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 هذا الكتاب 

يبحث هذا الكتاب يف األساليب الصحيحة لرتبية األوالد،  

والتي وردت يف القرآن الكريم والسنة املطهرة، وفصل يف بيان كيفية  

 ممارستها علامء الرشيعة والرتبية والسلوك، وهي أربعة أساليب كربى: 

والعاطفي التي وهي متثل كل أساليب التأثري النفيس املوعظة: 

 يستعملها املريب مع من يقوم برتبيته. 

: وهي متثل ناحية مهمة يف الرتبية، ألن املتلقي ال يكتفي القدوة 

بالسامع، بل يقارن ما يسمعه بام يراه، فلذلك يكون تقليده األعامل  

 والسلوكات يف أكثر األحيان أكثر من استامعه للمؤثرات. 

طاب العقيل الذي ال يقترص  : وهو يمثل كل أساليب اخلاحلوار 

فيه املريب عىل اإللقاء والتوجيه، بل يستمع للطرف اآلخر، ليتعرف من  

 خالل حديثه عن الطريقة التي يعاجله هبا ويوجهه. 

وهو يمثل كل األساليب التي ختاطب ما يف النفس من   اجلزاء: 

 رغبة ورهبة وغريها مما قد يؤثر يف سلوكها بعد ذلك. 
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 املقدمة 

 لرتبية من الفقه اإلسالمي ؟ لهل البحث عن األساليب الرشعية 

 ؟ واألرسةوهل توفري األساليب الرشعية يف الرتبية حق من حقوق األوالد 

هذا اجلزء، ولذلك كان  هذان السؤاالن قد يكونان أول ما يطرحه من يطالع عنوان  

 لزاما علينا اإلجابة عليه قبل اخلوض فيام حيتاجه املوضوع من عناوين وفصول. 

أما اإلجابة عىل السؤال األول، فقد ذكرنا يف مواضع خمتلفة من هذه السلسلة أن  

تصورنا للفقه ـ كام هو يف أصل مصطلحه، وكام هو يف واقع السلف األول ـ ال حيد يف إعطاء  

عىل املشكالت احلادثة، بل إنه يف صميم هدفه وغايته يبحث عن املظان والبدائل  احلكم 

العملية التي حتقق املقاصد الرشعية، فال يكفي الفقيه ـ يف أصل وظيفته ـ أن حيكم بأن تربية  

األوالد الرتبية الصاحلة واجبة، بل عليه أن يسعى ليبني كيفيتها املثىل، وأبعادها الرفيعة،  

له من قوقعة اإلمجال إىل فضاء التفصيل، ومن الغموض الذي قد يؤول التأويالت  لينتقل قو 

املختلفة إىل الضوابط التي تقي من كل التفسريات، فال تنحرف هبا التحريفات، وال تتدخل  

 فيها األهواء. 

أما اإلجابة عن السؤال الثاين، وهي يف صميم املوضوع، فهي أن الرتبية الرشعية ال  

بقدر ما تعنى بالوسيلة، ألن الوسيلة الصاحلة ال بد أن حتقق اهلدف العايل،   تعنى باهلدف

ولذلك كان من حق الولد أن يربى بالطرق الرشعية الصحيحة التي حتفظ عليه شخصيته  

 السوية، فال حترفها ألي غرض.

فمن انتهج يف تربية أوالده أو تالميذهـ  مثالـ  أسلوب العنف والشدة، فإنه، وإن كان  

دفه نبيال إال أن خطأ الوسيلة، وعدم تقيدها بالضوابط الرشعية قد جيعل من عمله عبثا،  ه

بل قد حيول من حياول تربيتهم إىل جمموعة متمردين، ال عىل شخصه فحسب، بل عىل ما  

 يمثله من أهداف سامية رفيعة. 
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ال  ونحن ال نزعم هنا أننا قد استوفينا كل أساليب الرتبية، فذلك هدف بعيد، قد 

يكفي فيه هذا اجلزء أو غريه، ولكنا مع ذلك حاولنا انطالقا من القرآن الكريم أن نذكر  

األركان الكربى لتلك األساليب مع تقييدها بضوابطها الرشعية خشية خروجها عام أريد  

 منها. 

 وقد رأينا أن هذه األساليب ال تعدو األساليب األربعة التالية:

التأثري النفيس والعاطفي التي يستعملها املريب مع  وهي متثل كل أساليب  املوعظة: 

 من يقوم برتبيته. 

وهي متثل ناحية مهمة يف الرتبية، ألن املتلقي ال يكتفي بالسامع، بل يقارن   القدوة: 

ما يسمعه بام يراه، فلذلك يكون تقليده األعامل والسلوكات يف أكثر األحيان أكثر من  

 استامعه للمؤثرات. 

ل كل أساليب اخلطاب العقيل الذي ال يقترص فيه املريب عىل اإللقاء  وهو يمث  احلوار: 

والتوجيه، بل يستمع للطرف اآلخر، ليتعرف من خالل حديثه عن الطريقة التي يعاجله هبا  

 ويوجهه. 

وهو يمثل كل األساليب التي ختاطب ما يف النفس من رغبة ورهبة وغريها   اجلزاء: 

 مما قد يؤثر يف سلوكها بعد ذلك.

نرى أن ما قد يتصور من أساليب بعد هذا ال يعدو هذه األساليب األربعة،  و

 فالقسمة العقلية تكاد حترص األساليب يف هذه األربعة. 

 وقد خصصنا كل أسلوب من هذه األساليب بفصل من الفصول. 

وقد حاولنا يف هذا اجلزء أن يقترص رجوعنا إىل ما يف القرآن الكريم والسنة املطهرة،  

 باعتبارها األصول التي يبنى عليها هذا الباب.  علامء هذه األمة ومربيها  وجتارب

ونحب أن ننبه هنا إىل أن املتلقي ـ كام نتصوره يف هذا اجلزء، ويف اجلزء الذي يليه ـ  
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ليس الولد الصغري الذي ال يزال يف طور اللهو واللعب، وإنام نريد به عموما كل من له قدرة  

 تصلح معه هذه األساليب. عىل التمييز، بحيث 

وننبه كذلك إىل أنا ال نقصد باملريب هنا الوالدان فقط، وإنام نريد به كل من له  

مسؤولية عىل تربية الولد، سواء كان مؤسسة تعليمية، أو وسيلة إعالم، أو حميط، أو غري  

 ذلك مما يتلقى الولد منه توجيهه وتربيته وسلوكه. 

 



10 

 

 الفصل األول 

 املوعظة 

َوإِْذ َقاَل ُلْقاَمُن اِلْبنِِه َوُهَو    ﴿ :تعاىلوقد أشار القرآن الكريم إىل هذا األسلوب يف قوله  

َك َلُظْلٌم َعظِيمٌ  ْ ْك بِاهللَِّ إِنَّ الرشر  (13لقامن: )  ﴾َيِعُظُه َيا ُبنَيَّ ال ُترْشِ

وهو دليل عىل أن من حقوق األوالد عىل آبائهم أن جيلسوا معهم للوعظ، كهذا  

، ألن اهلل تعاىل ما ذكر قصته للتسلية، وال ملجرد بيان القضايا  جلس الذي جلسه لقامن  امل

 التي ذكرها فقط، وإنام من باب البيان ملا جيب عىل اآلباء نحو أبنائهم. 

أمر الوالدان باستخدامه مع أوالدهم أسلوب قرآين ال غنى  األسلوب الذي وهذا  

  ﴿ :تعاىلء كان املدعو ولده أو أي أحد من الناس، قال  عن استخدامه لكل داعية إىل اهلل سوا

ْكَمِة َواملَْْوِعَظِة احْلََسنَةِ   (125: النحل﴾ )اْدُع إِىَل َسبِيِل َربرَك بِاحْلِ

وهو األسلوب الذي مارسه الرسلـ  صلوات اهلل وسالمه عليهمـ  مع أقوامهم، قال  

  تعاىل وقال  ،  (63: هَلُْم يِف َأْنُفِسِهْم َقْوالً َبلِيغًا﴾ )النساءَوِعْظُهْم َوُقْل    ﴿ :آمرا رسوله    تعاىل

ُر َأْو ََيَْشى﴾ )طـه: :﴿ َفُقوال َلُه َقْوالً َليرنًا َلَعلَُّه َيَتَذكَّ  ( 44آمرا موسى وهارونـ  عليهام السالمـ 

أخرب أن من خصائص رساالته إىل عباده أهنا مواعظ هتدي إىل احلق،    تعاىلبل إن اهلل  

 َمْوِعَظًة َوَتْفِصياًل  :خمربا عن حمتويات التوراة تعاىل قال 
ٍ
ء ﴿ َوَكَتْبنَا َلُه يِف اأْلَْلَواِح ِمْن ُكلر ََشْ

ٍة َوْأُمْر َقْوَمَك َيْأُخُذوا بَِأْحَسنَِها َسُأِريُكْم َداَر اْلَفاِسِقنَي﴾    َفُخْذَها بُِقوَّ
ٍ
ء لُِكلر ََشْ

 ( 145)ألعراف: 

قًا ملَِا َبنْيَ  :إلنجيل يف وصف ا تعاىلوقال  ْنِجيَل فِيِه ُهدًى َوُنوٌر َوُمَصدر ﴿ َوآَتْينَاُه اأْلِ

 ( 46َيَدْيِه ِمَن التَّْوَراِة َوُهدًى َوَمْوِعَظًة لِْلُمتَِّقنَي﴾ )املائدة:

َا النَّاُس َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعَظٌة ِمْن َربرُكْم َوِشَفاءٌ :وقال عن القرآن الكريم ملَِا يِف   ﴿ َيا َأُّيه
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ُدوِر َوُهدًى َوَرْْحٌَة لِْلُمْؤِمننَِي﴾ )يونس:  َوَلَقْد َأْنَزْلنَا إَِلْيُكْم آَياٍت   ﴿ :تعاىل(، وقال 57الصه

ِذيَن َخَلْوا ِمْن َقْبلُِكْم َوَمْوِعَظًة لِْلُمتَِّقنيَ    ﴿ :تعاىل(، وقال 34النور: ﴾ )ُمَبيرنَاٍت َوَمَثاًل ِمَن الَّ

 ( 138اِس َوُهدًى َوَمْوِعَظٌة لِْلُمتَِّقنَي﴾ )آل عمران: َهَذا َبَياٌن لِلنَّ

ورس ذلك أن النفس البرشية يف األعم األغلب نفس مستعدة لتقبل املواعظ والتأثر  

 هبا، فلذلك تقنع بكل ما يؤثر فيها من غري جدل وال عنت. 

امل  وهم الذين ما بلغوا يف الك):يقول الرازي عن النفوس املستعدة لتقبل املواعظ  

إىل حد احلكامء املحققني، ويف النقصان والرذالة إىل حد املشاغبني املخاصمني، بل هم أقوام  

بقوا عىل الفطرة األصلية والسالمة اخللقية، وما بلغوا إىل درجة االستعداد لفهم الدالئل  

  (1) (اليقينية واملعارف احلكمية، واملكاملة مع هؤالء ال متكن إال باملوعظة احلسنة

ولد يف العادة يكون صاحب هذا النوع من النفوس، فلذلك تؤثر فيه املواعظ  وال

تأثريا كبريا خاصة إن صاحها القدوة احلسنة واألدب الرفيع، وتقيدت بام سنذكره من  

 الضوابط. 

وانطالقا من هذا، سنبحث يف هذا الفصل عن ركنني مهمني تتحقق هبام املوعظة يف  

 أعىل درجاهتا: 

 ظة املؤثرة. ضوابط املوعـ  1

 مصادر املوعظة املؤثرة. ـ  2

 ـ ضوابط املوعظة املؤثرة   أوال 

 ال تؤيت املوعظة املؤثرةـ  املقيدة بالقيود الرشعيةـ  ثامرها إال إذا تقيدت بالقيود التالية:

 اعتامد الصدق ـ    1

 
 .  20/288التفسري الكبري:  (1)
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أول رشط من رشوط املوعظة احلسنة املؤثرة أن تكون صادقة، ألن الكذب ال يمكن  

يؤسس فردا صاحلا مؤدبا، والغاية ال تربر الوسيلة، فلذلك من األخطاء التي قد يقع  أن 

فيها بعض اآلباء أن يامرسوا الكذب يف سبيل تربية أوالدهم أو إصالحهم، وهو أسلوب  

 خاطئ، ألن يف الصدق ما يغني عن الكذب. 

تفع ثقته عنه،  زيادة عىل أن الولد إن اكتشف خطأ املعلومات التي يوردها والده قد تر

 وبالتايل ارتفاع تأثريه فيه، ألنه بقدر الثقة يف الواعظ يكون تأثري املوعظة. 

أو املوضوعة، والتي امتألت هبا كتب    (1)األحاديث الضعيفةومن أمثلة ذلك اعتامد  

 التفسري واحلديث، والتي تشوه القرآن الكريم والسنة املظهرة. 

ل ما يقرؤه من غري متحيص أو تدقيق أو  وهلذا، فإن الواعظ الصادق ال يلقي بك

  (2)( كفى باملرء كذبًا أن حيدث بكل ما سمع ):توثيق، وقد قال 

وقد نبه ابن مسعود إىل خطورة غلبة حب التأثري بعيدا عن التمحيص والعلم،  

إنكم يف زمان كثري علامؤه، قليل خطباؤه، وإن بعدكم زمانًا كثري خطباؤه، والعلامء  ):فقال

 ( قليل فيه

قد طفحت كتب املواعظ بالقصص املنكرة، والعجائب املختلقة، وهلذا  ولألسف ف

حتذير  ):من أخبار القصاص ورواياهتم، فألف السيوطي كتابًا سامهكثري من العلامء حذر 

 
 ذكر احلديث الضعيف يف أبواب الفضائل، برشوط منها: العلامء كثري من وقد أجاز   (1)

 أال يكون الضعف شديدًا.  -1      

 أن يكون احلديث مندرجًا حتت أصل عام.  -2      

 أال يعتقد عند العمل به ثبوته. -3      

حكم رشعي به. انظر رشح وال َيفى أن هناك فرقًا بني ذكر احلديث الضعيف واالحتجاج به ؛ فإن ذكره ال يعني إثبات       

 .  283/ 1األلفية للسخاوي: 

 مسلم. رواه   (2)
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 ( القصاص واملذكرين):والبن اجلوزي(، اخلواص من أكاذيب القصاص

واملوضوع، والتي يقبلها العامة من غري  متتلئ بالضعيف ومن كتب الوعظ التي 

روض  )أليب مدين احلريفيش، و(الروض الفائق يف املواعظ والرقائق)متحيص وال بحث: 

رة العيون ومفرح القلب  )ق أليب السعادات اليافعي، و(الرياحني يف حكايات الصاحلني

غريها من كتب  وأليب الليث السمرقندي،  (تنبيه الغافلنيو)   ، بستان العارفني(، و)املحزون(

املواعظ التي َيتلط فيها الغث بالسمني واحلقيقة بالباطل، والتي ال يصح أن يستفيد منها  

 غري املسلح بسالح العلم. 

وال بأس أن نذكر هنا مثاال عن اعتامد الضعيف من الروايات ودوره الرتبوي  

ة والطهر  والذي هو ـ كام يف القرآن الكريم ـ رمز الصديقي اخلطري، وهو عن يوسف 

والعفاف يف أرفع درجاته، والذي قد يستغله املريب يف بث هذه القيم الرفيعة يف نفوس  

 األوالد إن اعتمد احلقيقة القرآنية وما يؤكدها من األدلة. 

ولكنه إن اعتمد الروايات اإلرسائيلية التي متتلئ هبا كتب التفسري يصبح هذا املثال  

نجو منها بام جبل عليه من طهارة وعفاف بل باخلوارق  الطاهر شابا خترتقه الشهوات، وال ي

 التي جتتمع جلذبه عنها. 

َوَهمَّ هِبَا   ﴿:تعاىلوكل ذلك من أجل نص ال يدل عىل َشء مما ذكروه، وهو قوله 

ِه    ( 24: يوسف) ﴾ َلْوال َأْن َرأى ُبْرَهاَن َربر

ولكن ملا رأى   هلم هبا،  أن رأى برهان ربه فالنص يدل بمعناه الظاهر عىل أنه لوال 

كعادة العرب، وكام هو الشأن يف كثري من تعابري   الكالم تقديم وتأخري ففي الربهان ما هم؛ 

 .(1) القرآن الكريم

 
وهم هبا ﴾ عىل أن املعنى لوال أن رأى برهان ربه هلم هبا، فقدم  ولقد مهت به ﴾ ويبتدئ وهلذا يستحب أن يوقف عند   (1)

 .  232جواب لوال ويكون مهه منتفيا، انظر: اإلتقان:
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قال أبو حاتم: كنت  وقد اختار القول هبذا النحاة العاملون بأرسار التعابري القرآنية، 

اآلية، قال أبو عبيدة: هذا  َوَهمَّ هِبَا ﴾  ﴿ :أقرأ غريب القرآن عىل أيب عبيدة فلام أتيت عىل قوله

 ولقد مهت به ولوال أن رأى برهان ربه هلم هبا.   :عىل التقديم والتأخري؛ كأنه أراد

يف حقيقة معناه وعزل   تعاىل هذا ما يمكن أن يدل عليه النص مع التسليم التام هلل 

 العقل واألساطري عن الكالم يف كالم اهلل بغري علم. 

فسري والتاريخ وقص األنبياء ال يرضيها هذا اإلجياز مع ما حيمله من  ولكن كتب الت 

املعاين السامية، بل ترى األساطري هي السبيل الوحيد لتفسري النص القرآين أو باألحرى  

 حتريفه. 

، أو يكادون جيمعون عليه، للداللة عىل  (1)وسنورد هنا بعض ما ذكره املفرسون

 لقرآنية: خطورة هذه الروايات عىل املعاين ا

كان معصية، وأنه جلس منها جملس الرجل من امرأته،  فمام ورد من ذلك أن مهه 

وإىل هذا القول ذهب معظم املفرسين وعامتهم، فيام ذكر القشريي أبو نرص،  ): قال القرطبي

 ( وابن األنباري والنحاس واملاوردي وغريهم

  ابن عباسوون عن  ، فري  ويروون لتأييد ذلك الروايات الكثرية عن السلف الصالح 

استلقت، عىل قفاها وقعد بني  ):وعنه(، حل اهلميان وجلس منها جملس اخلاتن): قوله

حل  ): جماهد (، وعنأطلق تكة رساويله) :سعيد بن جبري (، وعنرجليها ينزع ثيابه

 ( الرساويل حتى بلغ األليتني، وجلس منها جملس الرجل من امرأته

أن يكون مثال للمذنبني  القرآن الكريم يف ذلك ذكر احلكمة يف  وتصور هؤالء أن 

لريوا أن توبتهم ترجع إىل عفو اهلل تعاىل كام رجعت ممن هو خري منهم ومل يوبقه القرب من  

 
،  3/282، البيضاوي: 9/166لتي نستغني بذكرها هنا عن إيراد تفاصيل التوثيقات: القرطبي: انظر التفاسري التالية، وا  (1)

 ، وغريها. 2/232، الثعالبي: 3/411، األلويس: 4/521، الدر املنثور: 12/183الطربي: 
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مل يذكر معايص األنبياء ليعريهم هبا؛ ولكنه    إن اهلل تعاىل ) :قوله  احلسن، ويروون عن الذنب

زلة األنبياء حكام: زيادة الوجل،  مع أن ):الغزنوي (، وعن ذكرها لكيال تيأسوا من التوبة

وشدة احلياء باخلجل، والتخيل عن عجب، العمل، والتلذذ بنعمة العفو بعد األمل، وكوهنم  

 ( أئمة رجاء أهل الزلل 

ولكن هذه احلكمة ليست بيشء أمام املخاطر املنجرة عن رمي األنبياء ـ عليهم  

ون الناس، وهو ما يمهد للتفلت من  السالم ـ بمثل هذا، وأقلها سقوط منزلة األنبياء من عي 

 أحكام الرشيعة بحجة أن األنبياء وقعوا يف خمالفتها. 

إن سليامن بن يسار كان قال:  مصعب بن عثامنومن هذا الباب املحذور ما يروي 

من أحسن الناس وجها، فاشتاقته امرأة فسامته نفسها فامتنع عليها وذكرها، فقالت: إن مل  

جالسا فقال: أنت   ركها، فرأى يف منامه يوسف الصديق تفعل ألشهرنك؛ فخرج وت

 يوسف؟ فقال: أنا يوسف الذي مهمت، وأنت سليامن الذي مل هتم؟!  

فهذه احلكاية التي يتداوهلا الوعاظ تنزل بمنزلة األنبياء يف عيون الناس، ومتهد بذلك  

 لكل االحتامالت. 

صوره هؤالء تصويرا  من مواقعة املعصية، في أما السبب الذي حفظ به يوسف 

غريبا جيعل من مشهد العفاف الذي ذكره القرآن الكريم مشهدا للفجور الذي ال يردعه  

 َشء. 

  ﴿ :تعاىل ويستغل لذلك نص قرآين هو يف منتهى اجلامل والرقة والدقة، وهو قوله 

 ( 24: يوسف)﴾ َلْوال َأْن َرأى ُبْرَهاَن َربره

رآها بعني اليقني، فهي التي كانت عاصمة له  فالربهان هنا هو املعارف اإليامنية التي  

ُه آَتْينَاُه ُحْكاًم   ﴿:تعاىلمن الوقوع يف كل انحراف، وهي الذي أشار إليها قوله  َوملََّا َبَلَغ َأُشدَّ

 ( 22يوسف: ) ﴾ َوِعْلاًم َوَكَذلَِك َنْجِزي املُْْحِسننِيَ 
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الفتنة التي تعرض    وأكرب دليل عىل ذلك هو أن هذه اآلية الكريمة سبقت مبارشة ذكر 

 مل يتعرض للبالء إال وهو حيمل مجيع أسلحة اإليامن.  هلا، وهي تعني أن يوسف  

ولكن الذين يأبون أن يأخذوا هبذا الظاهر القرآين، أو املغرمني بأساطري األولني،  

 يأبون إال أن يلبسوا هذا الربهان ثوب الغيبية وخرقة األسطورة.

 ه كثري من املفرسين، ولنقارنه باملشهد القرآين: ولنتأمل هذا املشهد الذي حيكي 

قال السدي وهو يقص علينا هذا املشهد: قالت له: يا يوسف ما أحسن شعرك قال:  

هو أول ما ينتثر من جسدي، قالت: يا يوسف ما أحسن وجهك قال: هو للرتاب يأكله..  

هب ليحل  فلم تزل حتى أطمعته، فهمت به وهم هبا فدخال البيت وغلقت األبواب وذ

)يا يوسف  :رساويله، فإذا هو بصورة يعقوب قائام يف البيت قد عض عىل أصبعه يقول

تواقعها، فإنام مثلك ما مل تواقعها مثل الطري يف جو السامء ال يطاق، ومثلك إذا واقعتها مثله  

إذا مات ووقع إىل األرض ال يستطيع أن يدفع عن نفسه، ومثلك ما مل تواقعها مثل الثور  

الذي ال يعمل عليه، ومثلك إن واقعتها مثل الثور حني يموت فيدخل النمل يف   الصعب

أصل قرنيه ال يستطيع أن يدفع عن نفسه(، فربط رساويله وذهب ليخرج يشتد، فأدركته  

فأخذت بمؤخر قميصه من خلفه، فخرقته حتى أخرجته منه وسقط وطرحه يوسف واشتد  

  (1)(نحو الباب 

ُه َكاَن َفاِحَشًة  :رأى مكتوبا يف سقف البيت ويروي غريه أنه  َنى إِنَّ ﴿ َوال َتْقَرُبوا الزر

﴿ َوإِنَّ  :بدت كف مكتوب عليها ):ابن عباسويروون عن ، (32االرساء:)﴾ َوَساَء َسبِياًل 

اء  وقيل: نودي يا يوسف! أنت مكتوب يف ديوان األنبي(، 10االنفطار: )﴾  َعَلْيُكْم حَلَافِظِنيَ 

وتعمل عمل السفهاء؟! وقيل: رأى صورة يعقوب عىل اجلدران عاضا عىل أنملته يتوعده  

حل رساويله فتمثل له يعقوب، وقال له: يا  وقيل: فسكن، وخرجت شهوته من أنامله؛ 

 
 .  12/183الطربي:   (1)
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 . مثل له يعقوب فرضب صدره فخرجت شهوته من أنامله   ، وقيل:يوسف! فوىل هاربا 

 إلقناع ـ ا   2

حياول الواعظ ـ سواء كان والدا أو غريه ـ أن يقنع الولد بالقضية التي  ونريد به أن 

 يطرحها بحيث يتقبلها عن رىض وقناعة ال عن حياء وتقليد.

وهذا أسلوب قرآين يف عرض مجيع القضايا سواء كانت من باب العقائد أو السلوك،  

ن أساليب اإلقناع  ولذلك فإن جمرد الرجوع إىل القرآن الكريم كاف يف استنباط الكثري م

 الذي َياطب العقل مبارشة دون تكلف أو عناء. 

ففي العقائد مثال يكتفي القرآن الكريم بتوجيه النظر إىل خلق اهلل للتعرف من خالله  

عىل اهلل وعىل مراده من خلقه وعىل املصري الذي ينتظر خلقه، وسنرى بعض األمثلة عىل  

 ذلك يف حملها من اجلزء التايل. 

علل األحكام وأسباهبا ومنافعها ومضارها، ليقبل عليها   تعاىل ك يبني اهلل ويف السلو

مثال يقول يف تقرير حرمة اخلمر وامليرس واألنصاب   تعاىلالفاعل عن بينة وقناعة، فاهلل 

ِذيَن آَمنُوا إِنَّاَم اخْلَْمُر َواملَْْيرِسُ َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزالُم رِ : واألزالم َا الَّ ْجٌس ِمْن َعَمِل  ﴿ َيا َأُّيه

ْيَطاِن َفاْجَتنُِبوُه َلَعلَُّكْم ُتْفلُِحونَ  (، فبدأ احلكم الرشعي هلذه النكرات، مع  90املائدة: )﴾ الشَّ

 تنفري النفس منها باعتبارها رجسا. 

ومل يكتف بذلك، بل أضاف إىل هذا احلكم ما يقنع العقل بمخاطره، لتنفر النفس  

يَْطاُن َأْن ُيوِقَع َبْينَُكُم اْلَعَداَوَة   ﴿ :عاىلتمن هذه األمور رشعا وعقال، قال  إِنَّاَم ُيِريُد الشَّ

الِة َفَهْل َأْنُتْم ُمنَْتُهونَ  ُكْم َعْن ِذْكِر اهللَِّ َوَعِن الصَّ ﴾  َواْلَبْغَضاَء يِف اخْلَْمِر َواملَْْيرِسِ َوَيُصدَّ

 ( 91املائدة:)

وهكذا يمكن للمريب لتنفري األوالد من الدخانـ  مثالـ  باعتباره من الظواهر الشائعة  

ـ أن يذكر احلكم الرشعي ـ الذي تدعمه الرتبية اإليامنية، والذي يشكل وحده القناعة  
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 الكافية للمؤمن ـ ويضيف إليه بيان املخاطر الصحية له. 

يف موعظته    تخدمه لقامن  وهكذا يف كل املحرمات، وهذا األسلوب هو الذي اس

َواْغُضْض ِمْن   ﴿ :تعاىلالبنه، فقد شبه له رفع الصوت يف غري حمله بصوت احلمري، قال 

؛ أي ال تتكلف رفع الصوت وخذ  ( 19:لقامن)﴾  َصْوتَِك إِنَّ َأْنَكَر اأْلَْصَواِت َلَصْوُت احْلَِمريِ 

وهو يشبه يف ذلك صوت  منه ما حتتاج إليه؛ فإن اجلهر بأكثر من احلاجة تكلف يؤذي، 

 . (1) احلمري

الذي جاء  شاب ذلك ال مع  وهذا األسلوب هو الذي استخدمه رسول اهلل 

يف الزنا بكل جرأة ورصاحة، فهمَّ الصحابة أن يوقعوا به ؛ فنهاهم وأدناه وقال   هيستأذن

(،  ألمهاهتمفإن الناس ال يرضونه ):قال: ال، قال رسول اهلل (، أترضاه ألمك ؟! ) :له

، وهكذا (2)(فإن الناس ال يرضونه ألخواهتم ):قال: ال، قال (، أترضاه ألختك ؟!) :قال

 .  بسبب هذا اإلقناع العقيل فيام بعد،  أبغض َشء إىل ذلك الشاب صار الزنى 

قصة معاوية بن احلكم حيث قال: بينام أنا أصيل مع رسول اهلل  ومثل ذلك ما ورد يف  

 ما  ): القوم بأبصارهم فقلت فرماين، يرْحك اهلل() :قلتإذ عطس رجل من القوم ف

فجعلوا يرضبون بأيدُّيم عىل أفخاذهم، فلام رأيتهم يصمتونني  ، شأنكم تنظرون إيل( 

فبأيب هو وأمي ما رأيت معلاًم قبله وال بعده أحسن تعلياًم ، سكت، فلام صىل رسول اهلل 

هذه الصالة ال يصلح فيها َشء من   إن ):هنرين وال رضبني وال شتمني، قال  فواهلل ما  ، منه

 
ه جمردا أهنم يكنون عنه ويرغبون عن الترصيح واحلامر مثل يف الذم البليغ والشتيمة، وكذلك هناقه؛ ومن استفحاشهم لذكر   (1)

فيقولون: الطويل األذنني؛ كام يكنى عن األشياء املستقذرة. وقد عد يف مساوئ اآلداب أن جيري ذكر احلامر يف جملس قوم من 

ب وال من أويل املروءة، ومن العرب من ال يركب احلامر استنكافا وإن بلغت منه الرجلة. وال نرى أن هذا من مساوئ اآلدا

َكُبوَها َوِزينًَة َوََيُْلُق َما ال  : تعاىلمن علينا به، فقال  تعاىلاملروءة يف َشء، بل إن اهلل  َواخْلَيَْل َواْلبَِغاَل َواحْلَِمرَي لرَِتْ

 وهو أرشف اخللق يركبه.  (، وكان 8َتْعَلُموَن))النحل:

  .رواه أْحد بإسناد جيد  (2)
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 .(1)(الناس، إنام هي التسبيح والتكبري وقراءة القرآن كالم

وال يكتفي املريب هبذا، بل حياول أن جيد البدائل التي تتناسب مع حاجة من يربيه،  

 ليكون له يف احلالل ما يغنيه عن احلرام. 

ال يأيت إال من عامل ناصح  وهذا ):وهذا هو أسلوب العلامء املحققني، قال ابن القيم 

مشفق، قد تاجر مع اهلل، وعامله بعلمه، فمثاله يف العلامء مثال الطبيب العامل الناصح يف  

 (األطباء، حيمي العليل عام يرضه، ويصف له ما ينفعه، فهذا شأن أطباء األديان واألبدان

ق، قال  بل هذ هو أسلوب الرسل ـ صلوات اهلل وسالمه عليهم ـ يف تربيتهم اخلل

:(  ما بعث اهلل من نبي إال كان حقا عليه أن يدل أمته عىل خري ما يعلمه هلم، وينهاهم عن

 ( رش ما يعلمه هلم

منع بالال أن يشرتي صاعا   وقد ورد يف السنة الكثري مما يدعم هذا، ومنه أن النبي  

ثم أمره   ،همن التمر اجليد بصاعني من الردئ سدا للذريعة إىل الربا يف أي صورة من صور

أن يبيع الرديء الذي عنده بالدراهم، ثم يشرتي بالدراهم اجليد الذي يريده، فمنعه من  

 املحظور، وأرشده إىل املباح. 

وهذا يتطلب من املريب البحث الدائم عن كل ما ينرش القناعة يف نفس املتلقني عنه،  

 . وهو ما جيعله باحثا يف كل العلوم ال يكل وال يمل

هنا بأن يكون كل املربني هبذه املوسوعية، ولكن يكفي أن يلجأ املريب    ونحن ال نطلب

 للعلامء املحققني ليجد ضالته جاهزة دون عنت أو عناء. 

 االبتعاد عن أسباب امللل ـ    3

كطول املوعظة، أو تكررها، أو إلقائها بأسوب جاف، أو يف غري حملها، ألن كل ذلك  

جيعل أثر املوعظة ضعيفا، بل قد ينعكس أثرها إىل  يصيب املستمع بامللل والسآمة، وهو ما 

 
 رواه مسلم.   (1)
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 عكس ما أراده الواعظ. 

والتذكري،   خلربته بالنفوس يتعهد أصحابه بالنصح وهلذا كان من سنة الرسول 

أيامًا وأيامًا، وال ُيكثِر عليهم ؛ لئاّل يملوا، وكذا كان صحابته الذين تربوا عىل يديه يمتثلون  

حّدث الناس كل مجعة مرة، فإن ):رمة عن ابن عباس قال ذلك، بل ويوصون به: فعن عك

أبيت فمرتني، فإن أبيت فثالث مرات، وال مُتّل الناس هذا القرآن، وال أْلفينّك تأيت القوم  

فإذا   وهم يف حديث من حديثهم، فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم، ولكن أنصت، 

(أمروك فحدثهم وهم يشتهونه 
 (1)

 . احلديث  

وائل، قال: كان عبد اهلل يعني ابن مسعود يذكّر الناس يف كل مخيس، فقال  عن أيب و

أما إنه يمنعني من ذلك أين  ل:)له رجل: يا أبا عبد الرْحن: لوددت أنك ذّكرتنا كل يوم، قا 

 (2) (يتخولنا هبا ؛ خمافة السآمة علينا   النبي    أكره أن أمّلكم، وإين أختولكم باملوعظة كام كان

أن   ففي احلديثقرص املوعظة،  ظة، فقد كان من سنة رسول اهلل أما طول املوع

كان حيدث    إن النبي  ): ويف حديث آخرال يطيل املوعظة يوم اجلمعة،  كان    رسول اهلل  

 (3)(حديثًا لو عّده العاّد ألحصاه

 املوازنة بني التبشري واإلنذار ـ    4

ونريد هبذا أن ال يغلب الواعظ أحد األسلوبني عىل اآلخر، بل يمزج بينهام، كام قال  

ِحيُم َوَأنَّ َعَذايِب ُهَو اْلَعَذاُب اأْلَلِيمُ  ﴿ :تعاىل ـ   49احلجر: )﴾ َنبرْئ ِعَباِدي َأينر َأَنا اْلَغُفوُر الرَّ

 َعَذايِب ُأِصيُب بِِه َمْن َأَشاُء َوَرْْحَ  ﴿ :تعاىل(، وقال 50
ٍ
ء ﴾  تِي َوِسَعْت ُكلَّ ََشْ

َن َربهُكْم َلئِْن َشَكْرُتْم أَلَِزيَدنَُّكْم َوَلئِْن َكَفْرُتْم إِنَّ   ﴿: تعاىل (، وقال 156: ألعراف) َوإِْذ َتَأذَّ

 
 رواه البخاري وأْحد.  ( 1)

 . البخاريرواه   (2)

 مسلم. رواه   (3)
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 ( 7ابراهيم:)﴾  َعَذايِب َلَشِديدٌ 

وهو منهج القرآن الكريم يف اجلمع بني ذكر اجلنة والنار، واملؤمنني والكافرين،  

ني والعصاة، وهكذا.  واملتق

إِنَّا   ﴿:تعاىلوهو املريب األكرب وصف بأنه بشري ونذير، قال  بل إن رسول اهلل 

(، وقال  119البقرة:)﴾ َأْرَسْلنَاَك بِاحْلَقر َبِشريًا َوَنِذيرًا َوال ُتْسَأُل َعْن َأْصَحاِب اجْلَِحيمِ 

ًة  ﴿ :تعاىل ﴾  لِلنَّاِس َبِشريًا َوَنِذيرًا َوَلكِنَّ َأْكَثَر النَّاِس ال َيْعَلُمونَ َوَما َأْرَسْلنَاَك إِالَّ َكافَّ

﴾  إِْن َأَنا إِالَّ َنِذيٌر َوَبِشرٌي لَِقْوٍم ُيْؤِمُنونَ  ﴿ :عىل لسان رسوله  تعاىل (، وقال 28سـبأ:)

 ( 2هود: )﴾ َنِذيٌر َوَبِشريٌ َأالَّ َتْعُبُدوا إِالَّ اهللََّ إِنَّنِي َلُكْم ِمنُْه  ﴿: تعاىل(، وقال 188: ألعراف)

يف الرتبية املزج بني هاتني الناحيتني،    فلذلك كان من التزام املريب بسنة رسول اهلل  

  الصاحلني ألن كالمها َياطب النفس البرشية من زاوية من زواياها، وقد كان بعض 

ن  يقول:)من عبداهلل بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده باخلوف وحده فهو حروري، وم

 ( عبداهلل باحلب وحده فهو زنديق، ومن عبده باخلوف والرجاء واملحبة فهو موحد مؤمن

 وهلذا، فإن التقصري يف إحدامها يؤدي إىل التأثري يف زاوية من زوايا النفس: 

فاملبالغة يف التبشري قد تؤدي إىل االستهانة بحدود اهلل، وإطفاء جذوة اخلوف  

واخلشية من اهلل، والتي اتفق املربون عىل اعتبارها الدواء القاتل لكل اجلراثيم املسببة للذات  

اآلثمة، وأهنا احلرز الذي حيتمي به املؤمن من كل مكايد الشيطان وأهواء النفس، قال أبو  

ف سوط اهلل يقوم به الشاردين عن بابه(، وقال:)اخلوف رساج يف القلب، به  )اخلو :حفص 

فإنك إذ خفته   تعاىليبرص ما فيه من اخلري والرش، وكل أحد إذا خفته هربت منه إال اهلل 

 ( هربت إليه، فاخلائف هارب من ربه إىل ربه

)إذا سكن اخلوف القلوب أحرق  :وذكر إبراهيم بن سفيان تأثر اخلوف بقوله 

 (مواضع الشهوات منها، وطرد الدنيا عنها 
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 ( )ما فارق اخلوف قلبا إال خرب: إىل آثار زوال اخلوف فقال ونظر أبو سليامن

)الناس عىل الطريق ما مل يزل عنهم اخلوف، فإذا زال عنهم  : ومثله قال ذو النون 

 ( اخلوف ضلوا عن الطريق

املؤمنني قوم ذلت واهلل منهم  )إن : املؤمنني بقولهبعض الصاحلني وهلذا وصف 

االسامع واألبصار واألبدان حتى حسبهم اجلاهل مرىض، وهم واهلل أصحاب القلوب، أال  

(، واهلل لقد كابدوا يف الدنيا  34:فاطر)﴾  َوَقاُلوا احْلَْمُد هللَِِّ الَِّذي َأْذَهَب َعنَّا احْلََزنَ (:تراه يقول 

ى عىل من كان قبلهم، واهلل ما أحزهنم ما  حزنا شديدا، وجرى عليهم ما جرى عىل ما جر

 ( أحزن الناس، ولكن أبكاهم وأحزهنم اخلوف من النار

ولذلك تكثر أوصاف العذاب يف القرآن الكريم، واملنبئة عن خطورته مقارنة بام نراه  

من عذاب، لتحول شهوات النفس العابثة أخالقا كريمة وصفات فاضلة، فال يردع اللذة  

 قمع الشهوة العابثة مثل سياط اخلوف. مثل األمل، وال ي 

)ورجل  : أن من السبعة الذين يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله وهلذا أخرب 

  (1)(دعته امرأة ذات منصب ومجال فقال إين أخاف اهلل رب العاملني

فاخلوف الذي ريب عليه هذا الذي تعرض هلذا املوقف هو الذي ْحاه من إغرائه،  

َك لِلنَّاِس َوال مَتِْش يِف اأْلَْرِض َمَرحًا  : البنه وهو يعظه  ن  وهلذا قال لقام ْر َخدَّ ﴿ َوال ُتَصعر

 ( 18لقامن:)﴾ إِنَّ اهللََّ ال حُيِبه ُكلَّ خُمَْتاٍل َفُخورٍ 

فجعل الدليل عىل حتريم اخليالء واالفتخار عدم حمبة اهلل لذلك، وهي منشأ بعد  

 به.  العبد عن اهلل، وهي بالتايل سبب عذا

ومثل اآلثار السيئة التي تنشئها املبالغة يف التبشري اآلثار السيئة التي تنشئها املبالغة يف  

اإلنذار، ألنه قد يؤدي إىل القنوط من رْحة اهلل، وهو بذلك يعرف اهلل تعريفا خاطئا، ينفي  

 
 مالك والرتمذي. رواه   (1)
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عنه صفات الود والرْحة واللطف بعبادة، وذلك خالف هدي القرآن الكريم يف خماطبة  

ُفوا    ﴿: تعاىلذنبني، بل املرسفني عىل أنفسهم بألوان الذنوب، قال  امل ِذيَن َأرْسَ ُقْل َيا ِعَباِدَي الَّ

ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ  ُنوَب مَجِيعًا إِنَّ ﴾  ِحيمُ َعىَل َأْنُفِسِهْم ال َتْقنَُطوا ِمْن َرْْحَِة اهللَِّ إِنَّ اهللََّ َيْغِفُر الذه

عرف نفسه هلؤالء املرسفني بكونه غفورا رحيام، ومن اخلطأ أن   تعاىل(، فاهلل 53الزمر: )

 نعرفهم هلم بغري ما عرفهم به. 

بل إن هذا التعريف هو الذي حيرك القلوب للسري نحو اهلل، ويكبح الغرائز عن  

حارب، وأخاف السبيل، وأصاب الدم   بعضهم أن معارضة الرحيم الودود، وقد روي 

أنه سمع  سبب توبته  ، فطلبه األئمة والعامة فامتنع، ومل يقدروا عليه حتى جاء تائبًا، وواملال

ُفوا َعىَل َأْنُفِسِهْم ال َتْقنَُطوا ِمْن َرْْحَِة اهللَِّ إِنَّ  : رجاًل يقرأ هذه اآلية: ِذيَن َأرْسَ ﴿ ُقْل َيا ِعَباِدَي الَّ

ُنوَب مَجِيعًا إِنَُّه ُهوَ  ِحيمُ  اهللََّ َيْغِفُر الذه يا عبد  ): فوقف عليه، فقال(، 53الزمر: )﴾ اْلَغُفوُر الرَّ

 . اهلل أعد قراءهتا فأعادها عليه، فغمد سيفه، ثم جاء تائباً 

فقال: إن أسلمت  ، ن جموسيًا استضاف إبراهيم اخلليل ويروى من هذا أ

دينه ونحن   أضفتك؛ فمّر املجويس، فأوحى اهلل تعاىل إليه: يا إبراهيم مل تطعمه إال بتغيـري 

من سبعني سنة نطعمه عىل كفره، فلو أضفته ليلة ماذا كان عليك؛ فمر إبراهيم يسعى خلف  

املجويس فرده وأضافه؛ فقال له املجويس: ما السبب فيام بدا لك؟ فذكر له؛ فقال له  

 املجويس: أهكذا يعاملني ثم قال: اعرض عيل اإلسالم فأسلم.  

من مساوئ يف االعتقاد أو السلوك وردت  وملا يتضمنه القنوط من رْحة اهلل 

الَ َتْقنَُطوا ِمْن َرْْحَِة اهللَِّ﴾ فحرم أصل   ﴿ :يف اآلية السابقة تعاىلالنصوص بتحريمه، كام قال 

 اليأس. 

إِنَُّه ال َيْيَأُس ِمْن   ﴿:تعاىلبل اعترب اليأس من روح اهلل من صفات الكافرين، كام قال 

 ( 87: يوسف)﴾  اْلَكافُِرونَ  َرْوِح اهللَِّ إِالَّ اْلَقْومُ 
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 البساطة ـ    5

ونعني هبا عدم التكلف يف املوعظة سواء يف طريقة إلقائها أو أسلوهبا أو املحل الذي  

 تلقى فيه. 

ابن عباس  مثال يلقي موعظة بليغة عىل ابن عباس وهو رديفه، ، قال  فالرسول 

كلامت: احفظ اهللَّ حيفظك، احفظ اهللَّ  يا غالم إين أعلمك  ) :يوما فَقاَل   كنت خلف النبي  

سأل اهللَّ، وإذا استعنت فاستَعْن باهللَّ، واعلم أن األمة لو اجتمعت  ا جتده جتاهك، إذا سألت ف

َعىَل أن ينفعوك بيشء مل ينفعوك إال بيشء قد كتبه اهللَّ لك، وإن اجتمعوا َعىَل أن يرضوك  

 (1) (، رفعت األقالم وجفت الصحفبيشء مل يرضوك إال بيشء قد كتبه اهللَّ عليك

ليلقي هذه املوعظة لوضع الزرايب واجللوس عىل املنرب   فلم حيتج رسول اهلل 

وحضور اجلم الغفري، بل وجهها وهو راكب يف طريقه بكل تلقائية وبساطة، فكان له كل  

 .  (2)ذلك التأثري

يه املوعظة، وقد  أما أسلوب املوعظة، فيحبذ أن يكون بسيطا متناسبا مع من تتوجه إل 

وعظنا رسول  ): بليغة غري متكلفة، فقد جاء يف حديث العرباض كانت مواعظ النبي 

  (3)(..وعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوبم  اهلل 

وليس املراد بكوهنا بليغة ما يتصوره البعض من كثرة حمسناهتا البديعية وسجعها  

 
رواه الرتمذي وقال حديث حسن صحيح، ويف رواية غري الرتمذي :» احفظ اهلل جتده أمامك، تعرف إىل اهلل يف الرخاء   (1)

يعرفك يف الشدة، واعلم أن ما أخطأك مل يكن ليصيبك، وما أصابك مل يكن ليخطئك، واعلم أن النرص مع الصرب، وأن الفرج  

 مع الكرب، وأن مع العرس يرسا «. 

ابن رجب :» وهذا احلديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين حتى قال بعض العلامء :» تدبرت قال     (2)

هذا احلديث فأدهشني وكدت أطيش فواأسفا من اجلهل هبذا احلديث وقلة التفهم ملعناه «، قال ابن رجب :» وقد أفردت لرشحه 

 حمله من هذا اجلزء.  جزء كبريا «، وسنعرض ملا يتعلق منه بالرتبية يف 

 أبو داود والرتمذي َوَقاَل َحِديٌث َحَسٌن صحيح. رواه   (3)
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التوصل إىل إفهام املعاين املقصودة، وإيصاهلا  نها قدرهتا عىل وغريب ألفاظها، وإنام املراد م

إىل قلوب السامعني بأحسن صورة من األلفاظ الدالة عليها، وأفصحها وأحالها لألسامع،  

 . القلوب  وأوقعها يف 

إن من  ): قال عن جابر أن رسول اهلل أما التكلف املمقوت فقد ورد النهي عنه، ف

مني يوم القيامة: أحاسنكم أخالقًا، وإن أبغضكم إيّل، وأبعدكم  أحبكم إيّل وأقربكم جملسًا 

  (1) (مني يوم القيامة الثرثارون، واملتشدقون، واملتفيهقون

قال: دخلنا    مرسوقومما يدخل يف التكلف ما ذكرناه سابقا من التقول بال علم، فعن  

به، ومن مل يعلم فليقل: اهلل  عىل عبد اهلل بن مسعود، قال: يا أُّيا الناس من علم شيئًا فليقل 

﴿ ُقْل َما َأْسَأُلُكْم  :لنبيه    أعلم ؛ فإن من العلم أن يقول ملا ال يعلم: اهلل أعلم، قال اهلل تعاىل

 ( 86ّص: )﴾  َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر َوَما َأَنا ِمَن املَُْتَكلرِفنيَ 

 انتهاز املواقف ـ    6

قي بموعظته، ليكون هلا التأثري  ونعني به أن يستغل الواعظ ما جيري من أحداث ليل

الناجح فيمن يعظه، فيستغل الدخول املدريس مثال ليوجهه ألمهية العلم، ويستغل ما حيدث  

 يف بالد املسلمني من أحداث لريبطه بأمته، بل يشعل يف قلبه اجلذوة خلدمتها. 

ما  ) :دخلت العرشيقول ملا    كان  يف مواعظه، فقد    وقد كان هذا سنة رسول اهلل  

  (2) (من أيام العمل الصالح فيهن أحب إىل اهلل من هذه العرش

  فسكت حتى ظن(، اهللَّ ورسوله أعلم): قلنا (، أي شهر هذا؟): يوم النحروقال يوم 

  فأي بلد هذا ): قال(بىل ): قالوا(أليس ذا احلجة؟) :قال، أنه سيسميه بغري اسمهالصحابة 

.  ا بغري اسمه ا أنه سيسميهالصحابة  فسكت حتى ظن( اهللَّ ورسوله أعلم ): الواق(؟

 
ِمِذيه َوَقاَل َحِديٌث َحَسٌن. رواه   (1)  الرتر

 البخاري عن ابن عباس مرفوعًا. رواه   (2)
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فسكت  (اهللَّ ورسوله أعلم):الواق(؟ فأي يوم هذا): الق(بىل ): الواق(؟ أليس البلدة) :قال

فإن :): بىل. قالالوا ق( أليس يوم النحر؟):أنه سيسميه بغري اسمه. فقال  الصحابة حتى ظن

هركم هذا،  دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا يف ش

وستلقون ربكم فيسألكم عن أعاملكم، أال فال ترجعوا بعدي كفارًا يرضب بعضكم رقاب  

بعض، أال ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من  

  (1) (سمعه

حلة حرير، فجعل أصحابه يمسوهنا، ويعجبون من لينها،   ُأهديت له وملا 

 (2) (لني هذه ؟ ملناديل سعد بن معاذ يف اجلنة خري منها وألنيأتعجبون من  ):فقال

جابر  فعن  بحقارة الدنيا،  أراد أن يذكرهم من خالله    (3)بجدي أسك  وعندما مر  

مر بالسوق والناس َكنََفَتْيِه، فمر بَِجْدٍي َأَسكَّ َميرٍت، فتناوله فأخذ بأذنه  أن َرُسول اهللَِّ 

فقالوا: ما نحب أنه لنا بيشء وما نصنع به؟  (بدرهم؟ أيكم حيب أن هذا له):ثم قال 

قالوا: واهلل لو كان حيًا كان عيبًا أنه َأَسّك فكيف وهو ميت!   (أحتبون أنه لكم؟ ) :قال

  (4)(فواهلل للدنيا أهون عىل اهللَّ من هذا عليكم ):فقال

برْحة اهلل حني يرى امرأة تبحث عن صبّيها يف السبي، ثم تضمه   ويذكرهم 

أترون هذه طارحة ولدها يف النار؟ اهلل عز وجل أرحم بعباده من  ): فيقول ضعه، وتر

  (5)(هذه بولدها 

 التشويق استخدام أسلوب  ـ    7

 
 البخاري ومسلم. رواه   (1)

 أْحد والرتمذي والنسائي. رواه   (2)

 الصغري األذن.   (3)

 مسلم. اه رو  (4)

 البخاري. رواه   (5)
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ألن النفس اإلنسانية تكره الرتابة وتنفر من املعلومة التي ال تسبقها املقدمات التي  

التمهيد لتعليمه أو تربيته بام يشوق   هتيئ هلا األرضية الصحيحة، وهلذا كان من هديه 

، (1) (أتدرون ما الغيبة:) فهو أحيانًا يطرح املسألة عىل أصحابه متسائالً القلوب لسامعه، 

أتدرون ما أخبارها فإن أخبارها أن تشهد عىل كل عبد أو أمة بام ، )(2) (ملفلسأتدرون من ا)

، (3)(عمل عىل ظهرها، أن تقول عيل عمل كذا وكذا، يف يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها 

  (4)(أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون الناس)

يسقط ورقها وإنام  إن من الشجر شجرة اليلغز هلم أحيانا، كأن يقول ) وكان 

ال شك أن السؤال مدعاة للتفكري وتنميته، ومدعاة  ، ف(5)(مثل املسلم فأخربوين ما هي  مثلها 

   يف الذهن.جيعله أكثر رسوخا لالشتياق ملعرفة اجلواب مما 

كان إذا  يظهر يف كل املواقف ما يرتبط هبا من عنارص التشويق، فلهذا ) وكان 

اشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم  خطب اْحرت عيناه وعال صوته و

وكان متكئًا  ):كام يف حديث أكرب الكبائر  ـ إظهارا لالهتامم ـ يغري جلسته ، وقد (6)(ومساكم 

  (7)(وقول الزور، أال وشهادة الزور  فجلس فقال: أال

أنا وكافل  ):يشري تارة بقوله فكان الوسائل التعليمية، هلذا ينوع يف  وكان 

الفتنة من هاهنا من حيث  ):، وقال (8) (كهاتني وأشار بأصبعه السبابة والوسطىاليتيم 

 
 مسلم وأبو داود وغريمها. رواه   (1)

 مسلم وغريه. رواه   (2)

 الرتمذي وأْحد واحلاكم. رواه   (3)

 أْحد. رواه   (4)

 البخاري. رواه   (5)

 ابن حبان واحلاكم وابن ماجة. رواه   (6)

 البخاري. رواه   (7)

 البخاري وأبو داود. رواه   (8)
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 وأشار بيده إىل املرشق. ، (1) (يطلع قرن الشيطان

مثل القائم يف حدود اهلل  ) :كام قال قصة، يرضب األمثلة، أو يفرتض ال وكان 

م أعالها،  والواقع فيها كمثل قوم استهموا عىل سفينة فكان بعضهم أسفلها وكان بعضه

وكان الذين يف أسفلها إذا استقوا من املاء مروا عىل من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا يف نصيبنا  

خرقًا فلم نؤذ من فوقنا، فإن أخذوا عىل أيدُّيم نجوا ونجوا مجيعًا، وإن تركوهم وما أرادوا  

  (2)(هلكوا مجيعاً 

ته وقد أضلها يف أرض  هلل أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط عىل داب): وكام قال 

  (3)(فالة وعليها طعامه ورشابه، فنام حتت شجرة ينتظر املوت، فقام فإذا هي عند رأسه

يستعمل الرسم للتوضيح  يف سبيل توضيح املعلومة بتنويع طرق عرضها  وكان 

ورسم مربعًا  ،  هذا الرصاط وهذه السبل( ):فقد خط خطًا مستقياًم وإىل جانبه خطوط، وقال 

   ( هذه اإلنسان): وقال

عىل مسائل   حلف قد يضطر للحلف، وقد لتأكيد، لتأكيد ما حيتاج ل  وكان 

  ( نفيس بيده.. وأيم اهلل.. واهلل ال يؤمن.. والذي):من صيغها كثرية تزيد عىل الثامنني، 

 وغريها كثري. 

 املوعظة املؤثرة  ر د ثانيا ـ مصا 

رة الناجحة يستدعي البحث  إن تقيد الواعظ بام سبق ذكره من ضوابط املوعظة املؤث

عن مصارد املوعظة ليأخذ منها الواعظ ما ينسجم مع الضوابط التي ذكرناها واألهداف  

 التي حددها. 

 
 مسلم. رواه   (1)

 البخاري. رواه   (2)

 البخاري ومسلم. رواه   (3)
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وقد ذكرنا سابقا أن كثريا من املصادر التي اختصت بالوعظ دخلها التحريف، فصار  

 دين. ال ينصح العامة باإلقبال عليها واالستفادة منها ملا تنشئه من سوء فهم لل

كاإلمام أْحد  وقد كان األولون من العلامء خصوا املواعظ والرقائق بتآليف خاصة 

اإلمام   الذي ألف كتابًا يف الزهد، ومثله ابن املبارك وهناد ابن الرسي وغريمها، وخصص 

ومثله اإلمام مسلم الذي َضّمن صحيحه كتابًا (، الرقاق)البخاري كتابًا يف صحيحه أسامه 

 ( والرقائقالزهد )بعنوان 

يف هذا كتابات فائقة اجلودة كالغزايل والشيخ عبد القادر  من العلامء  وألف املتأخرون  

 ابن اجلوزي، وابن القيم، وابن رجب، وغريهم كثري. اجليالين و

ولكن األمر آل يف العصور املتأخرة إىل وعاظ مههم مجع الغريب من القول بال  

أن الوعاظ كانوا  )ابن اجلوزي  متحيص وال حتقيق وال نظر إىل غاية القول وفائدته، وقد ذكر  

يف قديم الزمان علامء فقهاء... ثم خّست هذه الصناعة، فتعرض هلا اجلهال، فَبُعد عن  

من الناس، وتعلق هبم العوام والنساء، فلم يتشاغلوا بالعلم  احلضور عندهم املميزون 

  (1) (وأقبلوا عىل القصص، وما يعجب اجلهلة، وتنوعت البدع يف هذا الفن

بل إن هذا حصل يف العصور األول، فتعرض له السلف بالنهي واإلنكار،  

 وسنعرض لذلك يف حمله من هذا املبحث. 

كر بعض مصادر املوعظة املؤثرة، والتي قد ال  انطالقا من هذا، سنحاول ـ هنا ـ أن نذ

حتتاج إىل تكلف الرجوع إىل املصادر املختلفة يف هذا الباب، بل يكفي فيها ما ورد يف القرآن  

 الكريم، وما صح من السنة املطهرة. 

 القصة ـ    1

فاملوعظة قد تكون قصة حيكيها األب أو املريب، فيمأل املستمعني بمعناها، ويربيهم  

 
 . 123انظر: تلبيس إبليس، ص   (1)



30 

 

 العرب منها. بأنواع 

ولذلك شكلت القصص جزءا كبريا من القرآن الكريم، باعتبارها حمال هاما 

َفاْقُصِص   ﴿ :خماطبا رسول اهلل  تعاىل لالعتبار واالتعاظ واالستفادة والرتبية، وهلذا قال 

ُرونَ  َعَلْيَك َأْحَسَن  َنْحُن َنُقصه  ﴿: تعاىل (، وقال 176:ألعراف ) ﴾ اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم َيَتَفكَّ

 ( 3يوسف:)﴾ اْلَقَصِص باَِم َأْوَحْينَا إَِلْيَك َهَذا اْلُقْرآَن َوإِْن ُكنَْت ِمْن َقْبلِِه ملََِن اْلَغافِلِنيَ 

    ﴿ :تعاىلوأخرب عن تأثري القصص يف نفس املتلقي، فقال  
ِ
َوُكاّلً َنُقصه َعَلْيَك ِمْن َأْنَباء

ُسِل َما ُنَثبرُت بِِه ُفَؤاَدَك  ، ففي هذه اآلية الكريمة إخبار عن نوع من أنواع  ( 120: هود)﴾ الره

تأثري القصص القرآين يف النفس، وهو تثبيت املؤمن عىل دين اهلل، وأخذه بالعزيمة يف ذلك،  

أخبار نقصها عليك من أنباء الرسل املتقدمني من  كل :)يقول للرسول  تعاىل فكأن اهلل 

قبلك مع أممهم، وكيف جرى هلم من املحاجات واخلصومات، وما احتمله األنبياء من  

به قلبك  يثبت  الكتذيب واألذى، وكيف نرص اهللّ حزبه املؤمنني وخذل أعداءه الكافرين، مما  

 ( ليكون لك بمن مىض من إخوانك من املرسلني أسوة

أن القاص ينشئ يف نفس املستمع حب تقمص شخصية البطل، وهو ما  ورس ذلك 

 يدعوه إىل التأيس به واالعتبار بمواقفه. 

مع قومه، وعدم خوفه من أذاهم، وتعرضه   فمن يعجب مثال بموقف إبراهيم 

، وهو ما يدعوه بتلقائية ألن يتقمص  للفتن بسبب ذلك، يمتلئ إعجابا وحبا إلبراهيم  

 تقمصا لروح القصة ال حلقيقتها.   ها إبراهيم  األدوار التي أدا

مع ابنه مثال، وكيف هم بذبحه طاعة هلل يف ذلك ينشئ يف نفس   فقصة إبراهيم 

املؤمن االستسالم املطلق هلل بغض الظر عن أن يكون ذلك بنفس الطريقة التي حصل هبا  

 . إسالم إبراهيم 

بل قد نجد فيها الغنية هي  ولذلك، فإن أوىل املصادر التي تستقى منها القصص، 
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 .وسنة رسوله    تعاىلكتاب اهلل  

اإلرسائيليات التي امتألت هبا كتب التفسري، والتي    مع التنبيه إىل خطورة الرجوع إىل

 ال دور هلا يف احلقيقة غري تشويه املعاين القرآنية التي تنطق هبا ظواهر النصوص. 

الم والراهب لنحاول من خالهلا  وكمثال عىل القصص النبوي وتأثريه نذكر قصة الغ

قال: كان ملك      اهللأن َرُسول  ففي احلديث  أن ندرس تأثريها الرتبوي عىل نفس املتلقي،  

فيمن كان قبلكم وكان له ساحر، فلام كرب قال للملك: إين قد كربت فابعث إيل غالما أعلمه  

إليه وسمع كالمه  السحر. فبعث إليه غالما يعلمه، وكان يف طريقه إذا سلك راهب فقعد 

فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساحر رضبه فشكا ذلك إىَِل  

الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهيل وإذا خشيت أهلك فقل حبسني  

الساحر. فبينام هو َعىَل ذلك إذ أتى َعىَل دابة عظيمة قد حبست الناس. فقال: اليوم أعلم  

ساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللَّهم إن كان أمر الراهب أحب إليك  ال

ِمْن أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يميض الناس. فرماها فقتلها ومىض الناس. فأتى  

الراهب فأخربه فقال له الراهب: أي نبي أنت اليوم أفضل ِمني قد بلغ ِمْن أمرك ما أرى!  

بتليت فال تدل عيل. وكان الغالم يربئ األكمه واألبرص ويداوي الناس  وإنك ستبتىل فإن ا

ِمْن سائر األدواء فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه هبدايا كثرية فقال: ما ها هنالك 

أمجع إن أنت شفيتني. فقال: إين ال أشفي أحدا إنام يشفي اهللَّ تعاىل فإن آمنت باهللَّ دعوت  

 فشفاه اهللَّ تعاىل. فأتى امللك فجلس إليه كام كان جيلس فقال له امللك:  اهللَّ فشفاك. فآمن باهللَّ

من رد عليك برصك؟ قال: ريب. قال: أولك رب غريي؟ قال: ريب وربك اهللَّ. فأخذه فلم  

 يزل يعذبه حتى دل َعىَل الغالم.

فجيء بالغالم فقال له امللك: أي بني قد بلغ ِمْن سحرك ما تربئ األكمه واألبرص  

وتفعل وتفعل! فقال: إين ال أشفي أحدا إنام يشفي اهللَّ تعاىل. فأخذه فلم يعذبه حتى دل َعىَل  
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الراهب. فجيء بالراهب فقيل له ارجع َعْن دينك فأبى، فدعا باملِنْشار فوضع املِنْشار يف  

ه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس امللك فقيل له ارجع َعْن دينك فأبى مفرق رأس

فوضع املِنْشار يف مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغالم فقيل له ارجع َعْن  

دينك فأبى، فدفعه إِىَل نفر ِمْن أصحابه فقال: اذهبوا به إىَِل جبل كذا وكذا فاصعدوا به اجلبل  

ذروته فإن رجع َعْن دينه وإال فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به اجلبل فقال: اللَّهم  فإذا بلغتم  

اكفنيهم بام شئت. فرجف هبم اجلبل فسقطوا وجاء يميش إِىَل امللك. فقال له امللك: ما فعل  

أصحابك؟ فقال: كفانيهم اهللَّ تعاىل. فدفعه إِىَل نفر ِمْن أصحابه فقال: اذهبوا به فاْحلوه يف  

ور وتوسطوا به البحر فإن رجع َعْن دينه وإال فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللَّهم اكفنيهم  قرق

بام شئت. فانكفأت هبم السفينة فغرقوا وجاء يميش إىَِل امللك. فقال له امللك: ما فعل  

أصحابك؟ فقال: كفانيهم اهللَّ تعاىل. فقال للملك: إنك لست بقاتيل حتى تفعل ما آمرك  

هو؟ قال: جتمع الناس يف صعيد واحد وتصلبني َعىَل جذع ثم خذ سهام ِمْن   به. قال: ما 

كنانتي ثم ضع السهم يف كبد القوس ثم قل بسم اهللَّ رب الغالم ثم ارمني فإنك إذا فعلت  

ذلك قتلتني. فجمع الناس يف صعيد واحد وصلبه َعىَل جذع ثم أخذ سهام ِمْن كنانته ثم  

قال بسم اهللَّ رب الغالم، ثم رماه فوقع السهم يف صدغه  وضع السهم يف كبد القوس، ثم 

فوضع يده يف صدغه فامت. فقال الناس: آمنا برب الغالم. فأيت امللك فقيل له: أرأيت ما  

كنت حتذر قد واهللَّ نزل بك حذرك: قد آمن الناس. فأمر باألخدود بأفواه السكك فخدت  

ه فأقحموه فيها أو قيل له اقتحم. ففعلوا حتى  وأرضم فيها النريان وقال من مل يرجع َعْن دين

جاءت امرأة ومعها صبي هلا فتقاعست أن تقع فيها فقال هلا الغالم: يا أمه اصربي فإنك 

 (1)(َعىَل احلق

فهذا احلديث يصور أحداث قصة رائعة جتذب الكبار والصغار، وهي حتوي كل  

 
 َرَواُه ُمْسلٌِم.   (1)
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 خصائص القصة ومجالياهتا وتأثريها. 

من خوارق، والتي  القصص اخلُرايف تتناسب مع ما يرد يف  فهي من اجلهة األوىل

 .(1) غذيهتاخليال وحيبذها اإلنسان بطبعه، بل يدعو هلم علامء النفس باعتبارها تفسح 

الذي تولَّت منظمة اليونسكو   - (الرتبية البنَّاءة لألطفال )يقول و. د. وول يف كتابه 

بني احلني واآلخر إىل أن يذهبوا مع تيَّار   إذا كان الكبار أنفسهم يف حاجة ):–نرشه ألمهيته 

،  أوهامهم، وأن َيتلقوا حكايات، ويبتدعوا خياالت، فإن الطفل ُّيتم بقدر ما يكرب بالسببية

وإن دور الرتبية هو تسهيل التفكري العلمي بخصوص األسباب، دون القضاء عىل اإلبداع  

 ( احلر، وعىل اخليال 

 
توظيفها فبعضهم يرى أن للخرافة ُبعدًا أساسيًا يف احلضارة، وإن  يف احلقيقة هناك خالف بني علامء النفس يف هذا األمر:  (1)

أمر ال شك فيه، خاصة تلك  - لكي يكونوا عنارص فاعلة يف إطار اجلامعة التي ينتمون إليها  -األطفال وإعدادهم  يف تأهيل

الطفل، وتنمية خياله وقدراته، الذهنية والوجدانية، حني  اخلرافات التي تروى يف نطاق األرسة، والتي تتوجه أساسًا إىل تربية

 حييا فيه. اإلنساين، فتكون أداة للمعرفة يف تشكل تصوراته عن الكون، واملحيط االجتامعي الذي لوكتقدم له نامذج من الس

عىل استخدامها يف أدب األطفال، بل يعرتض عىل كل األنامط احِلكائية التي تستخدم اخليال الواسع والوسائل  وبعضهم يعرتض

املجهول، عامل األرواح، والشياطني، واألشباح، دون االهتامم بتفاوت هذه السحرية، والتي ترتكز عىل ارحتال األبطال إىل عامل 

 الواقعي. األنامط يف تصويرها هلذا العامل، وعالقته بالعامل

إبعاد الطفل عن معرفة ذاته، وتغريبه عن حميطه،   وتستند هذه النظرة إىل القول: إنَّ هذا العامل اخلرايف أو األسطوري من شأنه

 ل معه، وتقديم حلول جاهزة للمشاكل العويصة التي تتطلَّب نِضاالً مريرًا يف بعض األحيان.وكيفية التعام

م للطفل يف هذا املجال، ومراعاة ة التي توجه هلا هذا النوع من القصص. وهلذا ينادون بَِعْقَلنَة ما يقدَّ  الفئات الُعْمريَّ

األنثروبولوجيا )علم األجناس البرشية(،  إىل نظرة بعض علامء ويعود هذا املوقف الداعي إىل إسقاط اخلرافة من أدب الطفل

 األسطورة ختتص بزمٍن تارَيي معني، كان فيه العقل اإلنساين بدائيًا، وال يمكن أن الذين استندوا إىل نظرة تطورية، ترى بأن

 تبقى حيَّة يف العرص احلديث، الذي يسيطر عليه العلم سيطرة تكاد تكون مطلقة.

يلجأ إىل الُقوى الَغيبيَّة، املتمثرلة  -كام ترى  - سات أخرى رفضت هذا التقسيم احلاّد لتطور العقل اإلنساين، فاإلنسانلكنَّ درا

 مراحل تطّوره، كلام واجهته صعوبات ال يستطيع السيطرة عليها أو تفهمها. يف األساطري، يف أية مرحلة من

يعمل يف جمال خاص به، وُيلبري حاجات خمتلفة  ورة والعلم، ألنَّ ُكالًّ منهامواجتهت دراسات أخرى إىل نفي التعارض بني األسط

 يف النفس اإلنسانية. 
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يتَّصل  ):أدب األطفال مسألة صحية، فيقول بل إنه يرى يف استخدام اخلرافة يف 

اهتامم الطفل بالقصص اخلرافية بحاجته إىل إعطاء شكل درامي للمشاكل التي تعرتضه،  

ومن القصص اخلرافية بام   (الفن الشعبي) فالعديد من عنارص الفلكلور وإلبداعات خياله

ذا األخري أن يتقمص  يف ذلك املشاهد العنيفة، تتطابق مع عامل الطفل الباطني، ويمكن هل

 (بسهولة خمتلف مظاهر احلكاية 

وهي من جهة أخرى قصة واقعية، تصور واقعا معينا حدث بالفعل، وهو ما يتفق  

مع ما ذكرناه من ضوابط املوعظة من اعتامد الصدق والصحة والتوثيق، ألن يف الصدق ما  

 يغني عن الكذب، ويف الصحيح ما يغني عن املختلق. 

تنشئ يف نفس املتلقي ـ مهام كان عمره ـ معاين كثرية قد ال يتيح    وهي من جهة أخرى

الكالم املجرد ترسيخها وال تثبيتها يف النفس، وال حاجة لتفصيل معانيها، ألن الطبع  

 السليم وحده كفيل باستخراج الكثري من كنوز هذا احلديث. 

ة الصاحلني بأنفسهم  ولعل أهم َشء فيها مما له عالقة بالرتبية هو تلقني املربى استهان

 يف ذات اهلل، بحيث يضحون بكل َشء من أجل مرضاة اهلل ونرصة دينه. 

وهذا ما ينشئ يف نفس املرتيب هذا احلب الذي يربطه باهلل، كام تعمد الدول لغرس  

 حب األوطان يف قلوب أفرادها يف املبالغة يف ذكر تضحيات شهدائها.

