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هذا الكتاب
يتناول هذا الكتاب مخسة أبعاد مهمة حيتاج املريب إىل مراعاهتا يف تربية األوالد،
وهي:
البعد اإليامن :وهو املعارف اإليامنية العميقة التي تشكل قناعات املؤمن
العقلية والروحية ،والتي تربجمه بعد ذلك ليسري يف احلياة وفق ما متليه حقيقة الكون
واإلنسان واحلياة.
البعد الروحي :وهو ما ينتجه البعد اإليامن من آثار يف روح املؤمن ليصلها
باهلل عبودية وخشوعا وإذعانا وترق يف مقامات السلوك إىل اهلل.
البعد األخالقي :وهو هتذيب النفس وفق اآلداب الرشعية ،وكسوهتا بكسوة
اإلنسانية التي ترفع عنها ما تتطلبه طبيعتها من سلوكات قد خترجها عن الكامل
اإلنسان إىل البهيمية.
البعد االجتامعي :وهو االرتباط الصحي باملجتمع ،فيتأدب معه وفق ما
تتطلبه العالقات االجتامعية من آداب ،ويكون عضوا إجيابيا فيه.
البعد املعريف :وهو التزود بكل العلوم واملعارف التي أتاحها اهلل لإلنسان،
ليتعرف من خالهلا عىل أرسار حقيقته وحقيقة الكون ،وليسهل ما تتطلبه حياته من
مرافق.
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املقدمة
كام أن الرشع احلكيم بي لنا السبل والوسائل واألساليب التي نامرس بواسطتها
الرتبية بأفضل ما يمكن وأجداه ،كام عرفنا ذلك يف اجلزء السابق من هذه السلسلة ،فإنه يف
الركن التايل للرتبية ،وأهم أسسها ،وهو (أبعاد الرتبية) مل يرتكنا ـ كذلك ـ ألنفسنا ،لنعجن
طينة فلذات أكبادنا بام تتطلبه أهواؤنا املتباينة ،بل وضع لنا مالمح الشخصية السوية
املتكاملة التي متثل اإلنسان يف أرقى درجات كامله املمكنة ،وأمرنا أن نبني من خالهلا أنفسنا،
ومن ولينا أمره من أهلنا.
ولذلك مل يكن البحث يف هذه األبعاد فضوال من القول أو حشوا من الكالم ،بل
هو من صميم الدين ،وهو يف الدين من صميم الفقه ،ألن الفقيه ـ كام ذكرنا يف األجزاء
السابقة ـ هو من يبحث عن تنفيذ األوامر اإلهلية وفق مقاصدها احلكيمة ،ال الذي ينتظر ما
أحدثه الناس ليحكم فيه صحة أو بطالنا ،أو إباحة أو حتريام.
وقد رأينا من خالل استقراء النصوص ،ومن خالل ما نتصوره من مواصفات
الشخصية املتكاملة :أن هناك مخسة أبعاد ،من استكملها كملت شخصيته ،وصار متحققا
بمراد اهلل من وجوده ،وهذه األبعاد اخلمسة هي:
البعد اإليامن :وهو املعارف اإليامنية العميقة التي تشكل قناعات املؤمن العقلية
والروحية ،والتي تربجمه بعد ذلك ليسري يف احلياة وفق ما متليه حقيقة الكون واإلنسان
واحلياة.
البعد الروحي :وهو ما ينتجه البعد اإليامن من آثار يف روح املؤمن ليصلها باهلل
عبودية وخشوعا وإذعانا وترق يف مقامات السلوك إىل اهلل.
البعد األخالقي :وهو هتذيب النفس وفق اآلداب الرشعية ،وكسوهتا بكسوة
اإلنسانية التي ترفع عنها ما تتطلبه طبيعتها من سلوكات قد خترجها عن الكامل اإلنسان إىل
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البهيمية.
البعد االجتامعي :وهو االرتباط الصحي باملجتمع ،فيتأدب معه وفق ما تتطلبه
العالقات االجتامعية من آداب ،ويكون عضوا إجيابيا فيه.
البعد املعريف :وهو التزود بكل العلوم واملعارف التي أتاحها اهلل لإلنسان ،ليتعرف
من خالهلا عىل أرسار حقيقته وحقيقة الكون ،وليسهل ما تتطلبه حياته من مرافق.
وهبذه األبعاد اخلمسة يبنى اإلنسان ،كام أنه باألركان اخلمسة يبنى اإلسالم(،)1
وهذه األبعاد اقتباس من تلك األركان:
فالشهادتان بام حتمالنه من معارف عميقة تشريان إىل البعد اإليامن.
والصالة بام حتمله من صلة باهلل تشري إىل البعد الروحي.
والصيام بام حيمله من هتذيب للطبيعة اإلنسانية يشري إىل البعد األخالقي.
والزكاة بام حتمله من تكافل اجتامعي وإحساس بآالم اآلخرين تشري إىل البعد
االجتامعي.
واحلج بام حيمله من سياحة يف األرض ،وتعرف عىل أرض اهلل وخلق اهلل يشري

( ) 1نحب أن بي أن كون هذه اخلمسة هي أركان اإلسالم من املتفق عليه بي املسلمي مجيعا ،خالفا ملن يزعم أن الشيعة
خيالفون املسلمي يف ذلك ،ففي (وسائل الشيعة  27 :1حديث( )33أبواب مقدّ مة العبادات ،أمايل الطويس518 :
املجلس( )10حديث( :)1134عن الرضا ،عن آبائه ،عن رسول اهلل ( :بني اإلسالم عىل مخس خصال :عىل الشهادتي
والقرينتي) ،قيل له :أ ّما الشهادتان فقد عرفنامها فام القرينتان؟ قال( :الصالة ،والزكاة ،فإنّه ال تقبل إحدامها إالّ باألُخرى،
وحج البيت من استطاع إليه سبيالً ،وختم ذلك بالوالية)
والصيام،
ّ
ويف (وسائل الشيعة 19 :1:حديث( )15أبواب مقدّ مة العبادات ،الكايف  31 :2كتاب اإليامن والكفر) :عن أيب جعفر يف
حديث ،قال( :بني اإلسالم عىل مخس :شهادة أن ال إله إىل اهلل ّ
وحج
حممد ًا عبده ورسوله ،وإقامة الصالة ،وإيتاء الزكاة،
ّ
وأن ّ
البيت ،وصيام شهر رمضان)
أما اعتبار الوالية من األركان ،فالوالية عندهم تعني احلاكمية ،وقد تدخل يف مضمون الشهادتي ،ألن من مضامينها
حاكمية اهلل ورسوله  ،ومن واله اهلل ورسوله .
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إليالبعد املعريف.
وقد حاولنا يف هذا اجلزء الذي طال ـ رغام عنا ـ أن نبحث عن الطرق العملية يف
حتصيل كل ما حيتاج إليه من هذه األبعاد ،وقد رجعنا يف ذلك إىل املصادر املختلفة من القرآن
الكريم الذي هو األصل ،والسنة املطهرة( ،)1وإىل كالم العلامء واملختصي فيام يتطلبه كل
حمل من معارف.
ونحب أن نبي ـ هنا ـ إىل أنا يف كثري من األحيان قد هنتم بذكر األمثلة والنامذج ،وقد
نطيل فيها إذا اقتىض األمر ذلك ،وذلك ألن املريب قد حيتاج هذا النوع من النامذج.
وسبب ذلك هو أن الكالم النظري اإلمجايل وحده قد يساء فهمه ،وقد يصعب
تطبيقه ،فلذلك نذكر ما يوضح إمجاله ،ويفرس غموضه ،كام نذكر من األدلة ما نرى أنه
يوصل إىل برد اليقي ،ولو طالت ،ألن العربة بالنتيجة ،ال بالوسيلة.
وكمثال عىل ذلك ما ذكرنا يف املبحث األول من البعد اإليامن ،فقد فصلنا الكالم يف
(رضورة البعد اإليامن) ودوره يف تكوين الشخصية ،وذلك ألن هناك قناعة منرشة باعتبار
هذا البعد أمرا ثانويا ،أو ال عالقة له بالشخصية السوية ،فلذلك أطلنا الكالم فيه ،إلقناع
املريب برضورته وأمهيته.
وقد حاولنا أن نبحث عن األدلة النصية لكل ما نذكره من أحكام ،ولو من باب
اإلشارة ،فلذلك اعتربنا موعظة لقامن  أصال رجعنا إليه يف كل حمل ،باعتبارها مل تذكر
يف القرآن الكريم حكاية أو جمرد قضايا ،تنوع طرحها فيه ،وإنام باعتبارها مقصودة بحد
ذاهتا يف تشكيل شخصية األوالد وتربيتهم.

( )1تساهلنا يف هذا اجلزء يف ختريج األحاديث ،فاكتفينا بالرجوع إىل خترجيات العلامء ،وخاصة ( كنز العامل ) ،و(اجلامع
الصغري ) دون أن نرجع إىل املصادر األصلية.
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الفصل األول
البعد اإليامن يف تربية األوالد
أوال ـ رضورة الرتبية اإليامنية لبناء الشخصية السوية
إن اهلدف األسايس الذي يسعى كل مرب لتحقيقه هو بناء شخصية سوية ملن يربيه،
جتعله إنسانا سليام يف نفسيته ،أمينا يف أخالقه ،قويا يف عمله وإنتاجه.
فهذه العنارص الثالثة هي األركان األساسية التي تتكون منها الشخصية( )1السوية:
ألن من فقد السالم النفس سيسقط يف كهوف اخلوف املرعبة التي تلمؤه حزنا وأسفا
وضيقا واكتئابا ،فيغرق يف أوهامها ،أو يتخلص منها باهلرب من كل يشء أو اهلرب لكل
يشء ،ولذلك كان السالم هو برشى املؤمن يف الدنيا واآلخرة ،بل هو مقدمة كل كامل ولذة
يف الدنيا واآلخرة.
أما من فقد األمانة ،فهو لص أو خائن أو كاذب ،قد يغفل عنه املجتمع والقانون،
فيخرج بزيه ومظهره ال يسرت عورته أي ساتر ،وقد ال يغفلون عنه ،فيترس عورات خيانته
بأثواب شفافة قد تلقي عنه يف أي حي ليظهر عىل حقيقته.
أما من فقد القوة ،فهو متواكل ضعيف عاجز ال يستطيع من أمره وال من أمر الناس

( )1عرف بعضهم الشخصية بـ ( أهنا وحدة متكاملة الصفات واملميزات ،اجلسمية والعقلية واالجتامعية واملزاجية التي
واضحا ،فهي تشمل دوافع الفرد وعواطفه وميوله
تبدو يف التعامل االجتامعي للفرد ،والتي متيزه عن غريه من األفراد متييزً ا
ً
واهتامماته وسامته اخللقية وآراءه ومعتقداته ،كام تشمل عاداته االجتامعية وذكاءه ومواهبه اخلاصة ومعلوماته وما يتخذه من
أهداف ومثل وقيم اجتامعية) انظر :األمراض النفسيةوالعقلية ألمحد عزت.54:
وقد عرفت جملة علم النفس (املجلد األول ،العدد األول) الشخصية ،بأهنا ( نظام متكامل من جمموعة من اخلصائص
اجلسمية والوجدانية النزوعية واإلدراكية التي تعي هوية الفرد ومتيزه عن غريه من األفراد متييزً ا بينًا ،نقال عن املرجع السابق.
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شيئا ،فوجوده كعدمه وحياته كموته.
فالعنرص األول الزم لبناء (أنا) اإلنسان السوي ،والعنرص الثان الزم لوقاية النفس
واملجتمع من الوحش الذي قد يسكن (أنا اإلنسان) ،والعنرص الثالث الزم إلخراج
اإلنسانية من السلبية إىل اإلجيابية ،ومن االستهالك بكل أنواعه إىل اإلنتاج بكل أنواعه.
انطالقا من هذا ،فإن األدلة عىل رضورة الرتبية اإليامنية يف بناء الشخصية السوية
للطفل وغريه تتكشف من خالل رضورة اإليامن لتحقيق هذه األركان الثالثة ،فاإليامن هو
املنبع الذي تستقى منه هذه الفضائل العظيمة ،ولذلك كان أول ما وعظ به لقامن  ابنه
ِ
ِ
أن قال لهَ ﴿ :وإِ ْذ َق َال ُل ْق َام ُن ِال ْبنِ ِه َو ُه َو َي ِع ُظ ُه َيا ُبن ََّي ال ُت ْ ِ
يم﴾
الرش َك َل ُظ ْل ٌم عَظ ٌ
رش ْك بِاهللَِّ إ َّن ر ْ
(لقامن)13:
فالرشك إشارة لكل ما ينحرف بالعقيدة عن حقيقتها وأهدافها ،ويدخل فيه اإلحلاد
والتحريف ،ويدخل فيه الكثري من الضالالت التي ترسبت للمؤمني كام ترسبت قبل ذلك
لغريهم ،فبقدر الضاللة يكون البعد عن اهلل ،ويقدر البعد عن اهلل يكون انحراف
الشخصية.
ويشري إىل هذه الرضورة أيضا قوله  وهو يعظ ابن عباس (:يا غالم إن أعلمك
كلامت :احفظ اهللَّ حيفظك ،احفظ اهللَّ جتده جتاهك ،إذا سألت فسأل اهللَّ ،وإذا استعنت
فاست َع ْن باهللَّ ،واعلم أن األمة لو اجتمعت ع ََىل أن ينفعوك بشء مل ينفعوك إال بشء قد كتبه
اهللَّ لك ،وإن اجتمعوا ع ََىل أن يرضوك بشء مل يرضوك إال بشء قد كتبه اهللَّ عليك ،رفعت
()1

األقالم وجفت الصحف)

ويف رواية(:احفظ اهللَّ جتده أمامك ،تعرف إِ َىل اهللَّ يف الرخاء يعرفك يف الشدة ،واعلم
أن ما أخطأك مل يكن ليصيبك ،وما أصابك مل يكن ليخطئك ،واعلم أن النرص مع الصرب،
( )1رواه الرتمذي ،وقال :حديث حسن صحيح.
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وأن الفرج مع الكرب ،وأن مع العرس يرسا)
ففي هذه املوعظة إشارة للجوانب الثالثة من السالم واألمانة والقوة ،وهو ما سنبي
مواضع اإلشارة منه يف حماهلا.
ونحب أن نبي أن الدراسات النفسية احلديثة أكدت أمهية هذا اجلانب ورضورته،
وال بأس أن نسوق هنا ما قاله بعض املختصي يف هذا ،وهو الدكتور (هنري لنك) الطبيب
النفس األمريكي ،صاحب كتاب (العودة إىل اإليامن)
فقد قال منكرا عىل النظريات التي أشاعتها بعض املدارس النفسية احلديثة ،رادا
بذلك عىل خصوم الرتبية الدينية(:إن تربية األطفال ملن أشق الواجبات وأخطرها وأدقها،
ومشاكلها شديدة التعقيد والعرس ،وهي بعد ذلك ذات أوجه متناقضة عند حلها يكون
معها اآلباء يف مسيس احلاجة إىل أية معونة خارجية ،مهام بلغت درجة تواضعها وبساطتها..
وقد كان طبيعي ًا :بعد أن استغنى اآلباء املستنريون عن املعتقدات الدينية ،ورضبوا هبا عرض
احلائط ،أن يولوا وجوههم شطر مصدر جديد من مصادر املعونة ،فلم جيدوا أمامهم سوى
علم النفس اخلاص باألطفال ،ولكن علم نفس األطفال مل يكن بعد ،عىل استعداد لتقديم
املعونة هلم ،ألن الثقة هبذا العلم مل تكن قد تعدت الثقة النظرية حتى ذلك الوقت .وكان
الربهان العلمي حينذاك يف مهده صغري ًا برغم تعدد نظرياته .ومن هنا بدأ اآلباء يعتنقون
هذه النظريات التي كان أبرزها أن العقوبة البدنية ضارة من الوجهة النفسية .وأنه من
األفضل إقناع الطفل بعمل يشء ما ،ال إرغامه بالقوة والعنف عليه ،وأنه ال جيوز كبت
الطفل بل عىل العكس جيب منحه الفرصة كي يعرب عن ذاته ..وأنه جيب منح األطفال
عالوة منتظمة حتى يمكنهم إدراك قيمة املال ،وأن بعض األطفال يولدون بطبيعتهم
عصبيي أو ذوى حساسية مرهفة ،وعليه فال جيوز إرغامهم عىل أن يفعلوا ،ويعملوا ما
يفعله ويعمله غريهم .ولألسف ،مل يظهر أي برهان علمي أو نفس يؤيد هذه النظريات،
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()1

بل بالعكس ثبت أن كل هذه النظريات خاطئة)

وانطالقا من هذا العجز الذي مني به علم النفس يف القيام بدور البديل عن اإليامن
يدعو هذا الطبيب النفس إىل رضورة العودة إىل اإليامن ،يقول(:فقد سمعنا الكثريين من
اآلباء يرددون :اهنم ال يبعثون بأوالدهم إىل الدروس الدينية أو إىل حمالت العبادة ،حتى
يصلوا إىل السن التي يدركون عندها ما جيري .غري أن ما يضايقهم ،ويقض مضجعهم هو
هذا السؤال :ترى هل يكتسب هؤالء األوالد ذلك الشعور القوي الذي يمكنهم به أن
يميزوا بي اخلطأ والصواب؟ هل يؤمنون بتلك املثل اخللقية الواضحة التي آمنا هبا منذ
طفولتنا؟ ..لقد قلنا فيام مىض أن بعض األعامل خطأ والبعض اآلخر صواب ،ألن اهلل
سبحانه وتعاىل قد بي ذلك ،أو ألن كتابه قد أورد ذلك بمعنى آخر .وقد تكون هذه الطريقة
فطرية بدائية ،غري أنه مما ال شك فيه أن تأثريها كان طيب ًا فقد عرفنا عىل األقل الكثري عن
طيب األفعال وخبيثها .أما اآلن فإننا ال نقول ألوالدنا إال أن هذا الترصف خطأ ،وأن ذاك
صواب ،ألننا نرى ذلك ،أو ألن املجتمع قد اتفق عىل ذلك .فهل هلذا الود من القوة والبيان
ما لسابقه؟ وهل له مثل أثره وهل يكتسب أطفالنا القيم اخللقية األساسية للحياة دون
احلاجة إىل ضغط العقائد الدينية ،تلك القيم التي نتقبلها ونسلم هبا حتى بعد أن أصبحنا ال
()2

نسلم بمصدرها اإلهلي؟)

ويعود إىل ذلك حي يتحدث عن مقدار ما يسديه الدين من عون لآلباء يف تربية
أبنائهم وهتذيبهم ،وتكوين شخصياهتم الفاضلة فيقول(:وبدهيي أن األطفال خيتلفون،
سواء بطبيعتهم أم بحسب وراثتهم ،ولكن مهام كانت هذه الطبيعة أو الوراثة طيبة جيدة،

( )1العودة إىل اإليامن.113 :
( )2العودة إىل اإليامن.110:
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فإنه ال يمكن غرس العادات األساسية بغري (النظام) وملا كان استياء الطفل من النظام
واجتاهه عكسي ًا ،كلام حاولت إنامء العادات الطيبة فيه ،أمر ًا ال مفر منه ،كان من الواجب
استخدام كل وسيلة ذات تأثري أو ذات صفة إرغامية ،تساعد عىل اإلرساع يف اكتساب هذه
العادات .والواقع أن معظم اآلباء يكونون يف أشد احلاجة إىل االستعانة بنصائح غريهم ،يف
أثناء عملية غرس العادات املرغوبة يف أطفاهلم .وإذا بحثنا من الناحيتي :العقلية والنفسية،
وجدنا أن أعظم مصادر هذا العون هو الدين ..فااليامن بوجود اهلل ورسله وكتبه هييئ
لألبوين ملجأ أمين ًا موثوق ًا به يلجئون إليه ،ويضع بي أيدهيم سلطة كربى عىل أطفاهلم كانوا
يفتقرون إليها حتى لو مل يؤمنوا هبا .فإن هؤالء اآلباء الذين كانوا يتساءلون كيف ينمون
عادات أوالدهم اخللقية ويشكلوهنا ،يف حي تنقصهم هم أنفسهم تلك التأثريات الدينية
التي كانت قد شكلت أخالقهم من قبل ،كانوا يف احلقيقة جياهبون مشكلة ال حل هلا ،فلم
يوجد بعد ذلك البديل الكامل الذي حيل حمل تلك القوة اهلائلة التي خيلقها اإليامن باخلالق
وبناموسه اخللقي اإلهلي يف قلوب الناس.فتجد اآلباء الذين حترروا من اإليامن عن طريق
ثقافتهم وأعامل فكرهم حيارى متسائلي عىل الدوام .إذن كيف يتسنى ألولئك احليارى أن
()1

يكونوا أنفسهم ملجأ ألوالدهم؟)

وهو يذكر الدراسات املقارنة املؤكدة لذلك ،فيقول ،وهو يتحدث عن أثر دور
العبادة يف تشكيل شخصية الطفل(:ليس من املستغرب أن يدلنا االختبار السابق الذكر عىل
أن الطفل الذي يستمع إىل الدروس الدينية يتمتع بصفات شخصية أفضل ممن ال حيرضها،
وأن الطفل الذي يذهب والداه إىل املعبد ذو شخصية أحسن من الطفل الذي ال يذهب
والداه إليه .وقد اتضح يل بعد دراسة كاملة لعرشة آالف شخص ،أن أولئك الذين يواظبون

( )1املرجع السابق 119 :وما بعدها.
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()1

عىل الذهاب إىل دور العبادة ،كانوا ذوى صفات شخصية أفضل ممن ال يذهبون)

وهو يطلب من اآلباء االهتامم هبذه الناحية منذ السني األوىل للطفل ،قبل أن يترسب
إليه االنحراف ،يقول(:إن الوقت األمثل لتعليم الطفل كيف خيضع دوافعه لقيم عليا ،هو
السن التي يستطيع فيها أن يتقبل ما يقال له دون أن يفهمه ،فإذا استقر رأي اآلباء عىل عدم
إرسال أوالدهم إىل الدروس الدينية ،حتى يبلغوا السن التي يفهمون عندها ما يستمعون
إليه ،فهم يف احلقيقة يتبعون مبدأ هام ًا ،ألن الوقت يكون قد فات إلصالح ما فسد إذا بلغ
()2

الطفل السن التي يفهم هبا كل ما حوله ،فانه حينئذ يكون قد أضاع من عمره سني ثمينة)

انطالقا من هذا الكالم الذي سقناه ملن يستهينون هبذه الناحية املهمة من الرتبية،
سنحاول يف هذا املبحث أن نبي أثر اإليامن يف حتقيق األركان الثالثة التي تتكون منها
الشخصية السوية لإلنسان:
 1ـ السالم النفس
ويشري إليه من موعظة رسول اهلل  البن عباس قوله(:احفظ اهللَّ حيفظك) ،وقوله
(:واعلم أن األمة لو اجتمعت ع ََىل أن ينفعوك بشء مل ينفعوك إال بشء قد كتبه اهللَّ لك،
وإن اجتمعوا ع ََىل أن يرضوك بشء مل يرضوك إال بشء قد كتبه اهللَّ عليك ،رفعت األقالم
وجفت الصحف) ،وقوله (:واعلم أن ما أخطأك مل يكن ليصيبك ،وما أصابك مل يكن
ليخطئك)
ففيها خيرب رسول اهلل  ابن عباس بأن اهلل هو احلفيظ الذي حيفظ العبد من كل
طوارق السوء ،وأنه ـ لذلك ـ لو اجتمعت كل القوى عىل أن ترض من حفظه اهلل ،فلن
تستطيع ،ولو اجتمعت عىل عكس ذلك بأن تنفعه مل تستطع ،ألن اهلل هو النافع الضار ،وهذا
( )1العودة إىل اإليامن.122 :
( )2العودة إىل اإليامن.130 :
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ما جيمع شتات اإلنسان ومهته فال خياف إال اهلل ،وال يرجو إال اهلل.
وهلذا خيربنا القرآن الكريم أنه ال يشعر باألمن احلقيقي إال املؤمن الذي شغل قلبه
باهلل ،ومل يشتت قلبه بي الرشكاء ،قال تعاىل ﴿:ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َو َمل ْ َي ْلبِ ُسوا إِ َيام َهنُ ْم بِ ُظ ْل ٍم ُأو َلئِ َك
َهل ُ ُم ْاألَ ْم ُن َو ُه ْم ُم ْهتَدُ َ
ون﴾ (األنعام ،)82:ويف ذلك إشارة إىل أن مصدر املخاوف هو
الرشك ،واشتغال القلب بغري اهلل.
وكلام اشتد الرشك وعظم عظمت املخاوف ،وكلام نقص الرشك أو تالشى نقصت
املخاوف أو تالشت ،فمعرفة اهلل والتوجه إليه هي بر األمان ،وهي سفينة نوح التي من
ركبها مل تغرقه األمواج ،وهي ظل اهلل الذي حيتمي به من أحرقته شموس الرعب.
وقد أخرب تعاىل يف آية أخرى أن الرشك هو مصدر الرعب ،وأنه عقوبة إهلية تقتضيها
طبيعة الكفر ،فقال تعاىل ﴿ :سنُ ْل ِقي ِيف ُق ُل ِ ِ
رش ُكوا بِاهللَِّ َما َمل ْ ُينَزر ْل
الرع َ
وب ا َّلذي َن َك َف ُروا ُّ
َ
ْب بِ َام َأ ْ َ
بِ ِه ُس ْل َطان ًا َو َم ْأ َو ُاه ُم الن َُّار َوبِئ َْس َم ْث َوى ال َّظاملِيَ ﴾ (آل عمران ،)151:فقد أخرب تعاىل أن
مصدر خوفهم هو رشكهم باهلل.
ويف مقابل ذلك ذكر اهلل تعاىل مواقف املؤمني الصادقي الذين مألوا قلوهبم باهلل،
فرزقهم األمن التام ،والسكينة املطلقة ،فهذا إبراهيم  وحده يف األرض يوحد اهلل،
ووحده يف األرض يعبد اهلل ،وتدعوه غريته عىل أن يعبد غري اهلل ،ورأفته عىل اجلاهلي باهلل،
فيتحدى قومه ،ويتحدى األرض معهم ،فيحطم األصنام من غري خوف وال وجل ،وهو
يدرك املصري الذي يتعرض له من حيطم تلك األوثان املقدسة.
ولكن إبراهيم  انشغل باهلل ،وبجوار اهلل عن كل املخاوف التي يتذرع هبا اخللق،
رش ْك ُت ْم
ف َأ َخ ُ
وعندما خوفه قومه من آهلتهم التي دعا إىل نبذها ،قال متعجباَ ﴿ :و َك ْي َ
اف َما َأ ْ َ
ون َأ َّن ُك ْم َأ ْرش ْك ُت ْم ِباهللَِّ َما َمل ُينَزر ْل ِب ِه َع َل ْي ُك ْم ُس ْل َطان ًا َف َأ ُّي ا ْل َف ِري َق ْ ِ
َوال َختَا ُف َ
ي َأ َح ُّق ِب ْاألَ ْم ِن ِإ ْن
َ
ْ
ُكنْ ُت ْم َت ْع َل ُم َ
ون﴾ (األنعام)81:
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فإبراهيم  يف ذلك املوقف كان يقارن بي القوة الومهية التي يستند إليها قومه،
والقوة الومهية التي كانوا يتصورون أهنم يملكوهنا ،وبي قوة اهلل تعاىل فأخرب أن قومه أوىل
باخلوف منه.
وقد عقب اهلل تعاىل عىل قول إبراهيم  مقررا هذه احلقيقة املطلقة ،ومقننا هذه
السنة اإلهلية التي ال تتخلف ،فقال تعاىل ﴿ :ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َو َمل ْ َي ْلبِ ُسوا إِ َيام َهنُ ْم بِ ُظ ْل ٍم ُأو َلئِ َك َهل ُ ُم
ْاألَ ْم ُن َو ُه ْم ُم ْهتَدُ َ
ون﴾ (األنعام)82:

ِ
َّاس إِ َّن
وعىل خطى إبراهيم  سار أصحاب حممد  الذين ﴿ :ا َّلذي َن َق َال َهل ُ ُم الن ُ
مج ُعوا َل ُك ْم َف ْ
اخ َش ْو ُه ْم َفزَ ا َد ُه ْم إِ َيامن ًا َو َقا ُلوا َح ْس ُبنَا اهللَُّ َونِ ْع َم ا ْل َوكِ ُيل﴾ (آل
َّاس َقدْ َ َ
الن َ

عمران)173:
ولذلك فإن مصدر املخاوف التي تعرتي النفوس فتمألها مها وحزنا ،هو حصاد
الش ْي َط ُ
نبات الغفلة والرشك ،ومها مرتع من مراتع الشيطان ،قال تعاىل ﴿ :إِن ََّام َذلِ ُك ُم َّ
ان
وهم و َخا ُف ِ
ُخيَو ُ ِ
ون ِإ ْن ُكنْ ُت ْم ُمؤْ ِمنِيَ ﴾ (آل عمران)175:
ف َأ ْول َيا َء ُه َفال َختَا ُف ُ ْ َ
ر
وبخالف هذا نجد الغافلي واجلاحدين أكثر الناس خماوف ،فهم خيافون كل يشء،
وقد يدركون ما خيافون ،وقد ال يدركون ،كام عرب بعضهم عن نفسه بقوله عن خماوفه التي
ال تنتهي ،والتي ال يعلم هلا سببا(:إنني أعيش يف خوف دائم ،يف رعب من الناس واألشياء،
ورعب من نفس ،ال الثروة أعطتني الطمأنينة ،وال املركز املمتاز أعطانيها وال الصحة ،وال
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.
وسنحاول هنا ـ باختصار ـ تبيان دور اإليامن يف الوقاية من ثالث خماوف كربى ،هي
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يف أصلها أم املخاوف ومنبعها:
املوت:
فاملوت هو الشبح األكرب الذي يمأل القلب باملخاوف ،فيتوزع منه اخلوف لنفس
اإلنسان وسلوكه ومواقفه ،شعر بذلك أو مل يشعر.
وال يقي من أذى هذا الشبح ،بل ال يقتله إال اإليامن باهلل املحيي املميت ،وبحقائق
اآلخرة ،التي جتعل املوت رحلة سعيدة ينتقل هبا اإلنسان إىل عوامل أكمل وأمجل.
أما العلم األول ،فيخلص اإلنسان من عبودية املخاوف لكل القوى التي مثلها
يت﴾ (البقرة ،)258:وحينها ينطق املؤمن بام نطق به
النمروذ عندما قالَ ﴿ :أنَا ُأ ْحيِي َو ُأ ِم ُ
سعيد بن جبري عندما هدده احلجاج بالقتل فقال له(:لو علمت أن املوت واحلياة يف يدك ما
عبدت إهلا غريك)
فقد كان سعيد يدرك أن ما يتشبث به احلجاج من قوة وهم عظيم سكن عقله ،فاهلل
تعاىل هو مالك اآلجال ،ال احلجاج وال أي طاغية غريه ،قال تعاىلَ ﴿ :ولِ ُك رل ُأ َّم ٍة َأ َج ٌل َفإِ َذا
ون َسا َع ًة َوال َي ْس َت ْق ِد ُم َ
َجا َء َأ َج ُل ُه ْم ال َي ْس َت ْأ ِخ ُر َ
ون﴾ (ألعراف ،)34:وقال تعاىلُ ﴿ :ق ْل ال
ِ ِ ِ
رض ًا َوال َن ْفع ًا إِ َّال َما َشا َء اهللَُّ لِ ُك رل ُأ َّم ٍة َأ َج ٌل إِ َذا َجا َء َأ َج ُل ُه ْم َفال َي ْس َت ْأ ِخ ُر َ
ون َسا َع ًة
َأ ْمل ُك لنَ ْفس َ ّ
ون﴾ (يونس ،)49:وقال تعاىلَ ﴿ :فإِ َذا َجا َء َأ َج ُل ُه ْم ال َي ْس َت ْأ ِخ ُر َ
َوال َي ْس َت ْق ِد ُم َ
ون َسا َع ًة َوال
َي ْس َت ْق ِد ُم َ
ون﴾ (النحل( ﴾61:األعراف)34 :

فلذلك ال يفر من املوت إال واهم سيطر عليه اخلوف ،فمنعه من التفكري السليم،
ون ِمنْه َفإِ َّنه م ِ
قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل إِ َّن املَْو َ ِ ِ
ون إِ َىل ع ِ
َاملِ ا ْل َغ ْي ِ
القي ُك ْم ُث َّم ُت َر ُّد َ
ب َو َّ
الش َها َد ِة
ْ
ت ا َّلذي تَف ُّر َ ُ ُ ُ
َف ُينَ رب ُئ ُك ْم بِ َام ُكنْ ُت ْم َت ْع َم ُل َ
ت َو َل ْو
ون﴾ (اجلمعة ،)8:وقال تعاىلَ ﴿ :أ ْين ََام َت ُكو ُنوا ُيدْ ِر ْك ُك ُم املَْ ْو ُ
ِ
ٍ
ربزَ ا َّل ِذي َن
ُكنْ ُت ْم ِيف ُب ُروجٍ ُم َش َّيدَ ة ﴾ (النساء ،)78:وقال تعاىلُ ﴿ :ق ْل َل ْو ُكنْ ُت ْم ِيف ُب ُيوت ُك ْم َل َ َ
ِ
ب َع َل ْي ِهم ا ْل َقت ُْل إِ َىل م َض ِ
اج ِع ِهم﴾ (آل عمران)154:
ُكت َ
َ
ُ
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أما العلم الثان ،فيلطف من العلم األول ،ألنه حييل املوت بابا من أبواب السعادة،
أو هو ـ بتعبري النوريس ـ بمثابة التقاعد الذي يناله اإلنسان بعد أن تستنفذ مجيع قواه العملية،
يقول بديع الزمان( :إن املوت ليس عدم ًا ،وال اِعدام ًا ،وال فنا ًء ،وال لعبة العبث ،وال
إنقراض ًا بالذات من غري فاعل ،بل هو :ترسيح من العمل ،من لدن فاعل حكيم ،وهو
استبدال مكان بمكان ،وتبديل جسم بجسم ،وانتها ٌء من وظيفة ،وانطالق من سجن
()1
فق احلكمة اإلهلية)
اجلسم ،وخلق منتظم جديد ِو َ
أما ما بعد املوت ،فهو املحل الذي يلقى املؤمن فيه كل ما هفت إليه نفسه يف الدنيا
وقرصت عنه يداه ،فهو الباب الذي تنفتح من كوته األمان ،وتتحقق الرغبات ،فهو قدوم
عىل اهلل ،ومن ال حيب القدوم عىل اهلل ،وقد قيل ألعرايب اشتد مرضه :إنك ستموت ،فقال:
وإىل أين يذهب يب بعد املوت؟ قالوا :إىل اهلل ،فقال :وحيكم ،وكيف أخاف الذهاب إىل من
ال أرى اخلري إال من عنده؟
وهلذا قال حييى بن معاذ(:ال يكره لقاء املوت إال مريب ،فهو الذي يقرب احلبيب
من احلبيب)
وهلذا أخرب اهلل تعاىل أن املالئكة تبرش املؤمني ،وتنهاهم عن االستسالم لشبح
اخلوف واحلزن ،وتذكرهم باملصري الذي يقدمون عليه ،قال تعاىل ﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن َقا ُلوا َر ُّبنَا
ِ
ِ
اجلن َِّة ا َّلتِي ُكنْ ُت ْم
رشوا بِ ْ َ
اهللَُّ ُث َّم ْ
اس َت َقا ُموا َت َتنَزَّ ُل َع َل ْي ِه ُم املَْالئ َك ُة َأ َّال َختَا ُفوا َوال َحتْزَ ُنوا َو َأ ْب ُ
ُتوعَدُ َ
ون﴾ (فصلت)30:
وانطالقا من هذه املعارف اإليامنية صاح سحرة فرعون يف وجهه بقوة اإليامنَ ﴿ :ل ْن
ِ ِ
ِ
ُنؤْ ثِر َك ع ََىل ما جاءنَا ِمن ا ْلبين ِ
ْت َق ٍ
َات َوا َّل ِذي َف َط َرنَا َفا ْق ِ
احل َيا َة
ض َما َأن َ
َ َر
اض إِن ََّام َت ْقِض َهذه ْ َ
َ َ َ
َ
( )1املكتوبات :املكتوب العرشون ،الكلمة السابعة.
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الدُّ ْن َيا ﴾ (طـه)72:
وعىل خطاهم سار الصاحلون متحدين كل املشانق التي نصبت هلم ،وعاصفي بكل
رياح اخلوف التي أرادت أن جتتثهم ،كعمري بن احلامم األنصاري الذي سمع النبي  يقول
يف غزوة بدر ألصحابه(:والذي نفس بيده ما من رجل يقاتلهم اليوم -املرشكي -فيقتل
صابر ًا حمتسب ًا مقب ً
ال غري مدبر إال أدخله اهلل اجلنة) فيقول عمري متعجبا(:بخ بخ) ،فقال
(:مم تبخبخ يا ابن احلامم؟ فقال(:أليس بيني وبي اجلنة إال أن أتقدم فأقاتل هؤالء
فأقتل؟ فقال (:بىل) ،وكان يف يد عمري مترات يأكل منها فقال :أأعيش حتى أكل هذه
التمرات؟ إهنا حلياة طويلة! وألقى التمرات من يده وأقبل يقاتل ويقول(:)1
ركض ًا إىل اهلل بغري زاد

إال التقى وعمل املعاد

والصرب يف اهلل عىل اجلهاد

وكل زاد عرضة للنفاد

غري التقى والصرب والرشاد
ومثله أنس بن النرض الذي قاتل يف أحد قتال من يطلب املوت ،وعندما لقيه سعد
بن معاذ قال له :يا سعد ،اجلنة ورب النرض :أجد رحيها من وراء أحد.
الرزق:
وهو الشبح الثان من أشباح اخلوف ،وهو الذي حيول من يعبده أو يرشك باهلل فيه
إىل عبد لكل من يملك دينارا أو درمها ،فال هينأ له عيش ،وال يستقر له سكن ،بل يصري حمال
لتنزالت الشياطي ،يقول الغزايل(:وذلك ألن الشيطان يعده الفقر ويأمره بالفحشاء ويقول
إن مل حترص عىل اجلمع واالدخار فربام مترض وربام تعجز وحتتاج إىل احتامل الذل يف السؤال
فال يزال طول العمر يتعبه يف الطلب خوفا من الفقر ويضحك عليه يف احتامله التعب نقدا
مع الغفلة عن اهلل لتوهم تعب يف ثان احلال وربام ال يكون ويف مثله قيل :ومن ينفق
( )1تاريخ الطربي.33/2 :
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()1

الساعات يف مجع ماله خمافه فقر فالذي فعل الفقر)

أما املؤمن ،فقد وقي من هذا اخلوف ،ووقي من نتائجه ،ألنه يعلم أن اهلل هو الرزاق
ذو القوة املتي ،فكل رزق هو رزقه ،قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل َأ َر َأ ْي ُت ْم َما َأنْزَ َل اهللَُّ َل ُك ْم ِم ْن ِرزْ ٍق ﴾
ِ
ِ
ِ
الس َام ِء
(يونس ،)59:وقال تعاىلُ ﴿ :ك ُلوا م ْن ِرزْ ق َر رب ُك ْم﴾ ،وقال تعاىلَ ﴿ :و َما َأنْزَ َل اهللَُّ م َن َّ
ِم ْن ِرزْ ٍق َف َأ ْح َيا بِ ِه ْاألَ ْر َض َب ْعدَ َم ْو ِ َهتا ﴾ (اجلاثـية)5:

بل إن اهلل تعاىل يدعونا أن نأكل من املائدة التي مألها من رزقه ،قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا
ا َّل ِذين آمنُوا ُك ُلوا ِمن َطيب ِ
ات َما َرزَ ْقنَا ُك ْم َو ْاش ُك ُروا هللَِّ إِ ْن ُكنْ ُت ْم إِ َّيا ُه َت ْع ُبدُ َ
ون﴾ (البقرة،)172:
ْ رَ
َ َ
وقال تعاىلَ ﴿ :و ُك ُلوا ِممَّا َرزَ َق ُك ُم اهللَُّ َحالالً َط ريب ًا َوا َّت ُقوا اهللََّ ا َّل ِذي َأ ْن ُت ْم بِ ِه ُمؤْ ِمنُ َ
ون﴾
(املائدة)88:
وهو يذم الذين خافوا عىل أن ينقص رزقهم ،فقتلوا أوالدهم حتى ال يأكلوا معهم،
قال تعاىلَ ﴿ :قدْ َخ ِرس ا َّل ِذين َق َت ُلوا َأوالد ُهم س َفه ًا بِغ ِ ِ
ِ
رتا ًء
َ
َري ع ْل ٍم َو َح َّر ُموا َما َرزَ َق ُه ُم اهللَُّ ا ْف َ
ْ
ْ َ ْ َ
َ
ع ََىل اهللَِّ َقدْ َض ُّلوا َو َما كَا ُنوا ُم ْهت َِدي َن﴾ (األنعام ،)140:وقال تعاىلَ ﴿ :وال َت ْق ُت ُلوا َأ ْوال َد ُك ْم
ِم ْن إِم ٍ
اهم﴾ (األنعام ،)151:وقال تعاىلَ ﴿ :وال َت ْق ُت ُلوا َأ ْوال َد ُك ْم
الق ن َْح ُن ن َْرزُ ُق ُك ْم َوإِ َّي ُ
ْ
َخ ْش َي َة إِم ٍ
الق ن َْح ُن ن َْرزُ ُق ُه ْم َوإِ َّيا ُك ْم إِ َّن َق ْت َل ُه ْم ك َ
َان ِخ ْطئ ًا كَبِري ًا﴾ (االرساء)31:
ْ
وهذا األمن النفس الذي يستشعره من علم أن الرزق بيد اهلل هو الذي جيعل يديه
ال متتدان بالرغبة إال إىل اهلل ،ولذلك مل تطمح عينا رسول اهلل  ملا أعطته قريش ،بل قال(:يا
عم واهلل لو وضعوا الشمس يف يميني والقمر يف يساري عىل أن أترك هذا األمرحتى يظهره
اهلل او أهلك فيه ما تركته)
وعىل هديه كان الصاحلون أرفع الناس نفوسهم ،وعندما قال هارون للفضيل بعد
مواعظه الرقيقة(:عليك دين) قال(:نعم ،دين لريب حياسبني عليه ،فالويل يل إن سألني
( )1إحياء علوم الدين.243/3 :
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والويل يل إن ناقشني والويل يل إن مل أهلم حجتي) قال(:إنام أعني دين العباد) ،قال(:إن ريب
اجلن و ْ ِ
األن َْس إِ َّال
مل يأمرن هبذا ،أمر ريب أن أوحده وأطيع أمره ،فقال تعاىلَ ﴿ :و َما َخ َل ْق ُت ِْ َّ َ
ون ما ُأ ِريدُ ِمنْهم ِمن ِرزْ ٍق وما ُأ ِريدُ َأ ْن ي ْط ِعم ِ
ِ
ِ
ون﴾ (الذريات 56:ـ )57
ُ ْ ْ
ُ ُ
َ َ
ل َي ْع ُبدُ َ
تقلبات املقادير:
الشبح الثالث من أشباح اخلوف ،هو التقلبات التي تصيب احلياة ،فتملؤها زهوا
ورسورا ،أو كدرا وأحزانا ،وهي تقلبات ينسبها أكثر الناس للزمن كام ينسبون تقلبات
الشتاء والصيف للشمس واألرض والكواكب ،وكام ينسبون مجيع األشياء ألرباهبا
الومهيي ،األسامء التي ال مسميات هلا.
لكن املؤمن يرى يف هذه التقلبات رسائل ربانية يتعرف من خالهلا عىل ربه ،فيجعل
من الكون وما جيري فيه من أنواع التدابري حمرابا من حماريب اخلشوع هلل.
وهلذا هنى النبي  أن يسب الدهر ،وأخرب بأن اهلل هو الدهر ،ونرى القرآن الكريم
ينسب األيام هلل ،قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل لِ َّل ِذي َن آ َمنُوا َيغ ِْف ُروا لِ َّل ِذي َن ال َي ْر ُج َ
ون َأ َّيا َم اهللَِّ لِ َي ْج ِز َي َق ْوم ًا
بِ َام كَا ُنوا َيك ِْس ُب َ
ون﴾ (اجلاثـية)14:
بل أمر اهلل تعاىل موسى  بأن خيرب قومه بتقلبات مقادير اهلل ،قال تعاىلَ ﴿ :و َل َقدْ
َأرس ْلنَا موسى بِآياتِنَا َأ ْن َأ ْخ ِرج َقوم َك ِمن ال ُّظ ُلام ِ
ت إِ َىل الن ِ
ُّور َو َذك ْرر ُه ْم بِ َأ َّيا ِم اهللَِّ إِ َّن ِيف َذلِ َك
َ
َ
ْ ْ َ
ْ َ ُ َ
َآل ٍ
يات لِ ُك رل َص َّب ٍار َش ُك ٍ
ور﴾ (ابراهيم )5:فجميع التقلبات التي مرت ببني إرسائيل مما ورد

وسى لِ َق ْو ِم ِه ا ْذ ُك ُروا نِ ْع َم َة اهللَِّ َع َل ْي ُك ْم إِ ْذ َأن َْجا ُك ْم
يف القرآن الكريم كقوله تعاىلَ ﴿ :وإِ ْذ َق َال ُم َ
ِم ْن ِ
آل فِ ْرع َْو َن َي ُسو ُمو َن ُك ْم ُسو َء ا ْل َع َذ ِ
ون َأ ْبنَا َء ُك ْم َو َي ْست َْح ُي َ
اب َو ُي َذ رب ُح َ
ون نِ َسا َء ُك ْم َو ِيف َذلِ ُك ْم
ِ
ِ
يم﴾ (ابراهيم )6:ترصيفات إهلية سخر هلا من سخر.
َبال ٌء م ْن َر رب ُك ْم عَظ ٌ

وهلذه املعرفة قيمة كبرية يف التخفيف من وقع البالء ،فمن عرف أن الباليا من مواله
وسيده الذي هو أرحم به من والدته ووالده ،كيف يستثقل البالء أم كيف خيافه ،وقد قال
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ابن عطاء اهلل عن الفرق بي العارف املسغرق يف حرضة سيده ،وبي الغافل يف النظر إىل
تصاريف األقدار فقال(:الغافل إذا أصبح ينظر ماذا يفعل ،والعاقل ينظر ماذا يفعل اهلل به)
وقد كان عمر بن عبد العزيز يقول(:أصبحت ومايل رسور إال يف مواقع القدر)
 2ـ الرقابة اإليامنية
ويشري إليها من موعظة رسول اهلل  البن عباس قوله(:احفظ اهللَّ جتده جتاهك)،
فمن شعر بمواجهة اهلل له كيف يعصيه ،وهلذا كان من وسائل تربية الصاحلي تعميق معان
املراقبة هلل وما يؤدي إليها من التعريف باهلل.
واإليامن بذلك هو احلصن الوحيد الذي يقي من حتصن به من ذلك الوحش الكارس
الذي خيتبئ يف كيانه ،والذي قد يربز يف أي حلظة إن مل جيد من وازعا من دين أو رادعا من
خلق.
وقد تنبه اإلنسان ـ باعتبار طبيعته املعقدة ـ إىل حاجته إىل هذه احلصون األخالقية
التي تضبط سلوكه ،فقال الفيلسوف الربيطان املعارص برتراند رسل معربا عن هذا
االكتشاف( :اإلنسان أكثر تعقيد ًا يف نزعاته ورغباته من أي حيوان آخر ،وتنشأ الصعوبات
التي يواجهها من هذا التعقيد ،فهو ليس اجتامعي ًا متام ًا مثل النمل والنحل ،وال هو انفرادي
متام ًا مثل األسود والنمور ،إنه حيوان شبه اجتامعي ،وبعض نزعاته ورغباته اجتامعي،
وبعضها انفرادي ويبدو اجلانب االجتامعي يف طبيعته من أن احلبس االنفرادي يعترب عقوبة
بالغة الشدة ،ويبدو اجلانب اآلخر يف حبه لالستقالل بأموره اخلاصة ،وعدم استعداده
للتحدث فيها إىل الغرباء .وألننا لسنا اجتامعيي متام ًا فنحن يف حاجة إىل أخالق ،لتوحي
لنا باألهداف ،وإىل قواعد أخالقية لتفرض علينا قواعد الترصفات ،والنحل -كام يبدو-
()1

ليس يف حاجة إىل يشء من هذا ،فهو يترصف بام متليه عليه مصلحة اجلامعة)
( )1املجتمع البرشي يف األخالق والسياسة ،لربتراندرسل.10:
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وقال مجال الدين األفغان مشريا إىل قصور القانون عن توفري احلصانة األخالقية:
(ليس بخاف أن قوة احلكومة إنام تأيت عىل كف العدوان الظاهر ،ورفع الظلم البي ،أما
االختالس والزور املموه والباطل املزين والفساد امللون بصبغ من الصالح ،ونحو ذلك مما
يرتكبه أرباب الشهوات ،فمن أين للحكومة أن تستطيع دفعه؟ وأنى يكون هلا االطالع عىل
خفيات احليل ،وكامنات الدسائس ومطويات اخليانة ومستورات الغدر حتى تقوم بدفع
رضره؟ عىل أن احلاكم وأعوانه قد يكونون ،بل كثري ًا ما كانوا ويكونون ممن متلكهم
الشهوات ،فأي وازع يأخذ عىل أيدي أصحاب السلطة ،ويمنعهم من مطاوعة شهواهتم
املتسلطة عىل عقوهلم؟ وأي غوث ينقذ ضعفاء الرعايا وذوي املسكنة منهم من رشه أولئك
()1

املتسلطي وحرصهم؟)

وقال الفيلسوف األملان (فيختة)(:األخالق من غري دين عبث)
ونحن ال ننكر هنا أثر القانون وال دوره ،وال ندعو إىل رفع القواني لعدم غناها،
وإنام نقول بأن القواني حتتاج إىل وازع ذايت يدعو إىل تطبيقها ،وال يكون هذا الوازع يف غري
اإليامن ،ألن الذي يطبق القانون حتت عصا الرشطي ،سيخرقه إذا ما غاب الرشطي ،يقول
الدكتور حممد عبد اهلل دراز(:ال قيام للحياة يف اجلامعة إال بالتعاون بي أعضائها ،وهذا
التعاون إنام يتم بقانون ينظم عالقاته ،وحيدد حقوقه وواجباته .وهذا القانون ال غنى له عن
سلطان نازع وازع ،يكفل مهابته يف النفوس ،ويمنع انتهاك حرماته .ونقرر أنه ليس عىل
وجه األرض قوة تكافئ قوة التدين ،أو تدانيها يف كفالة احرتام القانون وضامن متاسك
املجتمع ،واستقرار نظامه ،والتئام أسباب الراحة والطمأنينة فيه ..والرس يف ذلك أن
اإلنسان يمتاز عن سائر احليوانات احلية بأن حركاته وترصفاته االختيارية يتوىل قيادهتا يشء
ال يقع عليه سمعه وال برصه ،وال يوضع يف يده وال يف عنقه .وال جيري يف دمه وال يف
( )1رسالة الرد عىل الدهريي.72:
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عضالته وال يف أعصابه ،وإنام هو معنى إنسان روحان اسمه الفكرة والعقيدة ،ولقد ضل
قوم قلبوا هذا الوضع ،وحسبوا أن الفكر والضمري ال يؤثران يف احلياة املادية واالقتصادية
بل يتأثران هبا . .أجل إن اإلنسان يساق من باطنه ال من ظاهره ،وليست قواني اجلامعات
وال سلطان احلكومات بكافيي وحدمها إلقامة مدينة فاضلة حترتم فيها احلقوق وتؤدى
الواجبات عىل وجهها الكامل ،فإن الذي يؤدي واجبه رهبة من السوط أو السجن أو
العقوبة املالية .ال يلبث أن هيمله متى اطمأن إىل أنه سيفلت من طائلة القانون ..ومن اخلطأ
البي أن نظن أن يف نرش العلوم والثقافات وحدها ضامن ًا للسالم والرخاء وعوض ًا عن
الرتبية والتهذيب الديني واخللقي ،ذلك ألن العلم سالح ذو حدين يصلح للهدم والتدمري،
كام يصلح للبناء والتعمري ،والبد يف حسن استخدامه من رقيب أخالقي يوجهه خلري
()1

اإلنسانية وعامرة األرض ال إىل الرش والفساد ذلكم الرقيب هو العقيدة واإليامن)

وسنكتفي هنا لتقرير هذه احلقائق بذكر مثال درج املعارصون عىل ذكره ألمهيته
وقيمته ،وهو ما فعلته الواليات املتحدة األمريكية بعد أن انترشت فيها عادة السكر ورشب
اخلمور انتشار ًا أقنع احلكومة برضر ذلك عىل اإلنسان األمريكي ،فلجأت للقانون كرادع
عن هذا السلوك.
وقصة ذلك من البداية أنه حوايل عام 1918ثارت املشكلة يف الرأي العام
األمريكي ،ويف عام 1919أدخل يف الدستور األمريكي حتت عنوان (التعديل الثامن
عرش) ،ويف نفس السنة أيد هذا التعديل بأمر حظر ،أطلق عليه التاريخ قانون (فولستد).
وقد أعدت لتنفيذ هذا التحريم داخل األرايض األمريكية كافة وسائل الدولة
وإمكاناهتا الضخمة :فجند األسطول كله ملراقبة الشواطئ ،منع ًا للتهريب ،وجند الطريان
ملراقبة اجلو ،وشغلت أجهزة احلكومة واستخدمت كل وسائل الدعاية واإلعالم ملحاربة
( )1من كتاب ( الدين ) للدكتور حممد عبد اهلل دراز.
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اخلمر ،وبيان مضارها وجندت كذلك املجالت والصحف والكتب والنرشات والصور
والسينام واألحاديث واملحارضات وغريها.
ويقدرون ما أنفقته الدولة يف الدعاية ضد اخلمر بام يزيد عىل ستي مليون ًا من
الدوالرات ،وأن ما أصدرته من كتب ونرشات يبلغ عرشة باليي صفحة ،وما حتملته يف
سبيل تنفيذ قانون التحريم -يف مدة أربعة عرش عام ًا_ ال يقل عن مائتي ومخسي مليون
جنيه ،وقد أعدم يف هذه املدة ثالثامئة نفس ،وسجن  532،335نفس ،وبلغت الغرامات
ستة عرش مليون جنيه ،وصادرت من األمالك ما بلغ أربعامئة مليون وأربعة ماليي جنيه،
ولكن كل ذلك مل يزد األمة األمريكية إال متسكا باخلمر ،وعناد ًا يف تعاطيها ،حتى اضطرت
احلكومة سنة 1933اىل إلغاء هذا القانون ،وإباحة اخلمر إباحة مطلقة(.)1
وهكذا فشل القانون بكل ما وفر له من وسائل تنفيذ يف محياة اإلنسان من مرض
سلوكي واحد.
ويف مقابل ذلك ،ويف جمتمع مل يكن يقل عن املجتمع األمريكي حبا للخمر وال غراما
هبا ،استطاعت آية واحدة ،أو أمر إهلي واحد أن يقِض عىل اخلمر ال يف جمتمع املدينة وحدها،
بل يف املجتمعات اإلسالمية مجيعا منذ أربعة عرش قرنا ،وهي قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن
ِ
ِ
اب َو ْاألَزْ ال ُم ِر ْج ٌس ِم ْن ع ََم ِل َّ
اجتَنِ ُبو ُه َل َع َّل ُك ْم
الش ْي َطان َف ْ
رس َو ْاألَن َْص ُ
آ َمنُوا ِإن ََّام ْ َ
اخل ْم ُر َواملَْ ْي ُ
ُت ْفلِ ُح َ
ون﴾ (املائدة)90:
وحيكي الصحابة عن البداية ،قال أبو سعيد  :سمعت رسول اهلل  يقول(:يا أهيا
الناس إن اهلل يبغض اخلمر ،ولعل اهلل سينزل فيها أمر ًا ،فمن كان عنده يشء فليبعه ولينتفع
به) ـ وذلك قبل التحريم النهائي ـ قال أبو سعيد :فام لبثنا إال يسري ًا ،حتى قال(:إن اهلل حرم
( )1ذكر هذه اإلحصاء ات األستاذ أبو األعىل املودودي يف كتابه (تنقيحات) وعنه نقلها األستاذ أبو احلسن الندوي يف
كتابه (ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمي) ص 177هامش.
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اخلمر ،فمن أدركته هذه اآلية -يعني آية املائدة السابقة -وعنده منها يشء فال يرشب وال
يبيع) ،قال أبو سعيد :فاستقبل الناس بام كان عندهم منها طرق املدينة فسفكوها -أي
صبوها وأسالوها(.)1
ومل يكن للرشطة وال من يدعمهم حينها وجود ،بل كان اإليامن وحده ،عن أنس
قال :كنت أسقي أبا عبيدة وأيب بن كعب فجاءهم آت فقال :إن اخلمر حرمت ...فقال أبو
طلحة :قم يا أنس فأهرقها ...فأهرقها(.)2
وعن أيب موسى قال :بينام نحن قعود عىل رشاب لنا ونحن نرشب اخلمر حلة ـ أي
حالالً ـ إذ قمت حتى آيت رسول اهلل  فأسلم عليه وقد نزل حتريم اخلمرَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن
ِ
ِ
آ َمنُوا إِن ََّام ْ
اب َو ْاألَزْ ال ُم ِر ْج ٌس ِم ْن ع ََم ِل َّ
اجتَنِ ُبو ُه َل َع َّل ُك ْم
الش ْي َطان َف ْ
رس َو ْاألَن َْص ُ
اخلَ ْم ُر َواملَْ ْي ُ
ُت ْفلِ ُح َ
ون﴾ (املائدة ،)90:فجئت إىل أصحايب ،فقرأهتا عليهم ...قال :وبعض القوم رشبته
يف يده رشب بعض ًا وبقي بعض يف اإلناء ...فقال باإلناء حتت شفته العليا كام يفعل احلجام
()3

ثم صبوا ما يف باطيتهم فقالوا :انتهينا ربنا ...انتهينا ربنا)

وقد ذكر القرآن الكريم تأثري اإليامن يف الردع عن القتل يف الوقت الذي مل يكن هناك
رشطة وال سجون وال إعدام ،فقال تعاىل ذاكرا قصة ابني آدم باحلقَ ﴿ :وات ُْل َع َل ْي ِه ْم َن َب َأ ا ْبن َْي
ِ ِ
ِ
مها َو َمل ْ ُي َت َق َّب ْل ِم َن ْاآل َخ ِر َق َال َألَ ْق ُت َلن ََّك َق َال إِن ََّام َي َت َق َّب ُل
احل رق إِ ْذ َق َّر َبا ُق ْر َبان ًا َف ُت ُق رب َل م ْن َأ َحد َ
آ َد َم بِ ْ َ
اس ٍ
اهللَُّ ِمن ا ْملُت َِّقيَ َلئِن بس ْط َت إِ َيل يدَ َك لِ َت ْق ُت َلنِي ما َأنَا ِبب ِ
اف اهللََّ
ط َي ِد َي إِ َل ْي َك ِألَ ْق ُت َل َك إِ رن َأ َخ ُ
َ
َّ َ
َ
َ
ْ ََ

َر َّب ا ْل َعاملَِيَ ﴾ (املائدة 27:ـ )28
 3ـ القوة واإلنتاج

( )1رواه مسلم.
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3رواه الطربي.
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وهي الركن الثالث من أركان الشخصية السوية ،ألن الضعيف ال يستطيع أن يفعل
لنفسه شيئا ،فكيف يفعل لغريه.
وهلذا ذم اهلل تعاىل املستضعفي الذين قعد هبم عجزهم وكسلهم عن اخلروج عن
ِ
ِ
ِ
ِ
يم ُكنْ ُت ْم َقا ُلوا ُكنَّا
ضعفهم ،فقال تعاىل ﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن ت ََو َّف ُ
اه ُم املَْالئ َك ُة َظاملي َأ ْن ُفس ِه ْم َقا ُلوا ف َ
ِ
ض َقا ُلوا َأ َمل َت ُكن َأر ُض اهللَِّ و ِ
اس َع ًة َف ُت َه ِ
ُم ْست َْض َع ِفيَ ِيف ْاألَ ْر ِ
يها َف ُأو َلئِ َك َم ْأ َو ُاه ْم َج َهن َُّم
اج ُروا ف َ
َ
ْ ْ ْ
ت َم ِصري ًا﴾ (النساء ،)97:فسامهم تعاىل ظاملي مع أهنم أقروا بأهنم كانوا
َو َسا َء ْ
مستضعفي.
ومل يستثن تعاىل من هؤالء إال من عجز عجزا يقعده عن أي حيلة ،قال تعاىل ﴿ :إِ َّال
ِ
اء وا ْل ِو ْلدَ ِ
املُْست َْض َع ِفيَ ِم َن الر َج ِ
ون ِحي َل ًة َوال َ ْهيتَدُ َ
ان ال َي ْستَطِي ُع َ
ون َسبِي ً
ال َف ُأو َلئِ َك
ال َوالن َرس َ
ر
ْ
ع ََسى اهللَُّ َأ ْن َي ْع ُف َو َعن ُْه ْم َوك َ
َان اهللَُّ َع ُف ّو ًا َغ ُفور ًا﴾ (النساء)99:
بل إن القرآن الكريم ينهى هؤالء املستضعفي عن أن يقعد هبم ضعفهم احلس عن
االستعداد واهلم ،وهلذا يثني عىل الصاحلي املستضعفي بقوله تعاىلَ ﴿ :وال ع ََىل ا َّل ِذي َن إِ َذا
يض ِم َن الدَّ ْم ِع َحزَ ن ًا َأ ّال
َما َأت َْو َك لِت َْح ِم َل ُه ْم ُق ْل َت ال َأ ِجدُ َما َأ ْمحِ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه ت ََو َّل ْوا َو َأ ْع ُينُ ُه ْم ت َِف ُ
َجيِدُ وا َما ُين ِْف ُق َ
ون﴾ (التوبة ،)92:وهلذا أثنى عليهم  بقوله(:إن باملدينة أقوام ًا ما قطعتم
وادي ًا وال رستم سري ًا إال وهم معكم) قالوا :وهم باملدينة؟ قال(:نعم حبسهم العذر)

()1

بل إن اهلل تعاىل اشرتط يف هؤالء املستضعفي النصح هلل ورسوله يف حال قعودهم
الضع َف ِ
اء َوال ع ََىل املَْ ْر ََض َوال ع ََىل ا َّل ِذي َن ال َجيِدُ َ
ون َما
وعجزهم ،فقال تعاىلَ ﴿ :ل ْي َس ع ََىل ُّ َ
ِ
ون َح َر ٌج إِ َذا ن ََص ُحوا هللَِّ َو َر ُسولِ ِه َما ع ََىل املُْ ْح ِسنِيَ ِم ْن َسبِ ٍ
ُين ِْف ُق َ
يم﴾
ور َرح ٌ
يل َواهللَُّ َغ ُف ٌ
(التوبة)91:
وهلذا ،فإن دين اهلل تعاىل ال يقوم به وال يمثله إال األقوياء أصحاب اهلمم العالية ،أما
( )1رواه البخاري ومسلم.
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الذين يتصورون الدين ضعفا ومتاوتا وذلة ،فهم ال يميتون شخصياهتم فقط ،بل يميتون
الدين أيضا.
وقد كان رسول اهلل  وهو القدوة األول للمؤمني إذا مشى أرسع يف مشيته ،كأنام
ينحدر من صبب ،يقول أبو هريرة (:ما رأيت أحد ًا أحسن من رسول اهلل  كأن الشمس
جترى يف وجهه ،وال رأيت أحد ًا أرسع يف مشيته منه ،كأنام األرض تطوى له ،وإنام لنجهد
()1

أنفسنا ،وإنه لغري مكرتث)

ويشري إىل هذا الركن من موعظة رسول اهلل  البن عباس قوله (:واعلم أن
األمة لو اجتمعت ع ََىل أن ينفعوك بشء مل ينفعوك إال بشء قد كتبه اهللَّ لك ،وإن اجتمعوا
ع ََىل أن يرضوك بشء مل يرضوك إال بشء قد كتبه اهللَّ عليك ،رفعت األقالم وجفت
الصحف) ،وقوله  (:إذا سألت فاسأل اهللَّ ،وإذا استعنت فاست َع ْن باهللَّ) ،وقوله
(:واعلم أن النرص مع الصرب ،وأن الفرج مع الكرب ،وأن مع العرس يرسا)
ألن أساس القوة هو شعور القوي بأن له من املدد ما يتغلب به عىل كل صعب،
ولذلك قال  يف احلديث الذي يبي مصادر قوة املؤمن(:املؤمن القوي خري وأحب إىل
اهلل من املؤمن الضعيف ،ويف كل خري ،احرص عىل ما ينفعك واستعن باهلل وال تعجز ،وإن
أصابك يشء فال تقل :لو أن فعلت لكان كذا وكذا ،ولكن قل قدر اهلل وما شاء فعل ،فان
لو تفتح عمل الشيطان)( )2فجعل االستعانة باهلل منافية وصادة ألوهام العجز.
وهلذا قال تعاىل يذكر موقف رسول اهلل  ،وهو يف الغار يتحدى املرشكي ﴿ :إِالّ
ول لِص ِ
َتن ُْرصو ُه َف َقدْ ن ََرص ُه اهللَُّ إِ ْذ َأ ْخ َر َج ُه ا َّل ِذي َن َك َف ُروا َث ِان ا ْثن ْ ِ
مها ِيف ا ْلغ ِ
احبِ ِه ال
َار إِ ْذ َي ُق ُ َ
َي إِ ْذ ُ َ
َ
َ
ُ
َحتْزَ ْن إِ َّن اهللََّ معنَا َف َأنْزَ َل اهللَُّ سكِينَ َته َع َلي ِه و َأيدَ ه بِجنُ ٍ
ود َمل ْ ت ََر ْو َها َو َج َع َل كَلِ َم َة ا َّل ِذي َن َك َف ُروا
ُ ْ َ َّ ُ ُ
ََ
َ
( )1رواه الرتمذي ،وقال :حديث غريب وأخرجه أمحد وابن حبان وابن سعد.
( )2رواه أمحد.
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ِ
ِ
ِ
يم﴾ (التوبة)40:
الس ْف َىل َوكَل َم ُة اهللَِّ ه َي ا ْل ُع ْل َيا َواهللَُّ ع َِزيزٌ َحك ٌ
ُّ
فشعور رسول اهلل  بمعية اهلل جعله يتحدى كل ما أعد املرشكي من وسائل
الرصد التي تريد أن تغتاله وتغتال دينه.
وبمثل هذا القول علم اهلل تعاىل موسى  مصححا تصوره لفرعون وزبانيته﴿ :
ك ََّال َفا ْذ َه َبا بِآياتِنَا إِنَّا َم َع ُك ْم ُم ْست َِم ُع َ
ون﴾ (الشعراء ،)15:وكأنه يقول له(:كال يا موسى فال
يساوي فرعون شيئا ما دمت معك)
وهلذا سار موسى  رابط اجلأش ،شجاعا ،يف عزة تقرص معها عزة كل ما أحيط
بفرعون من هالة وزينة ،فقد كان مع موسى  ربه تعاىل ،وهلذا أجاب بني إرسائيل بعد
أن أدركهم فرعون وجنده بقوله الذي يستعيد فيه موسى  ماقيل له يف ذلك اليوم﴿ :
ك ََّال إِ َّن َم ِع َي َر ريب َس َي ْه ِد ِ
ين﴾ (الشعراء)62:
وهلذا الشعور تأثريه العظيم يف بث العزيمة يف نفس املؤمن ،ألنه حينها ال ينظر إىل
قوته املحدودة ،وإنام ينظر إىل قوة اهلل التي متده باملدد كل حي ،بل إنه ينفي قوته بجنب قوة
ِ
ِ
ِ
ِ
ْرص ُك ْم
ْرص ُك ُم اهللَُّ َفال غَال َ
ب َل ُك ْم َوإ ْن َخي ُْذ ْل ُك ْم َف َم ْن َذا ا َّلذي َين ُ ُ
اهلل ،وهلذا قال تعاىل ﴿ :إ ْن َين ُ ْ
ِم ْن َب ْع ِد ِه َوع ََىل اهللَِّ َف ْل َيت ََوك ِ
َّل املُْؤْ ِمنُ َ
ون﴾ (آل عمران ،)160:فاعترب النرص من اهلل واخلذالن
من اهلل.
وهلذا حتدى األنبياء ـ صلوات اهلل وسالمه عليهم ـ أقوامهم ،فلم يبهرهم ما أعد هلم
من صنوف الفتن ،قال تعاىل ذاكرا قول هودا  لقومه بعد تكذيبهم له ﴿ :إِ رن ُأ ْش ِهدُ اهللََّ
ون َمجِيع ًا ُثم ال ُتنْظِر ِ
ون ِم ْن ُدونِ ِه َفكِيدُ ِ
َو ْاش َهدُ وا َأ رن َب ِري ٌء ِممَّا ُت ْ ِ
رش ُك َ
ون إِ رن ت ََو َّك ْل ُت ع ََىل اهللَِّ
ُ
َّ
َاصيتِها إِ َّن ريب ع ََىل ِرص ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
اط ُم ْست َِقي ٍم﴾ (هود 54:ـ )56
َر
َر ريب َو َر رب ُك ْم َما م ْن َدا َّبة إِ َّال ُه َو آخ ٌذ بِن َ َ
َ
والقوة التي نريدها هنا ليست قوة اليد والسالح فقط ،وإنام قوة الشخصية التي جتعل
صاحبها جبال من جبال الصمود واهلمة والعزيمة يف مجيع املجاالت.
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وهلذا فإن القوي ال يبهره السلطان وال اخلدم وال احلشم ،ألن شعوره بمعية اهلل
جيعل كل يشء أمامه هباء أو كاهلباء إذا تأملته مل جتده شيئا ،وقد طلب اخلليفة األموي هشام
بن عبد امللك طاووس اليامن يوم ًا إىل جملسه ،فلام دخل عليه ،مل يسلم عليه بامرة املؤمني،
ولكن قال (:السالم عليك يا هشام) وجلس بازائه ،وقال :كيف أنت يا هشام؟ فغضب
هشام غضب ًا شديد ًا حتى هم بقتله ،وقال له :يا طاووس ما الذي محلك عىل ما صنعت؟
قال :وما الذي صنعت؟ فازداد غضب ًا وغيظ ًا ،وقال :خلعت نعليك بحاشية بساطي ومل
تق ربل يدي ،ومل تسلم عىل بإمرة املؤمني ،ومل تكنني ،وجلست بازائي بغري إذن ،وقلت كيف
أنت يا هشام ،قال :أما ما فعلت من وضع نعيل بحاشية بساطك فإن أضعهام بي يدي رب
العزة كل يوم مخس مرات ،وأما قولك مل تق ربل يدي فإن سمعت عيل بن أيب طالب يقول(:ال
حيل لرجل أن يق ربل يد أحد إال امرأته من شهوة ،أو ولده من رمحة) وأما قولك مل تسلم عىل
بإمرة املؤمني فليس كل الناس راضي بإمرتك ،فكرهت أن أكذب ،وأما قولك جلست
بازائي فإن سمعت أمري املؤمني علي ًا يقول(:إذا أردت أن تنظر إىل رجل من أهل النار فانظر
إىل رجل جالس وحوله قوم قيام) ،فقال هشام :عظني … فقال :سمعت من أمري املؤمني
عيل أن يف جهنم حيات كالقالل ،وعقارب كالبغال ،تلدغ كل أمري ال يعدل يف رعيته  -ثم
قام.
والقوي ال تغريه األموال مهام كانت ،فلذلك ال يمد يده لغري ربه ،وال يبيع دينه بأي
رشوة مهام عظمت ،وقد بعث النبي  عبد اهلل بن رواحة إىل خيرب ،ليقوم بتقدير ثمر
النخل فيها ،إذ كان هلم نصفها ،وللمسلمي نصفها ،وقام عبد اهلل باملهمة فقال :يف هذه كذا،
ويف هذه كذا ،فجمع اليهود له حلي ًا من حىل نسائهم وقالوا له :هذا لك ،وخفف عنا يف
القسمة وجتاوز فقال(:يا معرش اليهود ..واهلل واهلل إنكم ملن أبغض خلق اهلل إيل ،وما ذاك
بحاميل أن أحيف عليكم .أما الذي عرضتم له من الرشوة فإهنا سحت ،وإنا ال نأكلها) فلم
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يملك اليهود إال أن قالوا :هبذا قامت السموات واألرض.
والقوي هو الذي ال يمكله جيبه وال أمواله ،بل يملكها ليرصفها يف مواضع احلق
واخلري ،ألن من أخطر الضعف البخل ،وهلذا مجع  بي البخل واجلبن ،فقال(:اللهم إن
()1

أعوذ بك من العجز والكسل واجلبن والبخل واهلرم وعذاب القرب وفتنة الدجال)

ثانيا ـ مصادر الرتبية اإليامنية وضوابط استثامرها
تتحدد آثار الرتبية اإليامنية انطالقا من املصادر التي تستقى منها ،فاملصدر هو الذي
حيدد صحة العقيدة ،كام أنه املحدد لتأثريها يف النفس.
وهلذا فإن أساس كل االنحرافات العقدية هو التحريفات التي حلقت بكتب
الديانات املختلفة ،بحيث أصبحت حتمل صورا مشوهة عن اهلل تعاىل ،ال تزيد املتعلقي هبا
إال جهال باهلل.
وانطالقا من القرآن الكريم ،فإن للعقيدة مصدرين أساسيي كبريين ،بقدر
االستفادة منهام ترتسخ العقيدة يف النفس ،وينفعل هلا السلوك والوجدان.
وقد عرب القرآن الكريم عن هذين املصدرين بمصطلح (اآليات) ،وهو مصطلح
قرآن يعني :العالمات الواضحات الباهرات.
وقد أشار القرآن الكريم إىل املصدر األول بقوله تعاىل ﴿ :و َل َقدْ َأنْزَ ْلنَا إِ َلي َك آي ٍ
ات
ْ َ
َ
َات وما ي ْك ُفر ِهبا إِ َّال ا ْل َف ِ
بين ٍ
اس ُق َ
وها
ون﴾ (البقرة ،)99:وقال تعاىل ﴿ :تِ ْل َك آ َي ُ
ات اهللَِّ َن ْت ُل َ
َر
َ َ َ ُ َ
احل رق َوإِن ََّك ملَِ َن املُْ ْر َسلِيَ ﴾ (البقرة ،)252:وقال تعاىلَ ﴿ :ذلِ َك َن ْت ُلو ُه َع َل ْي َك ِم َن
َع َل ْي َك بِ ْ َ
ْاآل ِ
احلكِي ِم﴾ (آل عمران ،)58:وقال تعاىلَ ﴿ :ل ْي ُسوا َس َوا ًء ِم ْن َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
يات َو ر
َاب
الذك ِْر ْ َ
ون آي ِ
ِ
ات اهللَِّ آنَا َء ال َّل ْي ِل َو ُه ْم َي ْس ُجدُ َ
ون﴾ (آل عمران)113:
ُأ َّم ٌة َقائ َم ٌة َي ْت ُل َ َ
( )1رواه أمحد وعبد بن محيد ومسلم والنسائي.
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اختِ ِ
وأشار إىل املصدر الثان بقوله تعاىل ﴿ :إِ َّن ِيف َخ ْل ِق السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض َو ْ
الف
َّ َ َ
ال َّلي ِل والنَّه ِار وا ْل ُف ْل ِك ا َّلتِي َجت ِري ِيف ا ْلبح ِر بِام ينْ َفع النَّاس وما َأنْزَ َل اهللَُّ ِمن السام ِء ِمن م ٍ
اء
ْ
َ ْ َ َ ُ
ْ َ َ َ
ْ َ
َ َّ َ
َ َ َ
َف َأحيا بِ ِه ْاألَر َض بعدَ مو ِهتا وب َّث فِيها ِمن ُك رل داب ٍة وت ِ ِ
الس َح ِ
ي
اب املُْ َس َّخ ِر َب ْ َ
َ ْ
َْ َْ َ ََ
َْ
الر َياحِ َو َّ
َرصيف ر
َ َّ َ ْ
ْ
ض َآل ٍ
الس َام ِء َو ْاألَ ْر ِ
يات لِ َق ْو ٍم َي ْع ِق ُل َ
ون﴾ (البقرة ،)164:وقال تعاىلِ ﴿ :إ َّن ِيف َخ ْل ِق
َّ
الف ال َّلي ِل والنَّه ِار َآل ٍ
اختِ ِ
السامو ِ
ويل ْاألَ ْل َب ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
يات ِألُ ِ
ض َو ْ
اب﴾ (آل عمران)190:
ْ َ َ
َّ َ َ

وسنحاول يف هذا املبحث أن نتعرف عىل كيفية االستفادة من هذين املصدرين يف
الرتبية اإليامنية ،والضوابط التي حتمي هذا االستثامر من أي انحراف.
 1ـ الوحي
ونريد به القرآن الكريم ،وما يفرسه ويبينه ويعمق معانيه من السنة الصحيحة،
فالقرآن الكريم هو الكتاب الوحيد املعرف باهلل ،فال يعرف اهلل إال اهلل ،واهلل هو املتكلم
بالقرآن الكريم ،فلذلك كان اهلل تعاىل هو معرف نفسه بنفسه.
زيادة عىل ذلك ،فإن يف القرآن الكريم كل حقائق الوجود التي تعمق معان اإليامن
يف نفس املؤمن ،والتي ترفع عنه كل حرية قد تلجئه إليها الفلسفات والرتهات التي ال
ِ
ِ
ِ
يش ٍء ﴾
تعتمد عىل املصادر املعصومة ،قال تعاىلَ ﴿ :ونَزَّ ْلنَا َع َل ْي َك ا ْلكت َ
َاب ت ْب َيان ًا ل ُك رل َ ْ
(النحل)89:
ِ
ِ
الصدُ ِ
ور ﴾ ،وما يف الصدور
وهلذا كان من أوصاف القرآن الكريم أنه ﴿َش َفا ٌء َملا ِيف ُّ
مصطلح قرآن يعني املعارف والوجدانات املختلفة التي تتحكم يف حياة اإلنسان،
والصدور هي حمل القلب ،الذي هو حمل التعقل ،كام قال تعاىلَ ﴿ :أ َف َل ْم َي ِس ُريوا ِيف ْاألَ ْر ِ
ض
ان َي ْس َم ُع َ
ون ِ َهبا َأ ْو آ َذ ٌ
وب َي ْع ِق ُل َ
َف َت ُك َ
ون ِ َهبا َفإِ َّهنَا ال َت ْع َمى ْاألَ ْب َص ُار َو َلكِ ْن َت ْع َمى
ون َهل ُ ْم ُق ُل ٌ
ِ
الصدُ ِ
ور﴾ (احلج)46:
وب ا َّلتي ِيف ُّ
ا ْل ُق ُل ُ
وذلك ألن االنحرافات املختلفة التي حتملها العقائد الضالة هي عبارة عن أمراض
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خطرية ال يكفي يف عالجها املنطق الربهان وحده الذي مارسه الفالسفة واملتكلمون ،وال
املنطق الوجدان الذي مارسه الصوفية واإلرشاقيون ،ألن كل أولئك يتوجهون بخطاهبم
للطيفة من لطائف اإلنسان ال يعدوهنا ،بينام القرآن الكريم خياطب اللطائف مجيعا،
وباحلقائق التي ال يزورها الربهان ،وال يضللها الوجدان.
وكمثال عىل ذلك يبي يرس أساليب القرآن الكريم وشموهلا ومجاهلا وعمق معانيها
قراءة واعية لسورة الطور ،فهي وحدها كفيلة بتعميق معان من اإليامن ال تستطيع جملدات
ضخمة من اجلدل أن تغرس ما تغرسه ،يقول سيد قطب معرفا هبذه السورة العظيمة( :هذه
السورة متثل محلة عميقة التأثري ىف القلب البرشي ،ومطاردة عنيفة للهواجس والشكوك
والشبهات واألباطيل التي تساوره وتتدسس إليه وختتبئ هنا وهناك يف حناياه .ودحض
لكل حجة وكل عذر قد يتخذه للحيدة عن احلق والزيغ عن اإليامن ..محلة ال يصمد هلا
قلب يتلقاها ،وهي تالحقه حتى تلجئه إىل اإلذعان واالستسالم! وهي محلة يشرتك فيها
اللفظ والعبارة ،واملعنى واملدلول ،والصور والظالل ،واإليقاعات املوسيقية ملقاطع السورة
وفواصلها عىل السواء .ومن بدء السورة إىل ختامها تتواىل آياهتا كام لو كانت قذائف،
وإيقاعاهتا كام لو كانت صواعق ،وصورها وظالهلا كام لو كانت سياطا الذعة للحس ال
()1

متهله حلظة واحدة من البدء إىل اخلتام)

والقرآن الكريم يقدم هلذه املطاردة ألفول اهلواجس والشكوك بمشهدين يضعان
اإلنسان أمام األمر الواقع ،وكأهنام يقوالن له(:إن النتيجة التي سوف ينتهي إليها موقفك
مها هاتان النتيجتان ال غري)
وهاتان النتيجتان ختاطبان النفس واألهواء التي قد تتحكم يف العقول ،فتمنعها من
التدبر السليم ،والوعي احلقيقي ملا ختاطب به ،فتحاول أن تلوي احلقائق لتنسجم مع
( )1يف ظالل القرآن.3391 :
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األهواء ،فلذلك تبدأ هذه السورة بخنق هذه األهواء أوال لتتيح للعقل التدبر الواعي ملا
خياطب به من أدلة عقلية.
أما املشهد األول ،فيخاطب ما يف اإلنسان من خوف عىل مصريه ومصري أحالمه،
فو ْي ٌل َي ْو َمئِ ٍذ لِ ْل ُمك رَذبِيَ ا َّل ِذي َن ُه ْم ِيف َخ ْو ٍ
ض َي ْل َع ُب َ
ون
فينبهها هبذا التنبيه الشديد ،قال تعاىلَ ﴿ :
ِ
َار جهنَّم د ّع ًا َه ِذ ِه النَّار ا َّلتِي ُكن ُتم ِهبا ُتك رَذب َ ِ
رص َ
َي ْو َم ُيدَ ع َ
ون
ُ
ُّون إِ َىل ن ِ َ َ َ َ
َ
ُ
ون َأ َفس ْح ٌر َه َذا َأ ْم َأن ُت ْم َال ُت ْب ُ
ربوا َس َواء َع َل ْي ُك ْم إِن ََّام ُجتْزَ ْو َن َما ُكن ُت ْم َت ْع َم ُل َ
ون ﴾ (الطور 11:ـ
اص َل ْو َها َف ْ
ْ
ربوا َأ ْو َال ت َْص ِ ُ
اص ِ ُ
)16
أما املشهد الثان ،فيخاطب ما يف اإلنسان من حرص عىل اقتناص أكرب قدر من
اللذات والشهوات مع البعد عن كل ما ينغصها من املنغصات ،يقول تعاىل ﴿ :إِ َّن املُْت َِّقيَ
اهم رهبم ع ََذاب ْ ِ
ِيف جن ٍ
ارش ُبوا َهنِيئ ًا بِ َام
َّات َون َِعي ٍم َفاكِ ِهيَ بِ َام آت ُ
َ
َ َ
َاه ْم َر ُّ ُهب ْم َو َو َق ُ ْ َ ُّ ُ ْ
اجلحي ِم ُك ُلوا َو ْ َ
ُكن ُتم َتعم ُل َ ِ ِ
ور ِع ٍ
َاهم بِ ُح ٍ
ي َوا َّل ِذي َن آ َمنُوا َوا َّت َب َعت ُْه ْم
رس ٍر َّم ْص ُفو َف ٍة َوزَ َّو ْجن ُ
ْ َْ
ون ُمتَّكئيَ ع ََىل ُ ُ
ُذري ُتهم ِب ِإيام ٍن َأ ْحل ْقنَا ِ ِهبم ُذريتَهم وما َأ َل ْتنَاهم من عَملِ ِهم من َ ٍ
ب َر ِهيٌ
يشء ُك ُّل ا ْم ِر ٍئ ِب َام ك ََس َ
ر َّ ُ
ر
ُ ر ْ َ
ْ ر َّ ُ ْ َ َ
َ
َ
ْ

ِ
ِ
ون ي َتنَازَ ُع َ ِ
ِ ٍ
وف
يم َو َي ُط ُ
َو َأ ْمدَ ْدن ُ
ون في َها َك ْأس ًا َّال َلغ ٌْو ف َ
حل ٍم رممَّا َي ْشت َُه َ َ
يها َو َال َت ْأث ٌ
َاهم بِ َفاك َهة َو َ ْ
َع َل ْي ِه ْم ِغ ْل َام ٌن َّهل ُ ْم َك َأ َّهنُ ْم ُلؤْ ُلؤٌ َّم ْكنُ ٌ
ون ﴾(الطور 17:ـ )24
وبعد هذا الوصف اجلميل الذي ترتنح النفس طربا وهي تتطلع إليه ينقل القرآن

الكريم مشهدا ألولئك املتنعمي ،وهم جالسون يف رياض اجلنة يتحدثون عن رس ذلك
التنعم العظيم ،قال تعاىلَ ﴿ :و َأ ْق َب َل َب ْع ُض ُه ْم ع ََىل َب ْع ٍ
ض َيت ََساء ُل َ
ون َقا ُلوا إِنَّا ُكنَّا َق ْب ُل ِيف َأ ْهلِنَا
م ْش ِف ِقيَ َفمن اهللَُّ َع َلينَا وو َقانَا ع ََذاب السمو ِم إِنَّا ُكنَّا ِمن َقب ُل نَدْ ُعوه إِ َّنه ُهو ا ْلرب ِ
يم
ْ
ْ َ َ
َ َّ
الرح ُ
ُ ُ َ َ ُّ َّ
َ َّ ُ
ُ
﴾(الطور 25 :ـ )28
وانطالقا من هذا املشهد الذي تتمنى كل نفس أن تعيشه ،وانطالقا من سد كل
الثغرات التي حتاول ظلامت الشياطي والنفس مألها بأرساب الشبهات يأيت اخلطاب
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القرآن للعقل البرشي املتحرر من أرس اهلوى لريد كل اهلواجس التي متليها الشياطي:
ويبدأ القرآن الكريم خطابه بتصحيح الرسالة ،فالرسالة هي الطريق املعرف باهلل،
نت بِنِعم ِ
ت
ومن مل يصدق برسل اهلل لن يعرف اهلل ،وال مراد اهلل ،قال تعاىلَ ﴿ :ف َذك ْرر َف َام َأ َ ْ َ
اعر ن ََّرتبص ِب ِه ريب املَْنُ ِ
ون َأم ي ُقو ُل َ ِ
َاه ٍن و َال جمَ ْنُ ٍ
رب َك ِبك ِ
ون ُق ْل ت ََر َّب ُصوا َف ِإ رن َم َع ُكم رم َن
َْ َ
ون َش ٌ َ َّ ُ
ْ َ
َ
َر

ون َت َق َّو َل ُه َبل َّال ُيؤْ ِمنُ َ
ون َأ ْم َي ُقو ُل َ
رت رب ِصيَ َأ ْم َت ْأ ُم ُر ُه ْم َأ ْح َال ُم ُهم ِ َهب َذا َأ ْم ُه ْم َق ْو ٌم َطا ُغ َ
ون َف ْل َي ْأ ُتوا
املُْ َ َ
يث م ْثلِ ِه إِن كَا ُنوا ص ِ
ِ ٍ
اد ِقيَ ﴾ (الطور 29:ـ )34
َ
بِ َحد ر

ثم يبي رضورة وجود اهلل ووجود كامالت اهلل ليستقيم الكون عىل ما هو عليه ،قال
ات و ْاألَر َض بل َّال ي ِ
ِ
ِ ِ
ِ
وقنُ َ
اخلَالِ ُق َ
يش ٍء َأ ْم ُه ُم ْ
ون
ُ
الس َام َو َ ْ َ
ون َأ ْم َخ َل ُقوا َّ
تعاىلَ ﴿ :أ ْم ُخل ُقوا م ْن غ َْري َ ْ
يه َف ْلي ْأ ِ
ون فِ ِ
ون َأ ْم َهل ُ ْم ُس َّل ٌم َي ْست َِم ُع َ
َأ ْم ِعندَ ُه ْم َخزَ ائِ ُن َر رب َك َأ ْم ُه ُم املُْ َص ْيطِ ُر َ
ت ُم ْست َِم ُع ُهم
َ
بِس ْل َط ٍ
ان ُّمبِ ٍ
ون َأ ْم ت َْس َأ ُهل ُ ْم َأ ْجر ًا َف ُهم رمن َّمغ َْر ٍم ُّم ْث َق ُل َ
َات َو َل ُك ُم ا ْل َبنُ َ
ون َأ ْم ِعندَ ُه ُم
ي َأ ْم َل ُه ا ْل َبن ُ
ُ
ِ
َري اهللَِّ ُس ْب َح َ
ون َك ْيد ًا َفا َّل ِذي َن َك َف ُروا ُه ُم املَْكِيدُ َ
ون َأ ْم ُي ِريدُ َ
ب َف ُه ْم َي ْك ُت ُب َ
ان
ا ْل َغ ْي ُ
ون َأ ْم َهل ُ ْم إ َل ٌه غ ْ ُ
ِ ِ
ِ
اهللَِّ ع ََّام ُي ْ ِ
رش ُك َ
اب َّم ْر ُكو ٌم َف َذ ْر ُه ْم َحتَّى ُي َال ُقوا
الس َامء َساقط ًا َي ُقو ُلوا َس َح ٌ
ون َوإِن َي َر ْوا ك ْسف ًا رم َن َّ
يومهم ا َّل ِذي فِ ِ
يه ُي ْص َع ُق َ
ون ﴾(الطور 35:ـ )44
َْ َُ ُ

وكل لفظة من هذه األلفاظ ـ بام تزرعه يف العقل من تصديق ـ عامل من عوامل األدلة
مصاغ بأحسن أسلوب وأرقه وأمجله.
ولو قارنا هذا األسلوب القرآن الشامل يف خطابه ،والدقيق يف توجيهه مع ما حاول
به املتكلمون وغريهم من استبدال أساليب القرآن الكريم بأساليب الفالسفة لوجدنا الفرق
شاسعا.
فأساليب الفالسفة جافة ال تزيد القلب إال شبهات ،ألهنا من حبك العقل ،والعقل
الذي أنشأ الدليل يمكن أن ينشئ ما ينقضه أو ما يوهم أنه ينقضه ،فيتيه اإلنسان يف الدور،
أو يموت عىل دين العجائز.
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ومن مظاهر املنهج الرتبوي يف القرآن الكريم تكريره للمعان اإليامنية وتقريره هلا
باألساليب املختلفة املنسجمة مع كل العقول ،ففي كل سورة ،بل يف كل آية تعرض حقائق
اإليامن لتحل كل اإلشكاالت ،وجتيب عىل كل الشبهات.
وهلذا كان البناء القرآن متميزا ،فاحلقائق اإليامنية القرآنية موزعة يف كل سورة ،بل
أحد يف كل ٍ
لكل ٍ
يف كل آية ،قال بديع الزمان(:واعلم انه ال يمكن ِ
وقت قراءة متام القرآن
الذي هو دواء وشفاء لكل ٍ
احلكيم الرحيم اكثر املقاصد
أحد يف كل وقت .فلهذا أ ْد َر َج
ُ
القرآنية يف اكثر سوره؛ ال سيام الطويلة منها ،حتى صارت ُ
فسهل
كل سورة قرآن ًا صغري ًاّ ،
ٍ
َ
حي ُر َم أحد ًا ،فكرر التوحيد واحلرش وقصة موسى )
السبيل لكل أحد ،دون أن َ ْ

()1

وهذا التكرار ،بحسب احلاجة للدواء ،وهو كتكرار الدواء املادي الذي يصفه
األطباء ،و(كام أن احلاجات اجلسامنية خمتلف ٌة يف األوقات؛ كذلك احلاجات املعنوية
األنسـانية ايض ًا خمتلفة األوقـات .فاىل قسـ ٍم يف كل آن كـ (هو اهلل) للروح  -كحاجة اجلسم
اىل اهلواء  -واىل قسم يف كل ساعة كـ (بسم اهلل))
فبناء القرآن الكريم عىل هذا بناء عالجي يستدعي اللمسات املختلفة املتكررة
تكرر االحتياج ،ولالشارة اىل شدة االحتياج
(فتكرار اآليات والكلامت اذن للداللة عىل ّ
اليها ،ولتنبيه عرق االحتياج وإيقاظه ،وللتشويق عىل االحتياج ،ولتحريك اشتهاء
()2

االحتياج اىل تلك األغذية املعنوية)

انطالقا من هذا فإن القرآن الكريم ـ ومثله السنة الصحيحة ـ ال يؤيت ثامره الرتبوية
إال برشوط ،منها:
احلضور الواعي:
( )1الكلامت ،الكلمة التاسعة عرشة.
( )2الكلامت ،الكلمة التاسعة عرشة.
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فاهلل تعاىل رشط ملن يريد جني ثامر القرآن الكريم ثالثة رشوط ،فقال تعاىل ﴿ :إِ َّن ِيف
َذلِ َك َل ِذك َْرى َملِ ْن ك َ
الس ْم َع َو ُه َو َش ِهيدٌ ﴾ ( ّق ،)37:فاهلل تعاىل جعل كالمه
َان َل ُه َق ْل ٌ
ب َأ ْو َأ ْل َقى َّ
ذكرى ال ينتفع هبا إال من مجع هذه األمور الثالثة:
 1ـ أن يكون له قلب حي واع ،فإذا فقد هذا القلب مل ينتفع بالذكرى.
 2ـ أن يصغي بسمعه فيميله كله نحو املخاطب ،فإن مل يفعل مل ينتفع بكالمه.
 3ـ أن حيرض قلبه وذهنه عند املكلم له ،وهو الشهيد أي احلارض غريالغائب ،فإن
غاب قلبه مل ينتفع باخلطاب.
وهذه الرشوط التي نص عليها القرآن الكريم هي نفس الرشوط التي يشرتط حتققها
يف أي يشء نريد إدراكه والتعرف عليه ،فـ (املبرص ال يدرك حقيقة املرئي إال إذا كانت له
قوة مبرصة ،وحدق هبا نحو املرئي ،ومل يكن قلبه مشغوال بغري ذلك ،فإن فقد القوة املبرصة
أو مل حيدق نحو املرئي أو حدق نحوه ولكن قلبه كله يف موضع آخر مل يدركه ،فكثريا ما يمر
بك إنسان أو غريه وقلبك مشغول بغريه فال تشعر بمروره فهذا الشأن يستدعي صحة
()1

القلب وحضوره وكامل اإلصغاء)

وهلذا جعل الغزايل من الفرق املغرورة فرقة (اغرتوا بقراءة القرآن فيهذونه هذا وربام
خيتمونه يف اليوم والليل مرة ،ولسان أحدهم جيري به وقلبه يرتدد يف أودية األمان إذ ال
يتفكر يف معان القرآن لينزجر بزواجره ويتعظ بمواعظه ويقف عند أوامره ونواهيه ويعترب
بمواضع االعتبار فيه إىل غري ذلك من مقاصد التالوة ،فهو مغرور يظن أن املقصود من
()2

إنزال القرآن اهلمهمة به مع الغفلة عنه)

وقد رضب مثال هلذا بعبد كتب إليه مواله ومالكه كتاب ًا وأشار عليه فيه باألوامر
( )1مدارج السالكي.231/3 :
( )2إحياء علوم الدين.401/3 :
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والنواهي ،فلم يرصف عنايته إىل فهمه والعمل به ،ولكن اقترص عىل حفظه فهو مستمر عىل
خالف ما أمره به مواله ،إال أنه يكرر الكتاب بصوته ونغمته كل يوم مائة مرة فهو مستحق
للعقوبة ،مهام ظن أن ذلك هو املراد منه فهو مغرور.
احلذر من التحريف:
فإن القرآن الكريم مع عمق معانيه وشموهلا يسري واضح مفصل ال حيتاج إىل تلك
املبالغات الكثرية التي أرادت أن تفرسه فزادته غموضا أو حتريفا ،وال حيتاج إىل ما أغرق
املتكلمون فيه من األدلة ،فهو حيمل احلقائق ودالئلها ،بيرس ومجال وضبط.
فمن حيث األدلة ،حيوي القرآن الكريم أصول الدلة وفروعها ،بعبارات مؤثرة مجيلة
حتيط بجميع اإلنسان ،فال جيد لنفسه معها إال القبول والتصديق.
يقول ابن القيم(:ليس حتت أديم السامء كتاب متضمن للرباهي واآليات عىل
املطالب العالية :من التوحيد ،وإثبات الصفات ،وإثبات املعاد والنبوات ،ورد النحل
الباطلة واآلراء الفاسدة ،مثل القرآن .فإنه كفيل بذلك كله ،متضمن له عىل أتم الوجوه
وأحسنها ،وأقرهبا إىل العقول وأفصحها بيانا .فهو الشفاء عىل احلقيقة من أدواء الشبه
والشكوك ،ولكن ذلك موقوف عىل فهمه ومعرفة املراد منه .فمن رزقه اهلل تعاىل ذلك أبرص
احلق والباطل عيانا بقلبه ،كام يرى الليل والنهار ،وعلم أن ما عداه من كتب الناس وآرائهم
ومعقوالهتم بي علوم ال ثقة هبا ،وإنام هى آراء وتقليد .وبي ظنون كاذبة ال تغنى من احلق
شيئا .وبي أمور صحيحة ال منفعة للقلب فيها .وبي علوم صحيحة قد وعروا الطريق إىل
()1

حتصيلها ،وأطالوا الكالم ىف إثباهتا ،مع قلة نفعها)

وقد ذكرنا مثاال لذلك بمجرد قراءة واعية لسورة الطور ،وهي جمرد مثال عىل
أسلوب القرآن الكريم يف االستدالل.
( )1إغاثة اللهفان.44/1 :
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أما من حيث مواضيع العقيدة ،فإن القرآن الكريم يقررها كذلك منسجمة مع العقل
والفطرة ،فيصف اهلل تعاىل بكل صفات الكامل ،وينفي عنه كل ما ال يليق به ،وما ال يليق
باأللوهية مما حرفته األديان واألهواء.
فهو أدق كتاب وأشمله يف وصف اهلل تعاىل وبيان عظمته والدعوة إىل حمبته وعبادته،
فال خيرج قارئ القرآن الكريم من قراءته الواعية له إال حمبا لربه معظام له عارفا به عابدا له
مستشعرا حضوره يف كل حركة وسكنة.
يقول الغزايل عند ذكر ما يستحرضه القارئ من معان أثناء قراءته(:أما صفات اهلل
عز وجل؛ فكقوله تعاىلَ ﴿ :ليس ك َِم ْثلِ ِه يشء و ُهو ِ
صري﴾ وكقوله تعاىل ﴿ :املَلِ ُك
السم ُ
ْ َ
ٌ َ َ َّ
يع ال َب ُ
ِ
ِ
َرب﴾ فليتأمل معان هذه األسامء
ال ُقدُّ ُ
السال ُم املُؤْ م ُن املُ َه ْيم ُن العزيزُ اجلَ َّب ُار املُ َتك ر ُ
وس َّ
والصفات لينكشف له أرسارها فتحتها معان مدفونة ال تنكشف إال للموفقي ،وإليه أشار
عيل بقوله(:ما أرس إ َّيل رسول اهلل شيئ ًا كتمه عن الناس إال أن يؤيت اهلل عز وجل عبد ًا فه ًام
األولي
يف كتابه فليكن حريص ًا عىل طلب ذلك الفهم ،وقال ابن مسعود (:من أراد علم ّ
فليثور القرآن) وأعظم علوم القرآن حتت أسامء اهلل عز وجل وصفاته إذ مل يدرك
واآلخرين ّ
أكثر اخللق منها إال أمور ًا الئقة بأفهامهم ومل يعثروا عىل أغوارها)

()1

ومثل األوصاف املبارشة هلل ،التي امتأل هبا القرآن الكريم ،والتي تدل عليها أسامء
اهلل احلسنى معرفة اهلل من خالل ما ذكره من افعاله ،يقول الغزايل(:وأما أفعاله تعاىل؛
فكذكره خلق السموات واألرض وغريها ،فليفهم التايل منها صفات اهلل عز وجل إذ الفعل
يدل عىل الفاعل فتدل عظمته عىل عظمته .فينبغي أن يشهد يف الفعل الفاعل دون الفعل،
فمن عرف احلق رآه يف كل يشء إذ كل يشء فهو منه وإليه وبه وله فهو الكل عىل التحقيق.
ومن ال يراه يف كل ما يراه فكأنه ما عرفه .ومن عرفه عرف أن كل يشء ما خال اهلل باطل
( )1إحياء علوم الدين.283/1 :
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()1

وأن كل يشء هالك إال وجهه)

ويبي منهج التدبر الصحيح املنتج لثمر اإليامن عند قراءة أمثال قوله قال تعاىل﴿ :
َأ َف َر َأ ْي ُت ْم َما َحت ُْر ُث َ
ون﴾ (الواقعة ،)63:وغريها ،فيقول(:فال يقرص نظره عىل املاء والنار
واحلرث واملني ،بل يتأمل يف املني وهو نطفة متشاهبة األجزاء ثم ينظر يف كيفية انقسامها إىل
اللحم والعظم والعروق والعصب وكيفية تشكل أعضائها باألشكال املختلفة من الرأس
واليد والرجل والكبد والقلب وغريها ،ثم إىل ما ظهر فيها من الصفات الرشيفة من السمع
والبرص والعقل وغريها ،ثم إىل ما ظهر فيها من الصفات املذمومة من الغضب والشهوة
والكرب واجلهل والتكذيب واملجادلة كام قال تعاىلَ ﴿ :أو َمل ير ْ ِ
األن َْس ُ
ان َأنَّا َخ َل ْقنَا ُه ِم ْن ُن ْط َف ٍة
َ ََْ
ِ
يم ُمبِيٌ ﴾ ( ّيـس )77:فيتأمل هذه العجائب ليرتقى منها إىل عجب العجائب
َفإِ َذا ُه َو َخص ٌ
()2

وهو الصفة التي منها صدرت هذه األعاجيب فال يزال ينظر إىل الصنعة فريى الصانع)

هذا هو منهج التدبر الصحيح ،وهو الذي يثمر املعرفة باهلل ،املعرفة التي تثمر
التعظيم واملحبة ،والتي تنتج من خالهلا العبودية يف أرق صورها.
أما ما حياول البعض الرتكيز عليه يف البحث عام يف القرآن الكريم من إضافات هلل،
فيعتربوهنا أصل العقيدة ،ومنتهاها ،فهو من حتريف القرآن الكريم باهلرب من احلقائق
املقررة يف النصوص إىل ما يكتنفها من التعبري.
ِ ِ
فاهلل تعاىل عندما يقولَ ﴿ :وال تَدْ ُع َم َع اهللَِّ إِ َهل ًا َ
يش ٍء َهالِ ٌك إِ َّال
آخ َر ال إ َل َه إ َّال ُه َو ُك ُّل َ ْ
احلُك ُْم َوإِ َل ْي ِه ُت ْر َج ُع َ
َو ْج َه ُه َل ُه ْ
ون﴾ (القصص )88:يدعو إىل إفراده بالعبودية ،ألن كل من
عداه هالك يف احلال أو يف املآل ،لكن االنرصاف عن مقصد النص ـ وهو نوع من التحريف
ـ جيعل اآلية وكأهنا تقررا صفة ذاتية هلل اسمها (الوجه) جتعل كل من مل يسلم هبا مبتدعا
( )1إحياء علوم الدين.283/1 :
( )2إحياء علوم الدين.283/1 :
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منحرفا ضاال ،ثم تأمر املؤمن هبا أن يؤمن بحقيقتها وبوجودها من غري أن يعرف هلا أي
معنى أو أي داللة.
يه ِيف ا ْليم َف ْلي ْل ِق ِه ا ْليم بِالس ِ
وت َفا ْق ِذفِ ِ
يه ِيف التَّاب ِ
ومثل ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :أ ِن ا ْق ِذفِ ِ
اح ِل
َر ُ
ُ
َ ُّ َّ
َي ْأ ُخ ْذ ُه عَدُ ٌّو ِيل َوعَدُ ٌّو َل ُه َو َأ ْل َق ْي ُت َع َل ْي َك حمَ َ َّب ًة ِمنري َولِ ُت ْصن ََع ع ََىل َع ْينِي﴾ (طـه ،)39:فاهلل تعاىل
خيرب موسى  بأنه قد صنع عىل عي اهلل أي أن اهلل رباه وحفظه وكفل له عناية خاصة.
اصنَ ِع ا ْل ُف ْل َك بِ َأ ْع ُينِنَا َو َو ْحيِنَا ﴾ (هود ،)37:فاهلل تعاىل
ومثل ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :و ْ
يبرشهم بعنايته وحضوره من غري أن يقصد القرآن الكريم تقرير وصف خاص هلل اسمه
(العيون) ال يدرى معناه وال يفقه تفسريه.
ومثل ذلك ما ورد يف السنة من قوله  ملن شق آذان األنعام حمذرا إياه من غضب
اهلل(:موسى اهلل َأ َحدُّ من موساك ،وساعد اهلل أشد من ساعدك)( ،)1فراح هؤالء يثبتون به
صفة الساعد ،ألن الساعد مضاف إىل اهلل.
يقول سيد قطب معلقا عىل أمثال هذه النصوص(:كل ما يرد يف القرآن ويف احلديث
من هذه الصور واملشاهد إنام هو تقريب للحقائق التي ال يملك البرش إدراكها بغري أن
توضع هلم يف تعبري يدركونه ،ويف صورة يتصوروهنا .ومنه هذا التصوير جلانب من حقيقة
()2

القدرة املطلقة ،التي ال تتقيد بشكل ،وال تتحيز يف حيز ،وال تتحدد بحدود)

َّ
وجل
وهلذا ضحك  ملا جاءه َح ْرب من األحبار ،فقال(:يا حممد إنا نجد أن اهللّ عزَّ
جيعل الساموات عىل إصبع ،واألرضي عىل إصبع ،والشجر عىل إصبع ،واملاء والثرى عىل
إصبع ،وسائر اخللق عىل إصبع ،فيقول :أنا امللك .فضحك رسول اهللّ  حتى بدت
ِ ِ
ِ
ِ
ات
الس َام َو ُ
نواجذه ،ثم قرأَ ﴿ :و َما َقدَ ُروا اهللََّ َح َّق َقدْ ِره َو ْاألَ ْر ُض َمجيع ًا َق ْب َض ُت ُه َي ْو َم ا ْلق َيا َمة َو َّ
( )1رواه الطربان يف الكبري ،ويف السنن بعضه ،جممع الزوائد.32/4 :
( )2يف ظالل القرآن.3062 :
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ات بِ َي ِمينِ ِه ُس ْب َحا َن ُه َو َت َع َاىل ع ََّام ُي ْ ِ
رش ُك َ
ون﴾ (الزمر))67:
َم ْط ِو َّي ٌ

()1

ولو أراد القرآن الكريم اعتبار تلك اإلضافات أو املشاهد أوصافا هلل لذكرها مفردا
ِ ِ
ور
له مهتام هبا داعيا للدعوة إليه وتعريف اهلل هبا ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ن رب ْئ ع َبادي َأ رن َأنَا ا ْل َغ ُف ُ
ِ
يم﴾ (احلجر ،)49:فلم يقل اهلل يف آية من القرآن(:نبئ عبادي ان يل عينا أو يدا أو
الرح ُ
َّ
ساقا)..
ومثل ذلك قوله تعاىلُ ﴿ :ق ِل ال َّل ُه َّم َمالِ َك املُْ ْل ِك ُتؤْ ِيت املُْ ْل َك َم ْن ت ََشا ُء َو َتن ِْز ُع املُْ ْل َك
ِمم َّ ْن ت ََشا ُء َو ُت ِعزُّ َم ْن ت ََشا ُء َو ُت ِذ ُّل َم ْن ت ََشا ُء بِ َي ِد َك ْ َ ِ
يش ٍء َق ِد ٌير﴾ (آل
اخل ْ ُري إن ََّك ع ََىل ُك رل َ ْ
عمران ،)26:فقد ذكر أوصافا وأفعاال لكل منها تأثريه العميق يف املعرفة باهلل.
احل ُّي ا ْل َق ُّيو ُم ال
وهلذا كان سيد آيات القرآن الكريم قوله تعاىل ﴿ :اهللَُّ ال إِ َل َه إِ َّال ُه َو ْ َ
َت ْأ ُخ ُذه ِسنَ ٌة وال نَوم َله ما ِيف السامو ِ
ات َو َما ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َم ْن َذا ا َّل ِذي َي ْش َف ُع ِعنْدَ ُه إِ َّال بِإِ ْذنِ ِه َي ْع َل ُم
َّ َ َ
ُ
َ ْ ٌ ُ َ
ون بِ َش ٍء ِمن ِع ْل ِم ِه إِ َّال بِام َشاء و ِسع ُكر ِسيه السامو ِ
ِ
ما ب َ ِ
ات
َ َ َ ْ ُّ ُ َّ َ َ
ْ
َ
َ َْ
ي َأ ْيدهيِ ْم َو َما َخ ْل َف ُه ْم َوال ُحيي ُط َ ْ
ِ
ِ
ِ
يم﴾ (البقرة ،)255:وكلها أوصاف لتنزيه اهلل
َو ْاألَ ْر َض َوال َيؤُ و ُد ُه ح ْف ُظ ُه َام َو ُه َو ا ْل َع ُّيل ا ْل َعظ ُ
وكامله ،وليس فيها يشء مما يبالغ فيه هؤالء ،بل يعتربونه أصل العقيدة الذي ال تكمل
العقيدة إال به.
وهذا التحريف يشبه إىل حد كبري ما وقع فيه اليهود عندما قال هلم موسى 
ببساطة وتلقائية وهو يبلغهم عن أمر اهلل ﴿ :إِ َّن اهللََّ َي ْأ ُم ُر ُك ْم َأ ْن ت َْذ َب ُحوا َب َق َر ًة﴾ (البقرة،)67:
فتصوروا أهنم لن يعرفوا البقرة إال بعد أن يعرفوا لوهنا وطوهلا وعرضها وعملها وكسلها.
قال تعاىل مبينا هذه النزعة اجلدلية التي ال هتتم باحلقيقة بقدر ما هتتم بتفاصيلها﴿ :
ي َلنَا َما ِه َي َق َال إِ َّن ُه َي ُق ُ
ول إِ َّهنَا َب َق َر ٌة ال َف ِار ٌض َوال بِك ٌْر ع ََو ٌ
ي َذلِ َك
ان َب ْ َ
َقا ُلوا ا ْد ُع َلنَا َر َّب َك ُي َب ر ْ
ول إِهنا ب َقر ٌة ص ْفراء َف ِ
َفا ْف َع ُلوا َما ُتؤْ َم ُر َ
اق ٌع
ون َقا ُلوا ا ْد ُع َلنَا َر َّب َك ُي َب ر ْ
ي َلنَا َما َل ْو ُهنَا َق َال إِ َّن ُه َي ُق ُ َّ َ َ َ َ َ ُ
( )1رواه البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي.
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ي َلنَا َما ِه َي إِ َّن ا ْل َب َق َر ت ََشا َب َه َع َل ْينَا َوإِ َّنا إِ ْن َشا َء اهللَُّ
َرس النَّاظِ ِري َن َقا ُلوا ا ْد ُع َلنَا َر َّب َك ُي َب ر ْ
َل ْو ُهنَا ت ُ ُّ
ملَُ ْهتَدُ َ
ون﴾ (البقرة 68:ـ )70

()1

بل هو يشبه ما وقع فيه بعض املفرسين الذي راحوا يبحثون يف دجل أهل الكتاب
ويف أحاديث القصاص عن تفاصيل أعرض القرآن الكريم عن ذكرها ،وكأن املعان القرآنية
ال تفهم إال برشحها وتفصيلها مع أن القرآن الكريم هنى عن ترك األصل واالعتبار
واالنشغال بالتفاصيل التي قد ال تسمن وال تغني من جوع ،قال تعاىل وهو يقص قصة أهل
ون َمخْس ٌة س ِ
اد ُس ُه ْم َك ْل ُب ُه ْم َر ْمج ًا بِا ْل َغ ْي ِ
الكهفَ ﴿ :س َي ُقو ُل َ
ب
ون َثال َث ٌة َرابِ ُع ُه ْم َك ْل ُب ُه ْم َو َي ُقو ُل َ َ َ
ون َس ْب َع ٌة َو َث ِامنُ ُه ْم َك ْل ُب ُه ْم ُق ْل َر ريب َأ ْع َل ُم بِ ِعدَّ ِهتِ ْم َما َي ْع َل ُم ُه ْم إِ َّال َقلِ ٌيل َفال ُمت َ ِار فِ ِ
َو َي ُقو ُل َ
يه ْم إِ َّال
اهر ًا وال تَس َت ْف ِ
ِمراء َظ ِ
ت فِ ِ
يه ْم ِمن ُْه ْم َأ َحد ًا﴾ (الكهف)22:
َ ْ
َ ً
فنهى عن أمرين كالمها مما انحرف به هؤالء عن املعان القرآنية:
األول :هو املراء واجلدل والغوص عن التفاصيل بمجرد التحليل العقيل الذي ال
يملك أدوات التحليل ،فيغوص يف بحر االحتامالت التي ال تزيد املرء إال حرية.
والثان :هو البحث يف تراث األمم املحرف عام يزيد احلقائق القرآنية تفاصيل ،وكأن
القرآن الكريم ـ املهيمن عىل كل الكتب ـ مفتقر إىل غريه يف تقرير حقائقه.
 2ـ عامل النفس والكون
وهو امليدان الثان املعرف باهلل ،وباحلقائق اإليامنية ،ولذلك تكثر اإلشارات القرآنية
آليات اهلل يف اآلفاق واألنفس.
فأولو األلباب ،وهم (العارفون) كام اصطلح عليهم املتأخرون جيعلون من آيات اهلل

( )1وقريب من هذا ما سأل بعض اليهود رسول اهلل  ، كام قال جماهد قال :جاء هيودي فقال :يا حممد أخربن عن ربك
من أي يشء هو؟ من نحاس هو؟ أم من لؤلؤ ،أو ياقوت؟ قال ،فجاءت صاعقة فأخذته ،وأنزل اهللّ ﴿ :وير ِس ُل الصو ِ
اع َق
َّ َ
َُْ
َفي ِصيب ِهبا من ي َشاء و ُهم ُجي ِ
ون ِيف اهللَِّ َو ُه َو َش ِديدُ املِْ َح ِ
اد ُل َ
ال﴾ (الرعد)13:
ُ ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ
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الكونية رسائل يتعرفون من خالهلا عىل اهلل ،قال تعاىل ﴿ :إِ َّن ِيف َخ ْل ِق السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض
َّ َ َ
الف ال َّلي ِل والنَّه ِار َآل ٍ
اختِ ِ
ويل ْاألَ ْل َب ِ
يات ِألُ ِ
َو ْ
اب﴾ (آل عمران)190:
ْ َ َ
بل إن اهلل قدم هذا النظر الواعي للكون من أويل األلباب عىل عباداهتم ،وكأن
ون اهللََّ ِق َيام ًا َو ُق ُعود ًا َوع ََىل ُجنُ ِ ِ
عباداهتم أثر هلذا النظر الواعي ،قال تعاىل ﴿ :ا َّل ِذي َن َي ْذ ُك ُر َ
وهب ْم
ِ
ون ِيف َخ ْل ِق السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
َو َي َت َفك َُّر َ
ض َر َّبنَا َما َخ َل ْق َت َه َذا َباطِ ً
اب
ال ُس ْب َحان ََك َفقنَا ع ََذ َ
َّ َ َ
الن ِ
َّار﴾ (آل عمران)191:
ولذلك اعترب تعاىل ما يف الكون من آيات مذكرات ألويل األلباب ،فقالَ ﴿ :أ َمل ْ ت ََر َأ َّن
ِ
ِ
ِ
يع ِيف ْاألَ ْر ِ
رتا ُه
ض ُث َّم ُخي ِْر ُج بِه زَ ْرع ًا خمُ ْتَلِف ًا َأ ْل َوا ُن ُه ُث َّم َهيِ ُ
الس َامء َما ًء َف َس َل َك ُه َينَابِ َ
يج َف َ َ
اهللََّ َأنْزَ َل م َن َّ
ويل ْاألَ ْل َب ِ
جي َع ُل ُه ُح َطام ًا إِ َّن ِيف َذلِ َك َل ِذك َْرى ِألُ ِ
اب﴾ (الزمر)21:
ُم ْص َف ّر ًا ُث َّم َ ْ
وهلذا نجد القرآن الكريم ممتلئا باآليات الكونية املعرفة باهلل ،والداعية إليه لتنزع
النظرة االعتيادية للكون ،والتي حتيله شيئا بسيطا مألوفا ال قيمة له إال القيمة التي يستسخر
من أجلها.
فلهذا نجد اخللق قد يسبحون بحمد من اكتشف رسا حقريا من أرسار هذا الكون،
واستخدمه ملصلحة من املصالح ،ثم ال يسبحون بحمد صاحب الرس ،بل صاحب الكون
مجيعا.
آت ِيف ا ْل َب ْح ِر
اجل َو ِار املُْن َْش ُ
وهلذا نسب تعاىل السفن إليه ،فقال تعاىلَ ﴿ :و َل ُه ْ َ
ك ْ
َاألَعْال ِم﴾ (الرمحن ،)24:وقال يف اآلية األخرىَ ﴿ :و ِم ْن آ َياتِ ِه ْ
اجلَ َو ِار ِيف ا ْل َب ْح ِر
ك ْ
َاألَعْال ِم﴾ (الشورى)32:
ثم عقب خماطبا احلائرين يف سبب اعتبارها من آيات اهلل ونعمه مع أهنا من صنع
البرش ،فقال ﴿ :إِ ْن ي َش ْأ يسكِ ِن الريح َفي ْظ َل ْلن رواكِدَ ع ََىل َظه ِر ِه إِ َّن ِيف َذلِ َك َآل ٍ
يات لِ ُك رل َص َّب ٍار
ْ
َ َ َ
ر َ َ
َ ُْ
َش ُك ٍ
ور﴾ (الشورى)33:
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ويف مقابل ذلك لو شاء ألرسل الريح قوية عاتية ،فأخذت السفن وأحالتها عن
سريها املستقيم ،فرصفتها ذات اليمي أو ذات الشامل ،آبقة ال تسري عىل طريق وال إىل جهة
ف َع ْن كَثِ ٍري﴾
مقصد؛ قال تعاىل عقب اآلية السابقةَ ﴿ :أ ْو ُيوبِ ْق ُه َّن بِ َام ك ََس ُبوا َو َي ْع ُ
(الشورى)34:
وهكذا يقال يف مجيع آيات اهلل التي يتصور البرش أهنم أصحاهبا ،املالكون اهلل ،ثم
يعزلون اهلل عنها.
وهلذا يرضب القرآن الكريم األمثال بالنحل والذباب والعنكبوت حتى صار ذلك
موضع استهزاء من اليهود واملرشكي ،فرد عليهم تعاىل بقوله ﴿ :إِ َّن اهللََّ ال َي ْست َْحيِي َأ ْن
َي ْ ِ
ون َأ َّن ُه ْ
وض ًة َف َام َف ْو َق َها َف َأ َّما ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َف َي ْع َل ُم َ
رض َب َم َث ً
احلَ ُّق ِم ْن َر رهبِ ْم َو َأ َّما ا َّل ِذي َن
ال َما َب ُع َ
َك َف ُروا َف َي ُقو ُل َ
ون َما َذا َأ َرا َد اهللَُّ ِ َهب َذا َم َث ً
ال ُي ِض ُّل بِ ِه كَثِري ًا َو َ ْهي ِدي بِ ِه كَثِري ًا َو َما ُي ِض ُّل بِ ِه إِ َّال
ا ْل َف ِ
اس ِقيَ ﴾ (البقرة)26:

ثالثا ـ رشوط املعارف اإليامنية
املعرفة املطلوبة يف اإليامن باهلل هي املعرفة اليقينية اجلازمة املوافقة ملا عرف اهلل به
نفسه ،وهي بذلك تتميز بخاصيتي اثنتي :اليقي والصدق.
 1ـ اليقي
واملراد به العلم اجلازم بحقائق اإليامن ،بحيث ال يتطرق إىل العارف أدنى شك يف
املعرف ،بل تكون معرفته به أشد من معرفته بنفسه التي بي جنبيه.
وقد كان البحث يف هذا اجلانب هو ما دفع املتكلمي إىل البحث التفصييل يف
الشبهات وأنواع االعرتاضات للرد عليها ،ونرصة احلق ،وال رضر فيها من هذا اجلانب ملن
احتاج إىل ذلك.
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ولكن الرضر عىل من تصور أنه ال يعرف اهلل إال بعد اخلوض فيام خاض فيه
املتكلمون من أدلة ،ألنه سيتيه بالدليل عن املدلول ،بل قد يلتزم بالدليل ما ال يصح التزامه،
كام وقع يف ذلك الكثري من متكلمي املسلمي.
واألخطر من ذلك كله أن يتحول اإليامن باهلل جدال لسانيا فارغا ال روحا يبعث
احلياة يف وجدان صاحبها وسلوكه.
وهلذا اشتد حتذير السلف من صناعة املتكلمي ،واشتد فيه فقهاء اإلسالم الكبار يف
النهي عنه ملا رأوا من آثاره االجتامعية:
فهذا الشافعي مع علمه اجلليل ،وعلمه بأحوال الفرق وجمادالهتا وشغبها اشتد هنيه
عن صناعة املتكلمي لعقم سبلها مع العامة :قال ابن عبد األعىل :سمعت الشافعي يوم
ناظر حفص ًا الفرد ـ وكان من متكلمي املعتزلة ـ يقول(:ألن يلقى اهلل عز وجل العبد بكل
ذنب ما خال الرشك باهلل خري له من أن يلقاه بشء من علم الكالم ،ولقد سمعت من حفص
كالم ًا ال أقدر أن أحكيه) ،وقال(:قد اطلعت من أهل الكالم عىل يشء ما ظننته قط وألن
يبتىل العبد بكل ما هنى اهلل عنه ما عدا الرشك خري له من أن ينظر يف الكالم)
وحكى الكرابـيسّ :
أن الشافعي سئل عن يشء من الكالم فغضب وقال :سل عن
هذا حفص ًا الفرد وأصحابه ،أخزاهم اهلل ،وملا مرض الشافعي دخل عليه حفص الفرد فقال
له :من أنا؟ فقال :حفص الفرد ،ال حفظك اهلل وال رعاك حتى تتوب مما أنت فيه .وقال(:لو
لفروا منه فرارهم من األسد) ،وقال(:إذا سمعت
علم الناس ما يف الكالم من األهواء ّ
الرجل يقول االسم هو املسمى أو غري املسمى ،فاشهد بأنه من أهل الكالم وال دين له)،
وقال(:حكمي يف أصحاب الكالم أن يرضبوا باجلريد ويطاف هبم يف القبائل والعشائر
()1

ويقال :هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ يف الكالم)
( )1إحياء علوم الدين.95/1 :
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أما أمحد بن حنبل ،فقد اشتد هنيه عنه ،بل تعرض بسببه ملحنته املعروفة ،قال(:ال
يفلح صاحب الكالم أبد ًا ،وال تكاد ترى أحد ًا نظر يف الكالم إال ويف قلبه دغل) ،وقد بالغ
يف ذمه حتى هجر احلارث املحاسبـي مع زهده وورعه بسبب تصنيفه كتاب ًا يف الرد عىل
املبتدعة وقال له(:وحيك ألست حتكي بدعتهم ّأوالً ثم ترد عليهم ألست حتمل الناس
بتصنيفك عىل مطالعة البدعة والتفكر يف تلك الشبهات فيدعوهم ذلك إىل الرأي والبحث)
ومثل ذلك اإلمام مالك ،فقد نبه إىل خطره العظيم بقوله(:أرأيت إن جاءه من هو
أجدل منه أيدع دينه كل يوم لدين جديد؟)
بل إن املتكلمي أنفسهم نبهوا إىل خطورة هذا العلم عىل العامة ،فألف الغزايل كتابه
املعروف (إجلام العوام عن علم الكالم)
والرس يف ذلك أن أكثره جدل ال يعمق يف اإليامن يف النفس ،وهلذا قال الغزايل عن
علم الكالم بعدما طلب البحث فيه عن احلقيقة(:فصادفته علام وافيا بمقصوده غري واف
()1

بمقصودي)

فهو واف بمقصودهم من حيث حراسة الدين من الشبه ،ولكنه غري واف بمقصود
من طلب حقيقة اإليامن.
وهو هلذا التحديد الوظيفي لعلم الكالم يرى أن املرتبة اإليامنية للمتكلمي ال ختتلف
عن مراتب العوام ،وهلذا ينصح املتكلم بقوله(:فليعلم املتكلم حده ممن الدين ،وأن موقعه
منه موقع احلارس يف طريق احلج ،فإذا جترد احلارس للحراسة مل يكن من مجلة احلاج،
واملتكلم إذا جترد للمناظرة واملدافعة ،ومل يسلك طريق اآلخرة مل يكن من مجلة علامء الدين
أصال) ،ثم يعقب عىل ذلك بقوله(:وليس عند املتكلم من الدين إال العقيدة التي شاركه

( )1الغزايل ،املنقذ من الضالل ،ص.87
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()1

فيها سائر العوام ،وإنام يتميز عن العامي برسعة املجادلة واحلراسة)

ولذلك ينتقد الغزايل الطريقة التعميمية يف عرض مسائل العقيدة باملناهج الكالمية
ملا تثريه من شبهات وتشكيكات ،ويرى أن يقترص يف البالد التي تقل فيها البدعة وال ختتلف
فيها املذاهب عىل العقائد املعروفة دون التعرض لألدلة إىل أن تقع الشبهة ،وحينذاك تذكر
األدلة بقدر احلاجة ،فإن كانت البدعة شائعة ،وخيف عىل العوام أن خيدعوا هبا ،فال بأس
من عرض األدلة وتعميم العلم هبا بحسب احلاجة إىل ذلك( ،)2أما يف غري تلك املواضع
فإن الغزايل يرى حرمة خوض العوام يف علم الكالم وإجلامهم عنه إال ألحد شخصي:
 1ـ رجل وقعت له شبهة ال يمكن إزالتها عنه بكالم وعظي ،وعلم أن القول
الكالمي املرتب يرفع شبهته ويداوهيا.
 2ـ شخص كامل العقل راسخ القدم يف الدين ثابت اإليامن يريد حتصيله ليداوي به
مريضا إذا وقعت له شبهة ،أو يفحم به مبتدعا ،أو حيرس معتقده إذا أراد املبتدع إغواءه(.)3
وهلذا ،فإن البديل الذي يرسمه الغزايل للعامة وللنشء هو ما عرب عنه بقوله ـ بعد
ذكره لعقيدة خمترصة ـ(:اعلم ّ
أن ما ذكرناه يف ترمجة العقيدة ينبغي أن يقدم إىل الصبـي يف
ّأول نشوه ليحفظه حفظ ًا ثم ال يزال ينكشف له معناه يف كربه شيئ ًا فشيئ ًا؛ فابتداؤه احلفظ
()4

ثم الفهم ثم االعتقاد واإليقان والتصديق به ،وذلك مما حيصل يف الصبـي بغري برهان)

فالطريق ـ كام يرسمه الغزايل ـ هو التلقي ،فاحلفظ وحده كاف يف تقرير كثري من
األمور من غري حاجة إىل تفاصيل األدلة العقلية ،والتي قد ال تزيد املتعلق هبا غري املزيد من
الشبهات.
( )1الغزايل ،إحياء علوم الدين.23/1 :
( )2الغزايل ،إحياء علوم الدين.98/1 :
( )3الغزايل ،فيصل التفرقة بي اإلسالم والزندقة ،ص.174 ،173
( )4إحياء علوم الدين.94/1 :

58

وقد علل الغزايل هذا ،فقال(:فمن فضل اهلل سبحانه عىل قلب اإلنسان أن رشحه يف
ّأول نشوه لإليامن من غري حاجة إىل حجة وبرهان)
ثم بي الربهان الواقعي لذلك بقوله ـ وهو ينتقد املغالي من املتكلمي الذين
تصوروا أن اإليامن ال يتحقق إال عرب صناعتهم ـ(:وكيف ينكر ذلك ومجيع عقائد العوام
املجرد والتقليد املحض؟)
مبادئها التلقي ّ
وبعد التلقي ـ والذي هو بمثابة البذر ـ ينصح الغزايل بتعهده بالسقي والتقوية،
بمجرد التقليد غري خال عن نوع من الضعف يف االبتداء
قال(:نعم يكون االعتقاد احلاصل
ّ
عىل معنى أنه يقبل اإلزالة بنقيضه لو ألقي إليه فال بد من تقويته وإثباته يف نفس الصبـي
()1

والعامي حتى يرتسخ وال يتزلزل)

والطريق إىل ذلك ليس باجلدل ،قال(:وليس الطريق يف تقويته وإثباته أن يعلم صنعة
اجلدل والكالم)
وإنام بأنوار العبادة ،قال(:بل يشتغل بتالوة القرآن وتفسريه وقراءة احلديث ومعانيه.
ويشتغل بوظائف العبادات فال يزال اعتقاده يزداد رسوخ ًا بام يقرع سمعه من أدلة القرآن
وحججه وبام يرد عليه من شواهد األحاديث وفوائدها وبام يسطع عليه من أنوار العبادات
ووظائفها وبام يرسي إليه من مشاهدة الصاحلي وجمالستهم وسيامهم وسامعهم وهيئاهتم
يف اخلضوع هلل عز وجل واخلوف منه واالستكانة له فيكون ّأول التلقي كإلقاء بذر يف
الصدر ،وتكون هذه األسباب كالسقي والرتبـية له حتى ينمو ذلك البذر ويقوى ويرتفع
شجرة طيبة راسخة أصلها ثابت وفرعها يف السامء)
وكام أن النبتة حترس من كل ما قد يؤذهيا ،ويمنع نموها ،فكذلك حيرس يقي الصبي
والعامي من كل ما قد يترسب إليه مما يدخل الشبهات والشكوك إىل نفسه ،والطريق إىل
( )1إحياء علوم الدين.94/1 :
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ذلك هو حتصينه من اجلدل ،قال الغزايل(:وينبغي أن حيرس سمعه من اجلدل والكالم غاية
احلراسةّ ،
شوشه اجلدل أكثر مما يمهده وما يفرسه أكثر مما يصلحه ،بل تقويته باجلدل
فإن ما ي ّ
تضاهي رضب الشجرة باملدقة من احلديد رجاء تقويتها بأن تكثر أجزاؤها وربام يفتتها ذلك
ويفسدها وهو األغلب)
ويرضب األمثلة عىل ذلك بالواقع ،واقع املؤمني الطيبي الذي تلقوا اإليامن تلقينا،
ثم قووه بأنوار الطاعة ،فازدادوا إيامنا مع إيامهنم ،وبي املتكلمي الذي تصوروا أهنم بإقناع
العقل ،أو بسالحه يصلون إىل احلقائق ،فقال(:واملشاهدة تكفيك يف هذا بـيان ًا فناهيك
بالعيان برهان ًا .فقس عقيدة أهل الصالح والتقى من عوام الناس بعقيدة املتكلمي
حتركه الدواهي والصواعق
واملجادلي فرتى اعتقاد العامي يف الثبات كالطود الشامخ ال ّ
وعقيدة املتكلم احلارس اعتقاده بتقسيامت اجلدل كخيط مرسل يف اهلواء تفيئه الرياح مرة
هكذا ومرة هكذا إال من سمع منهم دليل االعتقاد فتلقفه تقليد ًا كام تلقف نفس االعتقاد
تقليد ًا؛ إذ ال فرق يف التقليد بـي تع ُّلم الدليل أو تعلم املدلول فتلقي الدليل يشء
()1

واالستدالل بالنظر يشء آخر بعيد عنه)

وهلذا نشأ ما يسمى بـ (املعرفة) ،وهي مصطلح يعني العلم باهلل ال عن طريق
االستدالل العقيل ،وإنام عن طريق اليقي اإليامن ،الذي يستشهد باهلل عىل اهلل ،ويربهن باهلل
عىل اهلل ،وهنا يتجىل الفرق العظيم بي إيامن من عاش يبحث عن الرباهي عىل اهلل ،وبي
الذين بدأ حياته مع اهلل.
وهلذا (أمجع العارفون عىل أن الدليل عىل اهلل هو اهلل وحده ،وسبيل العقل عندهم
سليل العاقل يف حاجته إىل الدليل ألنه حمدث واملحدث اليدل إال عىل مثله)
وقد سئل النوري(:ما الدليل عىل اهلل؟ قال(:اهلل) ،قال فام العقل قال(:العقل عاجز
( )1إحياء علوم الدين.94/1 :
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والعاجز ال يدل إال عىل عاجز مثله)
وقد وضع ابن عطاء العقل الذي يعتمد عليه العامل يف حمله عندما قال(:العقل آلة
للعبودية ال لإلرشاف عىل الربوبية)
وعرب آخر عن ذلك بقوله(:العقل جيول حول الكون فإذا نظر إىل املكون ذاب)
وعرب أبو بكر القحطبي عىل استحالة التعرف عىل اهلل بالعقل بقوله(:من حلقته
العقول فهو مقهور إال من جهة اإلثبات ،ولوال أنه تعرف إليها األلطاف ملا أدركته من جهه
اإلثبات)
وقد قال بعض الصاحلي معربا عن عجز العقل:
من رامه بالعقل مسرتشدا

رسحه يف حرية يلهو

شاب بالتلبيس أرساره

يقول من حريته هل هو

ولكن هذه املعرفة التي تغني عن كثرة احلجج الربهانية ،وال تراود صاحبها
الشبهات والشكوك حتتاج إىل مرآة صافية ال تشوه احلقائق ،فعىل قدر جالء املرآة تتجىل
أنوار احلق ،كام قيل:
إذا سكن الغدير عىل صفاء

وجنب أن حيركه النسيم

بدت فيه السامء بال امرتاء

كذاك الشمس تبدو والنجوم

كذاك قلوب أرباب التجيل

يرى يف صفوها اهلل العظيم

وهذا هو الفرق األسايس بي علم الكالم واملعرفة أو علم اإليامن ،فالعلم بحث
واستدالل ،واملعرفة شهود وعيان ،والعلم مكابدة وشك ،واملعرفة راحة ويقي.
العارف يرى ما يؤمن به ويعيشه ،أما العامل أو طالب العلم فيكتفي بأن يبحث عن
أدلة ما يسمع عنه ،وقد حيجب باألدلة عن املدلول ،وبالطريق عن الغاية.
ويف الوقت الذي يقلب فيه العامل صفحات الكون ليستدل به عن ربه ،ينطلق
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ُ
أنار ُه
العارف من ربه ليستدل به عىل الكون ،قال ابن عطاء اهلل(:
الكون ك ُّله ُظ ْلم ٌة ،وإ َّنام َ
َ
الكون ومل يشهدُ ُه فيه أو عنده أو َق ْب َله أو َب ْعدَ ه فقد َأع َْوزَ ُه وجو ُد
احلق فيه ،فمن رأى
ظهور ر
ُ
ِ
ِ
بس ُح ِ
ب اآلثار)
وحج َب ْت عنه
ُ
األنوارُ ،
شموس املعارف ُ
 2ـ الصدق
ونريد به مطابقة العقيدة ملا جاءت به النصوص ،ألن مصدر العقيدة األول ـ كام
ذكرنا سابقا ـ هو الوحي ،أما العقل فهو مدعم للوحي وأداة من أدواته.
وهلذا ،فإن كل من حياول أن ينافس الوحي يف تقرير العقائد يرد قوله ،فالغيب ال
يعمله إال من كشف اهلل له حجبه ،وليس ذلك لغري املعصومي صلوات اهلل وسالمه عليهم.
وهلذا ،فإن الكثري من العقائد ـ ويف األبواب املختلفة منها ـ حتتاج إىل زيادة متحيص
لتحقيق احلق منها ومتييزه عن الباطل.
وهذا يستدعي زيادة عىل ما ذكرنا من حفظ النصوص من التحريف الذي خيرجها
عام سيقت له إىل التثبت يف النقول املختلفة سواء ما ورد منها منسوبا إىل رسول اهلل  أو
ما ورد منسوبا للصحابة أو التابعي ومن بعدهم.
ألن التساهل يف النقول هو الذي أدى إىل إلزام الناس بعقائد ال دليل يؤيدها ،بل إهنا
يف أحسن أحواهلا أسطورة من األساطري أو خرافة من اخلرافات يزداد معتقدها باعتقادها
جهال ال علام.
وقد طال التلفيق النصوص الظنية ،فوضعت األحاديث لتساهم يف تأكيد ما قرره
العقل أو الذوق من حتريف ملعان العقيدة يف اهلل ويف عوامل اهلل.
ففي كتاب [إبطال التأويالت] ،والذي يعترب نموذجا لتحريف حقيقة (اهلل) وحقيقة
(اإليامن باهلل) نجد الروايات الكثرية الباطلة التي تؤيد ما اختاره صاحبه من التشبيه املتسرت
بالتنزيه.
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فهو ينقل مثال ـ ليقرر إثبات الصورة هلل ـ هذه الرواية الباطلة(:غضب موسى عىل
حل َجر قال :ارشبوا يا محري ،فأوحى اهلل إليه :تعمد
قومه يف بعض ما كانوا يسألونه ،فلام نزل ا َ
إىل عبيد من عبيدي خلقتهم عىل مثل صوريت فتقول ارشبوا يا محري ،قال :فام برح حتى
()1

أصابته عقوبة)

وهو ينقل ـ إلثبات صفة للذات اسمها (الذراع) ـ روايات ال تثبت ،وليست رصحية
فيام أراده( ،)2منها هذا األثر(:خلق اهلل املالئكة من نور الذراعي والصدر)
ويعلق عل هذا بقوله(:الكالم يف هذا اخلرب يف فصلي :أحدمها يف إثبات الذراعي
والصدر ،والثان يف خلق املالئكة من نوره) فجعل الذراعي والصدر والنور صفات.
وهو ينقل ـ إلثبات صفة للذات اسمها (الفخذ واألمام واخللف) ـ بالرواية الباطلة
التالية(:إذا كان يوم القيامة يذكر داود ذنبه فيقول اهلل عز وجل له :كن أمامي ،فيقول :رب
ذنبي ،فيقول اهلل :كن خلفي فيقول :رب ذنبي ذنبي ،فيقول اهلل له خذ بقدمي )( ،)3ثم يذكر
الرواية الباطلة التالية(:إن اهلل عز وجل ليقرب داود حتى يضع يده عىل فخذه يقول :ادن
منا أزلفت لدينا)
ثم يعلق عىل هذا اهلراء بقوله(:اعلم أنه غري ممتنع محل هذا اخلرب عىل ظاهره ،إذ ليس
فيه ما حييل صفاته وال خيرجها عام تستحقه ألنا ال نثبت قدما وفخذا جارحة وال أبعاضا،
بل نثبت ذلك صفة كام أثبتنا الذات والوجه واليدين … وال نثبت أيضا أماما وخلفا عىل
وجه احلد واجلهة ،بل نثبت ذلك صفة غري حمدودة)
وهو ينقل عن مقاتل بن سليامن ـ املعروف بقوله بالتجسيم ـ فينقل عن طريقه عن

( )1إبطال التأويالت.97/1 :
( )2إبطال التأويالت.203/1 :
( )3إبطال التأويالت.206/1 :
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اق ويدْ عَو َن إِ َىل السج ِ
ود َفال
عبد اهلل بن مسعود يف قوله تعاىلَ ﴿ :ي ْو َم ُيك َْش ُ
ُّ ُ
ف َع ْن َس ٍ َ ُ ْ
َي ْستَطِي ُع َ
ون﴾ (القلم)42:قوله(:يعني ساقه اليمي ،فيِضء من نور ساقه األرض ،فذلك
قوله تعاىل ﴿ :و َأ ْرش َق ِ
ت ْاألَ ْر ُض بِنُ ِ
ور َر ر َهبا ﴾ (الزمر )69:يعني نور ساقه اليمي)
َ َ
لكن املؤلف ال يبايل هبذا كله ،فحسبه أن حيمل احلديث أي إشارة للتجسيم ،فيصح
الضعيف ،ويقوم املوضوع.
ومل يتورع مؤلف الكتاب أن يورد هذه الرواية يف كتاب يعرف باهلل :عن عبداهلل بن
ِ
وس ،فقيل يل ههنا امرأة قد رأت اجلن الذين وفدوا إىل
احلسي امل رصييص قال :دخلت َط َر ُس َ
النبي  ،فأتيتها ،فإذا هي امرأة مستلقية عىل قفاها فقلت :رأيت أحدا من اجلن الذين
وفدوا إىل رسول اهلل؟ قالت :نعم ،حدثني عبداهلل سمحج قال :قلت :يا رسول اهلل ،أين
كان ربنا قبل أن خيلق السموات واألرض؟ قال(:عىل حوت من نور يتلجلج يف النور)
بل ينقل من األباطيل ما يدلل به عىل قعود النبي  عىل العرش مع اهلل( ،)1ويفرس
به املقام املحمود الذي وعده به ربه ،ثم يقول معتمدا عىل الروايات املوضوعة(:فلزمنا
اإلنكار عىل من رد هذه الفضيلة التي قالتها العلامء وتلقوها بالقبول ،فمن ردها فهو من
الفرق اهلالكة) ،بل وينقل عن بعضهم تكفري منكر ذلك.
ومن اجلانب اآلخر ـ جانب االنحراف الوجدان ـ نجد األحاديث املدعمة للرشك
()2

بكل صوره ،ومن ذلك هذا احلديث الباطل(:لو اعتقد أحدكم بحجر لنفعه)

فهذا اهلراء الباطل ـ املشتهر ببي العامة ـ يفتح باب الرشك عىل مرصاعيه فيجعل
ميزان االعتقاد هو النفع ،فكل من أعتقد يف يشء وظنه نافعا حتى لو كان حجرا جعله اهلل
( )1إبطال التأويالت 72/1 :و.476/2
( )2قال ابن القيم :هو من كالم عباد األصنام الذين حيسنون ظنهم باألحجار ،وقال ابن حجر العسقالن :ال أصل له
ونحو " من بلغه عن اهلل يشء فيه فضيلة فأخذ به إيامنا به ورجاء ثوابه أعطاه اهلل ذلك وإن مل يكن كذلك" انظر تعليق نارص
الدين السلسلة الضعيفة.67/1:
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كذلك ،وكل من أتاه نفع من عقيدة ما كان هذا اعتقادا صحيحا.
وهذا ما انحرف بكثري من الطيبي البسطاء عن املعارف القرآنية املمتلئة بالعلمية
والعقالنية إىل ما يسمونه دين العجائز ،وينسبون يف ذلك حديثا إىل رسول اهلل 
()1

يقول(:عليكم بدين العجائز)

ويأيت أصحاب الكشف الذين أرادوا رسم صورة معينة للكون تتناسب مع
مشاهداهتم ،فيضعون هذا احلديث الباطل املنسوب إىل جابر بن عبد اهلل األنصاري (قال
قلت :يا رسول اهلل بأيب أنت وأمي أخربن عن أول يشء خلقه اهلل قبل األنبياء ،قال :يا جابر
أن اهلل تعاىل خلق قبل األنبياء نور نبيك من نوره ،فجعل هذا النور يدور بالقدرة حيث يشاء
اهلل تعاىل ومل يكن يف ذلك الوقت لوح وال قلم وال جنة وال نار ،وال ملك وال سامء وال
أرض وال شمس وال قمر ،فخلق من اجلزء األول القلم ومن اجلزء الثان اللوح ومن الثالث
العرش ثم قسم اجلزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من اجلزء األول محلة العرش ،ومن اجلزء
الثان الكريس ،ومن الثالث باقي املالئكة ثم قسم اجلزء الرابع أربعة أجزاء ،فخلق من اجلزء
األول السموات ومن اجلزء الثان األراضي ،ومن اجلزء الثالث اجلنة والنار ،وقسم اجلزء
الرابع أربعة أجزاء ،فخلق من اجلزء األول نور أبصار املؤمني ،ومن الثان نور قلوهبم وهي
املعرفة باهلل ومن الثالث نور أنسهم وهو التوحيد :ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل ،ثم نظر
إليه فرتشح النور عرقا فتقطرت منه مائتا ألف قطرة وعرشين ألفا وأربعة اآللف قطرة
فخلق اهلل من كل قطرة روح نبي ورسول ،ثم تنفست روح أرواح األنبياء فخلق اهلل من
أنفاسهم أرواح األولياء والسعداء والشهداء واملطيعي من املؤمني إىل يوم القيامة،

( )1ذكره الشيخ عيل القارئ يف األرس ار املرفوعة يف األخبار املوضوعة وقال بعده :قال السخاوي :ال أصل له هبذا اللفظ،
وقال الزركش :رواه الديلمي عن ابن عمر بلفظ "إذا كان آخر الزمان واختلف األهواء فعليكم بدين البادية" "النساء" وسنده
واه بل قال الصنعان موضوع.
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فالعرش من نوري والعقل والعلم والتوفيق من نوري ،والكروبيون من نوري والعقل
والعلم والتوفيق من نوري ،وأرواح األنبياء والرسل من نوري ،والسعداء والصاحلون من
نائح نوري ثم خلق اهلل آدم من األرض وركب فيه النور وهو اجلزء الرابع ثم أنتقل منه
شيث وكان ينتقل من طاهر إىل طيب إىل أن وصل إىل صلب عبد اهلل بن عبد املطلب ومنه
إىل وجه أمي آمنة ثم أخرجني إىل الدنيا فجعلني سيد املرسلي ،وخاتم النبيي وقائد الغر
املحجلي)
وهذا احلديث ـ لألسف ـ يردد يف بعض املجامع ،وكأنه حقيقة احلقائق ،وهو عمدة
من يزعم أن الرسول  هو قبة الكون ،وأول الوجود ،وأنه جزء من نور اهلل ـ تعاىل اهلل عام
يقولون علوا كبريا ـ ،وأن كل املخلوقات خلقت بأجزاء منه.
ويف مقابل هؤالء :الوضاعون الذين أرادوا ْشي النبي  ،فوضعوا األحاديث التي
حتيله  طباخا أو طبيب أعشاب يصف من الدواء ما يصح وما ال يصح ،ومن ذلك(:ربيع
أمتي العنب والبطيخ) ،ومنه (ومن أكل فوله بقرشها أخرج اهلل منه من الداء مثلها)،
()1

و(الباذنجان شفاء من كل داء) ،و(الباذنجان ملا أكل له) ،و(أكل السمك يذهب اجلسد)

وهذه األحاديث هي التي يستغلها الطاعنون يف رسالة رسول اهلل  ،والكتب
التبشريية مملوءة بمثل هذه السخافات.
أما عوامل الغيب ،العوامل التي يصورها القرآن الكريم ،وتصورها السنة الصحيحة
تصويرا مجيال جيعل القلب هيفوا متطلعا إليها ،فتنحرف هبا هذه النصوص الباطلة انحرافا
عظيام ،ففي بعضها مثال (أن اهلل خلق مالئكة السامء األوىل عىل صورة بقرة ،الثانية عىل
صورة العقبان ،والثالثة عىل صورة الناس والرابعة عىل صورة احلور العي ،واخلامسة عىل

( )1انظر تنزيه الرشيعة .267-235
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()1

صورة الطيور ،والسادسة عىل صورة اخليل املسومة ،والسابعة محلة العرش الكروبيون)

وزعموا أن هاروت وماروت كانا ملكي ألقى اهلل عليهام الشبق ،وأن امرأة من أهل
األرض فتنتهم فوقعوا هبا فمسخ اهلل كوكبا يف السامء فهي الزهرة املعروفة وأن هذين امللكي
()2

اختارا عذاب الدنيا)

أما احلقائق الفلكية واجلغرافية التي ال خيتلف تصوير النصوص املقدسة هلا مع
أحدث احلقائق العلمية ،فتنص هذه النقول عىل خرافات عجيبة:
فتجعل املجرة لعاب حية حتت العرش ،وتروي يف ذلك عن الرسول  أنه قال(:يا
معاذ أن مرسلك إىل قوم أهل كتاب فإذا سئلت عن املجرة التي يف السامء فقل هلم هي لعاب
حية حتت العرش)
وأن الشمس ترمى بالثلج حتى ال حترق اخلالئق ،فنسبوا إليه (:وكل بالشمس
تسعة مالئكة يرموهنا بالثلج كل يوم ولوال ذلك ما أتت عىل يشء إال أحرقته)
وأن األرض عىل املاء ،واملاء عىل صخرة ،والصخرة عىل ظهر حوت يلتقي طرفاه
بالعرش ،واحلوت عىل كاهل ملك قدماه يف اهلواء.
وأن العنكبوت مسخ ،وأن سهيل ـ النجم املعروف ـ كان عشارا يسمو الناس يف
األرض بالظلم فمسخه اهلل.
وأن النخلة من فضل طينة آدم ،وأن اهلل خلق جبال يقال له (قاف) حميط بالعامل
وعروقه إىل الصخرة التي عليها األرض فإذا أراد اهلل أن يزلزل قرية أمر ذلك اجلبل فحرك
العرق الذي ييل القرية فيزلزهلا وحيركها ثم تتحرك القرية دون القرية وأن األرض عىل
صخرة ،والصخرة عىل قرن ثور فإذا حرك الثور رأسه حتركت األرض.
( )1ذكره صاحب تنزيه الرشيعة  213وعزاه أليب الشيخ يف العظمة.
( )2تنزيه الرشيعة .209
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ونحن مل نذكر هذه األمثلة إال النتشارها وانتشار أمثاهلا يف أوساط العامة ،وكأهنا
حقائق ال يقل وجوب التسليم هبا عن التسليم بحقائق القرآن الكريم ،بل إن حقائق القرآن
الكريم يف تصورهم أقل قداسة ألهنا مما حيتمل التأويل ،أما هذه فال تأويل فيها.

