
 



 

 هذا الكتاب 

،  األمارةحياول هذا الكتاب التعريف بالعيوب واملثالب املشكلة للنفس 

إما   ،ومنابعها التي تنبع منها، والثامر التي تثمرها، مع بيان كيفية التخلص منها

 باستعامل األدوية املعرفية، أو أنواع املامرسات العملية. 

وقد حاولنا أن نصيغ فيه كل ما ذكر يف كتب األخالق والتصوف والسلوك من  

معارف مرتبطة هبذه اجلوانب، مع االبتعاد عن كل ما ال عالقة هبا، أو ما نرى أنه 

 من الدخن الذي أصاب هذه العلوم، مثل غريها من العلوم. 

لذلك كان اعتامدنا يف التعرف عىل مظاهر تلك املثالب ومنابعها وكيفية و

عالجها عىل املصادر املقدسة بالدرجة األوىل، باعتبارها املصدر األول للتزكية،  

سواء من ناحية التعريف هبا، أو بيان منابعها وثامرها، أو بيان كيفية عالجها 

 والتخلص منها.

لناه عىل شكل رسائل يرسلها شيخ مرشد  ولرضورة التبسيط والتوضيح، جع

مرب إىل مريده الذي يطلب منه أن يعرفه باملثالب املشكلة للنفس األمارة، وكيفية  

 ، مع سؤاله عن بعض أرسار النصوص املقدسة املرتبطة هبا. عالجها

وقد أرسل له يف هذا الكتاب أربعني رسالة تشمل مجيع اجلوانب املرتبطة  

 يتعلق هبا من معارف حيتاجها لذلك.  ، وترشح له كل ماذلكب
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 السلسلة  هذه 

[ بأجزائها اخلمسة،  والرتقية رسائل التزكية حتاول هذه السلسلة املعنونة بـ ]

املائتني، التعريف بالطريق إىل تزكية النفس وترقيتها ابتداء من مرحلتها األوىل:   ها ورسائل

 ة األخرية: النفس املرضية. ل النفس األمارة، وانتهاء باملرح

وهي حتاول أن تعتمد يف ذلك، وبالدرجة األوىل عىل املصادر املقدسة من الكتاب  

، باإلضافة إىل ما ذكره أئمة اهلدى وورثة النبوة، أو ما انبنى عىل تلك  والسنة املطهرة

التوجيهات املقدسة من جتارب وحكم ذكرها العلامء واحلكامء من هذه األمة وغريها،  

 فاحلكمة ضالة املؤمن، أين وجدها، فهو أحق هبا. 

  وهي تبتعد عن كل ذلك الدخن الذي أصاب الكتب التي ألفت يف هذه اجلوانب، 

بسبب اعتامدها عىل مصادر هنينا عن االعتامد عليها، ولذلك أصبح العلم املرتبط هبا، والذي  

يطلق عليه ]التصوف[ أو ]العرفان[ بشقيه النظري والعميل، حمال للكثري من األطروحات  

التي لقيت اجلدل الكبري، وتسببت بذلك يف االبتعاد عن هذا العلم اجلليل، حذرا من  

 فيه.  الدخن الذي وقع

ولذلك؛ فإن هذه السلسلة حتاول جتنب كل ذلك، وطرح القضايا املتعلقة بالتزكية  

بعيدا عن كل املؤثرات اخلارجية، الرشقية   ،والرتقية من خالل املصادر األصلية املعتمدة 

 والغربية.  

باإلضافة إىل ذلك حتاول إقناع السالكني برضورة التزكية يف جوانبها املختلفة،  

أنواع االستامالت العقلية والعاطفية وغريها، ألن اهلدف من علم التزكية ليس   باعتامد كل

حفظ مصطلحاته، وال الغوص يف تفاصيله وفروعه، وإنام هو وسيلة لتطهري النفس  
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 ل املتاحة هلا. اموالعروج هبا يف معارج الك

رة عن  هبذا االسم ]رسائل التزكية والرتقية[، يعود إىل أهنا عبا هلا ا نوسبب تسميت

، جييبه فيها عىل أسئلته  الطالب للتزكية إىل مريدهمرشد مرب رسائل يرسلها شيخ 

تعرض هلا، باإلضافة إىل  يوإشكاالته، ويوضح له كيفية تزكية نفسه من كل اآلفات التي 

 تعريفه بمراتب الرتقي التخلقي والتحققي. 

وبناء عىل كون النفس هي املجال الذي ترتبط به التزكية والرتقية كام قال اهلل تعاىل:  

اَها )﴿ اَها ) 8( َفَأهْلََمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها )7َوَنْفٍس َوَما َسوَّ ( َوَقْد َخاَب  9( َقْد َأْفَلَح َمْن َزكَّ

اَها  سلة مجيعا مرتبطة بالنفوس،  ؛ فقد كانت عناوين هذه السل[10  -  7]الشمس:    ﴾َمْن َدسَّ

 كام ذكرها القرآن الكريم. 

وقد رأينا أنه ذكر مخس مراتب للنفوس، ولكل نفس حالتها ومراتبها اخلاصة، وهذه  

 النفوس هي: 

وهي من خالل اسمها تدل عىل املرحلة التي تكون فيها النفس   النفس األمارة: . 1

الوساوس الشيطانية؛ فلذلك ال تأمر إال    خبيثة ممتلئة باألهواء، مستعدة بدرجة كبرية لتلقي 

َم  نال  نإ  ﴿بالرش.. وقد أشار اهلل تعاىل إىل هذه النفس يف قوله:   إ الَّ َما َرح 
 
وء اَرٌة ب السُّ ْفَس أَلَمَّ

   [53]يوسف:   ﴾َرِّب 

لكن هذا ال يعني عدم إمكانية تطهريها وتزكيتها وترقيتها من تلك احلالة إىل حالة  

. بل إن ذلك ممكن، والقرآن الكريم أشار إليه عند ذكره لتحول السحرة  أخرى أكثر طهرا.

من العلوم   وغريهم إىل اإليامن.. ولوال ذلك ملا كان هناك حاجة لعلم األخالق وغريه

 .املرتبطة بسياسة النفس وهتذيبها 

جلزء األول من هذه السلسلة، واملعنون بـ  با وقد خصصنا احلديث عىل هذه النفس 
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[، وقد أوردنا فيه املثالب والعيوب والنقائص التي تسببت يف حتول  نفس األمارة مثالب ال ] 

 األصيلة إىل حالة النفس األمارة املستعدة استعدادا كبريا للرش.  النفس من فطرهتا 

ومل نكتف بإيراد ذلك، وإنام ذكرنا كيفية تطهري تلك املثالب، وعالجها، وتصحيح  

 رتقي إىل درجة أعىل يف عامل النفوس. ما تقع فيه النفس من أخطاء، حتى ت

َواَل  ﴿: وقد ذكرها القرآن الكريم، وأثنى عليها يف قوله تعاىل: النفس اللوامة . 2

ُم ب ال اَمة  نُأْقس  ، واملراد منها تلك النفس املمتلئة بالورع والتقوى،  [2]القيامة:  ﴾ْفس  اللَّوَّ

 ه وبني الكامل. والتي تلوم صاحبها عىل كل الترصفات التي حتول بين 

وقد خصصنا احلديث عىل هذه النفس باجلزء الثاين من هذه السلسلة، واملعنون بـ  

[، وقد أوردنا فيه املناهج والرؤى املختلفة يف كيفية التزكية  مدارس النفس اللوامة ] 

 والرتقية، مما ذكرته املصادر املقدسة، أو ما بني عليها، أو عىل أصوهلا. 

ُتَها    َيا   ﴿قد ذكرها القرآن الكريم، وأثنى عليها يف قوله تعاىل:  : و النفس املطمئنة .  3 َأيَّ

، واملراد منها تلك النفس التي وصلت إىل حالة اليقني  [27]الفجر:  ﴾ ةُ نْفُس املُْْطَمئ  نال

والطمأنينة والصالح؛ فصار صاحبها مرتاحا من شغبها وجدهلا ولومها وأمرها له بالسوء،  

 مطمئنة لينة سهلة مساملة. ولذلك كانت 

وبام أن النفس يف هذه املرحلة تصبح حمال للتحقق اخللقي، فقد ذكرنا يف اجلزء  

[ تلك املراتب واملنازل التي  منازل النفس املطمئنة اخلاص هبا، وهو اجلزء الثالث املعنون بـ ] 

 ا املمكنة. متر هبا، والتي جتعلها أهال لرضوان اهلل تعاىل، لتحققها بكل متطلبات كامهل

: وهي التي أشار إليها القرآن الكريم من غري ترصيح عند ذكره  النفس الراضية . 4

َية  ﴿للنفس املطمئنة، فقد قال بعدها:  ع ي إ ىَل َرِبك  َراض  ، أي أن من  [28]الفجر:  ﴾اْرج 

 مواهب اهلل للنفس املطمئنة، أو من عالمات اكتامهلا، وهناية سريها حصوهلا عىل الرضا..  
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وبام أن الرضا مرتبط باملعارف، فقد بحثنا يف اجلزء اخلاص هبذه النفس تلك املعارف  

التي متأل النفس بالرضا، وهي معارف مرتبطة بحقائق الوجود الكبى، وقد أطلقنا عىل  

هذا اجلزء اسم ]معارف النفس الراضية[، وقصدنا من ذلك املعارف الذوقية التي هي ثامر  

   لتحقق العرفاين ثمرة للسلوك األخالقي.للسلوك التخلقي.. فا 

وقد حاولنا يف هذا اجلزء خصوصا تبسيط تلك املعارف، واستعامل كل وسائل  

اإلقناع املرتبط هبا، وابتعدنا يف نفس الوقت عن كل تلك املصطلحات واملفاهيم الدخيلة  

 عىل ما يطلق عليه ]العرفان النظري[ أو ]التصوف الفلسفي[ 

زء خاصا هبذا النوع من العرفان، ولكن يف صورته القرآنية  ولذلك كان هذا اجل

 النبوية بعيدا عن الغنوصيات واآلثار األجنبية.  

: وهي التي أشار إليها القرآن الكريم من غري ترصيح عند ذكره  النفس املرضية . 5

للنفس املطمئنة، فقد ذكر لتلك النفس مرتبتني أو صفتني: الراضية.. واملرضية، فقال:  

يَّة  ا﴿
َية  َمْرض  ع ي إ ىَل َرِبك  َراض  َفاْدُخيل  يف    ﴿، ثم عقب عليها بقوله: [ 28]الفجر:  ﴾ْرج 

َباد ي )  [ 30،  29]الفجر:    ﴾(30ت ي ) ن( َواْدُخيل  َج 29ع 

وقد فهمنا من خالل هذا الوصف، والتعقيب الذي عقب به عىل أن النفس املرضية  

 مات والفضل اإلهلي يف الدنيا واآلخرة..  هي النفس التي أصبحت حمال لتنزل الكرا

[ بام وفره اهلل تعاىل من  مواهب النفس املرضية ولذلك خصصنا هذا اجلزء املعنون بـ ] 

فضل للصاحلني الذين جاهدوا نفوسهم يف ذات اهلل إىل أن استقامت هلم، وصلحت،  

افز عىل السري  وصارت حمال لكل أنواع الكرامة واملواهب.. وقد اعتبنا هذا من باب احلو

 والسلوك. 

هذه هي أجزاء السلسلة اخلمسة، وقد وضعنا يف كل جزء منها أربعني رسالة، يمكن  
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 قراءة كل واحدة منها منفصلة، واالستفادة منها، من دون حاجة لغريها. 

وقد اعتمدنا عىل ذلك لتيسري تعلم املسائل املرتبطة بكل فرع من تلك الفروع، ألن  

 التفريعات ـ يف حال جعلها فصوال حمدودة ـ تؤدي إىل االنشغال هبا عن املطلوب منها. كثرة  

التزكية   أن وقد حاولنا يف هذه الرسائل املزج بني اجلانب النظري والعميل.. ذلك 

حتتاج إىل كليهام، فاملعرفة هلا دور كبري يف تأكيد احلقائق وتعميقها، حتى تذعن النفس هلا  

 العملية املرتبطة هبا.   وتقوم باملتطلبات
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 قدمة  امل 

، ومنابعها األمارةحياول هذا الكتاب التعريف بالعيوب واملثالب املشكلة للنفس 

التي تنبع منها، والثامر التي تثمرها، مع بيان كيفية التخلص منها إما باستعامل األدوية  

 املعرفية، أو أنواع املامرسات العملية. 

ا ذكر يف كتب األخالق والتصوف والسلوك من  وقد حاولنا أن نصيغ فيه كل م

معارف مرتبطة هبذه اجلوانب، مع االبتعاد عن كل ما ال عالقة هبا، أو ما نرى أنه من الدخن  

 الذي أصاب هذه العلوم، مثل غريها من العلوم. 

ولذلك كان اعتامدنا يف التعرف عىل مظاهر تلك املثالب ومنابعها وكيفية عالجها  

قدسة بالدرجة األوىل، باعتبارها املصدر األول للتزكية، سواء من ناحية  عىل املصادر امل

 التعريف هبا، أو بيان منابعها وثامرها، أو بيان كيفية عالجها والتخلص منها. 

ولرضورة التبسيط والتوضيح، جعلناه عىل شكل رسائل يرسلها شيخ مرشد مرب  

ة للنفس األمارة، وكيفية التخلص منها،  إىل مريده الذي يطلب منه أن يعرفه باملثالب املشكل

 مع سؤاله عن بعض أرسار النصوص املقدسة املرتبطة هبا. 

وقد أرسل له يف هذا الكتاب أربعني رسالة تشمل مجيع اجلوانب املرتبطة بالنفس  

 األمارة، وترشح له كل ما يتعلق هبا من معارف حيتاجها لذلك.

جة األوىل؛ فإنا ابتعدنا كل البعد عن وبام أن غرض الكتاب ورسائله تربوي بالدر

األساليب األكاديمية اجلافة من التعريفات ومناقشة املفاهيم واملصطلحات وغريها، حتى  

ال ينشغل القارئ بتلك اجلوانب عىل اهلدف املقصود من الكتاب، وهو تربية النفس  

 وهتذيبها. 
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ذلك، وأن نذكر   ولذلك حاولنا ـ يف حال اخلالف يف بعض املفاهيم ـ أن نتجاوز

مبارشة ما ترجح لدنيا منه، وقد نشري إىل غريه جمرد إشارة ال تشغل القارئ عن اهلدف الذي  

 هيدف إليه. 

ومن األمثلة عىل ذلك أن أكثر كتب السلوك والرتبية تتحدث عن الفوارق بني تلك  

خيتلفون يف  املثالب، كذكر الفرق بني العجب والغرور، أو العجب والكب ونحوها، وقد 

ذلك اختالفا شديدا، وكل ذلك ال يعني القارئ.. ولذلك ذكرنا الفكرة التي نريدها  

مبارشة، ألن اهلدف ليس التحقيق العلمي، وإنام الدعوة إىل السلوك والتهذيب والرتبية،  

 وهي ال هتتم باملصطلحات بقدر ما هتتم باحلقائق. 

نصوص املقدسة املرتبطة بالرتغيب  لذلك حاولنا أن نضع يف الكتاب أكب قدر من ال

والرتهيب من تلك املثالب، مع الدعوة للتأمل فيها، وخماطبة العقل بأنواع األمثلة التي  

 ترغبه يف املحاسن، وترهبه من املساوئ. 

وقد اعتمدنا يف تلك النصوص باإلضافة للقرآن الكريم ما ورد يف السنة املطهرة من  

إلسالمية، عىل املنهج الذي نعتمده فيها، وهو االهتامم بمتن  املصادر املعتمدة لدى املدارس ا

احلديث؛ فإن كان متوافقا مع القرآن الكريم، وأصول الدين، والفطرة السليمة؛ فإننا نقبله،  

ونثبته بغض النظر عن رواته، مع مالحظة أننا هنذب ـ أحيانا ـ تلك النصوص بحذف ما  

 الكريم والقيم النبوية والفطرة السليمة.  نراه مدرجا فيها، أو متعارضا مع القرآن

ومثل ذلك اعتمدنا عىل ما ورد من الروايات عن أئمة اهلدى وورثة النبوة،  

باعتبارهم أساتذة التزكية، وروادها، مع التنبيه إال أننا ـ ولغاية االختصار ـ مل نذكر كل ما  

فيها يف سلسلة ]أئمة   ورد عنهم من روايات يف تلك اجلوانب، ألننا أفردنا احلديث عنهم

 وقيم[ 



 

16 

 

وننبه يف األخري إىل أن أننا مل نرتب اخلصال الواردة يف الكتاب بأي نوع من أنواع  

الرتتيب، ومل نجعل ألي منها عالقة باألخرى، وذلك لغرض التبسيط، فكل رسالة يمكن 

 عن الباقي.   قراءهتا منفصلة، ألهنا بمثابة األدوية التي قد حيتاج البعض إىل بعضها، ويستغني

لكن مع ذلك ننبه إىل أن هذه اخلصال مجيعا يؤثر بعضها يف بعض، وال يمكن فهم  

التزكية، وال سلوك سبيلها دون التعرف عليها مجيعا، ذلك أن بعضها ينبع من بعض،  

   وبعضها يؤدي إىل بعض.
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 الغفلة 

ه تلك احلقائق  عن شعورك بالالمباالة جتا بأمل كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ ختبين 

يف كل  ورشد اجلميلة التي كنت تستمع إليها أثناء الوعظ، وأخبتني أن ذهنك حينها رسح 

يشء، حتى يف تلك األلوان التي كانت تزدهي هبا السجادة التي كنت جالسا عليها،  

 وتفاصيل خيوطها وأشكاهلا. 

تشعر به،    كان لسانك يتحدث إىل اهلل من غري أنلربك، وأخبتني أنك عند دعائك 

وال بوجوده، وال بتلك األلفاظ التي كنت ترددها، وال باملطالب العظيمة التي كنت تطلب  

 منه أن حيققها لك.. 

وأخبتني أنك يف صالتك رصت مثل تلك اآللة التي تقوم بحركاهتا يف منتهى  

 الدقة، ومن غري أن تشعر بام تفعل، أو تتأثر به. 

أعراض ألخطر األمراض التي تصيب النفس،   ق ـ ما ذكرته ـ أهيا املريد الصادوكل 

أخطر  مرض الغفلة.. وهو  وهوومتلؤها باملسالك التي يترسب منها الشيطان واألهواء.. 

للجحود والكفر وكل أنواع املعايص كبائرها  األمراض مجيعا، ألنه املقدمة التي تتيح 

 حظ هلا من اخلري، وال  ، وحتوهلا إىل نفس أمارة بالسوء، الوصغائرها أن تتمكن من النفس

 . عالقة هلا به

يوضع  خدر الذي  املتشبه ذلك  أن الغفلة  ورس ذلك واضح أهيا املريد الصادق، ذلك  

عىل مراكز الشعور، لتشعر بعدم اإلحساس بأي يشء، وحينها يمكن التحكم يف العضو  

 املخدر، ليصبح لينا سهال يسهل التحكم فيه بكل سهولة. 

وهلذا، فإن أول ما يبدأ به الشيطان إغواءه لإلنسان تسليط الغفلة عليه، بحيث يصبح  
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ال لناصح وال ملذكر.. فإذا وصل اإلنسان   ،خمدرا ال هيتم ليشء، وال يلقي باله وال سمعه 

إىل تلك الدرجة، سهل عىل الوساوس أن تترسب، وسهل عىل ما بعدها أن يتمكن من  

 النفس. 

ـ أهيا املريد الصادق ـ والتشخيص نصف العالج.. فال   هذا تشخيص ما ذكرت

تيأس.. فام أنزل اهلل داء إال أنزل له دواء، ولذلك فقد وفر هلذا الداء الكثري من األدوية،  

، حتى تشفى من هذه احلالة، وتستعيد  اموالتي سأخترصها لك يف دواءين، عليك أن متارسه

 نفسك عافيتها. 

 : العالج املعريف 

خطر الغفلة عىل حياتك ومستقبلك ومجيع مصاحلك..  علم اليقني تعلم  أن  وأوهلام

فال ينفي الغفلة يشء مثل اخلوف واألمل.. ذلك أهنام من املنبهات الشديدة التي تؤدي إىل  

 اليقظة. 

أال ترى كيف يسري ـ حذرا ومتيقظا ـ من يعلم أن املطبات متأل طريقه، واألشواك  

كل حركة يقوم هبا خشية أن تؤدي إىل تلفه أو إعاقته   تعرتض مسالكه.. فلذلك حيذر عند 

 أو إحلاق أي رضر به؟ 

رأساملك؛ فإذا علمت أن الغفلة عن حقائقه  وهكذا األمر بالنسبة لدينك الذي هو 

وقيمه لن جتني منها إال اهلالك األبدي، فسيجعلك ذلك حذرا خائفا، مثل ذلك الذي يسري  

 أن تلتهمه السباع.   يف طريق األشواك، أو يف مفازة خياف

وهلذا اعتب اهلل تعاىل الغفلة هي السبب يف هالك كل القرى وأصحاهبا الذين مل يعطوا  

  : ـ مبينا السبب األكب هلالك قوم فرعون ـ رسلهم ما يستحقون من االهتامم، قال تعاىل 

نُْهْم َفَأْغَرْقنَاُهْم يف  اْلَيِم ب أَ ﴿ ُبوا ب آَيات نَا َوَكاُنوا َعنَْها َغاف ل نَي هنُ َفاْنَتَقْمنَا م  ]األعراف:   ﴾ْم َكذَّ
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136 ] 

واعتب الغفلة السبب األكب لذلك الران الذي طغى عىل القلوب؛ فمألها بالكب،  

وَن يف  اأْلَْرض  ب َغرْي    ﴿ قال: فورصفها عن تدبر احلقائق،  ُ يَن َيَتَكبَّ
َ الَّذ  ُف َعْن آَياِت  َسَأرْص 

ُذوُه َسب يال  َوإ ْن َيَروْ احْلَ  ْشد  اَل َيتَّخ  َا َوإ ْن َيَرْوا َسب يَل الرُّ نُوا هب 
ا َسب يَل  ِق َوإ ْن َيَرْوا ُكلَّ آَيٍة اَل ُيْؤم 

ُذوُه َسب يال  َذل َك ب أَ  ُبوا ب آَيات نَا َوَكاُنوا َعنَْها َغاف ل نيَ هنُ اْلَغِي َيتَّخ   [ 146]األعراف:   ﴾ْم َكذَّ

فإن الغفلة أخطر من الكب، ذلك أن املتكب املستيقظ قد يسمع من اآليات،    وبذلك؛

أو يرى من احلجج، ما جيعله متواضعا يستمع للحق، لكن الغافل املخدر يصم آذانه فال  

 يسمع حقا، وال يقبل عليه يف حال سامعه. 

م به،  وهلذا أخبنا اهلل تعاىل أن الغفلة هي سبب اإلعراض عن احلق، لعدم االهتام

َب ل ل﴿والالمباالة جتاهه، قال تعاىل:   ُضوَن  ناْقرَتَ َساهُبُْم َوُهْم يف  َغْفَلٍة ُمْعر 
]األنبياء:    ﴾ اس  ح 

1 ] 

َب اْلَوْعُد   ﴿وأخب عن أدراك الغافلني لآلثار التي جنوها من غفلتهم، فقال: َواْقرَتَ

يَن َكَفُرو َصٌة َأْبَصاُر الَّذ  َي َشاخ  ْن َهَذا َبْل كُ نَوْيَلنَا َقْد كُ  ا َيا احْلَقُّ َفإ َذا ه    ﴾ ا َظامل  نيَ نا يف  َغْفَلٍة م 

 [ 97]األنبياء:  

َوَجاَءْت ُكلُّ َنْفٍس َمَعَها َسائ ٌق  ﴿وأخب عن قول املالئكة وتأنيبها للغافلني، فقال: 

يٌد ) َطاَءَك 21َوَشه  ْن َهَذا َفَكَشْفنَا َعنَْك غ  يدٌ ( َلَقْد ُكنَْت يف  َغْفَلٍة م  َك اْلَيْوَم َحد  ]ق:   ﴾َفَبرَصُ

21  ،22 ] 

:  ، وهو حتذيرهم من الغفلة، فقال وأخب عن أول حتذير إهلي للبرش من عامل الذر

ْم َأَلْسُت ب َرِبُكمْ ﴿ ه  َتُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعىَل َأْنُفس  ْم ُذِريَّ
ه  ْن ُظُهور  ْن َبن ي آَدَم م    َوإ ْذ َأَخَذ َربَُّك م 

َياَمة  إ  َقاُلوا َبىَل  ْدَنا َأْن َتُقوُلوا َيْوَم اْلق   [ 172]األعراف:   ﴾ ا َعْن َهَذا َغاف ل نيَ نا كُ نَشه 
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إن هذا التحذير ـ أهيا املريد الصادق ـ يشبه حتذير الطبيب مريضه من الغفلة عن  

استعامل أدويته، ويف أوقاهتا املحددة، ذلك أن املشكلة ليست يف عدم توفر الدواء، وإنام يف  

 غفلة عن استعامله. ال

وهلذا، فإن عىل من عرف خطر الغفلة، وآثارها عىل حياته مجيعا، أن يتخيل نفسه كل  

حني، وكأنه يف سوق كثر لصوصه، أو يف مفازة كثر سباعها.. فهو حذر كل حني عىل حقيقته  

 التي يمكن أن تسلب منه يف أي حلظة. 

املال، والسباع التي تنهش  فلصوص الروح ـ أهيا املريد الصادق ـ أخطر من لصوص  

 حقيقة اإلنسان أخطر من السباع التي تنهش جسده..  

فلذلك احذر من أولئك الذين يملؤونك بالرجاء الكاذب، أو يطمئنونك وأنت يف  

هذه الفيايف املمتلئة باملخاطر.. إهنم ال خيتلفون أبدا عن أولئك اللصوص الذين خيدعونك  

 بة قبل أن يقوموا برسقتك. بالكالم املعسول، واألماين الكاذ

وهكذا يفعل الشيطان وأولياؤه عندما يشعرونك باألمان، قبل أن تقوم  

 بالتحصينات الالزمة ململكتك التي هتددها شياطني اإلنس واجلن كل حني. 

إن مثلهم مثل من يأمرك بالسري إىل بالد مملوءة بأنواع الوباء والفريوسات واجلراثيم،  

 ىل اهلل، واالكتفاء بالثقة به، عن أن حتصن نفسك بأنواع التلقيحات. ثم يدعوك إىل التوكل ع

وهكذا األمر بالنسبة للغفلة، فإن أكب أسباهبا ذلك الوهن والكسل الناتج عن الثقة  

الزائدة، واألمل الكاذب.. لكن إن توفر ما يضادها من اخلوف املقرتن بالرجاء، فإن مفعول  

 خمدر الغفلة سيزول ال حمالة. 

إىل استعامل أسلوب اإلنذار ال التبرش مع من تعرتهيم   ذا دعا اهلل تعاىل رسوله وهل

ة  إ ْذ  ﴿الغفلة، لتحول بينهم وبني اليقظة، واجلد يف السري، قال تعاىل:  ْرُهْم َيْوَم احْلرَْسَ َوَأْنذ 
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نُوَن  َ اأْلَْمُر َوُهْم يف  َغْفَلٍة َوُهْم اَل ُيْؤم 
 [ 39]مريم:   ﴾ ُقِض 

 : العالج السلوكي 

إذا علمت ذلك ـ أهيا املريد الصادق ـ فإن أول ما عليك فعله حتى تتجنب الغفلة  

التي تضادها، وتواجهها، وتبطل مفعوهلا، وأن   األدوية واألسلحةوآثارها، أن تستعمل 

حترص عليها حتى ال يسلبها منك الشياطني أثناء غفلتك عنها، كام أشار إىل ذلك قوله  

يُلوَن َعَلْيُكْم َمْيَلة   وَ  ﴿ تعاىل:  يَن َكَفُروا َلْو َتْغُفُلوَن َعْن َأْسل َحت ُكْم َوَأْمت َعت ُكْم َفَيم  دَّ الَّذ 

َدة    [ 102]النساء:   ﴾َواح 

فكام أن أول أهداف األعداء الذين يريدون السيطرة عىل أي حصن من احلصون،  

ب احلصن من الدفاع عن  الوصول إىل مراكز أسلحته، ورسقتها، حتى ال يتمكن أصحا 

أنفسهم، فهكذا يفعل أعداء النفس، فهم يستغلون تلك الغفلة التي تعرتي اإلنسان، لسلب  

 أسلحته، والقضاء عليه هبا. 

وكام أن أول ما يفعله من يفطن لألعداء تلك الصيحة التي حيذر هبا منهم، فيفرون  

ىل كيف نصيح بتلك الصيحة،  مدبرين.. فكذلك األمر يف عامل الروح؛ فقد علمنا اهلل تعا 

 حتى تستيقظ كل لطائفنا، وتنتبه إىل العدو الذي يرتبص هبا. 

وتلك الصيحة هي ذكر اهلل تعاىل، وحضور القلب معه، ولو تكلفا، فإن ذلك ـ مع  

ا  ﴿الدوام عليه ـ سيعيد لكل لطائف اإلنسان يقظتها، وهو ما يشري إليه قوله تعاىل:  َوإ مَّ

َن ا نَينَْزغَ  ْذ ب  َك م  يَْطان  َنْزٌغ َفاْسَتع  يٌع َعل يٌم ) نإ   اهلللشَّ ُهْم   ن( إ  200ُه َسم  َقْوا إ َذا َمسَّ يَن اتَّ
الَّذ 

ونَ  ُ
ُروا َفإ َذا ُهْم ُمْبرص  ْيَطان  َتَذكَّ َن الشَّ  [ 201،  200]األعراف:   ﴾َطائ ٌف م 

ا جتعلهم  ثم ذكر مقابلهم أولئك الذين يسكنون ويفرحون للغفلة، ويلتذون هبا، ألهن

وهَنُْم يف  اْلَغِي  ﴿يف مأمن من كل ما تدعوهم إليه اليقظة من التكاليف، فقال:   َوإ ْخَواهُنُْم َيُمدُّ
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وَن  ُ
 [ 202]األعراف:   ﴾ ُثمَّ اَل ُيْقرص 

استحواذ الشيطان عىل اإلنسان، وحتويله عن إنسانيته  اعتب اهلل تعاىل سبب وهلذا 

يَْطاُن َفَأْنَساُهْم ذ ْكرَ ﴿ل تعاىل:  الكريمة هو نسيانه لذكر اهلل، قا  ُم الشَّ ُأوَلئ َك  اهلل    اْستَْحَوَذ َعَلْيه 

ْيَطان  َأاَل إ   ْزُب الشَّ وَن    نح  ُ
 ُهُم اخْلَارس 

ْيَطان  ْزَب الشَّ  [ 19]املجادلة:  ﴾ح 

َك َترَضُّ ﴿وهلذا ربط الذكر بالغفلة، واعتبه عالجا هلا، فقال:   ا  َواْذُكْر َربََّك يف  َنْفس  ع 

َن اْلَغاف ل نيَ  َن اْلَقْول  ب اْلُغُدِو َواآْلَصال  َواَل َتُكْن م  يَفة  َوُدوَن اجْلَْهر  م   [ 205]األعراف:  ﴾َوخ 

وردت األحاديث الكثرية الدالة عىل فرار الشيطان من الذاكرين،   وبناء عىل هذا

فإذا ثّوب هبا أدبر، فإذا   إذا نودي بالّصالة أدبر الّشيطان، فإذا قِض أقبل،: )ومنها قوله 

قِض أقبل، حّتى خيطر بني اإلنسان وقلبه فيقول: اذكر كذا وكذا، حّتى ال يدري أثالثا صىّل 

 (1)أم أربعا(

ة  َأْن َيْفَقُهوُه َويف  آَذاهن  ْم  نَوَجَعْلنَا َعىَل ُقُلوهب  ْم َأك   ﴿ وقد قال اهلل تعاىل مقررا لذلك: 

ا َوإ َذا  اَوْقر  ْم ُنُفور 
ه  ْوا َعىَل َأْدَبار  ، فاآلية  [ 46]اإلرساء:  ﴾َذَكْرَت َربََّك يف  اْلُقْرآن  َوْحَدُه َولَّ

 الكريمة تشري إىل أن ذلك النفور سببه الذكر.. وهلذا كان الذكر أكب دواء مضاد للغفلة. 

ألن   ، ترتك الذكر لعدم حضور قلبك مع اهلل فيهأن ) ـ هيا املريد الصادق ـ أ وإياك 

فعسى أن يرفعك من ذكر مع   ؛ غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك يف وجود ذكره

  .. مع وجود حضور  ومن ذكر مع وجود يقظة إىل ذكر  ..وجود غفلة إىل ذكر مع وجود يقظة

 ( وما ذلك عىل اهلل بعزيز ،  ومن ذكر مع وجود حضور إىل ذكر مع غيبة عن ما سوى املذكور

ليه، واحرص عىل حضور قلبك معه.. فإن اعرتتك  لذلك التزم الذكر وداوم ع

الغفلة أثناءه، فال تيأس.. وإنام واصل ذكرك، وأنت تتأمل لغفلتك.. وسرتى كيف ينقذك اهلل  

 
 ( 3285) 6الباري[، البخاري ]فتح  (1)
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 منها. 

ليس ذلك فقط ما يمكنك أن تقوم به ـ أهيا املريد الصادق ـ ملواجهة داء الغفلة؛ فقد  

ي جتعل من ذكرك جمرد لقلقة لسان،  جتد من شياطني اإلنس من يلقي إليك بالوساوس الت 

 ال أثر هلا يف نفسك، وال تأثري هلا يف حياتك. 

ك ذكر اهلل، والقرب ممن يذكرك به، كام  يولذلك كان أول الطريق البعد عمن ينس

يُدوَن َوْجهَ ﴿قال تعاىل:  ِ ُير 
ُْم ب اْلَغَداة  َواْلَعيش  يَن َيْدُعوَن َرهبَّ

ْ َنْفَسَك َمَع الَّذ  ُه َواَل َتْعُد  َواْصب 

َبَع َهوَ  َنا َواتَّ ْنَيا َواَل ُتط ْع َمْن َأْغَفْلنَا َقْلَبُه َعْن ذ ْكر  ينََة احْلََياة  الدُّ يُد ز  اُه َوَكاَن َأْمُرُه  َعْينَاَك َعنُْهْم ُتر 

 [ 28]الكهف:   ﴾ُفُرط ا 

فهذه اآلية الكريمة حتذرك من كل أولئك الشياطني الذين يملؤونك بالغفلة،  

نحرفون بحقيقتك عن مسارها الصحيح.. فاحذر منهم.. واحذر من كل من ال تذكرك  وي

باهلل رؤيته.. أو يدلك عىل اهلل حاله.. أو يزيد يف علمك منطقه.. ذلك الذي إن رآك غافال  

 .ذكرك.. وإن رآك ذاكرا أعانك

فغضب الرجل،  (، تعال نؤمن بربنا ساعةمثل ذلك الذي قال لصاحبه: )لتكون 

، فقال: يا رسول اهلل، أال ترى إىل ابن رواحة يرغب عن إيامنك إىل إيامن  ىل النبي جاء إو

 (1) (يرحم اهلل ابن رواحة، إنه حيب املجالس التي تتباهى هبا املالئكة) :  ساعة؟ فقال النبي  

يأخذ بيد  ، كان  عبد اهلل بن رواحةوقد روي أن هذا الصحاّب اجلليل الشاعر الشهيد  

نذكره   تعالوا نؤمن ساعة، تعالوا فلنذكر اهلل ونزدد إيامنا، تعالوا) النفر من أصحابه فيقول: 

 (2)  بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته(

 
 (  309/ 21مسند أمحد ) (1)

   11/43ابن أّب شيبة  (2)
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وروي أنه قال لصاحب له: تعال حتى نؤمن ساعة، فقال صاحبه: أولسنا بمؤمنني؟  

 (1) قال: )بىل، ولكنا نذكر اهلل فنزداد إيامنا(

ذلك، فاإليامن احلقيقي هو إيامن الذاكرين، ال الغافلني، واحلارضين،   وقد صدق يف 

ال الناسني.. فهل يمكن أن تعتب ذلك الغافل الذي ال يعرف ربه، وال يذكره، وال يتذكره  

يف أي حمل مؤمنا.. نعم هو مؤمن ظاهرا، لكن باطنه يغطي اهلل بحجب كثرية حتول بينه وبني  

 معرفته أو التواصل معه. 

ه ـ أهيا املريد الصادق ـ األدوية الكبى ملرض الغفلة، وهناك أدوية كثرية  هذ

وسرتى كيف تنقشع  استعامهلا، . ليس عليك سوى . لذلكسأذكرها لك يف سائر رسائيل، 

ليصبح مرآة تتجىل عليها كل حقائق الوجود بصورهتا  ويف أقرب وقت، الغفلة عن قلبك، 

كل حلظة كنت فيها بعيدا عن تلك املشاهد التي ال   اجلميلة الناصعة.. وستندم حينها عىل 

   يوجد ما هو أمجل منها.

 
 ( 50البيهقي يف الشعب ) (1)
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 الغرور 

كتبت ـ أهيا املريد الصادق ـ تشكرين عىل ما ذكرته لك من أدوية حول مرض الغفلة،  

وكيفية عالجه، وذكرت أنك جربت تلك األدوية التي وصفتها لك، وأنك رأيت بعض  

تلتذ بالذكر بعد أن كنت تنفر  ـ لذلك ـ  آثارها العاجلة عليك، وعىل قلبك.. وأنك أصبحت  

 تضيق منها.  منه، وترق للمواعظ بعد أن كنت

وأنا أبرشك بأنك إن أدمنت عىل ذلك وداومت عليه، فستنقشع عن قلبك كل  

 وبني رؤية احلق واتباعه.  ، وسيزول كل الران الذي حيول بينكاحلجب

لكني ـ مع ذلك ـ أحذرك من مرض ال يقل خطرا عن الغفلة، بل قد يكون أخا توأما  

يتخذها مع من نجا من استحواذه عليه بسبب  له، وهو مسلك من مسالك الشيطان التي 

 الغفلة. 

وذلك املرض اخلطري، هو الغرور، ذلك الداء الذي تنقصم له الظهور.. مجيع  

الظهور.. حتى ظهور الصاحلني التي قد تتذوق حالوته، فتأنس هلا، وتنسى أن االمتحان مل  

 ينته، وبذلك تسقط، ولو يف آخر اللحظات. 

، وحذر منه أشد حتذير، ورضب املثل له بآدم عليه السالم،  لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك 

ذلك الذي جاءه الشيطان من هذا الباب، بعد أن علم استعداده للوسوسة من خالله، فقال:  

ا ب ُغُرورٍ ﴿ ُُهَ  [ 22]األعراف:   ﴾َفَدالَّ

فالشيطان استطاع أن يغري آدم باألكل من الشجرة، بسبب ما رآه من طمأنينته يف  

وُهه أهنا ستبقى له أبد اآلباد، وأنه لن يزحيه منها أحد، خاصة بعد أن علم لطف  اجلنة، وت

اهلل ورمحته وكرمه.. ولذلك أتاه الشيطان من هذا الباب، وراح يقسم له باأليامن املغلظة إىل  
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 أن صدقه. 

ولذلك اعتب اهلل تعاىل الغرور من أكب أسلحة الشيطان التي يستعملها يف غواية  

ُدُهْم َوُيمَ  ﴿ ال تعاىل: اإلنسان، ق انَيع  ْيَطاُن إ الَّ ُغُرور  ُدُهُم الشَّ
ْم َوَما َيع   [ 120]النساء:   ﴾ يه 

ا َوإ ْن َيْدُعوَن  ﴿  : وقال ـ مفصال وسائله وأساليبه يف ذلك ـ  ْن ُدون ه  إ الَّ إ َناث  إ ْن َيْدُعوَن م 

ا )  يد  ا )  ن ختَّ ذَ َوَقاَل أَلَ اهلل  ( َلَعنَهُ 117إ الَّ َشْيَطان ا َمر  يب ا َمْفُروض 
َباد َك َنص  ْن ع  (  118م 

لَّ  َوَمْن  اهلل  َخْلَق  ن ْم َفَلُيَغرِيُ هنُ آَذاَن اأْلَْنَعام  َوآَلُمرَ  نْم َفَلُيَبِتكُ هنُ ُهْم َوآَلُمرَ نيَ نُهْم َوأَلُمَ نَوأَلُض 

ْن ُدون   يًّا م 
ْيَطاَن َول  ذ  الشَّ ان ا اهلل    َيتَّخ  َ ُخرْسَ

ُدُهْم َوُيمَ 119ُمب ين ا )  َفَقْد َخرس  ُدُهُم  ن( َيع  ْم َوَما َيع  يه 

ا  ْيَطاُن إ الَّ ُغُرور   [ 120  -  117]النساء:  ﴾ الشَّ

وقال مبينا إقرار اهلل للشيطان فيام يريد أن يستعمله من وسائل لإليقاع  

نُْهْم ب َصْوت َك َوَأْجل ْب َعَلْيه  ﴿باإلنسان: ْز َمن  اْستََطْعَت م  ل َك  َواْسَتْفز  ْم ب َخْيل َك َوَرج 

ا ْيَطاُن إ الَّ ُغُرور  ُدُهُم الشَّ
ْدُهْم َوَما َيع  ْكُهْم يف  اأْلَْمَوال  َواأْلَْواَلد  َوع  [،  64]اإلرساء:    ﴾َوَشار 

َباد ي َلْيَس   نإ   ﴿ثم بني بعدها رس ذلك اإلقرار، وهو متييز الصادقني من املغرتين، فقال:  ع 

ْم ُسْلَطا   [ 65]اإلرساء:  ﴾ ٌن َوَكَفى ب َرِبَك َوك يال  َلَك َعَلْيه 

وهكذا ذكر أن الغرور هو املصيدة التي يستعملها كل شياطني اإلنس واجلن،  

ا َشَياط نَي    ﴿ لإليقاع بمن يريدون ضمهم إىل صفوفهم، فقال:   ُكِل َنب يٍّ َعُدوًّ
َوَكَذل َك َجَعْلنَا ل 

ْنس  َواجْل   ي َبْعُضُهْم إ ىَل   ناإْل  ا َوَلْو َشاَء َربَُّك َما َفَعُلوُه َفَذْرُهْم  ُيوح   ُغُرور 
 َبْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْول 

وَن   [ 112]األنعام:   ﴾ َوَما َيْفرَتُ

وهكذا اعتب كل ما ينحرف باإلنسان عن مسرية الرتقي التي هيأها له، نوعا من  

اعتبها املتاع الذي   أنواع الغرور، ومادة من مواده.. وبام أن كل ذلك جمتمع يف الدنيا، فقد

ْنَيا إ الَّ َمَتاُع اْلُغُرور   ﴿ال يقع يف حبائله إال املغرتون، قال تعاىل:   ]آل عمران:    ﴾َوَما احْلََياُة الدُّ
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185 ] 

الغرور هو املصيدة التي ال ينجو منها إال الفطنون   وهلذا كله اعتب رسول اهلل 

)حّبذا نوم األكياس وفطرهم، كيف  احلذرون الصادقون الذي ال يسكنون ليشء، فقال: 

ء  يغبنون سهر احلمقى واجتهادهم، وملثقال ذّرة من صاحب تقوى ويقني أفضل من مل 

 (1)األرض من املغرّتين(

وقال يف حديث آخر: )الكّيس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت، واالمحق من أتبع  

 (2)األمايّن(اهلل  ى عىل ننفسه هواها ومت

فقط، ما ورد يف النصوص املقدسة من التحذير من الغرور، وإن كان وليس ذلك 

الغرور   ن كافيا، بل إن )كّل ما ورد يف فضل العلم وذّم اجلهل فهو دليل عىل ذّم الغرور، أل

ء، ويراه عىل خالف ما هو به،  عبارة عن بعض أنواع اجلهل، إذ اجلهل هو أن يعتقد اليش 

  (3)والغرور هو اجلهل(

ال يكتفي بأن   فاملغرور ؛ر أنواع اجلهل، ذلك أن الغرور جهل مركب بل هو أخط

جيهل، وإنام يضم إليه ذلك التفكري الرغبوي الذي جيعله يرى األشياء كام حيب، ال كام هي  

يف الواقع، ثم يذهب إىل املغالطات واألكاذيب ليعتمدها أدلة عىل صدق دعواه، وإن مل تكن  

 كذلك.

، ال علام موضوعيا واقعيا.. وذلك أخطر أنواع  ولذلك يصبح علمه علم هوى

اجلهل.. وهلذا عرف احلكامء الغرور بأنه )سكون النفس إىل ما يوافق اهلوى، ويميل إليه  

 
 ابن أّب الدنيا يف كتاب اليقني. (1)

 . 4260الرتمذي واحلاكم وأمحد وابن ماجه رقم  (2)

 . 293، ص: 6املحجة البيضاء يف هتذيب اإلحياء، ج (3)
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ه عىل خري إّما يف العاجل أو يف اآلجل  نالطبع عن شبهة وخدعة من الشيطان، فمن اعتقد أ

، وأنه  (2)صيحة(ن دعة يف صورة ال، وعرفوه بأنه )إخفاء اخل(1)   عن شبهة فاسدة فهو مغرور(

 (3) ه صواب(ن)تزيني اخلطإ بأ

ال تيأس ـ أهيا املريد الصادق ـ فأنا مل أرد مألك بالقنوط عند حتذيري لك من الغرور،  

وإنام قصدي أن تنتبه له، وحتذر منه، وال تكتفي بتلك اللذة التي وجدهتا عند ذكرك لربك،  

ن حيث ال حتتسب، وقد قال اهلل تعاىل عن ذلك الذي  أو عبوديتك له، فقد يأتيك الشيطان م

ْيَطاُن  ﴿مل يأخذ حذره من الغرور:  نَْها َفَأْتَبَعُه الشَّ ي آَتْينَاُه آَيات نَا َفاْنَسَلَخ م  ْم َنَبَأ الَّذ  َواْتُل َعَلْيه 

يَن ) َن اْلَغاو  َا َوَلك  175َفَكاَن م  ْئنَا َلَرَفْعنَاُه هب 
َبَع َهَواُه َفَمَثُلُه  ُه َأْخَلدَ ن ( َوَلْو ش   إ ىَل اأْلَْرض  َواتَّ

ُبوا ب آيَ  يَن َكذَّ ْكُه َيْلَهْث َذل َك َمَثُل اْلَقْوم  الَّذ   َيْلَهْث َأْو َترْتُ
ْل َعَلْيه  م  ات نَا  َكَمَثل  اْلَكْلب  إ ْن حَتْ

ُرونَ   [ 176،  175]األعراف:  ﴾َفاْقُصص  اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم َيَتَفكَّ

إين أنصحك ـ أهيا املريد الصادق ـ مثلام نصحني مجيع أساتذِت ومشاخيي بأن وهلذا؛ ف

تستعمل كل يوم، بل كل حلظة هذين الدوائني اللذين سأصفهام لك.. وُها كسائر أدوية  

 النفس، أحدُها يرتبط باملعرفة، والثاين بالعمل.. أوهلام املقدمة، وثانيهام النتيجة. 

 العالج املعريف: 

وهو العالج املعريف.. فاعلم أن السبب األكب للغرور هو عدم التصديق  أما األول..  

 بوعد اهلل أو وعيده، أو ضعف ذلك التصديق.. وبقدر الضعف يكون الغرور. 

ومثل ذلك ـ أهيا املريد الصادق ـ مثل شخص دخل مدينة، وكان معه ثروة كبرية من  

 
 . 292، ص: 6املرجع السابق، ج (1)

 .252التوقيف ص  (2)
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س هبم، وتأثر بأخالقهم..  أصناف األموال، وعندما خالط أهل املدينة سكن هلم، وأن

فجعله ذلك يغفل عن حراسة ثروته؛ فأخذ اللصوص الذين مل ينتبه هلم، يسلبون منه كل  

 حني طرفا منها إىل أن سلبوها منه مجيعا. 

فهكذا األمر ـ أهيا املريد الصادق ـ مع من اغرت بام وصل إليه من مكاسب أو ناله من  

نه إن سكن إىل ذلك، جاءه الشياطني بصور  أو حظي به من أصناف التكريم.. فإ ،شهرة

 املالئكة، وسلبوا منه كل يشء، ومن غري أن يعلم. 

ولذلك حذر اهلل تعاىل من السكون إىل األشياء، قبل معرفة املصري احلقيقي، الذي ال  

ْوَن ُأُجوَرُكْم َيْوَم  نُكلُّ َنْفٍس َذائ َقُة املَْْوت  َوإ  ﴿يمكن معرفته ما دمنا يف الدنيا، قال تعاىل:   اَم ُتَوفَّ

َح َعن  ال َياَمة  َفَمْن ُزْحز  َل اجْلَ ناْلق 
ْنَيا إ الَّ َمَتاُع اْلُغُرور  َة فَ نار  َوُأْدخ  ]آل   ﴾ َقْد َفاَز َوَما احْلََياُة الدُّ

 [ 185عمران: 

إن مثل ذلك ـ أهيا املريد الصادق ـ مثل تلميذ يف االمتحان؛ فهو قد جييب عن بعض  

األسئلة؛ فيفرح بإجابته، ويسكن هلا، ويطمئن إىل نجاحه، وجيعله ذلك يقرص يف باقي املواد،  

 كل يشء بسبب تقصريه..   إىل أن خيرس

وهلذا، فإن الكيس ال يغرت باخللق مجيعا، ولو أمجعوا عىل الثناء عليه، ألنه يعلم أن  

فاهلل تعاىل هو الذي يميز وحده   ؛ ثناءهم لن جيديه عند ربه ما مل يكن صادقا وخملصا 

 الناجحني من الراسبني، والفائزين من اخلارسين. 

وهلذا تتواىل التحذيرات اإلهلية من السكون إىل الدنيا وأهلها، واالغرتار بمعسول  

كالمهم وثنائهم ورضاهم، ألن رضاهم ال يعني رىض اهلل، كام أن سخطهم ال يعني  

َا  ﴿ سخطه، قال تعاىل:  ْنَيا َواَل َيُغرَّ ن َحقٌّ َفاَل َتُغرَّ اهلل  َوْعدَ  ناُس إ  نال  َيا َأهيُّ ُكْم  نُكُم احْلََياُة الدُّ

ا إ   ن( إ  5اْلَغُروُر )  اهللب   ُذوُه َعُدوًّ
يَْطاَن َلُكْم َعُدوٌّ َفاختَّ  ْن َأْصَحاب   نالشَّ ْزَبُه ل َيُكوُنوا م  اَم َيْدُعو ح 
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ع ري   ْنَيا َواَل َيُغرَّ نَحقٌّ َفاَل َتُغرَّ اهلل    ْعدَ وَ   نإ    ﴿ [، وقال:6،  5]فاطر:    ﴾ السَّ  اهللُكْم ب  نُكُم احْلََياُة الدُّ

 [ 33]لقامن:  ﴾ اْلَغُروُر 

ورضب املثل عىل ذلك باملنافقني الذين توُهوا أهنم ـ بذلك النور املزيف الذي  

كتسبوه مل يكن  اكتسبوه يف الدنيا ـ نجحوا، لكنهم عرفوا يف عامل احلقيقة والتجريد أن كل ما ا

يَن آَمنُوا  ﴿ سوى أوهام لّبسوا هبا عىل أنفسهم، قال تعاىل:   يْوَم َيُقوُل املُْنَاف ُقوَن َواملُْنَاف َقاُت ل لَّذ 

َب َبْينَُهْم ب ُسوٍر َلُه َباٌب  ا َفرُض  ُسوا ُنور 
ُعوا َوَراَءُكْم َفاْلَتم  ُكْم ق يَل اْرج  ْن ُنور    اْنُظُروَنا َنْقَتب ْس م 

ْن ق بَل ه  اْلَعَذاُب )َباط   ُرُه م  مْحَُة َوَظاه   الرَّ
ُكْم  ن( ُينَاُدوهَنُْم َأمَلْ َنُكْن َمَعُكْم َقاُلوا َبىَل َوَلك  13ُنُه ف يه 

ُّ َحتَّى َجاَء َأْمرُ 
ْتُكُم اأْلََماين  ُكْم ب  اهلل  َفَتنُْتْم َأْنُفَسُكْم َوَتَربَّْصُتْم َواْرَتْبُتْم َوَغرَّ   ﴾اْلَغُروُر  اهللَوَغرَّ

 [ 14، 13]احلديد: 

لذلك ال تسكن ـ أهيا املريد الصادق ـ ألي يشء قد يتالعب بحقيقتك ومصريك..  

فأنت ما دمت يف هذه الدنيا يف امتحان واختبار، وال أحد يضمن لك النجاح، فقد تسقط  

أثنوا عىل بعض   يف آخر حمطة من املحطات، وقد ورد يف احلديث أن أصحاب رسول اهلل 

الناس ثناء حسنا بسبب شجاعته يف اجلهاد يف سبيل اهلل، فقال رسول اهلل: )أما انه من أهل  

النار(، فتعجب القوم من ذلك، ثم إن بعضهم راح يتبعه، فخرج معه فكلام وقف وقف  

معه، وإذا أرسع أرسع معه، فرآه يف بعض املعارك، قد جرح جرحا شديدا، فوضع نصل  

فقال: أشهد أنك رسول اهلل،   فخرج الرجل إىل رسول اهلل  سيفه يف صدره، وقتل نفسه،

قال: )وما ذاك؟( قال: )الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك،  

فقلت: أنا لكم به، فخرجت يف طلبه، ثم جرح جرحا شديدا، فاستعجل املوت فوضع نصل  

: )إن  ل نفسه(، فقال رسول اهلل رض وذبابه بني ثدييه، ثم حتامل عليه فقتسيفه يف األ

الرجل ليعمل بعمل أهل اجلنة فيام يبدو للناس، وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل  
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 (1)  عمل أهل النار، فيام يبدو للناس، وهو من أهل اجلنة(

قال لبالل حينها: )يا بالل، قم فأذن: ال يدخل اجلنة اال   ويف رواية أن رسول اهلل 

 مؤمن، وإن اهلل ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر( 

فاحفظـ  أهيا املريد الصادقـ  هذا احلديث، وضعه نصب عينيك؛ فلو أن ذلك الرجل  

من    كان موقنا بوعد اهلل ووعيده، ولو علم ما ينتظر الشهداء من فضله، وما ينتظر املنتحرين

 عقابه، ملا أقدم عىل ذلك، ويف آخر حلظة من حياته. 

وال تنس أن حتفظ ما ورد يف الرواية الثانية من تأييد اهلل لدينه بالرجل الفاجر.. فال  

يغرنك ما يذكرونه من خدماتك لإلسالم واملسلمني.. فذلك كله قد حيبط مجيعا بموقف  

ترى الغابات الشاسعة حترتق بعود   تقفه، أو فلتة تقع منك.. وال تتعجب من ذلك، فأنت

 ثقاب واحد..  

لقد ذكر بعض احلكامء هذااملعنى، فقال: )رب معصية أورثت ذال  وافتقارا  خري من  

 طاعة أورثت عزا  وأستكبارا ( 

.. إن رسه هو أن ذلك العز واالستكبار  ؟هل تعلم ـ أهيا املريد الصادق ـ رس ذلك

بعض من يغرتون بأعامهلم الصاحلة مثل اجلبابرة   يتناىف مع عبوديتك لربك.. فلذلك ترى

يرون  أيدهيم، ال يكتفون هم بدخوهلا فقط، وإنام  بوالفراعنة، وكأن مفاتيح اجلنان أصبحت  

 يدخلون إليها من شاءوا، وخيرجون من شاءوا. أنفسهم من املتحكمني يف اجلنة 

ء مثل كثرة قراءتك  هذا هو العالج األول ـ أهيا املريد الصادق ـ وال يعينك عليه يش

للقرآن الكريم، وتدبرك فيام ورد فيه من آيات.. فهو ينبهك كل حني من رقدتك، وحيذرك  

من السكون إىل األشياء.. وجيعلك ترى العامل بصورته احلقيقية، ال بتلك الصورة التي  

 
 رواه البخاري.  (1)
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  يصوره لك هبا املغرتون، الذين يزينون لك أعاملك، إىل أن تلقى اهلل، وليس يف صحيفتك 

 حسنة واحدة. 

وهلذا احذر أن تسكن إليهم، أو تفرح بام يذكرونه لك، فـ )ألن تلقى قوما خيوفونك  

 حتى جتد األمان، خري من أن جتد من يؤمنك إىل أن جتد املخافة(

أو ما ذكر عن بعضهم أنه   ا نرجو عفوه(؛نكريم، وإن اهلل واحذر من قوهلم لك )إ

الكريم هو   ن غّرين ستورك املرخاة أل) : (، فقلريم؟ما غّرك برّبك الك)لك: قال: إذا قيل 

 ( الّسّتار

َا ﴿فكل هذا ناتج عن سوء فهم لقوله تعاىل:  يم   َيا َأهيُّ َك ب َرِبَك اْلَكر  ْنَساُن َما َغرَّ   ﴾ اإْل 

ه، ال يعنيان عدم وجود عدله أو انتقامه ممن  د[، فكرم اهلل ورمحته ولطفه بعبا 6]االنفطار: 

هذا هتديد، ال كام يتوُّهه بعض  قد قال املفرسون يف اآلية الكريمة: )و  حرف أو انحرف.. 

بل املعنى    ، حّتى يقول قائلهم غّره كرمه  ، حيث قال الكريم  ، ه إرشاد إىل اجلوابناس من أنال

قابلته  و  أي العظيم حّتى أقدمت عىل معصيته   ،يف هذه اآلية: ما غّرك يا بن آدم برّبك الكريم 

تعاىل يوم القيامة: يا ابن آدم ما غّرك ّب؟ يا بن آدم  اهلل    يقول)  :بام ال يليق كام جاء ىف احلديث 

 (1)ما ذا أجبت املرسلني؟(

َباد ي أَ ﴿: ويدل لذلك قوله تعاىل  يُم )ين َنِبْئ ع  ح    َعَذاّب  ُهوَ  ن ( َوأَ 49 َأَنا اْلَغُفوُر الرَّ

فالذي يقترص من معرفته باهلل عىل املغفرة والرمحة  ، [ 50، 49]احلجر:  ﴾اْلَعَذاُب اأْلَل يمُ 

دون أن يعلم أنه يمكن أن يعاقب ويعذب.. مثل ذلك الذي يأكل العسل املسموم، متوُها  

 أن احلالوة ال يمكن أن خيتلط هبا سم..  

ذي يعلم أنه يمكن أن يرحم،  وبام أن اهلل تعاىل خلق العسل والسم.. فالعاقل هو ال

 
 (451/ 4تفسري ابن كثري) (1)



 

33 

 

كام أنه يمكن أن يعذب.. ولذلك كانت الفطنة يف كال املعرفتني، ال يف االقتصار عىل ما  

 تشتهيه النفس منهام. 

وإياكـ  أهيا املريد الصادقـ  أن تورد يل هنا ما يورده املغرتون الذين آثروا احلياة الّدنيا،  

يكفي للفوز، مع أن اهلل تعاىل قرن مغفرته لعباده  واطمأنوا هلا، وتوُهوا أن جمّرد اإليامن 

 ا ُثمَّ اْهَتَدىينَوإ  ﴿ بالكثري من الرشوط، فقال: 
َل َصاحل  اٌر مل َْن َتاَب َوآَمَن َوَعم  ]طه:   ﴾  َلَغفَّ

82 ] 

وإياك أن تسمع لتحريفهم لألسامء، وتبديلهم هلا، حيث يسمون ذلك الغرور رجاء  

 النصوص املقدسة التي تبني فضل ذلك.. وحسن ظن باهلل، ويوردون لك كل 

وهؤالء اشتبه عليهم األمر؛ فأعملوا بعض النصوص، وضيعوا غريها.. ولو فطنوا  

 ألعملوها مجيعا..  

: )الكيّس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت، واألمحق من  فلو أهنم تدبروا قوله 

لعلموا أهنم املقصودون بذلك، ذلك أهنم غريوا اسم   (1) (اهلل ى عىل نأتبع نفسه هواها ومت

ي[ باسم ]الرجاء[، مع أن الرجاء الذي دعا إليه القرآن الكريم ال يرتبط بالكساىل  ن]الّتم

يَن آَمُنوا    نإ  ﴿واملقعدين واملغرورين، وإنام يرتبط بأولئك الذين وصفهم اهلل تعاىل، فقال:   الَّذ 

يَن َهاَجُروا َوَجاَهدُ  يٌم  اهللوَ اهلل  ُأوَلئ َك َيْرُجوَن َرمْحََت اهلل  وا يف  َسب يل  َوالَّذ    ﴾ َغُفوٌر َرح 

 [ 218]البقرة:  

ولو أهنم تدبروا كيف قرن اهلل تعاىل الرجاء باخلوف، ثم رجح جانب اخلوف، فقال  

يَن َيْدُعوَن َيْبَتُغوَن إ ىَل َرهِب ُم اْلوَ  ﴿ يف وصف عباده الصاحلني:  ُْم َأْقَرُب  ُأوَلئ َك الَّذ  يَلَة َأهيُّ
س 

ا نَوَيْرُجوَن َرمْحََتُه َوخَيَاُفوَن َعَذاَبُه إ    [ 57]اإلرساء:   ﴾ َعَذاَب َرِبَك َكاَن حَمُْذور 

 
 . 4260الرتمذي واحلاكم وأمحد وابن ماجه رقم  (1)
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وهلذا، فإن أول عالمات النجاة من الغرور، احلذر واحليطة التي يصحبها العمل ال  

عون العمل(، فقال:  ، ويضيّ اهلل الكسل، وقد قيل لبعض احلكامء: )قوم يقولون نرجو 

)هيهات هيهات.. تلك أمانّيهم يرتّجحون فيها، من رجا شيئا طلبه ومن خاف شيئا هرب  

 منه( 

قد تسألني ـ أهيا املريد الصادق ـ عن حمل الّرجاء؛ فاعلم أن احلكامء ذكروا له  

موضعني، أوهلام مرتبط بذلك الذي أهنكته الذنوب، وطمع يف التوبة، لكن شياطني اإلنس  

يؤيسونه من رمحة اهلل تعاىل، فذلك الذي  راحوا يسخرون من طمعه فيها، وراحوا اجلن، و

عليه أن يرجو غفران اهلل إن صدق يف توبته، وأصلح ما أفسده من حاله، كام قال اهلل تعاىل:  

ْن َرمْحَة  ﴿ ْم اَل َتْقنَُطوا م  ه  ُفوا َعىَل َأْنُفس  يَن َأرْسَ َباد َي الَّذ  ا  ن اهلل إ  اهلل  ُقْل َياع  يع 
ُنوَب مَج  ُر الذُّ َيْغف 

يُم نإ   ح   [ 53]الزمر:    ﴾ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ

وأما الثاين؛ فذلك الذي يستعمل الرجاء حمركا له للجد يف العمل الصالح، فيقرأ ما  

ورد يف فضائل األعامل، وما أورده اهلل تعاىل يف كلامته املقدسة، ويمني نفسه بتحصيل ذلك  

 يم، ثم يندفع إىل ذلك العمل بصحبة ذلك األمل..األجر العظ

فكال الشخصني مل يستعمال الرجاء كمخدر للوهم واخلديعة، وإنام استعماله  

جة كليهام..  يكمنشط للقيام باألعامل الصاحلة.. وهلذا فإن الفرق بني الرجاء والغرور يف نت

قيقي، ومن جعله  فمن جعله رجاؤه نشيطا جادا يف العمل الصالح، فهو صاحب رجاء ح

 رجاؤه كسوال متثاقال، فهو مغرور باألماين الكاذبة.

 العالج السلوكي: 

وأما العالج الثاين للغرور؛ فهو ذلك اجلهد والنشاط واهلمة العالية التي حتول من  

املغرور كّيسا فطنا حذرا ورعا.. ال تغره األماين الكاذبة، وال معسول الكالم.. بل يسعى  
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لح، وال يكتفي به، بل يتفقد نفسه، ويراجعها ليبحث عن أي ثغرة قد  هبمته للعمل الصا 

 يدخل إليه الشيطان منها.. أو أي فريوس قد يقِض عىل كل ما اكتسبه من أعامل. 

لقد أشار اإلمام الصادق إىل ذلك، فقال: )املغرور يف الّدنيا مسكني ويف اآلخرة  

نفسك حيث رّبام اغرترت باملك وصّحة  ه باع األفضل باألدنى، وال تعجب من نمغبون أل

جسمك أن لعّلك تبقى، ورّبام اغرترت بطول عمرك وأوالدك وأصحابك لعّلك تنجو هبم.  

ك صادق ومصيب،  نورّبام اغرترت بجاملك ومنيتك وإصابتك مأمولك وهواك، فظننت أ

من قلبك   تعاىل يعلماهلل  ورّبام اغرترت بام ترى من الندم عىل تقصريك يف العبادة ولعّل 

يريد اإلخالص، ورّبام افتخرت    اهلل بخالف ذلك، ورّبام أقمت نفسك عىل العبادة متكّلفا و

اهلل   ك تدعو ن، ورّبام توُّهت أاهللبعلمك ونسبك وأنت غافل عن مضمرات ما يف غيب 

ك ناصح للخلق، وأنت تريدهم لنفسك، وأن يميلوا  نوأنت تدعو سواه، ورّبام حسبت أ

ك لن خترج من ظلامت  نت نفسك وأنت متدحها عىل احلقيقة، واعلم أإليك، ورّبام ذمم 

واإلخبات له ومعرفة عيوب أحوالك من حيث  اهلل  ي إاّل بصدق اإلنابة إىلنالغرور والتم

ال توافق العقل والعلم وال حيتمله الّدين والرشيعة وسنن القدوة وأئمة اهلدى، وإن كنت  

 (1) أشقى بعلمك منك وأضيع عمرا فأورثت حرسة يوم القيامة(راضيا بام أنت فيه، فام أحد  

هذا ما قاله اإلمام الصادق، وهو ما اتفق عليه مجيع احلكامء، ودلت عليه مجيع  

النصوص املقدسة.. ولذلك كانت منافذ الغرور دقيقة جدا، قل من ينجو منها إال  

 ينوا هلا، ومل يسكنوا ليشء. املخلصون الصادقون الذين حاسبوا أنفسهم يف ذات اهلل، ومل يل

وسأورد عليك ـ أهيا املريد الصادق ـ بعض ما ذكروه عن أصناف املغرتين، ال  

لتحفظه، أو تعتقد أنه النهاية.. بل لتحذر منه وحتّذر.. فمسالك الشيطان أكثر من أن  
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 حيصيها أحد. 

م الناس  فقد ذكروا أن من أوائل املغرتين أولئك الذين لبسوا حلل أهل العلم، فتوه 

أن اجلنة قد ضمنت هلم، مع أهنم يف أشد املواضع خطرا، وقد أخب اهلل تعاىل عن غرور علامء  

َا ﴿ من سبقنا من األمم، فقال:  يَن آَمُنوا إ   َيا َأهيُّ ْهَبان  َلَيْأُكُلوَن   نالَّذ  َن اأْلَْحَبار  َوالرُّ
ا م  ري 

َكث 

وَن َعنْ نَأْمَواَل ال  [34]التوبة:   ﴾اهلل    َسب يل  اس  ب اْلَباط ل  َوَيُصدُّ

أنه )جياء بالرجل يوم   أخب ونفس احلكم ينطبق عىل علامء هذه األمة، ولذلك 

القيامة فيلقى يف النار فتندلق أقتابه، فيدور هبا كام يدور احلامر يف الرحى فيجتمع إليه أهل  

ن املنكر؟ فيقول:  النار فيقولون: يا فالن ما شأنك أليس كنت تأمرنا باملعروف وتنهانا ع

 (1) كنت آمركم باخلري وال آتيه وأهناكم عن الرش وآتيه(

مثل الذي يعلم الناس اخلري وينسى  ) للذي ال يعمل بعلمه مثال، فقال:    ورضب   

 (2) نفسه كمثل الفتيلة تِضء عىل الناس وحترق هي نفسها(

ن العلم،  وأخب عن العقاب الشديد الذي يصيب أولئك الذين اغرتوا بام عندهم م

أشد الناس عذابا يوم  ) ويف رواية: (3)كل علم وباله عىل صاحبه إال من عمل به():فقال

 القيامة عامل مل ينفعه اهلل بعلمه(  

اللهم إين أعوذ بك من نفس ال تشبع ومن  )يقول يف دعائه: وهلذا كان رسول اهلل 

  (4)علم ال ينفع(

وهلذا، فإن كل من مل يلتفت هلذه النصوص املقدسة، وراح يزهو بام عنده من العلم  

 
 رواه البخاري ومسلم وغريُها. (1)

 رواه البزار وغريه. (2)

 رواه الطباين. (3)

 رواه مسلم وغريه. (4)
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مغرت، فأول عالمات العامل تواضعه وعبوديته هلل، وشده حذره من التكاليف املناطة به،  

 وأوهلا أن يطبق ما تعلمه من علم، حتى يعطي النموذج الصالح عن علمه. 

غرت بالعلم املفصول عن العمل، بمريض  لقد رضب بعض احلكامء مثال لذلك الذي ي

به عّلة ال يزيلها إاّل دواء مركب من أخالط كثرية ال يعرفها إاّل حّذاق األطباء.. وبعد أن  

بذل كل جهده يف طلب الطبيب.. وهاجر عن وطنه حّتى عثر عليه، )فعّلمه الّدواء وفّصل  

وعّلمه كيفّية دّق كّل واحد منها    له األخالط وأنواعها ومقاديرها ومعادهنا اّلتي منها جتتلب

إىل بيته  وكيفّية اخللط والعجن، فتعّلم ذلك منه فكتب منه نسخة حسنة بخّط حسن ورجع  

ذلك يغني   نوهو يكّررها ويقرؤها ويعّلمها املرىض ومل يشتغل برشهبا واستعامهلا، أ فرتى أ

 (1)عنه من مرضه شيئا؟(

و كتب منه ألف نسخة، وعّلمه ألف  هيهات هيهات.. وأنى له ذلك.. بل إنه )ل 

مريض حّتى شفى مجيعهم وكّرره كّل ليلة ألف مّرة مل يغنه ذلك من مرضه شيئا إاّل أن يزن  

وخيلطه كام تعّلم ويرشبه ويصب عىل مرارته، ويكون رشبه يف   ، ويشرتي الّدواء ،الّذهب

 خطر من شفائه  وقته وبعد تقديم االحتامء ومجيع رشوطه، وإذا فعل مجيع ذلك فهو عىل 

 (2) ذلك يكفيه ويشفيه فقد ظهر غروره(  نأ نفكيف إذا مل يرشبه أصال، فمهام ظ

اَها ﴿ وهلذا، فإن اهلل تعاىل قال عن النفس:   [، ومل يقل:  9]الشمس:    ﴾َقْد َأْفَلَح َمْن َزكَّ

ْفَلَح  َقْد أَ   ﴿)قد أفلح من تعّلم كيفية تزكيتها، وكتب علمها وعّلمها الناس(.. وهكذا قال: 

ى )  [، فربط الزكاة بالعمل، فال تزكية  15،  14]األعىل:    ﴾( َوَذَكَر اْسَم َرِبه  َفَصىلَّ 14َمْن َتَزكَّ

 من دون علم وعمل. 
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وهكذا يدخل يف املغرتين أولئك الذين اهتموا بالشعائر التعبدية دون مالحظة  

قوس ظاهرية ال أثر هلا  مقاصدها؛ فحولوها من شعائر للتقرب إىل اهلل، وتزكية النفس إىل ط 

 يف حياهتم إال ذلك الكب الذي يمأل نفوسهم.. فحولوا عبادة اهلل إىل وسيلة لعبادة أنفسهم. 

وهؤالء كثريون جدا.. فمنهم من )أُهلوا الفرائض، واشتغلوا بالفضائل والنوافل،  

لوسوسة  ورّبام تعّمقوا يف الفضائل حّتى خرجوا إىل العدوان والرسف كاّلذي تغلب عليه ا

يف الوضوء فيبالغ فيه وال يرتِض املاء املحكوم بطهارته يف فتوى الرشع ويقّدر االحتامالت  

 (1) البعيدة قريبة يف النجاسة(

لكنه عند الورع عن أكل احلرام جتده ـ بعكس ذلك ـ )يقّدر االحتامالت القريبة  

املال احلرام، وتيرس   بعيدة، وربام أكل احلرام املحض(، مع أن النصوص املقدسة تتشدد يف

 وترفع احلرج يف األمور املرتبطة بالطهارة والشعائر التعبدية. 

ومنهم من راح جيعل كل اهتاممه عند قراءة القرآن الكريم عىل إخراج حروفه من  

خمارجها؛ )فال يزال حيتاط يف التشديدات والفرق بني الضاد والظاء.. ال هيّمه غريه، وال  

 عن معنى القرآن واالّتعاظ به ورصف اهلّم إىل فهم أرساره، وهذا من  يتفّكر فيام سواه ذاهال

ه مل يكّلف اخللق يف تالوة القرآن من حتقيق خمارج احلروف إاّل بام  نأقبح أنواع الغرور، فإ

 (2)  جرت به عادهتم يف الكالم(

فأمر أن  إن مثل هؤالء ـ أهيا املريد الصادق ـ مثل )من محل رسالة إىل جملس سلطان،  

ق يف خمارج احلروف ويكررها ويعيدها مّرة  نيؤّدهيا عىل وجهها؛ فأخذ يؤّدي الّرسالة ويتأ

بعد أخرى، وهو يف ذلك غافل عن مقصود الّرسالة ومراعاة حرمة املجلس، فام أحراه بأن 
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 تقام عليه السياسة فريّد إىل دار املجانني وحيكم عليه بفقد العقل( 

تاممه عند صومه عىل ترك املفطرات من األكل  ومنهم من راح يصب كل اه

والرشب، ويبالغون يف ذلك، بينام هم )ال حيفظون ألسنتهم عن الغيبة، وخواطرهم عن  

 الّرياء، وبطوهنم عن احلرام عند اإلفطار، وألسنتهم من اهلذيان بأنواع الفضول طول النهار( 

احلج والعمرة، )فيخرجون    ومنهم من راح جيعل كل اهتاممه ـ يف تدينه ـ باإلكثار من 

من غري خروج عن املظامل وقضاء الّديون، واسرتضاء الوالدين، وطلب الّزاد   إىل احلّج 

احلالل، وقد يفعلون ذلك بعد سقوط حّجة اإلسالم ويضّيعون يف الطريق الصالة  

والفرائض.. وال حيذرون يف الطريق عن الرفث واخلصام، ورّبام مجع بعضهم احلرام وأنفقه  

يف كسب احلرام أّوال ويف  اهلل  عىل الرفقاء يف الطريق وهو يطلب به السمعة والّرياء، فيعص 

إنفاقه بالّرياء ثانيا، فال هو أخذه من حّله وال هو وضعه يف حّقه، ثّم حيرض البيت بقلب  

ملّوث برذائل األخالق وذمائم الصفات، مل يقدم تطهري قلبه عىل حضور بيت رّبه، وهو مع  

 ه عىل خري من رّبه وهو مغرور( نأ ن ظذلك ي

وهكذا ـ أهيا املريد الصادق ـ يمكن أن يدخل الغرور يف أي عمل من األعامل،  

والعاقل هو الذي حياسب نفسه، ويزن أعامله بميزان الرشيعة، ال بميزان اهلوى، حتى ال  

يَن َأْعاَمال   ُقْل َهْل ُننَِبئُ ﴿يلقى اهلل، وليس يف جعبته حسنة واحدة، كام قال تعاىل:   ُكْم ب اأْلَْخرَس 

ْنَيا َوُهْم حَيَْسُبوَن أَ 103)  الدُّ
 احْلََياة 

يَن َضلَّ َسْعُيُهْم يف  ا ) هنُ ( الَّذ  ُنوَن ُصنْع 
( ُأوَلئ َك  104ْم حُيْس 

يُم هَلُْم َيوْ  يَن َكَفُروا ب آَيات  َرهِب ْم َول َقائ ه  َفَحب َطْت َأْعاَمهُلُْم َفاَل ُنق  َياَمة  َوْزن ا  الَّذ  ]الكهف:    ﴾َم اْلق 

103  - 105 ] 

فاحذر ـ أهيا املريد الصادق ـ أن تكون من هؤالء، وكن فطنا حذرا.. وراجع كل  

:  موقف تقفه، أو سلوك تقوم به.. وال يغرنك أحد عن نفسك، فقد قال رسول اهلل 
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اإلثم ما حاك  )استفت قلبك، واستفت نْفَسك ثالث مرات؛ الب ما اطمأنت إليه النفس، و

 (1) يف النفس، وتردد يف الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك(

يَن  ﴿واحذر أن تسلم دينك ألحد من الناس، فينطبق عليك قوله تعاىل:  َأ الَّذ  إ ْذ َتَبَّ

ذ   َبُعوا َوَرَأُوا اْلَعَذاَب َوَتَقطََّعْت هب  ُم اأْلَْسَباُب َوَقاَل الَّ يَن اتَّ َن الَّذ  ب ُعوا م  َبُعوا َلْو أَ اتُّ َلنَا   ن يَن اتَّ

ُءوا م   نُْهْم َكاَم َتَبَّ
َأ م  ة  َفنََتَبَّ هي مُ نَكرَّ نَي  اهلل  ا َكَذل َك ُير  ج  ْم َوَما ُهْم ب َخار  اٍت َعَلْيه  َأْعاَمهَلُْم َحرَسَ

َن ال وَن َياَلْيَتنَا ار  َيُقولُ نَيْوَم ُتَقلَُّب ُوُجوُهُهْم يف  ال﴿ [، وقوله: 167، 166]البقرة:  ﴾ار  نم 

نَا إ  اهلل  َأَطْعنَا  ُسواَل َوَقاُلوا َربَّ ب ياَل نَوَأَطْعنَا الرَّ اَءَنا َفَأَضلُّوَنا السَّ   ﴾ ا َأَطْعنَا َساَدَتنَا َوُكَبَ

 [ 67،  66]األحزاب: 

فاحذر من كل فتوى تبعدك عن ربك وعن دينك وعن القيم املقدسة التي جاء هبا،  

لسليمة.. فإنه لن جيديك عند اهلل أن تبئ نفسك، وتلقي التهمة  والتي دلت عليها الفطرة ا 

 عىل من أفتاك أو خدعك عن نفسك..  

 
 .  2533والدارميُّ  18006رواه أمحد  (1)
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 العجب 

كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ ختبين عام أطلقت عليه ]الثقة بالنفس[، وأخبتني  

قدراتك  أنك دخلت دورة تدريبية خاصة هبا، وأهنا أثرت فيك تأثريا بليغا، فرصت ترى من  

 ما مل تكن ترى، وتقتحم احلياة بجرأة مل تعهدها من نفسك. 

وأنا ال أريد أن أثبطك أو أمنعك أو أحرم عليك ما اخرتته لنفسك، وما رأيته صاحلا  

هلا؛ فام أنزل اهلل داء إال أنزل له دواء.. والضعف واخلور والعجز واهتزاز الثقة كلها أمراض،  

 اسبا هلا. ويمكنك أن تعاجلها بام تراه من

لكني أريد أن أذكر لك أمرا قد يكون ناشئا عن تلك الثقة التي حتدثت عنها، أو قد  

ُكمُ  ﴿يكون ناشئا من املبالغة فيها، وهو ما نص عليه قوله تعاىل:  يف  َمَواط َن  اهلل  َلَقْد َنرَصَ

ْيئ ا َوَضاَقْت َعَلْيُكُم اأْلَْرُض ب اَم  َكث رَيٍة َوَيْوَم ُحنَنْيٍ إ ْذ َأْعَجَبْتُكْم َكْثَرُتُكْم َفَلْم ُتْغن  َعنُْكْم َش 

ينَ  ْيُتْم ُمْدب ر   [ 25]التوبة:   ﴾َرُحَبْت ُثمَّ َولَّ

فهذه اآلية الكريمة تذكر نوعا من الثقة يف النفس، كان سببا يف اهلزيمة، ال يف  

كان معهم، لكنهم مل يلتفتوا إليه،   جليش كامل، عىل الرغم من أن رسول اهلل  ،االنتصار

 إىل املدد اإلهلي، وال إىل أخذ احليطة واحلذر، وإنام اكتفوا بالنظر إىل الكثرة التي ُأعجبوا  وال

 هبا، فكانت سببا يف هزيمتهم. 

وهكذا أخب اهلل تعاىل عن إعجاب هيود بني النضري بحصوهنم، وثقتهم فيها، وهو  

وا أو هُيزموا..  ما جعلهم يتبجحون، ويستكبون، ويتصورون أهنم ال يمكن أبدا أن ُيغلب

لكن اهلل تعاىل أتاهم من حيث مل حيتسبوا، فُأخرجوا من تلك احلصون، بل صاروا يدمرون  

ْن َأْهل   ﴿بيوهتم التي كانوا يتباهون هبا بأيدهيم، قال تعاىل:  يَن َكَفُروا م  ي َأْخَرَج الَّذ  ُهَو الَّذ 
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ل  احْلرَْش  َما َظنَ َوَّ
ْم أل  ه  ْن د َيار  نَ هنُ وا أَ ن نُْتْم َأْن خَيُْرُجوا َوظَ اْلك َتاب  م  اهلل   ْم َمان َعُتُهْم ُحُصوهُنُْم م 

ي  اهلل  َفَأَتاُهمُ  هي ْم َوَأْيد  ُبوَن ُبُيوهَتُْم ب َأْيد  ْعَب خُيْر   ُقُلوهب  ُم الرُّ
ُبوا َوَقَذَف يف  ْ حَيَْتس  ْن َحْيُث مَل

م 

وا َياُأويل  اأْلَْبَصار   ُ نَي َفاْعَتب 
ن   [ 2]احلرش:   ﴾املُْْؤم 

وهكذا أخب اهلل تعاىل عن اخلارسين الذين مل يكتشفوا خسارهتم إال بعد فوات  

األوان، ذلك أن إعجاهبم بأنفسهم وأعامهلم جعلهم منشغلني بالنظر إليها والفرح هبا عن  

  ُقْل َهْل ُننَِبُئُكمْ   ﴿ التحقق من مدى موافقتها للرشيعة، ومدى توجههم هبا لرهبم، قال تعاىل:  

يَن َأْعاَمال  )  ْنَيا َوُهْم حَيَْسُبوَن أَ 103ب اأْلَْخرَس   الدُّ
 احْلََياة 

يَن َضلَّ َسْعُيُهْم يف  نُوَن  هنُ ( الَّذ  ْم حُيْس 

ا   [ 104،  103]الكهف:   ﴾ُصنْع 

هل رأيت ـ أهيا املريد الصادق ـ كيف كان ذلك اإلعجاب الذي قد يكون نوعا من  

 ا يف اهلالك واخلسارة؟  اإلرساف يف الثقة بالنفس، سبب 

وكيف ال يكون كذلك.. وهو احلائل األكب بني اإلنسان والتوبة؟.. وهل يمكن أن  

 يتوب من يثق يف أعامله، ويرى أنه منزه معصوم.. كل أعامله صاحلة؟

وكيف ال يكون كذلك.. وهو احلائل األكب بني اإلنسان ومراجعة نفسه، وتصحيح  

احلقيقة والرساط املستقيم؟.. وهل كان سبب بقاء  أخطائه ومواقفه.. والبحث عن 

املرشكني عىل رشكهم، والضالني عىل ضالهلم إال بسبب إعجاهبم بأنفسهم، وفرحهم بام 

ُحوا ب اَم   ﴿تركه هلم آباؤهم وأجدادهم، كام قال تعاىل:  َفَلامَّ َجاَءهْتُْم ُرُسُلُهْم ب اْلَبِينَات  َفر 

ْلم  وَ  َن اْلع  نَْدُهْم م  ُئونَ ع   [ 83]غافر:    ﴾َحاَق هب  ْم َما َكاُنوا ب ه  َيْسَتْهز 

احلائل بني اإلنسان واالستفادة من غريه، وجتارهبم،   وكيف ال يكون كذلك.. وهو 

 وخباهتم.. وهل يمكن أن يستفيد من آراء غريه من امتأل عجبا برأيه؟ 

ل اهلل تعاىل:  السبب األكب يف إحباط األعامل، وقد قا   وكيف ال يكون كذلك.. وهو
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َا  ﴿ يَن آَمُنوا اَل ُتْبط ُلوا َصَدَقات ُكْم ب املَْ  َيا َأهيُّ [، فهل يمكن أن  264]البقرة:  ﴾َواأْلََذى نالَّذ 

 يمن اإلنسان بصدقاته وأعامله ما مل يكن معجبا هبا؟ 

املدد األكب لنهر الكب واإلعراض واالستبداد   وكيف ال يكون كذلك.. وهو

َأَنا   ﴿هؤالء معجبون بأنفسهم.. ولوال إعجاب فرعون بنفسه ملا قال: والطغيان.. فكل 

ي﴿[، وملا قال: 24]النازعات:  ﴾َربُُّكُم اأْلَْعىَل  ْن إ َلٍه َغرْي  ]القصص:   ﴾َما َعل ْمُت َلُكْم م 

38 ] 

ال حتسبن ـ أهيا املريد الصادق ـ أن تلك املقولة مقولة فرعون وحده، بل هي مقولة  

بنفسه، مغرت بام آتاه اهلل من الطاقات واملواهب واملكاسب.. وبدل أن يتواضع  كل معجب 

 هبا هلل، راح يتبجح هبا ويستكب.

ولذلك كان العجب سببا من أسباب اهلالك الكبى.. ومثلبا من مثالب النفس  

 األمارة العظمى.. ومن مل يتفقد هذا الداء من نفسه، ويعاجله، فإنه هالك ملا حمالة. 

ذا قويل ـ أهيا املريد الصادق ـ وإنام هو قول ربنا.. فقد سمعت ما قرأته عليك  ليس ه

: )ثالث مهلكات: شح مطاع،  . فقد ورد يف احلديث قوله  . من اآليات.. وهو قول نبينا  

 (1)وهوى متبع، وإعجاب املرء بنفسه(

وقال يف حديث آخر: )إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأى  

 (2) يه فعليك نفسك(برأ

اعتب املذنب املنكرس املتواضع أفضل من املطيع املمتلئ بالعجب بنفسه،   بل إنه  

ولذلك عندما سئل عن الذنوب، قال: )لو مل تذنبوا خلشيت عليكم ما هو أكب من ذلك،  

 
 رواه البيهقي يف الشعب. (1)

 رواه أبو داود والرتمذي وحسنه وابن ماجه. (2)
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  (1) العجب العجب(

وهكذا حذر أئمة اهلدى من العجب، واعتبوه أكب حجاب حيول بني اإلنسان  

والوصول إىل احلق، أو اإلذعان له، فعن اإلمام الصادق قال: )إن اهلل تعاىل علم أن الذنب  

، وقال: )من دخله  (2)خري للمؤمن من العجب ولو ال ذلك ما ابتىل مؤمنا بذنب أبدا(

، وقال: )إن الرجل ليذنب الذنب فيندم عليه ويعمل العمل فيرسه ذلك  (3)العجب هلك(

 (4)فألن يكون عىل حاله تلك خري له مما دخل فيه(فيرتاخى عن حاله تلك 

وحكى قصة تبني خطر العجب، فقال: )أتى عامل عابدا فقال له: كيف صالتك؟  

فقال: مثيل يسأل عن صالته؟! وأنا أعبد اهلل منذ كذا وكذا، قال: فكيف بكاؤك؟ قال: أبكي  

..  وأنت مدل   حتى جتري دموعي، فقال العامل: إن ضحكك وأنت خائف أفضل من بكائك

 (5)ء(إن املدل ال يصعد من عمله يش 

وحكى قصة أخرى، فقال: )دخل رجالن املسجد أحدُها عابد واآلخر فاسق  

والعابد فاسق، وذلك أنه يدخل العابد املسجد مدال   فخرجا من املسجد والفاسق صديق

ويستغفر اهلل   بعبادته يدل هبا فتكون فكرته يف ذلك وتكون فكرة الفاسق يف الذم عىل فسقه 

 (6)  مما صنع من الذنوب(

بينام موسى عليه السالم جالس إذ  من أخبار األنبياء أنه ) وروى عن رسول اهلل 

 
 رواه البزار وابن حبان يف الضعفاء والبيهقي يف الشعب. (1)

 .1رقم  313ص  2الكايف ج  (2)

 .2رقم  313ص  2الكايف ج  (3)

 .4رقم  313ص  2الكايف ج  (4)

 واملدل: املنبسط املرسور الذي ال خوف له من التقصري يف العمل. 5رقم  313ص  2الكايف ج  (5)

 .. 6رقم  114ص  2الكايف ج  (6)
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أقبل إبليس وعليه برنس ذو ألوان فلام دنا منه خلع البنس وقام إىل موسى عليه السالم  

إبليس، قال: أنت فال قرب اهلل  فسلم عليه فقال له موسى عليه السالم: من أنت فقال: أنا 

دارك، قال: إين إنام جئت أل سلم عليك ملكانك من اهلل تعاىل، فقال له موسى عليه السالم:  

فام هذا البنس؟ قال: أختطف به قلوب بني آدم، فقال له موسى: فأخبين بالذنب الذي  

وصغر يف عينه   إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه، قال: إذا أعجبته نفسه واستكثر عمله

 (1)ذنبه(

وحكى عن داود عليه السالم أن اهلل تعاىل أوحى إليه، فقال: )يا داود برش املذنبني  

وأنذر الصديقني(، فقال داود: كيف أبرش املذنبني وأنذر الصديقني؟ فقال اهلل تعاىل له: )يا  

يعجبوا بأعامهلم  داود برش املذنبني أين أقبل التوبة وأعفو عن الذنب، وأنذر الصديقني أال 

 (2) فإنه ليس عبد أنصبه للحساب إال هلك(

وهكذا اتفق كل احلكامء عىل خطورة العجب، وقد قال ابن مسعود: )اهلالك يف  

اثنتني القنوط والعجب(، فانظر ـ أهيا املريد الصادق ـ كيف مجع بينهام، ألن كليهام يقعدان  

ل إال بالسعي والطلب واجلد والتشمر،  باإلنسان عن العمل اجلاد.. مع أن )السعادة ال تنا 

والقانط ال يسعى وال يطلب، واملعجب يعتقد أنه قد سعد وظفر بمراده فال يسعى واملوجود  

ال يطلب واملحال ال يطلب، والسعادة يف اعتقاد املعجب حاصلة له ومستحيلة يف اعتقاد  

 (  القانط فبهذا مجع بينهام 

 أقصدك هبذا، أو أقصد أولئك الذين امتألوا ثقة  أين ـ أهيا املريد الصادق ـ حتسبن ال 

قال   بأنفسهم؛ فليس كل واثق بنفسه معجبا هبا.. وقد روي يف احلديث أن رسول اهلل 

 
 .8رقم  314ص  2الكايف ج  (1)

 .8رقم  314ص  2الكايف ج  (2)
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ألصحابه يوم أحد، وهو حيمل سيفا: )من يأخذ هذا السيف بحقه؟(، فقام إليه رجال،  

اهلل؟ قال: )أن ترضب به   فأمسكه عنهم، حتى قام إليه أبو دجانة، فقال: وما حقه يا رسول 

ىف وجه العدو حتى ينحنى(، فقال: أنا آخذه بحقه يا رسول اهلل، فأعطاه إياه، وكان رجال  

يتبخرت قال: )إهنا ملشية يبغضها اهلل إال ىف مثل هذا   شجاعا خيتال عند احلرب، فلام رآه 

 (1) املوطن(

ب هبا رأسه، فقالت  وقال بعض من رآه يصفه: اتبعته، فأخذ عصابة له محراء فعص

 األنصار: أخرج عصابة املوت، فخرج، وهو يقول: 

 ونحن بالسفح لدى النخيل         أنا الذى عاهدنى خليىل 

 أال أقوم الدهر ىف الكّيول أرضب بسيف اهلل والرسول 

 .(2) فجعل ال يلقى أحدا من املرشكني إال قتله 

فأبو دجانةـ  أهيا املريد الصادقـ  مل يكن معجبا بنفسه، ولكنه كان واثقا هبا، وبقدراته،  

فلذلك قبل أن حيمل ذلك السيف برشوطه.. وعندما سار متبخرتا مل يكن خمتاال، وال  

 والذب عنه.  مزهوا، وال متكبا، وإنام كان فرحا بفضل اهلل عليه يف محل سيف رسول اهلل  

  ين اْجَعْلن ي َعىَل َخَزائ ن  اأْلَْرض  إ   ﴿ال يوسف عليه السالم للملك: وهكذا عندما ق

يٌظ َعل يمٌ  اَل َيْأت يُكاَم َطَعاٌم ُتْرَزَقان ه   ﴿، أو عندما قال ألصحابه يف السجن:  [ 55]يوسف:    ﴾ َحف 

َّا َعلَّمَ 
يل ه  َقْبَل َأْن َيْأت َيُكاَم َذل ُكاَم مم   [ 37]يوسف:  ﴾ ن ي َرِّب إ الَّ َنبَّْأُتُكاَم ب َتْأو 

)سلوين  وهكذا عندما كان اإلمام عيل يصيح يف املعرضني عنه، واملستبدلني به غريه:  

قبل أن تفقدوين، فو اّلذي نفيس! بيده ال تسألوين عن يشء فيام بينكم وبني الّساعة، وال عن 

 
 ( 2470مسلم ) (1)

 (255/ 3(، واحلاكم )123/ 3أمحد ) (2)
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فئة هتدي مائة وتضّل مائة إالّ أنبأتكم بناعقها وقائدها وسائقها، ومناخ ركاهبا، وحمّط  

 (1)  رحاهلا، ومن يقتل من أهلها قتال، ومن يموت منهم موتا(

الصادق ـ مل يكونوا من املعجبني بأنفسهم، ولكنهم كانوا  فكل هؤالء ـ أهيا املريد 

معجبني بفضل اهلل عليهم.. وفرق كبري بني من يعجب بام عنده، وبني من يعجب بام أعطاه  

اهلل.. فاألول يتكب وُيدل ويبطر.. والثاين حيمد اهلل، ويضع النعمة يف حملها، ويتواضع خللق  

 وإنام هي من ربه.  اهلل، لعلمه أن تلك النعمة ليست منه، 

استعظام النعمة والركون إليها مع نسيان  بأنه )العجب ولذلك عرف احلكامء 

 (2)( إضافتها إىل املنعم عز وجل 

إذا عرفت هذاـ  أهيا املريد الصادقـ  فاعلم أن للعجبـ  كسائر مثالب النفس األمارة  

 ـ دوائني، ال يمكن أن ينال الشفاء أحد من دون استعامهلام. 

 ج املعريف: العال 

ال يمكن أن يتم إال بعد التحقيق يف ماهية  أما األول.. وهو العالج املعريف.. ف

العجب، والتفريق بينه وبني ما يشاهبه من األوصاف املحمودة.. حتى ال يزيل املداوي  

 صفات ُأمر بأن تتوفر فيه. 

ب َرمْحَت ه  َفب َذل َك  وَ اهلل  ُقْل ب َفْضل  ﴿ ولعل أقرب ما ييرس لك ذلك التفريق قوله تعاىل: 

َّا جَيَْمُعونَ 
يف نفس الوقت الذي هني فيه عن الفرح   [58]يونس:  ﴾َفْلَيْفَرُحوا ُهَو َخرْيٌ مم 

 . (3)بأشياء كثرية

 
 ( 3394، احلاكم يف املستدرك )139: 1رشح األخبار  (1)

 . 370/ 3إحياء علوم الدين  (2)

 رشحنا بتفصيل املواضع التي هني فيها عن الفرح، يف كتاب ]ال تفرح[ (3)
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ذلك أن العجب هو نوع من الفرح الذي يعرتي النفس.. فإن كان هذا الفرح بفضل  

 طرا وكبا وانحرافا. اهلل، كان فرحا يف حمله، وإن كان فرحا بالنفس، كان ب

أما األول، وهو الفرح باهلل، واإلعجاب بفضله؛ فيثمر التواضع، ومحد اهلل، وشكره  

عىل نعمه، واخلوف من التقصري يف حقها، والذي يؤدي إىل سلبها.. ولذلك يكون الفرح  

 مغمورا بالورع والتقوى والصالح والعبودية. 

هوا.. كام وصف اهلل تعاىل قارون الذي  وأما الثاين، فيجعل اإلنسان مستكبا بطرا مز

مل يفرح بخزائن أمواله لكوهنا رزقا ساقه اهلل إليه، وإنام فرح هبا لتوُهه أهنا منه، وله، كام قال  

ينإ   ﴿تعاىل:   نْد  ْلٍم ع   [ 78]القصص:  ﴾اَم ُأوت يُتُه َعىَل ع 

ما ورد يف القرآن  ولذلك، فإن أحسن عالج يعاَلج به هذا الفرح الكاذب هو قراءة 

إىل الدرجة التي حتولوا فيها إىل  ذلك الفرح عواقب الذين استفزهم وأغراهم الكريم من 

 مناوئني للرسل، ومعادين ألولياء اهلل. 

ن خزائن، فكان  وقد ذكر اهلل تعاىل عاقبة إعجاب قارون بثروته وبيته وما آتاه اهلل م

ْن ُدون  ﴿ عاقبة أمره أن خسف اهلل به  وَنُه م  ْن ف َئٍة َينْرُصُ ه  اأْلَْرَض َفاَم َكاَن َلُه م  َوَما  اهلل  َوب َدار 

يَن )  َن املُْنَْترص   َ 81َكاَن م  يَن مَت
  َيْبُسُط الِرْزَق ن اهلل  ْوا َمَكاَنُه ب اأْلَْمس  َيُقوُلوَن َوْيَكأَ ن ( َوَأْصبََح الَّذ 

ُر َلْواَل َأْن مَ  َباد ه  َوَيْقد  ْن ع    ﴾ ُه اَل ُيْفل ُح اْلَكاف ُرونَ نَعَلْينَا خَلََسَف ب نَا َوْيَكأَ ن اهلل مل َْن َيَشاُء م 

 [ 82،  81]القصص:  

وهكذا كان عاقبة صاحب اجلنتني الذي شغله اإلعجاب هبام عن شكر اهلل ومحده،  

َأْن َتب يَد    نَما َأظُ ﴿ي قال من شدة اإلعجاب:  وشغله عن االستامع لصاحبه الناصح له، والذ

ا ) ه  َأَبد  دَ  ن( َوَما َأظُ 35َهذ  اَعَة َقائ َمة  َوَلئ ْن ُرد ْدُت إ ىَل َرِّب أَلَج  نَْها ُمنَْقَلب ا  نالسَّ
ا م    ﴾ َخرْي 

 [ 36،  35]الكهف:  
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َت  َأَكَفرْ  ﴿حينها علمه صاحبه املؤمن كيف يعالج ذلك العجب الكاذب، فقال له: 

اَك َرُجال  ) ْن ُنْطَفٍة ُثمَّ َسوَّ
ْن ُتَراٍب ُثمَّ م 

ي َخَلَقَك م  ُك ب َرِّب  اهلل  ا ُهوَ ن( َلك  37ب الَّذ  َرِّب َواَل ُأرْش 

ا ) َة إ الَّ ب  اهلل    َتَك ُقْلَت َما َشاءَ ن( َوَلْواَل إ ْذ َدَخْلَت َج 38َأَحد  نَْك   اهللاَل ُقوَّ  َماال   إ ْن َتَرن  َأَنا َأَقلَّ م 

ا )  ْن َج 39َوَوَلد  ا م   َخرْي 
 َفُتْصب َح  ن( َفَعَسى َرِّب َأْن ُيْؤت نَي 

 
اَمء َن السَّ

َل َعَليَْها ُحْسَبان ا م  ت َك َوُيْرس 

ا ) ا َزَلق  يد  يَع َلُه َطَلب ا  40َصع 
ا َفَلْن َتْسَتط   [ 41 -  37]الكهف:   ﴾( َأْو ُيْصب َح َماُؤَها َغْور 

ه   ﴿ املصري الذي صارت إليه تينك اجلنتان، فقال: وقد ذكر اهلل تعاىل  يَط ب َثَمر  َوُأح 

َها َوَيُقوُل َياَلْيَتن ي مَلْ ُأرْش   َيٌة َعىَل ُعُروش  َي َخاو  ْيه  َعىَل َما َأْنَفَق ف يَها َوه  ْك ب َرِّب  َفَأْصَبَح ُيَقِلُب َكفَّ

ا )  وَنُه 42َأَحد  ْن ُدون  ( َومَلْ َتُكْن َلُه ف َئٌة َينرُْصُ ا اهلل  م   
   [43،  42]الكهف:   ﴾ َوَما َكاَن ُمنَْترص 

وعند تأملك ـ أهيا املريد الصادق ـ يف مقالة الصاحب املؤمن، جتد احلقائق التي  

يمكنك أن تستند إليها يف عالج العجب الكاذب، وأوهلا أن تعلم أن كل يشء من اهلل، وأنه  

عليك به يمكن أن   ن مكن أن يمنعك، وكام معارية عندك، ليختبك به، وأنه كام أعطاك ي 

 حيرمك منه. 

ولذلك تنظر إىل ذلك الفضل اإلهلي نظر التواضع، حتى تنجج يف اختبارك، وحتى  

 ال يكون وسيلة ألن ُيسلب منك.

وقد ذكر اإلمام الصادق ـ بيانا ملا ورد يف القرآن الكريم ـ املعارف الكبى التي حتفظ  

  ، جب كل العجب ممن يعجب بعمله وهو ال يدري بام خيتم له )الع قلبك من العجب، فقال:  

واملدعي من غري   ، وادعى ما ليس له ، فمن أعجب بنفسه وفعله فقد ضل عن هنج الرشاد

  ، وإن خفي دعواه وطال دهره فإنه أوىل ما يفعل باملعجب نزع ما أعجب به ، حق كاذب

كام فعل بإبليس، والعجب    ،ويشهد عىل نفسه لتكون احلجة عليه أوكد  ،ليعلم أنه عاجز فقري 

نبات حبها الكفر، وأرضها النفاق، وماؤها البغي، وأغصاهنا اجلهل، وورقها الضاللة،  
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وزرع النفاق، وال بد   ر، فمن اختار العجب فقد بذر الكفر وثمرها اللعنة واخللود يف النا 

 (1) من أن يثمر(

فاجعل هذه املقولةـ  أهيا املريد الصادقـ  بني عينيك؛ فهي مقولة إمام من أئمة اهلدى،  

من آثار العجب، فهو مثل األمراض اخلبيثة يتطور    ها ووارث من ورثة النبوة، وهو حيذرك في

 ويثمر كل ألوان اخلبائث. 

فقال: )العجب درجات   ، عن العجب الذي يفسد العملوقد سئل اإلمام الكاظم 

فرياه حسنا وحيسب أنه حيسن صنعا، ومنها أن يؤمن العبد   ، منها أن يزين للعبد سوء عمله

 (2)وهلل عليه فيه املنة( ،بربه فيمن عىل اهلل 

عجب اخلطرية، وهو  إن اإلمام الكاظم ـ أهيا املريد الصادق ـ يشري إىل أثر من آثار ال 

،  [ 6]املدثر:  ﴾َواَل مَتْنُْن َتْسَتْكث رُ ﴿اإلدالل عىل اهلل، ذلك الذي هنى اهلل تعاىل عنه يف قوله: 

 ( أي ال تدل بعملكوقد قيل يف تفسريها: )

اَعَة َقائ َمة  َوَلئ ْن   نَما َأظُ ﴿ وهو ما أشار اهلل تعاىل إليه يف قول صاحب اجلنتني:  السَّ

دَ  نَْها ُمنَْقَلب ا  نُرد ْدُت إ ىَل َرِّب أَلَج 
ا م  ، فقد بلغ به إعجابه بنفسه أنه  [ 36]الكهف:  ﴾َخرْي 

 تصور أن اهلل سريزقه يف الدار األخرى، كام رزقه يف الدنيا. 

ي َكَفَر ب آَيات نَا  َأَفَرَأْيَت الَّ ﴿ومثله ذلك املرشك املعاند الذي حدث عنه قوله تعاىل:  ذ 

ا َوَقاَل أَلُوَتنَي  َأطََّلَع اْلَغْيَب َأم    ﴿ ، وقد رد اهلل تعاىل عليه بقوله: [77]مريم:  ﴾ َماال  َوَوَلد 

ا )  مْحَن  َعْهد  نَْد الرَّ
ََذ ع  ا ) 78اختَّ َن اْلَعَذاب  َمدًّ ُثُه 79( َكالَّ َسنَْكُتُب َما َيُقوُل َوَنُمدُّ َلُه م  َما  ( َوَنر 

ا  ينَا َفْرد 
 [ 80  -  78]مريم:   ﴾ َيُقوُل َوَيْأت 

 
 . 277، ص: 6مصباح الرشيعة، الباب األربعني، املحجة البيضاء يف هتذيب اإلحياء، ج (1)

 . 313ص  2الكايف، ج  (2)
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وهلذا اتفق احلكامء عىل خطر اإلدالل وكونه ثمرة من ثامر العجب، وقد قال بعضهم  

 ك خري من أن تبكي وأنت مدل بعملك( ألن تضحك وأنت معرتف بذنبيف ذلك: )

معجب، ورب  اإلدالل وراء العجب فال مدل إال وهو ) ثم بني رس ذلك، فقال: 

معجب ال يدل إذ العجب حيصل باالستعظام ونسيان النعمة دون توقع جزاء عليه  

واإلدالل ال يتم إال مع توقع جزاء، فإن توقع إجابة دعوته واستنكر ردها بباطنه وتعجب  

منها كان مدال بعمله فإنه ال يتعجب من رد دعاء الفساق ويتعجب من رد دعاء نفسه  

 (1)  بابه(واإلدالل وهو من مقدمات الكب وأسلذلك. فهذا هو العجب 

 العالج السلوكي:   

إذا علمت ذلك ـ أهيا املريد الصادق ـ وتأملت فيه، فإنه سيفيدك كثريا يف عالج  

 العجب، ويقيك من آثاره اخلطرية عىل نفسك. 

ومما يعينك عىل ذلك أن تقرأ سري الصاحلني، لرتى صالحهم وتقواهم وطهارهتم،  

إعجابك بنفسك إىل إعجاب هبم، واخلري كل اخلري يف إعجابك بالصاحلني   وبذلك يتحول 

 وحمبتك هلم. 

وهلذا امتأل القرآن الكريم بذكر صفات الصاحلني الصادقني الذين نجحوا فيام  

وضعوا فيه من االختبارات.. فضع ما ذكره القرآن الكريم عنهم بني عينيك، وسرتى كيف  

 يملؤك ذلك بالعبودية والتواضع.

واستشعر ـ أهيا املريد الصادق ـ دائام تلك احلقيقة القرآنية التي عب عنها قول اهلل  

ينَ اهلل  َفَلْواَل َفْضُل  ﴿ تعاىل:  َن اخْلَارس  
وقوله:   ، [64]البقرة:  ﴾َعَليُْكْم َوَرمْحَُتُه َلُكنُْتْم م 

ْي اهلل  َوَلْواَل َفْضُل ﴿ َبْعُتُم الشَّ   ﴿ وقوله:  ،[ 83]النساء:  ﴾ َطاَن إ الَّ َقل يال  َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتُه اَلتَّ

 
 . 371/ 3( إحياء علوم الدين 7) (1)
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ا َوَلك  اهلل  َوَلْواَل َفْضُل  ْن َأَحٍد َأَبد  نُْكْم م    ﴾ ُيَزِكي َمْن َيَشاءُ ن اهلل َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتُه َما َزَكى م 

 [ 21]النور:  

وغريها من اآليات الكريمة التي تشري إىل أن كل كامل تستشعره يف نفسك، أو عمل  

: )ما  تقوم به، أو تزكية حتصل عليها، إنام هي فضل إهلي خالص، كام عب عن ذلك قوله 

منكم من أحد ينجيه عمله(، قالوا: وال أنت يا رسول اهلل؟ قال: )وال أنا، إال أن يتغمدين  

  (1) اهلل برمحته(

لذلك، كان لك أن تعجب هبا مجيعا، لكن باعتبارها فضل من اهلل عليك، وليس  و

 كسبا من كسبك، أو فضال من فضلك.

أعلم ـ أهيا املريد الصادق ـ أنك ستذكر يل ما ذكره بعضهم لشيخه حني قال له:  

 ملا  )كيف يمكنني أن أجهل أعاميل؟ وإين أنا عملتها وإين أنتظر عليها ثوابا، ولو ال أهنا عميل 

انتظرت الثواب فإن كانت األعامل خملوقة هلل عىل سبيل االخرتاع؛ فمن أين يل الثواب، وإن  

 (2)كانت األعامل مني وبقدرِت فكيف ال أعجب هبا؟(

وأنا أحيلك يف اجلواب إىل القرآن الكريم.. فاقرأه بعني قلبك، وستجد اهلل تعاىل  

َفَلْم  ﴿وا عىل أعدائهم، ويقول هلم: ومن معه من املؤمنني بعدما انترص خياطب نبيه 

 [ 17]األنفال:   ﴾َرَمى  ن اهلل َقَتَلُهْم َوَما َرَمْيَت إ ْذ َرَمْيَت َوَلك  ن اهلل َتْقُتُلوُهْم َوَلك  

ويمكنك أن تقيس عىل هذا كل أعاملك، فاهلل تعاىل هو الذي )خلقك، وخلق  

ل والعلم، وخلق لك اإلرادة  أعضاءك، وخلق فيها القوة والقدرة والصحة، وخلق لك العق 

 
 (73( )2816مسلم ) (1)

   279، ص: 6املحجة البيضاء يف هتذيب اإلحياء، ج (2)
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 (1) ولو أردت أن تنفي شيئا من ذلك عن نفسك مل تقدر عليه(

وإن كنت )حتسب أن العمل حصل بقدرتك فمن أين قدرتك وال يتصور العمل إال  

بوجودك وبوجود علمك وإرادتك وقدرتك وسائر أسباب عملك وكل ذلك من اهلل تعاىل  

درة مفتاحه وهذا املفتاح بيد اهلل تعاىل، ومهام مل يعطك  ال منك، فإن كان العمل بالقدرة فالق

املفتاح فال يمكنك العمل، فالعبادات خزائن هبا يتوصل إىل السعادات ومفاتيحها القدرة  

 (2)  واإلرادة والعلم وهي بيد اهلل ال حمالة(

فإنه يمكنك أن تبدأ يف العالج السلوكي  ـ أهيا املريد الصادق ـ  إذا علمت كل هذا

رتبط بتفاصيل حياتك، واملحال التي وجدت فريوس العجب قد اخرتقها، لتزيله عنك،  امل

 وتتحول إىل عبودية ربك. 

وقد ذكر احلكامء الكثري من التفاصيل املرتبطة بذلك، ولن أذكرها لك مجيعا، بل  

 .(3)أكتفي بسبعة شواهد منها، تغنيك عن غريك، أو تدربك عىل التعامل مع غريها 

ـ باإلضافة إىل تلك األدوية العرفانية  وعالجه فاإلعجاب بجامل البدن.. .. أوهلا أما  

ويف الوجوه اجلميلة واألبدان الناعمة   ،ويف أول أمره وآخره  ،باطنالأقذار ) التفكر يف ـ ب

 (4) (كيف متزقت يف الرتاب وأنتنت يف القبور بحيث استقذرهتا الطباع

فعالجه بالتفكر يف األقوام الذين  ، والبطش القوة .. وهو اإلعجاب ب الثاين وأما 

ا   ﴿ : م ذكرهم القرآن الكريم، والذين امتألوا بالعجب بقوهتم، كام قال اهلل تعاىل عنه َفَأمَّ

 
   280، ص: 6املحجة البيضاء يف هتذيب اإلحياء، ج (1)

   280، ص: 6املحجة البيضاء يف هتذيب اإلحياء، ج (2)

انظر التفاصيل املرتبطة هبذا يف إحياء علوم الدين واملحجة البيضاء وغريُها من كتب السلوك واألخالق، وقد ذكرنا  (3)

 الكثري من التفاصيل املرتبطة هبذا من خالل ما ورد يف القرآن الكريم يف كتاب ]ال تفرح[

 ، فام بعدها.284، ص: 6املحجة البيضاء يف هتذيب اإلحياء، ج (4)
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وا يف  اأْلَْرض  ب َغرْي  احْلَِق َوَقاُلوا َمْن َأَشدُّ م   ة  َأَومَلْ َيَرْوا أَ نَعاٌد َفاْسَتْكَبُ ي َخلَ ن اهلل ا ُقوَّ َقُهْم  الَّذ 

نَا جَيَْحُدوَن ) 
ة  َوَكاُنوا ب آَيات  نُْهْم ُقوَّ

اٍم  15ُهَو َأَشدُّ م  ا يف  َأيَّ رَص  حي ا رَصْ ْم ر  ( َفَأْرَسْلنَا َعَلْيه 

وَن   َرة  َأْخَزى َوُهْم اَل ُينْرَصُ ْنَيا َوَلَعَذاُب اآْلخ   احْلََياة  الدُّ
ْزي  يف  يَقُهْم َعَذاَب اخْل  َساٍت ل نُذ    ﴾ َنح 

 [  16، 15فصلت:  ]

، وهو ما يثمر  التفطن لدقائق األمورو العجب بالعقل والكياسة . وهو . الثالث وأما  

أن يشكر اهلل عىل ما  )وعالجه .. واستجهال املخالفني ،وترك املشورة ، االستبداد بالرأي

ويتفكر أنه بأدنى مرض يصيب دماغه كيف يوسوس وجين بحيث يضحك    ، رزق من العقل

  ، الناس منه، وال يأمن أن يسلب عقله إن أعجب به ومل يقم بشكره، وليستقرص عقله وعلمه

وإن اتسع علمه وأن ما جهله مما عرفه الناس أكثر مما    ،وليعلم أنه ما أوِت من العلم إال قليال

وأن يتهم عقله وينظر إىل احلمقى كيف    .. من علم اهلل تعاىل   فكيف بام مل يعرفه الناس  ، علمه

يعجبون بعقوهلم ويضحك الناس منهم، فيحذر أن يكون منهم وهو ال يدري فإن قارص  

العقل قط ال يعلم قصور عقله فينبغي أن يعرف مقدار عقله من غريه ال من نفسه ومن  

ه عجبا وهو ال يظن بنفسه إال اخلري  أعدائه ال من أصدقائه، فإن من يداهنه يثني عليه فيزيد

 ( وال يفطن بجهل نفسه فيزداد به عجبا 

بالقومية والعرق والنسب، وخاصة إن كانت مرتبطة  العجب ف. . الرابعوأما 

أن يعلم أنه مهام خالف آباءه يف أفعاهلم وأخالقهم فظن أنه ملحق  بالصاحلني.. وعالجه ) 

بل اخلوف واإلزراء عىل   ، وإن اقتدى بآبائه فام كان من أخالقهم العجب ، هبم فقد جهل 

ال    ، وقد رشفوا بالطاعة والعلم واخلصال املحمودة   ، النفس واستعظام اخللق ومذمة النفس

وشاركهم   ،قد ساواهم يف النسب باإلضافة إىل ذلك، ف .. فليترشف بام رشفوا به ، بالنسب

نوا عند اهلل رشا من الكالب وأخس من اخلنازير، ولذلك  يف القبائل من مل يؤمن باهلل، فكا 



 

55 

 

َا ﴿قال اهلل تعاىل:   ْن َذَكٍر َوُأْنَثىن اُس إ  نال  َيا َأهيُّ ي ال تفاوت  ، أ[ 13]احلجرات:    ﴾ ا َخَلْقنَاُكْم م 

ا  ﴿ يف أنسابكم الجتامعكم يف أصل واحد، ثم ذكر فائدة النسب فقال:  َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوب 

  ن إ  ﴿ ثم بني أن الرشف بالتقوى ال بالنسب فقال:، [13]احلجرات:  ﴾َتَعاَرُفواَوَقَبائ َل ل  

نْدَ   ( [13]احلجرات:   ﴾ َأْتَقاُكمْ اهلل  َأْكَرَمُكْم ع 

مل يقل: )أرشفهم نسبا(، وإنام    ( أي املؤمنني أفضل؟)  :  رسول اهلل وهلذا عندما سئل  

قال: )أكثرهم للموت ذكرا،    (،املؤمنني أكيس؟فأي  ):  ، وعندما سئلقال: )أحسنهم خلقا(

 (1) أولئك االكياس(  ،وأحسنهم ملا بعده استعدادا

كلكم بنو آدم   ـ أي كبها ـ : )إن اهلل قد أذهب عنكم عيبة اجلاهلية قال  هكذاو

)يا معرش قريش يأِت الناس باألعامل يوم القيامة  ، وقال خماطبا قريش: (2) وآدم من تراب(

 (3)  وتقولون: يا حممد يا حممد فأقول: هكذا( ،دنيا حتملوهنا عىل رقابكموتأتوين بال

األتباع واملعجبني.. والذين رضب اهلل تعاىل مثال  العجب بكثرة ف ..السادس وأما  

ب نيَ ﴿ عنهم باملرشكني الذين قالوا:   ا َوَما َنْحُن ب ُمَعذَّ ..  [35]سبأ:    ﴾ َنْحُن َأْكَثُر َأْمَواال  َوَأْواَلد 

َرِّب َيْبُسُط الِرْزَق مل َْن   ن ُقْل إ  ﴿وعالجه ما ذكره القرآن الكريم حني قال معقبا عىل قوهلم: 

ُر َوَلك   ت ي ُتَقِرُبُكْم  36اس  اَل َيْعَلُموَن ) نَأْكَثَر ال نَيَشاُء َوَيْقد  ( َوَما َأْمَواُلُكْم َواَل َأْواَلُدُكْم ب الَّ

نَْدَنا ُزْلَفى   ُلوا َوُهْم يف  اْلُغُرَفات   ع   ا َفُأوَلئ َك هَلُْم َجَزاُء الِضْعف  ب اَم َعم 
َل َصاحل  إ الَّ َمْن آَمَن َوَعم 

ُنونَ   [ 37،  36]سبأ:   ﴾آم 

ة  َوَأْكَثَر  ﴿وعقب عىل هذا يف آية أخرى، فقال:   نُْكْم ُقوَّ
ْن َقْبل ُكْم َكاُنوا َأَشدَّ م  يَن م  َكالَّذ 
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ْن َقْبل ُكْم  َأْمَواال  َوأَ  يَن م  ْم َفاْسَتْمَتْعُتْم ب َخاَلق ُكْم َكاَم اْسَتْمَتَع الَّذ  ا َفاْسَتْمَتُعوا ب َخاَلق ه  ْواَلد 

َرة  َوُأوَلئ َك ُهُم   ْنَيا َواآْلخ  ي َخاُضوا ُأوَلئ َك َحب َطْت َأْعاَمهُلُْم يف  الدُّ ْم َوُخْضُتْم َكالَّذ  ب َخاَلق ه 

وَن  ُ
 [ 69وبة:  ]الت ﴾اخْلَارس 

عبيد عجزة، ال  مجيعهم أن ، وضعفه وضعفهمهذه اآليات الكريمة تشري إىل )و 

سيفرتقون عنه إذا مات فيدفن   وهم  ، ثم كيف يعجب هبم.  .يملكون ألنفسهم رضا وال نفعا 

ال عشري، فيسلمونه  و يف قبه ذليال مهينا وحده ال يرافقه ولد وال أهل وال قريب وال محيم 

احليات والعقارب والديدان وال يغنون عنه شيئا وهو أحوج أوقاته إليهم  إىل البىل وإىل 

يه  )  ﴿ وكذلك هيربون منه يوم القيامة  ْن َأخ  رُّ املَْْرُء م 
َبت ه   35( َوُأِمه  َوَأب يه  ) 34َيْوَم َيف  ( َوَصاح 

نُْهْم َيْوَمئ ٍذ َشْأٌن ُيْغن يه  36َوَبن يه  )  ٍئ م  فأي خري فيمن   ، [37 - 34]عبس:  ﴾( ل ُكِل اْمر 

 ( وهيرب منك ،يفارقك يف أشد أحوالك

عالجه أن يتفكر يف آفات املال  ومتاع احلياة الدنيا.. ف العجب باملالف .. السابع وأما 

املرشكني  وإىل أن املال غاد ورائح وال أصل له، وإىل أن يف  .. وكثرة حقوقه وعظم غوائله 

)بينام رجل يتبخرت يف حلة له  : ويتذكر قوله ال، من يزيد عليه يف امل واليهود واملنحرفني

  (1) قد أعجبته نفسه إذ أمر اهلل األرض فأخذته فهو يتجلجل فيها إيل يوم القيامة(

هذه ـ أهيا املريد الصادق ـ بعض النامذج التي قد تعينك يف عالج العجب، وإياك أن  

لنفسه، وحيذر قبل متكن املرض منه،  تبئ نفسك منه، فتقع فيه.. فالعاقل هو الذي حيتاط 

 وحينها قد ال يستطيع منه فكاكا.

وأحذرك ـ أهيا املريد الصادق ـ من أن تقع فيام يقع فيه بعضهم من كثرة حديثه عن  

ا ب ن ْعَمة  َرِبَك َفَحِدْث   ﴿ نفسه، وثنائه عليها، مستدال عىل ذلك بقوله تعاىل:   ]الضحى:    ﴾ َوَأمَّ
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، ال يصل إليه إال من جترد من نفسه وأهوائه، فكان ثناؤه عىل نفسه  ، فذلك مقام رفيع[11

 ثناء عىل ربه.. فال تتخط رقاب الصديقني.. فلكل مقام أهله، ولكل حالة رجاهلا.  
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 الكب 

تسألني عن الكب، وعالماته، وهل يمكن أن يتصف    كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ 

. أو أولئك العلامء الذين توجهوا  .ن أو الواصلني؟به السائرون يف طريق اهلل، من املريدي

بكنه ُهتهم لطلب العلوم، فتعلموها، ثم تفرغوا لتعليمها والتصنيف فيها؟.. أم أنه خاص  

بالسادة والكباء.. من ذوي اجلاه العريض واملال الكثري..ممن أتيحت هلم املناصب،  

 وتربعوا عىل العروش. 

 وغريه من مثالب النفس األمارة ليس خاصا  وجوابا عن سؤالك أذكر لك أن الكب 

بمن ذكرت من الوجهاء والسادة، وإن كان عرضه باديا للعيان عليهم.. بل هو شامل جلميع  

الناس حتى أولئك املتسولني الشحاذين الذين يبدون كل أنواع الذلة، قد يكون فيهم من  

، لعدم وجود البيئة  الكب ما يوجد يف فرعون نفسه.. لكنه احتبس عند الظهور لدهيم

 املناسبة.. فإذا وجدت البيئة ظهر وبدا. 

ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم القيامة، وال ينظر إليهم، وال  : ) وقد أشار إىل ذلك قوله 

  (1)(يزكيهم، وهلم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكب 

ا للعيان، وإنام  فهذا احلديث الرشيف يشري إىل أن األخالق ليست مرتبطة بظهوره

: )ما من إنسان  احلكامءقال بعض  ولذلك  ذلك املحل الذي يمدها من عامل النفس األمارة،  ب

[، ولكنه  24]النازعات:  ﴾َأَنا َربُُّكُم األَْعىَل ﴿إال ويف باطنه ما رصح به فرعون من قوله: 

   ليس جيد له جماال (

  النفس األمارة، وترى أنهلذا عرفوا الكب بأنه ذلك االستعظام الذي تشعر به و
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هلا.. فإن مل خيضعوا هلا تتأمل   نيها، وأن غريها يبنغي أن يكونوا خاضعقدرها فوق قدر غري

 لذلك، وتتحني أي فرصة لتفرض عليهم اخلضوع. 

وهي تنشأ من ذلك العجب الذي متتلئ به النفس األمارة، فتعتقد أهنا األفضل  

 ن اخلطأ قد يصيب اجلميع لكنه ال يصيبها. واألكمل، وأن رأهيا األصوب واألحكم.. وأ

وهو لذلك أخطر املثالب، وأعظمها جرما، ألن صاحبها ال يكتفي بأن يفرض  

هم يف مستواه، وإنام قد يشتد داؤه، فيفرضه عىل اهلل نفسه،    نالبرش مم   خضوعه عىل غريه من

ل راح يتحداه، ويكفر به،  فيعتقد أنه ند هلل، أو أن اهلل ينبغي أن ينزل عند رغباته.. فإن مل ينز 

 ويامرس كل املعايص التي يتصور أنه يغيضه هبا. 

وقد يظهر هذا النوع من الكب عىل اهلل يف الكب عىل رسله وأوليائه والصاحلني من  

 فيامرس املتكب عليهم كل ألوان العتو واجلبوت ليتحدى اهلل بذلك.  ؛عباده

ملستكبين، وهم الذين بلغ هبم الداء  وقد أشار القرآن الكريم إىل هذا الصنف من ا

حده األقىص، وأخب أهنم أبعد الناس عن رضوان اهلل وجنته.. وهل يمكن أن يرىض اهلل  

اجلنان ملن مل يعرف قدره، وعبوديته؟.. وهل يمكن   ح. وهل يمكن أن يتي.عمن يتحداه؟

 أن يستقر باجلنة حال، وفيها مستكب واحد؟ 

املعتبون، ومنها ذلك   ذلك الكثري من األمثلة ليعتب هبا وقد رضب اهلل تعاىل عىل 

وبعد   ، الذي أدرك بذوقه اللغوي إعجاز القرآن الكريم، واستحالة أن يأِت به رسول اهلل 

ُثمَّ َأْدَبَر َواْسَتْكَبَ  ﴿أن فكر وقدر، وكاد يسلم هلل، قام كبه ليحول بينه وبني ذلك، قال تعاىل:  

ْحٌر ُيْؤَثُر ) ( َفَقاَل إ ْن َهذَ 23)  [ 25 -  23]املدثر:   ﴾( إ ْن َهَذا إ الَّ َقْوُل اْلَبرَش  24ا إ الَّ س 

وأنت تالحظ ـ أهيا املريد الصادق ـ كيف ربط اهلل تعاىل بني الكب وذلك القول،  

واعتبه رضوريا ومبارشا.. فبمجرد أن حرض الكب غطى عىل العقل، وأصبح صاحبه ال  
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 حلقيقية.. وهلذا حتول اإلعجاز القرآين يف ذهنه إىل جمرد سحر. يرى األشياء بصورهتا ا

والسبب يف ذلك هو أنه بعد أن أعمل عقله، وأدرك إعجاز القرآن راح يرصخ يف  

 باطنه يف ربه: مل اخرتت حممدا.. ومل خترتين.. ثم راح يتحداه بالكفر به وبنبيه. 

هذا الرجل نفسه، وموقفه  وقد أشار القرآن الكريم إىل هذا املعنى عند حديثه عن 

َن اْلَقْرَيَتنْي  َعظ يمٍ ﴿ من اإليامن، يف قوله تعاىل:    ﴾ َوَقاُلوا َلْواَل ُنِزَل َهَذا اْلُقْرآُن َعىَل َرُجٍل م 

، فقد كان ذلك الرجل أحدُها.. ولذلك مل يرض قسمة اهلل تعاىل، ومل يسلم  [31]الزخرف:  

ُموَن  ﴿، كام رد اهلل تعاىل عليهم ذلك بقوله: هلا، ألنه اعتب اهلل غري حمق يف اختياره َأُهْم َيْقس 

ْنَيا َوَرَفْعنَا َبْعَضُهْم َفْوَق َبْعٍض َدرَ   احْلََياة  الدُّ
يَشَتُهْم يف  َجاٍت  َرمْحََت َرِبَك َنْحُن َقَسْمنَا َبْينَُهْم َمع 

ا َوَرمْحَُت َرِبَك َخرْيٌ  يًّ ا ُسْخر  َذ َبْعُضُهْم َبْعض 
َّا جَيَْمُعونَ  ل َيتَّخ 

 [ 32]الزخرف:   ﴾مم 

ونفس املوقف حصل إلبليس عندما استكب عن السجود آلدم عليه السالم، فقد  

كان استكباره يف احلقيقة عىل اهلل، وكأنه أراد أن يغيظ اهلل لعدم اختياره له ليكون املسجود  

يف اهلل له  له، فلهذا رفض السجود، ألنه صنف نفسه من العالني من غري أن ينتظر تصن

َن  ﴿بذلك، قال تعاىل:   َت َأْم ُكنَْت م  َا َخَلْقُت ب َيَديَّ َأْسَتْكَبْ
َقاَل َياإ ْبل يُس َما َمنََعَك َأْن َتْسُجَد مل 

َأَنا ﴿ ، حينها ازداد كب إبليس عنفوانا، فقال ـ غافال أنه خياطب ربه ـ: [ 75]ص:  ﴾اْلَعال نيَ 

ْن َنا  نُْه َخَلْقَتن ي م  ْن ط نٍي  َخرْيٌ م   [ 76]ص:  ﴾ٍر َوَخَلْقَتُه م 

وهلذا كان الكب عالمة عىل استحواذ النفس األمارة عىل اإلنسان، بحيث تغطي كل  

عر أنه حيول بينه وبني  مداركه العقلية؛ فال يرى شيئا إال نفسه.. حتى ربه يعزله وحيجبه إذا ش

  ،ما من عبد إاّل ويف رأسه حكمة ) قال:  رؤية نفسه، كام أشار إىل ذلك اإلمام الصادق عندما  

، فال يزال أعظم الناس يف نفسه وهو  اهلل وملك يمسكها فإذا تكّب قال له: اّتضع وضعك 

فال يزال  ،  اهلل  ثّم قال له: انتعش نعشكاهلل    اس، فإذا تواضع رفعها نأصغر الناس يف أعني ال
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 (1)(أصغر الناس يف نفسه وأرفع الناس يف أعني الناس 

عن اهلل؛ فاهلل عزيز، وال  اللعن والبعد هو  املتكب وهلذا كان اجلزاء الوفاق املرتبط ب

نَْها   ﴿يرىض أن يقرتب أو يقرب من أبعد نفسه عنه، وهلذا رد عىل إبليس، فقال:  َفاْخُرْج م 

يٌم ) نَفإ    [ 78، 77]ص:   ﴾ َعَلْيَك َلْعنَت ي إ ىَل َيْوم  الِدين   نإ  ( وَ 77َك َرج 

مْحَن  َقاُلوا  ﴿الذين  ونفس اخلطاب يوجه لكل املستكبين لرَّ
إ َذا ق يَل هَلُُم اْسُجُدوا ل 

ا َا َتْأُمُرَنا َوَزاَدُهْم ُنُفور 
مْحَُن َأَنْسُجُد مل    أنفسهم الذين حيرمون  ، أولئك  [ 60]الفرقان:    ﴾َوَما الرَّ

من اإلذعان آليات اهلل، وكيف يذعنون هلا، وهم ممتلئون بأنفسهم، وحمجوبون برؤيتها، قال  

ُنوا    ﴿تعاىل:   وَن يف  اأْلَْرض  ب َغرْي  احْلَِق َوإ ْن َيَرْوا ُكلَّ آَيٍة اَل ُيْؤم  ُ يَن َيَتَكبَّ
َ الَّذ  ُف َعْن آَياِت  َسَأرْص 

ْشد   َا َوإ ْن َيَرْوا َسب يَل الرُّ ُذوُه َسب يال  َذل َك ب أَ هب  ُذوُه َسب يال  َوإ ْن َيَرْوا َسب يَل اْلَغِي َيتَّخ  ْم  هنُ اَل َيتَّخ 

ُبوا ب آَيات نَا َوَكاُنوا َعنَْها َغاف ل نَي   [ 146]األعراف:   ﴾ َكذَّ

وختم اآلية الكريمة بالغفلة، دليل عىل أن الغفلة بنت من بنات الكبياء، وثمرة من  

أن املستكب ـ نتيجة انشغاله بنفسه ـ صار غافال عن ربه.. ولو أنه أعطى ربه   ثمراهتا.. ذلك 

الكبياء من   بذورغافل حيمل كل  بعض األُهية التي يوليها لنفسه ملا غفل عنه.. وهلذا كان 

 حيث ال يشعر.  

أن يطلب من اهلل  وال تتوقف ثامر الكب عىل ذلك، وإنام قد تتدحرج بصاحبها إىل 

أدلة حسية خاصة به، بحيث يراها رأي العني، وهو يشبه يف ذلك التلميذ الكسول الذي  

يأبى الدخول إىل االمتحان إال بعد أن يضعوا أمامه اإلجابة.. وقد ذكر اهلل تعاىل ذلك، فقال:  

َل َعَلْينَا املَْ ﴿ يَن اَل َيْرُجوَن ل َقاَءَنا َلْواَل ُأْنز  ْم  َوَقاَل الَّذ  ه  وا يف  َأْنُفس   اْسَتْكَبُ
نَا َلَقد  َكُة َأْو َنَرى َربَّ

اَلئ 

ا ) ري 
ا َكب  ا  21َوَعَتْوا ُعُتوًّ ْجر 

نَي َوَيُقوُلوَن ح  م  ى َيْوَمئ ٍذ ل ْلُمْجر  ( َيْوَم َيَرْوَن املاََْلئ َكَة اَل ُبرْشَ
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ا  ،  [ 22، 21]الفرقان:   ﴾حَمُْجور 

االقرتاحات التي فرضوها عىل رهبم حتى   وحكى عن املرشكني املستكبين هذه

ُسول  َيْأُكُل الطََّعاَم َوَيْميش     ﴿يؤمنوا برسوله، حيث قالوا ـ بكل جفاء وغلظة ـ:    َهَذا الرَّ
َمال 

ا ) ير 
َل إ َلْيه  َمَلٌك َفَيُكوَن َمَعُه َنذ  ٌة  نُن َلُه َج ( َأْو ُيْلَقى إ َلْيه  َكنٌْز َأْو َتُكو7يف  اأْلَْسَواق  َلْواَل ُأْنز 

نَْها   [8  -  7]الفرقان:   ﴾َيْأُكُل م 

ه  اأْلهَْنَاُر  ﴿ وحكى عن فرعون قوله خماطبا لقومه:  رْصَ َوَهذ 
َياَقْوم  َأَلْيَس يل  ُمْلُك م 

وَن )  ُ
ت ي َأَفاَل ُتْبرص  ْن حَتْ ي م  ر  نٌي َواَل َيَكاُد ُيب  51جَتْ ي ُهَو َمه  ْن َهَذا الَّذ  (  52نُي )( َأْم َأَنا َخرْيٌ م 

ن نيَ  ْن َذَهٍب َأْو َجاَء َمَعُه املاََْلئ َكُة ُمْقرَت  َرٌة م  َي َعَلْيه  َأْسو   [ 53 -  51]الزخرف:   ﴾َفَلْواَل ُأْلق 

أن يعلن نفسه وكيال عن اهلل، ووصيا عىل  وهكذا قد تتدحرج ثامر الكب باملتكب إىل 

عوره أنه احلقيق بأن يوحى إليه، قال  أو أنه اهلل نفسه، فلذلك يفرتي عليه الكذب، لش  ،عباده

َّن  اْفرَتَى َعىَل   ﴿تعاىل يف وصف هؤالء:  
َي إ يَلَّ َومَلْ ُيوَح إ َلْيه   اهلل    َوَمْن َأْظَلُم مم 

ا َأْو َقاَل ُأوح  ب 
َكذ 

ْثَل َما َأْنَزَل  ُل م  ٌء َوَمْن َقاَل َسُأْنز  ات  املَْْوت  َواملاََْلئ َكُة  َوَلْو َتَرى إ ذ  الظَّامل ُوَن يف  َغَمرَ اهلل  يَشْ

َزْوَن َعَذاَب اهْلُون  ب اَم ُكنُْتْم َتُقوُلوَن َعىَل  ُجوا َأْنُفَسُكُم اْلَيْوَم جُتْ هي ْم َأْخر 
ُطو َأْيد  َغرْيَ احْلَِق  اهلل    َباس 

ونَ  ُ  َتْسَتْكب 
 [ 93]األنعام:   ﴾ َوُكنُْتْم َعْن آَيات ه 

هلية الرفيعة التي ختول لصاحبها تلقي الوحي  ومل يدرك هؤالء أن تلك املناصب اإل 

الصادق، أو اإلهلام املسدد تقتِض ختلص النفس من كل رعونات الكب، حتى يصبح عبدا  

حمضا، ال حظ له من االستعالء، بل ال حظ له من الشعور بنفسه، كام قال تعاىل عن املسيح  

يُح َأْن َيُكونَ ﴿ عليه السالم:  ُبوَن َوَمْن َيْسَتنْك ْف   َلْن َيْسَتنْك َف املَْس  َكُة املَُْقرَّ
ا هلل َّ  َواَل املاََْلئ  َعْبد 

ا  يع 
ُهْم إ َلْيه  مَج  ْ َفَسَيْحرُشُ  َوَيْسَتْكب 

َباَدت ه   [172]النساء:   ﴾ َعْن ع 

وهكذا لو رجعت ـ أهيا املريد الصادق ـ إىل القرآن الكريم، وبحثت يف املوارد التي  
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أنه البذرة التي تنبت كل اخلبائث، وأنه ليس خاصا بامللوك  ذكر فيها الكب، فسرتى 

 واجلبابرة، بل قد يكون يف أبسط الناس. 

وهلذا رضب اهلل تعاىل املثل عن تواضع سليامن عليه السالم، الذي آتاه اهلل من امللك  

ما مل يؤت غريه، ومع ذلك تواضع لنملة، واستمع لنصيحة هدهد، وعندما سمع النملة  

ت ي  ﴿ا من قوهلا، وقال بكل أدب وتواضع: تبسم ضاحك ْعن ي َأْن َأْشُكَر ن ْعَمَتَك الَّ َرِب َأْوز 

نيَ  احل   َك الصَّ
َباد  ْلن ي ب َرمْحَت َك يف  ع   ا َتْرَضاُه َوَأْدخ 

َديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاحل 
  َأْنَعْمَت َعيَلَّ َوَعىَل َوال 

 [ 19]النمل:   ﴾

اهلل من أصحاب النفوس املطمئنة يستحيل عليهم  هلذا، فإن الصادقني من أولياء 

الكبياء.. فاهلل تعاىل لن خيتار وليا متكبا.. فأول رشوط الوالية الفناء عن النفس واالمتالء  

   والعبودية. بالتواضع

بل إن ذلك ليس خاصا بالواصلني فقط، وإنام هو عام للمريدين أيضا، فال يمكن  

ة ما مل يمتلئ بالتواضع، كام عب بعضهم عن ذلك، فقال:  للمريد أن يتحقق باإلرادة الصادق

 ( ال تصلح هذه الطريق اال ألقوام كنسوا بأرواحهم املزابل )

ذلك أن املريد الصادق هو الذي يذعن ملرشده ومربيه، وال جيادله وال يامريه، وال  

ْثم  اهلل  َوإ َذا ق يَل َلُه اتَّق   ﴿ يكون كذلك الذي قال اهلل تعاىل عنه:  ُة ب اإْل  زَّ ]البقرة:   ﴾َأَخَذْتُه اْلع 

206 ] 

به ذلك  فلم يعج، (لرجل: )كل بيمينكقال  وقد ورد يف احلديث أن رسول اهلل 

ما  (، فاعتلت يده، وال استطعت: ) ، فقال النبّي (ال أستطيع) : التوجيه، وقال متهربا 

 ألنه استكب عن توجيه نبي.  ،(1)رفعها بعد ذلك
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ولذلك اتفق مشايخ الرتبية عىل أن من جادل شيخه يف تربيته له، لن يفلح أبدا، ألن  

ل اجلندية، فاجلندي الذي جيادل  الرتبية تستدعي اإلذعان والتسليم والتنفيذ.. وهي مث 

 القائد يف أرض املعركة سيكون سببا يف اهلزيمة. 

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاسمع ملا ألقيه لك من األدوية والعالجات  

التي ذكرها أولياء اهلل واهلداة إليه، فخذها بقوة، وإياك ان تتكاسل يف العمل هبا، فالكب يبدأ  

، فإن كب مل يمكنك استئصاله، وإن أخرجته من نفسك، وهو صغري،  صغريا، ثم يكب

ومتكنت منك العبودية وأخالق املتواضعني، دخلت بقدمك يف أول مراتب الفائزين..  

ال يدخل  : )فأول الفوز التخلص من الكب.. حتى لو كان مثقال ذرة، فقد قال رسول اهلل  

 (1) (خل النار رجل يف قلبه مثقال ذرة من إيامناجلنة رجل يف قلبه مثقال ذرة من كب، وال يد

بينهام دليل عىل أن اإليامن يتناىف مع الكب، فأول صفات املؤمن    ويف مجع رسول اهلل  

 الصادق يف إيامنه عبوديته هلل، وأول ثامر العبودية التواضع. 

 العالج املعريف: 

ـ أهيا املريد الصادق ـ إزاحة احلجب عن  تداوي به الكب، وتستأصله به أول عالج 

عني القلب لريى احلقائق كام هي، ال كام يشتهي.. فيعرف نفسه، وضعفها، ويعرف ربه  

وعظمته، وحينها يبدأ يف وضع كل يشء يف مرتبته التي وضعه اهلل فيها.. ليتعامل معه عىل  

 أساس تلك املعرفة. 

وكيفية التعامل معها.. فلو   ، كام عرفت ـ ناشئ من اجلهل باملراتب ذلك أن الكب ـ

ملا استكب عليه.. ولو أنه عرف أنه ما ابتاله  حق املعرفة،  أن إبليس عرف قدر ربه، وعظمته،  

بالسجود آلدم إال لكون آدم يستحق ذلك السجود، وأن اهلل ما أمر بذلك إال حلكمة يعلمها،  

 
 ( 10001(، والطباين )1998(، والرتمذي )4091أبو داود ) (1)



 

65 

 

 ا أذعن حلديث نفسه الذي حال بينه وبني االستامع لربه. ملا أنف من السجود له، ومل

)العظمة إزاري والكبياء  حاكيا عن ربه:  وهلذا ورد يف احلديث القديس، قوله 

 (1)ردائي فمن نازعني فيهام قصمته(

فهذا احلديث يصف لنا كيفية التخلص من الكب، وهو تعظيم اهلل والشعور بأنه 

األصغر واألحقر.. فإذا ما شعر العبد بذلك زال كبياؤه،   األكب واألعظم، وأن ما عداه

 وعاد إىل وضعه الطبيعي. 

وهلذا قرن اهلل تعاىل العبادات بتكبري اهلل، وجعل التكبري من صيغ الذكر، التي هلا  

وهم    املكب  دورها الكبري يف الشعور بعظمة اهلل.. فإذا ما حلت عظمة اهلل يف القلب، زال عن

 الكب. 

ْن َقْبل ه  إ َذا   نإ   ﴿ : ، فقال صف اهلل تعاىل عباده الصاحلنيوهلذا و ْلَم م  يَن ُأوُتوا اْلع  الَّذ 

ا ) د   ُسجَّ
وَن ل أْلَْذَقان  رُّ

ْم خَي  ( َوَيُقوُلوَن ُسْبَحاَن َرِبنَا إ ْن َكاَن َوْعُد َرِبنَا ملََْفُعوال   107ُيْتىَل َعَلْيه 

وَن ل أْلَْذَقان  يَ 108) رُّ
ا  ( َوخَي  يُدُهْم ُخُشوع  ، ثم دعا إىل  [109  -  107]اإلرساء:    ﴾ْبُكوَن َوَيز 

يٌك  ﴿اقتفاء سبيلهم، وبني كيفيته، فقال:  ا َومَلْ َيُكْن َلُه رَش  ْذ َوَلد  ي مَلْ َيتَّخ  َوُقل  احْلَْمُد هلل َّ  الَّذ 

ُه َتْكب   ِل َوَكِبْ َن الذُّ
ٌّ م  ْ َيُكْن َلُه َويل   َومَل

ايف  املُْْلك  ، فهذه األذكار، وما  [111]اإلرساء:  ﴾ ري 

 يصحبها من تكبري اهلل وتعظيمه هو السبيل الوحيد الذي يعيد األمور إىل نصاهبا الصحيح. 

نزع يف داء الكب من القلب، ذلك  يف  ـ أهيا املريد الصادق ـ  ال يكفي  لكن ذلك وحده  

ذلك صاروا  لناسب مع أهوائهم؛ فأن اهلل تعاىل ابتىل عباده ببعض االختيارات التي قد ال تت 

 خمريين بني أن يعبدو أنفسهم وأهواءها، وبني أن يعبدوا اهلل وما اختاره هلم. 

ل يف تواضعه لربه، وخضوعه له، لكنه جيادل يف  دذلك أن أكثر العباد قد ال جيا 
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ربه، مثلام حصل من إبليس، ومن أقوام األنبياء الذي رفضوا  ختيار ال ه تواضعه وخضوع

 ياع هلم. االنص

َوَربَُّك خَيُْلُق َما  ﴿ولذلك رد اهلل تعاىل عىل املرشكني الذين رفضوا اختيار اهلل بقوله: 

ُة ُسْبَحانَ  رَيَ
َتاُر َما َكاَن هَلُُم اخْل  ُكونَ اهلل    َيَشاُء َوخَيْ ، فقد اعتب  [68]القصص:    ﴾َوَتَعاىَل َعامَّ ُيرْش 

 اهلل نوعا من الرشك، وهو رشك النفس باهلل. اعتقادهم بأن هلم اخلرية مع اختيار 

وال حتسبن هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ خاصا بأقوام األنبياء، بل إن اهلل تعاىل يبتيل كل  

عرص بام يظهر تواضعهم أو كبهم، حتى يتميز الصادقون يف عبوديتهم من غريهم، ولذلك  

يهم أولئك املختارون، كام قال  اقتضت العبودية التواضع جلميع املؤمنني خشية أن يكون ف

فال تدري من ويل اهلل ممن تلقاه ممن   ، بعض الصاحلني: )إن اهلل أخفى أولياءه يف عباده

 حولك. 

بل إن اهلل تعاىل جعل يف شعائره التعبدية ما يميز به بني الصادقني وغريهم، وقد أشار  

ده إليه، فقال: )أ ال ترون  اإلمام عيل إىل ذلك عند ذكره للمكان الذي شاء اهلل أن حيج عبا 

سبحانه اختب األّولني من لدن آدم )صلوات اهلل عليه( إىل اآلخرين من هذا العامل،  ن اهلل أ

اس  نبأحجار ال ترّض وال تنفع، وال تبرص وال تسمع، فجعلها بيته احلرام، اّلذي جعله لل

، وأضيق بطون األودية  قياما. ثّم وضعه بأوعر بقاع األرض حجرا، وأقّل نتائق الّدنيا مدرا

قطرا، بني جبال خشنة، ورمال دمثة، وعيون وشلة، وقرى منقطعة، ال يزكو هبا خّف، وال  

حافر وال ظلف. ثّم أمر آدم عليه الّسالم وولده، أن يثنوا أعطافهم نحوه، فصار مثابة ملنتجع  

يقة، ومهاوي  أسفارهم، وغاية مللقى رحاهلم، هتوي إليه ثامر األفئدة، من مفاوز قفار سح 

فجاج عميقة، وجزائر بحار منقطعة، حّتى هيّزوا مناكبهم ذلال، هيّللون هللّ حوله، ويرملون  

عىل أقدامهم شعثا غبا له. قد نبذوا الرّسابيل وراء ظهورهم، وشّوهوا بإعفاء الّشعور  
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اهلل   حماسن خلقهم، ابتالء عظيام، وامتحانا شديدا، واختبارا مبينا، ومتحيصا بليغا، جعله

 (1)  ته(ن سببا لرمحته، ووصلة إىل ج

ثم بني أن االختبار اإلهلي لتواضع عباده هو الذي اقتىض ذلك، ذلك أن اهلل تعاىل  

ات وأهنار، وسهل وقرار،  نيمكنه )لو أراد أن يضع بيته احلرام، ومشاعره العظام، بني ج

سمراء، وروضة خرضاء،   جّم األشجار، داين الّثامر، ملتّف البنى، مّتصل القرى، بني بّرة

وأرياف حمدقة، وعراص مغدقة، ورياض نارضة، وطرق عامرة، لكان قد صغر قدر اجلزاء،  

عىل حسب ضعف البالء. ولو كان األساس املحمول عليها، واألحجار املرفوع هبا، بني  

زمّردة خرضاء، وياقوته محراء، ونور وضياء، خلّفف ذلك مصارعة الّشّك يف الّصدور،  

خيتب عباده  ن اهلل  اس. ولكنجماهدة إبليس عن القلوب، ولنفى معتلج الّريب من الولوضع  

بأنواع الّشدائد، ويتعّبدهم بأنواع املجاهد، ويبتليهم برضوب املكاره، إخراجا للّتكّب من  

قلوهبم، وإسكانا للّتذّلل يف نفوسهم، وليجعل ذلك أبوابا فتحا إىل فضله، وأسبابا ذلال  

 لعفوه( 

ألنبياء بذلك املظهر املتواضع الذي كانوا يبدون  لذكر رس اختبار اهلل تعاىل وهكذا 

به، والذي جعل غريهم حيتقرهم ألجله، لتوُههم أن النبي ال يكون نبيا حتى يكون بنفس  

 .  أمزجتهم تخيلها تالصورة التي  

)و لقد دخل موسى بن  وقد رضب املثل عىل ذلك بموسى عليه السالم، فقال: 

ه أخوه هارون عليهام الّسالم عىل فرعون، وعليهام مدارع الّصوف، وبأيدهيام  عمران ومع

العّص، فرشطا له إن أسلم بقاء ملكه، ودوام عّزه، فقال: أ ال تعجبون من هذين، يرشطان  

يل دوام العّز وبقاء امللك، وُها بام ترون من حال الفقر والّذّل، فهاّل ألقي عليهام أساورة من  
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سبحانه ألنبيائه  اهلل  للّذهب ومجعه، واحتقارا للّصوف ولبسه، ولو أرادذهب؟ إعظاما 

حيث بعثهم أن يفتح هلم كنوز الّذهبان، ومعادن العقيان، ومغارس اجلنان، وأن حيرش معهم  

طيور الّسامء، ووحوش األرضني لفعل، ولو فعل لسقط البالء، وبطل اجلزاء، واضمحّلت  

ر املبتلني، وال استحّق املؤمنون ثواب املحسنني، وال لزمت  األنباء، وملا وجب للقابلني أجو

فيام ترى   سبحانه جعل رسله أويل قّوة يف عزائمهم، وضعفة ن اهلل األسامء معانيها، ولك

األعني من حاالهتم، مع قناعة متأل القلوب والعيون غنى، وخصاصة متأل األبصار  

 واألسامع أذى( 

والناس العاديني؛ فقال: )و لو كانت األنبياء   ثم فرس رس كون األنبياء من البسطاء

أهل قّوة ال ترام، وعّزة ال تضام، وملك متّد نحوه أعناق الّرجال، وتشّد إليه عقد الّرحال،  

لكان ذلك أهون عىل اخللق يف االعتبار، وأبعد هلم يف االستكبار، وآلمنوا عن رهبة قاهرة  

سبحانه أراد  ن اهلل  كة، واحلسنات مقتسمة، ولكّيات مشرتنهلم، أو رغبة مائلة هبم، فكانت ال

أن يكون االّتباع لرسله، والّتصديق بكتبه، واخلشوع لوجهه، واالستكانة ألمره،  

واالستسالم لطاعته، أمورا له خاّصة، ال تشوهبا من غريها شائبة، وكّلام كانت البلوى  

 واالختبار أعظم، كانت املثوبة واجلزاء أجزل( 

اهلل تعاىل للمستكبين من أقوام األنبياء بأولئك البسطاء الذين   وهلذا كان اختبار

ْثَلنَا َوَما َنَراَك  ﴿اتبعوهم، كام قال تعاىل:  ا م  ه  َما َنَراَك إ الَّ َبرَش  ْن َقْوم  يَن َكَفُروا م  َفَقاَل املأََْلُ الَّذ 

ْأي  َومَ  َي الرَّ
يَن ُهْم َأَراذ ُلنَا َباد  َبَعَك إ الَّ الَّذ  ْن َفْضٍل َبْل َنظُ اتَّ   ﴾ ُكْم َكاذ ب نَي نا َنَرى َلُكْم َعَلْينَا م 

 [ 27]هود:  

وأخب عن جواب نوح عليه السالم عندما طالبه قومه بطرد املستضعفني لينضموا  

َي إ الَّ َعىَل ﴿إىل دعوته، فقال:  يَن  َوَما َأَنا ب طَ اهلل  َياَقْوم  اَل َأْسَأُلُكْم َعَلْيه  َماال  إ ْن َأْجر  د  الَّذ  ار 
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َهُلوَن ) نْم ُماَلُقو َرهِب ْم َوَلك  هنُ آَمُنوا إ   ا جَتْ نَ 29ي َأَراُكْم َقْوم  ين  م  إ ْن  اهلل  ( َوَياَقْوم  َمْن َينرُْصُ

ُروَن     [ 30، 29]هود:   ﴾َطَرْدهُتُْم َأَفاَل َتَذكَّ

تراه من  إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاستشعر يف نفسك أن كل من 

املستضعفني والبسطاء الذين حيتقرهم الناس قد يكونون من هؤالء الذين حتدثت عليهم  

 هذه اآليات الكريمة، فاحذر أن يكون موقفك نفس موقفهم، فتهلك اهلالك األبدي. 

 العالج السلوكي: 

وأما العالج الثاين، وهو نتيجة العالج األول، فيبدأ بمراعاة تلك الشعائر التعبدية  

ي كلفنا اهلل تعاىل هبا لريبينا، وهيذب نفوسنا، فقم هبا صادقا معها، وراع املقاصد التي  الت

 قصدت هبا، حتى تتحقق فيك كل املعاين التي أريدت ألجلها.

إخراج الكب من  ها، وأن من بينها  املقاصد املودعة فيبعض تلك  ذكر اإلمام عيل  وقد  

عباده املؤمنني  اهلل  فقال: )عن ذلك ما حرس النفس، ومتييز املتكبين عن غريهم، 

بالّصلوات والّزكوات، وجماهدة الّصيام يف األّيام املفروضات، تسكينا ألطرافهم، وختشيعا  

ألبصارهم، وتذليال لنفوسهم، وختفيضا لقلوهبم، وإذهابا للخيالء عنهم، وملا يف ذلك من  

جلوارح باألرض تصاغرا، وحلوق  تعفري عتاق الوجوه بالرّتاب تواضعا، والتصاق كرائم ا

البطون باملتون من الّصيام تذّلال، مع ما يف الّزكاة من رصف ثمرات األرض وغري ذلك إىل  

أهل املسكنة والفقر. انظروا إىل ما يف هذه األفعال من قمع نواجم الفخر، وقدع طوالع  

 (1)  الكب(

السلوكي للكب، وهو  إن هذه الكلامت ـ أهيا املريد الصادق ـ تدلك عىل العالج 

مقاومته بام هو ضده.. فإذا كان الكب يدعوك إىل تصعري خدك، فألنه.. وإن كان يدعوك إىل  

 
 . 192هنج البالغة: خطبة  (1)
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امليش خمتاال، فامش هونا.. وإن كان يدعوك إىل رفع صوتك فخفضه.. وإن كان يدعوك إىل  

 هجر الناس، فتقرب منهم.. وهكذا تقاوم الداء بام يضاده، إىل أن تتخلص منه. 

. قد يشق عليك ذلك يف البدء.. لكنك عندما تدمن عليه، وعندما يرى اهلل فيك  .نعم

 صدق العبودية، خيلصك من هذا املثلب اخلطري الذي علق اهلل به كل أنواع اخلسارة. 

وقد روي يف األخبار أن بعضهم كان وزيرا  وعاملا  وأبوه كان أمريا ؛ ثم بدا له أن يسري  

فذهب إىل بعض املشايخ، فرأى فيه بعض آثار الكب، فقال له:   يف طريق السائرين إىل اهلل، 

ال يمكنك أن تنال شيئا  يف هذا الطريق حتى تبيع متاعك، وتلبس قشابة، وتأخذ دفا،  

وتدخل السوق، ففعل مجيع ذلك، فقال له: ما تقول يف السوق؟ فقال قل بدأت بذكر  

بيب؛ فبقي ثالثة أيام، وخرقت  احلبيب فدخل السوق يرضب بنديره ويقول بدأت بذكر احل

 .(1) له احلجب، فجعل يغني يف األسواق بعلوم األذواق

فقال له ذات   بعض املشايخ، أن رجال  كان ال ينقطع عن جملس وقريب منه ما روي 

يوم: يا أستاذ أنا منذ ثالثني سنة أصوم الدهر وأقوم الليل وقد تركت الشهوات ولست  

: لو صمت ثالثمئة سنة وقمت  الشيخشيئا  البتة، فقال له    أجد يف قلبي من هذا الذي تذكره

ثالثمئة سنة وأنت عىل ما أراك ال جتد من هذا العلم ذرة، قال: ومل يا أستاذ، قال: ألنك  

حمجوب بنفسك فقال له: أفلهذا دواء حتى ينكشف هذا احلجاب، قال: نعم ولكنك مل  

اذهب الساعة إىل احلجام واحلق رأسك  :  الشيختقبل، قال: بىل أقبُل وأعمل ما تقول، قال  

برز بعباءة وعلق يف عنقك خمالة وامألها جوزا  وامجع حولك  وا ،وانزع عنك هذا اللباس

وادخل إىل سوقك    ،يا صبيان من يصفعني صفعة أعطيته جوزة   : صبيانا  وقل بأعىل صوتك

: سبحان اهلل تقول يل مثل هذا وحيسن أن أفعل هذا فقال  الرجل  الذى تعظم فيه فقال 

 
 ( 20إيقاظ اهلمم رشح متن احلكم )ص:  (1)
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: قولك سبحان اهلل رشك قال: وكيف قال: ألنك عظمت نفسك فسبحتها فقال: هذا  الشيخ

: ابتدر هذا قبل كل  الشيخليس أقدر عليه وال أفعله ولكن دلني عىل غريه حتى أفعله فقال 

 .(1)يصلح لك يشء حتى تسقط جاهك وتذل نفسك ثم بعد ذلك أعرفك ما 

الشيخ، فهو ليس نبيا، وال ما    أنا ال أقول لك ـ أهيا املريد الصادق ـ افعل ما طلبه هذا 

طلبه رشيعة من رشائع اهلل التي جيب التزامها، ولكني أقول لك: افعل أي يشء تراه مناسبا  

،  حتى حتطم ذلك اجلدار املسموم الذي حيول بينك وبني ربك، وقد ينهد عليك يف أي حلظة

 فيقتلك. 

وقد ورد يف احلديث بعض ما ييرس لك ذلك، ومنه أن تشتغل يف شؤون بيتك وغريه،  

يفعل هذا، ويف احلديث أن عائشة وصفت ما كان   كسائر الناس، فقد كان رسول اهلل 

يف بيته، فقالت: )كان برشا من البرش، يفيل ثوبه، وحيلب شاته وخييط ثوبه، وخيدم   يفعله 

ه، ويعمل ما تعمل الرجال يف بيوهتم، ويكون يف مهنة أهله، فإذا سمع  نفسه، وخيصف نعل

  (2)  املؤذن خرج إىل الصالة(

 (3)يعمل عمل أهل البيت وأكثر ما يعمل للخياطة(  وعنها قالت: )كان رسول اهلل  

ومن ميرسات ذلك أن تلبس لباس املتواضعني، والتي يربأ املتكبون عنها، ولذلك  

   الدون من الّلباس.والبذاذة هي  ،(4) )البذاذة من اإليامن(  :قال رسول اهلل 

: )من ترك زينة هللَّ ووضع ثيابا حسنة تواضعا هللَّ  اهلل قال رسول  يف حديث آخرو

 
 (  358/ 4إحياء علوم الدين ) (1)

 رواه البخاري ومسلم.  (2)

 رواه ابن سعد.  (3)

 ، ورواه أمحد واحلاكم يف املستدرك 4118أبو داود وابن ماجه رقم  (4)
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 (1) ة(نأن يّدخر له عبقرّي اجل اهلل  وابتغاء وجهه كان حّقا عىل 

فقال: )يقتدي به املؤمن   ا، مرقوع ا إزاررؤي وهو يلبس عيّل  م قد روي أن اإلما و

(2)وخيشع له القلب(
  

وإياك يا بني أن تظن أنك إن فعلت ذلك نزعت داء الكب من قلبك؛ فهو أخطر من  

أن ينزع بمثل هذا وحده، بل قد يستعمل الشيطان ذلك، وسيلة للخداع والتزيني، وقد ورد  

ثياب الّرهبان وقلوبكم  : )ما لكم تأتوين وعليكم قوله عليه الّسالميف األثر عن املسيح 

 امللوك وأميتوا قلوبكم باخلشية(  البسوا ثياب ، قلوب الّذئاب الضواري

وهلذا، فإن االهتامم بالثياب احلسنة، إن مل يصحبها التباهي والفخر واخليالء، ليست  

: )ال يدخل النار من كان يف  رسول اهلل من الكب، فقد روي يف احلديث أنه عندما قال 

قال له بعض  حبة من إيامن، وال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال حبة من كب(،    قلبه مثقال 

ورأيس دهينا ورشاك نعيل  ،: يا رسول اهلل إين ليعجبني أن يكون ثوّب غسيال أصحابه

ذاك اجلامل إن اهلل مجيل   .. ال) : رسول اهلل  قال فجديدا، أفمن الكب ذاك يا رسول اهلل؟ 

 (3) حيب اجلامل، ولكن الكب من سفه احلق وازدرى الناس(

ني آكل الطعام الطّيب وأشّم الّريح الطّيبة  نإ):  وروي عن اإلمام الصادق أنه قيل له

ام  نإ)ثّم قال:  ،فأطرق (من التجّب فال أفعله؟ فرتى يف هذا شيئا . . وأركب الّداّبة الفارهة

والغمص    ،أّما احلّق فال أجهله (، فقال السائل:  عون من غمص الناس وجهل احلّق اجلّبار املل

 (4)(من حّقر الناس وجتّب عليهم فذلك اجلّبار)ال أدري ما هو؟ قال:  

 
 أبو سعيد املالينى يف مسند الصوفية، وأبو نعيم يف احللية. (1)

 .103هنج البالغة، رقم  (2)

 .  221/ 10، املعجم الكري: 399/ 1أمحد:  (3)

 .13رقم  311ص  2الكايف ج  (4)
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ما يوضح ذلك أعظم   وقد ورد يف حديث آخر عن بعض أصحاب رسول اهلل 

امللبس واملرشب  من  بعد رسول اهلل أحدث الناس توضيح؛ فقد روي أنه سئل عام 

ء  ، والبس هللَّ وكّل يش اهلل يا ابن أخي كل هللَّ، وارشب ): للسائل فقال  ؛ واملركب واملطعم

يف بيتك من   من ذلك دخله زهو أو مباهاة أو رياء أو سمعة فهو معصية ورسف، وعالج 

البيت،  يعالج يف بيته كان يعلف الناضح، ويعقل البعري، ويقم  اهلل  اخلدمة ما كان رسول

وحيلب الشاة وخيصف النعل، ويرّقع الثوب، ويأكل مع خادمه، ويطحن عنه إذا أعيا،  

ء من السوق وال يمنعه احلياء أن يعّلقه بيده أو جيعله يف طرف ثوبه فينقلب  ويشرتي اليش 

ويسّلم مبتدئا عىل كّل من استقبله من   ،إىل أهله، يصافح الغنّي والفقري والصغري والكبري

كبري، أسود أو أمحر، حّر أو عبد من أهل الصالة، ليست له حّلة ملدخله وحّلة   صغري أو

ملخرجه، ال يستحي من أن جييب إذا دعي وإن كان أشعث أغب، وال حيقر ما دعي إليه وإن  

مل جيد إاّل حشف الّدقل، ال يرفع غداء لعشاء وال عشاء لغداء، هنّي املئونة لني اخللق كريم  

عارشة طليق الوجه، بّساما من غري ضحك حمزونا من غري عبوس، شديدا  الطبيعة، مجيل امل

يف غري عنف، متواضعا يف غري مذّلة، جوادا من غري رسف، رحيام بكّل ذي قربى، قريبا من  

كّل ذّمي ومسلم، رقيق القلب، دائم اإلطراق، مل يبشم قّط من شبع، وال يمّد يده إىل  

 (1)(طمع

ما أخطأ منه حرفا  )فقالت:  ، يسأهلا عن ذلك، عائشة  وقد روي أن السائل ذهب إىل

وأن   ، ومل يبّث إىل أحد شكوى ،قّط شبعا  ئ مل يمتل اهلل  رسول  ن ولقد قرص إذ ما أخبك أ

كان يظّل جائعا يلتوي ليلته حّتى يصبح فام    هوأن  ،الفاقة كانت أحّب إليه من اليسار والغنى

 
[: يوجد بعض   250، ص:  6ناد، قال حمقق ]املحجة البيضاء يف هتذيب اإلحياء، جقال قال العراقي: مل أقف له عىل اس  (1)

 ، وغريها.312ص  10فصوله يف االخبار متفرقا عن غري أّب سلمة، ومنها سنن ابن ماجه كتاب الزهد، وجممع الزوائد ج 
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رّبه فيؤتى بكنوز األرض وثامرها ورغد  ولو شاء أن يسأل  ،يمنعه ذلك عن صيام يومه 

فأقول: نفيس   ، عيشها من مشارقها ومغارهبا لفعل، ورّبام بكيت رمحة له ممّا أوِت من اجلوع

لك الفداء لو تبّلغت من الّدنيا بقدر ما يقوتك ويمنعك من اجلوع؟ فيقول: يا عائشة إخواين  

وقدموا   ،هذا فمضوا عىل حاهلم من أوىل العزم من الّرسل قد صبوا عىل ما هو أشّد من 

ن ترّفهت يف معيشتي أن يقرص ّب  إعىل رهّبم فأكرم مآهبم وأجزل ثواهبم فأجدين أستحي 

ء أحّب  دوهنم، فأصب أّياما يسرية أحّب إيّل من أن ينقص حّظي غدا يف اآلخرة، وما من يش 

 (1) إيّل من الّلحوق بإخواين وأخاّلئي(

بعض األعامل التي يمكنك لو عملت هبا، وداومت عليها  هذه ـ أهيا املريد الصادق ـ  

 أن تعالج الكب الذي قد يتطرق إىل نفسك، ليدمرها، ويمألها باخلراب. 

ولكن ذلك ـ كام ذكرت لك ـ ال يكفي.. فداء الكب داء خفي، وال يمكن عالجه  

ت التي  بذلك وحده، وإنام يعالج بالتفكر والتأمل وحتقيق العبودية.. أما تلك السلوكا 

ذكرت لك، فلها دورها الكبري يف احلامية من آثار الكب، أو تطوره.. ولعل اهلل تعاىل إن رأى  

 عزمك عىل إصالح ما بدا لك من الكب أن يصلح عنك ما عجزت عام خفي منه. 

فلذلك ال حتتقر تلك األعامل، وال تكتف هبا.. بل امجع بينها وبني ما ذكرته لك يف  

ام كاليدان تغسل إحداُها األخرى.. وهلذا قال اهلل تعاىل يف اجلمع بينهام:  العالج املعريف؛ فه

نَا   نإ  ﴿ يَن َقاُلوا َربُّ
ْم َواَل ُهْم حَيَْزُنوَن  اهلل    الَّذ   [ 13]األحقاف:    ﴾ ُثمَّ اْسَتَقاُموا َفاَل َخْوٌف َعَلْيه 

ومن مجع  فاإليامن يتحقق بالعالج املعريف، واالستقامة تتحقق بالعالج السلوكي، 

بينهام نال ذلك اجلزاء الذي ذكره اهلل تعاىل.. وذكر يف آية أخرى ما هو أعظم من ذلك، فقال:  

نَا  نإ  ﴿ يَن َقاُلوا َربُّ
وا  اهلل  الَّذ  ُ

َزُنوا َوَأْبرش  ُم املاََْلئ َكُة َأالَّ خَتَاُفوا َواَل حَتْ ُل َعَلْيه  ُثمَّ اْسَتَقاُموا َتَتنَزَّ

 
 تتمة احلديث السابق.  (1)
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ت ي ُكنُْتْم ُتوَعُدوَن نب اجْلَ   [ 30]فصلت:   ﴾ ة  الَّ

فتنزل املالئكة عىل هؤالء ليس بشارة فقط، وإنام له دوره الكبري يف التحقق بالطهارة  

 والصفاء والتزكية..  

هذهـ  أهيا املريد الصادقـ  إجابتي عىل سؤالك، فأرجو أن هتتم هبذا املثلب من مثالب  

النفس األمارة، وحتذر منه أشد احلذر، وإياك أن تطمئن إىل نفسك بام تعرفه منها؛ فهي نفس  

خمادعة أمارة مكارة.. فعالج الداء قبل استفحاله أو ظهوره.. فال يمكنك أن تسري يف طريق  

 ، ويف قلبك ذرة منه. هيأذن لك يف الدخول إىل حرضت اهلل، أو 



 

76 

 

 اتباع الشيطان 

الشيطان ومنافذه إىل نفس اإلنسان،   كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن 

وكيف يستطيع فعل ذلك؟.. وملاذا ُمّكن من ذلك؟.. وهل يمكن لإلنسان أن يفلت منه ما  

 دام يف الدنيا، أم أن عليه أن يبقى حذرا منه ما دام فيها؟

وغريها من األسئلة التي قد ال أجيبك عنها مجيعا اآلن.. فأنت يف هذه املرحلة حتتاج  

النفس وتعريفها بمثالبها، وكيفية النجاة منها، وبعض أسئلتك يدخل يف أبواب   إىل هتذيب

املعرفة بحقائق الوجود، وسأرشحها لك يف حماهلا املناسبة هلا.. وربام تصل إليها من غري أن  

 احلكمة ما قد  قن من معاين فمن تطهرت نفسه، وأخلص إىل ربه، لُ  ؛ حتتاج لرشحها مني 

 َعل يمٌ   اهللوَ اهلل    َوُيَعِلُمُكمُ اهلل    َواتَُّقوا ﴿قال تعاىل:  يغنيه عن األستاذ، كام  
ٍ
ء ]البقرة:    ﴾ ب ُكِل يَشْ

282 ] 

وهلذا، فإن ما هيمك يف هذه املرحلة بالدرجة األوىل هو تنفيذ أمر اهلل تعاىل لك ولنا  

،  بعدم اتباع خطوات الشيطان، والذي ورد الترصيح به يف مواضع من القرآن الكريم مجيعا  

َا ﴿ قوله تعاىل: ك ْيَطان    َيا َأهيُّ يَْطان  َوَمْن َيتَّب ْع ُخُطَوات  الشَّ يَن آَمنُوا اَل َتتَّب ُعوا ُخُطَوات  الشَّ الَّذ 

 َواملُْنَْكر  نَفإ  
 
َا ﴿[، وقوله: 21]النور:  ﴾ ُه َيْأُمُر ب اْلَفْحَشاء يَن آَمنُوا اْدُخُلوا يف  الِسْلم    َيا َأهيُّ الَّذ 

ة   ْيَطان  إ  َكافَّ  [ 208]البقرة:   ﴾ُه َلُكْم َعُدوٌّ ُمب نٌي نَواَل َتتَّب ُعوا ُخُطَوات  الشَّ

فهذه اآليات الكريمة تنبهنا إىل أن استعاذتنا من الشيطان بألسنتنا وحدها ال تكفي،  

ما مل يصحبها ذلك احلذر، وتلك احليطة التي جتعلنا نبحث عن املحال التي يسري فيها  

 نتبعها، وإنام لنجتنبها، ونحذر منها. الشيطان، ال ل

فالشيطان ال هيمه أن يبغضه اإلنسان، وال أن يستعيذ منه، وإنام هيمه أن يغويه  
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اْسَتْحَوَذ  ﴿ويضله.. ألنه إن فعل ذلك، فسيصبح من حزبه شاء أو أبى، كام قال اهلل تعاىل: 

ْيَطاُن َفَأْنَساُهْم ذ ْكرَ  ُم الشَّ ْيَطان  َأاَل إ  ُأوَلئ َك ح  اهلل  َعَلْيه  ْيَطان  ُهُم   نْزُب الشَّ ْزَب الشَّ ح 

ونَ  ُ
 [ 19]املجادلة:   ﴾اخْلَارس 

وحتى ال أطيل عليك ـ أهيا املريد الصادق ـ أو أشغلك بام لست يف حاجة إليه يف هذه  

ورد التحذير منها    كبى  خطوات شيطانية  أربعاملرحلة؛ فإين سأكتفي يف هذه الرسالة بذكر  

يف القرآن الكريم، وهي تكفيك يف التعرف عىل كيفية تأثريه، ويف توفري القدرة لنفسك عىل  

 حتقيق االستعاذة العملية من كيده.  النفور منه، و

 :  والتسويل تزيني  ال 

بوضع بعض  السيئات والفواحش تزيني ـ أهيا املريد الصادق ـ  وأول تلك اخلطوات 

أن باطنها مملوء باخلبث والقذارة، ويف مقابل  املساحيق عليها، حتى تصبح مجيلة مألوفة مع 

 . ذلك تشويه األعامل احلسنة، بحيث تبدو قبيحة منفرة

لكبياء التي منعت أقوام األنبياء  بتزيني الشيطان للذلك وقد رضب اهلل تعاىل مثاال 

من الترضع إىل اهلل واللجوء إليه بعد تلك العقوبات التي تعرضوا هلا، والتي كان اهلدف  

نْ ﴿منها ردعهم وتأديبهم وإعادهتم إىل رهبم، كام قال تعاىل:  َقْبل َك   َوَلَقْد َأْرَسْلنَا إ ىَل ُأَمٍم م 

ُعوَن )   َلَعلَُّهْم َيَترَضَّ
 
اء َّ  َوالرضَّ

 
ُعوا َوَلك ْن  42َفَأَخْذَناُهْم ب اْلَبْأَساء ( َفَلْواَل إ ْذ َجاَءُهْم َبْأُسنَا َترَضَّ

ْيَطاُن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن  َن هَلُُم الشَّ  [ 43، 42]األنعام:   ﴾َقَسْت ُقُلوهُبُْم َوَزيَّ

التلميذ الكسول الذي قد يتعرض لبعض أنواع التأديب من  وهذا يشبه كثريا ذلك 

أستاذه، وبدل أن يكون ذلك وسيلة إلصالحه، يصبح وسيلة لتبجحه وكبيائه وتظاهره  

 بأنه لن يستسلم للتأديب. 

وهكذا يذكر القرآن الكريم تزيني الشيطان لعاد وثمود أعامهلم، حتى صاروا  
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ا   ﴿ ي آثروها عىل أنبيائهم، كام قال تعاىل: هبا إىل الدرجة التويتشبثون يعشقوهنا،  َوَعاد 

ب يل   ُهْم َعن  السَّ يَْطاُن َأْعاَمهَلُْم َفَصدَّ َن هَلُُم الشَّ ْم َوَزيَّ ه 
ْن َمَساك ن  َ َلُكْم م  َوَكاُنوا  َوَثُموَد َوَقْد َتَبنيَّ

ينَ   [38]العنكبوت:  ﴾ ُمْسَتْبرص  

هل سبأ عبادة الشمس مع كوهنا جمرد  وهكذا يذكر القرآن الكريم تزيني الشيطان أل

َوَجْدهُتَا َوَقْوَمَها َيْسُجُدوَن  ﴿:  قال تعاىل عىل لسان اهلدهدوآية من آياته،    خلق من خلق اهلل،

ْن ُدون   ْمس  م  يل  َفُهْم اَل هَيَْتُدونَ اهلل  ل لشَّ
ب  ُهْم َعن  السَّ ْيَطاُن َأْعاَمهَلُْم َفَصدَّ َن هَلُُم الشَّ   ﴾ َوَزيَّ

 [ 24نمل: ]ال

ويف ذكر اهلل تعاىل ذلك عىل لسان اهلدهد دليل عىل أنه ليست الطباع السليمة فقط  

 من ينفر مما فعله أهل سبأ من عبادة الشمس، بل حتى احليوانات تنفر منها. 

وهذه اآليات مجيعا تشري إىل أن الشيطان ـ بأداة التزيني ـ يشغل عقل اإلنسان عن  

كتفي منها بذلك الظاهر البسيط الذي يلمحه وينجذب إليه  البحث يف حقائق األشياء، لي

 من غري تفكري يف مصادره، وال عواقبه. 

ولذلك لو تأملت ـ أهيا املريد الصادق ـ أكثر ما تراه من أنواع اإلغواء الشيطاين جتد  

سببه مرتبطا بذلك التزيني الشيطاين؛ فهو يقوم بدور السحر للعقول، حتى يتحول احلق  

 . ال، والباطل حقا عندها باط

وا َعىَل   نإ   ﴿ ]تسويل الباطل[، والذي ورد يف قوله تعاىل: قريب منه و يَن اْرَتدُّ الَّذ 

َل هَلُْم َوَأْمىَل هَلُْم  ْيَطاُن َسوَّ َ هَلُُم اهْلَُدى الشَّ  َما َتَبنيَّ
ْن َبْعد  ْم م  ه   [ 25]حممد:   ﴾ َأْدَبار 

،  (1)ذلك التيسري والتسهيل الذي يقوم به الشيطان حول املعصية واملراد منه 

 
الكثري من املفرسين يفرسون التسويل بالتزيني، لكن الراجح هو أن التسويل والتزيني وإن كان مؤداُها واحد، إال أن  (1)

َول، وهو االسرتخاء،  لكل منهام داللته اخلاصة، كام أشار إىل ذلك أبو السعود بقوله: )أي سّهل هلم ركوب العظائم، من السَّ
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 املختلفة، بحسب الذين يريد أن يغوهيم. واعتبارها أمرا هينا، وذلك باستعامل املسوغات 

)إن الشيطان قعد البن آدم بطرق  إىل بعض ذلك، فقال:  وقد أشار رسول اهلل 

فقعد له بطريق اإلسالم فقال له: أ تسلم وترتك دينك ودين آبائك؟ فعصاه فأسلم، ثم قعد  

له بطريق  له بطريق اهلجرة فقال: أ هتاجر وتدع أرضك ونساءك؟ فعصاه فهاجر، ثم قعد 

اجلهاد فقال: أ جتاهد وهو تلف النفس واملال فتقاتل فتقتل فتنكح نساؤك ويقسم مالك؟  

 (1)فعصاه فجاهد، فمن فعل ذلك فامت كان حقا عىل اهلل أن يدخله اجلنة(

 إنساء الذكر: 

ومن اخلطوات التي يستعملها الشيطان إلغواء اإلنسان ما عب عنه قوله تعاىل:  

ْيَطاُن َفَأْنَساُهْم ذ ْكرَ اْسَتْحَوَذ َعلَ ﴿ ُم الشَّ ْيَطان  َأاَل إ  اهلل  ْيه  ْزُب الشَّ ْيَطان    نُأوَلئ َك ح  ْزَب الشَّ ح 

وَن   ُ
 [ 19]املجادلة:    ﴾ُهُم اخْلَارس 

ذلك أنه يعلم أن ذكر اهلل تعاىل هو الذي حيمي اللطائف اإلنسانية من كل ما يؤذهيا  

كان هو احلصن احلصني للحقيقة اإلنسانية؛ وهلذا    أو يشوهها أو ينتكس بإنسانيتها، وبذلك

كان هم الشيطان األكب هو اخرتاق ذلك احلصن، بأي طريقة، وأي شاغل، كام قال اهلل  

يَم )  نَقاَل َفب اَم َأْغَوْيَتن ي أَلَْقُعدَ ﴿تعاىل:  اَطَك املُْْسَتق  َ
هي ْم  ن( ُثمَّ آَلت يَ 16هَلُْم رص  ْن َبنْي  َأْيد  ُهْم م 

ينَ  ْم َواَل جَت ُد َأْكَثَرُهْم َشاك ر  ْم َوَعْن َأْياَمهن  ْم َوَعْن َشاَمئ ل ه  ه  ْن َخْلف   [ 17،  16]األعراف:   ﴾َوم 

باملعصية نفسها   ني مرتبطنيفالفرق بني التزيني والتسويل واإلنساء هو أن األولَ 

بتجميلها وتسهيلها.. أما اإلنساء فليس مرتبطا هبا، وإنام يرتبط بكل ما يشغل اإلنسان عن  

 
ول املخفف من السؤل الست ل له أمرا  حينئٍذ: أوقعـه يف أمنيّته فإن السؤل األمنية( ]إرشاد وقيل السُّ مرار القلب، فمعنى سوَّ

[، وقال ابن عاشـور: )والتسويل: التسهيل وتزيني النفس ما حترص عىل حصوله(]  99، ص 7العقل السليم ألّب السعود ج 

 [  238، ص 12، ج 6التحرير والتنوير، البن عاشور، م

 .73ص  3وأمحد والطباين وابن حبان والبيهقي يف الشعب كام يف الدر املنثور ج  22ص  6النسائي ج  (1)
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 ذكر اهلل حتى لو كان مباحا، ألنه بعد الغفلة حيصل االخرتاق، ثم االستحواذ. 

وقد ورد يف القرآن الكريم ذكر حمل آخر إلنساء الشيطان، وهو مرتبط بأحكام  

ْض َعنُْهْم َحتَّى خَيُوُضوا    ﴿ ال تعاىل:  الرشيعة، كام ق يَن خَيُوُضوَن يف  آَيات نَا َفَأْعر  َوإ َذا َرَأْيَت الَّذ 

يَ  ا ُينْس   َوإ مَّ
ه  يٍث َغرْي  ْيَطاُن َفاَل َتْقُعْد َبْعَد الِذْكَرى َمَع اْلَقْوم  الظَّامل  نيَ نيف  َحد  ]األنعام:   ﴾َك الشَّ

واإلعراض عنهم   ، ك الشيطان هَنَْينا إياك عن اجللوس معهمفاآلية تقول: )وإن أنسا [، 68

فقم عنهم، وال تقعد بعد ذكرك ذلك مع القوم   ، يف حال خوضهم يف آياتنا، ثم ذكرت ذلك

 الظاملني الذين خاضوا يف غري الذي هلم اخلوض فيه( 

املؤقتة  حمل آخر إلنساء الشيطان، وهو مرتبط بالواجبات الرشعية وورد فيه  

ت حمددة، حيث يشغل الشيطان عنها بأي شاغل حتى يفوت وقتها، وقد رضب اهلل  بمواقي 

تعاىل املثل له بام ورد يف قصة موسى مع اخلرض عليهام السالم، ونسيان فتاه لآلية التي جعلها  

اَءَنا َلَقْد  َفَلامَّ َجاَوَزا َقاَل ل َفَتاُه آت نَا َغدَ ﴿اهلل تعاىل عالمة عىل االلتقاء باخلرض، كام قال تعاىل: 

َنا َهَذا َنَصب ا )  ْن َسَفر 
ينَا م  ْخَرة  َفإ  62َلق  يُت احْلُوَت َوَما ين( َقاَل َأَرَأْيَت إ ْذ َأَوْينَا إ ىَل الصَّ

 َنس 

ََذ َسب يَلُه يف  اْلَبْحر  َعَجب ا  يَْطاُن َأْن َأْذُكَرُه َواختَّ يُه إ الَّ الشَّ
 [ 63، 62]الكهف:  ﴾َأْنَسان 

يتعنيَّ    ،ض املفرسين يف تفسريها: )مع كون املنيس أعجوبة شأهنا أال ُتنسى وقد قال بع

وعل م يوشع أن الشيطان   ، أن الشيطان أهلاه بأشياء عن أن يتذكر ذلك احلادث العجيب

فهو يرصف    ،علوم الصاحلة الوما له من األثر يف بِث    ، يسوؤه اْلتقاُء هذين العبدين الصاحلني

 (1) طمعا  يف حدوث العوائق(  عنها، ولو بتأخر وقوعها 

ي ظَ ﴿، وهو ما نص عليه قوله تعاىل:  حمل آخر إلنساء الشيطانوورد فيه     نَوَقاَل ل لَّذ 

ن نيَ نأَ  يَْطاُن ذ ْكَر َرِبه  َفَلب َث يف  الِسْجن  ب ْضَع س  نَْد َرِبَك َفَأْنَساُه الشَّ نُْهاَم اْذُكْرين  ع    ﴾ ُه َناٍج م 

 
 .  367، ص 15، ج 7التحرير والتنوير، البن عاشور، م  - (1)
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يدل عىل أن الشيطان يسعى إىل اإلرضار بأولياء اهلل، من خالل اخرتاق  [، وهو  42]يوسف:  

،  (1)أولئك الذين تربطهم هبم أي عالقة كام فعل مع صاحب يوسف عليه السالم يف السجن

 الذي نيس أن يؤدي الرسالة البسيطة التي طلبت منه. 

 اإلمالء والتمنية:  

ان تلك األماين الكاذبة،  ومن اخلطوات التي يستعملها الشيطان إلغواء اإلنس

، من غري أن يكون هلا أي حقيقة، كام  وقلوهبم  واآلمال الطويلة اللذيذة التي يمأل هبا عقوهلم

ْيَطاُن    نإ    ﴿   عب عن ذلك قوله تعاىل: َ هَلُُم اهْلَُدى الشَّ  َما َتَبنيَّ
ْن َبْعد  ْم م  ه  وا َعىَل َأْدَبار  يَن اْرَتدُّ الَّذ 

َل هَلُْم َوَأمْ  [، فاآلية الكريمة تشري إىل دور الشيطان يف جعلهم يتولون  25]حممد:    ﴾ ىَل هَلُمْ َسوَّ

 عن الزحف، وذلك باستخدام أمرين: 

 تيسري التويل، والتهوين منه وإخراجه من كونه معصية.   :أوهلام 

َمّدهم باألماين واآلمال التي حتسن ذلك العمل يف عيوهنم، بدل  اإلمالء، أي    : والثاين 

منه، ولذلك ذكر اهلل تعاىل بعدها عاقبة ذلك العمل، ونتيجة ذلك األمل الذي  أن ينفروا 

ُبوَن ُوُجوَهُهْم َوَأْدَباَرُهْم ) ﴿أمدهم به الشيطان، فقال:   ْتُهُم املاََْلئ َكُة َيرْض  (  27َفَكْيَف إ َذا َتَوفَّ

َبُعوا َما َأْسَخطَ هنُ َذل َك ب أَ  ْضَواَنُه فَ اهلل  ُم اتَّ ُهوا ر   [ 28،  27]حممد:   ﴾َأْحَبَط َأْعاَمهَلُمْ َوَكر 

وقد ورد يف اآلثار ما يدل عىل أن الشيطان ال يمل من استعامل هذه الوسيلة إىل آخر  

)إبليس ال يكون يف حال أشٌد منه عىل  روي أن حلظة من حياة اإلنسان، طمعا يف إضالله، 

 (2)وم مل تلحقوه(دونكموه، فإنه إن فاتكم الي :يقول ألعوانه ، ابن آدم عند املوت

 
اختلـف املفسـرون يف عود الضمري يف كلمة )فأنساه( هل هو إىل يوسف عليه السالم، باعتبار أنه مل يعلق خروجه من  (1)

 السجن عىل مشيئة اهلل أو إىل الصاحب الناجي، وقد اخرتنا الثاين، لداللة املقام عليه، ولتناسبه مع عصمة األنبياء عليهم السالم. 

 ( 57الثبات عند املامت )ص:  (2)
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 التخويف والتحزين:  

ختويفه من كل ما يراه مؤثرا  ومن اخلطوات التي يستعملها الشيطان إلغواء اإلنسان  

    ﴿فيه، ليشغله اخلوف عن ذكر اهلل، كام قال تعاىل:  
 
ُدُكُم اْلَفْقَر َوَيْأُمُرُكْم ب اْلَفْحَشاء يَْطاُن َيع  الشَّ

نُْه َوَفْضال  وَ  اهللوَ  َرة  م  ُدُكْم َمْغف  ٌع َعل يٌم  اهللَيع   [ 268]البقرة:   ﴾ َواس 

يَن آَمنُوا  ﴿ولذلك كان ذكر اهلل جالبا للطمأنينة واألمل والسعادة، كام قال تعاىل:   الَّذ 

ْكر  ُقُلوهُبُ   ن َوَتْطَمئ   ْكر  اهلل    ْم ب ذ  [، بخالف الغفلة عنه،  28]الرعد:    ﴾اْلُقُلوُب   نَتْطَمئ  اهلل    َأاَل ب ذ 

 والتي ال جتلب إال اهلم واحلزن والتشاؤم..  

ذلك أن العبد يف حال ذكره هلل، يكون متواصال معه ومع فضله ووعده وكرمه؛ فإذا  

 ه. وختويفه وحتزين  الشيطان ووعيدهما غفل عنه تواصل مع 

اَم َذل ُكُم  نإ    ﴿وقد ذكر اهلل تعىل مدى اهتامم الشيطان بالتخويف من املوت، قال تعاىل: 

ن نيَ  ْيَطاُن خُيَِوُف َأْول َياَءُه َفاَل خَتَاُفوُهْم َوَخاُفون  إ ْن ُكنُْتْم ُمْؤم  [، وقد  175]آل عمران:  ﴾الشَّ

لذين جبنوا عن خوض املعارك،  وردت يف سياق احلديث عن اجلهاد يف سبيل اهلل، لتبني أن ا

مل يكن جبنهم إال بسبب ذلك التخويف الذي مارسه الشيطان معهم، بسبب نسياهنم لذكر  

 اهلل.

وهلذا، فإن مواجهة هذه الثغرة الشيطانية تكون باليقني يف اهلل وفضله، فاهلل هو الذي  

يف سالم حقيقي،  قدر اآلجال واألرزاق، وقدر كل يشء، ولذلك يعيش املؤمن هبذه املعاين  

ْ َيْلب ُسوا إ ياَمهَنُْم ب ُظْلٍم ُأوَلئ َك هَلُُم اأْلَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن﴾   يَن آَمنُوا َومَل
كام قال تعاىل:﴿ الَّذ 

(، والظلم املراد يف اآلية هو تلك األوهام التي حتول بني اإليامن وأداء دوره  82)األنعام:

 النفيس يف إحالل الطمأنينة والسالم. 

وقد عب القرآن الكريم عن ذلك اإليامن املختلط باألوهام الشيطانية بالرشك، الذي  
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هو أخفى من دبيب النمل، ولذلك كلام اشتد وعظم عظمت املخاوف، وكلام نقص أو  

تالشى نقصت املخاوف أو تالشت، فمعرفة اهلل والتوجه إليه هي بر األمان، وهي سفينة  

مواج، وهي ظل اهلل الذي حيتمي به من أحرقته شموس  نوح التي من ركبها مل تغرقه األ

 الرعب. 

ولذلك أخب اهلل تعاىل أن الرشك هو مصدر الرعب، وأنه عقوبة إهلية تقتضيها طبيعة  

ُكوا ب   ْعَب ب اَم َأرْشَ يَن َكَفُروا الرُّ
َما مَلْ ُينَِزْل ب ه  ُسْلَطانا   اهللالكفر، فقال: ﴿ َسنُْلق ي يف  ُقُلوب  الَّذ 

(، فقد أخب تعاىل أن مصدر  151اُر َوب ْئَس َمْثَوى الظَّامل  نَي﴾ )آل عمران:نَوَمْأَواُهُم ال

 خوفهم هو رشكهم باهلل. 

ويف مقابل ذلك ذكر اهلل تعاىل مواقف املؤمنني الصادقني الذين مألوا قلوهبم باهلل،  

وحده يف األرض يوحد  عليه السالم فرزقهم األمن التام، والسكينة املطلقة، فهذا إبراهيم 

اهلل، ووحده يف األرض يعبد اهلل، وتدعوه رأفته عىل اجلاهلني باهلل، فيتحدى قومه، ويتحدى  

األرض معهم، فيحطم األصنام من غري خوف وال وجل، وهو يدرك املصري الذي يتعرض  

 له من حيطم تلك األوثان املقدسة. 

 عن كل املخاوف التي يتذرع  انشغل باهلل، وبجوار اهلل  عليه السالم ولكن إبراهيم 

هبا اخللق، وعندما خوفه قومه من آهلتهم التي دعا إىل نبذها، قال متعجبا: ﴿ َوَكْيَف َأَخاُف  

ْكُتْم َوال خَتَاُفوَن أَ  ْكُتْم ب  نَما َأرْشَ يَقنْي  َأَحقُّ   اهللُكْم َأرْشَ  َعَلْيُكْم ُسْلَطانا  َفَأيُّ اْلَفر 
ْ ُينَِزْل ب ه  َما مَل

 (  81اأْلَْمن  إ ْن ُكنُْتْم َتْعَلُموَن﴾ )األنعام:ب  

يف ذلك املوقف كان يقارن بني القوة الوُهية التي يستند إليها   عليه السالمفإبراهيم 

قومه، والقوة الوُهية التي كانوا يتصورون أهنم يملكوهنا، وبني قوة اهلل تعاىل فأخب أن قومه  

 أوىل باخلوف منه. 
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مقررا هذه احلقيقة املطلقة، ومقننا    عليه السالموقد عقب اهلل تعاىل عىل قول إبراهيم  

يَن آَمنُوا َومَلْ َيْلب ُسوا إ ياَمهَنُْم ب ُظْلٍم ُأوَلئ َك   هذه السنة اإلهلية التي ال تتخلف، فقال تعاىل: ﴿ الَّذ 

 ( 82هَلُُم اأْلَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن﴾ )األنعام:

يَن َقاَل هَلُُم   سار أصحاب حممد  عليه السالمبراهيم وعىل خطى إ الذين: ﴿ الَّذ 

َون ْعَم اْلَوك يُل﴾  اهلل  اَس َقْد مَجَُعوا َلُكْم َفاْخَشْوُهْم َفَزاَدُهْم إ ياَمنا  َوَقاُلوا َحْسُبنَا نال  ناُس إ  نال

 ( 173)آل عمران: 

وحزنا، هو حصاد   ولذلك فإن مصدر املخاوف التي تعرتي النفوس فتمألها ُها 

ْيَطاُن  ننبات الغفلة والرشك، وُها مرتع من مراتع الشيطان، قال تعاىل: ﴿ إ   اَم َذل ُكُم الشَّ

ن نَي﴾ )آل عمران:   ( 175خُيَِوُف َأْول َياَءُه َفال خَتَاُفوُهْم َوَخاُفون  إ ْن ُكنُْتْم ُمْؤم 

خيافون كل يشء،   وبخالف هذا نجد الغافلني واجلاحدين أكثر الناس خماوف، فهم

وقد يدركون ما خيافون، وقد ال يدركون، كام عب بعضهم عن نفسه بقوله عن خماوفه التي  

ال تنتهي، والتي ال يعلم هلا سببا:)إنني أعيش يف خوف دائم، يف رعب من الناس واألشياء،  

حة، وال  ورعب من نفيس، ال الثروة أعطتني الطمأنينة، وال املركز املمتاز أعطانيها وال الص

الرجولة، وال املرأة، وال احلب، وال السهرات احلمراء... ضقت بكل يشء، بعد أن جربت  

 كل يشء( 

فاملعرفة الصحيحة باهلل والتي تتولد عنها مجيع املعارف، وتصحح هبا مجيع الفهوم،  

 وتنشق عنها مجيع املشاعر هي التي تقي املؤمن من اخلوف الذي يستعبد الناس. 

ريد الصادق ـ بعض مسالك الشيطان إىل نفس اإلنسان، فتعلم علمها،  هذه ـ أهيا امل

واحذر منها، وال تيأس من التفلت منها، فالشيطان مع كيده ومكره وخداعه أضعف خلق  

 اهلل.. ومن عرف نقاط ضعفه، يمكنه أن ينترص عليه بسهولة. 
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ا ﴿لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك، وبينه أحسن بيان وأوجزه، فقال:  َن  نَينَْزغَ َوإ مَّ َك م 

ْذ ب   ْيَطان  َنْزٌغ َفاْسَتع  يٌع َعل يٌم نإ   اهللالشَّ َقْوا   ن إ   ﴿ وقال:  ، [200]األعراف:  ﴾ ُه َسم  يَن اتَّ الَّذ 

ونَ  ُ
ُروا َفإ َذا ُهْم ُمْبرص  ْيَطان  َتَذكَّ َن الشَّ ُهْم َطائ ٌف م   [ 201]األعراف:    ﴾إ َذا َمسَّ

لحة التي تقاوم هبا كيد الشيطان، وُها شيئان:  عىل األس نفاآليتان الكريمتان تدال

 الذكر واملذاكرة.. ذكرك لربك، ومذاكرتك للحقائق..  

فإذا ذكرت ربك، وعرفت أنه سميع عليم، وأنه معك، وأنه يعيذ كل من التجأ إليه  

واحتمى به، ابتعد عنك الشيطان، ألنك رصت يف جوار اهلل، ويستحيل عىل الشيطان أن  

قال لتلميذه: ما تصنع بالشيطان إذا  ه اهلل.. ولذلك روي أن بعض املشايخ  يقرتب ممن أجار

قال: فإن عاد ؟ قال:  . قال: فإن عاد ؟ قال: أجاهده.. سول لك اخلطايا ؟ قال: أجاهده.