من مصادر الوعظ قد داخله من االنحراف  بعد هذا، فإن استعامل هذا املصدر الثري  

يف الواقع اليشء الكثري، وقد حصل ذلك منذ العصور األوىل، قال الغزايل عند ذكره  

فنقل ذلك إىل ما ترى أكثر الوعاظ يف هذا الزمان يواظبون  ): لتحريف الناس ملعنى التذكري 

قد ورد هني  عليه وهو القصص واألشعار والشطح والطامات، أما القصص فهي بدعة، و

السلف عن اجللوس إىل القصاص وقالوا: مل يكن ذلك يف زمن رسول اهلل، وال يف زمن أبـي  

بكر وال عمر ا، حتى ظهرت الفتنة وظهر القصاص. وروي أن ابن عمر ا خرج من املسجد  
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فقال: ما أخرجني إال القاّص ولواله ملا خرجت. وقال ضمرة: قلت لسفيان الثوري 

وهنا؟ فقال: وّلوا البدع ظهوركم، وقال ابن عون: دخلت عىل ابن  نستقبل القاص بوج

سريين فقال: ما كان اليوم من خرب؟ فقلت: هنى األمري القّصاص أن يقصوا. فقال: وفق  

للصواب. ودخل األعمش جامع البرصة فرأى قاّصًا يقّص ويقول: حّدثنا األعمش،  

شيخ، أال تستحي فقال: مل؟ أنا يف   فتوسط احللقة وجعل ينتف شعر إبطه، فقال القاّص: يا 

سنة وأنت يف كذب، أنا األعمش وما حّدثتك. وقال أْحد: أكثر الناس كذبًا القصاص  

القصاص من مسجد جامع البرصة، فلام سمع كالم احلسن البرصي    والسؤال. وأخرج عيل 

فس وآفات  مل َيرجه إذ كان يتكلم يف علم اآلخرة والتفكري باملوت والتنبـيه عىل عيوب الن

األعامل وخواطر الشيطان ووج ويعّرف حقارة الدنيا وعيوهبا وترصمها ونكث عهدها  

 (1) (وخطر اآلخرة وأهواهلا، فهذا هو التذكري املحمود رشعاً 

هذا التحريف ما هنى عنه القرآن الكريم من الوقوف  إىل    وأهم األسباب التي جرت 

مع عدم األدوات املؤدية لذلك، وإمهال  عند جزئيات احلوادث التارَيية وتفاصيلها، 

َلَقْد    ﴿:املقصود من القصص، قال تعاىل مع أهنا هي األصل  الدروس والعرب املستفادة منها،  

ٌة أِلُويِل اأْلَْلَبا  ِب َما َكاَن َحِديثًا ُيْفرَتَى َوَلكِْن َتْصِديَق الَِّذي َبنْيَ َيَدْيِه  َكاَن يِف َقَصِصِهْم ِعرْبَ

 َوُهدًى َوَرْْحًَة لَِقْوٍم ُيْؤِمُنونَ 
ٍ
ء  ( 111يوسف: )﴾ َوَتْفِصيَل ُكلر ََشْ

لكن هؤالء القصاص حولوا منها بفعل املبالغة إىل أحاديث مفرتيات ال حظ هلا من  

 الصدق، وال حظ هلا من الرتبية. 

بعد ذكره لقصة اصحاب الكهف اململوءة    تعاىل وهو ما هنى عنه القرآن الكريم، فاهلل  

بالعرب واملواعظ هنى عام وقعت فيه األمم من البحث عن التفاصيل التي ال حتوي أي قيمة  

 َكْلُبُهْم َرمْجًا  َسَيُقوُلوَن َثالَثٌة َرابُِعُهْم َكْلُبُهْم َوَيُقوُلوَن مَخَْسٌة َساِدُسُهمْ  ﴿ :تعاىلتربوية، فقال 

 
 . 1/28 إحياء علوم الدين:  (1)
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هِتِْم َما َيْعَلُمُهْم إِالَّ َقلِيٌل  َفال مُتَاِر   بِاْلَغْيِب َوَيُقوُلوَن َسْبَعٌة َوَثاِمنُُهْم َكْلُبُهْم ُقْل َريبر َأْعَلُم بِِعدَّ

 ( 22الكهف:)﴾  فِيِهْم إِالَّ ِمَراًء َظاِهرًا َوال َتْسَتْفِت فِيِهْم ِمنُْهْم َأَحداً 

قطب عىل هذه اآلية بقوله:)فهذا اجلدل حول عدد الفتية ال طائل   علق سيد وقد 

وراءه. وإنه ليستوي أن يكونوا ثالثة أو مخسة أو سبعة، أو أكثر. وأمرهم موكول إىل اهلل،  

وعلمهم عند اهلل. وعند القليلني الذين تثبتوا من احلادث عند وقوعه أو من روايته  

حول عددهم. والعربة يف أمرهم حاصلة   الصحيحة. فال رضورة إذن للجدل الطويل 

إىل ترك اجلدل يف هذه القضية، وإىل عدم      بالقليل وبالكثري. لذلك يوجه القرآن الرسول 

استفتاء أحد من املتجادلني يف شأهنم. متشيا مع منهج اإلسالم يف صيانة الطاقة العقلية أن  

علم وثيق. وهذا احلادث الذي طواه  تبدد يف غري ما يفيد. ويف أال يقفو املسلم ما ليس له به 

  (1)(الزمن هو من الغيب املوكول إىل علم اهلل، فليرتك إىل علم اهلل 

ومع هذا النهي القرآين إال أن نجد كتب التفسري مشحونة يف هذه القصة كام يف غريها  

 .(2)بكثري من التفاصيل التي المربر للبحث فيها، وال دليل عىل صحتها 

: إن ما ورد يف النصوص قليل بالنسبة حلاجات الناشئة يف هذا  لكن، قد يقال هنا 

العرص الذي يولد فيه كل َشء بال ميزان وال حساب، حتى أصبح املستهلك يبحث عن  

 
 .  2265 يف ظالل القرآن:  (1)

وكمثال عىل ذلك هذه النصوص التي سيقت يف تفسري كلب أهل الكهف: فقد أخرج ابن أيب حاتم عن جماهد يف قوله:   (2)

قال: اسم كلبهم قطمور، وأخرج عن احلسن قال: اسم كلب أصحاب الكهف، قطمري، وأخرج ابن املنذر عن ابن  {وكلبهم }

أسدا، قال: لعمر اهلل ما كان أسدا، ولكنه كان كلبا أْحر خرجوا  جريج قال: قلت لرجل من أهل العلم: زعموا أن كلبهم كان

به من بيوهتم يقال له، قطمور، وأخرج ابن أيب حاتم عن كثري النواء قال: كان كلب أصحاب الكهف أصفر، وأخرج من طريق 

ْحر كأنه كساء انبجاين، سفيان قال: قال رجل بالكوفة يقال له: عبيد وكان ال يتهم بكذب، قال: رأيت كلب أصحاب الكهف أ

ومن طريق جويرب، عن عبيد السواق قال: رأيت كلب أصحاب الكهف صغريا، باسطا ذراعيه بفناء باب الكهف، وهو يقول: 

قال: جعل رزقه يف حلس  {وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد}هكذا يرضب بأذنيه، وأخرج عن عبد اهلل بن ْحيد املكي يف قوله: 

 ذراعيه. 
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 اجلديد يف كل حلظة. 

واجلواب عن ذلك: أن مصادر القصة الرتبوية ال تكتفي بام ورد يف النصوص، بل  

 إن هلا مصادر كثرية غريها: 

بتفاصيلها الكثرية، فهي مصدر لقصص كثرية لو أحسن   منها سرية رسول اهلل 

 القاص صياغتها ووضعها يف قالب قصيص جذاب. 

العلامء واألولياء، والتي متتلئ هبا كتب الطبقات،  األئمة وومنها سري الصاحلني من 

، أو املبالغة  مع التنبيه هنا إىل خطورة بعض ما ورد يف هذه القصص من التحريف لدين اهلل

يف الكرامات، فإن لذلك من التأثري اخلطري ما يتناىف مع األهداف الرتبوية الصحيحة التي  

جاءت هبا الرشيعة، ولكنا لألسف نجد سيطرة هذه القصص يف كثري من البيئات باعتبارها 

حقائق ال تستمد منها القيم الرتبوية فقط، بل باعتبارها حقائق تستمد منها العقيدة  

 لرشيعة والسلوك.. وا

ومنها القصص املبدعة املخرتعة التي تستلهم املعاين اإلسالمية وختدم القيم الرتبوية  

 بقالب قصيص مجيل يكون بديال عن هذا الركام اخلبيث الذي متتلئ به كتب العامل. 

ونحب أن نبني هنا اتفاق العلامء عىل جواز وضع احلكايات والقصص لرعاية القيم  

اإلسالمية وتنشئة األطفال عليها برشط عدم نسبتها ألشخاص بأعينهم سواء كانوا أنبياء  

 أو غريهم، وهذا رعاية ملا ذكرناه يف ضوابط املوعظة من اشرتاط الصدق يف املوعظة. 

بل نرى استحباب وضع البديل اإلسالمي الذي يغني الناشئة عن الواقع الذي  

 مل يف ذاهتا أي قيم تربوية وال سلوكيات صحية. يمتلئ بالقصص الكثرية والتي ال حت 

ونقرتح رعاية اجلانب النفيس يف هذه القصص حتى ال يغلب عليها اجلفاف الذي  

 قد ينفر نفوس األوالد منها. 

 املثال ـ    2
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يقصد به: ادعاء التامثل اجلزئي أو الكيل بني شيئني أو حالني طلبًا إلثبات أو إيضاح  و

 وت أو وضوح الثاين.  أحدمها اعتامدًا عىل ثب 

ُيستخدم يف تقريب املعنى وإيضاحه واإلقناع به واحلث عىل الفعل ونحو  لذلك  هو  و

وفيه رضب  :)النخلة() ذلك تأثري عظيم، قال ابن حجر يف رشح حديث  ألجلذلك، وله 

األمثال واألشباه لزيادة اإلفهام، وتصوير املعاين لرتسخ يف الذهن، ولتحديد الفكر يف النظر  

   ( حكم احلادثة يف

  وقد عد اإلمام الشافعي علم األمثال مما جيب عىل املجتهد معرفته من علوم القرآن 

 والسنة. 

عىل   تعاىل ويشري إىل استعامل هذا األسلوب يف املوعظة ـ مما له عالقة بالرتبية ـ قوله 

َا إِْن َتُك ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْردَ   ﴿: لسان لقامن   اَمَواِت  َيا ُبنَيَّ إِهنَّ ٍل َفتَُكْن يِف َصْخَرٍة َأْو يِف السَّ

 ( 16لقامن: )﴾  َأْو يِف اأْلَْرِض َيْأِت هِبَا اهللَُّ إِنَّ اهللََّ َلطِيٌف َخبرِيٌ 

أراد أن يعرب عن لطف اهلل وخربته، وهي قضية عقدية، ترتبط هبا ناحية   فلقامن 

سلوكية، وهي تأثري هذه املعرفة يف احلذر من املعايص، واحلرص عىل الطاعة، فجاء بصورة  

 حسية تقرب هذه املعاين مجيعا. 

لو كانت مثقال حبة خردل،  أو الطاعة املظلمة أو اخلطيئة هذه الصورة هي أن 

رضها يوم القيامة حني يضع املوازين  فإن اهلل حي ة يف الساموات أو يف األرض، وكانت خمفي

لو كانت تلك الذرة حمصنة  ، حتى عليها إن خريًا فخري، وإن رشًا فرش يازجيالقسط، و

، أو ذاهبة يف أرجاء الساموات واألرض، فإن اهللّ يأيت هبا  (1)حمجبة يف داخل صخرة صامء

 
م بعضهم أن املراد بالصخرة هنا أهنا صخرة حتت األرضني السبع، وهذا من حتريف املعنى القرآين الناشئ من وقد زع  (1)

تكلف البحث عن التفصيل كام ذكرنا سابقا، ألن املراد أن هذه احلبة يف حقارهتا لو كانت داخل صخرة فإن اهللّ سيبدُّيا ويظهرها 

ن أحدكم يعمل يف صخرة صامء ليس هلا باب وال كوة، خلرج عمله للناس كائنًا ما :» لو أ بلطيف عمله، كام قال رسول اهللّ 

 كان « أخرجه أْحد عن أيب سعيد اخلدري مرفوعًا. 
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ختم  وال يعزب عنه مثقال ذرة يف الساموات وال يف األرض، وهلذا  ألنه ال ختفى عليه خافية،  

أي لطيف العلم فال ختفى عليه األشياء، وإن  ﴾  ﴿ إِنَّ اهللََّ َلطِيٌف َخبِريٌ :تعاىلاآلية بقوله 

دّقت ولطفت وتضاءلت، خبري ال تعزب عنه األخبار الباطنة فال جيري يف امللك وامللكوت  

 .(1)كن وال تضطرب نفس وال تطمئن إال ويكون عنده خربها َشء وال تتحرك ذرة وال تس

﴿ َوَنَضُع  :تعاىلوقد عرب القرآن الكريم عن هذا املعنى بغري هذه الصيغة كقوله 

هِبَا   نَا املََْواِزيَن اْلِقْسَط لَِيْوِم اْلِقَياَمِة َفال ُتْظَلُم َنْفٌس َشْيئًا َوإِْن َكاَن ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل َأَتيْ 

 ( 47االنبياء: )﴾  َوَكَفى بِنَا َحاِسبِنيَ 

، ويف املحل الذي ذكرها فيه تأثريها اخلاص،  ولكن للصيغة التي ذكرها لقامن 

وهي تتناسب مع ما ذكرنا من ميل اإلنسان بطبعه ـ وخاصة الصغار ـ إىل توظيف اخليال يف  

 توضيح احلقائق. 

بل ورد يف احلديث  ، ل يف مواضع كثريةوقد استعمل القرآن الكريم هلذا السبب املثا 

إن  ):  قال: قال رسول اهلل في احلديث اعتبار األمثال قسام من أقسام القرآن الكريم، ف

القرآن نزل عىل مخسة أوجه: حالل، وحرام، وحمكم، ومتشابه، وأمثال. فاعملوا باحلالل،  

 (2) (واعتربوا باألمثالواجتنبوا احلرام، واتبعوا املحكم، وآمنوا باملتشابه، 

َب اهللَُّ َمَثاًل   ﴿:تعاىلومن األمثال الواردة يف القرآن الكريم املثل الوارد يف قوله  رَضَ

ًا َوَجْهراً   َوَمْن َرَزْقنَاُه ِمنَّا ِرْزقًا َحَسنًا َفُهَو ُينِْفُق ِمنُْه رِسّ
ٍ
ء َهْل   َعْبدًا مَمُْلوكًا ال َيْقِدُر َعىَل ََشْ

(، وهذا املثل يشري إىل أمرين كالمها  75النحل:)﴾  ْمُد هللَِِّ َبْل َأْكَثُرُهْم ال َيْعَلُمونَ َيْسَتُووَن احْلَ 

 قاله السلف من املفرسين: 

هذا مثل رضبه اهللّ للكافر واملؤمن، فالعبد اململوك الذي ال يقدر  أما األول فهو أن 

 
 وهو بمعنى العليم ولكن العلم إذا أضيف إىل اخلفايا الباطنة سمي خربة ويسمى صاحبها خبرياملقصد األسنى.   (1)

 . رواه البيهقي  (2)
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، وهو   وجهرًا هو املؤمنعىل َشء مثل الكافر، واملرزوق الرزق احلسن فهو ينفق منه رساً 

يشري إىل حرية املؤمن نتيجة عبوديته هلل، وعبودية الكافر ألهوائه نتيجة حترره يف تصوره من  

 العبودية هلل. 

قال جماهد: هو مثل مرضوب للوثن وللحق تعاىل، فهل يستوي  وأما الثاين، فهو كام  

 لغري اهلل.  وهو معنى ينشئ يف املؤمن التحرر من ربقة العبودية هذا وهذا؟ 

فهذ املثال صور كال املفهومني تصويرا حسيا بديعا، ال جيادل أحد يف صحته، وذلك  

 ﴿ احْلَْمُد هللَِِّ َبْل َأْكَثُرُهْم ال َيْعَلُموَن ﴾  :تعاىلختم املثال بقوله  

تِي َنَقَضْت َغْزهَلَا ِمْن َبْعدِ  ﴿:تعاىلومن األمثلة القرآنية قوله   ٍة   َوال َتُكوُنوا َكالَّ ُقوَّ

 ( 92: النحل)﴾  َأْنَكاثًا َتتَِّخُذوَن َأْياَمَنُكْم َدَخاًل َبْينَُكم

يصور لنا يف هذا املثال حال من ينقض املواثيق واأليامن بعد توكيدها،   تعاىلفاهلل 

 . امرأة خرقاء كلام غزلت شيئًا نقضته بعد إبرامه فرضب مثال ب

)فمثل من ينقض العهد مثل امرأة  :املثليقول سيد قطب مبينا التأثري الرتبوي هلذا 

ْحقاء ملتاثة ضعيفة العزم والرأي، تفتل غزهلا ثم تنقضه وترتكه مرة أخرى قطعا منكوثة  

وحملولة ! وكل جزيئة من جزئيات التشبيه تيش بالتحقري والرتذيل والتعجيب. وتشوه األمر  

يم لنفسه أن يكون مثله  يف النفوس وتقبحه يف القلوب. وهو املقصود وما يرىض إنسان كر 

 (1) (كمثل هذه املرأة الضعيفة اإلرادة امللتاثة العقل، التي تقيض حياهتا فيام ال غناء فيه

َب  :تعاىلومن األمثلة القرآنية التي يمكن استثامرها يف الرتبية قوله   ﴿ َأمَلْ َتَر َكْيَف رَضَ

 ُتْؤيِت ُأُكَلَها ُكلَّ ِحنٍي بِإِْذِن  اهللَُّ َمَثاًل َكلَِمًة َطيرَبًة َكَشَجَرٍة َطيرَبٍة أَ 
ِ
اَمء ْصُلَها َثابٌِت َوَفْرُعَها يِف السَّ

ُرونَ  ُب اهللَُّ اأْلَْمَثاَل لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم َيَتَذكَّ َا َوَيرْضِ ﴿  :(، ويف مقابلها 25ـ 24ابراهيم: )﴾ َرهبر

 ( 26ابراهيم: )﴾  ْن َفْوِق اأْلَْرِض َما هَلَا ِمْن َقَرارٍ َوَمَثُل َكلَِمٍة َخبِيَثٍة َكَشَجَرٍة َخبِيَثٍة اْجُتثَّْت مِ 

 
 .  2191 القرآن:يف ظالل   (1)
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فهذا املثال يصور الكلمة الطيبة بصورة الشجرة الطيبة الثابتة التي تؤيت ثمرها كل  

حني، وتصور الكلمة اخلبيثة بصورة الشجرة اخلبيثة التي ال قرار هلا، وال ثمر ينتفع به، يقول  

لكالشجرة الطيبة. ثابتة   - كلمة احلق  - الكلمة الطيبة  )إن :سيد مبينا بعض أبعاد هذا املثل 

سامقة مثمرة.. ثابتة ال تزعزعها األعاصري، وال تعصف هبا رياح الباطل ؛ وال تقوى عليها  

سامقة   - وإن خيل للبعض أهنا معرضة للخطر املاحق يف بعض األحيان   - معاول الطغيان  

وإن خيل إىل البعض أحيانا أن الرش   - متعالية، تطل عىل الرش والظلم والطغيان من عل 

مثمرة ال ينقطع ثمرها، ألن بذورها تنبت يف النفوس املتكاثرة آنا بعد   -يزْحها يف الفضاء 

 ( آن

لكالشجرة اخلبيثة ؛ قد هتيج وتتعاىل   - كلمة الباطل   - وباملقابل فإن )الكلمة اخلبيثة 

لطيبة وأقوى. ولكنها تظل  وتتشابك ؛ وَييل إىل بعض الناس أهنا أضخم من الشجرة ا

نافشة هشة، وتظل جذورها يف الرتبة قريبة حتى لكأهنا عىل وجه األرض.. وما هي إال فرتة  

  (1)(ثم جتتث من فوق األرض، فال قرار هلا وال بقاء 

ومن األمثلة القرآنية الرتبوية هذا املثال الذي يصور عاقبة الصدقة يف سبيل اهلل، قال  

ِذيَن ُينِْفُقوَن َأْمَواهَلُْم يِف َسبِيِل اهللَِّ َكَمَثِل َحبٍَّة َأْنَبَتْت َسْبَع َسنَابَِل يِف ُكلر ُسنُْبَلٍة  َمَثُل الَّ  ﴿ :تعاىل

 ( 261البقرة: )﴾  ِماَئُة َحبٍَّة َواهللَُّ ُيَضاِعُف ملَِْن َيَشاُء َواهللَُّ َواِسٌع َعلِيمٌ 

ب ملن أنفق يف سبيله وابتغاء  لتضعيف الثوا يف هذه اآلية يرضب مثال  تعاىلفاهلل 

فجاء بمثل حيوي القضية  مرضاته، وأن احلسنة تضاعف بعرش أمثاهلا إىل سبعامئة ضعف، 

 ودليلها، ليكون أكثر إقناعا وتأثريا. 

وهذا املثل أبلغ يف النفوس من ذكر عدد السبعامئة، فإن هذا فيه إشارة  ): قال ابن كثري

إىل أن األعامل الصاحلة ينميها اهللّ عّز وجّل ألصحاهبا، كام ينمي الزرع ملن بذره يف االرض  

 
 .  2099 يف ظالل القرآن:  (1)
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 ( الطيبة

ومثل ذلك يف السنة املطهرة، فقد كان استعامل هذا األسلوب سنة من سنن رسول  

 عظة. يف التعليم واملو اهلل 

والتي يمكن استثامرها يف الرتبية، ما روي   ومن األمثال التي ذكرها رسول اهلل 

رضب اهلل مثاًل رصاطًا مستقياًم، وعىل جنبتي الرصاط سوران فيهام  ) :قال رسول اهلل  أن

أبواب مفتحة، وعىل األبواب ستور مرخاة، وعىل باب الرصاط داع يقول: يا أُّيا الناس  

الرصاط مجيعًا وال تتفرجوا، وداع يدعو من جوف الرصاط، فإذا أراد أن يفتح شيئًا  ادخلوا  

من تلك األبواب، قال: وحيك ال تفتحه فإنك إن فتحته تلجه، والرصاط: اإلسالم،  

والسوران: حدود اهلل تعاىل، واألبواب املفتحة: حمارم اهلل تعاىل، وذلك الداعي عىل رأس  

 ( واعظ اهلل يف قلب كل مسلم:والداعي فوق الرصاط ، الرصاط كتاب اهلل تعاىل

يربط األمثلة أحيانا بأمور حسية ليبقى أثرها يف نفس املتلقي، ومن ذلك    وقد كان  

غصنًا، فنفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فلم ينتفض، ثم  أخذ  النبي أن  ديث احلما جاء يف 

اهلل ينفض اخلطايا كام تنفض  إن سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال ): قالفنفضه فانتفض، 

 ( الشجرة ورقها 

كان يستعمل حركات معينة لتقرير املعاين وتشبيهها،   ومن ذلك أن رسول اهلل 

تشبيك بني أصابعه الرشيفة للكناية عن القوة  ومما روي عنه يف ذلك يف مواضع خمتلفة ال

 أحيانا أخرى. ف والتامسك حينًا، وللتداخل بني شيئني حينًا آخر، ولالختالط واالختال

املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعًضا،  ):قال عن النبي ومن ذلك ما روي 

 (1) (وشبك بني أصابعه

كيف بكم وبزمان يوشك أن يأيت،  ):قال أن رسول اهلل ومن ذلك ما روي 

 
 .  2/863البخاري: رواه   (1)
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عهودهم وأماناهتم   (2)الناس فيه غربلة، تبقى حثالة من الناس، قد مرجت (1)يغربل

  (3)(واختلفوا، وكانوا هكذا، وشبك بني أصابعه

لو استقبلت من أمري ما استدبرت مل أسق  ): قال  أن الرسول  ومن ذلك ما روي  

  اهلدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام رساقة 

أصابعه    فشبك رسول اهلل ؟بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول اهلل، ألعامنا هذا أم ألبد

 (4) (واحدة يف األخرى، وقال: دخلت العمرة يف احلج )مرتني(، ال بل ألبد أبد

واألمثلة عىل مثل هذا يف السنة كثرية، ال يمكن إحصاؤها هنا، وما ذكرنا من األمثلة  

تصار املريب عىل االستفادة منها، بل ذكرناها لنبني قيمة رضب  من النصوص ال نريد هبا اق

األمثال يف الرتبية، وإال فإن الرتاث اإلسالمي ثري باألمثال الكثرية التي يمكن االستفادة  

 منها يف هذا املجال، أو عىل تكوين ملكة لرضب األمثال النافعة. 

مخسني سنة ؟ ستني  كم يعيش أحدنا: ):اإلمام أْحد لبعض أصحابهومن ذلك قول 

 ( سنة ؟ كأنك بنا قد متنا، ما شبهت الشباب إال بيشء كان يف كمي فسقط 

لو كان  ): عن يعىل بن عبيد قال: سمعت سفيان الثوري يقولومن ذلك ما روي و

معكم من يرفع احلديث إىل السلطان أكنتم تتكلمون بيشء ؟ قلنا: ال، قال: فإن معكم من  

 ( يرفع احلديث... يعني إىل اهلل

يا أبا سعيد !  ) :للحسن البرصيقال عبد الواحد بن زيد ومن ذلك ما روي أن 

(،  أخربين عن رجل مل يشهد فتنة ابن املهلب بن أيب صفرة، إال أنه عاون بلسانه وريض بقلبه

فقال احلسن: يا ابن أخي ! كم يد عقرت الناقة ؟ قلت: واحدة، قال: أليس قد هلك القوم  

 
 أي يذهب خيارهم ويبقى أرذاهلم.   (1)

 أي اختلطت وفسدت.   (2)

 .  2/369ابن ماجة: رواه   (3)

 .  2/888مسلم: رواه   (4)
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 ( هم ؟ مجيعًا برضاهم ومتالئ

وإذا رجعنا إىل عرصنا، فإن أثرى   ، وغريها من األمثال التي رويت عن السلف

الكتابات التي اهتمت هبذا اجلانب، والتي نرى اإلمكانية الكبرية الستفادة املريب منها هي  

كتابات بديع الزمان النويس، فقل أن حتلو رسالة من رسائله من مثل يرضب، بل إن كثريا  

 من رسائله مؤسسة عىل أمثال متقنة غاية اإلتقان. 

، نرى أنه ببساطته يمكن ألي أب أن  (1)كر هنا مثاال عن قيمة الصالةوال بأس أن نذ

يلقنه البنه، فرتتسم الصورة يف ذهنه ارتساما ال متحوه األيام، يقول سعيد النوريس يف مقدمة  

ان كنت تريد ان تعرف أمهية الصالة وقيمتها، وكم هو يسري نيلها وزهيد كسبها،  ): هذا املثل

ان كنت تريد ان تعرف ذلك كله بيقني تام   ..ؤدي حقها أبله خارسوان من ال يقيمها وال ي

 ( ـ كحاصل رضب االثنني يف اثنني يساوي أربعًا ـ فتأمل يف هذه احلكاية التمثيلية القصرية

ثنني من َخَدمه اىل مزرعته  اُيرسل  ثم يذكر مثال يف صيغة قصة، فيذكر أن حاكام عظيام  

ربعًا وعرشين لرية ذهبية، ليتمكنا هبا من الوصول اىل  اجلميلة، بعد أن يمنح كاًل منهام أ

نفقا من هذا املبلغ ملصاريف التذاكر  بأن ي املزرعة التي هي عىل ُبعد شهرين.. ويأمرمها 

ام هناك من لوزام السكن واالقامة.. هناك حمطة  هقتنيا ما يلزميومتطلبات السفر، و 

اع وسائط النقل من سيارة وطائرة  للمسافرين عىل ُبعد يوم واحد، توجد فيها مجيع انو

 وسفينة وقطار.. ولكٍل ثمنه. 

َيرج اخلادمان بعد تسلمهام األوامر.. كان أحدمها سعيدًا حمظوظًا، اذ رصف شيئًا  و

يسريًا مما لديه حلني وصوله املحطة، رصفه يف جتارة رابحة يرىض هبا سيُده، فارتفع رأس  

 ماله من الواحد اىل االلف. 

خر، فلسوء حظه وسفاهته رصف ثالثًا وعرشين مما عنده من اللريات  ما اخلادم اآلأ

 
 انظر هذا املثل يف » الكلمة الرابعة « من » الكلامت « من » رسائل النور «.   (1)
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خاطبه  ، فالذهبية يف الّلهو والقامر، فأضاعها كلها إال لرية واحدة منها حلني بلوغه املحطة 

يا هذا.. اشرت هبذه اللرية الباقية لديك تذكرة سفر، فال تضّيعها كذلك،  قائال:  صاحبه

شملك برْحته وينالك عفوه عام بدر منك من تقصري، فيسمحوا  فسيُدنا كريٌم رحيٌم، لعّله ي

لك بركوب الطائرة، ونبلغ معًا حمل اقامتنا يف يوم واحد. فان مل تفعل ما اقوله لك فستضطر  

اىل مواصلة السري شهرين كاملني يف هذه املفازة مشيًا عىل االقدام، واجلوع يفتك بك،  

 ذه السفرة الطويلة.والغربة ختيم عليك وانت وحيد شارد يف ه

ُترى لو عاند هذا  ): ثم يسأل النوريس ـ كام يمكن أن يسأل املريب املتلقي عنه ـ

الشخص، فرصف حتى تلك اللرية الباقية يف سبيل شهوة عابرة، وقضاء لذة زائلة، بدالً من  

ًا..  اقتناء تذكرة سفر هي بمثابة مفتاح كنٍز له. أال يعني ذلك أنه شقي خارس، وأبله بليد حق

 ( ؟ أال ُيدرك هذا أغبى انسان

وهذا السؤال الذي ينقل الولد من دور املتلقي السامع إىل دور املؤثر يف احلكاية  

والفاعل له تأثريه الكبري يف ترسيخ املعاين يف نفسه وإيامنه هبا، ألنه هو الذي سيحكم عىل  

 املفرط بالغباء والبالدة. 

فيا من ال يؤدي الصالة!  ):املثل عىل الصالة   يقول النوريس بعد ذلك مبينا تطبيق هذا 

ان ذلك احلاكم هو ربهنا وخالقنا جّل وعال..أما ذلكام اخلادمان   ويا نفيس املتضايقة منها!

املسافران، فأحدمها هو املتدّين الذي يقيم الصالة بشوق ويؤدُّيا حق األداء، واآلخر هو  

االربعة والعرشون فهي االربع   الغافل التارك للصالة..وأما تلك اللريات الذهبية

والعرشون ساعة من كل يوم من أيام العمر.. وأما ذلك البستان اخلاص فهو اجلنة.. وأما  

تلك املحطة فهي القرب.. وأما تلك السياحة والسفر الطويل فهي رحلة البرش السائرة نحو  

الطريق الطويل يقطعونه  القرب واملاضية اىل احلرش واملنطلقة اىل دار اخللود. فالسالكون هلذا 

أما تلك التذكرة فهي الصالة التي ال تستغرق مخُس صلوات مع  .. عىل درجات متفاوتة
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 ( وضوئها اكثر من ساعة

فيا خسارة َمن يرصف ثالثًا وعرشين  ):ثم يذكر النتيجة الرتبوية هلذا املثل، فيقول

عىل تلك احلياة االبدية   من ساعاته عىل هذه احلياة الدنيا القصرية وال يرصف ساعًة واحدة

لئن كان دفع نصف ما يملكه  .. املديدة!. ويا له من ظامل لنفسه مبني! ويا له من اْحق ابله

املرء ثمنًا لقامر اليانصيب ـ الذي يشرتك فيه اكثر من الف شخص ـ يعّد أمرًا معقوالً، مع أن 

بعة وعرشين مما  احتامل الفوز واحد من ألف، فكيف بالذي حيجم عن بذل واحٍد من ار

يملكه، يف سبيل ربح مضمون، وألجل نيل خزينة أبدية، بأحتامل تسع وتسعني من مائة..  

أال ُيعّد هذا العمل خالفًا للعقل، وجمانبًا للحكمة.. أال يدرك ذلك كله من يعّد نفسه  

 (عاقاًل؟

وهذا املثل الذي ذكره النوريس وغريه من األمثلة يمكن توظيفها وتبسيطها يف  

قد يدخل الفن والتمثيل املرسحي والسينامئي يف هذه  مرسحيات ومتثيليات هادفة، وبذلك 

 سلوب. األ

ومما يمكن دخوله أيضا يف هذا األسلوب متثيل املعلومات يف أشكال معينة اقتداء  

األمثلة الكثرية عىل ذلك ال بأس من   (1)يف ذلك، وقد ذكر بعضهم هبدي رسول اهلل 

 سوق بعضها هنا: 

جمسم عىل شكل هرم من اخلشب اخلفيف أو الورق  يف  مراتب الدينفمنها: متثيل 

يقسم اهلرم بخطوط أفقية إىل ثالثة   ، بحيثاملقوى أو البالستيك أو الفلني أو نحو ذلك

سالم(، وعىل القسم  أقسام، يكتب عىل القسم األسفل الذي يمثل القاعدة كلمة )اإل

 األوسط كلمة )اإليامن(، وعىل القسم األعىل الذي يمثل القمة كلمة )اإلحسان(. 

 
، مجادى 77الوسائل التعليمية « حلسن بن عيل البشاري، من سلسلة » كتاب األمة « العدد:    انظر » استخدام رسول اهلل     (1)

 هـ.  1421  -األوىل



47 

 

ويشري هذا اهلرم إىل أن مرتبة اإليامن أعىل مرتبة من اإلسالم، ومرتبة اإلحسان أعىل  

سان  منهام. كام يشري إىل أن املتصفني باإليامن أقل من املتصفني باإلسالم، وأن املتصفني باإلح

 أقل من املتصفني باإليامن. 

صندوق من اخلشب اخلفيف أو البالستيك به ثقب من  ب  مصارف الزكاةومنها متثيل  

أعاله، خترج منه ثامن عيص من اخلشب أو اخليزران أو البالستيك، تنتــهي كل عصـــى  

 كل  بمســاحة شبــه دائرية عىل شكل ثمرة )تفاحة أو كمثرى عىل سبيل املثال(، ويكتب عىل 

 . منها أحد مصارف الزكـــاة الواردة يف القرآن الكريم 

بخرائط وصور وجمسامت تقرب صورة احلج،   مناسك احلج ومناطقهومنها متثيل 

عىل من مل حيج أن يتصور حمور مناسك احلج ومناطقه، حتى وإن درس  ألنه من العسري 

التصور إىل حد ما. كام  أحكام احلج دراسة نظرية بعيدة عن الواقع، وهذه الوسيلة تقرب 

 أهنا توضح اجتــاه وتوقيــت احلركة التعبــدية يف منطــقة املشاعر. 

 وهكذا يمكن اسعامل كل الوسائل املعارصة خدمة هلذا األسلوب الرتبوي املهم.  

 ـ املعلومة   3

ونريد هبا أن يقدم املريب ـ سواء كان والدا أو غريه ـ معلومة صحيحة هلا عالقة  

 بتصحيح األفكار وتقويم السلوك، لتقوم بأداء دورها الرتبوي من غري أدنى تعليق منه. 

عىل لسان لقامن   تعاىلقوله  ويشري إىل هذا النوع من املوعظة يف قصة لقامن 

 :﴿  َا إِْن َتُك ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل َفَتُكْن يِف َصْخَرٍة َأْو يِف اَمَواِت َأْو يِف  َيا ُبنَيَّ إِهنَّ السَّ

 ( 16لقامن: ) ﴾ اأْلَْرِض َيْأِت هِبَا اهللَُّ إِنَّ اهللََّ َلطِيٌف َخبِريٌ 

فزيادة عىل كون هذا مثل عىل لطف اهلل وخربته إال أنه من جهة أخرى معلومة حمضة  

 البنه من غري أن يعلق عليها أي تعليق.   يقدمها لقامن  

قوله البنهـ  عىل حسب وجه    ن قصة لقامن  ومن األمثلة عىل هذا املصدر كذلك م
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ُه َوْهنًا َعىَل َوْهٍن َوفَِصاُلُه يِف َعاَمنْيِ :من الوجوه التي حتتملها اآلية ـ  ﴾  ﴿ َْحََلْتُه ُأمه

(، فهي معلومة حمضة خترب عن املشاق التي تتحملها األم أثناء احلمل، وخترب  14: لقامن)

 ىل الوصية بالوالدين والشكر هلام. كذلك عن مدة الرضاع، وقد سيقت كدليل ع

ونحب أن ننبه هنا إىل أن لصياغة املعلومة دورا كبريا يف إضفاء طابع تربوي عليها،  

 واستغالهلا لتهذيب السلوك، فيظفر التلميذ بعلم يغذي عقله وتربية هتذب سلوكه. 

بية،  وهذا قد يدخل حتى يف تعليم الطفل معلومات قد تبدو جافة ال عالقة هلا بالرت

مع  ): يف تعيم عميلة الطرح، فإن يف إمكان املعلم أن يقوليف احلساب وكمثال عىل ذلك 

 ( ، كم بقي عنده؟دنانري 10رصف منها    دينارا 50سعيد 

، أعطى فقريًا قابله  دينارا 50مع سعيد ) :ويمكنه إن مزج الرتبية مع العلم أن يقول 

 ( ، كم بقي عنده ؟دنانري 10

حبت الطبيعة الزرافة عنقًا  ) :عية حيث نجد هذا التعبري مثال الطبيالعلوم وهكذا يف 

يمكن صياغة هذه املعلومة ؛ بل جيب أن تصاغ  مع أنه  (طوياًل لتستطيع أكل أوراق األشجار

 ( خلق اهلل للزرافة عنقًا طوياًل لتستطيع أكل أوراق الشجر):كالتايل

املعلومات   تستغل النصوص وتتضافروهكذا األمر مع خمتلف املعلومات حيث 

سلوكية ووجدانية باإلضافة إىل األهداف التعليمية حتى حيمل الطالب   ا لتحقق أهداف

 األدب والفضيلة والعلم. 

وسنرضب هنا بعض األمثلة عن إمكانية تأثري املعلومة الرتبوي، وذلك من خالل  

 . اجلزء اخلاص بذلكبالتفصيل يف  تناولناها بعض األبعاد الرتبوية التي  

 البعد اإليامين: أ ـ  

ففي البعد اإليامين ـ مثال ـ يمكن سوق الكثري من األمثلة العلمية التي هلا دورها  

خلق الكون،  العظيم يف تعميق اإليامن، وكأمثلة عىل ذلك ذكر املعلومات املفصلة عن 
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فاألرض التي نعيش عليها واملجموعة اهلائلة من النجوم التي ترتاءى لنا تبهر النظر عند  

أمل فيها، فتقف النفس أمامها حائرة تسودها الرهبة، ويسيطر عليها اإلعجاب، فتزداد  الت

 إيامنا بعظمة اخلالق. 

اإلنسان بأن يوجه نظره إىل خلق هذا الكون  يف كثري من آياته يدعوا القرآن الكريم و

كام   دعوه إىل التفكر يف أرساره ليدعم إيامنه ويطرد الشك من نفسه،يـ من سامئه وأرضه ـ و

اَمَواِت َواأْلَْرِض َوَما ُتْغنِي اآْلياُت َوالنهُذُر َعْن َقْوٍم ال  تعاىل: قال اهلل  ﴿ ُقِل اْنُظُروا َماَذا يِف السَّ

اَمَواِت َواأْلَْرِض َوَما  تعاىل: (، وقال 101ُيْؤِمُنوَن﴾ )يونس:  ْ َينُْظُروا يِف َمَلُكوِت السَّ ﴿ َأَومَل

 وَ 
ٍ
ء َب َأَجُلُهْم َفبَِأير َحِديٍث َبْعَدُه ُيْؤِمُنوَن﴾  َخَلَق اهللَُّ ِمْن ََشْ َأْن َعَسى َأْن َيُكوَن َقِد اْقرَتَ

 ( 185)ألعراف: 

وانطالقا من هذه األوامر اإلهلية يسوق املريب الكثري من األمثلة العلمية التي يتعرف  

 املتلقي من خالهلا عىل عظمة اهلل. 

ليست إال فردًا من  وأهنا  األرض،  عن    (1)كعلامء الفلومن ذلك أن يذكر له ما يقوله  

أفراد األرسة الشمسية، واألرسة الشمسية ليست إال فردا من أفراد املجموعة املجرية،  

واملجموعة املجرية ليست إال فردًا من جمموعة املدن النجومية التي يف الفضاء، ثم إن هناك  

   .أيضًا نيازك وشهبًا وأقامرًا ومذنبات

وهي التي تنتسب  (درب التبانة)نجوم يف جمرتنا وهي ما يطلق عليه ثم ما هو عدد ال 

 شمسنا وكواكبنا إليها ؟ 

فإذا نظرنا إهلا بالعني املجردة فإن العدد الكيل هلذه النجوم التي تظهر يف نصف الكرة  

 ال يزيد عىل ستة آالف.  الشاميل أو ما يظهر يف النصف اجلنويب ـ

ري فان املوقف يتغري تغريًا تامًا، فالعامل الفلكي كابتن  ولكن إذا نظرنا إهلا خالل املناظ

 
 .  م1973   هـ1393    الثالثة  الطبعة   انظر هذه املعلومات يف » اهلل والعلم احلديث « لعبد الرزاق نوفل، ط: دارالنارش العريب   (1)
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مليون نجم،  100000مليون نجم وترتقي يف تقدير شايبل إىل 40000:يقدر عددها بـ

 مليون جمرة حتتوي عىل ماليني النجوم املشتعلة. 100وقدر عدد املجرات بام يزيد عىل 

 ما هي أحجام هذه النجوم بالنسبة للشمس ؟ ثم 

فالشمس نجم كسائر ما نرى يف السامء من نجوم وهي إن تراءت لنا نجاًم متوسطًا،  

إن زاد قدره عن األرض فال يزيد إال  (فأصغر النجوم التي اكتشفت لآلن نجم )فان مانن

قلياًل، فمليون من مثل هذا النجم يمكن إن يزج فيه يف الشمس ويبقى حمل لغريه، وهناك  

لعظم بحيث يمكن أن يزج فيها بماليني كثرية من كالشمس  نجم منكب اجلوزاء هو من ا

 يف احلجم وزيادة. 

 ثم ما هي أبعاد هذه النجم عنا ؟

ن املجموعة الشمسية التي تنتسب هلا األرض تكاد تكون منزلة انعزاالً تامًا يف  إ

مليون ميل أي  93الشمس تبعد عنا أقل من  فالفضاء بالنسبة ملا تبعد عنها النجوم األخرى،  

مرة تقريبًا من القمر، أما إذا احتجنا أن نقيس أبعاد النجوم األخرى فال يكفي   400أبعد 

األلف مليون بل ال بد من مليون املليون، وهلذا اختذ علامء الفلك من رسعة الضوء وحدة  

 مياًل يف الثانية.  186000للقياس وقّدرها العلامء 

للمجموعة الشمسية يستغرق   الذي ينتسب (فأبعد الكواكب السيارة وهو )بلوتوا

الضوء املنبعث منه إلينا ما بني أربع ساعات ومخس مع أن الضوء اآليت من أقرب النجوم  

يستغرق ما بني أربع سنوات ومخس، وأقىص ما توصلت املراصد إليه وآالت التصوير  

 احلساسة رؤية جمموعات من النجوم تبعد عنا بمدى ألفي مليون سنة ضوئية. 

يلفت النظر أنه قد تبني أن جمموعتنا النجمية تدور ببطء حول حمورها املركزي،  و مما  

 ولقد وجد أيضًا إن املجامع النجمية األخرى يف حالة دوران مشاهبة. 

فذكر هذه املعلومات وأمثاهلا قد يغرس يف نفس املتلقي من املعرفة باهلل ما ال تغرسه  
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 . ه احلقائق  ألف موعظة عن عظمة اهلل جمردة عن أمثال هذ

وهلذا، فإن العلامء الراسخني يف حقائق الكون من أكثر اخللق إيامنا باهلل، وبعدا عن 

إن ديني يشتمل عىل اإلعجاب املتواضع بتلك الروح العليا غري  ): يقول انشتايناإلحلاد، 

املحددة والتي تكشف يف رسها عن بعض التفصيالت القلية التي تستطيع عقولنا املتواضعة  

كها وهذا اإليامن القلبي العميق واالعتقاد بوجود قوة حكيمة عليا نستطيع إدراك  إدرا

 ( خالل ذلك الكون الغامض يلهمني فكريت عن اإلله 

أن مجيع ما يف الكون يشهد عىل وجود اهلل  ):ويقول الدكتور ماريت ستانيل كونجدن

ا الكون ودراستها  سبحانه ويدل عىل قدرته، وعندما نقوم نحن العلامء بتحليل ظواهر هذ

حتى باستحداثها الطريقة االستداللية فاتنا ال نفعل أكثر من مالحظة آثار أيادي اهلل  

 ( وعظمته 

َوابر  تعاىل: وقد أشار القرآن الكريم إىل هذه احلقيقة يف قوله  ﴿ َوِمَن النَّاِس َوالدَّ

 ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلاَمُء إِنَّ اهللََّ َعِزيٌز  َواأْلَْنَعاِم خُمَْتلٌِف َأْلَواُنُه َكَذلَِك إِنَّاَم ََيَْشى اهللََّ

(، فذكر خشية العلامء بجانب دالئل العظمة يدل عىل أن املراد منهم  28)فاطر:( َغُفورٌ 

 العلامء العارفون بأمثال هذه العلوم. 

 البعد الروحي:  ب ـ  

سلك لذلك  وكمثال عىل ذلك دور املعلومة يف تعميق معاين الشكر، فالقرآن الكريم ي 

نِعاًم كثرية، وأرشد إىل وجوه املنافع مسلك عد النعم وإحصائها، فقد ذكر القرآن الكريم 

، بل دعا إىل زيادة النظر والبحث لالطالع عىل املزيد من  طريق شكرها  الكامنة فيها، وبنّي 

 َفْوَقُهْم َكْيَف َبنَيْ  ﴿ :تعاىل النعم، قال 
ِ
اَمء نَّاَها َوَما هَلَا ِمْن ُفُروٍج َأَفَلْم َينُْظُروا إِىَل السَّ ﴾  نَاَها َوَزيَّ

ْنَساُن إِىَل َطَعاِمهِ  ﴿:تعاىل (، وقال 6ّق: ) َفْلَينُْظِر   ﴿:تعاىل (، وقال 24عبس: )﴾ َفْلَينُْظِر اأْلِ

ْنَساُن ِممَّ ُخلَِق  بِِل َكْيَف  ﴿ :تعاىل(، وقال 5الطارق: )﴾ اأْلِ ﴾  ُخلَِقْت َأَفال َينُْظُروَن إِىَل اأْلِ
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 (وغريها من آيات القرآن الكريم. 17الغاشية: )

وكأن القرآن الكريم بذلك يرشدنا إىل البحث إلدراك فضل اهلل علينا، فلذلك كان  

اللجوء للعلم، واستخدام املعلومة يف هذا الباب مسلكا قرآنيا، يزيد من تعميق معاين الشكر  

 يف املؤمن. 

نسان إىل العلوم املتخصصة ليعرف منافعها  من النعم ال حيتاج اإل ا كثري نعم إن

ُع معارف اإلنسان، فيعرف منها ما ال يعرفه بالنظر العادي   وفوائدها، لكن هذه العلوم ُتوسر

 .(1) أو بالتجربة العادية

فاحلواس اخلمس، واللسان والفم، واليدان والرجالن، واملاء واهلواء، والطعام  

هار.. نَِعم يستطيع كل إنسان أن يعد منافعها،  واللباس، والشمس والقمر، والليل والن

ولكن العلوم التي درست هذه النعم تعرف عنها أكثر مما يعرفه الشخص العادي، فهذه  

العلوم يف مسريهتا الطويلة كشفت بقصد أو بغري قصد من وجوه املنافع يف اليشء الواحد  

ا ال يمكن إال وهي حمصورة،  ما جيعل نعمة واحدة من نَِعم اهلل نعم ال حتىص؛ ألن إحصاءه 

فكيف وهي تتجدد وتزيد، ويظهر يف نعم معروفة ما مل يكن معروفًا ؟، فكيف حييص  

 اإلنسان شيئًا ال ينحرص ؟  

فلو قام اإلنسان برحلة عقلية مع اجلنني يف أطوار خلقه حتى يصري إنسانًا سوّيًا، وقام  

تى يصري غائطًا وبوالً.. ما استطاع  برحلة مماثلة مع الطعام خارج اجلسم ثم داخل اجلسم ح

أن حييص نعم اهلل عليه يف هاتني الرحلتني اللتني يمر باألوىل مّرًا، أو يمر بالثانية آالف  

املرات، فيكف إذا استعان بام قاله علم األجنّة عن الرحلة األوىل وما قاله علم الفسيولوجيا  

ا كان سيحدث من أنواع االختالالت  عن الثانية ؟، ومع كل نعمة احتامالت عقلية أخرى ملِ 

واألعراض واإلصابات لو مل ترس األمور سريًا طبيعّيًا، فالنعم تعرف بام يقابلها من املحن،  

 
 . 68، ص:114انظر: د. حممد عز الدين توفيق،  فضيلة الشكر..العملة النادرة يف هذا العرص، جملة البيان:   (1)
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 . وكثريًا ما نجد يف القرآن الكريم التذكري بالنعمة وباالحتامالت العقلية املقابلة

ُبوَن َأَأنُتْم َأنَزْلُتُموُه ِمَن امُلْزِن  َأَفَرَأْيُتُم املَاَء اَلِذي  ﴿: تعاىلوكمثال عىل ذلك قوله  َترْشَ

أي: لو نشاء  (،  70  ـ 68الواقعة:  ﴾ )َأْم َنْحُن امُلنِزُلوَن َلْو َنَشاُء َجَعْلنَاُه ُأَجاجًا َفَلْوال َتْشُكُروَن  

جعلناه ماحلًا، ولو تبخرت مياه البحر مرة واحدة بأمالحها لسقطت األمطار ماحلة،  

نباتية واحليوانية واإلنسانية لكنها تتبخر دون أن حتمل معها األمالح  فأفسدت احلياة ال

 فتسقط ماًء عذبًا.

زيادة عىل هذا، فإنه يمكن ذكر التفصيل الكثرية عام قاله العلامء يف آثار قوة اإليامن  

 والصلة باهلل وأدوارها الصحية والنفسية وغريها. 

أن مرىض القلب   (1)مراحلها األوىل يف كشفت دراسة جتريبية ومن ذلك مثال أن 

الذين يملكون إيامنا دينيًا قويًا، لدُّيم قدرة أكرب عىل التامثل للشفاء وإكامل الفرتة التأهيلية  

 التي تعقب اإلصابة  

توسيع الدراسة لتحديد   و حياول الباحثون يف مركز غيرسنغ الطبي وجامعة باكنيل

ايب عىل املدى البعيد عىل صحة القلب واألوعية  عالقة اإليامن الديني ومدى تأثريها اإلجي

الدموية.و يأمل تيمويت ماكونيل رئيس وحدة إعادة تأهيل مرىض القلب يف مركز غيرسنغر  

مريضًا يف تأمني موافقة مائة من   437،و هو مستشفى مركز ضخم ألمراض القلب يضم 

 مرىض القلب إلجراء دراسة موسعة يف إطار زمني مدته مخسة أعوام. 

بينهم من أصيب مؤخرًا بأول    مريضا   21و يف الدراسة التجريبية استعان ماكونيل ب 

نوبة قلبية أو أجريت هلم عملية لتووسيع الرشايني.و تم إجراء بحث لتحديد مدى إيامن  

 أسبوعًا.  12ومعتقدات املشاركني، قبل البدء يف الربنامج التأهييل الذي استغرق  

عن  "باكنيل  "، األخصائي النفيس من جامعة و قال بروفسور كريس بوياتزيس

 
 .  88عدد  2002ترشين الثاين  26جريدة الرشق اللبنانية   (1)
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فكلام زاد   لقد اكتشفنا رابطًا مثريًا بني اإليامن الديني وفرص التعايف) :الدراسة التجريبية 

علق  ، وإيامن املريض بالدين زادت ثقته يف مقدرته الشخصية عىل إكامل املهام والعمل(

إن الكشف ليس  ) :بالقولمايك ماكوالف أستاذ مساعد لعلم النفس بجامعة ميامي، 

باملفاجأة فالدراسات التي أجراها للكشف عن مدى صحة البرش ،أثبتت العديد منها نفس  

   (النتائج

 البعد األخالقي: ج ـ  

وهو البعد الذي ُّيتم بوقاية الشخصية من كل مظاهر االنحراف وأسباهبا لينطلق  

استخدام املعلومة   من ذلك لغرس كل ما يمكن من الفضائل، وانطالقا من هذا يمكن

 املجردة يف كال الناحيتني. 

من خالل  مضار الفواحش والفوىض اجلنسية فمن ناحية الوقاية مثال يمكن تبيني 

خلص الدكتور النسيمي ما تؤدي إليه احلرية اجلنسية من  ما تبينه الدراسات العلمية، وقد 

 أرضار مهلكة ومدمرة للفرد واملجتمع باألمور التالية:  

إطالق العنان لإلنسان يف ممارسة رغباته اجلنسية وإشباع غرائزه وشهواته  إن ـ  1

 لبنة املجتمع.  تؤدي بال شك إىل أرضار فادحة تلحق بصحة الفرد وتدمر كيان األرسة

الفواحش هي السبب الوحيد تقريبًا لإلصابة باألمراض الزهرية، وأهم العوامل  ـ    2

 وداء نقص املناعة املكتسبة )اإليدز(.  يف انتشارها، كاإلفرنجي والسيالن البني 

إن شيوع التمتع باللذة اجلنسية بالطريق املحرم وتيسري الوصول إليها يؤدي إىل   ـ  3

عزوف الشباب عن الزواج الرشعي وهترهبم من مسؤولية بناء األرسة التي هي لبنة  

 رابط مشرتك.  املجتمع، مما يفكك عرى هذا املجتمع وحتويله إىل أفراد ال جيمع بينهم أي

، بل والتفصيل  أهم األمراض التي تصيب الزناة والشواذ ويمكن أن يوسع يف ذكر 

 فيها يف املدارس وغريها لتكون من وسائل الردع باإلضافة إىل الوسائل األخرى.  
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ـ مثال ـ يف البالد التي يشع فيها مثل   (1)ويمكن استثامر املعلومة يف الردع عن اخلمر

اخلمر من اعقد املشكالت التي جيأر منها الغرب ويبحث عن حل لكن  هذا االنحراف، ف

لقد وصلنا  ): يقول عن مشكلة اخلمر  دون جدوى فهذا السيناتور األمريكي وليم فولربايت

إىل القمر ولكن أقدامنا مازالت منغمسة يف الوحل، إهنا مشكلة حقيقية عندما نعلم أن  

 ( مليون شارب مخر  44مدمن مخر وأكثر من مليون   11الواليات املتحدة فيها أكثر من  

إذا كنت  ) جاء فيه  ( الشوق إىل اخلمر)وقد نقلت جملة النست الربيطانية مقاالً بعنوان  

ألف شخص يموتون سنويا   200إن أكثر من  مشتاقًا إىل اخلمر فإنك حتاًم ستموت بسببه

 ( يف بريطانيا بسبب اخلمر 

سكان الواليات املتحدة يرشبون اخلمر وأن  من    % 93و ينقل الربوفسور شاكيت أن  

ال  جمن الر %10من النساء و % 5من الرجال يعانون من أمراض عابرة بسببه و  % 40

 يعانون من أمراض مزمنة معندة.  

من   وَيتلف تأثري اخلمر السـمي كلمـا تغري مسـتواه يف الدم فعندما يبلغ مســتواه

وازن العضالت واضطراب احلس، ويف  ملغ % يسبب تغري املزاج وإىل عدم ت 99ـ 20

ملغ % يظهر الغثيان وازدواج الرؤية واضطراب شديد يف التوازن.    299ـ  100مستوى من  

ملغ % هتبط حرارة البدن ويضطرب الكالم ويفقد الذاكرة.   399ـ  300ويف مستوى من 

ملغ % يدخل الشاب يف سبات عميق يصحبه قصور يف التنفس   700ـ  400ويف مستوى 

د ينتهي باملوت. ورغم أن كل أعضاء اجلسم تتأثر من اخلمر فإن اجلملة العصبية هي  وق

أكثرها تأثرًا حيث يثبط املناطق الدماغية التي تقوم باألعامل األكثر تعقيدًا ويفقد قرش  

الدماغ قدرته عىل حتليل األمور، كام يؤثر عىل مراكز التنفس الدماغية حيث أن اإلكثار منه  

 ط التنفس متامًا إىل املوت. يمكن أن يثب 

 
 انظر: روائع الطب اإلسالمي  د. حممد نزار الدقر، ونظرات يف املسكرات  د. أْحد شوكت شطي.   (1)
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أن الغول بعد أن يمتص من األمعاء ليصل الدم   alcoholismوهكذا يؤكد كتاب 

يمكن أن يعرب احلاجز الدماغي ويدخل إىل اجلنني عرب املشيمة، وأن يصل إىل كافة األنسجة.  

لكنه يتوضع بشكل خاص يف األنسجة الشحمية. وكلام كانت األعضاء أكثر تعقيدًا  

صًا يف وظائفها كانت أكثر عرضة لتأثريات الغول السمية. فال عجب حني نرى أن  وختص

الصم من أوائل األعضاء تأثرًا باخلمر حيث حيدث الغول فيها   الدماغ والكبد والغدد

 اضطرابات خطرية. 

إىل التهاب  الفم  يؤدي مرور اخلمر يف أنه تأثريات اخلمر عىل جهاز اهلضم ومن 

طرب الذوق نتيجة ضمور احلليامت الذوقية، وجيف اللسان وقد  وتشقق اللسان كام يض

يظهر سيالن لعايب مقرف. ومع اإلدمان تشكل طالوة بيضاء عىل اللسان تعترب مرحلة  

أن اإلدمان كثريًا ما يرتافق مع التهاب   medicinسابقة لتطور رسطان اللسان وتؤكد جملة 

 الغدد النكفية.  

الوريدية للغشاء املخاطي للمري مما يؤهب لتقرحه   و اخلمر يوسع األوعية الدموية 

من املصابني   % 90وحلدوث نزوف خطرية تؤدي آلن يقيء املدمن دمًا غزيرًا. كام تبني أن 

 برسطان املريء هم مدمنوا مخر.  

وهكذا، يمكن إيراد التفاصيل الكثري يف هذا الباب، والتي قد تنوب وحدها عن  

 وبيان مضارها.  ألف موعظة وموعظة يف ذم اخلمر
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 ثاين  الفصل ال 

 حلوار ا 

اجلدال هو املناقشة عىل سبيل  ألن  نريد باحلوار هنا ما هو أعم من اجلدال، 

مراجعة الكالم بني  بينام احلوار ـ الذي نعنيه هنا ـ هو املخاصمة، ومقابلة احلجة باحلجة، 

 أو عدم خصومة. وجود خصومة بينهام،  اشرتاط كثر دون أطرفني أو 

قد يكون مرادفا للحوار، ألن  ( ونحسب أن تقييد اجلدال بقيد )التي هي أحسن

ـ حوار هادئ،  يف سورة املجادلة    كام ذكر تعاىل ـ  من العناد والتعنت للرأي  الذي َيلو  اجلدل  

اِدُلَك يِف َزْوِجَها َوَتْشَتكِي إِىَل اهللَِّ َوا  ﴿:تعاىل قال   تِي جُتَ اُوَرُكاَم  َقْد َسِمَع اهللَُّ َقْوَل الَّ هللَُّ َيْسَمُع حَتَ

وجماوبته هلا   جمادلة املرأة للرسول  فسمى اهلل تعاىل(، 1املجادلة:)﴾ إِنَّ اهللََّ َسِميٌع َبِصريٌ 

 .حماورة

هبا يف الدعوة    تعاىل وبذلك يمكن أن يدخل احلوار يف مضمون الطرق التي أمرنا اهلل  

تِي ِهَي  اْدُع إىَِل َسبِيِل  ﴿ :تعاىلإىل سبيله، قال  ْكَمِة َواملَْْوِعَظِة احْلََسنَِة َوَجاِدهْلُْم بِالَّ َربرَك بِاحْلِ

 ( 125النحل: )﴾ َأْحَسُن إِنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيلِِه َوُهَو َأْعَلُم بِاملُْْهتَِدينَ 

َك ُهَو َأْعَلُم  إِنَّ َربَّ  ﴿:تعاىل والدليل عىل ذلك هو التعقيب عىل هذا األسلوب بقوله 

بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيلِِه َوُهَو َأْعَلُم بِاملُْْهَتِديَن ﴾ أي أن املحاور أو املجادل يقدم رأيه مدعام بام 

 يراه من أدلة، ثم يرتك احلرية لآلخر باالقتناع بقوله أو عدم االقتناع. 

وار الذي جرى بني  والدليل الذي نعتمده هنا، مما له عالقة هبذا اجلانب، هو ذلك احل

وابنه، فهو حوار دعوي تربوي عميق يمكن جعله أنموذجا ساميا للحوار بني   نوح 

 األب وابنه أو بني الولد واملؤسسات ملكلفة بتوجيهه وتربيته. 

َع اْلَكافِِريَن    ﴿ :تعاىلقال   َعنَا َوالَ َتُكن مَّ َوَناَدى ُنوٌح اْبنَُه َوَكاَن يِف َمْعِزٍل َيا ُبنَيَّ اْرَكب مَّ
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ِحَم َوَحاَل   َقاَل َسآِوي إِىَل َجَبٍل َيْعِصُمنِي ِمَن املَْاء َقاَل الَ َعاِصَم اْلَيْوَم ِمْن َأْمِر اهللِّ إِالَّ َمن رَّ

 ( 43ـ  42هود: )﴾ املُْْغَرِقنيَ َن ِمَن َبْينَُهاَم املَْْوُج َفَكا 

حاكيا عن احلوار الذي   تعاىل ويمكن أن نعتمد كذلك من األدلة يف هذا الباب قوله 

بِّيًا إِْذ   ﴿ :تعاىلوأبيه، قال   جرى بني إبراهيم   يقًا نَّ ُه َكاَن ِصدر َواْذُكْر يِف اْلكَِتاِب إِْبَراِهيَم إِنَّ

 َتْعُبُد َما اَل َيْسَمُع َواَل ُيْبرِصُ َواَل ُيْغنِي َعنَك َشْيئًا َيا َأَبِت إيِنر َقْد َجاءيِن ِمَن  َقاَل أِلَبِيِه َيا َأَبِت مِلَ 

ْيَطاَن  ْيَطاَن إِنَّ الشَّ اطًا َسِوّيًا َيا َأَبِت اَل َتْعبُِد الشَّ بِْعنِي َأْهِدَك رِصَ ْ َيْأتَِك َفاتَّ َكاَن  اْلِعْلِم َما مَل

ْْحَِن َعِص  ْيَطاِن َولِّيًا َقاَل  لِلرَّ ْْحَن َفَتُكوَن لِلشَّ َن الرَّ َك َعَذاٌب مر ّيًا َيا َأَبِت إِينر َأَخاُف َأن َيَمسَّ

ْ َتنَتِه أَلَْرمُجَنََّك َواْهُجْريِن َملِّيًا َقاَل َساَلٌم َعَلْيَك    َأَراِغٌب َأنَت َعْن آهِلَتِي َيا إِْبراِهيُم َلئِن ملَّ

ُه َكاَن يِب َحِفّياً َسَأْسَتْغِفُر َلَك  َوَأْعَتِزُلُكْم َوَما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ َوَأْدُعو َريبر َعَسى َأالَّ  َريبر إِنَّ

 َريبر َشِقّياً 
ِ
(، فهذا أنموذج رائع للحوار بني االبن وأبيه،  48ـ  41مريم: )﴾ َأُكوَن بُِدَعاء

 فيام فيه من املعاين املقررة يف مواضع  نحسب أن الغاية من إيراده يف القرآن الكريم ال تنحرص 

يف   كثيرية من القرآن الكريم، وبأساليب خمتلفة، وإنام الغرض منه هو التأيس بإبراهيم 

ِة إِْبَراِهيَم إاِلَّ   ﴿ :تعاىل هذا الباب كالتأيس به يف غريه سواء بسواء، قال  َوَمْن َيْرَغُب َعْن ِملَّ

نيَ َمْن َسِفَه َنْفَسُه َوَلَقِد اْص  احِلِ ْنَيا َوإِنَُّه يِف اآْلِخَرِة ملََِن الصَّ  ( 130البقرة: )﴾  َطَفْينَاُه يِف الده

انطالقا من هذين النموذجني يف احلوار بني اآلباء وأبنائهم، وانطالقا مما ورد يف  

النصوص من احلوار نحاول يف هذا الفصل أن نستنبط الضوابط الرشعية التي جتعل من  

 را يف الرتبية.  احلوار أسلوبا مثم 

: منطلقات احلوار، وآدابه، وسنفصلهام  (1)وهذه الضوابط تشمل الناحيتني التاليتني

 
 املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع 3من مراجع هذا املبحث: احلوار يف القرآن، فضل اهلل )حممد حسني(، ط:  (1)

1985 .  ، 

 . 1985اهليئة املرصية للكتاب  2أسلوب املحاورة يف القرآن، حفني )عبد احلليم(، ط:

 بريوت.  -  1995/ 9عدد: -  97جملة الكلمة:  -النقد واحلوار اإلسالمي، حليل )عبد الرْحن 
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 يف املبحثني التاليني: 

 ـ منطلقات احلوار أوال  

وهي األسس النفسية والعملية التي ينطلق منها املتحاوران أو أحدمها للوصول إىل  

املنطلقات وكامهلا ينجح احلوار كأسلوب من أساليب  أفضل النتائج، وبحسب توفر هذه 

 الرتبية. 

 ـ املنطلقات النفسية   1

وهي املنطلقات التي تتعلق باجلانب األخالقي والنفيس يف احلوار، ألن احلوار ـ يف  

الواقع ـ ليس مناقشة علمية حمضة، يكون للعلم واحلجة الدور الفاعل فيها، بحيث تكون  

ملتحاورين حجة، وإنام هو تفاعالت خمتلفة يشكل اجلانب النفيس  الغلبة والنرصة ألقوى ا

 أخطرها وأعظمها تأثريا. 

 ومن هذه املنطلقات النفسية: 

 جتنب اآلفات النفسية: أ ـ  

باعتبارها السبب األكرب يف فشل احلوار وعدم إتيانه بثامره، بل إن ثامره تصبح  

 عكسية، تزيد الطني بلة. 

وقد قام الغزايل بتحليل نفيس رائع لنفسيات املتحاورين التي مل تتأدب بآداب  

الرشع، فذكر اآلفات النفسية الكثرية التي تسببها املناظرات العلمية ـ والتي هي نوع من  

بل يقيسها عىل كبائر الفواحش  منبع مجيع األخالق املذمومة، أنواع احلوار ـ، ويعتربها 

بيان آفات املناظرة   ختتلف عنها، يقول الغزايل يف فصل عقده بعنوان )الظاهرة، باعتبارها ال

 
 .  1993ل / ايلو  3عدد: -السنة األوىل  42-41جملة آفاق اإلسالم: -احلرية يف القرآن، البعلبكي )حممد(

حرية الرأي بني اإلسالم واملسلمني، منصور )أْحد صبحي، من بحوث امللتقى الفكري الثالث للمنظمة املرصية حلقوق 

 اإلنسان. 
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اعلم وحتقق أن املناظرة املوضوعة لقصد الغلبة  ):( وما يتولد منها من مهلكات األخالق

واإلفحام وإظهار الفضل والرشف والتشّدق عند الناس، وقصد املباهاة واملامراة واستاملة  

  (1) (ق املذمومة عند اهلل املحمودة عند عدّو اهلل إبليسوجوه الناس هي منبع مجيع األخال

ثم يتشعب من كل  ): ويفرع عن هذه اخلصال خصاال أخرى كثرية، قال الغزايل 

واحدة من هذه اخلصال العرش عرش أخرى من الرذائل مل نطول بذكرها وتفصيل آحادها  

للتمكن من الغلبة،    مثل: األنفة، والغضب، والبغضاء، والطمع، وحب طلب املال، واجلاه

واملباهاة، واألرش، والبطر، وتعظيم األغنياء والسالطني والرتدد إليهم واألخذ من  

حرامهم، والتجمل باخليول واملراكب والثياب املحظورة، واالستحقار للناس بالفخر  

واخليالء، واخلوض فيام ال يعني، وكثرة الكالم، وخروج اخلشية واخلوف والرْحة من  

ستيالء الغفلة عليه ال يدري املصيل منهم يف صالته ما صىل وما الذي يقرأ ومن  القلب، وا

الذي يناجيه؟ وال حيس باخلشوع من قلبه مع استغراق العمر يف العلوم التي تعني يف املناظرة  

مع أهنا ال تنفع يف اآلخرة: من حتسني العبارة وتسجيع اللفظ وحفظ النوادر إىل غري ذلك  

. واملناظرون يتفاوتون فيها عىل حسب درجاهتم وهلم درجات شتى وال  من أمور ال حتىص

ينفك أعظمهم دينًا وأكثرهم عقاًل عن مجل من مواد هذه األخالق وإنام غايته إخفاؤها 

  (2)(وجماهدة النفس هبا 

والغزايل يقيس هذه املنكرات الباطنة عىل الكبائر من الفواحش الظاهرة  

الباطنة من الكرب والعجب واحلسد واملنافسة وتزكية النفس  ونسبتها إىل الفواحش ): يقول

وحب اجلاه وغريها كنسبة رشب اخلمر إىل الفواحش الظاهرة من الزنا والقذف والقتل  

 ( والرسقة 

 
 . 1/45 إحياء علوم الدين:  (1)

 . 1/45 إحياء علوم الدين:  (2)
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كام أن الذي خري بـني الرشب  ):ويستدل عىل ذلك بعلة جامعة ينص عليها بقوله

إىل ارتكاب بقية الفواحش يف   وسائر الفواحش استصغر الرشب فأقدم عليه فدعاه ذلك

سكره، فكذلك من غلب عليه حب اإلفحام والغلبة يف املناظرة وطلب اجلاه واملباهاة دعاه  

 ( ذلك إىل إضامر اخلبائث كلها يف النفس وهيج فيه مجيع األخالق املذمومة 

من  بل يذكر أن هذه الفواحش الباطنة مما يقع فيه املتامسكون أما غريهم، فيقع منهم ) 

اخلصام املؤدي إىل الرضب واللكم واللطم ومتزيق الثياب واألخذ باللحى وسب الوالدين  

 ( وشتم األستاذين والقذف الرصيح

وسنلخص هنا بعض ما ذكره الغزايل من اآلفات النفسية هلذا احلوار السلبي، الذي  

انطباقا تاما عىل ما جيري  ، والتي نرى أهنا تكاد تنطبق (1)مل يتقيد باآلداب الرشعية للحوار

من أشكال احلوار يف وسائل اإلعالم، وهي بالتايل تؤثر بطريق غري مبارش عىل أخالقيات  

 النشء املتابعني لتلك املجالس:

وتارة حيمد كالمه   ،تارة يغلب وتارة ُيغلبوسببه أن املحاور  : احلقد و  احلسد 

يذكره بقّوة العلم والنظر أو يظن أنه  فام دام يبقى يف الدنيا واحد  ، وأخرى حيمد كالم غريه

أحسن منه كالمًا وأقوى نظرًا فال بّد أن حيسده وحيب زوال النعم عنه وانرصاف القلوب  

خذوا العلم حيث وجدمتوه وال تقبلوا قول  ) : قال ابن عباس، وهلذا والوجوه عنه إليه 

 ( بة الفقهاء بعضهم عىل بعض فإهنم يتغايرون كام تتغاير التيوس يف الزري

وهو مما ينشئه اعتقاد املحاور لغلبته وتفضله عىل خمالفه،    : التكرب والرتفع عىل الناس 

وال ينفك املناظر عن التكرب عىل األقران واألمثال والرتفع إىل فوق قدره حتى  ) :قال الغزايل

إهنم ليتقاتلون عىل جملس من املجالس يتنافسون فيه يف االرتفاع واالنخفاض والقرب من  

 
األوالد، واملحاور هلم هنا هو ما ذكرنا من  وننبه هنا إىل أن الكالم الذي نورده هنا مرتبط أوال وقبل كل َشء برتبية  (1)

 املؤسسات املسؤولة عن تربيتهم، وهي قد ال َيلوا أصحاهبا مما ذكر الغزايل من اآلفات. 
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الصدر والبعد منها والتقّدم يف الدخول عند مضايق الطرق، وربام يتعلل الغبـي   وسادة

واملكار اخلداع منهم بأنه يبغي صيانة عز العلم، وأن املؤمن منهيٌّ عن اإلذالل لنفسه، فيعرب  

عن التواضع الذي أثنى اهلل عليه وسائر أنبـيائه بالذل، وعن التكرب املمقوت عند اهلل بعز  

 ( يفًا لالسم وإضالالً للخلق بهالدين حتر 

ن أبغض َشء إىل  أحتى  : االستكبار عن احلق وكراهته واحلرص عىل املامراة فيه 

املناظر أن يظهر عىل لسان خصمه احلق، ومنهام ظهر تشمر جلحده وإنكاره بأقىص جهده  

بـيعية، فال  وبذل غاية إمكانه يف املخادعة واملكر واحليلة لدفعه حتى تصري املامراة فيه عادة ط

 . يسمع كالمًا إال وينبعث من طبعه داعية االعرتاض عليه حتى يغلب ذلك عىل قلبه

هو الداء  : وهذا  الرياء ومالحظة اخللق واجلهد يف استاملة قلوهبم ورصف وجوههم 

العضال الذي يدعو إىل أكرب الكبائر، واملناظر ال يقصد إال الظهور عند اخللق وانطالق  

 عليه ألسنتهم بالثناء 

ملناظر ال ينفك عن طلب عثرات أقرانه وتتبع  : واالتجسس وتتبع عورات الناس

عورات خصومه حتى إنه ليخرب بورود مناظر إىل بلده، فيطلب من َيرب بواطن أحواله  

ويستخرج بالسؤال مقابحه حتى يعدها ذخرية لنفسه يف إفضاحه وختجيله إذا مست إليه  

صباه وعن عيوب بدنه فعساه يعثر عىل هفوة أو عىل  حاجة، حتى إنه ليستكشف عن أحوال  

عيب به من قرع أو غريه، ثم إذا أحس بأدنى غلبة من جهته عّرض به إن كان متامسكًا  

ويستحسن ذلك منه ويعد من لطائف التسبب وال يمتنع عن اإلفصاح به إن كان متبجحًا  

 عدودين من فحوهلم. بالسفاهة واالستهزاء، كام حكي عن قوم من أكابر املناظرين امل

 : اإلخالص والتجرد الكامل ب ـ  

أكرب واق من اآلفات النفسية اخلطرية التي ذكرها الغزايل يف ذلك التحليل النفيس  

 لنفسيات املتحاورين، هو إخالص املتحاورين وجتردهم الكامل لطلب احلق. 
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ُقْل إِنَّاَم َأِعُظُكْم    ﴿:ـ كرشط أسايس للدخول يف احلوار ـ   تعاىلوهذا ما نص عليه قوله  

ُروا  ( 46:سـبأ)﴾  بَِواِحَدٍة َأْن َتُقوُموا هللَِِّ َمْثنَى َوُفَراَدى ُثمَّ َتَتَفكَّ

﴾ تقييد للقصد من قيامهم بأن يكون متجردا هلل،  َأن َتُقوُموا هلل ﴿ : تعاىلففي قوله 

القيام إىل طلب احلق ال القيام الذي هو ضد القعود، وهو  وهذا القيام معناه ):قال القرطبي

 ( كام يقال: قام فالن بأمر كذا؛ أي لوجه اهلل والتقرب إليه 

وحتقيق هذا اإلخالص والتجرد وتربية النفس عليه يستدعي ركنني أساسيني ال  

 يكمل اإلخالص إال بتوفرمها، مها: 

ن تصحيح النية، فكذلك عبادة  فكام أن العبادات ال تتحقق إال برك: تصحيح النية 

احلوار اإليامين تستلزم توفري النية الرشعية، ألن ثمرة العمل ترتبط بنيته، ويتحقق ذلك  

بمساءلة النفس عن الغرض من احلوار هل هو إرادة احلق فحسب، أو أن هناك أغراضًا  

اض  أخرى كحب الظهور وإفحام اخلصم أو أن يرى الناس مكانه، فإذا كانت هذه األغر

موجودة فليحجم املحاور عن احلوار حتى تتجرد نيته متامًا هلل عز وجل وأنه يريد احلق ولو  

 ظهر عىل لسان الطرف اآلخر.  

