد إخوانك دون موعد، أوعلى موعد سابق منه، فاعتذر لك عن  (:يقول عبد الفتاح أبو غدة

قبول زيارتك له، فاعذره، فإنه أدرى حبال بيته ومالبسات شأنه، فقد يكون جد لديه مانع من املوانع اخلاصة، 
   )أن يعتذر لك حترجمااليسمح له باستقبالك وقتئذ، فله : أوحصل عنده من احلرج

وينبغي أن تتخري الوقت املالئم للزيارة، وأن جتلس املدة  (:ومما يتعلق ذا األدب ما نص عليه بقوله
املناسبة اليت تتالقى مع مقامك عند املزور، ومع احلال اليت هوعليها، فال تطل، وال تثقل، وال تأت يف وقت غري 

    )لراحة أو ا لسكونمالئم لزيارته، كوقت الطعام أوالنوم أوا
أما الدخول فليس من السنة أن يقصد قوماً متربصاً لوقت طعامهم فيدخل عليهم وقت  (:ويقول الغزايل

   ١)األكل، فإن ذلك من املفاجأة، وقد ي عنه
ذَنَ لَكُم إِلَى طَعامٍ غَير ناظرِين يا أَيها الَّذين آمنوا ال تدخلُوا بيوت النبِي إِلَّا أَنْ يؤ :تعاىلويدل هلذا قوله 

 اهإِن )أي غري متحينني نضجه واستواءه، أي ال ترقبوا الطعام إذا طبخ حىت إذا قارب  )٥٣من اآلية: األحزاب
  .االستواء تعرضتم للدخول، فإن هذا مما يكرهه اللّه ويذمه

ادفهم على طعام أن ال يأكل ما مل يؤذن له، ولكن حق الداخل إذا مل يتربص واتفق أن ص (:يقول الغزايل
نظر فإن علم أم يقولونه على حمبة ملساعدته فليساعد، وإن كانوا يقولونه حياء منه فال ينبغي . كُلْ: فإذا قيل له

أن يأكل، بل ينبغي أن يتعلل، أما إذا كان جائعاً فقصد بعض إخوانه ليطعمه ومل يتربص به وقت أكله فال بأس 

                                                
  .٢/٩:اإلحياء)  ١(



 ٢٩٦

   ١)به
ـ ذات يوم أو ليلة فإذا بأيب بكر وعمر  خرج رسول اللَّه : قال عن أيب هريرة يدل هلذا ما روي و

وأنا  (:قال. اجلوع يا رسول اللَّه: قاال )ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ (:فقالـ رضي اللَّه عنهما 
. ه، فأتى رجالً من األنصار فإذا هو ليس يف بيتهفقاما مع ،)قوما ،والذي نفسي بيده ألخرجين الذي أخرجكما

إذ . ذهب يستعذب لنا املاء: قالت ،)أين فالن؟  (:فقال هلا رسول اللَّه . مرحباً وأهالً: فلما رأته املرأة قالت
 ول اللَّهسجاء األنصاري فنظر إىل ر لق فانط. احلمد هللا ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مين: وصاحبيه مث قال

فذبح  ،)إياك واحللوب  (:وأخذ املدية فقال له رسول اللَّه . كلوا: فجاءهم بعذق فيه بسر ومتر ورطب فقال
ـ أليب بكر وعمر   فلما أن شبعوا ورووا قال رسول اللَّه . هلم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا

أخرجكم من بيوتكم اجلوع مث مل ! ن هذا النعيم يوم القيامةوالذي نفسي بيده لتسألن ع :(ـ رضي اللَّه عنهما
  ٢)ترجعوا حىت أصابكم هذا النعيم

  :مراعاة النظافة والنظام
فليس من األدب ان يدخل الزائر بيت املزور حبذاء متسخ،  أو هيئة رثة، فمن اآلداب اليت ذكرها الشيخ 

ن لطيفاً يف مدخلك وخمرجك، غاضا طرفك ك –أو تدخل بيتك  -عندما تزور بيت أخيك « : عبد الفتاح
وقبل الدخول إىل . .وصوتك، واخلع حذاءك يف حمله، وصف نعليك أثناء خلعهما، والتدعهما هكذا وهكذا

بيتك أو بيت أخيك انظر يف نعليك، فإذا رأيت فيهما شيئا من آثار الطريق فامطه عنهما، وادلكهما يف األرض 
   )اإلسالم دين النظافة واللطافةليرتاح عنهما ما علق ما، فإن 

ال يؤمن الرجل الرجل يف  (:قال ومن األدب املرتبط ذا أن ال ينازع الزائر مزوره احملل املخصص له، 
   ٥)إال بإذنه ٤، وال يقعد يف بيته على تكرمته٣سلطانه

ك يف املكان الذي ال تنازع مضيفك أو أخا (:ومن العلل يف هذا األدب ما ذكره الشيخ عبد الفتاح بقوله
جتلس إىل مكان فيه  -إن جلست كما تريد -جيلسك فيه من مرتله، بل الجتلس إال حيث جيلسك، فلعلك 

إطالل على عورة من عورات الدار، أو فيه إحراج لساكنيها، فعليك بامتثال ما يأمرك به مضيفك، واقبل ما 
   )يكرمك به أيضاً

إذا دخلت بيت أخيك أو صديقك، وأقعدك  (:ره الشيخ بقولهومن اآلداب اليت حتقق هذا املعىن ما ذك
فيه، أوأنامك فيه، فال تتفقده ببصرك تفقد الفاحص املمحص، بل غض بصرك يف أثناء قعودك أومنامك فيه، 
قاصرا نظرك على ما حتتاج إليه فحسب، وال تفتح مغلقا من خزانة، أو صندوق، أو حمفظة، أو صرة ملفوفة، أو 

                                                
  .مسلم)  ١(
  .مسلم)  ٢(
  .أي مرتله ومكان سلطته)  ٣(
  .املوضع اخلاص جللوس صاحب البيت من فراش أو سرير أو حنومها: التكرمة)  ٤(
  .مسلم)  ٥(



 ٢٩٧

إن هذا خالف أدب اإلسالم واألمانة اليت خولك ا أخو ك أو حمبك ذخول بيته واملقام عنده، شىء مستور، ف
فاعرف لزيارتك آداا، واسلك حلسن املعاشرة أبواا، تزداد عند مضيفك حبا وأدبا، واهللا تعاىل يرعاك 

   )ويتوالك
دخل الدار وال يتصدر فيأخذ أدبه أن ي (:ومنها ما ذكره الغزايل، وهو يتحدث عن آداب الضيافة، قال

أحسن األماكن بل يتواضع وال يطول االنتظار عليهم وال يعجل حبيث يفاجئهم قبل متام االستعداد، وال يضيق 
املكان على احلاضرين بالزمحة، بل إن أشار إليه صاحب املكان مبوضع ال خيالفه البتة فإنه قد يكون رتب يف 

وال ، ش عليه، وإن أشار إليه بعض الضيفان باالرتفاع إكراماً فليتواضعنفسه موضع كل واحد فمخالفته تشو
   ١)ينبغي أن جيلس يف مقابلة باب احلجرة الذي للنساء وسترهم

  :خفة الزيارة
وقد سبقت اإلشارة إىل ذلك يف أول هذا املطلب، بل عن كل اآلداب تسعى لنفي الثقل عن الزيارة، 

ذكرنا من أن ذلك ليس على العموم، فإن من األخوان من ال يستشعر وحنب أن ننبه هنا مستدكني على ما 
لَيس علَى الْأَعمى حرج وال علَى الْأَعرجِ حرج وال علَى  :بقوله تعاىلبثقله مهما فعل، وهو ما عرب عنه 

أَو كُموتيب نأْكُلُوا مأَنْ ت فُِسكُملَى أَنال عو جررِيضِ حالْم  انِكُموإِخ وتيب أَو كُماتهأُم وتيب أَو كُمائآب وتيب
تكُم أَو ما ملَكْتم أَو بيوت أَخواتكُم أَو بيوت أَعمامكُم أَو بيوت عماتكُم أَو بيوت أَخوالكُم أَو بيوت خاال

كُميقدص أَو هحفَاتم )٦١:النور (  
فإن دخل ومل جيد صاحب الدار وكان واثقاً بصداقته عاملاً بفرحه إذا  (:يقول الغزايل مبينا حدود ذلك

فرب ، أكل من طعامه فله أن يأكل بغري إذنه، إذ املراد من اِإلذن الرضا ال سيما يف األطعمة وأمرها على السعة
   ٢)ورب غائب مل يأذن وأكل طعامه حمبوب ،مكروهرجل يصرح باِإلذن وحيلف وهو غري راض فأكل طعامه 

 ، يدخلون مرتل احلسن فيأكلون ما جيدون بغري إذن أم كانوا  حممد بن واسع وأصحابهويروي عن 
  . هكذا كنا: وكان احلسن يدخل ويرى ذلك فيسر به ويقول

ونة تينة ومن هذه أنه كان قائماً يأكل من متاع بقال يف السوق يأخذ من هذه اجل عن احلسن  ىورو
يا لكع اتل علي آية : ما بدا لك يا أبا سعيد يف الورع تأكل متاع الرجل بغري إذنه؟ فقال: قسبة، فقال له هشام
 ،من استروحت إليه النفس: فمن الصديق يا أبا سعيد؟ قال: فقال  أَو صديقكُم :تعاىلاألكل فتال إىل قوله 
  .واطمأن إليه القلب
إىل مرتل سفيان الثوري فلم جيدوه ففتحوا الباب وأنزلوا السفرة وجعلوا يأكلون، فدخل ومشى قوم 

  . ذكرمتوين أخالق السلف هكذا كانوا: الثوري وجعل يقول
وزار قوم بعض التابعني ومل يكن عنده ما يقدمه إليهم، فذهب إىل مرتل بعض إخوانه فلم يصادفه يف املرتل 

كلوا فجاء : وإىل خبز قد خبزه وغري ذلك فحمله كله فقدمه إىل أصحابه وقالفدخل فنظر إىل قدر قد طبخها 
                                                

  .٢/١٥: اإلحياء)  ١(
  .٢/١٠: اإلحياء)  ٢(



 ٢٩٨

  . يا أخي إن عادوا فعد: قد أحسن، فلما لقيه قال: قد أخذ فالن، فقال: رب املرتل فلم ير شيئاً فقيل له



 ٢٩٩

  آداب الضيافة
الذي تتعلق به هذه وهي القسم املكمل للزيارة، ألن الشخص إما زائر أو مزور، واملزور هو املضيف، وهو 

  .اآلداب اليت سنذكرها باختصار، ألنه هلا حملها اخلاص
  :إكرام الضيف

هلْ أَتاك حديثُ ضيف إِبراهيم الْمكْرمني إِذْ دخلُوا علَيه فَقَالُوا سلَاماً قَالَ  :تعاىلوهو ما يشري إليه قوله 
  أَهله فَجاء بِعجلٍ سمنيٍ فَقَربه إِلَيهِم قَالَ أَلَا تأْكُلُونَ إبراهيم املكرمني سلَام قَوم منكَرونَ فَراغَ إِلَى

وجاَءه قَومه يهرعونَ إِلَيه ومن قَبلُ كَانوا يعملُونَ السيئَات قَالَ يا قَومِ  :تعاىلوقوله )٢٧ـ  ٢٤:الذريات(
ي هاتنالِء بؤهيدشلٌ رجر كُمنم سي أَلَيفيي ضف ونزخال تو قُوا اللَّهفَات لَكُم رأَطْه ن )ففي اآلية )٧٨:هود ،

  . األوىل دليل على إكرام الضيف، ويف الثانية دليل على محايته
خر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن باهللا واليوم اآل (:، قال ١وقد ورد يف السنة التشديد يف وجوب إكرامه

                                                
  :على قولني هل هو واجب أو مستحب: يف حق الضيفاختلف الفقهاء )  ١(

  : ، ومن األدلة على ذلكاجلمهورو قول وه أن الضيافة من مكارم األخالق، وحماسن الدين، وليست واجبة، :القول األول
يوم وليلة، والضيافة : وما جائزته يا رسول اهللا؟ قال: من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر، فليكرم ضيفه جائزته، قالوا «:  .١

هي العطية املذكور يف احلديث يدل على االستحباب فإن اجلائزة )   جائزته(فلفظ ، »ة ثالثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدق
  .والصلة اليت أصلها على الندب، وقلما يستعمل هذا اللفظ يف الواجب

  .األحاديث القاضية حبرمة مال املسلم إال بطيب نفسه  .٢
  .األحاديث الدالة على أن ليس يف املال حق سوى الزكاة  .٣
حيث مل يكن بيت مال، وأما  منه إمنا كان يلزم ذلك يف ز«:أما األحاديث الواردة يف حق الضيف، فقد قال اخلطايب  .٤

أن هذا كان يف أول اإلسالم، إذ كانت املواساة واجبة، فلما أو »  اليوم فأرزاقهم يف بيت املال، ال حق هلم يف أموال املسلمني
  .اتسع اإلسالم نسخِ ذلك

الضيافة فرض « :، قالبن حزماوهو قول لليث بن سعد، ، وهو قول اليلة واحدةوجوب الضيافة، وأا واجبة  :القول الثاين
على احلَضري والبدوي والفقيه واجلاهل، يوم وليلة مربة وإحتاف، مث ثالثة أيام ضيافة، وال مزيد، فإن زاد على ذلك فليس نراه 

صر له ، وقد انت»الزما، وإن متادى على قراه فحسن، فإن منع الضيافة الواجبة فله أخذها مغالبة، وكيف أمكنه، ويقضى له بذلك 
  :الشوكاين، واستدل له مبا يلي، زيادة على ما سبق من األدلة

  .إباحة العقوبة بأخذ املال ملن ترك ذلك، وهذا ال يكون يف غري واجب  .١
التأكيد البالغ جبعل ذلك فرع اإلميان باهللا واليوم اآلخر، ويفيد أن فعل خالفه فعل من ال يؤمن باهللا واليوم اآلخر،   .٢

  .مث تعليق ذلك باإلكرام وهو أخص من الضيافة، فهو دال على لزومها باألوىل. ع اإلميان مأمور اومعلوم أن فرو
  .فهو صريح أن ما قبل ذلك غري صدقة، بل واجب شرعا)   فما وراء ذلك فهو صدقة  «: قوله  .٣
  .فهذا تصريح بالوجوب، مل يأت ما يدل على تأويله)   ليلة الضيف حق واجب  «: قوله  .٤
  .فإن ظاهر هذا وجوب النصرة، وذلك فرع وجوب الضيافة)   فإن نصره حق على كل مسلم« :قوله   .٥



 ٣٠٠

، ١)ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليصل رمحه، ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خرياً أو ليصمت
 (:وما جائزته يا رسول اللَّه؟ قال: قالوا ،)من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه جائزته  (:وقال 

وال حيل ملسلم أن يقيم عند  (:ويف رواية، ٢)ما كان وراء ذلك فهو صدقة عليهوالضيافة ثالثة أيام ف. يومه وليلته
  ٣)يقيم عند أخيه وال شيء يقريه به (:يا رسول اللَّه وكيف يؤمثه؟ قال: قالوا )أخيه حىت يؤمثه

إنَّ جلسدك عليك حقًا، وإن  :(لعبد اهللا بن عمرو  ومما يدل على أن هذه النصوص للوجوب، قوله 
أميا ضيف نزل بقوم فأصبح  (:وقوله  ٤)نك عليك حقًا، وإن لزورك عليك حقًا، وإن لزوجك عليك حقًالعي

أميا رجل أضاف قوما فأصبح  (:قال روي أنه بل ، ٥)الضيف حمروما فله أن يأخذ بقدر قراه وال حرج عليه
   ٦)مالهالضيف حمروما، فإن نصره حق على كل مسلم حىت يأخذ بقرى ليلته من زرعه و

 :تعاىلبل ورد يف النصوص ما يبني علو أخالق الصاحلني من تقدميهم الضيف على أنفسهم، كما قال 
  )٨:االنسان( ويطْعمونَ الطَّعام علَى حبه مسكيناً ويتيماً وأَسرياً

جاء رجل : الق عن أيب هريرة ما بني كرم أخالقهم وعظيم إيثارهم، ف وقد روي من فعل السلف 
مث أرسل . والذي بعثك باحلق ما عندي إال ماء: فأرسل إىل بعض نسائه فقالت. إين جمهود: فقال إىل النيب 

  (:فقال النيب . إىل أخرى فقالت مثل ذلك حىت قلن كلهن مثل ذلك ال والذي بعثك باحلق ما عندي إال ماء
أكرمي : فانطلق به إىل رحله فقال المرأته. رسول اللَّهأنا يا : فقال رجل من األنصار )من يضيف هذا الليلة؟

 ول اللَّهسضيف ر( ،علليهم : قال. ال إال قوت صبياين: هل عندك شيء؟ قالت: ويف رواية قال المرأته
فقعدوا وأكل الضيف . بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج وأريه أنا نأكل

  ٧)لقد عجب اللَّه من صنيعكما بضيفكما الليلة :(فقال فلما أصبح غدا على النيب . وينيوباتا طا
أنه قدم على ، فقد روي خرب إسالم عدي بن حامت الطائي يف إكرام الضيف ما ورد يف  ومن هديه 

اهللا  مث مضى يب رسول :قال عدي على األرض، فأكرمه باجللوس على وسادة، وجلس رسول اهللا  ،النيب 
، بل أنت  :اجلس على هذه، قلت :حىت إذا دخل بيته، تناول وسادة من أدم حمشوة ليفا، فقذفها إيل فقال

  .باألرض بل أنت، فجلست عليها، وجلس رسول اهللا  :فاجلس عليها، قال
  :احترام الضيف

زيادة على ما يبثه وهو أمر زائد على جمرد اإلكرام، ألنه يدل على احلفاوة به، وعدم الضيق من وجوده، 
                                                

  .البخاري ومسلم)  ١(
  .البخاري ومسلم)  ٢(
  .مسلم)  ٣(
  .ومسلم وغريمها البخاري واللفظ له،)  ٤(
  .صحيح اإلسناد: أمحد ورواته ثقات واحلاكم وقال)  ٥(
  .صحيح اإلسناد: أبو داود واحلاكم وقال)  ٦(
  .البخاري ومسلم)  ٧(



 ٣٠١

والذي نفس حممد بيده، ال  (:يف نفسه من احملبة ملضيفه وهي مقصد جليل من مقاصد الشارع، وهلذا قال 
  ١)تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا، وال تؤمنوا حىت حتابوا، أو ال أنبئكم بشيء إذا فعلتموه حتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم

اجتمع أنس  ليغسل، فقد روي أنه قدم الطست إليه علماء أن يومن مظاهر احترام الضيف اليت ذكرها ال
إذا   (:على طعام فقدم أنس الطست إليه فامتنع ثابت فقال أنسـ رضي اهللا عنهما ـ بن مالك وثابت البناين 

    )أكرمك أخوك فاقبل كرامته وال تردها فإمنا يكرم اهللا عز وجل
يا أبا : ر فصب الرشيد على يده يف الطست فلما فرغ قالوروي أن هارون الرشيد دعا أبا معاوية الضري

يا أمري املؤمنني إمنا أكرمت العلم  (:صبه أمري املؤمنني، فقال: ال، قال: معاوية تدري من صب على يديك؟ فقال
   )وأجللته فأجلك اهللا وأكرمك كما أجللت العلم وأهله

 سن أو زيادة فضل إال أن يكون هو املتبوع أن ال يبتدىء بالطعام ومعه من يستحق التقدمي بكربومنها 
  .واملقتدى به، فحينئذ ينبغي أن ال يطول عليهم االنتظار إذا اشرأبوا لألكل واجتمعوا له

: فإن قلل رفيقه نشطه ورغبه يف األكل وقال له (:ومنها أن يدعوه لألكل، من غري إحلاح، قال الغزايل
   ٢)ث مرات فإن ذلك إحلاح وإفراطعلى ثال )كُلْ«: وال يزيد يف قوله )كُلْ«

إذا خوطب يف شيء ثالثاً مل يراجع بعد ثالث، وكان يكرر كان  رسول اهللا واستدل لذلك بأن 
   )فليس من األدب الزيادة عليه«  الكالم ثالثاً،

   )الطعام أهون من أن حيلف عليه (:قال احلسن بن علي  احللف عليه باألكل،ومن اإلحلاح املنهي عنه 
قال  ،هل أقدم لك طعاماً؟ بل ينبغي أن يقدم إن كان: يقول لهمنها أن يقدم له الطعام من غري أن و
   )أتأكل؟ أو أقدم إليك؟ ولكن قدم فإن أكل وإال فارفع: إذا زارك أخوك فال تقل له (:الثوري

لفقراء فقدموا إذا دخل عليكم ا :(ومنها أن يتعامل مع كل ضيف مبا يتناسب معه، قال بعض الصاحلني
   )إليهم طعاماً، وإذا دخل الفقهاء فسلوهم عن مسألة، فإذا دخل القراء فدلوهم على احملراب

أن ال مييز الغين باِإلجابة عن الفقري، فذلك هو التكرب املنهي عنه وألجل ذلك امتنع بعضهم عن  ومنها
قصعة غريي فقد ذلت له رقبيت، ومن  إذا وضعت يدي يف: انتظار املرقة ذل، وقال آخر: أصل اِإلجابة وقال

  .املتكربين ممن جييب األغنياء دون الفقراء وهو خالف السنة
ومن أهم مظاهر احترام الضيف أن ال مييز بني غين وفقري، ألنه إن ميز بينهما كان احترامه للمال ال  

   .جييب دعوة العبد ودعوة املسكني كان رسول اهللا للضيف، فقد 
بقوم من املساكني الذين يسألون الناس على قارعة الطريق وقد نشروا كسراً على  علي ومر احلسن بن 
 هلم إىل الغداء يا ابن بنت رسول اهللا : وهم يأكلون وهو على بغلته فسلم عليهم فقالوا له األرض يف الرمل،

: م عليهم وركب وقالمث سل فرتل وقعد معهم على األرض وأكل،، )إن اهللا ال حيب املستكربين نعم، (:فقال
  . نعم، فوعدهم وقتاً معلوماً فحضروا فقدم إليهم فاخر الطعام وجلس يأكل معهم: قد أجبتكم فأجيبوين، قالوا

                                                
  .والضياء عن الزبري بن العوام أمحد والترمذي)  ١(
  .٢/٧: اإلحياء)  ٢(



 ٣٠٢

  :اخلفة وعدم التكلف
قُلْ ما أَسأَلُكُم علَيه من أَجرٍ وما أَنا من  :تعاىلوهي أصل من أصول هذا الباب يشري إليه قوله 

أي وما أريد على ما أرسلين اللّه تعاىل به، وال أبتغي زيادة عليه، بل ما أمرت به أديته، ، )٨٦:ص )لِّفنيالْمتكَ
  .ال أزيد عليه وال أنقص منه

أتينا عبد اللّه بن مسعود : قال مسروقوهذا ال يقتصر فقط على هذا الباب، بل يشمل مجيع حياة املسلم، 
 اللّه أعلم، فإن من العلم أن يقول الرجل : شيئاً فليقل به، ومن مل يعلم فليقل يا أيها الناس من علم (:فقال

 قُلْ ما أَسأَلُكُم علَيه من أَجرٍ وما أَنا من الْمتكَلِّفني: اللّه أعلم، فإن اللّه عز وجلَّ قال لنبيكم : ملا ال يعلم
)عن ابن عمر ، و١))٨٦:ص خرج رسول اهللا: قال  يف بعض أسفاره، فسار ليال فمروا على رجل جالس

يا صاحب   (:يا صاحب املقراة أولغت السباع الليلة يف مقراتك؟ فقال له النيب : عند مقراة له، فقال له عمر
  ٢)املقراة ال ختربه هذا متكلف هلا ما محلت يف بطوا ولنا ما بقي شراب وطهور

سواء كان من املضيف او الضيف يضاد مقاصد الشيعة منها، وهكذا يف باب الضيافة، فإن التكلف 
  .فتتحول من وسيلة للتآلف والتراحم والتكافل إىل وسيلة للقطيعة والبغضاء ومجيع األمراض النفسية

  :وهلذا سنذكر هنا بعض ما يرتبط ذا األدب من مظاهر
  :خفة املضيف

فال  ، فإن مل حيضره شيء ومل ميلك تقدمي ما حضر،ومن أول مظاهرها ـ كما يذكر الغزايل ـ  
وإن حضره ما هو حمتاج إليه لقوته ومل تسمح نفسه بالتقدمي فال ، يستقرض ألجل ذلك فيشوش على نفسه

  .٣ينبغي أن يقدم
أن تطعم أخاك ما ال تأكله أنت بل تقصد زيادة عليه   (:يف تفسري التكلفقوله السلف وينقل عن بعض 

   )يف اجلودة والقيمة
هذا أن التكلف هو الذي جيعل الضيف ثقيال على املضيف، خبالف ما لو قدم ما ميكنه، وقد نبه وسبب 

، )إمنا تقاطع الناس بالتكلف يدعو أحدهم أخاه فيتكلف له فيقطعه عن الرجوع إليه (:فقال الفضيل،إىل هذا 
ما عندي ولو تكلفت له لكرهت  ما أبايل مبن أتاين من إخواين فإين ال أتكلف له إمنا أقرب (:قال بعضهموهلذا 

إنك ال تأكل وحدك هذا وال أنا : كنت أدخل على أخ يل فيتكلف يل فقلت له (:وقال بعضهم، )جميئه ومللته
   )فما بالنا إذا اجتمعنا أكلناه؟ فإما أن تقطع هذا التكلف أو أقطع ايء، فقطع التكلف ودام اجتماعنا بسببه

، ٤أن يقدم مجيع ما عنده فيجحف بعياله ويؤذي قلوملغزايل ـ ومن مظاهر التكلف ـ كما يذكر ا
ال تدخل من السوق شيئاً، وال : أجيبك على ثالث شرائط :(فقال علي أن رجالً دعا علياً ويروي يف ذلك 

                                                
  .البخاري ومسلم)  ١(
  .الدارقطين)  ٢(
  .٢/١٠: اإلحياء)  ٣(
  .٢/١٠: اإلحياء)  ٤(



 ٣٠٣

وكان بعضهم يقدم من كل ما يف البـيت فال يترك نوعاً إال ، )تدخر ما يف البـيت، وال جتحف بعيالك
  . منهوحيضر شيئاً 

أم كانوا : وغريه من الصحابة عن أنس بن مالك ، فوقد وردت اآلثار بأن هذا هو هدي الصحابة 
ال ندري أيهما أعظم وزراً الذي حيتقر ما يقدم : يقدمون ما حضر من الكسر اليابسة وحشف التمر ويقولون

أن ال نتكلف للضيف ما ليس عندنا وأن أمرنا رسول اهللا : وقال سلمان إليه أو الذي حيتقر ما عنده أن يقدمه؟،
  .نقدم إليه ما حضرنا

لوال أنا ينا عن التكلف : دخلنا على جابر بن عبد اهللا فقدم إلينا خبزاً وخالً وقال :، قالبعضهموعن 
   .لتكلفت لكم

يكون  وهذا ال يتناىف مع ما ذكرنا من إكرام الضيف، ألن اإلكرام ال يكون إال باملقدور عليه، فاجلود ال
  .إال باملوجود كما يقال

من دعا أحداً إىل طعام وهو يكره اِإلجابة  (:قال سفيان، حيب إجابتهال أن يدعو من ومن مظاهر التكلف 
   )فعليه خطيئة فإن أجاب املدعو فعليه خطيئتان

  :خفة الضيف
شق على املزور أن ال يقترح وال يتحكم بشيء بعينه فرمبا يومن أول مظاهرها ـ كما يذكر الغزايل ـ 

  .١فإن خيره أخوه بـني طعامني فليتخري أيسرمها عليه إحضاره،
   ٢)إال اختار أيسرمها أمرينما خري رسول اهللا بـني  (:، ففي احلديثوهذا هو هدي رسول اهللا 

مضيت مع صاحب يل نزور سلمان فقدم : عن أبـي وائل قال ويروى من ذلك من هدي السلف 
لو كان يف هذا امللح سعتر كان أطيب، فخرج سلمان فرهن : حاً جريشاً، فقال صاحبـيإلينا خبز شعري ومل

لو قنعت مبا : فقال سلمان. احلمد هللا الذي قنعنا مبا رزقنا: مطهرته وأخذ سعتراً، فلما أكلنا قال صاحبـي
  . رزقت مل تكن مطهريت مرهونة

فال يكره له عليه، علم أنه يسر باقتراحه ويتيسر إن أما توهم تعذر ذلك على أخيه أو كراهته له، وهذا إذا 
وكان الزعفراين يكتب كل يوم رقعة مبا  الزعفراين ببغداد، كان نازالً عند الشافعي وقد روي أن االقتراح، 

يطبخ من األلوان ويسلمها إىل اجلارية، فأخذ الشافعي الرقعة يف بعض األيام وأحلق ا لوناً آخر خبطه، فلما رأى 
ما أمرت ذا؟ فعرضت عليه الرقعة ملحقاً فيها خط الشافعي فلما وقعت عينه : فراين ذلك اللون أنكر وقالالزع

  . على خطه فرح بذلك وأعتق اجلارية سروراً باقتراح الشافعي عليه
أحب إخواين إيلَّ  (:قال جعفر بن حممد مضيفه إىل اإلحلاح عليه يف األكل، أن ال حيوج ومن مظاهرها 

   )هم أكالً وأعظمهم لقمة وأثقلهم علي من حيوجين إىل تعهده يف األكلأكثر
أحسن اآلكلني أكالً من ال حيوج صاحبه إىل أن يتفقده يف  (:قوله بعض األدباءوينقل الغزايل يف ذلك عن 

                                                
  .٢/١١: اإلحياء)  ١(
  .والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائيمالك )  ٢(



 ٣٠٤

   )األكل ومحل عن أخيه مؤنة القول



 ٣٠٥

  ـ آداب االس ٤
سواء كان ذلك يف مدرسة أو مسجد أو شارع، واملراد من االس كل اجتماع للشخص مع غريه، 

  .وسواء كان ذلك جلوسا أو مشيا، وسواء كان ذلك بقصد أو بغري قصد
  .فكل اجتماع كثر أفراده أو قلوا جملس من االس ينطبق عليه ما نصت عليه الشريعة من آداب

منوا إِذَا قيلَ لَكُم تفَسحوا في الْمجالسِ يا أَيها الَّذين آ :تعاىلوقد أشار إىل هذا النوع من اآلداب قوله 
ن أُوتوا الْعلْم درجات واللَّه فَافْسحوا يفْسحِ اللَّه لَكُم وإِذَا قيلَ انشزوا فَانشزوا يرفَعِ اللَّه الَّذين آمنوا منكُم والَّذي

بِريلُونَ خمعا تبِم )ادل١١:ةا (  
وهذه اآلداب هلا أمهيتها االجتماعية الكربى، ألنه ال ميكن أن يستفيد أي إنسان من غريه، وال ميكن له أن 

  .يفيده إال إذا كان ذلك حتت ظالل األدب الرفيع الذي أرشدنا إليه اإلسالم
  :وميكن تقسيم هذه اآلداب إىل ثالثة أنواع، هي



 ٣٠٦

  اختيار اجلليس
وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آياتنا فَأَعرِض عنهم  :تعاىلوإليه يشري قوله  وهو أول اآلداب وأمهها،

 المنيحتى يخوضوا في حديث غَيرِه وإِما ينِسينك الشيطَانُ فَال تقْعد بعد الذِّكْرى مع الْقَومِ الظَّ
الكرمية ي عن القعود مع هذا الصنف من الناس، وفيه داللة على وجوب اختيار من  ، ففي اآلية)٦٨:األنعام(

  . جيلس معهم
 يا ويلَتى لَيتنِي لَم أَتخذْ فُالناً خليالً :على لسان الظامل يوم القيامة تعاىلوإليه اإلشارة كذلك بقوله 

  )٢٨:الفرقان(
  :ن سببا ألمرين خطريين كالمها له تأثريه النفسي واالجتماعيوسر هذا النهي هو أن هذا اجللوس قد يكو

  :التأثر باملنكر
  :وهو أول اخطار اجللوس مع الظاملني، وذلك ألن الطبع يسرق من الطبع، كما قال الشاعر الناصح

  بين اجتنب كل ذي بدعة       وال تصحنب من ا يوصف
  رفوأنت بذلك  ال تع           فيسرق طبعك من طبعه  

الصحبة سارية  (:، وقال علي ١)املرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من خيالل  (:بل كما قال 
، )احذر عدوك مرة، واحذر صديقك ألف مره (:ولذا قالوا فيما نسب إىل جعفر الصادق  )والطبيعة سارقة

يكون له حنو حسن اخللق فقد ذكر من معانيه أنه ال ينبغي أن يتخذ كل أحد صديقا وخليال، بل ال بد أن 
  .وحسن السرية والصالح وعدم احلرص على الدنيا، وهذا ال يوجد إال يف واحد من ألف

صحبة األخيار تورث اخلري وصحبة األشرار تورث الشر، كالريح إذا مرت على الننت محلت  (:وقد قيل
   )وإذا مرت على الطيب محلت طيبا، نتنا 

 يا ويلَتى لَيتنِي لَم أَتخذْ فُالناً خليالً :ى لسان الظامل يوم القيامةعل تعاىلوإىل هذا اإلشارة بقوله 
  )٢٨:الفرقان(

إمنا مثل اجلليس الصاحل واجلليس السوء كحامل  (:، وهو يبني أمهية اجلليس وتأثريه يف جليسهوقد قال 
إما أن جتد رحيا طيبة ونافخ الكري إما أن فحامل املسك إما أن حيذيك وإما أن تبتاع منه و املسك ونافخ الكري،

   ٢)حيرق ثيابك وإما أن جتد رحيا خبيثة
: قال  عن ابن عباسما ميكن أن يستفيده املؤمن من جمالسته للصاحلني، فقد ورد يف احلديث  وبني 

م باآلخرة وذكرك ،وزاد يف علمكم منطقه ،من ذكركم باهللا رؤيته (:قيل يا رسول اهللا؛ أي جلسائنا خري؟ قال
    ٣)عمله

                                                
  .د والترمذي عن أيب هريرةأبو داو)  ١(
  .مسلم)  ٢(
  .أبو بكر البزار)  ٣(



 ٣٠٧

  :اإلقرار على املنكر
وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آياتنا فَأَعرِض عنهم حتى يخوضوا في  :تعاىلوهو ما يشري إليه قوهل

، فأمر اهللا نبيه )٦٨:األنعام( ومِ الظَّالمنيحديث غَيرِه وإِما ينِسينك الشيطَانُ فَال تقْعد بعد الذِّكْرى مع الْقَ
باإلعراض عن الذين خيوضون يف آيات اهللا بالتكذيب وإظهار االستخفاف إعراضا يقتضي اإلنكار عليهم 

  .وإظهار الكراهة ملا يكون منهم إال أن يتركوا ذلك وخيوضوا يف حديث غريه
لُعن الَّذين  :تعاىلعلى الرضا بفعلهم، وقد قال  وذلك ألن يف جمالستهم خمتارا مع ترك النكري داللة

، مث )٧٨:املائدة( كَفَروا من بنِي إِسرائيلَ علَى لسان داود وعيسى ابنِ مريم ذَلك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ
كَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ ترى كَثرياً منهم كَانوا ال يتناهونَ عن من :تعاىلبني سبب هذا اللعن بقوله 

ذَابِ هي الْعفو هِملَيع طَ اللَّهخأَنْ س مهفُسأَن ملَه تما قَدم وا لَبِئْسكَفَر يننَ الَّذلَّووتونَيدالخ م )٧٩:املائدة 
  )٨٠ـ 

إن أول ما دخل النقص على بين إسرائيل كان الرجل أول  (:ذلك، فقالعن كيفية حصول  وقد أخرب 
ما يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق اهللا ودع ما تصنع فإنه ال حيل لك مث يلقاه من الغد فال مينعه ذلك أن يكون 

كال  (:مث قالمث قرأ اآليات السابقة،  )أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب اهللا قلوب بعضهم ببعض
واهللا لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر ولتأخذن على يدي الظامل ولتأطرنه على احلق ولتقصرنه على احلق 

   ١)قصرا أو ليضربن اهللا بقلوب بعضكم على بعض وليلعننكم كما لعنهم
 :تعاىلقال عن الركون إىل الظاملني،  تعاىلوذلك ألن االسة نوع من الركون إىل اجلليس، وقد انا اهللا 

نال ت اَء ثُميلأَو نم اللَّه وند نم ا لَكُممو ارالن كُمسموا فَتظَلَم ينوا إِلَى الَّذكَنرال تونَورص )١١٣:هود(  
ولكن هذا مقيد مبا ذكرنا، أما إن كان قصده الدعوة هللا، أو تغيري املنكر، فال حرج من اجللوس، بل هو 

عن األنبياء ـ صلوات اهللا وسالمه عليهم ـ يف حوارهم مع أقوامهم، وكما حكى  تعاىل، كما حكى واجب
  . عن الصاحبني يف سورة الكهف، وغريها من مشاهد احلوار يف القرآن الكرمي

وهذا أيضا مقيد منضبط مبدى استعدادهم للتلقي واالستفادة، فإن كانوا مستعدين للسماع والتأثر، فإنه 
 :تعاىلاجللوس معهم للتأثري فيهم، وإن مل يكونوا مستعدين لذلك، فال حاجة للجلوس معهم، قال يستحب 

 استغنى فَأَنت لَه تصدى عبس وتولَّى أَن جاءه الْأَعمى وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّى أَو يذَّكَّر فَتنفَعه الذِّكْرى أَما منِ
ا عمى وشخي وهى وعسي اءكن جا مأَمكَّى وزأَلَّا ي كىلَيلَهت هنع تفَأَن )١٠ـ  ١:عبس(  

                                                
  .أبو داود عن عبداهللا بن مسعود)  ١(



 ٣٠٨

  احترام اجلليس
وهو من أهم آداب االسة، ألن اجلليس إن شعر باملهانة،أو مل يشعر مبا يستحقه من احترام قد يصرفه عن 

  .بذلك أهم مقاصد االسجليسه، فال يفيده وال يستفيد منه، فتضيع 
، فقد كان يكرم جلساءه إكراما ال حدود له، وهو سنة السلف واحترام اجلليس سنة رسول اهللا 

أما واهللا إن الذباب ، أعز الناس علي جليسي الذي يتخطى الناس إيل  (:قال ، فعن ابن عباس الصاحل 
ثالثة ال  (:، وروي عنه قوله)ليسي حىت يفارقينج :قال ؟من أكرم الناس عليك (:، وسئل)يقع عليه فيشق علي

فرجل أوسع يل يف  :فأما الذين ال أقدر على مكافأم، أقدر على مكافأم ورابع ال يكافئه عين إال اهللا تعاىل 
وأما الرابع الذي ال يكافئه عين ، ورجل أغربت قدماه يف االختالف إىل بايب ، ورجل سقاين على ظمإ ، جملسه 
، عز وجل فرجل عرضت له حاجة فظل ساهرا متفكرا مبن يرتل حاجته وأصبح فرآين موضعا حلاجته  إال اهللا

   )وإين ألستحي من الرجل أن يطأ بساطي ثالثا ال يرى عليه أثرا من أثري، فهذا ال يكافئه عين إال اهللا عز وجل 
  :ومن مظاهر احترام اجلليس اليت وردت ا النصوص

  :أن ال يقام من جملسه
ال يقيم الرجل  :(ألن من جلس يف حمل صار حرما له، فال يقام عنه إال بإذنه، وبطيب نفس منه، قال 

، فلفظ اخلرب يف هذا احلديث يف معىن النهي، وقد ورد ١)الرجل من جملسه مث جيلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا
  . بصيغة النهي مؤكدا ٢)ال يقيمن (:يف رواية أخرى

على التحرمي، فمن سبق إىل موضع مباح من مسجد أو غريه لصالة أو غريها من وظاهر هذا النص يدل 
الطاعات  فهو أحق به، وحيرم على غريه أن يقيمه منه إال لسبب من األسباب، كما ورد يف احلديث اآلخر قوله 

:) ه من مصل أي أنه إذا كان قد سبق فيه حق ألحد بقعوده في ٣)من قام من جملسه مث رجع إليه فهو أحق به
  .أو غريه مث فارقه ألي حاجة مث عاد وقد قعد فيه أحد أن له أن يقيمه منه

وينبغي له أيضا أن ال يكون يف جملسه مكان مميز  (:وقد بني ابن احلاج التفاصيل املرتبطة ذا األدب، فقال
وال يقام أحد من  ،آلحاد الناس بل كل من سبق ملوضع فهو أوىل به كما هو ذلك مشروع يف انتظار الصالة 

عن ذلك حىت لو قام غري معرض عنه لضرورة  موضعه جربا وجيلس فيه غريه للنهي من صاحب الشريعة 
وهم حمتاجون ، وعاد كان به أحق أيضا اللهم إال أن يكون املوضع معلوما عند الناس أنه ال جيلس فيه إال فالن 

فإن كان ، نه أو يعلم مبشقة فهذا مستثىن مما ي عنه فإن جلس يف غريه مل يعلم مكا، إليه يف فتواه وعلمه 
وال ترفعهم وإمنا ، وليست املواضع باليت تصدر الناس ، املسبوق صاحب علم وفضيلة فحيثما جلس كان صدرا 
وإمنا وقع التخصيص ملن ذكر الحتياجهم إليه يف فتواه ، يرفع املرء ما هو حامله من علم وفضيلة ودين وتقوى 

                                                
  .البخاري ومسلم)  ١(
  .مسلم)  ٢(
  .مسلم)  ٣(



 ٣٠٩

وليس هذا بأول دليل خص وذلك ، إن كان الدليل مقتضاه العموم فالضرورة خصصت الدليل العام و، وعلمه 
   ١)ولكن تفسحوا وتوسعوا :(وال بأس أن يوسع له يف الس ما مل يؤد ذلك إىل الضرر لقوله ، كثري

بني الناس على  وما ذكره ابن احلاج نراه ـ لألسف ـ يف جمتمعاتنا اليت أحيت الطبقية اجلاهلية، فميزت
  .أسس ليس للشرع فيها نصيب

يفسح فيه باهلجرة والعلم  األول جملس  (:وقد ذكر ابن العريب أنواع االس، ومن يتصدر فيها، فقال
جملس  :الثالث .فإنه لذوي األحالم والنهى، الثاين جملس اجلمعات يتقدم فيه بالبكور إال ما يلي اإلمام  .والسن

 .الرابع جملس احلرب يتقدم فيه ذوو النجدة واملراس من الناس .أحد حيث انتهى به السالذكر جيلس فيه كل 
    ٢)اخلامس جملس الرأي واملشاورة يتقدم فيه من له بصر بالشورى

يرفَعِ اللَّه الَّذين آمنوا  :تعاىلوما ذكره حسن وقوي، ميكن أن يستشهد له بالشواهد الكثرية، كقوله 
و كُمنمبِريلُونَ خمعا تبِم اللَّهو اتجرد لْموا الْعأُوت ينالَّذ )ادلةمث ، فريتفع املرء بإميانه أوال ) ١١من اآلية: ا

  .بعلمه ثانيا
فدعاهم ، فكلموه  يف ذلك ، على الصحابة  يقدم عبد اهللا بن عباس  وقد كان عمر بن اخلطاب 

هو أجل  :فقال ابن عباس، ، فسكتوا )١:النصر( ذَا جاَء نصر اللَّه والْفَتحإِ :وسأهلم عن تفسري، ودعاه 
   )ما أعلم منها إال ما تعلم :فقال عمر .أعلمه اهللا إياه رسول اهللا 

م يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا قيلَ لَكُ :تعاىلوقد أرشد القرآن الكرمي إىل بديل عن إقامة أي شخص، فقال 
لَكُم حِ اللَّهفْسوا يحسِ فَافْسالجي الْموا فحفَست )ادلةأمر بتحسني األدب يف جمالسة ، فهذا )١١من اآلية: ا

حىت ال يضيقوا عليه الس، وأمر املسلمني بالتعاطف والتآلف حىت يفسح بعضهم لبعض، حىت  ،رسول اهللا 
 ،كانوا يتنافسون يف جملس النيب  (:قال قتادة وجماهد. والنظر إليه يتمكنوا من االستماع من رسول اهللا 

   )فأمروا أن يفسح بعضهم لبعض
  :طرح الوسادة للزائر

، ومثل ذلك يف عصرنا أن جيلسه كرسيا وثريا، أو يف موضع الئق مجيل، وقد كان هذا سنة رسول اهللا 
فدعا ، ا جلوسا عند الشعيب فجاء جرير بن يزيد كن :حبسب اإلمكانيات املتاحة يف ذلك الوقت، عن طارق قال

إن رسول اهللا  (:فقال ؟دعوت هلذا الغالم بوسادة، حنن عندك أشياخ ، يا أبا عمرو  :له الشعيب بوسادة فقلنا له
 ٣)إذا أتاكم كرمي قوم فأكرموه (:قال   

  ترد على أخيك كرامته   ال :إنه كان يقال :طرح أبو قالبة لرجل وسادة فقال أبو قالبة :وعن عاصم قال
                                                

  .١/١٩٩: املدخل)  ١(
  .٤/١٦٨: أحكام القرآن)  ٢(
عن جابر؛ ، واحلاكم البزار عن أيب هريرةوعن جرير؛ والطرباين يف الكبري البزار وابن خزمية، ، وعن ابن عمر ابن ماجة  )٣(

طرقه : قال الذهيب يف خمتصر املدخل) ١/٢٤١(قال املناوي يف فيض القدير وغريهم، ابن عساكر عن أنس وعن عدي بن حامت؛ و
  . مث تلميذه ابن حجر بأنه ضعيف ال موضوع ،وتعقبه العراقي ،كلها ضعيفة وله شاهد مرسل، وحكم ابن اجلوزي بوضعه



 ٣١٠

فقال ، فجلس علي ومل جيلس اآلخر ، فطرح هلما وسادتني ، دخل علي ورجل  :وعن جعفر عن أبيه قال
  .ال يرد الكرامة إال محار :علي

  :عدم التفريق بني اجلالسني
حيل ال   :(فال يفرق بني اثنني إال إذا ضاق املكان واحتاج إىل التفريق، فيستأذما يف ذلك، قال 

   ١)للرجل أن يفرق بني اثنني إال بإذما
وجلوسه بينهما ، أو حديث سر ، ومن احلكم اليت ذكرها العلماء لذلك أنه قد يكون بينهما حمبة ومودة 

  .يسوؤمها
  :عدم اجللوس يف وسط احللقة

  (:، قال قال رسول اهللا وقد ورد النهي الشديد عن ذلك حىت عده بعضهم من الكبائر، فعن حذيفة 
  ٢)لعن اهللا من جلس وسط احللقة

لعن اهللا على لسان حممد  (:أو )ملعون على لسان حممد (:وروي أن رجال قعد وسط حلقة فقال حذيفة
 ٣)من جلس وسط احللقة  

وقد قيل يف علة هذا النهي أنه إذا جلس يف وسطها استدبر بعضهم بظهره فيؤذيهم بذلك ويسبونه 
، وذكر منها حلقة القوم، أي هلم أن حيموها حىت ال ٤) محى إال يف ثالثةال (:ولذلك قال ، ويلعنونه 

  .يتخطاهم أحد وال جيلس وسطها
  :آداب احلديث يف االس

من اآلداب اليت ذكرها العلماء للحديث يف االس أن ال جييب إال من يسأل فيها، وقد ذكروا من ذلك 
اك إذا سئل غريك أن تكون أنت ايب، كانك أصبت إي :البنه  قال لقمان :جماهد بن جرب، قال عن

غنيمة، أوظفرت بعطية، فإنك إن فعلت ذلك، أزريت باملسؤول، وعنفت السائل، ودللت السفهاء على سفاهة 
  .حلمك، وسوء أدبك

احلافظ العالمة اللغوي حممد بن  -كنت عند اإلمام أيب عمر الزاهد، : قال الشيخ ابن بطة احملدث الفقيهو
فسئل عن مسالة، فبادرت أنا فاجبت السائل، فالتفت إيل أبوعمر  -غالم ثعلب  :الواحد البغدادي امللقب عبد

  !أنت فضويل، فأخجلين :يعين !؟تعرف الفضوليات املنتقبات: الزاهد فقال يل
ومنها عدم ختجيل احملدث بإخبارك عن علمك مبا خيربك به إن كان يظن عدم معرفتك به، ويذكر من 

إن الشاب ليحدثين حبديث، فأستمع له كأين مل أمسعه، ولقد مسعته قبل أن  (:، قالعطاء أيب رباح نذلك ع
   )يولد

                                                
 .حسنحديث  :، وقالالترمذيوأبو داود كتاب أمحد و  )١(
  .أمحد وأبو داود بإسناد حسن والترمذي واحلاكم)  ٢(
  .الترمذي وقال حسن صحيح)  ٣(
  .البيهقي عن بالل العبسي)  ٤(



 ٣١١

إذا رأيت حمدثا  :وقال خالد بن صفوان التميمي جليس اخلليفة عمر بن عبد العزيز وهشام بن عبد امللك
لى أن يعلم من حضرك أنك قد قد علمته، فال تشاركه فيه، حرصا ع خبرب حيدث حديثا قد مسعته، أو خيرب

  .علمته، فإن ذلك خفة منك، وسوء أدب
إين  :وقال عبد اهللا بن وهب القرشي املصري، صاحب اإلمام مالك والليث بن سعد والثوري وغريهم

   .ألمسع من الرجل احلديث قد مسعته قبل أن جيتمع أبواه، فأنصت له كأين مل أمسعه
سن االستماع، كما تتعلم حسن الكالم، فإن حسن حتعلم  :البنهقال حكيم : وقال إبراهيم بن اجلنيد

االستماع إمهالك للمتكلم حىت يفضي إليك حبديثه، وإقبالك بالوجه والنظر عليه، وترك املشاركة له يف حديث 
   .أنت تعرفه

   :وأنشد احلافظ اخلطيب البغدادي يف هذا املقام
  فرعه وأصله وإن عرفت           وال تشارك يف احلديث أهله 

قال اهليثم بن عدي أحد العلماء األدباء ومنها الصرب على احملدث إىل أن ينتهي حديثه وعدم مقاطعته، 
من األخالق السيئة :قالت احلكماء: املؤرخني وجليس اخلليفة أيب جعفر املنصور واملهدي واهلادي والرشيد

   .مغالبة الرجل على كالمه، واالعتراض فيه لقطع حديثه
اجلهر الزائد عن احلاجة خيل بأدب  ها عدم اجلهر بالكالم أو رفع الصوت به من غري حاجة، ألنومن

واغْضض من صوتك إِنَّ أَنكَر الْأَصوات لَصوت   :البنه يف وصية لقمان وقد ورد املتحدث، 
ت الناس، فإن اجلهر الزائد بالصوت أي اخفض منه وال ترفعه عاليا إذا حادث )١٩من اآلية: لقمان(الْحمريِ

  . منكروقبيح
فَوقР يا أَيها الَّذين آمنوا ال ترفَعوا أَصواتكُم :اهللا بن الزبري، بعد أن نزلتوقد ورد يف احلديث عن عبد 

بحضٍ أَنْ تعبل كُمضعرِ بهلِ كَجبِالْقَو وا لَهرهجال تو بِيالن توونَصرعشال ت متأَنو الُكُممطَ أَع )٢:احلجرات (
أي -حبديث، حدثه كأخي السرار  إذا حدث النيب  كانبعد نزول هذه االية   عمربن اخلطابأن 

، مل يسمعه حىت يستفهمه، خيفض صوته ويبالغ حىت حيتاج إىل استفهامه عن بعض -كاملناجي املتحدث بسر
  . ١كالمه

إن حممد بن سريين، كان  :بكاربن حممد عن عبداهللا بن عون فعن نة السلف الصاحل وقد كان هذا س
  . ظن أن به مرضا من خفض كالمه عندها :لورآه رجل ال يعرفه -إذا كان عند أمه -

أن أمه نادته، فعال صوته صوا،  (:تلميذ اإلمام ابن سريين )عبد اهللا بن عون البصري(يف ترمجة وقد روي 
   )ق رقبتنيفخاف فأعت

دخلت على عمربن عبد العزيز، فتكلم : وقال عاصم بن دلة الكويف املقرىء صاحب القراءة املعروفة
   )مه، كف، حبسب الرجل من الكالم ما أمسع أخاه أوجليسه (:عنده فرفع صوته، فقال عمر

                                                
  .البخاري)  ١(



 ٣١٢

  
  

  



 ٣١٣

  احترام الس
ء من عمره، فلذلك كان االهتمام ألن كل جملس له حق على صاحبه، يسأل عنه يوم القيامة، بل هو جز

  .مبا جيري يف الس من أوكد اآلداب وأمهها
من قعد مقعدا  (:وأول ما حيترم به الس أن ال يفارقه اجللوس إال وقد ضمخوه بطيب ذكر اهللا، قال 

ت عليه من فيه كان تعاىلومن اضطجع مضطجعا ال يذكر اهللا ، فيه كانت عليه من اهللا ترة  تعاىلمل يذكر اهللا 
فيه ومل يصلوا على نبيهم فيه إال كان عليهم ترة  تعاىلما جلس قوم جملسا مل يذكروا اهللا   (:، وقال ١)اهللا ترة

   ٢)فإن شاء عذم وإن شاء غفر هلم، 
  :يف الس على األقوال التالية وقد اختلف الفقهاء يف حكم الصالة على رسول اهللا 

، وهو قول الطحاوي من احلنفية ، ولو احتد الس  ا ذكر امسه أا جتب كلم  :القول األول
وأيب عبد اهللا احلليمي وأيب حامد اإلسفراييين من الشافعية ، والفاكهاين من املالكية ، وابن العريب ، والطرطوشي 

   ٣)رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي (:ومن األدلة على ذلك قوله ، وابن بطة من احلنابلة، 
وهو كمن مسع امسه   (:وهو ما صححه النسفي قال، وجوب الصالة مرة يف كل جملس  :القول الثاين

فلو ، حلفظ سنته اليت ا قوام الشريعة  ألن تكرار امسه ، يف الصحيح ، مل تلزمه الصالة إال مرة ، مرارا 
كان السامع  غافال فيكفيه مرة ،وهو قول أيب عبد اهللا احلليمي إن )وجبت الصالة بكل مرة ألفضى إىل احلرج

  .يف آخر الس
  .ذكره ابن عابدين يف حتصيله آلراء فقهاء احلنفية، ندب التكرار يف الس الواحد  :القول الثالث

  :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول بناء على النصوص الواردة يف ذلك، زيادة على عدم املشقة 

  .  كلما ذكر امسه  أن يردد السامع الصالة على رسول اهللا يف ذلك، فأي مشقة يف
  .ومع ذلك، فإنه يتساهل يف الغفلة، فهو واجب مع الذكر والقدرة، ساقط مع العجز والنسيان

                                                
  .أبو داود بإسناد حسن)  ١(
  .الترمذي وقال حديث حسن)  ٢(
  .حلاكمالترمذي وقال حديث حسن غريب، وا)  ٣(



 ٣١٤

  ـ آداب الكالم ٥
الكالم هو رسول اإلنسان إىل اتمع، بل هو مظهر حقيقته، واملعرب عن ذاته، فإن حسن كان صاحبه 

  .، وإن ساء قالته األنفس، ونبت عنه األعنيمقربا حسنا
 وإىل هذا األدب اإلشارة بالنصوص الكثرية من القرآن الكرمي، وأوهلا ما ورد يف موعظة لقمان 

  )١٩:لقمان( واقْصد في مشيِك واغْضض من صوتك إِنَّ أَنكَر الْأَصوات لَصوت الْحمريِ :البنه
ال يحب اللَّه الْجهر بِالسوِء  :تعاىلنصوص الكثرية اليت تضم جمامع اآلداب وأصوهلا كقوله ومن أمثال ال

وكَذَلك جعلْنا لكُلِّ نبِي عدواً  :تعاىلوقال، )١٤٨:النساء( من الْقَولِ إِلَّا من ظُلم وكَانَ اللَّه سميعاً عليماً
نالْأ نياطيا شمو مهفَذَر لُوها فَعم كباَء رش لَووراً ولِ غُرالْقَو فرخضٍ زعإِلَى ب مهضعي بوحي الْجِنسِ و

، )٢٤:احلج( وهدوا إِلَى الطَّيبِ من الْقَولِ وهدوا إِلَى صراط الْحميد :تعاىلوقال، )١١٢:األنعام( يفْترونَ
بعضكُم  يا أَيها الَّذين آمنوا ال ترفَعوا أَصواتكُم فَوق صوت النبِي وال تجهروا لَه بِالْقَولِ كَجهرِ :تعاىلوقال

  )٢:احلجرات( لبعضٍ أَنْ تحبطَ أَعمالُكُم وأَنتم ال تشعرونَ
  :ثة أصول كربىوغريها كثري، واليت جيمع جمامعها ثال

أن ال يتكلم إال إذا احتاج إىل الكالم، فال يتكلم إال بواجب أو مستحب، أو مباح ال يفرط به يف   .١
  .واجب
  .أن ال خيوض يف باطل، وال منكر من القول أو زورا  .٢
أن خيتار يف كالمه ما ندب إليه الشرع من ألفاظ، فيبتعد عن كل تعبري مؤذ، ولو كان مباحا يف   .٣

  .ه، ويبتعد كذلك يف إخراجه احلروف عن كل ما يؤذي األمساعأصل
  .وسنفصل بعض ما يتعلق ذه األصول يف هذا املطلب، باختصار، ألن لذلك حمله اخلاص



 ٣١٥

  الكالم عند احلاجة
يتكلم بكلمة أي ما ، )١٨:ق )ما يلْفظُ من قَولٍ إِلَّا لَديه رقيب عتيد :تعاىلويشري إىل هذا األصل قوله 

  .١إال وهلا من يرقبها، معد لذلك يكتبها، ال يترك كلمة منها
إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان اللّه تعاىل ما يظن أن تبلغ ما بلغت  (:وإىل هذا اإلشارة بقوله 

ىل ما يظن أن يكتب اللّه عز وجلَّ له ا رضوانه إىل يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط اللّه تعا
كم من كالم قد منعنيه  (:فكان علقمة يقول، ٢)تبلغ ما بلغت يكتب اللّه تعاىل عليه ا سخطه إىل يوم يلقاه

  )حديث بالل بن احلارث
ما يسمى  وهلذه اخلطورة اليت حتملها الكلمة ـ خريا كانت أو شرا ـ كان من جماهدات السلف 

   )الصمت« مبجاهدة 
لصمت املطلق، وإمنا يريدون صمت احلكمة، صمت الذي ال ينطق كثريا، ولكنه إذا وهم ال يريدون ا ا

  .نطلق ال ينطق إال خبري ويف موضعه املناسب له
كان يضع حصاة يف فيه مينع ا نفسه عن الكالم،  وقد روي من هذه ااهدات ان أبا بكر الصديق 

واهللا الذي ال إله إال  (:، وقال عبد اهللا بن مسعود )ردهذا الذي أوردين املوا (:وكان يشري إىل لسانه ويقول
ما  (:، وقال احلسن)لساين سبع إن أرسلته أكلين (:، وقال طاوس)هو ما شيء أحوج إىل طول سجن من لسان

الصمت جيمع للرجل فضيلتني؛ السالمة يف دينه والفهم عن  (:، وقال بعضهم)عقل دينه من مل حيفظ لسانه
يا أبا حييـى حفظ اللسان أشد على الناس من حفظ الدينار  (:د بن واسع ملالك بن دينار، وقال حمم)صاحبه

ما من الناس أحد يكون منه لسانه على بال إال رأيت صالح ذلك يف  (:، وقال يونس بن عبـيد)والدرهم
أمسك، والفاجر إمنا إذا أراد املؤمن أن يتكلم نظر فإن كان له تكلم وإال  (:، وقال إبراهيم التيمي)سائر عمله

من كثر كالمه كثر كذبه، ومن كثر ماله كثرت ذنوبه، ومن ساء خلقه  (:، وقال احلسن)لسانه رسالً رسالً
   )عذب نفسه

وقد يستغرب هذا، فكيف حيتاج اللسان إىل كل هذه التشديدات والعقوبات، وهو طاقة من طاقات 
  .عنه اإلنسان، وهو يف العالقات االجتماعية ضرورة ال غىن

وقد أجاب الغزايل على هذا مبينا احلدود اليت ميكن أن يتصرف فيها اللسان، واملخاطر اليت تكتنف تلك 
قسم هو ضرر حمض، : ويدلك على فضل لزوم الصمت أمر، وهو أن الكالم أربعة أقسام  :(احلدود، فقال

                                                
بعث بعض  وقد روي ما يصور هذا من أحاديث األنبياء ـ صلوات اهللا وسالمه عليهم ـ، فقد روي أنّ سليمان )  ١(

عفاريته وبعث نفراً ينظرون ما يقول وخيربونه، فأخربوه بأنه مر يف السوق فرفع رأسه إىل السماء مث نظر إىل الناس وهز رأسه 
ت من املالئكة على رؤوس الناس ما أسرع ما يكتبون ومن الذين أسفل منهم ما أسرع ما عجب: فسأله سليمان عن ذلك فقال

  .ميلون
  .أمحد والترمذي والنسائي وابن ماجة)  ٢(



 ١٦

ما الذي هو ضرر حمض فال بد وقسم هو نفع حمض، وقسم فيه ضرر ومنفعة، وقسم ليس فيه ضرر وال منفعة، أ
من السكوت عنه، وكذلك ما فيه ضرر ومنفعة ال تفي بالضرر، وأما ما ال منفعة فيه وال ضرر فهو فضول 
واالشتغال به تضيـيع زمان وهو عني اخلسران، فال يبقى إال القسم الرابع، فقد سقط ثالثة أرباع الكالم وبقي 

فيه إمث من دقائق الرياء والتصنع والغيبة وتزكية النفس وفضول الكالم  ربع، وهذا الربع فيه خطر إذ ميتزج مبا
   ١)امتزاجاً خيفى دركه فيكون اإلنسان به خماطراً

وكل هذ األقسام األربعة اليت ذكرها الغزايل، واليت تدل على حاجة السان إىل إلزامه الصمت يف أكثر 
  .األحيان وردت به النصوص وتظافرت عليه األدلة

يف سفر،  كنت مع النيب : قال عن معاذ بن جبل د ما يعتربه من أساسيات الدين وأصوله، فبل ور
لقد  (:قال يا بين اللّه أخربين بعمل يدخلين اجلنة ويباعدين من النار،: فأصبحت يوماً قريباً وحنن نسري، فقلت

به شيئا، وتقيم الصالة املكتوبة، وإنه ليسري على من يسره اهللا عليه، تعبد اهللا وال تشرك ! سألتين عن عظيم
الصوم جنة، والصدقة ! وتؤدي الزكاة املفروضة، وتصوم رمضان، وحتج البيت؛ أال أدلك على أبواب اخلري

تطفيء اخلطيئة كما يطفيء املاء النار، وصالة الرجل يف جوف الليل؛ أال أخربك برأس األمر وعموده وذروة 
! سلم وعموده الصالة، وذروة سنامه اجلهاد؛ أال أخربك مبالك ذلك كلهرأس األمر اإلسالم، من أسلم ! سنامه
يا رسول اللّه وإنا : فقلت وأشار إىل لسانه، ،)كف عليك هذا (:، مث قالبلى يا نيب اللّه، فأخذ بلسانه: فقلت

ئد وهل يكب الناس يف النار على وجوههم إال حصا! ثكلتك أمك يا معاذ (:ملؤاخذون مبا نتكلم به، فقال
   ٢)ألسنتهم

يف هذا احلديث أصول اإلسالم الكربى، مث جعل مالك األمر كله حفظ اللسان، مث  فقد ذكر الرسول 
  .أكد ذلك بأن حصائد األلسن هي السبب األكرب يف كب الناس على وجوههم يف النار

ن سد املفسدة نعم إن الكالم الذي هو ضرر حمض حرام، ومثله ما اختلط فيه الضرر بالنفع، أل: قد يقال
اوىل من جلب املصلحة، ولكن هناك كالما كثريا هو مباح ال ميكن حترميه، وهو أكثر الكالم، فكف يقال 

  بأفضلية الصمت إال للحاجة؟
، فهذا احلديث الذي هو أصل ٣)من حسن اإلسالم املرء تركه ما ال يعنيه (:واجلواب عن ذلك هو قوله 

  .كالم الذي قد يتصور إباحتهمن أصول اآلداب حيجر كثريا من ال
اعلم أن أحسن أحوالك أن حتفظ ألفاظك من مجيع  (:يقول الغزايل مبينا أضرار هذ النوع من املباح

اآلفات اليت ذكرناها من الغيبة والنميمة والكذب واملراء واجلدال وغريها، وتتكلم فيما هو مباح ال ضرر عليك 
ا أنت مستغن عنه وال حاجة بك إليه، فإنك مضيع به زمانك فيه وال على مسلم أصالً إال أنك تتكلم مب

                                                
  .٣/١١١: اإلحياء)  ١(
  .أمحد والترمذي والنسائي وابن ماجة)  ٢(
  .وابن ماجه، هذا حديث غريب :وقال الترمذي)  ٣(



 ٣١٧

   ١)وحماسب على عمل لسانك وتستبدل الذي هو أدىن بالذي هو خري
ألنك لو صرفت زمان الكالم إىل الفكر رمبا  (:مث يذكر البدائل النافعة بدل ذلك اهلذر الفارغ، فيقول

جدواه، ولو هللت اهللا سبحانه وذكرته وسبحته لكان كان ينفتح لك من نفحات رمحة اهللا عند الفكر ما يعظم 
خرياً لك فكم من كلمة يبىن ا قصراً يف اجلنة؟ ومن قدر على أن يأخذ كرتاً من الكنوز فأخذ مكانه مدرة ال 
 ينتفع ا كان خاسراً خسراناً مبـيناً، وهذا مثال من ترك ذكر اهللا تعاىل واشتغل مبباح ال يعنيه فإنه وإن مل يأمث
فقد خسر حيث فاته الربح العظيم بذكر اهللا تعاىل، فإنّ املؤمن ال يكون صمته إال فكراً ونظره إال عربة ونطقه 

   ٢)إال ذكراً
بل إن ضرر هذا النوع من املباح ال يقتصر على كونه مضيعا لوقت صاحبه فيما ال طائل وراءه، بل إنه 

  .يغفل عنهايتعدى ذلك إىل ما حيمله الكالم نفسه من خماطر قد 
  .وقد ذكر الغزايل لذلك أمثلة واقعية مهمة حيسن التنبيه إليها، واعتبارها مناذج لغريها

أن جتلس مع قوم فتذكر هلم أسفارك وما رأيت فيها من جبال وأار، وما وقع « أما املثال األول، فهو أن 
فهذه أمور . مشايخ البالد ووقائعهملك من الوقائع، وما استحسنته من األطعمة والثياب، وما تعجبت منه من 

لو سكت عنها مل تأمث ومل تستضر، وإذا بالغت يف اجلهاد حىت مل ميتزج حبكايتك زيادة وال نقصان، وال تزكية 
نفس من حيث التفاخر مبشاهدة األحوال العظيمة، وال اغتياب لشخص وال مذمة لشيء مما خلقه اهللا تعاىل 

   ٣)وأنى تسلم من اآلفات اليت ذكرناها ـفأنت مع ذلك كله مضيع زمانك ـ 
أن تسأل غريك عما ال يعنيك فأنت بالسؤال مضيع وقتك وقد أجلأت صاحبك أيضاً باجلواب « ومنها 

فإنك تسأل . إىل التضيـيع، هذا إذا كان الشيء مما ال يتطرق إىل السؤال عنه آفة، وأكثر األسئلة فيها آفات
نعم، كان مظهراً لعبادته فيدخل عليه الرياء، وإن مل : هل أنت صائم؟ فإن قال: غريك عن عبادته مثالً فتقول له

ال، كان كاذباً، : يدخل سقطت عبادته من ديوان السر، وعبادة السر تفضل عبادة اجلهر بدرجات، وإن قال
عرضته فقد . وإن سكت كان مستحقراً لك وتأذيت به، وإن احتال ملدافعة اجلواب افتقر إىل جهد وتعب فيه

بالسؤال إما للرياء أو للكذب أو لالستحقار أو للتعب يف حيلة الدفع، وكذلك سؤالك عن سائر عباداته، 
ماذا : وسؤالك عما حدث به غريك فتقول له. وكذلك سؤالك عن املعاصي وعن كل ما خيفيه ويستحي منه

نعه مانع من ذكره، فإن ذكره تأذى من أين؟ فرمبا مي: تقول؟ وفيم أنت؟ وكذلك ترى إنساناً يف الطريق فتقول
وكذلك تسأل عن مسألة ال حاجة بك إليها ... به واستحيا، وإن مل يصدق وقع يف الكذب وكنت السبب فيه

   ٤)واملسؤول رمبا مل تسمح نفسه بأن يقول ال أدري، فيجيب عن غري بصرية

                                                
  .٣/١١٢: اإلحياء)  ١(
  .٣/١١٢: إلحياءا)  ٢(
  .٣/١١٣: اإلحياء)  ٣(
  .٣/١١٣: اإلحياء)  ٤(



 ٣١٨

  جتنب الكالم احملظور
ع من التفريط يف األصل األول، ألن من راعى لسانه، وهو األصل الثاين من أصول آداب الكالم، وهو فر

مل حيرم علينا ما جنلب به مصاحلنا  تعاىلفلم يتكلم إال حلاجة يف دينه أو دنياه مل يقع يف هذا احملظور، ألن اهللا 
  .املشروعة، أو نرد به املفاسد الضارة

 لْقَولِ إِلَّا من ظُلم وكَانَ اللَّه سميعاً عليماًال يحب اللَّه الْجهر بِالسوِء من ا :تعاىلوهلذا قال 
قال ابن عباس يف ، فقد أخرب عن بغضه للجهر بالسوء، واستثىن من ظلم إذا اضطر لذلك، وقد )١٤٨:النساء(

ال حيب اللّه أن يدعوا أحدا على أحد إال أن يكون مظلوماً، فإنه قد أرخص له يدعوا على من  (:تفسريها
، )هو الرجل يشتمك فتشتمه، ولكن إن افترى عليك فال تفتر عليه (:وقال عبد الكرمي اجلزري فيها ،)هظلم

   ١)املستبان ما قاال فعلى البادىء منهما ما مل يعتد املظلوم (:ويشري إىل هذه األقوال قوله 
 حاجة ال يف وانطالقا من هذا، فإن كل ما وردت به النصوص من الكالم احملظور ال مصلحة فيه وال

الدنيا، وال يف اآلخرة، بل هو ضرر حمض، ال يستثىن منه إال ما ضطر إليه، فيتناول بقدره، كما يتناول اجلائع 
  .من امليتة بقدره

 ٢)كتاب آفات اللسان« وسنذكر هنا بعض األمثلة عن الكالم احملظور مع تعريفات خمتصرة منقولة من 
  . للغزايل

  :اخلوض يف الباطل
ل يف اللغو من جهة كونه فضوال حمضا ال منفعة فيه، ويدخل يف احلرام من حيث أنه يعرب به عن وهو يدخ

وهو الكالم يف املعاصي كحكاية أحوال النساء وجمالس  :(احلرام، او بالتعبري احلرام، يقول الغزايل يف تعريفه
أحواهلم املكروهة، فإن كل ذلك مما ال اخلمر ومقامات الفساق وتنعم األغنياء وجترب امللوك ومرامسهم املذمومة و

نعم من . وأما الكالم فيما ال يعين أو أكثر مما يعين فهو ترك األوىل وال حترمي فيه. حيل اخلوض فيه وهو حرام
وأكثر الناس يتجالسون للتفرج باحلديث وال يعدو . يكثر الكالم فيما ال يعين ال يؤمن عليه اخلوض يف الباطل