رابعا ـ أركان الرتبية اإليامنية
بعد معرفة املصادر األساسية التي يتلقى منها املريب املادة التي يريد أن يثبتها يف نفس
من يربيه ،ومعرفة الرشوط التي ينبغي حتصيلها ملن يريد التحقق بحقيقة الرتبية اإليامنية،
نتساءل اآلن عن موضوع الرتبية اإليامنية أو املسائل التي ينبغي للمريب أن هيتم هبا ،أو
األركان التي تعتمد عليها الرتبية اإليامنية.
ونقول ـ مسبقا ـ إن كل ما ورد يف النصوص من أركان اإليامن ومواضيعه هو ما
ينبغي للمريب أن يعلمه ويريب النشء عليه.
رب
وهو ما وردت الداللة عليه يف مواضع من القرآن الكريم ،كقوله تعاىلَ ﴿ :ل ْي َس ا ْل ِ َّ
ِ
وه ُك ْم ِق َب َل املَْ ْ ِ
رش ِق َواملَْغ ِْر ِ
رب َم ْن آ َم َن بِاهللَِّ َوا ْل َي ْو ِم ْاآل ِخ ِر َواملَْالئِك َِة
َأ ْن ُت َو ُّلوا ُو ُج َ
ب َو َلك َّن ا ْل ِ َّ
َوا ْلكِت ِ
الر ُس ُ
ول بِ َام ُأن ِْز َل إِ َل ْي ِه ِم ْن َر رب ِه
َاب َوالنَّبِ رييَ ﴾ (البقرة ،)177:وقوله تعاىل ﴿ :آ َم َن َّ
َواملُْؤْ ِمنُ َ
ي َأ َح ٍد ِم ْن ُر ُسلِ ِه َو َقا ُلوا َس ِم ْعنَا
ون ُك ٌّل آ َم َن بِاهللَِّ َو َمالئِكَتِ ِه َو ُك ُتبِ ِه َو ُر ُسلِ ِه ال ُن َف رر ُق َب ْ َ
َو َأ َط ْعنَا ُغ ْف َران ََك َر َّبنَا َوإِ َل ْي َك املَْ ِص ُري﴾ (البقرة ،)285:وقوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ِآمنُوا
َاب ا َّل ِذي نَزَّ َل ع ََىل َر ُسولِ ِه َوا ْلكِت ِ
بِاهللَِّ َو َر ُسولِ ِه َوا ْلكِت ِ
َاب ا َّل ِذي َأنْزَ َل ِم ْن َق ْب ُل َو َم ْن َي ْك ُف ْر بِاهللَِّ
َو َمالئِكَتِ ِه َو ُك ُتبِ ِه َو ُر ُسلِ ِه َوا ْل َي ْو ِم ْاآل ِخ ِر َف َقدْ َض َّل َضالال َب ِعيد ًا﴾ (النساء)136:
أو بتخصيص بعض األركان كام قال تعاىل ﴿ :إِنَّام َي ْعمر مس ِ
اجدَ اهللَِّ َم ْن آ َم َن بِاهللَِّ
َ ُُ َ َ
َوا ْل َي ْو ِم ْاآل ِخ ِر ﴾ (التوبة ،)18:وقال تعاىلَ ﴿ :م ْن ك َ
َان عَدُ ّو ًا هللَِّ َو َمالئِكَتِ ِه َو ُر ُسلِ ِه َو ِج ْ ِرب َيل
َو ِميك َ
َال َفإِ َّن اهللََّ عَدُ ٌّو لِ ْلكَافِ ِري َن﴾ (البقرة)98:
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وذكر  األركان األساسية لإليامن ،فقال(:اإليامن :أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه
ورسله وتؤمن باجلنة والنار وامليزان وتؤمن بالبعث بعد املوت وتؤمن بالقدر خريه
()1

ورشه)

وانطالقا من هذا ،قسم علامء التوحيد قضايا اإليامن إىل ثالثة أركان :هي
األلوهيات ،والنبوات ،والسمعيات ،أو هي اإليامن باهلل ،وبالرسل ـ صلوات اهلل وسالمه
عليهم ـ وبعامل الغيب.
وهلذا التقسيم أمهية كربى بسبب اختالف مناهج التعامل مع كل ركن من هذه
األركان.
وسنحاول يف هذا املبحث تبيان أهم ما ينبغي تعليمه للنشء من هذه األركان.
 1ـ اإليامن باهلل
أول عنرص من العنارص التي تتشكل منها الشخصية السوية للطفل هو إيامنه باهلل
تعاىل إيامنا حقيقيا يقينيا مؤثرا فاعال ،ألن هذا اإليامن هو الذي يوجه سلوكه ،وحيصن
اعتقاداته ،ويضبط نوازع نفسه.
وهلذا قال رسول اهلل  معل ًام البن عباس ،وقد كان حينها ال يزال طفال صغريا(:يا
غالم إن أعلمك كلامت احفظ اهلل حيفظك احفظ اهلل جتده جتاهك ،وإذا سألت فاسأل اهلل،
وإذا استعنت فاستعن باهلل)
والقرآن الكريم نص عىل رعاية هذا اجلانب يف تربية الطفل ،فقال تعاىل حاكيا عن
الرتبية النموذجية للقامن َ ﴿ : وإِ ْذ َق َال ُل ْق َام ُن ِال ْبنِ ِه َو ُه َو َي ِع ُظ ُه َيا ُبن ََّي ال ُت ْ ِ
رش ْك بِاهللَِّ َّ
إن
ِ
يم ﴾
الرش َك َل ُظ ْل ٌم عَظ ٌ
رْ
واإليامن باهلل هو أصل العقائد وأساسها وغايتها ،فاملعرفة باهلل هي التي حتدد
( )1رواه النسائي ،والطربان يف الكبري.
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درجات اإليامن ،وبقدر حتقق العبد هبا يكون قربه من اهلل أو بعده عنه ،كام قال (:إن
()1

أتقاكم وأعلمكم باهلل أنا)

واملعرفة باهلل هي التي حتدد من جهة أخرى مجيع سلوكيات اإلنسان خريا أو رشا،
فالسلوك ثمرة املعرفة.
والرتبية اإليامنية يف هذا اجلانب تركز عىل أمرين أساسيي كالمها مما وردت
النصوص بالرتكيز عليه ،باعتبارمها أساس العقائد ،مها:
التوحيد:
وهو أهم ما هيتم املريب برتسيخه يف نفس املرتيب من قضايا اإليامن ،ألن أساس كل
العقائد هو التوحيد ،كام أن منبع كل االنحرافات هو الرشك.
وهلذا كانت الدعوة للتوحيد ـ بمعناه العميق الشامل ـ هي أساس دعوة الرسل ـ
عليهم السالم ـ كام قال تعاىل ﴿ :واس َأ ْل من َأرس ْلنَا ِمن َقبلِ َك ِمن رسلِنَا َأجع ْلنَا ِمن د ِ
ون
ْ ُ
َ َ
ْ ْ
ْ ُ ُ
َ ْ َ ْ ْ َ
الر ْمح َِن ِ
ون﴾ (الزخرف ،)45:وقال تعاىلَ ﴿ :وما َأرس ْلنَا ِم ْن َق ْبلِ َك ِم ْن رس ٍ
آهل َ ًة ُي ْع َبدُ َ
ول إِ َّال
َ ُ
َ ْ َ
َّ

وحي إِ َلي ِه َأ َّنه ال إِ َله إِ َّال َأنَا َفا ْعبدُ ِ
ُن ِ
ون﴾ (االنبياء)25:
ُ
َ
ْ ُ

وقد ذكر اهلل تعاىل عن كل من الرسل ـ عليهم السالم ـ أهنم افتتحوا دعوهتم بتوحيد
ِ ِ ٍ
ِِ
ِ
َري ُه﴾
اهلل ،قال تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا ُنوح ًا إ َىل َق ْومه َف َق َال َيا َق ْو ِم ا ْع ُبدُ وا اهللََّ َما َل ُك ْم م ْن إ َله غ ْ ُ
(ألعراف ،)59:وقال تعاىل ﴿ :وإِ َىل ع ٍ
اه ْم ُهود ًا َق َال َيا َق ْو ِم ا ْع ُبدُ وا اهللََّ َما َل ُك ْم ِم ْن إِ َل ٍه
َاد َأ َخ ُ
َ

اهم ص ِ
َري ُه َأ َفال َت َّت ُق َ
احل ًا َق َال َيا َق ْو ِم
ون﴾ (ألعراف ،)65:وقال تعاىلَ ﴿ :وإِ َىل َث ُمو َد َأ َخ ُ ْ َ
غُْ
ِ ِ ٍ
اه ْم ُش َع ْيب ًا
َري ُه﴾ (ألعراف ،)73:وقال تعاىلَ ﴿ :وإِ َىل َمدْ َي َن َأ َخ ُ
ا ْع ُبدُ وا اهللََّ َما َل ُك ْم م ْن إ َله غ ْ ُ
ِ ِ ٍ
َري ُه﴾ (ألعراف)85:
َق َال َيا َق ْو ِم ا ْع ُبدُ وا اهللََّ َما َل ُك ْم م ْن إ َله غ ْ ُ
وهلذا كان التوحيد هو أول ما ُيدخل به إىل اإلسالم ،وآخر ما خيرج به من الدنيا ،كام
( )1رواه البخاري.12/1 :
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()1

قال (:من كان آخر كالمه ال إله إال اهلل دخل اجلنة)

وهلذا كان من سنة رسول اهلل  التأذين يف أذن املولود ،ليكون أول ما يسمعه
توحيد اهلل تعاىل.
وقد كانت أم سليم الرميصاء أم أنس بن مالك خادم الرسول  أسلمت وكان
أنس صغري ًا ،مل يفطم بعد ،فجعلت تلقن أنس ًا قل :ال إله إال اهلل ،قل أشهد أن ال إله إال اهلل،
ففعل ،فيقول هلا أبوه :ال تفسدي عىل ابني فتقول :إن ال أفسده(.)2
وهلذا ـ كذلك ـ ورد الرشع بحامية الطفل من كل ما قد يزرع الرشك يف قلبه ،وألجل
هذا هنى رسول اهلل  عن تعليق التامئم تعويد ًا للصغري االعتامد عىل اهلل وحده ،فقال :
()3

(من علق متيمة ،فال أتم اهلل له)

وعىل املريب أن يرسخ معنى التوحيد العميق الشامل ال التوحيد الذي يصوره
البعض ،فيقرصونه عىل مظاهر معينة حيرفون هبا معناه.
فالتوحيد يف حقيقته يعني (تفرده تعاىل باخللق واإلجياد ،وتفرده بالتقدير والتدبري،
وتفرده بالترشيع والتكليف ،وتفرده باجلزاء والثواب والعقاب)
وينبغي عىل املريب أن يبي أمهية هذا التفرد وتأثريه يف هذا البناء املبدع للكون ،كام
أخرب تعاىل عن النتيجة التي يؤول إليها الكون لو ترك الترصف فيه آلهلة متعددة ،فقال
يهام ِ
تعاىلَ ﴿ :لو ك َ ِ
ان اهللَِّ َر رب ا ْل َع ْر ِ
ش ع ََّام َي ِص ُف َ
آهل َ ٌة إِ َّال اهللَُّ َل َف َسدَ تَا َف ُس ْب َح َ
ون﴾
ْ
َان ف ِ َ
(االنبياء)22:
فلذلك كان من رمحة اهلل أن جعل كل يش له ،ومل جيعل شيئا من أمر اخللق لغريه،

( )1رواه أمحد وأبو داود واحلاكم.
( )1سري أعالم النبالء .305/2
( )3رواه أمحد واحلاكم.
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وهلذا أخرب تعاىل أنه لو جعلت خزائن الرمحة بيد اخللق ألمسكوا خشية اإلنفاق ،قال تعاىل:
َان ْ ِ
ون َخزَ ائِن ر ْمح َِة ريب إِذ ًا َألَمس ْك ُتم َخ ْشي َة ْ ِ
األ ْن َف ِ
األن َْس ُ
اق َوك َ
﴿ ُق ْل َل ْو َأ ْن ُت ْم َمتْلِ ُك َ
ان َق ُتور ًا﴾
َ
َر
ْ َ ْ
َ َ
(االرساء)100:
وبمثل ذلك أخرب تعاىل عن إمساكه لتامسك السموات واألرض وانتظامهام ،كام قال
تعاىل ﴿ :إِ َّن اهللََّ يم ِس ُك السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر َض َأ ْن تَزُ وال َو َلئِ ْن زَ ا َلتَا إِ ْن َأ ْم َسك َُه َام ِم ْن َأ َح ٍد ِم ْن
َّ َ َ
ُْ
َب ْع ِد ِه إِ َّن ُه ك َ
َان َحلِي ًام َغ ُفور ًا﴾ (فاطر ،)41:ولو ترك األمر لغريه ملا أطاق ذلك.
وينطلق املريب من هذ التوحيد لريبطه بمقامات اإليامن مجيعا كالتوكل والشكر
والرجاء واخلوف وغريها ،فهي كلها من مقتضيات التوحيد.
وينطلق من هذا لريبطه بتأثري هذا التوحيد يف حياته مجيعا ،بأن ال يرى حاكام وال
مرشعا لسلوكه وترصفاته ،بل ومواجيده وأفكاره إال اهلل.
يقول سيد قطب ـ وهو يبي مقتضيات التوحيد ـ(:كام أن املسلم يعتقد أن ال إله إال
اهلل ،وأن ال معبود إال اهلل ،وأن ال خالق إال اهلل ،وأن ال رازق إال اهلل ،وأن ال نافع أو ضار
إال اهلل ،وأن ال مترصف يف شأنه –ويف شأن الكون كله -إال اهلل… فيتوجه هلل وحده بالشعائر
التعبدية ،ويتوجه هلل وحده بالطلب والرجاء ،ويتوجه هلل وحده باخلشية والتقوى  ،كذلك
يعتقد املسلم أن ال حاكم إال اهلل ،وأن ال مرشع إال اهلل ،وأن ال منظم حلياة البرش وعالقاهتم
وارتباطاهتم بالكون وباألحياء وببني اإلنسان من جنسه إال اهلل  ..فيتلقى من اهلل وحده
التوجيه والترشيع ،ومنهج احلياة ،ونظام املعيشة ،وقواعد االرتباطات ،وميزان القيم
()1

واالعتبارات  ..سواء)..

وأول مصدر يعمق هذه املعان التوحيدية يف النفس هو القرآن الكريم ،فبالقراءة
الواعية له نجده يربط بي مقتضيات التوحيد مجيعا ،فال يقرص تأثري التوحيد عىل بعضها،
( )1خصائص التصور اإلسالمي.
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فيظل العبد موحدا هلل يف جانب مرشكا به يف جانب آخر.
وقد نقل سيد قطب بعض النامذج عن ربط القرآن الكريم بي عقيدة التوحيد وبي
مقتضياهتا يف احلياة مجيعا ،ومن األمثلة التي ذكرها ما ورد يف سورة البقرة من قوله تعاىل:
محن ِ
ِ
يم ﴾(البقرة ،)163 :فقد بدأ تعاىل بتقرير
الرح ُ
الر ْ َ ُ َّ
﴿ َوإِ َل ُـه ُك ْم إِ َل ٌه َواحدٌ الَّ إِ َل َه إِالَّ ُه َو َّ
وحدانية اهلل تعاىل ،وهي القضية التي تأيت اآليات التالية لتبي حقيقتها ومقتضياهتا.
وأول مقتضيات هذه الوحدانية :وحدانية التدبري اإلهلي للكون ،وهو ما ورد يف قوله
اختِال ِ
تعاىل ﴿ :إِ َّن ِيف َخ ْل ِق السامو ِ
ات َواألَ ْر ِ
ض َو ْ
جت ِري ِيف
َف ال َّل ْي ِل َوالن ََّه ِار َوا ْل ُف ْل ِك ا َّلتِي َ ْ
َّ َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يها
األر َض َب ْعدَ َم ْو ِ َهتا َو َب َّث ف َ
ا ْل َب ْح ِر بِ َام َين َف ُع الن َ
الس َامء من َّماء َف َأ ْح َيا بِه ْ
َّاس َو َما َأنزَ َل اهللُّ م َن َّ
ض آلي ٍ
ِمن ُك رل دآب ٍة وت ِ ِ
الس َح ِ
ات رل َق ْو ٍم َي ْع ِق ُل َ
ون﴾
اب املُْ َس رخ ِر َب ْ َ
الس َامء َواألَ ْر ِ َ
ي َّ
َرصيف ا رلر َياحِ َو َّ
َ َّ َ ْ

(البقرة)164 :
ومن مقتضيات هذه املعرفة التي جتعل اهلل هو املترصف الوحيد يف الكون هو
وحدانية التوجه إىل اهلل ،وأول ذلك إفراد القلب هلل باملحبة والوالء ،قال تعاىلَ ﴿ :و ِم َن
ِ
ِ
ِ ِ
الن ِ
ب اهللِّ َوا َّل ِذي َن آ َمنُو ْا َأ َشدُّ ُح ّب ًا هللرِّ َو َل ْو َي َرى
َح ر
وهنُ ْم ك ُ
َّاس َمن َيتَّخ ُذ من ُدون اهللِّ َأندَ اد ًا ُحي ُّب َ
ِ
اب َأ َّن ا ْل ُق َّو َة هللِّ َمجِيع ًا َو َأ َّن اهللَّ َش ِديدُ ا ْل َع َذ ِ
َرب َأ ا َّل ِذي َن اتُّبِ ُعو ْا
ا َّلذي َن َظ َل ُمو ْا إِ ْذ َي َر ْو َن ا ْل َع َذ َ
اب إِ ْذ ت َ َّ

ِ
ِ
اب َو َق َال ا َّل ِذي َن ا َّت َب ُعو ْا َل ْو َأ َّن َلنَا ك ََّر ًة
اب َو َت َق َّط َع ْت ِ ِهب ُم األَ ْس َب ُ
م َن ا َّلذي َن ا َّت َب ُعو ْا َو َر َأ ُو ْا ا ْل َع َذ َ
َفنَتَرب َأ ِمنْهم كَام تَربؤُ و ْا ِمنَّا ك ََذلِ َك ي ِرهيِم اهللُّ َأعْام َهلم حرس ٍ
ات َع َل ْي ِه ْم َو َما ُهم بِ َخ ِار ِجيَ ِم َن
ُ ُ
َ َّ ُ ْ َ َ َّ
َ ُْ َ ََ
الن ِ
َّار ﴾(البقرة)165-167 :

ومن مقتضيات هذا التوجه اإليامن القلبي هلل إسالم اجلوارح واحلياة مجيعا هلل ،فاهلل
هو املرشع للحياة ال العقول وال األهواء وال املجتمعات ،وال الشعوب ،قال تعاىلَ ﴿ :يا
الشي َط ِ
ِ
َّاس ُك ُلو ْا ِممَّا ِيف األَ ْر ِ
ض َح َ
ان إِ َّن ُه َل ُك ْم عَدُ ٌّو ُّمبِيٌ
الالً َط ريب ًا َوالَ َتتَّبِ ُعو ْا ُخ ُط َوات َّ ْ
َأ ُّ َهيا الن ُ
إِنَّام ي ْأمر ُكم بِالس ِ
وء َوا ْل َف ْح َشاء َو َأن َت ُقو ُلو ْا ع ََىل اهللِّ َما الَ َت ْع َل ُم َ
ون َوإِ َذا ِق َيل َهل ُ ُم اتَّبِ ُعوا َما َأنزَ َل
َ َ ُ ُ ْ ُّ
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ون َش ْيئ ًا َوالَ َ ْهيتَدُ َ
َان آ َباؤُ ُه ْم الَ َي ْع ِق ُل َ
اهللُّ َقا ُلو ْا َب ْل َنتَّبِ ُع َما َأ ْل َف ْينَا َع َل ْي ِه آ َباءنَا َأ َو َل ْو ك َ
ون َو َم َث ُل
ا َّل ِذي َن َك َف ُرو ْا ك ََم َث ِل ا َّل ِذي َين ِْع ُق بِ َام الَ َي ْس َم ُع إِالَّ ُدعَاء َونِدَ اء ُص ٌّم ُبك ٌْم ُع ْم ٌي َف ُه ْم الَ َي ْع ِق ُل َ
ون َيا
َأهيا ا َّل ِذين آمنُو ْا ُك ُلو ْا ِمن َطيب ِ
ات َما َرزَ ْقنَا ُك ْم َو ْاش ُك ُرو ْا هللِّ إِن ُكن ُت ْم إِ َّيا ُه َت ْع ُبدُ َ
ون إِن ََّام َح َّر َم
رَ
َ َ
ُّ َ
اض ُطر غَري با ٍغ والَ َع ٍ
َع َلي ُكم املَْي َت َة والدَّ م و َحلم ْ ِ
اخل ِنز ِير َو َما ُأ ِه َّل ِب ِه لِغ ْ ِ
اد َفال ِإ ْث َم
َري اهللِّ َف َم ِن ْ َّ ْ َ َ َ
ْ ُ ْ َ َ َ َْ

ِ
ِ
يم ﴾(البقرة)168-173 :
ور َّرح ٌ
َع َل ْيه إِ َّن اهللَّ َغ ُف ٌ

وهكذا جتمع هذه اآليات الكريمة يف سياق واحد بي مقتضيات التوحيد مجيعا،
مرتبة بعضها عىل بعض ،ألن كل واحد منها أثر من آثار ما قبله.
أسامء اهلل احلسنى:
وهي املعرفة الثانية بعد التوحيد ،وإن كان التوحيد يف حقيته جزء منها ،ولكنه
ألمهيته ،وملا تعرض له من حتريف أفرد بتلك األمهية اخلاصة.
وأسامء اهلل تعاىل هي املعارف التي أذن اهلل تعاىل فيها لوسائل إدراكنا البسيطة أن
تتعرف هبا عىل كامالت األلوهية ،وهي لذلك من األمهية بحيث ال يمكن مقارنتها بأي
معرفة من املعارف األخرى ،ألن كل ما يف الكون أثر من آثار أسامء اهلل.
وهي لذلك أبواب عالقتنا باهلل ،ألن لكل اسم من أسامء اهلل داللته اخلاصة التي
تتطلب عبوديتها اخلاصة.
وهلذا علمنا تعاىل أن ندعوه بأسامئه احلسنى ،مستشفعي هبا إليه ،ومتوسطي هبا
لديه ،كام قال تعاىلَ ﴿ :وهللَِّ ْاألَ ْس َام ُء ْ
احلُ ْسنَى َفا ْد ُعو ُه ِ َهبا ﴾ (األعراف)180:
وذلك ألن الدعاء ـ يف أصله ـ مقتىض من مقتضيات املعرفة باهلل ،فاملعرفة بأسامء اهلل
وصفاته العليا هي التي تدعو إىل الثقة فيه ،وهي التي تدعو إىل سؤاله ،وقد أشار ابن عقيل
إىل رس الصلة بي الدعاء وأسامء اهلل احلسنى ،فقال(:قد ندب اهلل تعاىل إىل الدعاء ،ويف ذلك
ٍ
معان :أحدها :الوجود ،فإن من ليس بموجود ال ُيدعى ،الثان :الغنى ،فإن الفقري ال ُيدعى،
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الثالث :السمع ،فإن األصم ال ُيدعى ،الرابع :الكرم ،فإن البخيل ال ُيدعى ،اخلامس:
الرمحة ،فإن القايس ال ُيدعى ،السادس :القدرة ،فإن العاجز ال ُيدعى)
وهكذا لو ذهبنا نعد مع ابن عقيل لوجدنا أن أسامء اهلل تعاىل تقتِض رفع أيدينا إليه
بالسؤال ،بل إفراده يف هذا الرفع.
وهلذا نرى امتزاج أدعيته  بأسامء اهلل ،وهي كثرية تغني شهرهتا عن التمثيل هلا.
وقد كان  جالسا ورجل يصيل ،ثم دعا :اللهم إن أسألك بأن لك احلمد ال إله
إال أنت وحدك ال رشيك لك ،املنان بديع السموات واألرض ،يا ذا اجلالل واإلكرام ،يا
حي يا قيوم أسألك اجلنة وأعوذ بك من النار ،فقال النبي (:لقد دعا اهلل باسمه
()1

العظيم)

وقد علم  من أصابه هم أو حزن أن يقول(:اللهم إن عبدك ،ابن عبدك ابن أمتك
يف قبضتك ،ناصيتي بيدك ماض يف حكمك ،عدل يف قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك،
سميت به نفسك ،أو أنزلته يف كتابك ،أو علمته أحدا من خلقك ،أو استأثرت به يف علم
الغيب عندك ،أن جتعل القرآن ربيع قلبي ،ونور برصي ،وجالء حزن ،وذهاب غمي)(،)2
ثم بي أثر ذلك يف نفسه ،فقال(:فام قاهلا عبد قط إال أبدله اهلل بحزنه فرحا)
وعلم رسول اهلل  عائشة أن تقول إذا وافقت ليلة القدر(:قوىل :اللهم إنك عفو
()3

حتب العفو فاعف عنى)

وهلذه األسامء ـ زيادة عىل ذلك ـ تأثريها الرتبوي العظيم ،ألهنا األساس الذي تنبني
عليه مجيع مقامات اإليامن.

( )1رواه أمحد وأبو داود ،والرتمذي ،والنسائي وابن ماجة وغريهم.
( )2رواه ابن السني وابن حبان.
( )3رواه ابن النجار.
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وقد اتفق عىل هذا كل العلامء والربانيي ،يقول العز بن عبد السالم(:فهم معان
أسامء اهلل تعاىل وسيلة إىل معاملته بثمراهتا من :اخلوف ،والرجاء ،واملهابة ،واملحبة،
()1

والتوكل ،وغري ذلك من ثمرات معرفة الصفات)

ذكر اهلل بأوصاف اجلامل موجب للرمحة ،وبأوصاف
ويقول مفصال أسباب ذلكُ (:
وبالتوحد باألفعال موجب للتوكل ،وبسعة الرمحة موجب
الكامل موجب للمهابة،
ّ
وبالتفرد باإلنعام موجب للشكر)
للرجاء ،وبشدة النقمة موجب للخوف،
ّ
ويبي ابن القيم تأثري أسامء اهلل احلسنى يف كل عبادة من العبادات الظاهرة والباطنة،
بل جيعل كل العبادات أثر من آثار املعرفة بأسامء اهلل احلسنى ،فيقول(:لكل صفة عبودي ٌة
خاصة هي من موجباهتا ومقتضياهتا ،أعني :من موجبات العلم هبا والتحقيق بمعرفتها،
()2

وهذا مطرد يف مجيع أنواع العبودية التي عىل القلب واجلوارح)

بالرض
ثم يذكر األمثلة املوضحة لذلك ،فيقول(:فعلم العبد بتفرد الرب تعاىل
ّ
والنفع ،والعطاء واملنع ،واخللق والرزق ،واإلحياء واإلماتة :يثمر له عبودية التوكل عليه
باطن ًا ،ولوزام التوكل وثمراته ظاهر ًا ،وعلمه بسمعه تعاىل وبرصه ،وعلمه أنه ال خيفى عليه
مثقال ذرة ،وأنه يعلم الرس ،ويعلم خائنة األعي وما ُختفي الصدور :يثمر له حفظ لسانه
وجوارحه وخطرات قلبه عىل كل ما ال يريض اهلل ،وأن جيعل تعلق هذه األعضاء بام حيبه
اهلل ويرضاه ،فيثمر له ذلك :احلياء باطن ًا ،ويثمر له احلياء اجتناب املحرمات والقبائح،
ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورمحته توجب له سعة الرجاء ...وكذلك
معرفته بجالل اهلل وعظمته وعزه ،تثمر له اخلضوع واالستكانة واملحبة ،وتثمر له تلك
األحوال الباطنة أنواع ًا من العبودية الظاهرة ،هي موجباهتا ..فرجعت العبودية كلها إىل
( )1شجرة املعارف واألحوال ،ص .1
( )2مفتاح دار السعادة 90 /2 :باختصار ،وانظر :طريق اهلجرتي ،ص .43
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مقتىض األسامء والصفات)
ويبي أثر التعبد بأسامء اهلل تعاىل يف الوقاية من األمراض القلبية ،كاحلسد ،والكرب،
اللذين مها منبع كل أمراض القلوب ،فيقول(:لو عرف ر ّبه بصفات الكامل ونعوت اجلالل،
مل يتكرب ومل حيسد أحد ًا عى ما آتاه اهلل ؛ فإن احلسد يف احلقيقة نوع من معاداة اهلل ؛ فإنه يكره
نعمة اهلل عىل عبده وقد أحبها اهلل ،وحيب زواهلا عنه واهلل يكره ذلك ،فهو مضاد هلل يف قضائه
()1

وقدره وحمبته وكراهته)

ويبي أثر التبعد بأسامء اهلل تعاىل وصفاته يف الوقوف الصلب أما املحن والباليا،
فيقول(:من صحت له معرفة ربه والفقه يف أسامئه وصفاته علم يقين ًا أن املكروهات التي
تصيبه واملحن التي تنزل به فيها رضوب من املصالح واملنافع التي ال حيصيها علمه وال
فكرته ،بل مصلحة العبد فيام كره أعظم منها فيام حيب)( ،)2ويقول(:فكل ما تراه يف الوجود
من رش وأمل وعقوبة ونقص يف نفسك ويف غريك فهو من قيام الرب تعاىل بالقسط ،وهو
عدل اهلل وقسطه ،وإن أجراه عىل يد ظامل ،فاملسلط له أعدل العادلي ،كام قال تعاىل ملن أفسد
ويل ب ْأ ٍ ِ ٍ
ِ
اسوا ِخ َ
الل
والمها َب َع ْثنَا َع َل ْي ُك ْم ع َباد ًا َلنَا ُأ ِ َ
س َشديد َف َج ُ
يف األرضَ ﴿ :فإِ َذا َجا َء َوعْدُ ُأ ُ َ
الدر َي ِار َوك َ
َان َوعْد ًا َم ْف ُعوالً﴾ (االرساء)5:
وقد اهتم الغزايل يف كتابه اجلليل (املقصد األسنى) بالبعد الرتبوي ألسامء اهلل
احلسنى ،فكان يذكر عند هناية رشح كل اسم حظ العبد السلوكي منه ،فهو يعترب ولكل
صفة من صفات اهلل تعاىل أو اسم من أسامئه أثره اخلاص به ،والذي ال يمكن لإلنسان
احلصول عليه إذا مل يستويل عىل قلبه معنى ذلك االسم او تلك الصفة ،وهو معنى اإلحصاء
الذي ورد يف قوله (:إن هلل تسعة وتسعي اسام مائة غري واحد من أحصاها دخل
( )1الفوائد ،ص .150
( )2الفوائد ،ص .85
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()1

اجلنة)

وليس اإلحصاء أن يسمع لفظها أو يفهم يف اللغة تفسريها ،أو يعتقد وجودها ،فإن
سامع اللفظ ال يستدعي إال سالمة السمع ،وأما فهم وضعها اللغوي فال يستدعي إال
املعرفة بالعربية ،وأما اعتقاد ثبوت معناها هلل تعاىل فال يستدعي إال فهم معان هذه األلفاظ
والتصديق هبا ،بل إن اإلحصاء ـ كام يرشحه الغزايل ـ هو أن ينال املؤمن ثالثة حظوظ من
معان أسامء اهلل احلسنى:
 1ـ معرفة معان تلك األسامء معرفة كشفية شهودية ،ولفظا (املكاشفة واملشاهدة)
اللذان يكثر الغزايل من استعامهلام يف كتبه ال يريد هبام الرؤية البرصية واحلسية ،وإنام مها
استعارة لغلبة اليقي عىل البصرية الباطنة التي هي أقوى من البرص احلس(.)2
 2ـ استعظام ما ينكشف له من صفات اجلالل عىل وجه يشوقه إىل االتصاف بام
يمكن من تلك الصفات ،ليؤهله ذلك إىل التقرب من اهلل تعاىل ،فاملعرفة ـ كام يرى الغزايل ـ
بذر الشوق(.)3
 3ـ السعي إىل اكتساب املمكن من تلك الصفات والتخلق هبا ،والتحيل بمحاسنها،
وبذلك يرص العبد (ربانيا) متحققا بالقرب من ربه تعاىل.
والغزايل جيعل احلظ األكرب يف الوصول إىل هذه الدرجة هو تعظيم أسامء اهلل ،فبقدر
التعظيم يكون الشوق ،وبقدر الشوق يكون السلوك ،يقول(:ولن يتصور أن يمتلئ القلب
باستعظام صفة واسترشافها إال ويتبعه شوق إىل تلك الصفة وعشق لذلك الكامل واجلالل
وحرص عىل التحيل بذلك الوصف إن كان ذلك ممكنا للمستعظم بكامله فإن مل يكن بكامله

( )1رواه الرتمذي وابن ماجة .
( )2إحياء علوم الدين.312/4 :
( )3املقصد األسنى ،ص.32
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فينبعث الشوق إىل القدر املمكن منه ال حمالة)
ويرجع سبب خلو القلب عن الشوق الدافع للعمل إىل سببي:
 1ـ ضعف املعرفة واليقي بكون الوصف املعلوم من أوصاف اجلالل والكامل.
 2ـ امتالء القلب بشوق آخر مستغرقا به.
ويشبه ذلك بالتلميذ ،فإنه إذا شاهد كامل أستاذه يف العلم انبعث شوقه إىل التشبه
واالقتداء به إال إذا كان مملوءا باجلوع مثال ،فإن استغراق باطنه بشوق القوت ربام يمنع
انبعاث شوق العلم.
وخيلص الغزايل من هذا إىل وجوب جترد الناظر يف أسامء اهلل إىل اهلل حتى ينال حظه
منها ،قال(:وهلذا ينبغي أن يكون الناظر يف صفات اهلل تعاىل خاليا بقلبه عن إرادة ما سوى
اهلل عز وجل ،فإن املعرفة بذر الشوق)
 2ـ اإليامن بالنبوات
وهو العنرص الثان من األركان األساسية لإليامن ،ولذلك امتألت آيات القرآن
الكريم بالثناء عليهم وذكر قصصهم وأحواهلم لتمأل القلوب حمبة هلم وإجالال ،وتشحن
الطاقات قدوة وسلوكا ،فيعيش املؤمن يف صحبة النامذج الطاهرة الرفيعة ،فيرتفع من
خالهلا إىل اآلفاق العليا من الكامل اإلنسان.
وخري مصدر ـ بل يكاد يكون املصدر الوحيد للتعرف عىل حقيقة الرسل ـ صلوات
اهلل وسالمه عليهم ـ هو القرآن الكريم ،فهو الكتاب املؤرخ حلياهتم املرشد لكامهلم املصحح
لألخطاء الكثرية والتحريفات العظيمة التي حلقتهم.
وللقرآن الكريم طرق خمتلفة يف إيصالنا باألنبياء ،ومأل مشاعرنا بذكرهم وحمبتهم
واالهتداء هبدهيم:
منها أن يأيت إىل نبي من األنبياء ،فيستويف قصته ،ويرسد تفاصيل ما حصل له ،فتمتلئ
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عي القلب بشخص ذلك النبي ،وتصبح حياته نرباسا يضيئ حياة حمبيه املؤمني به.
ومنها أن يأيت إىل مشهد من مشاهد األنبياء ،فيستويف أحداثه ،ليعيش املؤمن ذلك
املوقف ،ويرسم منه حلياته من املواقف ما يضاهي ذلك املوقف أو ما جيدد حياته.
ومنها أن يعدد أسامء األنبياء ويذكرها كل حي لرتتسم مع كل اسم صورة نموذج
من نامذج الرب ،وعمالق من عاملقة الصالح ،ويكون ذلك اإلعجاب مقدمة االقتداء ،قال
ِ
ٍ
ِِ
ِ
ِ
يم
تعاىلَ ﴿ :وتِ ْل َك ُح َّج ُتنَا آ َت ْين َ
يم عَل ٌ
يم ع ََىل َق ْومه ن َْر َف ُع َد َر َجات َّمن ن ََّشاء إِ َّن َر َّب َك َحك ٌ
َاها إِ ْب َراه َ
َو َو َه ْبنَا َل ُه إِ ْس َح َ
وب ُك ًّ
ال َهدَ ْينَا َو ُنوح ًا َهدَ ْينَا ِمن َق ْب ُل َو ِمن ُذ رر َّيتِ ِه َد ُاوو َد َو ُس َل ْي َام َن
اق َو َي ْع ُق َ
ِ
ِ ِ
ِ
وسى َو َه ُار َ
اس
وس َ
يسى َوإِ ْل َي َ
َو َأ ُّي َ
حي َيى َوع َ
ون َوك ََذل َك ن َْج ِزي املُْ ْحسنيَ َوزَ ك َِر َّيا َو َ ْ
ف َو ُم َ
وب َو ُي ُ
ُك ٌّل من الص ِ
احليَ َوإِ ْس َام ِع َيل َوا ْل َي َس َع َو ُيو ُن َس َو ُلوط ًا َو ُك ًّ
فض ْلنَا ع ََىل ا ْل َعاملَِيَ َو ِم ْن آ َبائِ ِه ْم
ال َّ
ر َ َّ
َاهم إِ َىل ِرص ٍ
َو ُذ رر َّي ِاهتِ ْم َوإِ ْخ َو ِ ِ
اط ُّم ْست َِقي ٍم﴾ (األنعام 83:ـ )87
اج َت َب ْين ُ
اهن ْم َو ْ
َاه ْم َو َهدَ ْين ُ ْ
َ

وبعد أن ذكر تعاىل هذا العدد من األسامء عقب عىل ذلك بقوله تعاىلُ ﴿ :أو َلئِ َك
ا َّل ِذي َن َهدَ ى اهللَُّ َفبِ ُهدَ ُاه ُم ا ْقت َِد ْه﴾ (األنعام)90:
والقرآن الكريم يمأل صدرا املؤمن شوقا لكثري من األنبياء املنترشين يف بقاع األرض
عىل أمداد عمر التاريخ ،فصفوة اهلل املختارة مل تكن مقترصة عىل أرض دون أرض أو زمن
ِ
ٍ
ِ
ِ
َاك بِ ْ ِ
يها ن َِذ ٌير﴾
احل رق َبش ًريا َونَذ ًيرا َوإِ ْن م ْن ُأ َّمة إِال خال ف َ
دون زمن ،قال تعاىل ﴿ :إِنَّا َأ ْر َس ْلن َ َ
[فاطر.]24 :
وخيرب يف آية أخرى أن ما ذكر يف القرآن الكريم من األنبياء جمرد نامذج ذكرت من
باب التمثيل ال احلرص ،وأن قانون التدافع بي اخلري والرش ،واألنبياء وأقوامهم متمثل فيهم
ٍ
وت َف ِمن ُْه ْم
اجتَنِ ُبوا ال َّطا ُغ َ
مجيعا ،قال تعاىلَ ﴿ :و َل َقدْ َب َع ْثنَا ِيف ُك رل ُأ َّمة َر ُسوال َأ ْن ُا ْع ُبدُ وا اهللََّ َو ْ
َان ع ِ
الضال َل ُة َف ِس ُريوا ِيف األَ ْر ِ
فك َ
َاق َب ُة
ض َفا ْن ُظ ُروا َك ْي َ
َم ْن َهدَ ى اهللَُّ َو ِمن ُْه ْم َم ْن َح َّق ْت َع َل ْي ِه َّ
املُْك رَذبِيَ ﴾ [النحل.]36 :
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وكان  يصف خلقة األنبياء وصورهم لتقريب ما يصفه القرآن الكريم من
أحواهلم ،قال (:رأيت عيسى بن مريم وموسى وإبراهيم فأما عيسى فابيض جعد
عريض الصدر وأما موسى فآدم جسيم قالوا فابراهيم قال انظروا إىل صاحبكم)( ،)1وقال
(:رأيت ليلة أرسي يب موسى بن عمران رجال طواال جعدا كأنه من رجال شنؤة ورأيت
عيسى بن مريم مربوع اخللق إىل احلمرة والبياض سبط الرأي)
انطالقا من هذا سنذكر هنا بعض اآلثار الرتبوية لإليامن بالرسل ،وما يستدعيه من
طرق التعريف هبم ،وما ينبغي احرتازه من ذلك عىل حسب ما يقتضيه املقام:
القدوة:
ويشري إىل هذه الناحية املهمة الناجتة عن اإليامن الصحيح بالرسل ـ صلوات اهلل
وسالمه عليهم ـ قوله تعاىلُ ﴿ :أو َلئِ َك ا َّل ِذي َن َهدَ ى اهللَُّ َفبِ ُهدَ ُاه ُم ا ْقت َِد ْه ﴾ (األنعام،)90:
فالغرض األول من اإليامن بالرسل إيامنا يولد املحبة يف قلوب أصحابه هو اختاذهم نامذج
يقتدى هبا ،وأنوارا هيتدى هبدهيا.
وذلك ألن املعارف تظل أرواحا جمردة قد ال جتد من يلتفت إليها حتى جتد األجساد
الطاهرة التي متثلها ،فتخرج من عامل املثال إىل عامل الواقع.
وكمثال عىل ذلك متثيل الرسل ـ صلوات اهلل وسالمه عليهم ـ لدور التجرد
واإلخالص يف التعامل مع اهلل ،وهذا ما تربهن عليه خطبهم ألقوامهم يف القرآن الكريم،
والتي حيرص القرآن الكريم عىل ذكرها وتكرارها لتصبح يف حمل نظر املقتدي ،فال يتيه
باحلوادث عن مواضع القدوة ،قال تعاىل عىل ألسنتهمَ ﴿ :يا َق ْو ِم ال َأ ْس َأ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه َأ ْجر ًا إِ ْن
َأ ْج ِر َي إِ َّال ع ََىل ا َّل ِذي َف َط َر ِن َأ َفال َت ْع ِق ُل َ
ون﴾ (هود ،)51:وقال تعاىل ﴿ :اتَّبِ ُعوا َم ْن ال َي ْس َأ ُل ُك ْم

َأ ْجر ًا َو ُه ْم ُم ْهتَدُ َ
ون﴾ ( ّيـس ،)21:وقال تعاىلَ ﴿ :فإِ ْن ت ََو َّل ْي ُت ْم َف َام َس َأ ْل ُت ُك ْم ِم ْن َأ ْج ٍر إِ ْن َأ ْج ِر َي
( )1رواه البخاري.22/4:
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ت َأ ْن َأ ُك َ
ون ِم َن املُْ ْسلِ ِميَ ﴾ (يونس)72:
إِ َّال ع ََىل اهللَِّ َو ُأ ِم ْر ُ
وهلذا أمر رسول اهلل  أن يردد أقواهلم ،اقتداء هبم فقال تعاىلُ ﴿ :ق ْل َما َأ ْس َأ ُل ُك ْم
َع َلي ِه ِمن َأج ٍر إِ َّال من َشاء َأ ْن يت ِ
َّخ َذ إِ َىل َر رب ِه َسبِي ً
ال﴾ (الفرقان ،)57:وقال تعاىلَ ﴿ :و َما
َ ْ َ َ
ْ ْ ْ

َأ ْس َأ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه ِم ْن َأ ْج ٍر إِ ْن َأ ْج ِر َي إِ َّال ع ََىل َر رب ا ْل َعاملَِيَ ﴾ (الشعراء ،)109:وقال تعاىلُ ﴿ :ق ْل
ِ
ِ
ِ
يش ٍء َش ِهيدٌ ﴾ (سـبأ،)47:
َما َس َأ ْل ُت ُك ْم م ْن َأ ْج ٍر َف ُه َو َل ُك ْم إ ْن َأ ْج ِر َي إ َّال ع ََىل اهللَِّ َو ُه َو ع ََىل ُك رل َ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ص)86:
وقال تعاىلُ ﴿ :ق ْل َما َأ ْس َأ ُل ُك ْم َع َل ْيه م ْن َأ ْج ٍر َو َما َأنَا م َن املُْ َت َك رلفيَ ﴾ ( ّ
وهلذا كان  يستحرض مواقف األنبياء ليعيد إحياءها من جديد ،فكان يستحرض

يف املواقف املختلفة ما حصل إلخوانه من األنبياء ،عن عبد اهللّ بن مسعود قال :قسم رسول
اهللّ  ذات يوم قس ًام فقال رجل من األنصار :إن هذه القسمة ما أريد هبا وجه اهللّ ،قال،
فقلت :يا عدو اهللّ أما ألخربن رسول اهللّ  بام قلت ،فذكرت ذلك للنبي  فامحر وجهه
()1

ثم قال(:رمحة اهللّ عىل موسى ،لقد أوذي بأكثر من هذا فصرب)

يب َع َل ْي ُك ُم ا ْل َي ْو َم َيغ ِْف ُر
ويف موقف آخر قال (:أقول كام قال أخي يوسف ﴿ :ال َت ْث ِر َ
اهللَُّ َل ُكم و ُهو َأرحم الر ِ
()2
امحِيَ ﴾ (يوسف))92:
ْ َ َ ْ َ ُ َّ
وقد استدل ابن عباس هبذا عىل مرشوعية سجدة سورة ص ،فعن العوام قال :سألت
جماهد ًا عن سجدة (ص) فقال :سألت ابن عباس ما من أين سجدت؟ فقال :أوما تقرأ﴿ :
َو ِم ْن ُذ رر َّيتِ ِه َد ُاو َد َو ُس َل ْي َامن﴾ (األنعامُ ﴿ ،)84:أو َلئِ َك ا َّل ِذي َن َهدَ ى اهللَُّ َفبِ ُهدَ ُاه ُم ا ْقت َِد ْه﴾
(األنعام)90:؟ فكان داود عليه الصالة والسالم ممن أمر نبيكم  أن يقتدي به ،فسجدها
()3

داود عليه الصالة والسالم ،فسجدها رسول اهللّ )

( )1رواه البخاري ومسلم واللفظ ألمحد.
( )2رواه ابن أيب الدنيا يف ذم الغضب وابن السني يف عمل يوم وليلة.
( )3رواه البخاري.
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وهكذا يصبح األنبياء ـ صلوات اهلل وسالمه عليهم ـ مصابيح تضيئ للمهتدين،
وتبرصهم بالطريق الصحيح ،وقد قال ابن القيم ،وهو يدعو إىل االقتداء باألنبياء يف جدهم
يف طريق اهلل(:يا خمنث العزم أين أنت ،والطريق طريق تعب فيه آدم ،وناح ألجله نوح،
ورمى يف النار اخلليل ،وأضجع للذبح اسامعيل ،وبيع يوسف بثمن بخس ،ولبث يف
السجن بضع سني ،ونرش باملنشار زكريا ،وذبح السيد احلصور حييى ،وقاسى الرض أيوب،
وزاد عىل املقدار بكاء داود ،وسار مع الوحش عيسى ،وعالج الفقر وأنواع األذى حممد 
()1

تزها أنت باللهو واللعب)

وهذه الصفة تقتِض عصمة الرسل ـ صلوات اهلل وسالمه عليهم ـ ،وتقتِض اقتصار
املريب عىل هذه العصمة ،وذلك ألن تصوير اإلثم يف ترصفات األنبياء ـ كام تفعل بعض كتب
التفسري واملواعظ ـ ينزع منهم الثقة ،وجيعلهم حمال للنقد ،وهو ما قد يتذرع به لسلوك سبيل
املعصية بحجة أن األنبياء مع مكانتهم الرفيعة وقع منهم اخلطأ.
اجلذور التارخيية لإلسالم واإلنسان:
فالقرآن الكريم بتفصيله لقصص األنبياء يشري إىل تاريخ يكاد يكون مهمال يف
دواوين تاريخ البرشية ،وهو تاريخ املعرفة باهلل وعبادته.
وهو تاريخ متصل من لدن آدم  إىل رسول اهلل  ال يؤثر يف اتصاله اختالف
األزمنة وال اختالف األمكنة ،وال اختالف القوميات.
وهلذا آثاره الكبرية يف السلوك،ألنه يرفع الغربة عن املؤمن ،ويفرس التاريخ تفسريا
إيامنيا ال تفسريا ماديا كام يفرسه الغافلون ،يقول سيد قطب ـ وهو يعدد نعم اهلل عليه بالعيش
يف ظالل القرآن الكريم ـ(:واملؤمن ذو نسب عريق ،ضارب يف شعاب الزمان .إنه واحد
من ذلك املوكب الكريم ،الذي يقود خطاه ذلك الرهط الكريم:نوح وإبراهيم وإسامعيل
( )1الفوائد.
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وإسحاق ،ويعقوب ويوسف ،وموسى وعيسى ،وحممد ..عليهم الصالة والسالم ..هذا
املوكب الكريم ،املمتد يف شعاب الزمان من قديم ،يواجه  -كام يتجىل يف ظالل القرآن -
مواقف متشاهبة ،وأزمات متشاهبة ،وجتارب متشاهبة عىل تطاول العصور وكر الدهور،
وتغري املكان ،وتعدد األقوام .يواجه الضالل والعمى والطغيان واهلوى ،واالضطهاد
والبغي ،والتهديد والترشيد .ولكنه يمِض يف طريقه ثابت اخلطو ،مطمئن الضمري ،واثقا
من نرص اهلل ،متعلقا بالرجاء فيه ،متوقعا يف كل حلظة وعد اهلل الصادق األكيدَ ﴿ :و َق َال
ا َّل ِذي َن َك َف ُروا لِ ُر ُسلِ ِه ْم َلنُ ْخ ِر َجنَّ ُك ْم ِم ْن َأ ْر ِضنَا َأ ْو َل َت ُعو ُد َّن ِيف ِم َّلتِنَا َف َأ ْو َحى إِ َل ْي ِه ْم َر ُّ ُهب ْم َلنُ ْهلِ َك َّن
اف و ِع ِ
ِ
يد﴾
ال َّظاملِيَ َو َلنُ ْسكِنَنَّ ُك ُم ْاألَ ْر َض ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم َذلِ َك َملِ ْن َخ َ
اف َم َقامي َو َخ َ َ
(ابراهيم 13:ـ  )14موقف واحد وجتربة واحدة .وهتديد واحد .ويقي واحد .ووعد واحد
للموكب الكريم ..وعاقبة واحدة ينتظرها املؤمنون يف هناية املطاف .وهم يتلقون االضطهاد
()1

والتهديد والوعيد)

وقد يقال هنا :فلامذا مل يذكر القرآن إال من كان يعرفه الناس ،وأهل الكتاب من
األنبياء ،أوليس يف الغض عن ذكر غريهم ،غضا من التاريخ ،وحموا ألجيال من الصاحلي؟
واجلواب عن ذلك :إن القرآن الكريم جعل من قصص األنبياء حروفا تنبني منها
احلياة املثالية للمؤمن ،ومن شأن احلروف أن تكون قليلة حمصورة ،وإال كان تكلف حفظها
مانعا من استعامهلا.
وهكذا اختار القرآن الكريم نامذج معينة حتمل مواضع عرب خمتلفة لتكون أنوارا
هيتدى هبا ،فإذا ما حصل النور ببعضهم أغنى ذلك عن ذكر مجيعهم.
أما غريهم ،فيكفي أن يشري بالثناء عليهم واالعرتاف هبم ،كام قال تعاىلَ ﴿ :و َل َقدْ
ِ
ِ
ِ
ص َع َل ْي َك َو َما ك َ
َان
َأ ْر َس ْلنَا ُر ُسال م ْن َق ْبلِ َك من ُْه ْم َم ْن َق َص ْصنَا َع َل ْي َك َومن ُْه ْم َم ْن َمل ْ َن ْق ُص ْ
( )1يف ظالل القرآن.12/1 :
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ِ
ِ
ول َأ ْن ي ْأ ِ ٍ ِ ِ ِ
ِ
ِ
رس ُهنَالِ َك املُْ ْبطِ ُل َ
ون﴾[غافر:
ل َر ُس ٍ َ َ
ِض بِ ْ َ
احل رق َو َخ َ
يت بِآ َية إال بِإ ْذن اهللَِّ َفإ َذا َجا َء َأ ْم ُر اهللَِّ ُق َ
.]78
زيادة عىل ذلك ،فإن سائل هذا السؤال ال يفهم أرسار مقاصد القرآن الكريم من
رسد قصص األنبياء ،فاألنبياء يف القرآن الكريم ـ عىل خالف ما يف كتب أهل الكتاب ـ يراد
منها العربة والتمثيل والتصوير ليعايشها املؤمن أفكارا وقدوة وسلوكا ال جمرد أحداث
تارخيية.
فلذلك كان من احلكمة أن يذكر املعروفي من األنبياء ،ألن غري املعروفي ،قد
تنكرهم اجلامهري ،وقد تعتربهم من أساطري األولي ،وقد حصل بعض هذا عندما أنكر
البعض قصة عاد وثمود لعدم ورودها يف كتب أهل الكتاب.
ثم إن من يريد أن يوضح مسألة أويقرب قضية من القضايا حيتاج إىل إيراد األمثلة
املبسطة املعروفة عند من خياطبهم ،وإال كان توضيحه إهباما ،ورشحه تعقيدا.
متثيل حقيقة اإلسالم:
فاهلل تعاىل يسوق القصص ليقرر حقيقة اإلسالم ومتطلباته ،فالرسل ـ صلوات اهلل
وسالمه عليهم ـ هم خري من يمثل اإلسالم يف أرقى درجاته ،وهلذا يرشح اهلل تعاىل حقيقة
إسالم إبراهيم  برضب األمثلة عن والئه التام هلل ،وإسالم وجهه كله له.
فهو يدعو أقاربه إىل اهلل ،بكل ما أويت من صنوف اللي ،طامعا يف إسالمهم ،لكنه
اهيم ِألبِ ِ
َان ِ
ِ
يه إِ َّال
است ْغ َف ُار إِ ْب َر َ
بمجرد أن تبينت له عداوهتم هلل تربأ منهم ،قال تعاىلَ ﴿ :و َما ك َ ْ
ي َله َأ َّنه عَدُ و هللَِّ ت ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
يم﴾
ٌّ
َع ْن َم ْوعدَ ة َوعَدَ َها إِ َّيا ُه َف َل َّام َت َب َّ َ ُ ُ
يم َألَ َّوا ٌه َحل ٌ
َرب َأ منْ ُه إِ َّن إِ ْب َراه َ
َ َّ
(التوبة)114:
وهو يشتاق إىل الولد كسائر البرش ـ بعد أن هيجره قومه ويرتكوه ،بل يذيقوه ما متكنوا
ين رب َهب ِيل ِمن الص ِ
ِ
ِ
احليَ ﴾
َ َّ
ب إِ َىل َر ريب َس َي ْهد ِ َ ر ْ
منه من بالء ـ ،فيقول ﴿ :إِ رن َذاه ٌ
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رشنَا ُه بِ ُغ َال ٍم َحلِي ٍم ﴾
وتأتيه البشارة بعد عمر طويلَ ﴿ :ف َب َّ ْ
وبمجرد أن يبرش به يؤمر بأن ينقل ابنه الرضيع مع أمه إىل بلد غري ذي زرع ،كام قال
تعاىل ﴿ :ربنَا إِ رن َأس َكن ُْت ِمن ُذريتِي بِو ٍ
اد غ ْ ِ
َري ِذي زَ ْر ٍع ِعنْدَ َب ْيتِ َك املُْ َح َّر ِم ﴾ (ابراهيم،)37:
ْ ر َّ َ
َ َّ
ْ
فينقله ،ويبعده عنه عمرا طويال.
بل يرتكه يف موقف مأساوي أليم عىل قلب األب الذي انتظر ابنه طويال ،وقد روي
عن ابن عباس قوله يف حديث ذلك(:ثم جاء هبا إبراهيم وبإبنها إسامعيل وهي ترضعه حتى
وضعهام عند البيت ،عند دوحة فوق زمزم يف أعىل املسجد وليس بمكة يومئذ أحد ،وليس
هبا ماء ،فوضعهام هنالك ووضع عندها ِجراب ًا فيه متر ،وسقاء فيه ماء ،ثم ق ّفى إبراهيم
منطلق ًا فتبعته أم إسامعيل فقالت :يا إبراهيم أين تذهب وترتكنا هبذا الوادي الذي ليس فيه
أنيس وال يشء؟ فقالت له ذلك مرار ًا وجعل ال يلتفت إليها ،فقالت :آهللّ أمرك هبذ ًا؟ قال:
نعم ،قالت :إذ ًا ال يضيعنا ،ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث ال
يرونه استقبل بوجهه البيت ،ثم دعا هبذه الدعوات ورفع يديه فقالَ ﴿ :ر َّبنَا إِ رن َأ ْس َكن ُْت ِم ْن
ِ ِ
ِ
ِ
اد غ ِ ِ
ٍ
ِ
اج َع ْل َأ ْفئِدَ ًة ِم َن الن ِ
َّاس َ ْهت ِوي
الصال َة َف ْ
يموا َّ
َري ذي زَ ْر ٍع عنْدَ َب ْيت َك املُْ َح َّر ِم َر َّبنَا ل ُيق ُ
ُذ رر َّيتي بِ َو ْ
إِ َلي ِهم وارزُ ْقهم ِمن ال َّثمر ِ
()1
ات َل َع َّل ُه ْم َي ْش ُك ُر َ
ون﴾ (ابراهيم))37:
ْ ْ َ ْ ُ ْ َ ََ
ثم بعد رجوعه البنه الذي أمىض كثريا من حياته بعيدا عنه ،يؤمر بذبحه بيده يف
الوقت الذي صار يرجوا خريه وعونه ،قال تعاىل حاكيا قصة ذلك ،ونتيجتهَ ﴿ :ف َل َّام َب َلغَ
معه السعي َق َال يا بنَي إِ رن َأرى ِيف املَْنَا ِم َأ رن َأ ْذبح َك َفان ُظر ما َذا تَرى َق َال يا َأب ِ
ت ا ْف َع ْل َما ُتؤْ َم ُر
َ َ
َ ُ
ْ َ َ
َ
َ ُ َّ
َ َ ُ َّ ْ َ

ِ
ِ
ست ِ
الصابِ ِري َن َف َل َّام َأ ْس َل َام َو َت َّل ُه لِ ْل َجبِ ِ
يم َقدْ َصدَّ ْق َت
َجدُ ِن إِن َشاء اهللَُّ م َن َّ
ي َونَا َد ْينَا ُه َأ ْن َيا إِ ْب َراه ُ
َ
الرؤْ َيا إِنَّا ك ََذلِ َك ن َْج ِزي املُْ ْح ِسنِيَ إِ َّن َه َذا َهل ُ َو ا ْل َب َالء املُْبِيُ َو َفدَ ْينَا ُه بِ ِذ ْبحٍ عَظِي ٍم َوت ََر ْكنَا َع َل ْي ِه
ُّ
ِِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
رش َنا ُه
ِيف ْاآلخ ِري َن َس َال ٌم ع ََىل إِ ْب َراه َ
يم ك ََذل َك ن َْج ِزي املُْ ْحسنيَ إ َّن ُه م ْن ع َبادنَا املُْؤْ منيَ َو َب َّ ْ
( )1رواه البخاري.
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ِ
ِ
اق و ِمن ُذريتِ ِهام حمُ ِْسن و َظ ِ
بِإِ ْس َح َ
امل ٌ لِنَ ْف ِس ِه
ٌ َ
اق نَبِ ّي ًا رم َن َّ
الصاحليَ َو َب َار ْكنَا َع َل ْيه َوع ََىل إِ ْس َح َ َ ْ ر َّ َ
ُمبِيٌ ﴾ (الصافات 101:ـ )113

فهذه النامذج وغريها توضح حقيقة إسالم الوجه هلل يف منتهى كامهلا ،وهلذا أمرنا ،بل
أمر قبل ذلك رسولنا  أن يتبع ملة إبراهيم يف مواضع متعددة من القرآن الكريم ،قال
ِ ِ ِ ِ
تعاىلُ ﴿ :ق ْل إِنَّنِي َهدَ ِان ريب إِ َىل ِ ٍ
ِ
يم َحنِيف ًا َو َما ك َ
َان ِم َن
َر
رصاط ُم ْستَقي ٍم دين ًا ق َي ًام م َّل َة إِ ْب َراه َ
َ
ِ
ِ
املُْ ْ ِ ِ
ِ
يم َحنِيف ًا َو َما
رشكيَ ﴾ (األنعام ،)161:وقال تعاىلُ ﴿ :ث َّم َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي َك َأن اتَّبِ ْع م َّل َة إِ ْب َراه َ
َان ِم َن املُْ ْ ِ
ك َ
رشكِيَ ﴾ (النحل)123:

ويمن عىل املؤمني أن هداهم إىل ملة إبراهيم فقال تعاىل ﴿ :وج ِ
اهدُ وا ِيف اهللَِّ َح َّق
َ َ
ِ
اد ِه ُهو اج َتبا ُكم وما جع َل َع َلي ُكم ِيف الدر ِ ِ
ِجه ِ
ِ
يم ُه َو َس َّام ُك ُم
َ ْ َ ْ َ َ َ َ
َ
ين م ْن َح َرجٍ م َّل َة َأبِي ُك ْم إِ ْب َراه َ
ْ ْ
ول َش ِهيد ًا َع َلي ُكم و َت ُكو ُنوا ُشهدَ اء ع ََىل الن ِ ِ
الر ُس ُ
املُْ ْسلِ ِميَ ِم ْن َق ْب ُل َو ِيف َه َذا لِ َي ُك َ
يموا
ْ ْ َ
َّاس َف َأق ُ
َ َ
ون َّ
الصال َة َوآ ُتوا الزَّ كَا َة َوا ْعت َِص ُموا بِاهللَِّ ُه َو َم ْوال ُك ْم َفنِ ْع َم املَْ ْو َىل َونِ ْع َم الن َِّص ُري﴾ (احلج)78:
َّ
ويعترب كل انحراف عن ملة إبراهيم سفها من الرأي ،وانحرافا عن احلق ،وكأن
ِ ِ
ِ
يم
إبراهيم  هو املقياس الذي يقاس به اإلسالم ،قال تعاىلَ ﴿ :و َم ْن َي ْرغ ُ
َب َع ْن م َّلة إِ ْب َراه َ
إِ َّال من س ِفه َن ْفسه و َل َق ِد اص َط َفينَاه ِيف الدُّ ْنيا وإِ َّنه ِيف ْاآل ِخر ِة ملَِن الص ِ
احليَ ﴾ (البقرة)130:
َ َ َّ
َ َ ُ
ْ ْ ُ
َ ْ َ َ َ ُ َ
ورد عىل من دعا إىل غري ملته ،وذم قوله ،فقال تعاىلَ ﴿ :و َقا ُلوا ُكو ُنوا ُهود ًا َأ ْو
ِ
ِ
َان ِم َن املُْ ْ ِ
يم َحنِيف ًا َو َما ك َ
رشكِيَ ﴾ (البقرة ،)135:وقال
ن ََص َارى َ ْهتتَدُ وا ُق ْل َب ْل م َّل َة إِ ْب َراه َ
ِ
ِ
َان ِم َن املُْ ْ ِ
يم َحنِيف ًا َو َما ك َ
رشكِيَ ﴾ (آل عمران)95:
تعاىلُ ﴿ :ق ْل َصدَ َق اهللَُّ َفاتَّبِ ُعوا م َّل َة إِ ْب َراه َ
وذلك ألن أكمل توجه هلل وأحسنه هو توجه إبراهيم  ،قال تعاىلَ ﴿ :و َم ْن َأ ْح َس ُن
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يم َخلِي ً
ال﴾
يم َحنيف ًا َو َّاخت ََذ اهللَُّ إِ ْب َراه َ
دين ًا مم َّ ْن َأ ْس َل َم َو ْج َه ُه هللَِّ َو ُه َو حمُ ْس ٌن َوا َّت َب َع م َّل َة إِ ْب َراه َ
(النساء)125:
 3ـ اإليامن بعامل الغيب
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عوامل الغيب ـ يف أصلها ـ هي العوامل التي خفيت عىل املؤمن ،أو التي ال تستطيع
وسائل اإلدراك العادية التعرف عليها ،أوالتي جاءت النصوص املعصومة بالداللة عليها،
وهي بذلك تشمل كل قضايا اإليامن ،كام قال تعاىل يف وصف املؤمني ﴿ :ا َّل ِذي َن ُيؤْ ِمنُ َ
ون
بِا ْل َغي ِ ِ
َاه ْم ُين ِْف ُق َ
يم َ
ون﴾ (البقرة)3:
الصال َة َو ِممَّا َرزَ ْقن ُ
ون َّ
ْ
ب َو ُيق ُ
وأخرب أن املؤمني الصادقي ال حيول بينهم وبي اخلوف من اهلل أو التعامل اإليامن
ِ
ش ٍء ِم َن
معه كونه غيبا عن حواسهم ،كام قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا َل َي ْب ُل َو َّن ُك ُم اهللَُّ بِ َ ْ
ِ
ِ
ِ
اح ُك ْم لِ َي ْع َل َم اهللَُّ َم ْن َخيَا ُف ُه ِبا ْل َغ ْي ِ
اب
ب َف َم ِن ا ْعتَدَ ى َب ْعدَ َذل َك َف َل ُه ع ََذ ٌ
الص ْيد َتنَا ُل ُه َأ ْيدي ُك ْم َو ِر َم ُ
َّ

ِ
ِ
يم﴾ (املائدة ،)94:وقال تعاىل ﴿ :ا َّل ِذي َن َخي َْش ْو َن َر َّ ُهب ْم بِا ْل َغ ْي ِ
الساع َِة ُم ْش ِف ُق َ
ون﴾
ب َو ُه ْم م َن َّ
َأل ٌ
ِ
مح َن بِا ْل َغ ْي ِ
(االنبياء ،)49:وقال تعاىل ﴿ :إِن ََّام ُتن ِْذ ُر َم ِن ا َّت َب َع ر
رش ُه بِ َمغ ِْف َر ٍة
الر ْ َ
ش َّ
ب َف َب ر ْ
الذك َْر َو َخ َ
ِ
ب ُمنِ ٍ
ب َو َجا َء بِ َق ْل ٍ
مح َن بِا ْل َغ ْي ِ
يب﴾
الر ْ َ
ش َّ
َو َأ ْج ٍر ك َِري ٍم﴾ ( ّيـس ،)11:وقال تعاىلَ ﴿ :م ْن َخ َ
ِ
ْرص ُه َو ُر ُس َل ُه بِا ْل َغ ْي ِ
ب إِ َّن اهللََّ َق ِو ٌّي ع َِزيزٌ ﴾
( ّق ،)33:وقال تعاىلَ ﴿ :ول َي ْع َل َم اهللَُّ َم ْن َين ُ ُ
(احلديد ،)25:وقال تعاىل ﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن َخي َْش ْو َن َر َّ ُهب ْم بِا ْل َغ ْي ِ
ب َهل ُ ْم َمغ ِْف َر ٌة َو َأ ْج ٌر كَبِ ٌري﴾
(امللك)12:
واشتد يف عتاب بني إرسائيل الذين طلبوا أن يروا اهلل جهرة حتى يصدقوا به ،قال
تعاىل ﴿ :وإِ ْذ ُق ْل ُتم يا موسى َلن ُنؤْ ِمن َل َك حتَّى نَرى اهللََّ جهر ًة َف َأ َخ َذ ْت ُكم الص ِ
اع َق ُة َو َأ ْن ُت ْم
ُ َّ
َ
َ
ْ
َ
َ َْ
َ
ْ َ ُ َ
َتنْ ُظ ُر َ
ون﴾ (البقرة ،)55:وأخرب أن هؤالء أنفسهم طلبوا من رسول اهلل  كتابا من الغيب
يرونه حسا ،فرد اهلل تعاىل عليهم بقولهَ ﴿ :ي ْس َأ ُل َك َأ ْه ُل ا ْلكِت ِ
َاب َأ ْن ُتنَزر َل َع َل ْي ِه ْم كِتَاب ًا ِم َن
السام ِء َف َقدْ س َأ ُلوا موسى َأكْرب ِمن َذلِ َك َف َقا ُلوا َأ ِرنَا اهللََّ جهر ًة َف َأ َخ َذ ْهتم الص ِ
اع َق ُة بِ ُظ ْل ِم ِه ْم ُث َّم
ُ ُ َّ
ََ ْ
َ َْ
ُ َ
َ
َّ َ
ِ
وسى ُس ْل َطان ًا ُمبِين ًا﴾
َّاخت َُذوا ا ْل ِع ْج َل ِم ْن َب ْع ِد َما َجا َء ْ ُهت ُم ا ْل َب رين ُ
َات َف َع َف ْونَا َع ْن َذل َك َوآ َت ْينَا ُم َ
(النساء)153:
وهذا ألن أصل التكليف يقتِض الغيب ،فلو أن قضايا اإليامن كان دليلها احلس
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ووسائل اإلدراك العادية ملا كان هناك أي تكليف باإليامن هبا.
ومثل ذلك :االمتحان الذي جيريه األستاذ لتالميذه ،فلو أنه وضع اإلجابة املبارشة
عىل السبورة ،ثم طلب منهم أن جييبوا عىل أسئلته ملا اختلفوا يف نقل اإلجابة مبارشة دون
عناء ،وملا اختلف جهدهم يف اإلجابة عنها ،وملا متيز املتفوق منهم واجلاد من الغبي واهلازل،
ِ
ِ
ِض ْاألَ ْم ُر ُث َّم ال ُينْ َظ ُر َ
ون﴾
وهلذا قال تعاىلَ ﴿ :و َقا ُلوا َل ْوال ُأن ِْز َل َع َل ْيه َم َل ٌك َو َل ْو َأنْزَ ْلنَا َم َلك ًا َل ُق َ
(األنعام)8:
ولكن عامل الغيب أو السمعيات ـ كمصطلح ـ قرص عىل ما ال يمكن االستدالل عليه
بالعقل املجرد ،وما كان يف نفس الوقت يف حيز اإلمكان ،فتخرج أبواب األلوهية والنبوات
النسجام العقل مع النصوص يف الداللة عليها.
فلذلك يكتفى يف مثل هذه املسائل باألدلة املعصومة ،ويعزل العقل عن البت فيها
بقول أو بدليل إال دليل اإلمكان ،وهلذا قال تعاىل بعد ذكر كثر من األخبار والقصص﴿ :
َذلِ َك ِمن َأ ْنب ِ
وح ِ
ب ُن ِ
اء ا ْل َغ ْي ِ
يه إِ َل ْي َك َو َما ُكن َْت َلدَ ْ ِهي ْم إِ ْذ ُي ْل ُق َ
ون َأ ْقال َم ُه ْم َأ ُّ ُهي ْم َي ْك ُف ُل َم ْر َي َم َو َما
ْ َ
ون﴾ (آل عمران ،)44:وقال تعاىل ﴿ :تِ ْل َك ِمن َأ ْنب ِ
اء ا ْل َغي ِ ِ
خيت َِص ُم َ
يها
ُكن َْت َلدَ ْهيِ ْم إِ ْذ َ ْ
ب ُنوح َ
ْ
ْ َ
ْت وال َقوم َك ِمن َقب ِل َه َذا َفاص ِرب إِ َّن ا ْلع ِ
اق َب َة لِ ْل ُمت َِّقيَ ﴾ (هود،)49:
َ
ْ ْ
ْ ْ
إِ َل ْي َك َما ُكن َْت َت ْع َل ُم َها َأن َ َ ْ ُ

وقال تعاىلَ ﴿ :ذلِ َك ِمن َأ ْنب ِ
ب ُن ِ
اء ا ْل َغ ْي ِ
مج ُعوا َأ ْم َر ُه ْم َو ُه ْم
وح ِيه إِ َل ْي َك َو َما ُكن َْت َلدَ ْهيِ ْم إِ ْذ َأ ْ َ
ْ َ
ون﴾ (يوسف ،)102:وقال تعاىلُ ﴿ :ق ِل اهللَُّ َأ ْع َلم بِام َلبِ ُثوا َله َغيب السامو ِ
َي ْم ُك ُر َ
ات
ُ ْ ُ َّ َ َ
ُ َ
َو ْاألَ ْرض﴾ (الكهف)26:
وهلذا اإليامن تأثريه النفس والرتبوي الكبري عىل اإلنسان ،بل إنه ينقله من عامل
البهيمية الذي تلقيه فيه غرائزه وأهواؤه إىل عامل اإلنسانية الرفيع ،يقول سيد
قطب(:واإليامن بالغيب هو العتبة التي جيتازها اإلنسان ،فيتجاوز مرتبة احليوان الذي ال
يدرك إال ما تدركه حواسه ،إىل مرتبة اإلنسان الذي يدرك أن الوجود أكرب وأشمل من ذلك
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احليز الصغري املحدد الذي تدركه احلواس  -أو األجهزة التي هي امتداد للحواس  -وهي
نقلة بعيدة األثر يف تصور اإلنسان حلقيقة الوجود كله وحلقيقة وجوده الذايت ،وحلقيقة
القوى املنطلقة يف كيان هذا الوجود ،ويف إحساسه بالكون وما وراء الكون من قدرة
وتدبري .كام أهنا بعيدة األثر يف حياته عىل األرض ؛ فليس من يعيش يف احليز الصغري الذي
تدركه حواسه كمن يعيش يف الكون الكبري الذي تدركه بدهيته وبصريته ؛ ويتلقى أصداءه
وإحياءاته يف أطوائه وأعامقه ،ويشعر أن مداه أوسع يف الزمان واملكان من كل ما يدركه وعيه
()1

يف عمره القصري املحدود)

ويرد عىل املفكرين املعارصين الذين يتصورون اإليامن بعوامل الغيب نوعا من
اهلروب عن الواقع ،فيقول(:لقد كان اإليامن بالغيب هو مفرق الطريق يف ارتقاء اإلنسان
عن عامل البهيمة .ولكن مجاعة املاديي يف هذا الزمان ،كجامعة املاديي يف كل زمان ،يريدون
أن يعودوا باإلنسان القهقري ..إىل عامل البهيمة الذي ال وجود فيه لغري املحسوس!
ويسمون هذا "تقدمية " وهو النكسة التي وقى اهلل املؤمني إياها ،فجعل صفتهم املميزة،
()2

صفة :الذين يؤمنون بالغيب واحلمد هلل عىل نعامئه ،والنكسة للمنتكسي واملرتكسي!)

وهلذا اإليامن زيادة عىل هذا الرتفع باإلنسان تأثريه الكبري يف السالم النفس الذي هو
منطلق كل خري ،وقد رضب اإلمام بديع الزمان لذلك مثال فرسبه قوله تعاىل ﴿ :ا َّل ِذي َن
ون بِا ْل َغ ْي ِ
ُيؤْ ِمنُ َ
ب﴾ (البقرة ،)3:فقال(:ان كنت تريد ان تعرف مدى ما يف االيامن من سعادة
()3

ونعمة ،ومدى ما فيه من لذة وراحة ،فاستمع اىل هذه احلكاية القصرية)

ثم ذكر أنه خرج رجالن يف سياحة ذات يوم ،من أجل االستجامم والتجارة .فمىض

( )1يف ظالل القرآن.39/1:
( )2يف ظالل القرآن.40/1:
( )3الكلامت ،الكلمة الثانية.
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احدمها وكان أناني ًا شقي ًا اىل جهة ،ومىض اآلخر وهو ربان سعيد اىل جهة ثانية.
فاالنان املغرور الذي كان متشائ ًام لقي بلد ًا يف غاية السوء والشؤم يف نظره ،جزاء ًا
وفاق ًا عىل تشاؤمه ،حتى انه كان يرى  -أينام اجته  -عجز ًة مساكي يرصخون ويولولون من
رضبات ايدي رجال طغاة قساة ومن اعامهلم املد ّمرة.
فرأى هذه احلالة املؤملة احلزينة يف كل ما يزوره من اماكن ،حتى اختذت اململكة كلها
السكر ،فرمى
يف نظره شكل دار مأتم عام .فلم جيد لنفسه عالج ًا حلاله املؤمل املظلم غري ُ
نفسه يف نشوته لكيال يشعر بحاله ،إذ صار كل واحد من اهل هذه اململكة يرتاءى له عدو ًا
يرتبص به ،واجنبي ًا يتنكر له ،فظل يف عذاب وجدان مؤمل ملا يرى فيام حوله من جنائز مرعبة
ويتامى يبكون بكاء ًا يائس ًا مرير ًا.
أ ّما اآلخر الرجل الر ّبان العابد هلل ،والباحث عن احلق ،فقد كان ذا أخالق حسنة
بحيث لقي يف رحلته مملكة ط ّيبة هي يف نظره يف منتهى الروعة واجلامل.
فهذا الرجل الصالح يرى يف اململكة التي دخلها احتفاالت رائعة ومهرجانات بارعة
قائمة عىل قدم وساق .ويف كل طرف سـرور ًا ،ويف كل زاويـة حبـور ًا ،ويف كل مكان حماريب
ذكر .حتى لقد صار يرى كل فرد من أفراد هذه اململكة صديق ًا صدوق ًا وقريب ًا حبيب ًا له .ثم
يرى ان اململكة كلها تعلن  -يف حفل الترسيح العام  -هتافات الفرح بصيحة مصحوبة
بكلامت الشكر والثناء .ويسمع فيهم أيض ًا أصوات اجلوقة املوسيقية وهي تقدم أحلاهنا
احلامسية مقرتنة بالتكبريات العالية والتهليالت احلارة بسعادة واعتزاز للذين يساقون اىل
اخلدمة واجلندية.
فبينام كان ذلك الرجل االول املتشائم منشغ ً
ال بأمله وآالم الناس كلهم ..كان الثان
السعيد املتفائل مرسور ًا مع رسور الناس كلهم فرح ًا مع فرحهم .فض ً
ال عن انه غنم لنفسه
جتارة حسنة مباركة فشكر ربه ومحده.
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ولدى عودته اىل أهله ،يلقى ذلك الرجل فيسأل عنه ،وعن أخباره ،فيعلم كل شئ
جننت! فان ما يف باطنك من الشؤم انعكس عىل ظاهرك
عن حاله فيقول له(:يا هذا لقد
َ
أصبحت تتوهم أن كل ابتسامة رصاخ ودموع ،وأن كل ترسيح واجازة هنب
بحيث
َ
وطهر قلبك ..لعل هذا الغشاء النكد ينزاح عن عينيك .وعسى أن
وسلبُ .عد اىل رشدكّ ،
تبرص احلقيقة عىل وجهها األبلج .فإن صاحب هذه اململكة ومالكها وهو يف منتهى درجات
العدل واملرمحة والربوبية واالقتدار والتنظيم املبدع والرفق ..وان مملكة بمثل هذه الدرجة
من الرقي والسمو مما تريك من آثار بأم عينيك ...ال يمكن أن تكون بمثل ما تريه أوهامك
من صور)
وبعد ذلك بدأ هذا الشقي يراجع نفسه ويرجع اىل صوابه رويد ًا رويد ًا ،ويفكر بعقله
لريض اهلل عنك؛ فلقد
ويقول متندم ًا(:نعم لقد اصابني جنون لكثرة تعاطي اخلمرَ ..
انقذتني من جحيم الشقاء)
ثم يفرس املعان اجلليلة التي حيملها هذا املثال ،فيقول(:فيا نفس! اعلمي ان الرجل
االول هو الكافر أو الفاسق الغافل فهذه الدنيا يف نظره بمثابة مأتم عام ،ومجيع االحيـاء
ايتام يبكون تأمل ًا من ضــربات الزوال وصفعات الفراق ..أما االنسان واحليوان فمخلوقات
سائبة بال راع وال مالك ،تتمزق بمخالب األجل وتعترص بمعرصته..وأما املوجودات
الضخام ـ كاجلبال والبحار ـ فهي يف حكم اجلنائز اهلامدة والنعوش الرهيبة ..وامثال هذه
األوهام املدهشة املؤملة الناشئة من كفر االنسان وضاللته تذيق صاحبها عذاب ًا معنوي ًا مرير ًا.
أما الرجل الثان ،فهو املؤمن الذي يعرف خالقه حق املعرفة ويؤمن به ،فالدنيا يف
نظره دار ذكر رمحان ،وساحة تعليم وتدريب البرش واحليوان ،وميدان ابتالء واختبار
االنس واجلان ..أما الوفيات كافة ـ من حيوان وانسان ـ فهي اعفاء من الوظائف ،واهناء من
اخلدمات ،فالذين أهنوا وظائف حياهتم ،يو ّدعون هذه الدار الفانية وهم مرسورون معنوي ًا،
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حيث اهنم ينقلون اىل عامل آخر غري ذي قلق ،خال من اوضار املادة واوصاب الزمان واملكان
ورصوف الدهر وطوارق احلدثان ،لينفسح املجال واسع ًا ملوظفي جدد يأتون للسعي يف
مهامهم ..اما املواليد كافة ـ من حيوان وانسان ـ فهي َسوقة جتنيد عسكرية ،وتس ُّلم سالح،
وتسنّم وظائف وواجبات ،فكل كائن انام هو موظف وجندي مرسور ،ومأمور مستقيم
ٍ
راض قانع...وأما االصوات املنبعثة واالصداء املرتدة من ارجاء الدنيا فهي إما ذكر
وتسبيح لتسنم الوظائف والرشوع فيها ،أو شكر وهتليل ايذان ًا باالنتهاء منها ،أو أنغام
صادرة من شوق العمل وفرحته..
وكتب
فاملوجودات كلها ـ يف نظر هذا املؤمن ـ خدام مؤنسون ،وموظفون أخالّء،
ٌ
حلوة لسيده الكريم ومالكه الرحيم ..وهكذا يتجىل من ايامنه كثري جد ًا من أمثال هذه
احلقائق التي هي يف غاية اللطف والسمو واللذة والذوق)
بعد هذا ..فإن اآلثار العظيمة لإليامن بالغيب ال تتحقق إال إذا لقيت طرحا سليام من
املريب ،ونرى تقيد هذا الطرح بام ييل:
علمية اإليامن بالغيب:
نعم إن قضايا اإليامن بالغيب ال يمكن إدراكها باحلس املجرد ،وال بوسائل اإلدراك
العادية ،ومع ذلك ،فإن للعقل جماال فيها ،إما يف التعرف عىل إمكانية وجودها ،أو يف تصور
ما حيمله اإليامن بالغيب من حقائق.
أما جمال التعقل ،فالقرآن الكريم يربهن عىل الغيب باألدلة العقلية الكثرية ،فريهبن
عىل البعث والقيامة بام يرى يف اإلنسان واألرض من آثار تدل عىل قدرة اهلل املطلقة بإعادة
ب ِمن ا ْلبع ِ
ث َفإِنَّا
َّاس إِ ْن ُكنْ ُت ْم ِيف َر ْي ٍ َ َ ْ
احلياة ،فاهلل هو املبدئ املعيد ،قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا الن ُ
اب ُث َّم ِم ْن ُن ْط َف ٍة ُث َّم ِم ْن َع َل َق ٍة ُث َّم ِم ْن ُم ْضغ ٍَة خمُ َ َّل َق ٍة َوغ ْ ِ
َخ َل ْقنَا ُك ْم ِم ْن ُت َر ٍ
ي َل ُك ْم َو ُن ِق ُّر
َري خمُ َ َّل َق ٍة لِنُ َب ر َ

ِيف ْاألَ ْر َحا ِم َما ن ََشا ُء إِ َىل َأ َج ٍل ُم َس ّم ًى ُث َّم ُن ْخ ِر ُج ُك ْم طِ ْف ً
ال ُث َّم لِ َت ْب ُل ُغوا َأ ُشدَّ ُك ْم َو ِمنْ ُك ْم َم ْن ُيت ََو َّىف
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َو ِمنْ ُك ْم َم ْن ُي َر ُّد إِ َىل َأ ْر َذ ِل ا ْل ُع ُم ِر لِ َك ْيال َي ْع َل َم َم ْن َب ْع ِد ِع ْل ٍم َش ْيئ ًا َوت ََرى ْاألَ ْر َض َه ِامدَ ًة َفإِ َذا َأنْزَ ْلنَا
ت َو َر َب ْت َو َأ ْن َبت َْت ِم ْن ُك رل زَ ْوجٍ َهبِيجٍ ﴾ (احلج)5:
َع َل ْي َها املَْا َء ْاهتَزَّ ْ
فاهلل تعاىل يستدل بقدرته املطلقة عىل نقل اإلنسان من طور إىل طور بقدرته عىل
البعث الذي هو يف حقيقته ال يعدوا أن يكون طورا من أطوار حياة اإلنسان املمتدة.
ومثل ذلك عامل املالئكة وغريها من العوامل الغيبية التي خلقها اهلل ـ كام خلق اإلنسان
ـ يقول سيد قطب(:ونسأل:ماذا عند أدعياء العقلية العلمية ،من علمهم ذاته ،حيتم عليهم
نفي هذا اخللق املسمى باملالئكة ،وإبعاده عن دائرة التصور والتصديق؟ ماذا لدهيم من علم
يوجب عليهم ذلك؟
إن علمهم ال يملك أن ينفي وجود حياة من نوع آخر غري احلياة املعروفة يف األرض
يف أجرام أخرى ،خيتلف تركيب جوها وختتلف طبيعتها وظروفها عن جو األرض
وظروفها ..فلامذا جيزمون بنفي هذه العوامل ،وهم ال يملكون دليال واحدا عىل نفي
وجودها؟
إننا ال نحاكمهم إىل عقيدتنا ،وال إىل قول اهلل سبحانه! إنام نحاكمهم إىل علمهم
الذي يتخذونه إهلا ..فال نجد إال أن املكابرة وحدها  -من غري أي دليل من هذا العلم -
هي التي تقودهم إىل هذا اإلنكار غري العلمي! املجرد أن هذه العوامل غيب؟ لقد نرى حي
نناقش هذه القضية أن الغيب الذي ينكرونه هو احلقيقة الوحيدة التي جيزم هذا العلم اليوم
()1

بوجودها ؛ حتى يف عامل الشهادة الذي تلمسه األيدي وتراه العيون)

ويقول النوريس مبينا علمية اإليامن باملالئكة(:ان الكرة االرضية وهي واحدة من
األجرام الساموية ،عىل كثافتها وضآلة حجمها ،قد اصبحت موطن ًا ملا ال حيد من االحياء
وأخس األماكن فيها منابع ومواطن لكثري من
وذوي املشاعر ،حتى لقد اصبحت أقذر
ّ
( )1يف ظالل القرآن.1044 :
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األحياء ،وحمرش ًا ومعرض ًا للكائنات الدقيقة .فالرضورة والبداهة واحلدس الصادق
واليقي القاطع مجيع ًا تدل وتشهد بل تعلن ّ
أن :هذا الفضاء الواسع والسموات ذات الربوج
()1

واألنجم والكواكب كلها مليئة باألحياء وبذوي االدراك والشعور)

وهكذا ،فإن املريب الصادق ال يكتفي بتقرير احلقائق الغيبية جمردة ،يكلف هبا عقل
املتلقي تكليفا ،بل حياول أن يلطفها ويقوي رسوخها بام يبثه من أدلة ،فإن إبراهيم  مع
علمه بقدرة اهلل املطلقة عىل اإلحياء طلب من اهلل ما يزيد هذه الطمأنينة قوة ورسوخا ،قال
ِ
ف ُحتْيِي املَْ ْوتَى َق َال َأ َو َمل ْ ُتؤْ ِم ْن َق َال َب َىل َو َلكِ ْن لِ َي ْط َمئِ َّن
يم َر رب َأ ِر ِن َك ْي َ
تعاىلَ ﴿ :وإِ ْذ َق َال إِ ْب َراه ُ
ِ
ِ
اج َع ْل ع ََىل ُك رل َج َب ٍل ِمن ُْه َّن ُجزْ ء ًا ُث َّم ا ْد ُع ُه َّن
رص ُه َّن إِ َل ْي َك ُث َّم ْ
َق ْلبِي َق َال َف ُخ ْذ َأ ْر َب َع ًة م َن ال َّط ْري َف ُ ْ
ِ
ِ
يم﴾ (البقرة)260:
َي ْأتين ََك َس ْعي ًا َوا ْع َل ْم َأ َّن اهللََّ ع َِزيزٌ َحك ٌ

أما جمال التصور ،فإن الكثري من قضايا اإليامن الغيبي يمكن قياسه عىل ما خلق اهلل
يف األرض من ظواهر ،من باب تقريب عامل الغيب من عامل احلس ،ومثل ذلك قوله تعاىل:
ات َأ َّن َهلم جن ٍ
احل ِ
ِ
ِ
﴿ وب ر ِ ِ
جت ِري ِم ْن َحتْتِ َها ْاألَ ْهنَ ُار ُك َّل َام ُر ِز ُقوا
َّات َ ْ
ُْ َ
رش ا َّلذي َن آ َمنُوا َوعَم ُلوا َّ
ََ
الص َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
اج ُم َط َّه َر ٌة
يها َأزْ َو ٌ
من َْها م ْن َث َم َرة ِرزْ ق ًا َقا ُلوا َه َذا ا َّلذي ُر ِز ْقنَا م ْن َق ْب ُل َو ُأ ُتوا بِه ُمت ََش ِاهب ًا َو َهل ُ ْم ف َ
ِ
يها َخالِدُ َ
ون﴾ (البقرة )25:أي يشبه الشكل الشكل ،ولكن الطعم غري الطعم ،ومثل
َو ُه ْم ف َ
()2

ذلك قوله  يف ذكر سدرة املنتهى(:فإذا ورقها كآذان الفيلة ونبقها مثل قالل هجر)
عامل الغيب ال عامل اخلرافة:

عامل الغيب هو العامل الذي وردت النصوص املعصومة باإلخبار عنه ،أما عامل اخلرافة
فهو العامل الذي دخل العقيدة اإلسالمية ـ لألسف ـ حتت مظلة النقل من أهل الكتاب
إحسانا للظن هبم ،أو حتت مظلة األحاديث املنكرة واملعلولة واملوضوعة ،أو حتت مظلة
( )1الكلامت ،الكلمة التاسعة والعرشون.
( )2رواه البخاري ومسلم.
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العقل الذي تعدى طوره وحقيقته ووظيفته ،أو حتت مظلة الكشف الذي خيتلط فيه الوهم
باحلقيقة ،أو حتت مظالت أخرى كثرية ليس بينها مصدر معصوم.
فلذلك ،يمكن اعتبار كل ما حلق هذا العامل الغيبي من غري أدلة معصومة رضبا من
اخلرافة ال يصح أن يمتلئ به عقل املؤمن وال ضمريه.
واألمثلة عىل دخول اخلرافة هذه العوامل الغيبية كثرية ،منها ـ مثال ـ اخلرافات التي
نسجت حول املالئكة املوكلي بالعرش ـ عليهم السالم ـ والتي تلبست بلباس احلديث
الرشيف ،فذكرت أهنم (ثامنية أمالك عىل صورة األوعال) ،وأن (لكل ملك منهم أربعة
أوجه وجه رجل ووجه أسد ووجه ثور ووجه نرس وكل وجه منها يسأل اهلل الرزق لذلك
اجلنس) ،و(أن فوق السامء السابعة ثامنية أو عال بي أظالفهن وركبهن مثل ما بي سامء إىل
سامء وفوق ظهورهن العرش) ،وأنه أنشد بي يدي النبي  قول أمية بن أيب الصلت:
رجل وثور حتت رجل يمينه

والنرس لألخرى وليث مرصد

والشمس تطلع كل آخر ليلة

محراء يصبح لوهنا يتورد

ليست بطالعة هلم يف رسلها

جتلد

إال

معذبة

وإال

فقال النبي (:صدق)
وقد رويت هذه األساطري ـ لألسف ـ يف كتب التفسري املعتمدة ،وهي مما حيرص
العامة عىل مثله ،وهي خرافات ال حظ هلا من العلم ،وال حظ لراوهيا وملفقها من الذوق،
وقد رد عليها ـ بحمد اهلل ـ الشيخ حممد زاهد الكوثري ،برسالة سامها (فصل املقال يف بحث
األوعال) أو (فصل املقال يف متحيص أحدوثة األوعال) ،فذكر املصادر التي أخرجت هذه
النصوص وتتبع أقواهلم متحيصا وحتليال وانتهى إىل ّأهنا أقاصيص دخيلة ال أصل هلا.
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الفصل الثان
البعد الروحي يف تربية األوالد
يعترب البعد الروحي من أهم األبعاد الرتبوية من ناحيتي:
األوىل :أنه مدد للبعد األول ،إذ أن اإليامن ـ كام يقول العلامء ـ يزيد وينقص ،يزيد
بالطاعات ،وينقص باملعايص ،ولذلك يكفي االهتامم هبذا البعد لتحقيق معان اإليامن
وترسيخها عن تكلف األدلة الكثرية التي قد ال تفيد شيئا مع من تلطخت روحه باألهواء
والشهوات والشبهات.
اجلن و ْ ِ
األن َْس إِ َّال
الثانية :أنه أصل غاية وجود اإلنسان ،كام قال تعاىلَ ﴿ :و َما َخ َل ْق ُت ِْ َّ َ
لِيعبدُ ِ
ون﴾ (الذريات)56:
َُْ
والبعد الروحي يقوم عىل ركيزتي أساسيتي ال غنى إلحدامها عن األخرى ،مها:
عبودية القلب ،وعبودية اجلوارح ،وسنتحدث يف هذ الفصل عن كلتا العبوديتي مع بيان
الطرق الرتبوية واألحكام الفقهية املتعلقة هبام.

أوال ـ عبادات القلب
نريد بعبادات القلب :العبادات التي ليس هلا جارحة تؤدى هبا ،وال مظهر يدل
عليها ،وإنام هي جمموعة مشاعر وأحاسيس يمتلئ هبا القلب ،وينفعل هلا الوجدان ،فهي
عبادات الباطن كام أن الشعائر التعبدية هي عبادات الظاهر.
ولكن هذه العبادات مع بطوهنا وخفائها يمكنها أن حتول اإلنسان عاملا فريدا من
الكامالت واملواهب والطاقات.
وذلك ألن الوقود الذي حيرك طاقة أي إنسان ينطلق من تلك املشاعر قبل أن ينطلق
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من غريها ،بل إن العقل نفسه ـ وهو أعظم طاقة إنسانية ـ قد يعزل عزال تاما إذا ما تعارض
مع أي شعور من املشاعر الطاغية.
وهلذا ،فإن الرتبية السليمة ـ والتي ال هتتم بطالء النشء طالء رسعان ما تغريه األيام
ـ تنطلق من هذا النوع من العبودية لتعرب إىل غريه.
وهي يف تلك املامرسة تثبت يف نفس النشء مجيع املعان النبيلة واخلالل الطيبة التي
ستنبت بعد ذلك السلوك الطيب واخللق العظيم.
وقد كان من حكمة املريب الصالح حممد بن سوار أن ربى الويل الصالح سهل بن عبد
اهلل التسرتي عىل هذه العبادة قبل أن يربيه عىل العبادات الظاهرة ،قال سهل :كنت وأنا ابن
ثالث سني أقوم بالليل فأنظر إىل صالة خايل حممد بن سوار فقال يل يوم ًا :أال تذكر اهلل
الذي خلقك فقلت :كيف أذكره؟ قال :قل بقلبك عند تقلبك يف ثيابك ثالث مرات من
حترك به لسانك ،اهلل معي اهلل ناظر إ َّيل اهلل شاهدي ،فقلت ذلك ليايل ثم أعلمته فقال:
غري أن ّ
قل يف كل ليلة سبع مرات ،فقلت ذلك ثم أعلمته فقال :قل ذلك كل ليلة إحدى عرش مرة،
فقلته فوقع يف قلبـي حالوته ،فلام كان بعد سنة قال يل خايل :احفظ ما علمتك ودم عليه إىل
أن تدخل القرب فإنه ينفعك يف الدنيا واآلخرة ،فلم أزل عىل ذلك سني فوجدت لذلك
حالوة يف رسي ،ثم قال يل خايل يوم ًا :يا سهل من كان اهلل معه وناظر ًا إليه وشاهده أيعصيه؟
إياك واملعصية)
فإن هذا النموذج الرتبوي يبي لنا الربنامج الذي وضعه حممد بن سوار ليغرس يف
قلب سهل معنى مراقبة اهلل والشعور بحضوره والذي تنبني عليه مجيع عبادات القلوب.
ولذلك نرى أن عىل املريب الصالح أن يضع برناجما يتناسب مع عمر من يربيه
وقدراته بحيث خيلص من ذلك الربنامج إىل نتائج تربوية صحيحة تعمق املعان الروحية
التي هي أصل العبادات وحقيقتها.
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وال يمكننا هنا أن نضع برناجما لذلك ،وإنام سنحاول أن نبي بعض أمهات عبادات
القلوب وأمهيتها وأثرها السلوكي ،ثم كيفية تربية النشء عليها.
وهي حتتاج إىل صرب عظيم وتدرج ،ألن اخلطاب املوجه إىل القلوب يستدعي معرفة
لغات القلوب.
وهذه العبادات التي سنذكرها تكاد حترص عالقة القلب مع اهلل ،بحيث جتعل من
غريها مما ذكره علامء السلوك فروعا دانية منها.
وهي كلها أثر من آثار املعرفة باهلل واإليامن به:
 1ـ فاحلب هو عبودية القلب النابعة من معرفة مجيع صفات كامل اهلل وإحسانه
وفضله.
 2ـ والشكر هو عبودية القلب النابعة من معرفة إحسان اهلل وكرمه وجوده.
 3ـ والصرب والرضا مها عبودية القلب النابعة من معرفة اهلل املبتيل اآلمر الناهي.
وقيل أن نرشع يف بياهنا ويف كيفية تربية النشء عليها نحب أن نشري إىل مسألتي
مهمتي:
األوىل :هي أن البعض يغايل يف صعوبة التحقق هبذه األنواع من العبادات ،بحيث
يكاد جيعل منها أمرا مستحيال ،فيشرتط للتحقق هبا رشوطا صعبة ،ويتصور أنه بدون
واسطة روحي ـ مهام كانت درجته من العلم والتقوى ـ يسلم له اإلنسان نفسه تسليام كليا،
ال يظفر هبذه العبادات.
وهذا خطأ عظيم ،ألن اهلل تعاىل مل يكلفنا باملستحيل ،زيادة عىل أن تلك الرشوط قد
ال يظفر هبا كل حي وال لكل الناس ،وما يف النصوص من املعان العظيمة كفيل برتبية
النفس وتعميق هذه العبادات يف القلوب خاصة إن وجدت من الصاحلي من العلامء
والوعاظ من يعمقها ويرسخها يف نفوس العامة.
99

ونحن ال نعرتض هنا عىل رضورة وجود الواسطة الروحي املجرب ،فذلك له دور
كبري يف اختصار السلوك ،ولكنا نتصور أن هذا الواسطة الروحي ال يعني أن يكون فردا
بعينه من الناس قد يرث هذه الوساطة عن أبيه أو جده ،ولكنها قد تكون فكرا اجتامعيا
ينرشه واعظ أو يدعو إليه عامل أو يامرسه عابد بحيث يصبح معنى من املعان الصاحلة
املنترشة يف املجتمع.
وقد ذكر علامء السلوك املسلمي أن جمرد االهتامم هبذه العبادات القلبية وحب الظفر
هبا ،بل وتكلف حصوهلا كاف يف حتقيق هذا املحب ولو ببعض معانيها ،يقول الغزايل يف
بيان أقسام التواجد ـ الذي هو تكلف األحوال ال حصوهلا تلقائيا ـ(:وهذا التواجد املتكلف
فمنه مذموم وهو الذي يقصد به الرياء وإظهار األحوال الرشيفة مع ِ
اإلفالس منها ،ومنه
ما هو حممود وهو التوصل إىل استدعاء األحوال الرشيفة واكتساهبا واجتالهبا باحليلة ،فإن
للكسب مدخ ً
ال يف جلب األحوال الرشيفة ،ولذلك أمر رسول اهلل  من مل حيرضه البكاء
يف قراءة القرآن أن يتباكى ويتحازن فإن هذه األحوال قد تتكلف مبادئها ثم تتحقق
()1

أواخرها)

واستدل لذلك بالواقع الذي يدل عىل أن مبادي كل يشء تنطلق من التكلف،
يقول(:وكيف ال يكون التكلف سبب ًا يف أن يصري املتكلف يف اآلخرة طبع ًا .وكل من يتعلم
القرآن أوالً حيفظه تكلف ًا ،ويقرؤه تكلف ًا مع متام التأمل وإحضار الذهن ،ثم يصري ذلك ديدن ًا
للسان مطرد ًا حتى جيري به لسانه يف الصالة وغريها وهو غافل ،فيقرأ متام السورة وتثوب
نفسه إليه بعد انتهائه إىل آخرها ويعلم أنه قرأها يف حال غفلته ،وكذلك الكاتب يكتب يف
االبتداء بجهد شديد ثم تتمرن عىل الكتابة يدُ ه فيصري الكتب له طبع ًا فيكتب أوراق ًا كثرية
وهو مستغرق القلب بفكر آخر)
( )1إحياء علوم الدين.256/2 :
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وانطلق من هذا الواقع الذي هو تعبري عن استعداد الفطرة البرشية باالنصباغ بصبغة
ما هتتم به ،إىل إمكانية السري إىل اهلل والتحقق باملعان الروحية النبيلة بمجرد تكلفها
واالهتامم هبا ،قال(:فكذلك األحوال الرشيفة ال ينبغي أن يقع اليأس منها عند فقدها ،بل
ينبغي أن يتكلف اجتالهبا بالسامع وغريه ،فلقد شوهد يف العادات من اشتهى أن يعشق
ويقرر عىل نفسه
شخص ًا ومل يكن يعشقه فلم يزل يردد ذكره عىل نفسه ويديم النظر إليه ّ
األوصاف املحبوبة واألخالق املحمودة فيه حتى عشقه ورسخ ذلك يف قلبه رسوخ ًا خرج
عن حدّ اختياره ،فاشتهى بعد ذلك اخلالص منه فلم يتخلص .فكذلك حب اهلل تعاىل
والشوق إىل لقائه واخلوف من سخطه وغري ذلك من األحوال الرشيفة؛ إذا فقدها اإلنسان
فينبغي أن يتكلف اجتالهبا بمجالسة املوصوفي هبا ومشاهدة أحواهلم وحتسي صفاهتم يف
النفس وباجللوس معهم يف السامع وبالدعاء والترضع إىل اهلل تعاىل يف أن يرزقه تلك احللة
بأن يـيرس له أسباهبا)
وقد استدل الغزايل هلذا من النصوص بام كان يدعو به  من طلب حمبة اهلل،
قال(:ويدل عىل إمكان حتصيل احلب وغريه من األحوال باألسباب قول رسول اهلل يف
ِ
ب َم ْن ُي َق رر ُبنِي إِ َ ٰىل ُح رب َك) ،فقد فزع عليه
ب َم ْن َأ َح َّب َك َو ُح َّ
دعائه( :ال َّل ُه َّم ْارز ْقني ُح َّب َك َو ُح َّ
السالم إىل الدعاء يف طلب احلب)
الثانية :أن البعض قد حيتقر هذا النوع من العبادات ،لتصوره أن العبادة ال تعني غري
السلوكيات الظاهرة ،وأن االنغامس يف هذه العبادات الروحية قد يزج بصاحبه يف ترهات
الصوفية وشطحاهتم.
وهذا خطأ أعظم من اخلطأ السابق ،ألن النصوص املقدسة مليئة باحلديث عن هذه
اجلوانب الروحية العميقة ،بل ال تعترب التدين إال امتالء النفس هبذه املعان ،وهلذا قال تعاىل
لألعراب الذين اكتفوا برسوم اإلسالم عن حقائقه ،وبعباداته الظاهرة عن عباداته الباطنة:
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ت ْاألَعْراب آمنَّا ُق ْل َمل ُتؤْ ِمنُوا و َلكِن ُقو ُلوا َأس َلمنَا وملََّا يدْ ُخ ِل ْ ِ
﴿ َقا َل ِ
األ َيام ُن ِيف ُق ُلوبِ ُك ْم ﴾
ْ ْ َ َ
َ ْ
َ ُ َ
ْ
(احلجرات)14:
واإليامن املراد هنا هو اإليامن احلقيقي الفاعل املؤثر الذين إذا استقر يف قلوهبم
جعلهم يشعرون بمنة اهلل عليهم باإليامن ال إيامن الذين يمنون عىل اهلل بإيامهنم.
وهلذا حرص اهلل تعاىل وصف اإليامن فيمن حتقق هبذاه العبادات القلبية ،قال تعاىل:
ِ
﴿ إِنَّام املُْؤْ ِمنُ َ ِ
ِ
وهب ْم َوإِ َذا ُتلِ َي ْت َع َل ْي ِه ْم آ َيا ُت ُه زَ ا َد ْ ُهت ْم إِ َيامن ًا َوع ََىل
ون ا َّلذي َن إِ َذا ُذك َر اهللَُّ َوج َل ْت ُق ُل ُ ُ
َ
َر ر ِهب ْم َيت ََو َّك ُل َ
ون﴾ (ألنفال)2:
وأخرب عن املؤمني بأهنم حيبون اهلل ،بل هم أشد حبا هلل ،قال تعاىلَ ﴿ :و ِم َن الن ِ
َّاس
ِ
ِ
ِ ِ
ب اهللَِّ َوا َّل ِذي َن آ َمنُوا َأ َشدُّ ُح ّب ًا هللَِّ ﴾ (البقرة)165:
َح ر
وهنُ ْم ك ُ
َم ْن َيتَّخ ُذ م ْن ُدون اهللَِّ َأنْدَ اد ًا ُحي ُّب َ
وعندما أخرب  عن كامل اإليامن ربطه هبذه املعان القلبية ،قال (:ذاق طعم
اإليامن من ريض باهلل ربا وباإلسالم دينا وبمحمد رسوال)( ،)1والرَض عبادة من العبادات
القلبية.
وأخرب  أن حالوة اإليامن ال تتحقق إال ملن قدم حمبة اهلل ورسوله عىل من سوامها،
قال َ (:ث ٌ
مها،
الث ّم ْن ُك َّن فيه َ
وجدَ حالوة اإليامن :أن يكون اهلل ورسوله أحب إليه مما سوا ُ
كر َه أن يعود يف الكفر كام يكره أن ُيقذف يف النار)
وأن ُحي َّ
ب املر َء ال ُحيب ُه إال هلل ،وأن َي َ
بل إن العبادات الظاهرة ـ حسبام تدل النصوص ـ ال تكفي ما مل تكن مصحوبة هبذه
املعان الروحية والعبادات القلبية:
فالصالة جسد بال روح إن مل يصحبها اخلشوع الذي هو عبادة القلب ،قال تعاىل يف
ون ا َّل ِذي َن ُهم ِيف َص ِ
وصف املؤمني الذين حتققوا بالفالحَ ﴿ :قدْ َأ ْف َل َح املُْؤْ ِمنُ َ
الهتِ ْم
ْ
َخ ِ
اش ُع َ
ون﴾ (املؤمنون ،)2:فجعل اخلشوع وصفا مفرقا بي صالة املؤني وغريهم.
( )1رواه مسلم.
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فلذلك من اخلطأ أن نعلم أبناءنا الصالة وال نعلمهم اخلشوع ،ألننا بذلك نحوهلم
إىل دمى متحركة ال عبادا هلل.
ولن نعلمهم اخلشوع إال إذا ربيناهم عىل هذه العبادات الروحية ،ألهنا أصل
اخلشوع ،ومادته ،ومنبعه الذي منه يستقي ،يقول الغزايل يف بيان دور العبادات القلبية
ودورها يف حضور القلب وخشوعه يف الصالة(:أما التعظيم؛ فهي حالة للقلب تتولد من
معرفتي ،إحدامها :معرفة جالل اهلل عز وجل وعظمته وهو من أصول اإليامن فإن من ال
يعتقد عظمته ال تذعن النفس لتعظيمه .الثانية :معرفة حقارة النفس وخستها وكوهنا عبد ًا
مسخر ًا مربوب ًا حتى يتولد من املعرفتي االستكانة واالنكسار واخلشوع هلل سبحانه فيعرب
عنه بالتعظيم ،وما مل متتزج معرفة حقارة النفس بمعرفة جالل اهلل ال تنتظم حالة التعظيم
واخلشوع ،فإن املستغني عن غريه اآلمن عىل نفسه جيوز أن يعرف من غريه صفات العظمة،
وال يكون اخلشوع والتعظيم حاله ألن القرينة األخرى وهي معرفة حقارة النفس وحاجتها
()1

مل تقرتن إليه)

وهلذا وصف اهلل تعاىل عبادات الصاحلي بكوهنا عبادات خاشعي ال عبادات
اخل ِ
ِ
متحركي ،قال تعاىل ﴿ :و ِ
اش ِعيَ ﴾
الصالة َوإِ َّهنَا َلكَبِ َري ٌة إِ َّال ع ََىل ْ َ
الص ْ ِرب َو َّ
استَعينُوا بِ َّ
َ ْ
حي َيى َو َأ ْص َل ْحنَا َل ُه زَ ْو َج ُه إِ َّهنُ ْم كَا ُنوا
است ََج ْبنَا َل ُه َو َو َه ْبنَا َل ُه َ ْ
(البقرة ،)45:وقال تعاىلَ ﴿ :ف ْ
ات ويدْ ُعو َننَا رغَب ًا ور َهب ًا وكَا ُنوا َلنَا َخ ِ
اخلري ِ
ُي َس ِار ُع َ ِ
اش ِعيَ ﴾ (االنبياء ،)90:وقال
َ
ََ
ََ
َ
ون يف ْ َ ْ َ
َات والص ِ
َات وا ْل َقانِتِيَ وا ْل َقانِت ِ
ت واملُْؤْ ِمنِيَ واملُْؤْ ِمن ِ
ِ
ِ
اد ِقيَ
َ َّ
َ
َ
َ
تعاىل ﴿ :إِ َّن املُْ ْسلِميَ َواملُْ ْسلِ َام َ

ات واملُْتَصدر ِقيَ واملُْتَصدر َق ِ
اشع ِ
اش ِعيَ و ْ ِ
اخل ِ
ِ
ِ ِ
ات
َ َ
َ َ
اخل َ
َ َ
الصابِ َرات َو ْ َ
الصابِ ِري َن َو َّ
الصاد َقات َو َّ
َو َّ
الذاكِر ِ
ِ
ات و َّ ِ
احلافِ َظ ِ
تو ْ ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ات
َ
احلافظيَ ُف ُر َ
الصائميَ َو َّ
َو َّ
الذاك ِري َن اهللََّ كَثري ًا َو َّ َ
وج ُه ْم َو ْ َ
الصائ َام َ َ
َأعَدَّ اهللَُّ َهل ُ ْم َمغ ِْف َر ًة َو َأ ْجر ًا عَظِي ًام﴾ (األحزاب)35:
( )1إحياء علوم الدين.152/1 :

103

وهذه الصالة التي هي أم العبادات ال تؤثر يف صاحبها ،فتعمق يف نفسه معان
اإليامن ،وجتتث منه منابع الفحشاء واملنكر إال إذا لقحها بلقاح اخلشوع.
ومثل ذلك الزكاة والصدقات ،فإهنا وإن كانت إنفاقا ماليا حمضا ،واملنتفع األول هبا
هم الفقراء إال أن اهلل تعاىل اعترب الرياء الذي هو فقدان اإلخالص ـ واذي هو عبادة من
عبادات القلوب ـ عند أدائها حمبطا هلا ،قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ال ُت ْبطِ ُلوا َصدَ َقاتِ ُك ْم
بِاملَْ رن َو ْاألَ َذى كَا َّل ِذي ُين ِْف ُق َما َل ُه ِرئَا َء الن ِ
َّاس َوال ُيؤْ ِم ُن بِاهللَِّ َوا ْل َي ْو ِم ْاآل ِخ ِر ﴾ (البقرة،)264:
ِ
ٍ
اب
ثم شبه هذا اإلنفاق وعدم انتفاع صاحبه به ،فقالَ ﴿ :ف َم َث ُل ُه ك ََم َث ِل َص ْف َوان َع َل ْيه ُت َر ٌ
رت َك ُه َص ْلد ًا ال َي ْق ِد ُر َ
يش ٍء ِممَّا ك ََس ُبوا َواهللَُّ ال َ ْهي ِدي ا ْل َق ْو َم ا ْلكَافِ ِري َن﴾
َف َأ َصا َب ُه َوابِ ٌل َف َ َ
ون ع ََىل َ ْ
(البقرة)264:
ورضب مثال عىل ذلك ببعض األعراب الذين انتفى من أذهاهنم اجلانب التعبدي يف
اب من يت ِ
ِ
َّخ ُذ َما ُين ِْف ُق َمغ َْرم ًا ﴾
الزكاة ،فاعتربوها مغرما ،فقال تعاىلَ ﴿ :وم َن ْاألَع َْر ِ َ ْ َ
(التوبة)98:
ويف مقابلهم األعراب الذين فهموا حقيقتها ،فجعلوها وسيلة تقرب إىل اهلل ،قال
َّخ ُذ ما ين ِْف ُق ُقرب ٍ
اب من يؤْ ِمن بِاهللَِّ وا ْليو ِم ْاآل ِخ ِر ويت ِ
ِ
ات ِعنْدَ اهللَِّ
َُ
َ ُ
ََ
َ َْ
تعاىلَ ﴿ :وم َن ْاألَع َْر ِ َ ْ ُ ُ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
يم﴾
ور َرح ٌ
الر ُسول َأال إِ َّهنَا ُق ْر َب ٌة َهل ُ ْم َس ُيدْ خ ُل ُه ُم اهللَُّ ِيف َر ْمحَته إِ َّن اهللََّ َغ ُف ٌ
َو َص َل َوات َّ
(التوبة)99:
وهكذا مجيع أعامل الرب ال يستقيم أمرها ،وال ينتفع هبا ما مل تكن مصحوبة بعبادات
قلبية تتوجه هبا حقيقة إىل اهلل ،لتنفي عنها الطقوسية احلرفية التي حتيل العبادات أجسادا بال
روح.
 1ـ عبودية احلب
أول عبودية يسعى املريب لغرسها يف قلب الولد ،هي عبودية احلب ،حب اهلل وحب
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الرسول  وحب الصاحلي وحب دينه ،كام قال (:كان داود يقول :اللهم إن أسألك
حبك وحب من حيبك ،والعمل الذي يبلغني حبك؛ اللهم اجعل حبك أحب إيل من نفس
()1

وأهيل ومن املاء البارد)

وهذا يستدعي تركيز املريب عىل عبودية املحبة قبل أي عبودية أخرى ،ألن حقيقة
اإلسالم السامية تبدأ من احلب هلل ،ومن األنس باهلل ،فال تكمل عبادة وال يطهر سلوك إال
إذا استقى من بحر احلب ،وقد قيل لعبد الواحد بن زيد :هاهنا رجل قد تعبد مخسي سنة،
فقصده فقال له :يا حبـيب أخربن عنك هل قنعت به؟ قال :ال ،قال أنست به؟ قال :ال،
قال :فهل رضيت عنه؟ قال :ال ،قال :فإنام مزيدك منه الصوم والصالة؟ قال :نعم ،قال:
لوال أن أستحي منك ألخربتك بأن معاملتك مخسي سنة مدخولة.
وهلذا قال ابن القيم(:فلو بطلت مسألة املحبة لبطلت مجيع مقامات اإليامن
واإلحسان ،ولتعطلت منازل السري إىل اهلل فإهنا روح كل مقام ومنزلة وعمل فإذا خال منها
فهو ميت ال روح فيه ونسبتها إىل األعامل كنسبة اإلخالص إليها بل هي حقيقة اإلخالص
بل هي نفس اإلسالم فإنه االستسالم بالذل واحلب والطاعة هلل فمن ال حمبة له ال إسالم له
()2

البتة)

فاإلسالم هو دين احلب السامي الذي يمأل الروح واجلسد ،ويتخذ من الكون كله
حمرابا للحب السامي ،وروضة من رياض املودة.
بل إن هذ احلب هو حقيقة (شهادة أن ال إله إال اهلل) ،ألن اإلله هو الذي يأله العباد
حبا وذال وخوفا ورجاء وتعظيام وطاعة له.
وال يمكن أن تستقيم أي عبودية ال تغذى بلواعج احلب ،وهل متكن اإلنابة بدون
( )1رواه أبو داود والرتمذي واحلاكم.
( )2روضة املحبي.419 :
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املحبة والرَض واحلمد والشكر واخلوف والرجاء؟ وهل الصرب يف احلقيقة إال صرب املحبي
فإنه إنام يتوكل عىل املحبوب يف حصول حمابه ومراضيه؟ وهكذا كل عبادات القلوب ال
تستقيم وال تكمل إال باحلب.
زيادة عىل أن من امتأل قلبه بحب اهلل لن تعجز يف إقناعه بأي أمر من أوامر اهلل أو
حكم من أحكامه ،بل يكفي أن ختربه بأن ذلك من حماب اهلل أو من األمور التي يبغضها،
فيكون يف ذلك أكرب داع أو صارف للطاعة ،وهلذا رشط اهلل تعاىل الطواعية املطلقة هلل أثناء
طاعته ،وهي ال تتحقق إال باملحبة ،قال تعاىلَ ﴿ :و َما ك َ
َان ملُِؤْ ِم ٍن َوال ُمؤْ ِمن ٍَة إِ َذا َق َىض اهللَُّ
ون َهلم ْ ِ
اخل َ َري ُة ِم ْن َأ ْم ِر ِه ْم ﴾ (األحزاب)36:
َو َر ُسو ُل ُه َأ ْمر ًا َأ ْن َي ُك َ ُ ُ
وهلذا ،فإن الكاذب يتخىل عن كذبه إن علم أن اهلل حيب الصدق ،والعامل يبادر إىل
عمله بإتقان إن علم أن اهلل حيب إذا عمل أحد عمال أن يتقنه ،وهكذا يف كل األعامل ،فـ
(الرغبة يف اهلل وإرادة وجهه والشوق إىل لقائه هي رأس مال العبد ومالك أمره وقوام حياته
الطيبة وأصل سعادته وفالحه ونعيمه وقرة عينه ولذلك خلق وبه أمر وبذلك أرسلت
الرسل وأنزلت الكتب وال صالح للقلب وال نعيم إال بأن تكون رغبته إىل اهلل عز وجل
()1

وحده فيكون هو وحده مرغوبه ومطلوبه ومراده)

وهلذا كانت املحبة اإلهلية هي احلادي الذي حرك قلوب وجوارح الصاحلي ألزكى
األعامل ،يروى عن املسيح  أنه قال(:إذا رأيت الفتى مشغوف ًا بطلب الرب تعاىل فقد
أهلاه ذلك عام سواه) ،وقال أبو سليامن الداران (:إن هلل عباد ًا ليس يشغلهم عن اهلل خوف
النار وال رجاء اجلنة فكيف تشغلهم الدنيا عن اهلل؟)
وعندما تعجب بعض أصحاب معروف الكرخي من كثرة جماهداته يف اهلل
سأله(:أخربن يا أبا حمفوظ أي يشء هاجك إىل العبادة واالنقطاع عن اخللق؟ فسكت فقال:
( )1روضة املحبي.405:
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ذكر املوت ،فقال :وأي يشء املوت؟ فقال :ذكر القرب والربزخ ،فقال :وأي يشء القرب؟
فقال :خوف النار ورجاء اجلنة ،فقال :وأي يشء هذا؟ إن ملك ًا هذا كله بـيده إن أحببته
أنساك مجيع ذلك وإن كانت بـينك وبـينه معرفة كفاك مجيع هذا.
وقال أبو بكر الكتان :جرت مسألة يف املحبة بمكة أيام املوسم فتكلم الشيوخ فيها
وكان اجلنيد أصغرهم سنا فقالوا(:هات ما عندك يا عراقي) فأطرق رأسه ودمعت عيناه ثم
قال(:عبد ذاهب عن نفسه متصل بذكر ربه قائم بأداء حقوقه ناظر إليه بقلبه أحرق قلبه
أنوار هويته وصفا رشبه من كأس وده فإن تكلم فباهلل وإن نطق فمن اهلل وإن حترك فبأمر
اهلل وإن سكت فمع اهلل فهو باهلل وهلل ومع اهلل) فبكى الشيوخ وقالوا(:ما عىل هذا مزيد
جربك اهلل يا تاج العارفي)
انطالقا من هذا ،فإن املريب يمكن أن يضع برناجما تربويا يؤسس عىل أساسه املحبة
يف قلب الولد هلل تعاىل ،كذلك الربنامج الذي وضعه خال سهل بن عبد اهلل التسرتي.
وأول ما يبدأ به هذا الربنامج ما ذكرناه يف أسلوب القدوة من أن يكون املريب ربانيا،
ألن فاقد الشء ال يعطيه ،ولوال قيام حممد بن سوار الليل ملا تنبه التسرتي إىل حاله اإليامنية
التي جعلته مطيعا مستسلام لتوجيهه.
فلذلك كان هلج املريب بذكر اهلل وبذكر حمبته هلل وتعظيمه هلل ودعائه هلل أن يرزقه حمبته
كام كان يفعل رسول اهلل  كفيل بأن جيعل من هذا املعنى العظيم هدفا نبيال يسعى الولد
للتحقق به.
زيادة عىل هذا ،فإن هناك بعض األساليب التي يمكن استخدامها لتعميق حمبة اهلل
يف قلب الولد منذ نعومة أظفاره ،منها:
التعريف بعظمة اهلل وصفات كامله:
ألن كل كامل حمبوب عند الفطرة السليمة ،ويتحقق ذلك عن طريق التعريف
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بصفات اهلل وأسامئه احلسنى مع بيان حقائقها ومظاهرها وتعميق معانيها ،فمن عرف اهلل
تعاىل أح ّبه ال حمالة ،وهذا مشاهد يف الواقع مع اخللق يف متيز بعضهم عىل بعض ببعض
القوى التي ال تنفع وال ترض ،ومع ذلك نرى اخللق مأسورين يف هواهم ال يملكون من
أمرهم شيئا.
ويذكر الغزايل مثال معارصا له،وهو ما يفعله املتعصبون للمذاهب من مظاهر تدل
عىل مدى حبهم ألئمتهم ،فقال(:حتى ّ
أن الرجل قد جياوز به حبه لصاحب مذهبه حدّ
العشق فيحمله ذلك عىل أن ينفق مجيع ماله يف نرصة مذهبه والذب عنه وخياطر بروحه يف
()1

قتال من يطعن يف إمامه ومتبوعه ،فكم من دم أريق يف نرصة أرباب املذاهب)

وهذا احلب املفرط البالغ درجة العشق ال يرتبط بحب الصورة ،وإنام بحب
الكامالت التي تصورها املحب يف حمبوبه ،يقول الغزايل(:وليت شعري من حيب الشافعي
مث ً
ال فلم حيبه ومل يشاهد قط صورته؟ ولو شاهده ربام مل يستحسن صورته ،فاستحسانه
الذي محله عىل إفراط احلب هو لصورته الباطنة ال لصورته الظاهرةّ ،
فإن صورته الظاهرة
قد انقلبت تراب ًا مع الرتاب ،وإنام حيبه لصفاته الباطنة من الدين والتقوى وغزارة العلم
واإلحاطة بمدارك الدين وانتهاضه إلفادة علم الرشع ولنرشه هذه اخلريات يف العامل ،وهذه
()2

أمور مجيلة ال يدرك مجاهلا إال بنور البصرية ،فأما احلواس فقارصة عنها)

وهكذا ،فإن التعريف بكامل اهلل ومجاله الداعي إىل حمبته يكون عن طريق التعريف
به تعاىل سواء عن طريق داللة املتلقي عىل آيات اهلل يف الكون ،وهذا ما قد يتكفل به معلمو
العلوم املحضة من بيان كامالت الصنعة اإلهلية الدالة عىل كامل الصانع.
أو عن طريق آيات اهلل يف القرآن الكريم ،فالقرآن الكريم هو الكتاب الذي جتىل اهلل
( )1إحياء علوم الدين.299/4 :
( )2إحياء علوم الدين.299/4 :
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تعاىل من خالله لعباده ليعرفوه ،ولكن برشط التدبر والتفهم ملعانيه ،قال تعاىلَ ﴿ :أ َفال
ِ
آن َأ ْم ع ََىل ُق ُل ٍ
ون ا ْل ُق ْر َ
َيتَدَ َّب ُر َ
وب َأ ْق َف ُ
َاب َأنْزَ ْلنَا ُه إِ َل ْي َك
اهلَا﴾ (حممد ،)24:وقال تعاىل ﴿ :كت ٌ
ُم َب َار ٌك لِ َيدَّ َّب ُروا آ َياتِ ِه َولِ َيت ََذك ََّر ُأو ُلو ْاألَ ْل َب ِ
ص)29:
اب﴾ ( ّ
فهذا هو املقصود األعظم من إنزال القرآن ،وهلذا كان  يتجاوب مع كل آية
بمشاعره وعواطفه دعا ًء واستغفار ًا ورجا ًء ،وكأنه حيدث اهلل من خالل كتابه ،قال حذيفة:
صليت مع الرسول  ذات ليلة فافتتح البقرة ،فقلت يركع عند املائة ثم مىض ،فقلت يصيل
هبا يف ركعة فمىض فقلت يركع هبا ،ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها ،يقرأ
()1

مرتس ً
تعوذ)
بتعوذ ّ
مر ّ
ال إذا مر بآية فيها تسبيح س ّبح ،وإذا مر بسؤال سأل ،وإذا ّ
التعريف بإحسان اهلل:

فيفصل للولد نواحي فضله تعاىل وبره به ،فيقدم له كل خري وإحسان باعتباره هدية
من اهلل لعباده ،وذلك ألن مشاهدة بره تعاىل وإحسانه وآالئه ونعمه الظاهرة والباطنة داعية
إىل حمبته ،والقلوب قد جبلت عىل حمبة من أحسن إليها وبغض من أساء إليها.
وهلذا روي يف األثر أن اهلل أوحى إىل داود (:يا داود أحببني وحبب عبادي إيل
وحببني إىل عبادي) قال(:يا رب هذا أنا أحبك وأحبب عبادك إليك فكيف أحببك إىل
عبادك؟) قال (:تذكرن عندهم فإهنم ال يذكرون مني إال احلسن)
ولن يتكلف املريب يف بيان ذلك عنتا ،فإن إحسان اهلل عىل عباده ممتد يف كل نفس
وحلظة والعبد يتقلب يف نعم الرب دائ ًام يف كل األحوال ،وقد قال تعاىلَ ﴿ :وإِ ْن َت ُعدُّ وا نِ ْع َم َة
ِ
يم﴾ (النحل)18:
اهللَِّ ال ُحت ُْص َ
ور َرح ٌ
وها إِ َّن اهللََّ َل َغ ُف ٌ
ات ِم ْن َب ْ ِ
ي
زيادة عىل بيان محاية اهلل لعباده من كل ما يؤذهيم ،قال تعاىلَ ﴿ :ل ُه ُم َع رق َب ٌ
ِِ
ِ ِ
حي َف ُظو َن ُه ِم ْن َأ ْم ِر اهللَِّ﴾ (الرعد ،)11:وقال تعاىلُ ﴿ :ق ْل َم ْن َيك َ ُ
ْأل ُك ْم بِال َّل ْي ِل
َيدَ ْيه َوم ْن َخ ْلفه َ ْ
( )1رواه مسلم.
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ِ
الر ْمح َِن َب ْل ُه ْم َع ْن ِذك ِْر َر رهبِ ْم ُم ْع ِر ُض َ
ون﴾ (االنبياء ،)42:فهو سبحانه املنعم
َوالن ََّه ِار م َن َّ
بالكالءة واحلفظ واحلراسة من كل املؤذين.
توثيق الصلة باهلل:
وذلك باإلكثار من النوافل والذكر ،كام قال  يف احلديث القديس(:من عادى يل
ولي ًا فقد آذنته باحلرب ،وما تقرب إيل عبدي بشء أحب إيل مما افرتضته عليه ،ومايزال
عبدي يتقرب إيل بالنوافل حتى أحبه ،فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ،وبرصه الذي
يبرص به ،ويده التي يبطش هبا ،ورجله التي يمش هبا ،وإن سألني ألعطيينه وألن استعاذن
()1

ألعيذنّه)

وهلذا وصف اهلل تعاىل عباده الصاحلي يف القرآن الكريم بدوام الطاعة واللجوء إىل
َن املَْ َض ِ
وهب ْم ع ِ
اج ِع َيدْ ُع َ
ون َر َّ ُهب ْم َخ ْوف ًا َو َط َمع ًا َو ِممَّا
اهلل ،فمن أوصافهم أهنم ﴿ َتت ََج َاىف ُجنُ ُ ُ
ال ِم َن ال َّل ْي ِل َما َ ْهي َج ُع َ
َاه ْم ُين ِْف ُق َ
ون﴾ (السجدة )16:ومن أوصافهم أهنم ﴿كَا ُنوا َقلِي ً
ون﴾
َرزَ ْقن ُ
(الذريات)17:
ونحن ال ندعو هنا إىل العمل بحرفية هذه النصوص ـ خاصة مع الصغار ـ ولكنا
نقول بأن جمرد انشغال اخلاطر بحب عبادة اهلل والتفرغ هلا يمكن أن يؤثر يف إقرار املحبة هلل
يف النفس خاصة إن صاحبها العزم الصادق ،أو صاحبها التفرغ يف بعض األحيان ،كأن
يقوم الوالد مع والده بدورة روحية يكثر فيها من النوافل والذكر لتكون زادا إيامنيا يشحن
الطاقات.
منشطات السلوك:
من حكايات الصاحلي ،وأشعار املحبي ،واألناشيد التي حتمل هذه املعان اجلليلة،
فكلها له تأثريه الرتبوي العظيم يف تعميق هذه املعان يف النفس.
( )1رواه البخاري.131/8 :
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يقول الغزايل عن هذا السبيل(:ومن أسباهبا ،السامع وجمالسة الصاحلي واخلائفي
واملحسني واملشتاقي واخلاشعي ،فمن جالس شخص ًا رست إليه صفاته من حيث ال
()1

يدري)

وهلذا كان املجاهدون يستثريون داعية الغزو بالتشجيع وحتريك الغيظ والغضب
عىل الكفار وحتسي الشجاعة واستحقار النفس واملال ِ
باإلضافة إليه باألشعار املشجعة ،كام
قال املتنبـي:
ِ
وتقاس َّ
مكر ِم
متت
الذل غري َّ

ْ
مكرم ًا
فإن ال متت حتت السيوف َّ
وقوله:
يرى اجلبنا ُء َّ
أن اجلب َن حز ٌم

وتلك خديع ُة الطب ِع اللئي ِم

بل قد كان الصحابة يرجتزون يف اجلهاد وغريه لبث احلامس والنشاط ،ومن ذلك ما
روي عن الرباء قال :رأيت رسول اهلل  يوم اخلندق ينقل الرتاب حتى وارى الرتاب شعر
صدره وهو يرجتز برجز عبد اهلل بن رواحة يقول(:)2
اللهم لوال أنت ما اهتدينا

وال تصدقنا وال صلينا

علينا

وثبت األقدام إن القينا

إن األوىل قد بغوا علينا

وإن أرادوا فتنة أبينا

فأنزلن

سكينة

وهلذا يمكن أن يوضع هلذا األسلوب الرتبوي من األناشيد ما يثبت معان املحبة هلل
يف القلوب ،خاصة ونحن يف عرص يكاد يقرص فيه استعامل املحبة عىل املحبة الشهوانية التي
تنحرف بالفطرة البرشية انحرافا عظيام ،وحتول العبد من عبودية اهلل إىل عبودية اهلوى.
وهلذا كان من أهم الوسائل التي يقىض هبا عىل هذا احلب الشاذ ،هو تعميق معان