هذا يطول، أرأيت لو مررت بغنم فنبحك كلبها ومنعك من العبور ما  )قال: . أجاهده.

استغث بصاحب   هذا يطول عليك، ولكن)ال: ق. قال: أكابده وأرده جهدي. (تصنع؟

 الغنم يكفه عنك( 

فك وحيزنك ويؤملك،  ي وهكذا، فإن االستغاثة باهلل، واالستجارة به تكفيك كل ما خي

ْيَطاُن ب ُنْصٍب َوَعَذاٍب ين أَ ﴿كام فعل أيوب عليه السالم حني قال:  ن َي الشَّ ،  [41]ص:    ﴾ َمسَّ

ٌد  ﴿وما إن قال ذلك حتى جاءه املدد اإلهلي بقوله:  ْجل َك َهَذا ُمْغَتَسٌل َبار  اْرُكْض ب ر 

اٌب   [ 42]ص:    ﴾َورَشَ

الكثري من االستعاذات التي جترينا من الشيطان، وجتعلنا   وهلذا علمنا رسول اهلل 

 يف مأمن من كيده ومكره. 

وأما السالح الثاين الذي دلنا عليه ربنا، فهو مذاكرة احلقائق، والبحث فيها، إىل أن  

 ننال البصرية التي جتعلنا نرى كيد الشيطان بأعيننا، فنحذر منه.. 
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الناس عبودية للشيطان اجلهلة الذين   فأكثروذلك ال يكون إال بالعلم النافع، 

ما ُعبد  : )يكتفون بظواهر العبادات، دون االهتامم بالعلم، ولذلك ورد يف احلديث قوله 

اهلل بيشء أفضل من فقه يف دين، ولفقيه واحد أشد عىل الشيطان من ألف عابد، ولكل يشء  

 (1)  (عامد، وعامد هذا الدين الفقه

نفس حممد بيده َلعامل واحد أشد عىل إبليس من   والذي: )ويف حديث آخر قال 

 (2)  (ألف عابد، ألن العابد لنفسه، والعامل لغريه

 اْكُفْر َفَلامَّ َكَفَر َقاَل  ﴿وقد ورد يف تفسري قوله تعاىل: 
ْيَطان  إ ْذ َقاَل ل إْل ْنَسان  َكَمَثل  الشَّ

نَْك إ  ينإ   يٌء م  قصة قد يفيدك تأملها يف التعرف    [ 16]احلرش:    ﴾ َربَّ اْلَعاملَ نَي  اهلل     َأَخاُف ين  َبر 

كانت  فقد رووا عن ابن مسعود أنه قال: )، عىل قيمة العلم، ودوره يف الوقاية من الشيطان

فنزل   ؛ امرأة ترعى الغنم، وكان هلا أربعة إخوة، وكانت تأوي بالليل إىل صومعة راهب

شيطان فقال له: اقتلها ثم ادفنها، فإنك رجل مصدق  الراهب ففجر هبا، فحملت، فأتاه ال

فأتى الشيطان إخوهتا يف املنام فقال هلم: إن الراهب صاحب  .  يسمع قولك. فقتلها ثم دفتها.

الصومعة فجر بأختكم، فلام أحبلها قتلها ثم دفنها يف مكان كذا وكذا. فلام أصبحوا قال  

ي أقصها عليكم أم أترك؟ قالوا: ال بل  رجل منهم: واهلل لقد رأيت البارحة رؤيا ما أدر

قصها علينا. قال: فقصها، فقال اآلخر: وأنا واهلل لقد رأيت ذلك، فقال اآلخر: وأنا واهلل  

لقد رأيت ذلك. فقالوا: فواهلل ما هذا إال ليشء. قال: فانطلقوا فاستعدوا ملكهم عىل ذلك  

ل: إين أنا الذي أوقعتك يف هذا، ولن  الراهب، فأتوه فأنزلوه ثم انطلقوا به فلقيه الشيطان فقا 

ينجيك منه غريي، فاسجد يل سجدة واحدة وأنجيك مما أوقعتك فيه. قال: فسجد له، فلام  

 
 (  6166رقم  6/194رواه الطباين يف األوسط ) (1)

 ( البن النجار. 28908عزاه يف الكنز ) (2)
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 (1) (أتوا به ملكهم تبأ منه، وأخذ فقتل

واعلم ـ أهيا املريد الصادق ـ أن الشيطان لن يتمكن منك إال إذا مكنته من نفسك؛  

طبع اإلنساين ليستحوذ عليه من خالله، وقد روي عن  وهلذا يدرس الشيطان املزاج وال

آخذه عند الغضب وعند  ) ء تغلب ابن آدم؟ قال: إبليس: بأي يش الصاحلني أنه سأل بعض 

 ( اهلوى

احلدة إن العبد  )ظهر لراهب فقال له: أي أخالق بني آدم أعون لك؟ قال:  وروي أنه  

 ( إذا كان حديدا قلبناه كام يقلب الصبيان الكرة 

فقال له حييى   ،ءظهر ليحيى عليه السالم فرأى عليه مغاليق من كل يش  هأنروي و

،  (هذه الشهوات التي أصبت هبا بني آدم) عليه السالم: يا إبليس ما هذه املغاليق؟ قال: 

، قال: هل غري  ( ربام شبعت فثقلناك عن الصالة وعن الذكر) ء؟ قال: قال: فهل يل فيها يش 

عيل أن ال امأل بطني من طعام أبدا، فقال إبليس: وهلل عيل أن   : هللقال حييى ،ذلك قال: ال 

 .(2)ال أنصح مسلام أبدا

كيف يغلبني ابن آدم؟ وإذا ريض جئت حتى أكون يف  )الشيطان يقول: ويروى أن 

 ه وإذا غضب طرت حتى أكون يف رأسه( قلب

واحلكايات عليك أن تتساءل  وإياك ـ أهيا املريد الصادق ـ بعد إيراد هذه األحاديث 

عن كيفية حديث الشيطان، وبأي صورة ظهر، وهل يمكن أن يلتقي باإلنسان.. فكل هذه  

 األسئلة من كيد الشيطان ومكره، وهي من أساليبه التي يستعملها ليرصفك عن احلق. 

يأِت الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من  : ) وقد روي يف احلديث قوله 

 
 (  28/33) تفسري الطبي (1)

 .620ص  14رواه ابن الشيخ يف جمالسه بنحو أبسط راجع بحار األنوار ج  (2)
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 (1) وجد ذلك فليستعذ باهلل ولينته( من خلق اهلل؟ فمن  يقول:خلق كذا؟ حتى 

قالوا: يا رسول اهلل إن أحدنا ليجد    أن أصحاب رسول اهلل  ويف حديث آخر روي  

احلمد هلل  : )، فقال يف نفسه ما ألن خيّر من السامء إىل األرض أحّب إليه من أن يتكلم به

 (2)  (الذي رد كيده إىل الوسوسة

 
 (214( )134(، ومسلم )3276البخاري ) (1)

 ( 345، وابن منده يف اإليامن )2/252(، والطحاوي 701عبد بن محيد ) (2)
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 اتباع اهلوى 

اهلوى، وعالقته بالنفس والشيطان، وهل    كتبت إيلـ  أهيا املريد الصادقـ  تسألني عن 

سه، أم هو من ابتداع النفس األمارة بالسوء ومثالبها؟.. أو هو  وهو من إهلام الشيطان ووسا 

من البيئة واملحيط الذي يعيشه اإلنسان؟ أو هو من الثقافة التي رّب عليها، وأسس عقله  

 سها؟وفكره عىل أسا 

وكل ما سألته أسئلة نافعة حتتاج إىل اإلجابة عنها.. لكن ذلك كله قد ال يفيدك كثريا  

يف هتذيبك لنفسك، وتزكيتك هلا، ذلك أن املهم عندك اآلن، ويف هذه املرحلة، متييز احلقائق  

من األهواء، وال هيمك بعد ذلك هل كان مصدر األهواء إمالءات شيطانية، أو بدعا نفسية،  

 قينا اجتامعيا..  أو تل 

ولذلك؛ فإن أول ما عليك فعله يف هذه املرحلة، لتميز احلقائق عن األهواء، هو  

البحث عن املقدس املعصوم الذي يمكنك أن تستند إليه، وأنت واثق من أنه حيمل احلقيقة  

املطلقة.. أما ما عداه؛ فيمكن أن حيملها سليمة صافية من كل كدر، ويمكن أن يشوهها  

 ويبدهلا؛ فتصبح باطال يف صورة حق، وسام يف طعم عسل. ويغريها 

وقد جعل اهلل لنا ـ أهيا املريد الصادق ـ مصدرين يمكننا أن نستند إليهام يف ذلك  

 فإذا عطلناُها، أو عطلنا أحدُها ترسبت إلينا األهواء من كل السبل. التمييز.. 

وأما الثاين، فالعقل السليم الذي  ومصادرها املقدسة، ، نا أما أحدُها فرشيعة رب

ومل يدنس  مل تتالعب به األهواء،  أودعه اهلل فينا لنميز به بني احلق والباطل، ذلك العقل الذي  

 بالشهوات. 

، فقال: )اعلم أن العقل لن هيتدي إال  لكال املصدرين مثال   بعض احلكامءوقد رضب  
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ل، فالعقل كاألس، والرشع كالبناء، ولن يغني أس ما مل  بالرشع، والرشع مل يتبني إال بالعق

 (1) يكن بناء، ولن يثبت بناء ما مل يكن أس(

بالبرص والشعاع، فقال: )العقل كالبرص والرشع كالشعاع، ولن  له ثم رضب املثل 

 يغني البرص ما مل يكن شعاع من خارج ولن يغني الشعاع ما مل يكن برص( 

يت، فقال: )العقل كالرساج والرشع كالزيت الذي  ورضب له املثل بالرساج والز

يمده فام مل يكن زيت مل حيصل الرساج وما مل يكن رساج مل يضئ الزيت، وعىل هذا نبه اهلل  

ْصَباٌح املْ ْصَباُح يف   اهلل﴿سبحانه بقوله:  ْشَكاٍة ف يَها م  ه  َكم  اَمَوات  َواأْلَْرض  َمَثُل ُنور  ُنوُر السَّ

َج  يٍَّة َواَل َغْرب يٍَّة َيَكاُد  هنَ اَجُة َكأَ ُزَجاَجٍة الزُّ
ق  ْن َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة َزْيُتوَنٍة اَل رَشْ ا َكْوَكٌب ُدِريٌّ ُيوَقُد م 

ُء َوَلْو مَلْ مَتَْسْسُه َناٌر ُنوٌر َعىَل ُنورٍ   [( 35]النور:    ﴾َزْيُتَها ُيِض 

متعاضدان بل   ولذلك، فإن )الرشع عقل من خارج، والعقل رشع من داخل، وُها 

ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي  ﴿متحدان(، ولذلك سلب اهلل تعاىل اسم العقل من املفتقر للرشع، فقال: 

ُلونَ   [  171]البقرة:  ﴾َفُهْم اَل َيْعق 

ت ي َفَطَر  اهلل  ف ْطَرَت ﴿ولذلك سمى العقل دينا ورشعا من داخل، فقال يف وصفه:  الَّ

يَل نال َْلق  اَس َعَلْيَها اَل َتْبد  [، فسمى العقل دينا  30]الروم:  ﴾َذل َك الِديُن اْلَقِيمُ اهلل  خل 

أي نور العقل ونور الرشع، ثم   ﴾ [35]النور:  ﴾ ُنوٌر َعىَل ُنورٍ ﴿ولكوهنام متحدين قال: 

ي﴿قال:  ه  َمْن َيَشاءُ اهلل  هَيْد   [ فجعلها نورا واحدا.35]النور:    ﴾ل ُنور 

صادق ـ يمكنك متييز األهواء من احلقائق، هبذين  إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد ال 

النورين اللذين وفرُها اهلل لك.. نور الداخل الذي هو عقلك السليم.. ونور اخلارج الذي  

 .  هو رشيعة ربك احلكيمة.

 
 ( 57معارج القدس يف مدارج معرفه النفس )ص:  (1)
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وسأورد لك ما ورد من حقائق ذلك ومعايريه من القرآن الكريم، لتؤصل به  

اديق التي يمكنك أن تستند إليها، ولك أن تفكر  للحقيقة املنافية للهوى، ثم أورد لك املص

فيها، وتبحث عنها، حتى ال يكون اعتامدك هلا اعتامد املقلدين، الذين قد يقعون يف األهواء،  

 وإنام اعتامد املحققني الذين ينجون منها. 

 املعريف:   العالج 

آيات القرآن الكريم التي تنهى عن اتباع  ما شئت من  أن تقرأ  أما األول، فيمكنك أن  

 املصدرين أو أحدُها. ذينك تجدها مرتبطة بفقدان ل األهواء، 

َأَفُكلَّاَم َجاَءُكْم    ﴿ قوله تعاىل خماطبا اليهود، ومواقفهم من أنبيائهم:تلك اآليات    فمن

ْبُتمْ  ا َكذَّ يق  ُتْم َفَفر  ا َتْقتُُلونَ َرُسوٌل ب اَم اَل هَتَْوى َأْنُفُسُكُم اْستَْكَبْ يق  وقوله:    ، [87]البقرة:    ﴾ َوَفر 

ْم ُرُسال  ُكلَّاَم َجاَءُهْم َرُسوٌل ب اَم اَل هَتَْوى أَ ﴿ يَل َوَأْرَسْلنَا إ َلْيه 
ائ  رْسَ

يَثاَق َبن ي إ  ْنُفُسُهْم  َلَقْد َأَخْذَنا م 

ا َيْقُتُلونَ  يق  ُبوا َوَفر  ا َكذَّ يق     [ 70]املائدة:   ﴾َفر 

لكريمة تشري إىل أن اليهود، ضيعوا كال املصدرين.. أما األول،  ا فهذه اآليات  

موها يف التعرف عىل أنبيائهم الذين جاءوهم بالبينات الدالة عىل  فعقوهلم التي مل حيكّ 

صدقهم.. وأما الثاين فرشيعة رهبم التي جاءهم هبا أنبياؤهم.. ولذلك سقطوا يف هاوية  

نني ليبرص هبام، ورساجا ليستِضء به، فأطفأ  اهلوى، وصاروا كذلك الذي أعطاه اهلل عي 

 الرساج، وأغلق عينيه، وراح يقتحم الظلامت. 

اهلل   َقاُلوا ُقُلوُبنَا ُغْلٌف َبْل َلَعنَُهمُ ﴿ بقوله: عىل فعلهم ذلك ولذلك عقب اهلل تعاىل 

ُنونَ  ْم َفَقل يال  َما ُيْؤم  ه  إعامل عقله  ، وذلك يشء طبيعي، فمن ابتعد عن [88]البقرة:   ﴾ ب ُكْفر 

اإلعامل املناسب، وابتعد عن اهلداة والرسل الذين جاءوا بالبينات، فسيغلف عىل عقله  

وقلبه، وستتبعه اللعنة ال حمالة، ألنه ال يكون يف جوار اهلل إال أصحاب العقول النرية،  
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 والقلوب الطاهرة. 

َّ ﴿قوله تعاىل: ما ورد يف ومثل ذلك 
َعَلْيه  َوَقْد  اهلل  ا ُذك َر اْسمُ َوَما َلُكْم َأالَّ َتْأُكُلوا مم 

ْرُتْم إ َلْيه  َوإ   َم َعَلْيُكْم إ الَّ َما اْضُطر  َل َلُكْم َما َحرَّ ْلٍم إ   ن َفصَّ ْم ب َغرْي  ع  لُّوَن ب َأْهَوائ ه  ا َلُيض  ري 
  ن َكث 

ينَ   [ 119]األنعام:    ﴾َربََّك ُهَو َأْعَلُم ب املُْْعَتد 

استغناء العقل عن الرشع، أو استغناء العني عن   فهذه اآلية الكريمة تشري إىل 

 الرساج.. حينها خيبط خبط عشواء، ويتدخل فيام ال يعنيه..  

ومثال ذلك ـ أهيا املريد الصادق ـ مثال من ينشئ لنفسه قانونا خاصا للمرور،  

فريتكب املخالفات؛ فإذا ما سئل عن ذلك، ذكر أنه ال حيب أن يميل عليه أي قانون ال  

مع هواه.. مع أنه ال يمكن أن يكون هناك نظام يف أي يشء من دون أن تكون هناك  ينسجم  

 قوانني حتكمه. 

وهكذا األمر بالنسبة ملا ذكرت اآلية الكريمة؛ فهي تشري إىل أن املتحكم يف التحليل  

والتحريم هو اهلل.. ذلك أن امللك ملكه، والعباد ضيوف عنده، فإن أباح هلم شيئا، أو حرمه،  

 ن عىل العباد سوى اخلضوع لذلك، ألنه صادر من صاحب امللك والعلم واحلكمة. مل يك

وهلذا اعتب اهلل تعاىل اجلدال يف ذلك، واالفرتاء عىل اهلل بتحليل احلرام، أو حتريم  

احلالل تدخال من العقل فيام ال يعنيه، وهو يدل عىل أن مصدر ذلك هو اهلوى.. وأن من  

َواَل   ﴿ ، كام قال تعاىل ـ معقبا عىل تلك اآلية الكريمة ـ: يقوم بذلك شيطان من شياطينه

َّا مَلْ ُيْذَكر  اْسمُ 
ْسٌق َوإ  نَعَلْيه  َوإ  اهلل  َتْأُكُلوا مم  ْم ل ُيَجاد ُلوُكْم   ن ُه َلف  َياط نَي َلُيوُحوَن إ ىَل َأْول َيائ ه  الشَّ

ُكونَ نَوإ ْن َأَطْعُتُموُهْم إ    [ 121]األنعام:  ﴾ُكْم ملرَُْش 

وقد أشار القرآن الكريم إىل أن اآللة التي يستعملها أهل اهلوى وشياطينه هي  

اجلدال، وهو التالعب باأللفاظ واملعاين، ليرصفوا به عن احلق الواضح املنري، كام قال تعاىل:  
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َن ال﴿ ى َواَل ك َتاٍب ُمن رٍي ) اهلل  اس  َمْن جُيَاد ُل يف  نَوم  ْلٍم َواَل ُهد  لَّ  ( ثَ 8ب َغرْي  ع  ه  ل ُيض  ْطف  َ ع 
اين 

يق  اهلل  َعْن َسب يل   َياَمة  َعَذاَب احْلَر  يُقُه َيْوَم اْلق  ْزٌي َوُنذ  ْنَيا خ   [ 9،  8]احلج:   ﴾َلُه يف  الدُّ

ولذلك اعتب اهلل تعاىل أولئك الذين أعموا عقوهلم عن رشيعة رهبم، وهداهتا،  

، ليخبطوا بعقوهلم املجردة يف  ومصادرها املقدسة، من الذين رموا بالرساج من أيدهيم 

َأَوَمْن َكاَن َمْيت ا   ﴿الظلامت من غري أي دليل، كام قال تعاىل ـ تعقيبا عىل اآليات السابقة ـ: 

ا َيْميش  ب ه  يف  ال نَْها َكَذل َك  نَفَأْحَيْينَاُه َوَجَعْلنَا َلُه ُنور  ٍج م  اس  َكَمْن َمَثُلُه يف  الظُُّلاَمت  َلْيَس ب َخار 

يَن َما َكاُنوا َيْعَمُلونَ زُ   [ 122]األنعام:  ﴾ِيَن ل ْلَكاف ر 

ثم ذكر أن الذي يتوىل هذا النوع من اهلوى يف كل قرية أو أمة كبار املجرمني  

َوَكَذل َك َجَعْلنَا  ﴿واملضللني الذين ينتخبهم الشيطان للنيابة عنه يف هذا الدور، قال تعاىل: 

ْم َوَما َيْشُعُرونَ يف  ُكِل َقْرَيٍة َأَكاب َر جُمْ  ه  يَها ل َيْمُكُروا ف يَها َوَما َيْمُكُروَن إ الَّ ب َأْنُفس  م  ]األنعام:   ﴾ ر 

123 ] 

اهلوى هو البحث عن أولئك  احلق عن ميز به واآلية الكريمة تشري إىل أن أول ما يُ 

قلبة،  املتاملجرمني املبدلني املغريين الذين أخضعوا الدين للعقول املجردة، أو األمزجة 

ولذلك يذكر القرآن الكريم ذلك الرصاع الذي يدور يف ساحات القيامة بني التابعني  

واملتبوعني الذين تركوا عقوهلم، وسلموها لساداهتم، فصاروا هم املتحكمني فيها، قال  

َبُعوا َوَرَأُوا اْلَعَذاَب َوتَ ﴿تعاىل:   يَن اتَّ َن الَّذ  ب ُعوا م  يَن اتُّ َأ الَّذ  (  166َقطََّعْت هب  ُم اأْلَْسَباُب ) إ ْذ َتَبَّ

َبُعوا َلْو أَ  يَن اتَّ ُءوا م    نَوَقاَل الَّذ  نُْهْم َكاَم َتَبَّ
َأ م  ة  َفنََتَبَّ هي مُ نَلنَا َكرَّ اٍت  اهلل    ا َكَذل َك ُير  َأْعاَمهَلُْم َحرَسَ

َن ال  نَي م  ج  ْم َوَما ُهْم ب َخار   [ 167، 166]البقرة:   ﴾ار  نَعَلْيه 

فإن أول ما يفعله العقل الذي يريد التخلص من األهواء البحث عن اهلداة  وهلذا، 

احلقيقيني الذين يملكون الرساج املنري، ألن من عداهم سيؤدي إىل الضاللة واالنحراف،  
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يَم ) ﴿كام أشار إىل ذلك قوله تعاىل يف سورة الفاحتة:  اَط املُْْسَتق  َنا الرِصَ يَن  6اْهد  اَط الَّذ  َ
( رص 

اِلنَي َأْنعَ  ْم َواَل الضَّ ْم َغرْي  املَْْغُضوب  َعَلْيه   [ 7،  6]الفاحتة:   ﴾ ْمَت َعَلْيه 

فهاتان اآليتان الكريمتان تدعوان إىل البحث عن أهل الرساط املستقيم الذين مل  

ينحرفوا به، ومل يغريوه، ومل يقعوا يف الضاللة، وال يف الغضب.. ذلك أن الدعاء الذي ال  

 صدق ال ينفع صاحبه شيئا. يصحبه اجلهد وال

عن   واوقد رضب اهلل تعاىل مثاال ألولئك املغريين واملبدلني املضللني، وكيف انحرف

نَْها  ﴿، فقال: أهواءهم واالرساط املستقيم، واتبع ي آَتْينَاُه آَيات نَا َفاْنَسَلَخ م  ْم َنَبَأ الَّذ  َواْتُل َعَلْيه 

َن  ْيَطاُن َفَكاَن م  يَن )َفَأْتَبَعُه الشَّ َا َوَلك  175اْلَغاو  ْئنَا َلَرَفْعنَاُه هب 
ُه َأْخَلَد إ ىَل اأْلَْرض   ن( َوَلْو ش 

ْكُه َيْلَهْث َذل َك َمَثُل اْلقَ   َيْلَهْث َأْو َترْتُ
ْل َعَلْيه  َبَع َهَواُه َفَمَثُلُه َكَمَثل  اْلَكْلب  إ ْن حَتْم  يَن  َواتَّ ْوم  الَّذ 

ُبوا ب آَيات نَا َفاْقُص  ُرونَ َكذَّ  [ 176،  175]األعراف:  ﴾ ص  اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم َيَتَفكَّ

فهذه اآليات الكريمة تشري إىل املنبع الذي تصدر منه األهواء، وهو التثاقل إىل  

األرض، واتباع الشهوات، حتى يصبح اإلنسان مثل الكلب الذي ال يعرف غري اللهث  

 والنباح. 

وهلذا يستعمل هؤالء الذين وكل هلم الناس عقوهلم، رسال للشيطان يضل هبم اخللق  

:  عن رهبم، وعن هداهتم احلقيقيني، كام قال تعاىل عن موقف املرشكني من رسول اهلل 

ي َبَعَث ﴿ ا َأَهَذا الَّذ  ُذوَنَك إ الَّ ُهُزو 
نَا َعْن  ( إ ْن َكادَ 41َرُسوال  ) اهلل  َوإ َذا َرَأْوَك إ ْن َيتَّخ  لُّ  َلُيض 

نَي َيَرْوَن اْلَعَذاَب َمْن َأَضلُّ َسب يال  ) َنا َعَلْيَها َوَسْوَف َيْعَلُموَن ح  نَا َلْواَل َأْن َصَبْ
َت    ﴾ (42آهل 

 [ 42، 41]الفرقان:  

ََذ إ هَلَُه َهَواُه  ﴿ ثم بني املنبع الذي جعلهم يقفون هذا املوقف، فقال:  َأَرَأْيَت َمن  اختَّ

 [ 43]الفرقان:    ﴾َت َتُكوُن َعَلْيه  َوك يال  َأَفَأنْ 
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وبني افتقاد هؤالء للعقل السليم الذي يسمح هلم برؤية احلقائق، ومتييزها، فقال:  

ُلوَن إ ْن ُهْم إ الَّ َكاأْلَْنَعام  َبْل ُهْم َأَضلُّ َسب يال   نَأْم حَتَْسُب أَ ﴿   ﴾ َأْكَثَرُهْم َيْسَمُعوَن َأْو َيْعق 

 [ 44]الفرقان:  

وبذلك فإن أولئك الذين وقفوا حماربني للرسل عليهم السالم، مل يكن هلم حظ من  

العقل الداخيل، وال من العقل اخلارجي.. ذلك أهنم سلموا األول لسادهتم وكبائهم..  

 وأما الثاين فراحوا يستهزئون به، ويسخرون منه. 

اذ تلك املواقف،  ولذلك طالبهم اهلل تعاىل ببيان املصدر الذي جعلوه رائدهم يف اخت

نْد    ﴿قال تعاىل:   ْن ع  ب ْعُه إ ْن ُكنُْتْم َصاد ق نَي )اهلل    ُقْل َفْأُتوا ب ك َتاٍب م  نُْهاَم َأتَّ ( َفإ ْن 49ُهَو َأْهَدى م 

يُبوا َلَك َفاْعَلْم أَ  بََع َهَواُه ب َغرْي  نمَلْ َيْسَتج  َّن  اتَّ
نَ اَم َيتَّب ُعوَن َأْهَواَءُهْم َوَمْن َأَضلُّ مم  ى م  ن  إ  اهلل   ُهد 

ي اْلَقْوَم الظَّامل  نَي اهلل   [ 50،  49]القصص:  ﴾ اَل هَيْد 

قال  ولذلك اعتب اهلل تعاىل هؤالء مجيعا عبيدا ألهوائهم تتقلب هبم حيث شاءت، 

ََذ إ هَلَُه َهَواُه َوَأَضلَّهُ ﴿تعاىل:  ْلٍم َوَخَتَم َعىَل َس اهلل  َأَفَرَأْيَت َمن  اختَّ ه  َوَقْلب ه  َوَجَعَل َعىَل  َعىَل ع  ْمع 

ْن َبْعد   يه  م  َشاَوة  َفَمْن هَيْد 
ه  غ  ُرونَ اهلل  َبرَص   [ 23]اجلاثية:   ﴾ َأَفاَل َتَذكَّ

ويف مقابله أولئك الذين أعملوا عقوهلم، ومل يعطلوها، وأعملوا رشيعة رهبم، فلم  

يضلوا أبدا، وهلذا  يضيعوها، وبحثوا عن اهلداة، ووصلوا إليهم، فهؤالء ال يمكن أن 

ْن َرِبه  َكَمْن ُزِيَن َلُه ُسوُء   ﴿اعتبهم اهلل تعاىل عىل بينة من رهبم، فقال:  َأَفَمْن َكاَن َعىَل َبِينٍَة م 

َبُعوا َأْهَواَءُهْم   [ 14]حممد:  ﴾ َعَمل ه  َواتَّ

ته  إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن اتباع اهلوى أخطر من كل ما ذكر 

لك يف رسائيل السابقة.. ذلك أن صاحب اهلوى قد يفطن لكبه وعجبه وغروره وغفلته،  

لكنه ال يفطن لضالله وتيهه عن احلق.. وبذلك قد يلهيه الشيطان ببعض األعامل الصاحلة  
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قال  إبليس  حتى يظن نفسه عىل يشء، بينام هو غارق يف ضالله وتيهه، وقد ورد يف األثر أن )

ء. قال: فهل تأتوهنم من قبل  فقالوا: من كل يش .. ء تأتون بني آدم؟ ي يش ألوليائه: من أ

التوحيد، قال: ألبثن فيهم شيئا ال يستغفرون  بء قرن االستغفار؟ فقالوا: هيهات، ذاك يش 

 (1) اهلل منه؛ فبث فيهم األهواء(

وقد أخب اهلل تعاىل أن السبب األكب احلائل بني اخللق واالستجابة للرسل هو  

يُبوا َلَك َفاْعَلْم أَ ﴿اهلوى، فقال:  َبَع َهَواُه  نَفإ ْن مَلْ َيْسَتج  َّن  اتَّ
اَم َيتَّب ُعوَن َأْهَواَءُهْم َوَمْن َأَضلُّ مم 

نَ  ى م  ي اْلَقْومَ ن اهلل إ  اهلل  ب َغرْي  ُهد   [ 50]القصص:   ﴾  الظَّامل  نيَ اَل هَيْد 

اللهم إين أعوذ بك  ) حيذر من مضالت اهلوى، ويقول:  رسول اهلل كان ولذلك 

إن مما أخشى عليكم شهوات الغي  ، ويقول: )(2) (األهواءو  األعاملو  من منكرات األخالق

 (3) (مضالت اهلوىو فروجكم و يف بطونكم

)إنام بدء وقوع الفتن أهواء  قال: وهكذا حذر أئمة اهلدى منه، فعن اإلمام عيل أنه 

تتبع، وأحكام تبتدع، خيالف فيها كتاب اهلل، ويتوىل عليها رجال رجاال، عىل غري دين  

 (4)اهلل(

إن أخوف ما أختوف عليكم اثنتان: طول  وبني عالقة ذلك بالتثاقل إىل الدنيا، فقال: )

  ع اهلوى فيصد عن احلق. أال أما اتبا و اتباع اهلوى. فأما طول األمل فينيس اآلخرة، و األمل 

  لكل واحدة منهام بنون، فكونوا من أبناء اآلخرة و  اآلخرة مقبلة و  إن الدنيا قد ولت مدبرة و

 
 (308( رقم)103/ 1سنن الدارمي) (1)

 (762 -761/ 2رواه الرتمذي) (2)

 ( 423  -042/ 4أمحد) (3)

 ( 50هنج البالغة: )ك  (4)
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 (1) (ال عملو غدا حسابو ال حساب، و ال تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل و

 العالج السلوكي: 

أن تتخلص من اهلوى،  وتيقنت منه، فيمكنك  ـ أهيا املريد الصادق ـ إذا علمت ذلك 

 : كلها مما اتفق عليه النقل والعقل بثالثة أمور 

أن تعمل عقلك، وال تعطله، فاهلل ما خلقه لك، لتهبه لغريك، وإنام  ، فهو أوهلا  أما 

عند    أعطاه اهلل لك لتميز به بني احلق والباطل، واخلري والرش، وهلذا قدمه رسول اهلل

)استفت قلبك، واستفت نْفَسك ثالث مرات؛ الب ما اطمأنت إليه النفس،  الفتوى، فقال: 

 (2)  واإلثم ما حاك يف النفس، وتردد يف الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك(

وإياك ـ عند البحث عن احلقائق ـ أن تلتفت لآلباء واألجداد، فاهلل ما أمرك بأن تفكر  

بالتفكري بعقلك.. وهلذا كان التفكري بعقوهلم من أكب احلجب التي  بعقوهلم، وإنام أمرك 

يٍر  ﴿  :حالت بني األنبياء وأقوامهم، كام قال تعاىل  ْن َنذ  ْن َقْبل َك يف  َقْرَيٍة م  َوَكَذل َك َما َأْرَسْلنَا م 

ُفوَها إ   ٍة َوإ  نإ الَّ َقاَل ُمرْتَ ْم ُمْقَتُدوَن ا َعىَل آَثار  نا َوَجْدَنا آَباَءَنا َعىَل ُأمَّ  [ 23]الزخرف:   ﴾ه 

اَل َيْأت يه   ﴿: فأن تتمسك بكتاب ربك املقدس، ذلك الكتاب العزيز الذيوأما الثاين 

ْن َحك يٍم مَح يٍد  يٌل م  ه  َتنْز  ْن َخْلف  ْن َبنْي  َيَدْيه  َواَل م  رد يف  و، فقد [42]فصلت:  ﴾اْلَباط ُل م 

، فأخبه أهنا ستكون فتن، فسأله  سول اهلل احلديث أن جبيل عليه السالم نزل عىل ر

عن املخرج منها؛ فقال: )كتاب اهلل، فيه نبأ ما قبلكم، ونبأ ما هو كائن بعدكم،    رسول اهلل  

وفيه احلكم بينكم، وهو حبل اهلل املتني، وهو النور املبني، وهو الرصاط املستقيم، وهو  

الشفاء النافع، عصمة ملن متسك به، ونجاة ملن اتبعه، ال يعوج فيقوم، وال يزيغ فيستعتب،  

 
 (881( رقم)530/ 1فضائل الصحابة، لإلمام أمحد) (1)

 .  2533والدارميُّ  18006رواه أمحد  (2)
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رة الرد، وال تنقِض عجائبه، هو الذي ال تلتبس به األهواء، وال تشبع منه  وال خيلق عىل كث

العلامء.. من وليه من جبار فحكم بغري ما فيه قصمه اهلل، ومن ابتغى اهلدى يف غريه أضله  

 (1) اهلل، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن اتبعه هدي إىل رصاط مستقيم(

وهو أن تتمسك باهلداة الذين مل ينحرفوا عن  : فهو أدقها وأصعبها، الثالث وأما 

يَم  ﴿الدين، ومل يتبعوا أهواءهم، أولئك الذين أشار إليهم قوله تعاىل:  اَط املُْْسَتق  َنا الرِصَ ْهد 

اِلنَي ) 6) ْم َواَل الضَّ ْم َغرْي  املَْْغُضوب  َعَلْيه  يَن َأْنَعْمَت َعَلْيه  اَط الَّذ  َ
 [ 7،  6]الفاحتة:    ﴾(7( رص 

احلريص عىل أمته، مل يرتكها من   تتعب نفسك يف البحث عنهم، فرسول اهلل  وال

دون أن ينصحها هبم، وحيذرها من املحرفني املبدلني، وقد ورد يف وصيته التي تواترت عنه،  

 تركت فيكم ما إْن متّسكتم به لْن تضّلوا  ين)إ :  والتي مجع فيها بينهم وبني كتاب اهلل، قوله  

ن السامء إىل األرض، وعرتِت أهل بيتي، ولْن يفرتقا حّتى   اهلل بعدي: كتاب حبٌل ممدوٌد م 

 (2) يردا عيّل احلوض، فانظروا كيف ختلفوين فيهام(

)أهيا الناس. إنام أنا برش يوشك أن يأتيني رسول من رّب  : ويف حديث آخر قال 

خذوا بكتاب اهلل  فأجيب. وإين تارك فيكم الثقلني. أوهلام كتاب اهلل فيه اهلدى والنور ف

واستمسكوا به. فحث عىل كتاب اهلل ورغب فيه. ثم قال: وأهل بيتي. أذكركم اهلل يف أهل  

 (3)  بيتي. أذكركم اهلل يف أهل بيتي. أذكركم اهلل يف أهل بيتي(

كان يكرر هذه الوصية كل حني، بل   وقد ورد يف الروايات الكثرية أن رسول اهلل 

َا ﴿اىل:  إنه عندما نزل عليه قوله تع ْ َتْفَعْل َفاَم   َيا َأهيُّ ِبَك َوإ ن ملَّ ن رَّ
َل إ َلْيَك م  ُسوُل َبِلْغ َما ُأنز  الرَّ

 
 (: رواه أبو عبيد القاسم بن سالم يف كتابه ]فضائل القرآن[ 464/ 8قال يف جامع األصول ) (1)

احلديث متواتر، وقد ورد بصيغ كثرية رواه أمحد ومسلم والرتمذي وغريهم، وقد نص األلباين عىل صحته انظر حديث   (2)

 يف صحيح اجلامع.  2458رقم: 

 (2408رواه مسلم ) (3)
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َساَلَتُه وَ  َن ال  اهلل َبلَّْغَت ر  ُمَك م  ين  ناس  إ  نَيْعص  ي اْلَقْوَم اْلَكاف ر  [ طلب  67]املائدة:   ﴾اهلل الَ هَيْد 

 مسئول، وأنتم مسئولون، فام  ين أجيب، وإ أوشك أن أدعى فين أن جيتمع الناس، ثم قال: )إ 

ك قد بّلغت، ونصحت وجهدت فجزاك اهلل خريا.. فقال  نذا أنتم قائلون؟(، فقالوا: نشهد أ

ته حّق،  نج  نحمّمدا عبده ورسوله، وأ  ن: )ألستم تشهدون أن ال إله إالّ اهلل، وأرسول اهلل  

اهلل يبعث من يف القبور(،    نالّساعة آتية ال ريب فيها، وأ  ناملوت حّق، وأ  نناره حّق، وأ  نوأ

 فرط عىل احلوض، وأنتم  ين: )اللهّم اشهد(، ثم قال: )إ فقالوا: بىل نشهد بذلك، فقال 

جوم من فّضة،  نعرضه ما بني صنعاء وبرصى، فيه أقداح عدد ال  نواردون عيّل احلوض، وإ

األكب كتاب اهلل، طرف بيد اهلل عّز وجّل، وطرف    . الّثقل .فانظروا كيف ختّلفوين يف الّثقلني؟

ام لن  هنالّلطيف اخلبري نّبأين أ  نبأيديكم فتمّسكوا به ال تضّلوا، واآلخر األصغر عرتِت، وإ

يتفّرقا حّتى يردا عيّل احلوض، فسألت ذلك هلام رّّب، فال تقّدموُها فتهلكوا، وال تقرصوا  

 (1) عنهام فتهلكوا(

ام عيل، فرفعها، حتى بان بياض إبطيهام، ثم قال خماطبا اجلموع  بيد اإلم ثّم أخذ 

اس باملؤمنني من أنفسهم؟(، فأجابوا: اهلل  ناس، من أوىل النالكثرية التي احتشدت: )أهّيا ال 

اهلل موالي، وأنا موىل املؤمنني، وأنا أوىل باملؤمنني من أنفسهم،    ن : )إورسوله أعلم، فقال  

 ه( فمن كنت مواله فعيّل موال

وكرر ذلك وأكده، ثم ختمه بقوله: )اللهّم وال من وااله، وعاد من عاداه، وأحّب  

من أحّبه، وأبغض من أبغضه، وانرص من نرصه، واخذل من خذله، وأدر احلّق معه حيث  

 
 ( واللفظ له. وغريُها كثري. 3788( والرتمذي )2408صحيح مسلم ) (1)
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 (1) دار، أال فليبّلغ الّشاهد الغائب(

هبا، وإياك أن  هذه ـ أهيا املريد الصادق ـ وصيتي إليك يف مواجهة اهلوى؛ فعليك 

لبعض    تلتفت ملا يقول الناس عنك، أو يتهموك به، فاحلق أحق أن يتبع، وقد قال اإلمام عيل 

دين   ن ك امرؤ ملبوس عليك، إنمن التبس عليه األمر، فلم يدر من يريض ومن يسخط: )إ

ف احلّق تعرف أهله(   (2) اهلل ال ُيْعرف بالرجال، فاعر 

احلّق    ن الباطل َخُلص من مزاح احلّق مل خيَف عىل املرتادين، ولو أ  نوكان يقول: )لو أ

َخُلص من َلْبس الباطل، انقطعت عنه ألُسن املعاندين ولكن يؤخذ من هذا ضغٌث، ومن  

هذا ضغٌث، فيمزجان فهنالك يستويل الشيطان عىل أوليائه، وينجو الذين سبقت هلم من  

 (3)  اهلل احلسنى(

يف القرآن الكريم من اآليات الكريمة املخبة عن  وهذا هو مصداق ما ورد 

االبتالءات واالختبارات التي متيز أهل احلق من أهل الباطل، ومنفذي وصايا أنبيائهم من  

ْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اجْلَ ﴿املعرضني عنها، قال تعاىل: 
نُْكْم  اهلل  َة َوملََّا َيْعَلم  ن َأْم َحس  يَن َجاَهُدوا م  الَّذ 

ينَ َوَيْعلَ  اب ر   [ 142]آل عمران:    ﴾َم الصَّ

وأخب عن الفتن التي ستحصل لألمة، واعتبها من االختبارات الالزمة لألمم،  

 
الشطر األول من احلديث ـ كام ينص املحدثون ـ: متواتر، نص عىل تواتره عدد من احلفاظ، وأما الزيادة الواردة يف  (1)

: )اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه( فهي صحيحة، وقد وردت عن عدد من الصحابة، وصححها احلديث، وهي قوله 

دري، وزيد بن أرقم، وسعد بن أّب وقاص.. وقد خصص احلافظ ابن عدد من احلفاظ من رواية أنس بن مالك، وأّب سعيد اخل

عقدة هلا مصنفا مستقل، استوعب فيه طرقها، ومثله السيد أمحد بن الصديق الغامري يف: )اإلعالم بطرق املتواتر من حديثه عليه 

ري يف )املناقب(، واهليثمي يف السالم(، بل إن اإلمام أمحد نفسه ذكر يف )الفضائل(، والنسائي يف )اخلصائص(، وابن اجلز

 )املجمع( روايات كثرية يف الداللة عليه وعىل معناه. 

   262هنج البالغة، احلكمة: (2)

 . 50هنج البالغة، اخلطبة: (3)
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ُعونَ ﴿فقال:  َّ  َلَعلَُّهْم َيرضَّ
 
اء َّ  َوالرضَّ

 
ْن َنب يٍّ إ الَّ َأَخْذَنا َأْهَلَها ب اْلَبْأَساء

  َوَما َأْرَسْلنَا يف  َقْرَيٍة م 

لْ 94) اُء  ( ُثمَّ َبدَّ َّ اُء َوالرسَّ َّ  احْلََسنََة َحتَّى َعَفْوا َوَقاُلوا َقْد َمسَّ آَباَءَنا الرضَّ
ِيَئة  نَا َمَكاَن السَّ

 [ 95،  94]األعراف:   ﴾َفَأَخْذَناُهْم َبْغَتة  َوُهْم اَل َيْشُعُرونَ 

أن األمة ستبتىل بالفتن، كام أخب أن هناك الكثري ممن   وقد أخب رسول اهلل 

: )واهلل ما الفقر أخشى عليكم، ولكن   هذا االختبار، ففي احلديث قال سريسب يف 

أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كام بسطت عىل من كان قبلكم، فتنافسوها كام تنافسوها،  

 (1) وهتلككم كام أهلكتهم(

 
 .  7614، ومسلم: 6425، 4015، 3158رواه البخاري:  (1)



 

102 

 

 إىل الدنيا   التثاقل 

منها، وهل  الدنيا، وحقيقتها، واملوقف  كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن

هي حمرتمة لكوهنا دار أولياء اهلل.. أم هي مذمومة لكوهنا دار أعدائه؟.. وهل لذلك أثر يف  

تقويم النفس وتعديلها وتربيتها؟.. أم أن ذلك من الفروع التي ال حيتاج إليها السالك  

 لتزكية نفسه وترقيتها لتصبح أهال ملنازل املقربني والصديقني؟

حمرتمة وجيهة، واإلجابة عليها واجبة، ألهنا من األسس   وكل أسئلتك التي سألتها 

التي يقوم عليها السلوك التحققي والتخلقي؛ فال يمكن ملن جيهل الدنيا، وكيفية التعامل  

 معها أن يسري السري الصحيح. 

وال ختف ـ أهيا املريد الصادق ـ وال تفزع، فلن أحدثك بأحاديث األحبار والرهبان،  

ه الزهاد واملنقطعون عن الدنيا، فأنا أعلم أنك ال ترغب يف أن ختلط  ولن أجلب لك ما ذكر

دين اهلل بدين البرش، وال أن جتعل لك قدوة غري رسولك، وأئمة اهلدى وورثة النبوة من  

 بعده، أولئك الذين متسكوا بالكتاب، ومل ينحرفوا عنه. 

 الدنيا والقرآن الكريم: 

الصادقـ  القرآن الكريم؛ فهو الكتاب الذي    وأول من جييبك عىل أسئلتكـ  أهيا املريد

يز به عن  كشف به احلقائق، ومتُ نحوى حقائق الوجود بكل دقة، ولذلك كان أول مصدر ت 

 األهواء.. ومن أعرض عنه لن يصل إىل احلقيقة، ولو مجع مجيع عقول أهل العامل. 

وعند عودتنا للقرآن الكريم نجد اهلل تعاىل هيون من شأن الدنيا، ويعتبها دار غرور،  

وأن من انشغل هبا انشغل عن اخلري كله.. وليس ذلك ـ كام يتوهم املقرصون يف فهم لغة  

القرآن الكريم وحقائقه ـ ذما للدنيا، أو احتقارا هلا، فام خلق اهلل شيئا إال حلكمة وغرض،  
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 ه العبث. ويستحيل علي 

وإنام هو مثل ذلك األستاذ الذي يقول لتالميذه يف املرحلة االبتدائية، ويف حصة  

احلساب: أتقنوا جيدا ما تدرسونه من هذه املسائل واملعاالت.. ألنكم ستحتاجون إليها يف  

سيكون حقريا وبسيطا وهزيال جدا أمام ما مل   ه اآلن مستقبل دراستكم.. وكل ما درستمو

 تدرسوه. 

ا األمر بل هو أعظم منه، يف ذكر القرآن الكريم للدنيا، فهو يقول للمنشغلني  وهكذ

وما يغذي عقوهلم منها.. أو ما يغذي بطوهنم وأهواءهم: إن ما ترونه ال   ،هبا، إما بعلومها 

يساوي شيئا أمام ما مل تروه.. فلذلك جهزوا أنفسكم لتصبح صاحلة لتلك العوامل التي ال  

 شيئا.  تساوي الدنيا أمامها 

وهو يبادر قبل ذلك، فيقرر يف نفوس املؤمنني أن اهلل تعاىل رب الدنيا واآلخرة، وأنه  

ْنَيا  ﴿ اخلالق هلام مجيعا، وأنه العامل هبام، وبصفات كل منهام، قال تعاىل:   يُد َثَواَب الدُّ َمْن َكاَن ُير 

نْدَ  َرة  َوَكانَ اهلل  َفع  ْنَيا َواآْلخ  يع  اهلل  َثَواُب الدُّ
ا َسم  ري 

 [ 134]النساء:   ﴾ ا َبص 

وانطالقا من ذلك يبني اهلل تعاىل ـ باعتباره مالك الدنيا واآلخرة واخلبري هبام مجيعا ـ  

أن الدنيا ال تساوي شيئا أمام اآلخرة، ومثل ذلك ـ أهيا املريد الصادق ـ مثل رجل يريد أن  

هلم: هذا يشء هني   يري قوما بعض قصوره وضياعه؛ فإذا رأوا بعضها، وهبتوا هلا، قال 

 وقليل وحقري جدا بجانب ما مل تروه..  

وقد ورد ذلك التهوين من شأن الدنيا مقارنة باآلخرة بصيغ كثرية، منها قوله  

نْدَ ﴿تعاىل: ينَُتَها َوَما ع  ْنَيا َوز   َفَمَتاُع احْلََياة  الدُّ
ٍ
ء ْن يَشْ لُ اهلل    َوَما ُأوت يُتْم م  وَن  َخرْيٌ َوَأْبَقى َأَفاَل َتْعق 

فهذه اآلية الكريمة تشري إىل أن كل ما يف الدنيا من متاع وزينة يوجد   ،[ 60]القصص:  ﴾

ما هو خري منه وأدوم يف اآلخرة.. ولذلك فإن الزاهد يف الدنيا، لن يضيع زهده، بل  
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سيكسب أضعاف ما يتوهم املتثاقلون أنه خرسه، بإضافة عنرص الزمان وامتداده، والذي  

 يف الدنيا.ون إىل منه املتثاقل حرم 

ا َحَسن ا َفُهَو اَلق يه  َكَمْن    ﴿ وقد عقب اهلل تلك اآلية الكريمة بقوله:   َأَفَمْن َوَعْدَناُه َوْعد 

يَن  َن املُْْحرَض  َياَمة  م  ْنَيا ُثمَّ ُهَو َيْوَم اْلق   الدُّ
، وهي تدل  [61]القصص:  ﴾ َمتَّْعنَاُه َمَتاَع احْلََياة 

نة بني املؤمن الذي وثق يف وعد اهلل الذي سيلقاه ال حمالة، وبني ذلك  عىل أنه ال وجه للمقار

الذي اكتفى بالنصيب املحدود الذي يعيش به يف الدنيا، ثم يالقي يف اآلخرة األهوال بسبب  

 تثاقله. 

واملؤمنني بأن ما أعد اهلل تعاىل هلم يف   وهكذا خياطب القرآن الكريم رسول اهلل 

ه بام يرونه من النعيم الذي يعيشه املتثاقلون إىل الدينا، ذلك النعيم  اآلخرة، ال يمكن مقارنت

ْبَك َأْمَواهُلُْم َواَل َأْواَلُدُهْم إ  ﴿املمتلئ بكل أصناف املنغصات، قال تعاىل:   يدُ نَفاَل ُتْعج  اهلل    اَم ُير 

ْنَيا َوَتْزَهَق َأْنُفُسُهْم َوُهمْ  َا يف  احْلََياة  الدُّ ُيَعِذهَبُْم هب 
 [ 55]التوبة:   ﴾ َكاف ُرونَ  ل 

لمؤمنني عىل ما فاهتم أو يفوهتم من  مسليا له ول رسول اهلل وخياطب اهلل تعاىل 

َن اأْلُوىَل   ﴿  :، فيقول الدنيا  َرُة َخرْيٌ َلَك م 
ْنَيا ﴿  ، ويقول:[4]الضحى:    ﴾َوَلآْلخ  َوَما احْلََياُة الدُّ

ُلوَن   يَن َيتَُّقوَن َأَفاَل َتْعق  َرُة َخرْيٌ ل لَّذ 
اُر اآْلخ   [ 32]األنعام:  ﴾إ الَّ َلع ٌب َوهَلٌْو َوَللدَّ

ويبني مدى غفلة املتثاقلني إىل الدنيا وغبائهم عندما يسخرون من الزاهدين يف  

َقْوا  ﴿ الدنيا، فيقول:  يَن اتَّ يَن آَمُنوا َوالَّذ  َن الَّذ  ْنَيا َوَيْسَخُروَن م  يَن َكَفُروا احْلََياُة الدُّ ُزِيَن ل لَّذ 

َياَمة  وَ  َساٍب َيْرُزُق َمْن َيَشاءُ  اهلل َفْوَقُهْم َيْوَم اْلق   [ 212]البقرة:   ﴾ ب َغرْي  ح 

ويذكر بعض جمامع نعيم الدنيا، ويبني مدى انحطاطها مقارنة بنعيم اآلخرة، فيقول:  

َن النُزِيَن ل ل﴿ َهَوات  م  ة   ن اس  ُحبُّ الشَّ ضَّ َهب  َواْلف  َن الذَّ  َواْلَبن نَي َواْلَقنَاط ري  املَُْقنَْطَرة  م 
 
َساء

مَ  ْنَيا وَ َواخْلَْيل  املَُْسوَّ َك َمَتاُع احْلََياة  الدُّ
نَْدُه ُحْسُن املَْآب   اهللة  َواأْلَْنَعام  َواحْلَْرث  َذل  ]آل   ﴾ ع 
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 [ 14عمران: 

ثم يبني بعض مظاهر ذلك النعيم املعد للمؤمنني يف اآلخرة، والذي ال يمكن مقارنة  

نْ ﴿أي نعيم يف الدنيا به، فيقول:  نَْد َرهِب ْم َج ُقْل َأُؤَنِبُئُكْم ب َخرْيٍ م  َقْوا ع  يَن اتَّ اٌت  ن َذل ُكْم ل لَّذ 

نَ  ْضَواٌن م  َرٌة َور  يَها َوَأْزَواٌج ُمَطهَّ
يَن ف  ت َها اأْلهَْنَاُر َخال د  ْن حَتْ ي م  ر  َباد   اهلل وَ اهلل  جَتْ رٌي ب اْلع    ﴾ َبص 

 [ 15]آل عمران:  

ن الدنيا، وإنام لتأثري  والغرض من تقرير هذه املعاين مجيعا، ليس جمرد اختاذ موقف م

ذلك يف السلوك التحققي والتخلقي؛ فاملقبل بكل ُهته عىل الدنيا املتثاقل هلا، يستحيل عليه  

أن يطهر نفسه أو يزكيها، أو يرقى هبا إىل مراتب الكامل التي تستدعي املجاهدات الطويلة،  

يَ  ﴿ كام قال تعاىل:  يَن َجاَهُدوا ف ينَا َلنَْهد  ن نيَ ن اهلل ُبَلنَا َوإ  ُهْم ُس نَوالَّذ  ]العنكبوت:   ﴾ ملَََع املُْْحس 

69 ] 

وهلذا يقرن اهلل تعاىل التكاليف املشددة بالنهي عن التثاقل إىل الدينا، ومن أمثلتها  

َا  ﴿ قوله تعاىل يف احلث عىل اجلهاد والتضحية يف سبيل نرصة املستضعفني املظلومني:    َيا َأهيُّ

يَن آَمُنوا َما َلُكمْ  ُروا يف  َسب يل    الَّذ  ْنَيا اهلل    إ َذا ق يَل َلُكُم اْنف  يُتْم ب احْلََياة  الدُّ
اَقْلُتْم إ ىَل اأْلَْرض  َأَرض  اثَّ

َرة  إ الَّ َقل يٌل  ْنَيا يف  اآْلخ   َفاَم َمَتاُع احْلََياة  الدُّ
َرة  َن اآْلخ   [ 38]التوبة:   ﴾ م 

حمالة، ولذلك ال داعي إىل احلرص  ويذّكر املتثاقلني إىل الدنيا بأن املوت قادم ال 

الشديد عىل احلياة، خصوصا إذا ما تنافت التكاليف الرشعية مع ذلك احلرص، قال تعاىل:  

َح َعن  النُكلُّ َنْفٍس َذائ َقُة املَْْوت  َوإ   ﴿ َياَمة  َفَمْن ُزْحز  ْوَن ُأُجوَرُكْم َيْوَم اْلق  َل  ناَم ُتَوفَّ ار  َوُأْدخ 

ْنَيا إ الَّ َمَتاُع اْلُغُرور  َة َفَقْد فَ ناجْلَ   [ 185]آل عمران:    ﴾اَز َوَما احْلََياُة الدُّ

ويذكرهم بأن الدنيا تشبه تلك األيام املعدودة التي خترج األرض فيها بعض  

  نإ  ﴿خرياهتا، ثم رسعان ما يصيب القحط كل يشء، قال تعاىل: 
ٍ
ْنَيا َكاَمء اَم َمَثُل احْلََياة  الدُّ
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َّا َيْأُكُل ال
 َفاْخَتَلَط ب ه  َنَباُت اأْلَْرض  مم 

 
اَمء َن السَّ

أْلَْنَعاُم َحتَّى إ َذا َأَخَذت  اأْلَْرُض  اُس َوانَأْنَزْلنَاُه م 

نَْت َوظَ  يَّ ا  هنُ َأْهُلَها أَ  نُزْخُرَفَها َوازَّ يد  ا َفَجَعْلنَاَها َحص  ُروَن َعَلْيَها َأَتاَها َأْمُرَنا َلْيال  َأْو هَنَار 
ْم َقاد 

 [ 24]يونس:    ﴾ ُرونَ َكَأْن مَلْ َتْغَن ب اأْلَْمس  َكَذل َك ُنَفِصُل اآْلَيات  ل َقْوٍم َيَتَفكَّ 

ويذكرهم بأن السبب األكب يف كل االنحرافات التي وقع فيها البرش تثاقلهم إىل  

ْنَيا ﴿أهواء الدنيا، قال تعاىل:  هْتُُم احْلََياُة الدُّ ا َوَغرَّ ب ا َوهَلْو 
َُذوا د ينَُهْم َلع  يَن اختَّ   ﴾ َوَذر  الَّذ 

يَن اَل َيرْ  ن إ  ﴿، وقال: [70]األنعام:  ْنَيا َواْطَمأَ الَّذ  َقاَءَنا َوَرُضوا ب احْلََياة  الدُّ
َا  نُجوَن ل  وا هب 

يَن ُهْم َعْن آَيات نَا َغاف ُلوَن )  ُبوَن  ن( ُأوَلئ َك َمْأَواُهُم ال7َوالَّذ  ،  [8،  7]يونس:    ﴾اُر ب اَم َكاُنوا َيْكس 

هْتُمُ ﴿وقال:  ب ا َوَغرَّ
ا َوَلع  ينَُهْم هَلْو 

َُذوا د  يَن اختَّ ْنَيا َفاْلَيْوَم َننَْساُهْم َكاَم َنُسوا ل َقاَء  الَّذ   احْلََياُة الدُّ

نَا جَيَْحُدونَ 
ْم َهَذا َوَما َكاُنوا ب آَيات  ه   [ 51]األعراف:   ﴾َيْوم 

ويذكرهم بأن ذلك ال يعني االنرصاف التام عن الدنيا، بحيث ينرصف املؤمنون  

فيها؛ فذلك ليس هو املراد، وإنام النهي   عنها انرصافا تاما حيول بينهم وبني أي عمل إجياّب 

قارص عىل التثاقل إليها واحلرص عليها والتكاثر فيها، ال األخذ منها بقدر احلاجة، قال  

ينَةَ  ﴿تعاىل:  َم ز  يَن آَمنُوا  اهلل  ُقْل َمْن َحرَّ َي ل لَّذ  َن الِرْزق  ُقْل ه  َباد ه  َوالطَِّيَبات  م  ت ي َأْخَرَج ل ع  الَّ

 احْلَ 
َياَمة  َكَذل َك ُنَفِصُل اآْلَيات  ل َقْوٍم َيْعَلُموَن يف  ْنَيا َخال َصة  َيْوَم اْلق   [ 32]األعراف:   ﴾َياة  الدُّ

اَر  اهلل  َواْبَتغ  ف ياَم آَتاكَ ﴿وقال حاكيا عن املؤمنني من قوم قارون، ونصيحتهم له:  الدَّ

ْنَيا وَ  َن الدُّ يَبَك م  َرَة َواَل َتنَْس َنص  ْن َكاَم َأْحَسنَ اآْلخ  إ َليَْك َواَل َتْبغ  اْلَفَساَد يف  اأْلَْرض   اهلل  َأْحس 

ينَ ن اهلل إ   د  بُّ املُْْفس 
 [ 77]القصص:    ﴾اَل حُي 

بل إن اهلل تعاىل خيب أنه ـ بفضله ورمحته ـ يعطي عباده الصاحلني املرتفعني عن الدنيا،  

نفوسهم، وصفاء قلوهبم، أو حيول بينهم  ما حيتاجونه منها، من غري أن يؤثر ذلك يف طهارة 

ْم َواَل ُهْم حَيَْزُنوَن ) اهلل  َأْول َياءَ  نَأاَل إ  ﴿قال تعاىل:  وبني السري إىل رهبم،  (  62اَل َخْوٌف َعَلْيه 
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يَن آَمنُوا َوَكاُنوا َيتَُّقوَن )  َرة  اَل تَ 63الَّذ  ْنَيا َويف  اآْلخ   احْلََياة  الدُّ
ى يف  يَل ل َكل اَمت  ( هَلُُم اْلُبرْشَ   ْبد 

َقْوا َماَذا َأْنَزَل   ﴿ ، وقال: [ 64 -  62]يونس:  ﴾ َذل َك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظ يمُ اهلل  يَن اتَّ َوق يَل ل لَّذ 

 َخرْيٌ َوَلن ْعَم َداُر ا
َرة  ْنَيا َحَسنٌَة َوَلَداُر اآْلخ  ه  الدُّ يَن َأْحَسُنوا يف  َهذ  ا ل لَّذ  نَي  ملُْ َربُُّكْم َقاُلوا َخرْي    ﴾ تَّق 

 [ 30]النحل:  

ويرضب املثل عىل ذلك بأولئك املجاهدين مع أنبيائهم، والذين آثروا أن يضحوا  

بأنفسهم يف سبيل القيم التي جاءوهم هبا، بأن اهلل آتاهم كال الثوابني: ثواب الدنيا، وثواب  

ِبيُّوَن َكث رٌي َفاَم َوَهُنوا مل َ   ﴿ اآلخرة، قال تعاىل:   ْن َنب يٍّ َقاَتَل َمَعُه ر 
اهلل    ا َأَصاهَبُْم يف  َسب يل  َوَكَأِيْن م 

يَن )  اهللَوَما َضُعُفوا َوَما اْسَتَكاُنوا وَ  اب ر  بُّ الصَّ
ْر  146حُي  نَا اْغف  ( َوَما َكاَن َقْوهَلُْم إ الَّ َأْن َقاُلوا َربَّ

َنا َعىَل اْلقَ  َنا َوَثِبْت َأْقَداَمنَا َواْنرُصْ اَفنَا يف  َأْمر  رْسَ
يَن ) َلنَا ُذُنوَبنَا َوإ  اهلل   ( َفآَتاُهمُ 147ْوم  اْلَكاف ر 

َرة  وَ  ْنَيا َوُحْسَن َثَواب  اآْلخ  ن نيَ  اهلل َثَواَب الدُّ بُّ املُْْحس 
 [ 148 -  146]آل عمران:   ﴾ حُي 

هذه بعض اآليات القرآنية التي وردت يف شأن الدنيا، ويمكنك ـ أهيا املريد الصادق  

جمرد مرحلة ابتدائية قصرية من حياة اإلنسان  ـ بالتدبر فيها أن تعرف حقيقتها، وأهنا 

والكون، وأن اهلل تعاىل مل خيلقها باعتبارها دارا للجزاء، وإنام باعتبارها دارا لالبتالء  

 والتكليف واالمتحان، لذلك اختلط النعيم فيها بالعذاب، والصاحلني باملفسدين..  

النشغال به عن غريه..  ولذلك كانت النجاة فيها مثل النجاة يف أي امتحان، وهو ا

فمن انشغل يوم االمتحان باللهو واللعب والنوم، فلن جيني إال اخليبة واخلسارة، ومن جد  

 يف امتحانه واجتهد وأخذ من الراحة بقدر احلاجة نجح ورقى يف مراتب الفائزين. 

ه  وكل ذلك ـ أهيا املريد الصادق ـ ال يعني احتقارا للدنيا بذاهتا، وإنام االحتقار موج 

ألصحاب اهلمم الدنية الذين آثروا القليل عىل الكثري، والفاين عىل الدائم، والنعيم املنغص  

 عىل النعيم اخلالص.  
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 : النبوة الدنيا و 

بعد أن عرفت ـ أهيا املريد الصادق ـ حقيقة الدنيا، ومنزلتها من خالل كلامت ربك  

كد ما ذكره اهلل، ويبني مناهج  املقدسة، سأذكر لك بعض البيان النبوي بشأهنا.. وهو بيان يؤ 

ُرونَ نَوَأْنَزْلنَا إ َلْيَك الِذْكَر ل ُتَبنِيَ ل ل﴿تنفيذه، كام قال تعاىل: ْم َوَلَعلَُّهْم َيَتَفكَّ   ﴾ اس  َما ُنِزَل إ َلْيه 

 [ 44]النحل:  

لتقرير تلك احلقائق القرآنية الكثري من املناهج، ومنها   استعمل رسول اهلل وهلذا 

فقال: )أترون هذه الشاة   ،شاة ميتةل الذي رضبه ألصحابه وأمته عندما مر عىل ذلك املث 

الّدنيا   ، واّلذي نفيس بيده):  قال فامليتة هينة عىل صاحبها؟ قالوا: نعم من هواهنا ألقوها، 

جناح بعوضة  اهلل    عّز وجّل من هذه عىل صاحبها، ولو كانت الّدنيا تعدل عنداهلل    أهون عىل 

 (1) كافرا منها رشبة ماء(ما سقى 

وهذا احلديث ال حيتقر الدنيا بذاهتا ـ كام قد ُيتوهم ـ وإنام يبني ضآلة ما فيها من متاع  

مقارنة باملتاع املعد يف اآلخرة.. فمتاع الدنيا مجيعا يشبه تلك الشاة امليتة، ولذلك كان التثاقل  

 الشاة.  إليها، أو الرصاع من أجلها يشبه الرصاع عىل من يملك تلك 

يضع صورة للدنيا يف نفوس املؤمنني تبعدهم عن التثاقل   وهبذا فإن رسول اهلل 

إليها، وهي صورة الشاة امليتة صاحبة الرائحة الكرهية، أو صورة البعوضة أو جناحها،  

قاذورات التي يتهافت اخللق  ليقول هلم: كيف لكم أن تضحوا بسعادة األبد من أجل هذه ال 

 عليها؟

الدنيا باملزبلة التي ترتاكم فيها القاذورات، فقد   آخر يشبه رسول اهلل ويف حديث 

فقال: )هلّموا إىل الّدنيا، وأخذ خرقا قد بليت عىل تلك املزبلة   ،وقف عىل مزبلةروي أنه 

 
 . 4110، وابن ماجه رقم 306ص  4احلاكم ج  (1)
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 (1)  وعظاما قد نخرت فقال: هذه الّدنيا(

هو احلقيقة بعينها، وليست جمرد مثال، ذلك أن مآل كل زينة    ما ذكره رسول اهلل  و 

مثال للدنيا، فكل   يف الدنيا يتهالك عليها الناس إىل تلك الصورة التي رضهبا رسول اهلل 

 الثياب ستبىل، وكل اجلامل سيذبل، وكل الطعام سيتحول إىل املزابل. 

لنسبة للمؤمن الذي تنتظره  الدنيا لضآلتها وقلتها سجنا با  وهلذا يعتب رسول اهلل 

ة  ن : )الّدنيا سجن املؤمن وجقال و :اجلنات التي وسعت السموات واألرض، قال 

 (2)الكافر(

يرضب املثل عىل ذلك بتلك اآلالم التي جيدها املستغرقون يف حب الدنيا، فيقول:  و

صال: ُّها ال ينقطع  قلبه أربع خاهلل    ء، وألزميف يش اهلل    )من أصبح والّدنيا أكب ُّهه فليس من

 (3)عنه أبدا، وشغال ال يتفّرغ منه أبدا، وفقرا ال ينال غناه أبدا، وأمال ال يبلغ منتهاه أبدا(

)الّدنيا  ويعتب أن كل يشء يف الدنيا حيول بني املؤمن وتلك السعادة ملعون، فيقول: 

 (4)ملعونة ملعون ما فيها إاّل ما كان هللَّ منها(

)من  ويعتب الدنيا واآلخرة مثل الرضتني إذا أحب أحدُها أبغض األخرى، فيقول:  

 (5)أحّب دنياه أرّض بآخرته ومن أحّب آخرته أرّض بدنياه، فآثروا ما يبقى عىل ما يفنى(

أقوام يوم القيامة    ن)ليجيئيبني املصري الذي يصري إليه املتثاقلون إىل الدينا، فيقول:  و

أ مصّلني؟ قال: نعم كانوا  اهلل  ار، فقيل: يا رسول نامة فيؤمر هبم إىل الوأعامهلم كجبال هت

 
 رواه ابن أّب الدنيا يف الزهد والبيهقي يف الشعب. (1)

 .199ص  9الرتمذي ج  (2)

 الطباين يف األوسط وابن أّب الدنيا واحلاكم. (3)

 .198ص  9، والرتمذي ج 4112ابن ماجه رقم  (4)

 .319ص  4احلاكم ج  (5)



 

110 

 

 (1) ء وثبوا عليه(يصومون ويصّلون ويأخذون هنة من الّليل فإذا عرض هلم من الّدنيا يش 

صانع  اهلل  بعض خطبه: )املؤمن بني خمافتني بني أجل قد مىض ال يدري ما يقول يف و

قاض فيه فليتزّود العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه  اهلل  فيه وبني أجل قد بقي ال يدري ما 

الّدنيا قد خلقت لكم وأنتم خلقتم   نآلخرته، ومن حياته ملوته، ومن شبابه هلرمه، فإ

ة أو  ن وال بعد الّدنيا من دار إاّل اجل لآلخرة، واّلذي نفيس بيده ما بعد املوت من مستعتب 

 (2)النار(

، ويتعجب من الذي  (3) )حّب الّدنيا رأس كّل خطيئة( رسول اهلل يعتب وهلذا 

)يا عجبا كّل العجب للمصّدق بدار اخللود وهو  يقِض كل عمره يف اللهث خلفها، فيقول:  

 (4) يسعى لدار الغرور(

ويبني أن الغرض من الدنياـ  مثلام ذكر القرآن الكريمـ  هو االختبار واالبتالء، وليس  

ن  الّدنيا حلوة خرضة، وإ  ن)إ:  و االطمئنان ملا فيها والرصاع من أجله، قال  التثاقل إليها، أ 

بني إرسائيل ملّا بسطت هلم الّدنيا ومّهدت   نمستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، إاهلل 

 (5) تاهوا يف احللية والنساء والطيب والثياب(

الدنيا، والزهد فيها، فيقول:  بنفسه أروع املثل يف املوقف من  ويرضب رسول اهلل 

ما يل وللدنيا؟! ما أنا والدنيا؟! إنام مثيل ومثل الدنيا كراكب َظّل حتت شجرة، ثم راح  )

 
 نصور الديلمي. أبو نعيم يف احللية وأبو م (1)

 .70ص  2الكايف ج  (2)

 البيهقي يف شعب االيامن. (3)

 ابن أّب الدنيا يف الزهد. (4)

 . 4000ابن ماجه رقم  (5)
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 (1) وتركها(

.. ومن  (2)وهكذا ورد يف اآلثار الكثرية عن موقف األنبياء عليهم السالم من الدنيا 

فتّتخذكم الّدنيا عبيدا، اكنزوا كنزكم    )ال تّتخذوا الّدنيا رّبا أمثلتها قول املسيح عليه السالم:  

ال خياف  اهلل  صاحب كنز الّدنيا خياف عليه اآلفة وصاحب كنز  نعند من ال يضّيعه لكم؛ فإ

 عليه اآلفة( 

 قد كببت لكم الّدنيا عىل وجهها فال تنعشوها بعدي؛  ينو قال: )يا معرش احلوارّيني إ 

اآلخرة ال تدرك إاّل برتكها،   نبث الّدنيا أ من خ ن فيها، وإاهلل  من خبث الّدنيا أن عص  نفإ

أصل كّل خطيئة حّب الّدنيا، ورّب شهوة   نأال فاعبوا الّدنيا وال تعمروها، واعلموا أ

 ساعة أورثت أهلها حزنا طويال( 

و قال: )الّدنيا طالبة ومطلوبة، فطالب اآلخرة تطلبه الّدنيا حتى يستكمل فيها رزقه،  

 ء املوت فيأخذ بعنقه( رة حتّى جيي وطالب الّدنيا تطلبه اآلخ

و قال: )ال يستقيم حّب الّدنيا واآلخرة يف قلب مؤمن كام ال يستقيم املاء والنار يف  

 إناء واحد( 

)يا معرش احلوارّيني ارضوا بديّن الّدنيا مع سالمة الّدين كام ريض أهل الّدنيا  و قال: 

 ( بديّن الّدين مع سالمة الّدنيا 

 
 ( 4109( وسنن ابن ماجة )2377الرتمذي ) (1)

، فام بعدها، وقد انتقينا ما رأيناه 355، ص: 5انظر هذه اآلثار وغريها يف: املحجة البيضاء يف هتذيب اإلحياء، ج (2)

متناسبا مع احلقائق القرآنية، وأعرضنا عام رأيناه متنافيا معها، ومن أمثلتها ما روي عن املسيح عليه السالم ـ وهو غري صحيح ـ 

جلستم عىل ظهرها؛ فال ينازعّنكم فيها امللوك والنساء، فأّما امللوك فال تنازعوهم يف الّدنيا فإهّنم أنه قال: )بطحت لكم الّدنيا، و

لن يتعّرضوا لكم ما تركتموهم ودنياهم، وأّما النساء فاّتقوهّن بالصوم والصالة(، فقد رأينا أن الشق املرتبط بامللوك ال يتناسب 

 اإلهلية والدعوة اإلهلية، ولو بمواجهة السالطني الظلمة.  مع ما ورد يف النصوص املقدسة من احلاكمية
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فإذا أهلها موتى يف األفنية والطرق فقال هلم: يا معرش   ،بقرية ويروى أنه مر 

اهلل   هؤالء ماتوا عن سخطة ولو ماتوا عن غري ذلك لتدافنوا، فقالوا: يا روح ناحلوارّيني إ

إليه إذا كان الّليل فنادهم جييبوك، فلاّم كان  اهلل  ا علمنا خبهم، فسأل رّبه فأوحىنوددنا أ

يا أهل القرية؟ فأجابه جميب: لّبيك يا روح   :ف عىل نشز من األرض، ثّم نادىالّليل أرش 

، فقال: ما حالكم وما قّصتكم؟ قالوا: بتنا يف عافية وأصبحنا يف هاوية، قال: وكيف  اهلل

حّب   قال: حلّبنا الّدنيا وطاعتنا أهل املعايص، قال: وكيف كان حّبكم للّدنيا؟ قال: ذلك؟

ا وبكينا، قال: فام بال أصحابك مل جييبوين؟  نبلت فرحنا وإذا أدبرت حزالصبّي الّمه إذا أق

م ملجمون بلجام من نار بأيدي مالئكة غالظ شداد قال: كيف أجبتني أنت من  هنقال: أل 

 كنت فيهم ومل أكن منهم، فلاّم نزل هبم العذاب أصابني معهم فأنا معّلق  ينبينهم؟ قال: أل 

ها أم أكبكب فيها، فقال املسيح عليه الّسالم للحوارّيني:  م ال أدري أنجو منن عىل شفري جه

ألكل خبز اجلريش بامللح الشعري ولبس املسوح والنوم عىل املزابل كثري مع عافية الّدنيا 

 (1) واآلخرة(

جبيل عليه الّسالم قال لنوح عليه الّسالم: يا أطول األنبياء عمرا    نومثله ما روي أ

 ار هلا بابان دخلت من أحدُها وخرجت من آخر( كيف وجدت الّدنيا؟ قال: )كد

واإلنس عن يمينه   نوروي أن سليامن عليه الّسالم مر يف موكبه والطري تظّله واجل

ملكا  اهلل  يا ابن داود لقد آتاك اهللوعن يساره، فمّر بعابد من عّباد بني إرسائيل فقال: و

حيفة مؤمن خري ممّا أعطي ابن  عظيام، فسمعه سليامن عليه الّسالم، فقال: )لتسبيحة يف ص 

 ما أعطي ابن داود يذهب والتسبيحة تبقى(  نداود، فإ

وروي أن اهلل تعاىل أوحى إىل موسى عليه الّسالم: )يا موسى مالك ولدار الظاملني  

 
 . 318ص  2الكايف ج  (1)
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ا ليست لك بدار أخرج منها ُّهك وفارقها بعقلك، فبئست الّدار هي إاّل لعامل يعمل  هنإ

  مرصد للظامل حّتى آخذ منه للمظلوم( ينيا موسى إفيها فنعمت الّدار هي، 

إىل حّب الّدنيا فلن تأتيني بكبرية هي أشّد    ن)يا موسى ال تركنروي أنه أوحي إليه:  و

 عليك منها(. 

: يا  عليه السالم فقال موسى ، ورجع وهو يبكي ،مّر برجل وهو يبكي روي أنه و

ورفع   ،ال دماغه مع دموع عينيهفقال: )يا ابن عمران لو س ؛رّب عبدك يبكي من خمافتك

 يديه حّتى تسقطا مل أغفر له وهو حيّب الدنيا( 

فاعتب ـ أهيا املريد الصادق ـ هبذه املواعظ، وامأل هبا قلبك، وال تسمع ألولئك  

املتثاقلني إىل الدينا الذين يوُهونك أن اهلل خلقك هلا ال له، أو خلقك لتستقر فيها ال لتعب  

الناصحني هم الرسل عليهم الصالة والسالم، وما عداهم إن كان عىل منها.. فأعظم 

طريقهم، فهو وارث من ورثتهم، وإن مل يكن عىل طريقهم، فهو حجاب دوهنم، فإياك أن 

 تضيع طريق األنبياء وتسري يف طرق أصحاب األهواء. 

   الدنيا وأئمة اهلدى: 

يع أئمة اهلدى، وورثة النبوة  مما يؤكد لك كل ذلك ـ أهيا املريد الصادق ـ اتفاق مجو

 عىل ذلك؛ فأحاديثهم مملوءة بالوصايا التي حتذر من التثاقل إىل الدنيا، واالنشغال بأهوائها. 

وال يمكنني يف هذه الرسالة أن أذكر لك كل ما ذكروه، ولذلك أكتفي لك  

ظم،  األع بنموذجهم األرفع، ومثلهم األسمى، إما املتقني األكب، وتلميذ رسول اهلل 

يعسوب الدين.. ذلك اإلمام الذي مثل التلمذة للنبوة أحسن متثيل، فكان معجزهتا  

الكبى، وآيتها العظمى؛ فقد وردت عنه الكثري من املواعظ واخلطب والكلامت النرية،  

 وكانت حياته كلها مصداقا للتسامي عن الدنيا.
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دنيا، فحبلك عىل غاربك،  ي يا ن)إليك عفمن مواعظه البليغة قوله ـ خماطبا الدنيا ـ: 

قد انسللت من خمالبك، وأفلّت من حبائلك، واجتنبت الّذهاب يف مداحضك، أين القرون 

اّلذين غررهتم بمداعبك؟ أين األمم اّلذين فتنتهم بزخارفك؟ فها هم رهائن القبور،  

يف  اهلل  لو كنت شخصا مرئّيا، وقالبا حّسّيا، ألقمت عليك حدود اهللومضامني الّلحود! و

عباد غررهتم باألمايّن، وأمم ألقيتهم يف املهاوي، وملوك أسلمتهم إىل الّتلف، وأوردهتم  

موارد البالء إذ ال ورد وال صدر.. هيهات من وطئ دحضك زلق، ومن ركب جلجك  

غرق، ومن ازوّر عن حبائلك وّفق، والّسامل منك ال يبايل إن ضاق به مناخه، والّدنيا عنده  

  (1) كيوم حان انسالخه(

ال أذّل لك فتستذّليني، وال أسلس لك فتقوديني،  اهلل  ي، فو ن: )اعزّب عوكان يقول

نفيس رياضة هتّش معها إىل القرص، إذا   ن ألروض ـاهلل  يمينا أستثني فيها بمشيئة  ـ اهلل  يم أو

مقلتي كعني ماء نضب معينها،   ن قدرت عليه مطعوما، وتقنع بامللح مأدوما، وألدع

أ متتلئ الّسائمة من رعيها فتبك؟ وتشبع الّربيضة من عشبها فرتبض؟   مستفرغة دموعها، 

ويأكل عيّل من زاده فيهجع، قّرت إذا عينه إذا اقتدى بعد الّسنني املتطاولة بالبهيمة اهلاملة،  

 (2) والّسائمة املرعّية!(

ا منزل قلعة، وليست بدار نجعة،  هن)و أحّذركم الّدنيا فإ  :وكان يقول يف بعض خطبه

قد تزّينت بغرورها، وغّرت بزينتها. دارها هانت عىل رهّبا، فخلط حالهلا بحرامها، وخريها  

هبا عىل   نتعاىل ألوليائه، ومل يضاهلل  برّشها، وحياهتا بموهتا، وحلوها بمّرها. مل يصفها 

أعدائه. خريها زهيد، ورّشها عتيد، ومجعها ينفد، وملكها يسلب، وعامرها خيرب. فام خري  
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قض نقض البناء، وعمر يفنى فيها فناء الّزاد، ومّدة تنقطع انقطاع الّسري. اجعلوا ما  دار تن 

عليكم من طلبكم، واسألوه من أداء حّقه ما سألكم، وأسمعوا دعوة املوت  اهلل  افرتض

 (1) آذانكم قبل أن يدعى بكم( 

قد  ففرق بني دنيا الصاحلني املرتفعني، ودنيا العابثني املتثاقلني.. يمع ذلك كله  كان و

قول هلم: )ما بال أقوام يذّمون الدنيا وقد  يح  اقوما يذمون الدنيا ذما مطلقا، فر  ى رأ  هروي أن

انتحلوا الزهد فيها؟!، الدنيا منزل صدق ملن صّدقها، ومسكن عافية ملن فهم عنها، ودار  

، ومهبط وحيه، ومصىّل مالئكته، ومسكن أحّبائه،  اهللجد أنبياء غنى ملن تزّود منها، مس

وقد آذنت   ة.فمن ذا يذم الدنيا ن ومتجر أوليائه، اكتسبوا فيها الرمحة، وربحوا منها اجل

ببينها؟! ونادت بانقطاعها، ونعت نفسها بالزوال، ومّثلت ببالئها البالء، وشّوقت  

ت بنعمة وعافية، ترهيبا وترغيبا، فذّمها قوم  برسورها إىل الرسور، وراحت بفجيعة، وابتكر 

غداة الندامة، ومحدها آخرون، خدمتهم مجيعا فصدقتهم، وذّكرهتم فاّذّكروا، ووعظتهم  

 (2) فاّتعظوا، وخّوفتهم فخافوا، وشوقتهم فاشتاقوا(

قول: )فأهّيا الذاّم للدنيا املغرّت ي صحح له، ويح  اوسمع آخر يذم الدنيا ذما مطلقا، فر

رها! متى استذّمت إليك؟ بل متى غّرتك بنفسها؟ أ بمصارع آبائك من البىل؟! أم  بغرو

بمضاجع أّمهاتك من الثرى؟ كم مّرضت بيديك، وعّللت بكّفيك؟ تستوصف هلم الدواء،  

وتطلب هلم األطباء، مل تدرك فيه طلبتك، ومل تسعف فيه بحاجتك. بل مّثلت الدنيا به  

عك أحباؤك، وال يغني عنك نداؤك، يشتد من املوت  نفسك، وبحاله حالك، غداة ال ينف

أعالني املرىض، وأليم لوعات املضض، حني ال ينفع األليل، وال يدفع العويل، حني حيفز  
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هبا احليزوم، ويغّص هبا احللقوم، حني ال يسمعه النداء، وال يروعه الدعاء، فيا طول احلزن  

كّف أربع، فيضجع يف قبه يف لبث، وضيق  عند انقطاع األجل. ثّم يراح به عىل رشجع تقّله أ

جدث، فذهبت اجلّدة، وانقطعت املدة، ورفضته العطفة، وقطعته اللطفة، ال تقاربه  

اإلخالء، وال تلّم به الزّوار، وال اّتسقت به الدار. انقطع دونه األثر، واستعجم دونه اخلب،  

ب، فإن يكن قّدم خريا  وبّكرت ورثته، فأقسمت تركته، وحلقه احلوب، وأحاطت به الذنو

طاب مكسبه، وإن يكن قّدم رّشا تّب منقلبه، وكيف ينفع نفسا قرارها، واملوت قصارها،  

 (1)  والقب مزارها؟ فكفى هبذا واعظا كفى(

)ما أصف لك من دار من صّح فيها ما وطلب منه بعضهم أن يصف الدنيا، فقال: 

استغنى فيها فتن، يف حالهلا احلساب،  آمن، ومن سقم فيها ندم، ومن افتقر فيها حزن، ومن  

 ويف حرامها العذاب( 

: قرّص، فقال:  السائل  فقال  (فقال: )أطّول أو أقرّص؟أخرى، مّرة سئل عن ذلك و

 (2) حالهلا حساب وحرامها عذاب()

ومل يكن ذلك منه جمرد كلامت، وإنام كانت حقائق عاشها، ورآها أصحاهبا، الذين  

)كان واهلل! بعيد املدى، شديد القوى، يقول فصال، وحيكم عدال،  قال بعضهم يف وصفه: 

يتفّجر العلم من جوانبه، وتنطق احلكمة من لسانه، يستوحش من الدنيا وزخرفها،  

الدمعة، طويل الفكرة، يعجبه من اللباس ما خشن،    ويستأنس بالليل ووحشته، وكان غزير 

ومن الطعام ما جشب، وكان فينا كأحدنا، جييبنا إذا سألناه، وينبئنا إذا استنبأناه، ونحن ـ  

ا ال نكاد نكّلمه هيبة له، يعّظم أهل الدين، ويقّرب املساكني،  نواهلل! ـ مع تقّربه لنا وقربه م 
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 أشهد باهلل لقد رأيته يف بعض  ين الضعيف من عدله، وإ  ال يطمع القوّي يف باطله، وال ييأس

مواقفه ـ وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه ـ قابضا عىل حليته يتململ متلمل السليم  

ويبكي بكاء احلزين وهو يقول: )يا دنيا غّري غريي، إيّل تعّرضت أم إيّل تشّوقت؟ هيهات  

صري، وخطرك كبري، وعيشك حقري، آه!  هيهات، قد باينتك ثالثا ال رجعة فيها، فعمرك ق 

 (1) من قّلة الّزاد، وبعد الّسفر، ووحشة الّطريق( 

وقد ورث سائر أئمة اهلدى عن النبوة واإلمام عيل كل هذه املعاين السامية، فقد روي  

اآلخرة قد ارحتلت مقبلة، ولكّل    نالّدنيا قد ارحتلت مدبرة وإ  نإعن اإلمام السجاد قوله: )

نون فكونوا من أبناء اآلخرة وال تكونوا من أبناء الّدنيا، أال وكونوا من  واحد منهام ب

الّزاهدين يف الّدنيا اخّتذوا األرض بساطا  نالّزاهدين يف الّدنيا الّراغبني يف اآلخرة، أال إ

ة سال عن  نوالرتاب فراشا واملاء طيبا وقّرضوا من الّدنيا تقريضا، أال ومن اشتاق إىل اجل 

ار رجع عن املحّرمات، ومن زهد يف الّدنيا هانت عليه  ن أشفق من ال الشهوات، ومن

ة خمّلدين وكمن رأى أهل النار يف النار  نة يف اجلنهللَّ عبادا كمن رأى أهل اجل  ن املصائب، أال إ

معّذبني رشورهم مأمونة وقلوهبم حمزونة أنفسهم عفيفة وحوائجهم خفيفة صبوا أّياما  

ويلة، أّما الّليل فصاّفون أقدامهم جتري دموعهم عىل خدودهم  قليلة فصاروا بعقبى راحة ط

م  هنوهم جيارون إىل رهّبم يسعون يف فكاك رقاهبم، وأّما النهار فحلامء علامء بررة أتقياء كأ

وما بالقوم من   ،مرىض  القداح قد براهم اخلوف من العبادة ينظر إليهم الناظر فيقول:

 (2)القوم أمر عظيم من ذكر النار وما فيها(فقد خالط  ، أم خولطوا ،مرض 

  تعاىل؟ فقال: )ما من عمل بعد معرفة اهلل  سئل: أّي األعامل أفضل عندوروي أنه 
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وللمعايص  ،  لذلك لشعبا كثرية  نوإ  ،أفضل من بغض الّدنيا   اهلل    تعاىل ومعرفة رسولاهلل  

تكب وكان من الكافرين،  به الكب وهي معصية إبليس حني أبى واساهلل    شعبا فأّول ما عىص 

ْئُتاَم َواَل َتْقَرَبا    ﴿ تعاىل هلام:  اهلل    حني قال  ءواحلرص وهي معصية آدم وحّوا ْن َحْيُث ش  َفُكاَل م 

َن الظَّامل  نيَ  َجَرَة َفَتُكوَنا م  ه  الشَّ فدخل   ؛فأخذا ما ال حاجة هبام إليه ،[19]األعراف:  ﴾َهذ 

أكثر ما يطلب ابن آدم ما ال حاجة به إليه، ثّم   نوذلك أ ،عىل ذرّيتهام إىل يوم القيامة ذلك

احلسد وهي معصية ابن آدم حيث حسد أخاه فقتله، فتشّعب من ذلك حّب النساء وحّب  

الّدنيا وحّب الّرئاسة وحّب الّراحة وحّب الكالم وحّب العلّو والثروة، فرصن سبع خصال  

علامء بعد معرفة ذلك: حّب الّدنيا رأس كّل  فقال األنبياء وال  ،يف حّب الّدنيا   نفاجتمعن كّله

 (1)خطيئة والدنيا دنيا آن دنيا بالغ ودنيا ملعونة(

وا إىل الّدنيا  ناملؤمنني مل يطمئ نإقال اإلمام الكاظم خماطبا جابر بن عبد اهلل: )و

  ، والّدنيا دار فناء وزوال ، ومل يأمنوا قدومهم اآلخرة، يا جابر اآلخرة دار قرار ،ببقائهم فيها 

املؤمنني هم الفقهاء أهل فكرة وعبة، مل يصمهم عن   نوكأ ،ولكن أهل الّدنيا أهل غفلة 

تعاىل ما رأوا من الزينة بأعينهم  اهلل  تعاىل ما سمعوا بآذاهنم ومل يعمهم عن ذكراهلل  ذكر

أهل التقوى أيرس أهل الّدنيا    ناآلخرة كام فازوا بذلك العلم، واعلم يا جابر أففازوا بثواب  

قّوامون  اهلل  وإن نسيت ذكروك، قّوالون بأمر  ، مئونة وأكثرهم لك معونة تذكر فيعينونك

تعاىل  اهلل   ، قطعوا حمّبتهم بمحّبة رهّبم ووحشوا الّدنيا لطاعة مليكهم ونظروا إىل اهلل عىل أمر 

ذلك هو املنظور إليه لعظيم شأنه، فأنزل الّدنيا كمنزل نزلته   ن بقلوهبم وعلموا أ وإىل حمّبته 

ام رضبت  ن إينء، إثّم ارحتلت عنه، أو كامل وجدته يف منامك فاستيقظت وليس معك منه يش 

  ء الظالل، يا جابر فاحفظ ما اسرتعاككفي  اهللا عند أهل الّلّب والعلم بهنلك هذا مثال أل 
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فإن تكن الّدنيا عىل ما   ،عاّملك عنده إاّل ما له عند نفسك نوحكمته وال تسأل من دينه اهلل 

فلعمري لرّب حريص عىل أمر قد شقي به حني أتاه   ،وصفت لك فتحّول إىل دار املستعتب 

يَن آَمنُوا  اهلل  َول ُيَمِحَص ﴿تعاىل: اهلل  ولرّب كاره ألمر قد سعد به حني أتاه وذلك قول الَّذ 

ينَ َوَيْمَحَق ا   [  141]آل عمران:  ﴾ْلَكاف ر 

)مثل احلريص عىل الّدنيا كمثل دودة القّز كّلام ازدادت  ورضب مثال للدنيا، فقال: 

 (1)عىل نفسها لّفا كان أبعد هلا من اخلروج حّتى متوت غاّم(

وكان  اهلل  )إذا ختىّل املؤمن من الّدنيا سام ووجد حالوة حّب قال اإلمام الصادق: و

 (2)فلم يشتغلوا بغريه(اهلل  ام خالط القوم حالوة حّب نه قد خولط وإنالّدنيا كأعند أهل 

ال جيد الّرجل  ووقال: )جعل اخلري كّله يف بيت وجعل مفتاحه الّزهد يف الّدنيا، 

 (3)حالوة اإليامن يف قلبه حّتى ال يبايل من أكل الّدنيا(

أنطق هبا لسانه وبرّصه عيوب  احلكمة يف قلبه واهلل  وقال: )من زهد يف الّدنيا أثبت

 .(4)الّدنيا داءها ودواءها، وأخرجه من الّدنيا ساملا إىل دار الّسالم( 

وهكذا اتفق مجيع أئمة اهلدى عىل وصف الدنيا بام سمعت.. فردد هذه العبارات ـ  

أهيا املريد الصادق ـ وتأمل فيها، وعش معانيها، لتخرج حب الدنيا من قلبك؛ فال يمكنك  

 إىل اهلل، أو تسلك سبيل الصديقني، وأنت موثوق يف قيودها، مقيد بأغالهلا.  أن تسري 
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 حب املال 

املال، ورس اعتبار الصاحلني حلبه مثلبا من    كتبت إيلـ  أهيا املريد الصادقـ  تسألني عن

ثم  ال يصح السلوك إىل اهلل قبل إخراجه ونزع كل آثاره وثامره.. ف ؛مثالب النفس األمارة

 سألتني عن املعارف واألعامل التي تتمكن هبا من فعل ذلك. 

وكل أسئلتك يف هذا حمرتمة وجيهة، وجيب عيل أن أجيب عليها، ووفق الرشوط  

ادر املقدسة،  التي طلبتها مني، بل طلبتها مني احلقيقة نفسها، وهي االكتفاء بام ورد يف املص

 دون غريها، حتى ال تشوه احلقيقة بأي دخن. 

وابتداء أقول لك، ولكل أولئك الذين يقابلون مثل هذه املعاين بالرفض  

دون لذلك ما ورد يف النصوص املقدسة  رواالشمئزاز، واعتبارها دخيلة عىل الدين، ثم يو 

، أن هناك فرقا بني املال وبني  من تكريم املال، واحرتامه، واعتباره عصب احلياة، أو قواما هلا 

 حب املال. 

فاملال يف حد ذاته خلق من خلق اهلل، واهلل ما خلق شيئا إال ملصلحة ومنفعة ومقصد،  

ُه  نَوإ  ﴿بل سامه خريا، فقال يف صفات اإلنسان:  وهلذا نسب املال إليه، وأكرمه بتلك النسبة،  

يدٌ  ُِب اخْلرَْي  َلَشد 
 [ 8]العاديات:    ﴾حل 

لكن حب املال يشء خمتلف.. فاملال وسيلة ال غاية، وحب الوسيلة قد يرصف عن  

 الغاية، ولذلك يتحول إىل حجاب دوهنا. 

املال، أي عالقة برضورة كسب املال،    حبحول  ولذلك مل يكن للتحذيرات الواردة  

يرصف فيها.. أو االهتامم  أو إنفاقه، أو االهتامم بحفظه، أو رصفه يف املواضع التي حيتاج أن  

. وغري ذلك من املعاين.. فكل ذلك ال عالقة له  . باجلانب االقتصادي ودراسته والتعمق فيه
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   بحب املال. 

ذلك أن تلك األمور مجيعا ال عالقة هلا بالقلب، وال باملشاعر، وإنام عالقتها باجلد  

حثت عليها الرشيعة،  واالجتهاد والرضب يف األرض، وكل ذلك من األمور املحمودة التي  

َعل َم َأْن َسَيُكوُن  ﴿بل إن اهلل تعاىل قرن الضاربني يف األرض باملجاهدين يف سبيل اهلل، فقال:  

ْن َفْضل   ُبوَن يف  اأْلَْرض  َيْبَتُغوَن م  نُْكْم َمْرىَض َوآَخُروَن َيرْض  َوآَخُروَن ُيَقات ُلوَن يف  َسب يل   اهلل   م 

 ( 20)املزمل:   ﴾اهلل

بني التجار النشطني الذين جيلبون السلع ألسواق املسلمني    قرن رسول اهلل  وهكذا  

باملجاهدين يف سبيل اهلل، فقال: )اجلالب إىل سوقنا كاملجاهد يف سبيل اهلل، واملحتكر يف  

 (1)  سوقنا كامللحد يف كتاب اهلل(

ولذلك ال ختف ـ أهيا املريد الصادق ـ فام سأورده لك من عالجات إلخراج حب  

إخراجه من اجليب، أو عدم امتالكه مطلقا، أو عدم السعي    ا املال من القلب، ليس املراد منه

لكسبه؛ فال يمكن أن تستقيم احلياة بذلك، وإال أصبح السائرون يف طريق اهلل جمرد كساىل  

 شحاذين ال يملكون هذا املصدر من مصادر قوة املؤمن. 

العالج الذي خيرج حب املال من   بناء عىل هذا، وبناء عىل طلبك املرتبط بذكر 

القلب، فسأذكر لك عالجني، كالُها وردت به النصوص املقدسة، أحدُها يرتبط باملعارف  

التي تتسلل إىل عقلك وقلبك، لتصحح تصوراهتا اخلاطئة، والثاين يرتبط بالسلوكات التي  

صيتك  متارسها يف حياتك، نتيجة لتلك املعارف التي اقتنعت هبا، وتشكلت منها شخ 

 اجلديدة. 

 املعريف:   العالج 

 
 رواه ابن ماجه، والزبري بن بكار يف أخبار املدينة واحلاكم.  (1)
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أول عالج حلب املال ـ أهيا املريد الصادق ـ علمك أنه فتنة واختبار إهلي حلقيقتك،  

وتساميها أو تثاقلها؛ فهو ليس نعمة حمضة للتلذذ املجرد، مثلام هو حال الزهرة اجلميلة،  

من غري أن يؤثر ذلك احلب    ،بقسامهتا البهية   ذ لذتالتي يمكنك أن حتبها لرائحتها الطيبة، أو ت

 وال بالفتنة.   ،.. فتلك الزهرة مجال حمض ال عالقة له بالتكليف فيك، وبأي وجه من الوجوه

لكن حب املال خمتلف؛ ذلك أن االستغراق فيه قد جيعلك كذلك السكران الثمل  

 را وثاملة. الذي ال يرىض وال يسكن إال إذا رشب من الكأس التي ال تزيده إال سك

وهكذا حب املال؛ فهو إذا حتول إىل رشاب مسكر، جعل من صاحبه جمرد خادم له،  

ط يف كل يشء من أجل كسبه، ويضيع كل يشء من أجل حفظه والتقتري به، ثم جيعله  يفرّ 

بعد ذلك كله أسريا هلواه، مشغوال به عن حقائق الوجود، حيث يتحول الكون عنده بسعته  

 اهم وكنوز.. ينشغل هبا عن حياته وحقيقته والوظائف التي كلف هبا. إىل جمرد دنانري ودر

وبذلك يصبح عبدا من عبيده، بدل أن يكون سيدا عليه، يستخدمه فيام حيتاجه..  

تعس عبد الدينار تعس عبد اخلميصة تعس وانتكس وإذا شيك  ): وهلذا قال رسول اهلل 

 (1) فال انتقش(

ن الكريم حقيقة املال، وكونه اختبارا وفتنة إهلية  وبناء عىل هذه املعاين يذكر القرآ

يقول اهلل  للتفريق بني من يستخدمونه، ومن يستخدمهم، أو بني عبيده وبني عبيد اهلل.. 

نَْدُه َأْجٌر َعظ يمٌ ن اهلل اَم َأْمَواُلُكْم َوَأْواَلُدُكْم ف ْتنٌَة َوأَ نَواْعَلُموا أَ ﴿تعاىل:    [ 28]األنفال:   ﴾ ع 

رضورات هذا االبتالء أن يتعلق باسمي اهلل تعاىل ]املعطي املانع[؛ فاهلل    وهلذا كان من

هو الذي يعطي هذا املال، ال تكريام، ويمنعه ال إهانة، وإنام يفعل ذلك كله لالختبار  

 والتمحيص. 

 
 رواه البخاري.  (1)
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ولذلك كان من األدوية العرفانية املهمة يف العالقة باملال أن تعلمـ  أهيا املريد الصادق  

  ن زيادته أو نقصه ال عالقة هلا بحقيقتك، وال بدرجتك، كام يتوهم الغافلون الذيـ أن 

ْنَساُن إ َذا َما اْبَتاَلُه   ﴿ يتصورون زيادة املال إكراما، ونقصه إهانة، كام قال اهلل تعاىل:  ا اإْل  َفَأمَّ

َمُه َفَيُقوُل َرِّب َأْكَرَمن  )  ُه َفَأْكَرَمُه َوَنعَّ ْزَقُه َفَيُقوُل َرِّب  15َربُّ ا إ َذا َما اْبَتاَلُه َفَقَدَر َعَلْيه  ر  ( َوَأمَّ

 [ 17  -  15]الفجر:   ﴾( َكالَّ 16َأَهاَنن  )

ىل األغنياء باعتبارهم مكرمني، ألن ذلك يؤثر يف  وهلذا ينهى اهلل تعاىل عن النظر إ

يؤثر يف ُهته وشخصيته تأثريا   جتاههم بنقص وقصور عالقة اإلنسان بربه، وجيعله يشعر 

 . بليغا حيول بينها وبني مقتضيات السلوك 

بني أهل العلم  اعتب اهلل تعاىل املوقف من املال والغنى من الفوارق املهمة ولذلك 

من أثرت فيهم رؤيتهم لقارون وكنوزه  وقد رضب املثل عىل ذلك ب ، غريهمواإليامن و

َ َقاُروُن إ   ﴿ وزينته، فراحوا يقولون بحرسة وأمل:  ْثَل َما ُأوِت 
  ﴾ ُه َلُذو َحظٍّ َعظ يٍم نَياَلْيَت َلنَا م 

ْلَم َوْيَلُكْم َثَواُب ﴿، بينام قال  [79]القصص:   يَن ُأوُتوا اْلع   ا  َخرْيٌ مل َْن  اهلل    الَّذ 
َل َصاحل  آَمَن َوَعم 

اب ُرونَ  اَها إ الَّ الصَّ  [ 80]القصص:   ﴾َواَل ُيَلقَّ

فأهل العلم الصاحلون نظروا إىل أموال قارون باعتبارها أسئلة واختبارات سئل  

عنها، وُكلف باإلجابة الصحيحة عليها، ولذلك حزنوا له، وألخطائه يف اإلجابة، ومل يؤثر  

 ضاهم عن رهبم، وفرحهم بام آتاهم من العلم واحلكمة. فيهم غناه، ومل يرصفهم عن ر 

يف محاية املؤمن من كثري من مثالب   اجلميلة وهلذا كان هلذه املعرفة آثارها النفسية

النفس األمارة التي جتعله حيسد أو حيقد أو يسخط أو ينزعج بسبب تلك الفروق التي  

عله مشفقا عليهم، حزينا  تفصل بينه وبني أصحاب الثروات واألموال، بل بعكس ذلك جت

 عىل تقصريهم وتفريطهم. 
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وكل هذه املعاين يكتشفها املؤمن عند قراءته لآليات الكثرية التي تنهى عن  

اإلعجاب بأموال اجلاحدين الظاملني الذين سيعذبون هبا يف الدنيا واآلخرة، كام قال تعاىل:  

ْبَك َأْمَواهُلُْم َواَل َأْواَلُدُهْم إ  ﴿ يدُ نَفاَل ُتْعج  ْنَيا َوَتْزَهَق َأْنُفُسُهْم  اهلل  اَم ُير   احْلََياة  الدُّ
َا يف  ُيَعِذهَبُْم هب 

ل 

 [ 55]التوبة:   ﴾َوُهْم َكاف ُروَن  

ويرضب األمثلة الكثرية عىل أولئك الذين فشلوا يف االختبارات املرتبطة باملال، كام  

ينَ ﴿فشلوا يف االختبارات املرتبطة بغريه، فيقول:  ة    َكالَّذ  نُْكْم ُقوَّ
ْن َقْبل ُكْم َكاُنوا َأَشدَّ م  م 

يَن  ْم َفاْسَتْمَتْعُتْم ب َخاَلق ُكْم َكاَم اْسَتْمَتَع الَّذ  ا َفاْسَتْمتَُعوا ب َخاَلق ه  ْن  َوَأْكَثَر َأْمَواال  َوَأْواَلد  م 

ي َخاُضوا ُأوَلئ َك َحب َطْت َأعْ  ْم َوُخْضُتْم َكالَّذ  َرة  َوُأوَلئ َك  َقْبل ُكْم ب َخاَلق ه  ْنَيا َواآْلخ  اَمهُلُْم يف  الدُّ

ونَ  ُ
 [ 69]التوبة:  ﴾ ُهُم اخْلَارس 

وخيب عن األموال التي أصبحت حرسة للمحبني هلا بعد فشلهم يف االختبارات  

وا َعْن َسب يل   ن ﴿املرتبطة هبا، فيقول: ُقوَن َأْمَواهَلُْم ل َيُصدُّ يَن َكَفُروا ُينْف  ُقوهَنَا ُثمَّ  اهلل  الَّذ 
َفَسُينْف 

يَن َكَفُروا إ ىَل َجهَ  ة  ُثمَّ ُيْغَلُبوَن َوالَّذ  ْم َحرْسَ ونَ نَتُكوُن َعَلْيه   [ 36]األنفال:   ﴾َم حُيْرَشُ

َيا  ﴿ا دينهم باألموال، فيقول:وخيب عن مصري أولئك األحبار والرهبان الذين باعو

َا  يَن آَمنُوا إ    َأهيُّ ْهَبان  َلَيْأُكُلوَن َأْمَواَل ال  ن الَّذ  َن اأْلَْحَبار  َوالرُّ
ا م  ري 

وَن َعْن  نَكث  اس  ب اْلَباط ل  َوَيُصدُّ

ُقوهَنَا يف  َسب يل  اهلل    َسب يل   َة َواَل ُينْف  ضَّ َهَب َواْلف  يَن َيْكن ُزوَن الذَّ ُهْم ب َعَذاٍب َأل يمٍ اهلل    َوالَّذ    ﴾ َفَبرِشْ

َم  نَيْوَم حُيَْمى َعَلْيَها يف  َنار  َجهَ   ﴿ ، ثم يذكر بعض مظاهر ذلك العذاب، فيقول:  [34]التوبة:  

ُكْم َفُذوُقوا َما ُكنُْتْم َتْكن   َْنُفس  َباُهُهْم َوُجنُوهُبُْم َوُظُهوُرُهْم َهَذا َما َكنَْزُتْم أل 
َا ج    ﴾ُزونَ َفُتْكَوى هب 

 [ 35]التوبة:  

وخيب عن مصري احلريصني الذين أداهم حب املال إىل أكل أموال اليتامى، فيقول:  

يَن َيْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ُظْلام  إ   نإ  ﴿
انالَّذ  ري 

ا َوَسَيْصَلْوَن َسع   ْم َنار 
  ﴾ اَم َيْأُكُلوَن يف  ُبُطوهن 
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 [ 10]النساء:  

التي تعطي صورة أخرى للامل، غري تلك الصورة التي  وغريها من اآليات الكريمة 

يراه هبا املتثاقلون إىل األرض، فهي تصوره بكونه عبارة عن صفائح حمامة تكوى هبا اجلباه  

واجلنوب والظهور، أو نريان تغيل هبا البطون، أو انتكاسة ختسف بصاحبها، فيتحول من  

 ضاها لنفسه. احلرية التي وهبها اهلل له إىل العبودية التي ارت

ويف مقابل هذه الصورة ذلك املال الذي عرف صاحبه كيف يتعامل معه، فلم يكسبه  

إال من حله، ومل يرصفه إال يف حمله، ومل يمأل به قلبه، ومل يشغل به نفسه؛ فهو يتحول إىل  

يَن  َمَثُل الَّ ﴿نعمة لصاحبه، ووسيلة إىل رضوان ربه، كام قال تعاىل عن املنفقني يف سبيل اهلل:   ذ 

ُقوَن َأْمَواهَلُْم يف  َسب يل   اَئُة َحبٍَّة وَ اهلل  ُينْف 
  اهلل َكَمَثل  َحبٍَّة َأْنَبَتْت َسْبَع َسنَاب َل يف  ُكِل ُسنُْبَلٍة م 

ُف مل َْن َيَشاُء وَ  ٌع َعل يٌم )   اهلل ُيَضاع  ُقوَن َأْمَواهَلُْم يف  َسب يل  261َواس  يَن ُينْف  ْتب ُعوَن  ُثمَّ اَل يُ اهلل    ( الَّذ 

ْم َواَل ُهْم حَيَْزُنونَ نَما َأْنَفُقوا مَ  نَْد َرهِب ْم َواَل َخْوٌف َعَلْيه 
]البقرة:   ﴾ا َواَل َأذ ى هَلُْم َأْجُرُهْم ع 

261  ،262 ] 

ُقوَن َأْمَواهَلُْم ب اللَّْيل  َوال ﴿ وقال عنهم: يَن ُينْف  ا َوَعاَلن َية  َفَلُهْم َأْجُرُهمْ نالَّذ  ًّ
نَْد   َهار  رس  ع 

ْم َواَل ُهْم حَيَْزُنوَن   [ 274]البقرة:   ﴾َرهِب ْم َواَل َخْوٌف َعَلْيه 

َن  ﴿وقال عن املجاهدين بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهلل: ُدوَن م  ي اْلَقاع  اَل َيْسَتو 

ُدوَن يف  َسب يل   ر  َواملَُْجاه  َ نَي َغرْيُ ُأويل  الرضَّ
ن  َل اهلل  املُْْؤم  ْم َفضَّ ه  ْم َوَأْنُفس  يَن  اهلل  ب َأْمَواهل   د  املَُْجاه 

يَن َدَرَجة  َوُكالًّ َوَعدَ  د  ْم َعىَل اْلَقاع  ه  ْم َوَأْنُفس  َل اهلل  ب َأْمَواهل   يَن َعىَل  اهلل  احْلُْسنَى َوَفضَّ د  املَُْجاه 

يام  
ا َعظ  يَن َأْجر 

د   [ 95]النساء:   ﴾ اْلَقاع 

 السلوكي:   العالج 

به لتحقيق العالقة  القيام  أول ما عليك  فت هذاـ  أهيا املريد الصادقـ  فاعلم أن  إذا عر
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تعتقد أن املال مال اهلل، وأنك جمرد مستخلف فيه، وأنه  الصحيحة بينك وبني املال، هي أن 

 ليس لك كامل احلرية يف طرق كسبه، أو الترصف يف إنفاقه. 

بام تقتضيه عبوديتك هلل، كام قال  ولذلك فإن وظائفك املرتبطة به هي القيام نحوه 

 [ 162]األنعام:  ﴾َصاَلِت  َوُنُسك ي َوحَمَْياَي َومَمَاِت  هلل َّ  َرِب اْلَعاملَ نيَ  ن ُقْل إ  ﴿تعاىل:  

واهبك أن تكون صاحب أموال كثرية؛  فإذا طلبت الرشيعة منك، بحكم قدراتك وم 

تي حيتاجها إخوانك يف  فإن عبوديتك حينها أن جتلب ما قدرت عليه من األرزاق ال

باسم اهلل:   ت كون قد ختلق ألنك بذلك تاإلنسانية، سواء باالجتار فيها، أو بصناعتها، 

 ذلك ما ال خيطر له عىل بال. يتمن األجر إذا نو ك)الرزاق( ويكون ل

لكنك إن رحت تكنز ذلك املال، أو تكتفي باستعامله يف الرتف وشؤونك اخلاصة؛  

 ال عبدا لربك. ديتك لربك، وتصبح عبدا ملالك، فإنك حينها خترج من عبو 

َوَيْسَأُلوَنَك َماَذا   ﴿ ولذلك أجاب اهلل تعاىل من سألوا عن حدود اإلنفاق بقوله: 

ُقوَن ُقل  اْلَعْفَو  يعني كل ما فضل عن  ، فالعفو يف اآلية الكريمة [219]البقرة:  ﴾ ُينْف 

 احلاجات اخلاصة، والتي ال تبلغ مبلغ املرتفني. 

فقط تلك الصدقات، وال تلك الزكوات التي نص عليها  يشمل واإلنفاق فيها ال 

ْم َحقٌّ َمْعُلوٌم )﴿قوله تعاىل:  يَن يف  َأْمَواهل   ائ ل  َواملَْْحُروم  24َوالَّذ  لسَّ
،  24]املعارج:  ﴾( ل 

التصدق  فلم يقل أحد من املتقدمني أو املتأخرين بأن كل دينار فضل عن احلاجة جيب    ؛ [25

به، ولو كان األمر كذلك مل يكن ألحكام الزكاة وأنصبتها ومقاديرها أي معنى.. ولكن  

 املراد هو استثامر تلك األموال يف كل األعامل التي تعود باملصلحة عىل البرش. 

أن الذي يقرض غريه ينال أجرا زائد عىل املتصدق مع أن   وهلذا أخب رسول اهلل 

)رأيت  : ، فقد قال يرجع القرض به وال يرجع، ومال مال الصدقات يذهب عن صاح
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ليلة أرسي ّب مكتوبا  عىل باب اجلنة الصدقة بعرش أمثاهلا والقرض بثامنية عرش( فقلت  

جلبيل: )ما بال القرض أفضل من الصدقة؟( قال: )ألن السائل يسأل وعنده يشء،  

  (1) واملستقرض ال يستقرض إال من حاجة(

ديد عن كنز املال وادخاره، وعدم االستفادة منه، أو ترك الغري  وهلذا ورد النهي الش 

ليستفيد منه، ألن ذلك جيعل من املال مقصودا لذاته، ال وسيلة لغريه، وقد ورد يف احلديث  

: )كية(، ثم مات  فقال رسول اهلل  ، فوجد يف بردته دينار مات، من أهل الصفةأن رجال 

 (2)  : )كيتان( آخر فوجد له ديناران، فقال رسول اهلل 

أن تفعل مثلام فعل ذلك الذي أراد أن خيرج حب املال  ـ أهيا املريد الصادق ـ وإياك 

من قلبه، فراح يرميه يف النهر، كام حدث عن ذلك بعضهم، فقال: دخلت عىل الشبيل، فقال  

ما   : فقلت  : كنت جالسا فجرى بخاطري أنك بخيل : ما اخلب؟ قال  : فقلت ، مفتونا يا أمحد 

ء إال دفعته  ما فتح اليوم عيل بيش   :فقلت  ،بل أنت بخيل  :وقال  ي، فعاد منى خاطر  ؛أنا بخيل

فام استتم اخلاطر حتى دخل عيل صاحب املؤنس اخلادم، ومعه مخسون    .إىل أول فقري يلقاين.

جت. وإذا بفقري مكفوف بني يدي  قمت فأخذهتا وخرف  : اجعلها يف مصاحلك؛دينارا، فقال 

إن مجلتها كذا    : أعطها املزين، فقلت  : مزين حيلق رأسه، فتقدمت إليه، وناولته الدنانري، فقال

قد عقدنا ملا    :فناولتها املزين، فقال املزين :قال  أو ليس قد قلنا لك إنك بخيل؟ : وكذا، قال

قلت ما أعزك  و ت هبا يف دجلة،فرمي  .. جلس هذا الفقري بني أيدينا أن ال نأخذ عليه أجرا

(3) جلو عز اهلل  أحد إال أذله
. 

 
 رواه الطباين يف الكبري.. (1)

 رواه الطبي.  (2)

 (25/ 3إحياء علوم الدين ) (3)
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فرمي املال حرام، وفاعل ذلك مثل من يرمي السالح من يده يف معاركه مع العدو  

 الظامل، أو مثل من يتخىل عن مسؤوليته جتاه من كلف باإلنفاق عليهم. 

املستحقني  وقد كان يف إمكانه إن شاء أن يرحل إىل املسافات البعيدة ليبحث عن 

لذلك املال؛ فيكون له به األجر العظيم، ويكون قد أدى ما كلف به من تلك التكاليف  

الرشعية الكثرية التي تعتب اإلنفاق عىل الفقراء واملساكني وأصحاب احلاجات أساسا من  

ي ُيَكِذُب ب الِدين  ) ﴿أسس الدين، كام قال تعاىل:   ي  1َأَرَأْيَت الَّذ  (  2َيُدعُّ اْلَيت يَم ) ( َفَذل َك الَّذ 

 [ 3  -  1]املاعون:   ﴾َواَل حَيُضُّ َعىَل َطَعام  املْ ْسك ني   

عرضة لوساوس   لكن عزل الرشيعة، وحتكيم اهلوى يف الدين، جيعل من صاحبها 

الشيطان، الذي يزين له ما يفعله من اآلثام، موُها إياه أنه يسعى يف تزكية نفسه، وهو ال  

 تكون إال بمقتىض الرشع.   يعلم أن تزكية النفس ال

وهلذا فإن عليك ـ أهيا املريد الصادق ـ إن أردت أن تنجح يف االختبارات املرتبطة  

يف الدنيا قبل اآلخرة، فقد   باملال أن جتيب عىل تلك األسئلة التي أخب عنها رسول اهلل 

 ورد يف احلديث: 

)ما تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيام أفناه، وعن شبابه  

 (1) ام أباله، وعن ماله من أين اكتسبه وفيام أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه( في

: )الدنيا خرضة حلوة، من اكتسب فيها ماال من  رسول اهلل  قال يف حديث آخر و

حله وأنفقه يف حقه أثابه اهلل عليه وأورده جنته، ومن اكتسب فيها ماال من غري حله وأنفقه  

هلوان، ورب متخوض يف مال اهلل ورسوله له النار يوم القيامة،  يف غري حقه أورده اهلل دار ا 

 
 رواه الرتمذي وصححه.  (1)
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ْدَناُهْم َسع ريا  ﴿يقول اهلل تعاىل:   (1) ( 97)االرساء:   ﴾ ُكلَّاَم َخَبْت ز 

 (2) وقال: )ال يدخل اجلنة حلم ودم نبتا من سحت والنار أوىل به(

 (3) وقال: )ال يربو حلم نبت من سحت إال كانت النار أوىل به(

عليكـ  أهيا املريد الصادقـ  لتنفي عن قلبك كل تعلق باملال يرصفك عن ربك،    ثم إن 

أن جتمل يف الطلب، وال تبالغ فيه، وال يف احلرص، فإن الشيطان قد يزين لك السعي يف  

كسب املال لتنفقه يف سبيل اهلل، ثم يشغلك بجمعه عن هدفك الذي قصدته، كام أشار إىل  

نُْهمْ ﴿ذلك قوله تعاىل:   قَ اهلل     َمْن َعاَهدَ َوم  دَّ  َلنَصَّ
ْن َفْضل ه  نَي    نَوَلنَُكونَ   نَلئ ْن آَتاَنا م  احل   َن الصَّ

م 

ُضوَن 75) ْوا َوُهْم ُمْعر  ُلوا ب ه  َوَتَولَّ ْن َفْضل ه  َبخ   [ 76،  75]التوبة:    ﴾( َفَلامَّ آَتاُهْم م 

ه ليس للعبد إاّل ما  ن: )أال أهّيا الناس أمجلوا يف الطلب فإقوله    وقد ورد يف احلديث

 (4)يف الّدنيا وهي راغمة( كتب له، ولن يذهب عبد من الّدنيا حّتى يأتيه ما كتب له

نفسا لن   ن روح القدس نفث يف روعي إ ن : )إاهلل  قال رسول ويف حديث آخر 

 .(5) وأمجلوا يف الطلب(اهلل  متوت حّتى تستكمل رزقها فاّتقوا

أخطر الشواغل عىل القلب، ألنه جيعله  أن احلرص ـ أهيا املريد الصادق ـ اعلم و

)لو كان  قال:    مة، وقد ورد يف احلديث أن رسول اهلل  منشغال به انشغاال كليا عن كل مكر

  البن آدم واديان من ذهب البتغى وراءُها ثالثا، وال يمأل جوف ابن آدم إاّل الرتاب ويتوب 

 
 رواه البيهقي.  (1)

 رواه ابن حبان يف صحيحه.  (2)

 رواه الرتمذي، ويف رواية بسند حسن: )ال يدخل اجلنة جسد غذي بحرام(  (3)

 . 264ص  5. والبيهقي يف السنن ج 4ص  2احلاكم يف املستدرك ج  (4)

 وابن أّب الدنيا يف القناعة. 4ص  2احلاكم يف املستدرك ج  (5)
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 (1)عىل من تاب(اهلل 

ا أنزلنا املال إلقام الصالة وإيتاء  نعّز وجّل يقول: إن اهلل : )إويف حديث آخر قال 

البن آدم واديا من ذهب ألحّب أن يكون إليه الثاين، ولو كان له الثاين ألحّب    ن الزكاة، ولو أ

 (2) عىل من تاب(اهلل  أن يكون إليهام الثالث، وال يمأل جوف ابن آدم إاّل الرتاب ويتوب 

وإنام يعينك عىل هذاـ  أهيا املريد الصادقـ  أن تقنع من الدنيا بام يكفيك، وال تتجاوزه  

: )طوبى ملن هدي لإلسالم وكان عيشه كفافا إىل ما يطغيك، كام ورد يف احلديث قوله 

الرتف.. فصاحب  ، وهذا ال يضاد الغنى كام قد يتوُهه املتوُهون، وإنام يضاد (3)وقنع به(

ستثمره فيام ينفع اخللق جمرد وكيل فيه، ولذلك ال يترصف فيه كاملك، وإنام  املال الذي ي 

 كصاحب مسؤولية حياسب نفسه عىل كل دقيق وجليل جتاهها.

أهل األموال يأكلون ونأكل، ويرشبون  )وقد قال بعض الصاحلني مشريا إىل هذا: 

ها وعليهم  ونرشب، ويلبسون ونلبس، هلم فضول أموال ينظرون إليها وننظر معهم إلي

 ( حساهبا ونحن منه براء

واعلم ـ أهيا املريد الصادق ـ أن الغنى احلقيقي هو غنى النفس، وليس غنى العرض  

ام الغنى غنى  ن)ليس الغنى عن كثرة العرض، إ: واملتاع، فذلك غنى قارون، ولذلك قال 

 (4) فس(نال

: )كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قانعا تكن أشكر الناس، وأحّب للناس ما  قالو

 
 . 115ص  8البخاري ج  (1)

 . 4235وابن ماجه رقم  219ص  5أمحد ج  (2)

 وقال: حسن صحيح. 211ص  9الرتمذي ج  (3)

 . 118ص  8البخاري ج  (4)
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 .(1)حتّب لنفسك تكن مؤمنا(

موسى عليه الّسالم سأل رّبه تعاىل فقال: )أّي عبادك أغنى؟ قال: أقنعهم    نو روي أ

 م أعدل؟ قال: من أنصف من نفسه( ملا أعطيته، قال: فأهّي 

الصادق ـ يف شأن املال، فاسمعها سامع  هذه بعض وصاياي إليك ـ أهيا املريد

املؤمنني، ال سامع املجادلني، وسرتى كيف يمأل اهلل قلبك بالغنى به، فمن استغنى بغري اهلل  

افتقر، ومن مأل قلبه بغري حمبته انتكست طبيعته، وتسلطت عليه نفسه األمارة، واجتمع عليه  

   كل شياطني اإلنس واجلن. 

 
 . 4217ابن ماجه رقم  (1)
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 حب اجلاه 

عن الفرح الذي مأل قلبك بسبب ذلك   املريد الصادق ـ تسألني كتبت إيل ـ أهيا 

االستقبال الذي لقيته يف تلك املدينة التي زرهتا، وكيف أهنم أكرموك، وكّرموك، وقدموا  

لك كل أصناف اهلدايا.. وأنك طيلة مكوثك معهم كنت كامللك عليهم، يأمترون بام تأمر،  

 وينتهون عام تنتهي.. 

وإن كانوا يملكون   أن امللوكلك ـ يف معرض ثنائهم عليك ـ  اذكرووأخبتني أهنم 

، وأنك لذلك أغنى من امللوك.. ألن ماهلم مجيعا  أرضهم؛ فأنت متلك قلوهبم ومشاعرهم

لك ومن حقك.. ذلك أهنم وإن كانوا يعطونه للملوك كراهية، فهم يعطونه لك طوعا،  

ل امللوك لسطوة وال لرشطة وال  وليس عليك سوى اإلشارة بطلب ذلك، ولست بحاجة مث 

 ألي عنف. 

وأرسلت يل مع كل تلك األخبار السارة، تلك القصائد التي مدحوك هبا، ومثلها  

 تلك التي هجوا هبا أعداءك. 

وأنا ال ألومهم عىل ذلك التكريم الذي كرموك به؛ فهو دليل عىل طيبتهم وأخالقهم،  

يف ذلك، فاحرتام العلامء دليل عىل      واحرتامهم ألهل العلم، وتطبيقهم وصايا رسول اهلل 

أن كل يشء حيرتم أهل العلم حتى احلوت    صفاء النفس ورقة الطبع؛ وقد أخب رسول اهلل  

)من سلك طريقا يلتمس فيه علام سهل اهلل له طريقا إىل  : يف البحر؛ ففي احلديث قال 

إن العامل ليستغفر له من اجلنة، وإن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بام يصنع، و 

يف الساموات ومن يف األرض حتى احليتان يف املاء، وفضل العامل عىل العابد كفضل القمر  
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عىل سائر الكواكب، وإن العلامء ورثة األنبياء، إن األنبياء مل يورثوا دينارا وال درُها إنام  

 (1) ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر(

ذلك الفرح الذي قابلت به استقباهلم، والبرش الذي أبديته  وال ألومك ـ كذلك ـ عىل  

تعبس يف وجوههم، وال أن تقابل إكرامهم باجلفاء والغلظة والقسوة،  فام كان لك أن  ؛ هلم

 (2)  : )تبسمك يف وجه أخيك صدقة(قال رسول اهلل وقد  

  أحذرك منه أن يتحول ذلك التكريم الذي حظيت به إىل   وألكن الذي ألومك عليه،  

مثلب من مثالب النفس األمارة، جيعلك تشعر بأنك حقيق بذلك االحرتام والتقدير، وأن  

، ألنك حينذاك تقع فيام حذرت منه النصوص  عليهم أن يفعلوا ذلك بك، وإن قرصوا ملتهم

)بحسب   أنه قال:  املقدسة من حب اجلاه والسمعة، كام ورد يف احلديث عن رسول اهلل 

ن  من السوء أن يشري الناس إليه باألصابع يف دينه ودنياه، إاهلل  عصمه املرء من الرّش إاّل من 

 (3)  ال ينظر إىل صوركم ولكن ينظر إىل قلوبكم وإىل أعاملكم(اهلل 

)حّب  خطورة ذلك عىل القلب، ودوره يف تنمية بذور النفاق فيه، فقال:  ذكر و

يف ذلك،    .. وصدق رسول اهلل  (4) البقل(اجلاه واملال ينبتان النفاق يف القلب كام ينبت املاء  

ذلك أن مثل ذلك التكريم الذي حيظى به صاحب اجلاه قد جيعله يتوانى يف النصيحة، أو  

يقرص يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر إرضاء ملن يكرمونه ويثنون عليه، وذلك ما قد  

إذا  حلني إىل ذلك، فقال: )وقد أشار بعض الصا ،  جيعله حيسن هلم سيئاهتم، وهو النفاق بعينه 

 
 أبو داود والرتمذي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه والبيهقي.  (1)

 البخاري يف األدب والرتمذي وابن حبان.  (2)

 رواه الطباين يف األوسط والبيهقي يف الشعب. (3)

([: رواه أبو منصور الديلمي يف مسند الفردوس من 159/ 3قال العراقي يف ختريج أحاديث ]إحياء علوم الدين ) (4)

 حديث أّب هريرة بسند ضعيف إال أنه قال حب الغناء وقال العشب مكان البقل.
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فهذا   ،رأيت الرجل حيب أن حيبه الناس كلهم ويكره أن يذكره أحد بسوء فاعلم أنه منافق

يُدوَن َأْن َيْأَمنُوُكْم  ﴿ :تعاىل املنافقني بقوله تعاىل  اهلل داخل يف وصف  يَن ُير  ُدوَن آَخر  َستَج 

ْتنَة  ُأْرك ُسوا ف يَها ﴿، ثم قال بعدها: [91]النساء:  ﴾َوَيْأَمُنوا َقْوَمُهمْ    ﴾ُكلَّ َما ُردُّوا إ ىَل اْلف 

 ( [91]النساء:  

)ما ذئبان ضاريان عن خطور حب اجلاه عىل الدين، فقال:    وهلذا أخب رسول اهلل  

 .(1)رسال يف زريبة غنم بأكثر فسادا من حّب اجلاه واملال والرشف يف دين الّرجل املسلم(أ

يف حديث آخر بني أن اهلالك وفساد األديان مل يرتبط بحب املال فقط، وإنام    بل إنه  

، ويف رواية:  ام هلك الناس باّتباع اهلوى وحّب الثناء( ن: )إارتبط معه بحب اجلاه، فقد قال  

 (2)(حب الثناء من الناس يعمي ويصم )

والرئاسة  وهكذا ورد عن أئمة اهلدى التحذير من أولئك الذين قد حتوهلم الشهرة 

واجلاه إىل عبيد عند اخللق، يداهنوهنم، ويرضوهنم، ولو بسخط اهلل، فقد قال اإلمام  

ما خفقت النعال خلف رجل إاّل  اهلل  )إّياكم وهؤالء الّرؤساء اّلذين يرتأسون فو الصادق: 

 .(3)هّلك وأهلك(

قال: )ملعون من ترّأس، ملعون من  ويف حديث آخر ذكر ما هو أخطر من ذلك، ف

 (5))من أراد الّرئاسة هلك(، وقال:  (4) هبا، ملعون من حّدث هبا نفسه(همّ 

  ن)وحيك يا أبا الّربيع ال تطلبأوىص اإلمام الكاظم بعض مريديه وتالميذه، فقال:  و
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وال تقل فينا ما ال نقول يف أنفسنا   ، اهللفيفقرك  ، وال تأكل بنا الناس ، وال تكن ذئبا  ، الّرئاسة

 (1)فإن كنت صادقا صّدقناك وإن كنت كاذبا كّذبناك( ،ك موقوف ومسئول ال حمالةنفإ

  ـ أهيا املريد الصادق ـ ودب إىل نفسك احلنني إىل التخلص من هذاإذا علمت هذا 

تقنع به عقلك،  املثلب وكل ثامره السامة التي ينتجها، فاعلم أنك حتتاج إىل عالجني: معريف  

 وسلوكي تسري به يف حياتك. 

 العالج املعريف: 

أما األول، فيبدأ بمعرفتك خلطر حب اجلاه عىل قلبك، ودوره يف إنبات شجرة  

النفاق التي هي أسوأ األشجار، وأكثرها سمية، وكيف ال تكون كذلك، وهي التي توعد  

َن الاملُْنَاف   نإ  ﴿اهلل أهلها بالدرك األسفل من النار، فقال:  ْرك  اأْلَْسَفل  م  نَي يف  الدَّ ار  َوَلْن  نق 

ا  ري 
 [ 145]النساء:   ﴾جَت َد هَلُْم َنص 

ويف مقابلهم ورد الثناء العظيم عىل من مل يستعبد حب اجلاه قلبه؛ فلذلك صار ال  

؛ فقد أخب  يبايل بالظهور، وال باخلفاء، ألنه عبد اهلل، ال عبد القلوب التي يتوهم أنه امتلكها 

يُدوَن    ﴿هلل تعاىل عن اجلزاء العظيم املعد هلم، فقال:  ا يَن اَل ُير  َرُة َنْجَعُلَها ل لَّذ  اُر اآْلخ  ت ْلَك الدَّ

نَي   ا َواْلَعاق َبُة ل ْلُمتَّق  ا يف  اأْلَْرض  َواَل َفَساد   [ 83]القصص:   ﴾ُعُلوًّ

وانظر ـ أهيا املريد الصادق ـ كيف مجع اهلل تعاىل بني إرادة العلو والفساد، لتعلم أن  

حمالة، وكيف ال يقع فيه،   الاحلق الذي يمثله سيقع يف الفساد  كل من يريد أن يعيل ذاته ال

 وهو مل يرد ربه، وإنام أراد نفسه.

وهلذا أثنى اهلل تعاىل عىل أولئك الذين جهل الناس قدرهم، بكوهنم ال يريدون إال  

ِ ﴿: اهلل، قال تعاىل
ُْم ب اْلَغَداة  َواْلَعيش  يَن َيْدُعوَن َرهبَّ

يُدوَن َوْجَههُ  َواَل َتْطُرد  الَّذ  ]األنعام:   ﴾ ُير 
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52 ] 

)رّب  : ومثله تلك األحاديث الكثرية التي تثني عليهم أعظم الثناء، ومنها قوله 

 (1)  ألبّره، منهم الباء بن مالك(اهلل  أشعث أغب ذي طمرين ال يؤبه له، لو أقسم عىل 

متضعف لو أقسم  ة؟: كّل ضعيف  ن )أال أدّلكم عىل أهل اجل  :  يف حديث آخر قال و

 (2)ألبّره، وأهل النار كّل متكّب جّواظ(اهلل  عىل 

  ، من اّمتي من لو أتى أحدكم يسأله دينارا مل يعطه إّياه ن: )إ يف حديث آخر قال و

ة ألعطاها  نتعاىل اجل اهلل  ولو سأله فلسا مل يعطه إّياه، ولو سأل ،ولو سأله درُها مل يعطه إّياه

مل يعطه إّياها، وما منعها إّياه إاّل هلواهنا عليه، ذو طمرين ال يؤبه له لو  إّياه، ولو سأله الّدنيا 

 .(3)ألبّره(اهلل  أقسم عىل 

حيّب األتقياء األخفياء  ن اهلل  اليسري من الّرياء رشك، وإ  ن )إ:    يف حديث آخر قال و

كّل  اّلذين إن غابوا مل يفقدوا وإذا حرضوا مل يعرفوا، قلوهبم مصابيح اهلدى ينجون من 

 .(4)غباء مظلمة(

أغبط أوليائي عبد مؤمن خفيف احلاّذ ذو حّظ من   ن: )إ يف حديث آخر قالو

صالة أحسن عبادة رّبه وأطاعه يف الرّس والعالنية وكان غامضا يف الناس ال يشار إليه  

وقّلت  عّجلت منّيته وقّل تراثه  )بيده فقال:    اهلل    ثّم نقر رسول   (، باألصابع وصب عىل ذلك

 (5)بواكيه(
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، أشعث رأسه  اهلل طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه يف سبيل ):  يف حديث آخر قال و

مغّبة قدماه، إن كان يف احلراسة كان يف احلراسة، وإن كان يف الّساقة كان يف الّساقة، إن  

 (1)  استأذن مل يؤذن له وإن شفع مل يشّفع(

واستشعر  هذه األحاديث العظيمة، فردد ـ أهيا املريد الصادق ـ بينك وبني نفسك 

ذلك اجلزاء العظيم الذي يناله من ضحى بجاه الدنيا، يف سبيل ربه، ذلك الذي يكرمه اهلل  

 بكل أنواع الكرامة، فيتقبل أعامله ويقربه إليه، وحيبه. 

فأهيام أفضل لك، هل ذلك اجلاه الذي متلك به بعض قلوب البرش، ولوقت حمدود،  

َوُقل  اْعَمُلوا  ﴿اله عند ربك، مالئكته وعباده الصاحلني، كام قال تعاىل:  أم ذلك اجلاه الذي تن

ى َهاَدة  َفُينَِبُئُكْم ب اَم ُكنُْتْم  اهلل  َفَسرَيَ دُّوَن إ ىَل َعامل   اْلَغْيب  َوالشَّ نُوَن َوَسرُتَ
َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواملُْْؤم 

 [ 105]التوبة:   ﴾ َتْعَمُلونَ 

واعلم ـ أهيا املريد الصادق ـ أن من سنن اهلل تعاىل يف اجلزاء والعقوبة أنه يعاقب كل  

شخص أعرض عنه إىل غريه، بذلك الغري.. فمن آثر املال عىل اهلل عاقبه بامله، كام قال تعاىل:  

ْبَك َأْمَواهُلُْم َواَل َأْواَلُدُهْم إ  ﴿ يدُ نَفاَل ُتْعج  ُيَعِذهَبُمْ اهلل  اَم ُير 
ْنَيا َوَتْزَهَق َأْنُفُسُهْم   ل   احْلََياة  الدُّ

َا يف  هب 

 [ 55]التوبة:  ﴾ َوُهْم َكاف ُرونَ 

ومن آثر أهله وأوالده عىل مرضاة ربه، عوقب بنفورهم منه أحوج ما يكون إليهم،  

يه  ) ﴿ كام قال تعاىل:  ْن َأخ  رُّ املَْْرُء م 
بَ 35( َوُأِمه  َوَأب يه  ) 34َيْوَم َيف  ( ل ُكِل  36ت ه  َوَبن يه  ) ( َوَصاح 

نُْهْم َيْوَمئ ٍذ َشْأٌن ُيْغن يه   ٍئ م   [ 37 -   34]عبس:   ﴾اْمر 

وهكذا، فإن من أرىض الناس بسخط اهلل ابتغاء للجاه عندهم، يعاَقب بأن حتول  

القلوب عنه، فيتحول حبها له بغضا، وقرهبا منه بعدا، وصداقتها له عداوة، كام قال تعاىل:  

 
 رواه البخاري. (1)
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التمس رىض اهلل بسخط الناس، ريض اهلل عنه، وأرىض الناس عنه، ومن   أنه قال: )من

، ويف رواية: )من  (1)  التمس رضا الناس بسخط اهلل، سخط اهلل عليه، وأسخط عليه الناس(

التمس رضاء اهلل بسخط الناس كفاه اهلل مؤنة الناس، ومن التمس رضاء الناس بسخط اهلل  

 وكله اهلل إىل الناس( 

 كي: العالج السلو 

إذا علمت كل ذلك ـ أهيا املريد الصادق ـ ورددته بينك وبني نفسك، وتأملت فيه  

ن أرس كل يشء، حتى  عحق التأمل؛ فإن أول نتيجة لذلك هو أن حتن نفسك للخروج 

 . تصبح عبدا لربك وحده

أوهلا  ووذلك ما يستدعي منك الكثري من األعامل التي تثبت هبا صدق ذلك احلنني،  

يبحث عنه طالب اجلاه من وسائل امتالك القلوب، وهي كثرية جدا، منها  حث عام أال تب

تبّذل وال تشتهر، وال ترفع شخصك لتذكر وتعلم، واكتم  ): بقوله  عيلّ اإلمام ما عب عنه 

 (2)  (واصمت تسلم ترّس األبرار وتغيظ الفّجار

إاّل رّسه أن ال يشعر  عبد  اهلل    ما صّدق  اهللو):  ومنها ما عب عنه بعض الصاحلني بقوله

 (بمكانه

 ( خفق النعال حول الّرجال قّلام تلبث عليه قلوب احلمقى   نإ):  آخر وقال  

ومتيش    ، إن استطعت أن تعرف وال تعرف)قال:  وأوىص بعض الصاحلني مريدا له، ف

 ( وتسأل وال تسأل فافعل ، وال يميش إليك

يعلم  ن اهلل   أعلم أينلو ال أ)فقال:    ، سفر فتبعه ناس كثري  بعض الصاحلني يفو خرج  

 
 ( 2414رواه الرتمذي ) (1)
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 اهلل(   هلذا كاره خلشيت املقت منين من قلبي أ

وهي    ، الشهرة فيام مىض كانت يف طوله  ن إ)طول قميصه، فقال:  وعوتب بعضهم يف  

 ( اليوم يف تشمريه

بصار متتّد  كانوا يكرهون الشهرتني الثياب اجلّيدة والثياب الردّية إذ األوقال آخر: )

 ( إليهام مجيعا 

إذا علمت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فإياك أن يتطرق إىل قلبك سوء الظن باألنبياء 

والصاحلني الذين مأل ذكرهم اآلفاق، وامتألت القلوب بمحبتهم، وكان هلم من اجلاه ما مل  

يكن بجهدهم،   يظفر به أحد يف الدنيا، وال يف اآلخرة؛ فالذي توىل ذلك عنهم هو اهلل، ومل 

 وال برغبتهم، وإنام هو جزاء إهلي عىل عبوديتهم هلل، وإرضائهم له ولو بسخط الناس..  

وفرق كبري بني أن تسعى لنيل اجلاه، وتضحي بدينك من أجله، وبني أن يأتيك اجلاه  

 من غري أن تقصده، أو تطلبه، أو حتن إليه. 

، أو الظهور، وإنام من  ولذلك كان الكامل من السالكني ليس من هرب من اجلاه

:  ترك األمر لربه، فهو عبد ربه إن شاء أظهره أو شاء أخفاه.. وقد قال بعض احلكامء يف ذلك

من أراد الظهور فهو عبد الظهور، ومن أراد اخلفاء فهو عبد اخلفاء، أما من أراد اهلل وهو  )

 ( ورا وال خفاء  عبٌد له، فهو الذي إذا شاء أظهره وإذا شاء أخفاه، ال خيتار لنفسه ظه 

بل إن من الصاحلني من يسأل لنفسه الظهور، ال لذاته، وإنام لكونه ممثال للحق، وال  

يمكن أن ينترش احلق ويظهر من دون أن يظهر ذلك الذي مثله، كام قال اهلل تعاىل حاكيا دعاء  

ْدٍق يف   َواْجَعْل يل  ل َساَن ص  ﴿إبراهيم عليه السالم بأن يكسبه اهلل جاها وسمعة، فقال: 

ينَ  ر   [ 84]الشعراء:  ﴾ اآْلخ 

برفعة الذكر، وهي دليل عىل رفعة الدين، فرسول    اهلل تعاىل عىل رسوله    وهكذا منّ 
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[، وهكذا  4]الرشح:    ﴾َوَرَفْعنَا َلَك ذ ْكَركَ ﴿ممثل للدين، ورفعته رفعة له، قال تعاىل:    اهلل  

يًّا ﴿ قال عن األنبياء والصاحلني:  
ْدٍق َعل  ْن َرمْحَت نَا َوَجَعْلنَا هَلُْم ل َساَن ص  ]مريم:    ﴾َوَوَهْبنَا هَلُْم م 

50 ] 

لكني مع ذلك ـ أهيا املريد الصادق ـ وحرصا عليك أنصحك ـ ما دمت يف بداية  

يرصفك عن الطريق الذي تريد أن تبتعد عن كل ما يمكن أن يأرس قلبك، أو  ـ  سلوكك

السري فيه؛ ذلك أن الشيطان قد يزين لك ذلك الظهور الذي أتاك من حيث ال حتتسب،  

 فيقصم به ظهرك، ويرصفك به عن ربك. 

: )ادفن وجودك يف أرض اخلمول، فام نبت مما  وقد قال بعض احلكامء يف ذلك حمذرا

 مل يدفن لن يتم نتاجه( 

ـ أن تقع فيام وقع فيه بعضهم عندما راح يتخلص من اجلاه  وإياكـ  أهيا املريد الصادق  

فتشتت عيل   ؛نزلت يف حملة فعرفت فيها بالصالح) :قالأنه  ه بمعصيته لربه، كام روي عن

ثم لبست مرقعتي   ، ولبستها  ، وعدلت إىل ثياب فاخرة فرسقتها  ،فدخلت احلامم ،قلبي

وأخذوا الثياب   ، وا مرقعتيفنزع ،فلحقوين  ؛وخرجت وجعلت أميش قليال قليال  ،فوقها 

 (1)  (فسكنت نفيس ؛ فرصت بعد ذلك أعرف بلص احلامم ؛وصفعوين وأوجعوين رضبا 

بام  فإن ذلك ـ أهيا املريد الصادق ـ خمالف للرشيعة، ونحن مل نطالب بتهذيب نفوسنا 

 نبتدعه من بدع ألنفسنا، وإنام طولبنا بأن هنذهبا ونزكيها بام علمنا ربنا.

أهيا املريد الصادقـ  مل نطالب بالتخلص من اجلاه كلية، ففرق بني أن يستعبدنا  ثم إنناـ   

اجلاه، وبني أن يكون لنا بعض اجلاه الذي نوفر به األمان واالستقرار ألنفسنا.. فاجلاه مثل  

 املال، ال يمكن التخلص كلية منه. 
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من   ولذلك، فإنك إذا أحببت أن يكون لك بعض اجلاه عند أستاذك حتى تستفيد 

علومه، أو يكون لك بعض اجلاه عند جريانك حتى حيرتموك وحترتمهم.. فإن ذلك ال حرج  

فيه، ألنك مل تقصد استعباد قلوهبم، وإنام طلبت أن تكون لك العالقة الطيبة هبم، تلك التي  

 ال يمكن أن تؤدي أوامر ربك من دوهنا. 

الرجل يعمل العمل   يا رسول اهلل،) عن أّب ذر، أنه قال: وهلذا ورد يف احلديث 

 (1)(تلك عاجل برشى املؤمن ) :  فقال رسول اهلل    (،فيحمده الناس عليه، ويثنون عليه به؟

عن دور ثناء املؤمنني الصادقني، فقال: )أيام   ويف حديث آخر أخب رسول اهلل 

ال:  واثنان، ق  مسلم شهد له أربعة بخري أدخله اهلل اجلنة(، فقيل: وثالثة؟ قال: وثالثة.. قيل: 

 .(2) واثنان

وإياك ـ أهيا املريد الصادق ـ بعد هذا أن يلبس عليك الشيطان؛ فيدعوك إىل إظهار  

سيئاتك وعيوبك، ويغرك يف ذلك عن نفسك، ويوسوس لك بأن من النفاق أن تظهر  

 حسناتك وتكتم سيئاتك.. فإن ذلك ليس من النفاق، بل هو من اإليامن. 

والشيطان ال يريد منك بذلك أن هتذب نفسك، وإنام يريد أن جيعلك وسيلة لنرش  

الرذيلة واالنحراف، وهتوين شأهنام بني اخللق، ولذلك كان إظهار املعايص كبرية من  

)كل أمتي معاىف إال املجاهرين، وإن من اإلجهار أن يعمل الرجل  : الكبائر، كام قال 

اهلل فيقول: عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يسرته ربه  بالليل عمال ثم يصبح وقد سرته  

 (3) فيصبح يكشف سرت اهلل عز وجل عنه(

 
 ( 2642مسلم ) (1)

 ( 312(، والبزار )1059(، والرتمذي )2643البخاري ) (2)

 البخاري ومسلم.  (3)
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،  اهلل: يا رسول قيل: )يكون يف آخر هذه األّمة خسف ومسخ وقذف(. وقال 

  (1) أهنلك وفينا الّصاحلون؟ قال: )نعم إذا ظهر اخلبث(

وحاول أن تستعمل كل ما   هذه وصيتي ـ أهيا املريد الصادق ـ إليك، فاحفظها،

أوتيت من حيلة لتخلص نفسك من أي تسلل هلذا املرض اخلبيث إىل قلبك، فإنه إن تسلل  

إليه أفسده، وقد يصل الفساد إىل مرحلة يصعب معها العالج.. فتدارك األمر من أوله،  

وتأمل قلبك، فهو رأساملك، ال تدعه إال لربك.. فال خري يف أن يقربك اخللق وحيبوك،  

   ويبعدك اهلل ويبغضك. 

 
 رواه الرتمذي، وقال: هذا حديث غريب.  (1)
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 حب املدح 

كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن تلك النشوة التي اعرتتك، والفرحة التي  

غمرتك عند سامعك لتلك الكلامت التي قيلت يف الثناء عليك ومدحك، وذكرت يل أنك  

 رصت بعدها أكثر نشاطا، وأهنا جعلتك تبذل جهودا مضاعفة فوق التي كنت تبذهلا. 

لكنك عدت فذكرت يل بأسف كيف أثرت فيك كلامت من سميتهم أعداءك  

 واحلاقدين عليك، فجعلتك متوانيا كسوال غري قادر عىل القيام بأي عمل. 

وأظن أنك لو تأملت ـ أهيا املريد الصادق ـ يف كال احلالتني اللتني مرتا بك، علمت  

دح، أو مطالبة املعادين بالكف  جواب سؤالك، فجوابه ليس يف مطالبة املوالني بالثناء وامل

عن اهلجو والقدح، وإنام مطالبة النفس بعدم االستامع أو االهتامم لكال الطرفني.. املادح  

 والقادح، واملثني والذام.. فعبوديتك هلل، وحريتك، تستدعي التحرر منهام مجيعا. 

ذين  الراحة، ولن تسكن بك احلياة.. فقلوب ال تذوق طعمذلك أنك مع كليهام لن 

أثنيت عىل وفائهم وصدقهم من الذين مدحوك قد تتقلب، وترتد عليك، وتعود لتهجوك  

 أعداءك. تعتبهم مثل الذين  

صديقه القديم سيف الدولة  قصة املتنبي مع ولعلك ـ أهيا املريد الصادق ـ سمعت 

ه  ووصفوالذي كتب القصائد الكثرية يف مدحه، لكنه مل يلبث إال قليال، حتى عاد هلجائه، 

دار  : ، وهو أبشع األوصاف وأشنعها، فقد قال فيه خماطبا كافور يف فرتة صداقته له بالغَّ

 حببتك قلبي قبل حبك من نأى

 

 وقد كان غدارا فكن أنت وافيا  

 فإن دموع العني غدر برهبا 

 

 إذا كن إثر الغادرين جواريا  

 ولكن بالفسطاط بحر أزرته 

 

 والقوافياحياِت ونصحى واهلوى  
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، وأنه شمس منرية سوداء، وأنه األكثر  أبا املسكوهكذا راح يصف كافورا بكونه 

بياض وجهها بلون  .. وأن عىل امللوك تبديل  األستاذ الكريم الشجاعجتربة بني امللوك، وأنه  

 ، ويقول له: كافور األسود

 كرم يف شجاعة وذكاء

 

 يف هباء وقدرة يف وفاء  

 امللوك أن تبدل اللونمن لبيض  

 

 بلون األستاذ والسحناء  

 قصيدة أخرى: يف  يقول و 

 ومن مثل كافور إذا اخليل أحجمت

 

 وكان قليال من يقول هلا أقدمي 

 شديد ثبات الطرف والنقع واصل 

 

 إىل هلوات الفارس املتلثم  

 فلو مل تكن يف مرص ما رست نحوها  

 

 بقلب املشوق املستهام املتيم  

 رضيت بام ترىض يل حمبة 

 

 وقدت إليك النفس قود املسلم 

 ومثلك من كان الوسيط فؤاده 

 

 فكلمة عنى ومل أتكلم 

لكنه ما لبث أن راح هيجوه بأبشع هجاء وأقذعه، حتى نيس الناس كل أشعار مدحه   

 له، ومل يعودوا يذكرون إال قوله له:  

 صالح بأخ  العبد ليس حلر 

 

 لو أنه يف ثياب احلر مولود  

 ال تشرت العبد إال والعصا معه  

 

 إن العبيد ألنجاس مناكيد  

 نامت نواطري مرص عن ثعالبها  

 

 فقد بشمن وما تفنى العناقيد  

 ما كنت أحسبني أحيا إىل زمن   

 

 ييسء ّب فيه عبد وهو حممود  

  املرصيني مجيعا راح هيجو بل إنه مل يكتف هبجاء كافور حاكم مرص وحده، وإنام  

 ويقول هلم: بسبب عدم ثورهتم عليه، 

 وماذا بمرص من املضحكات

 

 ولكنه ضحك كالبكا  

 هبا نبطي من أهل السواد 

 

 يدرس أنساب أهل الفال 
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 وأسود مشفرة نصفه

 

 يقال له أنت بدر الدجى 

 مدحا لهفام كان ذلك  

 

 ولكنه هجو الورى 

 ومن جهلت نفسه قدره 

 

 رأى غريه منه ماال يرى 

تقلب القلوب باملدح واهلجاء، ولعلك  هذا جمرد مثال ـ أهيا املريد الصادق ـ عن  

قرأت ما ورد يف السرية النبوية املطهرة عن عبد اهلل بن سالم، فقد روي أنه بعد إسالمه  

)يا رسول اهلل، إن اليهود قد علمت أين سيدهم وابن سيدهم،  ، فقال:  خرج إىل رسول اهلل  

وأعلمهم وابن أعلمهم، وأهنم قوم هبت، وأهنم إن يعلموا بإسالمي قبل أن تسأهلم عني  

بعض    هبتوين، وقالوا يف ما ليس يف، فأحب أن تدخلني بعض بيوتك(، فأدخله رسول اهلل  

أي رجل فيكم احلصني بن سالم؟( قالوا:  بيوته، وأرسل إىل اليهود فدخلوا عليه، فقال: )

)خرينا وابن خرينا وسيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا(، فقال: )أرأيتم إن أسلم(،  

: )يا ابن سالم اخرج إليهم(، فخرج عبد اهلل فقال:  قالوا: )أعاذه اهلل من ذلك(، فقال 

هيود اتقوا اهلل واقبلوا ما جاءكم  )أشهد أال إله إال اهلل وأشهد أن حممد رسول اهلل، يا معرش 

به، فواهلل إنكم لتعلمون أنه لرسول اهلل حقا، جتدونه مكتوبا عندكم يف التوراة: اسمه  

وصفته، فإين أشهد أنه رسول اهلل وأؤمن به وأصدقه وأعرفه(، قالوا: )كذبت أنت رشنا 

اهلل، أمل أخبك أهنم  وابن رشنا(، وانتقصوه، فقال عبد اهلل: )هذا الذي كنت أخاف يا رسول  

 (1)قوم هبت، أهل غدر وكذب وفجور؟(

وقد عب الشاعر عن هذا الواقع املؤمل للبرش، ودعا إىل عدم الركون إىل مدحهم  

 وذمهم، فقال: 

 وما أحد من ألسن الناس ساملا 

 

 ولو أنه ذاك النبي املطهر   

  
 رواه البيهقي.  (1)
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 فإن كان مقداما يقولون أهوج 

 

 وإن كان مفضاال يقولون مبذر   

 وإن كان سكيتا يقولون أبكم  

 

 وإن كان منطقيا يقولون مهذر   

 وإن كان صواما وبالليل قائام  

 

 يقولون زراف يرائي ويمكر   

 فال حتتفل بالناس يف الذم والثنا  

 

 وال ختش غري اهلل فاهلل أكب   

فاسع ألن تطهر أرض قلبك من أشواك كل  إذا علمت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ  

املادحني أو القادحني.. حتى يصبح قلبك هلل وحده.. فحب املدح مثلب من مثالب النفس  

 األمارة التي ال يمكنك أن تسري يف طريق اهلل قبل أن تتخلص منها. 

 أرض نفسك من كل تلك  وسأضع بني يديك عالجني يمكنك استعامهلام، لتطهري

 املؤثرات التي تبعدك عن ربك وعن حقيقتك وعن سعادتك. 

 العالج املعريف: 

خلطر املدح، وأثره فيك، وكونه شبكة قد يصطادك هبا   أما األول، فيبدأ بمعرفتك 

 الشيطان ليبعدك عن حقيقتك وقيمك ووظيفتك يف هذه احلياة.

ك أرضيتهم، ووافقت أهواءهم،  ذلك أن الذين مدحوك، مل يفعلوا ذلك إال لكون

ولو أنك خالفتها النقلبوا عليك.. ولذلك، فإن مدحهم لك غل يف رقبتك جيعلك حتتاط  

 من أن تتسبب فيام جيعلهم ينقلبون عليك. 

ذلك ما جيعلك عبدا هلم، وملدحهم؛ فال ترى رأيا، وال تذهب مذهبا إال إذا علمت  و

 يقتك ودينك وقيمك.. حيول بينك وبني حق ا رضاهم عنك فيه، وهذا م

وهكذا التفاتك ملن ذمك أو هجاك، فهو قد يدعوك إىل ظلمهم وممارسة كل أنواع  

يَن آَمنُوا   َيا ﴿اجلور عليهم، انتقاما لنفسك، وشامتة فيهم، مع أن اهلل تعاىل يقول:  َا الَّذ  َأهيُّ

َمنَُّكمْ   َواَل جَيْر 
ْسط  نَي هلل َّ  ُشَهَداَء ب اْلق  ام  ُلوا ُهَو َأْقَرُب  ُكوُنوا َقوَّ ُلوا اْعد   َشنَآُن َقْوٍم َعىَل َأالَّ َتْعد 
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 [ 8]املائدة:  ﴾ َخب رٌي ب اَم َتْعَمُلونَ  اهللإ نَّ  اهللل لتَّْقَوى َواتَُّقوا 

بل إنه يدعونا إىل الوقوف مع احلق، ولو يف مواجهة أنفسنا وأقرب املقربني إلينا،  

َا ﴿ فيقول:  ُكْم َأو  اْلَوال َدْين    َيا َأهيُّ ْسط  ُشَهَداَء هلل َّ  َوَلْو َعىَل َأْنُفس  نَي ب اْلق  ام  يَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّ
الَّذ 

يًّا َأْو فَ 
ا فَ َواأْلَْقَرب نَي إ ْن َيُكْن َغن  ري 

ُلوا َوإ ْن َتْلُووا َأْو   اهللق  َأْوىَل هب  اَم َفاَل َتتَّب ُعوا اهْلََوى َأْن َتْعد 

ُضوا َفإ نَّ  ا اهللُتْعر  ري 
 [ 135]النساء:   ﴾ َكاَن ب اَم َتْعَمُلوَن َخب 

ولذلك كان التفاتك للمدح والذم أثره البالغ فيك ويف مواقفك التي قد حتاسب  

ك أنك مل تتعامل مع احلقائق بصدق وموضوعية، وإنام أدخلت فيها  عليها عند ربك.. ذل

 ذاتك، وجعلتها املعيار الذي حتدد به الصواب من اخلطأ، واحلق من الباطل. 

فإن الصدق والعدل يدعوك ـ أهيا املريد الصادق ـ إىل عدم االلتفات ملا   ؛ ولذلك

 تهم بك معرفتك بنفسك..  يقوله املادحون أو الذامون، فهم مهام عرفوك لن تبلغ معرف

فإن مدحوك بالكرم، وأنت بخيل، أو بالصدق وأنت كاذب، أو بالوفاء وأنت  

مل جيدك ذلك عند ربك، فربك ال يسمع ملا قالوا، وإنام ينظر إىل نفسك التي هي بني    غادر..

يديه مثل الصفحة التي كتب عليها كل يشء.. فلذلك ال تغرنك تلك الكلامت التي قيلت  

 فيك.

هكذا، إن ذموك بيشء ليس فيك.. فاهلل أكرم من أن يسمع لدعاواهم، فلذلك ال  و

 تشغل نفسك كثريا بالرد عليهم، ألن الكذب والبهتان لن يقلب احلق باطال، وال اخلري رشا. 

لذلك كان انشغالك بنفسك، وبام تعرفه منها، أجدى لك من االستامع لغريك..  

سلبا، وال إجيابا.. ما دمت تريد احلق واحلقيقة، ال  تفيدك لن  همفكلامت غريك ومواقف

أن    ،، وقد قال بعض الصاحلني يف ذلك: )عالمة الزهد يف الدنيا ويف الناسالوهم والرساب 

وال عليك أال   ،وإن قدرت أال تعرف فافعل ، وال تبايل بمذمتهم  ، ال حتب ثناء الناس عليك
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ن مذموما عند الناس إن كنت حممودا   وما عليك أن تكو  ،وما عليك أال يثنى عليك  ، تعرف

 (1)  عند اهلل(

هم سرُت اهلل عز وجل،   ووعظ آخر بعض اخللفاء، فقال: )يا أمري املؤمنني إن أقواما  غرَّ

ك بك علَمك بنفسك، أعاذنا اهلل وإياك أن نكون   وفتنَهم حسُن الثناء، فال يغلبنَّ جهُل غري 

ن ما افرتض اهلل متخلفني مقرّصين، وإىل  بالسرت مغرورين، وبثناء الناس مرسورين، وع

 (2) األهواء مائلني(

)بالء اهلل عندي أحسن    :وقيل لبعض العقالء: )ما أحسن ثناء الناس عليك؟(، فقال 

إن أكثروا، فيا أسفي فيام  و ذنوّب أكثر من ذم الذامني و إن أحسنوا،و من مدح املادحني

 (3) يا سوأتا فيام قدمت( و فرطت

إذا قيل لك: نعم الّرجل أنت، فكان أحّب إليك من أن يقال  ):  الصاحلني   وقال بعض

 (4)  (بئس الّرجل اهلللك: بئس الّرجل أنت، فأنت و

حب املدح وتأثريه يف املمدوح مهلكا من املهلكات،   وهلذا كله اعتب رسول اهلل 

أو قطعتم ـ ظهر   ـ عند سامعه لرجل يثني عىل آخر، ويبالغ يف الثناء عليه: )أهلكتم ـ  فقال

 (5) الرجل(

، فأثنى عليه رجل خريا، فقال النبي  ويف حديث آخر روي أن رجال ذكر عند النبي  

  وحيك! قطعت عنق صاحبك.. إن كان أحدكم مادحا ال حمالة فليقل: أحسب كذا( :

 
 ( 8/90حلية األولياء ) (1)

 ( 8/18حلية األولياء ) (2)

 ( 4/228شعب اإليامن ) (3)

 .  133، ص: 6املحجة البيضاء يف هتذيب اإلحياء، ج (4)

 ( 67( )3001) 228/ 8(، ومسلم 2663) 231/ 3البخاري  (5)
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 (1) (وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه اهلل، وال يزكى عىل اهلل أحد

وهلذا ورد يف السنة املطهرة ذكر عقوبة املتملقني الذين يكثرون املدح ويبالغون فيه،  

إذا رأيتم  : )بأن حيثى عىل وجوههم الرتاب، فقد قال وذلك وخاصة إن كان عن طمع، 

 (2) (املداحني، فاحثوا يف وجوههم الرتاب 

ند سامعنا للمدح،  كل هذه املعاين يف دعائه الذي علمنا إياه ع  رسول اهلل  وقد مجع  

واغفر يل ماال يعلمون، واجعلني   ،حيث علمنا أن نقول: )اللهم ال تؤاخذين بام يقولون

 (3)  خريا  مما يظنون(

 ففي هذا الدعاء دعوة لثالث معارف مرتبطة بعالج حب املدح:

: الدعوة إىل عدم اعتبار ما يقولون يف حال عدم صدقه، وذلك أخطر ما ينتجه  أوهلا 

املديح من ثامر، ذلك أن املمدوح قد يتوهم أنه حقيق بتلك الصفات مع خلوه عنها، كام قال  

بُّوَن َأْن حُيَْمُدوا ب اَم مَلْ َيفْ ﴿ تعاىل:  
يَن َيْفَرُحوَن ب اَم َأَتْوا َوحُي  َسَبنَّ الَّذ  َسَبنَُّهْم ب َمَفاَزٍة  اَل حَتْ َعُلوا َفاَل حَتْ

َن اْلَعَذاب  َوهَلُْم َعَذاٌب َأل يٌم    [ 188]آل عمران:   ﴾م 

لعجب الذي يسببه  لتذكر الذنوب التي مل يلتفت هلا املادحون، ويف ذلك نفي  :  ثانيها 

 املدح.

: السعي ألن يتصف بام هو أعظم من األوصاف التي وصف هبا، ويف ذلك  ثالثها 

 للغرور والكسل الذي يسببه املدح.  نفي

 العالج السلوكي: 

 
 ( 65( )3000) 227/ 8(، ومسلم 6061) 22/ 8البخاري  (1)

 ( 69( )3002) 228/ 8مسلم  (2)

 .  228/ 4، والبيهقي يف شعب اإليامن 761البخاري يف األدب املفرد برقم  (3)
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إذا علمت كل ذلك ـ أهيا املريد الصادق ـ ورددته بينك وبني نفسك، وتأملت فيه  

لتخلص من كل تلك القيود التي جتعل  لحق التأمل؛ فإن أول نتيجة لذلك هي سعيك 

 ك وذمك. اجتهادك مرتبطا بثناء اخللق وذمهم؛ فأنت عبد اهلل، ال عبد من مدح

أعاملك خالصة لوجه ربك، فيكفيك ثناؤه ومدحه، فلو  كل عل ولذلك اسع ألن جت

اجتمع اخللق كلهم عىل ذمك، وأثنى عليك ربك لكان ذلك كافيا مغنيا لك عن غريه.. ولو  

يغن ذلك عنك شيئا.. وكيف يغني عنك، وهو ال يستطيع  اجتمعوا مجيعا عىل مدحك، مل 

 ال أن جيلب لك حسنة واحدة؟أن يدفع عنك سيئة واحدة، و 

وال تكتف بذلكـ  أهيا املريد الصادقـ  بل اجعل من مديح غريك أو ذمهم لك وسيلة  

 لتهذيب نفسك وتزكيتها..  

فإن سمعت من ثناء مادحيك ما ال تراه متوفرا لديك، فاسع ألن جتعل كذهبم صدقا؛  

ن باب النصيحة لك، ال من  فتجتهد يف حتقيق ما أثنوا به عليك؛ فلعل اهلل أنطقهم بذلك م 

 باب الثناء عليك.. فاسمع ثناءهم هبذا االعتبار لتتهذب، وال تسمعه ثناء لتغرت. 

. اسمع ملن يذمك، فلعل فيك ما يذكره، فاعتبه من باب النصيحة.. وال  .وهكذا

يعنيك سوء أدبه يف نصحه لك، فاهلل تعاىل هو الذي يتوىل تأديبه عىل سوء أدبه.. وهل  

ن تلوم شخصا إن نبهك إىل حريق يشب يف بيتك، فترتك إطفاء احلريق، لتلومه  يمكنك أ

 عىل طريقة إخباره لك؟ 

فإذا رأيت أنه ذمك بام ليس فيك، فال حتزن، بل امتأل فرحا ورسورا، ألن اهلل تعاىل  

خلصك من تلك الصفة التي ذمك هبا، وأضاف إليك أجرا عظيام بذلك اإلفك الذي قذفك 

لشخص من الناس أن حيزن عىل مكافأة جزيلة رصفت له بكلامت قليلة   به.. وهل يمكن

 قيلت فيه؟ كاذبة 
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واسمع ـ أهيا املريد الصادق ـ ملا قاله بعض املشايخ ناصحا بعض مريديه فيام عليه أن  

يواجه به من يذمونه بام هو بريء منه.. فهو مل يدعه إىل أن يوكل حماميا ليدافع عنه، ويرصف  

 :  (1)وأمواال كثرية ألجل ذلك، وإنام دعاه إىل ثالثة أمورأوقاتا 

: أن يتفكر يف سرت اهلل عليه، ألن ذلك الذي ذمه مل يلتفت لعيوبه احلقيقية، وإنام  أوهلا 

التفت لغريها، وربام تكون التي مل يلتفت هلا أخطر من التي ذكرها.. ولذلك كان يف التي  

 ذكرها ـ ولو كانت كاذبة ـ عوضا عن التي مل يذكرها.  

وطّهرك   ،منه   بريءرماك بعيب أنت  كأّنه )، والذنوب: أّن ذلك كّفارات لبقّية ثانيها 

من ذنوب أنت ملّوث هبا، وكّل من اغتابك فقد أهدى إليك حسناته وكّل من مدحك فقد  

، وأنت  اهلل قطع ظهرك، فام بالك تفرح بقطع الظهر وحتزن هلدايا احلسنات اّلتي تقّربك إىل 

 (اهلل تزعم أّنك حتّب القرب من 

جّل وعّز   اهللى عىل دينه حّتى سقط من عني قد جنالذي ذمك أّن املسكني : ثالثها 

عليه    اهلل فال ينبغي أن تغضب عليه مع غضب    ؛وأهلك نفسه بافرتائه وتعّرض لعقابه األليم 

ّم تب  اللهّم أصلحه،  اللهبل ينبغي أن تقول: )  ،ّم أهلكه( اللهفتشمت به الشيطان وتقول: )

 .(2) فإهّنم ال يعلمون( ملّا رضبوهّم اغفر لقومي الله: )ّم ارمحه( كام قال اللهعليه، 

فلم يدع عىل من فعل  شّج رأسه باملغفرة،  ومما يروى يف ذلك عن بعض الصاحلني أنه  

علمت أيّن مأجور بسببه وما نالني منه إاّل خري، فال أرىض  )فقيل له يف ذلك، فقال:  به ذلك،  

 ( أن يكون هو معاقبا بسببي 

إذا علمت كل ذلكـ  أهيا املريد الصادقـ  فاسع ألن ختيل قلبك من ذلك القيد الوُهي  

 
 .  135، ص: 6انظر: املحجة البيضاء يف هتذيب اإلحياء، ج (1)

 رواه البيهقي يف شعب اإليامن.  (2)
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الذي قيدك به املادحون والذامون، فأنت مل تنزل هلذه الدنيا ليكتب عنك اخللق قصائد  

املديح والثناء، وإنام نزلت لتكتب عنك املالئكة ذلك.. فهي التي كلفت بكتابة حسناتك  

يكتبها امللك الذي عىل يمينك هي قصيدة يف مدحك.. وكل سيئة  ل حسنة فكوسيئاتك.. 

 عىل يسارك هي قصيدة يف هجائك..  الذي يكتبها امللك 

فاسع ألن متحو قصائد اهلجاء، وتكثر من قصائد املدح، فإن تلك القصائد لن  

 يسمعها أهل عرصك فقط، وإنام سيسمعها يف أرض املوقف اخلالئق مجيعا..  

م بقصيدة كتبها عنه يف الدنيا صعلوك خطاء ممتلئ بالذنوب..  ويا فضيحة من اهت 

عام تكتبه املالئكة البرة الطيبون الطاهرون املعصومون املبؤون من الكذب  وانشغل 

 و الذامني قصائدهم.  أواحلقد والتملق وكل األمراض التي متيل عىل املادحني 

ك بمن مدحك أو ذمك، فيضعه  واعلم ـ أهيا املريد الصادق ـ أن اهلل تعاىل قد يبتلي

بني يديك، لريى ما تصنع فيه.. فإياك أن تتجاوز حدك، وحد عبوديتك، فتعطي املادح ما  

ال يستحق، وحترم الذام ما يستحق.. فأنت عبد اهلل ال عبد نفسك، وأنت مطالب بأن تؤدي  

  : للذامني آمرا باإلحسان حق اهلل، وال يرضك أن خيطئ اخللق يف حقك، وقد قال اهلل تعاىل

يَن يف  َس ﴿ ر  َعة  َأْن ُيْؤُتوا ُأويل  اْلُقْرَبى َواملََْساك نَي َواملَُْهاج  نُْكْم َوالسَّ
ب يل   َواَل َيْأَتل  ُأوُلو اْلَفْضل  م 

َر  اهلل بُّوَن َأْن َيْغف 
يمٌ  اهلل َلُكْم وَ  اهلل َوْلَيْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأاَل حُت     [ 22]النور:   ﴾َغُفوٌر َرح 

هكذا احذر ـ أهيا املريد الصادق ـ مما ذكرته يل يف رسالتك من تأثري املدح والذم  و

فيك ويف نشاطك، فإن ذلك قد يقدح يف إخالصك لربك.. فاجتهد ألن تتخلص منه،  

، وال  ، وهو ال يرضك، وال ينفعكعملك غريك  يرى وتكتفي بنظر اهلل إليك، فام يغنيك أن 

 اقبك.  يملك أن يكافئك، وال يملك أن يع
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 اتباع الشهوات 

ْم َخْلٌف  ﴿كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن قوله تعاىل:  ه  ْن َبْعد  َفَخَلَف م 

 َفَسْوَف َيْلَقْوَن َغيًّا 
َهَوات  اَلَة َواتََّبُعوا الشَّ [، ورس مجع اهلل تعاىل  59]مريم:  ﴾ َأَضاُعوا الصَّ

 بني إضاعة الصالة واتباع الشهوات، وهل هناك عالقة بينهام؟

يَن َيتَّب ُعوَن    اهلل وَ ﴿ومثل ذلك سألتني عن قوله تعاىل:   يُد الَّذ  يُد َأْن َيُتوَب َعَلْيُكْم َوُير  ُير 

يام  
َهَوات  َأْن مَت يُلوا َمْيال  َعظ   عالقة االنحراف باتباع الشهوات. [، وعن 27]النساء:   ﴾الشَّ

ثم عقبت كل أسئلتك بام ورد يف النصوص املقدسة من أن حب الشهوات فطرة ُفطر  

ُزِيَن ل لنَّاس  ُحبُّ   ﴿ عليها اإلنسان، وأنه ال يمكن استئصاله مطلقا، كام ورد يف قوله تعاىل: 

 َواْلَبن نَي َواْلَقنَاط ري  املُْ 
 
َن النَِساء َهَوات  م  َمة   الشَّ  َواخْلَْيل  املَُْسوَّ

ة  ضَّ َهب  َواْلف  َن الذَّ َقنَْطَرة  م 

[؛ فليس هناك يف الدنيا من ينفر قلبه عن حب ما ورد  14]آل عمران:  ﴾َواأْلَْنَعام  َواحْلَْرث  

 يف اآلية الكريمة من املشتهيات، املزينة يف فطرة اإلنسان، والتي ال يمكن خلعها أبدا. 

بطلب حل التعارض املرتبط بني الشهوات املزينة يف النفس،  وقد ختمت أسئلتك 

والتي ال يمكن التخلص منها أبدا، وبني ما ورد يف النصوص املقدسة من النهي عن اتباع 

 الشهوات، واعتبارها مثلبا من مثالب النفس األمارة. 

وجوابا عىل سؤالك أذكر لك ـ ابتداء ـ بأن كل ما ذكرته من اإلشكاالت وجيه  

أن يذكر لك بأن املجاهدة يف استئصال   العقالء،يح، وال يمكنني، وال ألحد من وصح

الشهوات استئصاال مطلقا جماهدة رشعية، إال إذا كان من الرهبان الذين قال اهلل تعاىل فيهم:  

ْضَوان   ﴿ ْم إ الَّ اْبت َغاَء ر  يَّة  اْبَتَدُعوَها َما َكَتْبنَاَها َعَلْيه 
َعاَيت َها َفاَم  اهللَوَرْهَبان    ﴾  َرَعْوَها َحقَّ ر 

 [ 27]احلديد: 
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أو كان من أولئك الذين خلطوا دين اهلل بدين الرهبان؛ فتأثروا هبم، وسلكوا  

، فصار دينهم مزجيا بني  سلوكهم، وتركوا الدين اإلهلي األصيل الذي مثله رسول اهلل 

 رشيعة اهلل ورشيعة األهواء. 

ع من الفهم ظهر يف عهد النبوة؛ فتصدى له  وقد ورد يف احلديث أن مثل هذا النو

بشدة، وبني غرابته عىل الدين، فقد روي أن ثالثة من الناس جاءوا إىل بيت   رسول اهلل 

وقد    يسألون عن عبادته؛ فلام أخبوا كأهنم تقالوها، وقالوا: )أين نحن من النبي    النبي  

ا أنا فأصيل الليل أبدا(، وقال اآلخر:  غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر(، ثم قال أحدهم: )أم

)وأنا أصوم الدهر أبدا، وال أفطر(، وقال اآلخر: )وأنا أعتزل النساء؛ فال أتزوج أبدا(، فلام  

خبهم قال هلم: )أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما واهلل إين ألخشاكم هلل،    سمع رسول اهلل  

وج النساء، فمن رغب عن سنتي  وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصيل وأرقد، وأتز

 (1) فليس مني( 

هل سمعت ـ أهيا املريد الصادق ـ كلمة أشد من هذه الكلمة، وحتذيرا أعظم من هذا  

مل يعتب ذلك الترصف مشينا أو تشددا فقط، وإنام اعتبه خمالفا   التحذير، فرسول اهلل 

.. وال باحلنيفية السمحة التي جاء  هلديه، وأن الذي يفعل ذلك ال عالقة له برسول اهلل 

 هبا. 

خيطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه، فقالوا:    ومثل ذلك ما روي أنه بينام كان النبي  

شمس وال يقعد، وال يستظل، وال يتكلم، ويصوم(، فقال  )أبو إرسائيل نذر أن يقوم يف ال 

 (2)  : )مروه، فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه(النبي 

 
 ( 1401) 129/  4(، ومسلم 5063) 2/ 7البخاري  (1)

 (  6704) 178/ 8البخاري  (2)
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مر برجل، وهو هيادى بني ابنيه، فسأل عنه، فقالوا: نذر   ومثل ذلك ما روي أنه 

 .(1): )إن اهلل عن تعذيب هذا نفسه لغني(، ثم أمره أن يركبأن يميش، فقال 

شكا له حاله، فقال: )يا رسول    ذلك ما روي أن بعض أصحاب رسول اهلل    ومثل 

اهلل، نكون عندك تذكرنا بالنار واجلنة كأنا رأي العني؛ فإذا خرجنا من عندك عافسنا األزواج  

: )والذي نفيس بيده، لو تدومون  واألوالد والضيعات، ونسينا كثريا(، فقال رسول اهلل 

الذكر، لصافحتكم املالئكة عىل فرشكم ويف طرقكم، لكن  عىل ما تكونون عندي، ويف 

 (2) ساعة وساعة(

وغريها من األحاديث الكثرية التي تبني أن هتذيب النفس وتطهريها ال عالقة له  

 بتلك النعم التي أنعم اهلل هبا علينا، وجعلنا نلتذ هبا، ونفرح بام أهداه إلينا منها. 

ينََة ﴿ وكيف يكون ذلك، وقد قال اهلل تعاىل:  َم ز  َباد ه    اهللُقْل َمْن َحرَّ ت ي َأْخَرَج ل ع  الَّ

َياَمة  َكَذل َك  ْنَيا َخال َصة  َيْوَم اْلق   احْلََياة  الدُّ
يَن آَمنُوا يف  َي ل لَّذ  َن الِرْزق  ُقْل ه  ِيَبات  م  ُنَفِصُل  َوالطَّ

 [ 32]األعراف:   ﴾اآْلَيات  ل َقْوٍم َيْعَلُمونَ 

َش َما َظَهَر    ﴿ ثم عقب عليها ببيان املحرمات احلقيقية، فقال:   َم َرِّبَ اْلَفَواح  ُقْل إ نَّاَم َحرَّ

ُكوا ب   ْثَم َواْلَبْغَي ب َغرْي  احْلَِق َوَأْن ُترْش  نَْها َوَما َبَطَن َواإْل  َما مَلْ ُينَِزْل ب ه  ُسْلَطان ا َوَأْن َتُقوُلوا   اهللم 

 [ 33]األعراف:  ﴾  َتْعَلُمونَ َما اَل  اهللَعىَل 

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن اآليتني اللتني ذكرهتام، واللتني تعتبان  

اتباع الشهوات مثلبا من مثالب النفس األمارة، ال تفهامن إال يف ضوء ما سبق من اآليات  

رى، وكيف يكون ذلك،  الكريمة، فالقرآن الكريم يفرس بعضه بعضا، وال تلغي آية منه أخ

 
 .  3/129(، ورشح معاين اآلثار 129/ 21أمحد ) (1)

 (12( )2750) 94/ 8مسلم  (2)
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ْن َحك يٍم مَح يٍد ﴿ وهو الذي  يٌل م  ه  َتنْز  ْن َخْلف  ْن َبنْي  َيَدْيه  َواَل م  ]فصلت:   ﴾ اَل َيْأت يه  اْلَباط ُل م 

42 ] 

وقبل أن أذكر لك تأويلهام، ووجه اجلمع بينهام وبني تلك اآليات التي ذكرت أذكر  

عندما يرصف دواء معينا ملريض، وبدل   لك مثاال يقرب لك ذلك.. وهو ما يفعله الطبيب

أن يتقيد املريض بمقادير الوصفة التي وصفت له، يتجاوز املقادير املحددة، ويرسف يف  

رشب الدواء حلالوته ولذته.. فهل يمكن هلذا املريض أن ينجو بفعلته هذه.. أم أن اهلالك  

 مصريه؟  

ن يف الدنيا؛ فهو إن  وهكذا األمر بالنسبة للشهوات التي أتيحت وأبيحت لإلنسا 

تناوهلا برفق، ويف احلدود التي وصفت له، كان فيها نفعه وراحته وسعادته، لكنه إن أرسف  

فيها، وأدمن عليها، صار داؤه يف دوائه، وصار حتفه يف تلك اللذة الوُهية التي امتلكته، كام  

 عب احلكيم عن ذلك بقوله:  

 داؤك منك وما تبرص 

 

 دواؤك فيك وما تشعر   

إىل قريب من ذلك املثال، فقال: )إّن ممّا أخاف عليكم من   وقد أشار رسول اهلل  

؟   بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الّدنيا وزينتها(؛ فقيل له: يا رسول اهلل، أو يأِت اخلري بالرّشّ

، وإّن ممّا ينبت الّربيع يقتل أو فسكت النّبّي  يلّم،   هنيهة، ثم قال: )إّنه ال يأِت اخلري بالرّشّ

إاّل آكلة اخلرضاء، أكلت حتّى إذا امتّدت خارصتاها استقبلت عني الّشمس فثلطت  

ورتعت، وإّن هذا املال خرضة حلوة، فنعم صاحب املسلم ما أعطى منه املسكني واليتيم  

وابن الّسبيل، وإّن من يأخذه بغري حّقه كاّلذي يأكل وال يشبع، ويكون شهيدا عليه يوم  

 (1) القيامة( 

 
 ( 2842) 6(، 1465) 3البخاري ]فتح الباري[،  (1)
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هلذا، فإن هناك فرقا كبريا بني ذلك احلب الفطري للشهوات املباحة، وبني اتباعها،  

واالستغراق يف امليل إليها، ألهنا ستجعل صاحبها أسريا هلا، خاضعا ملتطلباهتا، ويرتك كل  

يشء من أجلها، حتى الصالة نفسها التي هي أساس عالقته بربه.. وذلك ما جيعله منحرفا  

 وطبيعته وأهدافه التي خلق من أجلها.  عن حقيقته وحياته

ويصبح حاله حينها حال ذلك الطفل الكسول الذي دخل االمتحان، وبدل أن هيتم  

باإلجابة عىل أسئلته راح يستغرق يف األحالم اجلميلة، واأللعاب امللهية إىل أن خرج من  

دار نجاحه  جييب عن األسئلة التي طرحت عليه، والتي كان عليها ماالمتحان من غري أن 

.. وهكذا حال من اتبعوا الشهوات، وغفلوا عن حقيقتهم، وعن الدور العظيم  ورسوبه

 الذي أنيط هبم يف هذه احلياة الدنيا.

ال تيأس ـ أهيا املريد الصادق ـ فليس هناك داء إال وله دواء.. فلذلك أنصحك ـ إن 

 خفت عىل نفسك من أن تكون من أتباع الشهوات ـ هبذين العالجني. 

 العالج املعريف: 

أما أوهلام؛ فأن تعلم أن اهلل تعاىل ما وفر لك الشهوات يف الدنيا، لتنعم هبا، أو تنشغل  

باتباعها، وإنام خلقها لتعب منها إليه؛ فتعلم أن لك ربا رحيام كريام لطيفا، يراعي حاجاتك  

 بدقيقها وجليلها، ويوفرها لك كام حتتاجها بالضبط، ومن غري أن تسأله. 

 تعلم ذلك، خترج عن تلك القسوة التي يامرس هبا أتباع الشهوات شهواهتم،  وحني 

حني يتعاملون معها بكل حدة، وكأهنا ملك هلم، ال ملك هلل تعاىل.. بخالف املؤمن الذي  

يمتلئ قلبه ذكرا هلل، فيذكر اسمه، وحيمده، ويثني عليه عند تناوهلا.. ويشعر بأن اهلل تعاىل  

. وبذلك تصبح دليله إىل ربه، ال حجابا بينه وبينه، كام روي عن بعض  هو الذي من عليه هبا.

الشيوخ أنه قال ملريد له رآه يرشب املاء الساخن يف الصيف احلار: )بّرد املاء؛ فإن النفس إذا  
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 بكزازة(   اهلل بجميع اجلوارح، وإذا رشبت املاء السخن؛ محدت    اهللرشبت املاد البارد؛ محدت  

ْنَساُن إ ىَل   ﴿ىل الباهني الدالة عليه يف الطعام، فقال: ولذلك ذكر اهلل تعا  َفْلَينُْظر  اإْل 

ه  )  ا )25( َأنَّا َصَبْبنَا املَْاَء َصبًّا )24َطَعام  يَها َحبًّا ) 26( ُثمَّ َشَقْقنَا اأْلَْرَض َشقًّ
(  27( َفَأْنَبْتنَا ف 

نَب ا َوَقْضب ا ) 
َق ُغْلب ا ) ( َوَح 29( َوَزْيُتون ا َوَنْخال  ) 28َوع 

ا ) 30َدائ  َهة  َوَأبًّ
ا َلُكْم  31( َوَفاك  ( َمَتاع 

ُكمْ  َْنَعام   [ 32 -   24]عبس:  ﴾َوأل 

 َماء   ﴿ومثلها الباهني الدالة عليه يف أصناف الثامر، فقال:  
 
اَمء َن السَّ

ي َأْنَزَل م  َوُهَو الَّذ 

نُْه    َفَأْخَرْجنَا م 
ٍ
ء َها  َفَأْخَرْجنَا ب ه  َنَباَت ُكِل يَشْ ْن َطْلع  َن النَّْخل  م  ب ا َوم 

اك  نُْه َحبًّا ُمرَتَ
ُج م  ا ُنْخر   

َخرض 

ا َوَغرْيَ ُمَتَشاب ٍه اْنُظُروا إ ىَل ثَ  ه 
اَن ُمْشَتب  مَّ ْيُتوَن َوالرُّ ْن َأْعنَاٍب َوالزَّ

ه  إ َذا  ق نَْواٌن َدان َيٌة َوَجنَّاٍت م  َمر 

ه  إ نَّ يف  َذل ُكْم آَل  نُونَ َأْثَمَر َوَينْع   [ 99]األنعام:  ﴾ َياٍت ل َقْوٍم ُيْؤم 

وهذه املعرفة ـ أهيا املريد الصادق ـ جتعل من صاحبها متعلقا بربه بعد إيامنه به، فهو  

يعلم أن الذي خلق هذه الشهوات يف الدنيا، قادر عىل خلق غريها يف اآلخرة، ولذلك كانت  

يل عنه، أو ترك عبادته من أجل  السعادة األبدية مرتبطة بالتواصل معه، وطاعته، ال امل

 شهوات فانية..  

ولذلك فإن املحب للشهوات غري األسري هلا، لن يعرض عن الصالة، ولن يقرص  

فيها، وكيف يقرص فيها، وهو يعلم أهنا وسيلته القتناص لذات األبد، والتي ال يمكن قياس  

 أو تشبيه أي لذة هبا يف مجيع الدنيا.

عن أدنى أهل اجلنة منزلة، فقال: )أدنى    سول اهلل  وكيف يكون ذلك، وقد أخب ر

أهل اجلنة منزلة رجل رصف اهلل وجهه عن النار قبل اجلنة ومثل له شجرة ذات ظل فقال:  

أي رب! قدمني إىل هذه الشجرة أكون يف ظلها، فقال اهلل تعاىل: هل عسيت إن فعلت أن  

ت ظل وثمر، فقال: أي  تسألني غريه؟ قال: ال وعزتك! فقدمه اهلل إليها، ومثل له شجرة ذا
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رب! قدمني إىل هذه الشجرة فأكون يف ظلها وآكل من ثمرها، فقال اهلل تعاىل له: هل عسيت  

إن أعطيتك ذلك أن تسألني غريه؟ فيقول: ال وعزتك! فيقدمه اهلل إليها.. فيبز له باب  

يقدمه  اجلنة فيقول: أي رب! قدمني إىل باب اجلنة فأكون حتت نجاف اجلنة فأرى أهلها، ف

اهلل إليها فريى اجلنة وما فيها فيقول: أي رب أدخلني اجلنة! فيدخله اجلنة، فإذا دخل اجلنة  

قال: هذا يل؟ فيقول اهلل تعاىل له: متن! فيتمنى، ويذكره اهلل عز وجل: سل من كذا وكذا،  

 (1) حتى إذا انقطعت به األماين قال اهلل تعاىل: هو لك وعرشة أمثاله(

لشهوات ذلك، مل يكتف بتلك الصالة التي يؤدهيا، وال العبادات  فإذا علم حمب ا

التي يدمن عليها، وإنام يذهب إىل كل ما حرمته الرشيعة عليه، ليحرمه عىل نفسه، حتى ال  

 يبيع سعادة األبد بلذات مشبوهة مملوءة بالغصص. 

ا ما  فإذا فعل ذلك، مل تستعبده الشهوات، وإنام تصري أسرية بني يديه، يتناول منه

ينفعه، ويبتعد عام يرضه، ذلك أن عقله صار هو املسيطر عىل هواه.. وصار حاله مثل  

املريض صاحب احلمية، حني يكتشف أن طعاما معينا قد يؤثر يف صحته، فيرسع، وحيرم  

 نفسه منه، ويلتذ بذلك احلرمان، ألنه يعلم أن هنايته الصحة والسعادة. 

كريمة التي ذكرت امليل العظيم الذي حيصل  وبذلك لن يكون مصداقا لتلك اآلية ال

ألتباع الشهوات.. ذلك أن سبب ذلك امليل العظيم هو إبعاد العقل والفطرة السليمة، وهو  

ما جير إىل االنتكاسة العظيمة التي خيرج هبا اإلنسان عن إنسانيته، حني يذعن للشهوات  

 ومطالبها التي ال تنتهي. 

د كل هذا أن اهلل تعاىل ما خلق الشهوات لنتنعم هبا،  واعلم ـ أهيا املريد الصادق ـ بع 

أو لنستدل هبا عليه فقط، وإنام خلقها ليميز بني من يريدونه، ومن يريدوهنا، ومن يعبدونه  

 
 رواه أمحد. (1)
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ومن يعبدوهنا.. وقد ورد يف األثر اإلهلي عن اهلل تعاىل أنه قال: )خلقت اخللق فكلهم ادعوا  

شارهم وبقي العرش، فخلقت اجلنة فهرب مني  حمبتي، فخلقت الدنيا فذهب مني تسعة أع 

تسعة أعشار العرش وبقي معي عرش العرش، فسلطت عليهم ذرة من البالء فهرب مني تسعة  

أعشار عرش العرش، فقلت للباقني: ال الدنيا أردتم، وال اجلنة أخذتم، وال من النار هربتم،  

مسلط عليكم من البالء بعدد   فامذا تريدون؟! قالوا: إنك لتعلم ما نريد. فقلت هلم: فإين 

أنفاسكم ما ال تقوم له اجلبال الروايس، أتصبون؟! قالوا: إذا كنت أنت املبتىل لنا فافعل ما  

 (1)  شئت. فهؤالء عبادي حقا !(

 العالج السلوكي: 

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن اهلل تعاىل وضع للشهوات حدودا  

أدمن عىل ذلك التجاوز، قد يتحول عن فطرته السليمة املرتبطة  ومقادير، من جتاوزها، و

 باملحبة الطبيعية للشهوات إىل الفطرة املنتكسة التي ال شغل هلا سوى اللهث وراءها. 

: )إن احلالل بني وإن احلرام بني، وبينهام أمور مشتبهات،  وقد أشار إىل ذلك قوله  

استبأ لدينه وعرضه، ومن وقع يف  ال يعلمهن كثري من الناس، فمن اتقى الشبهات 

الشبهات وقع يف احلرام، كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن يرتع فيه، أال وإن لكل  

ملك محى، أال وإن محى اهلل حمارمه، أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله،  

 (2) وإذا فسدت فسد اجلسد كله، أال وهي القلب(

دع بعض احلالل خشية الوقوع يف احلرام، كام أخب  ولذلك كانت احلمية يف أن ت

عن ذلك، وأثنى عىل فاعله، فقال: )ال يبلغ العبد أن يكون من املتقني، حتى   رسول اهلل 

 
 ( 501/ 1صفة الصفوة ) (1)

 رواه البخاري ومسلم.  (2)



 

161 

 

 (1) يدع ما ال بأس به حذرا  مما به بأس(

وقد قال بعض الصاحلني: )كنا ندع تسعة أعشار احلالل خمافة أن نقع يف احلرام(،  

ن متام التقوى أن يتقي العبد يف مثال ذرة حتى يرتك بعض ما يرى أنه حالل  وقال آخر: )إن م

 (2) خشية أن يكون حراما حتى يكون حجابا بينه وبني النار(

واعلم ـ أهيا املريد الصادق ـ أنك قد حتتاج أحيانا إىل بعض الرياضة التي هتذب هبا  

ردت اإلشارة إىل ذلك يف  نفسك، حتى ال تدمن عىل الشهوات، وتصبح أسرية هلا، كام و

نِي   اهلل َفَلامَّ َفَصَل َطاُلوُت ب اجْلُُنود  َقاَل إ نَّ ﴿قوله تعاىل: نُْه َفَلْيَس م  َب م  ُمْبَتل يُكْم ب نََهٍر َفَمْن رَش 

نُْهْم  نُْه إ الَّ َقل يال  م  ُبوا م  ه  َفرَش  َف ُغْرَفة  ب َيد  نِي إ الَّ َمن  اْغرَتَ
ْ َيْطَعْمُه َفإ نَُّه م  ]البقرة:   ﴾ َوَمْن مَل

249 ] 

طالوت، واستجابوا له،  فهذه اآلية الكريمة تشري إىل قوة أولئك الذين أذعنوا لقول 

مع حاجتهم إليه، أو اكتفوا منه بام سمح هلم به.. وقد رأى طالوت أن هؤالء    ء فلم يرشبوا املا 

هم الذين يمكنهم الثبات يف املعركة.. ذلك أن الذي ال يملك نفسه عند املاء، ال يمكنه أن  

 يملكها عند مواجهة العدو. 

ع لنا ربنا الصوم الذي نرتك به بعض  ومن هذا الباب ـ أهيا املريد الصادق ـ رش

الشهوات، وندرب أنفسنا عىل الصب عليها، حتى حتصل لنا التقوى احلقيقية بسبب ذلك،  

يَن آَمُنوا ُكت َب َعَلْيُكُم الِصَياُم َكاَم ُكت َب َعىَل    ﴿وقد قال تعاىل مبينا مقاصد الصوم:   َا الَّذ  َيا َأهيُّ

ْن َقْبل ُكْم َلعَ  يَن م   [ 183]البقرة:   ﴾لَُّكْم َتتَُّقوَن  الَّذ 

وهلذا كان تأديب اهلل تعاىل للذين تعمدوا اإلفطار يف رمضان رعاية لشهواهتم، بأن 

 
 رواه الرتمذي وقال: حديث حسن غريب.  (1)

 (95/ 2إحياء علوم الدين ) (2)
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 يصوموا شهرين متتابعني تأديبا ألنفسهم، وهتذيبا هلا حتى ال تبقى أسرية لشهواهتا. 

الفرتات   ومثل ذلك مثل صاحب احلمية الذي ال تكفيه املدد القليلة، بل حيتاج إىل 

 الطويلة، حتى تؤِت احلمية أكلها.

وهلذا أوصيك ـ أهيا املريد الصادق ـ بالدخول إىل مدرسة الصوم، فهي مدرسة  

 وضعها اهلل تعاىل لكل من يريد هتذيب نفسه حتى ال يصبح عبدا لشهواته. 

فيها سننا كثرية، وذكر لنا فيها فضائل عظيمة، فاحرص   وقد ترك لنا رسول اهلل 

، والتزمها بقدر طاقتك، مع مراعاة ظروفك وأحوالك حتى ال يقعدك الصوم عن  عليها 

  سائر الطاعات، أو يمنعك عام كلفت به من واجبات. 
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 والسمعة   الّرياء 

كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن الرياء وعالماته، وطرق عالجه، وعن  

سوء عاقبة أصحابه، مع أهنم يف ظاهر  الرس يف تلك النصوص املقدسة الكثرية التي تبني 

حاهلم مل يتسببوا بأي أذى لغريهم، وإنام كل ذنبهم تلك النشوة التي وجدوها يف نفوسهم  

 عندما رأوا اطالع اخللق عىل أعامهلم؛ فرسهتم، بل زادت يف نشاطهم وُهتهم. 

  وكل أسئلتك ـ كام تعودت ذلك منك ـ وجيهة، وحتتاج إىل إجابة عليها، ألنه ال 

 يمكن هتذيب النفس، وال إصالحها من دوهنا. 

وحتى سؤالك األخري الذي استشكلت فيه مدى عدالة تلك التشديدات املرتبطة  

بالرياء وجيهة أيضا، وخاصة يف هذا العرص الذي تصور فيه بعضهم أن الدين جمرد قيم  

سلوكه  أخالقية، وسلوكات اجتامعية، وأن الصالح من الناس هو ذلك املهذب الطيب يف 

 وعالقاته، وال هيم بعد ذلك إن كان صادقا خملصا، أو منافقا مرائيا. 

وهؤالء ال يعلمون أن الدين له جانبان، كالُها ركنان فيه، والعبث بأحدُها عبث  

باآلخر، واالهتامم بأحدُها ال يؤثر يف اآلخر فقط، وإنام يؤثر يف كل اللطائف التي ُحبي هبا  

 ه التي ال يكون إنسانا من دوهنا. اإلنسان، والتي تشكل حقيقت

أما أوهلام؛ فذلك الذي حرصوا الدين فيه، وهو القيم األخالقية الرفيعة، التي تدعو  

إىل السالم والتعايش والب واألدب والتحرض واإلجيابية مع كل أصناف الناس، وكل  

 املجتمعات، ويف كل األحوال. 