وأنواع الباطل ال ميكن حصرها لكثرا وتفننها، فلذلك ال . راض الناس أو اخلوض يف الباطلكالمهم التفكه بأع
   ٣)خملص منها إال باالقتصار على ما يعين من مهمات الدين والدنيا

وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من  (:وإلىهذا اجلنس من احملظورات اإلشارة باحلديث السابق، من قوله 
   ٤)يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب اللّه تعاىل عليه ا سخطه إىل يوم يلقاهسخط اللّه تعاىل ما 
  :املراء واجلدال

                                                
  .أبو داود)  ١(
  .٣/١٦٤ـ  ٣/١٠٧: اإلحياء: انظر)  ٢(
  .٣/١١٥: اإلحياء)  ٣(
  .أمحد والترمذي والنسائي وابن ماجة)  ٤(



 ٣١٩

ويدخل كذلك يف اللغو، والكالم الذي ال حاجة له، ألن اادل ال يكتفي بإبداء رأيه أو الربهنة عليه، بل 
مه ونسبته إىل القصور واجلهل إفحام الغري وتعجيزه وتنقيصه بالقدح يف كال« يظل يردد الكالم ويعيده، حماوال 

  )فيه
فيطعن يف كالم الغري يف لفظه بإظهار خلل فيه من جهة النحو أو من جهة اللغة أو من جهة العربـية أو 

  .من جهة النظم والترتيب بسوء تقدمي أو تأخري من غري حاجة إىل ذلك كله
  .جه كذا وكذافبأن يقول ليس كما تقول؛ وقد أخطأت فيه من و: أو يطعن يف املعىن

أو يطعن يف قصده، مثل أن يقول هذا الكالم حق ولكن ليس قصدك منه احلق، وإمنا أنت فيه صاحب 
  .غرض، وما جيري جمراه

ومن الناسِ من يجادلُ في اللَّه  :تعاىلوإىل هذا النوع اإلشارة بالنصوص القرآنية والنبوية الكثرية، كقزله 
تيلْمٍ ورِ عيبِغرِيدم طَانيكُلَّ ش بِع )تعاىلوقال، )٣:احلج:  دىال هلْمٍ ورِ عيبِغ ي اللَّهلُ فادجي ناسِ مالن نمو

دورِهم إِنَّ الَّذين يجادلُونَ في آيات اللَّه بِغيرِ سلْطَان أَتاهم إِنْ في ص :تعاىلوقال، )٨:احلج( وال كتابٍ منِريٍ
ريصالْب يعمالس وه هإِن ذْ بِاللَّهعتفَاس يهغالبِب ما هم ربإِلَّا ك )تعاىلوقال، )٥٦:غافر:  َلُونادجي ينإِلَى الَّذ رت أَلَم

 دلُونَ في آياتنا ما لَهم من محيصٍويعلَم الَّذين يجا :تعاىلوقال، )٦٩:غافر( في آيات اللَّه أَنى يصرفُونَ
  ) ٣٥:الشورى(

أنا  (:، وقال ١)ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إال أتوا اجلدل (:أما األحاديث، فكثرية منها قوله 
زعيم ببيت يف ربض اجلنة ملن ترك املراء، وإن كان حمقا، وببيت يف وسط اجلنة ملن ترك الكذب، وإن كان ما 

   ٢)، وببيت يف أعلى اجلنة ملن حسن خلقهزحا
  :الغيبة

وهي من أخطر آفات اللسان، وأكثرها انتشارا، وأضرها بالعالقات االجتماعية اليت جاء اإلسالم  
  .لتأسيسها واحلفاظ على متانتها

فلذلك كان حترميها، وحترمي ما تنبع عنه من آفات، وما ينتج عنها من خماطر أصال من أصول اإلسالم 
  .لكربى اليت حفظ ا اتمع، أفرادا، ومجاعاتا

يا أَيها الَّذين آمنوا اجتنِبوا كَثرياً  :تعاىلولذلك ورد حترميها والتشديد على حترميها يف القرآن الكرمي، قال 
اً أَيحب أَحدكُم أَنْ يأْكُلَ لَحم أَخيه ميتاً من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم وال تجسسوا وال يغتب بعضكُم بعض

يمحر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتفَكَرِه )١٢:احلجرات (  
تتأذى له أشد النفوس كثافة « ففي هذه اآلية الكرمية حترمي للغيبة،وعرض ملشهد ـ ميثل حقيقة الغيبة ـ 

  .ة، مشهد األخ يأكل حلم أخيه ميتاوأقل األرواح حساسي
والقرآن الكرمي، قبل حترمي الغيبة حيرم ما تنبع منه، ويبدأ بالتجسس، والبحث عن عورات الناس، ألنه لوال 

                                                
  .عن أيب أمامةواحلاكم  أمحد والترمذي وابن ماجة)  ١(
  .والضياء عن أيب أمامةأبو داود )  ٢(



 ٣٢٠

هذا البحث املرضي ما حصلت الغيبة، وهذا التجسس والبحث عن عورات الناس، أو توهم عورات للناس 
تمع، وجيعله غري آمن على نفسه وال عرضه، وهو خالف ما أراد اهللا حيتاج للبحث عنها، تفكري مرضي حيطم ا

يف اتمع اإلسالمي الرفيع الكرمي يعيش الناس آمنني على أنفسهم، آمنني  (:للمجتمع املسلم، يقول سيد قطب
النتهاك حرمات  -مهما يكن  -وال يوجد مربر  .على بيوم، آمنني على أسرارهم، آمنني على عورام

حىت ذريعة تتبع اجلرمية وحتقيقها ال تصلح يف النظام اإلسالمي ذريعة  .نفس والبيوت واألسرار والعوراتاأل
وليس ألحد أن يأخذهم إال مبا  .فالناس على ظواهرهم، وليس ألحد أن يتعقب بواطنهم .للتجسس على الناس

رف أم يزاولون يف اخلفاء خمالفة وليس ألحد أن يظن أو يتوقع، أو حىت يع .يظهر منهم من خمالفات وجرائم
وكل ما له عليهم أن يأخذهم باجلرمية عند وقوعها وانكشافها، مع الضمانات  !ما، فيتجسس عليهم ليضبطهم

   .األخرى اليت ينص عليها بالنسبة لكل جرمية
 تلقي ما ا واملنبع الثاين هو الظن السيئ، وهو إما أن يكون نتيجة للتجسس، أو نتيجة للنفس املريضة اليت

  .من أمراض على أعراض املسلمني
مث يأيت حترمي الغيبة اليت هي املظهر الفعلي هلذه األمراض السابقة، بل هي اخطرها، وأشدها بتلك الصيغة 

    ١)املشددة من صيغ التحرمي
يا :لقي:عن حد الغيبة وحقيقتها، فعن أيب هريرة قال ؤال رسول اهللا وقد دعا هذا التشديد الصحابة 

إن  (:فقال  ؟أفرأيت إن كان يف أخي ما أقول:، قيل)ذكرك أخاك مبا يكره (:فقال  ؟رسول اهللا، ما الغيبة
  ٢)كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن مل يكن فيه ما تقول فقد ته

،  يتشدد يف الغيبة تشددا عظيما، حىت مع أقرب الناس إليه، ويف أبسط ما نتصوره من الغيبة وقد كان 
ـ قال عن مسدد تعين  )حسبك من صفية كذا وكذا :(قلت للنيب :قالت -رضي اهللا عنها  -عن عائشة 

ما  (:وحكيت له إنسانا، فقال  (:، قالت)لقد قلت كلمة لو مزجت مباء البحر ملزجته (:قصرية ـ فقال 
     ٣)أحب أين حكيت إنسانا وأن يل كذا وكذا 

بعد إقرارمها متطوعني وإحلاحهما عليه يف  غامدية، ورمجهما رسول اهللا وملا اعترف ماعز بالزنا هو وال
أمل تر إىل هذا الذي ستر اهللا عليه فلم تدعه نفسه حىت : رجلني يقول أحدمها لصاحبه تطهريمها، مسع النيب  

كال من أين فالن وفالن؟ انزال ف  (:يف نفسه، إىل أن مروا جبيفة محار، فقال رجم رجم الكلب، وكتمها 
فما نلتما من أخيكما آنفا أشد  (:فقال  ؟وهل يؤكل هذا !غفر اهللا لك يا رسول اهللا:، قاال)جيفة هذا احلمار

   )أكال منه، والذي نفسي بيده إنه اآلن لفي أار اجلنة ينغمس فيها
قوم هلم ملا عرج يب مررت ب «: خيربهم مبا رأى من أحوال املتفكهني بأعراض املسلمني، قال  وكان 

هؤالء الذين يأكلون حلوم :قال ؟من هؤالء يا جربائيل:قلت .أظفار من حناس خيمشون وجوههم وصدورهم
                                                

  .٣٣٤٦: الظالل)  ١(
  .الترمذي وصححه)  ٢(
  .أبو داود)  ٣(



 ٣٢١

  ١)الناس ويقعون يف أعراضهم
اعلم أن حد الغيبة أن تذكر  (:وقد ذكر الغزايل بعض مظاهر الغيبة اليت قد يغفل عنها، قال يف تعريفها

بنقص يف بدنه أو نسبه أو يف خلقه أو يف فعله أو يف قوله أو يف دينه أو يف أخاك مبا يكرهه لو بلغه، سواء ذكرته 
   )دنياه، حىت يف ثوبه وداره ودابته

فكذكر العمش واحلول والقرع والقصر والطول والسواد والصفرة، ومجيع ما يتصور أن : أما البدن
نها ـ يف هذا، وقد روي ان يوصف به مما يكرهه كيفما كان، وقد سبق ذكر حديث عائشة ـ رضي اهللا ع

أستغفر اهللا إين أراين قد اغتبته، وذكر إبراهيم النخعي : ذاك الرجل األسود، مث قال: ابن سريين ذكر رجالً فقال
  . فوضع يده على عينه ومل يقل األعور

فبأن تقول أبوه نبطي أو هندي أو فاسق أو خسيس أو إسكاف أو زبال، أو شيء مما يكرهه : وأما النسب
  . كيفما كان

فبأن تقول هو سيـىء اخللق خبيل متكرب مراء شديد الغضب جبال عاجز ضعيف القلب : وأما اخللق
  .متهور وما جيري جمراه

فكقولك هو سارق أو كذاب أو شارب مخر أو خائن أو ظامل أو متهاون : وأما يف أفعاله املتعلقة بالدين
ود أو ال حيترز من النجاسات أو ليس باراً بوالديه أو ال يضع بالصالة أو الزكاة أو ال حيسن الركوع أو السج

  . الزكاة موضعها أو ال حيسن قسمها أو ال حيرس صومه عن الرفث والغيبة والتعرض ألعراض الناس
فكقولك إنه قليل األدب متهاون بالناس، أو ال يرى ألحد على نفسه حقاً أو : وأما فعله املتعلق بالدنيا

على الناس، أو أنه كثري الكالم نؤوم ينام يف غري وقت النوم وجيلس يف غري موضعه،  وأما يف يرى لنفسه احلق 
  .ثوبه فكقولك إنه واسع الكم طويل الذيل وسخ الثياب

  :النميمة
فلذلك كانت من أصول  وهي احلالقة،، همونقل احلديث لفساد ذات بينالتحريش بني الناس،  وهي

  .العالقات االجتماعيةاحملرمات، ألثرها اخلطري على 
ولذلك ورد ذكرها يف مواضع يف القرآن الكرمي، بل مل ترد إال يف أوصاف الكفار واملنافقني وأشباههم 

لَو خرجوا فيكُم ما زادوكُم إِلَّا خباالً ولَأَوضعوا  :تعاىلوقال، )١١:القلم( همازٍ مشاٍء بِنميمٍ :تعاىلقال 
اللَكُمةَ خنتالْف كُمونغب٢ي نيمبِالظَّال يملع اللَّهو مونَ لَهاعمس يكُمفو )تعاىلوقال، )٤٧:التوبة:( ةزمكُلِّ هلٌ ليو

ةزلُم )تعاىلوقال، )١:اهلمزة:(ِطَبالَةَ الْحمح هأَترامو )٤:املسد(   
صاحبها هوالتفريق بني املؤمنني، وهو خالف ما قصده الشارع  وهي أشد خطورة من الغيبة، ألن مقصد

  .من التأليف بينهم
: قالوا، )أال أخربكم خبياركم؟  (:واعترب أصحاا شرار الناس ن قال  عن خطر النميمة، وقد أخرب 

                                                
  .أبو داود)  ١(
  .أي وألسرعوا السري واملشي بينكم بالنميمة والبغضاء والفتنة)  ٢(



 ٣٢٢

م؟ املشاءون أال أخربكم بشرارك (:مث قال ،)الذين إذا رؤوا ذكر اللّه عز وجلَّ (:بلى يا رسول اللّه، قال
   ١)بالنميمة، املفسدون بني األحبة، الباغون للربآء العنت

إما ليعذبان وما يعذبان يف كبري، أما أحدمها فكان ال يستربئ من البول، وأما  (:بقربين فقال وقد مر 
  ٤)٣ال يدخل اجلنة قتات  :(، وقال ٢)اآلخر فكان ميشي بالنميمة

تفريق بني املؤمنني، ولو باستعمال سالح الصدق يف غري موضعه، ورد يف وعلى عكس النميمة اليت تقصد ال
ليس الكذاب بالذي يصلح   (:الشرع استحباب اإلصالح بني املؤمنني، ولو باستعمال الكذب احملرم، قال 

 حيدث الرجل امراته لريضيها: ال يصلح الكذب إال يف ثالث (:، وقال ٥)بني الناس فينمي خريا، ويقول خريا
   ٦)والكذب يف احلرب، والكذب ليصلح بني الناس

                                                
  .أمحد وابن ماجة)  ١(
  .وبقية اجلماعة البخاري ومسلم)  ٢(
  .النمام: القتات)  ٣(
  .أمحد والترمذي والنسائي وأبو داود)  ٤(
  .والبيهقي وأبو داود والترمذي أمحد )  ٥(
  .حديث حسن: الترمذي، وقال)  ٦(



 ٣٢٣

  التعبري الصحيح واختيار األلفاظ
وهو األصل الثالث من أصول آداب الكالم، ألن املتكلم قد خيلو كالمه من احملظورات اليت ورد التصريح 

اخلطرية على بالنهي عنها، وقد خيلو من آثار تلك احملظورات، ولكن تعبريه حيوي أخطاء قد تكون هلا آثارها 
  .الصعد املختلفة

وخيتار ألمته أحسن األلفاظ، وأمجلها، وألطفها، «  تعبريهيتخري  أن وهلذا كان من سنة رسول اهللا 
  ١)وأبعدها من ألفاظ أهل اجلفاء والغلظة والفحش، فلم يكن فاحشاً وال متفحشاً وال صخاباً وال فظاً

  :التالية وترجع أصول هذا اهلدي النبوي إىل أصول اآلداب
  :صدق التعبري

وهو أن يوضع التعبري يف وضعه املناسب له، وليس املراد به صدق املعىن، ألن املعىن قد يكون صادقا، 
  .ولكن التعبري كاذب

أن تسمى  عن استعمال األلفاط الشريفة يف املواضع اليت ال تستحقها، فقد ى  ومن هذا النوع يه 
ال تسموا العنب  (:، وقال ٢)العنب واحلبلة: الكرم، ولكن قولوا: ال تقولوا (:فقال  شجرة العنب كرماً،

      ٣)خيبة الدهر، فإن اهللا هو الدهر: الكرم، وال تقولوا
   ٤)إذا قال الرجل للمنافق يا سيدنا فقد أغضب ربه «: ال، فق)يا سيدنا «أن يقال للمنافق وى 
عبدي، ولكن : ربـي وربيت، وللسيد أن يقول ململوكه: ململوك أن يقول لسيده أو لسيدتها وى 
ال يقل أحدكم أطعم ربك، وضئ  (:فقال  سيدي وسيديت،: فتاي وفتايت، ويقول اململوك: يقول املالك

فتاي : ربك، واسق ربك، وال يقل أحدكم ريب، وليقل سيدي وموالي، وال يقل أحدكم، عبدي وأميت، وليقل
  ٥)وفتايت وغالمي

ورمبا أبشع من هذا  ،٦)أنت رجلٌ رفيق، وطبـيبها الذي خلقها « ادعى أنه طبـيب ملن  وقال 
واجلاهلون يسمون الكافر الذي له علم بشيء من الطبـيعة حكيماً،  (:التعبري أن نسميه حكيما، قال ابن القيم

   ٧)وهو من أسفه اخللق
يطع اهللا ورسوله فقد رشد، ومن  من (:عن قولهخلطيب وى كل ما يوهم الشرك من األلفاظ، فنهى ا

                                                
  .١/٧٣١: زاد املعاد)  ١(
  .مسلم عن وائل)  ٢(
  .البيهقي عن أيب هريرة)  ٣(
  .احلاكم والبيهقي عن بريدة)  ٤(
  .عن أيب هريرةأمحد والبيهقي )  ٥(
  .أبو داود عن أيب رمثة)  ٦(
  .٢/٣٥٣: زاد املعاد)  ٧(



 ٣٢٤

   ١)بئس اخلطيب أنت  (:، وقال له)يعصهما فقد غوى
ما شاء : ما شاء اهللا وشاء فالن، ولكن قولوا: ال تقولوا (:، وقال)ما شاء اهللا وشاء فالن« وى عن قول 
   ٢)ما شاء اهللا وحده :أجعلتين هللا نداً؟ قل«ما شاء اهللا وشئت، فقال«: وقال له رجل، )اهللا، مث ما شاء فالنٌ
أنا باهللا وبك، وأنا يف حسب : ويف معىن هذا الشرك املنهي عنه قول من ال يتوقى الشرك (:قال ابن القيم

اهللا وحسبك، ومايل إال اهللا وأنت، وأنا متوكل على اهللا وعليك، وهذا من اهللا ومنك، واهللا يل يف السماء وأنت 
هذا من األلفاظ اليت جيعل فيها قائلها املخلوق نداً للخالق، وهي أشد يل يف األرض، وواهللا، وحياتك، وأمثال 

أنا باهللا، مث بك، وما شاء اهللا، مث شئت، فال بأس بذلك، : فأما إذا قال. ما شاء اهللا وشئت: منعاً وقبحاً من قوله
  ٣)ال بالغ يل اليوم إال باهللا مث بك «: كما يف حديث الثالثة

ال تقل  (:، فقال أن تطلق ألفاظ الذم على من ليس من أهلها ى ومن هذا الباب ـ كذلك ـ 
تعس الشيطان فإنه يعظم حىت يصري مثل البيت فيقول بقويت صرعته ولكن قل بسم اهللا فإنك إذا قلت ذلك 

  ٤)تصاغر الشيطان حىت يصري مثل الذباب
طان، وقبح اهللا الشيطان، فإن ذلك أخزى اهللا الشي: ومثل هذا قول القائل (:وعلى قياس هذا قال ابن القيم

علم ابن آدم أين قد نلته بقويت، وذلك مما يعينه على إغوائه، وال يفيده شيئاً، فأرشد النبـي : كله يفرحه ويقول
من مسه شيء من الشيطان أن يذكر اهللا تعاىل، ويذكر امسه، ويستعيذ باهللا منه، فإن ذلك أنفع له، وأغيظ 

   ٥)للشيطان
يؤذيين ابن آدم يسب الدهر، وأنا : قال اهللا تعاىل (:فقال عن سب الدهر،  يه اب ومن هذا الب

يا خيبة الدهر، فإين : يؤذيين ابن آدم، يقول: قال اهللا تعاىل (:، وقال ٦)الدهر بيدي األمر أقلب الليل والنهار
  ٧)أنا الدهر، أقلب ليله واره، فإذا شئت قبضتهما

  :٨سد اليت يتضمنها سب الدهر، وهيوقد ذكر ابن القيم املفا
سبه من ليس بأهلٍ أن يسب، فإن الدهر خلق مسخر من خلق اهللا، منقاد ألمره، مذللٌ لتسخريه،   .١

  .فسابه أوىل بالذم والسب منه
أن سبه متضمن للشرك، فإنه إمنا سبه لظنه أنه يضر وينفع، وأنه مع ذلك ظامل قد ضر من ال يستحق   .٢

                                                
  .يف الشعب وأمحد البيهقي)  ١(
  .عن حذيفةأمحد وأبو داود والنسائي )  ٢(
  .١/٧٣١: زاد املعاد)  ٣(
  .عن والد أيب املليحأمحد وأبو داود والنسائي واحلاكم )  ٤(
  .١/٧٣١: زاد املعاد)  ٥(
  .ومسلمالبخاري )  ٦(
  .مسلم عن أيب هريرة)  ٧(
  .٢/٣٥٥: زاد املعاد)  ٨(



 ٣٢٥

طى من ال يستحق العطاء، ورفع من ال يستحق الرفعة، وحرم من ال يستحق احلرمان، وهو عند الضرر، وأع
وكثري من اجلهال يصرح بلعنه . شامتيه من أظلم الظلمة، وأشعار هؤالء الظلمة اخلونة يف سبه كثريةٌ جداً

  .وتقبـيحه
ق فيها أهواءهم لفسدت السماوات أن السب منهم إمنا يقع على من فعل هذه األفعال اليت لو اتبع احل  .٣

ويف حقيقة األمر، فرب الدهر تعاىل هو املعطي . واألرض، وإذا وقعت أهواؤهم، محدوا الدهر، وأثنوا عليه
املانع، اخلافض الرافع، املعز املذلّ، والدهر ليس له من األمر شيء، فمسبتهم للدهر مسبة هللا عز وجل، وهلذا 

 .كانت مؤذيةً للرب تعاىل
  :لتفاؤل والنشاطا

عن كل ما يؤدي إىل التشاؤم  ألن للكالم تأثريه العظيم يف بث األمل، أو بث اليأس، وهلذا ى 
وإن أصابك  «:  قالق، )لو أين فعلت كذا وكذا «: ومن ذلك يه عن قول القائل بعد فوات األمروالعجز، 

   ١) وما شاء فعل، فان لو تفتح عمل الشيطانلو أين فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر اهللا: شيء فال تقل
وسر هذا النهي أن هذا القول ال حيمل أي فائدة إال الندم على مافات مما ال ميكن تدراكه، وهو ال يبث يف 

لو كنت : وذلك ألن قوله (:النفس إال احلزن واليأس، وال ينشر يف األعضاء إال العجز والكسل، قال ابن القيم
فإنه غري مستقبل  أي فائدة، يفتين ما فاتين، أو مل أقع فيما وقعت فيه، كالم ال جيدي عليه فعلت كذا وكذا، مل

  ٢)لو«ملا استدبر من أمره، وغري مستقيلٍ عثرته ب
ويف  (:زيادة على أن يف ذلك اام للقدر، بل عدم معرفة بأن اهللا هو املستقل بتقدير املقادير، قال ابن القيم

ألمر لو كان كما قدره يف نفسه، لكان غري ما قضاه اهللا وقدره وشاءه، فإن ما وقع مما ادعاء أن ا )لو «ضمن
لو أين فعلت كذا، لكان خالف ما وقع فهو حمال، : يتمىن خالفه إمنا وقع بقضاء اهللا وقدره ومشيئته، فإذا قال

التكذيب بالقدر، مل يسلم  إذ خالف املقدر املقضي حمال، فقد تضمن كالمه كذباً وجهالً وحماالً، وإن سلم من
   ٣)لو أين فعلت كذا، لدفعت ما قدر اهللا علي: من معارضته بقوله

  :الفحش وبذاءة اللسان
، فيعرب بذيء ٤)التعبـري عن األمور املستقبحة بالعبارات الصرحية«  والفحش ـ كا عرفه الغزايل ـ 

  .اللسان بعبارات يستحيي منها ذو الطع السليم
ناك عبارات فاحشة يستقبح ذكرها ويستعمل أكثرها يف الشتم والتعيـري، وهذه ه (:يقول الغزايل

ورمبا اختلف ذلك بعادة البالد وأوائلها مكروهة . العبارات متفاوتة يف الفحش وبعضها أفحش من بعض

                                                
  .أمحد عن أيب هريرة)  ١(
  .٢/٣٥٧: زاد املعاد  )٢(
  .٢/٣٥٧: زاد املعاد)  ٣(
  .٣/١٢٢: اإلحياء)  ٤(



 ٣٢٦

   ١)وأواخرها حمظورة وبـينهما درجات يتردد فيها
غثت : ومعنامها واحد، أي ٢)لقست نفسي: خبثت نفسي، ولكن ليقل«: من ذلك يه أن يقول الرجل

نفسي، وساء خلقها، فكره هلم لفظ اخلبث ملا فيه من القبح والشناعة، وأرشدهم إىل استعمال احلسن، وهجران 
   .القبـيح، وإبدال اللفظ املكروه بأحسن منه

يس واللمس ، فاملس)إن اهللا حيـي كرمي يعفو ويكنو، كىن باللمس عن اجلماع (:وهلذا قال ابن عباس 
  . والدخول والصحبة كنايات عن اجلماع وليست بفاحشة

كان عمر بن عبد : وقد كان السلف الصاحل يتورعون يف كالمهم توروعا شديدا، قال العالء بن هارون
من : من أين خرج؟ فقال: فخرج حتت إبطه خراج فأتيناه نسأله لنرى ما يقول؟ فقلنا: العزيز يتحفظ يف منطقه

  .باطن اليد
  :التفاصح

وهو املبالغة يف االهتمام باأللفاظ وتزيينها، فينشغل بتزيينها عن املعىن، وهو من التكلف املمقوت املنهي 
أحبكم وأقربكم مين جملسا يف اجلنة أحاسنكم  :(عن بغضه هلذا الصنف من الناس، فقال عنه، وهلذا أخرب 

خياركم  :(من شرار املؤمنني، فقال ، واعتربه ٣)أخالقا، وأبغضكم إيل الثرثارون املتشدقون املتفيهقون
  ٤)أحاسنكم أخالقا، املوطؤون أكنافا، وشراركم الثرثارون املتفيهقون املتشدقون

 ضربت ضرة ضرة هلا بعمود فسطاط فقتلتها، فقضى رسول اهللا أن  وقد حصل يف عهد رسول اهللا 
أتغرمين من ال طعم وال شرب وال ! يا رسول اهللا: رايببديتها على عصبة القاتلة وملا يف بطنها غرة، فقال األع

، قال الغزايل يف تعليل هذا النهي ٥)أسجعا كسجع األعراب  (:صاح فاستهل، فمثل ذلك يطل، فقال النيب 
ألن أثر التكلف والتصنع بـني عليه، بل ينبغي أن يقتصر يف كل شيء على  :(الذي يتضمنه هذا احلديث
   ٦)م التفهيم للغرض وما وراء ذلك تصنع مذموممقصوده، ومقصود الكال

إن  (:وهلذا كان سلف األمة األول أبعد الناس عن هذا التفاصح، فلم يظهر إال يف املتأخرين، قال عمر 
، وجاء عمر بن سعد بن أبـي وقاص إىل أبـيه سعد يسأله حاجة، )شقاشق الكالم من شقاشق الشيطان
 ما كنت من حاجتك بأبعد منك اليوم إين مسعت رسول اهللا : له سعد فتكلم بـني يدي حاجته بكالم فقال

  ٧)يأيت على الناس زمان يتخللون يف الكالم بألسنتهم، كما تتخلل البقر بألسنتهم« :  يقول
                                                

  .٣/١٢٢: اإلحياء)  ١(
  .أمحد والبيهقي وأبو داود والنسائي)  ٢(
  .كرابن عسا)  ٣(
  .البيهقي)  ٤(
  .د الرزاق يف اجلامععب)  ٥(
  .٣/١٢١: اإلحياء)  ٦(
  .ابن أيب الدنيا يف ذم الغيبة عن سعد)  ٧(



 ٣٢٧

  :التلطف يف التعبري
ج وهو من األصول املهمة يف هذا الباب، ألن الصدق يف التعبري قد حيمل ـ أحيانا ـ آالما شديدة حيتا

  .إىل البحث عن الطرق اليت تلطفها
لإلخبار عن شيء ار املسلم اضطروقد ذكر الشيخ عبد الفتاح أبو غدة بعض التعابري املثالية يف حال 

  :ومما ذكره من طرق التلطف مكروه،
إذا اضطررت إىل اإلخبار عن أمر مكروه، أو وقوع حادث مفجع، أو وفاة قريب أوعزيز على صاحبك 

خلربعلى من ختربه به، ومتهد له متهيدا خيفف نزول اشابه ذلك، فيحسن بك أن تلطف وقع  أوقريبك، أوما
بلغين أن فالنا كان مريضا مرضا شديدا، وزادت حاله شدة،  (:املصاب عليه، فتقول فيمن ختربعن وفاته مثال

    )ومسعت أنه تويف رمحه اهللا تعاىل
، بل ...تويف اليوم فالن :أوبقولك! ؟من تويف اليوم أتدري :وال ختربعن وفاة ميت بنحوما يقوله بعضهم

 ؟ينبغي أن تبدأ باسم الذي ختربعن وفاته قبل ذكر وفاته، ألن من ختربه بذلك حني تسأله أيدري من تويف اليوم
، يتبادر فورا إىل ذهنه املروعات الشداد، فيقدر أن الوفاة وقعت بأقرب الناس إليه من ...تويف اليوم :أوتقول له

تويف  ...فالن :ريض أوكبري أوشاب، فيتروع ذه الصيغة منك يف السؤال أو اإلخبار أشد الترويع، ولوقلت لهم
   .وانتفى الترويع، وبقي أصل اخلرب احملزن أو املكروه !اليوم، فبدأت باسم من ختربعن وفاته، خلف الوقع عليه،

فمهد له بالتمهيد الذي خيفف  ..ق أواحلادثينبغي أن تراعي صيغة اإلخبار عن احلريق أوالغري ومثل ذلك
شدة وقعه على النفس، واذكر اسم املصاب به متلطفا، وال تصك مسع صاحبك أوقريبك أوجمالسيك باخلرب 
املفجع صكا، فإن بعض القلوب يكون حتملها ضعيفا، فرمبا تأذَّى باخلرب املفجع أشد األذى، ورمبا يصعق بعض 

أو يصاب بسمعه أو بصره، فتلطف باإلخبار عن املفجعات أذا اضطررت إىل األفراد بذلك، أويغمى عليه،
   .ذلك

وحتني الوقت املالئم إلخباره إذا كان هناك داع إلخبار، فال ختربه بذلك وهو على طعام، أوقبل النوم أو 
  .يف حالة مرض أو استفزاز، أو حنو ذلك من األحوال



 ٣٢٨

  ـ آداب املشي ٦
قة بالعالقات االجتماعية من بعض النواحي، وقد أشار إليها يف موعظة لقمان وهو من اآلداب اليت هلا عال

  تعاىلالبنه قوله:  يِكشي مف داقْصورٍ والٍ فَختخكُلَّ م بحال ي حاً إِنَّ اللَّهرضِ مي الْأَرشِ فمال تو 
  ) ١٩ـ  ١٨من اآلية: لقمان(

علق باملشي من آداب، وفيهما دليل على أن هذا النوع من اآلداب له وقد مجعت هاتان اآليتان كل ما يت
واملشي يف األرض مرحا هو املشي يف ختايل ونفخة وقلة مباالة  (:عالقة باآلداب االجتماعية، يقول سيد قطب

وهي تعبري عن شعور مريض بالذات، يتنفس يف مشية  .بالناس، وهي حركة كريهة ميقتها اهللا وميقتها اخللق
   ..إن اهللا ال حيب كل خمتال فخور   !خليالءا

والقصد هنا من االقتصاد  ..واقصد يف مشيك: ومع النهي عن مشية املرح، بيان للمشية املعتدلة القاصدة 
ألن املشية القاصدة إىل  .ومن القصد كذلك .وعدم إضاعة الطاقة يف التبختر والتثين واالختيال .وعدم اإلسراف

    ١)تتخايل وال تتبختر، إمنا متضي لقصدها يف بساطة وانطالقهدف، ال تتلكأ وال 
، فسنكتفي هنا بذكر )البعد األخالقي (:ومبا أنا قد حتدثنا عن تعبري املشي وحنوه عن الكرب يف موضعه من

  :ثالثة آداب هلا عالقة بالطريق، واليت هي حمل املشي
  :حرمة الطريق

قا عاما ال جيوز ألحد أن يستأثر به أو يضيق على الناس أو وردت النصوص الكثرية اليت تعترب الطريق ح
من اقتطع من طريق املسلمني وأفنيتهم قيد شرب من األرض طوقه يوم القيامة من  (:حيد من حريتهم، فقال 

   ٢)سبع أرضني
   )تضيقون على الناس :(مر بكري حداد بالسوق فأمر دمه، وقال وروي أن عمر بن اخلطاب 

ومن ذلك الشراء من أصحاب  (:بن احلاج استبداد البعض بالطريق واعتربه اغتصابا، فقالوقد أنكر ا
ألن ذلك غصب لطريق ؛ الطبليات والدكك املستدمية يف طريق املسلمني ومن يقعد يف طريقهم يبيع ويشتري 

كأنه دكان يبيع  املسلمني وليس ألحد يف طريق املسلمني إال أن مير يف حاجته أو يقف قدر ضرورته وال جيعله
ألن يف ذلك تضييقا على املسلمني يف طرقام ولو كانت متسعة فذلك ال جيوز ال سيما والطرق ؛ فيه ويشتري 

يف هذا الوقت قد ضاقت عن الطريق اليت شرعت للناس وذلك على ما قاله العلماء أن مير مجالن معا حممالن 
ا اهللا تعاىل وإياك إىل حد الطريق املشروع وإىل ما عليه الطريق فانظر رمحن .تبنا يف الطريق ال ميس أحدمها اآلخر

اليوم فكيف جيوز واحلالة هذه شيء مما تقدم ذكره ال سيما إذا انضاف إىل ذلك أن يكون يوم اجلمعة أو يف 
وأشد من هذا كله ما يفعله ، وقت منصرف الناس إىل اخلمس صلوات أو إىل تفقد أحواهلم يف البيع والشراء 

ضهم من اجللوس بالطبليات على أبواب اجلوامع فيضيقون على الناس طريقهم إىل بيت رم فهم غاصبون بع
                                                

  .٢٧٠٩: الظالل)  ١(
  .، وقريب منه يف احللية أليب نعيم وعبد الرزاق٢/٧٩: املدخل: نقال عن)  ٢(



 ٣٢٩

وكل من اشترى منهم فقد أعام على ما فعلوه من الغصب فهو شريك معهم يف  .لذلك يف وقت احلاجة  إليه
  ١)اإلمث

يس ذلك خمصوصا باملقاعد ليس إال ول (:وقد أنكر ابن احلاج التعامل مع هؤالء، بل اعتربه حراما، فقال
بل كل من غصب شيئا من األرض فال ينبغي معاملته إال من ضرورة داعية إىل ذلك ومل يوجد منه بد كهذه 
الدكاكني اليت يعملون ا مساطب يقطعوا من طريق املسلمني خارجة عن حوانيتهم قد ضاق الطريق ا من 

ما كلفه املرء من مراعاة الشرع وغفلة من غفل من بعض العلماء وترك اجلانبني وسبب هذا كله عدم النظر إىل 
أال ترى أن املعىن الذي ألجله منع الشراء من املكاس موجود يف  .السؤال من العامة كما تقدم بيانه غري مرة

الشراء ممن اتصف بشيء مما ذكر إذ أنه لو حتامى املسلمون الشراء منه ألجل ما اتصف به من غصب طريق 
ألن ؛ وذلك  ال ينبغي ، املسلمني لرتع عن ذلك وإذا كان ذلك كذلك فالشراء منهم إعانة هلم على ما يفعلونه 

   ٢)املشتري يصري شريكا هلم يف إمث غصبهم لطريق املسلمني
أنه كان عنده شيخ من الصلحاء حيضر  وقد نقل من تورع العلماء من ذلك عن اإلمام أمحد بن حنبل 

إلمام يعظمه خلريه وبركته، مث بلغه أن الشيخ ليس جدار بيته بالطني من اخلارج، فتركه اإلمام جملسه، وكان ا
وكان من عادته أنه إذا جاء إليه أجلسه إىل جانبه ورحب به، فلما أن بلغه عنه ذلك تركه ومل يقبل عليه 

أخربوه أنه بلغه أنك وأعرض عنه، فبقي كذلك أياما، فسأل الشيخ أصحاب اإلمام عن سبب إعراضه عنه، ف
ليست جدار بيتك بالطني من خارج، فجاء الشيخ إىل اإلمام فسأله عن موجب هجرانه له، فأخربه اإلمام 

ذلك  :فقال له اإلمام، )يل ضرورة يف تلييس اجلدار، وليس فيه كبري أمر يف حق املارين (:بذلك، فقال له الشيخ
،  )اليسري والكثري سواء يف حق املسلمني  (:فقال له اإلمام،  هو نزر يسري :فقال له الشيخ، غصب يف طريقهم 

إما أن تزيل التلييس، وإما أن تنقص اجلدار وتدخله يف : أحد أمرين  :(فقال له اإلمام، ؟كيف أفعل: فقال له
  .٣، فلم يكلمه اإلمام حىت امتثل ما أمره به)ملكك قدر التلييس، فتبنيه على ذلك مث تليسه بعد ذلك

هذا خاصا باملتورعني فقط، بل هو من األحكام الشرعية اليت نص عليها الفقهاء، وال جمال لطرح وليس 
مسائلها هنا، ولكنا نكتفي باقتباس هذا النص من املبسوط لنعلم موقف الشريعة من اغتصاب الطريق، بل هواء 

فقتل إنسانا فال  ضمان  وإذا مال حائط الرجل أو وهي فوقع على الطريق األعظم (:الطريق، قال السرخسي
على صاحبه ألنه مل يوجد منه صنع هو تعد فإنه وضع البناء يف ملكه فال يكون متعديا يف الوضع وال صنع له يف 
مثل احلائط، ولكن هذا إذا كان بناء احلائط مستويا، فإن كان بناه يف األصل مائال إىل الطريق فهو ضامن ملن 

ء الطريق ببنائه، وهواء الطريق كأصل الطريق حق املارة، فمن أحدث فيه يسقط عليه، ألنه متعد يف شغل هوا
   ٤)شيئا كان متعديا ضامنا، فأما إذا بناه مستويا فإمنا شغل ببنائه هواء ملكه وذلك ال يكون تعديا منه

                                                
  .٢/٧٩: املدخل  )١(
  .٢/٧٩: املدخل  )٢(
  .٢/٧٩: املدخل  )٣(
  .٢٧/٩: املبسوط  )٤(



 ٣٣٠

وقد يقاس على هذا كله اختاذ األوالد الطرق مالعب هلم، حبيث يؤذون املارة، بل قد يؤذون أنفسهم 
  .ما يتعرضون للحوادث بسبب ذلكعند

وهذا ما يستدعي تدخل أويل األمر بوضع حمال خاصة للعب تقي األوالد كما تقي اتمع من خماطر 
  .اللعب يف الطرق، واستغالهلا يف غري ما وضعت له

  :إماطة األذى عن الطريق
د من جمموعها وجوب وردت النصوص الكثرية اليت ترغب يف تنظيف الطرق وإماطة األذى عنها مبا يفي

بصيغة األمر الذي يفيد  ذلك، وعلى األقل وجوب عدم التسبب يف اتساخها ومن تلك النصوص قوله 
 (:، وقال ٢)أمط األذى عن الطريق فإنه لك صدقة  (:، وقال ١)نح األذى عن طريق املسلمني (:الوجوب

   ٣)يا أبا برزة أمط األذى عن الطريق فإن لك بذلك صدقة
ر رجل بغصن شجرة على ظهر الطريق م (:عن اجلزاء العظيم املعد ملن فعل هذا، فقال  وأخرب 

نظرت إىل اجلنة فإذا فيها   (:، وقال ٤)واهللا ألحنني هذا عن طريق املسلمني ال يؤذيهم؛ فأدخل اجلنة: فقال
يا حممد إن : جلنة؟ فقيل يلمما شكر اهللا هلذا العبد حىت أدخله ا: عبد مل يعمل من اخلري شيئا، فقلت يف نفسي

 (:، وقال ٥)هذا كان يرفع األذى عن طريق املسلمني يريد به وجه اهللا فشكر اهللا له ذلك وأدخله اجلنة
فلقد  (:فقال رسول اهللا : كانت شجرة يف طريق الناس تؤذي الناس فأتاها رجل فعزهلا عن طريق الناس، قال

   ٦)رأيته يتقلب يف ظلها يف اجلنة
عرضت علي أجور أميت حىت القذاة خيرجها  (:يف هذا تنظيف مجيع احملال العامة، كما قال ويدخل 

وعرضت علي ذنوب أميت فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل مث ، الرجل من املسجد 
   ٧)نسيها

د التنصيص عليه ويدخل يف هذا الباب ما ذكرناه من التسبب يف حصول األذى يف الطريق، ومما ور
اتقوا اللعانني الذي يتخلى يف طريق  (:باخلصوص، بل اعتباره من املالعن قضاء احلاجة يف الطريق، قال 

                                                
  .عن أيب هريرةابن حبان   )١(
  )٢٢٨(البخاري يف األدب املفرد باب إماطة األذى رقم   )٢(
  .عن أيب برزةالكبري الطرباين يف   )٣(
  .عن أيب هريرةأمحد ومسلم   )٤(
  .بو الشيخ عن أيب هريرةأ  )٥(
  .واخلرائطي يف مكارم األخالق عن أنسأمحد   )٦(
وذاكرت به حممد بن إمساعيل يعين : هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه قال: رواه أبو داود والترمذي وقال  )٧(

وال أعرف للمطلب بن عبد اهللا يعين الراوي له عن أنس مساعا من أحد من أصحاب النيب : غربه قال حممدالبخاري فلم يعرفه واست
 حدثين من شهد خطبة النيب : إال قوله . يد بن عبدوأنكر علي بن املديين أن يكون املطلب مسع من أنس ويف إسناده عبد ا

  .وصححه ابن خزمية: م فيه غري واحد، قال احلافظ يف بلوغ املرامالعزيز بن أيب رواد األزدي وثقه حيىي بن معني وتكل



 ٣٣١

على طريق عامر من طرق املسلمني فعليه لعنة اهللا ومالئكته  ٢من سل سخيمته (:، وقال ١)الناس وأفنيتهم
ن يقعد أحدكم يف ظل يستظل فيه، أو يف طريق، أو يف أ: تقوا املالعن الثالثا (:، وقال ٣)والناس أمجعني

   ٤)نقع ماء
  :احترام الطريق

وهو األدب الثالث، وهو مكمل لألدب السابقني، ألنه يراعي العابرين يف الطريق، فال يؤذيهم، أو ميسهم 
الس فأعطوا إياكم واجللوس على الطرقات، فإن أبيتم إال ا:)  مبا حيد من حريتهم، وقد أشار إليه قوله 

   ٥)غض البصر، وكف األذى، ورد السالم، واألمر باملعروف، والنهي عن املنكر: الطريق حقها
وقد مجع الطحاوي بني اآلثار الناهية عن اجللوس يف الطرقات واآلثار املبحية لذلك، بعد أن أورد مجلة 

مث ، عن اجللوس بالصعدات   ل اهللا فتأملنا ما يف هذه اآلثار فوجدنا فيها ي رسو (:منها بأسانيده، فقال
أباح بعد ذلك ما أباحه من اجللوس فيها على الشرائط اليت اشترطها على من أباحه ذلك منها، فوقفنا بذلك 
على أن يه كان على اجللوس فيها إمنا كان على اجللوس الذي ليس معه الشرائط اليت اشترطها عند إباحته 

لس فيها وعلى أن إباحته اجللوس فيها مضمن بالشرائط اليت اشترطها يف إباحته اجللوس فيها على من آثر أن جي
وأن كل واحد ، وتباين إباحته   اجللوس فيها على من أباحه ذلك منها ويف ذلك ما قد دل على تباين يه 

العامة ما ال  منهما ملعىن ليس يف اآلخر منهما ويف هذه اآلثار ما يدل على إباحة الناس االستعمال من طرقهم
   ٦)ضرر فيه على أحد من أهلها

  (:ولكن هذه اإلباحة ذه الشرائط مقيدة مبا ال يستضر به الناس، قال الطحاوي معقبا على كالمه السابق
وإذا كان ذلك كذلك كان معقوال أن اجللوس فيها إن كان مما يضيق على املارين ا جلوس اجلالسني ا إياها 

وأن ذلك راجع إىل ما يف حديث سهل بن معاذ اجلهين عن أبيه أن رسول اهللا ، منها  حه غري داخل فيما أبا
  أن من ضيق مرتال وقطع طريقا  (:أمر مناديا يف بعض غزواته ملا ضيق الناس املنازل وقطعوا الطرقات فنادى

    ٨)٧)فال جهاد له
   
    

                                                
  .عن أيب هريرةابن حبان   )١(
  ]٢/٣٥١[يعىن الغائط والنجو النهاية   )٢(
  .عن أيب هريرةالطرباين يف األوسط واحلاكم   )٣(
  .عن ابن عباس أمحد  )٤(
  .والبيهقي وأبو داود عن ابن سعيد أمحد  )٥(
  .١/١٥٤ :مشكل اآلثار  )٦(
  .وأبو داود عن معاذ بن أنس أمحد  )٧(
  .١/١٥٤: مشكل اآلثار  )٨(



 ٣٣٢

  ـ آداب املعاشرة مع أصناف الناس  ٧
ينبغي على املريب أن يعلمها من يربيه، وحيرص على ذلك، تعليمه كيفية التعامل مع  من أصول اآلداب اليت

أصناف الناس حبسب منازهلم ليعامل كل واحد منهم مبا تقتضيه مرتلته من معاملة، فقد يصلح لصنف من الناس 
  .ما ال يصلح مع غريه، بل قد يكون نفس التصرف حسنة مع قوم سيئة مع غريهم

فالتفت سفيان إليه  ،يا سفيان حدثين  :  جاء إىل سفيان بن عيينة من خلفه فجذبه وقالفىتكما روي أن 
، فهذا التصرف الذي فعله هذا الفىت قد يصلح مع ) يا بين من جهل أقدار الرجال فهو بنفسه أجهل (: وقال

  .أصدقائه، ولكنه ال يصلح بأي حال من األحوال مع شيخه الذي يريد أن يتلقى عليه العلم
ال تجعلُوا دعاَء الرسولِ بينكُم كَدعاِء  :تعاىلوقد نبه إىل هذا االختالف يف التعامل مع الناس قوله 

قولوا يا رسول اهللا، يف : يف تفسريها قال سعيد بن جبري وجماهد، فمما )٦٣من اآلية: النور(بعضكُم بعضاً 
  .أمرهم أن يشرفوه ويفخموه: قال قتادةو ،رفق ولني، وال تقولوا يا حممد بتجهم
إِنَّ الَّذين يغضونَ أَصواتهم عند رسولِ اللَّه أُولَئك الَّذين امتحن اللَّه  :تعاىلوإىل ذلك اإلشارة أيضا بقوله 

يمظع رأَجةٌ ورفغم مى لَهقْولتل مهقُلُوب )ذا السلوك أمام رسول  تعاىلاهللا ، فقد أثىن )٣:احلجرات على هؤالء
  .اهللا 

إِنَّ الَّذين ينادونك من وراِء :تعاىل، فقال ويف مقابل هؤالء ورد ذم قوم أساءوا األدب مع رسول اهللا 
  )٤:احلجرات( الْحجرات أَكْثَرهم ال يعقلُونَ

  .ن كيفية التعامل مع كل صنف من الناسانطالقا من هذا حتدث العلماء بتفصيل شديد ع
  .وسننقل هنا إمجاال بعض ما قالوا، مث ننقل التفاصيل املتعلقة بكل صنف على حسب ما يقتضيه املقام

وقبل ذلك نذكر ما أورده الغزايل يف ضرورة التعرف على هذا النوع من اآلداب، واألصناف اليت يؤول 
اعلم أن اإلنسان إما أن يكون وحده أو  (:، قال يف مقدمته١أصناف الناس إليها فقد عقد بابا يف اإلحياء ملعاشرة

وكل . مع غريه، وإذا تعذر عيش اإلنسان إال مبخالطة من هو من جنسه مل يكن له بد من تعلم آداب املخالطة
ة إما والرابط. خمالط ففي خمالطته أدب واألدب على قدر حقه وحقه على قدر رابطته اليت ا وقعت املخالطة

القرابة وهي أخصها أو أخوة اإلسالم وهي أعمها، وينطوي يف معىن األخوة الصداقة والصحبة، وإما اجلوار، 
  ٢)وإما صحبة السفر واملكتب والدرس، وإما الصداقة أو األخوة

ولكل واحد من هذه  (:وحىت هذه األصول خيتلف التعامل معها حبسب قرا أو بعدها، يقول الغزايل
. فالقرابة هلا حق ولكن حق الرحم احملرم آكد، وللمحرم حق ولكن حق الوالدين آكد. درجاتالروابط 

وكذلك حق اجلار ولكن خيتلف حبسب قربه من الدار وبعده، ويظهر التفاوت عند النسبة حىت أن البلدي يف 
                                                

يف حق املسلم والرحم واجلوار وامللك وكيفية املعاشرة مع من يديل ذه  «يف كتاب آداب األلفة  الباب الثالثوهو   )١(
  »األسباب 

  .٢/١٩٣: اإلحياء  )٢(



 ٣٣٣

سلم يتأكد بتأكد وكذلك حق امل. بالد الغربة جيري جمرى القريب يف الوطن الختصاصه حبق اجلوار يف البلد
وللمعارف درجات فليس حق الذي عرف باملشاهدة كحق الذي عرف بالسماع بل آكد منه واملعرفة . املعرفة

وكذلك الصحبة تتفاوت درجاا فحق الصحبة يف الدرس واملكتب آكد من . بعد وقوعها تتأكد باالختالط
خوة فإن ازدادت صارت حمبة فإن وكذلك الصداقة تتفاوت فإا إذا قويت صارت أ. حق صحبة السفر

   ١)ازدادت صارت خلة
باحلرمة   : ملشايخ واألكابرا «ومن جوامع اآلداب اليت ذكرها علماء السلوك من املسلمني أن يعامل 

،  بالنصيحة وبذل املوجود والكون عند األحكام ما مل يكن إمثاً  : ألقران واألوساط، ول واخلدمة والقيام بأشغاهلم
باإلرشاد والتأدب واحلمل على ما يوجبه العلم وآداب السنة وأحكام البواطن واهلداية إىل   : واألصاغر ملريدينوا

     ) تقوميها حبسن األدب
ومع  ،هي مع اهللا باألدب  (:قال، فومن جوامعها قول ابن احلسن الوراق وقد سأل أبا عثمان عن الصحبة

ومع اإلخوان بالبشر واالنبساط وترك  ،ولياء باالحترام واخلدمةومع األ ،مبالزمة العلم واتباع السنة الرسول 
خذ الْعفْو وأْمر بِالْعرف وأَعرِض  :تعاىلوجوه اإلنكار عليهم ما مل يكن خرق شريعة أو هتك حرمة قال اهللا 

نيلاهنِ الْجع )ة نعمة اهللا عليك إذ مل والصحبة مع اجلهال بالنظر إليهم بعني الرمحة ورؤي، )١٩٩:ألعراف
   ) جيعلك مثلهم والدعاء هللا أن يعافيك من بالء اجلهل

والصحبة على أوجه  (:وذكر أبو عبد الرمحن السلمي جوامع كثرية من اآلداب من املهم ذكرها هنا، قال
  :، مث ذكر تفاصيل آداب صحبة كل صنف، ومنها) لكل آداب ومواجب ولوازم

باتباع أوامره وترك نواهيه ودوام ذكره ودرس كتابه ومراقبة أسرار العبد إن   : مع اهللا سبحانهالصحبة 
    . خيتلج فيها ما ال يرضاه مواله والرضا بقضائه والصرب على بالئه والرمحة والشفقة على خلقه

    . باتباع سنته وترك خمالفته فيما دق وجل  :  ومع النيب 
وتقدمي من قدم وحسن القول فيهم وقبول أقواهلم يف األحكام بالترحم عليهم   : ومع أصحابه وأهل بيته

  .والسنن
  .باخلدمة واالحترام هلم وتصديقهم فيما خيربون عن أنفسهم ومشاخيهم  : ومع أولياء اهللا
بالطاعة يف غري معصية اهللا إذ خمالفته سنة فال يدعو عليه فيهما بل يدعو له غائباً ليصلحه   : ومع السلطان

  .ويصلح على يديه وينصحه يف مجيع أمور دينه ويصلي وجياهد معه اهللا تعاىل
، باملداراة وسعة اخللق والنفس ومتام الشفقة وتعليم األدب والسنة ومحلهم على الطاعة  : ومع األهل والولد

م والغض عن مساوئهم يف غري إمثٍ أو معصيةوالصفح عن عثرا.  
شر احملاسن وستر القبائح واستكبار برهم إياك واستقالل بدوام البشر وبذل املعروف ونومع اإلخوان 

إياهم وإن كثر ومساعدم باملال والنفس وجمانبة احلقد واحلسد والبغي وما يكرهون من مجيع الوجوه وترك ما 

                                                
  .٢/١٩٣: اإلحياء  )١(



 ٣٣٤

    . يعتذر منه
عله اهللا هلم مبالزمة حرمام وقبول أقواهلم والرجوع إليهم يف املهمات ومعرفة املكان الذي ج  : ومع العلماء

  .من خالفة نبيه ووراثته
بربمها باخلدمة بالنفس واملال يف حياما وإجناز وعدمها بعد وفاما والدعاء هلما يف كل   : ومع الوالدين

  .األوقات وإكرام أصدقائهما
بالبشر وطالقة الوجه وطيب احلديث وإظهار السرور وقبول أمره ويه ورؤية فضله ومنته   : ومع الضيف

    . بإكرامك وحتريه لطعامك
انطالقا من هذا سنذكر هنا بعض التفاصيل املرتبطة ببعض أصناف الناس مما حيتاج الولد إىل تعلمه 

  :واالهتمام به
  :ارمع الكب

فالكبار ذوو نفسيات خاصة، فلذلك حيتاجون إىل معاملة خاصة، وقد نص على هذه املعاملة اخلاصة فوله 
 ن عندك الْكبر أَحدهما أَو كالهما فَال تقُلْ لَهما أُف وال تنهرهما وقُلْ لَهما قَوالً كَرِمياًإِما يبلُغ :تعاىل

، فمع أن الوصية بالوالدين عامة ومطلقة يف القرآن الكرمي إال أنه خص الكرب مبزيد )٢٣من اآلية: االسراء(
  .ا تستلزمه هذه الفترة من ذلكاإلحسان، وضرورة القول احلسن مل

وقد كان هلذا األمر اإلهلي أثره يف نفوس املسلمني الذين مل يقصروه على اآلباء الكبار فقط، بل عمموه 
نه بفضل تعاليم إ (:The story of medicineيقول الدكتور جوزيف جارالند يف كتابه جلميع الكبار، 

عكف أطباء املسلمني على ابتكار طب املسنني وهو املسمى اليوم  اإلسالم يف احترام الشيخوخة ورعايتها فقد 
Geriatiesوكان يف املستشفيات اإلسالمية قسم . وكان أول من أشار  إىل ذلك ابن سينا يف كتابه القانون

 ا كَما ربيانِي صغرياًواخفض لَهما جناح الذُّلِّ من الرحمة وقُلْ رب ارحمهم :خاص بكبار السن كتب عليه
  )٢٤:االسراء(

وقد رود يف السنة احلظ على احترام الكبار، ومعاملتهم مبا يليق م من معاملة تناسب مع احواهلم النفسية، 
، وقد ورد احلديث بصيغ خمتلفة تبني يف ١)من مل يرحم صغرينا ومل يعرف حق كبرينا فليس منا (:قال 

، وقال ٢)ليس منا من مل يرحم صغرينا ويوقر كبرينا (:الكبري، ومن تلك الصيغ، قوله جمموعها طريقة معاملة 
:)  ليس منا من مل يرحم صغرينا ويعرف شرف كبرينا(وقال ٣ ،:)   ليس منا من مل جيل كبرينا ويرحم

   ٤)صغرينا ويعرف لعاملنا حقه
                                                

  .عن ابن عمروبو داود البخاري يف األدب وأ  )١(
، )١٩٢٢، ١٩٢١، ١٩٢٠(راجع أحاديث الترمذي باب ما جاء يف رمحة الصبيان كتاب الرب رقم (عن أنس الترمذي   )٢(

  )٥/٢٥٧(أمحد عن أيب أمامة و
  .عن ابن عمروأمحد والترمذي واحلاكم   )٣(
  . عن عبادة بن الصامتأمحد واحلاكم   )٤(



 ٣٣٥

إن من إكرام جالل اهللا إكرام ذي  (:اعترب إكرام الشيوخ من إجالل اهللا، فقال  بل إن رسول اهللا 
من تعظيم جالل اهللا عز   (:، وقال ١)الشيبة املسلم واإلمام العادل وحامل القرآن ال يغلو فيه وال جيفو عنه

   ٢)وجل إكرام ذي الشيبة يف اإلسالم، وإن من تعظيم جالل اهللا إكرام اإلمام املقسط
ة وقعت هلما، وكان أحدمها أكرب من أخيه، فاراد أن يتكلم ليحدثاه حبادث ،جاء أخوان إىل رسول اهللا و

  . أي أعط الكبري حقه، ودع ألخيك األكرب الكالم ٣)كرب كرب (:الصغري، فقال له النيب 
وحفظ حقوقهم، وخاصة حقوقهم النفسية اليت ضم  ٤وقد انتبه العامل حديثا إىل ضرورة االهتمام باملسنني

  . يف عصرنا بكل األساليب
دولة، أعلنت العقد التاسع من القرن  ١٢٤م يف اجتماع ملندويب ١٩٨٢قد أعلنت األمم املتحدة، عام ف 

) فلنضف احلياة إىل سنني العمر(شعار  ١٩٨٣العشرين عقد املسنني، ورفعت منظمة الصحة العاملية عام 
  .الشعار وطلبت من فروعها يف خمتلف املناطق أن تقدم مشروعها العملي اجلامع لتحقيق هذا

مليون إنسان  ٢٥٠م بلغ ١٩٥٠وتذهب ختمينات األمم املتحدة إىل أن عدد املسنني يف العامل عام 
مليون، وسوف يتجاوز حد املليار ومئة  ٥٩٠إىل  ١٩٩٥م كما بلغ عام ١٩٧٥مليون عام  ٣٥٠وتصاعد إىل 

  .ان يف العاملأي إن نسبة ازدياد املسنني تتجاوز نسبة ازدياد السك. ٢٠٢٥مليون حىت عام 
 ١٩٩٥ووفقاً هلذا التوقع فإن فرداً من كل أحد عشر فرداً من سكان العامل كان يبلغ الستني عاماً عام 

  .٢٠٢٥وسيصل هذا إىل واحد من كل سبعة أشخاص عام 
على قواعد املشروع العملي املتعلق باملسنني على أن هدف  ١٩٨٨وقد أكد املؤمتر الدويل يف فينا عام 

هو حتسني رفاه وسالمة كل اتمع على أساس املشاركة الكاملة يف مسرية التنمية والتوزيع العادل التنمية 
للنتائج احلاصلة، وإن على مسرية التنمية أن تعمل على رفع مقام األفراد وحتقيق املساواة من خالل توزيع 

  .املصادر واحلقوق واملسؤوليات االجتماعية بني كل الفئات من شىت األعمار
توصية بضرورة قيام الدول باالهتمام  ١٩٨٤وقد قدم املؤمتر الدويل الذي انعقد يف مكسيكوسيت عام 

باملسنني ال باعتبارهم فئةً تبعية تلقي بثقلها على اتمع بل باعتبارهم جمموعات قدمت معونات كربى إىل احلياة 
  .لت تستطيع أن تقدم ذلكاالقتصادية والتربوية واالجتماعية والثقافية لعوائلها وما زا

التأهيل (م ومؤكداً أن سياسة ١٩٩٢وهذا ما كرره املؤمتر اآلسيوي الرابع الذي انعقد يف جزيرة بايل عام 
هي وسيلة للوصول إىل هذا اهلدف، ومع اإلذعان بأنه يف أكثر املوارد ) يف مجيع سين العمر ملرحلة الشيخوخة

الدول بتوفري امتيازات اقتصادية كاإلعفاء من الضرائب ملثل هذه تقوم العوائل برعاية املسنني فقد أوصى 
                                                

  .ائطي يف مكارم األخالق عن جابرواخلرابن عدي والبيهقي   )١(
  .ابن الضريس عن أيب هريرة  )٢(
  .البخاري ومسلم  )٣(
عاماً إال أن الشيخوخة ظاهرة ترتبط بأبعاد كثرية بيئية، ونفسية  ٦٥املسن ـ كما هو متعارف عليه ـ هو الفرد البالغ   )٤(

   .بداية للشيخوخة ٨٠أو  ٧٥قترح البعض جعل سن الـ وقد اواجتماعية 



 ٣٣٦

  .العوائل
ونال شهرةً واسعة، فقد ركز يف  ١٩٩٤أما املؤمتر الدويل للسكان والتنمية الذي انعقد يف القاهرة عام 

ت من الفصل السادس للنمو السكاين إن على الدول أن تستهدف مسألة تعزيز االعتماد على الذا) ج(البند 
لدى املسنني وتعزيز نوعية احلياة بتمكينهم من العمل والعيش بصورة مستقلة ألطول وقت ممكن، ووضع نظم 
للرعاية الصحية عالوة على نظم للضمان االقتصادي واالجتماعي عند الشيخوخة حسب االقتضاء، مع إيالء 

ـ ولذلك فإا تشكل األغلبية من لكوا تعمر أكثر من الرجل ـ يف معظم اتمعات (اهتمام خاص باملرأة 
، ووضع نظام للدعم االجتماعي على الصعيد )املسنني وهي يف الغالب ضعيفة للغاية فتستحق العناية األكرب

  .الرمسي وغري الرمسي بغية تعزيز قدرة األسرة على رعاية كبار السن داخل األسرة
 املسنني من أن يعيشوا حياة صحيحة وأكد ضرورة أن تكفل احلكومات يئة الظروف الالزمة لتمكني

ومنتجة حيددوا بأنفسهم، واستغالل مهارام وقدرام اليت اكتسبوها يف حيام استغالالً كامالً مبا يعود 
بالفائدة على اتمع، وينبغي أن حتظى املسامهة القيمة اليت يقدمها كبار السن لألسرة واتمع ـ وخاصة 

اية ـ باالعتراف والتشجيع ودعا إىل تعزيز نظم الدعم وشبكات األمان الرمسية وغري كمتطوعني ومقدمني للرع
  .الرمسية والقضاء على كل أشكال العنف والتمييز ضدهم مع التركيز على املسنات

يف كوبنهاجن فقد أوصى  ١٩٩٥عام ) التنمية االجتماعية(أما املؤمتر الذي عقده قادة الدول يف جمال 
عي خاصة يف محاية املسنني وخصوصاً املعوقني منهم من خالل تقوية نظام احلماية العائلية الدول ببذل مسا

وحتسني مكانتهم االجتماعية وضمان وصوهلم إىل اخلدمات األساسية االجتماعية، وضمان األمن املايل وإجياد 
  .اجلو االقتصادي املساعد لتأمني صناديق التوفري ملرحلة الشيخوخة

  :ألصدقاءمع اإلخوان وا
من أهم ما ينبغي أن حيرص عليه املريب تعليم ابنه أو من تكفل بتربيه حسن العشرة مع أقرانه من إخوانه 

  .وأصدقائه، ألن حسن عالقتهم م هو الدليل على حسن خلقه وكرم أدبه
 وقد صرحت النصوص الكثرية بقيمة الصداقة واألخوة، وماهلا من حقوق، وأول ما يستشف منه من ذلك

وانِكُم أَو وال علَى أَنفُِسكُم أَنْ تأْكُلُوا من بيوتكُم أَو بيوت آبائكُم أَو بيوت أُمهاتكُم أَو بيوت إِخ :تعاىلقوله 
كُمالوأَخ وتيب أَو كُماتمع وتيب أَو كُماممأَع وتيب أَو كُماتوأَخ وتيب  ملَكْتا مم أَو كُماالتخ وتيب أَو

 كُميقدص أَو هحفَاتم )يف هذه اآلية الصداقة بالقرابة القريبة، وأباح  تعاىلفقد قرن اهللا ) ٦١من اآلية: النور
  .للصديق أن يأكل من بيت صديقه بدون حرج

خوة، وكأن األصدقاء ذوو أب واحد هو يطلق على الصدقاة لقبا عظيما، فيسميها األ تعاىلبل إن اهللا 
فَإِنْ تابوا وأَقَاموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ فَإِخوانكُم في الدينِ ونفَصلُ الْآيات لقَومٍ  :تعاىلاإلميان واإلسالم، قال 

عند اللَّه فَإِنْ لَم تعلَموا آباَءهم فَإِخوانكُم في  ادعوهم لآبائهِم هو أَقْسطُ  :تعاىلوقال، )١١:التوبة( يعلَمونَ
يكُمالومينِ والد )٥من اآلية: األحزاب  (  
إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ فَأَصلحوا بين أَخويكُم  :تعاىلحصر عالقة املؤمنني يف األخوة، فقال  تعاىلبل إن اهللا 
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  ) ١٠:احلجرات( للَّه لَعلَّكُم ترحمونَواتقُوا ا
 وورد يف السنة النصوص الكثرية اليت تعظم هذه العالقة، وتبني أصوهلا وكيفية التعامل معها، وقد ذكر 

  ١)ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه :(:األصل األكرب لذلك، فقال
العالقات بني من يربيه وأصدقائه وإخوانه، حناول هنا انطالقا من هذا، ومن أمهية تبيني املريب آداب 

استعراض ما أمكن من هذه اآلداب على حسب ما ذكر علماء السلوك من املسلمني، وعلى حسب ما كانت 
  .عليه هذه العالقة العظيمة يف عهد السلف الصاحل 

ا هذه العالقة، ليقاس وسنذكر هذه اآلداب مفرقة مع شواهدها، وهي تدل على األصول اليت تستند إليه
  .٢عليها غريها

وبلدام وحنو ذلك، ألن العالقة تنطلق أصال من معرفة أمساء اإلخوان وأنسام فمن تلك اآلداب   
إىل أخ يل أنا يف انتظاره فقال   : قلت )؟ إالم تلتفت  :( ألتفت فقال رآين النيب  (:قال ابن عمر املعرفة، 
:)   عن امسه واسم أبيه وجده وعشريته ومرتله فإن مرض عدته وإن استعان بك إذا أحببت رجالً فسله

   ٣) أعنته
ما    : قيل لهقد و له كما قال اجلنيد رمحه اهللا، رالقيام بأعذارهم والذب عنهم واالنتصاومن تلك اآلداب 

باهلم هلم قوة شهوة ما   : ألم ال يشربون اخلمر فيكون جوعهم أكثر وقيل له  : بال أصحابك أكلهم كثري قال
ألنه كالم احلق   : فما باهلم ال يطربون إذا مسعوا القرآن قال  : ألم ال يزنون وال يدخلون حتت حمظورٍ قيل  : قال

ألا   : فما باهلم يطربون عند القصائد قال  : ما فيه ما يوجب الطرب نزل بأمر ويٍ ووعد ووعيد فهو يقهر قيل
فما باهلم   : ألا كالم احملبني والعشاق قيل  : فما باهلم يطربون عند الرباعيات قال  : مما عملت أيديهم قيل
أن اهللا ال يرضى ما هلم   : خلالل ثالث أحدها  : قد قال أستاذنا القصار إذ سئل عن ذلك  : حمرومني من الناس قال

أم قوم مل يسريوا إال إىل اهللا فمنحهم كل ما   : أنه تعاىل مل يرض حسنام بصحائف الناس والثالثة  : هلم والثانية
    . سواه وأفردهم له

كما قال الشاعر ومنها أال يتغري عن إخوانه إذا حدث له غىن ،  
  وأَصبحت منها بعد عسرٍ أَخا يسرِ     لَئن كانت الدنيا أَنالتك ثَروةً 

  كانت تحت سترٍ من الفَقرِ لَقَد كَشف اِإلثراُء عنك خالئقاً من اللؤمِ
الفتوة الصفح عن عثرات   (:قال الفضيل بن عياض،  ومنها الصفح عن عثرات اإلخوان وترك تأنيبهم عليها

   ) اإلخوان
موافقة اإلخوان   (: قال أبو عثمان،  ومنها قلة اخلالف لإلخوان ولزوم موافقتهم فيما يبيحه العلم والشريعة

   ) مخري من الشفقة عليه
                                                

  .١/١٠:البخاري  )١(
  .أليب الربكات الغزين ، آداب العشرة وذكر والصحبة واألخوة: انظر تفاصيل هذه اآلداب وغريها يف  )٢(
  .، واخلرائطي يف مكارم األخالق عن ابن عمرن ابن عمرالطرباين يف الكبري ع: قريب منه يف  )٣(
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من مل حيمل أخاه على حسن   :(قال علي  ومنها أن حيمدهم على حسن ثنائهم وإن مل يساعدهم باليد،
   )النية مل حيمده على حسن

ومنها أال حيسدهم على ما يرى عليهم من آثار نعمة اهللا بل يفرح بذلك وحيمد اهللا على ذلك كما حيمده 
أَم يحسدونَ الناس علَى ما آتاهم اللَّه من  :تعاىل  لى ذلك بقولهإذا كانت عليه فإن اهللا تعاىل ذم احلاسدين ع

  ) ٥٤:النساء( فَضله فَقَد آتينا آلَ إِبراهيم الْكتاب والْحكْمةَ وآتيناهم ملْكاً عظيماً
 إِلَّا من أَتى اللَّه بِقَلْبٍ سليمٍ :تعاىلومنها سالمة قلبه لإلخوان والنصحية هلم وقبوهلا منهم لقوله 

   ) من أجل أخالق األبرار سالمة الصدر لإلخوان والنصيحة هلم  (:السقطي  سري وقال، )٨٩:الشعراء(
، وقال ) ال تعد أخاك وختلفه فتعود احملبة بغضة  (:قال الثوري ،  ومنها أال يعدهم وخيالفهم فإنه نفاق

  :الشاعر
  خلف يف وعده ما اخلُلف من سرية أَهلِ الوفايا واعداً أَ

  إِلّا سراجاً الح ثُم انطَفا  ما كانَ ما أَظهرت من ودنا 
وقال أمحد بن حنبل ، ) حيوا احلياء مبجالسة من يستحيا منهأ (:قال علي ومنها مالزمة احلياء معهم، 

:) هما أوقعين يف بلية إال صحبة من ال أحتشم (   
قال أبو ،  ومنها أن يراعي يف صحبة أخوانه صالحهم ال مرادهم وداللته على رشدهم ال على ما حيبونه

املؤمن من يعاشرك باملعروف ويدلك على صالح دينك ودنياك واملنافق من يعاشرك باملماذعة   (:صاحل املزي 
   )ويدلك على ما تشتهيه واملعصوم من فرق بني ترك األذى

أن تسلم عليه إذا   : ثالث يصفني لك ود أخيك  (:عمر بن اخلطاب ار احترامهم، كما قال ومنها إظه
     ) لقيته وتوسع له يف الس وتدعوه بأحب أمسائه إليه

كتب  (:قال سعيد بن املسيب سبيال،   ذلكلومنها محل كالم اإلخوان على أحسن الوجوه ما وجدت 
     ) مر أخيك على األحسن ما مل تغلبإيل بعض إخواين من الصحابة أن ضع أ

من استخف بالعلماء ذهبت آخرته ومن   (: قال ابن املبارك ومنها اإلغضاء عن الصديق يف بعض املكاره،
   ) استخف باألمراء ذهبت دنياه ومن استخف باإلخوان ذهبت مروءته

  :وقال الشاعر
كُلِّه وفعضِ اَألذى خلى بع رتبن   صع دافَعتوتزفسي فَعفسي بِنن  

  ويا رب نفسٍ بِالتذلُّلِ عزت                فَيا رب عز ساق للنفسِ ذُلَّها 
  ولَو لَم أُجرعها كَذا المشَأَزت            وجرعتها املَكروه حتى تجرعت 

  :وقال اآلخر
  كَأَني بِما يأيت من اَألمرِ جاهلُ     أُغمض عيين عن صديقي تجسماً

  :وقال اآلخر
  صديقَك لَم تلق الَّذي ال تعاتبه           إِذا كُنت يف كُلِّ اُألمورِ معاتباً 
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 هفَإِن ل أَخاكداً أَو صش واحه               فَعجانِبمةً ورذَنبٍ م قارِفم  
ب مشرلَم ت لى القَذىإِذا أَنته  راراً عشارِبصفو مالناسِ ت أَيو ئتظَم  

اقبلوا إخوانكم   (:قال محدون القصار، كما  ومنها أال تقطع صديقاً بعد مصادقته وال ترده بعد قبول
  :، قال الشاعر)باإلميان وردوهم بالكفر فإن اهللا سبحانه وتعاىل أوقع قدسية الصداقة

تمرأً حا نحمدال ت هبجرجريبِ      ى تن غَريِ تم هنذُمال تو  
كذيبت احلَمد عدب كإِنَّ ذَمو فرس بلُهن لَم تم كمدفَإِنَّ ح  

أن اكتب يل بشيٍء   (:ومنها أال يضيع صداقة صديق بعد ود فإا عزيزة وكتب عامل إىل من هو مثله
استوحش من ال إخوان له وفرط املقصر يف طلبهم   . اهللا الرمحن الرحيمبسم   (:فكتب إليه ) ينفعين يف عمري

وأشد تفريطاً من ظفر بواحد منهم فضيعه ولوجد أن الكربيت األمحر أيسر من وجدانه وإين أطلبه منذ مخسني 
    .  ) سنة ومل أجد إال نصف صديق

اشر الناس ومل يكرمهم وتكرب عليهم من ع  (: قال أبو عثمان،  ومنها إيثار اإلخوان بالكرامة على نفسه
وقال ،   ) فذلك لقلة رأيه وعقله فإنه يعادي صديقه ويكرم عدوه فإن إخوانه يف اهللا أصدقاؤه ونفسه عدوه

    ) جعل اهللا يف الصديق البار عوضاً من الرحم املدبرقد  (:القاسم بن حممد
  : حفظته قال  : ن أسراره فلما فرغ قال لهأفشى رجل لصديق له سرا م  (:قيل ومنها حفظ أسرار اإلخوان،

  :، قال الشاعر) ال بل نسيته
  لَيس الكَرمي الَّذي إِن زلَّ صاحبه بثَّ الَّذي كانَ من أَسرارِه علما

 هتودقى مبالَّذي ت ما   إِنَّ الكَرميرإِن صإِن صاىف و حفَظُ الِسريو  
فَاعف عنهم واستغفر لَهم وشاوِرهم في  :تعاىلقال اهللا ، كما  وقبوهلا منهمومنها املشورة مع اإلخوان 

   )١٥٩من اآلية: آل عمران(الْأَمرِ
قال حيىي ، ومنها قلة خمالفة اإلخوان يف أسباب الدنيا ألا أقل خطراً من أن خيالف فيها أخ من األخوان

ها ال تساوي غم ساعة فكيف بغم طول عمرك وقطع إخوانك بسببها مع قلة الدنيا بأمجع  (: بن معاذ الرازي
   ) نصيبك منها

تعامل القرن   (:قال احلريري،  ومنها أن تصاحب اإلخوان على الوفاء والدين دون الرغبة والرهبة والطمع
ىت الوفاء مث تعامل القرن األول فيما بينهم بالدين زماناً طويالً حىت رق الدين مث تعامل القرن الثاين بالوفاء ح

الثالث باملروءة حىت ذهبت املروءة مث تعامل القرن الرابع باحلياء حىت ذهب احلياء مث صار الناس يتعاملون بالرغبة 
    .) والرهبة

ال يشم رائحة الصدق من داهن نفسه   (:  قال سهل بن عبد اهللا التستري ومنها ترك املداهنة يف الدين،
     ) أو غريه
 (:نها قلة اخلالف على اإلخوان وحتري موافقتهم فيما يريدون يف غري خمالفة الدين والسنة قالت جويريةوم

     ) دعوت اهللا أربعني سنة أن يعصمين من خمالفة اإلخوان 
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فإن الظن أكذب احلديث، وال ! إياكم والظن (:ومنها جمانبة التباغض والتدابر والتحاسد لقوله 
وال تنافسوا، وال حتاسدوا، وال تباغضوا وال تدابروا وكونوا عباد اهللا إخوانا، وال خيطب  جتسسوا وال حتسسوا،

   ١)الرجل على خطبة أخيه حىت ينكح أو يترك
من اعتذر إليه أخوه مبعذرة فلم يقبلها  (:ومنها قبول العذر من فاعله صدق أو كذب لقول رسول اهللا 

املؤمن طالب عذر إخوانه واملنافق   (: قال عبد اهللا بن املبارك، و٣)٢كان عليه من اخلطيئة مثل صاحب مكس
   :وقال الشاعر ،)طالب عثرام

  إِن يروِ عندك فيما قالَ أَو فَجرا     أَقبل معاذير من يأتيك معتذراً 
هرظَاه ن أَرضاكم كرا    فَقَد أَطاعتستم عصيكن يم لَّكقَد أَجو  

إين ألسارع إىل قضاء حوائج   (: لقول جعفر الصادق ،التسارع إىل قضاء حاجة رافعها إليكومنها 
   ) مل يبق من اهللا إال قضاء حوائج اإلخوان  (: وقال ابن املنكدر، ) اإلخوان خمافة أن يستغنوا عين بردي إياهم

من كرم الرجل   (:ابن األنباريقال ،  ومنها أال ينسيك بعد الدار كرم العهد والرتوع إىل مشاهدة اإلخوان
   ) حنينه إىل أوطانه وشوقه إىل إخوانه

ملا حضرت  :حيىي بن أكثم، قال  ومنها الصرب على جفاء اإلخوان وإسقاط التهمة عنهم بعد صحة األخوة
يا بين إذا صحبت الرجال فاصحب من إذا أخدمته صانك وإن صحبته زانك   (:علقمة العطار الوفاة قال البنه

ن حتركت بك مؤنة صانك وإن أمددت خبري مد وإن رأى منك حسنة عدها أو سيئة سترها وإن أمسكت وإ
قال ، ) ابتدأك أو نزلت بك نازلةٌ واساك وإن قلت صدقك أو حاولت أمراً أمرك وإذا تنازعتما يف حق آثراك

ألبنه أوصاه أال يصحب أحداً   : قال  ! ال  : تدري مل أوصاه ا فقلت  : مسع الشعيب هذه الوصية فقال    : عبد امللك
    .  ألن هذه اخلصال مل تكمل يف أحد

  :مع الوالدين
يف قوله  وهو من أهم اآلداب اليت ينبغي على املريب أن يلقنها ملربيه، وإليها اإلشارة يف موعظة لقمان 

علَى وهنٍ وفصالُه في عامينِ أَن اشكُر لي ولوالديك إِلَي  ووصينا الْأنسانَ بِوالديه حملَته أُمه وهناً :تعاىل
ريصالْم )٤على قول من األقوال) ١٤:لقمان.  