( )1إحياء علوم الدين.256/2 :
( )2رواه البخاري.140/5 :

111

احلب اإليامن البديل ،ألن احلب طاقة ال يمحوه إال مثله أو أعظم منه ،كام قال الشاعر:
كانت لقلبي أهواء مفرق ٌة

فاستجمعت مذ رأتك العي أهوائي

فصار حيسدن من كنت أحسده

ورصت موىل الورى مذ رصت موالئي

تركت للناس دنياهم ودينهم

شغ ً
ال بذكرك يا ديني ودنيائي

وكام روي عن برش بن احلارث أنه قال حيكي عن نفسه :مررت برجل وقد رضب
ألف سوط يف رشقية بغداد ومل يتكلم ثم محل إىل احلبس ،فتبعته فقلت له :مل رضبت؟ فقال:
ألن عاشق ،فقلت له :ومل سكت؟ قالّ :
ألن معشوقي كان بحذائي ينظر إ َّيل ،فقلت :فلو
خر ميت ًا.
نظرت إىل املعشوق األكرب قال :فزعق زعقة ّ
 2ـ عبودية الشكر
وهو الثناء عىل املحسن بام أواله من معروف ،أو هو بعبارة أشمل (ظهور أثر النعم
اإلهلية عىل العبد يف قلبه إيامن ًا ،ويف لسانه محد ًا وثنا ًء ،ويف جوارحه عبادة وطاعة)
()1

ويشري إىل أمهية تربية األبناء عىل شكر اهلل من القرآن الكريم من موعظة لقامن
 قوله تعاىل ﴿ :ووصينَا ْ ِ
مح َل ْت ُه ُأ ُّم ُه َو ْهن ًا ع ََىل َو ْه ٍن َوفِ َصا ُل ُه ِيف عَا َم ْ ِ
األن َْس َ
ي َأ ِن
ان بِ َوالِدَ ْي ِه َ َ
َ َ َّ ْ
ْاش ُك ْر ِيل َولِ َوالِدَ ْي َك إِ َ َّيل املَْ ِص ُري﴾ (لقامن ،)14:فقد بدأ لقامن  بشكر اهلل ،ثم عقب عليه
شكر الوالدين ،ويف ذلك إشارة تضاف إىل ما سبق ما ذكرنا من رضورة االهتامم بتنمية
معان العبادات القلبية يف نفوس النشء.
وعىل طريقة الفقهاء يف استنباط األدلة عىل األحكام الرشعية نقول :إن كل
( )1اختلف املفرسون يف هذه اآلية والتي بعدها هي اعرتاض بي أثناء وصية لقامن  ،أو هي مما أوىص به لقامن 
ابنه؛ أخرب اهلل به عنه؛ أي قال لقامن البنه (:ال ترشك باهلل وال تطع يف الرشك والديك ،فإن اهلل وىص هبام يف طاعتهام مما ال يكون
رشكا ومعصية هلل تعاىل ) وكال ا ملعنيي حمتمل ،وإن كان الكثري من املفرسين رجحوا كوهنا من غري كالم لقامن  بناء عىل أن
هاتي اآليتي نزلتا يف شأن سعد بن أيب وقاص ،وال نرى تعارضا بي نزوهلا يف شأن سعد وبي اعتبار هذا الكالم من كالم لقامن
.
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النصوص تدل عىل وجوب شكر اهلل ،وهي من القطعية يف الوضوح والداللة ما ال يقل عن
أدلة أركان الدين وأصوله ،فلذلك نرى من املستغرب أن هنتم باعتبار الصالة والصيام
وغريها واجبات نحرص عليها ،ونتفنن يف طرق تعليمها وتدريب األبناء عليها ،ثم ال هنتم
هبذا الركن الركي من أركان الدين.
وال بأس من سوق بعض األدلة هنا عىل هذا:
فاهلل تعاىل يأمر بالشكر بصيغة اجلزم ،قال تعاىلَ ﴿ :فا ْذ ُك ُر ِ
ون َأ ْذ ُك ْر ُك ْم َو ْاش ُك ُروا ِيل
وال َت ْك ُفر ِ
ون﴾ (البقرة ،)152:بل نرى أنه جعل عدم الشكر كفرا ،كام قال تعاىل يف اآلية
َ
ُ
األخرى ﴿ :إِ ْن َت ْك ُفروا َفإِ َّن اهللََّ غَنِي َعنْ ُكم وال ير ََض لِ ِعب ِ
اد ِه ا ْل ُك ْف َر َوإِ ْن ت َْش ُك ُروا َي ْر َض ُه َل ُك ْم
َ
ْ َ َْ
ٌّ
ُ
ون إِ َّنه عَلِيم بِ َذ ِ
ات
َوال ت َِز ُر َو ِاز َر ٌة ِوزْ َر ُأ ْخ َرى ُث َّم إِ َىل َر رب ُك ْم َم ْر ِج ُع ُك ْم َف ُينَ رب ُئ ُك ْم بِ َام ُكنْ ُت ْم َت ْع َم ُل َ ُ
ٌ
الصدُ ِ
ور﴾ (الزمر)7:
ُّ

بل جعل الشكر من دالئل العبادة الصحيحة ،قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ُك ُلوا
ِمن َطيب ِ
ات َما َرزَ ْقنَا ُك ْم َو ْاش ُك ُروا هللَِّ إِ ْن ُكنْ ُت ْم إِ َّيا ُه َت ْع ُبدُ َ
ون﴾ (البقرة ،)172:وقال تعاىل﴿ :
ْ رَ
َف ُك ُلوا ِممَّا َرزَ َق ُك ُم اهللَُّ َحالالً َط ريب ًا َو ْاش ُك ُروا نِ ْع َم َت اهللَِّ إِ ْن ُكنْ ُت ْم إِ َّيا ُه َت ْع ُبدُ َ
ون﴾ (النحل)114:
بل رتب العقوبة العظيمة عىل عدم الشكر ،فقال تعاىلَ ﴿ :ما َي ْف َع ُل اهللَُّ بِ َع َذابِ ُك ْم إِ ْن

َشك َْر ُت ْم َوآ َمنْ ُت ْم َوك َ
َان اهللَُّ َشاكِر ًا عَلِي ًام﴾ (النساء ،)147:وقال تعاىلَ ﴿ :وإِ ْذ َت َأ َّذ َن َر ُّب ُك ْم َلئِ ْن
َشك َْر ُت ْم َألَ ِزيدَ َّن ُك ْم َو َلئِ ْن َك َف ْر ُت ْم إِ َّن ع ََذ ِايب َل َش ِديدٌ ﴾ (ابراهيم)7:

ولذلك فإن القول بفرضية عبادة الشكر جتعل من الواجبات عىل الويل أن يريب ولده
عليه ،ومن واجبات مجيع املؤسسات املكلفة برعاية النشء وتربيتهم تعميق معان الشكر
يف نفوس األوالد.
وقبل أن نرسد بعض الطرق التي تعمق معنى هذه العبادة يف النفس نحب أن نبي
أن هلذه العبادة تأثريها العظيم عىل السلوك الديني واألخالقي واالجتامعي.
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وقد سبق أن ذكرنا يف تعريف الشكر أنه ظهور أثر النعم اإلهلية عىل العبد يف قلبه
إيامن ًا ،ويف لسانه محد ًا وثنا ًء ،ويف جوارحه عبادة وطاعة.
وهذا الركن األخري هو الذي نقصده باآلثار السلوكية هلذه العبادة القلبية ،قال
الغزايل يف بيان حقيقة هذا الركن واألفعال التي يمكن أن تصدر كأثر من آثار الشكر
القلبي(:وهذا العمل يتعلق بالقلب وباللسان وباجلوارح أما بالقلب فقصد اخلري وإضامره
لكافة اخللق .وأما باللسان فإظهار الشكر هلل تعاىل بالتحميدات الدالة عليه ،وأما باجلوارح:
فاستعامل نعم اهلل تعاىل يف طاعته والتوقي من االستعانة هبا عىل معصيته ،حتى إن شكر
العيني :أن تسرت كل عيب تراه ملسلم ،وشكر األذني :أن تسرت كل عيب تسمعه فيه،
فيدخل هذا يف مجلة شكر نعم اهلل تعاىل هبذه األعضاء والشكر باللسان :إلظهار الرضا عن
()1

اهلل تعاىل وهو مأمور به)

بعد هذا ،فإن من األساليب الرتبوية التي تعمق معنى الشكر يف نفوس األوالد:
التأمل يف نعم اهلل:
ألن اهلل تعاىل جعل هذه النعم أسبابا لدعوة العباد إىل شكره تعاىل ،وهلذا قال إبراهيم
 يف دعائه ﴿ :وارزُ ْقهم ِمن ال َّثمر ِ
ات َل َع َّل ُه ْم َي ْش ُك ُر َ
ون﴾ (ابراهيم ،)37:فدعا اهلل تعاىل
َ ْ ُ ْ َ ََ
أن يرزقهم من الثمرات ليكون ذلك علة لشكرهم.
وهلذا خيتم اهلل تعاىل اآليات الذاكرة لفضله عىل عباده ومننه عليهم هبذه الفاصلة﴿ :
َل َع َّل ُك ْم ت َْش ُك ُر َ
ون ﴾ ،كام قال تعاىل يف هناية ذكر النعم املودعة يف البحارَ ﴿ :و ُه َو ا َّل ِذي َس َّخ َر
اخر فِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
حل ًام َط ِر ّي ًا َوت َْست ْ
يه َولِ َت ْب َت ُغوا
وهنَا َوت ََرى ا ْل ُف ْل َك َم َو َ
َخ ِر ُجوا منْ ُه ح ْل َي ًة َت ْل َب ُس َ
ا ْل َب ْح َر ل َت ْأ ُك ُلوا منْ ُه َ ْ
ِم ْن َف ْضلِ ِه َو َل َع َّل ُك ْم ت َْش ُك ُر َ
ون﴾ (النحل)14:
َاها َل ُك ْم ِم ْن َش َعائِ ِر اهللَِّ
وقال يف نعمة تسخري احليوانات لإلنسانَ ﴿ :وا ْل ُبدْ َن َج َع ْلن َ
( )1إحياء علوم الدين.72/4 :
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ِ
وهبا َف ُك ُلوا ِمن َْها َو َأ ْط ِع ُموا ا ْل َقانِ َع
اس َم اهللَِّ َع َل ْي َها َص َو َّ
َل ُك ْم ف َ
اف َفإِ َذا َو َج َب ْت ُجنُ ُ َ
يها َخ ْ ٌري َفا ْذ ُك ُروا ْ
َاها َل ُك ْم َل َع َّل ُك ْم ت َْش ُك ُر َ
ون﴾ (احلج)36:
رت ك ََذلِ َك َس َّخ ْرن َ
َواملُْ ْع َ َّ
وقال يف نعمة الليل والنهار ﴿ :و ِمن ر ْمحَتِ ِه جع َل َل ُكم ال َّلي َل والنَّهار لِتَس ُكنُوا فِ ِ
يه
َ َ
ُ ْ َ َ َ ْ
َ ْ َ
َولِ َت ْب َت ُغوا ِم ْن َف ْضلِ ِه َو َل َع َّل ُك ْم ت َْش ُك ُر َ
ون﴾ (القصص)73:
وقال يف نعمة اإلدراك ﴿ :واهللَُّ َأ ْخرج ُكم ِمن ب ُط ِ
ون ُأ َّم َهاتِ ُك ْم ال َت ْع َل ُم َ
ون َش ْيئ ًا َو َج َع َل
َ َ ْ ْ ُ
َ
الس ْم َع َو ْاألَ ْب َص َار َو ْاألَ ْفئِدَ َة َل َع َّل ُك ْم ت َْش ُك ُر َ
ون﴾ (النحل)78:
َل ُك ُم َّ
وقال يف نعمة العفو عن اخلطيئةُ ﴿ :ث َّم َع َف ْونَا َعنْ ُك ْم ِم ْن َب ْع ِد َذلِ َك َل َع َّل ُك ْم ت َْش ُك ُر َ
ون﴾
(البقرة)52:
وقال يف نعمة بعث بني إرسائيل ،وفيه إشارة إىل نعمة البعث مطلقاُ ﴿ :ث َّم َب َع ْثنَا ُك ْم
ِم ْن َب ْع ِد َم ْوتِ ُك ْم َل َع َّل ُك ْم ت َْش ُك ُر َ
ون﴾ (البقرة)56:
َرص ُك ُم اهللَُّ بِ َبدْ ٍر َو َأ ْن ُت ْم َأ ِذ َّل ٌة َفا َّت ُقوا اهللََّ َل َع َّل ُك ْم
وقال يف نعمة النرصَ ﴿ :و َل َقدْ ن َ َ
ت َْش ُك ُر َ
ون﴾ (آل عمران)123:

ِ
وقال يف نعمة التمكي يف األرضَ ﴿ :و َل َقدْ َم َّكنَّا ُك ْم ِيف ْاألَ ْر ِ
يها
ض َو َج َع ْلنَا َل ُك ْم ف َ
ال َما ت َْش ُك ُر َ
َم َعايِ َش َقلِي ً
ون﴾ (ألعراف)10:
وقال يف نعمة التأييد والنرص واإليواءَ ﴿ :وا ْذ ُك ُروا إِ ْذ َأ ْن ُت ْم َقلِ ٌيل ُم ْست َْض َع ُف َ
ون ِيف

َرص ِه ورزَ َق ُكم ِمن ال َّطيب ِ
ْاألَ ْر ِ
ض َختَا ُف َ
ون َأ ْن َيت َ
ات َل َع َّل ُك ْم
ْ َ رَ
َّاس َف َ
َخ َّط َف ُك ُم الن ُ
آوا ُك ْم َو َأ َّيدَ ُك ْم بِن ْ ِ َ َ
ت َْش ُك ُر َ
ون﴾ (ألنفال)26:
بل إن هذه العلة أصل يف األحكام الترشيعية ،ألهنا أيضا ـ بمنطق القرآن الكريم ـ
رس
من نعم اهلل عىل عباده ،فلذلك قال تعاىل بعد األمر بصيام رمضانُ ﴿ :ي ِريدُ اهللَُّ بِ ُك ُم ا ْل ُي ْ َ
ِ
ِ
ِ ِ
َربوا اهللََّ ع ََىل َما َهدَ ا ُك ْم َو َل َع َّل ُك ْم ت َْش ُك ُر َ
ون﴾
رس َول ُتكْم ُلوا ا ْلعدَّ َة َول ُتك ر ُ
َوال ُي ِريدُ ِب ُك ُم ا ْل ُع ْ َ
(البقرة)185:
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وقال يف هناية األمر بترشيعات الطهارةَ ﴿ :ما ُي ِريدُ اهللَُّ لِ َي ْج َع َل َع َل ْي ُك ْم ِم ْن َح َرجٍ
َو َلكِ ْن ُي ِريدُ لِ ُي َط ره َر ُك ْم َولِ ُيتِ َّم نِ ْع َم َت ُه َع َل ْي ُك ْم َل َع َّل ُك ْم ت َْش ُك ُر َ
ون﴾ (املائدة)6:
ِ
ِ
اح َف ُظوا َأ ْي َام َن ُك ْم
وقال يف هناية أحكام لغو اليميَ ﴿ :ذل َك َك َّف َار ُة َأ ْي َامن ُك ْم إِ َذا َح َل ْف ُت ْم َو ْ
ي اهللَُّ َل ُك ْم آ َياتِ ِه َل َع َّل ُك ْم ت َْش ُك ُر َ
ون﴾ (املائدة)89:
ك ََذلِ َك ُي َب ر ُ
عبادة إحصاء النعم:
وهي من العبادات التي تنفتح نوافذها عىل حمبة اهلل وشكره ،بل التحقق بأكثر
مقامات اإليامن ،وهبذه العبودية حيفظ الولد من بالء عد األموال الذي ذمه اهلل تعاىل يف
قوله ﴿ :ا َّل ِذي َمج ََع َماالً َوعَدَّ َد ُه﴾ (اهلمزة)2:
وها إِ َّن ْ ِ
األن َْس َ
ان
وقد أشار إىل هذه العبادة قوله تعاىلَ ﴿ :وإِ ْن َت ُعدُّ وا نِ ْع َم َت اهللَِّ ال ُحت ُْص َ
َل َظ ُلو ٌم َك َّف ٌار﴾ (ابراهيم ،)34:وهذه اآلية تشري إىل الصنف الغافل عن عد نعم اهلل ،أو
الغائب بالنعم عن املنعم.
ِ
يم﴾ (النحل،)18:
وقال تعاىلَ ﴿ :وإِ ْن َت ُعدُّ وا نِ ْع َم َة اهللَِّ ال ُحت ُْص َ
ور َرح ٌ
وها إِ َّن اهللََّ َل َغ ُف ٌ
وهي ختاطب املؤمن الذي جيد نفسه عاجزا عن عد نعم اهلل ،فيستنجد بمغفرة اهلل ورمحته.
وإليها اإلشارة الرصحية بقوله تعاىلَ ﴿ :و َأ َّما بِنِ ْع َم ِة َر رب َك َف َحدر ْ
ث﴾ (الضحى،)11:
أي انرش ما أنعم اهللّ عليك بالشكر والثناء ،والتحدث بنعم اهللّ ،واالعرتاف هبا،
وهلذا ذم اهلل تعاىل الغافلي عن النعم التاركي للشكر ،فقال ﴿ :إِ َّن اهللََّ َل ُذو َف ْض ٍل
ع ََىل الن ِ
َّاس َو َلكِ َّن َأ ْك َث َر ُه ْم ال َي ْش ُك ُر َ
ون﴾ (يونس ،)60:وقال تعاىلَ ﴿ :و ُه َو ا َّل ِذي َأن َْش َأ َل ُك ُم
ال َما ت َْش ُك ُر َ
الس ْم َع َو ْاألَ ْب َص َار َو ْاألَ ْفئِدَ َة َقلِي ً
ون﴾ (املؤمنون)78:
َّ
ِ
وأخرب تعاىل أن هذا حال الكافرين ،قال تعاىل ﴿ :يع ِر ُف َ ِ
وهنَا
َْ
ون ن ْع َم َت اهللَِّ ُث َّم ُينْك ُر َ

َو َأ ْك َث ُر ُه ُم ا ْلكَافِ ُر َ
ون﴾ (النحل)83:

وقد كان من سنة السلف التحدث بنعم اهلل ،ولو كانت من باب العبادات ألمنهم
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من الرياء من جهة ،والعتبارها من أعظم نعم اهلل عليهم ،وقد عرب عن هذا السلوك اإلمام
()1

احلسن بقوله(:إذا أصبت خريا ،أو عملت خريا ،فحدث به الثقة من إخوانك)

ومثل ذلك ظهور النعم عىل حال العبد ،وقد روي عن مالك بن نضلة اجلشمي قال:
كنت عند رسول اهللّ  جالسا ،فرآن رث الثياب فقال(:ألك مال؟) ،قلت(:نعم ،يا
()2

رسول اهللّ ،من كل املال) ،فقال (:إذا آتاك اهللّ ماال فلري أثره عليك)

وهلذا كان السلف يسأل بعضهم بعضا عن حاله ،يقصد من ذلك استخراج شكر
ف َأ ْص َب ْح ُت؟)
اهلل ،والتحدث بنعم اهلل ،ومن ذلك ما يروى عن بعضهم أنه قال ألخيهَ (:ك ْي َ
قال(:بخري) ،فأعاد السؤال حتى قال يف الثالثة(:بخري أمحد اهلل وأشكره) ،فقالٰ ( :هذا ا رل ِذي
ت ِمن َْك)،
َأ َر ْد ُ
قال الغزايل(:وكان السلف يتساءلون ونيتهم استخراج الشكر هلل تعاىل ليكون
الشاكر مطيع ًا واملستنطق له به مطيع ًا وما كان قصدهم الرياء بإظهار الشوق ،وكل عبد سئل
عن حال فهو بـي أن يشكر أو يشكو أو يسكت؛ فالشكر طاعة والشكوى معصية قبـيحة
من أهل الدين ،وكيف ال تقبح الشكوى من ملك امللوك وبـيده كل يشء إىل عبد ملوك ال
يقدر عىل يشء؛ فاألحرى بالعبد إن مل حيسن الصرب عىل البالء والقضاء وأفىض به الضعف
إىل الشكوى أن تكون شكواه إىل اهلل تعاىل ،فهو املبيل والقادر عىل إزالة البالء .وذل العبد
ملواله عز ،والشكوى إىل غريه ذل؛ وإظهار الذل للعبد مع كونه عبد ًا مثله ذل قبـيح)

()3

ونحب أن ننبه هنا إىل أن من األخطاء الرتبوية ربط احلمد عىل النعم احلادثة دون
النعم املستقرة املستمرة ،ألن ذلك قد يشوه معنى احلمد يف قلب املتلقي ،فيتصور أن النعم

( )1رواه ابن جرير.
( )2رواه النسائي.
( )3إحياء علوم الدين.84/4 :
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حمصورة فيام يراه ال أهنا تشمل كل يشء.
وهلذا قال اإلمام عيل ّ (:
إن هلل تعاىل عقوبات بالفقر ومثوبات بالفقر؛ من عالمات
الفقر إذا كان مثوبة أن حيسن عليه خلقه ويطيع به ربه وال يشكو حاله ،ويشكر اهلل تعاىل
عىل فقره ،ومن عالماته ـ إذا كان عقوبة ـ أن يسوء عليه خلقه ويعيص ربه برتك طاعته ويكثر
الشكاية ويتسخط القضاء)
وهذا يدل عىل أن شكر اهلل يكون يف حال الفقر والغني ،وال ينحرص يف حال الغنى
وحده.
بل ورد ما هو أخطر من ذلك ،فقد ورد الرتغيب يف محد اهلل حتى يف احلالة التي يبلغ
فيها احلزن باإلنسان منتهاه ،قال (:إذا مات ولد العبد قال اهلل تعاىل ملالئكته :قبضتم ولد
عبدي؟ فيقولون :نعم ،فيقول :قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون :نعم ،فيقول :فامذا قال
عبدي؟ فيقولون :محدك واسرتجع ،فيقول اهلل تعاىل :ابنوا لعبدي بيتا يف اجلنة وسموه بيت
()1

احلمد)

فاحلمد عبادة ذاتية هلل ال تتعلق بتقلبات املقادير وتصاريف األحوال ،وهلذا كان 
ـ وهو الذي كان يعصب احلجر عىل بطنه من اجلوع ـ حيمد اهلل عىل نعمة طعام قد نمتلئ
حزنا إذا ما قدم إلينا ،وحيمد اهلل عىل نعمة العافية وهو حمفوف بأنواع املخاطر التي تريد أن
جتتثه من أصوله.
وهلذا ،فإن تعريف املتلقي أنواع النعم وحماولة إحصائها له دور كبري يف حتقيقه هبذه
العبادة ،ألن الشكر ينطلق من معرفة النعمة منسوبة إىل خالقها.
وقد اهتم العلامء بتعداد النعم وتصنيفها ،وهلم طرق كثرية يف ذلك:
منها :ردها إىل أصوهلا ،فالنعم أصول وفروع ،فالصحة نعمة أصلية ،يتفرع عنها:
( )1رواه الرتمذي وقال :هذا حديث حسن غريب.
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احلركة ،واملش ،والعمل ،والرياضة ،واألكل ،والرشب ،والنوم ،والسفر ،والتعلم ..ومثل
الصحة :الوقت ،والعلم ،واملال ..فهي نعم أصلية تندرج حتت كل واحدة نعم ال حتىص.
وقد كتب الغزايل فصوال طويلة يف تصنيف النعم ،ومن التصنيفات التي ذكرها (أن
األسباب الدنيوية خمتلطة قد امتزج خريها برشها ،فقلام يصفو خريها كاملال واألهل والولد
واألقارب واجلاه وسائر األسباب ،ولكن تنقسم إىل ما نفعه أكثر من رضه كقدر الكفاية من
املال واجلاه وسائر األسباب ،وإىل ما رضه أكثر من نفعه يف حق أكثر األشخاص كاملال
الكثري واجلاه الواسع ،وإىل ما يكاىفء رضور نفعه وهذه أمور ختتلف باألشخاص؛ فرب
إنسان صالح ينتفع باملال الصالح وإن كثر فينفقه يف سبـيل اهلل ويرصفه إىل اخلريات ،فهو
مع هذا التوفيق نعمة يف حقه ،ورب إنسان يسترض بالقليل أيض ًا إذ ال يزال مستصغر ًا له
شاكي ًا من ربه طالب ًا للزيادة عليه ،فيكون ذلك مع هذا اخلذالن بالء يف حقه)

()1

ومنها ّ
أن النعمة يعرب هبا عن كل لذيذ ،واللذات باإلضافة إىل اإلنسان من حيث
اختصاصه هبا أو مشاركته لغريه ثالثة أنواع :عقلية ،وبدنية مشرتكة مع بعض احليوانات،
وبدنية مشرتكة مع مجيع احليوانات:
أما العقلية فكلذة العلم واحلكمة ،إذ ليس يستلذها السمع والبرص والشم والذوق
وال البطن وال الفرج،
أما الثانية :فهي لذة يشارك اإلنسان فيها بعض احليوانات كلذة الرئاسة والغلبة
واالستيالء ،وذلك موجود يف األسد والنمر وبعض احليوانات.
وأما الثالثة :فهي ما يشارك فيها سائر احليوانات كلذة البطن والفرج ،وهذه أكثرها
دب ودرج حتى الديدان واحلرشات.
وجود ًا وهي أخسها ،ولذلك اشرتك فيها كل ما ّ
ومن جاوز هذه الرتبة تشبثت به لذة الغلبة ،وهو أشدّ ها التصاق ًا باملتغافلي ،فإن
( )1إحياء علوم الدين.100/4 :
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جاوز ذلك ارتقى إىل الثالثة فصار أغلب اللذات عليه لذة العلم واحلكمة ،ال سيام لذة
معرفة اهلل تعاىل ومعرفة صفاته وأفعاله ،وهذه رتبة الصدّ يقي(.)1
وقد كتب بعض املعارصين مصنفا النعم التي تصيب اإلنسان إىل ثالث أصناف
أساسية هي(:)2
النعم املرتبطة باخللق :وتشمل النعم التي أنعم اهلل هبا علينا بوصفنا خملوقات ،فهي
نعم متفرعة عن نعمة اخللق واإلجياد ،وهي تشمل سلسلة ال تنتهي من الرتتيبات الكونية
جعلت حياتنا عىل هذا الكوكب ممكنة ،وقد عرف اإلنسان اليوم ما مل يكن يعرفه أسالفه
عن هذه الرتتيبات ،وعرف من دقتها أن أي خلل يقع يف واحد منها جيعل احلياة عىل األرض
مستحيلة..
ومن األمثلة عىل ذلك أنه لو كانت األرض أقرب إىل الشمس مما هي عليه اآلن
لكانت كالكواكب القريبة منها كوكب ًا ملتهب ًا وساخن ًا تصل حرارته إىل بضع مئات ،ولو كان
القمر أقرب إىل األرض منه اآلن الرتفع املد يف البحار إىل الدرجة التي تغرق فيها املناطق
الساحلية املأهولة ،وإذا زاد املد أزالت األمواج أعىل قمم اجلبال يف أيام ،ولو مل يكن لألرض
غالف هوائي مل يمكن وجود حياة ،ولو مل يكن فيها ماء مل يظهر كائن حي واحد ،ولو مل
تكن تدور عىل نفسها وحول الشمس مل يمكن بقاؤها يف مدارها ،بل إن وقوفوها للحظة
واحدة يعني اجتذاب الشمس هلا وفناءها الرسيع باالندماج مع هذا النجم املشتعل الذي
يزود األرض بحاجتها من الضوء وهو عىل بعد مئة ومخسي مليون ًا من الكيلومرتات..
واألمثلة ال حتىص.
النعم املرتبطة بالنوع :وهي تشمل النعم التي أنعم اهلل هبا علينا بوصفنا آدميي ،فهي
( )1انظر :إحياء علوم الدين.89/4 :
( )2انظر :د .حممد عز الدين توفيق ،فضيلة الشكر..العملة النادرة يف هذا العرص ،جملة البيان ،114 :ص.68:
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نعم متفرعة عن نعمة اآلدمية واإلنسانية ،ومنها :أنه تعاىل خلقه بيده ،ونفخ فيه من روحه،
وأسجد له مالئكته ،وجعله عاق ً
ال ناطق ًا ،وسخر له ما يف السموات واألرض ،وأنزل إليه
الكتب ،وبعث إليه الرسل ،ووعده عىل اإليامن والطاعة باجلنة.
فهذه الشمس ،وهذا القمر ،وهذه النجوم ،واجلبال ،والبحار ،واألهنار واألشجار،
والدواب ،واألنعام ،واألسامك ،واملعادن ،والثامر ..كلها سخرة له ،يأكل ،ويلبس،
ويفرتش ،ويدخر ،ويتنزه ..فتمت نعمة اهلل عليه بام أعطاه من قدرة عىل التسخري ،وبام جعل
يف هذا الكون من استعداد للتسخري.
النعم املرتبطة باهلداية :وتشمل النعم التي أنعم اهلل هبا علينا بوصفنا مسلمي ،فهي
نعم متفرعة عن نعمة اهلداية واإليامن ،وأعظمها يف الدنيا هي :نعمة اإليامن نفسه ،وأعظمها
يف اآلخرة :رضوان اهلل تعاىل ورؤيته ،وجواره يف جنته ،وصحبة األنبياء والصديقي
والشهداء والصاحلي من عباده ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ي ُمن َ
َيل
ُّون َع َل ْي َك َأ ْن َأ ْس َل ُموا ُق ْل ال َمتُنُّوا ع َ َّ
إليام ِن ِإ ْن ُكنْ ُتم ص ِ
ِ
اد ِقيَ ﴾ (احلجرات ،)17:وقال
ْ َ
ِإ ْسال َم ُك ْم َب ِل اهللَُّ َي ُم ُّن َع َل ْي ُك ْم َأ ْن َهدَ ا ُك ْم ل ْ ِ َ
يت َل ُكم ْ ِ
األ ْسال َم ِدين ًا ﴾
تعاىل ﴿ :ا ْل َي ْو َم َأك َْم ْل ُت َل ُك ْم ِدينَ ُك ْم َو َأ ْمت َ ْم ُت َع َل ْي ُك ْم نِ ْع َمتِي َو َر ِض ُ
ُ

(املائدة)3:
وتتفرع عن نعمة اهلداية واإليامن نعم كثرية ،منها :األمن ،والسكينة ،واملغفرة،
والرمحة ،والتيسري ،والرزق الواسع ،والربكة يف املال والعمل واألهل ،وغريها كثري.
أذكار الشكر:
ألجل اإلعانة عىل إحصاء النعم وردت األذكار الكثرية الدالة عىل محد اهلل عىل نعمه
املختلفة ،وهذه األذكار هلا دورها الرتبوي الكبري ،ذلك ألن حتفيظها للصغري من أول
نشوئه ،وتعليمه معانيها ،واحلرص عىل تنفيذه هلا له له أثر يف حتقيقه بمعانيها ،كام رأينا مثل
ذلك مع سهل التسرتي .
121

وذلك ألن جوهر قلب الصبي ال يزال حمفوظا من أدران الشبهات والشهوات،
فلذلك رسعان ما ينصبغ بصبغة ما يلتزمه أو يداوم عليه.
فلذلك يمكن للوالد الصالح أن جيمع أبناءه عىل هذه األذكار فيدعون هبا مجاعة يف
أوقاهتا باستغراق واستشعار ملعانيها ،لتفعل فعلها بعد ذلك بالتدريج.
وال بأس أن نذكر هنا بعض هذه األذكار ،كنامذج للمعان الروحية العميقة التي
تقررها يف النفس ،وخاصة معنى الشكر الذي نحن بصدده.
ففي الصباح عندما يستيقظ ينبه إىل محد ربه عىل نعمة استيقاظه كام حيمده عىل نومه،
فقد كان رسول اهلل  إذا أوى إىل فراشه قال(:باسمك اللهم أحيا وأموت؛ وإذا استيقظ
()1

قال :احلمد هلل الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور)

ويعدد  يف ذكر آخر بعض هذه النعم التي تستحق احلمد ،فيقول (:إذا استيقظ
()2

أحدكم فليقل :احلمد هلل الذي رد عيل روحي ،وعافان يف جسدي ،وأذن يل بذكره)

ويف ذكر آخر يقال عند االستيقاظ من الليل يعدد نعام أخرى ،قال (:ما من رجل
ينتبه من نومه فيقول :احلمد هلل الذي خلق النوم واليقظة ،احلمد هلل الذي بعثني ساملا سويا،
()3

أشهد أن اهلل حييي املوتى وهو عىل كل يشء قدير .إال قال اهلل تعاىل :صدق عبدي)

فإذا طلعت شمس اليوم محد اهلل عىل طلوعها ،وعىل فضل اهلل باليوم اجلديد ،فقد
كان  إذا طلعت الشمس قال(:احلمد هلل الذي جللنا اليوم عافيته ،وجاء بالشمس ،من
مطلعها ،اللهم أصبحت أشهد لك بام شهدت به لنفسك ،وشهدت به مالئكتك ومحلة
عرشك ومجيع خلقك إنك أنت اهلل ال إله إال أنت القائم بالقسط ،ال إله إال أنت العزيز

( )1رواه البخاري.
( )2رواه ابن السني بإسناد صحيح .
( )3رواه ابن السني .
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احلكيم ،اكتب شهاديت بعد شهادة مالئكتك وأويل العلم ،اللهم أنت السالم ومنك السالم
وإليك السالم ،أسألك يا ذا اجلالل واإلكرام أن تستجيب لنا دعوتنا ،وأن تعطينا رغبتنا،
وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك ،اللهم أصلح يل ديني الذي هو عصمة أمري،
()1

وأصلح يل دنياي التي فيها معيشتي ،وأصلح يل آخريت التي إليها منقلبي)

وكان  يقول إذا أصبح(:أصبحنا وأصبح امللك هلل عز وجل ،واحلمد هلل،
والكربياء والعظمة هلل ،واخللق واألمر والليل والنهار وما سكن فيهام هلل تعاىل ،اللهم!
()2

اجعل أول هذا النهار صالحا ،وأوسطه نجاحا وآخره فالحا ،يا أرحم الرامحي)

فإذا أمسى كان أول ما يذكره هو محد ربه تعاىل ،فيقول(:أمسينا وأمسى امللك هلل،
()3

واحلمد هلل ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له)

فإذا جاء الشهر اجلديد محد اهلل عىل نعمة اهلل بقدومه ،فقد كان  إذا رأى اهلالل
قال(:هالل خري ورشد ،هالل خري ورشد ،هالل خري ورشد ،آمنت باهلل الذي خلقك،
()4

ثالث مرات ،ثم يقول :احلمد هلل الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا)
وكان يتذكر يف كل نعمة املنعم هبا ،بل يسبق ذكر املنعم النعمة:

فقد كان  يذكر نعمة الصورة ،وحيمد اهلل املصور ،فكان إذا نظر يف املرآة
()5

قال(:احلمد هلل ،اللهم كام حسنت خلقي فحسن خلقي)

وكان  يأمر بحمد نعمة العافية إذا رؤي املبتلون ،قال (:من رأى مبتىل فقال:
احلمد هلل الذي عافان مما ابتالك به وفضلني عىل كثري ممن خلق تفضيال ،مل يصبه ذلك
( )1رواه ابن السني.
( )2رواه ابن السني.
( )3رواه مسلم.
( )4رواه أبو داود.
( )5رواه ابن السني.
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()1

البالء)

فإذا حرض الطعام محد اهلل عىل نعمة الطعام ،فقد كان  إذا فرغ من طعامه
قال(:اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحسنت ،فلك احلمد عىل ما
أعطيت) ،وكان يقول(:احلمد هلل الذي من علينا وهدانا ،والذي أشبعنا وأروانا ،وكل
()2

اإلحسان آتانا)

فإذا رزق الثوب اجلديد محد اهلل عىل هذا الرزق ،قال (:من لبس ثوبا جديدا
فقال :احلمد هلل الذي كسان ما أواري به عوريت وأجتمل به يف حيايت ،ثم عمد إىل الثوب
()3

الذي أخلق فتصدق به ،كان يف حفظ اهلل ،ويف كنف اهلل عز وجل ،ويف سرت اهلل حيا وميتا)

بل كان  يتعامل مع هذا اجلديد معاملة خاصة دالة عىل مبلغ الشعور بالنعمة،
فقد كان إذا استجد ثوبا سامه باسمه عاممة أو قميصا أو رداء ثم يقول(:اللهم لك احلمد
()4

أنت كسوتنيه ،أسألك خريه وخري ما صنع له ،وأعوذ بك من رشه ورش ما صنع له)

ويف حديث آخر جيمع بي احلمد والتربي من احلول والقوة ليخلص احلمد بذلك
هلل تعاىل ،قال (:من لبس ثوبا فقال :احلمد هلل الذي كسان هذا الثوب ورزقنيه من غري
()5

حول مني وال قوة ،غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه)

فإذا رجع إىل بيته كان أول ما يقول(:احلمد هلل الذي كفان وآوان ،واحلمد هلل الذي
()6

أطعمني وسقان ،واحلمد هلل الذي من عيل ،أسألك أن جترين من النار)
( )1رواه الرتمذي ،وقال :حديث حسن.
( )2رواه ابن السني.
( )3رواه الرتمذي.
( )4رواه أبو داود ( )4020والرتمذي ()1767
( )5رواه ابن السني ( ،)272وقال احلافظ ابن حجر :إسناد احلديث حسن.
( )6رواه ابن السني.
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فإذا عبد اهلل محد اهلل عىل نعمة التوفيق ،فقد كان  إذا أفطر قال(:احلمد هلل الذي
()1

أعانني فصمت ،ورزقني فأفطرت)

بل امتد محد اهلل يف األذكار الرشعية حتى شمل نعمة اخلالء ،فقد كان  إذا خرج
من اخلالء قال(:احلمد هلل الذي أذاقني لذته ،وأبقى يف قوته ،ودفع عني أذاه) ،ويف ذكر آخر
()2

قال (:غفرانك ،احلمد هلل الذي أذهب عني األذى وعافان)

وبام أن األحوال ال هناية هلا ،وال يمكن إحصاؤها ،فقد ورد األمر بحمد هلل يف كل
األحوال ،واعتبار العمل اخلايل من احلمد ممحوق الربكة ،قال (:كل أمر ذي بال ال يبدأ
()3

فيه باحلمد هلل أقطع)

باإلضافة إىل كل هذا وردت األذكار الكثرية يف محد اهلل مقرونة بالنعم أو مطلقة
لتشمل كل النعم ،وورد اجلزاء اجلليل عليها ،قال (:ألن أقول سبحان اهلل ،واحلمد هلل،
وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب ،أحب إيل مما طلعت عليه الشمس) ،وأخرب  أن(:أحب الكالم
إىل اهلل تعاىل أربع :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب ،ال يرضك بأهين
()4

بدأت)

ووردت هذه األذكار مقرونة باألعداد الضخمة كبديل عن اإلحصاء املعجز ،عن
جويرية أم املؤمني ،أن النبي  خرج من عندها بكرة حي صىل الصبح ،وهي يف
مسجدها ،ثم رجع بعد أن أضحى ،وهي جالسة فيه ،فقال(:ما زلت اليوم عىل احلالة التي
فارقتك عليها؟ قالت :نعم ،فقال النبي  :لقد قلت بعدك أربع كلامت ثالث مرات لو
وزنت بام قلت منذ اليوم لوزنتهن :سبحان اهلل وبحمده عدد خلقه ،ورضا نفسه ،وزنة
( )1رواه ابن السني.
( )2رواه أبو داود ( ،)30والرتمذي ( ،)7وابن ماجه ()300
( )3األربعي للحافظ عبد القادر الرهاوي.
( )4رواه مسلم.
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()1

عرشه ،ومداد كلامته)

وهكذا نجد األدعية الكثرية الواردة عن ورثة النبي



من أهل بيته الطيبي

الطاهرين الذين تركوا لنا الكثري من األدعية واملناجيات التي تساهم يف تعليم الشكر ،ومنها
مناجاة الشاكرين املروية عن اإلمام السجاد ،والتي يقول فيها( :إهلي أذهلني عن إقامة
شكرك تتابع طولك ،وأعجزن عن إحصآء ثنآئك فيض فضلك ،وشغلني عن ذكر حمامدك
ترادف عوآئدك ،وأعيان عن نرش عوارفك توايل أيديك ،وهذا مقام من اعرتف بسبوغ
النعمآء ،وقابلها بالتقصري ،وشهد عىل نفسه باإلمهال والتضييع ،وأنت الرؤوف الرحيم
الرب الكريم ،الذي ال خييب قاصديه ،وال يطرد عن فنآئه آمليه ،بساحتك حتط رحال
الراجي ،وبعرصتك تقف آمال املسرتفدين ،فال تقابل آمالنا بالتخييب واإلياس ،وال
تلبسنا رسبال القنوط واإلبالس)
ويقول فيها( :إهلي تصاغر عند تعاظم آالئك شكري ،وتضاءل يف جنب إكرامك
إياي ثنآئي ونرشي ،جللتني نعمك من أنوار اإليامن حلال ،ورضبت عيل لطآئف برك من
العز كلال ،وقلدتني منك قالئد ال حتل ،وطوقتني أطواقا ال تفل ،فآالؤك مجة ضعف لسان
عن إحصائها ،ونعمآؤك كثرية قرص فهمي عن إدراكها فضال عن استقصآئها ،فكيف يل
بتحصيل الشكر ،وشكري إياك يفتقر إىل شكر ،فكلام قلت :لك احلمد ،وجب عيل لذلك
أن أقول :لك احلمد)
ويقول فيها( :إهلي فكام غذيتنا بلطفك ،وربيتنا بصنعك ،فتمم علينا سوابـغ النعم،
وادفع عنا مكاره النقم ،وآتنا من حظوظ الدارين أرفعها وأجلها عاجال وآجال ،ولك
احلمد عىل حسن بالئك وسبوغ نعمآئك محدا يوافق رضاك ،ويمرتي العظيم من برك
ونداك ،يا عظيم يا كريم ،برمحتك يا أرحم الرامحي)
( )1رواه مسلم.
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 3ـ عبودية الصرب
وهي من أهم العبادات التي تتعلق الرتبية الصحية لألوالد هبا ،ولذلك ورد يف
رب ع ََىل َما َأ َصا َب َك إِ َّن َذلِ َك ِم ْن عَزْ ِم ْاألُ ُم ِ
ور﴾
موعظة لقامن  البنه قوله تعاىلَ ﴿ :و ْ
اص ِ ْ
(لقامن)17:
فقد ختم اهلل باألمر بالصرب مجلة من العبادات التي ال يستقيم دين املرء إال هبا ،وهي
الصالة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،قال تعاىل عىل لسان لقامن َ ﴿ :يا ُبن ََّي َأ ِق ِم
الصال َة و ْأمر بِاملَْعر ِ
وف َوا ْن َه ع ِ
َن املُْنْك َِر ﴾ (لقامن ،)17:ويف ذلك داللة عىل افتقار كال
َّ
َ ُْ ُْ
العبادتي إىل الصرب.
انطالقا من األمهية العظمى للرتبية عىل الصرب نحاول هنا أن نذكر أهم ما يتعلق به
من أحكام وثمرات وطرق تربوية ترسخ حقيقته يف نفوس األوالد ،فقد وصف اهلل
وخصهم بخصائص مل تكن لغريهم،وذكر الصرب يف نحو تسعي
الصابرين بأوصاف
ّ
موضع ًا من الكتاب الكريم ،وأضاف أكثر الدرجات واخلريات إىل الصرب وجعلها ثمرة له.
وقد اتفق العلامء عىل أن أصل الصرب واجب ،ألنه ال يستقيم التعامل التعبدي مع
اهلل بدون الصرب ،ويدل عىل هذا الوجوب أدلة كثرية.
منها ورود النصوص بصيغة األمر اجلازم ،وهي تفيد الوجوب ،كام قال تعاىل﴿ :
اخل ِ
ِ
و ِ
اش ِعيَ ﴾ (البقرة ،)45:وقال تعاىل﴿ :
الصالة َوإِ َّهنَا َلكَبِ َري ٌة إِ َّال ع ََىل ْ َ
الص ْ ِرب َو َّ
استَعينُوا بِ َّ
َ ْ
ِ
ربوا َو َصابِ ُروا َو َرابِ ُطوا َوا َّت ُقوا اهللََّ َل َع َّل ُك ْم ُت ْفلِ ُح َ
ون﴾ (آل
َيا َأ ُّ َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا ْ
اص ِ ُ
عمران)200:
ومنها ورود النصوص بالنهي عن ضد الصرب من االستعجال والضجر واجلزع
ِ
الر ُس ِل َوال ت َْس َت ْع ِج ْل
وغريها ،ومن ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :ف ْ
رب ُأو ُلوا ا ْل َعزْ ِم م َن ُّ
رب ك ََام َص َ َ
اص ِ ْ
َهل ُ ْم﴾ (االحقاف ،)35:وقوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا إِ َذا َل ِقي ُت ُم ا َّل ِذي َن َك َف ُروا زَ ْحف ًا َفال
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وه ُم ْاألَ ْد َب َار﴾ (ألنفال ،)15:وقوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َأطِي ُعوا اهللََّ َو َأطِي ُعوا
ُت َو ُّل ُ
الر ُس َ
ول َوال ُت ْبطِ ُلوا َأع َْام َل ُك ْم﴾ (حممد ،)33:بل إن النصوص اآلمرة بااللتزام بطاعة اهلل
َّ
تعاىل هي يف حقيقتها آمرة بالصرب الفتقار الصرب للثبات عىل االلتزام.
ومنها أن اهلل تعاىل حكم باخلرسان عىل من مل يكن من أهل الصرب فقال تعاىل أوال:
﴿ إِ َّن ْ ِ
ان َل ِفي ُخ ْ ٍ
األن َْس َ
رس﴾ (العرص ،)2:ثم استثنى أصحاب الصفات التالية ﴿ :إِ َّال ا َّل ِذي َن
آمنُوا وع َِم ُلوا الص ِ ِ
الص ْ ِرب﴾ (العرص ،)3:ومثل ذلك
اص ْوا بِ َّ
احل رق َوت ََو َ
احلات َوت ََو َ
َ َ
اص ْوا بِ ْ َ
َّ َ

ختصيص اهلل تعاىل أصحاب اليمي بأهنم أهل الصرب واملرمحة فقال تعاىلُ ﴿ :ث َّم ك َ
َان ِم َن
ِ
اص ْوا بِاملَْ ْر َمح َِة﴾ (البلد)17:
الص ْ ِرب َوت ََو َ
اص ْوا بِ َّ
ا َّلذي َن آ َمنُوا َوت ََو َ
ومنها اقرتان الصرب بأركان اإلسالم ومقامات اإليامن واإلحسان ،وهي كلها من
الفرائض ،ويف ذلك دليل عىل اقرتانه معها يف حكم الوجب ،ومن ذلك:
 1ـ اقرتان الصرب بالصالة كام قال تعاىل ﴿ :واست َِعينُوا بِالص ِرب والص ِ
الة َوإِ َّهنَا َلكَبِ َري ٌة
َّ ْ َ َّ
َ ْ
اخل ِ
اش ِعيَ ﴾ (البقرة)45:
إِ َّال ع ََىل ْ َ
ِ
ربوا َوع َِم ُلوا
 2ـ اقرتان الصرب باألعامل الصاحلة ،كام قال تعاىل ﴿ :إِ َّال ا َّلذي َن َص َ ُ
احل ِ
ِ
ات ُأو َلئِ َك َهل ُ ْم َمغ ِْف َر ٌة َو َأ ْج ٌر كَبِ ٌري﴾ (هود)11:
َّ
الص َ
ِ
يع َأ ْج َر
رب َفإِ َّن اهللََّ ال ُيض ُ
 3ـ اقرتان الصرب بالتقوى ،كام قال تعاىل ﴿ :إِ َّن ُه َم ْن َيت َِّق َو َي ْص ِ ْ

املُْ ْح ِسنِيَ ﴾ (يوسف)90:

اص ْوا
احل رق َوت ََو َ
 4ـ اقرتان الصرب بالتوايص باحلق ،كام قال تعاىلَ ﴿ :وت ََو َ
اص ْوا بِ ْ َ
الص ْ ِرب﴾ (العرص)3:
بِ َّ
اص ْوا بِاملَْ ْر َمحَة﴾
الص ْ ِرب َوت ََو َ
اص ْوا بِ َّ
 5ـ اقرتان الصرب بالرمحة ،كام قال تعاىلَ ﴿ :وت ََو َ
(البلد)17:
 6ـ اقرتان الصرب باليقي ،كام قال تعاىلَ ﴿ :و َج َع ْلنَا ِمنْ ُه ْم َأئِ َّم ًة َ ْهيدُ َ
ربوا
ون بِ َأ ْم ِرنَا ملََّا َص َ ُ
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وكَا ُنوا بِآياتِنَا ي ِ
وقنُ َ
ون﴾ (السجدة)24:
ُ
َ

 7ـ اقرتان الصرب بكثري من أعامل الرب ،كام قال تعاىل ﴿ :إِ َّن املُْسلِ ِميَ واملُْسلِام ِ
ت
َ ْ َ
ْ
ات والصابِ ِرين والصابِر ِ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ِِ
ات
الصاد َق َ َّ
الصادقيَ َو َّ
َواملُْؤْ منيَ َواملُْؤْ منَات َوا ْل َقانتيَ َوا ْل َقانتَات َو َّ
َ َ َّ َ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
اش ِعيَ و ْ ِ ِ
اخل ِ
احلافِظِيَ
الصائميَ َو َّ
اخلاش َعات َواملُْت ََصدر قيَ َواملُْت ََصدر َقات َو َّ
َ َ
َو ْ َ
الصائ َامت َو ْ َ
الذاكِر ِ
ِ
ات و َّ ِ
احلافِ َظ ِ
ات َأعَدَّ اهللَُّ َهل ُ ْم َمغ ِْف َر ًة َو َأ ْجر ًا عَظِي ًام﴾
َ
ُف ُر َ
الذاك ِري َن اهللََّ كَثري ًا َو َّ َ
وج ُه ْم َو ْ َ
(األحزاب ،)35:وقال تعاىل ﴿ :الصابِ ِرين والص ِ
اد ِقيَ َوا ْل َقانِتِيَ َواملُْن ِْف ِقيَ َواملُْ ْس َتغ ِْف ِري َن
َ َ َّ
َّ
بِ ْاألَ ْس َح ِار﴾ (آل عمران)17:
ومع هذه األدلة الكثرية وغريها ،فإن الصرب قد يكون مستحبا يف بعض األحوال،
وذلك فيام لو كان الصرب عن أمر مستحب ،ومما يدل عىل ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :وإِ ْن عَا َق ْب ُت ْم
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
لصابِ ِري َن﴾ (النحل ،)126:يف هذه اآلية
رب ُت ْم َهل ُ َو َخ ْ ٌري ل َّ
َف َعاق ُبوا بِم ْث ِل َما ُعوق ْب ُت ْم بِه َو َلئ ْن َص َ ْ
ختيري للمؤمن بي عقوبة من ظلمه ،كام قال تعاىل يف االية األخرىَ ﴿ :ف َم ِن ا ْعتَدَ ى َع َل ْي ُك ْم
َفا ْعتَدُ وا َع َل ْي ِه بِ ِم ْث ِل َما ا ْعتَدَ ى َع َل ْي ُك ْم ﴾ (البقرة ،)194:وبي الصرب مع اعتباره هو األفضل،
رب َك إِ َّال بِاهللَِّ َوال َحتْزَ ْن
ولذلك وصفه باخلريية وعقب عليها بقوله تعاىلَ ﴿ :و ْ
رب َو َما َص ْ ُ
اص ِ ْ
َك ِيف َض ْي ٍق ِممَّا َي ْم ُك ُر َ
َع َل ْي ِه ْم َوال ت ُ
ون﴾ (النحل)127:
رب َو َما
بناء عىل هذا فإن مترين األوالد عىل الصرب هلل وباهلل ،كام قال تعاىلَ ﴿ :و ْ
اص ِ ْ
رب َك إِ َّال بِاهللَِّ ﴾ (النحل )127:له تأثريه الرتبوي الكبري عىل سلوكه الروحي واألخالقي
َص ْ ُ
واالجتامعي ،ألن كل ذلك يفتقر إىل الصرب يف حتقيقه.
است َِعينُوا
وهلذا اعترب تعاىل الصرب من وسائل التزكية مثله مثل الصالة ،فقالَ ﴿ :و ْ
اخل ِ
ِ
اش ِعيَ ﴾ (البقرة)45:
الصالة َوإِ َّهنَا َلكَبِ َري ٌة إِ َّال ع ََىل ْ َ
الص ْ ِرب َو َّ
بِ َّ
وأخرب تعاىل أن تأييده لعباده عىل أنفسهم أو عىل عدوهم مرتبط بمدى صدق
ربوا َو َت َّت ُقوا َو َي ْأ ُتو ُك ْم ِم ْن َف ْو ِر ِه ْم َه َذا ُي ْم ِد ْد ُك ْم َر ُّب ُك ْم بِ َخ ْم َس ِة
صربهم ،فقالَ ﴿ :ب َىل إِ ْن ت َْص ِ ُ
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ٍ
آالف ِم َن املَْالئِ َك ُة ُم َس رو ِميَ ﴾ (آل عمران ،)125:وقال (:واعلم أن النرص مع
()1

الصرب)

وأخرب تعاىل أن كيد أعدائهم مهام كان نوعه ومهام كان موضوعه مرتبط بالصرب،
ون حمُ ِ ٌ
رض ُك ْم َك ْيدُ ُه ْم َش ْيئ ًا إِ َّن اهللََّ بِ َام َي ْع َم ُل َ
يط﴾ (آل
فقال تعاىلَ ﴿ :وإِ ْن ت َْص ِ ُ
ربوا َو َت َّت ُقوا ال َي ُ ُّ
عمران)120:
وسنذكر هنا بعض ثمرات الصرب العملية يف السلوك الروحي ،الذي هو أساس كل
سلوك وروحه ومنطلقه ،وذلك ألن أداء مجيع الطاعات ،واالنتهاء عن مجيع املعايص يفتقر
إىل الصرب ابتداء ودواما ،كام قال تعاىل يف أهل العلم الذين علموا قومهم املفتوني بقارون:
﴿ وي َل ُكم َثواب اهللَِّ َخري ملَِن آمن وع َِم َل ص ِ
الصابِ ُر َ
ون﴾ (القصص،)80:
احل ًا َوال ُي َل َّق َ
اها إِ َّال َّ
َ
ٌْ ْ َ َ َ
َْ ْ َ ُ
ِ
اها إِ َّال
ربوا َو َما ُي َل َّق َ
وكام قال عند األمر بالدفع بالتي هي أحسنَ ﴿ :و َما ُي َل َّق َ
اها إِ َّال ا َّلذي َن َص َ ُ
ُذو َح ٍّظ عَظِي ٍم﴾ (فصلت)35:

وهذ يشري إىل صعوبة السلوك وشدته ،وذلك ـ كام يعرب الغزايل ـ ألن النفس بطبعها
تنفر عن العبودية وتشتهي الربوبـية ،كام قال بعض العارفي(:ما من نفس إال وهي مضمرة
ما أظهره فرعون من قولهَ ﴿ :أنَا َر ُّب ُك ْم األَع َْىل ﴾ ولكن فرعون وجد له جماالً وقبوالً فأظهره
()2

إذ استخف قومه فأطاعوه)

ولذلك فإن العبودية شاقة عىل النفس مطلق ًا ،سواء بسبب الكسل كالصالة ،أو
بسبب البخل كالزكاة ،أو بسببهام مجيع ًا كاحلج واجلهاد ،ولذلك كان الصرب عىل االلتزام
عىل الطاعة نوعا من أنواع الصرب عىل الشدائد.
فقبل الطاعة ،حيتاج املطيع إىل تصحيح النية واإلخالص والصرب عن شوائب الرياء
( )1رواه الرتمذي وقال :حسن صحيح.
( )2إحياء علوم الدين.70/4 :
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ودواعي اآلفات وعقد العزم عىل اإلخالص والوفاء .وذلك كله من الصرب الشديد لكثرة
آفات الرياء وعظم مكائد النفس ،وهلذا قدم اهلل تعاىل الصرب عىل العمل فقال تعاىل ﴿ :إِ َّال
احل ِ
ِ
ِ
ِ
ات ُأو َلئِ َك َهل ُ ْم َمغ ِْف َر ٌة َو َأ ْج ٌر كَبِ ٌري﴾ (هود)11:
ربوا َوعَم ُلوا َّ
الص َ
ا َّلذي َن َص َ ُ
وحال الطاعة حيتاج املطيع إىل الصرب كي ال يغفل عن اهلل يف أثناء عمله وال يتكاسل
عن حتقيق آدابه وسننه ويدوم عىل رشط األدب إىل آخر العمل األخري فيالزم الصرب عن
دواعي الفتور إىل الفراغ ،وهو أيض ًا من شدائد الصرب ،وإليه اإلشارة بقوله تعاىل ﴿ :نِ ْع َم
ِ
ِِ
ربوا َوع ََىل َر ر ِهب ْم َيت ََو َّك ُل َ
ون﴾ (العنكبوت 58:ـ )59
َأ ْج ُر ا ْل َعامليَ ا َّلذي َن َص َ ُ
وبعد الفراغ من العمل ،حيتاج املطيع إىل الصرب عن إفشائه والتظاهر به للسمعة
والرياء والصرب عن النظر إليه بعي العجب وعن كل ما يبطل عمله وحيبط أثره كام قال
تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ال ُت ْبطِ ُلوا َصدَ َقاتِ ُك ْم بِاملَْ رن َو ْاألَ َذى﴾ (البقرة ،)264:فمن مل
يصرب بعد الصدقة عن املن واألذى فقد أبطل عمله ،وهلذا قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا
ِ
ِ
الر ُس َ
ول َوال ُت ْبطِ ُلوا َأع َْام َل ُك ْم﴾ (حممد)33:
َأطي ُعوا اهللََّ َو َأطي ُعوا َّ
ومثل حاجة الطاعات إىل الصرب وافتقارها إليه وكونه ركنا من أركاهنا ،فإن املعايص
كذلك تفتقر إىل الصرب ،بل إن أشد أنواع الصرب ـ كام يذكر الغزايل ـ هي الصرب عن املعايص
التي صارت مألوفة بالعادة (فإن العادة طبـيعة خامسة ،فإذا انضافت العادة إىل الشهوة
()1

تظاهر جندان من جنود الشيطان عىل جند اهلل تعاىل فال يقوى باعث الدين عىل قمعها)

والصرب ـ زيادة عىل هذا التأثري السلوكي ـ هو العالج الربان لكل ما هيجم عىل
اإلنسان من رصوف البالء التي هي من رضورات تكليفه واختباره لتمحيص معدنه:
فهو العالج الذي يواجه به أذى اخللق ،وهو ما نص عليه قوله تعاىل يف جواب
رب َّن ع ََىل َما آ َذ ْي ُت ُمونَا َوع ََىل اهللَِّ َف ْل َيت ََوك ِ
َّل املُْت ََو رك ُل َ
ون﴾
املؤمني ملن آذاهمَ ﴿ :و َلن َْص ِ َ
( )1إحياء علوم الدين.71/4 :
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(ابراهيم ،)12:وهو توجيه اهلل لرسول اهلل  وللثلة املؤمنة يف الوقت الذي اجتمعت
عليهم صنوف األعداء ،كام قال تعاىلَ ﴿ :وال ُتطِ ِع ا ْلكَافِ ِري َن َواملُْنَافِ ِقيَ َو َد ْع َأ َذ ُاه ْم َوت ََوك َّْل
رب ع ََىل َما َي ُقو ُل َ
ع ََىل اهللَِّ َو َك َفى بِاهللَِّ َوكِي ً
ون
ال﴾ (األحزاب ،)48:وقال تعاىلَ ﴿ :و ْ
اص ِ ْ
َو ْاه ُج ْر ُه ْم َه ْجر ًا َمجِي ً
ال﴾ (املزمل ،)10:وقال تعاىلَ ﴿ :و َل َقدْ َن ْع َل ُم َأن ََّك َي ِض ُيق َصدْ ُر َك بِ َام
ون َفس رب ْح بِ َحم ِد ر رب َك َو ُك ْن ِم َن الس ِ
اج ِدي َن﴾ (احلجر 97:ـ  ،)98فأرشد إىل مقابلة
َّ
ْ َ
َي ُقو ُل َ َ
األذى بعبادة اهلل ال بمواجهته ،وقال تعاىلَ ﴿ :ل ُت ْب َل ُو َّن ِيف َأ ْم َوالِ ُك ْم َو َأ ْن ُف ِس ُك ْم َو َلت َْس َم ُع َّن ِم َن

ِ
ِ
ِ
ا َّل ِذين ُأو ُتوا ا ْلكِت ِ
ِ
ربوا َو َت َّت ُقوا َفإِ َّن َذلِ َك
رش ُكوا َأ ً
َ
َ
ذى كَثري ًا َوإِ ْن ت َْص ِ ُ
َاب م ْن َق ْبل ُك ْم َوم َن ا َّلذي َن َأ ْ َ
اقبوا بِ ِم ْث ِل ما ُع ِ
ِ
ِم ْن عَزْ ِم ْاألُ ُم ِ
وق ْب ُت ْم
ور﴾ (آل عمران ،)186:وقال تعاىلَ ﴿ :وإِ ْن عَا َق ْب ُت ْم َف َع ُ
َ
ِ
ِ ِ
لصابِ ِري َن﴾ (النحل)126:
رب ُت ْم َهل ُ َو َخ ْ ٌري ل َّ
بِه َو َلئ ْن َص َ ْ

وهو العالج حلر املصائب التي تنزل عىل اإلنسان من غري اختياره وال اختيار أحد
من اخللق ،ألنه نوع من مواجهة املقادير اإلهلية من غري ضجر وال جزع ،قال الغزايل(:فإن
قلت :فبامذا تنال درجة الصرب يف املصائب وليس األمر إىل اختياره؟ فهو مضطر شاء أم أبى،
فإن كان املراد به أن ال يتكون يف نفسه كراهية املصيبة فذلك غري داخل يف اختيار فاعلم أنه
إنام خيرج عن مقام الصابرين باجلزع وشق اجليوب ورضب اخلدود واملبالغة يف الشكوى
وإظهار الكآبة وتغيـري العادة يف امللبس واملفرش واملطعم ،وهذه األمور داخلة حتت اختياره
مستمر ًا عىل عادته ،ويعتقد
فينبغي أن جيتنب مجيعها ويظهر الرضا بقضاء اهلل تعاىل ويبقى
ّ
ّ
أن ذلك كان وديعة فاسرتجعت)

()1

فالصرب بذلك هو احلصن الذي حيتمي به املؤمن من كل األمراض النفسية التي
تسببها أنواع البالء.
وعطاء الصرب النفس ال يتوقف عند هذا احلد ،بل هو العالج النفس لكل النواحي
( )1إحياء علوم الدين.73/4 :
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الفطرية التي قد ال تتناسب مع كامل اإلنسان وسريه السلوكي:
فهو عالج االستعجال الذي هو فطرة برشية ،كام قال تعاىلُ ﴿ :خلِ َق ْ ِ
األن َْس ُ
ان ِم ْن
َج ٍل ﴾ (االنبياء ،)37:وهذا العالج له أمهيته الكربى يف مجيع ميادين احلياة ،فال يمكن أن
ع َ
يقوم املستعجل بأي عمل كامل صحيح.
وهو عالج الغضب ،ولذلك ملا خرج يونس  مغاضب ًا قومه ابتاله اهلل باحلوت،
احل ِ
فتعلم الصرب يف بطن احلوت ،قال تعاىلَ ﴿ :فاص ِرب ِحل ْك ِم رب َك وال َت ُكن كَص ِ
اح ِ
وت
ْ َ
ْ ْ ُ َر َ
ب ُْ
إِ ْذ نَا َدى َو ُه َو َم ْك ُظو ٌم﴾ (القلم)48:
وهو عالج اليأس ،ألن اليائس يستعجل حصول الثمرة ،ولذلك حذر يعقوب 
ف و َأ ِخ ِ
ِ
ِ
يه َوال َت ْي َأ ُسوا ِم ْن َر ْوحِ
وس َ َ
أوالده من اليأس ،فقالَ ﴿ :يا َبن َّي ا ْذ َه ُبوا َفت ََح َّس ُسوا م ْن ُي ُ
اهللَِّ إِ َّن ُه ال َي ْي َأ ُس ِم ْن َر ْوحِ اهللَِّ إِ َّال ا ْل َق ْو ُم ا ْلكَافِ ُر َ
ون﴾ (يوسف)87:
وهو مع معجون الشكر عالج عمى القلوب عن إدراك احلقائق ،وهلذا ورد يف أربع
مواضع يف القرآن الكريم اإلخبار بأنه ال ينتفع باآليات إال أهل الصرب والشكر ،ألن اإليامن
نصفان :صرب وشكر ،قال تعاىل ﴿ :و َل َقدْ َأرس ْلنَا موسى بِآياتِنَا َأ ْن َأ ْخ ِرج َقوم َك ِمن ال ُّظ ُلام ِ
ت
َ
َ
َ
ْ ْ َ
ْ َ ُ َ
ُّور و َذكرر ُهم بِ َأيا ِم اهللَِّ إِ َّن ِيف َذلِ َك َآل ٍ
يات لِ ُك رل َص َّب ٍار َش ُك ٍ
ور﴾ (ابراهيم ،)5:وقال تعاىل:
إِ َىل الن ِ َ ْ ْ َّ

ت اهللَِّ لِ ِريي ُكم ِمن آياتِ ِه إِ َّن ِيف َذلِ َك َآل ٍ
جت ِري ِيف ا ْلبح ِر بِنِعم ِ
يات لِ ُك رل َص َّب ٍار
﴿ َأ َمل ْ ت ََر َأ َّن ا ْل ُف ْل َك َ ْ
ُ َ ْ ْ َ
َ ْ ْ َ
ور﴾ (لقامن ،)31:وقال تعاىلَ ﴿ :ف َقا ُلوا ربنَا ب ِ
َش ُك ٍ
ي َأ ْس َف ِارنَا َو َظ َل ُموا َأ ْن ُف َس ُه ْم
اعدْ َب ْ َ
َ َّ َ
َاهم ُك َّل ُمم َزَّ ٍق إِ َّن ِيف َذلِ َك َآل ٍ
َفجع ْلنَا ُهم َأح ِ
يات لِ ُك رل َص َّب ٍار َش ُك ٍ
اد َ
ور﴾ (سـبأ،)19:
ْ َ
َ َ
يث َو َمزَّ ْقن ُ ْ
وقال تعاىل ﴿ :إِ ْن ي َش ْأ يسكِ ِن الريح َفي ْظ َل ْلن رواكِدَ ع ََىل َظه ِر ِه إِ َّن ِيف َذلِ َك َآل ٍ
يات لِ ُك رل َص َّب ٍار
ْ
َ َ َ
ر َ َ
َ ُْ

َش ُك ٍ
ور﴾ (الشورى)33:
وكل ما ذكرنا من ثامر الصرب هي غيض من فيض ،فثمرات الصرب الرتبوية كأجره
ون َأ ْج َر ُه ْم بِغ ْ ِ
َري ِح َس ٍ
الصابِ ُر َ
اب﴾
ال حساب وال عد هلا ،كام قال تعاىل ﴿ :إِن ََّام ُي َو َّىف َّ
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(الزمر ،)10:فهام أجران أخروي ال نعلم مقداره ،ودنيوي بالثمرات الرتبوية الكثرية التي
ال تعد وال حتىص.
ولذلك جعل اهلل تعاىل الصرب من صفات أئمة اهلدى ،قال تعاىلَ ﴿ :و َج َع ْلنَا ِمن ُْه ْم
ون ِب َأم ِرنَا ملََّا صربوا وكَا ُنوا ِبآياتِنَا ي ِ
ِ
وقنُ َ
ون﴾ (السجدة)24:
ُ
َ َُ َ
َأئ َّم ًة َ ْهيدُ َ ْ
رب
بل هو من صفات أويل العزم من الرسل الذين هم قادة اخللق ،قال تعاىلَ ﴿ :ف ْ
اص ِ ْ
ِ
الر ُس ِل ﴾ (االحقاف)35:
رب ُأو ُلوا ا ْل َعزْ ِم م َن ُّ
ك ََام َص َ َ
والصرب كغريه من العبادات الروحية من األمور الكسبية التي يمكن للمكلف أن
يؤدهيا ويتخلق هبا ،ألن اهلل تعاىل ال يكلفنا بمستحيل ال تستطيعه فطرتنا ،وإال كان ذلك
يتصرب
التكليف عبثا ،وهلذا ورد يف السنة ما يفيد إمكانية التحقق بالصرب ،قال (:ومن
ّ
يصربه اهلل)( ،)1وهو بذلك كسائر األخالق كام قال  يف بقية احلديث(:ومن يستعفف
ّ
يعفه اهلل ،ومن يستغن يغنه اهلل ،وما أعطي عبد عطاء هو خري وأوسع من الصرب)
وسنذكر هنا بعض املعارف التي هلا تأثريها الكبري يف التحقق هبذه العبادة العظيمة:
معرفة حقيقة وظيفة اإلنسان يف هذه الدنيا:
وهذه هي املعرفة األساسية التي تضع اإلنسان يف حمله احلقيقي يف هذا الكون،
وبالتايل تربر سلوكياته فيه ،وهي مثل تعرف العامل يف املنجم عىل طبيعة وظيفته التي تقتِض
وجوده يف ذلك اجلو.
وهلذا يعرفنا القرآن الكريم دائام بحقيقة هذه احلياة الدنيا وأنواع الكبد والكدح الذي
يعانيه اإلنسان فيها وما ُجبِلت عليه من املشقة والعناء لتكون هذه املعارف زادا لصربنا عىل
ما فيها من املشاق ،كام قال الشاعر:
*جبلت عىل ٍ
كدر وأنت تريدها= صفو من اآلالم واألكدار
( )1رواه احلكيم الرتمذي.

134

ومكلف األيام ضد طباعها = متطلب يف املاء جذوة نار*
فغاية وجود اإلنسان يف هذه الدنيا هي الكدح إىل أن يالقي ربه ،قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا
َادح إِ َىل رب َك َكدْ ح ًا َفم ِ
ِ
ِْ
األن َْس ُ
الق ِيه﴾ (االنشقاق ،)6:بل إن اهلل تعاىل عرب عن هذا
َر
ان إِن ََّك ك ٌ
ُ
الكبد( )1بصيغة الظرفية ،فقالَ ﴿ :ل َقدْ َخ َل ْقنَا ْ ِ
األن َْس َ
ان ِيف َك َب ٍد﴾ (البلد)4:
وقد ذكر سيد قطب بعض مظاهر الكبد التي يعانيها اإلنسان يف هذه احلياة منذ جميئه
إليها إىل خروجه منها ،فقال ..( :فاخللية األوىل ال تستقر يف الرحم حتى تبدأ يف الكبد
والكدح والنصب لتوفر لنفسها الظروف املالئمة للحياة والغذاء  -بإذن رهبا  -وما تزال
كذلك حتى تنتهي إىل املخرج ،فتذوق من املخاض  -إىل جانب ما تذوقه الوالدة  -ما
تذوق ،وما يكاد اجلني يرى النور حتى يكون قد ضغط ودفع حتى كاد خيتنق يف خمرجه من
الرحم ..ومنذ هذه اللحظة يبدأ اجلهد األشق والكبد األمر .يبدأ اجلني ليتنفس هذا اهلواء
الذي ال عهد له به ،ويفتح فمه ورئتيه ألول مرة ليشهق ويزفر يف رصاخ يش بمشقة البداية!
وتبدأ دورته اهلضمية ودورته الدموية يف العمل عىل غري عادة! ويعان يف إخراج الفضالت
حتى يروض أمعاءه عىل هذا العمل اجلديد! وكل خطوة بعد ذلك كبد ،وكل حركة بعد
ذلك كبد .والذي يالحظ الوليد عندما هيم باحلبو وعندما هيم باملش يدرك كم يبذل من
اجلهد العنيف للقيام هبذه احلركة الساذجة ..وعند بروز األسنان كبد .وعند انتصاب القامة
كبد .وعند اخلطو الثابت كبد .وعند التعلم كبد .وعند التفكر كبد .ويف كل جتربة جديدة
كبد كتجربة احلبو واملش سواء! ثم تفرتق الطرق ،وتتنوع املشاق ؛ هذا يكدح بعضالته.
وهذا يكدح بفكره .وهذا يكدح بروحه .وهذا يكدح للقمة العيش وخرقة الكساء .وهذا
يكدح ليجعل األلف ألفي وعرشة آالف ...وهذا يكدح مللك أو جاه ،وهذا يكدح يف سبيل
( )1أصل الكبد من قولك :كبد الرجل كبد ًا فهو كبد إذا وجعت كبده وانتفخت ،فاتسع فيه حتى استعمل يف كل تعب
ومشقة ،ومنه اشتقت املكابدة وأصله كبده إذا أصاب كبده.
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اهلل .وهذا يكدح لشهوة ونزوة .وهذا يكدح لعقيدة ودعوة .وهذا يكدح إىل النار .وهذا
يكدح إىل اجلنة ..والكل حيمل محله ويصعد الطريق كادحا إىل ربه فيلقاه! وهناك يكون
الكبد األكرب لألشقياء .وتكون الراحة الكربى للسعداء)

()1

ثم ختم ذلك بقوله(:إنه الكبد طبيعة احلياة الدنيا ختتلف أشكاله وأسبابه ،ولكنه
هو الكبد يف النهاية .فأخرس اخلارسين هو من يعان كبد احلياة الدنيا لينتهي إىل الكبد األشق
األمر يف األخرى .وأفلح الفاحلي من يكدح يف الطريق إىل ربه ليلقاه بمؤهالت تنهي عنه
()2

كبد احلياة ،وتنتهي به إىل الراحة الكربى يف ظالل اهلل)

بل إن الفخر الرازي يف تعليقه عىل هذه اآلية ﴿ َل َقدْ َخ َل ْقنَا ْ ِ
األن َْس َ
ان ِيف َك َب ٍد﴾
(البلد )4:ينفي وجود اللذة أصال ،ألن الدنيا طبعت عىل اآلالم ،قال(:وعندي فيه وجه
آخر ،وهو أنه ليس يف هذه الدنيا لذة البتة ،بل ذاك الذي يظن أنه لذة فهو خالص عن األمل،
فإن ما يتخيل من اللذة عند األكل فهو خالص عند أمل اجلوع ،وما يتخيل من اللذات عند
اللبس فهو خالص عن أمل احلر والربد ،فليس لإلنسان ،إال أمل أو خالص عن أمل وانتقال
إىل آخر ،فهذا معنى قوله تعاىلَ ﴿ :﴿ :ل َقدْ َخ َل ْقنَا ْ ِ
األن َْس َ
ان ِيف َك َب ٍد﴾ (البلد))4:

()3

بل إن الفخر الرازي عرج من هذا إىل االستدالل عىل البعث ،فقال(:ويظهر منه أنه
ال بد لإلنسان من البعث والقيامة ،ألن احلكيم الذي دبر خلقة اإلنسان إن كان مطلوبه منه
أن يتأمل ،فهذا ال يليق بالرمحة ،وإن كان مطلوبه أن ال يتأمل وال يلتذ ،ففي تركه عىل العدم
كفاية يف هذا املطلوب ،وإن كان مطلوبه أن يلتذ ،فقد بينا أنه ليس يف هذه احلياة لذة ،وأنه
خلق اإلنسان يف هذه الدنيا يف كبد ومشقة وحمنة ،فإذا ال بد بعد هذه الدار من دار أخرى،

( )1يف ظالل القرآن.3910/6 :
( )2يف ظالل القرآن.3910/6 :
( )3التفسري الكبري.167/31 :
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لتكون تلك الدار دار السعادات واللذات والكرمات)
وهذا هو الفهم اإلسالمي األصيل حلقيقة الدنيا وحقيقة تعامل اإلنسان معها ال
الذي يعترب الكبد مربرا جلمع أكرب قدر من اللذات الومهية ،ألن اللذات الومهية تظل ومهية
ولو مجع منها ما ال طاقة للجبال بحمله.
معرفة جزاء الصرب:
انطالقا من املعرفة السابقة فإن اللبيب هو الذي يستثمر فيام ال بد له منه ،فيغنم أكرب
الغنائم من غري أن خيرس شيئا ،فام دام الكبد وصفا الزما للدنيا يستوي فيه السعيد والشقي،
فإنه من الشقاء استثامر هذا الكبد يف غرس زرع الكبد الدائم ،كام قال تعاىل يف وصف بعض
الكادحي ﴿ :ع ِ
َام َل ٌة ن ِ
َاص َب ٌة﴾ (الغاشية ،)3:ثم عقب عليها بمصري كدحها ،فقال تعاىل﴿ :
ت َْص َىل نَار ًا َح ِام َي ًة﴾ (الغاشية)4:
وهلذا ينهى اهلل تعاىل املؤمني عن التقصري يف طلب العدو ،ويعلل ذلك بأهنم مع
عدوهم يف األمل سواء ،ولكنهم يمتازون عن عدوهم بام يرجون من اهلل من األجر مما ال
يرجوه عدوهم ،قال تعاىل ﴿ :وال َهتِنُوا ِيف ابتِغ ِ
ون َفإِ َّهنُ ْم َي ْأملَُ َ
َاء ا ْل َق ْو ِم إِ ْن َت ُكو ُنوا َت ْأملَُ َ
ون ك ََام
ْ
َ
ون َوك َ
ون ِم َن اهللَِّ َما ال َي ْر ُج َ
ون َوت َْر ُج َ
َت ْأملَُ َ
َان اهللَُّ عَلِي ًام َحكِي ًام﴾ (النساء ،)104:قال ابن
كثري(:أي أنتم وإياهم سواء فيام يصيبكم من اجلراح واآلالم ،ولكن أنتم ترجون من اهللّ
املثوبة والنرص والتأييد كام وعدكم إياه يف كتابه وعىل لسان رسوله  وهو وعد حق ،وخرب
صدق ،وهم ال يرجون شيئ ًا من ذلك ،فأنتم أوىل باجلهاد منهم وأشد رغبة فيه ،ويف إقامة
()1

كلمة اهللّ وإعالئها)

وبذلك تصف هذه اآلية سبيال من سبل التحقق بالصرب ،بل ختفيف الصرب وحتويل
ناره إىل لذة إيامنية عظيمة ،يغفل صاحبها بام أعد له من أجر عام يعانيه من بالء ،كام روي
( )1تفسري ابن كثري.551/1 :
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عن امرأة فتح املوصيل ،أهنا عثرت ،وانقطع ظفرها ،فضحكت ،فقيل هلا :أما جتدين
الوجع؟ فقالت :إن لذة ثوابه أزالت عن قلبـي مرارة وجعه) ،وقال رشيح(:إن ألصاب
باملصيبة فأمحد اهلل عليها أربع مرات أمحده إذ مل تكن أعظم مما هي وأمحده إذ رزقني الصرب
عليها وأمحده إذ وفقني لإلسرتجاع ملا أرجو فيه من الثواب وأمحده إذ مل جيعلها يف ديني)
بل أخرب  أن أهل العافية عندما يعاينون جزاء الصابرين يودون لو كانت الدنيا
بالء حمضا ،قال  (:يود أهل العافية يوم القيامة حي يعطى أهل البالء الثواب لو أن
()1

جلودهم كانت قرضت يف الدنيا باملقاريض)

وال بأس أن نذكر هنا بعض أجزية الصرب مما قد يذكر للولد عىل سبيل املوعظة أو
املعلومة أو احلوار كام ذكرنا يف أساليب الرتبية.
ِ
ربوا َو َصابِ ُروا
فاهلل تعاىل ع ّلق الفالح عليه فقال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا ْ
اص ِ ُ

َو َرابِ ُطوا َوا َّت ُقوا اهللََّ َل َع َّل ُك ْم ُت ْفلِ ُح َ
ون﴾ (آل عمران ،)200:والفالح هو الفوز احلقيقي
الشامل بخريي الدنيا واآلخرة.
وأخرب تعاىل أن جزاء الصرب ال حد له وال حساب ،وهو مما يزيد طمع املؤمني يف
ون َأ ْج َر ُه ْم بِغ ْ ِ
َري ِح َس ٍ
الصابِ ُر َ
اب﴾ (الزمر ،)10:أي بغري
التخلق به ،قال تعاىل ﴿ :إِن ََّام ُي َو َّىف َّ
هناية ،ألن كل يشء دخل حتت احلساب فهو متناه ،فام ال هناية له كان خارج ًا عن احلساب.
وقد صور السلف ذلك ،فقال األوزاعي(:ليس يوزن هلم وال يكال ،إنام يغرف هلم
غرف ًا) ،وقال ابن جريج(:بلغني أنه ال حيسب عليهم ثواب عملهم قط ،ولكن يزادون عىل
ذلك) ،وقال سليامن بن القاسم(:كل عمل يعرف ثوابه إال الصرب ألجل هذه اآلية)
ومن جزاء الصابرين ما ورد يف قوله تعاىلَ ﴿ :و َب ر ِ
الصابِ ِري َن ا َّل ِذي َن إِ َذا َأ َصا َبت ُْه ْم
رش َّ
م ِصي َب ٌة َقا ُلوا إِنَّا هللَِّ َوإِنَّا إِ َل ْي ِه ر ِ
اج ُع َ
مح ٌة َو ُأو َلئِ َك ُه ُم
ات ِم ْن َر رهبِ ْم َو َر ْ َ
ون ُأو َلئِ َك َع َل ْي ِه ْم َص َل َو ٌ
َ
ُ
( )1رواه الرتمذي وقال :هذا حديث غريب.
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املُْ ْهتَدُ َ
ون﴾ (البقرة 155:ـ  ،)157فقد جعل اهلل تعاىل للصرب يف هذه اآليات ثالثة أنواع من
اجلزاء كل واحد منها عامل من عوامل اجلزاء ،هي الصالة منه والرمحة واهلداية.
ومن جزاء الصابرين أن مالئكته تس ّلم عليهم يف اجلنة ،قال تعاىلَ ﴿ :سال ٌم َع َل ْي ُك ْم
رب ُت ْم َفنِ ْع َم ُع ْق َبى الدَّ ِار﴾ (الرعد)24:
بِ َام َص َ ْ
ومن جزائهم املكانة العظيمة التي ينزلوهنا يف الدنيا واآلخرة ،والتي هي أكرب من كل
رب َو َغ َف َر إِ َّن َذلِ َك ملَِ ْن عَزْ ِم ْاألُ ُم ِ
ور﴾ (الشورى ،)43:ومما
جاه دنيوي ،قال تعاىلَ ﴿ :وملَ ْن َص َ َ
جاء يف وصية لقامن احلكيم  لولده ﴿ :يا بنَي َأ ِق ِم الصال َة و ْأمر بِاملَْعر ِ
وف َوا ْن َه ع ِ
َن املُْنْك َِر
َّ
َ ُْ ُْ
َ ُ َّ
رب ع ََىل َما َأ َصا َب َك إِ َّن َذلِ َك ِم ْن عَزْ ِم ْاألُ ُم ِ
ور﴾ (لقامن)17:
َو ْ
اص ِ ْ
بل إن اهلل تعاىل ع ّلق حمبته بالصرب ،وجعلها ألهل الصرب ،فقال تعاىلَ ﴿ :و َك َأ ري ْن ِم ْن
ِ
نَبِي َقات ََل معه ِربي َ ِ
اهب ْم ِيف َسبِ ِ
اس َتكَا ُنوا َواهللَُّ
َ َ ُ ر ُّ
يل اهللَِّ َو َما َض ُع ُفوا َو َما ْ
ون كَث ٌري َف َام َو َهنُوا َملا َأ َص َ ُ
ٍّ
ِ
الصابِ ِري َن﴾ (آل عمران)146:
ب َّ
ُحي ُّ
وقد أخرب  عن بعض جزاء الصابرين ،فبرش الذي يصرب عىل فقد عينيه باجلنة،
()1

فقال(:إن اهلل تعاىل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ثم صرب عوضته منهام اجلنة)

وبرش الصابر عىل فقد صف ّيه من أهل الدنيا باجلنة ،فقال(:ومالعبد مؤمن عندي
()2

جزاء إذا قبضت صف ّيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إال اجلنة)

وملا مرضت األمة السوداء بالرصع جاءت تشتكي للنبي  فقالت :إن ُأرصع وإن
ِ
أتكشف فادع اهلل يل ،قال(:إن ِ
يعافيك)،
شئت صربت ولك اجلنة ،وإن شئت دعوت اهلل أن
ُ
فقالت(:أصرب ولكن ادع اهلل يل أال أتكشف) ،فدعا هلا فكانت ترصع وال تتكشف(.)3

( )1رواه البخاري.
( )2رواه البخاري.
( )3رواه البخاري ومسلم.
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الثقة بحصول الفرج:
وهو من أهم األدوية ،ويدل عىل حسن الظن باهلل ،فإن اهلل تعاىل برمحته جعل مع كل
رس ُي ْرس ًا إِ َّن َم َع ا ْل ُع ْ ِ
عرس يرسين ،قال تعاىلَ ﴿ :فإِ َّن َم َع ا ْل ُع ْ ِ
رس ُي ْرس ًا﴾ (الرشح 5:ـ  ،)6فعرف
العرس بـ [أل] ليبقى هو نفسه ،ونكر اليرس داللة عىل أنه يرس ثان ،ألن من عادة العرب إذا
ذكروا اسام معرفا ثم كرروه ،فهو هو ،وإذا نكروه ثم كرروه فهو غريه ،ومها اثنان(.)1
وهلذا قال ابن عباس (:يقول اهللّ تعاىل خلقت عرسا واحدا ،وخلقت يرسين ،ولن
يغلب عرس يرسين) ،وقال ابن مسعود (:والذي نفس بيده ،لو كان العرس يف حجر ،لطلبه
اليرس حتى يدخل عليه؛ ولن يغلب عرس يرسين) ،بل ورد يف احلديث عن النبي  يف هذه
()2

السورة قوله(:لن يغلب عرس يرسين)

وأساس انتظار الفرج هو الشعور بقرب اهلل ورمحته ،والتفكر يف فضله ورأفته والذي
جير إىل إحسان الظن به ،كام قال الشاعر:
أحسن الظن برب عودك

حسنا أمس وسوى أودك

إن ربا كان يكفيك الذي

كان باألمس سيكفيك غدك
()3

وقد اعترب  انتظار الفرج عبادة ،فقال(:أفضل العبادة انتظار الفرج)

قال احلكيم الرتمذي مبينا رس اعتبار انتظارالفرج عبادة(:ألن يف انتظار الفرج قطع
العالئق واألسباب إىل اهلل تعاىل وتعلق القلب به وشخوص األمل إليه والتربي من احلول
()4

والقوة فهذا خالص اإليامن)
قصص الصابرين:

( )1هذا قول ثعلب ،وقد خالفه آخرون منهم اجلرجان ،انظر :القرطبي.108/20 :
( )2رواه احلاكم عن.
( )3رواه الديلمي.
( )4نوادر األصول.221/2 :
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ألن اهلل تعاىل جعل من قصص الصاحلي حاديا يسوق عباده الصاحلي إىل سبيله،
ولذلك كلام استكثر املريب من هذا النوع من القصص الرتبوي كان ينرش القيم النبيلة يف
نفس الولد ،ويعمق فيه معان احلقائق التي تنطوي عليها هذه العبادات العظيمة.
وهلذا يرد يف القرآن الكريم ذكر نامذج الصابرين من أويل العزم من الرسل ،فهذا نوح
 صرب يف دعوته لقومه صرب ًا عظي ًام دام ألف سنة إال مخسي عام ًا ،صرب عىل اجلهاد
والدعوة ،وصرب عىل اإليذاء والسخرية ،اهتموه باجلنون والسحر والضالل ،وهو يقابل كل
ذلك بالصرب.
وهذا إبراهيم  يتعرض للمحن العظيمة ،فيصرب صرب املوحد املوقن بوعد اهلل،
حتى أنه ملا ألقي يف النار مل يتأفف ومل يضطرب ،بل صاح قائال(:حسبي اهلل ونعم الوكيل)،
ِ
وهم بذبح الولد ،وأخذ السكي وأضجع الولد استسالم ًا
بل إنه ملا ُأمر بذبح ولده صرب ّ
اهيم ربه بِكَلِام ٍ
ِ
ِ
ت
ألمر اهلل ،وهلذا مدحه اهلل تعاىل وجعله للناس إماما ،فقالَ ﴿ :وإِذ ا ْبت ََىل إِ ْب َر َ َ ُّ ُ َ

َف َأ َمتهن َق َال إِ رن ج ِ
اع ُل َك لِلن ِ
َّاس إِ َمام ًا ﴾ (البقرة)124:
َ
َّ ُ َّ

وهذا موسى  يواجه التهديد واإليذاء من قومه وقوم فرعون قبلهم ،فيصرب عىل
ذلك مجيعا ،وهلذا كان  يذكره يف مواقف البالء التي تعرض له ،فيقول(:رحم اهلل موسى
قد أوذي بأكثر من هذا فصرب)
وهذا عيسى  يعانى من بني إرسائيل ما يعان ،حتى تآمروا عىل قتله وصلبه
وصرب حتى رفعه اهلل إليه.
وهذا خاتم األنبياء  يتعرض لألذى واالضطهاد ،بكل صنوفه وأنواع ،فال
يضطرب وال يتأثر ،وال تنهد عزيمته بل ينقى سائرا يف طريق اهلل إىل أن نرصه اهلل عىل أعدائه
وبلغ ما كلف به من الراسلة أتم بالغ وأحسنه.
وعىل هدي رسول اهلل  سار ورثة النبوة ومن بعدهم ويف قصصهم مجيعا عربة
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ألويل األلباب ،فيستكثر منها املريب قدر ما أطاق ،فهي جند اهلل الذي يعمل عمله يف إصالح
القلوب.

ثانيا :عبادات اجلوارح
نريد بعبادات اجلوارح :العبادات التي نصت عليها أحكام الرشيعة ،ويشري إليها
قول لقامن  البنه ﴿ :يا بنَي َأ ِق ِم الصال َة و ْأمر بِاملَْعر ِ
وف َوا ْن َه ع ِ
رب ع ََىل َما
َن املُْنْك َِر َو ْ
َّ
اص ِ ْ
َ ُْ ُْ
َ ُ َّ
َأ َصا َب َك إِ َّن َذلِ َك ِم ْن عَزْ ِم ْاألُ ُم ِ
ور﴾ (لقامن ،)17:فقد أمر لقامن  ابنه بإقامة الصالة،
وهي من أهم عبادات اجلوارح.
وهلذه العبادات تأثريها اخلطري يف احلياة الروحية للصبي ،بل يف تكوين شخصيته
بجميع جوانبها.
فحرصه عىل الصالة مثال يف مواقيتها ـ زيادة عىل معانيها الروحية العظيمة ـ يدربه
عىل النظام والنظافة واالستقامة ،فإن صالها يف مجاعة كان لذلك أبعاد اجتامعية باإلضافة
إىل األبعاد النفسية ،وهلذا اعترب القرآن الكريم الصالة من الوسائل التي يستعان هبا عىل
اخل ِ
ِ
الرتبية ،فقال تعاىل ﴿ :و ِ
اش ِعيَ ﴾
الصالة َوإِ َّهنَا َلكَبِ َري ٌة إِ َّال ع ََىل ْ َ
الص ْ ِرب َو َّ
استَعينُوا بِ َّ
َ ْ
ِ
(البقرة ،)45:وقال ﴿ :يا َأهيا ا َّل ِذين آمنُوا ِ
الصابِ ِري َن﴾
الصالة إِ َّن اهللََّ َم َع َّ
الص ْ ِرب َو َّ
استَعينُوا بِ َّ
ْ
َ َ
َ ُّ َ
(البقرة)153:
بل نص القرآن الكريم عىل أن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر ،وهي تعبري قرآن
ِ
الصال َة َتن َْهى ع ِ
َن
الصال َة إِ َّن َّ
شامل لكل الرذائل النفسية واالجتامعية ،قال تعاىلَ ﴿ :و َأق ِم َّ
ا ْل َفح َش ِ
اء َواملُْنْك َِر﴾ (العنكبوت)45:
ْ
وهذه اآلية خترب عن هدف مهم من أهداف الصالة ،وهو نفسه هدف مجيع عبادات
اجلوارح ،وهو تزكية لنفس وتطهريها من الرذائل التي خترجها عن حقيقتها اإلنسانية.
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وقد ذكر العلامء وجوها من العلل التي جتعل الصالة ناهية صاحبها عن الفحشاء
واملنكر ،ومن أمجل ما قيل يف ذلك ما ذكره الفخر الرازي من وجوه تبي أمهية الصالة
ودورها النفس واالجتامعي الدنيوي واألخروي ،ومن الوجوه التي ذكرها:
 .1أن من كان خيدم ملك ًا عظيم الشأن كثري اإلحسان ويكون عنده بمنزلة ،ويرى
عبد ًا من عباده قد طرده طرد ًا ال يتصور قبوله ،وفاته اخلرب بحيث ال يرجى حصوله،
يستحيل من ذلك املقرب عرف ًا أن يرتك خدمة امللك ويدخل يف طاعة ذلك املطرود فكذلك
العبد إذا صىل هلل صار عبد ًا له ،وحصل له منزلة املصيل يناجي ربه ،فيستحيل منه أن يرتك
عبادة اهلل ويدخل حتت طاعة الشيطان املطرود ،لكن مرتكب الفحشاء واملنكر حتت طاعة
الشيطان فالصالة تنهي عن الفحشاء واملنكر.
 .2أن من يبارش القاذورات كالزبال والكناس يكون له لباس نظيف إذا لبسه ال
يبارش معه القاذورات وكلام كان ثوبه أرفع يكون امتناعه وهو البسه عن القاذورات أكثر
فإذا لبس واحد منهم ثوب ديباج يستحيل منه مبارشة تلك األشياء عرف ًا ،فكذلك العبد إذا
صىل لبس لباس التقوى ألنه واقف بي يدي اهلل واضع يمينه عىل شامله؛ عىل هيئة من يقف
بمرأى ملك ذي هيبة ،ولباس التقوى خري لباس يكون نسبته إىل القلب أعىل من نسبة
الديباج املذهب إىل اجلسم ،فإذن من لبس هذا اللباس يستحيل منه مبارشة قاذورات
الفحشاء واملنكر .ثم إن الصلوات متكررة واحدة بعد واحدة فيدوم هذا اللبس فيدوم
االمتناع.
 .3أن من يكون أمري نفسه جيلس حيث يريد فإذا دخل يف خدمة ملك وأعطاه منصب ًا
له مقام خاص ال جيلس صاحب ذلك املنصب إال يف ذلك املوضع ،فلو أراد أن جيلس يف
صف النعال ال يرتك فكذلك العبد إذا صىل دخل يف طاعة اهلل ومل يبق بحكم نفسه وصار
له مقام معي ،إذ صار من أصحاب اليمي ،فلو أراد أن يقف يف غري موضعه وهو موقف
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أصحاب الشامل ال يرتك ،لكن مرتكب الفحشاء واملنكر من أصحاب الشامل وهذا الوجه
إشارة إىل عصمة اهلل يعني من صىل عصمه اهلل عن الفحشاء واملنكر.
 .4أن من يكون بعيد ًا عن امللك ال يبايل بام فعل من األفعال يأكل ما يشاء وجيلس
أين يشاء ،فإذا صارت له قربة يسرية من امللك ،فإهنا متنعه من تعاطي ما كان يفعله ،فإذا
زادت قربته وارتفعت منزلته حتى صار أمري ًا حينئذ متنعه هذه املنزلة عن األكل يف ذلك
املكان واجللوس مع أولئك اخلالن ،كذلك العبد إذا صىل وسجد صار له قربة ما لقوله
تعاىلَ ﴿ :وٱ ْس ُجدْ َوٱ ْق َ ِرتب ﴾ (العلق )19 :فإذا كان ذلك القدر من القربة يمنعه من
املعايص واملناهي ،فبتكرر الصالة والسجود تزداد مكانته ،حتى يرى عىل نفسه من آثار
الكرامة ما يستقذر معه من نفسه الصغائر فض ً
ال عن الكبائر(.)1
ومثل ذلك الصوم ،فقد جعل اهلل تعاىل من حكم الصوم الوصول إىل التقوى ،وهي
ِ
ِ
ب
التعبري الرشعي عن كل الكامالت اخللقية والنفسية ،قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا ُكت َ
ِ
ب ع ََىل ا َّل ِذي َن ِم ْن َق ْبلِ ُك ْم َل َع َّل ُك ْم َت َّت ُق َ
ون﴾ (البقرة)183:
الص َيا ُم ك ََام ُكت َ
َع َل ْي ُك ُم ر
وهكذا مجيع العبادات.
انطالقا من هذا ،سنقترص يف هذا املبحث عىل أهم األحكام الفقهية التي ذكرها
الفقهاء مما يرتبط باجلوانب التعبدية لألوالد.
 1ـ إسالم الصبي
يتحقق إسالم الصبي بأحد سببي ،كلها مما وقع فيه خالف الفقهاء ،أحدمها :إسالمه
هو لتعقله اإلسالم ،والثان :تبعيته إلسالم أحد أبويه ،أو تبعا لدار اإلسالم ،وذلك يف حال
موت أحد أبويه أو كليهام ،وسنفصل األحكام املرتبطة هبذين السببي فيام ييل:
التمييز:
( )1انظر :الفخر الرازي.64/25 :
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اختلف الفقهاء يف صحة إسالم الصبي إذا أسلم قبل بلوغه عىل قولي:
القول األول :أن الصبي يصح إسالمه يف اجلملة ،وهو قول أيب حنيفة ،وصاحبيه،
وإسحاق ،وابن أيب شيبة ،وأيب أيوب ،وقول اإلمامية ،ومن األدلة عىل ذلك:
 .1عموم قوله (:من قال :ال إله إال اهلل دخل اجلنة) ،وقوله (:أمرت أن أقاتل
الناس حتى يقولوا :ال إله إال اهلل ،فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهلم إال بحقها،
وحساهبم عىل اهلل)( ،)1وهذه األخبار يدخل يف عمومها الصبي.
 .2عن جابر قال :قال رسول اهلل (:كل مولود يولد عىل الفطرة حتى يعرب عنه
()2

لسانه ،فإذا أعرب عنه لسانه ،فإما شاكرا وإما كفورا)

 .3ما صح أن رسول اهلل  عرض اإلسالم عىل ابن صياد ،وقد كان صغريا ،فعن
ابن عمر  :أن عمر انطلق مع رسول اهلل  يف رهط من أصحابه قبل ابن صياد حتى وجده
يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة ،وقد قارب ابن صياد يومئذ احللم فلم يشعر حتى
رضب رسول اهلل  ظهره بيده ،ثم قال رسول اهلل  البن صياد :أتشهد أن رسول اهلل؟
فنظر إليه ابن صياد ،فقال :أشهد أنك رسول األميي ،فقال ابن صياد لرسول اهلل :
أتشهد أن رسول اهلل فرفصه رسول اهلل  وقال(:آمنت باهلل وبرسله) ،وذكر احلديث(.)3
 .4أن عليا أسلم صبيا ،وقال(:سبقتكم إىل اإلسالم طرا صبيا ما بلغت أوان حلم)
 .5أن اهلل تعاىل دعا عباده إىل دار السالم ،وجعل طريقها اإلسالم ،وجعل من مل
جيب دعوته يف اجلحيم والعذاب األليم ،فال جيوز منع الصبي من إجابة دعوة اهلل ،مع إجابته
إليها ،وسلوكه طريقها ،وال إلزامه بعذاب اهلل ،واحلكم عليه بالنار ،وسد طريق النجاة عليه

( )1رواه الشافعي والبيهقي.
( )2رواه أمحد.
( )3رواه البخاري ومسلم.
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مع هربه منها.
 .6أن اإلسالم عبادة حمضة ،فصحت من الصبي العاقل ،كالصالة واحلج.
 .7أن قول النبي (:رفع القلم عن ثالث)( )1ال حجة للمخالفي فيه ،ألن هذا
يقتِض أن ال يكتب عليه ذلك ،واإلسالم يكتب له ال عليه ،ويسعد به يف الدنيا واآلخرة،
فهو كالصالة تصح منه وتكتب له وإن مل جتب عليه ،وكذلك غريها من العبادات املحضة.
 .8أن القلم مرفوع عن الصبي يف الفروع الرشعية فأما يف األصول العقلية فممنوع،
ووجوب اإليامن من األحكام العقلية ،فيجب عىل كل عاقل.
القول الثان :ال يصح إسالمه حتى يبلغ ،وهو قول الشافعي وزفر ،ومن األدلة عىل
ذلك:
 .1قوله (:رفع القلم عن ثالثة) ومن بينها ذكر (الصبي حتى يبلغ)
 .2أنه قول تثبت به األحكام ،فلم يصح من الصبي كاهلبة.
 .3أنه أحد من رفع القلم عنه ،فلم يصح إسالمه ،كاملجنون ،والنائم.
 .4أن الصبي لو صح إسالمه إما أن يصح فرضا ،وإما أن يصح نفال ومعلوم أن
التنفل باإلسالم حمال ،والفرضية بخطاب الرشع ،والقلم عنه مرفوع.
 .5أن صحة اإلسالم من األحكام الضارة ،فإنه سبب حلرمان املرياث والنفقة،
ووقوع الفرقة بي الزوجي ،والصبي ليس من أهل الترصفات الضارة ،وهلذا مل يصح
طالقه وعتاقه ،ومل جيب عليه الصوم والصالة ،فال يصح إسالمه.
الرتجيح:
من العجيب أن تكون هذه املسألة موضع خالف ،ألن احلق فيها ظاهر ،والصبي يف
أصل فطرته كام ورد يف احلديث مسلم ،فلذلك ال يزيده إقراره إال دخوال يف زمرة املسلمي.
( )1رواه أمحد وأبو داود والنسائي وابن ماجة واحلاكم.
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أما املحاذير التي جعلت الفقهاء يرتددون يف احلكم بإسالمه ،فإهنا ال تساوي شيئا
أمام اإلسالم ،فأي غنيمة من اإلسالم حتى يقارن هبا اخلوف عىل ضياع مرياثه أو وجوب
الزكامة يف ماله.
وقد رد ابن قدامة عىل هذه املحاذير املتومهة ،فقال(:فإن قيل :فإن اإلسالم يوجب
الزكاة عليه يف ماله ،ونفقة قريبه املسلم ،وحيرمه مرياث قريبه الكافر ،ويفسخ نكاحه .قلنا:
أما الزكاة فإهنا نفع ؛ ألهنا سبب الزيادة والنامء ،وحتصي املال والثواب ،وأما املرياث
والنفقة ،فأمر متوهم ،وهو جمبور بمرياثه من أقاربه املسلمي ،وسقوط نفقة أقاربه الكفار،
ثم إن هذا الرضر مغمور يف جنب ما حيصل له من سعادة الدنيا واآلخرة ،وخالصه من
شقاء الدارين واخللود يف اجلحيم ،فينزل منزلة الرضر يف أكل القوت ،املتضمن قوت ما
يأكله ،وكلفة حتريك فيه ملا كان بقاؤه به مل يعد رضرا ،والرضر يف مسألتنا يف جنب ما حيصل
()1

من النفع ،أدنى من ذلك بكثري)
العقل:

اتفق الفقهاء القائلون بصحة إسالم الصبي عىل أن من رشوط صحة إسالمه أن
يعقل اإلسالم ،أي أن يعلم عىل األقل بعض املعارف الرضورية يف اإلسالم ككون اهلل تعاىل
ربه ال رشيك له ،وأن حممدا عبده ورسوله ،ألن الطفل الذي ال يعقل ،ال يتحقق منه اعتقاد
اإلسالم ،وإنام كالمه لقلقة بلسانه ،وال يدل عىل يشء ،واختلفوا يف اشرتاط سن معينة
لتحقق هذا الرشط عىل قولي:
القول األول :أن يكون له عرش سني ،وقد ذكره اخلرقي ،ألن النبي  أمر برضبه
عىل الصالة لعرش.
القول الثان :ال يشرتط يف ذلك سنا معينة ،بل يكفي أن يعقل اإلسالم ،قال ابن
( )1املغني.23/9 :
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قدامة ردا عىل اخلرقي(:وأما اشرتاط العرش ،فإن أكثر املصححي إلسالمه ،مل يشرتطوا
ذلك ،ومل حيدوا له حدا من السني ،وحكاه ابن املنذر عن أمحد) ،وروى عن أمحد أنه (إذا
كان ابن سبع سني فإسالمه إسالم) ،وقال ابن أيب شيبة(:إذا أسلم وهو ابن مخس سني،
جعل إسالمه إسالما) ،وقال أبو أيوب(:أجيز إسالم ابن ثالث سني ،من أصاب احلق من
صغري أو كبري أجزناه)( ،)1ومن األدلة عىل ذلك:
 .1أن املقصود متى ما حصل ،ال حاجة إىل زيادة عليه.
 .2أن النبي  قال(:مروهم بالصالة لسبع) ،فدل عىل أن ذلك حد ألمرهم،
وصحة عباداهتم ،فيكون حدا لصحة إسالمهم.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثان بناء عىل اختالف سن التمييز بي
األوالد ،فلذلك تكون العربة بالتمييز ال بالسن.
وقد قال ابن قدامة معلقا عىل كالم أيب أيوب الذي أجاز إسالم ابن ثالث
سني(:وهذا ال يكاد يعقل اإلسالم ،وال يدري ما يقول ،وال يثبت لقوله حكم ،فإن وجد
()2

ذلك منه ودلت أحواله وأقواله عىل معرفة اإلسالم ،وعقله إياه ،صح منه كغريه)

وقد رأينا يف عرصنا من حيفظ األجزاء الكثرية من القرآن الكريم يف مثل هذه السن،
فلذلك تكون العربة بالقدرة عىل التمييز ،خاصة إذا ضممنا ذلك إىل قولنا بأن األصل فطرية
إسالم الصبي.
التبعية:
وهي السبيل الثان من السبل التي اعترب هبا الفقهاء إسالم الصبي ،وهلا حالتان ،مها:
( )1املغني.23/9 :
( )2املغني.23/9 :
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التبعية لألبوين:
اختلف الفقهاء يف اعتبار إسالم األبوين أو أحدمها إسالما للصبي عىل األقوال
التالية:
القول األول :أن إسالم أحد األبوين إسالم ألوالده الصغار ،وهو قول الشافعي
وأمحد ،ومن األدلة عىل ذلك:
 .1أن الولد يتبع أبويه يف الدين ،فإن اختلفا ،وجب أن يتبع املسلم منهام ،كولد
املسلم من الكتابية.
 .2أن اإلسالم يعلو وال يعىل ،ألنه دين اهلل الذي رضيه لعباده ،وبعث به رسله دعاة
خللقه إليه ،وألنه حتصل به السعادة يف الدنيا واآلخرة ،ويتخلص به يف الدنيا من القتل
واالسرتقاق وأداء اجلزية ،ويف اآلخرة من سخط اهلل وعذابه.
 .3أن الدار دار اإلسالم حيكم بإسالم لقيطها ،ومن ال يعرف حاله فيها.
 .4أن األم أحد األبوين ،فيتبعها ولدها يف اإلسالم ،كاألب ،بل األم أوىل به ،ألهنا
أخص به ،ألنه خملوق منها حقيقة ،وختتص بحمله ورضاعه ،ويتبعها يف الرق واحلرية
والتدبري والكتابة.
 .5أن ختيري الغالم الذي استدل به املخالفون وارد يف احلضانة ال يف الدين.
واختلف هؤالء يف إقامة احلد عليه يف حال إدراكه وإبائه اإلسالم عىل رأيي:
الرأي األول :جيرب عليه إذا امتنع منه بالقتل ،وهو قول احلنابلة ،ومن األدلة عىل
ذلك:
 .1القياس عىل أوالد املسلمي.
 .2أنه مسلم فإذا رجع عن إسالمه ،وجب قتله.
الرأي الثان :إذا أسلم أبواه أو أحدمها ،وأدرك فأبى اإلسالم ،أجرب عليه ،ومل يقتل،
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وهو قول احلنفية.
القول الثان :إن أسلم األب ،تبعه أوالده ،وإن أسلمت األم مل يتبعوها ،وهو قول
املالكية ،ومن األدلة عىل ذلك:
 .1أن ولد احلربيي يتبع أباه دون أمه ،بدليل املوليي إذا كان هلام ولد ،كان والؤه
ملوىل أبيه دون موىل أمه ،ولو كان األب عبدا أو األم موالة ،فأعتق العبد ،جلر والء ولده إىل
مواليه.
 .2أن الولد يرشف برشف أبيه ،وينتسب إىل قبيلته دون قبيلة أمه ،فوجب أن يتبع
أباه يف دينه أي دين كان.
القول الثالث :إذا بلغ خري بي دين أبيه ودين أمه ،فأهيام اختاره كان عىل دينه ،وهو
قول الثوري ،ومن األدلة عىل ذلك حديث الغالم الذي أسلم أبوه ،وأبت أمه أن تسلم،
فخريه النبي  بي أبيه وأمه.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة القول الثالث باعتبار اإلسالم ال يتحقق إال باالختيار
والرغبة ،كام قال تعاىل ﴿ :ال إِك َْرا َه ِيف الدر ِ
ين ﴾(البقرة)256:
أما يف األحكام املرتبطة بالدين كاملرياث وغريه ،فإنا نرى تبعيته خلريمها دينا يف ذلك،
ما دام مل يميز ومل حيدد اختياره ،وهو ما اختاره اجلصاص ،قال(:أما إتباع الصغري ألبيه يف
أحكام اإلسالم فال خالف فيه .وأما تبعيته ألمه فاختلف فيه العلامء واضطرب فيه قول
مالك .والصحيح يف الدين أنه يتبع من أسلم من أحد أبويه ،للحديث الصحيح عن ابن
عباس قال :كنت أنا وأمي من املستضعفي من املؤمني ،وذلك أن أمه أسلمت ومل يسلم
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()1

العباس فاتبع أمه يف الدين ،وكان ألجلها من املؤمني)
التبعية للدار:

اتفق الفقهاء عىل أن الصبي الذي تويف والداه أو أحدمها يف دار احلرب ال حيكم
بإسالمه ،ألهنا دار ال حيكم بإسالم أهلها.
واختلفوا فيام لو ماتا أو مات أحدمها يف دار اإلسالم ،هل حيكم بإسالمه أم ال عىل
قولي:
القول األول :إذا مات أحد أبوي الولد الكافرين يف دار اإلسالم ،صار الولد مسلام
بموته ،ولكنه مع ذلك يقسم له مرياث أبيه ،وهو قول احلنابلة ،ومن األدلة عىل ذلك:
 .1قوله (:كل مولود يولد عىل الفطرة ،فأبواه هيودانه وينرصانه ويمجسانه)(،)2
فاعترب كفره بفعل أبويه ،فإذا مات أحدمها ،انقطعت التبعية ،فوجب إبقاؤه عىل الفطرة التي
ولد عليها.
 .2أن املسألة مفروضة فيمن مات أبوه يف دار اإلسالم ،وقضية الدار احلكم بإسالم
أهلها ،ولذلك حكمنا بإسالم لقيطها ،وإنام ثبت الكفر للطفل الذي له أبوان ،فإذا عدما أو
أحدمها ،وجب إبقاؤه عىل حكم الدار ،النقطاع تبعيته ملن يكفر هبا.
 .3أنه يقسم له املرياث ،ألن إسالمه إنام ثبت بموت أبيه الذي استحق به املرياث،
فهو سبب هلام ،فلم يتقدم اإلسالم املانع من املرياث عىل استحقاقه ،وألن احلرية املعلقة
باملوت ال توجب املرياث ،فيجب أن يكون اإلسالم املعلق باملوت ال يمنع املرياث.
القول الثان :ال حيكم بإسالمه بموهتام وال موت أحدمها ،وقد نسبه ابن قدامة ألكثر
الفقهاء ؛ ومن األدلة عىل ذلك:
( )1اجلصاص.139/4 :
( )2رواه الرتمذي .
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 .1أنه يثبت كفره تبعا ،ومل يوجد منه إسالم ،وال ممن هو تابع له فوجب إبقاؤه عىل
ما كان عليه.
 .2أنه مل ينقل عن النبي  وال عن أحد من خلفائه ،أنه أجرب أحدا من أهل الذمة
عىل اإلسالم بموت أبيه ،مع أنه مل خيل زمنهم عن موت بعض أهل الذمة عن يتيم.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة أن هلا عالقة بجانبي:
 .1جانب دنيوي ترتبط به األحكام الفقهية للصبي الكافر واملسلم ،ونرى يف هذه
احلالة أن جترى عليه أحكام الكفرة.
 .2جانب أخروي ،وهو اعتباره مسلام كام نص عليه أصحاب القول األول ،وهو ما
دل عليه احلديث.
وال تناقض بي اجلانبي ،فال يرض الصبي أن يدفن يف مقابر الكافرين أو املسلمي إن
كان مسلام ،وقد ذكرنا تفاصيل املسألة ،واألقوال املختلفة فيها ،وما نراه من ترجيح يف كتاب
(أرسار األقدار) من سلسلة (رسائل السالم)
 2ـ صالة الصبي
من أهم ما ينبغي أن حيرص عليه الويل عىل تربية األوالد أن يعلمهم الصالة،
ويمرهنم عليها ،بل حيرص عىل أن يصلوا معه مجاعة ،أو يصيل هبم يف املسجد ،وقد وردت
بكل هذا النصوص الرشعية ،ومعها أحكام الفقهاء مما سنعرض لتفاصيله يف هذا املطلب.
حكم أمر الصبي بالصالة:
اتفق الفقهاء عىل أن من أوجب الواجبات عىل الويل ومن يف معناه من املسؤولي
عىل تربية الولد أن يأمروه بالصالة ،كام قال النبي (:علموا الصبي الصالة لسبع سني،
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()1

وارضبوه عليها ابن عرش سني)

وقد اتفق الفقهاء عىل أنه ال فرق يف ذلك بي الصبي والصبية ،قال النووي(:وقد
اقترص املصنف عىل الصبي ،ولو قال :الصبي والصبية لكان أوىل ،وأنه ال فرق بينهام بال
خالف ،رصح به أصحابنا حلديث عمرو بن شعيب الذي ذكرناه)

()2

وقد نص الفقهاء كذلك عىل أن األمر الوارد يف احلديث يشمل كل من له والية عىل
الصبي ،قال النووي(:وهذا األمر والرضب واجب عىل الويل سواء كان أبا أو جدا أو وصيا
أو قيام من جهة القايض ،رصح به أصحابنا منهم صاحبا الشامل والعدة وآخرون .ذكره
صاحب العدة يف آخر باب موقف اإلمام واملأموم هناك ،وذكره املزن عن الشافعي يف
()3

املخترص)

ويدل عىل هذا النصوص الكثرية الواردة بأمر األهل بالصالة ،أو نحوها من
العبادات وتقوى اهلل ،كقوله تعاىل ﴿ :و ْأمر َأ ْه َل َك بِالص ِ
الة ﴾ (طـه ،)132:وقوله تعاىل﴿ :
َّ
َ ُْ
يا َأهيا ا َّل ِذين آمنُوا ُقوا َأ ْن ُفس ُكم و َأ ْهلِي ُكم نَار ًا و ُقود َها النَّاس و ِْ
احل َج َار ُة َع َل ْي َها َمالئِ َك ٌة ِغ ٌ
الظ
ُ َ
َ ُ
َ ْ َ
ْ
َ َ
َ ُّ َ
ون َما ُيؤْ َم ُر َ
ون اهللََّ َما َأ َم َر ُه ْم َو َي ْف َع ُل َ
ِشدَ ا ٌد ال َي ْع ُص َ
ون﴾ (التحريم ،)6:وقوله (:كلكم راع
()4

ومسئول عن رعيته ،والرجل راع يف أهله ومسئول عن رعيته)
حكم صالة الصبي:

اختلف الفقهاء يف وجوب الصالة عىل الصبي ابن عرش سني عىل قولي:
القول األول :ال جتب الصالة عىل الصبي حتى يبلغ ،وهو قول مجاهري الفقهاء ،ومن
األدلة عىل ذلك:
()1رواه أبو داود والرتمذي وغريمها بأسانيد صحيحة.
( )2املجموع.11/3 :
( )3املجموع.11/3 :
( )4رواه البخاري ومسلم.
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 .1قوله (:رفع القلم عن ثالث :عن الصبي حتى يبلغ)
 .2أنه صبي فلم جيب عليه كالصغري ،وألن الصبي ضعيف العقل والبنية ،وال بد
من ضابط يضبط احلد الذي تتكامل فيه بنيته وعقله ،فإنه يتزايد تزايدا خفي التدريج ،فال
يعلم ذلك بنفسه ،والبلوغ ضابط لذلك ،وهلذا جتب به احلدود ،وتؤخذ به اجلزية من الذمي
إذا بلغه ،ويتعلق به أكثر أحكام التكليف ،فكذلك الصالة.
 .3أن التأديب املرشوع يف حقه للتمرين والتعويد ،كالرضب عىل تعلم اخلط والقرآن
والصناعة وأشباهها ،وال خالف يف أهنا تصح من الصبي العاقل.
القول الثان :جتب الصالة عىل الصبي قبل بلوغه ،وهو قول لبعض احلنابلة()1؛ ومن
األدلة عىل ذلك:
 .1أن العقوبة ال ترشع إال لرتك واجب.
 .2أن حد الواجب :ما عوقب عىل تركه.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو وجوب الصالة عىل الصبي قبل البلوغ ،مع كون
العقوبة مسلطة عىل املتويل أمره يف حال تقصريه.
ويدل عىل هذا ما ورد به النص من رضبه عىل الصالة إذا بلغ عرشا ،وال يرضب إال
عىل واجب.
ويدل عليه من الناحية املقاصدية أن هتاون اآلباء سببه عادة تصورهم أن الصبي قد
رفع عنه القلم ،فال حياسب عىل ترصفاته ،فلذلك يرتكون له حريته يف هذا املجال ،مع أن
حياته مجيعا مرتبطة بالرتبية التي يتلقاها يف فرتة صباه.
( )1ذكر ابن قدامة أن الدافع إليه ما روي أن أمحد قد نقل عنه يف ابن أربع عرشة :إذا ترك الصالة يعيد ،وقد أول ابن قدامة
هذه الرواية عىل أن أمحد ،رمحه اهلل أمر بذلك عىل طريق االحتياط .املغني.357/1 :
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رشوط صحة صالة الصبي:
نص الفقهاء عىل أنه يعترب لصالة الصبي من الرشوط ما يعترب يف صالة البالغ من
الطهارة وسرت العورة واستقبال القبلة ونحوها.
ونرى أنه مع هذا يمكن التساهل يف بعض الرشوط أحيانا ،ألن املقصد من أمر
الصبي بالصالة هو التمرين والتأديب ،فلذلك هيتم االهتامم األول باحلرص عىل الصالة يف
مواقيتها ،ثم يدرب بعد ذلك تدرجييا عىل رشوطها.
وربام يستدل هلذا بقوله (:ال يقبل اهلل صالة حائض إال بخامر)( ،)1فهو يدل عىل
صحة صالة غري احلائض بغري اخلامر ،أي أن الصبية الصغرية ـ وهي ممن يؤمر بالصالة
باتفاق الفقهاء ـ ال يشرتط يف سرت عورهتا ما يشرتط يف سرت عورة املرأة.
وربام يستدل هلذا كذلك بحديث عمرو بن مسلمة ـ والذي سنذكره يف حمله من هذا
املطلب ـ ،وفيه(:فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآن ًا مني ملا كنت أتلقى من الركبان فقدمون
عيل بردة كنت إذا سجدت تقلصت
بي أيدهيم وأنا ابن ست سني أو سبع سني وكانت َّ
عني فقالت امرأة من احلي :أال تغطون عنا إست قارئكم فاشرتوا فقطعوا يل قميص ًا فام
()2

فرحت بشء فرحي بذلك القميص)

الذهاب باألوالد إىل املساجد:
وهي من املسائل الواقعية املهمة التي حتتاج إىل فهم وتوعية صحيحة للتعامل معها
تعامال رشعيا يصب يف تنمية البعد الروحي للولد ،وذلك ألن الواقع يعج بأحد نوعي،
كالمها من السلوك املتطرف:
األول :هو التشدد يف منع األوالد من الذهاب إىل املساجد ،بل وإخراجهم منها حال
( )1رواه ابن حبان ،واحلاكم ،والبيهقي.
( )2رواه البخاري والنسائي بنحوه.
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دخوهلم ،وأحيانا بتشدد قد يسبب هلم عقدة من املساجد وأهلها ،ويستدلون هلذا بام يروونه
عنه  أنه قال(:جنبوا مساجدكم صبيانكم وخصوماتكم وحدودكم ورشاءكم وبيعكم
ومجروها يوم مجعكم واجعلوا عىل أبواهبا مطاهركم)( ،)1ويف رواية (جنبوا مساجدكم
صبيانكم وجمانينكم ورشاءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم
()2

وسل سيوفكم واختذوا عىل أبواهبا املطاهر ومجروها يف اجلمع)

ويستدلون لذلك بام كان يفعله عمر من أنه كان إذا رأى صبيانا يلعبون يف املسجد
رضهبم باملخفقة وهي الدرة وكان يعس املسجد بعد العشاء ،فال يرتك فيه أحدا(.)3
الثان :هو التساهل مع األوالد يف املساجد ،تساهال أدى يف كثري من األحيان إىل
جعل املساجد حمال للعب واللهو ،بحيث تشوش عىل املصلي ما هم فيه من عبادة اهلل.
ويستدل هؤالء بالنصوص الدالة عىل عدم منع األوالد من املساجد ،وهي أقوى مما
استدل به املخالفون ،ومن تلك النصوص:
 .1ما روي عن أيب هريرة قال :كنا نصيل مع النبي  العشاء ،فإذا سجد وثب
احلسن واحلسي عىل ظهره ،فإذا رفع رأسه أخذمها من خلفه أخذ ًا رفيق ًا ويضعهام عىل
األرض فإذا عاد عادا حتى قىض صالته ثم أقعد أحدمها عىل فخذيه قال :فقمت إليه
فقلت(:يا رسول اهللَّ أردمها) فربقت برقة فقال هلام(:احلقا بأمكام فمكث ضؤوها حتى
()4

دخال)

 .2حديث أمامة املتفق عليه.
( )1رواه الطربان.
( )2رواه ابن ماجه ،وقال بن اجلوزي إنه حديث ال يصح ورواه البزار من حديث بن مسعود وقال ليس له أصل من
حديثه وله طريق أخرى واهية ،انظر :تلخيص احلبري.188/4 :
( )3ابن كثري.294/3:
( )4رواه أمحد ،وابن عساكر ،ويف إسناد أمحد كامل بن العالء وفيه مقال معروف.
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 .3عن أنس أن النبي  قال(:إن ألسمع بكاء الصبي وأنا يف الصالة فأخفف خمافة
()1

أن تفتتن أمه)

وانطالقا من هذا اخلالف الواقعي نرى أن النصوص الصحيحة تنص عىل جواز
إدخال األوالد املساجد ،واملصلحة الرشعية تقتِض إدخاهلم املساجد ،ألن املسجد من أهم
املؤسسات الرتبوية التي ينمو الولد يف أحضاهنا ويستمد من بركاهتا.
ولكن املسجد ينبغي أن يظل يف ذهن الولد مرتبطا بالقداسة واحلرمة ،فلذلك لو
تركت له حرية العبث فيه واللعب لذهبت عنه حرمته ،زيادة عىل تأثريه عىل املصلي
بتشويشهم وشغلهم عام هم فيه من عبادة.
فلذلك كان القول الوسط هو أن يذهب الويل أو املريب مع األوالد إىل املسجد ،بل
جيعلهم أمامه وبجنبه ،ويعمق فيهم قبل ذلك حرمة املسجد باعتباره بيت اهلل ،وبيتا للعبادة،
فذلك كفيل بأن يستفيدوا من املسجد تربويا من جهة ،وحتفظ للمسجد هيبته وقدسيته من
جهة أخرى.
صالة اجلامعة بالصبيان:
اختلف الفقهاء يف انعقاد اجلامعة بالصبيان عىل األقوال التالية:
القول األول :صحة انعقاد اجلامعة باثني أحدمها صبي من غري فرق بي الفرض
والنفل ،وهو قول الشافعية ،ومن األدلة عىل ذلك:
 .1عن ابن عباس قال :بت عند خالتي ميمونة فقام النبي  يصيل من الليل ،فقمت
أصيل معه فقمت عن يساره فأخذ برأيس وأقامني عن يمينه( ،)2ويف لفظ :صليت مع النبي
 وأنا يومئذ ابن عرش وقمت إىل جنبه عن يساره فأقامني عن يمينه قال وأنا يومئذ ابن
( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه اجلامعة.
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()1

عرش سني

 .2أن رفع القلم الذي استدل به املخالفون ال يدل عىل عدم صحة صالته وانعقاد
اجلامعة به ولو سلم لكان خمصص ًا بحديث ابن عباس ونحوه.
القول الثان :ال تنعقد إمامة من معه صبي فقط ،قال الشوكان(:وقد ذهب إىل أن
اجلامعة ال تنعقد بصبي اهلادي والنارص واملؤيد باهللَّ وأبو حنيفة وأصحابه) ،ومن األدلة عىل
ذلك :قوله (:رفع القلم عن ثالث) ،فذكر الصبي حتى يبلغ.
القول الثالث :التفريق بي الفرض والنفل ،فتصح يف النافلة ،وال تصح يف الفريضة،
وهو قول مالك ورواية عن أيب حنيفة.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول بناء عىل ما ذكرنا سابقا من أن الصبي
مكلف بالصالة ،زيادة عىل ما يف ذلك من املصالح الرشعية ،ومن أمهها إقامة الوالد الصالة
مجاعة يف بيته مع أوالده ليمرهنم عىل الصالة ويعودهم عليها.
إمامة الصبي:
اختلف الفقهاء يف جواز إمامة الصبي عىل األقوال التالية:
القول األول :جواز إمامة الصبي ،وهو قول احلسن وإسحاق والشافعي ،ومن
األدلة عىل ذلك:
 .1عن عمرو بن مسلمة قال :ملا كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسالمهم وبادر أيب
قومي بإسالمهم فلام قدم قال :جئتكم من عند النبي  حق ًا فقال :صلوا صالة كذا يف حي
كذا وصالة كذا يف حي كذا فإذا حرضت الصالة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآن ًا
فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآن ًا مني ملا كنت أتلقى من الركبان فقدمون بي أيدهيم وأنا ابن
( )1رواه أمحد.
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عيل بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني فقالت امرأة من
ست سني أو سبع سني وكانت َّ
احلي :أال تغطون عنا إست قارئكم فاشرتوا فقطعوا يل قميص ًا فام فرحت بشء فرحي بذلك
القميص)( ،)1ورواه أبو داود وقال فيه( ﴾:وأنا ابن سبع سني أو ثامن سني)
 .2أن قوله(:صلوا صالة كذا يف حي كذا وصالة كذا يف حي كذا) يدل عىل أن ذلك
كان يف فريضة.
 .3قوله(:فإذا حرضت الصالة فليؤذن لكم أحدكم) ال حيتمل غري الفريضة ألن
النافلة ال يرشع هلا األذان.
القول الثان :عدم جواز إمامة الصبي ،وقد نسبه الشوكان للهادي والنارص واملؤيد
باهللَّ من أهل البيت ،ومن األدلة عىل ذلك:
 .1عن ابن مسعود قال(:ال يؤم الغالم حتى جتب عليه احلدود)
()2

 .2عن ابن عباس قال(:ال يؤم الغالم حتى حيتلم)

 .3أن صالته غري صحيحة ألن الصحة معناها موافقة األمر والصبي غري مأمور.
 .4أن العدالة رشط لإلمامة والصبي غري عدل(.)3
القول الثالث :كراهة إمامة الصبي ،وهو قول الشعبي واألوزاعي والثوري ومالك.
القول الرابع :اإلجزاء يف النوافل دون الفرائض ،وهو املشهور عن أمحد وأيب حنيفة،
ومن األدلة عىل ذلك:
 .1أن حديث عمرو املذكور كان يف نافلة ال فريضة.
 .2ما روي عن أمحد بن حنبل أنه كان يضعف أمر عمرو بن سلمة وروى عن ذلك
( )1رواه البخاري والنسائي بنحوه.
( )2روامها األثرم يف سننه.
( )3وقد رد عىل هذا بأن العدالة نقيض الفسق وهو غري فاسق ألن الفسق فرع تعلق الطلب وال تعلق وانتفاء كون صالته
واجبة عليه ال يستلزم عدم صحة إمامته.
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عنه اخلطايب يف املعامل(.)1
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو التشدد يف رشوط اإلمامة ،ولذلك نرى أن إمامة
الصالة تقتِض البلوغ والعقل والعدالة والعلم ونحو ذلك.
موقف الصبي يف الصف:
وهي من املسائل املهمة والواقعية ،ومما يتعلق به استفادة األوالد من دخوهلم
املساجد وصالهتم فيها ،وقد وردت النصوص بتقدم صفوف الرجال عىل الغلامن ،وتقدم
صفوف الغلامن عىل النساء ،ومن تلك النصوص:
 .1عن أيب مالك األشعري  :عن رسول اهللَّ  أنه كان يسوي بي األربع ركعات
يف القراءة والقيام وجيعل الركعة األوىل هي أطوهلن لكي يثوب الناس ،وجيعل الرجال قدام
الغلامن ،والغلامن خلفهم والنساء خلف الغلامن(.)2
 .2عن أيب مالك األشعري قال(:أال أحدثكم بصالة النبي  قال :فأقام الصالة
()3

وصف خلفهم الغلامن ثم صىل هبم فذكر صالته)

 .3عن أنس أن جدته مليكة دعت رسول اهللَّ  لطعام صنعته فأكل ثم قال(:قوموا
فألصيل لكم) ،فقمت إىل حصري لنا قد سود من طول ما لبس ،فنضحته بامء ،فقام عليه
رسول اهللَّ  وقمت أنا واليتيم وراءه وقامت العجوز من ورائنا فصىل لنا ركعتي ثم
انرصف(.)4
( )1وقد رد عىل هذا بأن عمرو بن سلمة صحايب مشهور ،قال يف التقريب :صحايب صغري نزل بالبرصة وقد روى ما يدل
عىل أنه وفد عىل النبي  كام تقدم.
( )2رواه أمحد.
( )3رواه أبو داود.
( )4رواه اجلامعة إال ابن ماجه.
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 .4عن أنس قال :صليت أنا واليتيم يف بيتنا خلف النبي  وأمي خلفنا أم سليم(.)1
وقد قيد العلامء هذه النصوص فيام لو كان األوالد اثني فصاعد ًا ،فإن كان صبي
واحد دخل مع الرجال وال ينفرد خلف الصف ،ويدل عىل ذلك ما روي عن أنس قال:
صليت أنا واليتيم يف بيتنا خلف النبي  وأمي خلفنا أم سليم( ،)2فإن اليتيم مل يقف منفرد ًا
بل صف مع أنس.
ونرى أن خيصص لألوالد يف حال كثرهتم واخلشية عىل نظافة املسجد ،أو اخلشية من
تشويشهم عىل املصلي مكان خاص يصلون فيه ،كام خصص للنساء هذا املكان ،برشط أن
يكون معهم من الكبار من يوجههم ويعلمهم ،فيستفيدون بذلك من كال اجلهتي :الدخول
للمسجد والصالة فيه ،والتأدب بآداب املسجد.
 3ـ صيام الصبي
وهو من العبادت املهمة التي هلا تأثريها الرتبوي الكبري يف صقل شخصية الولد،
ومترينه عىل الرجولة واإلرادة والبعد عن مظاهر الرتف من صغره.
وسنكتفي هنا باحلديث عام ذكره الفقهاء من مسائل ختص صيام الصبي حماولي
تبيان ما حيقق املقاصد الرشعية من هذه العبادة.
العمر الذي يؤمر فيه الصبي بالصيام:
اختلف الفقهاء يف العمر الذي يؤمر يف الصبي بالصيام عىل األقوال التالية(:)3
القول األول :إذا بلغ عرش سني يلزم بالصيام ،برشط أن يطيق الصوم ،وهو قول
عطاء ،واحلسن ،وابن سريين ،والزهري وقتادة ،والشافعي ،وقد نصوا عىل أنه يلزم

( )1رواه البخاري.
( )2رواه البخاري.
( )3املجموع.254/6:
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بالصيام ،ويرضب عىل تركه ،ليتمرن عليه ،ويتعوده ،كام يلزم الصالة ويؤمر هبا.
القول الثان :إذا أطاق صوم ثالثة أيام تباعا ،ال خيور فيهن وال يضعف ،محل صوم
شهر رمضان ،وهو قول األوزاعي ،ومن األدلة عىل ذلك :قوله ( إذا أطاق الغالم صيام
ثالثة أيام وجب عليه صيام الشهر كله) ويف رواية(:جتب الصالة عىل الغالم إذا عقل
()1

والصوم إذا أطاق واحلدود والشهادة إذا احتلم)

القول الثالث :إذا بلغ ثنتي عرشة سنة يكلف الصوم للعادة ،وهو قول إسحاق.
القول الرابع :أن الصوم ال يرشع يف حق الصبيان ،وهو املشهور عن املالكية.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو ارتباط صوم الصبي بقدرته وطاقته ،وهي ختتلف
باختالف السن ،والفصل الذي يصام فيه ،واختالف قدرة الصبي اجلسمية.
وال يمكن قياس الصوم عىل الصالة هنا ،ألنه لو كان األمر كذلك ،لنص عليه 
كام نص عىل الصالة.
ونرى قبل أن يؤمر الصبي عىل الصوم أن يمرن عىل اجلوع والعطش أحيانا ،كتدريب
له ال عىل الصوم فقط ،وإنام عىل ما تقتضيه احلياة من متاعب ،كام سنرى يف البعد
االجتامعي.
وقت وجوب الصوم عىل الصبي:
اختلف الفقهاء يف العمر الذي جيب فيه الصوم عىل الصبي عىل قولي:
القول األول :ال جيب عليه الصوم حتى يبلغ ،قال ابن قدامة(:وهذا قول أكثر أهل
العلم) ،ومن األدلة عىل ذلك:
 .1قول النبي (:رفع القلم عن ثالث :عن الصبي حتى يبلغ ،وعن املجنون حتى
( )1قال الشوكان (:هذا احلديث ذكره السيوطي يف اجلامع الصغري وقال أخرجه املرهبي عن ابن عباس )
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يفيق ،وعن النائم حتى يستيقظ)
 .2أنه عبادة بدنية ،فلم جتب عىل الصبي ،كاحلج.
 .3أن حديث املخالفي مرسل ،مع أنه يمكن محله عىل االستحباب ،وسامه واجبا،
()1

تأكيدا الستحبابه ،كقوله (:غسل اجلمعة واجب عىل كل حمتلم)

القول الثان :أنه جيب عىل الغالم املطيق له إذا بلغ عرشا ،وهو قول بعض
احلنابلة( ،)2ومن األدلة عىل ذلك:
 .1عن حممد بن عبد الرمحن بن أيب لبيبة ،عن أبيه ،قال :قال رسول اهلل (:إذا
()3

أطاق الغالم صيام ثالثة أيام ،وجب عليه صيام شهر رمضان)

 .2أنه عبادة بدنية ،فأشبه الصالة ،وقد أمر النبي  بأن يرضب عىل الصالة من بلغ
عرشا.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو ارتباط وجوب الصوم بالبلوغ ،مع أنه يشدد عليه قبل
ذلك ،حرصا عىل مترنه عىل الصوم قبل البلوغ.
ولو صح احلديث الذي ذكره أصحاب القول الثان لكان نصا يف املسألة ،وخمالفة
مجاهري العلامء له من أدلة عدم صحته.
بلوغ الصبي أثناء الصوم:
اختلف الفقهاء فيام لو بلغ الصبي أثناء صومه رمضان ،هل جيب عليه قضاء ذلك
اليوم أم ال عىل قولي:
( )1رواه البخاري ،3/2:وأبو داود رقم ()337
( )2قال القايض (:املذهب عندي ،رواية واحدة :أن الصالة والصوم ال جتب حتى يبلغ ،وما قاله أمحد يف من ترك الصالة
يقضيها .نحمله عىل االستحباب )
( )3رواه أبو نعيم يف املعرفة والديلمي.
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القول األول :إذا نوى الصبي الصوم من الليل ،فبلغ يف أثناء النهار باالحتالم أو
السن ،يتم صومه ،وال قضاء عليه ،وهو قول للحنابلة ،ومن األدلة عىل ذلك:
 .1أن نية صوم رمضان حصلت ليال فيجزئه كالبالغ.
 .2أنه ال يمتنع أن يكون أول الصوم نفال وباقيه فرضا ،كام لو رشع يف صوم يوم
تطوعا ،ثم نذر إمتامه.
القول الثان :أنه يلزمه القضاء ،وهو قول للحنابلة ،واختاره أبو اخلطاب ،ومن
األدلة عىل ذلك:
 .1أنه عبادة بدنية بلغ يف أثنائها بعد مِض بعض أركاهنا ،فلزمته إعادهتا ،كالصالة،
واحلج إذا بلغ بعد الوقوف.
 .2أنه ببلوغه يلزمه صوم مجيعه ،واملايض قبل بلوغه نفل ،فلم جيز عن الفرض.
 .3أنه لو نذر صوم يوم يقدم فالن فقدم والناذر صائم ؛ لزمه القضاء.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول بناء عىل توفر مجيع رشائط صحة الصوم
من النية واالمتناع عن املفطرات ،زيادة عىل أنه ال يمكن اعتبار صومه لغوا ،فنوجب عليه
قضاءه.
قضاء ما مىض من الشهر قبل بلوغه:
اختلف الفقهاء يف وجوب قضاء ما مىض من شهر رمضان إذا بلغ الصبي أثناء الشهر
عىل قولي:
القول األول :أن ما مىض من الشهر قبل بلوغ الصبي ال جيب قضاؤه ،قال ابن
قدامة(:هذا قول عامة أهل العلم) ،ألنه زمن مىض يف حال صباه ،فلم يلزمه قضاء الصوم
فيه ،كام لو بلغ بعد انسالخ رمضان.
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القول الثان :يقضيه إن كان أفطره وهو مطيق لصيامه ،وهو قول األوزاعي.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة ما ذكرناه سابقا من عدم القضاء مطلقا ،ألن الرشع خص
القضاء بأحوال معينة حمدودة ،زيادة عىل ما يف ذلك من املفاسد من تصور الصبي أنه بإمكانه
التفريط يف الواجبات ،ثم االكتفاء بعد ذلك بقضائها ،وهو ما قد يريبه عىل خلق اإلمهال يف
حياته مجيعا.
 4ـ حج الصبي
اتفق الفقهاء عىل جواز حج الصبي ،بل استحبابه ،وقد نقل ابن عبد الرب من نصوا
عىل هذا ،فقال(:أجازه مالك والشافعي وسائر فقهاء الـحجاز من أصحاهبام وغريهم،
وأجازه الثوري وأبو حنـيفة وسائر فقهاء الكوفـيـي ،وأجازه األوزاعي واللـيث بن سعد،
فـيمن سلك سبـيلهام من أهل الشام ومرص ،وكل من ذكرناه يستـحب الـحج بالصبيان،
()1

ويأمر به ويستـحسنه ،وعلـى ذلك مجهور العلـامء من كل قرن)

بل نقل اإلمجاع عىل ذلك ،قال الطحاوي(:وهذا مما قد أمجع الناس مجيعا عليه ،ومل
()2

خيتلفوا أن للصبي حجا ،كام أن له صالة)

ولكن مع هذا ،قد ذكر ابن عبد الرب خالفا يف املسألة مل يذكر قائله ،قال(:وقالت
طائفة :ال حيج بالصبـيان ،وهو قول ال يشتغل به ،وال يعرج عليه ،ألن النبـي  حج
بأغيلـمة بنـي عبد الـمطلب وحج السلف بصبـياهنم ،وقال فـي الصبـي له حج ،وللذي
()3

حيجه أجر ،يعنـي بمعونته له وقـيامه فـي ذلك به ،فسقط كل ما خالف هذا من القول)