سل عليهم الصالة والسالم، مل يرسلوا  ؛ فهو العالقة مع اهلل، ذلك أن الرالثاين وأما 

ألجل هتذيب العالقات االجتامعية، ونرش القيم األخالقية املرتبطة هبا فقط، وإنام أرسلوا  
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 لتعريف اخللق باهلل، وتعليمهم كيفية التواصل معه. 

ولو أنك ـ أهيا املريد الصادق ـ تأملت ما ورد يف النصوص املقدسة حول أهداف  

لرأيت أن الثاين هو اهلدف األسايس، واألول تبع   (1) الصالة والسالم دعوة الرسل عليهم 

ونتيجة له، ذلك أن املعرفة باهلل هي األساس الذي تنبع منه كل الفضائل، فمن عرف اهلل  

ووحده، وامتأل قلبه باإلخالص له، ارتقى يف كل معارج الكامل، وتنزلت عىل نفسه كل  

 ألوان الفضائل. 

، وراح يامرس حياته بعيدا عنه؛ فإنه وإن بدا متخلقا يف ظاهره  أما من ُحجب عن اهلل 

إال أنه ـ بسبب خراب باطنه ببعده عن اهلل ـ يمكن أن ينقلب يف أي حلظة إىل وحش كارس،  

أو حية رقطاء، كام ذكر اهلل تعاىل ذلك عن املنافقني الذين زينوا ظواهرهم، وخربوا بواطنهم،  

ُْم ُخُشٌب ُمَسنََّدٌة  َوإ َذا َرَأْيتَ   ﴿قال تعاىل:   ْم َكَأهنَّ
بَُك َأْجَساُمُهْم َوإ ْن َيُقوُلوا َتْسَمْع ل َقْوهل   ُهْم ُتْعج 

ْم ُهُم اْلَعُدوُّ َفاْحَذْرُهْم َقاَتَلُهُم اهللَُّ َأنَّى ُيْؤَفُكونَ   [ 4]املنافقون:  ﴾حَيَْسُبوَن ُكلَّ َصْيَحٍة َعَلْيه 

لك يف الواقع يف تلك الدول التي يتصور الكثري  وأنت ترى ـ أهيا املريد الصادق ـ ذ

من أصحاب التدين املادي أهنا دول متخلقة مهذبة مع غفلتها عن اهلل.. لكنهم ال يالحظون  

تلك الشذوذات التي يقعون فيها، والتي ال ختتلف أبدا عن تلك الشذوذات التي وقع فيها  

 أقوام األنبياء عليهم السالم. 

ملريد الصادق ـ فاعلم أن املرائي يشبه ذلك الذي دخل  إذا عرفت هذا ـ أهيا ا

االمتحان، وأجاب عن كل األسئلة إجابة صحيحة، لكنه بدل أن يعطي ورقة اإلجابة  

ألستاذه الذي سأله راح يأخذها معه، ويرهيا ألصدقائه، ويبني هلم مدى قدرته عىل  

 
ُه اَل إ َلَه إ الَّ َأَنا َفاْعبُُدون  ﴿من األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:    (1) ي إ َليْه  َأنَّ

ْن َرُسوٍل إ الَّ ُنوح  ْن َقبْل َك م 
]األنبياء:   ﴾َوَما َأْرَسْلنَا م 

اُغوَت ﴿[، وقوله: 25 ٍة َرُسوال  َأن  اْعبُُدوا اهللََّ َواْجتَن ُبوا الطَّ  [36]النحل:  ﴾َوَلَقْد َبَعثَْنا يف  ُكِل ُأمَّ
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ال أنه عند ظهور النتائج لن  اإلجابة.. فهذا وإن فرح يف تلك اللحظات بثناء أصدقائه عليه إ

 جيد له أي عالمة..  

والعتاب هنا ال يتوجه لألستاذ السائل، وإنام يتوجه لذلك الغبي الذي راح يضع  

 األمور يف غري حماهلا طلبا للذة العاجلة..  

ولو أنه متهل إىل أن خترج النتائج، ليسمع أصدقاؤه وغريهم بعمله بعد أن يزنه  

 التي يملكها، لكان ذلك أجدى وأنفع له.  األستاذ بموازين احلكمة 

وهذا املثال ينطبق متاما عىل املرائي الذي يطلب اللذة العاجلة، وخيرب ألجلها كل ما بناه،  

ذلك أنه بدل أن يتوجه بأعامله لربه الذي وضعه موضع االختبار، راح يتوجه هبا لغريه، ولذلك  

، وإنام لكل  : )إنام األعامل بالنيات كان من عزة اهلل تعاىل أن يرتكه ملن توجه بعمله إليه، كام قال  

 ما نوى فمن كانت هجرته إىل اهلل ورسوله فهجرته إىل اهلل ورسوله، ومن كانت هجرته  
ٍ
امريء

 (1)لدنيا يصيبها، أو امرأٍة ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إليه( 

شخص أجره إال  أي ولذلك، فإن اجلزاء الوفاق املتناسب مع العدالة هو أن ال ينال 

)أنا أغنى الرشكاء عن الرشك من  يف احلديث القديس قوله تعاىل:    ملن وجه إليه عمله، كام ورد 

عمل عمال أرشك فيه معي غريي تركته ورشكه، إذا كان يوم القيامة أِت بصحف خمتمة فتنصب  

بني يدي اهلل تعاىل، فيقول اهلل ملالئكته: اقبلوا هذا وألقوا هذا، فتقول املالئكة: وعزتك ما رأينا إال  

 (2)لكن كان لغريي وال أقبل اليوم إال ما ابتغي به وجهي(   خريا، فيقول: نعم 

ويف رواية أخرى:)إذا كان يوم القيامة جياء باألعامل يف صحف خمتمة، فيقول اهلل ـ  

عز وجل ـ: اقبلوا هذا وردوا هذا، فتقول املالئكة وعزتك ما كتبنا إال ما عمل، فيقول: إن  
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 ال ما كان لوجهي( عمله كان لغري وجهي، وإين ال أقبل اليوم إ 

وإذا أضفت ـ أهيا املريد الصادق ـ إىل هذا ذلك اخلداع الذي يتصف به املرائي، حني  

يتظاهر بأنه يعبد ربه، بينام هو يف احلقيقة يعبد من ينظرون إليه، فإن اجلزاء العدل الوفاق 

هلذا هو ذلك العذاب املتناسب مع املخادعني، والذي يتجسد له يوم القيامة يف تلك الصور  

 . عنها رسول اهلل  التي أخب

وهلذا فإن القرآن الكريم يصف املرائني بالرشك واخلداع، أما الرشك، فألهنم توجهوا  

بأعامهلم لغري اهلل، اعتقادا منهم أن املتوجه هلم بتلك األعامل أوىل من اهلل، وأما اخلداع، فألن  

 ظواهرهم ختالف بواطنهم، وذلك هو اخلداع بعينه. 

نَي خُيَاد ُعوَن اهللََّ  ﴿املنافقني بالرياء واخلديعة، فقال: وهلذا وصف اهلل تعاىل  إ نَّ املُْنَاف ق 

اَلة  َقاُموا ُكَساىَل ُيَراُءوَن النَّاَس َواَل َيْذُكُروَن اهللََّ إ الَّ َقل   ُعُهْم َوإ َذا َقاُموا إ ىَل الصَّ
يال   َوُهَو َخاد 

 َوَمْن ُيْضل ل  اهللَُّ َفَلْن جَت َد َلُه َسب يال  ( ُمَذْبَذب نَي َبنْيَ َذل َك اَل إ ىَل َهؤُ 142)
 
 َواَل إ ىَل َهُؤاَلء

 
  ﴾ اَلء

 [  143،  142]النساء:  

يَن  ﴿واعتبهم قرناء الشيطان، وإن كان ظاهرهم يدل عىل الصالح، قال تعاىل:   َوالَّذ 

ُنوَن ب اهللَّ  َواَل  َئاَء النَّاس  َواَل ُيْؤم  ُقوَن َأْمَواهَلُْم ر  ين ا ُينْف  ْيَطاُن َلُه َقر  ر  َوَمْن َيُكن  الشَّ  ب اْلَيْوم  اآْلخ 

ين ا  [، ثم بني سوء تدبريهم حني تركوا التوجه بأعامهلم إىل اهلل  38]النساء:  ﴾ َفَساَء َقر 

ْم َلْو آَمُنوا ب اهللَّ  َواْلَيْوم    ﴿ صاحب اجلزاء العظيم، ووجهوها إىل اخللق، فقال:  َوَماَذا َعَلْيه 

يام  ) اآْل 
َّا َرَزَقُهُم اهللَُّ َوَكاَن اهللَُّ هب  ْم َعل 

ر  َوَأْنَفُقوا مم  ٍة َوإ ْن َتُك  39خ  ْثَقاَل َذرَّ
( إ نَّ اهللََّ اَل َيْظل ُم م 

يام  ) 
ا َعظ  ْن َلُدْنُه َأْجر 

ْفَها َوُيْؤت  م   [ 40،  39]النساء:   ﴾ (40َحَسنَة  ُيَضاع 

ن بدوا بتلك الصورة اجلميلة يف ظاهرهم إال أن  وهؤالء ـ أهيا املريد الصادق ـ وإ

باطنهم يأبى إال أن يظهر، فيحول عملهم إىل صورة قبيحة تشبه قبح بواطنهم، ولذلك جتد  
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املنفق املخلص، ال تدري شامله ما أنفقت يمينه، بينام املنفق املرائي يمأل الدنيا رصاخا  

لنهي الشديد عن تلك الثامر السيئة التي  بإنفاقه، وييسء إىل كل من أنفق عليهم، وهلذا ورد ا 

َا  ﴿ ينبتها الرياء يف أعامل املنفقني، قال تعاىل:  يَن آَمنُوا اَل ُتْبط ُلوا َصَدَقات ُكْم ب املَِْن  َيا َأهيُّ الَّذ 

ر    ُن ب اهللَّ  َواْلَيْوم  اآْلخ  َئاَء النَّاس  َواَل ُيْؤم  ُق َماَلُه ر  ي ُينْف  َفَمَثُلُه َكَمَثل  َصْفَواٍن َعَلْيه   َواأْلََذى َكالَّذ 

ي اْلَقْوَم   َّا َكَسُبوا َواهللَُّ اَل هَيْد 
 مم 
ٍ
ء ُروَن َعىَل يَشْ ا اَل َيْقد  َكُه َصْلد  ُتَراٌب َفَأَصاَبُه َواب ٌل َفرَتَ

ينَ   [ 264]البقرة:   ﴾اْلَكاف ر 

هلل، قال تعاىل:  ويف مقابلهم ذكر املؤمنني املخلصني الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل ا

 َسب يل  اهللَّ  ُثمَّ اَل ُيْتب ُعوَن َما َأْنَفُقوا َمنًّا َواَل َأذ ى هَلُْم َأْجرُ ﴿
ُقوَن َأْمَواهَلُْم يف  يَن ُينْف  نَْد  الَّذ  ُهْم ع 

ْم َواَل ُهْم حَيَْزُنوَن   [ 262]البقرة:   ﴾َرهِب ْم َواَل َخْوٌف َعَلْيه 

ْن َصَدَقٍة   ﴿ ، فقال: ثم أعطى القاعدة املرتبطة بذلك َرٌة َخرْيٌ م 
َقْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغف 

يٌّ َحل يمٌ 
 [ 263]البقرة:   ﴾ َيْتَبُعَها َأذ ى َواهللَُّ َغن 

وهي تبني أن املنفق املرائي، وإن كان قد أحسن إىل املحتاجني بسد بعض حاجاهتم  

األمل الذي كانوا يعانون منه قبل  املادية إال أنه مأل قلوهبم وبواطنهم أملا قد يفوق بكثري ذلك  

 إنفاقه عليهم. 

وفوق ذلك كله، فإن املرائي الذي هيتم بنظر الناس أكثر من اهتاممه باهلل، سيجعل  

كل ُهه العمل وفق ما حيقق له ذلك الرىض الذي يبتغيه منهم، ولو يف سخط اهلل، وهو ما  

 ثري والتطوير. جيعله سلبيا إمعة ليس له أي دور إجياّب يف التغيري والتأ

عيل إىل ذلك بقوله: )ثالث عالمات للمرائي: ينشط إذا رأى  وقد أشار اإلمام 

 (1)الناس، ويكسل إذا كان وحده، وحيّب أن حيمد يف مجيع أموره(
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تأثري الرياء ليس يف إحباط جزاء األعامل فقط، وإنام له تأثريه  وفوق ذلك كله؛ فإن 

املرائي نفسها، ذلك أهنا تصري ـ بسبب ذلك الرياء ـ خالية،  الكبري يف األعامل التي يقوم هبا 

 ممحوقة من البكة، رسعان ما يظهر عوارها وعيوهبا. 

ولو أن اخللق وضعوا هذا االعتبار يف تقييمهم ألعامهلم، ووزهنم هلا، لعرفوا أن أكثر  

سوى ذلك  تلك اجلهود التي تضيع هباء منثورا من غري أن تنتج أي نتيجة ليس هلا من سبب  

 الفريوس اخلطري الذي هو الرياء.

يبني هذه احلقيقة ألصحابه يف الوقت الذي كان حيتاج فيه    ولذلك كان رسول اهلل  

إىل تكثري سواد املسلمني.. بل كان يقوهلا، وهو مقدم عىل مواجهة أعدائه الذين يريدون  

ملخلصني، ال املنافقني  استئصال اإلسالم، ألنه يعلم أنه ال ينترص الدين إال بالصادقني ا

 املرائني. 

فقال: يا رسول اهلل، الّرجل يقاتل   وقد ورد يف احلديث أّن أعرابّيا أتى النّبّي 

للمغنم، والّرجل يقاتل ليذكر، والّرجل يقاتل لريى مكانه، فمن يف سبيل اهلل؟ فقال رسول  

 (1) : )من قاتل لتكون كلمة اهلل أعىل فهو يف سبيل اهلل(اهلل 

ينبه إىل أن الرياء سيكون من األسباب الكبى النحراف   ذا كان رسول اهلل وهل

هذه األمة، مثلام كان السبب األكب النحرافات األمم السابقة، فقال: )أخوف من أخاف  

  (2)عليكم الّرياء والّشهوة اخلفّية(

رئي باكيا، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: )إيّن ختّوفت عىل اّمتي   ويف حديث آخر أنه 

الرّشك، أما إهّنم ال يعبدون صنام وال شمسا وال قمرا وال حجرا، ولكنّهم يراءون  

 
 (1904(، ومسلم)2810الفتح) -البخاري (1)

 ابن ماجه. (2)



 

169 

 

 (1)بأعامهلم(

: )سيأِت عىل الناس زمان ختبث فيه  قال ويف نبوءة من نبوءات رسول اهلل 

نيا، ال يريدون به ما عند رهّبم، يكون دينهم  رسائرهم، وحتسن فيه عالنيتهم طمعا يف الدّ 

 (2) رياء، ال خيالطهم خوف، يعّمهم اهللّ بعقاب فيدعونه دعاء الغريق فال يستجيب هلم(

َفَمْن َكاَن َيْرُجو ل َقاَء  ﴿وقد أشار اإلمام الصادق إىل هذا املعنى يف تفسري قوله تعاىل:  

 ا َواَل 
ا    َرِبه  َفْلَيْعَمْل َعَمال  َصاحل  َباَدة  َرِبه  َأَحد  ْك ب ع  [ حيث قال: )الّرجل  110]الكهف:    ﴾ُيرْش 

يعمل شيئا من الثواب ال يطلب به وجه اهللّ إّنام يطلب تزكية الناس، يشتهي أن يسمع به  

الناس فهذا اّلذي أرشك بعبادة رّبه(، ثّم قال: )ما من عبد أرّس خريا فذهبت األّيام أبدا حّتى  

 (3) خريا، وما من عبد يرّس رّشا فذهبت األّيام حّتى يظهر اهللّ له رّشا(يظهر اهللّ له  

وقال: )ما يصنع أحدكم أن يظهر حسنا ويرّس سّيئا؟ أ ليس يرجع إىل نفسه فيعلم أّن  

رَيٌة ﴿ذلك ليس كذلك واهللّ تعاىل يقول:  ه  َبص  ْنَساُن َعىَل َنْفس  [، إّن  14]القيامة:  ﴾َبل  اإْل 

 (4)ّحت قويت العالنية(الرسيرة إذا ص

وقال: )من أراد اهللّ بالقليل من عمله أظهره اهللّ له أكثر ممّا أراد ومن أراد الناس  

 (5)بالكثري من عمله يف تعب من بدنه وسهر من ليله أبى اهللّ إاّل أن يقّلله يف عني من سمعه(

،  (6)سّمع اهللّ به(: )من راءى راءى اهللّ به ومن سمع وإىل هذا املعنى يشري قوله 
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: )من أكل برجل مسلم أكلة فإّن اهلل يطعمه مثلها من جهنّم، ومن كيس ثوبا وقوله 

برجل مسلم فإّن اهلل يكسوه مثله من جهنّم، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإّن اهلل يقوم  

 (1)به مقام سمعة ورياء يوم القيامة(

جتامعية، أردت من خالهلا أن أجيبك ـ أهيا  هذه جمرد نامذج آلثار الرياء النفسية واال 

املريد الصادق ـ عن ذلك اإلشكال الذي طرحته، والذي أثاره أولئك الذين عزلوا اهلل عن  

الدين، وعزلوا معه كل تلك القيم الروحانية الرفيعة التي ال يقوم الدين من دوهنا.. بل ال  

نية ليست سوى طالء رسعان ما  تقوم األخالق من دوهنا.. فاألخالق اخلالية من الروحا 

 تزيله األيام. 

ال تيأس ـ أهيا املريد الصادق ـ فام من داء إال وله دواء، وما من علة إال وهلا طبيب..  

فأبرش؛ فقد ورد يف املصادر املقدسة، ما يدلك عىل كيفية التخلص من هذا املثلب من مثالب  

 النفس األمارة، فشمر عن ساعد اجلد، وخذ كتابك بقوة. 

 العالج املعريف: 

أول عالج للرياء ـ أهيا املريد الصادق ـ هو اقتناعك بتلك املعاين التي ذكرهتا لك،  

ذلك أن اهلمة واحلزم حيتاجان إىل القناعة التامة بجدوى العمل وفائدته ورضورته، ولذلك  

ة،  كان االستامع للمرجئة والتأثر بدعواهتم وأمانيهم ليس سوى تلبية لكسل النفس األمار

 وقعودها عن هتذيب نفسها. 

فلذلك احذر من كل من يدعوك إىل االهتامم ببنائك اخلارجي، وترك بنائك  

 الداخيل؛ فبناؤك الداخيل هو الذي سريحل معك، وهو الذي سينعم أو يعذب.. 

فام جدوى أن تتطوع ببناء املساجد واملستشفيات، وتقدم اخلدمات الكثرية للفقراء  
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ْمنَا إ ىَل َما  ﴿ واملساكني، ثم جتد كل ما قمت به بعد ذلك رسابا ال قيمة له، كام قال تعاىل:   َوَقد 

ا ْن َعَمٍل َفَجَعْلنَاُه َهَباء  َمنُْثور 
ُلوا م   [ 23]الفرقان:   ﴾ َعم 

فاآلية الكريمة ال تدعونا إىل التوقف عن عمل اخلري، ولكنها تدعونا إىل التأسيس  

كون نافعا لنا، وملن قدمنا هلم ذلك اخلري، وحتى ال تتسبب تلك  الصحيح له، حتى ي

 األمراض النفسية يف تشويه ذلك اخلري، وحتويله إىل رش. 

ولذلك كان تفعيلك لتلك النصوص املقدسة التي حتذر من الرياء، وتبني عواقبه،  

 ك هلا هو األساس األول الذي ينطلق منه العالج..  لوعدم تعطي

ذلك أن تلك اخلشية والرهبة جتعلك حذرا ممتلئا باملخافة مثلام حيذر صاحب األموال  

 الكثرية أن يشعلها بعود ثقاب واحد يضعه عليها..  

وهكذا هو نفسه حال املرائي الذي جيمع اجلبال من احلسنات، ثم يرمى عليها أعواد  

 ء، لتشتعل مجيعا، ويف طرفة عني. ثقاب الريا 

بل إن األمر أخطر من ذلك، فاملرائي ال حيبط عمله فقط، وإنام متتد تلك النار إليه  

لتحرقه أيضا.. ذلك أن تقديمه لرؤية اخللق عىل رؤية ربه ليست سوى صورة من صور  

رُ  ﴿الرشك، وقد أخب اهلل تعاىل أنه َك ب ه  َوَيْغف  ُر َأْن ُيرْشَ  َما ُدوَن َذل َك مل َْن َيَشاُء َوَمْن  اَل َيْغف 

يام  
 اْفرَتَى إ ْثام  َعظ 

ْك ب اهللَّ  َفَقد   [ 48]النساء:   ﴾ُيرْش 

: )من صىّل يرائي فقد  وقد ورد يف احلديث ما يدل عىل ذلك رصاحة، فقد قال 

 (1)أرشك ومن صام يرائي فقد أرشك، ومن تصّدق يرائي فقد أرشك(

يوم القيامة بأن يذهبوا إىل رشكائهم ليأخذوا منهم  ولذلك يطالب املراؤون 

َكاَءُكْم َفَدَعْوُهْم  ﴿أجورهم، مثلام خياطب املرشكون متاما، كام قال تعاىل:  َوق يَل اْدُعوا رُشَ
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ُْم َكاُنوا هَيَْتُدوَن   يُبوا هَلُْم َوَرَأُوا اْلَعَذاَب َلْو َأهنَّ
 [ 64]القصص:  ﴾َفَلْم َيْسَتج 

قال: )أنا خري قسيم ملن أرشك ّب، من  القديس أن اهلل تعاىل يث وقد ورد يف احلد 

 (1)  أرشك ّب شيئا فإن حشده عمله قليله وكثريه لرشيكه الذي أرشكه به، وأنا عنه غني(

: )إّن أخوف ما أخاف عليكم الرّشك األصغر(،  قال رسول اهلل  ويف حديث آخر  

قال: )الّرياء، إّن اهلل تبارك وتعاىل يقول يوم جتازى  قالوا: يا رسول اهلل، وما الرّشك األصغر؟  

العباد بأعامهلم: اذهبوا إىل اّلذين كنتم تراءون بأعاملكم يف الّدنيا فانظروا، هل جتدون عندهم  

 (2) جزاء؟(

عن اجلهاد والغزو، فقال: )إن قاتلت صابرا حمتسبا بعثك اهلل   وسئل رسول اهلل 

اهلل مرائيا مكابرا، عىل أّي حال قاتلت أو   ا مكابرا بعثكصابرا حمتسبا، وإن قاتلت مرائي

 (3)قتلت بعثك اهلل عىل تيك احلال(

: )الغزو غزوان، فأّما من ابتغى وجه اهلل وأطاع  قال رسول اهلل ويف حديث آخر 

اإلمام وأنفق الكريمة، ويارس الرّشيك، واجتنب الفساد. فإّن نومه ونبهه أجر كّله، وأّما من  

 (4) را ورياء وسمعة وعىص اإلمام وأفسد يف األرض فإّنه مل يرجع بالكفاف(غزا فخ

وقال اإلمام الرضا: )اعملوا لغري رياء وال سمعة فإّنه من عمل لغري اهللّ وكله اهللّ إىل  

 (5) ما عمل، وحيك ما عمل أحد عمال إاّل رّداه اهللّ به، إن خريا فخري وإن رّشا فرّش(

دق ـ هذه األحاديث بينك وبني نفسك، وحاول أن تتخيل  ردد ـ أهيا املريد الصا 
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معانيها، وكيف تأِت يوم القيامة بجبال من احلسنات، وعندما تطلب أجورها، يقال لك:  

اذهب إىل من كنت تعمل عندهم.. وعندما تذهب إليهم يتبؤون منك، فتعود باخليبة التي  

 ال مثلها خيبة. 

ولو أن األمر اقترص عليه مع خطره لكان هينا..  ليس ذلك فقطـ  أهيا املريد الصادقـ   

فالنصوص املقدسة ال تكتفي بذكر تلك الباءة من األعامل، وال بعدم نيل أصحاهبا  

 أجورهم، وإنام تضيف إليهم العذاب العظيم الذي ينالونه. 

وهو جتسيد لذلك النفاق والرشك الذي كان يغمر نفوسهم عندما يامرسون تلك  

 يف ظاهرها، اخلبيثة يف باطنها. األعامل الصاحلة 

يَن ُهْم َعْن َصاَلهت  ْم  4َفَوْيٌل ل ْلُمَصِلنَي )   ﴿وقد أشار إىل هذا العذاب قوله تعاىل:   ( الَّذ 

يَن ُهْم ُيَراُءوَن )5َساُهوَن )   [ 7 -   4]املاعون:    ﴾( َوَيْمنَُعوَن املَْاُعوَن 6( الَّذ 

)ال تعّلموا العلم لتباهوا به العلامء، وال  أنه قال:  ويف احلديث عن رسول اهلل 

 (1)لتامروا به الّسفهاء، وال خترّيوا به املجالس. فمن فعل ذلك فالنّار النّار(

احلزن(، قالوا: يا رسول   : )تعّوذوا باهلل من جّب ويف حديث آخر قال رسول اهلل 

وم أربعامئة مّرة(، قالوا: يا  اهلل، وما جّب احلزن؟ قال: )واد يف جهنّم تتعّوذ منه جهنّم كّل ي

رسول اهلل، ومن يدخله؟ قال: )أعّد للقّراء املرائني بأعامهلم، وإّن من أبغض القّراء إىل اهلل  

 (2)تعاىل اّلذين يزورون األمراء(

إّن امللك ليصعد بعمل العبد مبتهجا به فإذا  : ) ويف حديث آخر قال رسول اهلل 

 
 (86/ 1(، واحلاكم يف املستدرك)254ابن ماجة)مقدمة:  (1)

 (، وقال الرتمذي: حسن غريب.2383( واللفظ له، والرتمذي)256سنن ابن ماجه) (2)



 

174 

 

 (1) علوها يف سّجني إّنه ليس إّياي أراد هبا(صعد بحسناته يقول اهللّ تعاىل: اج

قال: )إّن أّول النّاس    ويف حديث آخر ورد حتذير أشد من ذلك كله، فقد روي أنه  

يقىض يوم القيامة عليه، رجّل استشهد، فأِت به فعّرفه نعمه فعرفها، قال: فام عملت فيها؟ 

ء، فقد قيل،  قال: قاتلت فيك حّتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنّك قاتلت ألن يقال جري 

وقرأ القرآن،  ثّم أمر به فسحب عىل وجهه حّتى ألقي يف النّار، ورجل تعّلم العلم وعّلمه، 

فأِت به، فعّرفه نعمه فعرفها، قال: فام عملت فيها؟ قال: تعّلمت العلم وعّلمته وقرأت فيك  

ء،  القرآن، قال: كذبت، ولكنّك تعّلمت العلم ليقال: عامل، وقرأت القرآن ليقال: هو قاري 

وأعطاه  فقد قيل: ثّم أمر به فسحب عىل وجهه حّتى ألقي يف النّار، ورجل وّسع اهلل عليه 

من أصناف املال كّله، فأِت به فعّرفه نعمه فعرفها، قال: فام عملت فيها؟ قال: ما تركت من  

سبيل حتّب أن ينفق فيها إاّل أنفقت فيها لك، قال: كذبت، ولكنّك فعلت ليقال: هو جواد،  

 (2)فقد قيل، ثّم أمر به فسحب عىل وجهه، ثّم ألقي يف النّار(

 العالج السلوكي: 

ذلك ـ أهيا املريد الصادق ـ وكررته بينك وبني نفسك، فإن ُهتك ال حمالة   إذا عرفت

ستنبعث للبحث عن الطرق التي جتعلك تتخلص من الرياء وآثاره وثامره، وأول ما عليك  

فعله لذلك هو الترضع إىل اهلل يف أن ينجيك منه، ويطهر قلبك من طلب اخللق، وجيعله  

 متمحضا خالصا للحق. 

صادقا، فإن اهلل الكريم لن يرد من قصده، ولن يبعد من التجأ إليه،    وإذا فعلت ذلك 

 خاصة إذا مل يكن ذلك اللجوء مرتبطا بالدنيا وأهوائها، وإنام هو مرتبط باهلل والدار اآلخرة. 
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وهلذا نرى دعاء املؤمنني يف القرآن الكريم مرتبطا باهلداية، كام يف قوله تعاىل يف سورة  

َنا ا﴿الفاحتة:  يَم ) اْهد  اَط املُْْسَتق  ْم  6لرِصَ ْم َغرْي  املَْْغُضوب  َعَلْيه  يَن َأْنَعْمَت َعَلْيه  اَط الَّذ  َ
( رص 

اِلنيَ  [، وحكى لنا دعاء إبراهيم وإسامعيل عليهام السالم، فقال:  7، 6]الفاحتة:  ﴾َواَل الضَّ

نَا ُأمَّ   ﴿
ت  ْن ُذِريَّ

نَا َواْجَعْلنَا ُمْسل َمنْي  َلَك َوم  َكنَا َوُتْب َعَلْينَا إ نََّك َأْنَت  َربَّ َنا َمنَاس  ة  ُمْسل َمة  َلَك َوَأر 

يمُ  ح  اُب الرَّ َن  ﴿[، وقال: 128]البقرة:  ﴾ التَّوَّ ن ا َواْرُزْق َأْهَلُه م  ا آم  َرِب اْجَعْل َهَذا َبَلد 

ر   نُْهْم ب اهللَّ  َواْلَيْوم  اآْلخ   [ 126]البقرة:   ﴾الثََّمَرات  َمْن آَمَن م 

يقول يف دعائه: )اللهم آت نفيس تقواها، وزكها أنت خري من    وقد كان رسول اهلل  

زكاها، أنت وليها وموالها، اللهم إين أعوذ بك من قلب ال خيشع، ونفس ال تشبع، وعلم  

 (1) ال ينفع، ودعوة ال يستجاب هلا(

أنت، وارصف  وكان يقول: )اللهم اهدين ألحسن األخالق، ال هيدي ألحسنها إال 

  (2) عني سيئها، ال يرصف عني سيئها إال أنت(

لبعض   ومن تلك األدعية العظيمة املرتبطة هبذا ما ورد يف احلديث من قوله 

أصحابه: )والذي نفيس بيده للرشك أخفى من دبيب النمل، أال أدلك عىل يشء إذا قلته  

وأنا أعلم، وأستغفرك ملا   ذهب عنك قليله وكثريه ؟ قل: اللهم إين أعوذ بك أن أرشك بك

 (3) ال أعلم(

أنه خطب ذات يوم، فقال: )أهيا الناس اتقوا هذا    ويف حديث آخر عن رسول اهلل  

الرشك؛ فإنه أخفى من دبيب النمل(، فقيل له: وكيف نتقيه، وهو أخفى من دبيب النمل يا  
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رسول اهلل؟ فقال: )قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نرشك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك ملا  

 ال نعلم( 

ظيم الشامل خلري الدنيا واآلخرة: )اللهم إين  ومن أدعيته املرتبطة هبذا هذا الدعاء الع

 (1)  أعوذ بك من الفقر والكفر، والفسوق، والشقاق، والنفاق، والسمعة، والرياء(

وال تكتف بذلكـ  أهيا املريد الصادقـ  فالدعاء حيتاج إىل العمل، والصادق هو الذي  

 جيمع بينهام لينجح يف االبتالء..  

أذكر لك كل ما يفيدك يف ذلك، فهو كثري جدا، ال يمكن  وال يمكنني يف هذا املقام أن  

 حرصه، فلله طرائق بعدد اخلالئق..  

ولعل اجلامع هلا مجيعا هو مقاومة العلة بام يضادها؛ مثلام نفعل مع األمراض التي  

: )إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن  املسيح عليه السالم يف هذا قولهتعرتينا، وقد روي عن  

مسح شفتيه لئاّل يرى الناس أّنه صائم وإذا أعطى بيمينه فليخف عن شامله  رأسه وحليته وي

 (2) وإذا صىّل فلريخ سرت بابه فإّن اهللّ يقسم الثناء كام يقسم الّرزق(

وروي يف أخبار األمم السابقة أن رجال من السّواح قال ألصحابه: إّنا إّنام فارقنا 

كون قد دخل علينا يف أمرنا هذا من الطغيان  األموال واألوالد خمافة الطغيان فنخاف أن ي

أكثر ممّا دخل عىل أهل األموال يف أمواهلم، إّن أحدنا إذا لقي أحّب أن يعّظم ملكان دينه،  

وإن اشرتى شيئا أحّب أن يرّخص عليه ملكان دينه، وإن سأل حاجة أحّب أن تقىض له ملكان  

السهل واجلبل قد امتأل بالناس،   دينه. فبلغ ذلك ملكهم فركب يف موكبه من الناس فإذا

فقال السائح: ما هذا قيل: هذا امللك قد أظّلك، فقال للغالم: ائتني بطعام فأتاه ببقل وزيت  
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وقلوب الشجر فجعل حيشو شدقه ويأكل أكال عنيفا، فقال امللك: أين صاحبكم، قالوا:  

انرصف عنه. وقال  هذا قال: كيف أنت؟ قال: كالناس، فقال امللك: ما عند هذا من خري، ف

 .(1) الّسائح: احلمد هللَّ اّلذي رصفك عنّي وأنت يل ذامّ 

وهلذا فإن عليك ـ أهيا املريد الصادق ـ أن جتتهد يف إخفاء طاعاتك ما أطقت إىل ذلك  

: )اجعلوا  سبيال، ولذلك ورد يف احلديث اإلخبار بأفضلية صالة النافلة يف البيت، قال 

 (2) خذوها قبورا (يف بيوتكم من صالتكم وال تت 

اختذ حجرة يف رمضان فصىل فيها ليايل، فصىلَّ بصالته   ويف حديث آخر روي أنه 

ناٌس من أصحابه فلام علم هبم جعل يقعد فخرج إليهم، فقال: )قد عرفت الذي رأيت من  

 (3)   صنيعكم فصلُّوا أهيا الناس يف بيوتكم فإن أفضل الصالة صالة املرء يف بيته إال املكتوبة(

يف بيتي قبل الظهر أربعا، ثم خيرج    فقالت: )كان يصيل   وسئلت عائشة عن تطوعه  

فيصيل بالناس ثم يدخل فيصيل ركعتني وكان يصيل بالناس املغرب ثم يدخل فيصيل  

ركعتني ويصيل بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصيل ركعتني وكان يصيل من الليل تسع  

هو قائم  ركعات فيهن الوتر وكان يصيل ليال طويال قائام وليال طويال قاعدا وكان إذا قرأ و

ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد وكان إذا طلع الفجر صىل  

 (4)  ركعتني(

وغريها من األحاديث التي تبني أفضلية كون النوافل بعيدا عن الناس، حتى ال  

يترسب الرياء إىل أصحاهبا.. ذلك أن الرياء عادة ال يتطرق إال للتطوعات، بخالف  
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 ك فيها الناس مجيعا. الفرائض التي يشرت

وقد قال بعضهم مبينا تأثري ذلك يف دفع الرياء: )دفع الّرياء يستلزم من املرء أن يعّود  

نفسه إخفاء العبادات، وإغالق األبواب دوهنا، كام تغلق األبواب دون الفواحش، حّتى  

 يف البداية  يقنع قلبه بعلم اهلل وال تنازعه نفسه بطلب علم غري اهلل به، وهذا وإن كان يشّق 

إاّل أّنه هيون بالّصب عليه وبتواصل ألطاف اهلل عّز وجّل وما يمّد به عباده من التأييد  

 والّتسديد( 

واحذرـ  أهيا املريد الصادقـ  من أن يستفزك الشيطان عن نفسك، ويدعوك إىل إظهار  

ء والسمعة،  املعايص وتعمد ارتكاهبا بني الناس ولو من غري قصد هلا، حتى تبعد عنك الريا 

فام جعل اهلل دواء عباده فيام حرم عليهم، ومن فعله من أولئك الذين يدعون أنفسهم  

مالمتية، فقد ابتعدوا عن رشيعة رهبم بذلك، وحكموا أهواءهم، وما كان اهلل ليهدي من  

 وأئمة اهلدى، وراح حيكم هواه.  ابتعد عن سنة نبيه 

أي خمالفة رشعية أن  يف  يف حال وقوعك    بل إن الواجب عليك ـ أهيا املريد الصادق ـ

تسرتها وتكتمها، ال حفظا لسمعتك؛ فتكون مرائيا بذلك، وإنام حفظا لدين ربك، وخشية  

:  من إشاعة الفاحشة بني املؤمنني، وحذرا من أن تكون من الذين قال فيهم رسول اهلل 

ن غري أن ينقص  )من سن يف اإلسالم سنة حسنة، فله أجرها وأجر من عمل هبا من بعده م

من أجورهم يشء، ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل هبا من  

 (1) غري أن ينقص من أوزارهم يشء(

وهذا احلديث يرشدك إىل أنه ـ يف سبيل نرشك للخري ودعوتك إليه ـ يمكنك أن  

لك يف قوله تعاىل:  تظهره وتعلنه، ال ألجلك، وإنام ألجل أن يقتدى بك، كام ورد اإلذن بذ
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ْن خُتُْفوَها َوُتْؤُتوَها اْلُفَقَراَء َفُهَو َخرْيٌ َلُكْم  ﴿
َي َوإ  امَّ ه 

َدَقات  َفن ع  ]البقرة:   ﴾إ ْن ُتْبُدوا الصَّ

271 ] 

يَن   ﴿وورد الثناء عليهم بذلك يف مواضع من القرآن الكريم، منها قوله تعاىل:  الَّذ 

نَْد َرهِب ْم َواَل َخْوٌف َعلَ  ا َوَعاَلن َية  َفَلُهْم َأْجُرُهْم ع  ًّ
ُقوَن َأْمَواهَلُْم ب اللَّْيل  َوالنََّهار  رس  ْم َواَل  ُينْف  ْيه 

اَلَة   ﴿ : [، وقوله274]البقرة:  ﴾ ُهْم حَيَْزُنونَ   َرهِب ْم َوَأَقاُموا الصَّ
وا اْبت َغاَء َوْجه  يَن َصَبُ

َوالَّذ 

ِيَئَة ُأوَلئ َك هَلُْم ُعْقَبى الدَّ   السَّ
َية  َوَيْدَرُءوَن ب احْلََسنَة 

ا َوَعاَلن  ًّ
َّا َرَزْقنَاُهْم رس 

]الرعد:    ﴾ار  َوَأْنَفُقوا مم 

22 ] 

، مع البعد عن قصد الرياء والسمعة،  وذلك ألن تلك الصدقات التي تعطى عالنية

قد تكون سببا يف أن تصبح سنة حسنة ملن يريد أن يقتدي بصاحبها، وقد ورد يف احلديث  

فجاءه قوم   أنه قال: كنّا يف صدر النهار عند رسول اهلل  عن بعض أصحاب رسول اهلل  

 متقلدي السيوف، عامتهم من مرض ب
 
ر  ُعراة جمتاّب الناِمر أو الَعَباء ل كلهم من مرض، فتمعَّ

مل َا رأى هبم من تلك الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بالال  فأذَّن وأقام ثم   وجه رسول اهلل 

َدٍة﴾ ]النساء:   ي َخَلَقُكم ِمن نَّْفٍس َواح  َا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَّذ  صىل ثم خطب، فقال: ﴿ َيا َأهيُّ

َمْت    [ واآلية األخرى التي يف آخر احلرش:1 ا َقدَّ ُقوا اهللََّ َوْلَتنُظْر َنْفٌس مَّ يَن آَمنُوا اتَّ َا الَّذ  ﴿ َيا َأهيُّ

ق رجل من ديناره، من درُهه، من ثوبه، من صاع ُبِره، من صاع  81ل َغٍد ﴾ ]احلرش:   [. تصدَّ

ة كادت كفه تعجز عنها، بل قد   متره، حتى قال: ولو بشِق مترة، فجاء رجل من األنصار برُصَّ

جزت. ثم تتابع الناس حتى رأيت َكْوَمنْي  من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول اهلل  ع

    يتهلَّل كأنه ُمْذَهَبٌة، فقال رسول اهلل  من سنَّ يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر( :

من عمل هبا بعده من غري أن ينقص من أجورهم يشٌء، ومن سنَّ يف اإلسالم سنة سيئة كان  
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 (1) ا ووزر من عمل هبا من بعده من غري أن ينقص من أوزارهم يشٌء( عليه وزره

وهلذا احذر ـ أهيا املريد الصادق ـ أن تتهم غريك بالرياء لكونه أظهر عمله؛ فام أدراك  

بنيته، فاكتف بنفسك وحساهبا ودعك من اخللق، فاهلل ما أذن لك يف أن تكشف عالنيتهم،  

 فكيف تأذن لنفسك بكشف رسائرهم؟ 

حتى لو وجدهتمـ  أهيا املريد الصادقـ  يتحدثون عن أعامهلم الصاحلة، ويذيعوهنا،  بل  

فال تقتد هبم يف ذلك، فعمل الرس أفضل من عمل العالنية، ولكن مع ذلك التمس هلم  

األعذار، فلعلهم يقصدون من ذلك توجيه غريهم أو تربيته، أو لعلهم يرون ذلك من  

ا ب ن ْعَمة  َرِبَك َفَحِدْث ﴿التحدث بالنعمة، كام قال تعاىل:   [ 11]الضحى:    ﴾ َوَأمَّ

وإياك ـ أهيا املريد الصادق ـ بعد كل هذا أن تتوقف عن العمل خشية الرياء؛ فذلك  

ما يريده الشيطان منك.. فأقدم عىل أعاملك التي ُهمت هبا، واسأل ربك أن يرزقك  

 ليها. اإلخالص فيها، واعتذر له من أي شوب أو رشك أو رياء دخل إ

واعلم ـ أهيا املريد الصادق ـ أن الرياء قد يتخفى يف صور دقيقة.. فاحذر منها مجيعا،  

فكلها رشك.. فليس الرياء أن تقصد بأعاملك اخللق وحدهم، وتعطيهم كل ُهتك.. فذلك  

 وإن كان أغلظ أنواع الرياء وأخطرها إال أنه ليس متوقفا عليه. 

، وتقصد معه ثواب اخللق.. فتحب أن يروك،  فمن الرياء أن تقصد ثواب اهلل تعاىل

ويثنوا عليك، وإن قرصوا يف ذلك تأملت.. أو رحت تذيع عليهم ما عملته رسا مما مل يروه،  

فتحبط عملك بذلك، أو خترجه من عمل الرس إىل عمل العالنية، فتضيع لك أجور عظيمة  

 بسبب ذلك.  

: )اإلبقاء عىل العمل أشّد من العمل(،  يف هذا قوله  اإلمام الكاظم وقد روي عن 
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فقيل له: )وما اإلبقاء عىل العمل؟( قال: )يصل الّرجل بصلة، وينفق نفقة هللَّ وحده ال  

رشيك له فكتبت له رّسا، ثّم يذكرها فتمحى فتكتب له عالنية، ثّم يذكرها فتمحى وتكتب  

 (1) رياء( له 

العظيمة، ففيها خري الدنيا  ةه الوصي فاجتهد ـ أهيا املريد الصادق ـ يف أن تعمل هبذ

: )إّن يف ظّل العرش يوم ال ظّل إاّل ظّله رجال تصّدق بيمينه  واآلخرة، وقد قال رسول اهلل  

، وورد يف اآلثار: )فضل عمل الرّس عىل عمل اجلهر بسبعني  (2)فكاد خيفيها عن شامله(

 (3)ضعفا(

قلبك وعقلك.. وراقبت   إذا علمت كل هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ ومألت به 

حركاتك وسكناتك.. ثم سمعت بعد ذلك من يثني عليك ثناء صاحلا، ففرحت بذلك؛  

فال حتزن، فإن ذلك بشارة من اهلل تعاىل لصدقك وإخالصك، وقد ورد يف احلديث أن 

سئل: الرجل يعمل العمل فيحمده الناس عليه، ويثنون عليه به؟ فقال رسول    رسول اهلل  

 (4) )تلك عاجل برشى املؤمن(: اهلل 

بل روي يف حديث آخر ما هو أعظم من ذلك، فقد روي أن رجال قال لرسول اهلل  

قال:   (،فيرّسين؟  ،: )يا رسول اهللّ أرّس العمل ال أحّب أن يّطلع عليه أحد فيّطلع عليه

 (5)لك أجران أجر الرّس وأجر العالنية()

ورس ذلك هو أنه فطرة إهلية يف اإلنسان، ال يمكنه االنفكاك عنها، وما جعل اهلل يف  
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ء من  الّرجل يعمل اليّش  سئل عندينه ما يناقض الفطرة، وقد روي عن اإلمام الكاظم أنه 

ال بأس ما من أحد إاّل وهو حيّب أن يظهر اهللّ له يف  )قال: فاخلري فرياه إنسان فيرّسه ذلك؟ 

 (1) ري إذا مل يكن صنع ذلك لذلك(الناس اخل

ولكن مع ذلك إياك أن تسكن لذلك الثناء، أو تركن إليه، أو تغرت به، ألن ذلك قد  

يكون وسيلة للشيطان إىل قلبك، ليحبب لك ذلك، ثم يرصفك عن ربك به.. فكن دائام 

 عىل حذر.. فاإلخالص رس دقيق ال يظفر به إال املتقون.  
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 احتقار الذنوب 

قوهلم: )ال صغرية مع اإلرصار(، وهل   إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عنكتبت 

قاعدة رشعية يمكن الركون إليها، أم أهنا جمرد اجتهاد ورأي؟.. وكيف  ها يمكن اعتبار

ذب النفس بالتخلص منه؟.. وهل يف الذنوب صغائر  يكون اإلرصار؟.. وكيف هُت 

 ميز بينهام؟ وكبائر؟.. وكيف يُ 

األسئلة الكثرية الوجيهة التي ال يمكن ملن يريد السري إىل اهلل وهتذيب  وغريها من 

نفسه األمارة أن جيهلها.. فالعلم بالطريق، وعقباته، وكيفية جتاوزها علم رضوري، ال  

يصلح السري من دونه.. فكيف إذا كان السري إىل اهلل، وكانت العقبات عقبات النفس  

 ؟األمارة

ته، أو يؤدي زكاته، أو يقوم بمناسك حجه من  وهل يمكن لشخص أن يقيم صال

دون معرفة األحكام الفقهية املرتبطة هبا؟.. فكذلك العلم بالسلوك إىل اهلل واجب  

كوجوهبا، رضوري كرضورهتا، وهتاون اخللق يف شأنه، أو رغبته عن تعلمه، ال يلغيه،  

 فالعبة باحلقائق ال بمواقف اخللق منها. 

ملقولة؛ فهي مقولة صحيحة، وهي حمل اتفاق من  وبخصوص ما ذكرت من تلك ا

 اتفق عىل روايتها واالهتامم هبا كل علامء السلوك والرتبية..  وقد األمة مجيعا، 

، وقد تكون من روايته عن أجداده إىل  اإلمام الصادق وقد رويت بتلك الصيغة عن 

 (1)  (االستغفارال صغرية مع اإلرصار، وال كبرية مع ):  ، فقد روي عنه قوله رسول اهلل 

بل إن الواقع يدل عليها.. فالذي يتساهل يف املخالفات الصغرية يتجاوزها إىل  
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الكبرية، والذي يرسق البيضة يوشك أن يرسق مجال، والذي يرشب كأسا من احلرام يوشك  

 أن يصبح مدمنا.. 

والعقل يدل عليها.. ذلك أن كل املعايص مبنية عىل اهلوى والشهوة، وُها ال قرار  

 ام، فمن بدأ بالصغري يوشك أن تطالبه نفسه باملزيد إىل أن يصل إىل الكبري. هل

ا،  زأن بعض الصاحلني كان يميش يف الوحل جامعا ثيابه حمرت  ومما يروى يف احلكايات 

  : واتسخت ثيابه، فقام يميش وسط الوحل، ويبكي، ويقول ،لكن رجله زلقت، وسقط 

فعندها خيوض    ،انبها حتى يقع يف ذنب أو ذنبني)هذا مثل العبد ال يزال يتوقى الذنوب وجي

 يف الذنوب مجيعا( 

 وقد صاغ ذلك بعضهم شعرا، فقال:  

 خّل الذنوب صغريها 

 

 وكبريها ذاك التقى   

 واصنع كامٍش فوق 

 

 أرض الشوك حيذر ما يرى  

 ال حتقرّن صغرية 

 

 إن اجلبال من احلىص  

نزل بأرض   رسول اهلل بل روي يف احلديث ما يشري إىل هذا املعنى، فقد روي أن  

ما هبا من   ، قرعاء، فقال ألصحابه: ائتوا بحطب، فقالوا: يا رسول اهلل، نحن بأرض قرعاء

فجاؤوا به حتَّى رموا بني يديه بعضه عىل   ؛ حطب! قال: فليأت  كّل إنسان بام قدر عليه

إّياكم واملحّقرات من  )، ثم قال: (هكذا جتتمع الّذنوب): بعضه، فقال رسول اهلل 

  ﴿ الّذنوب؛ فإّن لكل يشء طالبا ، أال وإّن طالبها يكتب 
ٍ
ء ُموا َوآَثاَرُهْم َوُكلَّ يَشْ َما َقدَّ

 (1) ([12]يس:   ﴾ َأْحَصْينَاُه يف  إ َماٍم ُمب نيٍ 

ن الذنوب، وإنام  وهلذا مل يصف اهلل تعاىل الصاحلني من العباد بالعصمة املطلقة م
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يَن إ َذا َفَعُلوا   ﴿وصفهم بعدم اإلرصار عليها، واملسارعة إىل التوبة منها، قال تعاىل:  َوالَّذ 

ُنوَب إ الَّ اهللَُّ  ُر الذُّ َشة  َأْو َظَلُموا َأْنُفَسُهْم َذَكُروا اهللََّ َفاْسَتْغَفُروا ل ُذُنوهب  ْم َوَمْن َيْغف  َومَلْ   َفاح 

وا َعىَل  ُّ
  ﴿ ، ثم عقب عىل ذلك بقوله: [ 135]آل عمران:  ﴾ َما َفَعُلوا َوُهْم َيْعَلُمونَ ُيرص 

يَن ف يَها َون ْعَم َأْج  ت َها اأْلهَْنَاُر َخال د  ْن حَتْ ي م  ر  ْن َرهِب ْم َوَجنَّاٌت جَتْ
َرٌة م  ُر  ُأوَلئ َك َجَزاُؤُهْم َمْغف 

ل نيَ   [ 136]آل عمران:   ﴾اْلَعام 

ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن هلذا املثلب من مثالب النفس األمارة   عرفت هذاإذا 

طرقا من العالج جتتمع يف أمرين: العرفان الذي تغذي به عقلك، والسلوك الذي حترك به  

 نفسك. 

 العالج العرفاين: 

أما األول، وهو العالج العرفاين؛ فينطلق من تعظيمك لربك؛ فكل الذنوب سببها  

من أرّص  ) :  قولهاإلمام عيل  يروى عن  ، وهي بسبب عدم توقريه وتعظيمه، كام  اجلرأة عىل اهلل

 (1)  (عىل ذنبه؛ اجرتأ عىل ربه

يٌز  ﴿ تعاىل: وقد أشار إىل هذا املعنى قوله  يٌّ َعز   إ نَّ اهللََّ َلَقو 
ه    ﴾ َما َقَدُروا اهللََّ َحقَّ َقْدر 

ا ) ﴿ ، وقال عن خطاب نوح عليه السالم لقومه:  [74]احلج:   (  13َما َلُكْم اَل َتْرُجوَن هلل َّ  َوَقار 

ا ، ثم عقب بعدها بذكر بعض مظاهر عظمة اهلل  [ 14، 13]نوح:  ﴾ َوَقْد َخَلَقُكْم َأْطَوار 

ا )  ﴿فقال:  تعاىل، ا  15َأمَلْ َتَرْوا َكْيَف َخَلَق اهللَُّ َسْبَع َساَمَواٍت ط َباق  نَّ ُنور  يه 
( َوَجَعَل اْلَقَمَر ف 

ا )  اج  َ
ْمَس رس  ا )16َوَجَعَل الشَّ َن اأْلَْرض  َنَبات  ُجُكْم  17( َواهللَُّ َأْنَبَتُكْم م  يُدُكْم ف يَها َوخُيْر  ( ُثمَّ ُيع 

ا ) ا 19اهللَُّ َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض ب َساط ا ) ( وَ 18إ ْخَراج  َجاج 
نَْها ُسُبال  ف  ]نوح:   ﴾( ل َتْسُلُكوا م 

15  -  20 ] 
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فهذه اآليات الكريمة، وغريها كثري من القرآن الكريم يدلك عىل الطريق الذي  

،  هتتعرف به عىل عظمة اهلل، هو النظر يف آياته، وخلقه، وعندما متتلئ نفسك بمعاين عظمت

 بذلك حتذر من معصيته، وتستعمل كل السبل للتقرب إليه.  كتلئ بتوقريه، وعند امتالئمت

وإن شئت أن تعرف رس هذا، فاعلم أن الفطرة اإلنسانية جمبولة عىل تعظيم من  

يملكون القدرات بمختلف أنواعها سواء ارتبطت بالعلم أو بغريه، وهلذا ذكر القرآن  

 املمرد من القوارير، ورأت قبل ذلك عرشها،  الكريم موقف ملكة سبأ حني رأت القرص

  ﴾ َرِب إ يِن َظَلْمُت َنْفيس  َوَأْسَلْمُت َمَع ُسَلْياَمَن هلل َّ  َرِب اْلَعاملَ نيَ ﴿فلم متلك إال أن تقول: 

 [ 44]النمل: 

وهكذا أخب اهلل تعاىل عن أويل األلباب أهنم يقولون بعد التأمل يف السموات  

نَا ﴿واألرض:   نَا َعَذاَب النَّار  َربَّ  [ 191]آل عمران:  ﴾َما َخَلْقَت َهَذا َباط ال  ُسْبَحاَنَك َفق 

وإن شئت ـ أهيا املريد الصادق ـ أن تستدل هلذا من الواقع، فانظر إىل مواقف الناس  

 من األثرياء أو احلكام؛ فهم يتعاملون معهم بحسب مراتبهم، وغناهم، وما يملكون..  

وهلذا جتدهم حيذرون من أصحاب املراتب الرفيعة، وحيسبون هلم كل حساب،  

 خشية أن يقعوا يف أي سوء أدب معهم قد ينزل عليهم الويالت..  

وهلذا، فإن املؤمن العارف باهلل وعظمته، يعظم الذنب يف عينه حتى لو كان صغريا،  

 اهلل صغرية؟   بل إنه يعتقد أن كل الذنوب كبائر.. وهل يمكن أن تسمى معصية

إن املؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد حتت جبل خياف أن  : )احلديث قوله وقد ورد يف 

 ( 1)(فذبه عنه   ـ   أي بيده ـ  وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر عىل أنفه، فقال به هكذا  ،  يقع عليه

ا أبا ذر املّتقون سادة، والفقهاء قادة،  ألّب ذر قوله: )ي وصية رسول اهلل ويف 
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ستهم زيادة، إّن املؤمن لريى ذنبه كأّنه حتت صخرة خياف أن تقع عليه، وإّن الكافر  وجمال

لريى ذنبه كأّنه ذباب مّر عىل أنفه، يا أبا ذر إّن اهللَّ تبارك وتعاىل إذا أراد بعبد خريا  جعل  

أبا ذر ال   الذنوب بني عينيه ممثلة، اإلثم عليه ثقيال  وبيال ، وإذا أراد بعبد رشا  أنساه ذنوبه، يا 

تنظر إىل صغر اخلطيئة ولكن انظر إىل من عصيت، يا أبا ذر إّن نفس املؤمن أشّد ارتكاضا  

 (1) (من اخلطيئة من العصفور حني يقذف به يف رشكه 

ولو أنكـ  أهيا املريد الصادقـ  تأملت يف كالم العلامء يف الكبائر والصغائر، وخالفهم  

ملخافة، وأخذت باالحتياط؛ فليس هناك ذنب من  المتألت با  ،(2)الشديد يف أصنافهام

 
 . 77، ص 74بحار األنوار، ج  (1)

من األمثلة عىل اخلالف الوارد يف عد الكبائر، ما نقله الغزايل عن أّب طالب املّكي، قال: الكبائر سبع عرشة مجعتها من   (2)

مجلة األخبار، ومجلة ما اجتمع من أقوال الصحابة أربع يف القلب: وهو الرشك باهللّ تعاىل، واإلرصار عىل معصيته، والقنوط من 

وهي اّلتي حيّق هبا باطال  -بع يف الّلسان: وهي شهادة الّزور، وقذف املحصن، واليمني الغموسرمحته، واألمن من مكره. وأر

أو يبطل هبا حّقا، وقيل: هي اّلتي يقتطع هبا مال امرئ مسلم باطال ولو سواك من أراك، وسّميت غموسا ألهّنا تغمس صاحبها 

ام عن موضوعات اخللقة. وثالث يف البطن وهي رشب اخلمر ، والسحر وهو كّل كالم يغرّي اإلنسان وسائر األجس-يف النار

واملسكر من كّل رشاب، وأكل مال اليتيم ظلام، وأكل الّربا وهو يعلم. واثنتان يف الفرج وُها الزنى والّلواط. واثنتان يف اليدين 

عقوق الوالدين، قال: ومجلة  وهو القتل والرسقة. وواحدة يف الّرجلني وهو الفرار من الّزحف، وواحدة يف مجيع اجلسد وهي

 عقوقهام أن يقسام عليه يف حّق فال يّب قسمهام، وأن يسأاله حاجة فال يعطيهام، وأن يسبّاه فيرضهبام، وجيوعان فال يطعمهام(

والنقصان وقد علق الغزايل عىل هذا بقوله: )هذا ما قاله وهو قريب، ولكن ليس حيصل به متام الشفاء، إذ يمكن الزيادة عليه  

ء العينني منه؛ فإّنه جعل أكل الّربا ومال اليتيم من الكبائر وهي جناية عىل األموال، ومل يذكر يف كبائر النفوس إاّل القتل، فأّما فق

وقطع اليدين وغري ذلك من تعذيب املسلمني بالرضب وأنواع العذاب فلم يتعّرض له، ورضب اليتيم وتعذيبه وقطع أطرافه 

 ([17/ 4ه أكب من أكل ماله( ]انظر: إحياء علوم الدين )ال شّك يف أنّ 

أما ما روي عن اإلمام الصادق، من حرص الكبائر فيام ورد يف القرآن الكريم من ذكر العذاب املرتبط بأصحابه، فهو يشري 

 غري ما ذكر يف احلديث. إىل أصول الكبائر، أو ما يمكن أن يطلق عليه ]أكب الكبائر[، ألن هناك روايات أخرى كثرية تدل عىل

ْثم  ﴿ونص احلديث هو أن عمرو بن عبيد دخل عىل اإلمام الصادق، فلاّم سّلم وجلس تال هذه اآلية   تَن ُبوَن َكبائ َر اإْل  يَن جَيْ
ذ  الَّ

َش  رو أكب ، ثّم أمسك فقال له اإلمام: ما أسكتك؟ قال: أحّب أن أعرف الكبائر من كتاب اهللّ، فقال: نعم يا عم﴾واْلَفواح 

َم اهللَُّ َعَليْه  اجْلَنَّةَ ﴿الكبائر اإلرشاك باهلّل يقول اهللّ:  ْك ب اهللَّ  َفَقْد َحرَّ ُه َمْن ُيرْش  إ نَُّه ﴿، وبعده اإلياس من روح اهللّ ألّن اهللّ يقول: ﴾إ نَّ
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الذنوب إال وهناك من يعتبه كبرية من الكبائر، وقد يكون احلق مع ذلك القائل، ولذلك  

 كان العاقل املمتلئ بالورع هو الذي حيذر منها مجيعا. 

ال حتسب ـ أهيا املريد الصادق ـ أين أريد هبذا أن أقول لك بأن الذنوب كلها كبائر،  

  ﴿ وأنه ال توجد هناك صغائر؛ فمعاذ اهلل أن أخالف برأيي القرآن الكريم، فاهلل تعاىل يقول:  

َتن ُبوا َكَبائ َر َما ُتنَْهْوَن َعنُْه ُنَكِفْر َعنُْكْم َسِيَئات ُكْم َوُنْدخ   يام  إ ْن جَتْ ]النساء:   ﴾ْلُكْم ُمْدَخال  َكر 

ُرونَ ﴿، ويقول: [31 ُبوا ُهْم َيْغف  َش َوإ َذا َما َغض  ْثم  َواْلَفَواح  َتن ُبوَن َكَبائ َر اإْل  يَن جَيْ
  ﴾ َوالَّذ 

َش إ الَّ اللََّمَم إ نَّ رَ ﴿، ويقول:  [ 37]الشورى:   ْثم  َواْلَفَواح  َتن ُبوَن َكَبائ َر اإْل  يَن جَيْ
ُع  الَّذ  بََّك َواس 

َرة    [ 32]النجم:   ﴾ املَْْغف 

ولكني أدلك عىل االحتياط والورع، حتى ال تستهني بام تسميه صغائر، فتتحول إىل  

كبائر، ذلك أنه مع اخلالف الشديد يف مصاديق الكبائر، اتفق العلامء مجيعا عىل أن الصغائر  

 
ْن َرْوح  اهللَّ  إ الَّ اْلَقْوُم اْلكاف ُرونَ  ونَ ﴿ إّن اهللّ يقول: ، ثّم األمن ملكر اهللّ﴾ال َيْيَأُس م  ُ

، ومنها ﴾َفال َيْأَمُن َمْكَر اهللَّ  إ الَّ اْلَقْوُم اخْلارس 

َفَجزاُؤُه َجَهنَُّم خال دا  ﴿عقوق الوالدين ألّن اهللّ جعل العاّق جّبارا شقيّا، وقتل النفس اّلتي حّرم اهللّ إاّل باحلق ألّن اهللّ يقول: 

َرة  وهَلُْم َعذاٌب َعظ يمٌ ﴿ول: ، وقذف املحصنة ألّن اهللّ يق﴾ف يها ْنيا واآْلخ  إ نَّام ﴿، وأكل مال اليتيم ألّن اهللّ يقول: ﴾ُلع ُنوا يف  الدُّ

 ْم نارا  وَسيَْصَلْوَن َسع ريا  
ْم َيْوَمئ ٍذ ُدُبَرُه إ الَّ ُمتََحرِ ﴿، والفرار من الّزحف ألّن اهللّ يقول: ﴾َيْأُكُلوَن يف  ُبُطوهن  تاٍل َأْو َو َمْن ُيَوهِل  فا  ل ق 

ريُ  ُمتََحيِزا  إ ىل َن اهللَّ  وَمْأواُه َجَهنَُّم وب ْئَس املَْص  يَن َيْأُكُلوَن الِربا ال َيُقوُموَن ﴿، وأكل الّربا ألّن اهلّل يقول: ﴾ف ئٍَة َفَقْد باَء ب َغَضٍب م  ذ  الَّ

َن املَْ  يْطاُن م  ي َيَتَخبَُّطُه الشَّ
ذ  ْن َخالٍق ﴿، والسحر ألّن اهللّ يقول:﴾ِس إ الَّ َكام َيُقوُم الَّ َرة  م  ، ﴾َو َلَقْد َعل ُموا ملََن  اْشرَتاُه ما َلُه يف  اآْلخ 

ُلْد ف يه  ُمهانا  ﴿والّزنى، ألّن اهللّ يقول:  ياَمة  وخَيْ ، واليمني الغموس ﴾َو َمْن َيْفَعْل ذل َك َيْلَق َأثاما  ُيضاَعْف َلُه اْلَعذاُب َيْوَم اْلق 

َرة  ﴿الفاجرة، ألّن اهللّ يقول:  ْم َثَمنا  َقل يال  ُأولئ َك ال َخالَق هَلُْم يف  اآْلخ  وَن ب َعْهد  اهللَّ  وَأْيامهن   يَن َيْشرَتُ
ذ  والغلول ألّن اهللّ يقول:  ﴾الَّ

ياَمة  ﴿ ْم وُظُهوُرُهمْ  َفُتْكوى﴿ضة ألّن اهللّ يقول: ، ومنع الزكاة املفرو﴾َو َمْن َيْغُلْل َيْأت  ب ام َغلَّ َيْوَم اْلق  باُهُهْم وُجُنوهُبُ
ا ج   ﴾هب 

ُه آث ٌم َقْلُبهُ ﴿وشهادة الزور وكتامن الشهادة ألّن اهللّ يقول:  ورشب اخلمر ألّن اهللّ هنى عنها كام هنى عن عبادة ﴾َو َمْن َيْكُتْمها َفإ نَّ

قال: )من ترك الصالة متعّمدا فقد برئ من ذّمة اهللّ وذّمة  ض اهللّ ألّن رسول اهللّ األوثان. وترك الصالة متعّمدا أو شيئا ممّا فر

ار  ﴿رسوله(، ونقض العهد وقطيعة الّرحم ألّن اهللّ يقول:  قال: فخرج عمرو وله رصاخ من  ﴾ُأولئ َك هَلُُم اللَّْعنَُة وهَلُْم ُسوُء الدَّ

 [2/285الفضل والعلم( ]الكايف،  بكائه وهو يقول: )هلك من قال برأيه ونازعكم يف 
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 هبا، واحتقاره هلا.  يمكن أن تتحول إىل كبائر، وأول ما حيوهلا استهانة صاحبها 

:  قال   فقد حدث بعض أصحاب رسول اهلل  وقد ورد يف احلديث ما يشري إىل ذلك،  

من   إّنكم لتعملون أعامال هي أدّق يف أعينكم من الشعر، كنّا نعّدها يف عهد رسول اهللّ )

 (1) (الكبائر

لت  بالقرص: )يا عائشة، لقد ق  النساءلعائشة عندما وصفت إحدى    قال  وروي أنه  

ُمزجت بامء البحر ملزجته(، وقالت: وحكيت له إنسانا  ـ أي قلدته يف حركته أو   كلمة لو 

 (2)  صوته أو نحو ذلك ـ فقال: )ما أحب أين حكيت إنسانا  وأن يل كذا وكذا(

ومن الكبائر   ، من الكبائر السّبتان بالسّبة): ومثله ما ورد يف احلديث من قوله 

 (3)(استطالة الّرجل يف عرض أخيه املسلم

فاعتب السب الزائد كبرية من الكبائر مع أنك ـ أهيا املريد الصادق ـ لو رجعت إىل  

 . دواوين الفقهاء، لوجدهتم يعتبوهنا من الصغائر، وقد هيونون من شأهنا هتوينا كبريا

لامت لوجدته مرضا نفسيا  تلك الكالذي دفع إىل دافع الأنك لو تأملت يف ولو 

 خطريا، فقد تكون تلك السبة ثمرة للحسد واحلقد والكب وغريها من الكبائر املتفق عليها.

 العالج السلوكي: 

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فعليك أن تشمر عىل ساعد اجلد، وابتعد عن  

داعية ضاللة، والعاقل  الرجاء الكاذب، فهو    كل من هيون لك شأن املعايص، أو يدعوك إىل

َح َعن  النَّار   ﴿هو الذي حيذر، وحيتاط إىل أن ينال الفوز والنجاة، وقد قال تعاىل:  َفَمْن ُزْحز 
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 أبو داود والرتمذي.  (2)

 قال العراقي: عزاه أبو منصور الديلمي يف مسند الفردوس ألمحد وأّب داود  (3)
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َل اجْلَنََّة َفَقْد َفاَز 
 [ 185]آل عمران:  ﴾ َوُأْدخ 

وإن أردت مثاال مقربا هلذا، فانظر إىل تعاملك مع األطباء الذين يعاجلون جسدك،  

م برتك طعام معني، لتأمن عىل صحتك، وذكر لك آخر عدم أُهية  فإن نصحك بعضه

ذلك.. فألهيام متيل، أليس لذلك الذي دعاك إىل االحتياط؟.. خاصة وأنه ال رضر عليك  

فيه.. ذلك أن تركك لطعام واحد، للحفاظ عىل صحتك خري من العبث هبذا ألجل يشء  

 غري متيقن. 

عا.. فبعضها يؤدي إىل بعض.. وهي  وهكذا افعل مع املعايص.. فاحذر منها مجي

 ( املعايص بريد الكفرمجيعا تؤدي إىل الكفر.. فقد قالوا: )

)ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن، وال  إىل هذا، فقال:  وقد أشار رسول اهلل 

 (1) يرسق حني يرسق وهو مؤمن( 

)إن العبد إذا أذنب ذنبا  كانت نكتة سوداء يف قلبه،  وأشار إىل رسه، وسببه، فقال: 

َكالَّ َبْل َراَن َعىَل ُقُلوهب  م  ﴿فإن تاب منها صقل قلبه، وإن زاد زادت، فذلك قول اهللّ تعاىل: 

ُبونَ  ا َكاُنوا َيْكس   (2)(﴾ مَّ

وإن رأيت اختالف العلامء يف مسألة، بني التحريم واإلباحة، أو بني الفريضة  

ومل يكن لديك القدرة عىل االجتهاد والتحقيق، ومل يكن لك إمام أو مرجع ترجع  والنافلة، 

 إليه، فإياك أن تتبع اهلوى، وترسع إىل الرخصة، بل خذ باألحوط لدينك. 

وَء  ﴿وال تغفل أن تتأمل كل حني يف قوله تعاىل:   يَن َيْعَمُلوَن السُّ
إ نَّاَم التَّْوَبُة َعىَل اهللَّ  ل لَّذ 

يام  ب َجَهاَلةٍ 
يام  َحك 

ْم َوَكاَن اهللَُّ َعل  يٍب َفُأوَلئ َك َيُتوُب اهللَُّ َعَلْيه  ْن َقر  ]النساء:   ﴾  ُثمَّ َيُتوُبوَن م 

 
 ( 13304(، والطباين يف الكبري )71/ 23أمحد ) (1)

 رواه الرتمذي والنسائي، وقال الرتمذي: حسن صحيح.  (2)
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نفسك، وتتمكن منها، فيصعب عليك بعدها قلعها،  تتجذر يف  ، فأرسع بالتوبة، قبل أن  [17

يَن َيْعَمُلوَن  َوَليْ ﴿مثل أولئك الذين أشارت إليهم اآلية التالية، قال تعاىل:  َست  التَّْوَبُة ل لَّذ 

اٌر   يَن َيُموُتوَن َوُهْم ُكفَّ ِيَئات  َحتَّى إ َذا َحرَضَ َأَحَدُهُم املَْْوُت َقاَل إ يِن ُتْبُت اآْلَن َواَل الَّذ  السَّ

يام  
ا َأل  َك َأْعَتْدَنا هَلُْم َعَذاب 

 [ 18]النساء:    ﴾ُأوَلئ 

ـ ملن يزين لك املعصية، بحجة التوبة بعدها، فام أدراك    وال تلتفتـ  أهيا املريد الصادق

أنك يمكن أن توفق للتوبة، فهي فضل إهلي، وال يمكن أن تقدم عليه ما مل يكن هناك إذن  

ُم اأْلَْرُض ب اَم ﴿إهلي مسبق قال تعاىل:  يَن ُخِلُفوا َحتَّى إ َذا َضاَقْت َعَلْيه  َوَعىَل الثَّاَلَثة  الَّذ 

ْم ل َيُتوُبوا إ  َرُحَبْت َوَض   ُثمَّ َتاَب َعَلْيه 
َن اهللَّ  إ الَّ إ َلْيه  ْم َأْنُفُسُهْم َوَظنُّوا َأْن اَل َمْلَجَأ م  نَّ  اَقْت َعَلْيه 

يُم  ح  اُب الرَّ  [ 118]التوبة:  ﴾ اهللََّ ُهَو التَّوَّ

ين  وأول من يرصف عىل التوبة أولئك املرصين املعاندين املستهينني باملعصية املحتقر

هلا.. ذلك أهنم مل يراعوا جناب احلق، ومل يستحيوا منه.. ومن رفع عنه احلياء عند ممارسة  

 املعصية، صعبت عليهم التوبة. 

واعلم ـ أهيا املريد الصادق ـ أن التوبة ليست لقلقة اللسان باالستغفار، فهو وحده  

 قد حيتاج هو نفسه إىل استغفار. ال جيدي، بل إنه  

ىل قد يضعك بني قوم مرسفني عىل أنفسهم، فتتوهم أنك من  واعلم أن اهلل تعا 

رّبام  بعض احلكامء يف ذلك: )قال املحسنني، فال تفعل هذا، فهو من الغرور الكاذب، وقد 

 ( كنت مسيئا فأراك اإلحسان منك صحبتك إىل من هو أسوأ حاال منك 

،  ولذلك احرص عىل صحبة الصاحلني، واألخذ من هدهيم لتهذب نفسك وترقيها 

ُسول  َسب يال  ) َيا ﴿ وحتى ال تكون من أولئك الذين قالوا ندما:  َْذُت َمَع الرَّ ي اختَّ
  ( َيا 27َلْيَتن 

ي مَلْ َأختَّ ْذ ُفاَلن ا َخل يال  )
يَْطاُن  28َوْيَلَتا َلْيَتن  ( َلَقْد َأَضلَّن ي َعن  الِذْكر  َبْعَد إ ْذ َجاَءين  َوَكاَن الشَّ
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 [ 29  -  27]الفرقان:    ﴾ ل إْل ْنَسان  َخُذوال  

وليس عليك ـ أهيا املريد الصادق ـ لذلك أن ترحل إليهم، أو تسكن بينهم، بل  

يمكنك بمحبتهم والتعرف عىل هدهيم، والتواصل معهم أن تكون من الصاحلني، فام كلفك  

اهلل بأن ترحل بجسدك من بلدك الذي نشأت فيه، ولكنه أمرك بأن ترحل بقلبك وعقلك  

 ة التي تريد أن ترحلها.  لتبحث عمن يتناسب مع الرحلة العظيم
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 احتقار املذنبني 

الرسالة السابقة التي حدثتك فيها عن ـ أهيا املريد الصادق ـ  ككتبت إليبعد أن 

املثالب اخلطرية التي يتعرض هلا من حيتقر الذنوب ويستهني هبا ويستصغرها، خشيت أن  

دسة التي  ؛ فتتوهم أن تلك النصوص املقما ذكرت  يترسب إليك بعض التلبيسات حول

ر املذنبني وازدرائهم، واألمر  ا بتعظيم الذنوب، وعدم احتقارها، تطالبنا معها باحتقتطالبنا 

 ليس كذلك. 

فاحتقار الذنوب يعطي النفس األمارة هواها، وجيعلها ُتقدم عىل املعايص بكل جرأة  

بالتوبة إىل  ووقاحة، فتنتقل من الصغائر إىل الكبائر، ومن اللمم إىل اإلدمان، ومن املسارعة 

تأجيلها أو تعطيها.. بينام احتقار املذنبني وازدراؤهم والتعامل معهم بقسوة، جيعل من  

 النفس األمارة طاغوتا وجبارا متكبا، وجيعل العايص مرصا عنيدا. 

ولذلك كان من الذنوب الكبرية، واملثالب العظيمة التعامل مع املذنبني باالحتقار  

 محة واللطف. واالزدراء، ال بالدعوة والر 

  هذا، ويؤكده، ويبني عظم خطره، فقد روي أن  وقد ورد يف احلديث ما يشري إىل

كان رجالن يف بني إرسائيل متواخيني، فكان أحدُها يذنب، واآلخر  ): قال رسول اهلل 

جمتهد يف العبادة، فكان ال يزال املجتهد يرى اآلخر عىل الذنب فيقول: أقرص، فوجده يوما  

عىل ذنب فقال له: أقرص، فقال: خلني ورّب أبعثت عيل رقيبا؟ فقال: واهلل ال يغفر اهلل لك،  

أرواحهام، فاجتمعا عند رب العاملني فقال هلذا املجتهد:   أو ال يدخلك اهلل اجلنة، فقبض

أكنت ّب عاملا، أو كنت عىل ما يف يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل اجلنة برمحتي،  
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 (1) (وقال لآلخر: اذهبوا به إىل النار 

هل رأيت ـ أهيا املريد الصادق ـ تأثري تلك املواقف املتشددة يف مصري صاحبها.. فال  

 فال يقول ذلك إال من ال يعرف العدالة.   ؛ بذلك، وال تتوهم أن ذلك خمالف للعدالة  تستهن 

فأول اجلرائم التي ارتكبها ذلك املتأيل عىل اهلل، املحتقر ألخيه ادعاؤه أنه الديان، وأنه  

واجلنة والنار، وبذلك يكون قد انتحل منصبا ال يستحقه، وليس    ، من يملك املغفرة والرمحة

 جعل نفسه رشيكا هلل تعاىل. بل أهال له، 

ال بعني الرمحة، ولو أنه نظر إليه   ، وثاين اجلرائم هو النظر إىل أخيه بعني االهتام

باعتباره جاهال حيتاج إىل تعليم، وعاصيا حيتاج إىل دعوة، ومريضا حيتاج إىل طبيب، ملا وقف  

 منه ذلك املوقف. 

وثالث اجلرائم وأخطرها هو أنه أعطى صورة سيئة للدين والتقوى والصالح، جتعل  

،  والرفق اللني القبول من أصحاب النفوس تنفر منها.. فالفطرة اإلنسانية جمبولة عىل 

النفور من التشدد واملتشددين، وهلذا دعا اهلل تعاىل موسى عليه السالم إىل التعامل باللني  و

ُر َأْو خَيَْشىفَ ﴿مع فرعون، فقال:   [ 44]طه:    ﴾ ُقواَل َلُه َقْوال  َلِين ا َلَعلَُّه َيَتَذكَّ

ليقعوا   أعرابيا بال يف املسجد، فقام أصحاب رسول اهلل وقد روي يف احلديث أن 

أدرك حاله من اجلهل، وأدرك أنه ـ يف ذلك احلني ـ كان يف حالة   . لكن رسول اهلل .فيه

. وعالج احلالة اخلاصة التي  .. فعالج جهله بالتعليم.. ولذلك عاجله بام يناسب حاله .خاصة

كان عليها بتأخريه حتى يفرغ من بوله، ولو كان يف املسجد، ألن مفسدة قطعه من بوله  

 . .أعظم من مفسدة ما يفعل 

بمعاجلة حاله، وهنى أصحابه أن يتعرضوا له، بل منعهم من    ول اهلل  لذلك بدأ رس

 
 ( 4/275أبو داود ) (1)
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ُموه(   أن يقطعوا عليه بوله، فقال: )ال ُتزر 

بمعاجلة حاله األصلية، وهي   ثم ما إن انتهت حاله هذه حتى بدأ رسول اهلل 

فق، وبكل سهولة، حتى قال األعراّب قولته املشهورة، الت ي  اجلهل، فبدأ ُيعِلُمُه بكل ر 

ا، وال ترحم معنا أحدا (أضحكت رسول اهلل    (1)  : )اللهم ارمحني وحممد 

إذ   وقريب من هذا ما حدث به بعض الصحابة قال: بينا أنا أصيل مع رسول اهلل 

عطس رجل من القوم فقلت: يرمحك اهلل، فرماين القوم بأبصارهم فقلت: وا ثكل أمياه ما  

دهيم عىل أفخاذهم فلام رأيتهم يصمتونني لكني  شأنكم تنظرون إيل، فجعلوا يرضبون بأي

فبأّب هو وأمي ما رأيت معلام قبله وال بعده أحسن تعليام منه،    سكت فلام صىل رسول اهلل  

فواهلل ما كهرين وال رضبني وال شتمني قال: )إن هذه الصالة ال يصلح فيها يشء من كالم  

 (2) الناس، إنام هو التسبيح والتكبري وقراءة القرآن(

مع هذا الرجل املبتدئ يف اإلسالم سببا ألن يقول هذه    وقد كان سلوك رسول اهلل  

الشهادة التي ظلت األجيال حتفظها: )ما رأيت معلام  قبله وال بعده أحسن تعليام  منه، فواهلل  

 ما كهرين وال رضبني وال شتمني(

ة عالج هذه احلالة  إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاسمع إيل ألحدثك عن كيفي

إن طرأت عليك، وال أحسبها ستطرأ عليك؛ فأنا أعلم تواضعك وورعك ومراعاتك  

لرشيعة ربك.. ولكن مع ذلك ال بد أن حتتاط لنفسك، والعاقل هو الذي حيتاط لكل يشء،  

 حتى ال تترسب إليه وساوس الشيطان؛ فتخرب كل ما بناه بموقف أو كلمة. 

 العالج املعريف: 

 
 رواه البخاري وغريه.  (1)

 رواه مسلم.  (2)
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ذا املثلب من مثالب النفس األمارة ـ أهيا املريد الصادق ـ أن تعلم أن  هلأول عالج 

اهلداية هبة إهلية، وفضل رباين، وأن الذي أعطاها يمكن أن يمنعها، وأن أوىل الناس  

 باحلرمان منها أولئك الذين يستكبون هبا، وال يتواضعون هلا.

مكن أن هيدهيم، وكام  فلذلك كان أدبك مع ربك، أن ترتك عباده له؛ فكام هداك ي 

أصلحك يمكن أن يصلحهم؛ فلم تتدخل بني ربك وعباده، وأنت لست سوى عبد من  

عباده، وليس لك من وظيفة معهم سوى النصيحة والبالغ والدعوة، ثم تركهم بعد ذلك  

 هلل، إن رآهم أهال للهداية هداهم، وإن رآهم لغري ذلك تركهم مع نفوسهم. 

. ذلك الرساج املنري  .ال يل.. وال لك.. وإنام لرسول اهلل لقد قال اهلل تعاىل ذلك.. 

ْم ب َجبَّاٍر  ﴿احلريص عىل هداية اخللق.. لقد قال اهلل له:  َنْحُن َأْعَلُم ب اَم َيُقوُلوَن َوَما َأْنَت َعَلْيه 

يد   ْم ﴿(، وقال: 45)ّق:  ﴾َفَذِكْر ب اْلُقْرآن  َمْن خَيَاُف َوع    ﴾ ب ُمَصْيط رٍ َلْسَت َعَلْيه 

ْم  ﴿(، وقال:  22)الغاشية:  يظا  َوَما َأْنَت َعَلْيه  ْم َحف  ُكوا َوَما َجَعْلنَاَك َعَلْيه  َوَلْو َشاَء اهللَُّ َما َأرْشَ

 ( 107)األنعام:   ﴾ب َوك يلٍ 

َما  ﴿:  ، قال تعاىلوالذين معه عىل البالغ دعوة الرسول حرص القرآن الكريم  وقد 

ُسول  إ الَّ  َفإ ْن َأْعَرُضوا  ﴿. . (99)املائدة: ﴾ اْلَبالُغ َواهللَُّ َيْعَلُم َما ُتْبُدوَن َوَما َتْكُتُمونَ  َعىَل الرَّ

يظا  إ ْن َعَلْيَك إ الَّ اْلَبالغُ  ْم َحف   ( 48)الشورى:   ﴾َفاَم َأْرَسْلنَاَك َعَلْيه 

مقصور عىل التبليغ، وأنه ُأرسل   ففي هذه اآليات ترصيح بأن دور رسول اهلل 

غا ، ومل ُيرسل حفيظا  عليهم، مسؤوال  عن إيامهنم وطاعتهم، حتى يمنعهم عن  مبل

ووظيفته، فكيف   اإلعراض، ويتعب نفسه إلقباهلم عليه؛ فإذا كان هذا حال رسول اهلل 

 حالنا نحن؟

كلف بالتبليغ فقط، وإنام كلفت باهلداية  ولنفرض ـ أهيا املريد الصادق ـ أنك مل تُ 
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ك التشدد يمكنه أن يؤدي دوره يف إصالحهم، أم أنه سيتحول إىل  أيضا؛ فهل ترى أن ذل

 حجاب بينهم وبني اهلداية؟

وهل ترى أن الدعاء هلم باهلداية والصالح أوىل أم الدعاء عليهم بالويل والثبور،  

، وقد روي يف احلديث أن  بعدا عن رهبم الذي تريد أن تقرهبم منهوالذي لن يزيدهم إال 

قالوا له ـ بعد األذى الشديد الذي أصاهبم من ثقيف ـ: )يا رسول   أصحاب رسول اهلل 

 (1)  اهلل أحرقتنا نبال ثقيف، فادع اهلل عليهم(، فقال: )اللهم اهد ثقيفا(

إين إنام بعثت رمحة،  )لعنهم، فقال: يوروي أهنم طلبوا منه أن يدعو عىل املرشكني، و

 (2) (ومل أبعث لعانا 

مر بجانبه زورق فيه شباب يظهر عليهم  ومما يروى يف ذلك عن بعض الصاحلني أنه  

له أصحابه ـ وكان  فقال  ، سهمووقد لعبت اخلمر برؤ ، يغنون ويرقصون ، وكانوااملجون

فرحتهم يف الدنيا  أاللهم كام ) : وقال ،كفهالصالح فرفع ؛ ادع عليهممستجاب الدعوة ـ: 

قول لك ادع عليهم  أصحابه معرتضني، يقولون له: نفصاح به  (؛خرةفرحهم يف اآل أف

 (خرة تاب عليهم يف الدنيا فرحهم يف اآل أن إ م.. يضريك وما م: )فقال هل  ،فتدعوا هلم

وإن استشكلت ـ أهيا املريد الصادق ـ هذه احلكاية، ورحت تلوم صاحبها، فاقرأ  

أنه هني عن الدعاء له  قصة إبراهيم عليه السالم مع قريبه، وكيف كانت معاملته له، ولوال 

الذي كان يعرف املنافقني ومع ذلك ظل    واالستغفار ملا كف عن ذلك.. ومثله رسول اهلل  

 . يدعو ويستغفر هلم إىل أن هناه اهلل عن ذلك 

واذكر بعد هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ قصة أولئك السحرة الذين دخلوا عىل فرعون،  

 
 ( 3937الرتمذي رقم ) (1)

 ( 2599مسلم رقم ) (2)
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ة  ﴿وهم يقولون:  زَّ لكنهم ما لبثوا حتى   [44]الشعراء:  ﴾ف ْرَعْوَن إ نَّا َلنَْحُن اْلَغال ُبونَ ب ع 

ي  ﴿ صاروا يقولون لفرعون بكل عزة وإيامن:  َن اْلَبِينَات  َوالَّذ  َلْن ُنْؤث َرَك َعىَل َما َجاَءَنا م 

ْنَيا  ه  احْلََياَة الدُّ َر َلنَا َخَطاَياَنا 72)  َفَطَرَنا َفاْقض  َما َأْنَت َقاٍض إ نَّاَم َتْقِض  َهذ  ( إ نَّا آَمنَّا ب َرِبنَا ل َيْغف 

 َواهللَُّ َخرْيٌ َوَأْبَقى
َن الِسْحر   [73، 72]طه:   ﴾ َوَما َأْكَرْهَتنَا َعَلْيه  م 

يف نفس الوقت الذي حتول فيه ذلك الصحاّب الذي صحب موسى عليه السالم،  

شك أنك تعرفه.. إنه السامري.. ذلك الذي  وكان مقربا منه إىل داعية للضاللة والرشك.. ال

يُّ ) ﴿استغل غياب موسى عليه السالم ليخلفه رش خالفة، قال تعاىل:   ر 
ام  (  85َوَأَضلَُّهُم السَّ

ا َحَسن ا َأَفَطاَل َعَليْ  ْدُكْم َربُُّكْم َوْعد 
ا َقاَل َياَقْوم  َأمَلْ َيع  ف  ه  َغْضَباَن َأس    ُكمُ َفَرَجَع ُموَسى إ ىَل َقْوم 

ي ) د  ْن َرِبُكْم َفَأْخَلْفُتْم َمْوع  ( َقاُلوا َما َأْخَلْفنَا  86اْلَعْهُد َأْم َأَرْدُتْم َأْن حَي لَّ َعَلْيُكْم َغَضٌب م 

يُّ  ر 
ام  َك َأْلَقى السَّ

ينَة  اْلَقْوم  َفَقَذْفنَاَها َفَكَذل  ْن ز  ا م  نَّا مُحِْلنَا َأْوَزار 
َدَك ب َمْلك نَا َوَلك    ( 87 ) َمْوع 

 ( َ
ا َلُه ُخَواٌر َفَقاُلوا َهَذا إ هَلُُكْم َوإ َلُه ُموَسى َفنيَس  ْجال  َجَسد  ( َأَفاَل َيَرْوَن َأالَّ  88َفَأْخَرَج هَلُْم ع 

ا  ا َواَل َنْفع  ْم َقْوال  َواَل َيْمل ُك هَلُْم رَضًّ ُع إ َلْيه   [ 89 -  85]طه:    ﴾َيْرج 

مري، وال عىل أولئك النفر الذين اتبعوه،  بل إن األمر مل يكن قارصا عىل ذلك السا 

َأَتْوا َعىَل َقْوٍم َيْعُكُفوَن  ﴿ بل إن اهلل تعاىل أخب عن بني إرسائيل أهنم بعد أن اجتازوا البحر 

َهُلونَ  ٌَة َقاَل إ نَُّكْم َقْوٌم جَتْ
]األعراف:   ﴾َعىَل َأْصنَاٍم هَلُْم َقاُلوا َياُموَسى اْجَعْل َلنَا إ هَل ا َكاَم هَلُْم آهل 

138 ] 

:  وهلذا تذكر دائام ـ أهيا املريد الصادق ـ ذلك احلديث الذي يقول فيه رسول اهلل 

)فوالذي ال إله غريه، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة، حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع،  

فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار،  

حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل اجلنة  
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 (1)فيدخلها(

لم بعد هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ أن اهلل يعاملك بام تعامل به غريك؛ فإن رمحتهم  واع

رمحك، وإن عفوت عنهم عفا عنك، وإن أحسنت إليهم أحسن إليك، فلذلك أنت بني أن  

تعامل املخطئني بالرمحة، فريمحك، أو تعاملهم بقسوة، فتعامل بمثل ذلك.. ألنك ال ختلو  

فاخرت لنفسك، فلعل ذنوبك الباطنة أخطر من ذنوهبم  من معصية وخطيئة وذنب.. 

 الظاهرة، ولعل كبك يف التعامل معهم أخطر من كل ذنوهبم ومعاصيهم. 

 العالج السلوكي: 

إذا عرفت هذا كل هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ واستقرت معانيه يف نفسك، امتألت  

ة التي حكاها اهلل تعاىل عن  بالسالم والرمحة لكل اخللق، وحتققت فيك تلك املعاين النبيل

. وكيف كان حيزن ويتأمل حلال املعرضني، ويمتلئ شفقة عليهم، عىل الرغم  .رسول اهلل 

 من األذى الشديد الذي كان يناله منهم. 

ََذا  ﴿فقال: لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك،  نُوا هب 
ْم إ ْن مَلْ ُيْؤم  ه  ٌع َنْفَسَك َعىَل آَثار  َفَلَعلََّك َباخ 

ا  يث  َأَسف  اٍت ﴿(، وقال: 6: )الكهف ﴾احْلَد  ْم َحرَسَ (،  8)فاطر:  ﴾َفال َتْذَهْب َنْفُسَك َعَلْيه 

مْ ﴿وقال:  َزْن َعَلْيه  ٌع َنْفَسَك َأال َيُكوُنوا  ﴿(، وقال: 127)النحل: ﴾َوال حَتْ َلَعلََّك َباخ 

ن نيَ   ( 3)الشعراء:  ﴾ ُمْؤم 

.. فهو قدوتك وأسوتك..  نبيك فتعلم هذا احلزن الصادق املمتلئ بالرمحة من 

وليس أولئك الغالظ الشداد الذين نصبوا أنفسهم دعاة للخلق من غري إذن إهلي، وال  

 بصرية إيامنية.. فراحوا يرصفون الناس عن الدين، وهم يظنون أهنم يدعوهنم إليه. 

ا  واعلم ـ أهيا املريد الصادق ـ أنك لن ترتقي بنفسك إىل املقامات التي أتيحت هلم م

 
 ( 2643، ومسلم رقم )417/ 11رواه البخاري  (1)



 

200 

 

مل تكن فيك هذه اخللة النبوية، فلن يقرب اهلل أحدا إال إذا كان يسري عىل قدمي رسول اهلل  

. :َوَما َأْرَسْلنَاَك إ الَّ  ﴿. وعىل منهاجه منهاج النبوة التي هي رمحة للعاملني.. كام قال تعاىل

أسامء رمحته، فقال تعاىل:  (، بل إن اهلل تعاىل سامه باسمني من 107)االنبياء:  ﴾ َرمْحَة  ل ْلَعاملَ نيَ 

ن نَي َرُؤوٌف  ﴿ يٌص َعَلْيُكْم ب املُْْؤم  يٌز َعَلْيه  َما َعن تُّْم َحر  ُكْم َعز  ْن َأْنُفس  َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل م 

يمٌ   ( 128)التوبة:  ﴾ َرح 

ومما ييرس لك هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ أن جتعل بصريتك ترى العاصني مثل قوم  

من بيوهتم، تريد أن حترقهم؛ فلذلك تقتِض الرمحة أن ترسع إليهم لتنقذهم،  اقرتبت النريان  

 ال أن تنظر إليهم بشامتة وحقد. 

هذا، ونبه إليه عند التعامل مع املنحرفني واملخطئني؛ فقال:   لقد ذكر رسول اهلل 

  )إن اهللّ مل حيرم حرمة إال وقد علم أنه سيطلعها منكم مطلع، أال وإين آخذ بحجزكم أن 

  (1)  هتافتوا يف النار كتهافت الفراش والذباب(

أول رجل أقيم عليه احلد يف اإلسالم ُأِت به  ومما يروى يف السنة النبوية من هذا أن 

رمادا، فقال    ، فقيل: )يا رسول اهلل، إن هذا رسق(، فكأنام أسف وجه رسول اهلل  النبي  

م أعوان الشيطان عىل صاحبكم،  بعضهم: مالك يا رسول اهلل، فقال: )وما يمنعني؟ وأنت 

لوايل أمر أن يؤتى بحد إال أقامه، ثم قرأ:  واهلل عز وجل عفو حيب العفو، وال ينبغي 

يمٌ ﴿ َر اهللَُّ َلُكْم َواهللَُّ َغُفوٌر َرح  بُّوَن َأْن َيْغف 
 (2)  ( [22]النور:   ﴾ َوْلَيْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأاَل حُت 

ُأِت برجل قد رشب اخلمر، قال: ارضبوه، فأمر بإقامة   ويف حديث آخر أن النبي 

: )ال تقولوا  احلد عليه، فلام انرصف، قال بعض القوم: )أخزاك اهلل(، فقال رسول اهلل 

 
 رواه أمحد والطباين يف الكبري.  (1)

 .  8/331(، والبيهقي 8572(، الطباين يف الكبري )84/ 7مسند أمحد ) (2)
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 (1) هكذا، ال تعينوا عليه الشيطان(

حق مرتكبي  أعلم ـ أهيا املريد الصادق ـ أنك ستورد يل ما ورد يف القرآن الكريم يف 

ٍد  ﴿الفاحشة، وكيف أمرنا بالغلظة عليهم، كام قال تعاىل:  اين  َفاْجل ُدوا ُكلَّ َواح  ان َيُة َوالزَّ الزَّ

نُوَن ب اهللَّ  َواْلَيوْ  اَئَة َجْلَدٍة َواَل َتْأُخْذُكْم هب  اَم َرْأَفٌة يف  د ين  اهللَّ  إ ْن ُكنُْتْم ُتْؤم  نُْهاَم م  ر  َوْليَ م  ْشَهْد  م  اآْلخ 

ن نيَ  َن املُْْؤم   [ 2]النور:   ﴾َعَذاهَبُاَم َطائ َفٌة م 

فاعلم أن هذه اآلية الكريمة تدعو إىل حفظ األعراض والتشدد فيها، وعدم اللني  

مع مشيعي الفواحش، حتى حيفظ املجتمع من كل مظاهر االنحراف، وهي بذلك ليست  

 لشاعر بقوله: قسوة جمردة، وإنام هي قسوة تربوية، وهي التي قصدها ا 

 وقسا ليزدجروا ومن يك رامحا 

 

 فليقس أحيانا عىل من يرحم  

ألصحابه بعد إقامة احلد عىل   من قوله ومما يدلك عىل هذا ما ورد يف احلديث  

بعضهم: )بكتوه(، فأقبلوا عليه يقولون: ما اتقيت اهلل، ما خشيت اهلل، وما استحييت من  

ال تقولوا  ): ، فقال رسول اهلل (أخزاك اهلل )فلام انرصف قال بعض القوم: ، رسول اهلل 

 (2)  (اللهم ارمحهولكن قولوا: اللهم اغفر له، .. عىل أخيكم هكذا، ال تعينوا الشيطان

وإياك بعد هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ أن تقوم بفضحه؛ فإن يف ذلك إشاعة للفاحشة،  

،  (3) )من سرت أخاه املسلم يف الدنيا، سرته اهلل يف الدنيا واآلخرة(: وقد قال رسول اهلل 

رت  ، وقال: )من س (4) ودة من قبها(ءوقال: )من رأى عورة فسرتها، كان كمن استحيا مو

عورة أخيه املسلم سرت اهلل عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه املسلم كشف اهلل  

 
 . 6777رواه البخاري،  (1)

 .  4478رواه أبو داود:  (2)

 رواه أمحد.  (3)

 رواه البخاري يف األدب، وأبو داود واحلاكم.  (4)
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 (1) عورته حتى يفضحه هبا يف بيته(

وال تكتف بذلك ـ أهيا املريد الصادق ـ بل استعمل كل وسائل احليلة ألن تدهلم عىل  

ان لك يف ذلك األجر  ربك، وتعرفهم بدينهم، فإهنم لو عرفوه ألقبلوا عليه بكل كياهنم، ولك

)ألن هيدي اهلل بك رجال واحدا خري لك من محر  : العظيم، وقد ورد يف احلديث قوله 

 (2)  النعم(

واسمع هلذه احلكاية التي رويت عن رابعة العدوية، وكيف استطاعت أن حتول لصا  

منتصف  أن لصا دخل بيتها بعد إىل طريق اهلل، عىل الرغم من أنه جاء ليرسقها، فقد روي 

الليل من أجل الرسقة، فبحث فلم جيد شيئا إال إبريقا؛ فلام أراد اخلروج نادته قائلة: يا هذا  

إين مل أجد شيئا، فقالت: يا مسكني خذ   :إن كنت من الشطار فال خترج بغري يشء، فقال هلا 

هذا اإلبريق، وتوضأ، وادخل يف هذا املحراب، وصل ركعتني، فإنك ما خترج إال بيشء،  

رفعت رابعة العدوية يدها إىل السامء  ، وحينها ثم دخل حمراهبا  أ،وتوض ،بريقذ اإلأخف

فال  ،وقفته ببابكأوقد  ،ومل جيد شيئا عندي ،سيدي وموالي هذا قد أتى باّب) :وقالت

فلذت له   ،تعاىل يف قلبه اإليامناهلل فلام فرغ من صالته قذف (، حترمه من فضلك وثوابك

فلام أراد  ، فلام دخلت عليه وجدته باكيا مصليا ، الفجر أذن ن أإىل  وما برح يصيل  ،العبادة

فقبل   ،فقال: وقفت بني يدي موالي بذيل وافتقاري؟ اخلروج سألته: كيف كانت ليلتك

فرفعت يدهيا  ، ثم خرج، وغفر يل الذنوب وبلغني املطلوب   ،وجب كرسي ، عذري وتوبتي

نا  أو ، هذا وقف ببابك ساعة فقبلته ، يسيدي وموال: )وقالتودموعها جتري،  ،إىل السامء 

 ( وبسببك قربناه ، رابعة من أجلك قبلناه يا ) فنوديت: (، منذ عرفتك بني يديك هال قبلتني

 
 رواه ابن ماجة.  (1)

 رواه البخاري ومسلم.  (2)
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تأمل هذه احلكاية ـ أهيا املريد الصادق ـ وال تسألني عن رابعة وبلدها وعرصها 

ب، واألمحق هو  ومواقف الناس منها.. فكل ذلك ال جيديك.. والعاقل هو الذي يأكل اللبا 

 الذي يشتغل بالقشور.. فكل املبقلة وال تسأل عن البقال. 

وابحث لك عن اسم يف عامل الوالية.. فهو عامل مملوء باألنوار، وال يدخل إليه إال  

الصادقون املخلصون املمتلئون باحلكمة.. فاسع ألن تكون منهم.. ولن تكون منهم حتى  

 رساطه املستقيم. من غري أن تنحرف عن  تسري عىل قدمي رسول اهلل 
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 اإلثم والعدوان 

رس تقسيم النصوص املقدسة للذنوب   كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن

  واملعايص إىل أنواع خمتلفة، منها الصغري والكبري، والظاهر والباطن، واإلثم والعدوان، 

والعدوان، كنموذج ألرسار    واللمم وغريه.. ثم طلبت مني أن أحدثك خصوصا عىل اإلثم 

ذلك التقسيم، باعتباره قد ُذكر يف القرآن الكريم يف مواضع متعددة، وهو ما يدل عىل أُهيته،  

 ورضورة معرفته ملن يريد تزكية نفسه. 

وقد رستني رسالتك كثريا، وهي تدل عىل أنك تسري عىل املنهاج الصحيح يف تزكية  

هو تلك النصوص املقدسة التي حوت كل قوانني  النفس، ذلك أن املصدر األكب للتزكية 

إىل  ـ عند إرادهتا التزكية ـ الرتبية والتهذيب والتزكية، وخلت من كل ما قد ينحرف بالنفس 

ما خيرج هبا عن اإلنسانية والفطرة واجلبلة التي جبلت عليها، مثلام حصل للكثري من  

به اهلل؛ فأخرجت اإلنسان عن   املدارس التي اخرتعت لنفسها من طرق التهذيب ما مل يأذن

 إنسانيته، وانتكست بالفطرة عن طبيعتها التي خلقت عليها. 

والرس يف ذلك واضح، وهو أن العامل األكب بالنفس هو اهلل تعاىل، ذلك أنه هو الذي  

خلق اإلنسان، ويعلم خصائصه الظاهرة والباطنة، وهلذا كان أوىل من ُيرجع إليه يف  

هتذيبها وتزكيتها وترقيتها، مثلام ُيرجع إىل صانع اآللة وخمرتعها  معرفتها، ومعرفة طرق 

 هتا، وبام حيصل هلا من عطب، وبام يؤول إليه أمرها. ا واخلبري بإمكاني

وا َقْوَلُكْم َأو  اْجَهُروا ب ه  ﴿وهلذا عقب اهلل تعاىل خطابه للمؤمنني يف قوله:  ُّ
  ﴾ َوَأرس 

ُدور  إ  ﴿، بتعقيبني، أوهلام قوله: [13]امللك:   الصُّ
ُه َعل يٌم ب َذات  ، أي أنه ال  [13]امللك:  ﴾نَّ

يسمع تلك الكلامت التي يقولوهنا فقط، وإنام يعلم املنابع النفسية التي نبعت منها، وهو  
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 ر[ واملعب عنها بـ ]ذات الصد

،  [ 14لك: ]امل ﴾ َأاَل َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَّط يُف اخْلَب رُي  ﴿ والتعقيب الثاين قوله: 

وهو استفهام تقريري يؤكد تلك احلقيقة التي أرشنا إليها من أن الصانع هو األعلم  

بالصنعة، وأنه املرجع فيها، وكيف ال يكون كذلك، وهو اللطيف الذي يعلم دقائق  

 األشياء، اخلبري الذي يعلم تفاصيلها.

لتي سألتني  وهلذا، فإن تلك التقسيامت التي وردت يف القرآن الكريم للذنوب، وا 

عنها ـ أهيا املريد الصادق ـ ليست تقسيامت اعتباطية، وإنام هي تقسيامت دقيقة ومهمة، وهلا  

 تأثريها الكبري يف التزكية، ولذلك حيتاج السالك إىل التعرف عليها.

وهي تشبه كثريا ما يقوم به األطباء من تقسيم األمراض إىل أقسام كثرية، حتى  

 سب معه، ومع اخلصوصيات التي يتميز هبا عن سائر األقسام. يعاجلوا كل قسم بام يتنا 

ما ورد يف القرآن الكريم من  يف رسالتك إليها  تلك التصنيفات التي أرشَت ومن 

ْثم    : ﴿يف قوله تعاىلالذنوب إىل ذنوب ظاهرة وذنوب باطنة، كام تقسيم  َر اأْل  َوَذُروا َظاه 

يَن  ُفونَ َوَباط نَُه إ نَّ الَّذ  ْثَم َسُيْجَزْوَن ب اَم َكاُنوا َيْقرَت  ُبوَن اأْل  (، فقد قسم  120األنعام:﴾ )َيْكس 

، حتى ال يكتفي  الذنوب يف هذه اآلية إىل ذنوب ظاهرة وذنوب باطنة، وأمر برتك مجيعها 

 . املريد بتزكية ظاهره أو باطنه أو العكس

نَْها َوَما   تعاىل: ﴿قوله  يف  ما ورد  ه وقريب من  َش َما َظَهَر م  َم َرِّبَ اْلَفَواح  ُقْل إ نَّاَم َحرَّ

ُكوا ب اهللَّ  َما مَلْ ُينَِزْل ب ه  ُسْلَطانا  َوَأْن َتُقولُ  ْثَم َواْلَبْغَي ب َغرْي  احْلَِق َوَأْن ُترْش  وا َعىَل اهللَّ  َما  َبَطَن َواأْل 

 ( 33ألعراف:﴾ )ال َتْعَلُمونَ 

يَن   تعاىل: ﴿الذنوب إىل كبائر وصغائر، كام أشار إىل ذلك قوله ومنها تصنيف  َوالَّذ 

ُرونَ  ُبوا ُهْم َيْغف  َش َوإ َذا َما َغض  ْثم  َواْلَفَواح  َتن ُبوَن َكَبائ َر اأْل   (  37الشورى: ﴾ )جَيْ
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يَن    تعاىل: ﴿ومنها تصنيف الذنوب إىل إثم وفواحش، ثم كبائر وملم، كام يف قوله   الَّذ 

تَ  َرة  ُهَو َأْعَلُم ب ُكْم إ ْذ َأنْ جَيْ ُع املَْْغف  َش إ الَّ اللََّمَم إ نَّ َربََّك َواس 
ْثم  َواْلَفَواح  َشَأُكْم  ن ُبوَن َكَبائ َر اأْل 

وا َأْنُفَسُكْم ُهَو َأْعَلُم ب َمن  اتَّ  َهات ُكْم َفال ُتَزكُّ  ُأمَّ
نٌَّة يف  ُبُطون  َن اأْلَْرض  َوإ ْذ َأْنُتْم َأج  ﴾  َقىم 

 ( 32لنجم: )

مواضع   ةومنها تصنيف الذنوب إىل صنفي اإلثم والعدوان، وقد ورد ذلك يف مخس 

ْن   تعاىل: ﴿من القرآن الكريم، قال  نُْكْم م  يقا  م  ُجوَن َفر   َتْقُتُلوَن َأْنُفَسُكْم َوخُتْر 
 
ُثمَّ َأْنُتْم َهُؤالء

ْثم  َواْلعُ  ْم ب اأْل  ْم َتَظاَهُروَن َعَلْيه  ه  ِ   وقال: ﴿، (85: البقرة﴾ )ْدَوان  د َيار  َوَتَعاَوُنوا َعىَل اْلب 

ْثم  َواْلُعْدَوان   نُْهْم   وقال: ﴿، (2: املائدة﴾ )َوالتَّْقَوى َوال َتَعاَوُنوا َعىَل اأْل  َوَتَرى َكث ريا  م 

ْثم  َواْلُعْدَوان   ُعوَن يف  اأْل  ْثم  َواْلُعْدَوان    وقال: ﴿ ، ( 62:املائدة﴾ )ُيَسار  َوَيَتنَاَجْوَن ب اأْل 

ُسول    الرَّ
َيت  يَن آَمُنوا إ َذا َتنَاَجْيُتْم َفال َتَتنَاَجْوا   وقال: ﴿ ، (8:املجادلة﴾ )َوَمْعص  َا الَّذ  َيا َأهيُّ

ُسول    الرَّ
َيت  ْثم  َواْلُعْدَوان  َوَمْعص   ( 9: املجادلة﴾ )ب اأْل 

ذا التصنيف األخري؛ فسأقترص يف هذه الرسالة  وبام أنك طلبت مني أن أحدثك عن ه

عليه، ألمرين: أوهلام طلبك العزيز عيل، والذي ال أستطيع رفضه، وثانيهام ألن فهم هذا  

التقسيم سيؤدي ال حمالة إىل فهم سائر األقسام، ألهنا مستوعبة فيهام ببعض الوجوه، أو  

 ق بينهام بسبب ذلك. بالكثري منها، وهلذا وقع اخلالف بني العلامء يف التفري

ولعل أحسن األقوال يف هذا، وأقرهبا للمعنى القرآين، هو ما اتفق عليه العلامء من  

تقسيم الذنوب إىل قسمني: خاصة، ومتعدية.. ويقصدون باخلاصة تلك الذنوب التي  

يامرسها العبد بينه وبني نفسه من غري أن يكون هلا أي أثر خارجي، ويقصدون بالذنوب  

:)اعلم أّن الذنوب  بعضهم بقولهلك التي يكون هلا أثر خارجي، كام عب عن ذلك  املتعدية ت

فام يتعلق بالعبد خاصة    .وإىل ما يتعلق بحقوق العباد.  ،قسم إىل ما بـني العبد وبـني اهلل تعاىلتُ 
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كرتك الصالة والصوم والواجبات اخلاصة به وما يتعلق بحقوق العباد كرتكه الزكاة وقتله  

ه األموال وشتمه األعراض وكل متناول من حق الغري، فإما نفس أو طرف  النفس وغصب 

أو مال أو عرض أو دين أو جاه، وتناول الدين باإلغواء والدعاء إىل البدعة والرتغيب يف  

املعايص وهتيـيج أسباب اجلرأة عىل اهلل تعاىل كام يفعله بعض الوعاظ بتغليب جانب الرجاء  

  (1)عىل جانب اخلوف(

مْ ﴿ قوله تعاىل:  ار إىل هذا التقسيموقد أش ُلنَّ َأْثَقاهَلُْم َوَأْثَقاال  َمَع َأْثَقاهل  
  ﴾ َوَلَيْحم 

، وهي تشري إىل أن العصاة يوم القيامة ال يتحملون أعامهلم التي عملوها  [13]العنكبوت: 

 .فقط، وإنام يتحملون أثقاال أخرى بسبب كوهنم سببا فيها 

َوُهْم َينَْهْوَن َعنُْه َوَينَْأْوَن َعنُْه َوإ ْن  ﴿ويشري إليها كذلك قوله تعاىل يف اجلمع بينهام: 

، وهو يشري إىل مبلغ احلقد الذي بلغه  [26]األنعام:  ﴾هُيْل ُكوَن إ الَّ َأْنُفَسُهْم َوَما َيْشُعُرونَ 

عن  ل يف نأهيم ونفورهم يتمث املرشكون الذين مل يكتفوا بأن يرتكبوا الذنب اخلاص الذي

 ودينه، وإنام أضافوا إليه هني غريهم عنه.  رسول اهلل 

)الدواوين عند اهلل عز وجل ثالثة: ديوان ال   : من أن  احلديثوأشار إليها ما ورد يف 

يعبأ اهلل به شيئا ، وديوان ال يرتك اهلل منه شيئا ، وديوان ال يغفره اهلل، فأما الديوان الذي ال  

 اجْلَنَّةَ ﴿: فالرشك باهلل، قال اهلل عز وجل: يغفره اهلل 
َم اهللَُّ َعَلْيه  ْك ب اهللَّ  َفَقْد َحرَّ ُه َمْن ُيرْش    ﴾ إ نَّ

[، وأما الديوان الذي ال يعبأ اهلل به شيئا ، فظلم العبد نفسه فيام بينه وبني ربه،  72]املائدة: 

ك ويتجاوز إن شاء، وأما  صالة تركها، فإن اهلل عز وجل يغفر ذل من صوم يوم تركه أو 

 (2) الديوان الذي ال يرتك اهلل منه شيئا : فظلم العباد بعضهم بعضا ، القصاص ال حمالة(

 
 .4/36إحياء علوم الدين:  (1)

 ( وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه. 619/ 4(، واحلاكم )26073( )240/ 6رواه أمحد ) (2)
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وعن اإلمام عيل أنه قال يف بعض خطبه: )أهيا الناس إن الذنوب ثالثة: فذنب  

. أما الذنب املغفور فعبد عاقبه اهلل  . مغفور، وذنب غري مغفور، وذنب نرجو ونخاف عليه

عاىل عىل ذنبه يف الدنيا؛ فاهلل أحكم وأكرم أن يعاقب عبده مرتني، وأما الذي اليغفر فظلم  ت

العباد بعضهم لبعض، إن اهلل تبارك وتعاىل أقسم قسام عىل نفسه فقال: وعزِت وجاليل ال  

جيوزين ظلم ظامل ولو كف بكف، ولو مسحة بكف، ونطحة ما بني الشاة القرناء إىل الشاة 

تص اهلل للعباد بعضهم من بعض حتى ال يبقى الحد عند أحد مظلمة، ثم يبعثهم  اجلامء؛ فيق

اهلل إىل احلساب، وأما الذنب الثالث فذنب سرته اهلل عىل عبده ورزقه التوبة فأصبح خاشعا  

 (1) من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كام هو لنفسه، نرجو له الرمحة، ونخاف عليه العقاب(

التقسيم ـ أهيا املريد الصادق ـ أن تضم كل األقسام الواردة  ويمكنك من خالل هذا 

ْثم  َوَباط نَهُ ﴿، كام قال تعاىل: يف القرآن الكريم َر اإْل  ، وبذلك  [120]األنعام:  ﴾َوَذُروا َظاه 

فإن اإلثم يمكن تقسيمه إىل ظاهر وباطن.. ومثله العدوان.. فسوء الظن الذي ورد النهي  

الذي هو املقدمة لكل مظاهر العدوان، ينطلق من الباطن.. وبذلك  عنه يف القرآن الكريم، و

يمكن تقسيم كل من اإلثم والعدوان إىل هذه األقسام.. وهكذا يمكن تقسيمها إىل كبائر  

 وصغائر، وغريها من التقسيامت. 

وأنبهك ـ أهيا املريد الصادق ـ أال تستغرق يف عامل األلفاظ، وتبني علومك عليها؛  

ظ وسيلة ال مقصد، واحلقائق أعظم من أن يعب عنها هبا.. ولذلك إذا سمعت  فعامل األلفا 

ْثم  ﴿قوله تعاىل:  ُة ب اإْل  زَّ َوَذُروا  ﴿، أو قوله: [206]البقرة:  ﴾َوإ َذا ق يَل َلُه اتَّق  اهللََّ َأَخَذْتُه اْلع 

ْثَم َسيُ  ُبوَن اإْل  يَن َيْكس  ْثم  َوَباط نَُه إ نَّ الَّذ  َر اإْل  ُفونَ َظاه  ،  [ 120]األنعام:    ﴾ ْجَزْوَن ب اَم َكاُنوا َيْقرَت 

ْثم   ﴿أو قوله:   َن اإْل  نُْهْم َما اْكَتَسَب م  ٍئ م  َتن ُبوَن  ﴿، أو قوله:  [11]النور:    ﴾ل ُكِل اْمر  يَن جَيْ
َوالَّذ 

 
 .29/ 6بحار األنوار:  (1)
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َش  ْثم  َواْلَفَواح    ؛ فال تفهم من ]اإلثم[ فيها اقتصارها عىل [37]الشورى:  ﴾ َكَبائ َر اإْل 

الذنوب اخلاصة دون الذنوب املتعدية؛ بل املقصود منها كل الذنوب؛ فكلها خاصة حتى  

 تلك املتعدية. 

َا ﴿وهكذا إذا سمعت اهلل تعاىل حيذرك من العدوان، كقوله تعاىل:  يَن آَمنُوا   َيا َأهيُّ الَّذ 

ِرُموا َطِيَبات  َما َأَحلَّ اهللَُّ َلُكْم َواَل َتْعَتُدوا إ نَّ  ينَ اَل حُتَ بُّ املُْْعَتد 
،  [ 87]املائدة:  ﴾ اهللََّ اَل حُي 

]البقرة:    ﴾ت ْلَك ُحُدوُد اهللَّ  َفاَل َتْعَتُدوَها َوَمْن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اهللَّ  َفُأوَلئ َك ُهُم الظَّامل ُوَن    ﴿وقوله:  

ا ف يَها َوَلُه َعَذاٌب  َوَمْن َيْعص  اهللََّ َوَرُسوَلُه َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدخ   ﴿ ، وقوله: [ 229 ا َخال د  ْلُه َنار 

نيٌ  ؛ فال تفهم من ]العدوان[ فيها اقتصارها عىل الذنوب املتعدية؛ بل  [14]النساء:  ﴾ُمه 

 املقصود منها كل الذنوب؛ فكلها متعدية، وأول من تتعدى عليه اهلل تعاىل. 

اإلثم  فاجتهد لتطهر أرض نفسك من إذا وعيت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ 

والعدوان؛ فإنك إن طهرهتا منهام طهرهتا من كل الذنوب، وحينها تصبح طاهرا طيبا صاحلا  

 ألن تنبت فيك املكارم، فهي ال تنبت إال يف النفوس الطيبة املمتلئة باإليامن. 

فإذا حتركت نفسك هلذا؛ فعالج كل واحد منهام بام يتناسب معه، لتمحو الران الذي  

 حقيقتك، وعن املكارم التي أنزلك اهلل إىل األرض لتكتسبها. حجبك به عن 

 عالج اإلثم: 

أول عالج لإلثم ـ أهيا املريد الصادق ـ أن تعلم أنه املنبع الذي تنبع منه كل الرذائل  

اخلاصة واملتعدية؛ فمن هتاون فيام يسميه الذنوب اخلاصة يوشك أن يقع يف الذنوب  

املرجئة الذين يغرونك عن نفسك، وحيقرون لك هذا   املتعدية، ولذلك ال تلتفت ألولئك

 النوع من الذنوب.. فلواله مل تكن هناك ذنوب متعدية. 

باتفاق مجيع الناس ذنب خاص..  [ الذي هو العجب] وكمثال مقرب لذلك
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 الشخص املعجب بنفسه مل يتعد عىل أحد، وإنام اكتفى باإلعجاب بنفسه..  ف

ا.. ثم جيعله مستكبا ينظر إىل غريه بازدراء  لكن التهاون يف هذا، سيجعله مغرور

  ؛واحتقار.. وذلك ذنب متعد.. ثم ال يكتفي بذلك، وإنام يتعامل معهم وفق موقفهم منه 

فإن رأى يف بعضهم عدم تقدير أو احرتام له راح حيقد عليهم، وقد حيسدهم.. وكل ذلك  

 جيره إىل كل أنواع الذنوب املتعدية. 

لك الذنب القارص، فعاجله، وأصلحه قبل أن يتجذر يف  ولو أن هذا الشخص بدأ بذ

 نفسه ملا حتول إىل ذنب متعد، يصعب عالجه. 

ٍد إ َذا  ﴿وهلذا عندما ذكر القرآن الكريم االستعاذة من احلسد قال:  ْن رَشِ َحاس  َوم 

، وهو يشري إىل أن احلسد يف بدايته هيئة نفسية مرتبطة بصاحبها فقط،  [ 5]الفلق:  ﴾ َحَسَد 

نه يتحول بعد ذلك إىل حالة متعدية تؤذي غريها.. وهلذا مل تكن االستعاذة من أصل  لك

   احلسد، وإنام من آثاره. 

وهكذا، فإن الشيطان الرجيم كان يملك يف نفسه تلك اآلثام التي متنعه من السجود،  

 لكنها مل تظهر إال يف املواقف اخلاصة هبا. 

يعيش يف بيئة قد ال تسمح ألخالقه بالظهور، ال  وهلذا فإن الذي ال يراقب نفسه، أو  

يغرت بذلك، فيدعي طهارة نفسه من اإلثم والعدوان، وإنام عليه أن يبحث عن أصوهلا يف  

 نفسه ليعاجلها. 

إذا عرفت هذاـ  أهيا املريد الصادقـ  فاسع ألن تلجم نفسك عن آثامها قبل أن تتحول  

 د قال الشاعر:  إىل ذنوب متعدية تفوح رائحتها الكرهية، وق

 ومهام تكن عند امرئ من خليقة 

 

 وإن خاهلا ختفى عىل الناس تعلم  

وهلذا عندما هنانا اهلل تعاىل عن الفواحش، وهي من أخطر الذنوب املتعدية، أمرنا   



 

211 

 

 بأن نجتنب مبادئها التي قد تكون ذنوبا خاصة، فقال:  

َش َما َظَهَر ﴿ نَْها َوَما َبَطنَ َوال َتْقَرُبوا اْلَفَواح  َوال  ﴿. وفيه: .( 151)األنعام:  ﴾م 

َشة  َوَساَء َسب يال   ُه َكاَن َفاح   ( 32)االرساء:  ﴾ َتْقَرُبوا الِزَنى إ نَّ

كيف أن القرآن الكريم حذرنا من جمرد االقرتاب من   فانظر ـ أهيا املريد الصادق ـ 

ي عن كل األسباب الدافعة  الفواحش، ألن االقرتاب منها قد يوقع فيها، وهلذا ورد النه 

 لذلك حتى لو كانت ذنوبا خاصة. 

فالتبج بالزينة ليس ذنبا خاصا، ذلك أن كل من تقوم بذلك، تتحمل جرائر كل من  

 ينظرون إليها من غري أن ينقص من ذنوهبم شيئا. 

وهكذا فإن إطالق البرص، وإن كان ذنبا خاصا إال أنه قد يؤدي بصاحبه إىل  

قد عليه السالم قوله: ) املسيح ها من حيث ال يشعر، وقد ورد يف وصية الفاحشة، وجيره إلي

سمعتم أنه قيل للقدماء ال تزن، وأما أنا أقول لكم إن كل من ينظر إىل امرأة ليشتهيها فقد  

 ( 28،  27:  5ى  )مت  (زنى هبا يف قلبه 

وهلذا ورد األمر بغض البرص، ألنه الوسيلة الوحيدة حلفظ عفاف النفس وطهارهتا؛  

فمن تنجست عينه تنجست نفسه، ومن تنجست نفسه فاحت رائحته الكرهية، وحتول ذنبه  

ْم َوحَيَْفُظوا ُفُروَجُهْم  ﴿ من اإلثم إىل العدوان، قال تعاىل: 
ه  ْن َأْبَصار  وا م  ن نَي َيُغضُّ ُقْل ل ْلُمْؤم 

 ( 30)النور:   ﴾َذل َك َأْزَكى هَلُْم إ نَّ اهللََّ َخب رٌي ب اَم َيْصنَُعونَ 

ومثل ذلك أمر النساء بغض البرص مثل الرجال، وعدم إبداء زينتهن إال ملحارمهن،  

ينََتُهنَّ  ﴿قال تعاىل:  يَن ز 
نَّ َوحَيَْفْظَن ُفُروَجُهنَّ َوال ُيْبد 

ه  ْن َأْبَصار  نَات  َيْغُضْضَن م  َوُقْل ل ْلُمْؤم 

نَّ َعىَل 
ه  ْبَن ب ُخُمر  نَْها َوْلَيرْض  نَّ إ الَّ َما َظَهَر م  ه 

نَّ َأْو آَبائ  ه 
ينََتُهنَّ إ الَّ ل ُبُعوَلت  يَن ز 

ُجُيوهب  نَّ َوال ُيْبد 

 نَّ أَ 
 نَّ َأْو َبن ي إ ْخَواهن 

نَّ َأْو إ ْخَواهن  ه 
 ُبُعوَلت 

 
نَّ َأْو َأْبنَاء ه 

نَّ َأْو َأْبنَائ  ه 
 ُبُعوَلت 

 
 نَّ َأْو  َأْو آَباء

ْو َبن ي َأَخَواهت 
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نَّ َأْو مَ  ه 
يَن مَلْ  ن َسائ  َن الِرَجال  َأو  الِطْفل  الَّذ  ْرَبة  م  نَي َغرْي  ُأويل  اأْل  ا َمَلَكْت َأْياَمهُنُنَّ َأو  التَّاب ع 

نَّ َوُتوُبوا إ   ه 
ينَت  ْن ز  نَي م  نَّ ل ُيْعَلَم َما خُيْف  ه 

ْبَن ب َأْرُجل   َوال َيرْض 
 
ىَل اهللَّ   َيْظَهُروا َعىَل َعْوَرات  النَِساء

ُنوَن َلَعلَُّكْم ُتْفل ُحونَ مَج   َا املُْْؤم   ( 31)النور:   ﴾يعا  َأهيُّ

  وكل هذا عالج لآلثام قبل أن تتحول إىل معاص متعدية يصعب الفكاك منها.. وهلذا

يمكنك ـ أهيا املريد الصادق ـ اعتبار اآلثام مرحلة من مراحل العدوان، واملسارعة يف  

 ظ املجتمع أيضا. عالجها ال حتفظ الفرد فقط، وإنام حتف

ولذلك كان جرم أولئك املرجئة املهونني من اآلثام خطريا، ذلك أهنم يوفرون البيئة  

احلاضنة لكل اجلرائم.. فاجلريمة ال تبدأ من اخلارج، وإنام تبدأ من النفس.. واخلارج صدى  

 ر. الداخل.. ومن امتأل بالرصاع يف داخله، فسيمأل بالرصاع كل ما حييط به شعر أو مل يشع

وهلذا ورد يف النصوص املقدسة بيان العقوبات الشديدة التي يناهلا تاركو الصالة مع  

كوهنا يف الظاهر إثام خاصا، وليست عدوانا.. لكن آثار تركها يمكن أن متأل العامل كله  

 باخلراب. 

العبد يوم القيامة من عمله   )أول ما حياسب بهوهلذا ورد يف احلديث اإلخبار بأن 

صالته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخرس، فإن انتقص من  

فريضته يشء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل به ما انتقص من  

 (1)  الفريضة، ثم يكون سائر عمله عىل ذلك(

الَة  ﴿بل إن القرآن الكريم يشري إىل ذلك، بل يكاد يرصح به، قال اهلل تعاىل:    م  الصَّ
َوَأق 

ْكُر اهللَّ  َأْكَبُ َواهللَُّ َيْعَلُم َما َتْصنَُعونَ 
 َواملُْنَْكر  َوَلذ 

 
الَة َتنَْهى َعن  اْلَفْحَشاء   ﴾ إ نَّ الصَّ

 ( 45)العنكبوت: 

 
 ( 1425(، وابن ماجه )232/ 1(، والنسائي )413(، والرتمذي )864رواه أبو داود ) (1)
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فاآلية الكريمة تبني أن الصالة هي العالج الذي حيمي املجتمع من الفواحش  

لك املجنون الذي ال يتناول دواءه، ثم خيرج إىل  واملنكرات، والذي يرتك صالته يشبه ذ 

 املجتمع ليمأله بام يأمره به جنونه.

وهلذا يأمر اهلل تعاىل باالستعانة بالصالة حلفظ املجتمع من العدوان بأنواعه املختلفة،  

َا َلَكب رَيٌة إ الَّ َعىَل اخْلَا ﴿قال تعاىل:   َوإ هنَّ
الة  ْب  َوالصَّ ينُوا ب الصَّ

ع نيَ َواْسَتع  ،  (45)البقرة:  ﴾ش 

ينَ ﴿ وقال:  اب ر   إ نَّ اهللََّ َمَع الصَّ
الة  ْب  َوالصَّ يُنوا ب الصَّ

يَن آَمُنوا اْستَع  َا الَّذ   ( 153)البقرة:   ﴾ َيا َأهيُّ

لذلك، فإن من هيون من أمر الصالة باعتبارها من اآلثام، والذنوب اخلاصة ال  

خدرات واملسكرات، باعتبارهم ال يفعلون  خيتلف عن ذلك الذي هيون من أمر متناويل امل

 ذلك إال بأنفسهم.. مع أنه لوال وجودهم ملا كان هناك من يتاجر هبام، ويدعو هلام. 

وهكذا اعتب القرآن الكريم الصيام عالجا للتقوى، ومن أُهل الصيام، أو احتقره  

تقوى، أصبح جمتمع  باعتباره إثام خاصا، جيعل املجتمع خاليا منها.. وإذا خىل املجتمع من ال

وحوش ال جمتمع برش.. فالتقوى هي صامم أمان املجتمع.. ولذلك كان حفظها حفظ  

 للمجتمع، وللدولة، ولألمة مجيعا.

إذا علمت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاترك أولئك املشاغبني املنشغلني باألماين  

وبات الشديدة عىل  ، وما ورد فيهام من العقالكاذبة، واقرأ كتاب ربك، وسنة نبيك 

 الذنوب مهام كان نوعها، فهام الناصحان، ومن خالفهام فقد غشك. 

َبُعوا َما   ﴿وإن شئت مثاال هلذا من القرآن الكريم، فاقرأ قوله تعاىل:  ُُم اتَّ َك ب َأهنَّ
َذل 

ْضَواَنُه َفَأْحَبَط َأْعاَمهَلُمْ  ُهوا ر   تعاىل أن اتباع  ، فقد أخب اهلل [28]حممد:  ﴾ َأْسَخَط اهللََّ َوَكر 

سخط اهلل، وهو ما يمكن أن يكون يف أي ذنب من الذنوب، سيؤدي ال حمالة إىل إحباط  

يَن يف  ُقُلوهب  ْم َمَرٌض َأْن  ﴿األعامل، وقد عقب اهلل تعاىل اآلية الكريمة بقوله:  َب الَّذ  َأْم َحس 
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َج اهللَُّ َأْضَغاهَنُْم  أن أمراض القلوب التي يعتبوهنا   ، وهي تشري إىل[29]حممد:  ﴾َلْن خُيْر 

 من الذنوب اخلاصة، قد خترج يف أي حلظة لتعب عن نفسها عىل شكل ذنوب متعدية. 

)تعرض الفتن عىل القلوب   :وإن شئت مثاال هلذا من السنة املطهرة، فاقرأ قوله 

كاحلصري عودا عودا فأي قلب أرشهبا نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه  

فال يرضه فتنة ما دامت السموات  ،  نكتة بيضاء حتى تصري عىل قلبني، عىل أبيض مثل الصفا 

واألرض، واآلخر أسود مربادا كالكوز جمخيا ال يعرف معروفا وال ينكر منكرا إال ما  

 (1) أرشب من هواه(

فاحلديث يشري إىل أن لكل ذنب من الذنوب أثره الكبري يف النفس، والذي قد يتحول  

جاب حيول بني القلب وبني رؤية احلقائق، حتى يتحول املنكر إىل معروف، واملعروف  إىل ح

 إىل منكر. 

 عالج العدوان: 

إذا عرفت كل ذلك ـ أهيا املريد الصادق ـ ووعيته واستوعبته نفسك؛ فاعلم أنه ال  

مرحلتها  يمكن عالج الذنوب املتعدية عالجا شامال وكامال وصحيحا إال إذا بدأهتا من 

 األوىل التي هي مرحلة ]اإلثم[ 

فالذي يريد أن يتخلص من الكب الذي هو أخطر األمراض املتعدية، ال يمكنه أن  

يتخلص منه بطريقة صحيحة إال إذا ختلص من املستنقعات التي متده، وأوهلا العجب  

ن دون  والغرور وغريها.. فال يمكن أن يتخلص من الكب من جثا يف حمراب نفسه يعبدها م

 اهلل.

وهكذا، فإن الذي حيتقر ترك الصالة، أو التهاون فيها، باعتبارها من اآلثام، يوشك  

 
 رواه مسلم وغريه.  (1)
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ذنب متعد، ألهنا    وأن يقع يف كل اجلرائم.. مع أن ترك الصالة ليست ذنبا خاصا فقط، بل ه

عدوان عىل اهلل، وجحود لفضله، وتكذيب ألمره، واحتقار ملا أمر بالتشدد فيه، ولذلك قرن  

(  4َفَوْيٌل ل ْلُمَصِلنَي ) ﴿:  فقالالتعامل السيئ مع الصالة بالتعامل السيئ مع اخللق،   تعاىل  اهلل

يَن ُهْم َعْن َصاَلهت  ْم َساُهوَن ) يَن ُهْم ُيَراُءوَن ) 5الَّذ    ﴾ (7( َوَيْمنَُعوَن املَْاُعوَن )6( الَّذ 

 [ 7 -   4]املاعون:  

 يف الصالة املرائني هبا، يمنعون املعونات  فهذه اآليات الكريمة تشري إىل أن املتهاونني

 عن غريهم، وهو من أخطر الذنوب املتعدية. 

وهلذا ورد يف القرآن الكريم النهي عن التعاون عىل اإلثم والعدوان، كام قال تعاىل:  

ْثم  َواْلُعْدَوان  ﴿ ِ َوالتَّْقَوى َواَل َتَعاَوُنوا َعىَل اإْل  ، ذلك أن الذي  [2ائدة:  ]امل  ﴾َوَتَعاَوُنوا َعىَل اْلب 

يعني غريه عىل ذنب خاص، أو يوفره له، أو ييرس عليه ممارسته، يوشك أن ينتكس  

 بشخصيته، ليحوله إىل جمرم ال يقترص إجرامه عىل نفسه، وإنام يتعداها إىل غريه. 

باإلضافة إىل كل ذلك ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن خطر الذنوب املتعدية يفوق  

 الذنوب اخلاصة، مع كون كليهام ذنوبا وخطايا.  كثريا خطر 

ذلك أن صاحب الذنب اخلاص، يمكنه أن يتوب إىل اهلل تعاىل يف أي حلظة، ويصحح  

أخطاءه التي وقع فيها، بينام صاحب الذنب املتعدي حيتاج إىل أن يمر عىل كل من آذاهم،  

نام ليمحو آثار  ليستحلهم، ال ليمحو تلك الذنوب التي سجلت عليه بسببهم فقط، وإ

 دعواهتم عليه، والتي قد حتول بينه وبني التوبة. 

لذلك ورد التحذير الشديد من الذنوب املتعدية، ألن إصالحها أو تصحيحها حيتاج  

 جهدا كبريا مضاعفا، قد ال حيتاج مثله صاحب الذنب اخلاص.

اهلدى  وهلذا رشط القرآن الكريم الكثري من الرشوط ملن يريدون التوبة من كتامن 
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َن   ﴿اإلهلي، وهو من أخطر الذنوب املتعدية، قال تعاىل:  يَن َيْكُتُموَن َما َأْنَزْلنَا م  إ نَّ الَّذ 

 َما َبيَّنَّاُه ل لنَّاس  يف  اْلك َتاب  ُأوَلئ َك َيْلَعنُُهُم اهللَُّ َوَيْلَعنُُهُم ا 
ْن َبْعد  ُنوَن  اْلَبِينَات  َواهْلَُدى م  ع  لالَّ

يُم ( إ الَّ 159) ح  اُب الرَّ ْم َوَأَنا التَّوَّ َك َأُتوُب َعَلْيه 
يَن َتاُبوا َوَأْصَلُحوا َوَبيَّنُوا َفُأوَلئ 

  ﴾ الَّذ 

 [ 160،  159]البقرة:  

نام  ختب أن اهلل تعاىل ال يتوب عليهم، بمجرد التوبة والندم فقط، وإ فاآلية الكريمة

سدوه بكتامهنم.. والثاين  رشطت رشطان إضافيان، أوهلام اإلصالح، أي إصالح ما أف

البيان.. أي االعرتاف واإلقرار والترصيح بالكتامن.. وعدم االكتفاء باإلصالح من دون  

 االعرتاف. 

وهلذا نرى املصادر املقدسة تبني خطر الذنوب املتعدية، ألن التوبة منها حتتاج جهدا  

العدوان، ومل يتمكن التائب  كبريا مضاعفا، وتبعاهتا قد ال يمكن حتملها، خاصة إذا انترش 

من الوصول إىل كل من آذاهم، وحينها تبقى توبته قارصة، ولو بذل فيها كل جهده، ذلك  

أن كل من مل يستطع أن يستحلهم، يطالبونه يوم القيامة بام ارتكبه يف حقهم، حتى لو تاب  

 منه يف الدنيا. 

ن عليك، ويمنونك بأن  ولذلك ال تسمع ـ أهيا املريد الصادق ـ ألولئك الذين يكذبو 

)من كانت عنده مظلمة ألخيه  :  جمرد توبتك تكفي ملحو سيئاتك، فهؤالء مل يسمعوا قوله  

فليتحلله منها، فإنه ليس ثمَّ دينار وال درهم من قبل أن يؤخذ ألخيه من حسناته، فإن مل  

 (1)يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه(

الواقع يف أمثال هذه الذنوب مفلسا، وإن جاء بجبال من   وقد اعتب رسول اهلل 

: )أتدرون من املفلس؟( قالوا:  احلسنات، ألهنا رسعان ما توزع عىل الذين ظلمهم، قال 
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املفلس فينا من ال درهم له وال متاع، فقال: )إن املفلس من أمتي من يأِت يوم القيامة بصالة  

هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، ورضب  وصيام وزكاة، ويأِت وقد شتم هذا، وقذف 

هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقىض ما عليه،  

  (1)أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح يف النار(

: )إّن الشيطان قد يئس أن تعبد األصنام بأرض  ويف حديث آخر قال رسول اهلل 

بام هو دون ذلك باملحّقرات وهي املوبقات، فاّتقوا الظلم ما   العرب ولكن سريىض منكم

استطعتم فإّن العبد ليجيء يوم القيامة بأمثال اجلبال من الطاعات فريى أهّنا ستنجينّه، فام  

يزال عبد جييء فيقول: يا رّب إّن فالنا ظلمني بمظلمة فيقال: امح من حسناته، فام يزال  

يشء، وإّن مثل ذلك مثل سفر نزلوا بفالة من األرض   كذلك حتى ما يبقى له من حسناته 

ليس معهم حطب فتفّرق القوم فاحتطبوا فلم يلبثوا أن أوقدوا نارهم وصنعوا ما أرادوا  

  (2)وكذلك الّذنوب(

  فاسمع ـ أهيا املريد الصادق ـ هلذه األحاديث بأذن قلبك، وإياك أن ترتك نبيك 

سمع ألولئك الذين يمنونك األماين الكاذبة؛  احلريص عليك وعىل مصاحلك وسعادتك، لت 

فهم ال خيتلفون عن الشيطان الذي غر أباك آدم؛ فأكل من الشجرة، وكانت سبب خروجه  

 من اجلنة.  

فاحذر أن خيرجوك من اجلنة التي أعدها اهلل لك.. والتي ال يدخلها إال الطيبون  

ستهينوا بيشء منها.. فوردوا  الطاهرون الذين عظموا حق اهلل، وعرفوا خطر الذنوب، ومل ي

   القيامة خمفني، من دون أثقال وال أوزار؛ فتحقق هلم الفوز يف الدنيا واآلخرة. 

 
 (2420(، والرتمذي رقم )2581رواه مسلم رقم ) (1)

 رواه أمحد ، ورواه أبو يعىل واخلرائطي يف مساوئ األخالق والطباين يف الكبري واحلاكم والضياء.(2)



 

218 

 

 احلدة والغضب 

عن احلدة والغضب، وهل ُها من الطباع   كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني

والتهذيب   التي ُطبع عليها البرش؛ فال انفكاك هلم منها، أم أهنام خاضعان للرياضة

وعن رس اختالف الناس يف حدة الغضب   .. واإلصالح؟.. ثم سألتني عن كيفية ذلك؟

وعن أولئك الذين يبرون ترصفاهتم بكوهنم مارسوها يف حالة غضب، وهل   .. وشدته؟

 يؤاخذون عليها، أم أن اهلل يعفو عنهم لعدم حتكمهم يف نفوسهم حال الغضب؟  

ال يمكن ملن يريد أن هيذب نفسه أن جيهل  وغريها من أسئلتك الوجيهة، والتي 

اإلجابة الصحيحة عليها، ذلك أن الغضب وسيلة الشيطان الكبى للتحكم يف ترصفات  

اإلنسان، ومن مل هيذب غضبه، ويعدله وفق الرشيعة، صار زمام أمره بيد الشياطني يعبثون  

 به كام يشاءون. 

الرصاع التي حصلت بني األمم   ولو أنك ـ أهيا املريد الصادق ـ تأملت يف كل أنواع

، أو حتى بني أفراد األرسة الواحدة، لوجدت أن  ومكوناهتا  والشعوب، أو بني املجتمعات

الغضب هو السبب األكب فيها.. ولو أن الذين وقعوا يف ذلك الرصاع حتكموا يف غضبهم،  

 وعاجلوه وفق ما تقتضيه الرشيعة، لكان وضع البرشية خمتلفا متاما.

ما يدل عىل أن الغضب نار يف نفس   د يف احلديث عن رسول اهلل ولذلك ور

اإلنسان، ال ختتلف عن النار التي يتشكل منها الشيطان، ولذلك كانت أقرب املحال التي  

إىل أن يصري شيطانا إنسيا ال   يوصل هبا رسائله إىل اإلنسان، ليحوله إىل مساره وطبيعته،

يطان خلق  الّش   إنّ و   يطان،الغضب من الّش   إنّ ):  خيتلف عن شيطان اجلن، قال رسول اهلل  
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 (1) (أار باملاء، فإذا غضب أحدكم فليتوّض ام تطفأ النّإنّ و ار، من النّ

  مني علام أزدد به إيامنا ه لقي ملكا من املالئكة فقال: علّ أنّ  عن ذي القرنني وروي 

الغضب    يطان أقدر ما يكون عىل ابن آدم حني يغضب، فردّ الّش   ال تغضب فإنّ )نا، قال:  يقيو

نا  كن سهال ليّ و ك ك إذا عجلت أخطأت حظّ العجلة فإنّ و اكإيّ و  ؤدة، نه بالتّ سكّ و بالكظم،

 (2)(ارا عنيداال تكن جبّ و البعيد، و للقريب

ثالث: إذا سكر أحدهم  ما أعجزين بنو آدم فلن يعجزوين يف  ) :  قالإبليس  وروي أن  

عمل بام  و  إذا غضب قال بام ال يعلمو  عمل لنا بام أحببنا،و  أخذنا بخزامته فقدناه حيث شئنا 

 (3) (يه بام ال يقدر عليهنمنّو له بام يف يديه نبخّ و يندم، 

وهلذا كان الغضب سببا لكل أنواع الرصاع والعدوان، التي وقعت بني البرش، ولعل  

أدركوا ذلك عندما علموا باملركبات التي تتكون منها نفس اإلنسان،  املالئكة عليهم السالم  

ُك الِدَماءَ  ﴿فقالوا:   ُد ف يَها َوَيْسف  َعُل ف يَها َمْن ُيْفس   [ 30]البقرة:   ﴾َأجَتْ

لكن اهلل تعاىل أخبهم أن هناك من يستطيع أن يسيطر عىل غضبه، ويرصفه إىل  

 لطبخ، ال يف احلرق. مواضعه الصحيحة، مثلام تستعمل النار يف ا 

ذي يملك نفسه  ديد الّ ام الّش عة، إنّ ديد بالرّص ليس الّش ) : ولذلك قال رسول اهلل 

الغضب عن الشديد، وإنام أخب عن حتكمه فيه،   ؛ فلم ينف رسول اهلل (4)(عند الغضب

 مثلام نتحكم يف النار، فنستفيد منها يف طبخ الطعام، دون أن حترقه. 

وهلذا أخب اهلل تعاىل عن غضب األنبياء عليهم السالم، وكيف رصفوه يف مواضعه  
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الصحيحة، ومن ذلك ما أخب به عن غضب موسى عليه السالم عندما عبد قومه العجل،  

ْلُتْم  ﴿ل تعاىل:  قا  ي َأَعج  ْن َبْعد  ا َقاَل ب ْئَساَم َخَلْفُتُموين  م  ف  ه  َغْضَباَن َأس  َوملََّا َرَجَع ُموَسى إ ىَل َقْوم 

ا َقاَل َيا  ﴿وقال:  ،[150]األعراف:  ﴾ َأْمَر َرِبُكْم  ف  ه  َغْضَباَن َأس  َقْوم    َفَرَجَع ُموَسى إ ىَل َقْوم 

ْدُكْم َربُّكُ 
ْن َرِبُكْم  َأمَلْ َيع  ا َحَسن ا َأَفَطاَل َعَلْيُكُم اْلَعْهُد َأْم َأَرْدُتْم َأْن حَي لَّ َعَلْيُكْم َغَضٌب م  ْم َوْعد 

ي د   [ 86]طه:   ﴾َفَأْخَلْفُتْم َمْوع 

َوَذا النُّون  إ ْذ َذَهَب  ﴿وأخب عن غضب يونس عليه السالم من إعراض قومه، فقال:  

ب ا 
 [ 87]األنبياء:  ﴾ُمَغاض 

ب عن غضب نوح عليه السالم ودعوته عىل قومه بسبب إعراضهم الشديد يف  وأخ

ا  ﴿ تلك اآلماد الطويلة، قال تعاىل:  ار  يَن َديَّ ر 
َن اْلَكاف  َوَقاَل ُنوٌح َرِب اَل َتَذْر َعىَل اأْلَْرض  م 

ا َكفَّ 26) ر 
َباَدَك َواَل َيل ُدوا إ الَّ َفاج  لُّوا ع  ا ( إ نََّك إ ْن َتَذْرُهْم ُيض   [ 27، 26]نوح:   ﴾ار 

وأخب عن غضب إبراهيم عليه السالم عىل قومه بسب إعراضهم الشديد، وأنه قال  

ُكْم )﴿يف حال غضبه:   مهل ْن ُدون  اهللَّ  َما اَل َينَْفُعُكْم َشْيئ ا َواَل َيرُضُّ ( ُأفٍّ َلُكْم  66َأَفَتْعُبُدوَن م 

ْن ُدون  اهللَّ  َأَفاَل  ُلونَ َومل َا َتْعُبُدوَن م   [ 67،  66]األنبياء:   ﴾ َتْعق 

،  عال صوته ، وت عيناهإذا خطب امحرّ كان )    اهللرسول  وهكذا ورد يف احلديث أن  

  بعثت أنا )يقول: (، و اكممّس و  حكمصبّ )ه منذر جيش يقول: ى كأنّ غضبه حتّ  اشتدّ و

 (1) (اعة كهاتنيالّس و

ى  فغضب حتّ  ، ذلك ه فبلغعنها، ه ناس فتنزّ بعض األمور، ص يف رّخ  وروي أنه 

ألنا أعلمهم    اهلل فو    ، ص يل فيه  رّخ ما بال أقوام يرغبون عاّم ) قال:    الغضب يف وجهه. ثمّ   بان
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 (1)(هم له خشيةأشدّ اهلل وب

ا يطيل بنا  الة يف الفجر ممّ ر عن الّص  ألتأّخ . إيّن اهلل: يا رسول  قال رجال  وروي أن

اس  النّ رين فمن أمّ منكم منفّ  اس إنّ ا النّيا أهّي )قال:  ثمّ  ، اهلل فغضب رسول  ،فالن فيها 

 (2)(ذا احلاجة و  الكبريو  عيفخلفه الّض  ز، فإنّ فليتجوّ 

فاعلم أن الرشيعة احلكيمة مل تطالبك بقطع   ـ أهيا املريد الصادق ـإذا عرفت هذا 

أصل الغضب، فذلك مستحيل، وغري ممكن، وكيف يكون ذلك وهو طبع من الطباع التي  

؛ فغضبه عىل نفسه وسوء  ا ولوالها ملا استطاع هتذيب نفسه وإصالحه،  ل عليها اإلنسانجب

 أخالقها هو الذي جيره إىل جماهدهتا.

َوَما َلُكْم اَل  ﴿ملا جاهد الظاملني الذين يظلمون املستضعفني، كام قال تعاىل:  هولوال

نَ يَن َيُقوُلوَن َربَّ
ْلَدان  الَّذ   َواْلو 

 
َن الِرَجال  َوالنَِساء نَي م  ْجنَا  ُتَقات ُلوَن يف  َسب يل  اهللَّ  َواملُْْسَتْضَعف  ا َأْخر 

يًّا َواْجَعْل َلنَا 
ْن َلُدْنَك َول  ه  اْلَقْرَية  الظَّامل   َأْهُلَها َواْجَعْل َلنَا م  ْن َهذ  ا  م  ري 

ْن َلُدْنَك َنص    ﴾ م 

،وهل اجلهاد سوى ذلك الغضب للمظلومني، والذي يدعو إىل محايتهم  [ 75]النساء: 

 ؟وختليصهم من املستكبين

يتحرك قلب املسلم لنرصة أخيه يف حال حاجته إليه، وقد ورد يف  ولوال الغضب مل 

حرمته وينتقص فيه  ما من أمرئ خيذل امرأ مسلام يف موضع تنتهك فيه : )احلديث قوله 

مرئ ينرص مسلام يف موضع  ا من عرضه إاّل خذله اهلل يف موطن حيّب فيه نرصته، وما من 

 (3) ينتقص فيه من عرضه وينتهك من حرمته إاّل نرصه اهلل يف موطن حيّب نرصته( 
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ولوال الغضب مل تكن هناك تلك الغرية الرشعية التي جتعل صاحبها حيافظ عىل  

أتعجبون من غرية سعد،  )  :ة لالنتهاك، وقد ورد يف احلديث قوله  عرضه، وال يدعه عرض

اهلل حّرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن،    فواهلل ألنا أغري منه، واهلل أغري منّي، من أجل غرية

وال شخص أغري من اهلل، وال شخص أحّب إليه العذر من اهلل، من أجل ذلك بعث اهلل  

خص أحّب إليه املدحة من اهلل، من أجل ذلك وعد اهلل  املرسلني مبرّشين ومنذرين، وال ش

 (1) (اجلنّة

ولوال الغضب مل يتحرك املؤمن املحتسب ملواجهة املنكر.. وهلذا أثنى اإلمام عيل عىل  

أّب ذر الذي غضب يف ذات اهلل عىل تلك التحريفات العظمية التي حصلت لدين اهلل، فقال  

  اهم يدن عىل  خافوك القوم  إن له،  غضبَت  من َفاْرُج  هلل،  غضبت  إنك: ذر  أبا  يا خماطبا له: )

فَتُهم  فَتهم  بام  واهرب  عليه  خافوك  ما   أيدهيم  يف  فاترك  دينك،   عىل   وخ  فام أحوجهم    عليه،  خ 

إىل ما منعتهم، وما أغناك عام منعوك، ولو أن الساموات واألرض كانتا عىل عبد رتقا ، ثم  

شنّك إال الباطل، فلو قبلت    اتقى اهلل، جلعل له منهام خمرجا ، وال ُيؤن سنّك أال احلق، وال ُيوح 

 (2) (اهم ألحبوك، ولو قرضت منها ألّمنوكيدن

لكن إياك ـ أهيا املريد الصادق ـ أن تبر لنفسك غضبها، وتذكر أثناء ذلك ما كان من  

مضبوطا  ؛ فقد كان غضبهم هلل تعاىل، ومل يكن ألنفسهم، وكان  غضب األنبياء عليهم السالم 

بني أمرين   ما خرّي رسول اهلل بضوابط الرشيعة، ال بنوازع اهلوى، وقد ورد يف احلديث: ) 

إاّل اختار أيرسُها، ما مل يأثم، فإذا كان اإلثم كان أبعدُها منه، واهلل ما انتقم لنفسه يف يشء  
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 (1) يؤتى إليه قّط حّتى تنتهك حرمات اهلل فينتقم هلل( 

يقتِض القدرة عىل التحكم فيه، حتى يرصف يف حماله   وهلذا؛ فإن تعديل الغضب 

الذي   رجلأن ذلك الالصحيحة، وحتى ال يكون وباال عىل صاحبه، وقد ورد يف احلديث 

  ، ما قال   بّي رت حني قال النّففكّ )قال:  (، ال تغضب): يف وصيته  قال له رسول اهلل 

 (2)ه(كلّ  فإذا الغضب جيمع الرّشّ 

أهيا املريد الصادق ـ فاسمع ملا أورده لك من األدوية التي جتعلك  إذا عرفت هذا ـ 

ه متى تشاء، وتوقفه متى تشاء.. لتكون أنت ملك نفسك، وليس  كتتحكم يف غضبك؛ فتحر

 من خالهلا. لينحرف بك  ك ءالشيطان الذي يراقب انفعاالتك وأهوا 

 العالج املعريف: 

الح غضبك وتوجيهه الوجهة  أول عالج تنطلق منه ـ أهيا املريد الصادق ـ إلص

الرشعية املتناسبة مع الفطرة السليمة هي أن تعلم مضار الغضب، وخطورته عليك، وعىل  

مثلام تفعل متاما مع األغذية التي ترى  شخصيتك، ونفسك، وحياتك يف الدنيا واآلخرة.. 

 خطرها؛ فترسع لتحرم نفسك منها خشية أن حترمك من احلياة، أو من بعض ملذاهتا. 

الغضب مفتاح كّل  )د قال اإلمام الصادق معبا عن الثامر التي ينتجها الغضب: قو

 (3)(رّش 

فينة عند اضطراب األمواج يف  الّس بالغضب حال اإلنسان عند وشبه بعض احلكامء 

ا القلب فهو صاحب  سياستها أمّ و تدبريها و  فينة من حيتال لتسكينها إذ يف الّس ) ة البحر، جلّ 
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  كالمه و  يظهر ذلك عىل أعضائه و  ، ه أصمّ و  حيلته بعد أن أعامه الغضب قد سقطت  و  فينة الّس 

 (1) (فعالهو

لو رأى الغضبان يف حالة غضبه قبح صورته لسكن غضبه حياء من قبح  ثم ذكر أنه )

 ( اهر عنوان الباطنالظّ  اهر فإنّ قبح الباطن أعظم من قبح الظّ و استحالة خلقته، و صورته 

  ال ثمّ ام قبحت صورة الباطن أوّ إنّ وا الغضب، فقال: )ثم ذكر الثامر املرة التي ينتجه

ذي يستحي منه قائله  الفحش الّ و  تم سان فأثره بالّش ا يف اللّ أمّ و   اهر ثانيا،انترش قبحها إىل الظّ 

ا أثره عىل األعضاء  أمّ و فظ، اضطراب اللّ و ظم ط النّ عند سكون الغضب فضال عن ختبّ 

إذا فلت منه بسبب عجز أو غريه  و للمغضوب عليهالقتل و مزيقالّت و م هجّ التّ و بفالرّض 

  ام رضب بيده عىل األرض. ربّ و  ق ثوب نفسه أو لطم وجههام مزّ فقد يرجع إىل صاحبه فربّ 

امتة  الّش و وءالّس و احلسد واضحا و ا أثره يف القلب عىل املغضوب عليه فاحلقد أمّ و

 (2)(باملساءات

من مل يملك  )، وقال: (كيم الغضب ممحقة لقلب احلاإلمام الصادق: )وهلذا قال 

 (3) (غضبه مل يملك عقله

  ال يثبت العقل عند الغضب كام ال تثبت روح احلّي   يا بنّي )قال بعض احلكامء البنه:  و

إن كان  و مكرا و  اس غضبا أعقلهم، فإن كان لدنيا كان دهاءالنّ نانري املسجورة، فأقّل يف التّ 

 (4)(الغضب غول العقل و العقل  علام، فقد قيل: الغضب عدوّ و لآلخرة كان حلام

ولذلك ال تلتفت ألولئك الذين يبرون ألنفسهم رسعة غضبهم، ويعتبونه جبلة  

 
 ( 184/ 3إحياء علوم الدين ) (1)

 (184/ 3املرجع السابق، ) (2)
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فام كان اهلل ليجبل عباده عىل الرش، وإنام هم الذين مكنوا لغضبهم، وربوه،   ؛جبلوا عليها 

 وحولوه إىل ملك يتحكم فيهم، ولو أهنم واجهوه وعاجلوه، ملا متكن منهم. 

للرجل بالتحكم يف غضبه أي معنى..   لك مل يكن لوصية رسول اهلل ولوال ذ

 يستحيل عليه أن ينهى عن يشء ال يطاق.  فرسول اهلل 

مّر بقوم يصطرعون، فقال: ما هذا؟ قالوا: فالن، ما يصارع أحدا    وروي أن النّبّي  

ظه فغلبه  إاّل رصعه، قال: )أفال أدّلكم عىل من هو أشّد منه؟ رجل كّلمه رجل فكظم غي

 (1) وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه(

، وقد قسمهم  حتكمهم يف غضبهمبيان فضل البرش بحسب وهلذا ورد يف احلديث 

ى، فمنهم  بني آدم عىل طبقات شتّ  أال إنّ قال: ) ف ؛إىل أربعة أصناف يف ذلك رسول اهلل 

منهم    إنّ و  فتلك بتلك، أال  الفيءمنهم رسيع الغضب رسيع  و   ، الفيءالغضب رسيع    بطيء

هم رسيع  رّش و ، أال الفيءالغضب رسيع  بطيء خريهم و ، أالالفيء  بطيءرسيع الغضب 

 (2)(الفيء  بطيءالغضب 

وهذا احلديث يدل عىل أن بإمكان اإلنسان التحكم يف غضبه، بحيث ال يغضب إال  

لك الغضب يمكنه أن يتحكم يف مدته وكيفية  يف املواطن التي تستحق الغضب، وأنه بعد ذ 

 الترصف فيه..  

ومما يعينك عىل هذاـ  أهيا املريد الصادقـ  معرفة أنواع اجلزاء التي يناهلا من يتحكمون  

يف غضبهم، وأوهلا ما وصف به القرآن الكريم ذلك اجلزاء العظيم الذي ينتظر املؤمنني  

َفاَم   ﴿مامه متاع الدنيا شيئا، قال تعاىل: الذين يغفرون عند غضبهم، والذي ال يساوي أ
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يَن آَمُنوا َوَعىَل َرهِب   نَْد اهللَّ  َخرْيٌ َوَأْبَقى ل لَّذ 
ْنَيا َوَما ع   َفَمَتاُع احْلََياة  الدُّ

ٍ
ء ْن يَشْ ُلوَن  ُأوت يُتْم م  ْم َيَتَوكَّ

َش َوإ  36) ْثم  َواْلَفَواح  َتن ُبوَن َكَبائ َر اإْل  يَن جَيْ
ُروَن ( َوالَّذ  ُبوا ُهْم َيْغف  ]الشورى:   ﴾َذا َما َغض 

36  ،37 ] 

وبني سعة النعيم الذي ينتظر من وسعوا صدورهم، فلم يضيقها الغضب، ومل ختنقها  

ْت  ﴿احلدة، فقال:  دَّ اَمَواُت َواأْلَْرُض ُأع  ْن َرِبُكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ
َرٍة م  ُعوا إ ىَل َمْغف  َوَسار 

نَي )  نَي اْلَغْيَظ َواْلَعاف نَي َعن  النَّاس   133ل ْلُمتَّق   َواْلَكاظ م 
 
اء َّ  َوالرضَّ

 
اء َّ ُقوَن يف  الرسَّ يَن ُينْف  ( الَّذ 

ن نيَ  بُّ املُْْحس 
 [ 134، 133]آل عمران:  ﴾ َواهللَُّ حُي 

فتمثل ـ أهيا املريد الصادق ـ هذا اجلزاء العظيم الذي ينتظر ذلك الذي يكظم غيظه،  

 فيكون أهدأ ما يكون عندما يستفز ويستثار..  ويملك غضبه؛ 

وإن شئت، فتمثل نفسك، وكأنك يف مسابقة ملن يكظمون غيظهم، وأن الفائز فيها 

ينال ماليني الدنانري من الذهب والفضة.. وسرتى كيف تتحكم يف نفسك طمعا يف تلك  

ظهم أعظم  اجلائزة العظيمة، مع أن ما أعد اهلل للمتحكمني يف غضبهم، والكاظمني لغي

 بكثري. 

: )ما من جرعة أعظم أجرا عند اهلل من جرعة غيظ  قوله وقد ورد يف احلديث 

 (1) كظمها عبد ابتغاء وجه اهلل(

وقال: )من أنظر معرسا أو وضع عنه وقاه اهلل من فيح جهنّم، أال إّن عمل اجلنّة حزن  

أال إّن عمل النّار سهل بشهوة، والّسعيد من وقي الفتن، وما من جرعة أحّب    ،بربوة )ثالثا( 

 (2) إيّل من جرعة غيظ يكظمها عبد، ما كظمها عبد هلل إاّل مأل اهلل جوفه إيامنا(

 
 ( 6116( برقم )128/ 2( وأمحد )4189ابن ماجه ) (1)
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فتأمل هذا املعنى ـ أهيا املريد الصادق ـ فهو ال يمكن تقديره بثمن.. ذلك أنك يف  

 زازك وإغضابك تكون حمل قرب وحمبة من ربك..  الوقت الذي تبتسم فيه أثناء استف

وأضف إىل هذا ما ورد يف األحاديث من حرمان الكاظمني لغيظهم من العذاب،  

إىل رّبه   : )من كّف غضبه كّف اهلل عنه عذابه، ومن اعتذرقال رسول اهلل ففي احلديث 

 (1) قبل اهلل عذره، ومن خزن لسانه سرت اهلل عورته(

)من كظم غيظا ولو شاء أن  : من ذلك، فقد قال رسول اهلل بل ورد ما هو أعظم 

 (2)أمنا وإيامنا(، ويمضيه أمضاه مأل اهلل قلبه يوم القيامة رضا 

فقال: يا رسول اهلل! أّي النّاس أحّب إىل اهلل تعاىل؟    وروي أّن رجال جاء إىل النّبّي  

: )أحّب النّاس إىل اهلل تعاىل أنفعهم للنّاس،  وأّي األعامل أحّب إىل اهلل؟ فقال رسول اهلل 

وأحّب األعامل إىل اهلل تعاىل رسور يدخله عىل مسلم، أو يكشف عنه كربة، أو تقِض عنه  

مع أخ يف حاجة أحّب إيّل من أن أعتكف يف هذا  دينا، أو تطرد عنه جوعا، وألن أميش 

املسجد شهرا، ومن كّف غضبه سرت اهلل عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه  

مأل اهلل قلبه رجاء يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه يف حاجة حّتى يتهّيأ له أثبت اهلل قدمه  

 (3) يوم تزول األقدام( 

غضبهم عىل ذلك اجلزاء املعنوي الذي ال يقدر بثمن،    وال يقترص جزاء املتحكمني يف 

)من كظم غيظا وهو  عن بعض اجلزاء احليس الذي ينالونه؛ فقال:    بل قد أخب رسول اهلل  

 (4) قادر عىل أن ينفذه دعاه اهلل عّز وجّل عىل رؤوس اخلالئق حتّى خيرّيه من احلور ما شاء(

 
 .68ص  8الطباين يف األوسط، جممع الزوائد ج  (1)
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ريد الصادق ـ بإيقاعك يف املواقع التي تثري  هلذا فإن ابتالء اهلل تعاىل لك ـ أهيا املو

غضبك فرصة لك لتنال كل هذه األجور العظيمة التي ال يمكن أن تناهلا من دوهنا..  

فابتهلها، واغتنمها، وال تفرط فيها ألجل غضب يرضك أكثر مما ينفعك.. وقد روي عن  

م األجر ملن عظم البالء،  )نعم اجلرعة الغيظ ملن صب عليها فإّن عظياإلمام الصادق أنه قال:  

)ما من عبد كظم غيظا إاّل زاده اهلل تعاىل عّزا يف  ، وقال: (1)وما أحّب اهلل قوما إاّل ابتالهم(

 وأثابه اهلل مكان غيظه ذلك( ، الّدنيا واآلخرة

فهذه الروايات تدل عىل أن اهلل تعاىل خيتب عباده بأن يوقعهم يف مثل تلك املحال التي  

، مثلام ابتىل إبليس بالسجود آلدم عليه السالم،  تميز اخلبيث منهم من الطيبتثري غضبهم، لي

 ولوال ذلك ما ظهر كبه وحسده.

ثالثة ال يعرفون إاّل عند ثالثة: ال يعرف احلليم  ): يف هذا قوله لقامنعن ومما يروى 

 ( إاّل عند الغضب وال الشجاع إاّل عند احلرب، وال تعرف أخاك إاّل عند حاجتك إليه 

)اصب عىل أعداء النعم فإّنك لن تكافئ من عىص اهلل فيك  وهلذا قال اإلمام الكاظم:  

، وهي حكمة تدلك عىل أن عبوديتك هلل تعاىل يف املواقف  (2) بأفضل من أن تطيع اهلل فيه(

التي تثري غضبك هي أن تتحكم يف نفسك، وال ترتك هلا العنان لتامرس أهواءها، بل عليك  

 تذكر ربك، وتطبق رشيعته يف غضبك كام تطبقها يف رضاك.حينها أن  

عن عبد اهلل بن عمرو قال: كنت أكتب كل يشء أسمعه من   وقد ورد يف احلديث 

برش يتكلم    أريد حفظه فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل يشء؟ ورسول اهلل    رسول اهلل  

، فأومأ بإصبعه إىل  يف الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول اهلل  
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 (1) فيه فقال: )اكتب فوالذي نفيس بيده ما خيرج منه إال حق(

يف غضبك ورضاك، فال  فاجتهد ـ أهيا املريد الصادق ـ لتستن بسنة رسول اهلل 

، فالكامل يف اتباع  ة ربك، وأخالق نبيك ترتك يف كليهام لنفسك هواها، بل حتكم رشيع

 هديه، ال يف اتباع هوى نفسك األمارة.

لمك برؤية اهلل لك عند غضبك، وتوليه  عومما يعينك عىل ذلكـ  أهيا املريد الصادقـ   

يَن آَمُنوا إ نَّ اهللََّ اَل ﴿الدفاع عنك، كام نص عىل ذلك قوله تعاىل:  بُّ  إ نَّ اهللََّ ُيَداف ُع َعن  الَّذ 
 حُي 

اٍن َكُفورٍ   [ 38]احلج:   ﴾ ُكلَّ َخوَّ

إّن يف التوراة مكتوبا: يا ابن آدم  )وقد روي يف تفسريها عن اإلمام الصادق أنه قال: 

اذكرين حني تغضب أذكرك عند غضبي فال أحمقك فيام أحمق، وإذا ظلمت بمظلمة فارض  

 (2)(بانتصاري لك فإّن انتصاري لك خري من انتصارك لنفسك

)إذا وقع بني رجلني منازعة نزل ملكان فيقوالن للسفيه منهام: قلت    وروي أنه قال: 

وقلت وأنت أهل ملا قلت ستجزى بام قلت، ويقوالن للحليم منهام: صبت وحلمت  

(3)سيغفر اهلل لك إن أمتمت ذلك، قال: فإن رّد احلليم عليه ارتفع امللكان(
 

فلاّم ابتدأ   ؛ وهو ساكتالصحابة، وقد ورد يف احلديث أن رجال كان يشتم بعض 

فقال: إّنك كنت ساكتا ملّا شتمني فلاّم تكّلمت قمت؟ قال:  ، اهلل لينترص منه قام رسول 

فلم أكن ألجلس يف   ؛ فلاّم تكّلمت ذهب امللك وجاء الشيطان ، ألّن امللك كان جييب عنك)

 (4) (جملس فيه الشيطان

 
 رواه أبو داود.  (1)

 . 306ص  2الكايف ج  (2)

 . 112ص  2الكايف ج  (3)

 .572ص  2أبو داود ج  (4)



 

230 

 

ن امللكان اللذان توليا الدفاع عنك  فتذكر عند غضبك ـ أهيا املريد الصادق ـ هذا

 .والثناء عليك، وال جتعلهام يرتفعان بسبب طيشك أثناء غضبك

وإن نازعتك نفسك وذكرت لك أنك برش، وأن للغضب حدودا، وأن من  

استغضب فلم يغضب فهو محار، فذكرها بتلك النامذج التي جعلها اهلل حججا عىل خلقه،  

مّر بقوم من اليهود  هم املسيح عليه السالم، فقد روي أنه  يقتدون هبا، ويسلكون سبيلها، ومن

فقال: كّل   (إهّنم يقولون رّشا وأنت تقول خريا؟)فقالوا له رّشا، فقال هلم خريا، فقيل له: 

 واحد ينفق ممّا عنده. 

سيد احللامء الرمحاء، وقد حدث أنس بن مالك قال: كنت أميش    ومنهم رسول اهلل  

وعليه رداء نجرايّن غليظ احلاشية، فأدركه أعراّّب فجبذه بردائه جبذة   مع رسول اهلل 

وقد أّثرت هبا حاشية الّرداء من شّدة جبذته،   شديدة. نظرت إىل صفحة عنق رسول اهلل 

فضحك ثّم أمر   ذي عندك، فالتفت إليه رسول اهلل ثّم قال: يا حمّمد! مر يل من مال اهلل الّ 

 (1)  له بعطاء(

راكبا ، فجعل يلعنه واحلسن ال يرد،  آه شاميا  رومنهم اإلمام احلسن؛ فقد روي أن 

أهيا الشيخ، أظنك غريبا ، ولعلك شّبهت،  )فلام فرغ أقبل احلسن إليه يبتسم يف وجهه وقال:  

عطيناك، ولو اسرتشدنا أرشدناك، ولو استحملتنا  فلو استعتبتنا أعتبناك، ولو سألتنا أ

حاجة قضيناها  لك محلناك، وإن كنت حمتاجا  أغنيناك، وإن كنت طريدا  آويناك وإن كانت 

لك، فلو حركت رحلك إلينا وكنت ضعيفا  إىل وقت ارحتالك كان أعود عليك، ألن لنا  

رجل كالمه بكى ثم قال: أشهد  فلام سمع ال. . (موضعا  رحبا ، وجاها  عريضا ، وماال  كثريا  

كنت أنت وأبـوك أبغض خلق   أنك خليفة اهلل يف أرضه.. اهلل أعلم حيث جيعل رسالته... 

 
 ( 1057( ومسلم )6088) 10البخاري]فتح الباري[  (1)
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اهلل إيّل، واآلن أنت أحب خلق اهلل إيّل، َوَحّول رحله، وكان ضيفه إىل أن ارحتل، وصار  

 معتقدا  ملحبتهم. 

يف الغضب، واحللم   اإلمام السجاد الذي رضب أروع األمثلة يف التحكمومنهم 

ما أحّب أّن يل بذّل نفيس محر النعم، وما جتّرعت جرعة  ): عنده، وقد روي أنه كان يقول 

 (1) كايف هبا صاحبها(أأحّب إيّل من جرعة غيظ ال 

قال  وقد  ،  (2)فرمى إليه مخيصة كانت عليه وأمر له بألف درهم   ؛سّبه روي أن رجال  و

مجع له مخس خصال: احللم وإسقاط األذى، وختليص  ) : معلقا عىل هذا املوقف بعضهم

الّرجل ممّا يبعده من اهلل ومحله عىل الندم والتوبة ورجوعه إىل املدح بعد الّذم، اشرتى مجيع  

 ( ذلك بيشء من الّدنيا يسري 

وروي أن رجال شتمه، فقصده بعض مرافقيه، لريد عنه، فقال هلم: )دعوه فإّن ما  

في منّا أكثر ممّا قالوا(، ثّم قال له: أ لك حاجة يا رجل؟ فخجل الرجل، فأعطاه اإلمام  خ

السجاد ثوبه، وأمر له بألف درهم، فانرصف الرجل صارخا ، وهو يقول: )أشهد أّنك ابن  

  )(3)رسول اهلل 

وروي أّن شخصا  آخر شتمه، فقال له: )يا فتى إّن بني أيدينا عقبة كؤودا ؛ فإن جزت  

  (4) نها فال أبايل بام تقول، وإن أحترّي فيها فأنا رّش ممّا تقول(م

وروي أن آخر سّبه، فسكت، فقال الرجل: إّياك أعني، فرد عليه اإلمام السجاد:  

 
 . 110و 109ص  2الكايف ج  (1)

 .28ص  1أورده الشعراين يف الطبقات ج  (2)

 .157ص 4مناقب آل أّب طالب: ج (3)

 ..157ص 4املرجع السابق، ج (4)
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  (1)وعنك أغِض()

وروي أنه مر يوما عىل قوم يغتابونه، فوقف عليهم، فقال: )إن كنتم صادقني فغفر  

  (2)اهلل لكم(اهلل يل، وإن كنتم كاذبني فغفر 

 : السلوكي العالج  

وعزمت عىل أن تتحكم يف غضبك، فعليك    إذا عرفت كل هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ 

شديد  كان  أنه بعضهمأن تستعني بربك، وتدرب نفسك بام تراه صاحلا هلا، كام روي عن 

كتب ثالث صحائف، فأعطى كل صحيفٍة رجال ،  الغضب، وعندما أدرك خطره عليه، 

وقال للثاين: إذا سكن بعض غضبي   ،وقال لألول: إذا اشتد غضبي فقم إيّل هبذه الصحيفة 

. وكان يف الصحيفة األوىل: أقرص، ما  .ها، وقال للثالث، إذا ذهب غضبي فناولنيها يفأعطن

سكن  ي . ف.أنت وهذا الغضب؟ لست ب إله إنام أنت برش!! أوشك أن يأكل بعضك بعضا  

  .. يفة الثانية: ارحم من يف األرض يرمحك من يف السامء وكان يف الصح . .بعض غضبه 

. ويف الصحيفة الثالثة: خذ الناس بحق اهلل، فإنه ال يصلحهم إالّ  .سكن بعض غضبهيف

 . .. فال يقرر أي قرار يف حال غضبه يتناىف مع رشيعة اهلل ذاك

ال خنس  ن الطريق األمثل لعالج الغضب هو ذكر اهلل.. فام ذكر اهلل يف حمل إوهلذا كا 

ُروا َفإ َذا ُهْم   ﴿الشيطان، قال تعاىل:  ْيَطان  َتَذكَّ َن الشَّ ُهْم َطائ ٌف م  َقْوا إ َذا َمسَّ يَن اتَّ
إ نَّ الَّذ 

ونَ  ُ
 اْلَغِي ُثمَّ اَل  ﴿، وبخالفهم الغافلني الذين [201]األعراف:  ﴾ُمْبرص 

وهَنُْم يف  َيُمدُّ

ونَ  ُ
 [ 202]األعراف:   ﴾ ُيْقرص 

صاحبه   أحدُها يسّب و ،  بّي رجالن عند النّ  استّب حلديث أنه روي يف اوهلذا 

 
 ..157ص 4املرجع السابق، ج (1)

 (62/ 46بحار األنوار، ) (2)
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 ألعلم كلمة لو قاهلا لذهب عنه ما جيد، لو قال:  إيّن ):    بّي فقال النّ   ،وجهه   مغضبا قد امحرّ 

، لكن الرجل كان غويا مستكبا، فعندما ذكر له هذا، قال:  (جيم يطان الرّ من الّش   اهللأعوذ ب

 (1)  لست بمجنون(إيّن )

روي عن اإلمام عيل أنه قال:  وقد  ، العالج األكب للغضبذكر اهلل هو وهلذا فإن 

  حني  أم  صبت،  أال : يل  فيقال االنتقام، عن أعجز  أحني  غضبت؟ إذا  غيظي  أشفي  متى )

 (عفوت  لو :  يل  فيقال عليه، أقدر

ومن األدوية التي يمكن استعامهلا يف حال الغضب الشديد، وخشية اختاذ أي قرار  

إذا غضب أحدكم  و  وا، ال تعرّس و   وايرّس و  مواعلّ )بقوله:    خاطئ ما أرشدنا إليه رسول اهلل  

 (2)(فليسكت

ومما يعني عىل احلد من الغضب يف حال اشتعاله االشتغال بأي يشء آخر، جيعل  

ّن  يف ذلك قوله: )إ الذهن منرصفا عن احلالة التي كان فيها.. ومن وصايا رسول اهلل 

الغضب من الّشيطان، وإّن الّشيطان خلق من النّار، وإّنام تطفأ النّار باملاء، فإذا غضب  

 (3) (أحدكم فليتوّضأ

هو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه  و إذا غضب أحدكم ): ها ما ورد يف قوله ومن

 (4)( فليضطجع إاّل و الغضب

إّن الّرجل ليغضب فام يرىض أبدا حّتى  ) ومنها ما ورد عن اإلمام الباقر أنه قال: 

يدخل النار، فأّيام رجل غضب عىل قوم وهو قائم فيجلس من فوره ذلك فإّنه سيذهب عنه  

 
 ( 2610( واللفظ له، ومسلم)6115)01البخاري ]فتح الباري[،  (1)

 (2136( ويف رقم)239/ 1أمحد) (2)

 ( 226/ 4( وهذا لفظه، وأمحد )4784أبو داود ) (3)

 ( 450/ 3( ابن حبان)152/ 5(، أمحد)4782أبو داود) (4)
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وأّيام رجل غضب عىل ذي رحم فليدن منه فليمّسه فإّن الّرحم إذا مّست  رجز الشيطان، 

 (1)(سكنت

إّن هذا الغضب مجرة من الشيطان توقد يف جوف ابن آدم وإّن أحدكم إذا  )قال: و

غضب امحّرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه، فإذا خاف أحدكم ذلك من  

 (2)( الشيطان يذهب عنه عند ذلك نفسه فليلزم األرض فإّن رجز  

ومن األدوية التي يمكن استعامهلا يف هذا تذكر أي موقف من املواقف السيئة التي  

قد تغطي عىل ذلك املوقف، وخاصة إن كانت أسوأ منه، ومن األمثلة عىل ذلك ما روي أن  

اخللق    صديق له فقّدم إليه الطعام فخرجت امرأة احلكيم وهي سّيئةدخل عىل  بعض احلكامء  

فخرج الصديق مغضبا فتبعه احلكيم وقال: أتذكر    ، وأقبلت عىل شتم احلكيم  ، فرفعت املائدة

فلم يغضب   ،وأفسدت ما عليها  ،فسقطت دجاجة عىل املائدة ، يوما كنّا يف منزلك نطعم

فرّسي عن الّرجل   (، أّن هذه مثل تلك الّدجاجة احسب )أحد منّا فقال: نعم فقال: 

 ( احلكيم، احللم شفاء من كّل أمل صدق )وانرصف وقال: 

وهكذا يمكنك ـ أهيا املريد الصادق ـ أن تكتشف آالف احليل التي حتمي عقلك من  

وستجد من اللذة بعدها ما ال يعدله ذلك التهور  أن يتالعب به الشيطان أثناء الغضب، 

الذي يدعوك إليه غضبك، ليجعلك كاملجانني تترصف من غري وعي يف أحلك األوقات  

 لتي حتتاج فيها إليه. ا

هذه وصيتي إليك، فاجتهد يف تدريب نفسك يف العمل هبا؛ فهي وإن كانت ثقيلة  

 عليك، إال أن عواقبها محيدة، فتذكر عواقبها ليخف عىل نفسك ثقلها. 

 
 . 302ص  2الكايف، ج  (1)

 . 302ص  2الكايف، ج  (2)
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واعلم ـ أهيا املريد الصادق ـ أنه ال يمكن ألحد أن حيسن خلقه من غري أن يتحكم يف  

يكون غضبك مثل شهوتك مثل حياتك مجيعا ملكا لعقلك   غضبه.. فلذلك اجتهد يف أن

   ورشيعة ربك، ال ألهوائك، وال للشياطني الذين يرتبصون بك.
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 احلقد واحلسد 

عن احلقد واحلسد، والفرق بينهام، واجلذور   كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني 

م طلبت مني كعادتك يف  التي متدُها، وهل يمكن استئصاهلام، أم يكتفى بإمخاد نارُها.. ث

 رسائلك أن أدلك عىل األدوية التي يمكن استخدامها لعالجهام.

وكل هذه األسئلة وجيهة، وال يمكن لطالب التزكية أال يعرفها، أو يتعلم علومها،  

الختبار  تعرض له أنه خال منهام.. فقد ال يكون احتى لو ظن أنه خال منهام.. وما أدر

نفسه بمنجاة منهام.. والعاقل هو الذي يستعمل الوقاية قبل  اخلاص هبام، ولذلك ظن 

 العالج، ويستأصل الداء يف مبدئه قبل أن يتحكم فيه، وال يستطع إنقاذ نفسه منه. 

أذكر لك  ، وقبل أن أحتدث لك عن كل واحد منهام، وعالمته، والعالج اخلاص به

عليها القرآن الكريم لقب العدوان..  أهنام ينتميان ألرسة واحدة، هي األرسة التي أطلق 

، فيتحول من إنسان  وهو لقب مرتبط باملثالب التي ال تكتفي بصاحبها، وإنام متتد لغريه

 مسامل إىل إنسان عدواين. 

أنه ال يتحقق به إال   وبذلك يفقد اسم اإلسالم احلقيقي، الذي أخب رسول اهلل 

، ويفقد اسم اإليامن  (1) (من لسانه ويده)املسلم من سلم املسلمون املساملون، فقد قال: 

)من أمنه املؤمنون عىل أنفسهم  أنه ال يتحقق به إال  احلقيقي الذي أخب رسول اهلل 

 (2)  وأمواهلم(

ـ كام ذكرت لك يف رسائيل السابقة ـ مرتبطان بتلك املثالب اخلطرية  واحلقد واحلسد 

 
 رواه البخاري ومسلم.  (1)

 رواه الطباين واحلاكم وصححه. (2)
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لنفس ال ترى إال ذاهتا، فتعتب  التي هي أم لكل األمراض، وأوهلا العجب الذي جيعل ا

.. وثانيها الغرور الذي يولده العجب،  نفسها املركز الذي ينبغي للجميع أن يلتف حوله

فيتوهم أنه احلق الذي ال يعرتيه الباطل، واخلري الذي ال يقع يف الرش.. وثالثها الكب الذي  

 ها. خيرج بالعجب والغرور من الذات ليتسلط هبم عىل كل ما هو خارج عن

نال ما هو أفضل مما لدهيا،  شخصا    النفس املعجبة املغرورة املستكبة  فلذلك إن رأت 

فت األبصار إليه، ومل ترصف إليها، مألها ذلك حقدا وغيظا وغال.. وقد يؤدي هبا  أو رُص 

ذلك احلقد إن اشتد إىل إبرازه يف صورة غيبة ونميمة وقذف.. أو يف صورة إذية حسية قد  

أو جلبن صاحبها  ظهر يف أي صورة، لعدم توفر البيئة املناسبة،  ي. وقد ال  ل. تصل إىل حد القت

 مثل تلك النار اخلامدة التي قد تشتعل يف أي حلظة. تظل  لكنها وخوره وضعفه..  

ومن البدهييات بالنسبة هلذه النفس املمتلئة بالعجب والغرور والكب أن تتمنى زوال  

النعم املسداة لغريها حائال بينهم وبني النظر هلا،  كل نعمة ال تتعلق هبا.. ألهنا ترى يف 

واإلعجاب هبا وإكبارها.. ألهنا تريد أن تكون املحور واملركز الذي يلتف حوله اجلميع،  

وهذا هو احلسد.. والذي قد يكون نارا خامدة ال تظهر يف الواقع، وقد تظهر يف أي حلظة  

 عند توفر األسباب الداعية هلا. 

ا املريد الصادق ـ أن تفرق بني هذين املثلبني، فأوهلام ذلك الغل  وبذلك يمكنك ـ أهي

والغيظ الذي متتلئ به القلوب، نتيجة خالف أو غضب أو أي اختبار من االختبارات  

 اإلهلية التي يبز اهلل تعاىل هبا ما يف الصدور. 

منها، وإنام   نعم اهلل تعاىل عليها، وال بسؤاله املزيد والثاين هو انشغال النفس، ال بعدّ 

 بطلب سلبها عىل من تصورته منافسا هلا، أو مثريا لإلعجاب بدهلا.. 

،  باستعاملك الدائم لهإذا عرفت هذا، فاسمع للعالج املرتبط هبام، والذي يمكنك 
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أن حتفظ نفسك من الوقوع يف أغالل هذين املثلبني اخلطريين اللذين لن ختمد نارُها حتى  

 املكارم التي زرعها اهلل فيك، وطبعك عليها، ورباك هبا. أخرض ويابس من حترق كل 

 احلقد وعالجه: 

أول عالج للحقدـ  أهيا املريد الصادقـ  هو أن تعلم األصناف التي اتصفت به، والتي  

أخب اهلل تعاىل أهنا مجيعا من املستحقني للعذاب الشديد، ولذلك فإن املتلبس به، سيكون ـ  

ـ معهم.. فاملرء مع من شاكله، وما كان اهلل تعاىل ليعذب قوما   وفق قانون الزوجية واملثلية 

نتيجة عمل معني، ثم يرتك آخرين قاموا بنفس العمل من غري أن يعذهبم؛ فذلك يتناىف مع  

 العدالة اإلهلية. 

َفَلامَّ  ﴿ولذلك قال تعاىل معقبا عىل العقوبة التي عوقب هبا قوم لوط عليه السالم: 

ِجيٍل َمنُْضوٍد ) َجاَء َأْمُرَنا َجعَ  ْن س  َجاَرة  م  نَْد  82ْلنَا َعال َيَها َساف َلَها َوَأْمَطْرَنا َعَلْيَها ح  َمة  ع  ( ُمَسوَّ

يدٍ  َن الظَّامل  نَي ب َبع  َي م   [ 83،  82]هود:  ﴾َرِبَك َوَما ه 

ْجَل َسَينَا  ﴿ وقال عن العقوبة املرتبطة بعبدة العجل: َُذوا اْلع  يَن اختَّ هُلُْم َغَضٌب  إ نَّ الَّذ 

ينَ  ي املُْْفرَت  ْنَيا َوَكَذل َك َنْجز   احْلََياة  الدُّ
ٌة يف  ْن َرهِب ْم َوذ لَّ   ﴿ ، وقال: [ 152]األعراف:  ﴾ م 

َرة  َأَشدُّ َوَأْبَقى   ْن ب آَيات  َرِبه  َوَلَعَذاُب اآْلخ  َف َومَلْ ُيْؤم  ي َمْن َأرْسَ    [ 127]طه:    ﴾ َوَكَذل َك َنْجز 

وانني العدالة اإلهلية واحدة، وتطبق عىل اجلميع، وال يمكن ألحد أن  وهكذا، فإن ق

ِ َأْهل  اْلك َتاب  َمْن َيْعَمْل   ﴿ يدعي أنه بمنجاة منها، كام قال تعاىل: 
َليَْس ب َأَمان ِيُكْم َواَل َأَماين 

ا ري 
يًّا َواَل َنص 

ْن ُدون  اهللَّ  َول  ا جُيَْز ب ه  َواَل جَي ْد َلُه م   [ 123]النساء:    ﴾ُسوء 

فال تلتفت ـ أهيا املريد الصادق ـ ملن يكذب عليك، ويوُهك أن هذه األمة مرحومة،  

،  وغريها معذب.. فاهلل تعاىل ال يفرق بني األمم، وإنام يتعامل معها مجيعا معاملة واحدة

 .وفق قوانينه التي ال حتاّب أحدا
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عن أصحاب القلوب  إذا عرفت هذا، فاقرأ تلك اآليات الكثرية التي تتحدث 

احلاقدة، واملصري الذي صارت إليه بسبب حقدها، وأوهلم أولئك الذي وصفهم اهلل تعاىل،  

ْضَواَنُه َفَأْحَبَط َأْعاَمهَلُْم )  ﴿ فقال:  ُهوا ر  َبُعوا َما َأْسَخَط اهللََّ َوَكر  ُُم اتَّ َك ب َأهنَّ
َب  28َذل  ( َأْم َحس 

يَن يف  ُقُلوهب  ْم َمَرٌض َأنْ  َج اهللَُّ َأْضَغاهَنُمْ الَّذ     [ 29، 28]حممد:   ﴾  َلْن خُيْر 

قلوب  تلك الفهاتان اآليتان الكريمتان تشريان إىل أن تلك األحقاد التي امتألت هبا  

ها بسبب الغل الذي مألها  كرمها اهلل بأن ترى النبوة وعظمتها ومعجزاهتا، لكناملريضة التي  

 ، إرضاء حلقدها. هلل عىل مرضاته آثرت سخط امل تر احلق، ومل تذعن له، بل 

وهي تشري كذلك إىل أن األحقاد قد تكون خمفية، أو قد يظهر صاحبها بصورة  

، ولذلك  الغل يغيل من  مرجل املجادل الباحث عن احلق، بينام هو يف حقيقته ليس سوى 

َرْينَاَكُهْم  َوَلْو َنَشاُء أَلَ ﴿بالكشف عىل حقيقتهم التي ختفيها نفوسهم، فقال:  تعاىل  هددهم اهلل  

َفنَُّهْم يف  حَلْن  اْلَقْول  َواهللَُّ َيْعَلُم َأْعاَمَلُكمْ  ياَمُهْم َوَلَتْعر   [ 30]حممد:   ﴾َفَلَعَرْفَتُهْم ب س 

وهي تشري إىل أن احلقد ـ وإن أخفاه صاحبه، أو اجتهد يف إخفائه ـ سيفضحه،  

ه، ومواقفه، كام قال  وسيظهر ال حمالة عب ترصفاته، وعب مالمح وجهه، ونبات صوت

 الشاعر: 

 ومهام تكن عند امرئ من خليقة 

 

 وإن خاهلا ختفى عىل الناس تعلم  

وبذلك، فإن اآليات الكريمة تشري إىل أن منشأ احلقد هو ذلك الغل الذي متتلئ به   

القلوب، وأنه قد يظهر أو ال يظهر، وعدم ظهوره ال يعني عدمه، وإنام يعني عدم توفر البيئة  

املناسبة له، ولذلك فهي تدعو إىل مراقبة القلوب، حتى ال تفضح عند االختبارات اإلهلية،  

ُنوا    ﴿ ختبار الذي عب اهلل تعاىل عنه بقوله:  ومنها ذلك اال  ٌب َوهَلٌْو َوإ ْن ُتْؤم  ْنَيا َلع  إ نَّاَم احْلََياُة الدُّ

ْج  36َوَتتَُّقوا ُيْؤت ُكْم ُأُجوَرُكْم َواَل َيْسَأْلُكْم َأْمَواَلُكْم ) ُكْم َتبَْخُلوا َوخُيْر  ( إ ْن َيْسَأْلُكُموَها َفُيْحف 
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 [ 37،  36]حممد:  ﴾َأْضَغاَنُكمْ 

   َها ﴿ثامر ذلك احلقد، فيقول:  ويذكر اهلل تعاىل يف آيات أخرى بعض
 
َأْنُتْم ُأواَلء

نُوَن ب اْلك َتاب  ُكِله  َوإ َذا َلُقوُكْم َقاُلوا آَمنَّا َوإ َذا َخَلْوا َعضُّ  بُّوَنُكْم َوُتْؤم 
بُّوهَنُْم َواَل حُي 

وا َعَلْيُكُم  حُت 

َن اْلَغْيظ   َل م  ُدور  اأْلََنام   الصُّ
،  [ 119]آل عمران:  ﴾ُقْل ُموُتوا ب َغْيظ ُكْم إ نَّ اهللََّ َعل يٌم ب َذات 

فهؤالء احلاقدين من أهل الكتاب، مل يؤمنوا بالقرآن الكريم عىل الرغم من معرفتهم به،  

 بسبب ذلك الغشاء الذي غشيت به عقوهلم نتيجة امتالئها بالغل واحلقد والبغض. 

عن جلوء احلاقدين إىل النفاق واخلداع ملحاولة سرت حقدهم، خاصة  وخيب اهلل تعاىل 

ْنَيا ﴿إذا كانوا يف مواقف الضعف، قال تعاىل:   احْلََياة  الدُّ
ُبَك َقْوُلُه يف  َن النَّاس  َمْن ُيْعج  َوم 

َصام  ) ُد اهللََّ َعىَل َما يف  َقْلب ه  َوُهَو َأَلدُّ اخْل  َد ف يَها ( َوإ َذا َتَوىلَّ 204َوُيْشه  َسَعى يف  اأْلَْرض  ل ُيْفس 

بُّ اْلَفَساَد  
 [ 205،  204]البقرة:   ﴾َوهُيْل َك احْلَْرَث َوالنَّْسَل َواهللَُّ اَل حُي 

َكْيَف َوإ ْن  ﴿وأخب عن اجتهادهم الكاذب يف إرضاء من حيقدون عليهم، فقال: 

ْم َوَتْأَبى ُقُلوهُبُْم َوَأْكَثُرُهْم  َيْظَهُروا َعَلْيُكْم اَل َيْرُقُبوا ف يُكْم إ الًّ َواَل ذ   ه 
ة  ُيْرُضوَنُكْم ب َأْفَواه  مَّ

ُقوَن   [ 8]التوبة:    ﴾َفاس 

وهلذا حذر املنافقني املتملقني املخادعني بأن يكشف عن الغل الذي متتلئ به قلوهبم،  

ْم ُسوَرٌة ُتنَِبُئُهمْ ﴿فقال:   َل َعَلْيه  ٌج  حَيَْذُر املُْنَاف ُقوَن َأْن ُتنَزَّ ُئوا إ نَّ اهللََّ خُمْر   ب اَم يف  ُقُلوهب  ْم ُقل  اْسَتْهز 

َذُرونَ   [ 64]التوبة:   ﴾َما حَتْ

وبذلك، فإن هذه اآليات الكريمة تشري إىل أن الغل من صفات مرىض القلوب من  

املنافقني واملناوئني للصاحلني، وأن السبب األكب الذي حال بينهم وبني رؤية احلق، أو  

 و تلك البغضاء التي امتألت هبا قلوهبم. اتباعه ه 

ويف مقابل ذلك يصف القرآن الكريم الصادقني من املؤمنني بأهنم أصحاب قلوب  
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سليمة طاهرة، ليس فيها غل وال حقد وال حسد، ولذلك يستوي ظاهرها بباطنها، كام قال  

يَم ) ﴿تعاىل عن إبراهيم عليه السالم:  ْبَراه  يَعت ه  إَل  ْن ش  ُه ب َقْلٍب َسل يمٍ 83َوإ نَّ م    ﴾ ( إ ْذ َجاَء َربَّ

 [ 84،  83]الصافات:  

َيْوَم اَل   ﴿ويذكر القرآن الكريم القانون املرتبط بذلك، وهو ما عب عنه قوله تعاىل: 

وقد عقب اهلل  ،  [89،  88]الشعراء:    ﴾( إ الَّ َمْن َأَتى اهللََّ ب َقْلٍب َسل يمٍ 88َينَْفُع َماٌل َواَل َبُنوَن ) 

اآلية الكريمة بذلك اجلزاء العظيم الذي يناله أصحاب القلوب السليمة، فقال:   تعاىل

نَي ) ﴿  اجْلَنَُّة ل ْلُمتَّق 
ينَ 90َوُأْزل َفت  يُم ل ْلَغاو   [ 91،  90]الشعراء:   ﴾( َوُبِرَزت  اجْلَح 

وقد ورد يف آية أخرى أنه ال يدخل اجلنة أحد إال بعد أن يمر عىل حمال التأديب اإلهلي  

البزخ أو املوقف أو غريها حتى تطيب نفسه، ويتخلص من الغل الذي كان حيول بينه   يف

ُم اأْلهَْنَاُر  ﴿وبني دخول اجلنة، كام قال تعاىل:  ت ه  ْن حَتْ ي م  لٍّ جَتْر 
ْن غ  ْم م  ه  َوَنَزْعنَا َما يف  ُصُدور 

ََذا َوَما ُكنَّا ل   ي َهَداَنا هل  َي َلْواَل َأْن َهَداَنا اهللَُّ َلَقْد َجاَءْت ُرُسُل َرِبنَا  َوَقاُلوا احْلَْمُد هلل َّ  الَّذ  نَْهَتد 

ْثُتُموَها ب اَم ُكنُْتْم َتْعَمُلونَ  ْلُكُم اجْلَنَُّة ُأور 
 [ 43]األعراف:    ﴾ب احْلَِق َوُنوُدوا َأْن ت 

الرتبية إىل  فاآلية الكريمة تشري إىل أن اهلل تعاىل هدى هؤالء بعد فرتات طويلة من 

 تطهري قلوهبم من كل آثار الغل إىل أن أصبحت سليمة وأهال لدخول اجلنة. 

خرج منهم  وإياك ـ أهيا املريد الصادق ـ أن تتوهم أن قلوهبم كانت مملوءة بالغل، ثم أُ 

من غري جهد عملوه، وال تأديب تعرضوا له.. فاألمر ليس  بامء رشبوه، أو هنر اغتسلوا فيه،  

 ل ذلك هلم حلصل لغريهم، وملا كان هناك معنى للتكليف. كذلك.. ولو حص 

فاحذر من تلك التفسريات التي يفرسون هبا اآليات الكريمة، والتي جيمعون فيها  

 بني اجلالد والضحية، وبني املظلومني واملستضعفني، فعدالة اهلل ورمحته تأبى ذلك. 
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يثمر احلقد يف قلبك أن    ثم إن عليك ـ أهيا املريد الصادق ـ لتستأصل كل ما يمكن أن 

من بعده أئمة اهلدى، وورثة النبوة،  و لك ربك ونبيك تتناول تلك األدوية التي وصفها 

 ليصبح قلبك سليام طاهرا ليس فيه غل وال حقد عىل أحد من اخللق.