وحنب أن نشري إىل هذه الوصية محلت اإلشارة إىل ناحية مهمة يف بر الولد لوالديه، وهي ان الرب ال يعين 
اآلية السابقة  تعاىلالديه، بل للولد شخصيته املستقلة، فلذلك عقب اهللا حتول االبن إىل نسخة طبقة األصل لو

اً وإِنْ جاهداك علَى أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَال تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف :تعاىلبقوله 
                                                

 .يرةعن أيب هروأبو داود والترمذي مسلم وأمحد، ومالك،   )١(
 .بفتح امليم وسكون الكاف هو النقص والظلم، ودراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع يف األسواق يف اجلاهلية  )٢(
ذيب التهذيب . جودان غري منسوب ويقال ابن جودان سكن الكوفة خمتلف يف صحبته(ابن ماجة عن جودان   )٣(

)٢/١٢٢.(  
 .ل لقمان سبق أن ذكرنا اخلالف يف اعتبار هذا من قو  )٤(
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 ثُم إِلَي ابأَن نبِيلَ مس بِعاتلُونَومعت متا كُنبِم ئُكُمبفَأُن كُمجِعرم إِلَي )١٥:لقمان (  
وهذا يعين أن لالبن حريته الفكرية واحلياتية اليت ال تتعارض مع بره لوالديه، ألن الفكر والسلوك ال ميكن 

  .طاقات والتوجهاتأن يورث من الوالدين، بل هو من باب القناعات اليت حتصل لإلنسان حبسب ما لديه من ال
  :ويف غري هذه احلالة وردت النصوص الكثرية يف احلض على بر الوالدين واإلحسان إليهما

وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّا  :تعاىليقرن بر الوالدين يف القرآن الكرمي بتوحيده وعبادته، قال  تعاىلفاهللا 
اناً إِمسنِ إِحيدالبِالْوو اهالًإِيا قَومقُلْ لَها ومهرهنال تو ا أُفمقُلْ لَها فَال تمالهك ا أَومهدأَح ربالْك كدنع نلُغبا ي 

 ،)٢٤ـ  ٢٣:االسراء( كَرِمياً واخفض لَهما جناح الذُّلِّ من الرحمة وقُلْ رب ارحمهما كَما ربيانِي صغرياً
ففي هاتني اآليتني الكرميتني جند التفاصيل الكثرية املرتبطة برب الوالدين وخاصة حال حاجتهما الشديدة إل هذا 

  .الرب عند كربمها
   :التأكيد على وجوب بِر الوالدين والترغيب فيه، والترهيب من عقوقهماومثل ذلك يف السنة جند 

رضا الرب يف رضا الوالدين، وسخطه يف  (:اهللا، قال يعترب رضا الوالدين من رضا  فرسول اهللا 
   ١)سخطهما

يوصي من يأتيه باالستعداد ألمر قد يشق على والديه بربمها واإلحسان إليهما، واستئذاما  وكان 
جئت أبايعك : جاء رجل إىل رسول اهللا  فقالليخفف عنهما بعض ما قد يناالنه من اجلهد بسبب ذلك، فقد 

   ٢)رجع إليهما، فأضحكهما كما أبكيتهماا (: تركت أبوي يبكيان، فقال رسول اهللاعلى اهلجرة، و
يف اجلهاد معه، فأمره أن يرجع  أنه استأذن الرسول : عن معاوية بن جامهة السلميومثل ذلك ما يروى 

   ٣)فثم اجلنة... الزم رجلها.. وحيك (:ويرب أُمه، وملا كرر عليه، قال 
جاء حق املستضعف من الوالدين، وهي األم، حلاجتها الشديدة إىل ولدها، فقد  يؤكد على وكان 

مث من؟ : قال ،)أمـك (:يا رسول اهللا من أحق الناس حبسن صحابيت؟ قال: فقال رجل إىل رسول اهللا 
م هذا احلديث أن يكون لأل، فمقتضى ٤)أبوك (:قال مث من؟ قال، )أمـك (:مث من؟ قال: قال )أمـك (:قال

األب يف ، زيادة على مشاركتها ثالثة أمثال ما لألب من الرب، وذلك لصعوبة احلمل مث الوضع مث الرضاع
  .التربية

ووصينا الْأنسانَ  :يف وصية لقمان  تعاىلوقد جاءت اإلشارة إىل هذا احلق اخلاص باألم يف قوله 
هلَى وناً عهو هأُم هلَتمح هيدالنِ بِويامي عف الُهصفنٍ و )١٤من اآلية: لقمان(  

: ثالثة ال ينظر اهللا إليهم يوم القيامة (:ويف مقال هذا جند التحذير الشديد من عقوق الوالدين، قال 
العاق لوالديه، واملدمن : وثالثة ال يدخلون اجلنة. العاق لوالديه، واملرأة املترجلة املتشبهة بالرجال، والديوث

                                                
  .الطرباين يف الكبري  )١(
   .السنن إال الترمذي بسند صحيح عن عبد اهللا بن عمرو بن العاصأصحاب   )٢(
  .عن معاوية بن جامهة السلمي -واللفظ له  -أمحد يف املسند وابن ماجة   )٣(
  .البخاري ومسلم  )٤(



 ٣٤٢

   ١)مر، واملنان مبا أعطىاخل
ال تشرك باهللا شيئاً، وإن قتلت  (:بن جبل  قال امعاذبني العقوق والشرك، فيقول موصيا  ويقرن 

  . ٢احلديث )وحرقت، وال تعقّن والديك، وإن أمراك أن خترج من أهلك ومالك
ا مر على قرب والدته آمنة مل وهذا الرب هو سنة املرسلني ـ صلوات اهللا وسالمه عليهم ـ، وقد روي أنه 

ومعه أصحابه وجيشه وعددهم ألف فارس،  -وهو مكان بني مكة واملدينة  -بنت وهب باألبواء حيث دفنت 
استأذنت  (:وأبكى من حوله، وقال وذلك عام احلديبية، فتوقف وذهب يزور قرب أمه، فبكى رسول اهللا  

   ٤)زور قربها فأذن يل، فزوروا القبور فإا تذكركم اآلخرة، واستأذنته أن أ٣ريب أن أستغفر هلا فلم يأذن يل
خياطب بأبيه مع كونه مشركا، فنجده  ويف القرآن الكرمي الكثري من النصوص الدالة على بر إبراهيم 

صر وال يغنِي يا أَبت لم تعبد ما ال يسمع وال يب :ويقول له –مع أنه كان كافراً  -أباه بالرفق واللطف واللني 
أَبت ال تعبد الشيطَانَ إِنَّ عنك شيئاً يا أَبت إِني قَد جاَءنِي من الْعلْمِ ما لَم يأْتك فَاتبِعنِي أَهدك صراطاً سوِياً يا 

أَنْ ي افي أَخإِن تا أَباً ييصنِ عمحلرطَانَ كَانَ لياًالشيلو طَانيلشكُونَ لنِ فَتمحالر نم ذَابع كسم 
  )٤٥ـ  ٤٢:مرمي(

أَراغب أَنت عن آلهتي يا إِبراهيم   :ومع أن أباه يرد على هذا اخلطاب اللطيف بشدة وعنف، ويقول له
  )٤٦من اآلية :مرمي(لَئن لَم تنته لَأَرجمنك واهجرنِي ملياً

سالم علَيك سأَستغفر  :ال خيرجه عن هذا العنف عن لطفه، فيخاطب والده بقوله إال أن إبراهيم 
  )٤٧من اآلية: مرمي(لَك ربي إِنه كَانَ بِي حفياً

ار إِبراهيم لأبِيه إِلَّا عن وما كَانَ استغفَ :تعاىلبل يظل يستغفر له إىل أن يعلم عداوته هللا، فيتربأ منه، قال 
 اهلَأَو يماهرإِنَّ إِب هنأَ مربت لَّهل ودع هأَن لَه نيبا تفَلَم اها إِيهدعو ةدعوميملح )١١٤:التوبة(  

                                                
  .النسائي وأمحد واحلاكم  )١(
   .بلأمحد بسند حسن عن معاذ بن ج  )٢(
يف النار، وهذا من سوء الفهم للحديث، ألن االستغفار ال  استدل بعض املنحرفني ذا احلديث على أن أم رسول اهللا   )٣(

ومن الوجوه اليت ذكرها العلماء . ليست مكلفة حىت يستغفر هلا، فقد كانت من أهل الفترة يكون إال ملكلف وأم رسول اهللا 
  :إجابة عن هذا الفهم املنحرف

مع قوله  )١٥من اآلية: االسراء(وما كُنا معذِّبِني حتى نبعثَ رسوالً :'يعارض معارضة صرحية قول اهللا  الفهمأن هذا ) ١
': ٍيرذن نم لَكقَب هِما إِلَيلْنسا أَرما وهونسردبٍ يكُت نم ماهنيا آتمو )٤٤:سـبأ(   

على أمه ال يدل على أا من أهل النار بأي وجه من الوجوه بدليل أنه بكى على إبنه إبراهيم كما يف  ه ءأن بكا) ٢
  »  تدمع العني وحيزن القلب وال نقول إال ما يرضي ربنا واهللا يا إبراهيم إنا بك حملزونون «: الصحيحني إذ قال

ليست كافرة من أهل النار وإال لتعارض صدر احلديث مع عجزه إن اهللا تعاىل أذن له بزيارة قربها يدل على أا مؤمنة و )٣
وال تصلِّ علَى أَحد منهم مات أَبداً وال تقُم علَى  :'ناهيك أيضا أن اهللا تعاىل قد اه أن يقوم على قبور الكفار واملنافقني بقوله 

اتمو هولسرو وا بِاللَّهكَفَر مهإِن رِهقُونَقَبفَاس مهوا و )٨٤:التوبة(  
  .مسلم وأبو داود والنسائي  )٤(



 ٣٤٣

  ) ١٤:مرمي( م يكُن جباراً عصياًوبراً بِوالديه ولَ :تعاىل، فيقول على حيىي  تعاىلويثين اهللا 
  ) ٣٢:مرمي( وبراً بِوالدتي ولَم يجعلْنِي جباراً شقياً ،:وخيرب عن قول املسيح 

  :الذين هم منوذج األمة األكمل وعلى هذا اهلدي كان السلف الصاحل 
: رج من بيته وقف على باب أمه فقالكان إذا أراد أن خي أن أبا هريرة ومما يروى يروى يف ذلك 

رمحك : وعليك السالم يا ولدي ورمحة اهللا وبركاته، فيقول: السالم عليك يا أماه ورمحة اهللا وبركاته، فتقول
  . رمحك اهللا كما بررتين كبرياً: اهللا كما ربيتين صغرياً، فتقول

فال  (:أيب، قال :قال ؟ذا منكما ه :رأى رجال ميشي بني يدي رجل، فقال له أن أبا هريرة  ويروى 
   ١)متش بني يديه، والجتلس حىت جيلس، وال تدعه بامسه

يف إحدى الليايل ماء، فذهب ليجيء باملاء، فلما جاء طلبت والدته  أن عبد اهللا بن مسعود  ويروى عن
أن تستيقظ  وجدها نائمة، فوقف باملاء عند رأسها حىت الصباح، فلم يوقظها خشية إزعاجها، ومل يذهب خشية

  . فتطلب املاء فال جتده
بقتل عقرب، فلم يدركها حىت دخلت يف جحر يف املرتل،  أنه همابن احلسن التميمي ومما يروى عن 

خفت أن خترج فتجيء إىل أمي : مل فعلت ذلك؟ قال: فأدخل يده خلفها وسد اجلحر بأصابعه، فلدغته، فقيل له
  . فتلدغها

وقد عال صوته صوا ليسمعها، فندم على ذلك  ،يوماً فأجاانادته ه أم أنابن عون املزين ويروى عن 
  .وأعتق رقبتني
أنه قام قياما   أن اإلمام عبد الرمحن بن القاسم العتقي املصري تلميذ اإلمام مالك بن أنس ويروى 

  . ستنزلت أمي تسأل حاجة، فقامت وقمت لقيامها، فلما صعدت جل :طويال مث جلس، فقيل له ذلك، فقال
العامل، وذو الشيبة، والسلطان والوالد، وإن من  :إن من السنة أن يوقر أربعة (:وقال طاووس بن كيسان
   )اجلفاء أن يدعو الرجل أباه بامسه

انطالقا من هذه النصوص ميكن للمريب مبا ذكرنا من أساليب التربية أن يعمق يف من يربيه هذه املعاين من 
   .كرنا من بر األب بابنه، ألن الرب نتيجة الرب ومثرته، وفاقد الشيء ال يعطيهالرب، ولكن ذلك مشروط مبا ذ

  :مع املعلمني واملربني
وحقهمها من أعظم احلقوق، وأدلته وتفاصيله كثرية، وسنذكرها يف حملها من الفصل اخلاص بالبعد 

  .املعريف
  :مع املستضعفني

  . مواضع قد يستعف عنها عامة الناسواملراد م الفقراء واملعاقني ومن وضعتهم احلاجة يف
وقد وردت الوصية بتعظيم األدب مع هذا الصنف، ففي القرآن الكرمي تكرر األمر باإلحسان إىل هؤالء، 

                                                
  .واللفظ له' مصنفه '،وعبد الرزاق يف 'األدب املفرد'البخاري يف   )١(



 ٣٤٤

  وهو ال يعين اإلحسان املادي فقط، بل يشمل كل مظاهر اإلحسان، 
جند ثالثة مواضع ففي سورة القرة وحدها ـ وهي السورة اخلاصة باألحكام الكربى يف اإلسالم ـ  

  :توصي ؤالء
وإِذْ أَخذْنا ميثَاق بنِي  :تعاىلففي اآلية األوىل جند الوصية ؤالء من ميثاق اهللا على بين إسرائيل، قال 
وقُولُوا للناسِ حسناً وأَقيموا  إِسرائيلَ ال تعبدونَ إِلَّا اللَّه وبِالْوالدينِ إِحساناً وذي الْقُربى والْيتامى والْمساكنيِ

  )٨٣:البقرة( الصالةَ وآتوا الزكَاةَ ثُم تولَّيتم إِلَّا قَليالً منكُم وأَنتم معرِضونَ
نْ لَيس الْبِر أَ :تعاىلويف اآلية الثانية جند اإلحسان إىل هؤالء من أصول الرب املقترنة بأصول الدين، قال 

ئكَة والْكتابِ والنبِيني وآتى تولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكن الْبِر من آمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ والْمال
يلِ والسائلني وفي الرقَابِ وأَقَام الصالةَ وآتى الزكَاةَ الْمالَ علَى حبه ذَوِي الْقُربى والْيتامى والْمساكني وابن السبِ

ن صدقُوا وأُولَئك هم والْموفُونَ بِعهدهم إِذَا عاهدوا والصابِرِين في الْبأْساِء والضراِء وحني الْبأْسِ أُولَئك الَّذي
  )١٧٧:البقرة( الْمتقُونَ

يسأَلونك  :تعاىلويف اآلية الثالثة جند الوصية ؤالء مقرونة بالوالدين، باعتبارها من اخلري العظيم، قال 
لُوا من خيرٍ فَإِنَّ السبِيلِ وما تفْع ماذَا ينفقُونَ قُلْ ما أَنفَقْتم من خيرٍ فَللْوالدينِ والْأَقْربِني والْيتامى والْمساكنيِ وابنِ

يملع بِه اللَّه )٢١٥:البقرة(  
خماطبا احملتضر،  تعاىلوهكذا جند الوصية ؤالء يف القرآن الكرمي يف كل املواضع، ففي االحتضار يقول 

اكني فَارزقُوهم منه وقُولُوا وإِذَا حضر الْقسمةَ أُولُو الْقُربى والْيتامى والْمس :وهو يودع آخر ساعاته من الدنيا
  )٨:النساء( لَهم قَوالً معروفاً

وعند غمرة النصر خياطب اهللا املؤمنني الذي بلوا ألجل احلصول على النصر، مذكرا هلم حبق 
لذي الْقُربى والْيتامى والْمساكنيِ وابنِ ما أَفَاَء اللَّه علَى رسوله من أَهلِ الْقُرى فَللَّه وللرسولِ و :املستضعفني

 هنع اكُمها نمو ذُوهولُ فَخسالر اكُما آتمو كُمناِء مالْأَغْنِي نيولَةً بكُونَ دال ي بِيلِ كَيإِنَّ الس قُوا اللَّهاتوا وهتفَان
  )٧:احلشر( اللَّه شديد الْعقَابِ

وال يأْتلِ  :تعاىليوصي ؤالء املستضعفني، ولو كانوا سببا يف أذى للمحسن إليهم، قال  تعاىلل إن اهللا ب
و بِيلِ اللَّهي سف اجِرِينهالْمو نياكسالْمى وبي الْقُروا أُولتؤأَنْ ي ةعالسو كُمنلِ موا أَأُولُو الْفَضفَحصلْيفُوا وعال لْي

يمحر غَفُور اللَّهو لَكُم اللَّه رفغونَ أَنْ يبحت )٢٢:النور (  
، بل ١يعيش وكأنه واحد منهم اإلحسان العظيم هلؤالء، بل كان  وهلذا كان من سنة رسول اهللا 

ة اللهم أحيين مسكينا وأمتين مسكينا واحشرين يف زمر  :(يدعو أن يكون واحدا منهم، قال  كان 
    ٢)املساكني

ال يأنف وال يستكرب أن ميشي مع األرملة  كان رسول اهللا   :يصف رسول اهللا  قال ابن أيب أوىف
                                                

  .وقد ذكرنا األدلة الكثرية على هذا عند حديثنا على الترف يف املبحث الثاين من هذا الفصل  )١(
  .والضياء عن عبادة بن الصامت والطرباين يف الكبري،سعيد،  عن أيب وابن ماجة بد بن محيد، ع  )٢(



 ٣٤٥

    .   واملسكني فيقضي حاجتهما
أحب األعمال إىل اهللا من أطعم مسكينا من جوع أو دفع  (:يوصي ؤالء املستضعفني، فيقول وكان 

   ١)عنه مغرما أو كشف عنه كربا
  .كرنا يف اجلزء األخري من هذه السلسلة النصوص الكثرية اليت حتض على رعاية اليتامى والقاصرينوقد ذ

هم   (:ويدخل يف الباب األوامر اخلاصة برعاية اخلدم وحسن عشرم، باعتبارهم من املستضعفني، قال 
وال تكلفوهم ما ال  إخوانكم جعلهم اهللا تعاىل حتت أيديكم فأطمعوهم مما تأكلون وأكسوهم مما تلبسون

   ٢) يطيقون
     ) الصالة وما ملكت أميانكم  (: وهو حمتضر وكان آخر كالمه 

مل   : عشر سنني فما قال لشيٍء فعلته خدمت رسول اهللا  (:أنس نعم القدوة يف ذلك، قال  وكان 
   ٣) وال لشيٍء مل أفعله مل ال فعلته فعلته،

  
  

                                                
  .عن حكيم بن عمريالطرباين يف الكبري   )١(
  .الرزاق يف املصنفبد ع  )٢(
  .سبق خترجيه  )٣(



 ٣٤٦

  تماعيةاملسامهة يف التنمية االجا ـ ثاني
قد يكون الفرد املسلم ملتزما بكل ما تتطلبه حياته يف اتمع من سلوك وآداب، ولكنه يظل فردا حياديا، 
وجوده كعدمه إن مل تتشكل شخصيته مبا جيعلها فاعلة ال منفعلة، ومؤثرة ال متأثرة، وهذا يتطلب تربيته على 

ا تأثريها اخلطري يف قدرة هذا الفرد على إيصال ما ميكنه معان من السلوك قد ال يفطن هلا أو ال يهتم ا مع أن هل
  .من النفع للمجتمع

وقبل أن نتحدث عن األصول اجلامعة هلذا النوع من التربية حنب أن ننبه إىل حض الشريعة مبصادرها 
  .املختلفة على كون املسلم عامال فاعال يف جمتمعه وأمته ال جمرد فرد يعيش لنفسه وميوت لنفسه

ا نسترشد به يف هذا املقام القرآن الكرمي، فهو الكتاب الوحيد الذي يشكل الشخصية القوية وأول م
  .الفاعلة احلية اليت تكون نورا وحياة لنفسها وللمجتمع

وأول ما خيرجنا به القرآن الكرمي من قوقعة احلياد اليت يرمينا فيه العجز والكسل هو ينا عن القعود 
  :والتثاقل إىل األرض

ال يستوِي الْقَاعدونَ من الْمؤمنِني غَير  :تعاىلم الناس حبسب قعودهم ونشاطهم إىل قسمني، قال فيقس
وبِأَم ينداهجالْم لَ اللَّهفَض فُِسهِمأَنو هِمالوبِأَم بِيلِ اللَّهي سونَ فداهجالْمرِ وري الضأُولع فُِسهِمأَنو هِملَى ال

  ) ٩٥:النساء( ماًالْقَاعدين درجةً وكُلّاً وعد اللَّه الْحسنى وفَضلَ اللَّه الْمجاهدين علَى الْقَاعدين أَجراً عظي
وخيرب عن موقف الكساىل يف كل عصر من حنينهم إىل القعود حرصا على أنفسهم وعلى ما يتومهونه من 

وإِذَا أُنزِلَت سورةٌ أَنْ آمنوا بِاللَّه وجاهدوا  :عن املنافقني ممن ادعوا صحبة رسول اهللا  تعاىلممتلكام، قال 
يندالْقَاع عم كُنا ننقَالُوا ذَرو مهنلِ مأُولُوا الطَّو كأْذَنتاس هولسر عم )ويف موقف آخر يرد عليهم ، )٨٦:التوبة

 قَاعدينأَرادوا الْخروج لَأَعدوا لَه عدةً ولَكن كَرِه اللَّه انبِعاثَهم فَثَبطَهم وقيلَ اقْعدوا مع الْ ولَو :بقوله
 قَالُوا يا موسى إِنا لَن ندخلَها أَبداً ما داموا فيها :، وقال عن املنافقني من أصحاب موسى )٤٦:التوبة(

  ) ٢٤:املائدة( فَاذْهب أَنت وربك فَقَاتال إِنا هاهنا قَاعدونَ
انفروا خفَافاً وثقَاالً وجاهدوا بِأَموالكُم  :تعاىلوهلذا يأمر املؤمنني بالنفري مهما كانت أحواهلم، قال 

يا أَيها الَّذين آمنوا خذُوا  :تعاىلوقال، )٤١:التوبة( نْ كُنتم تعلَمونَوأَنفُِسكُم في سبِيلِ اللَّه ذَلكُم خير لَكُم إِ
  )٧١:النساء( حذْركُم فَانفروا ثُبات أَوِ انفروا جميعاً

انفروا في سبِيلِ اللَّه  يا أَيها الَّذين آمنوا ما لَكُم إِذَا قيلَ لَكُم :ويعاتبهم على حتديث أنفسهم بعدم النفري
، )٣٨:التوبة( آخرة إِلَّا قَليلٌاثَّاقَلْتم إِلَى الْأَرضِ أَرضيتم بِالْحياة الدنيا من الْآخرة فَما متاع الْحياة الدنيا في الْ

إِالّ تنفروا يعذِّبكُم عذَاباً أَليماً ويستبدلْ  :تعاىلبل يتشدد عليهم، فيتوعدهم بالعذاب األليم إن مل ينفروا، قال 
يرٍء قَديلَى كُلِّ شع اللَّهئاً ويش وهرضال تو كُمرماً غَيقَو )٣٩:التوبة(  

 وهو نفري ال يقتصر على نفرياجليش فقط، بل هو نفري يشمل احلياة مجيعا، فكل يف هذه احلياة طاقته اليت
وما كَانَ الْمؤمنونَ لينفروا كَافَّةً فَلَوال نفَر من كُلِّ فرقَة منهم طَائفَةٌ ليتفَقَّهوا  :تعاىلخيدم األمة من خالهلا، قال 

  ) ١٢٢:التوبة( في الدينِ ولينذروا قَومهم إِذَا رجعوا إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ



 ٣٤٧

والنفري يقتضي السعي واالجتهاد، فلذلك يرد يف القرآن الكرمي الترغيب يف السعي بأمجل صيغ التعبري، قال 
وجاَء رجلٌ من أَقْصى الْمدينة يسعى قَالَ يا موسى إِنَّ الْملَأَ يأْتمرونَ بِك:  عن صاحب موسى  تعاىل

وجاَء من أَقْصى  :عن صاحب الرسل تعاىلوقال، )٢٠:القصص( لَك من الناصحنيليقْتلُوك فَاخرج إِني 
نيلسروا الْمبِعمِ اتا قَوى قَالَ يعسلٌ يجر ةيندالْم )ـسعن صاحب حممد  تعاىلوقال، )٢٠:ي:  نا مأَمو

  )٨:عبس( جاَءك يسعى
السعي الذي ميشي به يف الناس هو يف احلقيقة نور يضيء ظلمات اتمع، قال واملؤمن هلذا االجتهاد و

س بِخارِجٍ منها أَومن كَانَ ميتاً فَأَحييناه وجعلْنا لَه نوراً يمشي بِه في الناسِ كَمن مثَلُه في الظُّلُمات لَي :تعاىل
رِينلْكَافل نيز كلُونَ كَذَلمعوا يا كَانم )١٢٢:األنعام(  

يا بني أَقمِ الصالةَ وأْمر  :تعاىلاحلض على هذا النوع من التربية، فقال  وهلذا تضمنت وصية لقمان 
  )١٧:قمانل( بِالْمعروف وانه عنِ الْمنكَرِ واصبِر علَى ما أَصابك إِنَّ ذَلك من عزمِ الْأُمورِ

انطالقا من هذه اآليات القرآنية حناول يف هذا املبحث أن نتعرف على األصول الكربى هلذا النوع من 
  .تنمية طاقة التحمل، واالستغناء عن اتمع، وخدمة اتمع: التربية، وهي فيما نرى ثالثة أصول

وال ما يصابون به من أنواع البالء، مث هم ذلك ألن اتمع حيتاج أوال إىل أفراد أقوياء ال تؤثر فيهم البيئة 
مستغنون عن جمتمعهم مبا لديهم من الطاقات، فليسوا عالة على اتمع، بل جيتهدون ليجعلوا من جمتمعام عالة 

  .عليهم، فخري الناس أنفعهم للناس
ة وخري من اتصف ذه الصفات الرسل ـ صلوات اهللا وسالمه عليهم ـ، ألم خري من مثل شخصي

  .املسلم يف أعلى درجاا، ولذلك سيكونون مصدرنا األول يف هذا املبحث
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  ـ تنمية طاقة التحمل ١
ونريد ا أن يسعى املريب لريفع ذلك الدالل الذي يسبه الترف يف نفس من يربيه، فيتحلى بسببه بالعجز 

  .عبدا لترفه وأهوائهاملطلق، أو جيعل كل جهده منصبا على خدمة ما يتطلبه ترفه من خدمات، فيصريا 
لَتبلَونَّ في أَموالكُم وأَنفُِسكُم ولَتسمعن من الَّذين أُوتوا الْكتاب  :تعاىلوإىل هذا األصل اإلشارة بقوله 

كقُوا فَإِنَّ ذَلتتوا وبِرصإِنْ ترياً وكَث كُوا أَذىرأَش ينالَّذ نمو كُملقَب نورِ ممِ الْأُمزع نم )١٨٦:آل عمران( ،
 ابِرِينولَنبلُونكُم بِشيٍء من الْخوف والْجوعِ ونقْصٍ من الْأَموالِ والْأَنفُسِ والثَّمرات وبشرِ الص :تعاىلوقال

  )٣١:حممد( جاهدين منكُم والصابِرِين ونبلُو أَخباركُمولَنبلُونكُم حتى نعلَم الْم :تعاىلوقال، )١٥٥:البقرة(
حيضر األنفس املؤمنة الستقبال البالء مبا خيرب به من سنته يف خلقه وسنته يف املؤمنني، حىت  تعاىلفاهللا 

  .تتأدب األنفس بأدب الصرب العظيم الذي جيعل هلا الطاقة على حتمل البالء
قصد من البالء، ليس ذات البالء، وإمنا متحيص األنفس، وتبيني حقيقتها، والتفريق بني وهو خيرب أن امل

ما كَانَ اللَّه ليذَر الْمؤمنِني علَى ما أَنتم علَيه حتى يميز الْخبِيثَ من الطَّيبِ وما  :تعاىلالطيب واخلبيث، قال 
ع كُمعطْليل كَانَ اللَّهتتوا ونمؤإِنْ تو هلسرو وا بِاللَّهناُء فَآمشي نم هلسر نبِي متجي اللَّه نلَكبِ ويلَى الْغ قُوا فَلَكُم

يمظع رأَج )١٧٩:آل عمران(  
صطالح القرآين جيعل ملن جنح يف امتحان البالء الشديد اإلمامة يف األرض، واإلمام يف اال تعاىلبل إن اهللا 

وإِذ ابتلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتمهن قَالَ إِني جاعلُك  :تعاىلهو من كان قائدا للناس وقدوة هلم، قال 
نيمي الظَّالدهالُ عني قَالَ ال يتيذُر نماماً قَالَ واسِ إِملنل )١٢٤:البقرة (  

كما خيربنا بأنه هو املبتلي لعباده ليمحص احملق من املبطل، فإنه يدعونا إىل أن منارس هذا  تعاىلواهللا 
  .األسلوب مع أنفسنا ومع من نربيه لتمرن على حتمل البالء

وابتلُوا  :تعاىلـ مثال يأمرنا بابتالء اليتامى للنظر يف قدرم على التعامل السليم مع املال، قال  تعاىلفاهللا 
أْكُلُوالْيال تو مالَهوأَم هِموا إِلَيفَعداً فَادشر مهنم متسفَإِنْ آن كَاحوا النلَغى إِذَا بتى حاماراً أَنْ تبِدافاً ورا إِسه

 وفرعأْكُلْ بِالْمرياً فَلْيكَانَ فَق نمو ففعتساً فَلْيكَانَ غَنِي نموا وركْبي هِملَيوا عهِدفَأَش مالَهوأَم هِمإِلَي متفَعفَإِذَا د
  )٦:النساء( وكَفَى بِاللَّه حِسيباً

فَلَما فَصلَ  :تعاىلوهو خيربنا عن منوذج من مناذج البالء الذي قام به طالوت لتمييز جنوده، فقال 
م بِنهرٍ فَمن شرِب منه فَلَيس مني ومن لَم يطْعمه فَإِنه مني إِلَّا منِ اغْترف طَالُوت بِالْجنود قَالَ إِنَّ اللَّه مبتليكُ

م بِجالُوت وجنوده اقَةَ لَنا الْيوغُرفَةً بِيده فَشرِبوا منه إِلَّا قَليالً منهم فَلَما جاوزه هو والَّذين آمنوا معه قَالُوا ال طَ
و اللَّه ةً بِإِذْنريئَةً كَثف تغَلَب يلَةقَل ئَةف نم كَم القُو اللَّهم مهونَ أَنظُني ينقَالَ الَّذابِرِينالص عم اللَّه )٢٤٩:البقرة(  
غىن عنهما، وال غىن ألحدمها عن  انطالقا من هذا، فإن تنمية طاقة التحمل تستند إىل ركنني أساسيني ال

  .اآلخر، أوهلما الصرب على األذى، والثاين هو القدرة على حتمل املشاق
فقد يكون الشخص صابرا إن حل به األذى، ولكن ليست له القدرة على املبادرة لتحمل املشاق، فيصري 

  .صربه سلبيا، يتحمل ما يفاجئه، ال يبادر ليتحمل ما ميكن أن حيتاج إليه
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  :ـ الصرب على األذى ١
َأْمر  :تعاىلوهو ما ورد يف وصية لقمان بعد ذكره لألمر باملعروف والنهي عن املنكر، كما قال 

  )١٧من اآلية: لقمان( بِالْمعروف وانه عنِ الْمنكَرِ واصبِر علَى ما أَصابك إِنَّ ذَلك من عزمِ الْأُمورِ
األمر باملعروف والنهي عن املنكر تستدعي مواجهة الناس يف العادة هلذا اآلمر بأصناف ألن مواجهة الناس ب

  .األذى
ألن هذا الناصح احملتسب ال يواجه عقول الناس بقدر ما يواجه مواطن الشر فيهم، وهي مواطن تأخذها 

  .احلمية ويستفزها الشيطان، فال تسكت عن هذا اآلمر احملتسب
وإِنْ كَادوا  :تعاىلته يف املرسلني أم يتعرضون لكل أنواع البالء، قال عن سن تعاىلوهلذا أخرب 

، مث قال بعدها مبينا أن )٧٦:االسراء( لَيستفزونك من الْأَرضِ ليخرِجوك منها وإِذاً ال يلْبثُونَ خالفَك إِلَّا قَليالً
   )٧٧:االسراء( قَد أَرسلْنا قَبلَك من رسلنا وال تجِد لسنتنا تحوِيالً سنةَ من :هذا سنته يف من أرسل من خلقه

وما لَنا أَلَّا نتوكَّلَ علَى اللَّه وقَد  :أم كانوا يقولون ألقوامهم، وهم يواجهوم بأنواع البالء تعاىلوأخرب 
  )١٢:ابراهيم( ما آذَيتمونا وعلَى اللَّه فَلْيتوكَّلِ الْمتوكِّلُونَهدانا سبلَنا ولَنصبِرنَّ علَى 

خباب بن األرت يستنصرونه دهلم على الصرب والتحمل، قال  إىل رسول اهللا  وهلذا ملا جاء الصحابة 
 : ول اللَّهسشكونا إِلَى ر نا، أال تدعو لنا؟ فقالأال تستنصر ل: وهو متوسد بردة له يف طل الكعبة فقلنا:) 

قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له يف األرض فيجعل فيها مث يؤتى باملنشار فيوضع علَى رأسه فيجعل 
واللَّه ليتمن اللَّه هذا األمر حىت ! نصفني، وميشط بأمشاط احلديد ما دون حلمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه

ويف ، ١)حضرموت ال خياف إال اللَّه والذئب علَى غنمه ولكنكم تستعجلون يسري الراكب من صنعاء إِلَى
   )وهو متوسد بردة وقد لقينا من املشركني شدة (:رواية

وال نريد بالصرب هنا الصرب يف مواضع احملن فقط، بل هناك من الصرب يف ميادين احلياة والتعمل مع الناس ما 
من بالء مع قومه بعد جنام من فرعون أعظم  من  ىن موسى حيتاج إىل قوة عظيمة، وحنسب أن ما عا

  .صربه على كيد فرعون وزبانيته
ملا كان يوم حنني آثر رسول : قال  ابن مسعود يتمثل ذكراه عندما يصيبه أي بالء، عن  وهلذا كان 

 اللَّه اإلبل، وأعطى عيينة بن: ناسا يف القسمة نحصن مثل ذلك، وأعطى  فأعطى األقرع بن حابس مائة م
واللَّه إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها : فقال رجل. ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ يف القسمة

 (:فأتيته فأخربته مبا قال فتغري وجهه حىت كان كالصرف مث قال واللَّه ألخربن رسول اللَّه : فقلت. وجه اللَّه
ال  (:فقلت، )يرحم اللَّه موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصرب (:مث قال، )؟ه ورسولهفمن يعدل إذا مل يعدل اللَّ

   ٢)جرم ال أرفع إليه بعدها حديثا
وقد ذكرنا يف املباحث السابقة أن الصرب أصل مهم من أصول التربية، بل ال ميكن للتربية أن تنجح إن مل 

                                                
  .البخاري)  ١(
  .البخاري ومسلم)  ٢(
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أدناه احتمال األذى، وترك  (:ن حسن اخللق قالسئل سهل عينجح صاحبها يف تعلم خلق الصرب، ولذلك ملا 
    .، وكلها حتتاج إىل الصرب)املكافأة، والرمحة للظامل واالستغفار له والشفقة عليه

ميرنون أنفسهم على هذا اخللق العظيم، وجيعلون عدم ملواجهة األذى،  وهلذا كان السلف الصاحل 
، )٣:املؤمنون( والَّذين هم عنِ اللَّغوِ معرِضونَ :تعاىلعن عباده الصاحلني، قال  تعاىلوهو ما اخرب به 

 ي الْجاهلنيوإِذَا سمعوا اللَّغو أَعرضوا عنه وقَالُوا لَنا أَعمالُنا ولَكُم أَعمالُكُم سالم علَيكُم ال نبتغ :تعاىلوقال
الرحمنِ الَّذين يمشونَ علَى الْأَرضِ هوناً وإِذَا خاطَبهم الْجاهلُونَ قَالُوا وعباد  :تعاىلوقال، )٥٥:القصص(

  ) ٦٣:الفرقان( سالماً
خرج يوماً إىل  إبراهيم بن أدهم ومن أخبار الصاحلني اليت متثل هذا املعىن القرآين خري متثيل ما روي أن 

أين العمران؟ فأشار إىل املقربة، فقال : نعم، فقال له: أنت عبد؟ قال :بعض الرباري فاستقبله رجل جندي فقال
هو املقربة، فغاظه ذلك فضرب رأسه بالسوط فشجه ورده إىل البلد : إمنا أردت العمران؟ فقال: اجلندي

عن فاستقبله أصحابه فقالوا ما اخلرب؟ فأخربهم اجلندي ما قال له فقالوا، هذا إبراهيم بن أدهم فرتل اجلندي 
عبد من : إنه مل يسألين: مل قلت له أنا عبد؟ فقال: فرسه وقبل يديه ورجليه وجعل يعتذر إليه، فقيل بعد ذلك له

نعم، ألين عبد اهللا، فلما ضرب رأسي سألت اهللا له اجلنة قيل كيف وقد : أنت عبد؟ فقلت: أنت بل قال
  .كون نصيبـي منه اخلري ونصيبه مين الشرعلمت أنين أؤجر على ما نالين منه فلم أرد أن ي: ظلمك؟ فقال

وقد حيسب بعض املتنطعني املتكلفني أن هذا غلو، ومل يدروا أي خري منا من هذا املوقف الذي وقفه 
إبراهيم مع ذلك اجلندي أو مع أولئك الناس احلضور، أو مع أمم من الناس جاءت بعد ذلك لتهتدي ذا 

  .املوقف العظيم
عثمان احلريي إىل دعوة ـ وكان الداعي قد أراد جتربته ـ فلما بلغ مرتله قال ا ويروى أن داعيا دعا أب

 يا أستاذ ارجع فرجع أبو عثمان،: فلما ذهب غري بعيد دعاه ثانياً فقال له ليس له وجه، فرجع أبو عثمان،: له
، فلما بلغ الباب قال ارجع على ما يوجب الوقت فرجع: فقال له مثل مقالته األوىل فرجع، مث دعاه الثالثة وقال

وأبو عثمان ال يتغري من  له مثل مقالته األوىل فرجع أبو عثمان، مث جاءه الرابعة فرده حىت عامله بذلك مرات،
إنّ الذي رأيت  :(فقال، )يا أستاذ إمنا أردت أن أختربك فما أحسن خلقك :(ذلك، فأكب على رجليه وقال

   )وإذا زجر انزجرمين هو خلق الكلب، إن الكلب إذا دعي أجاب 
وهو موقف عظيم لو متثل يف اتمع حلفظ اتمع من أكثر أسباب الشقاق اليت يسببها التعايل والعزة 

  .الكاذبة
اجتاز يوماً يف سكة فطرحت عليه إجانة ويروى عن هذ الصاحل الذي رىب نفسه على الصرب الشديد، أنه 

أال زبرم؟ : ض الرماد عن ثيابه ومل يقل شيئاً، فقيلرماد فرتل عن دابته فسجد سجدة الشكر مث جعل ينف
  . إن من استحق النار فصوحل على الرماد مل جيز له أن يغضب: فقال

أن أبا عبد اهللا اخلياط كان جيلس على دكانه، وكان له حريف جموسي يستعمله يف اخلياطة فكان ويروى 
اهللا يأخذ منه وال خيربه بذلك وال يردها عليه، فاتفق يوماً إذا خاط له شيئاً محل إليه دراهم زائفة، فكان أبو عبد 



 ٣٥١

أن أبا عبد اهللا قام لبعض حاجته، فأتى اوسي فلم جيده فدفع إىل تلميذه األجرة واسترجع ما قد خاطه فكان 
بئس ما : لدرمهاً زائفاً، فلما نظر إليه التلميذ عرف أنه زائف فرده عليه، فلما عاد أبو عبد اهللا أخربه بذلك فقا

هذا اوسي يعاملين ذه املعاملة منذ سنة وأنا أصرب عليه وآخذ الدراهم منه وألقيها يف البئر لئال يغر ا . عملت
  .مسلماً

عالمة حسن اخللق عشر خصال؛ قلة اخلالف، وحسن اإلنصاف، وترك طلب : وقال يوسف بن أسباط
عذرة، واحتمال األذى، والرجوع باملالمة على النفس، العثرات، وحتسني ما يبدو من السيئات، والتماس امل

والتفرد مبعرفة عيوب نفسه دون عيوب غريه، وطالقة الوجه للصغري والكبـري، ولطف الكالم ملن دونه وملن 
  .فوقه

من قيس بن عاصم، قيل وما بلغ من حلمه؟ : ممن تعلمت احللم فقال قيل لألحنف بن قيس يروى أنه و
جالس يف داره إذ أتته جارية له بسفود عليه شواء فسقط من يدها فوقع على ابن له صغري بـينما هو : قال

  .ال روع عليك أنت حرة لوجه اهللا تعاىل: فمات، فدهشت اجلارية فقال هلا
إن كان قد بقي يف نفسك شيء : رجل وهو ال جييبه وكان يتبعه فلما قرب من احلي وقف وقال هوشتم

  .فهاء احلي فيؤذوكفقله كي ال يسمعك بعض س
أما : دعا غالماً فلم جيبه فدعاه ثانياً وثالثاً فلم جيبه، فقام إليه فرآه مضطجعاً فقال أن علياً ويروى 

امض : أمنت عقوبتك فتكاسلت، فقال: فما محلك على ترك إجابيت؟ قال: بلى، قال: تسمع يا غالم؟ قال
  .فأنت حر لوجه اهللا تعاىل

يا إخوتاه إن كان وال : كان إذا رآه الصبـيان يرمونه باحلجارة فكان يقول هلمن أويساً القرين ويروى 
  . بد فارموين بالصغار حىت ال تدموا ساقي فتمنعوين عن الصالة

. يا هذه وجدت امسي الذي أضله أهل البصرة: يا مرائي، فقال: وقالت امرأة ملالك بن دينار رمحه اهللا
  .ألتعلم احللم عليه: مل متسكه؟ فقال: سوء فقيل له وكان ليحيـى بن زياد احلارثي غالم

فهذه نفوس قد ذللت بالرياضة فاعتدلت أخالقها، ونقيت  :(قال الغزايل بعد سوقه هلذه القصص وغريها
فإن من يكره . من الغش والغل واحلقد بواطنها فأمثرت الرضا بكل ما قدره اهللا تعاىل وهو منتهى حسن اخللق

فمن مل . يرضى به فهو غاية سوء خلقه، فهؤالء ظهرت العالمات على ظواهرهم كما ذكرنا فعل اهللا تعاىل وال
يصادف من نفسه هذه العالمات فال ينبغي أن يغتر بنفسه فيظن ا حسن اخللق، بل ينبغي أن يشتغل بالرياضة 

   ١)لصديقونوااهدة إىل أن يبلغ درجة حسن اخللق فإا درجة رفيعة ال يناهلا إال املقربون وا
  :ـ حتمل املشاق ٢

أي جبد ) ١٢:مرمي( يا يحيى خذ الْكتاب بِقُوة وآتيناه الْحكْم صبِياً :تعاىلويشري إىل هذا الركن قوله 
اذهب بنا : قال الصبيان ليحىي بن زكريا :بعضا من ذلك اجلد، فقال عبد اللّه بن املباركوعزم، وقد روى 

                                                
  .٣/٧٢: اإلحياء)  ١(



 ٣٥٢

  .ما لّلعب خلقنا :نلعب، فقال
وكَتبنا لَه في الْأَلْواحِ من كُلِّ شيٍء  :تعاىلبأخذا الكتاب بقوة، قال  ومثل ذلك أمره موسى 

 اسقنيموعظَةً وتفْصيالً لكُلِّ شيٍء فَخذْها بِقُوة وأْمر قَومك يأْخذُوا بِأَحسنِها سأُرِيكُم دار الْفَ
  )١٤٥:ألعراف(

قُمِ اللَّيلَ إِلَّا  :تعاىلوقال، )٢:املدثر( قُم فَأَنذر :تعاىل، قال )قم« يف أول الدعوة بأمر  وهلذا أمر 
  )٢:املزمل( قَليالً

إن الذي يعيش « قم، فإن القعود ال يأيت بشيء،  :وألصحابه الذين معه يقول لرسول اهللا  تعاىلوكأنه 
فماله  ..فأما الكبري الذي حيمل هذا العبء الكبري .سترحيا، ولكنه يعيش صغريا وميوت صغريالنفسه قد يعيش م

   ١)!؟واملتاع املريح ؟وماله والفراش الدافئ، والعيش اهلادئ ؟وماله والراحة ؟والنوم
ال على هذا اجلهد يف أول الدعوة، ألن الدعوة ال يقوم ا إ وقد كان من حكمة اهللا أن رىب الصحابة 

أال أنبئك بأعلم : أنه أتى ابن عباس فسأله عن الوتر فقال ..الرجال أصحاب اجلد واحلزم،  عن سعيد بن هشام
مث ..ائت عائشة فسلها، مث ارجع إيل فأخربين بردها عليك: قال .نعم:قال ؟أهل األرض بوتر رسول اهللا 

: قلت ؟ألست تقرأ القرآن: قالت هللا يا أم املؤمنني أنبئيين عن خلق رسول ا: قلت: يقول سعيد بن هشام
يا أم :قلت فهممت أن أقوم، مث بدا يل قيام رسول اهللا  .كان القرآن فإن خلق رسول اهللا : بلى، قالت

فإن :قالت .بلى:قلت ؟يا أيها املزمل :   ألست تقرأ هذه السورة:قالت املؤمنني، أنبئيين عن قيام رسول اهللا 
وأصحابه حوال  -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  -أول هذه السورة ؛ فقام رسول اهللا  اهللا افترض قيام الليل يف
مث أنزل التخفيف يف آخر هذه السورة،  .وأمسك اهللا ختامها يف السماء اثين عشر شهرا .حىت انتفخت أقدامهم

   ٢احلديث )فصار قيام الليل تطوعا من بعد فريضة
رسالة، بل كل عمل نبيل، ألن األعمال العظيمة أعمال جادة  وهذا اجلهد واجلد حتتاجه كل دعوة وكل

والَّذين يمسكُونَ بِالْكتابِ وأَقَاموا الصالةَ إِنا ال نضيع  :يف صفتهم تعاىلال يقوم ا إال اجلادون الذين قال 
نيحلصالْم رأَج )١٧٠:ألعراف(  

ذي حتملى به هؤالء املتمسكون بالكتاب الذي يعين الدين كله، يقول ففي هذا التعبري ما يبني مبلغ اجلد ال
ميسكون تصور مدلوالً يكاد حيس ويرى، إا صورة القبض على الكتاب بقوة : ن الصيغة اللفظية (:سيد قطب

فاجلد  ..يف غري تعنت وال تنطع وال تزمت ..وجد وصرامة الصورة اليت حيب اهللا أن يؤخذ ا كتابه وما فيه
إن اجلد والقوة والصرامة ال تنايف اليسر ولكنها  ..القوة والصرامة شيء والتعنت والتنطع والتزمت شيء آخرو

وال تنايف مراعاة الواقع ولكنها تنايف أن يكون الواقع  !وال تنايف سعة األفق ولكنها تنايف االستهتار !تنايف التميع
  ٣)وماً بشريعة اهللافهو الذي جيب أن يظل حمك !هو احلكم يف شريعة اهللا

                                                
  .٣٧٤٤: الظالل)  ١(
  .أمحد)  ٢(
  .١٣٨٨: الظالل)  ٣(



 ٣٥٣

عن اختبار هذه األمة يف  تعاىلوهذا التحمل للمشاق حيتاج إىل مترين شديد على ذلك، وكما ذكر اهللا 
اخترب بين إسرائيل برفع الطور فوقهم حىت يلتزموا بأخذ  ١أول أمرها بقيام الليل وغريه من التكاليف الشاقة

ثَاقَكُم ورفَعنا فَوقَكُم الطُّور خذُوا ما آتيناكُم بِقُوة واذْكُروا ما فيه وإِذْ أَخذْنا مي :تعاىلالكتاب بقوة، قال 
وإِذْ أَخذْنا ميثَاقَكُم ورفَعنا فَوقَكُم الطُّور خذُوا ما آتيناكُم بِقُوة  :تعاىلوقال، )٦٣:البقرة( لَعلَّكُم تتقُونَ

وإِذْ نتقْنا الْجبلَ فَوقَهم كَأَنه ظُلَّةٌ وظَنوا أَنه واقع بِهِم خذُوا ما :تعاىلوقال، )٩٣من اآلية: البقرة( واسمعوا
  )١٧١:ألعراف( آتيناكُم بِقُوة واذْكُروا ما فيه لَعلَّكُم تتقُونَ

برنامج تربوي يتمكن من خالله املريب من تدريب من يربيه وتنفيذ هذا الركن يف الواقع حيتاج إىل وضع 
  .على حتمل املشاق مرحلة مرحلة حىت يصل به إىل حتقيق الشخصية القوية املستعدة لتحمل األعباء العظيمة

                                                
نِ وإِنْ يكُن يا أَيها النبِي حرضِ الْمؤمنِني علَى الْقتالِ إِنْ يكُن منكُم عشرونَ صابِرونَ يغلبوا مائَتي :'قوله  ومن ذلك)  ١(

الْآنَ خفَّف اللَّه عنكُم وعلم  :، مث قال يف التخفيف) ٦٥:ألنفال( منكُم مائَةٌ يغلبوا أَلْفاً من الَّذين كَفَروا بِأَنهم قَوم ال يفْقَهونَ
 ا أَلْفَينِ بِإِذْن اللَّه واللَّه مع الصابِرِينأَنَّ فيكُم ضعفاً فَإِنْ يكُن منكُم مائَةٌ صابِرةٌ يغلبوا مائَتينِ وإِنْ يكُن منكُم أَلْف يغلبو

  )  ٦٦:فالألن(



 ٣٥٤

  ـ االستغناء عن اتمع ٢
  :وهو األصل الثاين من أصول املسامهة يف تنمية اتمع، وهو أصل من األصول الكربى لسببني

أن اتمع الذي يكتفي أفراده بطاقام ـ فال يلقي بعضهم تبعاته على بعض ـ جمتمع قوي، ألن : األول
  .كل فرد فيه أمة بنفسه

أن الفرد واتمع الذي يصل إىل درجة االكتفاء الذايت سينصرف بالضرورة إىل إكفاء الغري : الثاين
على غريه من األفراد واتمعات، وهو املقصد األكرب الذي  وإفادته، فتصبح هلذا الفرد كما للمجتمع اإلمامة

  .يسعى كل فرد قوي، بل كل جمتمع، بل كل أمة إىل حتقيقه
، )٧٣من اآلية: االنبياء( وجعلْناهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا  :عن أفراد هذه األمة تعاىلكما قال 

، )٥:القصص( ى الَّذين استضعفُوا في الْأَرضِ ونجعلَهم أَئمةً ونجعلَهم الْوارِثنيونرِيد أَنْ نمن علَ  :تعاىلوقال
، بل أخرب أن )٢٤:السجدة( وجعلْنا منهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا وكَانوا بِآياتنا يوقنونَ :تعاىلوقال

يف اإلخبار عن  تعاىليطلبون اإلمامة ال على الناس فقط، وإمنا على املتقني أيضا، كما قال  عباد الرمحن
   )٧٤:الفرقان( ماماًوالَّذين يقُولُونَ ربنا هب لَنا من أَزواجِنا وذُرياتنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا للْمتقني إِ :دعائهم

وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطاً لتكُونوا ):األمة القوية اليت تكون هلا اإلمامة على األممعن  تعاىلوقال 
كُنتم خير أُمة  :تعاىلوقال، )١٤٣من اآلية: البقرة( شهداَء علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيداً

  )١١٠من اآلية: انآل عمر( أُخرِجت للناسِ 
وهذان السببان يستدعيان تربية الفرد على أن يستغين عن جمتمعه قدر طاقته، فال يكون عالة عليه، وال 
ثقال يكلفه، وقد دعت الشريعة إىل هذه االستغناء عرب التوجيهات والتشريعات املختلفة، وسنذكر منها هنا على 

  .ا اجلانب يف نفس املتريبسبيل املثال ال احلصر ما قد يساهم يف تنمية هذ
  :ـ النهي عن السؤال ١

أُولَئك الَّذين هدى  :خيرب عن رسله الكثريين تعاىلويدل على كون هذا أصال من أصول االستغناء قوله 
نيالَملْعى لكْرإِلَّا ذ وراً إِنْ هأَج هلَيع أَلُكُمقُلْ ال أَس هداقْت ماهدفَبِه اللَّه )تعاىلوقال، )٩٠:األنعام:  مِ الا قَوي

اتبِعوا من ال يسأَلُكُم  :تعاىلوقال، )٥١:هود( أَسأَلُكُم علَيه أَجراً إِنْ أَجرِي إِلَّا علَى الَّذي فَطَرنِي أَفَال تعقلُونَ
 كُم علَيه من أَجرٍ إِنْ أَجرِي إِلَّا علَى رب الْعالَمنيوما أَسأَلُ :تعاىل، وقال )٢١:يـس( أَجراً وهم مهتدونَ

يف  )١٨٠:الشعراء(، ويف)١٦٤:الشعراء(، ويف)١٤٥:الشعراء( ، ويف)١٢٧:الشعراء(، ويف )١٠٩:الشعراء(
  .مواضع من القرآن الكرمي على ألسنة األنبياء املختلفني

 أَم تسأَلُهم أَجراً فَهم من مغرمٍ مثْقَلُونَ :تعاىلالستغناء، فيقول والقرآن الكرمي خيرب عن العلة يف هذا ا
يف موضعني من القرآن الكرمي، وذلك ألن من يطلب من غريه األجر يثقل عليه، ) ٤٦:القلم(، ويف )٤٠:الطور(

  .خبالف من يكون خفيفا مستغنيا، فإنه يكون موضع حمبة للناس
يا رسول اهللا دلين على عمل إذا عملته أحبين : فقال أن رجال جاء إىل النيب ا روي وإىل هذا اإلشارة مب



 ٣٥٥

     ١)اهللا تعاىل وأحبين الناس؟ فقال ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد فيما يف أيدي الناس حيبك الناس
الَّذين أُحصروا في سبِيلِ  للْفُقَراِء :تعاىلالسؤال ومدح العفاف يف القرآن الكرمي، فقال  تعاىلوهلذا ذم اهللا 

اهبِِسيم مرِفُهعت فُّفعالت ناَء ملُ أَغْنِياهالْج مهبسحضِ يي الْأَرباً فرونَ ضيعطتسال ي اللَّه اسأَلونَ النسال ي م
يملع بِه رٍ فَإِنَّ اللَّهيخ نقُوا مفنا تمافاً وإِلْح )ويكلفون الناس مال ال ٢أي ال يلِّحون يف املسألة، )٢٧٣:البقرة ،

  .حيتاجون إليه، فإن من سأل وله ما يغنيه عن املسألة فقد أحلف يف املسألة
ليس املسكني الذي   (:يريب الصحابة عل االستغناء والعفاف وعدم مد اليد للناس، قال  وقد كان 

ال  :تعاىل يعين قوله: اقرأوا إن شئتم، واللقمتان، إمنا املسكني الذي يتعففترده التمرة والتمرتان، وال اللقمة 
  ٣))٢٧٣من اآلية: البقرة( يسأَلونَ الناس إِلْحافاً

من سأل الناس أمواهلم  (:وكان خيربهم بالوعيد الشديد الذي أعده اهللا ملن يسأل من غري حاجة، قال 
ال تزال املسألة بأحدكم حىت يلقى اهللا وليس يف   (:، وقال ٤)ليستكثر تكثراً فإمنا يسأل مجراً فليستقل أو

   ٥)وجهه مزعة حلم
من   (:حيدد هلم مقدار احلاجة حىت ال يدعي كل واحد احلاجة مع أنه ليس من أهلها، قال  وكان 

اللّه وما غناه؟ يا رسول : قالوا، )سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشاً أو كدوحاً يف وجهه
  ٦)مخسون درمهاً أو حساا من الذهب (:قال

 :قالكما يسأله الناس،  أال تنطلق فتسأل رسول اللّه : عن رجل من مزينة، أنه قالت له أمهويروى 
                                                

وليس يف رواية من ترك، لكن على هذا   «:قال احلافظ، بإسناد حسنه بعضهم قال الترمذي وفيه بعد: ابن ماجه مرفوعا)  ١(
وهذا احلديث من األربعة أحاديث :، قال الشعراينقاله احلديث المعة من أنوار النبوة وال مينع كون راويه ضعيفا أن يكون النيب 

  :إلسالم وقد نظمها بعضهم بقولهاليت عليها مدار ا
  أربع من كالم خري الربية    عمدة الدين عندنا كلمات

  ليس يعنيك واعملن بنيه  اتق الشبهات وازهد ودع ما
  :النفي هنا، هل هو متوجه لإلحلاف أم ألصل السؤال على قولنياختلف العلماء يف )  ٢(

يكون التعفف صفة ثابتة هلم، أي ال وذا مجهور املفسرين، و قول وهأم متعففون عن املسألة عفة تامة، : القول األول
  . يسألون الناس إحلاحا وال غري إحلاح

هذا ، ويف الطربي والزجاج، وهو قول بعض املفسرين منهم إن املراد نفي اإلحلاف، أي أم يسألون غري إحلاف: القول الثاين
  . تنبيه على سوء حالة من يسأل الناس إحلافا

ال تلحفوا يف املسألة فواهللا ال يسألين أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مين شيئا وأنا له  «:هلذا القول األخري قوله  ويدل
  .رواه اجلماعة»  كاره فيبارك له فيما أعطيته

  .البخاري ومسلم)  ٣(
  .مسلم)  ٤(
  .مسلم)  ٥(
  .أمحد وأصحاب السنن)  ٦(



 ٣٥٦

ومن استعف أعفه اللّه، ومن استغىن أغناه اللّه، ومن يسأل  (:فانطلقت أسأله فوجدته قائما خيطب، وهو يقول
لنا ناقة هلي خري من مخس أواق،  :فقلت بيين وبني نفسي ،)عدل مخس أواق فقد سال الناس إحلافاًالناس وله 

  ١)ولغالمه ناقة أخرى فهي خري من مخس أواق، فرجعت ومل أسال
اذهب : نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد فقال يل أهلي: عن عطاء بن يسار عن رجل من بين أسد أنه قالو

فوجدت  ه لنا شيئاً نأكله، وجعلوا يذكرون من حاجتهم، فذهبت إىل رسول اهللا فاسأل إىل رسول اهللا 
: فتوىل الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول، )ال أجد ما أعطيك (:يقول عنده رجال يسأله ورسول اهللا 
إنه يغضب علي أال أجد ما أعطيه من سأل منكم وله  (:فقال رسول اهللا ! لعمري إنك لتعطي من شئت

فرجعت ومل أسأله، فقدم : قال ٢فقلت للقحة لنا خري من أوقية: قال األسدي، )أو عدهلا فقد سأل إحلافاأوقية 
وهذا احلديث يدل على أن السؤال ، ٣)بعد ذلك بشعري وزبيب فقسم لنا منه حىت أغنانا اهللا على رسول اهللا 

الفضة أو ما يقوم مقامها ويكون عدال  مكروه ملن له أوقية من فضة، فمن سأل وله هذا احلد والعدد والقدر من
وما علمت أحدا من أهل العلم إال وهو يكره  :(وقد نقل القرطيب عدم اخلالف يف هذا، فقالمنها فهو ملحف، 

   ٤)السؤال ملن له هذا املقدار من الفضة أو عدهلا من الذهب على ظاهر هذا احلديث
من سأل مسألة عن ظهر غىن  :(أنه قال نيب عن ال علي بل ورد ما هو أقل من ذلك، فقد روي عن 

  ٥)شاء ليلةع (:يا رسول اهللا، وما ظهر الغىن؟ قال: قالوا، )استكثر ا من رضف جهنم
يا : فقالوا، )من سأل وعنده ما يغنيه فإمنا يستكثر من النار (:قال عنه عن سهل بن احلنظلية وروي 

 قدر ما يغديه ويعشيه  (:ـ، فقال الذي ال تنبغي معه املسألة؟ وما الغىن  :ـ ويف روايةرسول اهللا وما يغنيه؟ 
  ٦)ـ أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويومـ ويف رواية ـ 

وهذا هو الذي أخذ به أهل الورع ـ  وهو الدرجة املثلى اليت يسعى املربون لتحقيقها ـ، وقد سئل 
إذا مل يكن ما يغذيه ويعشيه  (:قالف ملسألة مىت حتل،عن اـ وهو إمام من أئمة الورع ـ أمحد بن حنبل اإلمام 

: قيل له. هي مباحة له إذا اضطر: فإن اضطر إىل املسألة؟ قال: قيل أليب عبداهللا، )على حديث سهل بن احلنظلية
قال إبراهيم بن ، و)اهللا يأتيه برزقه، ما أظن أحدا ميوت من اجلوع: مث قال. ذلك خري له: قال ؟فإن تعفف

سؤال احلاجات من الناس هي احلجاب بينك وبني اهللا تعاىل، فأنزل حاجتك مبن ميلك الضر والنفع،  (:أدهم
   )وليكن مفزعك إىل اهللا تعاىل يكفيك اهللا ما سواه وتعيش مسرورا

                                                
  .أمحد)  ١(
  .أربعون درمها واألوقية: قال مالك)  ٢(
هكذا رواه مالك وتابعه هشام بن سعد وغريه، وهو حديث صحيح، وليس حكم الصحايب إذا : قال ابن عبدالرب ،املوطأ)  ٣(

  .مل يسم كحكم من دونه إذا مل يسم عند العلماء، الرتفاع اجلرحة عن مجيعهم وثبوت العدالة هلم
  .٣/٣٤٣: القرطيب)  ٤(
  .سناده عمرو بن خالد وهو متروكيف إ: الدارقطين وقال)  ٥(
  .أبو داود)  ٦(



 ٣٥٧

وقد أرشد هؤالء إىل البديل الشرعي الصحيح، والذي هو مرتلة أهل الكمال، وهو االلتجاء هللا وحد، وهو 
من نزلت به فاقة فأنزهلا بالناس مل تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزهلا باهللا فيوشك اهللا  (:بقوله ما عرب عنه 

 (:، وقال ٢)أرسل اهللا له بالغىن، إما مبوت عاجل أو غىن آجل (:ويف رواية، ١)تعاىل له برزق عاجل أو آجل
   ٣)هللا أن يفتح له قوت سنة من حاللمن جاع أو احتاج فكتمه عن الناس وأفضى به إىل اهللا كان حقا على ا

وهذا ال خيتص مبا يتعلق حباجات املعيشة فقط ـ بل يشمل كل شيء إال السؤال املرتبط بالعلم ـ فقد 
 كنا عند رسول اهللا : عوف بن مالك قالعلى أن ال يسألوا الناس شيئا، فعن  يبايع الصحابة  كان 

قد بايعناك حىت قاهلا : وكنا حديث عهد ببيعة فقلنا ن رسول اهللا أال تبايعو: سبعة أو مثانية أو تسعة فقال
أن تعبدوا اهللا  (:إنا قد بايعناك فعلى ماذا نبايعك؟ قال! يا رسول اهللا: ثالثا؛ فبسطنا أيدينا فبايعناه، فقال قائل

لوا الناس ال تسأ: قال -وال تشركوا به شيئا وتصلوا الصلوات اخلمس وتسمعوا وتطيعوا وأسر كلمة خفية 
  . ٤إياه سوطه فما يسأل أحدا أن يناوله -ولقد كان بعضد، أولئك النفر يسقط : قال )شيئا

مسع أن أنه من كبار العباد وهو  أبو محزة اخلراساين،وقد روي من تطبيق هذا عن بعض املتأخرين، وهو 
الء عاهدوا نبيك إذ رأوه، وأنا إن هؤ! رب: أال يسألوا أحدا شيئا، فقال أبو محزة أناسا بايعوا رسول اهللا 

فخرج حاجا من الشام يريد مكة فبينما هو ميشي يف الطريق من الليل إذ : أعاهدك أال أسأل أحدا شيئا؛ قال
بقي عن أصحابه لعذر مث أتبعهم، فبينما هو ميشي إليهم إذ سقط يف بئر على حاشية الطريق؛ فلما حل يف قعره 