( )1التمهيد.101/1 :
( )2رشح معان اآلثار.257/2 :
( )3التمهيد.101/1 :
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واتفقوا عىل أن الصبي يثاب عىل ذلك احلج ،وإن مل يكن مفروضا عليه ،قال
الشافعي مبينا أدلة هذا ـ وإن كانت من املعلوم من الدين بالرضورة ـ(:إن اهلل (جل ثناؤه)
بفضل نعمته ،أثاب الناس عىل األعامل أضعافها ومن عىل املؤمني بأن أحلق هبم ذرياهتم،
ِ ِ
ووفر عليهم أعامهلم .فقالَ ﴿ :أ ْحل ْقنَا ِ ِهبم ُذريتَهم وما َأ َل ْتن ُ ِ
يش ٍء ﴾
ْ ر َّ ُ ْ َ َ
َ
َاه ْم م ْن ع ََمل ِه ْم م ْن َ ْ
(الطور ،)21:فكام من عىل الذراري بإدخاهلم جنته بال عمل كان أن من عليهم بأن يكتب
عليهم عمل الرب يف احلج :وإن مل جيب عليهم من ذلك املعنى )
وقد أجاب ابن عبد الرب عىل االعرتاض الذي طرحه ،وهو (ما معنى الـحج
بالصغري ،وهو عندكم غري مـجزىء عنه من حجة اإلسالم إذا بلغ ،ولـيس مـمن تـجري له
وعلـيه؟) ،فقال(:أما جري القلـم له بالعمل الصالـح فغري مستنكر أن يكتب للصبـي درجة
وحسنة فـي اآلخرة بصالته وزكاته وحجه وسائر أعامل الرب التـي يعملها علـى سنتها،
تفضال من اهلل عز وجل علـيه ،كام تفضل علـى الـميت بأن يؤجر بصدقة الـحي عنه،
ويلـحقه ثواب ما لـم يقصده ،ولـم يعمله ،مثل الدعاء له ،والصالة علـيه ،ونـحو ذلك .أال
ترى أهنم أمجعوا علـى أن أمروا الصبـي إذا عقل الصالة بأن يصلـي ،وقد صلـى رسول اهلل
بأنس والـيتـيم معه ،والعجوز من ورائهام .وأكثر السلف علـى اجياب الزكاة فـي أموال
الـيتامى ،ويستـحيل أن ال يؤجروا علـى ذلك ،وكذلك وصاياهم إذا عقلوا .وللذي يقوم
بذلك عنهم أجر ،كام للذي حيجبهم أجر ،فضال من اهلل ونعمة ،فألي يشء حيرم الصغري
()1

التعرض لفضل اهلل؟)

وقد اختلف الفقهاء يف بعض املسائل املتعلقة بحج الصبي ،والتي سنعرض هلا يف
هذا املطلب(:)2
( )1التمهيد.103/1 :
( )2من مراجع هذا املطلب :التمهيد ،101/1 :املجموع ،30/7 :رشح الزرقان ،523/2 :مواهب اجلليل،478/2 :

166

إجزاء حج الصبي عن حجة اإلسالم:
اختلف الفقهاء يف إجزاء حج الصبي عن حجة اإلسالم عىل قولي:
القول األول :أن الصبي إذا حج قبل بلوغه ،أجزأه ذلك من حجة اإلسالم ،ومل يكن
عليه أن حيج بعد ذلك بعد بلوغه ،وقد ذكره أبو جعفر الطحاوي فـي (رشح معانـي اآلثار)
من غري أن يسميه ،قال(:ذهب قوم إلـى أن الصبـي إذ حج قبل بلوغه أجزأه من حجة
اإلسالم ،ولـم يكن علـيه أن حيج بعد بلوغه) ،ومن األدلة عىل ذلك:
 .1عن ابن عباس أن امرأة سألت النبي  عن صبي :هل هلذا من حج؟ قال :نعم،
ولك أجر(.)1
 .2أنه ال يصح قياس احلج عىل الصالة يف اإلجزاء ـ كام فعل املخالفون ـ ألن اهلل
تعاىل إنام أوجب احلج عىل من وجد إليه سبيال ،ومل يوجبه عىل غريه ،فكان من مل جيد سبيال
إىل احلج ،فال حج عليه ،كالصبي الذي مل يبلغ.
 .3أن الفقهاء قد أمجعوا أن من مل جيد سبيال إىل احلج ،فحمل عىل نفسه ومشى حتى
حج ،أن ذلك جيزيه ،وإن وجد إليه سبيال بعد ذلك ،مل جيب عليه أن حيج ثانية ،للحجة التي
قد كان حجها قبل وجوده السبيل .فكان النظر  -عىل ذلك  -أن يكون كذلك الصبي إذا
حج قبل البلوغ ،ففعل ما مل جيب عليه ،أجزاه ذلك ،ومل جيب عليه أن حيج ثانية بعد البلوغ.
القول الثان :ال جيزيه من حجة اإلسالم ،وعليه بعد بلوغه حجة أخرى ،وهو قول
مجاهري الفقهاء ،بل حكي اإلمجاع عىل ذلك ،قال ابن املنذر(:أمجع أهل العلم ،إال من شذ
عنهم ممن ال يعتد بقوله خالفا عىل أن الصبي إذا حج يف حال صغره ،والعبد إذا حج يف
حال رقه ،ثم بلغ الصبي وعتق العبد ،أن عليهام حجة اإلسالم ،إذا وجدا إليهام سبيال) ،ثم
رشح النووي عىل مسلم.99/9 :
( )1رواه مسلم ،ابن خزيمة ،البيهقي ،وغريهم.
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ذكر من القائلي هبذا(:كذلك قال ابن عباس ،وعطاء ،واحلسن ،والنخعي ،والثوري،
ومالك ،والشافعي ،وإسحاق ،وأبو ثور ،وأصحاب الرأي .قال الرتمذي :وقد أمجع أهل
العلم عليه) ،ومن األدلة عىل ذلك:
 .1قوله (:إن أريد أن أجدد يف صدور املؤمني عهدا ،أيام صبي حج به أهله فامت
أجزأت عنه ،فإن أدرك فعليه احلج ،وأيام مملوك حج به أهله ،فامت ،أجزأت عنه ،فإن أعتق،
()1

فعليه احلج)

 .2أن احلج عبادة بدنية ،فعلها قبل وقت وجوهبا ،فلم يمنع ذلك وجوهبا عليه يف
وقتها ،كام لو صىل قبل الوقت ،وكام لو صىل ،ثم بلغ يف الوقت.
 .3أن احلديث الذي استدل به املخالفون إنام فيه أن رسول اهلل  أخرب أن للصبي
حجا ،كام أن له صالة ،وليست تلك الصالة بفريضة عليه .فكذلك أيضا قد جيوز أن يكون
له حج ،وليس ذلك احلج بفريضة عليه.
 .4أن هذا احلديث إنام هو حجة عىل من زعم أنه ال حج للصبي ،فأما من يقول :إن
له حجا ،وإنه غري فريضة ،فلم خيالف شيئا من هذا احلديث ،وإنام خالف تأويل خمالفة
خاصة.
 .5أن ابن عباس الذي روى هذا احلديث عن رسول اهلل  ،قال بأنه ال جيزيه بعد
بلوغه من حجة اإلسالم ،واألصل أن من روى حديثا فهو أعلم بتأويله ،فعن أيب السفر،
قال :سمعت ابن عباس يقول(:يا أهيا الناس ،أسمعون ما تقولون ،وال خترجوا ،تقولون
قال ابن عباس أيام غالم حج به أهله ،فامت ،فقد قىض حجة اإلسالم ،فإن أدرك فعليه
احلج ،وأيام عبد حج به أهله فامت ،فقد قىض حجة اإلسالم ،فإن أعتق فعليه احلج) ،وعن
( )1ذكره ابن قدامة ،وقال (:رواه سعيد ،يف ( سننه) ،والشافعي ،يف ( مسنده) ،عن ابن عباس من قوله ) انظر :املغني:
.104/3
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يونس بن عبيد صاحب احليل ،قال :سألت ابن عباس عن اململوك إذا حج ثم عتق بعد
ذلك؟ قال :عليه احلج أيضا ،وعن الصبي حيج ثم حيتلم ،قال :حيج أيضا.
 .6قول رسول اهلل (:رفع القلم عن ثالثة ،عن الصغري حتى يكرب) ،فثبت أن
القلم عن الصبي مرفوع ،ثبت أن احلج عليه غري مكتوب.
 .7أن اإلمجاع منعقد عىل أن الصبي لو دخل يف وقت صالة فصالها ،ثم بلغ بعد
ذلك يف وقتها أن عليه أن يعيدها ،وهو يف حكم من مل يصلها ،فلام ثبت ذلك من اتفاقهم،
ثبت أن احلج كذلك ،وأنه إذا بلغ وقد حج قبل ذلك ،أنه يف حكم من مل حيج ،وعليه أن
حيج بعد ذلك.
 .8أن ما استدل به املخالفون من الذي ال جيد السبيل ،إنام سقط الفرض عنه لعدم
الوصول إىل البيت ،فإذا مشى فصار إىل البيت ،فقد بلغ البيت ،وصار من الواجدين
للسبيل ،فوجب احلج عليه لذلك ،فلذلك قلنا إنه أجزأه حجة ،وألنه صار بعد بلوغه
البيت ،كمن كان منزله هنالك ،فعليه احلج .وأما الصبي ففرض احلج غري واجب عليه،
قبل وصوله إىل البيت ،وبعد وصوله إليه ،لرفع القلم عنه فإذا بلغ بعد ذلك ،فحينئذ وجب
عليه فرض احلج .فلذلك قلنا :إن ما قد كان حجه قبل بلوغه ،ال جيزيه ،وأن عليه أن
يستأنف احلج بعد بلوغه ،كمن مل يكن حج قبل ذلك.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثان ،بناء عىل أن احلج خيتلف عن الصالة
والصوم ،فأرسار مقاصده ال يفقهها إال من من بلغ عمرا يسمح له بذلك.
زيادة عىل أنه فرض مرة واحدة يف العمر ،بخالف العبادات األخرى التي تتكرر
بدورات منتظمة.
البلوغ حال اإلحرام:
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اتفق الفقهاء عىل أنه إذا بلغ الصبي فأحرم ووقف بعرفة ،وأتم املناسك ،أجزأه عن
حجة اإلسالم ،قال ابن قدامة(:ال نعلم فيه خالفا) والدليل عىل ذلك أنه مل يفته يشء من
أركان احلج ،وال فعل شيئا منه قبل وجوبه.
أما إن بلغ وهو حمرم ،فقد اختلف الفقهاء يف إجزاء حجه عن حجة اإلسالم عىل
األقوال التالية:
القول األول :أجزأه عن حجة اإلسالم ،وهو قول ابن عباس ،والشافعي،
وإسحاق ،ومن األدلة عىل ذلك:
 .1أنه أدرك الوقوف حرا بالغا فأجزأه ،كام لو أحرم تلك الساعة.
 .2أنه جائز لكل من نوى باهالله اإلحرام ،أن يرصفه إلـى ما شاء من حج أو عمرة،
وذلك حلديث علـي ،إذ قال له رسول اهلل  حي أقبل من الـيمن ،مهال بالـحج (بم
أهللت)؟ قال :قلت لبـيك اللهم ،باهالل كاهالل النبـي  ،فقال له رسول اهلل  ،فإنـي
أهللت بالـحج ،وسقت اهلدي ولـم ينكر علـيه رسول اهلل  مقالته ،وال أمره بتـجديد نـية
الفراد أو قران ،أو متعة.
القول الثان :ال جيزئه ذلك عن حجة اإلسالم ،وهو قول مالك ،واختاره ابن املنذر،
ومن األدلة عىل ذلك :أن اهلل تعاىل أمر كل من دخـل فـي حج أو عمرة بإمتام ما دخـل فـيه،
ِ
احل َّج َوا ْل ُع ْم َر َة هللَِّ ﴾ (البقرة ،)196:ومن رفض إحرامه ،مل يتم حجه ،وال
لقولهَ ﴿ :و َأمتُّوا ْ َ
عمرته.
القول الثالث :أن الصبي إن جدد إحراما بعد أن احتلم قبل الوقوف ،أجزأه ،وإال
فال ،وهو قول احلنفية ،ومن األدلة عىل ذلك:
 .1أن إحرامه مل ينعقد واجبا ،فال جيزئ عن الواجب ،كام لو بقي عىل حاله.
لـام لـم يكن جيزي عنه ،ولـم يكن الفرض الز ًما له حي
 .2أن الـحج الذي كان فـيه َّ
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أحرم به ،ثم لزمه حي بلغ ،استـحال أن يشتغل عن فرض قد تعي علـيه بنافلة ،ويعطل
فرضه ،كمن دخـل فـي نافلة واقـيمت علـيه الـمكتوبة ،وخش فوهتا ،قطع النافلة ودخـل
الـمكتوبة.
 .3أنه احتاج إلـى اإلحرام ،ألن الـحج مفتقر إلـى النـية ،ألن النـية واإلحرام من
فرائضه.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول بناء عىل كونه كان بالغا أثناء الوقوف
بعرفة ،ومل يكن اعتبا ر إحرامه لغوا ،زيادة عىل أن التكاليف الكثرية للحج ،وكثرة احلجيج
يستدعي التيسري يف هذا اجلانب.
إحرام الصبي:
اتفق الفقهاء عىل أن الصبي إن كان مميزا أحرم بإذن وليه ،واختلفوا فيام لو كان غري
مميز عىل قولي:
القول األول :أحرم عنه وليه؛ فيصري حمرما بذلك ،وقد روي عن عطاء ،والنخعي،
وهو قول مالك ،والشافعي ،ومن األدلة عىل ذلك:
 .1ما روى ابن عباس قال :رفعت امرأة صبيا ،فقالت :يا رسول اهلل ،أهلذا حج؟
قال :نعم ،ولك أجر)
 .2عن السائب بن يزيد ،قال :حج يب مع النبي  وأنا ابن سبع سني.
 .3أن أبا حنيفة قال :جيتنب ما جيتنبه املحرم .ومن اجتنب ما جيتنبه املحرم كان
إحرامه صحيحا.
 .4أن النذر ال جيب به يشء ،بخالف هذه املسألة.
القول الثان :ال ينعقد إحرام الصبي ،وال يصري حمرما بإحرام وليه ،وهو قول أيب
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حنيفة ،ومن األدلة عىل ذلك :أن اإلحرام سبب يلزم به حكم ،فلم يصح من الصبي،
كالنذر.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة من باب التيسري ورفع احلرج ،وهو ناحية ملحوظة يف فقه
العبادات القول األول.
أفعال احلج:
تنقسم أفعال الصبي يف احلج إىل قسمي(:)1
ما يمكنه أن يفعله بنفسه :وذلك كالوقوف بعرفة واملبيت بمزدلفة ،ونحومها ،وقد
اتفق الفقهاء عىل أنه يلزمه فعله ،وال ينوب غريه عنه فيه.
ويدخل يف هذا النوع اإلحرام ،فإن الصبي جيرد كام جيرد الكبري ،وقد روي عن
عائشة ا أهنا كانت جترد الصبيان إذا دنوا من احلرم.
ما ال يمكنه أن يفعله بنفسه :وذلك لعجزه عنه ،وقد اتفق الفقهاء عىل أن الويل يقوم
بذلك نيابة عنه ،قال ابن املنذر(:كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي
الذي ال يقدر عىل الرمي ،كان ابن عمر يفعل ذلك .وبه قال عطاء ،والزهري ،ومالك،
والشافعي ،وإسحاق )
وقد روي عن ابن عمر  :أنه كان حيج صبيانه وهم صغار ،فمن استطاع منهم أن
يرمي رمى ،ومن مل يستطع أن يرمي رمى عنه.
وروى عن أيب إسحاق ،أن أبا بكر طاف بابن الزبري يف خرقة.
وقال جابر  :خرجنا مع رسول اهلل  حجاجا ،ومعنا النساء والصبيان ،فأحرمنا

( )1املغني.108/3:
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عن الصبيان)( ،)1فقال(:فلبينا عن الصبيان ،ورمينا عنهم) ،ويف رواية الرتمذي ،قال(:فكنا
نلبي عن النساء ،ونرمي عن الصبيان)
وقد نص بعض الفقهاء عىل أنه يستحب إرشاك الصبي يف هذا النوع من األفعال،
قال القايض(:إن أمكنه أن يناول النائب احلىص ناوله ،وإن مل يمكنه استحب أن يوضع
احلىص يف يده فريمي عنه ،وإن وضعها يف يد الصغري ،ورمى هبا ،فجعل يده كاآللة ،فحسن.
وال جيوز أن يرمي عنه إال من قد رمى عن نفسه ؛ ألنه ال جيوز أن ينوب عن الغري وعليه
فرض نفسه)
ومثل ذلك يف الطواف ،فإنه إن أمكنه املش مشى ،وإال طيف به حمموال أو راكبا،
ومن األدلة عىل ذلك:
 .1أن أبا بكر طاف بابن الزبري يف خرقة.
 .2أن الطواف بالكبري حمموال لعذر جيوز ،فالصغري أوىل.
وقد نص الفقهاء هنا عىل عدم اشرتاط إحرام احلامل ،وعدم اشرتاط إسقاط الفرض
عن نفسه ،أو عدم إسقاطه ،ألن الطواف للمحمول ال للحامل ،ولذلك أجازوا أن يطوف
راكبا.
واشرتطوا فيمن يطوف بالصبي أن ينوي الطواف عن الصبي ،فإن مل ينو مل جيزئه ؛
ألنه ملا مل تعترب النية من الصبي اعتربت من غريه ،كام يف اإلحرام.
نفقة احلج:
اختلف الفقهاء يف املال الذي جتب فيه نفقة ،هل هو مال الصبي أو مال وليه عىل
قولي:
القول األول :ما زاد عىل نفقة احلرض ،فيجب يف مال الويل ؛ وهو قول القايض،
( )1رواه سعيد ،يف سننه وابن ماجه.
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واختاره أبو اخلطاب ،ومن األدلة عىل ذلك :أنه كلفه ذلك ،وال حاجة به إليه.
القول الثان :أن النفقة كلها عىل الصبي ،وهو قول ثان للحنابلة ،ألن احلج له ،فنفقته
عليه ،ومن األدلة عىل ذلك:
 .1قياسا له عىل البالغ.
 .2أن فيه مصلحة له بتحصيل الثواب له ،ويتمرن عليه ،فصار كأجر املعلم
والطبيب.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول ،بناء عىل احلرص عىل مال الصبي،
خاصة مع اتفاق أكثر الفقهاء عىل أنه ال يغنيه عن حجة اإلسالم ،وقد اختار هذا القول ابن
ابن قدامة ،قال مستدال لذلك(:فإن احلج ال جيب يف العمر إال مرة .وحيتمل أن ال جيب ،فال
()1

جيوز تكليفه بذل ماله من غري حاجة إليه للتمرن عليه)
لزوم الفدية:

اختلف الفقهاء فيام لو وقع الصبي يف حمظور من حمظورات اإلحرام ،هل جتب عليه
الفدية أم ال عىل األقوال التالية:
القول األول :ما أصاب الصبـي من صيد أو لباس أو طيب فدي عنه ،وهو قول
مالك والشافعي.
القول الثان :ال جزاء علـيه وال فدية ،وهو قول أيب حنيفة.
القول الثالث :وهي التفريق بي ما يعترب فيه السهو ،وما ال يعترب ،وهو قول احلنابلة،
وذلك كام ييل:
ما يعترب فيه السهو :وذلك مثل اللباس والطيب ،فقد نصوا عىل أنه ال فدية عىل
( )1املغني.108/3:
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الصبي فيه؛ ألن عمده خطأ.
ما ال يعترب فيه السهو :وذلك مثل الصيد ،وحلق الشعر ،وتقليم األظفار ،وقد نصوا
عىل أن عليه فيه الفدية.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة أن حج الصبي يكاد يكون من باب التمرين عىل احلج،
وليس حجا كامال ،فلذلك يتساهل فيه ،وأسهل األقوال هنا هو القول الثان.
ما يلزمه من الفدية:
اختلف الفقهاء يف املال الذي تلزم منه الفدية ،هل هو مال الصبي أو مال وليه عىل
قولي:
القول األول :يف ماله ؛ ألهنا وجبت بجنايته ،أشبهت اجلناية عىل اآلدمي .قال ابن
املنذر :أمجع أهل العلم عىل أن جنايات الصبيان الزمة هلم يف أمواهلم.
القول الثان :عىل الويل ،وهو قول مالك ؛ ألنه حصل بعقده أو إذنه ،فكان عليه،
كنفقة حجه.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة ما ذكرناه سابقا من أنه ال يكلف الصبي يف احلج بأي
نفقة ،باعتبار حجه ال يغنيه عن حجة اإلسالم ،زيادة عىل ما ذكرنا يف الرتجيح السابق من
أنه ال جيب عليه يشء من الفدية عىل حسب ما ذهب إليه احلنفية.
لزوم القضاء:
اختلف الفقهاء فيام لو وقع الصبي فيام يفسد حجه ،هل جيب عليه قضاؤه أم ال عىل
قولي كالمها مما ذهب إليه احلنابلة:
القول األول :ال جيب عليه قضاؤه ،لئال جتب عبادة بدنية عىل من ليس من أهل
175

التكليف.
القول الثان :جيب عليه قضاؤه ،ألنه إفساد غري موجب للفدية ،فأوجب القضاء.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول بناء عىل أن احلج ليس واجبا عليه ،فهو
كحج التطوع ،واملتطوع أمري نفسه.
زيادة عىل ما يؤدي إليه القول بلزوم القضاء من التكاليف الشاقة التي مل يفرضها
الرشع ،خاصة وأن بناء احلج عىل التيسري لربطه باالستطاعة.
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الفصل الثالث
البعد األخالقي يف تربية األوالد
وهو من أهم األبعاد ،وأكثرها تأثريا يف احلياة ،وإنام جعلناه البعد الثالث من أبعاد
الرتبية ،لكونه نتيجة وثمرة للبعدين السابقي ،فاألخالق تنبني عىل العقائد ،وعىل مدى
اإلذعان هلا.
ويعني هذا البعد ـ باختصار ـ احلفاظ عىل سالمة الفطرة اإلنسانية من كل ما قد يؤثر
فيها من انحرافات نتيجة مالبسة البيئة واالختالط بالناس والتعرض للمؤثرات املختلفة.
وهلذا اعتربنا ركن الصوم من األركان التي ترمز إىل هذا البعد ،باعتبار رياضة الصوم
أو مترين الصوم جزءا من اجلهد الذي حيد به من تأثريات مالبسة اإلنسان للشهوات.
ويف هذا الفصل نحاول البحث يف القواعد والتطبيقات واألصول التي حتدد لنا
كيفية حتقيق هذا البعد يف حياة األوالد ،فهو ال يبحث يف تفاصيل األخالق ،بل خيتص ببيان
أصول هذا البعد وأسسه ومنابعه.
وقد قسمناه إىل ثالثة مباحث ،تكاد حترص كل ما يتعلق به ،وهي:
 .1وقاية األوالد من أسباب االنحراف ،وهي أول عملية يقوم هبا املريب ،وهو
كاألرضية ملا بعده.
 .2مظاهر االنحراف ومنابعها وكيفية عالجها ،وهي العملية التالية ملا قبلها،
فالوقاية تسبق العالج.
 .3الفضائل اخللقية ،وكيفية تنميتها وحتصيلها ،وهي اهلدف األسمى من هذا البعد،
وقد أخرناها ،باعتبارها ال يمكن حتقيقها بدون حتقيق املرتبتي السابقتي.
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ونحب أن ننبه هنا إىل أنا أكثرنا من النامذج واألمثلة يف هذا الباب ،ألمهيتها من جهة،
ولتكون نامذج لغريها من جهة أخرى.

أوال ـ الوقاية من أسباب االنحراف
وهو أول ما ينبغي أن هيتم املريب به ،كام هيتم يف بداية عمر الصغري بتلقيحه من كل
األوبئة التي قد تصيبه ،ألنه ال يمكنه أن يبني بناء أخالقيا رفيعا ما دام هناك من حيمل
املعاول هلدم ذلك البناء.
ويشري إىل هذه الناحية املهمة يف الرتبية األخالقية خصوصا ،بل يف سائر النواحي
الرتبوية قوله (:مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سني وارضبوهم عليها وهم أبناء
وفرقوا بينهم يف املضاجع)( )1فقرن االهتامم بالتفريق بينهم يف املضاجع باالهتامم
عرش ر
بالصالة نفسها ،ألن الصالة إنشاء وبناء ،والتفريق وقاية من اهلدم ،والعاقل من يبني،
ويقوي البناء ،ثم هو يصوب نظره يف كل ناحية خمافة اهلدم.
انطالقا من هذا سنتحدث يف هذا املبحث عن أهم أسباب االنحراف وكيفية الوقاية
منها ،وقد رأينا من خالل استقراء الواقع أهنا تعود إىل سببي كبريين:
 .1البيئة واملحيط بتياراته املختلفة ،واألنامط اجلديدة للحياة ،والتي عزل عىل
أساسها الوالدان من أن يكون هلام احلظ األكرب يف الرتبية.
 .2وسائل اإلعالم املختلفة ،والتي صار هلا تأثريها الكبري يف الرتبية سلبا أو إجيابا.
 1ـ البيئة واملحيط الرتبوي
ال خالف يف مدى ما للبيئة من تأثري عظيم يف الرتبية ـ سلبا كان ذلك التأثري أو إجيابا
اه ُم املَْالئِ َك ُة َظاملِي َأ ْن ُف ِس ِه ْم
ـ ويشري إىل هذا من القرآن الكريم قوله تعاىل ﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن ت ََو َّف ُ
( )1رواه أمحد وأبو داود.
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ض َقا ُلوا َأ َمل َت ُكن َأر ُض اهللَِّ و ِ
ِ
اس َع ًة َف ُت َه ِ
يم ُكنْ ُت ْم َقا ُلوا ُكنَّا ُم ْست َْض َع ِفيَ ِيف ْاألَ ْر ِ
اج ُروا
َ
ْ ْ ْ
َقا ُلوا ف َ
ِ
ت َم ِصري ًا﴾ (النساء)97:
يها َف ُأو َلئِ َك َم ْأ َو ُاه ْم َج َهن َُّم َو َسا َء ْ
ف َ
فهؤالء املستضعفي مل يعذروا مع استضعافهم ،بل اعتربوا من الظاملي ألنفسهم،
بسبب أن استضعفاهم كان بسبب كسلهم وتثاقلهم إىل األرض ،فقد كان بإمكاهنم أن
هياجروا ،ولكنهم مل يفعلوا.
وهلذا ،ورد يف القرآن الكريم ربط األمر بالعبادة ببيان سعة األرض ،قال تعاىلَ ﴿ :يا
اسع ٌة َفإِياي َفا ْعبدُ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ون﴾ (العنكبوت ،)56:وقال تعاىل﴿ :
ُ
ع َباد َي ا َّلذي َن آ َمنُوا إِ َّن َأ ْريض َو َ َّ َ
اد ا َّل ِذين آمنُوا ا َّت ُقوا رب ُكم لِ َّل ِذين َأحسنُوا ِيف َه ِذ ِه الدُّ ْنيا حسنَ ٌة و َأر ُض اهللَِّ و ِ
ُق ْل يا ِعب ِ
اس َع ٌة إِن ََّام
َ
َ َ
َ َ َ َ ْ
َ ْ َ
َ َّ ْ
َ َ
ون َأ ْج َر ُه ْم بِغ ْ ِ
َري ِح َس ٍ
الصابِ ُر َ
اب﴾ (الزمر)10:
ُي َو َّىف َّ

ورس ذلك أن البيئة التي حتيط باإلنسان والتي تبدأ باألرسة لتتعداها إىل كل ما حييط
به هلا تأثريها اخلطري يف استقامته أو استقامة من يربيه.
انطالقا من هذا نحاول أن نذكر هنا بعض املسؤولي يف هذه البيئة الرتبوية،
والسلبيات التي قد تقع منهم ،فيقع األوالد بسببها يف االنحراف.
األرسة
وهي أول ما يتعرض له الطفل من املؤثرات البيئية ،فلذلك كان الستقرارها
واضطراهبا التأثري الكبري عىل سلوكه.
وقد بح َثت مؤسسة (اليونسكو) يف هيئة األمم املتحدة عن املؤثرات اخلارجة عن
ٍ
ٍ
مستفيضة قام هبا االختِص ِ
اص ّيون َقدَّ موا هذا
دراسة
الطبيعة يف نفس الطفل ،وبعد
َ
التقريرِ (:ممَّا ال َّ
شك فيه أن البيئة املستقرة سيكولوجي ًا ،واألرسة املوحدة التي يعيش
أعضاؤها يف جو من العطف املتبادل هي أول أساس يرتكز عليه تَك ّيف الطفل من الناحية
العاطفية ،وعىل هذا األساس يستند الطفل فيام بعد يف تركيز عالقاته االجتامعية بصورة
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م ِ
رضية ،أما إذا ُش رو َهت شخصية الطفل بسوء معاملة الوالدين فقد يعجز عن االندماج يف
ُ
املجتمع)
وقد ذهب علامء النفس إىل أن اضطراب البيئة ،وما حتويه من تعقيدات ،وما تشتمل
عليه من أنواع احلرمان ،كل هذا جيعل الطفل يشعر بأنه يعيش يف عامل متناقض ،ميلء بالغش
خملوق ضعيف ال َح َ
ٌ
ول له وال ُق َّوة جتاه هذا العامل العنيف.
واخلداع ،واخليانة واحلسد ،وأنه
وهلذا قال  يف احلديث الذي يبي عظم مسؤولية الوالدين يف عجن طينة
الصبي(:ما من مولود إال ولد عىل الفطرة فأبواه هيودانه وينرصانه ويمجسانه كام تنتج
()1

البهيمة هبيمة مجعاء هل حتسون فيها من جدعاء)

وهلذا نجد خطاب املربي يف العادة موجها لآلباء باعتبارهم املسؤول األعظم عن
الرتبية ،كام قال الغزايل(:والصبي أمانة عند والديه ،وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة سا َذجة
ٌ
خالية من كل نقش وصورة ،وهو ٌ
ومائل لكل ما ُيامل إليه ،فإن ُع رود
قابل لكل ما ُينقش،
وس ِعدَ يف الدنيا واآلخرة وشاركه يف ثوابه كل ُمعل ٍم له ومؤدب)
اخلرب و ُع رل َمه نشأ عليه ُ

()2

انطالقا من هذا ،فإن األرسة يمكن أن تكون حمال صاحلا للرتبية ،بحيث ينشأ الولد
يف ظلها مستقيام معتدال مسلام ،ويمكن أن تتحول إىل مستنقع آسن خيرج األجيال املنحرفة
الضالة عن سواء السبيل.
وهذا يستدعي البحث عن الرشوط التي يمكن حتقيقها يف األرسة لينجح مسعاها
الرتبوي ،ولن نفصل الكالم يف هذه املسألة هنا ،فكل هذه السلسلة تبحث عن السبيل
لتحقيق هذه الغاية املثىل ،ولكنا سنقترص هنا عىل بيان رشط أسايس يف نجاح الرتبية ،وهو
حسن االختيار.
( )1رواه أبو داود.
( )2إحياء علوم الدين.72/3 :
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ونريد به ما سبق أن ذكرناه يف املجموعة األوىل من هذه السلسلة من حسن اختيار
الرجل لزوجته ،وعدم قبول املرأة بغري الكفء هلا يف دينها.
ويدخل يف هذا الباب ما سبق ذكره يف حمله من هذه السلسلة من التشديد يف الزواج
بالكافرات ،خلطرهن عىل تربية األبناء ،وقد قال سيد قطب يف تعليل قوله باحلرمة(:ونحن
نرى اليوم أن هذه الزجيات رش عىل البيت املسلم ،فالذي ال يمكن إنكاره واقعيا أن الزوجة
اليهودية أو املسيحية أو الالدينية تصبغ بيتها وأطفاهلا بصبغتها ،وخترج جيال أبعد ما يكون
عن اإلسالم ،وبخاصة يف هذا املجتمع اجلاهيل الذي نعيش فيه ،والذي ال يطلق عليه
اإلسالم إال جتوزا يف حقيقة األمر ،والذي ال يمسك من اإلسالم إال بخيوط واهية شكلية
()1

تقِض عليها القضاء األخري زوجة جتيء من هناك)

ورس هذا التشديد عىل رضورة اختيار الزوجة هو ما لألم من تأثري خطري عىل تربية
ابنها ،فالصبي يف مراحله األوىل ـ والتي تبدأ من خالهلا تربيته ـ يأخذ من أمه أكثر من أبيه،
بل يمتد هذا التأثري فيام لو كان األب مشغوال خارج البيت ،وهو األعم األغلب ،بحيث
تنفرد األم عادة بالرتبية يف أكثر األوقات.
وهلذا جعل الرشع احلضانة هلا يف حال االفرتاق ،وقد روي يف النصوص ما يدل عىل
تعليل ذلك ،وهو يدل عىل املسؤولية العظمى املناطة باألم ،فعن عبد اهلل بن عمرو بن
العاص ،أن امرأة قالت :يا رسول اهلل ،إن ابني هذا كان بطني له وعاء ،وثديي له سقاء،
وحجري له حواء ،وإن أباه طلقني ،وأراد أن ينزعه مني فقال رسول اهلل (:أنت أحق به
()2

ما مل تنكحي)

قال الصنعان تعليقا عىل هذا احلديث(:احلديث دليل عىل أن األم أحق بحضانة
( )1يف ظالل القرآن.241/1 :
( )2رواه احلاكم ،225/2 :البيهقي ،4/8 :الدارقطني 304/3 :أبو داود ،283/2 :أمحد.182/2 :

181

ولدها إذا أراد األب انتزاعه منها ،وقد ذكرت هذه املرأة صفات اختصت هبا تقتِض
استحقاقها وأولويتها بحضانة ولدها ،وأقرها  عىل ذلك ،وحكم هلا ،ففيه تنبيه عىل
املعنى املقتِض للحكم ،وأن العلل واملعان املعتربة يف إثبات األحكام مستقرة يف الفطر
()1

السليمة)

وهلذا اعتربها  مسؤولة عن بيت الزوجية ،فقال(:واملرأة راعية يف بيت زوجها
وهي مسؤولة عن رعيتها)
ووردت النصوص الكثرية اآلمرة بحسن الصحابة هلا ،ففي احلديث أن رجال قال:
يا رسول اهلل من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال :أمك ،قال :ثم من؟ قال :أمك ،قال:
()2

ثم من؟ قال :أمك ،قال :ثم من؟ قال :أبوك)

وقد أثنى  عىل املرأة التي تتفرغ ألبنائها ،وتنشغل بمصاحلهن عن مصاحلها ،فقد
روي أن رسول اهلل  قال(:إن خري نساء ركبن اإلبل نساء قريش ؛ أحناه عىل ٍ
ولد يف
صغره ،وأرعاه عىل ٍ
بعل يف ذات يده)

()3

ومثل هذا ما يروى عن أم ُسليم ،وهي إحدى السابقات إىل اإلسالم ،أنه ملا قتل
أنسا حتى يد الثدي ،وال أتزوج حتى جيلس
زوجها وكانت شابة حدثة ،فقالت :ال أفطم ً
يف املجالس ويأمرن ،فوفت بعهدها وبرت بولدها ،ثم ملا قدم  املدينة وكرب أنس أرسلت
به إىل رسول اهلل  ليخدمه ويتعلم من أدب النبوة ويعلمها.
مر يب رسول اهلل  وأنا ألعب مع
قال أنس يذكر مظهرا من مظاهر تربية أمه لهَّ :
الصبيان فسلم علينا ،ثم دعان فبعثني إىل حاجة له فجئت وقد أبطأت عن أمي ،فقالت :ما

( )1سبل السالم.227/3 :
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3رواه البخاري.7/7:
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حبسك؟ أين كنت؟ فقلت :بعثني رسول اهلل  إىل حاجة فقالت :وما هي؟ فقلت :إهنا
رس ،فقالت(:أي بني ،ال حتدث برس رسول اهلل )
خريا ،لقد أحسنت
وكان أنس يعرف هلا تلك املنة ويقول(:جزى اهلل أمي عني ً
واليتي)
وقد رضب القرآن الكريم املثل بدور األم اخلطري بقصة موسى  ،فقد كان يف
أول طفولته حتب رعاية أم وصلت من الشفافية الروحية إىل درجة أن أوحى اهلل تعاىل إليها،
ت َع َلي ِه َف َأ ْل ِق ِ
يه َفإِ َذا ِخ ْف ِ
قال تعاىل ﴿ :و َأوحينَا إِ َىل ُأم موسى َأ ْن َأر ِض ِع ِ
يه ِيف ا ْل َي رم َوال َخت َِايف َوال
ْ
َ ْ َْ
ْ
ر ُ َ
َحتْزَ ِن إِنَّا رادوه إِ َلي ِك وج ِ
اع ُلو ُه ِم َن املُْ ْر َسلِيَ ) (القصص)7:
َ ُّ ُ ْ َ َ

ثم تلقفته يد أخرى هلا من اإليامن العظيم ما جعلها تقولَ ﴿ :ر رب ا ْب ِن ِيل ِعنْدَ َك َب ْيت ًا
اجلن َِّة َون رَجنِي ِم ْن فِ ْرع َْو َن َوع ََملِ ِه َون رَجنِي ِم َن ا ْل َق ْو ِم ال َّظاملِيَ ﴾ (التحريم)11:
ِيف ْ َ
وأصبحت بذلك مث ً
رض َب اهللَُّ
ال رضبه اهلل للرجال والنساء املؤمني ،قال تعاىلَ ﴿ :و َ َ
َم َث ً
ت فِ ْرع َْو َن ﴾(التحريم)11:
ال لِ َّل ِذي َن آ َمنُوا ا ْم َر َأ َ
ومن نامذج األمهات الصاحلات يف القرآن الكريم أم مريم التي نذرت ما يف بطنها

حمررا هلل ،خالصا من كل رشك أو عبودية لغريه ،داعية اهلل أن يتقبل منها نذرها ،قال تعاىل:
ْت ِ
ِ
ِ
﴿ إِ ْذ َقا َل ِ
ت ِع ْم َر َ
يع
ان َر رب إِ رن ن ََذ ْر ُ
ت ا ْم َر َأ ُ
السم ُ
ت َل َك َما ِيف َب ْطني حمُ ََّرر ًا َف َت َق َّب ْل منري إِن ََّك َأن َ َّ
ِ
يم﴾ (آل عمران)35:
ا ْل َعل ُ
بل نرى توجهها الدائم هلل ،ختاطبه بحضور يف أدق الشؤون ،قال تعاىلَ ﴿ :ف َل َّام
الذك َُر ك ْ
َو َض َعت َْها َقا َل ْت َر رب إِ رن َو َض ْع ُت َها ُأ ْن َثى َواهللَُّ َأ ْع َل ُم بِ َام َو َض َع ْت َو َل ْي َس َّ
َاألُ ْن َثى َوإِ رن

ِ
َس َّم ْي ُت َها َم ْر َي َم َوإِ رن ُأ ِع ُ
يذ َها بِ َك َو ُذ رر َّيت ََها ِم َن َّ
الر ِجي ِم﴾ (آل عمران)36:
الش ْي َطان َّ

ومنهن مريم ابنة عمران أم املسيح  ،فقد جعلها القرآن الكريم آية يف الطهر
والقنوت هلل ،والتصديق بكلامته ،قال تعاىلَ ﴿ :و َم ْر َي َم ا ْبن ََت ِع ْم َر َ
ان ا َّلتِي َأ ْح َصن َْت َف ْر َج َها
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وحنَا وصدَّ َق ْت بِكَلِام ِ
يه ِمن ر ِ
َفنَ َف ْخنَا فِ ِ
َت ِم َن ا ْل َقانِتِيَ ﴾ (التحريم)12:
ت َر ر َهبا َو ُك ُتبِ ِه َوكَان ْ
َ َ
َ
ْ ُ
وهذا الدور اخلطري لألم يستدعي تربية خاصة وتعليام خاصا يؤهلها للقيام هبذا
الدور اخلطري ،كام قال الشاعر:
األم مدرس ٌة إذا إعددهتا

ِ
األعراق
أعدت شع ًبا طيب

وقال اآلخر:
وإذا النساء نشأن يف أمية

رضع الرجال جهالة ومخوال

ليس اليتيم من انتهى أبواه من

هم احلياة وخلفاه ذليال

إن اليتيم هو الذي تلقى له

أ ًّما ختلت او أ ًبا مشغوال

وقد كتبت بعضهن بعض املقرتجات يف هذا ال بأس من سوقها هنا ،فهي من فقه
البدائل واحللول الرشعية ،فمام اقرتحته(:)1
غربلة املناهج الدراسية :بحيث يكون الغرض األسايس من تلك الغربلة وإعادة
الصياغة إعانة (املرأة األم) يف وظيفتها داخل منزهلا الذي ُيعد املقر الوظيفي الرئيس هلا ؛
ال أن يكون دور املناهج الدراسية هتيئة املرأة لتامرس وظيفة خارج املنزل ،ويف حالة إعادة
التكوين والصياغة هذه ؛ فإن املناهج ستساهم يف دعم دور األبوين يف إعداد الفتيات
لالقتناع أوالً بمهمتهن األوىل ،ثم يف التعرف عىل صور وأنامط عديدة ألصول الرتبية
السليمة وطرقها ،والتي من املمكن االنتقاء منها حسب عدد من املعطيات ووفق ًا للظروف
املواتية ،وهبذا ستؤدي املناهج الدراسية دورين أساسي:
 .1دور ًا إعدادي ًا للمرأة للقيام بوظيفتها الرتبوية.
 .2دور ًا مساند ًا ؛ حيث ستشكل املناهج معين ًا نافع ًا تستمد منه املرأة سب ً
ال وطرق ًا
تربوية ناجحة ونافعة.
( )1دور املرأة الرتبوي املأمول واملعوقات ،د .أفراح بنت عيل احلميِض ،جملة البيان :العدد،161 :ص.134:

184

اإلعالم :نظر ًا ألن إعداد املرأة ملامرسة وظيفتها الرتبوية يشكل ثق ً
ال عظي ًام يف النظرة
الشاملة ملصلحة األمة عموم ًا ؛ فإن إعادة اهتاممات اإلعالم بتلك املسألة من األمهية
بمكان؛ وهو أمر يستلزم قيام مجيع القنوات اإلعالمية بإبراز ذلك الدور والرتكيز عىل
ممارسة املرأة دورها بنفسها ؛ فهي وظيفة ال جيوز فيها التوكيل ،بل إن تصدي املرأة لدورها
بنفسها بوصفها أيض ًا مربية يعد مسلك ًا عظي ًام يف رقي األمة ،بل هو الطريق األسايس
لتحقيق آمال األمة ثم إعادة صياغتها فعلي ًا عرب الرتبية إىل نواتج ق ريمة تضاف إىل رصيد
األمة احلضاري ،وألجل ذلك فإن من الرضوري أن تضع وسائل اإلعالم ضمن أهدافها
تبني املفهوم القائم عىل أن رقي األمة مطلب إسالمي حضاري لن يتأتى إال من خالل إعادة
تكوين النظريات الرتبوية وتأسيسها بام يتفق مع األصول واملصادر السليمة الرتبوية
املعتمدة عىل املصادر اإلسالمية ،وأيض ًا من خالل إعداد الكوادر التي تستطيع ترمجة تلك
النظريات إىل واقع ؛ أي العناية والتشجيع إلعداد املرأة األم املربية التي متتص ما جيب أن
تفعله لتعيد تكوينه رحيق ًا تربوي ًا يداوي جراح األمة.
تبني مسؤولية الرتبية :ال تستطيع املرأة أن تؤدي دورها الرتبوي ما مل تتب َّن تلك
هلم الرتبية ،ويقينها التام بدورها يف إعداد الفرد ،وانعكاس
القضية وجداني ًا من خالل محلها ّ
ذلك عىل صالحه وصالح األمة ،ثم سعيها الدؤوب نحو تزويد من تعول تربوي ًا بام صح
وتأكد من مغانم تربوية كسبتها من خالل ما نالته يف رقيها الرتبوي اإلسالمي ،ويتأتى ذلك
عن طريق دعم حصيلتها العلمية الرشعية ؛ إذ إن جزء ًا من مهامها الرتبوية يعنى بتشكيل
عقيدة األبناء ومراقبتها ،وتعديل أي خلل يطرأ عليها.
اخلادم
سبق أن ذكرنا يف (احلقوق املادية للزوجة) أن أكثر الفقهاء نصوا عىل اعتبار اخلادم
حقا من حقوق الزوجة عىل زوجها ،وقد رجحنا ـ هناك ـ عدم اعتبار اخلادم حقا من حقوق
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الزوجة لـ (عدم ورود أي دليل رصيح يف وجوب إخدام الرجل لزوجته ،وال دليل يدل
عليه من املصالح الرشعية ،بل هو من الرفاهية التي قد حيسن هبا الرجل إىل زوجته ،وتكون
مستحبة بذلك ،وقد يكون من الرتف الذي تضيع بموجبه احلقوق وتقع احلرمات فيحرم
بسبب ذلك)
وقد رجحنا ـ من الوجهة الواقعية ـ أن (ما نراه ربام يوجه القول إىل احلرمة أكثر من
توجيهه لالستحباب ،فاخلادم هتان ،وقد يستعىل عليها ،وقد تتهم يف عرضها ،والزوجة
ترتبع يف بيتها ،كسلطانة عىل عرشها ،تأمر وتنهى ،وال تنشغل بغري زينتها ،وبغري أخالق
الرتف التي زاد فيها استخدامها للخدم ،فهي رعناء كسول مستعلية متكربة ..وقد ترمي
بأوالدها إىل اخلادم تطعمهم ،وتسقيهم ،وتربيهم كام تشاء ،فال يعرفون إذا شبوا أما هلم غري
اخلادم ،أما أمهم فهي منشغلة عنهم بنفسها أو ترفها)
ونحن ال نرتاجع عن ذلك الرتجيح هنا ،وإنام نريد تأكيده باألخطار الكبرية التي
جيرها اخلدم عىل أوالد املسلمي ،وسنفسح املجال للدراسات واإلحصائيات لتثبت ذلك
وتؤكد ما رأيناه من ترجيح.
وسنذكر هنا آثار اخلدم سواء عىل ما ذكرنا من أبعاد الرتبية أو أساليبها أو عىل
احلقوق النفسية للطفل:
فللخدم ـ عىل حسب ما نرى يف الواقع ،وعىل حسب ما تدل اإلحصائيات ـ تأثري
كبري عىل األبعاد التي جاء الرشع لرتسيخها يف نفس النشء املؤمن الصالح ،وكأمثلة عىل
ذلك:
عىل الرتبية اإليامنية :أفادت إحدى الدراسات امليدانية يف إحدى الدول اخلليجية أن
( )%75 - 60غري مسلامت ،وأن ( )%97.5منهن يامرسن طقوسهن الدينية ،ونسبة كبرية
منهن وثنيات ،كام أن ( )%50منهن يقمن باإلرشاف الكامل عىل األطفال وأن ()%25
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منهن يكلمن األوالد يف قضايا الدين والعقيدة.
فكيف يتسنى للطفل أن يرتبى تربية إيامنية سليمة وقوية ،وهو يتعرض هلذه الزوابع
العظيمة من دواعي االنحراف؟
عىل الرتبية األخالقية :أثبتت الدراسات امليدانية أن ( )%58.6من اخلادمات
(املربيات) جئن من جمتمعات حتبذ إقامة العالقات اجلنسية قبل الزواج ،فال يتورعن عن
االختالط بالرجال ،وال مانع لدهين من تناول اخلمر والسجائر ،واألغرب من ذلك أن
( )%68.3منهن ال تزيد أعامرهن عن العرشين ،و( )%42.4منهن مل يسبق له الزواج.
ويف دراسة ُأخرى د ّلت عىل أن ( )%58.6منهن حيبذن ممارسة اجلنس قبل الزواج،
و( )%36.2منهن جئن من جمتمعات تتناول أطعمة حمرمة ،و( )%43منهن جئن من
جمتمعات تتناول اخلمور بصورة عادية ،و( )%14منهن يستقبلن أصدقائهن (الرجال) يف
البيوت التي يعملن هبا و( )%51.18منهن يرشحن ألطفاهلن عن حياة األطفال يف
جمتمعاهتن.
عىل البعد املعريف :فاملربية أتت من جمتمعات خمتلفة يف ثقافتها ولغتها ،وهي نفسها
قد تكون ضائعة بي ثقافتي ،حائرة بي نظامي ،فال هي جتيد اللغة العربية حتى تنقل ثقافتنا
العربية اإلسالمية للطفل ،وال هي تستطيع نقل ثقافتها األجنبية والنتيجة عزلة عن ثقافته.
وال شك أن اخلادمات واملربيات حياولن تنشئة األبناء حسب قناعاهتم ،فهي إن
كانت مثقفة  -كام هو احلال يف األرس الغنية  -فإهنا تؤثر يف األطفال أكثر من والدهيم
إلنشغال الوالدين وختليهام عن مهمة الرتبية للخادمة (املربية) ،بدعوى أهنا مثقفة
ومتخصصة يف الرتبية ،كام أن هلؤالء املربيات  -يف تلك األرس  -مقدرة عىل اإلقناع والتأثري
عىل الوالدين ،فض ً
ال عن األبناء.
وبالتايل تنقل عدوى املفاهيم غري اإلسالمية إىل البيوت املسلمة ،فاملربية هي التي
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ختتار مالبس األطفال وبخاصة البنات ،وهي التي تؤثر عليهن يف نظرهتن إىل احلجاب
واألزياء ،وغري ذلك من اآلداب واألخالق.
زيادة عىل هذا ،فإن هلا تأثريها اخلطري عىل اللغة ،فمن املعلوم أن املربية تالزم الطفل
يف مرحلة نموه األوىل والتي يكتسب فيها اللغة ،ومن البدهيي أن الطفل يلتقط منها ما
يسمعه من ألفاظ ،فيها من العربية الركيكة ،واإلنجليزية الركيكة ،واألوردو وغري ذلك،
يعوق نمو الطفل اللغوي ،إذ يضطر إىل حماكاهتا.
مما يعترب حاجزً ا ّ
وقد د ّلت الدراسات عىل أن ( )%8من جمموعة املربيات يف بعض دول اخلليج هلن
إملام باللغة العربية ،ويف بعض الدول األخرى ( )%6.2فقط ،وأن ( )%25من أطفال األرس
الغنية يقلدون املربيات يف اللهجة ،وأكثر من ( )%40منهم تشوب لغتهم لغة أجنبية،
ويتعرضون ملضايقات من أقراهنم بسبب ذلك.
عىل أساليب الرتبية الرشعية :ذكرنا يف اجلزء السابق أمهية األساليب الرتبوية
الصحيحة يف التنشئة السليمة لألوالد ،فهي ركن من أركان الرتبية ال يستغنى عنه ،وقد
ذكرنا الكثري من األمور التي قد تسء إىل تربية الطفل ،والتي نرى اخلدم منبعا من منابعها،
وكأمثلة عىل ذلك مما تدل عليه الدراسات:
القدوة السيئة :فالطفل مولع بتقليد من يراه  -مع ضعفه واعتامده عىل من حوله -
من الكبار ،ومع ما ذكرناه من أحوال هؤالء اخلدم ،هل ستناط هبم مسؤولية تربية وإعداد
جيل املستقبل؟ ومن يكون القدوة هلم يف البيوت ،للتفريق بي احلالل واحلرام عند غياب
الوالدين ووجود اخلادمة؟!
اجلزاء :ذلك ألن القيم ُتصاغ يف نفس الطفل منذ طفولته املبكرة ،من خالل تفاعله
مع ما حوله ويترشب موازين احلكم عىل األشياء واألفعال ،واخلري والرش ،ومع ما هو
قيام سوية؟ فإن اخلادمة قد تكاىفء الطفل
معروف من أحوال اخلدم واملربيات ،هل نتوقع ً
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عىل أفعاله القبيحة وتعاقبه عىل أفعاله احلسنة ،وإذا وجدت مؤثرات تربوية إجيابية سوية
كاملدرسة والوالدين واملسجد وغري ذلك ،فإهنا معرضة للتشويش والنقض يف نفس الطفل
بتلك األخرى السلبية.
افتقاد القوامة الرتبوية :فاملربية (اخلادمة) التي تقوم عن الطفل بجميع املهام ،وهي
مطالبة بأن تبادر إىل خدمته وطاعته يف كل ما يريد ويرغب ،فهي تريد إرضاء الطفل ،وال
ٍ
وحينئذ ال يستطيع الطفل أن يفرق بي اخلري والرش،
تفكر يف لومه أو عقابه ألهنا (خادمة)
وبالتايل ال ينمو ضمريه بل إن ذلك ينسحب يف نفس الطفل ويف سنواته األوىل  -خاصة -
عىل مدرسيه  -فقد الحظنا بعض األطفال  -وبسذاجة وعفوية وبراءة  -يتوقع من ُأستاذه
ما يراه من اخلادمة.
التدليل السلبي :والذي يؤدي إىل االتكالية التي تنتج اإلخفاق والفشل ،حيث ال
يعتمد الطفل عىل نفسه ،وإنام تقوم عنه اخلادمة بجميع املهام فينشأ بعيدً ا عن النشاط ،قري ًبا
من الكسل ،ومن وجد كل أمر ُهييأ له دون عناء أنّى له أن يسعى وأن حياول ،وبالتايل
يتعرض لإلخفاق يف أول احتامل له.
كام يؤثر ذلك عىل تفاعله وانسجامه مع املجتمع ،حيث مل يتدرب عىل حتمل
املسؤولية ،لذا نجده عندما خيرج من بيته ويتعامل مع قواني املدرسة واملجتمع ،رسعان ما
يضيق ذرعًا بام يواجهه من مواقف ،أو ما يطلب منه من تكليفات.
عىل احلقوق النفسية :فاملربية (اخلادمة) غري مؤهلة إلشباع عاطفة األمومة عند
األطفال ،فالعواطف ال تدخل ضمن وظيفة املربية ،وإنام تفيض تلقائ ًيا من قلب األم إىل
أبنائها ،والنتجية أن ينشأ الطفل يف حياة ينقصها احلب والعطف فتتولد عنده امليول
العدوانية.
كام أن وجود املربية ُيضعف عالقة الطفل بوالديه ،فإن عاطفة الطفل توزع عىل من
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وحيسن إليه.
يرعاه ُ
وللطفل حاجات يف أن يكون موضع تقدير وحمبة اآلخرين ،وأن يبادهلم نفس
املشاعر واالنفعاالت ،واخلادمة غري مؤهلة لذلك .فمن يستطيع أن جيربها عىل أن تكون
دائام يف وجهه ،كام هو شأن األم مع أبنائها ،ومن الذي يطالبها أن تتكلف
سعيدة ومبتسمة ً
ما ال تستطيع ،وهي البعيدة عن أرسهتا وموطنها ،تفتقر إىل األمن النفس ،وفاقد الشء ال
يعطيه.
وبسبب هذه اآلثار السلبية السيئة التي يفرزها هذا املرض الداخيل ال ُعضال عىل
املجتمع اخلليجي ،خاصة ،سارع مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج إىل توجيه كتاب إىل
جملس وزراء العمل والشؤون االجتامعية يف الدول العربية اخلليجية يف دورته الرابعة
بالرياض (يناير 1982م) والذي نظم بدوره ندوة علمية حول أثر املربيات األجنبيات عىل
تقاليد األرسة املسلمة يف منطقة اخلليج ،ناقشت املخاطر النامجة عن اآلثار االجتامعية
والدينية والثقافية والرتبوية للمربيات األجنبيات عىل املجتمع اإلسالمي.
املحيط الرتبوي
ونريد به املحيط الذي يتلقى فيه الولد تعليمه ،وبالتايل يتلقى تربيته ،فلكل طرف
من األطراف املكونة لذلك املحيط تأثريه الرتبوي اخلطري ،ولن نتحدث هنا ـ كام سلف
الذكر ـ عن إجيابيات هذا املحيط أو ما ينبغي حوله ،فقد خصصنا لذلك فصال خاصا ،وإنام
نريد أن نتحدث عام يمكن أن يتعرض له الولد يف هذا املحيط من مؤثرات سلبية يتحتم عىل
القائمي املصلحي أن يقوموها ،وأول التقويم الوقاية.
فمع أن املناهج احلديثة ال ختلو من اإلجيابيات إال أن هناك سلبيات كثرية يتعي عىل
املريب أن يتعرف عليها ليقي من يربيه من نتائجها ،ونحن من خالل استعراض هذه اآلثار
والنتائج ـ كام ينص عليها املختصون ـ ال نقول بمقاطعة هذه املناهج وال ننصح به ،وال نرى
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صحة فتوى من يفتي بذلك ،بل نرى أمرين:
األول :السعي الدؤوب لتغيري هذه املناهج لتتوافق مع الرشيعة اإلسالمية ،وذلك
بالتخطيط طويل املدى ،لنواجه ختطيط غرينا ،وهذا التخطيط يستدعي حضورنا يف هذه
املناهج ،بل تفوقنا فيها ،ال غيابنا ،بل إن اآلثار اخلطرية لغيابنا هي التي أفرزت هذا الواقع.
الثان :هو وضع املناهج البديلة ملقاومة سلبيات هذه املناهج ،والتي سنوضح
ترصورنا هلا يف حملها اخلاص من الفصل اخلاص بالبعد التعليمي.
 2ـ وسائل اإلعالم
وهي من األمهية والتغلغل يف املجتمع والتأثري بحيث يمكن اعتبارها موازية ملا سبق
من مؤثرات ،فلذلك خصصناها بمطلب خاص ،والذي من خالله نحاول أن نبي كيفية
الوقاية من آثار وسائل اإلعالم( ،)1وكيفية اإلفادة منها من جهة أخرى باعتبار اإلعالم يف
العرص احلايل أصبح من أخطر األدوات ـ سلبا أو إجيابا ـ فقد تطورت وسائل اإلعالم
ومضامينه تطورا كبريا مستغلة التطورات التقنية املتسارعة حتى وصلت إىل ما نعرفه من
التلفاز واإلذاعة والصحافة واإلنرتنت وغريها.
فاإلعالم ـ يف هذه الوسائل مجيعا ـ خياطب كافة رشائح املجتمع ،ومنهم األطفال،
والطفل  -وهو املستقبل لوسيلة اإلعالم -عنرص غض طري سهل الترشب ملا ينقل إليه،
فصفحته البيضاء قابلة لإلشباع بأي يشء يقدم له.
وتأثر الطفل بالوسيلة اإلعالمية أعظم وأشد من الكبري ،فالكبري يفكر ويدرك ويميز
وخيتار ويرفض ،أما الصغريفيفتقد الكثري من القدرة عىل الرفض بل حتى عندما يربى عىل
رفض بعض املواد اإلعالمية فإنه رسعان ما يعود إليها عندما يغيب املوجه واملسؤول عنه،
( )1عرف اإلعالم بأنه عملية نقل املعلومات من املرسل صاحب الرسالة إىل املستقبل املعني هبا متضمنة الوسيلة
املستخدمة واملضمون داخلها واإلعالم.
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وليس األمر عنادا إال أنه حيسن الظن بكل ما يعرض عليه من اجلانب اآلخر كام يفتقد
القدرة عىل الرفض املطلق ويضعف عن االختيار والتمييز.
لذلك كان الطفل هدفا رئيسا لكثري من األنظمة حيث يربى الطفل ويوجه ألهداف
سيئة بجهود إعالمية وتوجيهية متأنية وتكرب معه هذه الوسائل اإلعالمية لدرجة أهنا تصبح
جزءا من شخصيته عندما ينضج(.)1
انطالقا من هذا سنذكر هنا أهم هذه الوسائل اإلعالمية ،مركزين عىل ما فيها من
سلبيات بغية التنبيه إىل خماطرها ،معتقدين يف نفس الوقت أهنا من الوسائل التي يمكن
االستفادة منها إن أحسن املريب كيف يستثمرها ،خاصة مع دخول اإلعالم اإلسالمي هذه
الوسائل.
فمن اإلجيابيات املتعلقة بالطفل عىل سبيل املثال ال احلرص(:)2
تنمية اجلانب املعريف للطفل :حيث تقوم وسائل اإلعالم بمهمة التعليم سواء أكان
ذلك بشكل مبارش أو غري مبارش وتكون مرتبطة بام يقدم خالل املدرسة وأحيانا تقدم مواد
تعليمية لطفل ما قبل املدرسة.
تنمية وصقل مهارات الطفل :حيث تعنى الكثري من هذه الوسائل بتنمية املهارات
سواء ما تعلق منها بالعمل اليدوي ،أو ما تعلق بالقدرات الذهنية والعقلية ،ومع ذلك فقد
تكون هذه املهارات إجيابية ضمن أهدافها مثل التجارب العلمية ،وقد تكون سلبية مثل
سلوكيات املجرمي وحيلهم التي تعرض يف القصص عىل سبيل املثال.
االرتباط باملجتمع :حيث يربط اإلعالم الطفل بمحيطه وبيئته وييرس له سبل
التواصل معه بشكل سهل وفعال وحيبب له اجلامعية يف العمل ويؤكد له ارتباطه بقيم
( )1انظر :مرشوع جملة رائدة للطفل ،للدكتور مالك إبراهيم األمحد.
( )2انظر :مرشوع جملة رائدة للطفل ،للدكتور مالك إبراهيم األمحد.
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املجتمع وأخالقه وسلوكه وقبل ذلك دينه ورشيعته إذا كانت الوسيلة اإلعالمية تعتني هبذه
املواضيع وجتعلها ضمن أهدافها وقد يكون األثر عكس ذلك متاما إذا كانت الوسائل
اإلعالمية ال تقيم اعتبارا للقيم واألخالق والدين.
الرتويح :وهذا األمر ليس ترفا أو رفاهية بل واقع ويسد حاجة لدى الطفل لكن
البد أن يتناسب مع سن الطفل وقدراته وبيئته وال يتعارض مع واجباته األخرى
ومسؤولياته.
بعد هذه األمثلة عن بعض منافع وسائل اإلعالم نعرج إىل بعض السلبيات لتوقيها،
وقد اخرتنا لذلك ثالث وسائل إعالمية ،هي أهم الوسائل وأكثرها انتشارا ،وهي
التلفزيون ،واملجلة ،واإلنرتنت.
التلفزيون
وهو من أهم وسائل اإلعالم وأكثرها انتشارا ،بحيث ال يكاد خيلو بيت منه ،بل من
كل األجهزة املرتبطة به ،والتي تتيح استقبال قنوات العامل أمجع ،وقبل أن حتدث عن
السلبيات التي ينبغي عىل املريب محاية من يربيه عنها ،نذكر ـ للذين يتصورون أن جمرد رمي
هذه الوسيلة بالسلبية حتجر ممقوت ـ بعض أقوال عقالء الغرب ،ممن رأى خطورة هذه
اجلهزة عىل إنسانية اإلنسان(.)1
يقول يوري ديو زيكوف وهو أخصائي اجتامعي(:إدمان مشاهدة التلفاز وباء

( )1انظر :األرسة املسلمة أمام الفيديو والتلفزيون ،بصامت عىل ولدي ،التلفزيون بي اهلدم والبناء ،سموم عىل اهلواء،
فريد التون ؛ اإلنسان حيوان تلفزيون ،ا لبث املبارش حقائق وأرقام ،د نارص العمر ؛ التلفزيون وحكمه يف الرشيعة اإلسالمية،
الشيخ عبد اهلل بن محيد.
وانظر :حممد بن أمحد إسامعيل ،ماذا تعرف عن :العجل الفِض ،أعدها للنرش:إسالم دعدوشة ،جملة البيان،143 :
ص.70:
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سيكولوجي جديد يعم كوكبنا ؛ إنه إذ يس رلينا يلوث طبيعتنا السيكولوجية ِ
واحل رسية)

()1

وذهب الكاتب األمريكي (جريي ماندر) يف كتابه (أربع مناقشات إللغاء
التلفزيون) الذي أودعه خالصة جتربته يف حقل اإلعالم إىل القول(:ربام ال نستطيع أن نفعل
أي يشء ضد اهلندسة الوراثية والقنابل النيوترونية ،ولكننا نستطيع أن نقول (ال) للتلفزيون
ونستطيع أن نلقي بأجهزتنا يف مقلب الزبالة ؛ حيث جيب أن تكون ،وال يستطيع خرباء
التلفزيون تغيري ما يمكن أن خيلفه اجلهاز من تأثريات عىل مشاهديه ،هذه التأثريات الواقعة
()2

عىل اجلسد والعقل ال تنفصل عن جتربة املشاهدة)

وأضاف(:إنني ال أختيل إال عَاملَ ًا مليئ ًا بالفائدة عندما أختيل عَاملَ ًا بدون تلفزيون ،إن
ما نفقده سيعوض عنه أكثر بواسطة احتكاك برشي أكرب ،وبعث جديد للبحث والنشاط
()3

الذايت)

أما السياسيون ،فقد ناشد (هيلموت شميت) مستشار أملانيا الغربية السابق (اآلباء
واألمهات أن يغلقوا أجهزة التلفزيون عىل األقل يوم ًا واحد ًا خالل األسبوع) ،وقد رفض
رئيس مجهورية فنزويال أن يسمح بإدخال التلفزيون امللون إىل بالده ،زاع ًام أنه سيكون دافع ًا
جديد ًا لزيادة الروح االستهالكية املحقونة)

()4

وحكى األستاذ مروان كجك أن صديق ًا له زار أستاذه اجلامعي يف بيته وكان هذا
األستاذ نرصاني ًا ،فالحظ األخ أنه ليس لدى أستاذه تلفزيون فسأله عن سبب ذلك

( )1بصامت عىل ولدي ،ص 6نقال عن جريدة األنباء الكويتية ،بتاريخ198/7/ 13م ،مقال حول تأثري التلفزيون عىل
األرسة.
( )2األرسة املسلمة ،ص .252
( )3أربع مناقشات إللغاء التلفزيون ص  346بترصف.
( )4انظر اإلعالم اإلذاعي والتلفزيون ص .238
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فأجاب(:أأنا جمنون حتى آيت إىل بيتي بمن يشاركني يف تربية أبنائي؟)

()1

بعد هذه الشهادات ،فإن من أهم اآلثار اخلطرية هلذا اجلهاز:
التغريب :وهو من أعظم األخطار ،ألنه ال يتعلق بالسلوك وحده ،وإنام يتعلق باحلياة
مجيعا ،حيث أنه يشيع نمطية معينة من احلياة بفكرها وسلوكها هي نمطية اإلنسان الغريب،
باعتباره املصدر األول للمواد اإلعالمية.
ويف دراسة أجراها اليونسكو تذكر(:إن إدخال وسائل إعالم جديدة وخاصة
التلفزيون يف املجتمعات التقليدية أدى إىل زعزعة عادات ترجع إىل مئات السني،
()2

وممارسات حضارية كرسها الزمن)

ويف تعليقه عىل دخول البث املبارش إىل تونس قال األستاذ فهمي هويدي(:خرج
االستعامر من شوارع تونس عام 1956م ولكنه رجع إليها عام 1989م مل يرجع إىل
ِ
أرسة
األسواق فقط ،ولكنه رجع ليشاركنا السكن يف بيوتنا ،واخللوة يف غرفنا ،واملبيت يف َّ
نومنا .رجع ليقِض عىل الدين واللغة واألخالق ،كان يقيم بيننا بالكره ،ولكنه رجع
لنستقبله باحلب والرتحاب ،نتلذذ بمشاهدته ،واجللوس معه ،إنه االستعامر اجلديد ال
كاستعامر األرض وإنام استعامر القلوب ،إنه اخلطر الذي هيدد األجيال احلارضة والقادمة،
()3

هيدد الشباب والشابات والكهول والعفيفات ،واآلباء واألمهات)

ويف بحث كتبه جون كوندري حول التلفزيون والطفل األمريكي أكد أن البيئة
القيمية للتلفزيون يشوهبا اخللل بنفس القدر الذي يشوب البيئة الفكرية ،ومن خالل ما
تطرحه اإلعالنات التلفزيونية كانت قيم السيطرة والنفعية واألناقة والتميز االجتامعي من

( )1أربع مناقشات إللغاء التلفزيون ،ص ،348بترصف.
( )2البث املبارش ،ص 73نقال عن أصوات متعددة ،ص .338
( )3نقال عن األهرام1989/6/27 ،م.
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أكثرها ورو ًدا ،وكانت قيم الشجاعة والتسامح من أقلها ورو ًدا ؛ هذا باإلضافة إىل حتريف
احلقائق والقيم حول اجلريمة والعقاب.
ويف هناية البحث يقول جون كوندري :إن التلفزيون ال يمكن أن يكون مفيدً ا
خطرا للمعلومات ؛ فهو
مصدرا
كمصدر للمعلومات لألطفال ؛ بل إنه يمكن أن يمثل
ً
ً
أفكارا تتسم بالزيف والبعد عن الواقعية ،وهو ال يملك نسق قيم متامسكًا ،بخالف
يقدم
ً
تعميقه للنزعة االستهالكية .وهو ال يقدم سوى قدر حمدود من املعلومات عن الذات،
وذلك كله جيعل من التلفزيون أداة رديئة للتكيف االجتامعي)
وهذه النمطية هي التي حطمت ،وال زالت حتطم قيم جمتمعاتنا املحافظة ،فتنرش
الرذيلة ،وتقتل الغرية ،فال ريب أن توايل هذه املشاهد املسموعة وتكرارها جيعلها مع الوقت
ِ
املشاهد عىل غض الطرف عن الفضائل وقبول اخليانة الزوجية ،إىل
فريوض
شيئ ًا عادي ًا ،ر
غري ذلك من األحوال.
فلهذا رصنا نرى البسطاء من الناس صاروا يقبلون أن حيتضن رجل بنت ًا شابة؛ ألنه
يمثل دور أبيها! فلم يعودوا يستنكرونه ،وتعجب أن ترى الزوج املسلم جيلس مع زوجه
وبناته وأبنائه أمام التلفزيون ،وهم يرون ما يعرضه من مشاهد إباحية ،وتسكر أهله تلك
املشاهد ،ويلذ لزوجته وبناته وأبنائه هذه املناظر وهو قرير العي ،يضحك ملء فيه ،وينام
ملء جفنه ،وهكذا تتعود القلوب رؤية مناظر احتساء اخلمور والتدخي ،وإتيان
الفواحش ،والتربج واالختالط ،وتألف النفوس هذه األحوال ويكون التطبيع مع املعايص
والكبائر والدياثة(.)1
أما عىل مستوى العقيدة والفكر ،فمن خالل سيطرة السوق األمريكية واليابانية عىل
مسلسالت وأفالم الصغار نرى انعكاس االعتقاد يف قوة الشمس والطبيعة والصليب
( )1بصامت عىل ولدي ،ص.11
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وغريها ؛ بل إن املسلسل يتضمن أحيانًا أكثر من رب ،هذا باإلضافة إىل تشويه مسرية
اإلسالم وقيمه من خالل املواد املعروضة.
أما عىل مستوى املثل العليا لإلنسان ،فإن هذه املثل أصبحت ال تعدوا اإلنسان
الغريب او من يلهث خلفه ،يقول الكاتب حممد عبد اهلل السامن مشري ًا إىل حلقة تلفزيونية
استضيف فيها بعض طلبة مدرسة معروفة للمتفوقي يقول الكاتب(:كان املتوقع أن تكون
احللقة إىل آخر دقيقة فيها من احللقات اجلادة التي يتلقى منها سائر الطلبة دروس ًا يف التفوق.
وسأل مقدم الربنامج الطلبة واحد ًا واحد ًا عن مثله األعىل يف احلياة ،وكانت اإلجابات
مذهلة ؛ فاملثل األعىل لدى الطلبة املتفوقي هم عىل الرتتيب ولست أدري أهو ترتيب
تصاعدي أم تنازيل؟ :عبد احلليم حافظ ،بليغ محدي ،نزار قبان ،حممد عبد الوهاب ،أنيس
منصور .قلت تعقيب ًا عىل هذه اإلجابات :مل أكن أنتظر من هؤالء املتفوقي أن يقولوا :إن
مثلنا األعىل هو أبو بكر أو عمر أو عيل أو خالد بن الوليد ،بل كنت أتوقع أن يقول واحد
()1

منهم :إن مثيل األعىل هو :أيب)

االنحراف اخللقي :وقد رأينا أن الرشيعة حرمت كل الوسائل املفضية إىل االنحراف
مهام اختلفت ألوانه ،والتلفزيون من أعظم وسائل االنحراف بمختلف أنواعه.
كاالنحراف اإلجرامي مثال حيث توصلت الدراسات التحليلية إىل (أن التلفاز بام
يعرضه من أفالم ومناظر إجرامية أو انحاللية( )2قد يؤدي إىل انحراف كثري من النشء عن
طريق ما ختلفه من خياالت يعيشها ،كام تبي من جمموعة ذكور منحرفي قد تناولتهم تلك
الدراسة أن أحد األفالم أثارت فيهم الرغبة يف محل السالح ،وعلمتهم كيفية ارتكاب

( )1األرسة املسلمة أمام الفيديو والتلفزيون ص  271ـ .272
( )2راجع كتاب :األرسة املسلمة أمام الفيديو والتلفزيون ،ص  134لبيان أثر مشاهد العنف واجلريمة التي يعرضها
التلفاز عىل الشباب.
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()1

الرسقات وتضليل البوليس ،وشجعتهم عىل املخاطرة بارتكاب اجلرائم)

ويف والية ميامي هاجم اثنان من الفتيان الصغار امرأة فرضباها عىل رأسها بمؤخرة
املسدس ،وما إن أغمي عليها حتى قاما بركلها بأرجلهام متام ًا مثلام شاهدا يف األفالم
()2

البوليسية

ويف واشنطن قام أحد الصغار بسحب وقود سيارة جارهم وصبه عليه وهو نائم،
ثم أشعل الثقاب ورماه عىل اجلار الذي أخذ يركض والنار تلتهمه ،وكان عمر هذا الصغري
ست سنوات(.)3
وكيف ال حيصل هذا ،وقد أحصت إحدى املجالت الفرنسية مشاهد العنف التي
رآها املشاهدون خالل أسبوع واحد من شهر أكتوبر  ،1988فكانت كالتايل 670:جريمة
قتل 15 ،حالة اغتصاب 848 ،مشاجرة 419 ،حالة تراشق بالرصاص أو انفجار14 ،
علام أنه مل يؤخذ
حالة خطف أو رسقة 32 ،حالة احتجاز رهائن 27 ،مشهد تعذيبً ،
باحلسبان مشاهد العنف النفس أو اللفظي أو اإلجيايب.
والدراسات الغربية كافة تؤكد أن الذين يقومون باألعامل العدوانية هم من املدمني
عىل مشاهدة برامج التلفزيون العنيفة ؛ وقد أثبت باحثان أمريكيان أن معدل انتحار
املراهقي ازداد بنسبة  %13.5لدى الفتيات و %5.2لدى الصبيان خالل األيام التي
تعقب اإلشارة أو اإلعالن عن وقوع حالة انتحار يف األخبار املصورة أو يف أحد األفالم.
أما االنحراف اجلنس ،فحدث وال حرج ،فكثري من األطفال يف بداية سن املراهقة
أو قبلها بقليل يشاهدون التلفزيون عىل أنه مصدر للمعلومات حول السلوك اجلنس ؛ وهو
( )1راجع :اإلعالم اإلذاعي والتلفزيون ،ص 32حيث يقول د ستيفن بانا حبيب بجامعة كولومبيا :إذاكان السجن هو
جامعة اجلريمة ،فإن التلفزيون هو املدرسة اإلعدادية النحراف األحداث.
( )2اإلسالم يف مواجهة اجلاهلية ،ص.190 189
( )3اإلسالم يف مواجهة اجلاهلية ،ص.185
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قيام وال ُمث ً
ال وال آدا ًبا.
يصور اجلنس عىل نحو زائف وحمرف ،وعىل وجه حيوان ال يراعي ً
وهو لذلك أعظم وسيلة لقتل احلياء الذي قال فيه (:إن مما أدرك الناس من كالم
النبوة األوىل ،إذا مل تستح فاصنع ما شئت)( ،)1فمن أخطر مفاسد التلفزيون هو القضاء عىل
ذلك اخللق الفطري األصيل.
أخطاره عىل الصحة النفسية :تكاد الدراسات العلمية التي أجريت لدراسة آثار
التلفاز عىل الصحة النفسية جتمع عىل ما ييل:
 .1أنه يدرب مشاهديه عىل الكسل الذهني ،ويشيع فيهم روح السلبية ،وجيعلهم
إ َّمعات يميلون مع الريح حيث مالت ،وأنه ينفث يف روعهم روح (عدم املسؤولية)
واالستسالم ،واالهنزامية ،ويرصفهم عن معايل األمور ،ويشغلهم عن األهداف السامية،
ويزيد رقعة اخلواء الفكري يف نفوسهم(.)2
 .2أنه يولد الغلظة يف املشاعر ،والبالدة يف احلس ،كام تؤثر املسلسالت البوليسية
ومشاهد العنف والقتل عىل نفسية األطفال(.)3
 .3أنه يظهر للصغار أن الكبار حييون حياة حافلة بالرصاع والتنافس فيشوه
مفاهيمهم مبكر ًا.
 .4التعود عىل الضجيج والصخب الذي يرض بحاسة السمع فيسبب كثري ًا من
حاالت الصداع واالضطرابات العصبية والتوتر.
 .5تعلق قلب الشباب املراهقي بمذيعة أو ممثلة أو مغنية حسناء ،وابتالؤه بمعصية
العشق الذي يتلف الدنيا والدين ،واألخطار نفسها خيشى منها عىل الفتيات الالئي هن

( )1رواه أمحد والبخاري وأبو داود.
( )2انظر األرسة املسلمة ،ص113ـ .114
( )3انظر بصامت عىل ولدي ص 23ـ .24
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أضعف قلوب ًا وأرسع استجابة لداعية اهلوى.
املجالت
وهي من وسائل اإلعالم التي هلا أمهيتها الكربى يف التثقيف والتوعية ،وهلا خطورهتا
كذلك عىل السلوك األخالقي ،أو القيم التي هلا أثرها اخلطري يف الرتبية ،وسنركز هنا عىل
املجالت املختصة باألطفال( ،)1ونكتفي منها بذكر نموذج من تأثري هذه املجالت عىل

( )1برزت جمالت األطفال بشكل ملموس يف الغرب يف بداية القرن العرشين مواكبة انتشار الصحافة وتطورها وكانت
يف بداياهتا حمدودة االنتشار تعنى بالرسوم اهلزلية بشكل كبريكذلك صدرت مالحق لألطفال يف الصحف الرئيسة كعامل جذب
لألرسة القتناء الصحيفة.
وغلب عىل هذه املجالت جانب التسلية والفكاهة ثم تطورت بشكل كبري متوافقة مع تطور الطباعة وانتشار أدواهتا فضال
عن تيرس سبل املواصالت وقدرات الناس الرشائية.
ومع تقدم العلم واملعرفة أخذ ت القصص املصورة جانبا واسعا من جمالت األطفال وحتى الكبار وانترشت بشكل كبري.
كذلك تنوعت املجالت بحسب سن املخاطب وغطت مراحل عمرية مبكرة جدا حتى إن هناك جمالت لألطفال يف السنة
األوىل من أعامرهم كام تصدر جمالت لألطفال خاصة بالذكور وأخرى باإلناث وهناك جمالت متخصصة بالتعليم وأخرى
علمية وثالثة منوعة ونالت فرتة ما قبل املدرسة نصيبا هاما من سوق املجالت.
ففي اليابان -عىل سبيل املثال -هناك جملة لألطفال الذين ترتاوح أعامرهم بي  5-3سنوات توزع  300ألف نسخة
أسبوعيا ويف فرنسا هناك جملة بويب تصدر لألطفال يف سن  15شهرا وتعتمد عىل الرسوم التوضيحية لألشياء القريبة من الطفل
ويطلع عليها الطفل بمساعدة والديه ويف اليابان كذلك مؤسسة جتارية واحدة تعنى بلعب األطفال تصدر  54جملة لألطفال
شهريا أما يف أمريكا فتصدر  338جملة 1988م تغطي كافة أعامر األطفال وكافة اهتامماهتم توزع أكثر من  53مليون نسخة.
وتصدر عن بعض املؤسسات الكنسية واألحزاب الدينية الغربية جمالت لألطفال هتتم ببث القيم النرصانية لدى األطفال
وال ختلو من مواد أدبية أو فكاهية تساعد عىل ترويج املجلة وهي توزع يف كثري من األحيان جمانا أو بسعر تشجيعي لألطفال
وهي غالبا ال تعبأ بالتكاليف املالية نظرا ألهدافها الدينية ووجود مصادر مالية قوية وثابتة تدعمها.
إضافة للنصارى حيرص اليهود -بمؤسساهتم الدينية -عىل إصدار جمالت لألطفال لتحقق ارتباط أبناء اليهود بالتوراة
واملجتمع اليهودي.
وحيرص الغرب -كجزء من اهتاممه الواسع باإلنسان الغريب  -عىل املعاقي بكافة فئاهتم وباألخص األطفال فيقدم هلم
خدمات إعالمية خاصة حيث تصدر بعض املجالت يف أوروبا وأمريكا طبعة خاصة بالعميان لغة برايل وهذا خالف املجالت
اخلاصة أصال باملعوقي مثل العميان والصم وغريهم.
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غرس العنف يف نفوس الصغار.
ولن نذكر هنا آثار املجالت الغربية ،فإن سمومها تتعدى العنف إىل غريه من مجيع
مظاهر االنحراف ،بل سنذكر بعض املجالت العربية ،وذلك عىل ضوء دراسة حول
(صحافة الطفل يف العامل العريب وتأثريها عىل شخصيته واجتاهه نحو العنف والعدوانية)،
وهو موضوع رسالة دكتوراه التي تقدمت هبا الباحثة (سحر فاروق الصادق) إىل كلية
اإلعالم جامعة القاهرة(.)1
فقد تناولت الدراسة أربعة عنارص أساسية هي مضمون العنف ووسيلته جمالت
األطفال ،ومجهوره وهم ُق ّراء هذه املجالت ،ثم ُكتّاب السيناريو والرسامون القائمون
بالعمل.
ورصدت الدراسة مظاهر العنف املقدم للطفل من خالل جمالته ،وحتليل مالمح
هذا العنف ،ومعدالته املنشورة يف قالب قصيص فقدمت دراسة حتليلية لتسع جمالت
لألطفال متثل ست جمالت مرصية هي عالء الدين ،وميكي ،وسوبر ميكي ،وسمري ،وكابتن
سمري ،وقطر الندى ،إىل جانب ثالث جمالت عربية هي العريب الصغري ،وماجد ،وباسم،
بمجموع ( )104أعداد منها يف الفرتة من يناير حتى ديسمرب 1997م .ثم قامت بدراسة
مجهور األطفال القارئ هلذه املجالت وقوامه ( )400طفل ترتاوح أعامرهم ما بي (11
و )16عا ًما وينتمون مجي ًعا ملرحلة التعليم اإلعدادي وتم أخذ العينة من أحياء شعبية
وصناعية وراقية (الدقي  -بوالق الدكرور  -حلوان  -مدينة نرص) ،ومن مدارس خمتلفة
(حكومية  -جتريبية – خاصة) ،ومن الصفوف الدراسية الثالثة (األول والثان والثالث
اإلعدادي) ،ومن الذكور واإلناث ،وداخل كل حي من األحياء األربعة تم اختيار أربع
مدارس بشكل عشوائي بمعرفة اإلدارات التعليمية التابعة هلا هذه األحياء بحيث تتمثل هبا
( )1انظر :صحافة األطفال تع ّلم أوالدنا العنف ،كريمة حسن ،جريدة القاهرة ،دراسات إعالمية.
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أنواع املدارس الثالث املذكورة ،وداخل كل مدرسة من خالل قوائم الفصول لسنوات
الدراسة تم حتديد فصل يف كل سنة دراسية تب ًعا لعدد فصوهلا باملدرسة ،وتم اختيار األطفال
من داخل الفصول مع مراعاة العدد الكيل داخل كل فصل والتمثيل النسبي لإلناث
والذكور وأجاب ( )%99من أطفال العينة بأهنم يقرأون جملة للطفل أما من يتابع جملتي أو
أكثر فكانت النسبة (.)%54.1
وكشفت نتائج الدراسة عن ارتفاع معدالت العنف املنشور يف صحف األطفال
املرصية والعربية بشكل يدعو إىل القلق ،حيث بلغت نسبة القصص التي حتمل عن ًفا
( )%40.4من إمجايل القصص موضوع الدراسة.
وبدت جمالت سوبر ميكي ،وميكي ،وباسم ،عىل رأس قائمة صحف األطفال من
حيث كم العنف املنشور عىل صفحاهتا ،بينام بدت جمالت عالء الدين ،وقطر
الندى،والعريب الصغري ،أقل صحف الدراسة من حيث العنف املقدم هبا ،واتسم العنف
املنشور بمجالت األطفال بسامت متثل يف جمملها عوامل جذب للطفل نحوه ،كام بدت
النسبة الكربى من مظاهر العنف املنشور نابعة من دوافع اجتامعية مألوفة للطفل يمكنه
فهمها والتفاعل معها ،كام ظهرت أماكن العنف قريبة من واقع الطفل يمكنه تقليدها ،األمر
يقرب العنف من عقله ويمكّنه من اختزان صوره وأحيانًا تقليده.
الذي ّ
وكانت مظاهر العنف عن ًفا بدن ًيا مثل(:الرضب  -مطاردات  -تكسري أشياء -
تلويح أو رضب بالسالح  -دفع اآلخرين بعنف  -قتل  -اغتيال  -رسقة – اختطاف) ،أو
عن ًفا لفظ ًيا مثل(:السب والقذف والتشبيهات اجلارحة وكلامت التهديد بأعامل انتقامية ،أو
سخرية من اآلخرين باللفظ أو بالضحك ،أو الرصاخ أو حتى كلامت التحريض والتهديد
بالعنف) ،ويتم تقديم هذه املادة يف سياق خيلو من أي أشكال للعقاب ،بل قدم البعض منها
يف شكل ينصف القائم به.
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وأوضحت الدراسة االرتفاع الواضح يف نسبة امليول العنيفة لدى أطفال العينة،
وكشفت النتائج عن زيادة هذه امليول بي من يتعرضون لوسائل اإلعالم ،مما يؤكد دعم
وسائل اإلعالم لتلك امليول لدى األطفال ،وتبي أن اجتاهات األطفال الذين يتخذون
قدوهتم من النامذج اإلعالمية (األبطال والشخصيات الكرتونية والدرامية وغريها) ،قد
بدت مرتفعة نحو العنف بينام كانت منخفضة لدى من يتخذون قدوهتم من نامذج االتصال
الشخيص (األب  -العم  -املدرس) وأوضحت الدراسة كذلك أن هناك دور ًا إجياب ًيا
للتنشئة األرسية يتعلق بمعاملة األبناء ومشاركتهم باملناقشة ملا يقرأون ،أو هذا الدور يكون
إجياب ًيا مع األبناء إذا بدأ يف سن مبكرة ،تكون فيه اجتاهات األطفال نحو العنف منخفضة،
كونوا اجتاهاهتم
بينام يتضاءل هذا الدور إذا بدأ مع األبناء يف سن متقدمة يكون األبناء قد ّ
العنيفة بالفعل.
أيضا أن الطفل إذا تعرض أو الحظ بشكل دوري جمموعة من
وأظهرت الدراسة ً
األبطال يامرسون العنف فإنه يمكن أن يتع ّلم العنف منهم ،وأحيانًا يمكنه تقليدهم ،خاصة
إذا كان سياق العمل يربز العنف يف صورة حسنة حيقق لصاحبه مزايا ،كذلك عدم وجود
أي شكل من أشكال العقاب ،كذلك كلام تزايد معدل قراءة األطفال ملضامي عنيفة زادت
لدهيم االجتاهات املرتفعة نحو العنف ،ومتثلت هذه النتيجة بشكل كبري ملن ينتمون لبيئة
عاملية ويف مراحل عمرية متوسطة (14-13سنة) وينتمون للتعليم التجريبي.
وإذا تعرض الطفل لظروف تنشئة أرسية سلبية تزداد اجتاهاته نحو العنف ويتضح
هذا األمر بي أبناء التعليم اخلاص واملنتمي لبيئات عاملية.
حرصا حلجم العنف ،فتم رصده تب ًعا لعدد القصص العنيفة حيث
وقدمت الدراسة
ً
بلغت نسبة القصص العنيفة ( ،)%40.4وجاء حجم العنف تب ًعا لعدد صفحاته
(الصفحات الكاملة من العنف) نسبتها ( ،)%26.8وتب ًعا لعدد الرباويز العنيفة التي
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تضمنتها قصص الرسوم املتتابعة املصورة ( ،)%33.5وعىل نطاق القصص األدبية التي
تقدم للطفل يف شكل أسطر بلغت نسبة األسطر العنيفة هبا  %12.3وهي أقل نسب العنف
املنشور .كذلك أوضحت الدراسة أنه كلام كان مضمون القصة مرتمجًا كانت نسبة العنف
مرتفعة بعكس لو كان كاتب القصة عرب ًيا.
كذلك قامت الباحثة بدراسة ثامنية عرش مبدعًا وهم من املنتجي واملنتظمي يف نرش
اجتاها سائدً ا
أعامهلم اخلاصة بالطفل يف املجالت املذكورة ،وأوضحت الدراسة أن هناك ً
بي العاملي يف حقل الطفل يقر تقديم العنف ونرشه لألطفال من منطلق ضوابط ال حتد
من تأثريه السلبي عىل الطفل ،كذلك تساعد األوضاع الصحفية واملادية لصحف األطفال
عىل دعم تقديم العنف عرب صفحاهتا وذلك لعدم حتقق الدور الرتبوي واالجتامعي هلذه
الصحف ،إضافة إىل اجتاه القائمي عىل هذه الصحف لتعويض انرصاف األطفال عن
صحافتهم بتقديم العنف ،هلم يف حماولة منهم إلعادة جذب الطفل ملطبوعاهتم .كذلك
تساعد األوضاع املهنية عىل نرش العنف ،فالقائمون عىل سياسات التحرير ال يامنعون يف
تقديمه ،واملناخ املجتمعي أصبح العنف أحد مظاهره حيث يتفاعل املبدعون معه فتولد
أفكارهم مشبعة به.
وتويص الباحثة يف هناية دراستها بأنه إذا كان هناك رضورة لتقديم مادة صحفية
عني فة لألطفال وحتى هذه النسبة القليلة ال بد أن حتتوي عىل ضوابط للحد من تأثري العنف
املقروء عىل الطفل ،بحيث ترتكز عىل زيادة ووضوح العقاب داخل القصة ،وال تتضمن
أية نتائج لصالح مقرتيف العنف.
وهذا ما يدعو إىل االهتامم بالبديل الذي يقي النشء من أمثال هذه االنحرافات،
وقد كتب بعض الباحثي املعارصين مرشوعا ملجلة إسالمية خاصة باألطفال( ،)1تكون
( )1مرشوع جملة رائدة للطفل ،من سلسلة كتاب األمة ،للدكتور مالك إبراهيم األمحد.
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بديال عن الكم الضخم من املجالت التي متتلئ هبا األسواق ،وقد خلص يف األخري إىل
بعض اخلصائص التي تتصف هبا هذه املجلة ،ال بأس من سوقها هنا ألمهيتها:
 .1االستفادة من التوجيهات الرتبوية املعارصة بحيث تكون املجلة رافدا تربويا هاما
لألطفال.
 .2إدراك أهداف املجلة بشكل كامل وإنزال مواد املجلة عىل هذه األهداف.
 .3وجود متخصصي يف أدب األطفال وعلم الرتبية وعلم النفس إضافة إىل
متخصصي يف الشؤون الفنية قادرين عىل حتويل الفكرة إىل واقع عميل ملموس جذاب
ومقبول لألطفال.
 .4الوعي بخصائص الطفولة وحاجتها وميوهلا.
 .5حتديد شخصيات املجلة بشكل دقيق بحيث حتقق أغراض املجلة من خالهلا
التنوع بي األساليب الصحفية املستخدمة.
 .6التنويع يف املواد بام يشوق األطفال وحيفزهم عىل القراءة.
 .7الكتابة باللغة العربية البسيطة وبأسلوب سهل قادر عىل إيصال الرسالة املطلوبة
للمرحلة العمرية املقصودة.
 .8التوازن بي القصص املصورة وباقي مواد املجلة بحيث ال تطغى األوىل عىل
صفحاهتا.
 .9االستفادة من الفنون املعارصة يف اإلخراج والتصميم والطباعة.
 .10إرشاك الطفل يف حترير أجزاء من املجلة.
لذلك البد من مراعاة ما ييل يف جمالت األطفال:
 .1أن يكون الكاتب -ما أمكن -من املختصي بأدب األطفال.
 .2عدم تكثيف املادة واملوضوعات.
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 .3مراعاة السن.
 .4التنوع يف املواد.
 .5البعد عن التكرار املتامثل.
 .6التجديد والتنوع يف القالب الفني واألساليب املستخدمة بي فرتة وأخرى.
 .7استخدام الصور والرسوم بشكل جيد يغري باالطالع.
 .8االستفادة من اإلمكانات احلديثة يف التصميم واإلخراج والطباعة فالطفل يميز
بي هذه األمور واأللوان عنرص أساس يف تذوق الطفل للامدة.
 .9التشويق يف املحتوى.
 .10التواصل مع الطفل من خالل مسامهاته ونرشها.
 .11البساطة وسهولة الفهم بالنسبة للامدة املطروحة.
 .12احلركة واحليوية يف اجلانب الفني واملوضوعي.
 .13األسلوب السلس اخلفيف املناسب.
 .14عدم إغفال جانب املرح والفكاهة املحبب للطفل.
اإلنرتنت
وهي من الوسائل املعارصة ،بل من أخطرها وأنفعها يف نفس الوقت ،ولذلك حتتاج
مراقبة خاصة ،ألن ما فيها من اخلري ال يمكن أن يرتك ألجل ما فيها من الرش ،وما فيها من
الرش يستدعي مراقبة مستمرة ،ويستدعي مع ذلك جهودا جبارة من املخلصي ليضعوا من
بدائل اخلري ،ومن قوامع الرش ما يضاعف خريها ،ويقمع رشها.
وبام أن غرضنا يف هذا املبحث ذكر ذرائع الفساد يف هذه الوسائل لتجتنب ،ال ذكر
نواحي اخلري ،فسننقل هنا من املختصي ما يبي خطورة هذه الوسيلة( ،)1وهي خطورة ال
( )1انظر :دراسات تربوية ،اإلنرتنت وتربية األوالد ،عبد الرمحن بن عبد اهلل املطرودي.
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تستدعي إيقافها أو منعها أو القول بتحريمها ،وإنام تستدعي التوجيه واملراقبة املستمرة.
وقد كتبت إحدى املجالت بالشبكة حتت عنوان (أطفالك واإلنرتنت آمنون
وسعداء دائ ًام)(:اإلنرتنت مصدر إمتاع لألطفال سواء استخدمت للعب أو ألداء الواجبات
برباجمها املفيدة وصورها اجلميلة وألعاهبا ،ومع ذلك فهي ال ختلو من اخلطر عليهم)
ثم تفصل بعض نواحي اخلطر ،فتقول(:رغم روعة اإلنرتنت إال أنه ال خيلو من
األخطار خصوص ًا عىل األطفال ؛ وذلك بسبب العدد الضخم من املواقع غري الالئقة
املوجودة يف مواقع الويب ؛ لذلك فإن شبكة اإلنرتنت ال تعد املكان املناسب ليبحث
األطفال فيها وجيولون دون رقابة ؛ فهي متتلئ بطوفان من املواقع التي حتض عىل العنرصية
والضغينة ،وتشجع عىل تعاطي املخدرات وصنع القنابل وكل الطرق األخرى التي من
املمكن جد ًا أن تؤثر سلب ًا عىل سلوك أطفالنا)

()1

وقد أخرجت دار الشبكة العربية عدد ًا بعنوان (اإلسالم واإلنرتنت) وكان أحد
املواضيع بعنوان (الطفل املسلم مظلوم) ،ومما جاء فيه(:الطفل املسلم مظلوم عىل اإلنرتنت
؛ فال يكاد جيد يف املواقع اإلسالمية ركن ًا يأوي إليه وجيد فيه ما يشد انتباهه ويشبع نفسيته
ويراعي عقله ...وإنام نشري إىل حقيقة أن هذه املواد مجيع ًا ليس فيها ما هو مصاغ خصيص ًا
()2

للطفل يناسب عقله وتفكريه)

وكتب آخر يف جملة (مفتاح اإلنرتنت) يقول(:لألسف مل نجد مواقع عربية لألطفال
هتتم كام هتتم املواقع األجنبية وتقدم ألطفالنا ما يقدمون سواء يف املعلومات وروعة يف
()3

التصميم ،وكلنا أمل يف رؤية يشء عريب ملفت وقيم)

( )1جملة مفتاح اإلنرتنت العدد الثالث ،ص .14
( )2جملة مفتاح اإلنرتنت العدد الثالث ،ص .26
( )3جملة مفتاح اإلنرتنت العدد الثالث ،ص .16
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وكتب آخر يف جملة (عرص احلاسب) يقول(:دعا عدد من اخلرباء املتخصصي يف
جمال األمن عىل شبكة اإلنرتنت إىل وضع معايري فنية حتدد طبيعة املواقع التي يتعامل معها
األطفال وحتديد الفئات السنية املناسبة) إىل أن يقول(:وكان مسح أجراه مركز أن برج
للسياسات يف واشنطن األمريكية قد أكد أن أطفاالً ترتاوح أعامرهم بي  17 - 8سنة قد
أبدوا رغبتهم يف كشف أرسارهم عىل اإلنرتنت واألوضاع املالية آلبائهم مما يعترب مؤرش ًا
()1

لنرش خالفات أرسية يتسبب فيها األطفال عرب اإلنرتنت)

وكتب آخر يف جملة (مفتاح اإلنرتنت) حتت عنوان (نصائح يف التصفح اآلمن) قال
فيه كاتبه ألحد األبوين(:نقول أخرب أطفالك أال يعطوا أية معلومات عن مكان سكنهم أو
عن أنفسهم .أخربهم أال يردوا عىل أية رسائل إلكرتونية عن مصادر غري معروفة .أخربهم
أن يعلموك إذا استلموا أية رسائل إلكرتونية غريبة .راقب أطفالك عندما يتحدثون عرب
اإلنرتنت واعرف مع من كانوا يتخاطبون .أخرب أطفالك أال يقابلوا أشخاص ًا تعرفوا عليهم
()2

عرب اإلنرتنت مقابلة شخصية)

وكتبت جملة (آفاق اإلنرتنت)( )3يف زاوية (آباء وأبناء) بعنوان (ال تتكلم مع الغرباء)
وبجانبه عنوان كبري هو (راقب أوالدك) ذكر فيه املؤلف وأطال عن األرضار والطريقة
حلامية األطفال ،وبعض املواقع السيئة التي حصلت عليها لبعض األطفال من جراء
االتصال باإلنرتنت.
فهذه التحذيرات مجيعا تدل عىل مبلغ خطورة استعامل هذه الوسيلة وخاصة مع
النقص الشديد للمواقع اإلسالمية اخلاصة هبذا املجال.

( )1جملة مفتاح اإلنرتنت ،العدد األول ،ص .28
( )2جملة مفتاح اإلنرتنت العدد الثالث ،ص .16
( )3جملة آفاق اإلنرتنت ،العدد الثان ،ص .69
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فلهذا نجد يف هذه الوسيلة كل أسباب االنحراف ووسائله ،وقد كتبت إحدى
املجالت()1عنوان ًا باسم( :عامل اإلنرتنت السفيل ...قرصنة برامج ...إباحية ...مافيا...
غسيل أموال ...خمدرات ...قامر ...عنرصية ...منظامت اهلاكر ...إرهاب...
متفجرات ،)...ثم عنونت داخل املجلة (عامل إنرتنت السفيل يناديك ،يبسط لك ذراعيه،
يلوح لك بكافة املغريات القذرة التي ابتكرها اإلنسان عرب التاريخ ...برامج كاملة
باملجان ...صور وأفالم إباحية ...خمدرات ...قامر ...أموال قذرة ...فهل تستجيب؟)
وهكذا كان العنوان ،واستمر العرض اثنتي عرشة صفحة يف نفس العدد.
قال املؤلف يف نفس املوضوع(:ربام يقول البعض إن العديد من البلدان العربية
حجبت هذه املواقع عن مستخدمي إنرتنت فيها فال توجد رضورة لفتح هذا امللف .ونقول
هلؤالء :إن الواقع يؤكد استحالة احلجب الكامل ألسباب عديدة أمهها:
 .1تظهر عىل شبكة ويب يومي ًا آالف املواقع اجلديدة ومن املستحيل حجبها مبارشة
وفق التقنيات املستخدمة حالي ًا يف عملية الفلرتة.
 .2يمكن استخدام خدمات إنرتنت مثل التخاطب والدردشة والربيد اإللكرتون
لالتصال مع املشبوهي وتبادل معلومات ممنوعة أو صور فاضحة.
 .3توفر تقنيات لتجاوز الربوكس وإلغاء الفلرتة املرتبطة به.
 .4تتوفر حالي ًا إمكانية استقبال إنرتنت عرب األقامر الصناعية.
ويستمر املؤلف يف دراسة عامل الشبكة السفيل يف أعداد من املجلة منها لعدد الثان،
ويف العدد الثامن لذات املجلة من نفس العام جاء غالف املجلة حيمل العنوان اآليت (أول
جريمة قتل بسبب منتديات ويب العربية)
وكتبت جملة اإلسالم واإلنرتنت تقول (كيف نحتمي من رشور اإلنرتنت  -كفر
( )1إنرتنت العامل العريب ،يف عددها الثان للسنة الثالثة.

209

وجنس وعنف و..؟)
وكان هذا هو عنوان املقال ،وبدأ كاتب املقال بقوله(:اكتسب اإلنرتنت سمعة سيئة
بسبب انفتاحها غري املحكوم أخالقي ًا وال سياسي ًا وال ثقافي ًا ،وبسبب استغالهلا البشع من
قبل عصابات اجلريمة املنظمة وجتار األعراض والداعي إىل كل رذيلة وفاحشة وفوَض
متردية ...ففرغت كثري من فوائدها العظيمة وإنجازاهتا الضخمة يف بحر آسن كريه من
الرائحة واملنظر )...إىل أن يقول(:هذه مشكلة ال نعان منها يف الرشق فحسب كام يظن
البعض ...بل إن العائالت الغربية تشكو مر الشكوى ما يغزو عقر بيوهتم وعقول أوالدهم
وحواسبهم عرب أجهزة الكمبيوتر املنزلية املوصولة باإلنرتنت .كام أن عدد ًا من الدول تشكو
من الغزو الثقايف الغريب الذي يتدفق عليها من كل مكان عرب األرض والفضاء وعرب خطوط
()1

اهلاتف وأسالك الكهرباء)

وكتبت جملة (سعودي شوبر) تكتب يف العدد العارش للسنة الثانية مقاالً بعنوان
(إغالق (ياهو) ملاذا؟) وقد نقلت املجلة تفسريات عىل لسان املتحدث باسم مدينة امللك
عبد العزيز للعلوم والتقنية يقول فيها (إن حجب أندية (ياهو) جاء بدعوى إحلاق الرضر
()2

باألخالق والقيم واآلداب الرشعية ...إلخ )

ويف حوار من خالل جملة (اجلندي املسلم) حول اإلباحية يف اإلنرتنت مع مشعل بن
عبد اهلل القرحي األستاذ املساعد يف معهد بحوث احلاسب اآليل يف مدينة امللك عبد العزيز
للعلوم والتقنية قال(:قامت بعض الرشكات بدراسة عدد زوار صفحات الدعارة
واإلباحية يف اإلنرتنت فوجدت إحدى الرشكات أن بعض هذه الصفحات يزورها
عرشون ألف زائر يومي ًا ،وأكثر من  200صفحة مشاهبة تستقبل  1400زائر يومي ًا ؛ ولذلك
( )1إنرتنت العامل العريب ،العدد األول السنة الرابعة ،ص .36
( )2إنرتنت العامل العريب ،العدد األول السنة الرابعة ،ص .16
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رصحت وزارة العدل األمريكية قائلة :مل يسبق يف فرتة من تاريخ وسائل اإلعالم بأمريكا
أن تفشى مثل هذا العدد اهلائل من مواد الدعارة أمام هذه الكثرة من األطفال يف هذه الكثرة
من البيوت ،كام تفيد اإلحصائيات بأن  %63من املراهقي الذين يرتادون صفحات وصور
الدعارة ال يدري أولياء أمورهم بطبيعة ما يتصفحونه عىل اإلنرتنت .عل ًام بأن الدراسات
()1

تفيد أن أكثر مستخدمي املواد اإلباحية ترتاوح أعامرهم ما بي  17 - 12سنة)

زيادة عىل هذا ،فإن أكثر ما يف شبكة اإلنرتنت مما يتعلق برتبية األوالد سلبي جد ًا،
فال توجد مواقع جمدية يف تربية األوالد عدا العناية ببعض اجلوانب اجلزئية وخصوص ًا يف
املواقع الغربية مثل العناية باجلسم والصحة والرياضة والفن فقط.

ثانيا ـ عالج مظاهر االنحراف
وهو من العلوم املهمة التي يسعى املريب لتعلمها ،كام يسعى لتعلم أعراض األمراض
احلسية ،ليتقيها أو يعاجلها.
وال نستطيع يف هذا املحل أن نفصل كل ما يتعلق هبذا اجلانب ،فمظاهر االنحراف
أكثر من أن حييط هبا كتاب ،واملريب ال حيتاج إىل التفاصيل الكثرية التي قد ال يرى نفسه
بحاجة إليها.
ولذلك اكتفينا هنا بإعطاء القواعد الكربى التي وضعها علامء اإلسالم لتحقيق هذا
النوع من التطبيب.
وقد ذكرنا من النامذج واألمثلة التطبيبية يف بعض املحال ما يستدل به عىل غريه ،فهي
ليست مقصودة بذاهتا ،بقدر ما هي أمثلة لغريها.
وقد رأينا أن الكالم املنهجي يف هذا يستدعي احلديث عن عنرصين:

( )1إنرتنت العامل العريب ،العدد األول السنة الرابعة ،ص .107
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 .1التعرف عىل منابع االنحراف وأصوهلا ،واملظاهر التي تبدو من خالهلا.
 .2التعرف عىل األساليب املختلفة لعالج ما يبدو من مظاهر االنحراف ،أو ما ينبع
منها.
 1ـ منابع االنحراف ومظاهره
أول ما ينبغي عىل املريب البدء به لعالج االنحراف الذي قد يقع فيه من تكفل برتبيته
هو التعرف عىل االنحراف ونوعه ،ألنه بدون معرفة املرض ال يمكن العالج.
وما سنذكره يف هذا املطلب موجه خصوصا للمريب ،ألنه قد ال يفطن إىل مواضع
االنحراف ،بل قد يلتبس عليه األمر ،فيتصور املرض صحة واملعصية طاعة واالنحراف
ون بِ َام َأت َْوا َو ُحيِ ُّب َ
استقامة ،كام أشار إىل ذلك قوله تعاىل ﴿ :ال َحت َْس َب َّن ا َّل ِذي َن َي ْف َر ُح َ
ون َأ ْن
ِ
حي َمدُ وا بِ َام َمل َي ْف َع ُلوا َفال َحت َْس َبن َُّه ْم بِ َم َفازَ ٍة ِم َن ا ْل َع َذ ِ
يم﴾ (آل عمران،)188:
اب َو َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
اب َأل ٌ
ُْ
ْ
فهؤالء جلهلم معصيتهم تصوروها طاعة ،وطمعوا أن حيمدوا بام مل يفعلوا.
وهلذا كان تعلم هذا النوع من العلم فرضا عىل كل مرب ،كام يتعلم مظاهر األمراض
احلسية ليتسنى له عالجها أو الذهاب إىل من يعاجلها.
وانطالقا من هذا سنتحدث يف هذا املطلب عن منابع االنحراف ،ثم عن مظاهر
االنحراف:
منابع االنحراف
وهو أهم ما ينبغي عىل املريب التعرف عليه ،ألن لكل انحراف منبعه اخلاص يف
النفس اإلنسانية ،وذلك يستدعي التعرف عىل حقيقة اإلنسان ومكوناهتا وما ينتج عن
تكوهنا من تفاعالت ،وقد رضب الغزايل لذلك مثال ،فقال(:وذلك ألن طينة اإلنسان
عجنت من أخالط خمتلفة ،فاقتىض كل واحد من األخالط يف املعجون منه أثر ًا من اآلثار
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كام يقتِض السكر واخلل والزعفران يف السكنجبـي آثار ًا خمتلفة)

()1

وقد اختلف املصنفون يف هذه املنابع ،وهو ليس خالفا فقهيا له أدلته النابعة من
االجتهاد ،وإنام هو اختالف حتلييل ،يكاد يكون من اختالف التنوع ال اختالف التضاد.
وسنكتفي هنا بذكر تصنيفي هلذه املنابع ،تصنيف ابن القيم ،وتصنيف الغزايل.
فقد ذكر ابن القيم أن (منشأ مجيع األخالق السافلة وبناؤها عىل أربعة أركان :اجلهل
والظلم والشهوة والغضب)( )2ويبي وجه هذا التقسيم ما ييل:
 .1أن اجلهل يريه احلسن يف صورة القبيح ،والقبيح يف صورة احلسن ،والكامل نقصا،
والنقص كامال.
 .2أن الظلم حيمله عىل وضع الشء يف غري موضعه ،فيغضب يف موضع الرَض،
ويرَض يف موضع الغضب ،وجيهل يف موضع األناة ،ويبخل يف موضع البذل ،ويبذل يف
موضع البخل ،وحيجم يف موضع اإلقدام ،ويقدم يف موضع اإلحجام ،ويلي يف موضع
الشدة ،ويشتد يف موضع اللي ،ويتواضع يف موضع العزة ،ويتكرب يف موضع التواضع.
 .3أن الشهوة حتمله عىل احلرص والشح والبخل وعدم العفة والنهمة واجلشع
والذل والدناءات كلها.
 .4أن الغضب حيمله عىل الكرب واحلقد واحلسد والعدوان والسفه.
ثم ذكر أن منبع هذه الصفات األربعة أصالن ،مها نبع املنابع ،ومها :إفراط النفس
يف الضعف ،وإفراطها يف القوة.
فيتولد من إفراطها يف الضعف :املهانة والبخل واخلسة واللؤم والذل واحلرص
والشح وسفساف األمور واألخالق.
( )1إحياء علوم الدين.16/4 :
( )2مدارج السالكي.308/2 :
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ويتولد من إفراطها يف القوة الظلم والغضب واحلدة والفحش والطيش.
ويتولد من تزاوج أحد اخللقي باآلخر :أوالد غية كثريون( ،فإن النفس قد جتمع
قوة وضعفا ،فيكون صاحبها أجرب الناس إذا قدر ،وأذهلم إذا قهر ،ظامل عنوف جبار ،فإذا
()1

قهر صار أذل من امرأة ،جبان عن القوي ،جريء عىل الضعيف)

وقد قسم الغزايل منابع االنحراف يف النفس اإلنسانية إىل إىل أربع منابع ،فقال(:اعلم
ّ
أن لإلنسان أوصاف ًا وأخالق ًا كثرية عىل ما عرف رشحه يف كتاب عجائب القلب وغوائله،
ولكن تنحرص مثارات الذنوب يف أربع صفات :صفات ربوبـية ،وصفات شيطانية،
()2

وصفات هبيمية ،وصفات سبعية)

وخيتلف املحل الذي تنبع منه الذنوب التي تنبع من هذه املنابع ،فمنها ما ينبع عىل
القلب ،ومنها ما ينبع عىل اجلوارح ،يقول الغزايل(:ثم تنفجر الذنوب من هذه املنابع عىل
اجلوارح ،فبعضها يف القلب خاصة كالكفر والبدعة والنفاق وإضامر السوء للناس،
وبعضها عىل العي والسمع ،وبعضها عىل اللسان ،وبعضها عىل البطن والفرج ،وبعضها
()3

عىل اليدين والرجلي وبعضها عىل مجيع البدن)

وخيتلف اخللق ـ كذلك ـ يف غلبة بعض الصفات عىل بعض ،فمنهم من تغلب عليه
البهيمية ،ومنهم تغلب عليهم السبعية ،وهكذا.
وختتلف كذلك غلبة بعض الصفات بحسب عمر اإلنسان،يقول الغزايل(:وهذه
الصفات هلا تدريج يف الفطرة ،فالصفة البهيمية هي التي تغلب ّأوالً ثم تتلوها الصفة
السبعية ثاني ًا ،ثم إذا اجتمعا استعمال العقل يف اخلداع واملكر واحليلة وهي الصفة الشيطانية،

( )1مدارج السالكي.309/2 :
( )2إحياء علوم الدين.16/4 :
( )3إحياء علوم الدين.16/4 :
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ثم باآلخرة تغلب الصفات الربوبـية وهي الفخر والعز والعلو وطلب الكربياء وقصد
االستيالء عىل مجيع اخللق)
وسنذكر هنا باختصار ما قد ينبع من هذه املنابع من أنواع االنحراف:
الصفات الربوبـية :وهي ما أودع يف اإلنسان من شعور بأنانيته وحقيقته العظيمة وما
سخر هلا من خملوقات ،فيعتقد بربوبيته عىل األشياء ،سواء رصح بذلك كام رصح فرعون،
عندما رصخ قائالَ ﴿ :أنَا َر ُّب ُك ُم ْاألَع َْىل﴾ (النازعـات ،)24:أو مل يرصح.
وهذه الصفة هبذا الفهم السيئ ،ينتج عنها الكثري من االنحرافات منها ـ كام يذكر
الغزايل ـ الكرب والفخر واجلربية وحب املدح والثناء والعز والغنى وحب دوام البقاء وطلب
االستعالء عىل الكافة حتى كأنه يريد أن يقول :أنا ربكم األعىل( ،وهذا يتشعب منه مجلة
من كبائر الذنوب غفل عنها اخللق ومل يعدوها ذنوب ًا :وهي املهلكات العظيمة التي هي
()1

كاألمهات ألكثر املعايص)

الصفة الشيطانية :وهي الصفات التي ابتدأت هبا شيطانية الشيطان ،ومنها انطلقت،
ولذلك أطلق اهلل هذا اللقب عىل اإلنس كام أطلقه عىل شياطي اجلن ،فقال تعاىلَ ﴿ :وإِ َذا
َل ُقوا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َقا ُلوا آ َمنَّا َوإِ َذا َخ َل ْوا إِ َىل َش َياطِينِ ِه ْم َقا ُلوا إِنَّا َم َع ُك ْم إِن ََّام ن َْح ُن ُم ْست َْه ِز ُئ َ
ون﴾
اجلن ي ِ
(البقرة ،)14:وقال تعاىل ﴿ :وك ََذلِ َك جع ْلنَا لِ ُك رل نَبِي عَدُ و ًا َشياطِيَ ْ ِ
األن ِ
وحي
ْس َو ِْ ر ُ
ّ َ
َ َ
َ
ٍّ
َب ْع ُض ُه ْم إِ َىل َب ْع ٍ
ف ا ْل َق ْو ِل ُغ ُرور ًا﴾ (األنعام ،)112:وقال تعاىل ﴿ :إِ َّن املُْ َب رذ ِري َن كَا ُنوا
ض زُ ْخ ُر َ
الش َياطِ ِ
الش ْي َط ُ
ي َوك َ
إِ ْخ َو َ
َان َّ
ان َّ
ان لِ َر رب ِه َك ُفور ًا﴾ (االرساء)27:
بل أمر باالستعاذة من شياطي اإلنسان ،كاالستعاذة بشياطي اجلن سواء بسواء،
ِ
َّاس ِم َن ِْ
َّاس ا َّل ِذي ُي َو ْس ِو ُس ِيف ُصدُ ِ
اجلن َِّة َوالن ِ
ور الن ِ
اخلَن ِ
رش ا ْل َو ْس َو ِ
اس ْ
َّاس﴾
قال تعاىل ﴿ :م ْن َ ر
(الناس 4:ـ )6
( )1إحياء علوم الدين.16/4 :
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وينبع من هذه الصفات ـ كام يذكر الغزايل ـ (احلسد والبغي واحليلة واخلداع واألمر
بالفساد واملنكر وفيه يدخل الغش والنفاق والدعوة إىل البدع والضالل) وغريها.
وكل هذه الصفات أشار إليه القرآن الكريم يف مواضع خمتلفة عند تعريفه لكيد
الشيطان وكيفية مواجهته.
الصفة البهيمية :وهي االنحرافات التي تنبع من هبيمية اإلنسان ،وذلك ألن اهلل
تعاىل أودع اإلنسان من الشهوة ما حيفظ به وجوده عىل هذه األرض ،فلوال شهوة األكل
لفني جسده ،ومل يستطع أداء ما كلف به من وظيفة ،ولوال شوهة الفرج ما استمر نوعه.
ولكن االنحراف هو استعامل هذه الشهوة يف غري ما خلقت له ،كام عرب تعاىل عن
انحراف قوم لوط  حي خرجوا بالشهوة عن حملها الذي خلقت له ،فقال تعاىل﴿ :
ِ
الذكْر َ ِ
ون ما َخ َل َق َل ُكم ر ُّب ُكم ِم ْن َأزْ َو ِ
اج ُك ْم َب ْل َأ ْن ُت ْم َق ْو ٌم َعا ُد َ
َأ َت ْأ ُت َ
ون﴾
ْ َ ْ
ان م َن ا ْل َعاملَيَ َوت ََذ ُر َ َ
ون ُّ َ
(الشعراء)166:
وقال عن انحراف الزنا الذي يضع الشهوة يف غري حملهاَ ﴿ :وال َت ْق َر ُبوا الزر نَى إِ َّن ُه ك َ
َان

َف ِ
اح َش ًة َو َسا َء َسبِي ً
ال﴾ (االرساء)32:

وينبع من هذه الصفات ـ كام يذكر الغزايل ـ الرشه والكلب واحلرص عىل قضاء شهوة
البطن والفرج ،ومنه يتشعب الزنى واللواط والرسقة وأكل مال األيتام ومجع احلطام ألجل
الشهوات.
الصفة السبعية :وهي االنحرافات التي تنبع من سبعية اإلنسان ،وذلك ألن اهلل تعاىل
أودع اإلنسان من الغضب واحلمية ما يدافع به عن وجوده عىل هذه األرض ،ألنه لوال هذه
احلمية الفرتسته السباع ،وملا استطاع حفظ وجوده الذي تتعلق به وظيفته.
يقول الغزايل يف بيان احلاجة إىل هذه الغرائز(:فافتقر ألجل جلب الغذاء إىل جندين:
باطن ،وهو الشهوة .وظاهر ،وهو اليد واألعضاء اجلالبة للغذاء ،فخلق يف القلب من
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الشهوات ما احتاج إليه ،وخلقت األعضاء التي هي آالت الشهوات فافتقر ألجل دفع
املهلكات إىل جندين :باطن ،وهو الغضب الذي به يدفع املهلكات وينتقم من األعداء.
وظاهر ،وهو اليد والرجل اللتي هبام يعمل بمقتىض الغضب ،وكل ذلك بأمور خارجة؛
()1

فاجلوارح من البدن كاألسلحة وغريها)

وينبع من هذه الصفات ـ كام يذكر الغزايل ـ الغضب واحلقد والتهجم عىل الناس
ويتفرع عنها مجل من الذنوب.
بالرضب والقتل واستهالك األموال،
ّ
مظاهر االنحراف
أشار القرآن الكريم إىل تصنيفات خمتلفة للذنوب( ،)2ورتب عىل كل تصنيف منها
ما يتعلق به من آثار:
ومن ذلك تصنيف الذنوب إىل ذنوب ظاهرة وذنوب باطنة ،كام قال تعاىلَ ﴿ :و َذ ُروا
ون ْ ِ
اهر ْ ِ
ِ
األ ْث َم َس ُي ْجزَ ْو َن بِ َام كَا ُنوا َي ْق َ ِرت ُف َ
األ ْث ِم َو َباطِنَ ُه إِ َّن ا َّل ِذي َن َيك ِْس ُب َ
ون﴾ (األنعام،)120:
َظ َ
فقد قسم الذنوب يف هذه اآلية إىل ذنوب ظاهرة وذنوب باطنة ،وأمر برتك مجيعها ،ومثله
اح َش ما َظهر ِمنْها وما ب َطن و ْ ِ
يف هذا التصنيف قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل إِنَّام حرم ريب ا ْل َفو ِ
األ ْث َم
َ ََ َ َ َ َ َ َ
َ َ َّ َ َ ر َ َ
َوا ْل َبغ َْي بِغ ْ ِ
احل رق َو َأ ْن ُت ْ ِ
رش ُكوا بِاهللَِّ َما َمل ْ ُينَزر ْل بِ ِه ُس ْل َطان ًا َو َأ ْن َت ُقو ُلوا ع ََىل اهللَِّ َما ال َت ْع َل ُم َ
ون﴾
َري ْ َ
(ألعراف)33:
ومنها تصنيف الذنوب إىل صنفي اإلثم والعدوان ،وقد ورد ذلك يف مخس مواضع
من القرآن الكريم ،قال تعاىلُ ﴿ :ثم َأ ْن ُتم هؤُ ِ
ون َأ ْن ُف َس ُك ْم َو ُخت ِْر ُج َ
الء َت ْق ُت ُل َ
ون َف ِريق ًا ِمنْ ُك ْم ِم ْن
َّ ْ َ
األ ْث ِم وا ْلعدْ و ِ
ون َع َلي ِهم بِ ْ ِ
ان ﴾ (البقرة ،)85:وقال تعاىلَ ﴿ :و َت َع َاو ُنوا ع ََىل
ِد َي ِار ِه ْم َت َظ َ
َ ُ َ
اه ُر َ ْ ْ

( )1إحياء علوم الدين.6/3 :
( )2هلذه التصنيفات أمهية كبرية يف استعامل العالج املناسب لكل ذنب ،وهو كتصنيف األطباء لألمراض ليسهل عليهم
التعامل مع كل نوع بام يناسبه من أدوية.
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األ ْث ِم وا ْلعدْ و ِ
ا ْل ِرب وال َّت ْقوى وال َتعاو ُنوا ع ََىل ْ ِ
ان ﴾ (املائدة ،)2:وقال تعاىلَ ﴿ :وت ََرى كَثِري ًا
َ ُ َ
ر َ َ َ َ َ
ان﴾ (املائدة ،)62:وقال تعاىل ﴿ :وي َتنَاجو َن بِ ْ ِ
األ ْث ِم وا ْلعدْ و ِ
ون ِيف ْ ِ
ِمن ُْه ْم ُي َس ِار ُع َ
األ ْث ِم
ََ َ ْ
َ ُ َ
ِ
ان ومع ِصي ِ
ِ
ت الرس ِ
َاج ْي ُت ْم
ول ﴾ (املجادلة ،)8:وقال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا إِ َذا َتن َ
َوا ْل ُعدْ َو َ َ ْ َ
َّ ُ
ان ومع ِصي ِ
ِ
ِ
ت الرس ِ
ول﴾ (املجادلة)9:
َاج ْوا ِب ْاأل ْث ِم َوا ْل ُعدْ َو َ َ ْ َ
َفال َت َتن َ
َّ ُ
واإلثم :الفعل الذي يستحق عليه صاحبه الذم .والعدوان :اإلفراط يف الظلم
والتجاوز فيه .وقد قال ابن جرير :اإلثم :ترك ما أمر اهللّ بفعله ،والعدوان جماوزة ما حد اهللّ
يف دينكم وجماوزة ما فرض اهللّ عليكم يف أنفسكم ويف غريكم.
ومنها تصنيف الذنوب إىل كبائر وصغائر ،كام أشار إىل ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :وا َّل ِذي َن
األ ْث ِم وا ْل َفو ِ
ون َكبائِر ْ ِ
َ ِ
اح َش وإِ َذا ما غ ِ
َض ُبوا ُه ْم َيغ ِْف ُر َ
ون﴾ (الشورى)37:
َ َ
َ َ
جيتَن ُب َ َ َ
ْ
ومنها تصنيف الذنوب إىل إثم وفواحش ،ثم كبائر وملم ،كام يف قوله تعاىل ﴿ :ا َّل ِذي َن
اح َش إِ َّال ال َّلمم إِ َّن رب َك و ِ
األ ْث ِم وا ْل َفو ِ
ون َكبائِر ْ ِ
َ ِ
اس ُع املَْغ ِْف َر ِة ُه َو َأ ْع َل ُم بِ ُك ْم إِ ْذ َأن َْش َأ ُك ْم
َ َ َ َّ َ
َ َ
جيتَن ُب َ َ َ
ْ
ض و ِإ ْذ َأ ْن ُتم َأ ِجنَّ ٌة ِيف ب ُط ِ
ِ
ون ُأ َّم َهاتِ ُك ْم َفال ُتزَ كُّوا َأ ْن ُف َس ُك ْم ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َم ِن ا َّت َقى﴾
ُ
م َن ْاألَ ْر ِ َ
ْ
(لنجم)32:
وقد اهتم علامء السلوك املسلمي ـ انطالقا من القرآن الكريم ،وانطالقا من حتليل
الذنوب وآثارها وكيفية عالجها ـ بتصنيف أنواع االنحراف ،ليذكروا بعدها ما يرونه من
عالج لكل صنف.
وقد اتفق العلامء عل التقسيمي التاليي:
مظاهر االنحراف بحسب متعلقها :وربام يشري إىل هذا النوع من الذنوب ما قسم اهلل
تعاىل به الذنوب إىل إثم وعدوان ،وذلك ألن اإلثم ما كان بي العبد وربه تعاىل أما العدوان،
فهو ما كان من التعدي عىل مصالح اخللق ،يقول الغزايل(:اعلم ّ
أن الذنوب تقسم إىل ما
بـي العبد وبـي اهلل تعاىل وإىل ما يتعلق بحقوق العباد .فام يتعلق بالعبد خاصة كرتك الصالة
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والصوم والواجبات اخلاصة به وما يتعلق بحقوق العباد كرتكه الزكاة وقتله النفس وغصبه
األموال وشتمه األعراض وكل متناول من حق الغري ،فإما نفس أو طرف 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 عىل جانب
()1

اخلوف)

وهلذا التقسيم أمهيته الكربى من جهات خمتلفة:
فمن جهة املغفرة ،فإن (ما يتعلق بالعباد فاألمر فيه أغلظ ،وما بـي العبد وبـي اهلل
تعاىل إذا مل يكن رشك ًا فالعفو فيه أرجى وأقرب ،وقد جاء يف اخلرب ،الدواوين ثالثة :ديوان
يغفر ،وديوان ال يغفر ،وديوان ال يرتك :فالديوان الذي يغفر :ذنوب العباد بـينهم وبـي اهلل
تعاىل ،وأما الديوان الذي ال يغفر :فالرشك باهلل تعاىل .وأما الديوان الذي ال يرتك .فمظامل
العباد أي ال بد وأن يطالب هبا حتى يعفى عنها)
ومن جهة تشديد املريب عىل من يربيه ،فإنه ال ينبغي للمريب ،وخاصة الوالد أن
يتساهل مع ابنه يف مصالح الناس ،فإن لذلك خطورته الكبرية عىل مستقبل ابنه ،كام
سنوضح ذلك يف الفصل اخلاص بالبعد االجتامعي.
مظاهر االنحراف بحسب صغرها وكربها :نعم ،إن كل معصية هلل كبرية( ،)2واملريب
( )1إحياء علوم الدين.36/4 :
( )2أنكر بعض العلامء هذا التقسيم ،وذهبوا إىل أن كل املعايص كبائر ،منهم األستاذ أبو إسحاق اإلسفراييني ،والقايض
أبو بكر الباقالن ،وإمام احلرمي يف " اإلرشاد " ،وابن القشريي يف " املرشد " بل حكاه ابن فورك عن األشاعرة واختاره يف
تفسريه فقال (:معايص اهلل تعاىل عندنا كلها كبائر ،وإنام يقال لبعضها صغرية وكبرية باإلضافة إىل ما هو أكرب منها ) ،ثم أول
اآلية اآلتية ﴿ :إِ ْن َ ْجتتَنِبُوا َك َبائِ َر َما ُتن َْه ْو َن َعنْ ُه ُن َك رف ْر عَ نْ ُك ْم َس ريئ َِات ُك ْم َو ُندْ ِخ ْل ُك ْم ُمدْ َخالً ك َِريامً﴾ (النساء )31:بام ال يدل عليه
ظاهرها.
وما ذهب إليه هؤالء العلامء صحيح من جهة أن كل املعايص خطرية سواء كانت صغرية أو كبرية ،بل من احلرج تلقيب
املعصية بكوهنا صغرية ،قال القايض عبد الوهاب :ال يمكن أن يقال يف معصية :إهنا صغرية ،إال عىل معنى أهنا تصغر باجتناب
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الصالح هو الذي حيمي من يربيه عن كل املعايص ،ولكن مع ذلك ،فإن اإلنسان غري
معصوم ،ومن اخلطا أن نتعامل مع أخطائه معاملة واحدة ،فال نفرق بي من ما كرب منها
وعظم ،وبي ما صغر منها.
جتتَنِ ُبوا َك َبائِ َر َما ُتن َْه ْو َن َعنْ ُه
وهلذا ورد القرآن الكريم هبذا التقسيم ،فقال تعاىل ﴿ :إِ ْن َ ْ
ُن َك رف ْر َعنْ ُك ْم َس ريئَاتِ ُك ْم َو ُندْ ِخ ْل ُك ْم ُمدْ َخ ً
ال ك َِري ًام﴾ (النساء ،)31:وقال تعاىلَ ﴿ :وا َّل ِذي َن
األ ْث ِم وا ْل َفو ِ
ون َكبائِر ْ ِ
َ ِ
اح َش وإِ َذا ما غ ِ
َض ُبوا ُه ْم َيغ ِْف ُر َ
ون﴾ (الشورى ،)37:وقال تعاىل:
َ َ
َ َ
جيتَن ُب َ َ َ
ْ
األ ْث ِم وا ْل َفو ِ
ون َكبائِر ْ ِ
﴿ ا َّل ِذين َ ِ
اح َش إِ َّال ال َّل َم َم﴾ (لنجم)32:
َ َ
جيتَن ُب َ َ َ
َ ْ

وقد وردت النصوص الكثرية بعد بعض الذنوب الكبائر ،وهي ـ كام يذكر ابن حجر
ـ نوعان:
النصوص الرصحية باعتبار الذنب كبرية :وهي األصل الذي يعتمد عليه يف عد
الكبائر ،ومن تلك النصوص قوله (:أال أنبئكم بأكرب الكبائر ثالثا :اإلرشاك باهلل،
وعقوق الوالدين ،وشهادة الزور وقول الزور وكان متكئا فجلس فام زال يكررها حتى قلنا
ليته سكت)( ،)1وسئل (:أي الذنب أعظم؟ قال :أن جتعل هلل ندا وهو خلقك ،قلت :إن
ذلك لعظيم ،ثم أي؟ قال :وأن تقتل ولدك خمافة أن يطعم معك ،قلت :ثم أي؟ قال :أن
تزان حليلة جارك)( ،)2وقال (:من الكبائر شتم الرجل والديه ،قيل :وهل يشتم الرجل
والديه؟ قال :نعم ،يسب الرجل أبا الرجل وأمه ،فيسب أباه وأمه)( ،)3ويف رواية للبخاري

الكبائر.
ويشري إىل هذا اجلمع ما رواه الطربان عن ابن عباس ،أنه ذكر عنده الكبائر فقال (:كل ما هني عنه فهو كبرية ) ،ويف رواية
عنه (:كل يشء عيص اهلل فيه فهو كبرية )
( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3رواه البخاري ومسلم.
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أن هذه األخرية من أكرب الكبائر ،ويف رواية له أيضا عد الرشك ،والعقوق ،والقتل ،واليمي
الغموس من الكبائر ،وعد يف أخرى الرشك ،والقتل إال باحلق ،وأكل مال اليتيم ،والربا،
والتويل يوم الزحف ،وقذف املحصنات املؤمنات الغافالت موبقات ،ويف رواية صحيحة
عد هذه السبع وعقوق الوالدين املسلمي واستحالل البيت احلرام كبائر.
النصوص املخربة باللعن أو الغضب أو الوعيد شديد :فهي تشري إىل كون الذنب
كبريا ،وإال ملا رتب عليه ذلك العقاب الشديد ،ومن ذلك قوله (:ثالثة ال يكلمهم اهلل
وال ينظر إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم .قال أبو ذر :فقرأها رسول اهلل  ثالث
مرات ،فقلت :خابوا وخرسوا من هم يا رسول اهلل؟ قال :املسبل إزاره - :أي خيالء كام يف
روايات أخر  -واملنان :الذي ال يعطي شيئا إال منة ،واملنفق سلعته باحللف الكاذب)(،)1
ويف رواية أهنم(:شيخ زان ،وملك كذاب ،وعائل مستكرب)( ،)2ويف رواية أهنم (رجل عىل
فضل ماء بفالة يمنعه ابن السبيل ،ورجل بايع رجال سلعة بعد العرص فحلف باهلل ألخذها
بكذا وكذا فصدقه وهو عىل غري ذلك ،ورجل بايع إماما ال يبايعه إال للدنيا فإن أعطاه منها
()3

ما يريد وىف له وإن مل يعطه مل يف له)

ومنها قوله (:إن هلل تعاىل عبادا ال يكلمهم يوم القيامة وال يزكيهم وال ينظر
إليهم) ،قيل(:ومن أولئك يا رسول اهلل؟ قال :متربئ من والديه راغب عنهام أو متربئ من
ولده ،ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم وتربأ منهم)( ،)4وقال (:ال يدخل اجلنة
قتات)()5أي نامم ،وقال (:ثالث ال يدخلون اجلنة :مدمن مخر ،وقاطع رحم ،ومصدق
( )1رواه مسلم وغريه.
( )2رواه مسلم.
( )3رواه البخاري ومسلم.
( )4رواه أمحد.
( )5رواه البخاري ومسلم.
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بالسحر)( ،)1وقال (:ثالث أنا خصمهم يوم القيامة :رجل أعطى يب ثم غدر ،ورجل
باع حرا فأكل ثمنه ،ورجل استأجر أجريا فاستوىف منه العمل ومل يوفه أجره)( ،)2وقال
(:ال يدخل اجلنة عاق ،وال مدمن مخر ،وال نامم)( ،)3وقال (:ال يدخل اجلنة عاق وال
مدمن مخر وال مكذب بقدر)( ،)4وقال (:لعن اهلل من ذبح لغري اهلل ،لعن اهلل من لعن
والديه ،لعن اهلل من آوى حمدثا ،لعن اهلل من غري منار األرض أي طرقها)( ،)5وقال
()6

(:ثالثة ال يدخلون اجلنة :العاق لوالديه ،والديوث ،ورجلة النساء)

وقد اختلف العلامء ـ انطالقا من أمثال هذه النصوص ـ يف عد الكبائر ،بل بدأ
اخلالف من لدن الصحابة ،فقال ابن مسعود  :هن أربع .وقال ابن عمر  :هن سبع .وقال
عبد اهلل بن عمرو  :هن تسع .وكان ابن عباس إذا بلغه قول ابن عمر  :الكبائر سبع ،يقول:
هن إىل سبعي أقرب منها إىل سبع.
وللغزايل تقرير جيد يف هذه املسألة يمكن االستفادة منه يف حتديد الكبائر التي مل ترد
هبا النصوص ،انطلق فيه من النظرة املقاصدية ألحكام الرشيعة ،قال(:نعلم بشواهد الرشع
وأنوار البصائر مجيع ًا أن مقصود الرشائع كلها سياق اخللق إىل جوار اهلل تعاىل وسعادة لقائه،
وأنه ال وصول هلم إىل ذلك إال بمعرفة اهلل تعاىل ومعرفة صفاته وكتبه ورسله ..وال يكون
العبد عبد ًا ما مل يعرف ربه بالربوبـية ونفسه بالعبودية وال بدّ أن يعرف نفسه وربه ،فهذا هو
املقصود األقىص ببعثة األنبـياء ،ولكن ال يتم هذا إال يف احلياة الدنيا ..فصار حفظ الدنيا
( )1رواه أمحد.
( )2رواه أمحد والبخاري.
( )3رواه أمحد والنسائي.
( )4رواه أمحد وابن ماجه.
( )5رواه مسلم وغريه.
( )6رواه احلاكم وصححه.