تسارع إىل دعاء ربك ليزكيك ويطهر قلبك من كل ما يرصفك عنه، أو  وأوهلا أن 

ْخَوان نَا   ﴿ يبعدك منه، كام أخب اهلل تعاىل عن املؤمنني، وقوهلم يف دعائهم:  ْر َلنَا َوإل   نَا اْغف  َربَّ

يَن آَمُنوا رَ  الًّ ل لَّذ  َعْل يف  ُقُلوب نَا غ   َواَل جَتْ
ياَمن  يَن َسَبُقوَنا ب اإْل  يٌم  الَّذ  نَا إ نََّك َرُءوٌف َرح  ]احلرش:    ﴾ بَّ

10 ] 

وهذه اآلية الكريمة تشري إىل أن الغل واحلقد قد ال يكون مرتبطا بالبيئة املكانية  

والزمانية للنفس، بل قد يكون متغلغال يف جذور التاريخ، وأبعاد اجلغرافية، ليشمل كل من  

 به أي عالقة.  ا ، ولو مل تربطها خيالفه

  ، ال تعن عيلّ و يأعنّ رّب يف هذا قوله: ) ملأثورة عن رسول اهلل ومن األدعية ا 

انرصين عىل من  و   اهلدى يل، يرّس و  اهدين و  ، ال متكر عيلّ و   امكر يلو  ، ال تنرص عيلّ و  انرصينو

ابا، لك مطواعا، لك خمبتا، إليك  ارا، لك رهّ ارا، لك ذكّ اجعلني لك شكّ  ، رّب بغى عيلّ 

  د لساين، سدّ و  تي،ت حجّ ثبّ و  أجب دعوِت، و  اغسل حوبتي، و   توبتي،ل  تقبّ   اها منيبا، رّب أوّ 

 (2)((1)اسلل سخيمة صدريو اهد قلبي،و

احلاقدين  ا ورد يف النصوص املقدسة التي تذكر أن مموثانيها أن متأل قلبك خمافة 

أنه   حمجوبون بحقدهم عن رهبم، وفضله وكرمه، وقد ورد يف احلديث عن رسول اهلل 

يدع  و  يمهل الكافرين، و   إىل عباده ليلة النصف من شعبان، فيغفر للمؤمنني  هلل الع  يطّ )قال:  

 
 سخيمة صدري: غشه وحقده وغله. (1)

 ( 3830( وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجة)3551الرتمذي) (2)
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، وهذا يعني أن احلقد من موانع إجابة الدعاء، وأعظم  (1)(عوهى يدَ أهل احلقد بحقدهم حتّ 

 بذلك خطرا. 

 فأطال السجود  من الليل، فصىّل   اهلل  قام رسول    عن عائشة قالت:ويف حديث آخر  

 رفع  ك فرجع، فلاّم كت إهبامه، فتحرّ ى حرّ  رأيت ذلك قمت حتّ قبض، فلاّم ه ى ظننت أنّ حتّ 

،  ((2)؟ قد خاس بكالنبّي   أ ظننت أنّ   يا عائشة،) فرغ من صالته قال:  و  رأسه من السجود،

  أتدرين أّي )  ك قبضت لطول سجودك، فقال:ي ظننت أنّ لكنّو  ، اهلليا رسول    واهلل  قلت: ال

  جّل  وعزّ  اهلل هذه ليلة النصف من شعبان، إنّ ) علم، قال:رسوله أاهلل وقلت:  (ليلة هذه؟

ر  يؤّخ و يرحم املسرتمحني،و لع عىل عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين،يطّ 

 (3) (أهل احلقد كام هم

اخلميس، فمن  و تعرض األعامل يوم االثنني : ) ويف حديث آخر قال رسول اهلل 

 (4)ى يتوبوا(أهل الضغائن بضغائنهم حّت  يردّ و  فيتاب عليه،من تائب و  مستغفر فيغفر له،

  اهللعبد ال يرشك ب  يوم اخلميس. فيغفر لكّل و   ة يوم االثنني،تفتح أبواب اجلنّ وقال: ) 

ى يصطلحا. أنظروا  بني أخيه شحناء فيقال: أنظروا هذين حتّ و  رجال كانت بينه شيئا إاّل 

 (5) (ى يصطلحا ى يصطلحا. أنظروا هذين حتّ هذين حتّ 

وثانيها أن متأل قلبك خمافة مما ورد يف النصوص املقدسة التي تذكر مصري احلاقدين،  

الرشك   ا بني احلقد وجريمتني كبريتني، ُه اهلل رسول مجع وهو العذاب الشديد، فقد 

 
 . 461/ 3رواه البيهقي، الرتغيب والرتهيب  (1)

 خاس بك: أي غدر بذمتك وضيّع وقت وجوده معك. (2)

 . 462ـ  461/ 3رواه البيهقي، والرتغيب والرتهيب  (3)

 ، وقال: رواه الطباين يف األوسط ورواته ثقات.459/ 1قال املنذري يف الرتغيب والرتهيب  (4)

 ( 2565مسلم) (5)
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يغفر له ما سوى ذلك ملن يشاء:    اهلل  ، فإنّ ثالث من مل يكن فيه واحدة منهنّ : )والسحر، فقال 

 (1)(مل حيقد عىل أخيه و  بع السحرة، مل يكن ساحرا يتّ و  شيئا، اهللمن مات ال يرشك ب

بني احلقد وبعض ثامره وأخب أهنا مجيعا يف النار؛   اهلل رسول ويف حديث آخر مجع 

النار، ال جيتمعان    احلقد يف و  النميمة  إنّ ):  قالو   ،( ة ىف الناراحلميّ و  الشتيمة و  النميمة )فقال:  

 (2)(يف قلب مسلم 

ويف مقابل ذلك أثنى عىل من خال قلبه من احلقد، بل شهد له بدخول اجلنة، فقد  

يطلع  ) فقال:   اهللا جلوسا مع رسول قال: كنّأنه  عن بعض أصحاب رسول اهلل روي 

ق  وضوئه قد علّ ، فطلع رجل من األنصار تنطف حليته من  (ةاآلن عليكم رجل من أهل اجلنّ 

ة األوىل،  مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل مثل املرّ      كان الغد قال النبّي نعليه بيده الشامل، فلاّم 

مثل مقالته أيضا، فطلع ذلك الرجل عىل مثل حاله    قال النبّي   كان اليوم الثالث فلاّم 

 ال  أّب، فأقسمت أيّن  (3)ت ى الحيبن عمرو، فقال: إنّ  اهللتبعه عبد    قام النبّي ل، فلاّم األوّ 

 اهللفكان عبد ، قال: نعم ،ى متِض فعلتأدخل عليه ثالثا، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتّ 

ب  تقلّ  ه إذا تعارّ ه بات معه تلك الثالث الليايل فلم يره يقوم من الليل شيئا غري أنّ ث أنّ حيدّ 

 مل أسمعه يقول  غري أيّن   : اهللقال عبد  ر،  ى صالة الفج حتّ كّب و   ، جّل  وعزّ   اهلل عىل فراشه ذكر  

  مل يكن بيني  اهلل مضت الثالث الليايل، وكدت أن أحتقر عمله قلت: يا عبد  خريا، فلاّم إاّل 

يطلع  ) ات: يقول لك ثالث مرّ   اهلللكن سمعت رسول و  ال هجرة،و  بني أّب غضبو

فأنظر  ات، فأردت أن آوي إليك،  ة، فطلعت أنت الثالث املرّ عليكم اآلن رجل من أهل اجلنّ 

 
 رواه الطباين يف الكبري واألوسط. (1)

 . 498، 497/ 3غيب والرتهيب رواه الطباين، الرت (2)

 ال حيث: جادلت وخاصمت. (3)
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؟   اهلل ذي بلغ بك ما قال رسول  ما عملك، فأقتدي بك، فلم أرك عملت كبري عمل، فام الّ 

 ال أجد يف   ما رأيت، غري أيّن ما هو إاّل ) يت دعاين فقال:  ولّ  ما رأيت، فلاّم قال: ما هو إاّل 

:  اهلل، فقال عبد (اهإيّ  اهللال أحسد أحدا عىل خري أعطاه و ا نفيس ألحد من املسلمني غّش 

 (1) تي بلغت بك(هذه الّ )

أن أكرم األخالق عىل اهلل العفو والتسامح والرفق واللني،   هلذا أخب رسول اهلل و

أنه قال    التي تتناقض مع احلقد متاما، وقد روي يف احلديث عن رسول اهلل    وهي األخالق 

قطعك  تصل من .. أال أخبك بأفضل أخالق أهل الّدنيا واآلخرة؟): لبعض أصحابه

 (2)(وتعطي من حرمك وتعفو عّمن ظلمك

أال أخبكم بخري خالئق  ): قال يف بعض خطبه  اهلل رسول ويف حديث آخر أن 

  ، واإلحسان إىل من أساء إليك ،وتصل من قطعك  ،الّدنيا واآلخرة العفو عّمن ظلمك

 .(3)(وإعطاء من حرمك

فإّن   ، ليكم بالعفوع)أخب عن العز الذي يناله أصحاب القلوب السليمة، فقال: و

التواضع ال يزيد العبد إاّل رفعة،  ، وقال: )(4) اهلل(العفو ال يزيد العبد إاّل عّزا فتعافوا يعّزكم  

، والصدقة ال تزيد  اهلل، والعفو ال يزيد العبد إاّل عّزا فاعفوا يعّزكم اهللفتواضعوا يرفعكم 

 (5)اهلل(املال إاّل كثرة فتصّدقوا يغنكم 

 
 . 166/ 3أمحد  (1)

 . 189ص  8والطباين وأحد اسنادى أمحد رجاله ثقات كام يف جممع الزوائد ج  158و 148ص  4أمحد ج  (2)

 . 107ص  2الكايف، ج  (3)

 . 108و 107ص  2الكايف ج  (4)

 .193ص  1ابن أّب الدنيا يف الصمت، وأمحد، ج  (5)
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اّلذي  )  قال:   (يا رّب أّي عبادك أعّز عليك؟عليه السالم أنه قال: )موسى  وأخب عن  

 (1)(إذا قدر عفا 

إذا وقف  ): قالأخب عن الكرم العظيم الذي يناله أصحاب القلوب السليمة، فو

؟ قال:  اهللفليدخل اجلنّة قيل: من ذا اّلذي أجره عىل    اهللالعباد نادى مناد ليقم من أجره عىل  

 (2) (العافون عن الناس، فيقوم كذا وكذا ألفا فيدخلوهنا بغري حساب

يرغب يف العفو، ويف حمو األحقاد من القلب، واالكتفاء   هكذا كان رسول اهلل و

  (3) (من دعا عىل من ظلمه فقد انترص):  برؤية اهلل تعاىل ونرصه، حتى أنه أخب أن 

يا رسول اهلل، إن يل قرابة أصلهم  وقد جاءه بعض أصحابه يشكوه، ويقول له: ) 

لئن كنت  : ) (، فقال ويقطعوين، وأحسن إليهم ويسيئون إيل، وأحلم عنهم وجيهلون عيل 

  (4)  (كام تقول، فكأنام تسفهم املل، وال يزال معك من اهلل ظهري عليهم، ما دمت عىل ذلك

يأخذ له بمظلمته،  ، يف انتظار أن أن جيلس  أمره النبّي  ، ةيشكو مظلموجاءه آخر  

  (، إّن املظلومني هم املفلحون يوم القيامة ): له مرغبا يف العفوقال لكنه قبل أن يأخذها له 

 .(5)فأبى أن يأخذها حني سمع احلديث 

ملا فتح مّكة طاف  أروع األمثلة يف ذلك، وقد روي أنه  وقد رضب رسول اهلل 

ما تقولون وما  ) ثّم أتى الكعبة فأخذ بعضادِت الباب فقال:  ،بالبيت وسعى وصىّل ركعتني

أقول كام قال أخي  ):    اهللفقال رسول  (،  نقول أخ وابن عّم حليم رحيم)قالوا:    ( تظنّون؟

 
 اخلرائطي يف املكارم والبيهقي يف الشعب. (1)

 الطباين يف مكارم األخالق. (2)

 .66ص  13الرتمذي ج  (3)

 ( 52( والبخاري يف األدب املفرد )451(، وابن حبان )2558مسلم ) (4)

 ابن أّب الدنيا يف ذم الغضب. (5)
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يَب َعَلْيُكُم اْلَيْوَم ﴿يوسف:  امح  نيَ اَل َتْثر  ُر اهللَُّ َلُكْم َوُهَو َأْرَحُم الرَّ
 (1) ([92]يوسف:    ﴾َيْغف 

منترصا من مظلمة ظلمها قّط ما مل    اهلل ما رأيت رسول ): قالت عائشة حدثت و

وما   ،غضبا  يشء كان أشّدهم يف ذلك  اهللفإذا انتهك من حمارم  اهلل، ينتهك حرمة من حمارم 

 (2) (خرّي بني أمرين إاّل اختار أيرسُها ممّا مل يكن مأثام

  أِت باليهودّية اّلتي سّمت الشاة للنبّي      اهلل إّن رسول  )قال:    اإلمام الباقر  و عن

فقال هلا: ما محلك عىل ما صنعت؟ فقالت: قلت: إن كان نبّيا مل يرّضه وإن كان ملكا أرحت  

 (3) (عنها   اهللالناس منه، قال: فعفا رسول 

 احلسد وعالجه: 

أول املعارف التي حتتاجها ـ أهيا املريد الصادق ـ لوقاية نفسك من داء احلسد، هو أن  

تعلم أنك بحسدك مل تعتد عىل الذي حسدته فقط، إنام اعتديت قبل ذلك عىل اهلل تعاىل،  

 التي أنعم  الهتامك له بسوء التدبري والتقدير والعدالة، وهلذا رحت تعرتض عىل نعمه اهلل

 هبا عىل عباده، والتي مل توافق مزاجك، وال هواك، كام عب الشاعر عن ذلك بقوله: 

 أيا حاسدا  يل عىل نعمتي 

 

 أتدري عىل من أسأت األدب   

 أسأت عىل اهلل يف حكمه  

 

 ألنك مل ترض يل ما وهب   

 فأخزاك رّب بأن زادين 

 

 وسد عليك وجوه الطلب   

آدم عليه السالم، وإنام راح يعرتض عىل اهلل نفسه،    عندوهلذا، مل يتوقف حسد إبليس   

عندما أمر بالسجود له، وما أمره اهلل بذلك إال ليكشف عن حقيقته املدنسة التي كان يسرتها  

 بعبادته. 

 
 .120ص  2الكامل البن االثري ج  (1)

 .80ص  7مسلم، ج  (2)

 . 108و 107ص  2الكايف ج  (3)
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ومثلهم أولئك النفر والطوائف من أهل الكتاب الذي ما قدموا املدينة املنورة إال  

بي املوعود الذي كانوا ينتظرونه، ويستفتحون به، لكنهم عندما رأوه وعرفوه  ألجل الن

ْن َأْهل  اْلك َتاب   ﴿ أعرضوا عنه حسدا، مع علمهم أنه مرسل من اهلل، كام قال تعاىل:   َودَّ َكث رٌي م 

ْم م   ه  نْد  َأْنُفس  ْن ع  ا م  ا َحَسد  ار  ُكْم ُكفَّ
ْن َبْعد  إ ياَمن  َ هَلُُم احْلَقُّ َلْو َيُردُّوَنُكْم م   َما َتَبنيَّ

  ﴾ ْن َبْعد 

 [ 109]البقرة:  

عن أولئك النفر من أهل الكتاب الذين راحوا يعتبون    وهكذا عندما أخب اهلل تعاىل

املرشكني أهدى من املسلمني، والرشك أفضل من اإلسالم، ذكر أن سبب ذلك هو  

يَن ُأوُتو﴿حسدهم، قال تعاىل:   ْبت  َوالطَّاُغوت   َأمَلْ َتَر إ ىَل الَّذ  نُوَن ب اجْل  َن اْلك َتاب  ُيْؤم  يب ا م 
ا َنص 

يَن آَمُنوا َسب يال   َن الَّذ   َأْهَدى م 
 
يَن َكَفُروا َهُؤاَلء ثم بني سبب   [51]النساء:  ﴾ َوَيُقوُلوَن ل لَّذ 

ا اَل ُيْؤُتوَن النَّاَس ﴿ذلك بعدها، فقال:  َن املُْْلك  َفإ ذ  يٌب م  ا )  َأْم هَلُْم َنص  ري 
( َأْم حَيُْسُدوَن  53َنق 

ْكَمَة َوآَتْينَاُهْم مُ  يَم اْلك َتاَب َواحْل  ْن َفْضل ه  َفَقْد آَتْينَا آَل إ ْبَراه  يام   النَّاَس َعىَل َما آَتاُهُم اهللَُّ م 
ا َعظ  ْلك 

 [ 54،  53]النساء:   ﴾

،  هلل وكل هذه اآليات تشري إىل أن اعرتاض هؤالء يف احلقيقة ليس عىل رسول ا

وإنام عىل اهلل تعاىل الختياره له، وهو نفس ما وقع من املرشكني الذين أخب اهلل تعاىل عن  

َا  ﴿، فقال: حسدهم الشديد، وكونه السبب يف إعراضهم عىل رسول اهلل  َوَجَحُدوا هب 

ا َفاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاق َبُة ا ينَ َواْسَتْيَقنَْتَها َأْنُفُسُهْم ُظْلام  َوُعُلوًّ د   [ 14]النمل:   ﴾ملُْْفس 

وذكر يف آيات أخرى تلك االقرتاحات التي كانوا يقرتحوهنا عىل اهلل تعاىل لريسل  

َن  ﴿هلم رسوال عىل مزاجهم، ومنها قوله تعاىل:  َوَقاُلوا َلْواَل ُنِزَل َهَذا اْلُقْرآُن َعىَل َرُجٍل م 

ُموَن َرمْحََت َرِبَك َنْحُن  ﴿بقوله:  ، ثم عقب عليها  [31]الزخرف:    ﴾اْلَقْرَيَتنْي  َعظ يمٍ  َأُهْم َيْقس 

َذ َبْعُض  ْنَيا َوَرَفْعنَا َبْعَضُهْم َفْوَق َبْعٍض َدَرَجاٍت ل َيتَّخ   احْلََياة  الدُّ
يَشَتُهْم يف  ُهْم  َقَسْمنَا َبْينَُهْم َمع 
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َّا جَيَْمُعونَ 
ا َوَرمْحَُت َرِبَك َخرْيٌ مم  يًّ

ا ُسْخر   [ 32]الزخرف:   ﴾َبْعض 

وهكذا، فإن احلسد هو الذي جر األمم إىل االعرتاض عىل وصايا رسلها، وتعيني  

بدائل للخلفاء الذين ارتضوهم هلا، ليبدأ الرصاع بعد ذلك، والذي قد يصل إىل حد القتال،  

يَن َوُمنْ﴿كام قال تعاىل:  َدة  َفَبَعَث اهللَُّ النَّب ِينَي ُمبرَِش  ة  َواح  يَن َوَأْنَزَل َمَعُهُم  َكاَن النَّاُس ُأمَّ ر  ذ 

نْ  يَن ُأوُتوُه م   َبْعد  َما  اْلك َتاَب ب احْلَِق ل َيْحُكَم َبنْيَ النَّاس  ف ياَم اْخَتَلُفوا ف يه  َوَما اْخَتَلَف ف يه  إ الَّ الَّذ 

َن اأْلَْمر  َفاَم اْخَتَلُفوا  َوآَتْينَاُهْم َبيِ   ﴿ ، وقال:  [ 213]البقرة:    ﴾ َجاَءهْتُُم اْلَبِينَاُت َبْغي ا َبْينَُهمْ  نَاٍت م 

َياَمة  ف ياَم َكا  ْلُم َبْغي ا َبْينَُهْم إ نَّ َربََّك َيْقِض  َبْينَُهْم َيْوَم اْلق 
ْن َبْعد  َما َجاَءُهُم اْلع  َتل ُفوَن  إ الَّ م  ُنوا ف يه  خَيْ

 [ 17]اجلاثية:  ﴾

  أحبولة الشيطان الكبى التي يمأل هبا وبذلك، فإن احلسد ـ أهيا املريد الصادق ـ هو  

مثل احلقد، جيعل صاحبه أعمى، قد يرى من كل اجلهات،   هحياة الناس بالرصاع، ذلك أن

لكنه ال يستطيع أن يرى أبدا من اجلهة التي يكون فيها حمسوده.. ولذلك يبتليه اهلل تعاىل بأن  

 يضع له احلق يف تلك اجلهة. 

د قد حيول من الذين تربوا يف حجر النبوة إىل عصابة  بل إن اهلل تعاىل أخب أن احلس

، قال تعاىل:  جمرمة، فذكر قصة يوسف عليه السالم، وكيف آذاه إخوته بسبب حسدهم له 

ي َضاَلٍل ُمب نٍي ) ﴿ نَّا َوَنْحُن ُعْصَبٌة إ نَّ َأَباَنا َلف  (  8إ ْذ َقاُلوا َلُيوُسُف َوَأُخوُه َأَحبُّ إ ىَل َأب ينَا م 

نيَ اْقُتُلو ا َصاحل    َقْوم 
ه  ْن َبْعد  ا خَيُْل َلُكْم َوْجُه َأب يُكْم َوَتُكوُنوا م    ﴾ ا ُيوُسَف َأو  اْطَرُحوُه َأْرض 

 [ 9،  8]يوسف:  

ْم َنَبَأ  ﴿وأخب عام فعله أحد ابني آدم بأخيه، وكيف قتله حسدا له، فقال:  َواْتُل َعَلْيه 

َبا ُقْربَ  َن اآْلَخر  َقاَل أَلَْقُتَلنََّك َقاَل إ نَّاَم  اْبنَْي آَدَم ب احْلَِق إ ْذ َقرَّ ْ ُيَتَقبَّْل م  ا َومَل َ
ُه  ْن َأَحد  ا َفُتُقِبَل م  ان 

َن املُْتَّق نيَ   [ 27]املائدة:   ﴾َيَتَقبَُّل اهللَُّ م 
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ولذلك، فإنك لو ذهبت إىل سجالت املجرمني والقتلة السفاحني.. فستجد هذا  

م، يميل عليهم األوامر وحيجب عنهم احلكمة، وجيعلهم  الداء مرتبعا عىل قلوهبم وعقوهل

 يعيشون عاملا خاصا هبم، ال عالقة له بالواقع. 

اهلل   لوقد أخب اهلل تعاىل عن تربع هذا الداء عىل عرش قلوب الذين عارضوا رسو

   وحاربوه ال ألدلة أو حقائق تبينت هلم، وإنام بسبب تلك األمراض التي أعمت

َا    َيا   ﴿تعاىل يصفهم، ويصف أمراضهم التي حالت بينهم وبني احلق:  بصائرهم، كام قال   َأهيُّ

ُكْم اَل َيْأُلوَنُكْم َخَباال  َودُّوا َما 
ْن ُدون  ُذوا ب َطاَنة  م  يَن آَمُنوا اَل َتتَّخ  َعن تُّْم َقْد َبَدت  اْلَبْغَضاُء   الَّذ 

ي ُصُدوُرُهْم َأْكَبُ قَ 
ْم َوَما خُتْف  ه  ْن َأْفَواه  ُلوَن )م  َأْنُتْم   ( َها 118ْد َبيَّنَّا َلُكُم اآْلَيات  إ ْن ُكنُْتْم َتْعق 

نُوَن ب اْلك َتاب  ُكِله  َوإ َذا َلُقوُكْم َقاُلوا آَمنَّا َوإ َذا َخلَ  بُّوَنُكْم َوُتْؤم 
بُّوهَنُْم َواَل حُي 

 حُت 
 
وا  ُأواَلء ْوا َعضُّ

َن اْلَغْيظ  ُقْل  َل م  ُدور  ) َعَلْيُكُم اأْلََنام   الصُّ
( إ ْن  119 ُموُتوا ب َغْيظ ُكْم إ نَّ اهللََّ َعل يٌم ب َذات 

ُكْم كَ  وا َوَتتَُّقوا اَل َيرُضُّ ُ َا َوإ ْن َتْصب  ْبُكْم َسِيَئٌة َيْفَرُحوا هب 
ْيُدُهْم  مَتَْسْسُكْم َحَسنٌَة َتُسْؤُهْم َوإ ْن ُتص 

يطٌ   [ 120  -  118]آل عمران:    ﴾َشْيئ ا إ نَّ اهللََّ ب اَم َيْعَمُلوَن حُم 

أن هذا الداء اخلطري هو الذي سيكون سببا يف تيه هذه األمة،   وأخب رسول اهلل 

:  واقال  (قوم أنتم؟  أّي   ،الروم و  إذا فتحت عليكم فارسوانحرافها عن منهاج النبوة؛ فقال: )

  تتنافسون، ثمّ . أو غري ذلك. ) :  اهلل قال رسول ف ، نشكرهو نحمدهاهلل، نقول كام أمرنا 

تنطلقون يف مساكني املهاجرين، فتجعلون   تتباغضون، ثمّ  تتدابرون، ثمّ  تتحاسدون، ثمّ 

 (1) (بعضهم عىل رقاب بعض

سمى هذا الداء ]داء األمم[، فهو ومجيع األرسة التي ينتمي إليها    بل إن رسول اهلل  

هو السبب يف االنحرافات التي وقعت يف األديان، فحولت من دين اهلل إىل دين البرش، ومن  
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الدين املقدس إىل الدين املدنس، ومن دين األنبياء واألولياء إىل دين األفاكني والدجالني،  

  األرش )ما داء األمم؟ قال: و  قالوا: ،(تي داء األمم يب أمّ ه سيص إنّ ):  اهللقال رسول 

 (1) (اهلرج ى يكون البغي ثمّ التحاسد حتّ و التباعدو التنافس يف الدنيا و التكاثرو البطر و

  البغضاء، هي احلالقة، ال أقول حتلق الشعرو إليكم داء األمم: احلسد دّب )قال: و

وا،  ى حتابّ ال تؤمنوا حتّ و  ى تؤمنوا،ة حتّ تدخلوا اجلنّذي نفيس بيده ال  الّ و  لكن حتلق الدين،و

 (2) (ئكم بام يثبت ذاكم لكم؟ أفشوا السالم بينكمأفال أنبّ 

ال يزال الناس  ): بني صفاء القلب وخريية األمة، فقال ولذلك ربط رسول اهلل 

 (3)(بخري ما مل يتحاسدوا

حلسد وكل األمراض  وأخب أن املؤمن احلقيقي هو املؤمن الذي خيلو قلبه من ا 

الناس أفضل؟    : أّي   اهللقيل لرسول  العدوانية التي يتناىف اإليامن معها، ففي احلديث أنه  

قالوا: صدوق اللسان نعرفه. فام خمموم القلب؟    (خمموم القلب، صدوق اللسان  كّل )قال:  ف

 (4)( ال حسد  وال غّل و ال بغيو . ال إثم فيهالنقّي  هو التقّي ) قال: 

  دسدّ  ال جيتمعان يف النار مسلم قتل كافرا، ثمّ ):  اهلل رسول ر قال ويف حديث آخ 

ال جيتمعان يف قلب  و  م،فيح جهنّو  ،اهلل ال جيتمعان يف جوف مؤمن غبار يف سبيل  و  قارب، و

 (5) (احلسدو عبد اإليامن

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ واستيقنت به نفسك، فاعلم أن اهلل تعاىل قد  

 
 (: أخرجه ابن أّب الدنيا، والطباين يف األوسط بإسناد جيد.199/ 3قال احلافظ العراقي يف اإلحياء) (1)

 (2510الرتمذي) (2)

 (: رواه الطباين ورواته ثقات.547/ 3قال املنذري يف الرتغيب والرتهيب) (3)

 ( 4216ابن ماجة) (4)

 ( 1891مسلم) (5)
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يبتليك يف أي حلظة بأي يشء يبز حقيقتك؛ فكن حذرا أن تكون كإبليس الذي أبى  

 السجود آلدم، أو كأولئك الكتابيني الذين عرفوا احلق وجحدوه حسدا من عند أنفسهم. 

الء يف خطأ ينبهك له بعض تالميذك، لريى اهلل  وال تستبعد ذلك، فقد يكون االبت

يبتليك اهلل ببعض املغمورين من الناس، أو بعض من ترى    مدى تواضعك لقبول احلق.. أو

نفسك أفضل منهم شأنا، ثم تراهم بعد ذلك يف مناصب أفضل من منصبك؛ فال تتوهم أن  

 شعر. القدر أخطأ حني فضلهم عليك؛ فإن ذلك قد جيرك للحسد من حيث ال ت 

وهلذا؛ فإن الطريق األسلم لك هو التسليم لربك، وترك خلقه له، يرفع من يشاء  

منهم، وخيفض، ويعطي من يشاء، ويمنع.. وبدل أن هتتم بمن ُخفض أو رفع.. أو أعطي  

 أو منع.. اهتم بنفسك لتكون أهال لفضل ربك..  

ذي حيفظك من كل  ولذلك؛ فإن حتقيق التوحيد، وامتالء القلب باملعرفة باهلل هو ال 

فلذلك ال  هذه األدواء.. فالعارف بربه، ال ينظر إىل يشء إال نظر إىل اهلل قبله وبعده ومعه.. 

يعرتض عىل يشء، بل يكتفي بام ُكلف به من تكاليف، ثم يرتك اخللق للخالق والرزق  

 للرازق. 

ى أن  والعارف باهلل ال حيسد أحدا عىل نعمة أعطاها اهلل له، وكيف حيسده، وهو ير

 كل النعم يف الدنيا واآلخرة ال تساوي حلظة أنس واحدة مع ربه.

والعارف ال حيسد أحدا عىل منصب تبوأه، وكيف حيسده، وهو يعلم أن كل املناصب  

ال تساوي شيئا، أمام منصب القرب من اهلل، وهو متاح للجميع، وال حيال بني أحد من  

 الناس وتبوئه. 
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ما حسدت أحدا عىل يشء من أمر  ) : ذا أنه قالومما يروى عن بعض احلكامء يف ه

وإن    ؟.. ألّنه إن كان من أهل اجلنّة فكيف أحسده عىل أمر الّدنيا وهي حقرية يف اجلنّة  ،الّدنيا 

 ؟( كان من أهل النار فكيف أحسده عىل أمر الّدنيا وهو يصري إىل النار

املثلب اخلطري  وهكذا فإن الرؤية احلقيقية للوجود والكون، حتمي صاحبها من هذا 

الذي ال يقع فيه إال أصحاب العقول الصغرية الذين خيترصون احلياة يف تلك اللحظات  

 املعدودة، أو ذلك النعيم املحدود. 

  تعاىل ملوسى بن عمران:  اهلل قال ) : أنه قال  اهلل رسول وقد روي يف احلديث عن 

ّدّن عينيك إىل ذلك وال تتبعه  يا ابن عمران ال حتسدّن الناس عىل ما آتيتهم من فضيل، وال مت 

نفسك، فإّن احلاسد ساخط لنعمي، صاّد لقسمي اّلذي قسمت بني عبادي ومن يك كذلك  

 (1)(فلست منه وليس منّي 

أعداء فقيل: ومن أولئك؟ قال: اّلذين   اهللإّن لنعم ): قال  يف حديث آخر، و

 (2)(من فضله  اهللحيسدون الناس عىل ما آتاهم 

وإّن احلسد ليأكل   (3)إّن الّرجل ليأِت بأّي بادرة فيكفر)قال: اإلمام الباقر أنه عن و

 (4)(اإليامن كام تأكل النّار احلطب 

صاب هبا الذين امتألت  إذا عرفت هذاـ  أهيا املريد الصادقـ  فتذكر أنواع البالء التي ي 

حياهتم كدرا وضيقا، كام عب الشاعر عن    قلوهبم حسدا.. وأوهلا احلسد نفسه، فنرياهنم متأل

 ذلك بقوله:  

 
 . 307و 306ص  2الكايف، ج  (1)

 الطباين يف األوسط.  (2)

 البادرة: ما يبدر من حدتك يف الغضب من قول أو فعل، ويف النهاية: الكالم الذي يسبق اإلنسان يف الغضب. (3)

 . 306ص  2الكايف، ج  (4)
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 اصب عىل كيد احلسو

 

 د فإن صبك قاتله   

 كالنار تأكل نفسها  

 

 إن مل جتد ما تأكله   

 وقال آخر:  

 دع احلسود وما يلقاه من كمد

 

 يكفيك منه هليب النار يف كبده  

 إن ملت ذا حسد نفثت كربته 

 

 وإن سكت فقد عذبته بيده  

 وقال آخر متهكام:  

 إن شئت قتل احلاسدين تعمدا  

 

 من غري مادية عليك وال قود   

 وبغري سم قاتل وصوارم  

 

 وعقاب رب ليس يغفل عن أحد  

 عظيم جتاه عيوهنم حمسودهم  

 

 فرتاُهو موتى النفوس مع اجلسد  

 ذوب املعادن باللظى لكنام  

 

 ذوب احلسود بحر نريان احلسد  

 ( وحسب احلسود ما يلقى   ،احلسد جرح ال يبأوعب بعض احلكامء عن ذلك فقال: ) 

ما رأيت ظاملا أشبه بمظلوم من حاسد، إّنه يرى النعمة عليك نقمة  ) : آخروقال 

 (  عليه

ال ينال من املجالس إاّل مذّمة وذاّل، وال ينال من املالئكة إاّل   حلاسد)ا : آخروقال 

لعنة وبغضا، وال ينال من اخللق إاّل جزعا وغاّم وال ينال عند النزع إاّل شّدة وهوال، وال  

 (ينال عند املوقف إاّل فضيحة ونكاال

  ، باملحسوداحلاسد يرّض بنفسه قبل أن يرّض ) روي عن اإلمام الصادق أنه قال:و

وآلدم االجتباء واهلدى والّرفع إىل حمّل حقائق العهد   ، كإبليس أورث بحسده لنفسه الّلعنة

واالصطفاء، فكن حمسودا وال تكن حاسدا فإّن ميزان احلاسد أبدا خفيف بثقل ميزان  

ما ذا يرّض املحسود احلسد؟ واحلسد  و  املحسود، والّرزق مقسوم فام ذا ينفع احلسد احلاسد؟
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وُها جناحان للكفر، وباحلسد وقع ابن آدم يف   اهللمن عمى القلب وجحود فضل  أصله

حرسة األبد وهلك مهلكا ال ينجو منه أبدا، وال توبة للحاسد ألّنه مرّص عليه، معتقد به،  

 (1) (مطبوع فيه، يبدو بال معارض به وال سبب، والطبع ال يتغرّي عن األصل وإن عولج

ق ـ هذه املعاين اجلليلة، وتفكر فيها، واعلم أن البالء يرتبص  تأمل ـ أهيا املريد الصاد

باحلاسد يف أي حمل، حتى يكون فيه حتفه، كام كان حتف إبليس يف حسده، ولوال حسده،  

 لرتىض الناس عنه، وسلموا عليه، بدل لعنه ورمجه والتبي منه. 

وك، فيقوم  ومن احلكايات التي حتكى يف هذا ما روي أن رجال كان يغيش بعض املل 

 أمام امللك فيقول: أحسن إىل املحسن بإحسانه وامليسء سيكفيكه مساويه، فحسده رجل 

عىل ذلك املقام والكالم، فسعى به إىل امللك، فقال: إّن هذا اّلذي يقوم بحذائك، ويقول ما  

يقول يزعم أّن امللك أبخر نتن الرائحة، فقال له امللك: فكيف يصّح ذلك عندي؟، قال:  

به غدا إليك؛ فإذا دنى منك وضع يده عىل أنفه، حتى ال يشّم ريح البخر، فقال له  تدعو 

امللك: انرصف حّتى أنظر؛ فخرج من عند امللك، ثم دعا الّرجل إىل منزله؛ فأطعمه طعاما  

فيه ثوم كثري، فخرج الّرجل من عنده، وقام بحذاء امللك، فقال ما تعود أن يقوله، فقال له  

فدنا منه، فوضع يده عىل فمه خمافة أن يشّم امللك منه ريح الثوم، فقال   امللك: ادن منّي، 

امللك يف نفسه: ما أدري فالنا إاّل صدق، فكتب له كتابا بخّطه إىل عامل من عاّمله، يقول له  

فيه: إذا أتاك حامل كتاّب هذا، فاذبحه واسلخه واحش جلده تبنا وابعث به إيّل، فأخذ  

ّرجل اّلذي سعى به، وهو ال يعلم ما حصل من امللك، فقال: ما  الكتاب، وخرج، فلقيه ال

هذا الكتاب؟ فقال الرجل: خّط امللك أمر يل بصلة، فقال: هبه يل، فقال: هو لك، فأخذه  

ومىض إىل العامل، فقال العامل: يف كتابك أن أذبحك وأسلخك، قال: إّن الكتاب ليس يل،  

 
 مصباح الرشيعة، الباب احلادي واخلمسون. (1)
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، قال: ليس لكتاب امللك مراجعة، ففعل به ما طلبه  فاهلل اهلل يف أمري حّتى تراجع إىل امللك

امللك، ثّم عاد الّرجل إىل امللك كعادته، وقال مثل قوله فتعّجب امللك وقال: ما فعل  

الكتاب؟ فقال: لقيني فالن فاستوهبه منّي فوهبته له، فقال امللك: إّنه ذكر يل أّنك تزعم أيّن  

عىل أنفك؟ قال: كان أطعمني طعاما فيه    أبخر؟ قال: ما قلت ذلك، قال: فلم وضعت يدك 

 ثوم فكرهت أن تشّمه، قال: صدقت ارجع إىل مكانك فقد كفاك امليسء مساويه. 

هذه ليست جمرد حكاية ـ أهيا املريد الصادق ـ للتسلية، وإنام هي احلقيقة التي قد ال  

ان احلسد  تظهر لك بنفس الصورة، ولكنها حتام ستظهر؛ فيستحيل عىل من امتأل قلبه بنري

 دخل يف وسط النريان أال حيرتق؟  أال تشتعل فيه؟.. وهل يمكن ملن 

واعلم ـ أهيا املريد الصادق ـ أن أول ما حترقه نريان احلاسد هي تلك احلسنات التي  

بذل كل جهده يف احلصول عليها، والتي هي زاده الذي يرحل به إىل اآلخرة، وقد ورد يف  

 (1)(سنات كام تأكل النار احلطباحلسد يأكل احل): احلديث قوله 

إذا علمت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاجتهد ألن تقمع داء احلسد من قلبك قبل  

استفحاله، وخروجه إىل اخلارج ليمأل حياتك وحياة من حسدهتم بالنكد والغصص، فام  

 قتل قاتل، وال أجرم جمرم إال بسبب هذه األدواء اخلبيثة. 

احلكامء إىل مريد له شكا حالة عرضت له جعلته يقع فيها يف حسد  وقد كتب بعض 

بعض الناس، فقال له ناصحا: )إياك أن ترتك للحسد التحكم فيك ويف ترصفاتك..  

 فاقمعها؛ فإنك إن فعلت ذلك طهرك اهلل من باطنه، كام طهرت سلوكك من ظاهره( 

خاف عىل نفسه  فكتب له املريد يستفرسه عن كيفية ذلك، فكتب له يقول: )من 

أن يكّلف نفسه نقيضه، فإن بعثه احلسد عىل القدح فيه كّلف لسانه  احلسد، ومقتضياته فعليه  
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املدح له والثناء عليه، وإن محله عىل التكّب عليه ألزم نفسه التواضع له واالعتذار إليه، وإن  

عن تكّلف وعرفه   بعثه عىل كّف اإلنعام عنه ألزم نفسه الّزيادة يف اإلنعام، فمهام فعل ذلك 

املحسود طاب قلبه وأحّبه ومهام ظهر حّبه عاد احلاسد وأحّبه وتوّلد بينهام املوافقة اّلتي يقطع  

ماّدة احلسد، ألّن التواضع والثناء واملدح وإظهار الرسور بالنعمة يستميل قلب املنعم عليه  

ن يعود إىل األّول  ويسرتّقه ويستعطفه وحيمله عىل مقابلة ذلك باإلحسان ثّم ذلك اإلحسا 

 (1) ( فيطيب قلبه فيصري ما تكّلفه أّوال طبعا آخرا

وال يصّدّنه عن ذلك قول الشيطان له: لو  وكتب له يف آخر رسالته يقول له: )

وإّن ذلك مذّلة   ، تواضعت وأثنيت عليه محله العدّو عىل العجز أو عىل النفاق واخلوف 

ومهانة، فإّن ذلك من خدع الشيطان ومكايده، بل املجاملة تكّلفا كان أو طبعا تكرّس سورة  

ويعود القلب إىل التآلف والتحاّب، وبه يسرتيح   ،العداوة من اجلانبني وتقّل من عّزهتا 

 (2) (القلب من أمل احلسد وغّم التباغض

احلسد وهي نافعة جّدا إاّل أهّنا مّرة جّدا،  فهذه هي أدوية ثم ختم رسالته له بقوله: )

لكن النفع يف الّدواء املّر، فمن مل يصب عىل مرارة الّدواء مل ينل حالوة الشفاء، وإّنام هيون  

التواضع لألعداء والتقّرب إليهم باملدح والثناء بقّوة العلم باملعاين اّلتي  ومرارة الّدواء 

، وعّزة النفس وترّفعها  اهللوحّب ما أحّبه  اهللضا بقضاء ذكرناها وقّوة الّرغبة يف ثواب الرّ 

عن أن يكون يف العامل يشء عىل خالف مرادها جهل، وعند ذلك يريد ما يكون، إذ ال مطمع  

يف أن يكون ما يريد وفوات املراد ذّل وخيبة وال طريق إىل اخلالص من هذا الّذّل إاّل بأحد  

ريد ما يكون، واألّول ليس إليك وال مدخل للتكّلف  أمرين إّما أن يكون ما يريد أو بأن ي

 
 (  199/ 3إحياء علوم الدين ) (1)

 ( 199/ 3املرجع السابق، ) (2)
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فيجب حتصيله  ،  واملجاهدة فيه. وأّما الثاين فللمجاهدة فيه مدخل وحتصيله بالّرياضة ممكن 

 (1) (عىل كّل عاقل، هذا هو الّدواء الكيّل 

ـ أهيا املريد الصادق ـ فاسع لتنفيذها، واحرتس لنفسك، وضع  إليك هذه وصيتي 

رقت مجيع  قدسة بني عينيك دائام، حتى ال تأِت يوم القيامة مفلسا، وقد ُح تلك النصوص امل 

حسناتك، أو وزعت عىل من حسدهتم، فتزيد من نعيمهم يف اآلخرة، بعد أن عشت مكدرا  

   بنعيمهم يف الدنيا.

 
 ( 199/ 3املرجع السابق، ) (1)



 

259 

 

 االستهزاء السخرية و

تي ينبعان  عن السخرية واالستهزاء، واملنابع ال  كتبت إيلـ  أهيا املريد الصادقـ  تسألني 

منها، والثامر التي يثمراهنا، ورس تلك النصوص املقدسة الكثرية التي تتحدث عنهام، وكيفية  

 عالجهام. 

ملريد طريق اهلل أن يزكي نفسه  التي ال يمكن الوجيهة وغريها من أسئلتك الكثرية 

بل إال  من دون أن يعلم علمها، ليسلك السبل التي تطهر نفسه منها.. فاهلل تعاىل طيب ال يق 

 الطيب، وطاهر ال يقبل إال الطاهر. 

وقد أحسنت ـ أهيا املريد الصادق ـ بإشارتك للنصوص املقدسة، واهتاممها الكبري  

هبذا اجلانب، وهو ما يدعونا إىل إعطاءه حقه من االهتامم؛ فهي مقدسة يف حروفها وكلامهتا،  

 املدى الذي تعرضت هلا فيه. كام أهنا مقدسة يف كل اجلوانب التي تعرضت هلا، ويف 

ولذلك تعامل معها احلكامء والصاحلون باعتبارها موجهة لكل األجيال، وليست  

خاصة بجيل دون جيل، وهي إن حتدثت عن قوم من األقوام اهلالكني مل تقصدهم فقط،  

وإنام قصدت التحذير من أفعاهلم، وبيان السنن التي جرت عليهم، والقوانني اإلهلية التي  

 أحكامها فيهم، حتى تكون عبة للمعتبين.  نفذت

وقبل أن أحدثك ـ أهيا املريد الصادق ـ عنهام، وعن منابعهام، والنصوص املقدسة  

أن تطلب احلقائق من خالل املعاين،    وهو الواردة فيهام، أنبهك إىل ما كنت نبهتك إليه سابقا،  

أللفاظ، وهل هي مرتادفة أم  ال من خالل األلفاظ، ولذلك ال ينبغي أن هتتم كثريا هبذه ا
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.. فقد ورد اخلالف يف ذلك مجيعا..  (1)لكل منها معناه اخلاص، وعن ذلك املعنى اخلاص

فيها، واجعل كل   ك كل اهتامم فضع ؛ لكنهم مل خيتلفوا يف املعاين، وهي املرادة املقصودة

 .  ُهتك هلا 

ُها، أو معنى كل  ولتفهم املعاين املرتبطة هبام، ومن خالهلام يمكنك أن تعرف معنا 

ُن َكاَم آَمَن  ﴿واحد منهام، فاقرأ قوله تعاىل:  ُنوا َكاَم آَمَن النَّاُس َقاُلوا َأُنْؤم  َوإ َذا ق يَل هَلُْم آم 

َفَهاُء َوَلك ْن اَل َيْعَلُمونَ  ُْم ُهُم السُّ َفَهاُء َأاَل إ هنَّ ، فهذه اآلية الكريمة تشري  [13]البقرة:  ﴾ السُّ

ينبع منها االستهزاء والسخرية والتهكم والتحقري وغريها من املثالب.. ذلك  إىل املنابع التي  

ْم َقاُلوا إ نَّا  ﴿ أهنا عقبت بقوله تعاىل:  يَن آَمُنوا َقاُلوا آَمنَّا َوإ َذا َخَلْوا إ ىَل َشَياط ين ه  َوإ َذا َلُقوا الَّذ 

ُئونَ   [ 14]البقرة:    ﴾َمَعُكْم إ نَّاَم َنْحُن ُمْسَتْهز 

واالستهزاء، وما ينتج عنهام من  تان الكريمتان تشريان إىل أن ذلك التحقري فاآلي

سخرية وهجاء وهتكم وغريها، تنبع من اعتقادهم بأن اإلسالم دين السفهاء، ال دين  

 العقالء.. وبذلك كان لرؤيتهم أثرها يف نفوسهم وسلوكهم ومواقفهم. 

هرج يضحك الناس، فأنت تنظر  ولتفهم ذلك ـ أهيا املريد الصادق ـ ختيل أنك أمام م

إىل ترصفاته باعتبارها ترصفات هزلية ال تؤخذ مأخذ اجلد، ولذلك ال تعطيها أي قيمة، بل  

 تكتفي بالضحك عليها، وتسلية النفس هبا. 

 
اخلالف يف الّسخرية واالستهزاء والفرق بينهام، مثل اخلالف يف اإلسالم واإليامن والفرق بينهام، ولذلك ذهب الكثري  (1)

ء بالسخرية، وغذاء ( حيث فرس االستهزا83/ 1إىل أن السخرية واالستهزاء معناُها واحد ]انظر مثال: الصحاح للجوهري)

حيث فرس  4/ 4[ وعىل ذلك فرّس كثريون: الّسخرية باالستهزاء ]انظر مثال، تفسري ابن كثري 131/ 1األلباب للسفاريني 

يستسخرون ب» يستهزئون«[، لكن هناك من وجود فرق بينهام، ويتمّثل يف أّن اهلزء: هو إظهار اجلّد وإخفاء اهلزل فيه ]التوقيف 

[، أّما الّسخرية فإهّنا تكون بالفعل أو باإلشارة، وذكروا أن هناك فرقا بينهام من جهتني: األوىل 343اريف ص عىل مهامت التع

الّسخرية تكون بالفعل وبالقول، واهلزء ال يكون إاّل بالقول، الثّانية: أّن الّسخرية يسبقها عمل من أجله يسخر بصاحبه، أما 

 [ 249ألّب هالل العسكري ص  االستهزاء فال يسبقه ذلك ]انظر الفروق
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وهكذا فعل املستهزئون والساخرون بالرسل عليهم الصالة والسالم؛ فقد نظروا  

 ثمره ذلك من ترصفات. إليهم بكل احتقار، وتعاملوا معهم بكل ما ي 

يَن آَمنُوا اَل    َيا   ﴿ولذلك قرن اهلل تعاىل املستهزئني بالالعبني والعابثني، فقال:   َا الَّذ  َأهيُّ

اَر  ْن َقْبل ُكْم َواْلُكفَّ يَن ُأوُتوا اْلك َتاَب م  َن الَّذ  ب ا م 
ا َوَلع  ينَُكْم ُهُزو 

َُذوا د  يَن اختَّ ُذوا الَّذ  َأْول َياَء  َتتَّخ 

ن نيَ َوا ُقوا اهللََّ إ ْن ُكنُْتْم ُمْؤم  َوإ َذا َناَدْيُتْم  ﴿، ثم ذكر بعض مظاهر ذلك، فقال:  [57]املائدة:    ﴾ تَّ

ُلونَ  ُْم َقْوٌم اَل َيْعق  َك ب َأهنَّ
ب ا َذل 

ا َوَلع  َُذوَها ُهُزو   اختَّ
اَلة   [ 58]املائدة:  ﴾ إ ىَل الصَّ

ها وسيلة التقرب إىل اهلل، فيستعينوا هبا  فهؤالء العابثني مل ينظروا إىل الصالة باعتبار

تسلية ولعبة مثل سائر  جمرد عىل أنفسهم وتزكيتها وتطهريها، وإنام نظروا إليها باعتبارها 

 اللعب التي يضيعون فيها أوقاهتم. 

وقد نعتهم اهلل لذلك بكوهنم ]ال يعقلون[، وهي تدل عىل املنبع الذي صدر منه ذلك  

ل العقل.. وهم يشبهون يف ذلك التلميذ الكسول الذي يتهكم  االستهزاء، وهو عدم استعام

عىل األستاذ حني يرشح دروسه، ويتسىل مع أمثاله من املشاغبني هبا، دون أن يعطيها حقها  

 من الفهم واالستيعاب، ولذلك ال يتمكن من فهمها، وال استيعاهبا.

فال  ها بجدية، فالرشط األول للفهم واالستيعاب وإدراك احلقائق هو التعامل مع

 يمكن لغري اجلاد، أن يفهم شيئا، أو يدرك أي حقيقة. 

فاحلكامء والعلامء ينظرون إىل الظواهر    ؛ وهذا هو الفرق بني احلكامء والعلامء وغريهم

بجدية واهتامم، ولذلك يبحثون فيها إىل أن تدهلم عىل احلقائق املختفية وراءها، بخالف  

والذين ينظرون إىل األشياء نظرة قارصة حمدودة، ولذلك ال  الذين ال يعملون عقوهلم، 

 يستفيدون منها إال قليال. 

َب َمَثال  َما   ﴿وإن شئت مثال عىل ذلك، فاقرأ قوله تعاىل:  إ نَّ اهللََّ اَل َيْسَتْحي ي َأْن َيرْض 
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يَن آَمُنوا َفَيْعَلُموَن  ا الَّذ  يَن َكَفُروا َفَيُقوُلوَن  َبُعوَضة  َفاَم َفْوَقَها َفَأمَّ ا الَّذ  ْن َرهِب ْم َوَأمَّ
ُه احْلَقُّ م  َأنَّ

نيَ  ق  لُّ ب ه  إ الَّ اْلَفاس  ا َوَما ُيض  ري 
ي ب ه  َكث  ا َوهَيْد  ري 

لُّ ب ه  َكث  ََذا َمَثال  ُيض  ]البقرة:   ﴾ َماَذا َأَراَد اهللَُّ هب 

26 ] 

ون بكل ما ورد يف النصوص املقدسة  فهذه اآلية الكريمة تشري إىل أن املؤمنني هيتم

، ألهنم يعبون  أو نملة أو نحلة من حقائق، حتى لو تعلقت بذبابة أو بعوضة أو عنكبوت

منها إىل غريها.. أما أصحاب العقول الصغرية؛ فيرتكون العبور، ويكتفون باحلروف  

 يرددوهنا، ويسخرون منها. 

أمرهم موسى عليه السالم بذبح  وقد ذكر اهلل تعاىل مثاال لذلك ببني إرسائيل حني 

البقرة، وبدل أن ينظروا إليه كنبي معصوم يتلقى وحي اهلل، ويستحيل عليه أن يكذب أو  

يعبث، راحوا ينظرون إليه نظرة أخرى، تنبع من عقوهلم الصغرية التي تعودت أن ترى كل  

ه  إ  ﴿يشء بصورة الالعب العابث، قال تعاىل:   نَّ اهللََّ َيْأُمُرُكْم َأْن َتْذَبُحوا  َوإ ْذ َقاَل ُموَسى ل َقْوم 

ل نَي   َن اجْلَاه 
ا َقاَل َأُعوُذ ب اهللَّ  َأْن َأُكوَن م  ُذَنا ُهُزو 

 [ 67]البقرة:   ﴾َبَقَرة  َقاُلوا َأَتتَّخ 

ولذلك بدل أن يرسعوا لتطبيق األمر اإلهلي، وخيتاروا أي بقرة، راحوا يسألون،  

هلل أن يمدهم يف ذلك بام تشتهيه أنفسهم، وبدل أن يكون  ويعبثون يف أسئلتهم.. وقد شاء ا

 تكليفهم بسيطا حمدودا صار ثقيال مكلفا. 

قصة نيوتن  طه، فاذكر وإن شئت ـ أهيا املريد الصادق ـ مثاال يقرب لك هذا، ويبّس 

مع التفاحة، والتي جلب انتباهه سقوطها إىل األرض، وعدم سقوطها يف جهة أخرى غري  

كثرية جرته اإلجابة  تساؤالت  وعدم التحقري إىل  أوحى له ذلك االهتامم  جهة األرض، وقد  

إىل اكتشاف قوانني اجلاذبية، وقوانني أخرى ساُهت يف نشأة الفيزياء املرتبطة بنيوتن  عليها 

يف الثورة الصناعية الكبى، والتي استطاعت بعد ذلك كله  وكان لذلك كله أثره  وتفاحته،  
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. وال تزال أوروبا  . لتخلف لتزج هبا يف عرص النهضة احلديثةأن خترج أوروبا من عصور ا

 والعامل أمجع ينعامن ببكات تفاحة نيوتن إىل يوم الناس هذا. 

هذا كله من بركات التعامل بجدية مع تفاحة سقطت إىل األرض.. فكيف بالتعامل  

 اجلاد مع األنبياء واملرسلني وحقائق الوجود الكبى. 

  َيا ﴿أخذ الكتاب بقوة، قال تعاىل خماطبا حيي عليه السالم: ولذلك أمر اهلل تعاىل ب

ةٍ  َتاَب ب ُقوَّ
 [ 12]مريم:   ﴾ حَيَْيى ُخذ  اْلك 

َظة   ﴿وقال خماطبا موسى عليه السالم:   َمْوع 
ٍ
ء ْن ُكِل يَشْ َوَكَتْبنَا َلُه يف  اأْلَْلَواح  م 

ٍة َوْأُمْر َقوْ   َفُخْذَها ب ُقوَّ
ٍ
ء يال  ل ُكِل يَشْ نَي َوَتْفص  ق  يُكْم َداَر اْلَفاس    ﴾َمَك َيْأُخُذوا ب َأْحَسن َها َسُأر 

 [  145]األعراف:  

يَثاَقُكْم َوَرَفْعنَا  ﴿وأمر بني إرسائيل بأن يأخذوا الكتاب بقوة، فقال:  َوإ ْذ َأَخْذَنا م 

ٍة َواْذُكُروا َما ف يه  َلَعلَّكُ   [ 63]البقرة:   ﴾ْم َتتَُّقونَ َفْوَقُكُم الطُّوَر ُخُذوا َما آَتْينَاُكْم ب ُقوَّ

ينظرون إىل الدين باعتباره جمرد تسلية، ولذلك أخب  كانوا لكنهم مل يفعلوا، ألهنم 

اهلل تعاىل عن ذلك الدين اجلديد الذي ابتدعوه ألنفسهم بعد غياب موسى عليه السالم،  

ْم ع جْ ﴿قال تعاىل:  ْن ُحل ِيه  ه  م  ْن َبْعد  ََذ َقْوُم ُموَسى م  ْ َيَرْوا َأنَُّه اَل  َواختَّ ا َلُه ُخَواٌر َأمَل ال  َجَسد 

َُذوُه َوَكاُنوا َظامل  نَي ) هي ْم َسب يال  اختَّ ُْم َقْد  148ُيَكِلُمُهْم َواَل هَيْد  هي ْم َوَرَأْوا َأهنَّ
َط يف  َأْيد  ( َوملََّا ُسق 

ْر َلنَا  نَا َوَيْغف  ْن مَلْ َيْرمَحْنَا َربُّ
يَن )َضلُّوا َقاُلوا َلئ  َن اخْلَارس  

،  148]األعراف:  ﴾ (149َلنَُكوَننَّ م 

149 ] 

ومثلهم أولئك املرشكون الذين كانوا يزعمون أهنم عىل ملة إبراهيم عليه السالم،  

بينام مل يكن دينهم سوى ذلك العبث الذي كانوا يامرسونه عند املسجد احلرام، قال تعاىل:  

نَْد اْلَبيْ  ﴿ َية  َوَما َكاَن َصاَلهُتُْم ع   إ الَّ ُمَكاء  َوَتْصد 
 [ 35]األنفال:    ﴾ت 
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إذا وعيت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن املنبع األكب للسخرية واالستهزاء  

والتحقري وغريها هي توهم النفس أهنا مركز احلقائق والقيم وأهنا وحدها من يعطي  

اء.. وتكرم من تشاء..  لألشياء قيمها ومقاديرها.. لذلك تعظم ما تشاء، وحتقر ما تش

 . من دون أي ضابط عقيل صحيح. . وتسخر بمن تشاء

ويمكنك أن تفهم هذا املعنى من خالل اآلية الكريمة التي هنت عن السخرية، والتي  

َا   ﴿ يقول اهلل تعاىل فيها:   نُْهْم    َيا َأهيُّ ا م  ْن َقْوٍم َعَسى َأْن َيُكوُنوا َخرْي 
يَن آَمُنوا اَل َيْسَخْر َقْوٌم م  الَّذ 

ُزوا َأْنُفَسُكْم َواَل َتنَاَبُزوا ب اأْلَْلَقاب   نُْهنَّ َواَل َتْلم 
ا م   َعَسى َأْن َيُكنَّ َخرْي 

ٍ
ْن ن َساء  ب ْئَس  َواَل ن َساٌء م 

ي ْسُم اْلُفُسوُق َبْعَد اإْل   [ 11]احلجرات:   ﴾اَمن  َوَمْن مَلْ َيُتْب َفُأوَلئ َك ُهُم الظَّامل ُونَ اال 

بل تضم إىل ذلك  السخرية وتوابعها وثامرها، ال تكتفي بتحريم فهذه اآلية الكريمة 

املنبع النفيس هلا، وهو توهم الساخر أنه خري من الذي يسخر منه، وبذلك يتيح لنفسه أن  

 به، ليجعله مادة للضحك والتسلية. حيتقره ويستهزئ به وباسمه ولق

فاعلم أن االستهزاء والسخرية قد يرتبط  إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ 

، وقد يمتد إىل أي يشء يف الكون، كام قال بعض  أو باحلقائق والقيم  ،باألشخاص والطوائف 

 ( لقه فإن اهلل ما احتقره حني خ ، ال حتتقر أحدا وال شيئا من خلق اهللاحلكامء: )

وهلذا ذكر اهلل تعاىل الكلب عند ذكره ألهل الكهف، وذكر احلامر عند ذكره لعزير..  

وذكر حديث النملة واهلدهد وغريها من احليوانات التي سخر املرشكون من ذكر القرآن  

الكريم هلا.. وهو دليل عىل عدم معرفتهم باهلل.. وإال فإن كل يشء بالنسبة هلل تعاىل واحد..  

إ نَّاَم    ﴿ ات واألرض مثل خلق نملة وبعوضة.. كلها بأمر واحد، كام قال تعاىل:  فخلق السمو

 إ َذا َأَرْدَناُه َأْن َنُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكونُ 
ٍ
ء يَشْ

َدٌة  ﴿، وقال:  [ 40]النحل:    ﴾ َقْوُلنَا ل  َوَما َأْمُرَنا إ الَّ َواح 

 [ 50]القمر:  ﴾َكَلْمٍح ب اْلَبرَص   
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دة الذين حيتقرون األديان، ويسخرون من املتدينني،  وهلذا، فإن أولئك املالح

، وأهنا  ويذكرون هلم أثناء سخريتهم سعة الكون، وكون األرض ال تساوي بالنسبة له شيئا 

، وال يعرفون أن املبدع العظيم ال يتخىل  .. ال يعرفون اهلل أقل من أن تكون حمل عناية إهلية

   عن أي جزء يف كونه، ولو كان صغريا.

أورده لك من األدوية التي جتعلك  سفاسمع ملا ت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ إذا عرف

تنظر إىل الكون واألشياء واخللق واحلقائق نظرة أخرى، مملوءة بالتقدير، لتضع كل يشء يف  

 . حمله الصحيح، وحينها لن تقع يف هذا املثلب اخلطري، وال املثالب التي تتولد عنه 

 العالج املعريف: 

حلامية نفسك من االستهزاء والسخرية  تنطلق منه ـ أهيا املريد الصادق ـ أول عالج 

والتحقري وكل ما يتولد عنها من جرائم هو أن تعلم أن مقادير األشياء وحقائقها ومآالهتا  

 بيد اهلل، ال بيدك..  

وحني تنظر إىل األشياء هبذا االعتبار تصبح هينا لينا.. حتى عند سريك عىل تراب  

األرض، ختفف الوطء، وال تسري مستكبا وال مستعليا عليه، ألن الذين استعلوا عليه  

يب ا َيْوَم ﴿صاروا يتمنون أن يكونوا مثله، كام قال تعاىل:  ا َقر  ا َأْنَذْرَناُكْم َعَذاب  َينُْظُر املَْْرُء َما  إ نَّ

َمْت َيَداُه َوَيُقوُل اْلَكاف ُر َيا  ا   َقدَّ ي ُكنُْت ُتَراب 
 [ 40]النبأ:   ﴾َلْيَتن 

مْحَن   ﴿  باهلون والتواضع عند سريهم، فقال:  وهلذا وصف اهلل تعاىل املؤمنني َباُد الرَّ
َوع 

يَن َيْمُشوَن َعىَل اأْلَْرض  َهْون ا َوإ َذا َخاَطَبُهُم ا ا الَّذ  ُلوَن َقاُلوا َساَلم 
،  [63]الفرقان:  ﴾جْلَاه 

ا  ﴿وهنى عن ذلك املرح الذي يبديه املستكبون املختالون، فقال:   َواَل مَتْش  يف  اأْلَْرض  َمَرح 

َباَل ُطوال   َق اأْلَْرَض َوَلْن َتْبُلَغ اجْل   [ 37]اإلرساء:   ﴾ إ نََّك َلْن خَتْر 

لق اهلل، بل يتواضع له، ويتأدب بآداب  وهكذا، فإن املؤمن ال حيتقر شيئا من خ
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ل بالقول، لو  البالء موكّ ): أنه قال بن مسعود  اهللعن عبد وقد روي  العبودية بني يديه، 

لو رأيت رجال يرضع عنزا  وقال آخر: ) ،(1) (ل كلبا سخرت من كلب خلشيت أن أحوّ 

 ( ذي صنع فضحكت منه خلشيت أن أصنع مثل الّ 

ـ أنه بينام كان يميش يف  من الفقهاء والعلامء ان روي عن بعض الصاحلني ـ وقد كو

يوم شات كثري الطني، فاستقبله كلب يميش عىل الطريق التي كان عليها، فقال من رآه:  

وقف ينتظره ليجوز، فلام قرب منه  و رأيت الشيخ قد لصق باحلائط وعمل للكلب طريقا 

يميش فوقه، قال: فلام جاوزه  ترك الكلب و  نزل أسفلو الكلب ترك مكانه الذي كان فيه

عليه كآبة، فقلت له: يا سيدي رأيتك اآلن صنعت شيئا  و الكلب وصلت إليه فوجدته

تركت الكلب يميش يف املوضع النقي؟ فقال يل:  و   استغربته، كيف رميت بنفسك يف الطني، 

جعلت نفيس أرفع منه،  و  قلت: ترفعت عىل الكلب،و )بعد أن عملت له طريقا تفكرت، 

الكلب ال  و أنا كثري الذنوبو  أوىل بالكرامة، ألين عصيت اهللّ تعاىلو  اهللّ أرفع منيو بل هو

أنا اآلن أخاف من اهللّ أال يعفو عني،  و   تركته يميش عليه،و  ذنب له، فنزلت له عن موضعي

 (2)  ألين رفعت نفيس عىل من هو خري مني(

ل حتقري لغريك..  وما فعله هذا الصالح يدلك عىل الطريق الذي تتخلص به من ك

فهذا الكلب، وإن كان يف مرتبة أدنى من اإلنسان، لكنه ليس كذلك بالنسبة لكل الناس،  

فالذي مل يتحقق بإنسانيته، ومل يطع اهلل تعاىل، ومل يلتزم حدوده، سيكون الكلب يف مرتبة  

نِ ﴿أعىل منه، كام قال تعاىل:  َن اجْل  ا م  ري 
ََهنََّم َكث  ْنس  هَلُْم ُقُلوٌب اَل َيْفَقُهوَن  َوَلَقْد َذَرْأَنا جل   َواإْل 

 
. وتفسري البحر املحيط 85/ 1وانظر االثر االخري عن ابن مسعود يف نزهة الفضالء  325ص  16تفسري القرطبي ج  (1)

8 /112 . 

   470إيقاظ اهلمم يف رشح احلكم، ص:  (2)
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َا ُأوَلئ َك َكاأْلَْنَعام  َبْل ُهْم َأَضلُّ  َا َوهَلُْم آَذاٌن اَل َيْسَمُعوَن هب  وَن هب  ُ
َا َوهَلُْم َأْعنُيٌ اَل ُيْبرص   ُأوَلئ َك  هب 

َسُب َأنَّ َأْكَثَرهُ ﴿ ، وقال: [179]األعراف:  ﴾ ُهُم اْلَغاف ُلونَ  ُلوَن إ ْن  َأْم حَتْ ْم َيْسَمُعوَن َأْو َيْعق 

 [ 44]الفرقان:   ﴾ُهْم إ الَّ َكاأْلَْنَعام  َبْل ُهْم َأَضلُّ َسب يال  

وهلذا، فإن الصادق مع نفسه، الذي يعلم أنه ال يمكنه أن يعرف مصريه ما دام يف  

هم، أم  من املريض عنهو هذه الدنيا، يتعرض الختباراهتا، وال يعرف مرتبته عند اهلل، وهل 

،  حذرا من املغضوب عليهم، وهل سيصري إىل اجلنة أم إىل النار.. يبقى دائام حمتاطا خائفا 

 ثم يكون يوم القيامة فوقه. حيتقر شيئا،  خياف أن وهلذا يتواضع لكل يشء.. ألنه 

وهلذا أخب اهلل تعاىل عن أولئك الذين كانوا يسخرون من املؤمنني يف الدنيا، أو من  

ون أهنم يف النار، لكنهم يفاجؤون أهنم يف اجلنة، وأن النار التي كانوا  بعضهم، ويتوُه 

َجاال  ُكنَّا  ﴿  يتوعدون هبا غريهم، صارت منزهلم، كام قال تعاىل عنهم:  َوَقاُلوا َما َلنَا اَل َنَرى ر 

ار  )  َن اأْلرَْشَ ُهْم م  ا َأْم َزاَغْت َعنُْهُم اأْلَ 62َنُعدُّ يًّ ْخر 
َْذَناُهْم س   [ 63، 62]ص:   ﴾ْبَصاُر ( َأختَّ

إ نَّ  ﴿وقال حاكيا عن أساليب السخرية واالحتقار التي كانوا يامرسوهنا معهم: 

يَن آَمُنوا َيْضَحُكوَن ) َن الَّذ  يَن َأْجَرُموا َكاُنوا م  وا هب  ْم َيَتَغاَمُزوَن )29الَّذ  ( َوإ َذا  30( َوإ َذا َمرُّ

ُم اْنَقَلُبوا نَي )  اْنَقَلُبوا إ ىَل َأْهل ه   َلَضالُّوَن )31َفك ه 
 
( َوَما  32( َوإ َذا َرَأْوُهْم َقاُلوا إ نَّ َهُؤاَلء

ْم َحاف ظ نَي )  ُلوا َعَلْيه   [ 33  -  29]املطففني:   ﴾( 33ُأْرس 

ويف نفس الوقت ذكر أولئك املؤمنني الذين تعرضوا لكل ألوان السخرية  

َن ﴿واالستهزاء يف الدنيا، وكيف أهنم  ار  َيْضَحُكوَن )م  ( َعىَل اأْلََرائ ك  َينُْظُروَن  34اْلُكفَّ

اُر َما َكاُنوا َيْفَعُلوَن ) 35)    [ 36  -  34]املطففني:  ﴾ (36( َهْل ُثِوَب اْلُكفَّ

وهلذا خاطب نوح عليه السالم قومه الذين كانوا يسخرون من صنعه للسفينة،  

نَّا َفإ نَّا َنْس ﴿ويقول هلم:   نُْكْم َكاَم َتْسَخُروَن ) إ ْن َتْسَخُروا م  ( َفَسْوَف َتْعَلُموَن َمْن َيْأت يه   38َخُر م 
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يٌم   يه  َوحَي لُّ َعَلْيه  َعَذاٌب ُمق   [ 39،  38]هود:    ﴾َعَذاٌب خُيْز 

ومل يكن نوح عليه السالم وحده من سخر به، بل إن اهلل تعاىل أخب أن املناوئني  

اء أسلوهبم يف التعامل معهم، وهو ما حرمهم من  لألنبياء مجيعا اختذوا السخرية واالستهز

َباد  َما   َيا ﴿االستفادة منهم، أو تقليب النظر فيام يدعوهنم إليه، قال تعاىل:  ة  َعىَل اْلع  َحرْسَ

ُئوَن  ْن َرُسوٍل إ الَّ َكاُنوا ب ه  َيْسَتْهز  ْم م  ْن َقْبل َك يف  ﴿، وقال: [ 30]يس:   ﴾َيْأت يه    َوَلَقْد َأْرَسْلنَا م 

ل نَي )  َيع  اأْلَوَّ
ُئونَ 10ش  ْن َرُسوٍل إ الَّ َكاُنوا ب ه  َيْسَتْهز  ْم م     [11، 10]احلجر:  ﴾( َوَما َيْأت يه 

وأخب أن تلك السخرية هي التي طبعت عىل قلوهبم، وحالت بينهم وبني رؤية  

نيَ  ﴿ احلق، أو اتباعه، قال تعاىل: م  نُوَن ب ه  َوَقْد  12 ) َكَذل َك َنْسُلُكُه يف  ُقُلوب  املُْْجر  ( اَل ُيْؤم 

ل نَي )   َفَظلُّوا ف يه  َيْعُرُجوَن ) 13َخَلْت ُسنَُّة اأْلَوَّ
 
اَمء َن السَّ

ا م  ْم َباب  ( َلَقاُلوا  14( َوَلْو َفَتْحنَا َعَلْيه 

إ َذا َرَأْوَك  وَ ﴿، وقال: [15 -  12]احلجر:  ﴾ إ نَّاَم ُسِكَرْت َأْبَصاُرَنا َبْل َنْحُن َقْوٌم َمْسُحوُروَن 

ي َبَعَث اهللَُّ َرُسوال  )  ا َأَهَذا الَّذ  ُذوَنَك إ الَّ ُهُزو 
َت نَا َلْواَل َأْن  41إ ْن َيتَّخ  نَا َعْن آهل  لُّ ( إ ْن َكاَد َلُيض 

َنا َعَلْيَها   [ 42،  41]الفرقان:  ﴾َصَبْ

َوإ َذا  ﴿ وهلذا كان جزاء الساخر واملستهزئ أن يعامل بمثل معاملته، كام قال تعاىل: 

ْم َقاُلوا إ نَّا َمَعُكْم إ نَّاَم َنْحُن ُمْسَتهْ  يَن آَمُنوا َقاُلوا آَمنَّا َوإ َذا َخَلْوا إ ىَل َشَياط ين ه  ُئوَن ) َلُقوا الَّذ  (  14ز 

ُهْم يف  ُطْغَياهن  ْم َيْعَمُهوَن  ُئ هب  ْم َوَيُمدُّ  [ 15،  14]البقرة:   ﴾ اهللَُّ َيْسَتْهز 

  ،إّن املستهزئني بالنّاس يفتح ألحدهم باب إىل اجلنّة ): ث قوله وقد ورد يف احلدي

فإذا جاءه أغلق دونه فال يزال كذلك حّتى إّن أحدهم    ، غّمهو  ء بكربهفيجي   ؛هلمّ   :فيقال هلم

 (1) (هلّم فال يأتيه من اإلياس : الباب من أبواب اجلنّة فيقال له ليفتح له 

أخب بأن هذا النوع من العقوبة قد يتحقق يف الدنيا قبل اآلخرة،    بل إن رسول اهلل  

 
 رواه البيهقي  (1)
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  (1)ال تظهر الّشامتة ألخيك فريمحه اهلل ويبتليك() فقال: 

 (2)  (من عرّي أخاه بذنب مل يمت حّتى يعمله: )ويف حديث آخر قال 

 : معبا عن هذا املعنى  قال الّشاعروقد  

 إذا ما الّدهر جّر عىل أناس

 

 كالكله أناخ بآخرينا   

 فقل للّشامتني بنا أفيقوا  

 

 سيلقى الّشامتون كام لقينا   

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فضع نفسك دائام موضع اختبار، وحاسبها قبل   

أن حتاسب.. واعلم أن اهلل قد يبتليك يف أي حلظة بأضعف خملوقاته، وأحقرهم يف عينك،  

 مع الشيطان حني اختبه بالطني التي كان يتوهم أنه أفضل منها.  لريى حقيقتك، مثلام فعل 

وتذكر دائام ما قاله إمامك اإلمام عيل، فقد قال: )إن اهلل أخفى أربعة يف أربعة: أخفى  

رضاه يف طاعته، فال تستصغرن شيئا من طاعته، فربام وافق رضاه وأنت ال تعلم، وأخفى  

معصيته، فربام وافق سخطه معصيته وأنت ال  سخطه يف معصيته، فال تستصغرن شيئا من 

تعلم، وأخفى إجابته يف دعوته، فال تستصغرن شيئا من دعائه، فربام وافق إجابته وأنت ال  

تعلم، وأخفى وليه يف عباده، فال تستصغرن عبدا من عبيد اهلل، فربام يكون وليه وأنت ال  

 (3)  تعلم(

ة التي حتفظ قلبك من الوقوع يف هذا  تأمل ـ أهيا املريد الصادق ـ ففيها كل األدوي

وال   ، املثلب اخلطري.. فهو ينبهك إىل أن اهلل تعاىل أخفى رضاه يف رشيعته.. ولذلك ال حتقر 

)اّتقوا النّار ولو    :تستصغر أي حكم من أحكامها، أو قيمة من قيمها، وقد قال رسول اهلل  

 
 ( وقال: هذا حديث حسن غريب.2506الرتمذي ) (1)

 ( وقال: حسن غريب. 2505الرتمذي ) (2)

 .  87/  1وسائل الشيعة:  (3)
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 (1) بشّق مترة، فمن مل جيد شّقة مترة فبكلمة طّيبة(

: )بينام رجل يميش بطريق اشتّد عليه العطش  ويف حديث آخر، قال رسول اهلل 

فوجد بئرا فنزل فيها فرشب ثّم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الّثرى من العطش فقال الّرجل:  

لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل اّلذي كان بلغ ّب، فنزل البئر فمأل خّفة ثّم أمسكه بفيه  

له فغفر له(، قالوا: يا رسول اهلل، وإّن لنا يف البهائم أجرا؟، فقال:   فسقى الكلب فشكر اهلل 

 (2) )يف كّل ذات كبد رطبة أجر(

: )تلّقت املالئكة روح رجل ممّن كان قبلكم، فقالوا: أعملت من اخلري شيئا؟  وقال  

وا عن  قال: ال. قالوا: تذّكر. قال: كنت أداين النّاس فامر فتياين أن ينظروا املعرس ويتجّوز

 (3) املورس. قال: قال اهلل عّز وجّل: جتّوزوا عنه(

عن احتقار أي عمل صالح، فقال: )ال حتقرن من املعروف   وهلذا هنى رسول اهلل 

، ويف رواية: )وال حتقرّن شيئا من املعروف، وأن  (4) شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق(

 (5) عروف( تكّلم أخاك، وأنت منبسط إليه وجهك إّن ذلك من امل

 (6)  وقال خماطبا النساء: )يا نساء املسلامت، ال حتقرّن جارة جلارهتا ولو فرسن شاة(

وقال ـ جامعا بني املحتقرات من األعامل الصاحلة، وغريها ـ: )عرضت عيل أعامل  

أمتي حسنها وسيئها فوجدت يف حماسن أعامهلا األذى يامط عن الطريق، ووجدت يف  

 
 ( 3595) 6انظر الفتح  -رواه البخاري (1)

 ( 2244( واللفظ له، ومسلم )6009) 10البخاري ]فتح الباري[،  (2)

 ( 1560( ومسلم )7702) 4البخاري ]فتح الباري[،  (3)

 ( 2626مسلم ) (4)

 ( 4084أبو داود ) (5)

 ( 1030( ومسلم )6017) 10البخاري ]فتح الباري[،  (6)
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  (1) تكون يف املسجد ال تدفن(  أعامهلا النخاعة ئمساو

وأخب عن األعامل السيئة، وكيف يدخل الشيطان من خالل احتقارها واالستهانة  

هبا ليخرب كل ما بناه اإلنسان، فقال: )أال وإّن الّشيطان قد أيس من أن يعبد يف بالدكم  

ال يرىض    ، وهو(2)   هذه أبدا، ولكن ستكون له طاعة فيام حتتقرون من أعاملكم فسريىض به(

 به إال ألنه يعلم أنه يمكن أن يؤثر يف اإلنسان من خالله. 

مع الطاعات واملعايص هبذه املعايري النبوية، يدعوك  ـ أهيا املريد الصادق ـ وتعاملك 

إىل التعامل مع اخللق هبا أيضا.. فأنت مطالب معهم بإقامة رشيعة ربك، ونصيحتهم،  

وأمرهم باملعروف وهنيهم عن املنكر، ولست مطالبا باحلكم عليهم، فقد يكون وعي أولئك  

: )بلغوا عني وال  قوله   الذين تعلمهم وتوجههم أفضل من وعيك، وقد ورد يف احلديث

 (3)  تكذبوا فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه(

وتذكر ـ أهيا املريد الصادق ـ قصة السحرة، وال تغفل عنها أبدا، فاهلل ما كرر ذكرها  

يف القرآن الكريم إال لتعتب هبا.. فأولئك السحرة الذين قضوا عمرهم يف خدمة فرعون  

والرشك باهلل حتولوا بني عشية وضحاها إىل أولياء صادقني، وماتوا شهداء بني يدي نبيهم،  

يف نفس الوقت الذي حتول فيه بلعم بن باعوراء ذلك العامل الذي انسلخ من آيات اهلل،  

 فتحول إىل كلب يلهث. 

 : السلوكي العالج  

التعامل مع األشياء   فالتزم أحكام ربك يف إذا عرفت كل هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ 

 
 ( 553مسلم ) (1)

 (  499/ 3(، أمحد )3055ابن ماجة ) ( وقال: حسن صحيح. واللفظ له،2159الرتمذي ) (2)

 . 86/ 1( 228، والدارمي )33/ 5( 2656، والرتمذي، )322/ 3( 3660أبو داود ) (3)
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واألكوان واخللق، وال تتجاوزها، فإذا عظمت شيئا عظمته باسم اهلل، وإذا حقرته حقرته  

باسم اهلل، ال باسمك.. حتى إذا ذبحت الذبيحة، فاذبحها، وأنت مطأطئ الرأس معتذرا  

دا أنك  هلا، بأنك مل تفعل ذلك إال باسم اهلل، وبإذنه.. حتى ال تكون جمرما بذبحك هلا، معتق

 أفضل منها، وأن عليها أن تسلم حلمها لك لتأكلها. 

َزٍة مُلََزٍة ) ﴿. إياك أن تكون من أهل قوله تعاىل: .وهكذا ُكِل ُُهَ
ي مَجََع  1َوْيٌل ل  ( الَّذ 

َدُه )   احْلَُطَمة  ) 3( حَيَْسُب َأنَّ َماَلُه َأْخَلَدُه ) 2َماال  َوَعدَّ
َوَما َأْدَراَك َما احْلَُطَمُة  (  4( َكالَّ َلُينَْبَذنَّ يف 

ت ي َتطَّل ُع َعىَل اأْلَْفئ َدة  )6( َناُر اهللَّ  املُْوَقَدُة ) 5) ْم ُمْؤَصَدٌة ) 7( الَّ َا َعَلْيه  َدٍة  8( إ هنَّ ( يف  َعَمٍد مُمَدَّ

 [ 9  -  1]اهلمزة:   ﴾(9)

 األخنس بنبفام ورد يف هذه السورة الكريمة من العقاب الشديد ليس مرتبطا 

وإنام هو عام لكل من    ،، أو غريه من املرشكني الذين كانوا يسخرون من رسول اهلل  رشيق

 يعيب اخللق، ويتخذهم مادة للتسلية والعبث. 

وإياك ـ أهيا املريد الصادق ـ أن تسمي أحدا بغري االسم الذي اختاره لنفسه، وتسخر  

َواَل َتنَاَبُزوا ب اأْلَْلَقاب  ب ْئَس  ﴿ منه بذلك، فقد ورد التحذير الشديد من ذلك، كام قال تعاىل: 

ياَمن  َوَمْن مَلْ َيُتْب َفُأوَلئ َك ُهُم الظَّامل ُوَن   ْسُم اْلُفُسوُق َبْعَد اإْل   [ 11]احلجرات:   ﴾اال 

، وهو حيذرك من احتقار املسلم، فيقول: )املسلم أخو املسلم،  واسمع لرسولك 

سلم عىل املسلم حرام عرضه وماله ودمه، التقوى  ال خيونه، وال يكذبه، وال خيذله، كل امل

 (1) هاهنا، بحسب امرىء من الرش أن حيقر أخاه املسلم(

عن احتقار املسلم ال يعني إباحة احتقار غريه، فاملسلم مطالب   وهني رسول اهلل 

 بأن حيرتم مجيع خلق اهلل، ويؤلف قلوهبم، ويتعامل معهم بام يقتضيه التواضع والعبودية. 

 
 ( وقال: »حديث حسن غريب« 1927(، والرتمذي )3933(، وابن ماجه )4882أبو داود ) (1)
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به للمجتمع املسلم، وكأنه يقول  ا املسلم بذلك مرتبط بخط يص رسول اهلل وختص

هلم: كيف جتيزون ألنفسكم احتقار من ال يشاركهم يف اإلنسانية فقط، وإنام يشارككم يف  

 اإلسالم أيضا؟

رسائله إىل امللوك واألمراء غري املسلمني خاطبهم   وهلذا عندما أرسل رسول اهلل 

رسالته إىل ملك الروم،: )بسم اهلل الرمحن الرحيم، من حممد رسول    بكل لطف، وقد قال يف

اهلل إىل هرقل عظيم الروم، سالم عىل من اتبع اهلدى، أما بعد، فإين أدعوك بدعاية اإلسالم  

ُقْل  و﴿  أسلم تسلم، وأسلم يؤتك اهلل أجرك مرتني، وإن توليت فإن عليك إثم األريسيني، 

َك ب ه  َشْيئ ا َواَل  َيا َأْهَل اْلك َتاب  َتَعالَ   َبْينَنَا َوَبْينَُكْم َأالَّ َنْعُبَد إ الَّ اهللََّ َواَل ُنرْش 
ٍ
ْوا إ ىَل َكل َمٍة َسَواء

ْوا َفُقوُلوا اْشَهُدوا ب َأنَّا ُمْسل ُمونَ  ْن ُدون  اهللَّ  َفإ ْن َتَولَّ ا م  ا َأْرَباب  َذ َبْعُضنَا َبْعض 
]آل عمران:    ﴾ َيتَّخ 

64 [( ]4 ( )]1 ) 

ملك الروم، وبذلك األدب واللطف، وقد سامه   انظر كيف خاطب رسول اهلل 

عظيم الروم، ومل يسمه كلبهم، كام فعل أولئك املحرفون املبدلون الذين راحوا يستحلون  

 أعراض غريهم، بحجة كوهنم غري مسلمني. 

وإياك ـ أهيا املريد الصادق ـ بعد هذا أن حتاكي أحدا من خلق اهلل تسخر منه بذلك،  

بالقرص: )يا عائشة، لقد قلت   النساء ئشة عندما وصفت إحدى لعا قال  وقد روي أنه 

ُمزجت بامء البحر ملزجته(، وقالت: وحكيت له إنسانا  ـ أي قلدته يف حركته أو   كلمة لو 

 (1)  صوته أو نحو ذلك ـ فقال: )ما أحب أين حكيت إنسانا  وأن يل كذا وكذا(

ب بآداب العبودية، فهي  هذه وصيتي إليك ـ أهيا املريد الصادق ـ فاحفظها، وتأد

قد تبتىل به من حيث ال تشعر.. فكن حذرا،    وحدها من حيميك من هذا املثلب اخلطري الذي

 
 أبو داود والرتمذي.  (1)
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والتزم التقوى، واستعن باهلل ليحميك منه، وإياك أن تبادل من سخر منك أو استهزأ بك  

بمثل معاملته، فتستحيل نفسك ذلك، فيرتسخ هذا اخللق فيك، ويصعب عليك بعدها 

   لص منه. التخ
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 ن  حصائد األلس 

اللسان وعالقته بالنفس األمارة، وكيف   عن كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني 

يمكنه أن يتخلص من حتكمها فيه، وسيطرهتا عليه، وعن أولئك الذين راحوا يضعون  

احلجارة يف أفواههم حتى يتدربوا عىل الصمت، وعن مرشوعية ذلك، وأسئلة أخرى كثرية  

 القة باللسان، ربام أجيبك عنها يف رسائل الحقة. هلا ع

وقبل أن أجيبك عن أسئلتك أحب أن أبني لك أن اللسان جارحة من اجلوارح  

تتحكم فيه بحسب املرتبة التي تنزل فيها، فإن كانت نفسا أمارة   وهي اخلاضعة للنفس، 

جيب فيه  أمرته بالصمت يف الوقت الذي جيب فيه الكالم، وبالكالم يف الوقت الذي 

الصمت، وخلطت عليه األمور، وأصبح بذلك أداة من أدوات الشيطان.. وإن كانت  

النفس مطمئنة شغلته بالذكر واملذاكرة واملجاهدة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وكل  

 خصال اخلري. 

وهكذا، فإن اللسان مثله مثل سائر اجلوارح، تابع للنفس، يتلون بلوهنا، ويتحرك  

 رها.. ومن طّهر نفسه طُهر لسانه، ومن أوبقها أوبقه. حتت أوام 

َأمَلْ َتَر   ﴿ ولذلك أثنى اهلل تعاىل عىل اللسان الطيب الذي يقول الكلمة الطيبة، فقال: 

 ( 
 
اَمء  السَّ

َب اهللَُّ َمَثال  َكل َمة  َطِيَبة  َكَشَجَرٍة َطِيَبٍة َأْصُلَها َثاب ٌت َوَفْرُعَها يف  ُتْؤِت    (24َكْيَف رَضَ

ُروَن )  ُب اهللَُّ اأْلَْمَثاَل ل لنَّاس  َلَعلَُّهْم َيَتَذكَّ  َرهِبَا َوَيرْض 
نٍي ب إ ْذن    ]إبراهيم:  ﴾(25ُأُكَلَها ُكلَّ ح 

؛ فقد أخب اهلل تعاىل أن الكلمة الطيبة يمكنها أن تتحول إىل مصدر كبري من  [ 25 ، 24

 مصادر احلسنات التي ال تنضب. 

عظم األجر الذي يناله املسبحون   ة وهكذا ورد يف النصوص املقدسة الكثري
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اهلل واهلل أكب كتب له  : )من قال سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال  والذاكرون هلل، كام قال  

 (2)  ، وقال: )واحلمد هلل متأل امليزان((1) بكل حرف عرش حسنات(

عن فضل الدعوة إىل اهلل، وعظم األجر الذي يناله أصحاهبا، فقال: )ألن   وأخب 

 (3) هيدي اهلل بك رجال  واحدا  خرٌي لك من محر النعم(

ن الناس أن يقوم هبا من دون  وهكذا، فإن الكثري من أعامل اخلري ال يمكن ألحد م

 أن يستعمل فيها لسانه، وبذلك فهو آلة من آالت التقوى واهلداية والصالح. 

وقد أخب اهلل تعاىل أن ملك مرص مل يعرف قدر يوسف عليه السالم إال بعد أن كلمه،  

 َفَلامَّ َكلََّمهُ  ﴿ فقال: 
نٌي  َوَقاَل املَْل ُك اْئُتوين  ب ه  َأْسَتْخل ْصُه ل نَْفيس   َقاَل إ نََّك اْلَيْوَم َلَدْينَا َمك نٌي َأم 

 [ 54]يوسف:  ﴾

وبعكس ذلك، فإن اللسان الذي رفع يوسف عليه السالم، هو نفسه اللسان الذي  

يَن َقاُلوا إ نَّ اهللََّ  ﴿فضح أولئك اليهود، الذين أخب اهلل عنهم، فقال:  َع اهللَُّ َقْوَل الَّذ  َلَقْد َسم 

رٌي َوَنحْ  يق   َفق  َياُء َسنَْكُتُب َما َقاُلوا َوَقْتَلُهُم اأْلَْنب َياَء ب َغرْي  َحقٍّ َوَنُقوُل ُذوُقوا َعَذاَب احْلَر 
ُن َأْغن 

ٍم ل ْلَعب يد  181) يُكْم َوَأنَّ اهللََّ َلْيَس ب َظالَّ َمْت َأْيد   [ 182، 181]آل عمران:   ﴾ ( َذل َك ب اَم َقدَّ

نَْد    ﴿ ال تعاىل:  ق كام  وهو الذي فضح املنافقني،   ُقوا َعىَل َمْن ع  يَن َيُقوُلوَن اَل ُتنْف  ُهُم الَّذ 

نَي اَل َيْفَقُهوَن ) نَّ املُْنَاف ق 
اَمَوات  َواأْلَْرض  َوَلك  ُن السَّ

وا َوهلل َّ  َخَزائ  (  7َرُسول  اهللَّ  َحتَّى َينَْفضُّ

َجنَّ   َلُيْخر 
ينَة  ن نَي  َيُقوُلوَن َلئ ْن َرَجْعنَا إ ىَل املَْد  ُة َول َرُسول ه  َول ْلُمْؤم  زَّ نَْها اأْلََذلَّ َوهلل َّ  اْلع   اأْلََعزُّ م 

نَي اَل َيْعَلُموَن  نَّ املُْنَاف ق 
 [ 8، 7]املنافقون:    ﴾َوَلك 

 
 رواه ابن أّب الدنيا.  (1)

 رواه مسلم.  (2)

 رواه البخاري ومسلم.  (3)
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نَت ُكْم َوَتُقوُلوَن ﴿وهو الذي فضح األفاكني، كام قال تعاىل:  ْوَنُه ب َأْلس  ُكْم  إ ْذ َتَلقَّ ب َأْفَواه 

نَْد اهللَّ  َعظ يٌم )  َسُبوَنُه َهِين ا َوُهَو ع  ْلٌم َوحَتْ ْعُتُموُه ُقْلُتْم َما  15َما َلْيَس َلُكْم ب ه  ع  ( َوَلْواَل إ ْذ َسم 

َتاٌن َعظ يٌم )  ََذا ُسْبَحاَنَك َهَذا هُبْ ُظُكُم اهللَُّ َأْن َتعُ 16َيُكوُن َلنَا َأْن َنَتَكلََّم هب  ا إ ْن  ( َيع  وُدوا مل  ْثل ه  َأَبد 

ن نيَ   [ 17  -  15]النور:   ﴾ُكنُْتْم ُمْؤم 

وهو الذي أخب اهلل تعاىل أنه من يمد الشجرة اخلبيثة يف النفس، ويمأل العامل  

ْن َفْوق  اأْلَْرض  َما هَلَا ﴿بالرصاع، قال تعاىل:  ْن  َوَمَثُل َكل َمٍة َخب يَثٍة َكَشَجَرٍة َخب يَثٍة اْجُتثَّْت م  م 

 [ 26]إبراهيم:   ﴾ َقَرارٍ 

وبذلك فإن اللسان أكب دليل عىل اإلنسان، فهو الذي يرفعه أو خيفضه، وهو الذي  

َفنَُّهْم يف  حَلْن   ﴿يكرمه أو هيينه، كام قال تعاىل:   ياَمُهْم َوَلَتْعر  َوَلْو َنَشاُء أَلََرْينَاَكُهْم َفَلَعَرْفَتُهْم ب س 

 [ 30]حممد:    ﴾َأْعاَمَلُكمْ  اْلَقْول  َواهللَُّ َيْعَلمُ 

 عب الشاعر عن ذلك بقوله:   وقد

 ولكم ترى من صامٍت لك ُمعجب  

 

 زيادته أم نقصه يف التكلم   

 لسان الفتى نصٌف ونصٌف فؤاده 

 

 فلم يبق إال صورُة اللحم والدم   

مغارفها،  وعب عنه بعض احلكامء، فقال: )القلوب كالقدور تغيل بام فيها، وألسنتها  

فانظر إىل الرجل حني يتكلم، فإن لسانه يغرتف لك مما يف قلبه، حلو وحامض وعذب،  

  (1)وأجاج، وغري ذلك َوُيَبنِي لك طعم قلبه اغرتاف لسانه(

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن لكل مرض من أمراض القلوب،  

اللسان متوقفا عىل عالج مصادر اخلبث التي  إفرازاته اخلاصة باللسان، ولذلك كان عالج 

 متده؛ فإن مل تعالج بقي الداء العضال. 

 
 . 10/63حلية األولياء، ألّب نعيم،  (1)
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ولذلك ال تنفع احلصيات التي توضع يف األفواه، وال تكميمها؛ فإن ذلك ال يسد  

 أبواب الرش، وإنام يسرت بعض روائحها الكرهية. 

ت هبا الرشع،  وأنا ال أستطيع أن أوافقك أو أوافق أحدا من الناس عىل رياضة مل يأ 

بتكميم األفواه، وإنام طولبنا  ال ، واملطبق  ومل يدل عليها الدليل؛ ونحن مل نطالب بالصمت 

 بأن نعبد اهلل بالكالم الطيب، والذكر الكثري، وعدم السكوت عن املنكر. 

والعالج األجدى من ذلك هو تأمل ما ورد يف النصوص املقدسة، واالستفادة منها  

بيتها وإصالحها، حتى تكون أداة للتزكية والرتقية، ال للتدنيس  يف تطهري األلسن، وتر

 واالنتكاسة.

وسأصف لك ـ بحسب طلبك أهيا املريد الصادق ـ عالجني، إن أنت أدمنت عىل  

 استعامهلام، شفى اهلل لسانك، وطهره، وجعله سلمك الذي ترتقي به يف معارج الكامل. 

 العالج املعريف: 

املريد الصادق ـ إلصالح لسانك، ومحاية نفسك من   أول عالج تنطلق منه ـ أهيا 

آثاره، أن متتلئ تصديقا بتلك النصوص املقدسة الكثرية التي جتعل مصريك ومستقبلك رهنا  

للكلامت التي تقوهلا؛ فتلك النصوص هي قوانني العقوبات اإلهلية التي أنذر اهلل هبا عباده،  

 وأعلمهم إياها، والقانون ال حيمي املغفلني. 

إياك أن تسمع ألولئك الذين هيونون من تلك النصوص، أو يكذبوهنا، أو  ف

حيقروهنا، فإن ذلك أماين متنوها، وليس هلم عليها دليل من كتاب، وال برهان من عقل، وقد  

ْم   َوَأْنَزْلنَا إ َلْيَك الِذْكَر ل ُتَبنِيَ ل لنَّاس  َما ُنِزَل  ﴿  : قال اهلل تعاىل خمبا عن دور رسول اهلل  إ َلْيه 

ُروَن   )أال اين أوتيت الكتاب ومثله معه  :  قال رسول اهلل  ، و [44]النحل:    ﴾َوَلَعلَُّهْم َيَتَفكَّ

أال يوشك رجل شبعان عىل أريكته، يقول: عليكم هبذا القرآن فام وجدتم فيه من حالل  
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 (1) فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه(

التي يربيك هبا، ويزكيك، ويعلمك الكتاب واحلكمة،    ولذلك ال تدع أقوال نبيك  

ما دس الكذبة فيها،  يستثمرون ألولئك املشاغبني املجادلني فيها، الذين راحوا وتذهب 

 لريموها مجيعا من غري حتقيق، وال دراسة، وإنام هو الكسل الذي دعاهم إىل ذلك. 

النبوية لعلمت عظم خطر  فلو تأملتـ  أهيا املريد الصادقـ  تلك الوصايا واألحاديث  

مع   ك اللسان عليك، وعىل حقيقتك، وعىل مستقبلك، وعىل عالقتك مع اهلل، وعالقت

 خلقه. 

أخبين عن اإلسالم  قال له: ) وقد ورد يف احلديث أن بعض أصحاب رسول اهلل 

: فام قال ، (ثّم استقم  اهللقل آمنت ب): له رسول اهلل  قال ف، (بأمر ال أسأل عنه أحدا بعدك

 (2)( بيده إىل لسانه أّتقي؟ فأومأ 

ك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك  سأم):  قالف (، ما النجاة؟):  سأله آخرو

 (3)(عىل خطيئتك 

ثكلتك أّمك، وهل يكّب الناس عىل  ):  فقال ،(أنؤاخذ بام نقول؟) :آخروسأله 

  (4) ( مناخرهم إاّل حصائد ألسنتهم

،  (وحسن اخللق اهلل تقوى)، فقال: (النّاس اجلنّةأكثر ما يدخل )ما  وسأله آخر:

  (5)(األجوفان: الفم والفرج)قال: فوسئل عن أكثر ما يدخل الناس النّار، 

 
 .  4604رواه أبو داود:  (1)

 . 3972ابن ماجه،  (2)

 وقال: هذا حديث حسن. 247ص  9الرتمذي ج  (3)

 ( 3973(، وابن ماجة )13/ 3( والنسائي )2616الرتمذي ) (4)

 . 4246ابن ماجه،  (5)
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  ، بلسانه رسول اهلل فأخذ  (، ما أخوف ما ختاف عيّل؟ اهلليا رسول ) وقال له آخر:

 (1)(هذا) ثّم قال: 

بني حلييه ورجليه أتكّفل له   من يتكّفل يل باموكان يقول هلم، ولكل األجيال: )

 (2)(باجلنّة

  (4) (فقد وقي (3) رّش قبقبه وذبذبه ولقلقه ي من وقويقول: ) 

وقد سبق أن ذكرت لك حديث ذلك الرجل الذي دخل النار بسبب كلمة قاهلا  

كان رجالن يف بني إرسائيل  ) : قال رسول اهلل روي أن ألخيه يتأىل فيها عىل اهلل، فقد 

متواخيني، فكان أحدُها يذنب، واآلخر جمتهد يف العبادة، فكان ال يزال املجتهد يرى اآلخر  

ده يوما عىل ذنب فقال له: أقرص، فقال: خلني ورّب أبعثت  عىل الذنب فيقول: أقرص، فوج 

عيل رقيبا؟ فقال: واهلل ال يغفر اهلل لك، أو ال يدخلك اهلل اجلنة، فقبض أرواحهام، فاجتمعا  

عند رب العاملني فقال هلذا املجتهد: أكنت ّب عاملا، أو كنت عىل ما يف يدي قادرا؟ وقال  

 (5) (وقال لآلخر: اذهبوا به إىل النارللمذنب: اذهب فادخل اجلنة برمحتي، 

:  لسان، فقال الأنه ال يمكن أن يستقيم القلب حتى يستقيم    وهلذا أخب رسول اهلل  

ال يستقيم إيامن عبد حّتى يستقيم قلبه، وال يستقيم قلبه حتّى يستقيم لسانه، وال يدخل  )

  (6)(اجلنّة رجل ال يأمن جاره بوائقه

 
 .299ص  2والدارمي ج  249ص  9الرتمذي ج  (1)

 . 248ص  9البخاري والرتمذي ج  (2)

 القبقب البطن، والذبذب الفرج، والّلقلق الّلسان.  (3)

 البيهقي يف الشعب. (4)

 ( 4/275أبو داود ) (5)

 .528ص  3رواه أمحد وابن أّب الدنيا يف الصمت، الرتغيب والرتهيب ج  (6)
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الّلسان قوام البدن، فإذا استقام الّلسان  ): فقال ،عن هذا املعنى عيلّ وعب اإلمام 

 (1) (إذا اضطرب الّلسان مل تقم له جارحةو استقامت اجلوارح، 

وهو دليل عىل أن االستقامة حتتاج إىل الطرفني: القلب واجلوارح.. وأن املستقيم هو  

إصالح لسانه عىل إصالح الذي يزكيهام مجيعا؛ فيستعني بإصالح قلبه عىل إصالح لسانه، وب

 قلبه. 

أنا زعيم ببيت يف  ): بني الصمت وحسن اخللق، فقال   اهلل رسول وهلذا ربط 

إن كان  و ببيت يف وسط اجلنّة ملن ترك الكذب و إن كان حمّقا،و اجلنّة ملن ترك املراء (2)ربض

 (3)(ببيت يف أعىل اجلنّة ملن حسن خلقه و مازحا،

  اليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمت، اهلل وكان يؤمن بمن  ) :    قالويف حديث آخر  

اليوم اآلخر فليكرم  اهلل ومن كان يؤمن بو  اليوم اآلخر فليكرم جاره،اهلل ومن كان يؤمن بو

بني هذه الثالثة دليل عىل أنه ال يمكن إكرام اجلار، وال   ، ويف ربط رسول اهلل (4) (ضيفه

 الضيف من دون التحكم يف اللسان.

 : لسلوكي االعالج  

وعزمت عىل أن تتحكم يف لسانك، فعليك  إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ

ومن قل حياؤه   ، ومن كثر خطؤه قل حياؤه ، من كثر كالمه كثر خطؤهبكثرة الصمت، فـ )

 
 (249الصمت البن أّب الدنيا ) (1)

ربض اجلنة: ما حول اجلنة خارجا عنها تشبيها باألبنية التي تكون حول املدن وحتت القالع، )وهو ما يعرف اآلن  (2)

 بضواحي املدن( 

 ( وقال: حديث حسن.1993( والرتمذي)4800)4أبو داود  (3)

 (47(، ومسلم )6018)10البخاري ]فتح الباري[،  (4)
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 (1) (ومن مات قلبه دخل النار ،ومن قل ورعه مات قلبه  ، قل ورعه

  اهللمن كّف لسانه سرت ) قال: أن السالمة يف الصمت عام حرم اهلل، ف وهلذا أخب 

 (2)(عذره اهلل قبل  اهلل عذابه، ومن اعتذر إىل  اهللعورته، ومن ملك غضبه وقاه  

  اهللإذا أصبح ابن آدم أصبحت األعضاء كّلها تستكفي الّلسان أي تقول اتق  )قال:  و

 (3) (عوججنا استقمنا وإن اعوججت ا فينا فإّنك إن استقمت 

أو    ، يا لسان قل خريا تغنم )يقول:  ، وعن ابن مسعود أّنه كان عىل الصفا يلّبي وروي  

  يشء أو ، تقوله  يشءقيل له: يا أبا عبد الّرمحن أهذا ف، (اصمت تسلم من قبل أن تندم

 (4) (إّن أكثر خطايا ابن آدم يف لسانه)يقول:     اهلل سمعته؟ قال: ال بل سمعت رسول 

قاعدة خمترصة يسهل حفظها لذلك، فقال: )من صمت   وأعطى رسول اهلل 

 (6)قال: )من رّسه أن يسلم فليلزم الصمت(و ،(5)نجا(

 وقد قال الشاعر معبا عن هذه املعاين: 

 عّود لسانك قّلة الّلفظ 

 

 واحفظ كالمك أّيام حفظ   

 إّياك أن تعظ الّرجال وقد 

 

 أصبحت حمتاجا إىل الوعظ   

 : وقال آخر  

 من لزم الّصمت اكتسى هيبة 

 

 ختفي عىل النّاس مساويه   

 
 

 .  187/  12وسائل الشيعة:  (1)

 ابن أّب الدنيا يف الصمت. (2)

 ..247ص  9الرتمذي ج  (3)

 .534ص  3ابن أّب الدنيا يف الصمت والبيهقي يف الشعب، الرتغيب ج  (4)

 (2503الرتمذي) (5)

 .536ص  3ابن أّب الدنيا يف الصمت وأبو الشيخ يف فضائل االعامل وغريُها، الرتغيب ج  (6)
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 لسان من يعقل يف قلبه 

 

 وقلب من جيهل يف فيه   

 : وقال آخر  

 عجبت إلدالل العيّي بنفسه

 

 وصمت اّلذي قد كان بالقول أعلام  

 ويف الّصمت سرت للعيّي وإّنام 

 

 صحيفة لّب املرء أن يتكّلام  

أن تراعي يف لسانك ما تراعيه يف سائر جوارحك،   ـ أهيا املريد الصادق ـ ثم عليك  

من عدم حتريكه إال وفق ما ضبطته به الرشيعة احلكيمة؛ فال تتكلم إال حيث ترى الكالم  

 نافعا، وما عدا ذلك انشغل بالصمت إال عن ذكر اهلل. 

)كّل كالم ابن آدم عليه ال له إاّل أمر   اعدة لذلك، فقال:ق وقد أعطى رسول اهلل 

 (1) بمعروف، أو هني عن منكر، أو ذكر اهلل(

: )ال تكثروا الكالم بغري ذكر اهلل، فإّن كثرة الكالم بغري ذكر  ويف حديث آخر قال 

 (2)أبعد النّاس من اهلل القلب القايس( اهلل قسوة للقلب، وإنّ 

املريد الصادق ـ عن فضول الكالم وحشوه، وما ال حاجة لك  ولذلك ابتعد ـ أهيا 

فيه؛ فقد يدفعك الشيطان إىل أن تتكلم ببعض اخلري، ثم يزينه لك، ثم يميل عليك حينها كل  

ما يريده، فلذلك إن أديت مقصودك بكلمة واحدة فاكتف هبا، وال تتبعها بالثانية، فقد حتبط  

 كل ما ذكرته يف األوىل. 

ول الكالم،  ضحلكامء يف هذا: )إّن من كان قبلكم كانوا يكرهون فوقد قال بعض ا

أو أمرا بمعروف   وكانوا يعّدون فضول الكالم ما عدا كتاب اهلل تعاىل وسنّة رسول اهلل 

إ نَّ َعَلْيُكْم  ﴿ أو هنيا عن منكر أو نطقا بحاجتك يف معيشتك اّلتي ال بّد لك منها، أتنكرون 

 
 (3974( وقال: حديث حسن غريب، وابن ماجة)2412رواه الرتمذي) (1)

 ( وقال: هذا حديث حسن غريب.2411الرتمذي) (2)
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َرام  10حَلَاف ظ نَي )
يٌد )   ﴿[  11،  10]االنفطار:    ﴾ا َكات ب نَي  ( ك  ني  َوَعن  الِشاَمل  َقع  (  17َعن  اْلَيم 

ْن َقْوٍل إ الَّ َلَدْيه  َرق يٌب َعت يٌد  ُظ م  [، أما يستحي أحدكم أن لو نرشت  18، 17]ق:  ﴾ َما َيْلف 

 ياه( اّلتي أمالها صدر هناره كان أكثر ما فيها ليس من أمر دينه وال دن تهعليه صحيف 

وقال آخر: )إّن الّرجل ليكّلمني بالكالم جلوابه أشهى إيّل من املاء البارد عىل  

 الظمآن، فأترك جوابه خيفة أن يكون فضوال( 

: )طوبى ملن أمسك الفضل من لسانه، وأنفق الفضل من  وهلذا قال رسول اهلل 

  (1) ماله(

)إّن من أحّبكم    ::قال  ألجل ذلك ينهى املبالغة يف الكالم والتقعر فيه،    وقد كان  

إيّل وأقربكم منّي جملسا يوم القيامة أحاسنكم أخالقا، وإّن أبغضكم إيّل وأبعدكم منّي جملسا  

يوم القيامة الّثرثارون واملتشّدقون واملتفيهقون(، قالوا: يا رسول اهللّ قد علمنا الّثرثارون  

رشار أمتي الذين غذوا بالنعيم  واملتشّدقون. فام املتفيهقون؟ قال: )املتكّبون(، وقال: )

 (2)  يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون يف الكالم(

أن تراعي يف كالمك مشاعر غريك؛ فال جترحها،  ثم إن عليك ـ أهيا املريد الصادق ـ 

وال حترجهم، وال تؤذهم، فإن أعظم وسائل الشيطان لإلذية والتفريق اللسان، وقد ورد يف  

: )إّن اهلل يرىض لكم ثالثا، ويكره لكم ثالثا. فريىض لكم أن  ث عن رسول اهلل احلدي

مجيعا وال تفّرقوا، ويكره لكم قيل   تعبدوه وال ترشكوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل اهلل 

 
 .221ص  2والبيهقي، الدر املنثور ج  30رواه ابن شعبة يف التحف ص  (1)

 رواه ابن أّب الدنيا والبيهقي يف الشعب.  (2)
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هذه مجيعا باللسان دليل   ، وربط رسول اهلل (3) وإضاعة املال( (2)وكثرة الّسؤال  (1)وقال 

 عىل دوره العظيم فيها. 

: يا رسول اهلل، أّي األعامل أفضل؟ قال: )الّصالة  ويف حديث آخر سئل رسول اهلل  

 (4)عىل ميقاهتا( قيل: ثّم ما ذا يا رسول اهلل؟ قال: )أن يسلم النّاس من لسانك(

ل: )أن يسلم قلبك  : يا رسول اهلل ما اإلسالم؟. قا ويف حديث آخر سئل رسول اهلل  

 (5)هلل عّز وجّل، وأن يسلم املسلمون من لسانك ويدك(

ملن طلب وصيته: )متلك يدك(، فقال: فام ذا أملك    ويف حديث آخر قال رسول اهلل  

إذا مل أملك يدي؟ قال: )متلك لسانك(، قال: فام ذا أملك إذا مل أملك لساين؟ قال: )ال تبسط  

 (6)يدك إاّل إىل خري، وال تقل بلسانك إاّل معروفا(

، وقد  ينفعك تبحث عام ال    وأوأول ما يعينك عىل ذلك كله أال تتكلف ما ال يعنيك،  

َا   ﴿ اهلل تعاىل:  قال   يَن آَمُنوا اَل َتْسَأُلوا َعْن َأْشَياَء إ ْن ُتْبَد َلُكْم َتُسْؤُكْم َوإ ْن َتْسَأُلوا َعنَْها    َيا َأهيُّ الَّذ 

ُل اْلُقْرآُن ُتْبَد َلُكْم َعَفا اهللَُّ َعنَْها َواهللَُّ َغُفوٌر َحل يٌم ) نَي ُينَزَّ نْ 101ح  ُكْم ُثمَّ    ( َقْد َسَأهَلَا َقْوٌم م 
َقْبل 

ينَ  َا َكاف ر   [ 102،  101]املائدة:    ﴾َأْصَبُحوا هب 

أنه قال: )من حسن إسالم املرء تركه ما ال   وقد ورد يف احلديث عن رسول اهلل 

 (7)يعنيه(

 
 قيل وقال: هو اخلوض يف أخبار الناس. (1)

 كثرة السؤال: املراد به التنطع يف املسائل واإلكثار من السؤال عام ال يقع وال تدعو إليه احلاجة. (2)

 (5975)9( وبعضه عند البخاري 1715مسلم) (3)

 (523/ 3رواه الطباين وصدره يف الصحيحني، الرتغيب والرتهيب) (4)

 (  114/ 4رواه أمحد) (5)

 (530/ 3رواه ابن أّب الدنيا. والطباين والبيهقي، الرتغيب والرتهيب) (6)

 ( وقال: هذا حديث غريب.2317( والرتمذي)903/ 2مالك يف املوطأ ) (7)
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أنه كان )يكثر الّذكر، ويقّل الّلغو، ويطيل   وهلذا ورد يف أوصاف رسول اهلل 

 (1)الّصالة، ويقرص اخلطبة، وال يأنف أن يميش مع األرملة واملسكني فيقِض له احلاجة(

إياك ـ أهيا املريد الصادق ـ بعد هذا أن ختوض يف الباطل، أو تسعى إلرضاء  و

قال رسول اهلل   جلسائك بإسخاط اهلل، فأنت مكلف بإرضاء اهلل، ال بإرضاء خلقه، وقد 

  :(  له    اهلل فيكتب    ، ما يظّن أهّنا تبلغ به ما بلغت  اهلل إّن الّرجل ليتكّلم بالكلمة من رضوان

ما يظّن أهّنا تبلغ به ما    اهللهبا رضوانه إىل يوم القيامة، وإّن الرجل ليتكّلم بالكلمة من سخط  

 (2)( عليه هبا سخطه إىل يوم القيامة اهلل بلغت فكتب 

عن أولئك الذين يريدون أن يظهروا للناس بصورة الظرفاء   ل اهلل حتدث رسو و

إّن الّرجل ليتكّلم بالكلمة يضحك هبا جلساءه  ) قال: خفيفي الدم، ولو يف معصية اهلل، ف

 (3) (هيوى هبا أبعد من الثرّيا 

وهلذا كان بعض الصاحلني يمر باملجالس، فيسمع خوضهم يف الباطل، فيقول هلم:  

 ( فإّن بعض ما تقولون رّش من احلدث وا ؤتوّض )

وعليكـ  أهيا املريد الصادقـ  بعد كل هذا أن تستفيد من كل ما ذكره احلكامء وتالميذ  

النبوة يف كيفية حفظ اللسان، وتوجيهه الوجهة الصحيحة، فاحلكمة ضالة املؤمن، وأين  

 وجدها، فهو أحق هبا. 

: )مخس  ومن تلك احلكم ما عب عنه ابن عّباس بقولهـ  مل خصا موارد الكالم الطيبـ 

: ال تتكّلم فيام ال يعنيك؛ فإّنه فضل، وال آمن عليك  (4)املوقوفة هلّن أحّب إيّل من الّدهم 

 
 (109/ 3النسائي) (1)

 . 469ص  3، وأمحد ج  3969ابن ماجه يف حديث،  (2)

 ، وابن أّب الدنيا.153ص  2البغوي يف املصابيح ج  (3)

 الدهم املوقفة: أي من اخليل الدهم التي أوقفت وأعّدت للركوب.. (4)
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ه، قد وضعه  ي الوزر.. وال تتكّلم فيام يعنيك حّتى جتد له موضعا، فإّنه رّب متكّلم يف أمر يعن

 احلليم يقليك، والّسفيه يؤذيك..  يف غري موضعه فعنت.. وال متار حليام وال سفيها؛ فإنّ 

واذكر أخاك إذا غاب عنك بام حتّب أن يذكرك به، وأعفه ممّا حتّب أن يعفيك منه، وعامل  

أخاك بام حتّب أن يعاملك به.. واعمل عمل رجل يعلم أّنه جمازى باإلحسان مأخوذ  

 (1) باالحرتام(

، وتسبيح، وحتميد،  وقال آخر: )ال خري يف الكالم إاّل يف تسع: هتليل، وتكبري 

، وأمرك باملعروف، وهنيك عن املنكر، وقراءتك   وسؤالك عن اخلري، وتعّوذك من الرّشّ

 .(2)القرآن(

وقال آخر: )املؤمن إذا أراد أن يتكّلم نظر، فإن كان كالمه له تكّلم، وإن كان عليه  

 .(4)((3)أمسك عنه، والفاجر إّنام لسانه رسال رسال

رء حيّدث يف جملس فأعجبه احلديث فليسكت، وإن كان ساكتا وقال آخر: )إذا كان امل

 .(5)فأعجبه الّسكوت فليتحّدث(

وقال آخر: )اجتمع أربعة ملوك، فقال أحدهم: أنا أندم عىل ما قلت، وال أندم عىل  

ما مل أقل، وقال آخر: إيّن إذا تكّلمت بكلمة ملكتني ومل أملكها، وإذا مل أتكّلم هبا ملكتها ومل  

وقال ثالث: عجبت للمتكّلم إن رجعت عليه كلمته رّضته، وإن مل ترجع مل تنفعه.   متلكني،

 
 (122/ 3إحياء علوم الدين للغزايل) (1)

 (246الصمت البن أّب الدنيا) (2)

 رسال: لّينا مسرتخيا ال تؤدة فيه. (3)

 (247الصمت البن أّب الدنيا) (4)

 (252املرجع السابق) (5)
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 (1)وقال الّرابع: أنا عىل رّد ما مل أقل أقدر منّي عىل رّد ما قلت(

يف حفظ لسانك، وأنا أعلم أنك ستسألني   ـ أهيا املريد الصادق ـهذه وصيتي إليك 

املقدسة من األحكام املرتبطة باللسان؛  عن بعض التفاصيل املرتبطة بام ورد يف النصوص 

فلذلك اكتفيت يف هذه الرسالة بدعوتك حلفظ لسانك يف كل حمل اشتبه عليك أمره، فأن  

من القوس   ت إذا خرجختطئ بالصمت، خري من أن ختطئ بالكالم؛ فالكالم مثل السهام، 

 ا. ال يمكن رده

 
 ( 133/ 3إحياء علوم الدين) (1)
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 الغيبة والنميمة 

عن الغيبة والنميمة، واملنابع التي ينبعان منها،    تسألنيكتبت إيلـ  أهيا املريد الصادقـ   

والثامر التي يثمراهنا، وكيفية معاجلة النفس األمارة منهام، وأرسار تلك النصوص املقدسة  

 . الواردة حوهلام 

وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن هذين املثلبني من مثالب النفس األمارة،  

عرضان ألمراض كثرية تعرتي  مرضني بحد ذاهتام، وإنام ُها    ليسا من أخطر املهلكات، وأهنام  

النفس تبدأ بالعجب والغرور واالستكبار الذي خيترص كل يشء يف أنانية اإلنسان، واعتباره 

لنفسه املحور والقطب واملركز.. ولذلك تسارعان لكل من ينافس تلك النفس، أو يرصف  

ا اإلساءة إليه بذكر عيوبه وإشاعتها ونرشها،  األنظار عنها إىل اإلساءة إليه بأي يشء، ومنه

 أو اإلفساد بينه وبني غريه. 

ومن منابع هذين املرضني دناءة النفس، وغفلتها عن حقيقتها ووظائفها، وذلك ما  

جيعلها يف فراغ كبري، يستغله الشيطان ليميل عليها نرش العداوة والشحناء عب وسائل الغيبة  

 والنميمة والقذف وغريها. 

منابعها تلك التبعية والعبودية لألصدقاء واألعراف واملجتمعات، والتي جتعل    ومن

كون له يف ذلك أي مصلحة، سوى  ياملريض هبا جيارهيا، ويسري وفق أهوائها، من غري أ ن 

 إرضاء األصدقاء أو املجتمع، وعدم اخلروج عنه. 

عن نفسه بتتبع   ومن منابعها احلقد واحلسد والبغضاء التي جتعل املريض هبا منشغال 

 أخطاء اآلخرين وإذاعتها ونرشها والزيادة فيها.

التي عب عن أصوهلا الكبى اإلمام الصادق، عند ذكره  وغريها من املنابع الكثرية 
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اّن أصل الغيبة متنّوع بعرشة أنواع: شفاء غيظ ومساعدة قوم وهتمة  للغيبة، فقال: )

فإن أردت  .. وسخرّية وتعّجب وتّبم وتزّينوتصديق خب بال كشفه وسوء ظّن وحسد 

 (1)  (الّسالمة فاذكر اخلالق ال املخلوق فيصري لك مكان الغيبة عبة ومكان اإلثم ثوابا 

األمراض النفسية يؤدي بعضها إىل بعض،  وما ذكره اإلمام الصادق يدل عىل أن 

يقويان احلقد  ويقوي بعضها بعضا.. فاحلقد واحلسد يدعو إىل الغيبة والنميمة، وُها 

 واحلسد، وجيذرانه يف النفس..  

مثل الشجرة التي تغذي أوراقها باملاء واألمالح  ـ أهيا املريد الصادق ـ ذلك مثل و

املعدنية، فإذا ما قويت الورقة واشتدت غذت الشجرة بام حتتاجه من طاقة عب التمثيل  

 الضوئي. 

ل النفس عن وظائفها، وهرهبا من  أما الثامر التي يثمراهنا، فكثرية جدا، وأوهلا انشغا 

نقصها بتتبع نقص اآلخرين، وإشاعتها للفساد عب نرشها ألخباره، وإشاعتها للقطيعة عب  

 اإلفساد الذي هتدم به عرى املجتمع. 

ولذلك ال يمكن ملن يريد أن يزكي نفسه، ويطهرها، وجيعلها صاحلة لسلوك الطريق  

لبني، وكيفية عالجهام، حتى حيفظ أعامله وسلوكه،  املستقيم أال حييط علام بحدود هذين املث

واأللسنة   ،نفسه للمراتب العالية التي ال يرقى إليها إال أصحاب القلوب السليمة وهييئ

 الطاهرة، والنفوس املطمئنة. 

كل واحد منهام، وحدوده، وكيفية عالجه؛ فالعلم باملثالب  سأحدثك عن ولذلك 

قة ال حتتاج سوى معرفة حدود الرشيعة لتلتزم  أول الطريق لعالجها.. ورب نفوس صاد

 هبا، من غري أن مشقة وال عناء.  

 
 مصباح الرشيعة، الباب التاسع واألربعون. (1)
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 وعالجها:   الغيبة 

أما الغيبة ـ أهيا املريد الصادق ـ فهي تلك التي نص عىل حتريمها وعقوبة أصحابه  

ْهُتُموُه   ﴿ قوله تعاىل:  يه  َمْيت ا َفَكر  بُّ َأَحُدُكْم َأْن َيْأُكَل حَلَْم َأخ 
ا َأحُي  َواَل َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعض 

يمٌ  اٌب َرح  ُقوا اهللََّ إ نَّ اهللََّ َتوَّ  [ 12ت:  ]احلجرا ﴾َواتَّ

وال حيتاج  تعريفا جامعا مانعا، ال يرتك جماال ألي تأويل،  فها رسول اهلل وقد عرّ 

  ، )أتدرون ما الغيبة؟( قال ـ خماطبا أصحابه ـ:    فقد روي يف احلديث أنه  بعده أي تفصيل؛  

: أفرأيت إن كان يف أخي ما  قالوا قال: )ذكرك أخاك بام يكره(،  ، قالوا: اهلل ورسوله أعلم

 (1) قال: )إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن مل يكن فيه فقد هبته(  أقول؟

  اهلل فقالوا: ما أعجزه، فقال رسول      اهلل ذكر عند رسول  يف حديث آخر أن رجال  و

 :(اغتبتم صاحبكم) إن قلتم ما ليس فيه فقد  )قلنا ما فيه، قال:  اهلل، قالوا: يا رسول

 (2)(هبّتموه

 (3) (اغتبتها ):   أهّنا ذكرت امرأة فقالت: إهّنا قصرية فقال النبّي عن عائشة روي و

من وقعت عليه   ه وهذه األحاديث مجيعا تدل عىل أن الغيبة تشمل كل ما يكره

أو نسبه، أو أي يشء قد ال خيطر عىل البال، وقد   ،الغيبة، سواء يف دينه أو دنياه، أو جسده

إيّن أراين قد   ،اهلل األسود، ثّم قال: أستغفر  رجال فقال: ذلك الّرجل الصاحلني ذكر بعض

 . اغتبته

 
 . 2589مسلم، رقم  (1)

 .94ص   8الطباين يف الكبري، جممع الزوائد ج  (2)

 والرتمذي. 567ص  2أمحد وأبو داود ج  (3)
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ذكر الغري بالسوء ثالثة أقسام: الغيبة والبهتان واإلفك، والكّل يف كتاب  ):  وقال آخر 

 (، والغيبة أن تقول ما فيه، والبهتان أن تقول ما ليس فيه، واإلفك أن تقول ما بلغكاهلل

هذه النصوص اختصاص الغيبة باللسان،  وإياك ـ أهيا املريد الصادق ـ أن تفهم من 

اللسان ليس سوى أداة لذلك، ولذلك فإن الغيبة تشمل كل تنقيص  ف ؛ فاألمر ليس كذلك

للغري، وذكر لعيوبه، حتى لو كانت صورة نرشهتا عنه، أو حركة أومأت هبا إليه، أو تعريضا  

.. فكل هذه  حركة و أكتابة  و أ ا رمز و أ ا غمز وأإيامء  وأإشارة ، ييسء إليه، أو عرضت به 

  عائشة األمور داخلة يف الغيبة، وقد ذكرت لك يف مناسبات سابقة ما ورد يف احلديث عن 

 .(1) حركتها غيبة ، فاعتب رسول اهلل قصريةها تشري إىل امرأة بكوهنا  أومأت بيدأهنا 

بل إن غيبة امليت أشد، لعدم إمكانية   تشمل األحياء واملوتى، كذلك وهي 

  ، : )إذا مات صاحبكم فدعوهأنه قال عن النبي وقد ورد يف احلديث  الل منه، االستح

 (2) (وال تقعوا فيه

وهذا ال يعني ـ أهيا املريد الصادق ـ أن تكف لسانك عن إنكار املنكر خشية أن يفهم  

كان  فذلك ليس من الغيبة، وقد ؛ البعض منه قصدك ألشخاص معينني، أو طوائف معينة 

من دون أن   (3)(ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا) إذا كره من إنسان شيئا قال:   اهللرسول 

 . يعني أحدا

أن حتكم عىل الناس من خالل رؤيتك للرشيعة، أو مرتبتك  عند قصدك هلذا،  وإياك  

م بسبب تقصريه يف  يف التحقق هبا؛ فتقع فيام وقع فيه ذلك الصحاّب الذي راح يذم بعضه

 
 .94ص  6اخلرائطي وابن مردويه والبيهقي كام يف الدر املنثور ج  (1)

 . 4899أبو داود، رقم  (2)

 .550ص  2أبو داود ج  (3)
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 . أنه خري منه  بعض الشعائر، فأخبه رسول اهلل 

فسّلم عليهم فرّدوا      اهلل أّن رجال مّر عىل قوم يف حياة رسول  فقد ورد يف احلديث  

  اهلل فلاّم جاوزهم قال رجل منهم: إيّن ألبغض هذا هللَّ، فقال أهل املجلس: و ؛السالم عليه 

وحكى له ما قال    اهللفأتى الّرجل رسول .. فقاموا، فأخبوه، لننّبئنّه اهلل لبئس ما قلت و

: مل تبغضه؟ قال:    اهلل وسأله أن يدعوه، فدعاه فسأله، فقال: قد قلت ذلك؟ فقال رسول  

فاسأله يا  قال الرجل:  ما رأيته يصيّل صالة قّط إاّل هذه املكتوبة،    اهلل و  ،خبري أنا جاره وأنا به  

أو أسأت الوضوء هلا أو الّركوع أو السجود؟ فسأله   ، هل رآين أّخرهتا عن وقتها  اهللرسول 

قال  ما رأيته يصوم شهرا قّط إاّل هذا الشهر اّلذي يصومه الّب والفاجر،    اهللفقال: ال، قال: و

هل رآين قّط أفطرت فيه أو نقصت من حّقه شيئا؟ فسأله،   اهلل فاسأله يا رسول الرجل: 

ما رأيته يعطي سائال قّط وال مسكينا، وال رأيته ينفق من ماله شيئا يف   اهللفقال: ال، قال: و

فأسأله هل رآين نقصت  قال الرجل: سبيل اخلري إاّل هذه الزكاة اّلتي يؤّدهيا الّب والفاجر، 

قم فلعّله  )ال، فقال للّرجل:  أو ماكست فيها طالبها اّلذي يسأهلا؟ فسأله، فقال:منها شيئا 

 (1) (خري منك

اقتضت املصلحة الرشعية اللجوء إىل ذكر   ذاواعلم ـ أهيا املريد الصادق ـ أنه إ

بُّ  ﴿األسامء، والترصيح هبا؛ فإن احلرج حينها منتف، كام أشار إىل ذلك قوله تعاىل: 
اَل حُي 

يام   
ا َعل  يع 

َن اْلَقْول  إ الَّ َمْن ُظل َم َوَكاَن اهللَُّ َسم   م 
 
وء  [ 148]النساء:   ﴾اهللَُّ اجْلَْهَر ب السُّ

بكونه مغتابا،  وتنعته تلوم شخصا يذكر ظامله، ويشكو منه، ولذلك ال يمكنك أن 

وتطلب منه أال يسميه، فكيف يمكنك أن تنرصه، وأنت ال تعرف من ظلمه، ولذلك قال  

 
 . 455ص  5أمحد ج  (1)
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  ، (2)(مطل الغني ظلم )  وقال:  ،(1)(لصاحب احلّق مقاال دعوه، فإن  )  لبعضهم:   رسول اهلل  

 (3) ( يّل الواجد حيّل عرضه وعقوبته)وقال: 

؛ فيضطر إىل تسمية من وقع فيه، حتى  تغيري املنكر ومثل ذلك من يريد االستعانة عىل  

بذلك، وقد قال   يدعو لنصحه، واإلنكار عليه، فال حرج يف ذلك، ما دام املنكر ال يغري إال 

عيب ويذّم ما حيمده    اهللصفة الغيبة أن يذكر أحد بام ليس هو عند  اإلمام الصادق يف ذلك: )

مذموم وصاحبه فيه ملوم فليس بغيبة   اهلل وأّما اخلوض يف ذكر غائب بام هو عند العلم فيه، 

وإن كره صاحبه إذا سمع به وكنت أنت معاىف عنه خاليا منه وتكون مبّينا للحّق من الباطل  

ولكن عىل رشط أن ال يكون للقائل بذلك مراد غري بيان احلّق والباطل   ،ورسوله  اهللببيان 

ا إذا أراد به نقص املذكور بغري ذلك املعنى فهو مأخوذ بفساد مراده وإن كان  وأمّ ،  اهلل يف دين  

 (4) (صوابا 

وانتبه ـ أهيا املريد الصادق ـ ملا قيد به اإلمام الصادق إباحة ذلك، وهو قصد بيان  

 احلق، والبعد عن أهواء النفس وأحقادها وأمراضها.

ومثل ذلك املستفتي الذي يذكر حاله للمفتي، أو الشاكي الذي يذكر حاله للقايض،  

فيسمي من ظلمه، أو أخطأ يف حقه؛ فكل ذلك جائز، وال حرج فيه، وقد ورد يف احلديث  

ّن أبا سفيان رجل شحيح ال يعطيني ما يكفيني إّياي وولدي  : )إقالت للنبّي  اهندأن 

 (5)(ما يكفيك وولدك باملعروف  أفآخذ من غري علمه؟ قال: خذي

 
 ( 268/ 6رواه أمحد ) (1)

 (2400) 5الفتح  -البخاري (2)

  2427أبو داود وابن ماجه رقم  (3)

 مصباح الرشيعة، الباب التاسع واألربعون. (4)

 (1714( واللفظ له، ومسلم )2211) 4الفتح  -البخاري (5)
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ومثل ذلك التحذير من رؤساء الرش، ودعاة الفتنة، وبيان عيوهبم وفضائحهم، حتى  

أترعون عن ذكر الفاجر حّتى ال يعرفه  ):  يف ذلك    اهلل قال رسول  حيذر منهم الناس، وقد  

  (1)(النّاس، اذكروه بام فيه حيذره النّاس

:  الدعاة للرذيلة، الذين ينطبق عليهم قوله بالفسق ويدخل يف هؤالء املجاهرون 

  (2)(من ألقى جلباب احلياء عن وجهه فال غيبة له )

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن تلك النصوص املقدسة التي استثنت  

تلك املواقع، تشبه ما يفعله الطبيب الذي قد يضطر إىل القيام بعملية جراحية، ال يقصد  

صاحبها، ولكن يقصد استئصال الداء منه.. فإذا جتاوز ذلك، وراح جيرحه يف   منها إيذاء

 املواقع التي ال حتتاج إىل جرح كان مؤذيا وظاملا.

وهكذا الذي قد يضطر إىل الغيبة؛ فإنه ال يقصد منها تلبية دوافع نفسه األمارة،  

تحذير من الباطل..  وإنام يقصد منها اإلصالح، وبيان احلق، والفيغذي منابع السوء فيها، 

 فإن جتاوز ذلك يكون حاله كحال الطبيب الذي يعالج أعضاء، ويقِض عىل أخرى. 

إذا عرفت هذا.. وأردت أن تعالج نفسك من هذا املثلب اخلطري؛ فتذكر ما ورد يف  

)من أَكَل برجٍل   :النصوص املقدسة من أنواع العقوبة املرتبطة به، فقد قال رسول اهلل 

َ ثوبا  برجٍل مسلٍم فإن اهلل يكسوه مثله    مسلٍم ُأْكلة  
ُمُه مثلها من جهنم، ومن ُكيس  فإن اهلل ُيطع 

؛ فإن اهلل يقوم به مقام ُسمعة ورياء يوم  
ٍ
من جهنم، ومن قام برجٍل مقام سمعٍة ورياء

 (3) القيامة(

 
 ابن أّب الدنيا يف الصمت واحلكيم يف نوادر األصول واحلاكم يف الكنى والشريازي يف األلقاب. (1)

 .97ص  6البيهقي، الدر املنثور ج  (2)

 . 4/229،وأمحد،4881أبو داود،  (3)
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)لـامَّ ُعرج ّب مررت بقوٍم هلم أظفار من  وأخب عن بعض صور ذلك العذاب، فقال:  

نحاس، خيمشون وجوههم، وصدورهم، فقلت: من هؤالء يا جبيل؟ قال: هؤالء الذين  

 (1)يأكلون حلوم الناس، ويقعون يف أعراضهم(

)يا معرش من  وأخب عن اجلزاء الوفاق الذي يناله من تتبع عورات إخوانه، فقال: 

م؛ فإنه من اّتبَع  آمن بلسانه ومل يدخل اإليامُن قلَبُه، ال تغتابوا املسلمني، وال تتَّبعو ا عوراهت 

ْم يّتبع اهلل عورَتُه، ومن يتبع  اهلل عورته، يفضْحُه يف بيته(  (2)عوراهت 

الغيبة بالربا، واعتب أهنا أربى الربا، مع أن اهلل تعاىل توعد املرابني باملحاربة،    وشبه  

يَن آَمُنوا اتَُّقوا اهللََّ َوَذُروا َما  َيا  ﴿ فقال:  َا الَّذ  ن نَي ) َأهيُّ َن الِرَبا إ ْن ُكنُْتْم ُمْؤم  َي م  ( َفإ ْن مَلْ  278َبق 

َن اهللَّ  َوَرُسول ه    [279،  278]البقرة:   ﴾ َتْفَعُلوا َفْأَذُنوا ب َحْرٍب م 

)إن من أربى الِربا االستطالة يف  أنه قال:  فقد ورد يف احلديث عن رسول اهلل 

  (3)  (عرض املسلم بغري حق

مسائل تتعلق بالقرض وغريه، وكان   النبي ويف حديث آخر أن بعضهم سأل 

احلرج، إال من  عنكم وضع اهلل  ،)عباد اهلل : يقصد الورع عن الربا، فقال له رسول اهلل 

  (4)  وهلك( ، اقرتض من عرض أخيه شيئا  فذلك الذي حرج

بل أضف إليها تلك   نفسك هبذه العقوبات،  ريبتذكـ أهيا املريد الصادق ـ    وال تكتف

احلرسة التي جيدها من جيد حسناته التي تعب يف مجعها يف الدنيا، تذهب يف اآلخرة إىل أولئك  

عن ذلك يف حديث املفلس،   الذين اغتاهبم، حتى ينالوا حقهم منه، كام أخب رسول اهلل 

 
 . 4878أبو داود،  (1)

 .424،  421/ 4، وأمحد، 4880أبو داود،  (2)

 . 190/ 1، وأمحد، 4876أبو داود،  (3)

 . 4/499، و4/199، واحلاكم، 4/278أمحد،  (4)
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هذا، وقذف  ويأِت وقد شتم    ، املفلس من أّمتي يأِت يوم القيامة بصالة وصيام وزكاةفقال: )

فيعطى هذا من حسناته وهذا من   ؛هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، ورضب هذا

حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقىض ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه. ثّم  

 (1) (طرح يف النّار

ا  (إن فالن ا قد اغتابك) وهلذا روي عن بعض الصاحلني أنه قيل له:  ، فبعث إليه طبق 

بلغني أنك أهديَت إيلَّ حسنات ك، فأردُت أن أكافئك عليها، فاعذرين،  )من الرطب، وقال: 

 (2) (فإين ال أقدر أن أكافئك هبا عىل التامم 

مل يبلغ قدرك عندي أن ُأحِكَمك يف  ) بلغني أنك تغتابني، فقال: وقيل آلخر: 

 ( حسناِت

 (3) (قد جلب لك اخلري جلب ا ) إن فالن ا يغتابني، فقال:  وقيل آلخر: 

لوال أين أكره أن ُيْعىص اهلل، لتمنيت أن ال يبقى أحد يف املرص إال  ) : آخر وقال 

 (4) (اغتابني، أي يشء أهنأ من حسنات جيدها الرجل يف صحيفته مل يعمل هبا؟!

؛ )وقال آخر:   ا الغتبت والديَّ ا أحد   ( ألهنام أحق بحسناِتلو كنت مغتاب 

يا مكذب، بخلت بدنياك عىل أصدقائك، وسخوت بآخرتك عىل  وقال آخر: ) 

 (5)  (أعدائك، فال أنت فيام بخلت به معذور، وال أنت فيام سخوت به حممود

ك، فال تغتم، فإنه إن كان كام يقول، كانت  ؤإذا بلغك عن أخيك ما َيُسو):  آخر   قالو

 
 ( 2581مسلم ) (1)

 . 176/ 1تنبيه الغافلني:  (2)

 .108/ 8حلية األولياء:  (3)

 .305/ 5رواه البيهقي يف شعب اإليامن:  (4)

 . 177/ 1تنبيه الغافلني:  (5)
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 (1) (ا تقول، كانت حسنة مل تعملها عقوبة عجلت، وإن كان عىل غري م

فإنه مل يمنعني أن أكتب إليك أن تتزايد   بعد، أما ): يغتابه كان رجل إىلآخر  وكتب

ممَّا أنت فيه إال كراهية أن أعينك عىل معصية اهلل، واعلم أين أرتع يف حسناتك كام ترعى  

 (2)  (الشاة اخلرض، والسالم

إذا عرفت كل هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاجتهد أن متسك لسانك عنها، وأن تبتعد  

واعلم أن الشيطان قد جيرك للجلوس فيها، لتلتذ هبا   عن كل املجالس التي تدعوك إليها،

من غري أن تشارك فيها، موُها لك، وملن جتلس معهم أنك تقي ورع، مع أن نفس جمالستك  

 هلم، وسكوتك عن اإلنكار عليهم غيبة، بل ربام تكون أشد منها.

  هي تشبه متاما ما يطلق عليه التدخني السلبي، فذلك الذي جيلس بني املدخنني، 

ترسي إليه أمراضهم واهلواء النتن الذي يفرزونه، وهو يزعم لنفسه أنه بعيد عن التدخني،  

 ومل يبتل به. 

ولذلك، فإنك بني أمرين: إما أن تفارق تلك املجالس، أو تقوم باإلنكار عليهم،  

رسول اهلل  وإال كنت رشيكا هلم، فمن كثر سواد قوم كان منهم، وقد ورد يف احلديث عن 

  ا  مسلام  يف موضع تنتهك فيه حرمته، وينتقص فيه من ؤ: )ما من امرٍئ خيذل امرأنه قال

عرضه، إال خذله اهلل يف موطٍن حيب فيه نرصته، وما من امرٍئ ينرص مسلام  يف موضع ينتقص  

 (3)(فيه من عرضه، وينتهك فيه من حرمته، إال نرصه اهلل يف موطٍن حيب فيه نرصته 

  )من رّد عن عرض أخيه رد اهلل عن وجهه النار يوم القيامة( :  ويف حديث آخر قال  

 
 . 264/ 6سري أعالم النبالء:  (1)

 . 450/ 1دارك: ترتيب امل (2)

 . 30/ 4، وأمحد، 4884أبو داود،  (3)
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(1)  

  (2) ( قال: )من ذبَّ عن حلم أخيه بالغيبة كان حقا  عىل اهلل أن يعتقه من النار و

وال تكتف هبذا ـ أهيا املريد الصادق ـ إن أردت هتذيب نفسك وتصفيتها، فال تكفي  

البحث يف ماضيك، ومن اغتبتهم، لتصلح   العزيمة عىل ترك الغيبة يف املستقبل، بل عليك

 ما أخطأته يف حقهم، حتى ال خياصمونك عند اهلل يوم القيامة. 

فإن كنت تعرف من اغتبته، ورأيت أن طلبك إبراء الذمة منه لن يؤثر فيه، أو يغضبه،  

من كانت ألخيه عنده  )قال: أنه  فاستحل منه، وقد ورد يف احلديث عن رسول اهلل 

أو مال فليستحللها منه من قبل أن يأِت يوم ليس هنالك دينار وال درهم   مظلمة يف عرض

 (3)(إّنام يؤخذ من حسناته فإن مل تكن له حسنة أخذ من سّيئات صاحبه فزيدت عىل سّيئاته

متيش إىل صاحبك وتقول: كذبت فيام قلت،  قد وصف بعضهم كيفية ذلك، فقال: )و

 (شئت عفوت وظلمت وأسأت فإن شئت أخذت بحّقك وإن 

وإن رأيت أن ذلك يؤذيه وحيرجه وجيرحه، فاكتف بالدعاء له وذكر حماسنه لتكفر  

كّفارة من اغتبته أن  )أّنه قال:  رسول اهلل عن عن خطيئتك باغتيابه، كام ورد يف احلديث 

ّتق اهلل حيثام كنت وأتبع الّسّيئة احلسنة متحها  : )ا، وقد قال رسول اهلل (4)(تستغفر له

 (5) ( النّاس بخلق حسن وخالق

  ، إن اغتبت فبلغ املغتاب فاستحّل منهبني األمرين، فقال: )الصادق وقد مجع اإلمام 

 
 . 1931،والرتمذي، 6/450أمحد، (1)

 . 6/461أمحد،  (2)

 . 506ص  2أمحد ج  (3)

 ابن أّب الدنيا يف الصمت. (4)

 (  2794(، والدارمي )236، 228، 158،  153/ 5(، ورواه أمحد )1987رواه الرتمذي ) (5)
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  (1) (له  اهللوإن مل تبلغه فاستغفر 

 وعالجها:   النميمة 

ـ أهيا املريد الصادق ـ فتشرتك مع الغيبة يف نرشها للعيوب والفضائح،   النميمةأما 

وتزيد عليها يف الغرض الذي هتدف إليه، وهو اإلفساد بني املتآخني واملتحابني، بخالف  

الغيبة التي قد ال يكون مقصودها سوى الضحك واللهو واللعب، وال ينتج عنها سوى  

 عليه. ذلك األمل الذي جيده من وقعت الغيبة 

ولذلك فإن كل العقوبات التي ذكرت يف الغيبة، تكون للناممني، ويضاف إليها ذلك  

اإلفساد الذي قاموا به، والذي قد يتفاقم إىل أن خيرج من السيطرة.. وحينها قد يصبح النامم  

 قاتال وجمرما من غري أن يسفك أي دم، أو يقتل أي شخص. 

ا فقال للمشرتي: ما فيه عيب إاّل  عبدباع  رجال روي يف بعض احلكايات أن وقد 

النميمة قال: قد رضيت فاشرتاه فمكث الغالم أّياما ثّم قال لزوجة مواله: إّن زوجك ال  

عىل أخذ   فقالت: كيف أقدر ، وأنا أسحره لك يف شعره  ،عليكيتزوج حيّبك وهو يريد أن 

أسحره عليها    شعره؟ فقال: إذا نام فخذي املوسى واحلقي من قفاه عند نومه شعرات حّتى

وتريد أن تقتلك فتناوم هلا حّتى تعرف   ،فيحّبك، ثّم قال للّزوج: إّن امرأتك اخّتذت خليال 

فقتلها، فجاء أهلها وقتلوا   ، فقام ، قتلهتريد ذلك، فتناوم فجاءته املرأة باملوسى فظّن أهّنا 

 الّزوج فوقع القتال بني القبيلتني وطال األمر بينهم. 

جريمة من اجلرائم الكبى التي قد تفوق القتل وغريه، ذلك أهنا  وهلذا، فإن النميمة  

 ، كام عب الشاعر عن ذلك بقوله: السبب يف كل املفاسد

 تنّح عن النّميمة واجتنبها 

 

 فإّن النّّم حيبط كّل أجر  

  
 مصباح الرشيعة الباب التاسع واألربعون. (1)
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 يثري أخو النّميمة كّل رّش 

 

 ويكشف للخالئق كّل رّس   

 ويقتل نفسه وسواه ظلام 

 

 ن أفعال حرّ وليس النّّم م  

بل إن النامم قد ال يكتفي باإلفساد بني األفراد املحدودين، وإنام يرسي فساده لألمة   

مجيعا، فالطائفية املقيتة التي فرقت بني املسلمني، وزرعت الرصاع بينهم، ليست سوى ثمرة 

الفرقة والرصاع  ألولئك الناممني الذينـ  بدل أن ينرشوا املحبة بني املسلمنيـ  راحوا ينرشون  

 بينهم. 

نٍي ) ﴿وهلذا ذم اهلل تعاىل الناممني ذما شديد، فقال:   ٍف َمه  اٍز  10َواَل ُتط ْع ُكلَّ َحالَّ ( َُهَّ

يٍم )  ب نَم 
ٍ
اء ،  [13  -  10]القلم:   ﴾( ُعُتلٍّ َبْعَد َذل َك َزن يٍم 12( َمنَّاٍع ل ْلَخرْي  ُمْعَتٍد َأث يٍم )11َمشَّ

فهذه األوصاف مجيعا هي منابع النميمة وثامرها.. فالنامم ال يرتاح إال إذا رأى اخللق  

 ويمنع بعضهم خريه عن اآلخر.  يتصارعون، 

وقرن اهلل تعاىل بني النميمة والقطيعة واإلفساد يف األرض ونقض املواثيق، فقال:  

ا﴿ ري 
ي ب ه  َكث  ا َوهَيْد  ري 

لُّ ب ه  َكث  ََذا َمَثال  ُيض  يَن َكَفُروا َفَيُقوُلوَن َماَذا َأَراَد اهللَُّ هب 
ا الَّذ  لُّ    َوَأمَّ َوَما ُيض 

نَي )  ب ه  إ الَّ  ق  يَثاق ه  َوَيْقَطُعوَن َما َأَمَر اهللَُّ ب ه  َأْن  26اْلَفاس  ْن َبْعد  م  يَن َينُْقُضوَن َعْهَد اهللَّ  م  ( الَّذ 

ونَ  ُ
َك ُهُم اخْلَارس 

ُدوَن يف  اأْلَْرض  ُأوَلئ   [ 27،  26]البقرة:   ﴾ ُيوَصَل َوُيْفس 

ه، كام قال تعاىل يف وصف  شبه النامم بالذي حيمل احلطب ليشعله، وحيرق اخللق بو

َواْمَرَأُتُه مَحَّاَلَة   ﴿ وقومه:  امرأة أّب هلب التي كانت تسعى بالنميمة لتفسد بني رسول اهلل 

 [ 4]املسد:    ﴾احْلََطب  

إّن من رّش النّاس  )النامم رش الناس، فقد روي أنه قال:  أن وهلذا أخب رسول اهلل 

 والناّمم منهم.  (1)(من اّتقاه النّاس لرّشه

 
 ، والبخاري ومسلم نحوه.327ص  2الكايف ج  (1)
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وكيف  ، (2)( ال يدخل اجلنّة قاطع) : يف روايةو ،(1)(نامم )ال يدخل اجلنة وأخب أنه 

 يدخلها، وهو الذي إن دخلها لن يلتذ بنعيمها ما مل ير قصورها هتدم، وأشجارها حترق..  

خرج  أخب عن تعجيل العذاب للناممني يف البزخ؛ فقد روي أنه    بل إن رسول اهلل  

حيطان املدينة، فسمع صوت إنسانني يعذبان، يف قبهيام فقال: )يعذبان وما   من بعض

يعذبان يف كبري، وإنه لكبري: كان أحدُها ال يسترت من البول، وكان اآلخر يميش  

  (3)بالنميمة(

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاحذر من أن تتكلم كلمة ال تلقي هلا باال قد  

تكون سببا يف فتنة عظيمة، ال يمكن أن تسدها؛ فزن كلامتك قبل أن تتحدث هبا، حتى ال  

 واحدا.  رصصورا تكون وباال عليك، وحتى ال تأِت يوم القيامة جمرما، وأنت مل تقتل  

النميمة، وأفسد أغراضها، وال تقبل من الناممني، حتى   وال تكتف بذلك، بل واجه

 ال تكون معينا هلم. 

وإياك أن تسمع للنامم، فهو فاسق حتى لو لبس مالبس العلامء، وحتدث بكالم  

ٌق ب نََبإٍ َفَتَبيَُّنوا َأْن ُتص   َيا  ﴿ احلكامء، وقد قال اهلل تعاىل: 
يَن آَمنُوا إ ْن َجاَءُكْم َفاس  َا الَّذ  يُبوا  َأهيُّ

نَي  ا ب َجَهاَلٍة َفُتْصب ُحوا َعىَل َما َفَعْلُتْم َناد م   [ 6]احلجرات:   ﴾ َقْوم 

يا هذا نحن نسأل  ) عيّل أّن رجال أتاه يسعى إليه برجل، فقال:  اإلمام  و قد روي عن  

  (، عاّم قلت فإن كنت صادقا مقتناك، وإن كنت كاذبا عاقبناك، فإن شئت أن نقيلك أقلناك؟

 (4)(يا أمري املؤمنني  أقلني ) قال: ف

 
 .169، ومسلم، برقم 6056البخاري،  (1)

 .8ص  8ومسلم ج  6ص  8البخاري ج  (2)

 . 292، ومسلم، 6055البخاري،  (3)

 . 142رواه املفيد يف االختصاص ص  (4)
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قد  ) فقال له احلكيم:  ،عن غريه  اخبنقل له و ، أن حكيام زاره بعض إخوانهروي و

وشغلت قلبي الفارغ،   ،بّغضت إيّل أخي : وأتيتني بثالث جنايات ،أبطأت عن الّزيارة

 ( واهّتمت نفسك األمينة

إن  )فقال له:    ، فذكر له عن رجل شيئا ،  ه دخل عليه رجلأنّ بعض األمراء  روي عن  و

َا ﴿ شئت نظرنا يف أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه اآلية:  يَن آَمنُوا إ ْن   َيا َأهيُّ الَّذ 

نَي  ا ب َجَهاَلٍة َفُتْصب ُحوا َعىَل َما َفَعْلُتْم َناد م  يُبوا َقْوم 
ٌق ب نََبإٍ َفَتَبيَُّنوا َأْن ُتص 

  ﴾ َجاَءُكْم َفاس 

يٍم ﴿ا فأنت من أهل هذه اآلية: إن كنت صادقو ،[6]احلجرات:   ب نَم 
ٍ
اء اٍز َمشَّ ]القلم:   ﴾َُهَّ

 (1)فقال: العفو يا أمري املؤمنني، ال أعود إليه أبدا( (إن شئت عفونا عنك؟ و ، [11

؟  (الثةويلك، من قاتل الثّ )قال:  (، الثةاحذر قاتل الثّ وقال حكيم لبعض األمراء: )

اب،  جل بحديث هذا الكذّ فيقتل اإلمام ذلك الرّ   جل يأِت اإلمام باحلديث الكذب، قال: الرّ 

 (2) (إمامهو صاحبه،و ليكون قد قتل نفسه، 

كان  ، وه عىل أخذ مال يتيم حيّث وروي أن بعض األمراء كتب إليهم أحد املتملقني له 

ت رمحه  املّي و إن كانت صحيحة،و ميمة قبيحة،النّ): يقول له  ماال كثريا فكتب عىل ظهرها 

 (3) اهلل(اعي لعنه الّس و ،اهلله املال ناّم و ، اهللاليتيم جبه و ،اهلل

من بلغك سب  ، وأن (4)(عليك إليك نمّ  من نمّ ) أنـ أهيا املريد الصادق ـ واعلم 

 غريك لك، فقد سبك بغري لسانه، وقد قال الشاعر: 

 ال تقبلّن نميمة بّلغتها 

 

 وحتّفظّن من اّلذي أنباكها  

  
 (  166/ 3إحياء علوم الدين، ) (1)

 ( 93ء األخالق للخرائطي)انظر مساوى (2)

 ( 310األذكار للنووي) (3)

 (  166/ 3إحياء علوم الدين، ) (4)
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 إّن اّلذي أهدى إليك نميمة 

 

 سينّم عنك بمثلها قد حاكها   

، فقال له  ما يزال يذكرك يف قصصه برّش فالنا  : إنّ لبعض احلكامء رجل وقد قال  

ي حني  يت حقّ ال أدّ و  جل حيث نقلت إلينا حديثه، جمالسة الرّ   يا هذا ما رعيت حّق ) :  احلكيم

  القيامة جتمعنا، و نا،القب يضمّ و نا،املوت يعمّ  لكن أعلمه أنّ و  أخي ما أكره، أعلمتني عن 

 (1) (هو خري احلاكمنيو تعاىل حيكم بيننا، واهلل

يا بنّي أوصيك  ) :  ابنه، فقد قال له  لقامن احلكيم وأختم لك وصيتي هذه بام أوىص به  

أبسط خلقك للقريب والبعيد، وأمسك جهلك عن   :بخالل إن متّسكت هبا مل تزل سّيدا

الكريم والّلئيم، واحفظ إخوانك وصل أقاربك وآمنهم من قبول قول ساع أو سامع باغ 

يريد فسادك ويروم خداعك، وليكن أخدانك من إذا فارقتهم وفارقوك مل تغتبهم ومل  

   (يغتابوك

نفسك من هذين املثلبني    تي إليكـ  أهيا املريد الصادقـ  فاجتهد يف أن حتفظ يهذه وص

اخلطريين، وال يمكنك ذلك ما مل تطهرها من كل األمراض الباطنية التي تدفعها لذلك..  

فال يمكن للحاقد واحلاسد واملستكب، والذي استولت عليه نفسه األمارة أن حيكم لسانه،  

قود الذي  أو يضبط ترصفاته، وهل يمكن للنار أن تطفئها باملاء، وأنت تزودها كل حني بالو

   هييجها.

 
 (167/ 3املرجع السابق، ) (1)
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 اخلداع واملكر 

عن اخلداع واملكر، وما ارتبط هبام من الكيد   كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني

والتآمر، والدوافع التي تدفع إليها، والثامر التي تثمرها، وكيفية معاجلة النفس األمارة منها،  

وتنزه  اىل هبا مع تنزهه اهلل تعبعض أفعال ورس ما ورد من النصوص املقدسة يف وصف 

 عن كل ما ال يليق بجالله وكامله. أفعاله 

وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن اخلداع واملكر، ومثلهام الكيد والتآمر، وإن  

.. وإنام يراد  (1)يف الرذائل واملثالب، إال أهنا يف أصل اللغة ال يراد هبا ذلك  ا دالالهت  ت اشتهر

وصل إىل حتقيق األغراض بسهولة ويرس، للحاجة التي تستدعي  هبا كل الطرق اخلفية التي ت 

 ذلك. 

يه   ﴿ويشري إىل هذا قوله تعاىل عن يوسف عليه السالم:   َأخ 
 
َعاء ْم َقْبَل و  َيت ه  َفَبَدَأ ب َأْوع 

يه  َكَذل َك ك ْدَنا ل ُيوُسَف َما َكاَن ل َيْأُخَذ َأَخاُه يف    َأخ 
 
َعاء ْن و  د ين  املَْل ك  إ الَّ َأْن   ُثمَّ اْسَتْخَرَجَها م 

ْلٍم َعل يمٌ  ، فقد أخب اهلل  [ 76]يوسف:  ﴾ َيَشاَء اهللَُّ َنْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء َوَفْوَق ُكِل ذ ي ع 

تعاىل أنه أتاح ليوسف عليه السالم أن يصطنع تلك احليلة حتى يبقي أخاه معه، ولو أنه مل  

 يقم هبا ملا سمح له إخوته بالبقاء. 

بام أن يف إبقاء يوسف عليه السالم مصلحة ألخيه، بل إلخوانه مجيعا، فقد كان  و

 
اغب األصفهاين عند حديثه عن املكر، فقد عرفه بقوله: )رصف الغري عامَّ يقصده  (1) مما يدل عىل هذا املعنى قول الرَّ

يلة، وذلك رضبان:   ب ح 

يَن ﴾  - 1 ى بذلك فعال  مجيال ، وعىل ذلك قال: ﴿ َواهللَُّ َخرْيُ امْلَاك ر   [ 54]آل عمران: مكر حَممود: وذلك أن يتحرَّ

يُِئ إ الَّ ب َأْهل ه  ﴾ ]فاطر:  - 2 يُق املَْْكُر السَّ
ى به فعل قبيح، قال تعاىل: ﴿ َواَل حَي   [ 43مكٌر مذموم: وهو أن ُيتحرَّ

ا ﴾ ]النمل:  ا َوَمَكْرَنا َمْكر   [ 473[] املفردات يف غريب القرآن،50وقال يف األمرين: ﴿ َوَمَكُروا َمْكر 
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 ذلك الكيد طيبا وصاحلا.. بل إن اهلل تعاىل أخب أنه هو الذي أرشده لذلك. 

وهلذا نرى القرآن الكريم يصف املكر الذي قام به أعداء األنبياء عليهم السالم بكونه  

ا ) َفَلامَّ َجاَءهُ ﴿مكرا سيئا، فقال:  يٌر َما َزاَدُهْم إ الَّ ُنُفور 
ا يف  اأْلَْرض  َوَمْكَر  42ْم َنذ  ْكَبار 

( اْست 

ِيُئ إ الَّ ب َأْهل ه   يُق املَْْكُر السَّ
ِيئ  َواَل حَي  ؛ فالعتاب مل يكن ملكرهم  [43، 42]فاطر:  ﴾السَّ

 سيئا.  هلدفه الذي كانوختطيطهم، وإنام كان 

مرشوع، وال حرج فيه، واحلرج مرتبط باهلدف الذي هيدف  فالتخطيط يف حد ذاته 

 فإن كان اهلدف طيبا وصاحلا، كان املكر طيبا وصاحلا.  ؛ إليه

ْم َفل لَّه  املَْْكُر  ﴿وهلذا أخب اهلل تعاىل أن له املكر مجيعا، فقال: ْن َقْبل ه  يَن م  َوَقْد َمَكَر الَّذ 

ا  يع 
ُب ُكلُّ َنْفٍس  ﴿، فقال: ه، ثم عقب عىل ذلك ببيان دليل[42]الرعد:  ﴾ مَج  َيْعَلُم َما َتْكس 

ار   اُر مل َْن ُعْقَبى الدَّ  [ 42]الرعد:  ﴾َوَسَيْعَلُم اْلُكفَّ

 حمله، كان انحرافا وضالال ومثلبا  وهذا ما يقال يف اخلداع؛ فهو إن وضع يف غري 

خطريا.. لكنه إن وضع يف حمله الصحيح، واستعمل لسد املفاسد، كان عمال رشعيا  

 مدح صاحبه عليه. وصحيا، يُ 

فالطبيب الذي خيدع مريضه ببعض احليل، ليتناول دواءه، ويشفى من مرضه، ال  

 ..  (1)حرج عليه يف ذلك ما دام ال جيد سبيال سوى ذلك

 
ن ابن سينا أنه داوى مريضا كان يعتقد بأنه بقرة، وكان يطلب من ذويه بإحلاح أن يذبحوه، فانقطع عن مثلام روي ع (1)

األكل ألهنم رفضوا أن يفعلوا ذلك، فأرسل ابن سينا إليه خيبه بأنه قادم ليذبحه استجابة لطلبه، وملا حرض ويف يده السكني، 

بحه. وملا هّم ابن سينا بالذبح، جس عضالت املريض جسا دقيقا، ثم أمر بربط يدي املريض ورجليه، وطرحه عىل األرض ليذ

التفت إىل أهله وقال هلم بصوت جهوري: إن هذه البقرة ضعيفة جدا، وجيب تسمينها قبل ذبحها، وعندها أخذ املريض من 

شحادة، صفحات  تلك الساعة يأكل بشهية زائدة ليسمن، فقوي جسمه وترك وُهه وشفي من مرضه شفاء تاما، عبد الكريم 

 من تاريخ الرتاث الطبي العرّب اإلسالمي.
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، ذلك أن (1)  (احلرب خدعة)أنه قال:  د يف احلديث عن رسول اهلل وقد ور

 .األذكياء يف احلروب هم الذين خيططون التخطيط اجليد الذي يقلل اخلسائر قدر اإلمكان

وا هَلُْم َما  ﴿وهلذا فإن اخلدعة يف احلرب تدخل يف مقتضيات قوله تعاىل:  دُّ َوَأع 

بَ  ْن ر  ٍة َوم  ْن ُقوَّ
ُكْم اْسَتَطْعُتْم م   َعُدوَّ اهللَّ  َوَعُدوَّ

ُبوَن ب ه   اخْلَْيل  ُتْره 
 [ 60]األنفال:   ﴾ اط 

من دور بعض أصحاب  السري واملغازي ولك ـ أهيا املريد الصادق ـ فيام ذكره علامء 

 (2) يف ختذيل األحزاب وشق صفوفهم، وإلقاء الشكوك بينهم، وخداعه هلم رسول اهلل 

نفذ عليه، وهو ساكن ال  تُ ر مؤامرات غريه وخداعهم لينتظما يدلك عىل أن املؤمن ال 

يتحرك، بل إن الذكي هو الذي يتحرك احلركة اإلجيابية التي حتميه وحتمي املستضعفني،  

يف وصف املؤمن: )املؤمن كيس    ، وقد قال رسول اهلل  وقد تكون سببا يف ردع املستكبين

 (3) فطن حذر(

فطن حذر وقاف مثبت ال يعجل عامل ورع،  : )املؤمن كيس ويف حديث آخر قال 

واملنافق ُهزة ملزة حطمة ال يقف عند شبهة وال عند حمرم كحاطب الليل ال يباىل من أين  

 (4) اكتسب وال فيام أنفق(

 (5) (ال يلدغ املؤمن من جحر واحد مرتني وأخب عن فطنة املؤمن، فقال: )

ع فيام وقع فيه أولئك الذين مل يقدروا  إذا عرفت هذاـ  أهيا املريد الصادقـ  فإياك أن تق

اهلل حق قدره، فراحوا يصفونه باملخادع واملاكر واملستهزئ، وغريها بناء عىل تلك النسب  

 
 ( 1740( و)1739( واللفظ له، مسلم )3030) 6الفتح  -البخاري (1)

 .  481/ 2املغازي  -، الواقدي230  -229/ 2السرية  -انظر: ابن هشام (2)

 ( 2/387(. قال العجلونى )4/26(، احلكيم )128، رقم 1/107القضاعى ) (3)

 (  6544، رقم 4/175الديلمى ) (4)

 .  348، ومسلم 5782البخاري (5)
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التي وجدوها يف القرآن الكريم.. ذلك أن اهلل تعاىل ال يوصف إال بالكامل، وله األسامء  

 احلسنى. 

 ولذلك يمتنع أن يوصف هبذه األوصاف لسببني: 

: أن الكيد واخلداع دليل عىل القصور والضعف، ولذلك يلجأ املخادع والكائد أوهلام 

،  إىل تلك الطرق اخلفية ليحقق أغراضه، واهلل تعاىل منزه عن ذلك؛ فله الكامل املطلق

 والقدرة املطلقة التي ال يعجزها يشء. 

  : أن هذه األلفاظ ـ بحسب ورودها يف القرآن الكريم ويف لغة العرب ـوثانيهام 

لذلك كان يف وصف اهلل تعاىل بذلك،  و  ،اشتهرت يف املثالب أكثر من اشتهارها يف املحاسن

، وخاصة ملن ال يعرف أنواع دالالت هذه األلفاظ، واتساعها تشوهيا جلالله ومجاله وعظمته

 . للحق والباطل، واخلري والرش

لكيد منسوبا  وهلذا؛ فإن كل النصوص املقدسة التي ورد فيها ذكر املكر واخلديعة وا 

، كام قال تعاىل:  االستعارة وجماز املقابلةإىل اهلل تعاىل ال يراد هبا احلقيقة، وإنام يراد هبا 

ْثُلَها ﴿ َفَمن  اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيه   ﴿: وقال[، 40]الشورى:  ﴾َوَجَزاُء َسِيَئٍة َسِيَئٌة م 

ْثل  َما اْعَتَدى َعَلْيُكمْ   [ 194:  ]البقرة ﴾ب م 

ومثل ذلك ما اتفقت عليه األمة مجيعا من استحالة النسيان عىل اهلل تعاىل، وأن قوله  

َيُهمْ ﴿تعاىل:    [ 67]التوبة:   ﴾َنُسوا اهللََّ َفنَس 

أنه   ومثله ما ورد من نسبة امللل إىل اهلل تعاىل كام روي يف احلديث عن رسول اهلل 

 حتى متلوا(، ويف رواية: )فواهلل؛ ال يسأم اهلل  عليكم بام تطيقون، فواهلل؛ ال يمل اهللقال: )

 (1)  حتى تسأموا(

 
 ( 785(. ومسلم )43رواه البخاري ) (1)
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ن هذه األلقاب التي اشتهرت يف املنكر،  عومن هذا الباب أيضا يمكن تنزيه املؤمنني  

وإن كان يف أصلها يمكن أن تطلق عىل املعروف، ولذلك ال يصح وصف املؤمنني باخلداع  

ان ذلك صحيحا يف أصل اللغة، ألن العبة بام تعارف  وإن كوال املكر وال الكيد وال التآمر..  

 عليه الناس، وال مشاحة يف االصطالح.

إذا علمت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاسع لتطهري أرض نفسك من أشواك املكر  

واخلديعة والكيد، وكل أصناف العدوان.. وقد ورد يف النصوص املقدسة ما يدل عىل جمامع  

عانيها؛ فال يعاجلك من أدوائك مثلها، وقد قال اهلل تعاىل يصف  ، فتدبر مذلك وتفاصيله

َا ﴿كلامته املقدسة:  ى   َيا َأهيُّ ُدور  َوُهد  َا يف  الصُّ
َفاٌء مل  ْن َرِبُكْم َوش  َظٌة م  النَّاُس َقْد َجاَءْتُكْم َمْوع 

ن نَي  َن ﴿، وقال: [57]يونس:  ﴾َوَرمْحٌَة ل ْلُمْؤم  ن نَي  َوُننَِزُل م  َفاٌء َوَرمْحٌَة ل ْلُمْؤم  اْلُقْرآن  َما ُهَو ش 

ا نَي إ الَّ َخَسار 
يُد الظَّامل    [ 82]اإلرساء:   ﴾ َواَل َيز 

فإياك أن تكون من الظاملني الذين يعرضون عن أدوية رهبم إىل غريها، فال جيدون  

يَن آَمُنوا هُ  ﴿إال اخلسارة والعمى، كام قال تعاىل:  نُوَن  ُقْل ُهَو ل لَّذ  يَن اَل ُيْؤم  َفاٌء َوالَّذ  ى َوش  د 

يدٍ  ْن َمَكاٍن َبع  ى ُأوَلئ َك ُينَاَدْوَن م  ْم َعم   ْم َوْقٌر َوُهَو َعَلْيه 
 [ 44]فصلت:   ﴾يف  آَذاهن 

 العالج املعريف: 

ل األدوية القرآنية هلذه املثالب اخلطرية التي جتعل صاحبها ال يكتفي بالعدوان وأو

يكون بسبب غضب عارض، وإنام يضيف إليه التخطيط واإلرصار ووجوه  املبارش الذي قد  

ما أخب اهلل تعاىل عنه من أن حرب املخادعني واملاكرين  ، احليلة التي تظهر خالف ما يبطن

ليست موجهة ألولئك املستضعفني الذين يكيدون هلم، ويتآمرون عليهم، وإنام حرهبم مع  

 ب ربه؟ اهلل تعاىل.. وهل يمكن لعاقل أن حيار

ولذلك تذكر ـ أهيا املريد الصادق ـ يف كل موقف يدعوك الشيطان فيه للتآمر عىل  
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أحد من الناس اطالع اهلل عليك، وعلمه بك، وأن املكر ال حييق إال بأهله، وأن من حفر  

 حفرة ألخيه وقع فيها. 

بيه، فاهلل واآليات القرآنية التي تدل عىل ذلك كثرية، فاقرأها بعني التنزيه ال بعني التش

الذين ال تنفعهم إال التهديدات،   تعاىل ال يصف نفسه فيها، وإنام هيدد أولئك العتاة الغالظ 

 وال جيدي فيهم إال اللغة املتناسبة مع نفوسهم األمارة. 

نَْد اهلل   ومن تلك اآليات املهددة للامكرين قوله تعاىل:  ﴿ َوَقْد َمَكُروا َمْكَرُهْم َوع 

َباُل ﴾ ]إبراهيم:َمْكُرُهْم َوإ ْن  نُْه اجل   [  46َكاَن َمْكُرُهْم ل َتُزوَل م 

فهذه اآلية الكريمة تشري إىل أن مكرهم العظيم، والذي تكاد تزول اجلبال من شدته،  

وعظم األحقاد التي حتركه إال أنه لن يصل إىل غرضه، وكيف يصل إىل غرضه، واهلل حيول  

يُدوَن أَ ﴿بينه وبينه، كام قال تعاىل:  مَّ ُنوَرُه  ُير 
ْم َوَيْأَبى اهللَُّ إ الَّ َأْن ُيت  ه  ُئوا ُنوَر اهللَّ  ب َأْفَواه  ْن ُيْطف 

َه اْلَكاف ُرونَ  ، وعقب عليها بوعده العظيم بنرصة الدين وإظهاره عىل  [32]التوبة:    ﴾َوَلْو َكر 

ين  احْلَ   ﴿ كل األديان، فقال:  
ي َأْرَسَل َرُسوَلُه ب اهْلَُدى َود  َرُه َعىَل الِدين  ُكِله  َوَلْو  ُهَو الَّذ  ِق ل ُيْظه 

ُكونَ  َه املرُْْش   [ 33]التوبة:   ﴾َكر 

وهكذا يتوعد اهلل تعاىل كل املاكرين بأن مكرهم لن ينفعهم، وسريتد عليهم،  

ْن  وستتحول كل مؤامراهتم إىل عكس ما كانوا يقصدون، قال تعاىل:  يَن م  ﴿ َقْد َمَكَر الَّذ 

ْم َفأَ  ْن َحْيُث  َقْبل ه  ْم َوَأَتاُهُم الَعَذاُب م  ْن َفْوق ه  ْقُف م  ُم السَّ  َفَخرَّ َعَلْيه 
د  َن الَقَواع  َتى اهلُل ُبنَْياهَنُْم م 

ِيئ  َواَل حَي يُق املَْكُر  وقال:  ، [26اَل َيْشُعُروَن ﴾ ]النحل:  ا يف  األَْرض  َوَمْكَر السَّ ْكَبار 
﴿ اْست 

ِيُئ إ الَّ ب َأْهل ه   يال  َوَلْن جَت َد ل ُسنَّة  اهلل    السَّ ل نَي َفَلْن جَت َد ل ُسنَّة  اهلل  َتْبد  َفَهْل َينُْظُروَن إ الَّ ُسنََّة األَوَّ

يال  ﴾ ]فاطر: و   [ 43حَتْ

وقد أخب اهلل تعاىل عن النامذج الكثرية لذلك الكيد واملكر الذي قام به أعداء الرسل  
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ر ارتد عليهم، وأن اخلسارة حاقت هبم، قال تعاىل ـ  عليهم السالم، وبني أن كل ذلك املك

يَها ل َيْمُكُروا ف يَها َوَما َيْمُكُروَن   م  مبينا سنته يف ذلك ـ ﴿ َوَكَذل َك َجَعْلنَا يف  ُكِل َقْرَيٍة َأَكاب َر جُمْر 

ْم َوَما َيْشُعُروَن ﴾ ]األنعام: ه   [  123إ الَّ ب َأْنُفس 

ىل أعداء الرسل عليهم الصالة والسالم، وإنام تشري إىل  واآلية الكريمة ال تشري فقط إ

أعداء احلقيقة، وأعداء الصادقني يف كل مكان وزمان، وأهنم مجيعا سريتد كيدهم عليهم يف  

نحورهم، وحيفظ اهلل تعاىل املؤمنني من رشورهم، كام ذكرت ذلك السيدة زينب يف  

ناصب جهدك، فواهلل ال متحو  مواجهتها ليزيد، وقوهلا له: )فكد كيدك واسع سعيك، و

ذكرنا، وال متيت وحينا، وال تدرك أمدنا، وال ترحض عنك عارها، وهل رأيك إال فند،  

وأيامك إال عدد، ومجعك إال بدد، يوم يناد املناد أال لعنة اهلل عىل الظاملني، فاحلمد هلل الذي  

مل هلم الثواب، ويوجب  ختم ألولنا بالسعادة وآلخرنا بالشهادة والرمحة، ونسأل اهلل أن يك 

 (1) هلم املزيد وحيسن علينا اخلالفة، إنه رحيم ودود(

ولذلك فإن هنج اإلمام احلسني ال زال قائام، وكلامته ال تزال حية، وتالميذه وأبناؤه 

. وال يزالون يرفعون رايات املواجهة الكبى مع مجيع  . ال يزالون يقاومون الطغيان

واملستبدين.. عىل الرغم من كل أصناف الكيد واملكر واخلديعة التي  الشياطني والظلمة 

 وجهت هلم، وعب التاريخ مجيعا.

ومن النامذج التي ذكرها القرآن الكريم لكيد أعداء الرسل عليهم الصالة والسالم  

مكرا عظيام، وصفه اهلل تعاىل  ه مقوبه الذي مكر نوح عليه السالم  الكيد الذي تعرض له 

ا ﴾ ]نوح:بقوله ﴿ وَ  ا ُكبَّار  ، لكن اهلل تعاىل كاد له من حيث ال حيتسبون،  [ 22َمَكُروا َمْكر 

ْن  ﴿فأمره بأمر غريب مل يكن يف حسباهنم، قال تعاىل:  َوَيْصنَُع اْلُفْلَك َوُكلَّاَم َمرَّ َعَلْيه  َمأَلٌ م 

 
 (  135/ 45بحار األنوار ) (1)



 

312 

 

نَّا َفإ نَّا َنْسَخرُ  نُْه َقاَل إ ْن َتْسَخُروا م  ُروا م  ه  َسخ  نُْكْم َكاَم َتْسَخُروَن ) َقْوم  ( َفَسْوَف َتْعَلُموَن  38 م 

يٌم  يه  َوحَي لُّ َعَلْيه  َعَذاٌب ُمق  ، وحصل ما أخب اهلل  [ 39، 38]هود:  ﴾َمْن َيْأت يه  َعَذاٌب خُيْز 

ُنوُح اْهب ْط   ق يَل َيا ﴿عنه، وارتد كل كيدهم عليهم، وأنجى اهلل نوحا والذين آمنوا معه، و

نَّا َعَذاٌب َأل يٌم  ب َساَلٍم م   ُهْم م  َّْن َمَعَك َوُأَمٌم َسنَُمِتُعُهْم ُثمَّ َيَمسُّ
  ﴾ نَّا َوَبَرَكاٍت َعَلْيَك َوَعىَل ُأَمٍم مم 

 [ 48]هود:  

وهكذا أخب اهلل تعاىل عن عاد ومكرهم وكيدهم بنبيهم هود عليه السالم، وقوله  

ُد اهللََّ َواْشَهُدوا َأيِن  ﴿ هلم:  ُكوَن ) إ يِن ُأْشه  َّا ُترْش 
يٌء مم  ا ُثمَّ اَل  54 َبر  يع 

ْن ُدون ه  َفك يُدوين  مَج  ( م 

َيت َها إ نَّ َرِّب َعىَل  55ُتنْظ ُرون  ) ٌذ ب نَاص  ٍة إ الَّ ُهَو آخ  ْن َدابَّ
ْلُت َعىَل اهللَّ  َرِّب َوَرِبُكْم َما م  ( إ يِن َتَوكَّ

يٍم ) اٍط ُمْسَتق  َ
ا  ( َفإ ْن َتَولَّ 56رص  ُف َرِّب َقْوم 

ْلُت ب ه  إ َلْيُكْم َوَيْسَتْخل  ْوا َفَقْد َأْبَلْغُتُكْم َما ُأْرس 

يظٌ   َحف 
ٍ
ء وَنُه َشْيئ ا إ نَّ َرِّب َعىَل ُكِل يَشْ ُكْم َواَل َترُضُّ ، ثم ذكر عاقبة  [57 -  54]هود:  ﴾ َغرْيَ

ْينَا ُهود  ﴿كيدهم ومكرهم، فقال:  ْينَاُهْم  َوملََّا َجاَء َأْمُرَنا َنجَّ نَّا َوَنجَّ
يَن آَمُنوا َمَعُه ب َرمْحٍَة م  ا َوالَّذ 

ْن َعَذاٍب َغل يٍظ ) َبُعوا َأْمَر ُكِل َجبَّاٍر  58م   َرهِب ْم َوَعَصْوا ُرُسَلُه َواتَّ
( َوت ْلَك َعاٌد َجَحُدوا ب آَيات 

ْنَيا َلْعنَة  َوَيْوَم الْ 59َعن يٍد )  ه  الدُّ ا ل َعاٍد َقْوم   ( َوُأْتب ُعوا يف  َهذ  ُْم َأاَل ُبْعد  ا َكَفُروا َرهبَّ  َأاَل إ نَّ َعاد 
َياَمة  ق 

 [ 60 -   58]هود:   ﴾ُهودٍ 

قال  ، صالح عليه السالموهكذا أخب اهلل تعاىل عن ثمود ومكرهم وكيدهم بنبيهم 

ا َوُهْم اَل َيْشُعُرونَ  ﴿: اهلل تعاىل ا َوَمَكْرَنا َمْكر  ، ثم بني عاقبة  [ 50: ]النمل ﴾ َوَمَكُروا َمْكر 

ْرَناُهْم َوَقْوَمُهْم  ﴿مكرهم، وكيف ارتد عليهم، فقال:  ْم َأنَّا َدمَّ
ه  َفاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاق َبُة َمْكر 

نَي )  َية  ب اَم َظَلُموا إ نَّ يف  َذل َك آَلَية  ل َقْوٍم َيْعَلُموَن ) 51َأمْجَع  ْلَك ُبُيوهُتُْم َخاو 
ا  ( َوَأْنَجْين52َ( َفت 

يَن آَمُنوا َوَكاُنوا َيتَُّقوَن   [ 53  -  51]النمل:    ﴾الَّذ 

كيدا عظيام بسبب  وهكذا أخب اهلل تعاىل عن قوم إبراهيم عليه السالم، وكيدهم له 
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ل نيَ   ﴿قال تعاىل:  حتطيمه ألصنامهم،   ََتُكْم إ ْن ُكنُْتْم َفاع  وا آهل  ]األنبياء:    ﴾َقاُلوا َحِرُقوُه َواْنرُصُ

ا   ُقْلنَا َيا ﴿، لكن اهلل تعاىل رد عليهم من حيث ال حيتسبون، فقال:  [68 ا َوَساَلم   َبْرد 
َناُر ُكوين 

يمَ  ا َفَجَعْلنَاُهُم  َوَأَراُدوا ب  ﴿ثم بني عاقبة كيدهم، فقال:  ، [ 69]األنبياء:  ﴾ َعىَل إ ْبَراه  ه  َكْيد 

ينَ  ا َفَجَعْلنَاُهُم اأْلَْسَفل نيَ  ﴿، وقال: [70]األنبياء:  ﴾اأْلَْخرَس  ]الصافات:   ﴾ َفَأَراُدوا ب ه  َكْيد 

98 ] 

يَدان  َأْن  ﴿وهكذا أخب اهلل تعاىل عن فرعون، وقوله جلنود:  َران  ُير  إ ْن َهَذان  َلَساح 

ُكمْ  ْن َأْرض  َجاُكْم م  يَقت ُكُم املُْْثىَل )   خُيْر  ا َوَيْذَهَبا ب َطر  َ
ُه  ْحر  ا  63ب س  ُعوا َكْيَدُكْم ُثمَّ اْئُتوا َصفًّ

( َفَأمْج 

ْرَعْوُن َفَجَمَع َكْيَدُه ُثمَّ   ﴿، ثم أخب أنه[ 64، 63]طه:  ﴾ َوَقْد َأْفَلَح اْلَيْوَم َمن  اْسَتْعىَل 
َتَوىلَّ ف 

أن كيد فرعون ومكره ال يمكنه أن يواجه اهلل، قال  ، لكن اهلل تعاىل أخب [ 60]طه:  ﴾ َأَتى 

، ولذلك حتقق النرص ملوسى عليه  [37]غافر:  ﴾ َوَما َكْيُد ف ْرَعْوَن إ الَّ يف  َتَباٍب  ﴿ تعاىل:

َكَدْأب  آل  ف ْرَعْوَن  ﴿السالم واهلالك لفرعون وجنوده من حيث ال حيتسبون، قال تعاىل: 

ْم َكذَّ  ْن َقْبل ه  يَن م  ُبوا ب آَيات  َرهِب ْم َفَأْهَلْكنَاُهْم ب ُذُنوهب  ْم َوَأْغَرْقنَا آَل ف ْرَعْوَن َوُكلٌّ َكاُنوا  َوالَّذ 

ا ﴿، وقال:  [54]األنفال:    ﴾َظامل  نيَ  يع 
َن اأْلَْرض  َفَأْغَرْقنَاُه َوَمْن َمَعُه مَج  ُهْم م  زَّ   ﴾ َفَأَراَد َأْن َيْسَتف 

 [ 103]اإلرساء: 

 عن مكر اليهود باملسيح عليه السالم، وارتداد مكرهم عليهم،  وهكذا أخب اهلل تعاىل 

وإنقاذ اهلل تعاىل املسيح عليه السالم منهم، وإلقاء الشبه عىل من دبر له املكايد، قال تعاىل:  

يَن ) ﴿ يَسى إ يِن ُمَتوَ  ( إ ْذ َقاَل اهللَُّ َيا 54َوَمَكُروا َوَمَكَر اهللَُّ َواهللَُّ َخرْيُ املَْاك ر  ُعَك إ يَلَّ  ع 
ِفيَك َوَراف 

 ُثمَّ 
َياَمة  يَن َكَفُروا إ ىَل َيْوم  اْلق  َبُعوَك َفْوَق الَّذ  يَن اتَّ ُل الَّذ  يَن َكَفُروا َوَجاع  َن الَّذ   إ يَلَّ  َوُمَطِهُرَك م 

َتل ُفوَن  ُعُكْم َفَأْحُكُم َبْينَُكْم ف ياَم ُكنُْتْم ف يه  خَتْ  [ 55،  54]آل عمران:   ﴾ َمْرج 

وهكذا ورد يف اآليات الكثرية صور الكيد واملكر الذي قامت به قريش واليهود   
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َوإ ْذ  ﴿، لكن كل كيدهم باء بالفشل، قال تعاىل:  اهلل    ل واملنافقون وغريهم يف مواجهة رسو

ُجوَك َوَيْمُكُروَن َويَ  يَن َكَفُروا ل ُيْثب ُتوَك َأْو َيْقُتُلوَك َأْو خُيْر  ْمُكُر اهللَُّ َواهللَُّ َخرْيُ  َيْمُكُر ب َك الَّذ 

ينَ   [ 30]األنفال:   ﴾املَْاك ر 

َكاَءُكْم  ﴿  أن يتحداهم، ألن اهلل معه، فقال:    لكن اهلل تعاىل أمر رسوله   ُقل  اْدُعوا رُشَ

نَي ﴾   (195ُثمَّ ك يُدون  َفاَل ُتنْظ ُرون  )  احل   َتاَب َوُهَو َيَتَوىلَّ الصَّ
َل اْلك  ي َنزَّ إ نَّ َول ِيَي اهللَُّ الَّذ 

 [ 196- 195]األعراف:  

يَن َكَفُروا ُهُم  وقد أخب اهلل تعاىل عن عاقبة كيدهم، فقال:  ا َفالَّذ  يُدوَن َكْيد  ﴿ َأْم ُير 

يَن إ الَّ يف  َضاَلٍل ﴾ ]غافر:  وقال: ﴿ َوَما َكْيُد    ، [42املَك يُدوَن ﴾ ]الطُّور:  وقال:    ، [25اْلَكاف ر 

يَن ﴾ ]األنفال:  ُن َكْيد  الَكاف ر   [  18﴿ َذل ُكْم َوَأنَّ اهللَ ُموه 

واملستضعفني   وقد حصل ذلك؛ فقد ارتد كل كيدهم عليهم، ونرص اهلل رسوله 

 معه، من حيث مل حيتسب أولئك الكائدون.  نالذي

وتعلم منها أن تلجأ إىل اهلل، وأن تكون  ا املريد الصادق ـ تدبر كل هذه اآليات ـ أهي

مع احلق وأهله، وأال يزعجك الباطل وجنده؛ وإياك أن تكون يف صف الظاملني املاكرين،  

حتى ال تكون حماربا لرب العاملني.. فأسعد الناس من كان مظلوما، وأشقاهم من كان ظاملا،  

ال واخلسارة ستكون حليف الظاملني  ألن النرص سيكون حليف املظلومني، والوب

ُكْم   وا َوَتتَُّقوا اَل َيرُضُّ ُ ومصريهم، وقد قال تعاىل خمبا عن عاقبة كيد املنافقني: ﴿ َوإ ْن َتْصب 

يٌط ﴾ ]آل عمران:  [  120َكْيُدُهْم َشْيئ ا إ نَّ اهللَ ب اَم َيْعَمُلوَن حُم 

 : السلوكي العالج  

ن سالمته،  عق ـ فاحذر من كل ما خيرج قلبك إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصاد

ن طهارهتا.. فكن واضحا يف كل ترصفاتك، صادقا يف كل مواقفا، وال تلجأ إىل  عونفسك 
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 اخلديعة واملكر. 

وإياك أن تكون من أولئك الذين يضعون أقنعة خمتلفة، ليحتالوا عىل اجلميع،  

﴿  
 
 َواَل إ ىَل َهُؤاَلء

 
  ، فقد أخب رسول اهلل  [ 143]النساء:    ﴾ ُمَذْبَذب نَي َبنْيَ َذل َك اَل إ ىَل َهُؤاَلء

  (1) )إن رش الناس ذو الوجهني الذي يأِت هؤالء بوجه وهؤالء بوجه(أهنم رش الناس، فقال:  

  (2)(قال: )من كان له وجهان يف الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نارو

إال إذا كان قصدك من ذلك االحتيال لإلصالح بني املختلفني، فقد قال رسول اهلل  

  :( ليس الكّذاب اّلذي يصلح بني النّاس، ويقول خريا وينمي خريا)  (3)  :ومل  ، قال الراوي

أسمع يرّخص يف يشء ممّا يقول النّاس إاّل يف ثالث: احلرب، واإلصالح بني النّاس،  

 (4)  الّرجل امرأته، وحديث املرأة زوجها(وحديث 

وإياك أن تتوهم أن اخلداع واملكر والكيد خاص بأقوام األنبياء عليهم السالم، أو بام  

يرتبط بالدين؛ فقد يدخل اخلداع يف أي يشء متارسه يف حياتك.. وقد ورد يف احلديث أّن  

بلال، فقال: )ما هذا يا   مّر عىل صبة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه رسول اهلل 

صاحب الّطعام؟( قال: أصابته الّسامء يا رسول اهلل. قال: )أ فال جعلته فوق الّطعام كي يراه  

 (5) النّاس؟ من غّش فليس منّي(

 
 (2526) -199، ومسلم، 7179البخاري،  (1)

 . 4873أبو داود،  (2)

 (  2605(. مسلم )2692) 5الفتح  -البخاري (3)

 (  2605(. ومسلم )2692) 5الفتح  -البخاري (4)

 ( 102مسلم) (5)
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: )ما من عبد يسرتعيه اهلل رعّية، يموت يوم  ويف حديث آخر قال رسول اهلل 

 (1) ة(يموت وهو غاّش لرعّيته إاّل حّرم اهلل عليه اجلنّ 

: )من غّش فليس منّي(،  الذي قال فيه رسول اهلل    ـ أهيا املريد الصادقـ وانتبه جيدا  

خص بالغش املؤمنني، فقال: )من   فليس هو كام يرويه الناس، ويذكرون أن رسول اهلل 

: )أال  رسول اهلل  غّشنا فليس منّا(، فالغش حمرم مطلقا، للمسلم وغري املسلم، وقد قال 

من قتل نفسا معاهدا له ذّمة اهلل وذّمة رسوله فقد أخفر بذّمة اهلل فال يرح رائحة اجلنّة، وإّن  

 (2) رحيها ليوجد من مسرية سبعني خريفا(

عن اخلديعة واملكر والغش يف كل يشء، ففي احلديث عنه    هلل  وهكذا هنى رسول ا

له، اّلذين هم فيكم تبعا ال يتبعون أهال   (3)قال: )أهل النّار مخسة: الّضعيف اّلذي ال زبر

وإن دّق إاّل خانه، ورجل ال يصبح وال يميس   (4)وال ماال. واخلائن اّلذي ال خيفى له طمع 

 (6)الفّحاش( (5) وذكر البخل أو الكذب، والّشنظري إاّل وهو خيادعك عن أهلك ومالك(

، أّنه خُيدع يف البيوع؛  ويف حديث آخر عن عبد اهلل بن عمر أّن رجال ذكر للنّبّي 

 (8)((7)فقال: ال خالبة

: )ثالث ال يكّلمهم اهلل يوم القيامة وال ينظر إليهم وال يزّكيهم وهلم عذاب  وقال  

 
 ( 142(، ومسلم)7150)13البخاري ]فتح الباري[،  (1)

 ( 1403الرتمذي) (2)

 ال زبر له: أي ال عقل له يزبره ويمنعه مما ال ينبغي. (3)

 واخلائن الذي ال خيفى له طمع: معنى ال خيفى ال يظهر.  (4)

 ء اخللق.الشنظري: فرسه يف احلديث بأنه الفحاش، وهو اليس (5)

 ( 2865)4مسلم  (6)

 ال خالبة: ال ختلبوين أي ال ختدعوين. (7)

 ( 1533(، ومسلم)6964)12البخاري ]فتح الباري[،  (8)
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أليم: رجل عىل فضل ماء بالفالة يمنعه من ابن الّسبيل، ورجل بايع رجال بسلعة بعد العرص  

فحلف له باهلل ألخذها بكذا وكذا فصّدقه، وهو عىل غري ذلك، ورجل بايع إماما ال يبايعه  

 (1) طاه منها وىف، وإن مل يعطه منها مل يف(إاّل لدنيا. فإن أع

فقالت: إّن يل رّضة، فهل عيّل جناح أن أتشّبع من مال   وجاءت امرأة إىل النّبّي 

 (2): )املتشّبع بام مل يعط، كالبس ثوّب زور(زوجي بام مل يعطني؟ فقال رسول اهلل 

يع وال يبع بعضكم  وهنى عن كل صور اخلداع يف البيع، فقال: )ال يتلّقى الّركبان لب

عىل بيع بعض، وال تناجشوا، وال يبع حارض لباد، وال ترّصوا اإلبل والغنم؛ فمن ابتاعها 

بعد ذلك فهو بخري النّظرين، بعد أن حيلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها رّدها وصاعا  

 (3)من متر(

عن بيع احلصاة   أنه قال: )هنى رسول اهلل  وعن بعض أصحاب رسول اهلل 

(5)عن النّجش ، وعن آخر قال: )هنى النّبّي (4) وعن بيع الغرر(
)
(6) 

ومثله هنى عن اخلداع يف الزكاة، فقال: )ال جيمع بني مفرتق وال يفّرق بني جمتمع  

 (7) خشية الّصدقة(

 
 (  2353)5(، وبعضه عند البخاري الفتح 108مسلم) (1)

 (.2130(، ومسلم)5219)9البخاري ]فتح الباري[،  (2)

 (.1515(، ومسلم)2150)4البخاري ]فتح الباري[،  (3)

 ( 1513مسلم) (4)

 النجش: الزيادة يف ثمن السلعة ممن ال يريد رشاءها ليقع غريه فيها. (5)

 ( 1516(، ومسلم)2142)4ي ]فتح الباري[، البخار (6)

 (.1567(، وأبو داود)6955)12البخاري ]فتح الباري[،  (7)
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ومثله هنى عن اخلداع والتالعب يف العالقات الزوجية، فعن ابن مسعود قال: )لعن  

 (1) املحّلل واملحّلل له( رسول اهلل 

 (3)كريم، والفاجر خّب  (2)قاعدة لذلك، فقال: )املؤمن غرّ  وأعطى رسول اهلل 

 (4)لئيم(

دين،  واحذر ـ أهيا املريد الصادق ـ من أن تكون كأولئك الذين يتاجرون بال

وخيدعون اخللق به، أو يستعملون ذكر اهلل والقسم به يف غري حمله، وقد ورد يف احلديث قوله  

 ء مسلم بيمينه، فقد أوجب اهلل له النّار، وحّرم عليه اجلنّة، فقال  : )من اقتطع حّق امرى

 (5)له رجل: وإن كان شيئا يسريا يا رسول اهلل. قال: )وإن قضيبا من أراك(

ا املريد الصادق ـ أن تقتدي بأولئك الذين يعتبون ذلك شطارة وذكاء..  وإياك ـ أهي

فالذكي هو الذي يتورع أن يأكل أموال الناس بالباطل أو الكذب أو التزوير، وتذكر قول  

بعض احلكامء: )ال يزال الّرجل يزداد يف صّحة رأيه ما نصح ملستشريه، فإذا غّشه سلبه اهلل  

ىل من قال: إذا نصحت الّرجل فلم يقبل منك فتقّرب إىل اهلل  نصحه ورأيه، وال يلتفتّن إ 

بغّشه، فذلك قول ألقاه الّشيطان عىل لسانه، اللهّم إاّل أن يريد بغّشه الّسكوت عنه، فقد  

قيل: كثرة النّصيحة تورث الّظنّة، ومعرفة النّاصح من الغاّش صعبة جّدا، فاإلنسان ملكره  

 
 ( 1120الرتمذي) (1)

 الغر: الذي مل جيرب األمور. (2)

 اخلب: اخلداع املكار اخلبيث. (3)

 (4790(، وأبو داود)1964الرتمذي) (4)

 ( 137مسلم) (5)
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د يبدي خالف ما خيفي، وليس كاحليوانات اّلتي يمكن  يصعب االّطالع عىل رّسه، إذ هو ق

 (1) االّطالع عىل طبائعها(

كان إذا قام إىل السلعة يبيعها برصَّ عيوهبا ثم    وروي أن بعض أصحاب رسول اهلل  

خريه، وقال: )إن شئت فخذ وإن شئت فاترك(، فقيل له: )إنك إذا فعلت مثل هذا مل ينفذ  

 (2) عىل النصح لكل مسلم( رسول اهلل لك بيع(، فقال: )إنا بايعنا 

وروي عن آخر، وهو واثلة بن األسقع أنه كان واقفا ؛ فباع رجل ناقة له بثلثامئة درهم  

فغفل واثلة وقد ذهب الرجل بالناقة؛ فسعى وراءه وجعل يصيح به: يا هذا اشرتيتها للحم  

أو للظهر؟ فقال: بل للظهر، فقال: إن بخفها نقبا قد رأيته وإهنا ال تتابع السري، فعاد فردها  

لبائع مائة درهم، وقال لواثلة: رمحك اهلل أفسدت عيل بيعي، فقال: إنا بايعنا رسول  فنقصها ا

يقول: )ال حيل ألحد يبيع بيعا    عىل النصح لكل مسلم، وقال: سمعت رسول اهلل  اهلل 

 (3) إال أن يبني آفته، وال حيل ملن يعلم ذلك إال تبيينه(

م بالسوس جيهز إليه السكر،  أنه كان بالبرصة وله غال وروي عن بعض الصاحلني 

فكتب إليه غالمه: إن قصب السكر قد أصابته آفة يف هذه السنة، فاشرت السكر، فاشرتى  

سكرا  كثريا ، فلام جاء وقته ربح فيه ثالثني ألفا ، فانرصف إىل منزله فأفكر ليلته وقال: ربحت  

ع السكر فدفع إليه  ثالثني ألفا  وخرست نصح رجل من املسلمني، فلام أصبح غدا إىل بائ

فقال: إين كتمتك حقيقة   ؟وقال: بارك اهلل لك فيها، فقال: ومن أين صارت يل ،ثالثني ألفا  

احلال وكان السكر قد غال يف ذلك الوقت، فقال: رمحك اهلل قد أعلمتني اآلن وقد طيبتها  

 
 ( 211الذريعة إىل مكارم الرشيعة، )ص (1)

 ( 803رواه ابن سعد يف الطبقات الكبى، )ص (2)

 رواه احلاكم والبيهقي وقال احلاكم صحيح اإلسناد.  (3)
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ا مني  لك، قال: فرجع هبا إىل منزله وتفكر وبات ساهرا  وقال: ما نصحته، فلعله استحي

فرتكها يل فبكر إليه من الغد وقال: عافاك اهلل، خذ مالك إليك فهو أطيب لقلبي، فاخذ منه  

 . (1)ثالثني ألفا  

هذه نامذج عن صفاء قلوب الصاحلني وصدقهم، وهم الذين ينبغي أن يكونوا أسوة  

لك، أما من عداهم ممن يعتبون أنفسهم دهاة وأذكياء، فسيناهلم العقاب من حيث ال  

عب الشاعر  شعرون، وأول ذلك العقاب دعوات أولئك الذين ظلومهم وغشوهم، كام ي

 بقوله: عن ذلك 

 .. لدعوة مظلوم إىل سامع الشكوى.يا بائعا  بالغش أنت ُمَعّرض 

 .. فلست عىل نار اجلحيم غدا  تقوى . فكل من حالل وارتدع عن حمرم

عليك من غششته أو   ذلك أن الغش واخلديعة أخطر أنواع الظلم، فلذلك قد يدعو 

)ثالثة ال ترّد دعوهتم،  : خدعته، وأنت تظن أنك بعته بيعا رشعيا عن تراض، وقد قال 

اإلمام العادل، والّصائم حّتى يفطر، ودعوة املظلوم يرفعها اهلل دون الغامم يوم القيامة،  

 (2) وتفتح هلا أبواب الّسامء ويقول: بعّزِت، ألنرصّنك ولو بعد حني(

وصيتي إليكـ  أهيا املريد الصادقـ  فامتلئ بالصدق واإلخالص، وإياك واحليلة  هذه  

والدهاء، وما تؤدي إليه من املكر واخلداع إال إذا كان يف سبيل احلق ونرصته، ومواجهة  

   الباطل وظلمه.