ال تكلمت حبرف للبشر، مث ! إن الذي عاهدته يراين ويسمعين، واهللا:  قالمث. استغيث لعل أحدا يسمعين: قال
إنه لينبغي سد هذا البئر؛ مث قطعوا : مل يلبث إال يسريا إذ مر بذلك البئر نفر، فلما رأوه على حاشية الطريق قالوا
مث أراد أن يستغيث هذه مهلكة، : خشبا ونصبوها على فم البئر وغطوها بالتراب؛ فلما رأى ذلك أبو محزة قال

أليس قد عاهدت من يراك؟ فسكت وتوكل، : ال أخرج منها أبدا؛ مث رجع إىل نفسه فقال! واهللا: م، مث قال
: مث استند يف قعر البئر مفكرا يف أمره، فإذا بالتراب يقع عليه؛ واخلشب يرفع عنه، ومسع يف أثناء ذلك من يقول

: ة واحدة إىل فم البئر؛ فخرجت فلم أر أحدا؛ فسمعت هاتفا يقولفأعطيته يدي فأقلين يف مر: قال! هات يدك
  : كيف رأيت مثرة التوكل؛ وأنشد

  اين حيائي منك أن أكشف اهلوى     فأغنيتين بالعلم منك عن الكشف
  إىل غائيب واللطف يدرك باللطف     تلطفت يف أمري فأبديت شاهدي 
  ختربين بالغيب أنك يف كف           تراءيت يل بالعلم حىت كأمنا        
  فتؤنسين باللطف منك وبالعطف     أراين ويب من هيبيت لك وحشة     

  وحتيي حمبا أنت يف احلب حتفه         وذا عجب كيف احلياة مع احلتف
                                                

  .صحيح اإلسناد :حديث حسن، واحلاكم وقال :أبو داود والترمذي وقال)  ١(
  .حلاكما)  ٢(
  .لطرباينا)  ٣(
 .أبو داود وغريه  )٤(



 ٣٥٨

مين على من اكتفى  تعاىلإال أن فيه فائدة، وهي ان اهللا  ١فهذا التصرف، وإن كنا نرى عدم إقراره شرعا
ىن به عن أي حاجة خللقه، وهذه الكفاية قد تكون باألسباب على ما تتطلبه احلكمة، وقد تكون من به واستغ

هذا رجل عاهد اهللا فوجد الوفاء على التمام : تعليقا على املوقف السابق قال ابن العريبعامل القدرة اردة، 
  . ٢والكمال، فاقتدوا به إن شاء اهللا تدوا
  :احلض على العمل والتكسب

وهو األصل الثاين من أصول االستغناء عن اتمع، وقد يكون فرعا عما قبله أو نتيجة له، ألن من استغىن 
  .عن سؤال الناس ال بد أن يضطر للعمل والتكسب حىت يستغين بعمله عن سؤال الناس

أتى  أن رجال من األنصارالسائل الذي جاء يسأله الصدقة على العمل والكسب، فقد روي  وهلذا دل 
أما يف بيتك شيء؟ فقال بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه املاء : فسأله فقال النيب 
أنا آخذمها : من يشتري هذين؟ فقال رجل: بيده فقال ائتين ما، فأتاه ما، فأخذمها رسول اهللا  :فقال

أنا أخذمها بدرمهني، فأعطامها : ال رجلفق ،)من يزيد على درهم مرتني أو ثالثا؟ (:بدرهم، فقال رسول اهللا 
اشتر بأحدمها طعاما فانبذه إىل أهلك واشتر باآلخر قدوما فائتين : إياه وأخذ الدرمهني فأعطامها األنصاري وقال

 ،)اذهب فاحتطب وبع وال أرينك مخسة عشر يوما (:عودا بيده، مث قال به، فلما أتاه به شد فيه رسول اهللا 
هذا خري لك  (:شرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما، فقال رسول اهللا ففعل وجاء فأصاب ع

 ٤، ولذي غرم٣لذي فقر مدقع: من أن جتيء املسألة نكتة يف وجهك يوم القيامة، إن املسألة ال حتل إال لثالث
  ٧)٦، ولذي دم موجع٥مفظع

  :ويدل هلذا األصل األدلة الكثرية املستفيضة من القرآن الكرمي
 :تعاىليقرن الضرب يف األرض للعمل والتكسب باجلهاد يف سبيل اهللا، بل يقدمه عليه، قال  تعاىلفاهللا 

قَاتونَ يرآخو لِ اللَّهفَض نونَ مغتبضِ يي الْأَرونَ فرِبضونَ يرآخى وضرم كُمنكُونُ ميأَنْ س ملبِيلِ عي سلُونَ ف
                                                

التوكل بزعمه سكوت هذا الرجل يف هذا املقام على : هذا التصرف غاية اإلنكار، فقال أبو الفرج اجلوزيوقد أنكر   )١(
من إعانة على نفسه، وذلك ال حيل؛ ولو فهم معىن التوكل لعلم أنه ال ينايف استغاثته يف تلك احلالة؛ كما مل خيرج رسول اهللا 

). اخف عنا: (التوكل بإخفائه اخلروج من مكة، واستئجاره دليال، واستكتامه ذلك األمر، واستتاره يف الغار، وقوله لسراقة
: القرطيب: تلبيس إبليس، نقال عن: انظر. ح ال ينال بفعل حمظور؛ وسكوت هذا الواقع يف البئر حمظور عليهفالتوكل املمدو

٩/٣٠٨. 
 .٩/٣٠٨: القرطيب  )٢(
  .املدقع هو الشديد امللصق صاحبه بالدقعاء يعين األرض اليت ال نبات ا)  ٣(
  .عوض الغرم هو الذي يلزم صاحبه أداؤه يتكلف فيه ال يف مقابلة)  ٤(
  .املفظع هو الشديد الشنيع)  ٥(
ولو مل يفعل قتل قريبه أو محيمه . هو الذي يتحمل عن قريبه أو محيمه أو نسيبه دية إذا قتل نفسا ليدفعها إىل أولياء املقتول)  ٦(

  .الذي يتوجع لقتله
  .أبو داود والترمذي)  ٧(



 ٣٥٩

سوى اهللا تعاىل يف هذه اآلية بني درجة  (:، قال القرطيب)٢٠من اآلية: املزمل( وا ما تيسر منه اللَّه فَاقْرأُ
ااهدين واملكتسبني املال احلالل للنفقة على نفسه وعياله، واإلحسان واإلفضال، فكان هذا دليال على أن 

   ١)كسب املال مبرتلة اجلهاد؛ ألنه مجعه مع اجلهاد يف سبيل اهللا
وقد وردت النصوص الكثرية الدالة على اعتبار العمل والكسب نوعا من اجلهاد يف سبيل اهللا، فقد روي 

   ٢)فإن اجلالب إىل سوقنا كااهد يف سبيل اهللا، واحملتكر يف سوقنا كامللحد يف كتاب اهللا ،أبشر (:قال أنه 
 فرد رسول اهللا  !ن هذا يف سبيل اهللالو كا :فقالوا بعض الصحابة شاباً قوياً يسرع إىل عمله،ورأى 
ال تقولوا هذا ؛ فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغاراً فهو يف سبيل اهللا، وإن كان خرج «  :عليهم بقوله

يسعى على أبوين شيخني كبريين فهو سبيل اهللا، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفُّها فهو يف سبيل اهللا، وإن 
   ٣)رة فهو يف سبيل الشيطانكان خرج يسعى رياء ومفاخ

ألن  (:باآلية السابقة على تقدمي درجة الكسب على درجة اجلهاد، فقال وقد استدل عمر بن اخلطاب 
ألن ؛ أموت بني شعبيت رجل أضرب يف األرض أبتغى من فضل اهللا أحب إيل من أن أقتل جماهدا يف سبيل اهللا 

وآخرونَ يضرِبونَ في الْأَرضِ  :من فضله على ااهدين بقولهاهللا تعاىل قدم الذين يضربون يف األرض يبتغون 
 بِيلِ اللَّهي سلُونَ فقَاتونَ يرآخو لِ اللَّهفَض نونَ مغتبي )٢٠من اآلية: املزمل(  

ت الصالةُ فَإِذَا قُضي :تعاىلويقرن القرآن الكرمي العمل والتكسب بالصالة، اليت هي عمود الدين، فقال 
  ) ١٠:اجلمعة( فَانتشروا في الْأَرضِ وابتغوا من فَضلِ اللَّه واذْكُروا اللَّه كَثرياً لَعلَّكُم تفْلحونَ

عرفَات فَاذْكُروا  لَيس علَيكُم جناح أَنْ تبتغوا فَضالً من ربكُم فَإِذَا أَفَضتم من :تعاىلويقرما باحلج، قال 
الِّنيالض نلَم هلقَب نم متإِنْ كُنو اكُمدا هكَم وهاذْكُرامِ وررِ الْحعشالْم دنع اللَّه )فمن األقوال يف )١٩٨:البقرة ،

   )يف اآلخرة والتجارة يف الدنيا األجر« أن املنافع ) ٢٨من اآلية: احلج( ليشهدوا منافع لَهم :تعاىلتفسري قوله 
***  

انطالقا من هذا، فقد اتفق الفقهاء على وجوب العمل والكسب، بل اتفقوا على وجوب استغناء اتمع  
هلذا قال غري واحد من الفقهاء « : ولذلك قال ابن تيميةاإلسالمي مبا لديه من الطاقات عن سائر اتمعات، 

إن هذه  :أيب الفرج ابن اجلوزي وغريهمو حنبل وغريهم كأيب حامد الغزايلأمحد ابن و من أصحاب الشافعي،
  ٤)الصناعات فرض على الكفاية ؛ فإنه ال تتم مصلحة الناس إال ا

واملقصود هنا أن هذه األعمال اليت هي فرض على الكفاية مىت مل يقم ا غري اإلنسان صارت «  :مث يقول
  )عاجز عنهافرض عني عليه، ال سيما إن كان غري 

                                                
  .١٩/٥٥: القرطيب)  ١(
. ليس بالقوي وذكره ابن حبان يف الثقات: ليسع بن املغرية املخزومي املكي قال أبو حامتا، وعن اليسع بن املغريةاحلاكم )  ٢(

  .١١/٣٧٨:ذيب التهذيب
  .عن كعب بن عجرةالطرباين يف الكبري )  ٣(
  .٢٨/٨٠: جمموع الفتاوى)  ٤(



 ٣٦٠

األدلة الكثرية على فرضية العمل والتكسب، ومما ساقه من  ١وقد ذكر السرخسي يف كتاب الكسب
  :األدلة

ويف هذا بيان أن املرء باكتساب ما ال  (:النصوص القرآنية والنبوية الكثرية، قال يف وجه االستدالل ا  .١
   ٢)امة الفريضةوإمنا ينال ذلك بإق، بد له منه ينال من الدرجات أعالها 

أنه ال يتوصل إىل إقامة الفرض إال به فحينئذ كان فرضا مبرتلة الطهارة ألداء الصالة وذلك ألنه ال   .٢
ولتحصيل القوت طرق االكتساب أو ، وإمنا حيصل له ذلك بالقوت عادة ، ميكنه من أداء الفرائض بقوة بدنه 

لتغالب فساد واهللا تعاىل ال حيب الفساد فعني جهة ويف ا، التغالب باالنتهاب واالنتهاب يستوجب العقاب 
كما ال يتوصل إىل أداء الصالة إال ، وإمنا ال يتوصل إىل ذلك إال بالكسب ، االكتساب لتحصيل القوت

  .بالطهارة
وقد أمرنا بالتمسك داهم قال اهللا ، أن الكسب طريق املرسلني ـ صلوات اهللا وسالمه عليهم ـ    .٣

، فقد كان أول من اكتسب أبونا آدم )٩٠من اآلية: األنعام( الَّذين هدى اللَّه فَبِهداهم اقْتده أُولَئك :تعاىل
  تعاىلقال اهللا:(قَىشفَت ةنالْج نا مكُمنرِجخفَال ي جِكوزلو لَك ودذَا عإِنَّ ه ما آدا يفَقُلْن 

كان  جنارا يأكل من كسبه، وإدريس  الرزق، وقد كان نوح  ، أي تتعب يف طلب)١١٧:طـه(
كان يأكل من كسبه، وغريهم ـ صلوات اهللا وسالمه عليهم  كان بزارا، وداود  خياطا، وإبراهيم 

  ـ 
وقال قوم من جهال أهل التقشف  (:وقد رد على بعض اجلهال الذين ذهبوا إىل حرمة التكسب، قال

إن الكسب ينفي  :سب حرام ال حيل إال عند الضرورة مبرتلة تناول امليتة وقالواإن الك :ومحاقى أهل التصوف
   ٣)التوكل على اهللا تعاىل أو ينقص منه

ولن نسوق ذلك الرد ، أمهيته يف الرد على من يقتدي م من البطالني، وإن مل يقل بقوهلم   ٤وهلذا الرد
                                                

وفيه « :كتاب الكسب وفضله،قال السرخسي يف التنويه ب،وهو من رواية حممد بن مساعة عن حممد بن احلسن رمحه اهللا )  ١(
ولو مل يكن فيها إال حث املفلسني على مشاركة املكتسبني يف الكسب ، وال التخلف عن عملها ، من العلوم ما ال يسع جهلها 

  ٣٢: كتاب الكسب: انظر» ألنفسهم والتناول من كد يدهم لكان حيق على كل واحد إظهار هذا النوع من العلماء
  .٣٢: الكسب)  ٢(
  .٣٧: لكسبا)  ٣(
  :وقد ذكر من أدلتهم)  ٤(
لو توكلتم على   «:واستدلوا لذلك بقوله ، أنا أمرنا بالتوكل، فما يتضمن نفي ما أمرنا به من التوكل يكون حراما   .١

 عدونَوفي السماِء رِزقُكُم وما تو :'، وقوله »كما يرزق الطري يغدو مخاصا ويروح بطانا ، اهللا حق التوكل لرزقتم 
  .، ويف هذا حث على ترك االشتغال بالكسب وبيان أن ما قدر له من املوعود يأتيه ال حمالة) ٢٢:الذريات(

، ) ١٣٢:طـه( وأْمر أَهلَك بِالصالة واصطَبِر علَيها ال نسأَلُك رِزقاً نحن نرزقُك والْعاقبةُ للتقْوى :'قوله   .٢
وما  :'فقد أمروا بالصرب والصالة وترك االشتغال بالكسب لطلب الرزق لقوله ، فاملراد أمته  وإن كان لرسول اهللا  واخلطاب

وندبعيإِلَّا ل سنالْأو الْجِن لَقْتخ )ويف االشتغال بالكسب ترك ما خلق املرء ألجله وأمر به من عبادة ربه) ٥٦:الذريات ،.  



 ٣٦١

  .هنا، ففي ما سبق من األدلة ما يكفي للرد على ذلك
يكفي أن نسمع للرد على ذلك النصوص الكثرية الداعية إىل إحياء األرض وعمارا واستنباط ما فيها  بل

إن قامت  (:من خري، وكأن ذلك هدف حبد ذاته بغض النظر عما يأيت به ذلك التكسب من رزق، قال 
   ٢)فإن استطاع أن ال يقوم حىت يغرسها فليغرسها، ١الساعة ويف يد أحدكم فسيلة

ما من  :(يف إحياء األرض أن كل منتفع بذلك العمل يصب يف أجر صاحب العمل، فقال  خرب بل أ
من   (:، وقال ٣)امرئ حيي أرضا فتشرب منها كبد حرى أو تصيب منها عافية إال كتب اهللا تعاىل له به جرا

  ٤)أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العافية منها فهو له صدقة
ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طري أو إنسان أو يمة إال  (:س الغرسيف غر وقال 

ما من رجل يغرس غرسا إال كتب اهللا له من األجر قدر ما خيرج من مثر ذلك  (:، وقال ٥)كانت له به صدقة
قة، وما أكل ما من مسلم يغرس غرسا إال كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه صد (:، وقال ٦)الغرس

   ٨)أحد إال كان له صدقة ٧السبع فهو له صدقة، وما أكلت الطري فهو له صدقة وال يرزؤه
  :ـ النهي عن الترف ٢

وهو األصل الثالث من أصول االستغناء عن الناس، ألن الشخص قد يعمل ويتكسب، ولكن مبالغته يف 
  .لغريه، مستعبدا لشهواته، عالة على اتمعالترف، ويف إرضاء ما تتطلبه نفسه من شهواته قد جيعله فقريا 

وقد اهتم علماء السلوك من املسلمني ذا األصل يف التربية، فذكره يف مواضع عند بيانه لكيفية تربية 
                                                                                                                                 

وإمنا أوحي إيل ، ما أوحي إيل أن أمجع املال وأكون من املتاجرين « :من الكذب املوضوع رسول اهللا ما رووه عن   .٣
 يناجِدالس نم كُنو كبر دمبِح حبفَس )٩٨:احلجر  (  

املراد جتارة العبد أن ما يف القرآن من ذكر البيع والشراء يف بعض اآليات ليس املراد به التصرف يف املال والكسب بل   .٤
  .ببذل النفس يف طاعته واالشتغال بعبادته فذلك يسمى جتارة 'مع ربه 

مل يشتغلوا بالكسب فالقول مع أصحاب الصفة رضي اهللا عنهم كانوا يلزمون املسجد فال يشتغلون  أن الصحابة   .٥
مل يشتغلوا بالكسب وهم األئمة السادة  وكذلك اخللفاء الراشدون وغريهم من أعلى الصحابة ، بالكسب ومدحوا على ذلك 

  .والقدوة القادة
صغار النخل وهي الودي واجلمع فسالن مثل رغيف ورغفان الواحدة فسيلة وهي اليت تقطع من األم أو تقلع : الفسيل)  ١(

  .٢/٦٤٧املصباح . من األرض فتغرس
  .يف األدب وابن منيع وابن أيب عمر والبخاريوعبد بن محيد، أمحد )  ٢(
  .عن أم سلمةالطرباين يف الكبري )  ٣(
  .هذا حديث حسن صحيح: الترمذيقال  عن جابر،أمحد والترمذي وابن حبان )  ٤(
  .عن أنسأمحد والترمذي )  ٥(
  .عن أيب أيوبأمحد )  ٦(
  .أي ال ينقصه ويأخذ منه: وال يرزؤه)  ٧(
  .مسلم)  ٨(



 ٣٦٢

وصيانته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه حماسن األخالق وحيفظه من القرناء  (:األوالد، قال عند ذكر أصول وقايته
   ١)عم، وال حيبب إليه الزينة والرفاهية فيضيع عمره يف طلبها إذا كرب فيهلك هالك األبدالسوء وال يعوده التن

وأن يعود اخلبز القفار يف بعض األوقات حىت ال يصري حبيث يرى األدم  (:وقال عند ذكره آلداب األكل
ديه الصبـي الذي حتماً، ويقبح عنده كثرة األكل بأن يشبه كل من يكثر األكل بالبهائم، وبأن يذم بـني ي

يكثر األكل وميدح عنده الصبـي املتأدب القليل األكل، وأن حيبب إليه اإليثار بالطعام وقلة املباالة به والقناعة 
   ٢)بالطعام اخلشن أي طعام كان

وأن حيبب إليه من الثياب البـيض دون امللون واإلبريسم ويقرر عنده أن  (:وقال عند ذكر آداب اللباس
نساء واملخنثني وأن الرجال يستنكفون منه ويكرر ذلك عليه، ومهما رأى على صبـي ثوباً من ذلك شأن ال

إبريسم أو ملون فينبغي أن يستنكره ويذمه، وحيفظ الصبـي عن الصبـيان الذين عودوا التنعم والرفاهية ولبس 
يف ابتداء نشوئه خرج يف  الثياب الفاخرة، وعن خمالفة كل من يسمعه ما يرغبه فيه، فإن الصبـي مهما أمهل

األغلب رديء األخالق كذاباً حسوداً سروقاً مناماً حلوحاً ذا فضول وضحك وكياد وجمانة، وإمنا حيفظ عن 
   ٣)مجيع ذلك حبسن التأديب

وباجلملة؛ يقبح إىل الصبـيان حب الذهب والفضة والطمع  (:وقال ملخصا أسس ما ذكر من آداب
ذر من احليات والعقارب، فإن آفة حب الذهب والفضة والطمع فيهما أضر من فيهما وحيذر منهما أكثر مما حي

  ٤)آفة السموم على الصبـيان بل على األكابر أيضاً
وينبغي لوليه أن جينبنه الكسل والبطالة والدعة والراحة، بل يأخذه بأضدادها، وال يرحيه  (:وقال ابن القيم

الكسل والبطالة عواقب سوء ومغبةُ ندم، وللجد والتعب عواقب إال مبا يجمّ نفسه نفسه وبدنه للشغل، فإن 
محيدة، أما يف الدنيا  وإما يف اآلخرة، وإما فيهما، فأروح الناس أتعب الناس،واتعب الناس أروح الناس، 

   ٥)فالسيادة يف الدنيا والسعادة يف اآلخرة
د ذكر الترف يف القرآن الكرمي يف مثانية مواضع وروقد اشار إىل هذا األصل اآليات القرآنية الكثرية، فقد  

  :كلها يف موضع الذم له والتحذير منه
وإِذَا أَردنا أَنْ نهلك قَريةً  :تعاىلفالقرآن الكرمي يعترب الترف من أسباب هالك القرى واتمعات، قال 

  )١٦:االسراء( ولُ فَدمرناها تدمرياًأَمرنا مترفيها فَفَسقُوا فيها فَحق علَيها الْقَ
الذي ورد يف اآلية حيتمل معاين كثرية، وقع بسببه اخلالف بني املفسرين، ونرى أن معنيني  )األمر« ولفظ 

  :من املعاين له عالقة بسنة اهللا يف إهالك اتمعات املترفة
                                                

  .٣/٧٣:اإلحياء)  ١(
  .٣/٧٤:اإلحياء)  ٢(
  .٣/٧٤:ءاإلحيا)  ٣(
  .٣/٧٤:اإلحياء)  ٤(
  .٢٤١: حتفة املودود)  ٥(



 ٣٦٣

يصبح غالبا على القرى، أو يصبح هو األصل  ، أي أكثرنا املترفني، حبيث١أكثرنا  )أمرنا« معىن : األول
  .يف اتمع،فذلك مؤذن الكها

يستقيم على  وهذا  ،)حيتمل أن يكون معناه جعلناهم أمراء«  قال ابن جرير أمرنا، )أمرنا« معىن  :الثاين
رارها فعصوا سلطنا أش (:يف اآلية ابن عباس ، وقد يدل هلذا القول قول  أمرنا مترفيها قراءة من قرأ 

وكَذَلك جعلْنا في كُلِّ قَرية أَكَابِر  :تعاىلويدل هلذا قوله فيها، فإذا فعلوا ذلك أهلكهم اللّه بالعذاب، 
  )١٢٣:األنعام( مجرِميها ليمكُروا فيها وما يمكُرونَ إِلَّا بِأَنفُِسهِم وما يشعرونَ

اإلسالم من سقوط الدول املختلفة يبني أن للترف االجتماعي، أو ترف وتأمل ما حصل يف تاريخ 
  . املسؤولني سببا كبريا مباشرا، وال يتسع املقام لذكر الشواهد هنا

والقرآن الكرمي يعترب املترفني أكرب عقبة يف طريق كل إصالح، بل هم أول من يقف يف وجه الرسل ـ 
فَلَوال كَانَ من الْقُرون من قَبلكُم أُولُو بقية ينهونَ عنِ الْفَساد في  :تعاىلصلوات اهللا وسالمه عليهم ـ، قال 

نيرِمجوا مكَانو يهرِفُوا فا أُتوا مظَلَم ينالَّذ عباتو مهنا منيجأَن نميالً مضِ إِلَّا قَلالْأَر )١١٦:هود(  
وقَالَ الْملَأُ من قَومه الَّذين كَفَروا وكَذَّبوا  :تعاىل يف الرد على املرسلني، فقال وأخرب عن أسلوب املترفني

 ربونَنَ منه ويشرب مما تشبِلقَاِء الْآخرة وأَترفْناهم في الْحياة الدنيا ما هذَا إِلَّا بشر مثْلُكُم يأْكُلُ مما تأْكُلُو
 وما أَرسلْنا في قَرية من نذيرٍ إِلَّا قَالَ مترفُوها إِنا بِما أُرسلْتم بِه كَافرونَ :تعاىلوقال، )٣٣:املؤمنون(
رفُوها إِنا وجدنا آباَءنا علَى وكَذَلك ما أَرسلْنا من قَبلك في قَرية من نذيرٍ إِلَّا قَالَ مت :تعاىلوقال، )٣٤:سـبأ(

  )   ٢٣:الزخرف( أُمة وإِنا علَى آثَارِهم مقْتدونَ
حتى إِذَا أَخذْنا مترفيهِم بِالْعذَابِ  :والقرآن الكرمي يف األخري يذكر املصري الذي يئول إليه املترفون فيقول

ال ) :تعاىلوقال، )٤٥:الواقعة( إِنهم كَانوا قَبلَ ذَلك مترفني   :تعاىلوقال ،)٦٤:ناملؤمنو( إِذَا هم يجأَرونَ
  )١٣:االنبياء( تركُضوا وارجِعوا إِلَى ما أُترِفْتم فيه ومساكنِكُم لَعلَّكُم تسأَلُونَ

تمعات كان وهلذه اخلطورة اليت تكمن يف الترف على حياة األفراد وا  خيشى على أمته عواقب
 (:وما زهرة الدنيا؟ قال: قالوا ،)أخوف ما أخاف عليكم ما خيرج اهللا لكم من زهرة الدنيا (:الترف، قال 

  . ٢وذكر احلديث )بركات األرض
وافوا صالة الفجر مع ه مسعت األنصار بقدومومبال من البحرين،  عبيدة بن اجلراح أبو قدم وعندما 

أظنكم  (:حني رآهم مث قال انصرفوا فتعرضوا له فتبسم رسول اللَّه  فلما صلى رسول اللَّه،  ل اللَّه رسو
                                                

  : أمر أمر بين فالن؛ قال لبيد: كنا نقول يف اجلاهلية للحي إذا كثروا: قال ابن مسعود، قتادة واحلسنوهو قول )  ١(
  قل وإن أكثرت من العدد       كل بين حرة مصريهم          

  ا يصريوا للهلك والنكدإن يغبطوا يهبطوا وإن أمروا            يوم
  .أي كثر»  لقد أمر أمر ابن أيب كبشة، إنه ليخافه ملك بين األصفر« :ويف حديث هرقل احلديث الصحيح

  .ال يقال من الكثرة إال آمرنا باملد: الكسائي وقال هذ التفسري أنكرقد و 
  .مسلم عن أيب سعيد اخلدري)  ٢(



 ٣٦٤

أبشروا وأملُوا ما يسركم،  (: فقال. أجل يا رسول اللَّه: فقالوا )مسعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟
أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم،  فواهللا ما الفقر أخشى عليكم ولكين أخشى

   ١)فتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم
إن مما أخاف عليكم  (:على املنرب وجلسنا حوله فقال جلس رسول اللَّه : سعيد اخلدري  وقال أبو

   ٢)بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها
ضرة، وإن اللَّه تعاىل مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون؟ فاتقوا الدنيا، واتقوا الدنيا حلوة خ (:وقال 

   ٤)إن لكل أمة فتنة وفتنة أميت املال  (:، وقال ٣)النساء
، ٥)اللهم ال عيش إال عيش اآلخرة (:منوذج الزاهد يف الدنيا الراغب فيما عند اهللا، وكان يقول وكان 
لبيك يا : قلت )يا أبا ذر (:يف حرة املدينة فاستقبلنا أحد فقال النيب  كنت أمشي مع: قال وعن أيب ذر 

ول اللَّهسما يسرين أن عندي مثل أحد هذا ذهباً متضي علي ثالثة أيام وعندي منه دينار إال شيء  (:قال. ر
 (:مث سار فقال. عن ميينه وعن مشاله ومن خلفه )أرصده لدين إال أن أقول به يف عباد اللَّه هكذا وهكذا وهكذا

وقليل « عن ميينه وعن مشاله وعن خلفه  )إن األكثرين هم األقلون يوم القيامة إال من قال هكذا وهكذا وهكذا
  ٦احلديث )ما هم

لقد رأيت  (:ما أصاب الناس من الدنيا، فيقول، وقد ذكر عمر بن اخلطاب فيصفها  أما حياته 
 ول اللَّهسر ٨)ما ميأل به بطنه ٧د من الدقليظل اليوم يلتوي، ما جي  

ما  (:ـ رضي اهللا عنها ـ فيقولعمرو بن احلارث أخي جويرية بنت احلارث أم املؤمنني ويصف تركته 
 ول اللَّهسترك ر  ،عند موته ديناراً، وال درمهاً وال عبداً وال أمة وال شيئاً، إال بغلته البيضاء اليت كان يركبها

  ٩)بن السبيل صدقةوسالحه، وأرضاً جعلها ال
 تويف رسول اللَّه  (:، وكيف كانوا يعيشون، فتقولـ رضي اهللا عنها ـ حياا معه عائشة وتصف 

 (:قالت، و٢ )يف رف يل فأكلت منه حىت طال علي فكلته ففين ١وما يف بييت شيء يأكله ذو كبد إال شطر شعري
                                                

  .البخاري ومسلم)  ١(
  .البخاري ومسلم)  ٢(
)٣  (مسلم.  
  .الترمذي وقَالَ حديثٌ حسن صحيح)  ٤(
  .البخاري ومسلم)  ٥(
  .البخاري ومسلم)  ٦(
  .رديء التمر)  ٧(
)٨  (مسلم.  
)٩  (ارِيخالب.  
  .كذا فسره الترمذي. أي شيء من شعري)  ١(
  .البخاري ومسلم)  ٢(



 ٣٦٥

منذ قدم  ما شبع آل حممد  (:ويف رواية، ١ )ضمن خبز شعري يومني متتابعني حىت قب ما شبع آل حممد 
واهللا يا ابن أخيت إن كنا  (:البن أختها عروة كانت تقول، و)املدينة من طعام الرب ثالث ليال تباعاً حىت قبض

ة يا خال : ، قال)نار ثالثة أهلة يف شهرين وما أوقد يف أبيات رسول اللَّه : لننظر إىل اهلالل مث اهلالل مث اهلالل
جريان من األنصار وكانت  التمر واملاء، إال أنه قد كان لرسول اللَّه : األسودان (:فما كان يعيشكم؟ قالت

 ول اللَّهسهلم منائح وكانوا يرسلون إىل ر ا فيسقينا٢)من ألبا    
نام : ال، قبن مسعود اعبد اللَّه حلاله، فيطلبون إصالحها، فيقول ـ كما يروي  ويتأثر الصحابة 

 ول اللَّهسر لو اختذنا لك وطاء: قلنا. على حصري فقام وقد أثر يف جنبه ول اللَّهسما يل وللدنيا (:فقال ،يا ر !
   ٣)ما أنا يف الدنيا إال كراكب استظل حتت شجرة مث راح وتركها

يتبع  (:نها، قال يزهد أصحابه يف الدنيا مذكرا هلم مبصريها، وحبقيقة ما يظفر به اإلنسان م وكان 
يؤتى   (:، وقال ٤)يرجع أهله وماله، ويبقى عمله: أهله وماله وعمله؛ فريجع اثنان ويبقى واحد: امليت ثالثة

يا ابن آدم هل رأيت خرياً قط، هل مر : بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ يف النار صبغة، مث يقال
: ويؤتى بأشد الناس بؤساً يف الدنيا من أهل اجلنة فيصبغ يف اجلنة فيقال له! رب ال واهللا يا: بك نعيم قط؟ فيقول

  ٥)ال واهللا ما مر يب بؤس قط، وال رأيت شدة قط: يا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط، هل مر بك شدة قط؟ فيقول
أحدكم أصبعه يف ما الدنيا يف اآلخرة إال مثل ما جيعل  (:ويقارن هلم زهرة الدنيا وترفها باآلخرة، فيقول

   ٦)اليم فلينظر مب يرجع
أيكم حيب أن  (:ميت، فتناوله فأخذ بأذنه مث قال ٨، فمر بِجديٍ أَسك٧بالسوق والناس كَنفَتيه ر ومي

واهللا لو كان حياً : قالوا )أحتبون أنه لكم؟ (:ما حنب أنه لنا بشيء وما نصنع به؟ قال: فقالوا )هذا له بدرهم؟
   )فواهللا للدنيا أهون على اللَّه من هذا عليكم (:فقال! اً أنه أَسك فكيف وهو ميتكان عيب

إن أعطي ! عس عبد الدينار والدرهم والقطيفة واخلميصةت (: املترف عبدا لترفه، فقال  وقد اعترب 
   ١)رضي، وإن مل يعط مل يرض

  (:د عليها من أنواع الترف، فيقول حيدد هلم مواضع احلاجات حىت ال متتد أعينهم إىل ما زا وكان 

                                                
  .البخاري ومسلم)  ١(
  .البخاري ومسلم)  ٢(
  .حديثٌ حسن صحيح :الترمذي وقَالَ ) ٣(
  .البخاري ومسلم)  ٤(
)٥  (مسلم.  
)٦  (مسلم.  
  .أي عن جانبيه)  ٧(
  .الصغري األذن)  ٨(
)١  (ارِيخالب.  



 ٣٦٦

   ١)بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف اخلبز واملاء: ليس البن آدم حق يف سوى هذه اخلصال
وهل لك يا ابن آدم من ! مايل مايل: يقول ابن آدم (:، فقال)١:التكاثر( أَلْهاكُم التكَاثُر: وفسر 

  ٢)بليت، أو تصدقت فأمضيت؟مالك إال ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأ
فهذه النصوص الكثرية تبني عواقب الترف وخطورته، وكماالت القناعة والزهد، ألن األعمال العظيمة ال 

  .يقوم ا إال من ختلص من عبوديته للدينار والدرهم واخلميصة

                                                
  .حديث صحيح :الترمذي وقال)  ١(
)٢  (مسلم.  



 ٣٦٧

  ـ خدمة اتمع  ٣
ة اإلجيابية من تلك األصول، ألن ما وهي األصل الثالث من أصول املسامهة يف تنمية اتمع، وهي الناحي

  .سبق من األصول تقتصر عالقته بالفرد من حيث وقايته اتمع مما قد يصدر عنه من أذى
أما هذا األصل، فهو ينظر إىل ما يقدم هذا الفرد للمجتمع من خدمات، فيقاس كماله بعظم اخلدمات اليت 

  .يقدمها
لَما ورد ماَء مدين وجد علَيه أُمةً من الناسِ يسقُونَ ووجد من و  :تعاىلوإىل هذا األصل اإلشارة بقوله 

ري فَسقَى لَهما ثُم تولَّى دونِهِم امرأَتينِ تذُودان قَالَ ما خطْبكُما قَالَتا ال نسقي حتى يصدر الرعاُء وأَبونا شيخ كَبِ
  )٢٤ـ  ٢٣:القصص( ى الظِّلِّ فَقَالَ رب إِني لما أَنزلْت إِلَي من خيرٍ فَقريإِلَ

السفر الشاق  فهذا موقف بسيط، ولكنه يدل على نفس طيبة صاحبة مروءة عالية، لقد انتهى مبوسى 
تستريح إليه النفس ذات  وصل إليه وهو جمهود مكدود، وإذا هو يطلع على مشهد ال«  .الطويل إىل ماء ملدين

وجد الرعاة الرجال يوردون أنعامهم لتشرب من املاء ؛ ووجد  املروءة، السليمة الفطرة، كنفس موسى 
واألوىل عند ذوي املروءة والفطرة السليمة، أن تسقي املرأتان  .هناك امرأتني متنعان غنمهما عن ورود املاء
   .ال ويعينومهاوتصدرا بأغنامهما أوال، وأن يفسح هلما الرج

ومل يقعد موسى اهلارب املطارد، املسافر املكدود، ليستريح، وهو يشهد هذا املنظر املنكر املخالف  
ال نسقي حىت يصدر :قالتا   . ؟ما خطبكما:قال:  بل تقدم للمرأتني يسأهلما عن أمرمها الغريب .للمعروف

   ..الرعاء وأبونا شيخ كبري 
إنه الضعف، فهما امرأتان وهؤالء  .وتأخرمها وذودمها لغنمهما عن الورود فأطلعتاه على سبب انزوائهما 

وفطرته  وثارت خنوة موسى  !وأبومها شيخ كبري ال يقدر على الرعي وجمالدة الرجال .الرعاة رجال
 .ةتقدم ليسقي للمرأتني أوال، كما ينبغي أن يفعل الرجال ذوو الشهام .فتقدم إلقرار األمر يف نصابه .السليمة

وهو مكدود قادم من سفر طويل بال زاد وال  .وهو غريب يف أرض ال يعرفها، وال سند له فيها وال ظهري
النجدة و ولكن هذا كله ال يقعد به عن تلبية دواعي املروءة .وهو مطارد، من خلفه اعداء ال يرمحون .استعداد

   ١)واملعروف، وإقرار احلق الطبيعي الذي تعرفه النفوس
وداعياً إِلَى اللَّه بِإِذْنِه:  يف وصف نبينا حممد  تعاىلألصل اإلشارة ـ كذلك ـ بقوله وإىل هذا ا

سراجا منريا للخلق، فهو مشس أرواح اخلالئق،  حممدا  تعاىل، فقد اعترب )٤٦:األحزاب( وسراجاً منِرياً
  .ونور قلوم، وأي خدمة أعظم من هذه

لَقَد جاَءكُم رسولٌ  :تعاىلألمته، قال  محة عظيمة ميتلئ ا قلبه وهي خدمة أو خدمات تنطلق من ر
يمحر وفؤر نِنيمؤبِالْم كُملَيع رِيصح منِتا عم هلَيع زِيزع فُِسكُمأَن نم )١٢٨:التوبة(  

ضهم عن اهللا، قال يف حرصه على حصول اخلري للخلق أنه يكاد يقتل نفسه حزنا على إعرا بل كان 
                                                

  .٢٦٨٦: الظالل)  ١(



 ٣٦٨

 يجحدونَقَد نعلَم إِنه لَيحزنك الَّذي يقُولُونَ فَإِنهم ال يكَذِّبونك ولَكن الظَّالمني بِآيات اللَّه  :تعاىل
، )٨من اآلية: فاطر( ما يصنعونَفَال تذْهب نفْسك علَيهِم حسرات إِنَّ اللَّه عليم بِ :تعاىلوقال، )٣٣:األنعام(

 :تعاىلوقال، )٦:الكهف( فَلَعلَّك باخع نفْسك علَى آثَارِهم إِنْ لَم يؤمنوا بِهذَا الْحديث أَسفاً :تعاىلوقال
نِنيمؤوا مكُونأَلَّا ي كفْسن عاخب لَّكلَع )٣:الشعراء(  

من : التوبة( والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياُء بعضٍ  :تعاىلـ بقوله  وإليه اإلشارة ـ كذلك
  .وخيدم بعضهم بعضا أي يتناصرون ويتعاضدون )٧١اآلية

حماُء محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداُء علَى الْكُفَّارِ ر: واصفا أصحاب رسول اهللا  تعاىلوقال 
 مهنيب)٢٩:الفتح(  

مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتواصلهم مبرتلة اجلسد الواحد إذا اشتكى  (:أما من السنة، فقد قال 
 )املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا (:، وقال ١)منه عضو تداعى له سائر اجلسد باحلمى والسهر

سي بيده ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه من اخلري ما حيب والذي نف (:، وقال ٢وشبك بني أصابعه
  .٣)لنفسه

***  
وقد ظهر يف اتمعات اإلسالمية من يهتم ذا اجلانب، ويوليه العناية اخلاصة، كما ظهر من يهتم بكل  

  .جانب من جوانب الدين وخيتص فيه
، ولعل هذا )الفتوة« ى سلوكهم ، وأطلق عل)الفتيان« وقد أطلق على هؤالء املهتمني ذا اجلانب لقب 

، كما جند يف وقتنا ٤االصطالح ناشئ من أن أكثر من يتخصص يف هذا اجلانب يكون من الفتيان والشباب
  .أكثر من ينتسب للكشافة من الشباب واألحداث

 حقيقتها هي مرتلة اإلحسان :(باعتبارها مرتال من منازل السائرين، فقال )الفتوة« وقد عرف ابن القيم 
إىل الناس، وكف األذى عنهم، واحتمال أذاهم، فهي استعمال حسن اخللق معهم، فهي يف احلقيقة نتيجة حسن 

   ٥)اخللق واستعماله
والفتوة من أعظم خصال اخلري جامعة كمال املروءة وحسن اخللق واإليثار على  (:وعرفها السبكي، فقال

                                                
  .البخاري ومسلم)  ١(
  .مالبخاري ومسل)  ٢(
  .سبق خترجيه)  ٣(
إِنهم فتيةٌ  :عن أهل الكهف 'اتفق املتحدثون على الفتوة على أن أصلها من الفىت، وهو الشاب احلديث السن، قال اهللا )  ٤(

دىه ماهنزِدو هِمبوا بِرنآم )وقال عن قوم إبراهيم ) ١٣من اآلية: الكهف ،  م قالواإ: ا فَىتنعمس  قَالُ لَهي مهذْكُري
يماهرإِب )٦٠من اآلية: االنبياء ( عن يوسف  '، وقال: انيفَت نجالس هعلَ مخدو )وقال) ٣٦من اآلية: يوسف ،: 

هِمالي رِحف مهتاعلُوا بِضعاج انِهيتفقَالَ لو )٦٢من اآلية: يوسف  (  
  .٢/٣٤٠:مدارج السالكني)  ٥(



 ٣٦٩

حىت تكون فتوته على ذلك فتوة الفتيان ، ة على ذلك النفس واحتمال األذى وبذل الندى وطالقة الوجه والقو
والصفح عن العثرات ويكون خصما لربه على نفسه وينصف من نفسه وال ينتصف وال ينازع فقريا وال غنيا 
ويستوي عنده املدح والذم والدعاء والطرد وال حيتجب وال يدخر وال يعتذر ويظهر النعمة وحيقق احملبة سرا 

    ١)ذلك فهو الفىت وإذا اجتمع قوم على ذلك وتعاهدوا عليه فنعم ما هو وعلنا فإذا قوي على
استعمال ما « أعم منها، ألا ـ كما يعرفها ابن القيم ـ  )املروءة« وهي قريبة من املروءة، وإن كان 

ق جيمل ويزين مما هو خمتص بالعبد أو متعد إىل غريه، وترك ما يدنس ويشني مما هو خمتص أيضا به أو متعل
   ٢)بغريه

ذا االسم مل يرد ذكرها يف القرآن الكرمي، وال يف السنة املطهرة، وال حرج يف ذلك، فكثري  )الفتوة« و 
وهذه مرتلة شريفة مل تعرب عنها الشريعة  (:من املصطلحات حدثت يف األمة بعد عصر الرسالة، قال ابن القيم

م الفىت ال يشعر مبدح وال ذم كاسم الشاب واحلدث، فاس..باسم الفتوة، بل عربت عنها باسم مكارم األخالق
ولذلك مل جيىء اسم الفتوة يف القرآن وال يف السنة وال يف لسان السلف وإمنا استعمله من بعدهم يف مكارم 

   ٣)وأصلها عندهم  أن يكون العبد أبدا  يف أمر غريه. .األخالق
الناس من صيغ التعبري، وإمنا ينهى عن إدخال  وال ضري يف كل هذا، ألن الشرع ال ينهى عما يتعارف عليه

ما ليس من الدين يف الدين، ولعل هؤالء اضطروا إىل هذا االصطالح، لعدم ورود ما يدل عليه منفصال عن 
  .غريه، ألن مكارم األخالق شاملة، ال ختتص خبدمة الغري فقط

ضيل بن عياض واإلمام أمحد وسهل وقد ذكر ابن القيم أن أقدم من تكلم يف الفتوة جعفر بن حممد مث الف
ما تقول  (:أنه سئل عن الفتوة فقال للسائل ، فذكر عن جعفر بن حممد بن عبداهللا واجلنيد مث الطائفة 

يا ابن  (:، فقال السائل)الكالب عندنا كذلك (:، فقال)إن أعطيت شكرت وإن منعت صربت (:فقال )أنت؟
   )إن أعطينا آثرنا، وإن منعنا شكرنا (:، فقال)فما الفتوة عندكم؟ رسول اهللا 

، وقد سئل عن ، وقال اإلمام أمحد )الفتوة الصفح عن عثرات اإلخوان (:وقال الفضيل بن عياض 
، وقال )ال تنافر فقريا وال تعارض غنيا (:عن الفتوة فقال ، وسئل اجلنيد )ترك ما وى ملا ختشى  (:الفتوة

   )الفتوة حسن اخللق (:،  وقال عمر بن عثمان املكي)وال تنتصفالفتوة أن تنصف  (:احلارث احملاسيب
، فإن كل أحد هذا اخللق ال يكون كماله إال لرسول اهللا  :(ويعرب الدقاق عن كمال الفتوة، فيقول

   ٤)يقول يوم القيامة  نفسي نفسي، وهو يقول  أميت أميت
، وقد )لك فضال، وال ترى لك حقاأن ال تشهد  (:وعرف صاحب املنازل منبع الفتوة وأصلها، فقال

قلب الفتوة وإنسان عينها أن تفىن بشهادة نقصك وعيبك عن فضلك وتغيب بشهادة  (:شرحه ابن القيم بقوله
                                                

  .٢/٥٤٨: فتاوى السبكي)  ١(
  .٢/٣٤٠:مدارج السالكني)  ٢(
  .٢/٣٤٠:مدارج السالكني)  ٣(
  .٢/٣٤٢:مدارج السالكني)  ٤(



 ٣٧٠

   ١)حقوق اخللق عليك عن شهادة حقوقك عليهم
واحلكايات والقصص الورادة عن هؤالء الفتيان تربز ناحية مهمة، وهي التنافس على األخالق العالية 

لنبيلة، ووجود التنافس على اخلري يف اتمع يرفع اتمع إىل آفاق عالية من التحضر، وهلذا مر اتمع اإلسالمي ا
  .بفترات يكاد يعدم فيها الفقر لكثرة من يتنافس على الرمحة بالفقراء وخدمتهم

طائهم، أن رجال ومن تلك احلكايات، وهي متعلقة جبانب من الفتوة، وهو التغافل عن عيوب الغري وأخ
عميت، فبعد عشرين : اشتكيت عيين، مث قال: من الفتيان تزوج امرأة، فلما دخلت عليه رأى ا اجلدري، فقال

سبقت  (:، فقيل له)كرهت أن حيزا رؤييت ملا ا (:سنة ماتت، ومل تعلم أنه بصري، فقيل له يف ذلك، فقال
   )الفتيان

لة، فاتفق أنه خرج منها صوت يف تلك احلالة، فخجلت، فقال ومثل ذلك أن امرأة سألت حامتا عن مسأ
فلقب حبامت  )إنه مل يسمع الصوت (:، فأومهها أنه أصم، فسرت املرأة بذلك، وقالت)ارفعي صوتك (:حامت

   )األصم
واستضاف رجل مجاعة من الفتيان، فلما فرغوا من الطعام خرجت جارية تصب املاء على أيديهم، 

أنا  (:فقال آخر منهم )ليس من الفتوة أن تصب النسوان املاء على أيدي الرجال (:وقال فانقبض واحد منهم،
   )منذ سنني أدخل إىل هذه الدار، ومل أعلم أن امرأة تصب املاء على أيدينا أو رجال

دم، ، فلم يقدم، فقاهلا ثانياوثالثا فلم يق)يا غالم قدم السفرة (:وقدم مجاعة فتيان لزيارة فىت، فقال الرجل
ليس من الفتوة أن يستخدم الرجل من يتعاصى عليه يف تقدمي السفرة كل  (:فنظر بعضهم إىل بعض، وقالوا

كان عليها منل، فلم يكن من األدب تقدمي السفرة إىل  (:، فقال الغالم)مل أبطأت بالسفرة (:، فقال الرجل)هذا
يا غالم  (:، فقالوا)الزاد، فلبثت حىت دب النملالفتيان مع النمل، ومل يكن من الفتوة إلقاء النمل وطردهم عن 

   )مثلك خيدم الفتيان
ومن الفتوة اليت ال تلحق  ما يذكر أن رجال نام من احلاج يف املدينة، ففقد مهيانا فيه ألف  (:قال ابن القيم

، )؟أي شيء كان فيه (:، فقال)أخذت مهياين (:، فعلق به وقالدينار، فقام فزعا فوجد جعفر بن حممد 
، فأدخله داره، ووزن له ألف دينار، مث إن الرجل وجد مهيانه، فجاء إىل جعفر معتذرا باملال، )ألف دينار (:قال

 (:، فقالوا)؟من هذا (:، فقال الرجل للناس)شيء أخرجته من يدي ال أسترده أبدا (:فأىب أن يقبله منه، وقال
   ٢)هذا جعفر بن حممد 

وما رأيت أحدا قط أمجع هلذه  (:ف الفتيان، عن شيخه ابن تيمية، فيقولويذكر ابن القيم بعد عده ألوصا
وددت أين  (:اخلصال من شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ قدس اهللا روحه ـ وكان بعض أصحابه األكابر يقول

، وما رأيته يدعو على أحد منهم قط، وكان يدعو هلم وجئت يوما مبشرا له )ألصحايب مثله ألعدائه وخصومه
كرب أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له فنهرين وتنكر يل واسترجع، مث قام من فوره إىل بيت أهله فعزاهم، مبوت أ

                                                
  .٢/٣٤٣:مدارج السالكني)  ١(
  .٢/٣٤٣:مدارج السالكني)  ٢(



 ٣٧١

وحنو هذا من الكالم،  )إين لكم مكانه، وال يكون لكم أمر حتتاجون فيه إىل مساعدة إال وساعدتكم فيه (:وقال
   ١)فسروا به ودعوا له، وعظموا هذه احلال منه فرمحه اهللا ورضى عنه

***  
ولكن هذه الفتوة الشريفة احنرفت احنرافا خطريا عند املتأخرين، فتحولت إىل طقوس ورسوم ال عالقة هلا  

بفتوة السابقني، وقد صورت األسئلة الكثرية اليت سئلها العلماء، كيف حتولت الفتوة يف عهدهم، ففي بعض ما 
فتوة اليت فشت فظهرت يف هذا الزمان، وصورا يف هذه ال ما يقول السادة العلماء  (:سئل السبكي يف فتاواه

أن قوما جيتمعون يف بيت أحدهم، فإذا اجتمعوا وأخذوا جمالسهم قام نقيبهم وأنشد أبياتا تتضمن استئذام يف 
شد وسطه، فيأذنون له مث يأخذ بإحدى يديه شربة فيها ماء، ويأخذ بيده األخرى ملحا وخيطب خطبة يقرأ يف 

وهذَا  :، ويومئ برأسه إىل املاء)٥٣من اآلية: الفرقان( لَّذي مرج الْبحرينِ هذَا عذْب فُراتوهو ا :آخرها
 اجأُج لْحم )مث يقوم زعيم القوم ، ، ويومئ إىل امللح ويضع امللح يف املاء ويرفع الشربة )٥٣من اآلية: الفرقان

من يطلب فيسمي من يريد من  :القوم ويقول له النقيب وهو الذي يلبسهم سراويالت الفتوة فيجلس وسط
أسأل  :احلاضرين فيقومون واحدا واحدا كلما قام أحدهم شد الزعيم وسطه وأوقفه فيقول هذا املشدود الوسط

ما  :مث يقول النقيب .اهللا تعاىل وأسأل السادة احلاضرين كل ما أقامين وشد وسطي أن يقعدين فىت كامال
ويقولون نعم األخ مث ينصبون ثوبا كهيئة القوصرة يسمونه التنورة ، فيثنون ثناء حسنا  ؟رجلتقولون يف هذا ال

ويدخلون الزعيم والذي يلبس إىل وسطها فيلبسه سراويل بيده ويدخل الزعيم يده حتت ثياب الالبس إىل مربط 
اللباس لباس فالن  (:النقيبويقرأ القوم حينئذ سورة اإلخالص مث يقول ، السراويل ويشد بيده يف ذلك املكان 

والفتوة فتوة علي بن أيب طالب  باألمر باملعروف والنهي عن املنكر واتباع الشرع املطهر ما تكرهه لنفسك ال 
،  )ترضاه لغريك وما تكرهه لغريك ال ترضاه لنفسك فالزم عليك بتقوى اهللا هذا شرطنا عليك واهللا ناظر إليك

إذا فرغ من ذلك رفعوا التنورة وخرجا من وسطها مث يأيت النقيب بالشربة يفعل ذلك بكل من أراد أن يلبس ف
السالم يا فتيان السالم مرتني اللهم اجعل وقويف هللا  (:املذكورة فيقدمها إىل شيخهم فيأخذها بيده مث يقول

يسندها عن  أخص ذه الشربة العفيفة النظيفة لكبريي فالن ويسميه مث واتباعي بالفتوة آلل بيت رسول اهللا 
مث يشرب ويدفعها إىل غريه فيفعل كذلك حىت  شيخ بعد شيخ إىل اإلمام الناصر إىل علي بن أيب طالب 

   ٢)يشرب القوم مجيعهم
هذه بدعة ال يشك فيها  (:وقد اتفق العلماء على اعتبار هذه الصور من البدع، وقد أجاب السبكي بقوله

وال عن أحد من  وال يف زمن أصحابه  ف يف زمن النيب ويكفي أا مل تعر، أحد وال يرتاب يف ذلك
   ٣)علماء السلف

وقد رد على كل ما ذكر من مظاهر، وهي أوضح من أن ننقل ما يدل على الرد عليها، ومل يستثن من 
                                                

  .٢/٣٤٥:مدارج السالكني)  ١(
  .٢/٥٤٨: فتاوى السبكي)  ٢(
  .٢/٥٤٩: فتاوى السبكي)  ٣(



 ٣٧٢

من األمر باملعروف والنهي عن املنكر واتباع الشرع املطهر وأن يكره لغريه ما كره لنفسه « ذلك إال ما فيها 
وتواصوا بِالْحق( :تعاىلفكله حسن داخل يف قوله  (:، قال السبكي)نفسه ما كرهه لغريه واإللزام بتقوى اهللاول

ال خير في كَثريٍ من نجواهم إِلَّا من أَمر بِصدقَة أَو معروف أَو  ، )٣من اآلية: العصر( وتواصوا بِالصبرِ
الحٍ باسِ إِصالن ني )١))١١٤من اآلية: النساء   

اليت يلبس فيها  )الفتوة «أما ما ذكره من  (:وأجاب ابن تيمية عن سؤال مشابه لسؤال السبكي، فقال
 ،ومل يفعلها أحد من السلف ال علي وال غريه ،الرجل لغريه سراويل، ويسقيه ماء وملحاً؛ فهذا ال أصل له

علي بن أيب طالب، من طريقة اخلليفة الناصر وغريه، : إىل أمري املؤمنني )فتوةال«واإلسناد الذي يذكرونه يف 
   ٢)إسناد مظلم، عامة رجاله جماهيل ال يعرفون وليس هلم ذكر عند أهل العلم

أنه وضع سراويل عند قرب علي فأصبح مسدوداً، وهذا جيري عند غري علي، « هو  وقد ذكر أن أصل ذلك
مور اليت يظن أا كرامة، يف الكنائس وغريها، مثل دخول مصروع إليها فيربأ بنذر كما جيري أمثال ذلك من األ

   ٣)كما يفعل مثل ذلك عند األوثان ،وهذا إذا مل يكن كذباً فإنه من فعل الشياطني. جيعل للكنيسة، وحنو ذلك
ورسوله كصدق  والشروط اليت تشترطها شيوخ الفتوة ما كان منها مما أمر اهللا به (:وقال يف موضع آخر

أو  ،احلديث، وأداء األمانة، وأداء الفرائض، واجتناب احملارم ونصر املظلوم، وصلة األرحام، والوفاء بالعهد
كالعفو عن الظامل واحتمال األذى، وبذل املعروف الذي حيبه اهللا ورسوله وأن جيتمعوا على : كانت مستحبة

فهذه يؤمن ا كل مسلم سواء شرطها شيوخ  ،و ذلكوحن. السنة ويفارق أحدمها اآلخر إذا كان على بدعة
مثل التحالف الذي يكون بني أهل اجلاهلية، إن : وما كان منها مما ى اهللا عنه ورسوله الفتوة أو مل يشرطوها،

كال منهما يصادق صديق اآلخر يف احلق والباطل، ويعادي عدوه يف احلق والباطل، وينصره على كل من يعاديه 
حلق معه أو كان مع خصمه، فهذه شروط حتلل احلرام وحترم احلالل، وهي شروط ليست يف كتاب سواء كان ا

  ٤)اهللا
***  

انطالقا من هذا، فإن النصوص الكثرية تدل على أن هذا األصل يقوم على ثالثة أركان ال غىن ألحدها عن 
  .التكافل، والتناصح، والتناصر: اآلخر، هي

ا أن يكون حمتاجا، فيعان، أو جاهال أو منحرفا، فيعلم وينصح، أومظلوما، أن املؤمن إم :ووجه احلصر فيها
  .فينصر

وكل ما عدا هذه الثالثة يدخل فيها بوجه من الوجوه، ولذلك سنتحدث عنها هنا باختصار مشريين إىل 
  .اهتمام الشرع ا، أما كيفيات تنفيذها، فلها حماهلا اخلاصة ا
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 ٣٧٣

وما أَدراك ما الْعقَبةُ فَك رقَبة أَو  فَلَا اقْتحم الْعقَبةَ :تعاىلثة جمتمعة قوله وقد يشري إىل هذه األركان الثال
 ةبرتيناً ذَا مكسم أَو ةبقْريماً ذَا متي ةبغسي ممٍ ذوي يف امإِطْعرِ وبا بِالصواصوتوا ونآم ينالَّذ نكَانَ م ا ثُمواصوت

ةمحربِالْم )١٧ـ  ١١:البلد(  
يشري إىل النصرة، ألن أعظم نصر للمؤمن ألخيه أن يفك رقبته من قيد من   فَك رقَبة :تعاىلفقوله 

  .استعبده
يشري إىل ركن التكافل   بةأَو إِطْعام في يومٍ ذي مسغبة يتيماً ذَا مقْربة أَو مسكيناً ذَا متر :تعاىلوقوله 
  .االجتماعي

يشري إىل الركن الثالث،  ثُم كَانَ من الَّذين آمنوا وتواصوا بِالصبرِ وتواصوا بِالْمرحمة  :تعاىلوقوله 
  .ركن التناصح بني املؤمنني

  :وهذه بعض التفاصيل املرتبطة ذه األركان الثالثة
  :ـ التكافل ١
هو إعانة املسلم ألخيه إعانة خترجه من العوز إىل الغىن، وهو ركن أساسي ألن حياة اإلنسان ال تقوم إال و

حبياة هذا اجلسد وصحته، وتوفر ما يلزمه وما يقتضيه بقاؤه، وذلك كله يقتضي توفر ما يلزم من قوت ومأوى 
  .وحنو ذلك

قدرات، مل يكن حباجة ملن يعينه يف حتصيلها، إن كان اإلنسان مستغنيا عن جمتمعه مبا ذكرنا سابقا من 
ولكنه إن كان فقريا معوزا ال طاقة له، فإن فرض كفالته يصبح واجبا اجتماعيا، وهذا الواجب ال يتحقق إال 

  .بتوفر التربية اليت تشعر الفرد مبسؤوليته على اجلماعة
وا الدار والْأميانَ من قَبلهِم يحبونَ من هاجر والَّذين تبوأُ :تعاىلويشري إل هذ من القرآن الكرمي قوله 

اصصخ كَانَ بِهِم لَوو فُِسهِملَى أَنونَ عرثؤيوا وا أُوتمةً ماجح مورِهدي صونَ فجِدال يو هِمإِلَي حش وقي نمةٌ و
  ) ٩:احلشر( نفِْسه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ

ففي هذه اآلية إخبار عن اإليثار الذي حتلى به األنصار ملا قدم املهاجرون إليهم، بعد أن تركوا يف بالدهم 
  .كل ما يلزم لنفقتهم، فوجدوا هلم إخوانا هلم اقتسموا معهم زادهم، بل آثروهم على أنفسهم

رِين الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم وأَموالهِم يبتغونَ للْفُقَراِء الْمهاجِ :تعاىلوقد سبق ذكر اآلية السابقة قوله 
، فأخرب بفضل املهاجرين )٨:احلشر( فَضالً من اللَّه ورِضواناً وينصرونَ اللَّه ورسولَه أُولَئك هم الصادقُونَ

لك النفقات مل تذهب عبثا، بل وقعت يف موقعها الذي آثرهم األنصار على أنفسهم ليبني أن ذلك اإليثار وت
الصحيح، ألن اإلنسان قد ينفق، ويؤثر ولكنه ال يسد خلال، ال حيقق مقصدا، ألنه رمى بنفقته يف غري مواضعها، 

  .فعبثت ا الرياح
 (:قال املهاجرون :قال عن أنس وقد حفظت لنا كتب احلديث بعض ما فعله األنصار مع املهاجرين، ف

سول اللّه ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم، أحسن مواساة يف قليل وال أحسن بذالً يف كثري، لقد كفونا املؤنة يا ر
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  ١)ال، ما أثنيتم عليهم ودعومت اللّه هلم (:، فقال )وأشركونا يف املهنأ، حىت لقد خشينا أن يذهبوا باألجر كله
دعا األنصار أن يقطع هلم البحرين،  وي أن النيب ظلوا هكذا حىت بعد أن فتح اهللا على املؤمنني، وقد رو

إما ال، فاصربوا حىت تلقوين فإنه سيصيبكم  (:، قال)ال، إال أن تقطع إلخواننا من املهاجرين مثلها (:قالواف
   ٢)أثرة

 ،)اقسم بيننا وبني إخواننا النخيل (:قالت األنصار :قال عن أيب هريرة بل روي أكثر من ذلك، ف
   ٣)مسعنا وأطعنا (:قالوا  )أتكفونا املؤنة ونشرككم يف الثمرة؟ (:فقالوا ،)ال (:قالف

ما نزل أنه  على احلفاوة بإخوام املهاجرينبل روي أكثر من ذلك، فقد كان األنصار من حرصهم 
  .مهاجري على أنصاري إال بقرعة

أم ملا قدموا املدينة قد روي وكان املهاجرون يف قمة االستغناء، كما كان إخوام األنصار فيقم البذل، ف
إين أكثر األنصار  :(بني عبد الرمحن بن عوف وسعد بن الربيع، فقال سعد لعبد الرمحن آخى رسول اهللا 

 ،)ماال، فأقسم مايل نصفني، ويل امرأتان فانظر أعجبهما إليك، فسمها يل أطلقها، فإذا انقضت عدا فتزوجها
   )يف أهلك ومالك، أين سوقكم؟؟ بارك اهللا لك (:قال عبد الرمحنف

مث جاء يوماً وبه أثر ..مث تابع الغدو ،فدلوه على سوق بين قينقاع، فما انقلب إال ومعه فضل من أقط ومسن
  ٤)!نواة من ذهب (:قال، )كم سقت إليها (:قال، )تزوجت (:قال، )؟مهيم:) صفرة، فقال النيب 

وإعجاب املرء بسماحة سعد ال يعدله إال إعجابه  (:ملوقفني، فيقولويعلق الشيخ حممد الغزايل على هذين ا
أن يكسب ما -بعد أيام-بنبل عبد الرمحن، هذا الذي زاحم اليهود يف سوقهم، وبزهم يف ميدام، واستطاع

وه، إن علو اهلمة من خالئق اإلميان؛ وقبح اهللا وجوه أقوام انتسبوا لإلسالم فأكل ،يعف به نفسه وحيصن به فرجه
   ٥)وأكلوا به حىت أضاعوا كرامة احلق يف هذا العامل

ويطْعمونَ الطَّعام علَى حبه  :تعاىلوقد عرب القرآن الكرمي عن هذا التكافل بصورة أخرى مجيلة، فقال 
زج كُمنم رِيدال ن اللَّه هجول كُممطْعا نمرياً إِنأَسيماً وتييناً وكسكُوراًمال شاًء و )٩ـ  ٨:االنسان (  

ففي هاتني الكرميتني إخبار عن إيثار هؤالء احملاويج من املؤمنني غريهم بالطعام مع حبهم له وحاجتهم 
  .إليه، مث هم ال يطلبون على ذلك جزاء وال شكورا

شعر نفسه عندما سقى للفتاتني، مث أوى إىل الظل من غري أن ي وهو موقف يشبه كثريا موقف موسى 
فَسقَى لَهما ثُم تولَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رب إِني لما أَنزلْت إِلَي من خيرٍ  :تعاىلأو يشعر غريه أنه فعل شيئا، قال 

ريفَق )٢٤:القصص (  
                                                

  .أمحد)  ١(
  .البخاري)  ٢(
  .البخاري)  ٣(
  .البخاري)  ٤(
  :فقه السرية)  ٥(
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جب من وهذه املواقف ـ يف حقيقتها، ويف حقيقة اإلسالم ـ ليست شيئا ثانويا مستحبا، وإمنا هي وا
، ١)ما آمن يب من بات شبعان وجاره جائع إىل جنبه وهو يعلم به (:واجب من واجبات الدين، فقد قال 

   ٢)أميا أهل عرصة بات فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة اهللا وذمة رسوله (:وقال 
وال لرغبات بل نص القرآن الكرمي على هذا يف مواضع خمتلفة بصيغ مشددة تدل على أن األمر ليس موك

الناس، وإمنا هو واجب من واجبات الدين، فال يصح أن ميوت الناس جوعا يف نفس الوقت الذي متتلئ يه 
  .خزائن الكثريين، ولو دفعوا الزكاة

فالواجب هو إغناء احملتاجني بأدىن ما جيب إغناؤهم به، وما الزكاة إال وسيلة لذلك، إن كفت فبها، وإن 
  .ميع ما يكفيهممل تكف وجب يف أموال اجل

كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت رهينةٌ إِلَّا  :تعاىلوالقرآن الكرمي حيض على هذا ويصرح به ويشري إليه، قال 
نك  ني ولَمأَصحاب الْيمنيِ في جنات يتساءلُونَ عنِ الْمجرِمني ما سلَكَكُم في سقَر قَالُوا لَم نك من الْمصلِّ

نيكسالْم مطْعن  نيقا الْيانى أَتتينِ حمِ الدوبِي كَذِّبا نكُنو نيضائالْخ عم وضخا نكُنةُ وفَاعش مهفَعنا تفَم
نيعافالش )٤٨ـ  ٣٨:املدثر (  

جهنم، بل تقرن هذه اجلرمية بترك  عدم إطعام املساكني من اجلرائم اليت تسبب الدخول يف تعاىلفقد اعترب 
  .الصالة، مث تقدم على التكذيب بالدين، مث يتوعدون بعدم نفع الشافعني فيهم

بل مل يعف القرآن الكرمي من هذا الواجب حىت العامة من الناس الذين ال ميلكون ما يطعمون غريهم، ألنه 
كَلَّا بل لَّا تكْرِمونَ  :تعاىلاألمر اجلميع، قال  مل يأمر باإلطعام فقط، بل أمر باحلض على اإلطعام، ليشمل هذا

ـ  ١٧:الفجر( وتحبونَ الْمالَ حباً جماً الْيتيم ولَا تحاضونَ علَى طَعامِ الْمسكنيِ وتأْكُلُونَ التراثَ أَكْالً لَّماً
٢٠ (  

خذُوه فَغلُّوه ثُم الْجحيم صلُّوه ثُم في سلِْسلَة  :وهو يذكر موقفا من مواقف القيامة الشديدة تعاىلوقال
سامِ الْملَى طَعع ضحلَا ييمِ وظالْع بِاللَّه نمؤكَانَ لَا ي هإِن لُكُوهاعاً فَاسرونَ ذعبا سهعنيِذَرا  كناهه موالْي لَه سفَلَي

  )٣٧ـ  ٣٠:احلاقة( ال يأْكُلُه إِلَّا الْخاطئُونَ لَّا من غسلنيٍحميم ولَا طَعام إِ
بل جند هذا يف سورة كاملة تكاد تكون خاصة ذا اجلانب يعترب من ال حيض على طعام املسكني مكذبا 

يم ولَا يحض علَى طَعامِ الْمسكنيِ فَويلٌ أَرأَيت الَّذي يكَذِّب بِالدينِ فَذَلك الَّذي يدع الْيت :تعاىلبالدين، قال 
  )٧ـ  ١:املاعون(لِّلْمصلِّني الَّذين هم عن صلَاتهِم ساهونَ الَّذين هم يراؤونَ ويمنعونَ الْماعونَ 

صدق ذا الدين إنه مسلم وإنه م:ولقد يقول اإلنسان بلسانه (:يقول سيد قطب يف تقدميه هلذه السورة
وقد يصلي، وقد يؤدي شعائر أخرى غري الصالة ولكن حقيقة اإلميان وحقيقة التصديق بالدين تظل  .وقضاياه

وما مل توجد هذه العالمات  .بعيدة عنه ويظل بعيدا عنها، ألن هلذه احلقيقة عالمات تدل على وجودها وحتققها
  . د اإلنسانفال إميان وال تصديق مهما قال اللسان، ومهما تعب

                                                
  .عن أنسوالطرباين يف الكبري البزار، )  ١(
  .عن ابن عمرسلم م)  ٢(
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إن حقيقة اإلميان حني تستقر يف القلب تتحرك من فورها  لكي حتقق ذاا يف عمل صاحل، فإذا مل تتخذ  
   ١)هذه احلركة فهذا دليل على عدم وجودها أصال  وهذا ما تقرره هذه السورة نصا

إا تبدأ ذا  (:، فيقول ى طَعامِ الْمسكنيِفَذَلك الَّذي يدع الْيتيم ولَا يحض علَ :تعاىلويعلق على قوله 
وينتظر من يسمع هذا   ؟أرأيت الذي يكذب بالدين:  االستفهام الذي يوجه كل من تتأتى منه الرؤية لريى

ومن هو هذا الذي يكذب بالدين، والذي يقرر القرآن أنه  ؟االستفهام لريى إىل أين تتجه اإلشارة وإىل من تتجه
   )فذلك الذي يدع اليتيم وال حيض على طعام املسكني :   وإذا اجلواب ..يكذب بالدين

فالقرآن الكرمي يعرف الدين يف هذه السورة تعريفا خيتلف عما عهده الناس من تعاريف، فهو ينقل الدين 
وقد تكون هذه مفاجأة  (:من املعابد اليت تصورها الناس إىل معابد جديدة غفلت عنها الديان، يقول سيد

إن الذي يكذب بالدين هو الذي  ..ولكن هذا هو لباب األمر وحقيقته ..القياس إىل تعريف اإلميان التقليديب
 .والذي ال حيض على طعام املسكني وال يوصي برعايته .أي الذي يهني اليتيم ويؤذيه -يدفع اليتيم دفعا بعنف 

ليدع اليتيم، وما كان ليقعد عن احلض  فلو صدق بالدين حقا، ولو استقرت حقيقة التصديق يف قلبه ما كان
   .على طعام املسكني

إن حقيقة التصديق بالدين ليست كلمة تقال باللسان ؛ إمنا هي حتول يف القلب يدفعه إىل اخلري والرب  
 إمنا يريد منهم معها أعماال .واهللا ال يريد من الناس كلمات .بإخوانه يف البشرية، احملتاجني إىل الرعاية واحلماية

    ٢)تصدقها، وإال فهي هباء، ال وزن هلا عنده وال اعتبار
هذا غيض من فيض من األدلة على هذا، واألدلة على هذا كثرية جدا سنذكرها ـ إن شاء اهللا ـ يف 

   )فقه املال« حملها من 
  :وقد ذكر الغزايل درجات املؤمنني يف قيامهم مبا يتطلبه هذا الركن من البذل، وهي ثالث درجات