222

أيض ًا مقصود ًا تابع ًا للدين ألنه وسيلة إليه .واملتعلق من الدنيا باآلخرة شيئان :النفوس
واألموال ،فكل ما يسدّ باب معرفة اهلل تعاىل فهو أكرب الكبائر ويليه ما يسدّ باب حياة
()1

النفوس ويليه باب ما يسدّ املعايش التي هبا حياة الناس)

فهذه هي النواحي الثالثة التي جاءت الرشيعة حلفظها ،قال الغزايل(:فهذه ثالث
مراتب ،فحفظ املعرفة عىل القلوب ،واحلياة عىل األبدان ،واألموال عىل األشخاص
يتصور أن ختتلف فيها امللل ،فال
رضوري يف مقصود الرشائع كلها ،وهذه ثالثة أمور ال
ّ
جيوز ّ
أن اهلل تعاىل يبعث نبـي ًا يريد ببعثه إصالح اخللق يف دينهم ودنياهم ثم يأمرهم بام
يمنعهم عن معرفته ومعرفة رسله؛ أو يأمرهم بإهالك النفوس وإهالك ألموال)
انطالقا من هذا صنف الكبائر إىل ثالثة أقسام:
ما يمنع من معرفة اهلل تعاىل ومعرفة رسله :كالكفر ،فال كبـرية فوق الكفر ،إذ
املقربة له إليه هو العلم واملعرفة ،وقربه
احلجاب بـي اهلل وبـي العبد هو اجلهل ،والوسيلة ّ
بقدر معرفته ،وبعده بقدر جهله.
ويتلوه اجلهل الذي ال يسمى كفر ًا ،وذلك مثل األمن من مكر اهلل والقنوط من
يتصور أن يكون آمن ًا وال أن يكون آيس ًا.
رمحته ،فإن هذا أيض ًا عي اجلهل ،فمن عرف اهلل مل
ّ
ويتلوه كل البدع املتعلقة بذات اهلل وصفاته وأفعاله وبعضها أشدّ من بعض،
وتفاوهتا عىل حسب تفاوت اجلهل هبا وعىل حسب تعلقها بذات اهلل سبحانه بأفعاله
ورشائعه وبأوامره ونواهيه.
ما يمنع من حفظ النفوس :ألنه ببقائها وحفظها تدوم احلياة وحتصل املعرفة باهلل،
فقتل النفس ال حمالة من الكبائر وإن كان دون الكفر ،ألن ذلك يصدم عي املقصود وهذا
يصدم وسيلة املقصود ،إذ حياة الدنيا ال تراد إال لآلخرة والتوصل إليها بمعرفة اهلل تعاىل.
( )1إحياء علوم الدين.19/4 :
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ويتلو هذه الكبـرية قطع األطراف وكل ما يفِض إىل اهلالك حتى الرضب وبعضها
أكرب من بعض ،ويقع يف هذه الرتبة حتريم الزنى واللواط ،ألنه لو اجتمع الناس عىل االكتفاء
بالذكور يف قضاء الشهوات انقطع النسل ،ودفع املوجود قريب من قطع الوجود.
يشوش األنساب ويبطل
ويتلوه الزنى ،فإنه ـ مع كونه ال يفوت أصل الوجود ـ ّ
التوارث والتنارص ومجلة من األمور التي ال ينتظم العيش إال هبا(.)1
ما يمنع من حفظ األموال :ألهنا معايش اخللق فال جيوز تسلط الناس عىل تناوهلا
كيف شاءوا حتى باالستيالء والرسقة وغريمها ،بل ينبغي أن حتفظ لتبقى ببقائها النفوس،
إال أن األموال إذا أخذت أمكن اسرتدادها وإن أكلت أمكن تغريمها فليس يعظم األمر
فيها ،نعم إذا جرى تناوهلا بطريق يعرس التدارك له فينبغي أن يكون ذلك من الكبائر.
باإلضافة إىل هذا ،فإن ما دلت األدلة عىل كونه من الصغائر قد يصري من الكبائر إذا
اتصف بالصفتي التاليتي:
ون َكبائِر ْ ِ
اإلرصار واملواظبة :وإليه اإلشارة بقوله تعاىل ﴿ :ا َّل ِذين َ ِ
األ ْث ِم
جيتَن ُب َ َ َ
َ ْ
وا ْل َفو ِ
اح َش إِ َّال ال َّل َم َم﴾ (لنجم ،)32:فمن األقوال يف تفسريها ما قاله جماهد واحلسن(:هو
َ َ
الذي يأيت الذنب ثم ال يعاوده) ،وقال الزهري(:اللمم أن يزن ثم يتوب فال يعود ،وأن
يرسق أويرشب اخلمر ثم يتوب فال يعود)
ويدل عىل هذا قوله تعاىل ﴿ :وا َّل ِذين إِ َذا َفع ُلوا َف ِ
اح َش ًة َأ ْو َظ َل ُموا َأ ْن ُف َس ُه ْم َذك َُروا اهللََّ
َ
َ
َ
ِ
الذ ُن َ ِ
اس َت ْغ َف ُروا لِ ُذ ُن ِ
رصوا ع ََىل َما َف َع ُلوا َو ُه ْم َي ْع َل ُم َ
وهبِ ْم َو َم ْن َيغ ِْف ُر ُّ
ون﴾ (آل
َف ْ
وب إ َّال اهللَُّ َو َمل ْ ُي ُّ
عمران ،)135:فقد ضمن هلم املغفرة بقوله تعاىل عقبهاُ ﴿ :أو َلئِ َك َجزَ اؤُ ُه ْم َمغ ِْف َر ٌة ِم ْن َر ر ِهب ْم
ِِ ِ
ِ
ِ
يها َونِ ْع َم َأ ْج ُر ا ْل َع ِاملِيَ ﴾ (آل عمران،)136:
َو َجن ٌ
َّات َ ْ
جت ِري م ْن َحتْت َها ْاألَ ْهنَ ُار َخالدي َن ف َ
ومثل ذلك قوله عقيب اللمم ﴿ :إِ َّن رب َك و ِ
اس ُع املَْغ ِْف َر ِة﴾ (لنجم)32:
َ َّ َ
( )1ما ذكره الغزايل هنا يف حفظ النفوس خصه آخرون بقسم خاص ،سموه ( حفظ النسل ) ،ويدخل فيه ( حفظ العرض)
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ولذلك قيل :ال صغرية مع إرصار وال كبـرية مع استغفار ،فكبـرية واحدة تنرصم
تصور ذلك كان العفو عنها أرجى من صغرية يواظب العبد عليها.
وال يتبعها مثلها لو ّ
وقد شبه الغزايل ذلك بقطرات من املاء تقع عىل احلجر عىل توال فتؤثر فيه ،وذلك
القدر من املاء لو صب عليه دفعة واحدة مل يؤثر.
ِ ِ
ون بِ َأ ْفو ِ
اه ُك ْم
احتقار الذنب :ويشري إىل هذا قوله تعاىل ﴿ :إِ ْذ َت َل َّق ْو َن ُه بِ َأ ْلسنَت ُك ْم َو َت ُقو ُل َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
يم﴾ (النور ،)15:وبقول بعض
َما َل ْي َس َل ُك ْم بِه ع ْل ٌم َو َحت َْس ُبو َن ُه َه رين ًا َو ُه َو عنْدَ اهللَِّ عَظ ٌ
الصحابة م(:إنكم لتعملون أعامالً هي يف أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها عىل عهد رسول
اهلل  من املوبقات)
ويعلق الغزايل عىل هذا بقوله(:إذ كانت معرفة الصحابة بجالل اهلل أتم ،فكانت
الصغائر عندهم باإلضافة إىل جالل اهلل تعاىل من الكبائر ،وهبذا السبب يعظم من العامل ما
ال يعظم من اجلاهل ،ويتجاوز عن العامي يف أمور ال يتجاوز يف أمثاهلا عن العارف ،ألن
()1

الذنب واملخالفة يكرب بقدر معرفة املخالف)

وقد روي أنه أوحى اهلل تعاىل إىل بعض أنبـيائه(:ال تنظر إىل قلة اهلدية وانظر إىل عظم
مهدهيا ،وال تنظر إىل صغر اخلطيئة وانظر إىل كربياء من واجهته هبا)
وهلذا قال من قال من العلامء بأن الذنوب كلها كبائر ،كام ذكرنا ذلك سابقا.
والرس يف هذا ـ كام يذكر الغزايل ـ أن استعظام العبد للذنب ـ مهام كان صغريا ـ يصدر
عن نفور القلب عنه وكراهيته له ،وذلك النفور يمنع من شدة تأثريه به ،أما استصغاره،
فيصدر عن األلف به وذلك يوجب شدّ ة األثر يف القلب ،والقلب هو املطلوب تنويره
بالطاعات ،واملحذور تسويده بالسيئات ،ولذلك ال يؤاخذ بام جيري عليه يف الغفلة فإن
القلب ال يتأثر بام جيري يف الغفلة.
( )1إحياء علوم الدين.32/4 :
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ويدخل يف هذا النوع ـ وإن كان الغزايل قد ذكره قسام مستقال ـ الرسور بالصغرية
والفرح والتبجح هبا واعتداد التمكن من ذلك نعمة والغفلة عن كونه سبب الشقاوة.
وهو يدخل يف ما سبق ذكره ،بل هو مرتبة أعظم من املرتبة السابقة ،ألن هذا مل حيتقر
املعصية فقط ،بل وتبجح هبا أيضا.
ويذكر الغزايل األمثلة الواقعية لذلك ،فيقول(:حتى إن من املذنبـي من يتمدح بذنبه
ويتبجح به لشدّ ة فرحه بمقارفته إياه ،كام يقول :أما رأيتني كيف مزقت عرضه ،ويقول
املناظر يف مناظرته :أما رأيتني كيف فضحته وكيف ذكرت مساوئه حتى أخجلته وكيف
روجت عليه
استخففت به وكيف لبست عليه؟ ويقول املعامل يف التجارة :أما رأيت كيف ّ
()1

الزائف وكيف خدعته وكيف غبنته يف ماله وكيف استحمقته؟)

ويعلق عىل هذه األمثلة بقوله(:فهذا وأمثاله تكرب به الصغائر فإن الذنوب مهلكات،
وإذا دفع العبد إليها وظفر الشيطان به يف احلمل عليها فينبغي أن يكون يف مصيبة وتأسف
العدو عليه وبسبب بعده من اهلل تعاىل ،فاملريض الذي يفرح بأن ينكرس إناؤه
بسبب غلبة
ّ
الذي فيه دواءه حتى يتخلص من أمل رشبه ال يرجى شفاؤه)
ويدخل يف هذا النوع ـ وإن كان الغزايل قد ذكره قسام مستقال ـ أن يأيت الذنب ويظهره
بأن يذكره بعد إتيانه أو يأتيه يف مشهد غريه فإن ذلك جناية منه عىل سرت اهلل الذي سدله
عليه وحتريك لرغبة الرش فيمن أسمعه ذنبه أو أشهده فعله ،فهام جنايتان انضمتا إىل جنايته
فغلظت به ،فإن انضاف إىل ذلك الرتغيب للغري فيه واحلمل عليه وهتيئة األسباب له صارت
جناية رابعة وتفاحش األمر.
وهلذا قال (:كل أمتي معاىف إال املجاهرين ،وإن من اإلجهار أن يعمل الرجل
بالليل عمال ثم يصبح وقد سرته اهلل فيقول :عملت البارحة كذا وكذا ،وقد بات يسرته ربه
( )1إحياء علوم الدين.32/4 :
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()1

فيصبح يكشف سرت اهلل عز وجل عنه)

ويدخل يف املجاهرة أن يقع الذنب من شخص يكون قدوة لغريه ،ألنه بفعله املعصية
يضل خلقا كثريا ممن يقتدي به فيها ،يقول الغزايل بعد عده لبعض الذنوب التي يقع فيها
بعض العلامء بال شعور أو اكرتاث(:فهذه ذنوب يتبع العامل عليها فيموت العامل ويبقى رشه
مستطري ًا يف العامل آماد ًا متطاولة ،فطوبى ملن إذا مات ماتت ذنوبه معه)

()2

ويشري إىل هذا النوع من الذنوب قوله (:من س َّن سنَّة سيئة فعليه وزرها ووزر
من عمل هبا ال ينقص من أوزارهم شيئ ًا)( ،)3وقال ابن عباس (:ويل للعامل من األتباع يزل
زلة فريجع عنها وحيملها الناس فيذهبون هبا يف اآلفاق)
وشبه بعضهم زلة العامل ،فقال(:مثل زلة العامل مثل انكسار السفينة تغرق ويغرق
أهلها)
ويذكر الغزايل أن عامل ًا ـ من األمم السالفة ـ كان يضل الناس بالبدعة ثم أدركته توبة
فعمل يف اإلصالح دهر ًا ،فأوحى اهلل تعاىل إىل نبـيهم(:قل له إن ذنبك لو كان فيام بـيني
وبـينك لغفرته لك ،ولكن كيف بمن أضللت من عبادي فأدخلتهم النار)
 2ـ أساليب عالج االنحراف
انطالقا مما سبق فإن املريب الناصح إذا ما رأى منبعا من منابع االنحراف ،أو مظهرا
من مظاهره يترسب ملن يربيه ليدنسه بأوحاله ،فإنه يسارع لتطهريه ووقايته بكل ما أمكنه
من السبل والوسائل.
وهذا يستدعي علام خاصا ،ال يمكننا ذكر تفاصيله هنا ،ولكنا نحاول انطالقا مما

( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2إحياء علوم الدين.32/4 :
( )3رواه ابن ماجه ،رقم .23
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ذكره املربون وعلامء السلوك من املسلمي أن نلم بجمله وقواعده ليتخذها املريب قواني
يسري عىل ضوئها يف إصالح من تكفل برتبيته.
وقبل أن نذكر هذه األساليب املقاومة لالنحراف أو املعاجلة له ،نحب أن نرد عىل
من يتصور األخالق صفات راسخة يستحيل حتويلها أو تغيريها ،لينطلق من ذلك إىل
استحالة تأثري الرتبية يف اإلصالح ،وتنترش األمثال املثبطة يف املجتمع عن هذه الفكرة ،وهي
خطرية جدا ال بام حتمله من يأس فقط ،وإنام ألهنا تضاد دعوة الرسل ـ صلوات اهلل وسالمه
عليهم ـ الذين كان من أهم وظائفهم التزكية التي تعني تطهري عباد اهلل من رذائل األخالق،
وحتليتهم بمحاسنها ،كام ذكر تعاىل ذلك يف مواضع من القرآن الكريم ،قال تعاىلَ ﴿ :ر َّبنَا
يهم رسوالً ِمنْهم ي ْت ُلو َع َلي ِهم آياتِ َك ويع رلمهم ا ْلكِتَاب و ِْ
ِ
احلك َْم َة َو ُيزَ ك ِ
ْت
ريه ْم إِ َّن َك َأن َ
َ َ
ْ ْ َ
ُ ْ َ
ََُ ُُ ُ
َوا ْب َع ْث ف ِ ْ َ ُ
ا ْلع ِزيزُ ْ ِ
يم﴾ (البقرة ،)129:وقال تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ َم َّن اهللَُّ ع ََىل املُْؤْ ِمنِيَ إِ ْذ َب َع َث فِ ِ
يه ْم
َ
احلك ُ
َ
ريهم ويع رلمهم ا ْلكِتَاب و ِْ
ِِ
ِ
ِ
احلك َْم َة َوإِ ْن كَا ُنوا ِم ْن َق ْب ُل
َ َ
َر ُسوالً م ْن َأ ْن ُفس ِه ْم َي ْت ُلو َع َل ْي ِه ْم آ َياته َو ُيزَ ك ِ ْ َ ُ َ ُ ُ ُ
َل ِفي َض ٍ
الل ُمبِ ٍ
ي﴾ (آل عمران ،)164:وقال تعاىلُ ﴿ :ه َو ا َّل ِذي َب َع َث ِيف ْاألُ رم رييَ َر ُسوالً
ِ
ِ
احلكْم َة َوإِ ْن كَا ُنوا ِم ْن َق ْب ُل َل ِفي َض ٍ
ِمن ُْه ْم َي ْت ُلو َع َل ْي ِه ْم آ َياتِ ِه َو ُيزَ ك ِ
الل
ريه ْم َو ُي َع رل ُم ُه ُم ا ْلكت َ
َاب َو ْ َ
ُمبِ ٍ
ي﴾ (اجلمعة)2:
ومن األدلة التي ذكرها الغزايل للقائلي بأن األخالق ال تتغري بطريق الرياضة:
 1ـ أن اخلُ ُلق هو صورة الباطن كام أن اخلَ ْلق هو صورة الظاهر ،فاخللقة الظاهرة ال
يقدر عىل تغيـريها فالقصري ال يقدر أن جيعل نفسه طويالً ،وال الطويل يقدر أن جيعل نفسه
قصري ًا ،وال القبـيح يقدر عىل حتسي صورته ،فكذلك القبح الباطن جيري هذا املجرى.
 2ـ أن حسن اخللق ال يكون إال بقمع الشهوة والغضب ،والتجربة تدل عىل استحالة
هذا ،ألهنام من مقتضيات املزاج والطبع.
والرد عىل هذا من النصوص ال يمكن استيفاؤه ـ هنا ـ ألن كل النصوص احلاضة
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عىل التخلق باألخالق احلسنة أو الناهية عن األخالق السيئة ترد عىل هذا ،ألن الرشع ال
ف َن ْف ٌس إِ َّال ُو ْس َع َها﴾ (البقرة ،)233:وقال تعاىل:
يأمر باملستحيل ،وقد قال تعاىل ﴿ :ال ُت َك َّل ُ
ف اهللَُّ َن ْفس ًا إِ َّال ُو ْس َع َها َهلَا َما ك ََس َب ْت َو َع َل ْي َها َما ا ْكت ََس َبت﴾ (البقرة ،)286:وقال
﴿ ال ُي َك رل ُ
احل ِ
ِ
ِ
ِ
ف َن ْفس ًا إِ َّال ُو ْس َع َها ﴾ (ألعراف،)42:
ات ال ُن َك رل ُ
تعاىلَ ﴿ :وا َّلذي َن آ َمنُوا َوعَم ُلوا َّ
الص َ
َاها ﴾ (الطالق)7:
وقال تعاىل ﴿ :ال ُي َك رل ُ
ف اهللَُّ َن ْفس ًا إِ َّال َما آت َ
ومن النصوص الرصرحية الدالة عىل هذا قوله  ألشج عبد القيس (:إن فيك
خللقي حيبهام اهلل :احللم واألناة( ،)1فقال(:أخلقي ختلقت هبام ،أم جبلني اهلل عليهام؟)
فقال(:بل جبلك اهلل عليهام) فقال(:احلمد هلل الذي جبلني عىل خلقي حيبهام اهلل
()2

ورسوله)

وقد كان النبي  يقول يف دعاء االستفتاح(:اللهم اهدن ألحسن األخالق ،ال
()3

هيدي ألحسنها إال أنت ،وارصف عني سيئها ،ال يرصف عني سيئها إال أنت)

أما من حيث الواقع ،وهو ما تتذرع به أمثال هذه األقوال املثبطة ،فننقل ما قال
الغزايل ،وفيه أبلغ الرد(:وكيف ينكر هذا يف حق اآلدمي وتغيـري خلق البهيمة ممكن إذ ينقل
البازي من االستيحاش إىل األنس ،والكلب من رشه األكل إىل التأدب واإلمساك
()4

والتخلية ،والفرس من اجلامح إىل السالسة واالنقياد وكل ذلك تغيـري لألخالق)

انطالقا من هذا ،فإن هناك أسلوبي أساسيي لعالج االنحراف ،حيتاج املريب إىل
استعامهلام مجيعا ـ عىل ضوء ما ذكرنا يف اجلزء اخلاص بأساليب الرتبية ـ مها :العلم والعمل.
األساليب العلمية
( )1التثبت وترك العجلة.
( )2رواه مسلم والرتمذي.
( )3رواه البيهقي.
( )4إحياء علوم الدين.56/3 :
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وينطلق هذا األسلوب من املقولة املعروفة املشهورة (حياتك من صنع أفكارك)،
فاألفكار التي ينصبغ هبا العقل هي التي ينصبغ هلا بعده الوجدان والسلوك واحلياة مجيعا.
فلذلك كان أول ما ينبغي أن هيتم به املريب هو حفظ عقل املتلقي من كل شبهة أو
أفكار منحرفة قد جترفه إىل االنحراف من حيث يشعر أو ال يشعر.
واألساس لذلك هو ما ذكرنا يف الرتبية اإليامنية من االجتهاد يف تقوية إيامن املتلقي،
فاإليامن الصحيح القوي املؤثر هو الكفيل بتحويل أبخس املعادن ذهبا خالصا.
وهلذا يقرن اهلل تعاىل اإليامن بالعمل الصالح ،ويقدم اإليامن عليه ،وكأنه يشري إىل أن
احل ِ
ِ
ِ
العمل الصالح أثر من آثار اإليامن ،قال تعاىل ﴿ :وب ر ِ ِ
ات َأ َّن
رش ا َّلذي َن آ َمنُوا َوعَم ُلوا َّ
ََ
الص َ
َهلم جن ٍ
جت ِري ِم ْن َحتْتِ َها ْاألَ ْهنَ ُار﴾ (البقرة)25:
َّات َ ْ
ُْ َ

احل ِ
ِ
ِ
ِ
ات ﴾ يف مخسي موضعا
وقد تكررت هذه الالزمة ﴿ ا َّلذي َن آ َمنُوا َوعَم ُلوا َّ
الص َ

من القرآن الكريم ،وكل ذلك ألمهية اقرتان اإليامن بالعمل الصالح.
ِ
اس َت َقا ُموا
ويشري إىل هذا املعنى برصاحة قوله تعاىل ﴿ :إِ َّن ا َّلذي َن َقا ُلوا َر ُّبنَا اهللَُّ ُث َّم ْ
ِ
ِ
اجلن َِّة ا َّلتِي ُكنْ ُت ْم ُتوعَدُ َ
ون﴾
رشوا بِ ْ َ
َت َتنَزَّ ُل َع َل ْي ِه ُم املَْالئ َك ُة َأ َّال َختَا ُفوا َوال َحتْزَ ُنوا َو َأ ْب ُ
ِ
ف َع َل ْي ِه ْم َوال
اس َت َقا ُموا َفال َخ ْو ٌ
(فصلت ،)30:وقوله تعاىل ﴿ :إِ َّن ا َّلذي َن َقا ُلوا َر ُّبنَا اهللَُّ ُث َّم ْ
حيزَ ُن َ
ون﴾ (االحقاف ،)13:فقد عطف اهلل تعاىل االستقامة ،التي تضاد االنحراف عىل
ُه ْم َ ْ
اإليامن بحرف (ثم) الذي يفيد الرتتيب ،وكأنه يقول(:إن االستقامة أثر من آثار قوهلم (ربنا
اهلل)
ويشري إىل هذا يف الرتبية النبوية ،قول الصحابة (:اإليامن قبل القرآن)
وهلذا ،فإن أكثر الذنوب حتوي رشكا شعر به صاحبه أو مل يشعر ،وكمثال عىل ذلك
ارتباط الطغيان باالستغناء عن اهلل ،كام يشري إليه قوله تعاىل ﴿ :ك ََّال إِ َّن ْ ِ
األن َْس َ
ان َل َي ْطغَى َأ ْن
اس َت ْغنَى﴾ (العلق 6:ـ  ،)7فقد رتب اهلل تعاىل الطغيان الذي هو منتهى أنانية اإلنسان
َرآ ُه ْ
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وكربيائه عىل شعوره باالستغناء عن اهلل ،وكأنه عامل قائم بذاته ،فلذلك يطلب من غريه أن
يتوجه له بالعبودية كام يتوجه هلل.
ض بِغ ْ ِ
ْربوا ِيف ْاألَ ْر ِ
احل رق
َري ْ َ
اس َتك َ ُ
وكمثال عىل ذلك أيضا قوله تعاىلَ ﴿ :ف َأ َّما عَا ٌد َف ْ
َو َقا ُلوا َم ْن َأ َشدُّ ِمنَّا ُق َّو ًة َأ َو َمل ْ َي َر ْوا َأ َّن اهللََّ ا َّل ِذي َخ َل َق ُه ْم ُه َو َأ َشدُّ ِمن ُْه ْم ُق َّو ًة َوكَا ُنوا بِآياتِنَا
جي َحدُ َ
ون﴾ (فصلت ،)15:فإن انبهار عاد بام أعطيت من قوة جعلها تغفل عن قوة اهلل ،وهو
َْ
ما جعلها تستكرب يف األرض بغري حق.
ومثلام يؤدي الرشك والكفر إىل االنحراف ،فإن االنحراف يؤدي كذلك إىل الرشك
والكفر ،وهذا من أخطر آثاره ،وهلذا يقال (املعايص بريد الكفر) ،وإىل هذا يشري قوله تعاىل:
ِ
ِ ِ
ِ
ْرب َوك َ
َان ِم َن ا ْلكَافِ ِري َن﴾
اس ُجدُ وا آل َد َم َف َس َجدُ وا إِ َّال إِ ْبلِ َ
اس َتك َ َ
يس َأ َبى َو ْ
﴿ َوإِ ْذ ُق ْلنَا ل ْل َمالئكَة ْ
(البقرة ،)34:فقد رتب تعاىل كفره عىل معصيتي خطريتي مها اإلباء الذي هو االعرتاض
عىل اهلل ،والكرب.
وهلذا أخرب تعاىل أن كل من رد احلق الذي جاء به األنبياء رده بسبب كربه ،الذي هو
أثر من آثار كفره ،كام أن الكفر ثمرة من ثامر تكربه ،قال تعاىلَ ِ ﴿ :أ َف ُك َّل َام َجا َء ُك ْم َر ُس ٌ
ول بِ َام
ْرب ُت ْم َف َف ِريق ًا ك ََّذ ْب ُت ْم َو َف ِريق ًا َت ْق ُت ُل َ
ون﴾ (البقرة ،)87:وقال تعاىل﴿ :
اس َتك َ ْ
ال َ ْهت َوى َأ ْن ُف ُس ُك ُم ْ

ِ
ِ
ِ
ِ
اب الن ِ
يها َخالِدُ َ
ون﴾
َّار ُه ْم ف َ
ْربوا َعن َْها ُأو َلئ َك َأ ْص َح ُ
اس َتك َ ُ
َوا َّلذي َن ك ََّذ ُبوا بِآياتنَا َو ْ
ِ
ِ
اب
ْربوا َعن َْها ال ُت َفت َُّح َهل ُ ْم َأ ْب َو ُ
اس َتك َ ُ
(األعراف ،)36:وقال تعاىل ﴿ :إِ َّن ا َّلذي َن ك ََّذ ُبوا بِآياتنَا َو ْ
اخلي ِ
ِ
ِ
الس َام ِء َوال َيدْ ُخ ُل َ
اط َوك ََذلِ َك ن َْج ِزي املُْ ْج ِر ِميَ ﴾
اجل َم ُل ِيف َس رم ْ َ
اجلنَّ َة َحتَّى َيل َج ْ َ
ون ْ َ
َّ
ِ
ْربوا إِنَّا بِا َّل ِذي آ َمنْ ُت ْم بِ ِه كَافِ ُر َ
ون﴾
(األعراف ،)40:وقال تعاىلَ ﴿ :ق َال ا َّلذي َن ا ْس َتك َ ُ
ِِ
ِ
(األعراف ،)76:وقال تعاىلَ ﴿ :ق َال املَْ َ ُ ِ
ب
ْربوا م ْن َق ْومه َلنُ ْخ ِر َجن ََّك َيا ُش َع ْي ُ
اس َتك َ ُ
أل ا َّلذي َن ْ

َوا َّل ِذي َن آ َمنُوا َم َع َك ِم ْن َق ْر َيتِنَا َأ ْو َل َت ُعو ُد َّن ِيف ِم َّلتِنَا َق َال َأ َو َل ْو ُكنَّا ك ِ
َار ِهيَ ﴾ (األعراف)88:

وانطالقا من هذا ،فإن التوجهات بمختلف أنواعها سياسية أو اقتصادية أو نفسية
231

أو اجتامعية هلا التأثري الكبري يف صناعة األخالق منحرفة كانت أو مستقيمة ،ألن لكل معرفة
تأثريها املبارش يف حقيقة اإلنسان الكلية ،والتي تربزها يف سلوكها الظاهري إن وجدت
الفرصة إلبرازها ،أو ختبئها متى وجدت لذلك حمال.
وكمثال عىل ذلك ما يمكن تسميته باألخالق الرأساملية( ،)1وهي أكثر أخالق
العرص ،فهي ثمرة طبيعية للواقع العقدي املنحرف ،وهي أخالق تنمحي يف ظلها كل
املبادئ اإلنسانية ،ألن كل املبادئ ال تساوي شيئا أمام رني الدنانري والدراهم ،يروي
األستاذ حممد قطب عن شقيقه سيد أنه أثناء زيارته ألمريكا كان ذات مرة جالس ًا يف حديقة
فاقرتب منه رجل أبيض ،وسأله :من أين أنت؟ فأجاب سيد :من مرص ،فرد عليه قائالً:
إذن أنت مسلم ،قال :نعم ،قال :إذن حدثني عن اإلسالم ،فأخذ سيد حيدثه عن اإلسالم،
والرجل منصت باهتامم حتى أهنى سيد حديثه ،عندها قال الرجل :مجيل ما ُقلته ،ولكن
الدوالر هو اإلله الوحيد الذي أعرفه.
فالرأساملية حولت اإلنسان إىل عبد ذليل أمام املال ،يقدم له كل عرابي الذل ،بل
حيرق يف حمرقته كل القيم واألخالق ،كام قال (:تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد
اخلميصة إن أعطي ريض ،وإن مل يعط تعس وانتكس ،وإذا شيك فال انتقش طويب لعبد أخذ
بعنان فرسه يف سبيل اهلل أشعث رأسه مغربة قدماه إن كان يف احلراسة كان يف احلراسة وإن
يف الساقة كان يف الساقة إن استأذن مل يؤذن له وإن شفع مل يشفع)(.)2
فقد ذكر  يف هذا احلديث نموذج العبد املقهور التعيس أمام الثروة واملظاهر،
وذكر يف مقابله املؤمن املتحرر األشعث األغرب املتخلص من كل عبودية عدا عبوديته لربه،
ثم ذكر أن هذا العبد هو وحده الذي يستطيع الرضب يف األرض يف سبيل اهلل.
( )1انظر :الصلة بي األخالق والعقيدة ،د .جالل الدين حممد صالح ،جملة البيان :العدد ،85ص.22
( )2رواه البخاري .
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ومن نتائج هذه األخالق الرأساملية عىل املستوى األممي ما نراه من جشع وحرص
قد تباد إلروائه شعوب بأكملها ،كام فعل باهلنود احلمر بحث ًا عن الذهب األصفر ،وكام فعل
مع سكان مستعمراته يف إفريقيا حيث اقتيد منهم األلوف  -بعد أن هنب خريات أوطاهنم
 مكبلي باألغالل يف األعناق واأليدي واألقدام استغالالً لسواعدهم وقوة أجسامهم يفاستثامر اقتصادي ال يعود نفعه إال إىل الرأساميل ذاته.
ثم من وحي أخالقه الرأساملية اعتمد معيار اللون والثراء يف التفاضل ؛ فالنازية يف
أملانيا ،جعلت العرق اآلري أفضل من وجد عىل األرض ،والرجل األبيض عموم ًا يف
أوروبا وأمريكا وأفريقيا مارس أخالقيات التفريق العنرصي ،واصطفى ذاته لتكون يف
القمة ،واضطهد السود  -ملجرد أهنم سود  -يف أمريكا ،وحتى وقت قريب يف جنوب
إفريقيا ،ومل تنعتق هذه الشعوب من قبضته واضطهاداته إال عرب تضحيات باهظة التكاليف
ونضاالت عنيدة ومتواصلة حتى انتزعت من بي فكيه شيئ ًا من حقوقها ،ثم يف تناقض
صارخ كثري ًا ما نسمع ضجيجه عن حقوق اإلنسان ،مصاغة وفق اختياراته واستحساناته،
منطلقة من جذور عقائد حمرفة ،وأهواء قارصة ،وأخالقيات نفعية ،تساير الظلم وتسانده
إذا ما رأت فيه مبتغاها.
وما يقال يف األخالق الرأساملية يقال يف األخالق االشرتاكية والشيوعية ،وهي
أخالق ظن البعض أهنا تنقذهم من وحش الرأساملية الكارس ،لكنها أوقعتهم يف وحش
آخر ،ال يقل فتكه عن فتك الوحش الرأساميل.
فهي أخالق تنطلق من أصوله اإلحلادية ،كام تنطلق األخالق الرأساملية من أصول
رشكية ،وهي تقرر أن سعادة اإلنسان تكمن يف أخالقيات الرصاع الطبقي التي تدفع به -
حسب زعمهم  -إىل حياة الرفاه والرغد يف جمتمع شيوعي تغيب عنه الدولة وختتفي فيه
شارات الرشطة وحيكمه قانون (من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته) ،وهو هنج
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يرفض يف نظمه األخالقية كل سلوك يعيق تقدمه أي ًا كان مصدره وينعته باألخالق
الربجوازية ،وقبح الشء وحسنه يتحدد فقط بالنظر إىل مردوده عىل طبقة الربوليتاريا عىل
حد تعبريهم.
وانطالق ًا من هذه النظرة انحرف املؤمنون هبذه العقائد يف كل شعاب السلوكيات
املرتدية ،فأشاعوا حالة اخلوف الدائم ،وأفسدوا باملرتبات الكبرية واالمتيازات رجال
اجليش والبوليس واألجهزة السياسية واألفراد املطيعيي من طبقة املثقفي ،وأسكتوا قمع ًا
كل صوت مقاوم.
ويف كتاب مدريس عن األخالق املاركسية معد للمدارس الثانوية يف املجر سنة
 1978م ،يقول(:إن الطفل ابن ًا كان أو بنت ًا ال يصح بحال أن ُيقدم عىل قتل أمه إال إذا
()1

أصبحت خائنة للطبقة العاملة)..

وخيانة الطبقة العاملة ـ يف تصور هذه العقيدة ـ هي إبداء النقد لسلوكيات الفكر
االشرتاكي وأئمته أو التعامل معه بشء من احلذر واحليطة ،واألمانة األخالقية يف زعمهم
هي الفناء يف شخصية القيادة املاركسية ،والدينونة ملقوالهتا ،وتكريس عبادهتا ،ولعلنا
الحظنا مجيع ًا كيف أن الشعب الكوري الشاميل أحتشد حول صنم الزعيم الكوري غداة
هالكه ساجد ًا راكع ًا ،بل إن من احلجارة من اكتسب شيئ ًا من القداسة يف كوريا لكونه حظى
بجلسة من رائد الفكر االشرتاكي الكوري ؛ ففي تابوت زجاجي بساحات أحد املصانع
بكوريا الشاملية عرض حجر بداخله ،ومكتوب عليه هذه العبارة(:احلجر الذي جلس عليه
()2

الرفيق احلبيب املبجل عندما كان يتحدث)

انطالقا من هذا نحاول أن نذكر هنا بعض النامذج عن كيفية استعامل هذا األسلوب
( )1انظر عيل عزت بيكفوتش :اإلسالم بي الرشق والغرب  206 /بترصف.
( )2انظر عيل عزت بيكفوتش :اإلسالم بي الرشق والغرب .207 /
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يف عالج االنحرافات اخللقية أو يف الوقاية منها ،مع التنبيه إىل الرجوع إىل اجلزء اخلاص
بأساليب الرتبية لصياغة هذه األساليب وفق الضوابط املقررة هناك.
وسنذكر هنا بعض النامذج عن االنحرافات والعالج العميل هلا ،ثم نذكر نفس هذه
االنحرافات عند ذكر األساليب العملية للجمع بي األسلوب العلمي والعميل يف عالج
االنحرافات.
االنحراف اجلنس
وهو من أخطر االنحرافات التي قد يتعرض هلا األوالد يف املراحل األوىل لرتبيتهم،
وهلذا قرن  بي األمر بالصالة ،وبي التفريق بينهم يف املضاجع ،فقال (:مروا أوالدكم
وفرقوا بينهم يف املضاجع)،
بالصالة وهم أبناء سبع سني وارضبوهم عليها وهم أبناء عرش ر
وهو كاحلامية هلم من أي انحراف قد يتعرضون له.
وقد أشار األخصائي النفس بديع القشاعلة يف مقال له بعنوان (نظريات يف علم
النفس واحلديث الرشيف) إىل األرسار املودعة يف هذا احلديث ،فقال(:حيدد حممد  يف
هذا احلديث فرتات زمنية للتعامل مع الطفل ....أما اجلزء األخري من احلديث وهو (فرقوا
فنابع من تطور النمو اجلنس يف هذه املرحلة والتي تعد نقطة حتول من
بينهم يف املضاجع) ٌ
الكمون اجلنس إىل حالة النشاط اجلنس والذي يبدأ مع مرحلة البلوغ ،حيث نجد أن
األطفال حينام يصلون إىل سن العارشة يكثر لدهيم حب االستطالع عن النواحي اجلنسية
والفسيولوجية كام وأن االنتباه يف هذه املرحلة يزداد وتزداد دقته األمر الذي يساعده عىل
إدراك االختالف بي األشياء وإدراك الشبه أيض ًا بينها .نتيجة هلذا فإنه يستطيع أن يقدم
تفسري ًا بسيط ًا لألمور ،وهذه صورة راقية من التفكري مل نكن نلحظها يف املراحل السابقة من
النمو.
إن هذه الفرتة هي فرتة ميل إىل األمور اجلنسية والتعرف عليها والعبث هبا وهذا
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جعله اهلل تعاىل ليكون متهيد ًا ملرحلة البلوغ والتي يمكن أن حتدث فيها عملية الزواج)
وانطالقا من هذا ،فإن أهم ما حيمي الولد من االنحراف اجلنس هو توعيته بأحكامه
الرشعية وآثارها النفسية واالجتامعية والصحية ،وآاثرها يف عالقته مع ربه.
وقد رأينا يف اجلزء اخلاص بأساليب الرتبية كيف عالج  الشاب الذي أراد أن
يؤذن له يف هذا النوع من االنحراف ،فقال (:أترضاه ألمك؟!) ،قال :ال ،قال رسول اهلل
(:فإن الناس ال يرضونه ألمهاهتم) ،قال(:أترضاه ألختك؟!) ،قال :ال ،قال(:فإن
الناس ال يرضونه ألخواهتم)( ،)1وهكذا صار الزنى أبغض يشء إىل ذلك الشاب فيام بعد،
بسبب هذا اإلقناع العقيل.
فلذلك يمكن أن يعرف الولد يف مراحل متييزه عن خماطر الزنى ،بحيث يقبح يف
نفسه قبحا شديدا ،ال يمكن للمغريات وال للوسائل احلديثة مهام بلغ تفننها أن تؤثر فيه.
وقد شهد أساتذة الصحة النفسية عىل مدى تأثري الوعي اإليامن يف احلامية من هذا
االنحراف ،يقول د .حامد زهران أستاذ الصحة النفسية(:إن علينا كمربي أن نعرف أن
األطفال يصلهم معلومات من زمالئهم يف املدرسة والشارع ..وقد يقرأون كتبا هبا أفكار
مشوهة ،وقد يطلعون يف عرصنا احلايل عيل مصادر سيئة يف اإلنرتنت ،وهناك ايضا القنوات
الفضائية ،علينا أن نعلم أطفالنا آداب السلوك اجلنس .إن أقرب العلوم للرتبية اجلنسية هي
الرتبية الدينية ،ألن الدين يعرتف متاما بالغريزة اجلنسية وينظم السلوك اجلنس متاما من
الناحية الدينية قبل أي يشء آخر ،وهلذا فاملفروض أن هنتم بتعليم أحكام الدين ..وحدود
اهلل فيام يتعلق بالسلوك اجلنس واحلالل واحلرام فيه ..ومن هنا سنجد أن اإلطار الذي
نتحدث عنه سوف يؤدي إيل نتائج أفضل من إمهاله)
الكرب
( )1رواه أمحد بإسناد جيد ،املسند [.]256/5
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وهو من أخطر االنحرافات التي حتول بي من وقع فيها وبي كل مصلحة حيققها
لنفسه أو حيققها لغريه ،وال نستغرب أن يبدأ هذا االنحراف للصبية من صغرهم ،فإن كل
الرذائل منشأها من الصغر ،ثم تزيد األيام والرتبية الفاسدة بعدها رسوخها.
وعالج هذا االنحراف بحسب ما تدل النصوص ،وبحسب ما يذكر علامء السلوك
نوعان :إمجايل ،وتفصييل:
العالج اإلمجايل :ونريد به العالج الذي يصلح لكل مظهر من مظاهر املرض ،فال
خيتص بمرض من األمراض ،وال بسبب من األسباب ،وهو يف حقيقته عالج وقائي ،فإذا
ما دب الداء ،فال يكتفى به ،بل ينظر إل أسبابه ليعالج من خالهلا ،كام سنرى يف العالج
التفصييل.
وقد نص القرآن الكريم عليأن العالج العلمي هلذا االنحراف يشمل نوعي من
املعارف:
معرفة ضعف النفس :فيعرف قصورها وضعفها ،وأهنا أقل من أن ترتفع أو تتعدى
طورها ،وهذه املعرفة جتعل صاحبها يطأطئ رأسه تواضعا وخجال من أن يتعدى طوره أو
يدعي ما ليس له.
َري س ْل َط ٍ
ِ
ويشري إىل هذه املعرفة قوله تعاىل ﴿ :إِ َّن ا َّل ِذين ُجي ِ
اد ُل َ
ان
ون ِيف آ َيات اهللَِّ بِغ ْ ِ ُ
َ َ
ِ
يه َف ِ
ور ِهم إِ َّال كِرب ما ُهم بِبالِ ِغ ِ
يع ا ْل َب ِص ُري﴾
َأت ُ
السم ُ
ٌْ َ ْ َ
استَع ْذ بِاهللَِّ إِ َّن ُه ُه َو َّ
ْ
َاه ْم إِ ْن ِيف ُصدُ ِ ْ
(غافر ،)56:ألن هؤالء قوم رأوا أهنم أن اتبعوا النبي  قل ارتفاعهم ،ونقصت أحواهلم،
وأهنم يرتفعون إذا مل يكونوا تبعا ،فأعلم اهلل عز وجل أهنم ال يبلغون االرتفاع الذي أملوه
بالتكذيب.
وهلذا يرد القرآن الكريم املتكربين إىل نشأهتم األوىل ليعرفوا حقيقتهم ،قال تعاىل﴿ :
ان ما َأ ْك َفره ِمن َأي َ ٍ
ٍ
ِ
ُقتِ َل ْ ِ
رس ُه ﴾(عبس17:
يشء َخ َل َق ُه من ُّن ْط َفة َخ َل َق ُه َف َقدَّ َر ُه ُث َّم َّ
نس ُ َ
اإل َ
السبِ َيل َي َّ َ
َُ ْ ر ْ
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ـ )20
يقول الغزايل معلقا عىل هذه اآلية الكريمة(:فقد أشارت اآلية إىل أول خلق اإلنسان
وإىل آخر أمره وإىل وسطه ،فلينظر اإلنسان ذلك ليفهم معنى هذه اآلية .أما أول اإلنسان
فهو أنه مل يكن شيئ ًا مذكور ًا وقد كان يف حيز العدم دهور ًا بل مل يكن لعدمه أول وأي يشء
أخس وأقل من املحو والعدم؟ وقد كان كذلك يف القدم ،ثم خلقه اهلل من أرذل األشياء،
ثم من أقذرها إذ قد خلقه من تراب ،ثم من نطفة ،ثم من علقة ،ثم من مضغة ،ثم جعله
عظ ًام ،ثم كسا العظم حل ًام ،فقد كان هذا بداية وجوده حيث كان شيئ ًا مذكور ًا ،فام صار شيئ ًا
مذكور ًا إال وهو عىل أخس األوصاف والنعوت إذ مل خيلق يف ابتدائه كام ً
ال بل خلقه مجاد ًا
يتحرك وال ينطق وال يبطش وال يدرك وال يعلم ،فبدأ
ميت ًا ال يسمع وال يبرص وال حيس وال ّ
قوته وبجهله قبل علمه وبعامه قبل برصه وبصممه قبل سمعه
بموته قبل حياته وبضعفه قبل ّ
()1

وببكمه قبل نطقه وبضاللته قبل هداه وبفقره قبل غناه وبعجزه قبل قدرته)
وإىل هذا العالج يشري قوله تعاىل ﴿ :و َرضب َلنَا م َث ً ِ
حييِي
َ َ َ
َس َخ ْل َق ُه َق َال َم ْن ُ ْ
َ
ال َون َ
ِ
ِ
ِ
يم﴾ ( ّيـس ،)78:يقول سيد معلقا عىل اآلية(:فام النطفة التي ال يشك
ا ْلع َظا َم َوه َي َرم ٌ
اإلنسان يف أهنا أصله القريب؟ إهنا نقطة من ماء مهي ،ال قوام وال قيمة! نقطة من ماء حتوي
ألوف اخلاليا ..خلية واحدة من هذه األلوف هي التي تصري جنينا .ثم تصري هذا اإلنسان
الذي جيادل ربه وخياصمه ويطلب منه الربهان والدليل ،والقدرة اخلالقة هي التي جتعل من
هذه النطفة ذلك اخلصيم املبي .وما أبعد النقلة بي املنشأ واملصري! أفهذه القدرة يستعظم
()2

اإلنسان عليها أن تعيده وتنرشه بعد البىل والدثور؟)

معرفة عظمة اهلل :وهي العالج العلمي الثان ،ألن كل متكرب ال يتكرب ـ يف احلقيقة ـ
( )1إحياء علوم الدين.358/3 :
( )2يف ظالل القرآن.2977 :
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عىل اخللق ،وإنام يتكرب عىل اهلل ،وهلذا كان الصاحلون يرددون(:ال حتقر أحد ًا من خلق اهللّ
فإنه تعاىل ما احتقره حي خلقه) ،ويقولون(:فال يكون اهللّ يظهر العناية بإجياد من أوجده
من عدم وتأيت أنت حتتقره فإن ذلك احتقار بمن أوجده)
ويدل عىل هذه املعرفة النصوص القرآنية الكثرية،كقوله تعاىلَ ﴿ :و َما َقدَ ُروا اهللََّ َح َّق
رش ِمن َ ٍ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
وسى ُنور ًا
يشء ُق ْل َم ْن َأنْزَ َل ا ْلكت َ
َاب ا َّلذي َجا َء بِه ُم َ
َقدْ ره إ ْذ َقا ُلوا َما َأنْزَ َل اهللَُّ ع ََىل َب َ ٍ ْ ْ
ِ
دى لِلن ِ
خت ُف َ
وهنَا َو ُ ْ
ون كَثِري ًا َو ُع رل ْم ُت ْم َما َمل ْ َت ْع َل ُموا َأ ْن ُت ْم َوال آ َباؤُ ُك ْم
َّاس َ ْ
جت َع ُلو َن ُه َق َراط َ
َو ُه ً
يس ُت ْبدُ َ
ُق ِل اهللَُّ ُث َّم َذ ْر ُه ْم ِيف َخ ْو ِض ِه ْم َي ْل َع ُب َ
ون﴾ (األنعام ،)91:وقال تعاىلَ ﴿ :ما َقدَ ُروا اهللََّ َح َّق
َقدْ ِر ِه إِ َّن اهللََّ َل َق ِو ٌّي ع َِزيزٌ ﴾ (احلج ،)74:وقال تعاىلَ ﴿ :و َما َقدَ ُروا اهللََّ َح َّق َقدْ ِر ِه َو ْاألَ ْر ُض
ِ ِ
ِ
ات بِ َي ِمينِ ِه ُس ْب َحا َن ُه َو َت َع َاىل ع ََّام ُي ْ ِ
رش ُك َ
ون﴾
ات َم ْط ِو َّي ٌ
الس َام َو ُ
َمجيع ًا َق ْب َض ُت ُه َي ْو َم ا ْلق َيا َمة َو َّ

(الزمر)67:
فقد جعل اهلل تعاىل عدم تقدير اهلل ومعرفة عظمته سببا يف كل تلك االنحرافات
اخللقية التي تنبع من منبع الكرب.
وهلذا كان جهل النمروذ باهلل هو الذي جيعل يدعي األلوهية ،كام قال تعاىلَ ﴿ :أ َمل ْ ت ََر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يت َق َال
حييِي َو ُي ِم ُ
يم َر ر َ
إِ َىل ا َّلذي َح َّ
يب ا َّلذي ُ ْ
يم ِيف َر ربه َأ ْن آتَا ُه اهللَُّ املُْ ْل َك إِ ْذ َق َال إِ ْب َراه ُ
اج إِ ْب َراه َ

رش ِق َف ْأ ِ
ِ
س ِم َن املَْ ْ ِ
ت ِ َهبا ِم َن املَْغ ِْر ِ
الش ْم ِ
يم َفإِ َّن اهللََّ َي ْأ ِيت بِ َّ
ب َف ُب ِه َت
َأنَا ُأ ْحيِي َو ُأ ِم ُ
يت َق َال إِ ْب َراه ُ
ا َّل ِذي َك َف َر َواهللَُّ ال َ ْهي ِدي ا ْل َق ْو َم ال َّظاملِيَ ﴾ (البقرة)258:
وجهل فرعون باهلل هو الذي جعله يدعي األلوهية ،ويستعيل يف األرض بغري حق،
ض بِغ ْ ِ
ْرب ُه َو َو ُجنُو ُد ُه ِيف ْاألَ ْر ِ
احل رق َو َظنُّوا َأ َّهنُ ْم إِ َل ْينَا ال ُي ْر َج ُع َ
ون﴾
َري ْ َ
اس َتك َ َ
قال تعاىلَ ﴿ :و ْ
أل َما عَلِ ْم ُت َل ُك ْم ِم ْن إِ َل ٍه غ ْ ِ
(العنكبوت ،)39:بل هو الذي جعله يقولَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا املَْ َ ُ
َريي
ِ
ِ
ان ع ََىل ال رط ِ
َف َأ ْو ِقدْ ِيل َيا َها َم ُ
وسى َو ِإ رن َألَ ُظنُّ ُه ِم َن
ي َف ْ
رصح ًا َل َع ريل َأ َّطل ُع ِإ َىل ِإ َله ُم َ
اج َع ْل ِيل َ ْ

ا ْلك ِ
َاذبِيَ ﴾ (القصص)38:
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العالج التفصييل :ونريد به العالج الذي ينظر إىل األسباب الداعية هلذا النوع من
االنحراف ،وهي يف عادهتا شبه ناجتة عن أخطاء فكرية ابتدعتها النفس أو انترشت يف
املجتمع ،فتلقاها من تلقاها تليقنا وتقليدا ،بل قد يظن الكامل يف اعتقادها.
وقد ذكر الغزايل انطالقا من استقراء األسباب الداعية هلذا النوع من االنحراف يف
عرصه إىل سبعة أسباب ،تكاد تكون حارصة ألسباب الكرب ،وال يكاد خيرج عنها يف عرصنا
أي سبب من األسباب ،فلذلك نكتفي هنا بذكر هذه األسباب التي ذكرها الغزايل ،وكيفية
عالجها ،لتكون أنموذجا لغريها من أنواع االنحراف:
النسب :وهو تعاظم اإلنسان بنسب يديل به ملن يتصور فيهم الرشف أو الرفعة ،وقد
ذكر الغزايل عالجي معرفيي هلذا السبب(:)1
األوىل :أن املتكرب بالنسب إن كان خسيس ًا يف صفات ذاته فمن أين جيرب خسته بكامل
غريه؟ بل لو كان الذي ينسب إليه حي ًا لكان له أن يقول :الفضل يل :ومن أنت؟ ،وهذا كام
قيل:
لئن فخرت ٍ
ٍ
رشف لقد صدقت ولكن بئس ما ولدوا
بآباء ذوي
الثانية :أن يعرف نسبه احلقيقي ،فيعرف أباه وجده فإن أباه القريب نطفة قذرة وجدّ ه
البعيد تراب ذليل ،فمن أصله الرتاب املهي الذي يداس باألقدام ثم مخر طينة حتى صار
مح ًأ مسنون ًا كيف يتكرب؟ وأخس األشياء ما إليه انتسابه إذ يقال(:يا أذل من الرتاب ويا أنتن
من احلمأة ويا أقذر من املضغة)
فإن كان كونه من أبـيه أقرب من كونه من الرتاب فنقول :افتخر بالقريب دون
البعيد ،فالنطفة واملضغة أقرب إليه من األب فليحقر نفسه بذلك ،ثم إن كان ذلك يوجب
رفعة لقربه فاألب األعىل من الرتاب فمن أين رفعته؟ وإذا مل يكن له رفعة فمن أين جاءت
( )1إحياء علوم الدين.361/3:
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الرفعة لولده؟
اجلامل :والعالج الذي ذكره الغزايل هلذا السبب الذي قد يدفع صاحبه للكرب أن ال
يقترص نظر هذ املتكرب إىل ظاهره كام تقترص البهائم ،بل ينظر إىل باطنه نظر العقالء ،فإنه مهام
نظر إىل باطنه رأى من القبائح ما يكدر عليه تعززه باجلامل فإنه وكل به األقذار يف مجيع
أجزائه :الرجيع يف أمعائه ،والبول يف مثانته ،واملخاط يف أنفه ،والبزاق يف فيه ،والوسخ يف
أذنيه ،والدم يف عروقه ،والصديد حتت برشته ،والصنان حتت إبطه ،يغسل الغائط بـيده كل
يوم دفعة أو دفعتي ،ويرتدد كل يوم إىل اخلالء مرة أو مرتي ليخرج من باطنه ما لو رآه بعينه
الستقذره فض ً
ال عن أن يمسه أو يشمه ،كل ذلك ليعرف قذارته وذله هذا يف حال توسطه.
ولو ترك نفسه يف حياته يوم ًا مل يتعهدها بالتنظيف والغسل لثارت منه األنتان
واألقذار ،وصار أنتن وأقذر من الدواب املهملة التي ال تتعهد نفسها قط .فإذا نظر إنه خلق
من أقذار وأسكن يف أقذار ،وسيموت فيصري جيفة أقذر من سائر األقذار مل يفتخر بجامله
الذي هو كخرضاء الدمن وكلون األزهار يف البوادي ،فبـينام هو كذلك إذ صار هشي ًام تذروه
الرياح ،كيف ولو كان مجاله باقي ًا وعن هذه القبائح خالي ًا لكان جيب أن ال يتكرب به عىل
القبـيح ،إذ مل يكن قبح القبـيح إليه فينفيه ،وال كان مجال اجلميل إليه حتى حيمد عليه؟ كيف
يتصور أن يزول بمرض أو جدري أو قرحة أو سبب من
وال بقاء له بل هو يف كل حي
ّ
األسباب؟ فكم من وجوه مجيلة قد سمجت هبذه األسباب؟ فمعرفة هذه األمور تنزع من
القلب داء الكرب باجلامل ملن أكثر تأملها.
ويف أول أمره خلق من األقذار الشنيعة الصور ،من النطفة ،وأخرج من جمرى
األقذار .إذ خرج من الصلب ،ثم من الذكر جمرى البول ،ثم من الرحم مفيض دم احليض،
ثم خرج من جمرى القذر.
القوة :وهي من أسباب الكرب التي كثر ورودها يف القرآن الكريم ،ألهنا أهم
ّ
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األسباب التي حالت بي املستبدين والتسليم لرسل اهلل ،قال تعاىل ضاربا املثل بعادَ ﴿ :ف َأ َّما
ض بِغ ْ ِ
ْربوا ِيف ْاألَ ْر ِ
احل رق َو َقا ُلوا َم ْن َأ َشدُّ ِمنَّا ُق َّو ًة َأ َو َمل ْ َي َر ْوا َأ َّن اهللََّ ا َّل ِذي َخ َل َق ُه ْم
َري ْ َ
اس َتك َ ُ
عَا ٌد َف ْ
ِ
ِ
جي َحدُ َ
ون﴾(فصلت)15:
ُه َو َأ َشدُّ من ُْه ْم ُق َّو ًة َوكَا ُنوا بِآ َياتنَا َ ْ
وهو الذي حال بي أكثر القرى وبي طاعة أنبيائها واإلسالم هلل ،فكان فرحهم حائال
بينهم وبي كل خري،قال تعاىل﴿ :كَا َّل ِذي َن ِم ْن َق ْبلِ ُك ْم كَا ُنوا َأ َشدَّ ِمنْ ُك ْم ُق َّو ًة َو َأ ْك َث َر َأ ْم َو ًاال
ِ
ِ
است َْمت ََع ا َّل ِذي َن ِم ْن َق ْبلِ ُك ْم بِ َخ َال ِق ِه ْم
است َْم َت ْع ُت ْم بِ َخ َالق ُك ْم ك ََام ْ
است َْم َت ُعوا بِ َخ َالق ِه ْم َف ْ
َو َأ ْو َال ًدا َف ْ

اضوا ُأ ْو َلئِ َك َحبِ َط ْت َأع َْام ُهل ُ ْم ِيف الدُّ ْن َيا َو ْاآل ِخ َر ِة َو ُأ ْو َلئِ َك ُه ْم
َو ُخ ْض ُت ْم كَا َّل ِذي َخ ُ
ْ ِ
ارس َ
ون﴾(التوبة)69:
اخلَ ُ
بل إن القرآن الكريم خيرب بأن هذا الرتفع بالقوة والقدرة هو السبب املبارش يف هالك
ت ْاألَ ْر ُض زُ ْخ ُر َف َها َوازَّ َّين َْت َو َظ َّن
القرى وتدمري احلضارات ،قال تعاىلَ ﴿ :حتَّى إِ َذا َأ َخ َذ ْ
َأ ْه ُلها َأهنم َق ِ
َاها َح ِصيدً ا َك َأ ْن َمل ْ َت ْغ َن بِ ْاألَ ْم ِ
اد ُر َ
س
َاها َأ ْم ُرنَا َل ْي ًال َأ ْو َهنَ ًارا َف َج َع ْلن َ
ون َع َل ْي َها َأت َ
َ َّ ُ ْ
ك ََذلِ َك ُن َفص ُل ْاآلي ِ
ات لِ َق ْو ٍم َي َت َفك َُّر َ
ون﴾(يونس)24:
َ
ر
وهذا النوع من الكرب قد ال يقترص عىل فرد بعينه ،بل يعم شعوبا بأكملها تظن نفسها
أرفع من شعوب أخرى ،لفضل قوة رزقتها جعلتها متأل األرض كربا واستعالء.
والعالج الذي ذكره الغزايل هلذا السبب هو نظر العقل ملا يمكن أن يسلط عليه من
العلل واألمراض ،وأنه لو توجع عرق واحد يف يده لصار أعجز من كل عاجز وأذل من
كل ذليل ،وأنه لو سلبه الذباب شيئ ًا مل يستنقذه منه وأن بقة لو دخلت يف أنفه أو نملة دخلت
قوته ما ال
يف أذنه لقتلته ،وأن شوكة لو دخلت يف رجله ألعجزته ،وأن محى يوم حتلل من ّ
ينجرب يف مدّ ة.
فمن ال يطيق شوكة وال يقاوم بقة وال يقدر عىل ّ
أن يدفع عن نفسه ذبابة ال ينبغي أن
بقوته ،ثم إن قوي اإلنسان فال يكون أقوى من محار أو بقرة أو فيل أو مجل ،وأي
يفتخر ّ
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افتخار يف صفة يسبقك فيها البهائم()1؟
املال واجلاه :ومها ـ كام ينص القرآن الكريم ـ من أكرب أسباب الكرب احلائلة بي األقوام
وأنبيائهم:
أما املال ،فقد ذكر تعاىل أن املرتفي ،وهم عبيد األموال ،هم أول من يقف يف وجه
األنبياء ـ صلوات اهلل وسالمه عليهم ـ قال تعاىل معربا عن هذه السنة االجتامعيةَ ﴿ :و َما
ٍ ِ ِ
وها إِنَّا بِ َام ُأ ْر ِس ْل ُت ْم بِ ِه كَافِ ُر َ
ون َو َقا ُلوا ن َْح ُن َأ ْك َث ُر َأ ْم َو ًاال
رت ُف َ
َأ ْر َس ْلنَا ِيف َق ْر َية م ْن نَذ ٍير إِ َّال َق َال ُم ْ َ
َو َأ ْو َال ًدا َو َما ن َْح ُن بِ ُم َع َّذبِيَ ﴾(سبأ )34،35:قال قتادة:مرتفوها :أي أغنياؤها ورؤساؤها
وجبابرهتا.
أما اجلاه ،فقد أخرب تعاىل أنه احلائل بي قريش ،واتباع رسول اهلل  ،بحجة أن
حممدا  مل يكن له من اجلاه ما كان لوجهاء القريتي ،قال تعاىلَ ﴿ :و َقا ُلوا َل ْوال ُنزر َل َه َذا
آن ع ََىل َر ُج ٍل ِم َن ا ْل َق ْر َيت ْ ِ
ا ْل ُق ْر ُ
َي عَظِي ٍم﴾ (الزخرف)31:
والعالج الذي ذكره الغزايل هلذا السبب من أسباب الكرب هو النظر يف مآل ذلك املال
واجلاه الذي يتعزز به ،فإن املتكرب بامله كأنه متكرب بفرسه وداره ،ولو مات فرسه واهندمت
داره لعاد ذليالً ،واملتكرب بتمكي السلطان وواليته ال بصفة يف نفسه بنى أمره عىل قلب هو
أشدّ غليان ًا من القدر ،فإن تغري عليه كان أذل اخللق ،وكل متكرب بأمر خارج عن ذاته فهو
ظاهر اجلهل ،كيف واملتكرب بالغنى لو تأمل لرأى يف اليهود من يزيد عليه يف الغنى والثروة
والتجمل؟ فأف لرشف يسبقك به اليهودي وأف لرشف يأخذه السارق يف حلظة واحدة
فيعود صاحبه ذلي ً
ال مفلس ًا؟ فهذه أسباب ليست يف ذاته ،وما هو يف ذاته ليس إليه دوام
وجوده وهو يف اآلخرة وبال ونكال ،فالتفاخر به غاية اجلهل ،وكل ما ليس إليك فليس
لك ،ويشء من هذه األمور ليس إليك بل إىل واهبه إن أبقاه لك وإن اسرتجعه زال عنك،
( )1إحياء علوم الدين.362/3 :
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وما أنت إال عبد مملوك ال تقدر عىل يشء .ومن عرف ذلك ال بد وأن يزول كربه.
وقد مثل الغزايل هلذ املصري بمثال قد يستبعد يف الواقع ،ولكنه عي حق اليقي الذي
وحريته واستقالله
حييق بكل متكرب ،وهو أن هذا الذي يفتخر الغافل ّ
بقوته ومجاله وماله ّ
وسعة منازله وكثرة خيوله وغلامنه ،إذ شهد عليه شاهدان عدالن عند حاكم منصف بأنه
رقيق لفالن ّ
وأن أبويه كانا مملوكي له ،فعلم ذلك وحكم به احلاكم ،فجاء مالكه فأخذه
وأخذ مجيع ما يف يده ،وهو مع ذلك خيشى أن يعاقبه وينكل به لتفريطه يف أمواله وتقصريه
يف طلب مالكه ليعرف ّ
أن له مالك ًا ،ثم نظر العبد فرأى نفسه حمبوس ًا يف منزل قد أحدقت به
احليات والعقارب واهلوام وهو يف كل حال عىل وجل من كل واحدة منها ،وقد بقي ال
يملك نفسه وال ماله وال يعرف طريق ًا يف اخلالص ألبتة ،أفرتى من هذا حاله هل يفخر
وقوته وكامله أم يذل نفسه وخيضع؟ وهذا حال كل عاقل بصري فإنه يرى
بقدرته وثروته ّ
نفسه كذلك فال يملك رقبته وبدنه وأعضائه وماله ،وهو مع ذلك بـي آفات وشهوات
بقوته
وأمراض وأسقام هي كالعقارب واحليات خياف منها اهلالك .فمن هذا حاله ال يتكرب ّ
وقدرته إذ يعلم أنه ال قدرة له وال قوة(.)1
العلم :وهو من أسباب الكرب اخلطرة ،ألن (قدر العلم عظيم عند اهلل عظيم عند
الناس ،وهو أعظم من قدر املال واجلامل وغريمها ،بل ال قدر هلام أص ً
ال إال إذا كان معهام
()2

علم وعمل)

وقد أخرب تعاىل أن هذا النوع من الكرب كان من أسباب ابتعاد اجلهال املتسرتين
بحجاب العلم عن احلق وعن متابعة األنبياء ،فقال تعاىلَ ﴿ :ف َلام جاء ْهتم رس ُلهم بِا ْلبين ِ
َات
َّ َ َ ُ ْ ُ ُ ُ ْ َ ر
َف ِر ُحوا بِ َام ِعنْدَ ُه ْم ِم ْن ا ْل ِع ْل ِم َو َح َ
اق ِهبِ ْم َما كَا ُنوا بِ ِه َي ْست َْه ِز ُئون﴾(غافر)83:
( )1إحياء علوم الدين.362/3 :
( )2إحياء علوم الدين.363/3 :
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وقد ذكر القرآن الكريم نموذج املتكرب بعلمه يف شخص قارون عندما قال معربا عن
حقيقته ﴿ :إِن ََّام ُأوتِي ُت ُه ع ََىل ِع ْل ٍم ِعن ِْدي﴾ (القصص ،)78:فرد عليه تعاىل قائالَ ﴿ :أ َو َمل ْ َي ْع َل ْم
َأ َّن اهللََّ َقدْ َأ ْه َل َك ِمن َقبلِ ِه ِمن ا ْل ُقر ِ
ون َم ْن ُه َو َأ َشدُّ ِمنْ ُه ُق َّو ًة َو َأ ْك َث ُر َمجْع ًا َوال ُي ْس َأ ُل َع ْن ُذ ُن ِ
وهبِ ُم
ْ ْ
َ ُ
﴾ (القصص)78:
وقد ذكر الغزايل لعالج هذا السبب من أسباب الكرب معرفتي:
وها كَم َث ِل ِْ
مح ُلوا التَّورا َة ُثم َمل َ ِ
احل َام ِر
األوىل :يشري إليها قوله تعاىلَ ﴿ :م َث ُل ا َّل ِذي َن ُ ر
حيم ُل َ َ
ْ َ َّ ْ ْ
َحي ِم ُل َأس َفار ًا ِبئْس م َث ُل ا ْل َقو ِم ا َّل ِذين ك ََّذبوا ِب ِ
آيات اهللَِّ َواهللَُّ ال َ ْهي ِدي ا ْل َق ْو َم ال َّظاملِيَ ﴾
َ ُ
ْ
َ َ
ْ
ْ
الش ْي َط ُ
(اجلمعة ،)5:وقوله تعاىلَ ﴿ :وات ُْل َع َل ْي ِه ْم َن َب َأ ا َّل ِذي آ َت ْينَا ُه آ َياتِنَا َفان َْس َل َخ ِمن َْها َف َأ ْت َب َع ُه َّ
ان
َان ِم َن ا ْلغ ِ
َفك َ
َاوي َن﴾ (ألعراف ،)175:وقال تعاىلَ ﴿ :و َل ْو ِش ْئنَا َل َر َف ْعنَا ُه ِ َهبا َو َلكِنَّ ُه َأ ْخ َلدَ إِ َىل
ِ
ِ
ض َوا َّت َب َع َه َوا ُه َف َم َث ُل ُه ك ََم َث ِل ا ْل َك ْل ِ
ْاألَ ْر ِ
َرت ْك ُه َي ْل َه ْث َذلِ َك َم َث ُل ا ْل َق ْو ِم
ب إِ ْن َحتْم ْل َع َل ْيه َي ْل َه ْث َأ ْو ت ْ ُ
ا َّل ِذي َن ك ََّذ ُبوا بِآياتِنَا َفا ْق ُص ِ
ص َل َع َّل ُه ْم َي َت َفك َُّر َ
ون﴾ (ألعراف)176:
ص ا ْل َق َص َ
فقد مثل اهلل تعاىل من يعلم وال يعمل باحلامر والكلب ،وهو دليل عىل خسة قدر من
يرتفع بعلم مل ينفعه ،فهو أشبه فيه بام يستقذره من احلامر والكلب.
وهلذا وردت النصوص الكثرية حتذر من املخاطر التي يتعرض هلا من يكون علمه
حجة عليه يوم القيامة ،قال الغزايل(:فمهام خطر للعامل عظم قدره باإلضافة إىل اجلاهل
فليتفكر يف اخلطر العظيم الذي هو بصدده ،فإن خطره أعظم من خطر غريه كام ّ
أن قدره
أعظم من قدر غريه ،فهذا بذاك .وهو كامللك املخاطر بروحه يف ملكه لكثرة أعدائه فإنه إذا
أخذ وقهر اشتهى أن يكون قد كان فقري ًا ،فكم من عامل يشتهي يف اآلخرة سالمة اجلهال؟
والعياذ باهلل منه .فهذا اخلطر يمنع من التكرب ،فإنه إن كان من أهل النار فاخلنزير أفضل منه،
فكيف يتكرب من هذا حاله؟ فال ينبغي أن يكون العامل عند نفسه أكرب من الصحابة ،وقد
كان بعضهم يقول :يا ليتني مل تلدن أمي ويأخذ اآلخر تبنة من األرض ويقول :يا ليتني
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كنت هذه التبنة ويقول اآلخر :ليتني كنت طري ًا أؤكل ويقول اآلخر :ليتني مل أك شيئ ًا
مذكور ًا كل ذلك خوف ًا من خطر العاقبة ،فكانوا يرون أنفسهم أسوأ حاالً من الطري ومن
الرتاب .ومما أطال فكره يف اخلطر الذي هو بصدده زال بالكلية كربه ،ورأى نفسه كأنه رش
()1

اخللق)

ورضب الغزايل مثاال مشخصا هلذه املعرفة ،بعبد أمره سيده بأمور فرشع فيها ،فرتك
بعضها وأدخل النقصان يف بعضها وشك يف بعضها أنه هل أداها عىل ما يرتضيه سيده أم
ال؟ فأخربه خمرب ّ
أن سيده أرسل إليه رسوالً خيرجه من كل ما هو فيه عريان ًا ذلي ً
ال ويلقيه عىل
احلر والشمس زمان ًا طويالً ،حتى إذا ضاق األمر عليه وبلغ به املجهود أمر برفع
بابه يف ّ
حسابه وفتش عن مجيع أعامله قليلها وكثريها ثم أمر به إىل سجن ضيق وعذاب دائم ال
يروح عنه ساعة ،وقد علم ّ
أن سيده قد فعل بطوائف عبـيده مثل ذلك وعفا عن بعضهم
وهو ال يدري من أي الفريقي يكون؟ فإذا تفكر يف ذلك انكرست نفسه وذل وبطل عزه
وكربه وظهر حزنه وخوفه ومل يتكرب عىل أحد من اخللق ،بل تواضع رجاء أن يكون هو من
شفعائه عند نزول العذاب.
قال الغزايل معقبا عىل هذا املثل(:فكذلك العامل إذا تفكر فيام ضيعه من أوامر ربه
بجنايات عىل جوارحه وبذنوب يف باطنه من الرياء واحلقد واحلسد والعجب والنفاق
()2

وغريه ،وعلم بام هو بصدده من اخلطر العظيم فارقه كربه ال حمالة)

الثانية :معرفة حمبة اهلل للتواضع ،وأن الكرب ال يليق إال باهلل تعاىل وحده ،وأنه إذا
تكرب صار ممقوت ًا عند اهلل بغيض ًا ،وقد أحب اهلل منه أن يتواضع وقال له :إن لك عندي قدر ًا
ما مل تر لنفسك قدر ًا فإن رأيت لنفسك قدر ًا فال قدر لك عندي ،فال بدّ وأن يكلف نفسه
( )1إحياء علوم الدين.363/3 :
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ما حيبه مواله منه.
الدين :وهو من األسباب التي قد تكون داعية للكرب ،خاصة ملن اقترص من الدين
عىل ظواهره احلرفية ،وغفل عن مقاصده ،وحقائقه الباطنية.
ولعالج الكرب بالدين أدوية كثرية ،كلها مما وردت النصوص بالداللة عليه ،أمهها
التأمل فيام حجب عن اإلنسان من خامتته ،كام قال  ..(:فإن الرجل منكم ليعمل بعمل
أهل اجلنة حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار
فيدخل النار ،وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق
()1

عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخل اجلنة)

يقول الغزايل(:اعلم أن ذلك إنام يمكن بالتفكر يف خطر اخلامتة ،بل لو نظر إىل كافر
مل يمكنه أن يتكرب عليه ،إذ يتصور أن يسلم الكافر فيختم له باإليامن ويضل هذا العامل فيختم
له بالكفر ،والكبـري من هو كبـري عند اهلل يف اآلخرة ،والكلب واخلنزير أعىل رتبة ممن هو
عند اهلل من أهل النار وهو ال يدري ذلك ،فكم من مسلم نظر إىل عمر قبل إسالمه
فاستحقره وازدراه لكفره وقد رزقه اهلل اإلسالم وفاق مجيع املسلمي؟ إال أبا بكر وحده،
فالعواقب مطوية عن العباد وال ينظر العاقل إال إىل العاقبة ،ومجيع الفضائل يف الدنيا تراد
()2

للعاقبة)

وقد ذكر الغزايل أدب املتواضعي واملعارف التي ينطلقون منها ،فقال(:فإذن من حق
العبد أن ال يتكرب عىل أحد .بل إن نظر إىل اجلاهل قال :هذا عىص اهلل بجهل وأنا عصيته
بعلم فهو أعذر مني .وإن نظر إىل عامل قال :هذا قد علم ما مل أعلم فكيف أكون مثله؟ وإن
نظر إىل كبـري هو أكرب منه سن ًا قال :هذا قد أطاع اهلل قبيل فكيف أكون مثله؟ وإن نظر إىل
( )1رواه البيهقي.
( )2إحياء علوم الدين.364/3 :
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صغري قال :إن عصيت اهلل قبله فكيف أكون مثله؟ وإن نظر إىل مبتدع أو كافر قال :ما
يدريني لعله خيتم له باإلسالم وخيتم يل بام هو عليه اآلن ،فليس دوام اهلداية إ َّيل ،كام مل يكن
()1

ابتداؤها إ َّيل؟ فبمالحظة اخلامتة يقدر عىل أن ينفي الكرب عن نفسه)
الغضب

وهو من أخطر االنحرافات وأعقدها ،وذلك لكونه من حيث أصله شيئا فطريا
طبيعيا ،ال ينفك عنه أحد ،بل هو ـ أحيانا ـ يظهر يف الصغري أكثر من ظهوره يف الكبري.
ولذلك يتطلب معاجلة حاذقة ال تزيله من أصله ،فهو كام ذكرنا فطري ال يمكن
انفكاك الطبع عنه ،وإنام حتد من آثاره أو توجهه الوجهة السليمة.
وقبل أن نذكر ما يمكن استثامره من املعارف لعالج هذا االنحراف ،نحب أن نذكر
بعض الطرق اخلاطئة التي يواجه هبا ـ عادة ـ غضب الصغري ،وأمهها وأخطرها االستسالم
أمام غضبه ،بحيث تنفذ طلباته مهام اشتدت حرصا عىل كفه عن غضبه ،وهذا أسلوب
خاطئ جيعله يعمد إىل الغضب كأسلوب من أساليب احلصول عىل ما يريد.
ومنها الرصامة الشديدة يف معاملتهّ ،
ألن الطفل يف مرحلته االوىل تأبى شخصيته
النامية ان توجه اليه األوامر بحدة وهتكم ..الن عدم احرتام شخصيته يعترب احد انواع
االعتداء التي تثري غضب الطفل ،بل كل إنسان.
انطالقا من هذا ،فإن املعارف التي يعالج هبا الغضب نوعان ،كام سبق ذكره يف
العالج العلمي للكرب:
العالج اإلمجايل :ونريد به ـ ما ذكرنا سابقا ـ من أنه العالج الذي يصلح لكل مظهر
من مظاهر املرض ،فال خيتص بمرض من األمراض ،وال بسبب من األسباب ،وهو يف
حقيقته عالج وقائي ،فإذا ما دب الداء ،فال يكتفى به ،بل ينظر إل أسبابه ليعالج من خالهلا،
( )1إحياء علوم الدين.364/3 :
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كام سنرى يف العالج التفصييل.
ومن املعارف التي يمكن استخدامها ،بل يبذل املريب كل وسعه مللء عقل ووجدان
من يربيه بمعانيها:
الثواب :فيتفكر يف النصوص التي وردت يف فضل كظم الغيظ والعفو واحللم
واالحتامل فريغب يف ثوابه ،فتمنعه شدة احلرص عىل ثواب الكظم عن التشفي واالنتقام
وينطفيء عنه غيظه.
ويدل عىل هذا من فعل السلف ما روي أن عمر بن عبد العزيز أمر برضب رجل ثم
قرأ قوله تعاىل ﴿ :والكَاظِميَ الغ َ
َيظ ﴾ ،فقال لغالمه :خل عنه.
العقاب :فيتفكر يف العقاب الذي أعده اهلل تعاىل ملن نفذ ما يتطلبه غضبه من غري
حق ،ويشري إليه ما روي عن أم سلمة قالت :كان رسول اهلل  يف بيتي وكان بيده سواك
فدعا وصيفة له أو هلا حتى استبان الغضب يف وجهه وخرجت أم سلمة إىل احلجرات
فوجدت الوصيفة وهي تلعب ببهيمة ،فقالت أراك تلعبي هبذه البهيمة ورسول اهلل 
يدعوك فقالت(:ال والذي بعثك باحلق ما سمعتك) ،فقال رسول اهلل (:لوال خشية
القود ألوجعتك هبذا السواك)( ،)1ويف رواية(:لرضبتك هبذا السواك) ،فقد جعل  خمافة
القصاص يوم القيامة سببا يمنعه من إيالم هذه اخلادم.
وهلذا كان  يعالج ما ستعرض له اخلدم واملستضعفون من سوء املعاملة بتذكري
أهليهم وسادهتم بالقصاص يوم القيامة ،عن أيب مسعود البدري قال :كنت أرضب غالما
يل بالسوط فسمعت صوتا من خلفي :اعلم أبا مسعود فلم أفهم الصوت من الغضب فلام
دنا مني إذا هو رسول اهلل  فإذا هو يقول :اعلم أبا مسعود أن اهلل تعاىل أقدر عليك منك

( )1رواه أبو يعىل.
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عىل هذا الغالم ،فقلت ال أرضب مملوكا بعده أبدا)( ،)1ويف رواية :فقلت(:يا رسول اهلل هو
حر لوجه اهلل تعاىل) فقال(:أما لو مل تفعل للفحتك النار أو ملستك النار)
وعن عائشة أن رجال قعد بي يدي رسول اهلل  فقال :إن يل مملوكي يكذبونني
وخيونونني ويعصونني وأشتمهم وأرضهبم فكيف أنا منهم ،فقال رسول اهلل (:إذا كان
يوم القيامة حيسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم ،فإن كان عقابك بقدر
ذنوهبم كان كفافا ال لك وال عليك ،وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوهبم اقتص هلم منك
الفضل) ،فتنحى الرجل وجعل هيتف ويبكي ،فقال له رسول اهلل (:أما تقرأ قول اهلل
تبارك وتعاىلَ ﴿ :ون ََض ُع املَْ َو ِازي َن ا ْل ِق ْس َط لِ َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة َفال ُت ْظ َل ُم َن ْف ٌس َش ْيئ ًا َوإِ ْن ك َ
َان ِم ْث َق َال
حب ٍة ِمن َخرد ٍل َأ َتينَا ِهبا و َك َفى بِنَا ح ِ
اسبِيَ ﴾ (االنبياء ،)47:فقال الرجل(:يا رسول اهلل ما
َ
َ َّ ْ ْ َ ْ َ َ
()2

أجد يل وهلؤالء خريا من مفارقتهم أشهدك أهنم كلهم أحرار)

()3

وقال (:من رضب سوطا ظلام اقتص منه يوم القيامة)

وقد روى الغزايل عن بعض الكتب القديمة(:يا ابن آدم اذكرن حي تغضب أذكرك
حي أغضب فال أحمقك فيمن أحمق) ،وروى أنه ما كان يف بني إرسائيل ملك إال ومعه
حكيم إذا غضب أعطاه صحيفة فيها (ارحم املسكي واخش املوت واذكر اآلخرة) ،فكان
يقرؤها حتى يسكن غضبه.
وقد ذكر الغزايل القناعات التي يقنع الصالح هبا نفسه إن أمل به الغضب ،فقال(:أن
يتفكر يف السبب الذي يدعوه إىل اإلنتقام ويمنعه من كظم الغيظ ،وال بد وأن يكون له سبب
مثل قول الشيطان له :إن هذا حيمل منك عىل العجز وصغر النفس والذلة واملهانة وتصري

( )1رواه مسلم وغريه.
( )2رواه أمحد بسند صحيح.
( )3رواه الطربان بسند حسن.
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حقري ًا يف أعي الناس فيقول لنفسه :ما أعجبك تأنفي من االحتامل اآلن وال تأنفي من
خزي يوم القيامة واالفتضاح إذا أخذ هذا بـيدك وانتقم منك؟ وحتذرين من أن تصغري يف
أعي الناس وال حتذرين من أن تصغري عند اهلل واملالئكة والنبـيـي؟ فمهام كظم الغيظ
فينبغي أن يكظمه هلل ،وذلك يعظمه عند اهلل ،فام له وللناس؟ وذلك من ظلمه يوم القيامة
أشد من ذله لو انتقم اآلن ،أفال حيب أن يكون هو القائم إذا نودي يوم القيامة :ليقم من
أجره عىل اهلل ،فال يقوم إال من عفا؟ فهذا وأمثاله من معارف اإليامن ينبغي أن يكرره عىل
()1

قلبه)

العواقب :فيتفكر يف النتائج التي يؤول إليها غضبه ،من االنتقام واحلقد والعداوة
والشامتة وغري ذلك مما قد يقابل به ،بخالف ما لو أمسك غضبه وتعامل تعامال عقالنيا مع
ما استدعاه غضبه.
يقول الغزايل(:وهذا يرجع إىل تسليط شهوة عىل غضب وليس هذا من أعامل اآلخرة
وال ثواب عليه ،ألنه مرتدد عىل حظوظه العاجلة يقدم بعضها عىل بعض ،إال أن يكون
حمذوره أن تتشوش عليه يف الدنيا فراغته للعلم والعمل وما يعينه عىل اآلخرة فيكون مثاب ًا
()2

عليه)

وما ذكره الغزايل ـ هنا ـ مهم يف عالج االنحراف بام يقتضيه ضده ،فتعالج حدة
الغضب بالشهوة التي تقلل أثره ،وحتد من خطره ،كام تقلل الشهوة اجلارفة بالغضب الذي
يستدعي النخوة ومحاية العرض.
حاله عند الغضب :فيتفكر يف حاله عند الغضب من ذهاب وقاره واحرتامه
وصريورته حمال للسخرية واالستهزاء ،بل يتحول يف حال غضبه من اإلنسان اهادئ الوقور
( )1إحياء علوم الدين.173/3:
( )2إحياء علوم الدين.173/3:
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إىل صورة ال ختتلف كثريا عن صورة الكلب العقور ،قال الغزايل(:ويتفكر يف قبح الغضب
يف نفسه ومشاهبة صاحبه للكلب الضاري والسبع العادي ،ومشاهبة احلليم اهلادي التارك
للغضب لألنبـياء واألولياء والعلامء واحلكامء ،وخيري نفسه بـي أن يتشبه بالكالب والسباع
وأراذل الناس وبـي أن يتشبه بالعلامء واألنبـياء يف عادهتم لتميل نفسه إىل حب االقتداء
()1

هبؤالء إن كان قد بقي معه مسكة من عقل)

العالج التفصييل :ونريد به ـ ما ذكرنا سابقا ـ من أنه العالج الذي ينظر إىل األسباب
الداعية هلذا النوع من االنحراف ،وهي يف عادهتا شبه ناجتة عن أخطاء فكرية ابتدعتها
النفس أو انترشت يف املجتمع ،فتلقاها من تلقاها تليقنا وتقليدا ،بل قد يظن الكامل يف
اعتقادها.
وقد روي أن حييـى قال لعيسى ـ عليهام السالم ـ :أي يشء أشد؟ قال :غضب اهلل،
فام يقرب من غضب اهلل ،قال أن تغضب ،قال :فام يبدي الغضب وما ينبته؟ قال عيسى:
الكرب والفخر والتعزز واحلمية.
وقد ذكر الغزايل األسباب املهيجة للغضب ،أو املنابع النفسية الدافعة له ،فذكر:
الزهو والعجب واملزاح واهلزل واهلزء والتعيـري واملامراة واملضا ّدة والغدر وشدة احلرص
عىل فضول املال واجلاه.
ثم بي طريق العالج يف مواجهة الغضب من خالهلا ،فقال(:وهي بأمجعها أخالق
رديئة مذمومة رشع ًا وال خالص من الغضب مع بقاء هذه األسباب فال بد من إزالة هذه
األسباب بأضدادها .فينبغي أن متيت الزهو بالتواضع .ومتيت العجب بمعرفتك بنفسك،
وتزيل الفخر بأنك من جنس عبدك إذ الناس جيمعهم يف االنتساب أب واحد؛ وإنام اختلفوا
يف الفضل أشتات ًا فبنو آدم جنس واحد وإنام الفخر بالفضائل؛ والفخر والعجب والكرب أكرب
( )1إحياء علوم الدين.173/3:
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الرذائل وهي أصلها ورأسها ،فإذا مل ختل عنها فال فضل لك عىل غريك ،فلم تفتخر وأنت
من جنس عبدك من حيث البنية والنسب واألعضاء الظاهرة والباطنة؟ وأما املزاح فتزيله
بالتشاغل باملهامت الدينية التي تستوعب العمر وتفضل عنه إذا عرفت ذلك .وأما اهلزل
فتزيله باجلد يف طلب الفضائل واألخالق احلسنة والعلوم الدينية التي تبلغك إىل سعادة
اآلخرة .وأما اهلزء فتزيله بالتكرم عن إيذاء الناس وبصيانة النفس عن أن يستهزأ بك .وأما
التعبـري فاحلذر عن القول القبـيح وصيانة النفس عن مر اجلواب .وأما شدة احلرص عىل
مزايا العيش فتزال بالقناعة بقدر الرضورة طلب ًا لعز االستغناء وترفع ًا عن ذل احلاجة)

()1

ومن أهم أسباب الغضب وأخطرها تعظيم الغضب واعتقاد أنه نوع من الشجاعة
والرجولية وعزة النفس وكرب اهلمة( ،وتلقيبه باأللقاب املحمودة غباوة وجه ً
ال حتى متيل
النفس إليه وتستحسنه .وقد يتأكد ذلك بحكاية شدة الغضب عن األكابر يف معرض املدح
()2

بالشجاعة ،والنفوس مائلة إىل التشبه باألكابر فيهيج الغضب إىل القلب بسببه)

وهلذا عالج  هذا السبب بأن اعترب الشديد القوي املتمكن من الرجولة من يمسك
نفسه عند الغضب ،فقال (:ليس الشديد بالرصعة ،إنام الشديد الذي يملك نفسه عند
الغضب)( ،)3ويف رواية أخرى(:أحتسبون أن الشدة يف محل احلجارة؟ إنام الشدة يف أن يمتلئ
أحدكم غيظا ثم يغلبه)( ،)4ويف رواية(:أال أدلكم عىل أشدكم؟ أملككم لنفسه عند
()5

الغضب)

وتأمل الواقع وحده يدل عىل أن الغضب املذموم ال يقع يف العادة إال من الضعفاء
( )1إحياء علوم الدين.172/3:
( )2إحياء علوم الدين.172/3:
( )3رواه أمحد والبيهقي .
( )4رواه ابن أيب الدنيا يف ذم الغضب.
( )5رواه الطربان يف الكبري.
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الذين يستسلمون ألهوائهم أو ترصعهم أهواؤهم ال من األقوياء املتمكني من أنفسهم،
قال الغزايل(:وتسمية هذا عزة نفس وشجاعة جهل بل هو مرض قلب ونقصان عقل وهو
لضعف النفس ونقصاهنا ،وآية أنه لضعف النفس أن املريض أرسع غضب ًا من الصحيح،
واملرأة أرسع غضب ًا من الرجل ،والصبـي أرسع غضب ًا من الرجل الكبـري ،والشيخ الضعيف
أرسع غضب ًا من الكهل ،وذو اخللق السيـىء والرذائل القبـيحة أرسع غضب ًا من صاحب
الفضائل .فالرذل يغضب لشهوته إذا فاتته اللقمة ،ولبخله إذا فاتته احلبة ،حتى أنه يغضب
()1

عىل أهله وولده وأصحابه .بل القوي من يملك نفسه عند الغضب)
األساليب العملية

وهي األساليب التي تستدعي مواجهة حاسمة وعملية لالنحراف الذي قد يقع فيه
اإلنسان ،وهي تكملة لألساليب العلمية التي سبق ذكرها ،فال يفيد العمل دون العلم ،كام
ال يغني العلم اخلايل عن العمل ،فكالمها جندان أساسيان ملواجهة االنحراف والقضاء عىل
آثاره.
وقد دلت النصوص الكثرية عىل إمكانية تغيري أخالق النفس باملجاهدة والرياضة
اهدُ وا ِمنْ ُكم و َمل يت ِ
ِ
َّخ ُذوا
رت ُكوا َوملََّا َي ْع َل ِم اهللَُّ ا َّل ِذي َن َج َ
ْ َ َْ
الروحية ،قال تعاىلَ ﴿ :أ ْم َحس ْب ُت ْم َأ ْن ُت ْ َ
ِِ ِ
ِِ
ِ
ِ
يج ًة َواهللَُّ َخ ِب ٌري ِب َام َت ْع َم ُل َ
ون﴾ (التوبة ،)16:فإن الوالء
م ْن ُدون اهللَِّ َوال َر ُسوله َوال ا ْملُؤْ منيَ َول َ

التام هلل والتربؤ التام من غريه يستدعي مواجهة عملية حاسمة ،وقال تعاىلَ ﴿ :وا َّل ِذي َن
اهدُ وا فِينَا َلن َْه ِد َين َُّه ْم ُس ُب َلنَا َوإِ َّن اهللََّ ملَ َع املُْ ْح ِسنِيَ ﴾ (العنكبوت ،)69:فقد اعترب ما تبذله
َج َ
النفس من عناء يف سبيل االستقامة عىل منهج اهلل نوعا من أنواع اجلهاد.
وورد يف احلديث قوله (:إنام العلم بالتعلم ،واحللم بالتحلم ،ومن يتحر اخلري

( )1إحياء علوم الدين.172/3:
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يعطه ،ومن يتق الرش يوقه)( ،)1وهو يدل عىل أن رياضة النفس للحصول عىل احللم ممكنة.
واألساس الذي ينطلق منه ما سنذكره من األساليب العملية هو اإلرادة اجلازمة
القوية التي تقرر مواجهة اخلطيئة وقمعها للحصول عىل االستقامة ،وهذه اإلرادة تستدعي
ما ذكرنا سابقا من تقوية اإليامن ،وتقوية الصلة الروحية باهلل بالعبادة ،فالعبادة الصادقة هي
َن ا ْل َفح َش ِ
الصال َة َتن َْهى ع ِ
اء
ْ
أساس الفضائل ومنبعها ،وقد قال تعاىل يف الصالة ﴿ :إِ َّن َّ
واملُْنْك َِر﴾ (العنكبوت ،)45:وقال تعاىل ﴿ :واست َِعينُوا بِالص ِرب والص ِ
الة َوإِ َّهنَا َلكَبِ َري ٌة إِ َّال ع ََىل
َّ ْ َ َّ
َ
َ ْ
اش ِعيَ ﴾ (البقرة ،)45:وقال تعاىل ﴿ :يا َأهيا ا َّل ِذين آمنُوا است َِعينُوا ِبالص ِرب والص ِ
اخل ِ
الة ِإ َّن
َّ ْ َ َّ
َْ
ْ
َ َ
َ ُّ َ
الصابِ ِري َن﴾ (البقرة)153:
اهللََّ َم َع َّ
والقاعدة التي يتفق عليها كل ما سنذكره من أدوية ،وما مل نذكره هو ما يمكن التعبري
عنه بمضادة الصفات.
فاألخالق اإلنسانية كاجلسد ،تداوى علله بام يداوى به اجلسد ،وكام أن أدواء اجلسد
تداوى بام يناقضها ،فكذلك أدوية األخالق ،قال الغزايل مفرسا هذا املثال ومبينا وجه
التشابه بي اجلسد والنفس التي هي حمل اخللق(:مثال النفس يف عالجها بمحو الرذائل
واألخالق الرديئة عنها وجلب الفضائل واألخالق اجلميلة إليها ،مثال البدن يف عالجه
بمحو العلل عنه وكسب الصحة له وجلبها إليه .وكام أن الغالب عىل أصل املزاج االعتدال
وإنام تعرتي املعدة املرضة بعوارض األغذية واألهوية واألحوال ،فكذلك كل مولود يولد
معتدالً صحيح الفطرة ،وإنام أبواه هيودانه أو ينرصانه أو يمجسانه ـ أي باالعتياد والتعليم
تكتسب الرذائل ـ وكام أن البدن يف االبتداء ال خيلق كام ً
ال وإنام يكمل ويقوى بالنشوء
والرتبـية بالغذاء؛ فكذلك النفس ختلق ناقصة قابلة للكامل؛ وإنام تكمل بالرتبـية وهتذيب
األخالق والتغذية بالعلم .وكام أن البدن إن كان صحيح ًا فشأن الطبـيب متهيد القانون
( )1رواه ابن عساكر .
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احلافظ للصحة ،وإن كان مريض ًا فشأنه جلب الصحة إليه؛ فكذلك النفس منك إن كانت
قوة إليها واكتساب زيادة
زكية طاهرة مهذبة ،فينبغي أن تسعى حلفظها وجلب مزيد ّ
()1

صفائها ،وإن كانت عديمة الكامل والصفاء فينبغي أن تسعى جللب ذلك إليها)

وانطالقا من هذه القواسم املشرتكة بي اجلسد والنفس ،يذكر الغزايل كيفية عالج
النفس متخذا من اجلسد معربا لذلك ،قال(:وكام أن العلة املغرية العتدال البدن املوجبة
للمرض ال تعالج إال بضدها فإن كانت من حرارة فبالربودة ،وإن كانت من برودة
فباحلرارة ،فكذلك الرذيلة التي هي مرض القلب عالجها بضدها .فيعالج مرض اجلهل
بالتعلم ،ومرض البخل بالتسخي ،ومرض الكرب بالتواضع ،ومرض الرشه بالكف عن
املشتهى تكلف ًا .وكام أنه ال بد من االحتامل ملرارة الدواء وشدة الصرب عن املشتهيات لعالج
األبدان املريضة ،فكذلك ال بد من احتامل مرارة املجاهدة والصرب ملداواة مرض القلب بل
أوىل .فإن مرض البدن خيلص منه باملوت ومرض القلب والعياذ باهلل تعاىل مرض يدوم بعد
املوت أبد اآلباد)
وهذا التداوي الروحي يستدعي ضوابط ومعايري كام يستدعيه عالج اجلسد سواء
بسواء ،يقول الغزايل(:وكام أن كل مربد ال يصلح لعلة سببها احلرارة إال إذا كان عىل حد
خمصوص ـ وخيتلف ذلك بالشدة والضعف والدوام وعدمه وبالكثرة والقلة ،وال بد له من
معيار يعرف به مقدار النافع منه فإنه إن مل حيفظ معياره زاد الفساد ـ فكذلك النقائض التي
تعالج هبا األخالق ال بد هلا من معيار .وكام أن معيار الدواء مأخوذ من عيار العلة حتى إن
الطبـيب ال يعالج ما مل يعرف أن العلة من حرارة أو برودة ،فإن كانت من حرارة فيعرف
درجتها أهي ضعيفة أم قوية؟ فإذا عرف ذلك التفت إىل أحوال البدن وأحوال الزمان

( )1إحياء علوم الدين.60/3:
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()1

وصناعة املريض وسنه وسائر أحواله ثم يعالج بحسبها)

وهذا يستدعي يف نظر الغزايل قائمي عىل العالج الروحي كام أن للجسد من يقوم
عىل عالجه ،وهذا املعالج الروحي هو الشيخ املتبوع ،يقول الغزايل مبينا دور هذا
الشيخ(:فكذلك الشيخ املتبوع الذي يطبب نفوس املريدين ويعالج قلوب املسرتشدين
ينبغي أن ال هيجم عليهم بالرياضة والتكاليف يف فن خمصوص ويف طريق خمصوص ما مل
يعرف أخالقهم وأمراضهم .وكام أن الطبـيب لو عالج مجيع املرَض بعالج واحد قتل
أكثرهم ،فكذلك الشيخ لو أشار عىل املريدين بنمط واحد من الرياضة أهلكهم وأمات
()2

قلوهبم)

ويذكر الغزايل األمثلة عن كيفية تطبيب الشيخ للمريدين ،فيقول(:ينبغي أن ينظر يف
مرض املريد ويف حاله وسنه ومزاجه وما حتتمله بنيته من الرياضة ويبني عىل ذلك رياضته.
فإن كان املريد مبتدئ ًا جاه ً
ال بحدود الرشع فيعلمه أوالً الطهارة والصالة وظواهر
العبادات ،وإن كان مشغوالً بامل حرام أو مقارف ًا ملعصية فيأمره أوالً برتكها ،فإذا تزين
ظاهره بالعبادات وطهر عن املعايص الظاهرة جوارحه نظر بقرائن األحوال إىل باطنه
ليتفطن ألخالقه وأمراض قلبه ،فإن رأى معه ماالً فاض ً
ال عن قدر رضورته أخذه منه
ورصفه إىل اخلريات وفرغ قلبه منه حتى ال يلتفت إليه ،وإن رأى الرعونة والكرب وعزة
النفس غالبة عليه فيأمره أن خيرج إىل األسواق للكدية والسؤال ،فإن عزة النفس والرئاسة
ال تنكرس إال بالذل وال ّ
ذل أعظم من ذلك السؤال فيكلفه املواظبة عىل ذلك مدة حتى
ينكرس كربه وعز نفسه ،فإن الكرب من األمراض املهلكة وكذلك الرعونة ،وإن رأيالغالب
عليه النظافة يف البدن والثياب ورأى قلبه مائ ً
ال إىل ذلك فرح ًا به ملتفت ًا إليه استخدمه يف
( )1إحياء علوم الدين.60/3:
( )2إحياء علوم الدين.61/3:
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تعهد بـيت املاء وتنظيفه وكنس املواضع القذرة ومالزمة املطبخ ومواضع الدخان حتى
تتشوش عليه رعونته يف النظافة .فإن الذين ينظفون ثياهبم ويزينوهنا ويطلبون املرقعات
النظيفة والسجادات امللونة ال فرق بـينهم وبـي العروس التي تزين نفسها طول النهار ،فال
فرق بـي أن يعبد اإلنسان نفسه أو يعبد صن ًام فمهام عبد غري اهلل تعاىل فقد حجب عن اهلل،
ومن راعى يف ثوبه شيئ ًا سوى كونه حالالً وطاهر ًا مراعاة يلتفت إليها قلبه فهو مشغول
()1

بنفسه)

وهذا الشيخ املريب حيتال عىل النفس بام يعيدها إىل صواهبا ،فـ (من لطائف الرياضة
إذا كان املريد ال يسخو برتك الرعونة رأس ًا أو برتك صفة أخرى ومل يسمح بضدها دفعة؛
فينبغي أن ينقله من اخللق املذموم إىل خلق مذموم آخر أخف منه ،كالذي يغسل الدم
بالبول ،ثم يغسل البول باملاء إذا كان املاء ال يزيل الدم .كام يرغب الصبـي يف املكتب باللعب
بالكرة والصوجلان وما أشبهه ،ثم ينقل من اللعب إىل الزينة وفاخر الثياب ،ثم ينقل من
ذلك بالرتغيب يف الرياسة وطلب اجلاه ،ثم ينقل من اجلاه بالرتغيب يف اآلخرة ،فكذلك
()2

من مل تسمح نفسه برتك اجلاه دفعة فلينقل إىل جاه أخف منه ،وكذلك سائر الصفات)

ومثل ذلك ما لو رأى رشه الطعام غالب ًا عليه ألزمه الصوم وتقليل الطعام ،ثم يكلفه
أن هييـىء األطعمة اللذيذة ويقدمها إىل غريه وهو ال يأكل منها حتى يقوي بذلك نفسه
فيتعود الصرب وينكرس رشهه.
ومثل ذلك ما لو رآه شاب ًا متشوق ًا إىل النكاح وهو عاجز عن الطول فيأمره بالصوم،
وربام ال تسكن شهوته بذلك فيأمره أن يفطر ليلة عىل املاء دون اخلبز وليلة عىل اخلبز دون
املاء .ويمنعه اللحم واألدم رأس ًا حتى تذل نفسه وتنكرس شهوته ...فال عالج يف مبدإ
( )1إحياء علوم الدين.61/3:
( )2إحياء علوم الدين.62/3:
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اإلرادة أنفع من اجلوع.
ومثل ذلك ما لو رأى الغضب غالب ًا عليه فإنه يلزمه احللم والسكوت وسلط عليه
من يصحبه ممن فيه سوء خلق ،ويلزمه خدمة من ساء خلقه حتى يمرن نفسه عىل االحتامل
معه.
يعود نفسه احللم ويزيل عن نفسه شدة
وقد حكى الغزايل عن بعضهم أنه كان ّ
الغضب ،فكان يستأجر من يشتمه عىل مأل من الناس ويكلف نفسه الصرب ،ويكظم غيظه
حتى صار احللم عادة له بحيث كان يرضب به املثل.
وذكر عن بعضهم أنه كان يستشعر يف نفسه اجلبن وضعف القلب ،فأراد أن حيصل
لنفسه خلق الشجاعة فكان يركب البحر يف الشتاء عند اضطراب األمواج.
وذكر عن عباد اهلند أهنم يعاجلون الكسل عن العبادة بالقيام طول الليل عىل نصبة
واحدة.
انطالقا من هذا ،نحاول يف هذا املطلب أن نذكر بعض النامذج عن كيفية ممارسة
األساليب العملية مع االنحرافات الثالث السابقة:
االنحراف اجلنس
وهو أخطر أنواع االنحراف ،وذلك حيتاج إىل جماهدة كبرية يف الوقاية منه ،وخاصة
عند ظهور مباديه ،كامن به إىل ذلك قوله (:وفرقوا بينهم يف املضاجع)
وذلك ألن معاجلة األمر من بدايته متكن من مواجهته ،بخالف ما لو ترك يعلم يف
النفس عمله ،فإنه من الصعوبة الشديدة مقاومته ،وقد رضب الغزايل لذلك مثال قريبا
يتعلق بنوع من أنواع االنحراف اجلنس ،وهو العشق ،فقال(:مثال من يكرس سورة العشق
يف أول انبعاثه مثال من يرصف عنان الدابة عند توجهها إىل باب لتدخله ،وما أهون منعها
برصف عناهنا .ومثال من يعاجلها بعد استحكامها مثال من يرتك الدابة حتى تدخل وجتاوز
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الباب ثم يأخذ بذنبها وجيرها إىل ورائها .وما أعظم التفاوت بـي األمرين يف اليرس والعرس،
فليكن االحتياط يف بدايات األمور فأما يف أواخرها فال تقبل العالج إال بجهد جهيد يكاد
()1

يؤدي إىل نزع الروح)

انطالقا من هذا ،فإن أهم األساليب العملية لعالج االنحراف اجلنس هو االبتعاد
عن االختالط املسبب للفتنة ،وهو ما أشار إليه احلديث السابق.
فلذلك كان من األخطاء الكبرية التي وقعت فيها أكثر املجتمعات اإلسالمية هو
إشاعة االختالط يف التعليم ،بحيث أصبح من الصعوبة الشديدة وقاية كل جنس من
إغراءات اجلنس اآلخر.
ومن العالج العميل هلذا االنحراف هو شغل وقت من خيف عليه الوقوع يف هذا
االنحراف بكل شغل يلفت نظره عن هذا الباب.
وذلك ألن اخلواطر الشهوانية التي تعمر قلب اإلنسان بسبب غفلته وفراغه هي التي
حترضه عىل املعصية وحتمله عليها.
وقد رضب الغزايل مثال النفس اإلنسانية يف ذلك بقبة مرضوبة هلا أبواب تنصب إليه
األحوال من كل باب ،أو هو مثل هدف تنصب إليه السهام من اجلوانب ،أو هو مثال مرآة
منصوبة جتتاز عليها أصناف الصور املختلفة فترتاءى فيها صورة بعد صورة ،وال ختلو عنها،
أو هو مثل حوض تنصب فيه مياه خمتلفة من أهنار مفتوحة إليه(.)2
ومداخل هذه اآلثار املتجددة يف القلب ظاهرة وباطنة:
أما الظاهرة فاحلواس اخلمس ،وأخطرها بالنسبة ملا نحن فيه حاسة البرص ،وأما
الباطنة فاخليال والشهوة والغضب واألخالق املركبة من مزاج اإلنسان ،فإذا أدرك
( )1إحياء علوم الدين.101/3:
( )2إحياء علوم الدين.26/3:
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باحلواس شيئا حصل منه أثر يف القلب ،فإن كف عن اإلحساس فاخلياالت احلاصلة يف
النفس تبقى وينتقل اخليال من يشء إىل يشء ،وبحسب انتقال اخليال ينتقل القلب من حال
إىل حال آخر.
فالقلب يف تغري وتأثر دائم نتيجة هذه اخلياالت واألفكار احلاصلة فيه ،وأخص هذه
اآلثار ما يطلق عليه باخلواطر( ،)1وهي (ما حيصل يف القلب األفكار واألذكار إما عىل سبيل
التجدد وإما عىل سبيل التذكر)
وهذه اخلواطر هي املحرك الذي ينرش الرغبة واإلرادة (فإن النية والعزم واإلرادة
إنام تكون بعد خطور املنوى بالبال ال حمالة فمبدأ األفعال اخلواطر ثم اخلاطر حيرك الرغبة
والرغبة حترك العزم والعزم حيرك النية والنية حترك األعضاء)
فلذلك كانت اخلواطر هي األساس الذي تنرش منه العفة أو الرذيلة ،وكانت هي
املحل الذي يبدأ به العالج ،وتتأسس الوقاية.
فالقدرة عىل رصف اخلواطر وتوجيهها وجهة صحيحة يقي القلب من السهام التي
يوجهها هذا احلب اآلثم إىل القلب ،كام قال الشافعي (:صحبت الصوفية فلم أستفد منهم
سوى حرفي أحدمها قوهلم الوقت سيف فإن مل تقطعه قطعك وذكر الكلمة اآلخرى
ونفسك إن أشغلتها باحلق وإال اشتغلتك بالباطل)
والطريق إىل ذلك هو توجيه القلب إىل اخلواطر الصاحلة( ،وهي عىل أربعة أصول:
خطرات يستجلب هبا العبد منافع دنياه ،وخطرات يستدفع هبا مضار دنياه ،وخطرات
()2

يسجلب هبا مصالح آخرته ،وخطرات يستدفع هبا مضار آخرته)

فإذا متكن العبد من حرص فكره يف جلب هذه املصالح ودفع تلك املفاسد نجا من
( )1وتسمى باخلواطر من حيث إهنا ختطر بعد أن كان القلب غافال عنها.
( )2اجلواب الكايف.108:
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هذا النوع من االنحراف ،وكسب من املصالح ما يعوض تلك اللذة الومهية التي جتلبها له
خواطره ،قال ابن القيم(:فليحرص العبد خطراته وأفكاره ومهومه ىف هذه االقسام األربعة،
فإذا انحرصت له فيها فام أمكن اجتامعه منها مل يرتكه لغريه وإذا تزامحت عليه اخلطرات
كتزاحم متعلقاهتا قدم األهم فاالهم الذي حيشى فوته وأخر الذي ليس باهم وال خياف
()1

فوته)

الكرب
بعد امتالء الوجدان باملواعظ الناهية عن هذا االنحراف ،والتي سبق ذكر مجلها يف
العالج العلمي ،فإن العالج العميل ينطلق من مضادة املجتهد ما يتطلبه كربه من سلوك،
فإن طلب كربه الوقوف جلس ،وإن طلب اجللوس وقف ،وإن طلب أرفه الثياب لبس
أزهدها ،وإن طلب عدم املرور بطريق مر هبا ،وإن طلب عدم التحرك بحركة حتركها،
وهكذا إىل أن يتم عالجه.
ومن األمور العملية التي ذكرها الغزايل (أن جييب دعوة الفقري ويمر إىل السوق يف
حاجة الرفقاء واألقارب ،فإن ثقل عليه فهو كرب ،فإن هذه األفعال من مكارم األخالق
والثواب عليها جزيل ،فنفور النفس عنها ليس إال خلبث يف الباطن ،فليشتغل بإزالته
()2

باملواظبة عليه مع تذكر مجيع ما ذكرناه من املعارف التي تزيل داء الكرب)

ومنها (أن حيمل حاجة نفسه وحاجة أهله ورفقائه من السوق إىل البـيت ،فإن أبت
خلو الطريق فهو كرب ،وإن كان ال
نفسه ذلك فهو كرب أو رياء ،فإن كان يثقل ذلك عليه مع ّ
يثقل عليه إال مع مشاهدة الناس فهو رياء ،وكل ذلك من أمراض القلب وعلله املهلكة له
إن مل تتدارك)
( )1اجلواب الكايف.108:
( )2إحياء علوم الدين.368/3 :
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ويروى يف ذلك عن عبد اهلل بن سالم أنه محل حزمة حطب فقيل له يا أبا يوسف:
قد كان يف غلامنك وبنتك ما يكفيك قال :أجل ولكن أردت أن أجرب نفس هل تنكر
جرهبا أهي صادقة أم كاذبة؟
ذلك؟ فلم يقنع منها بام أعطته من العزم عىل ترك األنفة حتى ّ
ويعينه عىل ذلك مطالعة أخالق املتواضعي ،فقد كان  يأكل عىل األرض
ويقول(:إن ََّام َأنَا َع ْبدٌ آ ُك ُل ك ََام َي ْأ ُك ُل ال َع ْبدُ )( ،)1وقيل لسلامن .مل ال تلبس ثوب ًا جديد ًا؟
فقال(:إنام أنا عبد فإذا أعتقت يوم ًا لبست جديد ًا)
وأكرب ما يفيد يف هذا هو التذلل هلل واخلشوع بي يديه ،والذي ال يكمل إال يف الصالة
احلقيقية ،فكل أقواهلا وحركاهتا تريب معان التواضع يف نفس القائم هبا ،قال الغزايل(:ويف
الصالة أرسار ألجلها كانت عامد ًا ،ومن مجلتها ما فيها من التواضع باملثول قائ ًام وبالركوع
والسجود ،وقد كانت العرب قدي ًام يأنفون من اإلنحناء ،فكان يسقط من يد الواحد سوطه
فال ينحني ألخذه ،وينقطع رشاك نعله فال ينكس رأسه إلصالحه ..فلام كان السجود
عندهم هو منتهى الذلة والضعة أمروا به لتنكرس بذلك خيالؤهم ويزول كربهم ويستقر
التواضع يف قلوهبم ،وبه أمر سائر اخللق ،فإن الركوع والسجود واملثول قائ ًام هو العمل
()2

الذي يقتضيه التواضع)

ومن مظاهر الصدق يف معاجلة هذا النوع من االنحراف ،أن يمتحن اإلنسان نفسه
أو يمتحنه من يربيه ،ليقمع األسباب اخلفية هلذا االنحراف.
ومن صور االمتحان التي ذكرها الغزايل أن يناظر يف مسألة مع واحد من أقرانه ،فإن
ظهر يشء من احلق عىل لسان صاحبه فثقل عليه قبوله واالنقياد له واالعرتاف به والشكر
له عىل تنبـيهه وتعريفه وإخراجه احلق ،فذلك يدل عىل أن فيه كرب ًا دفين ًا ،فيعاجله بالعلم ـ
( )1رواه ابن عدي يف الكامل.
( )2إحياء علوم الدين.360/3 :
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كام ذكرنا سابقا ـ بأن يذكر نفسه خسة نفسه وخطر عاقبته وأن الكرب ال يليق إال باهلل تعاىل.
وبالعمل بأن يكلف نفسه ما ثقل عليه من االعرتاف باحلق وأن يطلق اللسان باحلمد
والثناء ،ويقر عىل نفسه بالعجز ويشكره عىل االستفادة ويقول :ما أحسن ما فطنت له وقد
كنت غاف ً
ال عنه فجزاك اهلل خري ًا كام نبهتني له فاحلكمة ضالة املؤمن فإذا وجدها ينبغي أن
يشكر من دله عليها.
ويشرتط الغزايل هلذا السلوك املواظبة عليه مدة إىل أن يؤيت ثامره يف النفس ،قال(:فإذا
واظب عىل ذلك مرات متوالية صار ذلك له طبع ًا ،وسقط ثقل احلق عن قلبه وطاب له
قبوله ،ومهام ثقل عليه الثناء عىل أقرانه ما فيهم ففيه كرب ،فإن كان ذلك ال يثقل عليه يف
()1

اخللوة ويثقل عليه يف املأل فليس فيه كرب وإنام فيه رياء)

ويف هذه احلالة حيتاج إىل عالج الرياء بأساليبه العلمية والعملية اخلاصة ،واملذكورة
يف حماهلا من كتب السلوك.
ومن صوره ـ كام يذكر الغزايل ـ أن جيتمع مع األقران واألمثال يف املحافل ويقدمهم
عىل نفسه ويمش خلفهم وجيلس يف الصدور حتتهم ،فإن ثقل عليه ذلك فهو متكرب،
فليواظب عليه تكلف ًا حتى يسقط عنه ثقله ،فبذلك يزايله الكرب.
وقد نبه الغزايل ـ هنا ـ إىل حيلة شيطانية يتلبس هبا املتكرب الذي يرى يف صورة
املتواضع ،فقال(:وههنا للشيطان مكيدة وهو أن جيلس يف صف النعال أو جيعل بـينه وبـي
خيف عىل نفوس
األقران بعض األرذال فيظن أن ذلك تواضع وهو عي الكرب ،فإن ذلك ّ
املتكربين إذ يومهون أهنم تركوا مكاهنم باالستحقاق والتفضل ،فيكون قد تكرب وتكرب
بإظهار التواضع أيض ًا ،بل ينبغي أن يقدم أقرانه وجيلس بـينهم بجنبهم وال ينحط عنهم إىل

( )1إحياء علوم الدين.367/3 :
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()1

صف النعال ،فذلك هو الذي خيرج خبث الكرب من الباطن)
الغضب

ينطلق العالج العميل النحراف الغضب من مواجهة أسباب الغضب بام يضادها،
كام ذكرنا يف الكرب ـ قال الغزايل(:وكل خلق من هذه األخالق وصفة من هذه الصفات
يفتقر يف عالجه إىل رياضة وحتمل مشقة ،وحاصل رياضتها يرجع إىل معرفة غوائلها
لرتغب النفس عنها وتنفر عن قبحها ،ثم املواظبة عىل مبارشة أضدادها مدة مديدة حتى
تصري بالعادة مألوفة هينة عىل النفس ،فإذا انمحت عن النفس فقد زكت وتطهرت عن هذه
()2

الرذائل)

وهذا يستدعي يف كثري من األحيان أعوانا يستعان هبم عىل دفع هذا االنحراف،
ويروي املعتمر بن سليامن من ذلك أنه كان رجل من األمم السالفة يغضب فيشتدّ غضبه
فكتب ثالث صحائف وأعطى كل صحيفة رج ً
ال وقال لألول :إذا غضبت فأعطني هذه،
وقال الثان :إذا سكن بعض غضبـي فأعطني هذه ،وقال الثالث إذا ذهب غضبـي فأعطني
هذه ،فاشتد غضبه يوم ًا فأعطي الصحيفة األوىل فإذا فيها (ما أنت وهذا الغضب إنك لست
بإله إنام أنت برش يوشك أن يأكل بعضك بعض ًا) ،فسكن بعض غضبه ،فأعطي الثانية فإذا
فيها (ارحم من يف األرض يرمحك من يف السامء) ،فأعطي الثالثة فإذا فيها (خذ الناس بحق
اهلل فإنه ال يصلهم إال ذلك)
ويروى أن املهدي غضب عىل رجل فقال شبـيب(:ال تغضب هلل بأشد من غضبه
لنفسه) ،فقال :خلوا سبـيله.
ومما يعي عىل هذا انشغال القلب باملهامت التي ترصفه عن غضبه ،وعام يستدعيه
( )1إحياء علوم الدين.367/3 :
( )2إحياء علوم الدين.172/3 :
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غضبه من سلوك ،ألن انشغال القلب دواء ألكثر العلل.
ومن أعظم األشغال اشتغال اإلنسان بمصريه ،ويروى يف هذا أن سلامن شتمه
بعضهم ،فقال له(:إن خفت موازيني فأنا رش مما تقول وإن ثقلت موازيني مل يرضن ما
تقول) ،فقد كان مهه مرصوف ًا إىل اآلخرة فلم يتأثر قلبه بالشتم.
ومثل ذلك ما يروى أنه شتم رجل الربـيع بن خثيم فقال(:يا هذا قد سمع اهلل
كالمك وإن دون اجلنة عقبة إن قطعتها مل يرضن ما تقول ،وإن مل أقطعها فأنا رش مما تقول)
أو ينشغل بحقوق ربه وعيوب نفسه ،ويروى يف هذا أن رجال سب أبا بكر فقال(:ما
سرت اهلل عنك أكثر) قال الغزايل معلقا عىل قوله(:فكأنه كان مشغوالً بالنظر يف تقصري نفسه
عن أن يتقي اهلل حق تقاته ويعرفه حق معرفته ،فلم يغضبه نسبة غريه إياه إىل نقصان ،إذ كان
ينظر إىل نفسه بعي النقصان ،وذلك جلاللة قدره)
ومثل ذلك ما يروى أن امرأة مالك بن دينار قالت له :يا مرائي ،فقال(:ما عرفني
غريك)
وسب رجل الشعبـي فقال(:إن كنت صادق ًا فغفر اهلل يل ،وإن كنت كاذب ًا فغفر اهلل
لك)
أما حال الغضب ،فيعالج بام ورد يف السنة من أنواع العالج ،ومنها:
االستعاذة :كام ورد يف احلديث َع ْن سليامن بن رصد قال :كنت جالسا مع النبي 
ورجالن يستبان ،وأحدمها قد امحر وجهه وانتفخت أوداجه فقال َر ُسول اهللَِّ (:إن
ألعلم كلمة لو قاهلا لذهب َعنْه ما جيد ،لو قال أعوذ باهللَّ ِم ْن الشيطان الرجيم ذهب َعنْه ما
()1
جيد) ،فقالوا له إن النبي  قال(:تعوذ باهللَّ ِم ْن الشيطان الرجيم)
تغيري احلركة :وذلك باجللوس يف حال كونه قائ ًام ،واالضطجاع إن كان جالس ًا ألن
( )1البخاري ومسلم.
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(سبب الغضب احلرارة وسبب احلرارة احلركة) فقد قال رسول اهلل(:أال إن الغضب مجرة
توقد يف جوف ابن آدم ،أال ترون إىل محرة عينيه وانتفاخ أوداجه ،فإذا وجد أحدكم شيئا من
ذلك فاألرض األرض)( ،)1وقال (:إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس ،فإن ذهب
()2

عنه الغضب وإال فليضطجع)

الوضوء :فإن مل يزل ذلك فليتوضأ باملاء البارد أو يغتسل ،فإن النار ال يطفئها إال
املاء ،قال (:الغضب من الشيطان ،والشيطان خلق من النار ،واملاء يطفئ النار ،فإذا
غضب أحدكم فليغتسل)( ،)3وقال (:إنام الغضب من الشيطان ،والشيطان خلق من
()4

النار ،وإنام تطفأ النار باملاء ،فإذا غضب أحدكم فليتوضأ)

ثالثا ـ الفضائل اخللقية وكيفية تنميتها
بعد هتيئة تربة نفس املتلقي بوقايته من كل أسباب االنحراف ،ثم عالج ما يظهر من
مظاهره ،أو ما خيتفي من منابعه ،فإن العمل األضخم الذي يقوم به املريب هو تكميل نفس
املتلقي ،وغرس الفضائل اخللقية التي هتيئها للمقامات الرفيعة ،وحتققها بالكامل اإلنسان.
وذلك ألن درجة التحقق بالفضائل هي التي حتدد درجة كامل اإلنسان ،وهلذا أثنى
اهلل تعاىل عىل نبيه  فقالَ ﴿ :وإِن ََّك َل َع َىل ُخ ُل ٍق عَظِي ٍم﴾ (القلم)4:
وهلذا وردت النصوص الكثرية خترب بأن أرفع املؤمني إيامنا أحسنهم خلقا ،قال
(:خياركم أحاسنكم أخالقا)( ،)5وقال (:إن من أكمل املؤمني إيامنا أحسنهم خلقا،

( )1رواه الرتمذي:رقم  2192وقال :حسن صحيح.
( )2رواه أمحد وأبو داود والبيهقي.
( )3رواه ابن عساكر.
( )4رواه أمحد وأبو داود.
( )5رواه أمحد .

267

()1

وخياركم خياركم لنسائهم)

بل ورد ما هو أعظم من ذلك ،وهو أن درجة القرب من رسول اهلل  بقدر حسن
اخللق ،قال (:إن من أحبكم إيل وأقربكم مني جملسا يوم القيامة أحاسنكم أخالقا وإن
من أبغضكم إيل وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون واملتشدقون واملتفيقهون) قالوا(:يا
()2

رسول اهلل قد علمنا الثرثارون واملتشدقون فام املتفيهقون) قال(:املتكربون)

ولذلك ،فإن الدرجات العليا واألجور العظيمة ال حيوزها إال من حسن خلقه ،فقال
 (:ما من يشء أثقل يف ميزان املؤمن يوم القيامة من حسن اخللق ،وإن اهلل تعاىل ليبغض
الفاحش البذيء)( ،)3وقال (:أنا زعيم ببيت يف ربض اجلنة ملن ترك املراء وإن كان حمقا،
وببيت يف وسط اجلنة ملن ترك الكذب وإن كان مازحا ،ويبيت يف أعىل اجلنة ملن حسن
خلقه)( ،)4فجعل البيت العلوي جزاء ألعىل املقامات الثالثة ،وهي حسن اخللق واألوسط
ألوسطها وهو ترك الكذب ،واألدنى ألدناها وهو ترك املامراة وإن كان معه حق وال ريب
أن حسن اخللق مشتمل عىل هذا كله.
وسئل  عن أكثر ما يدخل الناس اجلنة ،فقال(:تقوى اهلل وحسن اخللق) ،وسئل
()5

 عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال(:الفم والفرج)

()6

بل أخرب  أن (املؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم)

انطالقا من هذه املنزلة الرفيعة هلذه الفضائل اخللقية سنتحدث يف هذا املبحث عن
( )1رواه الرتمذي ،وقال :حديث صحيح.
( )2رواه الرتمذي.
( )3رواه الرتمذي ،وقال :حديث حسن صحيح.
( )4رواه الطربان ،وإسناده صحيح.
( )5رواه الرتمذي ،وقال :حديث صحيح.
( )6رواه أبو داود.
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أمرين مهمي ،كالمها من قواعد هذا الباب وأصوله:
األول :هو التعرف عىل حقيقة اخللق وضوابطه ،والتي من خالهلا يمكن التعرف
عىل منابعه ومظاهره.
الثان :هو التعرف عىل الطرق التي تنال هبا الفضائل اخللقية ،والتي من خالل
ممارستها يمكن للمريب أن يغرس هذه الفضائل يف النفس.
 1ـ حقيقة اخللق وضوابطه
حقيقة اخللق
لعل أشهر تعريف للخلق هو أنه (هيئة يف النفس راسخة تصدر عنها األفعال
بسهولة ويرس)( ،)1ولعل أول من أطلق هذا التعريف هبذه األلفاظ هو أبو حامد الغزايل(،)2
وقد دعاه إىل هذا التعريف ،هو حتليله للمكونات التي يصدر منها أي سلوك أخالقي ،وهي
ـ بحسب النظر العقيل ـ أربعة أمور:
الفعل :وهو السلوك الظاهر سواء كان مجيال أو قبيحا ،وهذا ال يعترب بحد ذاته خلقا،
يقول الغزايل(:ليس اخللق عبارة عن الفعل ،فرب شخص خلقه السخاء وال يبذل إما لفقد
املال أو ملانع ،وربام يكون خلقه البخل وهو يبذل إما لباعث أو لرياء)
القدرة :وهو املصدر الذي انطلق منه الفعل ،والغزايل ال يعتربها أيضا خلقا ،وال
حمال للخلق ،وذلك (ألن نسبة القوة إىل اإلمساك واإلعطاء بل إىل الضدّ ين واحد .وكل
إنسان خلق بالفطرة قادر عىل اإلعطاء واإلمساك ،وذلك ال يوجب خلق البخل وال خلق
السخاء)
( )1إحياء علوم الدين.52/3 :
( )2ويدل عىل هذا قوله يف إحياء علوم الدين (:اعلم أن الناس قد تكلموا يف حقيقة حسن اخللق وأنه ما هو ،وما تعرضوا
حلقيقته وإنام تعرضوا لثمرته ثم مل يستوعبوا مجيع ثمراته ،بل ذكر كل واحد من ثمراته ما خطر له وما كان حارض ًا يف ذهنه ومل
يرصفوا العناية إىل ذكر حده وحقيقته املحيطة بجميع ثمراته عىل التفصيل واالستيعاب ) انظر :إحياء علوم الدين.52/3 :
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املعرفة :ألنه من املكونات األساسية ألي سلوك أخالقي ،وهو كذلك ليس خلقا،
وال من اخللق ،ألن (املعرفة تتعلق باجلميل والقبـيح مجيع ًا عىل وجه واحد)

()1

اهليئة النفسية :التي يتمكن هبا صاحب اخللق من امليل إىل أحد اجلانبي ،ويتيرس عليه
أحد األمرين؛ إما احلسن وإما القبـيح ،والغزايل يقرص اخللق عليها ،ألهنا هي موضع
االختيار الذي حيدد اجلهة التي يميل إليها اإلنسان حسنا أو قبحا.
أصول األخالق:
انطالقا من معرفة حقيقة اخللق ،وأنه اهليئة الراسخة التي تنطلق منها األفعال احلسنة
أو القبيحة ،فقد حتدث علامء األخالق من املسلمي ـ كام حتدث من قبلهم ـ عن األصول
التي تنطلق منها األخالق ،منطلقي يف ذلك من قياس اخللق الظاهر عىل اخللق الباطن،
فاخللق هو الصورة الظاهرة ،كام أن اهليئة التي تصدر منها األخالق هي الصورة الباطنة،
يقول الغزايل(:كام أن حسن الصورة الظاهر مطلق ًا ال يتم بحسن العيني دون األنف والفم
واخلد بل ال بد من حسن اجلميع ليتم حسن الظاهر؛ فكذلك يف الباطن أربعة أركان ال بد
من احلسن يف مجيعها حتى يتم حسن اخللق .فإذا استوت األركان األربعة واعتدلت
وتناسبت حصل حسن اخللق)
وقوة
قوة العلم ،وقوة الغضبّ ،
وهذه األركان األربعة ،كام يرى الغزايل هي ( ّ
وقوة العدل بـي هذه القوى الثالث)
الشهوةّ ،
وقبل أن نذكر رأي الغزايل يف أصول األخالق ومنابعها ،نحب أن ننبه إىل أن
النصوص القرآنية ،ومثلها النصوص النبوية قد ذكرت أنواعا من أصول األخالق بحسب
التقسيامت املختلفة ،بل إن الغزايل نفسه ـ كام سنرى ـ ينص عىل أن األصول التي اعتمدها
وردت اإلشارة إليها من القرآن الكريم.
( )1إحياء علوم الدين.52/3 :
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وأول ما يفاجئنا يف القرآن الكريم من هذه األصول هو قوله تعاىل وهو جيمع مكارم
األخالقُ ﴿ :خ ِذ ا ْلع ْفو و ْأمر بِا ْلعر ِ
اجل ِ
ف َو َأع ِْر ْض ع ِ
اهلِيَ ﴾ (ألعراف)199:
َن ْ َ
َ َ َ ُْ ُْ
فقد نص السلف عىل أن هذه اآلية من أمجع اآليات ملكارم األخالق ،قال اإلمام
جعفر الصادق(:أمر اهلل نبيه بمكارم األخالق وليس يف القرآن آية أمجع ملكارم األخالق من
هذه اآلية)

()1

بل قد وردت النصوص النبوية الدالة عىل احتواء هذه اآلية عىل أصول األخالق،
مفرسة هلا بام يقتِض انحصار األخالق فيها ،فعن جابر قال :ملا نزلت هذه اآلية ﴿ ُخ ِذ ا ْل َع ْف َو
و ْأمر بِا ْلعر ِ
اجل ِ
ف َو َأع ِْر ْض ع ِ
اهلِيَ ﴾ (ألعراف )199:قال النبي (:يا جربيل ما تأويل
َن ْ َ
َ ُْ ُْ
هذه اآلية؟ قال :حتى أسأل ،فصعد ثم نزل فقال :يا حممد إن اهلل يأمرك أن تصفح عمن
ظلمك ،وتعطي من حرمك ،وتصل من قطعك .فقال النبي (:أال أدلكم عىل أرشف
أخالق الدنيا واآلخرة؟ قالوا :وما ذاك يا رسول اهلل؟ قال :تعفو عمن ظلمك ،وتعطي من
()2

حرمك ،وتصل من قطعك)

وهذا يد عىل انحصار اخلالق يف هذه األصول ،وقد نظمها بعض الشعراء فقال:
مكارم األخالق يف ثالثة

ممن كملت فيه فذلك الفتى

إعطاء من حترمه ووصل من

تقطعه والعفو عمن اعتدى

ويدل عىل هذا ما ورد يف نصوص أخرى من أن هذه األخالق املذكورة يف اآلية هي
من أمهات األخالق وخريها ،كام روي ذلك يف أحدايث خمتلفة ،فعن عيل قال :قال رسول
اهلل (:أال أدلك عىل خري أخالق األولي واآلخرين؟ قال :قلت يا رسول اهلل ،نعم .قال:

( )1رواه البخاري وأبو داود والنسائي.
( )2رواه ابن مردويه.
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تعطي من حرمك ،وتعفو عمن ظلمك ،وتصل من قطعك)( ،)1وعن عقبة بن عامر قال:
قال يل رسول اهلل (:أال أخربك بأفضل أخالق أهل الدنيا واآلخرة ،تصل من قطعك،
وتعطي من حرمك ،وتعفو عمن ظلمك)( ،)2وعن عائشة أن النبي  قال(:أال أدلكم
عىل كرائم األخالق للدنيا واآلخرة؟ أن تصل من قطعك ،وتعطي من حرمك ،وجتاوز
()3

عمن ظلمك)

وهلذا كانت هذه اآلية الكريمة ـ بام حتمله من املعان اجلليلة ـ شعارا للصاحلي،
وضياء هيتدون به يف تعاملهم مع اخللق.
وقد حاول العلامء انطالقا من هذا أن يبينوا وجه انحصار األخالق يف هذه األصول،
فقال القرطبي(:هذه اآلية من ثالث كلامت ،تضمنت قواعد الرشيعة يف املأمورات
واملنهيات .فقولهُ ﴿ :خ ِذ ا ْل َع ْف َو ﴾ دخل فيه صلة القاطعي ،والعفو عن املذنبي ،والرفق
باملؤمني ،وغري ذلك من أخالق املطيعي .ودخل يف قوله ﴿ :و ْأمر بِا ْلعر ِ
ف ﴾ صلة
َ ُْ ُْ
األرحام ،وتقوى اهلل يف احلالل واحلرام ،وغض األبصار ،واالستعداد لدار القرار .ويف
اجل ِ
قولهَ ﴿ :و َأع ِْر ْض ع ِ
اهلِيَ ﴾ احلض عىل التعلق بالعلم ،واإلعراض عن أهل الظلم،
َن ْ َ
والتنزه عن منازعة السفهاء ،ومساواة اجلهلة األغبياء ،وغري ذلك من األخالق احلميدة
()4

واألفعال الرشيدة)

وقال ابن القيم ،وهو يبي وجه انحصار األخالق يف هذ اآلية(:ال ريب أن للمطاع
مع الناس ثالثة أحوال:
 .1أمرهم وهنيهم بام فيه مصلحتهم.
( )1رواه البيهقي يف شعب اإليامن.
( )2رواه البيهقي.
( )3رواه البيهقي.
( )4القرطبي.344/7 :
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 .2أخذه منهم ما يبذلونه مما عليهم من الطاعة.
 .3أن الناس معه قسامن :موافق له موال ومعاد له معارض.
وعليه يف كل واحد من هذه واجب ،فواجبه يف أمرهم وهنيهم أن يأمر باملعروف
وهو املعروف الذي به صالحهم وصالح شأهنم ،وينهاهم عن ضده ،وواجبه فيام يبذلونه
له من الطاعة أن يأخذ منهم ما سهل عليهم وطوعت له به أنفسهم سامحة واختيارا ،وال
حيملهم عىل العنت واملشقة فيفسدهم ،وواجبه عند جهل اجلاهلي عليه اإلعراض عنهم
()1

وعدم مقابلتهم باملثل واالنتقام منهم لنفسه)

فهذه اآلية الكريمة هي أول ما نسرتشد به يف بيان أصول األخالق وأركاهنا ،وعىل
هدهيا حتدث السلف ومن بعدهم عىل أصول أخرى لألخالق بحسب التقسيامت املختلفة.
ومن األقوال يف ذلك ،وهي حتتاج إىل حتليل ال نرى حمال لتفصيله هنا قول اإلمام
عيل(:حسن اخللق يف ثالث خصال اجتناب املحارم وطلب احلالل والتوسعة عىل العيال)،
وقال احلسن (:حسن اخللق بسط الوجه وبذل الندى وكف األذى) ،وقال الواسطي(:هو
ِ
خياصم من شدّ ة معرفته باهلل تعاىل) ،وقال شاه الكرمان(:هو كف األذى
أن ال خياصم وال َ
واحتامل املؤن) ،وقال بعضهم(:هو أن يكون من الناس قريب ًا وفيام بـينهم غريب ًا) ،وقال
الواسطي(:هو إرضاء اخللق يف الرساء والرضاء) ،وقال أبو عثامن(:هو الرضا عن اهلل
تعاىل) ،وسئل سهل التسرتي عن حسن اخللق فقال(:أدناه االحتامل وترك املكافأة والرمحة
للظامل واالستغفار له والشفقة عليه) ،وقال مرة(:أن ال يتهم احلق يف الرزق ويثق به ويسكن
إىل الوفاء بام ضمن فيطيعه وال يعصيه يف مجيع األمور فيام بـينه وبـينه وفيام بـينه وبـي الناس)
ومن األقوال يف ذلك قول الشيخ عبدالقادر الكيالن(:كن مع احلق بال خلق ،ومع
اخللق بال نفس) ،وقد ذكر ابن القيم هذا القول معظام له ،وقال(:مدار حسن اخللق مع احلق
( )1مدارج السالكي.305/2:
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()1

ومع اخللق عىل حرفي ذكرمها الشيخ عبدالقادر الكيالن)

ثم ذكر وجه انحصار اخللق ،بل السلوك فيهام مجيعا ،فقال(:فتأمل ما أجل هاتي
الكلمتي مع اختصارمها وما أمجعهام لقواعد السلوك ولكل خلق مجيل ،وفساد اخللق إنام
ينشأ من توسط اخللق بينك وبي اهلل تعاىل وتوسط النفس بينك وبي خلقه ،فمتى عزلت
اخللق حال كونك مع اهلل تعاىل ،وعزلت النفس حال كونك مع اخللق فقد فزت بكل ما
()2

أشار إليه القوم وشمروا إليه وحاموا حوله)

ومن أصول األخالق ما نص عليه ابن القيم من اجتامع األخالق يف ثالثة أشياء يف
(العلم واجلود والصرب)( ،)3ووجه انحصار األخالق يف هذه األصول هو أن:
 .1العلم يرشد إىل مواقع بذل املعروف ،والفرق بينه وبي املنكر ،وترتيبه يف وضعه
مواضعه فال يضع الغضب موضع احللم وال بالعكس وال اإلمساك موضع البذل وال
بالعكس ،بل يعرف مواقع اخلري والرش ومراتبها وموضع كل خلق أين يضعه وأين حيسن
استعامله.
 .2اجلود يبعثه عىل املساحمة بحقوق نفسه واالستقصاء منها بحقوق غريه ،فاجلود
هو قائد جيوش اخلري.
 .3الصرب حيفظ عليه استدامة ذلك ،وحيمله عىل االحتامل وكظلم الغيظ وكف
األذى وعدم املقابلة ،وهو أكرب العون عىل نيل كل مطلوب من خري الدنيا واآلخرة كام قال
اخل ِ
ِ
اهلل تعاىل ﴿ :و ِ
اش ِعيَ ﴾ (البقرة)45:
الصالة َوإِ َّهنَا َلكَبِ َري ٌة إِ َّال ع ََىل ْ َ
الص ْ ِرب َو َّ
استَعينُوا بِ َّ
َ ْ
ومن أصول األخالق ما نص عليه ابن القيم ـ كذلك ـ من قيام األخالق عىل أربعة

( )1مدارج السالكي.326/2:
( )2مدارج السالكي.326/2:
( )3مدارج السالكي.317/2:
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أركان (ال يتصور قيام ساقه إال عليها :الصرب والعفة والشجاعة والعدل)( ،)1ووجه
انحصار األخالق يف هذه األصول هو أن:
 1ـ الصرب ،وهو حيمله عىل االحتامل وكظم الغيظ وكف األذى واحللم واألناة
والرفق وعدم الطيش والعجلة.
 2ـ العفة ،وهي حتمله عىل اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل وحتمله عىل
احلياء وهو رأس كل خري ومتنعه من الفحشاء والبخل والكذب والغيبة والنميمة.
 3ـ الشجاعة ،وهي حتمله عىل عزة النفس وإيثار معايل األخالق والشيم ،وعىل
البذل والندى الذي هو شجاعة النفس وقوهتا عىل إخراج املحبوب ومفارقته ،وحتمله عىل
كظم الغيظ واحللم فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يمسك عنائها ويكبحها بلجامها عن النزغ
والبطش كام قال (:ليس الشديد بالرصعة إنام الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب)
وهوحقيقة الشجاعة ،وهي ملكة يقتدر هبا العبد عىل قهر خصمه)
 4ـ العدل ،وهو حيمله عىل اعتدال أخالقه وتوسطه فيها بي طريف اإلفراط
والتفريط ،فيحمله عىل خلق اجلود والسخاء الذي هو توسط بي الذل والقحة وعىل خلق
الشجاعة الذي هو توسط بي اجلبن والتهور وعىل خلق احللم الذي هو توسط بي الغضب
واملهانة وسقوط النفس.
ومن أصول األخالق ما سبقت إليه اإلشارة من حماولة الغزايل حرص أمهات
األخالق يف اربعة أصول هي (احلكمة ،والشجاعة ،والعفة ،والعدل) ،واعتبار باقي
األخالق فروعا هلا ،قال الغزايل(:ومل يبلغ كامل االعتدال يف هذه األربع إال رسول اهلل ،
والناس بعده متفاوتون يف القرب والبعد منه ،فكل من قرب منه يف هذه األخالق فهو قريب
من اهلل تعاىل بقدر قربه من رسول اهلل  ،وكل من مجع كامل هذه األخالق استحق أن
( )1مدارج السالكي.308/2:
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يكون بـي اخللق ملك ًا مطاع ًا يرجع اخللق كلهم إليه ويقتدون به يف مجيع األفعال ،ومن
انفك عن هذه األخالق كلها واتصف بأضدادها استحق أن خيرج من بـي البالد والعباد
األول قريب من امللك
فإنه قد قرب من الشيطان اللعي املبعد ،فينبغي أن يبعد ،كام أن ّ
ويتقرب إليه فإن رسول اهلل  مل يبعث إال ليتمم مكارم
املقرب فينبغي أن يقتدي به
ّ
ّ
()1

األخالق)

وقد استتدل الغزايل هلذه األصول بقوله تعاىل يف أوصاف املؤمني ﴿ :إِن ََّام املُْؤْ ِمنُ َ
ون
اهدُ وا بِ َأمو ِ
اهل ْم َو َأ ْن ُف ِس ِه ْم ِيف َسبِ ِ
يل اهللَِّ ُأو َلئِ َك ُه ُم
ا َّل ِذي َن آ َمنُوا بِاهللَِّ َو َر ُسولِ ِه ُث َّم َمل ْ َي ْرتَا ُبوا َو َج َ
َْ
الص ِ
اد ُق َ
ون﴾ (احلجرات)15:
َّ
قوة
وبي وجه اإلشارة يف اآلية ،فقال(:فاإليامن باهلل وبرسوله من غري ارتياب هو ّ
اليقي ،وهو ثمرة العقل ومنتهى احلكمة ،واملجاهدة باملال هو السخاء الذي يرجع إىل ضبط
قوة الغضب عىل
قوة الشهوة ،واملجاهدة بالنفس هي الشجاعة التي ترجع إىل استعامل ّ
رشط العقل وحدّ االعتدال)
وقد انطلق الغزايل لوضع هذا التصنيف احلارص من القوى املوهوبة لإلنسان ،ألن
اهليئة الراسخة التي تصدر عنها األخالق تتعامل مع تلك القوى وتوجهها.
وهذا تعريفه هلذه األصول ،ومنابعها ،والثمرات األخالقية التي تصدر منها:
احلكمة :وهي حالة للنفس هبا يدرك الصواب من اخلطأ يف مجيع األفعال
االختيارية ..من اعتداهلا حيصل :حسن التدبـري وجودة الذهن وثقابة الرأي وإصابة الظن
والتفطن لدقائق األعامل وخفايا آفات النفوس ..ومن إفراطها :يصدر املكر واخلداع
والدهاء . .ومن تفريطها :يصدر البله واحلمق واجلنون وقلة التجربة يف األمور.
والفرق بـي احلمق واجلنون :أن األمحق مقصوده صحيح ولكن سلوكه الطريق
( )1إحياء علوم الدين.55/3 :
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فاسد فال تكون له رؤية صحيحة يف سلوك الطريق املوصل إىل الغرص ،وأما املجنون فإنه
خيتار ما ال ينبغي أن خيتار فيكون أصل اختياره وإيثاره فاسد ًا.
العدل :وهو ضبط الشهوة والغضب حتت إشارة العقل والرشع ،أو هي حالة
وقوة هبا تسوس الغضب والشهوة وحتملهام عىل مقتىض احلكمة وتضبطهام يف
للنفس ّ
االسرتسال واالنقباض عىل حسب مقتضاها.
وقد فرس هذه التعريف بقوله(:فالعقل مثاله مثال الناصح املشري .وقوة العدل هي
القدرة ،ومثاهلا مثال املنفذ املمِض إلشارة العقل .والغضب هو الذي تنفذ فيه اإلشارة،
ومثاله مثال كلب الصيد فإنه حيتاج إىل أن يؤدب حتى يكون اسرتساله وتوقفه بحسب
اإلشارة ال بحسب هيجان شهوة النفس .والشهوة مثاهلا مثال الفرس الذي يركب يف طلب
مروض ًا مؤ ّدب ًا وتارة يكون مجوح ًا ،فمن استوت فيه هذه اخلصال
الصيد فإنه تارة يكون ّ
واعتدلت فهو حسن اخللق مطلق ًا .ومن اعتدل فيه بعضها دون البعض فهو حسن اخللق
()1

باإلضافة إىل ذلك املعنى خاصة كالذي حيسن بعض أجزاء وجهه دون بعض)