 
 ( 78/ 2إحياء علوم الدين ) (1)

 ( 8030( )304/ 2(، وأمحد )1752(، وابن ماجه )3598رواه الرتمذي ) (2)
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 البهتان والكذب 

من  عن البهتان والكذب، وما ارتبط هبام  كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني 

هتا  ااإلفك والقذف وشهادة الزور، وكل ما يشوه احلقائق ويزورها، وعن حدودها وأمار

 واملنابع التي تنبع منها، وكيفية مواجهتها واستئصاهلا لتطهر أرض النفس منها. 

وهو سؤال وجيه، وال يمكن ملن يريد سلوك طريق اهلل أال يعرف تفاصيل ما ذكرت،  

د يزينه له الشيطان؛ فيتحول إىل كذاب من حيث ال  ويدقق فيها، حتى يتجنب كل ما ق

)إن الصدق هيدي إىل الب، وإن الب هيدي إىل اجلنة، وإن  : يشعر، وقد قال رسول اهلل 

الرجل ليصدق حتى يكون صّديقا ، وإن الكذب هيدي إىل الفجور، وإن الفجور هيدي إىل  

)وإياكم والكذب؛  ، ويف رواية: (1)النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند اهلل كّذابا (

فإن الكذب هيدي إىل الفجور وإن الفجور هيدي إىل النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحّرى  

ابا (   (2)الكذب حتى يكتب عند اهلل َكذَّ

وهذا احلديث يدل عىل قاعدة مهمة يف السلوك إىل اهلل تعاىل، وهي أن النفس األمارة  

صورهتا بحسب السيئات التي تدمن عليها.. والتي قد  بالسوء تتشكل طبيعتها، وتتصور 

تبدأ صغرية يستهني هبا صاحبها، ثم تكب باملداومة واالستمرار، إىل أن تصبح طبيعة ال  

 يمكن الفكاك منها. 

وهلذا ورد يف احلديث النهي عن كل كذب، ولو مل يكن له أي تأثري عدواين عىل  

أنه قال: )إن الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة    اآلخرين، فقد روي عن رسول اهلل  

 
 . 2607، ومسلم، 6094البخاري،  (1)

 . 1971(، والرتمذي، 2607مسلم، ) (2)
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 (1)  كذيبة(

بل روي ما هو أشد من ذلك مما يتساهل فيه اخللق، لكنه يؤدي إىل تغذية هذا املثلب  

  يف النفس إىل أن يصبح طبيعة فيها، فقد روي يف احلديث عن بعض أصحاب رسول اهلل 

ا ورسوُل اهلل  يف بيتنا فقالت: ها تعاَل ُأْعط ك، فقال هلا  قاعٌد  أنه قال: دعتني أمي يوم 

ا، فقال رسول اهلل   أن تعطيه؟(، قالت: أردت أن أعطيه متر 
: )أَما  رسول اهلل: )ما أردت 

بة(  (2) إنك لو مل ُتعط يه شيئ ا، ُكت َبت عليك َكذ 

 (3))َمن قال لصبي: هاك، ثم مل ُيعط ه، فهي كذبة(  :ويف حديث آخر قال رسول اهلل  

تى ذلك التساهل الذي يتساهل فيه الكثري يف نقل األخبار من دون تثبت، زاعام  وح

عن كونه مثلبا من املثالب التي تغذي النفس    أنه يلقي عبئها عىل الراوي، أخب رسول اهلل  

 (4) األمارة بالسوء، فقال: )بئس مطية الرجل: زعموا(

وهلذا أخب اهلل تعاىل أن الصدق احلقيقي ال يكون بالنقل املجرد عن التحقيق، وإنام  

ْمَع   ﴿يكون بالتحقيق والبحث الواعي، قال تعاىل:  ْلٌم إ نَّ السَّ
َواَل َتْقُف َما َلْيَس َلَك ب ه  ع 

:  ، وهلذا قال رسول اهلل [36]اإلرساء:  ﴾ َواْلَبرَصَ َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأوَلئ َك َكاَن َعنُْه َمْسُئوال  

ا أن حيدث بكل ما سمع(  (5)  )كفى باملرء كذب 

إذا عرفت هذاـ  أهيا املريد الصادقـ  فاعلم أن املنابع التي متد هذا املثلب اخلطري كثرية  

جدا، بل إن كل األمراض النفسية، تدفع صاحبها لتزوير احلقائق، وإذاعة اإلفك، وتشويه  

 
 (  465/ 45أمحد ) (1)

 رواه أمحد، وأبو داود، والبيهقي  (2)

 رواه أمحد  (3)

 رواه أبو داود  (4)

 رواه مسلم.  (5)
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اعتب اهلل تعاىل الكذب من أعظم اآلفات، وأن سببه األكب هو  من خيتلف معهم، وهلذا 

نُوَن ب آَيات  اهللَّ   ﴿ضعف اإليامن أو عدمه، كام قال تعاىل:  يَن اَل ُيْؤم  َب الَّذ  ي اْلَكذ  إ نَّاَم َيْفرَت 

 [ 105]النحل:   ﴾َوُأوَلئ َك ُهُم اْلَكاذ ُبونَ 

ية اجتامعها مع اإليامن، أجاب  عن بعض الذنوب، وإمكان  وعندما سئل رسول اهلل  

باإلجياب، لكنه عندما سئل عن اجتامعها مع الكذب نفى ذلك.. ففي احلديث عن رسول  

  : ثم ُسئل: أيكون املؤمن بخيال  ؟ قال  (، نعم ) : أيكون املؤمن جبانا  ؟ قال : ُسئل أنه اهلل 

 (1)  (ال)  :ثم ُسئل: أيكون املؤمن كذابا ؟ قال (، نعم)

وهلذا أخب اهلل تعاىل أن امتحان الصدق والكذب هو أكب االختبارات التي يتعرض  

َب ﴿  قوله تعاىل: هلا البرش لتمييز طيبهم من خبيثهم، قال تعاىل:  ُكوا َأنْ  النَّاُس  َأَحس    َأنْ  ُيرْتَ

ينَ   َفَتنَّا   َوَلَقدْ *    ُيْفَتُنونَ   اَل   َوُهمْ   آَمنَّا   َيُقوُلوا نْ   الَّذ  مْ   م  يَن َصَدُقوا َوَلَيْعَلَمنَّ  الَّ   اهللَُّ  َفَلَيْعَلَمنَّ   َقْبل ه 
ذ 

 [ 3،  2]العنكبوت:  ﴾اْلَكاذ ب نيَ 

بل أخب أن هدايته ال تتنزل عىل الكذابني، وكيف تتنزل عليهم، وهم قد ألفوا تشويه  

احلقائق؛ فصاروا يتهمون كل من يريد هدايتهم بالكذب، قياسا له عىل أنفسهم، قال تعاىل:  

ينَ  اخْلَال ُص  الِدينُ  هلل َّ  َأاَل ﴿ قوله تعاىل:  َُذوا َوالَّذ  نْ  اختَّ  ل ُيَقِرُبوَنا  إ الَّ  َنْعُبُدُهمْ  ا مَ  َأْول َياءَ  ُدون ه   م 

ارٌ مَ  يف   َبْينَُهمْ  حَيُْكمُ  اهللََّ  إ نَّ  ُزْلَفى  اهللَّ  إ ىَل  ي َمْن ُهَو َكاذ ٌب َكفَّ نَّ اهللََّ اَل هَيْد 
  ﴾ ا ُهْم ف يه  خَيَْتل ُفوَن إ 

 [ 3]الزمر:  

اق، كام قال  وهلذا، فإن من أكب العقوبات التي تتنزل عىل الكاذب استعداده للنف

  َيْشَهدُ  َواهللَُّ  َلَرُسوُلهُ   إ نََّك  َيْعَلمُ  َواهللَُّ  اهللَّ  َلَرُسوُل  إ نََّك  َنْشَهدُ  َقاُلوا  املُْنَاف ُقونَ  َجاَءكَ  إ َذا ﴿تعاىل: 

 [ 1:  املنافقون] ﴾َلَكاذ ُبونَ   املُْنَاف ق نيَ  إ نَّ 

 
 ( 4472( )6/456(، البيهقي يف شعب اإليامن )19( )2/990املوطأ ) (1)
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ث كذب، وإذا  قال: )آية املنافق أنه  ويف احلديث عن رسول اهلل  ثالث: إذا حدَّ

  (1)وعد أخلف، وإذا اؤمتن خان(

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاسع ألن حتفظ نفسك وتقيها من هذا الداء  

 العضال، فإنه من املهلكات التي قلام ينجو من أدمن عليها. 

 العالج املعريف: 

به تأملك ملا ورد يف   وأول األدوية التي حتفظك من هذا املثلب اخلطري وما ارتبط

القرآن الكريم حوله، لتعلم أن اهلل تعاىل مل يصف به سوى املنافقني والكافرين والظاملني يف  

 نفس الوقت الذي وصف فيه املؤمنني بالصدق والصفاء. 

فاقرأ تلك اآليات ـ أهيا املريد الصادق ـ قراءة تدبر ومتعن، واعلم أنك إن صدقت  

دورها يف تطهري نفسك وتزكيتها إىل أن تطهر من هذا الداء  مع كل آية منها، فستقوم ب

 اخلبيث؛ فأعظم األدوية هي األدوية القرآنية، وأعظم املربني هو كتاب ربنا وكلامته املقدسة. 

وبام أين ال أستطيع أن أوردها لك مجيعا؛ فسأكتفي بنامذج منها، تكون دليال لك إىل  

 : غريها 

وهي تشري  ، ن الكريم من اجرتاء الكاذبني عىل اهللفمن تلك اآليات ما ورد يف القرآ

إىل أن املدمن عىل الكذب، ال يكتفي بالكذب عىل اخللق واالفرتاء عليهم، وإنام تطالبه نفسه  

باملزيد واملزيد إىل أن يفرتي عىل اهلل نفسه، مثلام تفعل املخدرات بأصحاهبا، والذين  

 ا احلاجات التي ال تنقطع إلدماهنم. حيتاجون إىل زيادة اجلرعات كل حني، حتى يلبو

َع اهللَُّ َقْوَل    ﴿ومن تلك اآليات قوله تعاىل يف افرتاءات اليهود عىل اهلل تعاىل:   َلَقْد َسم 

رٌي َوَنْحُن َأْغن َياُء َسنَْكُتُب َما َقاُلوا َوَقْتَلُهُم اأْلَْنب َياَء ب َغرْي  َحقٍّ  يَن َقاُلوا إ نَّ اهللََّ َفق  ُقوُل ُذوُقوا   َونَ الَّذ 

 
 .59، ومسلم، رقم 33البخاري، رقم  (1)
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يق   هي ْم   ﴿[، وقوله:  181]آل عمران:    ﴾َعَذاَب احْلَر  َوَقاَلت  اْلَيُهوُد َيُد اهللَّ  َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت َأْيد 

َل إ   نُْهْم َما ُأْنز  ا م  ري 
يَدنَّ َكث  ُق َكْيَف َيَشاُء َوَلَيز  ُنوا ب اَم َقاُلوا َبْل َيَداُه َمْبُسوَطَتان  ُينْف  ْن  َليْ َوُلع  َك م 

َياَمة  ُكلَّاَم َأْوَقدُ  ا َوَأْلَقْينَا َبْينَُهُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء إ ىَل َيْوم  اْلق  ا ل ْلَحْرب   َرِبَك ُطْغَيان ا َوُكْفر  وا َنار 

يَن   د  بُّ املُْْفس 
ا َواهللَُّ اَل حُي   [ 64دة: ]املائ ﴾َأْطَفَأَها اهللَُّ َوَيْسَعْوَن يف  اأْلَْرض  َفَساد 

وهي تشري إىل أن اليهود ـ مع كثرة األنبياء الذين أرسلهم اهلل إليهم ـ إال أن نفوسهم  

األمارة املمتلئة بالكذب وتزوير احلقائق جعلتهم ال يستفيدون منهم، وهو ما يدل عىل أن  

 الكذب واالفرتاء هو احلجاب األعظم بني اإلنسان واحلقائق. 

الكذب واالفرتاء هو السبب يف كل التحريفات التي حصلت  وأخب اهلل تعاىل أن 

يَن َكَفُروا    ﴿  لألديان، فقال: نَّ الَّذ 
يَلٍة َواَل َحاٍم َوَلك  رَيٍة َواَل َسائ َبٍة َواَل َوص  ْن َبح  َما َجَعَل اهللَُّ م 

ُلوَن  َب َوَأْكَثُرُهْم اَل َيْعق  وَن َعىَل اهللَّ  اْلَكذ   [ 103]املائدة:   ﴾ َيْفرَتُ

وهلذا اعتب اهلل تعاىل يف آيات عديدة الكذب عىل اهلل واالفرتاء عىل دينه أعظم أنواع  

الظلم، ذلك أنه يشبه من يضع السموم يف األدوية، فيصبح مالذ الشفاء سبب املوت، قال  

َب ب آَيات ه  إ نَّ ﴿تعاىل:   ا َأْو َكذَّ ب 
َّن  اْفرَتَى َعىَل اهللَّ  َكذ 

]األنعام:    ﴾ُه اَل ُيْفل ُح الظَّامل ُوَن  َوَمْن َأْظَلُم مم 

21 ] 

ثم بني أن الكذب الذي أدمنوا عليه يف الدنيا، يبقى معهم يف اآلخرة، وأهنم يلجؤون  

االحتيال عىل تشويه احلقائق بالقسم ونحوه، قال  الدنيا من إىل ما كانوا يلجؤون إليه يف 

ا ُثمَّ َنقُ ﴿تعاىل:  يع 
ُهْم مَج  يَن ُكنُْتْم َتْزُعُموَن  َوَيْوَم َنْحرُشُ َكاُؤُكُم الَّذ  ُكوا َأْيَن رُشَ يَن َأرْشَ وُل ل لَّذ 

ك نَي )22) ( اْنُظْر َكْيَف َكَذُبوا َعىَل  23( ُثمَّ مَلْ َتُكْن ف ْتنَُتُهْم إ الَّ َأْن َقاُلوا َواهللَّ  َرِبنَا َما ُكنَّا ُمرْش 

ْم َوَضلَّ َعنُْهْم َما َكاُنوا َيفْ  ه  وَن َأْنُفس   [ 24  -  22]األنعام:   ﴾ رَتُ

وقبل هذه اآليات الكريمة أشار اهلل تعاىل إىل أن تكذيب هؤالء للحقائق ليس ناشئا  



 

326 

 

عن ضعف أدلتها، وإنام ملا أدمت عليه نفوسهم من الكذب؛ فصاروا يتصورون كل اخللق  

يَن آَتْينَاُهُم اْلك َتاَب يَ  ﴿مثلهم، حتى أنبياء اهلل، قال تعاىل:  ُفوَن َأْبنَاَءُهُم  الَّذ  ُفوَنُه َكاَم َيْعر  ْعر 

نُوَن  وا َأْنُفَسُهْم َفُهْم اَل ُيْؤم  ُ
يَن َخرس   [ 20]األنعام:  ﴾ الَّذ 

ويف آية أخرى ذكر اهلل تعاىل أن الذين يفرتون عىل اهلل الكذب، قد يتفاقم وضعهم،  

َّ  ﴿ إىل أن يدعو تنزل وحي اهلل عليهم، قال تعاىل:  
ا َأْو َقاَل  َوَمْن َأْظَلُم مم  ب 

ن  اْفرَتَى َعىَل اهللَّ  َكذ 

ْثَل َما َأْنَزَل اهللَُّ  ُل م  ٌء َوَمْن َقاَل َسُأْنز  يَلَّ َومَلْ ُيوَح إ َلْيه  يَشْ
َي إ  ، ثم بني  [93]األنعام:  ﴾ُأوح 

ْوت  َواملاََْلئ َكُة  َوَلْو َتَرى إ ذ  الظَّامل ُوَن يف  َغَمَرات  املَْ ﴿عاقبة هؤالء لينفر النفوس منها، فقال: 

َزْوَن َعَذاَب اهْلُون  ب اَم ُكنُْتْم َتُقوُلوَن َعىَل اهللَّ  غَ  ُجوا َأْنُفَسُكُم اْلَيْوَم جُتْ هي ْم َأْخر 
ُطو َأْيد  رْيَ احْلَِق  َباس 

ونَ  ُ  َتْسَتْكب 
 [ 93]األنعام:   ﴾ َوُكنُْتْم َعْن آَيات ه 

هذا النوع من الكذب هو الكبياء، ذلك أن  وهي تبني أن املنبع الذي نبع منه 

املستكب ال يستطيع أن يسلم لغريه، وهلذا يلجأ إىل الكذب واالفرتاء ليشكل دينا عىل مقاسه  

 ومزاجه. 

وهلذا؛ فإن الكاذب عىل اهلل من أخطر املجرمني، ألنه ال يقتل أجساد الناس، وإنام  

َّن    ﴿ اهلل عليهم، قال تعاىل: يقتل أرواحهم، ويسمم منابع اهلداية التي أنزهلا 
َفَمْن َأْظَلُم مم 

ُمونَ  َب ب آَيات ه  إ نَُّه اَل ُيْفل ُح املُْْجر  ا َأْو َكذَّ ب 
 [ 17]يونس:   ﴾اْفرَتَى َعىَل اهللَّ  َكذ 

ال حتسب ـ أهيا املريد الصادق ـ أن هذه اآليات خاصة بأولئك اليهود، أو أولئك  

عنها.. ليس األمر كذلك.. فالتحريف الذي وقع يف تلك  املرشكني، وأن هذه األمة بمعزل 

األديان وقع يف هذه األمة.. ولوال أن اهلل تعاىل تكفل بحفظ كتابه ملسه التحريف والتزوير  

والتبديل، لكنهم عندما مل يطيقوا ذلك راحوا حيرفون احلقائق والقيم ويشوهوهنا،  

 ق بالباطل، أو ليلبسوا احلق ثوب الباطل.ما مل يقله، ليخلطوا احل  ويضيفون إىل رسول اهلل  
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)من كذب عيّل  : ، قال وهلذا ورد التحذير الشديد من الكذب عىل رسول اهلل 

 (1) متعمدا  فليتبوأ مقعده من النار(

ومثل ذلك يف االجتهاد، والذي قد تدخله األهواء، وتتالعب به األمزجة، وتتداخل  

َواَل َتُقوُلوا مل َا   ﴿ الل، افرتاء عىل اهلل، قال تعاىل: فيه املصالح، فيحلل املحرم، وحيرم احل

ونَ  يَن َيْفرَتُ
َب إ نَّ الَّذ  وا َعىَل اهللَّ  اْلَكذ  َتْفرَتُ

َب َهَذا َحاَلٌل َوَهَذا َحَراٌم ل  نَُتُكُم اْلَكذ  ُف َأْلس    َتص 

َب اَل ُيْفل ُحونَ   [ 116]النحل:   ﴾َعىَل اهللَّ  اْلَكذ 

ْن   ﴿ وقد أشار اهلل تعاىل إىل سنة املجتمعات بعد أنبيائها يف ذلك، فقال:  َفَخَلَف م 

ُثوا اْلك َتاَب َيْأُخُذوَن َعَرَض َهَذا اأْلَْدَنى َوَيُقوُلوَن َسُيْغَفُر َلنَا َوإ ْن َيْأهت  ْم   ْم َخْلٌف َور  ه  َبْعد 

مْ  ْثُلُه َيْأُخُذوُه َأمَلْ ُيْؤَخْذ َعَلْيه  يَثاُق اْلك َتاب  َأْن اَل َيُقوُلوا َعىَل اهللَّ  إ الَّ احْلَقَّ َوَدَرُسوا  َعَرٌض م   م 

ُلوَن  يَن َيتَُّقوَن َأَفاَل َتْعق  َرُة َخرْيٌ ل لَّذ 
اُر اآْلخ   [ 169]األعراف:   ﴾ َما ف يه  َوالدَّ

وأعطى يف آيات أخرى أدوية كثرية لعالج هذه احلالة املستعصية، وأوهلا أن يعلم  

جتهد أنه موقع عن رب العاملني، وأن الرشيعة رشيعة اهلل ال رشيعته، لذلك ال حيل له  امل

ْزٍق َفَجَعْلُتْم    ﴿إقحام عقله وهواه ومزاجه فيها، قال تعاىل:   ْن ر  ُقْل َأَرَأْيُتْم َما َأْنَزَل اهللَُّ َلُكْم م 

ا َوَحاَلال  ُقْل آهللَُّ َأذ َن َلُكْم َأْم َعىَل  نُْه َحَرام 
وَن م   [ 59]يونس:   ﴾  اهللَّ  َتْفرَتُ

َب َيْوَم  ﴿ثم بني عاقبة هؤالء املفرتين، فقال:  وَن َعىَل اهللَّ  اْلَكذ  يَن َيْفرَتُ
َوَما َظنُّ الَّذ 

نَّ َأْكَثَرُهْم اَل َيْشُكُرونَ 
َياَمة  إ نَّ اهللََّ َلُذو َفْضٍل َعىَل النَّاس  َوَلك   [ 60]يونس:  ﴾اْلق 

َوَما َتُكوُن يف   ﴿الدائم هلل، حتى يراقب املفرتي عىل اهلل نفسه، فقال:  ثم بني احلضور

يُضوَن ف يه   ا إ ْذ ُتف  ْن َعَمٍل إ الَّ ُكنَّا َعَلْيُكْم ُشُهود 
ْن ُقْرآٍن َواَل َتْعَمُلوَن م  نُْه م   َوَما  َشْأٍن َوَما َتْتُلو م 

 
رواه البخاري ومسلم وغريُها، قال املنذري: هذا احلديث قد روي عن غري واحد من الصحابة يف الصحاح والسنن  (1)

 واملسانيد وغريها حتى بلغ مبلغ التواتر. 



 

328 

 

ٍة يف  اأْلَ   َذرَّ
ْثَقال  ْن م  َك َواَل َأْكَبَ إ الَّ يف   َيْعُزُب َعْن َرِبَك م 

ْن َذل   َواَل َأْصَغَر م 
 
اَمء  السَّ

ْرض  َواَل يف 

 [ 61]يونس:  ﴾ ك َتاٍب ُمب نيٍ 

وقد ورد يف النصوص املقدسة ما يبني أن الكذب ليس سمة أهل الكتاب وال  

ني أن  املرشكني وال حمريف األديان فقط، وإنام هو الصفة األساسية الغالبة للمنافقني، وهو يع 

 الكذب من منابع النفاق، وأن من أدمن عليه قد يصبح منافقا من حيث ال يشعر. 

وهلذا أخب اهلل تعاىل أن من ثامر الوعود الكاذبة إنبات شجرة النفاق يف القلب، قال  

َقنَّ َوَلنَُكوَننَّ ﴿تعاىل:   دَّ  َلنَصَّ
ْن َفْضل ه  نُْهْم َمْن َعاَهَد اهللََّ َلئ ْن آَتاَنا م  نَي )  َوم  احل   َن الصَّ

( َفَلامَّ  75م 

ُضونَ  ْوا َوُهْم ُمْعر  ُلوا ب ه  َوَتَولَّ ْن َفْضل ه  َبخ  ، ثم بني عاقبة ذلك،  [76، 75]التوبة:  ﴾آَتاُهْم م 

ا يف  ُقُلوهب  ْم إ ىَل َيْوم  َيْلَقْوَنُه ب اَم َأْخَلُفوا اهللََّ َما َوَعُدوُه َوب  ﴿فقال:   ُبونَ َفَأْعَقَبُهْم ن َفاق   ﴾اَم َكاُنوا َيْكذ 

 [ 77]التوبة:  

وهكذا أخب أن ذلك الكذب هو الذي أورثهم النفاق وما ينتج عنه من العذاب  

َن النَّاس  َمْن َيُقوُل آَمنَّا ب اهللَّ   ﴿الشديد، قال تعاىل خمبا عن املنافقني وصفاهتم وأفعاهلم:  َوم 

ن نيَ  ر  َوَما ُهْم ب ُمْؤم  يَن آَمنُوا َوَما خَيَْدُعوَن إ الَّ َأْنُفَسُهْم َوَما  8 )َوب اْلَيْوم  اآْلخ  ( خُيَاد ُعوَن اهللََّ َوالَّذ 

ُبونَ 9َيْشُعُروَن )  ا َوهَلُْم َعَذاٌب َأل يٌم ب اَم َكاُنوا َيْكذ    ﴾( يف  ُقُلوهب  ْم َمَرٌض َفَزاَدُهُم اهللَُّ َمَرض 

 [ 10 -  8]البقرة:  

عند ذكرك هلذا تلك العقوبات الشديدة التي ارتبطت  وتذكر ـ أهيا املريد الصادق ـ 

باملنافقني، والذين مل يكونوا ليصبحوا كذلك لوال تساهلهم مع الكذب، ومنها هذه العقوبة  

َن النَّار  َوَلْن جَت َد هَلُْم  ﴿اخلطرية التي نص عليها قوله تعاىل:  ْرك  اأْلَْسَفل  م  نَي يف  الدَّ إ نَّ املُْنَاف ق 

ا ري 
 [ 145]النساء:   ﴾ َنص 

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ وعلمت أن الكذيبة تؤدي إىل الكذبة، والكذبة  
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فاحذر من مبادئ الكذب  وكلها تنتهي إىل النفاق؛ تؤدي إىل االفرتاء والبهتان واإلفك، 

 حتى ال تقع يف مستنقعاته وأوحاله. 

. ليس  . لكاذب مؤجلة لآلخرة، الوإياك أن تتوهم ـ أهيا املريد الصادق ـ أن عقوبة ا

إّن العبد  )   أنه قال:  وقد ورد يف احلديث عن رسول اهلل    ،. بل هي معجلة يف الدنيا .كذلك

 (1)(ليكذب الكذب فيتباعد امللك عنه مسرية ميل من نتن ما جاء به

رأيت كان رجال جاءين فقال: قم فقمت معه فإذا أنا  ): قال  يف حديث آخر و

أحدُها قائم واآلخر جالس، بيد القائم كّلوب من حديد يلقمه يف شدق اجلالس  برجلني 

فيجذبه حّتى يبلغ كاهله، ثّم جيذبه فيلقمه اجلانب اآلخر فيمّده فإذا مّدة رجع اآلخر كام  

 (2) (كان فقلت لّلذي أقامني: ما هذا؟ فقال: هذا رجل كّذاب يعّذب يف قبه إىل يوم القيامة

 : السلوكي العالج  

عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاجعل بينك وبني الكذب آالف احلواجز، وال  إذا 

 تفت لنفسك بأي فتوى، قد جتعلك تغرق يف أوحاله، ثم ال تستطيع أن خترج منها. 

وأول ذلك أن حتذر كل احلذر من أن تكون كأولئك اليهود الذين استحلوا املوبقات  

نَْطاٍر ُيَؤِده  إ َلْيَك  ﴿إن كانت مع غريهم، كام قال تعاىل:  ْن َأْهل  اْلك َتاب  َمْن إ ْن َتْأَمنُْه ب ق  َوم 

ُْم َقالُ  َك ب َأهنَّ
ام  َذل 

ينَاٍر اَل ُيَؤِده  إ َلْيَك إ الَّ َما ُدْمَت َعَلْيه  َقائ  نُْهْم َمْن إ ْن َتْأَمنُْه ب د  وا َلْيَس َعَلْينَا  َوم 

َب َوُهْم َيْعَلُمونَ يف  اأْلُِمِينَي َسب يٌل َوَيقُ   [ 75]آل عمران:  ﴾ وُلوَن َعىَل اهللَّ  اْلَكذ 

فاملوبقات والذنوب مثلها مثل املنجيات واحلسنات قيم ثابتة تطبق مع مجيع الناس،  

ويف مجيع األحوال، ومن راح يميز يف معاملته بني قوم وقوم، يكون كاذبا يف دعواه.. ولذلك  

 
 .147ص  8الرتمذي ج  (1)

 .56ص  9البخاري ج  (2)
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ذ    َيا ﴿قال تعاىل:   َا الَّ َمنَُّكْم َشنَآُن َقْوٍم َعىَل  َأهيُّ  َواَل جَيْر 
ْسط  نَي هلل َّ  ُشَهَداَء ب اْلق  ام  يَن آَمنُوا ُكوُنوا َقوَّ

ُقوا اهللََّ إ نَّ اهللََّ َخب رٌي ب اَم َتْعَمُلونَ  ُلوا ُهَو َأْقَرُب ل لتَّْقَوى َواتَّ ُلوا اْعد   [ 8]املائدة:   ﴾ َأالَّ َتْعد 

َن   ﴿ن السجناء أهنم قالوا ليوسف عليه السالم: وهلذا أخب اهلل تعاىل ع ا َنَراَك م  إ نَّ

ن نيَ  ، وهو يدل عىل أن معاملته هلم مل تكن ختتلف عن معاملته مع  [ 36]يوسف:  ﴾املُْْحس 

 أبيه وإخوانه وأهل بيته..  

إطالق الوعود، حتى لو كانت بسيطة؛ فإن خلفها من أعظم  وإياك أن تتعود عىل 

يَن آَمُنوا َأْوُفوا ب اْلُعُقود   َيا ﴿هلل تعاىل: الكذب، وقد قال ا َا الَّذ   [ 1]املائدة:  ﴾َأهيُّ

َكاَن َصاد َق اْلَوْعد  َوَكاَن َرُسوال   ﴿عليه السالم بأنه  نبّيه إسامعيل  وأثنى اهلل تعاىل عىل  

صادق  إّنام سّمي إسامعيل )أنه قال: الصادق ، وقد روي عن اإلمام [ 54]مريم:  ﴾َنب يًّا 

ثّم إّن    ،صادق الوعد  اهللفساّمه    ؛الوعد ألّنه وعد رجال يف مكان فانتظره يف ذلك املكان سنة

 (1) (الّرجل أتاه بعد ذلك فقال له إسامعيل: ما زلت منتظرا لك

فوعدته أن آتيه    قال: بايعت النّبي    فقد حدث بعضهم  ، وهكذا روي عن النبي  

فأتيته يف اليوم الثالث وهو يف مكانه، وقال: يا فتى   هبا يف مكانه ذلك، فنسيت يومي والغد 

 (2)(قد شققت عيّل أنا هاهنا منذ ثالث أنتظرك

ثالث من كّن فيه  ) : وإن شئت أن ترتدع عن إطالق الوعود الكاذبة، فتذكر قوله  

فهو منافق وإن صام وصىّل وزعم أّنه مسلم: إذا حّدث كذب وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن  

 .(3)(خان

 
 .67رواه الصدوق يف العلل باب  (1)

 .154ص  2. والبغوي يف املصابيح 595ص  2أبو داود ج  (2)

 .56ص  1مسلم ج  (3)



 

331 

 

أربع من كّن فيه كان منافقا ومن كانت فيه خّلة منهّن  ) : قال يف حديث آخر و

كانت فيه خّلة من خالل النفاق حّتى يدعها: إذا حّدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد  

  (1)(غدر، وإذا خاصم فجر 

وإذا عرض لك عارض منعك من الوفاء بوعدك أو عهدك، فاعتذر ملن وعدهتم  

هلم عذرك؛ فقد رفع اهلل اإلرص عىل من فعل ذلك، وقد قال رسول اهلل  وعاهدهتم، واذكر 

  :(ليس اخللف أن يعد الرجل الّرجل ومن يف نّيته أن يفي )  :إذا وعد الّرجل أخاه  )، وقال

 (2)(ويف نّيته أن يفي فلم جيد فال إثم عليه 

وإياك ـ أهيا املريد الصادق ـ ونرش أفكارك، أو بيع سلعك، أو الرتويج ملنتجاتك  

بالكذب أو باملعاريض، فإن ذلك مهلك لك، ومتلف لسلعتك.. فالكذب شؤم، وما حل  

 (3)(الكذب ينقص الرزق): رسول اهلل بيشء إال أفسده، وقد قال  

  اهلل ، فقيل: يا رسول (ارإّن التّجار هم الفجّ ): ويف حديث آخر قال رسول اهلل 

 (4) (وحيّدثون فيكذبون ،نعم ولكنّهم حيلفون فيأثمون )قد أحّل البيع؟ فقال:  اهلل أليس 

حيرم التجارة،    وإياك أن تفهم من هذا احلديث ـ أهيا املريد الصادق ـ أن رسول اهلل  

)اجلالب   :ني: أو ينهى عنها، وإنام هو حيذر من الفجور فيها، ولذلك قال يف التجار الصادق 

 (5) إىل سوقنا كاملجاهد يف سبيل اهلل، واملحتكر يف سوقنا كامللحد يف كتاب اهلل( 

 
 .56ص  1مسلم ج  (1)

 .595ص  2أبو داود ج  (2)

 . 596ص  3رواه األصبهاين كام يف الرتغيب ج  (3)

 . 266ص  5ج  البيهقي يف الكبى (4)

 رواه ابن ماجه، والزبري بن بكار يف أخبار املدينة واحلاكم.  (5)
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عن العقوبة التي يستحقها من ينفقون سلعهم باأليامن الكاذبة، فقال:   وأخب 

، وال ينظر إليهم، وال يزّكيهم: املنّان بعطّيته، واملنفق   اهلل ثالث نفر ال ُيَكِلُمُهُم ) ياَمة  َيْوَم اْلق 

 .(1) (سلعته باحللف الفاجر، واملسبل إزاره

فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إاّل كانت    اهللما حلف حالف ب) يف حديث آخر:  وقال  

 (2)(نكتة يف قلبه إىل يوم القيامة 

ال أنقصك   اهللويتحالفان، يقول أحدُها: ومّر برجلني يتبايعان شاة  روي أنه و

ال أزيدك عىل كذا وكذا، فمّر بالشاة وقد اشرتاها أحدُها    اهللمن كذا وكذا، ويقول اآلخر: و 

 (3)(أوجب أحدُها باإلثم والكّفارة) فقال: 

وإياك ـ أهيا املريد الصادق ـ أن تفهم من هذه األحاديث أن العقوبة فيها مرتبطة  

كان خاليا من األيامن، قال رسول اهلل    ة فقط، بل إن جمرد الكذب خيانة، ولوباأليامن الكاذب

( :كبت خيانة أن حتّدث أخاك حديثا هو لك مصّدق وأنت له به كاذب) (4). 

وإياك ـ أهيا املريد الصادق ـ أن تقع فيام يقع فيه الكثري من قومك من استحالل  

ويل لّلذي حيّدث فيكذب  ):  الكذب إلضحاك الناس، فقد ورد يف احلديث قوله 

 (5) (ليضحك به القوم ويل له ويل له

وإياك أن تفهم من هذا احلديث أن تكون متزمتا متشددا منقبضا، ال تضحك، وال  

ُتضحك، فاحلديث ال حيرم ذلك، وإنام حيرم الكذب، حتى ال حيول الشيطان الكذب اهلازل  

 
 .265ص  6السنن الكبى ج  (1)

 الرتمذي واحلاكم. (2)

 قال العراقي: أبو الفتح االزدى يف كتاب األسامء املفردة من حديث ناسخ احلرضمي. (3)

 البخاري يف االدب املفرد وأبو داود. (4)

 .594ص  2أبو داود ج  (5)
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إىل كذب جاد.. وكم ترى يف الواقع من ناس ُيضحكون غريهم، ويملؤون بنفس تلك  

 األحاديث قلوب آخرين أملا وحرسة.  

يمزح مع أصحابه تأليفا لقلوهبم، ولكن ال يقول إال حقا،   وهلذا كان رسول اهلل 

 (1) )إين ألمزح، وال أقول إال حقا(وقد قال يف ذلك: 

، ما روي أن عجوزا قالت له: ادع اهلل أن يدخلني اجلنة،  ومما رواه الرواة عنه يف ذلك

: )يا أم فالن، إّن اجلنة ال يدخلها عجوز!(، فبكت املرأة، ألهنا أخذت الكالم  فقال هلا 

أهنا حني تدخل اجلنة لن تدخلها عجوزا ، بل شابة حسناء، وتال   عىل ظاهره، فأفهمها 

  ﴾ا َأْنَشْأَناُهنَّ إ ْنَشاء  َفَجَعْلنَاُهنَّ َأْبَكارا  ُعربا  أترابا  إ نَّ ﴿عليها قول اهلل تعاىل يف نساء اجلنة: 

 (2)(37ـ   35)الواقعة: 

تصور ـ أهيا املريد الصادق ـ مقدار فرح تلك العجوز هبذه املزحة اجلميلة املعلمة  

أثناء مزاحها علام، وبرشها بشارة، وكل ذلك يف قالب مضحك   املمتلئة أدبا، فقد علمها 

 له. م

: )ال  ويف حديث آخر روي أن رجال جاءه يسأله أن حيمله عىل بعري، فقال له 

أمحلك إال عىل ولد الناقة!( فقال: يا رسول اهلل، وماذا أصنع بولد الناقة؟! ـ انرصف ذهنه  

 (3): )وهل تلد اإلبل إال النوق؟(إىل احلُوار الصغري ـ فقال 

: )ومن  إن زوجي يدعوك، فقال  ، فقالت:وروي أن امرأة جاءت إىل النبي 

: )بىل إّن بعينه بياضا (،  الذي بعينه بياض؟(، قالت: واهلل ما بعينه بياض! فقال    . أهو .هو؟

 
 رواه الطباين يف الكبري.  (1)

 الرتمذي.  (2)

 الرتمذي.  (3)



 

334 

 

 (1) : )ما من أحد إال بعينه بياض(فقالت: ال، واهلل، فقال 

هل رأيت ـ أهيا املريد الصادق ـ كيف أنه يمكن بالصدق أن تعيش حياة طيبة غري  

ليس فيها أي أذى.. ذلك أن اهلل تعاىل ما حرم شيئا إال وأعطى البدائل التي تغني  متكلفة، و 

 عنه. 

ولذلك إن اضطررت إىل الكذب يف بعض املواضع التي تكون فيها مصلحة رشعية  

معتبة ال تلجأ إىل الكذب الرصيح حتى ال تتعود نفسك عليه، بل اجلأ إىل املعاريض، فقد  

   ( اريض ما يغني الّرجل عن الكذبيف املعروي يف اآلثار أن )

ء فكرهت أن  إذا بلغ الّرجل عنك يش ومن أمثلتها ما روي عن بعضهم أنه قال: )

حرف النفي عند   (ما ) ء، فيكون قوله: ليعلم ما قلت من ذلك من يش  اهلل تكذب فقل: إّن 

 ( املستمع وعنده لإلهبام 

  وا ضع : ألهل بيتهويقول  ، دائرةإذا طلبه يف الّدار من يكرهه خيّط بعضهم و كان 

 (ليس هاهنا وا: )وقول  ،اإلصبع فيها 

وإياك ـ أهيا املريد الصادق ـ أن تفهم من هذا إباحة التعريض فيام ال رضورة فيه؛  

فاألمر ليس كذلك، بل إن للكذب حدودا رشعية، قد يباح فيها للرضورة التي تستدعي  

ن نَي  اَل يَ   ﴿ذلك، ومنها ما نص عليه قوله تعاىل:   ْن ُدون  املُْْؤم  يَن َأْول َياَء م  ُنوَن اْلَكاف ر  ذ  املُْْؤم  تَّخ 

نُْهْم ُتَقاة     إ الَّ َأْن َتتَُّقوا م 
ٍ
ء َن اهللَّ  يف  يَشْ  [ 28]آل عمران:   ﴾َوَمْن َيْفَعْل َذل َك َفَلْيَس م 

نهم  فاآلية الكريمة جتيز للمؤمنني يف حال الرضورة، وخشيتهم عىل أنفسهم أو دي

 من أعدائهم أن يكذبوا عليهم، وال يرصحوا بمعتقداهتم حفاظا عليها وعىل أنفسهم. 

  ليس بكّذاب من أصلح بني اثنني فقال: أنه قال: )  ومنها ما روي عن رسول اهلل 

 
 ابن أّب الدنيا.  (1)
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 (1)(خريا أو نمى خريا 

 (2) (كّل الكذب يكتب عىل ابن آدم إاّل رجل كذب بني رجلني يصلح بينهام: )و قال

يل أراكم تتهافتون يف الكذب هتافت الفراش يف النّار، كّل الكذب مكتوب  ما )قال:  و

كذبا ال حمالة إاّل أن يكذب الّرجل يف احلرب فإّن احلرب خدعة، أو يكون بني رجلني شحناء  

 (3)(فيصلح بينهام، أو حيّدث امرأته يرضيها 

  اهلل ما سمعت رسول أنه قال: )  ويف حديث آخر عن بعض أصحاب رسول اهلل 

  ء من الكذب إاّل يف ثالث: الّرجل يقول القول يريد به اإلصالح،  يرّخص يف يش

 (4)(والرجل يقول القول يف احلرب، والّرجل حيّدث امرأة واملرأة حتّدث زوجها 

: وقع بني رجلني من  أنه قال  ويف حديث آخر عن بعض أصحاب رسول اهلل 

دُها فقلت: مالك ولفالن فقد سمعته  كالم حّتى تصادما، فلقيت أح أصحاب النبّي 

حيسن الثناء عليك، ولقيت اآلخر فقلت له مثل ذلك حتّى اصطلحا، ثّم قلت: أهلكت  

أي   (5) (يا أبا كاهل أصلح بني الناس)فقال:    نفيس وأصلحت بني هذين فأخبت النبّي  

 ولو بالكذب. 

ري يف  ال خ ) :  قالف: أكذب أهيل؟ للنبّي   قالرجال ويف حديث آخر أن 

  (6)(ال جناح عليك)، قال: أعدها وأقول هلا؟ قال: (الكذب

 
 .28ص  8مسلم ج  (1)

 . 455ص  6أمحد ج  (2)

 أبو بكر بن الل يف املكارم والطباين. (3)

 البخاري ومسلم وأمحد والرتمذي. (4)

 الطباين. (5)

 .254ص  2رواه مالك يف املوطإ ج  (6)
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يف البهتان واحلديث يف أعراض  وإياك ـ أهيا املريد الصادق ـ بعد كل هذا أن تقع 

الناس والقذف وغريها من أعظم اجلرائم؛ فهي جرائم عظيمة ال تقل عن قتل النفس بغري  

وإنام تصيب املجتمع مجيعا، ومتلؤه  حق، وهي ال تصيب بأذاها ذلك الذي قذفته فقط، 

 بالفواحش واملنكرات. 

لقد أشار اهلل تعاىل إىل آثار ذلك يف آيات كثرية يف سورة النور حني حتدث عن حادثة  

اإلفك، وكيف استثمرها الشيطان يف الفساد واإلفساد، وكيف غضب اهلل تعاىل عىل من  

 . حممد أشاع ذلك اإلفك العظيم، ويف حق عرض أرشف خلق اهلل 

. ال باعتبارها تذكر حادثة تارخيية، وإنام لرتّب هبا نفسك، وهتذب هبا  .فاقرأها 

أخالقك، لتكون من أهل ذلك النور الذي ورد يف السورة؛ فهو نور ال يتنزل إال عىل  

ُء َوَلْو مَلْ مَتَْسْسُه َناٌر ُنوٌر َعىَل   ﴿القلوب الصافية التي هي مثل ذلك الزيت النقي الذي ُيِض 

   [35]النور:   ﴾ُنورٍ 

نَت ُكْم َوَتُقوُلوَن  ﴿لقد ذكر اهلل تعاىل عظم ذلك البهتان، فقال:  ْوَنُه ب َأْلس  إ ْذ َتَلقَّ

نَْد اهللَّ  عَ  َسُبوَنُه َهِين ا َوُهَو ع  ْلٌم َوحَتْ ُكْم َما َليَْس َلُكْم ب ه  ع   [ 15]النور:  ﴾ ظ يمٌ ب َأْفَواه 

ْعُتُموُه ُقْلُتْم  ﴿ثم بني منهج التعامل مع أمثال تلك االفرتاءات، فقال:  َوَلْواَل إ ْذ َسم 

َتاٌن َعظ يمٌ  ََذا ُسبَْحاَنَك َهَذا هُبْ  [ 16]النور:    ﴾َما َيُكوُن َلنَا َأْن َنَتَكلََّم هب 

الذي يصري إليه   ثم بني املنبع الذي تصدر منه أمثال هذه األخالق، واملصري

ْنَيا  ﴿أصحاهبا، فقال:   يَن آَمُنوا هَلُْم َعَذاٌب َأل يٌم يف  الدُّ َشُة يف  الَّذ  يَع اْلَفاح  بُّوَن َأْن َتش 
يَن حُي  إ نَّ الَّذ 

َرة  َواهللَُّ َيْعَلُم َوَأْنُتْم اَل َتْعَلُمونَ   [ 19]النور:   ﴾َواآْلخ 

زل عىل القاذفني واملفرتين والكاذبني،  وبني يف آيات أخرى أنواع العقاب الذي يتن

َرة  َوهَلُْم  ﴿ فقال:  ْنَيا َواآْلخ  ُنوا يف  الدُّ نَات  ُلع  يَن َيْرُموَن املُْْحَصنَات  اْلَغاف اَلت  املُْْؤم  إ نَّ الَّذ 
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هي ْم َوَأْرُجُلُهْم ب اَم 23َعَذاٌب َعظ يٌم ) نَُتُهْم َوَأْيد  ْم َأْلس  (  24 َكاُنوا َيْعَمُلوَن ) ( َيْوَم َتْشَهُد َعَلْيه 

ُم اهللَُّ د ينَُهُم احْلَقَّ َوَيْعَلُموَن َأنَّ اهللََّ ُهَو احْلَقُّ املُْب نيُ   [ 25  -  23]النور:   ﴾َيْوَمئ ٍذ ُيَوِفيه 

يكتف بتلك العقوبات القدرية، بل أضاف إليها عقوبات ترشيعية،    بل إن اهلل تعاىل مل

يَن َيْرُموَن ﴿فقال:  ْ َيْأُتوا ب َأْرَبَعة  ُشَهَداَء َفاْجل ُدوُهْم َثاَمن نَي َجْلَدة  َواَل  َوالَّذ   ُثمَّ مَل
املُْْحَصنَات 

ُقوَن  ا َوُأوَلئ َك ُهُم اْلَفاس   [ 4]النور:   ﴾َتْقَبُلوا هَلُْم َشَهاَدة  َأَبد 

اجتنبوا  )  أن القذف من املوبقات التي هتلك صاحبها، فقال:  وهلذا أخب رسول اهلل  

تي  فس الّ قتل النّ و ،ّح الّش و ،اهللك بالرّش )ما هي؟ قال:  اهللقيل: يا رسول  (بع املوبقاتالّس 

قذف املحصنات  و  حف، يوم الزّ ويّل التّ و أكل مال اليتيم،و با،أكل الرّ و ،  باحلّق إاّل  اهللم حرّ 

 (1) (الغافالت املؤمنات

واعلم أهنا حتمل احلقائق املطلقة  فاقرأ هذه النصوص املقدسة ـ أهيا املريد الصادق ـ 

التي ال شك فيها وال جدال، واحذر أن تكون من الذين يلقوهنا وراء ظهورهم، وال  

ينتفعون هبا، ويرتضون بدهلا السامع ألولئك املرجئة الذين يوُهوهنم بأن كل ذنوهبم يمكن  

أن عدالة   مغفرهتا بوضوء أو صالة ركعتني أو حجة أو عمرة أو شفاعة، وهم ال يعلمون 

اهلل تأبى إال القصاص من هؤالء الذين هنشوا أعراض إخواهنم، وأشاعوا الفاحشة بني  

 املؤمنني. 

وكيف يقولون ذلك، وقد رتب اهلل لعنته عىل الكاذبني، واللعن هو الطرد من رمحة  

ْلم  َفُقْل  ﴿اهلل، قال تعاىل:  َن اْلع  ْن َبْعد  َما َجاَءَك م  َك ف يه  م   َتَعاَلْوا َنْدُع َأْبنَاَءَنا َفَمْن َحاجَّ

ْل َفنَْجَعْل َلْعنََت اهللَّ  َعىَل الْ  َساَءُكْم َوَأْنُفَسنَا َوَأْنُفَسُكْم ُثمَّ َنْبَته 
  ﴾ َكاذ ب نيَ َوَأْبنَاَءُكْم َون َساَءَنا َون 

َسُة َأنَّ ﴿، وذكر يف شهادة من يقذف زوجته أن يقول يف اخلامسة: [61]آل عمران:    َواخْلَام 

 
 (257/ 6النسائي) (1)
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َن اْلَكاذ ب نيَ   [ 7]النور:   ﴾َلْعنََت اهللَّ  َعَلْيه  إ ْن َكاَن م 

، وقد وصف اهلل تعاىل  شهادة الزور؛ فهي من أكب الكبائرأن تقع يف وإياك بعد هذا 

ا ﴿املؤمنني، فقال:   َرام 
وا ك  وا ب اللَّْغو  َمرُّ وَر َوإ َذا َمرُّ يَن اَل َيْشَهُدوَن الزُّ

،  [ 72]الفرقان:    ﴾َوالَّذ 

 [ 33]املعارج:   ﴾ب َشَهاَداهت  ْم َقائ ُمونَ ﴿وأخب أهنم 

ومن أعظم الزور ـ أهيا املريد الصادق ـ أن تكتم الشهادة يف حال احلاجة إليها، وقد  

ُه آث ٌم َقْلُبُه ﴿قال تعاىل:  َهاَدَة َوَمْن َيْكُتْمَها َفإ نَّ   ﴿ ، وقال: [283]البقرة:  ﴾َواَل َتْكُتُموا الشَّ

ٍل َعامَّ َتْعَمُلوَن  َوَمنْ 
َن اهللَّ  َوَما اهللَُّ ب َغاف  نَْدُه م  َّْن َكَتَم َشَهاَدة  ع 

 [ 140]البقرة:    ﴾َأْظَلُم مم 

َا ﴿ومن أعظم الزور أن تفرق يف شهادتك بني من حتب وتبغض، قال تعاىل:    َيا َأهيُّ

ُكْم َأو  اْلَوال َدْين  َواأْلَْقرَ  ْسط  ُشَهَداَء هلل َّ  َوَلْو َعىَل َأْنُفس  نَي ب اْلق  ام  يَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّ
ب نَي إ ْن  الَّذ 

ُلوا َوإ ْن َتْلُووا َأوْ  ا َفاهللَُّ َأْوىَل هب  اَم َفاَل َتتَّب ُعوا اهْلََوى َأْن َتْعد  ري 
يًّا َأْو َفق 

ُضوا َفإ نَّ اهللََّ   َيُكْن َغن  ُتْعر 

ا  ري 
نَي هلل َّ  ُشَهَداَء    َيا ﴿، وقال:  [135]النساء:    ﴾َكاَن ب اَم َتْعَمُلوَن َخب  ام  يَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّ

َا الَّذ  َأهيُّ

ُلوا ُهَو َأْقَرُب ل لتَّ  ُلوا اْعد  َمنَُّكْم َشنَآُن َقْوٍم َعىَل َأالَّ َتْعد   َواَل جَيْر 
ْسط  ُقوا اهللََّ إ نَّ اهللََّ  ب اْلق  ْقَوى َواتَّ

 [ 8]املائدة:    ﴾َخب رٌي ب اَم َتْعَمُلونَ 

ُسئَل عن الكبائر  فقد أن شهادة الزور من أعظم املوبقات،  وقد أخب رسول اهلل 

 (1)قال: )اإلرشاك باهلل، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور(

)اإلرشاك   يا رسول اهلل ما الكبائر؟ قال: :فقال إىل النبي جاء  ا أعرابيوروي أن 

قال: ثم ماذا؟ قال:)اليمني الغموس(،   باهلل(،قال: ثم ماذا؟ قال:)ثم عقوق الوالدين(،

  (2)قلت: وما اليمني الغموس؟ قال: )الذي يقتطع مال امرٍئ مسلم هو فيها كاذب(

 
 .88، ومسلم، رقم 2653البخاري، رقم  (1)

 .6920البخاري، رقم  (2)
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والعمل به، واجلهل، فليس هلل  : )من مل يدع قول الزور ويف حديث آخر قال 

  (1)حاجة أن يدع طعامه، ورشابه( 

الصبح فلام انرصف قام   قال: صىل النبي أنه  بعض أصحاب رسول اهلل وعن 

َن   ﴿ قائام  فقال: )عدلت شهادة الزور باإلرشاك باهلل ثم تال هذه اآلية:  َفاْجَتن ُبوا الِرْجَس م 

ور  اأْلَْوَثان  َواْجَتن ُبوا َقْوَل    (2) ( [30]احلج:  ﴾ الزُّ

هذه وصيتي إليكـ  أهيا املريد الصادقـ  وهي ال تشمل كل موارد الكذب؛ فهي أكثر  

من أن حتىص؛ فكن حذرا من أن توبق نفسك بكذبة قد تفرح هلا بعض ساعات، وقد يرس  

ذكر بعض  يف    هبا جلساؤك، لكن تبعاهتا تبقى يف رقبتك آمادا طويلة، وقد قال رسول اهلل  

ف أن يعقد بني  بحلم مل يره كلّ  (3)م من حتلّ ): به اخللقعقوبات الكذب الذي يستهني 

  ون منه صّب هم له كارهون أو يفرّ و من استمع إىل حديث قومو لن يفعل،و ،(4)شعريتني 

ليس  و ف أن ينفخ فيها كلّ و  ب ر صورة عذّ من صوّ و يوم القيامة،  (5)يف أذنه اآلنك

  (8) (أن يري عينه ما مل تر (7)من أفرى الفرى : )، وقال (6)(بنافخ

 
 .1903البخاري، رقم  (1)

 . 2300، والرتمذي، رقم 3599أبو داود، رقم  (2)

 من حتلم: تكلف احللم. (3)

 أن يعقد بني شعريتني: تعجيزا وتعذيبا. (4)

 اآلنك: الرصاص املذاب. (5)

 ( 7042)12البخاري ]فتح الباري[،  (6)

 من أفرى الفرى: أي من أعظم الكذبات. (7)

 ( 7043)12 البخاري ]فتح الباري[، (8)
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 الظلم  البغي و

  ي التعدّ ما يرتبط هبام من  عن البغي والظلم  كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني

وكل أصناف العدوان، وعن املنابع التي تنبع منها، والثامر التي تثمرها، وكيفية    االستطالةو

 هتا وعقارهبا. هتذيب أرض النفس من أشواكها وحجارهتا ونرياهنا وحيا 

وكل هذه األسئلة وجيهة؛ فال يمكن ملن يسري يف طريق اهلل، إال أن يكون مساملا طيبا  

متلئا بالعدل الذي ينايف الظلم، واملحبة التي تنايف الظغينة، فأرض نفوس الطيبني طاهرة  

 من كل هذه املثالب، ولذلك ال تثمر إال الثامر اليانعة الطيبة. 

أما النفوس األمارة، فهي نفوس ممتلئة بالظلم، ولوال الظلم ما كان يف النفس كل  

تلك األمراض واملثالب واملهلكات، ذلك أن السبب األول فيها هو وضعها لألمور يف غري  

ي ق يَل  ﴿موضعها، كام قال تعاىل يف حتديد معنى الظلم:   يَن َظَلُموا َقْوال  َغرْيَ الَّذ 
َل الَّذ  هَلُْم  َفَبدَّ

 ب اَم َكاُنوا َيْفُسُقونَ 
 
اَمء َن السَّ

ا م  ْجز  يَن َظَلُموا ر   [ 59]البقرة:    ﴾ َفَأْنَزْلنَا َعىَل الَّذ 

فأول صفات الظاملني هي التبديل املبني عىل األهواء واألمزجة، ال عىل احلقائق،  

صورهتا،  ولذلك فإن املعجب بنفسه ظامل هلا، ذلك أنه يعطيها فوق حقها، ويصورها بغري 

 وذلك ما حيول بينه وبني السعي إىل إكامهلا وهتذيبها وتربيتها. 

ومثل ذلك املستكب؛ فهو يبدل مراتب اخللق، ويتالعب هبا، ويضع نفسه يف املرتبة  

 األعىل، ويطلب من غريه أن ينحني ويذل له، بمجرد اعتباره لنفسه كذلك. 

. ال اهلل  . ، ويضع معايري القيمومثل ذلك املغرور الذي يتوهم أنه من يصنع احلقائق

 تعاىل خالق اخللق، ومدبر األمر، ومنظم شؤون الكون. 
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وهكذا، فإن لو تأملت كل ما ذكرته لك من مثالب لوجدت أهنا ناجتة عن الظلم،  

ونابعة منه.. لذلك كان الظلم أساسا من أسس الرش، ومنبعا من منابع الرذيلة، وال يمكن  

تتخلص منه كليا.. فكل ذرة ظلم يمكنها أن حتطم كل القيم   أن تتطهر النفس إال بعد أن 

 التي اكتسبها اإلنسان. 

يَن آَمُنوا َومَلْ َيْلب ُسوا إ ياَمهَنُْم  ﴿ولذلك رشط اهلل تعاىل النجاة باتقاء الظلم، فقال:  الَّذ 

آلية الكريمة يشمل كل  ، فالظلم يف ا[ 82]األنعام:    ﴾ب ُظْلٍم ُأوَلئ َك هَلُُم اأْلَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدونَ 

تبديل لألوضاع عىل ما هي عليه يف الواقع، سواء كان ذلك التبديل يف عامل احلقائق، أو يف  

عامل القيم.. ولذلك فإن األمن احلقيقي ال يناله إال من وضع األمور يف مواضعها 

 الصحيحة، وفق ما هي يف الواقع، ال وفق ما متيل عليه األهواء. 

فاعلم أن الظلمـ  كام يغذي كل املثالب، وينميها    ا املريد الصادقـ ـ أهيإذا عرفت ذلك  

ـ فإنه كذلك يتغذى منها، ويكب بسببها؛ فالرش يتزود بعضه من بعض، ويرّب بعضه بعضا،  

 إىل أن يصل إىل احلالة التي ال يمكن للنفس السيطرة عليها. 

تستفحل فيها األدواء؛    لذلك كان عىل العاقل أن يراقب نفسه األمارة بالسوء قبل أن 

فيخرج األمر من يدها، بعد أن يطبع عىل القلب، وخيتم عليه، فال يعرف معروفا وال ينكر  

 منكرا، بل قد يصبح املعروف عنده منكرا، واملنكر معروفا، ألن اهلوى صار املتحكم. 

يَن َظَلُموا َأْهوَ   ﴿وقد أشار اهلل تعاىل إىل ذلك، فقال:   َبَع الَّذ  ْلٍم َفَمْن  َبل  اتَّ اَءُهْم ب َغرْي  ع 

ينَ  ْن َنارص   ي َمْن َأَضلَّ اهللَُّ َوَما هَلُْم م   [ 29]الروم:   ﴾هَيْد 

ولذلك كان الظلم هو أداة الضاللة، فال يضل السبيل إال من ظلم احلقائق؛ فوضعها  

أمر   يف غري مواضعها، وظلم نفسه، فأنزهلا غري منزلتها، وظلم اخللق؛ فتعامل معهم بغري ما 

 أن يتعامل به. 



 

342 

 

ولذلك تربط النصوص املقدسة بني الظلم وكل اجلرائم، وتعتبها نابعة منه، وثمرة  

  من ثامره اخلبيثة، ولذلك كان أحسن وصف للظلم هو كونه ظلامت، كام عب رسول اهلل 

أهلك    ّح الّش   فإنّ   ّح قوا الّش اتّ و   لم ظلامت يوم القيامة، الظّ   لم فإنّ اتقوا الظّ )  عن ذلك، فقال: 

 (1) (وا حمارمهماستحلّ و من كان قبلكم. محلهم عىل أن سفكوا دماءهم 

ذلك أن الظلم هو الذي جيعل البصرية يف ظالم دامس ال ترى الواقع بصورته  

 احلقيقية؛ فلذلك تلتبس عىل صاحبها األمور، وخيلط يف كل يشء. 

إذا عرفت هذاـ  أهيا املريد الصادقـ  فاسع الستعامل هذه األدوية التي سأصفها لك،  

والتي وصفها لنا ربنا يف صيدليته املقدسة صيدلية القرآن الكريم الذي جعله اهلل شفاء من  

 كل األدواء، ومطهرا للنفس من كل املثالب.  

 العالج املعريف: 

املثلب اخلطري وما ارتبط به تأملك ملا ورد يف  وأول األدوية التي حتفظك من هذا 

القرآن الكريم حول الظلم وما ينتج عنه من ثامر، وما حييق بصاحبه من العقوبة.. ذلك أن  

الظلم قد يبدأ صغريا، ثم يكب، ويسترشي يف النفس إىل أن حيوهلا عن حقيقتها؛ فيخرس  

 صاحبها نفسه خسارة أبدية، ال يمكن أن تعوض. 

عن بني إرسائيل الذي    أول عاقبة للظامل هو خسارة نفسه، كام قال تعاىل  ولذلك فإن

أنعم اهلل عليهم أصناف النعم احلسية واملعنوية، وبدل أن يضعوا تلك النعم يف مواضعها  

ْلنَا    ﴿  :املناسبة هلا، راحوا يغريون ويبدلون، وهم يتوُهون أهنم خيادعون اهلل، قال تعاىل َوَظلَّ

ْن َطِيَبات  َما َرَزْقنَاُكْم َوَما َظَلُموَنا َوَلك ْن  َعَلْيُكُم اْلغَ  ْلَوى ُكُلوا م  اَمَم َوَأْنَزْلنَا َعَلْيُكُم املَْنَّ َوالسَّ

 [ 57]البقرة:  ﴾ َكاُنوا َأْنُفَسُهْم َيْظل ُمونَ 

 
 ( 2447)5( وخرج البخاري أوله ]الفتح[ 2578مسلم) (1)
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ا، لكنهم راحوا يبدلون  هبوقال عن ظلمهم للرشيعة السمحة التي كلفهم اهلل 

إىل رشيعة ممتلئة بكل أنواع احلرج الذي تناىف مع الفطرة السليمة،  ويغريون حتى حولوها 

ْن َقْبُل َوَما َظَلْمنَاُهْم َوَلك ْن َكاُنوا    ﴿ قال تعاىل:   ْمنَا َما َقَصْصنَا َعَلْيَك م  يَن َهاُدوا َحرَّ
َوَعىَل الَّذ 

 [ 118]النحل:  ﴾ َأْنُفَسُهْم َيْظل ُمونَ 

هون احلقائق والقيم ال يشوهون يف احلقيقة إال  وهكذا أخب أن الظاملني الذين يشو

أنفسهم، ذلك أن احلقائق والقيم ثابتة ال يمكن أن يؤثر فيها أحد، وكيف يؤثر فيها، وهي  

ُبوا ب آَيات نَا َوَأْنُفَسُهْم َكاُنوا  ﴿مستندة هلل تعاىل، مرتبطة به، قال تعاىل:   يَن َكذَّ َساَء َمَثال  اْلَقْوُم الَّذ 

نَّ النَّاَس َأْنُفَسُهْم   ﴿ ، وقال: [ 177]األعراف:  ﴾  َيْظل ُمونَ 
إ نَّ اهللََّ اَل َيْظل ُم النَّاَس َشْيئ ا َوَلك 

   [44]يونس:   ﴾ َيْظل ُمونَ 

معرفة احلقائق والتسليم هلا، ذلك أن  حرمانه من الظامل يعاقب به وهلذا، فإن أول ما 

ق يف يشء، حتى يف عينيه، ذلك أنه  إدمانه عىل تبديل األشياء عن مواضعها، جيعله ال يث

وكيف جرهم   يتوهم أهنام ربام تكونان قد سحرتا، قال تعاىل خمبا عن قوم رسول اهلل 

ُعوَن ب ه   ﴿الظلم إىل نكران كل تلك اآليات التي كانوا يروهنا بأعينهم:  َنْحُن َأْعَلُم ب اَم َيْسَتم 

ُعوَن إ َلْيَك َوإ ْذ ُهْم َنْجوَ  ا ) إ ْذ َيْسَتم  ُوَن إ ْن َتتَّب ُعوَن إ الَّ َرُجال  َمْسُحور 
(  47ى إ ْذ َيُقوُل الظَّامل 

ُبوا َلَك اأْلَْمَثاَل َفَضلُّوا َفاَل َيْسَتط يُعوَن َسب يال   ، وقال:  [48، 47]اإلرساء:  ﴾اْنُظْر َكْيَف رَضَ

ُسول  َيْأُكُل الطََّعاَم َوَيْميش  يف  اأْلَ ﴿  َهَذا الرَّ
َل إ َلْيه  َمَلٌك َفَيُكوَن َمَعُه  َوَقاُلوا َمال  ْسَواق  َلْواَل ُأْنز 

ا ) ير 
نَْها َوَقاَل الظَّامل ُوَن إ ْن َتتَّب ُعوَن إ الَّ َرُج 7َنذ  ال   ( َأْو ُيْلَقى إ َلْيه  َكنٌْز َأْو َتُكوُن َلُه َجنٌَّة َيْأُكُل م 

ا ) ُبوا َلَك اأْلَْمَثاَل 8َمْسُحور    -   7]الفرقان:    ﴾  َفَضلُّوا َفاَل َيْسَتط يُعوَن َسب يال   ( اْنُظْر َكْيَف رَضَ

9 ] 
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وهكذا؛ فإن الظامل حيجب عن رؤية آيات اهلل الواضحة يف األرض والسامء، ويف كل  

ْثَلُهْم  ﴿يشء، قال تعاىل:   اَمَوات  َواأْلَْرَض َقاد ٌر َعىَل َأْن خَيُْلَق م  ي َخَلَق السَّ
َأَومَلْ َيَرْوا َأنَّ اهللََّ الَّذ 

ا   ُوَن إ الَّ ُكُفور 
 [ 99]اإلرساء:   ﴾َوَجَعَل هَلُْم َأَجال  اَل َرْيَب ف يه  َفَأَبى الظَّامل 

ح، فقال ـ متحدثا عن  وأخب أن من عواقب الظلم وثامره الضالل املبني الواض

َهَذا َخْلُق اهللَّ  َفَأُروين  َماَذا َخَلَق   ﴿ املرشكني وغفلتهم عن أبسط احلقائق بسبب ظلمهم ـ: 

ْن ُدون ه  َبل  الظَّامل ُوَن يف  َضاَلٍل ُمب نيٍ  يَن م  َكاَءُكُم  ﴿ ، وقال: [ 11]لقامن:  ﴾ الَّذ  ُقْل َأَرَأْيُتْم رُشَ

ْن دُ  يَن َتْدُعوَن م  اَمَوات  َأْم آَتْينَاُهْم  الَّذ   السَّ
ٌك يف  ْ

َن اأْلَْرض  َأْم هَلُْم رش  ون  اهللَّ  َأُروين  َماَذا َخَلُقوا م 

ا   ا إ الَّ ُغُرور  ُوَن َبْعُضُهْم َبْعض 
ُد الظَّامل  نُْه َبْل إ ْن َيع  ا َفُهْم َعىَل َبِينٍَت م  َتاب 

، وقال:  [40]فاطر:    ﴾ ك 

ْع هب  ْم َوَأبْ  ﴿ ْ َيْوَم َيْأُتوَننَا َلك ن  الظَّامل ُوَن اْلَيْوَم يف  َضاَلٍل ُمب نيٍ َأْسم 
 [ 38]مريم:  ﴾ رص 

ولذلك؛ فإن سبب اجلحود ليس العلم وال البهان وال اختالف وجهات النظر وال  

نسبية املعرفة، بل هو الظلم الذي جيعل النفس تأبى أن تتلقى احلقائق من مصادرها، ألهنا  

ْن ك َتاٍب َواَل خَتُطُُّه  ﴿ا مصادر من عندها، قال تعاىل:  تريد أن تضع هل ْن َقْبل ه  م  َوَما ُكنَْت َتْتُلو م 

ا اَلْرَتاَب املُْْبط ُلوَن )  ين َك إ ذ  ْلَم َوَما  48ب َيم  يَن ُأوُتوا اْلع  ( َبْل ُهَو آَياٌت َبِينَاٌت يف  ُصُدور  الَّذ 

 [ 49، 48]العنكبوت:    ﴾وَن جَيَْحُد ب آَيات نَا إ الَّ الظَّامل ُ 

وهلذا؛ فإن كل أنواع الكفر والضالل والرشك واإلحلاد ليس سوى ثمرة من ثامر  

َا ﴿ الظلم، قال تعاىل:   َ َيْوٌم اَل َبْيٌع ف يه  َواَل    َيا َأهيُّ ْن َقْبل  َأْن َيْأِت 
َّا َرَزْقنَاُكْم م 

ُقوا مم  يَن آَمنُوا َأْنف  الَّذ 

 [ 254]البقرة:   ﴾ َواْلَكاف ُروَن ُهُم الظَّامل ُونَ ُخلٌَّة َواَل َشَفاَعةٌ 

وأخب عن أن االنحراف العظيم الذي وقع فيه بنو إرسائيل مل يكن إال بسبب  

ظلمهم، وتركهم هلارون عليه السالم، وجلوئهم إىل السامري، ونسياهتم لتعاليم أنبيائهم،  



 

345 

 

نَي َليْ ﴿قال تعاىل:  ه  َوَأْنُتْم َظامل ُوَن َوإ ْذ َواَعْدَنا ُموَسى َأْرَبع  ْن َبْعد  ْجَل م  َْذُتُم اْلع    ﴾ َلة  ُثمَّ اختَّ

 [ 51]البقرة:  

كانت بسبب  وهلذا، يذكر القرآن الكريم أن كل التحريفات التي وقعت لألديان، 

ْن َبْعد  َذل َك َفُأوَلئ َك ُهُم الظَّ  ﴿ الظلم، قال تعاىل:  َب م  ]آل    ﴾امل ُوَن َفَمن  اْفرَتَى َعىَل اهللَّ  اْلَكذ 

َب ب آَيات ه  إ نَُّه اَل ُيْفل ُح  ﴿، وقال: [ 94عمران:  ا َأْو َكذَّ ب 
َّن  اْفرَتَى َعىَل اهللَّ  َكذ 

َوَمْن َأْظَلُم مم 

 [ 21]األنعام:    ﴾الظَّامل ُونَ 

َوإ ْذ َقاَل  ﴿وهلذ اعتب االفرتاء األعظم، وهو الرشك، نوعا من أنواع الظلم، فقال: 

َك َلُظْلٌم َعظ يمٌ ُلْقاَمُن ال   ْك ب اهللَّ  إ نَّ الرِشْ ُظُه َياُبنَيَّ اَل ُترْش 
 [ 13]لقامن:    ﴾ْبن ه  َوُهَو َيع 

وقد أخب القرآن الكريم أن الظلم املرتبط بالتحريف ال يتوقف عىل احلجاب أو  

االفرتاء بل ينتقل إىل البغي والعدوان.. ولذلك كان البغي هو الوسيلة التي استعملها  

 الشيطان لتوجيه األديان وجهة شيطانية عب حماربة الصاحلني، ومتكني املفسدين. 

َدة  َفَبَعَث اهللَُّ  ﴿  : وقد أشارت آيات كثرية لذلك، منها قوله تعاىل:  ة  َواح  َكاَن النَّاُس ُأمَّ

يَن َوَأْنَزَل َمَعُهُم اْلك َتاَب ب احْلَِق ل يَ  ر  يَن َوُمنْذ  ْحُكَم َبنْيَ النَّاس  ف ياَم اْخَتَلُفوا ف يه  َوَما  النَّب ِينَي ُمَبرِش 

 َما َجاَءهْتُُم اْلَبِينَاُت َبْغي ا َبْينَُهْم َفَهَدى اهللَُّ
ْن َبْعد  يَن ُأوُتوُه م  يَن آَمنُوا مل َا   اْخَتَلَف ف يه  إ الَّ الَّذ  الَّذ 

 َواهللَُّ هَيْد  
َن احْلَِق ب إ ْذن ه  يمٍ اْخَتَلُفوا ف يه  م  اٍط ُمْسَتق  َ

، وقال:  [213]البقرة:    ﴾ي َمْن َيَشاُء إ ىَل رص 

ْن َبْعد  َما َجاَءُهُم اْلع  ﴿ يَن ُأوُتوا اْلك َتاَب إ الَّ م  ْساَلُم َوَما اْخَتَلَف الَّذ  نَْد اهللَّ  اإْل  ْلُم  إ نَّ الِديَن ع 

َساب  َبْغي ا َبْينَُهْم َوَمْن َيْكُفْر ب آَيات  اهللَّ   يُع احْل   [ 19]آل عمران:   ﴾َفإ نَّ اهللََّ رَس 

وهكذا نجد هذا املعنى يف آيات كثرية، تبني أسبابه وآثاره، وكيفية مواجهته؛ فاهلل  

تعاىل يرضب املثل عىل أقرب األمم زمانا باألمة اإلسالمية، وهي أمة بني إرسائيل؛ فيقول:  

ائ يَل اْلك  ﴿ رْسَ
ْلنَاُهْم َعىَل  َوَلَقْد آَتْينَا َبن ي إ  ِيَبات  َوَفضَّ َن الطَّ َة َوَرَزْقنَاُهْم م  َتاَب َواحْلُْكَم َوالنُُّبوَّ
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ْلُم َبْغي ا َبْينَُهْم  16اْلَعاملَ نَي )
ْن َبْعد  َما َجاَءُهُم اْلع  َن اأْلَْمر  َفاَم اْخَتَلُفوا إ الَّ م  ( َوآَتْينَاُهْم َبِينَاٍت م 

َتل ُفونَ إ نَّ َربََّك َيْقِض  َبيْ  َياَمة  ف ياَم َكاُنوا ف يه  خَيْ  [ 17،  16]اجلاثية:    ﴾نَُهْم َيْوَم اْلق 

ُثمَّ  ﴿ثم بني كيف مواجهة ذلك البغي والتحريف الذي حصل، أو حيصل، فقال: 

يَن اَل َيْعَلمُ  ب ْعَها َواَل َتتَّب ْع َأْهَواَء الَّذ  َن اأْلَْمر  َفاتَّ يَعٍة م  ُْم َلْن ُيْغنُوا  18وَن )َجَعْلنَاَك َعىَل رَش  ( إ هنَّ

ُّ املُْتَّق نيَ  َن اهللَّ  َشْيئ ا َوإ نَّ الظَّامل  نَي َبْعُضُهْم َأْول َياُء َبْعٍض َواهللَُّ َويل  [،  19،  18]اجلاثية:    ﴾َعنَْك م 

وهو ترصيح من اهلل تعاىل بأن الذي خيرج األمة من مأزق البغي والضالل الذي يمكن أن  

تباع البينات التي جاء هبا الكتاب، والقيم الرفيعة التي دل عليها، بعيدا عن  تقع فيه هو ا 

 األهواء. 

بناء عىل كل هذه اجلرائم التي يثمرها الظلم والبغي ورد يف القرآن الكريم ذكر  

أصناف العقوبات املرتبطة به، والتي ال ُيقصد منها تقرير احلقائق وذكرها فقط، وإنام تنبيه  

ر من الظلم، واالبتعاد عنه، وعن مبادئه قبل متكنيه ورسوخه ليتحول إىل  النفس إىل احلذ

 منبع من منابع الرشور التي تسقي النفس األمارة. 

ُقْل َياَقْوم  اْعَمُلوا َعىَل  ﴿وهلذا خيب اهلل تعاىل عن عدم فالح الظاملني، قال تعاىل: 

ٌل َفَسْوَف َتْعَلُموَن َمْن تَ  ار  إ نَُّه اَل ُيْفل ُح الظَّامل ُوَن َمَكاَنت ُكْم إ يِن َعام    ﴾ ُكوُن َلُه َعاق َبُة الدَّ

 [ 135]األنعام:  

وكيف يفلحون، وقد تولوا غري اهلل تعاىل، ولذلك مل يعد هلم ويل وال نصري، قال  

رٍي   ﴿تعاىل:   ٍّ َواَل َنص  ْن َويل 
 [8]الشورى:   ﴾َوالظَّامل ُوَن َما هَلُْم م 

وخيب القرآن الكريم أن عقوبات الظلمة ال تؤجل لآلخرة، بل إهنا تعجل هلم يف  

ْن َأَتاُكْم َعَذاُب اهللَّ  َبْغَتة  َأْو َجْهَرة  َهْل هُيَْلُك إ الَّ ﴿الدنيا، قال تعاىل: 
اْلَقْوُم   ُقْل َأَرَأْيَتُكْم إ 

يَن َظَلُموا َواحْلَْمُد هلل َّ  َرِب اْلَعاملَ نَي  ﴿، وقال: [47]األنعام:  ﴾ الظَّامل ُونَ 
َفُقط َع َداب ُر اْلَقْوم  الَّذ 



 

347 

 

 [ 45]األنعام:  ﴾

َوَما َكاَن َربَُّك ُمْهل َك اْلُقَرى  ﴿وأخب عن هالك القرى، والسبب يف هالكها، فقال: 

ْم آَيات نَا َوَما ُكنَّا ُمْهل ك ي اْلُقَرى إ الَّ َوَأْهُلَها َظامل ُونَ َحتَّى َيْبَعَث يف  أُ    ﴾ ِمَها َرُسوال  َيْتُلو َعَلْيه 

 [ 59]القصص:  

َفُكالًّ  ﴿ورضب األمثلة عىل أنواع ذلك اهلالك، والذي يتناسب مع جرائمهم، فقال:

نُْهْم َمْن َأْرَسْلنَا َعَلْيه  َحا  نُْهْم َمْن َخَسْفنَا ب ه   َأَخْذَنا ب َذْنب ه  َفم  ْيَحُة َوم  نُْهْم َمْن َأَخَذْتُه الصَّ
ب ا َوم 

ص 

نُْهْم َمْن َأْغَرْقنَا َوَما َكاَن اهللَُّ ل َيْظل َمُهْم َوَلك ْن َكاُنوا َأْنُفَسُهْم َيْظل ُموَن    ﴾ اأْلَْرَض َوم 

 [ 40]العنكبوت:  

عنهم شيئا، فمصري الظامل هو اهلالك  وخيب أن القوة التي كان يتمتع هبا الظلمة مل جتد  

ْن  ﴿ مهام كانت قوته، قال تعاىل: يَن م  رُيوا يف  اأْلَْرض  َفَينُْظُروا َكْيَف َكاَن َعاق َبُة الَّذ  َأَومَلْ َيس 

َّا َعَمُروَها َوَجا 
ة  َوَأَثاُروا اأْلَْرَض َوَعَمُروَها َأْكَثَر مم  نُْهْم ُقوَّ

ْم َكاُنوا َأَشدَّ م  َءهْتُْم ُرُسُلُهْم  َقْبل ه 

 [ 9]الروم:   ﴾ ب اْلَبِينَات  َفاَم َكاَن اهللَُّ ل َيْظل َمُهْم َوَلك ْن َكاُنوا َأْنُفَسُهْم َيْظل ُموَن 

وأخب أن السبب يف انحراف القرى من األمن والطمأنينة والوحدة واالستقرار إىل  

َب اهللَُّ﴿االضطراب والتفرق واخلوف هو الظلم، قال تعاىل: نَة   َورَضَ  َمَثال  َقْرَية  َكاَنْت آم 

ْن ُكِل َمَكاٍن َفَكَفَرْت ب َأْنُعم  اهللَّ  َفَأَذاَقَها اهللَُّ ل َباَس اجلُْ  ا م  ْزُقَها َرَغد  وع  َواخْلَْوف   ُمْطَمئ نَّة  َيْأت يَها ر 

نُْهْم َفَكذَّ 112ب اَم َكاُنوا َيْصنَُعوَن )  ُبوُه َفَأَخَذُهُم اْلَعَذاُب َوُهْم  ( َوَلَقْد َجاَءُهْم َرُسوٌل م 

 [113، 112]النحل:   ﴾َظامل ُونَ 

ا إ ىَل   ﴿ورضب مثاال عىل ذلك بقوم نوح عليه السالم، قال تعاىل: َوَلَقْد َأْرَسْلنَا ُنوح 

ا َفَأَخَذُهُم الطُّوَفاُن َوُهْم َظامل ُ  نَي َعام 
ْم َأْلَف َسنٍَة إ الَّ مَخْس  ه  َفَلب َث ف يه  ]العنكبوت:   ﴾ونَ َقْوم 

ُْم ُمْغَرُقونَ ﴿، وقال: [14 يَن َظَلُموا إ هنَّ
  ﴾ َواْصنَع  اْلُفْلَك ب َأْعُين نَا َوَوْحي نَا َواَل خُتَاط ْبن ي يف  الَّذ 
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 [ 37]هود:  

يَن   ﴿ ورضب مثاال عنه بقوم صالح، قال تعاىل:   ا َوالَّذ 
ْينَا َصاحل  َفَلامَّ َجاَء َأْمُرَنا َنجَّ

يُز )  يُّ اْلَعز  ٍذ إ نَّ َربََّك ُهَو اْلَقو 
ئ  ْزي  َيْوم  ْن خ  نَّا َوم  يَن َظَلُموا  66آَمُنوا َمَعُه ب َرمْحٍَة م  ( َوَأَخَذ الَّذ 

نَي  ْم َجاث م  ه  ْيَحُة َفَأْصَبُحوا يف  د َيار   [ 67،  66]هود:  ﴾ الصَّ

يَن آَمنُوا  ﴿ورضب مثاال عنه بقوم شعيب، قال تعاىل: ْينَا ُشَعْيب ا َوالَّذ  َوملََّا َجاَء َأْمُرَنا َنجَّ

نَي ) ْم َجاث م  ه  ْيَحُة َفَأْصَبُحوا يف  د َيار  يَن َظَلُموا الصَّ
نَّا َوَأَخَذت  الَّذ  ( َكَأْن مَلْ  94َمَعُه ب َرمْحٍَة م 

ا مل َْدَيَن َكاَم َبع َدْت َثُمودُ َيْغنَْوا ف يَها َأاَل ُبعْ   [ 95، 94]هود:    ﴾د 

ه  اْلَقْرَيَة َوُكُلوا  ﴿ورضب مثاال عنه ببني إرسائيل، قال تعاىل: َوإ ْذ ق يَل هَلُُم اْسُكُنوا َهذ 

ْر َلُكْم َخط يَئات ُكْم َس  ا َنْغف  د  ٌة َواْدُخُلوا اْلَباَب ُسجَّ طَّ
ْئُتْم َوُقوُلوا ح  نَْها َحْيُث ش  ن نَي  م  يُد املُْْحس  نَز 

(161  
 
اَمء َن السَّ

ا م  ْجز  ْم ر  ي ق يَل هَلُْم َفَأْرَسْلنَا َعَلْيه  نُْهْم َقْوال  َغرْيَ الَّذ 
يَن َظَلُموا م  َل الَّذ  ب اَم ( َفَبدَّ

 [ 162،  161]األعراف:   ﴾ َكاُنوا َيْظل ُموَن 

يَن    َفَلامَّ َنُسوا   ﴿ورضب مثاال عنه بأصحاب السبت، قال تعاىل:  َما ُذِكُروا ب ه  َأْنَجْينَا الَّذ 

يَن َظَلُموا ب َعَذاٍب َبئ يٍس ب اَم َكاُنوا َيْفُسُقونَ   َوَأَخْذَنا الَّذ 
 
وء  [ 165]األعراف:    ﴾ َينَْهْوَن َعن  السُّ

وخيب القرآن الكريم أن عقوبات الظلمة ال تعجل هلم يف الدنيا فقط، بل ما ينتظرهم  

ل اآلخرة حلظات املوت، قال تعاىل واصفا كيفية قبض أرواح  يف اآلخرة أعظم.. وأو

ُجوا   ﴿الظاملني:  هي ْم َأْخر  ُطو َأْيد  َوَلْو َتَرى إ ذ  الظَّامل ُوَن يف  َغَمَرات  املَْْوت  َواملاََْلئ َكُة َباس 

َزْوَن َعَذاَب اهْلُون  ب اَم ُكنُْتْم َتُقوُلوَن َعىَل اهللَّ   َغرْيَ احْلَِق َوُكنُْتْم َعْن آَيات ه   َأْنُفَسُكُم اْلَيْوَم جُتْ

وَن ) ُ ْلنَاُكْم َوَراَء  93َتْسَتْكب  ٍة َوَتَرْكُتْم َما َخوَّ َل َمرَّ ْئُتُموَنا ُفَراَدى َكاَم َخَلْقنَاُكْم َأوَّ
( َوَلَقْد ج 

ُْم ف ي يَن َزَعْمُتْم َأهنَّ
ُكْم َوَما َنَرى َمَعُكْم ُشَفَعاَءُكُم الَّذ  َكاُء َلَقْد َتَقطََّع َبْينَُكْم َوَضلَّ  ُظُهور  ُكْم رُشَ

 [ 94،  93]األنعام:   ﴾ َعنُْكْم َما ُكنُْتْم َتْزُعُمونَ 
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ا؛ فاهلل تعاىل يمهل وال هيمل،  تأخري العقاب ال يعني رفعهوخيب القرآن الكريم أن 

َسَبنَّ اهللََّ  َواَل حَتْ  ﴿ ولذلك فإن العقاب ايل يرونه يف اآلخرة ال يمكن تصوره، قال تعاىل: 

ال  َعامَّ َيْعَمُل الظَّامل ُوَن إ نَّاَم ُيَؤِخُرُهْم ل َيْوٍم َتْشَخُص ف يه  اأْلَْبَصاُر )
ُمْهط ع نَي ُمْقن ع ي   ( 42َغاف 

َدهُتُْم َهَواٌء 
ْم َطْرُفُهْم َوَأْفئ  ْم اَل َيْرَتدُّ إ َلْيه  ه   [ 43  ،42]إبراهيم:  ﴾ ُرُءوس 

يف آيات كثرية بعض صور عقاب الظاملني، لتمتلئ النفس    وقد وصف القرآن الكريم 

ُف َعنُْهْم َواَل    ﴿ باملخافة واخلشية، ومنها قوله تعاىل:   يَن َظَلُموا اْلَعَذاَب َفاَل خُيَفَّ َوإ َذا َرَأى الَّذ 

 [ 85]النحل:   ﴾ ُهْم ُينَْظُرونَ 

خات التي  وأخب عن ذلك الذل الذي يغشى الظاملني املستكبين، وأنواع التوبي

نَا َأِخْرَنا إ ىَل  ﴿يتعرضون هلا، فقال:  يَن َظَلُموا َربَّ
ُم اْلَعَذاُب َفَيُقوُل الَّذ  ر  النَّاَس َيْوَم َيْأت يه  َوَأْنذ 

ْن َزَوالٍ  ْن َقْبُل َما َلُكْم م  ُسَل َأَومَلْ َتُكوُنوا َأْقَسْمُتْم م  ْب َدْعَوَتَك َوَنتَّب ع  الرُّ
يٍب ُنج  (  44)   َأَجٍل َقر 

ْبنَا َلُكُم اأْلَ  َ َلُكْم َكْيَف َفَعْلنَا هب  ْم َورَضَ يَن َظَلُموا َأْنُفَسُهْم َوَتَبنيَّ
  ﴾ ْمَثاَل َوَسَكنُْتْم يف  َمَساك ن  الَّذ 

 [ 45،  44]إبراهيم:  

َوَلْو َأنَّ ل ُكِل َنْفٍس َظَلَمْت َما يف   ﴿ وأخب عن الندامة التي جيدها الظلمة، فقال:

ْسط  َوُهْم اَل ُيْظَلُمونَ اأْلَْرض    َ َبْينَُهْم ب اْلق 
وا النََّداَمَة ملََّا َرَأُوا اْلَعَذاَب َوُقِض    ﴾ اَلْفَتَدْت ب ه  َوَأرَسُّ

 [ 54]يونس:  

وغريها من اآليات الكثرية التي ال يمكن ملن تدبرها بصدق وإخالص إال أن يمتلئ  

ي يعقبها العقاب املهني الطويل، وكل ذلك  قلبه باملخافة من الظلم وثامره املرة الكثرية الت

 يردع النفس، ويزكيها، ويزيل عنها كل الدوافع الداعية إىل الظلم بمراتبه املختلفة. 

فإذا ضم إىل ذلك ما ورد يف السنة املطهرة من العقوبات املرتبطة بالظاملني، كان  

الذين هيونون من  لذلك تأثريه الكبري يف ردع النفس وزجرها، برشط أال تصغي للمرجئة 
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 شأن تلك العقوبات، ويبطلون مفعوال من باب اهلوى واألماين. 

من استجابة اهلل لدعوة املظلوم، حتى    ومن تلك األحاديث ما أخب عنه رسول اهلل  

اتقوا  : لو كان فاسقا أو كافرا، وحتى لو كان الظامل يف ظاهره تقيا صاحلا، ومنها قوله 

 (1) (كافرا، فإنه ليس دوهنا حجاب دعوة املظلوم، وإن كان 

ا تصعد إىل  قوا دعوات املظلوم فإهّن اتّ )عن رسعة إجابة اهلل تعاىل هلا، فقال:   وأخب   

 (2) (ا رشارامء كأهّن الّس 

اء عىل ظامله بام يتعلق بشؤون  وأعظم هبذه العقوبة خطرا، فاملظلوم لن يكتفي بالدع

يتوقف دعاؤه عىل الفرتة التي وقع فيها الظلم  الدنيا، بل يضم إليها شؤون اآلخرة، وقد ال  

 عليه، بل قد يمتد إىل طول عمره. 

 وقد قال الشاعر معبا عن هذا املعنى: 

 يا بائعا  بالغش أنت ُمَعّرض

 

 لدعوة مظلوم إىل سامع الشكوى  

 فكل من حالل وارتدع عن حمرم  

 

 فلست عىل نار اجلحيم غدا  تقوى  

 وقال آخر:  

 ال تظلمّن إذا ما كنت مقتدرا 

 

 فالظلم آخره يأتيك بالندم   

 نامت عيونك واملظلوم منتبه  

 

 يدعو عليك وعني اهلل مل تنم   

 : آخر قال  و 

 يا أهّيا الّظامل يف فعله

 

 فالّظلم مردود عىل من ظلم   

 إىل متى أنت وحّتى متى  

 

 تسلو املصيبات وتنسى النّقم؟   

 
 

 ( 960، والقضاعي يف مسند الشهاب )2/355(، وابن معني يف تارخيه 22/ 20أمحد ) (1)

 (29/ 1احلاكم) (2)
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أن الظامل يعاقب بجنس عمله، وبام أنه حجب    أما يف اآلخرة؛ فقد أخب رسول اهلل  

احلقائق عن نفسه يف الدنيا، وقلبها وغريها؛ فإنه يف اآلخرة سيعيش وسط الظلامت التي  

:  لنور، قال  شكلها لنفسه يف الدنيا، وذلك يف الوقت الذي يكون فيه أحوج ما يكون إىل ا 

أهلك من كان قبلكم.   ّح الّش  فإنّ  ّح قوا الّش اتّ و لم ظلامت يوم القيامة، الظّ  لم فإنّ اتقوا الظّ )

 (1)(وا حمارمهم استحلّ و  محلهم عىل أن سفكوا دماءهم

أمرهم  و ه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالظلم فظلموا فإنّ  ّح الّش و اكم إيّ ) قال: و

  لم ظلامت يوم القيامة، الظّ   لم فإنّ الظّ و  اكم إيّ و   بالفجور ففجروا،أمرهم  و   بالقطيعة فقطعوا،

، فقام إليه رجل فقال: يا رسول  (ش فحّ ال التّ و الفحش  ال حيّب  اهلل الفحش فإنّ و اكمإيّ و

أن  )فقام رجل فقال: يا رسول اهلل، أي اإلسالم أفضل؟ قال:  املسلمني أفضل؟ ! أّي اهلل

 (2) (يسلم املسلمون من لسانك ويدك

عن الباليا العظيمة التي يتعرض هلا الظلمة كل حني، وهم يتعرضون ملن   وأخب 

ار حبسوا  إذا خلص املؤمنون من النّ): آذوهم وظلموهم طالبني القصاص منهم، قال 

 (3)(نيا ون مظامل كانت بينهم يف الدّ ار، فيتقاّص النّو ة بقنطرة بني اجلنّ

من أخذ  )عن مضاعفة اهلل تعاىل للظاملني العقوبة، بسبب آثارها، فقال:  وأخب 

 (4)(قه إىل سبع أرضنيشبا من األرض ظلام طوّ 

فتفكر ـ أهيا املريد الصادق ـ يف كل هذه العقوبات، وامأل هبا عقلك وقلبك، وكلام  

  وحتميك من رش نفسك، فاخلوف سوط حدثتك نفسك بظلم أي أحد؛ فتذكرها لرتدعك، 

 
 ( 2447)5( وخرج البخاري أوله من حديث ابن عمر الفتح 2578مسلم) (1)

 ( 5176(، وابن حبان )26/ 11أمحد ) (2)

 ( 2440)5البخاري ]فتح الباري[،  (3)

 (2610( ومسلم)2452)5البخاري ]فتح الباري[،  (4)
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اهلل الذي يرّب به خلقه، فإياك أن تدعه، وتتبع املشاغبني واملتالعبني.. فألن جتد من خيوفك  

 حتى تلقى األمان، خري من أن جتد من يؤمنك حتى تلقى املخافة.

 العالج السلوكي: 

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ وامتألت به نفسك، فاسع ألن تبحث عند  

 يتحقق هبا الظلم لتجتنبها.  الفقهاء عن املوارد التي 

وال حتدثك نفسك أهنا قليلة حمدودة، بل إهنا من الكثرة بحيث تشمل الرشيعة مجيعا،  

ذلك أن أي تعد هلا ظلم؛ فالرشيعة هي نمط احلياة الذي اختاره اهلل لعباده رعاية ملصاحلهم؛  

ْلَك ُحُدوُد اهللَّ  َفاَل  ت   ﴿فإذا ما خالفوه أو تدخلوا فيه بأهوائهم ظلموا أنفسهم، قال تعاىل: 

 [ 229]البقرة:   ﴾ َتْعَتُدوَها َوَمْن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اهللَّ  َفُأوَلئ َك ُهُم الظَّامل ُونَ 

وهلذا اعتب التحاكم لغريها يف أي شأن من شؤون احلياة اخلاصة أو العامة ظلم، قال  

 [ 45]املائدة:   ﴾ئ َك ُهُم الظَّامل ُونَ َوَمْن مَلْ حَيُْكْم ب اَم َأْنَزَل اهللَُّ َفُأولَ ﴿تعاىل:  

الظلم الذي يقع فيه أولئك الذين يعبدون اهلل عىل حرف؛ فيختارون من  وأخب عن 

َوإ َذا ُدُعوا إ ىَل اهللَّ  َوَرُسول ه    ﴿الرشيعة ما يتناسب مع أهوائهم، ويرتكون غريها، فقال: 

نُْهْم ُمعْ  يٌق م  ُضوَن ) ل َيْحُكَم َبْينَُهْم إ َذا َفر  ن نَي )48ر  ( َأيف   49( َوإ ْن َيُكْن هَلُُم احْلَقُّ َيْأُتوا إ َلْيه  ُمْذع 

ْم َوَرُسوُلُه َبْل ُأوَلئ َك ُهُم الظَّامل ُ    ﴾ ونَ ُقُلوهب  ْم َمَرٌض َأم  اْرَتاُبوا َأْم خَيَاُفوَن َأْن حَي يَف اهللَُّ َعَلْيه 

 [ 50  -  48]النور:  

ويف املقابل أخب عن املؤمنني الذين يقبلون الرشيعة، ويطبقوهنا يف مجيع جماالت  

ن نَي    ﴿ احلياة، بل ال يقدمون عىل عمل قبل أن يعلموا حكم اهلل فيه، فقال:   إ نَّاَم َكاَن َقْوَل املُْْؤم 

ْعنَا َوَأَطْعنَا َوُأوَلئ َك ُهُم املُْْفل ُحوَن ) إ َذا ُدُعوا إ ىَل اهللَّ  َوَرُسول ه  ل َيْحُكَم َبْينَُهْم َأْن َيُقوُلوا َس  (  51م 

 [ 52،  51]النور:   ﴾َوَمْن ُيط ع  اهللََّ َوَرُسوَلُه َوخَيَْش اهللََّ َوَيتَّْقه  َفُأوَلئ َك ُهُم اْلَفائ ُزونَ 
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ومن مظاهر الظلم اخلطرية التي حذر منها القرآن الكريم مواالة الظلمة ونرصهتم،  

وخذالن املستضعفني والقعود عن الوقوف معهم يف وجه ظامليهم، ذلك أن كل هذا تبديل  

ُكُم النَّاُر  ﴿ للقيم عن حماهلا املناسبة، قال تعاىل:  يَن َظَلُموا َفَتَمسَّ
َوَما َلُكْم  َواَل َتْرَكُنوا إ ىَل الَّذ 

وَن  َياَء ُثمَّ اَل ُتنرَْصُ
ْن َأْول  ْن ُدون  اهللَّ  م  يَن   ﴿وقال: ،[113]هود:  ﴾م  إ نَّاَم َينَْهاُكُم اهللَُّ َعن  الَّذ 

ْوُهْم َوَمْن َيتَ  ُكْم َأْن َتَولَّ ُكْم َوَظاَهُروا َعىَل إ ْخَراج  ْن د َيار  ُْم  َقاَتُلوُكْم يف  الِدين  َوَأْخَرُجوُكْم م  َوهلَّ

 [ 9]املمتحنة:   ﴾ َفُأوَلئ َك ُهُم الظَّامل ُونَ 

إن الناس إذا رأوا الظامل فلم يأخذوا عىل يديه  : )ويف احلديث قال رسول اهلل 

 (1) (أوشك أن يعمهم اهلل بعقاب من عنده

إذا رأيت أمتي هتاب أن تقول للظامل يا ظامل فقد ُتُوِدع  ) : ويف حديث آخر قال 

 (2) (منهم 

أو   ،قال: )إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الظلمة وأعواهنم ؟ من الق هلم دواة و

 (3) فاحرشوهم معهم(  ،أو مد هلم مدة قلم  ،ربط هلم كيسا 

وقال: )من علق سوطا بني يدي سلطان جائر جعل اهلل ذلك السوط يوم القيامة   

 (4) يسلط عليه يف نار جهنم وبئس املصري( ،ثعبانا من النار طوله سبعون ذراعا 

 (5) وقال: )من أعان ظاملا سلطه اهلل عليه( 

ن  وقال: )من أعان عىل قتل مؤمن ولو بشطر كلمة لقي اهلل مكتوب بني عينيه آيس م

 
 رواه أبو داود والرتمذي والنسائي.  (1)

 رواه أمحد.  (2)

 .  17/   372/  75بحار األنوار:  (3)

 .  3/   369/  75بحار األنوار:  (4)

 .  7593كنز العامل:  (5)
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 (1) رمحة اهلل(

 (2) وقال: )من أعان ظاملا بباطل ليدحض به حقا فقد برئ من ذمة اهلل ورسوله(

 (3) وقال: )من أعان عىل خصومة بغري حق كان يف سخط اهلل حتى ينزع(

 (4) )من مشى مع ظامل ليعينه وهو يعلم أنه ظامل فقد خرج من اإلسالم( : وقال

 (5) م واملعني له والرايض به رشكاء ثالثتهم(وقال اإلمام الصادق: )العامل بالظل

)ما أحب أين عقدت هلم عقدة أو    : والشدة  للضيق   الظامل  عون وأجاب من سأله عن  

ال وال مدة بقلم ! إن أعوان الظلمة يوم القيامة يف   ،وكيت هلم وكاء وإن يل ما بني البتيها 

 (6) رسادق من نار حتى حيكم اهلل بني العباد(

  ، ويقاتل عنهم ، الفيء وجيبي هلم  ، وقال: )لوال أن بني أمية وجدوا من يكتب هلم

 (7) ملا سلبونا حقنا( ،ويشهد مجاعتهم 

والعون هلم والسعي يف   )الدخول يف أعامهلم  :السلطان أعامل  يف وقال اإلمام الرضا 

 (8) والنظر إليهم عىل العمد من الكبائر التي يستحق به النار( ،حوائجهم عديل الكفر 

يَن    َيا   ﴿وهلذا اعتب اهلل تعاىل الذين يوالون أقارهبم املعتدين من الظلمة، فقال: َا الَّذ  َأهيُّ

ُذوا آَباَءُكْم َوإ ْخَواَنُكْم َأْول َياءَ  نُْكْم  آَمُنوا اَل َتتَّخ  ُْم م  ياَمن  َوَمْن َيَتَوهلَّ  اْسَتَحبُّوا اْلُكْفَر َعىَل اإْل 
 إ ن 

 
 رواه ابن ماجة.  (1)

 رواه الطباين يف األوسط واحلاكم. (2)

 رواه احلاكم وصححه. (3)

 رواه البخاري يف تارخيه والطباين والبيهقي يف شعب اإليامن. (4)

 .  16/   333/  2الكايف:  (5)

 .  7/   107/  5الكايف:  (6)

 .  106/4/  5الكايف:  (7)

 .  25/   374/  75بحار األنوار:  (8)
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بني بعدها أن مواالة الظلمة مهام كانت قرابتهم   ثم، [23]التوبة:  ﴾ َفُأوَلئ َك ُهُم الظَّامل ُونَ 

إ ْخَواُنُكْم  ُقْل إ ْن َكاَن آَباُؤُكْم َوَأْبنَاُؤُكْم وَ  ﴿ فسوق يستحق العقاب الشديد، قال تعاىل:

اَرٌة خَتَْشْوَن َكَساَدَها َوَمَساك ُن َتْرَضْوهَنَا َأَح  َ
ْفُتُموَها َوجت  رَيُتُكْم َوَأْمَواٌل اْقرَتَ

بَّ  َوَأْزَواُجُكْم َوَعش 

ه  َوا َ اهللَُّ ب َأْمر  بَُّصوا َحتَّى َيْأِت   َفرَتَ
َهاٍد يف  َسب يل ه  َن اهللَّ  َوَرُسول ه  َوج  ي اْلَقْوَم  إ َلْيُكْم م  هللَُّ اَل هَيْد 

ق نيَ   [ 24]التوبة:  ﴾ اْلَفاس 

: )أمن املعصية أن حيب الرجل قومه؟(، قال: )ال،  ويف احلديث سئل رسول اهلل 

 (1) ولكن من املعصية أن يعني الرجل قومه عىل الظلم(

: )من مشى مع قوم يرى أنه شاهد وليس بشاهد فهو شاهد زور، ومن أعان  وقال  

 (2) خصومة بغري علم كان يف سخط اهلل حتى ينزع، وقتال املسلم كفر وسبابه فسوق(عىل 

  ن ذلك الرصاع الذي جيري بني الظاملني واملظلومني الذيعن اهلل تعاىل أخب قد و

نَْد َرهِب ْم  ﴿يف الدنيا، ومل ينكروا عليهم، فقال: اتبعوهم  َوَلْو َتَرى إ ذ  الظَّامل ُوَن َمْوُقوُفوَن ع 

وا َلْواَل َأْنُتْم َلُكنَّا  يَ  يَن اْسَتْكَبُ
ُفوا ل لَّذ  يَن اْسُتْضع  ُع َبْعُضُهْم إ ىَل َبْعٍض اْلَقْوَل َيُقوُل الَّذ  ْرج 

ن نيَ  ُفوا َأَنْحُن َصَدْدَناُكْم َعن  اهْلَُدى َبْعَد إ ْذ ( 31)  ُمْؤم  يَن اْسُتْضع  وا ل لَّذ  يَن اْستَْكَبُ
َقاَل الَّذ 

نَي ) َجاَءُكْم بَ  م  وا َبْل َمْكُر اللَّْيل  َوالنََّهار   32ْل ُكنُْتْم جُمْر  يَن اْسَتْكَبُ
ُفوا ل لَّذ  يَن اْسُتْضع  ( َوَقاَل الَّذ 

وا النََّداَمَة ملََّا َرَأُوا اْلَعَذاَب َوَج  ا َوَأرَسُّ اأْلَْغاَلَل  َعْلنَا إ ْذ َتْأُمُروَننَا َأْن َنْكُفَر ب اهللَّ  َوَنْجَعَل َلُه َأْنَداد 

يَن َكَفُروا َهْل جُيَْزْوَن إ الَّ َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن 
 [ 33ـ  31]سبأ:   ﴾يف  َأْعنَاق  الَّذ 

وهلذا، فإن القرآن الكريم ينفي الظلم عن الذين انترصوا بعد ظلمهم، أو وقفوا يف  

ه  َفُأوَلئ   ﴿ وجوه ظامليهم، قال تعاىل:  ْن َسب يٍل ) َوملََن  اْنَترَصَ َبْعَد ُظْلم  ْم م  ( إ نَّاَم  41َك َما َعَلْيه 

 
 رواه البيهقي.  (1)

 رواه البيهقي.  (2)



 

356 

 

يَن َيْظل ُموَن النَّاَس َوَيْبُغوَن يف  اأْلَْرض  ب َغرْي  احْلَِق ُأوَلئ َك هَلُْم َعَذاٌب َأل يمٌ  ب يُل َعىَل الَّذ    ﴾ السَّ

لكنه يعود ويذكر بمبادئ السامحة اإلسالمية يف العفو عن الظلمة  [ 42، 41]الشورى: 

 [ 43]الشورى:   ﴾َوملََْن َصَبَ َوَغَفَر إ نَّ َذل َك ملَ ْن َعْزم  اأْلُُمور  ﴿ رة عليهم، فيقول: عند القد

بل إن اهلل تعاىل يثني عىل من انترص عىل ظامليه يف مواجهته هلم وعدم ركونه إليهم،  

ري  ﴿فقال: 
َات  َوَذَكُروا اهللََّ َكث 

احل  ُلوا الصَّ
يَن آَمنُوا َوَعم  ْن َبْعد  َما ُظل ُموا  إ الَّ الَّذ  وا م  ا َواْنَترَصُ

يَن َظَلُموا َأيَّ ُمنَْقَلٍب َينَْقل ُبونَ 
 [227]الشعراء:   ﴾ َوَسَيْعَلُم الَّذ 

عىل من أعان املظلومني عىل ظامليهم، فقال: )من أخذ للمظلوم   وأثنى رسول اهلل 

 (1) من الظامل كان معي يف اجلنة مصاحبا(

وقال: )إن داود عليه السالم قال فيام خياطب ربه عز وجل: يا رب أي عبادك أحب  

إليك أحبه بحبك قال: يا داود أحب عبادي إيل نقي القلب نقي الكفني ال يأِت إىل أحد  

سوءا وال يميش بالنميمة تزول اجلبال وال يزول أحبني وأحب من حيبني وحببني إىل عبادي  

قال: يا رب إنك لتعلم إين أحبك وأحب من جيبك فكيف أحببك إىل عبادك قال: ذكرهم  

بآالئي وبالئي ونعامئي يا داود إنه ليس من عبد يعني مظلوما أو يميش معه يف مظلمته إال  

 (2) ل األقدام(أثبت قدميه يوم تز

 (3) وقال: )من رد عن عرض أخيه رد اهلل عن وجهه النار يوم القيامة(

، وقال: )إذا رأيت مظلوما فأعنه  (4)   وقال اإلمام عيل: )أحسن العدل نرصة املظلوم(

 
 .  75/   359/  75بحار األنوار:  (1)

 ( 12/ 3رواه البيهقي، الدر املنثور يف التفسري باملأثور ) (2)

 رواه أمحد.  (3)

 .  2977غرر احلكم:  (4)
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 (1)  (عىل الظامل

وكونا للظامل خصام   ،واعمال لألجر  ،وقال موصيا احلسن واحلسني: )قوال باحلق

 (2) (وللمظلوم عونا 

وقال اإلمام الصادق: )ما من مؤمن يعني مؤمنا مظلوما إال كان أفضل من صيام  

وما من مؤمن ينرص أخاه وهو يقدر عىل نرصته إال نرصه    ،شهر واعتكافه يف املسجد احلرام

وما من مؤمن خيذل أخاه وهو يقدر عىل نرصته إال خذله يف الدنيا  ،اهلل يف الدنيا واآلخرة

 (3) واآلخرة(

كذا؛ فإن الظلم ـ أهيا املريد الصادق ـ يشمل كل وضع لألشياء يف غري مواضعها؛  وه

فإذا سخرت ممن أمرت بتكريمه، أو بدلت اسمه، أو ملزته، أو ُهزته، أو اغتبته، أو آذيته بأي 

يَن آَمنُوا اَل َيْسَخْر َقْوٌم   َيا ﴿نوع من أنواع األذى فهو ظلم، قال تعاىل:   َا الَّذ  ْن َقْوٍم َعَسى  َأهيُّ م 

ُزوا َأْنُفَسُكمْ  نُْهنَّ َواَل َتْلم 
ا م   َعَسى َأْن َيُكنَّ َخرْي 

ٍ
ْن ن َساء نُْهْم َواَل ن َساٌء م  ا م  َواَل   َأْن َيُكوُنوا َخرْي 

ْ َيُتْب َفُأوَلئ َك هُ   َوَمْن مَل
ياَمن  ْسُم اْلُفُسوُق َبْعَد اإْل    ﴾ ُم الظَّامل ُونَ َتنَاَبُزوا ب اأْلَْلَقاب  ب ئَْس اال 

 [ 11]احلجرات: 

هذه وصيتي إليك ـ أهيا املريد الصادق ـ فاجتهد يف تنفيذها، وطهر أرض نفسك من  

أشواك الظلم وحياته وعقاربه، فالسائر يف طريق اهلل حيتاج إىل التزود من األنوار ليسلك هبا  

 سبيله، والظلم ظلامت حتول بينه وبني احلقائق. 

الصادق ـ أنه ال يمكن أن يفتح عىل سالك يظلم غريه، أو هناك   واعلم ـ أهيا املريد

 
 .  4068غرر احلكم:  (1)

 .  75/   90/  100بحار األنوار:  (2)

 .  17/  20/  75بحار األنوار:  (3)
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من يدعو عليه لظلمه له، فلذلك استحل كل من ظلمته، وبرئ ذمتك منه، وعاهد اهلل تعاىل  

عىل أال تظلم أحدا، وإن خريت بني أن تكون ظاملا أو أن تكون مظلوما؛ فاخرت أن تكون  

 مظلوما؛ فذلك أجدى لك عند ربك.
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 م احلرا أكل 

رس ذلك احلجاب الذي وقع فيه الرجل   عن كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني 

  مرشبه حرام، و  مطعمه حرام،و !! يا رّب امء. يا رّب يديه إىل الّس  يمدّ ، وأنه )ه ذكرالذي 

، وهل لذلك عالقة بالدعاء  (1)(ى يستجاب لذلك؟غذي باحلرام، فأنّ و ملبسه حرام، و

م أن له عالقة بأبواب السري إىل اهلل واملعرفة به، والتحقق بام فتح  وحتقيق احلاجات فقط، أ 

 اهلل ألوليائه والعارفني به. 

وهذا سؤال وجيه، واجلواب عليه ركن من أركان السري إىل اهلل؛ فاملطعم احلرام  

واملرشب احلرام واملسكن احلرام وامللبس احلرام.. وغريها من حاجات اإلنسان عوائق  

الدعاء فقط، وإنام بينه وبني السري  حتقق حاجاته به وبني ربه.. ال بينه وبني  وحجب حتول بين

 . له وكل شؤونه هوأمواله وأ إليه، أو تنزل الفتوح والبكات عىل قلبه، ويف حياته 

من اشرتى ثوبا بعرشة دراهم يف ثمنه درهم  إىل ذلك، فقال: )   وقد أشار رسول اهلل  

فعدم قبول الصالة ال يعني فقط ارتفاع وزر   ،(2)(كان عليهحرام، مل يقبل اهلل له صالة ما 

تركها، أو عدم نيل أجرها، وإنام يعني فوق ذلك بركتها التي هي الفتح اإلهلي، وتنوير  

 القلب باإليامن، والنفس بالطمأنينة والطيبة. 

إذا خرج الرجل حاجا  عن تأثري األكل احلرام يف احلج، فقال: ) ومثل ذلك أخب 

طيبة، ووضع رجله يف الغرز، فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السامء: لبيك  بنفقة 

وسعديك وزادك حالل، وراحلتك حالل، وحجك مبور غري مأزور، وإذا خرج الرجل  

 
 ( 1015مسلم) (1)

 . 2/98أمحد:  (2)
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الغرز، فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السامء: ال   بالنفقة اخلبيثة، فوضع رجله يف

  (1) (م، ونفقتك حرام، وحجك غري مبورلبيك وال سعديك، زادك حرا 

عن دور األكل احلرام يف احليلولة بني الداعي وإجابة دعائه، أو تقبل عمله؛    وأخب  

أطب مطعمك تكن مستجاب  فقال ملن سأله يدعو اهلل له بأن جيعله مستجاب الدعوة: )

ا يتقبل اهلل منه  الدعوة، والذي نفس حممد بيده، إن العبد ليقذف اللقمة احلرام يف جوفه م

  (2) (عمل أربعني يوما، وأيام عبد نبت حلمه من سحت، فالنار أوىل به

أن مضار اخلمر الصحية ال تتعلق فقط باجلسد، وإنام تتعلق قبل ذلك   وأخب 

  (3)يوما( )من رشب اخلمر مل يقبل اهلل له صالة أربعني بالروح، وبالصلة مع اهلل، فقال 

ل واحلرص عليه، والبعد عن احلرام والشبهات، معراج  أن أكل احلال وهلذا أخب 

أجرى ينابيع  و  من أكل احلالل أربعني يوما نّور اهللّ قلبه،) :  من معارج السلوك إىل اهلل، فقال

 (5)(العبادة سبعون جزءا أفضلها طلب احلالل)قال: و، (4)(احلكمة من قلبه عىل لسانه

وهلذا نجد اهلل تعاىل يدعو األنبياء عليهم السالم إىل األكل من الطيبات، وهي ال  

َا  ﴿تعني األكل اللذيذ، أو احلياة املرتفة، وإنام تعني احلالل، قال تعاىل:  ُسُل ُكُلوا   َيا َأهيُّ الرُّ

 ا إ يِن ب اَم َتْعَمُلوَن َعل يمٌ 
ِيَبات  َواْعَمُلوا َصاحل  َن الطَّ  [ 51منون: ]املؤ ﴾ م 

َا  ﴿ وهكذا خاطب اهلل تعاىل املؤمنني، فقال:  ْن َطِيَبات  َما   َيا َأهيُّ يَن آَمنُوا ُكُلوا م  الَّذ 

 [ 172]البقرة:   ﴾ َرَزْقنَاُكمْ 

 
 (5228املعجم األوسط ) (1)

 (6495املعجم األوسط ) (2)

 (1862، والرتمذي )2/35(، وأمحد 17059( و)17058(، وعبد الرزاق )1901الطياليس ) (3)

 أبو نعيم يف احللية.  (4)

 .6حتت رقم  78ص  5الكايف، ج  (5)
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وأخب عن أهل الكهف، وأهنم مع خوفهم الشديد من أعدائهم إىل أهنم كانوا  

ينَة  َفْلَينُْظْر  َفاْبَعُثوا    ﴿حيرصون عىل األكل الطيب، ولذلك قالوا:   ه  إ ىَل املَْد  ق ُكْم َهذ  َأَحَدُكْم ب َور 

ا َرنَّ ب ُكْم َأَحد  نُْه َوْلَيَتَلطَّْف َواَل ُيْشع  ْزٍق م  ا َفْلَيْأت ُكْم ب ر  َا َأْزَكى َطَعام   [ 19]الكهف:   ﴾َأهيُّ

احذر ـ أهيا املريد الصادق ـ من أن تكون من أولئك الذين يبحثون عن  ولذلك 

أن هذا واقع يف األمة؛ فقال:   ص التي تبيح هلم أكل احلرام؛ فقد أخب رسول اهلل الرخ

 (1)اس زمان ال يبايل املرء بام أخذ املال، أ من احلالل أم من حرام(عىل النّ ليأتنيّ )

بل ورد يف احلديث ما يشري إىل أن ما وقع فيه أهل السبت، وحتايلهم عىل احلرام،  

رسوله  اهلل و إنّ )ة عام الفتح: هو بمكّ و قال،  ستقع فيه هذه األمة أيضا، فقد روي أنه 

ه  أ رأيت شحوم امليتة فإنّ  اهلل ، فقيل: يا رسول (األصنامو اخلنزيرو امليتة و م بيع اخلمر حرّ 

قال:   ثمّ  (،حرام  ال، هو) اس، فقال: يستصبح هبا النّو  يدهن هبا اجللود،و  فن،يطىل هبا الّس 

 (3)(باعوه فأكلوا ثمنه  ثمّ  (2)م شحومها مجلوه ا حرّ ملّ  اهلل  اليهود، إنّ  اهلل قاتل )

ـ أهيا املريد الصادق ـ فاسع ألن تدبر أمر نفسك، وما تطالبك به من  إذا عرفت هذا 

 الوصفات الربانية التي وردت يف النصوص املقدسة. شهوات عاجلة، هبذه 

 العالج املعريف: 

إلبعاد نفسك األمارة بالسوء عن املطالبة  أول عالج تنطلق منه ـ أهيا املريد الصادق ـ  

ِيُب َوَلْو َأْعَجَبَك َكْثَرُة اخْلَب ي﴿ أن تذكرها بقوله تعاىل:  هو  باحلرام   ي اخْلَب يُث َوالطَّ  ﴾ث  ُقْل اَل َيْسَتو 

، فاآلية الكريمة تشري إىل أن البكة ليست يف الكثرة، وإنام يف الطيبة، وأول  [100]املائدة: 

 
 ( 2083)4البخاري ]فتح الباري[،  (1)

 مجلوه: أي أذابوه واستخرجوا دهنه. (2)

 ( 2236)4البخاري ]فتح الباري[،  (3)
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 الطيبة احلالل.. 

ولذلك يمكن للنفس أن تنال حاجاهتا بأشياء قليلة حمدودة، لكن اهلل تعاىل ينزل  

ري من  عليها من البكات ما يغنيها عن الكثري الذي يرضها.. فبيت واحد يبنى باحلالل خ

عرشات القصور املبنية باحلرام.. وثوب واحد حالل خري من عرشات الثياب املختلطة  

باحلرام.. وهكذا؛ فإن اهلل تعاىل جعل حاجات اإلنسان بسيطة حمدودة مقدورا عليها،  

ويمكن حتقيقها باحلالل الطيب؛ فلذلك ال يلجأ إىل احلرام إال أصحاب النفوس اجلشعة  

)لو كان البن آدم واد ألحب عن ذلك، فقال:  كام أخب رسول اهلل ، احلريصة التي ال تقنع

أن يكون له ثان، ولو كان له واديان ألحب أن يكون إليهام ثالث، وال يمأل جوف ابن آدم إال 

 (1) الرتاب، ثم يتوب اهلل عىل من تاب(

م من )إّن ممّا أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليك: ويف حديث آخر قال رسول اهلل 

؟ فسكت النّبّي   هنيهة، ثم قال:   زهرة الّدنيا وزينتها(؛ فقيل له: يا رسول اهلل، أو يأِت اخلري بالرّشّ

، وإّن ممّا ينبت الّربيع يقتل أو يلّم، إاّل آكلة اخلرضاء، أكلت حّتى إذا امتّدت  )إّنه ال يأِت اخلري بالرّشّ

وإّن هذا املال خرضة حلوة، فنعم صاحب خارصتاها استقبلت عني الّشمس فثلطت ورتعت، 

املسلم ما أعطى منه املسكني واليتيم وابن الّسبيل، وإّن من يأخذه بغري حّقه كاّلذي يأكل وال يشبع، 

 (2) ويكون شهيدا عليه يوم القيامة(

ولذلك يقرتن الزهد بالورع؛ فال يمكن أن يتحقق الورع ما مل متتلئ النفس بالزهد  

الدنيا وأهوائها، وإال فإن حمب الدنيا سيبحث عن أي وسيلة جتره إليها   وعدم التثاقل إىل 

 حتى لو كانت من احلرام. 

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن أكل احلرام من أسباب العقوبة اإلهلية  
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زه  يف الدنيا واآلخرة.. ذلك أن آكل احلرام من املعتدين الظاملني.. إما عىل حدود اهلل، بتجاو

 هلا، وأكله مما حرم اهلل عليه.. أو عىل خلق اهلل حني راح يفتي لنفسه بأكل أمواهلم بالباطل. 

وقد أشار اهلل تعاىل يف قصة آدم عليه السالم وأكله من الشجرة إىل هذا، ذلك أن تلك  

الشجرة التي حرمها اهلل عليه كانت سببا يف خروجه من اجلنة، التي كان يعيش فيها براحة  

وَع ف يَها َواَل َتْعَرى  ﴿ : بقوله من احلق تعاىل فيها حيث خوطب دة تامة، وسعا  إ نَّ َلَك َأالَّ جَتُ

 [ 119، 118]طه:  ﴾( َوَأنََّك اَل َتْظَمُأ ف يَها َواَل َتْضَحى118)

، أصابه شؤمها فسقط عنه لباس الرخاء ليلبس  أكله من الشجرةلكنه مبارشة بعد 

ْن َوَرق    ﴿   عاىل:لباس التعب والعناء، قال ت اَم م  َفان  َعَلْيه  َقا خَيْص  اَم َوَطف  نَْها َفَبَدْت هَلاَُم َسْوآهُتُ
َفَأَكاَل م 

ُه َفَغَوى  [121]طه:  ﴾اجْلَنَّة  َوَعىَص آَدُم َربَّ

( بأنه:  12)الفجر:  ﴾َأْكَثُروا ف يَها اْلَفَسادَ ﴿أخب تعاىل عن جزائه للذين: هكذا و

ْم رَ ﴿  ( 13)الفجر:   ﴾بَُّك َسْوَط َعَذاٍب َصبَّ َعَلْيه 

ا ﴿ وهلذا أخب اهلل تعاىل أن   ْم َنار 
اَم َيْأُكُلوَن يف  ُبُطوهن  يَن َيْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ُظْلام  إ نَّ

ذ  الَّ

ا  ري 
 [10]النساء:  ﴾َوَسَيْصَلْوَن َسع 

 كانت  إاّل  سحت ه ال يربو حلم نبت من إنّ أنه قال: )  ويف احلديث عن رسول اهلل 

، (2)(من مل يبال من أين اكتسب املال مل يبال اهللّ من أين أدخله النار ) وقال:  ،  (1) (ار أوىل بهالنّ

  (3)  (كّل حلم نبت من حرام فالنّار أوىل به)قال: و

صورة من صور ذلك العذاب، فقال ملن أخذ رشوة عىل عمله:   وذكر رسول اهلل 

ه  أفال قعد يف بيت أبيه أو يف بيت أمّ  ؛ هذا أهدي يلو ا لكم ما بال عامل أبعثه فيقول: هذ )

 
 (.422/ 4( واحلاكم )160/ 7( وقال: هذا حديث حسن غريب، والنسائي)614الرتمذي) (1)

 أبو منصور الديلمي يف مسند الفردوس. (2)
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 جاء  د بيده! ال ينال أحد منكم فيها شيئا إاّل ذي نفس حممّ الّ و  ى ينظر أ هيدى إليه أم ال؟حتّ 

 (1)  (به يوم القيامة حيمله عىل عنقه بعري له رغاء أو بقرة هلا خوار أو شاة تيعر

عقوبة أعظم من هذه، وهي إعراض اهلل تعاىل   ويف حديث آخر ذكر رسول اهلل 

،   بّي رجل من كندة إىل النّو  : جاء رجل من حرضموت عن آكل احلرام، فقد روي أنه

: هي  هذا قد غلبني عىل أرض كانت ألّب. فقال الكندّي  ، إنّ اهلل: يا رسول فقال احلرضمّي 

قال:    ( نة؟أ لك بيّ )  للحرضمّي     اهلل. فقال رسول  حّق أريض يف يدي أزرعها ليس له فيها  

ليس  و  جل فاجر ال يبايل عىل ما حلف عليه، الرّ   إنّ   اهلل قال: يا رسول    (فلك يمينه )  ال. قال:

ا أدبر:  ملّ     اهلل فانطلق ليحلف، فقال رسول    (  ذلكليس لك منه إاّل )ء. فقال  ع من يش يتورّ 

 (2)(هو عنه معرضاهلل و ظلام، ليلقنيّ أما لئن حلف عىل ماله ليأكله  )

يف القرآن الكريم ما يشري إىل أن عقوبة آكل احلرام ال تؤجل لآلخرة فقط،  وقد ورد 

يَن َلْو ﴿ التحذير من أكل مال اليتامى:  بل قد تعجل يف الدنيا، فقد قال تعاىل يف ذ  َوْلَيْخَش الَّ

ا َخافُ  َعاف  ة  ض  ْم ُذِريَّ ه 
ْن َخْلف  ا َتَرُكوا م  يد  ْم َفْلَيتَُّقوا اهللََّ َوْلَيُقوُلوا َقْوال  َسد  ، وهو  [9]النساء:  ﴾وا َعَلْيه 

تذكري آلكيل أموال اليتامى بأهنم قد يرتكون ذرية ضعافا يستويل غريهم عىل أمواهلم، مثلام  

 يفعلون هم مع أموال غريهم. 

يَن َيْأكُ ﴿ ثم ذكر بعدها العقوبة األخروية، فقال:  ذ  اَم إ نَّ الَّ ُلوَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ُظْلام  إ نَّ

ا  ري 
ا َوَسَيْصَلْوَن َسع   ْم َنار 

 [10]النساء:  ﴾َيْأُكُلوَن يف  ُبُطوهن 

وقد أشار اإلمام الباقر إىل بعض العقوبات املرتبطة بأكل مال اليتيم يف الدنيا؛ فقال:  

ن اهلل أوعد يف أكل مال اليتيم عقوبتني: عقوبة يف الدنيا، وعقوبة يف اآلخرة، ففي حتريم  )إ
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مال اليتيم استبقاء اليتيم واستقالله بنفسه والسالمة للعقب أن يصيبهم ما أصابه ملا أوعد  

اهلل من العقوبة مع ما يف ذلك من طلب اليتيم بثأره إذا أدرك وقوع الشحناء والعداوة  

 (1)  (والبغضاء حتى يتفانوا

وهذه الرواية تشري إىل اخلوف الذي يعيشه آكل احلرام، ذلك أنه معرض يف كل حلظة  

 النتقام من أكل أمواهلم بغري حق.. 

 : السلوكي العالج  

 مطالبك وحاجاتك  وعزمت عىل أن تتحكم يف الصادق ـ إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد

حتى ال جترك إىل أكل احلرام؛ فعليك أن تسأل الفقهاء عن كل صغرية وكبرية تريد أن تقوم  

 ك، حتى ال يترسب إليك احلرام من حيث ال تشعر. هبا يف شؤون رزق

رع،  وإياك أن تلجأ ألولئك الفقهاء الذين حيتالون لك وألهوائك، بل عليك بالو

)استفت قلبك، واستفت نْفَسك ثالث مرات؛ الب ما اطمأنت إليه  :  وقد قال رسول اهلل  

 (2) النفس، واإلثم ما حاك يف النفس، وتردد يف الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك(

من أن املستفتي سيتحمل  ن بالدين ون املتالعب ووإياك وما يوُهه به أولئك املتساهل

أفتاه، فذلك صحيح من جهة مضاعفة إثمه، وليس صحيحا من جهة رفع  مجيع تبعات من  

 . العقوبة عن املستفتي 

وقد رسم القرآن الكريم صورا لتبئ املفتي من املستفتي باعتبار املستفتي تابعا،  

َبُعوا َوَرَأُوا اْلعَ ﴿واملفتي متبوعا، فقال:  يَن اتَّ َن الَّذ  ب ُعوا م  يَن اتُّ َأ الَّذ  َذاَب َوَتَقطََّعْت هب  ُم  إ ْذ َتَبَّ

نَّا َكَذل َك يُ  ُءوا م  نُْهْم َكاَم َتَبَّ
َأ م  ة  َفنََتَبَّ َبُعوا َلْو َأنَّ َلنَا َكرَّ يَن اتَّ

هي ُم اهللَُّ َأْعاَمهَلُْم  اأْلَْسَباُب َوَقاَل الَّذ  ر 
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َن النَّار   نَي م  ج  ْم َوَما ُهْم ب َخار  اٍت َعَلْيه   [ 167 ، 166]البقرة:   ﴾ َحرَسَ

]أكل  وأول ما عليك تركه من احلرام ـ أهيا املريد الصادق ـ ما سامه القرآن الكريم 

َواَل َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْينَُكْم ب اْلَباط ل    ﴿ذكره اهلل تعاىل، فقال:  ذلك الذياملال بالباطل[، 

ْن َأْموَ  ا م  يق  ام  ل َتْأُكُلوا َفر  َا إ ىَل احْلُكَّ ْثم  َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن  َوُتْدُلوا هب   [ 188]البقرة:    ﴾ ال  النَّاس  ب اإْل 

  ، الرسقة وأوله  ويدخل فيه كل مال كسبته من غري تعب وال جهد وال خدمة قدمتها،  

قال تعاىل:﴿   ،بل قد نص القرآن عىل أن مرتبكها يعاقب بقطع يده ،فقد ورد التشديد فيها 

َقُة َفاْقَطعُ  ار  ُق َوالسَّ ار  يٌز َحك يٌم ) َوالسَّ َن اهللَّ  َواهللَُّ َعز  هَيُام َجزاء  ب ام َكَسبا َنكاال  م 
َفَمْن    (38وا َأْيد 

يٌم )  ه  َوَأْصَلَح َفإ نَّ اهللََّ َيُتوُب َعَلْيه  إ نَّ اهللََّ َغُفوٌر َرح  ْن َبْعد  ُظْلم   )املائدة( ﴾  (39تاَب م 

أصحابه املبايعة عىل عدم    وكان من نصوص املبايعة التي يبايع هبا رسول اهلل

ْكَن ب اهللَّ  َشْيئا   قال تعاىل:﴿  ،الرسقة  ناُت ُيباي ْعنََك َعىل َأْن ال ُيرْش  َا النَّب يُّ إ ذا جاَءَك املُْْؤم  يا َأهيُّ

ينَُه َبنْيَ  نَي َوال َيْقُتْلَن َأْوالَدُهنَّ َوال َيْأت نَي ب ُبْهتاٍن َيْفرَت 
ْقَن َوال َيْزن  نَّ َوال  َوال َيرْس  ه 

هي نَّ َوَأْرُجل 
 َأْيد 

يٌم )  ْر هَلُنَّ اهللََّ إ نَّ اهللََّ َغُفوٌر َرح 
ينََك يف  َمْعُروٍف َفباي ْعُهنَّ َواْسَتْغف 

 )املمتحنة( ﴾  (12َيْعص 

وإياك أن تتوهم أهنا حمصورة يف أولئك املجرمني الذين يقتحمون بيوت الناس،  

قد تكون يف أي يشء أخذت أجره كامال، لكنك أديته  ليأخذوا ما فيها، وإنام الرسقة 

 منقوصا، فاملال الزائد ليس سوى رسقة وهنب وأكل ألموال الناس بالباطل. 

ليس خاصا بالشحاذين، بل كل  . و . هو نوع آخر من أنواع الرسقةو .  . التسولومنها  

وضيع، وإن كان  من يأخذ أموال الناس عب أي حيلة حيتال هبا عليهم، ليس سوى متسول 

 ا كريام. ييبدو بينهم غن

ففي   ، ولغري العاجز ،حتريم السؤال لغري املحتاج املقدسة لذلك ورد يف النصوص و
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  (1) وليس يف وجهه مزعة حلم(  ،: )ال تزال املسألة بأحدكم حّتى يلقى اهللّ،احلديث قال 

الّلقمة  فرتّده  ،: )ليس املسكني هبذا الّطّواف اّلذي يطوف عىل النّاسوقال

قال: )اّلذي ال جيد غنى   والّتمرة والّتمرتان(. قالوا: فام املسكني يا رسول اهللّ؟ ، والّلقمتان

  (2)وال يسأل النّاس شيئا( ،وال يفطن له فيتصّدق عليه ،يغنيه 

)من يكفل يل أن ال يسأل النّاس شيئا وأتكّفل له باجلنّة؟( فقال ثوبان: أنا.   وقال: 

 (3)يئا(فكان ال يسأل أحدا ش

فأتيت رسول   ،(4)قال: حتّملت محالة أنه وروي عن بعض أصحاب رسول اهلل 

أسأله فيها. فقال: )أقم حّتى تأتينا الّصدقة فنأمر لك هبا( قال: ثّم قال: )يا قبيصة!    اهللّ

إّن املسألة ال حتّل إاّل ألحد ثالثة: رجل حتّمل محالة فحّلت له املسألة حّتى يصيبها ثّم  

يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحّلت له املسألة حّتى يصيب قواما من  

من قومه: لقد أصابت فالنا   عيش. ورجل أصابته فاقة حتّى يقول ثالثة من ذوي احلجا 

يا قبيصة سحتا   ، فاقة. فحّلت له املسألة حّتى يصيب قواما من عيش فام سواهّن من املسألة

  (5)يأكلها صاحبها سحتا(

ثّم سألته   ، ثّم سألته فأعطاين ،فأعطاين  قال: سألت النّبّي صحاّب آخر أنه عن و

فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن   ،ثّم قال: )إّن هذا املال خرضة حلوة ،فأعطاين
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واليد العليا خري من اليد   ،مل يبارك فيه وكان كاّلذي يأكل وال يشبع (1)نفس أخذه بإرشاف 

  (2) الّسفىل(

تسعة أو ثامنية أو سبعة. فقال: )أال تبايعون    قال: كنّا عند رسول اهللّر آخعن و

عهد ببيعة. فقلنا: قد بايعناك يا رسول اهللّ ثّم قال: )أال تبايعون   يرسول اهللّ؟( وكنّا حديث

فبسطنا    رسول اهللّ؟( فقلنا: قد بايعناك يا رسول اهللّ. ثّم قال: )أال تبايعون رسول اهللّ؟( قال: 

يدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول اهللّ! فعالم نبايعك؟ قال: )عىل أن تعبدوا اهللّ وال ترشكوا  أ

فلقد   ،وال تسألوا النّاس شيئا  ،وتطيعوا )وأرّس كلمة خفّية(  ، الّصلوات اخلمس ،به شيئا 

  (3) فام يسأل أحدا يناوله إّياه( ،رأيت بعض أولئك النّفر يسقط سوط أحدهم 

فيها استيالء عىل حقوق اآلخرين  ألن .. الرشوةالناس بالباطل ومن أكل أموال 

قال   ، . وهلذا اعتبها القرآن الكريم من أكل أموال الناس بالباطل.بطرق غري مرشوعة 

ام  ل َتْأُكُلوا تعاىل:﴿  ا إ ىَل احْلُكَّ ْن َأْموال   َوال َتْأُكُلوا َأْمواَلُكْم َبْينَُكْم ب اْلباط ل  َوُتْدُلوا هب  يقا  م  َفر 

ْثم  َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن )  هبا وال ترشوهم  ا احلكام ال تصانعوأي  ،(البقرة ) ﴾( 188النَّاس  ب اإْل 

 .ليقتطعوا لكم حّقا لغريكم وأنتم تعلمون أّن ذلك ال حيّل لكم 

 (4): )الّرايش واملرتيش يف النّار(رسول اهلل  قالقد  و

وما من   (5) من قوم يظهر فيهم الّربا إاّل أخذوا بالّسنة)ما  : قال يف حديث آخر و

 
 بإرشاف نفس: أي بتطلع وطمع. (1)

 رواه مسلم. (2)

 رواه مسلم. (3)

 رواه الطباين يف الكبري ورجاله ثقات. (4)

 الّسنة: القحط واجلدب. (5)



 

369 

 

 (1) قوم يظهر فيهم الّرشا إاّل أخذوا بالّرعب(

فإن   ،أو بام كرهوا جيء به مغلولة يده  ، )من ويل عرشة فحكم بينهم بام أحّبواوقال:  

ه.  وحابى في ، وإن حكم بغري ما أنزل اهللّ وارتشى ، ومل حيف فّك اهللّ عنه  ، ومل يرتش ، عدل

  (2)فلم يبلغ قعرها مخسامئة عام( ، شّدت يساره إىل يمينه ثّم رمي به يف جهنّم

فقد أتى بابا عظيام  ،فقبلها  ،فأهدى له هدّية عليها  ،: )من شفع ألخيه بشفاعةوقال

  (3)من أبواب الّربا(

يضيق عىل الناس بأن خيزن  هو أن . و. االحتكار ومن أكل أموال الناس بالباطل 

مبينا جريمة   وقد قال  ،فإذا ما ارتفعت باعها هلم  ،الرضورية لريفع أسعارها السلع 

  (4): )ال حيتكر إاّل خاطىء(املحتكر باحتكاره الذي أداه إليه جشعه

  (5): )من احتكر عىل املسلمني طعاما رضبه اهللّ باجلذام واإلفالس(وقال

  ، فقد بريء من اهللّ تعاىل وبريء اهللّ تعاىل منه ، : )من احتكر طعاما أربعني ليلةوقال

  (6) وأّيام أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذّمه اهللّ تعاىل(

هو االستيفاء من النّاس عند الكيل أو  . و. التطفيف ومن أكل أموال الناس بالباطل 

ن والكيل ما أشبههام  ويلحق بالوز  . واإلنقاص واإلخسار عند الكيل أو الوزن هلم.  ، الوزن

 . من املقاييس واملعايري اّلتي يتعامل هبا النّاس 

 
 رواه أمحد. (1)

 رواه احلاكم والطباين يف األوسط والكبري ورجاله ثقات. (2)

 رواه أبو داود. (3)

 رواه مسلم. (4)

 رواه أمحد وابن ماجة. (5)

 رواه أمحد. (6)
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نَي ) قال تعاىل:﴿    ،وقد ورد الوعيد الشديد ملن يقع يف هذا يَن إ َذا    (1َوْيٌل ل ْلُمَطِفف  الَّذ 

وَن ) َوإ ذا كاُلوُهْم َأْو َوَزُنوُهْم    (2اْكتاُلوا َعىَل النَّاس  َيْسَتْوُفوَن )  ُ
ُْم    ( 3خُيْرس  َك َأهنَّ

َأال َيُظنُّ ُأولئ 

 ( املطففني)﴾ (6َيْوَم َيُقوُم النَّاُس ل َرِب اْلعاملَ نَي )  ( 5ل َيْوٍم َعظ يٍم )  ( 4َمْبُعوُثوَن ) 

بل إن اهلل تعاىل أخب أنه أرسل رسوال من رسل اهلل الكرام جل رسالته النهي عن  

َوإ ىل َمْدَيَن َأخاُهْم ُشَعْيبا  قاَل يا َقْوم  اْعُبُدوا  ل تعاىل:﴿ قا  ،التطفيف يف املوازين والعبث هبا 

ْن َرِبُكْم َفَأْوُفوا اْلَكْيَل َواملْ يزاَن َوال َتْبَخُس  ُه َقْد جاَءْتُكْم َبِينٌَة م  لٍه َغرْيُ
ْن إ  وا النَّاَس  اهللََّ ما َلُكْم م 

ُدوا يف  اأْلَْرض  َبْعدَ  ن نَي ) َأْشياَءُهْم َوال ُتْفس  ُكْم َخرْيٌ َلُكْم إ ْن ُكنُْتْم ُمْؤم 
ها ذل  ﴾  (85 إ ْصالح 

َب َأْصحاُب اأْلَْيَكة  املُْْرَسل نَي ) وقال:﴿  ، )األعراف( إ ْذ قاَل هَلُْم ُشَعْيٌب َأال َتتَُّقوَن   ( 176َكذَّ

نٌي )   ( 177) ُقوا اهللََّ َوَأط يُعون  )   ( 178إ يِن َلُكْم َرُسوٌل َأم  ْن َأْجٍر    (179َفاتَّ َوما َأْسَئُلُكْم َعَلْيه  م 

َي إ الَّ َعىل َرِب اْلعاملَ نَي ) يَن )  (180إ ْن َأْجر  َن املُْْخرس   ﴾  (181َأْوُفوا اْلَكْيَل َوال َتُكوُنوا م 

 )الشعراء( 

  ، عن الوعيد الشديد الذي ينال املطففني الذين اختلت عندهم املوازين  أخب  وقد  

ل: يا رسول اهللّ وما مخس بخمس؟ قال: ما نقض قوم العهد إاّل  قي ، : )مخس بخمسفقال

وال منعوا الّزكاة    ،وما حكموا بغري ما أنزل اهللّ إاّل فشا فيهم املوت   ،سّلط اهللّ عليهم عدّوهم

  (1) وأخذوا بالّسنني( ،وال طّففوا املكيال إاّل حبس عنهم النّبات ،إاّل حبس عنهم القطر 

  (2) حوا(قال: )إذا وزنتم فأرجو

أصحاب الكيل والوزن: )إّنكم قد وّليتم أمرا فيه هلكت األمم الّسالفة  خماطبا  قال  و

 
 رواه الطباين يف الكبري. (1)

 رواه ابن ماجة. (2)
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  (1) قبلكم(

)إّياكم   .. ذلك الذي ورد يف قوله (2) الّتناجش ومن أكل أموال الناس بالباطل 

  ، وال تباغضوا ،وال حتاسدوا ،وال جتّسسوا وال تناجشوا  ،والّظّن فإّن الّظّن أكذب احلديث

  (3)وكونوا عباد اهللّ إخوانا( ،وال تدابروا 

وال    ،وال تناجشوا  ،وال يبع بعضكم عىل بيع بعض  ،ال يتلّقى الّركبان لبيع):    وقال

فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخري النّظرين   ،(5) وال ترّصوا اإلبل والغنم ،(4)بيع حارض لباد

  (6) سخطها رّدها وصاعا من متر(وإن  ،فإن رضيها أمسكها  ،بعد أن حيلبها 

.. ذلك الذي ورد النهي املشدد عنه يف قوله  (7) امليرس  ومن أكل أموال الناس بالباطل

 
رواه الرتمذي واحلاكم، وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه. وقال الرتمذي: روي بإسناد صحيح عن ابن  (1)

 عباس موقوفا.

له صور عديدة ذكرها العلامء، منها أن يشرتك النّاجش والبائع للّسلعة يف خداع املشرتي بأن يتواطأ كالُها عىل ذلك..   (2)

البائع بأن يتطّوع الّناجش من تلقاء نفسه برفع ثمن الّسلعة.. ومنها انفراد البائع بعمليّة اإلغراء   ومنها أن يقع اإلغراء بدون علم 

بأن يزعم أّنه اشرتى بأكثر ممّا اشرتاها به، ورّبام حلف عىل ذلك ليغّر املشرتي، وقد يقع ذلك منه بأن خيب بأّنه أعطي يف الّسلعة 

 أمر فتاة وقد حرض من خيطبها فيذكر مهرا أعىل ليغّر اخلاطب بذلك، أو يذّمها.. ومنها ما مل يعط.. ومنها أن يأِت شخص إىل ويلّ 

أن يمدح شخص سلعة ما كي تباع، أو يذّمها كي ال تنفق عىل صاحبها، وذلك كام يف اإلعالنات املغرضة اّلتي ال تّتفق مع 

 الواقع. 

 رواه البخاري ومسلم. (3)

رض( للبادي )ساكن البادية( سمسارا، أي يتقاىض أجرة منه ليبيع له بضاعته، وجيوز أي ال يكون احلارض )ساكن احل (4)

 ذلك إذا كان البيع بدون أجرة. من باب النصيحة.

ال ترصوا اإلبل والغنم: من الترصية وهي اجلمع، واملعنى: ال جتمعوا اللبن يف رضعها عند إرادة بيعها حتى يعظم  (5)

 لبنها عادة هلا. رضعها فيظن املشرتي أن كثرة

 رواه البخاري ومسلم. (6)

امليرس: هو القامر بأّي نوع كان، مثل النّرد والّشطرنج أو الفصوص، أو الكعاب، أو البيض، أو اجلوز، أو احلىص، أو  (7)

 (88ما شابه ذلك، وهو من أكل أموال الّناس بالباطل )الكبائر للذهبى: 
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ْن  تعاىل:﴿  ام إ ْثٌم َكب رٌي َوَمناف ُع ل لنَّاس  َوإ ْثُمُهام َأْكَبُ م  َيْسَئُلوَنَك َعن  اخْلَْمر  َواملَْْيرس   ُقْل ف يه 

ام  ه  ُروَن  َنْفع  ُقوَن ُقل  اْلَعْفَو َكذل َك ُيَبنِيُ اهللَُّ َلُكُم اآْليات  َلَعلَُّكْم َتَتَفكَّ َوَيْسَئُلوَنَك ماذا ُينْف 

ُ َواأْلَْنصاُب َواأْلَْزالُم  وقوله:﴿  ، )البقرة(﴾ (219)
يَن آَمُنوا إ نَّاَم اخْلَْمُر َواملَْْيرس 

َا الَّذ  يا َأهيُّ

ْن َعَمل  الشَّ  ْجٌس م  ْيطاُن َأْن ُيوق َع َبْينَُكُم    (90ْيطان  َفاْجَتن ُبوُه َلَعلَُّكْم ُتْفل ُحوَن ) ر  يُد الشَّ إ نَّام ُير 

الة  َفَهْل َأْنُتْم ُمنْ ْكر  اهللَّ  َوَعن  الصَّ
ُكْم َعْن ذ  َتُهوَن  اْلَعداَوَة َواْلَبْغضاَء يف  اخْلَْمر  َواملَْْيرس   َوَيُصدَّ

 )املائدة( ﴾ (91)

املوسومتان   (1): )إّياكم وهاتان الكعبتانورد حتريمه بكل أنواعه يف قوله  وقد

  (2)الّلتان تزجران زجرا؛ فإهّنا ميرس العجم(

فأّما فرس    ، وفرس للّشيطان  ،وفرس لإلنسان  ، )اخليل ثالثة: ففرس للّرمحنوقوله:  

وأّما فرس    ،ر ما شاء اهللّ فاّلذي يرتبط يف سبيل اهللّ عّز وجّل فعلفه وبوله وروثه وذك  ،الّرمحن 

وأّما فرس اإلنسان فالفرس يرتبطها اإلنسان يلتمس   ،الّشيطان فاّلذي يقامر عليه ويراهن

  (3) فهي سرت من فقر( ،بطنها 

)مثل اّلذي يلعب بالنّرد ثّم يقوم فيصيّل مثل اّلذي يتوّضأ بالقيح ودم اخلنزير  وقوله:  

 (4) ثّم يقوم فيصيّل(

فليقل: ال إله إاّل اهللّ. ومن قال   ،والاّلت والعّزى  ل يف حلفه: )من حلف فقا وقوله: 

  (5)لصاحبه: تعال أقامرك فليتصّدق(

 
 الكعبتان مثنى كعبة وهي الواحد من فصوص النرد. (1)

 رواه أمحد والطباين ورجال الطباين رجال الصحيح. (2)

 رواه أمحد ورجاله ثقات. (3)

 رواه أمحد وأبو يعىل وزاد )ال تقبل صالته( والطباين. (4)

 رواه البخاري ومسلم. (5)
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  (1) )من لعب بالنّردشري فكأّنام صبغ يده يف حلم خنزير ودمه(وقوله: 

املقدسة   النصوص . ذلك الذي حذرت منه . الربا ومن أكل أموال الناس بالباطل 

ي َيَتَخبَُّطُه  . قال تعاىل:﴿ . أشد التحذير
يَن َيْأُكُلوَن الِربا ال َيُقوُموَن إ الَّ َكام َيُقوُم الَّذ  الَّذ 

َم ال ْثُل الِربا َوَأَحلَّ اهللَُّ اْلَبْيَع َوَحرَّ
ُْم قاُلوا إ نَّاَم اْلَبْيُع م  َك ب َأهنَّ

َن املَِْس ذل  ْيطاُن م  ْن جاَءُه  ِربا َفمَ الشَّ

ْن َرِبه  َفاْنَتهى َفَلُه ما َسَلَف َوَأْمُرُه إ ىَل اهللَّ  َوَمْن عاَد َفُأولئ َك َأْصحاُب النَّار  ُهْم ف ي َظٌة م  ها  َمْوع 

اٍر َأث يٍم ) 275خال ُدوَن ) بُّ ُكلَّ َكفَّ
َدقات  َواهللَُّ ال حُي  ﴾  ( 276( َيْمَحُق اهللَُّ الِربا َوُيْرّب  الصَّ

 بقرة( )ال

ُقوا اهللََّ َلَعلَُّكْم ُتْفل ُحوَن  وقال:﴿   يَن آَمنُوا ال َتْأُكُلوا الِرَبا َأْضعافا  ُمضاَعَفة  َواتَّ َا الَّذ  يا َأهيُّ

يَن )130) ْت ل ْلكاف ر  دَّ ت ي ُأع  ُسوَل َلَعلَُّكْم ُتْرمَحُوَن  131( َواتَُّقوا النَّاَر الَّ يُعوا اهللََّ َوالرَّ
( َوَأط 

 )آل عمران( ﴾ (132)

َن  قال تعاىل:﴿    ،وأخب اهلل تعاىل أنه خلطورته كان حمرما يف الديانات السابقة  َفب ُظْلٍم م 

ْم َعْن َسب يل  اهللَّ  َكث ريا  )  لَّْت هَلُْم َوب َصِده  ْم َطِيباٍت ُأح  ْمنا َعَلْيه  يَن هاُدوا َحرَّ
  ( 160الَّذ 

ُم الِرَبوا َوَقْد هُنُوا َعنْ ه  نُْهْم َعذابا  َوَأْخذ  يَن م  ْم َأْمواَل النَّاس  ب اْلباط ل  َوَأْعَتْدنا ل ْلكاف ر  ُه َوَأْكل ه 

 )النساء( ﴾ (161َأل يام  ) 

: )يأِت آكل الّربا  فقال ، عن الشدة التي تنتظر املرابني يف الدنيا واآلخرة وقد أخب 

يَن َيْأُكلُ ﴿ ثّم قرأ: ،يوم القيامة خمّبال جيّر شّقيه  ي  الَّذ  وَن الِربا ال َيُقوُموَن إ الَّ َكام َيُقوُم الَّذ 

َن املَِْس  ْيطاُن م   (2) )البقرة(﴾  ( 275)   .. َيَتَخبَُّطُه الشَّ

قال فيه: )ما ظهر يف قوم الّزنا والّربا إاّل      ذكر حديثا عن النّبّي أنه    عن ابن مسعود و

 
 رواه مسلم. (1)

 رواه الطباين واألصبهاين. (2)
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 (1) أحّلوا بأنفسهم عذاب اهللّ(

  (2)لّربا إاّل كان عاقبة أمره إىل قّلة()ما أحد أكثر من ا  :  قالو

قال:   بن مسعودفعن ا ،كل من رابى أو تعامل مع املرابني  وقد لعن رسول اهلل 

  ، والواشمة واملستوشمة للحسن ،وكاتباه إذا علموا به  ،وشاهداه ، )آكل الّربا وموكله

  )(3)ملعونون عىل لسان حمّمد  ، واملرتّد أعرابّيا بعد اهلجرة ، والوي الّصدقة

وقال: هم    ،وشاهديه  ، وكاتبه  ، وموكله  ،آكل الّربا     لعن رسول اهللّ   قال:   عن جابرو

 (4) سواء(

الترصف يف مالك بعد أن  لك  ل  ه حيوإياك بعد هذا أن تتوهم ـ أهيا املريد الصادق ـ أن

بل عليك أيضا أن تنفقه يف الوجوه التي أمرت هبا   تكسبه من احلالل؛ فذلك ال يكفي، 

 وإال حتول ذلك املال الذي كسبته من حالل إىل حرام. الرشيعة، 

وهلذا ذكر اهلل تعاىل العقوبة التي يتعرض هلا الذين يكنزون أمواهلم، وإن كانوا قد  

ُقوهَنَا يف  َسب يل  اهللَّ    ﴿ كسبوها من حالل، فقال:  َة َواَل ُينْف  ضَّ َهَب َواْلف  يَن َيْكن ُزوَن الذَّ َوالَّذ 

ُهْم ب َعَذاٍب َأل يٍم )  َباُهُهْم َوُجُنوهُبُْم  34َفَبرِشْ
َا ج   َنار  َجَهنََّم َفتُْكَوى هب 

( َيْوَم حُيَْمى َعَلْيَها يف 

َْنفُ  ُكْم َفُذوُقوا َما ُكنُْتْم َتْكن ُزوَن  َوُظُهوُرُهْم َهَذا َما َكنَْزُتْم أل   [ 35،  34]التوبة:    ﴾س 

 إذا كان يوم  ها إاّل ي منها حقّ ة ال يؤدّ ال فّض و ما من صاحب ذهب): وقال 

  جبينه و  م، فيكوى هبا جنبهمن نار فأمحي عليها يف نار جهنّ  حت له صفائح القيامة، صفّ 

ى يقىض بني العباد  مقداره مخسني ألف سنة حتّ أعيدت له، يف يوم كان  ام بردت ظهره، كلّ و

 
 رواه أبو يعىل بإسناد جيد، ورواه احلاكم وصححه. (1)

 رواه ابن ماجه، واحلاكم وقال: صحيح اإلسناد. (2)

 رواه أمحد، وأبو يعىل، وابن خزيمة، وابن حبان يف صحيحيهام. (3)

 رواه مسلم. (4)
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ال صاحب إبل  )و: فاإلبل؟ قال:  اهللقيل: يا رسول    ( ارا إىل النّإمّ و  ة ا إىل اجلنّ، إمّ فريى سبيله 

 إذا كان يوم القيامة، بطح هلا بقاع قرقر  ها حلبها يوم وردها إاّل من حقّ و  ها، ي منها حقّ ال يؤدّ 

عليه   ام مرّ ه بأفواهها، كلّ تعّض و ال واحد، تطؤه بأخفافها أوفر ما كانت، ال يفقد منها فصي

ى يقىض بني العباد. فريى  عليه أخراها يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة حتّ  أوالها ردّ 

  ال صاحب بقر )والغنم؟ قال: و ، البقراهلل قيل: يا رسول  (ارا إىل النّإمّ و ةا إىل اجلنّسبيله إمّ 

 إذا كان يوم القيامة بطح هلا بقاع قرقر ال يفقد منها شيئا،  ها إاّل ي منها حقّ ال غنم ال يؤدّ و

عليه   ام مرّ تطؤه بأظالفها كلّ و  ال عضباء تنطحه بقروهنا و ال جلحاء و ليس فيها عقصاء 

ى يقىض بني العباد، فريى  عليه أخراها، يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة. حتّ  أوالها ردّ 

 (1)(ارإىل النّا  إمّ و ة ا إىل اجلنّسبيله إمّ 

أعط   مّ الله ملكان ينزالن فيقول أحدُها: ما من يوم يصبح العباد فيه إاّل ) قال: و

 (2)  (أعط ممسكا تلفا  مّ اللهيقول اآلخر: و منفقا خلفا، 

هذه وصيتي إليكـ  أهيا املريد الصادقـ  وأنا مل أطل عليك فيها، ومل أذكر لك تفاصيل  

أعلم أن الفقهاء قد خيتلفون يف بعض املسائل، وليس دوري أن  األحكام املرتبطة هبا، ألين 

أبث لك رأيي يف اخلالف اجلاري بينهم، وإنام دوري ـ الذي وثقت ّب فيه ـ أن أعلمك كيف  

هتذب نفسك.. وأنت أدرى بعد ذلك بالفقهاء العلامء الورعني الذين ترجع إليهم يف شؤون  

   دينك ودنياك.

 
 ( 987(، مسلم)1403ـ  1402)3البخاري ]فتح الباري[،  (1)

 (1010( ومسلم)1442)3البخاري ]فتح الباري[،  (2)
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 الوهن والكسل 

 مثلبا من  امورس كوهن.. ي عن الوهن والكسلهيا املريد الصادق ـ تسألنكتبت إيل ـ أ

وعن الدوافع التي تدفع إليهام،  املثالب احلائلة بني النفس وكامهلا وطيبتها وطمأنينتها، 

 ، وقاية وعالجا.امكيفية التخلص منهو

وهذه أسئلة وجيهة؛ فال يمكن للنفس أن ترتقي مراقي الكامل، وهي تتصف بام  

فهو طريق   ؛ ت من صفات، ذلك أهنا حجب كبى حائلة بينها وبني سلوك طريق اهللذكر

حيتاج نفسا صاحبة عزيمة وقوة؛ وال يمكن ملن مل يكن كذلك أن يسري فيه، وهلذا قرن اهلل  

َينَُّهْم ُسُبَلنَا َوإ نَّ ﴿ تعاىل هدايته باملجاهدة يف سبيله، فقال:  يَن َجاَهُدوا ف ينَا َلنَْهد  ذ   اهللََّ ملَََع َوالَّ

ن نيَ   (69)العنكبوت: ﴾املُْْحس 

ووصف املؤمنني الصادقني أصحاب اهلمم العالية الذين خيلص اهلل هبم املستضعفني  

ا َلنَا  ﴿ من املستكبين بأهنم أولو بأس شديد، فقال:  َباد 
ا َبَعْثنَا َعَلْيُكْم ع  َفإ َذا َجاَء َوْعُد ُأواَلُُهَ

يٍد فَ  ا َمْفُعوال  ُأويل  َبْأٍس َشد  اَلَل الِدَيار  َوَكاَن َوْعد   [5]اإلرساء:  ﴾َجاُسوا خ 

 اْلَقْوم  إ ْن  ﴿وهنى املؤمنني من الوهن، وكل ما يؤدي إليه، فقال: 
 
َواَل هَت ُنوا يف  اْبت َغاء

َن اهللَّ  َما اَل َيْرُجوَن َوَكاَن اهللَُّ عَ  ُْم َيْأملَُوَن َكاَم َتْأملَُوَن َوَتْرُجوَن م  يام   َتُكوُنوا َتْأملَُوَن َفإ هنَّ
يام  َحك 

  ﴾ ل 

 [ 104]النساء:  

ق اجلد والعمل، ذلك أن  وأخب أن األمل والكآبة واحلزن يف طريق الكسل، ال يف طري

بخالف الكسول، كام قال    عظم األجور التي يناهلا اجلاد يعمل، وهو يأمل يف فضل اهلل، ويف  

ن نيَ ﴿تعاىل:  َزُنوا َوَأْنُتُم اأْلَْعَلْوَن إ ْن ُكنُْتْم ُمْؤم  ، ثم  [139]آل عمران:  ﴾َواَل هَت ُنوا َواَل حَتْ

هُلَا َبنْيَ  إ ْن َيْمَسْسُكْم َقرْ ﴿عقب عليها بقوله: اُم ُنَداو  ْلَك اأْلَيَّ
ْثُلُه َوت  ٌح َفَقْد َمسَّ اْلَقْوَم َقْرٌح م 
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بُّ الظَّامل  نيَ 
نُْكْم ُشَهَداَء َواهللَُّ اَل حُي  َذ م  يَن آَمنُوا َوَيتَّخ  ]آل عمران:   ﴾النَّاس  َول َيْعَلَم اهللَُّ الَّذ 

140 ] 

ذلك أنه ال يمكن أن ينفذها إال  بالقوة، وعهوده مواثيق اهلل تعاىل ذكر  وهلذا يقرتن

َوَكَتْبنَا َلُه يف  اأْلَْلَواح  ﴿ قال تعاىل خمبا عن موسى عليه السالم:  كام  األقوياء أصحاب العزائم،  

ٍة َوْأُمْر َقْوَمَك َيْأُخُذوا ب َأْحَسن هَ   َفُخْذَها ب ُقوَّ
ٍ
ء يال  ل ُكِل يَشْ َظة  َوَتْفص   َمْوع 

ٍ
ء ْن ُكِل يَشْ يُكْم َداَر م  ا َسُأر 

ق نيَ   [145]األعراف:  ﴾اْلَفاس 

ٍة َوآَتْيَناُه احْلُْكَم َصب يًّا َيا﴿ وقال عن حيي عليه السالم: َتاَب ب ُقوَّ
]مريم:  ﴾حَيَْيى ُخذ  اْلك 

12] 

َوإ ْذ ﴿ وأخب أنه أخذ امليثاق عىل بني إرسائيل بأن يأخذوا املواثيق مأخذ اجلد، فقال:  

يَثا ٍة َواْذُكُروا َما ف يه  َلَعلَُّكْم َتتَُّقونَ َأَخْذَنا م  ]البقرة:   ﴾َقُكْم َوَرَفْعنَا َفْوَقُكُم الطُّوَر ُخُذوا َما آَتْيَناُكْم ب ُقوَّ

63 ] 

املؤمن  )ن القوة صفة من صفات املؤمن األساسية، فقال: أ وقد أخب رسول اهلل 

  خري، احرص عىل ما ينفعك،  يف كّل و عيف، من املؤمن الّض  اهلل إىل  أحّب و خري  القوّي 

لكن قل:  و   كذا،و   فعلت كان كذاء فال تقل: لو أيّن إن أصابك يشو  ال تعجز، اهلل واستعن بو

 (1) (يطانلو تفتح عمل الّش  ما شاء فعل؛ فإنّ اهلل وقدر 

بسبب  السبب األكب يف ضعف األمة هو وهنها وكسلها وضعف ُهتها، أخب أن و

يوشك األمم أن تداعى عليكم كام تداعى  ) : كوهنا إىل الدنيا، ونفورها من دينها، فقال ر

كم  لكنّو  بل أنتم يومئذ كثري،) ة نحن يومئذ؟. قال:  من قلّ و األكلة إىل قصعتها، فقال قائل: 

 
 ( 2664مسلم) (1)
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يف قلوبكم   اهلل ليقذفنّ و  كم املهابة منكممن صدور عدوّ  اهلل لينزعنّ و يل،غثاء كغثاء الّس 

 (1)(كراهية املوت و نيا الدّ  حّب )ما الوهن؟. قال:  و ،اهلليا رسول   ، فقال قائل:(الوهن

فاسمع ملا ورد يف النصوص املقدسة من   ـ أهيا املريد الصادق ـ إذا عرفت هذا 

ك عن كل املكارم،  من هذا الداء العضال الذي حيجب كوصفات عالجية يمكنها أن ختلص

 ا أتيح هلا من كامل. كل موحيجب نفسك عن 

 العالج املعريف: 

إلخراج نفسك من زمرة الكسالء  أول عالج تنطلق منه ـ أهيا املريد الصادق ـ 

املتهاونني املمتلئني بالوهن هو أن تعرف بأن الطريق إىل التزكية، والتحقق بحقائقها، ونيل  

عليه إال أصحاب اجلد  ثامرها يستحيل مع الكسل والوهن، ذلك أن الطريق جد، وال يقوى  

 والعزائم. 

يا  وقد أرسل بعض املشايخ ملريد له رأى عزيمته ال تتناسب مع جهده، يقول له: )

خمنث العزم أين أنت والطريق طريق تعب فيه آدم، وناح ألجله نوح، ورمي يف النار اخلليل،  

وأضجع للذبح إسامعيل، وبيع يوسف بثمن بخس ولبث يف السجن بضع سنني، ونرش  

باملنشار زكريا، وذبح السيد احلصور حيي، وقاسى الرض أيوب، وزاد عىل املقدار بكاء داود،  

أنت باللهو   ى، تزهى، وعالج الفقر وأنواع األذى حممد وسار مع الوحش عيس

 (2)(واللعب

 : ثم أنشده قول الشاعر

 فيا دارها باحلزن إن مزارها 

 

 قريب ولكن دون ذلك أهوال   

 
 

 ( 278/ 5(، أمحد)4297أبو داود) (1)

 ( 42الفوائد البن القيم )ص:  (2)
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أرسل آخر ملريده الذي شكا له بعض املكدرات البسيطة التي حتول بينه وبني  و

كدر ؟ هذا آدم، طاب عيشه يف اجلنة،  من ذا الذي حصل له غرض ثم مل يالسري، يقول له: )

وأخرج منها، ونوح سأل يف ابنه فلم يعط مراده، واخلليل ابتيل بالنار، وإسامعيل بالذبح، 

ويعقوب بفقد الولد، ويوسف بمجاهدة اهلوى، وأيوب بالبالء، وداود وسليامن بالفتنة،  

،  كدر العيش فمعلوممن اجلوع واألذى و وأما ما لقي حممد . ومجيع األنبياء عىل هذا.

 (1) ويفوق الوصف(

 ثم أنشده قول الشاعر:  

 طبعت عىل كدر وأنت تريدها 

 

 صفوا من األقذاء واألكدار  

 ومكلف األيام ضد طباعها  

 

 متطلب يف املاء جذوة نار  

ولذلك ال تلتفت ـ أهيا املريد الصادق ـ لتلك التبيرات واألعذار التي خيتلقها   

  ، الكساىل ألنفسهم؛ فهم ال خيتلفون فيها عن أولئك الذين قعدوا عن نرصة رسول اهلل 

 وركنوا إىل الدنيا ومتاعها القليل، وضيعوا اآلخرة ومتاعها العظيم. 

صحاب األعذار الواهية ليكونوا عبة  وقد وصف اهلل أولئك املتخلفني الكساىل أ

ُدوا َمَع َرُسول ه  اْسَتْأَذَنَك ُأوُلو  ﴿قال: فللمعتبين،  ُنوا ب اهللَّ  َوَجاه  َلْت ُسوَرٌة َأْن آم  َوإ َذا ُأْنز 

ينَ  د  نُْهْم َوَقاُلوا َذْرَنا َنُكْن َمَع اْلَقاع   [ 86]التوبة:    ﴾الطَّْول  م 

َح  ﴿وعصياهنم ألوامر اهلل، فقال:  وذكر فرحهم عند ختلفهم عن رسول اهلل  َفر 

ْم يف  َسب يل   ه  ْم َوَأْنُفس  ُدوا ب َأْمَواهل   ُهوا َأْن جُيَاه   اهللَّ  َوَكر 
اَلَف َرُسول  ْم خ  ه  اهللَّ    املَُْخلَُّفوَن ب َمْقَعد 

ُروا يف  احْلَِر ُقْل َناُر  ا َلْو َكاُنوا َيْفَقُهوَن َوَقاُلوا اَل َتنْف   [ 81]التوبة:   ﴾َجَهنََّم َأَشدُّ َحرًّ

من أجله   ثم بني أن ذلك الفرح الذي ركنوا إليه، وفرطوا يف صحبة رسول اهلل 

 
  441صيد اخلاطر ص  (1)
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َفْلَيْضَحُكوا َقل يال   ﴿ليس سوى ثمن قليل باعوا به نعيام عظيام، واشرتوا به عذابا أليام، فقال:  

ا َجزَ  ري 
ُبونَ َوْلَيْبُكوا َكث   [ 82]التوبة:   ﴾ اء  ب اَم َكاُنوا َيْكس 

وقد  ويف هذه اآلية إشارة إىل ما للجزاء اإلهلي من أدوار تربوية وإصالحية للنفس؛ 

اللهم إن ذكر جهنم ال يدعني  )إذا أوى إىل فراشه، يقول:  أنه كان  عن بعض الصاحلني  روي  

 .(1)، فيقوم إىل مصاله(أنام

  تإذا ذكر )إين  :  فقال  لليل ويبكي، فعوتب عىل ذلك، كان يسهر ا روي عن آخر أنه  و

 ي( نوم رالنار طا   ت، وإذا ذكر ياجلنة طال شوق

النار النار، شغلني ذكر  )ينام أول الليل، ثم ينتفض فزعا  مرعوبا  ينادي: وكان آخر 

اللهم إنك عامل بحاجتي  )، ثم يتوضأ، ويقول عىل أثر وضوئه: ( النار عن النوم والشهوات

 ( ، وما أطلب إال فكاك رقبتي من النارغري معلم

هوت ليلة عن وردي ونمت فإذا أنا يف املنام بجارية كأحسن ما يكون  آخر: )سوقال  

 :(2)فدفعت إيل الرقعة فإذا فيها  ،نعم  :فقلت  ؟أحتسن تقرأ : ويف يدها رقعة فقالت يل

 أأهلتك اللذائذ واألماين 

 

 عن البيض األوانس يف اجلنان   

 تعيش خملدا ال موت فيها  

 

 وتلهو يف اجلنان مع احلسان   

 تنبه من منامك إن خريا  

 

 من النوم التهجد بالقران   

 : وقد أشار الشاعر إىل هذا املعنى، فقال يصف الصاحلني وجدهم واجتهادهم 

 إذا ما الليل أظلم كابدوه

 

 فيسفر عنهم وهم ركوع  

 أطار اخلوف نومهم فقاموا  

 

 وأهل األمن يف الدنيا هجوع  

  
 ( فام بعدها.37دار البوار، البن رجب، )ص:  هذه الروايات من كتاب: التخويف من النار والتعريف بحال (1)

  

 (  355/ 1إحياء علوم الدين ) (2)
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 : آخر وقال  

 منع القرآن بوعده ووعيده

 

 مقل العيون بليلها أن هتجعا   

 فهموا عن امللك اجلليل كالمه  

 

 فرقاهبم ذلت إليه ختضعا   

 وأنشدوا أيضا  

 يا طويل الرقاد والغفالت 

 

 كثرة النوم تورث احلرسات  

 إن يف القب إن نزلت إليه  

 

 لرقادا يطول بعد املامت  

 ومهادا ممهدا لك فيه  

 

 بذنوب عملت أو حسنات  

 أأمنت البيات من ملك املو  

 

 ت وكم نال آمنا ببيات  

 وقال آخر:  

 وما فرشهم إال أيامن أزرهم 

 

 وما وسدهم إال مالء وأذرع   

 وما ليلهم فيهن إال ختوف  

 

 وما نومهم إال عشاش مروع   

 وألواهنم صفر كأن وجوههم  

 

 عليا جساد هي بالورس مشبع   

 نواحل قد أزرى هبا اجلهد والرسى 

 

 إىل اهلل يف الظلامء والناس هجع  

 ويبكون أحيانا  كأن عجيجهم  

 

 إذا نوم الناس احلنني املرجع   

 وجملس ذكر فيهم قد شهدته  

 

 وأعينهم من رهبة اهلل تدمع   

أنا ال أدعوك ـ أهيا املريد الصادق ـ أن تقتدي هبؤالء يف كل ما فعلوه، فنحن مل نؤمر   

باتباع أحد غري املعصومني، ولكني مع ذلك أدعوك ألن تفكر يف تلك اخلسارة العظيمة التي  

جيدها من ضيع وقته يف الدنيا يف تلبية حاجات كسله ووهنه، ليجد نفسه يف اآلخرة فقريا  

 من كل يشء. 

وجيد تلك األعذار التي كان خيتلقها ليفر من التكليف أو ما يدعوه إليه االجتهاد، ال  

والذين ذكرهم  ، يف عهد رسول اهلل  الكساىل ختتلف كثريا عن األعذار التي كان خيتلقها 
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َن  ﴿رآن الكريم ليكونوا عبة لنا، قال تعاىل يف وصف بعضهم: الق َسَيُقوُل َلَك املَُْخلَُّفوَن م 

ْم َما َلْيَس يف  ُقُلوهب  مْ  نَت ه  ْر َلنَا َيُقوُلوَن ب َأْلس  ُقْل َفَمْن   اأْلَْعَراب  َشَغَلْتنَا َأْمَواُلنَا َوَأْهُلوَنا َفاْسَتْغف 

َن اهللَّ  ا َيْمل ُك َلُكْم م  ري 
ا َبْل َكاَن اهللَُّ ب اَم َتْعَمُلوَن َخب  ا َأْو َأَراَد ب ُكْم َنْفع    ﴾ َشْيئ ا إ ْن َأَراَد ب ُكْم رَضًّ

 [ 11]الفتح:  

وهؤالء ـ كام خيب القرآن الكريم ـ أكثر الناس إرساعا إىل الفتن، ذلك أن عزائمهم ال  

نُْهُم النَّب يَّ  ﴿ تتناسب مع الصدق بقدر ما تتناسب مع الفتنة، قال تعاىل: 
يٌق م  َوَيْسَتْأذ ُن َفر 

ا ) َرار 
يُدوَن إ الَّ ف  َي ب َعْوَرٍة إ ْن ُير  ْن  13َيُقوُلوَن إ نَّ ُبُيوَتنَا َعْوَرٌة َوَما ه  ْم م  َلْت َعَلْيه  ( َوَلْو ُدخ 

َا إ الَّ َيس   ْتنََة آَلَتْوَها َوَما َتَلبَُّثوا هب 
َها ُثمَّ ُسئ ُلوا اْلف  ا َأْقَطار   [ 14،  13]األحزاب:   ﴾ ري 

ِبيُّوَن  ﴿ويف مقابل هذا يصف اهلل تعاىل املؤمنني؛ فيقول:  ْن َنب يٍّ َقاَتَل َمَعُه ر 
َوَكَأِيْن م 

ينَ  اب ر  بُّ الصَّ
َا َأَصاهَبُْم يف  َسب يل  اهللَّ  َوَما َضُعُفوا َوَما اْسَتَكاُنوا َواهللَُّ حُي 

(  146 )َكث رٌي َفاَم َوَهنُوا مل 

َنا َوَثِبْت َأْقَدامَ  اَفنَا يف  َأْمر  رْسَ
ْر َلنَا ُذُنوَبنَا َوإ  نَا اْغف  َنا َعىَل َوَما َكاَن َقْوهَلُْم إ الَّ َأْن َقاُلوا َربَّ نَا َواْنرُصْ

ينَ   [ 147،  146]آل عمران:   ﴾ اْلَقْوم  اْلَكاف ر 

َفآَتاُهُم اهللَُّ  ﴿قال: ثم بني اجلزاء العظيم الذي ظفروا به مقابل ذلك اجلهد القليل، ف

ن نيَ  بُّ املُْْحس 
َرة  َواهللَُّ حُي  ْنَيا َوُحْسَن َثَواب  اآْلخ   [ 148]آل عمران:   ﴾ َثَواَب الدُّ

َجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللََّ َعَلْيه   ﴿ووصفهم يف آية أخرى، فقال:  ن نَي ر  َن املُْْؤم  م 

نْهُ  نُْهْم َمْن َقىَض َنْحَبُه َوم  يال  َفم  ُلوا َتْبد   [ 23]األحزاب:    ﴾ْم َمْن َينَْتظ ُر َوَما َبدَّ

َي اهللَُّ  ﴿ثم بني اجلزاء الذي أعد هلم، مقارنة باجلزاء املعد للكساىل؛ فقال:  ل َيْجز 

ْم إ نَّ اهللََّ َكاَن غَ  نَي إ ْن َشاَء َأْو َيُتوَب َعَلْيه  ْم َوُيَعِذَب املُْنَاف ق  ْدق ه  اد ق نَي ب ص  يام  الصَّ
ا َرح    ﴾ ُفور 

 [ 24]األحزاب: 

وأخب عن الدرجة العظيمة التي يناهلا أصحاب اجلد مقارنة بغريهم، ولو كانوا من  
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ُدوَن يف  َسب يل   ﴿املؤمنني، فقال: ر  َواملَُْجاه  َ نَي َغرْيُ ُأويل  الرضَّ
ن  َن املُْْؤم  ُدوَن م  ي اْلَقاع  اَل َيْسَتو 

ْم َوَأنْ  يَن َدَرَجة  اهللَّ  ب َأْمَواهل   د  ْم َعىَل اْلَقاع  ه  ْم َوَأْنُفس  يَن ب َأْمَواهل   د  َل اهللَُّ املَُْجاه  ْم َفضَّ ه    ﴾ ُفس 

 [ 95]النساء:  

فانظر ـ أهيا املريد الصادق ـ هلذه املشاهد التي ينقلها لك القرآن الكريم، ثم اخرت  

ألولياء والصديقون،  .. هل ذلك الطريق الذي سار فيه األنبياء واا لنفسك ما تراه مناسب

الذي صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه، وجاهدوا أنفسهم يف اهلل.. أم طريق أولئك الكساىل  

 الوهنني الذين جعلهم كسلهم يقعون يف كل املوبقات بام فيها النفاق نفسه. 

وإن مل جتد هذا العالج كافيا إلقناع نفسك بفضل اجلد واالجتهاد؛ فحدثها عن تلك  

التي يناهلا اجلادون، ويقعد دوهنا الكساىل.. فاملؤمن اجلاد ساع يف بناء   األجور العظيمة 

آخرته، حيول بني نفسه واألهوال العظيمة التي تنتظره، بخالف الكسول املنشغل باللذات  

 املحدودة عن تبعاهتا اخلطرية. 

 : السلوكي العالج  

اجلد   هبا عىل أن جتاهد نفسك، وتدر  فعليك  إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ

واالجتهاد، ومتنعها من كل تلك املبرات التي كان يستعملها املخلفون واملنافقون  

يا معرش  )  :والكساىل ليقعدوا عن املراتب العلية التي هيئت هلم، وقد قال رسول اهلل 

املسلمني! شمروا فإن األمر جد، وتأهبوا فإن الرحيل قريب، وتزودوا فإن السفر بعيد،  

 (1)  وخففوا أثقالكم، فإن وراءكم عقبة كؤودا وال يقطعها إال املخفون(

)الكيّس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت، واالمحق من أتبع نفسه هواها  وقال: 

 
 .  343أعالم الدين:  (1)
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 (1)األمايّن(اهلل  ى عىل نومت

وهبذا أوصاك كل ورثته وأئمة اهلدى من بعده؛ فال يدرك الكامل من استسلم للكسل  

عليكم باجلد واالجتهاد، والتأهب واالستعداد، والتزود  )اإلمام عيل: ل ودواعيه، وقد قا 

يف منزل الزاد، وال تغرنكم احلياة الدنيا كام غرت من كان قبلكم من األمم املاضية والقرون  

 (2)  اخلالية(

 (3) طاعة اهلل سبحانه ال حيوزها إال من بذل اجلد، واستفرغ اجلهد(وقال: )

عىل فعل الطاعات، وصونوها عن دنس السيئات، جتدوا  صابروا أنفسكم ): وقال

 (4)  حالوة اإليامن(

أعطوا اهلل من أنفسكم االجتهاد يف طاعته، فإن اهلل ال يدرك  )اإلمام الصادق: وقال 

 (5)  من اخلري عنده إال بطاعته واجتناب حمارمه( ء يش

ي مرسل وال  اعلموا أنه ليس بني اهلل وبني أحد من خلقه ملك مقرب وال نب):  وقال

 (6)  من دون ذلك من خلقه كلهم إال طاعتهم له، فاجتهدوا يف طاعة اهلل(

عىل أربعة أشياء: علمت أن عميل ال يعمله  ):  فقال   (،عىل ماذا بنيت أمرك؟ )سئل:  و

غريي فاجتهدت، وعلمت أن اهلل عز وجل مطلع عيل فاستحييت، وعلمت أن رزقي ال  

 
 . 4260الرتمذي واحلاكم وأمحد وابن ماجه رقم  (1)

 .  230هنج البالغة: اخلطبة  (2)

 .  5891، 6009غرر احلكم:  (3)

 .  5891، 6009غرر احلكم:  (4)

 .  11وص  1/  7/  8الكايف:  (5)

 .  11وص  1/  7/  8الكايف:  (6)
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  (1)  (يأكله غريي فاطمأننت، وعلمت أن آخر أمري املوت فاستعددت

سبعة  ):  العزيمة اخلالية من اجلد واالجتهاد دعاوى كاذبة، فقالاإلمام الرضا  واعتب  

غري سبعة أشياء من االستهزاء: من استغفر بلسانه ومل يندم بقلبه فقد استهزأ بنفسه،  أشياء ب

ومن سأل اهلل التوفيق ومل جيتهد فقد استهزأ بنفسه، ومن استحزم ومل حيذر فقد استهزأ  

بنفسه، ومن سأل اهلل اجلنة ومل يصب عىل الشدائد فقد استهزأ بنفسه، ومن تعوذ باهلل من  

شهوات الدنيا فقد استهزأ بنفسه، ومن ذكر اهلل ومل يستبق إىل لقائه فقد استهزأ    النار ومل يرتك 

 (2) بنفسه( 

إذا علمت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاسع ألن تلزم نفسك بام ألزم الصاحلون به  

ينَ  َيا  ﴿ أنفسهم من املشارطات واملعاهدات واملرابطات التي دعا إليها قوله تعاىل:  َا الَّذ    َأهيُّ

ُقوا اهللََّ َلَعلَُّكْم ُتْفل ُحونَ  وا َوَصاب ُروا َوَراب ُطوا َواتَّ ُ  [ 200]آل عمران:   ﴾ آَمُنوا اْصب 

هي  فـ لزوم الثغر الذي خياف هجوم العدو منه يف الظاهر تعني كام أهنا ـ املرابطة ف

يله عن  لزوم ثغر القلب لئال يدخل منه اهلوى والشيطان فيز  ،وبالدرجة األوىل   ، تعني كذلك

 مملكته. 

بل قد ورد يف النصوص ما يدل عىل أن من أفضل الرباط وأعظمه الرباط عىل النفس  

أال أدّلكم  : )فقد قال رسول اهلل  ، محاية هلا من وساوس الشياطني، وترفعا هبا إىل املعايل

إسباغ  )قالوا: بىل، يا رسول اهلل قال:  (عىل ما يمحو اهلل به اخلطايا، ويرفع به الّدرجات؟ 

فذلكم   ، وانتظار الّصالة بعد الّصالة ، الوضوء عىل املكاره وكثرة اخلطا إىل املساجد

 
   100/   228/  78البحار:  (1)

 .  11/   356/  78البحار:  (2)
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 (1)(الّرباط

وقال: )أفضل الرباط الصالة، ولزوم جمالس الذكر، وما من عبد يصيل ثم يقعد يف  

   (2)  مصاله إال مل تزل املالئكة تصيل عليه حتى حيدث أو يقوم(

واملرابط عىل نفسه يف هذه احلالة إلصالحها ال يقل أجره عن رباط اجلهاد يف سبيل  

اهلل، ألنه ال يمكن للمجاهد جهاده إذا مل هيذب نفسه التي حتول بينه وبني اجلهاد يف سبيل  

رباط يوم وليلة خري من صيام شهر  يف ذكر ثواب الرباط: ) اهلل، وقد قال رسول اهلل 

 (3)  مات جرى عليه عمله اّلذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتن(وقيامه، وإن 

واقتد بالصاحلني الذين بايعوا اهلل والصاحلني من عباده، والتزموا بام بايعوا عليه، كام  

  بدرا مل يشهد مع رسول اهلل وكيف أنه ـ بعد أن  روي عن بعض أصحاب رسول اهلل 

يعوض عن ذلك يف أحد، ويعاهد اهلل تعاىل ويلزم   بسبب الظروف التي مرت عليه ـ راح

وإن أراين اهلل   ، غّيبت عنه أّول مشهد شهده رسول اهلل ):  نفسه بالوفاء، فقد روي أنه قال 

 ( ، لرياين اهلل ما أصنعمشهدا، فيام بعد، مع رسول اهلل 

با  يا أ) فقال له:  ، يوم أحد، فاستقبل سعد بن معاذ شهد مع رسول اهلل وروي أنه 

فوجد يف  ، فقاتلهم حّتى قتل  (،أجده دون أحد ،واها لريح اجلنّة )فقال:  (،عمرو! أين؟

 (4)  (بضع وثامنون من بني رضبة وطعنة ورمية جسده

وإن عجزت أن تلزم نفسك بام يؤدهبا وهيذهبا ويملؤها بالنشاط، فاستعن بإخوانك  

حكمة  الصاحلني، فملكهم أمر نفسك، واجعلهم حياسبونك عىل تقصريك، وقد روي يف 

 
 ( 251مسلم ) (1)

 رواه الطياليس.  (2)

 ( وقال: حديث حسن صحيح. 1165الرتمذي ) (3)

 (  1903(. ومسلم )2805) 6الفتح  -البخاري (4)
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حق عىل العاقل أن ال يغفل عن أربع ساعات: ساعة يناجى فيها ربه، وساعة  ) آل داود: 

ع إخوانه الذين خيبونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه،  حياسب فيها نفسه، وساعة خيلو فيها م

هذه الساعة عونا عىل تلك   يفوساعة خيىل فيها بني نفسه وبني لذاهتا فيام حيل وجيمل، فإن 

 (1) ( الساعات، وإمجاما  للقلوب

وال تقرص اجتهادك عىل أمور دينك، بل إن االجتهاد واجلد يكون يف مجيع شؤون  

ألن  ): وقد قال رسول اهلل  ،قيم الدين من غري أن تستقيم الدنيا احلياة، فال يمكن أن يست

هبا وجهه خري من أن يسأل   اهلل يأخذ أحدكم أحبال، فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكّف 

 (2)(اس أعطي أم منع النّ

ألن يغدو أحدكم فيحطب عىل ظهره،  ): اهللرسول ويف حديث آخر قال 

  اس، خري له من أن يسأل رجال، أعطاه أو منعه ذلك. فإنّ يستغني به من النّ و ق بهفيتصدّ 

 (3) (ابدأ بمن تعولو فىل.اليد العليا أفضل من اليد الّس 

فىل،  ائل الّس يد الّس و تي تليها، يد املعطي الّ و العليا، اهللاأليدي ثالثة: فيد )قال: و

 (4)(ال تعجز عن نفسكو فأعط الفضل

عائر ورشائع، فمن مقاصدها العظمى  واستعن عىل ذلك بام كلفك اهلل به من ش

إخراجك من كسلك، وملئك بالنشاط واالجتهاد واجلد الذي يعود نفعه عىل حياتك  

ع نَي ) ﴿كام قال اهلل تعاىل:  مجيعا،   َا َلَكب رَيٌة إ الَّ َعىَل اخْلَاش   َوإ هنَّ
اَلة  ْب  َوالصَّ يُنوا ب الصَّ

(  45َواْسَتع 

 
ا من كالم النبى  (1) ، رواه أبو حاتم وابن حبان وغريه، وروي قريب منه عن اإلمام عيل يف هنج البالغة روى مرفوع 

 .. 390حكمة  545 /

 ( 2373)5البخارى ـ الفتح  (2)

 ( واللفظ له.1042(، ومسلم)1470)3البخاري ]فتح الباري[،  (3)

 (408/ 1( واللفظ له، واحلاكم)1649بو داود)أ (4)
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ُمْ  يَن َيُظنُّوَن َأهنَّ
ُعوَن   الَّذ  ُْم إ َلْيه  َراج   [ 46،  45]البقرة:   ﴾ُماَلُقو َرهِب ْم َوَأهنَّ

إ نَّ  ﴿ولذلك ذكر اهلل تعاىل تثاقل املنافقني عن الصالة، وكسلهم يف أدائها، قال تعاىل:  

اَلة  َقاُموا ُكَساىَل ُيَراُءوَن النَّاَس  ُعُهْم َوإ َذا َقاُموا إ ىَل الصَّ
نَي خُيَاد ُعوَن اهللََّ َوُهَو َخاد  َواَل   املُْنَاف ق 

 [ 142]النساء:    ﴾َيْذُكُروَن اهللََّ إ الَّ َقل يال  

ح يف ذلك  وهلذا شاء اهلل تعاىل ـ بحكمته يف رعاية خلقه ـ أن يكلفهم بصالة الصب

الوقت الذي يتكاسل فيه املتكاسلون، حتى يتبني الصادقون يف عزيمتهم من غريهم، وقد  

إّن أثقل صالة عىل املنافقني صالة العشاء وصالة الفجر. ولو يعلمون  ): قال رسول اهلل 

 (1)  (ما فيهام ألتوُها ولو حبوا

ىل قافية رأس  يطان عيعقد الّش ) قال: وذكر دور الشيطان يف الدعوة للكسل، ف

،  اهللفإذا استيقظ، فذكر  ،  عقدة يرضب عليك ليال طويال  ثالث عقد إذا نام، بكّل   (2)أحدكم 

ت العقد. فأصبح نشيطا   انحلّ ت عنه عقدتان، فإذا صىّل أ، انحلّ إذا توّض و ت عقدة.انحلّ 

 (3) (فس كسالن أصبح خبيث النّ إاّل و فس، ب النّ طيّ 

فضل بعض الشعائر التعبدية، ملشقتها عىل النفس، ودورها يف مقاومة   وذكر 

قالوا:   ( أال أدّلكم عىل ما يكّفر اهلل به اخلطايا ويزيد يف احلسنات؟الوهن والكسل، فقال: )

ما منكم   .وانتظار الّصالة بعد الّصالة.  ،إسباغ الوضوء يف املكاره)بىل يا رسول اهلل. قال: 

فيصيّل مع اإلمام ثّم جيلس ينتظر الّصالة األخرى إاّل واملالئكة   من رجل خيرج من بيته

 (4) تقول: اللهّم اغفر له، اللهّم ارمحه( 

 
 ( 651(. مسلم )644) 2الفتح  -البخاري (1)

 قافية رأس أحدكم: أي آخر الرأس. (2)

 ( واللفظ له.776(، ومسلم)1142)3البخاري ]فتح الباري[،  (3)

 ( واللفظ له. 357( بنحوه، وابن خزيمة برقم )251مسلم ) (4)
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من صىل الفجر يف  ) وهكذا ذكر الذكر بعد صالة الصبح إىل طلوع الشمس، فقال: 

مجاعة، ثم قعد يذكر اهلل، حتى تطلع الشمس، ثم صىل ركعتني، كانت له كأجر حجة  

 (1)(وعمرة، تامة تامة تامة 

أن أفضل أوقات البكة هو ذلك الوقت الذي حيبه الكساىل   بل اعتب رسول اهلل 

إذا بعث   )اللهم بارك ألمتي يف بكورها(، قال الراوي: وكان للنوم، ال للعمل، فقال: 

  رسية أو جيشا بعثهم من أول النهار، وكان صخر تاجرا، وكان يبعث جتارته أول النهار 

 (2) فأثرى وكثر ماله(

كثرة أعامل اخلري وتشعبها، وتعلقها بجميع املجاالت،   وهكذا ذكر رسول اهلل 

وقد قال اهلل تعاىل  وهو ما ينفي الضجر وامللل الذي قد يدعو إليه الكسل،  ومجيع األوقات،  

ي َجَعَل اللَّ ﴿مشريا إىل تغري األوقات، ودورها يف احلث عىل العمل:  ْيَل َوالنََّهاَر  َوُهَو الَّذ 

ا َر َأْو َأَراَد ُشُكور  كَّ َْن َأَراَد َأْن َيذَّ
ْلَفة  مل   [ 62]الفرقان:   ﴾خ 

:  إىل كثرة أعامل الب وتنوعها بحيث تشمل كل املجاالت  رسول اهلل وأشار 

تبّسمك يف وجه أخيك صدقة، وأمرك باملعروف وهنيك عن املنكر صدقة، وإرشادك  )

الّضالل لك صدقة، وبرصك للّرجل الّرديء البرص لك صدقة، وإماطتك  الّرجل يف أرض  

احلجر والّشوكة والعظم عن الّطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك يف دلو أخيك لك  

 (3) (صدقة

يمكن أن خيتار أي شخص األعامل التي تتناسب مع طبيعته، ليقوم هبا، بدل  وهلذا 

 
 ( 586الرتمذي، رقم ) (1)

 أبو داود الرتمذي وقال حديث حسن.  (2)

 ( وقال: هذا حديث حسن غريب. 7195الرتمذي ) (3)
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ناسا من أصحاب النّبّي  ، وقد ورد يف احلديث أن يكلف نفسه بام ال تطيق، أو ما ال ترغب

 ،باألجور، يصّلون  ـ أي األغنياء ـ يا رسول اهلل ذهب أهل الّدثور ) : اشتكوا له، فقالوا

رسول   قالوال نتصدق(، فكام نصيّل، ويصومون كام نصوم، ويتصّدقون بفضول أمواهلم، 

سبيحة صدقة، وكّل تكبرية  أو ليس قد جعل اهلل لكم ما تصّدقون؟ إّن بكّل ت ): اهلل 

صدقة، وكّل حتميدة صدقة، وكّل هتليلة صدقة، وأمر باملعروف صدقة، وهني عن منكر  

 (1) صدقة(

فاجتهد يف تنفيذها، واعلم أنه لن يكلفك   ـ أهيا املريد الصادق ـوصيتي إليك  هذه

يف  ذلك سوى بعض اجلهد القليل، وبعدها سرتى كيف يقذف اهلل حالوة العمل الصالح 

ولذلك  ، قلبك؛ فتتحول من الكسل إىل العمل، ومن الوهن إىل النشاط، من غري أن تشعر

 (2) )منهومان ال يشبعان: طالب علم، وطالب دنيا(ورد يف األثر:  

ومثلهام كل من أدمن عىل أي يشء من األشياء؛ فالنفس إن حتركت للطاعة، والعمل  

إليها من املاء البارد عىل الظمأ، ولذلك ال جيد  الصالح، حببه اهلل إليها، حتى يصبح أحب 

مشقة التكليف إال الكساىل، أما الصادقون، فإهنم ـ كام يذكرون عن أنفسهم ـ يعيشون يف  

   سعادة لو علمها امللوك لقاتلوهم عليها. 

 
 ( 1006مسلم ) (1)

 ( 95/ 1كشف األستار عن زوائد البزار ) (2)
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 اللؤم والدناءة 

اخلسة  وما ارتبط هبام من  ي عن اللؤم والدناءةكتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألن

وعن الدوافع التي تدفع إليها، والثامر التي تثمرها، وكيفية  وصغر النفس وحقارهتا.. 

 التخلص منها، لتحل اهلمة العالية بدهلا، وحتل معها كل قيم النبل واملكارم. 

من صفات   اخلسة وصغر النفس وحقارهتا و وهذه أسئلة وجيهة؛ فاللؤم والدناءة

ة بالسوء، وهي من أكب احلجب التي حتول بينها وبني السري إىل اهلل، والتحقق  النفس األمار

 بحقائق أهل اهلل، ذلك أن أول صفاهتم اهلمة العالية، واألدب الرفيع. 