أن ترتله مرتلة عبدك أو خادمك فتقوم حباجته من فضلة مالك، فإذا سنحت له حاجة  وهي أدناها: وىلاأل
وكانت عندك فضلة عن حاجتك أعطيته ابتداء ومل حتوجه إىل السؤال فإن أحوجته إىل السؤال فهو غاية 

  .التقصري يف حق األخوة
مالك ونزوله مرتلتك حىت تسمح مبشاطرته يف أن ترتله مرتلة نفسك وترضى مبشاركته إياك يف : الثانية

  .كان أحدهم يشق إزاره بـينه وبـني أخيه: املال قال احلسن
وهي العليا أن تؤثره على نفسك وتقدم حاجته على حاجتك وهذه رتبة الصديقني ومنتهى  :الثالثة

  .درجات املتحابـني
يف رتبة من هذه الرتب مع أخيك فاعلم فإن مل تصادف نفسك  (:قال الغزايل تعقيبا على هذه الدرجات

أن عقد األخوة مل ينعقد بعد يف الباطن وإمنا اجلاري بـينكما خمالطة رمسية ال وقع هلا يف العقل والدين، فقد 

                                                
  .٣٩٨٥:يف ظالل القرآن)  ١(
  .٣٩٨٥:يف ظالل القرآن)  ٢(
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  ١)من رضي من اِإلخوان بترك اِإلفضال فليؤاخ أهل القبور: قال ميمون بن مهران
  :بأعلى الدرجات قق السلف وقد ذكر الغزايل الروايات الكثرية الدالة على حت

إىل مرتل ألخ له وكان غائباً، فأمر أهله فأخرجت صندوقه ففتحه وأخذ جاء املوصلي  افتحومنها أن 
  . إن صدقت فأنت حرة لوجه اهللا سروراً مبا فعل: حاجته فأخربت اجلارية موالها فقال

: أتدري ما حق اِإلخاء؟ قال:  فقالإين أريد أن أؤاخيك يف اهللا: وقال هريرة  أباجاء ومنها أن رجال 
  . فاذهب عين: مل أبلغ هذه املرتلة بعد؟ قال: أن ال تكون أحق بدينارك ودرمهك مين، قال: عرفين، قال

هل يدخل أحدكم يده يف كم أخيه أو كيسه فيأخذ منه ما يريد بغري : لرجل وقال علي بن احلسني 
  . فلستم بإخوان: قال. ال: إذنه؟ قال

فإن أهل السوق مل يصلوا بعد، : نعم، قالوا: يا أبا سعيد أصليت؟ قال: فقالوا وم على احلسن ودخل ق
  .ومن يأخذ دينه من أهل السوق؟ بلغين أن أحدهم مينع أخاه الدرهم قاله كاملتعجب منه: قال

أخي فالن أحوج مين : رأس شاة، فقال أهدي لرجل من أصحاب رسول اهللا أنه  قال ابن عمر و 
ليه فبعث به إليه فبعثه ذلك اِإلنسان إىل آخر فلم يزل يبعث به واحد إىل آخر حىت رجع إىل األول بعد أن إ

  . تداوله سبعة
فذهب مسروق فقضى دين خيثمة : وروي أن مسروقاً أدان ديناً ثقيالً وكان على أخيه خيثمة دين قال

    .وهو ال يعلم وذهب خيثمة فقضى دين مسروق وهو ال يعلم
قيق هذا الركن يستدعي بذل اجلهد لطلب املال الكثري ـ كما ذكرنا يف الركن الثاين ـ فنعم املال وحت

  .الصاحل للرجل الصاحل
  :ـ التناصر ٢

وهو نصرة املسلم ألخيه يف مواقف الشدة واحلاجة، ألن األمن ركن أساسي يف احلياة ال يقل عن ركن 
وضرب اللَّه مثَالً قَريةً كَانت آمنةً مطْمئنةً يأْتيها رِزقُها رغَداً من  :لهبينهما يف قو تعاىلالغذاء، ولذلك مجع اهللا 

 تعاىلوقال، )١١٢:النحل( كُلِّ مكَان فَكَفَرت بِأَنعمِ اللَّه فَأَذَاقَها اللَّه لباس الْجوعِ والْخوف بِما كَانوا يصنعونَ
   )٤:قريش( الَّذي أَطْعمهم من جوعٍ وآمنهم من خوف :مه على قريشيف ذكر نع

ألن أسباب اهلالك ال تصيب اإلنسان من جهة اجلوع وحده، بل تصيبه أيضا من األعداء الذين يتربصون 
  .به، بل إن هذا اجلانب أكثر ضررا باإلنسان من جانب اجلوع

إِنَّ الَّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بِأَموالهِم وأَنفُِسهِم في سبِيلِ اللَّه  :عاىلتوقد أشار إىل هذا الركن قوله 
 نم ا لَكُموا ماجِرهي لَموا ونآم ينالَّذضٍ وعاُء بيلأَو مهضعب كوا أُولَئرصنا ووآو ينالَّذٍءويش نم هِمتلَايى  وتح

 يثَاقم مهنيبو كُمنيمٍ بلَى قَوإِلَّا ع رصالن كُملَيينِ فَعي الدف وكُمرصنتاس إِنوا واجِرهيريصلُونَ بمعا تبِم اللَّهو 
  )٧٢:ألنفال(

                                                
  .٢/٢٥٦: اإلحياء)  ١(



 ٣٧٨

لم باألمن يف الوقت ففي هذه اآلية الكرمية حض على نصر املؤمنني بعضهم بعضا، فال يصح أن ينعم املس
  .الذي يصاب إخوانه بكل أنواع البالء

  (:وقال  ،)املسلم أخو املسلم ال يسلمه وال خيذله (:وهو حيض على رعاية هذا الركن وقد قال 
متنعه من الظلم؛  :(قال، )أنصره مظلوماً، فكيف أنصره ظاملا؟! يا رسول اهللا: ، قيل)انصر أخاك ظاملاً أو مظلوماً

  ١)رك إياهفذلك نص
يف تربير األمر باجلهاد مع كونه  تعاىلوألجل حتقيق هذا الركن شرع الشارع اجلهاد يف سبيل اهللا، قال 

وما لَكُم ال تقَاتلُونَ في سبِيلِ اللَّه والْمستضعفني من الرجالِ  :إزهاقا لألرواح اليت جاءت الشريعة حلفظها
الْوِلْداِء وسالنولو كنلَد نا ملْ لَنعاجا ولُهمِ أَهالظَّال ةيالْقَر هذه نا منرِجا أَخنبقُولُونَ ري ينالَّذ ا انلْ لَنعاجاً وي

  )٧٥:النساء( من لَدنك نصرياً
اإلسالم ليس املقصود  وقد ورد هذا التربير يف مواضع خمتلفة، وكلها تنطلق من أن الغرض من القتال يف

أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم  :تعاىلمنه التوسع وال االستعمار والسيطرة، وإمنا املقصد منه نصرة املستضعفني، قال 
يرلَقَد مرِهصلَى نع إِنَّ اللَّهوا ومظُل )تعاىلوقال، )٣٩:احلج: َّال بِيلِ اللَّهي سلُوا فقَاتوا ودتعال تو كُملُونقَاتي ينذ

يندتعالْم بحال ي إِنَّ اللَّه )تعاىلوقال، )١٩٠:البقرة:  كَبِري يهالٌ فتقُلْ ق يهالٍ فتامِ قررِ الْحهنِ الشع كأَلونسي
امِ ورالْح جِدسالْمو بِه كُفْرو بِيلِ اللَّهس نع دصال ولِ والْقَت نم رةُ أَكْبنتالْفو اللَّه دنع رأَكْب هنم هلأَه اجرإِخ

فَي ينِهد نع كُمنم ددتري نموا وطَاعتاس إِن ينِكُمد نع وكُمدرى يتح كُملُونقَاتالُونَ يزي كفَأُولَئ ركَاف وهو تم
  ) ٢١٧:البقرة( ت أَعمالُهم في الدنيا والْآخرة وأُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَحبِطَ

وأَعدوا لَهم  :تعاىلوحتقيق هذا الركن يستدعي بذل اجلهد يف حتصيل القوة بأنواعها املختلفة، كما قال 
 نمو ةقُو نم متطَعتا اسمكُمودعو اللَّه ودع ونَ بِهبهرلِ تيالْخ اطرِب )وقال ذاما من مل )٦٠من اآلية: ألنفال ،

ولَو أَرادوا الْخروج لَأَعدوا لَه عدةً ولَكن كَرِه اللَّه انبِعاثَهم فَثَبطَهم  :يعد لألمر عدته، واعتبه كاذا يف دعواه
  )٤٦:التوبة( اقْعدوا مع الْقَاعدين وقيلَ

وما ذكرناه هنا هو مظهر من مظاهر النصرة، ألن ما قد يتعرض له أي مسلم أعم من ذلك، وقد قال 
وأعظم من ذلك تأثرياً يف جلب احملبة الذب عنه يف غيبته مهما قصد  (:الغزايل يذكر نصرة املسلم أخاه يف عرضه

صريح أو تعريض فحق األخوة التشمري يف احلماية والنصرة وتبكيت املتعنت  بسوء أو تعرض لعرضه بكالم
فأخسس بأخ . .وتغليظ القول عليه، والسكوت عن ذلك موغر للصدر ومنفر للقلب وتقصري يف حق األخوة

يراك والكالب تفترسك ومتزق حلومك وهو ساكت ال حتركه الشفقة واحلمية للدفع عنك ومتزيق األعراض 
أَيحب أَحدكُم أَنْ يأْكُلَ   :لنفوس من متزيق اللحوم ولذلك شبهه اهللا تعاىل بأكل حلوم امليتة فقالأشد على ا

   ٢ ))١٢من اآلية: احلجرات( لَحم أَخيه ميتاً
وهذا الركن يستدعي ما سبق ذكره من حتمل القدرة على حتمل املشاق والصرب والعزمية، وهي أركان 

                                                
  .البخاري وأمحد عن أنس بن مالك)  ١(
  .٢/١٨١: اإلحياء)  ٢(



 ٣٧٩

  .بية ال غىن عنهاأساسية يف التر
  :ـ التناصح ٣

وهو الركن الثالث من أركان خدمة اتمع، وهو أساسي من حيث أن اإلنسان ليس جسدا فقط حيتاج 
إىل غذاء قد يكفي أمره التكافل، أو محاية قد يكفي أمرها التناصر، ولكنه روح وعقل حيتاج إىل تعليم وتوجيه 

  .لركنوتربية ونصح، وكل ذلك يستدعي وجود هذا ا
ومن ذلك التعليم والنصيحة فليس حاجة أخيك إىل العلم   (:يقول الغزايل يف بيان احلاجة إىل هذا الركن

بأقل من حاجته إىل املال، فإن كنت غنياً بالعلم فعليك مؤاساته من فضلك وإرشاده إىل كل ما ينفعه يف الدين 
   ١)النصيحة والدنيا، فإن علمته وأرشدته ومل يعمل مبقتضى العلم فعليك

ال تصحب مع اهللا إال باملوافقة، وال مع اخللق إال باملناصحة، وال مع النفس إال باملخالفة،  (:وقال ذو النون
   )وال مع الشيطان إال بالعداوة

إمنا حيصل بذكر : اعلم أن اِإلحياش (:وقد رد الغزايل على من اعترب هذا سببا للوحشة بني املؤمنني، فقال
ك من نفسه فأما تنبـيهه على ما ال يعلمه فهو عني الشفقة وهو استمالة القلوب، أعين قلوب عيب يعلمه أخو

العقالء، وأما احلمقى فال يلتفت إليهم فإن من ينبهك على فعل مذموم تعاطيته أو صفة مذمومة اتصفت ا 
كنت تكره لتزكي نفسك عنها كان كمن ينبهك على حية أو عقرب حتت ذيلك وقد مهت بإهالكك، فإن 

ذلك فما أشد محقك والصفات الذميمة عقارب وحيات وهي يف اآلخرة مهلكات فإا تلدغ القلوب واألرواح 
   ٢)وأملها أشد مما يلدغ الظواهر واألجساد وهي خملوقة من نار اهللا املوقدة

نوا وتواصوا بِالصبرِ وتواصوا ثُم كَانَ من الَّذين آم :تعاىلوقد أشار القرآن الكرمي إىل هذا الركن يف قوله 
ةمحربِالْم )تعاىلوقال، )١٧:البلد: ِربا بِالصواصوتو قا بِالْحواصوتو اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينإِلَّا الَّذ 

  )٣:العصر(
أَقمِ الصالةَ وأْمر بِالْمعروف وانه عنِ  يا بني :يف وصيته البنه وإىل هذا الركن اإلشارة بقول لقمان 

  ) ١٧:لقمان( الْمنكَرِ واصبِر علَى ما أَصابك إِنَّ ذَلك من عزمِ الْأُمورِ
كُنتم خير أُمة أُخرِجت  :تعاىلوقد اعترب القرآن الكرمي هذا الركن خاصة من خصائص هذه األمة، فقال 

لونَ بِاللَّهنمؤتكَرِ وننِ الْمنَ عوهنتو وفرعونَ بِالْمرأْماسِ تلن )١١٠من اآلية: آل عمران (  
يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ ويأْمرونَ  :تعاىلواعترب أداء هذا الركن من عالمات املؤمنني الصادقني، فقال 

يو وفرعبِالْمنيحالالص نم كأُولَئو اتريي الْخونَ فارِعسيكَرِ وننِ الْمنَ عوهن )١١٤:آل عمران( ،
الةَ قيمونَ الصوالْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياُء بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وي :تعاىلوقال

يمكح زِيزع إِنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس كأُولَئ ولَهسرو ونَ اللَّهيعطيكَاةَ وونَ الزتؤيو )تعاىلوقال، )٧١:التوبة: 
عونَ بِالْمرونَ الْآماجِدونَ السعاكونَ الرحائونَ السدامونَ الْحابِدونَ الْعبائكَرِ التننِ الْمونَ عاهالنو وفر

                                                
  .٢/١٨٢: اإلحياء)  ١(
  .٢/١٨٣: اإلحياء)  ٢(



 ٣٨٠

اللَّه وددحظُونَ لافالْحو _نِنيمؤرِ الْمشبو )١١٢:التوبة(  
الَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِي الْأُمي الَّذي يجِدونه  :تعاىلاألساسية، قال  بل اعتربه من صفات الرسول 

هدنوباً عكْتم اتبالطَّي ملُّ لَهحيكَرِ وننِ الْمع ماههنيو وفرعبِالْم مهرأْمجِيلِ ينالْأو اةروي التف م هِملَيع مرحيو
 وا بِهنآم ينفَالَّذ هِملَيع تي كَانالْأَغْاللَ الَّتو مهرإِص مهنع عضيثَ وائبي الْخالَّذ وروا النعباتو وهرصنو وهرزعو

  ) ١٥٧:ألعراف( أُنزِلَ معه أُولَئك هم الْمفْلحونَ
الَّذين إِنْ مكَّناهم في الْأَرضِ أَقَاموا  :تعاىلواعتربه بعد ذلك من عالمات صحة التمكني يف األرض، قال 

  ) ٤١:احلج( ةَ وأَمروا بِالْمعروف ونهوا عنِ الْمنكَرِ وللَّه عاقبةُ الْأُمورِالصالةَ وآتوا الزكَا
هللا  (:قلنا ملن؟ قال، ثالثا )الدين النصيحة (:هذا التناصح ركنا من أركان الدين، فقال  وقد اعترب 

ئمة نصيحة، مث عد من النصيحة النصيحة ألالدين  ، فقد اعترب ١)ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم
  .املسلمني وعامتهم

أن ـ كما يذكر الغزايل ـ ولكن هذا الركن حيتاج آدابا كثرية ليس هذا حمل تفصيلها، ولعل أمهها 
كان على املأل فهو توبـيخ وفضيحة وما كان يف السر فهو  ألن ما يكون ذلك يف سر ال يطلع عليه أحد،

من وعظ أخاه سراً فقد نصحه وزانه ومن وعظه عالنية فقد فضحه  (:شافعي قال ال شفقة ونصيحة،
إن نصحين فيما بـيين وبـينه فنعم وإن قر عين بـني : أحتب من خيربك بعيوبك؟ فقال: وقيل ملسعر، )وشانه
  . املأل فال

 املداراة واملداهنة والنصيحة باِإلسرار واِإلعالن كما أن الفرق بـني خفالفرق بـني التوبـي (:قال الغزايل
فإن أغضيت لسالمة دينك وملا ترى من إصالح أخيك باِإلغضاء فأنت مدار . بالغرض الباعث على اِإلغضاء

   ٢)وإن أغضيت حلظ نفسك واجتالب شهواتك وسالمة جاهك فأنت مداهن
لبعد املعريف وحتقيق هذا الركن يف الواقع حيتاج إىل بذل اجلهد لطلب العلم الصحيح ـ كما سنوضحه يف ا

  .ـ ألن هذا الركن يقوم أساسا على العلم
  

                                                
  .مسلم عن متيم الداري)  ١(
  .٢/١٨٢: اإلحياء)  ٢(



 ٣٨١

  البعد املعريف يف تربية األوالد ـ  امسالفصل اخل
  

 «: من األركان األساسية اليت تتكون منها شخصية الفرد املسلم الصاحل، بل ال ميكن أن تتكون بدوا
  .لتربية اإلسالمية، فلذلك كان البعد املعريف بعدا أساسيا من أبعاد ا)العلم واملعرفة

وقد دل على هذا البعد النصوص الكثرية اليت جتعل منه أول ركن من األركان اليت يقوم عليها الدين، فال 
  .يتحقق للمسلم أي إسالم بدون العلم

فَاعلَم  :تعاىلفالتعرف على اهللا الذي هو جوهر الدين وأصله وغايته وموضوعه حيتاج إىل العلم، قال اهللا 
هأَن  إِلَّا اللَّه ال إِلَه)١٩من اآلية: حممد (  

، مث كرر )١:العلق( اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خلَق :تعاىلوهلذا كان أول أمر من أوامر هذا الدين هو قوله 
  ) ٣:العلق( اقْرأْ وربك الْأَكْرم :تعاىلهذا األمر يف قوله 

ممتنا  تعاىلـ صلوات اهللا وسالمه عليهم ـ هي وظيفة املعلمني، قال وظيفة الرسل  تعاىلبل جعل اهللا 
يهِم لَقَد من اللَّه علَى الْمؤمنِني إِذْ بعثَ فيهِم رسوالً من أَنفُِسهِم يتلُو علَيهِم آياته ويزكِّ :على هذه األمة

  )١٦٤:آل عمران( نْ كَانوا من قَبلُ لَفي ضاللٍ مبِنيٍويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ وإِ
أَلَم  :تعاىلوأخرب أن كل األنبياء جاءوا أقوامهم بالبينات، وهي العلوم الواضحات اليت قويت أدلتها، قال 

ب نم ينالَّذو ودثَمو ادعوحٍ ومِ نقَو كُملقَب نم ينأُ الَّذبن كُمأْتي اتنيبِالْب ملُهسر مهاَءتج إِلَّا اللَّه مهلَمعال ي مهدع
عدا تمم كي شا لَفإِنو بِه ملْتسا أُرا بِمنا كَفَرقَالُوا إِنو هِماهي أَفْوف مهيدوا أَيدرِيبٍفَرم ها إِلَينون )٩:ابراهيم (  

الكرمي فوق ذلك كله أخرب عن مزية اإلنسان اليت أهلته للخالفة يف األرض، وأهلته للتكرمي بل إن القرآن 
وعلَّم آدم الْأَسماَء كُلَّها ثُم عرضهم علَى الْمالئكَة  :وهو يقص قصة بداية خلق اإلنسان تعاىلالرباين، فقال 

كُنتم صادقني قَالُوا سبحانك ال علْم لَنا إِلَّا ما علَّمتنا إِنك أَنت الْعليم الْحكيم  فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسماِء هؤالِء إِنْ
لَمي أَعإِن أَقُلْ لَكُم قَالَ أَلَم هِمائمبِأَس مأَهبا أَنفَلَم هِمائمبِأَس مبِئْهأَن ما آدقَالَ ي الس بغَي لَمأَعضِ والْأَرو اتاوم

  )٣٣ـ  ٣١:البقرة( ما تبدونَ وما كُنتم تكْتمونَ
انطالقا من هذا وردت السنة باحلض على العلم والترغيب فيه ورفع مكانة أهله، وسنسوق من النصوص 

  . ربههنا ما يبني املكانة الرفيعة لطلب العلم، بل جعله من أهم ما يتقرب به العبد إىل
أَفْضلُ الْعبادة الْفقْه، وأَفْضلُ  :(بأن العلم نوع من أنواع العبادة، بل هو من أفضلها، قال  فقد أخرب 

عرينِ الْوالد(وصرح بذلك فقال ١ ،:) عرالْو ينِكُمد ريخو ،ةادبلِ الْعفَض نم ريلْمِ خلُ الْعفَض(وقال ٢ ،:)  

                                                
  .ىرواه الطرباين يف معاجيمه الثالثة ويف إسناده حممد بن أيب ليل  )١(
 .الطرباين يف األوسط، والبزار بإسناد حسن  )٢(



 ٣٨٢

الًقَلهِء جركَفَٰى بِٱلْمو ،اللَّه دبقْهاً إذَا عِء فركَفَٰى بِٱلْمو ،ةادبريِ الْعكَث نم ريلْمِ خيلُ الْعأْيِهبِر بجوقال ١) إذَا أُع ،
:) لَىع دأَش داحو يهلَفَقينٍ وي دف قْهف نلَ مٍء أَفْضيبِش اللَّه بِدا عٍء  ميكُلِّ شلو ،ابِدع أَلْف نم طَانيالش

قْهينِ الْفٰهذَا الد ادمعو ادمةَ قال )عريرو هأَب  أَنْ : وهو راوي احلديث نم إلَي بأَح ةً فَأَفْقَهاعس سلَألنْ أَج
  . ٢أُحيِـي لَيلَةَ الْقَدرِ

يا أَبا  (:، وقد رأى حرصه على النوافلطلب العلم، فقال أليب ذر بني بعض النوافل وبني  وقايس 
ودغَألنْ تو ،ةكْعائَةَ رم لِّيصأَنْ ت نم لَك ريخ ابِ اللَّهتك نةً مآي لَّمعفَت ودغَألنْ ت لَ ذَرملْمِ عالْع ناباً مب لَّمعفَت 

    ٣)بِه خير لَك من أَنْ تصلِّي أَلْف ركْعةبِه أَو لَم يعملْ 
أَفْضلُ الصدقَة أَنْ يتعلَّم الْمرُء الْمسلم علْماً  (:أن تعليم العلم ال خيتلف عن الصدقات، فقال  وأخرب 

ملسالْم اهأَخ هلِّمعي ٤)ثُم  
فَضلُ الْعالمِ علَى الْعابِد):   أَحدهما عابِد واآلخر عالم، فَقَالَ : الَنذُكر لرسولِ اللَّه رجويروى أنه 

اكُمنلَى أَدي علكَفَض(ولُ اللَّهسقَالَ ر ثُم ،:)  يلَةَ فمى النتضِ حاَألرو اتٰمولَ السأَهو ،هكَتالَئمو إنَّ اللَّه
حا، ورِهحرِجياسِ الْخلِّمِ النعلَى ملُّونَ عصلَي وتى الْح٥)ت   

من يرِد:)  وطلب العلم لذلك دليل على خريية العبد الطالب للعلم، بل دليل على اجتباء اهللا له، قال 
علْم بِٱلتعلُّمِ، والْفقْه بِٱلتفَقُّه، ومن يرِد اللَّه بِه يا أَيها الناس إنما الْ  (:، وقال ٦)اللَّه بِه خيراً يفَقِّهه في الدينِ

  ٧))٨٢: فاطر( إنما يخشٰى اللَّه من عباده الْعلَماُء و خيراً يفَقِّهه في الدينِ،
يعدد فضل طالب  وهو عنه،  قال  وهذا االجتباء هو الذي يؤهله للجنة وهلذا التكرمي الذي أخرب 

جنِحتها لطَالبِ من سلَك طَرِيقاً يلْتمس فيه علْماً سهلَ اللَّه لَه طَرِيقاً إلَى الْجنة، وإنَّ الْمالَئكَةَ لَتضع أَ (:العلم
وات ومن في اَألرضِ حتى الْحيتانُ في الْماِء، وفَضلُ الْعلْمِ رِضاً بِما يصنع، وإنَّ الْعالم لَيستغفر لَه من في السٰم

َألنبِياَء لَم يورثُوا ديناراً والَ الْعالمِ علَى الْعابِد كَفَضلِ الْقَمرِ علَى سائرِ الْكَواكبِ، وإنَّ الْعلَماَء ورثَةُ اَألنبِياِء، إنَّ ا

                                                
ورويناه : الطرباين يف األوسط ويف إسناده إسحاق بن أسيد وفيه توثيق لني، ورفع هذا احلديث غريب، قال البيهقي  )١(

  .صحيحاً من قول مطرف بن عبد اللَّه بن الشخري مث ذكره
 .الدارقطين والبيهقي  )٢(
  .نابن ماجه بإسناد حس  )٣(
 .رواه ابن ماجه بإسناد حسن من طريق احلسن عن أيب هريرة  )٤(
معلِّم الْخيرِ يستغفر لَه كُلُّ شيٍء «: حديث حسن صحيح، ورواه البزار من حديث عائشة خمتصراً قال: الترمذي، وقال  )٥(

  .»حتى الْحيتانُ في الْبحرِ
 .البخاري ومسلم وابن ماجه  )٦(
 .ويف إسناده راوٍ مل يسم، الطرباين يف الكبري  )٧(



 ٣٨٣

مماً إنهررٍدافظٍّ وذَ بِحأَخ ذَهأَخ نفَم لْمثُوا الْعر١)ا و   
 وجلَّ ما من رجلٍ تعلَّم كَلمةً، أَو كَلمتينِ، أَو ثَالَثاً، أَو أَربعاً، أَو خمساً مما فَرض اللَّه عز:)  وقال 

 فَما نسيت حديثاً بعد إذْ سمعتهن من رسولِ اللَّه (: قَالَ أَبو هريرةَ. )الْجنةَ فَيتعلَّمهن ويعلِّمهن إالَّ دخلَ
(٢   

عن صفْوانَ بنِ عسالٍ الْمرادي عن بعض صور التكرمي اليت يقابل ا املأل األعلى أهل العلم، فَ وخيرب 
 َقَال :بِيالن تيأَت لَه فَقُلْت ،رمأَح لَه درلَى بىٌء عكتم جِدسي الْمف وهو : أَطْلُب ي جِئْتإن ولَ اللَّهسا ري

هم بعضاً حتى مرحباً بِطَالبِ الْعلْمِ إنَّ طَالب الْعلْمِ تحفُّه الْمالَئكَةُ بِأَجنِحتها ثُم يركَب بعض «: الْعلْم، فَقَالَ
طْلُبا يمل هِمتبحم نا ميناَء الدموا السلُغب٣)ي  

من جاَءه أَجلُه وهو يطْلُب الْعلْم لَقي اللَّه ولَم:)  يرفع درجة أهل إىل درجة األنبياء، فيقول  بل إنه 
   ٤)درجةُ النبوة يكُن بينه وبين النبِيـني إالَّ

من طَلَب علْماً فَأَدركَه كَتب اللَّه لَه:)  أما األجور املعدة ألهل العلم، فإا أضعاف مضاعفة، قال 
  ٥)كفْلَينِ من اَألجرِ، ومن طَلَب علْماً فَلَم يدرِكْه كَتب اللَّه لَه كفْالً من اَألجرِ

وِيرو ،أَبِي ذَر ناو عمهنع اللَّه يضةَ رريرا قَاالَ أَبِي همهأَن:)  أَلْف ني مإن بلُ أَحجالر هلَّمعتي ابلَب
  ٦)الْحالَة مات وهو شهِيد إذَا جاَء الْموت لطَالبِ الْعلْمِ وهو علَى ٰهذه « :قَالَ رسولُ اللَّه: وقَاالَ ،)ركْعة تطَوعاً

ٱجلسا فَإنكُما «: وهو يذَكِّر فَقَالَ ،مر رجالَن علَى رسولِ اللَّه ومن أجور العلم أنه يكفر الذنوب، 
رسولَ اللَّه إنك قُلْت لَنا ٱجلسا فَإنكُما علَى يا : ، فَلَما قَام رسولُ اللَّه، وتفَرق عنه أَصحابه قَاما فَقَاالَ)علَى خيرٍ

   ٧)ما من عبد يطْلُب الْعلْم إالَّ كَانَ كَفَّارةَ ما تقَدم«: خيرٍ، أَلَنا خاصةً أَم للناسِ عامةً، قَالَ
: ت ابن آدم ٱنقَطَع عملُه إالَّ من ثَالَثإذَا ما (:ومن أكرب ميزات أجر العلم أن أجره غري منقطع، قال 

و لَهعدحٍ يالص لَدو أَو ،بِه فَعتنلْمٍ يع أَو ،ةارِيج قَةد٨)ص  
ه علْماً إنَّ مما يلْحق الْمؤمن من عمله وحسناته بعد موت:)  رسولُ اللَّه ويف حديث آخر مفصل، قال 

                                                
ال يعرف إال من حديث عاصم بن : أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه والبيهقي، وقال الترمذي  )١(

ن رجاء بن حيوة، وليس إسناده عندي مبتصل، وإمنا يروى عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن مجيل عن كثري بن قيس ع
  .١/٥٩: الترغيب والترهيب .أيب الدرداء عن النيب وهذا أصح

  .أبو نعيم، وإسناده حسن لو صح مساع احلسن من أيب هريرة  )٢(
صحيح اإلسناد، وروى ابن ماجه حنوه : أمحد والطرباين بإسناد جيد واللفظ له، وابن حبان يف صحيحه، واحلاكم وقال  )٣(

  .باختصار
  .طالطرباين يف األوس  )٤(
  .الطرباين يف الكبري، ورواته ثقات وفيهم كالم  )٥(
  .الطرباين يف الكبري، ورواته ثقات وفيهم كالم  )٦(
  .»خير لَه من أَلْف ركْعة«: البزار والطرباين يف األوسط، إال أنه قال  )٧(
  .مسلم وغريه  )٨(



 ٣٨٤

يلِ بناه، أَو نهراً أَجراه، أَو علَّمه ونشره وولَداً صالحاً تركَه أَو مصحفاً ورثَه، أَو مسجِداً بناه أَو بيتاً البنِ السبِ
ب نم قُهلْحت هاتيحو هتحي صف هالم نا مهجرقَةً أَخدصهتوم د١)ع  

وخنتم هذه النصوص حبديث اختلف يف رفعه ووقفه، ونرى أن كال األمرين متقاربني، فكل ما ورد فيه مما 
علَّموا ت (:قال ورد التنصيص عليه، وقول الصحابة أثر من آثار النبوة وهدي من هديها، فعن معاذ بن جبل 

وطَلَبه عبادةٌ، ومذَاكَرته تسبِيح، والْبحثَ عنه جِهاد، وتعليمه لمن الَ يعلَمه صدقَةٌ،  الْعلْم، فَإنَّ تعلُّمه للَّه خشيةٌ
اَألنِيس وهو ،ةنلِ الْجلِ أَهبس ارنمامِ ورالْحالَلِ والْح مالعم هنةٌ البقُر هلَأله ذْلَهبي وي  فف باحالصو ،ةشحالْو

زين عند اَألخالَِّء، يرفَع الْغربة، والْمحدثُ في الْخلْوة، والدليلُ علَى السراِء والضراِء، والسالَح علَى اَألعداِء وال
ائمةً تقْتص آثَارهم ويقْتدٰى بِفعالهِم، وينتهٰى إلَى رأْيِهِم، ترغَب الْمالَئكَةُ اللَّه بِه أَقْواماً فَيجعلُهم في الْخيرِ قَادةً قَ

اموهرِ وحانُ الْبيتحابِسٍ، ويطْبٍ وكُلُّ ر ملَه رفغتسيو ،مهحسما تهتنِحبِأَجو ،هِملَّتي خفالْب اعبسو ،ه هامعأَنو ر
لْمِ مبِٱلْع دبلُغُ الْعبالظُّلَمِ، ي نارِ مصاَألب ابِيحصملِ، وهالْج ناةُ الْقُلُوبِ ميح لْمَألنَّ الْع اتجرالدارِ ويازِلَ اَألخن

،اميلُ الصدعي يهف فَكُّرالت ،ةراآلخا ويني الدلَٰى فالَلُ  الْعالْح فرعي بِهو امحلُ اَألروصت بِه ،اميلُ الْقدعت هتساردمو
  . ٢)من الْحرامِ، وهو إمام الْعملِ، والْعملُ تابِعه، يلْهمه السعداُء، ويحرمه اَألشقياُء

  :البعد، سنتناول يف هذا الفصل مبحثني انطالقا من هذه األمهية اليت أوالها الشرع هلذا
  .أنواع املعارف ومراتب تعلمها  .١
  .مواصفات طالب العلم  .٢

وكال األمرين من أساسيات هذا البعد، فاألول يبحث يف املعارف اليت ختتلف باختالفها شخصية املعرف، 
  .والثاين يبحث يف حتقيق املتلقي ما يؤهله للتلقي

  . ة باجلانب العملي، وهو امليدان األول للفقهوكالمها أيضا مما له عالق

                                                
يعين حفره ومل : أَو نهراً كَراه، وقال: يحه مثله إال أنه قالابن ماجه بإسناد حسن والبيهقي، ورواه ابن خزمية يف صح  )١(

  .يذكر املصحف
رواه ابن عبد الرب يف كتاب العلم من رواية موسى بن حممد بن عطاء القرشي، حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه   )٢(

ورفعه غريب : قال املنذرين طرق شىت موقوفاً، هو حديث حسن ولكن ليس له إسناد قوي، وقد رويناه م: عن احلسن عنه وقال
  .جدا، واهللا أعلم



 ٣٨٥

  أنواع املعرفة ومراتب تعلمها ـ أوال
  

إن العلم، وإن كان حممودا لذاته، فإن العمر أقصر من أن يفي حبقه، فلذلك كان من أوىل أولويات املريب 
 أو فروض واملتلقي على حد سواء حتديد ما ميكن أن يقضى العمر يف تعلمه، سواء كان من فروض العني

  .الكفاية، أو كان مما نص على استحبابه ومل يرق إىل حد الفرضية
وذلك ألن اشتغال الطالب بغري ما يفيده أو يفيد جمتمعه ـ وإن كان علما مفيدا ـ مضر بعلوم أخرى هلا 

نهج حياته أولويتها وتقدمها على غريها، ومثل ذلك ابتداؤه باملهم وتقدميه على األهم، فإنه سيضر ال حمالة مب
  .مجيعا

وسنكتفي هنا بذكر ثالثة أمثلة قرآنية تشري إىل هذه احلقيقة العظيمة اليت غفل عنها اإلنسان الغريب غفلة 
مطلقة، فاستغل العلم للفتك بالبشرية وتدمري اإلنسان، وغفل عنها اإلنسان املسلم غفلة جزئية فسقط يف مهاو 

  .يلخطرية ال خيرجه منها إال رجوعه لسواء السب
واتلُ علَيهِم نبأَ الَّذي آتيناه آياتنا فَانسلَخ منها فَأَتبعه الشيطَانُ فَكَانَ  :تعاىلأما املثال األول، فهو قوله 

 اهوه عباتضِ وإِلَى الْأَر لَدأَخ هنلَكا وبِه اهنفَعا لَرئْنش لَوو اوِينالْغ نثْ ملْهي هلَيلْ عمحثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تكَم ثَلُهفَم
ـ  ١٧٥:ألعراف( أَو تتركْه يلْهثْ ذَلك مثَلُ الْقَومِ الَّذين كَذَّبوا بِآياتنا فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ

نها مثرات غريت مسار حياته املادية، ولكنه مل ، فهو مثال على من تبحر يف علوم كثرية، رمبا نال م)١٧٦
يلتفت إىل حقيقته اليت حتولت كلبا إن حتمله يلهث أو تتركه يلهث، انسلخ من إنسانيته ألنه انسلخ قبل ذلك 

  .من آيات ربه
م يحملُوها كَمثَلِ مثَلُ الَّذين حملُوا التوراةَ ثُم لَ :عن بين إسرائيل تعاىلومثل هذا املثل ما ورد يف قوله 

فبنو )٥:اجلمعة( المنيالْحمارِ يحملُ أَسفَاراً بِئْس مثَلُ الْقَومِ الَّذين كَذَّبوا بِآيات اللَّه واللَّه ال يهدي الْقَوم الظَّ
مبا خيرج حقيقتهم عن إسرائيل محلوا كتبهم وعرفوا ما فيها، ولكنهم نسوا ما فيها من اهلدي، ومل يشتغلوا 

  .البهيمية اليت أوقعتها فيها شهوام
وقَالَ  :عن فرعون وعلوم مصر اليت بلغ منها العجب يف عصرنا مبلغه تعاىلأما املثال الثاين، فهو قوله 

علَى الطِّنيِ فَاجعلْ لي صرحاً لَعلِّي أَطَّلع فرعونُ يا أَيها الْملَأُ ما علمت لَكُم من إِلَه غَيرِي فَأَوقد لي يا هامانُ 
بِنيالْكَاذ نم هي لَأَظُنإِنى ووسم إِلَى إِلَه )ففرعون يسعى لريقى الفضاء ال ليتعرف على ملكوت )٣٨:القصص ،

غفل عن أهم العلوم،  اهللا ليجعله سبيله إىل اهللا، وإمنا يسعى من رقيه إىل حتدي اهللا، وسبب ذلك هو أن فرعون
وهي العلوم اليت تعرفه حقيقته وحقيقة ما حوله حىت أنه يف الوقت الذي يعرفه موسى باهللا مستدال له مبا يعجز 

  .العقل عن تصوره مل يلتفت إىل ذلك، ألن زهوه مبا عنده من العلم جعله يغفل عن العلم الذي ميلكه غريه
الذي توهم فيه اإلنسان أنه حقق حلم فرعون، فرقى إىل القمر، ومثل هذا املثل ينطبق على عصرنا، العصر 

ربنا ما  :وقد يرقى إىل غريه من الكواكب، ولكنه مل يرقه إنسانا، وإمنا رقى يمة أو سبعا، رقاه ال ليقول
نصريته ، وإمنا رقاه لينصب علم بلده الذي ميثل حقيقة ع)١٩١من اآلية: آل عمران( خلَقْت هذَا باطالً



 ٣٨٦

  .وأنانيته وجربوته
ومثل هؤالء قوم سيأتون بعدنا، سيبلغون يف العلم مراتب جتعلهم يكتسحون األرض مجيعا، وينهبون ما 

كما فكروا يف غزو  )غزو الفضاء« فيها من خريات، مث تسول هلم أنفسهم، أو يسول هلم طغيام فيفكروا يف 
قد قتلنا أهل الدنيا فقاتلوا من يف : أتوا بيت املقدس فيقولونحىت ي  (:متحدثا عن هؤالء القوم األرض، قال 

  ١)قد قتلنا من يف السماء: السماء، فريمون بالنشاب إىل السماء، فريجع نشام خمضبة بالدم، فيقولون
أما املثال الثالث، فهو مثال قارون الذي اشتغل بالعلوم اليت تنمي ثروته، سواء كانت علوما اقتصادية أو 

قَالَ إِنما أُوتيته علَى علْمٍ  :تعاىل، ونسي أن يعرف حقيقته وحقيقة وجوده، فخسف به ومبا ميلكه، قال تقنية
  )٧٨من اآلية: القصص( عندي

علْمِ وحاق فَلَما جاَءتهم رسلُهم بِالْبينات فَرِحوا بِما عندهم من الْ :تعاىلومثل هؤالء أقوام قال عنهم اهللا 
  )٨٣:غافر( بِهِم ما كَانوا بِه يستهزِئُونَ

وهذا الذي نصت عليه هذه اآلية هو ما وقعت فيه هذه األمة، سواء أمة اإلجابة أو أمة الدعوة، حيث 
انشغلت بالفرح مبا عندها أو مبا عند غريها من تطور، وغفلت عن علوم خترجها عن يميتها أو سبعيتها إىل 

  .حقيقة اإلنسان املكرم
وانطالقا من هذه املقدمة الضرورية سنتحدث يف هذا املبحث عن أنواع العلوم واملعارف اليت ينبغي تلقينها 

عن قوم نفى  تعاىلللنشء، واالهتمام ا، لتصلح احلياة مبفهومها الشرعي، احلياة الدنيا واحلياة اآلخرة، قال 
يعلَمونَ ظَاهراً من الْحياة الدنيا وهم عنِ الْآخرة هم  :ال مستدركاعنهم العلم، أو رماهم باجلهل، مث ق

  ) ٧:الروم( غَافلُونَ
  :علوم تتعلق بظاهر احلياة الدنيا، وعلوم تتعلق باآلخرة :فالعلوم حبسب هذه اآلية تنقسم إىل قسمني

اة اإلنسان يف الدنيا، أو امليسرة لإلنسان أسباب العيش أما العلوم املتعلقة بالدنيا، فهي العلوم املنظمة حلي
فيها، وهي علوم مهمة، ألن وظائف اإلنسان ال ميكن أداؤها إال يف جو صاحل لذلك األداء، وغاية هذه العلوم 
إما سياسة األفراد واتمعات، أو احلصول على تقنيات تيسر مرافق احلياة، فهي علوم سياسية صناعية، أوهي 

  .ت وصناعات، هلا حظها من العلم بقدر جناحها يف حتصيل هاتني الغايتنيسياسا
أما العلوم الثانية، فهي العلوم احلقيقية، ألا تعىن باهلدف الذي من أجله وجد اإلنسان واستخلف، والغفلة 

جتعل وظيفيته عنها أو وضعها يف مرتبة تلي مرتبة العلوم األوىل حترف حقيقة وظيفة اإلنسان على األرض، ألا 
قاصرة على أن يؤمن يف وجوده على األرض ما يتصوره من وسائل السعادة، من غري أن يتطلع إىل ما بعدها، 

  .وكأنه وجد ليأكل ويلبس ويركب ويسكن، مث ميوت من غري أن حيمل شيئا مما أفىن عمره من أجله
  

                                                
  .ابن جرير، عن حذيفة بن اليمانهذا حديث يأجوج ومأجوج، رواه )  ١(
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  ـ املعارف واحلقائق ١
ع اإلنسان جهلها، الرتباطها حبقيقته ووظيفته يف هذا الوجود، نقصد باملعارف واحلقائق العلوم اليت ال يس

  .فلذلك كانت هلا الرتبة األوىل، واألمهية القصوى اليت ال تدانيها أمهية أي علم أو معرفة
ومسيناها باحلقائق، ألا حقائق ائية، ال جمال فيها لالحتماالت وال التطور الذي يسري للصناعات 

  .دور العقل فيها هو االستنباط والفهم واالعتبار ال االختراع وال االبتداعوالسياسات، وذلك ألن 
ومسيناها باملعارف انطالقا من تفريق قدمي بني العلم واملعرفة، جيعل العلم عاما ينتهي عند التصديق باملعلوم 

  .١أو معرفة بعض صفاته اليت متيزه عن غريه من غري اشتراط سريان ذلك يف السلوك واحلياة
خبالف املعرفة اليت جتعل صاحبها يبحث عما يريد معرفته بكل كيانه، مث يتفاعل معه بكل طاقاته، فالعامل 
من له القدرة على احلفظ او التحليل، مث حيضره حفظه وحتليله كلما حتاج إليه، بينما العارف ـ عند من فرقوا 

مث أخلص له  ،مث صدق اهللا يف معاملته ه وافعاله،من عرف اهللا سبحانه بأمسائه وصفات« بني العلم واملعرفة ـ هو 
مث صرب على  ،مث تطهر من أوساخه وأدرانه وخمالفاته ،مث انسلخ من أخالقه الرديئة وآفاته يف قصوده ونياته،

مث جرد الدعوة إليه وحده مبا جاء به رسوله ومل  ،بدينه وآياته مث دعا إليه على بصرية ،أحكام اهللا يف نعمه وبلياته
ومل يزن ا ما جاء به الرسول عليه من اهللا  ،شبها بآراء الرجال وأذواقهم ومواجيدهم ومقاييسهم ومعقوالمي

   ٢)أفضل صلواته
وإن شئنا أن نترك اسم العلم على هذا النوع، انطالقا من احملافظة على ما ورد يف النصوص من فضل 

فيد مع أهل التحقيق بينما أكثر الناس ينظرون إىل لفظ ، ألن اإلطالق قد ي٣)النافع« العلم، فلنضف إليه وصف 
  .العلم ارد، مث ينظرون يف استعماله العريف، مث يتصورون قصور مصطلح العلم عليه

، أما املعارف الدينية )سياسات وصناعات« وهذا هو احلاصل، فالعلم يف عصرنا كاد ينحصر فيما مسيناه 
                                                

  :هناك اختالف كبري يف الفرق بني العلم واملعرفة، اشار الفخر الرازي إىل جمامعه، فذكر األقوال التالية )  ١(
  .العلم إدراك الكلياتاملعرفة إدراك اجلزئيات و. ١
املعرفة التصور والعلم هو التصديق وهؤالء جعلوا العرفان أعظم درجة من العلم قالوا ألن تصديقنا باستناد هذه احملسوسات . ٢

إىل موجود واجب الوجود أمر معلوم بالضرورة فأما تصور حقيقته فأمر فوق الطاقة البشرية وألن الشيء ما مل يعرف وجوده فال 
ماهيته فعلى هذا الطريق كل عارف عامل وليس كل عامل عارفاً ولذلك فإن الرجل ال يسمى بالعارف إال إذا توغل يف تطلب 

ميادين العلم وترقى من مطالعها إىل مقاطعها ومن مباديها إىل غياا حبسب الطاقة البشرية ويف احلقيقة فإن أحداً من البشر ال 
  . نه هويته وسر ألوهيته حماليعرف اهللا تعاىل ألن االطالع على ك

من أدرك شيئاً واحنفظ أثره يف نفسه مث أدرك ذلك الشيء ثانياً وعرف أن هذا املدرك الذي أدركه ثانياً هو الذي أدركه . ٣
  .٣/٣٩٦: الفخر الرازي: انظر .عرفت هذا الرجل وهو فالن الذي كنت رأيته وقت كذا: أوالً فهذا هو املعرفة فيقال

  .٣/٣٣٧: السالكنيمدراج )  ٢(
يقول  وكان  ،) عن جابرابن ماجة والبيهقي (، » وتعوذوا باهللا من علم ال ينفع ،سلوا اهللا علما نافعا  «:كما قال )  ٣(

اللهم انفعين مبا علمتين، « :، وكان يقولعن جابر رباين يف األوسط طال»  اللهم إين أسألك علما نافعا وعمال متقبال« :يف دعائه
  .عن أنس رباين يف األوسط طال»  ما ينفعين وعلمين



 ٣٨٨

يتها الثانوية، بدليل أن الطالب يدرس أي فرع من تلك الصناعات الساعات اليت متثل احلقائق الكربى، فلها أمه
  . الكثرية منذ نشوئه، مث إذا جاء إىل علوم الدين أو السلوك مل يكد يدرس شيئا

يف بيان  تعاىلانطالقا من هذا، فإن العلوم املرتبطة ذا النوع تنقسم على قسمني، نص عليهما مجيعا قوله 
م ربنا وابعثْ فيهِم رسوالً منهم يتلُو علَيهِم آياتك ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ ويزكِّيهِ :وظائف الرسول 

يمكالْح زِيزالْع تأَن كإِن )تعاىلوقال، )١٢٩:البقرة:  يهِمثَ فعإِذْ ب نِنيمؤلَى الْمع اللَّه نم لَقَد نوالً مسر
آل ( في ضاللٍ مبِنيٍأَنفُِسهِم يتلُو علَيهِم آياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ وإِنْ كَانوا من قَبلُ لَ

يهِم آياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتاب هو الَّذي بعثَ في الْأُميني رسوالً منهم يتلُو علَ :تعاىلوقال، )١٦٤:عمران
  )٢:اجلمعة( والْحكْمةَ وإِنْ كَانوا من قَبلُ لَفي ضاللٍ مبِنيٍ

ففي هذه املواضع الثالث جند القرآن الكرمي نص على أن وظيفة الرسول تنحصر يف هذه الوظائف 
  :الثالث
  .تالوة آيات اهللا. ١
  .لكتاب واحلكمةتعليم ا. ٢
  .التزكية. ٣

، وبالتايل يبقى تأثريها منحصرا والقرآن الكرمي مل يذكر هذه الوظائف، لتبقى منحصرة يف رسول اهللا 
  .، وإمنا ذكرها لتبقى سارية يف األمة ما دامت مرتبطة بنبيها وبدينهافيمن ترىب على يد رسول اهللا 

  .لفروض اليت ال يبقى لألمة قائمة بدواوبذلك، فإن وجود هذه الوظائف يف األمة من ا
  .وال يشترط أن جتتمع يف شخص واحد، بل قد تتفرق على مجاعات شىت لتسد كل مجاعة ثغرة من ثغراا

  :وسنفصل ما يرتبط بكل قسم من تلك األقسام فيما يلي
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  تالوة اآليات
ذكرها يف اآليات السابقة  تعاىل واملقصود منها ما يرتبط بالقرآن الكرمي من قراءة وحفظ، وقد قدم اهللا

  .ألمهيتها، وباعتبارها األصل الذي ينطلق منه تعليم الكتاب واحلكمة، وتنطلق منه التزكية
وهلذا ورد يف النصوص الدعوة الدائمة لقراءة القرآن الكرمي، باعتباره الكتاب الوحيد الذي يشمل احلقائق 

ي ينظم احلياة مجيعا حياة اإلنسان وحياة اتمع، وحياة العقل الكربى للوجود، باإلضافة إىل كونه الكتاب الذ
  .وحياة السلوك

وهلذا كان جمرد تشهري القرآن الكرمي ونشره وبث تالوته واالهتمام حبفظه كافيا يف تذليل كل العقبات 
 دهم بِه جِهاداً كَبِرياًفَال تطعِ الْكَافرِين وجاه :تعاىلاليت تقف يف وجه املريب والداعية، ويدل لذلك قوله 

  . بالقرآن :قال ابن عباس، )٥٢:الفرقان(
بإجارة املشرك إن استجار باملؤمن، مث استغالل هذه احلاجة يف إمساعه كالم اهللا، وكأنه  تعاىلوهلذا أمر اهللا 

كني استجارك فَأَجِره حتى يسمع وإِنْ أَحد من الْمشرِ :تعاىل، قال ١يأمرنا بدعوته إىل اهللا بإبالغه رسالة اهللا
  )٦:التوبة( كَالم اللَّه ثُم أَبلغه مأْمنه ذَلك بِأَنهم قَوم ال يعلَمونَ

  :يف الدعوة، كما كان أسلوبه يف التربية وقد كان هذا هو أسلوب رسول اهللا 
انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر،  (:فقالوا اً،قريش يوموقد روت لنا كتب السرية أنه اجتمعت 

وبعد تشاور  )فليأت هذا الرجل الذي فرق مجاعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا، فليكلمه ولننظر ماذا يرد عليه
  .عتبة بن ربيعةاستقر رأيهم على 

أنت خري : فقال ،يا حممد أنت خري أم عبد اللّه؟ فسكت رسول اللّه : فقال، فأتى عتبة رسول اهللا 
إن كنت تزعم أن هؤالء خري منك فقد عبدوا اآلهلة اليت عبت، : فقال ،أم عبد املطلب؟ فسكت رسول اللّه 

وإن كنت تزعم أنك خري منهم فتكلم حىت يسمع قولك، إنا واللّه ما رأينا سخلَةً قط أشأم على قومك منك، 
يف العرب، حىت لقد طار فيهم أن يف قريش ساحراً، وأن يف فرقت مجاعتنا وشتت أمرنا، وعبت ديننا، وفضحتنا 

قريش كاهناً، واللّه ما ننتظر إال مثل صيحة احلبلى أن يقوم بعضنا إىل بعض بالسيوف، حىت نتفاىن، أيها الرجل 
 إن كان إمنا بك احلاجة، مجعنا لك حىت تكون أغىن قريش رجالً واحداً وإن كان إمنا بك الباءة فاختر أي نساء

   )قريش شئت فلرتوجك عشراً
وملا انتهى عتبة من هذه اخلطبة الطويلة، واليت حتتاج كل كلمة منها إىل فصول طويلة للرد عليها، توجه 

سورة فصلت من أوهلا إىل أن بلغ  فأخذ رسول اهللا  ،)نعم (:، قال)فرغت؟ (:دوء قائال إليه رسول اهللا 
فأمسك عتبة على فيه، ، )١٣:فصلت( أَنذَرتكُم صاعقَةً مثْلَ صاعقَة عاد وثَمود فَإِنْ أَعرضوا فَقُلْ :تعاىلقوله 

                                                
وميتنع من « :وحنن نعجب أن يرد اخلالف يف هذه املسألة مع صراحة األدلة فيها، وقد ذكر النووي اخلالف فيها، فقال)  ١(

: فوجهان كان ال يرجى إسالمه مل جيز تعليمه القرآن؟ قال أصحابنا إن كان ال يرجى إسالمه مل جيز تعليمه، وإن رجي إسالمة
أصحهما جيوز رجاء إسالمه، والثاين ال جيوز كما ال جيوز بيع املصحف منه وان رجي إسالمه، وأما إذا رأيناه يتعلم فهل مينع؟ فيه 

  :التبيان: انظر» وجهان



 ٣٩٠

وكاد يسلم لوال حرصه على مصاحله وناشده بالرحم، ورجع إىل أهله، ومل خيرج إىل قريش، واحتبس عنهم، 
  .مع قومه

 )ااهدة بالقرآن« لعظمى، وهو يشري ذا املوقف إىل أسلوب دعوي وتربوي له قيمته ا ورسول اهللا 
  .ااهدة الشاملة لألهواء والشبهات واالحنرافات، فهو كتاب علم وتربية وهداية

قال خرج عمر متقلدا  عن أنس بن مالك ، كما روي  ومثل ذلك حديث إسالم عمر بن اخلطاب 
ن يقال له خباب وكانوا يقرؤون فأتامها عمر وعندمها رجل من املهاجري )إن ختنك قد صبوا (:فقيل له بسيف،

 إنك رجس، (:يقرأ الكتب فقالت له أخته وكان عمر  أعطوين الكتاب الذي عندكم فأقرأه،: فقال  )طه« 
   ١)طه« وأخذ الكتاب فقرأ  فقام عمر رضي اهللا عنه وتوضأ، فقم فاغتسل أو توضأ، وال ميسه إال املطهرون،

سل الرسل إىل ملوك العامل يدعوهم، فقد اقتصرت رسالته إىل عندما أر ومثل ذلك ما فعله رسول اهللا 
من حممد رسول اللّه إىل هرقل . بسم اللّه الرمحن الرحيم« هرقل على هذه اجلمل املضمخة بعطر القرآن الكرمي 

 عظيم الروم، سالم على من اتبع اهلدى، أما بعد فأسلم تسلم، وأسلم يؤتك اللّه أجرك مرتني، فإن توليت فإمنا
ه شيئاً يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمة سواٍء بيننا وبينكُم أَلَّا نعبد إِلَّا اللَّه وال نشرِك بِ عليك إمث األريسيني، و

ها فَقُولُوا اشلَّووفَإِنْ ت اللَّه وند ناباً مبضاً أَرعا بنضعذَ بختال يونَوملسا موا بِأَند )٢))٦٤من اآلية: آل عمران   
وإِذَا  :تعاىلوهلذا كان أشد شيء على الكفار واملنافقني ودعاة السوء ااهدة بالقرآن الكرمي، كما قال 

يسطُونَ بِالَّذين يتلُونَ علَيهِم آياتنا قُلْ  تتلَى علَيهِم آياتنا بينات تعرِف في وجوه الَّذين كَفَروا الْمنكَر يكَادونَ
ريصالْم بِئْسوا وكَفَر ينالَّذ ا اللَّههدعو ارالن كُمذَل نم ربِش ئُكُمبأَفَأُن )٧٢:احلج(  

ال يأْتيه  إنه ألن كالم البشر حيمل من الثغرات ما ميكن التسرب إليه من خالهلا، خبالف كالم اهللا ف
يدميمٍ حكح نزِيلٌ منت هلْفخ نال مو هيدنِ ييب نلُ ماطالْب )٤٢:فصلت(  

وهلذا كان من األخطاء الكربى اليت وقعت فيها بعض اتمعات اإلسالمية االنصراف عن القرآن الكرمي 
  .سابقا إىل اجلدل والكالم الذي ال طائل وراءه، كما ذكرنا ذلك

وقد نص على أن هذا االحنراف كان أسلوبا من أساليب الكفار الذين أعجزهم هدي القرآن الكرمي، 
وقَالَ  :تعاىلفراحوا يلغون بأي كالم، أو يأي أصوات ليسدوا منافذ آذام عن مساع القرآن الكرمي، قال 

 (:يف تفسري اللغو هنا قال جماهد، )٢٦:فصلت( فيه لَعلَّكُم تغلبونَ الَّذين كَفَروا ال تسمعوا لهذَا الْقُرآن والْغوا
  .كانت قريش تفعلهقد و، )إذا قرأ القرآن يعين باملكاء والصفري والتخليط يف املنطق على رسول اللّه 

هذا يف جانب الدعوة، أما جانب التربية، وهو ـ كما ذكرنا ـ ال ينفصل عن العلم، ومن أخطر 
  .يقتصر يف تربيته على منبع القرآن الكرمي خطار فصله عنه، فقد كان األ

فما  .القرآن وحده .كان النبع األول الذي استقى منه ذلك اجليل هو القرآن (:يقول سيد قطب يف املعامل
لق عن خ -فعندما سئلت عائشة رضي اهللا عنها  .وهديه إال أثرا من آثار ذلك النبع كان حديث رسول اهللا 

                                                
  .وذكره ابن إسحاق مطوال الدارقطين،)  ١(
  .البخاري)  ٢(



 ٣٩١

   ١)كان خلقه القرآن (:قالت  -رسول اهللا 
كان  (:ويرد على من يتصور أن سبب ذلك هو أنه مل تكن للبشرية يف ذلك احلني حضارة أو ثقافة، فقال

القرآن وحده إذن هو النبع الذي يستقون منه، ويتكيفون به، ويتخرجون عليه، ومل يكن ذلك كذلك ألنه مل 
فقد كانت هناك حضارة  !كال..ال ثقافة، وال علم، وال مؤلفات، وال دراساتيكن للبشرية يومها حضارة، و

الرومان وثقافتها وكتبها وقانوا الذي ما تزال أوروبا تعيش عليه، أو على امتداده، وكانت هناك خملفات 
ت هناك وكان .احلضارة اإلغريقية ومنطقها وفلسفتها وفنها، وهو ما يزال ينبوع التفكري الغريب حىت اليوم

 :وحضارات أخرى قاصية ودانية .حضارة الفرس وفنها وشعرها وأساطريها وعقائدها ونظم حكمها كذلك
وكانت احلضارتان الرومانية والفارسية حتفان باجلزيرة العربية من مشاهلا ومن  .حضارة اهلند وحضارة الصني إخل

فلم يكن إذن عن فقر يف احلضارات العاملية  ..جنوا، كما كانت اليهودية والنصرانية تعيشان يف قلب اجلزيرة
وإمنا كان ذلك عن تصميم . .يف فترة تكونه. .والثقافات العاملية يقصر ذلك اجليل على كتاب اهللا وحده

    ٢)مرسوم، وج مقصود
إنه  (:وقال صحيفة من التوراة، رأى يف يد عمر بن اخلطاب عندما  ويدل هلذا غضب رسول اهللا 

  ٣)ان موسى حيا بني أظهركم ما حل له إال أن يتبعينواهللا لو ك
***  

إِنَّ  :تعاىلوهلذا ورد الثناء يف النصوص على تالوة القرآن الكرمي، واعتبار ذلك من أعظم العبادات، قال  
اً ورس ماهقْنزا رمفَقُوا مأَنالةَ ووا الصأَقَامو اللَّه ابتلُونَ كتي ينالَّذوربت ةً لَنارجونَ تجرةً يالنِيع )٢٩:فاطر( ،

 م الْخاسرونَالَّذين آتيناهم الْكتاب يتلُونه حق تالوته أُولَئك يؤمنونَ بِه ومن يكْفُر بِه فَأُولَئك ه :تعاىلوقال
 ن أَهلِ الْكتابِ أُمةٌ قَائمةٌ يتلُونَ آيات اللَّه آناَء اللَّيلِ وهم يسجدونَلَيسوا سواًء م :تعاىلوقال، )١٢١:البقرة(
إِنَّ الَّذين يتلُونَ كتاب اللَّه وأَقَاموا الصالةَ وأَنفَقُوا مما رزقْناهم سراً وعالنِيةً  :تعاىلوقال، )١١٣:آل عمران(

  ) ٢٩:فاطر( تجارةً لَن تبور يرجونَ
، وكان أوىل ٤)خريكم من تعلم القرآن وعلمه (:وهلذا كان خري املؤمني من تعلم القرآن او علمه، قال 

أصحاب هم كان القراء و ،٥)يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا تعاىل  (:الناس باإلمامة قارئ القرآن، قال 
ومشاورته كهوال  كان القراء أصحاب جملس عمر  (:قال عن ابن عباس الشورى دون غريهم، 

 جيمع بني الرجلني من قتلى أحد مث يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإن أشري إىل أحدمها كان ، بل ١)وشبابا
                                                

  .النسائي)  ١(
  :معامل يف الطريق)  ٢(
  .محاد عن الشعيب جابر أبو يعلى عن)  ٣(
  .البخاري)  ٤(
  .مسلم)  ٥(
  .البخاري)  ١(



 ٣٩٢

  .١قدمه يف اللحد
سنة من قرأ حرفا من كتاب اهللا تعاىل فله ح (:ووعد باألجر العظيم على تالوته، بل تالوة حروفه، قال 

الذي يقرأ  (:، وقال ٢)واحلسنة بعشر أمثاهلا، ال أقول أالم حرف ولكن ألف حرف والم حرف وميم حرف
    ٣)والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران ،القرآن وهو ماهر به مر السفرة الكرام الربرة

 من شغله: يقول اهللا سبحانه وتعاىل (:ووعد قارئه املنشغل به بإعطائه فوق ما يطلب من حظوظ، قال 
القرآن وذكري عن مسأليت أعطيته أفضل ما أعطي السائلني، وفضل كالم اهللا سبحانه وتعاىل على سائر الكالم 

   ٤)كفضل اهللا تعاىل على خلقه
من قرأ القرآن وعمل مبا فيه ألبس اهللا  (:بل إن أجره ال يتوقف عليه، فهو يشمل والديه اأيضا، قال 

   ٥)لديه تاجا يوم القيامة ضوؤه أحسن من ضوء الشمس يف بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل ذاوا
***  

انطالقا من هذه األمهية اليت جعلها اهللا يف تالوة كتابه، اهتمت اتمعات اإلسالمية بالتالوة، وحبفظ  
الكرمي، لتنتشر بركاته على العمر القرآن الكرمي ومدارسته، فكان التعليم ينطلق من أول النشوء من القرآن 

  .مجيعا
 (:وقد ذكر ابن خلدون اهتمام اتمعات اإلسالمية بتعليم القرآن الكرمي من الصغر، وأمهية ذلك، فقال

اعلم أن تعليم الولدان للقرآن شعار الدين أخذ به أهل امللة ودرجوا عليه يف مجيع أمصارهم ملا يسبق فيه إىل 
ان وعقائده من آيات القرآن، وبعض متون االحاديث وصار القرآن أصل التعليم الذي القلوب من رسوخ اإلمي

ينبين عليه ما حيصل بعد من امللكات وسبب ذلك أن التعليم يف الصغر أشد رسوخا وهو أصل ملا بعده ألن 
   ٦)السابق األول للقلوب كاألساس للملكات وعلى حسب األساس، وأساليبه يكون حال من ينبين عليه

وقد كانت هناك طرق خمتلفة هلذا التعليم، ال بأس من سوقها هنا، كما ساقها ابن خلدون، قبل أن نسوق 
  .ما نقترحه من طرق لتحقيق هذا الركن األساسي من أركان العلم

وأخذهم أثناء املدارسة «  االقتصار على تعليم القرآن فقط،، فقد كان مذهبهم يعتمد على  أما أهل املغرب
ال خيلطون ذلك بسواه يف شيء من جمالس تعليمهم ال من حديث  ومسائله، واختالف محلة القرآن فيه،بالرسم 

وال من فقه وال من شعر وال من كالم العرب إىل أن حيذق فيه أو ينقطع دونه، فيكون انقطاعه يف الغالب 
الكبري إذا ، ومثل ذلك  إىل الشبيبةإىل أن جياوزوا حد البلوغ ، ويسترم هذا األسلوب  انقطاعاً عن العلم باجلملة

                                                
  .البخاري)  ١(
  .الترمذي، وقال حديث حسن صحيح)  ٢(
  .البخاري ومسلم)  ٣(
  .الترمذي وقال حديث حسن)  ٤(
  .أبو داود)  ٥(
  .١/٥٤٦: املقدمة)  ٦(



 ٣٩٣

   )راجع مدارسة القرآن بعد طائفة من عمره
تعليم القرآن والكتاب من حيث هو، وهذا هو الذي « ، فقد كان مذهبهم يعتمد على  أما أهل األندلس

التعليم، فال إال أنه ملا كان القرآن أصل ذلك وأسه ومنبع الدين والعلوم جعلوه أصالً يف   ، يراعونه يف التعليم
يقتصرون لذلك عليه فقط بل خيلطون يف تعليمهم للولدان رواية الشعر يف الغالب والترسل وأخذ هم بقوانني 

    . العربية وحفظها وجتويد اخلط والكتاب
وال ختتص عنايتهم يف التعليم بالقرآن دون هذه بل عنايتهم فيه باخلط أكثر من مجيعها إىل أن خيرج الولد 

بلوغ إىل الشبيبة، وقد شدا بعض الشيء يف العربية والشعر والبصر ما وبرز يف اخلط والكتاب من عمر ال
وتعلق بأذيال العلم على اجلملة لو كان فيها سند لتعليم العلوم ولكنهم ينقطعون عند ذلك فانقطاع سند التعليم 

فاية ملن أرشده اهللا تعاىل واستعداد إذا يف آفاقهم، وال حيصل بأيديهم إال ما حصل من ذلك التعليم األول وفيه ك
     ) وجد املعلم

تعليمهم للولدان القرآن باحلديث يف الغالب، ومدارسة « تونس، فقد كان مذهبهم يعتمد على وأما أهل 
قوانني العلوم وتلقني بعض مسائلها، إال أن عنايتهم بالقرآن واستظهار الولدان إياه ووقوفهم على اختالف 

وباجلملة فطريقتهم يف تعليم القرآن أقرب إىل طريقة   . اءاته أكثر مما سواه، وعنايتهم باخلط تبع لذلكرواياته وقر
ذلك متصل مبشيخة األندلس الذين أجازوا عند تغلب النصارى على شرق  أهل األندلس، ألن سند طريقتهم يف 

     ) األندلس، واستقروا بتونس وعنهم أخذ ولدام بعد ذلك
دراسة القرآن وصحف العلم وقوانينه يف زمن الشبيبة، « فقد كان مذهبهم يعتمد على  املشرق،وأما أهل 

وال خيلطون بتعليم اخلط، بل لتعليم اخلط عندهم قانون ومعلمون له على انفراده كما تتعلم سائر الصنائع وال 
ومن أراد تعلم اخلط فعلى قدر   . ادةوإذا كتبوا هلم األلواح فبخط قاصر عن اإلج  . يتداولوا يف مكاتب الصبيان

    ) ما يسنح له بعد ذلك من اهلمة يف طلبه ويبتغيه من أهل صنعته
فأما أهل إفريقية  (:وقد ذكر ابن خلدون االثار اإلجيابية والسلبية لكل طريقة من الطرق السابقة، فقال

وذلك أن القرآن ال ينشا عنه يف الغالب واملغرب فأفادهم االقتصار على القرآن القصور عن ملكة اللسان مجلة، 
ملكة ملا أن البشر مصروفون عن اإلتيان مبثله فهم مصروفون لذلك عن االستعمال على أساليبه واالحتذاء ا، 
وليس هلم ملكة يف غري أساليبه فال حيصل لصاحبه ملكة يف اللسان العريب وحظه اجلمود يف العبارات وقلة 

    . التصرف يف الكالم
مبا كان أهل إفريقية يف ذلك أخف من أهل املغرب ملا خيلطون يف تعليمهم القرآن بعبارات العلوم يف ور

قوانينها كما قلناه، فيقتدرون على شيء من التصرف وحماذاة املثل باملثل إال أن ملكتهم يف ذلك قاصرة عن 
    . يأيت يف موضعهالبالغة ملا أن أكثر حمفوظهم عبارات العلوم النازلة عن البالغة كما س

وأما أهل األندلس فأفادهم التفنن يف التعليم وكثرة رواية الشعر والترسل ومدارسة العربية من أول العمر 
حصول ملكة صاروا ا أعرف يف اللسان العريب وقصروا يف سائر العلوم لبعدهم عن مدارسة القرآن واحلديث 

حظ وأدب بارع أو مقصر على حسب ما يكون التعليم الذي هو أصل العلوم وأساسها، فكانوا لذلك أهل 



 ٣٩٤

   ) الثاين من بعد تعليم الصبا
تعليم تقوم على تقدمي  إىل طريقة غريبة يف وجه التعليم  رحلته  كر بن العريب يف كتاب وذكر عن أيب ب

ويدعو إىل   . ألن الشعر ديوان العرب (:قال،  العربية والشعر على سائر العلوم كما هو مذهب أهل األندلس
تقدميه وتعليم العربية يف التعليم ضرورة فساد اللغة مث ينتقل منه إىل احلساب فيتمرن فيه حىت يرى القوانني مث 

ويا غفلة أهل بالدنا يف أن يؤخذ الصيب بكتاب   (:مث قال، ) ينتقل إىل درس القرآن فإنه يتيسر عليه ذه املقدمة
   ) نصب يف أمر غريه أهم عليهاهللا يف أول أمره يقرأ ماال يفهم وي

هذا ما أشار إليه القاضي أبو بكر رمحه اهللا وهو لعمري  (:وقد عقب ابن خلدون على هذه الطريقة بقوله
مذهب حسن، إال أن العوائد ال تساعد عليه وهي أملك باألحوال، ووجه ما اختصت به العوائد من تقدم 

ا يعرض للولد يف جنون الصبا من اآلفات والقواطع عن العلم دراسة القرآن إيثاراً للتربك والثواب وخشية م
فيفوته القرآن، فإنه ما دام يف احلجر منقاد للحكم، فإذا جتاوز البلوغ واحنل من ربقة القهر فرمبا عصفت به 
رياح الشبيبة فألقته بساحل البطالة، فيغتنمون يف زمان احلجر وربقه احلكم حتصيل القرآن لئال يذهب خلواً 

    . نهم
ولو حصل اليقني باستمراره يف طلب العلم وقبوله التعليم لكان هذا املذهب الذي ذكره القاضي أوىل مما 

   ١) وهو أحكم احلاكمني  ، أخذ به أهل املغرب واملشرق، ولكن اهللا تعاىل حيكم ما يشار ال معقب حلكمه
***  

ا، وهي طرق ال تزال بعض آثارها يف هذه هي الطرق اليت مارستها اتمعات اإلسالمية يف تعليمه
  .اتمعات احملافظة من اتمع اإلسالمي

ونالحظ عليها االهتمام بالقرآن الكرمي كمصدر من مصادر الثقافة والتعليم، أو كمصدر لتحصيل 
  .امللكات األساسية للعلم كاخلط، واللغة، وغريها

آثارها السلبية على الصعد التربوية، وإن كان هلا وهذه الطريقة من االستفادة من القرآن الكرمي كان هلا 
  .آثارها اإلجيابية على حتصيل تلك امللكات