من يدلني عىل  ) :يطوف عىل العلامء يقول أنه كان بعض املريدين ويذكر الغزايل عن 

يل أو هنار إال وأنا  عمل ال أزال فيه عاماًل هلل تعاىل، فإين ال أحب أن يأيت عيّل ساعة من ل

قد وجدت حاجتك فاعمل اخلري ما استطعت فإذا فرتت أو  ) :فقيل له(،  عامل من عامل اهلل

 (1)(تركته فهم بعمله فإّن اهلام بعمل اخلري كعامله 

نادى امرأته وكان يرسح شعره أن هات املدرى، فقالت:  يذكر عن بعضهم أنه و

أجيء باملرآة؟ فسكت ساعة ثم قال: نعم، فقيل له يف ذلك فقال: كان يل يف املدري نية ومل  

 حترضين يف املرآة نية فتوقفت حتى هيأها اهلل تعاىل.  

 
 .  4/319 إحياء علوم الدين:  (1)
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  ال حيّدث إال بنية، وكان يسأل أن حيّدث فال حيّدث، والأنه كان طاوس ويذكر عن 

 يسأل فيبتدىء فقيل له يف ذلك قال: أفتحبون أن أحّدث بغري نية؟ إذا حرضتني نية فعلت.  

ملا صنف كتاب العقل، جاءه أْحد بن حنبل فطلبه منه  أنه  داود بن املحرب  عن  كي  حيو

أنا ) :فقال له داود(، فيه أسانيد ضعاف):قال ؟(،  مالك) :فنظر فيه أْحد صفحًا ورده فقال

قال  (، سانيد، فانظر فيه بعني اخلرب إنام نظرت فيه بعني العمل فانتفعت مل أخرجه عىل األ

جزاك  ): فرده عيلَّ حتى أنظر فيه بالعني التي نظرت فأخذه ومكث عنده طوياًل ثم قال:  أْحد

   ( اهلل خريًا فقد انتفعت به

وكانوا ال يرون أن يعملوا عماًل إال  ):يقول الغزايل معلقا عىل هذه األخبار وغريها 

بنية لعلمهم بأن النية روح العمل وأن العمل بغري نية صادقة رياء وتكلف وهو سبب مقت  

ال سبب قرب، وعلموا أن النية ليست هي قول القائل بلسانه: نويت، بل هو انبعاث القلب  

  (1)(جيري جمرى الفتوح من اهلل تعاىل، فقد تتيرس يف بعض األوقات وقد تتعذر يف بعضها 

لك بأن يكون هدف املحاور الوصول إىل احلق بغض النظر عن  : وذ التجرد للحق 

أن يكون يف  ):الواصل إليه، يقول الغزايل يف بيان احلال الذي ينبغي أن يكون عليه املناظر

طلب احلق كناشد ضالة ال يفّرق بـني أن تظهر الضالة عىل يده أو عىل يد من يعاونه ويرى  

اخلطأ وأظهر له احلق، كام لو أخذ طريقًا يف طلب   رفيقه معينًا ال خصاًم ويشكره إذا عرفه

ضالته فنبهه صاحبه عىل ضالته يف طريق آخر فإنه كان يشكره وال يذمه ويكرمه ويفرح  

  (2)(به

 االعرتاف باآلخر: ج ـ  

وهو من أهم األسس النفسية، ألن املحاور الذي حيتقر غريه، ويتكرب عليه وال  

 
 .  4/374 إحياء علوم الدين:  (1)

 . 1/44 إحياء علوم الدين:  (2)
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 يعرتف به يمنعه كل ذلك من اإلصغاء له أو تفهم حجته واإلجابة عليها.

وقد علمنا القرآن الكريم أدبا أرفع من جمرد االعرتاف باملحاور، هو أدب احرتام  

 ( 25سـبأ:)﴾  َأْجَرْمنَا َوال ُنْسَأُل َعامَّ َتْعَمُلونَ ُقْل ال ُتْسَألوَن َعامَّ   ﴿:تعاىل املحاور، قال 

ذكر بلفظ  مل يذكره يف حق غريهم، بل و املؤمنني، أضاف اإلجرام إىل  تعاىلفاهلل 

احرتاما للطرف اآلخر، حتى ال يمنعه نسبة اإلجرام إليه من النظر يف احلق والبحث  العمل 

 عنه. 

قال  ى تساويه معه يف البحث عن احلق، وأقل األحوال يف االعرتاف باآلخر أن ير

اُكْم َلَعىَل ُهدًى َأْو يِف َضالٍل ُمبنِيٍ   ﴿:مشريا إىل هذا املعنى   تعاىل ا َأْو إِيَّ ، قال  (24: سـبأ)﴾  َوإِنَّ

هذا إرشاد من اهلل لرسوله إىل املناظرات اجلارية يف العلوم وغريها  ):الرازي تعليقا عىل اآلية 

إذا قال لآلخر هذا الذي تقوله خطأ وأنت فيه خمطىء يغضبه  وذلك ألن أحد املتناظرين 

وعند الغضب ال يبقى سداد الفكر وعند اختالله ال مطمع يف الفهم فيفوت الغرض، وأما  

إذا قال له بأن أحدنا ال يشك يف أنه خمطىء والتامدي يف الباطل قبيح والرجوع إىل احلق  

يحرتز فإنه جيتهد ذلك اخلصم يف النظر  أحسن األخالق فنجتهد ونبرص أينا عىل اخلطأ ل 

ويرتك التعصب وذلك ال يوجب نقصًا يف املنزلة ألنه أوهم بأنه يف قوله شاك ويدل عليه  

اُكْم ﴿ : قول اهلل تعاىل لنبيه  ا َأْو إِيَّ مع أنه ال يشك يف أنه هو اهلادي وهو املهتدي  ﴾ َوإِنَّ

  (1) (وهم الضالون واملضلون

النفيس جير إىل سلوكيات أخالقية رفيعة يف أدب احلوار، منها أن كل  وهذا احلال 

لآلخر أو ازدرائه لفكرته أو وسمه   هتجنب اهلزء والسخرية وكل ما يشعر باحتقارحماور ي

.وغريها مما نراه يف  والضحكات التي تدل عىل السخرية. باجلهل أو قلة الفهم أو التبسامت

 .  جمالس احلوار 

 
 .  25/206التفسري الكبري:   (1)
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ىل ناحية مهمة، وهي أن البعض قد يتعاىل عىل احلوار بسبب وقوع  وننبه هنا أيضا إ 

 الطرف اآلخر يف معصية كربى، بحيث يتصور أن حواره معه تنازل من جهته. 

وهذا قد يقع فيه بعض اآلباء بسبب ترصف من ترصفات ولده، والقرآن الكريم  

حانية، بل  مع ابنه، وهو يدعوه يف آخر اللحظات، وبعبارات  بذكره لنموذج نوح 

يتأسف عىل فقده ويسأل اهلل يف شأنه دليل عىل أن مصدر ذلك اإلنكار لآلخر أو التجاهل  

 كرب يف النفس ال تعال باحلق. 

، ويطلب منه بيان الباعث عىل  (1)وهو العيل املتعايل حياور إبليس تعاىلبل إن اهلل 

نعه حقه من أن يستمع  طلبه، ويف ذلك دليل عىل أن صاحب احلق ال يم فعله، بل جييبه إىل

 للطرف اآلخر ويستميله، أو عىل األقل يقيم عليه احلجة. 

ومما يساعد عىل التحقق هبذا الوصف النفيس األسايس يف احلوار هو سعة األفق التي  

 جتعل صاحبها ال ينحرص يف دائرة ضيفة ال يرى غريها وال يسلم بوجود غريها. 

فهي  العوامل التي خلقها اهلل،  مل اإليامين يف  ويدل عىل هذا، ويريب النفس عليه هو التأ

فعامل النبات َيتلف عن عامل احليوان وَيتلف عن اجلامد، ثم  اختالفا شديدا متباينا، خمتلفة 

 إن كل عامل منها َيتلف فيام بينه اختالفا شديدا: 

فعامل اجلامد فيه املائع واجلامد والرطب واليابس واألبيض واألسود والصلب واهلش  

   ..ثقيل واخلفيف والغايل والرخيص. وال

عامل النبات فيه نبات زاحف وآخر متسلق ومنها ما هو طفييل ومنها من يعتمد عىل  و

عم  طوهو خمتلف يف اللون والاألنواع نفسه، بل النوع الواحد من النبات جتد فيها عرشات 

 
مع إبليس مناظرة، قال الرازي :» دّلت املناظرات املذكورة يف القرآن بني اهلل تعاىل وبني  تعاىلوقد اعترب العلامء حوار اهلل   (1)

ظهر منعه، إبليس عىل أنه تعاىل كان يتكلم مع إبليس من غري واسطة، فذلك هل يسمى وحيًا من اهلل تعاىل إىل إبليس أو ال، األ

 .  27/619وال بد يف هذا املوضع من بحث غامض كامل « التفسري الكبري: 
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 والرائحة. 

  تعاىل ، بل إن اهلل وهكذا نجد يف كل األشياء أن األصل فيها هو االختالف والتنوع

َوِمْن   ﴿يف ذكر االختالف يف البرش: تعاىليعترب االختالف من دالئل قدرته وتوحيده، قال 

اَمَواِت َواأْلَْرِض َواْختاِلُف َأْلِسنَتُِكْم َوَأْلَوانُِكْم إِنَّ يِف َذلَِك آَلياٍت لِْلَعاملنِِيَ  ﴾  آَياتِِه َخْلُق السَّ

 ( 22الروم: )

 َماًء  : يف مظاهر الطبيعة اجلامدةوقال عن االختالف 
ِ
اَمء ﴿ َأمَلْ َتَر َأنَّ اهللََّ َأْنَزَل ِمَن السَّ

َباِل ُجَدٌد بِيٌض َوُْحٌْر خُمَْتلٌِف َأْلَواهُنَا َوَغَرا بِيُب  َفَأْخَرْجنَا بِِه َثَمَراٍت خُمَْتلِفًا َأْلَواهُنَا َوِمَن اجْلِ

 ( 27فاطر:)﴾  ُسودٌ 

 َفِمنُْهْم  :مظاهر الطبيعة احلية وقال عن االختالف يف 
ٍ
ٍة ِمْن َماء ﴿ َواهللَُّ َخَلَق ُكلَّ َدابَّ

َما  َمْن َيْميِش َعىَل َبْطنِِه َوِمنُْهْم َمْن َيْميِش َعىَل ِرْجَلنْيِ َوِمنُْهْم َمْن َيْميِش َعىَل َأْرَبٍع ََيُْلُق اهللَُّ 

 َقِديرٌ 
ٍ
ء  ( 45النور: )﴾ َيَشاُء إِنَّ اهللََّ َعىَل ُكلر ََشْ

ًة َواِحَدًة َوَلكِْن  :قال عن االختالف املرتبط بالتكليف و ﴿ َوَلْو َشاَء اهللَُّ جَلََعَلُكْم ُأمَّ

 ( 93النحل:)﴾  ُيِضله َمْن َيَشاُء َوَُّيِْدي َمْن َيَشاُء َوَلُتْسَأُلنَّ َعامَّ ُكنُْتْم َتْعَمُلونَ 

ياء لتتسع صدورنا لكل  وهكذا ينص القرآن الكريم عىل وجود االختالف يف األش

 َشء. 

وهلذه املعرفة دور مهم يف جمال تربية األوالد، ألن الكثري من اآلباء يتصورون أن  

حياة أبنائهم حق هلم، فهم لذلك َيططون له كيف يشاءون، حتى الزوجة التي يقيض معها  

رآه   فإذا ما خالف الولد ما  الولد حياته، أو التخصص العلمي الذي تنبني عليه وظيفته، 

 ، ويرفض جمرد احلوار معه. هوالداه اعترب عاقا، بل قد يتربأ منه، وُّيجر

 :  وار حرية احل د ـ  

وهي رشط أسايس يف نجاح احلوار، ألن الغرض من احلوار هو توصيل كل طرف  
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 قناعته لآلخر، أو هو حماولة برجمة طرف من األطراف بفكر اآلخر. 

فال  بشخصيته الفكرية املستقلة، ق وهو يستدعي شعور كل حماور باحلرية، وأن يث

 يسلم لآلخر إال عن قناعة بقوله، ال بمجرد تقليد قد تلعب به الرياح كام تشاء. 

ولعل أكرب ما يمنع من حرية أحد الطرفني يف إبداء رأيه وتبليغ قناعته هو شعوره  

نفسه   بعلياء اآلخر، وقزامته، فيضمحل أمامه وينسحق، فال جيرؤ عىل إبداء رأيه، وختليص

 من شبهاته. 

﴿ ُقْل إِنَّاَم َأَنا َبرَشٌ ِمْثُلُكْم  :بقوله حماوريه َياطب أن  رسوله  اهلل تعاىل وهلذا أمر 

ًا َوال َرَشداً  ﴿ :تعاىل(، وقال 110:الكهف )﴾ ُيوَحى إيَِلَّ  ﴾  ُقْل إِينر ال َأْملُِك َلُكْم رَضّ

ٍة َأَجٌل  ُقْل ال َأْملُِك   ﴿:تعاىل (، وقال 21اجلـن: ) ًا َوال َنْفعًا إِالَّ َما َشاَء اهللَُّ لُِكلر ُأمَّ لِنَْفيِس رَضّ

 ( 49يونس:) ﴾ إَِذا َجاَء َأَجُلُهْم َفال َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوال َيْسَتْقِدُمونَ 

مع املخالفني، وإعطائه   بقوهلا، وسلوكه  وهذه األقوال التي أمر رسول اهلل 

ي جرأهتم عىل قول كل َشء، وبث كل الشبهات، وبالتايل التمكن  احلرية الكاملة هي الت

 من االقتناع ألن السكوت عن الشبهة وكتامهنا ال يقيض عليها، بل قد يمكنها يف النفس. 

يف الزنا بكل جرأة   هيستأذن الذي جاء رسول اهلل شاب وقد مرت معنا قصة ال

قال:  (، أترضاه ألمك ؟! ):ه وقال لهورصاحة، فهمَّ الصحابة أن يوقعوا به ؛ فنهاهم وأدنا 

قال:  (،  أترضاه ألختك ؟! ):قال (،  فإن الناس ال يرضونه ألمهاهتم): ال، قال رسول اهلل  

أبغض َشء إىل ذلك  ، وهكذا صار الزنى (1) (فإن الناس ال يرضونه ألخواهتم): ال، قال

   بسبب هذا احلوار املقنع.فيام بعد،  الشاب 

 العلمية ثانيا ـ املنطلقات  

 
 [.  5/256رواه أْحد ]   (1)
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وهي املنطلقات التي تتعلق باجلانب العلمي من احلوار، ألن احلوار ـ يف أساسه ـ  

مناقشة علمية، للعلم واحلجة الدور الفاعل فيها، بحيث تكون الغلبة والنرصة ألقوى  

 املتحاورين حجة. 

 وهلذا، فإن هذا احلوار يستدعي توفري منطلقات معينة تتعلق هبذا اجلانب، منها: 

 :  ية احلوار هج من ـ    1

ألن املنهجية هي التي حتدد موضوع احلوار ونوع احلجج التي يستند إليها فيه،  

 والنتيجة التي يروم احلوار اخلروج هبا. 

وهي مهمة من حيث أن احلوار أحيانا يتحول إىل مراء بسبب افتقاده للمنهجية  

نهم مع أنه ال خالف  الصحيحة، بل إن املتحاورين أحيانا ترتفع أصواهتم وتعظم اجللبة بي

 حقيقي بينهم. 

وهلذا كان حترير النزاع وتبيني مواضع االتفاق واالختالف من األمور األساسية يف  

﴿  :بأن حياور أهل الكتاب قائال هلم  خماطبا رسوله    تعاىلاحلوار العميل الناجح، وهلذا قال  

 بَ 
ٍ
َك بِِه َشْيئًا َوال  ُقْل َيا َأْهَل اْلكَِتاِب َتَعاَلْوا إىَِل َكلَِمٍة َسَواء ْينَنَا َوَبْينَُكْم َأالَّ َنْعُبَد إاِلَّ اهللََّ َوال ُنرْشِ

(، ففي هذه اآلية الكريمة بيان 64: آل عمران) ﴾ َيتَِّخَذ َبْعُضنَا َبْعضًا َأْرَبابًا ِمْن ُدوِن اهللَِّ 

ا إياها،  للمواضع الكربى للخالف بني املسلمني وأهل الكتاب، فلذلك دعاهم إليها حارص

 معربا عنها بأهنا جمرد كلمة.  

ِذيَن    ﴿: تعاىلويف آية أخرى يقول   تِي ِهَي َأْحَسُن إِالَّ الَّ اِدُلوا َأْهَل اْلكَِتاِب إِالَّ بِالَّ َوال جُتَ

ْم َواِحٌد َوَنْحُن َلُه  َظَلُموا ِمنُْهْم َوُقوُلوا آَمنَّا بِالَِّذي ُأْنِزَل إَِلْينَا َوُأْنِزَل إَِلْيُكْم َوإهَِلُنَا َوإهَِلُكُ 

(، وفيها بيان مواضع االتفاق الكثرية بني املؤمنني وأهل  46العنكبوت: )﴾ ُمْسلُِمونَ 

 الكتاب. 

ومما يدخل يف هذا الباب مناقشة املخالف يف نوع األدلة التي يستند إليها، ألن  
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خاطئة، وهلذا  مناقشته يف الفروع ال تغني ما دامت األصول التي يبني عليها تفكريه أصول 

بُِعوا َما َأْنَزَل اهللَُّ َقاُلوا َبْل َنتَّبُِع َما َأْلَفْينَا َعَلْيِه آَباَءَنا َأَوَلْو َكانَ  ﴿ :تعاىلقال    َوإَِذا ِقيَل هَلُُم اتَّ

 ( 170البقرة: )﴾ آَباُؤُهْم ال َيْعِقُلوَن َشْيئًا َوال َُّيْتَُدونَ 

﴿ َوَكَذلَِك َما َأْرَسْلنَا ِمْن  : مبينا حجج األقوام يف حماوراهتم مع أنبيائهم تعاىلوقال 

ٍة َوإِنَّا َعىَل آَثاِرهِ  ُفوَها إِنَّا َوَجْدَنا آَباَءَنا َعىَل ُأمَّ ﴾  ْم ُمْقَتُدونَ َقْبلَِك يِف َقْرَيٍة ِمْن َنِذيٍر إِالَّ َقاَل ُمرْتَ

ياء ـ صلوات اهلل وسالمه عليهم ـ هلذه املقولة  (، ثم ذكر كيفية إجابة األنب23الزخرف: )

َقاَل َأَوَلْو ِجْئتُُكْم بَِأْهَدى مِمَّا َوَجْدُتْم َعَلْيِه آَباَءُكْم َقاُلوا إِنَّا باَِم ُأْرِسْلُتْم بِِه   ﴿: تعاىلبقوله 

 ( 24الزخرف: )﴾ َكافُِرونَ 

ي يستند إليها  وهلذا، فإن أول ما ينبغي أن ينطلق منه املتحاوران هو األسس الت

 تفكريهم، واألصول التي تستلهم منها قناعتهم.  

 ـ واقعية احلوار:   2

وهو ما جينب احلوار الوقوع يف اجلدل الفارغ الذي ال يستفاد منه أي فائدة، قال  

  (1)(أن ال يناظر إال يف مسألة واقعة أو قريبة الوقوع غالباً ) :الغزايل يف آداب املناظرة

وال نرى املناظرين ُّيتمون بانتقاد املسائل التي  ):عرصه، فقال  وانتقد واقع مناظرات 

بل يطلبون الطبوليات التي تسمع فيتسع جمال اجلدل فيها كيفام   ،تعم البلوى بالفتوى فيها 

كان األمر، وربام يرتكون ما يكثر وقوعه ويقولون هذه مسألة خربية أو هي من الزوايا  

يكون املطلب هو احلق ثم يرتكون املسألة ألهنا  وليست من الطبوليات، فمن العجائب أن 

خربية ومدرك احلق فيها هو اإلخبار أو ألهنا ليست من الطبول فال نطول فيها الكالم.  

 (2) (واملقصود يف احلّق أن يقرص الكالم ويبلغ الغاية عىل القرب ال أن يطول
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 ينبغي  ويذكر الغزايل أن هذه املناظرات، ولو دخلت ضمن الفروض الكفائية ال 

االشتغال هبا قبل أداء الفروض العينية مراعاة لسلم األولويات، قال يف آداب املناظرة، وهو  

أن ال يشتغل به وهو من فروض الكفايات من مل يتفرغ من فروض األعيان، ومن  ):أوهلا 

عليه فرض عني فاشتغل بفرض كفاية وزعم أن مقصده احلق فهو كذاب. ومثاله من يرتك  

فسه ويتجرد يف حتصيل الثياب ونسجها ويقول: غريض أسرت عورة من يصيل  الصالة يف ن

عريانًا وال جيد ثوبًا؛ فإن ذلك ربام يتفق ووقوعه ممكن كام يزعم الفقيه أن وقوع النوادر التي  

عنها البحث يف اخلالف ممكن. واملشتغلون باملناظرة مهملون ألمور هي فرض عني  

ة يف احلال فقام وأحرم بالصالة التي هي أقرب القربات  باالتفاق ومن توجه عليه رد وديع

إىل اهلل تعاىل عىص ربه، فال يكفي يف كون الشخص مطيعًا كون فعله من جنس الطاعات ما  

 (1) (مل يراع فيه الوقت والرشوط والرتتيب

بل إن هذا احلوار، ولو كان من فروض الكفاية، فإنه ال ينبغي تقديمه عىل ما هو أوىل  

أن ال يرى فرض كفاية أهم من  ) :من فروض الكفايات، قال الغزايل يف آداب املناظرة منه 

املناظرة فإن رأى ما هو أهم وفعل غريه عىص بفعله، وكان مثاله مثال من يرى مجاعة من  

العطاش أرشفوا عىل اهلالك وقد أمهلهم الناس وهو قادر عىل إحيائهم بأن يسقيهم املاء  

، وزعم أنه من فروض الكفايات ولو خال البلد عنها هللك الناس  فاشتغل بتعلم احلجامة

وإذا قيل له يف البلد مجاعة من احلجامني وفيهم غنية فيقول هذا ال َيرج هذا الفعل عن كونه  

فرض كفاية. فحال من يفعل هذا وُّيمل االشتغال بالواقعة امللمة بجامعة العطاش من  

البلد فروض كفايات مهملة ال قائم هبا، فأما الفتوى  املسلمني كحال املشتغل باملناظرة ويف 

فقد قام هبا مجاعة وال َيلو بلد من مجلة الفروض املهملة وال يلتفت الفقهاء إليها وأقرهبا  

الطب؛ إذ ال يوجد يف أكثر البالد طبـيب مسلم جيوز اعتامد شهادته فيام يعّول فيه عىل قول  
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ء يف االشتغال به، وكذا األمر باملعروف والنهي  الطبـيب رشعًا وال يرغب أحد من الفقها 

عن املنكر فهو من فروض الكفايات، وربام يكون املناظر يف جملس مناظرته مشاهدًا للحرير  

ملبوسًا ومفروشًا وهو ساكت ويناظر يف مسألة ال يتفق وقوعها قط وإن وقعت قام هبا  

 ( تعاىل بفروض الكفايات  مجاعة من الفقهاء، ثم يزعم أنه يريد أن يتقرب إىل اهلل 

وال نرى صعوبة يف تطبيق ما ذكره الغزايل عىل واقع احلوار يف عرصنا، فلهذا ال  

 نحتاج إىل أي تعليق عىل ما قاله. 

 

 ـ آداب احلوار   ثانيا 

وهي السلوكيات التي يامرسها املتحاوران أثناء حوارمها، لتجنب كل ما قد يؤدي  

 ، ولتحقيق أهداف احلوار من جهة أخرى. إليه احلوار من أمراض نفسية من جهة

وهذه اآلداب ال تعني جمالس املناظرات التي قد تعقد بني خمتصني ويف حمال خاصة  

فقط، بل تشمل كل حوار بام فيه حوار الولد مع من يقوم برتبيته وتوجيهه، وخاصة يف  

 جمرد صبي صغري.   املرحلة التي يبلغ فيها الولد ويشتد وحيتاج إىل أن يعامل كإنسان كامل ال 

 وقد حاولنا هنا أن نذكر أهم اآلداب التي يؤدي سلوكها إىل أفضل النتائج الرتبوية: 

 ـ اهلدوء والبعد عن االنفعال   1

أول أدب من آداب احلوار الفعال الناجح هو اهلدوء، فاحلق يبلغ ويصل إىل العقول  

 ال كالريح العاصف.   ،كالنسيم العليل

وهو حياور ابنه هذا اهلدوء يف قمة درجاته، فخاطبه بالبنوة   وهلذا مارس نوح 

َوَناَدى ُنوٌح اْبنَُه َوَكاَن يِف َمْعِزٍل َيا ُبنَيَّ اْرَكْب َمَعنَا َوال   ﴿:تعاىلمع كونه كافرا معاندا، قال 

 (42:هود )﴾  َتُكْن َمَع اْلَكافِِرينَ 
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الذي كان حياور أباه يف منتهى الرقة، مقدما لكل كلمة يقوهلا ب   ومثله إبراهيم 

﴿ َيا َأَبِت مِلَ َتْعبُُد َما ال َيْسَمُع َوال ُيْبرِصُ َوال  :عىل لسان إبراهيم  تعاىل ﴿ َيا َأَبِت ﴾ قال 

ْ َيْأتَِك فَ  اطًا َسِوّيًا َيا  ُيْغنِي َعنَْك َشْيئًا َيا َأَبِت إيِنر َقْد َجاَءيِن ِمَن اْلِعْلِم َما مَل بِْعنِي َأْهِدَك رِصَ اتَّ

َك َعَذا ْْحَِن َعِصّيًا َيا َأَبِت إِينر َأَخاُف َأْن َيَمسَّ يَْطاَن َكاَن لِلرَّ يَْطاَن إِنَّ الشَّ ٌب  َأَبِت ال َتْعُبِد الشَّ

ْيَطاِن َولِّياً  ْْحَِن َفَتُكوَن لِلشَّ ر حني أراد أن  انظ):(، قال الزخمرشي45ـ  42مريم: ) ﴾ ِمَن الرَّ

ينصح أباه ويعظه فيام كان متوّرطًا فيه من اخلطأ العظيم واالرتكاب الشنيع الذي عصا فيه  

أمر العقالء وانسلخ عن قضية التمييز، ومن الغباوة التي ليس بعدها غباوة: كيف رتب  

الكالم معه يف أحسن اتساق، وساقه أرشق مساق، مع استعامل املجاملة واللطف والرفق  

 ( لني واألدب اجلميل واخللق احلسنوال

وهلذا يؤكد القرآن الكريم عىل رضورة التحيل باهلدوء مع املخالف وعدم معاملته  

َوَمْن  ﴿:تعاىلبأسلوبه معتربا ذلك من اإلحسان الذي هو أرقى درجات العبودية، قال 

نَّنِي ِمَن املُْْسلِِمنَي َوال َتْسَتِوي احْلََسنَُة َوال  َأْحَسُن َقْوالً مِمَّْن َدَعا إِىَل اهللَِّ َوَعِمَل َصاحِلًا َوَقاَل إِ 

ُه َويِلٌّ َْحِيمٌ  تِي ِهَي َأْحَسُن َفإَِذا الَِّذي َبْينََك َوَبْينَُه َعَداَوٌة َكَأنَّ يرَئُة اْدَفْع بِالَّ ـ   33فصلت:)﴾ السَّ

34 ) 

زمام  واآلية الكريمة بينت أن النجاح يف األخري للهادئ املحسن الذي أمسك 

 أعصابه وعرف كيف يتعامل مع خصمه ليكسبه إىل صفه. 

، قال  بالتي هي أحسنباحلوار مع أهل الكتاب ال باحلسنى وإنام  تعاىلوهلذا أمر 

تِي ِهَي َأْحَسُن إِالَّ الَِّذيَن َظَلُموا ِمنُْهْم َوُقوُلوا آَمنَّا   ﴿ :تعاىل اِدُلوا َأْهَل اْلكَِتاِب إِالَّ بِالَّ َوال جُتَ

 ( 46العنكبوت: )﴾ لَِّذي ُأْنِزَل إَِلْينَا َوُأْنِزَل إَِلْيُكْم َوإِهَلُنَا َوإهَِلُُكْم َواِحٌد َوَنْحُن َلُه ُمْسلُِمونَ بِا 

والسبب يف الدعوة إىل التزام اهلدوء يف احلوار، وجتنب الصخب وفوران األعصاب  

باملخاصمة ال يستطيع  هو حيلولة الصخب دون تدبر احلق واإلذعان له، ألن العقل املنشغل  
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 أن يتدبر احلق وال أن يذعن له. 

ُروا َما    ﴿:تعاىل وهلذا قال   ُقْل إِنَّاَم َأِعُظُكْم بَِواِحَدٍة َأْن َتُقوُموا هللَِِّ َمْثنَى َوُفَراَدى ُثمَّ َتَتَفكَّ

فاعترب القرآن  (،  46سـبأ: )﴾  يدٍ بَِصاِحبُِكْم ِمْن ِجنٍَّة إِْن ُهَو إِالَّ َنِذيٌر َلُكْم َبنْيَ َيَدْي َعَذاٍب َشدِ 

اهتام النبي باجلنون خاضعًا للجو االنفعايل العدائي خلصومه، لذلك دعاهم إىل االنفصال  

 .  ءعن هذا اجلو والتفكري بانفراد وهدو

ذكر القرآن الكريم الكثري من النامذج عن حوار األنبياء ـ الذين هم حمل أسوة  وقد 

أقوامهم من الكفارين لنعترب عىل األقل يف التأيس هبم يف حوارنا مع  وقدوة للمؤمنني ـ مع 

 املؤمنني، بل مع أقرب الناس إلينا، فلذات أكبادنا.

وال بأس أن نذكر هنا نموذجا عن نبي من األنبياء ـ صلوات اهلل وسالمه عليهم ـ  

اع السخرية،  مكث مع قومه ألف سنة إال مخسني عاما يدعوهم إىل اهلل، فيقابلونه بكل أنو

  تعاىل الذي جعل اهلل  فال يستسلم لسخريتهم بل يظل حياورهم هبدوء حمري، هو نوح 

 حواره مع ابنه نموذجا حلوار األب مع أوالده. 

َ  ﴿ :تعاىلقال  بنٌِي َأن الَّ َتْعُبُدوْا إاِلَّ اهللَّ إِينر   َوَلَقْد َأْرَسْلنَا ُنوحًا إِىَل َقْوِمِه إِينر َلُكْم َنِذيٌر مه

ْثلَ  ِذيَن َكَفُروْا ِمن ِقْوِمِه َما َنَراَك إِالَّ َبرَشًا مر نَا َوَما  َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم َألِيٍم َفَقاَل املأَُْل الَّ

ْأِي َوَما َنَرى َلُكْم َعَلْينَا ِمن َفْضٍل َبْل  ِذيَن ُهْم َأَراِذُلنَا َباِدَي الرَّ َبَعَك إِالَّ الَّ َنُظنهُكْم َكاِذبِنَي    َنَراَك اتَّ

 ( 27ـ   25هود: ﴾ )

بكل أدب واحرتام وهدوء، وبني هلم حبه هلم، والذي دعاه إىل   فقد خاطبهم 

احلرص عليهم واخلوف عىل أن يصبيهم عذاب اهلل، ولكنهم واجهوه باالحتقار والتكذيب  

 والسخرية. 

أو ما  يدونه ينسحب من ساحاهتم، ألن ذلك هو ماير مل  ينه احلوار، ومل  لكنه 

واصل احلوار معهم من النقاط التي أرادوا إهناء العملية احلوارية  تريده شياطينهم، بل 
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َيا َقْوِم َأَرَأْيُتْم إِن ُكنُت َعىَل َبيرنٍَة    ﴿يف حواره مع قومه:  عىل لسان نوح  تعاىل قال عندها، 

َيْت َعلَ  ْن ِعنِدِه َفُعمر َ َوآَتايِن َرْْحًَة مر يبر ْيُكْم َأُنْلِزُمُكُموَها َوَأنُتْم هَلَا َكاِرُهوَن َوَيا َقْوِم ال  مرن رَّ

اَلُقو رَ  ُم مه ِذيَن آَمُنوْا إِهنَّ ِْم َوَلـكِنرَي  َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َماالً إِْن َأْجِرَي إاِلَّ َعىَل اهللِّ َوَما َأَنْا بَِطاِرِد الَّ هبر

َهُلوَن َوَيا َقوْ  ُروَن َوالَ َأُقوُل َلُكْم  َأَراُكْم َقْومًا جَتْ ُْم َأَفاَل َتَذكَّ يِن ِمَن اهللِّ إِن َطَردهته ِم َمن َينرُصُ

َلن  ِعنِدي َخَزآئُِن اهللِّ َوالَ َأْعَلُم اْلَغْيَب َوالَ َأُقوُل إِينر َمَلٌك َوالَ َأُقوُل لِلَِّذيَن َتْزَدِري َأْعُينُُكْم 

 ( 31ـ  28  :هود  ﴾ ) ْعَلُم باَِم يِف َأنُفِسِهْم إِينر إِذًا ملََِّن الظَّاملنَِِي ُيْؤتَِيُهُم اهللُّ َخرْيًا اهللُّ أَ 

ما واجهه قومه به من االستهزاء والسخرية شبهة حتتاج إىل   فقد اعترب نوح 

بحميمية،  إجابة، فراح جيب عليها بكل ما أويت من حجج، وهو مع ذلك ال يزال َياطبهم 

نسب نفسه إليهم، ويتلطف يف توجيه أنظارهم، وملس  ييه، و نسبهم إلي  ( ياقوم) :يقول هلم 

 . وجداهنم 

ولكنه مع هذه املالطفات مل يتنازل عن احلق الذي يؤمن به ويدعو إليه ففرق كبري  

)وهكذا ينفي  : بني األدب وبني املداهنة عىل الباطل، يقول سيد تعليقا عىل اآليات السابقة

عن نفسه وعن رسالته كل قيمة زائفة وكل هالة مصطنعة يتطلبها املأل من قومه   نوح 

يف الرسول والرسالة. ويتقدم إليهم هبا جمردة إال من حقيقتها العظيمة التي ال حتتاج إىل  

مزيد من تلك األعراض السطحية. ويردهم يف نصاعة احلق وقوته، مع سامحة القول ووده  

اجهوها، ويتخذوا ألنفسهم خطة عىل هداها. بال ملق وال زيف وال  إىل احلقيقة املجردة ليو

حماولة اسرتضاء عىل حساب الرسالة وحقيقتها البسيطة. فيعطي أصحاب الدعوة يف  

أجياهلا مجيعا، نموذجا للداعية، ودرسا يف مواجهة أصحاب السلطان باحلق املجرد، دون  

  (1) (التي ال تنحني معها الرؤوساسرتضاء لتصوراهتم، ودون مماألة هلم، مع املودة 

وبعد هذه اإلجابات القوية اهلادئة، وبعد يأس قوم نوح من مناهضة احلجة باحلجة؛  
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َقاُلوْا َيا  إذا هم يرتكون اجلدل إىل التحدي، وحيولون احلوار اهلادئ إىل بركان غضب فائر ﴿  

اِدِقنيَ ُنوُح َقْد َجاَدْلَتنَا َفَأْكَثْرَت ِجَداَلنَا َفْأَتنِا باَِم   ( 32هود:﴾ )  َتِعُدَنا إِن ُكنَت ِمَن الصَّ

ال َيرجه هذا التكذيب والتحدي عن سمت النبي الكريم، وال   لكن نوحا 

يقعده عن بيان احلق هلم، وهي أنه ليس سوى رسول، وليس عليه إال البالغ، أما العذاب  

ل العذاب أو تأجيله،  فمن أمر اهلل، وهو الذي يدبر األمر كله، ويقدر املصلحة يف تعجي 

فيظل يكشف هلم عن احلق حتى اللحظة األخرية، ال يقعده عن إبالغه وبيانه أن القوم  

َقاَل إِنَّاَم َيْأتِيُكم بِِه اهللُّ إِن َشاء َوَما َأنُتم بُِمْعِجِزيَن َوالَ   ﴿:تعاىل يكذبونه ويتحدونه، قال 

ُكْم إِن َكاَن اهللُّ ُيِريُد َأن ُيْغِوَيُكْم ُهَو َربهُكْم َوإَِلْيِه  َينَفُعُكْم ُنْصِحي إِْن َأَردته َأْن َأنَصَح لَ 

   ( 34ـ   33هود: ﴾ )ُتْرَجُعونَ 

مل يتوقف عن احلوار حتى أوحي إليه بأن يتوقف واستيأس من   بل إن نوحا 

 َلن ُيْؤِمَن  َوُأوِحَي إِىَل ُنوٍح َأنَّهُ   ﴿: تعاىلإجابتهم، بل بقي يف آخر حلظة يدعو ابنه إىل اهلل، قال  

َوالَ  ِمن َقْوِمَك إاِلَّ َمن َقْد آَمَن َفاَل َتْبَتئِْس باَِم َكاُنوْا َيْفَعُلوَن َواْصنَِع اْلُفْلَك بَِأْعُينِنَا َوَوْحيِنَا 

ْغَرُقونَ  ُم مه ِذيَن َظَلُموْا إهِنَّ    (37ـ   36هود:﴾ )خُتَاطِْبنِي يِف الَّ

من  أعدائه املختلفني ى الذي تعرض له من رغم كثرة األذ، فإنه أما رسول اهلل 

استهزاء وسخرية واهتام ورمي األوساخ وتسليط الصبيان لرميه باحلجارة وغريها مل يتخل  

 اهلادئ إىل آخر حلظة من حلظات دعوته. عن احلوار 

ليس بفظ وال غليظ  ) يف الكتب السابقة أنه  وهلذا كان من صفة رسول اهلل 

  (1)(األسواق وال جيزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح وال صّخاب يف 

كان  وقد كان أخوف ما َياف أعداؤه أن يسمعه الناس أو حياورهم أو حياوروه، 

هبا    أنه قدم مكة ورسول اهلل حيكي عن قصة إسالمه: الطفيل بن عمرو الدويس حيدث 
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بيبًا فقالوا له: ياطفيل إنك  فمشى إليه رجال من قريش وكان الطفيل رجاًل رشيفًا شاعرًا ل

ـ الذي بني أظهرنا قد أعضل بنا وقد فّرق    قدمت بالدنا وهذا الرجلـ  يقصدون الرسول  

مجاعتنا وشتت أمرنا وإنام قوله كالّساحر يفرق بني الرجل وبني أبيه، وبني الرجل وبني  

يب حّتى أمجعت   قال: فواهلل ما زالوا ، أخيه، وبني الرجل وبني زوجته فالتسمعن منه شيئا 

أن الأسمع منه شيئًا وال اكلمه، حّتى حشوت أذين حني غدوت إىل املسجد كرسفًا فرقًا من  

  قال: فغدوت إىل املسجد فإذا رسول اهلل  ،  أن يبلغني َشء من قوله، وأنا أريد أن أسمعه

عت  قائم يصيل عند الكعبة.. فقمت منه قريبا فأبى اهلل إالّ أن يسمعني بعض قوله.. فسم

واهلل إين رجل لبيب شاعر ما َيفى عيّل احلسن من القبيح  ): كالما حسنا.. فقلت يف نفيس

فام يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول فإن كان الذي يأيت به حسنًا قبلته، وإن كان 

إىل بيته فاتبعته حّتى إذا دخل بيته دخلت      فمكثت حتّى انرصف رسول اهلل ،  قبيحًا تركته(

لت: ياحممد قالوا يل كذا وكذا للذي قالوا فواهلل مابرحوا َيفونني أمرك حّتى سددت  عليه فق

أذين بكرسف لئال أسمع قولك، فأبى اهلل إالّ أن يسمعني قولك فسمعته قوالً حسنًا،  

 فاعرض عيّل امرك.  

اإلسالم وتال عيّل القرآن فال واهلل ما سمعت قوال   قال: فعرض عيّل رسول اهلل 

  (1)(وال امرًا أعدل منه. فأسلمت وشهدت شهادة احلق أحسن منه 

من أساليب اهلمجية يف احلوار    الكفاروقد حكى القرآن الكريم بعض ما كان يامرسه  

اٌب َأَجَعَل   ﴿: تعاىلمعه فقال  َوَعِجُبوا َأْن َجاَءُهْم ُمنِْذٌر ِمنُْهْم َوَقاَل اْلَكافُِروَن َهَذا َساِحٌر َكذَّ

وا َعىَل آهِلَتُِكْم إِنَّ  اآْلهِلََة إهَِلً  ٌء ُعَجاٌب َوانَطَلَق املأََْلُ ِمنُْهْم َأْن اْمُشوا َواْصرِبُ ا َواِحًدا إِنَّ َهَذا َليَشْ

ٌء ُيَراُد   ( 7ّص: ) ﴾ َما َسِمْعنَا هِبََذا يِف املِْلَِّة اآْلِخَرِة إِْن َهَذا إِالَّ اْختاِلٌق َهَذا َليَشْ

طلب منهم إبداء الدليل عىل ما هم عليه من  يبكل هدوء جييبهم  لكن الرسول 
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ُقْل َأَرَأْيُتْم َما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ َأُرويِن َماَذا َخَلُقوا ِمْن اأْلَْرِض َأْم هَلُْم   ﴿ :تعاىل، قال رشك

اَمَواِت اِْئُتويِن بِكَِتاٍب ِمْن َقْبِل َهَذا َأْو َأَثاَرٍة ِمْن عِ  ٌك يِف السَّ ﴾  ْلٍم إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنيَ رِشْ

ْكنَا َوال آَباُؤَنا َوال   ﴿ : تعاىل(، وقال 4األحقاف: ) ُكوا َلْو َشاَء اهللَُّ َما َأرْشَ ِذيَن َأرْشَ َسَيُقوُل الَّ

ِذيَن ِمْن َقْبلِِهْم َحتَّى َذاُقوا َبْأَسنَا ُقْل َهْل ِعنَْدُكْم مِ  َب الَّ  َكَذلَِك َكذَّ
ٍ
ء ْمنَا ِمْن ََشْ ْن ِعْلٍم  َحرَّ

 ( 148األنعام:﴾ )َفُتْخِرُجوُه َلنَا إِْن َتتَّبُِعوَن إِالَّ الظَّنَّ َوإِْن َأْنُتْم إِالَّ خَتُْرُصوَن 

 علمية احلوار ـ    2

املتحاورين باملنهج العميل يف احلوار، فال يفلتون منه، وال يدعون  انضباط ونريد به 

 غريه يفلت إليهم، فيفسد احلوار.

الغري قد يكون سبابا أو شتام أو عيوبا ختزن لريمى هبا يف الوقت املناسب،  وذلك 

فينتقل املحاورن من احلديث العميل اجلاد إىل الدفاع عن أنفسهم أو مقابلة السباب بالسباب  

 والفضائح بالفاضائح. 

وهلذا يرتدد يف القرآن الكريم دعوة املشاغبني من املرشكني وغريهم إىل ترك شغبهم  

َهاُتوا  ﴿  فام أكثر ما يرد يف القرآنامد احلوار العميل املعتمد عىل احلجة ال عىل األهواء، واعت

إىل   داعيا  ، وقال تعاىل ( 75، القصص:64النمل:  24، األنبياء:111البقرة: ﴾ )ُبْرَهاَنُكْم 

ْلٍم َوال ُهًدى َوال كَِتاٍب  َوِمْن النَّاِس َمْن جُيَاِدُل يِف اهللَِّ بَِغرْيِ عِ ﴿  : اعتامد العلم واحلجة يف احلوار

 َحاَجْجُتْم فِياَم َلُكْم بِِه ِعْلٌم َفلَِم   ﴿ :تعاىل(، وقال 20، لقامن:8احلج: ﴾ )ُمنرٍِي 
ِ
َهاَأْنُتْم َهُؤالء

وَن فِياَم َلْيَس َلُكْم بِِه ِعْلٌم   اجه َأْم َلُكْم ُسْلَطاٌن ُمبِنٌي َفْأُتوا    ﴿:تعاىل(، وقال  66آل عمران: ﴾ )حُتَ

 ( 157- 156الصافات:﴾ )بِكَِتابُِكْم إِْن ُكنُتْم َصاِدِقنَي 

وص النهي عن معاملة املشاغبني من املحاورين بأساليبهم حتى ال  هلذا يرد يف النصو

  ﴿ :تعاىلينتقل احلوار الذي هو دعوة إىل اهلل وجهاد يف سبيله إىل جملس شغب وسباب، قال  

ِذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ َفَيُسبهوا اهللََّ َعْدًوا بَِغرْيِ ِعْلٍم   ( 108األنعام: ﴾ )َوال َتُسبهوا الَّ
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مما يدخل يف هذ الباب من اآلداب أن ينوع املحاور األدلة بحسب القدرة العقلية  و

لآلخر، وال يشتغل بالدفاع عن دليل يرى عدم إمكانية فهم اآلخر له، وقد رضب القرآن  

ْ َتَر إِىَل الَِّذي َحاجَّ  ﴿ :تعاىليف حواره مع النمروذ، قال  الكريم هلذا مثال بإبراهيم  َأمَل

َ الَِّذي حُيْيِي َوُيِميُت َقاَل َأَنا ُأْحيِي وَ إِْبَراِهي ِه َأْن آَتاُه اهللَُّ املُْْلَك إِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم َريبر ُأِميُت  َم يِف َربر

ِق َفْأِت هِبَا ِمَن املَْْغِرِب َفُبِهَت الَِّذي َكفَ  ْمِس ِمَن املرَْْشِ َر َواهللَُّ ال  َقاَل إِْبَراِهيُم َفإِنَّ اهللََّ َيْأيِت بِالشَّ

 ( 258البقرة: )﴾  َُّيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملنِِيَ 

َ الَِّذي حُيْيِي َوُيِميُت ﴾، بل أورد    فإبراهيم   مل يشتغل هنا بالدفاع عن قوله ﴿ َريبر

 . (1) مبارشة دليال آخر مفحام

 
يف هذه اآلية مل ينتقل من دليل إىل دليل آخر، بل الدليل واحد يف  وقد رد بعض العلامء هذا القول، وقالوا بأن إبراهيم   (1)

املوضعني وهو » أنا نرى حدوث أشياء ال يقدر اخللق عىل إحداثها فال بد من قادر آخر يتوىل إحداثها وهو اهلل سبحانه وتعاىل، 

، واإلماتة، ومنها السحاب، والرعد، والربق، ثم إن قولنا: نرى حدوث أشياء ال يقدر اخللق عىل إحداثها له أمثلة منها: اإلحياء

 ومنها حركات األفالك، والكواكب، واملستدل « 

وقد نصوا عىل أنه ال جيوز له أن ينتقل من دليل إىل دليل آخر، إال إذا ذكر إليضاح كالم مثاالً فله أن ينتقل من ذلك املثال إىل 

دليل واحد إال أنه يقع االنتقال عند إيضاحه من مثال إىل مثال آخر، من باب ما يكون ال مثال آخر، فكان ما فعله إبراهيم 

 وليس من باب ما يقع االنتقال من دليل إىل دليل آخر، وقد استدلوا هلذا بوجوه منها:

الوجه األول: أن صاحب الشبهة إذا ذكر الشبهة، ووقعت تلك الشبهة يف األسامع، وجب عىل املحق القادر عىل اجلواب أن 

اجلواب يف احلال إزالة لذلك التلبيس واجلهل عن العقول، فلام طعن امللك الكافر يف الدليل األول، أو يف املثال األول يذكر 

 بتلك الشبهة كان االشتغال بإزالة تلك الشبهة واجبًا مضيقًا، فكيف يليق باملعصوم أن يرتك ذلك الواجب. 

إذا ترك املحق الكالم األول وانتقل إىل كالم آخر، أوهم أن كالمه األول كان الوجه الثاين: أنه ملا أورد املبطل ذلك السؤال، ف

ضعيفًا ساقطًا، وأنه ما كان عاملًا بضعفه، وأن ذلك املبطل علم وجه ضعفه وكونه ساقطًا وأنه كأنه عاملًا بضعفه فنبه عليه، وهذا 

 ربام يوجب سقوط وقع الرسول وحقارة شأنه وأنه غري جائز. 

الث: وهو أنه وإن كان حيسن االنتقال من دليل إىل دليل، أو من مثال إىل مثال، لكنه جيب أن يكون املنتقل إليه أوضح  الوجه الث

وأقرب، وٰههنا ليس األمر كذلك، ألن جنس اإلحياء ال قدرة للخلق عليه، وأما جنس حتريك األجسام، فللخلق قدرة عليه، 

ة أعظم من السٰموات، وأنه هو الذي يكون حمركًا للسٰموات، وعىل هذا التقدير وال يبعد يف العقل وجود ملك عظيم يف اجلث

االستدالل باإلحياء واإلماتة عىل وجود الصانع أظهر وأقوى من االستدالل بطلوع الشمس عىل وجود الصانع فكيف يليق 

 يف نفس األمر قويًا)انظر: التفسري الكبري(بالنبي املعصوم أن ينتقل من الدليل األوضح األظهر إىل الدليل اخلفي الذي ال يكون 
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يف القرآن الكريم األدلة عىل التوحيد واملعاد والنبوات حتى   تعاىلوهلذا نوع اهلل 

 رشب منها كل شخص بحسب توجهه وقدرته العقلية. ي

َُذوا آهِلًَة ِمْن اأْلَْرِض  ﴿  : يف إثبات التوحيد والرد عىل الوثنبية الرشكية  تعاىل قال   َأْم اختَّ

وَن َلْو َكاَن فِيِهاَم آهِلٌَة إاِلَّ اهللَُّ َلَفَسَدَتا َفُسبَْحاَن اهللَِّ َربر اْلَعْرِش َعامَّ َيِص  ُفوَن ال ُيْسَأُل  ُهْم ُينرِشُ

َُذوا ِمْن ُدونِِه آهِلًَة ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم َهَذا ِذْكُر َمْن َمِعي وَ  ِذْكُر  َعامَّ َيْفَعُل َوُهْم ُيْسَأُلوَن َأْم اختَّ

 ( 24-21األنبياء:﴾ )َمْن َقْبيِل َبْل َأْكَثُرُهْم ال َيْعَلُموَن احْلَقَّ َفُهْم ُمْعِرُضوَن 

ُقْل َلْو َكاَن َمَعُه آهِلٌَة َكاَم َيُقوُلوَن إًِذا الْبَتَغْوا إِىَل ِذي   ﴿: تعاىلويف موضع آخر قال 

 (42اإلرساء: ﴾ )اْلَعْرِش َسبِياًل 

ََذ اهللَُّ ِمْن َوَلٍد َوَما َكاَن َمَعُه ِمْن إَِلٍه إًِذا َلَذَهَب ُكله    ﴿: تعاىلويف موضع آخر قال   َما اختَّ

 ( 91املؤمنون: ﴾ ) َخَلَق َوَلَعال َبْعُضُهْم َعىَل َبْعٍض ُسْبَحاَن اهللَِّ َعامَّ َيِصُفوَن  إَِلٍه باَِم 

َعاهم، أتاهم بأدلة حسية مادية من   وملا مل جُيِد الدليل العلمي العقيل عىل بطالن ُمدَّ

َُذوا ِمْن ُدونِِه آهِلَةً  :﴿تعاىلفقال الواقع تثبت بطالن ألوهية األصنام،  ال ََيُْلُقوَن َشْيًئا   َواختَّ

ا َوال َنْفعًا َوال َيْملُِكوَن َمْوًتا َوال َحَياًة َوال ُنُشورًا   ﴾  َوُهْم َُيَْلُقوَن َوال َيْملُِكوَن ألنُفِسِهْم رَضًّ

ِذيَن َتْدُعوَن ِمنْ  ﴿ :تعاىل (، وقال 3الفرقان: ) َب َمَثٌل َفاْسَتِمُعوا َلُه إِنَّ الَّ َا النَّاُس رُضِ   َيا َأُّيه

َباُب َشْيًئا ال َيْسَتنِقُذوُه ِمنْهُ   َضُعَف  ُدوِن اهللَِّ َلْن ََيُْلُقوا ُذَباًبا َوَلْو اْجَتَمُعوا َلُه َوإِْن َيْسُلْبُهْم الذه

 ( 73احلج: ﴾ )الطَّالُِب َواملَْْطُلوُب 

التي تلبس ثوب  األساليب ومما يدخل يف هذا الباب كذلك أن يتجنب املحاور 

ا منها، ألن الغرض منها ال يعدو طلب االنتصار سواء كان املنترص حمقا  احلجة، وهي ختلو

 
وغريها من الوجوه، ونرى أن األمر يف ذلك يسري، فسواء انتقل إىل دليل آخر، أو وضح دليله، فإن جمرد انتقاله من دليل إىل 

دافع عن دليل ببساطة ويرس دال عىل مدى قناعته بالقضية التي يطرحها، وأن أدلته أقوى من أن تواجه، بخالف ما لو ظل ي

 دليل واحد، وخاصة إن كان دليال غامضا حيتاج إىل عقل ذكي إلدراكه. 
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الذي ظهر بعد انقراض   (1)إياك أن تشتغل هبذا اجلدل):بعض العلامءأو مبطال، وهلذا قال 

األكابر من العلامء، فإنه يبعد عن الفقه، ويضيع العمر، ويورث الوحشة، والعداوة، وهو  

 ( لم، والفقهمن أرشاط الساعة، وارتفاع الع

 وقد ذكر بعض الشعراء هذه األساليب يف مناظرات الفقهاء فقال متهكام: 

 أضاعوا العلم واشتغلوا بلم مل  أرى فقهاء العرص طرا

 (2)سوى حرفني مل مل ال نسلم إذا ناظرهتم مل تلق منهم

 املخالف إنصاف  ـ    3

ووجوه التعامل معه، ملا هلا  ونريد به آداب كل حماور مع اآلخر يف استامعه وخماطبته 

 من تأثري كبري يف نجاح احلوار وتأثريه، ويمكن اختصار أهم هذه اآلداب فيام ييل: 

 إعطاء الفرصة للمخالف:  أ ـ  

ألن عدم إتاحة الفرصة للمخالف يف الكالم عن رأيه أو حجته جيعل من احلوار  

ث البارع مستمع بارع فالبد فاملتحد تلقينا من جهة واحدة ال حوارا يستدعي األخذ والرد،  

 . من حسن االستامع واالنتباه ملا يقوله الطرف املقابل وعدم مقاطعته

بل من السنة أن ال يتكلم حتى يعرف أنه قد انتهى من بث حجته، وقد روي يف هذا  

عن جابر بن عبد اهللّ قال: اجتمعت قريش يومًا فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة  

 
وقد كان أصل هذا العلم صحيحا، ولكنه حرف بعد ذلك، قال ابن خلدون يف » املقدمة « يف تعريف علم اجلدل :» معرفة    (1)

املناظرة يف الرد، والقبول متسعًا، وكل واحد من   آداب املناظرة، التي جتري بني أهل املذاهب الفقهية، وغريهم، فإنه ملا كان باب

املناظرين يف االستدالل، واجلواب يرسل عنانه يف االحتجاج، ومنه ما يكون صوابًا، ومنه ما يكون خطًأ، فاحتاج األئمة إىل أن  

ملجيب، وحيث يسوغ له يضعوا آدابًا، وأحكامًا يقف املتناظران عند حدودها يف الرد، والقبول، وكيف يكون حال املستدل، وا

أن يكون مستدالً، وكيف يكون خمصوصًا منقطعًا، وحمل اعرتاضه، أو معارضته وأين جيب عليه السكوت، وخلصمه الكالم، 

واالستدالل، ولذلك قيل فيه: إنه معرفة بالقواعد من احلدود، واآلداب يف االستدالل، التي يتوصل هبا إىل حفظ رأي، وهدمه 

 .  209/ 2الفقه، أو غريه « انظر: أبجد العلوم: كان ذلك الرأي من 

 .  210/ 2انظر: أبجد العلوم:   (2)
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أت هذا الرجل الذي فرق مجاعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا، فليكلمه ولننظر  والشعر، فلي

ماذا يرد عليه، فقالوا: ما نعلم أحدًا غري عتبة بن ربيعة، فقالوا: أنت يا أبا الوليد: فأتاه عتبة  

فقال: أنت خري أم عبد املطلب؟  ،  فقال: يا حممد أنت خري أم عبد اهللّ؟ فسكت رسول اهللّ  

فقال: إن كنت تزعم أن هؤالء خري منك فقد عبدوا اآلهلة التي عبت،    اهللّ  فسكت رسول  

وإن كنت تزعم أنك خري منهم فتكلم حتى يسمع قولك، إنا واهللّ ما رأينا ِسَخَلًة قط أشأم  

عىل قومك منك، فّرقت مجاعتنا وشّتت أمرنا، وعبت ديننا، وفضحتنا يف العرب، حتى لقد  

رًا، وأن يف قريش كاهنًا، واهللّ ما ننتظر إال مثل صيحة احلبىل أن  طار فيهم أن يف قريش ساح

يقوم بعضنا إىل بعض بالسيوف، حتى نتفانى، أُّيا الرجل إن كان إنام بك احلاجة، مجعنا لك  

حتى تكون أغنى قريش رجاًل واحدًا وإن كان إنام بك الباءة فاخرت أي نساء قريش شئت  

﴿  :فقال رسول اهللّ (، نعم): قال(، ؟  فرغت): فقال رسول اهللّ (، فلنزوجك عرشاً 

ِحيِم حم  بسم اهللّ الرْحن الرحيم ْْحَِن الرَّ ﴿ َفإِْن  :حتى بلغ (2فصلت:﴾ ) َتنِْزيٌل ِمَن الرَّ

فأمسك عتبة عىل  (، 13فصلت:)﴾  َأْعَرُضوا َفُقْل َأْنَذْرُتُكْم َصاِعَقًة ِمْثَل َصاِعَقِة َعاٍد َوَثُمودَ 

 .(1) وناشده بالرحم، ورجع إىل أهلهفيه، 

في كتاب  وال بأس أن ننقل هنا نصوصا مهمة تبني دور االستامع يف نجاح احلوار، ف

حتدث الكاتب عن أب جيد أن عالقته  (،  العادات السبع ألكثر الناس إنتاجية)(ستيفن كويف)

 
مل َيرج إىل قريش، واحتبس عنهم،  أما عن تأثري هذا احلوار اهلادئ، فإن عتبة بن ربيعة ملا سمع ذلك من رسول اهلل   (1)

مد وأعجبه طعامه، وما ذاك له إال من حاجة أصابته، فقال أبو جهل :» يا معرش قريش واهللّ ما نرى عتبة إال قد صبأ إىل حم

فانطلقوا بنا إليه، فقال أبو جهل :» يا عتبة ما حبسك عنا إال أنك صبأت إىل حممد وأعجبك طعامه، فإن كانت بك حاجة مجعنا 

قد علمتم أين من أكثر لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام حممد «، فغضب عتبة وأقسم أن ال يكلم حممد أبدًا، وقال :» واهللّ ل

قريش ماالً، ولكني أتيته وقصصت عليه القصة، فأجابني بيشء واهللّ ما هو بشعر وال كهانة وال سحر، وقرأ السورة فأمسكت 

بفيه وناشدته بالرحم أن يكف، وقد علمتم أن حممدًا إذا قال شيئًا مل يكذب، فخشيت أن ينزل بكم العذاب « رواه البغوي يف 

 تفسريه. 
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يريد االستامع إيل  بابنه ليست عىل ما يرام، فقال لستيفن: ال أستطيع أن أفهم ابني، فهو ال 

 أبدًا. 

 فرد ستيفن: دعني أرتب ما قلته للتو، أنت ال تفهم ابنك ألنه ال يريد االستامع إليك؟

 . فرد عليه: هذا صحيح

ال يريد   -هو-ستيفن: دعني أجرب مرة أخرى أنت ال تفهم ابنك ألنه فقال 

 االستامع إليك أنت؟  

 فرد عليه بصرب نافذ: هذا ما قلته. 

 ستيفن: أعتقد أنك كي تفهم شخصًا آخر فأنت بحاجة ألن تستمع له.  فقال 

ثم جاءت فرتة صمت طويلة، وقال مرة أخرى:  ( فقال األب: أوه )تعبريًا عن صدمته

   أوه!

هذا األب نموذج صغري للكثري من الناس، الذي يرددون يف أنفسهم أو أمامنا: إنني  ف

 أنك تستمع له ال أن يستمع لك!   ض ال أفهمه، إنه ال يستمع يل! واملفرو

إن عدم معرفتنا بأمهية مهارة االستامع تؤدي بدورها حلدوث الكثري من سوء الفهم،  

جلهود واألموال والعالقات التي كنا نتمنا  الذي يؤدي بدوره إىل تضييع األوقات وا

 .ازدهارها 

وصفة أخالقية جيب أن نتعلمها، إننا نستمع    وإن االستامع ليس مهارة فحسب، بل ه

 لغرينا ال ألننا نريد مصلحة منهم لكن لكي نبني عالقات وطيدة معهم. 

 وقد ذكر بعضهم بعض آداب االستامع ملخصا هلا فيام ييل: 

ع وبإخالص ملن حيدثك، تستمع له حتى تفهمه، ال أن ختدعه أو  عليك أن تستمـ  1

 تلقط منه عثرات وزالت من بني ثنايا كلامته، استمع وأنت ترغب يف فهمه.  

ال جتهز الرد يف نفسك وأنت تستمع له، وال تستعجل ردك عىل من حيدثك،  ـ  2
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وتستطيع حتى تأجيل الرد ملدة معينة حتى جتمع أفكارك وتصيغها بشكل جيد، ومن اخلطأ  

 االستعجال يف الرد، ألنه يؤدي بدوره لسوء الفهم.  

اجته بجسمك كله ملن يتحدث لك، فإن مل يكن، فبوجهك عىل األقل، ألن  ـ  3

دثة طريفة تؤكد هذا  املتحدث يتضايق وحيس بأنك هتمله إن مل نتظر له أو تتجه له، ويف حا 

املعنى، كان طفل حيدث أباه املشغول يف قراءة اجلريدة، فذهب الطفل وأمسك رأس أبيه  

 . وأداره جتاهه وكلمه

بني للمتحدث أنك تستمع، أنا أقول بني ال تتظاهر! ألنك إن تظاهرت بأنك ـ  4

يثه بأن تقول:  تستمع ملن حيدثك فسيكتشف ذلك إن آجاًل أو عاجاًل، بني له أنك تستمع حلد

نعم... صحيح أو هتمهم، أو تومئ برأسك، املهم بني له باحلركات والكلامت أنك تستمع  

 له.  

 تقاطع أبدًا، ولو طال احلديث لساعات! وهذه نصيحة جمربة كثريًا ولطاملا  ال ـ  5

حلت مشاكل باالستامع فقط، لذلك ال تقاطع أبدًا واستمع حتى النهاية، وهذه النصيحة  

 ني األزواج وبني الوالدين وأبنائهم وبني اإلخوان وبني كل الناس.  مهمة ب

بعد أن ينتهي املتكلم من حديثه خلص كالمه بقولك: أنت تقصد كذا وكذا....  ـ  6

صحيح؟ فإن أجاب بنعم فتحدث أنت، وإن أجاب بال فاسأله أن يوضح أكثر، وهذا خري  

 من أن تستعجل الرد فيحدث سوء تفاهم.  

 كالم املتحدث من وجهة نظرك أنت، بل حاول أن تتقمص شخصيته  ال تفرس ـ  7

وأن تنظر إىل األمور من منظوره هو ال أنت، وإن طبقت هذه النصيحة فستجد أنك رسيع  

 التفاهم مع الغري.  

حاول أن تتوافق مع حالة املتحدث النفسية، فإن كان غاضبًا فال تطلب منه أن  ـ  8

ستمع له بكل هدوء، وإن وجدت إنسان حزينًا فاسأله ما  ُّيدئ من روعه، بل كن جادًا وا
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 حيزنه ثم استمع له ألنه يريد احلديث ملن سيستمع له.  

لذلك عليك أن    ه،عندما يتكلم أحدنا عن مشكلة أو أحزان فإنه يعرب عن مشاعرـ    9

العادات  يف )ستيفن كويف  وقد ذكر  تلخص كالمه وتعكسها عىل شكل مشاعر حيس هبا هو،  

 هذا املثال: (ألكثر الناس إنتاجية  السبع

   .االبن: أيب لقد اكتفيت! املدرسة لصغار العقول فقط 

   . األب: يبدو أنك حمبط فعالً 

   .االبن: أنا كذلك بكل تأكيد

نب ابنه ويتهمه بالكسل والتقصري، بل  ؤيف هذا احلوار الصغري مل يغضب األب، ومل ي

ر عىل هذا املنوال حتى وصل االبن إىل  عكس شعور االبن فقط، ويف الكتاب تكملة للحو

 قناعة إىل أن الدراسة مهمة وإىل اختاذ خطوات عملية لتحسني مستواه يف الدراسة.  

   ، زيادة عىل هذا:سطرها ستيفن كويف يف كتابهومن املقرتحات التي 

حيث تسنح لك الفرصة مراقبة أشخاص يتحدثون اغلق أذنيك لبضع دقائق  ـ  1

 عاالت والتي قد ال تظهرها الكلامت وحدها.  وراقب فقط أي انف

راقب نفسك كلام كنت يف حوار مع أي شخص، واضبط نفسك إن حاولت أن  ـ  2

تقيم أو تفرس حديث الشخص بشكل خاطئ، واعتذر له واطلب منه أن يعيد احلوار مرة 

 أخرى، جربت هذه الطريقة من قبل وكان هلا مفعوالً عجيبًا عىل الطرف اآلخر. 

 جابة طلبات املخالف:  إ ب ـ  

ألن احلوار يستدعي أسئلة وأجوبة، فلذلك كان توقف أحد املحاورين عن اإلجابة  

يف حال إمكاهنا إفسادا للحوار، وإرضارا بآثاره، وقد رد الغزايل عىل ممارسة الناظرين يف  

عرصه هلذا األسلوب، فقال ذاكرا نموذجا عن طريقة حوراهم، وهي ال ختتلف عن طرق  

: ما الدليل عىل أن احلكم يف  )فإذا قيل : رصين يف مناظراهتم أو يف حديثهم العادياملعا 
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األصل معلل هبذه العلة؟ فيقول: هذا ما ظهر يل؛ فإن ظهر لك ما هو أوضح منه وأوىل  

وقد عرفتها وال   ،فيه معان سوى ما ذكرته : فيرص املعرتض ويقول ،فاذكره حتى أنظر فيه

أذكرها إذ ال يلزمني ذكرها، ويقول املستدل: عليك إيراد ما تدعيه وراء هذا، ويرص  

 ( املعرتض عىل أنه ال يلزمه، ويتوخى جمالس املناظرة هبذا اجلنس من السؤال وأمثاله

وال يعرف هذا املسكني أن قوله: إين أعرفه وال  ) :وقد رد عىل هذا األسلوب بقوله

يلزمني، كذب عىل الرشع: فإنه إن كان ال يعرف معناه، وإنام يدعيه ليعجز   أذكره إذ ال

خصمه فهو فاسق كذاب عىص اهلل تعاىل وتعرض لسخطه بدعواه معرفة هو خال عنها،  

وإن كان صادقًا فقد فسق بإخفائه ما عرفه من أمر الرشع. وقد سأله أخوه املسلم ليفهمه  

وإن كان ضعيفًا أظهر له ضعفه وأخرجه عن ظلمة   وينظر فيه، فإن كان قويًا رجع إليه، 

اجلهل إىل نور العلم. وال خالف أن إظهار ما علم من علوم الدين بعد السؤال عنه واجب  

الزم فمعنى قوله: ال يلزمني؛ أي يف رشع اجلدل الذي أبدعناه بحكم التشهي والرغبة يف  

زم بالرشع، فإنه بامتناعه عن  طريق االحتيال واملصارعة بالكالم ال يلزمني وإال فهو ال

هل   الذكر إما كاذب وإما فاسق، فتفحص عن مشاورات الصحابة ومفاوضات السلف 

سمعت فيها ما يضاهي هذا اجلنس وهل منع أحد من االنتقال من دليل إىل دليل ومن قياس  

طر  إىل أثر ومن خرب إىل آية؟ بل مجيع مناظراهتم من هذا اجلنس إذ كانوا يذكرون كل ما َي

  (1)(هلم كام َيطر وكانوا ينظرون فيه

 احلق:    بالتزام التعهد  ج ـ  

وهو التزام املحاور برأي املخالف يف حال صحته أو اقتناعه به، ويشري إىل هذا األدب  

ُل اْلَعابِِديَن    ﴿:تعاىل قوله   ْْحَِن َوَلٌد َفَأَنا َأوَّ (، ألن هلذا االلتزام  81الزخرف: ﴾ )ُقْل إِْن َكاَن لِلرَّ

دورا كبريا يف نفسية املخالف ويف استنهاضه ملا لديه من أدلة، وهو ما ييرس نجاح احلوار  

 
 . 1/40 إحياء علوم الدين:  (1)
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 وأدائه للثامر املطلوبة منه. 