ولذلك ،فإن هذا األصل هو الضابط لسائر األوصاف والقوى اإلنسانية ،بل هو
القوة الغضبـية واعتداهلا يعرب عنه بالشجاعة ،وحسن
األصل يف اعتبارها أخالقا ،فـ (حسن ّ
قوة الغضب عن االعتدال إىل طرف
قوة الشهوة واعتداهلا يعرب عنه بالعفة ،فإن مالت ّ
ّ
قوة
هتور ًا ،وإن مالت إىل الضعف والنقصان تسمى جبن ًا وخور ًا .وإن مالت ّ
الزيادة تسمى ّ
الشهوة إىل طرف الزيادة تسمى رشه ًا ،وإن مالت إىل النقصان تسمى مجود ًا ،واملحمود هو
الوسط وهو الفضيلة ،والطرفان رذيلتان مذمومتان ،والعدل إذا فات فليس له طرفا زيادة
ونقصان بل له ضدّ واحد ومقابل وهو اجلور ،وأما احلكمة فيسمى إفراطها عند االستعامل
يف األغراض الفاسدة خبث ًا وجربزة ،ويسمى تفريطها بله ًا ،والوسط هو الذي خيتص باسم
( )1إحياء علوم الدين.58/3:
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احلكمة).
وسنرى يف املطلب التايل أن ما سامه الغزايل (العدل) هنا هو نفس (االستقامة) كام
اصطلح عليها الرشع ،فهي ضابط األخالق ومقوم اعوجاجها.
قوة الغضب منقادة للعقل يف إقدامها واحجامها ،ويصدر منها
الشجاعة :وهي كون ّ
الكرم والنجدة والشهامة وكرس النفس واالحتامل واحللم والثبات وكظم الغيظ والوقار
التهور .فيصدر منه الصلف
والتودد وأمثاهلا وهي أخالق حممودة .وأما إفراطها وهو
ّ
والبذخ واالستشاطة والتكرب والعجب .وأما تفريطها :فيصدر منه املهانة والذلة واجلزع
واخلساسة وصغر النفس واالنقباض عن تناول احلق الواجب.
قوة الشهوة بتأديب العقل والرشع ،ويصدر منها السخاء واحلياء
العفة :وهي تأ ّدب ّ
والصرب واملساحمة والقناعة والورع واللطافة واملساعدة والظرف وقلة الطمع.
وأما ميلها إىل اإلفراط أو التفريط :فيحصل منه احلرص والرشه والوقاحة واخلبث
والتبذير والتقتري والرياء واهلتكة واملجانة والعبث وامللق واحلسد والشامتة والتذلل لألغنياء
واستحقار الفقراء وغري ذلك.
ضوابط التخلق
كام أن مجال األشياء وحسنها يتجىل أكثر ما يتجىل يف تناسقها ،وانتظامها مع بعضها
انتظاما ينفي طغيان بعضها عىل بعض ،فكذلك األخالق ـ التي هي صورة الباطن ـ
تستدعي تناسقا بي أصوهلا ،جيعل منها مظهرا من مظاهر اجلامل ،وجمىل من جمايل احلسن.
وكمثال قرآن عىل ذلك موقفه من أكل الشهوات أو استعامهلا ،والذي تنشأ عنه
األخالق اخلاصة هبذه القوة من قوى اإلنسان ،فقد ورد ذكره يف القرآن الكريم مقيدا بام
يمنعه من الطغيان ،قال تعاىل ،وكأنه يعرض مائدة نعمه عىل خلقهَ ﴿ :و ُه َو ا َّل ِذي َأن َْش َأ
وش ٍ
َّات معر َ ٍ
ٍ
الر َّم َ
ات َوالن َّْخ َل َوالزَّ ْر َع خمُ ْتَلِف ًا ُأ ُك ُل ُه َوالزَّ ْي ُت َ
َري َم ْع ُر َ
ان ُمت ََش ِاهب ًا
ون َو ُّ
َجن َ ْ ُ
وشات َوغ ْ َ
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ِ
وغَري مت ََشابِ ٍه ُك ُلوا ِمن َثم ِر ِه إِ َذا َأ ْثمر وآ ُتوا ح َّقه يوم حص ِ
اد ِه َوال ُت ْ ِ
ب
رس ُفوا إِ َّن ُه ال ُحي ُّ
َ ُ َْ َ َ َ
ََ َ
ْ َ
َ َْ ُ
املُْ ْ ِ
رسفِيَ ﴾ (األنعام)141:
ففي اآلية الكرية دعوة لألكل تنايف ما يدعو إليه الرهبان من اجلوع ،ولكنها ال
تنسجم كذلك مع ما يدعوا إليه أهل الشهوات من االقتصار عىل األكل املجرد ،بل تضم
إليه أمرين:
 .1عدم اإلرساف ،حتى ال ينمي هذا األكل يف اإلنسان أخالق اليهيمية التي ال تبايل
ما تأكل ،وال كيف تأكل ،وهذا ما نص عليه قوله تعاىلَ ﴿ :يا َبنِي آ َد َم ُخ ُذوا ِزينَ َت ُك ْم ِعنْدَ ُك رل
ِ
ِ ٍ
ب املُْ ْ ِ
ارش ُبوا َوال ُت ْ ِ
رسفِيَ ﴾ (ألعراف)31:
رس ُفوا إِ َّن ُه ال ُحي ُّ
َم ْسجد َو ُك ُلوا َو ْ َ
 .2البذل ،وعدم نسيان املحتاجي ،ألن الشهوة قد تولد احلرص املولد للبخل،
فلذلك تعارض الشهوة بالبذل.
ومن األمثلة ـ كذلك ـ قوله تعاىل ،وهو حيض يف وقت واحد عىل اإلنفاق والتقتري:
جتع ْل يدَ َك م ْغ ُلو َل ًة إِ َىل ُعنُ ِق َك وال َتبس ْطها ُك َّل ا ْلبس ِ
ط َف َت ْق ُعدَ َم ُلوم ًا حمَ ُْسور ًا﴾
ُْ َ
َ
﴿ َوال َ ْ َ َ
َْ
َ
(االرساء ،)29:فغل اليد إىل العنق يولد صفة البخل ،وهي من رش الصفات ،وبسط اليد
كل البسط ،قد يولد الفاقة والفقر ،وهو كذلك منبع من منابع االنحراف ،كام قال (:كاد
()1

الفقر أن يكون كفرا)

وهكذا نجد كل سلوك حممود مكتنف بخلقي ذميمي وهو وسط بينهام ،وطرفاه
خلقان ذميامن ،ومن األمثلة التي ذكرها ابن القيم لذلك :أن اجلود يكتنفه خلقا البخل
والتبذير ،والتواضع يكتنفه خلقا الذل واملهانة والكرب والعلو (فإن النفس متى انحرفت
عن التوسط انحرفت إىل أحد اخللقي الذميمي والبد ،فإذا انحرفت عن خلق التواضع
انحرفت إما إىل كرب وعلو وإما إىل ذل ومهانة وحقارة ،وإذا انحرفت عن خلق احلياء
( )1رواه أبو نعيم يف احللية ،ورواه الطربان.
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انحرفت إما إىل قحة وجرأة وإما إىل عجز وخور ومهانة بحيث يطمع يف نفسه عدوه،
ويفوته كثري من مصاحله ،ويزعم أن احلامل له عىل ذلك احلياء وإنام هو املهانة والعجز
()1

وموت النفس)

ومنها أن اهليئة النفسية إن انحرفت عن خلق الصرب املحمود انحرفت إما إىل جزع
وهلع وجشع وتسخط وإما إىل غلظة كبد وقسوة قلب وحتجر طبع كام قال بعضهم:
تبكي علينا وال نبكي عىل أحد فنحن أغلظ أكبادا من اإلبل
ومنها أن اهليئة النفسية إذا انحرفت عن خلق احللم انحرفت إما إىل الطيش والرتف
واحلدة واخلفة ،وإما إىل الذل واملهانة واحلقارة ،ففرق بي من حلمه حلم ذل ومهانة
وحقارة وعجز وبي من حلمه حلم اقتدار وعزة ورشف كام قيل:
كل حلم أتى بغري اقتدار حجة الجىء إليها اللئام
ومنها أن اهليئة النفسية إذا انحرفت عن خلق األناة والرفق انحرفت إما إىل عجلة
وطيش وعنف ،وإما إىل تفريط وإضاعة ،والرفق واألناة بينهام.
وإذا انحرفت عن خلق العزة التي وهبها اهلل للمؤمني انحرفت إما إىل كرب ،وإما إىل
ذل ،والعزة املحمودة بينهام.
وإذا انحرفت عن خلق الشجاعة انحرفت إما إىل هتور وإقدام غري حممود ،وإما إىل
جبن وتأخر مذموم.
وإذا انحرفت عن خلق املنافسة يف املراتب العالية والغبطة انحرفت إما إىل حسد،
وإما إىل مهانة وعجز وذل ورَض بالدون.
وإذا انحرفت عن القناعة انحرفت إما إىل حرص وكلب ،وإما إىل خسة ومهانة
وإضاعة.
( )1مدارج السالكي.309/2 :
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وإذا انحرفت عن خلق الرمحة انحرفت إما إىل قسوة ،وإما إىل ضعف قلب وجبن
نفس( ،كمن ال يقدم عىل ذبح شاة وال إقامة حد وتأديب ولد ،ويزعم أن الرمحة حتمله عىل
ذلك ،وقد ذبح أرحم اخللق بيده يف موضع واحد ثالثا وستي بدنة ،وقطع األيدي من
الرجال والنساء ،ورضب األعناق ،وأقام احلدود ،ورجم باحلجارة حتى مات املرجوم،
()1

وكان أرحم خلق اهلل عىل اإلطالق وأرأفهم)

ومثل ذلك طالقة الوجه والبرش املحمود ،فإنه وسط بي التعبيس والتقطيب
وتصعري اخلد وطي البرش عن البرش ،وبي االسرتسال مع كل أحد بحيث يذهب اهليبة
ويزيل الوقار ويطمع يف اجلانب ،كام أن االنحراف األول يوقع الوحشة والبغضة والنفرة
يف قلوب اخللق ،وصاحب اخللق الوسط مهيب حمبوب عزيز جانبه حبيب لقاؤه ويف صفة
نبينا ( من رآه بدهية هابه ومن خالطه عرشة أحبه)
وانطالقا من هذا ،فإن األخالق حتتاج إىل ضوابط حتميها من من طريف اإلفراط
والتفريط ،وجتعلها متناسقة مع بعضها البعض ،فال يطغى فيها جانب عىل جانب بحيث
يؤثر ذلك يف مجاله وكامله.
وقد عرب القرآن الكريم عن هذه الضوابط التي حتمي األخالق بمصطلح
(االستقامة) ،الذي ورد يف مواضع متعددة من القرآن الكريم ،قال تعاىل ﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن َقا ُلوا
ِ
ِ
اجلن َِّة ا َّلتِي ُكنْ ُت ْم
رشوا بِ ْ َ
َر ُّبنَا اهللَُّ ُث َّم ْ
اس َت َقا ُموا َت َتنَزَّ ُل َع َل ْي ِه ُم املَْالئ َك ُة َأ َّال َختَا ُفوا َوال َحتْزَ ُنوا َو َأ ْب ُ
ِ
ُتوعَدُ َ
ف
اس َت َقا ُموا َفال َخ ْو ٌ
ون﴾ (فصلت ،)30:وقال تعاىل ﴿ :إِ َّن ا َّلذي َن َقا ُلوا َر ُّبنَا اهللَُّ ُث َّم ْ

حيزَ ُن َ
اس َت َقا ُموا ع ََىل ال َّط ِري َق ِة
ون﴾ (االحقاف ،)13:وقال تعاىلَ ﴿ :و َأ َّل ِو ْ
َع َل ْي ِه ْم َوال ُه ْم َ ْ
َاه ْم َما ًء َغدَ ق ًا﴾ (اجلـن)16:
َألَ ْس َق ْين ُ

وأمر تعاىل بالدعوة إليها ،فقال تعاىلُ ﴿ :ق ْل إِنَّام َأنَا ب َ ِ
وحى إِ َ َّيل َأن ََّام إِ َهل ُ ُك ْم
رش م ْث ُل ُك ْم ُي َ
َ َ ٌ

( )1مدارج السالكي.310/2 :
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ِ
احدٌ َف ِ
إِ َله و ِ
اس َتغ ِْف ُرو ُه َو َو ْي ٌل لِ ْل ُم ْ ِ
رشكِيَ ﴾ (فصلت ،)6:وقد لبى رسول اهلل
ٌ َ
يموا إِ َل ْيه َو ْ
استَق ُ
ْ
 هذا األمر اإلهلي ،عن سفيان بن عبداهلل قال :قلت(:يا رسول اهلل ،قل يل يف اإلسالم
قوال ال أسأل عنه أحدا غريك) قال(:قل آمنت باهلل ثم استقم)( ،)1وعن ثوبان عن النبي 
قال(:استقيموا ولن حتصوا واعلموا أن خري أعاملكم الصالة وال حيافظ عىل الوضوء إال
()2

مؤمن)

َاب َم َع َك َوال
است َِق ْم ك ََام ُأ ِم ْر َ
ت َو َم ْن ت َ
وقد فرسها يف قوله تعاىل لرسوله َ ﴿ :ف ْ
َت ْطغ َْوا إِ َّن ُه بِ َام َت ْع َم ُل َ
ون َب ِص ٌري﴾ (هود ،)1121:فبي أن االستقامة ضد الطغيان وهو جماوزة
احلدود ىف كل شىء.
واالستقامة ـ كام عرفها العامء ـ هي االستمرار يف جهة واحدة من غري أخذ يف جهة
اليمي وال جهة الشامل؛ وال جهة اإلفراط وال جهة التفريط.
وهذا هو مصدر صعوبة حتقيقها ،ألن الوسط احلقيقي الذي ال ينحرف إىل أي جهة
من اجلهات صعب حتقيقه يف احلس ،فكيف بتحقيقه يف املعنى ،قال الغزايل(:وملا كان الوسط
احلقيقي بـي الطرفي يف غاية الغموض ،بل هو أدق من الشعر وأحدّ من السيف فال جرم
ومن استوى عىل هذا الرصاط املستقيم يف الدنيا ،جاز عىل مثل هذا الرصاط يف اآلخرة،
وقلام ينفك العبد عن ميل عن الرصاط املستقيم ـ أعني الوسط ـ حتى ال يميل إىل أحد
اجلانبـي فيكون قلبه متعلق ًا باجلانب الذي مال إليه .ولذلك ال ينفك عن عذاب ما ،واجتياز
عىل النار وإن كان مثل الربق قال اهلل تعاىلَ ﴿ :وإِ ْن ِمنْ ُك ْم إِ َّال َو ِار ُد َها ك َ
َان ع ََىل َر رب َك َح ْت ًام
َم ْق ِض ّي ًا﴾ (مريم ،)71:أي الذين كان قرهبم إىل الرصاط املستقيم أكثر من بعدهم عنه.
وألجل عرس االستقامة وجب عىل كل عبد أن يدعو اهلل تعاىل يف كل يوم سبع عرشة مرة يف
( )1رواه مسلم.
( )2رواه مسلم.
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ِ
ِ
الرص َ
يم﴾ (الفاحتة )6:إذ وجب قراءة الفاحتة يف كل ركعة)
اط املُْ ْستَق َ
قوله تعاىلْ ﴿ :اهدنَا ر َ

()1

وهلذا ذكر أن أمره تعاىل بتحقيق غاية االستقامة الوارد يف سورة هود هو الذي شيب
رسول اهلل  ،)2( فقد روى عن أيب عبدالرمحن السلمي قال سمعت أبا عيل الرسي يقول:
رأيت النبي يف املنام فقلت :يا رسول اهلل! روي عنك أنك قلت(:شيبتني هود)
فقال(:نعم) فقلت له :ما الذي شيبك منها؟ قصص األنبياء وهالك األمم! فقال(:ال،
ت﴾(هود.)1121:
است َِق ْم ك ََام ُأ ِم ْر َ
ولكن قولهَ ﴿ :ف ْ
وقد ذكر الغزايل أصال سلوكيا مهام يف الرتبية عىل االستقامة املمثلة حلقيقة األوامر
اإلهلية ،فقال (إن أردت أن تعرف الوسط فانظر إىل الفعل الذي يوجبه اخللق املحذور ،فإن
كان أسهل عليك وألذ من الذي يضاده فالغالب عليك ذلك اخللق املوجب له ،مثل أن
يكون إمساك املال ومجعه ألذ عندك وأيرس عليك من بذله ملستحقه ،فاعلم أن الغالب عليك
خلق البخل فزد يف املواظبة عىل البذل ،فإن صار البذل عىل غري املستحق ألذ عندك وأخف
عليك من اإلمساك باحلق فقد غلب عليك التبذير فارجع إىل املواظبة عىل اإلمساك ،فال
تزال تراقب نفسك وتستدل عىل خلقك بتسيري األفعال وتعسريها حتى تنقطع عالقة قلبك
عن االلتفات إىل املال فال متيل إىل بذله وال إىل إمساكه ،بل يصري عندك كاملاء فال تطلب فيه
()3

إال إمساكه حلاجة حمتاج أو بذله حلاجة حمتاج ،وال يرتجح عندك البذل عىل اإلمساك)

وهو أصل سلوكي مهم ،ولكنه مع ذلك فيه من الصعوبة ما فيه ،ألن االطالع عىل
حقيقة ما تستلذه النفس وما خيف عليها يكاد يكون مستحيال ،فللنفس من التقلبات ما
يعجز معه التعرف عىل حقيقة مطالبها وأذواقها عرفانا كامال.
( )1إحياء علوم الدين.63/3 :
است َِق ْم
( )2قال ابن عباس  (:ما نزل عىل رسول اهلل  آية هي أشد وال أشق من هذه اآلية عليه[ ،يقصد قوله تعاىلَ ﴿ :ف ْ
ت﴾(هود ]) 112:ولذلك قال ألصحابه حي قالوا له :لقد أرسع إليك الشيب! فقال (:شيبتني هود وأخواهتا)
ك ََام ُأ ِم ْر َ
( )3إحياء علوم الدين.63/3 :
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وهلذا أذن الرشع يف املقاربة ،وهي درجة أدنى من االستقامة ،كام نص عىل ذلك قوله
اس َت َط ْع ُت ْم ﴾ (التغابن ،)16:فقد أمر بالتقوى يف حدود االستطاعة،
تعاىلَ ﴿ :فا َّت ُقوا اهللََّ َما ْ
وهي نوع من املقاربة.
وال تعارض بي هذه اآلية وبي قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ا َّت ُقوا اهللََّ َح َّق ُت َقاتِ ِه

َوال َمتُو ُت َّن إِ َّال َو َأ ْن ُت ْم ُم ْسلِ ُم َ
ون﴾ (آل عمران )102:حتى يزعم النسخ ،ألن القرآن الكريم
كله حمكم ،وإنام لكل آية جماهلا.
وجمرد التأمل يف سياق اآليتي يكفي للداللة عىل جمال كل منهام:
فاآلية املرخصة يف املقاربة وردت أثناء قوله تعاىل ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا إِ َّن ِم ْن
ِ
ِ
َأزْ َو ِ
ور
اح َذ ُر ُ
اج ُك ْم َو َأ ْو َالد ُك ْم عَدُ ّو ًا َّل ُك ْم َف ْ
وه ْم َوإِن َت ْع ُفوا َوت َْص َف ُحوا َو َتغْف ُروا َفإِ َّن اهللََّ َغ ُف ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
اس َم ُعوا
اس َت َط ْع ُت ْم َو ْ
يم َفا َّت ُقوا اهللََّ َما ْ
يم إِن ََّام َأ ْم َوا ُل ُك ْم َو َأ ْو َال ُد ُك ْم ف ْتنَ ٌة َواهللَُّ عندَ ُه َأ ْج ٌر عَظ ٌ
َّرح ٌ
وق ُش َّح َن ْف ِس ِه َف ُأ ْو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
َو َأطِي ُعوا َو َأ ِنف ُقوا َخ ْري ًا رألَن ُف ِس ُك ْم َو َمن ُي َ
ون ﴾(التغابن14 :
ـ )16
فهي ترخص يف املقاربة يف األمور التي يصعب فيها الضبط ،بل قد يستحيل ،وذلك
يف عالقة الرجل مع أهله وأوالده ،ونحو ذلك كام قال تعاىل يف صعوبة حتقيق العدل الكامل
ي النرس ِ
ِ
ِ
اء َو َل ْو َح َر ْص ُت ْم َفال َمتِي ُلوا ُك َّل املَْ ْي ِل
بي الزوجاتَ ﴿ :و َل ْن ت َْستَطي ُعوا َأ ْن َت ْعد ُلوا َب ْ َ َ
وها كَاملُْ َع َّل َق ِة َوإِ ْن ُت ْصلِ ُحوا َو َت َّت ُقوا َفإِ َّن اهللََّ ك َ
َان َغ ُفور ًا َر ِحي ًام﴾ (النساء)129:
َفت ََذ ُر َ
وهلذا ورد التيسري ورسعة املغفرة يف األخطاء املتعلقة هبذا اجلانب ،مادام من وقع
فيها يتحرى االستقامة ما استطاع ،فعن حذيفة قال :كنا جلوسا عند عمر فقال :أيكم حيفظ
حديث رسول اهلل  يف الفتنة كام قال؟ قال فقلت :أنا ،قال :فقال :إنك جلريء! وكيف؟
قال :قلت :سمعت رسول اهلل  يقول :فتنة الرجل يف أهله وماله ونفسه وجاره يكفرها
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الصالة والصيام والصدقة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر) احلديث(.)1
بل ورد يف حديث ضعيف أن ما حيصل لإلنسان بسبب مهومه يف طلب املعيشة يكفر
الذنوب ،فقال (:إن من الذنوب ذنوبا ال تكفرها الصالة وال الصيام وال احلج وال
()2

العمرة ،تكفرها اهلموم يف طلب املعيشة)

ويف هذا وأمثاله ورد قوله (:ذرون ما تركتكم فإنام هلك من كان قبلكم بكثرة
سؤاهلم واختالفهم عىل أنبيائهم فإذا أمرتكم بشء فأتوا منه ما استطعتم وإذا هنيتكم عن
()3

يشء فدعوه)

أما اآلية املشددة اآلمرة بلزوم تقوى اهلل حق تقاته ،أو اآلمرة بلزوم االستقامة يف قمة
درجاهتا ،فقد وردت يف سياق قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُ َو ْا إِن ُتطِي ُعو ْا َف ِريق ًا رم َن ا َّل ِذي َن
ِ
ف َت ْك ُف ُر َ
ات اهللِّ
َاب َي ُر ُّدو ُكم َب ْعدَ إِ َيامنِ ُك ْم كَافِ ِري َن َو َك ْي َ
ون َو َأن ُت ْم ُتت َْىل َع َل ْي ُك ْم آ َي ُ
ُأو ُتو ْا ا ْلكت َ

وفِي ُكم رسو ُله ومن يعت َِصم بِاهللِّ َف َقدْ ُه ِدي إِ َىل ِرص ٍ
اط ُّم ْست َِقي ٍم َيا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُو ْا ا َّت ُقو ْا اهللَّ
َ
َ ْ َ ُ ُ َ َ َْ
َ
َح َّق ُت َقاتِ ِه َوالَ َمتُو ُت َّن إِالَّ َو َأن ُتم ُّم ْسلِ ُم َ
ون َوا ْعت َِص ُمو ْا بِ َح ْب ِل اهللِّ َمجِيع ًا َوالَ َت َف َّر ُقو ْا َوا ْذ ُك ُرو ْا
ِ ِِ ِ
َىل َش َفا
نِ ْع َم َت اهللِّ َع َل ْي ُك ْم إِ ْذ ُكن ُت ْم َأعْدَ اء َف َأ َّل َ
ف َب ْ َ
ي ُق ُلوبِ ُك ْم َف َأ ْص َب ْح ُتم بِن ْع َمته إ ْخ َوان ًا َو ُكن ُت ْم ع َ َ
ُح ْف َر ٍة رم َن الن ِ
ي اهللُّ َل ُك ْم آ َياتِ ِه َل َع َّل ُك ْم َ ْهتتَدُ َ
ون ﴾(آل عمران 100:ـ
َّار َف َأن َق َذ ُكم رمن َْها ك ََذلِ َك ُي َب ر ُ
)103
وهو سياق املفاصلة بي اإليامن والكفر ،بإخالص الوجه هلل والتربؤ املطلق من
الكفر ،وهو أمر مستطاع من جهة ،ويستدعي احلسم من جهة أخرى ،وهلذا قال تعاىل يف
اهيم ِألبِ ِ
َان ِ
ِ
يه
است ْغ َف ُار إِ ْب َر َ
هذا النوع من التقوى مبينا موقف إبراهيم  من أبيهَ ﴿ :و َما ك َ ْ

( )1رواه مسلم وغريه.
( )2رواه أبو نعيم يف احللية وابن عساكر ،وقال :غريب جدا.
( )3رواه مسلم وغريه.
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ي َله َأ َّنه عَدُ و هللَِّ ت ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
يم﴾
ٌّ
إِ َّال َع ْن َم ْوعدَ ة َوعَدَ َها إِ َّيا ُه َف َل َّام َت َب َّ َ ُ ُ
يم َألَ َّوا ٌه َحل ٌ
َرب َأ منْ ُه إِ َّن إِ ْب َراه َ
َ َّ
(التوبة)114:
ويدل هلذا قول ابن عباس ـ وهو ترمجان القرآن ـ بعدم نسخها ،فقد روي أنه
قال(:إهنا مل تنسخ ،ولكن حق تقاته أن جياهد هلل حق جهاده ،وال يأخذه يف اهلل لومة الئم،
ويقوموا هلل بالقسط ولو عىل أنفسهم وآبائهم وأبنائهم) ،وهو نفس ما ذكرنا مما يدل عليه
السياق.
أما ما أورده املفرسون من قوله (:حق تقاته أن يطاع فال يعىص ،وأن يذكر فال
ينسى ،وأن يشكر فال يكفر)( ،)1وهو أمر يكاد يكون مستحيال ،فليس هو من هذا الباب،
بل مراده  ـ واهلل أعلم بمراد رسوله ـ أن التقوى الكاملة هي هذه التقوى ،ال أهنا هي
التقوى املأمور هبا ،ألن التقوى املأمور هبا نوعان:
نوع شديد :وهو حتقيق كل الطاعات بأعىل قممها مع الرباءة من مجيع املعايص إيامنا
وسلوكا ،وهذا ال يتحقق يف منتهى كامله هبذه الصفة إال يف حق املعصومي ـ صلوات اهلل
وسالمه عليهم ـ ،وإنام ذكر وأمر به حتى يشعر كل شخص بتقصريه يف حق اهلل مهام اجتهد
يف ذلك احلق.
نوع مستطاع :وهو إخالص الوجه هلل والرباءة من الكفر ،وهو أصل أصول الدين
الذي ال مندوحة يف تركه.
وقد ورد يف السنة ما يؤيد أن املطلوب هو بذل اجلهد املستطاع للوصول إىل قمة
االستقامة ،ال األمر باالستقامة ذاهتا ،بل االستقامة غاية رشيفة تتفاوت النفوس الفاضلة
يف الدنو منها ،ومع ذلك ال تكف عن طلبها لذلك الدنو وشوقها له ،قال (:لن يدخل
أحدا عمله اجلنة) ،قالوا :وال أنت يا رسول اهلل؟ قال :وال أنا إال أن يتغمدن اهلل بفضل
( )1رواه البخاري.
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رمحته ،فسددوا وقاربوا ،وال يتمن أحدكم املوت ،إما حمسن فلعله يزداد خريا ،وإما مسء
()1

فلعله أن يستعتب)

وعىل ما ذكرناه من االكتفاء باملقاربة مع الشوق لالستقامة هو ما نص عليه علامء
السلوك املسلمي ،قال الغزايل(:فاالستقامة عىل سواء السبـيل يف غاية الغموض ،ولكن
ينبغي أن جيتهد اإلنسان يف القرب من االستقامة إن مل يقدر عىل حقيقتها .فكل من أراد
النجاة فال نجاة له إال بالعمل الصالح ،وال تصدر األعامل الصاحلة إال عن األخالق احلسنة
فليتفقد كل عبد صفاته وأخالقه ،وليعدّ دها وليشتغل بعالج واحد واحد فيها عىل
()2

الرتتيب)

انطالقا من هذا يذكر السلف أصلي يكثرون الوصية هبام من حتقق هبام قرب من
االستقامة ـ التي هي قمة قمم األخالق الفاضلة ـ قربا عظيام ،مها (االقتصاد يف األعامل
()3

واالعتصام بالسنة)

قال بعض السلف(:ما أمر اهلل بأمر إال وللشيطان فيه نزغتان ،إما إىل تفريط وإما إىل
جماوزة ،وهي اإلفراط وال يبايل بأهيام ظفر ،زيادة أو نقصان)،
وقال النبي  لعبداهلل بن عمرو(:يا عبد اهلل بن عمرو إن لكل عامل رشة ولكل
رشة فرتة فمن كانت فرتته إىل سنة أفلح ومن كانت فرتته إىل بدعة خاب وخرس)( ،)4وقد
قال له ذلك حي أمره باالقتصاد يف العمل.
يقول ابن القيم معلقا عىل أمهية هذه الوصايا ،ووجه االكتفاء هبا يف حصول
االستقامة(:إن الشيطان يشم قلب العبد وخيتربه ،فإن رأى فيه داعية للبدعة وإعراضا عن
( )1رواه البخاري ومسلم .
( )2إحياء علوم الدين.64/3:
( )3مدارج السالكي.107/2:
( )4رواه الرتمذي برقم ( )2455وقال :هذا حديث صحيح غريب.

287

كامل االنقياد للسنة أخرجه عن االعتصام هبا ،وإن رأى فيه حرصا عىل السنة وشدة طلب
هلا مل يظفر به من باب اقتطاعه عنها فأمره باالجتهاد واجلور عىل النفس وجماوزة حد
االقتصاد فيها قائال له :إن هذا خري وطاعة ،والزيادة واالجتهاد فيها أكمل ،فال تفرت مع
أهل الفتور وال تنم مع أهل النوم ،فال يزال حيثه وحيرضه حتى خيرجه عن االقتصاد فيها،
فيخرج عن حدها كام أن األول خارج عن هذا احلد فكذا هذا اآلخر خارج عن احلد
()1

اآلخر)

 2ـ طريق التخلق
قبل احلديث عن املنهج اإلسالمي للتخلق نردد ما ذكرنا سابقا من أن كل األدلة
الرشعية والعقلية والعادية تدل عىل أن األخالق من األمور القابلة للتغيري ،وهذ هو
األساس األول لالهتامم باملناهج املثىل التي حتقق التخلق.
ألن القول بعدم إمكانية تغيري األخالق ،أو أن الطبع يغلب التطبع ،أو ما يشاع من
األمثال الشعبية الكثرية التي جتعل كل إنسان قالبا معينا يستحيل حتريفه ألي جهة حييل
البحث عن املناهج ،ألن البحث عنها أو تنفيذها يصبح تعبا ال طائل وراءه.
ولكن مع ذلك ،فإن النفوس خمتلفة يف قدرهتا عىل تغيري أخالقها ،انطالقا من أسباب
كثرية ،هلا أمهيتها الكربى يف هذا الباب ،وقد عد الغزايل من هذه األسباب عىل سبيل
احلرص:
 1ـ قوة الغريزة يف أصل اجلبلة وامتداده مدّ ة الوجود فإن قوة الشهوة والغضب
والتكرب موجودة يف اإلنسان ،ولكن أصعبها أمر ًا وأعصاها عىل التغيـري قوة الشهوة ،فإهنا
أقدم وجود ًا ،إذ الصبـي يف مبدإ الفطرة ختلق له الشهوة ،ثم بعد سبع سني ربام خيلق له
الغضب ،وبعد ذلك خيلق له قوة التميـيز.
( )1مدارج السالكي.107/2:
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 2ـ أن اخللق قد يتأكد بكثرة العمل بمقتضاه والطاعة له وباعتقاد كونه حسن ًا
ومرضي ًا والناس فيه(.)1
وانطالقا من هذا قسم أصناف اخللق من حيث القدرة عىل تغيري أخالقهم إىل أربع
مراتب ،هلا أمهيتها الكربى يف التعامل الرتبوي مع خمتلف األصناف:
األوىل :وهي مرتبة من ال يميز بـي احلق والباطل واجلميل والقبـيح ،بل بقي كام
فطر عليه خالي ًا عن مجيع االعتقادات ومل تستتم شهوته أيض ًا باتباع اللذات ،وقد سامه
الغزايل (اإلنسان املغفل) ،وذكر انه أرسع الناس للعالج ،فال حيتاج إال إىل معلم ومرشد،
وإىل باعث من نفسه حيمله عىل املجاهدة فيحسن خلقه يف أقرب زمان ،وسبب ذلك أن
انحرافه كان بسبب جهله فقظ.
يتعود العمل الصالح ،بل زين له
الثانية :وهي مرتبة من عرف قبح القبـيح ،ولكنه مل ّ
سوء عمله فتعاطاه انقياد ًا لشهواته وإعراض ًا عن صواب رأيه الستيالء الشهوة عليه ،ولكن
علم تقصريه يف عمله ،والغزايل يعتربه جاهال وضاال.
وهو ـ يف نظر الغزايل ـ حمل قابل للرياضة ،إن انتهض هلا بجد وتشمري وحزم ،ولكن
مع ذلك ،فإن أمره أصعب من األول ،إذ قد تضاعفت الوظيفة عليه؛ إذ عليه قلع ما رسخ
يف نفسه ّأوالً من كثرة االعتياد للفساد ،ثم يغرس يف نفسه صفة االعتياد للصالح.
الثالثة :وهي مرتبة من يعتقد يف األخالق القبـيحة أهنا الواجبة املستحسنة ،وأهنا حق
ومجيل وتربى عليها ،والغزايل يعتربه جاهال وضاال وفاسقا ،ويرى أن عالجه يكاد يكون
مستحيال ،بسبب تضاعف أسباب الضالل.
الرابعة :وهي مرتبة من يكون مع نشئه عىل الرأي الفاسد وتربـيته عىل العمل به يرى
الفضيلة يف كثرة الرش ،واستهالك النفوس ويباهي به ويظن أن ذلك يرفع قدره ،والغزايل
( )1إحياء علوم الدين.63/3:
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يعتربه جاهال وضاال وفاسقا ورشيرا.
وهو يرى الصعوبة الشديدة لعالج من هذا حاله ،ويرى أن ما ذكر من استحالة
تعيري األخالق قد ينطبق عليه ،قال(:وهذا هو أصعب املراتب .ويف مثله قيل :ومن العناء
()1

رياضة اهلرم ،ومن التعذيب هتذيب الذيب)

انطالقا من هذا ،فقد ذكر علامء السلوك املسلمي طريقي مهمي للتخلق ،خيتلف
اجلهد املبذول فيهام بحسب طبيعة النفوس ومرتبتها يف رسعة االنقياد أو بطئه ،وهذان
الطريقان مها:
جماهدة النفس
كام أن كل كامل يف اإلنسان ال يتحقق إال بجهد عظيم يبذله لتحقيقه ،كام قال تعاىل:
ان إِن ََّك ك ِ
ان ِيف َكب ٍد﴾ (البلد ،)4:وقال تعاىل ﴿ :يا َأهيا ْ ِ
﴿ َل َقدْ َخ َل ْقنَا ْ ِ
األن َْس ُ
األن َْس َ
َاد ٌح إِ َىل َر رب َك
َ
َ ُّ َ
الق ِ
َكدْ ح ًا َفم ِ
يه﴾ (االنشقاق ،)6:فإن اهليئة النفسية لإلنسان ،والتي تصدر عنها األخالق
ُ
حتتاج هي األخرى ـ إذا ما أراد صاحبها تعديلها ـ إىل جهد عظيم ورياضة شديدة ،خاصة
إذا انحرفت انحرافا خطريا عن اجلبلة التي خلقت عليها.
اف َم َقا َم َر رب ِه َو َهنَى النَّ ْف َس ع ِ
َن ْاهل َ َوى
ويشري إىل هذا الطريق قوله تعاىلَ ﴿ :و َأ َّما َم ْن َخ َ
اهدُ وا فِينَا
اجلنَّ َة ِه َي املَْ ْأ َوى﴾ (النازعـات 40:ـ  ،)41وقوله تعاىلَ ﴿ :وا َّل ِذي َن َج َ
َفإِ َّن ْ َ
َلن َْه ِد َين َُّه ْم ُس ُب َلنَا َوإِ َّن اهللََّ ملَ َع املُْ ْح ِسنِيَ ﴾ (العنكبوت)69:
بل يشري إىل هذا كل النصوص التي تدل عىل اختالف مراتب النفوس ،ألن االنتقال
من مرتبة إىل مرتبة حيتاج إىل جماهدة عظيمة ،قال تعاىل عن أخطر مراتب النفسَ ﴿ :و َما
ِ
ِ
ِ
ِ
يم﴾ (يوسف،)53:
ور َرح ٌ
السوء إِ َّال َما َرح َم َر ريب إِ َّن َر ريب َغ ُف ٌ
ُأ َب ررئُ َن ْفس إِ َّن النَّ ْف َس َألَ َّم َار ٌة بِ ُّ
وقال عن النفس املجاهدةَ ﴿ :وال ُأ ْق ِس ُم بِالنَّ ْف ِ
س ال َّل َّوا َم ِة﴾ (القيامة ،)2:وقال عن النفس
( )1إحياء علوم الدين.56/3:
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التي بلغت مرادهاَ ﴿ :يا َأ َّي ُت َها النَّ ْف ُس املُْ ْط َمئِنَّ ُة﴾ (الفجر)27:
وتنطلق املجاهدة من مسلمة هي (أن إعطاء النفس مناها ،وتيليغها ما تريده من
شهواهتا هو سبب انتكاستها عن حقيقتها) ،فلذلك كانت املجاهدة هي رد النفس إىل جادة
الصواب بالتشدد عليها والتضييق عىل مراداهتا حتى تستقيم عىل احلق.
اجلنُ ِ
ود َق َال إِ َّن اهللََّ
وقد يشري إىل هذا قول طالوت جلنودهَ ﴿ :ف َل َّام َف َص َل َطا ُل ُ
وت بِ ْ ُ
ِ
ِ
مبتَلِي ُكم بِنَه ٍر َفمن َ ِ ِ
ف ُغ ْر َف ًة بِ َي ِد ِه
ْرت َ
ْ َ َ ْ
ُْ
رش َب منْ ُه َف َل ْي َس منري َو َم ْن َمل ْ َي ْط َع ْم ُه َفإِ َّن ُه منري إِ َّال َم ِن اغ َ َ
َف َ ِ
رش ُبوا ِمنْ ُه إِ َّال َقلِي ً
ال ِمن ُْه ْم﴾ (البقرة ،)249:فقد كان هذا نوعا من االبتالء ،فمن ظهرت
طاعته يف ترك املاء علم أنه مطيع فيام عدا ذلك ،ومن غلبته شهوته يف املاء وعىص األمر فهو
يف العصيان يف الشدائد أحرى.
فاملاء مباح ال حرمة فيه بدليل أنه أجاز االغرتاف منه ،ولكنه أمرهم بمجاهدة النفس
يف تركه ،ليظهر مدى حتكمهم يف أنفسهم وشهواهتم ،ألن أساس الفساد هو حتكم النفس
يف اإلنسان ،ال حتكم اإلنسان يف النفس.
وهلذا وردت العقوبة الشديدة ملن أفطر متعمدا يف رمضان ،وذلك لتعود إلنسان
سيطرته عىل نفسه ،فال هتلكه يف اهلالكي.
ويف الداللة عىل هذا تروى اآلثار الكثرية التي تكاد جتعل هذه املسألة إمجاعا ،كام قال
جعفر بن محيد(:أمجعت العلامء واحلكامء عىل أن النعيم ال يدرك إال برتك النعيم)
ومن اآلثار املروية عن األنبياء ـ صلوات اهلل وسالمه عليهم ـ يف ذلك ما يروى أن
اهلل تعاىل أوحى إىل داود (:يا داود حذر وانذر أصحابك أكل الشهوات ،فإن القلوب
املتعلقة بشهوات الدنيا عقوهلا عني حمجوبة) ،وقال عيسى (:طوبى ملن ترك شهوة
حارضة ملوعود غائب مل يره) ،ويروى أن امرأة العزيز قالت ليوسف  ،بعد أن ملك
خزائن األرض وقعدت له عىل رابـية الطريق يف يوم موكبه وكان يركب يف زهاء اثني عرش
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ألف ًا من عظامء مملكته(:سبحان من جعل امللوك عبـيد ًا باملعصية وجعل العبـيد ملوك ًا
بطاعتهم له .إن احلرص والشهوة صريا امللوك عبـيد ًا وذلك جزاء املفسدين ،وإن الصرب
والتقوى صريا العبـيد ملوك ًا) ،فقال يوسف  ،كام أخرب اهلل تعاىل عنه ﴿ :إِ َّن ُه َم ْن َيت َِّق
ِ
يع َأ ْج َر املُْ ْح ِسنِيَ ﴾ (يوسف)90:
رب َفإِ َّن اهللََّ ال ُيض ُ
َو َي ْص ِ ْ
وهكذا اآلثار الواردة عن السلف ،فعن اإلمام عيل قال(:من اشتاق إىل اجلنة سال
عيل من نفس مرة
عن الشهوات يف الدنيا) ،وعن سفيان الثوري قال :ما عاجلت شيئ ًا أشد َّ
عيل ،وكان أبو العباس املوصيل يقول لنفسه :يا نفس ال يف الدنيا مع أبناء امللوك
يل ومرة َّ
تتنعمي وال يف طلب اآلخرة مع العباد جتتهدين كأن بك بـي اجلنة والنار حتبسي ،يا نفس
أال تستحي وقال احلسن :ما الدابة اجلموح بأحوج إىل اللجام الشديد من نفسك ،وقال
رجل لعمر بن عبد العزيز  :متى أتكلم؟ قال :إذا اشتهيت الصمت ،قال :متى أصمت؟
قال :إذا اشتهيت الكالم ،وكان مالك بن دينار يطوف يف السوق فإذا رأى الشء يشتهيه
عيل.
قال لنفسه :اصربي فواهلل ما أمنعك إال من كرامتك َّ
ووصف حييـى بن معاذ الرازي طريقا كامال من طرق السلوك األخالقي،
فقال (:جاهد نفسك بأسياف الرياضة .والرياضة عىل أربعة أوجه :القوت من الطعام،
والغمض من املنام ،واحلاجة من الكالم ،ومحل األذى من مجيع األنام ،فيتولد من قلة
الطعام موت الشهوات ،ومن قلة املنام صفو اإلرادات ،ومن قلة الكالم السالمة من
اآلفات ،ومن احتامل األذى البلوغ إىل الغايات ،وليس عىل العبد يشء أشد من احللم عند
اجلفاء والصرب عىل األذى ،وإذا حتركت من النفس إرادة الشهوات واآلثام وهاجت منها
حالوة فضول الكالم جردت عليها سيوف قلة الطعام من غمد التهجد وقلة املنام،
ورضبتها بأيدي اخلمول وقلة الكالم حتى تنقطع عن الظلم واالنتقام ،فتأمن من بوائقها
من بـي سائر األنام وتصفيها من ظلمة شهواهتا فتنجو من غوائل آفاهتا؛ فتصري عند ذلك
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نظيفة ونورية خفيفة روحانية فتجول يف ميدان اخلريات وتسري يف مسالك الطاعات
كالفرس الفارة يف امليدان وكامللك املتنزه يف البستان)
وقد يقال هنا :لقد وردت النصوص الكثرية بإباحة الطيبات ،والشهوات ،فكيف
يقال برتكها وجماهدة النفس يف خمالفتها ،وما عالقة ذلك بالسلوك األخالقي؟
واجلواب عن هذا :أن الطيبات تظل مباحة ال حيرمها أحد ،وكيف جيرس أحد عىل
ِ ِ
ِِ ِِ
ِ
الرزْ ِق ُق ْل ِه َي
حتريم ما أحل اهلل ﴿ ُق ْل َم ْن َح َّر َم ِزينَ َة اهللَِّ ا َّلتي َأ ْخ َر َج لع َباده َوال َّط ري َبات م َن ر
احلي ِاة الدُّ ْنيا َخالِص ًة يوم ا ْل ِقيام ِة ك ََذلِ َك ُن َفص ُل ْاآل ِ
ِ ِ
يات لِ َق ْو ٍم َي ْع َل ُم َ
ون﴾
ر
َ
ل َّلذي َن آ َمنُوا ِيف ْ َ َ
َ َْ َ َ َ
(ألعراف)32:
ولكن الذي أباح هذه الطيبات هو الذي هنى عن االنشغال هبا عن اهلل ،وعن تكميل
ِ
ِ
رب َن ْف َس َك َم َع ا َّل ِذي َن َيدْ ُع َ
ش
النفس ،وقد قال تعاىل لرسوله َ ﴿ :و ْ
اص ِ ْ
ون َر َّ ُهب ْم بِا ْل َغدَ اة َوا ْل َع ر
ون َو ْج َه ُه َوال َت ْعدُ َع ْين َ
ُي ِريدُ َ
احل َي ِاة الدُّ ْن َيا َوال ُتطِ ْع َم ْن َأ ْغ َف ْلنَا َق ْل َب ُه َع ْن ِذك ِْرنَا
َاك َعن ُْه ْم ُت ِريدُ ِزينَ َة ْ َ
َان َأ ْم ُر ُه ُف ُرط ًا﴾ (الكهف ،)28:وقال تعاىل ﴿ :املَْ ُال َوا ْل َبنُ َ
َوا َّت َب َع َه َوا ُه َوك َ
احل َي ِاة الدُّ ْن َيا
ون ِزينَ ُة ْ َ
ِ
وا ْلب ِ
ات َخ ْ ٌري ِعنْدَ َر رب َك َث َواب ًا َو َخ ْ ٌري َأ َم ً
ال﴾ (الكهف)46:
احل ُ
اق َي ُ
ات َّ
َ َ
الص َ
زيادة عىل ذلك ،فإن من مل جيرب نفسه يف إمساكها عن املباح ،ما الذي يضمن له
قوته عىل إمساك نفسه عن احلرام ،وألجل هذا رشع الصوم ،حتى ترتك النفس شهواهتا
ِ
ِ
ب
املباحة بمحض إرادهتا ،وهلذا قال تعاىل عقب األمر بالصومَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا ُكت َ
ِ
ب ع ََىل ا َّل ِذي َن ِم ْن َق ْبلِ ُك ْم َل َع َّل ُك ْم َت َّت ُق َ
ون﴾ (البقرة)183:
الص َيا ُم ك ََام ُكت َ
َع َل ْي ُك ُم ر
فتقوى اهلل حتتاج إىل التورع عن بعض احلالل لتجنب الوقوع يف احلرام ،قال
الغزايل(:ال يمكن إصالح القلب لسلوك طريق اآلخرة ما مل يمنع نفسه عن التنعم باملباح،
()1

فإن النفس إذا مل متنع بعض املباحات طمعت يف املحظورات)
( )1إحياء علوم الدين.67/3:
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ورضب األمثال عىل ذلك ،فقال(:من أراد حفظ لسانه من الغيبة والفضول فحقه
أن يلزمه السكوت؛ إال عن ذكر اهلل وإال عن املهامت يف الدين ،حتى متوت منه شهوة الكالم
فال يتكلم إال بحق فيكون سكوته عبادة وكالمه عبادة .ومهام اعتادت العي رمي البرص إىل
كل يشء مجيل مل تتحفظ عن النظر إال ما ال حيل ،وكذلك سائر الشهوات ،ألن الذي يشتهي
به احلالل هو بعينه الذي يشتهي احلرام ،فالشهوة واحدة وقد وجب عىل العبد منعها من
يعودها االقتصار عىل قدر الرضورة من الشهوات غلبته .فهذه إحدى آفات
احلرام فإن مل ّ
املباحات)
وزيادة عىل هذا ،فإن التنعم املبالغ فيه بالدنيا ،بحجة إباحتها جيعل النفس (ثملة
كالسكران الذي ال يفيق من سكره .وذلك الفرح بالدنيا سم قاتل يرسي يف العروق فيخرج
من القلب اخلوف واحلزن وذكر املوت وأهوال يوم القيامة ،وهذا هو موت القلب)
وهلذا ورد يف القرآن الكريم النهي عن الركون للدنيا ،واالطمئنان إليها ،قال تعاىل:
ِ
ِ
ْرص َ
ون﴾
خي َّف ُ
احل َيا َة الدُّ ْن َيا بِ ْاآل ِخ َر ِة َفال ُ َ
ف َعن ُْه ُم ا ْل َع َذ ُ
رت ُوا ْ َ
﴿ ُأو َلئ َك ا َّلذي َن ْاش َ َ
اب َوال ُه ْم ُين َ ُ
ِ
ب َو َهل ْ ٌو َو َللدَّ ُار ْاآل ِخ َر ُة َخ ْ ٌري لِ َّل ِذي َن
احل َيا ُة الدُّ ْن َيا إِ َّال َلع ٌ
(البقرة ،)86:وقال تعاىلَ ﴿ :و َما ْ َ
ون َأ َفال َت ْع ِق ُل َ
َي َّت ُق َ
ون﴾ (األنعام ،)32:وقال تعاىلَ ﴿ :و َذ ِر ا َّل ِذي َن َّاخت َُذوا ِدين َُه ْم َل ِعب ًا َو َهلْو ًا

احل َيا ُة الدُّ ْن َيا ﴾ (األنعام ،)70:وقال تعاىل ﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن ال َي ْر ُج َ
ون لِ َقا َءنَا َو َر ُضوا
َوغ ََّر ْ ُهت ُم ْ َ
احل َي ِاة الدُّ ْن َيا َوا ْط َم َأنُّوا ِ َهبا َوا َّل ِذي َن ُه ْم َع ْن آ َياتِنَا غَافِ ُل َ
ون﴾ (يونس)7:
بِ ْ َ

انطالقا من هذا ،فإن املجاهدة الصحيحة املضبوطة بالضوابط الرشعية ،هي
املجاهدة التي يكون هلا برنامج خاص هادف ينطلق من معرفة صفات النفس ،وأمراضها،
ثم كيفية عالجها ،وقد وضع الغزايل يف كتاب (التفكر) برناجما لذلك يمكن االستفادة منه
يف هذا املجال ،وقد فصلنا هذا الربنامج يف رسالة خاصة من رسائل السالم سميناها
(مرابطات النفس اللوامة)
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ولذلك سنكتفي هنا بذكر موضوع املجاهدة ،وكيفية استثامرها يف تنمية االستقامة
كام أردهتا الرشيعة ،فاملجاهدة تستلزم ركني أساسيي:
املراغمة:
وذلك بحمل النفس عىل األعامل التي يقتضيها اخللق املطلوب من سلوك ،فيترصف
بفعله ،وإن خال من ذلك قلبه وهيئته النفسية ،وذلك ألن الفعال اجلوارح آثارها ـ ال حمالة
ـ عىل القلب واهليئة النفسية ،كام أن للهيئة النفسية تأثريها عىل اجلوارح.
وقد رضب الغزايل هلذا أمثلة ونامذج يمكن االستفادة منها يف الرتبية عل يسائر
األخالق ،قال(:فمن أراد مث ً
ال أن حيصل لنفسه خلق اجلود فطريقه أن يتكلف تعاطي فعل
اجلواد وهو بذل املال ،فال يزال يطالب نفسه ويواظب عليه تكلف ًا جماهد ًا نفسه فيه حتى
يصري ذلك طبع ًا ويتيرس عليه فيصري به جواد ًا ،وكذا من أراد أن حيصل لنفسه خلق التواضع
وقد غلب عليه الكرب فطريقه أن يواظب عىل أفعال املتواضعي مدة مديدة وهو فيها جماهد
فيتيرس عليه)
نفسه ومتكلف إىل أن يصري ذلك خلق ًا له وطبع ًا ّ

()1

ثم قال معمام ذلك عىل سائر األخالق(:ومجيع األخالق املحمودة رشع ًا حتصل هبذا
الطريق ،وغايته أن يصري الفعل الصادر منه لذيذ ًا فالسخي هو الذي يستلذ بذل املال الذي
يبذله دون الذي يبذله عن كراهة ،واملتواضع هو الذي يستلذ التواضع ولن ترسخ األخالق
الدينية يف النفس ،ما مل تتعود النفس مجيع العادات احلسنة وما مل ترتك مجيع األفعال السيئة،
وما مل تواظب عليه مواظبة من يشتاق إىل األفعال اجلميلة ويتنعم هبا ،ويكره األفعال
القبـيحة ويتأمل هبا ،كام قال( :وج ِع َل ْت ُقر ُة َعينِي ِيف الص ِ
الة) ،ومهام كانت العبادات وترك
َّ
َّ ْ
َ ُ
املحظورات مع كراهة واستثقال فهو النقصان وال ينال كامل السعادة به)
املواظبة:
( )1إحياء علوم الدين.58/3:
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انطالقا من الركن األول ،فإن محل النفس عىل خلق من األخالق لن يؤيت ثامره
برتسيخ اخللق يف النفس إال باملواظبة والتكرار ،فللتكرار أثره العظيم يف ترسيخ اخللق ،كام
أن للتكرار أثره يف ترسيخ أي يشء من األشياء يف الذاكرة ،قال الغزايل(:وهذا من عجيب
العالقة بـي القلب واجلوارح ـ أعني النفس والبدن ـ فإن كل صفة تظهر يف القلب يفيض
أثرها عىل اجلوارح حتى ال تتحرك إال عىل وفقها ال حمالة ،وكل فعل جيري عىل اجلوارح
()1

فإنه قد يرتفع منه أثر إىل القلب ،واألمر فيه دور)

ويرضب لذلك مثاال بمن أراد أن يصري احلذق يف الكتابة له صفة نفسية ـ حتى يصري
كاتب ًا بالطبع ـ فال طريق له إال أن يتعاطى بجارحة اليد ما يتعاطاه الكاتب احلاذق ويواظب
عليه مدة طويلة حياكي اخلط احلسن ،فإن فعل الكاتب هو اخلط احلسن فيتشبه بالكاتب
تكلف ًا ،ثم ال يزال يواظب عليه حتى يصري صفة راسخة يف نفسه ،فيصدر منه يف اآلخر اخلط
احلسن طبع ًا كام كان يصدر منه يف االبتداء تكلف ًا ،فكان اخلط احلسن هو الذي جعل خطه
حسن ًا ،ولكن األول بتكلف إال أنه ارتفع منه أثر إىل القلب ثم انخفض من القلب إىل
اجلارحة فصار يكتب اخلط احلسن بالطبع.
ويطبق هذ املثل عىل الرتبية األخالقية ،فيقول(:وكذلك من أراد أن يصري فقيه
النفس فال طريق له إال أن يتعاطى أفعال الفقهاء ،وهو التكرار للفقه حتى تنعطف منه عىل
قلبه صفة الفقه فيصري فقيه النفس .وكذلك من أراد أن يصري سخي ًا عفيف النفس حلي ًام
متواضع ًا فيلزمه أن يتعاطى أفعال هؤالء تكلف ًا حتى يصري ذلك طبع ًا له ،فال عالج له إال
ذلك ،وكام أن طالب فقه النفس ال يـيأس من نيل هذه الرتبة بتعطيل ليلة وال يناهلا بتكرار
ليلة ،فكذلك طالب تزكية النفس وتكميلها وحتليتها باألعامل احلسنة ال يناهلا بعبادة يوم

( )1إحياء علوم الدين.67/3:
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()1

وال حيرم عنها بعصيان يوم)

وهلذا كانت العبادات محيعا تستدعي التكرار وتتطلبه لتؤيت ثامرها التي أرادها
الرشع ،ولذلك قال تعاىل يف الصالة ﴿ :ا َّل ِذي َن ُهم ع ََىل َص ِ
الهتِ ْم َدائِ ُم َ
ون﴾ (املعارج،)23:
ْ
ون بِ ْاآل ِخر ِة يؤْ ِمنُ َ ِ
ِ
حيافِ ُظ َ
وقال تعاىلَ ﴿ :وا َّل ِذي َن ُيؤْ ِمنُ َ
ون﴾
َ ُ
ون بِه َو ُه ْم ع ََىل َصالهتِ ْم ُ َ
(األنعام)92:
وقد ورد يف احلديث قوله (:أحب األعامل إىل اهللّ أدومها وإن ّ
قل)( ،)2وقالت
عائشة (:وكان رسول اهللّ  إذا عمل عم ً
ال داوم عليه) ،وقال البن عمرو (:يا عبد اهلل ال
()3

تكن مثل فالن كان يقوم الليل ،فرتك قيام الليل)

وهلذا ذكرنا يف املبحث السابق أن املواظبة عىل الصغائر قد تكون أخطر من فعل
كبرية واحدة من غري تكرار وال عودة.
ومما يدل عىل تأثري املواظبة عىل الفعل يف ترسيخه يف النفس أن النفس إذا أدمنت
شيئا صعب إقالعها عنه ،بل قد يصبح خروج الروح أهون عليها من اإلقالع ،يقول الغزايل
يف رد استغراب تأثري املواظبة يف ترسيخ األخالق والعبادات والتلذذ هبا(:ال ينبغي أن
يستبعد مصري الصالة إىل حد تصري هي قرة العي ،ومصري العبادات لذيذة فإن العادة
تقتِض يف النفس عجائب أغرب من ذلك؛ فإنا قد نرى امللوك واملنعمي يف أحزان دائمة،
ونرى املقامر قد يغلب عليه من الفرح واللذة بقامره وما هو فيه ما يستثقل معه فرح الناس
بغري قامر ،مع أن القامر ربام سلبه ماله وخرب بـيته وتركه مفلس ًا ومع ذلك فهو حيبه ويلتذ
به ،وذلك لطول إلفه له ورصف نفسه إليه مدة .وكذلك الالعب باحلامم قد يقف طول

( )1إحياء علوم الدين.67/3:
( )2رواه البيهقي.
( )3رواه البخاري.
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حيس بأملها لفرحه بالطيور وحركاهتا وطرياهنا
النهار يف حر الشمس قائ ًام عىل رجليه وهو ال ّ
وحتليقها يف جو السامء ،بل نرى الفاجر العيار يفتخر بام يلقاه من الرضب والقطع والصرب
وبقوته يف الصرب عىل
عىل السياط ،وعىل أن يتقدم به للصلب وهو مع ذلك متبجح بنفسه ّ
ذلك ،حتى يرى ذلك فخر ًا لنفسه ،ويقطع الواحد منهم إرب ًا إرب ًا عىل أن يقر بام تعاطاه أو
تعاطاه غريه فيرص عىل اإلنكار وال يبايل بالعقوبات فرح ًا بام يعتقده كامالً وشجاعة
ورجولية ،فقد صارت أحواله مع ما فيها من النكال قرة عينه وسبب افتخاره ،بل ال حالة
أخس وأقبح من حال املخنث يف تشبهه باإلناث يف نتف الشعر ووشم الوجه وخمالطة النساء
فرتى املخنث يف فرح بحاله وافتخار بكامله يف ختنثه يتباهى به مع املخنثي ،حتى جيري بـي
احلجامي والكناسي التفاخر واملباهاة كام جيرى بـي امللوك والعلامء .فكل ذلك نتيجة
العادة واملواظبة عىل نمط واحد عىل الدوام مدة مديدة ومشاهدة ذلك يف املخالطي
()1

واملعارف)

فإذا كانت هذه السلوكيات مع انحرافها وخروجها عن الفطرة والطبيعة اإلنسانية
قد رسخت يف قلوب أصحاهبا هذا الرسوخ فكيف ال يرسخ احلق واخلري واجلامل ،وهو من
مقتضيات اجلبلة وطبيعتها؟
ولعله ألجل هذا قال تعاىل يف تأثري الصالة باملداومة عليها ﴿ :ات ُْل ما ُأ ِ
وح َي إِ َل ْي َك
َ
ِ
ِ
ِمن ا ْلكِت ِ ِ
الصال َة َتن َْهى ع ِ
ْرب َواهللَُّ َي ْع َل ُم
الصال َة إِ َّن َّ
َاب َو َأق ِم َّ
َ
َن ا ْل َف ْح َشاء َواملُْنْك َِر َو َلذك ُْر اهللَِّ َأك َ ُ
َما ت َْصنَ ُعو َن﴾ (العنكبوت)45:
فقد أخرب بأن الصالة بذاهتا برشط القيام هبا ـ وهو يعني أول ما يعني املحافظة عليها
ـ سيكون له تأثريه ال حمالة يف هني صاحبها عن الفحشاء واملنكر.
سياسة النفس
( )1إحياء علوم الدين.59/3 :
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وهي الركن الثان من أركان التخلق ،وقد حيسبه البعض توجها من التوجهات ،أو
مدرسة من مدارس السلوك ـ كام سنذكر عن ابن القيم ـ ولكنه يف احلقيقة ال يغني الركن
األول عن الثان ،وال الثان عن األول ،وإن كان قد أيسء فهم الركن األول بسبب عدم
ضبطه بالضوابط الرشعية.
ولرشح هذا الركن وكيفيته نذكر مقالة ابن القيم وتعظيمه هلذا الركن ،فقال مقدما
حلديثه عن هذا الركن(:فصل نافع جدا عظيم النفع للسالك يوصله عن قريب ويسريه
بأخالقه التي ال يمكنه إزالتها ،فإن أصعب ما عىل الطبيعة اإلنسانية تغيري األخالق التي
()1

طبعت النفوس عليها)

وهو يرد عىل من اجتهد يف الرياضات الصعبة من غري احلصول عىل طائل،
فيقول(:وأصحاب الرياضات الصعبة واملجاهدات الشاقة إنام عملوا عليها ،ومل يظفر
أكثرهم بتبديلها ،لكن النفس اشتغلت بتلك الرياضات عن ظهور سلطاهنا ،فإذا جاء
سلطان تلك األخالق وبرز كرس جيوش الرياضة وشتتها واستوىل عىل مملكة الطبع)
بينام هذا الطريق الذي ذكره ـ وهو ما سميناه بسياسة النفس ـ (يصل به السالك مع
تلك األخالق وال حيتاج إىل عالجها وإزالتها ويكون سريه أقوى وأجل وأرسع من سري
العامل عىل إزالتها)
وقد ذكر مثاال قدم به ـ وهو مهم جدا يف تصوير قيمة هذا الركن ـ ،وهو املواقف
املحتملة من هنر جار يف صببه ومنحدره يريد تغريق أرض وعمران ودور وأصحاهبا
يعلمون أنه ال ينتهي حتى خيرب دورهم ويتلف أراضيهم وأمواهلم ،وهذا النهر اجلاري
يشبه يف احلقيقة ما أمدت به النفس من قوى يمكنها إن جرت بحسب اهلوى ختريب مجيع
حقيقة اإلنسان.
( )1مدارج السالكي.311/2 :
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فاملواقف حول هذا النهر هلا ثالث احتامالت ال تعدوها:
 1ـ فإما أن تنرصف القوى إىل سكره وحبسه وإيقافه ،فال تصنع هذه الفرقة كبري
أمر ،ألنه يوشك أن جيتمع ،ثم حيمل عىل السكر ،فيكون إفساده وختريبه أعظم.
 2ـ وإما أن تروم إغالقه من منبعه ،ولكنه يأبى عليها غاية اإلباء ،ألن الطبيعة النهرية
ال تستسلم بسهولة هلذا ،فلذلك (هم دائام يف قطع الينبوع ،وكلام سدوه من موضع نبع من
()1

موضع ،فاشتغل هؤالء بشأن هذا النهر عن الزراعات والعامرات وغرس األشجار)

 3ـ وإما أن ترصف ذلك النهر عن جمراه املنتهي إىل العمران إىل موضع ينتفعون
بوصوله إليه وال يترضرون به( ،فرصفوه إىل أرض قابلة للنبات وسقوها به فأنبتت أنواع
العشب والكإل والثامر املختلفة األصناف)
وهذا االحتامل األخري هو خري االحتامالت وأحسنها واصوهبا ،وهكذا تكون
سايسة النفس مع قواها اجلارفة ،يقول ابن القيم(:فإذا تبي هذا املثل فاهلل تعاىل قد اقتضت
حكمته أن ركب اإلنسان بل وسائر احليوان عىل طبيعة حممولة عىل قوتي غضبية وشهوانية
و ،هي اإلرادية ،وهاتان القوتان مها احلاملتان ألخالق النفس وصفاهتا ،ومها مركوزتان يف
جبلة كل حيوان ،فبقوة الشهوة واإلرادة جيذب املنافع إىل نفسه ،وبقوة الغضب يدفع املضار
عنها ،فإذا استعمل الشهوة يف طلب ما حيتاج إليه تولد منها احلرص ،وإذا استعمل الغضب
يف دفع املرضة عن نفسه تولد منه القوة والغرية ،فإذا عجز عن ذلك الضار أورثه قوة احلقد،
وإن أعجزه وصول ما حيتاج إليه ورأى غريه مستبدا به أورثه احلسد ،فإن ظفر به أورثته
شدة شهوته وإرادته خلق البخل والشح ،وإن اشتد حرصه وشهوته عىل الشء ومل يمكنه
حتصيله إال بالقوة الغضبية فاستعملها فيه أورثه ذلك العدوان والبغي والظلم ،ومنه يتولد
الكربوالفخر واخليالء فإهنا أخالق متولدة من بي قويت الشهوة والغضب وتزوج أحدمها
( )1مدارج السالكي.311/2 :
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()1

بصاحبه)

وهكذا لو تركت هذه القوى النفسية تفعل فعلها ،فإهنا ال بد أن تنتهي بصاحبها إىل
هذه األنواع اخلطرية من االنحراف ،وهي بمثابة هتديم عمران النفس ،وتنكيس حقيقتها،
وهذا ما فعلته النفوس اجلاهلة ،يقول ابن القيم(:فالنفوس اجلاهلة الظاملة تركته وجمراه،
فخرب ديار اإليامن وقلع آثاره وهدم عمرانه وأنبت موضعها كل شجرة خبيثة من حنظل
ورضيع وشوك وزقوم ،وهو الذي يأكله أهل النار يوم القيامة يوم املعاد)
وبخالف النفوس الزكية الفاضلة ،فإهنا أدركت خطورة جريان هذا النهر عىل
حقيقة ااإلنسان ،فراحت تبحث عن خمرج يقيها طغيان هذا النهر ،فافرتقت إىل ثالث فرق:
أما الفرقة األوىل ،وهم أصحاب الرياضات واملجاهدات واخللوات والتمرينات،
فقد راموا قطعه من ينبوعه ،فأبت عليهم ذلك حكمة اهلل تعاىل ،وما طبع عليه اجلبلة البرشية
ومل تنقد له الطبيعة ،فاشتد القتال ودام احلرب ومحى الوطيس وصارت احلرب دوال
وسجاال ،وهؤالء رصفوا قواهم إىل جماهدة النفس عىل إزالة تلك الصفات.
أما الفرقة الثانية ،فقد أعرضوا عن جريان النهر ،وراحوا حيصنون العمران،
وحيكمون بناءه وأساسه ،العتقادهم أن ذلك النهر البد أن يصل إليه ،فإذا وصل وصل إىل
بناء حمكم ،فلم هيدمه بل أخذ عنه يمينا وشامال ،فهؤالء رصفوا قوة عزيمتهم وإرادهتم يف
العامرة ،وإحكام البناء وأولئك رصفوها يف قطع املادة الفاسدة من أصلها خوفا من هدم
البناء.
أما الفرقة الثالثة ،وهي أحكم الفرق وأعدهلا ،فـ (رأت أن هذه الصفات ما خلقت
سدى وال عبثا وأهنا بمنزلة ماء يسقى به الورد والشوك والثامر واحلطب ،وأهنا صوان
وأصداف جلواهر منطوية عليها ،وأن ما خاف منه أولئك هو نفس سبب الفالح والظفر،
( )1مدارج السالكي.312/2 :
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فرأوا أن الكرب هنر يسقي به العلو والفخر والبطر والظلم والعدوان ،ويسقي به علو اهلمة
واألنفة واحلمية واملراغمة ألعداء اهلل وقهرهم والعلو عليهم ،وهذه درة يف صدفة فرصفوا
جمراه إىل هذا الغراس ،واستخرجوا هذه الدرة من صدفته وأبقوه عىل حاله يف نفوسهم لكن
()1

استعملوه حيث يكون استعامله أنفع)

وهذه الفرقة هي التي استثمرت صفات النفس ،بل حولت جمرى هنرها لتسقي هبا
اخلالل الرفيعة واألخالق النبيلة.
ويشري إىل ما فعلته هذه الفرقة من النصوص قوله  أليب دجانة ،وقد رآه يتبخرت
بي الصفي(:إهنا ملشية يبغضها اهلل إال يف مثل هذا املوضع) ،يقول ابن القيم معلقا عىل هذا
()2

احلديث(:فانظر كيف صارت الصفة املذمومة عبودية ،وكيف استحال القاطع موصال)

بينام تظل الفرقتان اللتان خافتا من النهر ومل تستسخراه بمنأى عن ما حيمله النهر من
صدف وجواهر ،بل قد يوقعه ذلك يف اخللط والشبه بقدر مبالغاهتم يف رياضاهتم ،وبعدهم
عن ما أرشدت إليه الرسل من سبل اإلصالح ،قال ابن القيم(:صاحب الرياضات والعامل
بطريق الرياضات واملجاهدات واخللوات هيهات هيهات إنام يوقعه ذلك يف اآلفات
والشبهات والضالالت فإن تزكية النفوس مسلم إىل الرسل وإنام بعثهم اهلل هلذه التزكية
ووالهم إياها وجعلها عىل أيدهيم دعوة وتعليام وبيانا وإرشادا ال خلقا وال إهلاما فهم
املبعوثون لعالج نفوس األمم ،قال اهلل تعاىلُ ﴿ :ه َو ا َّل ِذي َب َع َث ِيف ْاألُ رم رييَ َر ُسوالً ِمن ُْه ْم َي ْت ُلو
ِ
ِ
احلكْم َة َوإِ ْن كَا ُنوا ِم ْن َق ْب ُل َل ِفي َض ٍ
الل ُمبِ ٍ
َع َل ْي ِه ْم آ َياتِ ِه َو ُيزَ ك ِ
ي﴾
ريه ْم َو ُي َع رل ُم ُه ُم ا ْلكت َ
َاب َو ْ َ
(اجلمعة))2:
ويشبه ابن القيم من اقترص يف تطهري نفسه من غري رجوع ملا جاء يف الرشيعة باملريض
( )1مدارج السالكي.314/2 :
( )2مدارج السالكي.314/2 :
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الذي يعالج نفسه برأيه( ،أين يقع رأيه من معرفة الطبيب ،فالرسل أطباء القلوب ،فال سبيل
إىل تزكيتها وصالحها إال من طريقهم وعىل أيدهيم وبمحض االنقياد والتسليم هلم)
وقد حيسب بعض املغرمي باخلالف أن هذا خالف بي ابن القيم والغزايل ،وأن
الغزايل يرى قمع صفات النفس ،بينام ابن القيم يرى سياستها ،وهذا خطأ كبري ،فإن سياسة
النفس ال تتم إال بمجاهدهتا.
أما قمع النفس ،فإن الغزايل مل يقل به ،بل رد عليه أبلغ الرد ،قال يف رده عىل من قال
باستحالة تغيري األخالق(:وأما اخليال اآلخر الذي استدلوا به :وهو قوهلم إن اآلدمي ما
دام حي ًا فال تنقطع عنه الشهوة والغضب وحب الدنيا وسائر هذه األخالق ،فهذا غلط وقع
لطائفة ظنوا أن املقصود من املجاهدة قمع هذه الصفات بالكلية وحموها وهيهات فإن
الشهوة خلقت لفائدة وهي رضورية يف اجلبلة ،فلو انقطعت شهوة الطعام هللك اإلنسان،
ولو انقطعت شهوة الوقاع النقطع النسل ،ولو انعدم الغضب بالكلية مل يدفع اإلنسان عن
نفسه ما هيلكه وهللك .ومهام بقي أصل الشهوة فيبقى ال حمالة حب املال الذي يوصله إىل
()1

الشهوة حتى حيمله ذلك عىل إمساك املال)

وهلذا ،فإن املطلوب ـ كام يرى الغزايل ـ ليس إماطة ذلك بالكلية( ،بل املطلوب ردها
إىل االعتدال الذي هو وسط بـي اإلفراط والتفريط .واملطلوب يف صفة الغضب حسن
التهور وعن اجلبن مجيع ًا .وباجلملة أن يكون يف نفسه قوي ًا ومع
احلمية وذلك بأن خيلو عن ّ
قوته منقاد ًا للعقل .ولذلك قال اهلل تعاىلَ ﴿ :أ ِشدَّ ا ُء ع ََىل ا ْل ُك َّف ِار ُر َمحَا ُء َب ْين َُه ْم ﴾ (الفتح)29:
وصفهم بالشدة وإنام تصدر الشدة عن الغضب ولو بطل الغضب لبطل اجلهاد ،وكيف
يقصد قلع الشهوة والغضب بالكلية واألنبـياء عليهم السالم مل ينفكوا عن ذلك)
واستدل الغزايل هلذ بقوله تعاىلَ ﴿ :وا ْلكَاظِ ِميَ ا ْل َغ ْيظ﴾ (آل عمران ،)134:فلم
( )1إحياء علوم الدين.58/3:

303

يقل تعاىل(:والفاقدين الغيظ) ،بل (رد الغضب والشهوة إىل حدّ االعتدال بحيث ال يقهر
واحد منهام العقل وال يغلبه ،بل يكون العقل هو الضابط هلام والغالب عليهام ممكن ،وهو
املراد بتغيـري اخللق فإنه ربام تستويل الشهوة عىل اإلنسان بحيث ال يقوى عقله عىل دفعها
فيقدم عىل االنبساط إىل الفواحش .وبالرياضة تعود إىل حدّ االعتدال فدل أن ذلك ممكن،
()1

والتجربة واملشاهدة تدل عىل ذلك داللة ال شك فيها)

( )1إحياء علوم الدين.58/3:
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الفصل الرابع
البعد االجتامعي يف تربية األوالد
وهو البعد الذي يبحث يف عالقة اإلنسان باملجتمع ،أو هو البعد الذي هييء الفرد
املسلم للتعايش اإلجيايب مع املجتمع.
وهذا التعايش يقتِض أمرين ،أو يتأسس عىل أمرين ،بكليهام وردت األحكام
الرشعية جمملة ومفصلة ،ومها:
 .1السلوك األمثل الذي جيعل الفرد إلفا مألوفا ،حمبا حمبوبا ،وهو ما أطلقنا عليه هنا
(آداب العالقات االجتامعية)
 .2التأثري اإلجيايب يف املجتمع بخدمته وإفادته ،وحماولة االستغناء عنه ،وهو ما
أطلقنا عليه هنا (املسامهة يف التنمية االجتامعية)
وعىل هذين األمرين تتأسس مباحث هذا الفصل ،وقد حاولنا أن نركز عىل اجلوانب
العملية ـ باعتبار الفقه خاصا باملسائل العملية ـ كعادتنا يف هذه السلسلة.

أوال ـ آداب العالقات االجتامعية
اآلداب التي تظهر يف سلوك املسلم مع عالقاته املختلفة هي مظهر من مظاهر اخللق
الرفيع ،والسلوك النبيل ،ألن اخللق الباطن ال يدل عليه إال األدب الظاهر.
زيادة عىل أن هذه اآلداب هي التي جتعل للمتأدب هبا مكانته االجتامعية التي ختوله
االستفادة من املجتمع وإفادته ،ألن اجللف الغليظ إما نافر من املجتمع أو املجتمع نافر عنه،
وقد قال (:املؤمن يألف ويؤلف وال خري فيمن ال يألف وال يؤلف وخري الناس أنفعهم
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()1

للناس)

وهلذا اهتم القرآن الكريم باآلداب االجتامعية ،وقد ورد يف موعظة لقامن ﴿ :
ِ
ب ُك َّل خمُ ْت ٍ
َال َف ُخ ٍ
ش ِيف ْاألَ ْر ِ
َّاس َوال َمت ْ ِ
َوال ُت َص رع ْر َخدَّ َك لِلن ِ
ور﴾
ض َم َرح ًا إِ َّن اهللََّ ال ُحي ُّ
(لقامن)18:
وورد يف القرآن الكريم التنبيه إىل كثري من أصول اآلداب االجتامعية ،كآداب
ِ
االستئذان ،كام يف قوله تعاىلَ ﴿ :وإِ َذا َب َلغَ ْاألَ ْط َف ُال ِمنْ ُك ُم ْ
اس َت ْأ َذ َن ا َّل ِذي َن
احلُ ُل َم َف ْل َي ْس َت ْأذ ُنوا ك ََام ْ
ِ
ِِ
ِ
يم﴾ (النور)59:
ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم ك ََذلِ َك ُي َب ر ُ
يم َحك ٌ
ي اهللَُّ َل ُك ْم آ َياته َواهللَُّ عَل ٌ
أو آداب الزيارة كام يف قوله تعاىلَ ﴿ :ل ْي َس ع ََىل ْاألَع َْمى َح َر ٌج َوال ع ََىل ْاألَع َْرجِ َح َر ٌج
وت آبائِ ُكم َأو بي ِ
يض حرج وال ع ََىل َأ ْن ُف ِس ُكم َأ ْن َت ْأ ُك ُلوا ِمن بيوتِ ُكم َأو بي ِ
وت
َ ْ ْ ُُ
ْ ُُ ْ ْ ُُ
َوال ع ََىل املَْ ِر ِ َ َ ٌ َ
ْ
وت عَامتِ ُكم َأو بي ِ
وت َأعْام ِم ُكم َأو بي ِ
وت َأ َخواتِ ُكم َأو بي ِ
وت إِ ْخوانِ ُكم َأو بي ِ
ُأمهاتِ ُكم َأو بي ِ
وت
َّ ْ ْ ُ ُ
َ ْ ْ ُُ
َ ْ ْ ُُ
َ ْ ْ ُُ
َّ َ ْ ْ ُ ُ
ِ ِ
َأ ْخوالِ ُكم َأو بي ِ
َاح َأ ْن َت ْأ ُك ُلوا
وت َخاالتِ ُك ْم َأ ْو َما َم َل ْك ُت ْم َم َف ِ َ
احت ُه َأ ْو َصديق ُك ْم َل ْي َس َع َل ْي ُك ْم ُجن ٌ
َ ْ ْ ُُ
َمجِيع ًا َأو َأ ْشتَات ًا َفإِ َذا د َخ ْل ُتم بيوت ًا َفس رلموا ع ََىل َأ ْن ُف ِس ُكم َ ِ
حت َّي ًة ِم ْن ِعن ِْد اهللَِّ ُم َب َار َك ًة َط ري َب ًة ك ََذلِ َك
َ ْ ُُ
ْ
ْ
َ ُ
ي اهللَُّ َل ُكم ْاآل ِ
يات َل َع َّل ُك ْم َت ْع ِق ُل َ
ون﴾ (النور)61:
ُي َب ر ُ
ُ

أو آداب املجالس ،كام يف قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا إِ َذا ِق َيل َل ُك ْم َت َف َّس ُحوا ِيف
املَْ َجالِ ِ
س َفا ْف َس ُحوا َي ْف َسحِ اهللَُّ َل ُك ْم َوإِ َذا ِق َيل ان ُْشزُ وا َفان ُْشزُ وا َي ْر َف ِع اهللَُّ ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ِمنْ ُك ْم
وا َّل ِذين ُأو ُتوا ا ْل ِع ْلم درج ٍ
ات َواهللَُّ بِ َام َت ْع َم ُل َ
ون َخبِ ٌري﴾ (املجادلة)11:
َ ََ َ
َ
َ
أو آداب الكالم ،كام يف قوله تعاىلَ ﴿ :وا ْق ِصدْ ِيف َم ْشيِ َك َواغ ُْض ْض ِم ْن َص ْوتِ َك إِ َّن
َأ ْنكَر ْاألَصو ِ
احل ِم ِري﴾ (لقامن ،)19:وقال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ال ت َْر َف ُعوا
ات َل َص ْو ُ
ْ َ
ت َْ
َ
َأصوا َت ُكم َفو َق صو ِ
َج ْه ِر َب ْع ِض ُك ْم لِ َب ْع ٍ
حت َب َط َأع َْام ُل ُك ْم
ض َأ ْن َ ْ
ت النَّبِ ري َوال َ ْ
جت َه ُروا َل ُه بِا ْل َق ْو ِل ك َ
ْ َ ْ ْ َ ْ
( )1رواه الدارقطني يف األفراد والضياء ،ويف حديث آخر (:املؤمن يألف ويؤلف وال خري فيمن ال يألف وال يؤلف )
رواه أمحد والطربان يف الكبري.
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َو َأ ْن ُت ْم ال ت َْش ُع ُر َ
ون﴾ (احلجرات)2:

أو آداب التحية ،كام يف قوله تعاىل ﴿ :وإِ َذا حيي ُتم بِت ِ
وها
َح َّي ٍة َف َح ُّيوا بِ َأ ْح َس َن ِمن َْها َأ ْو ُر ُّد َ
َ ُر ْ
إِ َّن اهللََّ ك َ
يش ٍء َح ِسيب ًا﴾ (النساء)86:
َان ع ََىل ُك رل َ ْ
أو آداب املش ،كام وقد ورد يف موعظة لقامن َ ﴿ :وال ُت َص رع ْر َخدَّ َك لِلن ِ
َّاس َوال

ِ
ب ُك َّل خمُ ْت ٍ
َال َف ُخ ٍ
ش ِيف ْاألَ ْر ِ
َمت ْ ِ
ور﴾ (لقامن ،)18:وقال تعاىلَ ﴿ :وال
ض َم َرح ًا إِ َّن اهللََّ ال ُحي ُّ
ض َم َرح ًا إِن ََّك َل ْن َخت ِْر َق ْاألَ ْر َض َو َل ْن َت ْب ُلغَ ِْ
ش ِيف ْاألَ ْر ِ
َمت ْ ِ
اجل َب َال ُطوالً﴾ (االرساء)37:

أو آداب التعامل مع خمتلف أصناف الناس بام يناسبهم ،كام يف قوله تعاىل ﴿ :ال
ول بينَ ُكم َكدُ ع ِ
ِ
َاء َب ْع ِض ُك ْم َب ْعض ًا ﴾ (النور)63:
َْ
الر ُس َ ْ ْ
جت َع ُلوا ُدعَا َء َّ
وقد كان  يعلم الصحابة أصول هذه اآلداب وفروعها ،وقد قال هلم مرة(:إنكم
ِ
لباسكم ،وأصلحوا ِرحالكم ،حتى تكون كأنكم شا َم ُة يف
قادمون عىل إخوانكم ،فأحسنوا َ
الناسَّ ،
ب ال ُف َ
حش وال ال َت َف ُّح َش)( ،)1والنصوص واألمثلة عىل ذلك كثرية
فإن اهلل ال ُحي ُّ
تفيض هبا كتب السنة.
وهلذا نجد املؤلفات الكثرية املرتبطة هبذا النوع من الرتبية ،فكتبوا يف كل نوع من
أنواع اآلداب دقيقه وجليله إما خمصوصا بمصنفات خاصة ،أو جمموعا مع غريه من فروع
العلم ،يستوي يف ذلك كتب احلديث أو الفقه أو املواعظ أو التفسري وغريها من الفنون
الرشعية.
وبام أن هذا الفرع من فروع الرتبية هو من أهم ما يربط املسلم بدينه أوال ،ثم
بمجتمعه ثانيا ،فسنحاول أن نجمع يف هذا املبحث أكرب قدر من اآلداب التي هلا عالقة
باملجتمع ،مصنفا بحسب ما ذكر يف القرآن الكريم من أنواع اآلداب ،باعتباره األصل الذي
يرجع إليه يف ذلك.
( )1رواه أبو داود وأمحد واحلاكم يف ( املستدرك)
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وهي ـ كام رأينا ـ تشمل ما ييل:
أوال ـ آداب االستئذان
ثانيا ـ آداب التحية
ثالثا ـ آداب الزيارة والضيافة
رابعا ـ آداب املجالس
خامسا ـ آداب الكالم
سادسا ـ آداب املش
سابعا ـ آداب املعارشة مع أصناف الناس
 1ـ آداب االستئذان
وهو من أهم اآلداب التي تدل عىل اعتبار املسلم لغريه واحرتامه له ،فلذلك ال
يترصف أي ترصف ال خيصه أو ال يملكه إال بعد استئذان صاحبه.
وهو من األحكام التي خصت بالتفصيل يف القرآن الكريم ألمهيتها ،ولعالقة حرمة
املؤمن هبا ،ولكوهنا من السلوك احلضاري الرفيع الذي جاء اإلسالم ليغرسه يف نفوس
املؤمني به.
فقد كانوا يف اجلاهلية ـ فيام يتعلق باالستئذان لدخول البيوت مثال ـ هيجمون هجوما،
فيدخل الزائر البيت ،ثم يقول:لقد دخلت ،وكان يقع أن يكون صاحب الدار مع أهله يف
احلالة التي ال جيوز أن يرامها عليها أحد.
وكل ذلك كان يؤذي النفوس ،وجيرح كرامتها ،وحيرم البيوت أمنها وسكينتها ؛ كام
يعرض النفوس من هنا ومن هناك للفتنة ،حي تقع العي عىل ما يثري.
يقول سيد قطب مبينا رس اهتامم القرآن الكريم هبذه الناحية(:إن هذه التفاصيل
الدقيقة يف آداب االستئذان تؤكد فيام تؤكد حرمة البيوت ،ولزوم حفظ أهلها من حرج
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املفاجآت ،وضيق املباغتات ،واملحافظة عىل سرت العورات .عورات كثرية تعني كل ما ال
ُيرغب االطالع عليه من أحوال البدن ،وصنوف الطعام واللباس وسائر املتاع ،بل حتى
عورات املشاعر واحلاالت النفسية ،حاالت اخلالف األرسي ،حاالت البكاء والغضب
والتوجع واألني .كل ذلك مما ال يرغب االطالع عليه ال من الغريب وال من القريب ،إهنا
()1

دقائق حيفظها ويسرتها أدب االستئذان)

ولكنه مع هذا االهتامم القرآن الشديد هبذه الناحية ،ومع تبيي السنة لتفصيل آداهبا
ـ كام سنرى ـ نالحظ تقصري املسلمي فيها تقصريا شديدا بعد هبم عن هدي القرآن الكريم.
وقد بدأ هذا التقصري من لدن السلف األول من بعض األجالف الغالظ ،فلذلك
جاء إنكار الصاحلي من السلف عىل هذا التقصري ،فقد روي عن ابن عباس (:أن االستئذان
ترك العمل به الناس) ،وروى قتادة عن حييى بن يعمر قال(:ثالث حمكامت تركهن الناس
ِ
وه ْم ِمنْ ُه َو ُقو ُلوا َهل ُ ْم
رض ا ْل ِق ْس َم َة ُأو ُلو ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َيتَا َمى َواملَْ َساكِيُ َف ْارزُ ُق ُ
قوله تعاىلَ ﴿ :وإ َذا َح َ َ
َت
َق ْوالً َم ْع ُروف ًا﴾ (النساء ،)8:وآية االستئذانَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا لِ َي ْس َت ْأ ِذ ْن ُك ُم ا َّل ِذي َن َم َلك ْ

ٍ
احلُ ُل َم ِمنْ ُك ْم َث َ
َأ ْي َام ُن ُك ْم َوا َّل ِذي َن َمل ْ َي ْب ُل ُغوا ْ
َّاس إِنَّا
الث َم َّرات ﴾ (النور ،)58:وقولهَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا الن ُ
َخ َل ْقنَا ُك ْم ِم ْن َذك ٍَر َو ُأ ْن َثى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُش ُعوب ًا َو َق َبائِ َل لِ َت َع َار ُفوا ﴾ (احلجرات)13:
أما يف عرصنا ،فاألمر أشد وأخطر ،حيث نجد عودة خطرية إىل البداوة اجلاهلية التي

ال تعرف حرمة ،وال تتقي عورة ،يقول سيد قطب(:ونحن اليوم مسلمون ،ولكن
()2

حساسيتنا بمثل هذه الدقائق قد تبلدت وغلظت)

وقد يستغرب هذا ،فقد يقول البعض(:كيف ال نستأذن ،ونحن ندق األبواب قبل
ولوجها؟)
( )1يف ظالل القرآن.2508 :
( )2يف ظالل القرآن.2510 :

309

وهذا من سوء الفهم حلقيقة االستئذان يف مراده الرشعي ،وقد ذكر سيد بعض
األمثلة عن تقصري واقعنا يف أحكام االستئذان ،فقال(:وإن الرجل ليهجم عىل أخيه يف بيته،
يف أية حلظة من حلظات الليل والنهار ،يطرقه ويطرقه ويطرقه فال ينرصف أبدا حتى يزعج
أهل البيت فيفتحوا له .وقد يكون يف البيت هاتف يملك أن يستأذن عن طريقه ،قبل أن
جييء ،ليؤذن له أو يعلم أن املوعد ال يناسب ؛ ولكنه هيمل هذا الطريق ليهجم يف غري أوان،
وعىل غري موعد ،ثم ال يقبل العرف أن يرد عن البيت  -وقد جاء  -مهام كره أهل البيت
تلك املفاجأة بال إخطار وال انتظار! ونحن اليوم مسلمون ،ولكننا نطرق إخواننا يف أية
حلظة يف موعد الطعام .فإن مل يقدم لنا الطعام وجدنا يف أنفسنا من ذلك شيئا! ونطرقهم يف
الليل املتأخر ،فإن مل يدعونا إىل املبيت عندهم وجدنا يف أنفسنا من ذلك شيئا! دون أن نقدر
أعذارهم يف هذا وذاك ،ذلك أننا ال نتأدب بأدب اإلسالم ؛ وال نجعل هوانا تبعا ملا جاء به
()1

رسول اهلل  إنام نحن عبيد لعرف خاطى ء ،ما أنزل اهلل به من سلطان)

انطالقا من هذه األمهية الشديدة التي أوالها الرشع لالستئذان ،سنحاول يف هذا
املطلب أن نذكر كيفية االستئذان وأحكامها بحسب ورودها يف القرآن الكريم ،وبحسب
القسمة العقلية ،والتي ال خيفى وجه احلرص فيها.
أ ـ االستئذان لدخول البيوت
ِ
َري ُب ُيوتِ ُك ْم
ويشري إليه مبينا آدابه قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا ال تَدْ ُخ ُلوا ُب ُيوت ًا غ ْ َ
َحتَّى ت َْس َت ْأنِ ُسوا َو ُت َس رل ُموا ع ََىل َأ ْهلِ َها َذلِ ُك ْم َخ ْ ٌري َل ُك ْم َل َع َّل ُك ْم ت ََذك َُّر َ
ون﴾ (النور ،)27:ففي
هذه اآلية الكريمة هني رصيح عن اقتحام البيوت من غري استئذان وال استئناس ،ثم بيان
آلداب ذلك.
حق
واخلطاب يف اآلية شامل جلميع املؤمني ،فلذلك نص الفقهاء عىل أن االستئذان ٌّ
( )1يف ظالل القرآن.2510 :
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عىل كل داخل من قريب وبعيد من الرجل واملرأة ،ومن األعمى والبصري ،ومن الصغري
والكبري.
وقد روي يف السنة ما يدل عىل ذلك ،فعن عطاء بن يسار أن رسول اهلل سأله رجل
فقال :يا رسول اهلل ،أستأذن عىل أمي؟ فقال :نعم ،قال الرجل :إن معها يف البيت؟ فقال
رسول اهلل (:استأذن عليها) ،فقال الرجل :إن خادمها .فقال له رسول اهلل (:استأذن
عليها ،أحتب أن تراها عريانة؟) ،قال :ال .قال(:فاستأذن عليها)

()1

أما األعمى فإنه يستأذن كالبصري ،ألنه لربام يدرك بسمعه ما ال يدركه البصري ببرصه،
ب يف أذنه
وقد قال (:من استمع إىل حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منهُ ،ص َّ
()3

اآلنك( )2يوم القيامة)

أما الصغري ،فإنه يستأذن كام يستأذن الكبري ،وقد كان أنس بن مالك دون البلوغ
يستأذن عىل رسول اهلل  ،وكذلك الصحابة مع أبنائهم وغلامهنم .
ورس هذا االهتامم باالستئذان وشموله كل أصناف املكلفي أن اهلل تعاىل جعل
البيوت سكنا( ،يفيء إليها الناس ؛ فتسكن أرواحهم؛ وتطمئن نفوسهم ؛ ويأمنون عىل
()4

عوراهتم وحرماهتم ،ويلقون أعباء احلذر واحلرص املرهقة لألعصاب)

وال تكون البيوت كذلك إال إذا كانت حرما آمنا ال يستبيحه أحد إال بعلم أهله
وإذهنم ،ويف الوقت الذي يريدون ،وعىل احلالة التي حيبون أن يلقوا عليها الناس.
وهلذا وردت النصوص حمذرة من اقتحام هذه احلرمة أوانتهاكها ،فحرمة البيوت من

( )1رواه مالك بإسناد جيد.
( )2اآلنك :هو الرصاص املذاب.
( )3رواه البخاري.
( )4يف ظالل القرآن.2510 :
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حرمة اإلنسان ،قال (:من اطلع يف بيت قوم من غري إذهنم حل هلم أن يفقؤوا عينه)(،)1
وعن سهل بن سعد أن رجال اطلع يف جحر يف باب رسول اهلل  ومع رسول اهلل 
مدرى يرجل به رأسه؛ فقال له رسول اهلل (:لو أعلم أنك تنظر لطعنت به يف عينك إنام
جعل اهلل اإلذن من أجل البرص)( ،)2وعن أنس أن رسول اهلل  قال(:لو أن رجال اطلع
()3

عليك بغري إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح)

انطالقا من هذا سنتحدث هنا عن فرعي كالمها مما ورد النص عليه ترصحيا أو
إشارة:
ما ال حيتاج إىل استئذان:
نص الفقهاء عىل أن األحكام السابقة خاصة بالبيوت التي هلا أهلها املالكي هلا ،ويف
الظروف العادية ،أما إن مل يكن هلا ساكن ،أو حصلت رضورة من الرضورات تستدعي
اقتحام البيوت ،فإن ذلك جائز ،كام سنفصله فيام ييل:
البيوت العامة:
َاح َأ ْن تَدْ ُخ ُلوا
وإليها اإلشارة بقوله تعاىل بعد آيات االستئذانَ ﴿ :ل ْي َس َع َل ْي ُك ْم ُجن ٌ
ٍ ِ
ون َو َما َت ْك ُت ُم َ
َاع َل ُك ْم َواهللَُّ َي ْع َل ُم َما ُت ْبدُ َ
ون﴾ (النور)29:
يها َمت ٌ
َري َم ْس ُكونَة ف َ
ُب ُيوت ًا غ ْ َ
َاح ﴾ دليل عىل الورع الشديد الذي تلقى به
والتعبري بقوله تعاىلَ ﴿ :ل ْي َس َع َل ْي ُك ْم ُجن ٌ
الصحابة املنتجبون هذه األوامر اإلهلية ،وقد روي يف سبب نزول هذه اآلية أن بعض الناس
ملا نزلت آية االستئذان تعمق يف األمر ،فكان ال يأيت موضعا خربا وال مسكونا إال سلم
واستأذن؛ فنزلت هذه اآلية ،أباح اهلل تعاىل فيها رفع االستئذان يف كل بيت ال يسكنه أحد

( )1رواه مسلم.
( )2رواه مسلم.
( )3رواه مسلم .
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ألن العلة يف االستئذان إنام هي ألجل خوف الكشفة عىل احلرمات فإذا زالت العلة زال
احلكم.
وقد اختلف الفقهاء يف حتديد هذه البيوت عىل األقوال التالية:
القول األول :إهنا البيوت التي تبنى عىل الطرقات ،يأوي إليها املسافرون ،ومثلها
اخلانات ،وهو قول قتادة وجماهد والضحاك وحممد بن احلنفية.
القول الثان :إهنا الدكاكي التي يف األسواق ،وهو قول احلسن البرصي وإبراهيم
النخعي والشعبي ،ومن األدلة عىل ذلك:
 .1أن عيل بن أيب طالب استظل يف خيمة فاريس بالسوق من املطر دون إذن منه.
 .2أن ما روي عن ابن عمر من أنه كان يستأذن يف دخول حوانيت السوق كان من
ورعه ،فقد ذكر ذلك لعكرمة فقال :ومن يطيق ما كان يطيقه ابن عمر؟ قال
اجلصاص(:وليس يف فعل ابن عمر هذا داللة عىل أنه رأى دخوهلا بغري إذن حمظورا ،ولكنه
احتاط لنفسه ،وذلك مباح لكل واحد)
القول الثالث :هي البيوت اخلربة التي يدخلها الناس للبول والغائط ،وهو قول
عطاء.
القول الرابع :أهنا بيوت مكة ،وقد روي عن حممد بن احلنفية ،واألصل يف هذا القول
ـ كام يذكر اإلمام مالك ـ مبني عىل القول بأن بيوت مكة غري متملكة ،وأن الناس فيها
رشكاء.
القول اخلامس :كل مكان فيه انتفاع ،وله فيه حاجة ،وهو قول جابر بن زيد ،فقد
قال(:ليس يعني باملتاع اجلهاز ،ولكن ما سواه من احلاجة؛ أما منزل ينزله قوم من ليل أو
هنار ،أو خربة يدخلها لقضاء حاجة ،أو دار ينظر إليها فهذا متاع وكل منافع الدنيا
متاع)،وقد علق عىل هذا القول أبو جعفر النحاس ،فقال(:وهذا رشح حسن من قول إمام
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من أئمة املسلمي ،وهو موافق للغة .واملتاع يف كالم العرب :املنفعة؛ ومنه أمتع اهلل بك.
وه ّن﴾ (األحزاب))49:
ومنه قوله تعاىلَ ﴿ :ف َم رت ُع ُ
واختار هذا القول ابن أبو بكر بن العريب ،فقال(:أما من فرس املتاع بأنه مجيع االنتفاع
فقد طبق املفصل وجاء بالفيصل ،وبي أن الداخل فيها إنام هو ملا له من االنتفاع فالطالب
يدخل يف اخلانكات وهي املدارس لطلب العلم ،والساكن يدخل اخلانات وهي الفنادق،
أي الفنادق ،والزبون يدخل الدكان لالبتياع ،واحلاقن يدخل اخلالء للحاجة؛ وكل يؤيت
()1

عىل وجهه من بابه)

وهو قول احلنفية فقد نصوا عىل أن البيوت إذا مل يكن هلا ساكن ،وللمرء فيها منفعة،
فيجوز له أن يدخلها من غري استئذان ،كاخلانات والرباطات التي تكون للامرة ،واخلرابات
التي تقىض فيها حاجة البول والغائط.
وقريب منه قول املالكية ،فقد نصوا عىل أن ذلك مبني عىل العرف ،فيباح أن يدخل
اإلنسان بغري استئذان كل حمل مطروق ،كاملسجد ،واحلامم ،والفندق ،وبيت العامل،
والقايض ،والطبيب  -وهو املكان الذي يستقبل فيه الناس  -لوجود اإلذن العام بدخوله.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول اخلامس ،بناء عىل أن األصل يف هذا النوع من
البيوت فتحها لكل منتفع هبا ،فال حاجة لالستئذان فيها ،بل قد يكون االستئذان مؤذيا،
ألنه سيشغل غريه من املنتفعي بذلك املحل باملستأذن.
فمن استأذن ـ مثال ـ للدخول إىل مكتبة عمومية آذى احلارضين وشغلهم عام هم فيه،
ومثل ذلك كل املحال العمومية.
الرضورة:
( )1أحكام القرآن.376/3 :
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وهي من أصول االستثناءات يف كل املسائل ،فالرضورات تبيح املحظورات ،ومن
الرضورات التي نص عليها الفقهاء:
 .1ما إذا كان يف ترك االستئذان لدخول بيت إحياء لنفس أو مال ،حتى لو استأذن
وانتظر اإلذن تلفت النفس وضاع املال.
 .2إذا كان البيت مرشفا عىل العدو ،يقاتل منه العدو ،ويوقع به النكاية ،جيوز دخوله
بغري استئذان ؛ ملا يف دفع العدو من إحياء نفوس املسلمي وأمواهلم.
 .3إذا سقط ثوبه يف بيت غريه ،وخاف لو أعلمه أخذه ،جاز له الدخول ألخذه بغري
استئذان ،مع اشرتاط أن يعلم الصلحاء أنه إنام دخل لذلك.
 .4لو هنب منه ثوبا ودخل الناهب داره ال بأس بدخوهلا ليأخذ حقه.
البيت الذي فيه املنكر:
اختلف الفقهاء يف جواز دخول البيت الذي يتعاطى فيه املنكر بغري استئذان ،بقصد
تغيري املنكر ،هل جيوز ذلك أم ال عىل قولي:
القول األول :جيوز الدخول عليهم بغري إذهنم ،وهو قول احلنفية واملالكية ،ومن
األدلة عىل ذلك:
 .1أن الدار ملا اختذت لتعاطي املنكر فقد سقطت حرمتها ،وإذا سقطت حرمتها جاز
دخوهلا بغري استئذان.
 .2أن تغيري املنكر فرض ،فلو رشط اإلذن لتعذر التغيري.
القول الثان :التفريق بي ما يمكن استدراكه باإلذن ،وما ال يمكن إدراكه ،وهو قول
الشافعية ،وتفصيل ذلك كام ييل:
 .1أن املنكر إن كان مما يفوت استدراكه ،جاز له دخوله ملنع ذلك املنكر بغري
استئذان ،ومثال ذلك ما لو أخربه من يثق بصدقه :أن رجال خال برجل ليقتله ،أو خال
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بامرأة ليزن هبا ،فيجوز له يف مثل هذه احلال أن يتجسس ،ويقدم عىل الكشف والبحث
حذرا من فوات ما ال يستدرك ،من إزهاق روح معصوم ،وانتهاك عرض املحارم،
وارتكاب املحظورات.
 .2أن ما مل يفت استدراكه ،كام إذا دخل معها البيت ليساومها عىل أجرة الزنا ،ثم
خيرجان ليزنيا يف بيت آخر ،أو إذا كان مما يمكن إنكاره ورفعه بغري دخول ،مل حيل له الدخول
بغري استئذان ،كام إذا سمع املحتسب أصوات تاله منكرة من دار تظاهر أهلها بأصواهتم،
أنكرها خارج الدار ،ومل هيجم عليها بالدخول ؛ ألن املنكر ظاهر ،وليس له أن يكشف عام
سواه.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو جواز ذلك مطلقا ،برشط أن يكون ذلك من أهله ممن
وكلهم الرشع هبذه املهمة ،أو من ينوب عنهم ،ألن فتح ذلك من غري تنظيم سيؤدي إىل
مفاسد كبرية.
ويستثنى من ذلك أحوال خاصة تبحث يف أبواب احلسبة ،ال جمال لتفصيلها هنا.
آداب استئذان الدخول للبيوت
من اآلداب التي نص عليها الفقهاء مما يتعلق بآداب االستئذان داخل البيوت:
صيغة االستئذان:
ورد يف السنة بيان اهليئة املثىل لالستئذان ،وهي أن يقول الرجل :السالم عليكم
أأدخل؛ فإن أذن له دخل ،وإن أمر بالرجوع انرصف ،وإن سكت عنه استأذن ثالثا؛ ثم
ينرصف من بعد الثالث ،ويدل عىل هذه الصيغة ما روي عن ربعي قال :حدثنا رجل من
بني عامر استأذن عىل النبي  وهو يف بيت ،فقال :ألج؟ فقال النبي  خلادمه(:أخرج
إىل هذا فعلمه االستئذان) ،فقال له(:قل السالم عليكم أأدخل) ،فسمعه الرجل فقال:
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السالم عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي  فدخل( ،)1ويف رواية :فقال رسول اهلل  ألمة
()2

له يقال هلا روضة(:قويل هلذا يقول السالم عليكم أدخل؟)

ولكن هذ الصيغة ال يقصد منها ألفاظها ،فلكل بيئة مصطلحاهتا وتعابريها اخلاصة
هبا ،ولكن املراد منها هو تأكيد داللتها عىل اإلذن ،وهلذا نص الفقهاء عىل جواز االستئذان
ٍ
بالنداء أو القرع أو النحنحة أو نحو ذلك ،وخاصة إن كان ذلك يف بيته ،قالت زينب امرأة
وصوت) ،قال اإلمام أمحد(:يستحب أن
عبد اهلل بن مسعود (:كان عبد اهلل إذا دخل تنحنح
َّ
حيرك نعله يف استئذانه عند دخوله حتى إىل بيته؛ لئال يدخل بغتة) ،وقال مرةً(:إذا دخل
يتنحنح)
ومن السنة يف الصيغة ـ كذلك ـ أن يذكر املستأذن اسمه ،أو يذكر ما ُيعرف به ،نفيا
للغموض واللبس ،وألن يف ذكر االسم إسقاط كلفة السؤال واجلواب ،وقد روي عن جابر
قال :أتيت إىل النبي  يف دين كان عىل أيب ،فدققت الباب ،فقال :من ذا؟ ،فقلت :أنا،
فقال النبي  :أنا أنا!) كأنه كرهها( ،)3وسبب كراهة النبي  لقول الطارق(:أنا) أهنا
التفيد شيئا.
وهلذا كان الصحابة يسمون أنفسهم إذا قيل هلم (من هذا؟) ،فقد روي عن أيب ذر
قال :خرجت ليلة من الليايل ،فإذا رسول اهلل  يمش وحده ،فجعلت أمش يف ظل القمر،
()4

فالتفت فرآن ،فقال(:من هذا؟) فقلت(:أبو ذر)
االستئذان ثالثا:

إذا استأذن عىل إنسان ،فتحقق أنه مل يسمع االستئذان ،فله أن يكرر االستئذان حتى
( )1رواه أبو داود.
( )2رواه الطربي.
( )3رواه البخاري ومسلم.
( )4رواه البخاري ومسلم.
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يسمعه ،أما إذا استأذن عليه فظن أنه مل يسمع ،فقد اختلف الفقهاء يف تكرار االستئذان فوق
ثالث عىل األقوال التالية:
القول األول :السنة أال يكرر االستئذان أكثر من ثالث مرات،وهو قول اجلمهور،
ومن األدلة عىل ذلك:
َت َأ ْي َام ُن ُك ْم َوا َّل ِذي َن َمل ْ َي ْب ُل ُغوا
 .1قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا لِ َي ْس َت ْأ ِذ ْن ُك ُم ا َّل ِذي َن َم َلك ْ

احلُ ُل َم ِمنْ ُك ْم َث َ
ْ
الث َم َّرات﴾ (النور ،)58:فقد استدل هبا بعضهم عىل هذا ،قال يزيد :ثالث
دفعات .قال :فورد القرآن يف املامليك والصبيان ،وسنة رسول اهلل  يف اجلميع(.)1
 .2عن أيب سعيد اخلدري قال :كنت يف جملس من جمالس األنصار ،إذ جاء أبو موسى
األشعري ،كأنه مذعور فقال :استأذنت عىل عمر ثالثا ،فلم يأذن يل ،فرجعت ،فقال :ما
منعك؟ قلت :استأذنت ثالثا فلم يؤذن يل فرجعت ،وقال رسول اهلل (:إذا استأذن
أحدكم ثالثا فلم يؤذن له فلريجع) ،فقال  -أي عمر –(:واهلل لتقيمن عليه بينة) ،قال أبو
موسى(:أمنكم أحد سمعه من النبي ؟) ،قال أيب بن كعب(:فواهلل ال يقوم معك إال
()2

أصغر القوم ،فكنت أصغر القوم ،فقمت معه ،فأخربت عمر أن النبي  قال ذلك)

القول الثان :له أن يزيد عىل الثالث ،حتى يتحقق سامعه ،وهو قول مالك ،قال ابن
وهب قال مالك(:االستئذان ثالث ،ال أحب أن يزيد أحد عليها ،إال من علم أنه مل يسمع،
فال أرى بأسا أن يزيد إذا استيقن أنه مل يسمع)
القول الثالث :أنه إن كان بلفظ السالم املرشوع مل يعده ،وإن كان بغريه أعاده ،حكاه
النووي ،ومن األدلة عىل ذلك ما روي عن قيس بن سعد هو ابن عبادة قال:زارنا رسول
( )1وقد تعقب عىل هذا االستدالل ابن عبدالرب بقوله (:ما قاله من هذا وإن كان له وجه فإنه غري معروف عن العلامء يف
تفسري اآلية التي نزع هبا ،والذي عليه مجهورهم يف قولهَ ﴿ :ث َ
الث َم َّرات ﴾ أي يف ثالث أوقات ،ويدل عىل صحة هذا القول
الة ا ْل ِع َش ِ
ون ثِياب ُكم ِمن ال َّظ ِهري ِة و ِمن بع ِد ص ِ
ِ
ِ
ِ
اء﴾ (النور)58:
َ َ ْ َْ َ
ذكره فيها  م ْن َقبْ ِل َصالة ا ْل َف ْج ِر َوحيَ ت ََض ُع َ َ َ ْ َ
( )2رواه البخاري ومسلم وغريمها.
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اهلل  يف منزلنا فقال :السالم عليكم ورمحة اهلل فرد سعد ردا خفيا .قال قيس:فقلت:أال
تأذن لرسول اهلل  ؟ فقال:دعه يكثر علينا من السالم .فقال رسول اهلل  السالم عليكم
ورمحة اهلل  .فرد سعد ردا خفيا .ثم قال رسول اهلل  :السالم عليكم ورمحة اهلل  .ثم رجع
رسول اهلل  وأتبعه سعد فقال:يا رسول اهلل إن كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيا
لتكثر علينا من السالم  -فقال:فانرصف معه رسول اهلل  وأمر له سعد بغسل فاغتسل ؛
ثم ناوله مخيصة مصبوغة بزعفران أو ورس ،فاشتمل هبا ،ثم رفع رسول اهلل  يديه ،وهو
يقول :اللهم اجعل صالتك ورمحتك عىل آل سعد بن عبادة) احلديث(.)1
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو أن األصل هو التزام ما ورد يف السنة من االستئذان
ثالثا ،واحلكمة من ذلك أن الغالب من الكالم إذا كرر ثالثا سمع وفهم؛ ولذلك كان النبي
 إذا تكلم بكلمة أعادها ثالثا حتى يفهم عنه ،وإذا سلم عىل قوم سلم عليهم ثالثا.
ويدل عدم اإلذن بعد الثالث عىل أن صاحب املنزل قد يكون غري راغب يف اإلذن،
فلذلك من احرتامه عدم اإلحلاح عليه باالستئذان.
ولكنه يف احلال التي تنص عليها هذه املسألة ،والتي ال تكون إال يف البيوت الكبرية
التي يدل ظاهرها عىل عدم سامع أهل البيت االستئذان ،جيوز الزيادة عىل الثالث ،ألن
املقصد من الثالث هو تأكيد سامع صاحب الدار.
وقد نص الفقهاء هنا عىل مدة االنتظار بي كل استئذاني ،فنص احلنفية عىل أنه
يمكث بعد كل مرة مقدار ما يفرغ اآلكل ،واملتوضئ ،واملصيل بأربع ركعات ،حتى إذا كان
أحد عىل عمل من هذه األعامل فرغ منه ،وإن مل يكن عىل عمل منها كانت عنده فرصة يأخذ
فيها حذره ،ويصلح شأنه قبل أن يدخل الداخل.
( )1رواه أبو داود والنسائي.
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وال نرى صحة هذا ،وال أن لذلك حدا معينا ،ألن ذلك حيتلف باختالف املحال،
واختالف القصد ،واألصل بقاء املطلق عىل ما هو عليه تيسريا حلياة الناس.
موضع الوقوف:
من آداب االستئذان أن ال يقف املستأذن قبالة الباب إن كان الباب مفتوحا ،ولكنه
ينحرف ذات اليمي أو ذات الشامل ،فقد كان ذلك من هدي رسول اهلل  ،فعن عبد اهلل
بن برس قال :كان رسول اهلل  إذا أتى باب قوم مل يستقبل الباب من تلقاء وجهه ،ولكن
()1

من ركنه األيمن أو األيرس ،ويقول(:السالم عليكم ،السالم عليكم)

وقد كان  يعلم الصحابة هذا اهلدي ،فعن هذيل بن رشحبيل قال :جاء رجل
فوقف عىل باب رسول اهلل  يستأذن ،فقام عىل الباب  -ويف رواية :مستقبل الباب  -فقال
له النبي (:هكذا عنك أو هكذا ،فإنام االستئذان من النظر)
أما إن كان الباب مردودا فله أن يقف حيث شاء ويستأذن ،وإن شاء دق الباب ،وقد
روي عن أيب موسى األشعري أن رسول اهلل  كان يف حائط باملدينة عىل ُقف البئر فمد
()2

رجليه يف البئر فدق الباب أبو بكر فقال له رسول اهلل (:إيذن له وبرشه باجلنة)
عدم التطلع للبيت:

فال حيل للمستأذن النظر يف داخل البيت ألن للبيوت حرمتها ،وقد قال  مبينا علة
االستئذان(:إنام االستئذان من النظر) ،وقد روي أن جارا حلذيفة بن اليامن وقف ،وجعل
ينظر إىل ما يف البيت وهو يقول :السالم عليكم أأدخل؟ فقال حذيفة :أما بعينك فقد
دخلت ،وأما باستك فلم تدخل.
وقد اختلف الفقهاء هنا فيام لو نظر املستأذن إىل داخل البيت فجنى صاحب البيت
( )1رواه أبو داود.
( )2رواه مسلم.
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عىل عينه فهل يضمن أم ال ـ بناء عىل اختالفهم يف األحاديث التي سبق ذكرها ـ عىل قولي:
القول األول :ليس هذا عىل ظاهره ،فإن فقأ فعليه الضامن ،وهو قول اجلمهور ،وقد
أجابوا عىل النص السابق بالوجوه التالية:
 .1أن اخلرب منسوخ ،وكان قبل نزول قوله تعاىل ﴿ :وإِ ْن عَا َقب ُتم َفع ِ
اق ُبوا بِ ِم ْث ِل َما
ْ ْ َ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
لصابِ ِري َن﴾ (النحل126:
رب ُت ْم َهل ُ َو َخ ْ ٌري ل َّ
ُعوق ْب ُت ْم بِه َو َلئ ْن َص َ ْ
 .2أن يكون خرج عىل وجه الوعيد ال عىل وجه احلتم ،واخلرب إذا كان خمالفا لكتاب
اهلل تعاىل ال جيوز العمل به.
 .3أن النبي  كان يتكلم بالكالم يف الظاهر وهو يريد شيئا آخر؛ كام جاء يف اخلرب
أن عباس بن مرداس ملا مدحه قال لبالل(:قم فاقطع لسانه) ،وإنام أراد بذلك أن يدفع إليه
شيئا ،ومل يرد به القطع يف احلقيقة.
 .4أن يكون ذكر فقء العي واملراد أن يعمل به عمل حتى ال ينظر بعد ذلك يف بيت
غريه.
القول الثان :ال ضامن عليه وال قصاص؛ وقد رجحه القرطبي ،قال(:وهو الصحيح
إن شاء اهلل تعاىل) واستدلوا عىل ذلك بام ذكرنا من األحاديث.
االستئناس:
ويدل عليه قوله تعاىلَ ﴿ :حتَّى ت َْس َت ْأنِ ُسوا ﴾(النور )27:وهو تعبري يدل عىل التلطف
يف االستئذان ،يقول سيد قطب يف رس التعبري هبذا اللفظ(:ويعرب عن االستئذان باالستئناس
 وهو تعبري يوحي بلطف االستئذان ،ولطف الطريقة التي جييء هبا الطارق ،فتحدث يفنفوس أهل البيت أنسا به ،واستعدادا الستقباله ،وهي لفتة دقيقة لطيفة ،لرعاية أحوال
النفوس ،ولتقدير ظروف الناس يف بيوهتم ،وما يالبسها من رضورات ال جيوز أن يشقى
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()1

هبا أهلها وحيرجوا أمام الطارقي يف ليل أو هنار)

ويعرب عبد الفتاح أبو غدة عن بعض مظاهر تطبيق االستئناس ،فيقول(:وإذا قرع
الباب فليكن برفق ولي من غري إزعاج أو إيذاء وال ازدياد يف اإلرصار ،وال يفتح الباب
بنفسه ،وإذا أذن له يف الدخول فليرتيث ،وال يستعجل يف الدخول ،ريثام يتمكن صاحب
البيت من فسح الطريق ومتام التهيؤ ،وال يرم ببرصه هنا وهناك ،فام جعل االستئذان إال من
()2

أجل النظر)

وقد كان الصحابة يقرعون باب رسول اهلل  باألظافر( ،)3أدبا منهم مع رسول اهلل
.
وذلك ألن الدق العنيف يسء كثريا للمستأذن عليه ،وقد روي ان امرأة جاءت إىل
اإلمام أمحد بن حنبل تسأله عن شىء من أمور الدين ،ودقت الباب دقا فيه بعض العنف،
فخرج وهو يقول :هذا الرشط  -مجع رشطي .-
وهذا الدق اللطيف يكون فيمن كان جلوسه قريبا من بابه ،وأما من بعد عن الباب،
فيقرع عليه قرعا يسمعه يف مكانه من غريعنف.
السالم:
وينص عىل هذا األدب قوله تعاىلَ ﴿ :و ُت َس رل ُموا ع ََىل َأ ْهلِ َها﴾ (النور ،)27:وقد روي
يف تطبيق هذا األمر اإلهلي عن كلدة بن حنبل أن صفوان بن أمية بعثه إىل رسول اهلل 
بلبن وجداية وضغابيس والنبي  بأعىل مكة ،فدخلت ومل أسلم فقال (ارجع فقل السالم
عليكم) ،وذلك بعدما أسلم صفوان بن أمية(.)4
( )1يف ظالل القرآن.2508 :
( )2من أدب اإلسالم ـ عبد الفتاح أبو غدة.
( )3رواه البخاري يف األدب املفرد.
( )4رواه أبو داود.
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ويستحب السالم مطلقا ،ولو دخل بيت نفسه وليس فيه أحد؛ ومن الصيغ الورادة
يف ذلك ما ذكره القرطبي بقوله(:قال علامؤنا :يقول السالم علينا من ربنا التحيات الطيبات
()1

املباركات ،هلل السالم .رواه ابن وهب عن النبي  ،وسنده ضعيف)

ومنها ما قال قتادة(:إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السالم علينا وعىل عباد اهلل
الصاحلي؛ فإنه يؤمر بذلك)،قال(:وذكر لنا أن املالئكة ترد عليهم)
حق صاحب البيت يف عدم اإلذن:
وينص عىل هذا قوله تعاىلَ ﴿ :وإِ ْن ِق َيل َل ُك ُم ْار ِج ُعوا َف ْار ِج ُعوا ُه َو َأزْ كَى َل ُك ْم َواهللَُّ ِب َام
َت ْعم ُل َ ِ
يم﴾ (النور)28:
ون عَل ٌ
َ
وقد ذكرناه يف اآلداب ألن العرف يتصور أن رد املستأذن معصية ،بل كبرية من
الكبائر،حتى لو كان للمستأذن عليه ظروفه اخلاصة الشديدة التي ال تسمح له باإلذن ،يقول
سيد قطب(:من حق صاحب البيت أن يقول بال غضاضة للزائر والطارق :ارجع .فللناس
أرسارهم وأعذارهم ،وهم أدرى بظروفهم ،فام كان االستئذان يف البيوت إال من أجل هذا،
()2

وعىل املستأذن أن يرجع من غري حرج ،وحسبه أن ينال التزكية القرآنية)

بل كان الصحابة املنتجبون يطلبون هذا األدب حرصا عىل هذا اجلزاء القرآن ،قال
بعض املهاجرين(:لقد طلبت عمري كله هذه اآلية فام أدركتها ،لقد طلبت أن أستأذن عىل
بعض إخوان ليقول يل :ارجع ،فأرجع وأنا مغتبط .لقوله تعاىلُ ﴿ :ه َو َأزْ كَى َل ُك ْم ﴾
()3

(النور))28:

ب ـ اإلستئذان داخل البيوت

( )1القرطبي.219/12 :
( )2يف ظالل القرآن.2508 :
( )3رواه الطربي.
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َت
ويشري إليه مبينا آدابه قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا لِ َي ْس َت ْأ ِذ ْن ُك ُم ا َّل ِذي َن َم َلك ْ
ات ِمن َقب ِل ص ِ
الث مر ٍ
َأيام ُن ُكم وا َّل ِذين َمل يب ُل ُغوا ْ ِ
الة ا ْل َف ْج ِر َو ِحيَ ت ََض ُع َ
ون
ْ ْ َ
َ ْ َْ
َْ ْ َ
احلُ ُل َم منْ ُك ْم َث َ َ َّ
الة ا ْل ِع َش ِ
ٍ
ثِياب ُكم ِمن ال َّظ ِهري ِة و ِمن بع ِد ص ِ
اء َث ُ
َاح
الث ع َْو َرات َل ُك ْم َل ْي َس َع َل ْي ُك ْم َوال َع َل ْي ِه ْم ُجن ٌ
َ َ َْْ َ
َ َ ْ َ
ِ
ِ
ون َع َل ْي ُك ْم َب ْع ُض ُك ْم ع ََىل َب ْع ٍ
َب ْعدَ ُه َّن َط َّوا ُف َ
يم َحكِي ٌم
ض ك ََذلِ َك ُي َب ر ُ
ي اهللَُّ َل ُك ُم ْاآليات َواهللَُّ عَل ٌ
ِ
َوإِ َذا َب َلغَ ْاألَ ْط َف ُال ِمنْ ُك ُم ْ
ي اهللَُّ َل ُك ْم
اس َت ْأ َذ َن ا َّل ِذي َن ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم ك ََذلِ َك ُي َب ر ُ
احلُ ُل َم َف ْل َي ْس َت ْأذ ُنوا ك ََام ْ
ِ
ِِ
ِ
يم﴾ (النور)59:
يم َحك ٌ
آ َياته َواهللَُّ عَل ٌ

فقد نص العلامء عىل أن األحكام الواردة يف هاتي اآليتي خاصة باالستئذان داخل
البيوت ،كام أن اآلية السابقة خاصة بأحكام االستئذان عىل البيوت.
واآلية الكريمة تنص عىل أن اخلدم من الرقيق ،واألطفال املميزين الذين مل يبلغوا
احللم يدخلون بال استئذان إال يف ثالثة أوقات تنكشف فيها العورات عادة ،فهم يستأذنون
فيها ،وهذه األوقات هي:
 1ـ قبل صالة الفجر حيث يكون الناس يف ثياب النوم عادة ،أو أهنم يغريوهنا
ويلبسون ثياب اخلروج.
 2ـ وقت الظهرية عند القيلولة ،حيث خيلعون مالبسهم يف العادة ويرتدون ثياب
النوم للراحة.
 3ـ بعد صالة العشاء حي خيلعون مالبسهم كذلك ويرتدون ثياب الليل..
وقد سمى القرآن الكريم هذه األوقات الثالثة (عورات) النكشاف العورات فيها،
وهو بذلك يشري إىل رضورة التوقي يف غري هذه األوقات لئال يرى الصبية واخلدم ما ال
ينبغي أن يرى ،يقول سيد قطب(:وهو أدب يغفله الكثريون يف حياهتم املنزلية ،مستهيني
بآثاره النفسية والعصبية واخللقية ،ظاني أن اخلدم ال متتد أعينهم إىل عورات السادة! وأن
الصغار قبل البلوغ ال ينتبهون هلذه املناظر .بينام يقرر النفسيون اليوم  -بعد تقدم العلوم
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النفسية  -أن بعض املشاهد التي تقع عليها أنظار األطفال يف صغرهم هي التي تؤثر يف
حياهتم كلها ؛ وقد تصيبهم بأمراض نفسية وعصبية يصعب شفاؤهم منها .والعليم اخلبري
يؤدب املؤمني هبذه اآلداب ؛ وهو يريد أن يبني أمة سليمة األعصاب ،سليمة الصدور،
()1

مهذبة املشاعر ،طاهرة القلوب ،نظيفة التصورات)

ومع أن هذه األحكام واضحة يف أن القصد منها التوقي عن العورات داخل
البيوت ،ألن املقصد األسايس من ترشيع االستئذان هو توقي العورات ،فإن البعض قال
بنسخها أو محلها حمامل تنفي إحكامها أو داللتها التطبيقية ،وذلك غري صحيح.
وقد رد عىل هذه األقوال ابن عباس ،مبينا العلة فيها ،فعن عكرمة أن نفرا من أهل
العراق قالوا :يا ابن عباس ،كيف ترى يف هذه اآلية التي أمرنا فيها بام أمرنا وال يعمل هبا
َت َأ ْي َام ُن ُك ْم َوا َّل ِذي َن َمل ْ َي ْب ُل ُغوا
أحد ،قول اهلل تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا لِ َي ْس َت ْأ ِذ ْن ُك ُم ا َّل ِذي َن َم َلك ْ
الث مر ٍ
ْ ِ
ات ﴾ (النور ،)58:فقال ابن عباس (:إن اهلل حليم رحيم باملؤمني
احلُ ُل َم منْ ُك ْم َث َ َ َّ
حيب السرت ،وكان الناس ليس لبيوهتم ستور وال حجال ،فربام دخل اخلادم أو الولد أو يتيمة
ا لرجل والرجل عىل أهله ،فأمرهم اهلل باالستئذان يف تلك العورات ،فجاءهم اهلل بالستور
واخلري ،فلم أر أحدا يعمل بذلك بعد)
قال القرطبي تعليقا عىل هذا التفسري(:هذا متن حسن ،وهو يرد قول سعيد وابن
جبري؛ فإنه ليس فيه دليل عىل نسخ اآلية ،ولكن عىل أهنا كانت عىل حال ثم زالت ،فإن كان
مثل ذلك احلال فحكمها قائم كام كان ،بل حكمها لليوم ثابت يف كثري من مساكن املسلمي
()2

يف البوادي والصحارى ونحوها)

وقد روي عن الشعبي أنه قال يف اآلية(:ليست بمنسوخة) ،فقيل له(:إن الناس ال
( )1يف ظالل القرآن.2532 :
( )2القرطبي.303/12 :
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يعملون هبا) ؛ فقال(:اهلل عز وجل املستعان)
بعد التعرف عىل العلة الرشعية من هذا النوع من أنواع االستئذان ،فإن يف هذا النوع
من التساهل ما ليس يف النوع السابق ،وسنبي التفاصيل املتعلقة هبذ املطلب يف املسائل
التالية:
االستئذان عىل الزوجة:
نص الفقهاء عىل أنه جيوز للرجل عدم االستئذان عىل زوجته إذا كانت يف بيته،
وليس معها غريها ،ألنه حيل له أن ينظر إىل سائر جسدها ،ولكن مع ذلك يندب له اإليذان
بدخوله بنحو التنحنح ،وطرق النعل ،ونحو ذلك ؛ ألهنا ربام كانت عىل حالة ال تريد أن
يراها زوجها عليها.
وقد روي يف هذا عن جابر أن رسول اهلل ( هنى أن َي ْط ُرق الرجل أهله لي ً
ال-أي
()1

أن ياتيهم لي ً
ال من سفر أو غريه عىل غفلة كأنه ،-يتخوهنم أو يلتمس عثراهتم)
االستئذان عىل املحارم:

اختلف الفقهاء فيام لو كان يف بيته أحد حمارمه ،كأمه أو أخته أو نحو ذلك ،من رجل
أو امرأة ،هل جيب االستئذان أم ال عىل قولي:
القول األول :ال حيل له أن يدخل عليه بغري استئذان ،وهو قول احلنفية واملالكية،
ويكون االستئذان عندهم يف هذه احلالة واجبا ال جيوز تركه ،بل قال املالكية :من جحد
وجوب االستئذان يكفر ،ألنه مما علم من الدين بالرضورة ،قال ابن القاسم قال مالك:
ويستأذن الرجل عىل أمه وأخته إذا أراد أن يدخل عليهام ،ومن األدلة عىل ذلك:
ِ
 .1قوله تعاىلَ ﴿ :وإِ َذا َب َلغَ ْاألَ ْط َف ُال ِمنْ ُك ُم ْ
اس َت ْأ َذ َن ا َّل ِذي َن ِم ْن
احلُ ُل َم َف ْل َي ْس َت ْأذ ُنوا ك ََام ْ
ِ
ِِ
ِ
يم﴾ (النور)59:
َق ْبلِ ِه ْم ك ََذلِ َك ُي َب ر ُ
يم َحك ٌ
ي اهللَُّ َل ُك ْم آ َياته َواهللَُّ عَل ٌ
( )1رواه البخاري ومسلم.
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 .2عن عطاء بن يسار أن رجال سأل رسول اهلل  ،فقال :أستأذن عىل أمي؟ فقال:
نعم ،فقال :إهنا معي يف البيت .فقال رسول اهلل (:استأذن عليها) ،فقال الرجل :إن
خادمها ،فقال رسول اهلل (:استأذن عليها ،أحتب أن تراها عريانة؟) ،قال :ال ،قال:
فاستأذن عليها)

()1

 .3قال عبد اهلل بن مسعود (:عليكم أن تستأذنوا عىل أمهاتكم وأخواتكم)( ،)2وعن
عطاء قال :سألت ابن عباس أأستأذن عىل أختي؟ قال :نعم ،قلت :إهنا معي يف البيت وأنا
أنفق عليها ،قال :استأذن عليها( ،)3وعن حذيفة بن اليامن ،أنه سأله رجل فقال :أستأذن
عىل أختي؟ فقال :إن مل تستأذن رأيت ما يسوءك.
 .4قال موسى بن طلحة بن عبيد اهلل ما :دخلت مع أيب عىل أمي ،فدخل واتبعته،
فالتفت فدفع يف صدري حتى أقعدن عىل األرض! وقال :أتدخل بغريإذن؟! .وقال نافع
موىل عبد اهلل بن عمر ما :كان ابن عمر إذا بلغ بعض ولده احللم -أي مبلغ الرجال  -عزله
أي أفرده عن حجرته -فلم يدخل عىل ابن عمر إال بإذن. .5أنه إذا دخل عليها بغري استئذان ،فربام كانت مكشوفة العورة ،فيقع برصه عىل ما
ال حيل له النظر إليه منها ،ولذلك وجب االستئذان ،سدا للذريعة.
القول الثان :جيوز للرجل أن يدخل عىل حمارمه الذين يسكنون معه بغري استئذان،
ولكن عليه أن يشعرهم بدخوله بنحو تنحنح ،وطرق نعل ،ونحو ذلك ،وهو قول
الشافعية ،قال قتادة(:إذا دخلت بيتك فسلم عىل أهلك ،فهم أحق من سلمت عليهم .فإن
كان فيه معك أمك أو أختك فقالوا :تنحنح وارضب برجلك حتى ينتبها لدخولك؛ ألن

( )1رواه مالك.
( )2رواه الطربان.
( )3اجلصاص.
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األهل ال حشمة بينك وبينها .وأما األم واألخت فقد يكونا عىل حالة ال حتب أن ترامها
فيها)
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو أن اخلالف يف هذا ربام يكون خالفا يف التعبري عن
حكم املسألة ،ال خالفا حقيقيا ،ألن القول األول نص عىل حكم االستئذان ،أما القول
الثان ،فنص عىل كيفيته بالنسبة ملن هم يف البيت ،فال خالف يف أصل وجوب االستئذان،
فيام نرى.
وربام يكون يف القول الثان مراعاة للتيسري املراعى يف هذه الناحية ،ألن االستئذان
يف البيت قد يثقل كل حي ،فلذلك يتساهل يف طريقته ،فيكون القصد فيه جمرد اإلعالم ال
طلب الدخول ونحوه.
وقد روي أن ُعبيدة عامر بن عبداهلل بن مسعود قال :كان أيب – عبداهلل بن مسعود-
إذا دخل الدار استأنس-أي أشعر أهلها بام يؤنسهم -وتك َّلم ورفع صوته حتى يستأنسوا.
وقال اإلمام أمحد  :إذا دخل الرجل بيته ،استحب له أن يتنحنح أو حيرك نعليه .قال
عبد اهلل ابن اإلمام أمحد :كان أيب إذا دخل-أي رجع -من املسجد اىل البيتَ ،ي ْ ِ
رض ٌب برجله
قبل أن يدخل الدار ،حتى يسمع رضب نعله لدخوله اىل الدار ،وربام تنحنح ،ليعلم من يف
الدار بدخوله.
ج ـ االستئذان خارج البيوت
وهو االستئذان يف كل الشؤون ،ألنه ال حيق ألحد أن يترصف يف حق غريه إال بإذنه،
ويشري إىل هذا األدب ما ذكره تعاىل يف وصف الصحابة  ﴿ :إِن ََّام املُْؤْ ِمنُ َ
ون ا َّل ِذي َن آ َمنُوا بِاهللَِّ
َو َر ُسولِ ِه َو ِإ َذا كَا ُنوا َم َع ُه ع ََىل َأ ْم ٍر َج ِام ٍع َمل ْ َي ْذ َه ُبوا َحتَّى َي ْس َت ْأ ِذ ُنو ُه ِإ َّن ا َّل ِذي َن َي ْس َت ْأ ِذ ُنون ََك ُأو َلئِ َك
ض َش ْأ ِ ِهنم َف ْأ َذ ْن َملِن ِشئ َ ِ
ِِ
وك لِ َب ْع ِ
اس َت ْأ َذ ُن َ
ا َّل ِذي َن ُيؤْ ِمنُ َ
اس َتغ ِْف ْر َهل ُ ُم
ْ
ْت من ُْه ْم َو ْ
ْ
ون بِاهللَِّ َو َر ُسوله َفإِ َذا ْ
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ِ
يم﴾ (النور)62:
ور َرح ٌ
اهللََّ إِ َّن اهللََّ َغ ُف ٌ
وهلذه وردت النصوص بوجوب استئذان كل صاحب حق يف استعامل حقه أو
االنتفاع له ،ومن ذلك ما ورد من أنه عىل املسلم إذا دخل بيت إنسان أال يتقدم عليه يف
الصالة ،وال جيلس يف مكان جلوسه املخصص له إال بعد استئذانه ،قال (:ال يؤم الرجل
()1

يف سلطانه ،وال جيلس عىل تكرمته يف بيته إال بإذنه)

بل ورد النص عىل وجوب االستئذان حتى عند اجللوس بي شخصي ،قال (:ال
حيل للرجل أن يفرق بي اثني إال بإذهنام)
ومثل هذا النهي النهي عن النظر يف كتاب غريه إال بعد استئذانه ،قال (:من نظر
()2

يف كتاب أخيه بغري إذنه فإنام ينظر يف النار)

انطالقا من هذا سنذكر ـ هنا ـ بعض النامذج عام ورد يف الرشع من مواضع
االستئذان ،والتي نرى التقصري فيها أو اعتبارها من األعراف التي ال عالقة هلا بالدين.
استعامل منافع الغري:
اتفق الفقهاء عىل أنه ال جيوز لإلنسان الترصف يف ملك غريه ،أو يف حق الغري إال
بإذن من الشارع ،أو من صاحب احلق( ،)3وإال كان ذلك اعتداء حمرما.
ويدل عىل هذا احلكم قوله (:ال حيلبن أحد ماشية غريه إال بإذنه)( ،)4فالنبي 
مل يقصد هنا اللبن بعينه ،وإنام قصد كل حق للغري ،فال جيوز أكل طعام الغري إال بإذن املالك،

( )1رواه الرتمذي.
( )2رواه أبو داود.
( )3وقد يبذل ذلك الغري اإلذن بالترصف يف ملكه ،أو يف حقه بادئ ذي بدء من غري استئذان ،كأن يقول ألجريه :أذنت
لك أن تأكل مما تصنعه من مأكوالت دون أن حتمل منه شيئا ،وعندئذ فال حاجة لالستئذان حلصول مقصوده ،وهو اإلذن .وقد
ال يبذ ل اإلذن .وعندئذ ،جيب عىل من أراد الترصف يف ملك غريه استئذانه يف ذلك الترصف.
( )4رواه البخاري ومسلم وغريمها.
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أو يف حالة الرضورة ،وال جيوز سكنى داره إال بإذنه.
وقد اختلف الفقهاء ـ هنا ـ يف وجوب االستئذان لألكل من ثمر البستان ورشب لبن
املاشية عىل قولي:
القول األول :ال جيوز ألحد أن حيلب ماشية أحد وال أن يأكل من ثمر بستانه إال
بإذنه ،وهو قول احلنفية واملالكية والشافعية ،ملا روي عن عبد اهلل بن عمر أن رسول اهلل 
قال(:ال حيلبن أحد ماشية امرئ بغري إذنه ،أحيب أحدكم أن تؤتى مرشبته فتكرس خزانته
فينتقل طعامه ،فإنام ختزن هلم رضوع مواشيهم أطعامهتم ،فال حيلبن أحد ماشية أحد إال
بإذنه)

()1

القول الثان :جواز األكل من ثمر البستان ،وحلب املاشية بغري استئذان ،وإن مل يعلم
حال صاحبه ،وهو قول أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ومن األدلة عىل ذلك ما روي
عن سمرة بن جندب عن النبي  قال(:إذا أتى أحدكم عىل ماشية ،فإن كان فيها صاحبها
فليستأذنه ،فإن أذن له فليحلب وليرشب ،إن مل يكن فيها فليصوت ثالثا ،فإن أجاب
()2

فليستأذنه ،وإال فليتحلب وليرشب وال حيمل)
الرتجيح:

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول ،وعىل كليهام يدل النصان اللذان استدل
هبام الفريقان.
أما النص األول فهو مبني عىل األصل ،وهو حرمة استعامل حق الغري أو منفعته من
غري إذنه ،زيادة عىل أن اللبن والفواكه ونحوها مال ،فأكلها من غري استئذان صاحبها أو
من غري تعويضه بعد استئذانه أكل للامل بالباطل.
( )1رواه البخاري ومسلم وغريمها.
( )2رواه أبو داود والرتمذي وصححه.
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أما النص الثان ،فهو زيادة عىل تقريره حق االستئذان وتأكيده له نص عىل حالة
خاصة تبقى حمصورة يف حدودها ،وهي قد ال تقع إال يف البادية لشخص انقطعت به
السبيل ،فصار مضطرا ،والرضورات تبيح املحظورات(.)1
ومع ذلك نص النبي  عىل مراعاة االستئذان ،ولو من باب التعبد ،حرصا عىل
عدم استحالل حقوق الغري من غري استئذاهنم ،ففي احلديث تأكيد لالستئذان ال ترخيص
يف تركه.
استئذان ويل األمر:
وينص عىل هذا اآليات الكثرية التي حتض عىل وجوب استئذان رسول اهلل ،
فرسول اهلل  هو ويل أمر املسلمي األول ،ويدخل يف طاعته ووجوب استئذانه وجوب
استئذان كل ويل أمر للمسلمي يف حدود الطاعة الرشعية.
والعلة من ذلك أن لواليات أقيمت رعاية للمصالح وحفاظا عليها ،واستئذان من
له الوالية يف حدود واليته أمر ال بد منه ؛ لتستقيم األمور وحتسم الفوَض.
ومن الفروع التي ذكرها الفقهاء هلذا املوضع من مواضع االستئذان أنه إذا غزا األمري
بالناس ،مل حيل ألحد ممن معه أن خيرج من املعسكر ليحرض الزاد والعتاد ،وال أن يبارز أحدا
من العدو ،وال أن حيدث حدثا إال بإذنه ؛ ألن األمري أعرف بحال الناس ،وحال العدو،
ومكامنهم ومواضعهم وقرهبم وبعدهم ،فإذا خرج خارج بغري إذنه مل يأمن أن يصادف
كمينا للعدو أو طليعة هلم فيأخذوه ،أو يرحل األمري باملسلمي ويرتكه فيهلك.
ويدخل يف هذا استئذان التلميذ من أستاذه ،والعامل من رئيسه ،وهكذا يف كل

( )1من الوجوه التي ذكرها ابن حجر للجمع بي احلديثي:
 . 1محل اإلذن عىل ما إذا علم طيب نفس صاحبه ،والنهي عىل ما إذا مل يعلم.
 . 2ختصيص اإلذن بابن السبيل دون غريه ،أو باملطر أو بحال املجاعة مطلقا .انظر :فتح الباري.89/5 :
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املصالح.
ولكن هذا مضبوط بام احتمل االستئذان فيه وجوها حيتاج إىل ترجيح أحدها من
ويل األمر ،أما إذا مل حيتمل هذه الوجوه ،فإن االستئذان فيه قد يكون حراما ،بل كبرية من
الكبائر.
وهلذا ذم اهلل تعاىل بعض املستأذني الذين يستأذنون فيام ال ينبغي االستئذان فيه ،قال
ي َل َك ا َّل ِذين صدَ ُقوا و َتع َلم ا ْلك ِ
َاذبِيَ ﴾
ْت َهل ُ ْم َحتَّى َي َت َب َّ َ
تعاىلَ ﴿ :ع َفا اهللَُّ َعن َْك ِمل َ َأ ِذن َ
َ َ
َ ْ َ
(التوبة ،)43:ثم أخرب أن هذا النوع من االستئذان ال يطلبه املؤمنون ،قال تعاىل ﴿ :ال
ِ
ِ
ون بِاهللَِّ وا ْليو ِم ْاآل ِخ ِر َأ ْن ُ ِ
ِ
َي ْس َت ْأ ِذ ُن َك ا َّل ِذي َن ُيؤْ ِمنُ َ
يم
َ َْ
جياهدُ وا بِ َأ ْم َواهل ْم َو َأ ْن ُفس ِه ْم َواهللَُّ عَل ٌ
َ
بِاملُْت َِّقيَ ﴾ (التوبة ،)44:وإنام يفعله من خال قلبه من اإليامن ،قال تعاىل ﴿ :إِن ََّام َي ْس َت ْأ ِذ ُن َك