إن اهللا تعاىل يرفع ذا  (:وذلك ألن القرآن الكرمي يعطي كل شخص حبسب مهته ومقصده، كما قال 
   ٢)الكتاب أقواما ويضع به آخرين

اره اإلجيابية، ولكن له آثاره السلبية اخلطرية من فلذلك كان استغالل القرآن الكرمي هلذه األمور له آث
  .حيث اعتباره وسيلة للتعليم، ال مقصدا له

من القرآن الكرمي  وقد اعترب سيد قطب يف حتليله ألسباب استفادة اجليل الفريد الذي رباه رسول اهللا 
أساسي آخر غري اختالف  هناك عامل (:مع قصور األجيال التالية عن ذلك الشأو الذي بلغه السابقون، فقال

مل  -يف اجليل األول  -إم . .ذلك هو اختالف منهج التلقي عما كان عليه يف ذلك اجليل الفريد .طبيعة النبع
                                                

  .١/٥٤٦: املقدمة)  ١(
      .عن عمرمسلم وابن ماجة )  ٢(
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مل يكن أحدهم يتلقى القرآن  .يكونوا يقرؤون القرآن بقصد الثقافة واالطالع، وال بقصد التشوق واملتاع
ة، وال ليضيف إىل حصيلته من القضايا العلمية والفقهية حمصوالً ميأل به ليستكثر به من زاد الثقافة رد الثقاف

إمنا كان يتلقى القرآن ليتلقى أمر اهللا يف خاصة شأنه وشأن اجلماعة اليت يعيش فيها، وشأن احلياة اليت  .جعبته
ال  )األمر اليومي (:حيياها هو ومجاعته، يتلقى ذلك األمر ليعمل به فور مساعه، كما يتلقى اجلندي يف امليدان

ومن مث مل يكن أحدهم ليستكثر منه يف اجللسة الواحدة، ألنه كان حيس أنه إمنا يستكثر من  !ليعمل به فور تلقيه
واجبات وتكاليف جيعلها على عاتقه، فكان يكتفي بعشر آيات حىت حيفظها ويعمل ا كما جاء يف حديث ابن 

   )مسعود 
سيد قطب، ال مينع من االستفادة العلمية، بل إنه على عكس ذلك والتلقي ذه الصورة، كما يذكر 

كان . .شعور التلقي للتنفيذ ..هذا الشعور (:يعمقها ويرسخها زيادة على ما يفيده من تربية وسلوك، يقول
بحث يفتح هلم من القرآن آفاقًا من املتاع وآفاقًا من املعرفة، مل تكن لتفتح عليهم لو أم قصدوا إليه بشعور ال

والدراسة واالطالع، وكان ييسر هلم العمل، وخيفف عنهم ثقل التكاليف، وخيلط القرآن بذوام، وحيوله يف 
نفوسهم ويف حيام إىل منهج واقعي، وإىل ثقافة متحركة ال تبقى داخل األذهان وال يف بطون الصحائف، إنما 

   )تتحول آثارا وأحداثًا حتول خط سري احلياة
ن أول خاصية للقرآن الكرمي، وهي اهلدف من نزوله هو أنه كتاب هداية ال كتاب ثقافة وسبب ذلك أ

روح املعرفة املنشئة  :إن هذا القرآن ال مينح كنوزه إال ملن بقبل عليه ذه الروح (:وال كتاب خط، يقول سيد
وإن كان هذا  -خ وال كتاب قصة وتاري .إنه مل جيئ ليكون كتاب متاع عقلي،وال كتاب أدب وفن .للعمل

   )منهاجا إهليا خالصا .إمنا جاء ليكون منهاح حياة -كله من حمتوياته 
إن  (:وهو لذلك ينتقد من ختلف من األجيال عن ذلك اجليل، بسبب خطأ اهلدف، وقصور اهلمة، يقول

الذي خرج األجيال  ومنهج التلقي للدراسة واملتاع هو .منهج التلقي للتنفيذ والعمل هو الذي صنع اجليل األول
وما من شك أن هذا العامل الثاين كان عامالً أساسيا كذلك يف اختالف األجيال كلها عن ذلك  .اليت تليه

   )اجليل املميز الفريد
ولذلك، فإن الطريقة املثلى لتعليم القرآن الكرمي، هو أن تم املدارس ـ أو مؤسسات خاصة ـ على 

يء، فتجعله املادة األساسية للتعليم، بل املنبع األساسي للتعليم، فيبدأ التلميذ ـ القرآن الكرمي أوال وقبل كل ش
من أول نشوئه ـ حياته على حفظ القرآن الكرمي مع تعميق معانيه يف النفس، مع التركيز على معانيه التربوية 

  .واإلميانية قبل كل شيء
تربوية من املسجد واملدرسة والبيت، وغريها ولن يأخذ ذلك وقتا طويال إن تعاونت فيه مجيع املؤسسات ال

  .من املؤسسات
فإن استكمل الولد حفظه للقرآن الكرمي، كان ذلك مؤهال له لدخول املدارس اليت تلقنه ما يريد 

  .التخصص فيه من العلوم الشرعية أو من العلوم املرتبطة بالسياسات والصنائع
حتلى حبليته ما يؤهله لالستفادة منها يف أقصر األوقات، فيدخلها، وقد اكتسى من أنوار القرآن الكرمي، و
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  .وبأكمل استفادة
وقد يتصور أن هذا من الغلو، فكيف يقتصر على القرآن الكرمي، وهناك الكثري مما حيتاج الصيب إىل تعلمه 

   ؟من الرياضيات واللغات األجنبية وعلوم الطبيعة واحلياة وغريها من العلوم الكثرية
أن كل ما ذكر من العلوم وغريها مما متارسه املدارس، وتبالغ يف ممارسته مل ينجح يف : ذلكواجلواب على 

  .تكوين اجليل الصاحل املتعلم الذي يفيد نفسه، ويفيد جمتمعه، وذلك ألن االنطالقة كانت خاطئة
للحياة ومثال ذلك مثال من وضع يف مستشفى، ولفترة حمدودة، فانشغل األطباء ـ بدل عالجه، وتأهيله 

خارج املستشفى ـ بتعليمه احلساب واجلرب والعلوم، فيخرج مبرضه كما دخل، مل ينتفع مبا تعلمه، وال يستطيع 
  .أن ينفع ألن ما به من أمراض ال زال جيعل بينه وبني ذلك احلوائل

ك ومثل ذلك مثل الصيب يف أول نشوئه، فهو يف وضع ميكن أن يشكل منه أي قالب، لتبىن حياته بعد ذل
على أساس ذلك القالب، فإن فرط يف تلك الفترة، وانشغل املعلمون واملؤسسات التربوية باحلشو اخلايل من 

  .التربية كان لذلك أثره السليب  اخلطري
مث إنه لن يعجز من حفظ القرآن الكرمي وتعمقت معانيه يف نفسه من أن حيصل كل ما يتصور أنه فاته، يف 

ليت استفادها أثناء حفظه للقرآن الكرمي، وأثناء تعميقه ملعانيه ستكون أسسا صحيحة أقصر اآلماد، ألن امللكات ا
  .قوية لذلك، وألكرب منه

زيادة على ذلك فإن املدارس واجلامعات تشكو االحنراف اخلطري الذي يقع فيه املتعلمون، وهو ما حيول 
ال باجلمع ال بالتحقيق، وبصورة العلم ال بينهم، وبني االستفادة، وسر ذلك هو ما بدأوا به حيام من االنشغ

  .حبقيقة العلم
لكن هذا احللم الذي نقترحه، لن جيد يف الواقع صداه، ألن املدارس اآلن موحدة املناهج يف العامل أمجع، أو 

  .تكاد تكون موحدة املناهج، ومن املستحيل  ان تنفصل اتمعات اإلسالمية عن هذا التوحد
قد حيقق بعض غايات هذا، وهو االهتمام بإشاعة القرآن الكرمي، وتشجيع  فلذلك نرى بديال سهال

  .حفظه، واحلرص على تلقني معانيه بكل الطرق
ويبدأ كل ذلك حبفظه، فإن للتكرار دورا كبريا، ال يف احلفظ وحده، وإمنا يف تقرير املعاين احملفوظة يف 

الواحدة، ترديد اآلية  وسنة السلف الصاحل  النفس شعر صاحبها أو مل يشعر، ولذلك كان من سنة النيب 
بآية يرددها حىت  قام النيب  (:قال عن أيب ذر أو اآليات املتعددة ليساعد ذلك على التدبر، فقد روي 

   ١))١١٨:املائدة( إِنْ تعذِّبهم فَإِنهم عبادك وإِنْ تغفر لَهم فَإِنك أَنت الْعزِيز الْحكيم :أصبح واآلية
أَم حِسب الَّذين اجترحوا السيئَات أَنْ نجعلَهم  :أنه كرر هذه اآلية حىت أصبح وعن متيم الداري 

  ) ٢١:اجلاثـية( كَالَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات سواًء محياهم ومماتهم ساَء ما يحكُمونَ
فَمن اللَّه علَينا ووقَانا  :وهي تقرأـ رضي اهللا عنها ـ دخلت على أمساء : ة بن محزة قالوعن عباد

                                                
  .ئي وابن ماجهالنسا)  ١(
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فوقفت عندها فجعت تعيدها وتدعو، فطال علي ذلك، فذهبت إىل السوق، ، )٢٧:الطور( عذَاب السمومِ
  .اهللا تعاىل عنها فقضيت حاجيت مث رجعت وهي تعيدها وتدعو، ورويت هذه القصة عن عائشة رضي

واتقُوا يوماً  :وردد سعيد بن جبري، )١١٤من اآلية: طـه( رب زِدنِي علْماً  :وردد ابن مسعود 
، وغري ذلك مما تواترت )٢٨١:البقرة( ترجعونَ فيه إِلَى اللَّه ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم ال يظْلَمونَ

  .، ومن بعدهمعن السلف الصاحل  روايته
ولكن هذه اإلشاعة قد تصطدم بأكثر األقوال الفقهية شهرة، بل نرى أن هناك من يستغل الفقه، وآراء 

  .الفقهاء ليحرم اتمع من إشاعة القرآن الكرمي، فيبقى حمصورا يف دائرة ضيقة، ويف أوقات حمدودة
  :وسنذكر أمثلة هنا على ذلك، والرد عليها
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  :جتماع على القرآن الكرمياال
أو ما يسمى بالقرءة اجلماعية للقرآن الكرمي، فهي مع وضوح أدلتها، جندها حمل نكار كبري ممن يرمون 

  .بسهام البدعة كل ما يرونه من مظاهر احملافظة على اتمعات اإلسالمية
  .دطريقة معينة يف القرءةولسنا ندري ما استدلوا به إال أم مل يستدلوا بطالقة النصوص اليت مل حتد

ما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهللا تعاىل يتلون كتاب اهللا ويتدارسونه بينهم إال  (:ومل يستدلوا بقوله 
   ١)نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرمحة وحفتهم املالئكة، وذكرهم اهللا فيمن عنده

أن أبا الدرداء رضي اهللا عنه : داود وروى ابن أيب (:، قال النوويومل يستدلوا بفعل السلف الصاحل 
وروى ابن أيب داود فعل الدراسة جمتمعني عن مجاعات من أفاضل  ،كان يدرس القرآن معه نفر يقرءون مجيعا

   ٢)السلف واخللف وقضاة املتقدمني
ة أعلم أن قراء (:وإن كانوا مقلدين، فإم مل يستدلوا على أن هذا هو قول مجاهري الفقهاء، قال النووي

    ٣)اجلماعة جمتمعني مستحبة بالدالئل الظاهرة وأفعال السلف واخللف املتظاهر
  .ومل خيالف يف ذلك إال ما روي عن الضحاك ومالك، مع أن أصحاب مالك يتأولون قوله

وإمنا ذكرنا هذه املسألة هنا ملا نراه من أمهية عقد احللق اجلماعية للقرآن الكرمي يف املساجد والبيوت 
  .ملسامهتها يف تصحيح قراءة القرآن الكرمي، وتيسري حفظه ومراجعته وااللتزام بذلك كله وغريها،

 عن حيان بن عطيةقد ذكر النووي ووقد كانت هذه احللق القرآنية سنة حسنة يف اتمعات اإلسالمية، 
   ٤)ى عبد امللكأول من أحدث الدراسة يف مسجد دمشق هشام بن امسعيل يف قدمته عل (:األوزاعي أما قاالو

فهي سنة قدمية حصلت يف عهد السلف األول ميكن إحياؤها، وتنظيمها، مع مراعاة اآلداب اليت نرى 
  .اإلخالل بالكثري منها يف القراءات اجلماعية املوجودة يف جمتمعنا

  :القراءة على كل حال
قرآن الكرمي، وفإذا ما ذهب وهذا من األمور املهمة، ألن اإلنسان قد ينشط يف وقت من األوقات لقراءة ال

  . ليقرأ وجد الشروط الكثرية اليت جيد يف عزمه القصور عن الوفاء ا

                                                
  .مسلم)  ١(
أنه أنكر هذه الدراسة، وقال ما رأيت وال مسعت، وقد : أما ما روى ابن أيب داود عن الضحاك بن عبد الرمحن بن عرزب)  ٢(

  . يعين ما رأيت أحدأ فعلها ، أدركت أصحاب رسول اهللا 
يعا سورة واحدة حىت خيتموها؟ فأنكر ذلك قلت ملالك أرأيت القوم جيتمعون فيقرءون مج: عن وهب قالمثل ذلك ما روي و

  .ليس هكذا تضيع الناس إمنا كان يقرأ الرجل على اآلخر يعرضة: وعابه، وقال
فهذا االنكار منهما خمالف ملا عليه السلف واخللف، وملا يقتضية الدليل، فهو متروك، « :فقد رد النووي على ذلك، فقال
  .٥٢: بيان يف آداب محلة القرآنالت» واالعتماد على ما تقدم من استحاا 

  .٥٢: التبيان يف آداب محلة القرآن)  ٣(
  .٥٢: التبيان يف آداب محلة القرآن)  ٤(



 ٣٩٩

فلذلك كان من الفقه املقاصدي عدم اعتبار تلك الشروط ما وجد لذلك سبيال، وسنذكر هنا بعض تلك 
وال الفقهاء، وأدلتهم ما يرفع الشروط ال على الطريقة اليت اعتدنا عليها، فلذلك حمله اخلاص، وإمنا سننتقي من أق

  .تلك الشروط وآثارها
سواء الطهارة الصغرى أو الطهارة الكربى، وهو قول  اشتراط الطهارة لقراءة القرآن الكرميفمنها 

  .مجاهري الفقهاء، ولكن األدلة الصرحية الظاهرة على خالفه
رآن والسجود فيه ومس وقراءة الق (:ولذلك ذهب الظاهرية إىل خالف هذا القول، قال ابن حزم

وهو قول داود  (:، قال)كل ذلك بوضوء وبغري وضوء وللجنب واحلائض، املصحف وذكر اهللا تعاىل جائز 
   ١)ومجيع أصحابنا

ال بأس أن يقرأ اجلنب القرآن، وروى عن محاد قال سألت سعيد بن  :مث روى هذا عن عن ربيعة قال
كان  :قال .ال يقرؤه وهو يف جوفه، وروى عن نصر الباهلي وكيف :فقال ؟املسيب عن اجلنب هل يقرأ القرآن
  .ابن عباس يقرأ البقرة وهو جنب

أن قراءة القرآن والسجود فيه ومس « واستدل هلذا بأصل مهم ينبغي مراعاته يف فقه العبادات، وهو 
بعض األحوال  فمن ادعى املنع فيها يف، املصحف وذكر اهللا تعاىل  أفعال خري مندوب إليها مأجور فاعلها 

   )كلف أن يأيت بالربهان
مل يكن حيجزه عن القرآن  أن رسول اهللا  أما ما وري عن عبد اهللا بن سلمة عن علي بن أيب طالب 

ألنه ليس فيه ي عن أن يقرأ اجلنب القرآن ؛ وهذا ال حجة هلم فيه  (:، فقد قال فيه ابن حزم٢شيء ليس اجلنابة
ترك  وقد يتفق له  .أنه إمنا ميتنع من قراءة القرآن من أجل اجلنابة وال بني ، م ال يلز وإمنا هو فعل منه ، 

ومل يزد قط يف ، مل يصم قط شهرا كامال غري رمضان  وهو ، القراءة يف تلك احلال ليس من أجل اجلنابة 
كامل غري  وال أكل متكئا، أفيحرم أن يصام شهر، وال أكل قط على خوان ، قيامه على ثالث عشرة ركعة 

هذا ال  ؟أو أن يأكل متكئا، أو أن يأكل على خوان ، رمضان أو أن يتهجد املرء بأكثر من ثالث عشرة ركعة 
   ٣)ومثل هذا كثري جدا، يقولونه 

فقد قال ،  ٤أما ما ورد من اآلثار القولية اليت تنهي اجلنب ومن ليس على طهر عن أن يقرأ شيئا من القرآن
ولو صحت لكانت حجة على ، وقد بينا ضعف أسانيدها يف غري موضع ، ح منها شيء ال يص :(فيها ابن حزم

   )ألا كلها ي عن قراءة القرآن للجنب مجلة؛ من يبيح له قراءة اآلية التامة أو بعض اآلية 
                                                

  .١/٨٣: احمللى)  ١(
  .حديث حسن صحيح: وقال، والترمذي ، والنسائي ، أبو داود )  ٢(
  .١/٨٣: احمللى)  ٣(
، رواه أبو داود » قرأ احلائض وال اجلنب شيئا من القرآن ال ت« :قال أن النيب ، من ذلك ما روي عن ابن عمر )  ٤(

إمنا روايته عن أهل : وقال، البخاري روايته عن أهل احلجاز ، وقد ضعف ، يرويه إمساعيل بن عياش عن نافع : وقال. والترمذي
  .الشام
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، وهو ما حيول بني اإلنسان ومحل املصحف معه أو يف جيبه ليستغل اشتراط الطهارة ملس املصحفومنها 
راغه يف قراءة القرآن الكرمي، فلذلك كان من التيسري ومن إشاعة القرآن الكرمي عدم اشتراط هذا وقت ف
وأما مس املصحف فإن اآلثار اليت احتج ا من مل جيز للجنب مسه فإنه ال يصح منها  (:، قال ابن حزم١الشرط
    ٢)ألا إما مرسلة وإما صحيفة ال تسند وإما عن جمهول وإما عن ضعيف؛ شيء 
إىل هرقل، فقد كان فيه ىية قرآنية،  الذي بعث به رسول اهللا  واستدل لذلك بكتاب رسول اهللا  

ه شيئاً وال يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمة سواٍء بيننا وبينكُم أَلَّا نعبد إِلَّا اللَّه وال نشرِك بِ ):تعاىلهي قوله 
تونَيملسا موا بِأَندها فَقُولُوا اشلَّووفَإِنْ ت اللَّه وند ناباً مبضاً أَرعا بنضعذَ بخ )قال )٦٤من اآلية: آل عمران ،

   )قد بعث كتابا وفيه هذه اآلية إىل النصارى وقد أيقن أم ميسون ذلك الكتاب فهذا رسول اهللا  (:ابن حزم
 (:إمنا بعث إىل هرقل آية واحدة بقوله بهة اليت يوردها املخالفون من أن رسول اهللا وقد رد على الش

من غريها وأنتم أهل قياس فإن مل تقيسوا على اآلية ما هو أكثر منها فال تقيسوا على هذه اآلية  ومل مينع 
   )غريها

الذي استدل به ) ٧٩ـ  ٧٨:الواقعة( رونَفي كتابٍ مكْنون ال يمسه إِلَّا الْمطَه :تعاىلأما قوله 
واهللا تعاىل  .فهذا ال حجة هلم فيه ألنه ليس أمرا وإمنا هو خرب (:املخالفون فال داللة فيه على ذلك، قال ابن حزم

فلما رأينا  .وال جيوز أن يصرف لفظ اخلرب إىل معىن األمر إال بنص جلي أو إمجاع متيقن .ال يقول إال حقا
     ٣)الطاهر وغري الطاهر علمنا أنه عز وجل مل يعن املصحف وإمنا عىن كتابا آخر املصحف ميسه

جتعل االستدالل باآلية  الْمطَهرونَ  وعلى اعتباره مصحفا، فقد ذكر املفسرون أقواال كثرية يف تفسري 
  .غري صحيح

قال أبو ، ووهم املالئكة ال ميس ذلك الكتاب إال املطهرون من الذنوب: أنس وسعيد وابن جبريفقد قال 
إم الذين طهروا من الذنوب كالرسل من املالئكة والرسل من بين آدم، فجربيل النازل به : العالية وابن زيد

وهو حنو ما اختاره مالك ، هم السفرة الكرام الربرة: الكليب، وقال مطهر، والرسل الذين جييئهم بذلك مطهرون
 أا مبرتلة اآلية اليت يف )٧٩:الواقعة( ال يمسه إِلَّا الْمطَهرونَ :اىلتع أحسن ما مسعت يف قوله: حيث قال

لَّىوتو سبع )١:عبس:((هاَء ذَكَرش نفَم )تعاىلإىل قوله  )١٢:عبس:(ةررامٍ برك )يريد  ))١٦:عبس
  .أن املطهرين هم املالئكة الذين وصفوا بالطهارة يف سورة عبس

لو توضأت يا أبا عبد اهللا مث : أتينا سلمان الفارسي فخرج علينا من كنيف له فقلنا له  :علقمة قالوعن 
                                                

وهو مذهب . و بن حزماختلف العلماء يف مس املصحف على غري وضوء، فاجلمهور على املنع من مسه حلديث عمر)  ١(
علي وابن مسعود وسعد بن أيب وقاص وسعيد بن زيد وعطاء والزهري والنخعي واحلكم ومحاد، ومجاعة من الفقهاء منهم مالك 

واختلفت الرواية عن أيب حنيفة، فروي عنه أنه ميسه احملدث، وقد روي هذا عن مجاعة من السلف منهم ابن عباس . والشافعي
  .روي عنه أنه ميس ظاهره وحواشيه وما ال مكتوب فيه، وأما الكتاب فال ميسه إال طاهرو. والشعيب وغريمها

  .١/٨١: احمللى)  ٢(
  .١/٨٣: احمللى)  ٣(
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 في كتابٍ مكْنون ال يمسه إِلَّا الْمطَهرونَ :تعاىلإمنا قال اهللا  :فقال سلمان ؟قرأت علينا سورة كذا
  .إال املالئكة وهو الذكر الذي يف السماء ال ميسه) ٧٩ـ  ٧٨:الواقعة(

  .إنه كان إذا أراد أن يتخذ مصحفا أمر نصرانيا فنسخه له :وعن علقمة بن قيس
  . وقد الحظ املالكية بعض الفقه املقاصدي يف هذه املسألة، فأجازوا مس املصحف للعامل واملتعلم

رآن الكرمي، أو مس املصحف، وهذا مينع النساء من حفظ الق منع احلائض من قراءة القرآن الكرميومنها 
ألن حفظه يتطلب املداومة املستمرة والتعهد، فإذا بقيت املرأة طيلة فترة حيضها ونفاسها بعيدة عنه، لن تستطيع 

  .حفظه وال االستمرار على ذلك
وقد ذهب مالك إىل جواز قراءة احلائض للقرآن الكرمي، اعتبارا هلذه العلة، وقد تعجب ابن حزم من هذا، 

ألنه إن كانت قراءا ، فهو حمال ، قهم بني احلائض واجلنب بأن أمد احلائض يطول وكذلك تفري (:فقال
   ١)وإن كان ذلك هلا حالال فال معىن لالحتجاج بطول أمدها، للقرآن حراما فال يبيحه هلا طول أمدها 

  :إشاعة التالوة يف كل احملال
بعض الفقهاء، حبجة حرمة القرآن وذلك مما منعت منه كثري من الشروط والتشديدات اليت ذهب إليها 

الكرمي وطهارته غافلني عن أن حرمة القرآن الكرمي ذاتيه، ال تؤثر فيها املؤثرات، بل القرآن الكرمي كاملاء 
  .الطهور دوره األساسي هو تطهي غريه واحلفاظ على طهارته

واحدة، وهي أن يقرأ وتلك التشديدات تصب يف مصب واحد، هو أن ال يقرأ القرآن الكرمي إال يف حالة 
يف حمل طاهر كاملسجد وحنوه، وأن ال يكون هناك رفع لألصوات، وأن يكون هناك حضور واستماع 

  ...للحاضرين، وأن يكون هناك
شروط كثرية حتد من إشاعة القرآن الكرمي، حبيث ال يسمعه إال ثلة خمصوصة، قد تكون مهتدية أصال 

، فيظل حمجوبا إل أن يهتدي، ولسنا ندري كيف يهتدي، ومنبع اهلداية ديه، أما غريها ممن حيتاج إىل هدايته
  .حمجوب عنه

ولذلك نرى أن يقال بإشاعة قراءة القرآن الكرمي يف كل احملال، سواء ارتفعت األصوات عليه أو مل ترتفع، 
كرمي أو وسواء كان ذلك يف قنوات وحمال ملتزمة أو غري ملتزمة، وسواء كان احلضور حمترمني للقرآن ال

  .مستهزئني به
فالقرآن الكرمي كالسيف الذي جياهد به، وال حرج على السبف أن تصيبه الدماء، فهو أصال موضوع 

   )٥٢:الفرقان( فَال تطعِ الْكَافرِين وجاهدهم بِه جِهاداً كَبِرياً :يف القرآن الكرمي تعاىللذلك، وقد قال 
  .ة القرآن الكرمي يف كل احملال، وأمام لغط ولغو الالغنييشيع قراء وهلذا كان رسول اهللا 

خيرب عن مواقف الكفارين واجلاحدين من القرآن  تعاىلويف القرآن الكرمي األدلة الكثرية على ذلك، فاهللا 
بينات قَالَ وإِذَا تتلَى علَيهِم آياتنا  :تعاىلالكرمي، وهو يتلى عليهم، وال يكون ذلك إال بعد مساعهم له، قال 

                                                
  .١/٧٩: احمللى)  ١(
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بِنيم رحذَا سه ماَءها جلَم قلْحوا لكَفَر ينالَّذ )تعاىلوقال، )٧:االحقاف:  رياطا قَالَ أَسناتآي هلَيلَى عتإِذَا ت
نيلالْأَو )تعاىلوقال، )١٥:القلم: َّقَالَ ال اتنيا بناتآي هِملَيلَى عتإِذَا تذَا ورِ هغَي آنبِقُر ا ائْتقَاَءنونَ لجرال ي ينذ

خاف إِنْ عصيت ربي عذَاب أَو بدلْه قُلْ ما يكُونُ لي أَنْ أُبدلَه من تلْقَاِء نفِْسي إِنْ أَتبِع إِلَّا ما يوحى إِلَي إِني أَ
وإِذَا تتلَى علَيهِم آياتنا بينات قَالَ الَّذين كَفَروا للَّذين آمنوا أَي الْفَرِيقَينِ  :تعاىلوقال، )١٥:يونس( يومٍ عظيمٍ

كَفَروا وإِذَا تتلَى علَيهِم آياتنا بينات تعرِف في وجوه الَّذين  :تعاىلوقال، )٧٣:مرمي( خير مقَاماً وأَحسن ندياً
الن كُمذَل نم ربِش ئُكُمبا قُلْ أَفَأُنناتآي هِملَيلُونَ عتي ينطُونَ بِالَّذسونَ يكَادي كَرنوا الْمكَفَر ينالَّذ ا اللَّههدعو ار

ريصالْم بِئْسو )٧٢:احلج(  
وأَما  :تعاىلكانت تتلى عليهم يف الدنيا، كما قال خيرب باحتجاجه على الكفار بكون اآليات  تعاىلواهللا 

نيرِمجماً مقَو متكُنو متركْبتفَاس كُملَيلَى عتي تاتآي كُنت وا أَفَلَمكَفَر ينالَّذ )تعاىلوقال، )٣١:اجلاثـية:  قَد
أَلَم تكُن آياتي تتلَى  :تعاىلوقال، )٦٦:املؤمنون( كُم تنكصونَكَانت آياتي تتلَى علَيكُم فَكُنتم علَى أَعقَابِ

  )١٠٥:املؤمنون( علَيكُم فَكُنتم بِها تكَذِّبونَ
بل إن القرآن الكرمي ـ منعا لكل تأويل ـ يصرح بسماعهم للقرآن الكرمي مع كفرهم وعنادهم، قال 

 آياتنا قَالُوا قَد سمعنا لَو نشاُء لَقُلْنا مثْلَ هذَا إِنْ هذَا إِلَّا أَساطري الْأَولنيوإِذَا تتلَى علَيهِم  :تعاىل
ره وإِذَا تتلَى علَيه آياتنا ولَّى مستكْبِراً كَأَنْ لَم يسمعها كَأَنَّ في أُذُنيه وقْراً فَبش :تعاىلوقال، )٣١:ألنفال(

يسمع آيات اللَّه تتلَى علَيه ثُم يصر مستكْبِراً كَأَنْ لَم يسمعها فَبشره  :تعاىلوقال، )٧:لقمان( بِعذَابٍ أَليمٍ
  )٨:اجلاثـية( بِعذَابٍ أَليمٍ

س مجيعا ما ال يسعهم مث كيف ال ينشر القرآن الكرمي، ويشاع لكل طوائف الناس، وفيه من اخلطاب للنا
تركه وعدم االستماع إليه، فالقرآن الكرمي كما خياطب الذين آمنوا خياطب الناس بطوائفهم، كما خيطاب 

  ؟الكفار مبللهم وحنلهم
بلكُم يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم والَّذين من قَ :تعاىلمث كيف يسمع الناس كل الناس قوله 

يا أَيها الناس كُلُوا مما في الْأَرضِ حالالً طَيباً وال تتبِعوا خطُوات  :تعاىلأو قوله )٢١:البقرة( لَعلَّكُم تتقُونَ
بِنيم ودع لَكُم هإِن طَانيالش )تعاىل، أو قوله )١٦٨:البقرة:  قَد اسا النها أَيا يلْنزأَنو كُمبر نانٌ مهرب اَءكُمج

يا أَيها الناس إِنَّ وعد اللَّه حق فَال تغرنكُم الْحياةُ الدنيا وال  :تعاىل، أو قوله )١٧٤:النساء( إِلَيكُم نوراً مبِيناً
وررالْغ بِاللَّه كُمنرغي )٥:فاطر(   

َا أَيها الناس ضرِب مثَلٌ فَاستمعوا لَه إِنَّ الَّذين تدعونَ من دون اللَّه لَن  :ه وهو يأمرهم باالستماعأو قول
بالطَّال فعض هنم ذُوهقنتسئاً ال ييش ابالذُّب مهلُبسإِنْ يو وا لَهعمتلَوِ اجاباً ولُقُوا ذُبخي طْلُوبالْمو 

   )٧٣:احلج(
 يا أَيها الَّذين كَفَروا ال تعتذروا الْيوم إِنما تجزونَ ما كُنتم تعملُونَ :أو قوله خماطبا الذين كفروا

   )٧:التحرمي(
، )٦:االنفطار( بك الْكَرِميِيا أَيها الْأنسانُ ما غَرك بِر :أو قوله خماطبا اإلنسان جمردا من كل دين
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   )٦:االنشقاق( يا أَيها الْأنسانُ إِنك كَادح إِلَى ربك كَدحاً فَمالقيه :تعاىلوقال
والنظر املقاصدي الذي نراه من خالل هذه اإلشاعة هو أن أي شخص مهما كان منحرفا قد يصادف 

و رقة يف قلبه، فيصادف آية خترجه من أوهامه لتضعه بني يدي ربه، غفلة من شهواته، أو صدودا من شيطانه، أ
  .فلماذا مننع هذه اآلية من الوصول إىل آذانه أو آذان قلبه

أنه عشق جارية فواعدته ليال، فبينما هو « كان سبب توبته أن  الفضيل بن عياض وقد روي عن 
 للَّذين آمنوا أَنْ تخشع قُلُوبهم لذكْرِ اللَّه وما نزلَ من الْحق أَلَم يأْن  :يرتقي اجلدران إليها إذ مسع قارئا يقرأ

بلى واهللا قد آن فآواه الليل إىل خربة وفيها مجاعة من : فرجع القهقرى وهو يقول، )١٦من اآلية: احلديد(
أراين بالليل أسعى يف معاصي اهللا، ! أواه: فقال الفضيل. إن فضيال يقطع الطريق: السابلة، وبعضهم يقول لبعض

  .اللهم إين قد تبت إليك، وجعلت توبيت إليك جوار بيتك احلرام! قوم من املسلمني خيافونين
عروة بن أم كانوا يتحرون إمساع املشركني، بل وحتمل األذى يف سبيل ذلك،  بل روي عن الصحابة 

ما مسعت قريش هذا : بن مسعود؛ وذلك أن الصحابة قالواا أول من جهر بالقرآن مبكة بعد النيب : الزبري قال
إنا خنشى عليك، وإمنا نريد رجال له : أنا، فقالوا: القرآن جيهر به قط، فمن رجل يسمعهموه؟ فقال ابن مسعود

 ،)٢ـ  ١:الرمحن( علَّم الْقُرآنَ الرمحن. بسم اهللا الرمحن الرحيم :عشرية مينعونه، فأىب مث قام عند املقام فقال
هو يقول الذي يزعم : ما يقول ابن أم عبد؟ قالوا: مث متادى رافعا ا صوته وقريش يف أنديتها، فتأملوا وقالوا

  .حممد أنه أنزل عليه، مث ضربوه حىت أثروا يف وجهه
  .فإذا أتيح لنا اليوم أن ننشر القرآن الكرمي بالطرق املختلفة، فما الذي مينع من ذلك

املقام لالستدالل عليه هنا، وهو  أن تسجل التالوات للقرآن املترجم باللغات  بل نرى رأيا ال جند
املختلفة، مرتلة باألصوات الرخيمة اجلذابة املؤثرة، على أن تكون الترمجة نفسها يف قمة البالغة املمكنة، مث 

  .هاتشاع يف البالد اليت ال تعرف العربية، ليكون ذلك طريقا من طرق إيصال هداية اهللا إلي
 تعاىلوال مانع من ذلك، فيما نرى، إال أعراف تعارفناها جعلتنا حنتكر القرآن الكرمي مع كونه كالم اهللا 

املوجه للبشرية مجيعا، فصرنا نتصور أن حرمته تكون بكتابته كتابة مزخرفة، مث يوضع يف لوح مكنون ال ميسه 
  .نا به من اجلهاد بالقرآن الكرميأحد، وال يسمع به أحد، ليبقى طاهرا مقدسا، غافلني عما أمر

وإمنا ذكرنا هذا، ألن يف اإلنسان ميال إىل الكالم املؤثر سواء يف بالغته أو طريقة أدائه، ولذلك كان 
، ومن احتكار القرآن الكرمي اعتبار ذلك خاصا ١القرآن الكرمي يف قمة البالغة، وقد أمرنا بتزيني األصوات به

  . ت مع أن أكثر هذه األمة ـ أمة اإلجابة أو أمة الدعوة ـ من غري العرببالعربية ال بغريها من اللغا
  

                                                
اعلم أن « :حيرصون على مساع القرآن الكرمي من أصحاب األصوات الندية، قال النووي وقد كان السلف الصاحل )  ١(

ن، وهذا متفق على استحبابه، وكانوا يطلبون من أصحاب القراءة باألصوات احلسنة أن يقرءوا وهم يستمعمجاعات من السلف 
  .٥٧: التبيان يف آداب محلة القرآن»   وهو عادة األخيار واملتعدين وعباد اهللا الصاحلني، وهو سنة ثابتة عن رسول اهللا 



 ٤٠٤

  علوم الكتاب واحلكمة
وكلف أتباعه من بعده بإشاعتها وتعليمها  وهي القسم الثاين من أقسام العلوم اليت كلف الرسول 

  :الناس، وقد وردت يف القرآن الكرمي مرتبة بترتيبني خمتلفني
ربنا وابعثْ فيهِم رسوالً منهم يتلُو علَيهِم آياتك ويعلِّمهم  :تعاىلتزكية، كما قال تقدميها على ال :األول

يمكالْح زِيزالْع تأَن كإِن كِّيهِمزيةَ وكْمالْحو ابتالْك )ويف ذلك إشارة إىل دور الكتاب )١٢٩:البقرة ،
  .واحلكمة يف التزكية

لَقَد من اللَّه علَى الْمؤمنِني إِذْ بعثَ فيهِم رسوالً من أَنفُِسهِم  :تعاىلقالتقدمي التزكية عليها، كما  :اينالث
اللٍ مي ضلُ لَفقَب نوا مإِنْ كَانةَ وكْمالْحو ابتالْك مهلِّمعيو كِّيهِمزيو هاتآي هِملَيلُو عتبِنيٍي ) آل

 هو الَّذي بعثَ في الْأُميني رسوالً منهم يتلُو علَيهِم آياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتاب :تعاىلوقال، )١٦٤:عمران
ور التزكية يف الفهم الراقي ، ويف ذلك إشارة إىل د)٢:اجلمعة( والْحكْمةَ وإِنْ كَانوا من قَبلُ لَفي ضاللٍ مبِنيٍ

للكتاب واحلكمة، وكون ذلك الفهم مرتبطا حبصول التزكية، فالعلم بالكتاب واحلكمة وسيلة من وسائل 
  .التزكية، كما أنه مثرة من مثراا

  :ومبا أن املقصد من هذين العلمني، كما تشري إليه هذه اآليات هذان األمران
  .اإلنسان ليصبح أهال لعبادة اهللا والتعرف عليهوهي ـ كما سيأيت ـ تربية  :التزكية
  .ليعرف احلقائق الكربى املتجلية يف العلم واحلكمة :الفهم

فاألول عملي يصب يف تربية اإلنسان وإصالحه، والثاين علمي يصب يف ترقية اإلنسان ورفعه ومتثيل 
  .حقيقته

  :ولذلك سنتحدث عن مراعاة هذين املقصدين يف علوم الكتاب واحلكمة



 ٤٠٥

  علوم الكتاب
نقصد بعلوم الكتاب العلوم املرتبطة بالقرآن الكرمي، وهي كثرية جدا ال تكاد تنحصر، ففي القرآن الكرمي 

  )٨٩من اآلية: النحل( ونزلْنا علَيك الْكتاب تبياناً لكُلِّ شيٍء  :تعاىلكل حقائق الوجود، قال 
نِ اللَّه يشهد بِما أَنزلَ إِلَيك أَنزلَه بِعلْمه والْمالئكَةُ يشهدونَ لَك :تعاىلومن مصدرها األصلي، قال 

قُلْ أَنزلَه الَّذي يعلَم السر في السماوات والْأَرضِ إِنه كَانَ  :تعاىلوقال، )١٦٦:النساء( وكَفَى بِاللَّه شهِيداً
ويرى الَّذين أُوتوا الْعلْم الَّذي أُنزِلَ إِلَيك من ربك هو الْحق ويهدي  :تعاىلوقال، )٦:فرقانال( غَفُوراً رحيماً

يدمزِيزِ الْحالْع اطرإِلَى ص )٦:سـبأ (  
  :وذلك ألن كمال احلقائق يكون بتوفر أمرين

  .ما ميكن طرحه من إشكاالت وتساؤالتمشوهلا ووحدا ودقة انتظامها وإجابتها على كل . ١
 .صحة مصدرها ودقته والوثوق به. ٢

وكال األمرين ال يصدقان إال على القرآن الكرمي، فهو الكتاب الوحيد الذي يشمل أرقى املعارف، ومن 
  .أدق املصادر

لذلك، إىل اعتبار القرآن الكرمي مصدرا أساسيا للمعارف، وتدبر القرآن الكرمي  وقد أشار الرسول 
 (:قال، )؟فما املخرج يا جربيل (:قلت له، )يا حممد إن األمة مفتونة بعدك (:أتاين جربيل فقال (:فقال 

كتاب اهللا فيه نبأ ما قبلكم وخرب ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو حبل اهللا املتني وهو الصراط املستقيم وهو 
ه إال قصمه اهللا وال يبتغي علما سواه إال أضله اهللا قول فصل ليس باهلزل إن القرآن ال يليه من جبار فيعمل بغري

وال خيلق عن رده وهو الذي ال تفىن عجائبه من يقل به يصدق ومن حيكم به يعدل ومن يعمل به يؤجر ومن 
   ١)يقسم به يقسط

عن كثرة علوم القرآن الكرمي، وتشعبها، وأن فيها الغىن ملن استغىن ا  وهلذا أخرب السلف الصاحل 
من أراد العلم فعليه بالقرآن فإن فيه خرب األولني  (:قال ابن مسعود ف كيف يستنبطها، قال وعر

   )يعين أصول العلم (:قال البيهقي، )واآلخرين
ال يفقه  (: وقال أبو الدرداء، )لو شئت ألوقرت سبعني بعرياً من تفسري فاحتة الكتاب (:وقال علي 

لكل آية ستون ألف فهم وما بقي  (:قوله العلماءذكر الغزايل عن بعض  ، وقد)الرجل حىت جيعل للقرآن وجوهاً
القرآن حيوي سبعة وسبعني ألف علم ومائيت علم إذ كل كلمة  (:، وذكر عن آخرين قوهلم)من فهمها أكثر

   )مث يتضاعف ذلك أربعة أضعاف إذ لكل كلمة ظاهر وباطن وحد ومطلع. علم
ال  تعاىللقرآن الكرمي كالم اهللا، وكالم اهللا ال حياط به، كما أن اهللا وال يبنبغي استغراب هذا الكالم، فا

  .حياط به
إن عدد حروف اهلجاء ال جياوز يف كل لغات العامل أعدادا حمدودة،  :ولو شئنا مثال تقريبيا هلذا، نقول

                                                
  .أمحد يف مسنده)  ١(



 ٤٠٦

عاين، فإن ولكن مع ذلك ميكن تكوين مئات اآلالف من الكلمات من هذه احلروف املعدودة، فإذا أردنا امل
  .العدد سيتضاعف أضعافا كثرية جدا، فإذا ضممنا إىل ذلك اجلمل والفقرات، فإن التضاعف ال ينحصر أبدا

وكذلك القرآن الكرمي، بل هو أعظم من ذلك، ولكن هذه املعاين ال يفهمها إال من حيلل أجبدية القرآن 
  .الكرمي، ويفك ما فيه من مفايتح العلوم

لكتاب هذا العدد الضخم من العلوم، إمنا نريد به علوما حمصورة هلا أثرها إما يف ولكنا ال نريد بعلوم ا
  .التزكية أو يف الفهم

أحدمها وسيلة للفهم عن اهللا، : وميكن حصر العلوم اليت حاولت استنباط علوم القرآن الكرمي إىل قسمني
  . ين علوم مقاصدوالثانية مثرة ملمارسة تلك الوسيلة، أو أن أحدمها علوم وسائل، والثا

  :علوم الوسائل
  :وهي العلوم اليت ال ينبغي ملن يريد فهم القرآن الكرمي جهلها، وميكن تقسيمها إىل نوعني من العلوم

وذلك ألن القرآن الكرمي نزل بلغة العرب، وال ميكن فهمه إال بإتقان ما حيتاج إليه من  :العلوم اللغوية
وهي اليت جتري منه جمرى  :()املقدمات«يت يتضمنها هذا النوع وقد مساها هذه اللغة، قال الغزايل يف العلوم ال

اآلالت كعلم اللغة والنحو؛ فإما آلة لعلم كتاب اهللا تعاىل وسنة نبـيه، وليست اللغة والنحو من العلوم 
يعة الشرعية يف أنفسهما، ولكن يلزم اخلوض فيهما بسبب الشرع إذ جاءت هذه الشريعة بلغة العرب وكل شر

ومن اآلالت علم كتابة اخلط إال أن ذلك ليس ضرورياً إذ كان . ال تظهر إال بلغة فيصري تعلم تلك اللغة آلة
ولو تصور استقالل احلفظ جبميع ما يسمع الستغىن عن الكتابة، ولكنه صار حبكم العجز يف  .رسول اهللا أمياً
   ١)الغالب ضرورياً

اللغة وحدها يف فهم القرآن الكرمي، فلذلك حنتاج إىل مصادر وذلك لعدم استقالل : العلوم التفسريية
ما يتعلق ، وقسمها إىل )املتممات« روائية للداللة على الكثري من املعاين املرادة، وقد مسى الغزايل هذا النوع 

ة باللفظ كتعلم القراءات وخمارج احلروف وإىل ما يتعلق باملعىن كالتفسري؛ وإىل ما يتعلق بأحكامه كمعرف
  .٢الناسخ واملنسوخ والعام واخلاص والنص والظاهر

وهذ العلوم بصنفيها ال يشترط املبالغة فيها إىل الدرجة اليت حتجب صاحبها عن علوم املقاصد اليت هي 
ـ مع كونه يف عصر مل تيسر فيه أسباب العلم كما يسرت بعد ذلك الغزايل نرى لذلك مقصودة باألصالة، و

 هذه العلوم، واالقتصار منها على ما متس إليه احلاجة، ألن كل ما يطلب لغريه ال إىل االقتصاد يفـ يدعو 
  .ينبغي أن ينسى فيه املطلوب ويستكثر منه

هو يوصي بأن يقتصر من علم اللغة على ما يفهم منه كالم العرب وينطق به،ومن غريبها على غريب ف
علق بالكتاب والسنة،أما  التفسري فيكتفى مبا  يبلغ احلديث،دون التعمق يف ذلك،ومن النحو على ما يتو القرآن

استقصاء مستغىن «  :ضعف القرآن الكرمي أو ثالثة أضعافه، أما ما زاد على ذلك فهو كما يقول الغزايل 
                                                

  .٣٦: جواهر القرآن)  ١(
  .١/١٧: حياءاإل)  ٢(



 ٤٠٧

،وقد دعا بدل ذلك إىل النظر يف  مقاصد القرآن الكرمي وحقائقه الباطنة باعتبارها اجلوهر الذي يغطيه ١)عنه
  .اب الذي حيميه القشرالصدف،أو اللب

وهذه العلوم ميكن تيسريها ليتلقاها الناشئة باألساليب العصرية يف أقل اآلماد املمكنة، حمفوظة من كل ما 
  .ميكن أن يفسد عقيدة أو يؤثر يف سلوك

وهلذا نرى أن ال يوضع بني يدي الناشئة إال الكتب املمحصة املدققة اليت تراعى فيها كل شروط التكوين 
، بية، ألن الكثري مما كتبه العلماء قد يكون متوجها للعلماء خاصة، ولطرحه بني العامة خطره العظيم والتر

خاصة فيما اشتد فيه اجلدل، ألنه ينقل العامة من التربية والتزكية املطالبني ا إىل اجلدل الذي ال يفيدهم تربية 
  .وال علما، بل إنه سيمأل قلوم حقدا على بعضهم بعضا

، وهو نوع جديد من خدمة التراث، فوق )حتديث التراث« هذا السبيل نقترح ما ميكن تسميته بـ  ويف
  .التهذيب والتحقيق واالختصار

وهي خدمة تتضمن املعىن وتتضمن التعبري واألسلوب وطرق التصنيف ليصبح التراث كغريه وسيلة من 
  .وسائل اإلصالح ال شيئا نفخر به من غري أن نستفيد منه

  :م مقاصدعلو
وهي العلوم املقصودة بذاا، ألن الغرض منها فهم مراد اهللا من كالمه ورسالته لعباده، ومن اخلطأ الكبري 

  .أن نشتغل بإعراب رسالة اهللا وتبيني مزاياها البالغية واإلعجازية، مث نغفل عن املقصود منها
 (:، أو انشغلوا بالتالوة عن املتلو، فقالولذلك ينتقد الغزايل من اشتغلوا بعلوم الوسائل عن علوم املقاصد

 ،املتخذ دراسة القرآن عمال املتلقف من معانيه ظواهر ومجال ،اين أنبهك على رقدتك أيها املسترسل يف تالوتك
أوما كان لك أن تركب منت جلتها لتبصر  ،اىل كم تطوف على ساحل البحر مغمضا عينيك عن غرائبها

جتناء أطايبها وتغوص يف عمقها فتستغين بنيل جواهرها أوما تعري نفسك يف عجائبها وتسافر اىل جزائرها ال
أوما بلغك أن القرآن هو البحر احمليط ومنه  ،احلرمان عن دررها وجواهرها بادمان النظر اىل سواحلها وظواهرها

ط أقواما أوما تغب ،يتشعب علم األولني واآلخرين كما يتشعب عن سواحل البحر احمليط أارها وجداوهلا
وغاصوا يف أعماقها فاستخرجوا الياقوت األمحر والدر  ،خاضوا يف غمرة أمواجها فظفروا بالكربيت األمحر

وتعلقوا اىل  ،وساحوا يف سواحلها فالتقطوا العنرب األشهب والعود الرطب األنضر ،األزهر والزبرجد األخضر
   ٢)ذفرجزائرها واستدروا من حيواناا الترياق األكرب واملسك األ

وهلذا كان من اآلداب الباطنة اليت ال يفقه حقائق القرآن الكرمي وأسراره إال من تأدب ا ما مساه الغزايل 
، باعتبار القرآن الكرمي أنه املقصود بكل خطاب يف القرآنالتايل أن يقدر وبني طريقته، وهي  )التخصيص« بـ 

  .٣كالم اهللا الذي خياطب به كل عبد من عباده
                                                

  .١/١٧: اإلحياء)  ١(
  .٢١: جواهر القرآن)  ٢(
  .١/٢٥١: اإلحياء)  ٣(



 ٤٠٨

، قدر أنه املقصود بذلكأمراً أو ياً قدر أنه املنهي واملأمور، وإن مسع وعداً أو وعيداً التايل مسع ك إن فلذل
وإن مسع قصص األولني واألنبـياء علم أن السمر غري مقصود وإمنا املقصود ليعترب به وليأخذ من تضاعيفه ما « 

وكُلّاً نقُص( :تعاىلولذلك قال .  حق النبـي وأمتهحيتاج إليه فما من قصة يف القرآن إال وسياقها لفائدة يف
 كادفُؤ بِه تثَبا نلِ مساِء الربأَن نم كلَيع )ر العبد أن اهللا ثبت فؤاده مبا يقصه عليه  )١٢٠من اآلية: هودفليقد

   )تعاىلمن أحوال األنبـياء وصربهم على اإليذاء وثبام يف الدين النتظار نصر اهللا 
حممد بن كعب يف تعاملهم مع القرآن الكرمي، فقد قال  وهذا التخصيص هو سنة السلف الصاحل 

هذا القرآن رسائل أتتنا من قبل ربنا عز وجل  (:بعض العلماء، وقال )من بلغه القرآن فكأمنا كلمه اهللا (:القرظي
وكان مالك بن ، )لطاعات والسنن املتبعاتبعهوده نتدبرها يف الصلوات ونقف عليها يف اخللوات وننفذها يف ا

   )ما زرع القرآن يف قلوبكم يا أهل القرآن إن القرآن ربـيع املؤمن كما أن الغيث ربـيع األرض (:دينار يقول
ولكن هذا التخصيص حيتاج إىل علوم خاصة تعرف مبقاصد القرآن الكرمي، وتبني احلقائق اليت تنطوي 

ولذلك قد توصف بالعمق أحيانا  ف حبسب مقاصد املتدبرين واهتمامام،احلقائق ختتلعليها، وذلك ألن 
  .والسطحية أحيانا أخرى

  .وقد يغلب عليها االهتمام باجلانب الثقايف أو اجلوانب األخرى عن األهداف املقصودة باألصالة
  .طة املقصدتعميق احلقائق القرآنية هو ربطها مبقاصدها، ألن شتات الفروع تتوحد يف نقفلذلك كان من 

السبق فيما يسمى ـ اليوم ـ بالتفسري ه رمبا يكون لقد كان الغزايل من أكرب من اهتم ذا اجلانب، بل و
املوضوعي للقرآن الكرمي، وذلك أثناء تقسيمه القرآن إىل حماور أساسية تدور عليها آياته،مث احلديث عن تلك 

سبعمائة وثالث وستني آية تتعلق باملعرفة اإلهلية،  )القرآنجواهر « احملاور كما وردت فيه،  وقد مجع يف كتابه  
وسبعمائة وإحدى وأربعني آية تتعلق بالسلوك هللا تعاىل، وقد مسى النوع األول باجلواهر،ومسى النوع الثاين 

« مث شرح مجل القسم الثاين يف كتابه  ،)األول علمي، والثاين عملي، وأصل اإلميان العلم والعمل « بالدرر، و
  .،وأجاز كتابته مفردا)جواهر القرآن« وضمه إىل كتابه )األربعني يف أصول الدين

دعوة العباد إىل « وهو  و هو ينطلق يف حتديده حملاور القرآن ومقاصده من هدف القرآن الكرمي األساسي،
قرآن ـ على فالقرآن هو املعرف باهللا والداعي له،ولذا حيصر مقاصد ال ،)اجلبار األعلى رب اآلخرة واألوىل

  :١وهذه املقاصد هي ثالثة هي األصول املهمة، وثالثة هي التوابع املتمة،،أساس ذلك ـ يف ستة أنواع
  :املقاصد األصلية

وهي اليت دف إليها آيات القرآن الكرمي بالدرجة األوىل، وتشمل املعارف األساسية الدالة على احلقائق 
  :وهي الكلية الكربى،

  :معرفة اهللا تعاىل
واهللا  «: فالقرآن الكرمي هو الدليل األكرب على اهللا، واملعرف األعظم به،وهو كما يقول جعفر الصادق 

                                                
  .٢٣: جواهر القرآن)  ١(



 ٤٠٩

  :واملقاصد القرآنية املتعلقة باهللا عند الغزايل هي ،)لقد جتلى اهللا عز وجل خللقه يف كالمه، ولكنهم ال يبصرون
  :معرفة الذات

مناال وأعصاها على الفكر،وال حيوي القرآن الكرمي  وهي أهم املعارف وأعزها وأضيقها جماال وأعسرها
  :منها إال على تلميحات وإشارات ترجع يف رأي الغزايل إىل أمرين

وهو ترتيه اهللا تعاىل عن كل وصف يدركه احلس،أو يتصوره اخليال، أو يسبق إليه  :التقديس املطلق
لَيس كَمثْله  :تعاىل تعاىل ذاته لعباده بقولهالوهم، أو خيتلج به ضمري، أو يقضي به تفكري، ولذلك عرف اهللا  

قُلْ هو اللَّه أَحد اللَّه الصمد لَم يلد ولَم يولَد ولَم يكُن لَّه كُفُواً  :تعاىل، وقوله )١١من اآلية: الشورى( شيٌء
دأَح )٤ـ ١:اإلخالص (  

نتيجة لفرط عدم إحاطة ،  وشعورا بالعجز والضآلة أمامهوهو امتالء القلب مهابة هللا: التعظيم املطلق
 :تعاىلوقال، )١٠٠من اآلية: األنعام( سبحانه وتعالَى عما يصفُونَ :تعاىلالعقل بكنه حقيقته،كما قال 

  )٢٢من اآلية: االنبياء( فَسبحانَ اللَّه رب الْعرشِ عما يصفُونَ
اهللا وعظمته باجلمع بني هذين األمرين هو الذي يثمر املعارف وألحوال اإلميانية، دون والتفكر يف جالل 

التفكر يف املتشابه من الصفات، فإنه ال يثمر عند اجلمهور من الناس إال التشبيه والتمثيل،وهلذا مل يرد يف 
  .إال ما يشري إىل ذلك األذكار الشرعية املسنونة عن رسول اهللا 

 يشري إال ال  وي إىل ما ذكره الغزايل، وأيده بأن ما ورد من األذكار عن رسول اهللاوقد أشار الدهل
ـ  أي من األذكار الشرعيةـ ومنها …  :(يقول الدهلوي للترتيه والتعظيم فيما يتعلق بذات اهللا تعاىل،

ات الكماالت وحقيقته إثب ومنها احلمد هللا، سبحان اهللا وحقيقته ترتيهه عن األدناس والعيوب والنقائص،
فإذا اجتمعتا يف كلمة واحدة كانت أفصح تعبري عن معرفة اإلنسان بربه،ألنه ال يستطيع  واألوصاف التامة له ؛

ويثبت هلا ما نشاهده فينا من كماالت  أن يعرفه إال من صفات ذات يسلب عنها ما نشاهده فينا من النقائص،
  )من جهة كونه كماال

حىت قال بعض « الذين ينكرون الترتيه املطلق هللا عن كل صفات احلوادث  والغزايل ينتقد بشدة املشبهة
إن هذا وصف لبطيخ هندي ال وصف إله، لظن املسكني أن اجلاللة والعظمة يف هذه :احلمقى من العوام

ويرد سبب ذلك إىل أن اإلنسان ال يعرف إال نفسه وال يعظم إال نفسه،وكل ما ال يساويه يف صفاته  ،)األعضاء
ليس خلالقك جناحان وال يد وال رجل والطريان، :بل لو كان للذباب عقل، وقيل له« يفهم العظمة فيه، ال

  ١ )كيف يكون خالقي أنقص مين؟: ألنكر ذلك وقال
  :معرفة الصفات

ولذلك كثرت اآليات املشتملة  دون إمكانية اإلملام به، وهي اال الفسيح الذي ميكن االطالع عليه، 
 :وهي ـ أيضا ـ تستدعي األمرين السابقني لقدرة واحلياة والكالم والسمع والبصر وغريها،على العلم وا

                                                
  .٤/٤٣٤: اإلحياء)  ١(



 ٤١٠

فلذلك يغلب على هذه املعرفة اإليهام  فإن صفات اهللا تعالت وتقدست أن تشابه صفاتنا، الترتيه والتعظيم،
  )ينبغي أن تقترن بنفي املشاة،ونفي أصل املناسبة« والتشبيه، وهلذا 

مث عقب ببيان صفتني من صفاته ، )١١من اآلية: الشورى( لَيس كَمثْله شيء :تعاىليه قوله وقد أشار إل
 وهو السميع الْبصري :تعاىلقد تومهان التشبيه مها السمع والبصر،الرتباطهما بالنسبة لنا باألذن والعني،قال 

  )١١من اآلية: الشورى(
 ترتيهها وتعظيمها  تكون معرفته بذاته تعاىل،و ملؤمن لصفات اهللا تعاىلويرى  الغزايل أنه بقدر معرفة ا

  .فمعرفة الصفات هي مدد معرفة الذات،ولذلك كثرت األمساء احلسىن الدالة على عظمة صفات اهللا تعاىل
  :معرفة األفعال

عراج ملعرفة الذات، وهي اال األفسح واأليسر ملعرفة اهللا،فمنها يرقى املتفكر ملعرفة الصفات اليت هي امل 
الكثري من آيات اهللا وأفعاله كذكر السماوات والكواكب واألرض واجلبال والشجر « ولذلك حوى القرآن  

قد  أمر اهللا  تعاىل بالتفكر يف هذه و ،)واحليوان والبحار والنبات وإنزال املاء الفرات وسائر أسباب احلياة
آل ( لسماوات والْأَرضِ واختالف اللَّيلِ والنهارِ لَآيات لأُولي الْأَلْبابِإِنَّ في خلْقِ ا :تعاىلاملخلوقات، قال 

  )١٩٠:عمران
أو ما بطن يف عامل الغيب  هو ينبه إىل دور معرفة أفعال اهللا تعاىل، سواء ما ظهر منها يف عامل الشهادة،و

من يعلم أنه تعاىل عامل قادر على اجلملة كمن شاهد ليس  :(وامللكوت، يف التحقق مبعرفة اهللا  تعاىل بقوله
واطلع على بدائع مملكته وغرائب  عجائب آياته يف ملكوت السماوات واألرض وخلق األرواح واألجساد،
  ١)الصنعة، ممعنا يف التفصيل،ومستقصيا دقائق احلكمة، ومستوفيا لطائف التدبري

  :السلوك إىل اهللا تعاىل
وإليه اإلشارة بالنصوص الكثرية كقوله  لقرآن الكرمي للوصول إىل اهللا تعاىل،وهو الطريق الذي يصفه ا

  ) ٨:املزمل( واذْكُرِ اسم ربك وتبتلْ إِلَيه تبتيالً :تعاىل
أما املالزمة فهي االنشغال التام  املالزمة واملخالفة، :أمرانـ كما يذكر الغزايل ـ وعمدة السلوك القرآين 

  .٢وأما املخالفة فهي ترك كل ما يشغل عن اهللا هللا تعاىل،بذكر ا
،مث شرح تفاصيلها )جواهر القرآن ودرره « وقد مجع  الغزايل اآليات املرشدة إىل طريق السلوك يف كتابه  

  .)األربعني يف أصول الدين« يف 
  :معرفة اليوم اآلخر

ن منه على ذكر النعيم الذي أعده اهللا ويشتمل القرآ وهو املصري الذي يلقاه العارفون أو اجلاحدون،
ويف هذا القسم ـ كما يرى الغزايل ـ جمال كبري للبحث  ألوليائه واخلزي والعذاب الذي يلقاه املبعدون عنه،

وحيصي الغزايل ما  والنظر باعتباره املصري الذي ينتظر البشرية مجيعا، ولذلك أواله القرآن الكرمي العناية الكربى،
                                                

  .٤/٤٣٥: اإلحياء)  ١(
  .٢٨: جواهر القرآن)  ٢(



 ٤١١

  .يات بأنه ثلث القرآنورد فيه من اآل
  :املقاصد الفرعية

  :وهي ـ عند الغزايل ـ ثالثة مقاصد هي وهي اليت تتفرع عن املقاصد السابقة وختدمها،
  :القصص القرآين

وفائدة هذا القسم كما يرى الغزايل  سواء ما تعلق منها باألنبياء والصاحلني، أو ما تعلق بالكفار واملنافقني،
االعتبار والترهيب فيما يتعلق بأحوال و فيما يتعلق بايبني لدعوة اهللا السالكني سبيله،هي التشويق والترغيب 

  .الناكلني والناكبني عن اإلجابة، وكيفية قمع اهللا هلم وتنكيله م
وكأن الغزايل يدعو من خالل هذا القسم إىل استنباط سنن اهللا يف اتمعات كما ينص عليها القرآن،كما 

وكالمها  بل ـ دعوته إىل النظر يف سنن اهللا الكونية، فكالمها ميدان ملعرفة اهللا وسلوك سبيله،رأينا ـ من ق
  . حث القرآن الكرمي على النظر فيه واالعتبار به

  :الرباهني  القرآنية
وهذا القسم يتعرض حملاجة الكفار وجمادلتهم وإيضاح أباطيلهم وكشفها،وقد حوى القرآن الكرمي كما 

   :وهي على تفنيد ثالثة أنواع من األباطيل تعترب من أصول الضالل الكربى، يرى الغزايل
  .ذكر اهللا تعاىل مبا ال يليق به من أن املالئكة بناته وأن له ولدا وشريكا وأنه ثالث ثالثة  .١
  .بأنه ساحر أو كاذب،وإنكار نبوته،وأنه بشر كسائر اخللق فال يستحق أن يتبع  ذكر رسول اهللا  .٢
  .اليوم اآلخر وجحد البعث والنشور واجلنة والنار، وإنكار عاقبة الطاعة واملعصية ذكر  .٣

ويرى الغزايل إمكانية االستغناء برباهني القرآن العلمية  ـ إذا ما حتققت آلية التدبر ـ عن  أدلة املتكلمني 
يذكره القرآن الكرمي من  وبراهينهم،بل ميكن استنباط وجوه احلجج القاطعة اليت ميكن االستدالل ا فيما مل

  .شبهات
  :األحكام  الفقهية

ويشتمل هذا القسم على احلدود الشرعية اليت تنظم أمر املعاش بأسباب احلفظ لوجوده،وأسباب الدفع 
  .ملفسداته

وبالتدبر يف هذا القسم ميكن استنباط حماسن الشريعة ومصاحلها وحكمها مما ال يوجد مثله يف كتب 
زايل اهتماما كبريا ـ يف هذا املوضع ـ ببيان مقاصد الشريعة وكلياا، واليت ترجع إىل الفقهاء، ويبدي الغ

تنظيم أمر املعاش يف الدنيا حىت يتم أمر التبتل واالنقطاع إىل اهللا تعاىل الذي هو املقصد احلقيقي من الوجود 
  .اإلنساين

ه، وكل حدود الشريعة ميكن وذلك التنظيم يستدعي أسباب احلفظ لوجود ه،وأسباب الدفع ملفسدات
الفقيه هو العامل بقانون « إرجاعها عند الغزايل إىل هذين القسمني،وهو هلذا يعترب الفقه من علوم الدنيا فـ 

السياسة وطريق التوسط بني اخللق إذا تنازعوا حبكم الشهوات،فكان الفقيه معلم السلطان ومرشده إىل طرق 
  )تهم أمورهم يف الدنياسياسة اخللق وضبطهم لينتظم باستقام



 ٤١٢

هذه هي املقاصد  الستة اليت تدور حوهلا مجيع آيات القرآن الكرمي يف رأي الغزايل،وهو يدعو من خالل 
  .فكل العلوم مغترفة من حبار القرآن الكرمي عرضها إىل التفكر فيها واستنباط أصناف العلوم منها،

 على أا رأي شخصي للغزايل، وإمنا ذكرناها وحنن مل نذكر هذه املقاصد هنا حبسب ما ذكرها الغزايل
  .باعتبار األدلة املتظافرة من النصوص تدل عليها

وال حنسب أن هناك خالفا يف اعتبارها، فهي من القطعية حبيث ال خيتلف فيها، وإمنا للغزايل فيها دقة 
  .التصنيف، والتنظيم، والتقسيم

مها والتركيز عليها عند تعليم علوم القرآن الكرمي، ألن ولذلك نرى االهتمام بتلقني هذه املقاصد، وتعلي
  . القرآن الكرمي ليس كتاب ثقافة بقدر ما هو كتاب هداية



 ٤١٣

  علم احلكمة
رمبا كان من الصعب حتديد معىن دقيق للحكمة بسبب اخلالف الطويل يف معناها، ولكنه مع ذلك ال غىن 

يلزم وجودها واستمرارها لبقاء اهلدي النبوي على عن حتديد معناها، فهي وظيفة من وظائف النبوة اليت 
  .األرض

ولذلك سنحاول هنا معرفة معناها من خالل ما ورد يف القرآن الكرمي، ومن خالل ما ذكر العلماء يف 
  .تعريفها حماولني استخراج قول جامع هلا، نستطيع بواسطته معرفة العلوم اليت تتضمنها احلكمة

  :احلكمة يف القرآن الكرمي
يؤتي  :تعاىل، ويدل لذلك قوله ١ل املواضع اليت وردت فيها احلكمة يف القرآن الكرمي مواضع ثناءك

، وهلذا )٢٦٩:البقرة( الْحكْمةَ من يشاُء ومن يؤت الْحكْمةَ فَقَد أُوتي خيراً كَثرياً وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُو الْأَلْبابِ
إن من أعطي احلكمة والقرآن فقد أعطي أفضل ما أعطي من مجع علم كتب األولني  (:يقال ذكر القرطيب أنه

ومسى هذا  ،)٨٥من اآلية: االسراء( وما أُوتيتم من الْعلْمِ إِلَّا قَليالً :من الصحف وغريها، ألنه قال ألولئك
   ٢)خريا كثريا، ألن هذا هو جوامع الكلم

 :تعاىلاحلكمة نوعا من أنواع النعم اليت من اهللا ا على عباده املؤمنني، فقال  وقد اعترب القرآن الكرمي
لَّه واعلَموا أَنَّ اللَّه بِكُلِّ واذْكُروا نِعمت اللَّه علَيكُم وما أَنزلَ علَيكُم من الْكتابِ والْحكْمة يعظُكُم بِه واتقُوا ال

يملٍء عيش )٢٣١من اآلية: البقرة (  
وإِذْ  :تعاىلوهو خيربه عن فضله على األنبياء ـ صلوات اهللا وسالمه عليهم ـ بإعطائهم احلكمة، قال 

منن بِه ولَتنصرنه م لَتؤأَخذَ اللَّه ميثَاق النبِيني لَما آتيتكُم من كتابٍ وحكْمة ثُم جاَءكُم رسولٌ مصدق لما معكُ
 )تعاىلوقال، )٨١من اآلية: آل عمران:  يماهرا آلَ إِبنيآت فَقَد هلفَض نم اللَّه ماها آتلَى مع اسونَ الندسحي أَم

زموهم بِإِذْن اللَّه وقَتلَ داود جالُوت فَه :تعاىلوقال، )٥٤:النساء( الْكتاب والْحكْمةَ وآتيناهم ملْكاً عظيماً
ويعلِّمه الْكتاب والْحكْمةَ  :تعاىلوقال، )٢٥١من اآلية: البقرة( وآتاه اللَّه الْملْك والْحكْمةَ وعلَّمه مما يشاُء 

 شددنا ملْكَه وآتيناه الْحكْمةَ وفَصلَ الْخطَابِو :تعاىلقال، و)٤٨:آل عمران( والتوراةَ والْأنجِيلَ
)تعاىلوقال، )٢٠:ص:  َفُونلتخي تالَّذ ضعب لَكُم نيأُبلو ةكْمبِالْح كُمجِئْت قَالَ قَد اتنيى بِالْبيساَء عا جلَمو

ونيعأَطو قُوا اللَّهفَات يهف )٦٣:فالزخر  (  
وأَنزلَ اللَّه علَيك الْكتاب والْحكْمةَ  :تعاىلبأن اهللا أنزل عليه احلكمة، قال  وهو مين على رسول اهللا 

حى ذَلك مما أَو :تعاىلوقال، )١١٣من اآلية: النساء( وعلَّمك ما لَم تكُن تعلَم وكَانَ فَضلُ اللَّه علَيك عظيماً
  ) ٣٩:االسراء( إِلَيك ربك من الْحكْمة وال تجعلْ مع اللَّه إِلَهاً آخر فَتلْقَى في جهنم ملُوماً مدحوراً

ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة  :تعاىلوهو يأمر باستعمال احلكمة وذكرها، قال 
جو نسأَح يي هبِالَّت ملْهاد )تعاىلوقال، )١٢٥من اآلية: النحل:  اللَّه اتآي نم كُنوتيي بلَى فتا ينَ ماذْكُرو

                                                
  .خالفا للعلم، فقد ذكر يف مواضع الثناء والذم مجيعا، كما سبق ذكره)  ١(
  .٣/٣٣٠: القرطيب)  ٢(



 ٤١٤

  )٣٤:األحزاب( والْحكْمة إِنَّ اللَّه كَانَ لَطيفاً خبِرياً
ولَقَد آتينا  :تعاىل، قال )احلكمة« لصاحل وهو خيرب عند ذكره لنموذج تربية األبناء أن من صفات املريب ا

غَنِي فَإِنَّ اللَّه كَفَر نمو فِْسهنل كُرشا يمفَإِن كُرشي نمو لَّهل كُراش ةَ أَنكْمانَ الْحلُقْميدمح  )١٢:لقمان  (  
  :خالف العلماء يف احلكمة

الكرمي، فقد وردت مفردة ومقترنة بالكتاب، اختلفت األقوال فيها انطالقا من اختالف ورودها يف القرآن 
  :بناء على هذين النوعني

يؤتي الْحكْمةَ من يشاُء ومن يؤت الْحكْمةَ فَقَد أُوتي خيراً كَثرياً وما يذَّكَّر  :تعاىلكما يف قوله : املفردة
هي النبوة، : السديقول : ، فقد فسرت يف هذا املوضع، بتفاسري خمتلفة منها)٢٦٩:البقرة( إِلَّا أُولُو الْأَلْبابِ
، وقال قتادة )هي املعرفة بالقرآن فقهه ونسخه وحمكمه ومتشاه وغريبه ومقدمه ومؤخره (:وقال ابن عباس