وقوعه فيه، وهذا ما تفرضه   ويدخل يف هذا الباب تسليم املحاور باخلطأ يف حال

وهلذا  لتسليم بإمكانية صواب اخلصم، املنطلقات النفسية التي ذكرناها، والتي تستدعي ا 

اَمَواِت  ﴿ :بعد مناقشة طويلة يف األدلة عىل وحدانية اهلل  تعاىلقال  ُقْل َمْن َيْرُزُقُكْم ِمْن السَّ

اُكْم لَ  ا َأْو إِيَّ فطرفا احلوار  (، 24سـبأ: ﴾ )َعىَل ُهًدى َأْو يِف َضالٍل ُمبنٍِي َواأْلَْرِض ُقْل اهللَُّ َوإِنَّ

سواء يف اهلداية أو الضالل، ثم يضيف عىل الفور يف تنازل كبري بغية ْحل الطرف اآلخر عىل  

فيجعل  (، 24)سـبأ:  ﴾ ُقْل ال ُتْسَأُلوَن َعامَّ َأْجَرْمنَا َواَل ُنْسَأُل َعامَّ َتْعَمُلونَ ﴿ :القبول باحلوار

اختياره هو بمرتبة اإلجرام عىل الرغم من أنه هو الصواب، وال يصف اختيار اخلصم بغري  

 . جمرد العمل 

 إبداء اإلعجاب باخلصم يف حال صوابه:  د ـ  

ألن ذلك مما جيعل املخالف واثقا من صدق حماوره، فال يرتدد يف قبول حجته يف حال  

 ره أسوة له يف ذلك. اقتناعه هبا، جاعال من ترصف حماو

 عدم املبالغة يف احلكم عىل أخطاء املخالف:  هـ ـ  

ألن تضخيم اخلطأ من شأنه أن جيعل املخالف يعتقد بعدم إمكانية الوصول إىل حل  

 لذلك اخلالف، بخالف ما لو بسط األمر، وحرصت األخطاء، وبني سهولة معاجلتها. 

 ـ اخلامتة الطيبة للحوار   4

هم جزء من أجزائه، باعتبارها املحل الذي تستنتج فيه نتائجه،  تشكل خامتة احلوار أ

فلذلك كان لالهتامم بتحقق آداهبا تأثري كبري يف نجاح احلوار ولو كانت نتائجه عىل غري ما  

 أراد املتحاوران. 

ذلك أنه إن حتققت آداب احلوار العلمية والعملية، فإنه ال يشرتط إذعان أحد  

 ن والتسليم قد حيتج إىل وقت طويل، يشكل احلوار جزءا منه. الطرفني لآلخر، ألن اإلذعا 
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وأول ادب من آدب ختم احلوار هو ما ذكرناه سابقا من ختمه هبدوء ال انفعال فيه،  

  خماطبا رسوله  تعاىلواإلعراض عىل ما قد يثريه اخلصم من شغب وجلاج، وهلذا قال 

ْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن  ُخِذ ا ﴿: مبينا كيفية مواجهة املحاورين من أهل الشغب

،  17، ص: 130طه: ﴾ )َفاْصرِبْ َعىَل َما َيُقوُلوَن    ﴿:تعاىل (، وقال  199ألعراف:)﴾  اجْلَاِهلِنيَ 

ُْم ُمنَتظُِروَن  ﴿:تعاىل (، وقال 39ق: (، وقال  30السجدة: ﴾ )َفَأْعِرْض َعنُْهْم َواْنَتظِْر إهِنَّ

َأْم   ﴿ :تعاىل(، وقال 10املزمل:﴾ )َواْصرِبْ َعىَل َما َيُقوُلوَن َواْهُجْرُهْم َهْجًرا مَجِياًل  ﴿ :تعاىل

ِرُموَن  ْيُتُه َفَعيَلَّ إِْجَراِمي َوَأَنا َبِريٌء مِمَّا جُتْ اُه ُقْل إِْن اْفرَتَ  ( 35هود:﴾ )َيُقوُلوَن اْفرَتَ

احلوار املعروضة يف القرآن  ومن آدب ختم احلوار التي نستنبطها من خالل نامذج 

الكريم هو ختم احلوار بتأكيد املحاور لرأيه، وتبيينه ملسؤولية غريه عىل ما رآه يف حال عدم  

اقتناعه، ليكون يف ذلك دعوة ملحاورة النفس، أو للتأمل فيام دار يف احلوار من معاين، فتأثري  

 احلوار ال يقترص عىل جملسه. 

بياء ـ صلوات اهلل وسالمه عليهم ـ ألقوامهم يف هناية  ومن األمثلة عىل هذا قول األن

َوَيا َقْوِم اْعَمُلوا َعىَل َمَكاَنتُِكْم إِينر َعاِمٌل َسْوَف َتْعَلُموَن َمْن َيْأتِيِه َعَذاٌب َُيِْزيِه َوَمْن  ﴿  :احلوار

ْل لِلَِّذيَن ال ُيْؤِمنُوَن  َوقُ  ﴿ :تعاىل(، وقال 93هود: ﴾ )ُهَو َكاِذٌب َواْرَتِقُبوا إِينر َمَعُكْم َرِقيٌب 

(، وقال  122-121هود: ﴾ ) اْعَمُلوا َعىَل َمَكاَنتُِكْم إِنَّا َعاِمُلوَن َوانَتظُِروا إِنَّا ُمنَتظُِرون 

  ُقْل إِْن َضَلْلُت َفإِنَّاَم َأِضله َعىَل َنْفيِس َوإِْن اْهَتَدْيُت َفباَِم ُيوِحي إِيَلَّ َريبر إِنَُّه َسِميعٌ  ﴿ :تعاىل

ُبوَك َفُقْل يِل َعَميِل َوَلُكْم َعَمُلُكْم َأْنُتْم َبِريُئوَن مِمَّا   ﴿:تعاىل(، وقال 50سبأ:﴾ )َقِريٌب  َوإِْن َكذَّ

ُقْل ال ُتْسَأُلوَن َعامَّ َأْجَرْمنَا َواَل   ﴿ :تعاىل (، وقال 41يونس: ﴾ ) َأْعَمُل َوَأَنا َبِريٌء مِمَّا َتْعَمُلوَن 

نَا ُثمَّ َيْفَتُح َبْينَنَا بِاحْلَقر َوُهَو اْلَفتَّاُح اْلَعلِيُم ُنْسَأُل َعامَّ َتْعَملُ  - 25سبأ:﴾ )وَن ُقْل جَيَْمُع َبْينَنَا َربه

26 ) 
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 ثالث الفصل ال 

 القدوة  

ْكَمَة َأِن اْشُكْر هللَِِّ َوَمْن   ﴿ :تعاىلواألصل يف هذا األسلوب قوله  َوَلَقْد آَتْينَا ُلْقاَمَن احْلِ

ما   تعاىل(، فقد ذكر اهلل 12لقامن:)﴾ َيْشُكْر َفإِنَّاَم َيْشُكُر لِنَْفِسِه َوَمْن َكَفَر َفإِنَّ اهللََّ َغنِيٌّ َْحِيدٌ 

من احلكمة واإليامن واخللق، ثم رتب عليه بعد ذلك موعظته البنه،   اتصف به لقامن 

َك َلُظْلٌم َعظِيٌم(،  َوإِْذ َقاَل ُلْقاَمُن اِلْبنِِه َوُهَو َيِعظُ  ﴿ :تعاىلفقال  ْ ْك بِاهللَِّ إِنَّ الرشر ُه َيا ُبنَيَّ ال ُترْشِ

ويف ذلك دليل عىل تقديم القدوة عىل املوعظة، بل ال تؤيت املوعظة أكلها ما مل يصاحبها كون  

 الواعظ قدوة حسنة، تصدق جوارحه ما ينطق به لسانه.  

لوالدين، بل تشمل كل من  والقدوة التي نريدها يف هذا األصل ال تقترص عىل ا  

خولت له مسؤولية من املسؤوليات ترتبط هبا تربية النشء، وكمثال عىل ذلك مسؤولية  

فاإلعالم قد يقدم مثال الفنان عىل أنه قدوة، أو يقدم الالعب  اإلعالم يف إعطاء القدوة، )

قة اجتامعيا  عىل أنه قدوة، أو يقدم الوجيه والثري عىل أنه قدوة، أو يقدم الشخصيات املرمو

بغض النظر عن كفاءهتا وبغض النظر عن موقعها يف دين اهلل عز وجل، وبغض النظر عن  

 (التزامها يف السلوك واألخالق 

وهذا التقديم له خطره يف تصور الطفل للكامل اإلنساين الذي هو غاية كل إنسان  

  نا أمسكمتييز، بل لو سألنا املستهلكني هلذا اإلعالم من غري لو صغريا كان أو كبريا، فلهذا 

ألشخاص الذين  إال بأسامء أولئك اينطق  ، فلن  ماذا تتمنى أن تكون؟  : سألناهأصغر طفل و

لذلك ـ  وفرح هلم وعظمهم ووقرهم وقدرهم، فعىل لسان اإلعالم مدحهم املجتمع 



90 

 

 .(1)حيب أن يكون مثلهموبالفطرة التي جبل عليها ـ 

يعطي قدوة سيئة لتالميذه، وسوف  وهكذا يف سائر املؤسسات، فاملعلم املدخن 

 حترق كل معلوماته عن التدخني، بمجرد سيجارة واحدة يشعلها.

ذلك أن الصبي ينظر إىل األفعال قبل أن يسمع لألقوال، فلذلك كان جمرد السلوك احلسن  

 كافيا يف أكثر األحيان عن املبالغة يف املواعظ والزجر ونحوها من األساليب: 

 نغرس الصدق، فإن علينا أن نكون أوال صادقني. )فإذا أردنا أن  

 وإذا أردنا أن نغرس األمانة يف نفوس أبنائنا، فعلينا أن نكون أمناء يف أنفسنا وسلوكنا. 

وإذا أردنا أن نغرس يف نفوس أبنائنا حسن اخللق، فعلينا أن نري أبناءنا يف كالمنا ومواقفنا،  

 اللسان، وعفة القول، والبعد عن البذاءة أو الفحش( وغضبنا ورضانا: حسن اخللق، وضبط  

بل إن التناقض السلوكي الذي يعيشه اآلباء هو الذي ينحرف بسلوك األبناء، بل يضعهم يف  

 شتات نفيس حمري ال يتمكنون معه من االستفادة من نصح وال االتعاظ بموعظة. 

الحظوا سلوكهم، أو ينتبهوا  وَيطئ كثري من املربني عندما يظنون أن األبناء أصغر من أن ي 

لترصفاهتم، فلذلك يطلقون ألنفسهم العنان يترصفون كام متيل أهواؤهم ال كام ينبغي أن يراهم  

 النشء. 

 
ولو قارنا هذا السلوك اإلعالمي املعارص ومثله سلوك املجتمع يف رفع الرعاع واملنحرفني واعتبارهم قمام ُّيفو الصبية   (1)

من رفع مكانة العلامء والصاحلني   -ريض اهلل عنهم  -لتقليدها وحماكاهتا واحلصول عىل مستقبلها مع سلوك السلف الصالح 

ف السبب يف التفاوت الكبري بني نشء السلف ونشئنا، فهذا عبد اهلل بن عون  وهو من أعالم السلف، رفعه املجتمع فهفت نعر

النفوس الناس ملحاكاته، عن معاذ قال: حدثني غري واحد من أصحاب يونس بن عبيد أنه قال :» إين ألعرف رجالً منذ عرشين 

عون، فام يقدر عليه «، وورد مثل ذلك عن كثري من السلف يف حماولتهم التأيس بحال  سنة يتمنى أن يسَلَم له يوم من أيام ابن

 ابن عون. 

 وقال يونس بن عبيد :» كان الرجل إذا نظر إىل احلسن انتفع به وإن مل يَر عمله ومل يسمع كالمه « 

ْم  لت بن بسطام التيمي قال: قال يل أيب: الزم عبد امللك بن أبجر فتعلَّ من َتَوقريِه يف الكالم ؛ فام أعلم بالكوفة أشد وعن الصَّ

 حتفظًا للسانه منه «. 
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وهلذا اعترب املجاهر باملنكر يف الرشع أخطر من املرس به ملا يشيعه من املنكرات بجهره  

إن من اإلجهار أن يعمل  كل أمتي معاىف إال املجاهرين، و):ودعوته هلا بفعله، قال 

الرجل بالليل عمال ثم يصبح وقد سرته اهلل فيقول: عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات  

  (1) (عنه يسرته ربه فيصبح يكشف سرت اهلل تعاىل 

أن من سن سنة سيئة اقتدى به الناس يف فعلها أنه يتحمل مجيع أوزارهم    بل أخرب  

من استن خريا فاستن به كان له أجره كامال  ):من غري أن ينقص من أوزارهم شيئا، قال  

ومن أجور من استن به وال ينقص من أجورهم شيئا، ومن استن سنة سيئة فاستن به فعليه 

 (2) (وزره كامال ومن أوزار الذين استنوا به وال ينقص من أوزارهم شيئا 

 َيْوَم اْلِقَياَمِة َوِمْن  ﴿ لَِيْحِمُلوا َأْوَزاَرُهْم َكاِمَلةً :تعاىلبل نص القرآن الكريم، قال  

ِذيَن ُيِضلهوهَنُْم بَِغرْيِ ِعْلٍم َأال َساَء َما َيِزُرونَ  َوَلَيْحِمُلنَّ    ﴿:تعاىل (، وقال  25النحل: )﴾  َأْوَزاِر الَّ

وَن  ْم َوَلُيْسَأُلنَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة َعامَّ َكاُنوا َيْفرَتُ  ( 13)العنكبوت:  ﴾َأْثَقاهَلُْم َوَأْثَقاالً َمَع َأْثَقاهِلِ

وهذا يبني األثر اخلطري للسلوك السيئ ملن يقتدى به، فتأثريه ال يتوقف عىل نفسه،  

ما قتلت نفس ظلاًم إال كان عىل ابن آدم األول كفل من  ):بل يتعداه إىل غريه، وقد قال 

   (3)(دمها ألنه أول من سن القتل

يكلفهم بتبليغ رساالت رهبم،  رسله وأدهبم قبل أن  تعاىل وألمهية القدوة، ربى اهلل 

، وكمثال عىل ذلك من األنبياء ـ صلوات اهلل  (4)(أدبني ريب فأحسن تأديبي ):فقال 

تربية خاصة ليستطيع من خالهلا قيادة   ربى نبيه موسى  تعاىلوسالمه عليهم ـ أن اهلل 

 بني إرسائيل. 

 
 مسلم. والبخاري رواه   (1)

 ابن ماجه. رواه   (2)

 الشيخان والرتمذي والنسائي. رواه   (3)

 ابن السمعاين يف أدب اإلمالء. رواه   (4)
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السابق للرسالة  بالرسالة مبينا له حتضريه  بعد تكليفه ملوسى  تعاىل وهلذا قال 

َك َما ُيوَحى َأِن اْقِذفِيِه يِف  ﴿ :وهتيئته ألدائها  ًة ُأْخَرى إِْذ َأْوَحْينَا إِىَل ُأمر َوَلَقْد َمنَنَّا َعَلْيَك َمرَّ

ُه َوَألْ  اِحِل َيْأُخْذُه َعُدوٌّ يلر َوَعُدوٌّ لَّ َقْيُت َعَلْيَك حَمَبًَّة  التَّاُبوِت َفاْقِذفِيِه يِف اْلَيمر َفْلُيْلِقِه اْلَيمه بِالسَّ

ُكْم َعىَل َمن َيْكُفُلُه َفَرَجْعنَاَك إِىَل  نري َولُِتْصنََع َعىَل َعْينِي إِْذ مَتيِْش ُأْخُتَك َفَتُقوُل َهْل َأُدله َك مر ُأمر

ْينَاَك ِمَن اْلَغمر َوَفَتنَّا  َزَن َوَقَتْلَت َنْفسًا َفنَجَّ َك ُفُتونًا َفَلبِْثَت ِسننَِي يِف َأْهِل  َكْي َتَقرَّ َعْينَُها َواَل حَتْ

(، ثم قال بعدها،  41ـ  37طـه:)﴾ َواْصَطنَْعُتَك لِنَْفيِس َمْدَيَن ُثمَّ ِجْئَت َعىَل َقَدٍر َيا ُموَسى 

﴾  ﴿ اْذَهْب َأْنَت َوَأُخوَك بِآيايِت َوال َتنَِيا يِف ِذْكِري :وكأنه رتب ذلك عىل قوله السابق

 ( 42طـه: )

يف ذلك املوقف حاجة ألن يعرف   والدليل عىل ذلك أنه قد ال يكون ملوسى 

ذكرها له ليبني له أنه اصطنعه عىل عينه ليقوم هبذا الدور   تعاىلتفاصيل حياته، ولكن اهلل 

 اخلطري. 

َأمَلْ جَيِْدَك َيتِياًم َفآَوى ﴿ : يف بدايات دعوته للرسول  تعاىلومثل ذلك قول اهلل 

 ( 8ـ   6﴾ )الضحى:ااّلً َفَهَدى َوَوَجَدَك َعائاًِل َفَأْغنَى َوَوَجَدَك َض 

ا بِنِْعَمِة   ﴿: تعاىلثم رتب عليها قوله  ائَِل َفاَل َتنَْهْر َوَأمَّ ا السَّ ا اْلَيتِيَم َفاَل َتْقَهْر َوَأمَّ َفَأمَّ

ْث   ( 11ـ   9)الضحى: ﴾ َربرَك َفَحدر

غنم، وأنا كنت أرعاها ألهل مكة  ما بعث اهلل نبيا إال رعى ال) :ومثل ذلك قوله 

وأن  (2)نجني الكباث كنا مع رسول اهلل ): ، ويذكر بعض الصحابة قال(1)(بالقراريط 

وهل  ):قال (أكنت ترعى الغنم ):قالوا ( عليكم باألسود منه فإنه أطيبه): قال رسول اهلل 

 
 البخاري. رواه   (1)

الكباث بفتح الكاف واملوحدة اخلفيفة وآخره مثلثة هو ثمر األراك ويقال ذلك للنضيج منه كذا نقله النووي عن أهل   (2)

 اللغة.  
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 ( من نبي إال وقد رعاها 

اســــة  ـــي اء من سـ اســــة األمم، ـقال ابن  واحلكـمة من ـهذا أن يتعلم األنبـي ـــي ة سـ الغنم كيفـي

ــع وتعتاد حجر:)  ــهم بالتواض والذي قاله األئمة أن احلكمة يف رعاية األنبياء للغنم ليأخذوا أنفس

 ( قلوهبم باخللوة ويرتقوا من سياستها إىل سياسة األمم 

ــري اآلـباء ليكونوا ـقدوة   ــ حتضـ ــلمني يقتيضـ انطالـقا من ـهذا نرى أن نـجاح تربـية نشء املسـ

ــري حلـياة  ألبـنائ  ــالمـية مـنذ نعوـمة أظـفارهم، ألن الرتبـية حتضـ ــول الرتبـية اإلسـ هم، وتعليمهم أصـ

 ومستقبل ال حياة فرد أو مستقبله فقط، بل حياة ومستقبل األمة مجيعا. 

عرش سنني يف رعي الغنم ليهيئه للرسالة التي كلف    موسى    تعاىل وهلذا، ربى اهلل  

 هبا. 

ة إىل حـتدـيد نســــل   ــني من العلامء لرد اـلدعوات اـلداعـي وألـجل ـهذا نرى أن عىل املتحمسـ

املـسلمني بالدعوة إىل تكثري املـسلمني أن يضـموا إليها الدعوة إىل حتـسني نوع نـسل املـسلمني، فال  

  إال بلة. خري يف الغثاء الذي ال يزيد طني املسلمني 

 انطالقا من هذا نحاول يف هذا الفصل أن نذكر أمرين كالمها له أمهيته يف هذا اجلانب: 

الصفات التي ينبغي عىل القدوة أن يتصف هبا ليستطيع التأثري يف النشء  األول: 

 تأثريا نافعا.

: الضوابط الرشعية التي تضع هذا األسلوب يف إطاره الرشعي الصحيح من  الثاين 

 عل منه أسلوبا فاعال من جهة أخرى. جهة، وجت

وبام أن الفقهاء مل يتكلموا يف هذه اجلوانب، فإن معظم استنباطاتنا يف هذا الباب من  

جعله قدوة اآلباء،   تعاىل، فاهلل وكتب السنة، وخاصة من هدي الرسول  القرآن الكريم

َقْد َكاَن َلُكْم يِف َرُسوِل  لَ  ﴿:تعاىلكام هو قدوة األبناء، كام هو قدوة كل أصناف اخللق، قال 

 ( 21األحزاب: )اهللَِّ ُأْسَوٌة َحَسنٌَة ملَِْن َكاَن َيْرُجو اهللََّ َواْلَيْوَم اآْلِخَر َوَذَكَر اهللََّ َكثرِياً 
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 ـ صفات املريب الناجح   أوال 

بام أن الولد نسخة أبيه أو نسخة من مربيه، فإن األصل الذي ننطلق منه يف التعرف  

 ملريب الناجح هي نفس الصفات التي نريدها يف النشء الناجح. عىل صفات ا

ولكن هناك صفات خاصة هلا أمهيتها الكبرية يف الرتبية، بحيث وردت النصوص يف  

 الداللة عىل رضورة اتصاف املريب هبا يف أقىص غاياهتا بقدر اإلمكان.

 وهذه الصفات ترجع لثالثة أمور: 

الصلة باخللق فرع من الصلة باهلل، وبقدر حسن الصلة  الصلة احلسنة باهلل، ألن ـ  1

 باهلل تكون الصلة باخللق، وهو ما عربنا عنه بالربانية.

الشخصية املعتدلة املتوازنة التي تراعي مجيع احلاجات، وتطبق مجيع األحكام  ـ  2

 بموازين رشعية مضبوطة، وهو ما عربنا عنه بالتوازن. 

تأثر وال يؤثر، وينفعل وال يتفاعل، وهوما عربنا قوة الشخصية، ألن الضعيف، يـ    3

 عنه باهليبة والوقار.  

وفقدان أي عنرص من هذه العنارص الثالثة له أثره الرتبوي اخلطري، ففقدان الربانية  

ينشئ الفسقة الغافلني، وفقدان التوازن ينشئ املتطرفني، وفقدان اهليبة يمنع املتلقي من  

 الحه وال توازنه. التأثر باملريب، فال جيديه ص

 وقد خصصنا كل عنرص من هذه العنارص بمطلب من املطالب: 

 ـ الربانية   1

وهو أول وصف من أوصاف القدوة، ألن املريب داعية هلل، وال يدعو إىل اهلل من ال  

ُيرجعون كل قصور عن بلوغ الكالم   الصاحلونيعرف اهلل وال يعيش مع اهلل، وهلذا كان 

،  بعضهمضعف القلب الصادر عنه قبل اهتام قلوب السامعني، قال مرامَيه يف القلوب إىل 

يا هذا ! إن بقلبك لرشًا أو  ):وقد سمع متكلاًم يعظ فلم تقع موعظته من قلبه ومل يرقَّ هلا 
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 ( بقلبي

وهلذا، فإن لغياب الربانية واالتصال باهلل تأثريا كبريا يف عدم نجاح األساليب  

كل كالم يربز  ):البها عىل اللسان، قال ابن عطاء اهللاألخرى للرتبية، والتي تعتمد يف غ

فإذا تطهر القلب من  ، أن اللسان ترمجان القلبأي  ( وعليه كسوة القلب الذي منه برز

نتفع به السامعون، أما إذا تدنس القلب  ي نورًا  كالمهاألغيار وأرشقت عليه األنوار اكتسى 

 بالذنوب فإن كالم صاحبه يوجب قسوة القلوب.  

َما َكاَن لَِبرَشٍ َأْن ُيْؤتَِيُه اهللَُّ اْلكَِتاَب َواحْلُْكَم   ﴿:تعاىلقوله  (1)ري إىل هذا الوصفويش 

انِيرنَي باَِم ُكنُْتمْ  َة ُثمَّ َيُقوَل لِلنَّاِس ُكوُنوا ِعَبادًا يِل ِمْن ُدوِن اهللَِّ َوَلكِْن ُكوُنوا َربَّ ُتَعلرُموَن   َوالنهُبوَّ

 ( 79آل عمران: ) ﴾ اْلكَِتاَب َوباَِم ُكنُْتْم َتْدُرُسونَ 

يتلقى منه هؤالء الصاحلون هو اهلل تعاىل، والقبلة التي يتوجهون   ألن املصدر الذي

فالربانية تعني العبودية هلل سواء يف املصدر واملنهج الذي تسري احلياة   تعاىل، إليها هي قبلته 

 تي يقصد هبا ذلك السري. عىل أساسه، أو يف الوجهة والغاية ال

أما األوىل فإن مصدر تلقي املريب القدوة هو منهج اهلل تعاىل املتجيل يف وحيه، قال  

َا النَّاُس َقْد َجاَءُكْم ُبْرَهاٌن ِمْن َربرُكْم َوَأْنَزْلنَا إَِلْيُكْم ُنورًا ُمبِيناً   ﴿:تعاىل (،  174النساء: )﴾  َيا َأُّيه

َبَصائُِر ِمْن َربرُكْم َفَمْن َأْبرَصَ َفلِنَْفِسِه َوَمْن َعِمَي َفَعَلْيَها َوَما َأَنا َقْد َجاَءُكْم  ﴿ :تعاىلوقال 

َا النَّاُس َقْد َجاَءُكُم احْلَقه ِمْن َربرُكْم    ﴿: تعاىل(، وقال  104األنعام:)﴾  َعَلْيُكْم بَِحِفيظٍ  ُقْل َيا َأُّيه

﴾  َوَمْن َضلَّ َفإِنَّاَم َيِضله َعَلْيَها َوَما َأَنا َعَلْيُكْم بَِوكِيلٍ َفَمِن اْهَتَدى َفإِنَّاَم َُّيَْتِدي لِنَْفِسِه 

 ( 108يونس:)

أو   أما السنة املطهرة، فتعترب من مصادر التلقي، ال باعتبارها أقوال لرسول اهلل 

 
وهي مصدر صناعي منسوب إىل الرب، زيدت فيه األلف والنون، عىل غري قياس، ومعناه: االنتساب إىل الرب، أي: اهلل،    (1)

 ن أنه رباين إذا كان وثيق الصلة باهلل، عاملا بدينه وكتابه، معلام له. سبحانه وتعاىل، ويطلق عىل اإلنسا 
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ْيَك  ﴿ َوَكَذلَِك َأْوَحْينَا إِلَ : خماطبا رسوله  تعاىلأفعاال، وإنام باعتبارها وحيا من اهلل، قال 

ياَمُن َوَلكِْن َجَعْلنَاُه ُنورًا هَنِْدي بِِه َمْن َنَشاءُ    ُروحًا ِمْن َأْمِرَنا َما ُكنَْت َتْدِري َما اْلكَِتاُب َوال اأْلِ

اٍط ُمْسَتِقيمٍ  َوَما َينْطُِق َعِن    ﴿: تعاىل(، وقال  52الشورى: )﴾  ِمْن ِعَباِدَنا َوإِنََّك َلَتْهِدي إىَِل رِصَ

 ( 4ـ   3لنجم:)﴾ اهْلََوى إِْن ُهَو إِالَّ َوْحٌي ُيوَحى 

معرفته ومرضاته وحسن  و وأما الثانية، فإن غاية املريب القدوة ووجهته هي )اهلل(، 

ومنتهى أمله، وسعيه، وكدحه يف  ته، غاية اإلنسان، ووجهمبينا  تعاىلالصلة به، كام قال 

ْنَساُن إِنََّك كَ   ﴿:احلياة َا اأْلِ   ﴿ :تعاىل(، وقال  6االنشقاق:)﴾  اِدٌح إِىَل َربرَك َكْدحًا َفُمالِقيهِ َيا َأُّيه

﴾  َفإَِذا َفَرْغَت َفاْنَصْب َوإىَِل َربرَك َفاْرَغْب   ﴿ :تعاىل(، وقال  42لنجم: )﴾  َوَأنَّ إِىَل َربرَك املُْنَْتَهى

 ( 8ـ  7الرشح: )

سبع مواضع من   وهلذا يتكرر يف القرآن الكريم األمر بإخالص لدين اهلل، فنجد يف

يَن ﴾ مرتبطا بالدعاء والعبادة، قال :القرآن الكريم هذا الرشط    ﴿ :تعاىل ﴿ خُمْلِِصنَي َلُه الدر

يَن َكاَم َبَدأَ  ُكْم  ُقْل َأَمَر َريبر بِاْلِقْسِط َوَأِقيُموا ُوُجوَهُكْم ِعنَْد ُكلر َمْسِجٍد َواْدُعوُه خُمْلِِصنَي َلُه الدر

يَن َوَلْو َكِرَه اْلَكافُِرونَ   ﴿:تعاىل (، وقال  29ألعراف:)﴾  َتُعوُدونَ  ﴾  َفاْدُعوا اهللََّ خُمْلِِصنَي َلُه الدر

يَن احْلَْمُد هللَِِّ َربر   ﴿ :تعاىل(، وقال 14غافر:) ُهَو احْلَيه ال إَِلَه إِالَّ ُهَو َفاْدُعوُه خُمْلِِصنَي َلُه الدر

يَن ُحنََفاَء   ﴿:تعاىل(، وقال 65غافر: )﴾ اْلَعاملَنِيَ  َوَما ُأِمُروا إِالَّ لَِيْعُبُدوا اهللََّ خُمْلِِصنَي َلُه الدر

َكاَة َوَذلَِك ِديُن اْلَقيرَمةِ  الَة َوُيْؤُتوا الزَّ  (، وغريها. 5البينة:)﴾ َوُيِقيُموا الصَّ

ومن أهم مظاهر حتقق القدوة بالربانية زيادة عىل سلوكه املنضبط بضوابط الرشع  

ذلك هلل رب العاملني هو إدمانه عىل العبادة بمعناها اخلاص، فيكثر من الصالة  وإخالصه يف  

من عادى يل وليًا فقد بارزين ) :يف احلديث القديس  والذكر وأنواع القربات، كام قال 

باحلرب، وما تقّرب إيّل عبدي بيشء أفضل من أداء ما افرتضت عليه، وال يزال عبدي  

ه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبرصه الذي يبرص  يتقرب إيلَّ بالنوافل حتى أحب 



97 

 

به، ويده التي يبطش هبا، ورجله التي يميش هبا، ولئن سألني ألعطينه، ولئن دعاين  

ألجبيبنه، ولئن استعاذ يب ألعيذنه، وما ترددت يف َشء أنا فاعله ترددي يف قبض نفس  

 (1)(عبدي املؤمن، يكره املوت وأكره مساءته، وال بد منه 

معنى احلديث أن العبد إذا أخلص الطاعة صارت أفعاله كلها هللّ تعاىل، فال يسمع  و

إال هللّ، وال يبرص إال هللّ أي ما رشعه اهللّ له، وال يبطش وال يميش إال يف طاعة اهللّ تعاىل  

فبي يسمع  ):مستعينًا باهللّ يف ذلك كله. وهلذا جاء يف بعض رواية احلديث يف غري الصحيح

 ( يبرص ويب يبطش ويب يميشويب

قرة عينه يف الصالة،  ـ    العابد األولـ وهو القدوة األول والرباين األول    وقد كان  

وكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، ويبكي حتى تبلل دموعه حليته، وتعجب زوجه عائشة  

أفال أكون  ) من شدة تعبده وبكائه، وقد غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيقول هلا 

 ( عبدا شكورا

حتى يظن من حوله أنه سيصوم الدهر كله، وأحيانا أحيانا وكان يديم الصيام 

يواصل الليل بالنهار يف الصيام، فيميض يومني أو أكثر ال يتناول طعاما، بعد الغروب، وهو  

  وأيكم مثيل؟ إين ): ما هنى عنه أصحابه وهلذا قالوا له: أتنهانا عن الوصال وتواصل؟ فقال

  (2)(أبيت يطعمني ريب ويسقيني 

 وعىل كل أحيانه، بقلبه ولسانه.  ، وكان دائم الذكر هلل تعاىل يف كل أحواله 

كان دائم اخلشية له سبحانه، كثري االستغفار، كثري التوبة، وهذا من  ومع ذلك كله 

إنه ليغان عىل قلبي، وإين  ):كامل عبوديته، وعظم مقام األلوهية عنده، ويف هذا كان يقول

 
 البخاري. رواه   (1)

 البخاري ومسلم. رواه   (2)
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يا أُّيا الناس توبوا إىل ربكم، فإين أتوب  ) :، وكان يقول(1)( الستغفر اهلل يف اليوم مائة مرة

  (2)(إىل اهلل عز وجل يف اليوم مائة مرة

أزهد الناس يف الدنيا، وأرضاهم باليسري منها، مع ما فتح اهلل له من  مع هذا وكان 

م، ولكنه لقي ربه ومل يشبع من خرب الشعري ثالثة أيام متوالية،  الفتوح، وأفاء عليه من الغنائ 

وكان الشهر يمر تلو الشهر وال يوقد يف بيته نار، إنام عيشه عىل األسودين: التمر واملاء..  

وكان ينام عىل احلصري حتى يؤثر يف جنبيه.. ورآه عمر بن اخلطاب يوما كذلك، فبكى  

ما  ) :بعضهم أن ُّييئوا له فراشا ألني من هذا، فقال هلم  توجعا له وإشفاقا عليه، واقرتح عليه

يل وللدنيا؟ ما مثيل ومثل الدنيا إال كراكب سار يف يوم صائف، فاستظل حتت شجرة ساعة  

  (3)(من هنار، ثم راح وتركها 

وحيتوُّيا   ، بل يف نفوس األمة مجيعا، أن يؤثر يف نفوس أصحابه ولذلك استطاع 

 يبلغها كامهلا املستطاع. ليعجنها بام يريض اهلل، و

وهكذا يكون املريب الناجح يف تعامله مع النشء املوكل به، فإنه إن عمل صاحلا، 

واتصف هبذا الوصف فإن اهلل سيصلح ذريته سواء باألسباب التي يعرفها أو التي ال  

ِمْن َحْيُث ال حَيَْتِسُب َوَمْن   َوَمْن َيتَِّق اهللََّ جَيَْعْل َلُه خَمَْرجًا َوَيْرُزْقهُ  ﴿ :تعاىليعرفها، كام قال 

 َقْدراً 
ٍ
ء ْل َعىَل اهللَِّ َفُهَو َحْسُبُه إِنَّ اهللََّ َبالُِغ َأْمِرِه َقْد َجَعَل اهللَُّ لُِكلر ََشْ  ( 3ـ  2الطالق: )﴾ َيَتَوكَّ

وقد ورد يف النصوص ما يشري إىل حفظ اهلل للذرية بسبب صال ح آبائهم، كام قال  

َداُر َفَكاَن لُِغالَمنْيِ َيتِيَمنْيِ يِف   ﴿:مع اخلرض ـ عليهام السالم ـ  يف قصة موسى تعاىل ا اجْلِ َوَأمَّ

ا َوَيْس  مُهَ ا َصاحِلًا َفَأَراَد َربهَك َأْن َيْبُلَغا َأُشدَّ َتُه َكنٌْز هَلاَُم َوَكاَن َأُبومُهَ ا  املَِْدينَِة َوَكاَن حَتْ َتْخِرَجا َكنَْزمُهَ
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 ( 82الكهف: )﴾ َوَما َفَعْلُتُه َعْن َأْمِري َذلَِك َتْأِويُل َما مَلْ َتْسطِْع َعَلْيِه َصرْباً َرْْحًَة ِمْن َربرَك 

أرسل نبيا ووليا من أجل بناء جدار حيفظ كنز غالمني، وعلل ذلك بكون    تعاىلفاهلل  

 .(1)أبيهام كان صاحلا 

ًة  :تعاىلويشري إىل هذا املعنى كذلك قوله   يَّ ِذيَن َلْو َتَرُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذرر ﴿ َوْلَيْخَش الَّ

ففيه ما  ):(، قال القرطبي9النساء:)﴾  َوْلَيُقوُلوا َقْوالً َسِديداً ِضَعافًا َخاُفوا َعَلْيِهْم َفْلَيتَُّقوا اهللََّ  

وقد روي أن اهلل تعاىل  ،  يدل عىل أن اهلل تعاىل حيفظ الصالح يف نفسه ويف ولده وإن بعدوا عنه 

َل  :حيفظ الصالح يف سبعة من ذريته؛ وعىل هذا يدل قوله تعاىل ﴿إِنَّ َولِيرَي اهللَُّ الَِّذي َنزَّ

نيَ اْلكَِتا  احِلِ  ( (196ألعراف:)﴾ َب َوُهَو َيَتَوىلَّ الصَّ

: كنا بالقسطنطينية أيام مسلمة بن عبد امللك وفينا ابن قد روي عن بعضهم قال و

حمرييز، وابن الديلمي، وهانئ بن كلثوم، فجعلنا نتذاكر ما يكون يف آخر الزمان، فضقت  

ال يولد يل ولد أبدا. فرضب بيده    ذرعا بام سمعت فقلت البن الديلمي: يا أبا برش يودين أنه 

يا ابن أخي ال تفعل، فإنه ليست من نسمة كتب اهلل هلا أن خترج من  ): عىل منكبي وقال

أال أدلك عىل أمر إن أنت أدركته نجاك ):صلب رجل وهي خارجة إن شاء وإن أبى. قال 

  ﴿ اآلية  قلت: بىل. فتال عيل هذه (اهلل منه، وإن تركت ولدك من بعدك حفظهم اهلل فيك؟

ًة ِضَعافًا َخاُفوا َعَليِْهْم َفْلَيتَُّقوا اهللََّ َوْلَيُقوُلوا  يَّ ِذيَن َلْو َتَرُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذرر َقْوالً   َوْلَيْخَش الَّ

  (2)((9النساء: )﴾ َسِديداً 

إن اهلل يصلح  ): عن جابر قال: قال رسول اهلل  بل ورد يف السنة ما ينص عىل هذا، ف

بصالح الرجل الصالح ولده وولد ولده وأهل دويرات حوله، فام يزالون يف حفظ اهلل ما  
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 (1)(دام فيهم 

وحتى ال يصبح الدين جمرد شعارات فارغة أو حمارضات جافة أو كتبا متأل هبا  

الرفوف دون حياة وروح ورد التحذير من أن يكون حظ املؤمن من دينه لسانه، فيقول ما  

َوِمَن النَّاِس َمْن ُيْعِجُبَك َقْوُلُه يِف احْلََياِة    ﴿: تعاىلفعل، ويامرس خالف ما يدعو إليه، قال  ال ي 

َصاِم َوإَِذا ِقيَل َلُه اتَِّق اهللََّ َأَخَذْتُه ا ْنَيا َوُيْشِهُد اهللََّ َعىَل َما يِف َقْلبِِه َوُهَو َأَلده اخْلِ ْثِم  الده ُة بِاأْلِ ْلِعزَّ

 ( 206ـ  205البقرة:) ﴾ َجَهنَُّم َوَلبِْئَس املَِْهادُ   َفَحْسُبهُ 

ِذيَن آَمُنوا مِلَ   ﴿ :تعاىل وهلذا ورد التحذير من خمالفة الفعال لألقوال، قال  َا الَّ َيا َأُّيه

ال  (، وق3ـ  2الصف: )﴾ َتُقوُلوَن َما ال َتْفَعُلوَن َكرُبَ َمْقتًا ِعنَْد اهللَِّ َأْن َتُقوُلوا َما ال َتْفَعُلونَ 

﴿ َأَتْأُمُروَن النَّاَس بِاْلرِبر َوَتنَْسْوَن َأْنُفَسُكْم َوَأْنُتْم َتْتُلوَن اْلكَِتاَب َأَفال  :زاجرا بني إرسائيل   تعاىل

 ( 44البقرة:)﴾ َتْعِقُلونَ 

اليهود الذين ْحلوا التوراة ظاهرا وخالفوها باطنا باحلمري، فقال   تعاىلوشبه اهلل 

ِذيَن  ﴿ :تعاىل اَمِر حَيِْمُل َأْسَفارًا بِْئَس َمَثُل اْلَقْوِم  َمَثُل الَّ ُْحرُلوا التَّْوَراَة ُثمَّ مَلْ حَيِْمُلوَها َكَمَثِل احْلِ

ُبوا بِآياِت اهللَِّ َواهللَُّ ال َُّيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملنِِيَ  ِذيَن َكذَّ  ( 5اجلمعة:)﴾  الَّ

:﴿ َواْتُل  تعاىلقال   وشبه الذي َيالف قوله فعله بصورة أخرى، هي صورة الكلب، 

يَْطاُن َفَكاَن ِمَن اْلَغاِويَن َوَلْو   ِشْئنَا َلَرَفْعنَاُه  َعَلْيِهْم َنَبَأ الَِّذي آَتْينَاُه آَياتِنَا َفاْنَسَلَخ ِمنَْها َفَأْتَبَعُه الشَّ

َبَع َهَواُه َفَمَثُلُه َكَمَثِل اْلَكلْ  ْكُه  هِبَا َوَلكِنَُّه َأْخَلَد إِىَل اأْلَْرِض َواتَّ ِمْل َعَلْيِه َيْلَهْث َأْو َترْتُ ِب إِْن حَتْ

ُرونَ  ُبوا بِآياتِنَا َفاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم َيَتَفكَّ ِذيَن َكذَّ ﴾  َيْلَهْث َذلَِك َمَثُل اْلَقْوِم الَّ

 ( 176ـ   175ألعراف: )

ُسوِل َوَأَطْعنَا ُثمَّ  َوَيُقوُلوَن آَمنَّا  ﴿: تعاىلويصف اهلل تعاىل املنافقني، فيقول  بِاهللَِّ َوبِالرَّ

َوَيُقوُلوَن    ﴿: تعاىل(، وقال  47النور: )﴾  َيَتَوىلَّ َفِريٌق ِمنُْهْم ِمْن َبْعِد َذلَِك َوَما ُأوَلئَِك بِاملُْْؤِمننِيَ 
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﴾   َيْكُتُب َما ُيَبيرُتونَطاَعٌة َفإَِذا َبَرُزوا ِمْن ِعنِْدَك َبيََّت َطائَِفٌة ِمنُْهْم َغرْيَ الَِّذي َتُقوُل َواهللَُّ

 ( 81: النساء )

يف مشاهداته يف عامل الربزخ بعض العذاب الذي يعانيه هؤالء، فقال   وقد ذكر 

:(  ليلة أرسي يب مررت عىل ناس تقرض شفاههم بمقاريض من نار فقلت يا جربيل من

سهم وهم يتلون  هؤالء؟ قال هؤالء اخلطباء من أهل الدنيا يأمرون الناس بالرب وينسون أنف 

  (1)(الكتاب أفال يعقلون

يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى يف النار  ):عن حاهلم يف اآلخرة، فقال  وأخرب 

  : بطنه فيدور هبا كام يدور احلامر بالرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون   (3)أقتاب  (2)فتندلق

بىل قد كنت آمر باملعروف   :يا فالن ما لك أمل تكن تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر فيقول

 (4)(وال آتيه وأهنى عن املنكر وآتيه 

نحب أن ننبه هنا إىل مسألة مهمة، وهي أن الربانية ال تعني العصمة، وبالتايل، فإن  و

تقصري من هو حمل قدوة يف بعض الطاعات أو وقوعه يف بعض املعايص ليس ذريعة لرتكه  

 وليس ذريعة لرتك غريه يقع فيام وقع فيه. األمر باملعروف والنهي عن املنكر، 

يف اآلية السابقة مل يوبخهم عىل األمر بالرب، وإنام وبخهم عىل ترك   تعاىلألن اهلل  

إين أخاف أن    :ملطرف بن عبداهلل: عظ أصحابك، فقالالبرصي  قال احلسن  قد  والعمل به،  

لشيطان أنه قد ظفر هبذا، فلم  أقول ما ال أفعل، قال: يرْحك اهلل وأينا يفعل ما يقول، ويود ا

 يأمر أحد بمعروف ومل ينه عن منكر.  

لو كان املرء ال يأمر باملعروف وال  ):يقول أنه كان مالك عن سعيد بن جبري روى و
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(، وعلق  ينهى عن املنكر حتى ال يكون فيه َشء، ما أمر أحد بمعروف وال هنى عن منكر 

 ( ء وصدق، من ذا الذي ليس فيه َش): بقوله مالك عليه 

 ـ التوازن   2

وهو ثمرة من ثامر التحقق بالوصف السابق، وفرع من فروعه، ألن الرباين الذي  

جيعل غايته هي رضوان اهلل، وجيعل وسيلته هي حتقيق أوامره يف أعىل درجاهتا ال بد أن  

 يتحقق بالتوازن، فال يميل به الغلو إىل أي جهة من اجلهات. 

ذا الدين األساسية سواء يف العقيدة أو  وذلك ألن التوازن خاصية من خصائص ه

السلوك، فلذلك كان كل كل من اشتط أو وقع يف الغلو منحرفا عن الدين بحسب غلوه  

 وتطرفه. 

وهلذا ملا تصور بعضهم أن حقيقة العبادة وكامهلا يف التفرغ هلا حسب بعض صورها  

هج التوازن، وهو  ، مبينا هلم طريق االعتدال، ومنذلك إنكارا شديدا أنكر رسول اهلل 

للثالثة الذين   قال  أي سنته التي جيب اتباعها، وال جيوز رفضها،، طريقه ومنهجه 

أين نحن من  ):، ثم برروا ذلك بقوهلم (1)سألوا عن عبادته من أزواجه، فلام عرفوها تقالوها 

فأصوم  أما أنا ): قال أحدهم(، ثم رسول اهلل، وقد غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟

وأنا أعتزل النساء  ) :، وقال الثالث(وأنا أقوم الليل فال أرقد:)وقال الثاين (،  الدهر، وال أفطر

إنام أنا أخشاكم  :)مقالتهم مجعهم وخطب فيهم قائال  سمع النبي (، فلام فال أتزوج أبدا

هلل وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي  

 ( يس منيفل

ورس ذلك أن هؤالء غابت عنهم كثري من الفرائض التي جتعل حياهتم متوازنة  

معتدلة ال يغلب فيها جانب جانبا، فطلبوا عبادة اهلل بام أحبوا ال بام أحب، مع أن أفضل  
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 العبادة هي أن يؤدي املؤمن ما طلب منه أوال. 

يب الدرداء، فزار سلامن  بني سلامن وأ   آخى النبي  وكمثال عىل ذلك ما روي أنه ملا  

أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال هلا: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له  

حاجة يف الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعامًا فقال له: كل فإين صائم. قال: ما أنا بآكل  

فنام، ثم ذهب يقوم   حتى نأكل. فأكل، فلام كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال: نم. 

فقال له: نم. فلام كان آخر الليل قال سلامن: قم اآلن. فصليا مجيعا، فقال له سلامن: إن لربك  

عليك حقًا، وإن لنفسك عليك حقًا، ألهلك عليك حقًا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى  

  (1) (صدق سلامن):فذكر ذلك له، فقال النبي  النبي 

الحظ ناحية تصور أهنا هي األصل، وغابت عنه نواح   فأبو الدرداء يف هذا احلديث 

أخرى ال تقل عن الناحية التي ال حظها، وهي حق زوجه، بل حق نفسه يف الراحة ألن اهلل  

مل َيلق لنا هذه األجساد لنعذهبا، بل لنطيعه هبا زيادة عىل أن قصور هذه األجساد سيمنعه  

 من عبادات أخرى كثرية. 

تكاليف طاقة البرش، ألن العبادات موجهة للبرش، فعندما  يالحظ يف ال   وهلذا كان  

إين لست كهيئتكم إين أبيت يطعمني  ): قال( إنك تواصل؟): واصل بعضهم هناه، فلام قالوا

  (2) (ريب ويسقيني

ليدع العمل وهو حيب أن يعمل خشية أن يعمل به  ـ عائشة ـ كام تصف  بل كان 

   .(3)الناس فيفرض عليهم

واهلل ألصومن النهار وألقومن الليل ما  ): عبد اهللَّ بن عمروبمقولة  وملا سمع 
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قد قلته بأيب  ) :فقلت له (، قال عبد اهلل:  أنت الذي تقول ذلك؟) :قال َرُسول اهللَِّ  (،  عشت

فإنك ال تستطيع ذلك؛ فصم وأفطر ونم وقم، وصم من  ):قال (، أنت وأمي يا َرُسول اهللَِّ 

فإين أطيق أفضل  ): قلت(،  ة بعرش أمثاهلا وذلك مثل صيام الدهرالشهر ثالثة أيام فإن احلسن 

فصم  :)قال (، فإين أطيق أفضل من ذلك): قلت(، فصم يومًا وأفطر يومني): قال( من ذلك

فإين أطيق أفضل  ):فقلت  (1)( وهو أعدل الصيام يومًا وأفطر يومًا فذلك صيام داود 

 ( ال أفضل من ذلك):فقال َرُسول اهللَِّ (، من ذلك

وألن أكون قبلت الثالثة األيام التي قال  ): وكان عبد اهلل بن عمرو يقول بعد ذلك

  (2) (أحب إيل من أهيل ومايل َرُسول اهللَِّ 

(،  أمل أخرب أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟):، قال له رسول اهلل ويف رواية

جلسدك عليك حقًا،  فال تفعل؛ صم وأفطر ونم وقم؛ فإن ): قال(، بىل يا َرُسول اهللَِّ): قلت

وإن لعينيك عليك حقًا، وإن لزوجك عليك حقًا، وإن لزورك عليك حقًا، وإن بحسبك  

(،  أن تصوم من كل شهر ثالثة أيام فإن لك بكل حسنة عرش أمثاهلا فإن ذلك صيام الدهر 

َد عيل ): قال عبد اهلل اهللَّ    صم صيام نبي): قلت: يا َرُسول اهللَِّ إين أجد قوة. قال(فشّدْدت فُشدر

فكان عبد اهللَّ يقول بعد  (نصف الدهر):قلت: وما كان صيام داود؟ قال ( داود وال تزد عليه

 ( يا ليتني قبلت رخصة َرُسول اهللَِّ ): ما كرب

ينهى عن السلوكيات التعبدية التي ال معنى هلا، والتي هي مظهر من   وهلذا كان 

َيطب إذا هو    عن ابن عباس قال: بينام النبي  مظاهر تعذيب اجلسد الذي أمرنا بحفظه، ف

برجل قائم فسأل عنه، فقالوا: أبو إرسائيل نذر أن يقوم يف الشمس وال يقعد وال يستظل  

 
 ويف رواية: هو أفضل الصيام.   (1)

 البخاري ومسلم. رواه   (2)
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  (1)(وه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه مر):فقال النبي  ، وال يتكلم ويصوم

إال الصوم ألنه هو العبادة الوحيدة من ترصفاته التي هلا معنى، أما   فلم يرتك له 

 مكوثه يف الشمس وقيامه، فال معنى له. 

هنى عن القيام مع فضله العظيم إذا تعارض ذلك القيام مع حاجة اإلنسان    بل إنه  

إذا نعس أحدكم  ):الطبيعية من النوم، وعلل ذلك بعدم استفادة القائم من قيامه، قال 

يف الصالة فلريقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صىل وهو ناعس لعله يذهب  

أحدكم من الليل فاستعجم القرآن عىل لسانه   إذا قام ):، وقال (2) (يستغفر فيسب نفسه

   (3)(فلم يدر ما يقول فليضطجع 

هذه فالنة،  : قالت(، من هذه؟ ): قال، فوعندها امرأة عائشةمرة عىل  دخل و

وكان (5)عليكم بام تطيقون، فواهلل ال يمل اهللَّ حتى متلوا  (4)مه): ، فقال  تذكر من صالهتا 

 (6)(ه أحب الدين إليه ما داوم صاحبه علي

وهلذا، فإن التوازن الذي أراده الرشع من املسلم يتحقق باألداء األمثل ألوامر  

ن  عالرشع، فهي الوحيدة الكفيلة برده إىل جادة االعتدال، ألن السلوك املتطرف ناتج 

 ن الرشع. عال  ، اهلوى

فالذي يرفض املباحات مثال، ويتصور أن العبودية يف الرثاثة واجلوع، وحتريم  

 
 البخاري. رواه   (1)

 البخاري ومسلم.. رواه   (2)

 مسلٌِم. رواه   (3)

 كلمة هني وزجر.   (4)

أن تأخذوا ما تطيقون أي ال يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعاملكم ويعاملكم معاملة املاّل حتى متلوا فترتكوا، فينبغي لكم   (5)

 الدوام عليه ليدوم ثوابه لكم وفضله عليكم. 

 البخاري ومسلم. رواه   (6)
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الربمهية يف اهلند، والبوذية يف الصني، والرواقية يف  ونعت املانوية يف فارس، كام ص الطيبات

َيا َبنِي آَدَم ُخُذوا ِزينََتُكْم ِعنَْد    ﴿ :تعاىل، خمالف لقوله  اليونان، والرهبانية يف الديانة النرصانية

ُفوا إِنَُّه ال حُيِبه املرُْْسِ  ُبوا َوال ُترْسِ  ( 31ألعراف: )﴾  فِنيَ ُكلر َمْسِجٍد َوُكُلوا َوارْشَ

، بل إن اآلية التي  تعاىلفاآلية الكريمة داعية إىل التمتع بالطيبات التي خلقها اهلل 

، بل تنسب الزينة إىل اهلل وتضيفها إليه،  تعاىلبعدها تعترب القول بتحريمها تقوال عىل اهلل 

َم ِزينََة اهللَِّ الَّ  ﴿: تعاىل وكأهنا ترغب فيها، قال  تِي َأْخَرَج لِِعَباِدِه َوالطَّيرَباِت ِمَن  ُقْل َمْن َحرَّ

ُل اآْلياِت لِ  ْنَيا َخالَِصًة َيْوَم اْلِقَياَمِة َكَذلَِك ُنَفصر ْزِق ُقْل ِهَي لِلَِّذيَن آَمُنوا يِف احْلََياِة الده َقْوٍم  الرر

 ( 32ألعراف: )﴾ َيْعَلُمونَ 

رئييس للتطرف هو  ولكن السلوك املتوازن يستدعي علام صحيحا، ألن السبب ال

 اإلخالص الذي مل ينضبط بضوابط العلم. 

يف كل سلوكياته، فهو الكفيل بالرتبية املتوازنة   ويكفي يف حتقيق ذلك تتبع هديه 

، والذي جعل كل طائفة من  املعتدلة، وقد ذكر ابن القيم التوازن الذي كان عليه 

احتجاج طائفة بسريته  بني  الطوائف تأخذ ببعض من هديه وتنسبه إليها، فقال ـ جامعا 

  عىل فضل الفقري الصابر، واحتجاج معارضيهم هبام أيضا عىل فضل الغني الشاكر   وسنته  

يف أعالها،   ما ينبغي أن يعلم أن كل خصلة من خصال الفضل قد أحل اهلل رسوله )و:ـ

اخلصال  وخصه بذروه سنامها، فإذا احتجت بحاله فرقة من فرق األمة التي تعرف تلك 

  (1)(وتقاسمتها عىل فضلها عىل غريها، أمكن للفرقة األخرى أن حتتج به عىل فضلها أيضا 

  ثم ذكر نامذج كثرية عن هذا ال بأس من ذكرها هنا، ألن قدوة املريب هو شخصه 

فإذا احتج به الغزاة واملجاهدون عىل أهنم أفضل الطوائف، احتج به  وهديه الرفيع، قال: 

 ل ما احتج به أولئك. العلامء عىل مث

 
 . 229عدة الصابرين:   (1)
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وإذا احتج به الزهاد واملتخلفون عن الدنيا عىل فضلهم، احتج به الداخلون يف الدنيا  

 والوالية، وسياسة الرعية، إلقامة دين اهلل، وتنفيذ أمره. 

 وإذا احتج به الفقري الصابر، احتج به الغني الشاكر. 

حها، احتج به العارفون  وإذا احتج به أهل العبادة عىل فضل نوافل العبادة وترجي

 عىل فضل املعرفة. 

وإذا احتج به أرباب التواضع واحللم، احتج به أرباب العز والقهر للمبطلني  

 والغلظة عليه والبطش هبم. 

وإذا احتج به أرباب الوقار واهليبة والرزانة، احتج به أرباب اخللق احلسن واملزاح  

 هل واألصحاب. املباح الذي ال َيرج عن احلق، وحسن العرشة لأل

وإذا احتج به أصحاب الصدع باحلق والقول به يف املشهد واملغيب، احتج به  

 أصحاب املداراة واحلياء والكرم أن يبادروا الرجل بام يكرهه يف وجهه. 

وإذا احتج به املتورعون عىل الورع املحمود، احتج به امليرسون املسهلون الذين ال  

 لتها. َيرجون عن سعة رشيعته ويرسها وسهو

وإذا احتج به من رصف عنايته إىل إصالح دينه وقلبه، احتج به من راعى إصالح  

 بعث لصالح الدنيا والدين.  بدنه ومعيشته ودنياه، فإنه 

وإذا احتج به من مل يعلق قلبه باألسباب وال ركن إليها، احتج به من قام باألسباب  

 ووضعها مواضعها وأعطاها حقها. 

 وصرب عىل اجلوع، احتج به من شبع وشكر ربه عىل الشبع. وإذا احتج به من جاع 

وإذا احتج به من أخذ بالعفو والصفح واالحتامل، احتج به من انتقم يف مواضع  

 االنتقام. 

 وإذا احتج به من أعطى هلل ووايل اهلل، احتج به من منع هلل وعادى هلل. 
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 وت سنة. وإذا احتج به من مل يدخر شيئا لغد، احتج به من يدخر ألهله ق

وإذا احتج به من يأكل اخلشن من القوت واألدم كخبز الشعري واخلل، احتج به من  

 يأكل اللذيذ الطيب كالشوي واحللوى والفاكهة والبطيخ ونحوه. 

وإذا احتج به من رسد الصوم، احتج به من رسد الفطر، فكان يصوم حتى يقال ال  

 يفطر، ويفطر حتى يقال ال يصوم. 

غب عن الطيبات واملشتهيات، احتج به من أحب أطيب ما يف  وإذا احتج به من ر

 الدنيا، وهو النساء والطيب. 

وإذا احتج به من أالن جانبه وخفض جناحه لنسائه، احتج به من أدهبن وآملهن  

 وطلق وهجر وخريهن. 

وإذا احتج به من ترك مبارشة أسباب املعيشة بنفسه، احتج به من بارشها بنفسه فآجر  

 واستأجر، وباع واشرتى، واستسلف وأدان ورهن. 

وإذا احتج به من جيتنب النساء بالكلية يف احليض والصيام، احتج به من يبارش امرأته  

 وهي حائض بغري الوطء، ومن يقبل امرأته وهو صائم. 

وإذا احتج به من رحم أهل املعايص بالقدر، احتج به من أقام عليهم حدود اهلل فقطع  

 الزاين وجلد الشارب.  السارق ورجم

وإذا احتج به من أرباب احلكم بالظاهر، احتج به من أرباب السياسة العادلة املبنية  

 .  عىل القرائن الظاهرة، فإنه حبس يف هتمة وعاقب يف هتمة

 اهليبة والوقار ـ    3

مجيعا،  وهو أثر من آثار الصفات السابقة، وله دوره الرتبوي الكبري عىل الصغار والكبار 

فالنفوس جمبولة عىل االقتداء بمن تعظمه وهتابه وتوقره، وعىل النفور ممن حتتقره وتزدريه وال ترى  

 له هيبة وال احرتاما. 
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وهذا تابع للسنة االجتامعية املعروفة من تبعة املغلوب دين الغالب، وهلذا قال تعاىل ليحي  

  ٍة  ( 12: مريم ) ﴾  :﴿ َيا حَيَْيى ُخِذ اْلِكَتاَب ِبُقوَّ

ورس ذلك أن القدوة سواء كان أبا أو معلام أو غريمها إنام يريب بالعلم، فسلوك الطفل كسلوك  

غريه أثر من آثار العلم، واإلنسان معجون بطينة أفكاره، فلذلك إن احرتم العلم وعرف مكانته  

يعد للمعلم أي  ومنزلته الرفيعة كان له تأثريه الرتبوي احلسن، لكنه إن أهني مل يعد له أي تأثري ومل  

 سلطة. 

وقد روي عن مالك من ذلك يف تربيته ألصحابه عىل هذا املعنى اليشء الكثري، فقد كان إذا  

أراد أن حيدث توضأ وتبخر وتطيب وجلس عىل صدر فراشه ورسح حليته ومتكن يف اجللوس  

وال أحدث به    بوقار وهيبة ثم حدث، فقيل له يف ذلك فقال:)أحب أن أعظم حديث النبي 

 إال عىل طهارة متمكنا( 

وكان يكره أن حيدث يف الطريق وهو قائم أو مستعجل، قال معلال ذلك:)أحب أن يفهم ما  

 (   أحدث به عن رسول اهلل 

ِذيَن   َا الَّ وكان إذا رفع أحد صوته عنده قال:)اغضض من صوتك فإن اهلل تعاىل يقول:﴿ َيا َأُّيه

(، فمن رفع صوته عند حديث  2: احلجرات ) ﴾ َصْوِت النَِّبير  آَمُنوا ال َتْرَفُعوا َأْصَواَتُكْم َفْوَق 

 ( ، فكأنام رفع صوته عند رسول اهلل  رسول اهلل  

وهذا الوصف يستدعي من القدوة توفري أسباب معينة تساعد عىل جلب الوقار له، فالوقار  

 أمر مكتسب، وقد ذكرنا قول احلسن :)اطلبوا العلم وزينوه بالوقار واحللم( 

، فهو  هنا بعض األسباب التي جتلب اهليبة والوقار للقدوة، وهي كلها من هديه    وسنذكر 

 القدوة األول لكل قدوة: 

 : حسن املظهر أ ـ  

ألن املظهر هو ما يراه املتلقي، فإن رآه حـسنا حمرتما اـستقرت يف نفـسه اهليبة واالحرتام، وإال  
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النظر يف املرآة ألجل حتـسني اهليئة،    اـستقر االزدراء واالحتقار، وهلذا كان من ـسنة رـسول اهلل  

، فقلت له  رأـسه ومّلته ووجهه   ركوة فيها ماء، فاطلع فيها فرأى   قالت: أبرصـ النبي    فعن عائـشة 

   ( 1) مجيل حيب اجلامل(   يف ذلك فقال:)إذا خرج الرجل إىل إخوانه فليهيء من نفسه، فإن اهلل 

وقد ورد يف السنة يف هذا النصوص الكثرية الدالة عىل وجوب مراعاة هذه الناحية،  

  ال عىل جمرد استحباهبا كام ينص أكثر الفقهاء، فعن جابر بن عبد اهلل قال: أتانا رسول اهلل  

، ورأى  (2)()أما كان جيد هذا ما يسكن به شعره : فرأى رجال شعثا قد تفرق شعره، فقال

 (3) (أما كان هذا جيد ماء يغسل به ثوبه) رجال آخر وعليه ثياب وسخة، فقال:

ــهم قال: أتيت   ــتحب له أن تظهر نعمة اهلل عليه، فعن بعضـ ــور احلال، فيسـ أما إن كان ميسـ

يف ثوب دون، فقال: ألك مال؟ قال: نعم قال: من أي املال؟ قال: قد آتاين اهلل من اإلبل    النبي  

   ( 4) والغنم واخليل والرقيق قال: )فإذا آتاك اهلل ماال، فلري أثر نعمة اهلل عليك وكرامته( 

:)ـما أنعم اهلل عىل عـبد نعـمة  ود ـما هو أكثر من ترغيـبا، فـقد ـقال     ـحدـيث آخر عـنه  ويف 

 ( 5) إال وهو حيب أن يرى أثرها عليه( 

ــوره يف املظهر اجلاميل اـلذي فطرت عىل   ـــحاـبة فهم الكرب، فتصـ وعـندـما أســـاء بعض الصـ

أو ما يكســوها   إىل أن منبت الكرب القلب، وليس الصــورة الظاهرة   احلرص عليه القلوب، نبه  

:)ال يدخل النار من كان يف قلبه مثقال  من ثياب، فعن عبد اهلل بن مسعود قال: قال رسول اهلل  

ــول اهلل إين   حبة من إيامن، وال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال حبة من كرب(فقال رجل: يا رسـ

ــيا  ــيال ورأيس دهينا ورشاك نعيل جديدا، وذكر أش ء حتى ذكر عالقة  ليعجبني أن يكون ثويب غس

 
 ابن السني يف عمل يوم وليلة. رواه   (1)
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ســوطه أفمن الكرب ذاك يا رســول اهلل؟ قال: ال ذاك اجلامل إن اهلل مجيل حيب اجلامل، ولكن الكرب  

 ( 1) من سفه احلق وازدرى الناس( 

:)من كان له  يبني كيفية حتـسني املظهر، مع أنه من أحوال الناس العادية، قال    بل كان  

 ( 2) شعر فليكرمه( 

ــعره،   ــالح ش ــول ،كأنه يأمره بإص ــار إليه الرس وعندما جاءه رجل ثائر الرأس واللحية، أش

: )أـلـيس هــذا ـخريا ـمن أن يــأيت أحــدـكم ثــاـئر اـلرأس كــأنــه ـفـفعــل، ـثم رـجع، ـفقــال اـلـنـبي 

   ( 3) شيطان؟( 

ــــ )خـصال الفطرة(، وهي ما تـستدعية الفطرة   وقد ورد يف الـسنة التنـصيص عىل ما يـسمى ب

الـسليمة من إزالة قاذورات معينة يف اجلـسم، يستقذرها الطبع السليم، قال ابن تيمية:)ومجيع هذه  

ــعور واألظفار   ــخ والدرن من الشـ ــودها النظافة والطهارة وإزالة ما جيمع الوسـ ــال مقصـ اخلصـ

 ( 4) واجللد( 

ويتعلق  وال شك يف تأثري مثل تلك القاذورات يف تنفري املتلقني من مربيهم، قال ابن حجر: ) 

ــالح دينـية ودنيوـية ـتدرك ـبالتتبع  ــال مصـ ــني اهليـئة   ، هـبذه اخلصـ وتنظيف الـبدن مجـلة    ، منـها حتسـ

واإلحسـان إىل املخالط واملقارن بكف ما يتأذى به من رائحة    ، واالحتياط للطهارتني    ، وتفصـيال  

ـــعار الكـفار من املجوس واليهود والنصـــارى وعـباد األوـثان  ، كرُّـية  ل أمر  وامتـثا  ، وخـمالـفة شـ

َرُكْم َفَأْحَسَن ُصَوَرُكمْ   ، الـشارع   وَّ (، ملا  64غافر: ﴾ ) واملحافظة عىل ما أـشار إليه قوله تعاىل:﴿ َوـصَ

وكأنه قيل: قد حـسنت ـصوركم، فال تـشوهوها    ، يف املحافظة عىل هذه اخلـصال من مناـسبة ذلك  

ــنـها   ، بام يقبحـها  ــتمر ـبه حسـ فـظة عىل املروءة وعىل  ويف املـحافـظة عليـها حـما   ، أو ـحافظوا عىل ـما يسـ

 
 .  10/221، املعجم الكري: 1/399أْحد: رواه   (1)
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ــاط النفس إليه    ، التآلف املطلوب   ــان إذا بدأ يف اهليئة اجلميلة كان أدعى النبسـ فيقيل    ، ألن اإلنسـ

   ( 1) والعكس بالعكس(   ، وحيمد رأيه    ، قوله  

وقد ورد التنصيص عىل هذه اخلصال يف أحاديث كثرية صنفت فيها الرسائل اخلاصة هبا  

  داللة عىل أمهيتها، ونرى أنه من اخلطأ التعامل بحرفية مع مثل هذه املسائل، فام كان رسول اهلل  

يقصد احلرص، وال التحديد أما قوله مثال: )الفطرة مخس: اخلتان واالستحداد وقص الشارب  

، فهو من باب التمثيل ال من باب احلرص، قال ابن دقيق  ( 2) األظفار ونتف اآلباط( وتقليم 

وقد ثبت يف   ، العيد:)داللة ] من [ عىل التبعيض فيه أظهر من داللة هذه الرواية عىل احلرص 

أحاديث أخرى زيادة عىل ذلك، فدل عىل أن احلرص فيها غري مراد، واختلف يف النكتة يف اإلتيان  

وقيل: بل كان أعلم أوال   ، فقيل: برفع الداللة وأن مفهوم العدد ليس بحجة  ، ة هبذه الصيغ 

وقيل: بل االختالف يف ذلك بحسب املقام فذكر يف كل موضع الالئق    ، باخلمس ثم أعلم بالزيادة  

 ( 3) وقيل: أريد باحلرص املبالغة لتأكيد أمر اخلمس املذكورة(   ، باملخاطبني  

فإن الراجح هو القول بوجوب هذه اخلصال، قال ابن  وألجل هذه املقاصد الرشيفة، 

فإن املرء لو تركها مل   ، العريب: )عندي أن اخلصال اخلمس املذكورة يف هذا احلديث كلها واجبة 

، وقد تعقب بأن األشياء التي  ( 4) تبق صورته عىل صورة اآلدميني فكيف من مجلة املسلمني( 

حتتاج إىل ورود أمر إجياب للشارع فيها اكتفاء    مقصودها مطلوب لتحسني اخللق وهي النظافة ال 

 فمجرد الندب إليها كاف.   ، بدواعي األنفس  

ومثل هذا االستدالل ال يصح من منطلقه، ألن دواعي األنفس خمتلفة، والقول باإلجياب  

 ال يتناىف مع دواعي األنفس، بل يؤكدها. 
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واألصل فيام أضيف    ، ين  وقد استدل بعضهم بأن األحاديث دلت عىل أن الفطرة بمعنى الد 

وقد ورد األمر   ، إىل اليشء أنه منه أن يكون من أركانه ال من زوائده حتى يقوم دليل عىل خالفه  

وكل َشء أمر اهلل باتباعه فهو    ،   وثبت أن هذه اخلصال أمر هبا إبراهيم    ،   باتباع إبراهيم  

 عىل الوجوب ملن أمر به. 

وقت هلم يف ذلك أوقاتا،    وهو دليل يف غاية القوة، ومما يدل كذلك عىل هذا أن الرـسول  

، ـقال: )وـقت لـنا يف قص الشـــارب وتقليم األظـفار ونتف اإلبط وحلق الـعاـنة أن ال   فعن أنس 

 ( 1) يرتك أكثر من أربعني يوما( 

ال أنه األصل ـ كام  ومع هذا ننبه إىل أن هذا املظهر هو جمرد ناحية من نواحي جلب الوقار 

 يفهم الكثري من الناسـ  وقد قال الشاعر: 

 )املرء   قْل ملن حيسُب الثياَب عىل املرْ 
ِ
 ُتْعيل املقاَم أن يتأدْب ( ء

ْب          م   فجواٌد من غرِي رسٍج خلريٌ   ن ْحاٍر عليه رسٌج مذهَّ

 وقال اآلخر: 

 ُسْنُدسِ   تكرمنَّ فتًى بدا يف            أو   ال حتقرنَّ فتى لرثر رداِئه 

 َخَلُق الثياِب وال جديُد امَلْلَبسِ   ال َيفُض اإلنساَن أو يعلو بهِ 

وهلذا ورد يف النصـوص النهي عن املبالغة يف انتقاء أنواع اللباس بحجة حتسـني املظهر، ألن  

املظهر احلسـن ال يعني فقط اللباس الرفيع الغايل، والذي قد يدل عىل كرب صـاحبه واسـتغراقه يف  

ـــعا هلل وهو يـقدر علـيه دـعاه اهلل يوم  ـقد ورد يف احـلدـيث قوـله  اـلدنـيا، و  :)من ترك اللـباس تواضـ

:)من  ، وقال  ( 2) القيامة وهو عىل رؤوس اخلالئق حتى َيريه من أي حلل اإليامن شاء يلبسها( 

 
 .  3/122، أْحد: 1/108، ابن ماجة: 66/ 1، النسائي: 1/150، البيهقي: 5/92، الرتمذي: 1/222مسلم: رواه   (1)
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:)إن اهلل عز  ، وقال  ( 1) ترك لبس ثوب مجال وهو يقدر عليه تواضـــعا كســـاه اهلل حلة الكرامة( 

  ( 2) املتبذل الذي ال يبايل بام لبس( وجل حيب  

ــول اهلل  ـــحاب رسـ ــول اهلل  ويروى أن أصـ ا عـند رسـ ا يوـم فـقال:)أال  ذكروا اـلدنـي

، والبذاذة هي التواضــع يف اللباس برثاثة اهليئة وترك الزينة  ( 3) تســمعون؟ إن البذاذة من اإليامن( 

 والرضا بالدون من الثياب. 