نزول  .. وكيف يكونون كذلك، وما هو إال اللؤمولذلك كانوا أبعد اخللق عن 

فبدل أن يرقى هبمته إىل   ،فل سافلنياإلنسان من املحل الرفيع الذي أقامه اهلل فيه إىل أس 

وال جيد   ،ثم هو يف نزوله ال يقع إال عىل اخلنافس واجلرذان ، املعايل ينزل هبا إىل املنحدرات

 رفيقا له إال اخلنازير والسباع. 

حيّب معايل األمور وأرشافها، ويكره  )اهلل أن  ذكر رسول اهلل وهلذا 

والفاجر خّب   ،)املؤمن غّر كريم فقال:  ، الفاجراللؤم صفة اعتب ، و(2)((1)سفسافها 

 (3)لئيم(

إن اهلل يبغض الفحش  وأخب عن الفرق بني مكارم املؤمنني، ولؤم الفاجرين، فقال: )

والتفحش، والذي نفس حممد بيده، ال تقوم الساعة حتى خيون األمني، ويؤمتن اخلائن،  

ر، والذي نفس حممد بيده،  حتى يظهر الفحش والتفحش، وقطيعة األرحام، وسوء اجلوا

 
 ء وعمل.كل يش ء منسفسافها: السفساف: احلقري الردي (1)

 رواه الطباين يف الكبري. (2)

 رواه أبو داود والرتمذي وغريُها. (3)
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إن مثل املؤمن لكمثل القطعة من الذهب، نفخ عليها صاحبها فلم تغري، ومل تنقص، والذي  

نفس حممد بيده، إن مثل املؤمن لكمثل النحلة، أكلت طيبا، ووضعت طيبا، ووقعت فلم  

 (1)  (تكرس ومل تفسد

ى يظهر الفحش  والذي نفس حممد بيده، ال تقوم الساعة حتوقال يف حديث آخر: )

، قالوا: يا  (والبخل، وخيون األمني، ويؤمتن اخلائن، وهيلك الوعول، وتظهر التحوت

الوعول: وجوه الناس وأرشافهم والتحوت:  )رسول اهلل وما الوعول والتحوت؟ قال: 

 (2) الذين كانوا حتت أقدام الناس ال يعلم هبم( 

وإياك ـ أهيا املريد الصادق ـ وأنت تروم التخلص من اللؤم والدناءة لتتحقق بام  

أن تقع فيام وقع فيه أولئك املتثاقلون للدنيا، الذين حرصوا  من املكارم تتطلبه اهلمة العالية 

علو اهلمة يف املناصب الرفيعة، واجلاه العريض، فباعوا دينهم بدنياهم، وعقلهم هبواهم،  

 وا بدنيا، ومل يتزودوا آلخرة. ومل يستمتع

؛ فسئل عن ذلك، فقال:  يف شبيبتهال يكاد ينام كان وقد روي عن بعض هؤالء أنه 

،  ذهن صاف، وهم بعيد، ونفس تتوق إىل معايل األمور، مع عيش كعيش اهلمج الرعاع

قيل: فاطلبه، قال: ال يطلب إال  ، قال: الظفر بامللك ؟فام الذي يبد غليلكفقيل له: 

قيل: فام تصنع ؟ قال: سأجعل من عقيل  ،  قيل: فاركب األهوال، قال. العقل مانع،  هوالباأل

جهال ، وأحاول به خطرا  ال ينال إال باجلهل، وأدبر بالعقل ما ال حيفظ إال به، فإن اخلمول  

 أخو العدم. 

وقد قام هذا املسكني بام دعت إليه ُهته؛ فأجهد نفسه للدنيا، ووصل إىل أعىل  

 
 ( 458/ 11رواه أمحد ) (1)

 .  8664، احلاكم، 6844ابن حبان،  (2)
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لكنه مل ينل منها شيئا.. فقدم عىل اآلخرة خايل الوفاض.. فلم ينل ال الدنيا، وال   مراتبها،

 اآلخرة. 

وسيد شباب أهل اجلنة من أجل ذلك   أو ذلك الذي راح يقاتل سبط رسول اهلل 

 . امللك املحدود الذي تصور نفسه صاحب ُهة عالية إن ناله، لكنه مل ينله 

ت بني يديه، وكيف تالعب به الشيطان،  لقد قال يتحدث عن اخليارات التي وضع 

 وسول له اهلوى ليختار اللؤم عىل الكرم، والدناءة عىل اهلمة: 

 فواهلل ال أدري وإيّن حلائرٌ 

 

 ُأفّكر يف أمري عىل خطرين  

 أأترك ملَك الرِي والريُّ ُمنيتي 

 

 أم أرجع مأثوما  بقتل حسني    

 حسنُي ابُن عّمي واحلوادُث مّجةٌ  

 

 َلَعمري ويل يف الرّي قّرُة عني    

 وإّن إلَه العرش  يغفر زّلتي 

 

 ولو كنُت فيها أظلَم الثقلني    

لٍ    أال إّنام الدنيا خَلرُي ُمعجَّ

 

 وما عاقٌل باع الوجوَد بَدين    

 يقولون إّن اهللَ خالُق جنّةٍ  

 

 وناٍر وتعذيٍب وغِل يدين    

 إّننيفإْن صدقوا فيام يقولون  

 

 أتوب إىل الرمحن من سنتني    

 وإْن كذبوا ُفزنا بدنيا عظيمةٍ  

 

 وملٍك عقيٍم دائم  احلجلني    

 وقد رد عليه بعضهم، فقال:   

 أال أهّيا النغُل الذي ليس مثلهُ 

 

 ويمِض من الدنيا بقتلة شني    

 إذا أنت قاتلت احلسنَي بَن فاطمٍ  

 

 وأنَت تراه أرشَف الثقلني    

 فال حتسبنَّ الريَّ يا أخرَس الورى 

 

 تفوز به من بعد قتل  حسني    

ومثله ذلك الشاعر الذي قىض عمره يبحث عمن يوليه بعض الواليات، وكان   

 يقول:  

 ويف الناس من يرىض بميسور عيشه 

 

 ومركوبه رجاله والثوب جلده  
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 ولكن قلبا  بني جنبي ما له 

 

 مدى ينتهي ّب يف مراد أحّده  

 يرى جسمه يكيس شفوفا  ترّبه 

 

 فيختار أن يكسى دروعا  هتّده  

 وكان يقول:   

 عىل قدر  أهل  العزم  تأِْت العزائمُ 

 

 وتأِْت عىل قدر  الكرام  املكارمُ   

 وتعظُم يف عني  الصغري  صغاُرها 

 

 وتصغُر يف عني  العظم  العظائمُ   

وقد توهم نفسه صاحب ُهة علية، لكنه مل يكن كذلك.. فاهلمة العالية ال تكون إال   

ملن ترقوا بأرواحهم عن ثقل الطني، ومن عداهم ال خيتلفون عن ذلك الذي وصفه اهلل  

ي آَتْينَاُه آَيات نَا فَ ﴿تعاىل، فقال:  ْم َنبََأ الَّذ  َن  َواْتُل َعَلْيه  ْيَطاُن َفَكاَن م  نَْها َفَأْتَبَعُه الشَّ اْنَسَلَخ م 

يَن )  َبَع َهَواُه َفَمَثُلُه َكَمَثل   175اْلَغاو  َا َوَلك نَُّه َأْخَلَد إ ىَل اأْلَْرض  َواتَّ ْئنَا َلَرَفْعنَاُه هب 
( َوَلْو ش 

ْكُه َيْلَهْث َذل    َيْلَهْث َأْو َترْتُ
ْل َعَلْيه  م  ُبوا ب آَيات نَا َفاْقُصص   اْلَكْلب  إ ْن حَتْ يَن َكذَّ َك َمَثُل اْلَقْوم  الَّذ 

ُرونَ   [ 176،  175]األعراف:   ﴾ اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم َيَتَفكَّ

ولذلك اجعل مصدرك يف حتديد اهلمم العالية، وما ارتبط هبا من املكارم، ما ورد يف  

ة لألشياء، أما من عداها،  النصوص املقدسة، فهي التي تبني احلقائق، وتعطي القيم احلقيقي

 فهي تكذب عليك، وتوُهك باألماين الكاذبة التي لن جتد يف هنايتها إال الرساب. 

: )كانت  ـ   وهو خيب عن بني إرسائيلأنه قال ـ    وقد ورد يف احلديث عن رسول اهلل  

ي  امرأة ترضع ابنا هلا يف بني إرسائيل فمر هبا رجل راكب ذو شارة فقالت: اللهم اجعل ابن

فرتك ثدهيا وأقبل عىل الراكب وقال: اللهم ال جتعلني مثله، ثم أقبل عىل ثدهيا يمصه،    ، مثله

ثم مر بأمة فقالت أمه: اللهم ال جتعل ابني مثل هذه، فرتك ثدهيا وقال: اللهم اجعلني مثلها  

فقالت: مل ذاك؟ فقال: الراكب جبار من اجلبابرة، وهذه األمة يقولون: رسقت زنت، ومل  
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 (1)تفعل(

عن فساد املوازين واملعايري التي يتعامل هبا البرش مع اللؤم والكرم، فقال:    وأخب  

سيأِت عىل النّاس سنون يصّدق فيها الكاذب، ويكّذب فيها الّصادق، وخيّون فيها األمني،  )

قيل: يا رسول اهلل؛ وما الّرويبضة؟ قال:   (،ويؤمتن فيها اخلائن، وينطق فيها الّرويبضة 

 (2)  (لّسفيه يتكّلم يف أمر العاّمةا)

لذلك ال تعتمد ما يقوله عامة الناس أو خاصتهم يف حتديد املكارم، بل اعتمد  

احلقائق والقيم التي وردت يف النصوص املقدسة، فهي التي متثل احلقيقة، أما ما عداها،  

 فليست سوى أوهام وأماين ترضك أكثر مما تنفعك. 

الصادقـ  فاسمع هلذه الوصفات الربانية التي تطهر نفسك    إذا علمت هذاـ  أهيا املريد 

 من كل لؤم ودناء وخسة، لتمألها باهلمة العالية احلقيقية، واألخالق العظيمة املرتبطة هبا. 

 العالج املعريف: 

للتخلص من اللؤم والدناءة وما يرتبط  أول عالج تنطلق منه ـ أهيا املريد الصادق ـ 

ن تعرف اجلوائز والعقوبات التي أعدت لكال الطرفني: اللؤماء  هبا من اخلسة والوضاعة، أ

َمْن َكاَن  ﴿والكرماء، وأصحاب اهلمم العالية واهلمم الدنية.. والتي أشار إليها قوله تعاىل: 

يُد ُثمَّ َجَعْلنَا َلُه َجَهنََّم َيْصاَلهَ  َْن ُنر 
ْلنَا َلُه ف يَها َما َنَشاُء مل  َلَة َعجَّ يُد اْلَعاج  ا  ُير  ا َمْدُحور  ا َمْذُموم 

ا 18) َك َكاَن َسْعُيُهْم َمْشُكور 
ٌن َفُأوَلئ  َرَة َوَسَعى هَلَا َسْعَيَها َوُهَو ُمْؤم    ﴾ ( َوَمْن َأَراَد اآْلخ 

 [ 19،  18]اإلرساء: 

  ﴿ثم أخب بعدها أن اهلل تعاىل يعطي كل نفس بحسب ُهتها، فقال: 
 
دُّ َهُؤاَلء ُكالًّ ُنم 

 
 البخاري ومسلم.  (1)

 ( 512/ 4(. واحلاكم يف املستدرك )291/ 2(. وأمحد )4036ابن ماجة ) (2)
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ْن   م 
 
اَوَهُؤاَلء  َرِبَك َوَما َكاَن َعَطاُء َرِبَك حَمُْظور 

 
 [  20]اإلرساء:    ﴾َعَطاء

ثم بني أن الدرجات واملراتب التي تفرق بني الناس يف الدنيا هي نفسها التي تفرق  

ْلنَا َبْعَضُهْم َعىَل   ﴿بينهم يف اآلخرة، ولكن مع الفوارق العظيمة، قال تعاىل:  اْنُظْر َكْيَف َفضَّ

يال  َبْعٍض َولَ  َرُة َأْكَبُ َدَرَجاٍت َوَأْكَبُ َتْفض 
 [ 21]اإلرساء:  ﴾ آْلخ 

]َخاف َضٌة َراف َعٌة[، فهي ختفض املرتفعني  ولذلك وصف اهلل تعاىل اآلخرة بأهنا 

الذي  يف نفس الوقت  الذين يتوهم الناس أهنم أصحاب املكارم واهلمم العالية،    املستكبين

البسطاء الذين خفضهم الظلمة، واحتقرهم الناس، لرتهيم صورهم احلقيقية  فيه ترفع 

 املمتلئة باجلامل، والذي كان مغطى بذلك الوشاح الدنيوي الذي حال بني البرش ورؤيتهم. 

لية التي جتعلك من  ا الصادق ـ ألن تتحقق بتلك اهلمة العلذلك اسع ـ أهيا املريد 

الذين يتبوؤون تلك املناصب الرفيعة يف الدار اآلخرة، والذين ورد ذكرهم وذكر أوصافهم  

 يف النصوص املقدسة، ال لتتسىل بالتعرف عليهم، وإنام لتكون أحدهم. 

ختبارات التي  فاهلل تعاىل قد وعد عباده باجلوائز العظيمة إن هم نجحوا يف اال 

يمتحنهم فيها، فاحذر أن تكون من الراسبني الفاشلني، فأنت يف السوق الذي ال يربح فيه  

 إال أصحاب اهلمم العالية. 

اَرٍة   َيا ﴿لقد قال صاحب هذه السوق خياطبك:  َ
ُكْم َعىَل جت  يَن آَمُنوا َهْل َأُدلُّ َا الَّذ  َأهيُّ

ْن َعَذاٍب َأل يٍم  يُكْم م   [ 10  ]الصف:  ﴾ ُتنْج 

نُوَن ب اهللَّ  َوَرُسول ه    ﴿ ثم بني لك الثمن الذي تباع به سلع اآلخرة، فقال:  ُتْؤم 

ُكْم َخرْيٌ َلُكْم إ ْن ُكنُْتْم َتْعَلُمونَ 
ُكْم َذل  ُدوَن يف  َسب يل  اهللَّ  ب َأْمَوال ُكْم َوَأْنُفس  اه  ]الصف:   ﴾ َوجُتَ

11 ] 

ْر َلُكْم  ﴿يمكن وصفه، فقال:  ثم ذكر لك الثمن الذي يمكنك قبضه، والذي ال َيْغف 
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ت َها اأْلهَْنَاُر َوَمَساك َن َطِيَبة  يف  َجنَّات  َعْدٍن َذل َك اْلفَ  ْن حَتْ ي م  ْلُكْم َجنَّاٍت جَتْر 
ْوُز  ُذُنوَبُكْم َوُيْدخ 

يٌب َوَبرِش  املُْ 12اْلَعظ يُم )  َن اهللَّ  َوَفْتٌح َقر  بُّوهَنَا َنرْصٌ م 
ن نيَ ( َوُأْخَرى حُت   [ 13،  12]الصف:    ﴾ ْؤم 

وهو ثمن يشمل الدنيا واآلخرة.. فاهلل تعاىل رهبام مجيعا.. ولذلك جيازي من نجح  

ٌن َفَلنُْحي َينَُّه  ﴿ يف االختبار هبام مجيعا، قال تعاىل:  ْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى َوُهَو ُمْؤم   ا م 
َل َصاحل  َمْن َعم 

َينَُّهمْ   [ 97]النحل:    ﴾َأْجَرُهْم ب َأْحَسن  َما َكاُنوا َيْعَمُلونَ  َحَياة  َطِيَبة  َوَلنَْجز 

)من خاف  : وهذا اجلزاء العظيم يستدعي االجتهاد العظيم، وقد قال رسول اهلل 

 (1)  أدلج، ومن أدلج بلغ املنزل، أال إّن سلعة اهللّ غالية، أال إّن سلعة اهللّ اجلنّة(

ارعة؛ فالرسعة لنيل املكارم دليل عىل اهلمة  وهلذا، فإن القرآن الكريم يدعونا إىل املس

اَمَواُت َواأْلَْرُض  ﴿العالية، قال تعاىل:  ْن َرِبُكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ
َرٍة م  ُعوا إ ىَل َمْغف  َوَسار 

ْت ل ْلُمتَّق نيَ  دَّ  [ 133]آل عمران:   ﴾ ُأع 

   ﴿ثم وصفهم، ووصف أعامهلم وكرمهم ونبلهم، فقال: 
 
اء َّ ُقوَن يف  الرسَّ يَن ُينْف  الَّذ 

ن نَي )  بُّ املُْْحس 
نَي اْلَغْيَظ َواْلَعاف نَي َعن  النَّاس  َواهللَُّ حُي   َواْلَكاظ م 

 
اء َّ يَن إ َذا  134َوالرضَّ ( َوالَّذ 

َشة  َأْو َظَلُموا َأْنُفَسُهْم ذَ  ُنوَب إ الَّ اهللَُّ َومَلْ  َفَعُلوا َفاح  ُر الذُّ َكُروا اهللََّ َفاْسَتْغَفُروا ل ُذُنوهب  ْم َوَمْن َيْغف 

وا َعىَل َما َفَعُلوا َوُهْم َيْعَلُموَن  ُّ
 [ 135، 134]آل عمران:   ﴾ ُيرص 

ْن َرهِب ْم وَ  ﴿ثم بني اجلزاء العظيم املعد هلم، فقال:  َرٌة م  َجنَّاٌت  ُأوَلئ َك َجَزاُؤُهْم َمْغف 

ل نيَ  يَن ف يَها َون ْعَم َأْجُر اْلَعام  ت َها اأْلهَْنَاُر َخال د  ْن حَتْ ي م  ر   [ 136]آل عمران:   ﴾ جَتْ

يٍم )  ﴿ وهكذا بعد أن وصف النعيم املعد لألبرار، فقال:   ي َنع  ( َعىَل  22إ نَّ اأْلَْبَراَر َلف 

ْم 23اأْلََرائ ك  َينُْظُروَن )  ه  ُف يف  ُوُجوه  يم  )( َتْعر  َة النَّع  يٍق خَمُْتوٍم  24َنرْضَ ْن َرح  ( ُيْسَقْوَن م 

ْسٌك 25) َتاُمُه م  ، ختمها بالدعوة للتنافس للحصول عليها،  [26 - 22]املطففني:  ﴾( خ 

 
 ( وقال هذا حديث حسن غريب. 2452رواه الرتمذي رقم ) (1)
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 [ 26]املطففني:   ﴾ َويف  َذل َك َفْلَيَتنَاَفس  املَُْتنَاف ُسوَن ﴿فقال: 

من التنافس والسباق، وإياك أن   يف هذا النوعـ أهيا املريد الصادق ـ فاجعل ُهتك 

من أجل ملك ال ينفعه   تصبح ُهتك كهمة صاحب الري الذي ضحى بسبط رسول اهلل 

 يف دنياه، وال يف آخرته. 

وإن أردت أن تكون ُهتك أعىل؛ فاترك كل يشء ألجل ربك حتى تتتحقق بعبودية  

بة فتلك عبادة التجار،  إن قوما عبدوا اهلل رغاإلمام عيل، فقال:  األحرار تلك التي وصفها 

وإن قوما عبدوا اهلل رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا اهلل شكرا فتلك عبادة  

  (1)  االحرار(

إن العباد ثالثة: قوم عبدوا اهلل عزوجل خوفا فتلك عبادة  )اإلمام الصادق:  وقال

ء، وقوم عبدوا اهلل  العبيد، وقوم عبدوا اهلل تبارك وتعاىل طلب الثواب فتلك عبادة االجرا 

 (2) فتلك عبادة األحرار، وهي أفضل العبادة(، عزوجل حبا له

إن الناس يعبدون اهلل عزوجل عىل ثالثة أوجه: فطبقة يعبدونه رغبة يف ثوابه  وقال: )

فتلك عبادة احلرصاء، وهو الطمع، وآخرون يعبدونه فرقا من النار فتلك عبادة العبيد،  

وهي الرهبة، ولكني أعبده حبا له عزوجل فتلك عبادة الكرام، وهو األمن، لقوله عزوجل:  

ْن َفَزٍع َيْومَ ﴿ ُنونَ َوُهْم م  بُّوَن اهللََّ  ﴿ولقوله عزوجل: [ 89]النمل:  ﴾ئ ٍذ آم 
ُقْل إ ْن ُكنُْتْم حُت 

ب ْبُكُم اهللَُّ  حُيْ
ب ُعوين  فمن أحب اهلل أحبه اهلل عزوجل، ومن أحبه اهلل   ،[31]آل عمران:  ﴾ َفاتَّ

 (3) عزوجل كان من اآلمنني(

 
 .  237هنج البالغة: احلكمة  (1)

 .  5/   84/  2الكايف:  (2)

 .  259/  188اخلصال:  (3)
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إال ثوابه، فأكون كالعبد   إين أكره أن أعبد اهلل وال غرض يل): السجاداإلمام وقال 

الطمع املطمع، إن طمع عمل وإال مل يعمل، وأكره أن ال أعبده إال خلوف عقابه، فأكون  

ملا هو أهله بأياديه عيل  )قيل: فلم تعبده ؟ قال:  (، كالعبد السوء، إن مل خيف مل يعمل 

 (1)(وإنعامه

واجب أن يطيعوه وال  لو مل خيوف اهلل الناس بجنة ونار لكان ال)اإلمام الرضا:  وقال  

 (2) يعصوه، لتفضله عليهم وإحسانه إليهم وما بدأهم به من إنعامه الذي ما استحقوه(

ملا ذكره أئمة اهلدى، فال تنال اهلمة العالية إال   ـ أهيا املريد الصادق ـ فارتق هبمتك 

اء  إن هلل عبادا ليس يشغلهم عن اهلل خوف النار وال رجبذلك، وقد قال بعض الصاحلني: )

 (3)؟(اجلنة فكيف تشغلهم الدنيا عن اهلل

ذكر  ، فقيل له: )فسكت؟(، أي شئ هاجك إىل العبادةقيل لبعض العباد: )و 

وأى شئ  : )فقال  (، ذكر القب والبزخ؟(، فقيل له: ) وأي شئ املوت) : فقال(، املوت 

إن ملكا هذا كله بيده    ..وأي شئ هذا: )فقال  (،خوف النار ورجاء اجلنة فقيل له: )   ؟(،القب

 ( إن أحببته أنساك مجيع ذلك وإن كانت بينك وبينه معرفة كفاك مجيع هذا

 العالج السلوكي: 

وعزمت عىل أن تتخلص من اللؤم والدناءة وما    إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ

وهي     من اخلسة والوضاعة، فعليك بكل أخالق الكرام الطيبني أصحاب املروءة،ام يرتبط هب

أخالق متفق عليها بني مجيع العقالء واحلكامء؛ فعليك بحمل نفسك عليها، فال يمكن أن  

 
 .  33/   210/  70البحار:  (1)

 .  4/  180/  2عيون أخبار الرضا:  (2)

 (  310/ 4إحياء علوم الدين ) (3)
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 جتتمع معايل األمور مع سفسافها، وال علو اهلمة مع دنوها. 

.. فاللئيم ال  الفحش وأول ذلك أن ختلص نفسك من أول صفات اللؤماء، وهي 

  ه كّلف سّب النّاس ويتعّمده.. وجيعليتو  ، اخلنا من القول. يرسع إىل  إال فاحشا مقيتا.يكون  

 وسيلته للسيطرة عليهم. 

وببيان العقاب الذي أحله   ،بتحذير املؤمنني منهاملقدسة ولذلك وردت النصوص 

ففي احلديث أن رجال استأذن عىل رسول اهللّ   ، اهلل به لتمأل النفوس رهبة من سلوك سبيله

 أالن له الكالم. قلت: يا رسول اهللّ فلاّم دخل  ،بئس أخو العشرية(  ، فقال: )ائذنوا له ،  

  (1)اّتقاء فحشه( قلت اّلذي قلت ثّم ألنت له الكالم. قال: )إّن رّش النّاس من تركه النّاس 

ولعنكم   ،فقالت عائشة: عليكم  ،فقالوا: الّسام عليكم  وروي أّن هيود أتوا النّبّي 

وإّياك والعنف    ، عليك بالّرفق  ، عائشة : )مهال يا  رسول اهلل    قال ، فوغضب اهللّ عليكم  ،اهللّ

رددت عليهم فيستجاب    ،قال: )أو مل تسمعي ما قلت  ،والفحش( قالت: أو مل تسمع ما قالوا 

  (2)وال يستجاب هلم يّف( ،يل فيهم 

  ،فقيل له: واهللّ يا رسول اهللّ لغري هؤالء كان أحّق به منهم  ، قسم قسام وروي أنه 

  (3)فلست بباخل( ،ين بالفحش أو يبّخلوين قال: )إهّنم خرّيوين أن يسألو 

فإّن اهللّ ال   ، وإّياكم والفحش ،: )الّظلم ظلامت يوم القيامة ويف حديث آخر قال

أمرهم   ، فإّن الّشّح أهلك من كان قبلكم ، وإّياكم والّشّح  ، حيّب الفحش وال الّتفّحش

  (4) (.. وأمرهم بالفجور ففجروا ،وأمرهم بالبخل فبخلوا   ،بالقطيعة فقطعوا
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  ، من أجل ذلك مدح نفسه  ،-عّز وجّل   -: )ليس أحد أحّب إليه املدح من اهللّوقال  

  (1).(.من أجل ذلك حّرم الفواحش ، وليس أحد أغري من اهللّ

  (2)وال البذيء( ، وال الفاحش ،وال الّلّعان  ،وقال: )ليس املؤمن بالّطّعان

  (3)وما كان احلياء يف يشء إاّل زانه( ، وقال: )ما كان الفحش يف يشء إاّل شانه

واجلفاء يف   ،من اجلفاء  (4) والبذاء ،واإليامن يف اجلنّة  ،وقال: )احلياء من اإليامن

  (5)النّار(

، ولو كنت صادقا؛ فهي من صفات  السبابو البذاءةوإياك ـ أهيا املريد الصادق ـ و

يبني، وإن كنت تراه كالما عاديا  اللؤماء؛ فاحذر منها، وطهر لسانك مما تنفر منه نفوس الط

 ال حرج فيه. 

بُّ  وكيف ال تطهر لسانك منها، وقد هنى اهلل عنها، وأخب أنه ال حيبها، فقال:  
﴿ ال حُي 

يعا  َعل يام  ) َن اْلَقْول  إ الَّ َمْن ُظل َم َوكاَن اهللَُّ َسم   م 
 
وء  (﴾ )النساء( 148اهللَُّ اجْلَْهَر ب السُّ

نَت ُكْم َوَتُقوُلوَن  عاتب عتابا بل إنه  ْوَنُه ب َأْلس  شديدا من وقع فيها فقال: ﴿ إ ْذ َتَلقَّ

نَْد اهللَّ  َعظ يٌم )  َسُبوَنُه َهِينا  َوُهَو ع  ْلٌم َوحَتْ ُكْم ما َلْيَس َلُكْم ب ه  ع  ْعُتُموُه  15ب َأْفواه  ( َوَلْو ال إ ْذ َسم 

ذا   (﴾ )النور( 16ُسْبحاَنَك هذا هُبْتاٌن َعظ يٌم ) ُقْلُتْم ما َيُكوُن َلنا َأْن َنَتَكلََّم هب 

ة  َعَلْيُكْم َفإ ذا جاَء اخْلَْوُف َرَأْيَتُهْم َينُْظُروَن    ،اعتب أهلها من املنافقني بل   حَّ
فقال:﴿ َأش 

 َفإ ذا َذَهَب اخْلَْوُف َسَلُقوُكمْ 
َن املَْْوت  ي ُيْغشى َعَلْيه  م  داٍد   إ َلْيَك َتُدوُر َأْعُينُُهْم َكالَّذ  نٍَة ح  ب َأْلس 
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ريا  ) ُنوا َفَأْحَبَط اهللَُّ َأْعامهَلُْم َوكاَن ذل َك َعىَل اهللَّ  َيس  ْ ُيْؤم  َك مَل
ة  َعىَل اخْلرَْي  ُأولئ  حَّ

(﴾  19َأش 

نَ ،)األحزاب(  هَيُْم َوَأْلس 
َتُهْم  وقال:﴿ إ ْن َيْثَقُفوُكْم َيُكوُنوا َلُكْم َأْعداء  َوَيْبُسُطوا إ َلْيُكْم َأْيد 

 َوَودُّوا َلْو َتْكُفُروَن ) 
 
وء  (﴾ )املمتحنة( 2ب السُّ

فتؤذوا   ، فقال: )ال تسّبوا أمواتنا أهنا من صفات اللؤماء،  قد أخب رسول اهلل و

  (1) أال إّن البذاء لؤم( ،أحياءنا 

 (2)فقال: )احلياء والعّي شعبتان من اإليامن والبذاء والبيان ،بل اعتبها من النفاق

  (3)شعبتان من شعب النّفاق(

والبذاء من    ،واإليامن يف اجلنّة  ،فقال: )احلياء من اإليامن  ، بل حذر أصحاهبا من النار

  (4)واجلفاء يف النّار( ، اجلفاء

ال: )ليس املؤمن  فق ،البذيء ال يستحق اسم اإليامن أن  ولذلك أخب رسول اهلل 

 (5) بالّطّعان وال الّلّعان وال الفاحش وال البذيء(

فقال: )ما يشء أثقل يف ميزان املؤمن يوم القيامة من خلق   ، بني بغض اهلل للبذيءو

  (6)وإّن اهللّ ليبغض الفاحش البذيء( ، حسن

م  وإّنام أنت ،فقال: )إّن أنسابكم هذه ليست بسباب عىل أحد ،وحذر من الوقوع فيها 

ليس ألحد فضل إاّل بالّدين أو عمل صالح. حسب الّرجل    ، طّف الّصاع مل متلؤوه   ، ولد آدم
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  (1)أن يكون فاحشا بذّيا بخيال جبانا(

  ، )من الكبائر شتم الّرجل والديه(. قالوا: يا رسول اهللّ   :قال بل اعتبها من الكبائر، ف

سّب أباه ويسّب أّمه فيسّب  يسّب أبا الّرجل في  ، وهل يشتم الّرجل والديه؟ قال: )نعم

  (2) أّمه(

إذا علمت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فإياك واملسارعة إىل الكالم البذيء الذي ال  

دخل عىل أّم الّسائب   ،. ففي احلديث أّن رسول اهللّ . ملا ال يعقليليق، ولو كان موجها 

فقال: )ال تسبّي   ،؟( قالت: احلّمى ال بارك اهللّ فيها (3)فقال: )مالك يا أّم الّسائب تزفزفني

  (4)فإهّنا تذهب خطايا بني آدم كام يذهب الكري خبث احلديد( ، احلّمى

ّنه  وإ  ، فإهّنا مأمورة  ،: )ال تلعنها فقال النّبّي    ، عىل عهد النّبّي    ، ولعن رجل الّريح

  (5)من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت الّلعنة عليه(

فقال: يا رسول اهللّ: أخبنا عن اهلجرة إليك   وجاء أعراّّب جريء إىل رسول اهللّ 

أم إذا مّت انقطعت؟ قال: فسكت عنه   ، أم إىل أرض معلومة ،أو لقوم خاّصة ،أينام كنت

ول اهللّ. قال: )اهلجرة أن هتجر الفواحش  يسريا ثّم قال: )أين الّسائل؟( قال: ها هو ذا يا رس

 (6) ثّم أنت مهاجر وإن مّت باحلرض(  ،وتؤِت الّزكاة ،وتقيم الّصالة ،ما ظهر منها وما بطن

أن الصيام احلقيقي هو صيام الكرماء، ال صيام اللؤماء الذين ال يطهرون   وأخب 
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وإن امرؤ قاتله   ، جيهل فال يرفث وال  ، : )الّصيام جنّةأنفسهم من الفحش والرفث، قال 

واّلذي نفيس بيده خللوف فم الّصائم أطيب عند اهللّ   - مّرتني - فليقل: إيّن صائم ، أو شامته 

واحلسنة   ،الّصيام يل وأنا أجزي به ،يرتك طعامه ورشابه وشهوته من أجيل   ،من ريح املسك

  (1)بعرش أمثاهلا(

حاجة يف أن يدع طعامه  من مل يدع قول الزور والعمل به فليس هلل )وقال: 

 (2)ورشابه(

ورب قائم حظه من قيامه   ،رب صائم حظه من صيامه اجلوع والعطش)وقال: 

 (3) (السهر 

أن املسارعني إىل اللعن والسب ال تتاح هلم تلك املكارم التي تتاح   وأخب 

  (4)ة()إّن الّلّعانني ال يكونون شهداء وال شفعاء يوم القيام  : للمؤمنني يف اآلخرة، فقال

يطلب من أصحابه أن يعاهدوه عىل عدم الوقوع يف هذا املثلب   لذلك كان و

قال: رأيت رجال يصدر النّاس   ، عن جابر بن سليماخلطري املشوه للمسلم، ففي احلديث 

. قلت:  قلت: من هذا؟ قالوا )هذا( رسول اهللّ  ،ال يقول شيئا إاّل صدروا عنه ، عن رأيه

قال: )ال تقل عليك الّسالم! فإّن عليك الّسالم حتّية   - مّرتني -عليك الّسالم يا رسول اهللّ 

؟ قال: )أنا رسول اهللّ اّلذي إذا  قل: الّسالم عليك( قال: قلت: أنت رسول اهللّ  ،املّيت

وإذا كنت بأرض    ،وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك   ،أصابك رّض فدعوته كشفه عنك

قال: )ال تسّبّن أحدا(    ، قلت: اعهد إيلّ   (، وته رّدها عليك قفراء أو فالة فضّلت راحلتك فدع
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  ، قال: )وال حتقرّن شيئا من املعروف  ، وال بعريا وال شاة  ،قال: فام سببت بعده حّرا وال عبدا

وإن امرؤ شتمك وعرّيك  ..  وأن تكّلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إّن ذلك من املعروف

  (1)فإّنام وبال ذلك عليه( ، بام يعلم فيك فال تعرّيه بام تعلم فيه

. فإهنا من صفات أهل اللؤم واخلسة، وهلذا  النجوى. ووإياك ـ أهيا املريد الصادق ـ 

ْن َنْجواُهْم إ الَّ َمْن َأَمَر ب َصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو  هنى اهلل تعاىل عنها، فقال:  ﴿ ال َخرْيَ يف  َكث رٍي م 

(﴾  114َوَمْن َيْفَعْل ذل َك اْبت غاَء َمْرضات  اهللَّ  َفَسْوَف ُنْؤت يه  َأْجرا  َعظ يام  ) إ ْصالٍح َبنْيَ النَّاس  

جابا  وقال ، )النساء( َرة  ح  ُنوَن ب اآْلخ  يَن ال ُيْؤم  :﴿ َوإ ذا َقَرْأَت اْلُقْرآَن َجَعْلنا َبْينََك َوَبنْيَ الَّذ 

 ْم َوْقرا  َوإ ذا َذَكْرَت َربََّك يف   ( َوَجَعْلنا َعىل ُقُلوهب  ْم َأك  45َمْسُتورا  ) 
نَّة  َأْن َيْفَقُهوُه َويف  آذاهن 

ْم ُنُفورا  )  ه  ْوا َعىل َأْدبار  ُعوَن إ َليَْك  46اْلُقْرآن  َوْحَدُه َولَّ ُعوَن ب ه  إ ْذ َيْسَتم  ( َنْحُن َأْعَلُم ب ام َيْسَتم 

 (﴾ )اإلرساء( 47َتتَّب ُعوَن إ الَّ َرُجال  َمْسُحورا  ) َوإ ْذ ُهْم َنْجوى إ ْذ َيُقوُل الظَّامل ُوَن إ ْن 

فقال: )إذا كنتم ثالثة فال يتناجى اثنان دون اآلخر حّتى  عنها،   رسول اهلل وهنى 

  (2) ختتلطوا بالنّاس من أجل أّن ذلك حيزنه(

وال يقيم الّرجل أخاه من جملسه ثّم   ،وقال: )ال يتناجى اثنان دون صاحبهام

  (3)جيلس(

واهللّ يكره أذى   ،ال: )ال يتناجى اثنان دون الّثالث؛ فإّن ذلك يؤذي املؤمنوق

  (4) املؤمن(
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  (1) وقال: )ال يتساّر اثنان دون الّثالث(

وكل هذه األحاديث تشري إىل أن الغرض من النهي عنها هو أداؤها إلذية املؤمن؛  

من املستثنيات التي نص عليها قوله   ي فإن خلت من ذلك، أو كان الغرض منها صاحلا؛ فه

ْن َنْجواُهْم إ الَّ َمْن َأَمَر ب َصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو إ ْصالٍح َبنْيَ النَّاس    تعاىل: ﴿ ال َخرْيَ يف  َكث رٍي م 

 (﴾ )النساء( 114)

قال   ، وفيام عدا ذلك فالّتساّر مذموم يسّول به الّشيطان ليقع سوء الّظّن بني النّاس

ْثم  َواْلُعدْ   ﴿:  تعاىل يَن هُنُوا َعن  النَّْجَوى ُثمَّ َيُعوُدوَن مل َا هُنُوا َعنُْه َوَيَتنَاَجْوَن ب اإْل 
َوان   َأمَلْ َتَر إ ىَل الَّذ 

ْم َلْواَل  ه  ْ حُيَِيَك ب ه  اهللَُّ َوَيُقوُلوَن يف  َأْنُفس  اَم مَل
ُسول  َوإ َذا َجاُءوَك َحيَّْوَك ب   الرَّ

َيت   ُيَعِذُبنَا َوَمْعص 

رُي   [ 8]املجادلة:   ﴾ اهللَُّ ب اَم َنُقوُل َحْسُبُهْم َجَهنَُّم َيْصَلْوهَنَا َفب ْئَس املَْص 

وقد اشتملت آية أخرى عىل املحمود واملذموم من الّتناجي فقال تعاىل ناهيا عن  

يَن  :الّتناجي املذموم وآمرا بالّتناجي املحمود َا الَّذ  ْثم   ﴿ يا َأهيُّ آَمُنوا إ ذا َتناَجْيُتْم َفال َتَتناَجْوا ب اإْل 

وَن )  ي إ َلْيه  حُتْرَشُ ُقوا اهللََّ الَّذ  ِ َوالتَّْقوى َواتَّ  َوَتناَجْوا ب اْلب 
ُسول   الرَّ

َية  (﴾  9َواْلُعْدوان  َوَمْعص 

 )املجادلة( 

.. وهو  اخلسة. فإنه من صفات أهل اللؤم و. واإلرسافوإياك ـ أهيا املريد الصادق ـ 

ليس خاصا بالطعام، بل هو يشمل كل يشء، كام قال تعاىل خمبا عن الصاحلني واستغفارهم  

ا َأصاهَبُْم يف  َسب يل  اهللَّ  َوما  من اإلرساف: 
ِبيُّوَن َكث رٌي َفام َوَهنُوا مل  ْن َنب يٍّ قاَتَل َمَعُه ر 

﴿ َوَكَأِيْن م 

يَن ) َضُعُفوا َوَما اْسَتكاُنوا َواهللَُّ  اب ر  بُّ الصَّ
ْر َلنا  146حُي  نَا اْغف  ( َوما كاَن َقْوهَلُْم إ الَّ َأْن قاُلوا َربَّ

يَن )  نا َعىَل اْلَقْوم  اْلكاف ر  نا َوَثِبْت َأْقداَمنا َواْنرُصْ ( َفآتاُهُم اهللَُّ َثواَب  147ُذُنوَبنا َوإ رْساَفنا يف  َأْمر 

َرة   ْنيا َوُحْسَن َثواب  اآْلخ  ن نَي )  الدُّ بُّ املُْْحس 
 (﴾ )آل عمران( 148َواهللَُّ حُي 
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ْم ال   ه  ُفوا َعىل َأْنُفس  يَن َأرْسَ باد َي الَّذ  وقال تعاىل يبني عموم اإلرساف:﴿ ُقْل يا ع 

يُم )  ح  ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ يعا  إ نَّ
ُنوَب مَج  ُر الذُّ ْن َرمْحَة  اهللَّ  إ نَّ اهللََّ َيْغف   (﴾ )الزمر( 53َتْقنَُطوا م 

فقال: )كلوا وتصّدقوا والبسوا يف غري إرساف   ،يف أمور كثرية وذكره رسول اهلل 

  ، ووأد البنات ،حّرم عليكم عقوق األّمهات  -عّز وجّل  - وقال: )إّن اهللّ ،(1) وال خميلة(

وقال: )إّن   ،(2)وإضاعة املال( ، وكثرة الّسؤال ، وكره لكم ثالثا: قيل وقال ،ومنعا وهات 

وأن   ، فريىض لكم أن تعبدوه وال ترشكوا به شيئا  ،يرىض لكم ثالثا ويكره لكم ثالثا اهللّ 

وكثرة الّسؤال وإضاعة   ، ويكره لكم قيل وقال ، تعتصموا بحبل اهللّ مجيعا وال تفّرقوا 

  (3)املال(

فأراه الوضوء ثالثا ثالثا ثّم قال:   ،يسأله عن الوضوء  وجاء أعراّّب إىل النّبّي 

  (4) فقد أساء وتعّدى وظلم( ،. فمن زاد عىل هذا)هكذا الوضوء 

  (5)والكافر يأكل يف سبعة أمعاء( ، واحد ي : )املؤمن يأكل يف معوقال 

فإن  ،بحسب ابن آدم أكالت يقمن صلبه  ،وقال: )ما مأل آدمّي وعاء رّشا من بطن

  (6) وثلث لنفسه( ، وثلث لرشابه ، فثلث لطعامه ، كان ال حمالة

. فإهنا من صفات أهل اللؤم واخلسة،  .املريد الصادق ـ واجلهر بالسوءوإياك ـ أهيا 

َن اْلَقْول  إ الَّ َمْن ُظل َم َوكاَن اهللَُّ  وقد هنى اهلل تعاىل عنها، فقال:   م 
 
وء بُّ اهللَُّ اجْلَْهَر ب السُّ

﴿ ال حُي 
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يعا  َعل يام  ) بُّوَن أَ وقال   ،(﴾ )النساء(118َسم 
يَن حُي  يَن آَمنُوا  :﴿ إ نَّ الَّذ  َشُة يف  الَّذ  يَع اْلفاح  ْن َتش 

َرة  َواهللَُّ َيْعَلُم َوَأْنُتْم ال َتْعَلُموَن ) ْنيا َواآْلخ   (﴾ )النور( 19هَلُْم َعذاٌب َأل يٌم يف  الدُّ

  ، فقال: )كّل أّمتي معاىف إاّل املجاهرين  ،وبني عظم جرمها   ، عنها   رسول اهلل    وهنى

ثّم يصبح وقد سرته اهللّ فيقول: يا فالن   ، الّرجل بالّليل عمالوإّن من املجاهرة أن يعمل 

  (1)ويصبح يكشف سرت اهللّ عنه( ، وقد بات يسرته رّبه ،عملت البارحة كذا وكذا

  (2)وقال: )ما ظهر يف قوم الّربا والّزنا إاّل أحّلوا بأنفسهم عقاب اهللّ(

  ،قلت: يا رسول اهللّ   ،وقال:)يكون يف آخر هذه األّمة خسف ومسخ وقذف(. قالت 

  (3)أهنلك وفينا الّصاحلون؟ قال: )نعم إذا ظهر اخلبث(

وال تقوم الّساعة  ، أو يبغض الفاحش واملتفّحش ،وقال: )إّن اهللّ ال حيّب الفحش

  ، وحّتى يؤمتن اخلائن ،وسوء املجاورة ،وقطيعة الّرحم  ،حّتى يظهر الفحش والّتفاحش

  (4) وخيّون األمني(

كام يفعل   ، إظهار املعصيةاملريد الصادق ـ أن أخطر مظاهر املجاهرة  واعلم ـ أهيا 

َوُهْم  ﴿ذلك يكون كمن وصفهم اهلل تعاىل، فقال: املستهرتون بحدود اهللّ.. واّلذي يفعل 

ْن هُيْل ُكوَن إ الَّ َأْنُفَسُهْم َوَما َيْشُعُروَن 
؛ فهو مل  [26]األنعام:  ﴾َينَْهْوَن َعنُْه َوَينَْأْوَن َعنُْه َوإ 

 . يكتف بنهي نفسه عن املعروف، وإنام راح ينهى غريه أيضا 

وال يقل عن هؤالء أولئك الذين سرتهم اهلل تعاىل، لكنهم راحوا يفضحون أنفسهم،  

  ، تفاخرا أو استهتارا بسرت اهللّ تعاىل ويتحدثون بام وقعوا فيه من املعايص، بل يتحدثون هبا 

 
 رواه البخاري ومسلم. (1)

 رواه أمحد وأبو ادود، وبعضه عند أّب داود. (2)

 رواه الرتمذي، وقال: هذا حديث غريب. (3)

 رواه أمحد. (4)
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)كل أمتي معاىف إال املجاهرين، وإن من  فقال:  ،قصدهم رسول اهلل وهؤالء هم اّلذين 

املجانة أن يعمل الرجل بالليل عمال ، ثم يصبح وقد سرته اهلل فيقول: )يا فالن عملت  

: )وإن من  قالالبارحة كذا وكذا، وقد بات يسرته ربه، ويصبح يكشف سرت اهلل عنه(، و 

 (1) اإلجهار واملجانة عدم املباالة بالقول والفعل(

. فإهنا  .عدم االهتامم بالطهارة والنظافة بكل أنواعها وإياك ـ أهيا املريد الصادق ـ و 

)إن اهلل تعاىل طيب حيب الطيب،  : ، وقد قال رسول اهلل من صفات أهل اللؤم واخلسة 

نظيف حيب النظافة، كريم حيب الكرم، جواد حيب اجلود؛ فنظفوا أفنيتكم وال تشبهوا  

 (2) باليهود(

. وقد ورد يف احلديث عن جابر  .عن األحداث واألخباثر إىل الطهارة ولذلك باد

فقال: )أما كان جيد هذا ما   ،فرأى رجال شعثا قد تفّرق شعره  أّنه قال: أتانا رسول اهللّ 

يسّكن به شعره؟( ورأى رجال آخر وعليه ثياب وسخة. فقال: )أما كان هذا جيد ماء يغسل  

  (3)به ثوبه؟(

 قبين فقال: )إهّنام يعّذبان وما يعّذبان يف كبري: أّما هذا فكان ال  عىل مر    وروي أنه  

ثّم دعا بعسيب رطب فشّقه باثنني   ،وأّما هذا فإّنه كان يميش بالنّميمة(  ،يستنزه من بوله

  (4)وعىل هذا واحدا ثّم قال: )لعّله خيّفف عنهام ما مل ييبسا( ،فغرس عىل هذا واحدا

، بامء التوبة  عن اجلرائم واآلثام كتطهري جوارحوال تكتف بذلك.. بل اسع ل

. فال يمكن ألي ماء يف الدنيا أن يطهر اجلوارح املتسخة بالظلم واإلثم  .واألوبة واإلنابة

 
 . 2990، ومسلم، رقم 6096البخاري، رقم  (1)

 الرتمذي وقال: غريب.  (2)

 رواه أبو داود والنسائي واحلاكم. (3)

 رواه البخاري ومسلم. (4)
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 .غري تلك املياه الطاهرة واجلريمة

،  املذمومة والرذائل املمقوتة األخالقعن  كتطهري قلبوال تكتف بذلك.. بل اسع ل

 .ل بينك وبني إنسانيتك التي كرمها اهلل تعاىلوكل املثالب التي حتو

هي  طهارة فهذه ال. .عام سوى اهلل تعاىل ك تطهري روحوال تكتف بذلك.. بل اسع ل

. فارفع ُهتك ألن تكون معهم، ويف صفهم، فال يفلح إال من  األنبياء والصديقني. طهارة 

   كان كذلك.
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 احلرص والبخل 

احلرص والبخل، واملنابع التي تنبع منها،   ي عنتسألنكتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق 

والثامر التي تثمرها، وكيفية ختليص النفس منها، وأرسار ما ورد يف النصوص املقدسة  

 حوهلا. 

وهذه أسئلة وجيهة، ال يمكن ملن يريد هتذيب نفسه لتصبح صاحلة للسري يف طريق  

ن هذين املثلبني اخلطريين  التحقق والتخلق، أال يعرف اإلجابة عنها، حتى يتخلص م

 اللذين حيوالن بينه وبني الكامل املتاح له. 

: )مثل البخيل واملنفق كمثل  إىل دورُها يف ذلك، فقال رسول اهلل وقد أشار 

رجلني عليهام جّبتان من حديد من ثدهّيام إىل تراقيهام؛ فأّما املنفق فال ينفق إاّل سبغت، أو  

بنانه وتعفو أثره. وأّما البخيل فال يريد أن ينفق شيئا إاّل لزقت  وفرت عىل جلده حّتى ختفي  

 (1) كّل حلقة مكاهنا، فهو يوّسعها وال تّتسع(

وهو يشري إىل أن االنقباض النفيس الذي يعاين منه البخيل بسبب حرصه عىل املال،  

اه  حيول بينه وبني كل املكارم، بل جيعله يرى كل يشء من نوافذ ذلك احلرص الذي ارتض

 لنفسه، ولذلك ال ينال أي خري، ولن يتمكن من إصالحه أي توجيه. 

ذلك أنه يرمي كل من يدعوه لذلك بكونه شحاذا أو متسوال، ال يريد إصالحه، وإنام  

 يريد االستيالء عىل ماله، وذلك ما يكون أعظم حجاب بينه وبينه. 

س، وترصحيهم  وهلذا ذكر اهلل تعاىل عن الرسل مجيعا استغناؤهم عن أموال النا 

  : بذلك، حتى ال يكون ذلك حجابا بينهم وبني قبول احلق، كام قال تعاىل خماطبا رسوله 

 
 ( 1021( واللفظ له، ومسلم)1443)3البخاري ]فتح الباري[،  (1)
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ُقْل َما  ﴿ (، وقال: 90)األنعام: ﴾ ُقْل ال َأْسَأُلُكْم َعَلْيه  َأْجرا  إ ْن ُهَو إ الَّ ذ ْكَرى ل ْلَعاملَ نيَ ﴿

ْن َأْجٍر إ الَّ َمْن  َذ إ ىَل َرِبه  َسب يال  َأْسَأُلُكْم َعَلْيه  م  ُقْل َما  ﴿(، وقال: 57)الفرقان: ﴾ َشاَء َأْن َيتَّخ 

نيَ  َن املَُْتَكِلف  ْن َأْجٍر َوَما َأَنا م   ( 86)ّص:  ﴾ َأْسَأُلُكْم َعَلْيه  م 

  ، كام ه قوم عفافه عن أموال رسول اهلل وهلذا اعتب القرآن الكريم من أدلة صدق 

ْن َمْغَرٍم ُمْثَقُلونَ َأْم َتْسَأهُلُمْ ﴿قال تعاىل:  َأْم َتْسَأهُلُْم  ﴿(، وقال: 40)الطور: ﴾  َأْجرا  َفُهْم م 

ق نيَ  از   (72)املؤمنون:  ﴾ َخْرجا  َفَخَراُج َرِبَك َخرْيٌ َوُهَو َخرْيُ الرَّ

بل إن اهلل تعاىل أخب عباده أنه ال يريد أمواهلم، وال رزقهم وال طعامهم، وإنام يريد  

َوَما  ﴿لوسيلة الوحيدة لتهذيبهم والسري هبم يف معارج الكامل، قال تعاىل:  عبادهتم التي هي ا 

ْنَس إ الَّ ل َيْعُبُدون  ) نَّ َواإْل  يُد َأْن ُيْطع ُمون  )56َخَلْقُت اجْل  ْزٍق َوَما ُأر  ْن ر  نُْهْم م  يُد م  (  57( َما ُأر 

ة   اُق ُذو اْلُقوَّ زَّ    [58  -  56]الذاريات:    ﴾املَْت نيُ إ نَّ اهللََّ ُهَو الرَّ

لكن احلريص عىل األموال، واملحب هلا ال يسمع لذلك، ألن املوازين عنده ختتل  

اختالال شديدا؛ فالذهب والفضة وكل أصناف األموال تتحول إىل جدر حصينة حتول بني  

فاحتقره  عقله وبني إدراك احلقائق والتسليم هلا، مثلام حصل لفرعون عندما نظر إىل موسى؛  

َقْوم  َأَلْيَس يل  ُمْلُك   َيا  ﴿ وازدراه، وكانت حجته يف ذلك ما عب عنه بقوله ـ خماطبا قومه ـ: 

وَن )  ُ
ت ي َأَفاَل ُتْبرص  ْن حَتْ ي م  ر   اأْلهَْنَاُر جَتْ

ه  رْصَ َوَهذ 
نٌي  51م  ي ُهَو َمه  ْن َهَذا الَّذ  ( َأْم َأَنا َخرْيٌ م 

ن نيَ ( فَ 52َواَل َيَكاُد ُيب نُي )  ْن َذَهٍب َأْو َجاَء َمَعُه املاََْلئ َكُة ُمْقرَت  َرٌة م  َي َعَلْيه  َأْسو    ﴾ َلْواَل ُأْلق 

 [ 53  -  51]الزخرف: 

ُسول  َيْأُكُل الطََّعاَم َوَيْميش   ﴿حني قالوا:  وهكذا فعل قوم رسول اهلل   َهَذا الرَّ
َمال 

َل إ َلْيه   ا )يف  اأْلَْسَواق  َلْواَل ُأْنز  ير 
( َأْو ُيْلَقى إ َلْيه  َكنٌْز َأْو َتُكوُن َلُه َجنٌَّة  7َمَلٌك َفَيُكوَن َمَعُه َنذ 

نَْها   [ 8، 7]الفرقان:   ﴾َيْأُكُل م 
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وهذا احلال النفيس الذي حال بني أقوام األنبياء وأنبيائهم هو نفسه الذي حال بني  

بل أن يسمعوا للحقائق،  أهل احلق وأهل الباطل والغفلة يف كل العصور، ذلك أهنم ق

 ينظرون إىل أحوال الداعني هلا، ومدى ثرائهم. 

بل إن القرآن الكريم خيب أن السبب األكب يف حتريف األديان هو ذلك احلرص  

واجلشع الذي حول الدين إىل جتارة، فتحول رجال الدين من وظيفة اهلداية إىل وظيفة  

ا    َيا   ﴿، كام قال تعاىل:  اجلباية، ومن هداة إىل اهلل إىل لصوص باسم اهلل  ري 
يَن آَمنُوا إ نَّ َكث  َا الَّذ  َأهيُّ

وَن َعْن َسب يل  اهللَّ   ْهَبان  َلَيْأُكُلوَن َأْمَواَل النَّاس  ب اْلَباط ل  َوَيُصدُّ َن اأْلَْحَبار  َوالرُّ
 [ 34]التوبة:    ﴾ م 

حلقائق،  بل إن احلرص بلغ هبم ما هو أعظم من ذلك، حيث أهنم كانوا يكتمون ا

يَن َيْكُتُبوَن اْلك َتاَب   ﴿ وحيرفوهنا، حتى تتناسب مع نفوسهم اجلشعة، قال تعاىل:  َفَوْيٌل ل لَّذ 

َّا َكَتَبْت أَ 
وا ب ه  َثَمن ا َقل يال  َفَوْيٌل هَلُْم مم  َيْشرَتُ

نْد  اهللَّ  ل  ْن ع  هي ْم ُثمَّ َيُقوُلوَن َهَذا م 
هي ْم َوَوْيٌل  ب َأْيد  ْيد 

ُبوَن هَلُْم  َّا َيْكس 
َن اْلك َتاب    ﴿، وقال: [79]البقرة:  ﴾ مم  يَن َيْكُتُموَن َما َأْنَزَل اهللَُّ م  إ نَّ الَّذ 

وَن ب ه  َثَمن ا َقل يال  ُأوَلئ َك َما َيْأُكُلوَن يف  ُبُطوهن  ْم إ الَّ النَّاَر َواَل ُيَكِلُمُهُم اهللَُّ َيوْ  َياَمة  َواَل  َوَيْشرَتُ َم اْلق 

ْم َوهَلُْم َعَذاٌب َأل يٌم )  َرة   174ُيَزِكيه  اَلَلَة ب اهْلَُدى َواْلَعَذاَب ب املَْْغف  ُوا الضَّ يَن اْشرَتَ
( ُأوَلئ َك الَّذ 

ُهْم َعىَل النَّار     [ 175، 174]البقرة:  ﴾َفاَم َأْصَبَ

وهكذا كان احلرص والبخل منبعا ألكثر الرذائل واالنحرافات التي حصلت  

)اتقوا الّظلم  عن ذلك، فقال:    ت البرشية يف مجيع العصور، كام أخب رسول اهلل  للمجتمعا 

فإّن الّظلم ظلامت يوم القيامة، واّتقوا الّشّح فإّن الّشّح أهلك من كان قبلكم. محلهم عىل أن  

 (1) سفكوا دماءهم واستحّلوا حمارمهم(

بني البخل والظلم، وبني أن الشح هو السبب يف احلروب   فقد قرن رسول اهلل 

 
 ( 2447)5( وخرج البخاري أوله ]الفتح[ 2578مسلم) (1)
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وانتهاك األعراض، وهو ما نراه يف الواقع البرشي، ويف مجيع فرتات التاريخ، فاحلروب  

ليست سوى مطامع نفوس حريصة، مل يكفها ما أفاض اهلل عليها من رزقه، فراحت ترسق  

 رزق غريها. 

ق ـ ما ورد يف النصوص املقدسة حول  وهكذا؛ فإنك لو تأملت ـ أهيا املريد الصاد

احلرص والبخل، لعلمت أهنام منبعان لكل الرذائل واملثالب واملآيس التي حصلت يف تاريخ  

 البرشية، وأهنام احلائالن األكبان بني اإلنسان وبلوغ الكامل. 

فقد أخب اهلل تعاىل أهنام يورثان النفاق، وهو املحل الذي جتتمع فيه كل املثالب  

، وكيف أخرجه احلرص  ائل، كام قال تعاىل ـ خمبا عن بعض أصحاب رسول اهلل والرذ

نُْهْم َمْن َعاَهَد اهللََّ َلئ ْن آَتاَنا ﴿عىل املال والبخل به عن تلك الصحبة املقدسة إىل النفاق ـ:  م 

نَي )  احل   َن الصَّ
َقنَّ َوَلنَُكوَننَّ م  دَّ  َلنَصَّ

ْن َفْضل ه  ْوا َوُهْم  ( َفَلامَّ آَتاهُ 75م  ُلوا ب ه  َوَتَولَّ ْن َفْضل ه  َبخ  ْم م 

ُضوَن )  ا يف  ُقُلوهب  ْم إ ىَل َيْوم  َيْلَقْوَنُه ب اَم َأْخَلُفوا اهللََّ َما َوَعُدوُه َوب اَم َكاُنوا  76ُمْعر  ( َفَأْعَقَبُهْم ن َفاق 

ُبونَ   [ 77  -  75]التوبة:   ﴾َيْكذ 

وهكذا نجد األحاديث النبوية الرشيفة تقرن بني البخل واحلرص وأنواع الرذائل  

يقول: )اللهّم  أنه كان  رسول اهلل لتنبه إىل العالقة الشديدة بينها، كام ورد يف الدعاء عن 

إيّن أعوذ بك من العجز والكسل، واجلبن والبخل، واهلرم وعذاب القب. اللهّم آت نفيس  

نت خري من زّكاها، أنت ولّيها وموالها، اللهّم إيّن أعوذ بك من علم ال  تقواها، وزّكها أ

 (1)ينفع، ومن قلب ال خيشع، ومن نفس ال تشبع، ومن دعوة ال يستجاب هلا(

)رّش ما يف رجل: شّح  اجلبن والشح، فقال: بني  ويف حديث آخر قرن رسول اهلل 

 
 ( 2722مسلم) (1)
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 (1) هالع، وجبن خالع(

)إّن أنسابكم  بني البخل واللؤم واجلبن، فقال:  ويف حديث آخر قرن رسول اهلل 

هذه ليست بسباب عىل أحد، وإّنام أنتم ولد آدم طّف الّصاع، مل متلؤوه، ليس ألحد فضل  

 (2)إاّل بالّدين أو عمل صالح، حسب الّرجل أن يكون فاحشا بذّيا بخيال جبانا(

أخب أن البخل، ال يبقى حمصورا يف األموال، وإنام يمتد لغريها،    بل إن رسول اهلل  

)إّن أعجز النّاس من عجز عن الّدعاء، وأبخل النّاس من بخل   : قالفمثل سائر الطباع، 

 (4)قال: )البخيل من ذكرت عنده ثّم مل يصّل عيّل(، و(3) بالّسالم(

وإّنه قد آذاين وشّق    ،حائطي عذقا ، فقال: إّن لفالن يف  رجال أتى النّبّي  ويروى أن  

قال:   ، اّلذي يف حائط فالن( ، فقال: )بعني عذقك فأرسل إليه النّبّي  ، عيّل مكان عذقه

: )ما رأيت  )فبعنيه بعذق يف اجلنّة( قال: ال. فقال النّبّي    ال. قال: )فهبه يل( قال: ال. قال:

 (5)اّلذي هو أبخل منك إاّل اّلذي يبخل بالّسالم(

 ج املعريف: العال 

فاعلم أن املنبع األكب هلذا املثلب وأخواته، هو   ـ أهيا املريد الصادق ـ إذا عرفت هذا 

اجلهل باحلقائق، واختصار احلياة يف هذه احلياة الدنيا، وعدم اإليامن باآلخرة، وبأنواع اجلزاء  

 املرتبطة هبا. 

ولذلك كان أول عالج هلذا املرض اخلطري هو تصحيح اإليامن واليقني باهلل تعاىل،  

 
 ( 3250(، وابن حبان)320، 302/ 2أمحد) (1)

 ( 145/ 4أمحد) (2)

 (811/ 2الطباين ) (3)

 ( 549/ 1( واحلاكم)201/ 1(، وأمحد)3546الرتمذي) (4)

 ( 328/ 3أمحد) (5)
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وباليوم اآلخر، وبحقيقة احلياة، وبدور اإلنسان فيها؛ فهذه احلقائق كلها هي التي هتذب  

 النفس، وتزرع فيها كل املكارم، وتنفي عنها كل الرذائل واملثالب. 

هم كرما، لعلمهم بأن كل فضل أو رزق من  وهلذا كان أكثر الناس معرفة باهلل أكثر

اهلل تعاىل، وليس من عندهم، وال بحيلتهم، فلذلك ال يثقون يف خزائنهم بقدر ثقتهم يف اهلل،  

الزهادة يف الدنيا ليست بتحريم احلالل، وال إضاعة  بقوله: )  كام عب عن ذلك رسول اهلل  

يك أوثق مما يف يد اهلل، وأن تكون يف ثواب  املال، ولكن الزهادة يف الدنيا أن ال تكون بام يف يد 

 (1)(املصيبة إذا أنت أصبت هبا أرغب فيها لو أهنا بقيت لك 

قال:  ف ، دخل عىل بالل، وعنده ُصبة من مترٍ  وقد روي يف احلديث أن رسول اهلل 

فقال: )أما ختشى أن يكون له   ، ما هذا يا بالل؟ قال: يا رسول اهلل اّدخرته لك ولضيفانك

 يف النار؟ أنفق بالل وال ختش من ذي العرش إقالال (  بخار

كان ينظر إىل ما عند اهلل من الفضل العظيم   فهذا احلديث يشري إىل أن رسول اهلل 

 الذي ال حدود له، فلذلك صارت تلك الصبة ال تساوي شيئا بالنسبة له..  

ض منه أن  وهكذا؛ فإن املعرفة بحقيقة املال، وكونه جمرد عرض زائل، وأن الغر

يكون وسيلة فقط، ال هدفا مقصودا، يساهم كثريا يف نزع احلرص عليه؛ ذلك أنه قد يصبح  

يُد  ﴿سببا لعذاب كبري، وآالم كثرية، كام قال تعاىل:   ْبَك َأْمَواهُلُْم َواَل َأْواَلُدُهْم إ نَّاَم ُير  َفاَل ُتْعج 

ْنيَ   احْلََياة  الدُّ
َا يف  ُيَعِذهَبُْم هب 

 [ 55]التوبة:  ﴾ا َوَتْزَهَق َأْنُفُسُهْم َوُهْم َكاف ُرونَ اهللَُّ ل 

محل إىل بعض امللوك قدح من فريوزج مرّصع باجلواهر مل ير له  أنه  ومما يروى يف هذا  

قال:   ؟فقال لبعض احلكامء عنده: كيف ترى هذا ، ففرح امللك بذلك فرحا شديدا ،نظري

أراه مصيبة أو فقرا، قال: كيف؟ قال: إن كرس صارت مصيبة ال جب هلا، وإن رسق رصت  

 
 رواه الرتمذي.  (1)
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ثّم اّتفق أن    .. فقريا إليه ومل جتد مثله وقد كنت قبل أن حيمل إليك يف أمن من املصيبة والفقر 

 .  (1)كرس يوما وعظمت مصيبة امللك فيه فقال: صدق احلكيم ليته مل حيمل إلينا 

ا املريد الصادق ـ قرأت ما يكتب يف األحداث اليومية لوجدت الكثري  ولو أنك ـ أهي

من أمثال هذا امللك من أولئك الذين امتألت قلوهبم باحلرص عىل املال؛ فلم ينتفعوا به، ال  

 يف دنيا، وال يف آخرة.. 

ذلك أن من ثامر البخل عىل اخللق البخل عىل النفس.. فاحلرص الشديد عىل املال  

 يبخل عىل كل يشء حتى عىل نفسه. جيعل صاحبه 

ولذلك كان من عقوبة البخيل أن يعاقب بنفس املال الذي بخل به، وحرص عليه،  

ا هَلُْم َبْل ُهَو رَشٌّ   ﴿ كام قال تعاىل:   ُهَو َخرْي 
ْن َفْضل ه  يَن َيْبَخُلوَن ب اَم آَتاُهُم اهللَُّ م  َواَل حَيَْسَبنَّ الَّذ 

ُقوَن َما  اَمَوات  َواأْلَْرض  َواهللَُّ ب اَم َتْعَمُلوَن  هَلُْم َسُيَطوَّ رَياُث السَّ
َياَمة  َوهلل َّ  م  ُلوا ب ه  َيْوَم اْلق  َبخ 

 [ 180]آل عمران:   ﴾ َخب ريٌ 

وذكر اهلل تعاىل أنواع العرس التي يمر هبا احلريص والبخيل، وكيف ال يغني عنه ماله  

َل َواْسَتْغنَ﴿شيئا، فقال:  ا َمْن َبخ  َب ب احْلُْسنَى ) 8ى )َوَأمَّ ى ) 9( َوَكذَّ ُه ل ْلُعرْسَ (  10( َفَسنَُيرِسُ

ي َعنُْه َماُلُه إ َذا َتَردَّى )
 [ 9،  8]الليل:    ﴾( 11َوَما ُيْغن 

ا َمْن َأْعَطى َواتََّقى )  ﴿ويف مقابله ذكر املؤمن التقي الكريم، فقال:  َق  5َفَأمَّ ( َوَصدَّ

ُه ل  6ب احْلُْسنَى )  ى( َفَسنَُيرِسُ  [ 7 -  5]الليل:  ﴾ْليرُْسَ

( َما  1َتبَّْت َيَدا َأّب  هَلٍَب َوَتبَّ ) ﴿ وهلذا أخب عن أّب هلب أن ماله مل يغنه، قال تعاىل: 

ا َذاَت هَلٍَب 2َأْغنَى َعنُْه َماُلُه َوَما َكَسَب )  ، ويف ذلك إشارة  [3 -  1]املسد:  ﴾( َسَيْصىَل َنار 

 بخله وحرصه عىل ماله. إىل أن السبب األكب يف عتوه وكفره 

 
 . 90، ص: 6املحجة البيضاء يف هتذيب اإلحياء، ج (1)
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من   وقد سبق أن ذكرت لك يف رسائل سابقة ما ورد يف أحاديث رسول اهلل 

تفاصيل العقوبات التي جعلها اهلل تعاىل للكانزين ألمواهلم، احلريصني عليها، الذين ال  

يف   يؤدون حقوق اهلل فيها؛ فلذلك استعن هبا عىل نفسك وهتذيبها، فوظيفة رسول اهلل 

 تزكية أمته ليست قارصة عىل الذين عارصوه، وإنام هي ممتدة لكل العصور. 

وأضف إىل ذلك ما ورد من أحاديث يف فضل الكرم، وبيان عظم اجلزاء الذي يناله  

أهله.. فالبخل والكرم خلقان متضادان، بقدر ما اقرتبت من أحدُها، بقدر ما فررت من  

 اآلخر. 

لداللة عىل قرب السخي من اهلل، بسبب كون  ومن تلك األحاديث ما ورد يف ا

، وذكر أن )السخي قريب من اهلل،  كام أخب رسول اهلل  (1) )السخاء خلق اهلل األعظم(

قريب من الناس، قريب من اجلنة، بعيد من النار، والبخيل بعيد من اهلل، بعيد من الناس،  

 (2)من عابد بخيل(بعيد من اجلنة قريب من النار، واجلاهل السخي أحب إىل اهلل  

وأخب أن أحب األعامل إىل اهلل الكرم، فقال: )أحب األعامل إىل اهلل تعاىل، من أطعم  

.. وقال: )أحب األعامل إىل اهلل بعد  (3)مسكينا من جوع، أو دفع عنه مغرما، أو كشف عنه كربا( 

   (4)الفرائض، إدخال الرسور عىل املسلم( 

إن أحب عباد اهلل إىل اهلل، من حبب إليه  وأخب عن حب اهلل للمكرمني، فقال: )

.. وقال: )إن اهلل تعاىل استخلص هذا الدين لنفسه، وال  (5)املعروف، وحبب إليه أفعاله(

 
 ابن النجار عن ابن عباس. (1)

 الرتمذي والبيهقي. (2)

 الطباين. (3)

 الطباين. (4)

 ابن أّب الدنيا، وأبو الشيخ. (5)
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.. وقال: )إن اهلل تعاىل  (1)يصلح لدينكم إال السخاء وحسن اخللق، أال فزينوا دينكم هبام(

، وقال: )ما عظمت نعمة  (2)جواد حيب اجلود، وحيب معايل األخالق، ويكره سفسافها( 

اهلل عىل عبد إال اشتدت عليه مؤنة الناس، فمن مل حيتمل تلك املؤنة للناس فقد عرض تلك  

  (3) النعمة للزوال(

وقال: )خلقان حيبهام اهلل، وخلقان يبغضهام اهلل، فأما اللذان حيبهام اهلل فالسخاء  

اخللق والبخل، وإذا أراد اهلل بعبد خريا،  والسامحة، وأما اللذان يبغضهام اهلل تعاىل، فسوء 

  (4)استعمله عىل قضاء حوائج الناس(

وأخب عن تأثري الكرم يف الوقاية من نريان الدنيا، فقال: )صنائع املعروف تقي  

مصارع السوء واآلفات واهللكات، وأهل املعروف يف الدنيا، هم أهل املعروف يف اآلخرة،  

 (5)أهل املنكر يف اآلخرة( وإن أهل املنكر يف الدنيا، هم 

، وقال:  (6)بل ذكر ما هو أعظم من ذلك، فقال: )تسد الصدقة سبعني بابا من السوء(

، وقال: )الصدقة  (7))الصدقة متنع سبعني نوعا من أنواع البالء، أهوهنا اجلذام والبص(

كوا اهلموم  ، وقال: )تدار(9) ، وقال: )مناولة املسكني تقي ميتة السوء((8) متنع ميتة السوء(

 
 الطباين. (1)

 البيهقي، وأبو نعيم يف احللية. (2)

 ابن أّب الدنيا والبيهقي. (3)

 البيهقي. (4)

 احلاكم. (5)

 الطباين. (6)

 اخلطيب. (7)

 القضاعي. (8)

 الطباين والبيهقي. (9)
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، وقال:  (1) والغموم بالصدقات، يكشف اهلل تعاىل رضكم، وينرصكم عىل عدوكم(

)الصدقة عىل وجهها، واصطناع املعروف، وبر الوالدين، وصلة الرحم، حتول الشقاء  

  (2)سعادة، وتزيد يف العمر، وتقي مصارع السوء(

)إذا أراد اهلل بقوم نامء،   وأخب عن اجلزاء املعد للكرماء يف الدنيا قبل اآلخرة، فقال:

، وقال:  (3)رزقهم السامحة والعفاف، وإذا أراد اهلل بقوم اقتطاعا فتح عليهم باب خيانة(

 (5) ، وقال: )استنزلوا الرزق بالصدقة((4))استعينوا عىل الرزق بالصدقة(

وأخب )أن ملكني ينزالن فيقول أحدُها: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول اآلخر  

، وقال: )إن اهلل تعاىل يقول يا ابن آدم أودع من كنزك عندي، وال  (6) ممسكا تلفا(  اللهم أعط

 (7) تكون إليه( حرق، وال رسق، وال غرق، أوفيكه أحوج ما 

أنه ليس منكم أحد، إال    اعلمواوأخب عن عظم الغبن الذي حييق بالبخالء، فقال: )

، ويف رواية:  (8)ما أخرت( ماله أحب إليه من مال وارثه، مالك ما قدمت، ومال وارثك

  (9))أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله، فإن ماله ما تقدم، ومال وارثه، ما تأخر(

وغريها من النصوص الكثرية التي جعلت الكرم من القيم النبيلة التي يتنافس فيها  

 
 الديلمي. (1)

 أبو نعيم يف احللية. (2)

 ابن عساكر، والطباين. (3)

 الديلمي. (4)

 البيهقي. (5)

 الشيخان وغريُها. (6)

 البيهقي. (7)

 النسائي. (8)

 أمحد، والرتمذي. (9)
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 األغنياء والفقراء عىل حد سواء. 

 العالج السلوكي: 

تتخلص من هذا املثلب  وعزمت عىل أن  املريد الصادق ـ إذا عرفت كل هذا ـ أهيا 

اخلطري؛ فانظر إىل مالك باعتباره سؤاال من أسئلة االمتحان التي كلفت هبا، وأن نجاحك  

 وفوزك مرتبط بمدى صحة إجابتك عنه. 

وهي إجابة حتددها أحكام الرشيعة، ال اهلوى، فأنت لست حرا يف إنفاقك ملالك،  

ال لتتحقق من خالل ذلك عبوديتك لربك، وإنام لتتحقق من   فقد تدعوك نفسك للكرم،

 خالهلا عبوديتك هلا.. فاحذر أن خترج من عبودية املال إىل عبودية نفسك. 

وحاربوه، فقال ـ حيكي   وهلذا أخب اهلل تعاىل عن كرم الذين واجهوا رسول اهلل 

ا  ﴿عن بعضهم قوله ـ:    [ 6]البلد:   ﴾َأْهَلْكُت َماال  ُلَبد 

ل ذلك ما ورد يف النصوص املقدسة من إطعام املساكني واأليتام واملستضعفني  وأو

ُموَن  ﴿:  األبرار، وأعامهلم التي استحقوا هبا اجلنة والعناية هبم، كام قال تعاىل يف وصف   َوُيْطع 

ا ) ري 
يام  َوَأس 

ْسك ين ا َوَيت  ُمُكْم ل َوْجه  ا8الطََّعاَم َعىَل ُحِبه  م  نُْكْم َجَزاء  َواَل  ( إ نَّاَم ُنْطع 
يُد م  هللَّ  اَل ُنر 

ا )  ا9ُشُكور  ير  ا َقْمَطر  ا َعُبوس  ْن َرِبنَا َيْوم 
 [  10  -  8]اإلنسان:   ﴾( إ نَّا َنَخاُف م 

َما َسَلَكُكْم يف  َسَقَر  ﴿: أهل النار، وأفعاهلم التي أوجبت هلم الناروقال يف وصف 

َن املَُْصِلنَي )42) ُم املْ ْسك نَي 43( َقاُلوا مَلْ َنُك م   [  44 -  42]املدثر:  ﴾ ( َومَلْ َنُك ُنْطع 

عتب من ال حيض عىل طعام املسكني مكذبا بالدين:  ت نجد هذا يف سورة كاملة بل 

ي ُيَكِذُب ب الِدين  َفَذل َك الَّذ  ﴿ يَم َواَل حَيُضُّ َعىَل َطَعام  املْ ْسك ني  َفَوْيٌل  َأَرَأْيَت الَّذ 
ي َيُدعُّ اْلَيت 

يَن ُهْم ُيَراُؤوَن َوَيْمنَُعوَن املَْاُعونَ  يَن ُهْم َعن َصاَلهت  ْم َساُهوَن الَّذ    1)املاعون:  ﴾ِلْلُمَصِلنَي الَّذ 

 ( 7ـ 
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مالك، وأن أول   وهلذا، فإن عليك ـ أهيا املريد الصادق ـ أن تعلم أنك مستخلف يف

األفواه التي عليك إطعامها فمك، وفم من كلفت هبم.. فإذا فضل عليك بعدها؛ فعليك  

َوَيْسَأُلوَنَك  ﴿اإلنفاق منه عىل من ترى الرشيعة حاجته، ال أنت وال هواك، كام قال تعاىل: 

ُقوَن ُقل  اْلَعْفَو   [ 219]البقرة:  ﴾ َماَذا ُينْف 

ا السبيل؛ فأنت يف امتحان، واهلل تعاىل ال ينظر إىل  وال حتتقر أي يشء تقدمه يف هذ

حجم أو وزن ما أنفقت، وإنام ينظر إىل نفسك التي مل جتد إال ذلك، وقد ورد يف احلديث ما  

يشري إىل تنمية اهلل لذلك القليل الذي أنفقته حتى يصبح كثريا، وتنال عليه األجر العظيم،  

حدكم كام يرّب أحدكم مهره، حتى إن اللقمة لتصري  )إن اهلل يقبل الصدقة، فريبيها أل:  قال  

، ويف رواية: )إن اهلل لريّب ألحدكم التمرة واللقمة، كام يرّب ولده، أو فصيله  (1) مثل أحد(

.. وقال: )إن العبد ليتصدق بالكرسة، تربو عند اهلل حتى تكون  (2)حتى يكون مثل أحد(

  (3) مثل أحد(

يبذل يف سبيل اهلل، ويف تطهري النفس من احلرص  هلذا دعا إىل عدم احتقار أي يشء  و

.. وقال: )اتقوا النار ولو  (4))ليتق أحدكم وجهه من النار ولو بشق مترة( والبخل، فقال: 

، ويف رواية: )اجعلوا بينكم وبني النار حجابا ولو  (5)بشق مترة، فإن مل جتد فبكلمة طيبة(

اخلطيئة كام   وتطفئ، ويف أخرى: )تصدقوا ولو بتمرة، فإهنا تسد من اجلائع، (6)بشق مترة(
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،  (2)، ويف حديث آخر قال: )تصدقوا فإن الصدقة فكاككم من النار((1) املاء النار( يطفئ

عن أهلها حر القبور، وإنام يستظل املؤمن يوم القيامة يف ظل   لتطفئوقال: )إن الصدقة 

أخاه من اخلبز حتى يشبعه، وسقاه من املاء حتى يرويه، بعده ، وقال: )من أطعم  (3) صدقته(

  (4) اهلل من النار سبع خنادق، كل خندق مسرية سبعامئة عام(

عن بعض اجلزاء الذي يناله من ينفق ما يقدر عليه حتى لو كان قليال،   أخبو

اجلنة،   قال: )ما من مسلم ينفق من كل مال له زوجني يف سبيل اهلل، إال استقبلته حجبة ف

وقال: )كم من حوراء عيناء، ما كان مهرها، إال قبضة من  ، (5) كلهم يدعوه إىل ما عنده(

 (6) حنطة، أو مثلها من متر(

وهذه األحاديث كلها برواياهتا املختلفة، ال تشري فقط إىل عظم اجلزاء األخروي   

يف هتذيب النفس،  للصدقة مهام كانت قليلة، وإنام تشري أيضا إىل تأثريها الرتبوي ودورها 

يَن اْهَتَدْوا  ﴿ذلك أن اهلل تعاىل جيازي املبادرين باهلداية إىل املزيد منها، كام قال تعاىل:  َوالَّذ 

ى َوآَتاُهْم َتْقَواُهمْ   [ 17]حممد:    ﴾ َزاَدُهْم ُهد 

وإياك ـ أهيا املريد الصادق ـ أن يغرك الشيطان عن نفسك؛ فتتوهم أنه يكفيك أن  

ع أنه يف إمكانك أن تتصدق بالقناطري من التمر من غري أن يصيبك أي  تتصدق بشق مترة م

حرج.. فذلك مما يسوله الشيطان لألغنياء الذين يرسفون عىل شهواهتم وترفهم، ثم  
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يقدمون الفضالت للفقراء واملساكني، وهم يتوُهون أهنم قد ضمنوا اجلنة بذلك.. وكل  

 نفس بحسب ما آتاها..   ذلك غرور وخداع للنفس، فاهلل تعاىل حياسب كل

ولذلك فإن تلك األحاديث التي تدعو إىل التصدق بأي يشء، ليست خاصة  

 باملرتفني األغنياء، وإنام هي خاصة بالذين ال جيدون إال ذلك. 

فلذلك اعتب نفسك ـ أهيا املريد الصادق ـ أحد أولئك الفقراء املعوزين؛ فأطعمها 

بحسب حاجتها، ال بحسب ما يقتضيه الرتف، فأنت موظف يف مالك، ولست مالكا له..  

 فخذ ما يكفيك، وضع الباقي يف حمله الذي أمرتك الرشيعة أن تضعه فيها..  

رمت عليك أن تتالعب بام متلك، ألن  والرشيعة مل حترم عليك أن متلك، ولكنها ح 

َوإ َذا  ﴿يف ذلك اهلالك، ال لك فقط، وإنام لكل من سكت عن الرتف واملرتفني، كام قال تعاىل:  

ري  
ْرَناَها َتْدم  يَها َفَحقَّ َعَلْيَها اْلَقْوُل َفَدمَّ

ف يَها َفَفَسُقوا ف  َك َقْرَية  َأَمْرَنا ُمرْتَ
  ﴾ اَأَرْدَنا َأْن هُنْل 

 [  16اء: ]اإلرس
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 مواالة الظاملني 

ي عن أولئك الذين يّدعون الوالية والقرب من  تسألنـ  كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق  

اهلل والسري إليه، ويتحدثون عن املعاين املرتبطة هبا، وربام يتوُهون أهنا خاصة هبم، وأهنم  

ويسندون كل مستبد، ويشوهون  أهلها، وال ينافسهم أحد فيها.. لكنهم يقفون مع كل ظامل،  

 طريق اهلل بذلك أعظم تشويه. 

ثم سألتني عن حظ هؤالء من والية اهلل، ونصيبهم من هتذيب أنفسهم، وهل أن  

سلوكهم ذلك ال يقدح يف الوالية أو يف الطريق إليها، أم أنه قادح من القوادح، ومثلب من  

 املثالب التي ال يمكن العروج إىل اهلل بصحبتها. 

سؤال وجيه وواقعي ومهم للغاية.. فالسلوك إىل اهلل يقتِض توضيح كل  وهذا 

احلقائق، وبشفافية ووضوح، بعيدا عن مجيع األهواء، ومراعاة مشاعر أي كان؛ فاحلق أحق  

ْسط  ُشَهَداَء هلل َّ  وَ  َيا ﴿ أن يتبع، وقد قال اهلل تعاىل:  نَي ب اْلق  ام  يَن آَمنُوا ُكوُنوا َقوَّ
َا الَّذ  َلْو َعىَل  َأهيُّ

ُكْم َأو  اْلَوال َدْين  َواأْلَْقَرب نيَ   [ 135]النساء:   ﴾َأْنُفس 

واحلقائق التي تنص عليها املصادر املقدسة تدل عىل أن والية اهلل مرتبة رفيعة ال ُتنال  

بالدعوى، وإنام باملجاهدة واملكابدة ورياضة النفس والتزام الرشيعة يف كل األحوال، وقد  

ْم َواَل ُهْم حَيَْزُنوَن ) ﴿يصف املتقني:    قال اهلل تعاىل َياَء اهللَّ  اَل َخْوٌف َعَلْيه 
يَن  62َأاَل إ نَّ َأْول  ( الَّذ 

، وقد وصفتهم اآلية الكريمة بصفتني: اإليامن  [ 63، 62]يونس:  ﴾آَمُنوا َوَكاُنوا َيتَُّقوَن 

يم التي جاء هبا  والتقوى.. وُها صفتان تعنيان التسليم واإلذعان لكل احلقائق والق

 اإلسالم، ونصت عليها النصوص املقدسة. 

نَا اهللَُّ ُثمَّ  ﴿ومثل ذلك ما ورد يف تعريف الوالية يف قوله تعاىل:  يَن َقاُلوا َربُّ
إ نَّ الَّذ 
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ت ي ُكنْتُ  وا ب اجْلَنَّة  الَّ ُ
َزُنوا َوَأْبرش  ُم املاََْلئ َكُة َأالَّ خَتَاُفوا َواَل حَتْ ُل َعَلْيه    ﴾ ْم ُتوَعُدوَن اْسَتَقاُموا َتَتنَزَّ

َرة    ﴿، والتي عقبها اهلل تعاىل بقوله: [30]فصلت:  ْنَيا َويف  اآْلخ   احْلََياة  الدُّ
َنْحُن َأْول َياُؤُكْم يف 

ُعوَن َوَلكُ  ي َأْنُفُسُكْم َوَلُكْم ف يَها َما َتدَّ  [ 31]فصلت:   ﴾ ْم ف يَها َما َتْشَته 

وكال املوضعني من القرآن الكريم يدالن عىل مدى دقة الرساط املستقيم الذي  

يسلكه األولياء، وأن أي انحراف بسيط قد خيرجهم من الوالية، كام ذكر اهلل تعاىل ذلك عن  

ابتعد عن طريق األولياء بسبب بعض املواقف التي وقفها، كام قال  بلعم بن باعوراء الذي 

ينَ ﴿تعاىل:  َن اْلَغاو  ْيَطاُن َفَكاَن م  نَْها َفَأْتَبَعُه الشَّ ي آَتْينَاُه آَيات نَا َفاْنَسَلَخ م  ْم َنَبَأ الَّذ    َواْتُل َعَلْيه 

َا َوَلك نَُّه َأْخَلَد 175) ْئنَا َلَرَفْعنَاُه هب 
بََع َهَواُه ( َوَلْو ش  ،  175]األعراف:  ﴾ إ ىَل اأْلَْرض  َواتَّ

176 ] 

لذلك كان اهلوى منزلقا من منزلقات السالكني يف طريق العلم أو طريق الوالية،  

والذين خُيتبون كل حني يف معارفهم وسلوكهم ومواقفهم، حتى ُيمحصوا ويميز الطيب  

 منهم من اخلبيث..  

وقد ورد يف النصوص املقدسة ما يشري إىل أن االبتالء الذي يتعرض له هؤالء أكب  

)أشد الناس بالء االنبياء ثم األمثل  : من االبتالء الذي يتعرض له غريهم، فقد قال 

فاألمثل، يبتىل الرجل عىل حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بالؤه وإن كان يف دينه رقة  

 (1) دينه فام يبح البالء بالعبد حتى يميش عىل األرض وما عليه خطيئة(  ابتاله اهلل عىل حسب 

وهو ال يشري فقط إىل ذلك البالء الذي يتوُهه أكثر الناس، واملرتبط بنقص املال  

واألنفس، وإنام هو البالء املرتبط باملواقف التي يوضع فيها النبي أو العامل أو مدعي الوالية،  

 ل قدوة وهداية للغري. والتي قد تصبح بعد ذلك حم
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ولذلك كان العلامء واملشايخ واملربون والسالكون أدالء وهداة.. وقد تكون  

هدايتهم هلل، وقد تكون لغريه.. ولذلك كان انحرافهم عن السبيل خطريا، ألنه ال يتعلق  

هبم فقط، وإنام يتعلق بالذين يدلوهنم، ويوجهوهنم، كام روي عن املسيح عليه السالم أنه  

وال هي ترتك   ، )مثل علامء السوء مثل صخرة وقعت عىل فم النهر ال هي ترشب املاء : قال

املاء خيلص إىل الزرع، ومثل علامء السوء كمثل قناة احلّش ظاهرها جّص وباطنها نتن، ومثل  

 القبور ظاهرها عامر وباطنها عظام املوتى(  

رجل عامل آخذ بعلمه فهذا    : العلامء رجالن):  أنه قال  ويف احلديث عن رسول اهلل  

وإّن أهل النّار ليتأّذون من ريح العامل التارك لعلمه،   ،ناج، وعامل تارك لعلمه فهذا هالك

وإّن أشّد أهل النّار ندامة وحرسة رجل دعا عبدا إىل اهلل فاستجاب له وقبل منه فأطاع اهلل  

اهلوى وطول األمل، أّما اّتباع   وأدخله اهلل اجلنّة وأدخل الّداعي النّار برتكه علمه واّتباعه

 (1)اهلوى فيصّد عن احلّق وأّما طول األمل ينيس اآلخرة( 

ولذلك؛ فإن املرجع الذي علينا الرجوع إليه ـ أهيا املريد الصادق ـ لتحديد الوالية  

واألولياء، هو ما ورد يف النصوص املقدسة املعصومة التي مل ختتلط باألهواء، ومل يصبها  

 األمارة.. فهي وحدها املرجع الذي تعرف به احلقائق، ومتيز به القيم.  دنس النفوس

أما مدعو الوالية، مهام كان رشفهم ورتبتهم ومكانتهم؛ فيظلون برشا من البرش، وال  

يمكن اعتبارهم قدوة وال أسوة خاصة إن انحرفوا عن الرساط املستقيم، الذي وضحته  

 أنوار اهلداية اإلهلية. 

أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن ما أرشت إليه من والية الظاملني  إذا عرفت هذا ـ 

واملستبدين واملستكبين، والوقوف معهم يف وجه املستضعفني واملظلومني واملحتقرين  

 
 . 1/44الكايف:  (1)
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قادح يف الوالية، ومؤثر فيها، ذلك أن من أكب الكبائر وأعظم الذنوب مواالة املستكبين،  

 والذي يفعل ذلك ال خيتلف عن الظاملني أنفسهم.  والباءة من املستضعفني املظلومني..

هل عملت يل عمال  : )اهللّ تعاىل أوحى إىل موسى عليه السالمومما يروى يف هذا أن 

إن الصالة لك  : )فقال (، صليت لك، وصمت، وتصدقت وزكيت إين إهلي : )فقال ( قط؟

:  قال موسى  (، برهان، والصوم جنة والصدقة ظل، والزكاة نور، فأي عمل عملت يل؟

يا موسى هل واليت يل وليا قط؟ وهل عاديت يّف  : )قال (، إهلى دلني عىل عمل هو لك )

 ( عدوا قط؟ 

أنا أعلم ـ أهيا املريد الصادق ـ أنك ستذكر يل ما يمكن أن يذكره املحدثون عن أمثال  

،  )أوثق عرى اإليامن: هذه الرواية، وعدم ثبوهتا.. ولذلك يمكنك أن تعود بدهلا لقوله 

  ، )من أعطى هلل، وقوله: (1)املواالة يف اهلل واملعاداة يف اهلل، واحلّب يف اهلل، والبغض يف اهلل(

  (2) فقد استكمل إيامنه( ،وأنكح هلل  ،وأبغض هلل ، وأحب هلل ،ومنع هلل 

أن تعود قبلها لتلك األحاديث املتواترة يف القرآن الكريم عن هذا املعنى،   ك ويمكن

وهي كثرية جدا، وتدلك عىل أن من العالمات الكبى لإليامن مواالة املؤمنني املستضعفني  

املظلومني ونرصهتم والوقوف يف صفهم، يف نفس الوقت الذي يقفون فيه يف الصف املواجه  

 ستكبين. ألعدائهم من الظاملني امل 

ومن تلك اآليات الواضحة الرصحية ما ورد يف سورة املمتحنة، والتي يدل اسمها  

عىل معناها؛ فكل ما فيها من معان هي امتحانات من اهلل تعاىل لعباده، لتمحيصهم، ومتييز  

 الصادق يف إيامنه من الكاذب فيه. 

 
 الطباين يف الكبري.  (1)

 رواه أمحد والرتمذي.  (2)
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يَن آَمُنو﴿وقد بدأ اهلل تلك السورة بقوله:  َا الَّذ  ُكْم  َياَأهيُّ ُذوا َعُدِوي َوَعُدوَّ
ا اَل َتتَّخ 

ة   ْم ب املََْودَّ َياَء ُتْلُقوَن إ َلْيه 
، وهو هني رصيح عن نرصة وحمبة أعداء اهلل  [ 1]املمتحنة:  ﴾ َأْول 

ُجوَن  ﴿وأعداء املؤمنني، والذين وصفتهم اآلية الكريمة بأهنم   َن احْلَِق خُيْر  َكَفُروا ب اَم َجاَءُكْم م 

ُسوَل  ا يف  َسب ييل  َواْبت َغاَء َمْرَضاِت  الرَّ َهاد  نُوا ب اهللَّ  َرِبُكْم إ ْن ُكنُْتْم َخَرْجُتْم ج 
اُكْم َأْن ُتْؤم    ﴾  َوإ يَّ

 [ 1]املمتحنة:  

فاآلية الكريمة مل تصفهم بالكفر الذي هو اختيارهم الشخص فقط، وإنام وصفتهم  

ا معه بسبب إيامهنم.. وهو دليل عىل  والذين آمنو بالعداوة للمؤمنني، وإخراج الرسول 

أن كفرهم ليس كفرا مرتبطا بعدم االقتناع بباهني اإليامن، وإنام كفر ناشئ عن االستكبار  

 واالستعالء والظلم. 

ولذلك كان املوقف منهم هو املوقف من الظلم نفسه، ألن الظلم والعدوان  

أحبهم حمبا للظلم، ومن  والكبياء جتلت فيهم، فصاروا مظهرا هلا.. ولذلك صار من 

 نارصهم منارصا له.. وال يمكن أن جيتمع حب الظلم وحب العدل يف مكان واحد. 

ولذلك مل ينه اهلل تعاىل املؤمنني عن املودة والب الذي يبذلونه ملن خيالفهم يف دينهم  

يَن مَلْ  ﴿إذا مل يكن معتديا وال ظاملا وال مستكبا، كام قال تعاىل:  اَل َينَْهاُكُم اهللَُّ َعن  الَّذ 

ُكْم َأْن تَ  ْن د َيار  ُجوُكْم م   َومَلْ خُيْر 
بُّ  ُيَقات ُلوُكْم يف  الِدين 

ْم إ نَّ اهللََّ حُي  ُطوا إ َلْيه  وُهْم َوُتْقس  َبُّ

ط نيَ   [ 8]املمتحنة:   ﴾املُْْقس 

ه اللطف من  يبل إنه دعا إىل اللني هلم وتأليف قلوهبم والتعامل معهم بكل ما يقتض 

َي َأْحَسُن إ  ﴿أخالق، كام قال تعاىل:  ت ي ه  اد ُلوا َأْهَل اْلك َتاب  إ الَّ ب الَّ يَن َظَلُموا  َواَل جُتَ الَّ الَّذ 

نُْهمْ  ترسم العالقة بني املسلمني وغريهم من املساملني، وهي  آية  هي  و[،  46]العنكبوت:    ﴾ م 

، وعىل األلفة ال عىل العداوة إال الظاملني الذين ال  عالقة مبينة عىل احلوار ال عىل الرصاع
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 . يكتفون بظلم أنفسهم باإلعراض عن احلق، وإنام يظلمون غريهم أيضا 

بل إن القرآن الكريم يدعو إىل البحث عن املشرتكات التي جتمع بني املؤمنني  

وغريهم من أهل األديان، حتى تستثمر يف مواجهة الظلم واالستبداد واالستكبار، كام قال  

 َبْينَنَا َوَبْينَُكْم َأالَّ نَ  ُقْل َيا  ﴿ تعاىل: 
ٍ
َك ب ه   َأْهَل اْلك َتاب  َتَعاَلْوا إ ىَل َكل َمٍة َسَواء ْعُبَد إ الَّ اهللََّ َواَل ُنرْش 

ْوا َفُقوُلوا اْشَهُدوا ب َأنَّا ُمْسل   ْن ُدون  اهللَّ  َفإ ْن َتَولَّ ا م  ا َأْرَباب  َذ َبْعُضنَا َبْعض 
  ﴾ ُموَن َشْيئ ا َواَل َيتَّخ 

 [ 64]آل عمران:  

عىل املؤمنني  وهلذا كله؛ فإن سورة املمتحنة تبني أسباب تلك املواقف العدائية التي 

إ ْن َيْثَقُفوُكْم َيُكوُنوا  ﴿اختاذها اجتاه الظلمة واملستكبين واملستعلني يف األرض، قال تعاىل: 

 َوَودُّوا َلْو َتْكُفُرونَ 
 
وء نََتُهْم ب السُّ

هَيُْم َوَأْلس 
 [ 2]املمتحنة:    ﴾َلُكْم َأْعَداء  َوَيْبُسُطوا إ َلْيُكْم َأْيد 

الوسائل إليذاء املؤمنني، ورصفهم عن احلق الذي اقتنعوا  أي أهنم يستعملون كل 

 به.. ولذلك كان الوالء هلم عداوة لإليامن واملؤمنني. 

ْن   ﴿ وقال يف آية أخرى: يَن َقاَتُلوُكْم يف  الِدين  َوَأْخَرُجوُكْم م  إ نَّاَم َينَْهاُكُم اهللَُّ َعن  الَّذ 

ُكمْ  ُكْم َوَظاَهُروا َعىَل إ ْخَراج  ُْم َفُأوَلئ َك ُهُم الظَّامل ُونَ د َيار  ْوُهْم َوَمْن َيَتَوهلَّ ]املمتحنة:   ﴾  َأْن َتَولَّ

9 ] 

  وهذه اآليات الكريمة ال تنطبق عىل قريش وحدها، تلك التي حاربت رسول اهلل  

واستعملت كل الوسائل إلذية املؤمنني، وإنام ينطبق عىل غريها، ويف مجيع العصور..  

أ إىل اهلل من كل ظلم وعدوان وقع، ويف أي زمان، أو مكان، ومن أي  فاملؤمن هو الذي يب

جهة.. ذلك أن الباءة من الظلم، تستدعي الباءة من الظاملني.. ومن ادعى أنه يبغض  

 الظلم، ثم ال يبغض الظاملني وجرائمهم، فهو يكذب عىل نفسه. 

نصوص املقدسة من  إذا عرفت كل هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاسمع ملا تورده لك ال
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أدوية لتعالج هذا املثلب اخلطري الذي خيرجك من صفوف أولياء اهلل ليضعك يف صفوف  

 أعدائه. 

 العالج املعريف: 

وأول ذلك، وآخره، أن تقرأ ما ورد يف النصوص املقدسة حول هذا املثلب، وبيان  

الصادقني الثابتني يف إيامهنم،  أنه من االختبارات اإلهلية التي ُيمتحن هبا اإليامن، لُيميز بني 

وبني املذبذبني الذين خيافون عىل مصاحلهم، ولذلك حياولون اجلمع بني الكينونة مع  

 املؤمنني وغريهم. 

نَي خُيَاد ُعوَن اهللََّ َوُهَو َخاد ُعُهْم َوإ َذا    ﴿وقد اعتب اهلل تعاىل ذلك نفاقا، فقال:   إ نَّ املُْنَاف ق 

اَل  ( ُمَذْبَذب نَي َبنْيَ  142ة  َقاُموا ُكَساىَل ُيَراُءوَن النَّاَس َواَل َيْذُكُروَن اهللََّ إ الَّ َقل يال  )َقاُموا إ ىَل الصَّ

 َوَمْن ُيْضل ل  اهللَُّ َفَلْن جَت َد َلُه َسب يال   
 
 َواَل إ ىَل َهُؤاَلء

 
 [ 143،  142]النساء:    ﴾ َذل َك اَل إ ىَل َهُؤاَلء

ُذوا   َيا ﴿ تويل أعداء اهلل؛ فقال:  ثم عقبها بالنهي الشديد عن يَن آَمنُوا اَل َتتَّخ  َا الَّذ  َأهيُّ

َعُلوا هلل َّ  َعَليُْكْم ُسْلَطان ا ُمب ين ا  يُدوَن َأْن جَتْ نَي َأُتر 
ن  ْن ُدون  املُْْؤم  يَن َأْول َياَء م  ]النساء:   ﴾اْلَكاف ر 

144 ] 

ا   ﴿ ثم ختمها بقوله:  ري 
َن النَّار  َوَلْن جَت َد هَلُْم َنص  ْرك  اأْلَْسَفل  م  نَي يف  الدَّ إ نَّ املُْنَاف ق 

ن نيَ 145) يَن َتاُبوا َوَأْصَلُحوا َواْعَتَصُموا ب اهللَّ  َوَأْخَلُصوا د ينَُهْم هلل َّ  َفُأوَلئ َك َمَع املُْْؤم    ( إ الَّ الَّذ 

يام  َوَسْوَف ُيْؤت  اهللَُّ املُْْؤم  
ا َعظ  نَي َأْجر 

 [146،  145]النساء:   ﴾ن 

وهكذا ربط يف مواضع أخرى بني النفاق ومواالة الظاملني، وبني سبب ذلك،  

يام  ) ﴿ فقال:
ا َأل  نَي ب َأنَّ هَلُْم َعَذاب 

ْن ُدون   138َبرِش  املُْنَاف ق  يَن َأْول َياَء م  ُذوَن اْلَكاف ر  يَن َيتَّخ  ( الَّذ 

ن نيَ  ا  املُْْؤم  يع 
َة هلل َّ  مَج  زَّ َة َفإ نَّ اْلع  زَّ نَْدُهُم اْلع   [ 139،  138]النساء:   ﴾َأَيْبَتُغوَن ع 

وكل ذلك يدل عىل أن اإليامن احلقيقي يقتِض تسليم القلب هلل وحده.. وهو يقتِض  



 

432 

 

 أن يكون الوالء لكل من يوايل اهلل، والعداء لكل من يعاديه وحيارب أولياءه. 

َقْد   ﴿ اىل رسله وأولياءه بباءهتم من الظاملني املعتدين، فقال: وهلذا وصف اهلل تع

 َّ
نُْكْم َومم  ا ُبَرآُء م  ْم إ نَّ ه  يَن َمَعُه إ ْذ َقاُلوا ل َقْوم  يَم َوالَّذ  ا َتْعُبُدوَن  َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسنٌَة يف  إ ْبَراه 

ْن ُدون  اهللَّ  َكَفْرَنا ب ُكْم َوَبَدا َبْينَنَا  نُوا ب اهللَّ  َوْحَدُه إ الَّ  م  ا َحتَّى ُتْؤم  َوَبْينَُكُم اْلَعَداَوُة َواْلَبْغَضاُء َأَبد 

لْ  نَا َعَلْيَك َتَوكَّ  َربَّ
ٍ
ء ْن يَشْ َن اهللَّ  م  َرنَّ َلَك َوَما َأْمل ُك َلَك م  َب يه  أَلَْسَتْغف  يَم أل  نَا َوإ َلْيَك  َقْوَل إ ْبَراه 

رُي َأَنْبنَا َوإ َلْيَك املَْ   [ 4]املمتحنة:    ﴾ص 

وهنى أن ُيقدم عىل والية اهلل ووالية املؤمنني أي والية أخرى، حتى لو كانت ألقرب  

 اْسَتَحبُّوا   َيا  ﴿ األقربني، قال تعاىل: 
ُذوا آَباَءُكْم َوإ ْخَواَنُكْم َأْول َياَء إ ن  يَن آَمنُوا اَل َتتَّخ  َا الَّذ  َأهيُّ

ياَمن   نُْكْم َفُأوَلئ َك ُهُم الظَّامل ُوَن )اْلُكْفَر َعىَل اإْل  ُْم م  ( ُقْل إ ْن َكاَن آَباُؤُكْم َوَأْبنَاُؤُكْم  23 َوَمْن َيَتَوهلَّ

اَرٌة خَتَْشْوَن َكَساَدَها َوَمَساك ُن   َ
ْفُتُموَها َوجت  رَيُتُكْم َوَأْمَواٌل اْقرَتَ

َوإ ْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعش 

ه  َواهللَُّ اَل   َتْرَضْوهَنَا َأَحبَّ  َ اهللَُّ ب َأْمر  بَُّصوا َحتَّى َيْأِت   َفرَتَ
َهاٍد يف  َسب يل ه  َن اهللَّ  َوَرُسول ه  َوج  إ َلْيُكْم م 

نَي   ق  ي اْلَقْوَم اْلَفاس   [ 24،  23]التوبة:   ﴾هَيْد 

وأخب أن كل والية وحمبة ونرصة تكون خارج ذلك النطاق تتحول إىل عداوة يوم  

ُل َبْينَُكْم َواهللَُّ ب اَم  ﴿ ال تعاىل: القيامة، ق َياَمة  َيْفص  َلْن َتنَْفَعُكْم َأْرَحاُمُكْم َواَل َأْواَلُدُكْم َيْوَم اْلق 

ريٌ   [ 3]املمتحنة:   ﴾ َتْعَمُلوَن َبص 

ومل يكتف القرآن الكريم بكل تلك املفاهيم، وإنام أشار إىل مصاديقها يف الوقع  

اخللق، ومن تلك اإلشارات الواضحة ما ورد يف قوله تعاىل:  والتاريخ حتى يقيم احلجة عىل  

بُّوَنُه  َيا ﴿
بُُّهْم َوحُي 

نُْكْم َعْن د ين ه  َفَسْوَف َيْأِت  اهللَُّ ب َقْوٍم حُي  يَن آَمُنوا َمْن َيْرَتدَّ م  َا الَّذ  ٍة َعىَل  َأهيُّ َأذ لَّ

ٍة َعىَل  زَّ ن نَي َأع  ُدوَن يف  َسب يل  اهللَّ  َواَل خَيَاُفوَن َلْوَمَة اَلئ ٍم َذل َك َفْضُل اهللَّ   املُْْؤم  يَن جُيَاه  ر 
اْلَكاف 

ٌع َعل يمٌ   [ 54]املائدة:    ﴾ُيْؤت يه  َمْن َيَشاُء َواهللَُّ َواس 
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فهذه اآلية الكريمة حتدد بدقة املؤمنني الذين ينبغي أن متتد إليهم أيدي الوالية  

الذين يقومون بواجباهتم يف نرصة املستضعفني، والوقوف بجانبهم، يف وجه    والنرصة، وهم 

 املستكبين الظاملني. 

يُُّكُم اهللَُّ   ﴿ وقد عقب اهلل تعاىل تلك اآلية الكريمة بام يزيدها وضوحا، فقال: 
إ نَّاَم َول 

اَلَة َوُيْؤُتونَ  يُموَن الصَّ
يَن ُيق  يَن آَمنُوا الَّذ  َكاَة َوُهْم َراك ُعوَن  َوَرُسوُلُه َوالَّذ   [ 55]املائدة:  ﴾ الزَّ

يَن  ﴿ثم بني أن هؤالء هم حزب اهلل احلقيقي، فقال:  َوَمْن َيَتَولَّ اهللََّ َوَرُسوَلُه َوالَّذ 

ْزَب اهللَّ  ُهُم اْلَغال ُبونَ   [ 56]املائدة:  ﴾آَمُنوا َفإ نَّ ح 

ة وإيامن إال وقد عرفت املقصود  وال أراك ـ أهيا املريد الصادق ـ بام آتاك اهلل من بصري

من هذه اآليات ومصاديقها التي دل عليها التاريخ والواقع.. فكل ما أصاب اإلسالم من  

انحرافات كان بسبب تعطيل تلك اآليات الكريمة حرصا عىل أولئك الذين ادعوا مراتب  

 من الوالية ال تليق هبم، وليسوا أهال هلا. 

ضعوا األولياء واألشقياء، واملستضعفني  ثم جاء أصحاب الورع البارد؛ فو

واملستكبين يف سلة واحدة، وتوُهوا أن الورع يف السكوت عن الباطل، وخالفوا بذلك 

 ، وهدي ورثته من بعده.هدي نبيهم 

، ومن املصادر التي يتفقون عىل قبول رواياهتا  ولو أهنم رجعوا إىل سنة نبيهم 

عىل احلقيقة، ومتيز بني أولياء اهلل الذين جتب  لوجدوا البينات الواضحات التي تدهلم 

 نرصهتم، وأعداؤه الذين جتب مواجهتهم. 

قال لعيل وفاطمة واحلسن  أنه  رسول اهلل وأول ذلك ما ورد يف احلديث عن 

 (1) واحلسني: )أنا حرب ملن حاربتم، وسلم ملن ساملتم(

 
 .  149/ 3، احلاكم: 319ص  2رواه الرتمذي ج  (1)



 

434 

 

فاجعل هذا احلديث ـ أهيا املريد الصادق ـ مقدمة لك، لتصل إىل أهل الوالية الذين  

أعالم اهلداية  أمر اهلل تعاىل بنرصهتم وحمبتهم والوقوف معهم.. وسرتى إن كنت صادقا 

 يأمرنا اهلل بيشء، ثم ال يعلمنا كيفية تنفيذه. أن  وأعالم الضاللة.. فال يمكن

 العالج السلوكي: 

ذاـ  أهيا املريد الصادقـ  وأردت أن تتخلص من هذا املثلب اخلطري، وكل  إذا عرفت ه

ما ينتج عنه من ثامر وآثار، فاستمع لكلامت ربك املقدسة التي تدلك عىل الطريق الذي  

 يمكنك أن تنفذ به تلك التعليامت. 

وأوهلا أال جتعل والءك للمحاربني لدينك، أو للمستضعفني الظاملني، والذين ذكر  

ُذوا    َيا ﴿ القرآن الكريم أن أكثرهم من اليهود والنصارى، قال تعاىل:   يَن آَمُنوا اَل َتتَّخ  َا الَّذ  َأهيُّ

ي  اْلَيُهوَد َوالنََّصاَرى َأْول َياَء َبْعُضُهْم َأْول َياُء َبْعٍض َوَمْن َيَتوَ  نَّ اهللََّ اَل هَيْد 
نُْهْم إ  نُْكْم َفإ نَُّه م  ُْم م  هلَّ

 [ 51]املائدة:    ﴾اْلَقْوَم الظَّامل  نيَ 

وقد دل الواقع والتاريخ عىل ما ذكره القرآن الكريم؛ فأكثر ما تراه يف عرصك هذا،  

ويف عصور سابقة من االعتداء والظلم واالستعامر واحلروب جتده ممن يدعون نسبتهم  

يهودية والنرصانية.. ولذلك هنى القرآن الكريم عن واليتهم، ال ليهوديتهم ونرصانيتهم،  لل

 وإنام لتلك املظامل التي يامرسوهنا باسمهام.

ولذلك أثنى اهلل تعاىل عىل النصارى الصادقني الذين مل حياربوا املستضعفني، ومل  

َدنَّ  ﴿ يظلموهم، بل أقروا باحلق بعد أن عرفوه، فقال:  يَن آَمُنوا  َلَتج   َأَشدَّ النَّاس  َعَداَوة  ل لَّذ 

يَن َقاُلوا إ نَّا َنَصاَرى ذَ  يَن آَمُنوا الَّذ  ة  ل لَّذ  َدنَّ َأْقَرهَبُْم َمَودَّ
ُكوا َوَلَتج  يَن َأرْشَ ل َك ب َأنَّ  اْلَيُهوَد َوالَّذ 

وَن ) ُ ُْم اَل َيْسَتْكب  نَي َوُرْهَبان ا َوَأهنَّ
نُْهْم ق ِسيس  ُسول  َتَرى  82م  َل إ ىَل الرَّ ُعوا َما ُأْنز 

( َوإ َذا َسم 

ينَ  د  اه  نَا آَمنَّا َفاْكُتْبنَا َمَع الشَّ َن احْلَِق َيُقوُلوَن َربَّ
َّا َعَرُفوا م 

ْمع  مم  َن الدَّ يُض م    ﴾  َأْعُينَُهْم َتف 



 

435 

 

 [ 83،  82]املائدة:  

وا يف درجة واحدة،  وأخب أن أهل الكتاب، سواء كانوا من اليهود والنصارى، ليس

ٌة َقائ َمٌة َيْتُلوَن آَيات  اهللَّ  آَناَء اللَّْيل  َوُهْم َيْسُجُدونَ ﴿فقال:   َتاب  ُأمَّ
ْن َأْهل  اْلك    ﴾ َلْيُسوا َسَواء  م 

 ( 113)آل عمران: 

ْن َأْهل  اْلك َتاب  َمْن إ ْن َتْأَمنُْه  ﴿ ورضب نموذجا عن أسباب ذلك التميز، فقال:  َوم 

نَْطارٍ  ينَاٍر ال ُيَؤِده  إ َلْيَك إ الَّ َما ُدْمَت َعَلْيه  َقائ ام  َذل  ب ق  نُْهْم َمْن إ ْن َتْأَمنُْه ب د  )آل    ﴾َك  ُيَؤِده  إ َلْيَك َوم 

 ( 75عمران: 

وهبذا؛ فإنك لو تأملت ـ أهيا املريد الصادق ـ القرآن الكريم، لوجدت أنه عند ذكره  

للوالء والباء، ال يقصد ربطه باليهود وال النصارى، وال أي دين آخر، وإنام يقصد املعتدين  

الظاملني، والذين كانوا يف ذلك احلني وبعده من تينك الطائفتني، وهلذا قال اهلل تعاىل خيب  

يَن يف  ُقُلوهب  ْم َمَرٌض  ﴿ ذين ادعوا اإليامن، ويف نفس الوقت يوالون أعداءه: عن ال َفرَتَى الَّذ 

ْن  َ ب اْلَفْتح  َأْو َأْمٍر م  َرٌة َفَعَسى اهللَُّ َأْن َيْأِت 
يَبنَا َدائ  ْم َيُقوُلوَن َنْخَشى َأْن ُتص  ُعوَن ف يه  ه   ُيَسار  نْد  ع 

وا  نيَ  َفُيْصب ُحوا َعىَل َما َأرَسُّ ْم َناد م  ه   [ 52]املائدة:   ﴾ يف  َأْنُفس 

عىل األعراب املعارصين لرسول   اشتدادا عظياموهكذا ترى القرآن الكريم يشتد  

اأْلَْعَراُب َأَشدُّ ُكْفرا  َون َفاقا   ﴿تعاىل: كام قال نهم من أنواع االنحراف، ع، ملا صدر اهلل 

(، وقال:  97)التوبة:  ﴾َزَل اهللَُّ َعىَل َرُسول ه  َواهللَُّ َعل يٌم َحك يمٌ َوَأْجَدُر َأاّل َيْعَلُموا ُحُدوَد َما َأنْ 

 وَ ﴿
 
ْوء َرُة السَّ

ْم َدائ  َوائ َر َعَلْيه  بَُّص ب ُكُم الدَّ ُق َمْغَرما  َوَيرَتَ
ُذ َما ُينْف  َن اأْلَْعَراب  َمْن َيتَّخ  اهللَُّ  َوم 

يٌع َعل يمٌ   ( 98)التوبة:   ﴾َسم 

يثني ثناء عظيام عىل من مل يتخلق بتلك األخالق، ومل يسلك  لكنه يف نفس الوقت 

ُق  ﴿ذلك السلوك، قال تعاىل:  ُذ َما ُينْف  ر  َوَيتَّخ  ُن ب اهللَّ  َواْلَيْوم  اآْلخ  َن اأْلَْعَراب  َمْن ُيْؤم  َوم 
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لُ  َا ُقْرَبٌة هَلُْم َسُيْدخ   َأال إ هنَّ
ُسول   الرَّ

نَْد اهللَّ  َوَصَلَوات  ُهُم اهللَُّ يف  َرمْحَت ه  إ نَّ اهللََّ َغُفوٌر  ُقُرَباٍت ع 

يمٌ   ( 99)التوبة:  ﴾ َرح 

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فإياك أن تسلك سبيل أولئك الذين اختلطت  

عليهم األمور، ووضعوا النصوص املقدسة يف غري مواضعها، فراحوا يوالون املستكبين  

خواهنم من املؤمنني املستضعفني يف نفس الوقت  الظاملني، ويستعينون هبم عىل رضب إ

الذين يشتدون فيه عىل عامة الناس من أهل الكتاب ممن مل حياربوا املؤمنني، فيستحلوا  

 دماءهم وأمواهلم بغري حق، وحيجبوهنم بذلك عن دين اهلل بام ابتدعوه من أديان. 

لعرفوا مراد اهلل تعاىل من األمر  ولو أهنم أعملوا عقوهلم التي ال يفهم الوحي إال هبا،  

بالباءة من الكافرين، وكونه ليس مرتبطا بجحودهم للحق، وإنام بمحاربتهم له،  

 ورصاعهم معه، ومع من يمثله.

وهلذا اقرتن اإلذن اإلهلي باجلهاد مع الظلم، ومل يقرتن بالدين؛ فاهلل تعاىل مل يأذن  

إلسالم، وإنام أذن بذلك ملحاربة املستكبين  باجلهاد إلخراج الناس عن أدياهنم، وإدخاهلم ا

ُْم ُظل ُموا َوإ نَّ اهللََّ َعىَل  ﴿  الظاملني من أي دين كانوا، قال تعاىل: يَن ُيَقاَتُلوَن ب َأهنَّ
ُأذ َن ل لَّذ 

يٌر )  ْم َلَقد  ه  ْم ب َغرْي  َحقٍّ إ الَّ َأْن َيُقوُلوا رَ 39َنرْص  ه  ْن د َيار  ُجوا م  يَن ُأْخر  نَا اهللَُّ َوَلْواَل َدْفُع  ( الَّذ  بُّ

ُد ُيْذَكُر ف يَها اْسُم اهللَّ  َكث   ُع َوب َيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساج  ا  اهللَّ  النَّاَس َبْعَضُهْم ب َبْعٍض هَلُِدَمْت َصَوام  ري 

يٌز )  يٌّ َعز  ُه إ نَّ اهللََّ َلَقو  نَّ اهللَُّ َمْن َينرُْصُ  ( 40  -  39)احلج:   ﴾(40َوَلَينْرُصَ

  بل ورد األمر بنرصة املستضعفني من غري اهتامم باألديان التي هم عليها، قال تعاىل: 

يَن  ﴿ ْلَدان  الَّذ   َواْلو 
 
َن الِرَجال  َوالنَِساء نَي م  َوَما َلُكْم ال ُتَقات ُلوَن يف  َسب يل  اهللَّ  َواملُْْسَتْضَعف 

ه  اْلَقرْ  ْن َهذ  ْجنَا م  نَا َأْخر  ْن  َيُقوُلوَن َربَّ ْن َلُدْنَك َول ّيا  َواْجَعْل َلنَا م  َية  الظَّامل   َأْهُلَها َواْجَعْل َلنَا م 

ريا   آلية الكريمة تقرر أن الغاية من اجلهاد هي ردع الظاملني  ا ، ف( 75)النساء:  ﴾ َلُدْنَك َنص 
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 املجرمني، ومحاية املستضعفني من أي دين كانوا. 

مل يكن يعدو هذا   اد يف عهد النبي ويذكر القرآن الكريم أن ما مورس من جه

الغرض، فهو يوضح أن املسلمني كانوا مستهدفني من األعداء يف كل حني، وأنه لوال ما  

َواَل َيَزاُلوَن ُيَقات ُلوَنُكْم َحتَّى  ﴿آتاهم اهلل من قوة وسالح ألجهز عليهم األعداء، قال تعاىل:  

نُْكْم َعْن د ين ه  َفَيُمْت َوُهَو َكاف ٌر َفُأوَلئ َك َحب َطْت  َيُردُّوُكْم َعْن د ين ُكْم إ ن  اْسَتَطاُعوا   ْد م  َوَمْن َيْرَتد 

َرة  َوُأوَلئ َك َأْصَحاُب النَّار  ُهْم ف يَها َخال ُدونَ  ْنَيا َواآْلَخ   ( 217)البقرة:  ﴾َأْعاَمهُلُْم يف  الدُّ

مدينة أو أي جهة   أي بدء بالعدوان عىل قرية أو  وهلذا ال نجد يف سرية رسول اهلل 

 من اجلهات، بل كان السالم هو الشعار الذي محله رسول اهلداية ورمحة اهلل للعاملني. 

كان يتعامل مع الناس بكل ما تستدعيه األخالق الطيبة، من   رسول اهلل بل إن 

ة  ناملديوفد نصارى نجران غري نظر إىل األديان التي هم عليها، وقد روي أنه عندما دخل 

فقاموا يصلون يف مسجده، فأراد   دخلوا عليه مسجده بعد العرص، فحانت صالهتم  املنورة

: )دعوهم(، فاستقبلوا املرشق فصلوا صالهتم وكانوا  الناس منعهم، فقال رسول اهلل 

 .(1)ستني راكبا 

بالرفق بأهل الكتاب، والتعامل معهم بكل ما يستدعيه   وهكذا أوىص رسول اهلل 

أوىص بأهل مرص، مع   وي أنه رالب والتسامح واألخالق احلسنة من معامالت، وقد 

)إنكم ستفتحون مرص وهى أرض يسمى فيها  علمهم أهنم كانوا من أهل الكتاب، فقال: 

 (2) القرياط فإذا فتحتموها فأحسنوا إىل أهلها فإن هلم ذمة ورمحا(

وعىل هذا سار أئمة اهلدى الذين مثلوا الدين احلقيقي، ومل ينحرفوا إىل تلك السبل  
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التي ابتدعها أصحاب امللك العضوض، ومن ساندهم من العلامء والفقهاء، وقد روي عن  

فقد قال يف  ، من أي دين كانوا برعاية املظلومني واملستضعفنياإلمام عيل وصيته لوالته 

إىل مالك األشرت: )وال تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإهنم صنفان إّما أخ  عهده 

نظري لك يف اخللق. يفرط منهم الزلل وتعرض هلم العلل، ويؤِت عىل  لك يف الدين، أو 

أيدهيم يف العمد واخلطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي حتب وترىض أن يعطيك  

 (1) اهلل من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم وويّل األمر عليك فوقك، واهللّ فوق من واّلك(

أصحاب أي دين كان، وال  ملني إذية  ولذلك فإنه ليس من الباءة من املستكبين الظا 

تكب عليهم بأي لون من ألوان التكب..  التدخل يف خصوصياهتم، وال هدم معابدهم، أو ال

بل نحن مطالبون عكس ذلك بتأليف قلوهبم ومراعاة مشاعرهم، وعدم التعرض  

 ملقدساهتم بالشتم أو السب أو اإلساءة.

ْن ُدون   وقد علمنا اهلل ذلك مع أشد الناس كفرا، فقا  يَن َيْدُعوَن م  ل: ﴿َواَل َتُسبُّوا الَّذ 

ْلٍم ﴾ ]األنعام:  ا ب َغرْي  ع  [، فاهلل تعاىل مل يكتف بالنهي عن سبهم،  108اهللَّ  َفَيُسبُّوا اهللََّ َعْدو 

 وإنام راح يبر سبهم يف حال حصوله بكونه استفزازا، وعن غري علم. 

أحسن متثيل، سواء مع من جاوره    ول اهلل  رس  ا مثلهه هي املعاملة الرشعية التي  هذ

من اليهود، أو مع أولئك النصارى الذين وفدوا إليه من نجران.. فقد أنزهلم يف املسجد،  

كانوا يصلون يف جانب منه، وعندما حاورهم طبق يف حواره هلم ما أمرنا اهلل تعاىل به يف  و

اد ُلوا َأْهَل اْلك َتاب  إ الَّ ب ا  نُْهْم َوُقوُلوا آَمنَّا  قوله: ﴿َواَل جُتَ يَن َظَلُموا م  َي َأْحَسُن إ الَّ الَّذ  ت ي ه  لَّ

ٌد َوَنْحُن َلُه ُمْسل ُموَن ﴾ ]العنكبوت:   َل إ َلْيُكْم َوإ هَلُنَا َوإ هَلُُكْم َواح  َل إ َلْينَا َوُأْنز  ي ُأْنز  [،  46ب الَّذ 

االختيار، وقد أسلم بعضهم   ومل يكرههم عىل الدخول يف اإلسالم، بل ترك هلم احلرية يف 
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 .(1) بعدما رجعوا إىل نجران

حني كان يويص بأهل الذمة واملستأمنني وسائر املعاهدين، ويدعو إىل   له ومثّ  

مراعاة حقوقهم، واإلحسان إليهم، وينهى عن إيذائهم؛ فيقول: )أال من ظلم معاهدا  أو  

فٍس فأنا حجيجه ـ أي أنا الذي  انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا  بغري طيب ن

، ويقول: )من قتل معاهدا مل يرح رائحة اجلنة، وإن رحيها  (2)أخاصمه وأحاجهـ  يوم القيامة(

  (3)توجد من مسرية أربعني عاما(

هم  وتوجيه تهمنسكت عن نصيحكل هذا ال يعني ـ أهيا املريد الصادق ـ أن لكن 

فاحرتامنا ملقدسات اآلخر ال تعني سكوتنا عليها، أو اعتبارها   وحوارهم ومناظرهتم؛

وجهة نظر، بل علينا أن ندعو إىل تصحيحها، ونستعمل كل احلجج ألجل ذلك، كام علمنا  

ربنا عند حديثه عن الذين ضلوا من أهل الكتاب وأسباب ضالهلم، والردود العقلية القوية  

 عىل ذلك. 

ون فيه من الضاللة هداية، أو نقرهم عىل ذلك، مع  فمن اخلداع هلم أن نعتب ما يقع

يَن َقاُلوا   أن اهلل تعاىل أخب بأهنم انحرفوا بذلك انحرافا خطريا، قال تعاىل: ﴿ َلَقْد َكَفَر الَّذ 

ٌد َوإ ْن مَلْ َينَْتُهوا َعامَّ َيُقوُلونَ 
ْن إ َلٍه إ الَّ إ َلٌه َواح  يَن َكَفُروا   إ نَّ اهللََّ َثال ُث َثاَلَثٍة َوَما م  نَّ الَّذ  َلَيَمسَّ

نُْهْم َعَذاٌب َأل يٌم﴾ ]املائدة:  [، فاهلل تعاىل اعتب القائلني بذلك كفارا، وتوعدهم  73م 

ب الشديد، ومن احرتامنا لكالم اهلل أن نردد ما قاله، ال أن نناقضه، ونخالفه، ونخدع  ابالعذ

 أن ننصحهم، ال أن نجاملهم. بذلك أنفسنا، ونخدع قبل ذلك أولئك الذين كان علينا 
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ومن تلك احلدود أال تنسجم نفوسنا مع الباطل، وتقره، وتذعن له، بحجة التسامح  

ملحدا يسخر باهلل أو يستهزئ  مسلم يسمع فليس من والية اهلل أن وحرية الفكر والرأي.. 

د  به، ثم ال يتحرك له جفن، وال هيتز له عرق، وكأن شيئا مل حيصل، مع أنه لو تعرض أح

 يتعلق به لقامت قيامته، وختىل عن كل ألوان التسامح والعفو وسعة الصدر.   يشءألبسط  

وهذا املعنى هو الذي يشري إليه قوله تعاىل خمبا عن بعض عقائد أهل الكتاب أو  

ا ﴾ ]مريم:  مْحَُن َوَلد  ََذ الرَّ [، ثم بني تأثري هذه الكلمة  88غريهم من األديان ﴿َوَقاُلوا اختَّ

ا ) العظيمة  ْئُتْم َشْيئ ا إ دًّ ( َتَكاُد  89عىل الكون مجيعا، وكيف ينفعل هلا، فقال: ﴿ َلَقْد ج 

ا ) َباُل َهدًّ رُّ اجْل 
نُْه َوَتنَْشقُّ اأْلَْرُض َوخَت  اَمَواُت َيَتَفطَّْرَن م  ا ) 90السَّ مْحَن  َوَلد  لرَّ

(  91( َأْن َدَعْوا ل 

مْحَن  َأْن َيتَّخ   لرَّ
ا ﴾ ]مريم:  َوَما َينَْبغ ي ل   [ 92ـ   89َذ َوَلد 

وهلذا فإن عدم اهتزاز قلب املؤمن ملا يقال يف حق اهلل مما ال يتناسب مع جالله  

يتأثر كثريا   وعظمته وقدره هو ضعف يف اإليامن، وقصور فيه؛ وهلذا كان رسول اهلل 

ٌع َنْفَسَك    بسبب ما يقع فيه املرشكون وغريهم من أنواع الضاللة، كام قال تعاىل: ﴿َلَعلََّك  َباخ 

ن نَي﴾ ]الشعراء:   [ 3َأالَّ َيُكوُنوا ُمْؤم 

يف اللني والشدة، ويف كل يشء.. فهو   فاستن ـ أهيا املريد الصادق ـ بسنة نبيك 

حامل راية اهلداية، وهو الرساج املنري، ومن استضاء بغريه أطبقت عليه الظلامت، وانحرف  

 عن اهلدى، وسلك سبيل الغواية. 
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 ق احل خذالن  

ن تفسري ما ذكرته لك يف بعض رسائيل  ي عتسألنـ كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق 

السابقة مما سميته ]خذالن احلق[، ومظاهره، ومنابعه، وكيفية تطهري أرض النفس األمارة  

 منه. 

وجوابا لسؤالك الوجيه أذكر لك أن املوقف من احلق وأهله امتحان من االمتحانات  

 هبا إيامن عباده.. ذلك أنه ال يكفي أن يعرف املؤمن احلق، أو يذعن  الكبى التي يمتحن اهلل

، ويكثر سواد أصحابه، ال  هله، أو يسلم ألهله.. وإنام عليه أيضا أن ينرصه، ويقف يف صف

 سواد أعدائه.. وال يقبل منه صدق اإليامن إال ذلك. 

أال ترى ـ أهيا املريد الصادق ـ ما فعله السحرة عندما تغلغل اإليامن إىل قلوهبم؛ فقد  

كان يف إمكاهنم أن يؤجلوا إعالن إيامهنم، وال يبثوه يف تلك اللحظات احلرجة، حرصا عىل  

أنفسهم إىل أن حتني الفرصة هلم، للقاء موسى عليه السالم، ليعلنوا إيامهنم حينها، أو يكتفوا  

 هنم يف قلوهبم؛ فاهلل تعاىل يعلم الرس وأخفى..  بإيام

لكنهم مل يفعلوا.. وإنام راحوا يقفون ذلك املوقف البطويل الذي أشاد به القرآن  

الكريم، واعتبهم ألجله نامذج صاحلة للمؤمنني.. ولوال مل يفعلوا ذلك ما أشاد هبم القرآن  

إذعاهنم وحدهم للحق، وإنام يف ذلك  الكريم، وملا ذكرهم.. ألن قيمة إيامهنم مل تكن يف 

 اإلعالن الذي كان له تأثريه يف كل من سمعه. 

وهكذا أثنى القرآن الكريم عىل الذي أعلن إيامنه يف الوقت الذي اقتىض منه احلق  

ذلك، فلم خيذل احلق، وإنام نرصه أعظم نرصة، وذلك ما يثبت أن كتامنه لإليامن مل يكن  

 حفظ احلق الذي حيمله..  ألجل حفظ نفسه، وإنام ألجل  



 

442 

 

وقد ذكر اهلل تعاىل خطبته البليغة يف املأل من قومه، وأمام فرعون وزبانيته، ومنها  

ا َفَعلَ   ﴿  قوله: ب 
ْن َرِبُكْم َوإ ْن َيُك َكاذ  ْيه   َأَتْقُتُلوَن َرُجال  َأْن َيُقوَل َرِّبَ اهللَُّ َوَقْد َجاَءُكْم ب اْلَبِينَات  م 

ُبُه َوإ نْ  اٌب   َكذ  ٌف َكذَّ ي َمْن ُهَو ُمرْس  نَّ اهللََّ اَل هَيْد 
ُدُكْم إ  ي َيع  ْبُكْم َبْعُض الَّذ  ا ُيص  َيُك َصاد ق 

ْن َبْأس  اهللَّ  إ ْن َجاَءَنا  ( َيا 28) َنا م  يَن يف  اأْلَْرض  َفَمْن َينرُْصُ ر    ﴾ َقْوم  َلُكُم املُْْلُك اْلَيْوَم َظاه 

 [ 29،  28]غافر:  

تعاىل أنه حفظه بعد قيامه بواجبه يف نرصة احلق، ليبني للمتخاذلني أن  وقد ذكر اهلل 

النارص للحق قد يمن اهلل تعاىل عليه باملوت يف سبيل اهلل، مع الفضل العظيم الذي ينتظره  

بعده، وقد يمن عليه باحلياة ليعيش يف سبيل اهلل، ويف كالءة اهلل، ليؤدي واجباته التي كلف  

 له. هبا يف نرصة احلق وأه

وهكذا ذكر اهلل تعاىل ذينك الرجلني من قوم موسى عليه السالم، والذين خالفوا  

ت ي َكَتَب  ﴿قومهم اجلبناء، فبعد أن قال هلم موسى عليه السالم:  َسَة الَّ ْدُخُلوا اأْلَْرَض املَُْقدَّ

ينَ  ُكْم َفَتنَْقل ُبوا َخارس   وا َعىَل َأْدَبار  ، وأجابه قومه بقوهلم:  [21]املائدة:  ﴾ اهللَُّ َلُكْم َواَل َتْرَتدُّ

نَْها َفإ نَّ  َيا ﴿ نَْها َفإ ْن خَيُْرُجوا م  يَن َوإ نَّا َلْن َنْدُخَلَها َحتَّى خَيُْرُجوا م  ا َجبَّار  يَها َقْوم 
ا ُموَسى إ نَّ ف 

ُلونَ   [ 22]املائدة:    ﴾َداخ 

حق،  حينها رأى ذانك الرجالن الصاحلان أن السكوت يف ذلك احلني خذالن لل

ُلوا إ ْن  ﴿فراحا يقوالن:  ُم اْلَباَب َفإ َذا َدَخْلُتُموُه َفإ نَُّكْم َغال ُبوَن َوَعىَل اهللَّ  َفَتَوكَّ اْدُخُلوا َعَلْيه 

ن نيَ   [ 23]املائدة:   ﴾ُكنُْتْم ُمْؤم 

  ﴿ وقد وصفهام اهلل تعاىل بصفتني، تنطبقان عىل كل نارص للحق، فقد وصفهام بأهنام:  

نَ  اَم  َرُجاَلن  م  يَن خَيَاُفوَن َأْنَعَم اهللَُّ َعَلْيه   [ 23]املائدة:   ﴾الَّذ 

والرجولة باملعنى القرآين ال تعني الذكورة، وإنام تعني الشهامة والنبل واملروءة وكل  
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الصفات النبيلة التي تدفع صاحبها إىل نرصة احلق وأهله ويف أحرج املواقف، كام قال تعاىل  

َن  ﴿وغريهم ممن ينرص احلق بعدهم:  رسول اهلل يف وصف الصادقني من أصحاب  م 

نُْهْم َمْن َينَْتظ ُر َومَ  نُْهْم َمْن َقىَض َنْحَبُه َوم  َجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللََّ َعَلْيه  َفم  ن نَي ر  ُلوا  املُْْؤم  ا َبدَّ

يال    [ 23]األحزاب:    ﴾َتْبد 

لينبه موسى عليه السالم إىل  وأثنى هبذا الوصف عىل ذلك الرجل الشهم الذي جاء 

ينَة  َيْسَعى َقاَل َيا ُموَسى  ﴿تآمر املأل من قوم فرعون عليه، فقال:  ْن َأْقىَص املَْد  َوَجاَء َرُجٌل م 

نيَ  ح  َن النَّاص   ( 20)القصص:  ﴾ إ نَّ املأََْلَ َيْأمَت ُروَن ب َك ل َيْقُتُلوَك َفاْخُرْج إ يِن َلَك م 

لذي جاء ينترص لرسل اهلل، وحيث قومه عىل اتباعهم، قال  ا الشهم  وأثنى به عىل ذلك  

ينَة  َرُجٌل َيْسَعى َقاَل َيا ﴿تعاىل:  ْن َأْقىَص املَْد  ب ُعوا املُْْرَسل نَي )  َوَجاَء م  ب ُعوا َمْن اَل  20َقْوم  اتَّ ( اتَّ

ا َوُهْم ُمْهَتُدوَن )  ي فَ 21َيْسَأُلُكْم َأْجر  َ اَل َأْعُبُد الَّذ  ( َأَأختَّ ُذ  22َطَرين  َوإ َلْيه  ُتْرَجُعوَن )( َوَما يل 

ُذون  ) رُضٍّ اَل ُتْغن  َعنِي َشَفاَعُتُهْم َشْيئ ا َواَل ُينْق 
مْحَُن ب   الرَّ

ْدن  َة  إ ْن ُير  ْن ُدون ه  آهل  ي  23م  ا َلف  ( إ يِن إ ذ 

 [ 25  -  20]يس:    ﴾( إ يِن آَمنُْت ب َرِبُكْم َفاْسَمُعون  24َضاَلٍل ُمب نٍي ) 

وقد أشار القرآن الكريم إىل قتلهم له، وإىل استمراره يف نرصة احلق بعد شهادته، قال  

يَل اْدُخل  اجْلَنََّة َقاَل َيا  ﴿تعاىل: 
ي َيْعَلُموَن )  ق  َن  26َلْيَت َقْوم  ( ب اَم َغَفَر يل  َرِّب َوَجَعَلن ي م 

نيَ   [ 27،  26]يس:   ﴾ املُْْكَرم 

وهكذا يعتب القرآن الكريم نرصة احلق وأهله من أكب املوازين التي يوزن هبا إيامن  

املؤمنني، ومرتبتهم من الدين، وصدق حتققهم بوالية اهلل، قال تعاىل يف بيان أقسام املؤمنني  

يَن آوَ ﴿ودرجاهتم:  يَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا يف  َسب يل  اهللَّ  َوالَّذ  وا ُأوَلئ َك  َوالَّذ  ْوا َوَنرَصُ

يٌم )  ْزٌق َكر  َرٌة َور  ا هَلُْم َمْغف  ُنوَن َحقًّ ْن َبْعُد َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا  74ُهُم املُْْؤم  يَن آَمُنوا م  ( َوالَّذ 

نُْكْم َوُأوُلو اأْلَْرَحام  َبْعُضُهْم َأْوىَل ب َبْعٍض يف  ك َتاب  اهللَّ  إ نَّ اهللََّ    َمَعُكْم َفُأوَلئ َك م 
ٍ
ء  ب ُكِل يَشْ
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 [ 75،  74]األنفال:   ﴾َعل يمٌ 

فمع أن اجلميع مؤمنون إال أن اهلل تعاىل فرق بني أولئك الذين هاجروا وجاهدوا  

نَي َغرْيُ  ﴿ونرصوا احلق، وبني املقرصين املتأخرين، قال تعاىل:  
ن  َن املُْْؤم  ُدوَن م  ي اْلَقاع  اَل َيْسَتو 

ر  َواملَُْجاه   َ ْم  ُأويل  الرضَّ يَن ب َأْمَواهل   د  َل اهللَُّ املَُْجاه  ْم َفضَّ ه  ْم َوَأْنُفس  ُدوَن يف  َسب يل  اهللَّ  ب َأْمَواهل  

يَن َعىَل اْلَقا  د  َل اهللَُّ املَُْجاه  يَن َدَرَجة  َوُكالًّ َوَعَد اهللَُّ احْلُْسنَى َوَفضَّ
د  ْم َعىَل اْلَقاع  ه  يَن َوَأْنُفس  د  ع 

يام  ) 
ا َعظ  يام  95َأْجر 

ا َرح  َرة  َوَرمْحَة  َوَكاَن اهللَُّ َغُفور 
نُْه َوَمْغف   [ 96،  95]النساء:  ﴾ ( َدَرَجاٍت م 

بل إن اهلل تعاىل يفرق بني من نرص احلق يف فرتة البالء، وبني من تأخر نرصه له، فقال:  

ْن َقْبل  اْلَفْتح  َوَقاَتَل ُأوَلئ   ﴿ نُْكْم َمْن َأْنَفَق م  ي م  ْن  اَل َيْسَتو  يَن َأْنَفُقوا م  َن الَّذ  َك َأْعَظُم َدَرَجة  م 

 [ 10]احلديد:    ﴾َبْعُد َوَقاَتُلوا َوُكالًّ َوَعَد اهللَُّ احْلُْسنَى َواهللَُّ ب اَم َتْعَمُلوَن َخب ريٌ 

وهكذا ورد يف السنة النبوية املطهرة الكثري من التوجيهات التي تدل عىل الفروق  

حق، واخلاذلني له، بحيث يمكن اعتبار االنتصار للحق ركنا من العظيمة بني املنترصين لل

 أركان اإليامن، وعالمة من عالمات املسلم احلقيقي، الذي نجح يف اختبارات اإليامن. 

املسلم أخو املسلم ال يظلمه، وال  )وهو حيض عىل رعاية هذا الركن:  وقد قال 

من كان يف  و ال يسلمه، و املسلم ال يظلمهاملسلم أخو ) ، ويف رواية:(1) (خيذله، وال حيقره

عنه كربة من كربات يوم   اهلل ج ج عن مسلم كربة فرّ من فرّ و يف حاجته،  اهللحاجة أخيه كان 

 (2) (يوم القيامة اهللمن سرت مسلام سرته و القيامة، 

 
 ( 2564مسلم ) (1)

 ( 2580( واللفظ له، مسلم)2442)5البخاري ]فتح الباري[،  (2)
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  جّل  وعزّ اهلل ـ ه هو قادر عىل أن ينرصه أذلّ و عنده مؤمن فلم ينرصه من أذّل )قال: و

 (1) (ؤوس اخلالئق يوم القيامةعىل رـ 

ن قام برجل  وم م،يطعمه مثلها يف جهنّ اهلل من أكل برجل مسلم أكلة فإنّ )قال: و

 (2) (رياء يوم القيامةو يقوم به مقام سمعة  اهلل رياء، فإنّ و مقام سمعة 

انرص  )إىل مثل كان معروفا يف اجلاهلية، وهو  ويف حديث آخر عمد رسول اهلل 

، هذا ننرصه  اهلليا رسول  عىل مسامعهم، فاستغربوا، وقالوا:    ه ، فرددأخاك ظاملا  أو مظلوما ( 

 (3)(تأخذ فوق يديه):   قالف مظلوما فكيف ننرصه ظاملا؟

اقتتل غالمان: غالم من املهاجرين وغالم من   قال: عن جابرويف حديث آخر 

  ، لألنصار للمهاجرين، ونادى األنصارّي: يا  األنصار فنادى املهاجر أو املهاجرون: يا 

يا رسول اهلل! إاّل   قالوا: ال  (،ما هذا؟ دعوى أهل اجلاهلّية؟) فقال: ، فخرج رسول اهلل 

فال بأس، ولينرص الّرجل أخاه ظاملا أو  : )، فقال أحدُها اآلخر  أّن غالمني اقتتال فكسع 

 (4)  (كان ظاملا فلينهه؛ فإّنه له نرص، وإن كان مظلوما فلينرصه مظلوما: إن

 العالج املعريف: 

اهلل تعاىل ذكر يف كلامته املقدسة املعاين   فاعلم أن  ـ أهيا املريد الصادق ـ إذا عرفت هذا  

، والتضحية يف سبيل ذلك بكل يشء، وذلك عند ذكره  هالتي تعني عىل نرصة احلق وأهل

 ملواقف النارصين للحق، واألسباب التي دعتهم لذلك. 

ولعل أوهلا ما ذكره اهلل تعاىل عن السحرة وجواهبم لفرعون، ففي كلمتهم القوية  

 
 (487/ 3أمحد) (1)

 ( 229/ 4( وأمحد )4881رواه أبو داود) (2)

 ( 2584(، ومسلم )2444)5البخاري ]فتح الباري[،  (3)

 ( 2584مسلم ) (4)
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اجلموع املحتشدة مجيع املعارف التي حيتاج إىل تعميقها يف نفسه كل من  التي ألقوها أمام 

 يريد أن يتخلص من هذا املثلب. 

ليبني  التحدي الذي واجههم به فرعون، كر اهلل تعاىل ـ متهيدا لذكر مقولتهم ـ لقد ذ

ي  َقاَل آَمنُْتْم َلُه َقْبَل َأْن آَذَن َلُكْم إ نَّ  ﴿فقال: عظمة املوقف الذي وقفوه،  ُه َلَكب رُيُكُم الَّذ 

اَلٍف َوأَلَُصِلَبنَُّكْم يف  ُجُذوع  النَّْخل    ْن خ  َيُكْم َوَأْرُجَلُكْم م  َعلََّمُكُم الِسْحَر َفأَلَُقِطَعنَّ َأْيد 

ا َوَأْبَقى  نَا َأَشدُّ َعَذاب   [ 71]طه:   ﴾َوَلَتْعَلُمنَّ َأيُّ

يمض عىل إيامهنم حلظات   حينها، وأمام تلك التهديدات الشديدة، ومع أنه مل

ي  ﴿ ردوا عليه بثبات وصدق قائلني:  معدودة، َن اْلَبِينَات  َوالَّذ  َلْن ُنْؤث َرَك َعىَل َما َجاَءَنا م 

ْنَيا )  ه  احْلََياَة الدُّ َر َلنَا َخ 72َفَطَرَنا َفاْقض  َما َأْنَت َقاٍض إ نَّاَم َتْقِض  َهذ  َطاَياَنا ( إ نَّا آَمنَّا ب َرِبنَا ل َيْغف 

 َواهللَُّ َخرْيٌ َوَأْبَقى ) 
َن الِسْحر  ا َفإ نَّ َلُه َجَهنََّم اَل  73َوَما َأْكَرْهَتنَا َعَلْيه  م  م  ُه جُمْر   َربَّ

ُه َمْن َيْأت  ( إ نَّ

يَها َواَل حَيَْيى )
َات  َفُأوَلئ َك هَلُمُ 74َيُموُت ف 

احل  َل الصَّ
ن ا َقْد َعم  َرَجاُت اْلُعىَل    ( َوَمْن َيْأت ه  ُمْؤم  الدَّ

يَن ف يَها َوَذل َك َجَزاُء َمْن َتَزكَّى75) ت َها اأْلهَْنَاُر َخال د  ْن حَتْ ي م    72]طه:  ﴾( َجنَّاُت َعْدٍن جَتْر 

-  76 ] 

وهذه الكلامت املقدسة التي حكاها اهلل عنهم مل تكن جمرد كلامت، بل هي عقاقري  

املؤمن بالقوة والشجاعة لينرص احلق،  متأل وأدوية، بل هي صيدلية لكل املعاين الطيبة التي 

 ويقف مع أهله غري مبال بام قد يصيبه يف سبيله. 

َن اْلَبِينَات   ْن ُنْؤث رَ ل﴿وأول تلك العقاقري ما عبوا عنه بقوهلم:  َك َعىَل َما َجاَءَنا م 

ي َفَطَرَنا  ، وهو يدل عىل أن إيامهنم كان مؤسسا عىل أدلة قوية، جعلته  [72]طه:  ﴾َوالَّذ 

بالنسبة هلم واضحا بينا ال يمكن أن جيادهلم فيه أحد.. وذلك يدل عىل أن السبب يف خذالن  

يف الذي جيعل صاحبه مستسلام  احلق هو ضعف اإليامن، وعدم حصوله عىل اليقني الكا 
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 استسالما كليا ملقتضياته. 

ولذلك كان أول العالج هو حتقيق اليقني، وحتويل اإليامن من جمرد معارف ذهنية  

 حمدودة إىل حقائق يقينية بينة، يشعر هبا صاحبها، بل يراها رأي العني. 

ْنَيا َفاْقض  َما َأْنَت َقاٍض إ نَّاَم َتْقِض  ﴿ولذلك قالوا بعد ذلك:   احْلََياَة الدُّ
ه  ]طه:   ﴾َهذ 

؛ فقد أدركوا أن احلياة التي هيددهم فرعون بسلبها منهم ليست سوى حياة دنيا، وأن  [72

 هناك حياة أخرى تنتظرهم أرشف وأكرم، وأمرها ليس بيده، ولكن بيد اهلل تعاىل. 

ند فرعون،  ولذلك راحوا ينحازون إىل اجلناب اإلهلي ألن احلياة احلقيقية عنده، ال ع

 َواهللَُّ َخرْيٌ   ﴿ ولذلك قالوا: 
َن الِسْحر  َر َلنَا َخَطاَياَنا َوَما َأْكَرْهَتنَا َعَلْيه  م  إ نَّا آَمنَّا ب َرِبنَا ل َيْغف 

 [ 73]طه:   ﴾َوَأْبَقى

ثم ذكروا له العواقب التي يناهلا املقرصون يف نرصة احلق، أو املنحازون إىل الباطل،  

يَها َواَل حَيَْيىإ نَّهُ ﴿فقالوا:  
ا َفإ نَّ َلُه َجَهنََّم اَل َيُموُت ف  م  ُه جُمْر   َربَّ

 [ 74]طه:   ﴾  َمْن َيْأت 

وذكروا له يف مقابل ذلك اجلزاء العظيم الذي يناله من وقف مع احلق ونرصه،  

َرَج ﴿فقالوا:  َات  َفُأوَلئ َك هَلُُم الدَّ
احل  َل الصَّ

ن ا َقْد َعم  ( َجنَّاُت  75اُت اْلُعىَل ) َوَمْن َيْأت ه  ُمْؤم 

ى يَن ف يَها َوَذل َك َجَزاُء َمْن َتَزكَّ ت َها اأْلهَْنَاُر َخال د  ْن حَتْ ي م  ر   [ 76،  75]طه:   ﴾َعْدٍن جَتْ

وكل هذه احلقائق هي التي يمكنها أن متأل النفس بالشجاعة والقوة، وختلصها من  

 باملوقف من احلق ونرصته.  ن واخلور، حتى تستطيع أن تؤدي وظائفها املرتبطةباجل

يطهر  ولذلك كان سعيك لتحصيل هذه املعاينـ  أهيا املريد الصادقـ  هو العالج الذي  

أرض نفسك من هذا الوباء اخلبيث الذي أخب اهلل تعاىل أن كل األمم ابتليت به.. فال يكفي  

طني واملارقني  أن تدعي اإليامن، ما مل تقم بنرصة أهله الصاحلني؛ وتواجه الناكثني والقاس

 والبغاة وكل املحرفني واملنحرفني. 
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ولذلك يذكر القرآن الكريم يف مواضع كثرية أن املسلمني سيتعرضون للبالء يف هذا  

لتمييز الطيب من اخلبيث،   ؛ فاالختبار سنة إهليةوبعده اجلانب يف حياة رسول اهلل 

ُكوا َوملََّا َيْعَلم  اهللَُّ  َأْم َحس  ﴿، قال تعاىل: والنفوس األمارة عن النفوس املطمئنة ْبُتْم َأْن ُترْتَ

ن نَي َول يَجة  َواهللَُّ َخ  ْن ُدون  اهللَّ  َواَل َرُسول ه  َواَل املُْْؤم  ُذوا م  نُْكْم َومَلْ َيتَّخ  يَن َجاَهُدوا م  ب رٌي ب اَم  الَّذ 

 [ 16]التوبة:   ﴾ َتْعَمُلونَ 

، فإن القرآن الكريم حيذر من حصول التمرد عىل قيم الدين بعد وفاة رسول  وهكذا

نْ ﴿، يف آيات كثرية منها قوله تعاىل:  اهلل   ٌد إ الَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت م  ُسُل َأَفإ ْن    َوَما حُمَمَّ  الرُّ
َقْبل ه 

ي اهللَُّ  َماَت َأْو ُقت َل اْنَقَلْبُتْم َعىَل َأْعَقاب ُكْم َوَمْن َينَْقل ْب عَ  َبْيه  َفَلْن َيرُضَّ اهللََّ َشْيئ ا َوَسَيْجز  ىَل َعق 

ينَ  اك ر   [144]آل عمران:   ﴾ الشَّ

وقوع التحريف يف الدين، واستبدال قيم السالم  من  رسول اهلل حذر وهكذا 

والسامحة واألخالق النبيلة فيه إىل القيم املنافية هلا، والتي حتولت األديان بسببها إىل أدوات  

)ما كان نبي إال كان له حواريون هيدون  :  للرصاع والظلم واالستبداد، ففي احلديث قال  

هبديه، ويستنون بسنته، ثم يكون من بعده خلوف يقولون ما ال يفعلون، ويعملون ما  

  (1) تنكرون(

الدور الذي يقوم به الساسة يف التحريف، ذلك أنه ال يمكن للمستبدين  أخب عن و

ا ألنفسهم يف ظالل القيم الدينية األصيلة؛ فلذلك يقومون بثورة مضادة  الظلمة أن يمكنو

عىل قيم الدين، لتتحول الرعية إىل سدنة للحاكم، ومطيعة ألمره وهنيه ولو عىل حساب قيم  

  (2)ن السلطان والكتاب سيفرتقان أال فال تفارقوا الكتاب(إ)أال و :  الدين األصيل، قال  

 
 (461،  458: 1(، وأمحد )70: 1رواه مسلم ) (1)

 . 5/228، جممع الزوائد، 20/90رواه الطباين يف املعجم،  (2)



 

449 

 

أن البغي لن يكون فقط يف اجلانب السيايس، وإنام سيمتد إىل اجلانب الديني،    أخب  و

وأن السلطات الظاملة، ستقرب من خيدمها يف هذا اجلانب، ليؤدي دوره يف الثورة املضادة  

أن البغي املرتبط برجال الدين أخطر من البغي املرتبط برجال السياسة؛    للدين، بل اعتب  

  (1) إنام أخاف عىل أمتي األئمة املضلون(: ) ففي احلديث قال 

عن الوسيلة التي يستعملها األئمة البغاة لتحقيق ثورهتم املضادة عىل   وأخب 

الدين، وهي تأويل القرآن، وحتريف معانيه لتنسجم مع مطالب السياسيني، وحتول الرعية  

ُْم  َفاْسَتخَ إىل ذلك الشكل الذي حوهلا إليه فرعون، كام قال تعاىل عنه: ﴿  فَّ َقْوَمُه َفَأَطاُعوُه إ هنَّ

نَي  ق  ا َفاس   [ 54]الزخرف:  ﴾ َكاُنوا َقْوم 

ولذلك كله كان االختبار اإلهلي هلذه األمة مرتبطا بمواجهة تلك التحريفات التي  

حصلت للدين، والبحث عن الدين اإلهلي احلقيقي الذي مل حيرف، ومل يبدل، ونرصته،  

 والدعوة إليه. 

 السلوكي: العالج  

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاجعل من نفسك جنديا للحق، ووطن نفسك  

عىل نرصته، مهام كانت الظروف واالختبارات التي تتعرض هلا، ولو كان يف ذلك حتفك،  

َسااَلت  اهللَّ  َوخَيَْشوْ   ﴿ فقد قال اهلل تعاىل يف وصف املؤمنني الصادقني:   يَن ُيَبِلُغوَن ر  َنُه َواَل  الَّذ 

يب ا 
ا إ الَّ اهللََّ َوَكَفى ب اهللَّ  َحس   [ 39]األحزاب:  ﴾خَيَْشْوَن َأَحد 

يَن َقاَل هَلُُم النَّاُس إ نَّ النَّاَس َقْد مَجَُعوا  ﴿وذكر مقولتهم ملن خيوفوهنم من الناس:  الَّذ 

 [ 173]آل عمران:  ﴾ َحْسُبنَا اهللَُّ َون ْعَم اْلَوك يُل َلُكْم َفاْخَشْوُهْم َفَزاَدُهْم إ ياَمن ا َوَقاُلوا  

َد اهللَّ  َمْن آَمَن ب اهللَّ  َواْلَيْوم   ﴿ وأخب عن هداية اهلل وحمال تنزهلا، فقال:   إ نَّاَم َيْعُمُر َمَساج 

 
 . 6/441رواه أمحد  (1)
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َكاَة َومَلْ خَيَْش إ الَّ اهللََّ َفَعَسى ُأوَلئ   اَلَة َوآَتى الزَّ ر  َوَأَقاَم الصَّ
ينَ اآْلخ  َن املُْْهَتد    ﴾ َك َأْن َيُكوُنوا م 

 [ 18]التوبة:  

من يفعل ذلك، فيقتل، ليس شهيدا فقط، وإنام سيد   وهلذا اعتب رسول اهلل 

)سيد الشهداء محزة بن عبد املطلب، ورجل قام إىل إمام جائر فأمره وهناه  :  الشهداء، قال  

 فقتله( 

 (1)أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر()وقال: 

وهلذا قرن اهلل تعاىل بني األنبياء واآلمرين بالقسط من الناس، وأخب أن كليهام  

ينَ  إ نَّ تعرض لألذى بل للقتل، فقال: ﴿    َحقٍّ  ب َغرْي   النَّب ِينيَ  َوَيْقُتُلونَ  اهللَّ  ب آَيات   َيْكُفُرونَ  الَّذ 

ينَ  َوَيْقُتُلونَ  ْسط   َيْأُمُرونَ  الَّذ  نَ  ب اْلق  ُهمْ  النَّاس   م     ،[ 21: عمران آل ]  ﴾ َأل يمٍ  ب َعَذاٍب  َفَبرِشْ

وهلذا فإن التفريط يف مثل هذه الفرص لعوام املؤمنني، والتي جتعلهم يف مرتبة واحدة  

عن   مع األنبياء واألولياء، خسارة عظيمة، واحتقار عظيم للنفس، كام عب رسول اهلل 

يا رب   :فال يقول  ،أمر اهلل تعاىل فيه مقال  ال حيقرن أحدكم نفسه أن يرى) ذلك، فقال: 

 (2)كنت أحق أن ختشى(  فإياي :فيقول  ،خشيت الناس 

. أال إن أفضل  . : )أال ال يمنعن رجال مهابة الناس أن يتكلم باحلق إذا علمهوقال

 (3)( اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر

وهلذا، فإن طريق الوالية ـ أهيا املريد الصادق ـ ال يتحقق بالعزلة املطلقة عن الناس،  

أو اهلرب من اإلدالء بالشهادة يف حال احلاجة إليها، وإنام يتحقق باملبادرة، والبذل  

 
 رواه أمحد وابن ماجة وغريُها.  (1)

 رواه أمحد وابن ماجة.  (2)

 رواه أمحد والرتمذي واحلاكم.. وغريهم. (3)
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 والتضحية. 

ـ يف أحاديث كثرية ـ أن الناجحني يف االختبارات اإلهلية هم الذين   وهلذا أخب 

 صف احلق؛ فينرصونه، وال خيذلونه، مهام كلفهم ذلك من تضحيات.  يقفون يف 

سيكون أمراء من بعدي يعرفون وينكرون فمن نابذهم نجا ومن ): ا قوله هومن

  (1)اعتزهلم سلم ومن خالطهم هلك(

سيكون بعدي أمراء يكذبون ويظلمون فمن صدقهم بكذهبم وأعاهنم عىل  )وقال: 

  (2) يرد عىل احلوض(ظلمهم فليس مني ولست منه ومل  

ومن أنكر سلم ولكن من   ،فمن كره برئ ، مراء فتعرفون وتنكرونأ ستكون )وقال: 

 (3)ريض وتابع(

ما من نبي بعث اهلل يف أمة من قبيل إال كان له من أمته حواريون وأصحاب  ) :وقال

  ،ثم إهنا ختلف منهم من بعدهم خلوف يقولون ما ال يفعلون   ، يأخذون بسنته ويتقدون بأمره

  ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ،فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ،ويفعلون ما ال يأمرون

 (4)ليس وراء ذلك من االيامن حبة خردل( ،ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن

والصدق يف مواطن   ، والنهى عن املنكر ،االمر باملعروف  :)اجلهاد أربع :وقال

 (5)وشنآن الفاسق( ، الصب

: )خذوا العطاء ما دام عطاء، فإذا صار رشوة عىل الدين فال تأخذوه ولستم  وقال

 
 رواه الطباين وفيه هياج بن بسطام وهو ضعيف. (1)

 رواه النسائي والرتمذي وصححه واحلاكم. (2)

 رواه مسلم وأبو داود.  (3)

 رواه أمحد ومسلم.  (4)

 رواه أبو نعيم يف احللية.  (5)
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بتاركيه، يمنعكم من ذلك املخافة والفقر، أال وان رحى االيامن دائرة، وان رحى اال سالم  

دائرة، فدوروا مع الكتاب حيث يدور، أال وان السلطان والكتاب سيفرتقان أال فال تفارقوا  

عليكم أمراء ان أطعتموهم أضلوكم، وان عصيتموهم قتلوكم(،   الكتاب، أال انه سيكون 

قالوا: فكيف نصنع يا رسول اهلل؟ قال: )كام صنع أصحاب عيسى ابن مريم محلوا عىل  

 (1) اخلشب ونرشوا باملناشري، موت يف طاعة اهلل، خري من حياة يف معصية اهلل(

مرتبطة بواقع تارخيي معني؛    وإياكـ  أهيا املريد الصادقـ  أن تتوهم أن هذه األحاديث

أعظم من أن تنحرص تعليامته ونصائحه وتوجيهاته بواقع دون واقع، أو ببيئة   فالرسول 

 دون بيئة..  

فلذلك ابحث يف واقعك عمن يمثلون احلق، أو ينرصونه، لتكون سندا هلم، ونصريا  

أهل الباطل،  يؤيدهم ويعينهم، وإياك أن تتوقف عن ذلك بحجة عدم متييزك أهل احلق عن  

 فقد وضع اهلل تعاىل ألهل احلق عالمات واضحة، ال يزيغ عنها إال من اتبع هواه. 

نُْكْم َعْن د ين ه     َيا ﴿ لقد قال اهلل تعاىل يذكر تلك العالمات:   يَن آَمنُوا َمْن َيْرَتدَّ م  َا الَّذ  َأهيُّ

بُّوَنُه أَ 
بُُّهْم َوحُي 

ُدوَن يف  َسب يل   َفَسْوَف َيْأِت  اهللَُّ ب َقْوٍم حُي  يَن جُيَاه  ر 
ٍة َعىَل اْلَكاف  زَّ ن نَي َأع  ٍة َعىَل املُْْؤم  ذ لَّ

ٌع َعل يمٌ   [ 54]املائدة:    ﴾اهللَّ  َواَل خَيَاُفوَن َلْوَمَة اَلئ ٍم َذل َك َفْضُل اهللَّ  ُيْؤت يه  َمْن َيَشاُء َواهللَُّ َواس 

فإن وجدت قوما ينرصون املستضعفني، ويواجهون املستكبين، ويتعرضون لكل  

أصناف الضغوط والعدوان بسبب ذلك، وهم مع ذلك يف غاية احللم واألدب واألخالق  

الرفيعة؛ فاعلم أهنم هم املقصودون؛ فإياك أن تفرط يف نرصهتم.. وإياك أن جيرك الشيطان  

)إن اهلل قال من  حمذرا من ذلك:  قال رسول اهلل  لعداوهتم.. فام أفلح من عاداهم، وقد 

عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب وما تقرب إيل عبدي بيشء أحب إيل مما افرتضت عليه وما  
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يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبرصه  

ا وإن سألني ألعطينه ولئن  الذي يبرص به ويده التي يبطش هبا ورجله التي يميش هب

استعاذين ألعيذنه وما ترددت عن يشء أنا فاعله ترددي عن نفس املؤمن يكره املوت وأنا  

 (1)  أكره مساءته(

 
 ( 131/ 8البخاري ) (1)
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 املنكرات  و الفواحش  

:  الذنوب الوارد يف قوله تعاىلرس تقسيم  كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن 

ُرونَ  ﴿ ُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَّ  َواملُْنَْكر  َواْلَبْغي  َيع 
 
، وكيفية  [90]النحل:  ﴾ َوَينَْهى َعن  اْلَفْحَشاء

 . مع فروعها الكثرية  اشتامله عىل مجيع أنواع الذنوب واملعايص 

عالقة ذلك التقسيم بتطهري النفس وهتذيبها، وعالقته بام بدئت به اآلية  وسألتني عن  

 ذ ي اْلُقْرَبى﴿عاىل:  من قوله ت
 
ْحَسان  َوإ يَتاء  [ 90]النحل: ﴾إ نَّ اهللََّ َيْأُمُر ب اْلَعْدل  َواإْل 

وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن هذه اآلية الكريمة من أمهات اآليات التي  

، ومنابعها، وكيفية عالجها.. وهو ما يدل عىل أن القرآن الكريم هو  تزكيةال وي أصول حت

،  كتاب التزكية األعظم، الذي ال يكتفي بوصف األدواء، وإنام يستأصلها من جذورها 

 ويضع بدهلا كل أنواع العافية. 

وقد فصلت آياته بحيث يمكنها أن يتنزل عليك من فهومها بحسب الزاوية التي  

تريد أن تراها، أو تعالج نفسك من خالهلا.. وهو يف ذلك أشبه باألطعمة واألرشبة التي  

 اهلل فيها احلاجات املختلفة؛ ليتناول كل شخص منها ما يتناسب مع حاجته.  وفر

وبخصوص ما ذكرت من اآلية الكريمة، وبعيدا عن خالف العلامء يف تفسريها؛ فإين  

املثالب ومظاهرها، ذلك أهنا ذكرت ثالثة  منابع أذكر لك أن تلك التقسيامت تشمل مجيع 

 واملنكر والبغي. أنواع من أصول املثالب، وهي الفحشاء 

يف القرآن الكريم نجد أهنا   [؛ فإننا عندما ننظر إىل مواردها الفحشاءأما أوهلا، وهو ]

اهلل تعاىل  منابع فطرية، ذلك أن يف أصلها مرتبطة بمنابع البهيمية يف نفس اإلنسان، وهي 

فني  اإلنسان من الشهوة ما حيفظ به وجوده عىل هذه األرض، فلوال شهوة األكل ليف  أودع  
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 ما استمر نوعه.هكذا غريها، والتي لوالها  جسده، ومل يستطع أداء ما كلف به من وظيفة، و

لكن االنحراف هو استعامل هذه الشهوة يف غري ما خلقت له، كام عب تعاىل عن  

ْكَراَن    : ﴿ حني خرجوا بالشهوة عن حملها الذي خلقت له، فقال  انحراف قوم لوط َأَتْأُتوَن الذُّ

َن اْلعَ  ُكْم َبْل َأْنُتْم َقْوٌم َعاُدونَ م  ْن َأْزَواج  نَي َوَتَذُروَن َما َخَلَق َلُكْم َربُُّكْم م 
﴾  املَ 

 ( 166الشعراء: )

ُه َكاَن    : ﴿ وقال عن انحراف الزنا الذي يضع الشهوة يف غري حملها  َوال َتْقَرُبوا الِزَنى إ نَّ

َشة  َوَساَء َسب يال    (  32االرساء:﴾ )َفاح 

كل الرذائل التي حتول اإلنسان إىل هبيمة ُهها األكل  هذه الصفات وينبع من 

والرشب والشهوات، وختترص احلياة يف توفري البيئة املناسبة هلا، وكأن اهلل تعاىل مل خيلق 

اإلنسان إال ألجلها، أو خلقه هبيمة يف أسطبل لريوي كل ما حتتاجه غرائزه من أصناف  

 الشهوات. 

ر[؛ فيشري إىل كل ما ينكره العقل السليم، والفطرة النقية،  وأما ثانيها، وهو ]املنك

والتي جاءت الرشيعة بمقتضاها، وتنبع منه أكثر الرذائل الظاهرة والباطنة.. فاملعجب  

بنفسه أو املغرور أو املستكب أو احلسود.. كل هؤالء سبب ما وقعوا فيه عدم استعامهلم  

 هنم عىل احلق، وغريهم عىل الباطل. لعقوهلم االستعامل الصحيح؛ فلذلك توُهوا أ

وهكذا الذي حياد اهلل ويعانده ويعارضه.. خيالف عقله الذي يلزمه بذلك، بناء عىل  

 كونه اإلله الذي جيب أن يطاع.. كام تدل عىل ذلك الفطرة السليمة. 

؛ فإن املنكر هو ذلك التغيري الذي حيصل للقوة العقلية التي أودعها اهلل يف  اوهكذ

اإلنسان، ليفكر التفكري السليم، ويقرر القرارات املناسبة، لكن ذلك التغيري الذي يتدخل  

فيه الشيطان واهلوى، حيول من تلك القوة إىل قوة وُهية خادعة، تكذب عىل صاحبها،  
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 ه معايري القيم. وحترف له احلقائق، وتغري ل 

  ، [ شيطانية ] وقد أطلق احلكامء عىل هذا النوع من املثالب ومنبعها بكوهنا صفات 

وهي الصفات التي ابتدأت هبا شيطانية الشيطان، ومنها انطلقت، ولذلك أطلق اهلل هذا  

يَن آَمنُوا َقالُ  : ﴿ اللقب عىل اإلنس كام أطلقه عىل شياطني اجلن، فقال  وا آَمنَّا  َوإ َذا َلُقوا الَّذ 

ُئوَن﴾ )البقرة:  ْم َقاُلوا إ نَّا َمَعُكْم إ نَّاَم َنْحُن ُمْسَتْهز    قال: ﴿ و (، 14َوإ َذا َخَلْوا إ ىَل َشَياط ين ه 

ي َبْعُضُهْم إ ىَل َبْعٍض ُزْخُرَف   ِن ُيوح  ْنس  َواجْل  ُكِل َنب يٍّ َعُدّوا  َشَياط نَي اأْل 
َوَكَذل َك َجَعْلنَا ل 

ْيَطاُن    قال: ﴿ و (،  112ُرورا ﴾ )األنعام:اْلَقْول  غُ  َياط ني  َوَكاَن الشَّ يَن َكاُنوا إ ْخَواَن الشَّ إ نَّ املَُْبِذر 

 ( 27ل َرِبه  َكُفورا ﴾ )االرساء: 

بل أمر باالستعاذة من شياطني اإلنسان، كاالستعاذة بشياطني اجلن سواء بسواء،  

ْن رَشِ اْلَوْسَواس  اخْلَنَّاس   : ﴿قالف نَّة  َوالنَّاس  م  َن اجْل  ُس يف  ُصُدور  النَّاس  م  ي ُيَوْسو  ﴾  الَّذ 

ذلك أن هؤالء الشياطني حيرفون احلقائق والقيم ويغريوهنا، وذلك ما يؤثر    ، (6ـ    4الناس: )

 يف نفس اإلنسان، فريى املعروف منكرا، واملنكر معروفا. 

،  [ السبعية ] وأما ثالثها، وهو ]البغي[؛ فهو جيمع كل ما أطلق عليه احلكامء وصف 

 حتول اإلنسان إىل حيوان متوحش مثل السباع.. االنحرافات التي  ويقصدون هبا 

ذلك أن اهلل تعاىل أودع اإلنسان من  مع أن أصل هذه الصفة فطري يف اإلنسان، 

ه األرض، ألنه لوال هذه احلمية الفرتسته  الغضب واحلمية ما يدافع به عن وجوده عىل هذ

، كام عب عن ذلك بعض احلكامء،  السباع، وملا استطاع حفظ وجوده الذي تتعلق به وظيفته 

فافتقر ألجل جلب الغذاء إىل جندين: باطن، وهو  ) يف بيان احلاجة إىل هذه الغرائز:فقال 

 القلب من الشهوات ما  الشهوة. وظاهر، وهو اليد واألعضاء اجلالبة للغذاء، فخلق يف

احتاج إليه، وخلقت األعضاء التي هي آالت الشهوات فافتقر ألجل دفع املهلكات إىل  
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جندين: باطن، وهو الغضب الذي به يدفع املهلكات وينتقم من األعداء. وظاهر، وهو  

اليد والرجل اللتني هبام يعمل بمقتىض الغضب، وكل ذلك بأمور خارجة؛ فاجلوارح من  

  (1)األسلحة وغريها(البدن ك

انحراف هذه الصفة عن املوازين التي ضبطها اهلل هبا، الكثري من  ينبع من لذلك و

الغضب واحلقد والتهجم عىل الناس بالرضب والقتل واستهالك األموال،  الرذائل من 

 وغريها، مما سبق يل أن حدثتك عنه يف املثالب املرتبطة بالعدوان.

ملريد الصادقـ  أن تقسم كل أصناف الذنوب من حيث  وبذلك، فإنك يمكنكـ  أهيا ا

منابعها أو مظاهرها إىل هذه األقسام الثالثة.. وحتى يتيرس عليك ذلك، يمكنك أن تنظر  

 يف الواقع إىل أصناف املجرمني واآلثمني، لتجد أهنم ينقسمون إىل ثالثة أقسام: 

ولون احلياة إىل  أوهلم الذين يمثلون الفحشاء، وهم الذين ينرشون الرذيلة، وحي

 ماخور كبري من مواخريها، إما باسم احلرية الشخصية، أو باسم الثقافة والفن، وغريها. 

وثانيهم الذين يمثلون املنكر، وهم الذين ينرشون األفكار املنحرفة واملفاهيم  

. وينجر عن عملهم  الفاسدة يف الدين والسياسة والثقافة واالقتصاد وكل جوانب احلياة.

 إلنسان نفسه ليتحول عن صفاته اإلنسانية إىل صفات الشيطان نفسه. حتريف ا

وثالثهم الذين يمثلون البغي والظلم والعدوان من اللصوص واملختلسني  

 واملستبدين وقطاع الطرق واملرابني وغريهم كثري. واإلرهابيني واملستعمرين  

وهذا ال يعني أن كل صنف من هذه األصناف خال من غريه؛ فاألمر ليس كذلك،  

فكام أن الغذاء حيوي فيتامينات ومعادن وبرويتنات وغريها من أصناف املغذيات.. فكذلك  

النفس األمارة اآلثمة، يمكنها أن تتحقق بجميع تلك الصفات، ألن بعضها يعني عىل  
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جة غلبتها عليها، مثلام تغلب بعض العنارص يف  بعض.. لكن شهرهتا ببعض الصفات، نتي

 الطعام عىل غريه، فيصنف عىل أساس ذلك. 

إ نَّ اهللََّ َيْأُمُر  ﴿أما بخصوص ما سألت عنه مما ورد يف مقدم اآلية، وهو قوله تعاىل: 

 ذ ي اْلُقْرَبى
 
ْحَسان  َوإ يَتاء فية عالج  ، ففيها إشارات كثرية إىل كي[ 90]النحل: ﴾ ب اْلَعْدل  َواإْل 

 تلك املثالب.. منها ما يرتبط باإلنسان نفسه، ومنها ما يرتبط باملجتمع مجيعا. 

أما ما يرتبط باإلنسان نفسه؛ فقد عرفت أن تلك الرذائل مجيعا، ليست متولدة من  

خارج اإلنسان، بل هي نابعة منه، فكلها متوفرة فيه.. لكن الذي حوهلا إىل انحرافات هو  

املقادير واحلدود التي وضعت هلا.. ولذلك كان العدل هو الذي حيوهلا إىل  خروجها عن 

مسارها الصحيح، وكان اإلحسان هو الذي حيوهلا إىل فضائل وأخالق طيبة، وكان إليتاء  

 ذي القربى ما يساهم يف تنميتها ونرشها وتوفري البيئة املناسبة هلا.

ريد الصادق ـ إذا تأملت يف كل  أما ما يرتبط باملجتمع واألمة؛ فإنك ـ أهيا امل

املؤسسات التي دعت الرشيعة إىل توفريها لنرشها قيم الفضيلة، وردع قيم الرذيلة،  

 لوجدت أنه يمكن تقسيمها إىل ثالثة أقسام: 

مؤسسات القضاء واحلسبة والدولة، والتي يمكنها عب سن القوانني الصاحلة   أوهلا 

لذلك ورد يف  و وهلذا كان توفريها واجبا رشعيا، أن حتمي املجتمع من كل أنواع الرذيلة، 

 األثر: )إن اهلل يزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن( 

وقد نص القرآن الكريم عىل هذا املعنى يف قوله تعاىل عند بيان حد الفاحشة:  

اَئَة َجْلَدٍة َواَل َتْأُخذْ ﴿ نُْهاَم م  ٍد م  اين  َفاْجل ُدوا ُكلَّ َواح  ان َيُة َوالزَّ ُكْم هب  اَم َرْأَفٌة يف  د ين  اهللَّ  إ ْن  الزَّ

ن نيَ  َن املُْْؤم  ر  َوْلَيْشَهْد َعَذاهَبُاَم َطائ َفٌة م 
ُنوَن ب اهللَّ  َواْلَيْوم  اآْلخ  فهذا األمر  [،  2]النور:    ﴾ُكنُْتْم ُتْؤم 

بني   ربط اهلل تعاىل  اإلهلي ال يمكن تطبيقه إال يف ظل دولة تؤمن بحاكمية الرشيعة، وهلذا
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 . عقوبة الزناة مع أمره بحضور مجاهري الناس للعقوبة، حتى يكون ذلك وازعا تربويا هلم 

:  فقال ذكر اهلل تعاىل عالج البغي، ودور مؤسسات الدولة العادلة فيه، وهكذا 

َصاص  َحَياٌة َيا ﴿ أن إقامة  [، ذلك 179]البقرة:  ﴾ ُأويل  اأْلَْلَباب  َلَعلَُّكْم َتتَُّقونَ  َوَلُكْم يف  اْلق 

من رسيان مثل هذه الظاهرة فيه، وبذلك حييا  املجتمع  القصاص عىل فرد واحد حيمي

 املجتمع مجيعا بحاميته من أمثال هذه اجلرائم. 

َوإْن  ﴿احلق، حتى يعودوا إليه ويفيئوا، قال تعاىل: الباغني عىل فرض قتال هكذا و

ن ني اْقَتَتُلْوا  َن امُلؤم  ت ي  َطائ َفتان  م  ا َعىَل األُْخَرى َفَقات ُلوا الَّ ُحوا َبينَُهاَم فإْن َبغْت إ ْحَداُُهَ
َفأْصل 

ئ إ ىل أْمر  اهلل   [( 9]احلجرات:  ﴾َتْبغي َحتى َتف 

وهكذا يمكن هلذه املؤسسات أن تراقب األفكار املنحرفة، أو قنوات الفتنة  

هلل ورسوله، كام قال تعاىل:    د رشورها عن املجتمع، باعتبارها حماربةصوالضاللة وغريها، لت

ا َأْن ُيَقتَُّلوا َأْو ُيَصلَّ ﴿ ُبوَن اهللََّ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن يف  اأْلَْرض  َفَساد  يَن حُيَار 
ُبوا َأْو  إ نَّاَم َجَزاُء الَّذ 

َن اأْلَْرض  َذل َك هَلُمْ  اَلٍف َأْو ُينَْفْوا م  ْن خ  هي ْم َوَأْرُجُلُهْم م  ْنَيا َوهَلُْم يف   ُتَقطََّع َأْيد  ْزٌي يف  الدُّ  خ 

َرة  َعَذاٌب َعظ يٌم    [ 33]املائدة:    ﴾اآْلخ 

مؤسسات اإلحسان، وهي كل املؤسسات العلمية والرتبوية والدينية   وثانيها 

كل أنواع الرذائل، كام قال  من  حتمي املرتددين عليها  وغريها، والتي تعمق أنواع الفضائل، و

ٌد ُأِس ﴿تعاىل:  بُّوَن َأْن  ملََْسج 
َجاٌل حُي  ل  َيْوٍم َأَحقُّ َأْن َتُقوَم ف يه  ف يه  ر  ْن َأوَّ

َس َعىَل التَّْقَوى م 

يَن   بُّ املُْطَِّهر 
ُروا َواهللَُّ حُي  ؛ فاآلية الكريمة تبني أن الغرض من املسجد  [108]التوبة:    ﴾َيَتَطهَّ

 هو إقامة التقوى والطهارة يف املجتمع. 

جد الذي تبنيه الشياطني لتنرش الفرقة واخلالف والرصاع، قال  ولذلك حذر من املس

ا مل َْن َحاَرَب اهللََّ  ﴿تعاىل:  نَي َوإ ْرَصاد 
ن  ا َبنْيَ املُْْؤم  يق  ا َوَتْفر  ا َوُكْفر  ار  َ

ا رض  د  َُذوا َمْسج  يَن اختَّ َوالَّذ 
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ُفنَّ إ ْن َأَرْدَنا إ الَّ احْلُْس 
ْن َقْبُل َوَلَيْحل  ُْم َلَكاذ ُبوَن ) َوَرُسوَلُه م  ( اَل َتُقْم ف يه   107نَى َواهللَُّ َيْشَهُد إ هنَّ

ا  [ 108،  107]التوبة:   ﴾َأَبد 

مؤسسة األرسة والعائلة، والتي كنى اهلل تعاىل عنها بذي القربى، ذلك أهنا   وثالثها 

ام  من أهم املؤسسات التي تساهم يف توجيه اإلنسان وتربيته واحلفاظ عىل فطرته السليمة، ك

فأبواه هيودانه، وينرصانه،    -ويف رواية: عىل هذه امللة    -)كل مولود يولد عىل الفطرة  :  قال  

 (1) ويمجسانه، كام تولد البهيمة هبيمة مجعاء، هل حتسون فيها من جدعاء(

وهلذا ورد يف القرآن الكريم التوجيهات الكثرية املرتبطة باألرسة، واألسس التي  

وكيفية حل اخلالفات بني أفرادها، وكل ذلك لتوفري البيئة املناسبة لتحقيق  تقوم عليها، 

 التقوى. 

وهلذا كله قدم اهلل تعاىل الدعوة لتحقيق هذه املؤسسات عىل ذكره للمثالب ومنابعها، 

 ذ ي اْلُقْرَبى َوَينَْهى َعن  الْ ﴿فقال:  
 
ْحَسان  َوإ يَتاء  َواملُْنَْكر  َواْلَبْغي   نَّ اهللََّ َيْأُمُر ب اْلَعْدل  َواإْل 

 
َفْحَشاء

ُروَن  ُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَّ  ، ذلك أن الوقاية خري من العالج. [90]النحل:   ﴾ َيع 

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاسمع ملا سأحدثك عنه من عالج الفحشاء  

كنك أن  واملنكر، ذلك أين أرسلت لك رسائل سابقة حول البغي، وكيفية عالجه، ويم

 ترجع إليها يف ذلك. 

 الفواحش وعالجها: 

أما الفواحش ـ أهيا املريد الصادق ـ فهي من أمهات الرذائل التي حتجب عن احلق،  

وكل القيم الطيبة املرتبطة به، ذلك أن الواقع فيها، واملدمن عليها، خيترص احلياة يف تلك  

السبب األكب يف كل خراب  كانت البهيمية التي يتصور أهنا غاية احلياة ومنتهاها، ولذلك 

 
 رواه البخاري ومسلم.  (1)
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وحتطم مجيع بنيان   ، بل اجلرثومة الكبى التي تنبت كل أنواع الكفران ،حيل بالعمران 

 اإلنسان.

: )من زنى ورشب  أهنا حجب حائلة عن اإليامن، فقال وهلذا أخب رسول اهلل 

  (1)اخلمر نزع اهللّ منه اإليامن كام خيلع اإلنسان القميص من رأسه(

وال يرشب اخلمر حني يرشهبا وهو   ،)ال يزين الّزاين حني يزين وهو مؤمنقال: و

وال ينتهب هنبة ذات رشف يرفع النّاس    ،وال يرسق الّسارق حني يرسق وهو مؤمن  ، مؤمن

  (2) إليه أبصارهم فيها حني ينتهبها وهو مؤمن(

وال يقترص رضر الفواحش عىل ذلك فقط، بل إهنا خترب املجتمع، وتدمر كل أوارص  

عالقاته، وترصفه عام تقتضيه اهلمة العلية من شؤون الدين والدنيا، كام أشار إىل ذلك قوله  

   حني نزلت آية املالعنة: )أّيام امرأة أدخلت عىل قوم رجال ليس منهم فليست من اهللّ يف

وأّيام رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب اهللّ عّز وجّل   ،اهللّ جنّته  وال يدخلها  ،يشء 

  (3) وفضحه عىل رؤوس األّولني واآلخرين يوم القيامة( ، منه

قيل يا رسول اهللّ: متى نرتك األمر باملعروف والنّهي عن املنكر؟ قال: )إذا ظهر  و

ر يف األمم قبلنا؟ قال: )امللك يف  وما ظه ،فيكم ما ظهر يف األمم قبلكم( قلنا: يا رسول اهللّ

 (4)  (والعلم يف رذالتكم ،والفاحشة يف كباركم  صغاركم

قال:    عن سلمة بن قيس بينه وبني الرشك والقتل والرسقة، ف  هلذا قرن رسول اهلل  و

أال ال ترشكوا باهللّ   ، فام أنا بأشّح منّي عليهّن يوم سمعتهّن من رسول اهللّ  ، إّنام هي أربع)

 
 رواه احلاكم عىل رشط مسلم. (1)

 رواه البخاري ومسلم. (2)

 رواه النسائي وأبو داود والدارمي واحلاكم، وقال: صحيح. (3)

 رواه أمحد وابن ماجة. (4)
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  (1)وال تزنوا وال ترسقوا( ،وال تقتلوا النّفس اّلتي حّرم اهللّ إاّل باحلّق  ،شيئا 

وهي مجيعا مرتابطة يؤدي بعضها إىل بعض، فمن استحل الفاحشة استحل بعدها  

كل املنكرات، وصغرت يف عينه، وتيرس عليه ارتكاهبا، ألنه حينها يصبح مثل البهيمة التي  

 أي عقل أو حكمة تضبطها.تبحث عن إرضاء غرائزها، من غري 

وهلذا ورد يف النصوص املقدسة التنفري منه بكل الوسائل واألساليب، ومنها ما رتبه  

: )يا معرش املهاجرين مخس إذا  اهلل عليه من العقوبات القدرية مثلام نص عىل ذلك قوله 

حّتى يعلنوا هبا إاّل فشا    ،وأعوذ باهللّ أن تدركوهّن: مل تظهر الفاحشة يف قوم قطّ   ، ابتليتم هبنّ 

ومل ينقصوا املكيال   ،الّطاعون واألوجاع اّلتي مل تكن مضت يف أسالفهم اّلذين مضوا  فيهم

ومل يمنعوا زكاة أمواهلم    ،وجور الّسلطان عليهم  ،إاّل أخذوا بالّسنني وشّدة املؤونة  ،وامليزان

إاّل    ، ومل ينقضوا عهد اهللّ وعهد رسوله  ، ولوال البهائم مل يمطروا  ،إاّل منعوا القطر من الّسامء 

وما مل حتكم أئّمتهم بكتاب   ،سّلط اهللّ عليهم عدّوا من غريهم فأخذوا بعض ما يف أيدهيم 

  (2)إاّل جعل اهللّ بأسهم بينهم(  ،ويتخرّيوا ممّا أنزل اهللّ ،اهللّ

ومنها تلك احلجب التي حتول بني الواقعني يف الفواحش واستجابة الدعاء، فقد قال  

  :(لليل فينادي مناد هل من داع فيستجاب له ؟ هل من سائل  تفتح أبواب السامء نصف ا

فيعطى ؟ هل من مكروب فيفرج عنه ؟ فال يبقى مسلم يدعو دعوة إال استجاب اهلل عز  

 (3)زانية أو عشارا(زان أو وجل له إال 

بعضها،   ومنها العقوبات املرتبطة بالبزخ واآلخرة، والتي وصف رسول اهلل 

 
 رواه الطباين يف الكبري. (1)

 رواه ابن ماجة واحلاكم. (2)

 أمحد والطباين.  (3)
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يف  جيدونه يصف بعض العقاب الذي  وقال  ،(1)تشتعل وجوههم نارا(إن الزناة ) فقال: 

رأيت الليلة رجلني أتياين فأخرجاين إىل أرض مقدسة(ـ فذكر احلديث إىل أن قال  ):البزخ

)فانطلقنا إىل نقب مثل التنور أعاله ضيق وأسفله واسع يتوقد حتته نار فإذا ارتفعت  :ـ

ويف رواية    ،(2) وفيها رجال ونساء(  ،رجعوا فيها   ارتفعوا حتى كادوا أن خيرجوا وإذا مخدت 

وإذا هم يأتيهم هلب من    ، فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء  ،فانطلقنا إىل مثل التنور ):قال  

)وأما الرجال والنساء الذين هم  :ويف آخره  ، أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب صاحوا(

 يف مثل بناء التنور فإهنم الزناة والزواين( 

ك وضع اهلل لعباده الكثري من الرشائع التي تنفي رسيان الفواحش يف نفوسهم  ولذل

)يا معرش الشباب من استطاع منكم   : بقوله رسول اهلل وجمتمعاهتم، ومنها ما عب عنه 

ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له   ، وأحصن للفرج ،فإنه أغض للبرص ،فليتزوج  ،الباءة

 (3)وجاء(

  ، واملكاتب الذي يريد األداء  ، عىل اهلل عوهنم: املجاهد يف سبيل اهللثالثة حق  )وقال: 

 (4)(والناكح الذي يريد العفاف 

  ، عن عضل أي امرأة عن الزواج بمن تتحقق فيه رشائط الكفاءة هنى وهكذا 

إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إن ال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد  )  قال:ف

 .(5)  كبري(

 
 الطباين.  (1)

 البخاري.  (2)

 رواه البخاري ومسلم.  (3)

 رواه النسائي والرتمذي، وقال: هذا حديث حسن.  (4)

 رواه الرتمذي وقال حسن غريب.  (5)
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)أعظم  : قال ففي احلديث ،تيسري رسوم الزواج من املهر وغريهإىل  كذا دعا هو

ْج ولو بخاَتم من حديد )  لرجل: وقال ، (1)النساء بركة أيرسهن صداقا(   (2)(تزوَّ

ومن الرشائع التي أمر اهلل هبا، والتي هلا دورها الكبري يف التحصني من الفواحش ما  

ْم َوحَيَْفُظوا  ﴿ نص عليه قوله تعاىل خماطبا الرجال: 
ه  ْن َأْبَصار  وا م  ن نَي َيُغضُّ ُقْل ل ْلُمْؤم 

 [ 30نور: ]ال  ﴾ُفُروَجُهْم َذل َك َأْزَكى هَلُْم إ نَّ اهللََّ َخب رٌي ب اَم َيْصنَُعوَن 

نَّ َوحَيَْفْظَن ُفُروَجُهنَّ   ﴿ وقوله خماطبا النساء: 
ه  ْن َأْبَصار  نَات  َيْغُضْضَن م  َوُقْل ل ْلُمْؤم 

ينَتَ  يَن ز  نَّ َعىَل ُجُيوهب  نَّ َواَل ُيْبد 
ه  ْبَن ب ُخُمر  نَْها َوْلَيرْض  ينََتُهنَّ إ الَّ َما َظَهَر م  يَن ز 

ُهنَّ إ الَّ  َواَل ُيْبد 

 نَّ ل ُبعُ 
نَّ َأْو إ ْخَواهن  ه 

 ُبُعوَلت 
 
نَّ َأْو َأْبنَاء ه 

نَّ َأْو َأْبنَائ  ه 
 ُبُعوَلت 

 
نَّ َأْو آَباء ه 

نَّ َأْو آَبائ  ه 
 نَّ    وَلت 

َأْو َبن ي إ ْخَواهن 

نَي َغرْي  أُ  نَّ َأْو َما َمَلَكْت َأْياَمهُنُنَّ َأو  التَّاب ع  ه 
 نَّ َأْو ن َسائ 

َن الِرَجال  َأو   َأْو َبن ي َأَخَواهت  ْرَبة  م  ويل  اإْل 

نْ  نَي م  نَّ ل ُيْعَلَم َما خُيْف  ه 
ْبَن ب َأْرُجل   َواَل َيرْض 

 
يَن مَلْ َيْظَهُروا َعىَل َعْوَرات  النَِساء نَّ    الِطْفل  الَّذ  ه 

ينَت  ز 

ُنوَن َلَعلَُّكْم ُتْفل ُحونَ  َه املُْْؤم  ا َأيُّ يع 
 [ 31]النور:   ﴾  َوُتوُبوا إ ىَل اهللَّ  مَج 

فإّن لك   ،: )ال تتبع النّظرة النّظرة  قوله ورد يف نظر الرجال للنساء ويف احلديث 

  (3) وليست لك اآلخرة( ،األوىل

  ، وميمونة  أّم سلمة قالت: كنت عند رسول اهللّ حدثت  ويف خصوص النساء 

فبينا نحن عنده أقبل ابن أّم مكتوم فدخل عليه وذلك بعد ما أمرنا باحلجاب. فقال   قالت:

فقلت: يا رسول اهللّ؛ أليس هو أعمى ال يبرصنا وال يعرفنا؟  ،)احتجبا منه(  :رسول اهللّ 

  (4) )أفعمياوان أنتام؟ ألستام تبرصانه( :فقال رسول اهللّ 

 
 رواه ابن حبان واحلاكم والبيهقي.  (1)

 لبخاري ومسلم.رواه ا (2)

 رواه أمحد وأبو داود والرتمذي، وقال: حسن غريب. (3)

 رواه أبو داود. (4)
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عراض، وعدم إشاعة الفاحشة يف  وقبل ذلك كله وبعده أمرت الرشيعة بحفظ األ

يَن آَمنُوا هَلُْم َعَذاٌب َأل يٌم    ﴿ املجتمع، كام قال تعاىل:   َشُة يف  الَّذ  يَع اْلَفاح  بُّوَن َأْن َتش 
يَن حُي  إ نَّ الَّذ 

َرة  َواهللَُّ َيْعَلُم َوَأْنُتْم اَل َتْعَلُمونَ  ْنَيا َواآْلخ   [ 19]النور:  ﴾ يف  الدُّ

د عن احلديث يف الفضائح واملثالب ونرشها، حتى ال يؤدي ذلك  وورد النهي الشدي

َوَلْواَل َفْضُل اهللَّ  َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتُه    ﴿ إىل استساغتها يف املجتمع، والتهوين من شأهنا، قال تعاىل:  

ُكْم يف  َما َأَفْضُتْم ف يه  َعَذاٌب َعظ يٌم )   ملََسَّ
َرة  ْنَيا َواآْلخ  نَت ُكْم َوَتُقوُلوَن  ( إ ْذ تَ 14يف  الدُّ ْوَنُه ب َأْلس  َلقَّ

نَْد اهللَّ  َعظ يٌم )  َسُبوَنُه َهِين ا َوُهَو ع  ْلٌم َوحَتْ ُكْم َما َلْيَس َلُكْم ب ه  ع  ْعُتُموُه  15ب َأْفَواه  ( َوَلْواَل إ ْذ َسم 

ََذا ُسْبَحاَنَك َهَذا هُبَْتانٌ  ُظُكُم اهللَُّ َأْن َتُعوُدوا مل  ْثل ه   16َعظ يٌم )   ُقْلُتْم َما َيُكوُن َلنَا َأْن َنَتَكلََّم هب  ( َيع 

ن نيَ  ا إ ْن ُكنُْتْم ُمْؤم     [17  -  14]النور:   ﴾ َأَبد 

غرس الغرية يف نفوس  تدعو إىل بل راحت بكل ذلك، مل تكتف الرشيعة احلكيمة و

  ، للدياثةاألحاديث ذامة  وهلذا وردت  .  .مجيع أبناء املجتمع ليحموا أعراضهم من العبث هبا 

: )ثالثة ال ينظر اهللّ  ففي احلديث قال  ،وخمبة عن العذاب الشديد الذي ينتظر الديوث

والّدّيوث. وثالثة ال يدخلون   ، واملرأة املرتّجلة ، عّز وجّل إليهم يوم القيامة: العاّق لوالديه 

   (1) واملنّان بام أعطى( ،واملدمن عىل اخلمر  ، العاّق لوالديه اجلنّة: 

فقد وردت النصوص   ، ويف مقابل ذلك مدحت الغرية املنضبطة بالضوابط الرشعية

وتبني يف نفس الوقت خطورة موت القلب   ، الكثرية تبني فضل غرية الرجل عىل أهله

 والدياثة التي جتعل الرجل ال يبايل بعرضه. 