احلكمة  (:د، وقال ابن زي)اإلصابة يف القول والفعل (:، وقال جماهد)احلكمة هي الفقه يف القرآن (:وجماهد
، وروى عنه ابن القاسم )احلكمة املعرفة بدين اهللا والفقه فيه واالتباع له (:، وقال مالك بن أنس)العقل يف الدين

، )احلكمة طاعة اهللا والفقه يف الدين والعمل به (:، وقال أيضا)احلكمة التفكر يف أمر اهللا واالتباع له (:أنه قال
، وقاله زيد بن أسلم، )احلكمة الفهم يف القرآن (:، وقال إبراهيم النخعي)يةاحلكمة اخلش (:وقال الربيع بن أنس

  . وكأنه فسرها بثمرا ومقتضاها )احلكمة الورع (:وقال احلسن
هذا إشارة إىل أن إدراك اجلزئيات ال كمال فيه ألا فيو ،)معرفة األشياء حبقائقها« ومن األقوال فيها أا 

  .ك املاهية، فإنه باقٍ مصون عن التغري والتبدلفأما إدرا، إدراكات متغرية
هي االقتداء باخلالق سبحانه وتعاىل  (:وقيل، )اإلتيان بالفعل الذي عاقبته حممودة« ومن األقوال فيها أا 

يف السياسة بقدر الطاقة البشرية وذلك بأن جيتهد بأن يرته علمه عن اجلهل وفعله عن اجلور وجوده عن البخل 
  ١)سفهوحلمه عن ال

وهو بالعلم العملي أخص منه  (:، قال)اسم لكل علم حسن، وعمل صاحل« وعرفها الفخر الرازي بأا 
بالعلم النظري ويف العمل أكثر استعماالً منه يف العلم، ومنها يقال أحكم العمل إحكاماً إذا أتقنه وحكم بكذا 

   )حكماً
ومالك  إا معرفة احلق والعمل به واإلصابة يف وأحسن ما قيل يف احلكمة  قول جماهد  (:قال ابن القيم

   ٢)القول والعمل وهذا ال يكون إال بفهم القرآن والفقه يف شرائع اإلسالم وحقائق اإلميان
احلكمة حكمتان علمية وعملية، فالعلمية  االطالع على بواطن األشياء ومعرفة  (:وقد عرفها هو بقوله

   )قدرا وشرعا، والعلمية هي وضع الشيء يف موضعه ارتباط األسباب مبسبباا خلقا وأمرا
وهذه األقوال كلها ـ ما عدا السدي والربيع واحلسن ـ  (:وقال القرطيب معلقا على األقوال السابقة

قريب بعضها من بعض، ألن احلكمة مصدر من اإلحكام وهو اإلتقان يف قول أو فعل، فكل ما ذكر فهو نوع 
                                                

  .٣/٣٩٦: الفخر الرازي)  ١(
  .٢/٤٧٨: مدارج السالكني)  ٢(



 ٤١٥

تاب اهللا حكمة، وسنة نبيه حكمة، وكل ما ذكر من التفضيل فهو حكمة، من احلكمة اليت هي اجلنس، فك
وأصل احلكمة ما ميتنع به من السفه، فقيل للعلم حكمة، ألنه ميتنع به، وبه يعلم االمتناع من السفه وهو كل 

    ١)فعل قبيح، وكذا القرآن والعقل والفهم
كون العلم مغنيا عنها ـ كما يقول القرطيب  واحلكمة بذلك تعين ـ عنده ـ العلم، وإمنا ذكر احلكمة مع

   )اعتناء ا، وتنبيها على شرفها وفضلها« 
احلكمة سنة  (:قال الشافعي، )السنة« أكثر األقوال يف احلكمة املقترنة بالكتاب أا :  املقرونة بالكتاب

الوة الكتاب أوالً وتعليمه والدليل عليه أنه تعاىل ذكر ت (:وهو قول قتادة، قال أصحاب الشافعي رسول اهللا 
فوجب أن يكون املراد من احلكمة شيئاً خارجاً عن الكتاب، وليس ذلك إال سنة  ثانياً مث عطف عليه احلكمة،

    ٢)وتفسريها بالسنة أعم وأشهر  (:وقيل  هي القضاء بالوحي، قال ابن القيم ،)الرسول 
 يعلِّمه الْكتاب والْحكْمةَ والتوراةَ والْأنجِيلَو: مثال يف املسيح  تعاىلولكن هذا قد يعارض بقوله 

أَم يحسدونَ الناس علَى ما آتاهم اللَّه من فَضله فَقَد آتينا آلَ  :، وبقوله يف إبراهيم )٤٨:آل عمران(
لْكاً عم ماهنيآتةَ وكْمالْحو ابتالْك يماهريماًإِبظ )٥٤:النساء(  
  :حقيقة احلكمة والعلوم املتفرعة عنها

انطالقا مما سبق فإنا نرى أن املراد باحلكمة يف أصلها األول، وغايتها القصوى، هي الفهم عن اهللا، كما 
  )٧٩من اآلية: االنبياء( فَفَهمناها سلَيمانَ وكُلّاً آتينا حكْماً وعلْماً :تعاىلقال 

، وأن حكمه كان نتيجة للفهم ال الفهم قرينا للعلم، وأخرب بأنه فهم سليمان  تعاىلجعل اهللا  فقد
  .رد العلم

وداود وسلَيمانَ إِذْ يحكُمان في الْحرث إِذْ نفَشت فيه غَنم الْقَومِ  :تعاىلوقد ضرب مثاال لذلك، فقال 
  ،)٧٨:االنبياء( نوكُنا لحكْمهِم شاهدي

داود أن غنما رجل دخلت حرث آخر، فعاثت فيه فسادا، فذهبا إىل  ٣وقصة ذلك كما أوردها املفسرون
 أن يدفع الغنم إىل صاحب احلرث، فلما خرج اخلصمان على سليمان ، فحكم  وكان جيلس على

مب قضى بينكما نيب اهللا داود؟  :خر فقالآالباب الذي خيرج منه اخلصوم، وكانوا يدخلون إىل داود من باب 
يا نيب اهللا أنك  (:فأتى أباه فقال )انصرفا معي، لعل احلكم غري هذا (:فقال ،قضى بالغنم لصاحب احلرث: فقاال

ينبغي أن تدفع الغنم إىل صاحب  (:وما هو؟ قال: قال، )حكمت بكذا وكذا وإين رأيت ما هو أرفق باجلميع
وأصوافها، وتدفع احلرث إىل صاحب الغنم ليقوم عليه، فإذا عاد الزرع إىل حال احلرث فينتفع بألباا ومسوا 

وفقت يا بين ال  (: فقال داود، )اليت أصابته الغنم يف السنة املقبلة، رد كل واحد منهما مال إىل صاحبه
  . قضى مبا قضى به سليمان، و)يقطع اهللا فهم

                                                
  .٣/٣٣٠: القرطيب)  ١(
  .٢/٤٧٢: مدارج السالكني)  ٢(
  .قال معناه ابن مسعود وجماهد وغريمها)  ٣(



 ٤١٦

  :وهذا يدل على أن هناك أمران يف كل مسألة
حلكم احلريف للمسألة، وهو ما ينص عليه عادة ظاهر الشريعة أو ظاهر القانون، وهو ما حكم به هنا ا  .١

  .، حيث عوض صاحب األرض قيمة ضرره، فكانت قيمتها هي غنم اآلخرداود 
احلكم املقاصدي للمسألة، وهو احلكم الذي يراعي مصلحة اجلانبني، فال يتضرر أحدمها لينفع اآلخر،   .٢
لقد  (:أن يصل إليه عرب ذلك احلكم، يقول سيد قطب معلقا على املوقفني مجيعا حاول سليمان وهو ما 

اجته داود يف حكمه إىل جمرد التعويض لصاحب احلرث، وهذا عدل فحسب، ولكن حكم سليمان تضمن مع 
ايب يف صورته البانية العدل البناء والتعمري، وجعل العدل دافعا إىل البناء والتعمري، وهذا هو العدل احلي اإلجي

   ١)الدافعة، وهو فتح من اهللا وإهلام يهبه من يشاء
انطالقا من هذا نرى أن مجيع ما أورده العلماء يف تعريف احلكمة، ومجيع ما وردت به النصوص يصب يف 

هذا  هذا القول، زيادة على أن هذا يستلزم أنواعا من الوظائف جيب وجودها يف األمة ال ميكن دخوهلا إال من
  .الباب

وذلك ألن الفهم عن اهللا يقتضي توفر األدوات الالزمة هلذا الفهم، وهذه األدات هي اليت حتقق هذه 
  .الوظيفة اخلطرية من وظائف الدين

العلم مبقاصد الشريعة، والعلم بأدوات فهم النصوص : وهذه األدوات حسبما نرى ثالثة ال غىن عنها هي
  .كام العقلية، وكيفية تطبيقهاواالستنباط منها، والعلم باألح

وذلك ألن الغرض من الفهم هو استثمار العلم وتزكيته وتطبيقه واستعماله يف املوضع الالئق به، وال يكون 
  .ذلك إال بتوفر العلوم الثالثة السابقة

علم الثالث، فالعلم األول يدلنا على فهم مراد اهللا، والعلم الثاين يدلنا على فهم كيفية تطبيق مراد اهللا، وال
وإن كان من العلوم الضرورية إال أنه يقي عقولنا من اخلروج عن الشرع الذي شرعه اهللا لفطرنا اليت فطرنا 

  .عليها
 :تعاىلسبق إيراد ما ذكر القرطيب يف قوله وذه العلوم الثالثة يتبني لنا فضل احلكمة على العلم، كما 

ي نماُء وشي نةَ مكْمي الْحتؤابِيإِلَّا أُولُو الْأَلْب ذَّكَّرا يمرياً وراً كَثيخ يأُوت ةَ فَقَدكْمالْح تؤ )من )٢٦٩:البقرة
إن من أعطي احلكمة والقرآن فقد أعطي أفضل ما أعطي من مجع علم كتب األولني من الصحف  :(يقالأنه 

ومسى هذا خريا كثريا، ألن  ،)٨٥من اآلية: االسراء( مِ إِلَّا قَليالًوما أُوتيتم من الْعلْ :وغريها، ألنه قال ألولئك
   )هذا هو جوامع الكلم

وذلك ألن العلم حمدود جبمله وتفاصيله، ولكن الفهم ال حدود له، ألن تزاوج مفردات العلوم ينتج علوما 
  . تنباطجديدة، وهكذا تتوالد العلوم ملن رزقه اهللا القدرة على الفهم والتحليل واالس

واملعارف إذا اجتمعت يف القلب وازدوجت على ترتيب خمصوص أمثرت معرفة أخرى،  (:يقول الغزايل

                                                
  .٢٣٩٠: الظالل)  ١(



 ٤١٧

وهكذا . فإذا حصلت معرفة أخرى وازدوجت مع معرفة أخرى حصل من ذلك نتاج آخر. فاملعرفة نتاج املعرفة
اية، وإمنا تنسد أو . طريق زيادة املعارف باملوت يتمادى النتاج وتتمادى العلوم ويتمادى الفكر إىل غري

وأما أكثر الناس فإمنا منعوا الزيادة يف . بالعوائق وهذا ملن يقدر على استثمار العلوم ويهتدي إىل طريق التفكري
العلوم لفقدهم رأس املال وهو املعارف اليت ا تستثمر العلوم، كالذي ال بضاعة له فإنه ال يقدر على الربح، 

ولكن ال حيسن صناعة التجارة فال يربح شيئاً، فكذلك قد يكون معه من املعارف ما هو وقد ميلك البضاعة 
   ١)رأس مال العلوم ولكن ليس حيسن استعماهلا وتأليفها وإيقاع االزدواج املفضي إىل النتاج فيها

وآلياته قلبا وهذا االنتاج املتزايد املتنامي لثمرات احلكمة، ال يكون يف أكمل صوره إال ملن مجع مع الفهم 
إنّ أهل العقل مل يزالوا يعودون بالذكر على الفكر، وبالفكر على الذكر  (:قال احلسنمنورا بنور الذكر، كما 

   )حىت استنطقوا قلوم فنطقت باحلكمة
وسنشرح هنا بعض ما حيتاج إليه من هذه العلوم باعتبارها من الفروض الالزم وجودها يف األمة، بل من 

بني العامة واخلاصة، وتربية أجيال األمة عليها، ألنه من األخطاء اليت وقعت فيها اتمعات الالزم نشرها 
اإلسالمية الغرق فيما يسمى باجلزئية واحلرفية نتيجة املبالغة يف العلم، مع االبتعاد عن احلكمة اليت هي مثرة العلم 

  .وأساسه
  :مقاصد األحكام

فمن عرف مقصد املتكلم أو املشرع عرف كيف يقيس ما مل أساس الفهم ومنطلقه هو معرفة املقصد، 
  .يذكر على ما ذكر، وعرف قبل ذلك كيف يطبق ما أمر به مع مراعاة مقاصده

  .عملي وعلمي: ففائدة فهم مقاصد األحكام هلا بذلك مظهران
  :مظهر عملي

، وهلذا يطلق بسببه كانت احلكمة خلقا من األخالق، بل رأسا من رؤوس األخالق وأصال من أصوهلا
أن تعطي  (:، وقد عرفها ابن القيم انطالقا من كالم اهلروي بقوله)احلكمة العملية« العلماء على هذا النوع بـ 

   ٢)كل شيء حقه، وال تعديه حده، وال تعجله عن وقته، وال تؤخره عنه
ا، وهلا حدود ملا كانت األشياء هلا مراتب وحقوق تقتضيها شرعا وقدر (:مث فصل هذا التعريف بقوله

وايات تصل إليها وال تتعداها، وهلا أوقات ال تتقدم عنها وال تتأخر، كانت احلكمة مراعاة هذه اجلهات 
الثالثة بأن تعطي كل مرتبة حقها الذي أحقه اهللا هلا بشرعه وقدره وال تتعدى ا حدها فتكون متعديا خمالفا 

   )مة وال تؤخرها عنه فتفواللحكمة، وال تطلب تعجيلها عن وقتها فتخالف احلك
وهذا حكم عام جلميع األسباب مع مسبباا شرعا  (:مث قال معمما هذا املعىن وممثال له مبا يقرب معناه

وقدرا،  فإضاعتها تعطيل للحكمة مبرتلة إضاعة البذر وسقي األرض وتعدي احلق  كسقيها فوق حاجتها حبيث 
تها  كحصاده قبل إدراكه وكماله، وكذلك ترك الغذاء والشراب يغرق البذر والزرع ويفسد وتعجيلها عن وق

                                                
  .٤/٤٢٦: اإلحياء)  ١(
  .٢/٤٧٢: مدارج السالكني)  ٢(



 ٤١٨

واللباس  إخالل باحلكمة وتعدي احلد احملتاج إليه  خروج عنها أيضا وتعجيل ذلك قبل وقته  إخالل ا 
   ١)وتأخريه عن وقته  إخالل ا

الوجه الذي ينبغي، يف  فاحلكمة إذا  فعل ما ينبغي، على«  (:وانطالقا من هذا عرفها تعريفا آخر، قال فيه
   )الوقت الذي ينبغي

  .وهذا املظهر العلمي ذه الصفة ال ميكن حتقيقه إال بتحقيق املظهر العملي، فاهللا ال يعبد باجلهل
زيادة على هذا، فإن التحقيق العملي لألحكام الشرعية ال ينفذه حق التنفيذ إال من فقه أسرار ومقاصد 

ـ مثال ـ أن مقصد الشرع من الصالة الذكر، والنهي عن الفحشاء الشرع من ذلك احلكم، فمن عرف 
: العنكبوت( وأَقمِ الصالةَ إِنَّ الصالةَ تنهى عنِ الْفَحشاِء والْمنكَرِ ولَذكْر اللَّه أَكْبر  :تعاىلواملنكر، كما قال 

  .سومها والغفلة عن حقيقتهاأقامها على حقيقتها، ومل حيتل على اهللا بأداء ر) ٤٥من اآلية
ومن عرف أن مقصد الشرع من النهي عن قول أف للوالدين عرف أن املقصد ليس ذات األف، وإمنا 

  .كل ما يؤذيهما
وهلذا، فإن العارف مبقاصد الشريعة املعايش هلا تتجلى له من التفاصيل ما ال تتجلى للمستغرق يف احلرفيية  

التفاصيل اليت وردت يف الوصايا الواردة  تعاىلة علم احلكيم، وهلذا عقب والرسوم، وهذا مظهر من مظاهر وفر
وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه وبِالْوالدينِ إِحساناً إِما يبلُغن عندك الْكبر  :تعاىليف سورة اإلسراء من قوله 
ذَلك  :تعاىلبقوله  )٢٣:االسراء( لَهما أُف وال تنهرهما وقُلْ لَهما قَوالً كَرِمياً أَحدهما أَو كالهما فَال تقُلْ

لُوماً مم منهي جلْقَى ففَت رإِلَهاً آخ اللَّه علْ معجال تو ةكْمالْح نم كبر كى إِلَيحا أَوموراًمحد )٣٩:االسراء (  
ك، واهللا أعلم، أن تلك التفاصيل الواردة يف تلك الوصايا من احلكمة ومن وجوه االستنباط وسر ذل

املقاصدي، فرب الوالدين ـ مثال ـ ورد يف القرآن الكرمي جممال، ومل يفصل بتلك التفاصيل إال يف ذلك املوضع، 
  .فقد ذكر مجيع األحوال املرتبطة ما

يف أكثر القرآن الكرمي مطلقا، ولكنه يف ذلك املوضع ورد مقيدا،  ومثل ذلك يف األمر باإلنفاق، فقد ورد
  ) ٢٩:االسراء( وال تجعلْ يدك مغلُولَةً إِلَى عنقك وال تبسطْها كُلَّ الْبسط فَتقْعد ملُوماً محسوراً :تعاىلقال 

، فقد ذكر فيها من التفاصيل يف كل احلكمة ومثل ذلك ما ورد من التفاصيل بعد ذكر إيتاء لقمان 
ولَقَد آتينا لُقْمانَ الْحكْمةَ أَن اشكُر للَّه ومن  :تعاىلموضع من املواضع ما يدل على مبلغ علم احلكيم، قال 

يدمح غَنِي فَإِنَّ اللَّه كَفَر نمو فِْسهنل كُرشا يمفَإِن كُرشي )١٢:لقمان(  
  ...في هذه اآلية وحدها تفاصيل حقيقة الشكر ومقصده وعالقته باهللا، وعالقته بالعبدف

  :مظهر علمي
وهذا املظهر ال يعرف إال من كليات الشريعة والنصوص، فمن عرفها عرف مقصد الشارع من 

  .التشريعات املختلفة، كما ذكرنا سابقا يف مقاصد القرآن الكرمي

                                                
  .٢/٤٧٢: مدارج السالكني)  ١(



 ٤١٩

شرعية املعصومة من القرآن الكرمي والسنة املطهرة نصت على أكثر زيادة على ذلك، فإن النصوص ال
  .املقاصد، بل ال تعرف املقاصد إال منها

ففي القرآن الكرمي مثال اإلخبار باملقصد األصلي من خلق العباد، وهو أصل املقاصد، ومنه تتشعب مجيع 
أَفَحِسبتم أَنما  :تعاىلوقال، )٥٦:الذريات( ليعبدون وما خلَقْت الْجِن والْأنس إِلَّا :تعاىلاألحكام، فقال 

   )١١٥:املؤمنون( خلَقْناكُم عبثاً وأَنكُم إِلَينا ال ترجعونَ
ويف القرآن الكرمي إخبار مبقصد إنزال القرآن الكرمي حىت ال تتخذ دراسته عمال، وأحكامه ثقافة وقصصه 

هم أَجراً إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهدي للَّتي هي أَقْوم ويبشر الْمؤمنِني الَّذين يعملُونَ الصالحات أَنَّ لَ :تعاىلمسرا، فقال 
ا كما دلت على هذ، و)٢:البقرة( ذَلك الْكتاب ال ريب فيه هدى للْمتقني :تعاىلوقال، )٩:االسراء( كَبِرياً

  .هاأنه نور وهدى، ومبارك، ومبني، وبشرى، وبشري ونذير، وغريمن أوصافه الكثرية على 
ويف القرآن الكرمي إخبار مبقاصد كثري من األحكام، بل ال يكاد يذكر حكم إال خمتوما أو مسبوقا بالداللة 

حتصيل وأا احلج  وحكمة تشريع دفع األذى،وأا حكمة اعتزال النساء يف احمليض على مقاصده، فقد ذكر 
السكن واملودة والرمحة وإعمار الكون، وحكمة تشريع الصوم وأا وحكمة تشريع الزواج  املنافع وذكر اهللا،

فحشه وسوء سبيله ومفاسد مآله، وحكمة وجوب وأا  وحكمة منع االقتراب من الزنا، حتصيل التقوى،وأا 
   .ينهم واستقالهلم ومنعتهم وغري ذلكدفع الظلم عن املسلمني والذب عن دوأا القتال 

املشقة « مثل مقاصد الشرعية، املختلفة اليت تصب يف قواعد الفقهية ومن القرآن الكرمي استنبط الفقهاء ال
   )العادة حمكمة« و )الضرورة تقدر بقدرها « و ،)الضرورات تبيح احملظورات« ، و)جتلب التيسري 

الكرمي، فقد احتوت على التفاصيل الكثرية املبينة ملراعاة الشارع ومثل ذلك السنة اليت هي بيان للقرآن 
للمقاصد، ودور السنة هنا هو التفصيل والتنفيذ، ألن أصول املقاصد منصوص عليها يف القرآن الكرمي، وهذا ما 

مبفاسدها وذلك أن القرآن الكرمي أتى بالتعريف مبصاحل الدارين جلبا هلا، والتعريف  :(بقوله الشاطيبنبه إليه 
وإذا نظرنا إىل السنة وجدناها ال تزيد على تقرير هذه األمور، فالكتاب أتى ا أصوال يرجع إليها، ... دفعا هلا

   )والسنة أتت ا تفريعا على الكتاب وبيانا ملا فيه منها
  :أدوات االستنباط

  .ميكن التحقيق، وال العمل ونريد ا العلوم اآللية اليت متكن من فهم مراد اهللا، ألنه بدون الفهم ال
ورمبا أقرب العلوم اهتماما بتحقيق هذا النوع من أنواع علوم احلكمة، هو علم أصول الفقه، فهو العلم 

  .الذي ختصص يف البحث عن آليات التعامل مع النصوص واألحكام
بتفاصيله  فلذلك كان وجوده فرضا الزما يف األمة، وكان من تعليم احلكمة تعليم هذا العلم للخاصة

الدقيقة، وللعامة مبا يبصرهم من أن كل األحكام، ولو تصوروا بعدها عن النصوص هي فرع من فروع 
  .النصوص

وبسبب اجلهل ذا العلم تصور الكثري من العامة من أدعياء العلم أن الفقهاء خرجوا يف أحكامهم 
وال حيل هذا اجلهل املركب غري  ،بالشريعةوأن آراءهم جمرد آراء ال عالقة هلا  ،وفتاواهم عن الكتاب والسنة



 ٤٢٠

  . العلم ذا العلم
  :أحكام العقل

ونريد ا العلوم اآللية اليت متكن من االستنتاج والعبور من القضية إىل مجيع ما يتربت عليها، ويتولد عنها، 
عبور من املذكور إىل ألن املتكلم أو املشرع ال يستطيع أن يفي يف كالمه بكل التفاصيل، فيدع للعقل ميدانه لل

  .غري املذكور
وهذا النوع من العلم ضروري ال غىن عنه، وإليه اإلشارة بكل اآليات القرآنية الداعية إىل إعمال العقل، 

  .والناهية عن جماوزة أحكامه، وكل اآليات املرغبة يف الفكر، والتدبر، والتذكر، وحنوها
الَّذين يذْكُرونَ اللَّه  (:، ويصف موقفهم من الكون فيقولميدح العارفني به من أويل األلباب تعاىلفاهللا 

طالً سبحانك فَقنا قياماً وقُعوداً وعلَى جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ ربنا ما خلَقْت هذَا با
  )١٩١:آل عمران( عذَاب النارِ

رمي حيثنا على تأمل املعاين الواردة يف القصص حىت ال خنرج من مواضع العربة إىل مواضع والقرآن الك
تحملْ  ولَو شئْنا لَرفَعناه بِها ولَكنه أَخلَد إِلَى الْأَرضِ واتبع هواه فَمثَلُه كَمثَلِ الْكَلْبِ إِنْ :تعاىلالسمر، فقال 
 و تتركْه يلْهثْ ذَلك مثَلُ الْقَومِ الَّذين كَذَّبوا بِآياتنا فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَعلَيه يلْهثْ أَ

  )١٧٦:ألعراف(
خاشعاً  لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ علَى جبلٍ لَرأَيته :تعاىلوحيثنا إىل النظر يف األمثال بعني االعتبار، فيقول 

   )٢١:احلشر( متصدعاً من خشية اللَّه وتلْك الْأَمثَالُ نضرِبها للناسِ لَعلَّهم يتفَكَّرونَ
إِنما  :تعاىلوالقرآن الكرمي يدعونا إىل تأمل ما نشاهده من تغريات الطبيعة لنستدل ا على املصري، قال 

نالد اةيثَلُ الْحى إِمتح امعالْأَنو اسأْكُلُ النا يمضِ مالْأَر اتبن لَطَ بِهتاِء فَاخمالس نم اهلْنزاٍء أَنا كَمي ذَتذَا أَخ
الً أَوا لَينرا أَماها أَتهلَيونَ عرقَاد مها أَنلُهأَه ظَنو تنيازا وفَهرخز ضالْأَر  نغت يداً كَأَنْ لَمصا حاهلْنعاراً فَجهن

  )٢٤:يونس( بِالْأَمسِ كَذَلك نفَصلُ الْآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ
وكل هذه األنظار تستدعي آليات معينة تنقل اإلنسان من القضية أو املسألة أو حمل النظر إىل ما ينطوي 

  .حتته من معان
اعلم أنّ معىن الفكر هو  (:كر، ومثل له مبا يوضح معناه وما حيتاجه من آليات، فقالوقد عرف الغزايل الف

أنّ من مال إىل العاجلة وآثر احلياة الدنيا وأراد أن : ومثاله. إحضار معرفتني يف القلب ليستثمر منهما معرفة ثالثة
  :يعرف أنّ اآلخرة أوىل باإليثار من العاجلة فله طريقان

من غريه أن اآلخرة أوىل باإليثار من الدنيا، فيقلده ويصدقه من غري بصرية حبقيقة األمر أن يسمع : أحدمها
  .فيميل بعمله إىل إيثار اآلخرة اعتماداً على جمرد قوله، وهذا ما يسمى تقليداً وال يسمى معرفة

تني املعرفتني معرفة فيحصل له من ها. أن يعرف أنّ األبقى أوىل باإليثار، مث يعرف أنّ اآلخرة أبقى: الثاين
  .ثالثة وهو أن اآلخرة أوىل باإليثار، وال ميكن حتقق املعرفة بأنّ اآلخرة أوىل باإليثار إال باملعرفتني السابقتني

فإحضار املعرفتني السابقتني يف القلب للتوصل به إىل املعرفة الثالثة يسمى تفكراً واعتباراً وتذكراً ونظراً 



 ٤٢١

   ١)وتأمالً وتدبراً
فعبارات مترادفة على معىن : أما التدبر والتأمل والتفكر (: وجه التغاير بني هذه املصطلحات، فقالمث بني

فمختلفة املعاين وإن كان أصل املسمى : وأما اسم التذكر واالعتبار والنظر. واحد ليس حتتها معان خمتلفة
فكذلك .. كن باعتبارات خمتلفةالصارم، واملهند، والسيف؛ يتوارد على شيء واحد ول: واحد؛ كما أنّ اسم

ينطلق على إحضار املعرفتني من حيث إنه يعرب منهما إىل معرفة ثالثة، وإن مل يقع العبور ومل ميكن إال : االعتبار
وأما النظر والتفكر؛ فيقع عليه من حيث إن . االعتبار: التذكر، ال اسم: الوقوف على املعرفتني فينطلق عليه اسم

ة، فمن ليس يطلب املعرفة الثالثة ال يسمى ناظراً، فكل متفكر فهو متذكر، وليس كل فيه طلب معرفة ثالث
تكثري : وفائدة التفكر. وفائدة التذكار تكرار املعارف على القلب لترسخ وال تنمحي عن القلب. متذكر متفكراً

   ٢)فهذا هو الفرق بـني التذكر والتفكر. العلم واستجالب معرفة ليست حاصلة
ة األدلة على ضرورة استعمال العقل واعتباره الوسيلة األساسية لالستنباط نرى من مل يقدر ومع صراح

  .للعقل قدره، فيتصوره مناهضا للنصوص أو مناقضا هلا
فَأَقم وجهك  :تعاىلمع أن القرآن الكرمي يكاد يصرح بأن أحكام العقل دين كأحكام الشرع، قال 

ال  للَّه الَّتي فَطَر الناس علَيها ال تبديلَ لخلْقِ اللَّه ذَلك الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِللدينِ حنِيفاً فطْرت ا
  )فسمى العقل دينا«   :،يقول الغزايل معقبا على هذه اآلية)٣٠:الروم( يعلَمونَ

أحكام الشرع مستحيل، بل إن أساس و ام العقلولكون أحكام العقل ارد دينا،فإن التناقض بني أحك
   )فهو كاألس والشرع كالبناء، ولن يغين أ س ما مل يكن بناء، ولن يثبت بناء ما مل يكن أ س« الشرع العقل 
يسمي الشرع ـ بسبب مراعاته الضرورية لألحكام العقلية ـ عقال، فالشرع عقل من اخلارج، والغزايل 

  .عاضدان بل متحدانوالعقل شرع من داخل،ومها مت
وإعماله أعمال  و بسبب هذا االحتاد بني أحكام العقل وأحكام الشرع،فإن متجيد العقل متجيد للشرع،

  .ضع اهللا للشرع، ونبذه نبذ للشرع،ألن كليهما من و
وال يهمنا بعد هذا، اسم اآللية اليت نعرف ا أحكام العقل، وال واضعها، كما ال يهمنا أن نعرف مصدر 

  .واء الشايف وال واضعه، إذا حتقق املقصد منهالد
وهلذا، فإن العلم الذي عىن بأحكام العقل، وهو املنطق ـ مع قصوره عن بلوغ املراد منه ـ ال حرج يف 

للمنطق، ويعتربه غري غريب عن اإلسالم أو الفكر اإلسالمي،  ينتصرالغزايل االستفادة منه، بل نرى رجال ك
أي بالفالسفة [ولكن املنطق ليس خمصوصا م  :(ما يتصور البعض، يقول الغزايلوليس دخيال مع الفلسفة ك

« ، وقد نسميه)كتاب اجلدل« ،وقد نسميه )كتاب النظر« ،وإمنا هو األصل الذي نسميه يف فن الكالم ]
 يطلع ظن أنه فن غريب ال يعرفه املتكلمون، وال )املنطق« ؛فإذا مسع املتكايس املستضعف اسم  )مدارك العقول

   )عليه إال الفالسفة 
                                                

  .٤/٤٢٦: اإلحياء)  ١(
  .٤/٤٢٦: اإلحياء)  ٢(



 ٤٢٢

وأدخل املنطق كتمهيدات لبعض العلوم كعلم  وهلذا فإن الغزايل ألف يف املنطق جمموعة كتب،
األصول،فقد كان يقدم له قبل الغزايل مبقدمات كالمية كتأسيس فكري لقضايا أصول الفقه وربطها بأصول 

األصول لقضايا املنطق،يقول الغزايل عن مقدمة  الدين،فرأى الغزايل أن األوىل ربطها باملنطق حلاجة علم
وليست هذه املقدمة من مجلة علم األصول وال من مقدماته اخلاصة به،بل هي مقدمة العلوم «   :املستصفى

،وقد بدأ ذا االهتمام باملنطق عند الغزايل عهد جديد للثقافة )كلها،ومن ال حييط ا،فال ثقة بعلومه أصال
  .فيه بقضايا وأساليب املناطقةاإلسالمية،امتزجت 

وال نريد هنا أن نقحم املنطق يف العلوم الشرعية، ولكنا نريد ان ندعو إىل أسلمة هذه العلم، وإفادة 
  .األجيال به، فهو علم ضروري ال غىن عنه

ومع أن تلك املوازين اليت ، )القسطاس املستقيم« وقد حاول الغزايل أن يضع منطقا جديدا يف كتابه 
ا الغزايل مطابقة للموازين املنطقية اليونانية إال أن للغزايل أهدافا أخرى وراء تلك الصياغة اجلديدة لعلم وضعه

  :املنطق لعل أمهها تقريب املنطق واالحتجاج له باألمثلة من القرآن الكرمي لصنفني من الناس
طلها،وظنوا التناقض بني العلوم الذين استهوم الفلسفة مبا فيها من علوم عقلية،فخلطوا بني حقها وبا  .١

  .النقلية واألحكام العقلية
  .العلماء النصيني الذين رفضوا املنطق باعتباره فلسفة وعلما غريبني عن الدين  .٢

***  
وال يتصور التغاير يف هذا اجلانب أيضا بني احلكمة العلمية واحلكمة العملية، فآليات أحكام العقل ال بد  

  . إىل طريق اهللا وسبيله ال حمالة أن دي من استنار ا
إن  (:وقد ذكر الغزايل مثاال على تأثري أحكام العقل يف تغري احلال، والترقي يف مقامات السلوك، فقال

أردت أن تفهم كيفية تغري احلال بالفكر فمثاله ما ذكرناه من أمر اآلخرة، فإنّ الفكر فيه يعرفنا أنّ اآلخرة أوىل 
وهذا ما . هذه املعرفة يقيناً يف قلوبنا تغريت القلوب إىل الرغبة يف اآلخرة والزهد يف الدنياباإليثار، فإذا رسخت 

عنيناه باحلال، إذ كان حال القلب قبل هذه املعرفة حب العاجلة وامليل إليها، والنفرة عن اآلخرة وقلة الرغبة 
  .فيها

ر تغري اإلرادة أعمال اجلوارح يف طراح الدنيا مث أمث. وذه املعرفة تغري حال القلب وتبدلت إرادته ورغبته  
   ١)واإلقبال على أعمال اآلخرة

  :وقد ذكر هلذا العبور من املعرفة العقلية اردة إىل احلال مخس درجات
  .التذكر وهو إحضار املعرفتني يف القلب  .١
  .التفكر وهو طلب املعرفة املقصودة منهما  .٢
  .ة القلب احصول املعرفة املطلوبة واستنار  .٣

                                                
  .٤/٤٢٦: اإلحياء)  ١(



 ٤٢٣

  .تغري حال القلب عما كان بسبب حصول نور املعرفة  .٤
  .خدمة اجلوارح للقلب حبسب ما يتجدد له من احلال  .٥

يضرب احلجر على احلديد فيخرج منه نار يستضيء ا املوضع فتصري العني مبصرة بعد « وشبه ذلك مبن 
املعرفة هوالفكر فيجمع بـني املعرفتني كما أن مل تكن مبصرة وتنتهض األعضاء للعمل، فكذلك زناد نور 

جيمع بـني احلجر واحلديد، ويؤلف بـينهما تأليفاً خمصوصاً كما يضرب احلجر على احلديد ضرباً خمصوصاً، 
فينبعث نور املعرفة كما تنبعث النار من احلديد، ويتغري القلب بسبب هذا النور حىت مييل إىل ما يكن مييل إليه 

مث تنتهض األعضاء للعمل مبقتضى حال القلب كما ينتهض . بنور النار فريى ما مل يكن يراه كما يتغري البصر
   ١)العاجز عن العمل بسبب الظلمة للعمل عند إدراك البصر ما مل يكن يبصره

  

                                                
  .٤/٤٢٧: اإلحياء)  ١(



 ٤٢٤

  علوم التزكية
 وهي العلوم املرتبطة بالسلوك سواء كان سلوكا ظاهريا، أو سلوكا باطنيا، وهي من العلوم الواجبة،

  .الرتباطها بتطبيق مراد اهللا من خلقه
وللتعرف على أنواع العلوم املندرجة يف هذا النوع نسوق اخلالف الذي أورده الغزايل حول أنواع العلوم 

هو علم الكالم، : فقال املتكلمون« أكثر من عشرين فرقة،  املفروضة، فقد ذكر أن العلماء اختلفوا يف ذلك إىل 
هو علم الفقه إذ به تعرف العبادات : لم ذات اهللا سبحانه وصفاته، وقال الفقهاءإذ به يدرك التوحيد ويع

واحلالل واحلرام وما حيرم من املعامالت وما حيل، وعنوا به ما حيتاج إليه اآلحاد دون الوقائع النادرة، وقال 
املراد به هذا : ل املتصوفةوقا. هو علم الكتاب والسنة، إذ ما يتوصل إىل العلوم كلها: املفسرون واحملدثون
هو العلم باإلخالص وآفات : وقال بعضهم. هو علم العبد حباله ومقامه من اهللا عز وجل: العلم، فقال بعضهم

هو علم الباطن، وذلك جيب على أقوام خمصوصني هم : وقال بعضهم. النفوس ومتيـيز ملة امللك من ملة الشيطان
هو العلم مبا يتضمنه احلديث الذي فيه مباين : ل أبو طالب املكيوقا. أهل ذلك وصرفوا اللفظ عن عمومه

  ١)ألن الواجب هذه اخلمس فيجب العلم بكيفية العمل فيها وبكيفية الوجوب. .اإلسالم
  :وهذه العلوم املذكورة ال تعدوا ثالثة علوم

  علم التوحيد أو العقيدة أو اإلميان، أو األحكام العقلية  .١
  .ام العمليةعلم الفقه أواألحك  .٢
  . علم التصوف أو السلوك أو اإلحسان، أو األحكام الوجدانية  .٣

  .أما ما ذكر املفسرون واحملدثون وغريهم، فهي مصادر هذه العلوم، ال أا املقصودة بذاا
 ولذلك نكتفي بالتعريف ا هنا، وقد ،وقد حتدثنا عما يتعلق ذه العلوم يف احملال املختلفة من هذا الكتاب

  . حنتاج إىل التفصيل فيها إذا اقتضت الضرورة ذلك
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 ٤٢٥

  ـ السياسات والصناعات ٢
ونقصد ذا النوع من أنواع العلوم العلوم اليت دف إىل تنظيم حياة الناس على هذه األرض، وتيسري 

  .مرافقها
ور الكبري وهي بذلك أقرب إىل كوا سياسات وصنائع منها إىل كوا علوما قائمة بذاا، حبكم التط

  .الذي حيصل فيها، والذي حييل ما قبلها ختلفا أوجهال
  :وهلذا النوع ناحيتان لكل منهما وجهته وضوابطه

  : الناحية العلمية احملضة
وهي الناحية اليت تتأسس عليها السياسية أو الصناعة، ألن لكل منهما أسسا علمية تقوم عليها، فالطب ـ 

سم اإلنسان ووظائفها والعلل اليت تعتريها واسباا، فكل هذه العلوم علوم مثال ـ يقوم على العلم مبكونات ج
حمضة، وهي من هذه الناحية تدخل فيما ذكرناه من معرفة أفعال اهللا، وهلذا ورد ذكر كثري مما يتعلق ذا يف 

  .القرآن الكرمي كآية من آيات اهللا، أو كنعم من نعمه
مث هذه العلوم ما عددناها وما مل نعدها ليست  (:لوم للقرآن الكرميوقد قال الغزايل يف بيان نسبة هذه الع

وقد  ،فان مجيعها مغترفة من حبر واحد من حبار معرفة اهللا تعاىل وهو حبر األفعال أوائلها خارجة عن القرآن،
ـ هللا تعاىل فمن أفعال ا ،وأن البحر لو كان مدادا لكلماته لنفد البحر قبل أن تنفد ،ذكرنا أنه حبر ال ساحل له

 وإِذَا مرِضت فَهو يشفنيِ :عن ابراهيم  تعاىلمثال الشفاء واملرض كما قال اهللا ـ وهو حبر األفعال 
املرض  ذ ال معىن للطب اال معرفة، إوهذا الفعل الواحد ال يعرفه اال من عرف الطب بكماله، )٨٠:الشعراء(

   ١)ومعرفة الشفاء وأسبابه ،بكماله وعالماته
وضرب مثاال آخر عن ذلك بعلم الفلك، وهو  ـ فيما نرى ـ علم حمض إال إذا هدف من ورائه إىل 

ومن افعاله تبارك وتعاىل تقدير معرفة الشمس والقمر ومنازهلما حبسبان وقد  (:حتقيق مصلحة من املصاحل، فقال
هو الَّذي جعلَ الشمس ضياًء والْقَمر نوراً  :عاىلتوقال، )٥:الرمحن( الشمس والْقَمر بِحسبان):تعاىلقال اهللا 

ابسالْحو نِنيالس ددوا علَمعتازِلَ لنم هرقَدو )تعاىلوقال، )٥من اآلية: يونس: (رالْقَم فسخو 
 هارِ ويولج النهار في اللَّيلِ وأَنَّ اللَّه سميع بصريذَلك بِأَنَّ اللَّه يولج اللَّيلَ في الن(:تعاىلوقال، )٨:القيامة(
وال يعرف ، )٣٨:يـس( والشمس تجرِي لمستقَر لَها ذَلك تقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ):تعاىلوقال، )٦١:احلج(

هار وكيفية تكور أحدمها على اآلخر اال من حقيقة سري الشمس والقمر حبسبان وخسوفهما وولوج الليل يف الن
    ٢)عرف هيئات تركيب السموات واألرض وهو علم برأسه

يا أَيها الْأنسانُ ما غَرك بِربك الْكَرِميِ الَّذي خلَقَك فَسواك  :تعاىلوضرب مثاال آخر عن ذلك بقوله 
ال من عرف تشريح إ« ، فال يعرف مراد هذه اآلية )٨ـ  ٦:االنفطار( بكفَعدلَك في أَي صورة ما شاَء ركَّ
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 ٤٢٦

   )وقد أشار يف القرآن يف مواضع اليها األعضاء من االنسان ظاهرا وباطنا وعددها وأنواعها وحكمتها ومنافعها،
كثرية ستظهر  بل إن الغزايل بنور بصريته اإلميانية يذكر بأن العلوم ال تنحصر يف علوم عصره، ويتنبأ بعلوم

بل أقول ظهر لنا بالبصرية الواضحة اليت ال يتمارى فيها أن  (:للوجود، كلها تغترف من حبار أفعال اهللا، فيقول
وعلوم  ن كان يف قوة اآلدمي الوصول اليها،إو يف االمكان والقوة أصنافا من العلوم بعد مل خترج من الوجود،

 يعرفها، يوجد يف هذه األعصار على بسيط األرض من كانت قد خرجت اىل الوجود واندرست اآلن فلن
    ١)وعلوم أخر ليس يف قوة البشر أصال ادراكها واإلحاطة ا

فالنواحي النظرية ملا مسيناه بالصناعات يدخل يف علوم الكتاب من هذه الناحية، وال غرابة يف هذا، بل إن 
  .الكمال يف اعتبارها كذلك

األنواع من العلوم جفافها الذي نراه، بل جييب عن أكثر التساؤات اليت وهذا الذي ذكرناه يرفع عن هذه 
حتري العلماء، بل جيعل الكون بصورة أكثر مجاال من الصورة اليت ترمسها هذه العلوم، وهي بعيدة عن اهللا بعيدة 

  .عن هدي الكتاب
 :(اهللا، ودي اإلميان، فيقولقد بني النورسي مدى الفوائد اليت جتىن من هذه العلوم إذا ما استنارت بنور و

« ـ هذه العلوم اليت هي . .كالفيزياء والكيمياء والنبات واحليوان -العلوم اليت تبحث يف حقيقة املوجودات 
جل جالله يف  )احلكيم« ميكن ان تكون حكمة حقيقية مبشاهدة التجليات الكربى السم اهللا  )حكمة االشياء

وبرؤية هذه التجليات يف منافع االشياء ومصاحلها تصبح تلك . ة، ورعايةاالشياء، وهي جتليات تدبري، وتربي
واىل ذلك الظهري تصبح حكمة فعالً، وإالّ فإما  )كيماحل« احلكمة حكمة حقاً، أي باستنادها اىل ذلك االسم 

ل يف الفلسفة أا تنقلب اىل خرافات وتصبح عبثاً ال طائل من ورائها أو تفتح سبيالً اىل الضاللة، كما هو احلا
   )..الطبيعية املادية

ويذكر علة مهمة لذلك غابت عن العلوم احلديثة، فأغرقتها يف اجلزئية، وأبعدا عن مجال الوحدة 
ن نظر النبوة والتوحيد واالميان يرى احلقائق يف نور االلوهية واآلخرة ووحدة إ (:والتناسق والكمال، فقال
التجرييب والفلسفة احلديثة فانه يرى االمور من زاوية االسباب املادية الكثرية أما العلم  ،الكون ألنه متوجه اليها

فرب غاية عظيمة جليلة لدى اهل الفلسفة . فاملسافة اذن بني زاوييت النظر بعيدة جداً ،والطبيعة ألنه متوجه اليها
تقدم اهل العلم التجرييب وهلذا فقد . تافهة وصغرية ال تكاد ترى بني مقاصد علماء اصول الدين وعلم الكالم

كثرياً يف معرفة خواص املوجودات وتفاصيلها واوصافها الدقيقة يف حني ختلفوا كثرياً حىت عن ابسط املؤمنني 
  )وأقلهم علماً يف جمال العلم احلقيقي وهو العلوم اإلهلية السامية واملعارف االخروية

  .صدرها األول وحقيقتها الكربىوانطالقا من هذا نقترح أسلمة هلذه العلوم،  بربطها مب
  :الناحية العملية

وهي الناحية الثانية من نواحي العلوم السياسية والصناعية، وهي أهم الناحيتني بالنسبة ملصاحل اإلنسان 
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 ٤٢٧

املادية، والقرآن الكرمي يشري إىل هذه الناحية، وال يستنكرها، بل يعتربها من متكني اإلنسان يف األرض، قال 
  )٨٤:الكهف( ا مكَّنا لَه في الْأَرضِ وآتيناه من كُلِّ شيٍء سبباًإِن :تعاىل

زيادة على هذا، فقد نوه القرآن الكرمي بأنواع الصناعات، وقد كانت حمتقرة يف اجلاهلية ال يقوم ا إال 
  :العبيد أوعامة الناس وبسطاؤهم

آتونِي زبر الْحديد( :تعاىلنبياء والصاحلني ا، فقال ونوه ا، وذكر اشتغال األ صناعة احلديد، فذكر
، )٩٦:الكهف( حتى إِذَا ساوى بين الصدفَينِ قَالَ انفُخوا حتى إِذَا جعلَه ناراً قَالَ آتونِي أُفْرِغْ علَيه قطْراً

، بل قرن بإنزال )١٠:سـبأ( جِبالُ أَوبِي معه والطَّير وأَلَنا لَه الْحديدولَقَد آتينا داود منا فَضالً يا  :تعاىلوقال
لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبينات وأَنزلْنا معهم الْكتاب والْميزانَ ليقُوم الناس  :تعاىلاحلديد إنزال الكتاب، فقال

 للَّه قَوِي عزِيزنا الْحديد فيه بأْس شديد ومنافع للناسِ وليعلَم اللَّه من ينصره ورسلَه بِالْغيبِ إِنَّ ابِالْقسط وأَنزلْ
  ) ٢٥:احلديد(

سكَناً وجعلَ  واللَّه جعلَ لَكُم من بيوتكُم :تعاىلوذكر الصناعات النسيجية وأنواعها وأغرضاها، فقال 
وبارِها وأَشعارِها أَثَاثاً ومتاعاً لَكُم من جلُود الْأَنعامِ بيوتاً تستخفُّونها يوم ظَعنِكُم ويوم إِقَامتكُم ومن أَصوافها وأَ

  ) ٨٠:النحل( إِلَى حنيٍ
وبوأَكُم في الْأَرضِ تتخذُونَ من سهولها قُصوراً  :ىلتعاوذكر ما يرتبط بالعمران من أعمال، فقال 

ينفِْسدضِ مي الْأَرا فثَوعال تو وا آالَء اللَّهوتاً فَاذْكُريالَ بونَ الْجِبتحنتو )٧٤من اآلية: ألعراف(  
غالَ والْحمري لتركَبوها وزِينةً ويخلُق ما ال والْخيلَ والْبِ :تعاىلوذكر الصناعات املرتبطة بالنقل، فقال 

 واصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا ووحيِنا وال تخاطبنِي في الَّذين ظَلَموا إِنهم مغرقُونَ :تعاىلوقال، )٨:النحل( تعلَمونَ
ومن آياته أَنْ يرسلَ  :تعاىلوقال، )٢٢:املؤمنون( لْك تحملُونَوعلَيها وعلَى الْفُ :تعاىلوقال ،)٣٧:هود(

لَعو هلفَض نوا مغتبتلو رِهبِأَم الْفُلْك رِيجتلو هتمحر نم يقَكُمذيلو اترشبم احيونَالركُرشت لَّكُم )٤٦:الروم( ،
 أَنَّ الْفُلْك تجرِي في الْبحرِ بِنِعمت اللَّه ليرِيكُم من آياته إِنَّ في ذَلك لَآيات لكُلِّ صبارٍ أَلَم تر :تعاىلوقال

  ) ٣١:لقمان( شكُورٍ
تستخرِجوا منه وهو الَّذي سخر الْبحر لتأْكُلُوا منه لَحماً طَرِياً و :تعاىلوذكر الصناعات البحرية، فقال 

ربكُم ( :تعاىلوقال، )١٤:النحل( حلْيةً تلْبسونها وترى الْفُلْك مواخر فيه ولتبتغوا من فَضله ولَعلَّكُم تشكُرونَ
  ) ٦٦:االسراء( نَ بِكُم رحيماًالَّذي يزجِي لَكُم الْفُلْك في الْبحرِ لتبتغوا من فَضله إِنه كَا

بل إن القرآن الكرمي دعانا إىل بذل كل اجلهود لتحصيل مجيع أنواع القوى، ويدخل فيها هذا النوع من 
بونَ وأَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة ومن رِباط الْخيلِ تره :تعاىلأنواع القوى، قوة الصناعة والسياسة، فقال 

كُمودعو اللَّه ودع بِه )٦٠من اآلية: ألنفال(  
والقرآن الكرمي ال ينهانا عن هذه العلوم بذاا، وإمنا ينهانا على ما تفرزه يف اإلنسان من قيم الطغيان حني 

فروا ربكُم ثُم توبوا ويا قَومِ استغ: حاكيا قول هود  تعاىليبتدئ فيها باسم أهوائه ال باسم اهللا، وهلذا قال 
نيرِمجا ملَّووتال تو كُمتةً إِلَى قُوقُو كُمزِدياراً وردم كُملَياَء عملِ السسري هإِلَي )فهو مل خيربهم بأن ) ٥٢:هود



 ٤٢٨

  . زيادة قومنتيجة إميام باهللا زوال قوم اليت كانوا حيرصون على الظهور ا، بل أخرب عن 
بل أخرب القرآن الكرمي أن القوة اليت ال تستضيء دي اهللا مصريها اهلالك احملتم، ولذلك يدعونا إىل السري 
يف األرض للبحث عن مصري احلضارات العظيمة اليت مل يبق منها إال فلول آثار تدل على مدى طغياا، قال 

نظُروا كَيف كَانَ عاقبةُ الَّذين من قَبلهِم كَانوا أَشد منهم قُوةً وأَثَاروا الْأَرض أَولَم يِسريوا في الْأَرضِ فَي :تعاىل
 نلَكو مهمظْليل ا كَانَ اللَّهفَم اتنيبِالْب ملُهسر مهاَءتجا ووهرما عمم ا أَكْثَروهرمعوهفُسوا أَنونَكَانمظْلي م 

أَولَم يِسريوا في الْأَرضِ فَينظُروا كَيف كَانَ عاقبةُ الَّذين من قَبلهِم وكَانوا أَشد منهم   :تعاىلوقال، )٩:الروم(
ضِ إِني الْأَرال فو اتاومي السٍء فيش نم هجِزعيل ا كَانَ اللَّهمةً ويراًقُويماً قَدلكَانَ ع ه )٤٤:فاطر( ،

نهم قُوةً أَولَم يِسريوا في الْأَرضِ فَينظُروا كَيف كَانَ عاقبةُ الَّذين كَانوا من قَبلهِم كَانوا هم أَشد م :تعاىلوقال
مو وبِهِمبِذُن اللَّه مذَهضِ فَأَخي الْأَرآثَاراً فاقٍوو نم اللَّه نم ما كَانَ لَه )تعاىلوقال، )٢١:غافر:  نم نكَأَيو

ملَه راصفَال ن ماهلَكْنأَه كتجري أَخالَّت كتيقَر نةً مقُو دأَش يه ةيقَر )١٣:حممد(  
لقوة، والذي حجبهم عن اهللا، قال وذلك ألن أخطر ما تنفخه الصناعة يف عقول أصحاا ذلك االغترار با

للَّه الَّذي خلَقَهم هو فَأَما عاد فَاستكْبروا في الْأَرضِ بِغيرِ الْحق وقَالُوا من أَشد منا قُوةً أَولَم يروا أَنَّ ا :تعاىل
  ) ١٥:صلتف( أَشد منهم قُوةً وكَانوا بِآياتنا يجحدونَ



 ٤٢٩

  مواصفات طالب العلما ـ ثاني
بعد تعرفنا على أمهية العلم وأنواع العلوم اليت حتتاج الشخصية السوية لتعلمها نبحث يف هذا املبحث عن 

  .مواصفات طلب العلم، كما يريدها اإلسالم، ال كما يريد فرضها املنحلون
فإن له كذلك منهجه يف حتصيل ذلك العلم،  فكما أن لإلسالم نظرته الكلية ملا ينبغي أن يدرس من العلم،

  .واآلداب اليت حتمي ذلك املنهج من أن خيرج به عما أريد منه
وغرضنا من هذا املبحث أن يزرع املريب فيمن يربيه هذه املواصفات، ألنه ال ميكن لطالب العلم أن حيصل 

  .العلم أو يستفيد منه أو يفيد إال بعد حتصيلها
ارات القرآن الكرمي إىل هذا اجلانب ما قصه علينا من قصة اخلضر مع موسى وأول ما نستشفه من إش

 ،ا العلماء اهتماما شديدا ا الكثرية على آداب الطلب ومنهجه، وهلذا اهتمفهي قصة هلا دالال ،
  .واعتربوها منوذجا عن آداب الطلب

ه مجيع خصائص الطلب يف تلك القصة دور طالب العلم البارع الذي توفرت في فقد مثل موسى 
  .ومواصفاته، فلذلك نال مراده، وحصل ما كان يبغيه، وفهم من حكمة اهللا يف كونه ما زاده طمأنينة ورضا

 تعاىل، وكأن اهللا وميكننا من خالل القصة أن نستخلص ثالث مواصفات كربى اتصف ا موسى 
  .العلم من خالهلاأراد من خالهلا أن جيعلها موضع قدوة لنا لتستقى مواصفات طالب 

  :وهذه املواصفات هي
  اإلخالص ـ ١

من القصة من مبتدئها إىل منتهاها،  تعاىلمع اخلضر كل ما حكاه اهللا  ويشري إليه من قصة موسى 
مل يكن له من مصدر غري  وصدقه، حىت إنكاره على اخلضر  فكلها تشري إىل مدى إخالص موسى 

  . إخالصه وصدقه
من أجلها،  يبني عمقا آخر من أعماق إخالصه، وهو غايته اليت قصد اخلضر وقد ورد يف السنة ما 

هل تعلم أحداً  :بينما كان يف مأل من بين إسرائيل، إذ جاءه رجل فقال فقد ورد يف الصحيح أن موسى 
، فسأل )بلى عبدنا خضر (:، فأوحى اهللا إىل موسى )ال (:خيربه عما يعلمه قال موسى  ؟أعلم منك

  .، فقد كانت رحلته بسبب طلبه علم ما مل يعلمه١السبيل إليه فجعل اهللا له احلوت آية موسى 
ولن نتحدث هنا عن أمر الشرع باإلخالص، فهو من املعلوم بالدين بالضرورة، وإمنا نتحدث عن بعض 

  .مثار اإلخالص، واليت تفرق العلم مبفهومه الشرعي عن العلم مبفهومه املادي
  :العوض ـ التخلص من طلب ١

ونريد به جترد طالب العلم للعلم، حبيث ال يبتغي من علمه أي عوض من جاه أو مال أو دنيا أو مناصب 
  .أو غري ذلك مما قد يستخدم العلم شبكة لتحصيله

                                                
  .البخاري ومسلم  )١(



 ٤٣٠

ألن امتالء قلب طالب العلم بالعوض، وتعلق مهته ا يصرفه عن علمه، بل جيعله كاحملتال الذي يتزين 
  .مرادهبصنوف احليل ليحقق 

فَخلَف من بعدهم خلْف ورِثُوا الْكتاب يأْخذُونَ عرض هذَا الْأَدنى  :تعاىلويشري إىل هذه الثمرة قوله 
ال يقُولُوا علَى اللَّه إِلَّا  نْويقُولُونَ سيغفَر لَنا وإِنْ يأْتهِم عرض مثْلُه يأْخذُوه أَلَم يؤخذْ علَيهِم ميثَاق الْكتابِ أَ

أن  تعاىل، فقد أخرب اهللا )١٦٩:ألعراف( الْحق ودرسوا ما فيه والدار الْآخرةُ خير للَّذين يتقُونَ أَفَال تعقلُونَ
  .هم هؤالء اخللف هو هذا العرض الزهيد من عرض الدنيا

يا أَيها الَّذين آمنوا إِنَّ كَثرياً  :بتزاز علماء أهل الكتاب ألموال الناسوهو حيكي ا تعاىلويشري إليها قوله 
 بِيلِ اللَّهس نونَ عدصيلِ واطاسِ بِالْبالَ النوأْكُلُونَ أَملَي انبهالرارِ وبالْأَح نم)٣٤من اآلية: التوبة (  

واتلُ علَيهِم نبأَ الَّذي آتيناه آياتنا  :الذي انسلخ من آيات اهللا ، وهو حيكي نبأتعاىلويشري إليها قوله 
لَدأَخ هنلَكا وبِه اهنفَعا لَرئْنش لَوو اوِينالْغ نطَانُ فَكَانَ ميالش هعبا فَأَتهنم لَخسفَان ثَلُهفَم اهوه عباتضِ وإِلَى الْأَر 

نا فَاقْصصِ الْقَصص مثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تحملْ علَيه يلْهثْ أَو تتركْه يلْهثْ ذَلك مثَلُ الْقَومِ الَّذين كَذَّبوا بِآياتكَ
  )١٧٦ـ  ١٧٥:ألعراف( لَعلَّهم يتفَكَّرونَ

خماطبا بين إسرائيل ومن يف  تعاىل وأول نتيجة هلذا الركون للدنيا هو بيع آيات اهللا بأي مثن، قال
ليالً وإِياي وآمنوا بِما أَنزلْت مصدقاً لما معكُم وال تكُونوا أَولَ كَافرٍ بِه وال تشتروا بِآياتي ثَمناً قَ :حكمهم
قُونفَات )٤١:البقرة(  

فَويلٌ للَّذين يكْتبونَ الْكتاب بِأَيديهِم  :تعاىل، قال وخيرب عن حتريفهم الكتاب من أجل هذا الثمن القليل
وو يهِمدأَي تبا كَتمم ملٌ لَهييالً فَوناً قَلثَم وا بِهرتشيل اللَّه دنع نذَا مقُولُونَ هي ونَثُمكِْسبا يمم ملٌ لَهي 

  ) ٧٩:البقرة(
تعاىلم الكتاب ـ وهو وجه من وجوه التحريف ـ من أجل هذا الثمن القليل، قال وخيرب عن كتما: 

 في بطُونِهِم إِلَّا النار وال إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنزلَ اللَّه من الْكتابِ ويشترونَ بِه ثَمناً قَليالً أُولَئك ما يأْكُلُونَ
وإِذْ أَخذَ اللَّه ميثَاق الَّذين  :تعاىلوقال، )١٧٤:البقرة( ه يوم الْقيامة وال يزكِّيهِم ولَهم عذَاب أَليميكَلِّمهم اللَّ

آل ( اً قَليالً فَبِئْس ما يشترونَأُوتوا الْكتاب لَتبيننه للناسِ وال تكْتمونه فَنبذُوه وراَء ظُهورِهم واشتروا بِه ثَمن
  )١٨٧:عمران

ولذلك يذكر الغزايل من أول مواصفات علماء اآلخرة، إدراكهم حلقارة الدنيا جبانب ما أوتوا من العلم، 
إن أقل درجات العامل أن يدرك حقارة الدنيا وخستها وكدورا وانصرامها وعظم اآلخرة  (:يقول الغزايل

نعيمها وجاللة ملكها ويعلم أما متضادتان، وأما كالضرتني مهما أرضيت إحدامها أسخطت ودوامها وصفاء 
األخرى، وأما ككفيت امليزان مهما رجحت إحدامها خفت األخرى، وأما كاملشرق واملغرب مهما قربت 

يف اآلخر حىت من أحدمها بعدت عن اآلخر، وأما كقدحني أحدمها مملوء واآلخر فارغ فبقدر ما تصب منه 
فإن من ال يعرف حقارة الدنيا وكدورا وامتزاج لذاا بأملها مث انصرام ما يصفو منها فهو . ميتلىء يفرغ اآلخر

فإن املشاهدة والتجربة ترشد إىل ذلك فكيف يكون من العلماء من ال عقل له؟ ومن ال يعلم عظم . فاسد العقل



 ٤٣١

ن فكيف يكون من العلماء من ال إميان له ومن ال يعلم مضادة أمر اآلخرة ودوامها فهو كافر مسلوب اإلميا
الدنيا لآلخرة وأن اجلمع بـينهما طمع يف غري مطمع؟ فهو جاهل بشرائع األنبـياء كلهم، بل هو كافر 
بالقرآن كله من أوله إىل آخره، فكيف يعد من زمرة العلماء؟ ومن علم هذا كله مث مل يؤثر اآلخرة على الدنيا 

    ١)سري الشيطان قد أهلكته شهوته وغلبت عليه شقوته فكيف يعد من حزب العلماء من هذه درجته؟فهو أ
وليس يف هذا الكالم أي وجه لالعتراض، ألن الدنيا املرادة هنا هي الدنيا اليت تكون موضع طموح 

القصري احملدود يف هذه لصاحبها، حبيث جتعله يغري من ووظيفته اليت خلق هلا، وهي عبادة اهللا إىل خدمة وجوده 
  .الدنيا

من تعلم علما مما يبتغى به وجه اهللا عز وجل ال يتعلمه إال ليصيب به  (:وقد جاء يف احلديث قوله 
من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به  (:، وقال ٢)عرضا من الدنيا مل جيد عرف اجلنة يوم القيامة

   ٣)ه فهو يف النارالسفهاء أو يصرف به وجوه الناس إلي
  :وقد ورد يف أخبار األنبياء النهي الشديد عن هذا السلوك

قل للذين يتفقهون بغري الدين : أنزل اهللا يف بعض كتابه وأوحى إىل بعض أنبيائه (:ففي احلديث عنه 
ب الكباش وقلوم قلوب الذئا ٤ويتعلمون لغري العلم ويطلبون الدنيا بعمل اآلخرة ويلبسون لباس مسوك

ألسنتهم أحلى من العسل وقلوم أمر من الصرب، إياي خيدعون أو يب يستهزؤون فيب حلفت ألتيحن هلم فتنة 
   ٥)تذر احلليم فيهم حريان
إن أدىن ما أصنع بالعامل إذا آثر شهوته على حمبيت أن  (:إليه تعاىلأنه مما اوحى اهللا  ويف أخبار داود 

ل عين عاملاً قد أسكرته الدنيا فيصدك عن طريق حمبيت أولئك قطاع الطريق أحرمه لذيذ مناجايت، يا داود ال تسأ
على عبادي، يا داود، إذا رأيت يل طالباً فكن له خادماً؛ يا داود من رد إيلَّ هارباً كتبته جهبذاً ومن كتبته 

  )جهبذاً مل أعذبه أبداً
، حدثين موسى جني اهللا، حدثين موسى صفي اهللا: فجعل يقول ويروى أن رجالً كان خيدم موسى 

فجعل يسأل عنه وال حيس له خرباً حىت  حدثين موسى كليم اهللا، حىت أثرى وكثر ماله، ففقده موسى 
هو . نعم: أتعرف فالناً؟ قال :جاءه رجل ذات يوم ويف يده خرتير ويف عنقه حبل أسود، فقال له موسى 

 حاله حىت أسأله مب أصابه هذا؟ فأوحى اهللا عز وجل يا رب أسألك أن ترده إىل :هذا اخلرتير، فقال موسى 
لو دعوتين بالذي دعاين به آدم فمن دونه ما أجبتك فيه، ولكن أخربك مل صنعت هذا به؟ ألنه كان يطلب : إليه

  .الدنيا بالدين
                                                

  .١/٦٠: اإلحياء)  ١(
  .أمحد وأبو داود والبيهقي واحلاكم وابن ماجة عن أيب هريرة  )٢(
  .عن أنس سعيد بن منصورالطرباين يف األوسط وابن أيب العاص، والدارقطين يف األفراد، و  )٣(
  .٢/٧٨٧املصباح املنري . اجللد، واجلمع مسوك مثل فلس وفلوس: املسك: مسوك  )٤(
 .عن أيب الدرداء -أبو سعيد النقاش يف معجمه، وابن النجار   )٥(



 ٤٣٢

كيف يكون من أهل العلم من مسريه إىل آخرته وهو مقبل على طريق  (:قوله ويروى عن عيسى 
   )يكون من أهل العلم من يطلب الكالم ليخرب به ال ليعمل به؟دنياه وكيف 

إن أهون ما أصنع  (:قرأت يف بعض الكتب السالفة أن اهللا تعاىل يقول: وقال مالك بن دينار رمحه اهللا
   )بالعامل إذا أحب الدنيا أن أخرج حالوة مناجايت من قلبه

 الذي هو منبع اإلخالص، فعن احلسن ذا األصل العظيم  وهلذا اشتدت وصية السلف الصاحل  
إذا رأيتم العامل  (:، وقال عمر )عقوبة العلماء موت القلب وموت القلب طلب الدنيا بعمل اآلخرة (:قال

إذا رأيتم العامل  (:، وقال سعيد بن املسيب )حمباً للدنيا فاموه على دينكم فإن كل حمب خيوض فيما أحب
    )يغشى األمراء فهو لص

العلم كله دنيا واآلخرة منه العمل به   (:ل ذلك كان يوصي خلفهم من الصاحلني، قال سهل رمحه اهللاومبث
الناس كلهم موتى إال العلماء سكارى والعلماء إال العاملني، والعاملون  (:وقال )والعمل كله هباء إال اإلخالص

   )له بهكلهم مغرورون إال املخلصني، واملخلص على وجل حىت يدري ماذا خيتم 
، وكان يقول لعلماء )إمنا يذهب اء العلم واحلكمة إذا طلب ما الدنيا (:وكان حييـى بن معاذ يقول

يا أصحاب العلم قصوركم قيصرية، وبـيوتكم كسروية، وأثوابكم ظاهرية، وأخفافكم جالوتية،  (:الدنيا
   )طانية فأين الشريعة احملمدية؟ومراكبكم قارونية، وأوانيكم فرعونية، ومآمثكم جاهلية، ومذاهبكم شي

  :قال الشاعر
  وراعي الشاة حيمي الذئب عنها   فكيف إذا الرعاة هلا ذئاب؟

  :وقال اآلخر
  يا معشر القراء يا ملح البلد  ما يصلح امللْح إذا امللح فسد؟

 الظلمة يوم إنك قد أوتيت علماً فال تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب فتبقى يف (:وكتب رجل إىل أخ له
   )يسعى أهل العلم يف نور علمهم

ال شك أن من تكون  (:أترى أن من تكون املعاصي قرة عينه ال يعرف اهللا؟ فقال: وقيل لبعض العارفني
   )الدنيا عنده آثر من اآلخرة أنه ال يعرف اهللا تعاىل

  :يبني املوقف الصحيح ألهل العلم، وما يقابله من مواقفاجلرجاين وقد قال 
  رأوا رجالً عن موقف الذل أحجما        ولون يل فيك انقباض وإمنا   يق

  ومن أكرمته عزة النفس أكرما       أرى الناس من داناهم هان عندهم  
  بدا طمع صريته يل سلّما              ومل أقض حق العلم إن كان كلما 

  مل الظماولكن  نفس  احلر  حتت   إذا قيل  هذا  مورد  قلت قد أرى    
  ألخدم من ال قيت لكن ألخدما    ومل أبتذل يف خدمة العلم مهجيت    

  إذاً فاتباع اجلهل قد كان أحزما         أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة     
  ولو أن أهل العلم صانوه صام      ولو عظموه يف النفوس لعظما



 ٤٣٣

  جتهما حمياه باألطماع حىت       ولكن أهـانوه فهان ودنسوا     
  :ـ العمل بالعلم ٢

  .وهو نتيجة حتمية ملا سبق، ألن من فرغ قلبه من أهوائه عمره مبا يقتضيه العلم من العمل الصاحل
مؤنبا بين  تعاىلويشري إىل هذا الركن من أركان اإلخالص يف طلب العلم النصوص الكثرية كقوله 

، فقد عاتبهم )٤٤:البقرة( نَ أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ الْكتاب أَفَال تعقلُونَأَتأْمرونَ الناس بِالْبِر وتنسو :إسرائيل
  .على نسيام ألنفسهم مع كوم يتلون الكتاب

مثَلُ الَّذين حملُوا التوراةَ ثُم لَم  :تعاىلبل شبههم يف آية أخرى باحلمار الذي حيمل أسفارا، قال 
لُوهمحي الْيدهال ي اللَّهو اللَّه وا بِآياتكَذَّب ينمِ الَّذثَلُ الْقَوم فَاراً بِئْسلُ أَسمحارِ يمثَلِ الْحا كَمنيمالظَّال مقَو 

  )٥:اجلمعة(
 ونَ ما ال تفْعلُونَيا أَيها الَّذين آمنوا لم تقُولُ :تعاىلويعاتب املؤمنني الذي خيالف قوهلم فعلهم، فيقول 

  ) ٣:الصف( كَبر مقْتاً عند اللَّه أَنْ تقُولُوا ما ال تفْعلُونَ :، فيقولتعاىل، مث يبني هلم عظم عند اهللا )٢:الصف(
  :ويف السنة جند األحاديث الكثرية على اعتبار العمل الصاحل هو أول مثرة من مثار العلم النافع

   ١)اللهم غين أعوذ بك من نفس ال تشبع ومن علم ال ينفع (:دعائهيقول يف  فقد كان 
فيدور ا كما يدور احلمار يف  ٢جياء بالرجل يوم القيامة فيلقى يف النار فتندلق؟؟ أقتابه  «أنه  وأخرب 

 يا فالن ما شأنك أليس كنت تأمرنا باملعروف وتنهانا عن املنكر؟: الرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون
كل علم وباله على صاحبه إال من  (:، وقال ٣)كنت آمركم باخلري وال آتيه وأاكم عن الشر وآتيه: فيقول

   )أشد الناس عذابا يوم القيامة عامل مل ينفعه اهللا بعلمه (:ويف رواية مرفوعا ٤)عمل به
سه كمثل الفتيلة مثل الذي يعلم الناس اخلري وينسى نف  (:للذي ال يعمل بعلمه مثال، فقال وضرب  

  ٥)تضيء على الناس وحترق هي نفسها
حتظ على حفظ العلم بالعمل   وقد رويت الروايات الكثرية عن السلف الصاحل من لدن الصحابة 

حىت ال يصبح الدين رسوما وطقوسا ال تؤثر يف واقع احلياة، كما حصل لألمم السابقة، ألن العلماء هم ممثلو 
  .وسننقل هنا بعض آثارهم يف ذلك لنرى أمهية اجلمع بني العلم والعمل الدين وموضع القدوة فيه،