، فأخرجت كـساء ملبدا من الذي  ها رـسول اهلل  عن الثياب التي مات في   وأخربت عائـشة 

يف هذين    يســمونه امللبدة وإزارا غليظا مما يصــنع باليمن وأقســمت باهلل لقد قبض رســول اهلل  

ــول اهلل  ( 4) الثوبني وامللبد املرقع(  ــج    ، وعن ابن عمر قال: توىف رس ــوف تنس وإن نمرة من ص

 . ( 5) له 

)أكل خشنا ولبس خشنا لبس   د روى أنه ال يبايل بيشء من الدنيا، فق  وهكذا كان 

يسيغه    الصوف، واحتذى املخصوف(قيل للحسن:)ما اخلشن؟(قال:)غليظ الشعري، ما كان  

 ( 6) إال بجرعة من ماء( 

عن موسى   أن هذا حال األنبياء ـ صلوات اهلل وسالمه عليهم ـ، فقد أخرب    بل أخرب 

   صوف، ورساويل صوف،    ( 7) أنه كان عليه يوم كلمه ربه كساء صوف، وجبة صوف، وكمة

، قال عبداهلل:)كانت األنبياء ال يستحيون أن يلبسوا الصوف  ( 8) وكانت نعاله من جلد ْحار ميت( 
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 ( 1) وحيلبوا الغنم ويركبوا احلمري( 

 وقد يقال هنا: كيف ينسجم هذا مع ما ذكرنا من حسن املظهر؟ 

عىل ذلك: أن حسن املظهر ال يعني اللباس وحده من جهة، بل يعني النظافة  واجلواب 

وخصال الفطرة ونحوها، وال يعني من جهة أخرى املبالغة يف املظهر، ألن املبالغة فيه قد تستعبد  

 اإلنسان، بل جتلب له مسخرة الناس، فكل َشء زاد عن حده انقلب إىل ضده. 

ساترا للعورة ومل يكن ثوب شهرة كان ذلك كافيا جلعله  زيادة عىل أن اللباس إن كان نظيفا 

 حسنا، فتعترب الزيادة عىل ذلك مذمومة تستعبد صاحبها. 

ه، فـقال  وهـلذا اعترب  ــتغرق يف ـحب اللـباس عـبدا ـل د  املسـ ار وعـب :)تعس عـبد اـلديـن

ــة  ــيك فال انتقش   ( 2) الدرهم وعبد اخلميصـ إن أعطي ريض، وإن مل يعط تعس وانتكس، وإذا شـ

 لعبد أخذ بعنان فرســه يف ســبيل اهلل أشــعث رأســه مغربة قدماه إن كان يف احلراســة كان يف  طويب 

  ( 3) احلراسة وإن يف الساقة كان يف الساقة إن استأذن مل يؤذن له وإن شفع مل يشفع( 

ــاحلني، وـقد ـقال   ـــعار الصـ ــع يف اللـباس شـ ـــعث أغرب ذي  وهـلذا ـكان التواضـ :)رب أشـ

   ( 4) طمرين ال يؤبه له لو أقسم عىل اهلل ألبره، منهم الرباء بن مالك( 

:)انظروا إىل مـصعب بن عمري مقبال عليه إهاب كبش قد تنطق به، فقال النبي    ونظر  

ــاب، ولـقد رأيـته  إىل ـهذا اـلذي نور اهلل قلـبه، لـقد رأيـته بني أ  بوين يـغذـياـنه ـبأطـيب الطـعام والرشـ

  ( 5) وعليه حلة رشاها أو رشيت له بامئتي درهم فدعاه حب اهلل ورسوله إىل ما ترون( 

ا   ا مطوـي اـب د أـخذت إـه ــول اهلل، وـق ت رسـ ال: خرـجت يف يوم شــــات من بـي وعن عيل ـق
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ــطى فحزمـته بخوص النـخل وإين ل  ( 1) فجوبت  ــددت وسـ ـــطه فأدخلـته يف عنـقه وشـ ــديد  وسـ شـ

  ( 2) اجلوع، فذكر احلديث( 

ولتواضع القدوة يف لباسه، مع حتسينه له أثر تربوي كبري، ألن الوقار املصطنع واهليبة الزائفة  

 ترصف املتلقي عن االستفادة، فتمنعه اهليبة من السؤال أو املناقشة أو االعرتاض. 

 احلسن:   السمت   ب ـ  

الصاحلني يف أحواهلم مجيعا من كالم وفعال  بطريقة وهيئة  املراد بحسن السمت االلتزام 

وتعامالت وملبس وهيئة وحركات وسكنات وغريها، والتي تولت تفصيلها كتب السنة  

 والرجال. 

بل قبلها القرآن الكريم الذي أعطى نامذج كثرية هليئات الصاحلني وسلوكهم، منها  

ِذيَن  وصفهم بقوله:﴿ وَ  تعاىل الذين بدأ اهلل (سلوك وهيئة )عباد الرْحن  ْْحَِن الَّ ِعَباُد الرَّ

 ( 63الفرقان:)﴾ َيْمُشوَن َعىَل اأْلَْرِض َهْونًا َوإَِذا َخاَطَبُهُم اجْلَاِهُلوَن َقاُلوا َسالماً 

وهلذا السمت احلسن التأثري الكبري يف إعطاء هيبة ووقار للملتزم به، ألن ترصفات اإلنسان  

 هي التي جتلب القلوب له أو تنفرها عنه. 

ــدر الـتأيس، وهـلذا اعترب  وهـلذا    ـكاـنت النبوة، وهي املـحل اـلذي جيـلب القلوب هي مصـ

الـسمت احلـسن من النبوة، فقال:)اهلَْدي الـصالح، والـسمت الـصالح، واالقتـصاد جزء من مخـسة  

   ( 3) وعرشين جزءًا من النبوة( 

وحياكي بعض  وهذا يبني لنا أن الذي يتحىل بالسمت الصالح واهلدي الصالح ُيقتدى به 

 صفات النبوة، وكفى بذلك رشفًا. 
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وسنذكر هنا انطالقا من النصوص بعض مظاهر السمت احلسن، والتي هلا أثرها الكبري يف  

 ربط القلوب بالقدوة واستفادهتم منه: 

 امليش: 

ِذيَن َيْمُشوَن عَ  ْْحَِن الَّ ىَل  وهو ما جعله تعاىل أول صفات عباد الرْحن، قال تعاىل:﴿ َوِعَباُد الرَّ

اأْلَْرِض َهْونًا ﴾، واهلون مصدر اهلني وهو من السكينة والوقار، أي يمشون عىل األرض حلامء  

 متواضعني يف اقتصاد وتؤدة وحسن سمت. 

   ( 1) :)أُّيا الناس عليكم بالسكينة فإن الرب ليس يف اإليضاع( وهلذا قال  

إذا   ال:)كان يف مشيه وحده ومع أصحابه، فق  وقد عقد ابن القيم فصال يف هديه 

ؤًا، وكان أرَسَع الناس ِمشيًة، وأحسنَها وأسكنها قال أبو هريرة: ما رأيُت شيئًا   أ تكفه مشى، تكفَّ

أحسَن من رسول اهلل، كأن الشمَس جتري يف وجهه، وما رأيُت أحدًا أرسع يف ِمشيته من رسول  

ث. اهلل، كأنام األرُض ُتطوى له، وإنا َلنْجَهُد أنفَسنا وإنه لغرُي    ُمْكرَتِ

أ تكفؤًا كأنام ينحطه ِمْن َصَبٍب(وقال    وقال عيل بن أيب طالب    :)كان رسوُل اهلل إذا مشى تكفَّ

مرة::)إذا مشى، تقّلع(، والتقلهع: االرتفاُع من األرض بجملته، كحال املنحط من الصبب، وهي  

عضاء، وأبعُدها من ِمشية  ِمشية أويل العزم واهِلمة والشجاعة، وهي أعدُل املِشيات وأرواُحها لأل 

ا أن يتاموت يف مشيه ويميش قطعة واحدة، كأنه خشبة   اهلََوِج واملهانة والتاموت، فإن املاََش، إمَّ

حممولة، وهي ِمشية مذمومة قبيحة، وإّما أن يميش بانزعاج واضطراب ميش اجلمل األهوج،  

ة عقل صاحبها، وال   سيام إن كان ُيكثُر االلتفات حال  وهي ِمشيٌة مذمومة أيضًا، وهي دالة عىل ِخفَّ

مشيه يمينًا وشامالً، وإّما أن يميش َهْونًا، وهي ِمشية عباِد الرْحن، كام وصفهم اهلل تعاىل هبا يف  

 كتابه. 

وقد فرسها غرُي واحد من السلف بأهنا امليش بسكينة ووقار من غري تكربه وال متاوت، وهي  
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ية كان كأنام ينحط من صبب، وكأنام األرُض ُتطوى له،  ، فإنه مع هذه املِش ِمشية رسول اهلل 

ٍث، وهذا يدل عىل أن ِمشيته مل تكن ِمشية   ِهُد نفَسه ورسوُل اهلل غرُي ُمْكرَتِ حتى كان املاَش معه جُيْ

 بتاموت وال بمهانة، بل مشية أعدل املشيات.  

ظهري   وأما مشيه مع أصحابه، فكانوا يمشون بني يديه وهو خلفهم، ويقول:)دعوا 

للمالئكة(وهلذا جاء يف احلديث:)وكان يسوق أصحابه(، وكان يميش حافيا ومنتعال، وكان  

يامَش أصحابه فرادى ومجاعة، ومشى يف بعض غزواته مرة فدميت أصبعه، وسال منها الدم،  

 فقال: 

 ويف سبيل اهلل ما لقيت   هل أنت إال أصبع دميت 

   ( 1) وُيردفه، ويدعو هلم( وكان يف السفر ساَقة أصحابه: ُيزجي الضعيَف،  

 الكالم: 

 ( 63: الفرقان ) ﴾  وهو ما يشري إليه قوله تعاىل:﴿ َوِإَذا َخاَطَبُهُم اجْلَاِهُلوَن َقاُلوا َسالماً 

أفصَح خلق اهلل، وأعذهَبم كالمًا،    يف كالمه، فقال:)كان    وقد وصف ابن القيم هديه  

وأرسَعهم أداًء، وأحالهم َمنِْطقًا، حتى إن كالمه َلَيْأُخُذ بمجامع القلوب، وَيسبي األرواح،  

 ويشهُد له بذلك أعداؤه. 

، ليس هِبَذٍّ ُمرِسِع ال حُيفظ، وال منَقِطع   ه العاده ٍ يعده
ِل ُمَبنيَّ وكان إذا تكلم تكلَّم بكالم ُمفصَّ

  ُله السكتات بني أفراد الكالم، بل هدُيه فيه أكمُل اهلدي، قالت عائشة :)ما كان رسول اهلل  ختلَّ 

ٍ َفْصٍل حيفظه من جلس إليه(، وكان  
ُد رسَدكم هذا، ولكن كان يتكلَّم بكالم َبنير كثريًا ما    َيرْسُ

 ُيعيد الكالم ثالثًا لُِيعقَل عنه، وكان إذا سلَّم سلَّم ثالثًا.  

ويَل الـسكوت ال يتكلم يف غرِي حاجة، يفِتتُح الكالم وَيتتمه بأـشداقه، ويتكلم  ط   وكان  

ــري، وكان ال يتكلم فيام ال َيعنيه، وال يتكلم إال فيام   ــول وال تقصـ ــل ال فضـ بجوامع الكالم، فصـ
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ابًا. وكان  ـشًا، وال ـصخَّ يرجو ثوابه، وإذا كِره اليشـء: ُعِرَف يف وجهه، ومل يكن فاحـشًا، وال متفحر

ُجله ضــحكه التبســم، بل كلهه التبســم، فكان هنايُة ضــحِكه أن تبدَو نواِجُذه. وكان يضــحُك مما  

   ( 1) ُيضحك منه، وهو مما ُيتعجب من مثله وُيستغرب وقوُعه وُيستندر( 

 البكاء: 

ا بكاؤه   ، فكان ِمن جنس ضحكه، مل يكن بشهيٍق ورفع  وقد وصفه ابن القيم فقال:)وأمَّ

كه بقهقهة، ولكن كانت تدَمُع عيناه حتى هَتُْمال، وُيسمع لِصدره أزيٌز.  صوت كام مل يكن ضح 

وكان بكاؤه تارة رْحة للميت، وتارة خوفًا عىل أمته وشفقة عليها، وتارة ِمن خشية اهلل، وتارة عند  

 سامع القرآن، وهو بكاء اشتياق وحمبة وإجالل، مصاحٌب للخوف واخلشية.  

، َوحَيَْزُن الَقْلُب، وال    وملا مات ابُنه إبراهيم، دمعت  عيناه وبكى رْحة له، وقال: )َتْدَمُع الَعنْيُ

ا بَِك َيا ِإْبَراِهيُم ملََْحُزوُنوَن(.   نا، َوِإنَّ  َنُقوُل إال َما ُيْريِض َربَّ

ها َتِفيُض، وبكى ملا قرأ عليه ابُن مســعود ســورة النســاء   وبكى ملا شــاهد إحدى بناِته َوَنْفســُ

ِهيداً   وانتهى فيها إىل   شــَ
ِ
ِهيٍد َوِجْئَنا بَِك َعىَل َهُؤالء ٍة ِبشــَ ﴾ قوله تعاىل:﴿ َفَكْيَف ِإَذا ِجْئَنا ِمْن ُكلر ُأمَّ

   ( 2) ( 41النساء: ) 

 لضحك:  التبسم بدل ا 

َم َضاِحكًا ِمْن   فقد وصف اهلل تعاىل سليامن  بالتبسم ال بالضحك، فقال تعاىل:﴿ َفَتَبسَّ

 ( 19: النمل ) ﴾  َقْوهِلَا 

قال املاوردي يبني السلبيات الرتبوية لكثرة الضحك:)أما الضحك فإن اعتياده شاغل عن  

النظر يف األمور املهمة، ُمْذِهٌب عن الفكر يف النوائب امللمة، وليس ملن أكثر منه هيبة وال وقار،  

  ملن ُوِسَم به خطر وال مقدار( وال 
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القدوة األول هو التبســم ال الضــحك، قالت عائشــة :)ما    وهلذا كان من ســنة الرســول  

 ، وإنام كان يتبسم( ( 1) مستجمعًا ضاحكًا قّط حتى أرى منه هلواته   رأيت رسول اهلل  

الذي  :)و ( 2) قال ابن حجر بعد أن استعرض عددًا من األحاديث املتعلقة بالتبسم والضحك 

كان ال يزيد يف معظم أحواله عن التبسـم، وربام زاد عىل ذلك    يظهر من جمموع األحاديث أنه  

   ( 3) فضحك ؛ واملكروه يف ذلك إنام هو اإلكثار منه أو اإلفراط ؛ ألنه ُيذهب الوقار( 

، ألن التبسم دليل عىل النفس  ومع هذا، فإن اإلكثار من التبسم، كان أيضا من هديه 

:)ما رأيت    اهلادئة املستقرة البشوشة، بخالف العبوس، قال عبد اهلل بن احلارث بن جزء املطمئنة  

 ( أحدًا أكثر تبساًم من رسول اهلل  

بالتبسـم، بل رفع قدره إىل مسـتوى الصـدقة فقال:)تبسـمك يف وجه أخيك لك    بل أمر  

   ( 4) صدقة( 

ــ من    وجعل     ــ ــ أي بوجه باـسم  ــ املعروف، فقال:)ال حتقرن من  لقاء الناس بوجه طليق 

   ( 5) املعروف شيئًا ولو أن تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط( 

فاالبتسامة وسيلة جلمع القلوب عىل احلب وجتديد النفس لإلقبال عىل احلياة والتعبري عن  

 ْحد اهلل تعاىل عىل نعامئه. 

 ـ ضوابط نجاح الرتبية بالقدوة   ثانيا 

 
اللهوات: مجع هلاة وهي اللحمة التي بأعىل احلنجرة من أقىص الفم يعني: ما يكون ضاحكًا تامًا مقبالً بكليته عىل الضحك،    (1)

 بحيث تبدو اللهاة التي يف آخر الفم. 

تعجب ثم ذكر يف الباب تسعة أحاديث تقدم أكثرها ويف مجيعها ذكر التبسم أو الضحك وأسباهبا خمتلفة لكن أكثرها لل  (2)

 وبعضها لإلعجاب وبعضها للمالطفة. 

 .  10/505فتح الباري:   (3)
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ملريب الناجح التي تقتضيها القدوة، ولكنه قد ال  قد تتوافر لدى املريب مجيع صفات ا

حيسن استعامل هذا األسلوب الرتبوي، فينتج عنه من السلبيات ما ينكمش ألجله هذا  

الدور أو قد يتحول إىل حتقيق عكس املقصود منه، فلذلك كان لزاما عىل املريب أن يدرك  

 الضوابط التي حتمي هذا األسلوب، وتضمن نجاحه. 

 ها يف ضابطني اثنني جتتمع ُّيام مجيع فروع الضوابط: ويمكن تلخيص

 املشاركة العملية  ـ    1

أول ضابط لنجاح الرتبية بالقدوة هو املشاركة العملية للمقتدى باملقتدي به،  

واملعايشة للمشاكل والظروف التي يمر هبا، ألن انفراده وانعزاله عنه يضعف هذا الدور،  

 صومعته قد يستفاد من حكمته، ولكن ال يستفاد من تربيته. بل جيعل منه جمرد راهب يف 

ا  ملفي صلح احلديبية، وقد ورد يف السنة ما يبني تأثري املشاركة العملية يف الرتبية، ف

فلم يقم  ، قوموا فانحروا ثم احلقوا( ):من قضية الصلح قال ألصحابه فرغ رسول اهلل 

مرات، فلم يقم أحد، فدخل عىل أم سلمة  ذلك ثالث  قال رسول اهلل  منهم رجل، حتى 

اخرج ثم ال تكلم أحدًا منهم كلمة حتى تنحر ُبْدَنَك، وتدعو  ): فأخربها اخلرب، فقالت له

فلم يكلم منهم أحدًا حتى فعل ذلك، فلام رأوا   فخرج رسول اهلل ، حالقك فيحلقك(

  (1)(بعضاً قاموا فنحروا، وجعل بعضهم حيلق بعضًا، حتى كاد بعضهم يقتل  فعله 

نرى أن اخلطاب النظري أحدث أثرًا يف نفوس السامعني إال أنه مل  ففي هذا املثال 

لام اقرتن بمامرسة الفعل سهل عليهم االمتثال والتنفيذ ؛ فمامرسة الفعل  فيرتجم إىل عمل، 

هي بمثابة املرحلة احلاسمة التي تربز قيمة ما سبقها وأثره، وخُترج ما أحدثه من مشاعر  

 . ة إىل الوجود يف صورة عمليةنفسي

خمالطة أصحابه ومشاركته يف حياهتم احللو منها   وهلذا كان من سنة رسول اهلل 
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 واملر، وكان يربيهم خالل تلك املشاركة بفعله قبل أن يربيهم بقوله. 

وسنذكر هنا نموذجا عن موقفه كقائد وكقدوة يوم اجتمعت األحزاب حول املدينة  

شأفة اإلسالم، ففي ذلك احلني الذي ينعزل فيه القادة للتخطيط   املنورة تريد استئصال 

 كأبسط اجلنود يعمل عملهم وجيوع جوعهم ويصيبه ما يصيبهم.  والتدبري كان 

رأيته ينقل من تراب   عن الرباء قال: ملا كان يوم األحزاب وخندق رسول اهلل 

. ويف هذا دليل عىل اجلهد  (1)اخلندق حتى وارى الرتاب عنى جلدة بطنه، وكان كثري الشعر

 العظيم الذي كان يبذله. 

يشاركهم يف أراجيزهم التي ينشدوهنا ليخففوا بعض التعب الذي   وكان 

أنس أن األنصار واملهاجرين كانوا يرجتزون وينقلون الرتاب عىل متوهنم  يصيبهم، عن 

 :  يقولون

 عىل اإلسالم ما بقينا أبداً   نحن الذين بايعوا حممداً 

 :  فيجيبهم الرسول 

 ( 2) فبارك ىف األنصار واملهاجرة   اللهم إنه ال خري إال خري اآلخرة 

وال بأس أن نذكر هنا موقفا اعتاد العلامء نقله من باب إثبات املعجزات احلسية  

،  املتعلقة بتكثري الطعام، ولكنا ننقله هنا لنرى املعجزة الرتبوية يف شخص رسول اهلل 

 حلديث ال كثرة الطعام: هومعجزة ا فالرسول 

  ا النبى ءوعن جابر قال: إنا يوم اخلندق نحفر فعرضت لنا كدية شديدة، فجا 

هذه كدية عرضت ىف اخلندق، فقال: أنا نازل، ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا    : فقالوا

  ( أهيل )أو أهيم  املعول فرضب فعاد كثيباً  ثالثة أيام ال نذوق ذواقًا، فأخذ النبى 
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ىل   شيئًا ما كان رأيت بالنبى ): مرأتىفقلت ال  (، ىل البيتإ يا رسول اهلل إئذن ىل ):فقلت

فذبحت العناق وطحنت  ، عندى شعري وعناق():قالت(، ىف ذلك صرب، فعندك شىء ؟ 

نكرس والربمة بني  االعجني قد و الشعري حتى جعلنا اللحم ىف الربمة، ثم جئت النبى 

(،  طعّيم ىل فقم أنت يا رسول اهلل ورجل أو رجالن ):األثاىف قد كادت أن تنضج، فقلت

كثري طيب، فقل هلا ال تنزع الربمة وال اخلبز من التنور  ):فذكرت له، قال ( كم هو ؟):قال

يا أهل اخلندق، إن جابر قد صنع سورًا  ) :ثم نادى املهاجرين واألنصار فقال هلم،  حتى آتى(

باملهاجرين واألنصار    وحيك جاء النبى  ):مرأته قالا فلام دخل جابر عىل  ،  (فحّى هال بكم 

 ( اهلل ورسوله أعلم):، قالت ( نعم) قال(هل سألك كم طعامك ؟):قالت ( ومن معهم

ادخلوا وال تضاغطوا، فجعل يكرس اخلبز وجيعل عليه   فقال:  ثم جاء النبى 

حم وَيّمر الربمة والتنور إذا أخذ منه شىء، ويقرب اىل أصحابه، ثم ينزع، فلم يزل  لال

كىل هذا واهدى، فإن الناس قد أصابتهم  ): قال،  يكرس اخلبز ويغرف حتى شبعوا وبقى بقية

حتى تركوا وانرصفوا، وإن برمتنا لتغط كام  فأقسم باهلل لقد أكلوا ):وىف رواية ، (1)(جماعة

 (هى، وإن عجيننا ليخبز كام هو 

يعصب احلجر عىل بطنه من اجلوع، وعندما يدعى إىل الطعام يأبى أن   فالنبي 

يكرس  يأكل والناس جائعون، وعندما حيرض جملس الطعام ال يتصدر املجلس، وإنام يقوم 

إىل أن اطمأن  ىل أصحابه، ثم ينزع،  إ تنور، ويقرب  حم وَيّمر الربمة واللاخلبز وجيعل عليه ال

 إىل شبعهم. 

هذا هو القدوة الذي يبذل من التضحية ما يكسب به ثقة أتباعه وحيتوُّيم احتواء  

 تاما ويصعد هبم إىل أرفع درجات الرتبية. 

هريرة قال: واهلل الذي ال إله إال هو إن كنت ألعتمد بكبدي  ومثل هذا ما يروي أبو  

 
 البخارى. رواه   (1)



124 

 

من اجلوع، وإن كنت ألشد احلجر عىل بطني من اجلوع. ولقد قعدت يومًا عىل  عىل األرض  

فتبسم حني رآين وعرف ما يف وجهي وما يف   طريقهم الذي َيرجون منه فمر يب النبي 

ومىض فاتبعته، فدخل  (احلق): قلت: لبيك يا َرُسول اهللَِّ. قال، أبا هر ):نفيس، ثم قال 

قالوا: أهداه لك  ( من أين هذا اللبن؟):  يف قدح فقالفاستأذن فأذن يل. فدخلت فوجد لبناً 

احلق إىل أهل الصفة فادعهم  ) : قال( لبيك يا َرُسول اهللَِّ) :قلت(أبا هر ) :فالن أو فالنة. قال

قال: وأهل الصفة أضياف اإلسالم ال يأوون عىل أهل وال مال وال عىل أحد، إذا أتته  (يل

وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها   صدقة بعث هبا إليهم ومل يتناول منها شيئًا،

وأرشكهم فيها. فساءين ذلك فقلت: وما هذا اللبن يف أهل الصفة! كنت أحق أن أصيب  

من هذا اللبن رشبًة أتقوى هبا، فإذا جاءوا أمرين فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني  

م فدعوهتم فأقبلوا  بد، فأتيته من هذا اللبن، ومل يكن من طاعة اهللَّ وطاعة رسوله 

قلت: لبيك يا َرُسول اهللَِّ.  (أبا هر):فاستأذنوا فأذن هلم وأخذوا جمالسهم من البيت. قال 

قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيرشب حتى يروى ثم يرد  ( خذ فأعطهم) :قال

عيل القدح، فأعطيه الرجل فيرشب حتى يروى ثم يرد عيل القدح فيرشب حتى يروى ثم  

وقد روي القوم كلهم، فأخذ القدح فوضعه عىل   القدح حتى انتهيت إىل النبي  يرد عيل 

قلت:  ( بقيت أنا وأنت): قلت: لبيك يا َرُسول اهللَِّ. قال( أبا هر): يده فنظر إيل فتبسم فقال

فرشبت. فام  (ارشب ): فقعدت فرشبت. فقال(اقعد فارشب):صدقت يا َرُسول اهللَِّ. قال 

(،  فأرين):قلت: ال والذي بعثك باحلق ال أجد له مسلكًا. قالحتى ( ارشب):زال يقول

 .  (1)فأعطيته القدح فحمد اهللَّ تعاىل وسمى ورشب الفضلة

وال نملك القدرة عىل التعليق عىل هذا املوقف العظيم الذي ينحني أمامه التاريخ،  

   (ورشب الفضلة):  وحسبنا أن نردد يف حياء عظيم ما قاله أبو هريرة
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، ومنها ما روي عن  أوصاف رسول اهلل ما روي من هذه املشاركة ة من أمثلو

أحسن الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل املدينة ليلة،    قال: كان النبي أنه أنس 

وهو عىل فرس أليب طلحة   وقد استربأ اخلرب فخرجوا نحو الصوت فاستقبلهم النبي 

أو  ، وجدناه بحرًا():ثم قال(، تراعوامل تراعوا مل ): عري ويف عنقه السيف وهو يقول

 ( إنه لبحر:) قال

ولوال  ):غزوة، بل قال عن نفسه   19يف    هلم يف اجلهاد: فقد خرج    أما مشاركته  

  (1) (أن أشق عىل أمتي ما قعدت خلف رسية

للصحابة أكرب حافز هلم عىل تلك التضحيات التي قدموها،    وقد كانت مشاركة 

 : ون جهد الرسول وقد كانوا يقولون عندما ير

 لذاك منا العمل املضلل  لئن قعدنا والنبي يعمل 

لرتبية أصحابه وتوجيههم باملقال   وهذه املشاركات كانت فرصة عظيمة له 

ما ظنك باثنني اهلل  ): قالومها يف الغار، حاله أبو بكر والفعال، ففي اهلجرة عندما شكا إليه 

ُه اهللَُّ إِْذ   ﴿ :تعاىل، وقد سجل اهلل هذا املوقف العظيم، فقال (2)(ثالثهام وُه َفَقْد َنرَصَ إاِلّ َتنْرُصُ

َزْن إِنَّ اهللََّ مَ  ا يِف اْلَغاِر إِْذ َيُقوُل لَِصاِحبِِه ال حَتْ ِذيَن َكَفُروا َثايِنَ اْثنَنْيِ إِْذ مُهَ َعنَا َفَأْنَزَل  َأْخَرَجُه الَّ

ْفىَل َوَكلَِمُة اهللَِّ اهللَُّ  ِذيَن َكَفُروا السه ْ َتَرْوَها َوَجَعَل َكلَِمَة الَّ َدُه بُِجُنوٍد مَل ِهَي  َسكِينََتُه َعَلْيِه َوَأيَّ

 ( 40التوبة:)﴾ اْلُعْلَيا َواهللَُّ َعِزيٌز َحكِيمٌ 

يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟    عن جابر بن عبد اهلل قال: قال رجل للنبي  و

 . فألقى مترات يف يده ثم قاتل حتى قتل (يف اجلنة) :الق

ألعطني الراية غدًا رجاًل يفتح  ):يوم خيرب   عن سهيل بن سعد قال: قال النبيو
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فبات الناس ليلتهم أُّيم يعطى، فغدوا  (، عىل يديه حيب اهلل ورسوله، وحيبه اهلل ورسوله

يف عينيه ودعا له فربأ كأن      فقيل: يشتكي عينيه، فبصق(،  أين عيل ؟ ): كلهم يرجوه، فقال

انفذ عىل رسلك حتى  ):أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقال):مل يكن به وجع، فأعطاه فقال

تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إىل اإلسالم، وأخربهم بام جيب عليهم ؛ فواهلل ألن ُّيدي اهلل بك  

  (1) (النعم رجاًل خري لك من أن يكون لك ْحر

أخرجت لنا أمثال  نية يف قلب املعارك واألحداث هي التي إن هذه التوجيهات امليدا

 . تلك النامذج الفريدة من التضحية واإليثار واجلهاد

فإن ملعايشة القدوة الذي وكل   انطالقا من هذه النامذج الرفيعة يف سلوك القدوة 

إليه تربية النشء ـ سواء كان أبا أو معلام أو إماما أو صحفيا أو ممثال ـ لألحداث والتوجيه  

 من خالهلا الدور األسايس يف إصالح النشء وتربيته عىل أرفع درجات السلوك الرفيع. 

 ـ ربط الولد باملبدأ 2

الولد باملبادئ ال بأشخاص املربني،   الضابط الثاين لنجاح الرتبية بالقدوة هو ربط

وذلك لتجنب اآلثار السلبية اخلطرية التي يكسبها ربط املربى بالشخص دون املبدأ،  

 وإلكساب الرتبية قيام نبيلة تقيض عىل تلك السلبيات، ومن تلك القيم: 

 الثبات عىل املبدأ: 

اط بشخصه،  فاحلب يعني يف درجات كامله التعلق بمبدأ املحبوب ال جمرد االرتب

عىل حدث وفاة القدوة، ليبني هلم أن حقيقة    يريب أصحاب رسول اهلل    تعاىلكان اهلل  وهلذا  

 حبهم له تتجىل يف حرصهم عىل مبادئه ال عىل جمرد التربك بشخصه. 

اَت َأْو ُقتَِل انَقَلْبُتْم َعىَل َأْعَقابُِكْم  ﴿    يف حياة رسول اهللّ    هلذا كان عيل يقولو َأَفإِن مَّ

واهللّ ال ننقلب عىل أعقابنا عبد إذا هدانا اهللّ، واهللّ لئن مات أو قتل ألقاتلن عىل ما  : )﴾ 

 
 .  2/110ابن سعد يف الطبقات الكربى:رواه   (1)
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  (1)(أحق به مني؟ ن قاتل عليه حتى أموت، واهللّ إين ألخوه ووليه وابن عمه ووارثه فم

رجاًل من املهاجرين مر عىل رجل من األنصار يتشحط يف دمه، فقال له:   ويروى أن

إن كان  ): قد قتل ؟ وكان ذلك يف أحد فقال األنصاري شعرت أن حممدًا يا فالن، هل 

 ( حممد قد قتل فقد بلَّغ، فقاتلوا عن دينكم 

وقد انتهى إىل عمر وطلحة بن عبيد  ،     ينهزم أنس بن النرض يف أحد مل ملا اهنزم الناس  و

اهلل يف رجال من املهاجرين واألنصار قد ألقوا بأيدُّيم، فقال: ما جيلسكم؟ فقالوا: قتل  

ما تصنعون باحلياة بعده ؟ فقوموا فموتوا عىل ما مات عليه رسول  ) :فقال ، رسول اهلل 

ًا لريح اجلنة إين  يا سعد، واه) :ثم استقبل املرشكني، ولقي سعد بن معاذ فقال (، اهلل 

وُوِجد به بضع وسبعون رضبة، ومل تعرفه إال أخته  ،  أجدها من دون أحد، فقاتل حتى قتل( 

 ببنانه. 

يف النصوص الكثرية يذكرهم بأنه سيفارقهم، وأنه سيموت، فلذلك   وهلذا كان 

موعظة   عن العرباض بن سارية قال: وَعظنا رسول اهلل كان يوصيهم بمالزمة املبدأ، 

ِجَلْت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول اهلل، كأهنا موعظة مودع، فأوصنا  وَ 

ر عليكم عبٌد، وإنَّه من يعش منكم  ): ! قال أوصيكم بتقوى اهلل، والسمع والطاعة، وإن تأمَّ

وا عليها   بعدي فسريى اختالفًا كثريًا ؛ فعليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني عضه

اكم وحمدثات األمور ؛ فإنَّ كل بدعة ضاللةبا    (2) (لنواجذ، وإيَّ

التي هي املبادئ التي جاء هبا وعاش ألجلها وارتبطوا به   واملبدأ هنا هو سنته 

 بسببها. 

فقال:)أنا حممد    ، املودعكيومًا    عن عبد اهلل بن عمرو قال: خرج علينا رسول اهلل  و
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 نبي بعدي ؛ أوتيت فواتح الكلم وخوامته  والـ  قال ذلك ثالث مرات ـ النبي األمي 

ز يب، وعوفيت وعوفيت أمتي ؛   وجوامعه، وعلمت كم خزنة النار وْحلة العرش، وجُتُور

ا دمت فيكم ؛ فإذا ُذِهَب يب فعليكم بكتاب اهلل أحلوا حالله وحرموا  مفاسمعوا وأطيعوا 

  (1)(حرامه 

 ( حالله وحرموا حرامه فعليكم بكتاب اهلل أحلوا  ):واملبدأ هنا هو قوله 

لتأخذوا عني مناسككم ؛ فإين ال  ) :يعلمهم مناسك احلج كان يقول  وعندما كان  

  (2)(أدري لعيل ال أحج بعد عامي هذا

ى مُخًّا، خطبهم فقال:)ياأُّيا الناس إنام وعند  مجعه الناَس بامء بني مكة واملدينة يسمَّ

وإين تارك فيكم الثقلني، أوهلام كتاب اهللّ تعاىل  ،  أنا برش يوشك أن يأتيني رسول ريب فأجيب

وقال    ،فحث عىل كتاب اهللّ ورغب فيه   ( فيه اهلدى والنور، فخذوا بكتاب اهللّ واستمسكوا به

:(وأهل بيتي أذكركم اهللّ يف أهل بيتي، أذكركم اهللّ يف أهل بيتي)(3) 

ي، أحدمها أعظم من  إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا بعد ): ومثله قوله  

اآلخر: كتاب اهللّ حبل ممدود من السامء إىل األرض، واآلخر عرتيت أهل بيتي ولن يفرتقا  

  (4)(حتى يردا عيل احلوض فانظروا كيف ختلفوين فيهام

:﴿ َوَوَّصَّ  تعاىلوهذا ما كان يفعله األنبياء ـ صلوات اهلل وسالمه عليهم ـ كام قال 

يَن َفال مَتُوُتنَّ إِالَّ َوَأْنُتْم ُمْسلُِمونَ  هِبَا إِْبَراِهيُم َبنِيهِ  ﴾  َوَيْعُقوُب َيا َبنِيَّ إِنَّ اهللََّ اْصَطَفى َلُكُم الدر

 ( 132البقرة: )

﴿ َأْم ُكنُْتْم ُشَهَداَء إِْذ َحرَضَ َيْعُقوَب املَْْوُت إِْذ َقاَل  : حيكي عن يعقوب    تعاىلوقال  
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ي َقاُلوا َنْعُبُد إِهَلََك َوإَِلَه آَبائَِك إِْبَراِهيَم َوإِْساَمِعيَل َوإِْسَحاَق إِهَلًا  لَِبنِيِه َما َتْعُبُدوَن ِمْن َبْعدِ 

 ( 133البقرة: )﴾ َواِحدًا َوَنْحُن َلُه ُمْسلُِمونَ 

وسوء الفهم هلذا الضابط كذلك هو ما جعل بني إرسائيل ينقلبون عىل أعقاهبم  

عن أعينهم مع أنه ترك نبيا معهم، ولنتأمل هذا املشهد القرآين   بمجرد غياب موسى 

 لنرى تأثري غياب املبدأ عن هذه القلوب الغليظة: 

ــ قال   َوَما َأْعَجَلَك َعن َقْوِمَك َيا   ﴿ وهو عىل جبل املناجاة:   خماطبا موســى    تعاىل ـــ

 ﴾ ُموَسى  

ــى  ان وثـقة:﴿  ـــــــ فـقال موسـ َك َربر  ُهْم ُأواَلء َعىَل ـباطمئـن ُت ِإَليـْ َأَثِري َوَعِجلـْ

ىَض   ﴾ لرَِتْ

اِمِريه  ـ فقال اهلل له:﴿    ﴾  َفإِنَّا َقْد َفَتنَّا َقْوَمَك ِمن َبْعِدَك َوَأَضلَُّهُم السَّ

ْ َيِعْدُكْم َربهُكْم َوْعدًا َحَسنًا  و ﴿ َ َرَجَع ُموَسى إىَِل َقْوِمِه َغْضَباَن َأِسفًا َقاَل َيا َقْوِم َأمَل

ْوِعِدي َقاُلوا َما  َأَفطَ  برُكْم َفَأْخَلْفُتم مَّ ْم َأن حَيِلَّ َعَلْيُكْم َغَضٌب مرن رَّ اَل َعَلْيُكُم اْلَعْهُد َأْم َأَردته

ن ِزينَِة اْلَقْوِم َفَقَذْفنَاَها َفَكَذلَِك َأْلَقى  ا َأْخَلْفنَا َمْوِعَدَك بَِمْلكِنَا َوَلكِنَّا ُْحرْلنَا َأْوَزارًا مر ِمِريه  السَّ

ْرِجُع  َفَأْخَرَج هَلُْم ِعْجاًل َجَسدًا َلُه ُخَواٌر َفَقاُلوا َهَذا إهَِلُُكْم َوإَِلُه ُموَسى َفنيَِسَ َأَفاَل َيَرْوَن َأالَّ يَ 

ًا َواَل َنْفعًا َوَلَقْد َقاَل هَلُْم َهاُروُن ِمن َقْبُل َيا َقْوِم إِ  نَّاَم ُفتِنُتم بِِه َوإِنَّ  إَِلْيِهْم َقْوالً َواَل َيْملُِك هَلُْم رَضّ

َح َعَلْيِه َعاكِِفنَي َحتَّى َيْرِجَع إَِلْينَا  بُِعويِن َوَأطِيُعوا َأْمِري َقاُلوا َلن نَّرْبَ ْْحَُن َفاتَّ ُموَسى  َربَُّكُم الرَّ

 ( 91ـ   86﴾ )طـه:

 الطاعة املبرصة:  

مياء، ال يدرك معها  ألن تعلق املربى باملريب تعلقا زائدا قد يدعوه إىل طاعته طاعة ع

 خطأه من صوابه. 

والرتبية عىل الطاعة املبرصة تستدعي إرشاك املربى يف الوصول إىل القيم الرتبوية  
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 بحيث يامرسها بقناعة، ال بمجرد رؤية القدوة يعملها. 

تقولون: إن  (1) ال تكونوا إمعة): عن التقليد األعمى، فقال وألجل هذا هنى 

أساؤا أسأنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسنوا إن حتسنوا وإن  أحسن الناس أحسنا، وإن 

  (2) (أساؤا أن ال تظلموا

يبني علل األحكام وأسباهبا، وكان يستشري الصحابة ويقف   وألجل هذا كان 

 عند رأُّيم ليجعل منهم جيال جمتهدا ال جيال مقلدا. 

تهاد والبصرية،  وكان كثريا ما يسأهلم ليعملوا فكرهم ويتوصلوا إىل احلق بعد االج

(،  ؟ أتدرون ما الغيبة): وقوله(، أتدرون ما الَعَضه؟):منها قوله كثرية، ونامذج هذا 

يا أبا ذر ! أترى  ) :وقوله ، هل تدرون ما الكوثر؟() :وقوله، أتدرون َمن املُفلس؟( ): وقوله

 واجلواب. أن كثرة املال هو الِغنى؟(، إىل غري ذلك من األحاديث النبوية، املبنية عىل السؤال  

، بل ويقف عند رأُّيم،   وهو املعصوم املؤيد بالوحي يستشري أصحابه وقد كان 

فيها أصحابه، ونزل عن   غزوة أحد، التي شاور النبي ولو خالف رأيه، كام حصل يف 

رأيه إىل رأى أكثريتهم، وكانت النتيجة ما أصاب املسلمني من قرح، وما اختذه اهلل من 

 الصحابة، منهم ْحزة ومصعب وسعد بن الربيع وغريهم .  شهداء: سبعني من خيار 

﴿ َفباَِم َرْْحٍَة  تعاىل: ذلك، فقد نزل األمر اإلهلي باالستمرار يف مشاورهتم، كام قال  ومع  

وا ِمْن َحْولَِك َفاْعُف َعنُْهْم  َواْسَتْغِفْر هَلُْم  ِمَن اهللَِّ لِنَْت هَلُْم َوَلْو ُكنَْت َفّظًا َغلِيَظ اْلَقْلِب اَلْنَفضه

لِنيَ  ْل َعىَل اهللَِّ إِنَّ اهللََّ حُيِبه املَُْتَوكر (،  159)آل عمران: (َوَشاِوْرُهْم يِف اأْلَْمِر َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

  ، استمر عىل مشاورهتم ):فقد نزلت هذه اآلية بعد غزوة أحد، وكأهنا تقول لرسول اهلل  

 ( نتيجة يف إحدى املرات عىل غري ما حتب، فالعربة بالعاقبة ففيها خري وبركة، وإن جاءت ال

 
 االمعة بكرس اهلمزة وتشديد امليم: الذي لو رأى له، فهو يتابع كل أحد عىل رأيه. واهلاء فيه للمبالغة. ويقال فيه إمع أيضا.    (1)

 وقال حسن غريب.  2000الرتمذي كتاب الرب والصلة باب ما جاء يف االحسان والعفو رقم رواه   (2)
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ألصحابه، ومن   وتروي كتب السرية والسنن الكثرية من مشاورات رسول اهلل 

شاورهم يف غزوة بدر، قبل القتال، وىف أثنائه، وبعده. ومل يدخل املعركة إال بعد  ذلك أنه 

 أن اطمأن إىل رضا مجهورهم. 

فنزل عن رأيه إىل رأى األكثرية التي رأت اخلروج إىل  رنا ـ  ـ كام ذك  وشاورهم يف أحد

 القوم، ال القتال داخل املدينة. 

وشاورهم يف اخلندق، وهم أن يصالح غطفان عىل شئ من ثامر املدينة، ليعزهلم عن  

 قريش، وأبى ممثلو األنصار ذلك، فوقف عند رأُّيم. 

لل من إحرامهم بعد الصلح،  وىف احلديبية شاور أم سلمة يف امتناع أصحابه عن التح

فقد عز عليهم ذلك بعد نية العمرة. فأشارت عليه أم سلمة أن َيرج إليهم، ويتحلل من  

 إحرامه أمامهم دون أن يتكلم، فام أن رأوه فعل ذلك، حتى بادروا إىل االقتداء به. 

  والقرآن الكريم ينبه إىل غياب هذا املبدأ عن أذهان املرشكني، ولذلك كانت طاعتهم

َوإَِذا   ﴿: تعاىل، قال  العمياء ألعرافهم حجابا هلم عن اتباع احلق الذي جاء به رسول اهلل 

بُِعوا َما َأْنَزَل اهللَُّ َقاُلوا َبْل َنتَّبُِع َما َأْلَفْينَا َعَلْيِه آَباَءَنا َأَوَلْو َكاَن آَباُؤهُ  ْم ال َيْعِقُلوَن َشْيئًا  ِقيَل هَلُُم اتَّ

   (170البقرة: ﴾ )َوال َُّيَْتُدوَن 

 احلق ال الرجال: 

فالقدوة الصالح هو من يريب النشء عىل حب احلق واحرتامه أكثر من حبهم له  

 واحرتامه، بل يعلمهم أن حمبتهم للحق هي عني حمبتهم له. 

وقد اعترب القرآن الكريم احلب املفرط للرجال والطاعة العمياء هلم من الرشك باهلل،  

َُذوا:تعاىلفقال   َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباهَنُْم َأْرَباًبا ِمْن ُدوِن اهللَِّ َواملَِْسيَح اْبَن َمْرَيَم َوَما ُأِمُروا إِالَّ    ﴿ اختَّ

ُكوَن﴾ )التوبة:  ( 31لَِيْعُبُدوا إهَِلًا َواِحًدا اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو ُسْبَحاَنُه َعامَّ ُيرْشِ

لك فيام روي عن عدي بن ، وذ أما وجه االستدالل باآلية، فيوضحه رسول اهلل 
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َُذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباهَنُْم َأْرَباًبا ِمْن  حاتم أنه سمع رسول اهلل  يقرأ يف سورة براءة: ﴿ اختَّ

امَّ  ُه عَ ُدوِن اهللَِّ َواملَِْسيَح اْبَن َمْرَيَم َوَما ُأِمُروا إِالَّ لَِيْعُبُدوا إهَِلًا َواِحًدا اَل إَِلَه إِالَّ ُهَو ُسْبَحانَ 

ُكونَ  ولكن كانوا إذا أحلوا هلم   ،أما إهنم مل يكونوا يعبدوهنم ((، فقال:31التوبة:﴾ )ُيرْشِ

 (1)(وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه  ، شيئا استحلوه

ولكن أمروهم بمعصية اهلل   ، مل يأمروهم أن يسجدوا هلم )  :  وقال ابن عباس 

اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا يف (وقال احلسن: ،)فسامهم اهلل بذلك أربابا  ،فأطاعوهم 

 ) الطاعة 

  ﴿ :عن الطريقة الصحيحة التي يريب هبا الصاحلون أتباعهم، فقال  تعاىل وهلذا أخرب 

َة ُثمَّ َيُقوَل لِلنَّ اِس ُكوُنوا ِعَبادًا يِل ِمْن ُدوِن  َما َكاَن لَِبرَشٍ َأْن ُيْؤتَِيُه اهللَُّ اْلكَِتاَب َواحْلُْكَم َوالنهُبوَّ

انِيرنَي باَِم ُكنُْتْم ُتَعلرُموَن اْلكَِتاَب َوباَِم ُكنُْتْم َتْدُرُسونَ   ( 79آل عمران: ) ﴾ اهللَِّ َوَلكِْن ُكوُنوا َربَّ

)إن النبي يوقن أنه عبد، وأن اهلل وحده هو الرب،  :يقول سيد قطب معلقا عىل اآلية

العباد بعبوديتهم وبعبادهتم. فام يمكن أن يدعي لنفسه صفة األلوهية التي  الذي يتجه إليه 

كونوا عبادا يل من دون اهلل .. ولكن قوله    تقتيض من الناس العبودية. فلن يقول نبي للناس:

كونوا ربانيني .. منتسبني إىل الرب، عبادا له وعبيدا، توجهوا إليه وحده بالعبادة،   هلم: 

ربانيني   ربانيني .. كونوا  ج حياتكم، حتى ختلصوا له وحده فتكونواوخذوا عنه وحده منه

  (2)(بحكم علمكم للكتاب وتدارسكم له. فهذا مقتىض العلم بالكتاب ودراسته 

وهلذا ورد التنبيه يف النصوص عىل أن ال جيعل حبه للرجال أو بغضهم هلم ذاتيا، بل  

أحبب حبيبك هونًا ما، فعسى أن يكون بغيضك  ) :جيعله تابعا ملدى التزامهم باحلق، قال  

 
 .  5/278الرتمذي: رواه   (1)

 .  1/419 القرآن:يف ظالل   (2)
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  (1)(يومًا ما، وأبغض بغيضك هونًا ما فعسى أن يكون حبيبك يومًا ما 

وهلذا كان السلف من العلامء يرددون عىل أتباعهم ومن يقتدون هبم أن ال يقتدوا  

 بأشخاصهم، بل بصاحب الرشع وحده. 

حدث فيها املربى إذا حصل من  ومن اآلثار السيئة هذا ـ أيضا ـ الصدمة التي قد  

كان  قد  خطأ مما يسبب له النكوص، فيجعل زلة املريب سببًا يف االبتعاد عن احلق، واملريب أي  

وسأله: )إن قومًا يأتونك من  بعضهم فتجرأ خشنا وشديدا عىل طلبته، سفيان بن عيينة 

إذن   فرد عليه: )هم ْحقى (أقطار األرض، تغضب عليهم، يوشك أن يذهبوا ويرتكوك

فاملريب والقدوة ال يعني أنه هو احلق وهو الدعوة،  ،  مثلك أن يرتكوا ما ينفعهم لسوء خلقي( 

 وفرق أن يوجد عيب أو زلل يف املريب أو أن يوجد الزلل واخلطأ يف احلق.  

والنظر إىل الرجال واعتبارهم ممثلني عن الدين والغفلة عن احلق بسببهم من  

النحراف االجتامعي وذلك يف االستبيان الذي أجراه لواقعه  األسباب التي ذكرها الغزايل ل 

فنظرت إىل أسباب فتور اخللق، وضعف إيامهنم،  ):(املنقذ من الضالل )قال يف االجلتامعي، 

فإذا هي أربعة: سبب من اخلائضني يف علم الفلسفة، وسبب من اخلائضني يف طرق  

ن معاملة املوسومني بالعلم بني  التصوف، وسبب من املنتسبني إىل دعوى التعليم، وسبب م

الناس... فقائل يقول: هذا أمر لو وجبت املحافظة عليه، لكان العلامء أجدر بذلك، وفالن  

من املشاهري بني الفضالء، ال يصيل، وفالن يرشب اخلمر، وفالن يأكل أموال اليتامى،  

ىل القضاء  وفالن يأكل إدرار السلطان، وال حيرتز عن احلرام، وفالن يأخذ الرشوة ع

 ( والشهادة! وهلم جرا، إىل أمثاله

وقد كان من املساوئ التي حصلت يف املجتامت اإلسالمية هي خضوع النشء  

خضوعا مطلقا لواسطتني تربويتني بحيث يرى يف املحيد عنها ولو قيد أنملة بعدا عن احلق،  

 
 وقال ضعيف.  2065الرتمذي كتاب الرب باب ما جاء يف االقتصار يف احلب والبغض رقم رواه   (1)
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 :(1)بل ردة عن دين اهلل، وهاتان الواسطتان مها 

 سطة الروحي:  ا الو 

  لشيخ الصويف، أو شيخ الطريقة، الذي يتدين مريدوه بواسطة أوراده،اوهو 

 ( الشيخ الكامل)وأحواله، ويسعون الكتساب مقاماته، باعتباره 

اإلبريز الذي تلقاه نجم العرفان، احلافظ، سيدي أْحد بن  وكمثال عىل ذلك كتاب )

  يف مقدمته  حسب ما ذكر  وهو عىل (املبارك، عن قطب الواصلني، سيدي عبد العزيز الدباغ

من إمالء عبد العزيز الدباغ الفايس، الذي عاش بفاس، خالل القرن احلادي عرش اهلجري،  

واملريد أْحد بن املبارك، حيكي عن شيخه، أنه مل يكن  ، عىل مريده الفقيه أْحد بن املبارك

ض، والكشف، صار من  قارًئا، وال كاتبًا، ولكنه كان أميًا، وملا فتح اهلل عليه بالكامل، والفي

العارفني بالعلم اللدين، فصار يفتي يف قضايا الناس الدينية، والدنيوية، وحيل مشكالت  

 العلم املعقدة، يف العقائد، واألحاديث املشكلة، ونحوها. 

فنجد هذا الفقيه كيف يتنازل ويسمع الطامات من هذا الشيخ، ثم يسجلها ويعتربها  

 التي ال ختضع للمناقشة.  من املعارف الكربى، بل احلقائق

  سمعت الشيخ ):عىل ما يسمى )ديوان الصاحلني(   راوي اإلبريز   ومن أمثلة ذلك قول

الديوان يكون بغار حراء... فيجلس الغوث خارج الغار، ومكة خلف كتفه  ): يقول

األيمن، واملدينة أمام ركبته اليرسى، وأربعة أقطاب عن يمينه، وهم مالكية عىل مذهب  

وثالثة أقطاب عن يساره: واحد من كل مذهب من املذاهب الثالثة،  ،    بن أنس  اإلمام مالك

والوكيل أمامه، ويسمى قايض الديوان، وهو يف هذا الوقت مالكي أيضًا... ومع الوكيل  

قال   يتكلم الغوث، ولذلك سمي وكياًل، ألنه ينوب يف الكالم عن مجيع من يف الديوان. 

األقطاب السبعة، حتته عدد   الغوث، وكل واحد من والترصف لألقطاب السبعة، عىل أمر 

 
 انظر تفصيل مهمة يف كتاب: التوحيد والوساطة يف الرتبية الدعوية، فريد األنصاري، سلسلة كتاب األمة.   (1)
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ل   خمصوص يترصفون حتته، والصفوف الستة من وراء الوكيل.. قال : وحيرضه بعض الُكمَّ

من األموات، ويكونون يف الصفوف مع األحياء... قال وحترضه املالئكة، وهم من وراء  

ئكة واجلن، أن األولياء  وفائدة حضور املال : الصفوف، وحيرضه أيضا اجلن الكمل... قال 

يترصفون يف أمور تطيق ذواهتم الوصول إليها، ويف أمور أخرى ال تطيق ذواهتم الوصول  

.. وكالمه  .إليها، فيستعينون باملالئكة واجلن... قال: ويف بعض األحيان، حيرضه النبي 

  مع الغوث، قال: وكذلك الغوث، إذا غاب النبي ، تكون له أنوار خارقة، حتى ال  

فاألمر الذي ينزل من عند اهلل    يستطيع أهل الديوان أن يقربوا منه، بل جيلسون منه عىل بعد. 

، فال تطيقه ذات إال ذات الغوث،  وإذا خرج من عنده  ،  تعاىل ال تطيقه إال ذات النبي  

ومن ذات الغوث يتفرق عىل األقطاب السبعة، ومن األقطاب السبعة يتفرق عىل أهل  

وإهنا هي ساعة  ، ساعة الديوان... فهي الساعة التي ولد فيها النبي  الديوان.. وأما 

  (1)(االستجابة من ثلث الليل األخري

ومثل هذا الفكر نجده أصال من أصول العقائد التي تتلقى وكأهنا نصوص قرآنية أو  

أحاديث نبوية، بل إهنم قد يستجيزون االعرتاض عىل النصوص بالتأويل والتفسري وال  

 ون التعرض لكالم األولياء. يستجيز

ونحن ال نعرتض عىل وجود مثل هذه الوساطة، بل هي وسيلة هامة من وسائل  

الرتبية، ولكنا نعرتض عىل التسليم املطلق هلا، بحيث يعترب جمرد االعرتاض البسيط عىل أمر  

 من أموره منافيا للسلوك، بل يكاد يكون خمرجا لصاحبه عن امللة. 

ليس لنا شيخ نسلم إليه  ) :قال ابن عقيللكبار اعرتض عليهم،  مع أن مشايخ األمة ا

حاله إذ ليس لنا شيخ غري داخل يف التكليف وأن املجانني والصبيان يرضب عىل أيدُّيم  

وكذلك البهائم، والرضب بدل من اخلطاب، ولو كان لنا شيخ يسلم إليه حاله لكان ذلك  

 
 .  194ـ  193بترصف من اإلبريز:   (1)
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  (1)(فسلموا إيل ): ومل يقل(إن اعوججت فقوموين ):الشيخ أبا بكر الصديق وقد قال

 ة الفكري:  سط ا الو 

األستاذ الذي تتلقى منه األفكار والتوجيهات العلمية والعملية، فنجد من   ووه

بشخصيٍة فكريٍة معينٍة، ارتباطًا تربويًا بحيث ينحو املرتيب يف تدينه منحى أستاذه،  يرتبط )

فهاًم لإلسالم، وتنزياًل له، فيقلده يف كل ذلك، تقليدًا يقوم عىل التقديس الشعوري، أو  

شعوري، ألفكاره ومؤلفاته، بحيث ال يكاد يرى احلق إال فيام قاله أستاذه ،وال جيد  الال

الصواب إال فيام ذهب إليه، فيتشكل يف جمموع التالمذة من هذا النوع، نمط تربوي فكري  

واحد، ال ينظرون إىل اإلسالم، وال يتدينون به، إال من خالل منظار الوسيط الفكري،  

  (2)(ووجداهنم، سيطرة قد تصل إىل نوع من الوثنية، أو الرشك اخلفي املسيطر عىل عقوهلم،  

وسنرضب مثالني هنا عىل تغليب الرجال عىل احلق، وذلك يف ناحيتني هامتني من  

 الدين، بل مها الدين نفسه: 

، حيث غلب التقيد وصار أصال، وصارت األمة بسببه فرقا  الفقه  أما األوىل فهي 

قال الشيخ  غة يف تعظيم الرجال ولو عىل حساب احلق، وطوائف، وكل ذلك من املبال

فقلام جتد علامء مذهب إال وصفوا إمامهم بأنه: إمام األئمة غري مدافع، وذكروا  ):اخلرضي

له من الصفات، ما جيعله من املجلني يف ميدان الفقه، واالستنباط، وربام تطرف بعضهم،  

  (3)(فنال من بعض األئمة املخالفني

أن املهدي املنتظر، إذا ظهر، بل عيسى  )كام قال احلجوي، إىل    بعضهم،بل لقد ذهب   

 (4) (بن مريم، إذا نزل آخر الزمن، فإنام يقلدان أبا حنيفة، وال َيالفانه يف َشء

 
 .  374-373صتلبيس إبليس   (1)

 التوحيد والوساطة يف الرتبية الدعوية.   (2)

 . 334تاريخ الترشيع:  (3)

 . 6/2الفكر السامي:   (4)
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يف عصور االنحطاط، أقرب إىل  والذي حتول ، العقديالفكر أما الثانية، فهي 

يف تفسري أمور غيبية توقيفية، عىل نحو ما   مبالغتهاخلرافية منه إىل االعتقاد السليم، بسبب 

جسم نوراين، علوي، عظيم، قيل من   هو): صنعه الباجوري يف تفسري العرش، حيث قال

دة أربعة، حتمله  نور، وقيل من زبرجد، وقيل من ياقوتة ْحراء.. هو قبة فوق العامل، ذات أعم

أربعة من املالئكة يف الدنيا، وثامنية يف اآلخرة، لزيادة اجلالل والعظمة، رؤوسهم عند  

العرش يف السامء السابع، وأقدامهم يف األرض السفىل، وقروهنم كقرون الوعل، ما بني أول  

  (1)(قرن، ومنتهاه، مسرية مخسامئة عام

العتيد، أعامل اإلنسان، وأقواله، من خري  يكتب الرقيب، و) :وقال عن املالئكة الكتبة

ورش، ومن مباح.. أما املباح فيلقي به يف عرض البحر، يف يوم االثنني واخلميس، من كل  

  (2)(أسبوع، فتلتهمه حيتان البحر، فتموت منه لنتنه، فيخرج منه دود يأكل الزرع 

 خاطر النشء  ولألسف فإن هذه املعارف تلقن وكأهنا قرآن يتىل، فال يصح أن يرد يف 

 املسلم أي اعرتاض وجداين عليها، فكيف باالعرتاض بالقول.

 

 
 . 157حتفة املريد:  (1)

 . 157حتفة املريد:  (2)
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   الفصل الرابع 

 اجلزاء 

إثابة املحسن عىل إحسانه، وعقاب امليسء عىل  من أهم املبادئ الرتبوية يف اإلسالم )

، وذلك باعتبار اإلنسان مسؤوال عن عمله، يتحمل جريرته إن حسنا فحسن، وإن  إساءته( 

 إساءة فإساءة.إن 

والقرآن الكريم يمتلئ بالنصوص الدالة عىل هذا املعنى العظيم، بل إنه جيعل له  

 حضورا دائام يف كل امليادين. 

بل إن ذلك قد يكون تشجيعا للميسء  ، جلور العظيم تسوية املحسن بامليسءفمن ا

َلْيَس بَِأَمانِيرُكْم َوال َأَمايِنر َأْهِل اْلكَِتاِب َمْن َيْعَمْل ُسوءًا جُيَْز   ﴿تعاىل: أو تثبيطا للمحسن، قال 

 ( 123)النساء:  ﴾ بِِه َوال جَيِْد َلُه ِمْن ُدوِن اهللَِّ َولِّيًا َوال َنِصرياً 

فاألمر باألعامل ال باألماين، وهلذا يرتب اهلل تعاىل عىل السلوكيات املختلفة ما يرتتب  

 جزاء، سواء يف الدنيا أو يف اآلخرة. عنها من 

َواْقُتُلوُهْم َحْيُث َثِقْفُتُموُهْم   ﴿ففي الدنيا ـ مثال ـ يقول تعاىل عن جزاء الكفار:

اِم  َوَأْخِرُجوُهْم ِمْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم َواْلِفْتنَُة َأَشده ِمَن اْلَقْتِل َوال ُتَقاتُِلوُهْم ِعنَْد املَْْسِجِد احْلَرَ 

 ( 191)البقرة:  ﴾ُيَقاتُِلوُكْم فِيِه َفإِْن َقاَتُلوُكْم َفاْقُتُلوُهْم َكَذلَِك َجَزاُء اْلَكافِِرين َ  َحتَّى

ِذيَن حُيَاِرُبوَن اهللََّ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن يِف   ﴿ :ويقول عن جزاء املحاربني إِنَّاَم َجَزاُء الَّ

بُ  وا َأْو ُتَقطََّع َأْيِدُّيِْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخالٍف َأْو ُينَْفْوا ِمَن  اأْلَْرِض َفَسادًا َأْن ُيَقتَُّلوا َأْو ُيَصلَّ

ْنَيا َوهَلُْم يِف اآْلِخَرِة َعَذاٌب َعظِيمٌ   ( 33)املائدة:  ﴾اأْلَْرِض َذلَِك هَلُْم ِخْزٌي يِف الده

اِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدَُّيُاَم َج  ﴿: ويقول عن جزاء اللصوص اِرُق َوالسَّ َزاًء باَِم َكَسَبا  َوالسَّ

 ( 38)املائدة:  ﴾َنَكاالً ِمَن اهللَِّ َواهللَُّ َعِزيٌز َحكِيمٌ 
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بل إن القرآن الكريم يرتب عىل املخالفات البسيطة ما يرتتب عنها من جزاء، قال  

ْيَد َوَأْنُتْم ُحُرٌم َوَمْن َقَتَلُه ِمنْتعاىل:  ِذيَن آَمنُوا ال َتْقتُُلوا الصَّ َا الَّ دًا َفَجَزاٌء ِمْثُل َما  ﴿ َيا َأُّيه ُكْم ُمَتَعمر

اَرٌة َطَعاُم َمَساكِنَي َأوْ  َعْدُل   َقَتَل ِمَن النََّعِم حَيُْكُم بِِه َذَوا َعْدٍل ِمنُْكْم َهْديًا َبالَِغ اْلَكْعَبِة َأْو َكفَّ

َفَينَْتِقُم اهللَُّ ِمنُْه َواهللَُّ َعِزيٌز ُذو   َذلَِك ِصَيامًا لَِيُذوَق َوَباَل َأْمِرِه َعَفا اهللَُّ َعامَّ َسَلَف َوَمْن َعادَ 

 ( 95اْنتَِقاٍم﴾ )املائدة: 

﴿ ُثمَّ َأْنَزَل اهللَُّ َسكِينََتُه َعىَل َرُسولِِه َوَعىَل  تعاىل: وعىل نقيض هذا جزاء اإلحسان، قال 

ِذيَن َكَفُروا وَ  َب الَّ  ( 26َذلَِك َجَزاُء اْلَكافِِريَن﴾ )التوبة:املُْْؤِمننَِي َوَأْنَزَل ُجُنودًا مَلْ َتَرْوَها َوَعذَّ

أما يف اآلخرة، فاجلزاء فيها مرتتب عىل األعامل مثل جزاء الدنيا، إن حسنا فحسن،  

 وإن إساءة فإساءة:  

تَِها اأْلهَْنَاُر  :عن جزاء املؤمننيتعاىل قال  ﴿ َفَأَثاهَبُُم اهللَُّ باَِم َقاُلوا َجنَّاٍت جَتِْري ِمْن حَتْ

ا َمْن آَمَن َوَعِمَل   ﴿: قال تعاىل و ، ( 85َن فِيَها َوَذلَِك َجَزاُء املُْْحِسننَِي﴾ )املائدة:َخالِِدي َوَأمَّ

َجنَّاُت   ﴿: قال تعاىل و ، (88َصاحِلًا َفَلُه َجَزاًء احْلُْسنَى َوَسنَُقوُل َلُه ِمْن َأْمِرَنا ُيرْسًا﴾ )الكهف: 

تَِها   ِري ِمْن حَتْ ىَعْدٍن جَتْ   ﴿ : قال تعاىل و ،  (76طـه: ﴾ )اأْلهَْنَاُر َخالِِديَن فِيَها َوَذلَِك َجَزاُء َمْن َتَزكَّ

تِي ُوِعَد املُْتَُّقوَن َكاَنْت هَلُْم َجَزاًء َوَمِصريًا﴾ )الفرقان: ،  ( 15ُقْل َأَذلَِك َخرْيٌ َأْم َجنَُّة اخْلُْلِد الَّ

ِة َأْعنُيٍ َجَزاًء باَِم َكاُنوا َيْعَمُلوَن﴾  َفال َتْعَلُم َنْفٌس َما ُأْخِفَي هَلُ  ﴿ : قال تعاىل و  ْم ِمْن ُقرَّ

ُبُكْم ِعنَْدَنا ُزْلَفى إِالَّ َمْن   ﴿ : قال تعاىل و ، ( 17)السجدة:  تِي ُتَقرر َوَما َأْمَواُلُكْم َوال َأْوالُدُكْم بِالَّ

ْعِف باَِم َعِمُلوا  َوُهْم يِف اْلُغُرَفاِت آِمنُوَن﴾   آَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا َفُأوَلئَِك هَلُْم َجَزاُء الضر

ِْم َذلَِك َجَزاُء املُْْحِسننَِي﴾ )الزمر:   ﴿: قال تعاىل و ، ( 37)سـبأ:  ( 34هَلُْم َما َيَشاُءوَن ِعنَْد َرهبر

﴿ إِينر ُأِريُد َأْن َتُبوَء بإِْثِمي َوإِْثِمَك َفَتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب  : وقال تعاىل عن جزاء غريهم 

َفْلَيْضَحُكوا َقلِياًل َوْلَيْبُكوا َكثِريًا   ﴿ : قال تعاىل و ، (29 َجَزاُء الظَّاملنَِِي﴾ )املائدة:النَّاِر َوَذلَِك 

َسَيْحلُِفوَن بِاهللَِّ َلُكْم إَِذا اْنَقَلْبُتْم إَِلْيِهْم   ﴿: قال تعاىل و ، (82التوبة:﴾ )َجَزاًء باَِم َكاُنوا َيْكِسُبونَ 
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ُْم ِرْجٌس َوَمْأَواُهْم َجَهنَُّم َجَزاًء باَِم َكاُنوا َيْكِسُبوَن﴾  لُِتْعِرُضوا َعنُْهْم َفَأْعِرُضوا  َعنُْهْم إهِنَّ

ٌة َما هَلُْم  : قال تعاىل و ، ( 95)التوبة: يرَئاِت َجَزاُء َسيرَئٍة بِِمْثلَِها َوَتْرَهُقُهْم ِذلَّ ﴿ َوالَِّذيَن َكَسُبوا السَّ

ْيِل ُمْظلاًِم ُأوَلئَِك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم  ِمَن اهللَِّ ِمْن َعاِصٍم َكَأنَّاَم ُأْغِشَيْت   ُوُجوُهُهْم ِقَطعًا ِمَن اللَّ

 اهللَِّ النَّاُر هَلُْم فِيَها َداُر اخْلُْلِد   ﴿: قال تعاىل و ، ( 27فِيَها َخالُِدوَن﴾ )يونس: 
ِ
َذلَِك َجَزاُء َأْعَداء

 ( 28)فصلت:َجَزاًء باَِم َكاُنوا بِآياتِنَا جَيَْحُدوَن﴾ 

وانطالقا من هذا التأصيل، فإن هلذا األسلوب دوره الرتبوي اخلطري، ولذلك  

سنحاول يف هذا الفصل أن نبني أنواع اجلزاء سواء كان إحسانا أو إساءة، والضوابط التي  

 حتمي كل أسلوب من تلك األساليب لئال يؤدي خالف الغرض الذي وضع من أجله. 

 ـ جزاء اإلحسان   أوال 

طالقا من استقراء ما ورد يف النصوص، ومن املنهج النبوي يف الرتبية أن  يمكن ان

 نحرص األنواع التالية من أنواع جزاء اإلحسان: 

 ـ التبشري بالثواب األخروي   1

أن يبرش املؤمنني بام أعد اهلل    وإليه اإلشارة باآليات الكثرية التي تدعو رسول اهلل  

ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا   ﴿: تعاىللصاحلة، كام قال هلم من فضل جزاء عىل أعامهلم ا تعاىل ِ الَّ َوَبرشر

تَِها اأْلهَْنَاُر ُكلَّاَم ُرِزُقوا ِمنَْها ِمْن َثَمَرٍة ِرْزقًا َقالُ  ِري ِمْن حَتْ احِلَاِت َأنَّ هَلُْم َجنَّاٍت جَتْ وا َهَذا  الصَّ

َرٌة َوُهْم فِيَها َخالُِدونَ الَِّذي ُرِزْقنَا ِمْن َقْبُل َوُأُتوا بِِه ُمَتَشاهِبًا وَ  ﴾  هَلُْم فِيَها َأْزَواٌج ُمَطهَّ

 ( 25البقرة: )

ففي هذه اآلية الكريمة تبشري ملن مجع بني اإليامن والعمل الصالح هبذا اجلزاء العظيم  

 . تعاىل الذي سيلقونه عند اهلل 

ن  وقد يرد التبشري بجزاء اهلل وفضله عىل أعامل خاصة، حتتاج إىل حمفز عظيم، وم
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 ِمَن اخْلَْوِف َواجْلُوِع َوَنْقٍص ِمَن اأْلَْمَواِل َواأْلَْنُفِس   ﴿:تعاىل ذلك قوله 
ٍ
ء َوَلنَْبُلَونَُّكْم بيَِشْ

ابِِرينَ  ِ الصَّ  ( 155البقرة:)﴾ َوالثََّمَراِت َوَبرشر

مجع يف اآلية الكريمة بني اإلخبار عىل ما يعد للمؤمنني من صنوف   تعاىلفاهلل 

د هلم بجنبه ـ إن نجحوا ـ من صنوف اجلوائز ليكون اجلزاء حافزا للعمل  االختبار وما أع

 ومثبتا عليه وداعيا إليه. 