بل عىل إيامن   ، لة الرجلأن هذه الغرية الرشعية دليل كامل عىل رجو وقد بني 

  : قال  ، تعاىل بل اعتب املؤمن متخلقا بالتخلق هبذا بوصف من أوصاف اهلل  ، املؤمن

 
 رواه النسائي. (1)
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  (1))املؤمن يغار واهلل يغار ومن غرية اهلل أن يأِت املؤمن شيئا حرم اهلل(

واإلنسان الكامل وخري أنموذج عن   ، عن نفسه وهو األسوة احلسنة وأخب 

سعد بن عبادة: لو رأيت رجال مع امرأِت لرضبته بالسيف  دما قال له الرجولة الكاملة عن

  ( أتعجبون من غرية سعد ألنا أغري منه واهلل أغري مني)فقال:  فبلغ ذلك النبي    ،غري مصفح

(2)  

بل جيب أن   ،ال ينبغي أن تشتط فتخرج إىل احلرام -مع هذا  –ولكن هذه الغرية 

تلك الضوابط يف    وقد مجع    ، تنضبط كام تنضبط مجيع سلوكات املسلم بالضوابط الرشعية

ومن اخليالء ما حيب اهلل   ،ومنها ما يبغض اهلل  ،:)إن من الغرية ما حيب اهلل عز وجلقوله 

ا  وأم ، فأما الغرية التي حيب اهلل فالغرية يف الريبة ، عز وجل ومنها ما يبغض اهلل عز وجل

واالختيال الذي حيب اهلل عز وجل اختيال   ، فالغرية يف غري ريبة الغرية التي يبغض اهلل 

واالختيال الذي يبغض اهلل عز وجل اخليالء يف   ،الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة 

  (3)الباطل(

بل وضعت الترشيعات املتشددة التي حتفظ أبناء  بكل ذلك، مل تكتف الرشيعة و

َا  ﴿  :، كام قال تعاىلباحلجابومن ذلك األمر . . وقوع ضحايا الفواحشاملجتمع من ال َياَأهيُّ

نَّ َذل َك َأْدَنى   ْن َجاَلب يب ه 
نَّ م  نَي َعَلْيه 

ن نَي ُيْدن   املُْْؤم 
 
َك َوَبنَات َك َون َساء َْزَواج  َأْن ُيْعَرْفَن  النَّب يُّ ُقْل أل 

يام  َفاَل ُيْؤَذْيَن َوَكاَن اهللَُّ 
ا َرح     [59]األحزاب:   ﴾َغُفور 

َساَء النَّب ِي َلْسُتنَّ َكَأَحٍد   َيا  ﴿  وقال ناهيا عن كل خضوع قد يطمع القلوب املريضة:
ن 

ي يف  َقْلب ه  َمَرٌض َوُقْلَن َقْوال  َمْعرُ  َقْيُتنَّ َفاَل خَتَْضْعَن ب اْلَقْول  َفَيْطَمَع الَّذ   اتَّ
 إ ن 
 
َن النَِساء   ﴾ وف  م 

 
 رواه البخاري ومسلم. (1)

 رواه البخاري ومسلم. (2)

 رواه أبو داود والنسائي وابن حيان والدارمي والبيهقي. (3)
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 [ 32األحزاب: ]

يَّة  اأْلُوىَل ﴿التبج: وقال ناهيا عن 
ل  َج اجْلَاه  ْجَن َتَبُّ ُكنَّ َواَل َتَبَّ

  ﴾ َوَقْرَن يف  ُبُيوت 

 [ 33]األحزاب: 

ومن ذلك   ،وتفصل يف كيفية تنفيذها  ،ووردت األحاديث الكثرية تؤكد هذه املعاين

وأمة أو   ، إمامه ومات عاصيا رجل فارق اجلامعة وعىص  : )ثالثة ال تسأل عنهم:قوله 

وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الّدنيا فتّبجت بعده. فال تسأل   ، عبد أبق فامت

  (1) عنهم(

  (2)(زانية)إذا استعطرت املرأة فمّرت عىل القوم ليجدوا رحيها فهي  : وقال

  ، البختعىل رؤوسهّن كأسنمة    قال: )سيكون يف آخر أّمتي نساء كاسيات عارياتو

  (3)فإهّنّن ملعونات( ، العنوهنّ 

قال: )صنفان من أهل النّار مل أرُها. قوم معهم سياط كأذناب البقر يرضبون هبا  و

رؤوسهّن كأسنمة البخت املائلة. ال   ،مميالت مائالت ،ونساء كاسيات عاريات ،النّاس

  (4)يدخلن اجلنّة وال جيدن رحيها. وإّن رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا(

تبايعه عىل اإلسالم فقال: )أبايعك عىل أن ال ترشكي      إىل رسول اهللّ امرأة  جاءت  و

وال تأِت ببهتان تفرتينه بني يديك   ،وال تقتيل ولدك ،وال تزين ،وال ترسقي  ،باهللّ شيئا 

  (5) وال تنوحي وال تّبجي تّبج اجلاهلّية األوىل( ،ورجليك

 
 رواه أمحد واحلاكم وقال: صحيح عىل رشط الشيخني. (1)

 رواه أبو داود والنسائي والرتمذي، وقال: حسن صحيح. واحلاكم، وقال: صحيح اإلسناد. (2)

 رواه الطباين يف الصغري. (3)

 رواه مسلم. (4)

 رواه أمحد، ونحوه عند النسائي والرتمذي وقال: حديث حسن صحيح.. (5)



 

468 

 

هذه ـ أهيا املريد الصادق ـ بعض ما وضعته الرشيعة من أحكام وتوجيهات لتهذيب  

الفرد واملجتمع ومحايته من هذا النوع من املثالب، فاسع لتطبيقها ونرشها، فأنت لست  

 املجتمع، حتى ال ترسي إليك عدواه. مطالبا بحامية نفسك فقط، وإنام مطالب بحامية كل 

 املنكرات وعالجها: 

أما املنكرات ـ أهيا املريد الصادق ـ فهي، بحسب ما ذكرت لك، أو ما وصل إليه  

فهمي وتدبري ملا ورد يف القرآن الكريم، تعني ذلك اخللل الذي يصيب جهاز احلقائق  

اهلوى؛ فريى األشياء عىل  والقيم يف نفس اإلنسان، أو عقله بحيث يصيبه الران، ويغلف ب

غري الصورة التي هي عليها، أو يتعامل معها بغري ما عليه أن يفعل.. فيصبح حاله مثل ذلك  

 الذي يضع طعامه يف آلة الغسيل، أو حيرث األرض بسيارته، ويتجول يف املدن بجراره..  

منه، ولو  ال تضحك من هذا املثال ـ أهيا املريد الصادق ـ فالبرش يفعلون ما هو أعظم  

كشف عنهم الغطاء، لرأوا حاهلم أسوأ من حاله؛ فهم يتوجهون بنعم اهلل إىل غري ما خلقها  

اهلل هلا، فيفعلون مثل ذلك املجنون الذي ال يشعر بالراحة حتى يعض يديه، ويلطم وجهه،  

 وخيمش جسده لريى الدم، وهو يسيل منه. 

قات، وهم يتوُهون أهنم خيادعون  وهلذا يصور اهلل تعاىل أولئك الذين يقعون يف املوب

 اهلل بأهنم يف حقيقتهم ال خيادعون إال أنفسهم، وإن سخروا، فهم ال يسخرون إال منها. 

ولو أنك ـ أهيا املريد الصادق ـ رجعت إىل لفظة ]املنكر[ يف القرآن الكريم لوجدت  

 داللتها عىل أمرين: إما احلقائق، وإما القيم.

ُف   ﴿ هبا؛ فقد ورد يف قوله تعاىل:أما إنكار احلقائق والعبث   ْم آَياُتنَا َبِينَاٍت َتْعر  َوإ َذا ُتْتىَل َعَلْيه 

ْم آَيات نَا ُقْل َأَفُأَنِبئُ  يَن َيْتُلوَن َعَلْيه  ذ  يَن َكَفُروا املُْنَْكَر َيَكاُدوَن َيْسُطوَن ب الَّ ذ  ْن َذل ُكُم يف  ُوُجوه  الَّ رَشٍّ م 
ُكْم ب 

رُي  النَّاُر َوَعَدَها يَن َكَفُروا َوب ْئَس املَْص  ذ  ؛ فاملنكر املراد هنا هو جتاهل تلك [72]احلج:  ﴾اهللَُّ الَّ
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َوإ َذا  ﴿ احلقائق، والذي قد يتجىل يف صور كثرية كالالمباالة هبا، أو السخرية منها، كام قال تعاىل: 

ُن َكاَم  ُنوا َكاَم آَمَن النَّاُس َقاُلوا َأُنْؤم  َفَهاُء َوَلك ْن اَل َيْعَلُموَن    ق يَل هَلُْم آم  ُْم ُهُم السُّ َفَهاُء َأاَل إ هنَّ  ﴾آَمَن السُّ

 [13]البقرة: 

بَُّروا اْلَقْوَل َأْم َجاَءُهْم ﴿ تعاىل يف املوقف من الرسل عليهم السالم:    هومثل ذلك قول َأَفَلْم َيدَّ

ل نَي )  آَباَءُهُم اأْلَوَّ
 [69، 68]املؤمنون:  ﴾ُفوا َرُسوهَلُْم َفُهْم َلُه ُمنْك ُروَن ( َأْم مَلْ َيْعر  68َما مَلْ َيْأت 

َوَهَذا ذ ْكٌر ُمَباَرٌك َأْنَزْلنَاُه َأَفَأْنُتْم َلُه  ﴿ تعاىل يف املوقف من الكتب املقدسة: هومثل ذلك قول

 [50]األنبياء:  ﴾ُمنْك ُرونَ 

ه  إ نَُّكْم َلَتْأُتوَن وَ ﴿ وأما إنكار القيم، والعبث هبا، فقد أشار إليه قوله تعاىل:   ُلوط ا إ ْذ َقاَل ل َقْوم 

َن اْلَعامَل نَي ) ْن َأَحٍد م  ا م  َ َشَة َما َسَبَقُكْم هب 
ب يَل َوَتْأُتوَن 28اْلَفاح  نَُّكْم َلَتْأُتوَن الِرَجاَل َوَتْقَطُعوَن السَّ

( َأئ 

ليه السالم ما يفعله قومه من ألوان ، حيث اعتب لوط ع[29، 28]العنكبوت:  ﴾يف  َناد يُكُم املُْنَْكرَ 

 الشذوذ واالنحراف عن الفطرة اإلنسانية السوية منكرا.

يَن آَمُنوا اَل َتتَّب ُعوا  َيا﴿ وقد مجع اهلل بني األمرين، وأخب عن مصدرُها، فقال:  ذ  َا الَّ َأهيُّ

ُه  ْيَطان  َفإ نَّ ْيَطان  َوَمْن َيتَّب ْع ُخُطَوات  الشَّ  َواملُْنَْكر  َوَلْواَل َفْضُل اهللَّ  َعَلْيُكْم ُخُطَوات  الشَّ
 
َيْأُمُر ب اْلَفْحَشاء

يٌع َعل يٌم  نَّ اهللََّ ُيَزِكي َمْن َيَشاُء َواهللَُّ َسم 
ا َوَلك  ْن َأَحٍد َأَبد  نُْكْم م   [21]النور:  ﴾َوَرمْحَُتُه َما َزَكى م 

اَلَة َتنَْهى ﴿ ال:  ومجع بينهام عند ذكره ألهم وسائل العالج وأدويته، فق اَلَة إ نَّ الصَّ م  الصَّ
َوَأق 

 َواملُْنَْكر  
 
 [45]العنكبوت:  ﴾َعن  اْلَفْحَشاء

ولو أنك ـ أهيا املريد الصادق ـ رجعت إىل الصالة، وهيئتها، واملعاين املرتبطة هبا، لوجدت 

ومواقيتها ورشوطها وما يقرأ فيها ، ذلك أهنا بأركاهنا (1)أهنا مدرسة من مدارس التزكية الكبى

من القرآن تذكر امللتزم هبا بحقائق الوجود والنظام الذي بني عليه والقيم التي عليه أن يعيش هبا، 

 وألجلها.

 
 سنرشح ذلك بتفصيل يف كتاب ]مدارس النفس اللوامة[ (1)



 

470 

 

ولو أنك اكتفيت منها بام يقرأ يف كل ركعة منها، وهي سورة الفاحتة، لوجدت أهنا سورة 

ن االنحراف، وتذكره بالرساط املستقيم، وأهله تذكر اإلنسان بكل احلقائق التي حتمي فطرته م

الصاحلني الطيبني، واملصري الذي ينتظره، واألعداء الذين يرتبصون به.. ولكل ذلك تأثريه يف تغيري 

 املنكر الذي قد حيل بالعقل، فيشوه له احلقائق والقيم.

فواحش، وإنام ذلك أن الشيطان الرجيم يف سعيه لالنحراف باإلنسان، ال يكتفي بإغرائه بال

حياول أن جيعل منها سلام للوصول إىل عقله وقلبه ليحوله من اإليامن إىل الكفر، ومن اهلداية إىل 

يَن آَمُنوا اَل َتتَّب ُعوا ُخُطَوات   َيا﴿ الضاللة، وهلذا قدم اهلل تعاىل الفحشاء عىل املنكر يف قوله:  ذ  َا الَّ َأهيُّ

ْيَطان  َوَمْن َيتَّب ْع ُخُطوَ   َواملُْنَْكر  الشَّ
 
ُه َيْأُمُر ب اْلَفْحَشاء ْيَطان  َفإ نَّ َواَل  ﴿ ، وقوله: [21]النور:  ﴾ات  الشَّ

ُه َلُكْم َعُدوٌّ ُمب نٌي )  إ نَّ
ْيَطان   َوَأْن َتُقوُلوا َعىَل 168َتتَّب ُعوا ُخُطَوات  الشَّ

 
 َواْلَفْحَشاء

 
وء اَم َيْأُمُرُكْم ب السُّ ( إ نَّ

 ، وغريها من املواضع.[169، 168]البقرة:  ﴾ْعَلُمونَ اهللَّ  َما اَل تَ 

وإىل ذلك اإلشارة الرصحية يف قوله تعاىل، وهو يصور املراحل التي يامرس هبا الشيطان 

ُع َعنْهُ  َيا ﴿ إغواءه لإلنسان:  َن اجْلَنَّة  َيْنز 
ْيَطاُن َكاَم َأْخَرَج َأَبَوْيُكْم م  اَم ل َباَسُهاَم َبن ي آَدَم اَل َيْفت نَنَُّكُم الشَّ

َياط نَي َأوْ  ْن َحْيُث اَل َتَرْوهَنُْم إ نَّا َجَعْلنَا الشَّ ُه َيَراُكْم ُهَو َوَقب يُلُه م  هَيُاَم َسْوآهت  اَم إ نَّ
يَن اَل ل رُي  ل َياَء ل لَّذ 

ُنونَ   [27]األعراف:  ﴾ُيْؤم 

ه، باعتباره من ثم ذكر عقبها كيف حيول من تلك الفواحش أمرا عاديا، جيادل البرش في

ا  ﴿األعراف التي توارثوها، قال تعاىل:  َ َشة  َقاُلوا َوَجْدَنا َعَلْيَها آَباَءَنا َواهللَُّ َأَمَرَنا هب 
َوإ َذا َفَعُلوا َفاح 

 َأَتُقوُلوَن َعىَل اهللَّ  َما اَل َتْعَلُمونَ 
 
 [28]األعراف:  ﴾ُقْل إ نَّ اهللََّ اَل َيْأُمُر ب اْلَفْحَشاء

كان املنكر هو اخلطر األعظم الذي يسعى إليه الشيطان، ألنه إذا متكن من حتويله  ولذلك

إىل معروف صار كل يشء عنده هينا، وحتى الفاحشة لن تبقى يف أذهان الناس فاحشة، بل 

 ستتحول إىل حرية شخصية، وأمر عادي، بل قد تتحول إىل مكرمة من املكارم.

ء الذي هجى به قوم لوط عليه السالم نبيهم، وهم وهلذا أخب اهلل تعاىل عن ذلك اهلجا

ُجوُهْم ﴿ يتوُهون أهنم قد سبوه أعظم مسبة، حيث قالوا:  ه  إ الَّ َأْن َقاُلوا َأْخر  َوَما َكاَن َجَواَب َقْوم 
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ُروَن  ُْم ُأَناٌس َيَتَطهَّ ُكْم إ هنَّ
ْن َقْرَيت   [82]األعراف:  ﴾م 

فقومك يفعلونه.. أال تراهم يرمون الطيبني  ال تستغرب ـ أهيا املريد الصادق ـ ذلك؛

والطيبات الذي يزين احلياء وجوههم، واألدب أخالقهم، بأهنم معقدون، وغري طبيعيني، يف نفس 

 ، وفن نبيل.ةالوقت الذي يعشقون فيه الراقصني والراقصات، ويعتبوهنم أصحاب أذواق رفيع

هبم، يف نفس الوقت الذي يمجدون فيه أال تراهم هيينون العلامء وحيتقروهنم، وال يبالون 

 الالعبني والسياسيني وأصناف املهرجني.. ويف كل ذلك تشويه للقيم، وانتكاسة باإلنسان.

املَُْناف ُقوَن َواملَُْناف َقاُت  ﴿ لقد أخب القرآن الكريم عن هذا، واعتبه نوعا من النفاق، فقال: 

ْن َبْعٍض َيْأُمُروَن ب املُْنْ َيُهْم إ نَّ َبْعُضُهْم م  هَيُْم َنُسوا اهللََّ َفنَس 
َكر  َوَينَْهْوَن َعن  املَْْعُروف  َوَيْقب ُضوَن َأْيد 

ُقونَ  نَي ُهُم اْلَفاس   [67]التوبة:  ﴾املُْنَاف ق 

عن كيفية حتويل الشيطان املنكر معروفا عىل مستوى النفس   وأخب رسول اهلل 

تعرض الفتن عىل القلوب كاحلصري  ) اإلنسانية، ودور التساهل يف الذنوب يف ذلك، فقال: 

قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء    أّي و  قلب أرشهبا نكت فيه نكتة سوداء،   عودا عودا، فأّي 

  األرض، و  امواته فتنة ما دامت الّس فال ترّض   فا،ى تصري عىل قلبني، عىل أبيض مثل الّص حتّ 

 ما أرشب  ال ينكر منكرا إاّل و ، ال يعرف معروفا (2)يا كالكوز جمخّ  (1)ااآلخر أسود مربادّ و

 (3)من هواه(

وأخب عن كيفية حتويل الشيطان املنكر معروفا عىل مستوى املجتمعات، ودور  

قص عىل بني إرسائيل كان  دخل النّ ل ما أوّ  إنّ )السكوت عن التغيري فيها يف ذلك، فقال: 

يلقاه من   لك، ثمّ  ه ال حيّل دع ما تصنع، فإنّ و ،اهلل ق جل فيقول: يا هذا اتّ جل يلقى الرّ الرّ 

 
 مرباّدا: مسوّدا. (1)

 جمّخيا: مائال. (2)

 (144( ومسلم)525)2البخاري ]فتح الباري[،  (3)
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قلوب   اهلل فعلوا ذلك رضب قعيده، فلاّم و رشيبهو الغد فال يمنعه ذلك أن يكون أكيله

ْن  ﴿   : قال  ثمّ   ، بعضهم ببعض يَن َكَفُروا م  َن الَّذ  يَسى اْبن  ُلع  ائ يَل َعىَل ل َسان  َداُووَد َوع  رْسَ
َبن ي إ 

( َكاُنوا اَل َيَتنَاَهْوَن َعْن ُمنَْكٍر َفَعُلوُه َلب ْئَس َما َكاُنوا  78َمْرَيَم َذل َك ب اَم َعَصْوا َوَكاُنوا َيْعتَُدوَن )

يَن َكَفرُ 79َيْفَعُلوَن )  ْوَن الَّذ  نُْهْم َيَتَولَّ ا م  ري 
َط  ( َتَرى َكث  َمْت هَلُْم َأْنُفُسُهْم َأْن َسخ  وا َلب ْئَس َما َقدَّ

ْم َويف  اْلَعَذاب  ُهْم َخال ُدو  [  80 -   78]املائدة:  ﴾اهللَُّ َعَلْيه 

تعقيبا عىل ذلك، وحتذيرا من أن تقع األمة فيام وقعت فيه بنو   رسول اهلل قال  ثمّ 

  امل عىل يدي الظّ  لتأخذنّ و عن املنكر  لتنهونّ و باملعروف  لتأمرنّ  واهلل  كاّل )إرسائيل: 

 (2) (قرصا  ه عىل احلّق لتقرصنّ و أطرا، عىل احلّق  (1)هلتأطرنّ و

إىل مواجهة املنكر، وتسميته باسمه، عندما يصبح دور   وهلذا دعا رسول اهلل 

ه يستعمل عليكم  إنّ )قال: ف الساسة ومن ساندهم من علامء السوء حتريف احلقائق والقيم،

  لكن من ريض و من أنكر فقد سلم،و ءتنكرون، فمن كره فقد برىو  أمراء، فتعرفون

 (3)(تابعو

عن متكن الشيطان من تغيري احلقائق عند الكثري من اخللق،   وأخب رسول اهلل 

 أصحاب يأخذون و ون ته حواريّ  كان له من أمّ ة قبيل إاّل يف أمّ  اهلل بعثه  ما من نبّي )قال: ف

يفعلون  و  ا ختلف من بعدهم خلوف. يقولون ما ال يفعلون،إهّن  يقتدون بأمره، ثمّ و ته، بسنّ

من  و من جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، و  مؤمن،  ما ال يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو 

 (4)(ة خردل ليس وراء ذلك من اإليامن حّب و جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، 

 
 ولتأطرنه: أي لرتدنه إىل احلق ولتعطفنه عليه. (1)

 (3712( برقم)391/ 1أمحد يف املسند) (2)

 ( 1854مسلم) (3)

 ( 50مسلم) (4)
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وحدث عن املراحل التي يمر هبا التحريف الشيطاين للحقائق والقيم، حتى يكون  

اس يسألون  قال: كان النّ حذيفة بن اليامنذلك داعية للبحث عن الدين األصيل، فعن 

ا  ، إنّ اهلليا رسول   خمافة أن يدركني، فقلت: كنت أسأله عن الرّشّ و عن اخلري،   اهللرسول 

  قلت: ، ( نعم)؟ قال:  هبذا اخلري، فهل بعد هذا اخلري من رّش  اهلل، فجاءنا رّش و ةا يف جاهليّ كنّ

دون بغري  ما دخنه؟ قال: قوم هيو  قلت:  ( فيه دخنو  نعم )من خري؟ قال:    هل بعد هذا الرّشّ و

نعم، دعاة إىل أبواب  )؟ قال:  قلت: فهل بعد ذلك اخلري من رّش   ( تنكرو   هديي، تعرف منهم

  هم من جلدتنا )صفهم لنا فقال:  اهلل قلت: يا رسول ، (، من أجاهبم إليها قذفوه فيها م جهنّ

  تلزم مجاعة املسلمني )قلت: فام تأمرين إن أدركني ذلك؟ قال:  (مون بألسنتنا يتكلّ و

لو أن  و ها، فاعتزل تلك الفرق كلّ )ال إمام؟ قال: و قلت فإن مل يكن هلم مجاعة  ( إمامهمو

 (1)(أنت عىل ذلكو ى يدركك املوتبأصل شجرة حتّ  تعّض 

نفسك   ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن أول ما عليك فعله لتخليص إذا عرفت هذا 

من آثار املنكر، أن تبذل كل جهدك لتمييز احلقائق والقيم التي دخلها التحريف، حتى ال  

تكون من الذين ُعميت عليهم؛ فصار املنكر عندهم معروفا، واملعروف منكرا، وربام صاروا  

 من الدعاة إىل املنكر من حيث ال يشعرون. 

ىل مستوى النفس واملجتمع إال  ولذلك اتفق احلكامء عىل أنه ال يمكن تغيري املنكر ع

 بعد العلم بكونه منكرا، وإال كان ذلك التغيري حتريفا وانتكاسة. 

ولعلك ـ أهيا املريد الصادق ـ تالحظ أولئك املتطرفني الذين يشوهون الدين،  

يف سبيل اهلل بينام هم تالميذ يف مدرسة  ويقتلون اخللق، وهم يتوُهون أهنم جياهدون 

 م وبعقوهلم ودينهم. الشيطان، يتالعب هب

 
 ( 1847( واللفظ له. ومسلم)3606)6البخاري ]فتح الباري[،  (1)
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فإذا عرفت املنكر، وميزته عن املعروف، فال تكتف بذلك، بل عليك بالدعوة ملا  

عرفته، فخري ما يثبت املعروف يف نفسك، وخري ما يزيل املنكر منها، تلك الصيحات التي  

اهلل  مثل القائم عىل حدود ): تصيحها يف وجه املغريين واملبدلني، كام قال رسول اهلل 

بعضهم أسفلها،  و الواقع فيها كمثل قوم استهموا عىل سفينة فأصاب بعضهم أعالها و

ا خرقنا يف نصيبنا  وا عىل من فوقهم، فقالوا: لو أنّ استقوا من املاء مرّ   ذين يف أسفلها إذافكان الّ 

  ذوا عىل أيدهيم نجوا إن أخو ما أرادوا هلكوا مجيعا، و  مل نؤذ من فوقنا فإن تركوهم و  خرقا 

 (1)(نجوا مجيعا و

الساكت عن اإلنكار، ولو كان عاملا وعارفا هالكا من   فقد اعتب رسول اهلل 

اهلالكني، ذلك أن طوفان املنكر سيستويل عليه، ولذلك كان يف مواجهته ومقاومته حجاب  

، ألنه  حائل بينه وبينه.. ولذلك دور اإلنكار ليس متعديا فقط، بل خاص بصاحبه أيضا 

 أثناء إنكاره يقرر احلقائق يف نفسه ويصححها. 

وهلذا قرن لقامن عليه السالم األمر باملعروف والنهي عن املنكر بالصالة يف وصيته  

ْ َعىَل َما َأَصاَبَك إ نَّ  ﴿ البنه، فقال:   َواْنَه َعن  املُْنَْكر  َواْصب 
اَلَة َوْأُمْر ب املَْْعُروف  م  الصَّ

َياُبنَيَّ َأق 

ْن َعْزم  اأْلُُمور  ذَ   [ 17]لقامن:  ﴾ ل َك م 

ي  1َواْلَعرْص  ) ﴿ومثل ذلك ما ورد يف سورة العرص، كام قال تعاىل:  ْنَساَن َلف  ( إ نَّ اإْل 

ْب  ) 2ُخرْسٍ )   َوَتَواَصْوا ب احْلَِق َوَتَواَصْوا ب الصَّ
َات 
احل  ُلوا الصَّ

يَن آَمُنوا َوَعم    ﴾ (3( إ الَّ الَّذ 

، فذلك كله تربية وهتذيب للنفس، ألن هناك من األخالق ما ال يمكن  [3 -  1]العرص: 

 اكتساهبا إال بذلك التوايص، ومن الرذائل ما ال يمكن إزالته إال هبا. 

 
 ( 2493)5البخاري ]فتح الباري[،  (1)
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 املراء واجلدال 

التنفري  يف املراء واجلدال، ورس ما ورد  كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن 

، والفرق بينهام وبني احلوار واملناظرة واجلدال بالتي هي أحسن وغريها  منهام، والنهي عنهام 

من أساليب التواصل.. وعن املنابع التي تنبع منها اخلصومة الناجتة عنهام، وكيفية سدها،  

 وحتويل اجلدل إىل حوار نافع، ومناظرة مفيدة. 

، أما ما عداها من  وأكثر أسئلتك ـ أهيا املريد الصادق ـ سأجيبك عنها يف هذه الرسالة

، ألن  (1) عنها يف وقتها املناسب كاحلديث عن احلوار ورشوطه وآدابه وغريها، فسأحدث

 حديثنا يف هذه الرسائل قارص عىل املثالب، ال غريها. 

وأحب أن أنبهك قبل جواّب عىل أسئلتك بأن الشيطان يف أكثر أحواله يعمد إىل  

ا نحو عامل الرش والشيطنة، كام عرفت ذلك  أشياء صحيحة مرشوعة مملوءة باخلري، ليوجهه

 يف أكثر املثالب التي سبق حديثي لك عنها. 

وهكذا األمر بالنسبة للمراء واجلدال؛ فهو يف أصله يدل عىل شوق النفس للتعرف  

 عىل احلقائق، والتثبت منها، وعدم القبول هبا ما مل تستوف أدلتها التي تدل عليها..  

عمل  إلمعة ذلك الذي يقبل كل يشء من غري أن يُ ولذلك اختلف املجادل عن ا 

ال  )فقال:  ذما شديدا،    عقله، وال أن يفكر يف صحة ما يطرح عليه، والذي ذمه رسول اهلل  

نوا أنفسكم،  لكن وطّ و إن ظلموا ظلمنا،و ا،اس أحسنّعة، تقولون: إن أحسن النّتكونوا إمّ 

 (2)(تظلمواإن أساءوا فال  و اس أن حتسنوا،إن أحسن النّ

 
 سنتحدث عنها بتفصيل يف كتاب ]مدارس النفس اللوامة[ (1)

 (2007الرتمذي) (2)
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وأخب عن انتشار هذا الصنف يف أمته يف العصور التي يفشو فيها التقليد البعيد عن  

، أو  (1) عرييبقى حفالة، كحفالة الّش و  ل،ل فاألوّ احلون األوّ يذهب الّص ) ال: التحقيق، فق

 (3)((2)بالة اهلل مر ال يباليهم التّ 

هذه القلوب أوعية   : إنّ يا كميل)كميل بن زياد: وقال اإلمام عيل خماطبا صاحبه 

ُهج رعاع  و م عىل سبيل نجاة، متعلّ و  ،اينّ اس ثالثة: فعامل ربّ النّو فخريها أوعاها للخري، 

حلامل   أّف )قال:  (، ثم مل يلجأوا إىل ركن وثيقو  ناعق، مل يستضيئوا بنور العلم،  أتباع كّل 

، إن قال  يدري أين احلّق ل عارض من شبهة ال يف قلبه بأوّ  ّك ال بصرية له، ينقدح الّش  حّق 

 إن أخطأ مل يدر، مشغوف بام ال يدري حقيقته، فهو فتنة ملن فتن به( و أخطأ،

عام من غري  اس إىل الطّ ذي يتبع النّعة الّ اإلمّ  ة نعدّ ا يف اجلاهليّ كنّ)ابن مسعود:  وقال

أحدكم   دنّ يقلّ أال ال ، وقال: )(5) اس دينه(النّ (4)عة فيكم اليوم املحقب اإلمّ  إنّ و  أن يدعى،

 (6) (ه ال أسوة يف الرّشّ إن كفر كفر، فإنّ و  دينه رجال إن آمن آمن،

ويف مقابل هؤالء أولئك الذين يرفضون احلق من غري أي برهان، وال دليل، وإنام  

ْلٍم َوال ُهدى   باهلوى املجرد، كام قال تعاىل: 
َن النَّاس  َمْن جُيَاد ُل يف  اهللَّ  ب َغرْي  ع  َوال ك َتاٍب  ﴿ َوم 

 ( 8)احلج:﴾ ُمن ريٍ 

َ   َيا ﴿ وعاتب أهل الكتاب الذين حياجون فيام ليس هلم به علم، فقال:  َأْهَل اْلك َتاب  مل 

 
 ء، واحلفالة أيضا بقية األقامع والقشور يف التمر واحلب.ء من كل يشاحلفالة واحلثالة: الردي (1)

 ال يباليهم اهللّ بالة: أي ال يرفع هلم قدرا وال يقيم هلم وزنا. (2)

 ( 6434)11البخاري ]فتح الباري[،  (3)

 املحقب: الذي يقلد دينه لكل أحد. (4)

 لسان العرب)أ م ع(  (5)

 ( 359/ 2االعتصام) (6)
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ُلوَن )  ه  َأَفاَل َتْعق  ْن َبْعد  يُل إ الَّ م  ْنج  َلت  التَّْوَراُة َواإْل  يَم َوَما ُأْنز  وَن يف  إ ْبَراه  اجُّ   َأْنُتْم  ( َها 65حُتَ
 
َهُؤاَلء

ْلٌم َواهللَُّ َيْعَلُم َوَأْنُتْم اَل تَ  وَن ف ياَم َلْيَس َلُكْم ب ه  ع  اجُّ َم حُتَ
ْلٌم َفل  ]آل   ﴾ ْعَلُمونَ َحاَجْجُتْم ف ياَم َلُكْم ب ه  ع 

 [ 66،  65عمران:  

وبذلك؛ فإن اجلدال واملراء نابع من ذلك العجب والغرور الذي يوهم النفس أهنا  

هنا خالية عنها، ولذلك تضع املوازين التي تشاء، وحتكم هبا عىل ما تشاء  تعرف احلقائق مع أ 

من غري رجوع إىل الثوابت التي متيز هبا األشياء، ولذلك ذكر اهلل تعاىل افتقار املجادل إىل  

 ثالثة أشياء: العلم واهلدى والكتاب املنري..  

ن خالله، فام  إىل نفسه ومزاجه وهواه ليحكم عىل كل يشء مبدهلا ولذلك يلجأ 

، ويتولد من  أعجبه، فهو احلقيقة التي جيادل عنها، وما مل يعجبه فهو الباطل الذي يرفضه

 ثالثة مثالب:  ذلك 

إظهار  والطعن الذي ال هيدف إال إىل إسقاط املتحدث، لتحقريه  ، وهواملراء أوهلا 

وببيت   ،ربض اجلنةأنا زعيم ببيت يف : وقال: )، وإليه اإلشارة بقوله (1) يف حديثهلل اخل

 
أقرب املعاين إىل هذا املغالطة التي يطلق عليها ]الشخصنة[ أو ]القدح الشخص[، وهو صنف شائع من املغالطات،  (1)

بحيث أن الدعوى أو احلجة تكون خاطئة، بسبب معلومات )عيوب( متعلقة بالكاتب أو بالشخص الذي يعرض هذه 

 الدعوى، وليس بالدعوى نفسها.

طوتان: األوىل، هي هجوم عىل الشخص الذي يتبنى الدعوى بسبب ظروفه أو أفعاله أو ويف العادة تتخذ هذه املغالطة خ

 أي يشء متعلق بشخصيته.. الثانية، يتم متديد اهلجوم ليكون دليال ضد الدعوى أو احلجة. 

 وهذا النوع من املغالطة يسري بالنحو التايل:

 شخص )أ( يطرح دعوى )س(.

 شخص )أ( يتسم بالعيب )ك(.

 ( هو يف املدعي )أ( وليس يف الدعوى )س(.العيب )ك

 إذن، دعوى )س( خاطئة.



 

478 

 

وترك الكذب وإن كان   ،يف وسط اجلنة وببيت يف أعىل اجلنة ملن ترك املراء وإن كان حمقا 

 (1) (وحسن خلقه ،مازحا 

هو ما  دفع املرء خصمه عن إفساد قوله بحّجة أو شبهة، أو ، وهو اجلدل وثانيها 

نُْهْم   ﴿ال تعاىل:  ، كام قوتقريرها اآلراء هو ما يتعلق بإظهار ، أو يقصد به تصحيح كالمه  َوم 

ا َوإ ْن َيَرْوا ُكلَّ   ْم َوْقر 
ُع إ َلْيَك َوَجَعْلنَا َعىَل ُقُلوهب  ْم َأك نَّة  َأْن َيْفَقُهوُه َويف  آَذاهن   آَيٍة اَل  َمْن َيْسَتم 

يَن َكَفُروا إ ْن َهَذا إ الَّ َأَساط   َا َحتَّى إ َذا َجاُءوَك جُيَاد ُلوَنَك َيُقوُل الَّذ  ُنوا هب 
ل نيَ ُيْؤم    ﴾ رُي اأْلَوَّ

ُهوَن    ﴿ ، وقال:  [25]األنعام:   ن نَي َلَكار  َن املُْْؤم  ا م  يق  ْن َبْيت َك ب احْلَِق َوإ نَّ َفر  َكاَم َأْخَرَجَك َربَُّك م 

َ َكَأنَّاَم ُيَساُقوَن إ ىَل املَْْوت  َوُهْم َينُْظُرونَ 5)  احْلَِق َبْعَد َما َتَبنيَّ
 [ 6،  5نفال:  ]األ  ﴾( جُيَاد ُلوَنَك يف 

، وهي ثمرة من ثامر املبالغة يف اجلدل.. وإليه اإلشارة بقوله تعاىل:  اخلصومة  وثالثها 

وَن ) ﴿ دُّ نُْه َيص  َب اْبُن َمْرَيَم َمَثال  إ َذا َقْوُمَك م  ُبوُه  57َوملََّا رُض  َُتنَا َخرْيٌ َأْم ُهَو َما رَضَ
( َوَقاُلوا َأآهل 

ُموَن ) َلَك إ الَّ َجَدال  َبْل ُهْم  ( إ ْن ُهَو إ الَّ َعْبٌد َأْنَعْمنَا َعَلْيه  َوَجَعْلنَاُه َمَثال  ل َبن ي  58َقْوٌم َخص 

ائ يَل  رْسَ
 [ 59  -  57]الزخرف:   ﴾إ 

أبغض  )وقال: ، (2)(كفى بك أن ال تزال خماصام) :قال رسول اهلل  ، ويف احلديث

 . أي كثري اخلصومة  ،(3) (الرجال إىل اهلل األلد اخلصم

فاعلم أن اخلري والرش يف هذا املثلب قد خيتلطان،    ـ أهيا املريد الصادق ـ إذا عرفت هذا  

اد ُلوا َأْهَل  ﴿ ويعرس التمييز بينهام، ولذلك قيد اهلل تعاىل اجلدال برشط احلسن، فقال:  َواَل جُتَ

 
السبب يف كون ]اهلجوم عىل الشخص[ يعتب مغالطة، هي أن الشخصية، أو الظروف أو أفعال الشخص، ال عالقة هلا 

 ىل الشخص. [ ال ختتلف إطالقا مهام كان قائلها ألهنا ال تعتمد ع2=1+1بصحة أو بخطأ الدعوى املطروحة، فحقيقة أن ] 

 رواه البزار والطباين يف معامجه الثالثة. (1)

 رواه الرتمذي وقال غريب. (2)

 رواه البخاري. (3)
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َي َأْحَسُن  ت ي ه  ْكَمة   ﴿قال: ، و [ 46]العنكبوت:  ﴾اْلك َتاب  إ الَّ ب الَّ اْدُع إ ىَل َسب يل  َرِبَك ب احْل 

َي َأْحَسنُ  ت ي ه   احْلََسنَة  َوَجاد هْلُْم ب الَّ
َظة     [125]النحل:   ﴾ َواملَْْوع 

وهذا القيد جيعل من اجلدال املؤدي إىل اخلصومة حوارا يبحث عن احلقيقة، ويطرح  

كل طرف وجهة نظره بطريقة هادئة، وبعيدا عن كل األهواء النفسية، وهو ممدوح يف كل  

األحوال، ألنه وسيلة من وسائل طلب العلم.. وهلذا مل يذمه القرآن الكريم مطلقا، بل ورد  

ي ذلك قوله تعاىل: ﴿ ما يشري إىل مدحه، ومن  ُرُه َأَكَفْرَت ب الَّذ  ُبُه َوُهَو حُيَاو 
َقاَل َلُه َصاح 

اَك َرُجال  )  ْن ُنْطَفٍة ُثمَّ َسوَّ
ْن ُتَراٍب ُثمَّ م 

َع اهللَُّ  ﴿ :﴾ )الكهف(، وقوله(37َخَلَقَك م  َقْد َسم 

َها َوَتْشَتك ي إ ىَل اهللَّ  وَ  اد ُلَك يف  َزْوج  ي جُتَ
ت  رٌي )َقْوَل الَّ يٌع َبص  اُوَرُكاَم إ نَّ اهللََّ َسم  ﴾  (1اهللَُّ َيْسَمُع حَتَ

 )املجادلة( 

والفرق بني احلوار أو اجلدال بالتي هي أحسن، والذي ورد الثناء عليه، باملراء  

واجلدال واخلصومة يكمن يف املنابع التي ينبع منها، والدوافع التي تدفع هلا.. فهي يف احلوار  

،  قيقة، أو توضيحها، وذكر أدلتها.. مع صفاء النفس وسالمة القلبطلب البحث عن احل

قصد الغلبة  ) أما يف اجلدال واملراء، فهي األمراض النفسية الكثرية، والتي ذكر احلكامء منها 

واإلفحام وإظهار الفضل والرشف والتشّدق عند الناس، وقصد املباهاة واملامراة واستاملة  

 (1) خالق املذمومة عند اهلل املحمودة عند عدّو اهلل إبليس(وجوه الناس هي منبع مجيع األ 

)األنفة، والغضب، والبغضاء،  مثل ويتفرع عن هذه اخلصال خصال أخرى كثرية، 

والطمع، وحب طلب املال، واجلاه للتمكن من الغلبة، واملباهاة، واألرش، والبطر، وتعظيم  

، واالستحقار للناس بالفخر  األغنياء والسالطني والرتدد إليهم واألخذ من حرامهم

واخليالء، واخلوض فيام ال يعني، وكثرة الكالم، وخروج اخلشية واخلوف والرمحة من  

 
 .1/45اإلحياء:  (1)
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  (1) القلب، واستيالء الغفلة عليه(

يأكل احلسنات كام تأكل  الذي )   احلسد وهي مجيعا تنبع من أربعة منابع كبى.. أوهلا  

العالقات الطيبة بني املتحاورين تأكلها نار .. فكل احلسنات التي تنبت من  (2)النار احلطب(

أن املحاور تارة يغلب وتارة ُيغلب، وتارة حيمد كالمه وأخرى حيمد  . ورس ذلك احلسد. 

كالم غريه.. وهو لذلك إن محد كالمه امتأل إعجابا بنفسه.. وإن محد كالم غريه امتأل حسدا  

والوجوه عنه إليه، وهلذا قال    وحقدا.. فهو لذلك يتمنى زوال النعم عنه وانرصاف القلوب 

)خذوا العلم حيث وجدمتوه، وال تقبلوا قول الفقهاء بعضهم عىل بعض فإهنم  :ابن عباس

 يتغايرون كام تتغاير التيوس يف الزريبة( 

عن  )ال ينفك فاعتقاد املحاور لغلبته وتفضله عىل خمالفه، وينشأ من ، الكبوثانيها 

وربام يتعلل الغبـي واملكار اخلداع  ..فع إىل فوق قدرهالتكب عىل األقران واألمثال والرت

منهم بأنه يبغي صيانة عز العلم، وأن املؤمن منهيٌّ عن اإلذالل لنفسه، فيعب عن التواضع  

الذي أثنى اهلل عليه وسائر أنبـيائه بالذل، وعن التكب املمقوت عند اهلل بعز الدين حتريفا   

 لالسم وإضالال  للخلق به( 

النفس برؤية نفسها عن رؤية احلق أو الدفاع عنه أو الدعوة  وهو اشتغال ، الرياء  وثالثها 

 إليه.. وحمال أن يتجىل احلق والنفس يف مرآة واحدة. 

من امتألت نفسه باحلسد والكب واإلعجاب بالنفس  ذلك أن ، البغيورابعها 

والعدوان.. فلذلك جتده يف حواره  والتباهي هبا لن ينظر إىل غريه إال بعني البغي والظلم 

قد ذكر القرآن الكريم كيف يقف البغي  ، وكسبع ضار ليس له من هم إال افرتاس فريسته

 
 ..1/45اإلحياء:  (1)

 رواه ابن ماجة. (2)
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ُْم ال ُيَكِذُبوَنَك  ي َيُقوُلوَن َفإ هنَّ
ُه َلَيْحُزُنَك الَّذ  والظلم حجابا دون احلق، فقال:﴿ َقْد َنْعَلُم إ نَّ

نَّ الظَّامل  نَي ب آَيات  ا
أن الظلم هو السبب يف  ، وهي تشري إىل ( 33)األنعام: ﴾ هللَّ  جَيَْحُدونَ َوَلك 

 جحود الظاملني آليات اهلل، ال كون اآليات يف نفسها تستحق أن تكذب. 

لك من أدوية ربانية وردت   هإذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاسمع ملا سأورد

ثلب وكل ما يثمره من أصناف العداوة  يف النصوص املقدسة، وهي كافية حلاميتك من هذا امل

 والبغضاء. 

 العالج املعريف: 

كام عرفت ـ أهيا املريد الصادق ـ من رسائيل السابقة إليك؛ فإن العالج املعريف هو  

األساس واملنطلق، ذلك أن قناعتك بكون الداء داء، ومعرفتك بخطره عليك، وثامره  

برضورة التخلص منه، واستعامل كل الوسائل  السامة التي حيدثها فيك، جتعلك تشعر 

 لذلك.. وذلك هو مقدمة الشفاء.

وقد يكون لك ـ أهيا املريد الصادق ـ من الصدق واإلخالص ما جيعل من العالج  

املعريف كافيا لشفائك التام، ومن أكثر األمراض، ذلك أن أكثر األمراض النفسية عبارة عن  

 ذا ما حلت املعرفة، ارتفع الداء. أوهام تقذفها الشياطني يف النفس؛ فإ

وهلذا كان يف البشارات واإلنذارات الواردة يف النصوص املقدسة ما يكفي لعالج  

كل األمراض، برشط حتقيق اليقني والصدق يف النبوة، مثلام نفعل مع الطبيب حني نثق فيه،  

 ونامرس احلمية التي يطلبها، مع شدهتا، حذرا من املخاطر التي ينبه إليها. 

وهكذا إن رجعت إىل النصوص املقدسة جتد ذلك الذم الشديد للمراء واجلدال  

الذي ال يقصد منه طلب احلقائق، وإنام يقصد منه حتقري القائلني هبا، وعدم القبول منهم،  

 من غري حجة وال برهان. 
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لذلك كان املتشبه هبم يف اجلدال داخال فيهم، فالتشاكل بني النفوس ناتج عن  

 القيم واألعامل التي تقوم هبا.  اشرتاكها يف

ولذلك قرن اهلل تعاىل املجادلني بالطواغيت واملستبدين واملجرمني، كام قال تعاىل:  

يَن آَمُن ﴿ نَْد الَّذ  نَْد اهللَّ  َوع   اهللَّ  ب َغرْي  ُسْلَطاٍن َأَتاُهْم َكُبَ َمْقت ا ع 
يَن جُيَاد ُلوَن يف  آَيات 

وا َكَذل َك  الَّذ 

َوَقاَل ف ْرَعْوُن َياَهاَماُن  ﴿ ، ثم قال بعدها:[35]غافر:  ﴾اهللَُّ َعىَل ُكِل َقْلب  ُمَتَكِبٍ َجبَّارٍ  َيْطَبعُ 

ا َلَعيِل َأْبُلُغ اأْلَْسَباَب )  ح  اَمَوات  َفَأطَّل َع إ ىَل إ َله  ُموَسى َوإ يِن أَلَُظنُُّه  36اْبن  يل  رَصْ ( َأْسَباَب السَّ

ا  ب 
ب يل  َوَما َكْيُد ف ْرَعْوَن إ الَّ يف  َتَباٍب َكاذ   َوُصدَّ َعن  السَّ

ْرَعْوَن ُسوُء َعَمل ه    ﴾ َوَكَذل َك ُزِيَن ل ف 

 [ 37،  36]غافر:  

ي   ﴿ وهكذا رضب املثل بامللك الذي جادل إبراهيم يف ربه، قال تعاىل:  َأمَلْ َتَر إ ىَل الَّذ 

يَم يف  َرِبه  َأْن آ  يُت َقاَل َأَنا ُأْحي ي  َحاجَّ إ ْبَراه  ي حُيْي ي َوُيم 
يُم َرِّبَ الَّذ 

َتاُه اهللَُّ املُْْلَك إ ْذ َقاَل إ ْبَراه 

َت الَّ  ب  َفُبه  َن املَْْغر  َا م   هب 
ق  َفْأت  َن املرَْْش  ْمس  م  يُم َفإ نَّ اهللََّ َيْأِت  ب الشَّ يُت َقاَل إ ْبَراه  ي َكَفَر  َوُأم  ذ 

ي اْلَقْوَم الظَّامل  نيَ َواهللَُّ اَل هَيْ   [ 258]البقرة:    ﴾ د 

يَن جُيَاد ُلوَن يف   ﴿ ولذلك قرن اهلل تعاىل اجلدال بالطغيان واالستكبار، فقال: 
إ نَّ الَّذ 

ْذ ب اهللَّ  إ   يه  َفاْسَتع  ْبٌ َما ُهْم ب َبال غ 
ْم إ الَّ ك  ه  ُه ُهَو  آَيات  اهللَّ  ب َغرْي  ُسْلَطاٍن َأَتاُهْم إ ْن يف  ُصُدور  نَّ

ريُ  يُع اْلَبص  م     [ 56]غافر:  ﴾ السَّ

باإلضافة إىل هذا؛ فقد وردت النصوص الكثرية تأمر بتهذيب هذه القوة الداعية إىل  

اجلدل، وتعد بالوعد اجلزيل من استطاع التحكم فيها، وتتوعد بالوعيد اخلطري من ركن هلا،  

 فراحت تتحكم فيه. 

ومن    ، راء وهو مبطل بني له بيت يف ربض اجلنةمن ترك امل)  :ورد قوله    ففي الوعد 
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  (1)(ومن حسن خلقه بني له يف أعالها  ،تركه وهو حمق بني له يف وسطها 

وببيت يف وسط اجلنة وببيت يف أعىل اجلنة ملن    ، أنا زعيم ببيت يف ربض اجلنةوقال: ) 

 (2)(وحسن خلقه   ،وترك الكذب وإن كان مازحا  ، ترك املراء وإن كان حمقا 

:﴿  ثم قرأ (، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إال أوتوا اجلدل: ) قال  ويف الوعيد 

ُبوُه َلَك إ الَّ َجَدال     (3) (58:  )الزخرف  ﴾َما رَضَ

  (5)(اخلصم  (4)ل إىل اهلل األلدإن أبغض الرجا وقال: )

  (6)(كفى بك إثام أن ال تزال خماصام: )قالو

  (7)(املراء يف القرآن كفر وقال: ) 

يوما ونحن    قالوا خرج علينا رسول اهلل    مجع من أصحاب رسول اهلل  عن  وروي  

مهال  : )فقال   ،ثم انتهرنا   ،نتامرى يف يشء من أمر الدين فغضب غضبا شديدا مل يغضب مثله

ذروا املراء فإن املؤمن ال  .  ذروا املراء لقلة خريه..  يا أمة حممد إنام هلك من كان قبلكم هبذا.

.  ذروا املراء فكفى إثام أن ال تزال مماريا. . ذروا املراء فإن املامري قد متت خسارته.. يامري.

بثالثة أبيات يف اجلنة   ذروا املراء فأنا زعيم . ذروا املراء فإن املامري ال أشفع له يوم القيامة.

ذروا املراء فإن أول ما هناين عنه  . يف رباضها ووسطها وأعالها ملن ترك املراء وهو صادق. 

 
 رواه أبو داود والرتمذي واللفظ له وابن ماجه والبيهقي وقال الرتمذي حديث حسن ورواه الطباين يف األوسط. (1)

 رواه البزار والطباين يف معامجه الثالثة. (2)

 رواه الرتمذي وابن ماجه وابن أّب الدنيا يف كتاب الصمت وغريه وقال الرتمذي حديث حسن صحيح. (3)

 اخلصومة.األلد: هو شديد  (4)

 رواه البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي. (5)

 رواه الرتمذي وقال حديث غريب. (6)

 رواه أبو داود وابن حبان يف صحيحه ورواه الطباين وغريه.  (7)
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  (1)(رّب بعد عبادة األوثان املراء

  ، ينزع هذا بآية  ،نتذاكر  كنا جلوسا عند باب رسول اهلل    : عن أّب سعيد قالروي  و

يا هؤالء  ) : فقال ، كام يفقأ يف وجهه حب الرمان فخرج علينا رسول اهلل  ، وينزع هذا بآية

  (2)(ال ترجعوا بعدي كفارا يرضب بعضكم رقاب بعض  ؟أم هبذا أمرتم ؟ هبذا بعثتم

وهكذا حذر أئمة اهلدى من ذلك اجلدل، وما ارتبط به من مناظرات ظهرت يف  

 (3)ل تزندق()من طلب الّدين باجلدعصورهم؛ فقد قال اإلمام عيل: 

  : له اإلمام قال ف ،سني: اجلس حّتى نتناظر يف الّدينمام احلو روي أّن رجال قال لإل 

مايل   ،فإن كنت جاهال بدينك فاذهب فاطلبه ، )يا هذا أنا بصري بديني مكشوف عيّل هداي

 (4)وللمامراة(

  ،إّياك وأصحاب اخلصومات نصح اإلمام الكاظم بعض أصحابه، فقال: )و

والكّذابني علينا فإهّنم تركوا ما أمروا بعلمه وتكّلفوا ما مل يؤمروا بعلمه حّتى تكّلفوا علم  

خالقوا الناس بأخالقهم، وزايلوهم بأعامهلم، إّنا ال نعّد الرجل فقيها  ثم قال له: )، ( السامء

َفنَُّهْم يف  حَلْن  ﴿عاقال حّتى يعرف حلن القول، ثّم قرأ هذه اآلية  ]حممد:   ﴾ اْلَقْول  َوَلَتْعر 

30)] (5) 

 (6) )اخلصومة متحق الّدين وحتبط العمل وتورث الشّك( وقال: 

 
 رواه الطباين يف الكبري. (1)

 رواه الطباين يف الكبري. (2)

 .74االعتقادات، ص  (3)

 .48مصباح الرشيعة، باب  (4)

 .476توحيد الصدوق، ص  (5)

 .476توحيد الصدوق، ص  (6)
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:  ويف رواية، (1))ال خياصم إاّل شاّك أو من ال ورع له( وعن اإلمام الصادق أنه قال: 

 (2) إاّل من ضاق بام يف صدره()

 العالج السلوكي: 

الوصايا بني عينيك يف كل جملس  إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاجعل تلك 

جتلس فيه، أو حديث تريد أن تتحدث به، أو كلمة تريد أن تكتبها؛ فإن رأيت أن منابعها 

هي منابع احلوار اهلادئ، والنصيحة اخلالصة، فقلها أو أكتبها.. وإن رأيت أن منابعها الكب  

 ا. واحلسد والرياء وتلك األمراض اخلبيثة؛ فدعها حتى ال تقتلك سمومه

فإن رأيت أنك هبا تنترص للحق، وتواجه الباطل؛ فيمكنك أن   وهكذا يف اخلصومة،

تقوم هبا، بل جيب عليك ذلك، فاملؤمن احلقيقي هو الذي خياصم الباطل ليدحضه، ولذلك  

َن اْلَقْول  إ الَّ َمنْ ﴿استثني املظلومني من املخاصمة، فقال:   م 
 
وء بُّ اهللَُّ اجْلَْهَر ب السُّ

 ُظل َم  اَل حُي 

يام  
ا َعل  يع 

 [ 148]النساء:   ﴾ َوَكاَن اهللَُّ َسم 

اخلصومة متوجه  أن ذم  لكن إياك، وأن تتحول من مظلوم إىل ظامل، فقد ذكر احلكامء  

منه،  يقترص عىل قدر احلاجة  من طلب حقا، لكنه ملأو  .. أو بغري علم ، خاصم بباطل)ملن 

وكذلك من حيمله عىل اخلصومة    .. خصمه  ظهر اللدد والكذب لإليذاء أو التسليط عىل أبل  

وليس له   ، وكذلك من خيلط اخلصومة بكلامت تؤذي .. حمض العناد لقهر اخلصم وكرسه

املظلوم الذي ينرص حجته  .. أما إليها رضورة يف التوصل له إىل غرضه، فهذا هو املذموم

وال إيذاء   بطريق الرشع من غري لدد وإرساف وزيادة جلاج عىل احلاجة من غري قصد عناد

ألن ضبط اللسان    ؛ففعله هذا ليس مذموما وال حراما، لكن األوىل تركه ما وجد إليه سبيال 

 
 .478توحيد الصدوق، ص  (1)

 .479توحيد الصدوق، ص  (2)
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يف اخلصومة عىل حد االعتدال متعذر واخلصومة توغر الصدور وهتيج الغضب، فإذا هاج  

الغضب حصل احلقد بينهام حتى يفرح كل واحد منهام بمساءة اآلخر وحيزن بمرسته ويطلق  

 ( عرضه اللسان يف

وإياك ـ أهيا املريد الصادق ـ أن جتادل أو حتاور بام ال علم لك فيه، بدعوى أنك تريد  

أن تنرص للحق؛ فاحلق ال ينترص باجلهل، وإنام بالعلم، ومثل من يفعل ذلك من يدخل  

املعركة ملواجهة أعدائه من دون سيوف، فيقتل نفسه، ويشمت باحلق الذي حيمله، ولذلك  

ْلٍم َوال ُهدى  َوال ك َتاٍب ُمن ريٍ قال اهلل تعاىل
َن النَّاس  َمْن جُيَاد ُل يف  اهللَّ  ب َغرْي  ع  ﴾  :﴿ َوم 

 ( 8)احلج:

وقد رضب اهلل تعاىل املثل عىل ذلك باليهود والنصارى الذي جادلوا يف إبراهيم عليه  

 َوَقاَلت   تعاىل:﴿ َوَقاَلت  اْلَيُهوُد َلْيَست  السالم من غري علم، قال 
ٍ
ء النََّصاَرى َعىَل يَشْ

ْثَل   يَن ال َيْعَلُموَن م   َوُهْم َيْتُلوَن اْلك َتاَب َكَذل َك َقاَل الَّذ 
ٍ
ء النََّصاَرى َلْيَست  اْلَيُهوُد َعىَل يَشْ

َتل ُفونَ  َياَمة  ف ياَم َكاُنوا ف يه  خَيْ ْم َفاهللَُّ حَيُْكُم َبْينَُهْم َيْوَم اْلق 
 ( 113قرة: )الب﴾  َقْوهل  

احلقائق   ومثل ذلك جداهلم عن أنفسهم، ورفعهم هلا، بناء عىل األماين الكاذبة، ال

بَّاُؤهُ ، قال تعاىل:ةالصادق
 ( 18)املائدة: ﴾ ﴿ َوَقاَلت  اْلَيُهوُد َوالنََّصاَرى َنْحُن َأْبنَاُء اهللَّ  َوَأح 

تعاىل:﴿   ومثل ذلك جداهلم عن تلك التشوهيات التي شوهوا هبا احلقائق، قال

:﴿ َوَقاَلت  اْلَيُهوُد ُعَزْيٌر اْبُن اهللَّ  َوَقاَلت   وقال(، 64)املائدة: ﴾ َوَقاَلت  اْلَيُهوُد َيُد اهللَّ  َمْغُلوَلةٌ 

ْن َقْبُل قَ  يَن َكَفُروا م  ُئوَن َقْوَل الَّذ  ْم ُيَضاه  ه  يُح اْبُن اهللَّ  َذل َك َقْوهُلُْم ب َأْفَواه  اَتَلُهُم  النََّصاَرى املَْس 

 (؟30)التوبة: ﴾  اهللَُّ َأنَّى ُيْؤَفُكونَ 

وكل هذه اآليات تدعونا إىل التأكد من احلقائق وبراهينها قبل اجلدال عنها، وهو ليس  

 فقط، بل عام يف كل املجاالت، ولكل الناس.   ى خاصا باليهود والنصار 
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لتحذيرات؛  وإياك ـ أهيا املريد الصادق ـ أن تيسء فهم بعض ما أوردته عليك من ا

فتتكب عىل من يطلب منك املحاورة يف احلق، لتدله عىل اهلدى، فأنت مطالب ببيان احلق  

 له، وال عليك أال يقبله. 

مع عظمته وقدسيته إبليس، قال تعاىل:﴿  وكيف تتكب عليه، وقد حاور اهلل تعاىل 

ْن ط نٍي ﴾   َقاَل َما َمنََعَك َأالَّ َتْسُجَد إ ْذ َأَمْرُتَك َقاَل َأَنا َخرْيٌ  ْن َناٍر َوَخَلْقَتُه م  نُْه َخَلْقَتن ي م  م 

 ( 12)ألعراف: 

وذكر القرآن الكريم حواره تعاىل مع مالئكته، قال تعاىل:﴿ َوإ ْذ َقاَل َربَُّك ل ْلَمالئ َكة   

ُك  ُد ف يَها َوَيْسف  َعُل ف يَها َمْن ُيْفس  ٌل يف  اأْلَْرض  َخل يَفة  َقاُلوا َأجَتْ الِدَماَء َوَنْحُن ُنَسِبُح   إ يِن َجاع 

َك َوُنَقِدُس َلَك َقاَل إ يِن َأْعَلُم َما ال َتْعَلُمونَ   ( 30)البقرة: ﴾ ب َحْمد 

حاور املالئكة، بل اعرتض عليهم، قال   وذكر القرآن الكريم أن إبراهيم 

ى َقاُلوا إ نَّا   يَم ب اْلُبرْشَ ه  اْلَقْرَية  إ نَّ َأْهَلَها َكاُنوا تعاىل:﴿ َوملََّا َجاَءْت ُرُسُلنَا إ ْبَراه  ُمْهل ُكو َأْهل  َهذ 

نَ 31َظامل  نَي )    ( َقاَل إ نَّ ف يَها ُلوط ا َقاُلوا َنْحُن َأْعَلُم ب َمْن ف يَها َلُننَِجَينَُّه َوَأْهَلُه إ الَّ اْمَرَأَتُه َكاَنْت م 

يَن )   (﴾ )العنكبوت( 32اْلَغاب ر 

ئكة جداال، وهو دليل عىل تكرر مراجعته هلم، قال  بل إن اهلل سمى حواره للمال

ى جُيَاد ُلنَا يف  َقْوم  ُلوٍط )  ْوُع َوَجاَءْتُه اْلُبرْشَ يَم الرَّ
يَم  74تعاىل:﴿ َفَلامَّ َذَهَب َعْن إ ْبَراه  ( إ نَّ إ ْبَراه 

اٌه ُمن يٌب )  يٌم َأوَّ
ْض َعْن َهَذا إ نَُّه َقدْ 75حَلَل  يُم َأْعر  ْم َعَذاٌب  ( َيا إ ْبَراه  ُْم َآت يه   َجاَء َأْمُر َرِبَك َوإ هنَّ

 (﴾ )هود( 76َغرْيُ َمْرُدوٍد ) 

وفوق هذا كله، فإن القرآن الكريم حاور أهل الكتاب يف قضايا دينهم، ال يرتك يف ذلك  

 قضية من القضايا الكبى إال طرحها. 

ريها، قال تعاىل:﴿  بل إنهـ  فوق ذلك كلهـ  أمرنا بحوارهم دون أن يستثني عقيدة أو غ
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نُْهْم َوُقوُلوا آَمنَّا ب الَّ  يَن َظَلُموا م  َي َأْحَسُن إ الَّ الَّذ  ت ي ه  اد ُلوا َأْهَل اْلك َتاب  إ الَّ ب الَّ َل  َوال جُتَ ي ُأْنز  ذ 

ٌد َوَنْحُن َلُه ُمْسل ُمونَ  َل إ َلْيُكْم َوإ هَلُنَا َوإ هَلُُكْم َواح   ( 46ت:)العنكبو﴾ إ َلْينَا َوُأْنز 

فهذه اآلية الكريمة ـ فضال  عن مطالبتها باجلدال بالتي هي أحسن ـ كأهنا تقول  

 للمسلمني: إذا مل يكن يف جعبتكم األسلوب األحسن يف اجلدال فال جتادلوا أهل الكتاب. 

هذه وصيتي إليك ـ أهيا املريد الصادق ـ فاحفظها، واعلم أن تنفيذها حيتاج وعيا  

الختالط احلق يف هذا املثلب بالباطل، وعرس التمييز بينهام، لذلك اجلأ إىل  وإدراكا عظيام، 

 الورع واالحتياط يف حال خوفك عىل نفسك ودينك، فام نجا إال أصحاب الورع. 
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 اليأس والقنوط 

اليأس والقنوط، وما يثمران من التطري   كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن 

ما يرتبط هبام من ضيق الصدر والعبوس والتجهم والتقطيب واجلفاء وغلظ  والتشاؤم، و

الطبع وقلة البشاشة.. وعن املنابع التي تنبع منها، والثامر التي تثمرها، وطريق العالج الذي  

 يسد منافذها عن النفس. 

وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن اليأس والقنوط قد يكون سببا ملا ذكرت  

ثامر.. وقد ال يكون سببا هلا.. ذلك أن العبوس القمطرير قد ال يكون سبب عبوسه  من 

وجتهمه يأسه، وال قنوطه، وال تشاؤمه، وإنام طبع طبع نفسه عليه، أو كب استحوذ عىل  

 نفسه؛ فصار ال يستطيع الفكاك منه. 

ولذلك بدل أن أحدثك عن تفاصيل األعراض التي وصفت.. أحدثك عن املنابع  

قد يكون ما ذكرت من ثامرها، وقد يكون الكب أو العجب أو الغرور أو غريها من   التي

 املثالب هي املنابع التي تنبع منها، وقد سبق يل احلديث معك عنها.

أما اليأس والقنوط، فهام مثلبان خطريان حيوالن بني النفس وبني التحقق بكل  

زيمة واإلرادة يف اإلنسان، ليمآلها بالعجز  الكامالت املتاحة هلا، ألهنام يمتدان إىل حمال الع 

 والوهن. 

وُها ال يفعالن ذلك فقط يف عامل النفس، بل يمتدان إىل ما هو خارجها، فاليائس  

لوءة بالتشاؤم، جتعله ال يفكر يف يشء كام يفكر يف التخلص  مم ينظر إىل احلياة نظرة سوداوية 

 منها. 

الطيبة فقط، وإنام ُها مضادان   ولذلك مل يكن هذان املثلبان مضادين لألخالق 
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لإليامن ومتناقضان معه يف كل اجلوانب؛ ذلك أنه ال ييأس إال من ال يعرف اهلل ورمحته  

ولطفه وكرمه، فيتوهم الكون بصورة عبثية، ويتصور خالقه ـ إن كان يؤمن به ـ بصورة  

 مشوهة مملوءة بالكدورة. 

ختترصها يف هذه الدنيا املحدودة   وهكذا ينظر إىل احلياة بتلك النظرة املادية التي 

الضيقة املمتلئة بأصناف املنغصات وألوان البالء.. والتي يتعجب من رس وجودها، ورس  

َب اهللَُّ  ﴿كام قال اهلل تعاىل خمبا عنهم: وجوده فيها،  ا َغض  ْوا َقْوم  يَن آَمنُوا اَل َتَتَولَّ
َا الَّذ  َياَأهيُّ

َن اآْل  ْم َقْد َيئ ُسوا م  ْن َأْصَحاب  اْلُقُبور  َعَلْيه  اُر م  َرة  َكاَم َيئ َس اْلُكفَّ  [ 13]املمتحنة:   ﴾ خ 

وهلذا وصف اهلل تعاىل اإلنسان اخلايل من اإليامن بمسارعته إىل اليأس والقنوط، ألي  

ُه َلَيُئوٌس َكُفورٌ  ﴿نازلة تنزل به، قال تعاىل:  نُْه إ نَّ نَّا َرمْحَة  ُثمَّ َنَزْعنَاَها م 
ْنَساَن م    ﴾ َوَلئ ْن َأَذْقنَا اإْل 

 [ 9]هود:  

ْتُه َلَيُقوَلنَّ   ﴿وذكر تأثري النعمة السلبي عليه، فقال:  اَء َمسَّ َوَلئ ْن َأَذْقنَاُه َنْعاَمَء َبْعَد رَضَّ

ُه   ِيَئاُت َعنِي إ نَّ ٌح َفُخورٌ َذَهَب السَّ  [ 10]هود:    ﴾َلَفر 

ُلوا   ﴿ ثم ذكر املستثنني من هذا املثلب اخلطري، فقال:  وا َوَعم  يَن َصَبُ
إ الَّ الَّذ 

َرٌة َوَأْجٌر َكب ريٌ  َات  ُأوَلئ َك هَلُْم َمْغف 
احل  ، وهم املؤمنون باهلل واليوم واآلخر،  [11]هود:   ﴾ الصَّ

دة هلم، والفضل الذي ينتظرهم جيعلهم دائام يف  ذلك أن معرفتهم بمغفرة اهلل واألجور املع

راحة تامة، من غري أن يفرقوا بني حال النعمة، وحال البالء، كام ورد يف احلديث عن رسول  

عجبا ألمر املؤمن إّن أمره كّله خري، وليس ذلك ألحد إاّل للمؤمن؟ إن  )أنه قال:  اهلل 

 (1) (اء صب فكان خريا له أصابته رّساء شكر، فكان خريا له، وإن أصابته رّض 

يف تلك الفرتة   وقد عقب اهلل تعاىل تلك اآليات الكريمة بخطابه لرسول اهلل 

 
 ( 2999مسلم ) (1)
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َفَلَعلََّك   ﴿الشديدة التي حاول املرشكون فيها أن يمألوه باليأس من نجاح دعوته، فقال: 

َل َعَلْيه  َكنٌْز َأْو َجاَء َمَعُه   ٌك َبْعَض َما ُيوَحى إ َلْيَك َوَضائ ٌق ب ه  َصْدُرَك َأْن َيُقوُلوا َلْواَل ُأْنز  َتار 

 َوك يٌل 
ٍ
ء يٌر َواهللَُّ َعىَل ُكِل يَشْ  [ 12]هود:   ﴾ َمَلٌك إ نَّاَم َأْنَت َنذ 

ـ طمأنته بأن اهلل   تأثريها يف رسول اهلل فاآلية الكريمة ـ بعد أن ذكرت أفعاهلم، و 

 هو الوكيل، وأن دينه سينترص، وأن احلق سيعلو عىل الباطل..  

ولذلك كان اإليامن باهلل، وحضوره الدائم مع خلقه، ليلبي حاجتهم، وحيقق  

 أمنياهتم، هو العالج األكب لذلك املثلب اخلطري. 

من ذكر حضوره الدائم مع خلقه، ويف  وهلذا نرى اهلل تعاىل يف القرآن الكريم يكثر 

ريٌ ﴿كل شؤوهنم، كام قال اهلل تعاىل:  ]احلديد   ﴾ َوُهَو َمَعُكْم َأْيَن َما ُكنُتْم َواهللَُّ ب اَم َتْعَمُلوَن َبص 

َزْن إ نَّ اهللَّ َمَعنَا ﴿ل: ا [، وق4 ب ه  الَ حَتْ َوَلَقْد َخَلْقنَا  ﴿ل: ا [، وق40]التوبة  ﴾إ ْذ َيُقوُل ل َصاح 

يد  ا ْن َحْبل  اْلَور  ُس ب ه  َنْفُسُه َوَنْحُن َأْقَرُب إ َلْيه  م  نَساَن َوَنْعَلُم َما ُتَوْسو  ل:  ا [، وق16]ق  ﴾ إل 

اَمء إ َلٌه َويف  األَْرض  إ َلهٌ ﴿  السَّ
ي يف  اَمَوات     ﴿ ل:  ا [، وق84]الزخرف    ﴾ َوُهَو الَّذ   السَّ

َوُهَو اهللَُّ يف 

 َّ
ُبونَ َويف  اأْلَْرض  َيْعَلُم رس   [ 3]األنعام:   ﴾ ُكْم َوَجْهَرُكْم َوَيْعَلُم َما َتْكس 

وهلذا خيب اهلل تعاىل عن رسل اهلل وأوليائه، وكيف يتجاوزون يف أحلك الفرتات كل  

 ما يدعوهم إىل اليأس والقنوط اعتامدا منهم عىل فضل اهلل. 

ومن النامذج عىل ذلك يعقوب عليه السالم، الذي جعله اهلل تعاىل نموذجا للمنتظر  

لفضل اهلل وفرجه، ويف أدق الظروف وأحرجها، فهو الذي قال ألبنائه بعد تلك السنني  

يه  َواَل َتْيَأُسوا  ﴿الطويلة من غياب أخيهم يوسف:  ْن ُيوُسَف َوَأخ  ُسوا م  يَّ اْذَهُبوا َفَتَحسَّ
َياَبن 

ْن َرْوح  اهللَّ  إ الَّ اْلَقْوُم اْلَكاف ُروَن  ْن َرْوح  اهللَّ  إ نَُّه اَل َيْيَأُس م   [ 87]يوسف:    ﴾ م 

عن موسى عليه السالم، وأنه قال ألصحابه ـ بعد أن امتد إليهم  وأخب اهلل تعاىل 
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ين  َكالَّ إ نَّ َمع َي  ﴿ـ:    [61]الشعراء:    ﴾ إ نَّا ملَُْدَرُكونَ ﴿ اليأس، فقالوا:   ]الشعراء:    ﴾َرِّب َسَيْهد 

62 ] 

أنه قال لصاحبه، وهو يف الغار ينظرون إىل املرشكني الذين   وأخب عن رسول اهلل 

َزْن إ نَّ اهللََّ َمَعنَا  ﴿يكادون يكتشفون مكانه:   [ 40]التوبة:    ﴾اَل حَتْ

،  املنتجبني، وأهنم يف أحلك الفرتات التي مروا هبا   وأخب عن أصحاب رسول اهلل  

يَن َقاَل هَلُُم النَّاُس إ نَّ النَّاَس َقْد مَجَُعوا َلُكْم  ﴿قال تعاىل: رددوا ما ردده رسل اهلل،  الَّذ 

 ( 173)آل عمران:   ﴾َفاْخَشْوُهْم َفَزاَدُهْم إ ياَمنا  َوَقاُلوا َحْسُبنَا اهللَُّ َون ْعَم اْلَوك يُل 

يَن  ﴿تعاىل يف شأهنم:    وأما غريهم من اجلبناء الساقطني يف االختبار فقد قال  َفرَتَى الَّذ 

يَبنَا َدائ َرةٌ  ْم َيُقوُلوَن َنْخَشى َأْن ُتص  ُعوَن ف يه   ( 52)املائدة: ﴾يف  ُقُلوهب  ْم َمَرٌض ُيَسار 

َن  ﴿وهكذا أخب عن أصحاب موسى عليه السالم املنتجبني، فقال:  َقاَل َرُجالن  م 

يَن خَيَاُفوَن َأْنَعَم اهللَُّ َعلَ  ُم اْلَباَب َفإ َذا َدَخْلُتُموُه َفإ نَُّكْم َغال ُبوَن َوَعىَل اهللَّ   الَّذ  اَم اْدُخُلوا َعَلْيه  يه 

ن نيَ  ُلوا إ ْن ُكنُْتْم ُمْؤم   ( 23)املائدة: ﴾ َفَتَوكَّ

يَن  ﴿الساقطني اجلبناء الذين قالوا:  ويف مقابلهم ذكر   يَها َقْوما  َجبَّار 
َوإ نَّا َيا ُموَسى إ نَّ ف 

ُلونَ  نَْها َفإ نَّا َداخ  نَْها َفإ ْن خَيُْرُجوا م  (، وقالوا بكل  22)املائدة: ﴾َلْن َنْدُخَلَها َحتَّى خَيُْرُجوا م 

يَها َفاْذَهْب َأْنَت َوَربَُّك َفَقات ال إ نَّا َهاُهنَا ﴿ تبجح: 
َيا ُموَسى إ نَّا َلْن َنْدُخَلَها َأَبدا  َما َداُموا ف 

ُدونَ   ( 24)املائدة:  ﴾َقاع 

إذا عرفت كل هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاسع ألن تطهر نفسك من هذا املثلب  

اخلطري، فهو ال هيدد أخالقك فقط، وإنام هيدد إيامنك أيضا، فاحذر منها، فاملعايص ليست  

 بريدا للسيئات فقط، وإنام هي بريد للكفر أيضا. 

 العالج املعريف: 
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ثامرُها  للتخلص من اليأس والقنوط و أول عالج تنطلق منه ـ أهيا املريد الصادق ـ 

علمك بخطرُها وآثارُها، وأن اهلل تعاىل يبتيل عباده ليختب مواقفهم منه، وهل يثقون فيه،  

 ويف فضله وكرمه ورمحته، أم أهنم يتخلون عن ذلك ويف أي عارض بالء يمر هبم. 

القرآن الكريم، وذكر كيف يمحص الناس، ويميزون عىل    لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك يف 

أساس هذا االختبار، ومن ذلك ما ذكره يف البالء العظيم الذي تعرض له املؤمنون يف غزوة  

األحزاب، والذي ميز بني املؤمنني الصادقني يف إيامهنم، وغريهم من املنافقني ومرىض  

يَن آمَ  ﴿ القلوب، قال تعاىل:  َا الَّذ  ُنوا اْذُكُروا ن ْعَمَة اهللَّ  َعَليُْكْم إ ْذ َجاَءْتُكْم ُجنُوٌد َفَأْرَسْلنَا َياَأهيُّ

ا ) ري 
ا مَلْ َتَرْوَها َوَكاَن اهللَُّ ب اَم َتْعَمُلوَن َبص  حي ا َوُجنُود  ْم ر  ْن  9َعَلْيه  ْن َفْوق ُكْم َوم  ( إ ْذ َجاُءوُكْم م 

نُْكْم َوإ ْذ َزاَغت  اأْلَْبَصارُ  َر َوَتُظنُّوَن ب اهللَّ  الظُّنُوَنا )َأْسَفَل م   اْلُقُلوُب احْلَنَاج 
( ُهنَال َك  10 َوَبَلَغت 

ا )  يد  ْلَزاال  َشد  ُلوا ز  نُوَن َوُزْلز  َ املُْْؤم 
 [ 11  -  9]األحزاب:  ﴾ ( 11اْبُتيل 

ينَ ﴿ ثم ذكر موقف الراسبني يف ذلك االختبار، فقال: يف    َوإ ْذ َيُقوُل املُْنَاف ُقوَن َوالَّذ 

ا  [ 12]األحزاب:   ﴾ ُقُلوهب  ْم َمَرٌض َما َوَعَدَنا اهللَُّ َوَرُسوُلُه إ الَّ ُغُرور 

وذكر كيف كانوا يبرون ألنفسهم كل أصناف األعذار بسبب يأسهم من نرص اهلل،  

ُعوا  ﴿قال تعاىل:  َب اَل ُمَقاَم َلُكْم َفاْرج  نُْهْم َياَأْهَل َيْثر  نُْهُم  َوإ ْذ َقاَلْت َطائ َفٌة م  يٌق م  َوَيْسَتْأذ ُن َفر 

ا ) َرار 
يُدوَن إ الَّ ف  َي ب َعْوَرٍة إ ْن ُير  ْم  13النَّب يَّ َيُقوُلوَن إ نَّ ُبُيوَتنَا َعْوَرٌة َوَما ه  َلْت َعَلْيه  ( َوَلْو ُدخ 

َا إ الَّ َيس   ْتنََة آَلَتْوَها َوَما َتَلبَُّثوا هب 
َها ُثمَّ ُسئ ُلوا اْلف  ْن َأْقَطار 

ام   [ 14، 13]األحزاب:   ﴾ ري 

اأْلَْحَزاَب َقاُلوا َهَذا َما َوَعَدَنا اهللَُّ   ﴿ وبخالفهم أولئك املؤمنون الذين ملا رأوا 

يام  
 [ 22]األحزاب:    ﴾َوَرُسوُلُه َوَصَدَق اهللَُّ َوَرُسوُلُه َوَما َزاَدُهْم إ الَّ إ ياَمن ا َوَتْسل 

نوعا من أنواع   ـ أهيا املريد الصادق ـوهلذا، فاعتب كل حمنة أو بالء يعبان بك 

االختبار اإلهلي، وأن نجاحك فيه بقدر رجوعك إىل اهلل، وثقتك فيه، وتوكلك عليه، فاهلل  
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تعاىل مل ينزل ذلك البالء بك ليعذبك، وإنام لريبيك، وخيتب صدق إيامنك، ولذلك كان  

ْن   ﴿عىل نجاحك يف االختبار، قال تعاىل:  دعاؤك وتوكلك عالمة َوَلَقْد َأْرَسْلنَا إ ىَل ُأَمٍم م 

ُعوَن )   َلَعلَُّهْم َيَترَضَّ
 
اء َّ  َوالرضَّ

 
ُعوا  42َقْبل َك َفَأَخْذَناُهْم ب اْلَبْأَساء ( َفَلْواَل إ ْذ َجاَءُهْم َبْأُسنَا َترَضَّ

َن هَلُُم ال ْن َقَسْت ُقُلوهُبُْم َوَزيَّ
ْيَطاُن َما َكاُنوا َيْعَمُلونَ َوَلك   [ 43،  42]األنعام:   ﴾ شَّ

وتذكر كل حني ذلك البالء الذي اختب اهلل تعاىل به إبراهيم عليه السالم، وكيف أنه  

 بعد نجاحه فيه أهداه اهلل تلك اجلائزة العظيمة..  

وهكذا، فإن تلك احلادثة تتكرر كل حني، وبصور خمتلفة، أما الفاشلون، فيعب هبم  

البالء بعد أن ينزع من قلوهبم كل ذرة خري وإيامن، وأما الصادقون؛ فيزيدهم إيامنا ويقينا  

 وجلوءا إىل اهلل، لينالوا جوائز ال ختتلف كثريا عن تلك اجلائزة التي ناهلا إبراهيم عليه السالم. 

ولذلك، فإن عالمة صدق املؤمنني هو الثبات يف كل األوقات.. ثبات إيامهنم،  

القهم، وثبات مواقفهم.. أما غريهم، فيتغريون بتغري ما ينزل عليهم، وحيل هبم،  وثبات أخ

ُّ َفَيُئوٌس َقنُوٌط )  ﴿كام قال تعاىل:  ُه الرشَّ  اخْلَرْي  َوإ ْن َمسَّ
 
ْن ُدَعاء ْنَساُن م  ( َوَلئ ْن  49اَل َيْسَأُم اإْل 

ْتُه لَ  اَء َمسَّ ْن َبْعد  رَضَّ نَّا م  ْعُت إ ىَل  َأَذْقنَاُه َرمْحَة  م  اَعَة َقائ َمة  َوَلئ ْن ُرج  َيُقوَلنَّ َهَذا يل  َوَما َأُظنُّ السَّ

ْن َعَذاٍب َغل   يَقنَُّهْم م  ُلوا َوَلنُذ  يَن َكَفُروا ب اَم َعم  نَْدُه َلْلُحْسنَى َفَلُننَِبئَنَّ الَّذ 
(  50يٍظ ) َرِّب إ نَّ يل  ع 

ْنَسان  أَ  يٍض  َوإ َذا َأْنَعْمنَا َعىَل اإْل   َعر 
ٍ
ُّ َفُذو ُدَعاء ُه الرشَّ  َوإ َذا َمسَّ

]فصلت:    ﴾ْعَرَض َوَنَأى ب َجان ب ه 

49  -  51 ] 

ْن َأَصاَبُه َخرْيٌ  ﴿ووصف بعضهم، فقال: 
َن النَّاس  َمْن َيْعُبُد اهللََّ َعىَل َحْرٍف َفإ  َوم 

ه  َخ  اُن املُْب نيُ اْطَمَأنَّ ب ه  َوإ ْن َأَصاَبْتُه ف ْتنٌَة اْنَقَلَب َعىَل َوْجه  َرَة َذل َك ُهَو اخْلرُْسَ ْنَيا َواآْلخ  َ الدُّ
  ﴾ رس 

 [ 11]احلج:  

أنك أرفع من أن هتتم لشؤون الدنيا، وما يصيبك فيها    ـ أهيا املريد الصادق ـأنا أعلم  
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من البالء، وأن حزنك ليس ملا فاتك منها، أو ما قد يفوتك، وإنام لتفريطك يف حق ربك،  

 لفات التي وقعت فيها، وخشيت أن ترديك، أو تسخط ربك عليك. ويف بعض تلك املخا 

فال حتزن، وال تيأس.. فربك أرحم وأكرم من أن يعاقبك عىل ذنب ندمت عليه،  

ُفوا َعىَل   َيا  ﴿ ورجعت إليه فيه، وقد قال خماطبا املرسفني عىل أنفسهم:  يَن َأرْسَ َباد َي الَّذ  ع 

ْن  ْم اَل َتْقنَُطوا م  ه  يمُ َأْنُفس  ح  ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ ا إ نَّ يع 
ُنوَب مَج  ُر الذُّ ]الزمر:   ﴾َرمْحَة  اهللَّ  إ نَّ اهللََّ َيْغف 

53 ] 

  هللّ )فضل اهلل عىل عباده املقبلني عليه تشبيها رمزيا، فقال:  وقد شبه رسول اهلل 

  يها طعامه مهلكة معه راحلته عل (1)ةيّ فرحا بتوبة عبده املؤمن من رجل بأرض دوّ  أشدّ 

قال: أرجع إىل مكاين   ثمّ  ،ى أدركه العطشفطلبها حتّ  ؛قد ذهبتو رشابه فنام فاستيقظ و

عنده  و فاستيقظ ، فوضع رأسه عىل ساعده ليموت ،أموت  ىفأنام حتّ  ،ذي كنت فيهالّ 

  د فرحا بتوبة العبد املؤمن من هذا براحلته أّش  اهللف ،رشابهو  طعامهو عليها زادهو راحلته

 (2)(زادهو

محة يوم خلقها مائة رمحة،  خلق الرّ   اهلل   إنّ )وقرب ذلك املعنى يف حديث آخر، فقال:  

هم رمحة واحدة، فلو يعلم الكافر  أرسل يف خلقه كلّ و ، تسعني رمحةو فأمسك عنده تسعا 

من   اهللذي عند الّ  لو يعلم املسلم بكّل و  ة،محة مل ييأس من اجلنّمن الرّ  اهلل ذي عند الّ  بكّل 

 (3)(ارالعذاب مل يأمن من النّ
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إّن هللّ مائة رمحة أنزل منها رمحة واحدة بني اجلّن واإلنس والبهائم واهلواّم  ) وقال: 

تسعا وتسعني   اهللفبها يتعاطفون، وهبا يرتامحون، وهبا تعطف الوحش عىل ولدها. وأّخر 

 (1) (هبا عباده يوم القيامة  اهللرمحة يرحم 

يا ابن آدم إّنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك  )ال تعاىل: ويف احلديث القديس، ق

عىل ما كان منك وال أبايل، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان الّسامء ثّم استغفرتني غفرت  

لك وال أبايل، يا ابن آدم إّنك لو أتيتني بقراب األرض خطايا ثّم لقيتني ال ترشك ّب شيئا  

 (2)(لقيتك بقراهبا مغفرة

من جاء باحلسنة فله عرش أمثاهلا وأزيد،  ) ويف حديث قديس آخر فصل ذلك، فقال: 

ومن جاء بالّسّيئة فجزاؤه سّيئة مثلها أو أغفر، ومن تقّرب منّي شبا تقّربت منه ذراعا، ومن  

تقّرب منّي ذراعا تقّربت منه باعا، ومن أتاين يميش أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب  

 (4) (يرشك ّب شيئا لقيته بمثلها مغفرة  خطيئة ال (3)األرض

أن يأسك من رمحة اهلل ومغفرته أعظم من ذنبك، ذلك   ـ أهيا املريد الصادق ـواعلم 

أنك اهتمت اهلل يف أعظم صفاته وأسامئه، فزعمت أنه ليس غفورا، وال رحيام، مع أن اهلل  

سع املجاالت، قال تعاىل:  تعاىل ذكر ذلك يف أسامئه، بل إنه اعتبها من األسامء التي هلا أو

نَي ﴿ م  َعٍة َواَل ُيَردُّ َبْأُسُه َعن  اْلَقْوم  املُْْجر 
ُبوَك َفُقْل َربُُّكْم ُذو َرمْحٍَة َواس  ]األنعام:   ﴾َفإ ْن َكذَّ

َش إ الَّ اللََّمَم إ نَّ َربََّك َواس  ﴿، وقال: [ 147
ْثم  َواْلَفَواح  َتن ُبوَن َكَبائ َر اإْل  يَن جَيْ

َرة  ُهَو  الَّذ  ُع املَْْغف 

 
 ( 2752(. ومسلم)6000)10البخاري ]فتح الباري[،  (1)

 ( وقال: حديث حسن. 3540الرتمذي) (2)
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وا َأْنُفَس  َهات ُكْم َفاَل ُتَزكُّ  ُأمَّ
نٌَّة يف  ُبُطون  َن اأْلَْرض  َوإ ْذ َأْنُتْم َأج  ُكْم ُهَو  َأْعَلُم ب ُكْم إ ْذ َأْنَشَأُكْم م 

 [32]النجم:   ﴾ َأْعَلُم ب َمن  اتََّقى

لشيطان، قال  وهلذا؛ فإن ما حيصل لنفسك من يأس وقنوط ليس من اهلل، وإنام من ا

نُْه َوَفْضال  َواهللَُّ  اهلل تعاىل:  َرة  م  ُدُكْم َمْغف   َواهللَُّ َيع 
 
ُدُكُم اْلَفْقَر َوَيْأُمُرُكْم ب اْلَفْحَشاء ْيَطاُن َيع  الشَّ

ٌع َعل يمٌ   [ 268]البقرة:   ﴾ َواس 

وقد ذكر اهلل تعاىل يف احلديث القديس فضل حسن الظن به، ودوره يف تفريج  

أنا عند ظّن عبدي ّب وأنا معه حني يذكرين، إن ذكرين يف نفسه ذكرته يف  )ال: الكروب، فق

نفيس، وإن ذكرين يف مأل ذكرته يف مألهم خري منهم، وإن تقّرب منّي شبا تقّربت إليه  

 (1) (ذراعا، وإن تقّرب إيّل ذراعا تقّربت منه باعا، وإن أتاين يميش أتيته هرولة 

ال يّتكل العاملون عىل أعامهلم اّلتي يعملوهنا  )تعاىل:   هلل قال ا  ويف حديث قديس آخر 

يف عبادِت كانوا مقرّصين غري بالغني يف عبادهتم   لثواّب فإهّنم لو اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم 

كنه عبادِت فيام يطلبون عندي من كرامتي والنعيم يف جنّاِت ورفيع الّدرجات العىل يف  

وفضيل فلريجوا وإىل حسن الظّن ّب فليطمئنّوا، فإّن رمحتي  جواري، ولكن برمحتي فليثقوا 

الّرمحن الّرحيم    هلل عند ذلك تدركهم ومنّي يبلغهم رضواين ومغفرِت تلبسهم عفوي فإيّن أنا ا

 (2)(وبذلك تسّميت 

واّلذي ال إله إاّل هو ما أعطي مؤمن قّط خري الّدنيا واآلخرة إاّل بحسن  : )وقال 

وحسن خلقه والكّف عن اغتياب املؤمنني، واّلذي ال إله إاّل هو ال   ورجائه له  هللظنّه با 

وتقصريه من رجائه وسوء خلقه   هللمؤمنا بعد التوبة واالستغفار إاّل بسوء ظنّه با   هلليعّذب ا

 
 (  2675(، ومسلم )7536الفتح ) -البخاري (1)
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عند ظّن   هللإاّل كان ا هللواغتيابه للمؤمنني، واّلذي ال إله إاّل هو ال حيسن ظّن عبد مؤمن با 

كريم بيده اخلريات يستحيي أن يكون عبده املؤمن قد أحسن به الظّن   هلل عبده املؤمن ألّن ا

 (1)(الظّن وارغبوا إليه  هللثّم خيلف ظنّه ورجاءه، فأحسنوا با 

 (2) (تعاىل من حسن العبادة اهللإّن حسن الّظّن ب):  ويف حديث آخر قال 

 العالج السلوكي: 

وحتقق لك اإليامن بسعة فضل اهلل ورمحته، فاعلم  إذا عرفت هذاـ  أهيا املريد الصادقـ   

، ومنازعة األقدار باألقدار؛ فال تستسلم ملا حيل بك  من موجبات ذلك مواجهتك للبالءأن  

من بالء انتظارا لتفريج اهلل لكربتك، فقد يكون ذلك الفرج عىل يديك، وما حصل لك من  

 البالء بسببك. 

قد أشار اهلل تعاىل إىل أولئك الذين يعيشون حياة مملوءة بالنكد والضيق نتيجة  ل

متسكهم باألرض التي ولدوا فيها، أو تعلقوا هبا، وهم يتوُهون أهنم مستضعفون جيازون  

عىل بالئهم، لكن اهلل تعاىل اعتبهم من الظاملني ألنفسهم، ألنه كان بإمكاهنم أن خيرجوا  

اُهُم  ﴿أنفسهم عليها، لكنهم قرصوا أو أبوا، قال تعاىل:    من احلال التي وجدوا يَن َتَوفَّ إ نَّ الَّذ 

نَي يف  اأْلَْرض  َقاُلوا َأمَلْ َتُكنْ  ْم َقاُلوا ف يَم ُكنُْتْم َقاُلوا ُكنَّا ُمْسَتْضَعف  ه  َأْرُض   املاَْلئ َكُة َظامل  ي َأْنُفس 

ُروا ف يَها َفُأولَ  َعة  َفُتَهاج  ريا  اهللَّ  َواس   ( 97)النساء:  ﴾ئ َك َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوَساَءْت َمص 

وهكذا يدعو اهلل تعاىل عباده الختيار البيئة املناسبة التي تساعدهم عىل أن يعيشوا  

  حياهتم بصورة طبيعية، متكنهم من عبادة رهبم، وأداء التكاليف التي كلفوا هبا، قال تعاىل: 

يَن ﴿ َباد َي الَّذ  اَي َفاْعُبُدون  َيا ع  َعٌة َفإ يَّ
ُقْل  ﴿ل: ا (، وق56)العنكبوت:  ﴾آَمنُوا إ نَّ َأْريض  َواس 

 
 .71ص  2الكايف، ج  (1)
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ُقوا  يَن آَمنُوا اتَّ َباد  الَّذ  َعٌة إ نَّاَم   َيا ع  ْنَيا َحَسنٌَة َوَأْرُض اهللَّ  َواس  ه  الدُّ يَن َأْحَسُنوا يف  َهذ  َربَُّكْم ل لَّذ 

اب ُروَن َأْجَرُهْم  َساٍب ُيَوىفَّ الصَّ  ( 10)الزمر:   ﴾ب َغرْي  ح 

رسّية إىل خثعم، فاعتصم ناس منهم  بعث  رسول اهلل وقد ورد يف احلديث أن 

أنا بريء من كّل مسلم يقيم بني  )قال: ف بالّسجود فأرسع فيهم القتل، فبلغ ذلك النّبّي 

 (1)  (أظهر املرشكني

عليه، ويمأل حياته  ذلك أن املسلم الذي يفعل ذلك، ويرتك نفسه بني يدي من يضيق  

 . ام وقع فيهباحلرج، يكون هو املتسبب في

وهلذا ورد يف احلديث عدم استجابة اهلل تعاىل لدعاء من قدر عىل أن خيرج من البالء،  

متي ال يستجاب هلم دعاؤهم:  أإن أصنافا من ): أنه قال لكنه مل يفعل، فعن رسول اهلل 

رجل يدعو عىل والديه، ورجل يدعو عىل غريم ذهب له بامله فلم يكتب عليه ومل يشهد  

وجّل ختلية سبيلها بيده، ورجل يقعد يف   وقد جعل اهلل عزّ  امرأته عليه، ورجل يدعو عىل 

: عبدي أمل  وجّل له رزقني، وال خيرج وال يطلب الرزق، فيقول اهلل عزّ ابيته ويقول: يا رب 

رض، بجوارح صحيحة، فتكون قد أعذرت  أجعل لك السبيل إىل الطلب والترصف يف األ

فيام بيني وبينك يف الطلب التباع أمري، ولكيال تكون كال عىل أهلك، فإن شئت رزقتك،  

وإن شئت قرتت عليك، وأنت معذور عندي، ورجل رزقه اهلل ماال كثريا فأنفقه ثم أقبل  

وجّل: أمل أرزقك رزقا واسعا، فهال اقتصدت فيه كام   ي، فيقول اهلل عزّ يدعو: يا رب ارزقن

  (2) (أمرتك، ومل ترسف، وقد هنيتك عن االرساف؟ ورجل يدعو يف قطيعة رحم 

وهلذا حذر أئمة اهلدى من تلك الظاهرة التي وقعت يف املجتمعات اإلسالمية نتيجة  

 
 (  1604(، الرتمذي )2645أبو داود حديث ) (1)
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رتبطا بالقعود عن الرزق، انتظارا  التأثر برهبان النصارى وغريهم، حيث أصبح التدين م 

إين ألركب يف احلاجة التي كفانيها اهلل،  )قال: اإلمام الصادق أنه فقد روي عن لفضل اهلل، 

  ضحي يف طلب احلالل، أما تسمع قول اهلل عزّ أما أركب فيها إال اللتامس أن يراين اهلل 

وا يف  اأْلَ  ﴿  : وجّل  ُ
اَلُة َفاْنَترش   الصَّ

َيت  ْن َفْضل  اهللَّ  َفإ َذا ُقض  [  10]اجلمعة:  ﴾ ْرض  َواْبَتُغوا م 

؟ أرأيت لو أن رجال دخل بيتا، وطني عليه بابه، وقال رزقي ينزل عيّل، كان يكون هذا؟ أما  

 (1)  (انه يكون أحد الثالثة الذين ال يستجاب هلم دعوة

رجل عنده  فقال: )فسئل عن هؤالء الثالثة الذين ذكرهم، وأن اهلل ال يستجيب هلم،  

املرأة فيدعو عليها فال يستجاب له، ألن عصمتها يف يده، ولو شاء أن خييل سبيلها، والرجل  

يكون له احلق عىل الرجل فال يشهد عليه، فيجحده حقه، فيدعو عليه فال يستجاب له، ألنه  

يلتمس  ترك ما أمر به، والرجل يكون عنده اليشء فيجلس يف بيته فال ينترش وال يطلب وال  

 (2)  (الرزق، حتى يأكله، فيدعو فال يستجاب له

قال: فام يصنع اليوم؟ قيل: يف  ف: أصابته احلاجة، له قيل وروي أنه سئل عن رجل 

واهلل للذي يقوته  : )البيت يعبد ربه، قال: فمن أين قوته؟ قيل: من عند بعض إخوانه، فقال

 (3)  (أشد عبادة منه

كل من يملؤك يأسا من ربك ورمحته ومغفرته، فإنه  من    ـ أهيا املريد الصادق ـ واحذر  

وهو ال خيتلف عن ذلك الذي يؤمنك وجيرئك عليه.. فكالُها عدوان لك،  شيطان رجيم،  

 وكالُها عدوان للحقيقة. 

 
 .  69/  2من ال حيرضه الفقيه:  (1)
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وأحّب   ، أحّبني) قوله: تعاىل أوحى إىل داود عليه الّسالم هلل أّن اوقد ورد يف اآلثار 

داود عليه الّسالم: يا رّب كيف أحّببك إىل خلقك؟   فقال  (،وحّببني إىل خلقي ، من حيّبني

وذّكرهم ذلك فإهّنم ال يعرفون منّي    ، واذكر آالئي وإحساين  ، اذكرين باحلسن اجلميل)قال:  

 ( إاّل اجلميل 

، فأوحى  رجال من بني إرسائيل كان يقنط الناس ويشّدد عليهم وروي يف اآلثار أن 

تعاىل يوم القيامة: اليوم أو يسك من رمحتي كام كنت    هلل يقول انبيهم، وقال له: )اهلل تعاىل إىل  

 ( تقنط عبادي منها 

هذه وصيتي إليك ـ أهيا املريد الصادق ـ فاحفظها، والتزم هبا، وسرتى كيف يمن اهلل  

   عليك بفضله العظيم من حيث حتتسب، ومن حيث ال حتتسب.
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 العجلة والطيش 

  زق النّوما يرتبط هبام من  يش  الطّ العجلة و  املريد الصادق ـ تسألني عنكتبت إيل ـ أهيا  

، وما يقضيان عليه من  السفاهةو  احلمق ووما يؤديان إليه من التهور والترسع    ة العقل، خفّ و

 .. ومنابع ذلك، وثامره، وكيفية ختليص النفس األمارة منه. الوقارو الرفقو احللمو التأين

الوجيه أذكر لك أن العجلة هي أم كل ما ذكرت من مثالب،  وجوابا عىل سؤالك 

ومعدهنا، ومنبعها، فهي تؤدي إىل الطيش والترسع يف اختاذ القرارات، وكل ذلك جيعل  

 املتخلق هبا متهورا سفيها، تغلب عليه احلامقة، ويبتعد عنه الوقار واحللم والتؤدة. 

بياء عليهم السالم، وردوا قوهلم،  ولذلك وصف اهلل تعاىل هبا املأل الذين واجهوا األن

واعرتضوا عىل احلجج التي جاءوهم هبا مع وضوحها وقوهتا.. ولو أهنم اتأدوا قليال،  

ورجعوا إىل أنفسهم، وأتاحوا لعقوهلم الفرصة للتفكر والتأمل والتدبر، لربام كان حاهلم  

 خمتلفا متاما. 

:  واقالو   ، (دامة عجلة مفتاح النّالو  ، المةاألناة حصن الّس )  وهلذا اتفق احلكامء عىل أن

 (1)(جاحر مع النّهوّ  مع اخليبة خري من التّ أيّن التّ )

ما أحد أكثر  و يطان،العجلة من الّش و ،اهلل من التأيّن )أن  وهلذا أخب رسول اهلل 

 (2) (من احلمد اهلل إىل  ء أحّب ما من يش و  ،اهلل معاذير من 

  جّل  وعزّ  اهلل  إنّ )عىل الرفق الناتج عن اهلدوء والتؤدة، فقال:  وأثنى الرسول 

فق. ما من أهل بيت  عبدا أعطاه الرّ   اهلل  إذا أحّب و  فق ما ال يعطي عىل اخلرق،ليعطي عىل الرّ 

 
 ( 420التمثيل و املحارضة)  (1)

 (104/ 10، و البيهقي) 4240(/ 206/ 4أبو يعيل)  (2)
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 (1) ( حرموافق إاّل حيرمون الرّ 

عن السفهاء الذين يظهرون يف أمته، ليشوهوا الدين بخفة عقوهلم،   ذا أخب كوه

مان  يأِت يف آخر الزّ ) وعجلتهم، وترسعهم يف اختاذ القرارات من غري علم وال حكمة، فقال:  

ة، يمرقون من اإلسالم كام  قوم حدثاء األسنان، سفهاء األحالم، يقولون من قول خري البيّ 

يف   اوز إيامهنم حناجرهم، فأينام لقيتموهم فاقتلوهم، فإنّ ة، ال جيميّ هم من الرّ يمرق الّس 

 (2) (قتلهم أجرا ملن قتلهم يوم القيامة

هلؤالء املنحرفني عن سنته بحداثة السن، وسفاهة العقل، ما يشري إىل   ويف وصفه 

مقرتن يف أصله بالعجلة الناجتة عن قلة  استعجاهلم، ذلك أن الشباب  أن سبب ما وقعوا فيه 

، ولذلك كان الشباب احلكيم هو الذي يرجع للشيوخ والعلامء وأصحاب اخلبة،  ةاخلب

نَي  ﴿ يستبد بأي قرار دوهنم، كام أشار إىل ذلك قوله تعاىل:    وال ُه َوَبَلَغ َأْرَبع  َحتَّى إ َذا َبَلَغ َأُشدَّ

ي َأْنَعْمَت َعيَلَّ 
ت  ْعن ي َأْن َأْشُكَر ن ْعَمَتَك الَّ َديَّ  َسنَة  َقاَل َرِب َأْوز 

،  [ 15]األحقاف:    ﴾ َوَعىَل َوال 

 وهي تشري إىل االستواء واالشتداد واكتامل العقل مرتبط بتلك السن. 

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاسمع هلذه األدوية الربانية التي استخلصتها  

األمارة،  لك من أشجار اهلداية املقدسة، فارشهبا بكل كيانك، عساها تنقذك من رش نفسك  

 لتلبسك لباس نفسك املطمئنة. 

 العالج املعريف: 

للتخلص من العجلة وما يرتبط هبا من  أول عالج تنطلق منه ـ أهيا املريد الصادق ـ 

 مثالب علمك بخطرها وآثارها عىل حقيقتك ومصريك ومجيع مصاحلك. 

 
 . 2274(/ 306/ 2الطباين يف الكبري)  (1)

 ( 3611) 6البخاري ]فتح الباري[،  (2)
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بني   يف احليلولة وأول تلك املخاطر ما أشار إليه القرآن الكريم من كوهنا السبب 

َلَة ) ﴿البرش واإليامن ومقتضياته، فقال:  بُّوَن اْلَعاج 
َرَة 20َكالَّ َبْل حُت    ﴾ ( َوَتَذُروَن اآْلخ 

يال  ﴿، وقال: [21، 20]القيامة:  ا َثق  َلَة َوَيَذُروَن َوَراَءُهْم َيْوم 
بُّوَن اْلَعاج 

 حُي 
 
  ﴾ إ نَّ َهُؤاَلء

 [ 27]اإلنسان:  

اليوم مخر  ، أو ))النقد خري من النسيئة( رورون بقوهلم:  وهي تشري إىل ما يعب عنه املغ 

ا أمر (، ويقصدون بذلك اغتنام  عصفور يف اليد خري من عرشة عىل الشجرة(، أو )وغد 

 اللذات العاجلة احلارضة، وعدم التضحية هبا يف سبيل اللذات اآلجلة الغائبة. 

رضهم، وال ينفعهم، قال  وهلذا أخب اهلل تعاىل أنه يمدهم بام يريدونه، لكنه إمداد ي

يُد ُثمَّ َجَعْلنَا َلُه َجَهنََّم َيْصاَلَها  ﴿ تعاىل:  َْن ُنر 
ْلنَا َلُه ف يَها َما َنَشاُء مل  َلَة َعجَّ يُد اْلَعاج  َمْن َكاَن ُير 

ا ا َمْدُحور   [ 18]اإلرساء:    ﴾َمْذُموم 

  وحال هؤالء حال ذلك املريض الذي هناه الطبيب عن بعض األكالت التي قد 

ترضه، لكنه راح ال يبايل ألن اللذات حارضة، ونفسه تشتهيها، واملرض آجل، ومل حين  

 حينه، ولذلك ال يرض مثل هذا إال نفسه. 

وهكذا أخب القرآن الكريم عن ترسع أقوام األنبياء يف الرد عىل أنبيائهم من غري  

ثمود من نبيهم    إتاحة الفرصة لعقوهلم لسامع حججهم، والنظر فيها، فقال خمبا عن موقف 

يَقان   ﴿صالح عليه السالم:   ا َأن  اْعُبُدوا اهللََّ َفإ َذا ُهْم َفر 
َوَلَقْد َأْرَسْلنَا إ ىَل َثُموَد َأَخاُهْم َصاحل 

ُموَن )  ُروَن اهللََّ َلَعلَُّكْم  45خَيَْتص   َقْبَل احْلََسنَة  َلْواَل َتْسَتْغف 
ِيَئة  ُلوَن ب السَّ

َ َتْسَتْعج 
( َقاَل َياَقْوم  مل 

 [ 46،  45  ]النمل:   ﴾ُتْرمَحُوَن 

وأخب عن موقف عاد من نبيهم هود عليه السالم، واستعجاهلم للعذاب الذي  

ٌض مُمْط ُرَنا َبْل ُهَو َما    ﴿ حذرهم منه، فقال:   ْم َقاُلوا َهَذا َعار  ا ُمْسَتْقب َل َأْود َيت ه  ض  َفَلامَّ َرَأْوُه َعار 



 

505 

 

يٌح ف يَها َعَذاٌب َأل يمٌ   [ 24ف:  ]األحقا  ﴾ اْسَتْعَجْلُتْم ب ه  ر 

وأخب عن موقف قوم موسى، واستعجاهلم لعبادة العجل مبارشة بعد غياب نبيهم،  

ْلُتْم َأْمَر  ﴿فقال:   ي َأَعج  ْن َبْعد  ا َقاَل ب ْئَساَم َخَلْفُتُموين  م  ف  ه  َغْضَباَن َأس  َوملََّا َرَجَع ُموَسى إ ىَل َقْوم 

 [ 150]األعراف:   ﴾َرِبُكْم 

صدهتم العجلة عن  ، وكيف رسول اهلل القبائل من وأخب عن قريش وغريها من 

ََتُكْم َوُهْم  ﴿:  اإليامن، فقال  ي َيْذُكُر آهل  ا َأَهَذا الَّذ  ُذوَنَك إ الَّ ُهُزو 
يَن َكَفُروا إ ْن َيتَّخ  َوإ َذا َرآَك الَّذ 

مْحَن  ُهْم َكاف ُرونَ  ْكر  الرَّ
 [ 36]األنبياء:   ﴾ ب ذ 

، فقال:  الذي حذرهم منه رسول اهلل  وهكذا أخب عن استعجاهلم للعذاب

ُم املَُْثاَلُت َوإ نَّ َربََّك َلُذو َمْغف  ﴿ ه 
ْن َقْبل   َقْبَل احْلََسنَة  َوَقْد َخَلْت م 

ِيَئة  ُلوَنَك ب السَّ
َرٍة  َوَيْسَتْعج 

َقاب   يُد اْلع  ْم َوإ نَّ َربََّك َلَشد  ه 
ُلوَنَك  َوَيْس ﴿، وقال: [6]الرعد:  ﴾ل لنَّاس  َعىَل ُظْلم  َتْعج 

ونَ  َّا َتُعدُّ
نَْد َرِبَك َكَأْلف  َسنٍَة مم  ا ع  َف اهللَُّ َوْعَدُه َوإ نَّ َيْوم 

،  [ 47]احلج:  ﴾ب اْلَعَذاب  َوَلْن خُيْل 

ى جَلَاَءُهُم اْلَعَذاُب َوَلَيْأت َينَُّهْم َبْغَتة  ﴿وقال:  ُلوَنَك ب اْلَعَذاب  َوَلْواَل َأَجٌل ُمَسمًّ
َوُهْم  َوَيْسَتْعج 

يَن  53اَل َيْشُعُروَن )  يَطٌة ب اْلَكاف ر  ُلوَنَك ب اْلَعَذاب  َوإ نَّ َجَهنََّم ملَُح  ،  53]العنكبوت:    ﴾( َيْسَتْعج 

54 ] 

وغريها من اآليات الكريمة التي تدل عىل ذلك الطيش الذي متيز به أقوام األنبياء  

عليهم السالم، والذي وصل هبم إىل حد سؤال العذاب، لريوا الدليل احليس عىل صدق  

يَن َليَْس َلُه َداف ٌع )1َسَأَل َسائ ٌل ب َعَذاٍب َواق ٍع )﴿نبيهم، قال تعاىل:  ]املعارج:   ﴾ ( 2( ل ْلَكاف ر 

1  -  2 ] 

وهلذا، فإهنم ـ بدل أن يتفكروا يف األدلة التي ذكرها القرآن الكريم ليوم القيامة وما  

يرتبط هبا من البعث والنشور ـ راحوا يسألون عن املوعد، وكأن تأخر موعدها هو البهان 
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 [ 38]األنبياء:    ﴾ َصاد ق نيَ َوَيُقوُلوَن َمَتى َهَذا اْلَوْعُد إ ْن ُكنُْتمْ ﴿عىل عدم وقوعها، قال تعاىل:  

أجلها، ال   وهلذا رد عليهم القرآن الكريم بأن أمرها بيد اهلل، وهو الذي حيدد

َها َواَل ُهْم ُينَْظُرونَ  ﴿  استعجاهلم، قال تعاىل:  يُعوَن َردَّ
ْم َبْغَتة  َفَتْبَهُتُهْم َفاَل َيْسَتط    ﴾ َبْل َتْأت يه 

( ُقْل َعَسى َأْن  71َمَتى َهَذا اْلَوْعُد إ ْن ُكنُْتْم َصاد ق نَي )  َوَيُقوُلونَ ﴿وقال:  ،[40]األنبياء: 

ُلونَ  ي َتْسَتْعج   [72، 71]النمل:   ﴾ َيُكوَن َرد َف َلُكْم َبْعُض الَّذ 

وأخب عن التوبيخ الذي يلقونه يف جهنم، نتيجة اكتفائهم بالسؤال عن الساعة بدل  

اَن َيْوُم   ﴿ تذكر أمامهم القيامة:  التحضري هلا، فقال واصفا حال املرشكني عندما  َيْسَأُلوَن َأيَّ

(  13َيْوَم ُهْم َعىَل النَّار  ُيْفَتنُوَن ) ﴿  ، ثم رد عليهم متهكام بقوله:[12]الذاريات:  ﴾الِدين  

ُلونَ  ي ُكنُْتْم ب ه  َتْسَتْعج   [ 14، 13]الذاريات:    ﴾ُذوُقوا ف ْتنََتُكْم َهَذا الَّذ 

ما يقوله هلم عندما يسألونه عن الساعة، فقال:   له وقد لقن اهلل تعاىل رسو

ُروَن َعنُْه  29َوَيُقوُلوَن َمَتى َهَذا اْلَوْعُد إ ْن ُكنُْتْم َصاد ق نَي )﴿ يَعاُد َيْوٍم اَل َتْسَتْأخ  ( ُقْل َلُكْم م 

ُموَن   اْلَوْعُد إ ْن ُكنُْتْم َصاد ق نَي  َيُقوُلوَن َمتَى َهَذا  ﴿ ، وقال:  [30،  29]سبأ:    ﴾َساَعة  َواَل َتْسَتْقد 

ٍة َأَجٌل إ َذا َجاَء َأَجُلُهْم َفاَل 48) ُكِل ُأمَّ
ا إ الَّ َما َشاَء اهللَُّ ل  ا َواَل َنْفع    ( ُقْل اَل َأْمل ُك ل نَْفيس  رَضًّ

ُمونَ  ُروَن َساَعة  َواَل َيْسَتْقد  َذا اْلَوْعُد  َوَيُقوُلوَن َمَتى هَ ﴿، وقال: [49، 48]يونس:  ﴾َيْسَتْأخ 

يٌر ُمب نيٌ 25إ ْن ُكنُْتْم َصاد ق نَي )  نَْد اهللَّ  َوإ نَّاَم َأَنا َنذ  ْلُم ع   [ 26،  25]امللك:    ﴾( ُقْل إ نَّاَم اْلع 

دواء مهم من أدوية العجلة  عىل  ـ أهيا املريد الصادق ـتدلك وكل هذه اإلجابات 

لتي يؤول إليها.. فالعامل الصادق هو  والطيش، وهو االهتامم بأداء الواجب، ال بالنتيجة ا 

الذي يقدم عمله هلل تعاىل بكل إخالص وصدق وإتقان، ثم يرتكه هلل، لريبيه كيف يشاء،  

 وجيازيه عليه متى شاء. 
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إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن ال يقوم ): ويشري إىل هذا قوله 

 (1) (حتى يغرسها فليفعل

عن استعجال اهلداية    النصوص املقدسة من هني رسول اهلل ويشري إليه ما ورد يف 

ي َمْن  ﴿أو طلبها ملن مل تتوفر فيه رشوطها، قال تعاىل:  نَّ اهللََّ هَيْد 
َلْيَس َعَلْيَك ُهَداُهْم َوَلك 

نَّ اهللََّ ﴿(، وقال تعاىل: 272)النساء:  ﴾ َيَشاءُ 
ي َمْن َأْحَبْبَت َوَلك  ي َمْن َيَشاُء  إ نََّك اَل هَتْد  هَيْد 

ينَ   ( 56)الكهف:  ﴾ َوُهَو َأْعَلُم ب املُْْهَتد 

قارص عىل أداء ما كلف به من التبليغ، ثم ترك شؤون   ذلك أن دور رسول اهلل 

ه  َوَمْن  ﴿ قال تعاىل:  اخللق هلل،   ا َأْنَزْلنَا َعَلْيَك اْلك َتاَب ل لنَّاس  ب احْلَِق َفَمْن اْهَتَدى َفل نَْفس  َضلَّ  إ نَّ

ْم ب َوك يلٍ  لُّ َعَلْيَها َوَما َأْنَت َعَلْيه  َفَذِكْر إ نَّاَم َأْنَت ُمَذِكٌر َلْسَت  ﴿  ، وقال:( 41)الزمر:  ﴾َفإ نَّاَم َيض 

ْم ب ُمَسْيط رٍ   ( 21)عبس:   ﴾َعَلْيه 

وغريها من اآليات الكريمة التي تدعو إىل أداء الواجب، ثم ترك النتائج هلل تعاىل،  

لفالح الذي يغرس أشجاره، ويعتني هبا، دون أن يستعجل ثامرها، ألن هلا  مثلام يفعل ا

 . ا أجلها اخلاص هب

وخطر االستعجال ليس يف ذلك فقط، بل إنه قد حيول بني اإلنسان وحتقيق طلبه،  

:  ما يبني دور العجلة يف عدم استجابة الدعاء، قال    وقد ورد يف احلديث عن رسول اهلل  

 (2) (يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب يل  يستجاب ألحدكم ما مل)

وذلك يشبه من يقطف الثامر قبل بدو صالحها؛ ولو أنه متهل قليال، ألكلها طيبة  

 
( ، 1216، رقم 366( ، وعبد بن محيد )ص 13004، رقم 3/191( ، وأمحد )2068، رقم 275الطيالسى )ص   (1)

 (  479، رقم 1/168والبخارى ىف األدب املفرد )

 ( 2735( و اللفظ له، و مسلم) 6340) 11البخاري ]فتح الباري[،  (2)
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إّن هذا الّدين ) :  صاحلة، لكن العجلة حالت بينه وبني ذلك، كام أشار إىل ذلك قوله 

 ( 1)(فإّن املنبّت ال أرضا قطع وال ظهرا أبقى  ،وال تبّغض إىل نفسك عبادة اهلل  ،متني فأوغل فيه برفق

ه  عن سهل بن سعد أنّ ف وقد ورد يف احلديث ما يشري إىل ما هو أعظم من ذلك كله، 

، فنظر   بّي رجال من أعظم املسلمني غناء عن املسلمني يف غزوة غزاها مع النّ  قال: إنّ 

بعه رجل من  ار فلينظر إىل هذا، فاتّ ينظر إىل رجل من أهل النّأن  فقال: من أحّب   بّي النّ

ى جرح فاستعجل املوت فجعل  اس عىل املرشكني حتّ النّ  هو عىل تلك احلال من أشدّ و  القوم

مرسعا فقال: أشهد      بّي جل إىل النّى خرج من بني كتفيه فأقبل الرّ ذبابة سيفه بني ثدييه حتّ 

ار  أن ينظر إىل رجل من أهل النّ  قلت لفالن من أحّب   ذاك؟ قال:ما  و  ، فقال: اهلل ك رسول  أنّ 

 جرح  ه ال يموت عىل ذلك، فلاّم كان من أعظمنا غناء عن املسلمني فعرفت أنّ و فلينظر إليه، 

ه  إنّ و  ارالعبد ليعمل عمل أهل النّ  إنّ )عند ذلك:      بّي استعجل املوت فقتل نفسه. فقال النّ

 (2)(ام األعامل باخلواتيم إنّ و  ار،ه من أهل النّإنّ و ةاجلنّ يعمل عمل أهل و  ة،من أهل اجلنّ 

ويف هذا احلديث إشارة إىل ما يقوم به السفهاء وأصحاب الطيش من إفساد أعامهلم  

التي تعبوا فيها، بسبب مواقف بسيطة كان يف إمكاهنم االستغناء عنها، كام أشار إىل ذلك 

ت ي َنقَ ﴿قوله تعاىل:  ا َواَل َتُكوُنوا َكالَّ ٍة َأْنَكاث   ُقوَّ
ْن َبْعد   [ 92]النحل:   ﴾َضْت َغْزهَلَا م 

وهلذا كان لإليامن باجلزاء األخروي أثره الكبري يف تربية النفس عىل التؤدة والرفق،  

ألن العامل ال ينتظر إال جزاء ربه، ولذلك يعلم أن ثمرة عمله احلقيقية لن يناهلا يف الدنيا،  

 وإنام عند اهلل تعاىل. 

أن الرفقـ  الذي هو ضد العجلةـ  هو مجال كل عمل، فقال:    وهلذا أخب رسول اهلل  

 
 ( 18/ 3البيهقي يف السنن الكبى )  (1)

 ( 112( و اللفظ له، و مسلم) 6607) 11ري[، البخاري ]فتح البا (2)
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 إال شانه(
ٍ
 (1) وقال: )إنَّ الرفق ال يكون يف يشء إال زانه، وال ُينزع من يشء

، (2) (حيّب الّرفق يف األمر كّله  اهللإّن  )وهلذا دعا إىل استعامل الرفق يف كل يشء، فقال:  

  )3(لرفق حيرم اخلري()من حيرم اوأخب أن  

وأخب أن الشؤم والعاقبة السيئة يف الطيش والنزق والعجلة، بخالف الرفق الذي  

 (4)  الرفق يمن واخلرق شؤم(): قال هو يمن وبركة، 

مجال الصورة احلسية للرفق، والتي يتجىل هبا يف اآلخرة    كله ذكر رسول اهلل  ذا  هلو 

 (5))لو كان الرفق خلقا يرى ما كان مما خلق اهلل عز وجل يشء أحسن منه(لصاحبها، فقال:  

، فهو ال ينطق عن اهلوى، وال  فيام ذكره لك نبيك  ـ أهيا املريد الصادق ـفتأمل 

التي ترهبك من العجلة وخطرها عىل    يمكنك أن تستعني عىل نفسك إال بمثل هذه األدوية 

 نفسك ومصريك، وترغبك يف الدواء املضاد هلا، وهو الرفق واهلدوء والتؤدة والسكينة. 

 العالج السلوكي: 

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ وتوفرت فيك العزيمة عىل محاية نفسك من  

تستعجل يف اختاذ قراراتك،  العجلة والطيش والنزق وآثارها، فتثبت يف كل أمورك، وال 

 وتأن يف تنفيذها حتى توفر الرشوط املالئمة هلا. 

لكنه إذا اكتملت لديك القناعة برضورة العمل، وتوفرت فيك القدرات عىل تنفيذه،  

وساعدتك البيئة املناسبة لذلك، فإياك أن تقرص يف التنفيذ بحجة ما ورد من النصوص  
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وص مقيدة بالعجلة السلبية املمتلئة بالطيش، أما  املقدسة يف النهي عن العجلة، فهي نص 

 العجلة اإلجيابية فهي دليل عىل النشاط والقوة والصدق. 

ولذلك أخب اهلل تعاىل أن فطرة اإلنسان حتتوي عىل هذا اخلصلة يف تركيبها، فقال:  

ْن َعَجلٍ ﴿  ْنَساُن م  ملها املنحرفون  ؛ ثم بني الوجهة السلبية التي استع [37]األنبياء:  ﴾ُخل َق اإْل 

ُلون  )﴿ هلذه اخلصلة، فقال:  يُكْم آَياِت  َفاَل َتْسَتْعج  ( َوَيُقوُلوَن َمَتى َهَذا اْلَوْعُد إ ْن ُكنُْتْم 37َسُأر 

 [38، 37]األنبياء:  ﴾َصاد ق نيَ 

ذلك أن العجلة التي يدعو إليها اإليامن باليوم اآلخر، ليس املطالبة بترسيع موعده،  

َوَما ﴿ كام قال تعاىل يف التفريق بني املؤمنني وغريهم: إىل األعامل الصاحلة، وإنام املسارعة 

يٌب ) اَعَة َقر  يَك َلَعلَّ السَّ نَْها 17ُيْدر  ُقوَن م  يَن آَمُنوا ُمْشف  ذ  َا َوالَّ ُنوَن هب 
يَن اَل ُيْؤم  ذ  َا الَّ ُل هب 

( َيْسَتْعج 

ذ   َا احْلَقُّ َأاَل إ نَّ الَّ يدٍ َوَيْعَلُموَن َأهنَّ ي َضاَلٍل َبع  اَعة  َلف   السَّ
 [18، 17]الشورى:  ﴾يَن ُياَمُروَن يف 

  ؟فقال: يا حممد، متى الساعة وقد روي يف احلديث أن أعرابيا نادى رسول اهلل 

ما أعددت هلا كبري  ): )وحيك إن الساعة آتية، فام أعددت هلا؟( قال: قال له رسول اهلل ف

 (1): )املرء مع من أحب(فقال له رسول اهلل    (،ورسوله   صالة وال صيام، ولكني أحب اهلل

وهلذا، فإن العاقل هو الذي يوجه العجلة التي طبع عليها إىل عجلة يف احلق، والعمل  

اَمَواُت ﴿ الصالح، كام قال تعاىل داعيا إىل ذلك:   ْن َرِبُكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ
َرٍة م  ُعوا إ ىَل َمْغف  َوَسار 

نَي َواأْلَْرُض  ْت ل ْلُمتَّق  دَّ  [133]آل عمران:  ﴾ ُأع 

َك  ﴿  ه لرىض ربه، فقال:تووصف موسى عليه السالم ومسارع َوَما َأْعَجَلَك َعْن َقْوم 

ىَض ) 83َيا ُموَسى )  رَتْ
ْلُت إ َلْيَك َرِب ل  ي َوَعج   َعىَل َأَثر 

 
 ﴾ )طه( (84( َقاَل ُهْم ُأواَلء
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ا إ ْذ  :﴿ ، فقالأنبياء اهلل ومسارعتهم يف اخلرياتزكريا وغريه من عن وأخب  يَّ َوَزَكر 

ث نَي )   َفْردا  َوَأْنَت َخرْيُ اْلوار 
ُه َرِب ال َتَذْرين  َفاْسَتَجْبنا َلُه َوَوَهْبنا َلُه حَيْيى َوَأْصَلْحنا    (89نادى َربَّ

ُعوَن يف  اخْلَرْي  ُْم كاُنوا ُيسار  نَي )َلُه َزْوَجُه إ هنَّ ع  ﴾  ( 90ات  َوَيْدُعوَننا َرَغبا  َوَرَهبا  َوكاُنوا َلنا خاش 

 )األنبياء( 

:﴿  للخريات، فقالقبلنا من الصاحلني من أهل الكتاب مسارعة من عن أخب و

ٌة قائ َمٌة َيْتُلوَن آيات  اهللَّ  آناَء اللَّْيل  َوُهْم َيْسُجدُ  تاب  ُأمَّ
ْن َأْهل  اْلك    ( 113وَن ) َلْيُسوا َسواء  م 

ُعوَن يف  اخْلَ   َوَينَْهْوَن َعن  املُْنَْكر  َوُيسار 
ر  َوَيْأُمُروَن ب املَْْعُروف  ُنوَن ب اهللَّ  َواْلَيْوم  اآْلخ  رْيات   ُيْؤم 

نَي ) احل   َن الصَّ
 ﴾ )آل عمران( ( 114َوُأولئ َك م 

يَن  إ نَّ :﴿ ، ومسارعتهم للخريات، فقال عن صفة املؤمنني يف كل األزمنةوأخب   الَّذ 

ُقوَن )  ْن َخْشَية  َرهِب ْم ُمْشف  ُنوَن )   (57ُهْم م  يَن ُهْم ب آيات  َرهِب ْم ُيْؤم  يَن ُهْم ب َرهِب ْم    (58َوالَّذ  َوالَّذ 

ُكوَن )  ُعوَن )   (59ال ُيرْش  ُْم إ ىل َرهِب ْم راج  َلٌة َأهنَّ
يَن ُيْؤُتوَن ما آَتْوا َوُقُلوهُبُْم َوج 

ولئ َك  أُ   (60َوالَّذ 

ُعوَن يف  اخْلرَْيات  َوُهْم هَلا ساب ُقوَن )   ﴾ )املؤمنون( (61ُيسار 

ُقْل  ﴿  :، قال تعاىلاملؤمنني بأن حيرصوا عىل األولية التي ال يصلها إال املسارعونوأمر  

ُم َوال ُيْطَعُم قُ  اموات  َواأْلَْرض  َوُهَو ُيْطع  ر  السَّ
يًّا فاط 

ْرُت َأْن َأُكوَن  َأَغرْيَ اهللَّ  َأختَّ ُذ َول  ْل إ يِن ُأم 

ك نَي ) َن املرُْْش  َل َمْن َأْسَلَم َوال َتُكوَننَّ م  ْرُت َأْن َأْعُبَد  ﴿  ، وقال: ﴾ )األنعام((14َأوَّ ُقْل إ يِن ُأم 

نَي )  (11اهللََّ خُمْل صا  َلُه الِديَن )  َل املُْْسل م  َْن َأُكوَن َأوَّ
ْرُت أل  خاُف إ ْن َعَصْيُت  ( ُقْل إ يِن أَ 12َوُأم 

 ﴾ )الزمر( (13َرِّب َعذاَب َيْوٍم َعظ يٍم ) 

َوملََّا جاَء  :﴿ عليه السالم وحرصه عىل األولية يف اخلري، فقالعن موسى وأخب 

ن  اْنُظْر إ ىَل اجْلَ 
ين  َأْنُظْر إ َلْيَك قاَل َلْن َتراين  َولك  ُه قاَل َرِب َأر  نا َوَكلََّمُه َربُّ

َبل  َفإ ن  ُموسى مل  يقات 

قا  َفَلامَّ َأفا 
ا َوَخرَّ ُموسى َصع  ْلَجَبل  َجَعَلُه َدكًّ

ُه ل   َفَلامَّ جَتَىلَّ َربُّ
َق قاَل  اْسَتَقرَّ َمكاَنُه َفَسْوَف َتراين 
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ن نَي ) ُل املُْْؤم   (﴾ )األعراف( 143ُسْبحاَنَك ُتْبُت إ َلْيَك َوَأَنا َأوَّ

يَن  قال:﴿ ف ؤمنني، من امل عن فضل الورثة السابقني  وأخب  ُثمَّ َأْوَرْثنَا اْلك تاَب الَّذ 

نُْهْم ساب ٌق ب اخْلَرْيات  ب إ ْذن  اهللَّ 
ٌد َوم  نُْهْم ُمْقتَص  ه  َوم  ٌ ل نَْفس  نُْهْم ظامل  باد نا َفم  ْن ع  ذل َك   اْصَطَفْينا م 

 ﴾ )فاطر( ( 32ُهَو اْلَفْضُل اْلَكب رُي )

ْنيا َلع ٌب َوهَلٌْو  قال:﴿  ف  ،لنيعن فوز السابقني دون املتكاس  وأخب  اْعَلُموا َأنَّاَم احْلَياُة الدُّ

اَر َنباُتُه ُثمَّ   َكَمَثل  َغْيٍث َأْعَجَب اْلُكفَّ
ينٌَة َوَتفاُخٌر َبْينَُكْم َوَتكاُثٌر يف  اأْلَْموال  َواأْلَْوالد  هَي يُج  َوز 

ا ُثمَّ َيُكوُن ُحطاما  َويف    ْضواٌن َوَما احْلَياُة  َفرَتاُه ُمْصَفرًّ َن اهللَّ  َور 
َرٌة م  يٌد َوَمْغف  َرة  َعذاٌب َشد  اآْلخ 

ْنيا إ الَّ َمتاُع اْلُغُرور  )   20الدُّ
 
امء ْن َرِبُكْم َوَجنٍَّة َعْرُضها َكَعْرض  السَّ َرٍة م  ( ساب ُقوا إ ىل َمْغف 

يَن آَمنُوا ب اهللَّ  َوُرُسل   ْت ل لَّذ  دَّ ه  ذل َك َفْضُل اهللَّ  ُيْؤت يه  َمْن َيشاُء َواهللَُّ ُذو اْلَفْضل   َواأْلَْرض  ُأع 

يٍم ) ﴿  :وقال  ، ﴾ )احلديد((21اْلَعظ يم  )  ي َنع    ( 23( َعىَل اأْلَرائ ك  َينُْظُروَن ) 22إ نَّ اأْلَْبراَر َلف 

َة النَّع يم  ) ْم َنرْضَ ه  ُف يف  ُوُجوه  يٍق خَمْتُ 24َتْعر  ْن َرح  ْسٌك َويف   25وٍم ) ( ُيْسَقْوَن م  تاُمُه م  ( خ 

 ﴾ )املطففني( (26ذل َك َفْلَيَتناَفس  املَُْتناف ُسوَن ) 

. وهي العجلة التي دعا إليها رسول  .هذه النصوص مجيعا تدل عىل العجلة احلسنةو

 (2)يف كّل يشء إاّل يف عمل اآلخرة( (1)التؤدةحني قال: ) اهلل 

بادروا باألعامل ديث متعددة بصيغ خمتلفة: )فقال يف أحا  ،وبني أسباب الدعوة إليها 

أو موتا    ،أو هرما مفندا  ،أو مرضا مفسدا  ،أو غنى مطغيا   ،سبعا: هل تنظرون إاّل فقرا منسيا 

  (3) أو الّساعة فالّساعة أدهى وأمّر( ،فرّش غائب ينتظر  ،أو الّدّجال  ،جمهزا
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  ، جل مؤمنا ويميس كافرايصبح الرّ  ،بادروا باألعامل فتنا كقطع الّليل املظلم )قال: و

  (1)يبيع دينه بعرض من الّدنيا(  ،أو يميس مؤمنا ويصبح كافرا

وداّبة    ، والّدخان  ، والّدّجال  ، قال: )تبادروا باألعامل سّتا: طلوع الّشمس من مغرهبا و

  (2) وأمر العاّمة( ،وخويصة أحدكم ،األرض

وغناك   ،وصّحتك قبل سقمك ،شبابك قبل هرمك  ، : )اغتنم مخسا قبل مخسوقال

  (3) وحياتك قبل موتك( ،وفراغك قبل شغلك ، قبل فقرك

: )من اغتسل يوم اجلمعة  فقال  ،وبني سعة أجر املسارعني للخريات مقارنة بغريهم 

ومن   ،ومن راح يف الّساعة الّثانية فكأّنام قّرب بقرة  ، غسل اجلنابة ثّم راح فكأّنام قّرب بدنة

ومن راح يف الّساعة الّرابعة فكأّنام قّرب   ، ثة فكأّنام قّرب كبشا أقرنراح يف الّساعة الّثال

فإذا خرج اإلمام حرضت املالئكة    ، ومن راح يف الّساعة اخلامسة فكأّنام قّرب بيضة  ، دجاجة

  (4) يستمعون الّذكر(

أختّلف حّتى أصيّل    وأّن رجال ختّلف وقال ألهله:  ،أمر أصحابه بالغزو  وروي أنه  

الّظهر ثّم أسّلم عليه وأوّدعه فيدعو يل بدعوة تكون شافعة يوم القيامة.   هللّ مع رسول ا

)واّلذي نفيس بيده لقد  :أقبل الّرجل مسّلام عليه فقال له رسول اهللّ  فلاّم صىّل النّبّي 

  (5) سبقوك بأبعد ما بني املرشقني واملغربني يف الفضيلة(

)ال تنافس بينكم إاّل يف  فقال:  ، التعجيل واملسارعةودعا إىل املنافسة التي تستدعي 
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اثنتني: رجل أعطاه اهللّ عّز وجّل القرآن فهو يقوم به آناء الّليل وآناء النّهار ويّتبع ما فيه  

فيقول رجل: لو أّن اهللّ تعاىل أعطاين مثل ما أعطى فالنا فأقوم به كام يقوم به. ورجل أعطاه  

فيقول رجل: لو أّن اهللّ أعطاين مثل ما أعطى فالنا فأتصّدق   اهللّ ماال فهو ينفق ويتصّدق

 (1)به(

  قال: كان النّبّي    عن أنسففي احلديث    ، بنفسه هذه املسارعة  بل مثل رسول اهلل  

سبقهم    فكان النّبّي    ،ولقد فزع أهل املدينة  ،وأجود النّاس  ، وأشجع النّاس   ،أحسن النّاس 

 (2)وجدناه بحرا()وقال:  ،عىل فرس

وأئمة اهلدى يف الدعوة إىل انتهاز    وهكذا وردت النصوص الكثرية عن رسول اهلل  

من فتح له باب خري فلينتهزه فإنه  : )الفرص وابتهاهلا وعدم تضييعها، فقد قال رسول اهلل  

 (3)  (ال يدرى متى يغلق عنه

 (4) (الفرص متر مر السحاب ن؛ فترك الفرص غصصوقال:)

والفرصة متر مر السحاب    ،واحلياء باحلرمان  ،)قرنت اهليبة باخليبة  وقال اإلمام عيل:

 (6)  (إضاعة الفرصة غصة، وقال: )(5)  (فانتهزوا فرص اخلري

وأكد ذلك ـ أهيا املريد الصادقـ  واهتم به بعد الوقوع يف السيئة حتى ترسع إىل حموها  

وَء ب َجَهاَلٍة  إ نَّاَم التَّوْ   ﴿ قبل متكنها من نفسك، وقد قال اهلل تعاىل:   يَن َيْعَمُلوَن السُّ
َبُة َعىَل اهللَّ  ل لَّذ 

 
 رواه البخاري ومسلم. (1)

 رواه البخاري. (2)

    289العوايل   (3)

    291العوايل   (4)

    1086هنج البالغة   (5)

   1131هنج البالغة   (6)
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يام  
يام  َحك 

ْم َوَكاَن اهللَُّ َعل  يٍب َفُأوَلئ َك َيُتوُب اهللَُّ َعَلْيه  ْن َقر  ، ثم  [17]النساء:  ﴾ُثمَّ َيُتوُبوَن م 

يَن َيْعَمُلوَن  ( َوَلْيَست  التَّوْ ﴿ قال بعدها يف املقرصين املسوفني أصحاب األمل الطويل:   َبُة ل لَّذ 

اٌر   يَن َيُموُتوَن َوُهْم ُكفَّ ِيَئات  َحتَّى إ َذا َحرَضَ َأَحَدُهُم املَْْوُت َقاَل إ يِن ُتْبُت اآْلَن َواَل الَّذ  السَّ

يام  
ا َأل  َك َأْعَتْدَنا هَلُْم َعَذاب 

 [ 18]النساء:    ﴾ ُأوَلئ 

يثام كنت، وأّتبع الّسّيئة احلسنة متحها،  اّتق اهلل ح: ويف احلديث، قال رسول اهلل 

 (1) ( وخالق النّاس بخلق حسن

فاقرأ هذه النصوص املقدسة ـ أهيا املريد الصادق ـ وانتفع هبا يف عالج نفسك،  

وتقويم أخالقك، فهي التي توجه تلك الطبيعة التي طبعت عليها إىل جماالت اخلري  

 وآخرتك. والصالح، لتنتفع بذلك يف دنياك 

  ، عن تقدير دقيق لآلثار والعواقبت ناشئة ما كانالعجلة املحمودة هي واعلم أن 

أما العجلة   . . وعن حسن إعداد وجودة ترتيب ، وعن إدراك تام للظروف واملالبسات

خالية من تقدير العاقبة ومن اإلحاطة بالظروف   ، جمرد ثورة نفسية ت ما كانفهي  ، السيئة

 هبة واالستعداد. ومن أخذ األ  ،واملالبسات

وقد قال بعض احلكامء لبعض مريديه، وقد رآه مقرصا متباطئا بحجة عدم  

ينبغي ملن يقدر عىل ابتداء املعروف أن يعجله حذر فواته، ويبادر به خيفة  االستعجال: )

وليعلم أنه من فرص زمانه، وغنائم إمكانه، وال هيمله ثقة بقدرته عليه، فكم واثق   ،عجزه

ولو فطن لنوائب  .. عقبت ندما، ومعول عىل مكنة زالت فأورثت خجالبقدرة فاتت فأ

دهره، وحتفظ من عواقب مكره، لكانت مغانمه مذخورة، ومغارمه خمبورة. فقد روي عن  

 
 (153/ 5( وقال: حديث حسن صحيح، ورواه أمحد )1987الرتمذي )  (1)
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وقيل ألنورشوان: ما   (،لكل يشء ثمرة وثمرة املعروف تعجيل الرساح)أنه قال:  النبي 

وقال عبد   ، روف وال تصطنعه حتى يفوتأعظم املصائب عندكم؟ فقال: أن تقدر عىل املع 

 (1) (عىل ثقة من فوهتا احلميد: من أخر الفرصة عن وقتها فليكن

 :(2)بعض الشعراءثم أنشده قول 

 إذا هبت رياحك فاغتنمها 

 

 فإن لكل خافقة سكون   

 وال تغفل عن اإلحسان فيها  

 

 فام تدري السكون متى يكون   

 وإن درت نياقك فاحتلبها  

 

 فام تدري الفصيل ملن يكون   

هذه وصيتي إليك ـ أهيا املريد الصادق ـ فاسع ألن تنفذها، فإن فيها خري احلياتني،   

الدنيا واآلخرة، واعتب بأولئك الذين استعملوا عجلتهم يف غري موضعها، فدهستهم  

حصل  وحطمتم، ومل يستطيعوا النهوض بعدها.. والعاقل من اعتب بغريه، واستفاد مما 

 لسواه. 

 
 ( 202أدب الدنيا والدين )ص:   (1)

 ( 203أدب الدنيا والدين )ص:   (2)
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 العنرصية والطائفية 

العنرصية والطائفية، وسبب انتشارها   كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن

بني املتدينني وغريهم، وهل هي داء نفيس أم داء اجتامعي، وهل يمكن عالجها، وكيفية  

 ؟ذلك

ذوره  أذكر لك أنه ال يوجد داء اجتامعي إال وله ج ةالوجيه  أسئلتكوجوابا عىل 

النفسية؛ فاملجتمع ليس سوى اجتامع نفوس كثرية؛ فإن كانت النفوس طيبة كان املجتمع  

طيبا، وإن كانت خبيثة كان خبيثا، وإن اختلط فيها اخلري بالرش، والطيبة باخلبث كان فيها  

 من اجلاهلية بحسب خبثها، وكان فيها من اإلسالم بحسب طيبها.

كام أن له دوره يف االنحدار.. ذلك أن كل   لذلك كان للمجتمع دوره يف الرتقي،

األمراض النفسية التي حدثتك عنها من الكب والعجب والغرور وغريها قد ال يكون سببها  

ما يملكه اإلنسان من طاقات ومواهب، ولكن ما يملكه جمتمعه منها؛ فتجده يتكب ويعجب  

مل يكن يملك شيئا مما يدعوه إىل   ويغرت باجلامعة التي ينتسب إليها، ويتوهم أنه كبري هبا، ولو 

 الكب. 

وذلك أشبه بالذي يشاهد فرق بالده الرياضية، ويتحمس هلا، ويتوهم أنه ريايض  

 بذلك، مع أنه ممتلئ بالكسل، ال يامرس الرياضة، وال يعرفها.. وال عالقه له هبا. 

يقبل  بل إن األمر قد يكون أخطر من ذلك.. فالذي يصاب بمثل هذه األدواء ال 

يعظمه جمتمعه، كام أخب  ال ن احلق ولو دلت عليه كل األدلة، لسبب بسيط وهو صدوره مم 

 بسبب كونه ليس إرسائيليا.  اهلل تعاىل عن بني إرسائيل ورفضهم لرسالة رسول اهلل 

الذين دعتهم عنرصيتهم إىل التمسك   ألقوام األنبياء عليهم السالموهذا ما حصل 
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  االنصياع لرسوهلم املؤيد بكل املعجزات واآليات، قال تعاىل  بآبائهم وأجدادهم، وعدم 

بينها وبني اتباع احلق، أو عىل األقل  وما حال منطق القرى يف جواهبا ألنبيائها، عن خمبا 

ُفوَها  االستامع إىل احلق:  يٍر إ الَّ َقاَل ُمرْتَ
ْن َنذ  ْن َقْبل َك يف  َقْرَيٍة م  إ نَّا  َوَكَذل َك َما َأْرَسْلنَا م 

ْم ُمْقَتُدونَ  ه  ٍة َوإ نَّا َعىَل آَثار   (  23)الزخرف:   َوَجْدَنا آَباَءَنا َعىَل ُأمَّ

بل ينكر عليهم كون هؤالء   ،والقرآن الكريم ال ينكر عليهم تعلقهم بأسالفهم

األسالف أضعف شأنا من أن يكونوا قدوة أو قادة لغريهم، وهو ما ال يستطيع تقبله هؤالء  

ب ُعوا َما َأْنَزَل اهللَُّ َقاُلوا َبْل َنتَّب ُع    :عىل أوهام املايض، قال تعاىل   الذين يعيشون  َوإ َذا ق يَل هَلُُم اتَّ

ُلوَن َشْيئا  َوال هَيَْتُدونَ 
 (  170)البقرة:  َما َأْلَفْينَا َعَلْيه  آَباَءَنا َأَوَلْو َكاَن آَباُؤُهْم ال َيْعق 

هم،  ءناعة هؤالء واكتفاءهم بام وجدوا عليه آبا ويف آية أخرى يصور القرآن الكريم ق

َوإ َذا ق يَل هَلُْم َتَعاَلْوا إ ىَل َما   :فهم مشبعون بفكر أسالفهم ال يرضون عنه بديال، قال تعاىل

ُسول  َقاُلوا َحْسُبنَا َما َوَجْدَنا َعَلْيه  آَباَءَنا َأَوَلْو َكاَن آَباُؤُهْم ال   َيْعَلُموَن َشْيئا   َأْنَزَل اهللَُّ َوإ ىَل الرَّ

 ( 104)املائدة:   َوال هَيَْتُدونَ 

َوإ َذا   :هبا هؤالء إذا ما هنوا عن الفواحش  تعاىل عن املبرات التي يتذرعوخيب اهلل 

َا ُقْل إ نَّ اهللََّ ال َيْأُمُر ب الْ  َشة  َقاُلوا َوَجْدَنا َعَلْيَها آَباَءَنا َواهللَُّ َأَمَرَنا هب 
 َأَتُقوُلوَن  َفَعُلوا َفاح 

 
َفْحَشاء

 (  28)األعراف:   َعىَل اهللَّ  َما ال َتْعَلُمونَ 

وخيبنا عام تفعله القوميات يف عرصنا هذا كام يف العصور السالفة من تقديم الوطن  

والقومية عىل اهلل، فيحفظ الصبيان من األناشيد التي تزرع فيهم التعلق باجلذور ما ينسيهم  

ويدرسون من التاريخ ما يملؤهم بالتيه يف الوقت الذي يتغافلون    تعلقهم برهبم وذكرهم له،

 . فيه عن النامذج الرائعة التي من اهلل هبا عىل البرشية لتكون قدوة هلا 

تعاىل عن موقف ال يعرف فيه املؤمن احلقيقي غري ربه يف  ومن األمثلة عىل ذلك قوله  
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َكُكْم َفاْذُكُروا اهللََّ   أسالفه:الوقت الذي ينشغل فيه القومي برسد سرية  َفإ َذا َقَضْيُتْم َمنَاس 

ْنَيا َوَما َلُه يف  اآْلخ   نَا آت نَا يف  الدُّ َن النَّاس  َمْن َيُقوُل َربَّ ُكْم آَباَءُكْم َأْو َأَشدَّ ذ ْكرا  َفم  ْكر  ْن  َكذ  َرة  م 

 ( 200َخالٍق( )البقرة: 

بفعل آبائهم، وكأهنم اآلهلة التي ترشع هلم  ويذكر القرآن الكريم استدالهلم املطلق 

 احْلََسنََة َحتَّى   :ه، قال تعاىلن وتبني هلم سنن الكون ونواميسه وقواني
ِيَئة  ْلنَا َمَكاَن السَّ ُثمَّ َبدَّ

اُء َفَأَخْذَناُهْم َبْغَتة  َوُهْم ال َيْشُعرُ  َّ اُء َوالرسَّ َّ   ونَ َعَفْوا َوَقاُلوا َقْد َمسَّ آَباَءَنا الرضَّ

 (  95)ألعراف: 

ويبني العالقة احلقيقية مع اآلباء واإلخوان والعشائر والقبائل يف حال استحباهبم  

ُذوا آَباَءُكْم َوإ ْخَواَنُكْم َأْول َياَء إ ن    الكفر عىل اإليامن فيقول: يَن آَمنُوا ال َتتَّخ  َا الَّذ  َيا َأهيُّ

ياَمن  َومَ  نُْكْم َفُأوَلئ َك ُهُم الظَّامل ُونَ اْسَتَحبُّوا اْلُكْفَر َعىَل اأْل  ُْم م   (  23)التوبة:  ْن َيَتَوهلَّ

ويصور القرآن الكريم الدافع احلقيقي هلذه املشاعر القومية املبعدة عن احلق عند  

َتنَا َعامَّ   ذكره الرتباط عبادة األسالف بالكبياء يف األرض، يقول تعاىل:
ْئَتنَا ل َتْلف  َقاُلوا َأج 

ن نيَ َوَجْدنَ  َياُء يف  اأْلَْرض  َوَما َنْحُن َلُكاَم ب ُمْؤم  (  78)يونس:  ا َعَلْيه  آَباَءَنا َوَتُكوَن َلُكاَم اْلك ْب 

وذلك ألن املتكب كام يرى لنفسه وجودا متميزا عن غريه ال يتصور ملاضيه غري ذلك الوجود  

 املتميز. 

ت الواضحات هو خمالفتها  ويف موضع آخر يبني أن احلاجز بينهم وبني تدبر اآليا 

ُروا اْلَقْوَل َأْم َجاَءُهْم َما مَلْ َيْأت    :لألعراف التي ورثوها عن أسالفهم، قال تعاىل بَّ َأَفَلْم َيدَّ

ل نيَ  ينَ  ( 68)املؤمنون:  آَباَءُهُم اأْلَوَّ (، وقال  53)االنبياء:  َقاُلوا َوَجْدَنا آَباَءَنا هَلَا َعاب د 

 (  74)الشعراء:  ْل َوَجْدَنا آَباَءَنا َكَذل َك َيْفَعُلونَ َقاُلوا بَ   :تعاىل

ويعتب القرآن الكريم الدعوات الشعوبية العنرصية صدى لنفخات شيطانية قال  
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ب ُعوا َما َأْنَزَل اهللَُّ َقاُلوا َبْل َنتَّب ُع َما َوَجْدَنا َعَلْيه  آَباَءَنا َأَوَلْو َكاَن ا   :تعاىل يَْطاُن  َوإ َذا ق يَل هَلُُم اتَّ لشَّ

ع ري    (  21)لقامن:  َيْدُعوُهْم إ ىَل َعَذاب  السَّ

 باألديان  ومثل هذه العنرصية داء الطائفية اخلطري، والذي ال يرتبط باألعراق، وإنام

واملذاهب، والذي جيعل صاحبها ال يرى إال طائفته، وحيتقر من دوهنا، ويستكب عليه،  

 ويستعمل كل الوسائل إللغائه.

عن اليهود والنصارى الذين انشغلوا  القرآن الكريم ما ذكره ومن األمثلة عىل ذلك 

تعاىل:  ، قال بنرصة طوائفهم عن التحقيق فيها، والبحث عام دخل عليها من التحريفات 

 َوُهْم  ﴿
ٍ
ء  َوَقاَلت  النََّصاَرى َلْيَست  اْلَيُهوُد َعىَل يَشْ

ٍ
ء َوَقاَلت  اْلَيُهوُد َلْيَست  النََّصاَرى َعىَل يَشْ

َيامَ  ْم َفاهللَُّ حَيُْكُم َبْينَُهْم َيْوَم اْلق 
ْثَل َقْوهل   يَن ال َيْعَلُموَن م  ة  ف ياَم َكاُنوا  َيْتُلوَن اْلك َتاَب َكَذل َك َقاَل الَّذ 

َتل ُفونَ   ( 113)البقرة:   ﴾ف يه  خَيْ

وذكر السبب الذي دعاهم إىل ذلك، وهو توُههم لنجاهتم وفوزهم بمجرد انتساهبم  

بَّاُؤهُ ﴿تعاىل:   لطوائفهم، قال
 ( 18)املائدة:  ﴾ َوَقاَلت  اْلَيُهوُد َوالنََّصاَرى َنْحُن َأْبنَاُء اهللَّ  َوَأح 

أهيا املريد الصادق ـ وأردت أن تتخلص من هذه األدواء اخلطرية  إذا عرفت هذا ـ 

التي حتول بينك وبني حقيقتك والقيم التي دعيت إىل حتقيقها، فاسمع ملا أورده عليك من  

 أدوية عسى اهلل أن ينفعك هبا، وحيميك من أن تكون لك نسبة لغريه، أو عبودية لسواه. 

 العالج املعريف: 

للتخلص من الطائفية والعنرصية، هو  أهيا املريد الصادق ـ أول عالج تنطلق منه ـ 

حتققك بعبوديتك لربك؛ فهي وحدها من جتعلك تنظر إىل اخللق، وأنت عبد بسيط متواضع  

ال متلك إال ما أعطاك اهلل، فال تتكب عىل أحد من خلق اهلل، وال تفخر عليه ألنه أعطاك ما  

 مل يعطه. 
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دية والوحدة، والتي هي الثمرة الطيبة التي تنبت بدل  بني العبو تعاىلوهلذا قرن اهلل 

َدة  َوَأَنا َربُُّكْم َفاْعبُُدون   ﴿ الطائفية، فقال:
ة  َواح  تُُكْم ُأمَّ  ُأمَّ

ه  ؛ فاآلية  ( 92)االنبياء:﴾ إ نَّ َهذ 

الكريمة ختب عن أمرين، مرتبطني ببعضهام، أما أوهلام، فهو الداللة عىل وحدة هذه األمة،  

 لعباده بربوبيته، وأمر هلم بمراعاهتا بعبادته..  تعاىل إخبار من اهلل والثاين 

  تعاىل ومن اقرتان كال املعنيني يتولد أصل ابتناء الوحدة عىل العبودية.. فكأن اهلل 

 يذكر لنا وصفة لتحقيق الوحدة واحلفاظ عليها.. وهي عبادة اهلل، واالستغراق يف عبادته. 

هلل تعاىل من شعائر تعبدية، ال تصل العبد بربه فقط،  ومن األمثلة عىل ذلك ما رشعه ا

ْب     ﴿ وإنام تصله بإخوانه، وحتميه من كل كبياء حتول بينه وبينهم، قال تعاىل: يُنوا ب الصَّ
َواْسَتع 

ع نَي( )البقرة:  َا َلَكب رَيٌة إ الَّ َعىَل اخْلَاش   َوإ هنَّ
الة     (45َوالصَّ

يصبح متواصال مع ربه، يعتقد أن احلق   فالذي يؤدي صالته صادقة خالصة هلل،

الذي عنده هبة من اهلل.. ولوال أن اهلل هداه إليه ما اهتدى، وذلك ما جيره إىل بحر التواضع  

والتسليم هلل.. فريى من عني العبودية أن اهلل يمكن أن حيول من السحرة أولياء.. ومن  

 األولياء أشقياء..  

الصادقـ  جتعلك ترى كل من تعتبه صاحب هوى كسحرة  فعبوديتك هللـ  أهيا املريد  

  ا ايوموسى يمكن أن يسبقوك يف أي حلظة.. وجيعلك ترى من نفسك.. أو يف زاوية من ز

 نفسك شقيا يمكن أن ينقض عىل حقائقك كل حلظة، فيحوهلا دعاوى، وحيولك دعيا. 

جهدا اجتهدوه   وهلذا يستشعر الصاحلون أن اهلداية التي ينعمون هبا هدية إهلية، ال

أقواهلم الدالة عىل ذلك، ومنها ما   تعاىل حيق هلم أن يفخروا به عىل غريهم.. وقد ذكر اهلل 

َنا َوُنَردُّ َعىَل َأْعَقاب نَا َبْعَد إ ْذ   ﴿ورد يف قوله تعاىل:   ْن ُدون  اهللَّ  َما ال َينَْفُعنَا َوال َيرُضُّ ُقْل َأَنْدُعو م 

ُم   ﴿  له: و، وق(71: )األنعام﴾ َهَداَنا اهللَُّ ت ه  ْن حَتْ ي م  لٍّ جَتْر 
ْن غ  ْم م  ه  َوَنَزْعنَا َما يف  ُصُدور 
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َي َلْوال َأْن َهَداَنا اهللَُّ َلقَ  ََذا َوَما ُكنَّا ل نَْهَتد  ي َهَداَنا هل  ْد َجاَءْت ُرُسُل  اأْلهَْنَاُر َوَقاُلوا احْلَْمُد هلل َّ  الَّذ 

 ( 43)ألعراف:  ﴾َرِبنَا ب احْلَِق 

َل َعىَل اهللَّ  َوَقْد َهَداَنا  ﴿ :وقال معبا عن ألسنتهم ونفوسهم الطيبة َوَما َلنَا َأالَّ َنَتَوكَّ

ل  املَُْتَوِكُلونَ  نَّ َعىَل َما آَذْيُتُموَنا َوَعىَل اهللَّ  َفْلَيَتَوكَّ َ نَا    ﴿، وقال: ( 12)ابراهيم:  ﴾ ُسُبَلنَا َوَلنَْصب  َربَّ

ْغ ُقُلوَبنَا بَ  اُب ال ُتز  ْن َلُدْنَك َرمْحَة  إ نََّك َأْنَت اْلَوهَّ
 ( 8)آل عمران: ﴾ ْعَد إ ْذ َهَدْيَتنَا َوَهْب َلنَا م 

وقد ورد يف أخبار الصاحلني ما يدل عىل تواضعهم عن نسبة اإليامن ألنفسهم؛  

من قال أنا مؤمن عند  فكيف بنسبة التقوى والصالح واألفضلية إليها.. وقد قال بعضهم: )

ُقوُلوا    ﴿:فامذا تقول؟ قال(، قيل له:  ومن قال أنا مؤمن حقا  فهو بدعة  ،اهلل فهو من الكذابني

َل إ َلْينَا  نحن مؤمنون باهلل ومالئكته وكتبه ورسله  ، وقال:)(136)البقرة:  ﴾    آَمنَّا ب اهللَّ  َوَما ُأْنز 

 وما ندري ما نحن عند اهلل تعاىل؟( 

قل أنا ال أشك يف  :) وقال،  ال إله إال اهلل(  : ؟ فقلإذا قيل لك أمؤمن أنتآخر:)وقال  

 (  وسؤالك إياي بدعة ،اإليامن

إن شاء اهلل، فقيل له: مل تستثني يف اإليامن؟   : : أمؤمن أنت؟ فقاللبعضهموقيل  

 فتحق عيل الكلمة.   كذبت()فيقول اهلل سبحانه:  ،أخاف أن أقول نعم  :فقال

 اهلل.   أمؤمن أنت؟ قال: أرجو إن شاءآلخر: وقيل 

  ، ما يؤمنني أن يكون اهلل سبحانه قد اطلع عيل يف بعض ما يكره فمقتنيوقال آخر:)

 ( وقال اذهب ال قبلت لك عمال ؛ فأنا أعمل يف غري معمل 

ال حتسب ـ أهيا املريد الصادق ـ أن هلؤالء من الشبهات ما يشككهم يف حقائق  

هناك فرق بني أن توقن بإيامنك،  اإليامن، كال.. وإنام هم مؤمنون موقنون جازمون، ولكن 

اإليامن عن أقوام كثريين ادعوه، ولذلك  وبني أن تدعيه.. فالدعوى خطرية، واهلل تعاىل نفى  
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 ال يأمن العاقل من أن يكون منهم، وخاصة إذا كان مغرتا معجبا مستكبا. 

َن   ﴿املنافقني:ولذلك إذا قرأت ما ورد يف القرآن الكريم من نحو قوله تعاىل عن  َوم 

ن نيَ  ر  َوَما ُهْم ب ُمْؤم  ، أو قوله عن بعض  (8)البقرة: ﴾النَّاس  َمْن َيُقوُل آَمنَّا ب اهللَّ  َوب اْلَيْوم  اآْلخ 

ياَمُن يف   ﴿األعراب:  ُنوا َوَلك ْن ُقوُلوا َأْسَلْمنَا َوملََّا َيْدُخل  اأْل  ْ ُتْؤم   اأْلَْعَراُب آَمنَّا ُقْل مَل
  َقاَلت 

َا   ﴿، أو قوله عن غريهم من املنافقني وأهل الكتاب: ( 14)احلجرات:  ﴾ُقُلوب ُكمْ  َيا َأهيُّ

ْن   ْ ُتْؤم  ْم َومَل
ه  يَن َقاُلوا آَمنَّا ب َأْفَواه  َن الَّذ  ُعوَن يف  اْلُكْفر  م  يَن ُيَسار  ُزْنَك الَّذ  ُسوُل ال حَيْ الرَّ

خاصا هبم، وأهنم أشخاص معينون، وأنك  ، فال حتسب أن ذلك ( 41)املائدة:  ﴾ ُقُلوهُبُمْ 

 مبؤ من ذلك.. كال، فهذه قيم وأخالق موجودة يف كل زمان؛ فاحذر أن تنطبق عليك. 

وا   ﴿  وهلذا هنى اهلل تعاىل عن تزكية النفس، ومدحها والثناء عليها، فقال:  َفال ُتَزكُّ

وَن َأْنُفَسُهْم َبل   أَ  ﴿ وقال: (،32لنجم: ا)﴾ َأْنُفَسُكْم ُهَو َأْعَلُم ب َمن  اتََّقى  يَن ُيَزكُّ مَلْ َتَر إ ىَل الَّذ 

 ( 49)النساء:   ﴾اهللَُّ ُيَزِكي َمْن َيَشاُء َوال ُيْظَلُموَن َفت يال  

وهلذا وصف اهلل تعاىل الصاحلني بأمرين، أحدُها العمل الصالح املتقن، والثاين  

يَن ُيْؤتُ   ﴿الوجل واخلوف من عدم قبوله، قال تعاىل:   ُْم إ ىَل  َوالَّذ  َلٌة َأهنَّ
وَن َما آَتْوا َوُقُلوهُبُْم َوج 

ُعونَ   (60)املؤمنون:  ﴾ َرهِب ْم َراج 

الذي يرسق ويزين ويرشب  ، عن تفسريها، وهل هي يف وقد سئل رسول اهلل 

ال، ولكنه الذي يصيل ويصوم ويتصدق، وهو  :)قالفاخلمر، وهو خياف اهلل عز وجل؟ 

  (1)(خياف اهلل عز وجل 

وقد وردت اآلية السابقة يف سياق يبني احلال التي يكون عليها املؤمن من اخلشية  

يصف عباده املؤمنني باخلشية املؤدية للتواضع قبل وصفهم    تعاىلوالعبودية والتواضع، فاهلل  

 
 رواه أمحد الرتمذي وابن أّب حاتم.  (1)
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ُقونَ   ﴿: باإليامن، فيقول ْن َخْشَية  َرهِب ْم ُمْشف  يَن ُهْم م  يَن ُهْم ب آي  إ نَّ الَّذ  نُونَ َوالَّذ    ﴾ ات  َرهِب ْم ُيْؤم 

هم مع إحساهنم وإيامهنم وعملهم الصالح، مشفقون من اهلل  أي  (،57ـ  56)املؤمنون: 

، كام عب عن ذلك بعضهم، فقال:  االبتالءات التي تعرض هلمخائفون منه، وجلون من 

 (  إن املؤمن مجع إحسانا وشفقة، وإن املنافق مجع إساءة وأمن ا )

املريد الصادقـ  بني هؤالء الذين ذكرهم القرآن الكريم وبني أولئك الذين  قارنـ  أهيا  

يستعلون بأنساهبم وطوائفهم ويتسلطون هبا، ويقاضون اخللق عىل أساسها، ثم ال يرضون  

 إال أن يرموهم بالكفر أو البدعة أو الزندقة. 

طان من  واعلم ـ أهيا املريد الصادق ـ بعد هذا أن العنرصية والطائفية حظ الشي

اإلنسان، ذلك أن إبليس مل يتكب عىل آدم، إال بعد أن ظن نفسه وعنرصه وطائفته أعز وأكرم  

 من أن ينحني هبامته لذلك الطني. 

كان جالسا يف مجاعة   وقد ورد يف احلديث ما يشري إىل ذلك، فقد روي أن النبي 

إذ طلع رجل عليهم  فبينام هم كذلك  ،من أصحابه فذكروا رجال فأكثروا من الثناء عليه

وقد علق نعله بني يديه وبني عينيه أثر السجود فقالوا:   ، ووجهه يقطر ماء من أثر الوضوء

  أرى عىل وجهه سفعة من الشيطان( :) يا رسول اهلل هو هذا الرجل الذي وصفناه، فقال  

نشدتك اهلل هل حدثت نفسك  :) فجاء الرجل حتى سلم وجلس مع القوم، فقال النبي 

  (1) اللهم نعم()فقال: ( ت عىل القوم أنه ليس فيهم خري منك؟حني أرشف

 العالج السلوكي: 

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ وتوفرت فيك العزيمة عىل محاية نفسك من  

هذين املثلبني اخلطريين، فال تسم نفسك إال باسم عبوديتك هلل؛ فإذا سئلت عن قبيلتك  

 
 رواه أمحد والبزار والدارقطني.  (1)
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نسل ملوك  وشعبك ووطنك، فال تفاخر هبا، وال تستعيل بانتسابك هلا، وال تذكر أنك من 

أن رجلني عىل عهد  أو كانوا ملوكا، فقد روي  الفراعنة،  أن أجدادك كانوا من    وأنة،  سالغسا 

فقال رسول    انتسبا، فقال أحدُها: )أنا فالن بن فالن، فمن أنت ال أم لك؟(،  رسول اهلل  

.  .ب رجالن عىل عهد موسى عليه السالم، فقال أحدُها: أنا فالن بن فالن: )انتساهلل 

حتى عد تسعة، فمن أنت ال أم لك؟(، قال: )أنا فالن بن فالن بن اإلسالم(، فأوحى اهلل  

إىل موسى عليه السالم أن هذين املنتسبني: أما أنت أهيا املنتمي أو املنتسب إىل تسعة يف النار،  

 (1) نت يا هذا املنتسب إىل اثنني يف اجلنة، فأنت ثالثهام يف اجلنة(فأنت عارشهم، وأما أ

: )إذا كان يوم القيامة أمر اهلل مناديا ينادي: أال إين جعلت  ويف حديث آخر، قال 

نسبا وجعلتم نسبا، فجعلت أكرمكم أتقاكم، فأبيتم إال أن تقولوا: فالن بن فالن خري من  

 (2)نسبي وأضع نسبكم، أين املتقون؟(فالن بن فالن، فاليوم أرفع 

أجاهبم  ف ،قوميته وهذا ما فعله سلامن الفاريس الذي أصبح حممديا، فقد سئل عن 

 بكل روحانية:  

 أّب اإلسالم ال أب يل سواه 

 

 إذا افتخروا بقيس أو متيم  

يمكنه أن يذكر حضارة فارس، وعدل أنورشوان، ونبوءة زرادشت،   مع أنه كان 

. ألنه ذاب يف النبوة، وفني فيها، فلم يعد يرى  .. لكنه مل يفعل .وأدباءهموحكامء الفرس 

 . .سواها 

وهكذا ـ أهيا املريد الصادق ـ إن سئلت عن مذهبك وطائفتك؛ فاقرأ عليهم قوله  

ْن َقْبُل   ﴿تعاىل:   نَي م  ُكُم املُْْسل م  يَم ُهَو َسامَّ
َة َأب يُكْم إ ْبَراه  لَّ  ( 78)احلج:   ﴾ م 

 
 رواه اإلمام أمحد.   (1)

 رواه الطباين يف الصغري واألوسط.   (2)
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فاهلل تعاىل هو الذي ارتىض لك هذا االسم؛ فال ترغب عنه إىل غريه، وإياك أن تقع  

فيام وقع فيه اليهود والنصارى حني رغبوا عن اسم اإلسالم؛ فوقعوا يف الطائفية  

يَم َح  ﴿ وضالالهتا، قال تعاىل:  َة إ ْبَراه  لَّ ن يفا   َوَقاُلوا ُكوُنوا ُهودا  َأْو َنَصاَرى هَتَْتُدوا ُقْل َبْل م 

ك نيَ  َن املرُْْش   ( 135)البقرة:  ﴾َوَما َكاَن م 

بل إهنم اشتدوا يف انرصافهم عن اإلسالم الذي ارتضاه اهلل هلم، فراحوا يزعمون أن  

َوَقاُلوا َلْن َيْدُخَل اجْلَنََّة إ الَّ َمْن َكاَن ُهودا    ﴿:تعاىل اجلنة خاصة بمن انتحل نحلتهم، كام قال 

يُُّهْم ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم إ ْن ُكنُْتْم َصاد ق نيَ  َأْو َنَصاَرى ت ْلَك 
 ( 111)البقرة:  ﴾ َأَمان 

الذي اختار اسم اإلسالم   ومل يكتفوا بذلك.. بل راحوا يزعمون أن إبراهيم 

َياَأْهَل    ﴿ وملة اإلسالم كان مثلهم هيوديا أو نرصانيا، وقد رد اهلل عليهم ذلك أبلغ رد، فقال:  

 َ
ُلوَن )اْلك َتاب  مل  ه  َأَفاَل َتْعق  ْن َبْعد  يُل إ الَّ م  ْنج  َلت  التَّْوَراُة َواإْل  يَم َوَما ُأْنز  وَن يف  إ ْبَراه  اجُّ (  65 حُتَ

ْلٌم َواهللَُّ َيعْ  وَن ف ياَم َليَْس َلُكْم ب ه  ع  اجُّ َم حُتَ
ْلٌم َفل   َحاَجْجُتْم ف ياَم َلُكْم ب ه  ع 

 
َأْنُتْم  َلُم وَ َهاَأْنُتْم َهُؤاَلء

َن  66اَل َتْعَلُموَن )  ام  َوَما َكاَن م 
ا ُمْسل  يًّا َوَلك ْن َكاَن َحن يف 

ان  ا َواَل َنرْصَ يًّ
يُم هَيُود 

( َما َكاَن إ ْبَراه 

ك نَي ) يَن آَمنُوا 67املرُْْش  َبُعوُه َوَهَذا النَّب يُّ َوالَّذ  يَن اتَّ
يَم َللَّذ  ُّ  ( إ نَّ َأْوىَل النَّاس  ب إ ْبَراه  َواهللَُّ َويل 

ن نيَ   [ 68  -   65]آل عمران:   ﴾املُْْؤم 

بل مل يكتفوا بإبراهيم عليه السالم.. فقد راحوا ينسبون كل أنبيائهم إىل اليهودية أو  

يَل َوإ ْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواأْلَْسَباَط   ﴿:تعاىل النرصانية، كام قال  يَم َوإ ْساَمع  َأْم َتُقوُلوَن إ نَّ إ ْبَراه 

َن اهللَّ  َكانُ  نَْدُه م  َّْن َكَتَم َشَهاَدة  ع 
َوَما اهللَُّ  وا ُهودا  َأْو َنَصاَرى ُقْل َأَأْنُتْم َأْعَلُم َأم  اهللَُّ َوَمْن َأْظَلُم مم 

ٍل َعامَّ َتْعَمُلونَ 
 ( 140)البقرة:  ﴾ ب َغاف 

يف القرآن الكريم أن أديان كل األنبياء كانت اإلسالم.. وقد ذكر    تعاىل وقد أخب اهلل  

َأْم ُكنُْتْم ُشَهَداَء إ ْذ َحرَضَ َيْعُقوَب املَْْوُت إ ْذ   ﴿ألبنائه، فقال:عليه السالم اهلل وصية يعقوب 
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ي َقاُلوا َنْعُبُد إ هَلََك َوإ َلَه آَبائ َك  ْن َبْعد  يَل َوإ ْسَحاَق إ هَلا   َقاَل ل َبن يه  َما َتْعُبُدوَن م  يَم َوإ ْساَمع  إ ْبَراه 

دا  َوَنْحُن َلُه ُمْسل ُمونَ   ( 133)البقرة:  ﴾َواح 

ي   ﴿ بل أخب اهلل عن فرعون أنه عندما أدركه الغرق قال: آَمنُْت َأنَُّه ال إ َلَه إ الَّ الَّذ 

نيَ  َن املُْْسل م  عليه  ويف هذا دليل عىل أن موسى  ( 90)يونس: ﴾آَمنَْت ب ه  َبُنو إ رْسائيَل َوَأَنا م 

 دعاه إىل اإلسالم، ومل يدعه إىل دين غريه. السالم 

وإياك ـ أهيا املريد الصادق ـ بعد هذا أن تتأىل عىل اهلل، أو حتسب نفسك وكيال له، أو  

مفوضا عنه، تدخل من تشاء يف رمحته، وخترج من تشاء منها، فاهلل تعاىل مل يوكل أحدا من  

 عباده بذلك.

عن جزاء ذلك الذي اعتقد نفسه موكال بخزائن الرمحة   قد أخب رسول اهلل و

ن رجال قال: واهلل ال يغفر اهلل  واملغفرة يرصفها ملن يشاء، وحيرم منها من يشاء، فذكر )أ

قال اهلل: من ذا الذي يتأىل عيل أن ال أغفر لفالن؟ فاين قد غفرت لفالن، وأحبطت  فلفالن،  

  (1)عملك(

أال أحدثكم حديث رجلني من بني إرسائيل؟ كان  : )ويف حديث آخر، قال 

أحدُها يرسف عىل نفسه، وكان اآلخر يراه بنو إرسائيل أنه أفضلهم يف الدين والعلم  

أمل يعلم أين أرحم  : )واخللق، فذكر عنده صاحبه، فقال: لن يغفر اهلل له، فقال اهلل ملالئكته

سبقت غضبي؟ فاين أوجبت هلذا الرمحة، وأوجبت عىل هذا  الرامحني؟ أمل يعلم أن رمحتي 

  (2) ( تتألوا عىل اهللال العذاب، ف

 
 رواه مسلم. (1)

 رواه أبو نعيم يف احللية وابن عساكر. (2)
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، (1) هؤالء الذين زعموا ألنفسهم امتالك خزائن اجلنان )املتألني( وقد سمى 

  (2) (ويل للمتألني من أمتي، الذين يقولون: فالن يف اجلنة، وفالن يف النارفقال:)

إذا سمعت الرجل يقول: هلك  وع من الناس، فقال:)عن هالك هذا الن   بل أخب  

  (4)(إذا قال الرجل: هلك الناس فهو أهلكهم، وقال:)(3) (الناس فهو أهلكهم

اعتبوا أنفسهم  ف  ؛وقد عرف الطائفيون ـ أهيا املريد الصادق ـ كيف حيتالون عىل هذا

واحدا، وهو هالك غريهم..  ية، وأخرجوا غريهم منهم، وذلك ال يعني إال شيئا جفرقة نا 

وهلذا بدل أن يذكروا هالكهم، ذكروا عدم نجاهتم.. مع أن عدم النجاة ال تعني سوى  

 اهلالك. 

أعلم أنك ـ أهيا املريد الصادق ـ ستسألني عام ورد يف احلديث من افرتاق األمة،  

عليه، ولكن    أو ألغيه أو أجترأ  ونجاة الواحدة.. ومعاذ اهلل أن أعقب عىل كالم رسول اهلل  

هذا احلديث ال يدعو إىل الطائفية والدعاوى، وإنام يدعو إىل التواضع والبحث والتجرد  

 للحق، ال التكب به، فمن يدريه أنه منها. 

وهلذا أنكر أئمة اهلدى عىل من يدعون النسبة إليهم، ويتوُهون أهنم قد ضمنوا النجاة  

قال: )افرتق الناس فينا عىل ثالث فرق: فرقة أحبونا  أنه عن اإلمام الصادق هبا، فقد روي 

انتظار قائمنا ليصيبوا من دنيانا، فقالوا وحفظوا كالمنا وقرصوا عن فعلنا، فسيحرشهم اهلل  

إىل النار، وفرقة أحبونا وسمعوا كالمنا، ومل يقرصوا عن فعلنا، ليستأكلوا الناس بنا، فيمأل  

العطش، وفرقة أحبونا وحفظوا قولنا، وأطاعوا أمرنا،  اهلل بطوهنم نارا يسلط عليهم اجلوع و

 
 معنى يتأىل : حيلف وااللية اليمني. (1)

 رواه البخاري يف التاريخ.  (2)

 رواه مالك وأمحد ومسلم وأبو داود .  (3)

 رواه أمحد ومسلم وأبو داود .  (4)
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  (1) ولئك منا ونحن منهم( أومل خيالفوا فعلنا، ف

ولذلك ال تغرت ـ أهيا املريد الصادق ـ بمجرد انتسابك للصاحلني، أو كونك معهم،  

لسوادهم.. بل افرح بنعمة اهلل تعاىل عليك بذلك، وال تتكب هبا عىل غريك؛ فلو   كأو تكثري

ء اهلل لسلب ما أعطاك من املحبة، وما رزقك من اهلداية، وجعلها يف الذين استكبت  شا 

 عليهم، أو سخرت منهم. 

واحذر ـ أهيا املريد الصادق ـ وأنت يف غمرة فرحك بطائفتك التي تتوهم أن اهلل  

  هداك إليها، أن تسكن نفسك عن البحث، أو أن جتارهيا فيام تراه خمالفا للقيم التي جاء هبا 

 والدوران معها حيث دارت..  ، التجرد مع احلقيقةدينك، فأنت مطالب ب

وهل هي   ،أم مل يقبلوها  ،املتجرد للحقيقة املخلص هلا ال يبايل هل قبلها قومهف

ال ألنه وجد   ،أم ليست متناغمة معهم.. بل هو يطلب احلق لذات احلق  ،متناغمة مع قومه 

اعتقدوها أو  أو طائفته ال لكون قومه  ،حقيقة قومه عليه.. فمعيار احلقيقة عنده هو كوهنا 

 فعلوها.

ويأخذ احلكمة من أي فم   ،ويلزم من هذا أن املتجرد للحق يسمعه من أي كان

ويلزمه أيضا أن  . وال مصدرها.  ،ومن أي بلد صدرت.. فهمه احلكمة ال قائلها  ،خرجت

 ال من يزعم أنه يمثلها.  ، فبوصلته هي احلقيقة ، يدور مع احلق حيثام دارت احلقيقة

والتخلص من األنانية   ،عىل التجرد للحقالدال امليزان قد ذكر القرآن الكريم و

ر  ُيَوادُّوَن َمْن َحادَّ اهللََّ  فقال  ، والقومية والعصبية
نُوَن ب اهللَّ  َواْلَيْوم  اآْلخ  :﴿ ال جَت ُد َقْوما  ُيْؤم 

رَيهَتُْم﴾)املجادلة: َوَرُسوَلُه َوَلْو كَ 
 ( 22اُنوا آَباَءُهْم َأْو َأْبنَاَءُهْم َأْو إ ْخَواهَنُْم َأْو َعش 

ويعقب القرآن الكريم مبينا العوض اإلهلي هلؤالء الذين باعوا الفرح والزهو  

 
  514حتف العقول:   (1)
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  ، جزاء ال يمكن تصورهوهو    ،بالقومية والشعوبية والعشائرية بفرح االنتامء هلل رب العاملني 

ُلُهْم  :قال تعاىل ،ه إال من ذاقو نُْه َوُيْدخ  َدُهْم ب ُروٍح م  ياَمَن َوَأيَّ َك َكَتَب يف  ُقُلوهب  ُم اإْل 
﴿ ُأوَلئ 

ْزُب اهللَّ   َ اهللَُّ َعنُْهْم َوَرُضوا َعنُْه ُأوَلئ َك ح 
يَن ف يَها َريض  ت َها اأْلهَْنَاُر َخال د  ْن حَتْ ي م  ر   َأاَل  َجنَّاٍت جَتْ

ْزَب اهللَّ    ( 22 ُهُم املُْْفل ُحوَن﴾ )املجادلة: إ نَّ ح 

واحذر كذلك ـ أهيا املريد الصادق ـ وأنت يف غمرة فرحك بطائفتك التي تتوهم أن  

اهلل هداك إليها، من أن جتور يف أحكامك، أو حتكم لطائفتك عىل حساب غريها، فقد هنى  

يَن آَمنُوا ُكوُنوا  ﴿ َيا   اهلل تعاىل عن ذلك، فقال: َا الَّذ  َمنَُّكْم    َأهيُّ  َواَل جَيْر 
ْسط  نَي هلل َّ  ُشَهَداَء ب اْلق  ام  َقوَّ

ُقوا اهللََّ إ نَّ اهللََّ َخب رٌي ب اَم َتعْ  ُلوا ُهَو َأْقَرُب ل لتَّْقَوى َواتَّ ُلوا اْعد  َمُلوَن﴾  َشنَآُن َقْوٍم َعىَل َأالَّ َتْعد 

ثم تطالب بتعميم العدالة    ،التقوى  فاآلية الكريمة تعتب العدالة ركنا من أركان،  [ 8]املائدة:  

 عىل اجلميع حتى عىل من يبدون العداوة لنا. 

ْن َأْهل  اْلك َتاب  َمْن إ ْن َتْأَمنُْه    ، ولذلك وبخ اهلل اليهود لتمييزهم بني البرش فقال: ﴿ َوم 

ينَاٍر اَل ُيَؤِده   نُْهْم َمْن إ ْن َتْأَمنُْه ب د  نَْطاٍر ُيَؤِده  إ َلْيَك َوم  ُْم  ب ق  َك ب َأهنَّ
ام  َذل 

 إ َلْيَك إ الَّ َما ُدْمَت َعَلْيه  َقائ 

َب َوُهْم َيْعَلُموَن ﴾ ]آل عمران:   َقاُلوا َلْيَس َعَلْينَا يف  اأْلُِمِينَي َسب يٌل َوَيُقوُلوَن َعىَل اهللَّ  اْلَكذ 

75 ] 

هنم  فيحملو ،ويدخل يف هذا الباب أولئك الذين يرمون األحفاد بجرم األجداد

ْزَر    ، أوزار أسالفهم  َرٌة و  ُر َواز  ُب ُكلُّ َنْفٍس إ الَّ َعَلْيَها َواَل َتز  مع أن اهلل تعاىل يقول: ﴿َواَل َتْكس 

 [ 164ُأْخَرى﴾ ]األنعام: 

ويدخل فيهم أيضا أولئك العنرصيني الذين يرددون من غري شعور مع الشاعر  

 اجلاهيل قوله:  

 وهل أنا إال من غزية إن غوت 

 

 غويت، وإن ترشد غزية أرشد   
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 أو ذلك الذي قال:  

 قوم إذا الرش أبدى ناجذيه هلم 

 

 طاروا إليه زرافات ووحدانا   

 خر: اآل وقال  

 ال يسألون أخاهم حني يندهبم 

 

 يف النائبات عىل ما قال برهانا   

إن اهلل عز وجل أذهب عنكم عبية  )، فقال: أولئك الذين حذر منهم رسول اهلل  

اجلاهلية وفخرها باآلباء، الناس بنو آدم وآدم من تراب مؤمن تقي وفاجر شقي، لينتهني  

أقوام يفتخرون برجال إنام هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون عىل اهلل من اجلعالن  

  (1)التي تدفع النتن بأنفها(

د فضل  أنسابكم هذه ليست بمسبة عىل أحدكم، كلكم بنو آدم ليس ألحد عىل أح )   وقال: 

   ( 2) اال بالدين أو تقوى، وكفى بالرجل أن يكون بذيا فاحشا بخيال( 

 ( 3) من أبطأ به عمله مل يرسع به نسبه( )   وقال: 

هذه وصيتي إليك ـ أهيا املريد الصادق ـ فالزمها، حتى ال تكون العنرصية والطائفية  

حجابا بينك وبني ربك، وحتى ال حتول بينك وبني العبودية التي هي مقصد وجودك،  

وحتى ال حتول بينك وبني املراتب الرفيعة التي يمكنك أن تناهلا بصدق إخالصك  

 . وانتسابك لنبيك 

 
 رواه أمحد والبيهقي. (1)

 رواه أمحد والبيهقي. (2)

 رواه مسلم. (3)
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 والتفرق التنازع  

واخلالف والشقاق،   والتفرق التنازع  كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن

 وآثارها يف النفس واملجتمع، وكيفية محاية النفس منها، أو عالجها إن وقعت فيها..  

أن ما ذكرته من مثالب من احلجب العظيمة   وجوابا عىل أسئلتك الوجيهة أذكر لك

السائرون من مواهب إهلية،   ىل اهلل، أو التحقق بام يناله التي حتول بني اإلنسان والسري إ

 ومعارف ربانية، وسمو أخالقي، وقرب من اهلل وأوليائه الصاحلني. 

ولذلك؛ فإن أبعد اخللق عن اهلل مثريو الفتن، وزارعو الشقاق، ومروجو اخلالف،  

ذكر اهلل،   حتى لو كانوا يقومون كل الليل، ويصومون مجيع الدهر، وال تفرت ألسنتهم عن 

ذلك أن مراد الشيطان األعظم هو الفتنة، وال هيمه إن قاد تلك الفتنة من ظهر بمظهر العبادة  

 والزهد، أو بمظهر الفسق والفجور. 

بل إن الشيطان ـ أهيا املريد الصادق ـ قد يكون ميله ألولئك الذين خيترصون العبادة  

 الناس وعقوهلم أيرس وأسهل.  يف تلك املظاهر أشد، ألن بلوغه من خالهلم إىل قلوب

بعض مثريي الفتن يف هذه األمة، مل يرمهم بالتقصري    ولذلك عندما ذكر رسول اهلل  

)خيرج قوم من  يف تدينهم الشعائري، وإنام رماهم بالقصور العقيل، والسفاهة الدينية، فقال:  

صالهتم شيئا، وال  ون القرآن ليست قراءتكم اىل قراءهتم شيئا، وال صالتكم اىل ؤأمتي يقر

صيامكم اىل صيامهم شيئا، يقرأون القرآن حيسبون أنه هلم وهو عليهم ال جتاوز صالهتم  

 (1)تراقيهم، يمرقون من االسالم كام يمرق السهم من الرمية(

أن أكب مآيس األمة وانحرافاهتا ستكون بيد أولئك الذين   وأخب رسول اهلل 

 
 رواه مسلم وابو داود وابو عوانة.  (1)
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تي كّل ُمنافق  يشوهون الدين ويملؤونه بالتحريفات، فقال:  )إنَّ أخوف ما أخاف عىل أمَّ

ة املضلُّون((1)عليم الِلسان( ، وقال: )إنَّ أخوف ما أخاف عليكم األئمَّ
(2) 

دعانا إىل استعامل   وإنامامهم، أمرنا أال نقف مكتويف األيدي أم بل إن رسول اهلل 

خيرج يف آخر الزمان قوم كأن هذا منهم يقرأون  )كل الوسائل للتحذير منهم، ففي احلديث:  

القرآن ال جياوز حناجرهم، يمرقون من االسالم كام يمرق السهم من الرمية، سيامهم  

وهم  التحليق، ال يزالون خيرجون حتى خيرج آخرهم مع املسيح الدجال، فإذا لقيتم

  (3) فاقتلوهم، هم رش اخللق واخلليفة(

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن من األسس الكبى للتفريق بني   

املحافظني عىل اإلسالم املحمدي األصيل، وغريهم من املفتونني هو يف املوقف من املثلبني  

اهره من العباد والزهاد  اللذين ذكرت.. فمن وقع فيهام خرج إىل الفتنة، حتى لو بدا يف ظ

 والعارفني واملمتلئني بالتقوى. 

ذلك أن وصية اهلل العظمى هلذه األمة هي الدعوة إىل وحدهتا، وصفاء قلوهبا،  

 ومتسكها بمنهج رهبا، والبعد عن كل ما يثري احلساسيات بينها.

ُموا ب َحْبل  اهللَّ  مَج  ﴿يف ذلك موصيا وحمذرا: لقد قال اهلل تعاىل  ُقوا  َواْعَتص  يعا  َوال َتَفرَّ

ْعَمَت اهللَّ  َعَلْيُكْم إ ْذ ُكنُْتْم َأْعَداء  َفَألََّف َبنْيَ ُقُلوب ُكْم َفَأْصَبْحُتْم ب ن ْعَمت ه  إ ْخ 
َوانا  َوُكنُْتْم  َواْذُكُروا ن 

نَْها َكَذل َك ُيَبنِيُ اهللَُّ َلكُ  َن النَّار  َفَأْنَقَذُكْم م   َلَعلَُّكْم هَتَْتُدونَ َعىَل َشَفا ُحْفَرٍة م 
)آل   ﴾ْم آَيات ه 

 ( 103عمران: 

 
 رواه الطباين يف الكبري والبزار ورواته حمتج هبم يف الصحيح.  (1)

 رواه أمحد وغريه.   (2)

 رواه ابن أّب شيبة وأمحد والنسائي والطباين يف الكبري واحلاكم.  (3)
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ألمته، بحفظ وحدهتا ومتاسكها وإشاعة السالم   وهكذا كانت وصية رسول اهلل 

، فقال: )يا أهّيا النّاس، أّي يوم  العيدخطب النّاس يوم   أن رسول اهلل بينها، ففي احلديث 

هذا؟( قالوا: بلد حرام. قال: )فأّي شهر هذا؟(  هذا؟( قالوا: يوم حرام. قال: )فأّي بلد 

قالوا: شهر حرام. قال: )فإّن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم  

هذا، يف بلدكم هذا، يف شهركم هذا(. فأعادها مرارا. ثّم رفع رأسه، فقال: )الّلهّم هل  

 بيده، إهّنا لوصّيته إىل أّمته  قال ابن عّباس: )فو اّلذي نفيس، بّلغت؟ الّلهّم هل بّلغت؟( 

 فليبّلغ الّشاهد الغائب، ال ترجعوا بعدي كّفارا يرضب بعضكم رقاب بعض( 

عن تأثر املسلمني بام حصل لألمم األخرى من التشقق   ويف حديث آخر أخب 

قال: )عسى أن تدركوا زمانا حتى يغدى عىل أحدكم بجفنة، ويراح عليه  والتصدع، ف

مثال أستار الكعبة(، قالوا: يا رسول اهلل، أنحن اليوم خري أم ذاك اليوم؟  بأخرى، وتلبسون أ

قال: )بل أنتم اليوم خري، أنتم اليوم متحابون، وأنتم يومئذ متباغضون، يرضب بعضكم  

 (1) رقاب بعض( 

عن الكثري من التفاصيل املرتبطة بام حيدث يف األمة من شقاق ورصاع،   بل أخب 

عىل إحدى وسبعني فرقة، وافرتقت النصارى عىل اثنتني وسبعني   افرتقت اليهود)فقال: 

تي أقوام جتارى هبم تلك  ه سيخرج يف أمّ إنّ و،  فرقة، وستفرتق أمتي عىل ثالث وسبعني فرقة

 (3) ( دخلهال مفصل إاّل و بصاحبه، ال يبقى منه عرق  (2)األهواء، كام يتجارى الكلب 

 
 رواه امحد، واحلاكم وصححه، والبيهقي.  (1)

 يتجارى الكلب: الكلب داء يعرض للكلب، إذا عض حيوانا عرض له أعراض قاتلة، فإذا جتارى باإلنسان هلك. (2)

 ( 16940( برقم)102/ 4( وأمحد)4597أبو داود) (3)
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  خطّ   ، ثمّ اهلل(هذا سبيل  ) قال:    ا ثمّ خطّ   خطّ   ويف حديث آخر يروى أن رسول اهلل  

سبيل منها شيطان يدعو إليه،   عىل كّل  ، هذه سبل)قال:  عن شامله ثمّ و خطوطا عن يمينه

ُبَل ﴿ قرأ: ثمّ  ب ُعوُه َواَل َتتَّب ُعوا السُّ يام  َفاتَّ
اط ي ُمْسَتق  َ

َق ب ُكْم َعْن َسب يل ه  َذل ُكْم  َوَأنَّ َهَذا رص  َفَتَفرَّ

اُكْم ب ه  َلَعلَُّكْم َتتَُّقونَ   (1) ([153]األنعام:   ﴾َوصَّ

ترك أمته يف عامية من أمرها، ال    إياك ـ أهيا املريد الصادق ـ أن تتوهم أن رسول اهلل  

نحرفني عنه،  تستطيع التفريق بني املحقني واملبطلني، والسائرين عىل الرساط املستقيم وامل

 . فيستحيل عىل الناصح األعظم احلريص عليها أن يفعل ذلك. .كال

بل إنه فعل ذلك، ويف أحاديث كثرية، توضح أن الطائفة التي ال تتميز عن غريها،  

؛  وحترص عىل وحدة األمة، وتبذل نفسها يف سبيل ذلك، هي احلقيقة بوراثة رسول اهلل 

 تفرقة والطائفية. فيستحيل أن يرثه من ينرش الفتن وال

رشار عباد  و ،اهلل ذين إذا رؤوا ذكر الّ  اهللخيار عباد ): ومن تلك األحاديث قوله 

 (2)ة، الباغون للبآء العنت(قون بني األحبّ ميمة، املفرّ اءون بالنّاملّش  اهلل

فهذا احلديث يشري إىل أن هذه الطائفة اخلرية متثل الدين أحسن متثيل، لذلك يذكر  

اهلل، ووصف الطائفة الرشيرة بالنميمة والتفرق دليل عىل خلو الطائفة األوىل  كل من رآها 

 منها. 

بقوله:   بل إن هذا احلديث يشري إىل رش الطوائف، وهم من عب عنهم رسول اهلل 

  الطالبون العيوب القبيحة للرشفاء املنزهني عن الفواحش، (، أي الباغون للبآء العنت )

وهذا ال ينطبق إال عىل أولئك الطائفيني الذين يزورون احلقائق ليفرقوا صف األمة،  

 
 ( وأقره الذهبي.318/ 2( ، واحلاكم)1741( ، وابن حبان)465، 435أمحد) (1)

 (459/ 6( )227/ 4أمحد) (2)
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 وينرشوا الفتنة بينها. 

يف هذا احلديث يذكر للطائفة الرشيرة ثالث صفات:   وبذلك، فإن رسول اهلل 

اخلصام والتنافر بني  . وثانيها إثارة السعي بالفساد وحب الشقاق وإيقاد نار العداوة. أوهلا 

 والكذب والبهتان عليهم. كيل التهم لألبرياء  . وثالثها ملتصافيني.ا

بل إن القرآن الكريم أشار إىل سامت الطائفة اخلرية احلريصة عىل الوحدة بني  

نُْكْم َعْن د ين ه  َفَسْوَف َيْأِت  اهللَُّ ب َقْوٍم حُي  ﴿ املسلمني، فقال:  يَن آَمُنوا َمْن َيْرَتدَّ م  ذ  َا الَّ بُّوَنُه َياَأهيُّ
بُُّهْم َوحُي 

ُدوَن يف  َسب يل  اهللَّ  َواَل خَيَاُفوَن َلْوَمَة اَلئ   يَن جُيَاه  ر 
ٍة َعىَل اْلَكاف  زَّ

ن نَي َأع  ٍة َعىَل املُْْؤم  ٍم َذل َك َفْضُل اهللَّ  َأذ لَّ

ٌع َعل يٌم   [54]املائدة:  ﴾ُيْؤت يه  َمْن َيَشاُء َواهللَُّ َواس 

تصف هؤالء املستبدل هبم عندما يرتد الناس، ويتخلفوا عن  فهذه اآلية الكرية 

ن نَي  ﴿رشيعة رهبم، بكوهنم  ٍة َعىَل املُْْؤم  دليل عىل احرتامهم جلميع املؤمنني، ومن  ، وهو ﴾َأذ لَّ

 مجيع الطوائف، وحرصهم عىل الوحدة بني املسلمني. 

يَن ُثمَّ أَ  ﴿ تعاىل:  وبذلك فإن هذه الطائفة هي املشار إليها بقوله ذ  ْوَرْثنَا اْلك َتاَب الَّ

ات  ب إ ْذن  ا اخْلَرْيَ
نُْهْم َساب ٌق ب  ٌد َوم  نُْهْم ُمْقَتص  ه  َوم  ٌ ل نَْفس 

نُْهْم َظامل  َباد َنا َفم  ْن ع  هللَّ  َذل َك ُهَو اْصَطَفْينَا م 

ظاهرين ال  زال طائفة من أمتي عىل احلق ت )ال : ، وقوله [32]فاطر:  ﴾اْلَفْضُل اْلَكب رُي 

  (1)  يرضهم من خالفهم حتى يأِت أمر اهلل(

ولذلك، فإن من أوىل أولويات السلوك إىل اهلل البحث عن هذه الطائفة، والسري  

معها، وخذمة األمة من خالهلا؛ فال يمكن أن يفتح اهلل تعاىل عىل مؤمن طرق اهلداية، وهو  

ينهم، أو يفتي أو يزكي من يقتلهم  حيمل األحقاد عىل إخوانه املسلمني، أو يثري النعرات ب

 ويبيدهم.. فهو بذلك قاتل وظامل شعر أو مل يشعر.  