ِ
رت َّد ُد َ
ا َّل ِذي َن ال ُيؤْ ِمنُ َ
ون﴾ (التوبة)45:
وهب ْم َف ُه ْم ِيف َر ْيبِ ِه ْم َي َ َ
ون بِاهللَِّ َوا ْل َي ْو ِم ْاآلخ ِر َو ْارتَا َب ْت ُق ُل ُ ُ
وهلذا عوقب هؤالء بان ال يصحبوا رسول اهلل  ،قال تعاىلَ ﴿ :فإِ ْن َر َج َع َك اهللَُّ إِ َىل
ِ ٍ ِ
اس َت ْأ َذ ُن َ
وك لِ ْل ُخ ُروجِ َف ُق ْل َل ْن َخت ُْر ُجوا َم ِع َي َأ َبد ًا َو َل ْن ُت َقاتِ ُلوا َم ِع َي عَدُ ّو ًا إِ َّن ُك ْم
َطائ َفة من ُْه ْم َف ْ
ر ِضي ُتم بِا ْل ُقع ِ
ود َأ َّو َل َم َّر ٍة َفا ْق ُعدُ وا َم َع ْ
اخلَالِ ِفيَ ﴾ (التوبة)83:
ُ
ْ
َ
وهذا النوع من االستئذان يصدق عىل من يزور لويل األمر ما ال حقيقة له ،من أنواع
البهتان ليأخذ بذلك ما ال حيق له أخذه من عطلة أو منفعة ونحوها.
استئذان األبوين:
وهو يدخل فيام سبق ،فاألبوان مها من أولياء أمور اإلنسان ،فلذلك كان من
احرتامهام استئذاهنام يف أي يشء قد يكرهانه ،برا هبام ،ومراعاة حلقهام.
وبناء عىل هذا ،فإنه لو أراد الولد أن خيرج ،ملا خياف عليه اهلالك منه ،كخروجه إىل
غزو غري مفروض عليه عينا ،أو أراد اخلروج ملا ال خيشى عليه اهلالك منه ،ولكن خيشى
عليهام الضيعة ،كمن أراد اخلروج إىل احلج وأبواه معرسان ونفقتهام عليه ،وليس عنده من
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املال ما يفي بنفقة احلج  -من الزاد والراحلة  -ونفقتهام ،وكام إذا أراد اخلروج لطلب العلم
يف بلدة أخرى ،أو للتجارة ،وخاف عىل والديه الضيعة ،فليس له أن خيرج إال بإذهنام.
ويدل عىل هذا من النصوص:
 .1جاء رجل إىل رسول اهلل  ،فقال :جئت أبايعك عىل اهلجرة وتركت أبوي
()1

يبكيان ،فقال  ارجع فأضحكهام كام أبكيتهام)

 .2عن عبد اهلل بن عمرو  :جاء رجل إىل رسول اهلل  ،فقال يا رسول اهلل أجاهد؟
فقال :ألك أبوان؟ قال :نعم ،قال :ففيهام فجاهد)
أما إن كان العمل ال بد له منه ،كافرتاضه عليه فرض عي فال يشرتط استئذاهنام
لعمله ،كام يف حالة اجلهاد ،إذا هجم العدو عىل بلد من بالد املسلمي ،فإنه خيرج لدفعه بغري
إذن أبيه.
 2ـ آداب التحية
تعترب التحية من أهم ما يوثق املودة بي أفراد املجتمع ،فلذلك قال (:والذي نفس
بيده ،ال تدخلوا اجلنة حتى تؤمنوا وال تؤمنوا حتى حتابوا أفال أدلكم عىل يشء إذا فعلتموه
()2

حتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم)

بل اعترب  إفشاء السالم من دالئل خريية املسلم ،فقد روي أن رجال سأل رسول
اهلل :أي اإلسالم خري؟ قال(:تطعم الطعام وتقرأ السالم عىل من عرفت ومن مل
()3

تعرف)

وقد نص عىل هذا األدب قوله تعاىل ﴿ :وإِ َذا حيي ُتم بِت ِ
َح َّي ٍة َف َح ُّيوا بِ َأ ْح َس َن ِمن َْها َأ ْو
َ
ُر ْ

( )1رواه أبو داود والنسائي.
( )2رواه أبو داود.
( )3رواه البخاري ومسلم.
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وها إِ َّن اهللََّ ك َ
يش ٍء َح ِسيب ًا﴾ (النساء ،)86:وقال تعاىلَ ﴿ :فإِ َذا َد َخ ْل ُت ْم ُب ُيوت ًا
ُر ُّد َ
َان ع ََىل ُك رل َ ْ
َفس رلموا ع ََىل َأ ْن ُف ِس ُكم َ ِ
حت َّي ًة ِم ْن ِعن ِْد اهللَِّ ُم َب َار َك ًة َط ري َب ًة ﴾ (النور)61:
ْ
َ ُ
بل أخرب تعاىل بأن هذا األدب العظيم هو أدب املؤمني مجيعا ،عىل أحقاب التاريخ،
ومهام اختلفت أجناسهم ،فقد أخرب تعاىل عن دخول املالئكة عىل إبراهيم  ،فقال تعاىل:
﴿ إِ ْذ َد َخ ُلوا َع َل ْي ِه َف َقا ُلوا َسالم ًا َق َال إِنَّا ِمنْ ُك ْم َو ِج ُل َ
ون﴾ (احلجر ،)52:وقال تعاىل ﴿ :إِ ْذ
َد َخ ُلوا َع َل ْي ِه َف َقا ُلوا َسالم ًا َق َال َسال ٌم َق ْو ٌم ُمنْك َُر َ
ون﴾ (الذريات)25:
وقبل ذلك ،أخرب  عن حتية آدم  واملالئكة ـ عليهم السالم ـ قال (:خلق
اهلل آدم طوله ستون ذراعا ،فلام خلقه قال له :اذهب فسلم عىل أولئك النفر من املالئكة
جلوس فاستمع ما حييونك به فإهنا حتيتك وحتية ذريتك فقال :السالم عليكم ،فقالوا:
()1

السالم عليك ورمحة اهلل فزادوه ورمحة اهلل)

وأخرب تعاىل عن حتية املؤمني يف اجلنة وما حيييهم به اهلل ،وما حتييهم به املالئكة ،فقال
حتي ُتهم فِيها سالم و ِ
ِ
ِ
آخ ُر َدع َْو ُاه ْم َأ ِن ْ
احلَ ْمدُ هللَِّ َر رب
يها ُس ْب َحان ََك ال َّل ُه َّم َو َ َّ ُ ْ َ َ ٌ َ
تعاىلَ ﴿ :دع َْو ُاه ْم ف َ
ِ
رب ُت ْم َفنِ ْع َم ُع ْق َبى الدَّ ِار﴾
ا ْل َعاملَيَ ﴾ (يونس ،)10:وقال تعاىلَ ﴿ :سال ٌم َع َل ْي ُك ْم بِ َام َص َ ْ
ات جن ٍ
احل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
جت ِري ِم ْن َحتْتِ َها
َّات َ ْ
َ
(الرعد ،)24:وقال تعاىلَ ﴿ :و ُأ ْدخ َل ا َّلذي َن آ َمنُوا َوعَم ُلوا َّ
الص َ
حتي ُتهم فِيها سالم﴾ (ابراهيم ،)23:وقال تعاىلِ َ ﴿ :
ِ
ِ
ِِ ِ
حت َّي ُت ُه ْم
ْاألَ ْهنَ ُار َخالدي َن ف َ
يها بِإِ ْذن َر ر ِهب ْم َ َّ ُ ْ َ َ ٌ
َي ْو َم َي ْل َق ْو َن ُه َسال ٌم َو َأعَدَّ َهل ُ ْم َأ ْجر ًا ك َِري ًام﴾ (األحزاب)44:
انطالقا من هذه النصوص املبينة لقيمة التحية وأثرها ،جاءت النصوص واألحكام
الرشعية الكثرية التي تنفذ هذا األمر وحتقق مقاصده ،وسنتناول هذه األحكام عىل طريقة
الفقهاء يف تناول املسائل الفقهية ،فال فرق بي أحكام العبادات واملعامالت وهذه األحكام.
أ ـ أحكام التحية
( )1رواه البخاري ومسلم.
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أول التفاصيل التي ينبغي عىل املسلم تعلمها نحو هذا األدب هو التعرف عىل
تفاصيل األحكام املتعلقة بإفشاء السالم ،من البدء بالسالم ،ورده ،ومن يبدأ بالسالم،
والسالم عند مفارقة املجلس ،كام سنفصله فيام ييل:
حكم البدء بالسالم:
اختلف الفقهاء يف حكم البدء بالسالم عىل قولي:
القول األول :أن االبتداء بالسالم واجب ،وهو قول احلنفية ،وهو رواية عن أمحد
وقول مقابل للمشهور عند املالكية ،ومن األدلة عىل ذلك:
 .1قوله تعاىلَ ﴿ :فإِ َذا د َخ ْل ُتم بيوت ًا َفس رلموا ع ََىل َأ ْن ُف ِس ُكم َ ِ
حت َّي ًة ِم ْن ِعن ِْد اهللَِّ ُم َب َار َك ًة َط ري َب ًة
َ ْ ُُ
ْ
َ ُ
﴾ (النور ،)61:وقوله تعاىل ﴿ :وإِ َذا حيي ُتم بِت ِ
وها إِ َّن اهللََّ ك َ
َان
َح َّي ٍة َف َح ُّيوا بِ َأ ْح َس َن ِمن َْها َأ ْو ُر ُّد َ
َ ُر ْ
يش ٍء َح ِسيب ًا﴾ (النساء)86:
ع ََىل ُك رل َ ْ
 .2قوله (:للمسلم عىل املسلم ست باملعروف :يسلم عليه إذا لقيه ،وجييبه إذا
()1

دعاه ،ويشمته إذا عطس ،ويعوده إذا مرض ،ويتبع جنازته وحيب له ما حيب لنفسه)

 .3عن الرباء بن عازب قال :أمرنا رسول اهلل  بسبع :بعيادة املريض ،واتباع
اجلنائز ،وتشميت العاطس ،ونرص الضعيف ،وعون املظلوم ،وإفشاء السالم ،وإبرار
()2

القسم)

 .4قال رسول اهلل (:ال تدخلون اجلنة حتى تؤمنوا وال تؤمنوا حتى حتابوا ،أو ال
()3

أدلكم عىل يشء إذا فعلتموه حتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم)

 .5قال رسول اهلل  يقول(:يا أهيا الناس أفشوا السالم وأطعموا الطعام وصلوا

( )1رواه أمحد والرتمذي وابن ماجة.
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3رواه مسلم.
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()1

األرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا اجلنة بسالم)

 .6قال رسول اهلل (:جيزئ عن اجلامعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ،وجيزئ عن
()2

اجللوس أن يرد أحدهم)

القول الثان :أن السالم سنة مستحبة ،وليس بواجب .وهو سنة عىل الكفاية إن كان
املسلمون مجاعة بحيث يكفي سالم واحد منهم ،ولو سلموا كلهم كان أفضل ،وهو قول
املالكية والشافعية واحلنابلة ،ومن األدلة عىل ذلك :نفس األدلة السابقة محلوها عىل الندب.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول بناء عى ظاهر قول الرباء بن عازب
قال :أمرنا رسول اهلل  بسبع :بعيادة املريض ،واتباع اجلنائز ،وتشميت العاطس ،ونرص
الضعيف ،وعون املظلوم ،وإفشاء السالم ،وإبرار القسم)( ،)3ألن األصل يف األمر محله
عىل الوجوب.
زيادة عىل النصوص الدالة عىل أن هذا من حقوق املسلم عىل أخيه ،زيادة عىل أن
اإليذاء يتحقق إن مر املسلم عىل أخيه دون أن يلقي عليه السالم.
لكن هذا األمر ـ فيام نرى ـ خاص بمن يعرفه املؤمن ،أو دخوله إىل حمل ،أو ذهابه إىل
مجاعة ،ونحو ذلك ،ال عام جلميع الناس للحرج الشديد بالتكليف بالسالم عىل كل من يمر
به.
ويدل عىل هذ التفريق بي من يعرف املؤمن أو ال يعرف ما روي عن عبد اهلل بن
عمرو أن رجال سأل النبي (:أي اإلسالم خري؟) ،قال(:تطعم الطعام وتقرأ السالم عىل

( )1رواه الدارمي والرتمذي وقال :حديث صحيح.
( )2رواه أبو داود عن عيل.
( )3رواه البخاري ومسلم.
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من عرفت وعىل من مل تعرف) ،فقوله(:أي اإلسالم خري؟) دليل عىل أن هذا من املستحبات
ال من الواجبات.
وقد نص املاوردي عىل أنه إذا مشى يف السوق أو الشوارع املطروقة كثريا ونحو ذلك
مما يكثر فيه املتالقون أن السالم هنا إنام يكون لبعض الناس دون بعض ،ألنه لو سلم عىل
كل من لقي لتشاغل به عن كل منهم ،وخلرج به عن العرف.
ومن العلل التي قد يعتل هبا البعض هنا خشية أن ال يرد عليه النشغال من ألقي
مر عىل واحد أو أكثر
عليهالسالم أو تكربه ،وقد رد النووي عىل هذه العلة بقوله(:إذا ّ
لتكرب املمرور عليه ،وإما ِ
املار أو السالم،
َ
إلمهاله ّ
وغلب عىل ظنه أنه إذا س َّلم ال ير ّد عليه ،إما ّ
وإما لغري ذلك ،فينبغي أن ُيس رلم وال يرتكه هلذا الظ ّنّ ،
مأمور به ،والذي ُأ ِم َر به
فإن السال َم
ٌ
املار أن ُيس ّلم ومل يؤمر بأن حيصل الر ّد مع أن املمرور عليه قد ُخيطىء الظ ّن فيه وير ّد)
ّ
املار سبب
ورد عىل من قال بغري ذلك بقوله(:وأما قول َمن ال حتقيق عنده :إن سال َم ّ
حلصول ِ
حق املمرور عليه فهو جهالة ظاهرة وغباوة ب رينة ،فإن املأمورات الرشعية
اإلثم يف ّ
ال تسقط عن املأمور هبا بمثل هذه اخلياالت ،ولو نظرنا إىل هذا اخليال الفاسد لرتكنا إنكار
املنكر عىل َمن فعله جاه ً
ال كونه منكر ًا ،وغلب عىل ظننا أنه ال ينزجر بقولنا ،فإن إنكارنا
شك يف أنُّا ال نرتك ِ
عليه وتعريفنا له قبحه يكون سبب ًا ِ
إلثمه إذا مل يقلع عنه ،وال ّ
اإلنكار
بمثل هذا ،ونظائر هذا كثرية معروفة)
وتوجه
ستحب ملن س ّلم عىل إنسان وأسمعه سالمه
وهو يرى يف نفس الوقت أنه ُي
ّ
ّ
عليه الر ّد برشوطه فلم يرد؛ أن حي رلله من ذلك فيقول(:أبرأته من ح ّقي يف ر ّد السالم) ،أو
حق هذا اآلدمي.
جعل ُته يف ِح ٍّل منه ونحو ذلك ،ويلفظ هبذا ،فإنه يسقط به ّ
ولسنا ندري ما الذي استدل به عىل هذا النوع من االستحالل ،ألنه إن كان ترك من
ترك الرد بسبب الكرب ،فإن االستحالل ال جيدي معه شيئا ،واالثم واقع عليه ال حمالة.
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وإن كان تركه تشاغال بأمر مهم رشعي ،كام سنرى ،أو بسبب عدم سامعه ،فال حاجة
لالستحالل كذلك ،ألنه ال إثم عليه ،حتى يستحل له.
وال نرى سبا غري هذين السببي.
حكم رد السالم:
اتفق الفقهاء عىل أن رد السالم واجب ،بدليل قوله تعاىل ﴿ :وإِ َذا حيي ُتم بِت ِ
َح َّي ٍة َف َح ُّيوا
َ ُر ْ
وها إِ َّن اهللََّ ك َ
يش ٍء َح ِسيب ًا﴾ (النساء ،)86:فقد أمر اهلل تعاىل
بِ َأ ْح َس َن ِمن َْها َأ ْو ُر ُّد َ
َان ع ََىل ُك رل َ ْ
برد التحية.
واتفقوا عىل أنه إن كان املسلم عليه واحدا تعي عليه الرد ،أما إن كانوا مجاعة ،فقد
اختلفوا يف نوع وجوب الرد ،هل هو واجب عيني عىل كل واحد منهم ،أو هو فرض كفاية
عليهم ،عىل قولي:
القول األول :هو فرض كفاية عليهم ،فإن رد واحد منهم سقط احلرج عن الباقي،
وإن تركوه كلهم أثموا كلهم ،وإن ردوا كلهم فهو النهاية يف الكامل والفضيلة ،فلو رد
غريهم مل يسقط الرد عنهم ،بل جيب عليهم أن يردوا ،فإن اقترصوا عىل رد ذلك األجنبي
أثموا ،وهو قول مالك والشافعي ،ومن األدلة عىل ذلك:
 .1أن النبي  قال(:جيزئ عن اجلامعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ،وجيزئ عن
اجللوس أن يرد أحدهم)( ،)1وهذا نص يف موضع اخلالف.
 .2أن رسول اهلل قال( :يسلم الراكب عىل املايش وإذا سلم واحد من القوم أجزأ
عنهم)( ،)2وهذا يدل عىل أن الواحد يكفي يف الرد؛ ألنه ال يقال أجزأ عنهم إال فيام قد
وجب.
( )1رواه أبو داود.
( )2رواه مالك.
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 .3ما أمجعوا عليه من أن الواحد يسلم عىل اجلامعة وال حيتاج إىل تكريره عىل عداد
اجلامعة ،كذلك يرد الواحد عن اجلامعة وينوب عن الباقي كفروض الكفاية.
القول الثان :رد السالم من الفروض املتعينة ،وهو قول الكوفيي ،حتى قال قتادة
واحلسن :إن املصيل يرد السالم كالما إذا سلم عليه وال يقطع ذلك عليه صالته؛ ألنه فعل
ما أمر به ،ومن األدلة عىل ذلك أن السالم خالف الرد؛ ألن االبتداء به تطوع ورده فريضة،
ولو رد غري املسلم عليهم مل يسقط ذلك عنهم فرض الرد ،فدل عىل أن رد السالم يلزم كل
إنسان بعينه.
الرتجيح:
نرى أن الرجح يف املسألة هو القول األول ،ال ملا ورد فيه من احلديث ،فقد تكلم فيه،
وإنام لتناسب هذا مع مقاصد الرشع من رفع احلرج يف مثل هذه األمور ،زيادة عىل أن املسلم
يرفع عنه األذى رد بعض من يسلم عليه.
من يبدأ بالسالم:
اتفق الفقهاء عىل أن الراكب يسلم عىل املايش ،واملايش عىل القاعد ،والقليل عىل
الكثري ،والصغري عىل الكبري.
وذلك ملا ورد يف احلديث من قوله (:يسلم الراكب عىل املايش واملايش عىل القاعد
()2

والقليل عىل الكثري)( ،)1ويف رواية زيادة (الصغري عىل الكبري)

وجيوز أن خيالف ذلك من غري كراهة ،فيسلم املايش عىل الراكب ،أو اجلالس عليهام،
والكثري عىل القليل ،والكبري عىل الصغري ،ابتداء ،وذلك ألن من سن هلام البدء قد يغفل،
فيسبقه اآلخر بالسالم.
( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه البخاري.
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وإنام ذكر رسول اهلل  ما ذكر من باب تنظيم آداب العالقات االجتامعية ،حتى
يعرف كل واحد ما ينبغي أن يفعله.
وقد نص الفقهاء عىل أن هذا خاص فيام لو تالقى االثنان يف طريق ،أما إذا ورد عىل
قعود أو قاعد ،فإن الوارد يبدأ بالسالم عىل كل حال ،سواء كان صغريا أو كان كبريا ،قليال
أو كثريا.
وقد نص الفقهاء عىل كراهة ختصيص طائفة بالسالم دون غريهم؛ ألن القصد من
السالم املؤانسة واأللفة ،ويف ختصيص البعض إحياش للباقي ،وربام صار سببا للعداوة،
وهذه العلة قد ال يكتفى فيها بمجرد الكراهة ،فإذية املسلم حرام يعرفه أو ال يعرفه.
السالم عند مفارقة املجلس:
كام يكون السالم يف بداية اللقاء ،فإنه يكون عند إرادة التفرق ،قال (:إذا انتهى
أحدكم إىل جملس فليسلم ،فإن بدا له أن جيلس فليجلس ،ثم إذا قام فليسلم ،فليست األوىل
()1

بأحق من اآلخرة)

بل ورد ما هو أكرب من ذلك ،فقد قال (:إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه ،فإن
()2

حالت بينهام شجرة أو جدار أو حجر ،ثم لقيه ،فليسلم عليه)

وقد كان هذا هدي الصحابة ،قال أنس (:كان أصحاب رسول اهلل  يتامشون،
فإذا استقبلتهم شجر ٌة أو أكم ٌة ،تفرقوا يمين ًا وشامالً ،وإذا التقوا من ورائها ،سلم بعضهم
ٍ
بعض) ،وعن نافع قال :كنت أساير رجال من فقهاء الشام يقال له عبداهلل بن زكريا
عىل
فحبستني دابتي تبول ،ثم أدركته ومل أسلم عليه؛ فقال :أال تسلم؟ فقلت :إنام كنت معك
آنفا؛ فقال :وإن صح؛ لقد كان أصحاب رسول اهلل  يتسايرون فيفرق بينهم الشجر فإذا
( )1رواه أمحد وأبو داود والرتمذي وابن حبان واحلاكم .
( )2رواه أبو داود وابن ماجة والبيهقي .
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التقوا سلم بعضهم عىل بعض.
ب ـ من يلقى عليه السالم
وهو الركن الثان من األركان التي ينبغي تعلمها من مسائل التحية ،فقد يلقى
السالم يف غري املواضع التي أمر فيها بالسالم ،وقد يكون يف ذلك إحراج للمسلم عليه،
فلذلك حتتاج هذه املسائل إىل هذا الضبط الرشعي:
السالم عىل املنشغل:
وهو من انشغل بوظيفة من الوظائف التي متنعه من إجابة السالم ،أو يكون يف إجابته
انرصاف عام هو بشأنه ،ومن األمثلة التي ذكرها الفقهاء هلذا:
السالم عىل املؤذن واملقيم :نص أكثر الفقهاء عىل كراهة السالم عىل املشتغل باآلذان
واإلقامة ،ألن الفصل بي مجل األذان مكروهة ،ولو كان ذلك الفصل إشارة كام ذهب إىل
ذلك املالكية ،خالفا للشافعية ،فقد نصوا عىل أن له الرد باإلشارة.
وذهب احلنابلة إىل أنه ال يسن السالم عىل من يؤذن أو يقيم ،وال جيب عليه الرد ،بل
جيوز بالكالم وال يبطل األذان أو اإلقامة.
ومن هذا الباب نصوا عىل أنه يكره السالم عىل امللبي بحج أو عمرة لنفس العلة.
السالم عىل املصيل ورده السالم :وخيتلف حكم ذلك بحسب إلقاء السالم أو رده،
كام ييل:
إلقاء السالم عىل املصيل :اختلف الفقهاء يف حكم السالم عىل املنشغل بالصالة عىل
قولي:
القول األول :السالم عىل املصيل سنة ،وهو قول املالكية ،بناء عىل قوهلم يف حكم
السالم.
القول الثان :السالم عىل املصيل جائز ،وهو قول عند احلنابلة ،فقد سئل أمحد عن
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الرجل يدخل عىل القوم وهم يصلون أيسلم عليهم؟ قال :نعم.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو أن للمصيل من الشغل بصالته ما يمنعه من االنشغال
بالسالم ،فلذلك نرى كراهة السالم عليه ،ألنه يف أقل أحواله قد خيرجه عام هو فيه من
االنشغال بالصالة.
رد السالم من املصيل :اختلف الفقهاء يف حكم رد السالم من املصيل عىل أقوال
خمتلفة قد جيمعها هذا القوالن:
القول األول :أن ال يرد السالم بلسانه ؛ ألنه كالم ،وال بيده ؛ ألنه سالم معنى ،حتى
لو صافح بنية التسليم تفسد صالته ،وهو قول احلنفية ،وقد ذكروا أن رد املصيل السالم
باإلشارة مكروه وباملصافحة مفسد(.)1
وقريب منه قول الشافعية ،فقد قالوا بعدم وجوب الرد عليه ،ومثلهم احلنابلة فقد
ذهبوا إىل أن رد املصيل السالم بالكالم عمدا يبطل الصالة ،أما رد املصيل السالم باإلشارة
فهو مرشوع عندهم.
القول الثان :أن املصيل ال يرد السالم باللفظ ،فإن رد عمدا أو جهال بطل ،ورده
باللفظ سهوا يقتِض سجود السهو ،بل جيب عليه أن يرد السالم باإلشارة ،وهو قول
املالكية ،بل ذهبوا إىل أنه جيوز ابتداء املصيل السالم عىل غريه ،وهو يف الصالة باإلشارة بيد
أو رأس ،وال يلزمه السجود لذلك.
الرتجيح:

( )1وقد نصوا عىل أن املصيل ال يلزمه رد السالم لفظا بعد الفراغ من الصالة ،بل يرد يف نفسه يف رواية عن أيب حنيفة .يف
رواية أخرى عنه أنه يرد بعد الفراغ ،إال أن أبا جعفر قال :تأويله إذا مل يعلم أنه يف الصالة .وعند حممد يرد بعد الفراغ ،وعن أيب
يوسف ال يرد ،ال قبل الفراغ وال بعده يف نفسه.
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نرى أن الفقهاء اختلفوا يف هذه املسألة بناء عىل تعارض فرضي :الصالة والسالم،
فذهب بعضهم إىل اجلمع بينهام كام نص املالكية ،وذهب البعض إىل تقديم فرض الصالة.
ونرى تقديم فرض الصالة ـ هنا ـ ألن لكل وقت عبادته اخلاصة به ،والرد باإلشارة
شاغل عن الصالة ،فلذلك نرى األوىل عدم فعله إال إذا اضطر إىل ذلك اضطرارا.
السالم عىل املنشغل بالقراءة والذكر :نص الفقهاء عىل أن األوىل ترك السالم عىل
املنشغل بقراءة القرآن ،فإن سلم كفاه الرد باإلشارة ،وإن رد باللفظ استأنف االستعاذة ثم
يقرأ(.)1
ومثل ذلك السالم عىل املنشغل بالذكر من دعاء وتدبر ونحوه ،ألنه كالسالم عىل
املنشغل بالقراءة ،بل إن األظهر ـ كام ذكر النووي ـ أنه إن كان مستغرقا بالدعاء جممع القلب
عليه فالسالم عليه مكروه ،للمشقة التي تلحقه من الرد ،والتي تقطعه عن االستغراق
بالدعاء ،وهي أكثر من املشقة التي تلحق اآلكل إذا سلم عليه ورد يف حال أكله.
أما السالم يف حال خطبة اجلمعة فيكره االبتداء به ألهنم مأمورون باإلنصات
للخطبة ،فإن سلم مل يردوا عليه لتقصريه ،وقيل :إن كان اإلنصات واجبا مل يرد عليه ،وإن
كان سنة رد عليه ،وال يرد عليه أكثر من واحد عىل كل وجه.
السالم عىل املنشغل باألكل :نص الفقهاء عىل أنه ال يسلم عىل من كان منشغال
باألكل واللقمة يف فمه ،فإن سلم مل يستحق اجلواب ،أما إذا سلم عليه بعد البلع أو قبل
وضع اللقمة يف فمه فال يتوجه املنع وجيب اجلواب ،ويسلم يف حال البيع وسائر املعامالت
وجيب اجلواب.
السالم عىل قايض احلاجة :ومثله من كان مع أهله أو يف يف احلامم أو والنائم أو
والغائب خلف جدار ،وقد نص الفقهاء عىل كراهة التسليم عىل هؤالء ،فإذا سلم عليهم مل
( )1واختار النووي أنه يسلم عليه ،وجيب عليه الرد لفظا.
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يستحق اجلواب ،أما حكم الرد منهم فهو الكراهة من قايض احلاجة واملجامع ،وأما من يف
احلامم فيستحب له الرد.
السالم عىل الصبي:
اتفق الفقهاء عىل مرشوعية السالم عىل الصبيان ،واختلفوا يف مدى هذه املرشوعية،
فنص احلنفية عىل أن السالم عىل الصبي أفضل من تركه ،وذهب املالكية إىل أنه مرشوع،
وذكر الشافعية واحلنابلة أنه سنة.
ومما يدل عىل ذلك من النصوص ما روي عن أنس أنه مر عىل صبيان ،فسلم عليهم،
وقال :كان النبي  يفعله(.)1
واتفقوا عىل أن جواب السالم من الصبي غري واجب ؛ لعدم تكليفه ،وقد سبق يف
مواضع كثرية ذكر أدلة ذلك.
واختلفوا فيام لو أجاب صبي السالم بدل اجلامعة ،هل يسقط رد السالم برده عن
الباقي أم ال عىل
القول األول :يسقط رد السالم برده عن الباقي إن كان عاقال ،وهو قول احلنفية ؛
وهو قول األجهوري من املالكية والشايش من الشافعية ،ومن األدلة عىل ذلك:
 .1أنه من أهل الفرض يف اجلملة ،بدليل حل ذبيحته مع أن التسمية فيها فرض
عندهم.
 .2القياس عىل أذانه للرجال.
القول الثان :عدم سقوط فرض رد السالم عن اجلامعة برد الصبي ،وهو األصح
عند الشافعية ،وبه قطع القايض واملتويل من الشافعية.
الرتجيح:
( )1رواه البخاري ومسلم.
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نرى أن األرجح يف املسألة هو التورع يف املسألة ،وإن كان الظاهر هو صحة االكتفاء
بسالمه خاصة إن كان مميزا عاقال،كام ذهب إىل ذلك احلنفية.
أما من حيث األدلة ،فهي متكافئة يف هذه املسألة ،ذلك ما جعل صاحب الفواكه
الدوان من املالكية يقول(:ولنا فيه وقفة ؛ ألن الرد فرض عىل البالغي ،ورد الصبي غري
فرض عليه فكيف يكفي عن الفرض الواجب عىل املكلفي؟ فلعل األظهر عدم االكتفاء
()1

برده عن البالغي)

السالم عىل النساء:
اتفق الفقهاء عىل أن سالم املرأة عىل املرأة له نفس حكم سالم الرجل عىل الرجل،
ورد السالم من املرأة عىل مثلها كالرد من الرجل عىل سالم الرجل.
أما سالم الرجل عىل املرأة ؛ فيختلف بحسب عالقتها هبا ،وكوهنا حمل فتنة أو ال،
كام ييل:
 1ـ إن كانت تلك املرأة زوجة أو من املحارم فسالمه عليها سنة ،ورد السالم منها
عليه واجب ،بل يسن أن يسلم الرجل عىل أهل بيته وحمارمه،
 2ـ إن كانت تلك املرأة أجنبية ،فإن كانت عجوزا أو امرأة ال تشتهى ،أو أمن الفتنة
فالسالم عليها سنة ،ورد السالم منها عىل من سلم عليها لفظا واجب ،ومما يدل عىل ذلك
ما روي عن سهل بن سعد قال(:كانت لنا عجوز ترسل إيل بضاعة نخل باملدينة فتأخذ من
أصول السلق فتطرحه يف قدر ،وتكركر( )2حبات من شعري ،فإذا صلينا اجلمعة انرصفنا
()3

ونسلم عليها فتقدمه إلينا)

( )1الفواكه الدوان.323/2 :
( )2تكركر أي :تطحن.
( )3رواه البخاري.
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 3ـ ومثل ذلك سالم الرجل عىل مجاعة النساء ،بدليل ما روي عن أسامء بنت يزيد
()1

قالت(:مر علينا رسول اهلل  يف نسوة فسلم علينا)

 4ـ أما إن كانت تلك املرأة شابة خيشى االفتتان هبا ،أو خيشى افتتاهنا هي أيضا بمن
سلم عليها فقد اختلف الفقهاء ف ذلك عىل قولي:
القول األول :كراهة السالم عليها وجواب السالم ،وهو قول املالكية والشافعية
واحلنابلة ،وقريب منه قول احلنفية ،فقد نصوا عىل أن الرجل يرد عىل سالم املرأة يف نفسه
إن سلمت هي عليه ،وترد هي أيضا يف نفسها إن سلم هو عليها.
القول الثان :حرمة ردها عليه ،وهو قول الشافعية.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو ترك السالم عند خشية الفتنة ،ولكنه إذا ما سلمت
عليه يرد السالم جهرا ،حتى ال حيصل يف ذلك أي حرج عىل من سلمت عليه ،خاصة إن
كان ممن يقتدى به ،ألن تركه الرد قد يكون فيه من الفتنة ما هو أخطر من الفتنة التي خش
منها.
السالم عىل الفساق:
نص أكثر الفقهاء عىل كراهة السالم عىل من جياهر بالفسق أو البدعة ردعا له وحتذيرا
من فسوقه ،ومن النصوص الدالة عىل ذلك ما ورد يف قصة كعب بن مالك حي ختلف عن
غزوة تبوك هو ورفيقان له فقال :وهنى رسول اهلل  عن كالمنا ،قال :وكنت آيت رسول
()2

اهلل  ،فأسلم عليه فأقول(:هل حرك شفتيه برد السالم أم ال؟)

( )1رواه أبو داود والرتمذي ،وقال :حديث حسن.
( )2رواه البخاري ومسلم.
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()1

وروي عن عبد اهلل بن عمرو قال(:ال تسلموا عىل رشاب اخلمر)

ونرى أن هذا احلكم ال ينبغي أن يكون مطلقا ،فقد يكون يف إلقاء السالم عليه تألفيا
لقلبه أو دفعا لرشه ،وقد روي عن عائشة قالت جاء خمرمة بن نوفل فلام سمع رسول اهلل
 صوته قال :بئس أخو العشرية ،فلام دخل أدناه وبش به حتى خرج ،فلام خرج قلت :يا
رسول اهلل قلت له وهو عىل الباب :ما قلت فلام دخل بششت به حتى خرج؟ قال :أعهدتني
فحاشا؟ إن رش الناس من يتقى رشه(.)2
وقد نص عىل هذا االعتبار النووي ،فقال(:فإن اضطر إىل السالم عىل الظلمة ،بأن
دخل عليهم وخاف ترتب مفسدة يف دينه أو دنياه أو غريمها إن مل يسلم سلم عليهم)
وذكر عن أيب بكر بن العريب أنه يسلم وينوي أن السالم اسم من أسامء اهلل تعاىل،
فيكون املعنى اهلل عليكم رقيب.
وقال أبو داود :قلت ألمحد :أمر بالقوم يتقاذفون أسلم عليهم؟ قال هؤالء قوم
سفهاء ،والسالم اسم من أسامء اهلل تعاىل ،قلت ألمحد :أسلم عىل املخنث؟ قال ال أدري
السالم اسم من أسامء اهلل عز جل.
السالم عىل الكفار غري املحاربي:
اختلف الفقهاء يف حكم السالم عىل الكفار من غري املحاربي عىل األقوال التالية:
القول األول :كراهة السالم عليهم ،وهو مذهب أكثر الفقهاء ،عىل اختالف منهم
يف بعض الفروع ،فنص احلنفية عىل أن السالم عىل أهل الذمة مكروه ،وال بأس أن يسلم
عىل الذمي إن كانت له عنده حاجة ؛ ألن السالم حينئذ ألجل احلاجة ال لتعظيمه ،وجيوز
أن يقول :السالم عىل من اتبع اهلدى ،ونص املالكية عىل أن ابتداء اليهود والنصارى وسائر
( )1رواه البخاري يف األدب املفرد.
( )2رواه ابن عساكر.
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فرق الضالل بالسالم مكروه ؛ ألن السالم حتية والكافر ليس من أهلها ،ومن األدلة عىل
ذلك:
 .1ما ما ورد من النهي عن تعظيمهم.
 .2قوله (:ال تبدءوا اليهود وال النصارى بالسالم ،فإذا لقيتم أحدهم يف طريق
فاضطروه إىل أضيقه)
القول الثان :حيرم بداءة الذمي بالسالم ،وله أن حيييه بغري السالم بأن يقول :هداك
اهلل أو أنعم اهلل صباحك إن كانت له عنده حاجة ،وإال فال يبتدئه بشء من اإلكرام أصال ؛
وهو قول أكثر الشافعية ،قال النووي يف األذكار(:اختلف أصحابنا يف أهل الذمة ،فقطع
األكثرون بأنه ال جيوز ابتداؤهم بالسالم ،وقال آخرون ليس هو بحرام بل هو مكروه)
وقريب من هذا قول احلنابلة ،فقد نصوا عىل أن بداءة أهل الذمة بالسالم ال جتوز
بلفظ السالم أو بغريه ،قال أبو داود :قلت أليب عبد اهلل :تكره أن يقول الرجل للذمي كيف
أصبحت؟ أو كيف حالك؟ أو كيف أنت؟ أو نحو هذا؟ قال :نعم هذا عندي أكثر من
السالم.
واستدلوا عىل ذلك بأن يف ذلك بسط له وإيناس وإظهار ود ،وقد قال اهلل تعاىل﴿ :ال
َِ
ون بِاهللَِّ َوا ْل َي ْو ِم ْاآل ِخ ِر ُي َوا ُّد َ
جتدُ َق ْوم ًا ُيؤْ ِمنُ َ
ون َم ْن َحا َّد اهللََّ َو َر ُسو َل ُه ﴾ (املجادلة)22:
القول الثالث :أنه جيوز ابتداؤه بالسالم ،ولكن يقترص املسلم عىل قوله :السالم
عليك وال يذكره بلفظ اجلمع ،وقد حكاه املاوردي وجها لبعض الشافعية ،ووصفه النووي
بأنه شاذ ،وذكر احلنفية أنه لو قال للذمي(:أطال اهلل بقاءك جاز) إن نوى أنه يطيله ليسلم أو
ليؤدي اجلزية ألنه دعاء باإلسالم وإال فال جيوز.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو حتيتهم بام حييون به أنفسهم من غري حتية اإلسالم ،من
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باب تأليف قلوهبم عىل اإلسالم ،ويمكن أن يسلم عليهم باألسلوب الذي سلم به رسول
اهلل (:السالم عىل من اتبع اهلدى) إال إذا كان يف ذلك إذية هلم أو حرجا ،فيرتكه إىل
التحيات التي يتعارفوهنا فيام بينهم برشط أن ال تكون مما حيمل طابعا دينيا خيصهم.
أما احلديث الذي ذكره أصحاب القول األول ،فال نرى عمومه كل أهل الذمة ،بل
قد يكون خاصا بمن يؤثر يف إصالحهم مثل ذلك األسلوب.
ويدل عىل هذا أن أسلوب الرسول  مع أهل الكتاب ،بل مع املرشكي أنفسهم،
فقد كان خيتلف عن هذا اختالفا شديدا ،بحيث كان يؤلف قلوهبم بكل أساليب التأليف.
حكم االستقالة من السالم:
اختلف الفقهاء يف حكم االستقالة ،وهي أن يقول للكافر الذي سلم عليه(:رد
سالمي الذي سلمته عليك ؛ ألن لو علمت أنك كافر ما سلمت عليك) عىل قولي:
القول األول :يستحب إن سلم عىل من يظنه مسلام فبان ذميا أن يستقيله بأن يقول
له :رد سالمي الذي سلمته عليك ،وهو قول الشافعية واحلنابلة ،ملا روي عن ابن عمر أنه
مر عىل رجل فسلم عليه فقيل :إنه كافر فقال :رد عيل ما سلمت عليك فرد عليه ،فقال أكثر
اهلل مالك وولدك ،ثم التفت إىل أصحابه فقال :أكثر للجزية.
القول الثان :ال يستقيله ،وهو قول املالكية.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثان ،أما فعل ابن عمر ،فال يمثل سامحة
الرشيعة ،بل هو خيالف ما أمرنا به من تأليف قلوب غري املسلمي.
رد السالم عىل الكفار:
اختلف الفقهاء يف حكم رد السالم عىل الكفار عىل قولي:
القول األول :ال بأس به ،وهو قول احلنفية ،وهو جائز أيضا عند املالكية وال جيب
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إال إذا حتقق املسلم من لفظ السالم من الذمي.
القول الثان :هو واجب ،وهو قول الشافعية واحلنابلة ،وقد نقل النفراوي عن
األجهوري قوله(:إن حتقق املسلم أن الذمي نطق بالسالم بفتح السي ،فالظاهر أنه جيب
الرد عليه ؛ الحتامل أن يقصد به الدعاء)
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثان ألمر اهلل تعاىل برد التحية مطلقا ،كام قال
تعاىل ﴿ :وإِ َذا حيي ُتم بِت ِ
وها إِ َّن اهللََّ ك َ
يش ٍء َح ِسيب ًا﴾
َح َّي ٍة َف َح ُّيوا بِ َأ ْح َس َن ِمن َْها َأ ْو ُر ُّد َ
َ ُر ْ
َان ع ََىل ُك رل َ ْ
(النساء ،)86:وقد قال ابن عباس (:من س ّلم عليك من خلق اهللّ فاردد عليه ،وإن كان
جموسي ًا ذلك بأن اهللّ يقول ،وذكر اآلية السابقة)

()1

كيفية الرد عىل سالم الكفار:
اختلف الفقهاء يف كيفية الرد عىل من سلم من الكفار عىل قولي:
القول األول :يقترص يف الرد عىل قوله :وعليكم ،بالواو واجلمع ،أو وعليك بالواو
دون اجلمع ،وهو قول احلنفية والشافعية واحلنابلة ،ومن األدلة عىل ذلك:
 .1عن أنس قال :قال رسول اهلل (:إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا
()3()2

عليكم

 .2عن ابن عمر أن رسول اهلل  قال(:إذا سلم عليكم اليهود فإنام يقول أحدهم:

( )1رواه ابن ايب حاتم.
( )2قال اخلطايب :عامة املحدثي يروون هذا احلديث ،فقولوا :وعليكم ،بإثبات واو العطف ،وكان ابن عيينة يرويه بغري
واو .وهو الصواب ،ألنه إذا حذف الواو صار قوهلم الذي قالوه بعينه مردودا عليهم خاصة ،وإذا أثبت الواو وقع االشرتاك
معهم فيام قالوه؛ ألن الواو جتمع بي الشيئي .النهاية []427/2
( )3رواه ابن حبان.
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()1

السام عليكم فقل وعليك)

القول الثان :يقول يف الرد :عليك ،بغري واو باإلفراد أو اجلمع ،وهو قول املالكية،
ومن األدلة عىل ذلك ما روي عن ابن عمر قال :قال رسول اهلل (:إن اليهود إذا سلموا
عليكم يقول أحدهم السام عليكم فقل عليك) ،ويف رواية أخرى له قال(:عليكم) باجلمع
وبغري واو.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة أن هذا خاص بام لو حتقق من أهنم قالوا هذا الكالم ،أما
لو سلموا بسالم املسملي العادي ،فإنه جيوز الرد عليهم بام يرد به عىل املسلمي ،وهو اختيار
ابن القيم ،قال(:هذا كله إذا حتقق أنه قال :السام عليكم ،أو شك فيام قال ،فلو حتقق السامع
أن الذمي قال له(:سالم عليكم) ال شك فيه ،فهل له أن يقول :وعليك السالم ،أو يقترص
عىل قوله :وعليك؟ فالذي تقتضيه األدلة الرشعية وقواعد الرشيعة أن يقال له :وعليك
السالم ،فإن هذا من باب العدل ،واهلل يأمر بالعدل واإلحسان ،وقد قال تعاىلَ ﴿ :وإِ َذا
حيي ُتم بِت ِ
وها ﴾ (النساء))86:
َح َّي ٍة َف َح ُّيوا بِ َأ ْح َس َن ِمن َْها َأ ْو ُر ُّد َ
ُر ْ

()2

وقد رد عىل ما قد يتوهم مع تعارض هذا مع النصوص السابقة ،فقال(:فندب إىل
الفضل ،وأوجب العدل ،وال ينايف هذا شيئا من أحاديث الباب بوجه ما ،فإنه  إنام أمر
باالقتصار عىل قول الراد (وعليكم) ،بناء عىل السبب املذكور الذي كانوا يعتمدونه يف
حتيتهم ،وأشار إليه يف حديث عائشة،فقال(:أال ترينني قلت :وعليكم ،ملا قالوا :السام
عليكم) ،ثم قال(:إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا :وعليكم) ،واالعتبار وإن كان
لعموم اللفظ فإنام يعترب عمومه يف نظري املذكور ال فيام خيالفه ،قال تعاىلَ ﴿ :وإِ َذا َجا ُء َ
وك
( )1رواه أبو داود والرتمذي.
( )2أحكام أهل الذمة.426:
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حي ري َك بِ ِه اهللَُّ﴾ (املجادلة ،)8:فإذا زال هذا السبب وقال الكتايب(:سالم عليكم
َح َّي ْو َك بِ َام َمل ْ ُ َ
ورمحة اهلل ،فالعدل يف التحية يقتِض أن يرد عليه نظري سالمه)
ج ـ صيغة السالم
اتفق الفقهاء عىل أن التحية الرشعية التي ورد األمر هبا ،وورد األمر بالرد عليها هي
حتية اإلسالم التي ورد النص عليها ال حتية أي عرف من األعراف.
وبناء عىل هذا اتفقوا عىل أن أن التحية بغري السالم للمسلم ،كنحو :صبحك اهلل
باخلري ،أو السعادة ،أو طاب محاك ،أو قواك اهلل ،من األلفاظ التي يستعملها الناس يف العادة
ال أصل هلا ،وال جيب الرد عىل قائلها ،لكن لو دعا له مقابل ذلك كان حسنا.
واتفقوا عىل أن الرد عىل من حيا بغري السالم غري واجب ،سواء أكانت حتيته بلفظ،
أم بإشارة باإلصبع ،أو الكف أو الرأس ،إال إشارة األخرس أو األصم ،فيجب الرد
باإلشارة مع اللفظ ،ليحصل به اإلفهام ،ألن إشارته قائمة مقام العبارة.
واتفقوا عىل أن الرد بغري السالم عىل من ألقى السالم ال جيزئ ،وال يسقط الرد
الواجب ،ألنه جيب أن يكون باملثل ،لقوله تعاىل ﴿ :وإِ َذا حيي ُتم بِت ِ
َح َّي ٍة َف َح ُّيوا بِ َأ ْح َس َن ِمن َْها
َ ُر ْ
وها إِ َّن اهللََّ ك َ
يش ٍء َح ِسيب ًا﴾ (النساء)86:
َأ ْو ُر ُّد َ
َان ع ََىل ُك رل َ ْ
وهذا ألن اإلسالم جاء هبذه التحية كشعرية من شعائره وعبادة من عباداته ،فال
يصح إبداهلا بغريها.
فقد كان من عادة العرب قبل االسالم أنه إذا لقي بعضهم بعضا أن يقولوا(:حياك
اهلل)( ،)1فلام جاء االسالم أبدل ذلك بالسالم ،فجعلوا التحية اسام للسالم( .)2قال تعاىل:
( )1واشتقاقه من احلياة كأنه يدعو له باحلياة.
( )2اختلف العلامء يف معنى السالم عىل قولي:
القول األول :هو اسم من أسامء اهلل تعاىل ،فقوله السالم عليك ،أي اسم السالم عليك ،ومعناه اسم اهلل عليك أي أنت يف
حفظه كام يقال اهلل يصحبك واهلل معك ،وهو نص أمحد يف رواية أيب داود.
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﴿ َِ
حت َّي ُت ُه ْم َي ْو َم َي ْل َق ْو َن ُه َس َلـ ٌٰم ﴾(األحزاب)44 :
وهذا االختيار اإلهلي الذي ميز به املؤمني هو أرفع االختيارات وأعالها وأكملها،
فال يمكن ألي حتية أن تقارن مع حتية اإلسالم.
وقد بي الفخر الرازي وجوها من تفضيل السالم اإلسالمي عىل حتية اجلاهلية،
ومثلها يمكن تطبيقها عىل التحيات املعارصة التي تطرح نفسها بدائل عن حتية اإلسالم،
ومن الوجوه التي ذكرها:
الوجه األول :أن احلي إذا كان سليام كان حيا ال حمالة ،وليس إذا كان حي ًا كان سليام،
فقد تكون حياته مقرونة باآلفات والبليات ،فثبت أن قوله :السالم عليك أتم وأكمل من
قوله :حياك اهلل.
الوجه الثان :أن السالم اسم من أسامء اهلل تعاىل ،فاالبتداء بذكر اهلل أو بصفة من
صفاته الدالة عىل أنه يريد ابقاء السالمة عىل عباده أكمل من قوله :حياك اهلل.
الوجه الثالث :أن قول االنسان لغريه :السالم عليك فيه بشارة بالسالمة ،وقوله:
حياك اهلل ال يفيد ذلك ،فكان هذا أكمل.
زيادة عىل هذا ،فإن السالم شعار من شعارات هذا الدين ،ومقصد كبري من
مقاصده ،فقد ذكر اهلل تعاىل سالمه عىل عباده الصاحلي يف مواضع كثرية من القرآن الكريم،
ِ ِِ ِ
اص َط َفى آهللَُّ َخ ْ ٌري َأ َّما ُي ْ ِ
رش ُك َ
ون﴾
احل ْمدُ هللَِّ َو َسال ٌم ع ََىل ع َباده ا َّلذي َن ْ
قال تعاىلُ ﴿ :ق ِل ْ َ
(النمل ،)59:وقال تعاىلَ ﴿ :و َسال ٌم ع ََىل املُْ ْر َسلِيَ ﴾ (الصافات)181:
بل سلم عليهم بأسامئهم ،قال تعاىلَ ﴿ :سال ٌم ع ََىل ُنوحٍ ِيف ا ْل َعاملَِيَ ﴾

ِ
يم﴾ (الصافات ،)109:وقال تعاىل﴿ :
(الصافات ،)79:وقال تعاىلَ ﴿ :سال ٌم ع ََىل إِ ْب َراه َ
ون﴾ (الصافات ،)120:وقال تعاىل ﴿ :سالم ع ََىل إِ ْل ي ِ
وسى َو َه ُار َ
اسيَ ﴾
َ
َ ٌ
َسال ٌم ع ََىل ُم َ
القول الثان :السالم بمعنى السالمة أي السالمة مالزمة لك ،وهو قول اجلمهور ،وهو الظاهر.
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(الصافات)130:
وقد اعترب ابن احلاج إبدال السالم من البدع التي انحرف هبا املجتمع اإلسالمي عام
ميز به من لدن سلفه األول ،قال(:وقد ورد يف السالم من الفضل والرتغيب ما هو مشهور
معروف كفى به أنه اسم من أسامء اهلل تعاىل ينطقون به عىل ألسنتهم عىل سبيل االمتثال
والترشيع فيكون بسببه من الذاكرين ،وقد ورد يف احلديث الصحيح إخبارا عن رب العزة
عز وجل يقول(:من ذكرن ذكرته وأنا جليس من ذكرن) فيحصل هلم هذا اخلري العظيم
والنعمة الشاملة ،والغالب أن السالم املرشوع إذ ذاك بيننا مرتوك ،وكذلك املصافحة ،فإن
وقع منا السالم كان قولنا (صبحك اهلل باخلري مساك اهلل باخلري يوم مبارك ليلة مباركة)
()1

وذلك كله من البدع واحلوادث)

بل إنه أنكر ذلك ،واعتربه من البدع حتى لو كان دعاء ،قال(:وإن كان دعاء والدعاء
كله حسن لكن إذا مل يصادم سنة كان مباحا أو مندوبا بحسب الواقع والنية ،وأما إن صادم
سنة فال خيتلفون يف منعه ؛ ألن علامءنا ـ رمحة اهلل عليهم ـ قد اختلفوا يف البدع هل متنع مطلقا،
وهو مذهب مالك وأكثر أهل العلم أو ال متنع إال إذا عارضت السنن ،وهو مذهب
الشافعي ومن تبعه ،وهذا من القسم الذي عارض سنة ؛ ألنه ترك السالم الرشعي بسببه
وأحل القيام والدعاء حمله ،وال قائل به من املسلمي ،فإن قال العامل مثال أنا أفعل ذلك بعد
السالم فجوابه أن العوام يقتدون به يف البدع وهم ال يعرفون السنة فيظنون أن تلك هي
()2

السنة التي ارتكبوها)

وقد ذهب بعض الفقهاء إىل أنه جيوز أن يقول (كيف أمسيت كيف أصبحت؟) بدال
من السالم ،واستدل لذلك بام روي أن رسول اهلل  قال ألصحاب الصفة(:كيف
( )1املدخل.160/1 :
( )2املدخل.160/1 :
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أصبحتم؟)( ،)1وبام روي عن جابر قلت(:كيف أصبحت يا رسول اهلل؟) قال(:بخري من
()2

رجل مل يصبح صائام ومل يعد سقيام)

وقد استدل بعض احلنابلة هلذا بقول اإلمام أمحد لصدقة وهم يف جنازة(:يا أبا حممد
كيف أمسيت؟) فقال له(:مساك اهلل باخلري) ،وبقوله للمروذي وقت السحر(:كيف
أصبحت يا أبا بكر؟) ،وقال :إن أهل مكة يقولون إذا مىض من الليل يريد بعد النوم كيف
أصبحت؟ فقال له املروذي :صبحك اهلل بخري يا أبا عبد اهلل ،وقد ترجم اخلالل هلذا بـ (قوله
يف السالم كيف أصبحت)
وال نرى صحة هذا ،فليس فيام ذكروا أي دليل عىل صحة استبدال السالم بأي حتية
أخرى ،أما ما ذكر عن أمحد ،فهو ليس مصدرا من مصادر الرشيعة.
أما األحاديث التي ذكروها فهي مع عدم هنوضها لالستدالل حيتمل أن رسول اهلل
 قال هلم ذلك بعد أن سلم عليهم ،بدليل ما روي من حديث أيب أسيد الساعدي أنه 
دخل عىل العباس فقال :السالم عليكم قالوا وعليك السالم ورمحة اهلل وبركاته قال :كيف
أصبحتم؟ قالوا بخري نحمد اهلل ،كيف أصبحت بأبينا وأمنا أنت يا رسول اهلل قال :أصبحت
بخري أمحد اهلل(.)3
بعد هذا التنبيه إىل أمهية االقتصار عىل ما ورد يف الرشع من هيئة التحية ،وكيفيتها
نذكر هنا بعض ما نص عليه الفقهاء من آداب تتعلق بصيغتها:
الرد بأحسن منها:
ويدل عليه قوله تعاىل ﴿ :وإِ َذا حيي ُتم بِت ِ
َح َّي ٍة َف َح ُّيوا بِ َأ ْح َس َن ِمن َْها أو ردوها﴾
َ
ُر ْ

( )1رواه عبد اهلل بن أمحد عن احلسن مرسال.
( )2رواه ابن ماجة.،
( )3رواه ابن ماجه.
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(النساء ،)86:أي إذا سلم عليكم أحد فردوا عليه أفضل مما سلم ،أو ردوا عليه بمثل ما
سلم ،وهذا يدل عىل أن الزيادة مندوبة ،واملامثلة مفروضة.
ومما ورد يف صيغة الزيادة وفضلها ما روي عن سلامن الفاريس ،قال :جاء رجل إىل
النبي  فقال :السالم عليك يا رسول اهللّ ،فقال(:وعليك السالم ورمحة اهللّ) ،ثم جاء آخر
فقال :السالم عليك يا رسول اهللّ ورمحة اهللّ؛ فقال له رسول اهللّ (:وعليك السالم ورمحة
اهللّ وبركاته) ،ثم جاء آخر فقال :السالم عليك يا رسول اهللّ ورمحة اهللّ وبركاته ،فقال
له(:وعليك) فقال له الرجل :يا نبي اهللّ بأيب أنت وأمي :أتاك فالن وفالن فسلام عليك
فرددت عليهم أكثر مما رددت عيل؟ فقال(:إنك مل تدع لنا شيئ ًا ،قال اهللّ تعاىلَ ﴿ :وإِ َذا ُح ريي ُت ْم
بِت ِ
وها ﴾ (النساء )86:فرددناها عليك) ،قال ابن كثري(:ويف
َح َّي ٍة َف َح ُّيوا بِ َأ ْح َس َن ِمن َْها َأ ْو ُر ُّد َ
هذا احلديث داللة عىل أنه ال زيادة يف السالم عىل هذه الصفة (السالم عليكم ورمحة اهللّ
()1

وبركاته) ،إذا لو رشع أكثر من ذلك لزاده رسول اهللّ )

مما ورد يف فضل الزيادة ،ما وري عن عمران بن حصي أن رجال جاء إىل رسول اهللّ
 فقال :السالم عليكم يا رسول اهللّ ،فرد عليه ثم جلس ،فقال(:عرش) ،ثم جاء آخر
فقال :السالم عليكم ورمحة اهللّ يا رسول اهللّ فرد عليه ثم جلس فقال(:عرشون) ،ثم جاء
()2

آخر فقال :السالم عليكم ورمحة اهللّ وبركاته فرد عليه ،ثم جلس فقال(:ثالثون)
السالم بصيغة اجلامعة:

نص الفقهاء عىل أنه ينبغي أن يكون السالم كله بلفظ اجلامعة ،وإن كان املسلم عليه
واحدا ،وقد علل إبراهيم النخعي ذلك ،فقال(:إذا سلمت عىل الواحد فقل :السالم
عليكم ،فإن معه املالئكة)
( )1ابن كثري.532/1 :
( )2رواه أمحد ،والنسائي.
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ومثل ذلك يف اجلواب ،فإنه يكون بلفظ اجلمع؛ قال ابن أيب زيد(:يقول املسلم:
السالم عليكم ،ويقول الراد :وعليكم السالم)
تعريف السالم:
ورد اسالم يف القرآن الكريم معرفا ومنكرا ،فمن التنكري مثال قوله تعاىل عن نوح:
ِ
وح ٱ ْهبِ ْط بِ َس َلـٰ ٍم ّمنَّا ﴾ (هود )48 :وقال عن اخلليلَ ﴿ :ق َال َس َلـ ٌٰم َع َل ْي َك َس َأ ْس َتغ ِْف ُر
﴿ ق َيل ٰينُ ُ
َل َك َر ِيب ﴾ (مريم )47 :وقال يف قصة لوطَ ﴿ :قا ُلو ْا َس َلـٰ ًام َق َال َس َلـ ٌٰم ﴾ (هود )69 :وقال
عن حييى ﴿ :وس َلـٰم َع َلي ِه ﴾ وقال عن حممد ُ ﴿ :ق ِل ٱ ْحلمدُ هللَِّ وس َلـٰم ع ََىل ِعب ِ
اد ِه ﴾
َ َ ٌ ٰ َ
َ َ ٌ ْ
َْ
ون َع َل ْي ِه ْم ّمن ُك ّل َب ٍ
(النمل ،)59 :وقال عن املالئكةَ ﴿ :واملَ َلـٰئِ َك ُة َيدْ ُخ ُل َ
اب َس َلـ ٌٰم َع َل ْي ُك ُم ﴾
(الرعد 23 :ـ ،)24وقال عن رب العزةَ ﴿ :س َ
ال ٌم َق ْوالً ّمن َّر ّب َّر ِحي ٍم ﴾ (يۤس)58 :
وقالَ ﴿ :ف ُق ْل َس َلـ ٌٰم َع َل ْي ُك ْم ﴾

ومن التعريف قوله تعاىل عن موسى َ ﴿ :ف ْأتِ َيا ُه َف ُقوال إِنَّا َر ُسوال َر رب َك َف َأ ْر ِس ْل
ائيل وال ُتع رذهبم َقدْ ِج ْئن َ ٍ ِ
ِ
السال ُم ع ََىل َم ِن ا َّت َب َع ْاهلُدَ ى﴾
َم َعنَا َبني إِ ْرس َ َ
َاك بِآ َية م ْن َر رب َك َو َّ
َ ُْ ْ
وت ﴾ (مريم)33 :
ت َو َي ْو َم َأ ُم ُ
َىل َي ْو َم ُولِدْ ُّ
(طـه ،)47:وقال عن عيسى َ ﴿ :وٱ َّ
لس َلـ ُٰم ع َ َّ
وقد اتفق الفقهاء عىل أنه ال يصح التحليل من الصالة إال معرفا ،واختلفوا يف سائر
املواضع ،هل التنكري أفضل أم التعريف؟
القول األول :التنكري أفضل ،وقد ذكره الفخر الرازي ،واستدل له بالوجوه التالية:
 .1أن لفظ السالم عىل سبيل التنكري كثري يف القرآن فكان أفضل.
 .2أن كل ما ورد من اهلل واملالئكة واملؤمني فقد ورد بلفظ التنكري كام سبق ذكره.
 .3أن ما ورد باأللف والالم فانام ورد يف تسليم االنسان عىل نفسه ،كام قال موسى
َىل ﴾
َىل َم ِن ٱ َّت َب َع ٱ ْهلُدَ ٰى ﴾ (طه )47 :وقال عيسى َ ﴿ :وٱ َّ
َ ﴿ :وٱ َّ
لس َلـ ُٰم ع َ َّ
لس َلـ ُٰم ع َ ٰ
(مريم)33 :
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 .4أن لفظ السالم باأللف والالم يدل عىل أصل املاهية ،والتنكري يدل عىل أصل
املاهية مع وصف الكامل ،فكان هذا أوىل.
القول الثان :التعريف أفضل ،وهو قول اجلمهور ،ومن األدلة عىل ذلك :كل ما ورد
يف النصوص من صيغ السالم ،مما سبق ذكره.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثان بناء عىل أن صيغة السالم تعبدية ال جمال
فيها لالجتهاد ،فلذلك ال يمكن اقتباس ما ورد فيها من القرآن الكريم لعدم النص عىل أنه
املراد من التحية.
ثم كيف نرجح صيغة من صيغ السالم نرى رسول اهلل  خيالفها إىل غريها ،ففهم
رسول اهلل  أعمق ،وعلمه بذلك أعظم.
رفع الصوت به قدر اإلبالغ:
ألن الغرض من التحية سامعها ،فلذلك كان الواجب فيها رفع الصوت هبا قدر
اإلبالغ سواء إفشاء أو ردا.
وقد ذكر القرطبي يف ذلك حديثا ،فقال :روي أن النبي  قال(:إذا سلمتم
فأسمعوا ،وإذا رددتم فأسمعوا وإذا قعدتم فاقعدوا باألمانة وال يرفعن بعضكم حديث
()1

بعض)

وروى عن عبداهلل بن احلارث قال(:إذا سلم الرجل عىل القوم كان له فضل درجة،
فإن مل يردوا عليه ردت عليه املالئكة ولعنتهم .فإذا رد املسلم عليه أسمع جوابه؛ ألنه إذا مل
يسمع املسلم مل يكن جوابا له؛ أال ترى أن املسلم إذا سلم بسالم مل يسمعه املسلم عليه مل
يكن ذلك منه سالما ،فكذلك إذا أجاب بجواب مل يسمع منه فليس بجواب)
( )1القرطبي .303/5 :ومل أجده يف املراجع التي اعتمدت عليها يف التخريج.
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وال يتناىف هذا مع ما ورد من حديث قيس بن سعد بن عبادة ،قال :زارنا رسول اهلل
 يف منزلنا فقال :السالم عليكم ورمحة اهلل فرد سعد ردا خفيا .قال قيس:فقلت:أال تأذن
لرسول اهلل  ؟ فقال:دعه يكثر علينا من السالم .فقال رسول اهلل  السالم عليكم
ورمحة اهلل ،فرد سعد ردا خفيا ،ثم قال رسول اهلل  :السالم عليكم ورمحة اهلل  .ثم رجع
رسول اهلل  وأتبعه سعد فقال:يا رسول اهلل إن كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيا
لتكثر علينا من السالم) احلديث( )1الذي استدل به بعضهم عىل جواز اإلرسار حيث اكتفى
 برد سعد هذا حيث مل يأمره برد يسمعه ومل ينكر عليه هذا الرد(.)2
ولكن هذا ال يدل عىل ذلك ،ألنه قد بي غرضه من ذلك ،فلذلك استحق دعاء
رسول اهلل  ،أما يف احلالة العادية ،فال شك يف أن السالم ال يؤدي غرضه إن أرسه صاحبه
ومل يرفع الصوت به.
وحد رفع الصوت أن يسمع غريه من غري إيذاء ،وقد ورد يف حديث املقداد :أن
()3

النبي  كان جييء من الليل فيسلم تسليام ال يوقظ نائام ،ويسمع اليقظان)

وبام أن الغرض من السالم هو إبالغ الغري لينرش املودة ،فإنه يرشع ملن سلم عىل أصم
اجلمع بي اللفظ واإلشارة ،فإن مل جيمع مل جيب اجلواب ،فإن سلم عليه أصم مجع بي اللفظ
واإلشارة يف الرد واجلواب ،فأما األخرس فسالمه باإلشارة وكذلك جواب األخرس.
وقد قال املروذي عن اإلمام أمحد :إن أبا عبد اهلل ملا اشتد به املرض كان ربام أذن
للناس فيدخلون عليه أفواجا فيسلمون عليه فريد عليهم بيده.
( )1رواه أبو داود والنسائي.
( )2واستدل كذلك بام روى أمحد عن حارثة بن النعامن قال :مررت عىل رسول اهلل  ومعه جربيل جالس يف املقاعد
فسلمت عليه ثم أجزت فلام رجعت وأبرصت النبي  قال :هل رأيت ا لذي كان معي قلت نعم قال :فإنه جربيل وقد رد
عليك السالم ) ،وال داللة فيه كذلك،ألن رسول اهلل  أخربه بجواب جربيل .
( )3رواه مسلم.
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 3ـ آداب الزيارة والضيافة
من أهم ما يظهر السلوك احلضاري الرفيع للمسلم هو آدابه الرفيعة التي يظهرها
عند زيارته لغريه ،أو عند زيارة غري له.
وقد جاءت النصوص الكثرية تبي آداب هذه الزيارة ،لرتفع عنها ثقل أخالق
اجلاهلية وكثافة طبعها ،بل وردت يف بعض املواضع بصيغة العتاب املتشدد ،ملا يف الزيارة
الثقيلة من أذى شديد يصيب املسلم ،يدعوه احلياء لتحمله ،فتكفل اهلل تعاىل برمحته برفع
وت النَّبِ ري إِ َّال َأ ْن ُيؤْ َذ َن َل ُك ْم
مسبب هذا احلياء ،قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ال تَدْ ُخ ُلوا ُب ُي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َرشوا َوال ُم ْس َت ْأنِ ِسيَ
َري نَاظ ِري َن إنَا ُه َو َلك ْن إ َذا ُدعي ُت ْم َفا ْد ُخ ُلوا َفإ َذا َطع ْم ُت ْم َفا ْنت ُ
إ َىل َط َعا ٍم غ ْ َ
ِ
ِ
يث إِ َّن َذلِ ُكم ك َ ِ
ِحل ِد ٍ
وه َّن
احل رق َوإِ َذا َس َأ ْل ُت ُم ُ
َان ُيؤْ ذي النَّبِ َّي َف َي ْس َت ْحيِي منْ ُك ْم َواهللَُّ ال َي ْست َْحيِي م َن ْ َ
ْ
َ
اب َذلِ ُك ْم َأ ْط َه ُر لِ ُق ُلوبِ ُك ْم َو ُق ُل ِ
لوه َّن ِم ْن َو َر ِاء ِح َج ٍ
وهبِ َّن﴾ (األحزاب)53:
اس َأ ُ
َمتَاع ًا َف ْ

فاآلية الكريمة تتضمن آدابا مل تكن تعرفها اجلاهلية يف دخول البيوت ،فقد كان
الناس يدخلون البيوت بال إذن من أصحاهبا  -كام ذكرنا لك يف األحكام اخلاصة
باالستئذان ـ وكان بعضهم يدخل وحي يرى طعاما يوقد عليه جيلس يف انتظار نضج هذا
الطعام ليأكل بدون دعوة إىل الطعام ،وكان بعضهم جيلس بعد الطعام  -سواء كان قد دعي
إليه أو هجم هو عليه دون دعوة  -ويأخذ يف احلديث والسمر غري شاعر بام يسببه هذا من
إزعاج.
واآلية الكريمة تعرب عن تأذي رسول اهلل  ،ولكنها يف احلقيقة ـ ومن باب أوىل ـ
تعرب عن كل مؤمن ،ألن رسول اهلل  وهو صاحب اخللق العظيم ،يتأذى من مثل هذه
الترصفات ،فكيف بغريه؟ وهلذا قال وقال محاد بن زيد(:هذه اآلية نزلت يف الثقالء) ،وقال
إسامعيل بن أيب حكيم(:هو أدب أدب اهلل به الثقالء) ،وقال ابن أيب عائشة(:حسبك من
الثقالء أن الرشع مل حيتملهم)
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انطالقا من هذا التأديب الربان ،فإن هناك الكثريمن اآلداب التي حض الرشع عىل
مراعاهتا سواء عند الزيارة أو عند االستضافة ،تنفي الثقل ،وترفع األذى ،نجمع جمامعها
فيام ييل:
مقاصد الزيارة
تنطلق اآلداب الرشعية مجيعا من حتديد املقاصد واألهداف ،ألن أي ترصف خيلو
من املقصد ترصف عبثي ،ال ينتج عنه أي مصلحة ،بل قد تنتج عنه املرضة الشخصية
واملتعدية.
ومن حتديد املقصد تتجىل اآلداب ،ألن لكل مقصده آدابه اخلاصة به ،قال
النووي(:يستحب  -للمسلم  -استحبابا متاكدا زيارة الصاحلي ،واإلخوان ،واجلريا ن،
واألصد قاء ،وا أل قا رب ،وإكرامهم ،وبرهم ،وصلتهم ،وضبط ذلك خيتلف باختالف
أحواهلم ومراتبهم وفراغهم ،وينبغي أن تكون زيارته هلم عىل وجه ال يكرهونه ،ويف وقت
يرتضونه)
وسنذكر هنا بعض األمثلة عن مقاصد الزيارة وآداهبا لتكون نامذج لغريها:
زيارة الصاحلي:
من اإلخوان والعلامء واملربي وغريهم ممن التزم بالرشع ودعا له ،وهي سنة من
السنن العظيمة التي وردت النصوص خمربة عن عظيم فضلها.
ومن ذلك قوله (:أن رجال زار أخا له يف قرية أخرى فأرصد اهلل  -تعاىل  -عىل
مدرجته ملكا فلام أتى عليه ،قال أين تريد؟ قال :أريد أخا يل يف هذه القرية ،قال :هل لك
عليه من نعمة ترهبا؟ قال :ال ،غري أن أحبه يف اهلل  -تعاىل  -قال :فإن رسول اهلل إليك بأن
اهلل  -تعاىل  -قد أحبك كام أحببته فيه)( ،)1وقال (:من عاد مريضا أو زار أخا له يف اهلل
( )1رواه مسلم.
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()1

 -تعاىل  -ناداه مناديان طبت وطاب ممشاك ،وتبوأت من اجلنة منزال)

ويستحب أن يطلب من صاحبه الصالح أن يزوره ،وأن يزوره أكثر من زيارته،
حلديث ابن عباس قال :قال رسول اهلل  جلربيل (:ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما
ي َذلِ َك َو َما
ي َأ ْي ِدينَا َو َما َخ ْل َفنَا َو َما َب ْ َ
تزورنا؟) ،فنزلتَ ﴿ :و َما َن َتنَزَّ ُل إِ َّال بِ َأ ْم ِر َر رب َك َل ُه َما َب ْ َ
()2
ك َ
َان َر ُّب َك ن َِس ّي ًا﴾ (مريم))64:
أما مقاصد هذا النوع من الزيارة ،فيفصله ابن احلاج بقوله يف فصل خصصه لزيارة
األولياء والصاحلي(:وينبغي له أن ال خييل نفسه من زيارة األولياء ،والصاحلي الذين
برؤيتهم حييي اهلل القلوب امليتة كام حييي األرض بوابل املطر ،فتنرشح هبم الصدور الصلبة،
وهتون برؤيتهم األمور الصعبة إذ هم وقوف عىل باب الكريم املنان فال يرد قاصدهم ،وال
خييب جمالسهم ،وال معارفهم ،وال حمبهم إذ هم باب اهلل املفتوح لعباده ،ومن كان كذلك
فتتعي املبادرة إىل رؤيتهم ،واغتنام بركتهم ؛ وألنه برؤية بعض هؤالء حيصل له من الفهم،
واحلفظ ،وغريمها ما قد يعجز الواصف عن وصفه ،وألجل هذا املعنى ترى كثريا ممن
اتصف بام ذكر له الربكة العظيمة يف علمه ،ويف حاله ،فال خييل نفسه من هذا اخلري
()3

العظيم)

واألولياء الذين يشري إليهم ابن احلاج هنا هم األولياء احلريصون عىل اهلدي النبوي
املتأدبون بآدابه ،ال من انحرف عنه ،قال مستدركا عىل كالمه السابق(:لكن برشط أن يكون
حمافظا عىل اتباع السنة يف ذلك كله فليحذر أن يزور أحدا من أهل البدع ،وممن ال خطر له
يف الدين إال بالتمويه ،وبعض اإلشارات ،والعبارات)

( )1رواه الرتمذي.
( )2رواه البخاري.
( )3املدخل.139/2 :
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ويذكرعن بعض األدعياء يف عرصه ممن يكثر الناس زيارهتم ،مع أنه ال حظ هلم من
الدين وال اخللق قال(:مع أنه قد قل يف هذا الزمان من يضطر إىل ذلك من املدعي بل قد
جتد بعض من ينتسب إىل العلم يقعد بي يدي بعض من يدعي الفقر والوالية ،وهو
مكشوف العورة ،وقد تذهب عليه أوقات الصالة ،وهو مل يصل ،ويعتذرون عنه بأنه حيزب
عىل نفسه .وقد رأيت بعض الفقراء الصلحاء رحل إىل زيارة شخص من هذا اجلنس نحو
ثالثة أيام ،أو أربعة حتى اجتمع به ،وهو عريان ليس عليه يشء يسرته ،وبي يديه بعض
قضاة البلد ،ورؤسائها ،وهذا أمر شنيع يف الدين ،وقلة حياء من عمل الذنوب ،وارتكاب
خمالفة السنة ،وترك الفرائض إذ أن كشف العورة حمرم ،وكذلك النظر إليها ،وإخراج
الصالة عن وقتها حمرم اتفاقا فريتكبون حمرمات مجة ،وهذا إنام هو متثيل ما ،وإال فاملفاسد
()1

التي تعتورهم يف ذلك أكثر من أن حترص ،أو ترجع إىل قانون معروف يف الغالب)

وحكي عن بعض السلف أنه أثني عنده عىل شخص كان يف وقته فخرج هو ،ومن
أثنى عليه إىل زيارته ،ودخال املسجد الذي كان يصيل فيه فلم جيداه فجلسا ينتظرانه فلام أن
جاء ،ودخل املسجد تنخم ،وبصق فيه ،فخرج هذا السيد ،ومل يسلم عليه ،وخرج معه
الشخص الذي كان أثنى عليه فقال له :مل خرجت ،ومل تسلم عليه فقال له :إذا كان إنسان
مل يأمتنه اهلل تعاىل عىل أدب من آداب الرشيعة فكيف يأمتنه عىل رس من أرساره.
واألدب يف هذا النوع من الزيارات االستفادة من هذا الصالح وطلب دعائه
والتامس نصحه وتوجيهه واألخذ من سمته.
عيادة املريض:
وهي من حقوق املسلم عىل أخيه ،وقد وردت اآلثار الكثرية يف فضلها ،قال (:إن
املسلم إذا عاد أخاه املسلم ،مل يزل يف خرفة اجلنة حتى يرجع ،قيل يا رسول اهلل ،وما خرفة
( )1املدخل.139/2 :
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اجلنة؟ قال :جناها)( ،)1وقال (:من عاد مريضا مل يزله خيوض يف الرمحة حتى جيلس،
()2

فإذا جلس اغتمس فيها)

ومن اآلداب التي ذكرها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة هلذا النوع من الزيارة:
 .1أن يكون عائد املريض نقي الثوب ،طيب الرائحة طيب نظافة ،لتنرشح نفسه
وتنتعش صحته ،وال حيسن أن يدخل إليه بمالبس الزينة واألفراح ،كام ال حيسن أن يكون
متطيبا بطيب شديد الرائحة ،فقد يزعج املريض ويؤذيه ،لضعف حتمله ووهن قوته.
 .2أن ال خيرب املريض أويتحدث عنده بام يغمه ،من خرب جتارة خرست له فيها سبب
أو صلة ،أوذكر ميت ،أوخرب رديء ملريض ،أو نحو ذلك مما يكدر املريض أو حيزنه أو يؤثر
عىل صحته أو شعوره.
 .3أن ال يستخرب عن مرض املريض استخبار متقص ،فإن ذلك التقيص من العائد
الينفع املريض إال أن يكون طبيبا له اختصاص بمرضه.
 .4أن ال يشريعىل املريض بدواء وال بغذاء قد كان نفعه هو ،أوسمع بأنه نافع ،فإن
ذلك ربام محل املريض  -بجهله أو لشدة ما به  -أن يستعمله ،فيرض به ويفسد عىل الطبيب
عمله ،وربام كان ذلك سببا هلالك املريض.
 .5أن ال يعارض الطبيب بحرضة املريض ،إذا مل يكن من أهل العلم واالختصاص،
فيوقع للمريض الشك فيام وصفه الطبيب.
 .6أن ال يطيل اجللوس عنده ،ألن له من احلاالت املرضية اخلاصة ما ال يسمح
بإطالة اجللوس عنده ،فعيادة املريض كجلسة اخلطيب( ،)3وقد قال ابن عبد الرب(:ومن زار

( )1رواه مسلم وغريه.
( )2رواه أمحد وابن حبان يف صحيحه.
( )3يعنون جلسة اخلطيب يوم اجلمعة بي اخلطبتي يف قرصها وخفتها.
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صحيحا ،أو عاد مريضا ،فليجلس حيث يأمره ،فاملرء أعلم بعورة منزله .وعيادة املريض
سنة مؤكدة ،وأفضل العيادة أخفها .وال يطيل العائذ اجللوس عند العليل ،إال أن يكون
صديقا يأنس به،ويرسه ذلك منه)
زيارة األقارب:
وهي من صلة الرحم التي ورد التشديد يف احلض عليها ،قال تعاىلَ ﴿ :وا ْع ُبدُ وا اهللََّ
رش ُكوا بِ ِه َش ْيئ ًا َوبِا ْل َوالِدَ ْي ِن إِ ْح َسان ًا َوبِ ِذي ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َيتَا َمى َواملَْ َساكِ ِ
َوال ُت ْ ِ
ي َو ْ
اجلَ ِار ِذي ا ْل ُق ْر َبى
ِ
ب والص ِ
اجلن ِ
اح ِ
السبِ ِ
ب َم ْن ك َ
اجل ِار ْ
َان
يل َو َما َم َلك ْ
َت َأ ْي َام ُن ُك ْم إِ َّن اهللََّ ال ُحي ُّ
اجلُنُ ِ َ َّ
ْب َوا ْب ِن َّ
ب بِ ْ َ
َو ْ َ
خمُ ْتَاالً َف ُخور ًا﴾ (النساء)36:
ويف احلديث قال (:من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه ،ومن كان
يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليصل رمحه ،ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خري ًا أو
()1

ليصمت)

ويف التشديد يف قطع الرحم ،قال (:إن اهللَّ تعاىل خلق اخللق حتى إذا فرغ منهم
قامت الرحم فقالت :هذا مقام العائد بك من القطيعة .قال :نعم أما ترضي أن أصل من
وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت :بىل .قال :فذلك لك) ،ثم قال َر ُسول اهللَِّ (:اقرءوا
إن شئتمَ ﴿ :ف َه ْل ع ََس ْي ُت ْم إِ ْن ت ََو َّل ْي ُت ْم َأ ْن ُت ْف ِسدُ وا ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َو ُت َق رط ُعوا َأ ْر َحا َم ُك ْم ُأو َلئِ َك ا َّل ِذي َن
َل َعن َُه ُم اهللَُّ َف َأ َص َّم ُه ْم َو َأع َْمى َأ ْب َص َار ُه ْم﴾ (حممد 22:ـ ))23

()2

وقد انترش يف واقعنا أن الزيارة بي األقارب ال تكون إال باملكافأة ،فمن زير زار،
ومن قطع قطع ،وقد أرشد  إىل خالف هذا ،فقال(:ليس الواصل باملكايفء ،ولكن

( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه البخاري ومسلم.
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()1

الواصل الذي إذا انقطعت رمحه وصلها)

وجاءه رجل ،فقال :يا َر ُسول اهللَِّ إن يل قرابة أصلهم ويقطعون ،وأحسن إليهم
ويسيئون إيل ،وأحلم عنهم وجيهلون عيل .فقال(:لئن كنت كام قلت فكأنام تسفهم املل(،)2
()3

وال يزال معك من اهللَّ ظهري عليهم ما دمت عىل ذلك)
آداب الزيارة

تتفق مجيع أنواع الزيارات السابقة ،وغريها يف هذه اآلداب التي سنسوقها هنا
باختصار ،فمن آداب الزيارة:
حتديد املوعد:
أول اآلداب وأمهها هو حتديد موعد الزيارة ،حتى ال يفاجأ املزور بالزائر من غري
استعداد لذلك ،فيحرجه أو يمنعه من عمل يلزمه ،وربام ال يصلح هذا األدب يف عرصنا
إال ملن لديه وسائل االتصال التي يتمكن منها من إخبار املزور بزيارته.
ولكن ما ذكره السلف يشري إىل هذا ،فقد اتفقوا عىل أن للمزور أن يرد زائره إن مل
يكن مستعدا الستقباله ،كام قال تعاىلَ ﴿ :وإِ ْن ِق َيل َل ُك ُم ْار ِج ُعوا َف ْار ِج ُعوا ُه َو َأزْ كَى َل ُك ْم
َواهللَُّ بِام َت ْعم ُل َ ِ
يم﴾ (النور)28:
ون عَل ٌ
َ َ
يقول عبد الفتاح أبو غدة(:إذا زرت أحد إخوانك دون موعد ،أوعىل موعد سابق
منه ،فاعتذر لك عن قبول زيارتك له ،فاعذره ،فإنه أدرى بحال بيته ومالبسات شأنه ،فقد
يكون جد لديه مانع من املوانع اخلاصة ،أوحصل عنده من احلرج :مااليسمح له باستقبالك
وقتئذ ،فله أن يعتذر لك حترج)
( )1رواه أمحد والبخاري وأبو داود.
( )2أي كأنام تطعمهم الرماد احلار ،وهو تشبيه ملا يلحقهم من اإلثم بام يلحق آكل الرماد احلار من األمل ،وال يشء عىل هذا
املحسن إليهم لكن يناهلم إثم عظيم بتقصريهم يف حقه وإدخاهلم األذى عليه.
( )3رواه مسلم.
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ومما يتعلق هبذا األدب ما نص عليه بقوله(:وينبغي أن تتخري الوقت املالئم للزيارة،
وأن جتلس املدة املناسبة التي تتالقى مع مقامك عند املزور ،ومع احلال التي هوعليها ،فال
تطل ،وال تثقل ،وال تأت يف وقت غري مالئم لزيارته ،كوقت الطعام أوالنوم أوالراحة أو ا
لسكون)
ويقول الغزايل(:أما الدخول فليس من السنة أن يقصد قوم ًا مرتبص ًا لوقت طعامهم
()1

فيدخل عليهم وقت األكل ،فإن ذلك من املفاجأة ،وقد هني عنه)
وت النَّبِ ري إِ َّال َأ ْن ُيؤْ َذ َن َل ُك ْم
ويدل هلذا قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ال تَدْ ُخ ُلوا ُب ُي َ
ِ
َري نَاظِ ِري َن إِنَا ُه ﴾ (األحزاب )53:أي غري متحيني نضجه واستواءه ،أي ال
إ َىل َط َعا ٍم غ ْ َ
ترقبوا الطعام إذا طبخ حتى إذا قارب االستواء تعرضتم للدخول ،فإن هذا مما يكرهه اهللّ
ويذمه.
يقول الغزايل(:ولكن حق الداخل إذا مل يرتبص واتفق أن صادفهم عىل طعام أن ال
يأكل ما مل يؤذن له ،فإذا قيل لهُ :ك ْل .نظر فإن علم أهنم يقولونه عىل حمبة ملساعدته فليساعد،
وإن كانوا يقولونه حياء منه فال ينبغي أن يأكل ،بل ينبغي أن يتعلل ،أما إذا كان جائع ًا فقصد
()2

بعض إخوانه ليطعمه ومل يرتبص به وقت أكله فال بأس به)
مراعاة النظافة والنظام:

فليس من األدب أن يدخل الزائر بيت املزور بحذاء متسخ ،أو هيئة رثة ،فمن
اآلداب التي ذكرها الشيخ عبد الفتاح( :عندما تزور بيت أخيك  -أو تدخل بيتك – كن
لطيف ًا يف مدخلك وخمرجك ،غاضا طرفك وصوتك ،واخلع حذاءك يف حمله ،وصف
نعليك أثناء خلعهام ،والتدعهام هكذا وهكذا ..وقبل الدخول إىل بيتك أو بيت أخيك انظر
( )1إحياء علوم الدين.9/2:
( )2رواه مسلم.
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يف نعليك ،فإذا رأيت فيهام شيئا من آثار الطريق فامطه عنهام ،وادلكهام يف األرض لينزاح
عنهام ما علق هبام ،فإن اإلسالم دين النظافة واللطافة)
ومن األدب املرتبط هبذا أن ال ينازع الزائر مزوره املحل املخصص له ،قال (:ال
()3

يؤ ّمن الرجل الرجل يف سلطانه( ،)1وال يقعد يف بيته عىل تكرمته( )2إال بإذنه)

ومن العلل يف هذا األدب ما ذكره الشيخ عبد الفتاح بقوله(:ال تنازع مضيفك أو
أخاك يف املكان الذي جيلسك فيه من منزله ،بل الجتلس إال حيث جيلسك ،فلعلك  -إن
جلست كام تريد -جتلس إىل مكان فيه إطالل عىل عورة من عورات الدار ،أو فيه إحراج
لساكنيها ،فعليك بامتثال ما يأمرك به مضيفك ،واقبل ما يكرمك به أيض ًا)
ومن اآلداب التي حتقق هذا املعنى ما ذكره الشيخ بقوله(:إذا دخلت بيت أخيك أو
صديقك ،وأقعدك فيه ،أوأنامك فيه ،فال تتفقده ببرصك تفقد الفاحص املمحص ،بل غض
برصك يف أثناء قعودك أومنامك فيه ،قارصا نظرك عىل ما حتتاج إليه فحسب ،وال تفتح
مغلقا من خزانة ،أو صندوق ،أو حمفظة ،أو رصة ملفوفة ،أو شىء مستور ،فإن هذا خالف
أدب اإلسالم واألمانة التي خولك هبا أخو ك أو حمبك ذخول بيته واملقام عنده ،فاعرف
لزيارتك آداهبا ،واسلك حلسن املعارشة أبواهبا ،تزداد عند مضيفك حبا وأدبا ،واهلل تعاىل
يرعاك ويتوالك)
ومنها ما ذكره الغزايل ،وهو يتحدث عن آداب الضيافة ،قال(:أدبه أن يدخل الدار
يطول االنتظار عليهم وال يعجل بحيث
وال يتصدّ ر فيأخذ أحسن األماكن بل يتواضع وال ّ
يفاجئهم قبل متام االستعداد ،وال يضيق املكان عىل احلارضين بالزمحة ،بل إن أشار إليه

( )1أي منزله ومكان سلطته.
( )2التكرمة :املوضع اخلاص جللوس صاحب البيت من فراش أو رسير أو نحومها.
( )3رواه مسلم.
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صاحب املكان بموضع ال خيالفه البتة فإنه قد يكون رتب يف نفسه موضع كل واحد
تشوش عليه ،وإن أشار إليه بعض الضيفان باالرتفاع إكرام ًا فليتواضع ،وال
فمخالفته ّ
()1

ينبغي أن جيلس يف مقابلة باب احلجرة الذي للنساء وسرتهم)
خفة الزيارة:

وقد سبقت اإلشارة إىل ذلك يف أول هذا املطلب ،بل عن كل اآلداب تسعى لنفي
الثقل عن الزيارة ،ونحب أن ننبه هنا مستدكي عىل ما ذكرنا من أن ذلك ليس عىل العموم،
فإن من األخوان من ال يستشعر بثقله مهام فعل ،وهو ما عرب عنه تعاىل بقولهَ ﴿ :ل ْي َس ع ََىل
ْاألَع َْمى َح َر ٌج َوال ع ََىل ْاألَع َْرجِ َح َر ٌج َوال ع ََىل املَْ ِر ِ
يض َح َر ٌج َوال ع ََىل َأ ْن ُف ِس ُك ْم َأ ْن َت ْأ ُك ُلوا ِم ْن
وت َأ َخواتِ ُكم َأو بي ِ
وت إِ ْخوانِ ُكم َأو بي ِ
وت ُأمهاتِ ُكم َأو بي ِ
وت آبائِ ُكم َأو بي ِ
بيوتِ ُكم َأو بي ِ
وت
َ ْ ْ ُُ
َ ْ ْ ُُ
َّ َ ْ ْ ُ ُ
َ ْ ْ ُُ
ْ ْ ُُ
ُُ
وت َأ ْخوالِ ُكم َأو بي ِ
وت عَامتِ ُكم َأو بي ِ
َأعْام ِم ُكم َأو بي ِ
احت ُه َأ ْو
وت َخاالتِ ُك ْم َأ ْو َما َم َل ْك ُت ْم َم َف ِ َ
َ ْ ْ ُُ
َّ ْ ْ ُ ُ
َ ْ ْ ُُ
َص ِد ِيق ُك ْم﴾ (النور)61:
يقول الغزايل مبينا حدود ذلك(:فإن دخل ومل جيد صاحب الدار وكان واثق ًا بصداقته
عامل ًا بفرحه إذا أكل من طعامه فله أن يأكل بغري إذنه ،إذ املراد من ِ
اإلذن الرضا ال سيام يف
األطعمة وأمرها عىل السعة ،فرب رجل يرصح ِ
باإلذن وحيلف وهو غري راض فأكل طعامه
()2

ورب غائب مل يأذن وأكل طعامه حمبوب)
مكروهّ ،

ويروي عن حممد بن واسع وأصحابه أهنم كانوا يدخلون منزل احلسن فيأكلون ما
جيدون بغري إذن ،وكان احلسن يدخل ويرى ذلك فيرس به ويقول :هكذا كنا.
وروى عن احلسن أنه كان قائ ًام يأكل من متاع بقال يف السوق يأخذ من هذه اجلونة
تينة ومن هذه قسبة ،فقال له هشام :ما بدا لك يا أبا سعيد يف الورع تأكل متاع الرجل بغري
( )1إحياء علوم الدين.15/2 :
( )2إحياء علوم الدين.10/2 :
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عيل آية األكل فتال إىل قوله تعاىلَ ﴿ :أ ْو َص ِد ِيق ُك ْم ﴾ فقال :فمن
إذنه؟ فقال :يا لكع اتل َّ
الصديق يا أبا سعيد؟ قال :من اسرتوحت إليه النفس ،واطمأن إليه القلب.
ومشى قوم إىل منزل سفيان الثوري فلم جيدوه ففتحوا الباب وأنزلوا السفرة وجعلوا
يأكلون ،فدخل الثوري وجعل يقول :ذكرمتون أخالق السلف هكذا كانوا.
وزار قوم بعض التابعي ومل يكن عنده ما يقدمه إليهم ،فذهب إىل منزل بعض إخوانه
فلم يصادفه يف املنزل فدخل فنظر إىل قدر قد طبخها وإىل خبز قد خبزه وغري ذلك فحمله
كله فقدمه إىل أصحابه وقال :كلوا فجاء رب املنزل فلم ير شيئ ًا فقيل له :قد أخذ فالن،
فقال :قد أحسن ،فلام لقيه قال :يا أخي إن عادوا فعد.
آداب الضيافة
وهي القسم املكمل للزيارة ،ألن الشخص إما زائر أو مزور ،واملزور هو املضيف،
وهو الذي تتعلق به هذه اآلداب التي سنذكرها باختصار ،ألنه هلا حملها اخلاص.
إكرام الضيف:
ِ
ِ
وهو ما يشري إليه قوله تعاىلَ ﴿ :ه ْل َأت َ
َاك َح ِد ُ
يم املُْك َْر ِميَ إِ ْذ َد َخ ُلوا
يث َض ْيف إِ ْب َراه َ
ون َف َرا َغ إِ َىل َأ ْهلِ ِه َف َجاء بِ ِع ْج ٍل َس ِم ٍ
َع َل ْي ِه َف َقا ُلوا َس َالم ًا َق َال َس َال ٌم َق ْو ٌم ُّمنك َُر َ
ي َف َق َّر َب ُه إِ َل ْي ِه ْم َق َال
ون إبراهيم املكرمي ﴾ (الذريات 24:ـ )27وقوله تعاىلَ ﴿ :و َجا َء ُه َق ْو ُم ُه ُ ْهي َر ُع َ
َأ َال َت ْأ ُك ُل َ
ون
َات َق َال يا َقو ِم هؤُ ِ
ون السيئ ِ
ِ ِ
الء َبن َِايت ُه َّن َأ ْط َه ُر َل ُك ْم َفا َّت ُقوا اهللََّ َوال
َ ْ َ
إِ َل ْيه َوم ْن َق ْب ُل كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ َّ ر
ختزُ ِ
ُْ
ون ِيف َض ْي ِفي َأ َل ْي َس ِمنْ ُك ْم َر ُج ٌل َر ِشيدٌ ﴾ (هود ،)78:ففي اآلية األوىل دليل عىل إكرام
الضيف ،ويف الثانية دليل عىل محايته.
وقد ورد يف السنة التشديد يف وجوب إكرامه( ،)1قال (:من كان يؤمن باهلل واليوم
( )1اختلف الفقهاء يف حق الضيف :هل هو واجب أو مستحب عىل قولي:
القول األول :أن الضيافة من مكارم األخالق ،وحماسن الدين ،وليست واجبة ،وهو قول اجلمهور ،ومن األدلة عىل ذلك:
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اآلخر فليكرم ضيفه ،ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليصل رمحه ،ومن كان يؤمن باهلل
واليوم اآلخر فليقل خري ًا أو ليصمت)( ،)1وقال (:من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر
فليكرم ضيفه جائزته) ،قالوا :وما جائزته يا َر ُسول اهللَِّ؟ قال(:يومه وليلته .والضيافة ثالثة
أيام فام كان وراء ذلك فهو صدقة عليه)( ،)2ويف رواية(:وال حيل ملسلم أن يقيم عند أخيه
()3

حتى يؤثمه) قالوا :يا َر ُسول اهللَِّ وكيف يؤثمه؟ قال(:يقيم عند أخيه وال يشء يقريه به)

.1قوله  (: من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر ،فليكرم ضيفه جائزته ،قالوا :وما جائزته يا رسول اهلل؟ قال :يوم وليلة،
والضيافة ثالثة أيام ،فام كان وراء ذلك فهو صدقة ) ،فلفظ (جائزته) املذكور يف احلديث يدل عىل االستحباب فإن اجلائزة هي
العطية والصلة التي أصلها عىل الندب ،وقلام ُيستعمل هذا اللفظ يف الواجب.
.2األحاديث القاضية بحرمة مال املسلم إال بطيب نفسه.
.3األحاديث الدالة عىل أن ليس يف املال حق سوى الزكاة.
.4أما األحاديث الواردة يف حق الضيف ،فقد قال اخلطايب(:إنام كان يلزم ذلك يف زمنه  حيث مل يكن بيت مال ،وأما
اليوم فأرزاقهم يف بيت املال ،ال حق هلم يف أموال املسلمي ) أو أن هذا كان يف أول اإلسالم ،إذ كانت املواساة واجبة ،فلام اتسع
اإلسالم ُن ِ
سخ ذلك.
القول الثان :وجوب الضي افة ،وأهنا واجبة ليلة واحدة ،وهو قول الليث بن سعد ،وهو قول ابن حزم ،قال (:الضيافة
حل َرضي والبدوي والفقيه واجلاهل ،يوم وليلة مربة وإحتاف ،ثم ثالثة أيام ضيافة ،وال مزيد ،فإن زاد عىل ذلك فليس
فرض عىل ا َ
نراه الز ًما ،وإن متادى عىل قراه فحسن ،فإن منع الضيافة الواجبة فله أخذها مغالبة ،وكيف أمكنه ،و ُيقىض له بذلك ) ،وقد
انترص له الشوكان ،واستدل له بام ييل ،زيادة عىل ما سبق من األدلة:
.1إباحة العقوبة بأخذ املال ملن ترك ذلك ،وهذا ال يكون يف غري واجب.
.2التأكيد البالغ بجعل ذلك فرع اإليامن باهلل واليوم اآلخر ،ويفيد أن فعل خالفه فعل من ال يؤمن باهلل واليوم اآلخر،
ومعلوم أن فروع اإليامن مأمور هبا .ثم تعليق ذلك باإلكرام وهو أخص من الضيافة ،فهو دال عىل لزومها باألوىل.
.3قوله  (:فام وراء ذلك فهو صدقة) فهو رصيح أن ما قبل ذلك غري صدقة ،بل واجب رشعً ا.
.4قوله  (:ليلة الضيف حق واجب) فهذا ترصيح بالوجوب ،مل يأت ما يدل عىل تأويله.
.5قوله  (: فإن نرصه حق عىل كل مسلم) فإن ظاهر هذا وجوب النرصة ،وذلك فرع وجوب الضيافة.
( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3رواه مسلم.

371

ومما يدل عىل أن هذه النصوص للوجوب ،قوله  لعبد اهلل بن عمرو َّ (:
إن جلسدك
عليك ح ًقا ،وإن لعينك عليك ح ًقا ،وإن لزورك عليك ح ًقا ،وإن لزوجك عليك ح ًقا)

()1

وقوله (:أيام ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف حمرو ًما فله أن يأخذ بقدر قراه وال حرج
عليه)( ،)2بل روي أنه  قال(:أيام رجل أضاف قو ًما فأصبح الضيف حمرو ًما ،فإن نرصه
()3

حق عىل كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله)

بل ورد يف النصوص ما يبي علو أخالق الصاحلي من تقديمهم الضيف عىل
أنفسهم ،كام قال تعاىلَ ﴿ :و ُي ْط ِع ُم َ
ون ال َّط َعا َم ع ََىل ُح رب ِه ِم ْسكِين ًا َو َيتِي ًام َو َأ ِسري ًا﴾ (االنسان)8:
وقد روي من فعل السلف ما بي كرم أخالقهم وعظيم إيثارهم ،فعن أيب هريرة
قال :جاء رجل إىل النبي  فقال :إن جمهود .فأرسل إىل بعض نسائه فقالت :والذي بعثك
باحلق ما عندي إال ماء .ثم أرسل إىل أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلن كلهن مثل ذلك ال
والذي بعثك باحلق ما عندي إال ماء .فقال النبي (:من يضيف هذا الليلة؟) فقال رجل
من األنصار :أنا يا َر ُسول اهللَِّ .فانطلق به إىل رحله فقال المرأته :أكرمي ضيف َر ُسول اهللَِّ
 ،) ويف رواية قال المرأته :هل عندك يشء؟ قالت :ال إال قوت صبيان .قال :علليهم
بشء ،وإذا أرادوا العشاء فنوميهم ،وإذا دخل ضيفنا فأطفئي الرساج وأريه أنا نأكل.
فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويي .فلام أصبح غدا عىل النبي  فقال(:لقد عجب اهللَّ من
()4

صنيعكام بضيفكام الليلة)

ومن هديه  يف إكرام الضيف ما ورد يف خرب إسالم عدي بن حاتم الطائي ،فقد
روي أنه قدم عىل النبي  ،فأكرمه باجللوس عىل وسادة ،وجلس رسول اهلل  عىل
( )1رواه البخاري واللفظ له ،ومسلم وغريمها.
( )2رواه أمحد ورواته ثقات واحلاكم وقال :صحيح اإلسناد.
( )3رواه أبو داود واحلاكم وقال :صحيح اإلسناد.
( )4رواه البخاري ومسلم.
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األرض ،قال عدي :ثم مىض يب رسول اهلل  ،حتى إذا دخل بيته ،تناول وسادة من أدم
حمشوة ليفا ،فقذفها إيل فقال :اجلس عىل هذه ،قلت :بل أنت فاجلس عليها ،قال :بل أنت،
فجلست عليها ،وجلس رسول اهلل  باألرض.
احرتام الضيف:
وهو أمر زائد عىل جمرد اإلكرام ،ألنه يدل عىل احلفاوة به ،وعدم الضيق من وجوده،
زيادة عىل ما يبثه يف نفسه من املحبة ملضيفه وهي مقصد جليل من مقاصد الشارع ،وهلذا
قال (:والذي نفس حممد بيده ،ال تدخلوا اجلنة حتى تؤمنوا ،وال تؤمنوا حتى حتابوا ،أو
()1

ال أنبئكم بشء إذا فعلتموه حتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم)

ومن مظاهر احرتام الضيف التي ذكرها العلامء أن يقدّ م الطست إليه ليغسل ،فقد
روي أنه اجتمع أنس بن مالك وثابت البنان عىل طعام فقدّ م أنس الطست إليه فامتنع ثابت
فقال أنس(:إذا أكرمك أخوك فاقبل كرامته وال تردها فإنام يكرم اهلل عز وجل)
ومنها أن ال يبتدىء بالطعام ومعه من يستحق التقديم بكرب سن أو زيادة فضل إال
أن يكون هو املتبوع واملقتدى به ،فحينئذ ينبغي أن ال يطول عليهم االنتظار إذا ارشأبوا
لألكل واجتمعوا له.
ومنها أن يدعوه لألكل ،من غري إحلاح ،قال الغزايل(:فإن قلل رفيقه نشطه ورغبه يف
األكل وقال لهُ ( :ك ْل) وال يزيد يف قولهُ ( :ك ْل) عىل ثالث مرات فإن ذلك إحلاح وإفراط)

()2

واستدل لذلك بأن رسول اهلل  كان إذا خوطب يف يشء ثالث ًا مل يراجع بعد ثالث،
يكرر الكالم ثالث ًا( ،فليس من األدب الزيادة عليه)
وكان ّ
ومن اإلحلاح املنهي عنه احللف عليه باألكل ،قال احلسن بن عيل (:الطعام أهون من
( )1رواه أمحد والرتمذي والضياء.
( )2إحياء علوم الدين.7/2 :
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أن حيلف عليه)
ومنها أن يقدم له الطعام من غري أن يقول له :هل أقدّ م لك طعام ًا؟ بل ينبغي أن
يقدّ م إن كان ،قال الثوري(:إذا زارك أخوك فال تقل له :أتأكل؟ أو أقدّ م إليك؟ ولكن قدّ م
فإن أكل وإال فارفع)
ومنها أن يتعامل مع كل ضيف بام يتناسب معه ،قال بعض الصاحلي(:إذا دخل
عليكم الفقراء فقدموا إليهم طعام ًا ،وإذا دخل الفقهاء فسلوهم عن مسألة ،فإذا دخل
القراء فدلوهم عىل املحراب)
ومنها أن ال يميز الغني ِ
باإلجابة عن الفقري ،فذلك هو التكرب املنهي عنه وألجل
ذلك امتنع بعضهم عن أصل ِ
اإلجابة وقال :انتظار املرقة ذل ،وقال آخر :إذا وضعت يدي
يف قصعة غريي فقد ذلت له رقبتي ،ومن املتكربين ممن جييب األغنياء دون الفقراء وهو
خالف السنّة.
ومن أهم مظاهر احرتام الضيف أن ال يميز بي غني وفقري ،ألنه إن ميز بينهام كان
احرتامه للامل ال للضيف ،فقد كان رسول اهلل  جييب دعوة العبد ودعوة املسكي.
ومر احلسن بن عيل بقوم من املساكي الذين يسألون الناس عىل قارعة الطريق وقد
نرشوا كرس ًا عىل األرض يف الرمل ،وهم يأكلون وهو عىل بغلته فسلم عليهم فقالوا له :هلم
إىل الغداء يا ابن بنت رسول اهلل  فقال(:نعم ،إن اهلل ال حيب املستكربين) ،فنزل وقعد
معهم عىل األرض وأكل ،ثم سلم عليهم وركب وقال :قد أجبتكم فأجيبون ،قالوا :نعم،
فوعدهم وقت ًا معلوم ًا فحرضوا فقدّ م إليهم فاخر الطعام وجلس يأكل معهم.
اخلفة وعدم التكلف:
وهي أصل من أصول هذا الباب يشري إليه قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل َما َأ ْس َأ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه ِم ْن
ِ
ِ
ص ،)86:أي وما أريد عىل ما أرسلني اهللّ تعاىل به ،وال أبتغي
َأ ْج ٍر َو َما َأنَا م َن املُْ َت َك رلفيَ ﴾ ( ّ
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زيادة عليه ،بل ما أمرت به أديته ،ال أزيد عليه وال أنقص منه.
وهذا ال يقترص فقط عىل هذا الباب ،بل يشمل مجيع حياة املسلم ،قال مرسوق :أتينا
عبد اهللّ بن مسعود فقال(:يا أهيا الناس من علم شيئ ًا فليقل به ،ومن مل يعلم فليقل :اهللّ
َّ
وجل قال لنبيكم
أعلم ،فإن من العلم أن يقول الرجل ملا ال يعلم :اهللّ أعلم ،فإن اهللّ عزَّ
ِ
ِ
ِ ِ
ص ،)1())86:وعن ابن عمر
ُ ﴿ :ق ْل َما َأ ْس َأ ُل ُك ْم َع َل ْيه م ْن َأ ْج ٍر َو َما َأنَا م َن املُْ َت َك رلفيَ ﴾ ( ّ
قال :خرج رسول اهلل يف بعض أسفاره ،فسار ليال فمروا عىل رجل جالس عند مقراة
له ،فقال له عمر :يا صاحب املقراة أولغت السباع الليلة يف مقراتك؟ فقال له النبي (:يا
()2

صاحب املقراة ال ختربه هذا متكلف هلا ما محلت يف بطوهنا ولنا ما بقي رشاب وطهور)

وهكذا يف باب الضيافة ،فإن التكلف سواء كان من املضيف او الضيف يضاد
مقاصد الشيعة منها ،فتتحول من وسيلة للتآلف والرتاحم والتكافل إىل وسيلة للقطيعة
والبغضاء ومجيع األمراض النفسية.
وهلذا سنذكر هنا بعض ما يرتبط هبذا األدب من مظاهر:
خفة املضيف :ومن أول مظاهرها ـ كام يذكر الغزايل ـ تقديم ما حرض ،فإن مل حيرضه
يشء ومل يملك ،فال يستقرض ألجل ذلك فيشوش عىل نفسه ،وإن حرضه ما هو حمتاج إليه
لقوته ومل تسمح نفسه بالتقديم فال ينبغي أن يقدم(.)3
وينقل عن بعض السلف قوله يف تفسري التكلف(:أن تطعم أخاك ما ال تأكله أنت
بل تقصد زيادة عليه يف اجلودة والقيمة)
وسبب هذا أن التكلف هو الذي جيعل الضيف ثقيال عىل املضيف ،بخالف ما لو

( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه الدارقطني.
( )3إحياء علوم الدين.10/2 :
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قدم ما يمكنه ،وقد نبه إىل هذا الفضيل ،فقال(:إنام تقاطع الناس بالتكلف يدعو أحدهم
أخاه فيتكلف له فيقطعه عن الرجوع إليه) ،وهلذا قال بعضهم(:ما أبايل بمن أتان من
إخوان فإن ال أتكلف له إنام أقرب ما عندي ولو تكلفت له لكرهت جميئه ومللته) ،وقال
بعضهم(:كنت أدخل عىل أخ يل فيتكلف يل فقلت له :إنك ال تأكل وحدك هذا وال أنا فام
بالنا إذا اجتمعنا أكلناه؟ فإما أن تقطع هذا التكلف أو أقطع املجيء ،فقطع التكلف ودام
اجتامعنا بسببه)
ومن مظاهر التكلف ـ كام يذكر الغزايل ـ أن يقدم مجيع ما عنده فيجحف بعياله
ويؤذي قلوهبم( ،)1ويروي يف ذلك أن رج ً
ال دعا علي ًا فقال عيل(:أجيبك عىل ثالث رشائط:
ال تدخل من السوق شيئ ًا ،وال تدخر ما يف البـيت ،وال جتحف بعيالك) ،وكان بعضهم
يقدم من كل ما يف البـيت فال يرتك نوع ًا إال وحيرض شيئ ًا منه.
وهذا ال يتناىف مع ما ذكرنا من إكرام الضيف ،ألن اإلكرام ال يكون إال باملقدور
عليه ،فاجلود ال يكون إال باملوجود كام يقال.
ومن مظاهر التكلف أن يدعو من ال حيب إجابته ،قال سفيان(:من دعا أحد ًا إىل
طعام وهو يكره ِ
اإلجابة فعليه خطيئة فإن أجاب املدعو فعليه خطيئتان)
خفة الضيف :ومن أول مظاهرها ـ كام يذكر الغزايل ـ أن ال يقرتح وال يتحكم بشء
خريه أخوه بـي طعامي فليتخري أيرسمها عليه(.)2
بعينه فربام يشق عىل املزور إحضاره ،فإن َّ
وهذا هو هدي رسول اهلل  ،ففي احلديث(:ما خري رسول اهلل بـي أمرين إال اختار
()3

أيرسمها)

( )1إحياء علوم الدين.10/2 :
( )2إحياء علوم الدين.11/2 :
( )3رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
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ويروى من ذلك من هدي السلف عن أبـي وائل قال :مضيت مع صاحب يل نزور
سلامن فقدم إلينا خبز شعري وملح ًا جريش ًا ،فقال صاحبـي :لو كان يف هذا امللح سعرت كان
أطيب ،فخرج سلامن فرهن مطهرته وأخذ سعرت ًا ،فلام أكلنا قال صاحبـي :احلمد هلل الذي
قنعنا بام رزقنا .فقال سلامن :لو قنعت بام رزقت مل تكن مطهريت مرهونة.
وهذا إذا توهم تعذر ذلك عىل أخيه أو كراهته له ،أما إن علم أنه يرس باقرتاحه
ويتيرس عليه ،فال يكره له االقرتاح ،وقد روي أن الشافعي كان نازالً عند الزعفران ببغداد،
وكان الزعفران يكتب كل يوم رقعة بام يطبخ من األلوان ويسلمها إىل اجلارية ،فأخذ
الشافعي الرقعة يف بعض األيام وأحلق هبا لون ًا آخر بخطه ،فلام رأى الزعفران ذلك اللون
أنكر وقال :ما أمرت هبذا؟ فعرضت عليه الرقعة ملحق ًا فيها خط الشافعي فلام وقعت عينه
عىل خطه فرح بذلك وأعتق اجلارية رسور ًا باقرتاح الشافعي عليه.
ومن مظاهرها أن ال حيوج مضيفه إىل اإلحلاح عليه يف األكل ،قال جعفر بن حممد
(:أحب إخوان إ َّيل أكثرهم أك ً
عيل من حيوجني إىل تعهده يف
ال وأعظمهم لقمة وأثقلهم َّ
األكل)
وينقل الغزايل يف ذلك عن بعض األدباء قوله(:أحسن اآلكلي أك ً
ال من ال حيوج
صاحبه إىل أن يتفقده يف األكل ومحل عن أخيه مؤنة القول)
 4ـ آداب املجالس
واملراد من املجالس كل اجتامع للشخص مع غريه ،سواء كان ذلك يف مدرسة أو
مسجد أو شارع ،وسواء كان ذلك جلوسا أو مشيا ،وسواء كان ذلك بقصد أو بغري قصد.
فكل اجتامع كثر أفراده أو قلوا جملس من املجالس ينطبق عليه ما نصت عليه الرشيعة
من آداب.
وقد أشار إىل هذا النوع من اآلداب قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا إِ َذا ِق َيل َل ُك ْم
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َت َف َّس ُحوا ِيف املَْ َجالِ ِ
س َفا ْف َس ُحوا َي ْف َسحِ اهللَُّ َل ُك ْم َوإِ َذا ِق َيل ان ُْشزُ وا َفان ُْشزُ وا َي ْر َف ِع اهللَُّ ا َّل ِذي َن آ َمنُوا
ِمنْ ُكم وا َّل ِذين ُأو ُتوا ا ْل ِع ْلم درج ٍ
ات َواهللَُّ بِ َام َت ْع َم ُل َ
ون َخبِ ٌري﴾ (املجادلة)11:
َ ََ َ
َ
ْ َ
وهذه اآلداب هلا أمهيتها االجتامعية الكربى ،ألنه ال يمكن أن يستفيد أي إنسان من
غريه ،وال يمكن له أن يفيده إال إذا كان ذلك حتت ظالل األدب الرفيع الذي أرشدنا إليه
اإلسالم.
ويمكن تقسيم هذه اآلداب إىل ثالثة أنواع ،هي:
أ ـ اختيار اجلليس
وض َ
ون ِيف
وهو أول اآلداب وأمهها ،وإليه يشري قوله تعاىلَ ﴿ :وإِ َذا َر َأ ْي َت ا َّل ِذي َن َ ُ
خي ُ
وضوا ِيف ح ِد ٍ
يث غ ْ ِ
الش ْي َط ُ
َري ِه َوإِ َّما ُين ِْس َين ََّك َّ
آ َياتِنَا َف َأع ِْر ْض َعن ُْه ْم َحتَّى َ ُ
ان َفال َت ْق ُعدْ َب ْعدَ
خي ُ
َ
ر
الذك َْرى َم َع ا ْل َق ْو ِم ال َّظاملِيَ ﴾ (األنعام ،)68:ففي اآلية الكريمة هني عن القعود مع هذا
الصنف من الناس ،وفيه داللة عىل وجوب اختيار من جيلس معهم.
ِ
وإليه اإلشارة كذلك بقوله تعاىل عىل لسان الظامل يوم القيامةَ ﴿ :يا َو ْي َلتَى َل ْيتَني َمل ْ
َأ َّ ِ
خت ْذ ُفالن ًا َخلِي ً
ال﴾ (الفرقان)28:
ورس هذا النهي هو أن هذا اجللوس قد يكون سببا ألمرين خطريين كالمها له تأثريه
النفس واالجتامعي:
التأثر باملنكر:
وهو أول اخطار اجللوس مع الظاملي ،وذلك ألن الطبع يرسق من الطبع ،كام قال
(:املرء عىل دين خليله ،فلينظر أحدكم من خيالل)( ،)1وقال اإلمام عيل (:الصحبة سارية
والطبيعة سارقة) ولذا قالوا فيام نسب إىل اإلمام جعفر الصادق(:احذر عدوك مرة ،واحذر
صديقك ألف مره) ،فقد ذكر من معانيه أنه ال ينبغي أن يتخذ كل أحد صديقا وخليال ،بل
( )1رواه أبو داود والرتمذي .
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ال بد أن يكون له نحو حسن اخللق وحسن السرية والصالح وعدم احلرص عىل الدنيا،
وهذا ال يوجد إال يف واحد من ألف.
وقد قيل(:صحبة األخيار تورث اخلري وصحبة األرشار تورث الرش ،كالريح إذا
مرت عىل النتن محلت نتنا ،وإذا مرت عىل الطيب محلت طيبا)
وإىل هذا اإلشارة بقوله تعاىل عىل لسان الظامل يوم القيامة ﴿ :يا وي َلتَى َليتَنِي َمل َأ َّ ِ
خت ْذ
ْ
َ َْ
ْ

ُفالن ًا َخلِي ً
ال﴾ (الفرقان)28:

وقد قال  ،وهو يبي أمهية اجلليس وتأثريه يف جليسه(:إنام مثل اجلليس الصالح
واجلليس السوء كحامل املسك ونافخ الكري ،فحامل املسك إما أن حيذيك وإما أن تبتاع منه
()1

وإما أن جتد رحيا طيبة ونافخ الكري إما أن حيرق ثيابك وإما أن جتد رحيا خبيثة)

وبي  ما يمكن أن يستفيده املؤمن من جمالسته للصاحلي ،فقد ورد يف احلديث
عن ابن عباس قال :قيل يا رسول اهلل؛ أي جلسائنا خري؟ قال(:من ذكركم باهلل رؤيته ،وزاد
()2

يف علمكم منطقه ،وذكركم باآلخرة عمله)
اإلقرار عىل املنكر:

وض َ
ون ِيف آ َياتِنَا َف َأع ِْر ْض َعن ُْه ْم
وهو ما يشري إليه قوله تعاىلَ ﴿ :وإِ َذا َر َأ ْي َت ا َّل ِذي َن َ ُ
خي ُ
وضوا ِيف ح ِد ٍ
يث غ ْ ِ
ان َفال َت ْق ُعدْ َب ْعدَ ر
الش ْي َط ُ
َري ِه َوإِ َّما ُين ِْس َين ََّك َّ
الذك َْرى َم َع ا ْل َق ْو ِم
َحتَّى َ ُ
خي ُ
َ
ال َّظاملِيَ ﴾ (األنعام ،)68:فأمر اهلل نبيه باإلعراض عن الذين خيوضون يف آيات اهلل
بالتكذيب وإظهار االستخفاف إعراضا يقتِض اإلنكار عليهم وإظهار الكراهة ملا يكون
منهم إال أن يرتكوا ذلك وخيوضوا يف حديث غريه.
وذلك ألن يف جمالستهم خمتارا مع ترك النكري داللة عىل الرضا بفعلهم ،وقد قال
( )1رواه مسلم.
( )2رواه أبو بكر البزار.
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ِ
ِ
ِ ِ
تعاىلُ ﴿ :ل ِع َن ا َّل ِذي َن َك َف ُروا ِم ْن َبنِي إِ ْرس َ
َص ْوا
يسى ا ْب ِن َم ْر َي َم َذل َك بِ َام ع َ
ائيل ع ََىل ل َسان َد ُاو َد َوع َ
َوكَا ُنوا َي ْعتَدُ َ
َاه ْو َن
ون﴾ (املائدة ،)78:ثم بي سبب هذا اللعن بقوله تعاىل ﴿ :كَا ُنوا ال َي َتن َ
َع ْن ُمنْك ٍَر َف َع ُلو ُه َلبِئ َْس َما كَا ُنوا َي ْف َع ُل َ
ون ت ََرى كَثِري ًا ِمن ُْه ْم َيت ََو َّل ْو َن ا َّل ِذي َن َك َف ُروا َلبِئ َْس َما َقدَّ َم ْت
َهلم َأ ْن ُفسهم َأ ْن س ِ
خ َط اهللَُّ َع َل ْي ِه ْم َو ِيف ا ْل َع َذ ِ
اب ُه ْم َخالِدُ َ
ون﴾ (املائدة 79:ـ )80
ُْ ُ ُ ْ َ
وقد أخرب  عن كيفية حصول ذلك ،فقال(:إن أول ما دخل النقص عىل بني
إرسائيل كان الرجل أول ما يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق اهلل ودع ما تصنع فإنه ال حيل لك
ثم يلقاه من الغد فال يمنعه ذلك أن يكون أكيله ورشيبه وقعيده فلام فعلوا ذلك رضب اهلل
قلوب بعضهم ببعض) ثم قرأ اآليات السابقة ،ثم قال(:كال واهلل لتأمرن باملعروف ولتنهون
عن املنكر ولتأخذن عىل يدي الظامل ولتأطرنه عىل احلق ولتقرصنه عىل احلق قرصا أو
()1

ليرضبن اهلل بقلوب بعضكم عىل بعض وليلعننكم كام لعنهم)

وذلك ألن املجالسة نوع من الركون إىل اجلليس ،وقد هنانا اهلل تعاىل عن الركون إىل
الظاملي ،قال تعاىل ﴿ :وال تَر َكنُوا إِ َىل ا َّل ِذين َظ َلموا َفتَمس ُكم النَّار وما َل ُكم ِمن د ِ
ون اهللَِّ ِم ْن
ْ ْ ُ
َ َّ ُ ُ َ َ
َ ُ
َ ْ
ِ
ْرص َ
ون﴾ (هود)113:
َأ ْول َيا َء ُث َّم ال ُتن َ ُ
ولكن هذا مقيد بام ذكرنا ،أما إن كان قصده الدعوة هلل ،أو تغيري املنكر ،فال حرج
من اجللوس ،بل هو واجب ،كام حكى تعاىل عن األنبياء ـ صلوات اهلل وسالمه عليهم ـ يف
حوارهم مع أقوامهم ،وكام حكى عن الصاحبي يف سورة الكهف ،وغريها من مشاهد
احلوار يف القرآن الكريم.
وهذا أيضا مقيد منضبط بمدى استعدادهم للتلقي واالستفادة ،فإن كانوا مستعدين
للسامع والتأثر ،فإنه يستحب اجللوس معهم للتأثري فيهم ،وإن مل يكونوا مستعدين لذلك،
فال حاجة للجلوس معهم ،قال تعاىلَ ﴿ :ع َب َس َوت ََو َّىل َأن َجاء ُه ْاألَع َْمى َو َما ُيدْ ِر َ
يك َل َع َّل ُه
( )1رواه أبو داود.
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َيزَّ كَّى َأ ْو َي َّذك َُّر َفتَن َف َع ُه ر
نت َل ُه ت ََصدَّ ى َو َما َع َل ْي َك َأ َّال َيزَّ كَّى َو َأ َّما َمن
اس َت ْغنَى َف َأ َ
الذك َْرى َأ َّما َم ِن ْ
َج َ
ْت َعنْ ُه َت َل َّهى﴾ (عبس 1:ـ )10
اءك َي ْس َعى َو ُه َو َ ْ
خي َشى َف َأن َ
ب ـ احرتام اجلليس
وهو من أهم آداب املجالسة ،ألن اجلليس إن شعر باملهانة،أو مل يشعر بام يستحقه
من احرتام قد يرصفه عن جليسه ،فال يفيده وال يستفيد منه ،فتضيع بذلك أهم مقاصد
املجالس.
واحرتام اجلليس سنة رسول اهلل  ،فقد كان يكرم جلساءه إكراما ال حدود له،
وعن ابن عباس قال(:أعز الناس عيل جليس الذي يتخطى الناس إيل ،أما واهلل إن الذباب
يقع عليه فيشق عيل) ،وسئل(:من أكرم الناس عليك؟ قال :جليس حتى يفارقني) ،وروي
عنه قوله(:ثالثة ال أقدر عىل مكافأهتم ورابع ال يكافئه عني إال اهلل تعاىل ،فأما الذين ال أقدر
عىل مكافأهتم :فرجل أوسع يل يف جملسه ،ورجل سقان عىل ظمإ ،ورجل أغربت قدماه يف
االختالف إىل بايب ،وأما الرابع الذي ال يكافئه عني إال اهلل عز وجل فرجل عرضت له
حاجة فظل ساهرا متفكرا بمن ينزل حاجته وأصبح فرآن موضعا حلاجته ،فهذا ال يكافئه
عني إال اهلل عز وجل ،وإن ألستحي من الرجل أن يطأ بساطي ثالثا ال يرى عليه أثرا من
أثري)
ومن مظاهر احرتام اجلليس التي وردت هبا النصوص:
أن ال يقام من جملسه:
ألن من جلس يف حمل صار حرما له ،فال يقام عنه إال بإذنه ،وبطيب نفس منه ،قال
(:ال يقيم الرجل الرجل من جملسه ثم جيلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا)( ،)1فلفظ

( )1رواه البخاري ومسلم.
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اخلرب يف هذا احلديث يف معنى النهي ،وقد ورد يف رواية أخرى(:ال يقيمن)( )1بصيغة النهي
مؤكدا.
وظاهر هذا النص يدل عىل التحريم ،فمن سبق إىل موضع مباح من مسجد أو غريه
لصالة أو غريها من الطاعات فهو أحق به ،وحيرم عىل غريه أن يقيمه منه إال لسبب من
األسباب ،كام ورد يف احلديث اآلخر قوله (:من قام من جملسه ثم رجع إليه فهو أحق
به)( )2أي أنه إذا كان قد سبق فيه حق ألحد بقعوده فيه من مصل أو غريه ثم فارقه ألي
حاجة ثم عاد وقد قعد فيه أحد أن له أن يقيمه منه.
وقد بي ابن احلاج التفاصيل املرتبطة هبذا األدب ،فقال(:وينبغي له أيضا أن ال يكون
يف جملسه مكان مميز آلحاد الناس بل كل من سبق ملوضع فهو أوىل به كام هو ذلك مرشوع
يف انتظار الصالة ،وال يقام أحد من موضعه جربا وجيلس فيه غريه للنهي من صاحب
الرشيعة  عن ذلك حتى لو قام غري معرض عنه لرضورة وعاد كان به أحق أيضا اللهم
إال أن يكون املوضع معلوما عند الناس أنه ال جيلس فيه إال فالن ،وهم حمتاجون إليه يف
فتواه وعلمه ،فإن جلس يف غريه مل يعلم مكانه أو يعلم بمشقة فهذا مستثنى مما هني عنه،
فإن كان املسبوق صاحب علم وفضيلة فحيثام جلس كان صدرا ،وليست املواضع بالتي
تصدر الناس ،وال ترفعهم وإنام يرفع املرء ما هو حامله من علم وفضيلة ودين وتقوى،
وإنام وقع التخصيص ملن ذكر الحتياجهم إليه يف فتواه وعلمه ،وإن كان الدليل مقتضاه
العموم فالرضورة خصصت الدليل العام ،وليس هذا بأول دليل خص وذلك كثري ،وال
بأس أن يوسع له يف املجلس ما مل يؤد ذلك إىل الرضر لقوله (:ولكن تفسحوا

( )1رواه مسلم.
( )2رواه مسلم.