ِ املُْْؤِمننِيَ  ﴿: تعاىلومثل ذلك قوله  ُقوا اهللََّ َواْعَلُموا َأنَُّكْم ُمالُقوُه َوَبرشر ﴾  َواتَّ

 بتقوى اهلل. (، فالتبشري منرصف يف اآلية للمؤمنني الذين حتققوا 223: البقرة)

إِنَّ اهللََّ اْشرَتَى ِمَن املُْْؤِمننَِي َأْنُفَسُهْم َوَأْمَواهَلُْم بَِأنَّ هَلُُم اجْلَنََّة   ﴿: تعاىلومثل ذلك قوله 

ْنِجيِل َواْلقُ  ْرآِن َوَمْن  ُيَقاتُِلوَن يِف َسبِيِل اهللَِّ َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن َوْعدًا َعَلْيِه َحّقًا يِف التَّْوَراِة َواأْلِ

وا بَِبْيِعُكُم الَِّذي َباَيْعُتْم بِِه َوَذلَِك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظِيمُ  ﴾  َأْوىَف بَِعْهِدِه ِمَن اهللَِّ َفاْسَتْبرِشُ

ما يقدمه املؤمنون من بذل ألنفسهم وأمواهلم يف سبيل   تعاىل(، فقد اعترب اهلل 111التوبة:)

 بوفور ربحها يف الدنيا قبل اآلخرة. اهلل بضاعة لتجارة رابحة يبرشهم اهلل 

إىل   صفات عباده الصاحلني بدعوة رسول اهلل  تعاىلومثل ذلك ختم اهلل 

اِجُدوَن   ﴿: تعاىلتبشريهم، قال  اكُِعوَن السَّ ائُِحوَن الرَّ التَّائُِبوَن اْلَعابُِدوَن احْلَاِمُدوَن السَّ

ِ املُْْؤِمننِيَ اآْلِمُروَن بِاملَْْعُروِف َوالنَّاُهوَن َعِن املُْ  ﴾  نَْكِر َواحْلَافُِظوَن حِلُُدوِد اهللَِّ َوَبرشر

 ( 112التوبة:)

التبشري من وظائف الرسل ـ صلوات اهلل وسالمه عليهم ـ،   تعاىلولذلك اعترب اهلل 

ِ  ﴿ أكاَن لِلنَّاِس َعَجبًا َأْن َأْوَحْينَا إِىَل َرُجٍل ِمنُْهْم َأْن َأْنِذِر ال:فقال عن رسول اهلل   نَّاَس َوَبرشر

ِم ِذيَن آَمُنوا َأنَّ هَلُْم َقَدَم ِصْدٍق ِعنَْد َرهبر  ( 2:يونس)﴾  الَّ

ءا لَِقْوِمُكاَم بِِمرْصَ ُبُيوتًا  : وقال عن موسى  ﴿ َوَأْوَحْينَا إِىَل ُموَسى َوَأِخيِه َأْن َتَبوَّ

ِ املُْ  الَة َوَبرشر  ( 87يونس:)﴾ ْؤِمننِيَ َواْجَعُلوا ُبُيوَتُكْم ِقْبَلًة َوَأِقيُموا الصَّ
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والرس يف اعتبار التبشري بام أعد اهلل لعباده من جزاء عىل أعامهلم الصاحلة حافزا من  

حوافز العمل وأسلوبا من أساليب الرتببية هو ما ينرشه التبشري يف النفس من انرشاح وفرح  

َوَما   ﴿ يف بيان تأثري التبشري يف النفس: تعاىليمتلئ القلب به طمأنينة واجلوارح نشاطا، قال 

ى َلُكْم َولَِتْطَمئِنَّ ُقُلوُبُكْم بِِه َوَما النَّرْصُ إِالَّ ِمْن ِعنِْد اهللَِّ اْلَعِزيِز احْلَ َجعَ  ﴾  كِيمِ َلُه اهللَُّ إِالَّ ُبرْشَ

ى َولِتَْطَمئِنَّ بِِه ُقُلوُبُكْم َوَما  ﴿ :تعاىل (، وقال 126آل عمران: ) النَّرْصُ  َوَما َجَعَلُه اهللَُّ إِالَّ ُبرْشَ

 ( 10ألنفال: )﴾  إِالَّ ِمْن ِعنِْد اهللَِّ إِنَّ اهللََّ َعِزيٌز َحكِيمٌ 

وهلذا كان التبشري بام أعد اهلل للمؤمنني من جزاء هو اجلوائز الوحيدة التي يقدمها  

ملن اختار سبيله ونرصة دعوته والوقوف أمام مجيع األعاصري التي ترتبص   رسول اهلل 

 به.

  ل يارس ملواجهة ما أعد هلم الطواغيت من عذاب هو ما قاله وقد كانت سلوى آ

 ( )صربا آل يارس ان موعدكم اجلنة:هلم، وقد رأى عظيم ما يعانونه

ضعف أصحابه    ويف معركة بدر، حني اشتّد البالء عىل املسلمني، ورأى الرسول   

ىل جنة عرضها  )قوموا إ :وقلة عددهم وضعف عتادهم، مل يكن له من اجلوائز غري أن قال هلم 

السموات واألرض، والذي نفس حممد بيده ال يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرًا حمتسبًا  

   ( مقباًل غري مدبر، إال أدخله اهلل اجلنة

عرضها  ):، وقال مندهشا  عمري بن احلامم ، فقام  وهزت البرشى نفوس الصحابة

(،  بخ بخ): تكاد تطري به، والفرحة  فقال(،  نعم ):فقال رسول اهللّ  (،  السموات واألرض؟

مبرشا،      قال(، فرجاء أن أكون من أهلها ):قال  (ما حيملك عىل قولك بخ بخ؟):  فقال

 (فإنك من أهلها ):وقد علم صدقه 

فتقدم الرجل فكرس جفن سيفه، وأخرج مترات فجعل يأكل منهن، ثم ألقى بقيتهن  

 من يده، وقال: لئن أنا حييت حتى آكلهن إهنا حلياة طويلة، ثم تقدم فقاتل حتى قتل .  
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يف مكة، وال أنصار ينرصونه كان يتبع الناس   وقبل ذلك عندما كان رسول اهلل 

م يقول: من يؤويني؟ من ينرصين؟ حتى أبلغ رسالة  يف منازهلم، عكاظ وجمنة، ويف املواس

 ( ريب وله اجلنة

ومل يكن له من جزاء يعد به غري اجلنة، فال جيد أحدًا يؤويه وال ينرصه، حتى إن  

الرجل ليخرج من اليمن أو من مرض فيأتيه قومه وذوو رْحه فيقولون احذر غالم قريش ال  

 ألصابع..  يفتنك، ويميض بني رحاهلم وهم يشريون إليه با 

إىل أن رحل إليه سبعون رجاًل حتى قدموا عليه يف املوسم فواعدوه شعب العقبة،  

تبايعونني عىل السمع والطاعة يف النشاط  ) :)يا رسول اهلل عالم نبايعك؟(، فقال  :فقالوا

والكسل، والنفقة يف العرس واليرس، وعىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وأن تقولوا  

 ختافوا يف اهلل لومة الئم، وعىل أن تنرصوين فتمنعوين إذا قدمت عليكم مما متنعون  يف اهلل ال

 ( منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم

)يا رسول اهلل إن بيننا وبني الرجال حباالً وإنا قاطعوها، وإنا نأخذك عىل  : قالوا

فقال  مصيبة األموال وقتل األرشاف، فام لنا بذلك يا رسول اهلل إن نحن وفينا؟(، 

:( فقالوا ،)ابسط يدك(، فبسط يده فبايعوه. :اجلنة( 

وبعد ذلك، ويف معركة أحد، حني ابتيل املؤمنون بام ابتلوا به، وجتمع املرشكون حول  

، وهو يف سبعة من األنصار ورجل من قريش، قال: من يردهم عنا وهو  رسول اهلل 

 رفيقي يف اجلنة؟ فجاء رجل من األنصار فقاتل حتى قتل.  

لام عادوا ورهقوه قال: من يردهم عنا وهو رفيقي يف اجلنة، حتى قتل السبعة، فقال  ف

 (ما أنصفنا أصحابنا ): رسول اهلل 

يف الرتغيب يف األعامل الصاحلة،   وكان هذا احلافز هو الذي يستعمله رسول اهلل 

بلغ  )من خاف أدلج، ومن أدلج :يف الرتغيب يف شد العزم عىل العمل الصالح كام قال 
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 (1) (املنزل أال أن سلعة اهلل غالية أال إن سلعة اهلل اجلنة

، فلم يكن سؤاهلم  وهلذا انترشت قيمة جزاء اهلل يف اجليل الذي رباه رسول اهلل 

إال عن هذا اجلزاء العظيم، ال عن اجلزاء الدنيوي املحدود، بل رسى هذا إىل األعراب ـ مع  

)ما ثمن اجلنة ؟(، فقال  :فقال يب إىل رسول اهلل ما كان فيهم من جفاء وغلظة ـ جاء أعرا 

:( ال إله إال اهلل)(2)  وجاء أعرايب آخر إىل رسول اهلل ،  يا رسول دلني عىل عمل  :فقال(

)تعبد اهلل وال ترشك به شيئا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة  :إذا عملته دخلت اجلنة(، فقال

)والذي نفيس بيده ال أزيد عىل هذا شيئا أبدا وال أنقص :املفروضة وتصوم رمضان(، فقال

  (3) (من رسه أن ينظر إىل رجل من أهل اجلنة فلينظر إىل هذا): منه(، فلام وىل قال 

)يا رسول اهلل، أرأيت إذا صليت  :فقال  وجاء النعامن بن قوقل إىل رسول اهلل 

 ( نعم):  النبي املكتوبة وحرمت احلرام وأحللت احلالل أدخل اجلنة(، فقال  

هلذا األسلوب    انطالقا من هذه النصوص الكثرية الدالة عىل استعامل رسول اهلل  

ومدى تأثريه، فإنا نحب أن ننبه هنا إىل بعض الضوابط التي حتمي هذا األسلوب من أن  

 َيرج به عن هدفه الذي وضع من أجله إىل أهداف مل يردها الشارع.

 ومن هذه الضوابط وأمهها: 

 دم التقول عىل اهلل بغري علم: ع أ ـ  

ذلك ألن من التقول عىل اهلل اجلزم بحصول األجر من غري أن يكون هناك مصدر  

أنه ال يقطع ملّعني باجلنة، إال الذي نص  معصوم يتلقى منه علم ذلك، وهلذا نص العلامء عىل  

 . ينهميالشارع عىل تع

 
(وقال هذا حديث حسن غريب يف سنده أبو فروة وهو ضعيف وأخرجه 2452الرتمذي كتاب صفة القيامة رقم )رواه   (1)

 (.  7/146م. وقال صحيح لكن نوزع. حتفة األحوذي )احلاك

 عبد بن ْحيد يف تفسريه عن احلسن مرسال. رواه   (2)

 البخاري ومسلم. رواه   (3)
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خماطبا  تعاىل ة اهلل، فقال بل إن القرآن الكريم أرشد إىل أدب ترك هذا األمر ملشيئ 

ُسِل َوَما َأْدِري َما ُيْفَعُل يِب َوال بُِكْم إِْن  :يأمره أن يقول  رسوله   ﴿ ُقْل َما ُكنُْت بِْدعًا ِمَن الره

بُِع إاِلَّ َما ُيوَحى إِيَلَّ َوَما َأَنا إِالَّ َنِذيٌر ُمبِنيٌ   ( 9االحقاف: )﴾  َأتَّ

عن  عىل النهي عن اجلزم بمثل هذا بغري علم، فوقد جاء يف احلديث الرشيف ما يدل  

طار هلم يف السكنى حني اقرتعت األنصار  ):قالت  وكانت بايعت رسول اهللّ    -أم العالء  

ضناه حتى إذا تويف أدرجناه يف  ،    عىل سكنى املهاجرين عثامن بن مظعون  فاشتكى عثامن فمرَّ

ليك أبا السائب شهاديت عليك، لقد  رْحة اهللّ ع):فقلت، أثوابه، فدخل علينا رسول اهللّ  

ال أدري  ) :فقلت(،  وما يدريك أن اهللّ تعاىل أكرمه؟):فقال رسول اهللّ  ،  أكرمك اهللّ تعاىل

أما هو فقد جاءه اليقني من ربه وأين ألرجو له اخلري،  ): فقال رسول اهللّ  (،  بأيب أنت وأمي

(،  واهللّ ال أزكي أحدًا بعده أبداً ): لتقالت، فق(، سول اهللّ ما يفعل يبرواهللّ ما أدري وأنا 

فأخربته بذلك،  ،  وأحزنني ذلك، فنمت فرأيت لعثامن عينًا جتري، فجئت إىل رسول اهللّ  

 ( ما أدري وأنا رسول اهللّ ما يفعل به ) :ويف لفظ ، (1)(ذاك عمله) :فقال رسول اهللّ 

يوم  بل من أصحابه ، وهو رسول اهلل أخرب أنه ال يعلم أقواما من أمته بل إنه 

لُيذاَدنَّ أقوام من أمتي حويض أعرفهم ويعرفوين ويؤخذ هبم جهة النار،  ): القيامة، قال 

فأقول: أصحايب أصحايب. فيقال: ليسوا أصحابك إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول:  

  (2)(سحقًا سحقاً 

إن  ):زاء من املوازين واألرسار ما ال يعلمه إال اهلل، وقد قال ورس ذلك أن للج

الرجل ليعمل عمل اجلنة فيام يبدو للناس وهومن أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل  

 
 البخاري. رواه   (1)

 أْحد والطرباين يف الكبري. رواه   (2)
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  (1) (النار فيام يبدو للناس وهو من أهل اجلنة

عمل  فإن الرجل منكم ليعمل ب):وللخامتة تأثريها الكبري يف هذا املجال، وقد قال  

أهل اجلنة حتى ما يكون بينه وبني اجلنة إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل  

النار فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبني النار إال ذراع  

  (2)(فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخل اجلنة 

بري، بحيث حيمي املتلقي من الغرور الذي قد يدفعه  وهلذا الضابط أثره الرتبوي الك 

 إىل األمن من مكر اهلل، وهي الثغرة اخلطرية التي ينفذ منها الشيطان لقلب اإلنسان. 

وننبه هنا إىل بعض الدخن الذي أصاب بعض أدعياء الرتبية من املسلمني حني جيزم  

خزائن اجلنة بيديه، يدخل من    ملريديه ال باجلنة وحدها، بل بالفردوس األعىل، وكأن مفاتيح

 يشاء، وحيرم من يشاء، فال حول وال قوة إال باهلل. 

 عدم االعتامد عىل األحاديث الضعيفة واملوضوعة: ب ـ  

فهي طامة هذا الباب، كام هي طامة األبواب الكثرية التي ينفذ من خالهلا التحريف  

 املبعد عن مقاصد الرشع. 

أمور عىل حساب أمور أخرى، وقد تصف من  فاألحاديث الضعيفة قد ترغب يف 

اجلزاء عىل بعض األعامل الصغرية ما يكل العامل هلا للتقاعد بعدها، فال حيتاج ملزيد عمل،  

 وال ملزيد جزاء. 

، وهو منه  وكمثال عىل ذلك ما وري يف احلديث املكذوب عىل رسول اهلل 

قرص من درة بيضاء وكتب له    من اغتسل من اجلنابة حالال أعطاه اهلل عز وجل مائة) :بريء

 
 البيهقي. رواه   (1)

 البخاري ومسلم وغريمها. رواه   (2)
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، وكأن صاحب هذا احلديث يدعو املؤمنني إىل مالزمة  (1) (بكل قطرة ثواب ألف شهيد

زوجاهتم وْحاماهتم، والقعود عن ميادين اجلهاد، فدم الشهيد املسكني ال يعدل قطرة واحدة  

 من قطرات املغتسل من اجلنابة.

يا عيل غسل املوتى فإن من  ): ، وهو منه بريءومثله من املكذوب عىل رسول اهلل  

 (2)(غسل ميتا غفر له سبعون مغفرة لو قسمت منها عىل اخلالئق لوسعتهم 

إن شهر رجب عظيم، من  ):، وهو منه بريء ومثله من املكذوب عىل رسول اهلل 

كتب له صيام ألفي سنة، ومن   صام منه يوما كتب اهلل له صوم ألف سنة ومن صام يومني 

صام ثالثة أيام كتب له صيام ثالثة آالف سنة، ومن صام من رجب سبعة أيام أغلقت عنه  

أبواب جهنم، ومن صام ثامنية أيام فتحت له أبواب اجلنة الثامنية يدخل من أُّيا شاء ومن  

ك فاستأنف  صام منه مخسة عرش يوما بدلت سيئاته حسنات ونادى مناد من السامء قد غفر ل

  (3) (العمل ومن زاد زاده اهلل عز وجل

من صىل عيل صالة تعظيام  ) :، وهو منه بريءومثله من املكذوب عىل رسول اهلل 

حلقي جعل اهلل عز وجل من تلك الكلمة ملكا له جناَح يف املرشق وجناَح له يف املغرب  

صيل عىل عبدي كام ورجاله يف ختوم األرض وعنقه ملوي حتت العرش يقول اهلل عز وجل:  

  (4)(صىل عىل نبيي فيصيل عليه إىل يوم القيامة

ومثل هذا نصوص كثرية كلها عىل هذا املنوال الساذج من ترتيب ثواب عظيم جدا  

 عىل عمل قليل. 

 احلث عىل اإلخالص العايل: ج ـ  

 
 . 2/84املوضوعات   (1)

 . 2/84املوضوعات:   (2)

 .  85، 2/84املوضوعات:   (3)

 . 331تنزيه الرشيعة:   (4)
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ه  بإرادة العمل، فال يطلب بالعمل غري وجه اهلل، وهو املراد بقول تعاىل وهو إفراد اهلل  

اَك َنْسَتِعنيُ   ﴿ :تعاىل اَك َنْعُبُد َوإِيَّ والذي يناجي به املسلم ربه يف صلواته كل  (،  5الفاحتة: )﴾  إِيَّ

 يوم ما ال يقل عن سبع عرشة مرة.  

﴿ ُقْل إِنَّ َصاليِت َوُنُسكِي  : أن يقوله حتقيقا لإلسالم اخلالص هو الذي أمر و

ُل املُْْسلِِمنيَ َوحَمَْياَي َومَمَايِت هللَِِّ َربر  يَك َلُه َوبَِذلَِك ُأِمْرُت َوَأَنا َأوَّ ﴾  اْلَعاملَنَِي ال رَشِ

 ( 163ـ  162األنعام:)

:﴿ َواْصرِبْ  تعاىل، قال  به املؤمنني من أصحاب رسول اهلل    تعاىلوهو ما وصف اهلل  

ُْم بِاْلَغَداِة َواْلَعيِشر ُيِريدُ  ِذيَن َيْدُعوَن َرهبَّ وَن َوْجَهُه َوال َتْعُد َعْينَاَك َعنُْهْم ُتِريُد ِزينََة  َنْفَسَك َمَع الَّ

َبَع َهَواُه َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرطاً  ْنَيا َوال ُتطِْع َمْن َأْغَفْلنَا َقْلَبُه َعْن ِذْكِرَنا َواتَّ (،  28الكهف: )﴾  احْلََياِة الده

ُْم بِاْلغَ  ﴿:تعاىل وقال  ِذيَن َيْدُعوَن َرهبَّ َداِة َواْلَعيِشر ُيِريُدوَن َوْجَهُه َما َعَلْيَك ِمْن  َوال َتْطُرِد الَّ

 َفتَْطُرَدُهْم َفَتُكوَن ِمَن الظَّاملنِِيَ 
ٍ
ء  َوَما ِمْن ِحَسابَِك َعَلْيِهْم ِمْن ََشْ

ٍ
ء ﴾  ِحَساهِبِْم ِمْن ََشْ

 ( 52األنعام:)

وال  وأخرب أن من أول صفات املؤمنني توحيد قبلة قلوهبم، فال يتوجهون لغري اهلل، 

ِه   ﴿:تعاىليطلبون من اهلل غري اهلل، قال  َبىَل َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه هللَِِّ َوُهَو حُمِْسٌن َفَلُه َأْجُرُه ِعنَْد َربر

َوَمْن َأْحَسُن ِدينًا مِمَّْن   ﴿ :تعاىل(، وقال 112البقرة: )﴾ َوال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم حَيَْزُنونَ 

ََذ اهللَُّ إِْبَراِهيَم َخلِياًل َأْسَلَم َوْجَهُه هللَِِّ وَ  َة إِْبَراِهيَم َحنِيفًا َواختَّ َبَع ِملَّ ﴾  ُهَو حُمِْسٌن َواتَّ

َوَمْن ُيْسلِْم َوْجَهُه إىَِل اهللَِّ َوُهَو حُمِْسٌن َفَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة   ﴿:تعاىل (، وقال 125النساء: )

 ( 22لقامن:)﴾ ورِ اْلُوْثَقى َوإىَِل اهللَِّ َعاِقَبُة اأْلُمُ 

وهذ هو املراد بام ذكره الصاحلون من عدم التفاهتم يف طاعاهتم للجنة أو النار، ال  

أهنم ال يرغبون يف اجلنة أو ال يرهبون من النار، وكيف ال يرغبون يف اجلنة، وهي حمل اللقاء،  

 وكيف ال يرهبون من النار، وهي حمل احلجاب والطرد. 
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بني الوصفني: وصف اخلشوع الذي يعني إخالص الوجه  وهلذا جيمع القرآن الكريم  

واصفا   تعاىلهلل، وسالمة املقصد يف عبادته، وبني الرغبة فيام يف يد اهلل والرهبة منه، فقال 

اِت َوَيْدُعوَننَا َرَغبًا َوَرَهبًا َوَكاُنوا َلنَا   ﴿ أنبياءه املصطفني: ُْم َكاُنوا ُيَساِرُعوَن يِف اخْلَرْيَ إهِنَّ

 ( 90: نَي﴾ )االنبياءَخاِشعِ 

ِذيَن إَِذا  :تعاىلأكمل املؤمنني إيامنًا، قال   تعاىل ومثل ذلك وصفه  ﴿ إِنَّاَم ُيْؤِمُن بِآياتِنَا الَّ

وَن َتَتَجاىَف ُجُنوهُبُْم َعِن   ِْم َوُهْم ال َيْسَتْكرِبُ دًا َوَسبَُّحوا بَِحْمِد َرهبر وا ُسجَّ ُروا هِبَا َخره ُذكر

ُْم َخْوفًا َوَطَمعًا َومِمَّا َرَزْقنَاُهْم ُينِْفُقونَ   ( 16ـ   15السجدة: ) ﴾  املََْضاِجِع َيْدُعوَن َرهبَّ

َيرب أن العمل ليس سببا بحد ذاته لألجر، وإنام سببه رْحة اهلل حتى ال    وهلذا كان  

قالوا:    (،ما من أحد يدخل اجلنة بعمله ) :قال  ففي احلديث،  يقصد بالعمل غري وجه اهلل،  

  (1) (وال أنا إال أن يتغمدين اهلل برْحة منه):وال أنت يا رسول اهلل؟ قال 

ومع ذلك، فقد حصلت بعض املبالغات يف هذا الباب تستوجب اإلنكار، أدت  

  تعاىل بالبعض إىل احتقار اجلنة وازدرائها، واحلديث عنها حديثا ال يتناسب مع ما أخرب اهلل 

 ئه. من كوهنا منزلة كرامة ألوليا 

)واهلل إين ال أحسن دندنتك وال دندنة معاذ، وإنام  :وقد قال بعض األعراب للنبي  

، فإذا كان (2)()حوهلا ندندن:؛ فقال  ( أقول: اللهم إين أسألك اجلنة، وأعوذ بك من النار

،  يدندن بدعائه حول اجلنة، فهل يتصور عقاًل وجود من هو أكمل منه  الرسول 

 منها. فيستعيذ باهلل 

والقيمة الرتبوية هلذا الضابط عظيمة، فاإلخالص هو منطلق كل خري، وبقدر إسالم  

 الوجه هلل، واجتامع القلب عىل اهلل تتحقق الربانية، ويتحقق القرب. 

 
 الطرباين يف الكبري. رواه   (1)

 (.  5/74و 3/474(وأْحد )910(وابن ماجة )793و 792أبو داود )رواه   (2)
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 ـ الدعاء   2

ْم  ﴿ :تعاىلويشري إىل هذا النوع من اجلزاء من القرآن الكريم قوله  ُخْذ ِمْن َأْمَواهِلِ

رُ  يِهْم هِبَا َوَصلر َعَلْيِهْم إِنَّ َصالَتَك َسَكٌن هَلُْم َواهللَُّ َسِميٌع َعلِيمٌ َصَدَقًة ُتَطهر ﴾  ُهْم َوُتَزكر

 ( 103التوبة:)

أن يقابل صدقات أصحابه بالدعاء هلم،   فاهلل تعاىل يدعو يف هذه اآلية رسول اهلل 

قبلون عىل العمل  وَيرب بام حيققه دعاؤه هلم من سكينة نفسية وطمأنينة وراحة جتعلهم ي

 الصالح بشوق ورضا. 

 يطبق هذا اهلدي يف الزكاة وغريها:  وهلذا كان 

  أما يف الزكاة والصدقات، والتي هي املحل الذي ذكر يف اآلية، فقد كان من هديه  

)اللهم صل عىل آل أيب  : كان إذا أتى بصدقة قوم صىل عليهم، فأتاه أبو أوىف بصدقته، فقال

  (1)(أوىف

يقابل كل ما يقدم له من خري بالدعاء ألصحابه، مهام كان    وأما يف غريها فقد كان  

)من  :طهوره، فقال  كنت يف بيت ميمونة فوضعت لرسول اهلل صغريا، قال ابن عباس : 

 ( )اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل : وضع يل هذا؟(، فقالت ميمونة: عبد اهلل، فقال  

الطويل العظيم املشتمل عىل معجزاٍت متعّدداٍت لرسول اهللّ   ويف حديث أيب قتادة

    ّقال: فبينا رسوُل اهلل   ّالليل وأنا إىل جنبه، فنََعس رسوُل اهللّ    (2)يسرُي حتى اهبار    فامَل

ر مُته من غري أن ُأوقَظه حتى اعتدل عىل راحلته، ثم ساَر حتى هتوَّ  (3)عن راحلته فأتيُته فدعَّ

مُته من غري أن أوقَظة حتى اعتدل عىل راحلته، ثم ساَر حتى إذا   الليُل مال عن راحلته، فدعَّ

 
 رواه مسلم.   (1)

 انتصف.   (2)

 أي ذهب معظمه.   (3)
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َحر ماَل ميلة ه ، فأتيُته  (1)ي أشّد من امليلتني األُوَلَينْي حتى كاد ينجفُل كان من آخر السَّ

مته، فرفَع رأَسه فقال: )َمْن َهَذا؟   ()َمَتى كان َهَذا َمِسريَك ِمنري؟: قلُت: أبو قتادة، قال  (فدعَّ

 . (2)وذكر احلديث()َحِفَظَك اهللّ باِم َحِفْظَت بِِه َنبِّيهُ :قلُت: ما زال هذا مسريي منذ الليلة، قال 

قال: كان يف اجلاهلية بيٌت خلثعَم ُيقال له الكعبة    ويف حديث جرير بن عبد اهللّ الَبَجيلّ 

)َهْل أْنَت ُمِرحيِي ِمْن ِذي اخلََلَصِة؟(،  : اليامنية، وُيقال له ذو اخلََلصة، فقال يل رسوُل اهللّ 

َنا وقتلنَا َمن وجدنا  ْ عنده، فأتيناه  فنفرُت إليه يف مئة ومخسني فارسًا من أْحَس فكرسَّ

 .(3) فأخربناه، فدعا لنا وألْحس

عن أسيد بن حضري قال: أتاين أهل بيتني من قومي من أهل بيت من بني ظفر  و

أو يعطينا أو نحوا من   -أن يقسم لنا  وأهل بيت من بني معاوية فقالوا: كلم رسول اهلل 

فكلمته، فقال: نعم أقسم ألهل كل بيت منهم شطرا، فإن عاد اهلل علينا عدنا عليهم،    -هذا  

قال: فقلت: جزاك اهلل خريا يا رسول اهلل! قال: وأنتم فجزاكم اهلل خريا! فإنكم ما علمتكم  

  (4)(أعفة صرب

كر، والدعاء بالدعاء، وهو أدب رفيع،  ففي هذا احلديث نالحظ مقابلة الشكر بالش

)مرحبا يا جويرب  : ذات يوم فقال قال: دخلت عىل رسول اهلل  ومثله ما روي عن جابر

جزاكم اهلل يا معرش األنصار خريا، آويتموين إذ طردين الناس، ونرصمتوين إذ خذلني الناس،  

بك هدانا اهلل إىل  )بل جزاك اهلل عنا خريا، : فجزاكم اهلل معرش األنصار خريا(، فقلت

  (5) (اإلسالم، وأنقذنا من شفا حفرة من النار، وبك نرجو الدرجات العىل من اجلنة

 
 سقط.   (1)

 مسلم. رواه   (2)

 البخاري ومسلم. رواه   (3)

 ابن عساكر وأبو يعىل. رواه   (4)

 الرتمذي واحلاكم. رواه   (5)
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)اْقِسِميها(،  :شاٌة قال وقد روي مثله عن عائشة، قالْت: َأهديُت لرسول اهللّ 

، فتقول  فكانت عائشُة إذا رجعِت اخلادُم تقوُل: ما قاُلوا؟ تقوُل اخلادُم: قالوا: بارَك اهللّ فيكم

  (1)()وفيهم بارك اهللّ، نرده عليهم مثَل ما قالوا، وَيبقى أجُرنا لنا : عائشة

أن مقابلة املعروف بالدعاء من أعظم اجلزاء عىل املعروف، ومن أفضل    وقد أخرب  

)من صنع إليه معروف، فقال لفاعله جزاك اهلل خريا فقد أبلغ  : ما يقابل به اإلحسان، قال  

)من أسدى إليه بمعروف فقال للذي أسداه جزاك اهلل خريا فقد أبلغ  :  روايةويف  (2) (يف الثناء

 ( يف الثناء 

منرَي أربعني ألفًا، فجاَءه    قال: استقرَض النبيه    وقد روي عن عبد اهللّ بن أيب ربيعة

َلِف ا :مال فدفَعه إيلَّ وقال   (3)(حلَْمُد واألداءُ )باَرَك اهللَُّ َلَك يف أْهلَِك وَمالَِك، إنَّاَم َجَزاُء السَّ

إىل كثرة الدعاء ملن عمل معروفا إىل أن يتيقن أنه قد أوفاه أجره، قال   بل دعا 

 :  ،من استعاذ باهلل فأعيذوه، ومن سألكم باهلل فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه(

تعلموا أنكم  )حتى : ، ويف رواية(4) (فإن مل جتدوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأمتوه

 (5) (شكرمتوه، فإن اهلل تعاىل شاكر حيب الشاكرين

 ـ القول احلسن   3

(، ويشمل أمرين،  83: البقرة)﴾ َوُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسنًا  ﴿ :تعاىلوإليه اإلشارة بقوله 

 سنتحدث عنهام يف هذا املطلب، مها: 

 الشكر: وهو الثناء اخلاص يف حضور املحسن. ـ  1

 
 ابن السني. رواه   (1)

 الرتمذي وقال: حديث حسن. رواه   (2)

 النسائي وابن ماجه وابن السني. رواه   (3)

 أبو داود والنسائي واللفظ له وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح عىل رشطهام. رواه   (4)

 الطرباين . رواه (5)
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 ناء له بني الناس. املدح: وهونرش الثـ  2

 الشكر أ ـ  

ُه  ﴿  : ويشري إليه ـ كنوع من أنواع اجلزاء ـ قوله تعاىل ْنَساَن بَِوالَِدْيِه َْحََلْتُه ُأمه ْينَا اأْلِ َوَوصَّ

(، فقد مجع  14لقامن:)﴾  َوْهنًا َعىَل َوْهٍن َوفَِصاُلُه يِف َعاَمنْيِ َأِن اْشُكْر يِل َولَِوالَِدْيَك إِيَلَّ املَِْصريُ 

 بني شكر العبد له، وشكره لوالديه، باعتبارمها واسطة وسببا جلود اهلل عليه.  تعاىل اهلل 

ومن كامل شكر صاحب الفضل أن يشكر السبب الذي وصل عن طريقه الفضل،  

، ويف رواية أخرى: )ال  (1)()من مل يشكر الناس مل يشكر اهلل: وهلذا ورد يف احلديث قوله 

  (2) ( من ال يشكر الناسيشكر اهلل

بل ورد يف حديث آخر ما هو أعظم من ذلك، حيث عرب بأفعل التفضيل ليدل عىل  

أن من الكامل شكر وسائط اجلود اإلهلي، ليني ما قد يتوهم من أن ذلك مناف للتوحيد،  

 (3)()إن أشكر الناس هلل تعاىل أشكرهم للناس : قال  

اإلحسان بالشكر والثناء واالعرتاف   إىل مقابلة ويف هذا املجال، فقد دعا  

)من أعطى عطاء فوجد فليجز به، فإن مل جيد فليثن فإن من  :بالفضل ألهل الفضل، قال  

)من أوىل معروفا فليذكره فمن ذكره فقد  :، وقال (4) (أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر

كثري، ومن مل  )من مل يشكر القليل ال يشكر ال:، وقال (5)(شكره، ومن كتمه فقد كفره 

 
 رواه أْحد والرتمذي بسند صحيح.   (1)

أبو داود والرتمذي وقال حديث صحيح، قال احلافظ املنذري: روى هذا احلديث برفع اهلل وبرفع الناس، وروى رواه   (2)

 رفع اهلل وبنصب الناس وعكسه، أربع روايات. أيضا بنصبهام وب

 أْحد ورواته ثقات والطرباين. رواه   (3)

 الرتمذي وأبو داود وابن حبان يف صحيحه. رواه   (4)

 الطرباين وابن أيب الدنيا. رواه   (5)
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 (1) (يشكر الناس ال يشكر اهلل والتحدث بنعمة اهلل شكر وتركها كفر

املثني عىل اخلري والشاكر له يف درجة العامل به، فعندما أعجب   بل اعترب 

يا رسول اهلل  ) :املهاجرون بأخالق األنصار وتضحياهتم يف سبيل اهلل، قالوا لرسول اهلل 

ذهب األنصار باألجر كله؟ ما رأينا قوما أحسن بذال للكثري، وال مواساة يف القليل منهم،  

)بىل(،  :قالوا ( يس تثنون عليهم به وتدعون هلم؟أل):ولقد كفونا املؤونة(، فقال 

 (2)()فذاك بذاك:قال

ورس ذلك ـ واهلل أعلم ـ أن التشجيع عىل اخلري بالذكر له ونرشه والثناء عليه من أكرب  

إن الدال عىل اخلري  ):وسائل نرشه والدعوة إليه واحلض عىل الثبات عليه، ومثله قوله 

 ر به دال عليه، فلذلك اعترب مساويا للفاعل له. ، فالشاكر عىل اخلري مق(3)(كفاعله

بل إن الشخص قد يشكر عىل القليل، فيدعوه ذلك لبذل الكثري، بل قد يشكر عىل  

بل قد يشكر عىل َشء معلقا عىل َشء، فيرسع إىل  ما مل يفعله، فيجد نفسه مسارعا لفعله، 

عبد اهلل لو كان يصيل من   نعم الرجل ):رفع التعليق ليستويف الشكر كامال، وهلذا ملا قال 

فكان عبد اهلل، بعد ذلك، ال ينام  ): مبينا أثر هذا القول يف سلوك ابن عمر  قال سامل ( الليل

  (4)(من الليل إال قليال 

وقد اعترب الشعراين هذا األدب الرفيع يف التعامل من العهود التي تلقتها األمة عن  

أن نشكر كل من أسدى   )أخذ علينا العهد العام من رسول اهلل : ، فقالرسول اهلل 

 ( إلينا معروفا ونكافئه عىل ذلك ولو بالدعاء أدبا مع الشارع يف أمره لنا بذلك

)وقد كثرت اخليانة  :هد، وتأثري ذلك التقصري، فقالويتأسف عىل التقصري يف هذا الع

 
 ابن أيب الدنيا وغريه بإسناد ال بأس به. رواه   (1)

 أبو داود والنسائي واللفظ له. رواه   (2)
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هلذا العهد من غالب الناس، حتى رصت تريب اليتيم إىل أن يصري له أوالد وال يتذكر لك  

نعمة وال حيفظ معك أدبا، وصار من وقع له ذلك حيذر من يريد يفعل مثله مع الناس،  

 ( كره، فاملنعم عليه ال يستحق ذلكفبتقدير أن املنعم من أولياء اهلل تعاىل ال يلتفت إىل ش

ومن أهم املخاوف التي قد حتصل من هذا النوع من أنواع اجلزاء الغرور الذي قد  

جيعل الشخص يتصور نفسه ويل النعمة ومفيضها ال واسطتها وسببها، وهذا يتناىف مع  

أن   التوحيد، أو جيعله ينتظر كل حني أن يشكر عىل ما بذل، بل قد يستحيل الثناء، فيحب

حيمد عىل ما مل يفعل، فيجره ذلك إىل الرياء وطلب السمعة، وهو ما يتناىف مع اإلخالص،  

 : فلذلك كان من التحصينات املهمة هلذا النوع من أنواع اجلزاء: التوحيد، واإلخالص

 التوحيد: 

﴿ َأِن اْشُكْر يِل  :تعاىل وإليه اإلشارة بتقديم شكر اهلل عىل شكر الوالدين يف قوله 

(، فقدم اهلل شكره عىل شكر الوالدين مع أن مقام اآلية هو احلديث  14: لقامن) ﴾  الَِدْيكَولِوَ 

 عن فضل الوالدين، واحلث عىل شكرمها، لئال يشغل شكرمها عن شكر اهلل. 

وهلذا نبه الصاحلون إىل رضورة استشعار التوحيد للشاكر واملشكور، قال  

ن غري وقوف معه، فرتاه كالقناة اجلاري )فاشكر يا أخي من أسدى معروفا لكن م:الشعراين 

 لنا منها املاء أو كاألجري الذي يغرف لنا من طعام رجل غريه بأجرة جعلها له( 

وتوحيده أنه إذا أخذ  ) : وقال الغزايل يف بيان ما يقتضيه التوحيد عند أخذ العطية

ا هو أشكر  العطاء ْحد اهلل عز وجل وشكره ورأى أن النعمة منه ومل ينظر إىل واسطة، فهذ

  (1) (العباد هلل سبحانه وهو أن يرى أن النعمة كلها منه

فكأنه مل يعرف املنعم ومل  ، حقيقة ال جمازا، )من شكر غري اهلل تعاىل وعلل ذلك بأن 

إذ سلط اهلل تعاىل عليه دواعي الفعل   يتيقن أن الواسطة مقهور مسخر بتسخري اهلل تعاىل 
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ويرس له األسباب فأعطى وهو مقهور، ولو أراد تركه مل يقدر عليه بعد أن ألقى اهلل عز وجل  

يف قلبه أن صالح دينه ودنياه يف فعله. فمهام قوي الباعث أوجب ذلك جزم اإلرادة  

د فيه واهلل عز وجل  وانتهاض القدرة ومل يستطع العبد خمالفة الباعث القوي الذي ال ترد

خالق للبواعث ومهيجها ومزيل للضعف والرتدد عنها ومسخر القدرة لالنتهاض بمقتىض  

 ( البواعث. فمن تيقن هذا مل يكن له نظر إال إىل مسبب األسباب

وعرب ابن عطاء اهلل عن ذلك بالدعوة إىل اجلمع بني النظرين: نظر التوحيد الذي  

نعمة، ونظر الرشيعة الداعية إىل االعرتاف بقضل الوسائط،  يقتيض إفراد اهلل بالشكر عىل ال

اهلل واحد يف منته، فالرشيعة تقيض أنه ال بد من  أن إن كانت عني القلب تنظر إىل ):فقال

أي إن كانت البصرية التي هي عني القلب تنظر إىل أن اهلل تعاىل واحد يف  (، شكر خليقته 

ريه فال يستحق الشكر سواه، فالرشيعة أمرتنا أن  منته ؛ بمعنى أنه املعطي يف احلقيقة ال غ

   .نشكر أيضًا من وصلت النعمة عىل يده

شكر اهلل حقيقة،  ولذلك كان الكامل يف النظر إىل اجلهتني مجيعا، وبكال النظرين، في

 اخلالق. اخللق جمازًا امتثاالً ألمر يشكر و

 إل ثالثة أقسام:   وقد قسم ابن عطاء اهلل الناس نحو اجلمع بني هاتني النظرتني 

اإلحسان    وافنظرم،  قويت دائرة حسهالذين  ،  ميف غفلته  ون نهمك: وهم امل الغافلون 

  ألن من رشك جيل، لذلك، وهو ه من رب العاملني، إما اعتقادًا ومن املخلوقني ومل يشهد

نسب  وإما أن ياعتقد أن املؤثر واملعطي هو العبد فرشكه ظاهر جيل َيرجه من ربقة اإليامن،  

 . رشك خفي لكونه أرشك مع اهلل غريه ففي إيامنه نقصوهو  إىل العبد استنادًا،  ذلك

  واوفن اهلل،  عن اخللق بشهود    وا غاب: وهم املستغرقون يف أحواهلم، بحيث  املجذوبون 

وهؤالء قد ال يلتفتون إىل شكر اخللق الندهاش  عن األسباب بشهود مسبب األسباب، 

 بصريهتم وعامها عن النظر إىل احلق. 



157 

 

وهم أكمل من الصنف السابق، المتالئهم بالتوحيد، وهم أنزل درجة من الصنف  

 التايل لتقصريهم فيام تقتضيه الرشيعة يف هذا املقام. 

وهم الكمل الذين مجعوا بني التوحيد والرشيعة، قال ابن عطاء   العارفون: 

جبه عن فرقه  وأكمل منه عبد رشب فازداد صحوًا، وغاب فازداد حضورًا، فال مجعه حي):اهلل

وال فرقه حيجبه عن مجعه، وال فناؤه عن بقائه وال بقاؤه يصده عن فنائه، يعطي كل ذي  

قسط قسطه ويويف كل ذي حق حقه، وهذا حال خواص اخلواص، فإن من رشب من  

كؤوس التوحيد فازداد صحوًا بعد سكره، وغاب عن اخللق فازداد حضورًا معهم بربه قد  

املزيتني، فباطنه مكمل باحلقيقة، وظاهره جممل بالرشيعة، فيشكر  رشب بالكأسني ومجع بني  

 ( احلق يف حال خمالطة اخللق ليعطي كل ذي قسط قسطه  اخللق واحلق ال يغيب عن 

 اإلخالص: 

خمربا عن مقالة األبرار بعد إطعامهم الطعام:﴿ إِنَّاَم   تعاىلوإليه اإلشارة بقوله 

ال نريد منكم  (، أي 9االنسان:)﴾ ُنْطِعُمُكْم لَِوْجِه اهللَِّ ال ُنِريُد ِمنُْكْم َجَزاًء َوال ُشُكوراً 

 .(1)وال أن تثنوا علينا بذلك، مكافأة

اء اخللق ال  ورس ذلك أن املبالغة يف الشكر قد جتعل قبلة العمل متوجهة للشكر وثن

متوجهة هلل رب العاملني، فلذلك قد يرتك اخلري أو يقرص فيه إن خيش جحود من قدم له  

 اخلري، وهلذا أدبنا القرآن الكريم عىل أن نستمر يف فعل اخلري حتى ملن أساء إلينا. 

وكان  ،  قال أبو بكر  براءة عائشةملا أنزل اهللّ وقد ورد يف حديث اإلفك الطويل أنه 

واهللّ  ):ـ وهو من الذين وقعوا يف هذا احلديث ـ مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره ينفق عىل 

 
واآلية حتتمل أن ذلك قوهلم بألسنتهم، وهو ما يقتضيه ظاهرها، أو أن يكون ذلك تعبريا عن حاهلم، كام قال ابن عباس  :»    (1)

كذلك كانت نياهتم يف الدنيا حني أطعموا «، وعن جماهد قال :» أما إهنم ما تكلموا به ولكن علمه اهلل جل ثناؤه منهم فأثنى به 

 «. عليهم؛ لريغب يف ذلك راغب 
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﴿ َوال  :تأديبا له وهلذه األمة  فأنزل اهللّ تعاىل(، ال أنفق عليه شيئًا أبدًا بعد الذي قال لعائشة 

َعِة َأْن ُيْؤُتوا ُأويِل اْلُقْرَبى َواملَْ  َساكِنَي َواملَُْهاِجِريَن يِف َسبِيِل اهللَِّ  َيْأَتِل ُأوُلو اْلَفْضِل ِمنُْكْم َوالسَّ

بهوَن َأْن َيْغِفَر اهللَُّ َلُكْم َواهللَُّ َغُفوٌر َرِحيمٌ 
فقال أبو  (، 22النور: )﴾ َوْلَيْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأال حُتِ

ع إىل مسطح النفقة التي كان ينفق عليه (، بىل واهللّ إين ألحب أن يغفر اهللّ يل ): بكر ،  فرجَّ

  (1)( واهللّ ال أنزعها منه أبداً ): وقال

وقد ذكر الغزايل من عالمات صدق املتصدق وخلوه من استشعار أنانيته عند  

أن يقّدر أن الفقري لو جنى عليه جناية أو ماأل عدّوًا له عليه مثاًل هل كان يزيد  التصدق )

ختل صدقته عن شائبة املنة  استنكاره واستبعاده له عىل استنكاره قبل التصّدق؟ فإن زاد مل 

  (2) (ألنه توقع بسببه ما مل يكن بتوقعه قبل ذلك

ذكر من هدي الصاحلني ما يبني استشعارهم هلذا املعنى، وحذرهم منه، وهو ما  و

يضع    أنه كان  بعضهم دعاهم إىل الوقوف بني يدي الفقري بحال السائل ال املعطي، فذكر عن  

اًم بـني يديه يسأله قبوهلا حتى يكون هو يف صورة  الصدقة بـني يدي الفقري ويتمثل قائ

 السائلني وهو يستشعر مع ذلك كراهية لو رده. 

 وكان بعضهم يبسط كفه ليأخذ الفقري من كفه وتكون يد الفقري هي العليا. 

:﴿ َيا  تعاىلوألجل التحصن بحصن اإلخالص ورد النهي عن املن واألذى، فقال 

ِذيَن آَمنُوا ال تُ  َا الَّ  ( 264: البقرة)﴾  ْبطُِلوا َصَدَقاتُِكْم بِاملَْنر َواأْلََذى  َأُّيه

وقد ذكر الغزايل املنبع النفيس الذي يصدر منه هذان السلوكان اللذان ينحرفان 

وعندي أّن  ): بالصدقة عن هدفها الرشعي من تطهري النفس، فقال بعد ذكر اخلالف فيهام

ثم يتفرع عليه أحوال ظاهرة عىل  املن له أصل ومغرس وهو من أحوال القلب وصفاته؛ 

 
 البخاري ومسلم. رواه   (1)
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اللسان واجلوارح فأصله أن يرى نفسه حمسنًا إليه ومنعاًم عليه، وحقه أن يرى الفقري حمسنًا  

إليه بقبول حق اهلل عز وجل منه الذي هي طهرته ونجاته من النار، وأنه لو يقبله لبقي مرهتنًا  

 عز وجل يف قبض حق اهلل عز وجل.  به فحقه أن يتقلد منه الفقري إذ جعل كفه نائبًا عن اهلل 

ائِِل(، فليتحقق أنه   َدَقَة َتَقُع بِـَيِد اهللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َقْبَل َأْن َتَقَع يِف َيِد السَّ قال رسول اهلل: )إِنَّ الصَّ

مسلم إىل اهلل عز وجل حقه، والفقري آخذ من اهلل تعاىل رزقه بعد صريورته إىل اهلل عز  

  (1) (وجل

إىل  كان عليه دين إلنسان فأحال به مقررا هلذا املعنى اجلليل بمن  ورضب مثاال

كان  كان اعتقاد مؤدي الدين كون القابض حتت منته  و  لفإنه  خادمه الذي هو متكفل برزقه،  

 سفهًا وجهاًل، فإن املحسن إليه هو املتكفل برزقه.  ذلك منه 

إلحسان بالشكر هو  الذي يزيل هذا الداء النفيس الباعث عىل حب تعقيب اخللق او

وكيفام كان فال  ): جتريد املعاملة مع اهلل من العالقات، قال الغزايل يعرب عن جتريد الصدقات

   ( معاملة بـينه وبـني الفقري حني يرى نفسه حمسنًا إليه

ـ كام يعرب  فظاهره ، وهو النوع الثاين الذي يعقب به املراءون أعامهلم، أما األذى

عيـري، وختشني الكالم، وتقطيب الوجه، وهتك السرت باإلظهار وفنون  التوبـيخ والتالغزايلـ   

 . االستخفاف

 : أمراناألساس واملنبع، فباطنه وهو أما 

أحدمها: كراهيته لرفع اليد عن املال وشّدة ذلك عىل نفسه فإّن ذلك يضيق اخللق ال  

 حمالة.  

 . والثاين: رؤيته أنه خري من الفقري، وأن الفقري لسبب حاجته أخس منه

وألجل التحصن بحصن اإلخالص وردت النصوص باستحباب إرسار األعامل،  
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َدَقاِت َفنِ : تعاىلفقال  ِعامَّ ِهَي َوإِْن خُتُْفوَها َوُتْؤُتوَها اْلُفَقَراَء َفُهَو َخرْيٌ َلُكْم  ﴿ إِْن ُتْبُدوا الصَّ

ُر َعنُْكْم ِمْن َسيرَئاتُِكْم َواهللَُّ باَِم َتْعَمُلوَن َخبرٌِي  أن   تعاىل (، فقد أخرب 271البقرة:﴾ )َوُيَكفر

 تطفىء  صدقة الرس ):الرشيف يف احلديث ، بل ورد (1)صدقة الرس خري من صدقة العالنية

  (2) (غضب الرب عّز وجّل 

ورجل  ):يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله الذين سبعة وهلذا ورد يف حديث ال 

ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شامله  (، ومنهم )ذكر اهلل خاليا ففاضت عيناه

  (3)(ما تنفق يمينه

هلم الصاحلة كام يسرت  وهلذا كان أحب العباد إىل اهلل املخلصون الذين يسرتون أعام 

إن أدنى الرياء رشك، وأحب العبيد إىل اهلل تعاىل األتقياء  ): الناس معاصيهم ،قال 

األخفياء، الذين إذا غابوا مل يفتقدوا، وإذا شهدوا مل يعرفوا، أولئك أئمة اهلدى ومصابيح  

  (4)(العلم

ك أن بعضهم  قد ذكر الغزايل هدي الصاحلني يف اإلرسار بمعروفهم، فذكر من ذلو

يلقيه يف يد أعمى، وبعضهم يلقيه يف طريق الفقري ويف موضع جلوسه حيث يراه وال  كان 

يرى املعطي، وبعضهم كان يرصه يف ثوب الفقري وهو نائم، وبعضهم كان يوصل إىل يد  

الفقري عىل يد غريه بحيث ال يعرف املعطي، وكان يستكتم املتوسط شأنه ويوصيه بأن ال  

 
ظاهر اآلية أهنا عامة يف أن إخفاء الصدقة أفضل سواء كانت مفروضة أو مندوبة. لكن روى ابن جرير عن ابن عباس يف   (1)

ل عالنيتها بسبعني ضعفًا، وجعل صدقة الفريضة عالنيتها أفضل تفسري هذه اآلية قال: جعل اهللّ صدقة الرس يف التطوع تفض

 من رسها يقال بخمسة وعرشين ضعفًا.

 وهو معنى صحيح يشري إليه استحباب أداء صالة الفرائض يف املساجد معلنا هبا، واإلرسار بالنوافل ما أمكن. 

 (وقال: رواه الطرباين يف الكبري وإسناده حسن. 3/115أورده اهليثمي يف جممع الزوائد )  (2)

 مالك، البخاري. رواه   (3)

 الطرباين يف الكبري واحلاكم. رواه   (4)
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 يفشيه.  

كل ذلك توصاًل إىل إطفاء غضب الرب  ): لغزايل معقبا عىل هذه االجتهاداتقال ا

 ( سبحانه واحرتازًا من الرياء والسمعة 

 املدح   ب ـ  

وهو إشهار حماسن من عمل عمال صاحلا، إما من باب تشجيعه أو لنرش قيم اخلري  

 بسبب الثناء عليه. 

واملجتمع، وهلذا يرد يف القرآن  وهو منهج قرآين لنرش قيم اخلري والصالح يف النفس 

الكريم الثناء العطر الكثري عىل األنبياء والصاحلني مضمخا بذكر حماسن أعامهلم لتكون حمال  

 للقدوة. 

من  (4القلم: )﴾ ﴿ َوإِنََّك َلَعىَل ُخُلٍق َعظِيمٍ :ـ مثال ـ وهو يمدح نبيه  تعاىلفقوله 

 أفضل االساليب الداعية إىل مكارم األخالق.  

ُْم َكاُنوا ُيَساِرُعوَن يِف  : يف مدح أنبيائه ـ صلوات اهلل وسالمه عليهم ـ  تعاىل  وقوله ﴿ إهِنَّ

اِت َوَيْدُعوَننَا َرَغبًا َوَرَهبًا َوَكاُنوا َلنَا َخاِشِعنيَ  دعوة للمسارعة يف  ( 90:االنبياء)﴾ اخْلَرْيَ

 اخلريات. 

يفا هلم وتكريام، فهم  يطلق عىل عباده الصاحلني ألقابا خاصة ترش  تعاىلبل إن اهلل 

ِ املُْْخبِتِنيَ  ﴿: تعاىلاملخبتون، قال  (، وهم املخلصون:﴿ إاِلَّ ِعَباَد اهللَِّ  34احلج:)﴾ َوَبرشر

ِذيَن َيْمُشوَن َعىَل  :(، وهم عباد الرْحن40الصافات:)﴾ املُْْخَلِصنيَ  ْْحَِن الَّ ﴿ َوِعَباُد الرَّ

﴿  : (، وهم املقربون63الفرقان:)﴾ اِهُلوَن َقاُلوا َسالماً اأْلَْرِض َهْونًا َوإَِذا َخاَطَبُهُم اجْلَ 

ُبونَ  ُبونَ  :﴿تعاىل(، وقال 11الواقعة: )﴾ ُأوَلئَِك املَُْقرَّ (، وقال  21املطففني: )﴾ َيْشَهُدُه املَُْقرَّ

ُبونَ   ﴿:تعاىل ُب هِبَا املَُْقرَّ املَِْسيُح اْبُن َمْرَيَم  ﴿ َما  : (، وهم الصديقون28املطففني: )﴾  َعْينًا َيرْشَ

يَقٌة َكاَنا َيْأُكالِن الطََّعامَ  ُه ِصدر ُسُل َوُأمه (، وقال  75: املائدة)﴾  إِالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبلِِه الره
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يُق    ﴿ :تعاىل در َا الصر ُه    ﴿: تعاىل(، وقال  46: يوسف)﴾  ُيوُسُف َأُّيه َواْذُكْر يِف اْلكَِتاِب إِْبَراِهيَم إِنَّ

يقًا َنبِّياً  يقًا   ﴿ :تعاىل(، وقال 41مريم:) ﴾ َكاَن ِصدر ُه َكاَن ِصدر َواْذُكْر يِف اْلكَِتاِب إِْدِريَس إِنَّ

 ( 56مريم: )﴾ َنبِّياً 

التَّائُِبوَن اْلَعابُِدوَن  ﴿ :تعاىلألقابا خمتلفة يف حمل واحد، كقوله  تعاىل وقد جيمع اهلل 

اكِعُ  ائُِحوَن الرَّ اِجُدوَن اآْلِمُروَن بِاملَْْعُروِف َوالنَّاُهوَن َعِن املُْنَْكِر  احْلَاِمُدوَن السَّ وَن السَّ

ِ املُْْؤِمننِيَ   ( 112التوبة: )﴾  َواحْلَافُِظوَن حِلُُدوِد اهللَِّ َوَبرشر

وهكذا يمتلئ القرآن الكريم ثناء عطرا عىل الصاحلني من عباد اهلل ليكون نامذج  

 سلوكية حيتذى هبا. 

ال يستنكر املدح ما دام يركز عىل املعاين الصحيحة التي أقرهتا الرشيعة    وهلذا كان  

 أو دعت إليها. 

قيلت فيه املدائح الكثرية شعرا وخطابة وخماطبة، ومل يستنكر من ذلك   بل إنه 

 شيئا إال إذا كان بعيدا عن احلق، أو مل يتقيد بقيود املدح التي سنذكرها. 

 قائاًل:  احة عبد اهلل بن رو همدحومن ذلك ما 

 واهلل يعلم أن ما خانني البرص  إين تفرست يف اخلري أعرفه

 يوم احلساب فقد أزرى به القدر  أنت النبي ومن حُيَرم شفاعته

 تثبيت موسى ونرصًا كالذي نرصوا فثّبَت اهلل ما آتاك من َحَسنٍ 

 ( وأنت فثبتك اهلل يا ابن رواحة): فقال له النبي 

 تائبًا مسلاًم:   ه املشهورة عندما جاءومدحه كعب بن زهري يف قصيدت

 مهنٌد من سيف اهلل مسلول  إن الرسول لنور ُيستضاء به 

 ببطِن مكَة ملا أسلموا: زولوا  يف فتيٍة من قريٍش قال قائلهم 

ولكن املدح كغريه من األساليب حيتاج إىل ضوابط متنع انحرافه عن هدفه الرشعي  
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الصحيح، وهلذا وردت بعض النصوص بالنهي عنه، بل اعتربه الغزايل من آفات اللسان،  

وقد ذكر النووي وجه اجلمع بني النصوص الدالة عىل النهي، وما يدل منها عىل اجلواز،  

األحاديث الواردة يف النهي عن املدح وقد جاءت أحاديث  ذكر مسلم يف هذا الباب ):فقال

قال العلامء: وطريق اجلمع بينها أن النهي حممول عىل    ، كثرية يف الصحيحني باملدح يف الوجه

املجازفة يف املدح والزيادة يف األوصاف، أو عىل من َياف عليه فتنة من إعجاب ونحوه إذا  

كامل تقواه ورسوخ عقله ومعرفته فال هني يف  سمع املدح، وأما من ال َياف عليه ذلك ل

مدحه يف وجهه إذا مل يكن فيه جمازفة بل إن كان حيصل بذلك مصلحة كنشطه للخري  

  (1)(واالزدياد منه أو الدوام عليه أو إِالقتداء به كان مستحبًا واهلل أعلم

لثالثة  وانطالقا من هذا يمكن االحرتاز من آفات املدح املسببة حلرمته بالضوابط ا

 التالية: 

 الصدق: 

 ونعني به أمرين:  

وال يتجاوز  : صدق املادح فيام مدح به ممدوحه، فال يمدحه بيشء ليس فيه، األول 

 الصفات احلقيقية الصادقة يف املمدوح. 

وخلطورة هذ الضابط، وعدم إمكان االطالع عىل الرسائر، فقد نص العلامء عىل  

وهذه اآلفة  ):الظواهر، ألهنا يف العادة تدل عىل الرسائر، قال الغزايل جواز املدح انطالقا من  

تتطّرق إىل املدح باألوصاف املطلقة التي تعرف باألدلة كقوله إنه متق وورع وزاهد وخري  

وما جيري جمراه، فأما إذا قال رأيته يصيل بالليل ويتصّدق وحيج فهذه أمور مستيقنة. ومن  

  (2) (باطنة  ذلك خفي فال ينبغي أن جيزم القول فيه إال بعد خربة  ذلك قوله إنه عدل رضا فإنّ 

 
 .  13/110نقال عن: عون املعبود:   (1)

 .  3/160 إحياء علوم الدين:  (2)
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إن  ):وهلذا ورد النص بتقييد املدح بام يدل عىل التحفظ عىل هذا اجلانب، كام قال  

كان أحدكم ال بد مادحا أخاه فليقل أحسب فالنا وال أزكي عىل اهلل أحدا حسيبه اهلل إن  

 (1) (كان يرى أنه كذلك

مظهر للحب، وقد ال يكون مضمرًا  ملادح يف املمدوح، ألن املدح  صدق ظن ا  الثاين: 

 له وال معتقدًا جلميع ما يقوله فيصري به مرائيًا منافقًا.

إَِذا َجاَءَك املُْنَافُِقوَن َقاُلوا َنْشَهُد إِنََّك   ﴿ :املنافقني يف قوله تعاىلوهو ما وصف به 

 ( 1املنافقون: )﴾ َرُسوُلُه َواهللَُّ َيْشَهُد إِنَّ املُْنَافِِقنَي َلَكاِذُبونَ َلَرُسوُل اهللَِّ َواهللَُّ َيْعَلُم إِنََّك لَ 

ألهنم مل  مع كون اخلرب صادقا، وذلك  فيام أخربوا به،  بالكذب    تعاىل فقد وصفهم اهلل  

 . يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون وال صدقه، وهلذا كّذهبم بالنسبة إىل اعتقادهم

ِذيَن آَمنُوا َقاُلوا آَمنَّا َوإَِذا َخَلْوا إىَِل    ﴿:تعاىلوقد روي يف سبب نزول قوله   َوإَِذا َلُقوا الَّ

عن ابن عباس قال: نزلت هذه  ( 14البقرة:)﴾  َشَياطِينِِهْم َقاُلوا إِنَّا َمَعُكْم إِنَّاَم َنْحُن ُمْسَتْهِزُئونَ 

اآلية يف عبد اهلل بن أيب وأصحابه، وذلك أهنم خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من أصحاب  

فقال عبد اهلل بن أيب: انظروا كيف أرد هؤالء السفهاء عنكم، فذهب فأخذ  ، رسول اهلل 

ل اهلل يف الغار،  بيد أيب بكر فقال: مرحبا بالصديق سيد بني متيم، وشيخ اإلسالم، وثاين رسو

ثم أخذ بيد عمر فقال: مرحبا بسيد عدي بن كعب، الفاروق    الباذل نفسه وماله لرسول  

ثم أخذ بيد عيل وقال: مرحبا بابن ، القوي يف دين اهلل، الباذل نفسه وماله لرسول اهلل 

ثم افرتقوا فقال عبد اهلل  ، عم رسول اهلل وختنه، سيد بني هاشم ما خال رسول اهلل 

ألصحابه: كيف رأيتموين فعلت؟ فإذا رأيتموهم فافعلوا كام فعلت، فأثنوا عليه  

 .(2)وأخربوه بذلك، فنزلت هذه اآلية خريا.فرجع املسلمون إىل النبي 

 
 أْحد وأبو داود وابن ماجة. رواه   (1)

 الواحدي والثعلبي. رواه   (2)
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فقال: أنا دون ما   أثنى رجل عىل عيل يف وجهه، وكان قد بلغه أنه يقع فيه،وهلذا ملا 

 قلت، وفوق ما يف نفسك. 

 التوسط: 

رجع إىل ما قبله، ألن املبالغة واإلفراط يف املدح نوع من الكذب، وهلذا  وهو يكاد ي

أن يبالغ يف مدحه بام قد َيرج إىل االنحراف والضالل كام حصل مع املبالغني يف   هنى 

ال تطروين كام أطرت النصارى ابن  ): إىل أن زعموا له ما زعموا، قال  مدح املسيح 

  (1)(فقولوا: عبد اهلل ورسوله مريم. فإنام أنا عبده، 

فبل روي ما هو أدنى من ذلك، فعن  قال: قال أيب: انطلقت يف وفد بني عامر    ُمطرر

السيد: اهلل تبارك وتعاىل. قلنا: وأفضلنا فضاًل   فقلنا: أنت سيدنا، فقال: إىل رسول اهلل 

  (2) (شيطانوأعظمنا َطْوالً، فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، وال يستجرينكم ال

كره  فعراب كانوا حديثي عهد باإلسالم، وقد كان املادحون له هبذا بعض من األ

م الشيطان فيام يريد من التعظيم للمخلوق  هستعملخشية أن ياملبالغة يف مدحه،  هلم 

 بمقدار ال جيوز.  

ة  وهذا كله زيادة عىل أن املبالغة يف املدح تذهب من قيمته وصدقه، بل تعترب يف احلقيق

 نوعا من اهلجاء للمدوح، ألن من مدح بام ليس فيه ذم بام فيه. 

 األمن: 

فتنة  ويتعلق باملمدوح، فإن املدح قد يكون صادقا غري مبالغ فيه، ومع ذلك يكون 

 ، فيحرم هبذا السبب.لممدوحل

وذلك الختالف الناس يف التعامل مع املدح، ويمكن تقسيم مواقفهم يف ذلك إىل  

 
 البخاري. رواه   (1)

 أبو داود. رواه   (2)



166 

 

 ثالثة أصناف: 

وهو ال يلتفت إليه أصال، اكتفاء بام عنده من اهلمة،   ينتفع به وال يترضر: من ال 

ال يرض املدح من  ):  قال سفيان بن عيـينةيف هؤالء ووبصدق إخالصه، وبمعرفته لنفسه، 

 ( عرف نفسه

عىل رجل من الصاحلني   يأثنهلذا يتربأ الصاحلون مما يقوله مادحوهم، وقد و

 ( اللهم إّن هؤالء ال يعرفوين وأنت تعرفني):فقال

اللهم اغفر يل ما ال يعلمون وال تؤاخذين بام يقولون  ):قال عيل وملا أثني عىل 

 ( واجعلني خريًا مما يظنون

وهو من يلتفت إليه، فيكون حافزا له إىل اخلري، وإىل هؤالء اإلشارة   : من ينفعه املدح 

ْنَيا َويِف اآْلِخَرِة ال َتْبِديَل لَِكلاَِمِت اهللَِّ َذلَِك ُهَو اْلَفْوُز   ﴿ :تعاىلبقوله  ى يِف احْلََياِة الده هَلُُم اْلُبرْشَ

 ( 64يونس: ) ﴾ اْلَعظِيمُ 

عبارة عن حمبة الناس له وعن  فمن األقوال يف تفسري البشارة احلاصلة يف الدنيا أهنا 

 . ذكرهم إياه بالثناء احلسن

الرجل يعمل  ، يا رسول اهللّ): أنه قال عن أيب ذراحلديث املؤيد هلذا  وقد ورد من

تلك عاجل برشى  :) فقال رسول اهللّ (، العمل وحيمده الناس عليه ويثنون عليه به 

 (1) (املؤمن

وفرح هؤالء كام يشري احلديث ليس بالثناء، وإنام بكون ذلك عالمة عىل حمبة اهلل  

إن اهلل تعاىل إذا أحب عبدا دعا جربيل فقال: إين أحب  ) :القديسوقبوله، كام ورد يف احلديث  

فالنا فأحببه، فيحبه جربيل، ثم ينادي يف السامء فيقول: إن اهلل حيب فالنا فأحبوه، فيحبه  

أهل السامء، ثم يوضع له القبول يف األرض. وإذا أبغض عبدا دعا جربيل فيقول: إين أبغض  

 
 مسلم وأْحد. رواه   (1)
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ينادي يف أهل السامء: إن اهلل تعاىل يبغض فالنا فأبغضوه،  فالنا فأبغضه، فيبغضه جربيل، ثم  

 (1)(فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء يف األرض

أن حب اخللق وقبوهلم للعبد املؤمن ناتج عن حب اهلل، وحب املالئكة    فقد أخرب  

 ـ عليهم السالم ـ  

عباد اهلل  ونحب أن ننبه هنا إىل أن القبول املشار إليه يف احلديث هو القبول عند 

 الصاحلني ال عند الفسقة الفجرة.

واعلم أن  ): وقد ذكر الفخر الرازي من األدلة العقلية ما يقوي هذا املعنى، فقال

املباحث العقلية تقوي هذا املعنى، وذلك أن الكامل حمبوب لذاته ال لغريه، وكل من اتصف  

ىل وأرشف من كونه  بصفة من صفات الكامل، صار حمبوبًا لكل أحد، وال كامل للعبد أع

مستغرق القلب بمعرفة اهلل، مستغرق اللسان بذكر اهلل، مستغرق اجلوارح واألعضاء  

بعبودية اهلل، فإذا ظهر عليه أمر من هذا الباب، صارت األلسنة جارية بمدحه، والقلوب  

 ( جمبولة عىل حبه، وكلام كانت هذه الصفات الرشيفة أكثر، كانت هذه املحبة أقوى

آخر له قيمته يف حب املؤمن للثناء مع عدم تأثري ذلك ـ يف نفس الوقت  وذكر وجها 

وأيضًا فنور معرفة اهلل خمدوم بالذات، ففي أي قلب حرض صار ذلك  ) :ـ يف إخالصه، فقال

اإلنسان خمدومًا بالطبع أال ترى أن البهائم والسباع قد تكون أقوى من اإلنسان، ثم إهنا إذا  

 ( منه وما ذاك إال ملهابة النفس الناطقةشاهدت اإلنسان هابته وفرت  

وهذا الوجه جيعل املؤمن يستشعر يف مدحه تعظيام ملا فيه من نور اإليامن ال تعظيام  

 مرتبطا بذاته. 

 : وهو من يلتفت إليه، فيؤثر يف إخالصه أو يف عزيمته: من يرضه املدح 

ورد التحذير من   ، فبأن حيدث يف نفسه كربا أو استعالء، وهلذاتأثريه يف إخالصه أما  

 
 مسلم ، والبخاري دون ذكر البغضاء. رواه   (1)
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 املدح، بل ورد القول بتحريمه، بل عقوبة املادحني. 

حيثي عليه الرتاب،   األمراء، فجعل املقداد قام رجل يثني عىل أمري منوقد روي أنه 

 (2)((1)أن نحثي يف وجوه املداحني الرتاب رسول اهلل  أمرنا ): ويقول

ويتأكد املنع إن كان املمدوح ظاملا أو فاسقا، فذلك زيادة عىل كونه كذبا، قد يكون  

إذا مدح الفاسق  ):تشجيعا له عىل ما هو فيه من ظلم، وهلذا روي يف احلديث قوله 

  (3) (غضب الرب، فاهتز لذلك العرش

من دعا لظامل بطول  ):  قال احلسن يشمل هذا السلوك كل أصناف اجلزاء، وهلذا و

والظامل الفاسق ينبغي أن يذم  ) : (، قال الغزايللبقاء فقد أحب أن يعيص اهلل تعاىل يف أرضه ا

 ( ليغتم وال يمدح ليفرح

ومع ذلك، فقد يستحب مدحه ببعض ما فيه من اخلري تأليفا لقلبه، إن ظن تأثري ذلك  

 فيه، واألدلة عىل ذلك كثرية ال يمكن ذكرها هنا. 

دث فيه رىض عن نفسه وعجبا، بحيث يكون سببا  ، فبأن حي تأثريه يف عزيمته أما 

 لضعف تشمريه إىل الطاعة. 

أصل كل معصية  ):فالرىض عن النفس هو منبع كل املهلكات، كام قال ابن عطاء اهلل

وغفلة وشهوة الرضا عن النفس، وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك عنها.  

تصحب عاملًا يرىض عن نفسه،  وألن تصحب جاهال ال يرىض عن نفسه، خري لك من أن 

 ( فأي علم لعاملٍ يرىض عن نفسه؟ وأي جهل جلاهل ال يرىض عن نفسه ؟

يصري قبيحها  فأن النظر إىل النفس بعني الرضا يوجب تغطية عيوهبا،  ورس ذلك

 
ْحله عىل ظاهره املقداد الذي هو راويه ووافقه طائفة وكانوا حيثون الرتاب يف وجهه حقيقة. وقال آخرون:   هذا احلديث قد   (1)

 معناه خيبوهم فال تعطوهم شيئًا ملدحهم، وقيل: إذا مدحتم فاذكروا أنكم من تراب فتواضعوا وال تعجبوا وهذا ضعيف. 