 
 م وأبو داود والرتمذي. رواه أمحد ومسل  (1)
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إذا علمت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ وأردت أن تلتحق بتلك الطائفة اخلرية التي  

أحسن وراثة، فاسمع ملا سأورده لك من أدوية مقدسة تفيدك يف دنياك    ورثت رسول اهلل  

 وأنت سليم القلب عىل كل مسلم، بل عىل كل إنسان. وأخراك، حتى تلقى اهلل 

 العالج املعريف: 

هذا املثلب اخلطري، وثامره   للتخلص من أول عالج تنطلق منه ـ أهيا املريد الصادق ـ 

املمتلئة بالسمية هي أن تعلم أن الساعني يف الفرقة والنارشين للفتن حماربني هلل تعاىل،  

َوَألََّف  ﴿ومتشبهني بالشيطان، ذلك أن اهلل تعاىل أخب أنه الذي يؤلف بني القلوب، فقال: 

يٌز  َبنْيَ ُقُلوهب  ْم َلْو َأْنَفْقَت َما يف  اأْلَْرض  مَج يعا   نَّ اهللََّ َألََّف َبْينَُهْم إ نَُّه َعز 
ْفَت َبنْيَ ُقُلوهب  ْم َوَلك   َما َألَّ

 وهو يدل عىل أن الساعي لذلك متخلق هبذا اخللق الرباين العظيم. (،  63)ألنفال:   ﴾ َحك يمٌ 

وبخالفه الذي يفرق ويفتن وينرش القطيعة، فهو ساع يف خالف النعمة اإلهلية، وهو  

ْيَطاُن َأْن ُيوق َع َبْينَُكُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء  ﴿طان، كام قال اهلل تعاىل: متشبه بالشي يُد الشَّ إ نَّاَم ُير 

 [ 91]املائدة:  ﴾

ون يف  يطان قد أيس أن يعبده املصلّ الّش  إنّ ): أنه قال  ويف احلديث عن رسول اهلل 

 (2)((1)حريش بينهم لكن يف التّ و  جزيرة العرب،

يبعث رساياه. فأدناهم   إبليس يضع عرشه عىل املاء، ثمّ  إنّ ): حديث آخر يف قال و

كذا. فيقول: ما صنعت شيئا.  و ء أحدهم فيقول: فعلت كذامنه منزلة أعظمهم فتنة. جيي 

 
 ولكن يف التحريش بينهم: أي ولكنه يسعى يف التحريش بينهم باخلصومات والشحناء واحلروب والفتن وغريها. (1)

 ( 2812مسلم) (2)
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يقول:  و   بني امرأته. قال: فيدنيه منهو  قت بينهى فرّ ء أحدهم فيقول: ما تركته حتّ جيي   قال: ثمّ 

 (1) (نعم أنت

ما يميز أولياء اهلل عن أولياء الشيطان هو التآلف والتنازع؛ فأولياء اهلل  ولذلك؛ فإن 

هم الساعون لتأليف القلوب ونرش املحبة، وأولياء الشيطان هم الساعون لنرش البغضاء  

 والفتنة والرصاع. 

، واستعملوا كل  وهم يشبهون يف ذلك اليهود الذين عارصهم رسول اهلل 

شاس بن قيسـ  وكان شيخا  هيوديا   ومن األمثلة عىل ذلك ما فعله  الوسائل للتفريق والفتنة،  

من األوس   مر عىل نفر من أصحاب رسول اهلل حيث  ـ  شديد الضغن عىل املسلمني

من ألفتهم ومجاعتهم وصالح ذات    ىواخلزرج يف جملس قد مجعهم، يتحدثون، فغاظه ما رأ

قد اجتمع مأل بني  ) يف اجلاهلية، فقال:    بينهم عىل اإلسالم، بعد الذي كان بينهم من العداوة

، فأمر فتي شابا  من هيود  (َقْيَلَة هبذه البالد، ال واهلل ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم هبا من قرار

اعمد إليهم، فاجلس معهم، ثم اذكر يوم ُبَعاث وما كان من قبله،  )كان معه، فقال: 

ففعل، فتكلم القوم عند ذلك، وتنازعوا  ،  (وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من األشعار

إن  )وتفاخروا حتى تواثب رجالن من احليني عىل الركب فتقاوال، ثم قال أحدُها لصاحبه:  

،  يعني االستعداد إلحياء احلرب األهلية التي كانت بينهم(، شئتم رددناها اآلن َجَذَعة 

ة)وغضب الفريقان مجيعا ، وقالوا:  ، فخرجوا  (السالح السالح. . قد فعلنا، موعدكم احلَرَّ

 إليها، وكادت تنشب احلرب. 

، فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه املهاجرين حتى  فبلغ ذلك رسول اهلل 

اجلاهلية وأنا بني أظهركم بعد أن هداكم    ىجاءهم فقال: )يا معرش املسلمني، اهلل اهلل، أبدعو

 
 (2813مسلم) (1)
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ستنقذكم به من الكفر وألف  اهلل لإلسالم، وأكرمكم به، وقطع به عنكم أمر اجلاهلية، وا 

 (1)  بني قلوبكم(

فعرف القوم أهنا نزغة من الشيطان، وكيد من عدوهم، فبكوا، وعانق الرجال من  

سامعني مطيعني، قد أطفأ   األوس واخلزرج بعضهم بعضا ، ثم انرصفوا مع رسول اهلل 

 اهلل عنهم كيد عدو اهلل شاس بن قيس. 

ه احلادثة؛  هل رأيتـ  أهيا املريد الصادقـ  الفرق بني أولياء اهلل وأولياء الشيطان يف هذ

فأولياء اهلل يسعون يف التأليف بني القلوب، ويف منع أي يشء يثري البغضاء واألحقاد والفتن،  

 وال يفرحون إال إذا رأوا الناس يبتسم بعضهم لبعض، ويصافح بعضهم بعضا. 

أما أولياء الشيطان، فهم الذين يستعملون كل الوسائل لقطع ما أمر اهلل أن يوصل،  

 أن يبنى، ولو كان ذلك عن طريق بناء املساجد، كام قال تعاىل عن املسجد  وهدم ما أمر اهلل

:  الذي بناه املنافقون واملرشكون واليهود وكل أعداء اإلسالم، حلرب اإلسالم من داخله

ا مل َنْ ﴿ نَي َوإ ْرَصاد 
ن  ا َبنْيَ املُْْؤم  يق  ا َوَتْفر  ا َوُكْفر  ار  َ

ا رض  د  َُذوا َمْسج  يَن اختَّ َحاَرَب اهللََّ   َوالَّذ 

ُْم َلَكاذ ُبونَ  ُفنَّ إ ْن َأَرْدَنا إ الَّ احْلُْسنَى َواهللَُّ َيْشَهُد إ هنَّ
ْن َقْبُل َوَلَيْحل   [ 107]التوبة:  ﴾ َوَرُسوَلُه م 

الوحيد، بل إن مساجد  الرضار ال حتسب ـ أهيا املريد الصادق ـ أن ذلك هو مسجد 

يصبح  الرضار يف هذا العرص ويف غريها من العصور، أكثر من أن يعدها العاد.. فكل مسجد  

  . ولتفريق األمة، ال لتوحيدها .. ولتشتيت القلوب، ال لطمأنينتها .حمال للفتنة، ال للسالم 

 . هو مسجد رضار، ورضره أكثر من نفعه 

علم أن السبب األكب يف ختلف األمة، وما  إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فا 

حصل فيها من الفتن واإلرهاب والعنف ليس له سبب سوى ذلك التنازع والتفرق الذي  

 
 ( 556/ 1سرية ابن هشام )  (1)



 

540 

 

غذاه الشيطان بني املؤمنني، وبقيادة من يعتبون أنفسهمـ  زورا وهبتاناـ  أولياء لألمور، سواء  

 كانوا من احلكام أو العلامء. 

وهَنُْم ب إ ْذن ه    ﴿ لك، فقال: وقد أشار اهلل تعاىل إىل ذ َوَلَقْد َصَدَقُكُم اهللَُّ َوْعَدُه إ ْذ حَتُسُّ

نُْكْم َمْن ُير   بُّوَن م 
ْن َبْعد  َما َأَراُكْم َما حُت  ْلُتْم َوَتنَاَزْعُتْم يف  اأْلَْمر  َوَعَصْيُتْم م  ْنَيا  َحتَّى إ َذا َفش  يُد الدُّ

َرَة  يُد اآْلخ  نُْكْم َمْن ُير  َفُكْم َعنُْهْم ل َيْبَتل َيُكْم َوَلَقْد َعَفا َعنُْكْم َواهللَُّ ُذو َفْضٍل َعىَل  َوم  ُثمَّ رَصَ

ن نيَ   [ 152]آل عمران:   ﴾املُْْؤم 

وهي تشري إىل أن التنازع والتفرق هو السبب يف كل فشل وقعت فيه األمة، سواء يف  

 قيمها وأخالقها، أو يف دينها وإيامهنا..  

وجعه قال: )ائتوين   عن ابن عّباس قال: ملّا اشتّد بالنّبّي وهلذا ورد يف احلديث 

غلبه الوجع وعندنا كتاب   بكتاب أكتب لكم كتابا ال تضّلوا بعده( قال عمر: إّن النّبّي 

فخرج    ، : )قوموا عنّي، وال ينبغي عندي الّتنازع(  قالف  ،اهلل حسبنا، فاختلفوا وكثر الّلغط

 (1)وبني كتابه( إّن الّرزّية كّل الّرزّية ما حال بني رسول اهلل )يقول:  ابن عّباس

كيف تسبب ذلك النزاع يف حرمان األمة من وصية نبيها،    ـ أهيا املريد الصادق ـ فانظر  

 تلك الوصية التي وصفها بكوهنا صامم األمان الذي حيفظها من الضاللة. 

وهكذا ورد يف حديث آخر بيان أثر النزاع يف حرماهنا من معرفة ليلة القدر، التي هي  

ليخبنا    رسول اهلل  خرج  أنه قال:    خري من ألف شهر؛ عن بعض أصحاب رسول اهلل  

خرجت ألخبكم بليلة القدر، فتالحى  )بليلة القدر فتالحى رجالن من املسلمني فقال: 
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كون خريا لكم، فالتمسوها يف التاسعة، والسابعة،  فالن وفالن، فرفعت وعسى أن ي

 (1) (واخلامسة 

القرآن الكريم   تيف احلرمان من بركا  وهكذا ورد يف حديث آخر بيان أثر النزاع

وهم يتنازعون يف القدر هذا ينزع آية   ،خرج عىل أصحابه أّن النّبّي فقد روي وهديه، 

وقال بعضهم: أمل يقل اهلل كذا وكذا،   ،وهذا ينزع آية، فقال بعضهم: أمل يقل اهلل كذا وكذا 

أن   ء يف وجهه حّب الّرّمان فقال: )هبذا أمرتمفخرج كأّنام فقي  فسمع ذلك رسول اهلل 

مثل هذا، إّنكم لستم ممّا ههنا يف  ترضبوا كتاب اهلل بعضه ببعض! إّنام ضّلت األمم قبلكم يف  

 (2)ء، انظروا اّلذي أمرتم به فاعملوا به، واّلذي هنيتم عنه فانتهوا(يش 

يشري إىل أخطر أنواع النزاع، وهو ذلك النزاع   ـ أهيا املريد الصادق ـوهذا احلديث 

ا ُهْم  ﴿الذي أشار إليه قوله تعاىل:   ٍة َجَعْلنَا َمنَْسك  ُكِل ُأمَّ
ُعنََّك يف  اأْلَْمر  َواْدُع  ل  ُكوُه َفاَل ُينَاز  َناس 

يمٍ  ى ُمْسَتق  شخصا عاديا   ، وهو اعتبار رسول اهلل [ 67]احلج:  ﴾ إ ىَل َرِبَك إ نََّك َلَعىَل ُهد 

يمكن مناقشته وانتقاده ورد ما يقول، والغفلة عن كونه رسول اهلل الذي ال ينطق عن اهلوى،  

َوإ ْن َجاَدُلوَك َفُقل  اهللَُّ َأْعَلُم  ﴿بالرد عىل من ينازعونه بقوله:    وله  ولذلك أمر اهلل تعاىل رس

َياَمة  ف ياَم ُكنُْتْم ف يه  خَتْتَل ُفونَ 68ب اَم َتْعَمُلوَن )   [ 69،  68]احلج:   ﴾( اهللَُّ حَيُْكُم َبْينَُكْم َيْوَم اْلق 

التقديم بني يدي  ولذلك؛ فإن كل ما حصل من رصاع وفتنة وضالل يف األمة سببه 

ي يُكْم  ﴿اهلل ورسوله، كام قال تعاىل:   َا حُيْ
ُسول  إ َذا َدَعاُكْم مل  لرَّ

يُبوا هلل َّ  َول  يَن آَمُنوا اْسَتج  َا الَّذ  َياَأهيُّ

 
 .  2023البخاري:   (1)

( عن ابن عمرو، وقال يف الزوائد: إسناده صحيح 85(، وله شاهد عند ابن ماجه)6857( ح)196/  2)أمحد يف املسند  (2)
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وَن )  ُه إ َلْيه  حُتْرَشُ  َوَقْلب ه  َوَأنَّ
 
ُقوا ف تْ 24َواْعَلُموا َأنَّ اهللََّ حَيُوُل َبنْيَ املَْْرء يَن  ( َواتَّ يَبنَّ الَّذ 

نَة  اَل ُتص 

َقاب   يُد اْلع  ة  َواْعَلُموا َأنَّ اهللََّ َشد  نُْكْم َخاصَّ
 [ 25،  24]األنفال:   ﴾ َظَلُموا م 

وقد رضب اهلل تعاىل للمؤمنني بذلك املثل الذي حصل يف غزوة أحد، عندما خالف  

، وتسببهم يف اهلزيمة التي كادت تودي باإلسالم واملسلمني، كام  الرماة أوامر رسول اهلل  

ْلُتْم َوَتنَاَزْعُتْم يف  اأْلَْمر   ﴿قال تعاىل:  وهَنُْم ب إ ْذن ه  َحتَّى إ َذا َفش  َوَلَقْد َصَدَقُكُم اهللَُّ َوْعَدُه إ ْذ حَتُسُّ

نُْكمْ  بُّوَن م 
ْن َبْعد  َما َأَراُكْم َما حُت  َفُكْم    َوَعَصْيُتْم م  َرَة ُثمَّ رَصَ

يُد اآْلخ  نُْكْم َمْن ُير  ْنَيا َوم  يُد الدُّ َمْن ُير 

ن نيَ   [ 152]آل عمران:    ﴾َعنُْهْم ل َيْبَتل َيُكْم َوَلَقْد َعَفا َعنُْكْم َواهللَُّ ُذو َفْضٍل َعىَل املُْْؤم 

عىل   قال: جعل النّبّي أنه بعض أصحاب رسول اهلل عن وقد ورد يف احلديث 

عبد اهلل بن جبري فقال: )إن رأيتمونا ختطفنا الّطري   ،لّرّجالة يوم أحد وكانوا مخسني رجالا

فال تبحوا مكانكم هذا حّتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فال  

فقال أصحاب ابن جبري: الغنيمة أي قوم! الغنيمة؛    ، فهزموهم  ،تبحوا حّتى أرسل إليكم( 

  ؟ فام تنتظرون؟ فقال عبد اهلل بن جبري: أنسيتم ما قال لكم رسول اهلل  ظهر أصحابكم

قالوا: واهلل لنأتنّي النّاس فلنصيبّن من الغنيمة فلاّم أتوهم رصفت وجوههم، فأقبلوا  

غري اثني عرش رجال،    منهزمني، فذاك إذ يدعوهم الّرسول ىف أخراهم، فلم يبق مع النّبّي  

 .(1)فأصابوا منّا سبعني

بل هو درس وعبة   ـ أهيا املريد الصادق ـ هذا احلديث ليس خاصا بغزوة أحد 

وورثته   وإخبار بكل ما وقع يف التاريخ والواقع اإلسالمي من مآس.. فرسول اهلل 

الصادقون بريئون منها، ألن الذي تسبب فيها هم أولئك الذين مل يعطوا النبوة حقها،  

ظنوهنم وأهوائهم عىل ما ورد يف كتاب رهبم وسنة  فراحوا يقدمون آراءهم واجتهاداهتم و
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 وهدي ورثته الصادقني الذين أوىص هبم، ودل عليهم.  نبيهم 

َل اْلك َتاَب ب احْلَِق  ﴿وقد أخب اهلل تعاىل عن ذلك، وحذر منه، فقال:  َذل َك ب َأنَّ اهللََّ َنزَّ

يٍد  َقاٍق َبع  ي ش  يَن اْخَتَلُفوا يف  اْلك َتاب  َلف   [ 176]البقرة:   ﴾َوإ نَّ الَّذ 

َن اأْلَْمر  َفاَم اْخَتَلُفوا إ الَّ   ﴿ وأخب عن منابع ذلك الشقاق، فقال:  َوآَتْينَاُهْم َبِينَاٍت م 

ْن َبْعد  َما َجا  َتل ُفوَن  م  َياَمة  ف ياَم َكاُنوا ف يه  خَيْ ْلُم َبْغي ا َبْينَُهْم إ نَّ َربََّك َيْقِض  َبْينَُهْم َيْوَم اْلق 
َءُهُم اْلع 

 [ 17]اجلاثية:  ﴾

 العالج السلوكي: 

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ وتوفرت فيك العزيمة عىل محاية نفسك من  

، واجعله قائدك األعىل، وقدوتك  ؛ فاستشعر صلتك برسول اهلل  اخلطريينهذين املثلبني  

األعظم، واعتب نفسك جنديا من جنوده احلريصني عىل وحدة أمته، واملحافظني عىل صفاء  

 دينه. 

ولذلك ال تتعامل مع أفراد أمته وفق ما أداك إليه اجتهادك وبحثك ونظرك، فليسوا  

فلذلك احرص عىل أن تتعامل معهم بالرمحة واأللفة  كل الناس هلم من القدرات ما لك؛ 

 واملحبة.. ال بكونك صاحب احلق املطلق، وهم أصحاب الباطل املطلق. 

واعتب بام فعله هارون عليه السالم وحرصه عىل وحدة بني إرسائيل، كام قال تعاىل  

يُت  َيْبنَُؤمَّ اَل َتْأُخْذ ب ل حْ ﴿خمبا عن عذره يف موقفه مما فعله السامري:   َيت ي َواَل ب َرْأيس  إ يِن َخش 

ائ يَل َومَلْ َتْرُقْب َقْويل   رْسَ
ْقَت َبنْيَ َبن ي إ   [ 94]طه:   ﴾ َأْن َتُقوَل َفرَّ

عن مراعاته لقومه يف بعض األمور اجلزئية، خشية الفتنة    وهكذا أخب رسول اهلل  

: )لوال أن قومك حديثوعهد بجاهلية  قال لعائشة أن رسول اهلل  عليهم، ففي احلديث
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فقد ،  (1) ألنفقت كنز الكعبة يف سبيل اهلل وجلعلت باهبا باألرض وألدخلت فيها من احلجر(

 من جتديد بناء الكعبة خشية فتنة من أسلم حديثا.  امتنع 

يف أمته،    وهكذا فعل أئمة اهلدى من بعده، والذين حرصوا عىل حفظ رسول اهلل  

:  فقال ؟ وهو يبغض أصحابنا كلهم، إن لنا إماما  خمالفا  : الصادقلإلمام  وقد روي أنه قيل 

فُكْن أول داخل وآخر  ، واهلل لئن كنت صادقا  ألنت أحق باملسجد منه ، )ما عليك من قوله

  (2)وُقْل خريا (، وأحسن خلقك مع الناس، خارج

:  قال ف، نعم: قلت (؟أتصيل معهم يف املسجد، )يا إسحاق قال خماطبا أحد أتباعه: و

  (3) فإن املصيل معهم يف الصف األول كالشاهر سيفه يف سبيل اهلل(؛ )صِل معهم

إن  ، وال حتملوا الناس عىل أكتافكم فتذّلوا، )أوصيكم بتقوى اهلل عز وجل: وقال

،  عودوا مرضاهم): ثم قال، ﴿َوُقوُلوا ل لنَّاس  ُحْسنا ﴾: اهلل تبارك وتعاىل يقول يف كتابه

  (4) وصّلوا معهم يف مساجدهم( ، واشهدوا هلم وعليهم، ا جنائزهمواشهدو

واشهدوا  ،  وعودوا مرضاهم ،  صّلوا يف مساجدهم ،  )خالقوا الناس بأخالقهم:  وقال

:  فإنكم إذا فعلتم ذلك قالوا، وإن استطعتم أن تكونوا األئمة واملؤِذنني فافعلوا، جنائزهم

:  وإذا تركتم ذلك قالوا. كان أحسن ما يؤِدب أصحابهرحم اهلل جعفرا  ما ، هؤالء اجلعفرية

  (5)فعل اهلل بجعفر ما كان أسوأ ما يؤِدب أصحابه(، هؤالء اجلعفرية

وقد ذكر اإلمام مالك كيفية معاملة اإلمام الصادق له، فقال: )واهلل ما رأت عيني  

 
 [ 401مسلم، رقم ]   (1)
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ي ويقبل  أفضل من جعفر بن حممد زهدا  وفضال  وعبادة وورعا ، وكنت أقصده فيكرمن

  (1)عيّل(

وقال: )كنت أدخل إىل الصادق جعفر بن حممد فيقدم يل خمّدة ويعرف يل قدرا ،  

  (2)ويقول: يا مالك، إين أحّبك، فكنت ُأرَسُّ بذلك، وأمحد اهلل عليه(

هكذا كان أئمة اهلدى، وورثة النبوة؛ فإياك أن تقع فيام وقع فيه من يزعمون أهنم  

س عنهم.. فالصادق يف اتباعهم هو احلريص عىل األمة ووحدهتا،  أتباعهم، لكنهم أبعد النا 

 والساعي يف خدمتها ومصاحلها.

وال تكتف بذلك ـ أهيا املريد الصادق ـ بل اسع ألن توحد قلوب املؤمنني، وجتمع  

صفهم، وتقرب بينهم وبني مذاهبهم، فذلك من أفضل األعامل الصاحلة، وال تنظر ملن  

 منه، فهو ال يعرف الدين وال قيمه. ينهاك عن ذلك أو حيذرك 

ولو أن أولئك الذين حيذرون من هذا قرأوا القرآن الكريم لعرفوا أن من أغراض  

َا النَّاُس إ نَّا َخَلْقنَاُكْم   التنوع واالختالف بني البرش التعارف، ال الرصاع، قال تعاىل: ﴿ َياَأهيُّ

ْن َذَكٍر َوُأْنَثى  نَْد اهللَّ  َأْتَقاُكْم إ نَّ اهللََّ َعل يٌم  م  ا َوَقَبائ َل ل َتَعاَرُفوا إ نَّ َأْكَرَمُكْم ع  َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوب 

[، فاآلية الكريمة ال تدعو إىل التقارب بني املذاهب يف الدين  13َخب رٌي ﴾ ]احلجرات: 

بمختلف أدياهنا وأعراقها  الواحد فقط، بل تدعو إىل التقارب بني األمم والشعوب مجيعا 

 وتوجهاهتا الفكرية، ألنه ال يمكن للبرش أن حيققوا كامهلم اإلنساين يف ظل الرصاع والتباعد. 

  .. كام قال تعاىل: ﴿َوَما الرسالة العاملية لرسول اهلل عن اهلل تعاىل وهكذا أخب 

ا يقتِض من املسلمني العمل عىل كل ما  [، وهذ107َأْرَسْلنَاَك إ الَّ َرمْحَة  ل ْلَعاملَ نَي﴾ ]األنبياء:  
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ييرس وصول هذه الرمحة اإلهلية للناس أمجعني، وذلك ال يكون إال بالتقارب والتآلف  

 معهم، بل والصب عليهم حتى تصل إليهم الرسالة مضمخة بعطر الرمحة واأللفة واملودة.  

، وهي مهمة  التي أناط هبا هذه األمة الكبى الرسالة عن اهلل تعاىل وهكذا أخب 

ة  َوَسطا  ل َتُكوُنوا ُشَهَداَء َعىَل النَّاس    َك َجَعْلنَاُكْم ُأمَّ
الشهادة عىل األمم، كام قال تعاىل: ﴿َوَكَذل 

يدا ﴾ )البقرة:  ُسوُل َعَلْيُكْم َشه  (، وهي تعني أن يقوم املسلمون بنفس  143َوَيُكوَن الرَّ

تلفة، لتنصاع ألمر اهلل بمحبة ومودة، ال  نحو األمم املخ الدور الذي قام به رسول اهلل 

 . بشدة وإكراه

عاش    نلدوره الدعوي مع العرب الذي  وقد قال تعاىل يبني كيفية أداء رسول اهلل  

َن اهللَّ  ل نَْت هَلُْم َوَلْو ُكنَْت َفظًّا َغل يَظ   معهم، واملعروفني بشدهتم وغلظتهم: ﴿َفب اَم َرمْحٍَة م 

وا  ْرُهْم يف  اأْلَْمر  َفإ َذا َعَزْمَت  اْلَقْلب  اَلْنَفضُّ ْر هَلُْم َوَشاو  ْن َحْول َك َفاْعُف َعنُْهْم َواْسَتْغف  م 

بُّ املَُْتَوِكل نَي﴾ ]آل عمران: 
ْل َعىَل اهللَّ  إ نَّ اهللََّ حُي  [، فهل يتصور عاقل بأن يدخل  159َفَتَوكَّ

 ؟بالشدة والعنفالعرب إىل دين اهلل باللني والرمحة، ويدخل غريهم فيه 

اهلل تعاىل الدعاة إىل استعامل كل أساليب اهلداية ووسائلها، والتي  وهلذا دعا 

َي   ت ي ه  َظة  احْلََسنَة  َوَجاد هْلُْم ب الَّ ْكَمة  َواملَْْوع  اجتمعت يف قوله تعاىل: ﴿اْدُع إ ىَل َسب يل  َرِبَك ب احْل 

يَن﴾ ]النحل:  َأْحَسُن إ نَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم ب َمْن َض  [، وهذه  125لَّ َعْن َسب يل ه  َوُهَو َأْعَلُم ب املُْْهتَد 

الوسائل واألساليب مجيعا تستدعي التقارب، ألنه ال يمكن أن نعظ أو نحاور ونخاطب  

 من حتول بيننا وبينه احلجب املادية واملعنوية الكثرية. 

نامذج احلوار مع أهل  بل إن القرآن الكريم مل يكتف بذلك مجيعا، وإنام ذكر لنا 

الكتاب من اليهود والنصارى، مع ما حيملونه يف عقائدهم مشوهة هلل، ممتلئة بالتجسيم  

والتشويه، ومع ذلك يقول اهلل تعاىل داعيا إىل التقارب معهم: ﴿ُقْل َياَأْهَل اْلك َتاب  َتَعاَلْوا  
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 َبْينَنَا َوَبْينَُكْم َأالَّ َنْعُبدَ 
ٍ
ا  إ ىَل َكل َمٍة َسَواء ا َأْرَباب  َذ َبْعُضنَا َبْعض 

َك ب ه  َشْيئ ا َواَل َيتَّخ  إ الَّ اهللََّ َواَل ُنرْش 

ْوا َفُقوُلوا اْشَهُدوا ب َأنَّا ُمْسل ُموَن ﴾ ]آل عمران:  ْن ُدون  اهللَّ  َفإ ْن َتَولَّ  [ 64م 

هو    ـالنصارى  أي إله اليهود و  ـ كيف اعتب اهلل تعاىل إهلهم  ـ أهيا املريد الصادق ـ    انظر

نفسه إله املسلمني مع ما حيملونه يف دينهم عن اهلل من تشويه، ومع ذلك مل يقطع الصلة هبم،  

بل مل يقطعها حتى بعد رفضهم لتلك الدعوة، فليس يف النصوص القرآنية أي دعوة لقطع  

العالقة مع أي دين من األديان، أو شعب من الشعوب إال مع املحاربني الذين يأبون  

 يث إال بلغة السيف. احلد

إذا وعيت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن سعيك للوحدة وتأليف القلوب ال  

يعني أن تريض من حتاوره، فال ترد له رأيا، وال تفند له حجة، حرصا عىل قلبه؛ فاألمر ليس  

حماورك، ما  كذلك.. بل إن التنازع يف مثل هذا مرشوع، وال حرج فيه، ولو أدى إىل غيظ 

 دمت ملتزما باألدب معه. 

يَن آَمنُوا  ﴿وهلذا وصف اهلل تعاىل املؤمنني بالتنازع، ومل ينفه عنهم، فقال:  َا الَّذ  َياَأهيُّ

 َفُردُّوُه إ ىَل اهللَّ  
ٍ
ء نُْكْم َفإ ْن َتنَاَزْعُتْم يف  يَشْ ُسوَل َوُأويل  اأْلَْمر  م  يُعوا الرَّ

ُسول   َوال   َأط يُعوا اهللََّ َوَأط  رَّ

يال    َك َخرْيٌ َوَأْحَسُن َتْأو 
ر  َذل  ُنوَن ب اهللَّ  َواْلَيْوم  اآْلخ   [ 59]النساء:   ﴾إ ْن ُكنُْتْم ُتْؤم 

لكنه بني أنه يف حال تنازعهم يرجعون هلل ورسوله وأويل األمر منهم.. فإن فعلوا  

هم وأهوائهم،  ذلك كان نزاعهم طيبا، ومرشوعا، لكنهم إن مل يفعلوا، واستبدوا بآرائ

 يكونون يف ذلك احلني قد وقعوا يف النزاع احلقيقي املحرم. 

ومن هذا النوع من النزاع املرشوع، ما أخب اهلل تعاىل من اخلالف الذي وقع بني قوم  

ْم ل َيْعَلُموا َأنَّ  ﴿أهل الكهف من املؤمنني يف كيفية تكريمهم، قال تعاىل:   َوَكَذل َك َأْعَثْرَنا َعَلْيه 
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اَعَة اَل َرْيَب ف يَها إ ْذ َيَتنَازَ  ْم ُبنَْيان ا  َوْعَد اهللَّ  َحقٌّ َوَأنَّ السَّ ُعوَن َبْينَُهْم َأْمَرُهْم َفَقاُلوا اْبُنوا َعَلْيه 

ا د  ْم َمْسج  َذنَّ َعَلْيه  ْم َلنَتَّخ  ه  يَن َغَلُبوا َعىَل َأْمر  ُْم َأْعَلُم هب  ْم َقاَل الَّذ   [ 21]الكهف:  ﴾َرهبُّ

  ال يكون إال بصحبة األدب واألخالق الرفيعة ـ أهيا املريد الصادق ـلكن هذا 

األلفة واملحبة واألخوة.. فإن حصل ذلك كان التنازع   وطهارة النفس من كل ما ييسء إىل

 مرضا ومثلبا خطريا. 

فاحرص عىل تنفيذها، وطهر قلبك عىل مجيع    ـ أهيا املريد الصادقـ هذه وصيتي إليك  

  اخللق إال من أمرت بعداوهتم، فعادهم باسم اهلل ال باسمك، وإياك أن جتعل من البغض يف

اهلل وسيلة مللء قلبك باألحقاد.. فالبغض يف اهلل ال يكون إال يف القلوب الطاهرة التي ال  

   تترصف مشاعرها إال وفق ما يرضاه اهلل.
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 العقوق والقطيعة 

العقوق والقطيعة، ورس ما ورد يف   كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن 

وعالقة ذلك بام ورد يف رسائيل السابقة إليك من   ، نهامممن التحذير النصوص املقدسة 

 احلديث عن التنازع والتفرق، أو العنرصية والطائفية. 

وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن العقوق والقطيعة مثلبان من املثالب املرتبطة  

كان مع ما ذكرت من مثالب، وتنطبق عليهام مجيع ما ورد فيهام من  بالعدوان، وُها يشرت

 أنواع العقوبة، وال خيتلفان عنهام إال يف املجال الذي يكون فيه ذلك العدوان. 

وقريب منهام التنازع والتفرق، فرتتبط بالبرش مجيعا، أو   ، أما الطائفية والعنرصية

لعقوق والقطيعة مرتبطان باألرسة  باملسلمني وعالقتهم ببعضهم، أو بغريهم، بينام ا

 الصغرية، والعائلة الكبرية، التي يعيش فيها من اتصف هبذا املثلب. 

ذلك أن من مقاصد الرشيعة احلكيمة توفري اجلو املناسب ألداء التكاليف، وتربية  

النفس عىل القيم النبيلة، ووضع األمور يف مواضعها، لتصبح األرسة سكنا لإلنسان،  

ْن آَيات ه    رتاح، لينشغل بام خلق من أجله، كام أشار إىل ذلك قوله تعاىل: يطمئن فيه وي  ﴿ َوم 

ة  َوَرمْحَة  إ نَّ يف  َذل   َتْسُكنُوا إ َلْيَها َوَجَعَل َبْينَُكْم َمَودَّ
ُكْم َأْزَواجا  ل  ْن َأْنُفس  َك آَلياٍت  َأْن َخَلَق َلُكْم م 

ُروَن ﴾ )الروم:  ( 21ل َقْوٍم َيَتَفكَّ

ذلك ال يمكن حتقيقه يف أرسة مفككة يدب الرصاع بني أفرادها، ومتأل البغضاء  وكل   

 جنبات عالقاهتم، وال حيرتم بعضهم بعضا. 

ولذلك كانت القطيعة والعقوق، وما ارتبط هبام من صفات ومثالب، مضادان  

،  ملقاصد الرشيعة يف هذا الباب، وكان هلام بذلك التأثري السلبي اخلطري عىل نفس اإلنسان
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 وتزويدها بكل األمراض. 

وبناء عىل طلبك الصادق، فسأذكر لك ما ورد يف النصوص املقدسة حوهلام، ليكونا 

 عالجا ووقاية لك، ولكل من اطلع عىل رسالتي إليك. 

 القطيعة وعالجها: 

أما القطيعة؛ فقد ورد يف القرآن الكريم ما يدل عىل اعتبارها من اآلثام العظمى التي  

﴿ َفَهْل َعَسْيُتْم إ ْن  بفساد صاحبها فقط، وإنام بفساد األرض مجيعا، كام قال تعاىل:ال هتدد 

ُدوا يف  اأْلَْرض  َوُتَقِطُعوا َأْرَحاَمُكمْ  ْيُتْم َأْن ُتْفس   (22)حممد:   ﴾َتَولَّ

الرحم، وكأنه يقول: )ال تقوى ملن مل يصل رمحه(، قال  وتقوى اهلل ولذلك يقرن بني  

 َ نَْها َزْوَجَها َوَبثَّ  تعاىل:﴿ َيا َأهيُّ َدٍة َوَخَلَق م  ْن َنْفٍس َواح  ي َخَلَقُكْم م  ُقوا َربَُّكُم الَّذ  ا النَّاُس اتَّ

ي َتَساَءُلوَن ب ه  َواأْلَْرَحاَم إ نَّ اهللََّ َكاَن َعَلْيكُ  ُقوا اهللََّ الَّذ  َساء  َواتَّ
َجاال  َكث ريا  َون  نُْهاَم ر    ﴾ ْم َرق يبا  م 

 ( أي واتقوا األرحام أن تقطعوها.  1: )النساء 

يَن َينُْقُضوَن َعْهَد اهللَّ   ولذلك يعتب القاطعني لرمحهم من اخلارسين، قال تعاىل :﴿ الَّذ 

ُدوَن يف  اأْلَْرض  ُأوَلئ َك ُهُم   يَثاق ه  َوَيْقَطُعوَن َما َأَمَر اهللَُّ ب ه  َأْن ُيوَصَل َوُيْفس  ْن َبْعد  م  م 

ونَ  ُ
 ( 27)البقرة:  ﴾اخْلَارس 

ْن   بل إن عقوبة القاطعني أعظم من ذلك، قال  يَن َينُْقُضوَن َعْهَد اهللَّ  م  تعاىل:﴿ َوالَّذ 

ُدوَن يف  اأْلَْرض  ُأوَلئ َك هَلُُم اللَّْعنَةُ  يَثاق ه  َوَيْقَطُعوَن َما َأَمَر اهللَُّ ب ه  َأْن ُيوَصَل َوُيْفس  َوهَلُْم   َبْعد  م 

ار    ( 25لرعد: )ا ﴾ُسوُء الدَّ

ُلوَن َما َأَمَر  وصف اهلل تعاىل املؤمنني بالصلة، فويف مقابل ذلك  يَن َيص  قال:﴿ َوالَّذ 

َساب   ُْم َوخَيَاُفوَن ُسوَء احْل   َأْن ُيوَصَل َوخَيَْشْوَن َرهبَّ
 ( 21)الرعد: ﴾اهللَُّ ب ه 

  تشدد عىل قطع الرحم، الرشيفة  وتأكيدا هلذه املعاين وردت األحاديث النبوية 
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ففي احلديث  ، وتعتبه من الكبائر التي رتبت عليها العقوبات التي تنزجر هلوهلا النفوس 

: )إن اهلل تعاىل خلق اخللق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم  أنه قال رسول اهلل عن 

فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال نعم أما ترضني أن أصل من وصلك وأقطع 

: )اقرءوا إن شئتم:﴿ َفَهْل  من قطعك ؟ قالت بىل، قال فذاك لك(، ثم قال رسول اهلل 

ُدوا  ْيُتْم َأْن ُتْفس  يَن َلَعنَُهُم اهللَُّ  22يف  اأْلَْرض  َوُتَقِطُعوا َأْرَحاَمُكْم ) َعَسْيُتْم إ ْن َتَولَّ ( ُأوَلئ َك الَّذ 

ُهْم َوَأْعَمى َأْبَصاَرُهْم )   (1)(﴾ )حممد(23َفَأَصمَّ

: )ما من ذنب أجدر أن يعجل اهلل لصاحبه العقوبة يف الدنيا مع ما يدخر يف  وقال  

  (2)اآلخرة من البغي وقطيعة الرحم(

 (3)وقال: )ال يدخل اجلنة قاطع(

وقال: )إن أعامل بني آدم تعرض كل مخيس وليلة مجعة فال يقبل عمل قاطع  

 (4) رحم(

 (5))ثالثة ال يدخلون اجلنة مدمن اخلمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر( وقال: 

وقال: )يبيت قوم من هذه األمة عىل طعم ورشب وهلو ولعب، فيصبحوا قد مسخوا  

وليصيبنهم خسف وقذف حتى يصبح الناس، فيقولون: خسف الليلة ببني    قردة وخنازير، 

فالن وخسف الليلة بدار فالن خواص، ولرتسلن عليهم حجارة من السامء كام أرسلت  

عىل قوم لوط عىل قبائل فيها وعىل دور، ولرتسلن عليهم الريح العقيم التي أهلكت عادا  

 
 رواه البخاري ومسلم. (1)

 رواه الرتمذي وقال: حديث حسن صحيح وابن ماجه واحلاكم، وقال صحيح اإلسناد. (2)

 رواه البخاري ومسلم. (3)

 رواه أمحد. (4)

 رواه ابن حبان وغريه. (5)
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م احلرير واختاذهم القينات وأكلهم الربا عىل قبائل فيها وعىل دور برشهبم اخلمر ولبسه 

 .(1) وقطيعتهم الرحم(

ونحن جمتمعون فقال: )يا معرش املسلمني    وعن جابر قال:خرج علينا رسول اهلل  

اتقوا اهلل وصلوا أرحامكم فإنه ليس من ثواب أرسع من صلة الرحم، وإياكم والبغي فإنه 

الوالدين فإن ريح اجلنة يوجد من  ليس من عقوبة أرسع من عقوبة بغي، وإياكم وعقوق 

مسرية ألف عام واهلل ال جيدها عاق وال قاطع رحم وال شيخ زان وال جار إزاره خيالء إنام  

 (2) الكبياء هلل رب العاملني(

فقال: )ال جيالسنا اليوم قاطع رحم(، فقام    وعنه قال: كنا جلوسا عند رسول اهلل  

هام بعض اليشء فاستغفر هلا فاستغفرت له ثم عاد  فتى من احللقة فأتى خالة له قد كان بين

 (3) : )إن الرمحة ال تنزل عىل قوم فيهم قاطع رحم(إىل املجلس فقال النبي 

 (4) : )إن املالئكة ال تنزل عىل قوم فيهم قاطع رحم(ويف حديث آخر قال 

: )الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله اهلل ومن قطعني قطعه  وقال 

 (5)اهلل(

وقال: )قال اهلل عز وجل: أنا اهلل وأنا الرمحن خلقت الرحم وشققت هلا اسام من  

 
 رواه أمحد خمترصا وابن أّب الدنيا والبيهقي. (1)

 رواه الطباين يف األوسط. (2)

ين بسند صحيح عن األعمش قال: كان ابن مسعود جالسا بعد الصبح يف رواه األصبهاين، ويؤيد هذا ما رواه الطبا (3)

 حلقة فقال : أنشد اهلل قاطع رحم ملا قام عنه فإنا نريد أن ندعو ربنا وإن أبواب السامء مرجتة مغلقة دون قاطع رحم(

 رواه الطباين. (4)

 رواه البخاري ومسلم.  (5)
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 أي قطعته.  (1) اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته أو قال بتته(

وقال: )إن من أربى الربا االستطالة يف عرض املسلم بغري حق، وإن هذه الرحم  

 (2)  عليه اجلنة(شجنة من الرمحن عز وجل فمن قطعها حرم اهلل

تقول يا رب إين قطعت، يا رب إين أيسء   (4) من الرمحن (3)وقال: )إن الرحم شجنة

إيل، يا رب إين ظلمت، يا رب يا رب، فيجيبها: أال ترضني أن أصل من وصلك وأقطع من  

 (5) قطعك ؟(

متمسكة بالعرش تتكلم بلسان ذلق: اللهم صل من   (6)وقال: )الرحم حجنة

ن قطعني، فيقول اهلل تبارك وتعاىل: أنا الرمحن الرحيم وإين شققت الرحم  وصلني واقطع م

 (8)بتكته( (7)من اسمي فمن وصلها وصلته ومن بتكها 

وقال: )ثالث متعلقات بالعرش: الرحم تقول اللهم إين بك فال أقطع، واألمانة  

 (9)تقول اللهم إين بك فال أخان، والنعمة تقول اللهم إين بك فال أكفر(

ل: )الطابع معلق بقائمة العرش فإذا اشتكت الرحم وعمل باملعايص واجرتئ  وقا 

 
 رواه أبو داود والرتمذي وقال حديث حسن صحيح. (1)

 رواه أمحد بإسناد صحيح. (2)

 الشجنة بكرس أوله وضمه وإسكان اجليم : القرابة املشتبكة كاشتباك العروق. (3)

 أي مشتق لفظها من لفظ اسمه الرمحن. (4)

 رواه أمحد بإسناد جيد قوي وابن حبان يف صحيحه. (5)

 جليم وختفيف النون : صنارة املغزل، أي احلديدة العقفاء التي يعلق هبا اخليط ثم يفتل الغزل.احلجنة بفتح احلاء وا (6)

 البتك : القطع. (7)

 رواه البزار بإسناد حسن. (8)

 رواه البزار. (9)
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 (1)عىل اهلل ـ تعاىل ـ بعث اهلل الطابع فيطبع عىل قلبه فال يعقل بعد ذلك شيئا(

وقال: )من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن باهلل واليوم  

 (2)واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمت( اآلخر فليصل رمحه، ومن كان يؤمن باهلل

 (3)وقال: )من رسه أن يبسط له يف رزقه أو ينسأ له يف أثره فليصل رمحه(

وقال: )تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم حمبة يف األهل  

 ، أي هبا الزيادة يف العمر. (4)مثراة يف املال منسأة يف األثر(

أن يمد له يف عمره ويوسع له يف رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق  وقال: )من رسه 

 (5)اهلل وليصل رمحه(

وقال: )إن الصدقة وصلة الرحم يزيد اهلل هبام يف العمر ويدفع هبام ميتة السوء ويدفع  

 (6) هبام املكروه واملحذور(

ي  وهو يف نفر من أصحابه فقلت: أنت الذ  وعن رجل من خثعم قال: أتيت النبي  

تزعم أنك رسول اهلل؟ قال: نعم، قلت: يا رسول اهلل أي األعامل أحب إىل اهلل ؟ قال اإليامن  

باهلل، قلت: يا رسول اهلل ثم ماذا ؟ قال: ثم صلة الرحم، قلت: يا رسول اهلل أي األعامل  

  أبغض إىل اهلل ؟ قال: اإلرشاك باهلل، قلت: يا رسول اهلل ثم ماذا ؟ قال قطيعة الرحم، قلت: 

 
 رواه البزار واللفظ له والبيهقي. (1)

 رواه البخاري ومسلم.  (2)

 رواه البخاري. (3)

 رواه الرتمذي. (4)

 ه عبد اهلل بن أمحد يف زوائد املسند والبزار بإسناد جيد واحلاكم.روا (5)

 رواه أبو يعىل. (6)
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 .(1)يا رسول اهلل ثم ماذا ؟ قال: ثم األمر باملنكر والنهي عن املعروف

: )إن اهلل ليعمر بالقوم الديار وينمي هلم األموال وما نظر إليهم منذ خلقهم  وقال  

 (2) بغضا هلم(، قيل: وكيف ذاك يا رسول اهلل؟ قال: )بصلتهم أرحامهم(

الدنيا واآلخرة، وصلة الرحم  وقال: )إنه من أعطي الرفق فقد أعطي حظه من خري 

 (3)وحسن اجلوار وحسن اخللق يعمرن الديار ويزدن يف األعامر(

وقيل له: يا رسول اهلل من خري الناس؟ قال: )أتقاهم للرب وأوصلهم للرحم،  

 (4)وآمرهم باملعروف وأهناهم عن املنكر(

إىل من   أوصاين أن ال أنظر)بخصال من اخلري:   وعن أّب ذر قال: أوصاين خلييل 

هو فوقي وأن أنظر إىل من هو دوين، وأوصاين بحب املساكني والدنو منهم، وأوصاين أن  

أصل رمحي، وإن أدبرت، وأوصاين أن ال أخاف يف اهلل لومة الئم، وأوصاين أن أقول احلق  

 (5) وإن كان مرا، وأوصاين أن أكثر من ال حول وال قوة إال باهلل فإهنا كنز من كنوز اجلنة(

رجل فقال: إين أذنبت ذنبا عظيام فهل يل من توبة؟ فقال: هل لك من    النبي  وأتى  

 .(6)أم؟ قال: ال، قال: وهل لك من خالة ؟ قال نعم، قال: فبها 

 (7): )ليس الواصل باملكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رمحه وصلها(وقال  

 
 رواه أبو يعىل بإسناد جيد. (1)

 رواه الطباين بإسناد حسن. (2)

 رواه أمحد. (3)

 رواه أبو الشيخ وابن حبان والبيهقي. (4)

 رواه الطباين وابن حبان يف صحيحه واللفظ له. (5)

 رواه ابن حبان واحلاكم. (6)

 رواه البخاري وغريه. (7)
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ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون  وأتاه آخر، فقال: يا رسول اهلل: إن يل قرابة أصل  

إيل وأحلم عليهم وجيهلون عيل، فقال: )إن كنت كام قلت فكأنام تسفهم املل ـ أي الرماد  

 (1)احلار ـ وال يزال معك من اهلل ظهري عليهم ما دمت عىل ذلك(

، أي الذي يضمر  (2): )أفضل الصدقة صدقة عىل ذي الرحم الكاشح( وقال 

 خرصه ـ كناية عن باطنه. عداوة يف كشحه ـ أي  

وقال: )ثالث من كن فيه حاسبه اهلل حسابا يسريا وأدخله اجلنة برمحته( قالوا: وما  

هي يا رسول اهلل؟ قال: )تعطي من حرمك، وتصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك؛ فإذا  

 (3) فعلت ذلك يدخلك اجلنة(

رسول اهلل  فأخذت بيده فقلت: يا  وعن عقبة بن عامر قال: لقيت رسول اهلل 

أخبين بفواضل األعامل؟ فقال: )يا عقبة صل من قطعك، وأعط من حرمك، واعف عمن  

 (4)ظلمك(

: )أال أدلك عىل أكرم أخالق الدنيا واآلخرة: أن تصل من قطعك، وتعطي  وقال  

 (5)من حرمك، وأن تعفو عمن ظلمك(

من  وقال: )إن أفضل الفضائل: أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتصفح ع 

 (6)شتمك(

 
 رواه مسلم. (1)

 رواه الطباين وابن خزيمة يف صحيحه واحلاكم وقال: صحيح عىل رشط مسلم. (2)

 رواه البزار والطباين واحلاكم وصححه. (3)

 اته ثقات.رواه وأمحد بإسنادين أحدُها رو (4)

 رواه الطباين. (5)

 رواه الطباين. (6)
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وقال: )أال أنبئكم بام يرشف اهلل به البنيان ويرفع به الدرجات؟( قالوا: نعم يا رسول  

اهلل؟ قال: )حتلم عىل من جهل عليك، وتعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل  

  (1)من قطعك(

وقال: )أرسع اخلري ثوابا الب وصلة الرحم، وأرسع الرش عقوبة البغي وقطيعة  

 (2)الرحم(

وقال: )ما من ذنب أجدر أن يعجل اهلل لصاحبه العقوبة يف الدنيا مع ما يدخر له يف  

اآلخرة من قطيعة الرحم واخليانة والكذب، وإن أعجل الب ثوابا لصلة الرحم حتى إن أهل  

 (3)البيت ليكونون فجرة فتنمو أمواهلم ويكثر عددهم إذا تواصلوا(

نصوص املقدسة فقد قاهلا من ال ينطق عن اهلوى،  فاسمعـ  أهيا املريد الصادقـ  هلذه ال

ك، وال تدع لنفسك األمارة  ي ومن هو أحرص عليك من أبيك وأمك؛ فاجعلها نصب عين

 بالسوء أن ختالفها، أو تتالعب بمعانيها.

 العقوق وعالجه: 

العقوق؛ فقد ورد يف النصوص املقدسة الكثرية ما يملء القلوب رهبة  ذلك ومثل 

قال   ،(4)وتوحيده بالب بالوالدين.. وال يقرن املهم إال بمثله تهعباد منه، فقد قرن اهلل تعاىل 

 
 رواه البزار والطباين. (1)

 رواه ابن ماجه. (2)

 رواه الطباين. (3)

ويف ذلك يقول ابن عباس : ثالث آيات نزلت مقرونة بثالث مل تقبل منها واحدة بغري قرينتها: إحداها : قوله تعاىل  (4)

ُسوَل ﴾ )املائدة: من اآلية :﴿ َوَأط يُعوا اهللََّ َوَأط يُعوا (، فمن أطاع اهلل ومل يطع رسوله مل يقبل منه.. والثانية قوله تعاىل :﴿ 92الرَّ

َكاَة ﴾ )البقرة: من اآلية الَة َوآُتوا الزَّ يُموا الصَّ
(، فمن صىل ومل يزك مل يقبل منه.. الثالثة قوله تعاىل :﴿ َأن  اْشُكْر يل  43َوَأق 

 (، فمن شكر اهلل ومل يشكر والديه مل يقبل منه.14قامن: من اآليةَول َوال َدْيَك ﴾ )ل
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ي اْلُقْربَ  ُكوا ب ه  َشْيئا  َوب اْلَوال َدْين  إ ْحَسانا  َوب ذ  ى َواْلَيَتاَمى  تعاىل:﴿ َواْعُبُدوا اهللََّ َوال ُترْش 

ب يل  َوَما َمَلَكْت   ب  ب اجْلَنْب  َواْبن  السَّ
اح  ي اْلُقْرَبى َواجْلَار  اجْلُنُب  َوالصَّ

 َواجْلَار  ذ 
َواملََْساك ني 

بُّ َمْن َكاَن خُمَْتاال  َفُخورا  
َم  (، وقال:﴿ ُقْل َتَعاَلْوا َأْتُل َما  36)النساء:  ﴾َأْياَمُنُكْم إ نَّ اهللََّ ال حُي  َحرَّ

ُكوا ب ه  َشْيئا  َوب اْلَوال َدْين  إ ْحَسانا   (، وقال:﴿  151)األنعام: من اآلية ﴾َربُُّكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُترْش 

ُه َوْهنا  َعىَل َوْهٍن َوف َصاُلُه يف  َعاَمنْي  َأن  اْشُكْر يل  وَ   مَحََلْتُه ُأمُّ
ْنَساَن ب َوال َدْيه  ْينَا اأْل  َك  ل َوال َديْ َوَوصَّ

ريُ   ( 14)لقامن:  ﴾إ يَلَّ املَْص 

﴿ َوَقىَض َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوا إ الَّ  أن يساء إليهام، ولو أدنى إساءة، قال تعاىل:  هنى وهلذا

ا َفاَل َتُقْل هَلاَُم  اَلُُهَ
ا َأْو ك  َبَ َأَحُدُُهَ

نَْدَك اْلك  ا َيْبُلَغنَّ ع  َدْين  إ ْحَسان ا إ مَّ
اُه َوب اْلَوال  ا    إ يَّ ُأفٍّ َواَل َتنَْهْرُُهَ

يام  )  َياين   23َوُقْل هَلاَُم َقْوال  َكر   َوُقْل َرِب اْرمَحُْهاَم َكاَم َربَّ
مْحَة  َن الرَّ

ِل م  ْض هَلاَُم َجنَاَح الذُّ ( َواْخف 

ا )  ري 
 (  23(﴾ )االرساء: 24َصغ 

يقال هلام أف، ولو  كيف هنى اهلل تعاىل حتى عىل جمرد أن ـ أهيا املريد الصادق ـ انظر 

علم اهلل شيئا أدنى من )أف( لنهى عنه.. ثم أمر بأن يقال هلام القول الكريم: أي اللني  

اللطيف املشتمل عىل العطف واالستاملة وموافقة مرادُها وميلهام ومطلوهبام ما أمكن سيام  

حسنا   عند الكب، ألن الكبري يصري كحال الطفل ملا يغلب عليه من اخلرف، فريى القبيح 

واحلسن قبيحا، فإذا طلبت رعايته وغاية التلطف به يف هذه احلالة وأن يتقرب إليه بام يناسب  

 عقله إىل أن يرىض. 

ثم أمر تعاىل بعد القول الكريم بأن خيفض هلام جناح الذل من القول بأن ال يكلمهام  

، ويرهيام أنه يف  إال مع االستكانة والذل واخلضوع وإظهار ذلك هلام واحتامل ما يصدر منهام

غاية التقصري يف حقهام وبرُها، وأنه من أجل ذلك ذليل حقري، وال يزال عىل نحو ذلك إىل  
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 .(1)أن يثلج خاطرُها، ويبد قلبهام عليه، فينعطفا عليه بالرضا والدعاء

.. فقد اعتب العقوق من أكب  وبمثل هذه الوصايا العظيمة أوصانا رسول اهلل 

: )أال أنبئكم بأكب الكبائر ـ ثالثا ـ ؟( قلنا: بىل يا  ديث قال رسول اهلل الكبائر.. ففي احل

رسول اهلل، قال: )اإلرشاك باهلل، وعقوق الوالدين(، وكان متكئا فجلس فقال: )أال وقول  

 (2) الزور وشهادة الزور(، فام زال يكررها حتى قلنا ليته سكت(

دين، وقتل النفس، واليمني  : )الكبائر: اإلرشاك باهلل، وعقوق الوالوقال 

 (3)الغموس(

يف كتابه الذي كتبه إىل أهل اليمن وبعث به عمرو بن حزم: )وإن أكب   وذكر 

الكبائر عند اهلل يوم القيامة اإلرشاك باهلل، وقتل النفس املؤمنة بغري حق والفرار يف سبيل اهلل  

ل الربا، وأكل مال  يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي املحصنة، وتعلم السحر، وأك

 .(4)اليتيم(احلديث

: )إن من أكب الكبائر أن يلعن الرجل والديه(، قيل: يا رسول اهلل وكيف  وقال 

 (5)يلعن الرجل والديه؟ قال: )يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه(

ويف رواية: )من الكبائر شتم الرجل والديه(، قالوا: يا رسول اهلل وهل يشتم الرجل  

 (6)ال: )نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه(والديه ؟ ق

 
 (106/ 2انظر: الزواجر عن اقرتاف الكبائر ) (1)

 رواه البخاري ومسلم.  (2)

 رواه البخاري. (3)

 رواه ابن حبان يف صحيحه. (4)

 رواه ابن حبان يف صحيحه. (5)

 رواه البخاري ومسلم.  (6)



 

560 

 

: )إن اهلل حرم عليكم عقوق األمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره  وقال 

 (1)لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة املال(

وقال: )ثالثة ال ينظر اهلل إليهم يوم القيامة العاق لوالديه، ومدمن اخلمر، واملنان  

 (3) من النساء( (2)ثالثة ال يدخلون اجلنة: العاق لوالديه والديوث والرجلةعطاءه، و 

وقال: )ثالثة حرم اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ عليهم اجلنة: مدمن اخلمر، والعاق لوالديه،  

 ، أي الزنا مع علمه به. (4)والديوث الذي يقر اخلبث يف أهله(

جيد رحيه منان بعمله وال عاق  وقال: )يراح ريح اجلنة من مسرية مخسامئة عام وال 

 (5) وال مدمن مخر(

وقال: )ثالثة ال يقبل اهلل عز وجل منهم رصفا وال عدال عاق ومنان ومكذب  

 (6)بقدر(

وقال: )أربع حق عىل اهلل أن ال يدخلهم اجلنة وال يذيقهم نعيمها: مدمن اخلمر،  

 (7)وآكل الربا، وآكل مال اليتيم بغري حق، والعاق لوالديه(

: )ثالثة ال ينفع معهن عمل: الرشك باهلل، وعقوق الوالدين، والفرار من  وقال

 (8) الزحف(

 
 رواه البخاري وغريه. (1)

 الرجلة: املرتجلة، أي املتشبهة بالرجال. (2)

 رواه النسائي والبزار واللفظ له بإسنادين جيدين واحلاكم وصححه. (3)

 رواه أمحد واللفظ له والنسائي والبزار واحلاكم وصححه. (4)

 رواه الطباين يف الصغري. (5)

 رواه ابن أّب عاصم بإسناد حسن. (6)

 رواه احلاكم وصححه. (7)

 رواه الطباين يف الكبري. (8)
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، فقال: يا رسول اهلل شهدت أن ال إله إال اهلل وأنك رسول  وجاء رجل إىل النبي 

: )من مات  اهلل وصليت اخلمس وأديت زكاة مايل وصمت رمضان، فقال رسول اهلل 

عىل هذا كان مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني يوم القيامة هكذا، ونصب  

 (1)أصبعيه ما مل يعق والديه(

بعرش كلامت، قال: )ال ترشك باهلل شيئا وإن   هلل وعن معاذ قال: أوصاين رسول ا

 .(2)احلديث، قتلت وحرقت، وال تعقن والديك وإن أمراك أن خترج من أهلك ومالك(

: )أربع حق عىل اهلل أن ال يدخلهم اجلنة وال يذيقهم نعيمها: مدمن اخلمر  وقال 

 (3)وآكل الربا، وآكل مال اليتيم بغري حق، والعاق لوالديه(

 (4))ال يلج حظرية القدس مدمن مخر وال العاق وال املنان عطاءه( وقال: 

وقال: )ال يدخل اجلنة مدمن مخر وال عاق وال منان(، قال ابن عباس: فشق ذلك  

عيل؛ ألن املؤمنني يصيبون ذنوبا حتى وجدت ذلك يف كتاب اهلل عز وجل يف العاق:﴿ َفَهْل  

ْيُتْم َأْن   يَن آَمُنوا  َعَسْيُتْم إ ْن َتَولَّ َا الَّذ  ُدوا يف  اأْلَْرض  َوُتَقِطُعوا َأْرَحاَمُكْم( ويف املنان:﴿ َيا َأهيُّ ُتْفس 

يَن آَمنُوا  264ال ُتْبط ُلوا َصَدَقات ُكْم ب املَِْن َواأْلََذى()البقرة: من اآلية  َا الَّذ  (، ويف اخلمر:﴿ َيا َأهيُّ

ُ َواأْلَنْ 
ْيَطان  َفاْجَتن ُبوُه َلَعلَُّكْم ُتْفل ُحوَن(  إ نَّاَم اخْلَْمُر َواملَْْيرس  ْن َعَمل  الشَّ ْجٌس م  َصاُب َواأْلَْزالُم ر 

 (5) (90)املائدة:

وتكميال هلذا وردت النصوص الكثرية حتث عىل الب، وتقرنه بأفضل األعامل، ويف  

 
 رواه أمحد والطباين بإسنادين أحدُها صحيح، وابنا خزيمة وحبان يف صحيحيهام باختصار. (1)

 رواه أمحد وغريه. (2)

 رواه احلاكم وصححه. (3)

 رواه أمحد، ورواه البزار إال أنه قال :)ال يلج جنان الفردوس( (4)

 رواه الطباين بسند رواته ثقات. (5)
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ل: ثم  : أي العمل أحب إىل اهلل؟ قال: )الصالة عىل وقتها(، قياحلديث: سئل رسول اهلل  

  (1)أي؟ قال: )بر الوالدين(، قيل: ثم أي؟ قال: )اجلهاد يف سبيل اهلل(

: )ال جيزي ولد والده إال أن جيده مملوكا فيشرتيه  ويف حديث آخر، قال  

  (2) فيعتقه(

فاستأذنه يف اجلهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم قال:   وجاء رجل إىل نبي اهلل 

، فقال: أبايعك عىل اهلجرة  ة قال: أقبل رجل إىل رسول اهلل  .. ويف رواي(3))فيهام فجاهد(

واجلهاد أبتغي األجر من اهلل، قال: )فهل من والديك أحد حي؟(، قال: نعم، بل كالُها  

: )فتبتغي األجر من اهلل( قال: نعم قال: )فارجع إىل والديك فأحسن  حي، فقال 

  (4)صحبتهام(

هلجرة وتركت أبوي يبكيان(، فقال:  وجاءه رجل، فقال: )جئت أبايعك عىل ا

  (5))ارجع إليهام فأضحكهام كام أبكيتهام(

: فقال: هل لك أحد باليمن؟  وروي أن رجال من أهل اليمن هاجر إىل رسول اهلل  

قال: أبواي قال: أذنا لك قال: ال قال: )فارجع إليهام فاستأذهنام فإن أذنا لك فجاهد وإال  

  (6)فبُها(

وأتاه رجل، فقال: إين أشتهي اجلهاد وال أقدر عليه، قال: هل بقي من والديك أحد؟  

 
 رواه البخاري ومسلم. (1)

 رواه مسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه. (2)

 رواه البخاري ومسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي. (3)

 هذه الرواية ملسلم. (4)

 أبو داود.رواه  (5)

 رواه أبو داود. (6)
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  (1)قال: أمي قال: )قابل اهلل يف برها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر وجماهد(

وأتاه طلحة السلمي، فقال: يا رسول اهلل إين أريد اجلهاد يف سبيل اهلل، قال: أمك  

  (2) : )الزم رجلها فثم اجلنة(حية، قال: نعم، فقال النبي 

وأتاه جاُهة، فقال: يا رسول اهلل أردت أن أغزو، وقد جئت أستشريك، فقال: هل  

  (3)لك من أم؟ قال: نعم قال: )فالزمها فإن اجلنة عند رجلها(

  (4)وقيل له: يا رسول اهلل ما حق الوالدين عىل ولدُها؟ قال: )ُها جنتك ونارك(

  (5)له يف عمره، ويزاد يف رزقه فليب والديه وليصل رمحه(  : )من رسه أن يمد وقال  

  (6)وقال: )من بر والديه طوبى له زاد اهلل يف عمره(

وقال: )إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، وال يرد القدر إال الدعاء، وال يزيد  

  (7) يف العمر إال الب(

م تبكم أبناؤكم، ومن أتاه  وقال: )عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم، وبروا آباءك 

  (8)أخوه متنصال فليقبل ذلك حمقا كان أو مبطال، فإن مل يفعل مل يرد عىل احلوض(

، ثم رغم أنفه، قيل: من يا رسول اهلل؟ قال: )من  (9)وقال: )رغم أنفه، ثم رغم أنفه 

 
 رواه أبو يعىل والطباين يف الصغري واألوسط. (1)

 رواه الطباين. (2)

 رواه ابن ماجه والنسائي واللفظ له واحلاكم وقال صحيح اإلسناد. (3)

 رواه ابن ماجه. (4)

 رواه أمحد ورواته حمتج هبم يف الصحيح. (5)

 واحلاكم واألصبهاين، وقال احلاكم صحيح اإلسناد.رواه أبو يعىل والطباين  (6)

 رواه ابن ماجه وابن حبان يف صحيحه واللفظ له واحلاكم بتقديم وتأخري وقال صحيح اإلسناد. (7)

 رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد. (8)

 رغم أنفه: أي لصق بالرغام وهو الرتاب. (9)
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  (1)أدرك والديه عند الكب أو أحدُها ثم مل يدخل اجلنة(

املنب، فقال: آمني آمني آمني، ثم قال: )أتاين جبيل ـ عليه الصالة   وصعد النبي 

والسالمـ  فقال: يا حممد من أدرك أحد أبويه فامت فدخل النار فأبعده اهلل، فقل آمني، فقلت  

آمني، فقال: يا حممد من أدرك شهر رمضان فامت فلم يغفر له فأدخل النار، فأبعده اهلل، فقل  

ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فامت فدخل النار فأبعده اهلل فقل   آمني فقلت آمني، قال 

  (2) آمني فقلت آمني(

: )من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من النار، ومن أدرك أحد والديه ثم مل  وقال 

  (3)يغفر له فأبعده اهلل(

ا هلل يف  والديه أصبح له بابان مفتوحان من اجلنة وإن كان  قالو : )من أصبح مطيع 

ا ومن أمسى عاصي ا هلل يف  والديه أصبح له بابان مفتوحان من النار وإن كان  و ا فواحد  احد 

ا فواحٌد(، قال رجل: وإن ظلامه ؟ قال: )وإن ظلامه وإن ظلامه وإن ظلامه(   (4)واحد 

قال: )َما من ولد بار ينظر إ ىَل والديه نظر رمحة إال كتب له بكل نظرة حجة  و

  (5) ظر كل يوم مائة مرة؟ قال: )نعم، اهلل أكب وأطيب(مبورة(، قالوا: وإن ن

بل إن النصوص املقدسة ال تكتفي باحلث عىل الب يف احلياة، بل تضيف إليه األمر  

، فقال: يا رسول اهلل، هل بقي  بالب بعد الوفاة، ففي احلديث أن رجال جاء رسول اهلل 

: )نعم الصالة عليهام، واالستغفار هلام،  من بر أبوي يشء أبرُها به بعد موهتام؟ فقال 

 
 رواه مسلم. (1)

 حسن ورواه ابن حبان يف صحيحه. رواه الطباين بأسانيد أحدها  (2)

 رواه أمحد. (3)

 رواه البيهقي يف  شعب اإليامن. (4)

 رواه البيهقي يف  شعب اإليامن. (5)
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وإنفاذ عهدُها من بعدُها، وصلة الرحم التي ال توصل إال هبام وإكرام صديقهام(، فقال  

  (1): )فاعمل به(الرجل: ما أكثر هذا يا رسول اهلل وأطيبه، فقال 

وفيها اجلواب عىل سؤالك، فاغتنم   ـ أهيا املريد الصادق ـ لك  هذه وصايا رسول اهلل 

هذه األدوية، واستعملها، وسرتى كيف يتنزل عليك فضل اهلل تعاىل بتطهري قلبك، وتصفية  

 نفسك.. فال يمكن أن يطهر قلب مملوء بالقطيعة والعقوق. 

 
 رواه أبو داود وابن حبان يف  صحيحه. (1)
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 الدجل والشعوذة 

يكتفي  بعض من يدعي الوالية، لكنه ال  كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن 

باحلديث عن هتذيب النفس وتزكيتها وترقيتها، وإنام يضيف إليها احلديث عن علوم  

الكون، وعدد األفالك، ومن يسكنها، وأحواهلم.. وال يكتفي بذلك، بل يضيف إليها ادعاء  

الغيب؛ فيكشف ملن يزوره ماضيه ومستقبله، وخيبه عن أصدقائه وأعدائه.. وال يكتفي  

ادعاء القدرة عىل معاجلة الناس، ومن أصعب األمراض التي   بذلك، بل يضيف إليها 

 يصابون هبا. 

يشري إىل مثلبني خطريين، ُها الدجل   ـ أهيا املريد الصادق ـوكل ما ذكرت 

والشعوذة.. وكالُها كان جماال للشيطان لتحريف علوم السلوك والتزكية، وحتويلها من  

ىل مراتب التخلق والتحقق، إىل حماولة  هتذيب النفس وتربيتها وإصالحها، والرقي هبا إ 

 التعرف عىل العامل والتأثري فيه من غري أهلية لذلك. 

وهلذا اعتب الصاحلون أن من يسري يف هذا الطريق بني أمرين: إما أن يصل إىل امللك،  

أو يصل إىل اهللك.. أو هو بني الصديقية والزندقة.. أو هو بني الوصول إىل اهلل، أو الوصول  

 لشيطان. إىل ا

وكل ذلكـ  أهيا املريد الصادقـ  يبدأ من مقصد السالك؛ فمن كانت بدايته هلل، كانت  

هنايته هلل.. ومن كان غرضه يف بدايته حتصيل املنافع، والشهرة بني الناس، واختالس  

 أمواهلم؛ فإن هنايته ستكون للحال الذي ذكرت. 

عن السري إىل اهلل، بام  ولذلك كان أولئك هم قّطاع الطرق الذين حيجبون اخللق 

يضعونه من الشبهات، وما ينرشونه من التشوهيات.. ولذلك كان التحذير منهم واجبا،  
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 فطريق اهلل نقية سليمة صافية، وأدنى يشء يؤذهيا، وينحرف هبا. 

ُكِل َنب يٍّ  ﴿وقد أشار القرآن الكريم إىل منبع ذينك املثلبني، فقال: 
َوَكَذل َك َجَعْلنَا ل 

اَعُدوًّ   ُغُرور 
ي َبْعُضُهْم إ ىَل َبْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْول  ِن ُيوح  ْنس  َواجْل  ]األنعام:   ﴾ا َشَياط نَي اإْل 

112 ]   

خرف  فكل ما يفعله ذلك الدعي الدجال الذي ذكرت ليس سوى وحي شيطان زُ 

له، وتوهم أنه من اهلل، وهو ليس سوى من نفسه األمارة التي أصبحت حمال للتجليات  

 ام الشيطاين. واإلهل

ولذلك كان احلصن الذي حتتمي به من رش أولئك الدجالني واملشعوذين هو حصن  

  ﴿ القرآن الكريم؛ فهو الوحيد الكفيل بإنقاذك وإنقاذ عقلك ودينك منهم، كام قال تعاىل: 

يم  )  ج   الرَّ
ْيَطان  َن الشَّ ْذ ب اهللَّ  م  يَن   ( إ نَّهُ 98َفإ َذا َقَرْأَت اْلُقْرآَن َفاْسَتع  َليَْس َلُه ُسْلَطاٌن َعىَل الَّذ 

ُلوَن ) ُكوَن 99آَمُنوا َوَعىَل َرهِب ْم َيَتَوكَّ يَن ُهْم ب ه  ُمرْش  ْوَنُه َوالَّذ  يَن َيَتَولَّ   ﴾ ( إ نَّاَم ُسْلَطاُنُه َعىَل الَّذ 

 [ 100  -  98]النحل:  

ال تعني تأثريها   وقراءة القرآن الكريم ـ أهيا املريد الصادق ـ التي حتميك من هؤالء،

الغيبي فقط، وإنام تعني تأثريها املرتبط بالتدبر فيها، والتعرف عىل أرسارها، وحقائق املعاين  

 التي تدعو إليها.. 

فمن اكتفى بالتأثري الغيبي يف القرآن الكريم من دون سامع وال تدبر، مل تزده قراءته   

بمن يتفرج عىل الدواء الذي أمر برشبه  إال بعدا، ألنه يستعمل الدواء يف غري حمله، وهو أشبه  

 من غري أن يرشبه. 

ولذلك سأذكر لك ما ورد يف القرآن الكريم مما حيطم جدران الدجل والشعوذة،  

حتى تكون عىل بينة من أمرك، وحتى ال يفسد عليك سلوكك إىل اهلل دجل الدجالني، وال  
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 شعوذة املشعوذين. 

 الدجل وعالجه: 

املريد الصادق ـ فهو ذلك الكذب الذي خيتلط ببعض الصدق، أو  أما الدجل ـ أهيا 

احلقائق التي ختتلط ببعض األوهام، والتي ال سند هلا سوى اهلوى املجرد، اخلايل من البحث  

 والطلب والتحقيق. 

فالدجال عىل خالف العامل والباحث، ال حيتاج إىل كتب يطالعها، وال إىل علامء  

هد يبذله.. وإنام حيتاج بعض املصطلحات واملفاهيم، ليبني  ىل ج إيدرس عىل أيدهيم، وال 

 هواه. مليه  عليها ما ي 

وهو ينطلق من ذلك الشغف الذي خلقه اهلل تعاىل يف اإلنسان للبحث عن احلقائق،  

والذي قد يسيطر عليه؛ فيمنعه من البحث عنها عند أهلها، ألهنم ال يروون ظمأه؛ فيذهب  

 ريده وهيواه، من غري أن يطالبهم بأي دليل. إىل الدجالني، ليعطوه كل ما ي 

وهلذا هنى اهلل تعاىل املؤمنني يف سورة الكهف عن البحث عن تفاصيل أخبار فتية  

أو تدل عىل  ، لعدم وجود مصادر أمينة موثوقة يمكنها أن تعرف بحقيقتهم ، أهل الكهف 

ُعُهْم َكْلُبُهْم َوَيُقوُلوَن مَخَْسٌة  َسَيُقوُلوَن َثاَلَثٌة َراب  ﴿: كام قال تعاىل، األحداث املرتبطة هبم

هت  ْم   نُُهْم َكْلُبُهْم ُقْل َرِّب َأْعَلُم ب ع دَّ َما َيْعَلُمُهْم  َساد ُسُهْم َكْلُبُهْم َرمْج ا ب اْلَغْيب  َوَيُقوُلوَن َسْبَعٌة َوَثام 

ا َواَل َتْستَ  ر 
َراء  َظاه 

ْم إ الَّ م  اإ الَّ َقل يٌل َفاَل مُتَار  ف يه  نُْهْم َأَحد  ْم م   [ 22:  ]الكهف ﴾ْفت  ف يه 

وهو  ، فقد اعتب القرآن الكريم جمرد احلديث عن عددهم من غري بينة رمجا بالغيب

 .  من أعظم الكذب والزور والبهتان

ْم   ﴿: كام قال تعاىل ، وهكذا األمر عندما ذكر مدة لبثهم يف الكهف  ه  َوَلب ُثوا يف  َكْهف 

ن نيَ  اَئٍة س  ا ) َثاَلَث م  ْسع 
اَمَوات  َواأْلَْرض   25 َواْزَداُدوا ت  ( ُقل  اهللَُّ َأْعَلُم ب اَم َلب ُثوا َلُه َغْيُب السَّ
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ا  ه  َأَحد  ُك يف  ُحْكم  ٍّ َواَل ُيرْش  ْن َويل 
ْن ُدون ه  م  ْع َما هَلُْم م  ْ ب ه  َوَأْسم 

 [ 26، 25:  ]الكهف  ﴾َأْبرص 

أن   ي قصة من القصص خيب الرسول وهكذا؛ فإن القرآن الكريم عندما يورد أ

: إن شئت  هذه القصة من اهلل، وأن الغيب هلل، وقد كان يف إمكانه أن يقول لرسول اهلل 

املزيد من التفاصيل فاقصد أحبار اليهود، أو غريهم.. لكنه مل يفعل، بل ورد النهي عن  

 ذلك. 

ِ إ ْذ َقَضْينَا إ ىَل ُموَسى  َوَما ُكنَْت ب َجان ب  الْ ﴿ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:  َغْرّب 

يَن )  د  اه  َن الشَّ ا  44اأْلَْمَر َوَما ُكنَْت م  ي  ُم اْلُعُمُر َوَما ُكنَْت َثاو  ا َفَتَطاَوَل َعَلْيه  نَّا َأْنَشْأَنا ُقُرون 
( َوَلك 

ل نَي ) ْم آَيات نَا َوَلك نَّا ُكنَّا ُمْرس  َوَما ُكنَْت ب َجان ب  الطُّور  إ ْذ َناَدْينَا   (45يف  َأْهل  َمْدَيَن َتْتُلو َعَلْيه 

ُروَن  ْن َقْبل َك َلَعلَُّهْم َيَتَذكَّ يٍر م  ْن َنذ  ا َما َأَتاُهْم م  َر َقْوم 
ْن َرِبَك ل ُتنْذ  ]القصص:    ﴾ َوَلك ْن َرمْحَة  م 

44  -  46 ] 

فهذه اآليات الكريمة تبني املنهج العلمي الذي حيتاجه كل من يريد احلديث عن  

، أو هي احلضور  الوقائع التارخيية السابقة، وهي إما خب املعصوم كام أخب اهلل تعاىل نبيه 

املبارش للمكان والزمان الذي وقعت فيه احلادثة.. أما خب الذين اختلط صدقهم بكذهبم  

 إال ضاللة. فلن يزيد الباحث 

ومثل تلك اآلية آيات كثرية ترسخ هذا املنهج القرآين، ومنها قوله تعاىل بعد ذكره  

يَها إ َليَْك َما ُكنَْت َتْعَلُمَها َأْنَت َواَل  ﴿ لقصة نوح عليه السالم:   اْلَغْيب  ُنوح 
 
ْن َأْنَباء ت ْلَك م 

ْ إ نَّ اْلَعاق َبَة ل   ْن َقْبل  َهَذا َفاْصب 
نَي َقْوُمَك م   [ 49]هود:    ﴾ْلُمتَّق 

يه  إ َلْيَك    ﴿ومثلها قوله بعد ذكره لقصة مريم عليها السالم:    اْلَغْيب  ُنوح 
 
ْن َأْنَباء َذل َك م 

ُمونَ  ُْم َيْكُفُل َمْرَيَم َوَما ُكنَْت َلَدهْي ْم إ ْذ خَيْتَص  ْذ ُيْلُقوَن َأْقاَلَمُهْم َأهيُّ
]آل   ﴾َوَما ُكنَْت َلَدهْي ْم إ 

 [ 44عمران: 
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 ﴿: عليه السالمومثلها قوله بعد ذكره لقصة يوسف 
 
ْن َأْنَباء يه   َذل َك م   اْلَغْيب  ُنوح 

 [ 102]يوسف:  ﴾ إ َلْيَك َوَما ُكنَْت َلَدهْي ْم إ ْذ َأمْجَُعوا َأْمَرُهْم َوُهْم َيْمُكُرونَ 

    ﴿ومثلها قوله بعد ذكره ملجموعة من قصص األنبياء عليهم السالم:  
 
ْن َأْنَباء َذل َك م 

يدٌ  نَْها َقائ ٌم َوَحص  ُه َعَلْيَك م   [  100  ]هود:  ﴾اْلُقَرى َنُقصُّ

بل إن القرآن الكريم ال يقرص هذا املنهج عىل القصص، بل يعممه يف كل يشء، فال  

َواَل َتْقُف َما  ﴿يصح أن نتعلم أي علم من غري مصادره الصحيحة املوثوقة، كام قال تعاىل: 

ْمَع َواْلَبرَصَ َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأوَلئ َك َكاَن َعنْ  ْلٌم إ نَّ السَّ
 [ 36]اإلرساء:  ﴾ ُه َمْسُئوال  َلْيَس َلَك ب ه  ع 

ألن كل علم ال يستند إىل مصدر صحيح موثوق هو دجل وكذب وضاللة، قال  

َن احْلَِق َشْيئ ا   ﴿ تعاىل:   ْلٍم إ ْن َيتَّب ُعوَن إ الَّ الظَّنَّ َوإ نَّ الظَّنَّ اَل ُيْغن ي م 
ْن ع  ]النجم:    ﴾َوَما هَلُْم ب ه  م 

ْم إ ْن َيُقوُلوَن إ الَّ  َما هَلُْم ب ه   ﴿ ، وقال:  [28 ه  ْن َأْفَواه  ْت َكل َمة  خَتُْرُج م  ْم َكُبَ ه 
َبائ  ْلٍم َواَل آل  ْن ع  م 

ا  ب 
 [ 5]الكهف:   ﴾َكذ 

،  فال يكفي فيها النقل من أي كان، وهكذا األمر يف كل احلقائق التي مصدرها اخلب 

يَن آَمنُوا إ ْن َجاَءكُ  َيا  ﴿: كام قال تعاىل َا الَّذ  ا ب َجَهاَلٍة  َأهيُّ يُبوا َقْوم 
ٌق ب نََبإٍ َفَتَبيَُّنوا َأْن ُتص 

ْم َفاس 

نَي    [ 6:  ]احلجرات  ﴾َفُتْصب ُحوا َعىَل َما َفَعْلُتْم َناد م 

وهي ما عب عنه القرآن  ، وهذه اآلية الكريمة تشري إىل ناحية خطرية تتعلق هبذا

ا ب َجَهاَلةٍ ﴿الكريم بـ  يُبوا َقْوم 
نَي َفُتْص  َأْن ُتص  ذلك أن تلك  ، ﴾ب ُحوا َعىَل َما َفَعْلُتْم َناد م 

تؤثر    املعلومات التي يوردها الدجال ال ترتبط بمعارف ذهنية فقط، وإنام تنشأ عنها مواقف 

لكليهام عالقة كبى ببعضهام،  يف احلياة مجيعا، وقد تكون سببا للجوء إىل الشعوذة، ذلك أن  

 تولد الدجل. الشعوذة  ، والشعوذةفالدجل يولد 

الدجال املحتال قد ينرش أسطورة ترتبط بظاهرة من الظواهر الكونية،  ذلك أن 



 

571 

 

ما شاء له هواه أن جيني.. واألساطري تنتج الدجالني الذين يرمون بالغيب    ا ليجني من خالهل

 من غري حتقيق. 

وهي اآلية  ،  لقرآن الكريم بحقيقة البحث يف أي مسألة من املسائل وهلذا كله يذكرنا ا

ْلٌم إ نَّ   ﴿: اجلامعة لكل مناهج البحث العلمي، وهي قوله تعاىل َواَل َتْقُف َما َلْيَس َلَك ب ه  ع 

ْمَع َواْلَبرَصَ َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأوَلئ َك َكاَن َعنُْه َمْسُئوال    ية الكريمة  فهذه اآل،  [36:  ]اإلرساء  ﴾السَّ

تنهى أن نبحث يف يشء مل تكتمل لدينا أدواته.. ال يف أمور الدنيا، وال يف أمور اآلخرة.. إال  

 إذا استندنا إىل املصادر املعصومة يف ذلك، مع االكتفاء هبا.  

وهكذا ورد يف األحاديث النبوية الرشيفة الكثري من النصوص التي حتذر من الكالم  

  (1) كذب احلديث(أفإن الظن  ، ياكم والظنإ ): د قال يف العلم بغري دليل، فق

فقال: عّلمنى من غرائب    رسول اهللإىل أّن رجال جاء ويف حديث آخر روي 

: هل عرفت  قال فالعلم، فقال له: ما صنعت يف رأس العلم؟ فقال: وما رأس العلم؟ 

: هل عرفت  فقال  .نعم. قال فام صنعت يف حّقه؟ قال: ما شاء اهلل : الرّب تعاىل؟ قال

  ، اذهب فأحكم ما هناك): قال  . قال نعم. قال فام أعددت له؟ قال: ما شاء اهلل املوت؟

  (2)ثم تعال نعّلمك من غرائب العلم(

لكن الشيطان استطاع أن يقنع فئات كثرية من اخللق بأن العلم ليس يف التحقيق،  

 يف حيازة أكب قدر من املعلومات التي ال هيم مصدرها، بقدر ما هتم كثرهتا. وإنام 

وقد بدأ هذا التضليل منذ سلف هذه األمة األول، حني مل يكتف املسلمون ـ بفعل  

باالكتفاء   اإلغواء الشيطاين ـ باهلدي اإلهلي املتمثل يف الثقلني اللذين أوىص رسول اهلل 

 
 ( 2563، رقم 4/1985( ، ومسلم )4849، رقم 5/1976البخارى ) (1)

 (65/  1رواه ابن السني وأبو نعيم يف كتاب الرياضة وابن عبد الب، انظر: ختريج احلافظ العراقي: إحياء علوم الدين )  (2)
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ار ووهب بن املنبه وغريُها يسألوهنام عن تفسري القرآن وحقائق  هبام، وراحوا إىل كعب األحب

الوجود والكون والتاريخ.. ومل يرتكوا شيئا إال سألوهم عنه.. كل ذلك إلرضاء ذلك  

 الفضول املعريف الذي ترسب إليهم الشيطان من خالله. 

أين  وقد ورد يف بعض الروايات أن بعض الناس سألوا كعبا هذا السؤال اخلطري: )

 ؟( كان اهلل جل جالله قبل أن خيلق عرشه، ومم خلق املاء الذي جعل عرشه عليه

ومل ينتفض كعب غضبا هلذا السؤال، وإنام راح ـ إرضاء لسائليه ـ يفتح كل نوافذ  

الكذب، وحيدثهم بام ال يوجد ال يف القرآن، وال يف التوراة، وال يف أي كتاب من كتب  

اهلل تعاىل كان قديام قبل خلق العرش، وكان  له: )إن الدنيا.. فقد كان من ضمن حديثه قو

عىل صخرة بيت املقدس يف اهلواء، فلام أراد أن خيلق عرشه تفل تفلة كانت منها البحار  

الغامرة واللجج الدائرة، فهناك خلق عرشه من بعض الصخرة التي كانت حتته، وأخر ما  

 (1) ( بقي منها ملسجد قدسه

ن اإلمام عليا سمع هذه الفرية اخلطرية، فقال ردا  وقد ورد يف بعض الروايات أ 

وحرفوا كتب اهلل وفتحوا الفرية عليه، يا كعب وحيك إن الصخرة    ،غلط أصحابكعليها: )

ولو   ،التي زعمت ال حتوي جالله وال تسع عظمته، واهلواء الذي ذكرت ال حيوز أقطاره

هلل وجل أن يقال: له مكان  كانت الصخرة واهلواء قديمني معه لكانت هلام قدمته، وعز ا

إليه، واهلل ليس كام يقول امللحدون، وال كام يظن اجلاهلون، ولكن كان وال مكان   ي موي

  (2) (بحيث ال تبلغه األذهان

وهكذا كان موقف ابن عباس من ذلك الفضول املعريف الذي جعل الناس يف أول  

 
 .5/  2تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر،  (1)

 . 5/  2املرجع السابق،   (2)
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كيف تسألون أهل  ) ، فقال:اإلسالم ينرصفون عن املصادر املعصومة إىل املصادر املختلطة 

وقد   ، ونه حمضا مل يشبؤالكتاب عن يشء وكتابكم الذي أنزل عىل رسول اهلل أحدث تقر

هو من   : وقالوا ،حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب اهلل وغريوه وكتبوا بأيدهيم الكتاب

ال واهلل ما رأينا    ، أال ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم  ، عند اهلل ليشرتوا به ثمنا قليال

  (1)(منهم رجال يسألكم عن الذي أنزل عليكم

كعبا. قال: وما سمعته   :من الشام: من لقيت؟ قال  مقبال  رجال وروي أنه سأل 

كذب كعب، أما ترك  )يقول؟ قال: سمعته يقول: إن الساموات عىل منكب ملك. فقال: 

اَمَوات  َواألَْرَض َأن َتُزوالَ َوَلئ ن َزاَلَتا إ ْن َأْمَسَكُهاَم  هيوديته بعد!   ُك السَّ
ثم قرأ: ﴿ إ نَّ اهللََّ ُيْمس 

ا﴾  يام  َغُفور 
ُه َكاَن َحل  ه  إ نَّ ْن َأَحٍد ِمن َبْعد    (2) ([41]فاطر:  م 

وهكذا حذر الصاحلون من ذلك الفضول الوُهي للمعارف غري املعصومة،  

ىل العلم احلقيقي الذي يمأل املؤمن بالقيم القرآنية النبيلة، فقد قال أحدهم  ويدعون بدله إ

حتى تعملوا، فان السفهاء    ال يأجركم اهلل  تعلموا ما شئتم أن تعلموا فو اهللمعبا عن ذلك: )

ن ليعمل به فاختذتم دراسته  آأنزل القر وقال آخر: )  (،ُهتهم الرواية، والعلامء ُهتهم الرعاية 

  (3)(أِت قوم يثقفونه مثل القناة ليسوا بخياركم عمال، وسي

وقد ذكر بعض احلكامء متأسفا كيف حتول التذكري والوعظ إىل وسيلة للدجل، فقال:  

فقد اختذ املزخرفون هذه األحاديث حجة عىل تزكية أنفسهم، ونقلوا اسم التذكري إىل  )

تي تتطرق إليها  خرافاهتم، وذهلوا عن طريق الذكر املحمود، واشتغلوا بالقصص ال 

 
 (2: 42( )2: 26البخاري ) (1)

 . 139الكايف الشايف البن حجر العسقالين،  (2)

 . 1/110إحياء علوم الدين،  (3)
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ن إن وتزيد عليها، فآاالختالفات والزيادة والنقص، وخترج عن القصص الواردة يف القر

من القصص ما ينفع سامعه، ومنها ما يرض وإن كان صدقا. ومن فتح ذلك الباب عىل نفسه  

  (1)(اختلط عليه الصدق بالكذب، والنافع بالضار، فمن هذا هنى عنه

حاتم  مع تلميذه شقيق البلخي الصحيح النافع بقصة ورضب مثاال عىل التذكري 

: منذ كم صحبتني؟ قال حاتم: منذ ثالث وثالثني سنة. قال: فام  ، حيث سأله، فقالاألصم

تعلمت مني يف هذه املدة؟ قال: ثامين مسائل. قال شقيق له: إّنا هللَّ وإنا إليه راجعون، ذهب  

يا أستاذ مل أتعلم غريها، وإنى ال أحب أن   :عمري معك ومل تتعلم إال ثامين مسائل! قال 

فقال: هات هذه الثامين مسائل حتى أسمعها قال حاتم: نظرت إىل هذا اخللق  . أكذب. 

فرأيت كل واحد حيب حمبوبا فهو مع حمبوبه إىل القب فإذا وصل إىل القب فارقه، فجعلت  

  يا حاتم، فام الثانية؟  أحسنت :احلسنات حمبوّب، فإذا دخلت القب دخل حمبوّب معي، فقال 

ا َمْن َخاَف َمَقاَم َرِبه  َوهَنَى النَّْفَس َعن  اهْلََوى ﴿عز وجل:    فقال: نظرت يف قول اهلل    ( 40)  َوَأمَّ

َي املَْْأَوى فعلمت أن قوله سبحانه هو احلق، فأجهدت    ، [41- 40النازعات: ﴾ ]َفإ نَّ اجْلَنََّة ه 

  (2) .(.تعاىل  اهلل  نفيس يف دفع اهلوى حتى استقرت عىل طاعة

وهكذا راح يعدد له ما استفاده منه فرتة صحبته الطويلة له.. وهي كلها معان عملية  

أخالقية تتفق مع األهداف القرآنية التي ترمي إىل صياغة الشخصية املسلمة يف أوج نبلها  

 وطهرها وصفائها. 

يله وال مصدره؛  إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاحذر من كل علم ال تعرف دل

 فاجلهل خري من العلم الذي ال دليل عليه.. 

 
 .1/59إحياء علوم الدين،  (1)

 . 1/111املرجع السابق،   (2)
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أعلم ـ أهيا املريد الصادقـ  أن ذلك الذي ذكرت خيبك أن علومه ناجتة من الكشف،  

والعلم اللدين، وأهنا بذلك أقوى من كل علوم الدنيا.. فإن قال لك ذلك، فأسأله عن 

 أم أنه ليس له سلطان عليه؟   عصمته، وهل يمكن للشيطان أن يقرتب منه، ويوسوس له،

فإن أخبك أنه معصوم، وأن كل ما يلقى إليه صحيح، فهو كاذب ودعي، وقد اتفق  

واتفقوا عىل  مجيع مشايخ الرتبية والسلوك عىل تكذيب مدعي العصمة املرتبطة بالكشف، 

 عرض ما يكشف هلم عىل املصادر املعصومة، فإن وافقت فبها، وإال رمي هبا. وجوب 

  بشاهدي: )إن النكتة لتقع يف قلبي من جهة الكشف فال أقبلها إال  هذا يقول اجلنيدويف  

 عدل من الكتاب والسنة( 

: )كل حقيقة ال تشهد هلا الرشيعة فهي زندقة.. ط ْر  اجليالين  ويقول الشيخ عبد القادر

  ) (1)إ ىل احلق عز وجل بجناحي الكتاب والسنة، ادخل عليه ويدك يف يد الرسول 

، فقد كان يقول: )إ ذا عارض كشُفك الصحيح  ومثله الشيخ أبو احلسن الشاذيل

َب والسنة فاعمل بالكتاب والسنة ودع الكشف، وقل لنفسك: إ ن اهلل تعاىل ضمن يل  الكتا 

هلام(   (2) العصمة يف الكتاب والسنة، ومل يضمنها يل يف جانب الكشف واإل 

يف  بعضهم بعضهم بعضا يف نتائج الكشف، ومن ذلك قول  ونوبناء عىل هذا خيطئ

يؤدي إىل فضل اإلنسان عىل املالئكة أو  الكشف الذي الكشف الذي ال يمكن اعتباره: )

  (3)  فضل املالئكة عىل اإلنسان مطلقا  من اجلهتني ال يعول عليه( 

 (4)  )كل كشف يريك ذهاب األشياء بعد وجودها ال يعول عليه(  : ويقول

 
 . 29الفتح الرباين والفيض الرمحاين، ص (1)

 ( 2/302انظر: إ يقاظ اهلمم، ) (2)

 . 3ابن عرّب، رسالة ال يعول عليه، ص  (3)
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)كل كشف ال يكون رصفا  ال خيالطه يشء من املزاج ال يعول عليه، إال أن   : ويقول

   (1)  ( يكون صاحب علم باملصور

 الشعوذة وعالجها: 

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن الشعوذة بنت للدجل؛ فهي التي  

تنتجها، وهي التي تغذهيا، ولذلك كانت سببا يف حتريف األديان، عندما استغل اللصوص  

الذين ادعوا الوصاية عىل الدين حاجات الناس وضعفهم؛ فراحوا يفرسون الظواهر  

 املختلفة بام تشاء هلم أهواؤهم، ليتاجروا بذلك التفسري. 

عن السحر، وكيفية ظهوره، واستغالل الشياطني لبعض   قوله تعاىل ويشري إىل هذا 

نَّ  ﴿: احلقائق وتشوهيها 
َياط نُي َعىَل ُمْلك  ُسَلْياَمَن َوَما َكَفَر ُسَلْياَمُن َوَلك  َبُعوا َما َتْتُلوا الشَّ َواتَّ

َياط نيَ  َل َعىَل املََْلَكنْي  ب َباب َل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما الشَّ  َكَفُروا ُيَعِلُموَن النَّاَس الِسْحَر َوَما ُأْنز 

نُْهاَم َما ُيَفِرُقوَن ب   ْن َأَحٍد َحتَّى َيُقوال إ نَّاَم َنْحُن ف ْتنٌَة َفال َتْكُفْر َفَيَتَعلَُّموَن م    ه  َبنْيَ املَْرْ ُيَعِلاَمن  م 
 
ء

ُهْم َوال َينَْفُعُهمْ  ْن َأَحٍد إ الَّ ب إ ْذن  اهللَّ  َوَيَتَعلَُّموَن َما َيرُضُّ ه  َوَما ُهْم ب َضاِريَن ب ه  م  َوَلَقْد   َوَزْوج 

ْوا ب ه  َأْنُفَسُهْم َلْو َكاُنوا  ْن َخالٍق َوَلب ئَْس َما رَشَ َرة  م  اُه َما َلُه يف  اآْلخ  ُموا ملََن  اْشرَتَ
  ﴾ َيْعَلُمونَ َعل 

 ( 102)البقرة: 

تشري إىل أن العلوم التي كان يبثها ذانك امللكان )هاروت وماروت(  الكريمة  اآلية ف

كانت حتمل ثامرا طيبة خرية يمكن أن تستفيد  وأهنا . .من العلوم التي تصف حقائق كونية

ثلام هو  م. . منها البرشية، وحتمل يف نفس الوقت ثامرا خبيثة يمكن أن تتحول إىل رش حمض

وهلذا، فإن هذين  احلال مع الكثري من املعارف العلمية التي يمكن استثامرها إجيابا أو سلبا..  

امللكني كانا ينبهان كل من يدرس عىل يدهيام تلك العلوم إىل املحاذير التي تنطوي عليها  
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 املعارف التي يدرسوهنا. 

، أو يستثمر ذلك  ريا أن يفرس ما حيصل يف الكون تفسريا أسطو هنى النبي هلذا و

.. ففي احلديث أن الشمس انكسفت يوم مات إبراهيم، فقال  التفسري يف صناعة الشعوذة

إن الشمس والقمر آيتان من آيات  : )الناس: انكسفت ملوت إبراهيم، فقال رسول اهلل 

  (1) (اهلل، ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياته، فإذا رأيتموها، فادعوا اهلل وصلوا حتى ينجيل 

هذا احلديث يرسم املنهج الصحيح للتعامل العلمي مع الكون، فكل ما يف الكون  ف

 آيات هلل.. ال يؤثر فيها من األسباب إال ما أراد اهلل أن يؤثر..  

، واملسافة  ، وعظمة نبيك احلديث ولتعرف ـ أهيا املريد الصادق ـ عظمة هذا 

قاله يف واقع كان  ملشعوذين، فاعلم أنه  العظيمة التي تفصله بني أولئك املدعني والدجالني وا

 عىل أتم االستعداد لتقبل أي تفسري يستغله أي دجال أو خرايف..  ، ويموج باألسطورة

لقد كان الكثري من الناس يف ذلك احلني، وقبله يعتقدون أن الكسوف هو نتيجة  

لتصارع اآلهلة، وكانت بعض الشعوب يف الصني يرمزون للشمس بأهنا طائر ذهبي،  

 ويرمزون للقمر بضفدع وعند حدوث الكسوف فإن معركة ما تدور بني هذين الرمزين.  

مر أثناء اخلسوف قد رماه أحد األطفال  أما قبائل األمازون فكانوا يعتقدون أن الق 

بسهم يف عينه مما أدى إىل نزيف يف هذا القمر، ثم ُيشفى القمر بعد ذلك ويعود لوضعه  

 الطبيعي. 

وكان الصينيون يفرسون ظاهرة كسوف الشمس عىل أن تنّينا  حياول أن يبتلع قرص  

لة منهم إخافة التنني  الشمس، لذلك كانوا يرضبون بالطبول، ويقذفون بالسهام ألعىل حماو

 وإعادة الشمس هلم من فمه. 
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ويف اهلند كان الناس يغمرون أنفسهم باملاء عند رؤيتهم هذه الظاهرة لكي ال يسقط  

 عليهم يشء منه..  

وحتى يومنا هذا يعتقد اإلسكيمو أن الشمس ختتفي وتذهب بعيدا  أثناء ظاهرة  

 كسوف الشمس ثم تعود من جديد. 

كان العرب ينظرون إىل كسوف الشمس عىل أنه يمثل موت    ويف ظل هذه األساطري

 إنسان عظيم، أو خسارة معركة عظيمة.  

قد أخبهم أن الشمس  ؛ فنظر إىل هذه الظاهرة نظرة علمية حمضة    رسول اهلل لكن  

والقمر خملوقات وآيات مسخرة هلل، وال عالقة هلام بام حيدث عىل األرض من والدة أو موت  

 أو غري ذلك. 

أنك ـ أهيا املريد الصادق ـ تأملت يف احلديث، لعرفت أن فيه عالجا واقيا من  ولو 

كل أنواع الشعوذة، وكل أصناف املشعوذين، ذلك أنه يربط ما حصل من الظواهر الكونية  

 باهلل والتوحيد. 

عني أن رب الكون واحد، وأنه الوحيد املترصف يف  ولذلك كان التوحيد الذي ي

 التي أثقلت كاهل البرشية. ألوان الشعوذة عىل كل ما يقِض الكون 

ُه َكاَن   ﴿لقد ذكر اهلل تعاىل كيف كان املرشكون يتخوفون من عوامل اجلن، فقال: َوَأنَّ

ِن َفَزاُدوُهْم َرَهقا   َن اجْل  َجاٍل م  ْنس  َيُعوُذوَن ب ر  َن اأْل  َجاٌل م  (.. لقد كانت  6)اجلـن: ﴾ ر 

اوف.. فلام جاءت حقائق التوحيد رفعت كل تلك  األسطورة هي التي متأل القلوب باملخ

املخاوف.. وعاد الشيطان.. ذلك الغول الذي استغله الدجالون صغريا حقريا ال يستحق  

 كل تلك اهلاالت من األساطري التي حامت حوله. 

ْيَطاُن خُيَِوُف َأْول َياَءُه َفال   ﴿لقد قال اهلل تعاىل يطمئن عباده املؤمنني:  إ نَّاَم َذل ُكُم الشَّ
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ن نيَ  ُهْم   ﴿(، وقال:175)آل عمران: ﴾خَتَاُفوُهْم َوَخاُفون  إ ْن ُكنُْتْم ُمْؤم  َقْوا إ َذا َمسَّ يَن اتَّ
إ نَّ الَّذ 

ونَ  ُ
ُروا َفإ َذا ُهْم ُمْبرص  يَْطان  َتَذكَّ َن الشَّ َن    ﴿ ل: (، وقا 201)ألعراف:﴾ َطائ ٌف م  إ نَّاَم النَّْجَوى م 

ْم َشْيئا  إ الَّ ب إ ْذن  اهللَّ  َوَعىَل اهللَّ  َفْلَيَتَوكَّ  يَن آَمنُوا َوَلْيَس ب َضاِره  ْيَطان  ل َيْحُزَن الَّذ  ل   الشَّ

نُونَ  يفا   ﴿ (، وقال:10)املجادلة: ﴾املُْْؤم  ْيَطان  َكاَن َضع    ﴿ (، وقال: 76: )النساء﴾إ نَّ َكْيَد الشَّ

َن النَّاس  َوإ يِن َجاٌر َلُكْم َفلَ  ْيَطاُن َأْعاَمهَلُْم َوَقاَل ال َغال َب َلُكُم اْلَيْوَم م  َن هَلُُم الشَّ امَّ َتَراَءت   َوإ ْذ َزيَّ

نُْكْم إ يِن َأَرى َما ال َتَرْوَن إ يِن َأَخاُف اهللََّ  يٌء م  َبْيه  َوَقاَل إ يِن َبر  َئَتان  َنَكَص َعىَل َعق  يُد  اْلف   َواهللَُّ َشد 

َقاب    ( 48)ألنفال:﴾اْلع 

قال بعض  فقد  هنى أن ينسب ما حيصل من حوادث للشياطني،    وهلذا، فإن النبي  

فعثرت دابة فقلت: تعس الشيطان، فقال: ال تقل تعس   كنت رديف النبي : )الصحابة

كن، قل: بسم  الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول: بقوِت ول

  (1) (اهلل، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب

وما رباك عليه؛ فتمسك به، واحذر من كل من يكذب   هذا ما ذكره نبيك 

باالنتساب إليه، أو احلديث باسمه، حتى ال تصبح فريسة للدجالني واملشعوذين  

والكذابني، فام أكثر اللصوص يف هذا الطريق؛ فاحذر منهم، واستعن بربك، وال تعطل  

   دقني والدجالني.عقلك، فام جعله اهلل لك إال لتميز به بني احلق والباطل، وبني الصا 

 
 رواه أبو داود وغريه.   (1)
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 اإلعراض والضالل 

أسباب االنحرافات التي حصلت لألمم    كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن 

السابقة، فجعلتهم يضلون السبيل، ويعرضون عن اهلدي الذي جاءهم به أنبياءهم، مع  

اية  قبوهلم له، وإيامهنم به، وتعظيمهم ألنبيائهم، وذكرت يل أن غرضك من ذلك هو مح

 نفسك من أن تكون من الذين حتققت فيهم تلك الصفات من غري أن يشعروا. 

وقد طلبت مني كعادتك أن أذكر لك ذلك من خالل املصادر املقدسة، ال من خالل  

 اآلراء واالجتهادات التي قد تصيب أو ختطئ. 

مثلبني خطريين من   ك وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أنك قصدت برسالت

فس األمارة، جيراهنا إن أدمنت عليهام إىل تشكيل دين خاص هبا، تنحرف به عن  مثالب الن

 دين اهلل تعاىل، وتضل به سواء السبيل. 

عراض والضالل، وقد جرى وصفهام يف القرآن الكريم،  وهذان املثلبان، ُها اإل

و  وبيان أهنام السببان يف االنحراف الذي حيصل لإلنسان، سواء ذلك الذي آمن برسوله، أ

ذلك الذي جحده.. فالشيطان ال ييأس من كليهام.. ذلك أنه يدعو األول إىل مضاهاة 

 رسوله بنفسه، وتقديمه اجتهاده ورأيه عليه، ويدعو الثاين إىل اجلحود واإلعراض الكيل. 

وقد أشار القرآن الكريم إىل األول، وهو اإلعراض، واعتبه من صفات اإلنسان  

اَوإ َذا َأنْ ﴿ السلبية، فقال:  ُّ َكاَن َيُئوس  ُه الرشَّ  َوإ َذا َمسَّ
ْنَسان  َأْعَرَض َوَنَأى ب َجان ب ه   ﴾َعْمنَا َعىَل اإْل 

 [83]اإلرساء: 

نٍي ﴿ وذكر مثال له عىل ذلك بقوم سبأ، فقال: ْم آَيٌة َجنََّتان  َعْن َيم  َلَقْد َكاَن ل َسَبإٍ يف  َمْسَكن ه 

ْزق  َرِبُكمْ  ْن ر  اَمٍل ُكُلوا م  ْم 15َواْشُكُروا َلُه َبْلَدٌة َطِيَبٌة َوَربٌّ َغُفوٌر ) َوش  ( َفَأْعَرُضوا َفَأْرَسْلنَا َعَلْيه 

ْدٍر َقل يلٍ  ْن س   م 
ٍ
ء ْم َجنََّتنْي  َذَواَِتْ ُأُكٍل مَخٍْط َوَأْثٍل َويَشْ ْلنَاُهْم ب َجنََّتْيه  م  َوَبدَّ  [16،  15]سبأ:    ﴾َسْيَل اْلَعر 
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فيها اإلنسان اإلعراض عن هدي ربه، وكلامته املقدسة،   واعتب أعظم ضاللة يقع

تَاٌب ُفِصَلْت آَياُتُه ُقْرآن ا َعَرب يًّا ل َقْوٍم َيْعَلُموَن )﴿ وتعاليمه السامية، فقال: 
ا 3ك  ير 

ا َوَنذ  ري 
( َبش 

 [4، 3]فصلت:  ﴾َفَأْعَرَض َأْكَثُرُهْم َفُهْم اَل َيْسَمُعونَ 

َكَذل َك َنُقصُّ ﴿ وبني عظم عقوبة من يعرض عن هدي ربه يف الدنيا واآلخرة، فقال: 

ا ) ْكر 
ْن َلُدنَّا ذ   َما َقْد َسَبَق َوَقْد آَتْينَاَك م 

 
ْن َأْنَباء َياَمة  99َعَلْيَك م  ُل َيْوَم اْلق  ُه حَيْم  ( َمْن َأْعَرَض َعنُْه َفإ نَّ

ا  ْزر 
ُه َيْوَم  َومَ ﴿ ، وقال: [100، 99]طه:  ﴾و  ا َوَنْحرُشُ يَشة  َضنْك  ي َفإ نَّ َلُه َمع  ْن َأْعَرَض َعْن ذ ْكر 

َياَمة  َأْعَمى  [124]طه:  ﴾اْلق 

وأما الضالل؛ فهو أب لإلعراض وابن له.. أما كونه أبا له، فألن املعرض عن اهلل  

 احلق ورسوله وكتابه ال يفعل ذلك إال بعد أن ختتلط يف عقله املوازين؛ فال يميز بني 

والباطل، وبني ما يرضه وما ينفعه.. وذلك ما جيعله يعرض عن احلق، ويتوهم أنه يف  

 إعراضه عىل حق. 

وأما كونه ابنا له؛ فألن الضالل ينتج املزيد من اإلعراض، بل حيول اإلعراض أصال،  

 ذلك أن من ضل بانحرافه عن الرساط املستقيم لن تزيده كثرة اخلطى إال ضاللة وبعدا. 

ذا وصف اهلل تعاىل من أدمنوا عىل اإلعراض وبالغوا فيه، ووصلوا به إىل أماكن  وهل

وا َعْن َسب يل  اهللَّ  َقْد َضلُّوا ﴿   بعيدة بكوهنم ضلوا ضالال بعيدا، قال تعاىل: يَن َكَفُروا َوَصدُّ ذ  إ نَّ الَّ

ا  يد   [167]النساء:  ﴾َضاَلال  َبع 

يَن ﴿ عن الكتاب، فقال: وأخب عن مشاهبتهم للمعرضني يف اإلعراض  ذ  َأمَلْ َتَر إ ىَل الَّ

يُدوَن َأْن َيَتَحاَكُموا إ ىَل الطَّا ْن َقْبل َك ُير  َل م  َل إ َلْيَك َوَما ُأْنز  ُْم آَمُنوا ب اَم ُأْنز  ُروا َيْزُعُموَن َأهنَّ ُغوت  َوَقْد ُأم 

لَُّهْم َض  ْيَطاُن َأْن ُيض  يُد الشَّ ا َأْن َيْكُفُروا ب ه  َوُير  يد   [60]النساء:  ﴾اَلال  َبع 

،  بل وصفهم باإلعراض نفسه، والذي عب عنه تعاىل بالصد عام جاء به النبي 
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وَن َعْنَك ُصدُ ﴿ فقال:  نَي َيُصدُّ ُسول  َرَأْيَت املُْنَاف ق  يَل هَلُْم َتَعاَلْوا إ ىَل َما َأْنَزَل اهللَُّ َوإ ىَل الرَّ
ا َوإ َذا ق   ﴾ود 

 [61]النساء: 

علمت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاسمع ملا سأورده لك من صيدلية القرآن  إذا 

 الكريم من أدوية حتميك من هذين املثلبني اخلطريين. 

 اإلعراض وعالجه:   

إن أردت أن تعرف ـ أهيا املريد الصادق ـ حقيقة اإلعراض وجتلياته وخطره، فتوهم  

عالج دائك املستعص، وخيبك   نفسك أمام طبيب حاذق خبري، يوصيك بدواء يفيدك يف 

أنه دواء جمرب، ومعرتف به يف كل املحافل العاملية، وأنه ال آثار جانبية له، بل إن له آثارا  

 إجيابية تفوق عالجه للمرض الذي يريد أن يداويك به. 

لكن شخصا بجانبه ال يملك شهادة طبية، وال خبة عملية، يدعوك إىل اإلعراض  

ل وصفته دواء يذكر لك أنه األفضل، وأنه جربه، وأن جدواه  عن الطبيب، ويصف لك بد

 ال شك فيها. 

ال شك أنك ستميل إىل الطبيب، وتبتعد عن الدجال واملشعوذ، فهذا ما يدعوك إليه  

 عقلك بادئ الرأي، بل قد تستغرب طرح مثل هذا اخليار عليك..  

ذلك اخليار؛    لكن واقع البرش، وما حصل هلم طيلة تارخيهم الطويل كان عىل عكس

َفَأْعَرَض َأْكَثُرُهْم َفُهْم اَل  ﴿ فأكثرهم أعرض عن الطبيب، واتبع الدجال، كام قال تعاىل: 

 [ 4]فصلت:  ﴾َيْسَمُعونَ 

إذا عرفت هذا؛ فاعلم أن الطبيب املشار إليه يف هذا املثل يتجىل يف أربعة مظاهر:  

 األلوهية والكتاب والنبوة واإلمامة. 

أما اإلعراض عن اهلل؛ فال يتجىل يف تكذيبه أو جحوده فقط، كام فعل املالحدة  
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 واملرشكون واملنحرفون، بل يتجىل يف كل يشء..  

ُّ ﴿ وأول جتلياته نسيانه والغفلة عنه وعدم ذكره وشكره، قال تعاىل:  ُكُم الرضُّ َوإ َذا َمسَّ

ا يف  اْلَبْحر  َضلَّ َمْن َتْدُعوَن إ الَّ  ْنَساُن َكُفور  اُكْم إ ىَل اْلَبِ َأْعَرْضُتْم َوَكاَن اإْل  اُه َفَلامَّ َنجَّ ]اإلرساء:  ﴾إ يَّ

يضٍ ﴿ ، وقال: [67  َعر 
ٍ
ُّ َفُذو ُدَعاء ُه الرشَّ  َوإ َذا َمسَّ

ْنَسان  َأْعَرَض َوَنَأى ب َجان ب ه   ﴾َوإ َذا َأْنَعْمنَا َعىَل اإْل 

 [51]فصلت: 

مثاال عىل ذلك بأولئك الذين ينشغلون بذكر أجمادهم وآبائهم عن  وقد ذكر اهلل تعاىل  

ُكْم   ﴿ ذكر رهبم، وينشغلون بالدنيا عن اآلخرة، فقال: ْكر  َكُكْم َفاْذُكُروا اهللََّ َكذ  َفإ َذا َقَضْيُتْم َمنَاس 

نَا آت نَا يف  الدُّ  َن النَّاس  َمْن َيُقوُل َربَّ ا َفم  ْكر 
ْن َخاَلٍق آَباَءُكْم َأْو َأَشدَّ ذ  َرة  م  ]البقرة:   ﴾ْنَيا َوَما َلُه يف  اآْلخ 

200] 

وهكذا، فإن كل غافل عن اهلل معرض عنه، وهو بذلك أكثر استعدادا لتقبل  

وساوس الشياطني، ذلك أن جهاز االستقبال يف اإلنسان ال يتوقف أبدا، فهو إن مل يستقبل  

 نية. الفيوضات اإلهلية، سيستقبل ال حمالة الوساوس الشيطا 

وهلذا قد تصل الغفلة باإلنسان إىل احلد الذي يستحوذ عليه الشيطان، فينسيه ذكر  

ْزَب ﴿ اهلل، قال تعاىل:  ْيَطان  َأاَل إ نَّ ح  ْزُب الشَّ ْيَطاُن َفَأْنَساُهْم ذ ْكَر اهللَّ  ُأوَلئ َك ح  ُم الشَّ اْسَتْحَوَذ َعَلْيه 

ونَ  ُ
 ُهُم اخْلَارس 

ْيَطان   [19]املجادلة:  ﴾الشَّ

َواَل ﴿ وحني ينسى اهلل ينسى نفسه وحقيقته ووظائفه وغاية وجوده، كام قال تعاىل: 

ُقونَ  يَن َنُسوا اهللََّ َفَأْنَساُهْم َأْنُفَسُهْم ُأوَلئ َك ُهُم اْلَفاس  ذ   [19]احلرش:  ﴾َتُكوُنوا َكالَّ

ع له أي  بل قد يصل به األمر إىل النفاق الذي جيعله ينطق باسم اهلل بلسانه، وال يض

ْن َبْعٍض َيْأُمُروَن ﴿ حمل يف حياته، لغفلته التامة عنه، قال تعاىل:  املُْنَاف ُقوَن َواملُْنَاف َقاُت َبْعُضُهْم م 

نَي ُهمُ  َيُهْم إ نَّ املُْنَاف ق  هَيُْم َنُسوا اهللََّ َفنَس 
 ﴾ُقوَن  اْلَفاس  ب املُْنَْكر  َوَينَْهْوَن َعن  املَْْعُروف  َوَيْقب ُضوَن َأْيد 

 [67]التوبة: 
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ولذلك، فإن اإلقبال عىل اهلل هو العالج الذي حيمي من اإلعراض عنه، وهو  

يستدعي ذكره دائام يف أي شأن من شؤون الدنيا واآلخرة؛ فإن نزلت به نعمة مل يقبل عليها،  

،  وينسى ربه، بل يكون اهلل أول مذكور له، فيحمده عليها، ويثني عىل فضله، ويعلم أهنا منه 

ولذلك ال ترضه، وال تطغيه، مثلام فعلت مع قارون الذي توهم أن ما لديه من مال منه،  

ي﴿ وليس من اهلل، فقال:  نْد  ْلٍم ع  اَم ُأوت يُتُه َعىَل ع   [78]القصص:  ﴾إ نَّ

ولذلك أمر اهلل بالفرح بفضل اهلل، ألنه وحده املنجي من الطغيان والبطر والعجب  

َّا جَيَْمُعونَ ﴿ عاىل:  والكب وكل املثالب، قال ت
َك َفْلَيْفَرُحوا ُهَو َخرْيٌ مم 

 ﴾ُقْل ب َفْضل  اهللَّ  َوب َرمْحَت ه  َفب َذل 

 [58]يونس: 

وهكذا إن عرض عليه أي عارض استفرس عن حكم اهلل فيه، ومل يقدم هواه، ألن  

ُنونَ ﴿ طاعة اهلل أهم عنده من طاعة نفسه أو أي أحد آخر، قال تعاىل:   نَاُت َبْعُضُهْم َواملُْْؤم   َواملُْْؤم 

َكاَة وَ  اَلَة َوُيْؤُتوَن الزَّ يُموَن الصَّ
ُيط يُعوَن اهللََّ َأْول َياُء َبْعٍض َيْأُمُروَن ب املَْْعُروف  َوَينَْهْوَن َعن  املُْنَْكر  َوُيق 

يٌز َحك يٌم  مَحُُهُم اهللَُّ إ نَّ اهللََّ َعز  َك َسرَيْ
 [71بة: ]التو ﴾َوَرُسوَلُه ُأوَلئ 

وهكذا، إن وقع يف خطأ أو خطيئة، يذكر اهلل، ويرسع بالعودة إليه، قال تعاىل:  

رُ ﴿  َشة  َأْو َظَلُموا َأْنُفَسُهْم َذَكُروا اهللََّ َفاْسَتْغَفُروا ل ُذُنوهب  ْم َوَمْن َيْغف  يَن إ َذا َفَعُلوا َفاح  ذ  ُنوَب إ الَّ َوالَّ  الذُّ

وا َعىَل َما َفَعُلوا َوُهْم َيْعَلُمونَ اهللَُّ َومَلْ  ُّ
  [135]آل عمران:  ﴾ُيرص 

وهكذا إن عرض عليه أي عدو، أو أراد مواجهة أي مشكلة، فإن أول ما يذكره ربه،  

ا َلَعلَُّكمْ ﴿ قال تعاىل:   ري 
يُتْم ف َئة  َفاْثُبُتوا َواْذُكُروا اهللََّ َكث  يَن آَمُنوا إ َذا َلق  ذ  َا الَّ ]األنفال:   ﴾ُتْفل ُحوَن   َياَأهيُّ

ْن َبْعد  َما ُظل ُموا ﴿ ، وقال:  [45 وا م  ا َواْنَترَصُ ري 
َات  َوَذَكُروا اهللََّ َكث  احل  ُلوا الصَّ

يَن آَمُنوا َوَعم  ذ   ﴾إ الَّ الَّ

 [227]الشعراء: 

، وكيف واجه ما عرض له من بحث قومه عنه، وتربصهم  وأخب عن رسول اهلل 
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ا يف  اْلَغار  إ ْذ َيُقوُل إ الَّ تَ ﴿ به، فقال:   إ ْذ ُُهَ
َ اْثننَْي 

يَن َكَفُروا َثاين  ذ  ُه اهللَُّ إ ْذ َأْخَرَجُه الَّ وُه َفَقْد َنرَصَ نرُْصُ

َدُه ب ُجُنوٍد مَلْ َتَرْوَها وَ   َوَأيَّ
َزْن إ نَّ اهللََّ َمَعنَا َفَأْنَزَل اهللَُّ َسك ينََتُه َعَلْيه   اَل حَتْ

ب ه  يَن َكَفُروا َجَعَل ل َصاح  ذ   َكل َمَة الَّ

يٌز َحك يٌم  َي اْلُعْلَيا َواهللَُّ َعز  ْفىَل َوَكل َمُة اهللَّ  ه   [40]التوبة:  ﴾السُّ

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن من أعظم مظاهر اإلعراض عن اهلل  

الذي أرسله..  اإلعراض عن رسوله، ذلك أن الرسول ال يمثل نفسه، وإنام يمثل املرسل 

 ولذلك كان اإلعراض عنه إعراضا عن املرسل. 

وأول مظاهر ذلك اإلعراض اإلساءة إليه وإذيته وعدم توقريه وتعظيمه وتكريمه،  

رشك وضاللة،   هوتعظيم كام يفعل أولئك الغافلون الذين يتوُهون أن توقري الرسول 

 وهم ال يعلمون أنه عني التوحيد.

هم الذين يثقون فيهم لوجدوا أهنم خيالفوهنم يف ذلك، فقد  ولو أهنم رجعوا إىل علامئ

أن املنصور العبايس سأل اإلمام مالك: )أستقبل القبلة وأدعو، أم استقبل رسول اهلل  روي 

  ترصف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السالم َ ؟، فقال مالك: )ومل 

َوَلْو  ﴿ع به فيشّفعه اهلل تعاىل، قال اهلل تعاىل: إىل اهلل تعاىل يوم القيامة؟ بل استقبله واستشف

ُسوُل َلَوَجُدوا اهللََّ َتوَّ  ُْم إ ْذ َظَلُموا َأْنُفَسُهْم َجاُءوَك َفاْسَتْغَفُروا اهللََّ َواْسَتْغَفَر هَلُُم الرَّ ا  َأهنَّ اب 

يام  
 (1) [( 64]النساء:   ﴾َرح 

قائال: )ال ترفع   ل اهلل وروي أنه أنكر عىل أّب جعفر رفعه صوته عند قب رسو 

يَن آَمنُوا الَ َتْرَفُعوا  ، صوتك يف هذا املسجد، فإن اهلل تعاىل أدب قوما  َا الَّذ  فقال: )َياَأهيُّ

َبَط َأْعاَمُلكُ  ُكْم ل َبْعٍض َأن حَتْ َهُروا َلُه ب اْلَقْول  َكَجْهر  َبْعض   النَّب ِي َوالَ جَتْ
ْم  َأْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوت 

ينَ 2َوَأنُتْم الَ َتْشُعُرون )]سورة احلجرات:  وَن َأْصَواهَتُْم  [، ومدح قوما فقال: )إ نَّ الَّذ   َيُغضُّ
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َرٌة َوَأْجٌر َعظ يٌم )]احل يَن اْمتََحَن اهللَُّ ُقُلوهَبُْم ل لتَّْقَوى هَلُْم َمْغف 
نَْد َرُسول  اهللَّ  ُأوَلئ َك الَّذ  جرات:  ع 

 احْلُُجَرات  َأْكَثُرُهْم اَل َيْعق  3
 
ْن َوَراء يَن ُينَاُدوَنَك م  ُلوَن  [، وذم قوما فقال: )إ نَّ الَّذ 

 (1)  [، وإن حرمته ميتا كحرمته حيا(4)]احلجرات:  

ومن اإلعراض عنه قبول تلك الصور املشوهة التي دسها أعداؤه عليه، حيث  

وصفوه بالكثري من األوصاف التي جيل عنها، وال تتناسب مع القيم التي جاء هبا.. فلذلك  

 ىل أولئك الذين رووها. كان تقديم تلك الروايات املدلسة عليه إعراضا عنه، وإقباال ع

فلذلك ـ أهيا املريد الصادقـ  أن تسمع ألولئك الذين يصفون رسول اهلل أو غريه من  

صحيحي البخاري الرسل بام ال يليق هبم، وهم يوُهونك أهنم يفعلون ذلك استنادا ملا يف 

. أو الرتمذي والنسائي وابن ماجة وغريها من كتب احلديث يف املدرسة السنية.سنن ومسلم و

كتاب الكايف يف األصول والفروع للكليني، أو هتذيب األحكام واالستبصار للطويس، أو من ال 

. أو مسند الربيع .. وغريها من كتب احلديث يف املدرسة الشيعية.حيرضه الفقيه للشيخ الصدوق

 . أو غريها من املصادر. بن حبيب يف املدرسة اإلباضية.

عظم حرمة منها، فكل حديث ال يتناسب مع  أ فكلها حمرتمة، لكن رسول اهلل 

جالله ومجاله وفضله ومكانته فاعلم أنه مكذوب عليه، وعليك باإلعراض عنه، حتى ال  

 يف قلبك ونفسك، ويكون يف ذلك هالكك يف الدنيا واآلخرة.  تتشوه صورة رسول اهلل 

ض من  وال ختف أن تسأل عن ذلك يوم القيامة، فاهلل أعلم بعذرك.. فأنت فلم ترف

 رفضت منهم لذاهتم، وإنام ألن رسولك أعظم منهم..  

فاحذر أن يشوهه لك أحد من اخللق مهام كان.. ومن فعل ذلك فأعرض عنه، فأنت 

ب ْبُكُم ﴿ مطالب باتباع رسولك، ال باتباعه، وقد قال اهلل تعاىل:    حُيْ
ب ُعوين  بُّوَن اهللََّ َفاتَّ

ُقْل إ ْن ُكنُْتْم حُت 
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يمٌ اهللَُّ َوَيْغف    [31]آل عمران:  ﴾ْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َواهللَُّ َغُفوٌر َرح 

اجتهادا وال قياسا وال مصلحة وال أي ذريعة من   وهكذا ال تقدم عىل رسولك 

الذرائع.. فرسولك ال ينطق عن اهلوى، وكل ما جاء به من اهلل.. فإياك أن يصيبك أي حرج  

ٍن ﴿ منه، قال تعاىل:  ْن َوَما َكاَن مل ُْؤم  ُة م  رَيَ
ا َأْن َيُكوَن هَلُُم اخْل  نٍَة إ َذا َقىَض اهللَُّ َوَرُسوُلُه َأْمر  َواَل ُمْؤم 

ْم َوَمْن َيْعص  اهللََّ َوَرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ َضاَلال  ُمب ين ا  ه   [36]األحزاب:  ﴾َأْمر 

ه املقدس  إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن اهلل تعاىل حصن دينك بكتاب

املعصوم املحفوظ الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، فلذلك احرص عليه،  

 واعتبه احلكم عند كل خالف.

وإياك أن تقحم اهلوى يف فهمك له، أو تعاملك مع آياته، كام فعلت األمم من قبلنا،  

يَثاَق الَّ ﴿ قال تعاىل: فضلوا ضالل بعيدا،  يَن ُأوُتوا اْلك َتاَب َلُتَبِيُننَُّه ل لنَّاس  َواَل َوإ ْذ َأَخَذ اهللَُّ م  ذ 

ونَ  ْوا ب ه  َثَمن ا َقل يال  َفب ْئَس َما َيْشرَتُ ْم َواْشرَتَ
ه  [، 187]آل عمران:  ﴾َتْكُتُموَنُه َفنََبُذوُه َوَراَء ُظُهور 

نْد  اهللَّ ﴿وقال:  ْن ع  يَن ُأوُتوا اْلك َتاَب  ُمَصِدٌق مل َا َمعَ  َومَلَّا َجاَءُهْم َرُسوٌل م  َن الَّذ  يٌق م  ُهْم َنَبَذ َفر 

ُْم اَل َيْعَلُمونَ  ْم َكَأهنَّ
ه   [ 101]البقرة:   ﴾ك َتاَب اهللَّ  َوَراَء ُظُهور 

ومما ورد يف تفسري هذه اآليات قول اإلمام اجلواد: )وكل أمة قد رفع اهلل عنهم علم  

ن من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه  الكتاب حني نبذوه ووالهم عدوهم حني تولوه، وكا 

وحرفوا حدوده، فهم يروونه وال يرعونه، واجلهال يعجبهم حفظهم للرواية، والعلامء  

 (1) حيزهنم تركهم للرعاية(

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فإياك أن تعرض عن الثقل الثاين الذي أوصاك  

خري وراثة، وخيلفونه خري خالفة، فقد أوىص    ه، وهو أئمة اهلدى الذين يرثونبه رسول اهلل  

 
 .  53/ 8الكايف:  (1)



 

588 

 

)إنه من يعش منكم بعدي فسريى اختالفا  كثريا ، فعليكم بسنتي، وسنة اخللفاء هبم، فقال: 

هديني، متسكوا هبا وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم وحمدثات األمور، فإن كل حمدثة الراشدين امل

 (1) بدعة، وكل بدعة ضاللة(

)إين تركت فيكم  ومل يكتف بذلك اإلمجال، وإنام راح يفصل يف التعريف هبم، فقال:  

دود  ما إن متسكتم هبام لن تضلوا بعدي، الثقلني وأحدُها أكب من اآلخر: كتاب اهلل حبل مم

 (2)  أال وإهنام لن يفرتقا حتى يردا عيل احلوض( ،من السامء إىل األرض، وعرتِت أهل بيتي 

وإين   ،إنام أنا برش يوشك أن يأتيني رسول من رّب فأجيب ،ويف رواية: )أهيا الناس

،  أوهلام كتاب اهلل فيه اهلدى والنور فخذوا بكتاب اهلل واستمسكوا به  ، تارك فيكم الثقلني 

  (3) أذكركم اهلل يف أهل بيتي(  ، أذكركم اهلل يف أهل بيتي   ، أذكركم اهلل يف أهل بيتي  ، يوأهل بيت

 الضالل وعالجه:   

الضالل الذي وقعت فيه هذه األمة،  إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن 

مثلام وقع فيه غريها من األمم، إعراضها عن وصايا أنبيائها، وإدخاهلا األهواء يف تلك  

 الوصايا..  

ولذلك حتول الدين من دين اهلل إىل دين البرش، ومن القيم السامية إىل القيم  

 طورة. املنحرفة.. ومن احلقائق املمتلئة بالعقالنية إىل اخلرافة واألس 

الذي حذر اهلل تعاىل منه، وأخب عن وقوعه يف األمم املختلفة  الضالل وهلذا فإن 

وهو أخطر أنواع الضالل، ذلك أن   .. ضالل مرتبط باحلقائق العقدية أربعة أنواع.. أوهلا 

العقائد تشكل األساس الذي تبنى عليه حياة اإلنسان، وبقدر التوُهات، واالنحرافات يف  

 
 ( 44و  43و  42/ 6( وابن ماجه )2676/ 16(، والرتمذي )4607/ رقم 13/ 5/ 5رواه أبو داود ) (1)
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باإلضافة إىل ذلك، فإن من  . ر ما يكون االنحراف يف القيم السلوكية.هذا اجلانب، بقد

مقاصد اخللق التعريف باهلل، ولذلك كان الوقوع يف هذا النوع من الضالل مصادمة للغاية  

 الكبى من اخللق. 

ُر ﴿ وقد أشار اهلل تعاىل إىل عظم هذا النوع من الضالل وخطره، فقال:  إ نَّ اهللََّ اَل َيْغف 

ا َأْن   يد  ْك ب اهللَّ  َفَقْد َضلَّ َضاَلال  َبع  ُر َما ُدوَن َذل َك مل َْن َيَشاُء َوَمْن ُيرْش  َك ب ه  َوَيْغف    ،[116]النساء:    ﴾ُيرْشَ

ا ﴿ وقال: يد  وا َعْن َسب يل  اهللَّ  َقْد َضلُّوا َضاَلال  َبع  يَن َكَفُروا َوَصدُّ ذ   [167]النساء:  ﴾إ نَّ الَّ

وهو الضالل الناتج من غلبة النفس واهلوى    ،بط بالقيم السلوكية ضالل مرتوثانيها،  

عىل اإلنسان، وهو أيضا ختتلف درجته بحسب آثاره عىل النفس؛ فإن طغا عليها، وجتوهرت  

َل إ لَ ﴿ كام قال تعاىل:  بجوهره، كان الضالل بعيدا،   ُْم آَمُنوا ب اَم ُأْنز  يَن َيْزُعُموَن َأهنَّ
ذ  ْيَك َأمَلْ َتَر إ ىَل الَّ

يُد ا  ُروا َأْن َيْكُفُروا ب ه  َوُير  يُدوَن َأْن َيَتَحاَكُموا إ ىَل الطَّاُغوت  َوَقْد ُأم  ْن َقْبل َك ُير  َل م  ْيَطاُن َأْن َوَما ُأْنز  لشَّ

ا ) يد  لَُّهْم َضاَلال  َبع  ُس 60ُيض  يَل هَلُْم َتَعاَلْوا إ ىَل َما َأْنَزَل اهللَُّ َوإ ىَل الرَّ
وَن ( َوإ َذا ق  نَي َيُصدُّ ول  َرَأْيَت املُْنَاف ق 

ا   [61، 60]النساء:  ﴾َعنَْك ُصُدود 

وثالثها، الضالل املرتبط بتأويل الكتاب، وحتكيم املتشابه عىل املحكم، كام قال تعاىل:  

نُْه آَياٌت حُمَْكاَمٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلك َتاب  َوُأَخرُ ﴿ 
ي َأْنَزَل َعَلْيَك اْلك َتاَب م  ذ  يَن يف  ُهَو الَّ ذ  ا الَّ َاٌت َفَأمَّ  ُمَتَشاهب 

ي يل ه  َوَما َيْعَلُم َتْأو  ْتنَة  َواْبت َغاَء َتْأو  نُْه اْبت َغاَء اْلف  ُخوَن يف  ُقُلوهب  ْم َزْيٌغ َفَيتَّب ُعوَن َما َتَشاَبَه م  اس  َلُه إ الَّ اهللَُّ َوالرَّ

نْد   ْن ع  ْلم  َيُقوُلوَن آَمنَّا ب ه  ُكلٌّ م  ُر إ الَّ ُأوُلو اأْلَْلَباب   اْلع  كَّ  [7]آل عمران:  ﴾َرِبنَا َوَما َيذَّ

ورابعها، الضالل املرتبط بأئمة اهلدى، ومبلغي الدين، ذلك أهنم ورثة الكتاب  

يَن اْصَطَفْيَنا   ﴿ والنبوة، وهم أوىل من يعرف بالدين وقيمه، كام قال تعاىل:   ذ  ُثمَّ َأْوَرْثنَا اْلك َتاَب الَّ

ْن ع   ات  ب إ ْذن  اهللَّ  َذل َك ُهَو م  اخْلَرْيَ
نُْهْم َساب ٌق ب  ٌد َوم  نُْهْم ُمْقَتص  ه  َوم  ٌ ل نَْفس 

نُْهْم َظامل  اْلَفْضُل َباد َنا َفم 

 [32]فاطر:  ﴾اْلَكب ريُ 

والذي يعرض عنهم يشبه ذلك الذي يعرض عن الطبيب، ويذهب إىل الدجال  
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 أيه. والكاذب واملنحرف ليستشريه، ويأخذ بر

وهذا ما وقع يف هذه األمة حني تركت هداهتا، وراحت إىل اليهود، وتالميذ اليهود  

تطلب منهم تفسري القرآن الكريم، ورشح العقيدة، واستنباط األحكام الرشعية؛ فأدخلوا  

 يف الدين ما ليس منه. 

فلذلك، احذر ـ أهيا املريد الصادق ـ أن تكون ابنا لقومك، أو تابعا ألي جهة من  

جلهات، بل عليك بالبحث عن احلق وأهله، وال هتمك مواقف الناس منهم، فقد أخب اهلل  ا

تعاىل عن الضالني الذين كانوا يرمون غريهم بالضاللة يف الدنيا، من غري أن يلتفتوا  

َوَقاُلوا َما َلنَا اَل َنَرى ﴿دهشتهم يوم القيامة عند معاينة جهنم وأهلها: ألنفسهم، فقال واصفا 

َجا ار  )ر  َن اأْلرَْشَ ُهْم م  ا َأْم َزاَغْت َعْنُهُم اأْلَْبَصارُ 62ال  ُكنَّا َنُعدُّ يًّ ْخر 
َْذَناُهْم س   [63،  62]ص:    ﴾( َأختَّ

ياَمُهْم َقاُلوا َما َأْغنَى ﴿ وقال يف مشهد آخر:  ُفوهَنُْم ب س  َجاال  َيْعر  َوَناَدى َأْصَحاُب اأْلَْعَراف  ر 

وَن ) َعنُْكْم مَجُْعُكْم َوَما ُ يَن َأْقَسْمُتْم اَل َينَاهُلُُم اهللَُّ ب َرمْحٍَة اْدُخُلوا اجْلَنََّة اَل 48ُكنُْتْم َتْسَتْكب 
ذ   الَّ
 
( َأَهُؤاَلء

َزُنونَ   [49، 48]األعراف:  ﴾َخْوٌف َعَلْيُكْم َواَل َأْنُتْم حَتْ

ُقْل َهْل  ﴿ وأخب عن ضالهلم الشديد مع تعظيمهم ألنفسهم، وإعجاهبم هبا، فقال: 

يَن َأْعاَمال  ) ُنوَن 103ُننَِبُئُكْم ب اأْلَْخرَس  ُْم حُيْس  ْنَيا َوُهْم حَيَْسُبوَن َأهنَّ  الدُّ
 احْلََياة 

يَن َضلَّ َسْعُيُهْم يف  ذ  ( الَّ

ا  [104، 103]الكهف:  ﴾ُصنْع 

ُْم ُهُم اْلَكاذ ُبوَن  ﴿   :ووصفهم بأنه  َأاَل إ هنَّ
ٍ
ء ُْم َعىَل يَشْ وأهنم    ،[18]املجادلة:    ﴾حَيَْسُبوَن َأهنَّ

حَيَْسُبُه الظَّْمآُن َماء  َحتَّى إ َذا َجاَءُه مَلْ جَي ْدُه َشْيئ ا َوَوَجَد اهللََّ  ﴿ بمنزلة رائي الرّساب اّلذي:  لذلك

َساَبُه َواهللَُّ  اُه ح  نَْدُه َفَوفَّ َساب  ع  يُع احْل   [39]النور:  ﴾ رَس 

هذه وصيتي إليك ـ أهيا املريد الصادق ـ فاسع إلنقاذ نفسك من اإلعراض  

والضالل، وال تلتفت ألحد يرصفك عنه، حتى ال تعض أصابعك من الندم يوم القيامة،  

ُسول  َسب يال  ) ﴿ وأنت تقول:  َْذُت َمَع الرَّ ي اختَّ
( 28َلْيَتن ي مَلْ َأختَّ ْذ ُفاَلن ا َخل يال  )( َياَوْيَلَتا 27َياَلْيَتن 
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ْنَسان  َخُذوال   ْيَطاُن ل إْل   [29 - 27]الفرقان:  ﴾َلَقْد َأَضلَّن ي َعن  الِذْكر  َبْعَد إ ْذ َجاَءين  َوَكاَن الشَّ
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   التحريف واالبتداع 

عقائد    آلت إليه أرسار ذلك الدخن الذي    كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن 

املسلمني وقيمهم؛ فانحرفت هبم عن سواء السبيل، عىل الرغم من حفظ اهلل تعاىل لكتاهبم،  

وكوهنم يقرؤونه غضا طريا كام أنزل.. بل إهنم يتنافسون يف إقامة حروفه، وحفظ ألفاظه بام  

مل تبلغه األمم األخرى.. لكنهم مقرصون كثريا يف إقامة معانيه، وحتقيقها يف أنفسهم  

معاهتم.. واألدهى من ذلك اخرتاعهم لقيم جديدة ختالف القيم التي دعاهم إليها رهبم  وجمت

 ونبيهم. 

وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن كل ما ذكرته يعود إىل مثلبني خطريين،  

 يبدآن بعامل النفس األمارة، وينتهيان بام ذكرت من مظاهر.. وُها ]التحريف واالبتداع[

حكاية لقول  وكالُها مما أخب الشيطان عن دوره يف الدعوة إليهام، كام قال تعاىل 

ُْم َفَلُيَبِتُكنَّ  ﴿ الشيطان:  نَُّهْم َوأَلَُمنَِينَُّهْم َوآَلُمَرهنَّ لَّ
يبا  َمْفُروضا  َوأَلُض  َباد َك َنص  ْن ع  أَلخَتَّ َذنَّ م 

ُْم َفَلُيَغرِيُ   ( 119ـ   118)النساء:   ﴾ نَّ َخْلَق اهللَّ آَذاَن اأْلَْنَعام  َوآَلُمَرهنَّ

فالشيطان يف هاتني اآليتني يتوعد بتغيري الفطرة األصلية التي فطر عليها البرش،  

وحتريفها، وحتويلها عن مسارها الذي رسمه اهلل هلا، حتى تبتدع لنفسها نظاما خاصا خيالف  

 النظام اإلهلي. 

فقط، وإنام يقصد تغيري اإلنسان بجوانبه  وهو ال يقصد بذلك تغيري اخللقة اجلسدية 

: إين خلقت عبادي حنفاء    مجيعا، كام أشار إىل قوله   يف احلديث القديس: )قال اهللّ عّز وجلَّ

 (1) فجاءهتم الشياطني فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت هلم(

 
 رواه الطباين يف الكبري.  (1)
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أن حيض   وبذلك، فإن التحريف والتغيري مقدمة لالبتداع.. ذلك أن الشيطان قبل 

اإلنسان عىل أن حيدث شيئا حيرف له املعاين والقيم واملفاهيم واحلقائق؛ فإذا ما تغريت مل  

 يبال حينها االخرتاعات التي سيخرتعها لنفسه، والبدع التي يبتدعها هلا. 

وكمثال عىل ذلك ما فعله الشيطان من الدعوة للرهبنة التي أخب القرآن الكريم عن  

ْضَوان  اهللَّ  َفاَم َرَعْوَها َحقَّ َورَ ﴿ بدعيتها؛ فقال:  ْم إ الَّ اْبت َغاَء ر  يَّة  اْبَتَدُعوَها َما َكَتْبنَاَها َعَلْيه 
ْهَبان 

ُقونَ  نُْهْم َفاس  نُْهْم َأْجَرُهْم َوَكث رٌي م  يَن آَمُنوا م  ذ  َعاَيت َها َفآَتْينَا الَّ  [27]احلديد:  ﴾ر 

انية كان موجودا وصحيحا، وهو التبتل إىل  فاآلية الكريمة تشري إىل أن أصل الرهب

اهلل بالعبادة، واحلرص عىل التقوى، لكن الشيطان انحرف هبذا املفهوم، وراح يصور  

للرهبان بأن الغرض هو االنقطاع الكيل عن اخللق، وممارسة القسوة الشديدة عىل النفس،  

التي فطروا عليها..    فلام اقتنعوا بذلك، أخرجهم من ديارهم وأهليهم، وحوهلم عن الفطرة

وفيهم كام يذكر القرآن الكريم وكام يدل عليه التاريخ من حتول إىل الفسق والفجور، بعد  

 أن عجز عن إقامة ما ألزم نفسه به. 

وهكذا أخب اهلل عن التحريف الذي حرف به الشيطان دين من يزعمون ألنفسهم  

اتباع إبراهيم عليه السالم، وذلك بإهيامهم أن األصنام تقرهبم من اهلل، كام قال تعاىل:  

ْن ُدون ه  َأْول َياَء َما َنْعُبُدُهْم إ الَّ ل ُيَقِرُبوَنا إ ىَل اهللَّ  زُ ﴿ َُذوا م  يَن اختَّ ، ثم راح  [3]الزمر:   ﴾ ْلَفىَوالَّذ 

 بعد ذلك يميل عليهم ما شاء من البدع والضالالت. 

وهكذا يف كل يشء يتدخل الشيطان ليحرف احلقائق والقيم، ألنه، وإن عجز عن  

مواجهة النبوة، أو حتريف كلامت اهلل إال أنه مل يعجز عن الوسوسة للمنتسبني إليها، وحتريف  

 أعينهم، لينحرف بذلك سلوكهم وحياهتم. حقيقة الدين يف  

وكمثال عىل ذلك ـ أهيا املريد الصادق ـ حتريفه ملفهوم اجلهاد يف سبيل اهلل، والذي مل  



 

594 

 

يرد القرآن الكريم من ترشيعه، واإلذن فيه، والدعوة إليه إال الدفاع عن النفس، ونرصة  

يَن ُيَقاَتُلو﴿  :املستضعفني، كام قال تعاىل:  يرٌ ُأذ َن ل لَّذ  ْم َلَقد  ه  ُْم ُظل ُموا َوإ نَّ اهللََّ َعىَل َنرْص   ﴾َن ب َأهنَّ

ينَ ﴿(، وقال: 39)احلج: بُّ املُْْعَتد 
يَن ُيَقات ُلوَنُكْم َوال َتْعَتُدوا إ نَّ اهللََّ ال حُي  ذ   ﴾َوَقات ُلوا يف  َسب يل  اهللَّ  الَّ

 (190)البقرة:

لومني، والتوسع يف ديارهم، وهنب  لكن الشيطان حوله إىل وسيلة لسفك دماء املظ

اَل إ ْكَراَه يف  الِدين  َقْد ﴿ أمواهلم، واستعبادهم، بحجة نرش اإلسالم، مع أن اهلل تعاىل يقول: 

َن اْلَغِي  ْشُد م  َ الرُّ ا ﴿ وقال: ، [256]البقرة:  ﴾َتَبنيَّ يع 
ُهْم مَج  َوَلْو َشاء َربَُّك آلَمَن َمن يف  األَْرض  ُكلُّ

ن نيَ َأَفَأنَت  ُه النَّاَس َحتَّى َيُكوُنوا ُمْؤم  ْسَت ﴿ (، وقال: 99)يونس:  ﴾ُتْكر  اَم َأنَت ُمَذِكٌر لَّ َفَذِكْر إ نَّ

م ب ُمَصْيط رٍ  ُسول  إ ال اْلَبالُغ املُْب نيُ ﴿ (، وقال:  22  -  21)الغاشية:    ﴾َعَلْيه   (54)النور:    ﴾َوَما َعىَل الرَّ

هذا األمر يضعون الكثري من األحكام املرتبطة    وبذلك راح الفقهاء الذين وكل إليهم 

بتلك احلرب، وأولئك الرقيق املساكني الذين أخرجوا من ديارهم بغري حق، ثم كبلوا بقيود  

 العبودية. 

وهكذا نشأ عن ذلك التحريف مفاهيم وقيم كثرية ممتلئة بالغرابة والدخن، وبعيدة  

لرمحة واللطف وكل ما تقتضيه أسامء اهلل  كل البعد عن اإلسالم اإلهلي املمتلئ بالعدالة وا

 احلسنى. 

إن وعيت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن من رضورات السلوك إىل اهلل، وتزكية  

النفس من كل املثالب، الباءة إىل اهلل من كل األخطاء التي وقعت يف تاريخ املسلمني، وعدم  

ين قاموا هبا، فاملدافع عن القتلة قاتل،  حتملها أو الدفاع عنها، أو الدفاع عن الظلمة الذ 

ُقْل   ﴿قال: نزلت هذه اآلية اإلمام الصادق أنه عن  وقد رويواملدافع عن املجرمني جمرم، 

ي ُقْلُتْم َفل َم َقَتْلُتُموُهْم إ ْن ُكنُْتْم َصاد ق نيَ  ْن َقْبيل  ب اْلَبِينَات  َوب الَّذ  ]آل   ﴾َقْد َجاَءُكْم ُرُسٌل م 
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وقد علم أهنم قالوا: واهلل ما قتلنا وال شهدنا، وإنام قيل هلم: ابرأوا من   ،[ 183عمران: 

ن هؤالء مل يقتلوا، ولكن كان هواهم مع الذين قتلوا،  أوقد علم (، ويف رواية: )قتلهم فأبوا

 (1)  (فسامهم اهلل قاتلني ملتابعة هواهم ورضاهم بذلك الفعل

)إذا عملت اخلطيئة يف األرض كان  أنه قال:  وقد ورد يف احلديث عن رسول اهلل 

كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن  كان فأنكرها  ،من شهدها وكرهها 

 (2) شهدها(

: )ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ، ومن  ويف حديث آخر قال 

 (3) أنكر سلم ولكن من ريض وتابع(

بام فعل خالد بن الوليد من سفك للدماء بغري حق،   ذا عندما سمع رسول اهلل  وهل

خالد بن الوليد إىل  عن ابن عمر، قال: بعث النبي راح يتبأ من ذلك العمل، ففي احلديث 

بني جذيمة، فدعاهم إىل اإلسالم، فلم حيسنوا أن يقولوا: أسلمنا، فجعلوا يقولون: صبأنا، صبأنا، 

يوما، أمر خالد أن   م أرسا وقتال، ودفع إىل كل رجل منا أسريا، حتى إذا أصبحوجعل خالد هب

يقتل كل رجل منا أسريه، قال ابن عمر: فقلت: واهلل ال أقتل أسريي، وال يقتل رجل من  

ورفع   فذكروا له صنيع خالد، فقال النبي ، أصحاّب أسريه، قال: فقدموا عىل النبي 

 .(4) مرتني ( مما صنع خالداللهم إين أبرأ إليك  )يديه: 

، وال تكن عبدا لقومك، فاهلل تعاىل  فردد ـ أهيا املريد الصادق ـ ما ردده نبيك 

سيحاسب كل من ريض عن جريمة أو قبلها أو زكى فاعليها؛ فاحذر أن تزكي غري  

 
 .  209/ 1تفسري العيايش  (1)

 (  14033( )139/ 17(، والطباين )4345رواه أبو داود ) (2)

 ( 1854رواه مسلم ) (3)

 ( 8596( و )5961، ويف الكبى )8/237( ، والنسائي يف املجتبى  7189( و )4339البخاري ) (4)
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 الصاحلني املتقني حتى ال تتحمل جرائم الظلمة واملجرمني واملستبدين. 

إذا علمت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاسمع ملا سأورده لك من صيدلية القرآن  

 حتميك من هذين املثلبني اخلطريين.  الكريم من أدوية

 التحريف وعالجه: 

ـ أهيا املريد الصادق ـ فقد أخب اهلل تعاىل أنه سنة الزمة، يقوم هبا  أما التحريف 

شياطني اإلنس واجلن، لتحويل اخللق من اهلداية إىل الضاللة، ومن النور إىل الظلامت، كام  

ي َبْعُضُهْم إ ىَل َبْعٍض َوَكَذل َك َجَعْلنَا ل ُكِل نَ  ﴿ قال تعاىل:  ِن ُيوح  ْنس  َواجْل  ا َشَياط نَي اإْل  ب يٍّ َعُدوًّ

ا   ُغُرور 
 [112]األنعام:  ﴾ُزْخُرَف اْلَقْول 

وقد أخب اهلل تعاىل أن مشيئته التي سمحت إلبليس ببث غوايته ووساوسه للخلق،  

يهم السالم، قال  هي نفسها التي سمحت هلؤالء الشياطني بتحريف مناهج األنبياء عل

ونَ ﴿ تعاىل:   [112]األنعام:  ﴾َوَلْو َشاَء َربَُّك َما َفَعُلوُه َفَذْرُهْم َوَما َيْفرَتُ

ثم بني العلة من ذلك، وهي متييز الطيب من اخلبيث، والصادقني الذين يتبعون  

ا  األنبياء، واهلمج الرعاع الذين يتبعون كل ناعق من غري حتقيق وال بحث، قال تعاىل واصف

ُفوا َما ُهْم ﴿ املتبعني للمحرفني:  َضْوُه َول َيْقرَت  رَيْ
َرة  َول  ُنوَن ب اآْلخ  يَن اَل ُيْؤم  ذ  َول َتْصَغى إ َلْيه  َأْفئ َدُة الَّ

ُفونَ   [113]األنعام:  ﴾ُمْقرَت 

ي َحَكام  َوُهَو الَّ ﴿ وقال ـ واصفا املنهج الذي حيمي من التحريف ـ 
ي َأَفَغرْيَ اهللَّ  َأْبَتغ  ذ 

ْن َرِبَك ب احْلَ  ٌل م  ُه ُمنَزَّ َتاَب َيْعَلُموَن َأنَّ
يَن آَتْينَاُهُم اْلك  ذ  ال  َوالَّ َتاَب ُمَفصَّ

ِق َفاَل َتُكوَننَّ َأْنَزَل إ َلْيُكُم اْلك 

ينَ  َن املُْْمرَت   [114]األنعام:  ﴾م 

دون النجاة من  ثم بني رمحته بعباده، وأنه وفر يف كلامته املقدسة كل ما حيتاجه من يري

ا َوَعْدال  اَل ُمَبِدَل ل َكل اَمت ه  َوُهَو ﴿ التحريف وتضليالت الشياطني، فقال: ْدق  َّْت َكل َمُت َرِبَك ص  َومَت
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يُع اْلَعل يمُ  م   [115]األنعام:  ﴾السَّ

ولذلك؛ فإن العصمة من التحريف تكون باالعتصام بالكتاب، والرجوع إليه يف كل  

ُنوَن ب اهللَّ   ﴿ىل:  كام قال تعا   الشؤون، ُسول  إ ْن ُكنُْتْم ُتْؤم   َفُردُّوُه إ ىَل اهللَّ  َوالرَّ
ٍ
ء َفإ ْن َتنَاَزْعُتْم يف  يَشْ

يال   َك َخرْيٌ َوَأْحَسُن َتْأو 
ر  َذل     والرد هلل، يعني الرد لكتابه.، [59]النساء:   ﴾ َواْلَيْوم  اآْلخ 

أولئك الذين يبحثون عن أي يشء  ولذلك خيب اهلل تعاىل عن املستعدين للتحريف 

ي  ﴿ يستبدلون به كلامت رهبم ولو كانت من هلو احلديث، قال تعاىل:  َن النَّاس  َمْن َيْشرَت  َوم 

نٌي ) ا ُأوَلئ َك هَلُْم َعَذاٌب ُمه  َذَها ُهُزو 
ْلٍم َوَيتَّخ  لَّ َعْن َسب يل  اهللَّ  ب َغرْي  ع  يث  ل ُيض  ( َوإ َذا ُتْتىَل 6هَلَْو احْلَد 

ا َكَأْن مَلْ َيْسَمْعَها َكَأنَّ يف  ُأُذَنيْ   آَياُتنَا َوىلَّ ُمْسَتْكب  
ُه ب َعَذاٍب َأل يمٍ َعَلْيه  ا َفَبرِشْ  َوْقر 

 [7، 6]لقامن:  ﴾ه 

وهلذا استعمل الشيطان باب الرواية والقصص واحلكايات واألشعار، ليشغل األمة  

عن كلامت رهبا، ويمألها باألهواء من خالهلا.. وهلذا بقيت حروف القرآن سليمة من  

انيها بكل ما اشتهته الشياطني  التحريف، لكن ذلك الرتاث الكبري الذي أحاط هبا مأل مع

 من صنوف التبديل والتغيري. 

الوصايا الكثرية من أئمة اهلدى بعد حصول ذلك داعية إىل العودة إىل  وهلذا نجد 

)اعلموا أنه ليس عىل  القرآن الكريم، وعدم استبداله بأي يشء، ومن ذلك قول اإلمام عيل:  

ن غنى، فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا  أحد بعد القرآن من فاقة، وال ألحد قبل القرآن م

 (1)به عىل ألوائكم(

ويقول واصفا ما أودع اهلل فيه من أنوار اهلداية: )جعله اهلل ريا لعطش العلامء، وربيعا  

 (2) لقلوب الفقهاء، وحماج لطرق الصلحاء، ودواء ليس بعده داء، ونورا ليس معه ظلمة( 

 
 18/  10، رشح هنج البالغة البن أّب احلديد: 176هنج البالغة: اخلطبة  (1)

 199/  10، رشح هنج البالغة البن أّب احلديد: 198هنج البالغة: اخلطبة  (2)
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ويقول: )اعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي ال يغش، واهلادي الذي ال يضل،  

واملحدث الذي ال يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إال قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة  

 (1)يف هدى، أو نقصان من عمى(  

وسببه  ويقول: )إن اهلل سبحانه مل يعظ أحدا بمثل هذا القرآن، فإنه حبل اهلل املتني 

 . (2)األمني، وفيه ربيع القلب، وينابع العلم، وما للقلب جالء غريه(

ويقول: )فالقرآن آمر زاجر، وصامت ناطق، حجة اهلل عىل خلقه، أخذ عليه  

 (3)ميثاقهم، وارهتن عليهم أنفسهم 

وهو حيذر من هجر األمة للقرآن وإعراضها عنه، وتقديمها ألهوائها عليه، فيقول:  

أخفى من احلق، وال أظهر من الباطل..   ءيشليكم من بعدي زمان ليس فيه )إنه سيأِت ع

فالكتاب وأهله يف ذلك الزمان يف الناس وليسا فيهم، ومعهم وليسا معهم، ألن الضاللة ال  

توافق اهلدى وإن اجتمعا، فاجتمع القوم عىل الفرقة، وافرتقوا عىل اجلامعة، كأهنم أئمة  

فلم يبق عندهم منه إال اسمه، وال يعرفون إال خطه  الكتاب وليس الكتاب إمامهم، 

 (4)وزبره(

أوىص كل أئمة اهلدى بالقرآن الكريم باعتباره املنجي األكب من التحريف،  وهكذا 

اإلمام احلسن: )إن هذا القرآن فيه مصابيح النور وشفاء الصدور، فليجل جال  يقول 

 كام يمشى املستنري يف الظلامت  بضوئه، وليلجم الصفة، فإن التلقني حياة القلب البصري

 
 .  176هنج البالغة: اخلطبة  (1)
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 (1)بالنور(

رضورة اللجوء للقرآن الكريم لتبرص احلقائق،  ـ مبينا اإلمام الصادق يقول و

: )من مل يعرف احلق من القرآن مل يتنكب  ـ واالبتعاد عن سبل الفتن التي حرف هبا الدين 

 (2)الفتن(

: )ألن  ـدرس إال غضاضة ؟ ويقول ـ ملا سئل: ما بال القرآن ال يزداد عىل النرش وال

اهلل تبارك وتعاىل مل جيعله لزمان دون زمان، وال لناس دون ناس، فهو يف كل زمان جديد،  

 (3) وعند كل قوم غض إىل يوم القيامة( 

واصفا القرآن الكريم: )هو حبل اهلل املتني، وعروته الوثقى،   ويقول اإلمام الرضا 

نجي من النار، ال خيلق عىل األزمنة، وال يغث عىل  وطريقته املثىل، املؤدي إىل اجلنة، وامل

األلسنة، ألنه مل جيعل لزمان دون زمان، بل جعل دليل البهان، واحلجة عىل كل إنسان، ال  

 (4)يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد( 

معانيه وقيمه: )وكل أمة  ويقول اإلمام اجلواد حمذرا من نبذ القرآن الكريم أو حتريف  

قد رفع اهلل عنهم علم الكتاب حني نبذوه ووالهم عدوهم حني تولوه، وكان من نبذهم  

الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده، فهم يروونه وال يرعونه، واجلهال يعجبهم  

 (5) حفظهم للرواية، والعلامء حيزهنم تركهم للرعاية(

الكريم، والرجوع إليه يف كل يشء، والتحاكم  وهكذا أوىص كل أئمة اهلدى بالقرآن  

 
 6/   112/  78البحار:  (1)

 .  702/   341/  1املحاسن:  (2)

 8/   15/  92البحار:  (3)

 9/   130/  2عيون أخبار الرضا :  (4)

 16/   53/  8الكايف:  (5)
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 إليه عند كل خالف، وعدم الرغبة عنه إىل غريه. 

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن يف القرآن الكريم حمكام ومتشاهبا؛  

فإياك أن تكون من الذين يتبعون املتشابه، فام وقع التحريف إال من الذين يرتكون املحكم  

نُْه آَياٌت ﴿ وضون يف املتشابه، كام قال تعاىل: الواضح، وخي ي َأْنَزَل َعَلْيَك اْلك َتاَب م  ُهَو الَّذ 

يَن يف  ُقُلوهب  ْم َزْيٌغ َفَيتَّب ُعوَن َما َتَشا ذ  ا الَّ َاٌت َفَأمَّ َتاب  َوُأَخُر ُمَتَشاهب 
ْتنَة  حُمَْكاَمٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلك  نُْه اْبت َغاَء اْلف  َبَه م 

نْ َوابْ  ْلم  َيُقوُلوَن آَمنَّا ب ه  ُكلٌّ م  ُخوَن يف  اْلع  اس  يَلُه إ الَّ اهللَُّ َوالرَّ
يل ه  َوَما َيْعَلُم َتْأو  نْد  َرِبنَا َوَما ت َغاَء َتْأو   ع 

ُر إ الَّ ُأوُلو اأْلَْلَباب   كَّ  [7]آل عمران:  ﴾َيذَّ

ذين  إذا رأيت الّ ): قرأ هذه اآلية، ثم قال وقد روي يف احلديث أن رسول اهلل 

 (1)(، فاحذروهماهللى ذين سمّ بعون ما تشابه منه فأولئك الّ يتّ 

فتشت يف كل ما حصل يف األمة من رصاع وحتريفات    ـ أهيا املريد الصادق ـولو أنك  

لوجدهتا يف اتباع املتشابه، وتأويل املحكم لينسجم مع املتشابه، فاحذر من الزائغني عن  

 رهم، وما أكثر الدجل الذي جاءوا به. طريق اهلداية، فام أكث 

ال تقوم الساعة حتى يبعث  : )عن ذلك، وحذر منه، فقال وقد أخب رسول اهلل 

اهلل أمراء كذبة، ووزراء فجرة، وأمناء خونة، وقراء فسقة، سمتهم سمت الرهبان وليس  

  (2) (فيلبسهم اهلل فتنة غباء مظلمة يتهوكون فيها هتوك اليهود يف الظلم ، هلم رغبة

:  ، فقالالغربلة العظيمة التي يتعرض هلا املؤمنون، ويمتحنون هبا عن  وأخب 

يوشك أن يأِت زمان يغربل الناس فيه غربلة، وتبقى حثالة من الناس، قد مرجت عهودهم  )

بني أصابعه(، قالوا: يا رسول اهلل، فكيف تأمرنا؟   وأماناهتم واختلفوا هكذا وهكذا، وشبك 

 
 ( 4547) 8البخاري ]فتح الباري[،  (1)

 رواه البزار برجال الصحيح اال حبيب بن عمران الكالعي. (2)
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مر خاصتكم، وتدعون أمر  أدعون ما تنكرون، وتقبلون عىل تأخذون ما تعرفون وت: )قال

  (1)(عامتكم

ثم بني السبب يف ذلك كله، وهو ترك احلنيفية السمحة التي جاء هبا، وخلطها  

 بشٍب، وذراعا  بذراع، حتى لو  لتتبعن سنن من قبلكم شبا  : ) قال بمصادر أخرى بديلة، ف

  (2) (فمن: )دخلوا يف جحر ضٍب التبعتموهم(، قلنا: يا رسول اهلل، آليهود والنصارى؟ قال

نحن نذكر  و ، اهلله قال: خرج علينا رسول أنّ أّب الدرداء عن ويف حديث آخر 

ى ال  ا حتّ نيا صبّ عليكم الدّ  نّ ذي نفيس بيده لتصبّ الّ و آلفقر ختافون؟) فه فقال: نتخوّ و الفقر 

هنارها  و لقد تركتكم عىل مثل البيضاء، ليلها  اهلليم أ و  هيه،يزيغ قلب أحدكم إزاغة إاّل 

  عىل مثل البيضاء، ليلها  واهلل ، تركنا  اهللرسول  واهلل رداء: صدققال أبو الدّ  (سواء

 (3)هنارها سواء(و

،  اهللهذه سبيل    قال:   ا ثمّ خطّ     اهلل لنا رسول    ه قال: خطّ بن مسعود أنّ   اهللعن عبد  و

سبيل منها شيطان    قة عىل كّل هذه سبل متفرّ )قال:    عن شامله، ثمّ و  خطوطا عن يمينه  خطّ   ثمّ 

َق ب ُكْم َعْن َسب  ﴿  قرأ:  يدعو إليه ثمّ  ُبَل َفَتَفرَّ ب ُعوُه َواَل َتتَّب ُعوا السُّ يام  َفاتَّ
اط ي ُمْسَتق  َ

 ﴾يل ه  َوَأنَّ َهَذا رص 

 (4)([153]األنعام: 

 االبتداع وعالجه: 

فاحذر من كل عقيدة أو شعرية أو رشيعة ال   ـ أهيا املريد الصادق ـإذا عرفت هذا 

، وال يف هدي ورثته الراشدين الذين أمر  جتدها يف كتاب ربك، وال يف سنة نبيك 

 
 رواه احلاكم واللفظ له واحلارث وأمحد وابو داود وابن ماجة. (1)

 رواه البخاري ومسلم. (2)

 ( 24/ 6( وأمحد ) 5ابن ماجة)  (3)

 (318/ 2و احلاكم) ، (4436(،) 4141( رقم) 465، 435/ 1أمحد)  (4)
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 باالستنان بسننهم.. فإن ذلك بدعة حادثة. 

من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه  )أنه قال:    وقد ورد يف احلديث عن رسول اهلل  

 (2)((1)فهو ردّ 

ذات يوم،    اهلل  بنا رسول عن العرباض بن سارية قال: صىّل ويف حديث آخر 

،  اهلل وجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول  و   فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون،

إن  و  اعة الطّ و  معالّس اهلل وأوصيكم بتقوى  )ع فام ذا تعهد إلينا؟، فقال:  هذه موعظة مودّ   كأنّ 

ة اخللفاء  سنّو تيه من يعش منكم بعدي فسريى اختالفا كثريا، فعليكم بسنّا فإنّ عبدا حبشيّ 

  كّل   حمدثات األمور، فإنّ و  اكمإيّ و   واجذ،ليها بالنّوا ععّض و  كوا هبا اشدين، متّس ني، الرّ املهديّ 

 (3)(بدعة ضاللة  كّل و حمدثة بدعة، 

وأخب عن عظم العقوبة التي جيدها املبتدعون يف الدين، وأوهلا خروجهم من التبعية  

أنا  )خماطبا أصحابه وأمته:  يف الدنيا، وطردهم من حوضه يف اآلخرة، فقد قال   لنبيهم 

، أصحاّب،  يا رّب  دوين، فأقول:  ليختلجنّ  رجال منكم ثمّ  لريفعنّ و  فرطكم عىل احلوض،

 (4)(ك ال تدري ما أحدثوا بعدكفيقال: إنّ 

، للدرجة  عن تلذذ املبتدعني ببدعهم وأهوائهم، وإعجاهبم هبا  وأخب رسول اهلل 

 (5)(بدعة وبة عن صاحب كّل احتجز التّ  اهلل  إنّ )  التي حتول بينهم وبني التوبة، فقال:

إذ ظهرت  ودعا العلامء املحققني إىل مواجهة البدع، وعدم السكوت عليها، فقال: )

 
 فهو رد: أي غري مقبول و ال جزاء عليه إال العقاب. (1)

 (1718( و اللفظ له. و مسلم) 2697) 5البخاري الفتح  (2)

 ( و قال: حسن صحيح.2676( و اللفظ له و الرتمذي) 4607أبو داود)  (3)

 ( 2297( و اللفظ له و مسلم) 6576) 11البخاري ]فتح الباري[،  (4)

 ( 37سنة رقم) رواه ابن أّب عاصم يف ال (5)
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 (1) (متي فليظهر العامل علمه، فمن مل يفعل فعليه لعنة اهلل أ البدع يف 

صوما ، وال صالة، وال صدقة، وال حّجا ، وال    لصاحب بدعة ال يقبل  وأخب أن اهلل )

 (2) (عمرة، وال جهادا  

وهلذا اتفق الصاحلون عىل أن االقتصاد يف السنة خري من االجتهاد يف البدعة، وأن  

 العمل بالسنة حتى لو كان قليال، خري من العمل بالبدعة، ولو كان يف ظاهره طاعة كثرية. 

 (3) (ة خري من االجتهاد يف البدعةنّاالقتصاد يف الّس ) : أنه قال ابن مسعود  فعن

حيدث لكم، فإذا رأيتم حمدثة  و كم ستحدثون إنّ و قد أصبحتم عىل الفطرة)وقال: 

 (4)(ل فعليكم باهلدى األوّ 

  ع نطّ التّ و اكمإيّ و قبضه أن يذهب أهله، أالو  موا العلم قبل أن يقبض،تعلّ )قال: و

 (5) (لباألمر األوّ عليكم و البدع،و قعمّ التّ و

 (6)(كنا باألثرما متّس   لن نضّل و ال نبتدع، و بعنتّ و  ال نبتدي، و  ا نقتديإنّ )قال: و

 (7) (ضالال بعيدا نّ شامال لتضلّ و لئن أخذتم يمينا و ريق فالزموهعليكم بالطّ )قال: و

واتفقوا عىل أن احلق ال يمثل إال نفسه، ولذلك ال عبة باملبتدعني، حتى لو بدوا  

يفتح  و  من ورائكم فتنا يكثر فيها املال،  إنّ )  صاحلني متقني؛ وقد روي عن بعضهم أنه قال:

 
 .  44/ 1الكايف  (1)

   25/ 1ابن ماجه  (2)

 ( 83/ 1( و الدارمي) 103/ 1احلاكم)  (3)

 ( 253/ 13الفتح)  (4)

 ( نحوه.87/ 1( و الاللكائي) 59/ 1الدارمي)  (5)

 ( 86/ 1الاللكائي)  (6)

 ( 89(، و ذكره السيوطي يف األمر باالتباع) 60/ 1الدارمي)  (7)
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،  احلرّ و العبدو الكبري،و غريالّص و املرأة،و جل الرّ و املنافق،و  ى يأخذه املؤمنفيها القرآن حتّ 

  ى أبتدع حّت  بعّي قد قرأت القرآن؟ ما هم بمتّ و  ناس ال يتبعوينفيوشك قائل أن يقول: ما للّ 

يطان قد  الّش   ركم زيغة احلكيم؛ فإنّ أحذّ و  ما ابتدع ضاللة،   ما ابتدع، فإنّ و  اكم هلم غريه، فإيّ 

  أنّ   ما يدريني(، فسئل:  قد يقول املنافق كلمة احلّق و  اللة عىل لسان احلكيم، يقول كلمة الّض 

اجتنب من كالم  )قال: ف؟ املنافق قد يقول كلمة احلّق  أنّ و  اللة،احلكيم قد يقول كلمة الّض 

  تلّق و ه أن يراجع، ه لعلّ ك ذلك عنه؛ فإنّ ال يثنينّو تي يقال: ما هذا؟احلكيم املشتهرات، الّ 

 (1)(نورا  عىل احلّق  إذا سمعته، فإنّ  احلّق 

دي  فانتبهـ  أهيا املريد الصادقـ  هلذه املعاين، وإياك أن ختلط سلوكك بام خيرجك عن ه

   وورثته اهلداة، فالعبودية احلقيقية أن تعبد اهلل بام يرىض ال بام هتوى.  نبيك 

 
 ( 78/ 1( و معناه عند الدارمي) 4611( رقم) 202/ 4أبو داود)  (1)
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 الغدر واخليانة 

عن الغدر واخليانة، ورس كوهنام من صفات   كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني

 املنافقني، واملنابع التي ينبعان منها، والثامر التي يثمراهنا، وكيفية التخلص منهام. 

وابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن كال املثلبني اللذين سألت عنهام، من أخطر  وج

املثالب، وأكثرُها تدمريا للفطرة، وتنكيسا لإلنسان، ذلك أهنام ينطلقان من منبع الكذب  

والبهتان والزور.. وهو منبع يتعارض مع الصدق واألمانة، اللتني يتأسس عليهام اإليامن  

الدين.. فالدين كله صدق وأمانة.. ومن ال صدق وال أمانة له ال  واإلسالم وكل مقامات 

 حظ له من الدين. 

إ نَّا َعَرْضنَا   ﴿ ولذلك سمى اهلل تعاىل كل التكاليف التي كلف هبا خلقه ]أمانة[، فقال:  

نَْها َومَحََلَها اإْل  
ْلنََها َوَأْشَفْقَن م   َفَأَبنْيَ َأْن حَيْم 

َبال  اَمَوات  َواأْلَْرض  َواجْل  ُه َكاَن اأْلََماَنَة َعىَل السَّ ْنَساُن إ نَّ

ا َجُهوال    [72]األحزاب:  ﴾َظُلوم 

اده، والتقصري يف تنفيذ  وبذلك؛ فإن كل الدين وقيمه الرفيعة أمانة من اهلل تعاىل لعب

 أي جزء منه خيانة هلذه األمانة العظيمة..  

يَن آَمُنوا َأْوُفوا ب اْلُعُقود    َيا﴿   والدين كذلك عقد بني العبد وربه، كام قال تعاىل:  ذ  َا الَّ  ﴾َأهيُّ

فالعقود التي جيب الوفاء هبا ال تتوقف عىل عقود البيع والرشاء، بل تعم مجيع  ، [1]املائدة: 

: )العهود ما أحل اهللّ  بقوله ابن عباس ذلك عن كام عب قود التي يعقدها العبد مع ربه، الع

 وما حرم، وما فرض وما حد يف القرآن كله، وال تغدروا وال تنكثوا( 

كتابا  لعمرو ابن حزم، حني بعثه إىل اليمن يفقه أهلها   وهلذا كتب رسول اهللّ 

ه كتابا  وعهدا ، وأمره فيه بأمره، فكتب: )بسم  ويعلمهم السنّة، ويأخذ صدقاهتم، فكتب ل
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يَن آَمُنوا َأْوُفوا ب اْلُعُقود   َيا﴿ اهللّ الرمحن الرحيم هذا كتاب من اهللّ ورسوله  ذ  َا الَّ ]املائدة:  ﴾َأهيُّ

حني بعثه إىل اليمن، أمره بتقوى اهللّ يف أمره    لعمرو بن حزم   عهد من حممد رسول اهللّ  ،  [1

  (1)  مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون( كلهن فإن اهللّ

وهكذا يقرن القرآن الكريم بني التكاليف الرشعية املختلفة والعقود والعهود  

ُه َوَأْوُفوا ﴿ واملواثيق، كام قال تعاىل:  َي َأْحَسُن َحتَّى َيْبُلَغ َأُشدَّ ت ي ه  َواَل َتْقَرُبوا َماَل اْلَيت يم  إ الَّ ب الَّ

 [ 34]اإلرساء:  ﴾ب اْلَعْهد  إ نَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُئوال  

ولذلك كان الغدر هو خمالفة تلك العقود واملعاهدات واملواثيق، وهو يتفق يف ذلك  

مع اخليانة، فكالُها يتناقضان ال مع العقود البسيطة فقط، وإنام مع مجيع التكاليف الرشعية،  

 بل مع غريها أيضا. 

تعاىل أودع عباده الكثري من األمانات، كالصحة والعافية والوقت واألرسة  فاهلل 

. فكل تفريط يف التكاليف املرتبطة هبذه األمانات خيانة.. وكل خمالفة  . واملجتمع وغريها 

 للعقود املرتبطة هبا غدر..  

  ،: )أربع من كّن فيه كان منافقا خالصا ولذلك كانا من صفات املنافقني، كام قال 

وإذا   ، كانت فيه خصلة منهّن كانت فيه خصلة من النّفاق حّتى يدعها: إذا ائتمن خان ومن

  (2)وإذا خاصم فجر( ، وإذا عاهد غدر  ، حّدث كذب

  ،: )ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى ّب ثّم غدريف احلديث القديس  وقال 

  (3) عطه أجره(ورجل استأجر أجريا فاستوىف منه ومل ي ، ورجل باع حّرا فأكل ثمنه

 
 رواه ابن جرير وابن أّب حاتم.  (1)

 رواه البخاري ومسلم. (2)

 رواه البخاري. (3)
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ورس ذلك هو اتفاق اخلائن واملنافق يف املواقف والصفات؛ فكالُها يظهر القبول  

واملوافقة، وكالُها يقبل األمانات، ويوقع عىل العهود واملواثيق، وكالُها يغدر بمن تعاقد  

 معهم، وخيون األمانات التي كلف هبا. 

طهريها من كل أثر للغدر  ولذلك حيتاج كل سالك لطريق اهلل إىل جماهدة نفسه لت

واخليانة، حتى ال يتسع اخلرق عىل الراتق، وحينها قد تصبح النفس يف الدرك األسفل من  

 يصعب إخراجها منها. ها النار، لتأكد هذه الصفات فيها، وحين

فاسمع ـ أهيا املريد الصادق ـ هلذه التحذيرات اإلهلية، وال تغرت بام لديك من الصدق  

ن يتالعب باإلنسان، حتى جيد نفسه خائنا وغادرا من حيث ال يشعر،  واألمانة؛ فالشيطا 

حديثني، قد رأينا أحدُها وأنا   عن حذيفة قال: حدثنا رسول اهلل وقد ورد يف احلديث 

انتظر االخر، حدثنا أن االمانة نزلت يف جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن، فعلموا من  

مانة، قال: )ينام الرجل النومة، فتقبض  وا من السنة، ثم حدثنا عن رفع األالقرآن وعلم 

مانة من قلبه فيظل  األمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر الوكت، ثم ينام النومة فتقبض األ

أثرها مثل املجل كجمر، دحرجته عىل رجلك فنفط فرتاه منتبا، وليس فيه شئ فيصبح  

الناس يتبايعون، فال يكاد أحدهم يؤدي األمانة، حتى يقال: إن يف بني فالن رجال أمينا،  

دل  حتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أكرمه ما أظرفه ما أعقله وما يف قلبه مثقال حبة من خر

 (1)  (من إيامن

 ( 2) )أول ما تفقدون من دينكم االمانة(   : ويف حديث آخر، قال رسول اهلل  

مانة، وآخر ما يبقى  : )أول ما يرفع من الناس األويف حديث آخر، قال رسول اهلل  

 
 رواه مسلم.  (1)

 رواه الطباين يف الكبري.  (2)



 

608 

 

 (1) من دينهم الصالة، ورب مصل ال خالق له عند اهلل(

 ( 2) مة احلياء واألمانة( ذه األ : )أول ما يرفع من ه ويف حديث آخر، قال رسول اهلل  

دوال، واألمانة مغنام، والزكاة   ء الفيإذا اختذ ):ويف حديث آخر، قال رسول اهلل 

مغرما، وتعلم لغري الدين، وأطاع الرجل امرأته وعق أمه، وأدنى صديقه، وأقىص أباه،  

وظهرت األصوات يف املساجد، وساد القبيلة فاسقهم، وكان زعيم القوم أرذهلم، وأكرم  

مة  الرجل خمافة رشه، وظهرت القينات واملعازف، ورشبت اخلمور، ولعن آخر هذه األ 

أوهلا، فلريتقبوا عند ذلك رحيا محراء وزلزلة، وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام بال  

 (3)قطع سلكه، فتتابع(

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ وعزمت عىل مراقبة نفسك وتطهريها؛ فاسمع  

ن وثامرُها  ملا سأورده لك من هذه األدوية الربانية التي حتميك من هذين املثلبني اخلطريي

 السامة. 

 الغدر وعالجه: 

ـ أهيا املريد الصادق ـ يف تدبرك لقانون العقوبات اإلهلية املرتبط  أما الغدر؛ فعالجه 

)لكّل غادر لواء  ـ باعتباره املعب عن هذا القانون ـ بقوله:  به، والذي وصف رسول اهلل 

  (4) أمري عاّمة(أال وال غادر أعظم غدرا من   ،يوم القيامة يرفع له بقدر غدره 

  (5)قال: )من أّمن رجال عىل دمه فقتله فإّنه حيمل لواء غدر يوم القيامة(و

 
 رواه احلكيم الرتمذي.  (1)

 رواه الطباين.  (2)

 رواه الرتمذي وقال: غريب.  (3)

 رواه البخاري ومسلم. (4)

 رواه أمحد والطباين ورجاله ثقات. (5)
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أو أخذ منه شيئا بغري   ،أو كّلفه فوق طاقته ، قال: )أال من ظلم معاهدا أو انتقصهو

  (1) طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة(

رسوله فقد أخفر بذّمة اهللّ فال يرح  قال: )أال من قتل نفسا معاهدا له ذّمة اهللّ وذّمة  و

  (2) وإّن رحيها ليوجد من مسرية سبعني خريفا( ، رائحة اجلنّة

فاعتب هبذه العقوبات ـ أهيا املريد الصادق ـ واحذر منها، واعلم أن الغدر قد يبدأ  

بموقف بسيط، وحادثة هينة، لكنه يتحول إىل صفة راسخة يف النفس، لذلك عالج الداء  

اله، وراقب أي موقف من مواقفك، أو معاهدة من معاهداتك، وهل وفيت هبا  قبل استفح

أم غدرت، وهل نفذهتا كام ذكرت، أم خالفت ذلك، حتى ال حيصل لك ما حصل لذلك  

ْن ﴿ الذي غدر بربه ونبيه، والذي حكى اهلل تعاىل قصته، فقال:   نُْهْم َمْن َعاَهَد اهللََّ َلئ ْن آَتاَنا م  َوم 

نَي )َفْضل ه  َلنَ احل   َن الصَّ
َقنَّ َوَلنَُكوَننَّ م  دَّ ُضوَن 75صَّ ْوا َوُهْم ُمْعر  ُلوا ب ه  َوَتَولَّ ْن َفْضل ه  َبخ  ( َفَلامَّ آَتاُهْم م 

ُبونَ ( َفَأْعَقَبُهْم ن َفاق ا يف  ُقُلوهب  ْم إ ىَل َيْوم  َيْلَقْوَنُه ب اَم َأْخَلُفوا اهللََّ َما َوَعُدوُه َوب اَم َكاُنوا  76) ]التوبة:   ﴾َيْكذ 

75 - 77] 

وانظر إىل أولئك الذين ذكر اهلل تعاىل وفاءهم بالعهود والعقود، وأثنى عليهم أحسن  

ُر ُأوُلو اأْلَْلَباب  ) ﴿ الثناء، فقال: اَم َيَتَذكَّ يَن ُيوُفوَن ب َعْهد  اهللَّ  َواَل َينُْقُضوَن املْ يَثاَق )19إ نَّ ذ  ( 20( الَّ

يَن َيص   ذ  َساب  َوالَّ ُْم َوخَيَاُفوَن ُسوَء احْل   َأْن ُيوَصَل َوخَيَْشْوَن َرهبَّ
 - 19]الرعد:  ﴾ُلوَن َما َأَمَر اهللَُّ ب ه 

21] 

ْن َكْأٍس َكاَن   ﴿ أو أولئك األبرار الذين وصف اهلل نعيمهم، فقال:   ُبوَن م  إ نَّ اأْلَْبَراَر َيرْشَ

ا ) َزاُجَها َكاُفور 
َ 5م  ُب هب  ا )( َعْين ا َيرْشَ ري 

َباُد اهللَّ  ُيَفِجُروهَنَا َتْفج  ا َكاَن 6ا ع  ( ُيوُفوَن ب النَّْذر  َوخَيَاُفوَن َيْوم 

ا  ري 
ُه ُمْسَتط   [7  - 5]اإلنسان:  ﴾رَشُّ

 
 رواه أبو داود. (1)

 رواه البخاري، والرتمذي، وهذا لفظ الرتمذي. (2)
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وخري نفسك بني أن تكون حامل لواء الغدر واخليانة، لتحاسب عىل كل عهد  

الطيبني الذين وفقهم اهلل تعاىل   عاهدته، أو كلمة قلتها، وبني أن تكون من أولئك األبرار

 للنجاح يف كل االختبارات التي امتحنوا فيها. 

وأخب نفسك أهنا إن اختارت الغدر، فهي ال ختتلف عن أولئك الفاسقني الذين  

نَي )﴿ وصفهم اهلل تعاىل، فقال:  ق  لُّ ب ه  إ الَّ اْلَفاس  نْ 26َوَما ُيض  يَن َينُْقُضوَن َعْهَد اهللَّ  م  ذ  َبْعد   ( الَّ

ونَ  ُ
ُدوَن يف  اأْلَْرض  ُأوَلئ َك ُهُم اخْلَارس  يَثاق ه  َوَيْقَطُعوَن َما َأَمَر اهللَُّ ب ه  َأْن ُيوَصَل َوُيْفس  ]البقرة:  ﴾م 

يَثاق ه  َوَيْقَطُعوَن َما َأَمَر اهللَُّ ب ه  َأنْ ﴿ ، وقال: [27، 26 ْن َبْعد  م  يَن َينُْقُضوَن َعْهَد اهللَّ  م  ذ   ُيوَصَل َوالَّ

ار   ْعنَُة َوهَلُْم ُسوُء الدَّ ُدوَن يف  اأْلَْرض  ُأوَلئ َك هَلُُم اللَّ  [25]الرعد:  ﴾َوُيْفس 

ْم  ﴿ أو أولئك اليهود القساة الذين وصف اهلل تعاىل جزاء غدرهم، فقال: ه  َفب اَم َنْقض 

َية  حُيَِرُفونَ 
ْم َقاس  يَثاَقُهْم َلَعنَّاُهْم َوَجَعْلنَا ُقُلوهَبُ

َّا ُذِكُروا ب ه  م 
ا مم  ه  َوَنُسوا َحظًّ ع   ﴾ اْلَكل َم َعْن َمَواض 

 [13]املائدة: 

يَن ﴿ أو أولئك الذين اعتبهم اهلل تعاىل رش الدواب، فقال:   ذ  ْنَد اهللَّ  الَّ َواِب ع  إ نَّ رَشَّ الدَّ

ُنوَن ) نُْهْم 55َكَفُروا َفُهْم اَل ُيْؤم  يَن َعاَهْدَت م  ذ  ٍة َوُهْم اَل َيتَُّقوَن ( الَّ  ُكِل َمرَّ
ُثمَّ َينُْقُضوَن َعْهَدُهْم يف 

ُرونَ 56) كَّ ُهْم َيذَّ ْد هب  ْم َمْن َخْلَفُهْم َلَعلَّ  احْلَْرب  َفرَشِ
ا َتْثَقَفنَُّهْم يف   [57 - 55]األنفال:  ﴾( َفإ مَّ

 اخليانة وعالجها: 

يف تدبرك آلثارها وثامرها السامة التي  ـ أهيا املريد الصادق ـ أما اخليانة؛ فعالجها 

حتطم كل خري فيك.. فمن ضيع األمانة ضيع نفسه وحقيقته وقيمه ودينه ودنياه وآخرته،  

 وكل يشء. 
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اٍن َكُفوٍر    ﴿ ولذلك قرن اهلل تعاىل اخليانة بالكفر، فقال:   بُّ ُكلَّ َخوَّ
]احلج:   ﴾إ نَّ اهللََّ اَل حُي 

ُها جيحدان األمانة التي كلفا هبا، والنعمة التي أسديت  ، ذلك أن اخلائن والكافر كال[38

 هلام. 

أن بذرة اخليانة السامة إذا نبتت يف أرض النفس األمارة    ـ أهيا املريد الصادق ـواعلم  

صدرت عنها كل املثالب، وأوهلا الكفر واجلحود ومعارضة النبوة، كام رضب اهلل تعاىل املثل  

َب اهللَُّ﴿  عىل ذلك، فقال: ْن  رَضَ َت َعْبَدْين  م  يَن َكَفُروا اْمَرَأَت ُنوٍح َواْمَرَأَت ُلوٍط َكاَنَتا حَتْ
َمَثال  ل لَّذ 

اخ   َن اهللَّ  َشْيئ ا َوق يَل اْدُخاَل النَّاَر َمَع الدَّ
ا َفَلْم ُيْغن َيا َعنُْهاَم م   َفَخاَنَتاُُهَ

نَْي  َباد َنا َصاحل  ]التحريم:  ﴾ل نيَ ع 

10]  

، كام  ربك ونبيك    ـ أهيا املريد الصادق ـ ل من عليك احلذر من خيانته  وهلذا، فإن أو

ُسوَل َوخَتُوُنوا َأَماَنات ُكْم َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن ﴿ قال اهلل تعاىل:  يَن آَمُنوا اَل خَتُوُنوا اهللََّ َوالرَّ
ذ  َا الَّ  ﴾َياَأهيُّ

 [27]األنفال: 

ا، وتضحي يف سبيل تنفيذها  وحتى تتحقق بذلك عليك أن تفي بوصاياه وتنفذه

بكل يشء.. وإال كان انتسابك له انتسابا مزورا كاذبا، ال خيتلف عن انتساب املنافقني  

 للحق، بينام هم عىل الباطل. 

فاحذر من أن يغويك الشيطان، فتخون ما   ـ أهيا املريد الصادق ـوإذا وكلت لك 

إذا ضِيعت األمانة  :)ر ذلكمبينا خط كلفت به، ومن وثقوا فيك، وقد قال رسول اهلل 

األمر إىل غري أهله، فانتظر  فانتظر الساعة(، قيل: يا رسول اهلل وما إضاعتها؟ قال: )إذا وسد  

 (1) الساعة(

إال من أخذها بحقها،    ، وندامةوإهنا يوم القيامة خزي    ،إهنا أمانة)  : اإلمارةعن  وقال  

 
 رواه البخاري.  (1)
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 (1)وأّدى الذي عليه فيها(

 ( 2) التاجر الصدوق األمني مع النبيني والصديقني والشهداء( ) :  عن التجارة   وقال   

ر به كامال  موفرا  طيبا  به نفُسه  )  عن اخلزنة:  وقال  اخلازن املسلم األمني الذي ُينفذ ما ُأم 

   ( 3) فيدفعه إىل الذي ُأمر له به أحد املتصدقني( 

من أفتى  و ار،ا مقعده من النّما مل أقل فليتبوّ  ل عيلّ من تقوّ )وقال عن االستشارة: 

من استشاره أخوه املسلم فأشار عليه بغري رشد  و  بفتيا بغري علم كان إثم ذلك عىل من أفتاه، 

 (4)(فقد خانه

: )الصالة أمانة، والوضوء أمانة،  وأخب عن شمول األمانة لكل التكاليف، فقال

 (5) وأشد ذلك الودائع( وأشياء عددها  ،والوزن أمانة، والكيل أمانة

وترسل األمانة  )ـ يصف مرور الناس عىل الرصاط ـ: وأخب عن عقوبة اخليانة، فقال  

  : ثالث متعلقات بالعرش:)وقال  ،(6)فتقومان َجنَبتي الرصاط يمينا  وشامال ( ، والرحم

والنعمة   ،واألمانة تقول: اللهم إين بك فال أخان ،الرحم تقول اللهم إين بك فال أقطع

 (7)اللهم إين بك فال أكفر( : قولت

فيقول:   ، : )يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن قتل يف سبيل اهلل، فيقال له: أد أمانتكوقال

 
 رواه مسلم.  (1)

 رواه الرتمذي.  (2)

 رواه البخاري.  (3)

 (8286( رقم) 321/ 2أمحد)  (4)

 رواه البيهقي.  (5)

 رواه مسلم.  (6)

 رواه البزار.  (7)
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أي رب، كيف وقد ذهبت الدنيا؟ فيقال: انطلقوا به إىل اهلاوية، ومتثل له األمانة كهيئتها يوم  

يدركها، فيحملها عىل منكبه، حتى إذا ظن  دفعت إليه، فرياها فيعرفها فيهوي يف أثرها حتى  

 (1) (أنه خارج زلت عن منكبه فهو هيوي يف أثرها أبد اآلبدين

شهادة    الدين  ألني)  :فقال  ،أشد يشء يف الدينأن األمانة    أخب رسول اهلل  وهلذا كله  

وال   ،له إنه ال دين ملن ال أمانة  ، وأشده األمانة ، أن ال إله إال اهلل وأن حممدا عبده ورسوله

  (2)صالة وال زكاة(

: )ال إيامن ملن ال أمانة له، وال   خيب أنه ال إيامن ملن ال أمانة له، قال كان وهلذا 

 (3) دين ملن ال عهد له(

  ، اللهم إين أعوذ بك من اجلوع فإنه بئس الضجيع:)يستعيذ من اخليانة، ويقول  وكان

  (4) (وأعوذ بك من اخليانة فإهنا بئست البطانة

إليكـ  أهيا املريد الصادقـ  فاحرص عليها، وعىل تنفيذها، وإياك   وصايا نبيك    هذه

ال  و األمانة إىل من ائتمنك،  أدّ ) : أن تبر لنفسك اخليانة بسبب كثرة اخلائنني، فقد قال 

  (5)(ختن من خانك

 
 رواه البيهقي.  (1)

 رواه البزار.  (2)

 رواه أمحد والبزار والطباين يف األوسط.  (3)

 رواه أبو داود.  (4)

 ( 1264( و الرتمذي) 3534أبو داود)  (5)
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 هذا الكتاب 

،  األمارةحياول هذا الكتاب التعريف بالعيوب واملثالب املشكلة للنفس 

إما  ،ومنابعها التي تنبع منها، والثامر التي تثمرها، مع بيان كيفية التخلص منها

 باستعامل األدوية املعرفية، أو أنواع املامرسات العملية. 

سلوك من  وقد حاولنا أن نصيغ فيه كل ما ذكر يف كتب األخالق والتصوف وال

معارف مرتبطة هبذه اجلوانب، مع االبتعاد عن كل ما ال عالقة هبا، أو ما نرى أنه من 

 الدخن الذي أصاب هذه العلوم، مثل غريها من العلوم. 

ولذلك كان اعتامدنا يف التعرف عىل مظاهر تلك املثالب ومنابعها وكيفية 

املصدر األول للتزكية، سواء  عالجها عىل املصادر املقدسة بالدرجة األوىل، باعتبارها  

من ناحية التعريف هبا، أو بيان منابعها وثامرها، أو بيان كيفية عالجها والتخلص  

 منها.

ولرضورة التبسيط والتوضيح، جعلناه عىل شكل رسائل يرسلها شيخ مرشد  

مرب إىل مريده الذي يطلب منه أن يعرفه باملثالب املشكلة للنفس األمارة، وكيفية 

 مع سؤاله عن بعض أرسار النصوص املقدسة املرتبطة هبا. ، عالجها

وقد أرسل له يف هذا الكتاب أربعني رسالة تشمل مجيع اجلوانب املرتبطة  

 ، وترشح له كل ما يتعلق هبا من معارف حيتاجها لذلك. ذلكب

 


	فهرس المحتويات
	هذه السلسلة
	المقدمة
	الغفلة
	العلاج المعرفي:
	العلاج السلوكي:

	الغرور
	العلاج المعرفي:
	العلاج السلوكي:

	العجب
	العلاج المعرفي:
	العلاج السلوكي:

	الكبر
	العلاج المعرفي:
	العلاج السلوكي:

	اتباع الشيطان
	التزيين والتسويل:
	إنساء الذكر:
	الإملاء والتمنية:
	التخويف والتحزين:

	اتباع الهوى
	العلاج المعرفي:
	العلاج السلوكي:

	التثاقل إلى الدنيا
	الدنيا والقرآن الكريم:
	الدنيا والنبوة:
	الدنيا وأئمة الهدى:

	حب المال
	العلاج المعرفي:
	العلاج السلوكي:

	حب الجاه
	العلاج المعرفي:
	العلاج السلوكي:

	حب المدح
	العلاج المعرفي:
	العلاج السلوكي:

	اتباع الشهوات
	العلاج المعرفي:
	العلاج السلوكي:

	الرّياء والسمعة
	العلاج المعرفي:
	العلاج السلوكي:

	احتقار الذنوب
	العلاج العرفاني:
	العلاج السلوكي:

	احتقار المذنبين
	العلاج المعرفي:
	العلاج السلوكي:

	الإثم والعدوان
	علاج الإثم:
	علاج العدوان:

	الحدة والغضب
	العلاج المعرفي:
	العلاج السلوكي:

	الحقد والحسد
	الحقد وعلاجه:
	الحسد وعلاجه:

	السخرية والاستهزاء
	العلاج المعرفي:
	العلاج السلوكي:

	حصائد الألسن
	العلاج المعرفي:
	العلاج السلوكي:

	الغيبة والنميمة
	الغيبة وعلاجها:
	النميمة وعلاجها:

	الخداع والمكر
	العلاج المعرفي:
	العلاج السلوكي:

	البهتان والكذب
	العلاج المعرفي:
	العلاج السلوكي:

	البغي والظلم
	العلاج المعرفي:
	العلاج السلوكي:

	أكل الحرام
	العلاج المعرفي:
	العلاج السلوكي:

	الوهن والكسل
	العلاج المعرفي:
	العلاج السلوكي:

	اللؤم والدناءة
	العلاج المعرفي:
	العلاج السلوكي:

	الحرص والبخل
	العلاج المعرفي:
	العلاج السلوكي:

	موالاة الظالمين
	العلاج المعرفي:
	العلاج السلوكي:

	خذلان الحق
	العلاج المعرفي:
	العلاج السلوكي:

	الفواحش والمنكرات
	الفواحش وعلاجها:
	المنكرات وعلاجها:

	المراء والجدال
	العلاج المعرفي:
	العلاج السلوكي:

	اليأس والقنوط
	العلاج المعرفي:
	العلاج السلوكي:

	العجلة والطيش
	العلاج المعرفي:
	العلاج السلوكي:

	العنصرية والطائفية
	العلاج المعرفي:
	العلاج السلوكي:

	التنازع والتفرق
	العلاج المعرفي:
	العلاج السلوكي:

	العقوق والقطيعة
	القطيعة وعلاجها:
	العقوق وعلاجه:

	الدجل والشعوذة
	الدجل وعلاجه:
	الشعوذة وعلاجها:

	الإعراض والضلال
	الإعراض وعلاجه:
	الضلال وعلاجه:

	التحريف والابتداع
	التحريف وعلاجه:
	الابتداع وعلاجه:

	الغدر والخيانة
	الغدر وعلاجه:
	الخيانة وعلاجها:

	هذا الكتاب