وقال ابن مسعود ، )ال يغرركم من قرأ القرآن ولكن انظروا إىل من يعمل به (:قال عمر بن اخلطاب 
:) ذي ال أنزل القرآن ليعمل به فاختذمت دراسته عمالً وسيأيت قوم يثقفونه مثل القناة ليسوا خبياركم والعامل ال

ليس العلم بكثرة  (:، وقال)يعمل كاملريض الذي يصف الدواء وكاجلائع الذي يصف لذائذ األطعمة وال جيدها
                                                

  .مسلم وغريه  )١(
 )٤/١١(النهاية . هي مجع قتب، وقتب مجع، وهي املعي: وقيل، قتب بالكسر: األمعاء، واحدها: تاباألق: أقتابه  )٢(
 .البخاري ومسلم وغريمها  )٣(
  .الطرباين  )٤(
  .البزار وغريه  )٥(



 ٤٣٤

    )ويل ملن ال يعلم مرة وويل ملن يعلم وال يعمل سبع مرات (:، وقال أبو الدرداء )الرواية إمنا العلم اخلشية
، )امل ألن قدره عند اخللق عظيم فيتبعونه على زلتهاحذروا زلة الع (:وحذروا من زلة العامل، فقال معاذ 

    )ثالث ن ينهدم الزمان إحداهن زلة العامل (:، وقال)إذا زل العامل زل بزلته عامل من اخللق (:وقال عمر 
إنكم  (:ووردت الروايات الكثرية حتذر مما سيحصل لألمة من انفصال العلم عن العمل، قال حذيفة 

، )ه عشر ما يعلم هلك، وسيأيت زمان من عمل فيه بعشر ما يعلم جنا وذلك لكثرة البطالنييف زمان من ترك في
سيأيت على الناس زمان متلح فيه عذوبة القلوب فال ينتفع بالعلم يومئذ عامله وال متعلمه  (:وقال ابن مسعود 

جد هلا عذوبة، وذلك إذا فتكون قلوب علمائهم مثل السباخ من ذوات امللح يرتل عليها قطر السماء فال يو
مالت قلوب العلماء إىل حب الدنيا وإيثارها على اآلخرة، فعند ذلك يسلبها اهللا تعاىل ينابـيع احلكمة ويطفىء 
مصابـيح اهلدى من قلوم فيخربك عاملهم حني تلقاه أنه خيشى اهللا بلسانه والفجور ظاهر يف عمله، فما 

واهللا الذي ال إٰله إال هو ما ذلك إال ألن املعلمني علموا لغري اهللا أخصب األلسن يومئذ وما أجدب القلوب ف
ال تطلبوا علم ما مل تعلموا حىت تعملوا مبا : ويف التوراة واإلجنيل مكتوب. تعاىل واملتعلمني تعلموا لغري اهللا تعاىل

   )علمتم
 يأجركم اهللا حىت تعلموا ما شئتم فواهللا ال (:وهكذا استمر من بعدهم على سبيلهم، قال احلسن 

تلقى الرجل ما يلحن  (:وقال مالك بن دينار ، )تعملوا فإن السفهاء مهتهم الرواية والعلماء مهتهم الرعاية
   )حرفاً وعمله حلن كله
بطون علماء السوء : شكت النواويس ما جتد من ننت جيف الكفار فأوحى اهللا إليها (:وقال األوزاعي 

بلغين أن الفسقة من العلماء يبدأ م يوم القيامة قبل عبدة  (:الفضيل بن عياض ، وقال )أننت مما أنتم فيه
ما أدخلكم : يطلع يوم القيامة قوم من أهل اجلنة على قوم من أهل النار فيقولون هلم (:، وقال الشعبـي)األوثان

ري وال نفعله وننهى عن الشر النار وإمنا أدخلنا اهللا اجلنة بفضل تأديبكم وتعليمكم؟ فيقولون إنا كنا نأمر باخل
ليس يف القيامة أشد حسرة من رجل علم الناس علماً فعملوا به ومل يعمل هو  (:، وقال حامت األصم )ونفعله

إن العامل إذا مل يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما  (:، وقال مالك بن دينار)به ففازوا بسببه وهلك هو
  :، وأنشدوا)يزل القطر عن الصفا

  يا واعظَ الناسِ قد أصبحت متهماً    إذ عبت منهم أموراً أنت تأتيها
  أصبحت تنصحهم بالوعظ جمتهداً     فاملوبقات لعمري أنت جانيها

  تعيب دنيا وناساً راغبـني هلا              وأنت أكثر منهم رغبة فيها 
  :وقال آخر

  ت عظيم ال تنه عن خلُقٍ وتأيتَ مثله   عار عليك إذا فعل
كم من مذكر باهللا ناس هللا وكم من خموف باهللا جريء على اهللا وكم من مقرب  (:وقال ابن السماك 

   )إىل اهللا بعيد من اهللا وكم من داع إىل اهللا فار من اهللا وكم من تال كتاب اهللا منسلخ عن آيات اهللا
لنية، ولكن انظر ما يلزمك من إن طلب العلم حلسن وإن نشره حلسن إذا صحت فيه ا (:وقال مالك 



 ٤٣٥

    )حني تصبح إىل حني متسي فال تؤثرن عليه شيئاً
أما املتأخرون ممن تبعهم بإحسان، فقد عنوا عناية فائقة باعتبار هذا اجلانب من أسس طلب العلم فكتب 

جامع  «ابه ، وكتب ابن عبد الرب يف كت)اقتضاء العلم العمل (:اخلطيب البغدادي كتابا مستقال يف ذلك مساه
   )باب جامع   القول يف العمل بالعلم (:بابا مساه )بيان العلم وفضله

واعلم أن  (:بل ال جند كتبا من كتب العلم واملواضع إال ويهتم ذا اجلانب وحيض عليه، قال ابن مجاعة
لذين قصدوا به وجه اهللا مجيع ما ذُكر من فضيلة العلم والعلماء إمنا هو يف حق العلماء العاملني األبرار املتقني ا

الكرمي والزلفى لديه يف جنات النعيم، ال من طلبه لسوء نية أو خبث طوية أو ألغراض دنيوية من جاه أو مال 
   ١)أو مكاثرة يف األتباع والطلب

 أخذ علينا العهد العام من رسول اهللا  (:ويعرب الشيخ عبد الوهاب الشعراين على هذا بطريقته، فيقول
نغتر حبفظ العلم الذي يطلب منا العمل به من غري عمل كما عليه غالب الناس اليوم،  وما هكذا كان أن ال 

ومن . فقد بلغنا أنه كانوا يستغفرون اهللا من كل مسألة مل يعملوا ا، ويعدون ذلك ذنبا السلف الصاحل 
   ٢)كان هذا مشهده ذهب عنه االغترار بالعلم

  :ةـ االشتغال بالعلوم النافع ٣
وهو الثمرة الثالثة من مثرات اإلخالص، ألن من حسنت نيته يف طلب العلم، وجعل قصده من طلب العلم 

  .العمل به ونفع اخللق مل يته يف بوادي العلم الذي ال ينفع، ومل يته يف مستنقعات اجلدل
ه بتحصيل العلم أن تكون عنايت: ومنها (:وقد اعترب الغزايل هذا عالمة من عالمات علماء اآلخرة، فقال

   )النافع يف اآلخرة املرغب يف الطاعات جمتنباً للعلوم اليت يقل نفعها ويكثر فيها اجلدال والقيل والقال
فمثال من يعرض عن علم األعمال ويشتغل باجلدال مثل رجل مريض به  (:وضرب مثاال لذلك، فقال

شتغل بالسؤال عن خاصية العقاقري واألدوية علل كثرية وقد صادف طبـيباً حاذقاً يف وقت ضيق خيشى فواته فا
   )وغرائب الطب وترك مهمه الذي هو مؤاخذ به، وذلك حمض السفه

قصده وقد  ،يبني مواضع العلم احلقيقي اليت تغين عن اجلدل فيما ال طائل وراءهالفضيل بن عياض قد قال و
إن  (:قد تعلمنا القرآن، فقال :فقالوا )تريدونلو طلبتم كتاب اهللا لوجدمت فيه شفاء ملا  (:ليأخذوا عنه العلمقوم 

لن تعلموا القرآن حىت  (:قال ؟كيف يا أبا علي :فقالوا )يف تعلمكم القرآن شغالً ألعماركم وأعمار أوالدكم
تعرفوا إعرابه، وحمكمه، ومتشاه، وناسخه من منسوخه،   فإذا عرفتم ذلك استغنيتم عن كالم فضيل وابن 

   ٣)عيينة
ملوضع حيسن ذكر قصة حامت األصم مع شيخه شقيق البلخي ففيها عرب عظيمة يف هذا الباب، ويف هذا ا

منذ ثالث : منذ كم صحبتين؟ قال حامت: فقد روي عن حامت األصم ـ تلميذ شقيق البلخي ـ أنه قال له شقيق
                                                

  .١٣تذكرة السامع واملتكلم، ص  )١(
  .العهود احملمدية  )٢(
  .١/١٤ القدير فتح، ١/٣٠ للقرطيب اجلامع  )٣(



 ٤٣٦

هللا وإنا إليه راجعون  إنا: مثاين مسائل، قال شقيق له: فما تعلمت مين يف هذه املدة؟ قال: وثالثني سنة، قال
 (:يا أستاذ مل أتعلم غريها، وإين ال أحب أن أكذب، فقال: ذهب عمري معك ومل تتعلم إال مثاين مسائل؟ قال

   )هات هذه الثماين مسائل حىت أمسعها
نظرت إىل هذا اخللق فرأيت كل واحد حيب حمبوباً فهو مع حمبوبه إىل القرب، فإذا وصل إىل  (:قال حامت

أحسنت يا حامت فما : فقال. ارقه فجعلت احلسنات حمبوبـي، فإذا دخلت القرب دخل حمبوبـي معيالقرب ف
  الثانية؟

وأَما من خاف مقَام ربه ونهى النفْس عنِ الْهوى فَإِنَّ الْجنةَ هي  :تعاىلنظرت يف قول اهللا : فقال
أنّ قوله سبحانه وتعاىل هو احلق فأجهدت نفسي يف دفع اهلوى ، فعلمت )٤١ـ  ٤٠:النازعـات( الْمأْوى

  .حىت استقرت على طاعة اهللا تعاىل
أين نظرت إىل هذا اخللق فرأيت كل من معه شيء له قيمة ومقدار رفعه وحفظه، مث نظرت إىل : الثالثة

، فكلما وقع معي شيء له قيمة )٩٦من اآلية: النحل(ما عندكُم ينفَد وما عند اللَّه باقٍ  :قول اهللا عز وجل
  .ومقدار وجهته إىل اهللا ليبقى عنده حمفوظاً

أين نظرت إىل هذا اخللق فرأيت كل واحد منهم يرجع إىل املال وإىل احلسب والشرف والنسب، : الرابعة
من : احلجرات(اللَّه أَتقَاكُم إِنَّ أَكْرمكُم عند  :تعاىلفنظرت فيها فإذا هي ال شيء مث نظرت إىل قول اهللا 

  .فعملت يف التقوى حىت أكون عند اهللا كرمياً) ١٣اآلية
أين نظرت إىل هذا اخللق وهم يطعن بعضهم يف بعض ويلعن بعضهم بعضاً وأصل هذا كله : اخلامسة

من : الزخرف(حياة الدنيا نحن قَسمنا بينهم معيشتهم في الْ :احلسد، مث نظرت إىل قول اهللا عز وجل
فتركت احلسد واجتنبت اخللق وعلمت أن القسمة من عند اهللا سبحانه وتعاىل فتركت عداوة اخللق ) ٣٢اآلية
  .عين

نظرت إىل هذا اخللق يبغي بعضهم على بعض ويقاتل بعضهم بعضاً فرجعت إىل قول اهللا عز : السادسة
، فعاديته وحده واجتهدت يف أخذ حذري )٦من اآلية: فاطر( و فَاتخذُوه عدواً إِنَّ الشيطَانَ لَكُم عد :وجل

  .منه ألن اهللا تعاىل شهد عليه أنه عدو يل فتركت عداوة اخللق غريه
نظرت إىل هذا اخللق فرأيت كل واحد منهم هذه الكسرة فيذل فيها نفسه ويدخل فيما ال حيل : السابعة

، فعلمت أين )٦من اآلية: هود(وما من دابة في الْأَرضِ إِلَّا علَى اللَّه رِزقُها :تعاىل له، مث نظرت إىل قوله
  .واحد من هذه الدواب اليت على اهللا رزقها، فاشتغلت مبا هللا تعاىل علي وتركت مايل عنده

ته، وهذا على جتارته، نظرت إىل هذا اخللق فرأيتهم كلهم متوكلني على خملوق، هذا على ضيع: الثامنة
 :تعاىلوهذا على صناعته، وهذا على صحة بدنه، وكل خملوق متوكل على خملوق مثله، فرجعت إىل قوله 

هبسح وفَه لَى اللَّهكَّلْ عوتي نمو)فتوكلت على اهللا عز وجل فهو حسبـي) ٣من اآلية: الطالق .  
نظرت يف علوم التوراة واإلجنيل والزبور والفرقان العظيم يا حامت وفقك اهللا تعاىل فإين  (:قال شقيق

فوجدت مجيع أنواع اخلري والديانة وهي تدور على هذا الثمان مسائل، فمن استعملها فقد استعمل الكتب 



 ٤٣٧

   )األربعة
وال ينبغي أن يفهم من هذا النص حتقري العلم، بل إن فيه احلظ على العمل، ومن أعظم األعمال ـ كما 

  . مقدمة هذا الفصل ـ طلب العلمذكرنا يف
يف مقابل هذه النماذج الطاهرة من طلبة العلم جند يف عصرنا طلبة العلم منشغلني بكثري من األمور نرى 

  .أا ـ ولو كانت مباحة يف أصلها ـ إال أن وقت طالب العم أغلى من أن يضيعه فيها
 «جد يف مقال له يف جملة البيان حتت عنوان وسنكتفي هنا بذكر بعض النماذج مما ذكره الشيخ حممد املن

  :، فمما ذكره١)من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه
الترفيه والتسلية اليوم  أنواع اللهو واللعب اليت تصد عن ذكر اهللا ويدخل فيها كثري من وسائل  .١

اهللا، أو دنيوي صحيح  ىل اهللا، أو هرب من أعداء كاألسفار اليت ال يقصد ا غرض شرعي، كجهاد أو دعوة
   .كالتجارة املباحة وطلب التداوي النادر

الفنية اليت تزخر ا بيوت  كثري من اهلوايات املضيعة للوقت واملال، كجمع التحف النادرة واللوحات  .٢
يف زوايا  ينفقون فيها األموال الطائلة، وخيصصون هلااليت هواية مجع الطوابع، أو العمالت والصور واألثرياء، 

  .بيوم
فيقرأ وال مييز  )القراءة للقراءة( القراءات الفارغة، وعند بعض الناس اليوم مضموا جاهلي بعنوان   .٣

  :لقراءاتابني الغث والسمني، والضار والنافع، ومن أمثلة تلك 
ائز بالطرق احملرمة، أو حتلق بالقارئ يف أجواء قراءة القصص والروايات واملقاالت الرديئة اليت تثري الغر  •

       .اخليال، أو تورث يف نفسه دافع العنف واإلجرام أو اإلعجاب بشخصيات الكفار
 اإلفراط يف قراءة دقائق األخبار، وتفاصيلها اليت ال م املسلمني، ومتابعة اجلرائد واالت املتكاثرة،  •

ووسائل اإلعالم األخرى، وقد يدخل الشيطان على املسلم يف ذلك من باب تكوين الوعي واإلملام بأمور 
      .ن الناس خيتلفون يف هذا ويتفاوتون، والشيء إذا زاد عن حده انقلب إىل ضدهأالسياسة العاملية، واحلق 

ات االهتمامات التافهة، ككتب التراث الشعيب واملأكوالت واألزياء القراءة يف الكتب واالت ذ  •
     .املختلفة، وأخبار الفن الفاجر، وكم أضر تلك القراءات مبن يفترض أن حماضن للجيل املسلم

آلخرة وليس إىل معرفتها اخلوض يف بعض مسائل تنسب للعلم وال تبىن عليها فائدة يف الدنيا وال يف ا  •
   .سبيل صحيح فيها كبعض تفاصيل أخبار املاضني وآثارهم

  
  
  
  

                                                
 .١٠، ص٣٨: عدد: جملة البيان: رانظ  )١(



 ٤٣٨

  ااهدة ـ ٢  
وهي ذلك العناء الذي يعانيه طالب العلم، وهو جيتهد يف التحصيل واملراجعة واملذاكرة، ألنه بدون ذلك 

  .لن حيصل العلم
الرحلة لطلب األستاذ، حىت أنه  يف ما قطعه موسى  مع اخلضر  ويشري إليه من قصة موسى 

فقد أعلن تصميمه يف املضي يف رحلة ) ٦٠:الكهف( ال أَبرح حتى أَبلُغَ مجمع الْبحرينِ أَو أَمضي حقُباً :قال
  . البحث مهما امتد به الزمن
والصرب عليه من  قال بعض أهل العلم، إن فيما عاناه موسى من الدأب والسفر (:قال اخلطيب البغدادي

داللة -التواضع واخلضوع للخضر، بعد معاناة قصده، مع حمل موسى من اهللا وموضعه من كرامته وشرف نبوته 
على ارتفاع قدر العلم، وعلو مرتلة أهله، وحسن التواضع ملن يلتمس منه ويؤخذ عنه ولو ارتفع عن التواضع 

لك موسى، فلما أظهر اجلد واالجتهاد واالنزعاج عن لسبق إىل ذ -ملخلوق أحد بارتفاع درجة ومسو مرتلة 
العطن، واحلرص على االستفادة مع االعتراف باحلاجة إىل أن يصل من العلم ما هو غائب عنه دل على أنه ليس 

   ١)يف اخللق من يعلو على هذه احلال وال يكرب عنها
العالئق الشاغلة والعوائق املانعة،  وهلذا اتفق العلماء على أنه لن يبلغ أحد درجات أهل العلم حىت يقطع

ال يطلب أحد العلم      بامللك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه ببذل النفس وضيق  (:كما قال الشافعي 
ال ينال هذا العلم إال من عطل دكانه، وخرب  (:، ونقل عن اخلطيب البغدادي قوله)العيش وخدمة العلماء أفلح

العلم ال يعطيك بعضه حىت تعطيه  (:، وقد قيل)أقرب أهله فلم يشهد جنازته بستانه وهجر إخوانه ومات
أن اختذ نعلني من حديد وعصى  أوحى اهللا تعاىل إىل داود  (:، وعن أيب مطيع معاوية بن حيىي قال)كلك

   ٢)من حديد واطلب العلم حىت تنكسر العصا وتنخرق النعالن
ري، كما اإلمام البخااهدين يف سبيل اهللا، وقد روي يف ترمجة وهلذا كان العلماء الربانيون من أعطم ا

وقد كان البخاري يستيقظ يف الليلة الواحدة من نومه، فيوقد السراج ويكتب الفائدة متر  (:يذكر ابن كثري
    ٣)خباطره، مث يطفئ سراجه، مث يقوم مرة أخرى وأخرى، حىت كان يتعدد منه ذلك قريباً من عشرين مرة

البخاري، فقال وذكر عمر م فقدوا البخاري أياماً من كتابة احلديث بالبصرة، قال :بن حفص اإلمامإ: 
فطلبناه، فوجدناه يف بيته وهو عريان، وقد نفد ما عنده، ومل يبق معه شيء، فاجتمعنا ومجعنا له الدراهم حىت 

  .٤اشترينا له ثوباً وكسوناه، مث اندفع معنا يف كتابة احلديث
كان ينسخ بالليل يف احلر، فكان جيلس يف إجانة أنه احلافظ حممد بن فتوح احلميدي األندلسي ويروى عن 

                                                
  .١٠٧ص، الرحلة  )١(
  .٨٦: الرحلة يف طلب احلديث  )٢(
  .٤/١٢١٩تذكرة احلفاظ، ) ٢ ١١/٢٥البداية والنهاية،   )٣(
  .٣/٩٠طبقات الشافعية الكربى، للسبكي،   )٤(



 ٤٣٩

   .١ماء وهي إناء يغسل فيه الثياب يتربد به
مبالك طلب العلم إىل أن نقض  أفضى (:وهذا ابن القاسم يقول عن شيخه إمام دار اهلجرة مالك بن أنس

   ٢)سقف بيته فباع خشبه
يف الفقه الشافعي، الذي أشبعه ) املهذب(ية يف زمانه أبو إسحاق الشريازي صاحب وهذا إمام الشافع

العلماء شرحاً وحتقيقاً وخترجياً، كان ال ميلك شيئاً من الدنيا، فبلغ به الفقر مبلغه، حىت كان ال جيد قوتاً وال 
ائماً من العري، كي ال يظهر ملبساً، ولقد كان يأتيه طلبة العلم يف سكنه، فيقوم هلم نصف قومة، ليس يعتدل ق

  .٣منه شيء
ومل أقنع بفن واحد، بل كنت أمسع الفقه واحلديث،  (:وهذا اإلمام الواعظ ابن اجلوزي يقول عن نفسه

يروي ويعظ، وال غريباً يقْدم إال وأحضره، وأختري الفضائل،  وأَتبع الزهاد، مث قرأت اللغة، ومل أترك أحداً ممن
املشايخ لسماع احلديث، فينقطع نفَسي من العدو لئال أُسبق، وكنت أصبح وليس يل ولقد كنت أدور على 

  ٤)مأكل، وأُمسي وليس يل مأكل، ما أذلين اهللا ملخلوق قط، ولو شرحت أحوايل لطال الشرح
وهذه ااهدات مل تكن تتوقف على طلب العلم وحده، بل كان يضم إليها االجتهاد يف العبادة، ألنه ال 

، )املصحف يف بيته  (:قالت، ف)؟ما كان يشتغل مالك يف بيته :(قيل ألخت مالك بن أنس عبادة، وقد علم بال
كان مالك قد أدام النظر يف املصحف قبل موته بسنني، وكان كثري القراءة طويل  (:قال أبو بكر األوسي

   )البكاء
بن احلسن، أن حممداً مسعت عن أمحد بن أيب عمران حيكي عن بعض أصحاب حممد : قال الطحاويو

   )كان حزبه يف كل يوم وليلة ثلث القرآن
مكثت أربعني سنة مل تفتين  (:يقول) هـ٢٣٣ت(مسعته أي حممد بن مساعة  :قال حممد بن عمرانو

   )التكبرية األوىل إال يوم ماتت أمي
ىت نودي رأيت الثوري يف احلرم بعد املغرب صلى، مث سجد سجدة فلم يرفع رأسه ح (:قال ابن وهبو
   )للعشاء

كان إذا قام أحدهم يصلي يهاب الرمحن أن يشد بصره إىل شيء أو يلتفت، أو يقلب  (:وقال جماهد
   )احلصى، أو يعبث بشيء، أو حيدث نفسه يف شأن الدنيا إال ناسياً ما دام يف صالته

الفجر مث جلس  وحضرت شيخ اإلسالم ابن تيمية مرة صلى (:حيكي عن شيخه ابن تيميةابن القيم وقال 
أو (هذه غدويت ولو مل أتغد سقطت قويت،  :يذكر اهللا تعاىل إىل قريب من انتصاف النهار مث التفت إيلّ وقال

ال أترك الذكر إال بنية إمجام نفسي وراحتها وألستعد بتلك الراحة لذكر  (:، وقال يل مرة)كالماً قريباً من هذا
                                                

  .١/٦٤مقدمة اموع للنووي،   )١(
  .٢/١٣تاريخ بغداد، للخطيب،   )٢(
  .٢٧، ص )صيد اخلاطر(من مقدمة   )٣(
  .٢٧، ص )صيد اخلاطر(من مقدمة   )٤(



 ٤٤٠

    ١)آخر أو كالماً هذا معناه
الذكر للقلب كاملاء للسمك ؛ فكيف يكون حال  (:مبيناً أمهية بقاء املرء يف ذكر دائممية ابن تيوقال 

    ٢ )؟السمك إذا خرج من املاء
وكان العلماء ـ هلذا ـ ال يبثون علمهم ملن يروا فيه اونا وكسال وعدم تأدب بآداب أهل العلم، وقد 

بعض ولد املهدي فاستند إىل احلائط وسأل عن  كنت عند شريك، فأتاه: روي عن محدان بن األصبهاين قال
ال، ولكن  :، قال؟كأنك تستخف بأوالد اخلالفة: فقال .حديث، فلم يلتفت إليه، فأعاد عليه، فلم يلتفت إليه

  .هكذا يطلب العلم :شريك :فجثا على ركبتيه، مث سأل، فقال :قال .العلم أزيد عند أهله من أن يضيعوه
ااهدات ما يعانيه طالب العلم من الرحلة يف طلب العلم، وهو ما تشري إليه ويدخل يف هذا الباب من 

  .رحل من أجل ال يعلمه كل تلك املسافة الطويلة خري إشارة، فموسى  مع اخلضر  قصة موسى 
، واملطالع لكتاب اخلطيب البغدادي وقد كانت الرحالت يف طلب العلم سنة من سنن السلف الصاحل 

يرى الكثري من الشواهد على علو اهلمة يف طلب العلم مع تكبد مشاق وعثاء  )طالب احلديث الرحلة يف «
ما أنزلت آية  :(معربا عن هذه السنة السلفية يف طلب العلم السفر، وائتالف الغربة، قال عبد اهللا بن مسعود 

   )اإلبل واملطايا ألتيته إال وأنا أعلم فيما أنزلت ولو أين أعلم أن أحداً أعلم بكتاب اهللا مين تبلغه
سألت أيب رمحه اهللا عمن طلب العلم ترى له أن يلزم رجال عنده  :وعن عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال

يرحل يكتب عن الكوفيني  (:علم فيكتب عنه أو ترى أن يرحل إىل املواضع اليت فيها العلم فيسمع منهم، قال
   ٣)ع منهموالبصريني وأهل املدينة ومكة يشام الناس يسم

وقد نقل اخلطيب الكثري من الشواهد على مدى اجلهد الذي بذله العلماء يف الرحلة يف طلب احلديث، 
وحنب أن ننبه هنا إىل ان الرحلة ليست هدفا مقصودا حبد ذاته، وإمنا هي وسيلة لطلب ما ال يدركه اإلنسان يف 

  .جود يف البلد، مث الرحلة لطلب سائر العلومبلده، فلذلك كان من سنة السلف االبتداء بتحصيل العلم املو
  :وسنكتفي هنا باحلديث على جانبني أساسيني يتحقق ما صدق ااهدة يف طلب العلم، مها

  :ـ اغتنام الفرص يف طلب العلم ١
والفرص هنا تشمل أوقات الفراغ والعطل وحنوها، واليت نرى التهاون يف استغالهلا حبجة الراحة 

  .أن العلم مشقة وتعب حيتاج فيه إىل الراحةواالستجمام، وك
  إذا كان يؤذيك حر املصيف      ويبس اخلريف وبرد الشتا
  ؟ويلهيك حسن زمان الربيع      فأخذُك للعلم قل يل مىت

 (:ويدخل يف هذا الباب اغتنام فرصة الصغر والشباب باعتبارها فترة الفراغ والنشاط، وقد ورد يف األثر
   )مثل الذي يتعلم العلم يف كربه كالذي يكتب على املاءو لعلم يف صغره كالنقش على احلجرمثل الذي يتعلم ا

                                                
  .٦٣ص، الصيب الوابلصحيح   )١(
  .٦٣ص، الصيب الوابلصحيح   )٢(
  .٨٨: الرحلة  )٣(



 ٤٤١

، ١ومع أن الشريعة مل حتدد سناً معيناً لتلقي العلم، ومثل ذلك مل حيدد املربون املسلمون سنا لبداية التعليم
ل أبنائهم إىل الكتاب أو أماكن التعليم، ومل بل ترك اآلباء أحرارا يف تعليم أبنائهم، ومل يقَيدوا بسنٍ معينة إلرسا

ـْرض الدولة على اآلباء تعليم أبنائهم، ولكن اآلباء اهتموا بذلك ألن التعليم فرضا من الفروض اليت فرضها  تف
  .اإلسالم وحث عليها

وقد أدرك املربون املسلمون بوضوح أن التبكري يف طلب العلم له فائدة كبرية، وعظيم جدوى لنشاط  
جلسم وصفاء الذهن وهلذا آثروا أن يكون طالب العلم شابا وأن يكون عازبا، فاستحبوا التغريب عن األهل ا

  .والبعد عن الوطن تفرغا لواجبات العلم
وكان من نتائج إقبال الطالب على حلقات التعليم وهم يف سن مبكرة  أن حذقوا قسطا كبريا من  

  .وهم يف مطلع الشباب  ومقتبل العمر العلوم، ووصلوا إىل مراكز علمية مرموقة،
ومن األمثلة اليت حفظها التاريخ على ذلك أن تاج الدين الكندي حفظ القراءات العشر وله عشرة أعوام، 
وحفظ اإلمام الشافعي القرآن الكرمي وهو ابن سبع سنني، وحفظ املوطأ وهو ابن إحدى عشرة سنة، وكان 

ـْ (:يقال له وهو ابن مخس عشرة سنة ـُفـيتاف     )ت يا أبا عبد اهللا  فقد آن لك واهللا أن ت
وال يزال الواقع اإلسالمي يربز يف كل حني النماذج الكثرية على نضوج الصغار، وكل ذلك بسبب 

  .اهتمام األولياء ورعايتهم
قد ولكن هذا ال يعين إحجام الكبري عن طلب العلم، بل العلم عبادة، والعبادة مطلوبة يف الصغر والكرب، و

  ) ٩٩:احلجر( واعبد ربك حتى يأْتيك الْيقني :تعاىلقال 
يا هذا أتستحي أن  (:وقد حكي أن بعض احلكماء رأى شيخا كبريا حيب النظر يف العلم ويستحي فقال له

   )تكون يف آخر عمرك أفضل مما كنت يف أوله
يا عم ما عندك  :اعة يتكلمون يف الفقه  فقالوذكر أن إبراهيم بن املهدي دخل على املأمون وعنده مج

أو  :قال ؟مل ال نتعلمه اليوم :فقال .يا أمري املؤمنني شغلونا يف الصغر واشتغلنا يف الكرب :فقال :فيما يقول هؤالء
وإىل مىت  :قال .واهللا ألن متوت طالبا للعلم خري من أن تعيش قانعا باجلهل .نعم :قال ؟حيسن مبثلي طلب العلم

ألنه مل ؛ وألن الصغري أعذر وإن مل يكن يف اجلهل عذر ؛ ما حسنت بك احلياة  :قال ؟ن يب طلب العلمحيس
  .تطل به مدة التفريط وال استمرت عليه أيام اإلمهال

ونقصه ، فأما الكبري فاجلهل به أقبح ، وعلمه حمقور ، جهل الصغري معذور  :وقد قيل يف منثور احلكم 
ومن الفضل ، سن إذا مل يكسبه فضال ومل يفده علما وكانت أيامه يف اجلهل ماضية ألن علو ال؛ عليه أفضح 

وحسبك نقصا يف رجل يكون ، واألمل فيه أظهر ، ألن الرجاء له أكثر ؛ كان الصغري أفضل منه ، خالية 
  .الصغري املساوي له يف اجلهل أفضل منه

  :وقد قال الشاعر
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 ٤٤٢

  لفضل يف اإلنسان مسيته طفالإذا مل يكن مر السنني مترمجا عن      ا
  وما تنفع األيام حني يعدها           ومل يستفد فيهن علما وال فضال
  أرى الدهر من سوء التصرف مائال إىل كل ذي جهل كأن به جهال

  :ـ االستمرار يف طلب العلم ٢
الستمرار، وقد وهو املظهر الثاين من مظاهر صدق ااهدة يف طلب العلم، ألن من أبرز عالمات الصدق ا

   ١)أحب األعمال إىل اهللا أدومها وإن قل (:قال 
: رأى رجل مع أيب حمربةً، فقال له :قال صاحل بن أمحد بن حنبل،وهذا هو دأب العلماء الفحول، قد روى 

ربة مع احمل (:فقال !؟ومعك احملربة حتملها :يعين ؟يا أبا عبد اهللا، أنت قد بلغت هذا املبلغ، وأنت إمام املسلمني
   ٢)إىل املقربة

كنت يف إحدى سفرايت ببغداد، فمر بنا أمحد بن حنبل وهو يعدو، ونعاله : وقال حممد بن إمساعيل الصائغ
 ؟إىل مىت تعدو مع هؤالء الصبيان ؟يا أبا عبد اهللا، أال تستحي: يف يده، فأخذ أيب هكذا مبجامع ثوبه، فقال

    ٣)إىل        املوت (:قال
  .االستمرار إكمال مراحل التعليم املختلفة، ألنه ال يصدق حتقق العلم إال بإكماهلا ومن أبرز عالمات

    :وتنقسم مراحل التعليم يف عصرنا يف أغلب الدول إىل أربعة أقسام هي
  .التعليم  االبتدائي.    ١
  .التعليم  الثانوي.    ٢
  .التعليم  اجلامعي.    ٣
  .البحث والدراسات العليا.    ٤

راحل نفسها ـ تقريبا ـ هي املراحل اليت كان معموال ا يف املنهج التعليمي يف اتمع اإلسالمي وهذه امل
مع فارق بسيط ومهم، وهو خضوع هذه املراحل يف املنهج اإلسالمي للطاقات املختلفة ال ملا تعرضه املدارس 

  .احلديثة من قوانني قد ينصرف الكثري مبوجبها يف أول مراحل تعليميهم
ومما يدعو للدهشة أن هذه  :()تاريخ التربية اإلسالمية  «قول الدكتور أمحد شليب رمحه اهللا يف كتابه ي

   )املراحل األربعة كانت موجودة ومتميزة يف العصور الوسطى عند املسلمني
ويذكر يف تأييد ذلك ما كتبه ابن خلدون يف املقدمة عن ضرورة التدرج يف تلقني العلوم للمتعلم، حيث 
أن نظرية ابن خلدون عن مراحل التعليم  عند املسلمني تقوم على أن تلقني العلوم إمنا يكون مفيدا إذا كان 

  :التدرج شيئا فشيئا وقليالً قليالً، حبيث يلقي عليه املدرس
مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب، مث يشرحها له على سبيل اإلمجال مراعيا قوة  :أوال

                                                
  .عن عائشة البيهقي  )١(
 .٣١ ص، اجلوزي البن، أمحد اإلمام مناقب  )٢(
 .٣٢ ص، اجلوزي البن، أمحد اإلمام مناقب  )٣(



 ٤٤٣

  .دادهعقله واستع
يرفعه يف التلقني عن تلك الرتبة إىل أعلى منها ويستويف الشرح والبيان وخيرج عن اإلمجال إىل أن  :ثانيا

هـَكَت   .ينتهي إىل آخر الفن فتجود مـل
ال مغلقا إال وضحه وفتح له مقفلُه فيصل إىل املرحلة الرابعة و قد شدا فال يترك عويصاو مث يرجع به :ثالثا

  .لى ملَكَته يف هذا الفنوقد استوىل ع
على أن املسلمني عرفوا يف الواقع ما يشبه هذه املراحل التعليمية الثالث، فقد وجد التعليم  االبتدائي يف 
الكتاب، حيث كان التالميذ يتلقون مبادئ عامة يسرية، وأما التعليم  الذي يشبه التعليم  يف املرحلة اجلامعية 

ومنازل العلماء والصالونات األدبية، أما املسجد فقد وجدت فيه املرحلتان الثانية  فقد وجد يف دكاكني الوراقني
والثالثة، إذ كان يعقد فيه حلقات خيتلف مستواها، فمنها ما هو إىل اإلمجال والوضوح أمـيل وهذه أقرب إىل 

  .يالتعليم الثانوي، ومنها ما هو أرفع مستوى وأكثر عمقا وهو ما يشبه التعليم اجلامع
أما املرحلة الرابعة مرحلة األحباث والدراسات العليا فقد عرفها املسلمون دون شك، ومن أبرز الشواهد 
عليها ما كان يف بيت احلكمة، حيث كانت مدرسة للبحث التجرييب املستند إىل املالحظة والتجربة، وأا 

     ١)جامعة،دار كتب، ومكتب ترمجة   «كانت مزجيا 
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 ٤٤٤

  األدب ـ ٣
وصف الثالث من أوصاف طالب العلم املسلم، وهو من أهم األوصاف، فقد اهتم النظام التعليمي وهو ال

  .اإلسالمي ذه الناحية اهتماما شديدا، فالعلم ال ينال إال باألدب
باعتباره طالب  ونرى يف قصة موسى واخلضر ـ عليهما السالم ـ الكثري من مظاهر أدب موسى 

  . علم مع أستاذه اخلضر 
هلْ أَتبِعك علَى أَنْ تعلِّمنِ مما علِّمت  :يكفي يف ذلك األسلوب الذي خاطبه به عندما لقيه، فقالو
  .، ففيها كثري من وجوه األدب)٦٦من اآلية: الكهف(رشداً 

فيها، كثريا من اآلداب اليت ينبغي على  وقد ذكر الفخر الرازي من حتليله لآلية، وموقف موسى 
راعى أنواعاً كثرية من  اعلم أن هذه اآليات تدل على أن موسى  (:لب العلم احلقيقي أن يراعيها، قالطا

  :١، ومما ذكره من اآلداب)األدب واللطف عندما أراد أن يتعلم من اخلضر
  هلْ أَتبِعك  :أنه جعل نفسه تبعاً له ألنه قال  .١
وهذا مبالغة عظيمة  ،قال هل تأذن يل أن أجعل نفسي تبعاً لكفإنه  ،استأذن يف إثبات هذا التبعية هأن  .٢

  .يف التواضع
  . وهذا إقرار له على نفسه باجلهل وعلى أستاذه بالعلم علَى أَنْ تعلِّمنِ  :أنه قال  .٣
أيضاً وصيغة من للتبعيض فطلب منه تعليم بعض ما علمه اهللا، وهذا  تعلِّمنِ مما علِّمت  :أنه قال  .٤

مشعر بالتواضع كأنه يقول له ال أطلب منك أن جتعلين مساوياً يف العلم لك، بل أطلب منك أن تعطيين جزأً 
  . من أجزاء علمك، كما يطلب الفقري من الغين أن يدفع إليه جزأً من أجزاء ماله

  . اعتراف بأن اهللا علمه ذلك العلم مما علّمت  :أن قوله  .٥
طلب منه لإلرشاد واهلداية واإلرشاد هو األمر الذي لو مل حيصل حلصلت الغواية  شدا ر :أن قوله  .٦

  .والضالل
معناه أنه طلب منه أن يعامله مبثل ما عامله اهللا به وفيه إشعار بأنه  تعلّمنِ مما علّمت  :أن قوله  .٧

ليك يف هذا التعليم وهلذا املعىن قيل أنا عبد من يكون إنعامك علي عند هذا التعليم شبيهاً بإنعام اهللا تعاىل ع
  .تعلمت منه حرفاً

ال إله إال اهللا : أن املتابعة عبارة عن اإلتيان مبثل فعل الغري ألجل كونه فعالً لذلك الغري، فإنا إذا قلنا  .٨
الكلمة، ألنا ال فاليهود الذين كانوا قبلنا كانوا يذكرون هذه الكلمة فال جيب كوننا متبعني هلم يف ذكر هذه 

نقول هذه الكلمة ألجل أم قالوها بل إمنا نقوهلا لقيام الدليل على أنه جيب ذكرها، أما إذا أتينا ذه الصلوات 
يف فعل هذه  أتى ا ال جرم كنا متابعني فإمنا أتينا ا ألجل أنه  اخلمس على موافقة فعل رسول اهللا 

يدل على أنه يأيت مبثل أفعال ذلك األستاذ  هلْ أَتبِعك : نقول قولهإذا ثبت هذا ف ،الصلوات لرسول اهللا 
                                                

  .٢١/٤٨٥: تفسري الرازي  )١(



 ٤٤٥

وهذا يدل على أن املتعلم جيب عليه يف أول األمر التسليم وترك املنازعة . رد كون ذلك األستاذ آتياً ا
  . واالعتراض
  .مقيد بشيء دون شيء يدل على طلب متابعته مطلقاً يف مجيع األمور غري ٱتبعك  : أن قوله  .٩

أنه ثبت باإلخبار أن اخلضر عرف أوالً أنه نيب بين إسرائيل وأنه هو موسى صاحب التوراة   .١٠
مع هذه  وهو الرجل الذي كلمه اهللا عز وجل من غري واسطة وخصه باملعجزات القاهرة الباهرة، مث إنه 

 الكثرية من التواضع وذلك يدل على كونه  املناصب الرفيعة والدرجات العالية الشريفة أتى ذه األنواع
آتياً يف طلب العلم بأعظم أنواع املبالغة وهذا هو الالئق به ألن كل من كانت إحاطته بالعلوم أكثر كان علمه 

  . مبا فيها من البهجة والسعادة أكثر فكان طلبه هلا أشد وكان تعظيمه ألرباب العلم أكمل وأشد
فأثبت كونه تبعاً له أوالً مث طلب ثانياً أن يعلمه وهذا منه  عك علَٰى أَن هلْ أَتبِ : أنه قال  .١١

  . ابتداء باخلدمة مث يف املرتبة الثانية طلب منه التعليم
فلم يطلب على تلك املتابعة على التعليم شيئاً كان قال ال  هلْ أَتبِعك علَٰى أَن  : أنه قال  .١٢

  .ة املال واجلاه وال غرض يل إال طلب العلمأطلب منك على هذه املتابع
بضرورة حتلي طالب العلم باألدب مع  وانطالقا من هذه اآلداب القرآنية الرفيعة اهتم السلف الصاحل 

تعلموا العلم وتعلموا للعلم  (:جامعا بني األمر بني طلب العلم واألدب معه قال عمر العلم وأهله، وقد 
   )اطلبوا العلم وزينوه بالوقار واحللم (:على أثره سنوقال احل، )السكينة واحللم

عبد الرمحن بن مهدي ال  كان :قال أمحد بن سنانيف التربية،  وقد كان هذا من سنة السلف الصاحل 
يتحدث يف جملسه، وال يبرى قلم، وال يقوم أحد كأمنا على رؤوسهم الطري، أو كأم يف صالة، فإن تحدث أو 

   )نعليه ودخل ح ولبسبري قلم صا
، )حدثنا !يا ربيعة (:فقال له الوليد -وهو خليفة  -دخل على الوليد بن يزيد وقد روي أن بعض احملدثني 

أال تعجبون من هذا الذي يقترح علي كما يقترح على  (:فلما خرج من عنده قال، )ما أحدثُ شيئاً (:فقال
  )حدثنا يا ربيعة: املُغنية

 -ال ربوا من خشونة كالمي، فما رباين إال اخلشن يف دين اهللا  (:يقولاجليالين لقادر وكان الشيخ عبد ا
    )ومن هرب مين ومن أمثايل ال يفلح -عز وجل 

إذا  وقد روي عن اإلمام مالك من ذلك يف تربيته ألصحابه على هذا املعىن الشيء الكثري، فقد كان 
در فراشه وسرح حليته ومتكن يف اجللوس بوقار وهيبة مث أراد أن حيدث توضأ وتبخر وتطيب وجلس على ص

   )وال أحدث به إال على طهارة متمكنا أحب أن أعظم حديث النيب   (:حدث، فقيل له يف ذلك فقال
أحب أن يفهم ما أحدث به  :(وكان يكره أن حيدث يف الطريق وهو قائم أو مستعجل، قال معلال ذلك

   )عن رسول اهللا  
يا أَيها الَّذين آمنوا ال  :يقول تعاىلاغضض من صوتك فإن اهللا  (:أحد صوته عنده قال وكان إذا رفع

 بِيالن توص قفَو كُماتووا أَصفَعرت )فمن رفع صوته عند حديث رسول اهللا )٢من اآلية: احلجرات ، ،



 ٤٤٦

   )فكأمنا رفع صوته عند رسول اهللا 
وأدم مع العلم وأهله مع ما جيري يف  عندما نقارن وضع السلف الصاحل وتظهر أمهية هذه اآلداب 

  .مدارسنا وجامعاتنا من احنالل وسوء أدب، وسر ذلك االهتمام باحلشو أكثر من االهتمام بالتحصيل والتربية
قال يف حتصيل األدب، من ينفق يف ذلك جزءاً كبرياً من عمره  وعلى عكس ذلك كان من السلف 

   )إن كان الرجل ليخرج يف أدب نفسه السنتني مث السنتني (:احلسن 
   )بعد أن فرغ من علمه -رمحه اهللا  -ومكث حيىي بن حيىي عاماً كامالً يأخذ من مشائل مالك 

احلكايات عن العلماء أحب إيلَّ من كثري من الفقه ؛ ألا آداب القوم  (:يقول أبو حنيفة وكان 
   )وأخالقهم

قد كان الرجل يطلب العلم، فال يلبث أن يرى ذلك يف ختشعه، وهديه، ولسانه  (:عن احلسن قالو
   )وبصره، وبره

***  
  :وقد حتدث علماء التربية اإلسالمية عن كثري من آداب أهل العلم، وخصوها باملصنفات، فذكروا 
  .آداب املتعلم مع نفسه  .١
  .آدابه مع شيوخه وأساتذته  .٢
  .آدابه مع أقرانه  .٣
  .ه يف حلقات العلمآداب  .٤
  .)أدوات العلم(آداب املتعلم مع الكتب واملكتبات   .٥

ولن نتحدث هنا عن تفاصيل ما ذكر من آداب، ولكنا نشري إشارات عامة إىل بعض اآلداب مهمة مقرونة 
بشواهدها من فعل السلف الصاحل، واليت ميكن اسثمار املريب هلا ليحقق فيمن يربيه مواصفات طالب العلم 

  .سلمامل
تعلموا  (:فمن آداب طالب العلم أن حيترم معلمه ويعظمه ويتأدب بني يديه، وإىل ذلك اإلشارة بقوله 

، وكأن ، وقد كان الصحابة مع معلمهم ١)العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار وتواضعوا ملن تعلمون منه
  :على رؤوسهم الطري احتراما وهيبة، قال الشاعر

  نت  طبيبه        واصرب جلهلك إن جفوت معلمافاصرب لدائك إن أه
  إن املعلم والطبيب كالمها       ال ينـصحان إذا مل يكــرمــا

اللهم  (:أن بعض السلف كان إذا توجه إىل شيخه تصدق بشيء وقال ومما يروى من فعل السلف 
لورق بني يدي مالك رمحه كنت أتصفح ا :، وقال الشافعي)استر عيب معلمي عين وال تذهب بركة علمه مين

   .واهللا ما اجترأت أن أشرب املاء والشافعي ينظر هيبة له :وقال الربيع .اهللا صفحا رقيقا هيبة له لئال يسمع وقعها
                                                

قال اهليثمي فيه عباد بن كثري وهو ): ٣/٢٥٣(قال املناوي يف الفيض  عن أيب هريرة،الطرباين يف األوسط وابن عدي   )١(
  .متروك احلديث



 ٤٤٧

  :ويقال أن الشافعي رمحه اهللا عوتب على تواضعه للعلماء فقال
  أهني نفسي فهم يكرموا       ولن تكرم النفس اليت ال ينها   

أن ال يدخل على أستاذه يف غري الس العام بغري إذنه سواء كان الشيخ وحده  «اب طالب العلم ومن آد
أو معه غريه، فإن استأذن ومل يؤذن له انصرف، وال يكرر االستئذان فإن مل يعلم األستاذ يكرر االستئذان ثالثا 

سبق يف احلضور إىل الس قبل حضور أو يطرق الباب طرقا خفيفا  ثالثا  بقدر ما يسمع، وأن جيتهد على أن ي
الشيخ، وال يتأخر حبيث جيعل الشيخ يف انتظاره، وإذا حضر ومل جيد الشيخ انتظره حىت ال يفوت على نفسه 

   )درسه، وإن كان الشيخ نائما صرب حىت يستيقظ 
ب كان جيلس يف طلب العلم على با ما وروي أن ابن عباس  ووما يدل على ذلك من فعل السلف 

     .وكذلك كان السلف يفعلون.فيقول ال ؟وهو نائم، فيقال له أال نوقظَه لك زيد بن ثابت 
أن ال يسار يف جملسه ولو يف مسألة وال يغمز أحدا وال يكثر كالمه بغري ضرورة، وال  «ومن اآلداب 

من دون الشيخ،  حيكي ما يضحك أو ما يتضمن سوء أدب، وال يتكلم مبا مل يسأله شيخه عنه، وال يضحك
وإن غلبه الضحك تبسم بغري صوت، وال يغتاب أحدا يف جملسه، وأن خيص الشيخ بالتحية وإن كانت له حاجة 

    )وال ميل من طول صحبته، وإمنا هو كالنخلة تنتظر حىت يسقط عليك منها منفعة ،سبق القوم إىل خدمته
ـِم(يقول له  أن يحسن خطابه مع الشيخ بقدر اإلمكان وال «ومن اآلداب  ـِّم( وال ) ال(و) ل ـُسـل ) ن

وإذا مسع الشيخ يذكر حكما يف مسألة أو فائدة مستغربة أو حيكي حكاية أو ينشد .... .)من نقَلَ هذا(وال 
، قال )شعرا وهو حيفظ ذلك أصغى إليه إصغاء مستفيد يف احلال متعطشا إليه فرح به وكأنه مل يسمعه قط

إن  :وأنا أعلم به منه، فأريه من نفسي أين ال أحسن منه شيئا، وعنه قال،من الرجل إين ألمسع احلديث  :عطاء
    .الشاب ليتحدث حبديث فأمسع له كأين مل أمسعه ولقد مسعته قبل أن يولد

وال جيلس يف وسط ، هم رفقاؤه و أن يتأدب مع حاضري جملس شيخه فإنه  أدب معه «ومن اآلداب 
إن أساء بعض الطلبة ال و ،ال بني متصاحبني إال بإذا و ال يفرق بني اثننيو ،ورة ال قدام أحد إال لضرو احللقة
   )يقدم النصيحة هلما سراًو يترك األمر للشيخو يتدخل

أن حيرص على حتصيل الكتب اليت حيتاج إليها شراًء أو إجارةً أو إعارة ألا آلة حتصيل  «ومن اآلداب 
  - :فاً ونصيباً له من الفهم، بل ال بد من الوعي مبا فيها وقد أحسن القائلالعلم، وال جيعل حتصيلها ومجعها هد

  إذا مل تكن حافظاً واعياً              فجمعك للكتب ال ينفع          
كلما أدرك مرتلة طمح ملا بعدها، وال توثّباً لألعايل متشوقاً للمعايل، ومن اآلداب أن يكون طالب العلم م

وإذا كانت العلوم  (:ما قال ابن مالك يف التسهيلولكن بقول  )؟كم ترك األول لآلخر (:يردد ما قال األول
 .منحاً إهلية، ومواهب اختصاصية، فغري مستبعد أن يدخر لبعض املتأخرين ما عسر على كثري من املتقدمني

   )حسد يسد باب اإلنصاف، ويصد عن مجيل األوصاف أعاذنا اهللا من
واخلشوع بني يديه،  تعاىلعها ـ وما جعلناه خامتة هلذا اجلزء ـ تقدمي تقوى اهللا ومن أهم اآلداب وأرف

قال  م يسجدون هللا وخيشعون ويبكون حني يسمعون آياته،أهل العلم يف القرآن الكرمي بأ تعاىلفقد وصف اهللا 



 ٤٤٨

ويقُولُونَ ن قَبله إِذَا يتلَى علَيهِم يخرونَ للْأَذْقَان سجداً قُلْ آمنوا بِه أَو ال تؤمنوا إِنَّ الَّذين أُوتوا الْعلْم م(:تعاىل
   )١٠٩ـ  ١٠٧: االسراء(سبحانَ ربنا إن كَانَ وعد ربنا لَمفْعوالً ويخرونَ لَألذْقَان يبكُونَ ويزِيدهم خشوعاً 

من العلم ما ال يبكيه خلليق أن ال       يكون أويت علماً ينفعه، ألن اهللا من أويت  (:قال عبد األعلى التيمي
   )اآليات السابقةنعت العلماء، مث قرأ تعالى

إنما يخشى اللَّه من عباده العلَماُء إنَّ اللَّه  :تعاىلالعلماء بام أهل خشية، فقال  تعاىلوقد وصف اهللا 
 غَفُور زِيزع]٢٨ :فاطر[.   

أَمن هو قَانِت آناَء اللَّيلِ ساجِداً وقَائماً يحذَر  :تعاىلقال  حيذرون عذابه ويرجون رمحته، ووصفهم بأم
 ذَكَّرتا يمونَ إنلَمعال ي ينالَّذونَ ولَمعي ينوِي الَذتسلْ يقُلْ ه هبةَ رمحو رجريةَ ورلُاآلخابِأُووا اَأللْب  ]الزمر: 

٩[.   
هذا أوان يختلَس  (:فشخص ببصره إىل السماء، مث قال ،كنا مع رسول اهللا  :قال وعن أيب الدرداء 

يا رسول اهللا، وكيف يختلَس  :فقال زياد بن لبيد األنصاري ،)العلم من الناس، حىت ال يقدروا منه على شيء
ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت ألعدك من  (:لنقرأنه ولنقرئه نساءنا وأبناءنا، فقال فواهللا ؟منا وقد قرأنا القرآن

   )؟فقهاء أهل املدينة،  هذه التوراة واإلجنيل عند اليهود والنصارى فماذا يغين عنهم
أال تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء، فأخربته بالذي  :قلت :فلقيت عبادة بن الصامت، قال   :قال جبري

اخلشوع، يوشك أن تدخل مسجد  :صدق أبو الدرداء، إن شئت أخربتك بأول علم يرفع من الناس :القال، ق
   )اجلماعة فال ترى فيه رجالً خاشعاً

العلم  (:يقول مالك ، وكان )ليس العلم بكثرة الرواية، إمنا العلم خشية اهللا (:وهلذا كانوا يقولون
إن حقّاً على من طلب العلم أن يكون له  (:وقال، )رة املسائلواحلكمة نور يهدي به اهللا من يشاء، وليس بكث

   )وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعاً ألثر من مضى قبله
   )أتقاهم لربه (:قال ؟من أفقه أهل املدينة :وقيل لسعد بن إبراهيم

  



 ٤٤٩

  الفهرس
  ١  من القرآن الكرمي

  ٤  ةاملقدم

  ٦  الفصل األول ـ البعد اإلمياين

  ٦  أوال ـ ضرورة التربية اإلميانية لبناء الشخصية السوية

  ١١  ـ السالم النفسي ١
  ١٢  :املوت
  ١٤  :الرزق

  ١٥  :تقلبات املقادير
  ١٦  ـ الرقابة اإلميانية ٢

  ٢١  ـ القوة واإلنتاج ٣

  ٢٦  رهاثانيا ـ مصادر التربية اإلميانية وضوابط استثما

  ٢٧  ـ الوحي ١
  ٢٩  :احلضور الواعي

  ٣٠  :احلذر من التحريف
  ٣٧  ـ عامل النفس والكون ٢

  ٤٠  إلميانيةثالثا ـ شروط املعارف ا

  ٤٠  ـ اليقني ١

  ٤٥  ـ الصدق ٢

  ٥٠  رابعا ـ أركان التربية اإلميانية

  ٥١  ـ اإلميان باهللا ١
  ٥١  :ـ التوحيد ١
  ٥٤  :ـ أمساء اهللا احلسىن ٢

  ٥٨  ـ اإلميان بالنبوات ٢



 ٤٥٠

  ٥٩  :القدوة
  ٦٠  :اجلذور التارخيية لإلسالم واإلنسان

  ٦١  :ثيل حقيقة اإلسالممت
  ٦٤  ـ اإلميان بعامل الغيب ٣

  ٦٧  :علمية اإلميان بالغيب
  ٦٨  :عامل الغيب ال عامل اخلرافة
  ٧٠  تربية األوالدالفصل الثاين ـ البعد الروحي يف 

  ٧١  أوال ـ عبادات القلب

  ٧٦  ـ عبودية احلب ١
  ٧٨  :التعريف بعظمة اهللا وصفات كماله

  ٧٩  :التعريف بإحسان اهللا
  ٧٩  :توثيق الصلة باهللا
  ٨٠  :منشطات السلوك

  ٨٢  ـ عبودية الشكر ٢
  ٨٣  :التأمل يف نعم اهللا

  ٨٤  :عبادة إحصاء النعم
  ٨٧  :أذكار الشكر

  ٩١  ـ عبودية الصرب ٣
  ٩١  :حكمه

  ٩٢  :الثمرات التربوية للصرب
  ٩٥  :طرق حتصيل الصرب

  ٩٥  :فة حقيقة وظيفة اإلنسان يف هذه الدنيامعر
  ٩٧  :معرفة جزاء الصرب

  ٩٩  :الثقة حبصول الفرج
  ١٠٠  :قصص الصابرين

  ١٠٢  عبادات اجلوارح: ثانيا

  ١٠٤  ـ إسالم الصيب ١
  ١٠٤  :ـ التمييز ١

  ١٠٥  :شروط صحة إسالم الصيب
  ١٠٧  :ردة الصيب

  ١٠٨  :ـ التبعية ٢
  ١٠٨  :التبعية لألبوين: احلالة األوىل



 ٤٥١

  ١٠٩  :التبعية للدار: احلالة الثانية
  ١١١  ـ صالة الصيب ٢

  ١١١  :حكم أمر الصيب بالصالة
  ١١٢  :الصيب حكم صالة

  ١١٢  :شروط صحة صالة الصيب
  ١١٣  :البلوغ أثناء الصالة
  ١١٣  :البلوغ بعد الصالة

  ١١٤  :الذهاب باألوالد إىل املساجد
  ١١٥  :صالة اجلماعة بالصبيان

  ١١٦  :إمامة الصيب
  ١١٧  :موقف الصيب يف الصف

  ١١٩  ـ صيام الصيب ٣
  ١١٩  :العمر الذي يؤمر فيه الصيب بالصيام
  ١١٩  :وقت وجوب الصوم على الصيب

  ١٢٠  :بلوغ الصيب أثناء الصوم
  ١٢١  :قضاء ما مضى من الشهر قبل بلوغه

  ١٢١  :شغل الصيب أثناء صومه
  ١٢٢  ـ حج الصيب ٤

  ١٢٣  :إجزاء حج الصيب عن حجة اإلسالم
  ١٢٥  :البلوغ حال اإلحرام

  ١٢٥  :إحرام الصيب
  ١٢٦  :أفعال احلج
  ١٢٧  :نفقة احلج

  ١٢٧  :لزوم الفدية
  ١٢٨  :ما يلزمه من الفدية

  ١٢٨  :لزوم القضاء
  ١٢٩  الفصل الثالث ـ البعد األخالقي

  ١٣٠  أوال ـ الوقاية من أسباب االحنراف
  ١٣٠  :ـ حجية ممارسة األساليب الوقائية ١

  ١٣١  :من القرآن الكرمي
  ١٣٢  :من السنة املطهرة
  ١٣٣  :سد ذرائع الزىن

  ١٣٣  :حترمي األلفاظ املفضية إىل احلرام
  ١٣٥  :حترمي األفعال املفضية إىل التشبه بالكفار

  ١٣٦  :حترمي األفعال املفضية إىل القطيعة



 ٤٥٢

  ١٣٦  :حترمي األفعال املفضية إىل تغيري العبادات
  ١٣٦  :ـ ضوابط ممارسة األساليب الوقائية ٢

  ١٣٦  :ما كان أداؤه إىل املفسدة قطعيا
  ١٣٧  :نادرا ما كان أداؤه إىل املفسدة قليال أو

  ١٣٧  :ما كان أداؤه إىل املفسدة كثريا لكنه ليس غالبا
  ١٣٩  ـ البيئة واحمليط التربوي ١

  ١٤٠  األسرة

  ١٤٦  اخلادم
  ١٤٦  :أثر اخلدم على أبعاد التربية الشرعية

  ١٤٧  :على البعد املعريف
  ١٤٧  :أثر اخلدم على أساليب التربية الشرعية

  ١٤٨  :على احلقوق النفسية
  ١٤٩  احمليط التربوي

  ١٥٥  :اآلثار السلبية للمناهج التعليمية احلديثة
  ١٥٥  :التبعية

  ١٥٦  :غياب اخلطط الذاتية
  ١٥٧  :التسويغ األيديولوجي
  ١٥٧  :اتباع سياسة التلفيق

  ١٥٨  :أزمة اهلوية
  ١٥٩  ـ وسائل اإلعالم ٢

  ١٦٢  التلفزيون
  ١٦٣  :التغريب

  ١٦٤  :االحنراف اخللقي
  ١٦٥  :أثره على الصحة

  ١٦٥  :األخطار النامجة عن التعرض ألشعة التلفزيون
  ١٦٦  :أمراض اجللوس الطويل أمام التلفزيون

  ١٦٦  :أخطاره على الصحة النفسية
  ١٦٨  االت

  ١٧٣  اإلنترنت

  ١٧٦  ثانيا ـ عالج مظاهر االحنراف

  ١٧٧  ـ منابع االحنراف ومظاهره ١



 ٤٥٣

  ١٧٨  منابع االحنراف
  ١٧٩  :الصفات الربوبـية

  ١٧٩  :الصفة الشيطانية
  ١٨٠  :الصفة البهيمية
  ١٨٠  :الصفة السبعية

  ١٨١  مظاهر االحنراف
  ١٨١  :مظاهر االحنراف حبسب متعلقها

  ١٨٢  :مظاهر االحنراف حبسب صغرها وكربها
  ١٨٦  :اإلصرار واملواظبة
  ١٨٦  :احتقار الذنب

  ١٨٩  ـ أساليب عالج االحنراف ٢

  ١٩١  األساليب العلمية

  ١٩٥  االحنراف اجلنسي

  ١٩٧  الكرب
  ١٩٧  :العالج اإلمجايل

  ١٩٧  :معرفة ضعف النفس
  ١٩٨  :معرفة عظمة اهللا
  ١٩٩  :العالج التفصيلي

  ١٩٩  :النسب
  ١٩٩  :اجلمال
  ٢٠٠  :القوة

  ٢٠١  :املال واجلاه
  ٢٠٢  :العلم
  ٢٠٣  :الدين

  ٢٠٥  الغضب
  ٢٠٥  :العالج اإلمجايل

  ٢٠٥  :الثواب
  ٢٠٦  :العقاب
  ٢٠٧  :العواقب

  ٢٠٧  :حاله عند الغضب
  ٢٠٧  :العالج التفصيلي

  ٢١٠  مليةاألساليب الع



 ٤٥٤

  ٢١٤  االحنراف اجلنسي

  ٢١٦  الكرب

  ٢١٨  الغضب

  ٢٢٠  ثالثا ـ الفضائل اخللقية وكيفية تنميتها

  ٢٢٢  ق وضوابطهـ حقيقة اخلل ١
  ٢٢٢  ـ حقيقة اخللق ١
  ٢٢٢  :ـ أصول األخالق ٢

  ٢٢٦  :احلكمة
  ٢٢٧  :العدل

  ٢٢٧  :الشجاعة
  ٢٢٨  :العفة

  ٢٢٩  ـ ضوابط التخلق ٣

  ٢٣٦  ـ  طريق التخلق ٢

  ٢٣٨  ااهدة
  ٢٤١  :محل النفس على األعمال اليت يقتضيها اخللق املطلوب

  ٢٤١  :املواظبة
  ٢٤٤  سياسة النفس

  ٢٤٨  الفصل الرابع ـ البعد االجتماعي يف تربية األوالد

  ٢٤٩  أوال ـ آداب العالقات االجتماعية

  ٢٥١  ـ آداب االستئذان ١

  ٢٥٣  االستئذان لدخول البيوت
  ٢٥٤  :ما ال حيتاج إىل استئذان

  ٢٥٤  :البيوت العامة
  ٢٥٥  :الضرورة

  ٢٥٦  :البيت الذي فيه املنكر
  ٢٥٧  آداب استئذان الدخول للبيوت

  ٢٥٧  :صيغة االستئذان



 ٤٥٥

  ٢٥٨  :االستئذان ثالثا
  ٢٥٩  :موضع الوقوف

  ٢٦٠  :عدم التطلع للبيت
  ٢٦١  :االستئناس

  ٢٦١  :السالم
  ٢٦٢  :حق صاحب البيت يف عدم اإلذن

  ٢٦٣  اإلستئذان داخل البيوت
  ٢٦٤  :االستئذان على الزوجة
  ٢٦٥  :االستئذان على احملارم

  ٢٦٧  االستئذان خارج البيوت
  ٢٦٧  :استعمال منافع الغري

  ٢٦٨  :ذان ويل األمراستئ
  ٢٦٩  :استئذان األبوين

  ٢٧١  ـ آداب التحية ٢

  ٢٧٢  أحكام التحية
  ٢٧٢  :حكم البدء بالسالم

  ٢٧٤  :السالم حكم رد
  ٢٧٥  :من يبدأ بالسالم

  ٢٧٥  :السالم عند مفارقة الس
  ٢٧٧  من يلقى عليه السالم

  ٢٧٧  :السالم على املنشغل
  ٢٧٧  :ـ السالم على املؤذن واملقيم ١

  ٢٧٧  :السالم على املصلي ورده السالم
  ٢٧٧  :إلقاء السالم على املصلي

  ٢٧٧  :رد السالم من املصلي
  ٢٧٨  :على املنشغل بالقراءة والذكر السالم

  ٢٧٨  :السالم على املنشغل باألكل
  ٢٧٨  :السالم على قاضي احلاجة

  ٢٧٩  :السالم على الصيب
  ٢٧٩  :السالم على النساء

  ٢٨٠  :السالم على الفساق
  ٢٨١  :السالم على الكفار غري احملاربني

  ٢٨٢  :حكم االستقالة من السالم
  ٢٨٢  :رد السالم على الكفار

  ٢٨٣  :كيفية الرد على سالم الكفار



 ٤٥٦

  ٢٨٥  صيغة السالم
  ٢٨٧  :الرد بأحسن منها

  ٢٨٨  :السالم بصيغة اجلماعة
  ٢٨٨  :تعريف السالم

  ٢٨٩  :رفع الصوت به قدر اإلبالغ
  ٢٩١  ـ آداب الزيارة والضيافة ٣

  ٢٩٢  مقاصد الزيارة
  ٢٩٢  :زيارة الصاحلني
  ٢٩٣  :عيادة املريض
  ٢٩٤  :زيارة األقارب

  ٢٩٦  آداب الزيارة
  ٢٩٦  :حتديد املوعد

  ٢٩٧  :مراعاة النظافة والنظام
  ٢٩٨  :خفة الزيارة

  ٣٠٠  آداب الضيافة
  ٣٠٠  :إكرام الضيف
  ٣٠١  :احترام الضيف

  ٣٠٣  :اخلفة وعدم التكلف
  ٣٠٣  :خفة املضيف
  ٣٠٤  :خفة الضيف

  ٣٠٦  ـ آداب االس ٤

  ٣٠٧  اختيار اجلليس
  ٣٠٧  :التأثر باملنكر

  ٣٠٨  :اإلقرار على املنكر
  ٣٠٩  ترام اجلليساح

  ٣٠٩  :أن ال يقام من جملسه
  ٣١٠  :طرح الوسادة للزائر

  ٣١١  :عدم التفريق بني اجلالسني
  ٣١١  :عدم اجللوس يف وسط احللقة

  ٣١١  :آداب احلديث يف االس
  ٣١٤  احترام الس



 ٤٥٧

  ٣١٥  ـ آداب الكالم ٥

  ٣١٦  الكالم عند احلاجة

  ٣١٩  جتنب الكالم احملظور
  ٣١٩  :اخلوض يف الباطل

  ٣١٩  :املراء واجلدال
  ٣٢٠  :الغيبة

  ٣٢٢  :النميمة
  ٣٢٤  التعبري الصحيح واختيار األلفاظ

  ٣٢٤  :صدق التعبري
  ٣٢٦  :التفاؤل والنشاط

  ٣٢٦  :الفحش وبذاءة اللسان
  ٣٢٧  :التفاصح

  ٣٢٨  :التلطف يف التعبري
  ٣٢٩  ـ آداب املشي ٦

  ٣٢٩  :حرمة الطريق
  ٣٣١  :إماطة األذى عن الطريق

  ٣٣٢  :احترام الطريق
  ٣٣٣  ـ آداب املعاشرة مع أصناف الناس ٧

  ٣٣٥  :مع الكبار
  ٣٣٧  :مع اإلخوان واألصدقاء

  ٣٤١  :مع الوالدين
  ٣٤٤  :مع املعلمني واملربني

  ٣٤٤  :مع املستضعفني
  ٣٤٧  ثانيا ـ املسامهة يف التنمية االجتماعية

  ٣٤٩  ـ تنمية طاقة التحمل ١
  ٣٥٠  :ـ الصرب على األذى ١
  ٣٥٢  :ـ حتمل املشاق ٢

  ٣٥٥  ـ االستغناء عن اتمع ٢
  ٣٥٥  :ـ النهي عن السؤال ١

  ٣٥٩  :احلض على العمل والتكسب
  ٣٦٢  :ـ النهي عن الترف ٢



 ٤٥٨

  ٣٦٨  ـ خدمة اتمع ٣
  ٣٧٤  :ـ التكافل ١
  ٣٧٨  :ـ التناصر ٢
  ٣٨٠  :ـ التناصح ٣

  ٣٨٢  الفصل اخلامس ـ  البعد املعريف يف تربية األوالد

  ٣٨٦  ع املعرفة ومراتب تعلمهاأوال ـ أنوا

  ٣٨٨  ـ املعارف واحلقائق ١

  ٣٩٠  تالوة اآليات
  ٣٩٩  :االجتماع على القرآن الكرمي

  ٣٩٩  :القراءة على كل حال
  ٤٠٢  :إشاعة التالوة يف كل احملال

  ٤٠٥  علوم الكتاب واحلكمة

  ٤٠٦  علوم الكتاب
  ٤٠٧  :علوم الوسائل
  ٤٠٨  :علوم مقاصد

  ٤٠٩  :املقاصد األصلية
  ٤٠٩  :معرفة اهللا تعاىل
  ٤١٠  :معرفة الذات

  ٤١٠  :معرفة الصفات
  ٤١١  :معرفة األفعال

  ٤١١  :السلوك إىل اهللا تعاىل
  ٤١١  :معرفة اليوم اآلخر

  ٤١٢  :املقاصد الفرعية
  ٤١٢  :القصص القرآين
  ٤١٢  :الرباهني  القرآنية
  ٤١٢  :األحكام  الفقهية

  ٤١٤  علم احلكمة
  ٤١٤  :احلكمة يف القرآن الكرمي
  ٤١٥  :خالف العلماء يف احلكمة
  ٤١٦  :تفرعة عنهاحقيقة احلكمة والعلوم امل

  ٤١٨  :مقاصد األحكام
  ٤١٨  :مظهر عملي
  ٤١٩  :مظهر علمي



 ٤٥٩

  ٤٢٠  :أدوات االستنباط
  ٤٢١  :أحكام العقل

  ٤٢٥  علوم التزكية

  ٤٢٦  ـ السياسات والصناعات ٢
  ٤٢٦  :الناحية العلمية احملضة

  ٤٢٧  :الناحية العملية
  ٤٣٠  طالب العلم ثانيا ـ مواصفات

  ٤٣٠  ـ اإلخالص ١
  ٤٣٠  :ـ التخلص من طلب العوض ١
  ٤٣٤  :ـ العمل بالعلم ٢
  ٤٣٦  :ـ االشتغال بالعلوم النافعة ٣

  ٤٣٩  ـ ااهدة ٢
  ٤٤١  :ـ اغتنام الفرص يف طلب العلم ١
  ٤٤٣  :ـ االستمرار يف طلب العلم ٢

  ٤٤٥  ـ األدب ٣

  ٤٥٠  الفهرس
  

  
  