 مسلم. رواه   (2)

 ابن أيب الدنيا يف ذم الغيبة، وأبو يعىل والبيهقي يف شعب اإليامن عن أنس، وابن عدي يف الكامل عن بريدة. رواه   (3)
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من ريض عن نفسه، استحسن حاهلا، فتستويل عليه الغفلة عن اهلل تعاىل،  ألن حسنًا، 

مراعاة خواطره، فتثور عليه الشهوة، وتغلبه ؛ لعدم وجود املراقبة القلبية  فينرصف قلبه عن  

 التي تدفعها، فيقع يف املعايص ال حمالة. 

فإنه قد يدفعه إىل خالفها وإصالحها، وذلك كام  النظر إليها بعني السخط، بخالف  

 قال الشاعر: 

 املساويا  ام أن عني السخط تبدي ك   وعني الرضا عن كل عيب كليلة

املدح ذبحا كام ورد يف أحاديث خمتلفة، منها قوله   لعله ألجل هذا اعترب و

:(إياكم والتامدح، فإنه الذبح)(1) وقوله ،:(إياكم واملدح فإنه الذبح)(2)  

، ويف حديث آخر،  (3)(قطعت ظهر الرجل ) :قالفيمدح رجال    رجال  مرة  وسمع  

وحيك قطعت ظهر أخيك، واهلل لو سمعها ما أفلح أبدا، إذا أثنى  ): أو رواية أخرى، قال  

   (4) (أحدكم عىل أخيه فليقل: إن فالنا، وال أزكي عىل اهلل أحد

ورس ذلك أن حياة املؤمن بسلوكه هلل واتصاله به، فإن رست إليه الغفلة، أو انحرف  

 عا حلقيقته. سلوكه كان ذلك ذبحا له وقط 

   ـ الثواب املادي   4

َوَوَهْبنَا َلُه إِْسَحاَق َوَيْعُقوَب َوَجَعْلنَا يِف    ﴿ : تعاىلويشري إىل هذا النوع من اجلزاء قوله  

نيَ  احِلِ ْنَيا َوإِنَُّه يِف اآْلِخَرِة ملََِن الصَّ َة َواْلكَِتاَب َوآَتْينَاُه َأْجَرُه يِف الده تِِه النهُبوَّ يَّ ﴾  ُذرر

نيَ  ﴿:تعاىل ، وقوله ( 27نكبوت: الع) احِلِ ْنَيا َحَسنًَة َوإِنَُّه يِف اآْلِخَرِة ملََِن الصَّ ﴾  َوآَتْينَاُه يِف الده

 ( 122النحل:)

 
 أْحد وابن ماجة وابن جرير يف هتذيبه والطرباين يف الكبري والبيهقي يف الشعب. رواه   (1)

 ابن جرير يف هتذيبه. رواه   (2)

 أبو نعيم. رواه   (3)

 يف الكبري.  الطرباينرواه   (4)
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أجره يف الدنيا قبل اآلخرة، ومن    َيرب يف هاتني اآليتني أنه آتى إبراهيم    تعاىل فاهلل  

ـ ما فتح اهلل عليه من خزائن الرزق وبارك له فيه، وهذا ما   األجر الذي آتاه ـ كام قال العلامء

 سميناه هنا بالثواب املادي. 

، ففي هذا احلكم الذي  (1)(من قتل قتيال فله سلبه): ويشري إليه من السنة قوله 

تشجيع للمقاتلني بحافز مادي هو أن كل من قتل  يف بعض الغزوات  أطلقه رسول اهلل 

   قتيال يستطيع متلك ما معه من غري أن حيسب ذلك من نصيبه يف الغنائم.

ويشري إليه كذلك األحاديث الداعية إىل مكافأة املحسن، فمن مكافأته ما يعطى من   

وفًا  من أتى إليكم معر):اجلوائز واهلدايا تشجيعا له عىل إحسانه، ومن ذلك قوله 

 (2)(فكافئوه، فإن مل جتدوا فادعوا له

وقد قدر السلف أمهية ترغيب األبناء وثواهبم عند حسن استجابتهم ومن ذلك ما  

يا بني اطلب  :) رواه النرض بن احلارث قال: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول، قال يل أيب 

 
اختلف العلامء يف معنى هذا احلديث، هل هو من هذا الباب الذي جعلناه حمال لالستدالل أم أنه حكم رشعي عام، عىل   (1)

 قولني:

القول األول: يستحق القاتل سلب القتيل يف مجيع احلروب سواء قال أمري اجليش قبل ذلك من قتل قتيالً فله سلبه أم مل يقل 

الشافعي ومالك واألوزاعي والليث والثوري وأيب ثور وأْحد وإسحاق وابن جرير وغريهم، واستدلوا عىل ذلك، وهو قول 

 وإخبار عن حكم الرشع فال يتوقف عىل قول أحد.  ذلك بأن هذه فتوى من النبي 

أن يقول األمري قبل القتال، القول الثاين: ال يستحق القاتل بمجرد القتل سلب القتيل بل هو جلميع الغانمني كسائر الغنيمة إال 

 من قتل قتيالً فله سلبه، وهو قول أيب حنيفة ومالك ومن تابعهام، وقد ْحلوا احلديث عىل هذا وجعلوا هذا إطالقًا من النبي 

 . 5/149فام بعدها، حتفة األحوذي:  23/242، التمهيد: 6/247وليس بفتوى وإخبار عام. انظر: فتح الباري: 

قال هذا بعد الفراغ   ول هو األرجح خالفا ملا ذكرنا يف االستدالل، ألنه رصح يف هذا احلديث بأن النبي وقد يكون القول األ

 من القتال واجتامع الغنائم، واهلل أعلم.

ومع ذلك ال مانع من االستدالل به عىل ما ذكرنا، ألن التشجيع املادي إما أن يكون عن طريق حكم رشعي، كام ذهب أصحاب 

 ل أو يكون عن طريق القائد أو اإلمام كام ذهب أهل القول الثاين. القول األو

 البيهقي. رواه   (2)
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 . عىل هذا فطلبت احلديث، احلديث، فكلام سمعت حديثًا وحفظته فلك درهم(

ورس هذا أن يف طبيعة اإلنسان ـ ويف طبيعة الطفل خاصة ـ الرغبة يف الشعور بقبول  

غريه له، فلذلك كان كل تعبري دال عىل القبول نوعا من احلوافز املشجعة، فلذلك ال ينظر  

 الطفل أو عموم الناس إىل قيمة اجلوائز املادية بقدر نظرهم إىل سببها الدافع هلا. 

يامرس عىل مستوى اإلنسان فقط، فهو فطرة هبيمية قبل أن   بل إن هذا األسلوب ال 

ترويض بعض احليوانات الضخمة  عند حمرتفو السريك تكون فطرة إنسانية، ولذلك يعمد 

من هذا   ايطلبو أن إىلعىل القيام بأعامل تدعو للدهشة واالستغراب  وتدريبها أو الرشسة 

أعطوه قطعة حلم، وربتوا عىل جسمه   ينةمعاحليوان عماًل معينًا، فإذا حقق منه نسبة نجاح 

داللة عىل رضاهم عنه، ثم يكررون العملية عدة مرات مع قطع حلم أخرى أيضًا، وتزداد  

 . نسبة النجاح شيئًا فشيئًا حتى يتوصلوا للمقصود 

وحيرتز يف هذا الصنف من أنواع اجلزاء ـ زيادة عىل ما ذكرنا سابقا ـ من تربية احلرص  

لولد، فيجعل هدفه من العمل أو اإلحسان هدفا ماديا حمضا، وذلك ال  املادي يف فطرة ا

يتعارض فقط مع اإلخالص، كام ذكرنا سابقا، وإنام يتعارض ـ أيضا ـ مع التكوين السوي  

 لشخصيته، ألن حب املال واحلرص عليه أو املبالغة يف احلرص منبع من منابع الفساد. 

َوإِنَُّه حِلُبر   ﴿: أو احلرص املبالغ فيه عليه فقالاحلب الشديد للامل  تعاىلوهلذا ذم اهلل  

هو التعلق الزائد واحلرص   (1)(، فاخلري هو املال، واحلب8العاديات: )﴾ اخْلَرْيِ َلَشِديدٌ 

 الشديد. 

ّح : تعاىلوقد يرد عىل هذا بقوله   ِت اأْلَْنُفُس الشه (، فاآلية  128: النساء )﴾  ﴿ َوُأْحرِضَ

ن اإلنسان ال بد أن يشح بحكم خلقته وجبلته، فكيف  ترصح بأن الشح يف كل أحد، وأ

 
يف تفسري احلب هنا مذهبان للعلامء: )أحدمها(: أن املعنى: وإنه لشديد املحبة للامل، )والثاين(: وإنه حلريص بخيل من حمبة    (1)

 املال، وكالمها صحيح. 
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 يربى الشخ يف النفس، وهو موجود فيها.

﴿ َوَمْن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأوَلئَِك ُهُم  :تعاىلوقد أجاب عىل هذا االعرتاض قوله 

(، فامدة الشح وإن كانت موجودة يف النفس إىل أنه يمكن توجيهها  9: احلرش )﴾ املُْْفلُِحونَ 

 ي وجهة شاء املريب عىل حسب نوع األسلوب الذي يستعمله. إىل أ

فإن وجهها توجيها إجيابيا حولت صاحبها إىل شحيح عىل دينه وعقله وكرامته  

 ومصريه، فال يرتك ألحد الفرصة ليتالعب هبا.  

وإن وجهها توجيها ماديا بحتا حولت صاحبها إىل حريص عىل املال جامع له بخيل  

)اجلد  :)من سيدكم؟(، قالوا : قال لألنصار ، وقد روي أن النبي به، وأعظم بالبخل داء

  (1) (وأي داء أدوى من البخل):بن قيس عىل بخل فيه(، فقال النبي 

)إياك والشح، فإنام هلك :بعض آثار البخل السلوكية، فقال   وقد ذكر رسول اهلل  

بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور  من كان قبلكم بالشح، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم  

  (2)(ففجروا

إياكم والظلم فإن الظلم ظلامت يوم القيامة،  ):وذكر آثاره االجتامعية، فقال 

واتقوا الشح إن الشح أهلك من كان قبلكم، ْحلهم عىل أن سفكوا دماءهم، واستحلوا  

  (3)(حمارمهم

 ـ جزاء اإلساءة   ثانيا 

يمكن انطالقا من استقراء ما ورد يف النصوص، ومن املنهج النبوي يف الرتبية أن  

نحرص األنواع التالية من أنواع جزاء اإلساءة، وهي مقابلة متاما ملا ذكرنا من جزاء  

 
 أصل احلديث يف: أْحد واحلاكم.   (1)

 أبو داود واحلاكم. رواه   (2)

 البخاري. رواه   (3)
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 اإلحسان: 

 ـ التحذير من العقاب األخروي 1

رين أو  أن ينذر الكاف وإليه اإلشارة باآليات الكثرية التي تدعو رسول اهلل 

ِذيَن  : تعاىلهلم من عقوبات عىل انحرافهم، كام قال    تعاىلاملقرصين بام أعد اهلل   ﴿ َوَأْنِذْر بِِه الَّ

ِْم َليَْس هَلُْم ِمْن ُدونِِه َويِلٌّ َوال َشِفيٌع َلَعلَُّهْم َيتَُّقونَ  وا إىَِل َرهبر  ( 51األنعام: )﴾  ََيَاُفوَن َأْن حُيْرَشُ

ة اإلنذار وسيلة من وسائل حتصيل التقوى، وأسلوبا من  فقد اعتربت اآلية الكريم

 األساليب الداعية إليها. 

وذلك ألن ما حيدثه اإلنذار يف النفس من اخلوف يكون حجابا واقيا يمنعها من  

 الوقوع يف املعصية أو االنغامس فيها.

وهلذا كان من وظائف الرسل ـ صلوات اهلل وسالمه عليهم ـ التبشري واإلنذار، ألن  

يَن   ﴿ :تعاىللكل منهام تأثريه اخلاص، قال  ِ ًة َواِحَدًة َفَبَعَث اهللَُّ النَّبِيرنَي ُمَبرشر َكاَن النَّاُس ُأمَّ

يَن َوُمنِْذِريَن لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعىَل   ﴿ :تعاىل(، وقال 213: البقرة)﴾ َوُمنِْذِرينَ  ِ ُرُساًل ُمَبرشر

ُسِل  ٌة َبْعَد الره ُل املاَْلئَِكَة   ﴿ :تعاىل(، وقال 165النساء: )﴾ َوَكاَن اهللَُّ َعِزيزًا َحكِيامً اهللَِّ ُحجَّ ُينَزر

وِح ِمْن َأْمِرِه َعىَل َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َأْن َأْنِذُروا َأنَُّه ال إَِلَه إاِلَّ َأَنا َفاتَُّقونِ   ( 2النحل:)﴾ بِالره

َأَوَعِجْبُتْم َأْن َجاَءُكْم ِذْكٌر ِمْن َربرُكْم َعىَل َرُجٍل  ﴿  :أنه قال لقومه   وأخرب عن نوح  

﴿  :لقومه (، وقال هود 63ألعراف:)﴾ ِمنُْكْم لُِينِْذَرُكْم َولَِتتَُّقوا َوَلَعلَُّكْم ُتْرَْحُونَ 

ُكُروا إِْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاَء ِمْن  َأَوَعِجْبُتْم َأْن َجاَءُكْم ِذْكٌر ِمْن َربرُكْم َعىَل َرُجٍل ِمنُْكْم لُِينِْذَرُكْم َواذْ 

 ( 69ألعراف: )﴾  َبْعِد َقْوِم ُنوٍح َوَزاَدُكْم يِف اخْلَْلِق َبْسَطًة َفاْذُكُروا آالَء اهللَِّ َلَعلَُّكْم ُتْفلُِحونَ 

َوُأوِحَي إيَِلَّ   ﴿:تعاىل أن من مقاصد نزول القرآن الكريم اإلنذار، قال  تعاىلوأخرب 

َوَهَذا كَِتاٌب َأْنَزْلنَاُه ُمَباَرٌك   :﴿ تعاىل (، وقال  19:األنعام)﴾ ْنِذَرُكْم بِِه َوَمْن َبَلغَ َهَذا اْلُقْرآُن أِلُ 

ُق الَِّذي َبنْيَ َيَدْيِه َولُِتنِْذَر ُأمَّ اْلُقَرى َوَمْن َحْوهَلَا  كَِتاٌب   ﴿:تعاىل (، وقال 92: األنعام)﴾  ُمَصدر
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(، وقال  2ألعراف:)﴾ َك َحَرٌج ِمنُْه لُِتنِْذَر بِِه َوِذْكَرى لِْلُمْؤِمننِيَ ُأْنِزَل إَِلْيَك َفال َيُكْن يِف َصْدرِ 

َر ُأوُلو اأْلَْلَباِب  ﴿ :تعاىل كَّ ﴾  َهَذا َبالٌغ لِلنَّاِس َولُِينَْذُروا بِِه َولَِيْعَلُموا َأنَّاَم ُهَو إَِلٌه َواِحٌد َولَِيذَّ

   ( 52ابراهيم:)

َوَما َكاَن املُْْؤِمنُوَن   ﴿ :تعاىل لامء اإلنذار، فقال واعترب القرآن الكريم من وظائف الع

يِن َولُِينِْذُروا َقوْ  ُهوا يِف الدر ًة َفَلْوال َنَفَر ِمْن ُكلر فِْرَقٍة ِمنُْهْم َطائَِفٌة لَِيَتَفقَّ َمُهْم إَِذا  لَِينِْفُروا َكافَّ

 ( 122التوبة:)﴾  َرَجُعوا إَِلْيِهْم َلَعلَُّهْم حَيَْذُرونَ 

قا من هذه األدلة الكثرية عىل اعتبار اإلنذار أسلوبا من أساليب الدعوة  وانطال

والرتبية، فإن أول ما يامرسه املريب من العقوبة هو إنذار املتلقي من عذاب اهلل وسخطه، كام  

 ( 44: ابراهيم)﴾ َوَأْنِذِر النَّاَس َيْوَم َيْأتِيِهُم اْلَعَذاُب  ﴿ :تعاىلقال  

فاإلخبار بالعقوبة األخروية كفيل وحدهـ  ملن آمن باهلل واليوم اآلخرـ  بردعه من غري  

 حاجة إىل أن يامرس معه أسلوبا آخر من أساليب الردع. 

قبل أن يقدر عليه، كام    عقوبة املحاربة عىل من جاء تائبا مستغفرا  تعاىلوهلذا رفع اهلل  

ِذيَن َتاُبوا ِمْن َقْبِل َأْن َتْقِدُروا َعَلْيِهْم َفاْعَلُموا َأنَّ اهللََّ َغُفوٌر َرِحيمٌ  ﴿: تعاىلقال  ﴾  إِالَّ الَّ

(، ألن التائب يكون قد امتأل بالندم الذي دعاه إليه خوفه من اهلل، فكان يف  34املائدة:)

 معه إىل رادع خارجي. احرتاقه الداخيل رادعا ال حيتاج 

ا َفإِْن َتاَبا :تعاىلوإىل هذا املعنى اإلشارة بقوله  َذاِن َيْأتَِياهِنَا ِمنُْكْم َفآُذومُهَ ﴿ َوالَّ

ابًا َرِحيامً  فإن اآلية ـ وإن قيل  ، ( 16النساء:)﴾ َوَأْصَلَحا َفَأْعِرُضوا َعنُْهاَم إِنَّ اهللََّ َكاَن َتوَّ

ثريها يف رفع احلد أو التخفيف منه برشط أن ال  أ أن للتوبة تبنسخها ـ إال أن هلا داللة عىل 

يتمكن من العايص قبل توبته، ألن توبته حينذاك قد تكون مدخولة أو نوعا من احليلة للفرار  

 من العقوبة. 

وقد ذكرنا ـ سابقا ـ قول إبراهيم بن سفيان وهو يبني أثر اخلوف يف الردع عن  
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القلوب أحرق مواضع الشهوات منها، وطرد الدنيا  )إذا سكن اخلوف :االنحراف بقوله 

  وعرب عنه ذو النون (بقوله:)ما فارق اخلوف قلبا إال خرب   عنها(، وعرب عن ذلك أبو سليامن

 ( )الناس عىل الطريق ما مل يزل عنهم اخلوف، فإذا زال عنهم اخلوف ضلوا عن الطريق:بقوله 

الذي يرضب به املريب االنحراف،  فاخلوف املتولد من اإلنذار هو السوط األول 

 ويقوم به االعوجاج، ويصحح به السلوك. 

بل هو أخطر يف تأثريه الرادع من العقوبة املادية نفسها، وذلك ألن املنحرف قد يتعود  

للقاتل جمموعة عقوبات أخروية   تعاىل عليها، فال يبقى هلا أي تأثري فيه، ولذلك مجع اهلل 

أعدت له يف الدنيا، والتي قد يفلت منها بأي حيلة من احليل  تفوق يف خطرها العقوبة التي  

دًا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخالِدًا فِيَها َوَغِضَب اهللَُّ َعَلْيِه َوَلَعنَُه   ﴿ :تعاىل،فقال  َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمنًا ُمَتَعمر

 ( 93النساء:)﴾ َوَأَعدَّ َلُه َعَذابًا َعظِيامً 

لوعيد هتتز هلا القلوب وترتعد هلا الفرائص، أخطرها  فقد مجعت اآلية أنواعا من ا

 ، وما أعد فيها من العذاب العظيم، زيادة عىل غضب اهلل ولعنه. (1) الوعيد باخللود يف جهنم

أول ما يقيض بني الناس يوم القيامة يف  ) :ومثل ذلك ما ورد يف السنة كقوله 

 
اجلمهور عىل عدم اخللود، وذهب ابن عباس إىل ظاهر اآلية، قال البخاري عن املغرية بن وهو مما اختلف فيه العلامء، و  (1)

َوَمْن   النعامن قال: سمعت بان جبري قال: اختلف فيها أهل الكوفة فرحلت إىل ابن عباس فسالته عنها فقال: نزلت هذه اآلية :

دًا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخالِد (هي آخر ما نزل وما 93ًا فِيَها َوَغِضَب اهللَُّ َعَليِْه َوَلَعنَُه َوَأَعدَّ َلُه َعَذابًا َعظِياًم))النساء:َيْقُتْل ُمْؤِمنًا ُمتََعمر

 نسخها َشء. 

وروى سامل بن أيب اجلعد قال: كنا عند ابن عباس بعدما ُكفَّ برصه فأتاه رجل فناداه: يا عبد اهللّ بن عباس ما ترى يف رجل قتل 

فقال: جزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب اهللّ عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظياًم، قال: افرأيت إن تاب وعمل صاحلًا مؤمنًا متعمدًا؟  

يقول: ثكلته أمه قاتل  ثم اهتدى؟ قال ابن عباس: ثكلته أمه وأنى له التوبة واهلدى؟ والذي نفيس بيده لقد سمعت نبيكم 

ه أو بشامله تشخب أوداجه من قبل عرش الرْحن، يلزم قاتله بشامله وبيده األخرى مؤمن متعمدًا، جاء يوم القيامة أخذه بيمين

رأسه يقول: يا رب سل هذا فيم قتلني ، وإيم الذي نفس عبد اهللّ بيده لقد أنزلت هذه اآلية فام نسختها من آية حتى قبض نبيكم 

  .)وما نزل بعدها من برهان )ابن جرير عن سامل بن أيب اجلعد 
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، (2) (أهول عند اهللّ من قتل رجل مسلملزوال الدنيا  ):، ويف حديث آخر قال  (1)(الدماء

من أعان عىل قتل مؤمن بشطر كلمة لقي اهلل يوم القيامة  ) : ويف حديث اآلخر قال 

  (3)(مكتوب بني عينيه: آئس من رْحة اهلل 

فإن هذه النصوص الرتهيبية وحدهاكافية يف ردع أي نفس خبيثة قد ال يردعها  

)سأقتله ولو قتلت به(، ألن القوة  : ل مهدداالقصاص نفسه، فإنا نجد يف الواقع من يقو

الغضبية ـ كالقوة الشهوانية ـ ال يعقلها إال الرتهيب العظيم املنشئ للخوف يف النفس من  

 اهلل من غضبه وعقابه.  

نموذج املؤمن الذي ضحى بنفسه خوفا من اهلل، وكان أقوامها   تعاىلوهلذا ذكر اهلل 

ن يبسط يده ألخيه ليقتله، قال  أمن اهلل منعه من  ، ولكن خوفه (4)قوة كام يذكر املفرسون

﴿ َلئِْن َبَسْطَت إِيَلَّ َيَدَك لَِتْقُتَلنِي َما َأَنا : ذاكرا رس توقف أحد ابني آدم عن قتل أخيه تعاىل

َء بإِْثِمي َوإِْثِمَك َفَتُكوَن  بَِباِسٍط َيِدَي إَِلْيَك أِلَْقُتَلَك إِينر َأَخاُف اهللََّ َربَّ اْلَعاملَنَِي إِينر ُأِريُد َأْن َتُبو 

 ( 29ـ  28املائدة: )﴾ ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر َوَذلَِك َجَزاُء الظَّاملنِِيَ 

وهلذا، فإن الرشيعة تعتمد لردع الرذائل من النفس واملجتمع هذا األسلوب، بل  

 املحدود. جتعل له النصيب األوفر، تاركة سائر األساليب مراتب تالية، معتربة تأثريها 

وهذا األسلوب يعتمد أساسا عىل اإليامن باهلل واليوم اآلخر، فمن مل يؤمن باهلل وال  

  تعاىل باليوم اآلخر ال جيدي فيه اإلنذار شيئا، بل قد يستهزئ بالعذاب، ويطلبه ،كام قال 

ِدَك َفَأْمطِْر َعَلْينَا ِحَجاَرًة  َوإِْذ َقاُلوا اللَُّهمَّ إِْن َكاَن َهَذا ُهَو احْلَقَّ ِمْن ِعنْ ﴿:حاكيا عن املرشكني

 
 نعيم بن ْحاد يف الفتن، والبيهقي. واه ر  (1)

 الرتمذي. رواه   (2)

ابن ماجة والبيهقي عن أيب هريرة؛ والطرباين يف الكبري عن ابن عباس؛ وابن عساكر عن ابن عمر؛ والبيهقي عن رواه   (3)

 الزهري مرسال. 

 قال عبداهلل بن عمرو ومجهور املفرسين: كان هابيل أشد قوة من قابيل ولكنه حترج، قال ابن عطية: وهذا هو األظهر.   (4)
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 َأِو اْئتِنَا بَِعَذاٍب َألِيمٍ 
ِ
اَمء فهؤالء من كثرة جهلهم وشدة تكذيبهم  ، ( 32األنفال:﴾ )ِمَن السَّ

وعنادهم وعتوهم، طلبوا العذاب بدل أن يقولوا )اللهم إن كان هذا هو احلق من عندك  

 ( فاهدنا له ووفقنا التباعه

﴿ َوَيْسَتْعِجُلوَنَك بِاْلَعَذاِب  :تعاىليل بالعذاب، كام قال وحكى عنهم طلب التعج 

(،  53العنكبوت: )﴾ َوَلْوال َأَجٌل ُمَسّمًى جَلَاَءُهُم اْلَعَذاُب َوَلَيْأتَِينَُّهْم َبْغَتًة َوُهْم ال َيْشُعُرونَ 

إِنَّ َيْومًا ِعنَْد َربرَك َكَأْلِف َسنٍَة  َوَيْسَتْعِجُلوَنَك بِاْلَعَذاِب َوَلْن َُيْلَِف اهللَُّ َوْعَدُه وَ   ﴿:تعاىل وقال  

ونَ  َساِب  ﴿: تعاىل(، وقال 47احلج: )﴾ مِمَّا َتُعده نَا َقْبَل َيْوِم احْلِ ْل َلنَا ِقطَّ نَا َعجر ﴾  َوَقاُلوا َربَّ

(، وهذا يدل عىل تكرر  1املعارج:)﴾ َسَأَل َسائٌِل بَِعَذاٍب َواِقعٍ  ﴿:تعاىل(، وقال 16ّص: )

   ذلك منهم. 

مثل ذلك واجه أقوام األنبياء السابقني إنذارات األنبياء ـ صلوات اهلل وسالمه  و

 إِْن  :له  قول قوم شعيب  تعاىل عليهم ـ، كام حكى اهلل 
ِ
اَمء ﴿ َفَأْسِقْط َعَلْينَا كَِسفًا ِمَن السَّ

اِدِقنيَ   ( 187الشعراء:)﴾ ُكنَْت ِمَن الصَّ

اإليامين والروحي يف تربية األوالد منذ نشوئهم،  وهذا ما يبني قيمة االهتامم بالبعد 

 ألن كل ما نذكره من األساليب يعتمد أساسا عىل هذين البعدين.

 ـ الدعاء واللعن 2

ر ُدَعاَءُه بِاخْلَرْيِ   ﴿ :تعاىليشري إىل هذ النوع من العقاب قوله و ْنَساُن بِالرشَّ َوَيْدُع اأْلِ

ْنَساُن َعُجوالً  عن عجلة اإلنسان  يف هذه اآلية َيرب  تعاىل (، فاهلل 11ء:االرسا)﴾ َوَكاَن اأْلِ

ودعائه يف بعض األحيان عىل نفسه أو ولده أو ماله باملوت أو اهلالك والدمار واللعنة ونحو  

 .ذلك، فلو استجاب له ربه هللك بدعائه

َّ اْستِ  ﴿:تعاىلوإليه اإلشارة كذلك بقوله  ُل اهللَُّ لِلنَّاِس الرشَّ ْعَجاهَلُْم بِاخْلَرْيِ  َوَلْو ُيَعجر

ِذيَن ال َيْرُجوَن لَِقاَءَنا يِف ُطْغَياهِنِْم َيْعَمُهونَ  (، فاهلل  11يونس: ) ﴾ َلُقيِضَ إَِلْيِهْم َأَجُلُهْم َفنََذُر الَّ
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أنه ال يستجيب هلم إذا دعوا عىل أنفسهم أو أوالدهم  وَيرب عن حلمه ولطفه بعباده،  تعاىل

وأنه يعلم منهم عدم القصد إىل إرادة ذلك، فلهذا ال   بالرش، يف حال ضجرهم وغضبهم، 

يستجيب هلم واحلالة هذه لطفًا ورْحة، كام يستجيب هلم إذا دعوا ألنفسهم أو ألوالدهم  

لو استجاب هلم كل ما دعوه به   تعاىل، فلذلك عقب عىل ذلك باإلخبار بأنه باخلري والربكة

 . يف ذلك ألهلكهم

وهاتان اآليتان تتضمنان هنيا يكاد يكون رصحيا عن دعاء املؤمن عىل نفسه أو أهله  

أو ولده، بل قد ورد ترصيح احلديث الرشيف بالنهي الذي ال يقتيض غري التحريم، فقال  

:(  ال تدعوا عىل أنفسكم، ال تدعوا عىل أوالدكم، ال تدعوا عىل أموالكم، ال توافقوا من

 (1)(ة فيستجيب لكم اهللّ ساعة فيها إجاب

ففي احلديث ختويف شديد من أن ذلك الدعاء الذي يتوجه به اإلنسان لينزل عليه  

الرش أو عىل أهله وماله قد يصادف ساعة إجابة، فيستجاب له مع ما فيه من اخلطر  

 .(2)الشديد

رسنا مع رسول اهلل   :   قال جابرالطويل، ففيه حديث جابر وقد ورد ما يؤيد هذا من 

  زوة بطن بواط وهو يطلب املجدي بن عمرو اجلهني، وكان الناضح يعتقبه منا  يف غ

اخلمسة والستة والسبعة، فدارت عقبة رجل من األنصار عىل ناضح له فأناخه فركب، ثم  

 
 البزار وأبو داود. رواه   (1)

أنه قال :» إين سألت اهلل عز  وقد ذكر بعضهم أن مثل هذه األدعية ال تستجاب، واستدل عىل ذلك بام روي عن النبي   (2)

يستجيب دعاء حبيب عىل حبيبه«،  وقال شهر بن حوشب: قرأت يف بعض الكتب أن اهلل تعاىل يقول للمالئكة املوكلني   وجل أال

 بالعبد: ال تكتبوا عىل عبدي يف حال ضجره شيئا؛ لطفا من اهلل تعاىل عليه.

 وربام يستدل لذلك بام ورد يف القرآن الكريم كام مر يف تفسري اآليتني السابقتني.

أن مثل هذا الدعاء لو حتققت رشائطه، بأن كان الولد ظاملا، والوالد الداعي مظلوما قد حتققت فيه رشائط اإلجابة، فقد ونرى 

يكون ذلك سببا لالستجابة، أما لغو الدعاء، فإن اهلل أكرم من أن يستجيب له، خاصة إن مل يبدر من الولد ما يستوجب مثل ما 

 دعي عليه به. 
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من هذا  ) :بعثه فتلدن عليه بعض التلدن؛ فقال له: شأ؛ لعنك اهلل! فقال رسول اهلل 

انزل عنه فال تصحبنا بملعون ال تدعوا عىل  ):هلل؛ قال قال: أنا يا رسول ا(، الالعن بعريه؟

أنفسكم وال تدعوا عىل أوالدكم وال تدعوا عىل أموالكم ال توافقوا من اهلل ساعة يسأل فيها  

 (1)(عطاء فيستجيب لكم 

كان يف سفر فلعن رجل ناقته   أن النبي ويف حديث آخر أو يف رواية أخرى، 

أخرها عنك فقد  ):؛ فقال (أنا هذا يا رسول اهلل): الرجل  فقال(،  أين الذي لعن ناقته؟):فقال

 (2)(أجبت فيها 

الذي يمثل أخطر   (3)للعناوأخطر الدعاء ما يتساهل فيه كثري من الناس من 

، وأي خري حيصل ملن طرد من حرضة اهلل،  ن اهلل تعاىل عالطرد واإلبعاد األدعية، ألن معناه 

 وحجب عن اهلل وكرم اهلل. 

 وص الكثرية حترم اللعن وحتذر من عواقبه: وهلذا وردت النص

ال تلعنوا بلعنة اهلل، وال بغضبه،  ):أما حتريم اللعن، فقد ورد الترصيح به يف قوله 

 ، ففي احلديث هني رصيح عن الدعاء هبذه األمور مجيعا. (4)(وال بالنار

  أما التحذير من عواقبه، فإن أول عواقب اللعن هو االبتعاد عن هدي رسول اهلل  

ال  ) : ، وقال (5)(إين مل أبعث لعانا، وإنام بعثت رْحة ) :وهدي الصاحلني من أمته، قال 

 
 مسلم. رواه   (1)

 ذكره احلليمي يف منهاج الدين.   (2)

 وأصل اللعن يف كالم العرب الطرد واإلبعاد. ويقال للذئب: لعني. وللرجل الطريد: لعني، وقال الشامخ:   (3)

 ذعرت به القطا ونفيت عنه        مقام الذئب كالرجل اللعني

 أبو داود والرتمذي واحلاكم. رواه   (4)

 مسلم. رواه   (5)
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  (1)(يكون املؤمن لعانا 

)ال يكون اللعانون شفعاء وال شهداء يوم  :بقوله  ه ما عرب عنه ب ومن عواق

  (2) (القيامة

ومن عواقبه اخلطرية ارتداد اللعنة عىل صاحبها إن مل يكن امللعون أهال هلا، قال  

:(  ،إذا خرجت اللعنة من يف صاحبها نظرت فإن وجدت مسلكا يف الذي وجهت إليه

إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إىل  ):، وقال (3)(واإل عادت إىل الذي خرجت منه

ا، ثم هتبط إىل األرض فتغلق أبواهبا دوهنا، ثم تأخذ يمينا  السامء، فتغلق أبواب السامء دوهن

وشامال، فإذا مل جتد مساغا رجعت إىل الذي لعن، فإن كان لذلك أهال وإال رجعت إىل  

 (4)(قائلها 

مما قد يتهاون يف شأهنا، فيلعن الالعن، وهو مطمئن إىل أهنا   ةوهذه العقوبة األخري

لن حتل عىل غري من لعنه، ناسيا أن اهلل قد يرحم عبده أو يتوب عليه يف أي حلظة، فال يصبح  

ِذيَن   ﴿ :تعاىللعنة الكافرين بموهتم عىل كفرهم، فقال  تعاىلأهال للعنة اهلل، وهلذا قيد  إِنَّ الَّ

اٌر ُأوَلئَِك َعَلْيِهْم َلْعنَُة اهللَِّ َواملاَْلئَِكِة َوالنَّاِس َأمْجَِعنيَ َكَفُروا َوَماُتوا   ( 161البقرة:)﴾ َوُهْم ُكفَّ

إن يف اللعنة خطرًا ألنه حكم  ): يقول الغزايل يف بيان خطورة اللعن من هذه اجلهة

عىل اهلل عز وجل بأنه قد أبعد امللعون وذلك غيب ال يطلع عليه غري اهلل تعاىل، ويطلع عليه  

 (5)(إذا أطلعه اهلل عليه رسول اهلل 

ومن عقوبات اللعن، أو هو من مقتضياهتا االبتعاد عمن لعن، فكيف يتأتى أن يلعنه  

 
 الرتمذي. رواه   (1)

 أْحد ومسلم وأبو داود. رواه   (2)

 البيهقي. رواه   (3)

 أبو داود. رواه   (4)
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ا عن عمران بن حصني أن امرأة لعنت ناقة هلا، فقال  ثم يظل مصاحبا له، وقد ورد يف هذ

)ال تصحبنا  :، ويف رواية(1)(خذوا متاعكم عنها، فأرسلوها فإهنا ملعونة ): رسول اهلل 

 قال عمران: فكأين أراها اآلن متيش يف الناس ما َيعرض هلا أحد. ، (2)(ناقة عليها لعنة 

ردت به النصوص  وقد يعرتض عىل هذا الرتهيب الشديد من اللعن الذي و

 بنصوص مثلها أو أكثر منها تنص عىل اللعن، بل خترب عن لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني. 

وقد أجاب العلامء عىل هذا بتقسيم اللعن إىل قسمني، كل منهام له حكمه اخلاص،  

 مها:

 لعن الشخص بعينه: أ  ـ  

ِذيَن  :تعاىلوقد اتفقوا عىل أنه ال حيل إال إذا علم موته عىل كفره، كام قال  ﴿ إِنَّ الَّ

اٌر ُأوَلئَِك َعَلْيِهْم َلْعنَُة اهللَِّ َواملاَْلئَِكِة َوالنَّاِس َأمْجَِعنيَ   ( 161البقرة:)﴾ َكَفُروا َوَماُتوا َوُهْم ُكفَّ

كل  ): ، يقول الغزايلومن هؤالء من أخربت النصوص عن وفاهتم عىل الكفر

شخص ثبتت لعنته رشعًا جتوز لعنته كقولك: فرعون لعنه اهلل، وأبو جهل لعنه اهلل، ألنه قد  

ثبت أن هؤالء ماتوا عىل الكفر وعرف ذلك رشعًا. وأما شخص بعينه يف زماننا كقولك  

 فكيف  زيد لعنه اهلل، وهو ُّيودي مثاًل فهذا فيه خطر فإنه ربام يسلم فيموت مقرًا عند اهلل 

  (3)(حيكم بكونه ملعونًا؟

وقد أجاب عىل االعرتاض القائل بأن اللعن إنام يراد للحال، كام يقال يف مقابله  

اعلم  ):إجابة جيدة فقال للمسلم: رْحه اهلل، لكونه مسلاًم يف احلال، وإن كان يتصور أن يرتد،  

الرْحة وعىل الطاعة، وال   أن معنى قولنا رْحه اهلل: أي ثبته اهلل عىل اإلسالم الذي هو سبب
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يمكن أن يقال ثبت اهلل الكافر عىل ما هو سبب اللعنة فإن هذا سؤال للكفر وهو يف نفسه  

كفر، بل اجلائز أن يقال: لعنه اهلل إن مات عىل الكفر، وال لعنه اهلل إن مات عىل اإلسالم.  

رك اللعن خطر  وذلك غيب ال يدرى، واملطلق مرتدد بـني اجلهتني ففيه خطر، وليس يف ت

وإذا عرفت هذا يف الكافر فهو يف زيد الفاسق أو زيد املبتدع أوىل، فلعن األعيان فيه خطر  

فإنه جيوز أن يعلم من يموت    ألن األعيان تتقلب يف األحوال إال من أعلم به رسول اهلل  

  (1)(عىل الكفر 

رب مخر مرارا،  أيت بشا   أنه  ويؤيد ما ذكره الغزايل ما ورد يف احلديث الصحيح من  

  ال تكونوا عون ) :فقال النبي (، لعنه اهلل، ما أكثر ما يؤتى به ):فقال بعض من حرضه 

 اعترب لعنته إعانة للشيطان وخدمة له.ف (2)(الشيطان عىل أخيكم 

ففي غزوة أحد عندما  ، أن يدعو أحد عىل أعدائه الحتامل إسالمهم  وهلذا هني 

كيف يفلح قوم شجوا  :)فجعل يسلت الدم عنه ويقول وشج يف رأسه،  ،  كرست رباعيته  

﴿ َلْيَس َلَك ِمَن  :فأنزل اهلل تعاىل(، رأس نبيهم وكرسوا رباعيته وهو يدعوهم إىل اهلل تعاىل

ُْم َظاملُِونَ  هَبُْم َفإِهنَّ ٌء َأْو َيُتوَب َعَلْيِهْم َأْو ُيَعذر  (3) ((128آل عمران:) ﴾ اأْلَْمِر ََشْ

عن  لدعاء عىل قومه بالدعاء هلم، بل كان ذلك سمته الدائم، فيستبدل ا  وهلذا كان  

حيكي نبيا من األنبياء رضبه قومه وهو يمسح   ابن مسعود قال: كأين أنظر إىل رسول اهلل 

ديث  هذا احلفاحلاكي يف ، (4) (رب اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون): الدم عن وجهه ويقول

ملا كرست رباعيته   اء رصحيا مبينا أنه وهو املحكى عنه؛ بدليل ما قد ج هو الرسول 

،  لو دعوت عليهم( ): وشج وجهه يوم أحد شق ذلك عىل أصحابه شقا شديدا وقالوا
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 ( إين مل أبعث َلّعانا ولكني بعثت داعيا ورْحة، اللهم اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون):فقال

 لعن املتصف بصفات تقتيض اللعن من غري تعيني: ب ـ  

)أما لعن الكفار مجلة من غري تعيني  : الفقهاء عىل جواز ذلك، قال القرطبيوقد اتفق  

فال خالف يف ذلك... قال علامؤنا: وسواء كانت هلم ذمة أم مل تكن، وليس ذلك بواجب،  

ولكنه مباح ملن فعله، جلحدهم احلق وعداوهتم للدين وأهله، وكذلك كل من جاهر  

تشبه من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساء،  باملعايص كرشاب اخلمر وأكلة الربا، ومن 

  (1) (إىل غري ذلك مما ورد يف األحاديث لعنه

أنه  وقال ابن العريب: وأما لعن العايص مطلقا فيجوز إمجاعا، ملا روي عن النبي 

  (2)()لعن اهلل السارق يرسق البيضة فتقطع يده:قال

داود بن احلصني أنه سمع  ومن األدلة عىل ذلك من فعل السلف ما رواه مالك عن 

 ()ما أدركت الناس إال وهم يلعنون الكفرة يف رمضان: األعرج يقول

ونرى أن هذا النوع من اللعن هو يف احلقيقة نوع من أنواع العقاب السابق، أي هو  

 الدعاء.  أقرب إىل اإلخبار منه إىل اإلنشاء، وإىل اإلنذار منه إىل

من الكفر، ومن دعا عىل فاسق كان يف ذلك  ألن من دعا عىل كافر كان ذلك حتذيرا 

 حتذيرا من الفسق. 

وهلذا كان من صيغ الرتهيب يف القرآن الكريم والسنة املطهرة ذكر لعنة اهلل عىل من  

 اتصف بصفات معينة ليحذر منها، باعتبار اللعن أخطر من العذاب نفسه. 

َوَقاُلوا   ﴿: تعاىلومن األوصاف التي ورد القرآن الكريم باللعن عليها الكفر، قال 

 ( 88البقرة:)﴾ ُقُلوُبنَا ُغْلٌف َبْل َلَعنَُهُم اهللَُّ بُِكْفِرِهْم َفَقلِياًل َما ُيْؤِمُنونَ 
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ِذيَن َيْكُتُموَن َما َأْنَزْلنَا ِمَن اْلَبيرنَاِت َواهْلَُدى   ﴿:تعاىلومنها كتامن هدي اهلل، قال  إِنَّ الَّ

ِعُنونَ ِمْن َبْعِد َما   ( 159البقرة:)﴾ َبيَّنَّاُه لِلنَّاِس يِف اْلكَِتاِب ُأوَلئَِك َيْلَعنُُهُم اهللَُّ َوَيْلَعنُُهُم الالَّ

ُفوَن اْلَكلَِم َعْن َمَواِضِعِه   ﴿:تعاىلومنها حتريف هدي اهلل، قال  ِذيَن َهاُدوا حُيَرر ِمَن الَّ

ُْم  َوَيُقوُلوَن َسِمْعنَا َوَعَصْينَا َواْسَمْع َغرْيَ  يِن َوَلْو َأهنَّ  ُمْسَمٍع َوَراِعنَا َلّيًا بَِأْلِسنَتِِهْم َوَطْعنًا يِف الدر

ْم َفال  َقاُلوا َسِمْعنَا َوَأَطْعنَا َواْسَمْع َواْنُظْرَنا َلَكاَن َخرْيًا هَلُْم َوَأْقَوَم َوَلكِْن َلَعنَُهُم اهللَُّ بُِكْفِرهِ 

﴿ َفباَِم َنْقِضِهْم ِميَثاَقُهْم َلَعنَّاُهْم َوَجَعْلنَا ُقُلوهَبُْم  : تعاىل(، وقال  46ء: النسا )﴾  ُيْؤِمُنوَن إِالَّ َقلِيالً 

ُروا بِِه َوال َتَزاُل َتطَّلُِع َعىَل َخائِنَةٍ  ُفوَن اْلَكلَِم َعْن َمَواِضِعِه َوَنُسوا َحّظًا مِمَّا ُذكر  ِمنُْهْم  َقاِسَيًة حُيَرر

 ( 13املائدة:)﴾   َعنُْهْم َواْصَفْح إِنَّ اهللََّ حُيِبه املُْْحِسننِيَ إِالَّ َقلِياًل ِمنُْهْم َفاْعُف 

َيْوَم    ﴿:تعاىل (، وقال  18هود: )﴾  َأال َلْعنَُة اهللَِّ َعىَل الظَّاملنِِيَ   ﴿ :تعاىلومنها الظلم، قال  

ارِ     ( 52غافر:) ﴾ ال َينَْفُع الظَّاملنَِِي َمْعِذَرهُتُْم َوهَلُُم اللَّْعنَُة َوهَلُْم ُسوُء الدَّ

َوَقاَلِت اْلَيُهوُد َيُد اهللَِّ َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت َأْيِدُّيِْم َوُلِعنُوا    ﴿ :تعاىلومنها االفرتاء عىل اهلل قال  

َك  َربر  باَِم َقاُلوا َبْل َيَداُه َمْبُسوَطَتاِن ُينِْفُق َكْيَف َيَشاُء َوَلَيِزيَدنَّ َكثرِيًا ِمنُْهْم َما ُأْنِزَل إَِلْيَك ِمنْ 

 لِْلَحْرِب َأْطَفَأَها  ُطْغَيانًا َوُكْفرًا َوَأْلَقْينَا َبْينَُهُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء إىَِل َيْوِم اْلِقَياَمِة ُكلَّاَم َأْوَقُدوا َناراً 

 ( 64املائدة:)﴾ اهللَُّ َوَيْسَعْوَن يِف اأْلَْرِض َفَسادًا َواهللَُّ ال حُيِبه املُْْفِسِدينَ 

كِنَي   ﴿:تعاىل ن باهلل ظن السوء، قال ومنهم الظ َب املُْنَافِِقنَي َواملُْنَافَِقاِت َواملرُْْشِ َوُيَعذر

 َوَغِضَب اهللَُّ َعَلْيِهْم َوَلَعنَهُ 
ِ
ْوء  َعَلْيِهْم َدائَِرُة السَّ

ِ
ْوء َكاِت الظَّانرنَي بِاهللَِّ َظنَّ السَّ ْم َوَأَعدَّ  َواملرُْْشِ

 ( 6الفتح:)﴾  َمِصرياً هَلُْم َجَهنََّم َوَساَءْت 

دًا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخالِدًا   ﴿:تعاىلومنها قتل املؤمن عمدا، قال  َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمنًا ُمَتَعمر

 ( 93النساء:)﴾ فِيَها َوَغِضَب اهللَُّ َعَلْيِه َوَلَعنَُه َوَأَعدَّ َلُه َعَذابًا َعظِيامً 

ِذيَن َينُْقُضوَن َعْهَد اهللَِّ ِمْن َبْعِد   ﴿: تعاىلومنها نقض عهد اهلل وما يتولد عنه، قال  الَّ

ْم ُسوُء  ِميَثاِقِه َوَيْقَطُعوَن َما َأَمَر اهللَُّ بِِه َأْن ُيوَصَل َوُيْفِسُدوَن يِف اأْلَْرِض ُأوَلئَِك هَلُُم اللَّْعنَُة َوهَلُ 
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ارِ   ( 25الرعد: )﴾ الدَّ

ِذيَن َيْرُموَن املُْْحَصنَاِت اْلَغافاِلِت املُْْؤِمنَاِت   ﴿:تعاىلومنها قذف املحصنات، قال  الَّ

ْنَيا َواآْلِخَرِة َوهَلُْم َعَذاٌب َعظِيمٌ   ( 23النور: )﴾  ُلِعُنوا يِف الده

ِذيَن ُيْؤُذوَن اهللََّ َوَرُسوَلُه َلَعنَ ﴿ :تعاىلومنها إيذاء اهلل ورسوله، قال  ُهُم اهللَُّ يِف  إنَّ الَّ

ْنَيا َواآْلِخَرِة َوَأَعدَّ هَلُْم َعَذابًا ُمِهيناً   ( 57األحزاب: )﴾ الده

: (1)وقد ورد يف الـسنة املطهرة لعن كثري من املتـصفني بأـصناف املعايص، ومما ورد فيها 

والداعية لعن اهلل اخلامشــة وجهها، والشــاقة جيبها،  و)  (2)(لعنة اهلل عىل الراَش واملرتيشــ )

لعن اهلل اخلمر، وشــــارهـبا وســــاقيـها، وـبائعـها ومبـتاعـها، وـعارصـها و) (3)(ـبالوـيل والثبور

ا  ل ثمنـه ه، وآـك ة إلـي ا واملحموـل لعن اهلل الراَش واملرتيشـــ، و) (4)(ومعترصـــهـا، وحـاملـه

لعن اهلل الرـبا، وآكـله وموكـله، وـكاتـبه وشـــاـهده، وهم و) (5)(والرائش اـلذي يميشـــ بينهام

لعن و)  (6)(لواـصلة واملـستوـصلة، والواـشمة واملـستوـشمة، والنامـصة واملتنمـصةيعلمون، وا

ــة الرجـل ــة املرأة، واملرأة تلبس لبســ ةو) (7)(اهلل الرجـل يلبس لبســ من  (8)لعن اهلل الرجـل

 (10)(لعن اهلل السـارق: يرسـق البيضـة فتقطع يده، ويرسـق احلبل فتقطع يدهو)  (9)(النسـاء

 
 التخريج يف هذه النصوص بحسب ما يف اجلامع الصغري، وقد أشار إىل معظمها بالصحة واحلسن، وليس فيه ضعيف.   (1)

 أْحد وأبو داود والرتمذي  وابن ماجة. رواه   (2)

 ابن ماجة وابن حبان. رواه  (3)

 أبو داود واحلاكم. رواه   (4)

 أْحد. رواه   (5)

 الطرباين يف الكبري. رواه   (6)

 أبو داود واحلاكم. رواه   (7)

بفتح الراء وضم اجليم: املتشبهة بالرجال يف زُّيم أو مشيهم أو رفع صوهتم أو غري ذلك، أما يف العلم والرأي فمحمود.   (8)

 ويقال كانت عائشة رجلة الرأي. 
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لعن اهلل و) (1)(سـاء بالرجال، واملتشـبهني من الرجال بالنسـاءلعن اهلل املتشـبهات من النو)

لعن و)  (3)(لعن اهلل املخنثني من الرجال واملرتجالت من النســاءو) (2)(املحلل واملحلل له

لعن اهلل الواـشامت واملـستوـشامت، والنامـصات واملتنمـصات، و)  (4)(اهلل النائحة واملـستمعة

لعن اهلل الواصـلة واملـستوصـلة، والواـشمة، و) (5)(اهللواملتفلجات للحـسن، املغريات خلق  

لعن اهلل آكل الربا، و) (7)(لعن اهلل آكل الربا، وموكله، وشـاهده، وكاتبه)  (6)(واملسـتوشـمة

لعن اهلل من و) (9)(لعن اهلل من قـعد وســـط احللـقةو)  (8)(وموكـله، وـكاتـبه وـمانع الصـــدـقة

لعن و)  (11)(الدة وولدها، وبني األخ وأخيهلعن اهلل من فرق بني الوو)  (10)(يسم يف الوجه

اهلل من لعن والديه، ولعن اهلل من ذبح لغري اهلل، ولعن اهلل من آوى حمدثا، ولعن اهلل من غري 

ــار األرض ــاحليوانو) (12)(من ــل ب ــد و) (13)(لعن اهلل من مث ــار؛ لعن عب ــدين ــد ال لعن عب

  (14)(الدرهم
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 ـ القول الغليظ   3

ُأفٍّ َلُكْم َوملَِا َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن   ﴿:عىل لسان إبراهيم  تعاىل وإليه اإلشارة بقوله 

القول عىل قومه من جهتني، كل   (، فقد غلظ إبراهيم 67االنبياء:)﴾ اهللَِّ َأَفال َتْعِقُلونَ 

 واحدة منهام يمكن اعتبارها نوعا من أنواع القول الغليظ: 

إذا صوت به علم أن  ل عىل التضجر، فدا صوت  (أف) قوله: ﴿ ُأفٍّ َلُكْم ﴾ و  األوىل: 

بعد انقطاع ة األصنام أضجره ما رأى من ثباهتم عىل عباد إبراهيم فصاحبه متضجر، 

، ويدخل يف هذا النوع كل  عذرهم، وبعد وضوح احلق وزهوق الباطل، فتأفف هبم 

 احلركات واألصوات التي يكون هلا نفس دور القول الغليظ. 

أي افال تستعملون عقولكم، فكأنه رماهم بالبالدة   ْعِقُلوَن ﴾ ﴿ َأَفال تَ :: قوله الثانية 

والبالهة والغباء، وهي من األقوال التي يتأذى هبا سامعها، وقد ذكر القرآن الكريم استعامل  

﴿ ُقْل َلْو َشاَء اهللَُّ َما َتَلْوُتُه َعَلْيُكْم َوال  :األنبياء هلذا األسلوب، فقال عن رسول اهلل 

َيا َقْوِم    ﴿:تعاىل (، وقال  16يونس:) ﴾  بِِه َفَقْد َلبِْثُت فِيُكْم ُعُمرًا ِمْن َقْبلِِه َأَفال َتْعِقُلونَ َأْدَراُكْم  

   ( 51هود:)﴾  ال َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا إِْن َأْجِرَي إِالَّ َعىَل الَِّذي َفَطَريِن َأَفال َتْعِقُلونَ 

قال: ساَبْبُت رجاًل، فعريته بأمه   أيب ذريدخل يف هذا النوع ما ورد يف احلديث عن و

إنك امرٌؤ فيك جاهلية،    ،يا أبا ذر.. أعريته بأمه) :)قال له يابن السوداء(، فقال رسول اهلل  

إخوانكم خولكم جعلهم اهلل حتت أيديكم، فمن كان أخوه حتت يده، فليطعمه مما يأكل،  

 (1) (، وإن كلفتموهم فأعينوهموليلبسه مما يلبس، وال تكلفوهم من العمل ما ال يطيقون

يف خطاب أيب ذر مع عظيم صحبته وصدق إيامنه لعظم ما   فقد اشتد رسول اهلل 

وإنام وبخه بذلك عىل عظيم منزلته عنده حتذيرا له عن معاودة  ):قال ابن حجر صدر منه، 

مثل ذلك ألنه وأن كان معذورا بوجه من وجوه العذر لكن وقوع ذلك من مثله يستعظم  

 
 البخاري. رواه   (1)
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 ( ممن هو دونه   أكثر

عن عدي بن وقد يدخل يف هذا ـ عىل حسب بعض األقوال التفسريية ـ ما روي 

َ َلُكُم اخْلَْيُط اأْلَْبَيُض ِمَن اخْلَْيِط  : حاتم قال: ملا نزلت هذه اآلية ُبوا َحتَّى َيَتَبنيَّ ﴿ َوُكُلوا َوارْشَ

مها أسود واآلخر أبيض، قال:  عمدت إىل عقالني أحد (187: البقرة )﴾ اأْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر 

فجعلتهام حتت وساديت، قال: فجعلت أنظر إليهام فلام تبنيَّ يل األبيض من األسود أمسكت  

إن وسادك إذن ) :فأخربته بالذي صنعت فقال فلام اصبحت غدوت إىل رسول اهللّ 

لعريض  إنك ) يف بعض األلفاظ، و(1)(لعريض إنام ذلك بياض النهار من سواد الليل

 . فرسه بعضهم بالبالدةقد ف(، القفا 

أكرم من أن يقول له مثل هذا، وأحسن من   وال نرى صحة هذا، فرسول اهلل 

معناه إن جعلت حتت وسادك اخليطني الذين أرادمها اهلل تعاىل  ) :قال   قايض ما ذكره ال  (2)هذا

معنى الرواية   ومها الليل والنهار فوسادك يعلومها ويغطيهام وحينئذ يكون عريضًا، وهو 

ألن من يكون هذا وساده يكون عظم  ، إنك لعريض القفا( ) األخرى يف صحيح البخاري 

 ( إنك لضخم)وهو معنى الرواية األخرى ، قفاه من نسبته بقدره

انطالقا من هذه األدلة عىل جواز استعامل القول الغليظ يف حمله، فإن هذا اجلواز أو  

وسيلة تربوية رشعية، بدل أن تصبح إفرازا من  هذه الرخصة مقيدة بضوابط جتعل منها 

 إفرازات اهلوى، فتنعكس آثارها إىل غري ما قصدت له، وهذه القيود هي: 

 الرضورة: أ ـ  

ألن األصل يف حكم استعامل القول الغليظ احلرمة، كام وردت عىل ذلك األدلة  

 
 البخاري ومسلم. رواه   (1)

كناية عن السمن لكثرة أكله إىل بيان اخليطني، وقال بعضهم: املراد بالوساد النوم أي إن نومك كثري، وقد فرسه بعضهم بأنه     (2)

 وقيل: أراد به الليل أي من مل يكن النهار عنده إال إذا بان له العقاالن طال ليله وكثر نومه. 
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 الكثرية: 

وا  :﴿ َفباَِم َرْْحٍَة ِمَن اهللَِّ لِنَْت هَلُ تعاىلومنها قوله  ْم َوَلْو ُكنَْت َفّظًا َغلِيَظ اْلَقْلِب اَلْنَفضه

 ( 159: آل عمران) ﴾ ِمْن َحْولَِك َفاْعُف َعنُْهْم َواْسَتْغِفْر هَلُْم َوَشاِوْرُهْم يِف اأْلَْمرِ 

ورْحته هي السبب يف اجتامع الصحابة   فقد اعترب القرآن الكريم لني رسول اهلل 

، ولكن اهللّ مجعهم  هوتركو  هالنفضوا عن  (1) القلب  غليظ يسء الكالم  عليه، ثم بني أنه لو كان  

 . هبم وهلم تأليفا لقل ه ، وأالن جانبهعلي

إين  ):  كام قال عبد اهللّ بن عمرو يف الكتب السالفة،  وكذا كان وصف رسول اهلل 

أنه ليس بفظ، وال غليظ، وال صّخاب يف  :  الكتب املتقدمة يف  أرى صفة رسول اهللّ 

 ( األسواق، وال جيزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح

﴿ َوالَِّذيَن ُيْؤُذوَن املُْْؤِمننَِي َواملُْْؤِمنَاِت بَِغرْيِ َما اْكَتَسُبوا َفَقِد  :تعاىلومن األدلة قوله 

َتانًا َوإِْثاًم ُمبِيناً  ففي اآلية حتريم رصيح إلذية املؤمنني، والقول  (58األحزاب:)﴾ اْحَتَمُلوا هُبْ

وقد قيل: إن من األذية تعيريه بحسب مذموم،  ):الغليظ نوع من أنواع اإلذية، قال القرطبي 

 ( أو حرفة مذمومة، أو َشء يثقل عليه إذا سمعه، ألن أذاه يف اجلملة حرام

كثرية الناهية عن سب املؤمنني،  ومن األدلة عىل ذلك من السنة النبوية: األحاديث ال

سباب املؤمن فسوق، وقتاله  ) :  ومنها قوله  ألن السب نوع من أنواع القول الغليظ،

بني السب والقتل، واعتربه من الفسوق، ويف ذلك دليل عىل    ، فقد قرن الرسول  (2) (كفر

 كونه من الكبائر. 

ال يرمي رجل رجاًل بالفسق أو الكفر، إال ارتدت عليه إن مل يكن صاحبه  ) :وقال  

 
 اق والرْحة، ومن ذلك قول الشاعر: غلظ القلب عبارة عن جتهم الوجه، وقلة االنفعال يف الرغائب، وقلة اإلشف   (1)

 يبكى علينا وال نبكي عىل أحد؟          لنحن أغلظ أكبادا من اإلبل

 البخاري ومسلم. رواه   (2)



190 

 

  (1)(كذلك

حرم إذية من استوجب احلد، فأقام عليه احلد وهنى عن سبه،   بل إن الرسول 

فمنا  :  قال أبو هريرة ، فجل قد رشب قال: ارضبوهبر قال أيت النبي  وعن أيب هريرة

أخزاك  ): الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلام انرصف قال بعض القوم

ويف هذا دليل عىل أن القول الغليظ   (2)(ال تقولوا هذا؛ ال تعينوا عليه الشيطان): قال(، اهللَّ

 قد يكون أشد عىل النفس من العقاب احليس نفسه  

املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده، واملهاجر من هجر ما هنى اهللَّ  ):ل وقا 

 ،فقد اعترب سالمة املسلمني من أذى اللسان من عالمات اإلسالم.  (3)(عنه

بعد هذا، فإن هذه احلرمة املنصوص عليها قد ترفع يف أحوال الرضورة، ألن هناك 

ئل اإلصالح ال كحظ من حظوظ النفس،  من ال تصلحه إال الشدة، فتعتمد كوسيلة من وسا 

اإلرسار   وال يعدل إليه إال عند العجز عن املنع باللطف ،أو حني تظهر مبادئ ):قال الغزايل 

  (4)(واالستهزاء بالوعظ والنصح 

وهذه الرخصة ال تكون إال بعد استنفاذ كل األساليب التي يمكن أن تؤدي  

فالحها، فحينذاك يمكن اللجوء إىل هذا األسلوب مع  الغرض، فإن مل تستنفذ أو ظن عدم 

 رعاية الرشوط األخرى. 

عىل قومه وإسامعهم ما أ سمعهم مل حيصل إال بعد أن    وهلذا، فإن تأفف إبراهيم  

 استنفذ كل أساليب الدعوة واإلرشاد، فوعظهم وحاورهم وأقام عليهم احلجج امللموسة. 

 : الوسيلة الشديدة إال يف إطار ضيق حمدود وهكذا، فإن املريب الصادق ال يلجأ هلذه

 
 البخاري. رواه   (1)
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عن عمر بن أيب سلمة قال: كنت  كام روي فيمكن أن يكون املخطئ جاهال فيعلمه، 

يا  ): وكانت يدي تطيش يف الصحفة، فقال يل رسول اهلل  غالمًا يف ِحْجر رسول اهلل 

، ومل يغلظ عليه،   ، فلم ينهره رسول اهلل(1)(غالم سمر اهلل، وكْل بيمينك، وكْل مما يليك 

 بل علمه أدب األكل. 

قصة معاوية بن احلكم حيث قال: بينام أنا أصيل مع رسول اهلل  ومثل ذلك ما ورد يف  

 ما  ): القوم بأبصارهم فقلت فرماين، يرْحك اهلل() :إذ عطس رجل من القوم فقلت

فجعلوا يرضبون بأيدُّيم عىل أفخاذهم، فلام رأيتهم يصمتونني  ، شأنكم تنظرون إيل( 

فبأيب هو وأمي ما رأيت معلاًم قبله وال بعده أحسن تعلياًم ، سكت، فلام صىل رسول اهلل 

إن هذه الصالة ال يصلح فيها َشء من  ):هنرين وال رضبني وال شتمني، قال  فواهلل ما  ، منه

 .(2)(وقراءة القرآن  الناس، إنام هي التسبيح والتكبري كالم

ويمكن أن يكون للمخطئ شبهة جرهتا غلبة نفسه، فتزال الشبهة لتعود إليه قوته  

يف الزنا بكل جرأة ورصاحة،    ه يستأذنعىل قهر شهوات نفسه، كام روي أن شابا جاء 

قال: ال، قال  (، أترضاه ألمك ؟!):فهمَّ الصحابة أن يوقعوا به؛ فنهاهم وأدناه وقال له 

قال: ال،  (، أترضاه ألختك ؟!):قال (، فإن الناس ال يرضونه ألمهاهتم): رسول اهلل

  (3) (فإن الناس ال يرضونه ألخواهتم):قال

ويمكن أن يكون للمخطئ من الطبع الذي جبل عليه ما حجبه عن بعض األدب،  

عن أيب هريرة قال: بال أعرايب يف املسجد  فيعلم بيرس وسهولة من غري تعنيف وال تشديد، 

دعوه وأريقوا عىل بوله سجاًل من ماء أو ذنوبًا ):قام الناس إليه ليقعوا فيه. فقال النبي ف
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  (1) (من ماء، فإنام بعثتم ميرسين ومل تبعثوا معرسين

ويمكن أن يكون املخطئ لبيبا، فتكفيه اإلشارة، من غري حاجة إىل أن يقال له ما  

فجاءته امرأة من خثعم   رديف رسول اهلل كان الفضل بن عباس  يؤذيه، وقد روي أن 

يرصف وجه الفضل   تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول اهلل 

إىل الشق االَخر فقالت: يا رسول اهلل إن فريضة اهلل عىل عباده يف احلج أدركت أيب شيخًا  

 .(2)وذلك يف حجة الوداع(نعم ):حج عنه؟ قال كبريًا ال يستطيع أن يثبت عىل الراحلة أفأ

ويمكن أن يكون اخلطأ تقصريا، فيدل عىل الصواب ممزوجا بام يسيغه وحيببه يف  

نعم الرجل عبد اهلل لو كان يصيل من  ): يف عبد اهلل بن عمر  النفس، ومن ذلك قوله 

 .(3)قالت حفصة: فكان بعُد ال ينام إال قليالً ،  الليل( 

فشخص ببرصه إىل السامء    أيب الدرداء قال: كنا مع النبي  عن  ومثل ذلك ما روي  

فقال زياد بن  (،  هذا أوان َيتلس فيه العلم من الناس حتى ال يقدروا منه عىل َشء ):ثم قال 

  ، لبيد األنصاري: كيف َيتلس منا وقد قرأنا القرآن! فواهلل لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا 

أن كنت ألعدك من فقهاء املدينة هذه التوراة واإلنجيل   يا زياد (4)ثكلتك أمك):  فقال

  (5)(عند اليهود والنصارى فامذا تغني عنهم 

أهنا أعتقت وليدة يف زمان رسول    وقريب من هذا ما روي عن ميمونة بنت احلارث

)لو أعطيتها أخوالك كان أعظم ألجرك(،  :فقال  ، فذكرت ذلك لرسول اهلل اهلل 

 أقر معروفها، ولكنه دهلا عىل الكامل.  فالنبي 
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  : بن مالكأنس  وغري ذلك من البدائل الكثرية التي يمتلئ هبا اهلدي النبوي، وقد قال  

عرش سنني ال واهلل ما سبني سب قط، وال قال يل: أف قط، وال قال    خدمت رسول اهلل  )

  (1) (؟ وال ليشء مل أفعله مل ال فعلتهليشء فعلته مل فعلته

عرش سنني، فال واهلل ما قال يل ليشء صنعته مل   خدمت رسول اهلل ):ويف رواية 

صنعته؟ وال ليشء مل أصنعه أال صنعته؟ وال المني، فإن المني بعض أهله قال: دعه، وما  

 (قدر فهو كائن أو ما قيض فهو كائن

ام كان الرفق  يف الرفق، ف  ء بسنة رسول اهلل  وأساس هذه البدائل كلها هو االهتدا 

 : يف َشء إال زانه

اهللَّ رفيق حيب  ، وأخرب أن )(2)(اهللَّ رفيق حيب الرفق يف األمر كله)أن  وقد أخرب 

الرفق  وأن )  (3)(الرفق، ويعطي عىل الرفق ما ال يعطي عىل العنف وما ال يعطي عىل ما سواه

من حيرم الرفق  )أن    ، وأخرب  (4)(زانه، وال ينزع من َشء إال شانهال يكون إال يف َشء إال  

  (5) (حيرم اخلري كله

فالرفق هو األساس النفيس والسلوكي الذي يمنع اللسان من املسارعة إىل فاحش  

 القول أو غليظه. 

ابن  والرفق ال يكون إال يف النفوس اللينة السهلة، ال النفوس الشديدة القاسية، عن 

أال أخربكم بمن حيرم عىل النار أو بمن حترم عليه النار؟  ):قال  َرُسول اهللَِّ  عنمسعود 
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  (1)(حترم عىل كل قريب هني لني سهل

قالت:   عن عائشةـ وهو خري البرش ـ أيرس الناس والينهم وأسهلهم،  وهلذا كان 

كان إثاًم كان أبعد   بني أمرين قط إال أخذ أيرسمها ما مل يكن إثاًم، فإن ما خري َرُسول اهللَِّ 

لنفسه يف َشء قط إال أن تنتهك حرمة اهللَّ فينتقم هلل   الناس منه، وما انتقم َرُسول اهللَِّ 

  (2)(تعاىل

يستغل األحداث واملواقف مهام كان   فالرفيق اهلني املهتدي هبدي رسول اهلل 

عنفها ليوجه من خالهلا من يربيه للرتبية الصحية السليمة، ال الذي يشفي غيظه بسبه  

 والتغليظ عليه.  

، فيذكر أن الولد قد  (3) ويرضب بعض املوجهني الرتبويني بعض األمثلة عىل ذلك

أو  (بواد ونحن بواد  أنت أو )(خطأ اجلس :)يمكن أن يقال لهفيف اإلجابة الصحيحة َيطئ 

جزاك اهلل خريًا  ) :مع بعض عبارات التوبيخ أحيانًا، ويمكن أن يقال له ، غري فاهم أبدًا()

 ( من يساعد أخاه أو يكمل له اإلجابة ؟) :يسأل، ثم لقد اقرتبت من اإلجابة(

بل تعني عىل إحباط   الرفق، وال من اهلدي النبوي، فالعبارات األوىل ليست من 

 يشعر الطالب بأي َشء غري عادي..   وال املوقف    تنقذإلجابة األخرية من املريب  ابينام  ،  الولد

قد   التالميذ جد فياملدرس الفصل، ويرضب مثاال آخر عىل ذلك، كأن يدخل 

فإن  األصوات: سارق، سارق،  وتتعاىل دوا عنده قلم زميله، وجيسارق،  بتلميذ أمسكوا 

سارق ! كيف  ):املتأصلة فيه، فيصيح معهم  املريب يف هذه احلالة قد يستجيب لطبيعة العنف

 نهال عليه رضبًا وتوبيخًا.  ، ثم يواهلل ألفعلن وأفعلن(  ترسق ؟ 
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بينام قد يتأنى ويستجيب للعقل واحلكمة ومنطق الرفق، فيستغل املوقف تربويا،  

يعرف أن الرسقة  هو ال، سعيد ال يرسق، كيف يرسق و) :التالميذ، ثم يقولسكت في

(،  أنه أخطأ وظن أن القلم قلمه، ووضعه يف احلقيبة، أليس ذلك يا سعيد ؟حرام؟! ال بد 

 ثم يعالج األمر بعد ذلك مع التلميذ وفق ما متليه احلكمة.  

 قدر احلاجة: ب ـ  

ألن كل رضورة مرتبطة بقدر معني ال تتجاوزه، فإن جتاوزته صار القدر املتجاوز  

﴾   َباٍغ َوال َعاٍد َفال إِْثَم َعَلْيِه إِنَّ اهللََّ َغُفوٌر َرِحيمٌ َفَمِن اْضُطرَّ َغرْيَ  ﴿ :تعاىل حراما، كام قال 

 يف ثال ث مواضع من القرآن الكريم. (173: البقرة)

بعد ذكر بعض املحرمات:﴿ َفَمِن اْضُطرَّ يِف خَمَْمَصٍة َغرْيَ ُمَتَجانٍِف إِلْثٍم   تعاىلوقال 

من دعته رضورة إىل أكل امليتة وسائر املحرمات يف   يعني ( 3: املائدة)﴾ َفإِنَّ اهللََّ َغُفوٌر َرِحيمٌ 

   غري مائل إىل االثم، فإن اهلل غفور رحيم، فاعترب الزيادة إثام. هذه اآلية 

ومن مظاهر االقتصار عىل قدر احلاجة، ما ذكره الغزايل من اشرتاط التزام الصدق،  

تطويل اللسان بالكذب أو فوق  أن ال ينطق إال بالصدق مقترصا عىل قدر احلاجة ،فإن  ) :قال

  (1)(احلاجة ربام يزيد من ترسيخ املنكر

يا فاسق ،يا أْحق ،يا جاهل ،أال ختاف  ) ﴾  :عىل ذلك   ومن األمثلة التي ذكرها الغزايل

   (كل فاسق أْحق وجاهل ،ولو ال ْحقه ما عىص اهلل تعاىل)﴾ اهلل(،فـ 

 ومن مظاهر االعتداء والزيادة عىل احلاجة: 

 السخرية:  

االستهانة والتحقري والتنبـيه عىل العيوب والنقائص عىل  ومعناها ـ كام يذكر الغزايل ـ  
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 .(1) وجه يضحك منه

ِذيَن آَمُنوا ال َيْسَخْر َقْوٌم ِمْن َقْوٍم   ﴿ :تعاىلوهي حمرمة بال خالف، كام قال  َا الَّ َيا َأُّيه

 َعَسى َأْن َيُكنَّ َخرْيًا ِمنُْهنَّ َعَسى َأْن َيُكوُنوا َخرْيًا ِمنُْهْم َوال نَِساءٌ 
ٍ
﴾   ِمْن نَِساء

عن السخرية بالناس واحتقارهم واالستهزاء  ينهى يف هذه اآلية    تعاىلفاهلل  (11: احلجرات)

نه قد يكون املحتقر أعظم قدرًا عند اهللّ تعاىل وأحب إليه من الساخر منه  معلال ذلك بأهبم،  

 . املتحقر له 

الكرب بطر احلق،  ):علة السخرية من الناس واحتقارهم، فقال وذكر رسول اهلل 

 . احتقارهم واستصغارهمأي  (2) (وغمط الناس

إن  ): عن اجلزاء املعد هلؤالء، وهو جزاء من جنس العمل، فقال  وقد أخرب 

 املستهزئني يفتح ألحدهم باب اجلنة، فيقال: هلم: فيجيء بكربه وغمه، فإذا جاء أغلق

دونه، ثم يفتح له باب آخر، فيقال له: هلم، فيجيء بكربه وغمه، فإذا جاء أغلق دونه، فام 

  (3)(يزال كذلك حتى إن الرجل ليفتح له الباب، فيقال له: هلم هلم، فام يأتيه 

، كتعيري بذنب تاب منه صاحبه،  تكون ألفاظا جارحة وللسخرية مظاهر خمتلفة، فقد   

ال تظهر الشامتة  ): ، ويف حديث آخر(4) ( يمت حتى يعملهمن عري أخاه بذنب مل) :قال 

  (5) (ألخيك فريْحه اهلل ويبتليك

ياَمِن  :تعاىل وإليه اإلشارة بقوله  ﴿ َوال َتنَاَبُزوا بِاأْلَْلَقاِب بِْئَس ااِلْسُم اْلُفُسوُق َبْعَد اأْلِ

ْ َيُتْب َفُأوَلئَِك ُهُم الظَّاملُِونَ  (، فمن األقوال يف تفسريها ما ذكره  11: احلجرات)﴾ َوَمْن مَل
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(،  كان الرجل يعري بعد إسالمه بكفره يا ُّيودي يا نرصاين، فنزلت ): ، قاالاحلسن وجماهد

 (هو قول الرجل للرجل يا فاسق يا منافق):وقال قتادة

وقال ابن عباس: التنابز باأللقاب أن يكون الرجل قد عمل السيئات ثم تاب، فنهى  

 سلف.  اهلل أن يعري بام 

من غري أن تدل عليه بالرضورة، وإليها اإلشارة   بألفاظ حمتملة للسب وقد يكون 

ِذيَن آَمنُوا ال َتُقوُلوا َراِعنَا َوُقوُلوا اْنُظْرَنا َواْسَمُعوا َولِْلَكافِِريَن َعَذاٌب    ﴿ :تعاىل بقوله   َا الَّ َيا َأُّيه

فأمر املؤمنني أن يتخريوا من األلفاظ    يف املخاطبة هبذا جفاء، (، فقد كان  104البقرة: )﴾  َألِيمٌ 

يف اللغة أرعنا ولنرعك، ألن املفاعلة من  (راعنا ) ، ألن معنىأحسنها ومن املعاين أرقها 

 اثنني، فتكون من رعاك اهلل، أي احفظنا ولنحفظك، وارقبنا ولنرقبك.  

راعنا. عىل جهة الطلب والرغبة  ):ال ابن عباس: كان املسلمون يقولون للنبي ق

أي التفت إلينا، وكان هذا بلسان اليهود سبا، أي اسمع ال سمعت،   -من املراعاة  -

ويضحكون  فاغتنموها وقالوا: كنا نسبه رسا فاآلن نسبه جهرا، فكانوا َياطبون هبا النبي  

فيام بينهم، فسمعها سعد بن معاذ وكان يعرف لغتهم، فقال لليهود: عليكم لعنة اهلل! لئن  

ألرضبن عنقه، فقالوا: أولستم تقولوهنا؟ فنزلت  يقوهلا للنبي  سمعتها من رجل منكم 

 اآلية، وهنوا عنها لئال تقتدي هبا اليهود يف اللفظ وتقصد املعنى الفاسد فيه.  

جتنب األلفاظ املحتملة التي فيها التعريض للتنقيص  وجوب عىل اآلية دليل هذه ف

 . والغض

، قالت عائشة: حاكيت إنسانًا فقال يل النبـي  يكون باملحاكاة يف الفعل والقول وقد 

 )واهلل ما ُأِحبه َأينر َحاَكْيُت إْنَسانًا َويِل َكَذا َوَكَذا( : 

َيا َوْيَلَتنَا    ﴿ :قال ابن عباس يف قوله تعاىل،  يكون ابتسامة أو ضحكة يف غري حملها وقد  

إن الصغرية  ):( 49:الكهف )﴾ إاِلَّ َأْحَصاَها  َماِل َهَذا اْلكَِتاِب ال ُيَغاِدُر َصِغرَيًة َوال َكبِرَيةً 



198 

 

هذا إشارة إىل أن الضحك عىل  (، ويف التبسم باالستهزاء باملؤمن، والكبـرية القهقهة بذلك

 الناس من مجلة الذنوب والكبائر.  

وهو َيطب فوعظهم يف   وعن عبد اهلل بن زمعة أنه قال: سمعت رسول اهلل 

النهي  ، ففي هذا احلديث    (1)(ْضَحُك َأَحُدُكْم مِمَّا َيْفَعُل ضحكهم من الرضطة فقال: )َعالَم يَ 

عن الضحك من الرضطة يسمعها من غريه، بل ينبغي أن يتغافل عنها ويستمر عىل حديثه  

 . واشتغاله بام كان فيه من غري التفات وال غريه، ويظهر أنه مل يسمع

َوال َتنَاَبُزوا بِاأْلَْلَقاِب بِْئَس   ﴿ :تعاىليؤذي امللقب به، كام قال  يكون لقبا جارحا وقد 

ياَمِن َوَمْن مَلْ َيُتْب َفُأوَلئَِك ُهُم الظَّاملُِونَ   ( 11:احلجرات )﴾ ااِلْسُم اْلُفُسوُق َبْعَد اأْلِ

وذلك تارة بأن يضحك عىل كالمه إذا  ):ويكون أشياء كثرية غري ذلك، قال الغزايل 

ت مشوشة كالضحك عىل خطه وعىل صنعته، أو  ختبط فيه ومل ينتظم، أو عىل أفعاله إذا كان

عىل صورته وخلقته إذا كان قصريًا أو ناقصًا لعيب من العيوب. فالضحك من مجيع ذلك  

  (2)( داخل يف السخرية للنهي عنها 

 املبالغة يف اللوم والنقد: 

تلقى إليه سهام  فهو حيطم الشخصية، فال يستطيع أن يقدم املربى أي مبادرة خشية أن  

 من كل صوب. اللوم 

، قد يكون  بإظهار خلل فيه واللوم والنقد هو الطعن يف كالم الغري أو ترصفاته 

صحيحا، فيجب النقد واللوم بآدابه الرشعية، وقد ال يكون صحيحا أو مهام، فتعترب املبالغة  

 يف اإلنكار من اإليذاء املحرم. 

الطعن يف كالم  زايل ـ ومن مظاهر املبالغة يف اللوم والنقد يف الكالم ـ كام يذكر الغ 
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يف لفظه بإظهار خلل فيه من جهة النحو أو من جهة اللغة أو من جهة العربـية أو   إما الغري 

من جهة النظم والرتتيب بسوء تقديم أو تأخري. وذلك يكون تارة من قصور املعرفة وتارة  

 يكون بطغيان اللسان. وكيفام كان فال وجه إلظهار خلله. 

 ن يقول ليس كام تقول؛ وقد أخطأت فيه من وجه كذا وكذا. وأما يف املعنى: فبأ

وأما يف قصده، فمثل أن يقول هذا الكالم حق ولكن ليس قصدك منه احلق، وإنام  

 . أنت فيه صاحب غرض، وما جيري جمراه 

وأما الباعث عىل هذا فهو الرتفع  ): وقد ذكر الغزايل الباعث النفيس عىل هذا، فقال

والفضل، والتهجم عىل الغري بإظهار نقصه. ومها شهوتان باطنتان للنفس  بإظهار العلم 

  (1) (قويتان هلا 

من قبـيل تزكية النفس وهي من مقتىض ما يف العبد من طغيان دعوى    أما األوىل فهي

 العلو والكربياء وهي من صفات الربوبـية. 

قتيض أن يمزق  تنقيص اآلخر فهو من مقتىض طبع السبعية فإنه يالثانية، وهي وأما 

 .غريه ويقصمه ويصدمه ويؤذيه 

 التشهري: 

نرش عيوب املخطئ وإذاعتها بني الناس، وهي نوع من أنواع االنتقام للنفس   هو و

يف أغلب األحيان، وهي من الناحية الرتبوية ال تؤثر فقط يف فساد املرتيب، بل تزيد إليه فساد  

 املجتمع. 

بهوَن َأْن   ﴿:تعاىل عن آثار نرش حديث اإلفك، فقال  تعاىلفقد أخرب اهلل 
ِذيَن حُيِ إِنَّ الَّ

ْنَيا َواآْلِخَرِة َواهللَُّ َيْعَلُم َوَأْنُتْم ال تَ  ِذيَن آَمُنوا هَلُْم َعَذاٌب َألِيٌم يِف الده   ِشيَع اْلَفاِحَشُة يِف الَّ

 ( 19النور:)﴾ َتْعَلُمونَ 
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فهؤالء الذين قاموا بنرش حديث اإلفك يقومون بطريق غري مبارش بإشاعة الفاحشة  

عذاب األليم يف الدنيا واآلخرة، يقول سيد  يف املجتمع، ولذلك توعدهم اهلل بال

وبخاصة أولئك الذين جترأوا عىل رمي بيت النبوة   - )والذين يرمون املحصنات : قطب

إنام يعملون عىل زعزعة ثقة اجلامعة املؤمنة باخلري والعفة والنظافة ؛ وعىل إزالة   - الكريم 

حشة شائعة فيها.. بذلك  التحرج من ارتكاب الفاحشة، وذلك عن طريق اإلحياء بأن الفا 

تشيع الفاحشة يف النفوس، لتشيع بعد ذلك يف الواقع، من أجل هذا وصف الذين يرمون  

املحصنات بأهنم حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا، وتوعدهم بالعذاب األليم يف  

وذلك جانب من منهج الرتبية، وإجراء من إجراءات الوقاية. يقوم عىل   الدنيا واآلخرة،

  خربة بالنفس البرشية، ومعرفة بطريقة تكيف مشاعرها واجتاهاهتا.. ومن ثم يعقب بقوله: 

 (1)(( 19: النور)﴾ َواهللَُّ َيْعَلُم َوَأْنُتْم ال َتْعَلُمونَ ﴿

َوال َيْغَتْب    ﴿ :تعاىلوقد وردت النصوص الكثرية بتحريم نرش عيوب املخطئني، قال  

اٌب  َبْعُضُكْم َبْعضًا َأحُيِبه  َأَحُدُكْم َأْن َيْأُكَل حَلَْم َأِخيِه َمْيتًا َفَكِرْهُتُموُه َواتَُّقوا اهللََّ إِنَّ اهللََّ َتوَّ

 (، ألن املشهر بغريه ال يشهر به إال عن طريق اغتيابه. 12: احلجرات )﴾ َرِحيمٌ 

أي من سّمع بعيوب الناس  ): ، فمام قيل يف تفسريهمن سّمع سّمع اهلل به() :وقال  

  (2)(عها أظهر اهلل عيوبهوأذا

من سرت عورة أخيه املسلم سرت اهلل عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة  ) :وقال  

  (3)(أخيه املسلم كشف اهلل عورته حتى يفضحه هبا يف بيته

 
 .  2503 يف ظالل القرآن:  (1)

ومما فرس به احلديث: من رايا بعمله وسمعه الناس ليكرموه ويعظموه ويعتقدوا خريه سمع اهلل به يوم القيامة الناس   (2)

وفضحه، وقيل معناه من سمع بعيوبه وأذاعها أظهر اهلل عيوبه، وقيل أسمعه املكروه، وقيل أراه اهلل ثواب ذلك من غري أن  

 ه من أراد بعمله الناس أسمعه اهلل الناس وكان ذلك حظه منه. يعطيه إياه ليكون حرسة عليه، وقيل معنا 
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كل أمتي معاىف إال املجاهرين الذين يعملون العمل بالليل فيسرته ربه ثم  ):وقال  

، فإنه (1)(البارحة كذا وكذا، فيكشف سرت اهلل عز وجل يصبح فيقول: يا فالن إين عملت

اجتنبوا هذه  ):إن كان تشهري اإلنسان بنفسه حراما فتشهريه بغريه أوىل، وهلذا قال 

  (2) (القاذورات التي هنى اهلل عنها، فمن أمل بيشء منها فليسترت بسرت اهلل تعاىل، وال يعد

باملخطئ، فقد يرخص، بل جيب التشهري يف  ومع كل هذه األدلة املحرمة للتشهري 

بعض األحيان إذا خيش من تعدي رضر املخطئ عىل غريه، كمن يقوم بالنصب واالحتيال  

عىل أموال الناس وأعراضهم، فإنه ال بد من التشهري به حتى ال يوقع الناس يف حبائله،  

 ولكن ذلك بعد استنفاذ كل وسائل اإلصالح كام ذكرنا سابقا.

فلذلك يضحى  نصيحة املسلمني وحتذيرهم، هو التشهري غرض هذا وذلك ألن 

 باملصالح اخلاصة من أجل املصلحة العامة. 

جرح الرواة والشهود، والتشهري بمن ال حيسنون الفتيا، أو يكتبون  ومن هذا الباب 

فيام ال يعلمون أو املبتدعة، أو ممن يتظاهرون بالعلم وهم فسقة أصحاب سوء وفتنة فهو  

الناس فسادهم   أرباب البدع والتصانيف املضلة ينبغي أن يشهر يف): ال القرايفواجب، ق

وعيبهم، وأهنم عىل غري الصواب ليحذرها الناس الضعفاء فال يقعوا فيها...برشط أن ال  

والفواحش ما مل يفعلوه، بل يقترص    يتعدى فيها الصدق، وال يفرتى عىل أهلها من الفسوق

املبتدع: إنه يرشب اخلمر وال أنه يزين وال غري    صة، فال يقال يفعىل ما فيهم من املنفرات خا 

وضع الكتب يف جرح املجروحني من الرواة.. برشط أن تكون   ذلك مما ليس فيه، وجيوز

تعاىل يف نصيحة املسلمني يف ضبط الرشيعة، أما إذا كان ألجل عداوة أو   النية خالصة هلل 
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  (1) (م، وإن حصلت به املصلحة عند الرواةباألعراض وجريًا مع اهلوى فذلك حرا تفكه 

﴿ َوْلَيْشَهْد  :إشهار إقامة احلدودآمرا ب  تعاىل وربام يستدل هلذا من القرآن الكريم بقوله  

والنص وإن ورد يف حد الزنى لكن  ):، قال الكاساين( 2: النور)﴾  َعَذاهَبُاَم َطائَِفٌة ِمَن املُْْؤِمننِيَ 

ائر احلدود داللة ؛ ألن املقصود من احلدود كلها واحد،  النص الوارد فيه يكون واردًا يف س

وهو زجر العامة، وذلك ال حيصل إال وأن تكون اإلقامة عىل رأس العامة ؛ ألن احلضور  

ينزجرون بأنفسهم باملعاينة، والغائبون ينزجرون بإخبار احلضور، فيحصل الزجر  

  (2)(للكل

 الفحش والسب وبذاءة اللسان: 

األمور املستقبحة بالعبارات الرصحية، قال ابن تغليظ القول عن طريق ذكر هو و

فاملسيس واللمس  (، إن اهلل حيـي كريم يعفو ويكنو، كنى باللمس عن اجلامع): عباس

 والدخول والصحبة كنايات عن الوقاع وليست بفاحشة.  

شتم  وهناك عبارات فاحشة يستقبح ذكرها ويستعمل أكثرها يف ال ): قال الغزايل

والتعيـري، وهذه العبارات متفاوتة يف الفحش وبعضها أفحش من بعض. وربام اختلف  

ذلك بعادة البالد وأوائلها مكروهة وأواخرها حمظورة وبـينهام درجات يرتدد فيها، وليس  

  .. َيتص هذا بالوقاع، بل بالكناية بقضاء احلاجة عن البول، والغائط أوىل من لفظ التغّوظ 

مما َيفى وكل ما َيفى يستحيا منه، فال ينبغي أن يذكر ألفاظه الرصحية فإنه  فإن هذا أيضًا 

  (3)(فحش

وهو  وهذا مما شاع، فصار يتهاون به، وهو مما رفع احلرمة واحلياء بني املسلمني، 
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 النفس ولؤمها. خبث ـ كام يذكر الغزايل ـ هو مذموم ومنهي عنه، ومصدره 

اسم لكل  )وهو  :لطبع، قال املناوي يف تعريفهوقد اتفق عىل حتريمه العقل والرشع وا

ما يكرهه الطبع من رذائل األعامل الظاهرة كام ينكره العقل ويستخبثه الرشع فيتفق يف  

 ( حكمه آيات اهللّ الثالث من الرشع والعقل والطبع

إياكم والظلم! فإن الظلم ظلامت يوم  ): ومن النصوص الدالة عىل احلرمة قوله 

الفحش! فإن اهلل ال حيب الفحش وال املتفحش، وإياكم والشح! فإنه  القيامة، وإياكم و

أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا، وأمرهم بقطع  

 ، ويكفي يف داللته ما قرن به من الكبائر. (1)(الرحم فقطعوا

حش،  إياكم والفحش والتفحش! فإن اهلل تعاىل ال حيب الفاحش املتف):وقال 

وإياكم والظلم! فإنه هو الظلامت يوم القيامة، وإياكم والشح! فإنه دعا من كان قبلكم  

  (2) (فسفكوا دماءهم، ودعا من كان قبلكم فاستحلوا حرماهتم

ففي   (3) (يف األسواق  املتفحش وال الصياح  إن اهللّ تعاىل ال حيب الفاحش): وقال  

الرصاخ يف الشوارع  هذا احلديث ذم لكل ما يرتبط بالفحش طبعا أو تطبعا وما جير إليه من 

 . والطرق وجمامع الناس

  (4)(إن اهللّ ال حيب الفحش وال التفحش):وقال 

 ـ العقوبة احلسية   4

ويشري إىل هذا النوع من العقوبات ما رتب اهلل تعاىل عىل التفريط يف التكاليف من  
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العقوبات الدنيوية كاحلدود والتعزيرات ووالغرم املايل وغري ذلك مما ينضبط به صالح  

 املجتمع، وتستقيم به املصالح العامة. 

كان يف   وذلك ألن من النفوس من ال يردعها إال هذا النوع من العقوبات، فلذلك

استعامهلا من الرْحة ما كان يف جترع الدواء املرير، والعملية اجلراحية، والكي، وغري ذلك،  

 ولذلك جعلنا هذا النوع من اجلزاء هو آخر أسلوب يمكن اللجوء إليه. 

وسنحاول يف هذا املطلب أن نبني األنواع املرتبطة هبذا األسلوب وضوابطها 

 الرشعية. 

 : وهي عىل الرتتيب التايل

 ـ احلرمان:   أ 

وهو أن حيرم ولده من نفقة من النفقات، أو جائزة من اجلوائز بسبب تقصريه أو  

 خطئه، وهو يف مقابل ما ذكرنا سابقا من إثابة املحسن ماديا. 

ونرى أن للوالد أن يعاقب ولده ببعض الكامليات التي يمكن استغناء الولد عنها،  

ورية التي قد تؤثر يف صحته أو يف حياته، كحرمانه  ولكنه ليس له أن حيرمه من النفقات الرض

 من الطعام الصحي، أو من رشاء ما يلزمه لدراسته. 

واألدلة عىل هذه املسألة هو ما نص عليه الرشع من وجوب النفقة من الوالد عىل  

 ولده مطلقا من غري اعتبار للطاعة أو عدمها.  

فقة من الزوج عىل زوجته يف  وقد يرد عىل هذا بام نص عليه الفقهاء من سقوط الن

  وقد ذكرنا ـ يف املحل اخلاص باملسألة ـ أن هذا احلكم يكاد يكون حمل اتفاق، نشوزها حال 

ولعله حيتج بأن نشوزها ال   ،ال أعلم أحدا خالف هؤالء إال احلكم )قال ابن املنذر: كام 

ال تستحق النفقة وال    الناشز   مل َيتلفوا أن) ، وقال الطحاوي:فكذلك نفقتها(   ، يسقط مهرها  
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  (2)(واتفقوا عىل أن الناشز ال نفقة هلا )، وقال يف جواهر العقود: (1)(الكسوة لعدم التسليم 

ونحن وإن كنا ال نسلم بصحة هذا القياس إال أنه مع ذلك، فإن هناك خالفا قديام  

ية، وقول  يف املسألة ينص عىل عدم سقوط النفقة يف حال نشوز الزوجة، وهو قول الظاهر

، وقد ذكر ابن حزم األدلة الكثرية عىل هذا القول، والتي يمكن  (3)كثري من املالكية

 االستفادة منها هنا: 

يِت خَتَاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ   تعاىلأن اهلل ـ  1 بني ما عىل الناشز فقال: ﴿ َوالالَّ

ُبوُهنَّ َفإِْن  َأَطْعنَُكْم َفاَل َتْبُغوا َعَلْيِهنَّ َسبِياًل إِنَّ اهللََّ َكاَن َعلِيًّا َواْهُجُروُهنَّ يِف املََْضاِجِع َوارْضِ

ومل يسقط عز   ، أنه ليس عىل الناشز إال اهلجر والرضب  تعاىل(، فأخرب 34النساء: ﴾ )َكبِرًيا

 وجل نفقتها وال كسوهتا. 

عن حكيم بن معاوية القشريي قال: قلت: يا رسول اهلل ما حق زوجة أحدنا ـ  2

وال تقبح   ، وال ترضب الوجه  ، أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت )عليه؟ قال: 

وال   ،كل النساء ومل َيص ناشزا من غريها  فعم رسول اهلل  (4)(وال هتجر إال يف البيت  ،

 وال أمة مبوأة بيتا من غريها.  ،صغرية وال كبرية  

وقد رجحنا هذا القول يف حمله لعدم أي دليل نيص رصيح يدل عىل عدم النفقة  

أشار   للناشز مقابل وجود األدلة الرصحية الكثرية عىل استحقاقها النفقة، زيادة عىل أنه 

فاتقوا اهلل يف النساء فإنكم  )يف خطبته يف حجة الوداع إىل هذا إشارة رصحية حني قال: 

، ولكم عليهن أن ال يوطئن  تعاىل ستحللتم فروجهن بكلمة اهلل أخذمتوهن بأمان اهلل، وا

فإن فعلن ذلك فارضبوهن رضبا غري مربح وهلن عليكم رزقهن   ،فرشكم أحدا تكرهونه 
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ذكر الرزق والكسوة بعد الرضب، وهو ال يكون إال بعد   وكسوهتن باملعروف(، فإنه 

بكم هلن من إعطائهن حقهن يف  قال: ال يمنعكم تأدي  نشوزها ومعصيتها لزوجها، فكأنه  

الكسوة يف هذا املوضع إشارة إىل مدى تأثري ذلك   النفقة والكسوة، ويف ذكر رسول اهلل 

يف رفع النشوز عن الزوجة وإعادة األرسة إىل جو السالم العائيل، وهو معروف جمرب  

 واقعيا. 

حق الرعية    بل ذكر ابن حزم أن هذا النهج هو هنج الظلمة من احلكام الذين يمنعون 

فإن قالوا: إهنا ظاملة بنشوزها ؟ قلنا: نعم  )يف املال العام إذا أرادوا عقوبتهم، قال ابن حزم:

هذا   ;وإال فليس هو حكم اهلل  ،وليس كل ظامل حيل منعه من ماله إال أن يأيت بذلك نص  ،

ياه  وظلمة العامل والرشط، والعجب كله أهنم ال يسقطون قرضا أقرضته إ  ،حكم الشيطان  

 (1) (من أجل نشوزها ؟ فام ذنب نفقتها تسقط دون سائر حقوقها إن هذا لعجب عجيب ؟

 التهديد: ـ    ب 

وهو أسلوب من األساليب الرادعة عن اخلطأ، وهو مقدم عىل تنفيذ العقوبة، وإليه  

 : اإلشارة بالنصوص الكثرية

(،  57االنبياء: )﴾  َأْصنَاَمُكْم َبْعَد َأْن ُتَولهوا ُمْدبِِرينَ َوَتاهللَِّ أَلَكِيَدنَّ    ﴿: تعاىلومنها قوله  

 بتحطيم أصنام املرشكني.  فهذا وعيد من إبراهيم 

َبنَُّه َعَذابًا َشِديدًا َأْو أَلَْذَبَحنَُّه َأْو َلَيْأتَِينري  :عن اهلدهد ومنها قول سليامن  ﴿ أَلَُعذر

 ( 21النمل: )﴾ بُِسْلَطاٍن ُمبِنيٍ 

َيا نَِساَء النَّبِير َمْن َيْأِت   ﴿ :تعاىل يف القرآن الكريم كقوله  تعاىل ديدات اهلل ومنها هت

﴾  ِمنُْكنَّ بَِفاِحَشٍة ُمَبيرنٍَة ُيَضاَعْف هَلَا اْلَعَذاُب ِضْعَفنْيِ َوَكاَن َذلَِك َعىَل اهللَِّ َيِسرياً 

 َتْرَكُن إَِلْيِهْم َشْيئًا َقلِياًل إِذًا أَلََذْقنَاَك  ﴿ َوَلْوال َأْن َثبَّْتنَاَك َلَقْد كِْدَت : (، وقوله30األحزاب: )
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(، أى لوال  75ـ  74االرساء: )﴾ ِضْعَف احْلََياِة َوِضْعَف املاََْمِت ُثمَّ ال جَتُِد َلَك َعَلْينَا َنِصرياً 

تثبيتنا لك لقد كدت تركن إليهم بعض اليشء، ولو فعلت ألذقناك ضعف عذاب احلياة  

َل    ﴿ :تعاىلأى ضاعفنا لك العذاب يف الدنيا واآلخرة، وقال    وضعف عذاب املامت،  َوَلْو َتَقوَّ

(، أي لو أتى بيشء من عند  46ـ  45احلاقة:)﴾ َعَلْينَا َبْعَض اأْلََقاِويِل ُثمَّ َلَقَطْعنَا ِمنُْه اْلَوتنِيَ 

 نفسه ألخذنا منه بيمينه وقطعنا نياط قلبه وأهلكناه.

، (1)(ني رجال عن ترك اجلامعة أو ألحرقن بيوهتم ليتنه):ويدل عليه أيضا قوله 

بحرق بيوت املتخلفني عن اجلامعة، ومع ذلك مل    ففي هذا احلديث هتديد من رسول اهلل  

 . ينفذه 

  إىل أسلوب التهديد والتخويف وقد عد الغزايل من مراتب تغيري املنكر اللجوء 

  (2) (رقبتك أو آلمرن بك وما أشبههكقوله: دع عنك هذا أو ألكرسن رأسك أو ألرضبن )

وهذا ينبغي أن يقدم عىل حتقيق  ):وقدم هذه املرتبة عىل مبارشة الرضب وتنفيذه، قال 

 ( الرضب إذا أمكن تقديمه 

رتبة أن ال ُّيدده بوعيد ال جيوز له حتقيقه، كقوله ألهنبن  األدب يف هذه املوذكر من 

ي جمراه، بل ذلك إن قاله عن عزم فهو  دارك أو ألرضبن ولدك أو ألسبـني زوجتك وما جير

 حرام، وإن قاله من غري عزم فهو كذب.  

يزيد يف الوعيد عىل ما هو يف عزمه الباطن إذا علم  وذكر جواز الكذب يف هذا، بأن )

 ( أن ذلك يقمعه ويردعه

وهي  املبالغة يف مثل ذلك معتادة،  ألن  ليس ذلك من الكذب املحذور،  وبني أن هذا  

فقد ورد الرشع   الرجل يف إصالحه بـني شخصني وتأليفه بـني الرضتني، مبالغة من جنس 

 
 ابن ماجة. رواه   (1)
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 القصد به إصالح ذلك الشخص. بجواز الكذب يف هذا الباب، ألن 

ومع هذه األدلة املجوزة الستعامل التهديد كأسلوب من أساليب تقويم االعوجاج  

 ه من املراتب. إال أنه يظل مرتبة من املراتب ال يلجأ إليه إال بعد استنفاذ ما سبق

كتخويفه بالرشطة، أو بمن يرسقه، أو  ونحب أن ننبه هنا إىل أن املبالغة يف التهديد 

ثري  ت زيد يف خماوفه، وتؤثر عىل مشاعره، و ، قد تؤثر نفسيا عىل الولد، فتباحليوان املفرتس

 ، زيادة عىل أهنا ال حتقق اهلدف املرجو منها. قلقه 

 ـ اهلجر:   ج 

ِذيَن ُخلرُفوا َحتَّى إَِذا َضاَقْت َعَلْيِهُم اأْلَْرُض  :تعاىلويشري إليه قوله  ﴿ َوَعىَل الثَّالَثِة الَّ

ْم لَِيُتوُبوا  باَِم َرُحَبْت َوَضاَقْت َعَلْيِهْم َأْنُفُسُهْم َوَظنهوا َأْن ال َمْلَجَأ ِمَن اهللَِّ إِالَّ إَِلْيِه ُثمَّ َتاَب َعَلْيهِ 

ِحيمُ إِنَّ  اُب الرَّ  ( 118التوبة: )﴾ اهللََّ ُهَو التَّوَّ

بنجاح أسلوب اهلجر الذي استعمله   تعاىلففي هذه اآلية الكريمة إخبار من اهلل 

كسالً   ختلف عن غزوة تبوك يف مجلة من مع هؤاء الثالثة الذين ختلفوا عن  رسول اهلل 

وهم الذين أشار إليهم   ال نفاقًا، ومياًل إىل الدعة واحلفظ وطيب الثامر والظالل، ال شكًا و 

ا َيُتوُب َعَلْيِهْم َواهللَُّ َعلِيٌم َحكِيمٌ :تعاىل قوله  هُبُْم َوإِمَّ ا ُيَعذر ﴾  ﴿ َوآَخُروَن ُمْرَجْوَن أِلَْمِر اهللَِّ إِمَّ

 ( 106التوبة:)

يِت خَتَاُفوَن  :يف تأديب الناشز تعاىلويشري إىل هذا األسلوب كذلك قوله  ﴿ َوالالَّ

ُبوُهنَّ َفإِْن َأَطْعنَُكْم َفال َتْبُغوا َعَلْيِهنَّ  ُنُش  وَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ يِف املََْضاِجِع َوارْضِ

 ( 34: النساء) ﴾  َسبِياًل إِنَّ اهللََّ َكاَن َعلِّيًا َكبرِياً 

 اهلجر وسيلة من وسائل اإلصالح يف هذين املوطنني:   تعاىلفقد جعل اهلل  

فاهلجر ألجل الفسوق واالنحراف، وهو هجر مؤقت له غاياته  ن األول،  املوط أما يف  

التي حتدد مدته وكيفيته، وال يدخل فيام ورد النهي عنه من هجران املسلم فوق ثالث، وهذا  
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 : حمل اتفاق من العلامء

)ويف حديث كعب هذا دليل عىل أنه جائز أن ُّيجر املرء أخاه إذا  :قال ابن عبد الرب 

، وقال  (1) (عة أو فاحشة يرجو أن يكون هجرانه تأديبا له وزجرا عنها بدت له منه بد

)فأما اهلجران ألجل املعايص والبدعة فواجب استصحابه إىل أن يتوب من ذلك  :القرطبي 

وقال ابن عبد الرب أيضا:)أمجع العلامء عىل أنه ال جيوز للمسلم أن ُّيجر  (وال َيتلف يف هذا 

املته وصلته ما يفسد عليه دينه أو يولد به عىل نفسه  أخاه فوق ثالث إال أن َياف من مك

مرضة يف دينه أو دنياه فإن كان كذلك رخص له يف جمانبته ورب رصم مجيل خري من خمالطة  

 ( مؤذية

ومن الغايات التي ذكرها العلامء هلذا النوع، ما ذكره الشاطبي بعد أن ما ورد اآلثار  

وأيضًا فإن توقري  ):زجرا له وحتجيام للبدعة الكثرية عن السلف الصالح من هجر املبتدع 

صاحب البدعة مظنة ملفسدتني تعودان باهلدم عىل اإلسالم: أحدمها: التفات العامة  

واجلهال إىل ذلك التوقري، فيعتقدون يف املبتدع أنه أفضل الناس، وأن ما هو عليه خري مما  

السنة عىل سنتهم. والثانية: أنه  عليه غريه، فيؤدي ذلك إىل اتباعه عىل بدعته دون اتباع أهل  

إذا وقر من أجل بدعته صار ذلك كاحلادي املحرض له عىل انتشار االبتداع يف كل َشء،  

 (2) (وعىل كل حال فتحيا البدع ومتوت السنن، وهو هدم اإلسالم بعينه

زيادة عىل أن اخلوض يف اجلدل مع املبتدع ـ الذي ال جيدي معه احلوار العلمي ـ قد  

ِذيَن   ﴿: تعاىليرسخ بدعته يف نفسه ويزيدها شدة، ويشري إىل هذا قوله  َوإَِذا َرَأْيَت الَّ

ا  ِه َوإِمَّ ْيَطاُن َفال  ََيُوُضوَن يِف آَياتِنَا َفَأْعِرْض َعنُْهْم َحتَّى ََيُوُضوا يِف َحِديٍث َغرْيِ ُينِْسَينََّك الشَّ

ْكَرى َمَع اْلَقْوِم الظَّاملنِِيَ  هنى عن اخلوض معهم فيام    تعاىل(، فاهلل  68األنعام: )﴾  َتْقُعْد َبْعَد الذر

 
 .  4/328، الزرقاين: 10/496، فتح الباري: 6/127انظر: التمهيد:   (1)
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يف كالم آخر غري ما  ، َيوضوا يف حديث غريه وهو هني مؤقت حتى هم فيه من الباطل، 

 . كانوا فيه من التكذيب 

َل َعَليُْكْم يِف اْلكَِتاِب َأْن إَِذا  : تعاىلية األخرى، قال ومثل هذا ما جاء يف اآل ﴿ َوَقْد َنزَّ

ِه   إِنَُّكْم  َسِمْعُتْم آَياِت اهللَِّ ُيْكَفُر هِبَا َوُيْستَْهَزُأ هِبَا َفال َتْقُعُدوا َمَعُهْم َحتَّى ََيُوُضوا يِف َحِديٍث َغرْيِ

(، فقد جعل اهلل  140النساء:)﴾ افِِقنَي َواْلَكافِِريَن يِف َجَهنََّم مَجِيعاً إِذًا ِمْثُلُهْم إِنَّ اهللََّ َجاِمُع املُْنَ

اجلالس املشارك يف مرتبة املستهزئ، ألن اجللوس قد يكون نوعا من اإلقرار، وهلذا   تعاىل

ألن   (1)(من كان يؤمن باهللّ واليوم اآلخر فال جيلس عىل مائدة يدار عليها اخلمر ): قال 

 قرار عىل االثم.اجللوس عليها إ

وهو حق حمض للعبد، ويف  أمر دنيوي،  لغاية استصالح  ، فهو هجر  املوطن الثاين أما  

ال تناجشوا وال  ):كام قال ثالث ليال، مثل هذا ورد النص بجواز هجر املسلم بام دون 

أخاه  تباغضوا وال حتاسدوا وال تدابروا، وكونوا عباد اهلل إخوانًا، وال حيل ملسلم أن ُّيجر 

  (2) (فوق ثالث ليال

وهو ليس حمدودا  هجر الوالد لولده، والزوج لزوجته، هذا النوع من اهلجر ومن 

فأما هجران الوالد ولده والزوج  ):اخلطايب قال نساءه شهرا،  قد هجر النبي بالثالث، ف

نساءه   لزوجه، ومن كان يف معنامها فال يضيق أكثر من ثالث، وقد هجر رسول اهلل 

  (3)(شهراً 

آمرا رسوله    تعاىل وقد أشار القرآن الكريم إىل آداب اهلجر بتسميته هجرا مجيال، فقال  

 َواْصرِبْ َعىَل َما َيُقوُلوَن َواْهُجْرُهْم َهْجرًا مَجِياًل بالصرب، عىل ما يقوله سفهاء قومه ﴿:  ﴾

 
 (قال: حسن غريب. 2801الرتمذي: كتاب األدب باب ما جاء يف دخول احلامم رقم )رواه   (1)
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 ( 10املزمل: )

ال وسيلة من    واجلميل هو القيد الذي جيعل من اهلجر أسلوبا من أساليب اإلصالح

وسائل اهلدم، ومن اهلجر اجلميل أن يعدل معه، فال يؤديه اختالفه معه إىل أن يسلبه حقه  

اقبلوا  ):   فليس من العدل رد احلق لكون صاحبه عىل خطأ أو باطل ؛ قال معاذولو يف الرأي،  

يقول   احلق من كل من جاء به وإن كان كافرًا أو قال: فاجرًا(، قالوا: كيف نعلم أن الكافر 

 ( احلق ؟ قال: )عىل احلق نور

 ـ الرضب:   د 

وهو آخر أسلوب قد يضطر إىل استعامله املريب يف حال عدم نجاح كل األساليب  

يِت خَتَاُفوَن   ﴿ : تعاىل السابقة، ابتداء من املوعظة، ويشري إليه من القرآن الكريم قوله  َوالالَّ

ُبوُهنَّ َفإِْن َأَطْعنَُكمْ   َفال َتْبُغوا َعَلْيِهنَّ  ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ يِف املََْضاِجِع َوارْضِ

الرضب وسيلة من وسائل    تعاىل(، فقد جعل اهلل  34: النساء) ﴾  َسبِياًل إِنَّ اهللََّ َكاَن َعلِّيًا َكبرِياً 

 التأديب ختتص بصنف معني من النساء ويف أحوال معينة من النشوز. 

نَْث  َوُخْذ بَِيِدَك ِضْغثًا فَ  ﴿ :تعاىلويشري إليه إشارة غري مبارشة قوله  ْب بِِه َوال حَتْ ارْضِ

اٌب  ُه َأوَّ  ( 44ّص: ) ﴾ إِنَّا َوَجْدَناُه َصابِرًا نِْعَم اْلَعْبُد إِنَّ

ويشري إليه استعامل الرشع هلذا األسلوب يف الردع عن اجلرائم الكربى التي تستدعي  

ِذيَن حُيَا  ﴿ :تعاىلاملواقف الصارمة، كردع املحاربني، كام قال  ِرُبوَن اهللََّ َوَرُسوَلُه  إِنَّاَم َجَزاُء الَّ

ْو  َوَيْسَعْوَن يِف اأْلَْرِض َفَسادًا َأْن ُيَقتَُّلوا َأْو ُيَصلَُّبوا َأْو ُتَقطََّع َأْيِدُّيِْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخالٍف أَ 

ْنَيا َوهَلُْم يِف اآْلِخَرِة َعَذاٌب َعظِيمٌ   ( 33املائدة: )﴾ ُينَْفْوا ِمَن اأْلَْرِض َذلَِك هَلُْم ِخْزٌي يِف الده

ايِن َفاْجلُِدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنُْهاَم ِماَئَة   ﴿ :تعاىلأو كالردع عن الفواحش، قال   انَِيُة َوالزَّ الزَّ

هَبُاَم  ْشَهْد َعَذاَجْلَدٍة َوال َتْأُخْذُكْم هِباَِم َرْأَفٌة يِف ِديِن اهللَِّ إِْن ُكنُْتْم ُتْؤِمُنوَن بِاهللَِّ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َوْليَ 

 ( 2النور:)﴾ َطائَِفٌة ِمَن املُْْؤِمننِيَ 
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مروا أوالدكم بالصالة وهم  ): وبشري إليه فيام َيص أساليب تربية األوالد قوله 

يف استعامل هذه   ، فقد أذن (1)(أبناء سبع سنني وارضبوهم عليها وهم أبناء عرش 

 األسلوب يف تربية األوالد، ولكن بعد ثالث سنني جترب فيها مجيع الوسائل األخرى.  

ونستشف من هذا احلديث الرشيف أن الرضب من أجل تعويد الطفل الصالة ال  

 يصح قبل سن العارشة، وحيسن أن يكون التأديب بغري الرضب قبل هذه السن. 

ع من التأديب جيوز ـ يف حال الرضورة ـ من كل  وقد نص الفقهاء عىل أن هذا النو

 أو قيام من قبل القايض.  ،أو وصيا   ،أو جدا    ،ويل عىل الصبي سواء كان أبا 

واتفقوا عىل أن للمعلم أن يستعمل هذا األسلوب مع التلميذ، واختلفوا يف اشرتاط  

ونقل عن بعض   إذن الويل، فنص مجهور الفقهاء عىل أنه ليس له التأديب بغري إذن الويل،

 الشافعية قوهلم: اإلمجاع الفعيل مطرد بجواز ذلك بدون إذن الويل. 

  ، مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنني): ونص الفقهاء كذلك عىل أن قوله  

ال ينحرص يف األمر بالصالة بل يشمل ترك الطهارة  (وارضبوهم عليها وهم أبناء عرش سنني 

 والصوم وكل الواجبات األخرى.

وقد حد الرشع حدودا وضوابط هلذا الرضب الرشعي، نحاول استنباطها هنا من  

خالل كالم الفقهاء يف الرضب املستعمل يف احلدود، أو الرضب املستعمل يف حال تأديب  

 الزوجة، فإن تلك الضوابط يصح القول هبا هنا من باب أوىل. 

 اجتناب املقاتل: 

وهي األماكن اخلطرة احلساسة التي قد تؤدي إصابتها إىل رضر خطري، قال القرطبي  

ُبوُهنَّ : تعاىليف قوله  والرضب يف هذه اآلية هو رضب األدب  (:)34: النساء)﴾ ﴿ َوارْضِ

غري املربح، وهو الذي ال يكرس عظام وال يشني جارحة كاللكزة ونحوها؛ فإن املقصود منه  

 
 رواه أبو داود واحلاكم.   (1)
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م إذا أدى إىل اهلالك وجب الضامن، وكذلك القول يف رضب  الصالح ال غري. فال جر 

  (1) (املؤدب غالمه لتعليم القرآن واألدب

 ومن األماكن التي نص عليها الفقهاء عىل اخلصوص: 

 الوجه: 

إذا رضب أحدكم فليتق  ):لورود األدلة الكثرية اآلمرة باتقاء الوجه، قال 

  (3)(أنه ال حيل رضب الوجه يف حد وال غريه)احلديث دليل عىل  : ، قال الصنعاين(2)(الوجه 

بل قد ورد النص عىل النهي عن رضب الوجه يف القتال نفسه الذي ال تراعى فيه ـ  

إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن اهلل تعاىل خلق  ) :يف العادة ـ مثل هذه األمور، قال 

  (4)(آدم عىل صورته 

ألنه لطيف جيمع   ;عن رضب الوجه  )قال العلامء هذا ترصيح بالنهي:قال النووي

املحاسن وأعضاؤه نفيسة لطيفة وأكثر اإلدراك هبا فقد يبطلها رضب الوجه وقد ينقصها  

وقد يشني الوجه والشني فيه فاحش فإنه بارز ظاهر ال يمكن سرته ومتى رضبه ال يسلم من  

 ( شني غالبا 

يف احلدود  وقد نص الفقهاء عىل أنه يدخل يف ذلك رضب اإلمام أو مأذونه 

 ورضب اإلنسان زوجته أو ولده أو عبده عىل طريق التأديب.  ، والتعازير

بل نص الفقهاء عىل أن هذه احلرمة ترتبط بجنس اإلنسان مطلقا بغض النظر عن  

اختصاص ذلك باملسلم وقد يقال إنه  ()ظاهر قوله )أخاه:كونه مسلام أو كافرا، قال العراقي

يؤيده أنه ورد غري مقيد بأحد وذلك يف صحيح البخاري  خرج خمرج الغالب فال مفهوم له و 

 
 ..  4/15، مواهب اجلليل: 2/343، وانظر: الرشح الكبري: 5/172القرطبي:   (1)

 البخاري ومسلم.. رواه   (2)

 .  2/447سبل السالم:   (3)

 مسلم. رواه   (4)
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  (1)(وغريه

واهلل أعلم أخوة اآلدمية فإن الناس كلهم بنو   ،)يعني باألخوة هنا :وقال القرطبي 

أي عىل صورة وجه املرضوب    (2) (فإن اهلل خلق آدم عىل صورته):آدم ودل عىل ذلك قوله  

فكأن الالطم يف وجه أحد ولد آدم لطم وجه أبيه آدم وعىل هذا فيحرم لطم الوجه من   ،

املسلم والكافر ولو أراد األخوة الدينية ملا كان للتعليل بخلق آدم عىل صورته معنى ال يقال  

فالكافر مأمور بقتله ورضبه يف أي عضو كان إذ املقصود إتالفه واملبالغة يف االنتقام منه وال  

 أن رضب الوجه أبلغ يف االنتقام والعقوبة فال يمنع وإنام مقصود احلديث إكرام  شك يف

ألنا نقول: مسلم أنا مأمورون بقتل الكافر واملبالغة يف االنتقام منه   ;وجه املؤمن حلرمته 

وألن الرشع قد نزل هذا   ;لكن إذا متكنا من اجتناب وجهه اجتنبناه لرشف هذا العضو 

ينا ويقبح لطم الرجل وجها شبه وجه أيب الالطم وليس كذلك كسائر  الوجه منزلة وجه أب

  (3) (ألهنا كلها تابعة للوجه ;األعضاء 

 الرأس: 

، قال  (4) نص الفقهاء عىل أن من املقاتل التي حيرم الرضب عليها الرأس

 واستدل لذلك بام ييل:  (5) ()وإذا مل يرضب الوجه فالرأس مثله:اجلصاص

وإنام أمر   ،الرأس بتأثري الرضب كالذي يلحق الوجه  أن الشني الذي يلحق ـ  1

باجتناب الوجه هلذه العلة، ولئال يلحقه أثر يشينه أكثر مما هو مستحق بالفعل املوجب  

 
 . 8/17طرح التثريب:   (1)

 الدارقطني. رواه   (2)

 . 8/17نقال عن: طرح التثريب:   (3)

أما ما ورد  من قول عيل  للجالد :» ارضب الرأس «، ولقول أيب بكر :» ارضب الرأس فإن الشيطان فيه « أخرجه ابن أيب   (4)

 شيبة، ففيه ضعف وانقطاع. 

 .  3/485اجلصاص:   (5)
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للحد. والدليل عىل أن ما يلحق الرأس من ذلك هو كام يلحق الوجه أن املوضحة وسائر  

ألن املوضحة   ;ن من هذا الوجه الشجاج حكمها يف الرأس والوجه سواء وفارقا سائر البد

فيام سوى الرأس والوجه إنام جتب فيه حكومة وال جيب فيها أرش املوضحة الواقعة يف  

 فوجب من أجل ذلك استواء حكم الرأس والوجه يف اجتناب رضهبام.   ،الرأس والوجه 

  وذلك موجود يف   ، أنه ممنوع من رضب الوجه ملا َياف فيه من اجلناية عىل البرص  ـ    2

ألن رضب الرأس يظلم منه البرص وربام حدث منه املاء يف العني وربام حدث منه   ;الرأس 

 فهذه الوجوه كلها متنع رضب الرأس.   ، أيضا اختالط يف العقل

 الضامن يف حال إصابة املقاتل: 

اختلف الفقهاء يف تضمني األب واجلد والويص ونحوهم فيام لو أدى تأديبهم إىل  

 عىل قولني: إصابة مقاتل الولد 

وهو قول أيب حنيفة،   ،يضمن اجلميع إذا ترتب عىل تأديبهم التلف  القول األول: 

 ، ومن األدلة عىل ذلك:  (1)والشافعية

فإذا أدى إىل التلف تبني أنه جاوز   ، أن الويل مأذون له بالتأديب ال باإلتالف ـ  1

 احلد. 

 األذن. أن التأديب قد حيصل بغري الرضب كالزجر وفرك ـ  2

ومن املباح رضب األب    ،واملباح يتقيد هبا    ،أن الواجب ال يتقيد بسالمة العاقبة  ـ  3

وإن كان الرضب    ،فإذا أفىض إىل املوت وجب الضامن  ،أو األم ولدمها تأديبا ومثلهام الويص  

 والواجب ال يتقيد بسالمة العاقبة.   ، ألنه واجب  ، للتعليم فال ضامن 

 
ذهب الشافعية إىل وجوب الضامن يف التأديب وإن مل يتجاوز القدر املعتاد يف مثله , فإن كان مما يقتل غالبا ففيه القصاص   (1)

عىل غري األصل )األب واجلد(وإال فدية شبه العمد عىل العاقلة , ألنه فعل مرشوط بسالمة العاقبة , إذ املقصود التأديب ال اهلالك 

بني أنه جاوز القدر املرشوع فيه , وال فرق عندهم بني اإلمام وغريه ممن أوتوا سلطة التأديب , كالزوج , فإذا حصل به هالك ت

 والويل. 
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ضامن عليهم ،وهو قول الصاحبني، ونقل عن بعض احلنفية أن   أنه ال  القول الثاين: 

 أبا حنيفة رجع إىل قول الصاحبني، ومن األدلة عىل ذلك:  

بل أوىل   ، كرضب املعلم  ، أن التأديب منهم فعل مأذون فيه إلصالح الصغري ـ  1

 منه. 

  ،  واملوت نتج من فعل مأذون فيه ،أن املعلم يستمد والية التأديب من الويل ـ  2

 واملتولد من فعل مأذون ال يعد اعتداء فال ضامن عليهم. 

   الرتجيح: 

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول، فالرشع تشدد يف هذا الباب، وال يردع   

عن هذا ومثله إال التشدد، خاصة مع ما نسمعه يف عرصنا من كوارث بسبب التهاون يف  

 مثل هذه األمور. 

 جتنب االنفعال أثناء العقوبة: 

هذا األسلوب أخطر ما يكون عىل الطفل إذا   (1)يعترب علامء الرتبية والنفسانيون

استخدم بكثرة... فاحلزم مطلوب يف املواقف التي تتطلب ذلك،.. أما العنف والرصامة  

فيزيدان تعقيد املشكلة وتفاقمها ؛ حيث ينفعل املريب فيفقد صوابه وينسى احِلْلم وسعة  

، وقد يزداد األمر سوءًا إذا  الصدر فينهال عىل الطفل معنفا وشامتا له بأقبح وأقسى األلفاظ

 قرن العنف والرصامة بالرضب. 

وهذا ما حيدث يف حالة العقاب االنفعايل للطفل الذي ُيِفْقُد الطفل الشعور باألمان 

بالنفس كام أن الرصامة والشدة جتعل الطفل َياف وحيرتم املريب يف وقت حدوث   والثقة 

 ن تكرار السلوك مستقبال. خوف مؤقت، ولكنها ال متنعه موهو املشكلة فقط، 

وقد يعلل الكبار قسوهتم عىل أطفاهلم بأهنم حياولون دفعهم إىل املثالية يف السلوك  

 
 .  101نقال عن: أربعة أخطاء يف تربية األبناء، بقلم: سحر رْحه، جملة  » األرسة « العدد   (1)
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واملعاملة والدراسة.. ولكن هذه القسوة قد تأيت برد فعل عكيس فيكره الطفل الدراسة أو  

االت  يمتنع عن حتمل املسؤوليات أو يصاب بنوع من البالدة، كام أنه سيمتص قسوة انفع

عصبية الكبار فيختزهنا ثم تبدأ آثارها تظهر عليه مستقباًل من خالل أعراض  

 الذي ينتج عن رصاع انفعايل داخل الطفل.. ()العصاب 

وقد يؤدي هذا الرصاع إىل الكبت والترصف املخل والعدوانية جتاه اآلخرين أو   

 انفجارات الغضب احلادة التي قد حتدث ألسباب ظاهرها تافه. 

 القصوى:   الرضورة 

ألن الرضب كالكي آخر عالج يمكن استعامله، فلذلك تصبح املبالغة فيه غري جمدية،  

بل قد تولد يف الولد إرصارا عىل ترصفاته، خاصة إن كان القصد من العقاب التشفي، ألن  

باالرتياح الداخيل، ألنه وهو الصغري استطاع أن يثري أولئك  ذلك قد جيعل الولد يشعر )

هم.. وعندئذ تكون اخلسارة مزدوجة العقوبة أدت غرضها يف اإلصالح،  الكبار ويزعج

 ( وزاد يف نفس الطفل انحراف جديد هو حتقيق الذات عن طريق غري سوي 

  : عائشةعدم استعامل هذه الوسيلة مطلقا، قالت  وهلذا كان من سنة رسول اهلل 

، (1)(ن جياهد يف سبيل اهلل أحدًا قط بيده وال أمره، وال خادمًا إال أ  ما رضب رسول اهلل  )

عرش سنني، فام قال يل قط: أف، وال قال ليشء فعلته:    وعن أنس قال: خدمت رسول اهلل  

إن الرفق ال يكون يف َشء إال  ) :، قال (2) (مل فعلته، وال ليشء مل أفعله: أال فعلت كذا

  (3)(زانه، وال نزع من َشء إال شانه

 
 عبد الرزاق، وعبد بن ْحيد، وقريب منه يف: أيب داود. رواه   (1)

املدينة وأنا يومئذ ابن ثامن سنني فذهبت يب أمي إليه فقالت:   عبد الرزاق، وقصته كام يف ابن عساكر: قدم رسول اهلل  رواه     (2)

يا رسول اهلل! إن رجال األنصار ونساءهم قد أحتفوك غريي، وإين مل أجد ما أحتفك به إال ابني هذا فتقبله مني َيدمك ما بدا 

 عرش سنني مل يرضبني قط ومل يسبني ومل يعبس يف وجهي.  لك! فخدمت رسول اهلل 

 مسلم. رواه   (3)
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كيف يتعامل مع من يربيه، فلن حيتاج إىل استعامل  ونحب أن نبني أن املريب إذا عرف  

هذه الوسيلة مطلقا، وسنرضب مثاال عىل ذلك باملعلم الذي هو أحد املسؤولني رشعا عن 

 :(1)تربية الولد

فإن بعض املعلمني قد جيعلون الرضب وسيلتهم الوحيدة يف كثري من األحيان  

ن يف ذلك إىل أن يصيبوا تالميذهم  لتصحيح ما يقع من تالميذهم من أخطاء، بل قد يبالغو

بعاهات نفسية أو جسمية مستديمة، حتى منعت كثري من الدول استعامل هذه الوسيلة يف  

 املؤسسات الرتبوية. 

فاألخطاء التي يقع فيها التالميذ ال خترج غالبا عن أن تكون من أحد النوعني  

 التاليني: 

 تعلق بالدرس والتحصيل.  أخطاء ت

 لوك والرتبية.  تعلق بالسأخطاء ت

إما أن يكون سببه املدرس واملنهج، وهذا ال عالقة للتلميذ به، أو أن   األول أما 

التلميذ مقرص يف االجتهاد والواجبات، فهنا يبحث املريب عن األسباب احلقيقية هلذا  

التقصري ويتصل بالبيت ويتعاون مع األهل، حتى يضعوا العالج ولو أدى األمر إىل رصف  

  جماالت مهنية.  التلميذ إىل

الكذب، واحليل، والرسقة،  كوهو اخلطأ يف السلوك والرتبية،  الثاين وأما السبب 

خطأ  وكمثال عىل ذلك يرضبه أحد املربني يف عالج واالعتداء، والغياب عن املدرسة، 

 ، فإن لدى املريب أسلويب لعالج هذا اخلطأ: الرسقةكالسلوكى 

ال يعود ملثلها، وربام كان ذلك أمام أقرانه،  أخذ التلميذ ورضب رضبًا شديدًا حتى 

 
، ص  1411، حمرم31نقال عن: املدرسة االبتدائية بني الثواب والعقاب، عدنان حممد عبد الرزاق، جملة البيان: العدد:   (1)

37  .. 
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إذا حدثت أي رسقات يف املستقبل يشريون إليه، ولو كان بريئًا وسمي من قبلهم   حتى 

 سارقا.  

عن األسباب الدافعة للرسقة،  ـ    إذا لزم األمرـ    يؤخذ الطالب ويبحث معه ومع أهله

عن حاجة أو عبث أو نكاية    عند األطفال معروفة فهي إما   بتكتم ورفق، وأسباب الرسقات 

 وإذا عرف السبب عولج األمر من جذوره. بزميله، أو غري ذلك، 
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 اخلامتة 

 من أهم النتائج التي يمكن استخالصها من هذا البحث: 

أن الرشيعة اإلسالمية ثرية باألساليب واملناهج املختلفة التي يمكن استثامرها يف   . 1

 توصلت إليه الدراسات النفسية واالجتامعية. تربية األوالد، وهي تنسجم متاما مع كل ما  

أن الرتبية الرشعية ال تعنى باهلدف بقدر ما تعنى بالوسيلة، ألن الوسيلة الصاحلة   . 2

ال بد أن حتقق اهلدف العايل، ولذلك كان من حق الولد أن يربى بالطرق الرشعية الصحيحة  

 التي حتفظ عليه شخصيته السوية، فال حترفها ألي غرض. 

ساليب الرشعية التي وردت هبا النصوص ال تعدو األساليب األربعة  أن األ  . 3

: وهي متثل كل أساليب التأثري النفيس والعاطفي التي يستعملها املريب مع من  املوعظة   التالية: 

: وهي متثل ناحية مهمة يف الرتبية، ألن املتلقي ال يكتفي بالسامع، بل  والقدوة يقوم برتبيته، 

يراه، فلذلك يكون تقليده األعامل والسلوكات يف أكثر األحيان أكثر من  يقارن ما يسمعه بام  

: وهو يمثل كل أساليب اخلطاب العقيل الذي ال يقترص فيه  احلوار استامعه للمؤثرات، و 

املريب عىل اإللقاء والتوجيه، بل يستمع للطرف اآلخر، ليتعرف من خالل حديثه عن الطريقة  

: وهو يمثل كل األساليب التي ختاطب ما يف النفس من  اء اجلز التي يعاجله هبا ويوجهه، و 

 رغبة ورهبة وغريها مما قد يؤثر يف سلوكها بعد ذلك. 

أول رشط من رشوط املوعظة احلسنة املؤثرة أن تكون صادقة، ألن الكذب ال   . 4

يمكن أن يؤسس فردا صاحلا مؤدبا، والغاية ال تربر الوسيلة، فلذلك من األخطاء التي قد  

بعض اآلباء أن يامرسوا الكذب يف سبيل تربية أوالدهم أو إصالحهم، وهو أسلوب    يقع فيها 

 خاطئ، ألن يف الصدق ما يغني عن الكذب. 

كطول املوعظة، أو تكررها، أو   االبتعاد عن أسباب امللل من ضوابط املوعظة  . 5
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والسآمة، وهو  إلقائها بأسوب جاف، أو يف غري حملها، ألن كل ذلك يصيب املستمع بامللل 

 ما جيعل أثر املوعظة ضعيفا، بل قد ينعكس أثرها إىل عكس ما أراده الواعظ. 

ونعني هبا عدم التكلف يف املوعظة سواء يف طريقة  ،  من ضوابط املوعظة البساطة  . 6

 إلقائها أو أسلوهبا أو املحل الذي تلقى فيه. 

املوعظة، وليس  حيبذ أن يكون أسلوب املوعظة بسيطا متناسبا مع من تتوجه إليه   . 7

املراد بكوهنا بليغة ما يتصوره البعض من كثرة حمسناهتا البديعية وسجعها وغريب ألفاظها،  

وإنام املراد منها قدرهتا عىل التوصل إىل إفهام املعاين املقصودة، وإيصاهلا إىل قلوب السامعني  

 ا يف القلوب. بأحسن صورة من األلفاظ الدالة عليها، وأفصحها وأحالها لألسامع، وأوقعه 

نعني به أن يستغل الواعظ ما جيري من  ، و من ضوابط املوعظة انتهاز املواقف  . 8

أحداث ليلقي بموعظته، ليكون هلا التأثري الناجح فيمن يعظه، فيستغل الدخول املدريس  

مثال ليوجهه ألمهية العلم، ويستغل ما حيدث يف بالد املسلمني من أحداث لريبطه بأمته، بل  

 ه اجلذوة خلدمتها. يشعل يف قلب 

ألن النفس اإلنسانية تكره  ، من ضوابط املوعظة استخدام أسلوب التشويق  . 9

الرتابة وتنفر من املعلومة التي ال تسبقها املقدمات التي هتيئ هلا األرضية الصحيحة، وهلذا  

 .التمهيد لتعليمه أو تربيته بام يشوق القلوب لسامعه   كان من هديه  

وعظة املؤثرة الناجحة يستدعي البحث عن مصارد  تقيد الواعظ بضوابط امل  . 10

املوعظة ليأخذ منها الواعظ ما ينسجم مع الضوابط التي ذكرناها واألهداف التي حددها،  

وقد خص العلامء املواعظ والرقائق بتآليف خاصة كاإلمام أْحد الذي ألف كتابًا يف الزهد،  

مام البخاري كتابًا يف صحيحه  ومثله ابن املبارك وهناد ابن الرسي وغريمها، وخصص اإل 

أسامه )الرقاق(، ومثله اإلمام مسلم الذي َضّمن صحيحه كتابًا بعنوان )الزهد والرقائق(،  

وألف املتأخرون من العلامء يف هذا كتابات جيدة كالغزايل والشيخ عبد القادر اجليالين وابن  
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 .اجلوزي، وابن القيم، وابن رجب، وغريهم كثري 

ألن اجلدال هو املناقشة عىل    وهو أعم من اجلدال، ،  ية: احلوار من أساليب الرتب  . 11

سبيل املخاصمة، ومقابلة احلجة باحلجة، بينام احلوار ـ الذي نعنيه هنا ـ هو مراجعة الكالم  

 بني طرفني أو أكثر دون اشرتاط وجود خصومة بينهام، أو عدم خصومة. 

نطلقات التي تتعلق  هي امل ، و عىل املتحاورين االهتامم باملنطلقات النفسية  . 12

باجلانب األخالقي والنفيس يف احلوار، ألن احلوار ـ يف الواقع ـ ليس مناقشة علمية حمضة،  

يكون للعلم واحلجة الدور الفاعل فيها، بحيث تكون الغلبة والنرصة ألقوى املتحاورين  

 حجة، وإنام هو تفاعالت خمتلفة يشكل اجلانب النفيس أخطرها وأعظمها تأثريا. 

أكرب واق من اآلفات النفسية اخلطرية للحوار إخالص املتحاورين وجتردهم   . 13

 الكامل لطلب احلق. 

رشطا أساسيا يف نجاح احلوار، ألن الغرض من احلوار هو   حرية احلوار تعترب  . 14

توصيل كل طرف قناعته لآلخر، أو هو حماولة برجمة طرف من األطراف بفكر اآلخر، وهو  

رية، وأن يثق بشخصيته الفكرية املستقلة، فال يسلم لآلخر إال  يستدعي شعور كل حماور باحل 

 عن قناعة بقوله، ال بمجرد تقليد قد تلعب به الرياح كام تشاء. 

احلوار ـ يف أساسه ـ مناقشة علمية، للعلم واحلجة الدور الفاعل فيها، بحيث   . 15

 تكون الغلبة والنرصة ألقوى املتحاورين حجة. 

كل ما قد يؤدي إليه احلوار من  املتحاوران فيه    ب احلوار الناجح هو الذي يتجن  . 16

أمراض نفسية من جهة، ولتحقيق أهداف احلوار من جهة أخرى، وهذه اآلداب ال تعني  

جمالس املناظرات التي قد تعقد بني خمتصني ويف حمال خاصة فقط، بل تشمل كل حوار بام  

لة التي يبلغ فيها الولد ويشتد  فيه حوار الولد مع من يقوم برتبيته وتوجيهه، وخاصة يف املرح 

 وحيتاج إىل أن يعامل كإنسان كامل ال جمرد صبي صغري. 
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من رضوريات الرتبية الناجحة توفر القدوة، ذلك أن الصبي ينظر إىل األفعال   . 17

قبل أن يسمع لألقوال، فلذلك كان جمرد السلوك احلسن كافيا يف أكثر األحيان عن املبالغة  

 ا من األساليب يف املواعظ والزجر ونحوه 

ال تقترص القدوة عىل الوالدين، بل تشمل كل من خولت له مسؤولية من   . 18

املسؤوليات ترتبط هبا تربية النشء، وكمثال عىل ذلك مسؤولية اإلعالم يف إعطاء القدوة،  

فله دور الكبري يف إشهار من يريد من الشخصيات، والتي تتحول بسببه إىل نامذج حيتذي هبا  

 وهنا عىل غريها. اآلخرون، ويقدم 

هناك صفات خاصة للقدوة هلا أمهيتها الكبرية يف الرتبية، وهذه الصفات ترجع   . 19

أوهلا الصلة احلسنة باهلل، ألن الصلة باخللق فرع من الصلة باهلل، وبقدر حسن   لثالثة أمور: 

ة  الصلة باهلل تكون الصلة باخللق، وهو ما عربنا عنه بالربانية، وثانيها: الشخصية املعتدل 

املتوازنة التي تراعي مجيع احلاجات، وتطبق مجيع األحكام بموازين رشعية مضبوطة، وهو  

ما عربنا عنه بالتوازن، وثالثها: قوة الشخصية، ألن الضعيف، يتأثر وال يؤثر، وينفعل وال  

 يتفاعل، وهوما عربنا عنه باهليبة والوقار.  

عىل إحسانه، وعقاب امليسء    من أهم املبادئ الرتبوية يف اإلسالم )إثابة املحسن  . 20

عىل إساءته(، وذلك باعتبار اإلنسان مسؤوال عن عمله، يتحمل جريرته إن حسنا فحسن،  

 وإن إن إساءة فإساءة. 

يجوز للوالد أن  البد أن يتقيد اجلزاء إحسانا أو عقوبة بالضوابط الرشعية، ف  . 21

ليس له أن حيرمه من   يعاقب ولده ببعض الكامليات التي يمكن استغناء الولد عنها، ولكنه 

النفقات الرضورية التي قد تؤثر يف صحته أو يف حياته، كحرمانه من الطعام الصحي، أو من  

 رشاء ما يلزمه لدراسته. 
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 هذا الكتاب 

يبحث هذا الكتاب يف األساليب الصحيحة لرتبية األوالد، والتي وردت يف القرآن  

والسنة املطهرة، وفصل يف بيان كيفية ممارستها علامء الرشيعة والرتبية والسلوك، وهي  الكريم 

 أربعة أساليب كربى: 

: وهي متثل كل أساليب التأثري النفيس والعاطفي التي يستعملها املريب مع من يقوم  املوعظة 

 برتبيته. 

سامع، بل يقارن ما  : وهي متثل ناحية مهمة يف الرتبية، ألن املتلقي ال يكتفي بال القدوة 

يسمعه بام يراه، فلذلك يكون تقليده األعامل والسلوكات يف أكثر األحيان أكثر من استامعه  

 للمؤثرات. 

: وهو يمثل كل أساليب اخلطاب العقيل الذي ال يقترص فيه املريب عىل اإللقاء  احلوار 

تي يعاجله هبا  والتوجيه، بل يستمع للطرف اآلخر، ليتعرف من خالل حديثه عن الطريقة ال 

 ويوجهه. 

: وهو يمثل كل األساليب التي ختاطب ما يف النفس من رغبة ورهبة وغريها مما قد  اجلزاء 

 يؤثر يف سلوكها بعد ذلك. 

 


	فهرس المحتويات
	المقدمة
	الفصل الأول
	الموعظة
	أولا ـ ضوابط الموعظة المؤثرة
	1 ـ اعتماد الصدق
	2 ـ الإقناع
	3 ـ الابتعاد عن أسباب الملل
	4 ـ الموازنة بين التبشير والإنذار
	5 ـ البساطة
	6 ـ انتهاز المواقف
	7 ـ استخدام أسلوب التشويق

	ثانيا ـ مصادر الموعظة المؤثرة
	1 ـ القصة
	2 ـ المثال
	3 ـ المعلومة
	أ ـ البعد الإيماني:
	ب ـ البعد الروحي:
	ج ـ البعد الأخلاقي:



	الفصل الثاني
	الحوار
	أولا ـ منطلقات الحوار
	1 ـ المنطلقات النفسية
	أ ـ تجنب الآفات النفسية:
	ب ـ الإخلاص والتجرد الكامل:
	ج ـ الاعتراف بالآخر:
	د ـ حرية الحوار:


	ثانيا ـ المنطلقات العلمية
	1 ـ منهجية الحوار:
	2 ـ واقعية الحوار:

	ثانيا ـ آداب الحوار
	1 ـ الهدوء والبعد عن الانفعال
	2 ـ علمية الحوار
	3 ـ إنصاف المخالف
	أ ـ إعطاء الفرصة للمخالف:
	ب ـ إجابة طلبات المخالف:
	ج ـ التعهد بالتزام الحق:
	د ـ إبداء الإعجاب بالخصم في حال صوابه:
	هـ ـ عدم المبالغة في الحكم على أخطاء المخالف:

	4 ـ الخاتمة الطيبة للحوار


	الفصل الثالث
	القدوة
	أولا ـ صفات المربي الناجح
	1 ـ الربانية
	2 ـ التوازن
	3 ـ الهيبة والوقار
	أ ـ حسن المظهر:
	ب ـ  السمت الحسن:
	المشي:
	الكلام:
	البكاء:
	التبسم بدل الضحك:



	ثانيا ـ ضوابط نجاح التربية بالقدوة
	1 ـ المشاركة العملية
	2ـ ربط الولد بالمبدأ
	الثبات على المبدأ:
	الطاعة المبصرة:
	الحق لا الرجال:
	الواسطة الروحي:
	الواسطة الفكري:




	الفصل الرابع
	الجزاء
	أولا ـ جزاء الإحسان
	1 ـ التبشير بالثواب الأخروي
	أ ـ عدم التقول على الله بغير علم:
	ب ـ عدم الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة:
	ج ـ الحث على الإخلاص العالي:

	2 ـ الدعاء
	3 ـ القول الحسن
	أ ـ الشكر
	التوحيد:
	الإخلاص:

	ب ـ  المدح
	الصدق:
	التوسط:
	الأمن:


	4 ـ الثواب المادي

	ثانيا ـ جزاء الإساءة
	1ـ التحذير من العقاب الأخروي
	2ـ الدعاء واللعن
	أ  ـ لعن الشخص بعينه:
	ب ـ لعن المتصف بصفات تقتضي اللعن من غير تعيين:

	3 ـ القول الغليظ
	أ ـ الضرورة:
	ب ـ قدر الحاجة:
	السخرية:
	المبالغة في اللوم والنقد:
	التشهير:
	الفحش والسب وبذاءة اللسان:


	4 ـ العقوبة الحسية
	أ ـ الحرمان:
	ب ـ التهديد:
	ج ـ الهجر:
	د ـ الضرب:
	اجتناب المقاتل:
	الوجه:
	الرأس:
	الضمان في حال إصابة المقاتل:
	تجنب الانفعال أثناء العقوبة:
	الضرورة القصوى:





	الخاتمة
	قائمة المصادر والمراجع
	هذا الكتاب