382

()1

وتوسعوا)

وما ذكره ابن احلاج نراه ـ لألسف ـ يف جمتمعاتنا التي أحيت الطبقية اجلاهلية ،فميزت
بي الناس عىل أسس ليس للرشع فيها نصيب.
وقد ذكر ابن العريب أنواع املجالس ،ومن يتصدر فيها ،فقال(:األول جملس 
يفسح فيه باهلجرة والعلم والسن .الثان جملس اجلمعات يتقدم فيه بالبكور إال ما ييل اإلمام،
فإنه لذوي األحالم والنهى .الثالث :جملس الذكر جيلس فيه كل أحد حيث انتهى به
املجلس .الرابع جملس احلرب يتقدم فيه ذوو النجدة واملراس من الناس .اخلامس جملس
()2

الرأي واملشاورة يتقدم فيه من له برص بالشورى)

وما ذكره حسن وقوي ،يمكن أن يستشهد له بالشواهد الكثرية ،كقوله تعاىل﴿ :
ير َف ِع اهللَُّ ا َّل ِذين آمنُوا ِمنْ ُكم وا َّل ِذين ُأو ُتوا ا ْل ِع ْلم درج ٍ
ات َواهللَُّ بِ َام َت ْع َم ُل َ
ون َخبِ ٌري﴾
َ ََ َ
َ
ْ َ
َ َ
َْ
(املجادلة )11:فريتفع املرء بإيامنه أوال ،ثم بعلمه ثانيا.
وقد أرشد القرآن الكريم إىل بديل عن إقامة أي شخص ،فقال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن
آ َمنُوا إِ َذا ِق َيل َل ُك ْم َت َف َّس ُحوا ِيف املَْ َجالِ ِ
س َفا ْف َس ُحوا َي ْف َسحِ اهللَُّ َل ُك ْم﴾ (املجادلة ،)11:فهذا أمر
بتحسي األدب يف جمالسة رسول اهلل  ،حتى ال يضيقوا عليه املجلس ،وأمر املسلمي
بالتعاطف والتآلف حتى يفسح بعضهم لبعض ،حتى يتمكنوا من االستامع من رسول اهلل
 والنظر إليه .قال قتادة وجماهد(:كانوا يتنافسون يف جملس النبي  ،فأمروا أن يفسح
بعضهم لبعض)
طرح الوسادة للزائر:
ومثل ذلك يف عرصنا أن جيلسه كرسيا وثريا ،أو يف موضع الئق مجيل ،وقد كان هذا
( )1املدخل.199/1 :
( )2أحكام القرآن.168/4 :
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سنة رسول اهلل  ،بحسب اإلمكانيات املتاحة يف ذلك الوقت ،عن طارق قال :كنا جلوسا
عند الشعبي فجاء جرير بن يزيد ،فدعا له الشعبي بوسادة فقلنا له :يا أبا عمرو ،نحن عندك
أشياخ ،دعوت هلذا الغالم بوسادة؟ فقال(:إن رسول اهلل  قال(:إذا أتاكم كريم قوم
()1

فأكرموه)

وعن عاصم قال :طرح أبو قالبة لرجل وسادة فقال أبو قالبة :إنه كان يقال :ال ترد
عىل أخيك كرامته
وعن جعفر عن أبيه قال :دخل عيل ورجل ،فطرح هلام وسادتي ،فجلس عيل ومل
جيلس اآلخر ،فقال عيل :ال يرد الكرامة إال محار.
عدم التفريق بي اجلالسي:
فال يفرق بي اثني إال إذا ضاق املكان واحتاج إىل التفريق ،فيستأذهنام يف ذلك ،قال
()2

(:ال حيل للرجل أن يفرق بي اثني إال بإذهنام)

ومن احلكم التي ذكرها العلامء لذلك أنه قد يكون بينهام حمبة ومودة ،أو حديث رس،
وجلوسه بينهام يسوؤمها.
عدم اجللوس يف وسط احللقة:
وقد ورد النهي الشديد عن ذلك حتى عده بعضهم من الكبائر ،فعن حذيفة ،قال
()3

قال رسول اهلل (:لعن اهلل من جلس وسط احللقة)

وروي أن رجال قعد وسط حلقة فقال حذيفة(:ملعون عىل لسان حممد) أو(:لعن
()4

اهلل عىل لسان حممد  من جلس وسط احللقة)

( )1رواه ابن ماجة والبزار وابن خزيمة ،والطربان يف الكبري.
( )2رواه أمحد وأبو داود كتاب والرتمذي ،وقال :حديث حسن.
( )3رواه أمحد وأبو داود بإسناد حسن والرتمذي واحلاكم.
( )4رواه الرتمذي وقال حسن صحيح.
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وقد قيل يف علة هذا النهي أنه إذا جلس يف وسطها استدبر بعضهم بظهره فيؤذهيم
بذلك ويسبونه ويلعنونه ،ولذلك قال (:ال محى إال يف ثالثة)( ،)1وذكر منها حلقة القوم،
أي هلم أن حيموها حتى ال يتخطاهم أحد وال جيلس وسطها.
ج ـ آداب احلديث يف املجالس:
من اآلداب التي ذكرها العلامء للحديث يف املجالس أن ال جييب إال من يسأل فيها،
وقد ذكروا من ذلك عن جماهد بن جرب ،قال :قال لقامن  البنه :إياك إذا سئل غريك أن
تكون أنت املجيب ،كانك أصبت غنيمة ،أوظفرت بعطية ،فإنك إن فعلت ذلك ،أزريت
باملسؤول ،وعنفت السائل ،ودللت السفهاء عىل سفاهة حلمك ،وسوء أدبك.
ومنها عدم ختجيل املحدث بإخبارك عن علمك بام خيربك به إن كان يظن عدم
معرفتك به ،ويذكر من ذلك عن عطاء أيب رباح ،قال(:إن الشاب ليحدثني بحديث،
فأستمع له كأن مل أسمعه ،ولقد سمعته قبل أن يولد)
وقال عبد اهلل بن وهب القريش املرصي ،صاحب اإلمام مالك والليث بن سعد
والثوري وغريهم :إن ألسمع من الرجل احلديث قد سمعته قبل أن جيتمع أبواه ،فأنصت
له كأن مل أسمعه.
وقال إبراهيم بن اجلنيد :قال حكيم البنه :تعلم حسن االستامع ،كام تتعلم حسن
الكالم ،فإن حسن االستامع إمهالك للمتكلم حتى يفِض إليك بحديثه ،وإقبالك بالوجه
والنظر عليه ،وترك املشاركة له يف حديث أنت تعرفه.
وأنشد احلافظ اخلطيب البغدادي يف هذا املقام:
وال تشارك يف احلديث أهله وإن عرفت فرعه وأصله
ومنها الصرب عىل املحدث إىل أن ينتهي حديثه وعدم مقاطعته ،قال اهليثم بن عدي:
( )1رواه البيهقي.
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قالت احلكامء:من األخالق السيئة مغالبة الرجل عىل كالمه ،واالعرتاض فيه لقطع حديثه.
ومنها عدم اجلهر بالكالم أو رفع الصوت به من غري حاجة ،ألن اجلهر الزائد عن
احلاجة خيل بأدب املتحدث ،وقد ورد يف وصية لقامن  البنهَ ﴿ :واغ ُْض ْض ِم ْن َص ْوتِ َك
إِ َّن َأ ْنكَر ْاألَصو ِ
احل ِم ِري﴾(لقامن )19:أي اخفض منه وال ترفعه عاليا إذا حادثت
ات َل َص ْو ُ
ْ َ
ت َْ
َ
الناس ،فإن اجلهر الزائد بالصوت منكروقبيح.
د ـ احرتام املجلس
ألن كل جملس له حق عىل صاحبه ،يسأل عنه يوم القيامة ،بل هو جزء من عمره،
فلذلك كان االهتامم بام جيري يف املجلس من أوكد اآلداب وأمهها.
وأول ما حيرتم به املجلس أن ال يفارقه اجللوس إال وقد ضمخوه بطيب ذكر اهلل،
قال (:من قعد مقعدا مل يذكر اهلل تعاىل فيه كانت عليه من اهلل ترة ،ومن اضطجع
مضطجعا ال يذكر اهلل تعاىل فيه كانت عليه من اهلل ترة)( ،)1وقال (:ما جلس قوم جملسا
مل يذكروا اهلل تعاىل فيه ومل يصلوا عىل نبيهم فيه إال كان عليهم ترة ،فإن شاء عذهبم وإن شاء
()2

غفر هلم)

وقد اختلف الفقهاء يف حكم الصالة عىل رسول اهلل  يف املجلس عىل األقوال
التالية:
القول األول :أهنا جتب كلام ذكر اسمه  ولو احتد املجلس ،وهو قول الطحاوي
من احلنفية ،والطرطويش ،وابن العريب ،والفاكهان من املالكية ،وأيب عبد اهلل احلليمي وأيب
حامد اإلسفراييني من الشافعية ،وابن بطة من احلنابلة ،ومن األدلة عىل ذلك قوله

( )1رواه أبو داود بإسناد حسن.
( )2رواه الرتمذي وقال حديث حسن.
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()1

(:رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عيل)

القول الثان :وجوب الصالة مرة يف كل جملس ،وهو ما صححه النسفي قال(:وهو
كمن سمع اسمه مرارا ،مل تلزمه الصالة إال مرة ،يف الصحيح ،ألن تكرار اسمه  حلفظ
سنته التي هبا قوام الرشيعة ،فلو وجبت الصالة بكل مرة ألفىض إىل احلرج)،وهو قول أيب
عبد اهلل احلليمي إن كان السامع غافال فيكفيه مرة يف آخر املجلس.
القول الثالث :ندب التكرار يف املجلس الواحد ،ذكره ابن عابدين يف حتصيله آلراء
فقهاء احلنفية.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول بناء عىل النصوص الواردة يف ذلك،
زيادة عىل عدم املشقة يف ذلك ،فأي مشقة يف أن يردد السامع الصالة عىل رسول اهلل  كلام
ذكر اسمه.
ومع ذلك ،فإنه يتساهل يف الغفلة ،فهو واجب مع الذكر والقدرة ،ساقط مع العجز
والنسيان.
 5ـ آداب الكالم
الكالم هو رسول اإلنسان إىل املجتمع ،بل هو مظهر حقيقته ،واملعرب عن ذاته ،فإن
حسن كان صاحبه مقربا حسنا ،وإن ساء قالته األنفس ،ونبت عنه األعي.
وإىل هذا األدب اإلشارة بالنصوص الكثرية من القرآن الكريم ،وأوهلا ما ورد يف
موعظة لقامن  البنه ﴿ :وا ْق ِصدْ ِيف م ْشيِ َك واغ ُْض ْض ِمن صوتِ َك إِ َّن َأ ْنكَر ْاألَصو ِ
ات
ْ َ
ْ َ ْ
َ
َ
َ
َ
احل ِم ِري﴾ (لقامن)19:
َل َص ْو ُ
ت َْ
ومن أمثال النصوص الكثرية التي تضم جمامع اآلداب وأصوهلا كقوله تعاىل ﴿ :ال
( )1رواه الرتمذي وقال حديث حسن غريب ،واحلاكم.
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اجلهر بِالس ِ
ِ
وء ِم َن ا ْل َق ْو ِل إِ َّال َم ْن ُظلِ َم َوك َ
َان اهللَُّ َس ِميع ًا عَلِي ًام﴾ (النساء ،)148:وقال
ُحي ُّ
ب اهللَُّ ْ َ ْ َ ُّ
اجلن ي ِ
تعاىل ﴿ :وك ََذلِ َك جع ْلنَا لِ ُك رل نَبِي عَدُ و ًا َشياطِيَ ْ ِ
وحي َب ْع ُض ُه ْم إِ َىل َب ْع ٍ
األن ِ
ض
ْس َو ِْ ر ُ
ّ َ
َ َ
َ
ٍّ
ِ
رت َ
ون﴾ (األنعام ،)112:وقال
زُ ْخ ُر َ
ف ا ْل َق ْول ُغ ُرور ًا َو َل ْو َشا َء َر ُّب َك َما َف َع ُلو ُه َف َذ ْر ُه ْم َو َما َي ْف َ ُ
احل ِم ِ
ب ِمن ا ْل َقو ِل و ُهدُ وا ِإ َىل ِ ِ
يد﴾ (احلج ،)24:وقال تعاىل:
تعاىلَ ﴿ :و ُهدُ وا ِإ َىل ال َّط ري ِ َ ْ َ
رصاط ْ َ
َ
﴿ يا َأهيا ا َّل ِذين آمنُوا ال تَر َفعوا َأصوا َت ُكم َفو َق صو ِ
َج ْه ِر
ت النَّبِ ري َوال َ ْ
جت َه ُروا َل ُه بِا ْل َق ْو ِل ك َ
ْ َ ْ ْ َ ْ
ْ ُ
َ َ
َ ُّ َ

َب ْع ِض ُك ْم لِ َب ْع ٍ
حت َب َط َأع َْام ُل ُك ْم َو َأ ْن ُت ْم ال ت َْش ُع ُر َ
ون﴾ (احلجرات)2:
ض َأ ْن َ ْ
وغريها كثري ،والتي جيمع جمامعها ثالثة أصول كربى:

 .1أن ال يتكلم إال إذا احتاج إىل الكالم ،فال يتكلم إال بواجب أو مستحب ،أو مباح
ال يفرط به يف واجب.
 .2أن ال خيوض يف باطل ،وال منكر من القول أو زورا.
 .3أن خيتار يف كالمه ما ندب إليه الرشع من ألفاظ ،فيبتعد عن كل تعبري مؤذ ،ولو
كان مباحا يف أصله ،ويبتعد كذلك يف إخراجه احلروف عن كل ما يؤذي األسامع.
وسنفصل بعض ما يتعلق هبذه األصول يف هذا املطلب ،باختصار ،ألن لذلك حمله
اخلاص.
أ ـ الكالم عند احلاجة
ِ ِ
ِ ِ
يب عَتِيدٌ ﴾
ويشري إىل هذا األصل قوله تعاىلَ ﴿ :ما َي ْلف ُظ م ْن َق ْو ٍل إِ َّال َلدَ ْيه َرق ٌ
( ّق ،)18:أي ما يتكلم بكلمة إال وهلا من يرقبها ،معد لذلك يكتبها ،ال يرتك كلمة منها(.)1
وإىل هذا اإلشارة بقوله (:إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان اهللّ تعاىل ما يظن
( )1وقد روي ما يصور هذا من أحاديث األنبياء ـ صلوات اهلل وسالمه عليهم ـ ،فقد روي ّ
أن سليامن  بعث بعض
مر يف السوق فرفع رأسه إىل السامء ثم نظر إىل الناس وهز رأسه
عفاريته وبعث نفر ًا ينظرون ما يقول وخيربونه ،فأخربوه بأنه َّ
فسأله سليامن عن ذلك فقال :عجبت من املالئ كة عىل رؤوس الناس ما أرسع ما يكتبون ومن الذين أسفل منهم ما أرسع ما
يملون.
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أن تبلغ ما بلغت يكتب اهللّ عزَّ َّ
وجل له هبا رضوانه إىل يوم يلقاه ،وإن الرجل ليتكلم بالكلمة
من سخط اهللّ تعاىل ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب اهللّ تعاىل عليه هبا سخطه إىل يوم
يلقاه)( ،)1فكان علقمة يقول(:كم من كالم قد منعنيه حديث بالل بن احلارث)
وهلذه اخلطورة التي حتملها الكلمة ـ خريا كانت أو رشا ـ كان من جماهدات الصاحلي
ما يسمى بمجاهدة (الصمت) ،وهم ال يريدون هبا الصمت املطلق ،وإنام يريدون صمت
احلكمة ،صمت الذي ال ينطق كثريا ،ولكنه إذا نطلق ال ينطق إال بخري ويف موضعه املناسب
له.
وقد روي يف هذا أن عبد اهلل بن مسعود قال (:واهلل الذي ال إله إال هو ما يشء أحوج
إىل طول سجن من لسان) ،وقال طاوس(:لسان سبع إن أرسلته أكلني) ،وقال احلسن(:ما
عقل دينه من مل حيفظ لسانه) ،وقال بعضهم(:الصمت جيمع للرجل فضيلتي؛ السالمة يف
دينه والفهم عن صاحبه) ،وقال حممد بن واسع ملالك بن دينار(:يا أبا حييـى حفظ اللسان
أشدّ عىل الناس من حفظ الدينار والدرهم) ،وقال يونس بن عبـيد(:ما من الناس أحد
يكون منه لسانه عىل بال إال رأيت صالح ذلك يف سائر عمله) ،وقال إبراهيم التيمي(:إذا
أراد املؤمن أن يتكلم نظر فإن كان له تكلم وإال أمسك ،والفاجر إنام لسانه رس ً
ال رسالً)،
وقال احلسن(:من كثر كالمه كثر كذبه ،ومن كثر ماله كثرت ذنوبه ،ومن ساء خلقه عذب
نفسه)
وقد يستغرب هذا ،فكيف حيتاج اللسان إىل كل هذه التشديدات والعقوبات ،وهو
طاقة من طاقات اإلنسان ،وهو يف العالقات االجتامعية رضورة ال غنى عنه.
وقد أجاب الغزايل عىل هذا مبينا احلدود التي يمكن أن يترصف فيها اللسان،
واملخاطر التي تكتنف تلك احلدود ،فقال(:ويدلك عىل فضل لزوم الصمت أمر ،وهو أن
( )1رواه أمحد والرتمذي والنسائي وابن ماجة.
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الكالم أربعة أقسام :قسم هو رضر حمض ،وقسم هو نفع حمض ،وقسم فيه رضر ومنفعة،
وقسم ليس فيه رضر وال منفعة ،أما الذي هو رضر حمض فال بدّ من السكوت عنه ،وكذلك
ما فيه رضر ومنفعة ال تفي بالرضر ،وأما ما ال منفعة فيه وال رضر فهو فضول واالشتغال
به تضيـيع زمان وهو عي اخلرسان ،فال يبقى إال القسم الرابع ،فقد سقط ثالثة أرباع الكالم
وبقي ربع ،وهذا الربع فيه خطر إذ يمتزج بام فيه إثم من دقائق الرياء والتصنع والغيبة
وتزكية النفس وفضول الكالم امتزاج ًا خيفى دركه فيكون اإلنسان به خماطر ًا)

()1

وكل هذ األقسام األربعة التي ذكرها الغزايل ،والتي تدل عىل حاجة السان إىل إلزامه
الصمت يف أكثر األحيان وردت به النصوص وتظافرت عليه األدلة.
بل ورد ما يعتربه من أساسيات الدين وأصوله ،فعن معاذ بن جبل قال :كنت مع
النبي  يف سفر ،فأصبحت يوم ًا قريب ًا ونحن نسري ،فقلت :يا بني اهللّ أخربن بعمل
يدخلني اجلنة ويباعدن من النار ،قال(:لقد سألتني عن عظيم! وإنه ليسري عىل من يرسه اهلل
عليه ،تعبد اهلل وال ترشك به شيئا ،وتقيم الصالة املكتوبة ،وتؤدي الزكاة املفروضة ،وتصوم
رمضان ،وحتج البيت؛ أال أدلك عىل أبواب اخلري! الصوم جنة ،والصدقة تطفيء اخلطيئة
كام يطفيء املاء النار ،وصالة الرجل يف جوف الليل؛ أال أخربك برأس األمر وعموده وذروة
سنامه! رأس األمر اإلسالم ،من أسلم سلم وعموده الصالة ،وذروة سنامه اجلهاد؛ أال
أخربك بمالك ذلك كله! فقلت :بىل يا نبي اهللّ ،فأخذ بلسانه ،ثم قال(:كف عليك هذا)،
وأشار إىل لسانه ،فقلت :يا رسول اهللّ وإنا ملؤاخذون بام نتكلم به ،فقال(:ثكلتك أمك يا
()2

معاذ! وهل يكب الناس يف النار عىل وجوههم إال حصائد ألسنتهم)

فقد ذكر الرسول  يف هذا احلديث أصول اإلسالم الكربى ،ثم جعل مالك األمر
( )1إحياء علوم الدين.111/3 :
( )2رواه أمحد والرتمذي والنسائي وابن ماجة.
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كله حفظ اللسان ،ثم أكد ذلك بأن حصائد األلسن هي السبب األكرب يف كب الناس عىل
وجوههم يف النار.
قد يقال :نعم إن الكالم الذي هو رضر حمض حرام ،ومثله ما اختلط فيه الرضر
بالنفع ،ألن سد املفسدة اوىل من جلب املصلحة ،ولكن هناك كالما كثريا هو مباح ال يمكن
حتريمه ،وهو أكثر الكالم ،فكف يقال بأفضلية الصمت إال للحاجة؟
واجلواب عن ذلك هو قوله (:من حسن اإلسالم املرء تركه ما ال يعنيه)( ،)1فهذا
احلديث الذي هو أصل من أصول اآلداب حيجر كثريا من الكالم الذي قد يتصور إباحته.
يقول الغزايل مبينا أرضار هذ النوع من املباح(:اعلم أن أحسن أحوالك أن حتفظ
ألفاظك من مجيع اآلفات التي ذكرناها من الغيبة والنميمة والكذب واملراء واجلدال
وغريها ،وتتكلم فيام هو مباح ال رضر عليك فيه وال عىل مسلم أص ً
ال إال أنك تتكلم بام
أنت مستغن عنه وال حاجة بك إليه ،فإنك مضيع به زمانك وحماسب عىل عمل لسانك
()2

وتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خري)

ثم يذكر البدائل النافعة بدل ذلك اهلذر الفارغ ،فيقول(:ألنك لو رصفت زمان
الكالم إىل الفكر ربام كان ينفتح لك من نفحات رمحة اهلل عند الفكر ما يعظم جدواه ،ولو
هللت اهلل سبحانه وذكرته وسبحته لكان خري ًا لك فكم من كلمة يبنى هبا قرص ًا يف اجلنة؟
ومن قدر عىل أن يأخذ كنز ًا من الكنوز فأخذ مكانه مدرة ال ينتفع هبا كان خارس ًا خرسان ًا
مبـين ًا ،وهذا مثال من ترك ذكر اهلل تعاىل واشتغل بمباح ال يعنيه فإنه وإن مل يأثم فقد خرس
حيث فاته الربح العظيم بذكر اهلل تعاىلّ ،
فإن املؤمن ال يكون صمته إال فكر ًا ونظره إال عربة

( )1رواه الرتمذي وقال :هذا حديث غريب ،وابن ماجه.
( )2إحياء علوم الدين.112/3 :
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ونطقه إال ذكر ًا)

()1

بل إن رضر هذا النوع من املباح ال يقترص عىل كونه مضيعا لوقت صاحبه فيام ال
طائل وراءه ،بل إنه يتعدى ذلك إىل ما حيمله الكالم نفسه من خماطر قد يغفل عنها.
وقد ذكر الغزايل لذلك أمثلة واقعية مهمة حيسن التنبيه إليها ،واعتبارها نامذج
لغريها.
أما املثال األول ،فهو أن (أن جتلس مع قوم فتذكر هلم أسفارك وما رأيت فيها من
جبال وأهنار ،وما وقع لك من الوقائع ،وما استحسنته من األطعمة والثياب ،وما تعجبت
منه من مشايخ البالد ووقائعهم .فهذه أمور لو سكت عنها مل تأثم ومل تسترض ،وإذا بالغت
يف اجلهاد حتى مل يمتزج بحكايتك زيادة وال نقصان ،وال تزكية نفس من حيث التفاخر
بمشاهدة األحوال العظيمة ،وال اغتياب لشخص وال مذمة لشء مما خلقه اهلل تعاىل فأنت
()2

مع ذلك كله مضيع زمانك ـ وأنّى تسلم من اآلفات التي ذكرناها ـ)

ومنها (أن تسأل غريك عام ال يعنيك فأنت بالسؤال مضيع وقتك وقد أجلأت
يتطرق إىل السؤال عنه آفة،
صاحبك أيض ًا باجلواب إىل التضيـيع ،هذا إذا كان الشء مما ال ّ
وأكثر األسئلة فيها آفات .فإنك تسأل غريك عن عبادته مث ً
ال فتقول له :هل أنت صائم؟ فإن
قال :نعم ،كان مظهر ًا لعبادته فيدخل عليه الرياء ،وإن مل يدخل سقطت عبادته من ديوان
الرس ،وعبادة الرس تفضل عبادة اجلهر بدرجات ،وإن قال :ال ،كان كاذب ًا ،وإن سكت كان
مستحقر ًا لك وتأذيت به ،وإن احتال ملدافعة اجلواب افتقر إىل جهد وتعب فيه .فقد عرضته
بالسؤال إما للرياء أو للكذب أو لالستحقار أو للتعب يف حيلة الدفع ،وكذلك سؤالك عن
سائر عباداته ،وكذلك سؤالك عن املعايص وعن كل ما خيفيه ويستحي منه .وسؤالك عام
( )1إحياء علوم الدين.112/3 :
( )2إحياء علوم الدين.113/3 :
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حدّ ث به غريك فتقول له :ماذا تقول؟ وفيم أنت؟ وكذلك ترى إنسان ًا يف الطريق فتقول:
من أين؟ فربام يمنعه مانع من ذكره ،فإن ذكره تأذى به واستحيا ،وإن مل يصدق وقع يف
الكذب وكنت السبب فيه ...وكذلك تسأل عن مسألة ال حاجة بك إليها واملسؤول ربام مل
()1

تسمح نفسه بأن يقول ال أدري ،فيجيب عن غري بصرية)
ب ـ جتنب الكالم املحظور

وهو األصل الثان من أصول آداب الكالم ،وهو فرع من التفريط يف األصل األول،
ألن من راعى لسانه ،فلم يتكلم إال حلاجة يف دينه أو دنياه مل يقع يف هذا املحظور ،ألن اهلل
تعاىل مل حيرم علينا ما نجلب به مصاحلنا املرشوعة ،أو نرد به املفاسد الضارة.
اجلهر بِالس ِ
ِ
وء ِم َن ا ْل َق ْو ِل إِ َّال َم ْن ُظلِ َم َوك َ
َان اهللَُّ َس ِميع ًا
وهلذا قال تعاىل ﴿ :ال ُحي ُّ
ب اهللَُّ ْ َ ْ َ ُّ
عَلِي ًام﴾ (النساء ،)148:فقد أخرب عن بغضه للجهر بالسوء ،واستثنى من ظلم إذا اضطر
لذلك ،وقد قال ابن عباس يف تفسريها(:ال حيب اهللّ أن يدعوا أحدا عىل أحد إال أن يكون
مظلوم ًا ،فإنه قد أرخص له يدعوا عىل من ظلمه) ،وقال عبد الكريم اجلزري فيها(:هو
الرجل يشتمك فتشتمه ،ولكن إن افرتى عليك فال تفرت عليه) ،ويشري إىل هذه األقوال قوله
()2

(:املستبان ما قاال فعىل البادىء منهام ما مل يعتد املظلوم)

وانطالقا من هذا ،فإن كل ما وردت به النصوص من الكالم املحظور ال مصلحة
فيه وال حاجة ال يف الدنيا ،وال يف اآلخرة ،بل هو رضر حمض ،ال يستثنى منه إال ما ضطر
إليه ،فيتناول بقدره ،كام يتناول اجلائع من امليتة بقدره.
وسنذكر هنا بعض األمثلة عن الكالم املحظور مع تعريفات خمترصة منقولة من

( )1إحياء علوم الدين.113/3 :
( )2رواه أبو داود.
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(كتاب آفات اللسان)( )1للغزايل.
اخلوض يف الباطل:
وهو يدخل يف اللغو من جهة كونه فضوال حمضا ال منفعة فيه ،ويدخل يف احلرام من
حيث أنه يعرب به عن احلرام ،او بالتعبري احلرام ،يقول الغزايل يف تعريفه(:وهو الكالم يف
املعايص كحكاية أحوال النساء وجمالس اخلمر ومقامات الفساق وتنعم األغنياء وجترب
امللوك ومراسمهم املذمومة وأحواهلم املكروهة ،فإن كل ذلك مما ال حيل اخلوض فيه وهو
حرام .وأما الكالم فيام ال يعني أو أكثر مما يعني فهو ترك األوىل وال حتريم فيه .نعم من يكثر
الكالم فيام ال يعني ال يؤمن عليه اخلوض يف الباطل .وأكثر الناس يتجالسون للتفرج
باحلديث وال يعدو كالمهم التفكه بأعراض الناس أو اخلوض يف الباطل .وأنواع الباطل
ال يمكن حرصها لكثرهتا وتفننها ،فلذلك ال خملص منها إال باالقتصار عىل ما يعني من
()2

مهامت الدين والدنيا)

وإىل هذا اجلنس من املحظورات اإلشارة باحلديث السابق ،من قوله (:وإن
الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط اهللّ تعاىل ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب اهللّ تعاىل عليه
()3

هبا سخطه إىل يوم يلقاه)
املراء واجلدال:

ويدخل كذلك يف اللغو ،والكالم الذي ال حاجة له ،ألن املجادل ال يكتفي بإبداء
رأيه أو الربهنة عليه ،بل يظل يردد الكالم ويعيده ،حماوال (إفحام الغري وتعجيزه وتنقيصه
بالقدح يف كالمه ونسبته إىل القصور واجلهل فيه)

( )1انظر :إحياء علوم الدين 107/3 :ـ .164/3
( )2إحياء علوم الدين.115/3 :
( )3رواه أمحد والرتمذي والنسائي وابن ماجة.
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فيطعن يف كالم الغري يف لفظه بإظهار خلل فيه من جهة النحو أو من جهة اللغة أو
من جهة العربـية أو من جهة النظم والرتتيب بسوء تقديم أو تأخري من غري حاجة إىل ذلك
كله.
أو يطعن يف املعنى :فبأن يقول ليس كام تقول؛ وقد أخطأت فيه من وجه كذا وكذا.
أو يطعن يف قصده ،مثل أن يقول هذا الكالم حق ولكن ليس قصدك منه احلق ،وإنام
أنت فيه صاحب غرض ،وما جيري جمراه.
وإىل هذا النوع اإلشارة بالنصوص القرآنية والنبوية الكثرية ،كقوله تعاىلَ ﴿ :و ِم َن
ان م ِر ٍ
ٍ
اد ُل ِيف اهللَِّ بِغ ِ ِ
َّاس من ُجي ِ
يد﴾ (احلج ،)3:وقال تعاىلَ ﴿ :و ِم َن
َري ع ْل ٍم َو َيتَّبِ ُع ُك َّل َش ْي َط َ
ْ
الن ِ َ ْ َ

اد ُل ِيف اهللَِّ بِغ ِ ِ
َّاس من ُجي ِ
دى َوال كِت ٍ
َاب ُمنِ ٍري﴾ (احلج ،)8:وقال تعاىل ﴿ :إِ َّن
َري ع ْل ٍم َوال ُه ً
ْ
الن ِ َ ْ َ
ِِ ِ
ِ
ٍ
ون ِيف آي ِ
ا َّل ِذين ُ ِ
َاهم إِ ْن ِيف صدُ ِ ِ
ات اهللَِّ بِغ ْ ِ
است َِع ْذ
ُ
جياد ُل َ َ
رب َما ُه ْم بِ َبالغيه َف ْ
وره ْم إِ َّال ك ْ ٌ
َري ُس ْل َطان َأت ُ ْ
َ َ
ون ِيف آي ِ
بِاهللَِّ إِ َّنه ُهو الس ِميع ا ْلب ِصري﴾ (غافر ،)56:وقال تعاىلَ ﴿ :أ َمل تَر إِ َىل ا َّل ِذين ُ ِ
ات
جياد ُل َ َ
َ َ
ْ َ
ُ َ َّ ُ َ ُ
ون﴾ (غافر ،)69:وقال تعاىل ﴿ :ويع َلم ا َّل ِذين ُجي ِ
اد ُل َ
رص ُف َ
ون ِيف آ َياتِنَا َما َهل ُ ْم ِم ْن
َ َ
ََْ َ
اهللَِّ َأنَّى ُي ْ َ

حمَ ِ ٍ
يص﴾ (الشورى)35:

أما األحاديث ،فكثرية منها قوله (:ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إال أتوا
اجلدل)( ،)1وقال (:أنا زعيم ببيت يف ربض اجلنة ملن ترك املراء ،وإن كان حمقا ،وببيت
()2

يف وسط اجلنة ملن ترك الكذب ،وإن كان ما زحا ،وببيت يف أعىل اجلنة ملن حسن خلقه)
الغيبة:

وهي من أخطر آفات اللسان ،وأكثرها انتشارا ،وأرضها بالعالقات االجتامعية التي
جاء اإلسالم لتأسيسها واحلفاظ عىل متانتها.
( )1رواه أمحد والرتمذي وابن ماجة واحلاكم.
( )2رواه أبو داود والضياء.
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فلذلك كان حتريمها ،وحتريم ما تنبع عنه من آفات ،وما ينتج عنها من خماطر أصال
من أصول اإلسالم الكربى التي حفظ هبا املجتمع ،أفرادا ،ومجاعات.
ولذلك ورد حتريمها والتشديد عىل حتريمها يف القرآن الكريم ،قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا
ِ
َب َب ْع ُض ُك ْم َب ْعض ًا
اجتَنِ ُبوا كَثِري ًا ِم َن ال َّظ رن إِ َّن َب ْع َض ال َّظ رن إِ ْث ٌم َوال َ َ
جت َّس ُسوا َوال َي ْغت ْ
ا َّلذي َن آ َمنُوا ْ
ِ
ِ ِ
ِ
يم﴾
حل َم َأخيه َم ْيت ًا َفك َِر ْه ُت ُمو ُه َوا َّت ُقوا اهللََّ إِ َّن اهللََّ ت ََّو ٌ
َأ ُحي ُّ
اب َرح ٌ
ب َأ َحدُ ُك ْم َأ ْن َي ْأ ُك َل َ ْ
(احلجرات)12:
ففي هذه اآلية الكريمة حتريم للغيبة،وعرض ملشهد ـ يمثل حقيقة الغيبة ـ (تتأذى له
أشد النفوس كثافة وأقل األرواح حساسية ،مشهد األخ يأكل حلم أخيه ميتا.
والقرآن الكريم ،قبل حتريم الغيبة حيرم ما تنبع منه ،ويبدأ بالتجسس ،والبحث عن
عورات الناس ،ألنه لوال هذا البحث املريض ما حصلت الغيبة ،وهذا التجسس والبحث
عن عورات الناس ،أو توهم عورات للناس حيتاج للبحث عنها ،تفكري مريض حيطم
املجتمع ،وجيعله غري آمن عىل نفسه وال عرضه ،وهو خالف ما أراد اهلل للمجتمع املسلم،
يقول سيد قطب(:يف املجتمع اإلسالمي الرفيع الكريم يعيش الناس آمني عىل أنفسهم،
آمني عىل بيوهتم ،آمني عىل أرسارهم ،آمني عىل عوراهتم .وال يوجد مربر  -مهام يكن -
النتهاك حرمات األنفس والبيوت واألرسار والعورات .حتى ذريعة تتبع اجلريمة وحتقيقها
ال تصلح يف النظام اإلسالمي ذريعة للتجسس عىل الناس .فالناس عىل ظواهرهم ،وليس
ألحد أن يتعقب بواطنهم .وليس ألحد أن يأخذهم إال بام يظهر منهم من خمالفات وجرائم.
وليس ألحد أن يظن أو يتوقع ،أو حتى يعرف أهنم يزاولون يف اخلفاء خمالفة ما ،فيتجسس
عليهم ليضبطهم! وكل ما له عليهم أن يأخذهم باجلريمة عند وقوعها وانكشافها ،مع
الضامنات األخرى التي ينص عليها بالنسبة لكل جريمة .واملنبع الثان هو الظن السيئ،
وهو إما أن يكون نتيجة للتجسس ،أو نتيجة للنفس املريضة التي تلقي ما هبا من أمراض
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عىل أعراض املسلمي .ثم يأيت حتريم الغيبة التي هي املظهر الفعيل هلذه األمراض السابقة،
()1

بل هي اخطرها ،وأشدها بتلك الصيغة املشددة من صيغ التحريم)

وقد دعا هذا التشديد الصحابة إىل سؤال رسول اهلل  عن حد الغيبة وحقيقتها،
فعن أيب هريرة قال:قيل:يا رسول اهلل ،ما الغيبة؟ فقال (:ذكرك أخاك بام يكره)،
قيل:أفرأيت إن كان يف أخي ما أقول؟ فقال (:إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ،وإن مل
()2

يكن فيه ما تقول فقد هبته)

وقد كان  يتشدد يف الغيبة تشددا عظيام ،حتى مع أقرب الناس إليه ،ويف أبسط ما
نتصوره من الغيبة ،عن عائشة قالت:قلت للنبي (:حسبك من صفية كذا وكذا) ـ قال
عن مسدد تعني قصرية ـ فقال (:لقد قلت كلمة لو مزجت بامء البحر ملزجته)،
()3

قالت(:وحكيت له إنسانا ،فقال (:ما أحب أن حكيت إنسانا وأن يل كذا وكذا )

وأخرب  بام رأى من أحوال املتفكهي بأعراض املسلمي ،فقال( :ملا عرج يب مررت
بقوم هلم أظفار من نحاس خيمشون وجوههم وصدورهم .قلت:من هؤالء يا جربائيل؟
()4

قال:هؤالء الذين يأكلون حلوم الناس ويقعون يف أعراضهم)

وقد ذكر الغزايل بعض مظاهر الغيبة التي قد يغفل عنها ،قال يف تعريفها(:اعلم أن
حدَّ الغيبة أن تذكر أخاك بام يكرهه لو بلغه ،سواء ذكرته بنقص يف بدنه أو نسبه أو يف خلقه
أو يف فعله أو يف قوله أو يف دينه أو يف دنياه ،حتى يف ثوبه وداره ودابته)
أما البدن :فكذكر العمش واحلول والقرع والقرص والطول والسواد والصفرة،
يتصور أن يوصف به مما يكرهه كيفام كان ،وقد سبق ذكر حديث عائشة يف هذا،
ومجيع ما
ّ
( )1يف ظالل القرآن.3346 :
( )2رواه الرتمذي وصححه.
( )3رواه أبو داود.
( )4رواه أبو داود.

397

وقد روي ان ابن سريين ذكر رج ً
ال فقال :ذاك الرجل األسود ،ثم قال :أستغفر اهلل إن أران
قد اغتبته ،وذكر إبراهيم النخعي فوضع يده عىل عينه ومل يقل األعور.
وأما النسب :فبأن تقول أبوه نبطي أو هندي أو فاسق أو خسيس أو إسكاف أو
زبال ،أو يشء مما يكرهه كيفام كان.
وأما اخللق :فبأن تقول هو سيـىء اخللق بخيل متكرب مراء شديد الغضب جبال
متهور وما جيري جمراه.
عاجز ضعيف القلب ّ
وأما يف أفعاله املتعلقة بالدين :فكقولك هو سارق أو كذاب أو شارب مخر أو خائن
أو ظامل أو متهاون بالصالة أو الزكاة أو ال حيسن الركوع أو السجود أو ال حيرتز من
النجاسات أو ليس بار ًا بوالديه أو ال يضع الزكاة موضعها أو ال حيسن قسمها أو ال حيرس
صومه عن الرفث والغيبة والتعرض ألعراض الناس.
وأما فعله املتعلق بالدنيا :فكقولك إنه قليل األدب متهاون بالناس ،أو ال يرى ألحد
عىل نفسه حق ًا أو يرى لنفسه احلق عىل الناس ،أو أنه كثري الكالم نؤوم ينام يف غري وقت
النوم وجيلس يف غري موضعه ،وأما يف ثوبه فكقولك إنه واسع الكم طويل الذيل وسخ
الثياب.
النميمة:
وهي التحريش بي الناس ،ونقل احلديث لفساد ذات بينهم وهي احلالقة ،فلذلك
كانت من أصول املحرمات ،ألثرها اخلطري عىل العالقات االجتامعية.
ولذلك ورد ذكرها يف مواضع يف القرآن الكريم ،بل مل ترد إال يف أوصاف الكفار
واملنافقي وأشباههم قال تعاىلَ ﴿ :مه ٍاز م َّش ٍ
اء بِن َِمي ٍم﴾ (القلم ،)11:وقال تعاىلَ ﴿ :ل ْو
َّ َ
َخ َر ُجوا فِي ُك ْم َما زَ ا ُدو ُك ْم إِ َّال َخ َباالً َو َألَ ْو َض ُعوا ِخال َل ُك ْم َي ْب ُغو َن ُك ُم ا ْل ِف ْتنَ َة(َ )1وفِي ُك ْم َس َّام ُع َ
ون
( )1أي وألرسعوا السري واملش بينكم بالنميمة والبغضاء والفتنة.
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ِ
ِ
ِ
مهزَ ٍة ملَُزَ ٍة﴾ (اهلمزة،)1:
يم بِال َّظامليَ ﴾ (التوبة ،)47:وقال تعاىلَ ﴿ :و ْي ٌل ل ُك رل ُ َ
َهل ُ ْم َواهللَُّ َعل ٌ
احل َط ِ
ب﴾ (املسد)4:
وقال تعاىلَ ﴿ :وا ْم َر َأ ُت ُه َمحَّا َل َة ْ َ
وهي أشد خطورة من الغيبة ،ألن مقصد صاحبها هوالتفريق بي املؤمني ،وهو
خالف ما قصده الشارع من التأليف بينهم.
وقد أخرب  عن خطر النميمة ،واعترب أصحاهبا رشار الناس ن قال (:أال
َّ
وجل) ،ثم
أخربكم بخياركم؟) ،قالوا :بىل يا رسول اهللّ ،قال(:الذين إذا رؤوا ذكر اهللّ عزَّ
قال(:أال أخربكم برشاركم؟ املشاءون بالنميمة ،املفسدون بي األحبة ،الباغون للربآء
()1

ال َعنَت)

وقد مر  بقربين فقال(:إهنام ليعذبان وما يعذبان يف كبري ،أما أحدمها فكان ال
يستربئ من البول ،وأما اآلخر فكان يمش بالنميمة)( ،)2وقال (:ال يدخل اجلنة
()4()3

قتات

وعىل عكس النميمة التي تقصد التفريق بي املؤمني ،ولو باستعامل سالح الصدق
يف غري موضعه ،ورد يف الرشع استحباب اإلصالح بي املؤمني ،ولو باستعامل الكذب
املحرم ،قال (:ليس الكذاب بالذي يصلح بي الناس فينمي خريا ،ويقول خريا)(،)5
وقال (:ال يصلح الكذب إال يف ثالث :حيدث الرجل امراته لريضيها والكذب يف
()6

احلرب ،والكذب ليصلح بي الناس)
( )1رواه أمحد وابن ماجة.
( )2رواه البخاري ومسلم وبقية اجلامعة.
( )3القتات :النامم.
( )4رواه أمحد والرتمذي والنسائي وأبو داود.
( )5رواه أمحد والبيهقي وأبو داود والرتمذي.
( )6رواه الرتمذي ،وقال :حديث حسن.
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ج ـ التعبري الصحيح واختيار األلفاظ
وهو األصل الثالث من أصول آداب الكالم ،ألن املتكلم قد خيلو كالمه من
املحظورات التي ورد الترصيح بالنهي عنها ،وقد خيلو من آثار تلك املحظورات ،ولكن
تعبريه حيوي أخطاء قد تكون هلا آثارها اخلطرية عىل الصعد املختلفة.
وهلذا كان من سنة رسول اهلل  أن يتخري تعبريه (وخيتار ألمته أحسن األلفاظ،
وأمجلها ،وألطفها ،وأبعدها من ألفاظ أهل اجلفاء والغلظة والفحش ،فلم يكن فاحش ًا وال
متفحش ًا وال صخاب ًا وال فظ ًا)

()1

وترجع أصول هذا اهلدي النبوي إىل أصول اآلداب التالية:
صدق التعبري:
وهو أن يوضع التعبري يف وضعه املناسب له ،وليس املراد به صدق املعنى ،ألن املعنى
قد يكون صادقا ،ولكن التعبري كاذب.
ومن هذا النوع هنيه  عن استعامل األلفاط الرشيفة يف املواضع التي ال تستحقها،
فقد هنى  أن تسمى شجرة العنب كرم ًا ،فقال (:ال تقولوا :الكرم ،ولكن قولوا:
العنب واحلبلة)( ،)2وقال (:ال تسموا العنب الكرم ،وال تقولوا :خيبة الدهر ،فإن اهلل
()3

هو الدهر)

وهنى  أن يقال للمنافق(يا سيدنا) ،فقال( :إذا قال الرجل للمنافق يا سيدنا فقد
()4

أغضب ربه)

وهنى  اململوك أن يقول لسيده أو لسيدته :ربـي وربتي ،وللسيد أن يقول ململوكه:
( )1زاد املعاد.731/1 :
( )2رواه مسلم.
( )3رواه البيهقي .
( )4رواه احلاكم والبيهقي.
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عبدي ،ولكن يقول املالك :فتاي وفتايت ،ويقول اململوك :سيدي وسيديت ،فقال (:ال
يقل أحدكم أطعم ربك ،وضئ ربك ،واسق ربك ،وال يقل أحدكم ريب ،وليقل سيدي
()1

وموالي ،وال يقل أحدكم ،عبدي وأمتي ،وليقل :فتاي وفتايت وغالمي)

وقال  ملن ادعى أنه طبـيب (أنت ٌ
رفيق ،وطبـيبها الذي خلقها)( ،)2وربام
رجل ٌ
يسمون الكافر الذي له
أبشع من هذا التعبري أن نسميه حكيام ،قال ابن القيم(:واجلاهلون ّ
علم بشء من الطبـيعة حكي ًام ،وهو من أسفه اخللق)
ٌ

()3

وهنى كل ما يوهم الرشك من األلفاظ ،فنهى اخلطيب عن قوله(:من يطع اهلل
()4

ورسوله فقد رشد ،ومن يعصهام فقد غوى) ،وقال له(:بئس اخلطيب أنت)

وهنى عن قول (ما شاء اهلل وشاء فالن) ،وقال(:ال تقولوا :ما شاء اهلل وشاء فالن،
ٌ
فالن) ،وقال له رجل( :ما شاء اهلل وشئت،
ولكن قولوا :ما شاء اهلل ،ثم ما شاء
فقال(أجعلتني هلل ند ًا؟ قل :ما شاء اهلل وحده)

()5

قال ابن القيم(:ويف معنى هذا الرشك املنهي عنه قول من ال يتوقى الرشك :أنا باهلل
وبك ،وأنا يف حسب اهلل وحسبك ،ومايل إال اهلل وأنت ،وأنا متوكل عىل اهلل وعليك ،وهذا
من اهلل ومنك ،واهلل يل يف السامء وأنت يل يف األرض ،وواهلل ،وحياتك ،وأمثال هذا من
األلفاظ التي جيعل فيها قائلها املخلوق ند ًا للخالق ،وهي أشدّ منع ًا وقبح ًا من قوله :ما شاء
اهلل وشئت .فأما إذا قال :أنا باهلل ،ثم بك ،وما شاء اهلل ،ثم شئت ،فال بأس بذلك ،كام يف

( )1رواه أمحد والبيهقي .
( )2رواه أبو داود.
( )3زاد املعاد.353/2 :
( )4رواه البيهقي يف الشعب وأمحد.
( )5رواه أمحد وأبو داود والنسائي.
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()1

حديث الثالثة( :ال بالغ يل اليوم إال باهلل ثم بك)

ومن هذا الباب ـ كذلك ـ هنى  أن تطلق ألفاظ الذم عىل من ليس من أهلها ،فقال
(:ال تقل تعس الشيطان فإنه يعظم حتى يصري مثل البيت فيقول بقويت رصعته ولكن
()2

قل بسم اهلل فإنك إذا قلت ذلك تصاغر الشيطان حتى يصري مثل الذباب)

وعىل قياس هذا قال ابن القيم(:ومثل هذا قول القائل :أخزى اهلل الشيطان ،وقبح
اهلل الشيطان ،فإن ذلك كله يفرحه ويقول :علم ابن آدم أن قد نلته بقويت ،وذلك مما يعينه
النبـي من مسه يشء من الشيطان أن يذكر اهلل تعاىل،
عىل إغوائه ،وال يفيده شيئ ًا ،فأرشد
ّ
()3

ويذكر اسمه ،ويستعيذ باهلل منه ،فإن ذلك أنفع له ،وأغيظ للشيطان)

ومن هذا الباب هنيه  عن سب الدهر ،فقال (:قال اهلل تعاىل :يؤذيني ابن آدم
يسب الدهر ،وأنا الدهر بيدي األمر أقلب الليل والنهار)( ،)4وقال (:قال اهلل تعاىل:
ي ؤذيني ابن آدم ،يقول :يا خيبة الدهر ،فإن أنا الدهر ،أقلب ليله وهناره ،فإذا شئت
()5

قبضتهام)

وقد ذكر ابن القيم املفاسد التي يتضمنها سب الدهر ،وهي(:)6
 .1س ّبه من ليس ٍ
مسخر من خلق اهلل ،منقا ٌد ألمره،
خلق
بأهل أن يسب ،فإن الدهر ٌ
ٌ
ٌ
مذلل لتسخريه ،فسا ّبه أوىل بالذم والسب منه.
يرض وينفع ،وأنه مع ذلك ظامل قد
 .2أن سبه متضمن للرشك ،فإنه إنام سبه لظنه أنه ّ
( )1زاد املعاد.731/1 :
( )2رواه أمحد وأبو داود والنسائي واحلاكم.
( )3زاد املعاد.731/1 :
( )4رواه البخاري ومسلم.
( )5رواه مسلم .
( )6زاد املعاد.355/2 :

402

يستحق الرفعة،
ّ
يستحق العطاء ،ورفع من ال
ّ
رض من ال يستحق الرضر ،وأعطى من ال
وحرم من ال يستحق احلرمان ،وهو عند شامتيه من أظلم الظلمة ،وأشعار هؤالء الظلمة
وكثري من اجلهال يرصح بلعنه وتقبـيحه.
اخلونة يف سبه كثري ٌة جد ًا.
ٌ
احلق فيها أهواءهم
 .3أن السب منهم إنام يقع عىل من فعل هذه األفعال التي لو اتبع ّ
لفسدت الساموات واألرض ،وإذا وقعت أهواؤهم ،محدوا الدهر ،وأثنوا عليه .ويف حقيقة
فرب الدهر تعاىل هو املعطي املانع ،اخلافض الرافع ،املعزّ ّ
املذل ،والدهر ليس له من
األمرّ ،
األمر يشء ،فمسبتهم للدهر مسبة هلل عز وجل ،وهلذا كانت مؤذي ًة للرب تعاىل.
التفاؤل والنشاط:
ألن للكالم تأثريه العظيم يف بث األمل ،أو بث اليأس ،وهلذا هنى  عن كل ما
يؤدي إىل التشاؤم والعجز ،ومن ذلك هنيه عن قول القائل بعد فوات األمر( :لو أن فعلت
كذا وكذا) ،ققال ( :وإن أصابك يشء فال تقل :لو أن فعلت لكان كذا وكذا ،ولكن قل
()1

قدر اهلل وما شاء فعل ،فان لو تفتح عمل الشيطان)

ورس هذا النهي أن هذا القول ال حيمل أي فائدة إال الندم عىل مافات مما ال يمكن
تدراكه ،وهو ال يبث يف النفس إال احلزن واليأس ،وال ينرش يف األعضاء إال العجز
والكسل ،قال ابن القيم(:وذلك ألن قوله :لو كنت فعلت كذا وكذا ،مل يفتني ما فاتني ،أو
مل أقع فيام وقعت فيه ،كال ٌم ال جيدي عليه أي فائدة ،فإنه غري مستقبل ملا استدبر من أمره،
ٍ
مستقيل عثرته ب(لو)
وغري

()2

زيادة عىل أن يف ذلك اهتام للقدر ،بل عدم معرفة بأن اهلل هو املستقل بتقدير املقادير،
قال ابن القيم(:ويف ضمن(لو) ادعاء أن األمر لو كان كام قدره يف نفسه ،لكان غري ما قضاه
( )1رواه أمحد .
( )2زاد املعاد.357/2 :
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اهلل وقدره وشاءه ،فإن ما وقع مما يتمنى خالفه إنام وقع بقضاء اهلل وقدره ومشيئته ،فإذا قال:
لو أن فعلت كذا ،لكان خالف ما وقع فهو حمال ،إذ خالف املقدر املقِض حمال ،فقد تضمن
كالمه كذب ًا وجه ً
ال وحماالً ،وإن سلم من التكذيب بالقدر ،مل يسلم من معارضته بقوله :لو
()1

أن فعلت كذا ،لدفعت ما قدر اهلل عيل)
الفحش وبذاءة اللسان:

والفحش ـ كام عرفه الغزايل ـ هو (التعبـري عن األمور املستقبحة بالعبارات
الرصحية)( ،)2فيعرب بذيء اللسان بعبارات يستحيي منها ذو الطع السليم.
يقول الغزايل(:هناك عبارات فاحشة يستقبح ذكرها ويستعمل أكثرها يف الشتم
والتعيـري ،وهذه العبارات متفاوتة يف الفحش وبعضها أفحش من بعض .وربام اختلف
()3

ذلك بعادة البالد وأوائلها مكروهة وأواخرها حمظورة وبـينهام درجات يرتدد فيها)

()4

من ذلك هنيه أن يقول الرجل( :خبثت نفس ،ولكن ليقل :لقست نفس)

ومعنامها واحد ،أي :غثت نفس ،وساء خلقها ،فكره هلم لفظ اخلبث ملا فيه من القبح
والشناعة ،وأرشدهم إىل استعامل احلسن ،وهجران القبـيح ،وإبدال اللفظ املكروه بأحسن
منه.
وهلذا قال ابن عباس (:إن اهلل حيـي كريم يعفو ويكنو ،كنى باللمس عن اجلامع)،
فاملسيس واللمس والدخول والصحبة كنايات عن اجلامع وليست بفاحشة.
التفاصح:
و هو املبالغة يف االهتامم باأللفاظ وتزيينها ،فينشغل بتزيينها عن املعنى ،وهو من
( )1زاد املعاد.357/2 :
( )2إحياء علوم الدين.122/3 :
( )3إحياء علوم الدين.122/3 :
( )4رواه أمحد والبيهقي وأبو داود والنسائي.

404

التكلف املمقوت املنهي عنه ،وهلذا أخرب  عن بغضه هلذا الصنف من الناس،
فقال(:أحبكم وأقربكم مني جملسا يف اجلنة أحاسنكم أخالقا ،وأبغضكم إيل الثرثارون
املتشدقون املتفيهقون)( ،)1واعتربه  من رشار املؤمني ،فقال(:خياركم أحاسنكم
()2

أخالقا ،املوطؤون أكنافا ،ورشاركم الثرثارون املتفيهقون املتشدقون)

وقد حصل يف عهد رسول اهلل  أن رضبت رضة رضة هلا بعمود فسطاط فقتلتها،
فقىض رسول اهلل  بديتها عىل عصبة القاتلة وملا يف بطنها غرة ،فقال األعرايب :يا رسول
اهلل! أتغرمني من ال طعم وال رشب وال صاح فاستهل ،فمثل ذلك يطل ،فقال النبي
(:أسجعا كسجع األعراب)( ،)3قال الغزايل يف تعليل هذا النهي الذي يتضمنه هذا
احلديث(:ألن أثر التكلف والتصنع بـي عليه ،بل ينبغي أن يقترص يف كل يشء عىل
()4

مقصوده ،ومقصود الكالم التفهيم للغرض وما وراء ذلك تصنع مذموم)
التلطف يف التعبري:

وهو من األصول املهمة يف هذا الباب ،ألن الصدق يف التعبري قد حيمل ـ أحيانا ـ
آالما شديدة حيتاج إىل البحث عن الطرق التي تلطفها.
وقد ذكر الشيخ عبد الفتاح أبو غدة بعض التعابري املثالية يف حال اضطرار املسلم
لإلخبار عن يشء مكروه ،ومما ذكره من طرق التلطف:
 1ـ إذا اضطررت إىل اإلخبار عن أمر مكروه ،أو وقوع حادث مفجع ،أو وفاة قريب
أوعزيز عىل صاحبك أوقريبك ،أوما شابه ذلك ،فيحسن بك أن تلطف وقع اخلربعىل من
ختربه به ،ومتهد له متهيدا خيفف نزول املصاب عليه ،فتقول فيمن ختربعن وفاته مثال(:بلغني
( )1رواه ابن عساكر.
( )2رواه البيهقي.
( )3رواه عبد الرزاق يف اجلامع.
( )4إحياء علوم الدين.121/3 :
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أن فالنا كان مريضا مرضا شديدا ،وزادت حاله شدة ،وسمعت أنه تويف رمحه اهلل تعاىل)
 2ـ ال ختربعن وفاة ميت بنحوما يقوله بعضهم :أتدري من تويف اليوم؟! أوبقولك:
تويف اليوم فالن ،...بل ينبغي أن تبدأ باسم الذي ختربعن وفاته قبل ذكر وفاته ،ألن من
ختربه بذلك حي تسأله أيدري من تويف اليوم؟ أوتقول له :تويف اليوم ،...يتبادر فورا إىل
ذهنه املروعات الشداد ،فيقدر أن الوفاة وقعت بأقرب الناس إليه من مريض أوكبري
أوشاب ،فيرتوع هبذه الصيغة منك يف السؤال أو اإلخبار أشد الرتويع ،ولوقلت له:
فالن ...تويف اليوم ،فبدأت باسم من ختربعن وفاته ،خلف الوقع عليه !،وانتفى الرتويع،
وبقي أصل اخلرب املحزن أو املكروه.
 3ـ ينبغي أن تراعي صيغة اإلخبار عن احلريق أوالغريق أواحلادث ..فمهد له
بالتمهيد الذي خيفف شدة وقعه عىل النفس ،واذكر اسم املصاب به متلطفا ،وال تصك
سمع صاحبك أوقريبك أوجمالسيك باخلرب املفجع صكا ،فإن بعض القلوب يكون حتملها
ضعيفا ،فربام تأ َّذى باخلرب املفجع أشد األذى ،وربام يصعق بعض األفراد بذلك ،أويغمى
عليه،أو يصاب بسمعه أو برصه ،فتلطف باإلخبار عن املفجعات أذا اضطررت إىل ذلك.
 4ـ حتي الوقت املالئم إلخباره إذا كان هناك داع إلخبار ،فال ختربه بذلك وهو عىل
طعام ،أوقبل النوم أو يف حالة مرض أو استفزاز ،أو نحو ذلك من األحوال.
 6ـ آداب املش
وهو من اآلداب التي هلا عالقة بالعالقات االجتامعية من بعض النواحي ،وقد أشار
ِ
ش ِيف ْاألَ ْر ِ
إليها يف موعظة لقامن  البنه قوله تعاىلَ ﴿ :وال َمت ْ ِ
ب ُك َّل
ض َم َرح ًا إِ َّن اهللََّ ال ُحي ُّ
خمُ ْت ٍ
َال َف ُخ ٍ
ور َوا ْق ِصدْ ِيف َم ْشيِ َك ﴾ (لقامن 18:ـ )19
وقد مجعت هاتان اآليتان كل ما يتعلق باملش من آداب ،وفيهام دليل عىل أن هذا
النوع من اآلداب له عالقة باآلداب االجتامعية ،يقول سيد قطب(:واملش يف األرض مرحا
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هو املش يف ختايل ونفخة وقلة مباالة بالناس ،وهي حركة كرهية يمقتها اهلل ويمقتها اخللق.
وهي تعبري عن شعور مريض بالذات ،يتنفس يف مشية اخليالء! إن اهلل ال حيب كل خمتال
فخور  ..ومع النهي عن مشية املرح ،بيان للمشية املعتدلة القاصدة :واقصد يف مشيك..
والقصد هنا من االقتصاد وعدم اإلرساف .وعدم إضاعة الطاقة يف التبخرت والتثني
واالختيال .ومن القصد كذلك .ألن املشية القاصدة إىل هدف ،ال تتلكأ وال تتخايل وال
()1

تتبخرت ،إنام متِض لقصدها يف بساطة وانطالق)

وبام أنا قد حتدثنا عن تعبري املش ونحوه عن الكرب يف موضعه من(:البعد األخالقي)،
فسنكتفي هنا بذكر ثالثة آداب هلا عالقة بالطريق ،والتي هي حمل املش:
حرمة الطريق:
وردت النصوص الكثرية التي تعترب الطريق حقا عاما ال جيوز ألحد أن يستأثر به أو
يضيق عىل الناس أو حيد من حريتهم ،فقال (:من اقتطع من طريق املسلمي وأفنيتهم
()2

قيد شرب من األرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضي)

وقد أنكر ابن احلاج استبداد البعض بالطريق واعتربه اغتصابا ،فقال(:ومن ذلك
الرشاء من أصحاب الطبليات والدكك املستديمة يف طريق املسلمي ومن يقعد يف طريقهم
يبيع ويشرتي ؛ ألن ذلك غصب لطريق املسلمي وليس ألحد يف طريق املسلمي إال أن يمر
يف حاجته أو يقف قدر رضورته وال جيعله كأنه دكان يبيع فيه ويشرتي ؛ ألن يف ذلك تضييقا
عىل املسلمي يف طرقاهتم ولو كانت متسعة فذلك ال جيوز ال سيام والطرق يف هذا الوقت
قد ضاقت عن الطريق التي رشعت للناس وذلك عىل ما قاله العلامء أن يمر مجالن معا
حممالن تبنا يف الطريق ال يمس أحدمها اآلخر .فانظر رمحنا اهلل تعاىل وإياك إىل حد الطريق
( )1يف ظالل القرآن.2709 :
( )2نقال عن :املدخل ،79/2 :وقريب منه يف احللية أليب نعيم وعبد الرزاق.
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املرشوع وإىل ما عليه الطريق اليوم فكيف جيوز واحلالة هذه يشء مما تقدم ذكره ال سيام إذا
انضاف إىل ذلك أن يكون يوم اجلمعة أو يف وقت منرصف الناس إىل اخلمس صلوات أو
إىل تفقد أحواهلم يف البيع والرشاء ،وأشد من هذا كله ما يفعله بعضهم من اجللوس
بالطبليات عىل أبواب اجلوامع فيضيقون عىل الناس طريقهم إىل بيت رهبم فهم غاصبون
لذلك يف وقت احلاجة إليه .وكل من اشرتى منهم فقد أعاهنم عىل ما فعلوه من الغصب
()1

فهو رشيك معهم يف اإلثم)

وقد أنكر ابن احلاج التعامل مع هؤالء ،بل اعتربه حراما ،فقال(:وليس ذلك
خمصوصا باملقاعد ليس إال بل كل من غصب شيئا من األرض فال ينبغي معاملته إال من
رضورة داعية إىل ذلك ومل يوجد منه بد كهذه الدكاكي التي يعملون هبا مساطب يقطعوهنا
من طريق املسلمي خارجة عن حوانيتهم قد ضاق الطريق هبا من اجلانبي وسبب هذا كله
عدم النظر إىل ما كلفه املرء من مراعاة الرشع وغفلة من غفل من بعض العلامء وترك السؤال
من العامة كام تقدم بيانه غري مرة .أال ترى أن املعنى الذي ألجله منع الرشاء من املكاس
موجود يف الرشاء ممن اتصف بشء مما ذكر إذ أنه لو حتامى املسلمون الرشاء منه ألجل ما
اتصف به من غصب طريق املسلمي لنزع عن ذلك وإذا كان ذلك كذلك فالرشاء منهم
إعانة هلم عىل ما يفعلونه ،وذلك ال ينبغي ؛ ألن املشرتي يصري رشيكا هلم يف إثم غصبهم
()2

لطريق املسلمي)

وقد نقل من تورع العلامء من ذلك عن اإلمام أمحد بن حنبل أنه كان عنده شيخ من
الصلحاء حيرض جملسه ،وكان اإلمام يعظمه خلريه وبركته ،ثم بلغه أن الشيخ ليس جدار بيته
بالطي من اخلارج ،فرتكه اإلمام وكان من عادته أنه إذا جاء إليه أجلسه إىل جانبه ورحب
( )1املدخل.79/2 :
( )2املدخل.79/2 :
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به ،فلام أن بلغه عنه ذلك تركه ومل يقبل عليه وأعرض عنه ،فبقي كذلك أياما ،فسأل الشيخ
أصحاب اإلمام عن سبب إعراضه عنه ،فأخربوه أنه بلغه أنك ليست جدار بيتك بالطي
من خارج ،فجاء الشيخ إىل اإلمام فسأله عن موجب هجرانه له ،فأخربه اإلمام بذلك ،فقال
له الشيخ(:يل رضورة يف تلييس اجلدار ،وليس فيه كبري أمر يف حق املارين) ،فقال له اإلمام:
ذلك غصب يف طريقهم ،فقال له الشيخ :هو نزر يسري ،فقال له اإلمام(:اليسري والكثري
سواء يف حق املسلمي) ،فقال له :كيف أفعل؟ ،فقال له اإلمام(:أحد أمرين :إما أن تزيل
التلييس ،وإما أن تنقص اجلدار وتدخله يف ملكك قدر التلييس ،فتبنيه عىل ذلك ثم تليسه
بعد ذلك) ،فلم يكلمه اإلمام حتى امتثل ما أمره به(.)1
وليس هذا خاصا باملتورعي فقط ،بل هو من األحكام الرشعية التي نص عليها
الفقهاء ،وال جمال لطرح مسائلها هنا ،ولكنا نكتفي باقتباس هذا النص من املبسوط لنعلم
موقف الرشيعة من اغتصاب الطريق ،بل هواء الطريق ،قال الرسخس(:وإذا مال حائط
الرجل أو وهي فوقع عىل الطريق األعظم فقتل إنسانا فال ضامن عىل صاحبه ألنه مل يوجد
منه صنع هو تعد فإنه وضع البناء يف ملكه فال يكون متعديا يف الوضع وال صنع له يف مثل
احلائط ،ولكن هذا إذا كان بناء احلائط مستويا ،فإن كان بناه يف األصل مائال إىل الطريق فهو
ضامن ملن يسقط عليه ،ألنه متعد يف شغل هواء الطريق ببنائه ،وهواء الطريق كأصل الطريق
حق املارة ،فمن أحدث فيه شيئا كان متعديا ضامنا ،فأما إذا بناه مستويا فإنام شغل ببنائه
()2

هواء ملكه وذلك ال يكون تعديا منه)

وقد يقاس عىل هذا كله اختاذ األوالد الطرق مالعب هلم ،بحيث يؤذون املارة ،بل
قد يؤذون أنفسهم عندما يتعرضون للحوادث بسبب ذلك.
( )1املدخل.79/2 :
( )2املبسوط.9/27 :
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وهذا ما يستدعي تدخل أويل األمر بوضع حمال خاصة للعب تقي األوالد كام تقي
املجتمع من خماطر اللعب يف الطرق ،واستغالهلا يف غري ما وضعت له.
إماطة األذى عن الطريق:
وردت النصوص الكثرية التي ترغب يف تنظيف الطرق وإماطة األذى عنها بام يفيد
من جمموعها وجوب ذلك ،وعىل األقل وجوب عدم التسبب يف اتساخها ومن تلك
النصوص قوله  بصيغة األمر الذي يفيد الوجوب(:نح األذى عن طريق املسلمي)(،)1
وقال (:أمط األذى عن الطريق فإنه لك صدقة)( ،)2وقال (:يا أبا برزة أمط األذى
()3

عن الطريق فإن لك بذلك صدقة)

وأخرب  عن اجلزاء العظيم املعد ملن فعل هذا ،فقال (:مر رجل بغصن شجرة
عىل ظهر الطريق فقال :واهلل ألنحي هذا عن طريق املسلمي ال يؤذهيم؛ فأدخل اجلنة)(،)4
وقال (:كانت شجرة يف طريق الناس تؤذي الناس فأتاها رجل فعزهلا عن طريق الناس،
()5

قال :فقال رسول اهلل (:فلقد رأيته يتقلب يف ظلها يف اجلنة)

ويدخل يف هذا تنظيف مجيع املحال العامة ،كام قال (:عرضت عيل أجور أمتي
حتى القذاة خيرجها الرجل من املسجد ،وعرضت عيل ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من
()6

سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها)

ويدخل يف هذا الباب ما ذكرناه من التسبب يف حصول األذى يف الطريق ،ومما ورد
( )1رواه ابن حبان .
( )2رواه البخاري يف األدب املفرد باب إماطة األذى رقم ()228
( )3رواه الطربان يف الكبري.
( )4رواه أمحد ومسلم .
( )5رواه أمحد واخلرائطي يف مكارم األخالق.
( )6رواه أبو داود والرتمذي وقال :هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه.
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التنصيص عليه باخلصوص ،بل اعتباره من املالعن قضاء احلاجة يف الطريق ،قال (:اتقوا
اللعاني الذي يتخىل يف طريق الناس وأفنيتهم)( ،)1وقال (:من سل سخيمته( )2عىل
طريق عامر من طرق املسلمي فعليه لعنة اهلل ومالئكته والناس أمجعي)( ،)3وقال
(:اتقوا املالعن الثالث :أن يقعد أحدكم يف ظل يستظل فيه ،أو يف طريق ،أو يف نقع
()4

ماء)

احرتام الطريق:
وهو األدب الثالث ،وهو مكمل لألدب السابقي ،ألنه يراعي العابرين يف الطريق،
فال يؤذهيم ،أو يمسهم بام حيد من حريتهم ،وقد أشار إليه قوله (:إياكم واجللوس عىل
الطرقات ،فإن أبيتم إال املجالس فأعطوا الطريق حقها :غض البرص ،وكف األذى ،ورد
()5

السالم ،واألمر باملعروف ،والنهي عن املنكر)

وقد مجع الطحاوي بي اآلثار الناهية عن اجللوس يف الطرقات واآلثار املبحية
لذلك ،بعد أن أورد مجلة منها بأسانيده ،فقال(:فتأملنا ما يف هذه اآلثار فوجدنا فيها هني
رسول اهلل  عن اجللوس بالصعدات ،ثم أباح بعد ذلك ما أباحه من اجللوس فيها عىل
الرشائط التي اشرتطها عىل من أباحه ذلك منها ،فوقفنا بذلك عىل أن هنيه كان عىل اجللوس
فيها إنام كان عىل اجللوس الذي ليس معه الرشائط التي اشرتطها عند إباحته اجللوس فيها
عىل من آثر أن جيلس فيها وعىل أن إباحته اجللوس فيها مضمن بالرشائط التي اشرتطها يف
إباحته اجللوس فيها عىل من أباحه ذلك منها ويف ذلك ما قد دل عىل تباين هنيه  وتباين
( )1رواه ابن حبان .
( )2يعنى الغائط والنجو النهاية []351/2
( )3رواه الطربان يف األوسط واحلاكم .
( )4رواه أمحد.
( )5رواه أمحد والبيهقي وأبو داود.
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إباحته ،وأن كل واحد منهام ملعنى ليس يف اآلخر منهام ويف هذه اآلثار ما يدل عىل إباحة
()1

الناس االستعامل من طرقهم العامة ما ال رضر فيه عىل أحد من أهلها)

ولكن هذه اإلباحة هبذه الرشائط مقيدة بام ال يسترض به الناس ،قال الطحاوي معقبا
عىل كالمه السابق(:وإذا كان ذلك كذلك كان معقوال أن اجللوس فيها إن كان مما يضيق
عىل املارين هبا جلوس اجلالسي هبا إياها غري داخل فيام أباحه  منها ،وأن ذلك راجع إىل
ما يف حديث سهل بن معاذ اجلهني عن أبيه أن رسول اهلل  أمر مناديا يف بعض غزواته ملا
ضيق الناس املنازل وقطعوا الطرقات فنادى (:أن من ضيق منزال وقطع طريقا فال جهاد
()3( )2

له) )

 7ـ آداب املعارشة مع أصناف الناس
من أصول اآلداب التي ينبغي عىل املريب أن يعلمها من يربيه ،وحيرص عىل ذلك،
تعليمه كيفية التعامل مع أصناف الناس بحسب منازهلم ليعامل كل واحد منهم بام تقتضيه
منزلته من معاملة ،فقد يصلح لصنف من الناس ما ال يصلح مع غريه ،بل قد يكون نفس
الترصف حسنة مع قوم سيئة مع غريهم.
كام روي أن فتى جاء إىل سفيان بن عيينة من خلفه فجذبه وقال :يا سفيان حدثني،
فالتفت سفيان إليه وقال(:يا بني من جهل أقدار الرجال فهو بنفسه أجهل) ،فهذا الترصف
الذي فعله هذا الفتى قد يصلح مع أصدقائه ،ولكنه ال يصلح بأي حال من األحوال مع
شيخه الذي يريد أن يتلقى عليه العلم.
جت َع ُلوا ُدعَا َء
وقد نبه إىل هذا االختالف يف التعامل مع الناس قوله تعاىل ﴿ :ال َ ْ

( )1مشكل اآلثار.154/1 :
( )2رواه أمحد وأبو داود.
( )3مشكل اآلثار.154/1 :
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ول بينَ ُكم َكدُ ع ِ
ِ
َاء َب ْع ِض ُك ْم َب ْعض ًا ﴾(النور ،)63:فمام قال سعيد بن جبري وجماهد يف
الر ُس َ ْ ْ
َّ
تفسريها :قولوا يا رسول اهلل ،يف رفق ولي ،وال تقولوا يا حممد بتجهم ،وقال قتادة :أمرهم
أن يرشفوه ويفخموه.
ون َأ ْص َو َاهتم ِعنْدَ رس ِ
وإىل ذلك اإلشارة أيضا بقوله تعاىل ﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن َي ُغ ُّض َ
ول اهللَِّ
َ ُ
ُْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم﴾ (احلجرات ،)3:فقد أثنى
وهب ْم لل َّت ْق َوى َهل ُ ْم َمغْف َر ٌة َو َأ ْج ٌر عَظ ٌ
ُأو َلئ َك ا َّلذي َن ا ْمت ََح َن اهللَُّ ُق ُل َ ُ
اهلل تعاىل عىل هؤالء هبذا السلوك أمام رسول اهلل .
ويف مقابل هؤالء ورد ذم قوم أساءوا األدب مع رسول اهلل  ،فقال تعاىل﴿ :إِ َّن
ِ
احلجر ِ
ِ
ِ
ات َأ ْك َث ُر ُه ْم ال َي ْع ِق ُل َ
ون﴾ (احلجرات)4:
ا َّلذي َن ُينَا ُدون ََك م ْن َو َراء ْ ُ ُ َ
انطالقا من هذا حتدث العلامء بتفصيل شديد عن كيفية التعامل مع كل صنف من
الناس.
ومن أحسن ما ورد يف ذلك وأشمله وأدقه ما ورد يف [رسالة احلقوق] ( )1لإلمام زين
العابدين بن احلسي ،والتي شملت مخسي حق ًا عىل اإلنسان ،ابتدا ًء من حقوق اهلل تعاىل إىل
حق نفسه وحميطه وجمتمعه ودولته ،وحقوق أهل األديان األخرى  .وتبدأ بإمجال
كالفهرس ،ثم تفصل احلقوق واحد ًا واحد ًا .
وقد استهل اإلمام هذه الرسالة بقوله( :اعلم أن هلل عز وجل عليك حقوق ًا حميطة
بك يف كل حركة حتركتها أو سكنه سكنتها ،أو حال حلتها أو منزلة نزلتها أو جارحة قلبتها
أو آلة ترصفت فيها (بعضها أكرب من بعض) ،فأكرب حقوق اهلل تعاىل عليك ما أوجب عليك
لنفسه من حقه الذي هو أصل احلقوق ،ثم ما أوجب اهلل عز وجل عليك لنفسك من قرنك

( )1صحح روايتها بعد بحثه يف أسانيدها العالمة اجلاليل يف كتابه جهاد اإلمام السجاد ،ص ،269ورشحها العالمة السيد
حسن القبانجي باسم (رشح رسالة احلقوق لإلمام عيل بن احلسي زين العابدين) ،وذكر رشوحها وترمجاهتا صاحب الذريعة:
 42/7ومعجم املطبوعات النجفية ،220/وموسوعة مؤلفي اإلمامية.233/1 :
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إىل قدمك ،عىل اختالف جوارحك ،فجعل عز وجل للسانك عليك حق ًا ،ولسمعك عليك
حق ًا ،ولبرصك عليك حق ًا ،وليدك عليك حق ًا ،ولرجلك عليك حق ًا ،ولبطنك عليك حق ًا،
ولفرجك عليك حق ًا ،فهذه اجلوارح السبع التي هبا تكون األفعال ،ثم جعل عز وجل
ألفعالك عليك حقوق ًا ،فجعل لصالتك عليك حق ًا ،ولصومك عليك حق ًا ،ولصدقتك
عليك حق ًا ،وهلديك عليك حق ًا  .ثم خترج احلقوق منك إىل غريك من ذوي احلقوق عليك
فأوجبها عليك حقوق أئمتك ،ثم حقوق رعيتك ،ثم حقوق رمحك فهذه حقوق يتشعب
منها حقوق)
وبعد هذا الذكر املجمل ألنواع احلقوق راح يفصل جمامع حقوق كل جهة من
اجلهات ،ومن أمثلتها قوله يف حق األستاذ واملعلم( :وحق سائسك بالعلم التعظيم له،
والتوقري ملجلسه ،وحسن اإلستامع إليه ،واإلقبال عليه( ،واملعونة له عىل نفسك فيام ال غنى
بك عنه من العلم ،بأن تفرغ له عقلك ،وحترضه فهمك ،وتزكي له قلبك ،وجتيل له برصك،
برتك اللذات ونقض الشهوات) ،وأن ال ترفع عليه صوتك ،وال جتيب أحد ًا يسأله عن
شئ ،حتى يكون هو الذي جييب ،وال حتدر ث يف جملسه أحد ًا ،وال تغتاب عنده أحد ًا ،وأن
تدفع عنه إذا ذكر عندك بسوء ،وأن تسرت عيوبه وتظهر مناقبه ،وال جتالس له عدو ًا وال
تعادي له ولي ًا ،فإذا فعلت ذلك شهد لك مالئكة اهلل بأنك قصدته ،وتعلمت علمه هلل جل
اسمه ال للناس)
ومن أمثلتها قوله يف حق املسؤول عن أي رعية( :وأما حق رعيتك بالسلطان فأن
تعلم أهنم صاروا رعيتك لضعفهم وقوتك ،فيجب أن تعدل فيهم ،وتكون هلم كالوالد
الرحيم ،وتغفر هلم جهلهم ،وال تعاجلهم بالعقوبة ،وتشكر اهلل عز وجل عىل ما آتاك من
القوة عليهم)
ومن أمثلتها قوله يف حق التالميذ عىل األستاذ( :وأما حق رعيتك بالعلم فأن تعلم
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أن اهلل عز وجل إنام جعلك قيام هلم فيام آتاك من العلم وفتح لك من خزائنه ،فإن أحسنت
يف تعليم الناس ،ومل خترق هبم ،ومل تضجر عليهم ،زادك اهلل من فضله  .وإن أنت منعت
الناس علمك ،أو خرقت هبم عند طلبهم العلم منك ،كان حق ًا عىل اهلل عز وجل أن يسلبك
العلم وهباءه ويسقط من القلوب حملك)
ومن أمثلتها قوله يف حق الزوجة( :وأما حق الزوجة فأن تعلم أن اهلل عز وجل
جعلها لك سكن ًا وأنس ًا فتعلم أن ذلك نعمة من اهلل عليك ،فتكرمها وترفق هبا ،وإن كان
حقك عليها أوجب فإن هلا عليك أن ترمحها ألهنا أسريك ،وتطعمها وتكسوها ،وإذا جهلت
عفوت عنها)
ومن أمثلتها قوله يف حق األم( :وأما حق أمك فأن تعلم أهنا محلتك حيث ال حيتمل
أحد أحد ًا ،وأعطتك من ثمرة قلبها ما ال يعطي أحد أحد ًا ،ووقتك بجميع جوارحها ،ومل
تبال أن جتوع وتطعمك ،وتعطش وتسقيك ،وتعرى وتكسوك ،وتضحى وتظلك ،وهتجر
النوم ألجلك ،وو َقت َْك احلر والربد ،لتكون هلا ،فإنك ال تطيق شكرها إال بعون اهلل وتوفيقه)
ومن أمثلتها قوله يف حق األب( :وأما حق أبيك فأن تعلم أنه أصلك ،وأنه لواله مل
تكن ،فمهام رأيت يف نفسك مما يعجبك ،فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه ،فامحد اهلل
واشكره ،عىل قدر ذلك)
ومن أمثلتها قوله يف حق األوالد( :وأما حق ولدك فأن تعلم أنه منك ومضاف إليك
يف عاجل الدنيا بخريه و رشه ،وأنك مسؤول عام وليته به من حسن األدب والداللة عىل
ربه عز وجل ،واملعونة له عىل طاعته ،فاعمل يف أمره عمل من يعلم أنه مثاب عىل اإلحسان
إليه ،معاقب عىل اإلساءة إليه (فاعمل يف أمره عمل املتزين بحسن أثره عليه يف عاجل الدنيا
املعذر إىل ربه فيام بينك وبينه بحسن القيام عليه ،واألخذ له منه)
ومن أمثلتها قوله يف حق األخ( :وأما حق أخيك فتعلم أنه يدك التي تبسطها،
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وظهرك الذي تلتجي إليه ،وعزك الذي تعتمد عليه ،وقوتك التي تصول هبا ،فال تتخذه
سالح ًا عىل معصية اهلل ،وال عدة للظلم خللق اهلل ،وال تدع نرصته عىل نفسه ،ومعونته عىل
عدوه ،واحلول بينه وبي شياطينه وتأدية النصيحة إليه ،فإن انقاد لربه وأحسن اإلجابة له،
وإال فليكن اهلل آثر عندك وأكرم عليك منه)
ومن أمثلتها قوله يف حق صاحب الفضل( :وأما حق ذي املعروف عليك ،فأن
تشكره وتذكر معروفه ،وتكسبه املقالة احلسنة ،وختلص له الدعاء فيام بينك وبي اهلل عز
وجل ،فإذا فعلت ذلك كنت قد شكرته رس ًا وعالنية ،ثم إن قدرت عىل مكافأته يوم ًا
كافأته)
ومن أمثلتها قوله يف حق اجلليس( :وأما حق جليسك فأن تلي له جانبك ،وتنصفه
يف جماراة اللفظ وال تقوم من جملسك إال بإذنه ،ومن جيلس إليك جيوز له القيام عنك بغري
إذنه ،وتنسى زالته وحتفظ خرياته ،وال تسمعه إال خري ًا)
ومن أمثلتها قوله يف حق اجلار( :وأما حق جارك ،فحفظه غائب ًا ،وإكرامه شاهد ًا،
ونرصته إذا كان مظلوم ًا ،وال تتبع له عورة ،فإن علمت عليه سوءا سرتته عليه ،وإن علمت
أنه يقبل نصيحتك نصحته فيام بينك وبينه ،وال تسلمه عند شديدة ،وتقيل عثرته ،وتغفر
ذنبه( ،ال تتبع له عورة ،وال تبحث له عن سوءة لتعرفها ،فإن عرفتها منه من غري إرادة منك
وال تكلف ،كنت ملا علمت حصن ًا حصين ًا وسرت ًا ستري ًا ،ال تستمع عليه من حيث ال يعلم،
وال تسلمه عند شديدة ،وال حتسده عند نعمة ،تقيله عثرته ،وتغفر زلته ،وال تذخر حلمك
عنه إذا جهل عليك ،وال خترج أن تكون سل ًام له ،ترد عنه لسان الشتيمة ،وتبطل فيه كيد
حامل النصيحة ،وتعارشه معارشة كريمة)
ومن أمثلتها قوله يف حق الرفيق( :وأما حق الصاحب ،فأن تصحبه بالتفضل
واإلنصاف ،وتكرمه كام يكرمك ،وال تدعه يسبق إىل مكرمة ،فإن سبق كافأته ،وتوده كام
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يودك ،وتزجره عام هيم به من معصية ،وكن عليه رمحة وال تكن عليه عذاب ًا)
ومن أمثلتها قوله يف حق الرشيك يف العمل( :وأما حق الرشيك ،فإن غاب كفيته،
وإن حرض رعيته ،وال حتكم دون حكمه ،وال تعمل برأيك دون مناظرته ،وحتفظ عليه ماله،
وال ختونه فيام عز أو هان من أمره ،فإن يد اهلل تبارك وتعاىل عىل أيدي الرشيكي ما مل
يتخاونا)
ومن أمثلتها قوله يف حق الغريم املطالب بحقه( :وأما حق غريمك الذي يطالبك،
فإن كنت مورسا أعطيته (ومل ترده ومتطله ،فإن رسول اهلل  قال :مطل الغني ظلم) ،وإن
كنت معرس ًا أرضيته بحسن القول( ،وطلبت إليه طلب ًا مجي ً
ال) ،ورددته عن نفسك رد ًا
لطيف ًا( ،ومل جتمع عليه ذهاب ماله وسوء معاملته ،فإن ذلك لؤم )
ومن أمثلتها قوله يف حق من تعيش معه( :وحق اخلليط أن ال تغره وال تغشه وال
ختدعه ،وتتقي اهلل تبارك وتعاىل يف أمره (وال تكذبه ،وال تغفله ،وال ختدعه ،وال تعمل يف
انتقاضه ،عمل العدو الذي ال يبقي عىل صاحبه ،وإن اطمأن إليك استقصيت له عىل نفسك
وعلمت أن غبن املسرتسل ربا )
ومن أمثلتها قوله يف حق اخلصم املدعي( :وحق اخلصم املدعي عليك ،فإن كان ما
يدعي عليك حق ًا كنت شاهده عىل نفسك ومل تظلمه ،وأوفيته حقه ،وإن كان ما يدعي به
باطالً ،ر فقت به ومل تأت يف أمره غري الرفق ،ومل تسخط ربك يف أمره ( .فإن كان ما يدعي
عليك حق ًا مل تنفسخ يف حجته ومل تعمل يف إبطال دعوته ،وكنت خصم نفسك له ،واحلاكم
عليها ،والشاهد له بحقه دون شهادة الشهود  .وإن كان مايدعيه باطالً ،رفقت به وردعته
وناشدته بدينه ،وكرست حدته عنك بذكر اهلل ،وألقيت حشو الكالم ولفظة السوء الذي
ال يرد عنك عادية عدوك بل تبوء بإثمه ،وبه يشحذ عليك سيف عداوته ،ألن لفظة السوء
تبعث الرش ،واخلري مقمعة للرش )
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ومن أمثلتها قوله يف حق اخلصم املدعى عليه( :وحق خصمك الذي تدعي عليه،
إن كنت حمق ًا يف دعواك أمجلت مقاولته ،ومل جتحد حقه( ،فإن كان ما تدعيه حق ًا أمجلت يف
مقاولته بمخرج الدعوى ،فإن للدعوى غلظة يف سمع املدعى عليه ،وقصدت قصد
حجتك بالرفق ،وأمهل املهلة ،وأبي البيان ،وألطف اللطف ،ومل تتشاغل عن حجتك
درك ) ،وإن كنت
بمنازعته بالقيل والقال ،فتذهب عنك حجتك ،وال يكون لك يف ذلك َ
مبط ً
ال يف دعواك اتقيت اهلل عز وجل ،وتبت إليه ،وتركت الدعوى)
ومن أمثلتها قوله يف حق املستشري( :وأما حق املستشري ،فإن حرضك له وجه رأي
جهدت له يف النصيحة ،وأرشت عليه بام تعلم أنك لو كنت مكانه عملت به ،وذلك ليكن
منك يف رمحة ولي ،فإن اللي يونس الوحشة ،وإن الغلظ يوحش من موضع األنس  .وإن
مل حيرضك له رأي وعرفت له من تثق برأيه وترَض به لنفسك ،دللته عليه وأرشدته إليه،
فكنت مل تأله خري ًا ،ومل تدخره نصح ًا ).
ومن أمثلتها قوله يف حق املستشار( :وحق املشري عليك أن ال تتهمه فيام ال يوافقك
من رأيه ،وإن وافقك محدت اهلل عز وجل ( .فإنام هي اآلراء وترصف الناس فيها
واختالفهم ،فكن عليه يف رأيه باخليار إذا اهتمت رأيه  .فأما هتمته فال جتوز لك إذا كان
عندك ممن يستحق املشاورة ،وال تدع شكره عىل ما بدا لك من إشخاص رأيه ،وحسن وجه
مشورته ،فإذا وافقك محدت اهلل وقبلت ذلك من أخيك ،باإلرصاد باملكافأة يف مثلها إن
فزع إليك )
ومن أمثلتها قوله يف حق املستنصح( :وأما حق املستنصح ،فإن حقه أن تؤدي إليه
النصيحة عىل احلق الذي ترى له أن حيمل ،وخيرج املخرج الذي يلي عىل مسامعه ،وتكلمه
من الكالم بام يطيقه عقله ،فإن لكل عقل طبقة من الكالم ،يعرفه وجييبه ،وليكن مذهبك
الرمحة )
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ومن أمثلتها قوله يف حق الناصح( :وحق الناصح أن تلي له جناحك ،وتصغي إليه
بسمعك ( حتى تفهم عنه نصيحته) ،فإن أتى بالصواب محدت اهلل عز وجل( ،وقبلت منه
وعرفت له نصيحته) وإن مل يوافق رمحته ومل تتهمه( ،وعلمت أنه مل يألك نصح ًا إال أنه
أخطأ) ،ومل تؤاخذه بذلك ،إال أن يكون مستحق ًا للتهمة ،فال تعبأ بشئ من أمره عىل حال)
ومن أمثلتها قوله يف حق كبار السن( :وحق الكبري توقريه لسنه ،وإجالله لتقدمه يف
اإلسالم قبلك ،وترك مقابلته عند اخلصام ،وال تسبقه إىل طريق ،وال تتقدمه ،وال تستجهله،
وإن جهل عليك احتملته وأكرمته ،حلق اإلسالم وحرمته)
ومن أمثلتها قوله يف حق صغري السن( :وحق الصغري رمحته يف تعليمه ،والعفو عنه،
والسرت عليه ،والرفق به ،واملعونة له ( .والسرت عىل جرائر حداثته فإنه سبب للتوبة ،واملداراة
له وترك مماحكته ،فإن ذلك أدنى لرشده )
وغريها كثري ..انطالقا من هذا سنذكر هنا بعض التفاصيل املرتبطة ببعض أصناف
الناس مما حيتاج الولد إىل تعلمه واالهتامم به:
مع الكبار:
فالكبار ذوو نفسيات خاصة ،فلذلك حيتاجون إىل معاملة خاصة ،وقد نص عىل هذه
ِ
ِ
ِ
ف َوال
المها َفال َت ُق ْل َهل ُ َام ُأ ٍّ
مها َأ ْو ك ُ َ
رب َأ َحدُ ُ َ
املعاملة اخلاصة فوله تعاىل ﴿ :إِ َّما َي ْب ُل َغ َّن عنْدَ َك ا ْلك َ َ
مها َو ُق ْل َهل ُ َام َق ْوالً ك َِري ًام﴾ (االرساء ،)23:فمع أن الوصية بالوالدين عامة ومطلقة يف
َتن َْه ْر ُ َ
القرآن الكريم إال أنه خص الكرب بمزيد اإلحسان ،ورضورة القول احلسن ملا تستلزمه هذه
الفرتة من ذلك.
وقد رود يف السنة احلظ عىل احرتام الكبار ،ومعاملتهم بام يليق هبم من معاملة تناسب
مع احواهلم النفسية ،قال (:من مل يرحم صغرينا ومل يعرف حق كبرينا فليس منا)(،)1
( )1رواه البخاري يف األدب وأبو داود.
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وقد ورد احلديث بصيغ خمتلفة تبي يف جمموعها طريقة معاملة الكبري ،ومن تلك الصيغ،
قوله (:ليس منا من مل يرحم صغرينا ويوقر كبرينا)( ،)1وقال (:ليس منا من مل يرحم
صغرينا ويعرف رشف كبرينا)( ،)2وقال (:ليس منا من مل جيل كبرينا ويرحم صغرينا
()3

ويعرف لعاملنا حقه)

بل إن رسول اهلل  اعترب إكرام الشيوخ من إجالل اهلل ،فقال (:إن من إكرام
جالل اهلل إكرام ذي الشيبة املسلم واإلمام العادل وحامل القرآن ال يغلو فيه وال جيفو
عنه)( ،)4وقال (:من تعظيم جالل اهلل عز وجل إكرام ذي الشيبة يف اإلسالم ،وإن من
()5

تعظيم جالل اهلل إكرام اإلمام املقسط)

وجاء أخوان إىل رسول اهلل  ،ليحدثاه بحادثة وقعت هلام ،وكان أحدمها أكرب من
أخيه ،فاراد أن يتكلم الصغري ،فقال له النبي (:كرب كرب)( )6أي أعط الكبري حقه ،ودع
ألخيك األكرب الكالم.
مع األصدقاء:
من أهم ما ينبغي أن حيرص عليه املريب تعليم ابنه أو من تكفل برتبيه حسن العرشة
مع أقرانه من إخوانه وأصدقائه ،ألن حسن عالقتهم هبم هو الدليل عىل حسن خلقه وكرم
أدبه.

( )1رواه الرتمذي (راجع أحاديث الرتمذي باب ما جاء يف رمحة الصبيان كتاب الرب رقم (،)1922 ،1921 ،1920
وأمحد عن أيب أمامة ()257/5
( )2رواه أمحد والرتمذي واحلاكم.
( )3رواه أمحد واحلاكم.
( )4رواه ابن عدي والبيهقي واخلرائطي يف مكارم األخالق.
( )5رواه ابن الرضيس .
( )6رواه البخاري ومسلم.
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وقد رصحت النصوص الكثرية بقيمة الصداقة واألخوة ،وماهلا من حقوق ،وأول
ما يستشف منه من ذلك قوله تعاىل ﴿ :وال ع ََىل َأ ْن ُف ِس ُكم َأ ْن َت ْأ ُك ُلوا ِمن بيوتِ ُكم َأو بي ِ
وت
ْ ْ ُُ
ْ ُُ
َ
ْ
وت َأعْام ِم ُكم َأو بي ِ
وت َأ َخواتِ ُكم َأو بي ِ
وت إِ ْخوانِ ُكم َأو بي ِ
وت ُأمهاتِ ُكم َأو بي ِ
آبائِ ُكم َأو بي ِ
وت
َ ْ ْ ُُ
َ ْ ْ ُُ
َ ْ ْ ُُ
َّ َ ْ ْ ُ ُ
َ ْ ْ ُُ
وت َأ ْخوالِ ُكم َأو بي ِ
عَامتِ ُكم َأو بي ِ
احت ُه َأ ْو َص ِد ِيق ُك ْم ﴾
وت َخاالتِ ُك ْم َأ ْو َما َم َل ْك ُت ْم َم َف ِ َ
َ ْ ْ ُُ
َّ ْ ْ ُ ُ
(النور )61:فقد قرن اهلل تعاىل يف هذه اآلية الصداقة بالقرابة القريبة ،وأباح للصديق أن
يأكل من بيت صديقه بدون حرج.
بل إن اهلل تعاىل يطلق عىل الصداقة لقبا عظيام ،فيسميها األخوة ،وكأن األصدقاء
الصال َة َوآت َُوا الزَّ كَا َة
ذوو أب واحد هو اإليامن واإلسالم ،قال تعاىلَ ﴿ :فإِ ْن تَا ُبوا َو َأ َقا ُموا َّ
ين و ُن َفص ُل ْاآل ِ
يات لِ َق ْو ٍم َي ْع َل ُم َ
وه ْم
ون﴾ (التوبة ،)11:وقال تعاىل ﴿ :ا ْد ُع ُ
َفإِ ْخ َوا ُن ُك ْم ِيف الدر ِ َ ر
ِآل َبائِ ِه ْم ُه َو َأ ْق َس ُط ِعنْدَ اهللَِّ َفإِ ْن َمل َت ْع َل ُموا آ َبا َء ُه ْم َفإِ ْخ َوا ُن ُك ْم ِيف الدر ِ
ين َو َم َوالِي ُك ْم﴾
ْ
(األحزاب)5:
بل إن اهلل تعاىل حرص عالقة املؤمني يف األخوة ،فقال تعاىل ﴿ :إِن ََّام املُْؤْ ِمنُ َ
ون إِ ْخ َو ٌة

مح َ
ون﴾ (احلجرات)10:
ي َأ َخ َو ْي ُك ْم َوا َّت ُقوا اهللََّ َل َع َّل ُك ْم ُت ْر َ ُ
َف َأ ْصلِ ُحوا َب ْ َ

وورد يف السنة النصوص الكثرية التي تعظم هذه العالقة ،وتبي أصوهلا وكيفية
التعامل معها ،وقد ذكر  األصل األكرب لذلك ،فقال( :ال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه
()1

ما حيب لنفسه)

انطالقا من هذا ،ومن أمهية تبيي املريب آداب العالقات بي من يربيه وأصدقائه
وإخوانه ،نحاول هنا استعراض ما أمكن من هذه اآلداب عىل حسب ما ذكر علامء السلوك
من املسلمي ،وعىل حسب ما كانت عليه هذه العالقة العظيمة يف عهد السلف .
وسنذكر هذه اآلداب مفرقة مع شواهدها ،وهي تدل عىل األصول التي تستند إليها
( )1رواه البخاري.10/1:
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هذه العالقة ،ليقاس عليها غريها(.)1
فمن تلك اآلداب معرفة أسامئهم وبلداهنم ونحو ذلك ،ألن العالقة تنطلق أصال
من املعرفة ،قال ابن عمر (:رآن النبي  ألتفت فقال(:إالم تلتفت؟) قلت :إىل أخ يل أنا
يف انتظاره فقال (:إذا أحببت رج ً
ال فسله عن اسمه واسم أبيه وجده وعشريته ومنزله
()2

فإن مرض عدته وإن استعان بك أعنته)

ومنها الصفح عن عثراهتم وترك تأنيبهم عليها ،قال الفضيل بن عياض(:الفتوة
الصفح عن عثرات اإلخوان)
ومنها قلة اخلالف ولزوم موافقتهم فيام يبيحه العلم والرشيعة ،قال أبو
عثامن(:موافقة اإلخوان خري من الشفقة عليهم)
ومنها أن حيمدهم عىل حسن ثنائهم وإن مل يساعدهم باليد ،قال عيل (:من مل حيمل
أخاه عىل حسن النية مل حيمده عىل حسن)
ومنها أال حيسدهم عىل ما يرى عليهم من آثار نعمة اهلل بل يفرح بذلك وحيمد اهلل
عىل ذلك كام حيمده إذا كانت عليه فإن اهلل تعاىل ذم احلاسدين عىل ذلك بقوله تعاىلَ ﴿ :أ ْم
اهيم ا ْلكِتَاب و ِْ
ِِ
ِ
ِ
حي ُسدُ َ
َاه ْم
احلك َْم َة َوآ َت ْين ُ
َّاس ع ََىل َما آت ُ
َ َ
ون الن َ
َاه ُم اهللَُّ م ْن َف ْضله َف َقدْ آ َت ْينَا َآل إِ ْب َر َ
َْ
ُم ْلك ًا عَظِي ًام﴾ (النساء)54:
ومنها سالمة قلبه معهم والنصحية هلم وقبوهلا منهم لقوله تعاىل ﴿ :إِ َّال َم ْن َأتَى اهللََّ

بِ َق ْل ٍ
ب َسلِي ٍم﴾ (الشعراء ،)89:وقال رسي السقطي (:من أجل أخالق األبرار سالمة
الصدر لإلخوان والنصيحة هلم)
ومنها أال يعدهم وخيالفهم فإنه نفاق ،قال الثوري (:ال تعد أخاك وختلفه فتعود
( )1انظر تفاصيل هذه اآلداب وغريها يف :آداب العرشة وذكر والصحبة واألخوة ،أليب الربكات الغزن.
( )2قريب منه يف :الطربان يف الكبري عن ابن عمر ،واخلرائطي يف مكارم األخالق.
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املحبة بغضة)
ومنها مالزمة احلياء معهم ،قال اإلمام عيل (:أحيوا احلياء بمجالسة من يستحيا
منه) ،وقال أمحد بن حنبل (:ما أوقعني يف بلية إال صحبة من ال أحتشمه)
ومنها أن يراعي يف صحبة أخوانه صالحهم ال مرادهم وداللته عىل رشدهم ال عىل
ما حيبونه ،قال أبو صالح املزي (:املؤمن من يعارشك باملعروف ويدلك عىل صالح دينك
ودنياك واملنافق من يعارشك باملامذعة ويدلك عىل ما تشتهيه واملعصوم من فرق بي ترك
األذى)
ومنها محل كالمهم عىل أحسن الوجوه ما وجدت لذلك سبيال ،قال سعيد بن
املسيب (:كتب إيل بعض إخوان من الصحابة أن ضع أمر أخيك عىل األحسن ما مل تغلب)
ومنها اإلغضاء عن الصديق يف بعض املكاره ،قال ابن املبارك(:من استخف بالعلامء
ذهبت آخرته ومن استخف باألمراء ذهبت دنياه ومن استخف باإلخوان ذهبت مروءته)
ومنها أال تقطع صديق ًا بعد مصادقته وال ترده بعد قبول ،كام قال محدون
القصار(:اقبلوا إخوانكم باإليامن وردوهم بالكفر فإن اهلل سبحانه وتعاىل أوقع قدسية
الصداقة)
ومنها أال يضيع صداقة صديق بعد ود فإهنا عزيزة وكتب عامل إىل من هو مثله(:أن
ٍ
بشء ينفعني يف عمري) فكتب إليه(:بسم اهلل الرمحن الرحيم .استوحش من ال
اكتب يل
إخوان له وفرط املقرص يف طلبهم وأشد تفريط ًا من ظفر بواحد منهم فضيعه ولوجد أن
الكربيت األمحر أيرس من وجدانه وإن أطلبه منذ مخسي سنة ومل أجد إال نصف صديق) .
ومنها إيثارهم بالكرامة عىل نفسه ،قال أبو عثامن(:من عارش الناس ومل يكرمهم
وتكرب عليهم فذلك لقلة رأيه وعقله فإنه يعادي صديقه ويكرم عدوه فإن إخوانه يف اهلل
423

أصدقاؤه ونفسه عدوه)  ،وقال القاسم بن حممد(:قد جعل اهلل يف الصديق البار عوض ًا من
الرحم املدبر)
ومنها حفظ أرسارهم ،قيل(:أفشى رجل لصديق له رسا من أرساره فلام فرغ قال
له :حفظته قال :ال بل نسيته)
اس َتغ ِْف ْر َهل ُ ْم
ومنها بذل املشورة هلم وقبوهلا منهم ،كام قال اهلل تعاىلَ ﴿ :فاع ُ
ْف َعن ُْه ْم َو ْ
َو َش ِ
او ْر ُه ْم ِيف ْاألَ ْم ِر﴾(آل عمران)159:
ومنها قلة خمالفتهم يف أسباب الدنيا ألهنا أقل خطر ًا من أن خيالف فيها أخ من
األخوان ،قال حييى بن معاذ الرازي(:الدنيا بأمجعها ال تساوي غم ساعة فكيف بغم طول
عمرك وقطع إخوانك بسببها مع قلة نصيبك منها)
ومنها ترك املداهنة يف الدين ،قال سهل بن عبد اهلل التسرتي (:ال يشم رائحة الصدق
من داهن نفسه أو غريه)
ومنها جمانبة التباغض والتدابر والتحاسد لقوله (:إياكم والظن! فإن الظن أكذب
احلديث ،وال جتسسوا وال حتسسوا ،وال تنافسوا ،وال حتاسدوا ،وال تباغضوا وال تدابروا
()1

وكونوا عباد اهلل إخوانا ،وال خيطب الرجل عىل خطبة أخيه حتى ينكح أو يرتك)

ومنها قبول العذر من فاعله صدق أو كذب لقول رسول اهلل (:من اعتذر إليه
أخوه بمعذرة فلم يقبلها كان عليه من اخلطيئة مثل صاحب مكس)

()2

ومنها التسارع إىل قضاء حاجة رافعها إليك ،لقول اإلمام جعفر الصادق(:إن
ألسارع إىل قضاء حوائج اإلخوان خمافة أن يستغنوا عني بردي إياهم)

( )1رواه مالك ،وأمحد ،ومسلم وأبو داود والرتمذي .
( )2ابن ماجة عن جودان (جودان غري منسوب و يقال ابن جودان سكن الكوفة خمتلف يف صحبته .هتذيب التهذيب
(.)122/2
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ومنها الصرب عىل جفاء اإلخوان وإسقاط التهمة عنهم بعد صحة األخوة ،قال حييى
بن أكثم :ملا حرضت علقمة العطار الوفاة قال البنه(:يا بني إذا صحبت الرجال فاصحب
من إذا أخدمته صانك وإن صحبته زانك وإن حتركت بك مؤنة صانك وإن أمددت بخري
مد وإن رأى منك حسنة عدها أو سيئة سرتها وإن أمسكت ابتدأك أو نزلت بك نازل ٌة
واساك وإن قلت صدقك أو حاولت أمر ًا أمرك وإذا تنازعتام يف حق آثراك)
مع الوالدين:
وهو من أهم اآلداب التي ينبغي عىل املريب أن يلقنها ملربيه ،وإليها اإلشارة يف موعظة
لقامن  يف قوله تعاىل ﴿ :ووصينَا ْ ِ
األن َْس َ
مح َل ْت ُه ُأ ُّم ُه َو ْهن ًا ع ََىل َو ْه ٍن َوفِ َصا ُل ُه ِيف
ان بِ َوالِدَ ْي ِه َ َ
َ َ َّ ْ
عَا َم ْ ِ
ي َأ ِن ْاش ُك ْر ِيل َولِ َوالِدَ ْي َك إِ َ َّيل املَْ ِص ُري﴾ (لقامن )14:عىل قول من األقوال(.)1
ونحب أن نشري إىل أن هذه الوصية محلت اإلشارة إىل ناحية مهمة يف بر الولد
لوالديه ،وهي أن الرب ال يعني حتول االبن إىل نسخة طبقة األصل لوالديه ،بل للولد
اهدَ َ
اك ع ََىل
شخصيته املستقلة ،فلذلك عقب اهلل تعاىل اآلية السابقة بقوله تعاىلَ ﴿ :وإِ ْن َج َ
رش َك ِيب ما َليس َل َك بِ ِه ِع ْلم َفال ُتطِعهام وص ِ
َأ ْن ُت ْ ِ
اح ْب ُه َام ِيف الدُّ ْن َيا َم ْع ُروف ًا َواتَّبِ ْع َسبِ َيل َم ْن
ْ َُ َ َ
َ ْ َ
ٌ
َاب إِ َ َّيل ُث َّم إِ َ َّيل َم ْر ِج ُع ُك ْم َف ُأ َن رب ُئ ُك ْم بِ َام ُكنْ ُت ْم َت ْع َم ُل َ
ون﴾ (لقامن)15:
َأن َ
وهذا يعني أن لالبن حريته الفكرية واحلياتية التي ال تتعارض مع بره لوالديه ،ألن
الفكر والسلوك ال يمكن أن يورث من الوالدين ،بل هو من باب القناعات التي حتصل
لإلنسان بحسب ما لديه من الطاقات والتوجهات.
ويف غري هذه احلالة وردت النصوص الكثرية يف احلض عىل بر الوالدين واإلحسان
إليهام:
فاهلل تعاىل يقرن بر الوالدين يف القرآن الكريم بتوحيده وعبادته ،قال تعاىلَ ﴿ :و َق َىض
( )1سبق أن ذكرنا اخلالف يف اعتبار هذا من قول لقامن .
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ِ
ِ
ِ
ِ
المها َفال َت ُق ْل
مها َأ ْو ك ُ َ
رب َأ َحدُ ُ َ
َر ُّب َك َأ َّال َت ْع ُبدُ وا إِ َّال إِ َّيا ُه َوبِا ْل َوالدَ ْي ِن إِ ْح َسان ًا إِ َّما َي ْب ُل َغ َّن عنْدَ َك ا ْلك َ َ
اخ ِف ْض َهلام جنَاح ُّ ِ
مها َو ُق ْل َهل ُ َام َق ْوالً ك َِري ًام َو ْ
الر ْمح َِة َو ُق ْل َر رب ْار َمح ُْه َام
َهل ُ َام ُأ ٍّ
َُ َ َ
الذ رل م َن َّ
ف َوال َتن َْه ْر ُ َ
ك ََام َر َّب َي ِان َص ِغري ًا﴾ (االرساء 23:ـ  ،)24ففي هاتي اآليتي الكريمتي نجد التفاصيل
الكثرية املرتبطة برب الوالدين وخاصة حال حاجتهام الشديدة إل هذا الرب عند كربمها.
ومثل ذلك يف السنة نجد التأكيد عىل وجوب بِ ّر الوالدين والرتغيب فيه ،والرتهيب
من عقوقهام:
فرسول اهلل  يعترب رضا الوالدين من رضا اهلل ،قال (:رضا الرب يف رضا
()1

الوالدين ،وسخطه يف سخطهام)

وكان  يويص من يأتيه باالستعداد ألمر قد يشق عىل والديه بربمها واإلحسان
إليهام ،واستئذاهنام ليخفف عنهام بعض ما قد يناالنه من اجلهد بسبب ذلك ،فقد جاء رجل
أبوي يبكيان ،فقال رسول اهلل
إىل رسول اهلل فقال :جئت أبايعك عىل اهلجرة ،وتركت
ّ
()2

(:ارجع إليهام ،فأضحكهام كام أبكيتهام)

ومثل ذلك ما يروى عن معاوية بن جامهة السلمي :أنه استأذن الرسول  يف
فثم
رب ُأ َّمه ،وملا كرر عليه ،قال (:وحيك ..الزم رجلهاّ ...
اجلهاد معه ،فأمره أن يرجع و َي َ
()3

اجلنة)

وكان  يؤكد عىل حق املستضعف من الوالدين ،وهي األم ،حلاجتها الشديدة إىل
أحق الناس بحسن
ولدها ،فقد جاء رجل إىل رسول اهلل  فقال :يا رسول اهلل من ُّ
صحابتي؟ قال(:أ ّمـك) ،قال :ثم من؟ قال(:أ ّمـك) قال :ثم من؟ قال(:أ ّمـك) ،قال ثم

( )1رواه الطربان يف الكبري.
( )2رواه أصحاب السنن إال الرتمذي بسند صحيح.
( )3رواه أمحد يف املسند وابن ماجة  -واللفظ له .-
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من؟ قال(:أبوك)( ،)1فمقتىض هذا احلديث أن يكون لألم ثالثة أمثال ما لألب من الرب،
وذلك لصعوبة احلمل ثم الوضع ثم الرضاع ،زيادة عىل مشاركتها األب يف الرتبية.
وقد جاءت اإلشارة إىل هذا احلق اخلاص باألم يف قوله تعاىل يف وصية لقامن :
﴿ ووصينَا ْ ِ
مح َل ْت ُه ُأ ُّم ُه َو ْهن ًا ع ََىل َو ْه ٍن َوفِ َصا ُل ُه ِيف عَا َم ْ ِ
األن َْس َ
ي ﴾ (لقامن)14:
ان بِ َوالِدَ ْي ِه َ َ
َ َ َّ ْ
ويف مقال هذا نجد التحذير الشديد من عقوق الوالدين ،قال (:ثالثة ال ينظر اهلل
إليهم يوم القيامة :العاق لوالديه ،واملرأة املرتجلة املتشبهة بالرجال ،والديوث .وثالثة ال
()2

يدخلون اجلنة :العاق لوالديه ،واملدمن اخلمر ،واملنّان بام أعطى)

ويقرن  بي العقوق والرشك ،فيقول موصيا معاذا بن جبل قال(:ال ترشك باهلل
وحرقت ،وال تع ّق َّن والديك ،وإن أمراك أن خترج من أهلك ومالك)
شيئ ًا ،وإن قتلت ّ
احلديث(.)3
مر
وهذا الرب هو سنة املرسلي ـ صلوات اهلل وسالمه عليهم ـ ،وقد روي أنه  ملا ّ
عىل قرب والدته آمنة بنت وهب باألبواء حيث دفنت  -وهو مكان بي مكة واملدينة  -ومعه
أصحابه وجيشه وعددهم ألف فارس ،وذلك عام احلديبية ،فتوقف وذهب يزور قرب أمه،
فبكى رسول اهلل  وأبكى من حوله ،وقال(:استأذنت ريب أن أستغفر هلا فلم يأذن يل(،)4
( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه النسائي وأمحد واحلاكم.
( )3رواه أمحد بسند حسن.
( )4استدل بعض املنحرفي هبذا احلديث عىل أن أم رسول اهلل  يف النار ،وهذا من سوء الفهم للحديث ،ألن االستغفار
ال يكون إال ملكلف وأم رسول اهلل  ليست مكلفة حتى يستغفر هلا ،فقد كانت من أهل الفرتة .ومن الوجوه التي ذكرها العلامء
إجابة عن هذا الفهم املنحرف:
 )1أن هذا الفهم يعارض معارضة رصحية قول اهلل تعاىلَ ﴿ :و َما ُكنَّا ُم َع رذبِيَ َحتَّى َنبْ َع َث َر ُسوالً﴾(االرساء )15:مع قوله
َاه ْم ِم ْن ُكتُ ٍ
وهنَا َو َما َأ ْر َس ْلنَا إِ َليْ ِه ْم َقبْ َل َك ِم ْن ن َِذ ٍير﴾ (سـبأ)44:
تعاىلَ ﴿:و َما آ َتيْن ُ
ب َيدْ ُر ُس َ
 )2أن بكاءه  عىل أمه ال يدل عىل أهنا من أهل النار بأي وجه من الوجوه بدليل أنه بكى عىل إبنه إبراهيم كام يف
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()1

واستأذنته أن أزور قربها فأذن يل ،فزوروا القبور فإهنا تذكركم اآلخرة)

وهكذا نرى القرآن الكريم يثني عىل حييى  ،قال تعاىلَ ﴿ :و َب ّر ًا بِ َوالِدَ ْي ِه َو َمل ْ َي ُك ْن
جبار ًا ع ِ
َص ّي ًا﴾ (مريم)14:
َ َّ
ِ
جي َع ْلنِي َج َّبار ًا َش ِق ّي ًا﴾ (مريم)32:
وخيرب عن قول املسيح َ ﴿ :،و َب ّر ًا بِ َوالدَ ِيت َو َمل ْ َ ْ
مع املستضعفي:
واملراد هبم الفقراء واملعاقي ومن وضعتهم احلاجة يف مواضع قد يستعف عنها عامة
الناس.
وقد وردت الوصية بتعظيم األدب مع هذا الصنف ،ففي القرآن الكريم تكرر األمر
باإلحسان إىل هؤالء ،وهو ال يعني اإلحسان املادي فقط ،بل يشمل كل مظاهر اإلحسان،
ففي سورة القرة وحدها ـ وهي السورة اخلاصة باألحكام الكربى يف اإلسالم ـ نجد
ثالثة مواضع تويص هبؤالء:
ففي اآلية األوىل نجد الوصية هبؤالء من ميثاق اهلل عىل بني إرسائيل ،قال تعاىل﴿ :
اق َبنِي إِ ْرس َ
ائيل ال َت ْع ُبدُ َ
َوإِ ْذ َأ َخ ْذنَا ِمي َث َ
ون إِ َّال اهللََّ َوبِا ْل َوالِدَ ْي ِن إِ ْح َسان ًا َو ِذي ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َيتَا َمى
ِ
َواملَْ َساكِ ِ
ي َو ُقو ُلوا لِلن ِ
الصال َة َوآ ُتوا الزَّ كَا َة ُث َّم ت ََو َّل ْي ُت ْم إِ َّال َقلِي ً
ال ِمنْ ُك ْم َو َأ ْن ُت ْم
يموا َّ
َّاس ُح ْسن ًا َو َأق ُ
ُم ْع ِر ُض َ
ون﴾ (البقرة)83:
ويف اآلية الثانية نجد اإلحسان إىل هؤالء من أصول الرب املقرتنة بأصول الدين ،قال
ِ
وه ُك ْم ِق َب َل املَْ ْ ِ
رش ِق َواملَْغ ِْر ِ
رب َم ْن آ َم َن بِاهللَِّ َوا ْل َي ْو ِم
رب َأ ْن ُت َو ُّلوا ُو ُج َ
ب َو َلك َّن ا ْل ِ َّ
تعاىلَ ﴿ :ل ْي َس ا ْل ِ َّ
الصحيحي إذ قال  (: تدمع العي وحيزن القلب وال نقول إال ما يريض ربنا واهلل يا إبراهيم إنا بك ملحزونون )
 )3إن اهلل تعاىل أذن له بزيارة قربها يدل عىل أهنا مؤمنة وليست كافرة من أهل النار وإال لتعارض صدر احلديث مع عجزه
ات َأ َبد ًا َوال َت ُق ْم
ناهيك أ يضا أن اهلل تعاىل قد هناه أن يقوم عىل قبور الكفار واملنافقي بقوله تعاىلَ ﴿ :وال ُت َص رل ع ََىل َأ َح ٍد ِمن ُْه ْم َم َ
ع ََىل َق ِرب ِه إِهنم َك َفروا بِاهللَِّ ورسولِ ِه وما ُتوا و ُهم َف ِ
اس ُق َ
ون﴾ (التوبة)84:
َ ْ
َ َ
ََ ُ
ْ َّ ُ ْ ُ
( )1رواه مسلم وأبو داود والنسائي.
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ْاآل ِخ ِر َواملَْالئِك َِة َوا ْلكِت ِ
َاب َوالنَّبِ رييَ َوآتَى املَْ َال ع ََىل ُح رب ِه َذ ِوي ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َيتَا َمى َواملَْ َساكِيَ
يل َو ِ ِ
الر َق ِ
الصال َة َوآتَى الزَّ كَا َة َواملُْو ُف َ
َاهدُ وا
ون بِ َع ْه ِد ِه ْم إِ َذا ع َ
اب َو َأ َقا َم َّ
السائليَ َو ِيف ر
السبِ ِ َّ
َوا ْب َن َّ
ِ
ِ
الرض ِاء َو ِحيَ ا ْل َب ْأ ِ
س ُأو َلئِ َك ا َّل ِذي َن َصدَ ُقوا َو ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ َّت ُق َ
ون﴾
َو َّ
الصابِ ِري َن يف ا ْل َب ْأ َساء َو َّ َّ
(البقرة)177:
ويف اآلية الثالثة نجد الوصية هبؤالء مقرونة بالوالدين ،باعتبارها من اخلري العظيم،
قال تعاىلَ ﴿ :ي ْس َألون ََك َما َذا ُين ِْف ُق َ
ون ُق ْل َما َأ ْن َف ْق ُت ْم ِم ْن َخ ْ ٍري َفلِ ْل َوالِدَ ْي ِن َو ْاألَ ْق َربِيَ َوا ْل َيتَا َمى
ِ
ِ ِ
َواملَْ َساكِ ِ
السبِ ِ
يم﴾ (البقرة)215:
يل َو َما َت ْف َع ُلوا م ْن َخ ْ ٍري َفإِ َّن اهللََّ بِه عَل ٌ
ي َوا ْب ِن َّ
وهكذا نجد الوصية هبؤالء يف القرآن الكريم يف كل املواضع ،ففي االحتضار يقول
ِ
رض ا ْل ِق ْس َم َة ُأو ُلو ا ْل ُق ْر َبى
تعاىل خماطبا املحترض ،وهو يودع آخر ساعاته من الدنياَ ﴿ :وإ َذا َح َ َ
وه ْم ِمنْ ُه َو ُقو ُلوا َهل ُ ْم َق ْوالً َم ْع ُروف ًا﴾ (النساء)8:
َوا ْل َيتَا َمى َواملَْ َساكِيُ َف ْارزُ ُق ُ
وعند غمرة النرص خياطب اهلل املؤمني الذي بلوا ألجل احلصول عىل النرص ،مذكرا
هلم بحق املستضعفي ﴿ :ما َأ َفاء اهللَُّ ع ََىل رسولِ ِه ِم ْن َأ ْه ِل ا ْل ُقرى َفلِ َّل ِه َولِلرس ِ
ول َولِ ِذي ا ْل ُق ْر َبى
َّ ُ
َ
َ ُ
َ َ
ِ ِ ِ
َوا ْل َيتَا َمى َواملَْ َساكِ ِ
السبِ ِ
الر ُس ُ
يل ك َْي ال َي ُك َ
ول
ون ُدو َل ًة َب ْ َ
ي ْاألَغْن َياء منْ ُك ْم َو َما آتَا ُك ُم َّ
ي َوا ْب ِن َّ
َف ُخ ُذو ُه َو َما َهنَا ُك ْم َعنْ ُه َفا ْنت َُهوا َوا َّت ُقوا اهللََّ إِ َّن اهللََّ َش ِديدُ ا ْل ِع َق ِ
اب﴾ (احلرش)7:
بل إن اهلل تعاىل يويص هبؤالء املستضعفي ،ولو كانوا سببا يف أذى للمحسن إليهم،
ِ
الس َع ِة َأ ْن ُيؤْ ُتوا ُأ ِ
ويل ا ْل ُق ْر َبى َواملَْ َساكِيَ
قال تعاىلَ ﴿ :وال َي ْأت َِل ُأو ُلو ا ْل َف ْض ِل منْ ُك ْم َو َّ
ِ
ِ
يل اهللَِّ و ْليع ُفوا و ْليص َفحوا َأال ُ ِ
َواملُْ َه ِ
اج ِري َن ِيف َسبِ ِ
حت ُّب َ
يم﴾
َ َْ َ َ ْ ُ
ور َرح ٌ
ون َأ ْن َيغْف َر اهللَُّ َل ُك ْم َواهللَُّ َغ ُف ٌ
(النور)22:
وهلذا كان من سنة رسول اهلل  اإلحسان العظيم هلؤالء ،بل كان  يعيش وكأنه
واحد منهم ،بل كان  يدعو أن يكون واحدا منهم ،قال (:اللهم أحيني مسكينا وأمتني
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()1

مسكينا واحرشن يف زمرة املساكي)

قال ابن أيب أوىف يصف رسول اهلل  :كان رسول اهلل  ال يأنف وال يستكرب أن
يمش مع األرملة واملسكي فيقِض حاجتهام.
وكان  يويص هبؤالء املستضعفي ،فيقول(:أحب األعامل إىل اهلل من أطعم
()2

مسكينا من جوع أو دفع عنه مغرما أو كشف عنه كربا)

ويدخل يف الباب األوامر اخلاصة برعاية اخلدم وحسن عرشهتم ،باعتبارهم من
املستضعفي ،قال (:هم إخوانكم جعلهم اهلل تعاىل حتت أيديكم فأطمعوهم مما تأكلون
()3

وأكسوهم مما تلبسون وال تكلفوهم ما ال يطيقون)

وكان آخر كالمه  وهو حمترض(:الصالة وما ملكت أيامنكم)
وكان  نعم القدوة يف ذلك ،قال أنس (:خدمت رسول اهلل  عرش سني فام قال
ٍ
ٍ
()4
لشء مل أفعله مل ال فعلته)
لشء فعلته :مل فعلته ،وال

ثانيا ـ املسامهة يف التنمية االجتامعية
قد يكون الفرد املسلم ملتزما بكل ما تتطلبه حياته يف املجتمع من سلوك وآداب،
ولكنه يظل فردا حياديا ،وجوده كعدمه إن مل تتشكل شخصيته بام جيعلها فاعلة ال منفعلة،
ومؤثرة ال متأثرة ،وهذا يتطلب تربيته عىل معان من السلوك قد ال يفطن هلا أو ال هيتم هبا
مع أن هلا تأثريها اخلطري يف قدرة هذا الفرد عىل إيصال ما يمكنه من النفع للمجتمع.
وقبل أن نتحدث عن األصول اجلامعة هلذا النوع من الرتبية نحب أن ننبه إىل حض
( )1رواه عبد بن محيد ،وابن ماجة والطربان يف الكبري ،والضياء.
( )2رواه الطربان يف الكبري.
( )3رواه عبد الرزاق يف املصنف.
( )4رواه البخاري ومسلم.
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الرشيعة بمصادرها املختلفة عىل كون املسلم عامال فاعال يف جمتمعه وأمته ال جمرد فرد يعيش
لنفسه ويموت لنفسه.
وأول ما نسرتشد به يف هذا املقام القرآن الكريم ،فهو الكتاب الوحيد الذي يشكل
الشخصية القوية الفاعلة احلية التي تكون نورا وحياة لنفسها وللمجتمع.
وأول ما خيرجنا به القرآن الكريم من قوقعة احلياد التي يرمينا فيه العجز والكسل
هو هنينا عن القعود والتثاقل إىل األرض:
فيقسم الناس بحسب قعودهم ونشاطهم إىل قسمي ،قال تعاىل ﴿ :ال َي ْست َِوي
يل اهللَِّ بِ َأمو ِ
ِِ
اعدُ َ ِ
ا ْل َق ِ
الرض ِر واملُْج ِ
ون ِيف َسبِ ِ
َري ُأ ِ
اهدُ َ
اهل ْم َو َأ ْن ُف ِس ِه ْم َف َّض َل
َْ
ويل َّ َ َ َ
ون م َن املُْؤْ منيَ غ ْ ُ
اهلم و َأ ْن ُف ِس ِهم ع ََىل ا ْل َق ِ
ِ
ِِ
ال َوعَدَ اهللَُّ ْ
اع ِدي َن َد َر َج ًة َو ُك ّ ً
احلُ ْسنَى َو َف َّض َل اهللَُّ
اهللَُّ املُْ َجاهدي َن بِ َأ ْم َو ْ َ
ْ

اه ِدين ع ََىل ا ْل َق ِ
املُْج ِ
اع ِدي َن َأ ْجر ًا عَظِي ًام﴾ (النساء)95:
َ
َ

وخيرب عن موقف الكساىل يف كل عرص من حنينهم إىل القعود حرصا عىل أنفسهم
وعىل ما يتومهونه من ممتلكاهتم ،قال تعاىل عن املنافقي ممن ادعوا صحبة رسول اهلل ﴿ :
ِِ
ِ
ِ
اس َت ْأ َذن ََك ُأو ُلوا ال َّط ْو ِل ِمن ُْه ْم َو َقا ُلوا
ور ٌة َأ ْن آمنُوا بِاهللَِّ َو َجاهدُ وا َم َع َر ُسوله ْ
َوإِ َذا ُأن ِْز َل ْت ُس َ
َذرنَا َن ُكن مع ا ْل َق ِ
اع ِدي َن﴾ (التوبة ،)86:ويف موقف آخر يرد عليهم بقولهَ ﴿ :و َل ْو َأ َرا ُدوا
ْ َ َ
ْ
اخلروج َألَعَدُّ وا َله ُعدَّ ًة و َلكِن ك َِره اهللَُّ انْبِعا َثهم َف َثب َطهم و ِق َيل ا ْقعدُ وا مع ا ْل َق ِ
اع ِدي َن﴾
َ َ
ُ
َ ُ ْ َّ ُ ْ َ
َ ْ َ
ُ
ُُْ َ
وسى إِنَّا َل ْن نَدْ ُخ َل َها
(التوبة ،)46:وقال عن املنافقي من أصحاب موسى َ ﴿ :قا ُلوا َيا ُم َ
اهنَا َق ِ
ِ
اعدُ َ
ون﴾ (املائدة)24:
ب َأن َ
ْت َو َر ُّب َك َف َقاتِال إِنَّا َه ُ
يها َفا ْذ َه ْ
َأ َبد ًا َما َدا ُموا ف َ
وهلذا يأمر املؤمني بالنفري مهام كانت أحواهلم ،قال تعاىل ﴿ :ان ِْف ُروا ِخ َفاف ًا َوثِ َقاالً
وج ِ
اهدُ وا بِ َأ ْم َوالِ ُك ْم َو َأ ْن ُف ِس ُك ْم ِيف َسبِ ِ
يل اهللَِّ َذلِ ُك ْم َخ ْ ٌري َل ُك ْم إِ ْن ُكنْ ُت ْم َت ْع َل ُم َ
ون﴾ (التوبة،)41:
َ َ
وقال تعاىل ﴿ :يا َأهيا ا َّل ِذين آمنُوا ُخ ُذوا ِح ْذر ُكم َفان ِْفروا ُثب ٍ
ات َأ ِو ان ِْف ُروا َمجِيع ًا﴾
َ
ُ
َ ْ
َ َ
َ ُّ َ
(النساء)71:
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ويعاتبهم عىل حتديث أنفسهم بعدم النفريَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َما َل ُك ْم إِ َذا ِق َيل َل ُك ُم
ِ ِ
ِ
ض َأر ِضي ُتم بِ ْ ِ
ان ِْف ُروا ِيف َسبِ ِ
احل َي ِاة الدُّ ْن َيا
احل َياة الدُّ ْن َيا م َن ْاآلخ َرة َف َام َمت ُ
َاع ْ َ
ْ َ
يل اهللَِّ ا َّثا َق ْل ُت ْم إِ َىل ْاألَ ْر ِ َ

ِيف ْاآل ِخ َر ِة إِ َّال َقلِ ٌيل﴾ (التوبة ،)38:بل يتشدد عليهم ،فيتوعدهم بالعذاب األليم إن مل
ِ
ِ
ِ ِ
َرضو ُه َش ْيئ ًا
َري ُك ْم َوال ت ُ ُّ
ينفروا ،قال تعاىل ﴿ :إالّ َتنْف ُروا ُي َع رذ ْب ُك ْم ع ََذاب ًا َألي ًام َو َي ْس َت ْبد ْل َق ْوم ًا غ ْ َ
يش ٍء َق ِد ٌير﴾ (التوبة)39:
َواهللَُّ ع ََىل ُك رل َ ْ
وهو نفري ال يقترص عىل نفرياجليش فقط ،بل هو نفري يشمل احلياة مجيعا ،فكل يف
َان املُْؤْ ِمنُ َ
هذه احلياة طاقته التي خيدم األمة من خالهلا ،قال تعاىلَ ﴿ :و َما ك َ
ون لِ َين ِْف ُروا كَا َّف ًة
َف َل ْوال َن َف َر ِم ْن ُك رل فِ ْر َق ٍة ِمن ُْه ْم َطائِ َف ٌة لِ َي َت َف َّق ُهوا ِيف الدر ِ
ين َولِ ُين ِْذ ُروا َق ْو َم ُه ْم إِ َذا َر َج ُعوا إِ َل ْي ِه ْم
حي َذ ُر َ
ون﴾ (التوبة)122:
َل َع َّل ُه ْم َ ْ
والنفري يقتِض السعي واالجتهاد ،فلذلك يرد يف القرآن الكريم الرتغيب يف السعي
بأمجل صيغ التعبري ،قال تعاىل عن صاحب موسى َ ﴿ :و َجا َء َر ُج ٌل ِم ْن َأ ْق َىص املَْ ِدين َِة
اخرج إِ رن َل َك ِمن الن ِ
وسى إِ َّن املَْ َ َ
ون بِ َك لِ َي ْق ُت ُل َ
أل َي ْأ َمت ِ ُر َ
َّاص ِحيَ ﴾
َ
وك َف ْ ُ ْ
َي ْس َعى َق َال َيا ُم َ
(القصص ،)20:وقال تعاىل عن صاحب الرسلَ ﴿ :و َجا َء ِم ْن َأ ْق َىص املَْ ِدين َِة َر ُج ٌل َي ْس َعى
َق َال َيا َق ْو ِم اتَّبِ ُعوا املُْ ْر َسلِيَ ﴾ ( ّيـس ،)20:وقال تعاىل عن صاحب حممد َ ﴿ :و َأ َّما َم ْن
َجا َء َك َي ْس َعى﴾ (عبس)8:
واملؤمن هلذا االجتهاد والسعي الذي يمش به يف الناس هو يف احلقيقة نور يِضء
َان َم ْيت ًا َف َأ ْح َي ْينَا ُه َو َج َع ْلنَا َل ُه ُنور ًا َي ْم ِش بِ ِه ِيف الن ِ
ظلامت املجتمع ،قال تعاىلَ ﴿ :أ َو َم ْن ك َ
َّاس
كَمن م َث ُله ِيف ال ُّظ ُلام ِ
ت َل ْي َس بِ َخ ِارجٍ ِمن َْها ك ََذلِ َك زُ ري َن لِ ْلكَافِ ِري َن َما كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
ون﴾
َ ْ َ ُ
َ
(األنعام)122:
وهلذا تضمنت وصية لقامن  احلض عىل هذا النوع من الرتبية ،فقال تعاىلَ ﴿ :يا
بنَي َأ ِق ِم الصال َة و ْأمر بِاملَْعر ِ
وف َوا ْن َه ع ِ
رب ع ََىل َما َأ َصا َب َك إِ َّن َذلِ َك ِم ْن عَزْ ِم
َن املُْنْك َِر َو ْ
َّ
اص ِ ْ
َ ُْ ُْ
ُ َّ
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ْاألُ ُم ِ
ور﴾ (لقامن)17:
انطالقا من هذه اآليات القرآنية نحاول يف هذا املبحث أن نتعرف عىل األصول
الكربى هلذا النوع من الرتبية ،وهي فيام نرى ثالثة أصول :تنمية طاقة التحمل ،واالستغناء
عن املجتمع ،وخدمة املجتمع.
ذلك ألن املجتمع حيتاج أوال إىل أفراد أقوياء ال تؤثر فيهم البيئة وال ما يصابون به
من أنواع البالء ،ثم هم مستغنون عن جمتمعهم بام لدهيم من الطاقات ،فليسوا عالة عىل
املجتمع ،بل جيتهدون ليجعلوا من جمتمعاهتم عالة عليهم ،فخري الناس أنفعهم للناس.
وخري من اتصف هبذه الصفات الرسل ـ صلوات اهلل وسالمه عليهم ـ ،ألهنم خري
من مثل شخصية املسلم يف أعىل درجاهتا ،ولذلك سيكونون مصدرنا األول يف هذا املبحث.
 1ـ تنمية طاقة التحمل
ونريد هبا أن يسعى املريب لريفع ذلك الدالل الذي يسبه الرتف يف نفس من يربيه،
فيتحىل بسببه بالعجز املطلق ،أو جيعل كل جهده منصبا عىل خدمة ما يتطلبه ترفه من
خدمات ،فيصريا عبدا لرتفه وأهوائه.
وإىل هذا األصل اإلشارة بقوله تعاىلَ ﴿ :ل ُت ْب َل ُو َّن ِيف َأ ْم َوالِ ُك ْم َو َأ ْن ُف ِس ُك ْم َو َلت َْس َم ُع َّن ِم َن
ِ
ِ
ِ
ا َّل ِذين ُأو ُتوا ا ْلكِت ِ
ِ
ربوا َو َت َّت ُقوا َفإِ َّن َذلِ َك
رش ُكوا َأ ً
َ
َ
ذى كَثري ًا َوإِ ْن ت َْص ِ ُ
َاب م ْن َق ْبل ُك ْم َوم َن ا َّلذي َن َأ ْ َ
اخلو ِ
ور﴾ (آل عمران ،)186:وقال تعاىل ﴿ :و َلنَب ُلو َّن ُكم بِ َ ٍ ِ
ِم ْن عَزْ ِم ْاألُ ُم ِ
ف َو ْ
اجلُو ِع
شء م َن ْ َ ْ
َ ْ َ ْ ْ
س وال َّثمر ِ
و َن ْق ٍ ِ
ِ
ات َو َب ر ِ
الصابِ ِري َن﴾ (البقرة ،)155:وقال تعاىل﴿ :
رش َّ
َ
ص م َن ْاألَ ْم َوال َو ْاألَ ْن ُف ِ َ َ َ
ِِ ِ
الصابِ ِري َن َو َن ْب ُل َو َأ ْخ َب َار ُك ْم﴾ (حممد)31:
َو َلنَ ْب ُل َو َّن ُك ْم َحتَّى َن ْع َل َم املُْ َجاهدي َن منْ ُك ْم َو َّ

فاهلل تعاىل حيرض األنفس املؤمنة الستقبال البالء بام خيرب به من سنته يف خلقه وسنته
يف املؤمني ،حتى تتأدب األنفس بأدب الصرب العظيم الذي جيعل هلا الطاقة عىل حتمل
البالء.
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وهو خيرب أن املقصد من البالء ،ليس ذات البالء ،وإنام متحيص األنفس ،وتبيي
حقيقتها ،والتفريق بي الطيب واخلبيث ،قال تعاىلَ ﴿ :ما ك َ
َان اهللَُّ لِ َي َذ َر املُْؤْ ِمنِيَ ع ََىل َما َأ ْن ُت ْم
ِ
ِ
ِ
َان اهللَُّ لِ ُي ْطلِ َع ُك ْم ع ََىل ا ْل َغ ْي ِ
يث ِم َن ال َّط ري ِ
ب َو َما ك َ
اخلبِ َ
جيتَبِي ِم ْن
َع َل ْيه َحتَّى َيميزَ ْ َ
ب َو َلك َّن اهللََّ َ ْ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِِ
يم﴾ (آل عمران)179:
ُر ُسله َم ْن َي َشا ُء َفآمنُوا ِباهللَِّ َو ُر ُسله َو ِإ ْن ُتؤْ منُوا َو َت َّت ُقوا َف َل ُك ْم َأ ْج ٌر عَظ ٌ
بل إن اهلل تعاىل جيعل ملن نجح يف امتحان البالء الشديد اإلمامة يف األرض ،واإلمام
ِ
ِ
يم
يف االصطالح القرآن هو من كان قائدا للناس وقدوة هلم ،قال تعاىلَ ﴿ :وإِذ ا ْبت ََىل إِ ْب َراه َ
ت َف َأ َمتهن َق َال إِ رن ج ِ
ربه بِكَلِام ٍ
اع ُل َك لِلن ِ
َّاس إِ َمام ًا َق َال َو ِم ْن ُذ رر َّيتِي َق َال ال َين َُال ع َْه ِدي
َ
َّ ُ َّ
َ ُّ ُ َ
ال َّظاملِيَ ﴾ (البقرة)124:
واهلل تعاىل كام خيربنا بأنه هو املبتيل لعباده ليمحص املحق من املبطل ،فإنه يدعونا إىل
أن نامرس هذا األسلوب مع أنفسنا ومع من نربيه لتمرن عىل حتمل البالء.
فاهلل تعاىل ـ مثال يأمرنا بابتالء اليتامى للنظر يف قدرهتم عىل التعامل السليم مع املال،
َاح َفإِ ْن آن َْس ُت ْم ِمن ُْه ْم ُر ْشد ًا َفا ْد َف ُعوا إِ َل ْي ِه ْم
قال تعاىلَ ﴿ :وا ْب َت ُلوا ا ْل َيتَا َمى َحتَّى إِ َذا َب َل ُغوا النرك َ
َأ ْم َو َاهل ُ ْم َوال َت ْأ ُك ُل َ ِ
ف َو َم ْن ك َ
ْربوا َو َم ْن َك َ
َان َف ِقري ًا
ان غَنِ ّي ًا َف ْل َي ْس َت ْع ِف ْ
رساف ًا َوبِدَ ار ًا َأ ْن َيك َ ُ
وها إ ْ َ
َف ْلي ْأ ُك ْل بِاملَْعر ِ
وف َفإِ َذا َد َف ْع ُت ْم إِ َل ْي ِه ْم َأ ْم َو َاهل ُ ْم َف َأ ْش ِهدُ وا َع َل ْي ِه ْم َو َك َفى بِاهللَِّ َح ِسيب ًا﴾ (النساء)6:
َ
ُْ
وهو خيربنا عن نموذج من نامذج البالء الذي قام به طالوت لتمييز جنوده ،فقال
اجلنُ ِ
ود َق َال إِ َّن اهللََّ ُم ْبتَلِي ُك ْم بِن ََه ٍر َف َم ْن َ ِ
رش َب ِمنْ ُه َف َل ْي َس ِمنري َو َم ْن
تعاىلَ ﴿ :ف َل َّام َف َص َل َطا ُل ُ
وت بِ ْ ُ
ِ
ف ُغ ْر َف ًة بِ َي ِد ِه َف َ ِ
رش ُبوا ِمنْ ُه إِ َّال َقلِي ً
ال ِمن ُْه ْم َف َل َّام َج َاوزَ ُه ُه َو َوا َّل ِذي َن
ْرت َ
َمل ْ َي ْط َع ْم ُه َفإِ َّن ُه منري إِ َّال َم ِن اغ َ َ
وت وجنُ ِ
ود ِه َق َال ا َّل ِذي َن َي ُظن َ
ُّون َأ َّهنُ ْم ُمال ُقو اهللَِّ ك َْم ِم ْن
آ َمنُوا َم َع ُه َقا ُلوا ال َطا َق َة َلنَا ا ْل َي ْو َم بِ َجا ُل َ َ ُ

ِ
ِ ِ
ٍ
ِ ٍ
الصابِ ِري َن﴾ (البقرة)249:
فئَة َقلِي َلة َغ َل َب ْت ف َئ ًة كَث َري ًة بِإِ ْذن اهللَِّ َواهللَُّ َم َع َّ

انطالقا من هذا ،فإن تنمية طاقة التحمل تستند إىل ركني أساسيي ال غنى عنهام،
وال غنى ألحدمها عن اآلخر ،أوهلام الصرب عىل األذى ،والثان هو القدرة عىل حتمل املشاق.
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فقد يكون الشخص صابرا إن حل به األذى ،ولكن ليست له القدرة عىل املبادرة
لتحمل املشاق ،فيصري صربه سلبيا ،يتحمل ما يفاجئه ،ال يبادر ليتحمل ما يمكن أن حيتاج
إليه.
الصرب عىل األذى:
وهو ما ورد يف وصية لقامن بعد ذكره لألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،كام قال
تعاىلْ َ ﴿ :أمر بِاملَْعر ِ
رب ع ََىل َما َأ َصا َب َك إِ َّن َذلِ َك ِم ْن عَزْ ِم ْاألُ ُم ِ
وف َوا ْن َه ع ِ
ور﴾
َن املُْنْك َِر َو ْ
اص ِ ْ
ُْ ُْ
(لقامن)17:
ألن مواجهة الناس باألمر باملعروف والنهي عن املنكر تستدعي مواجهة الناس يف
العادة هلذا اآلمر بأصناف األذى.
ألن هذا الناصح املحتسب ال يواجه عقول الناس بقدر ما يواجه مواطن الرش فيهم،
وهي مواطن تأخذها احلمية ويستفزها الشيطان ،فال تسكت عن هذا اآلمر املحتسب.
وهلذا أخرب تعاىل عن سنته يف املرسلي أهنم يتعرضون لكل أنواع البالء ،قال تعاىل:
﴿ َوإِ ْن كَا ُدوا َل َي ْست َِفزُّ ون ََك ِم َن ْاألَ ْر ِ
ض لِ ُي ْخ ِر ُج َ
وك ِمن َْها َوإِذ ًا ال َي ْل َب ُث َ
ون ِخال َف َك إِ َّال َقلِي ً
ال﴾
(االرساء ،)76:ثم قال بعدها مبينا أن هذا سنته يف من أرسل من خلقهُ ﴿ :سنَّ َة َم ْن َقدْ
َأ ْر َس ْلنَا َق ْب َل َك ِم ْن ُر ُسلِنَا َوال َ ِ
جتدُ لِ ُسنَّتِنَا َحت ِْوي ً
ال﴾ (االرساء)77:
وأخرب تعاىل أهنم كانوا يقولون ألقوامهم ،وهم يواجهوهنم بأنواع البالءَ ﴿ :و َما َلنَا
رب َّن ع ََىل َما آ َذ ْي ُت ُمونَا َوع ََىل اهللَِّ َف ْل َيت ََوك ِ
َّل املُْت ََو رك ُل َ
ون﴾
َأ َّال َنت ََوك ََّل ع ََىل اهللَِّ َو َقدْ َهدَ انَا ُس ُب َلنَا َو َلن َْص ِ َ
(ابراهيم)12:
وهلذا ملا جاء الصحابة إىل رسول اهلل  يستنرصونه دهلم عىل الصرب والتحمل ،قال
خباب بن األرت  :شكونا إِ َىل َر ُسول اهللَِّ  وهو متوسد بردة له يف طل الكعبة فقلنا :أال
تستنرص لنا ،أال تدعو لنا؟ فقال(:قد كان ِم ْن قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له يف األرض
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فيجعل فيها ثم يؤتى باملِنْشار فيوضع ع ََىل رأسه فيجعل نصفي ،ويمشط بأمشاط احلديد ما
دون حلمه وعظمه ما يصده ذلك َع ْن دينه! واهللَّ ليتمن اهللَّ هذا األمر حتى يسري الراكب ِم ْن
صنعاء إِ َىل حرضموت ال خياف إال اهللَّ والذئب ع ََىل غنمه ولكنكم تستعجلون)( ،)1ويف
رواية(:وهو متوسد بردة وقد لقينا ِم ْن املرشكي شدة)
وال نريد بالصرب هنا الصرب يف مواضع املحن فقط ،بل هناك من الصرب يف ميادين
احلياة والتعمل مع الناس ما حيتاج إىل قوة عظيمة ،ونحسب أن ما عانى موسى  من
بالء مع قومه بعد نجاهتم من فرعون أعظم من صربه عىل كيد فرعون وزبانيته.
وهلذا كان  يتمثل ذكراه عندما يصيبه أي بالء ،عن ابن مسعود قال :ملا كان يوم
حني آثر َر ُسول اهللَِّ  ناسا يف القسمة :فأعطى األقرع بن حابس مائة ِم ْن اإلبل ،وأعطى
عيينة بن حصن مثل ذلك ،وأعطى ناسا ِم ْن أرشاف العرب وآثرهم يومئذ يف القسمة .فقال
رجل :واهللَّ إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه اهللَّ .فقلت :واهللَّ ألخربن َر ُسول
اهللَِّ  فأتيته فأخربته بام قال فتغري وجهه حتى كان كالرصف ثم قال(:فمن يعدل إذا مل
يعدل اهللَّ ورسوله؟) ،ثم قال(:يرحم اهللَّ موسى قد أوذي بأكثر ِم ْن هذا فصرب) ،فقلت(:ال
()2

جرم ال أرفع إليه بعدها حديثا)

وقد ذكرنا يف املباحث السابقة أن الصرب أصل مهم من أصول الرتبية ،بل ال يمكن
للرتبية أن تنجح إن مل ينجح صاحبها يف تعلم خلق الصرب ،ولذلك ملا سئل سهل عن حسن
اخللق قال(:أدناه احتامل األذى ،وترك املكافأة ،والرمحة للظامل واالستغفار له والشفقة
عليه) ،وكلها حتتاج إىل الصرب.
وهلذا كان الصاحلون يمرنون أنفسهم عىل هذا اخللق العظيم ،وجيعلون عدهتم
( )1رواه البخاري.
( )2رواه البخاري ومسلم.
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ملواجهة األذى ،وهو ما اخرب به تعاىل عن عباده الصاحلي ،قال تعاىلَ ﴿ :وا َّل ِذي َن ُه ْم ع ِ
َن
ال َّلغ ِْو ُم ْع ِر ُض َ
ون﴾ (املؤمنون ،)3:وقال تعاىلَ ﴿ :وإِ َذا َس ِم ُعوا ال َّلغ َْو َأع َْر ُضوا َعنْ ُه َو َقا ُلوا َلنَا
ِ
اجل ِ
اهلِيَ ﴾ (القصص ،)55:وقال تعاىل﴿ :
َأع َْام ُلنَا َو َل ُك ْم َأع َْام ُل ُك ْم َسال ٌم َع َل ْي ُك ْم ال َن ْبتَغي ْ َ
ِ
اجل ِ
ون ع ََىل ْاألَ ْر ِ
اه ُل َ
الر ْمح َِن ا َّل ِذي َن َي ْم ُش َ
ون َقا ُلوا َسالم ًا﴾
ض َه ْون ًا َو ِإ َذا َخا َط َب ُه ُم ْ َ
َوع َبا ُد َّ
(الفرقان)63:
ومن أخبار الصاحلي التي متثل هذا املعنى القرآن خري متثيل ما روي أن إبراهيم بن
أدهم خرج يوم ًا إىل بعض الرباري فاستقبله رجل جندي فقال :أنت عبد؟ قال :نعم ،فقال
له :أين العمران؟ فأشار إىل املقربة ،فقال اجلندي :إنام أردت العمران؟ فقال :هو املقربة،
فغاظه ذلك فرضب رأسه بالسوط فشجه ورده إىل البلد فاستقبله أصحابه فقالوا ما اخلرب؟
فأخربهم اجلندي ما قال له فقالوا ،هذا إبراهيم بن أدهم فنزل اجلندي عن فرسه وق َّبل يديه
ورجليه وجعل يعتذر إليه ،فقيل بعد ذلك له :مل قلت له أنا عبد؟ فقال :إنه مل يسألني :عبد
من أنت بل قال :أنت عبد؟ فقلت :نعم ،ألن عبد اهلل ،فلام رضب رأيس سألت اهلل له اجلنة
قيل كيف وقد ظلمك؟ فقال :علمت أنني أؤجر عىل ما نالني منه فلم أرد أن يكون نصيبـي
منه اخلري ونصيبه مني الرش.
وقد حيسب بعض املتنطعي املتكلفي أن هذا غلو ،ومل يدروا أي خري نام من هذا
املوقف الذي وقفه إبراهيم مع ذلك اجلندي أو مع أولئك الناس احلضور ،أو مع أمم من
الناس جاءت بعد ذلك لتهتدي هبذا املوقف العظيم.
ويروى أن داعيا دعا أبا عثامن احلريي إىل دعوة ـ وكان الداعي قد أراد جتربته ـ فلام
بلغ منزله قال له :ليس له وجه ،فرجع أبو عثامن ،فلام ذهب غري بعيد دعاه ثاني ًا فقال له :يا
أستاذ ارجع فرجع أبو عثامن ،فقال له مثل مقالته األوىل فرجع ،ثم دعاه الثالثة وقال :ارجع
عىل ما يوجب الوقت فرجع ،فلام بلغ الباب قال له مثل مقالته األوىل فرجع أبو عثامن ،ثم
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جاءه الرابعة فرده حتى عامله بذلك مرات ،وأبو عثامن ال يتغري من ذلك ،فأكب عىل رجليه
وقال(:يا أستاذ إنام أردت أن أختربك فام أحسن خلقك) ،فقالّ (:
إن الذي رأيت مني هو
خلق الكلب ،إن الكلب إذا دعي أجاب وإذا زجر انزجر)
وهو موقف عظيم لو متثل يف املجتمع حلفظ املجتمع من أكثر أسباب الشقاق التي
يسببها التعايل والعزة الكاذبة.
ويروى عن هذ الصالح الذي ربى نفسه عىل الصرب الشديد ،أنه اجتاز يوم ًا يف سكة
فطرحت عليه إجانة رماد فنزل عن دابته فسجد سجدة الشكر ثم جعل ينفض الرماد عن
ثيابه ومل يقل شيئ ًا ،فقيل :أال زبرهتم؟ فقال :إن من استحق النار فصولح عىل الرماد مل جيز
له أن يغضب.
ويروى أن أبا عبد اهلل اخلياط كان جيلس عىل دكانه ،وكان له حريف جمويس يستعمله
يف اخلياطة فكان إذا خاط له شيئ ًا محل إليه دراهم زائفة ،فكان أبو عبد اهلل يأخذ منه وال
خيربه بذلك وال ير ّدها عليه ،فاتفق يوم ًا أن أبا عبد اهلل قام لبعض حاجته ،فأتى املجويس
فلم جيده فدفع إىل تلميذه األجرة واسرتجع ما قد خاطه فكان درمه ًا زائف ًا ،فلام نظر إليه
التلميذ عرف أنه زائف فرده عليه ،فلام عاد أبو عبد اهلل أخربه بذلك فقال :بئس ما عملت.
هذا املجويس يعاملني هبذه املعاملة منذ سنة وأنا أصرب عليه وآخذ الدراهم منه وألقيها يف
يغر هبا مسل ًام.
البئر لئال ّ
وقال يوسف بن أسباط :عالمة حسن اخللق عرش خصال؛ قلة اخلالف ،وحسن
اإلنصاف ،وترك طلب العثرات ،وحتسي ما يبدو من السيئات ،والتامس املعذرة ،واحتامل
األذى ،والرجوع باملالمة عىل النفس ،والتفرد بمعرفة عيوب نفسه دون عيوب غريه،
وطالقة الوجه للصغري والكبـري ،ولطف الكالم ملن دونه وملن فوقه.
ويروى أنه قيل لألحنف بن قيس ممن تعلمت احللم فقال :من قيس بن عاصم ،قيل
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وما بلغ من حلمه؟ قال :بـينام هو جالس يف داره إذ أتته جارية له بسفود عليه شواء فسقط
من يدها فوقع عىل ابن له صغري فامت ،فدهشت اجلارية فقال هلا :ال روع عليك أنت حرة
لوجه اهلل تعاىل.
وشتمه رجل وهو ال جييبه وكان يتبعه فلام قرب من احلي وقف وقال :إن كان قد
بقي يف نفسك يشء فقله كي ال يسمعك بعض سفهاء احلي فيؤذوك.
ويروى أن علي ًا دعا غالم ًا فلم جيبه فدعاه ثاني ًا وثالث ًا فلم جيبه ،فقام إليه فرآه
مضطجع ًا فقال :أما تسمع يا غالم؟ قال :بىل ،قال :فام محلك عىل ترك إجابتي؟ قال :أمنت
عقوبتك فتكاسلت ،فقال :امض فأنت حر لوجه اهلل تعاىل.
ويروى ن أويس ًا القرن كان إذا رآه الصبـيان يرمونه باحلجارة فكان يقول هلم :يا
إخوتاه إن كان وال بد فارمون بالصغار حتى ال تدموا ساقي فتمنعون عن الصالة.
وقالت امرأة ملالك بن دينار :يا مرائي ،فقال :يا هذه وجدت اسمي الذي أضله أهل
البرصة .وكان ليحيـى بن زياد احلارثي غالم سوء فقيل له :مل متسكه؟ فقال :ألتعلم احللم
عليه.
قال الغزايل بعد سوقه هلذه القصص وغريها(:فهذه نفوس قد ذللت بالرياضة
فاعتدلت أخالقها ،ونقيت من الغش والغل واحلقد بواطنها فأثمرت الرضا بكل ما قدره
اهلل تعاىل وهو منتهى حسن اخللق .فإن من يكره فعل اهلل تعاىل وال يرَض به فهو غاية سوء
خلقه ،فهؤالء ظهرت العالمات عىل ظواهرهم كام ذكرنا .فمن مل يصادف من نفسه هذه
العالمات فال ينبغي أن يغرت بنفسه فيظن هبا حسن اخللق ،بل ينبغي أن يشتغل بالرياضة
واملجاهدة إىل أن يبلغ درجة حسن اخللق فإهنا درجة رفيعة ال يناهلا إال املقربون
()1

والصديقون)

( )1إحياء علوم الدين.72/3 :
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حتمل املشاق:
ِ ِ
َاب بِ ُق َّو ٍة َوآ َت ْينَا ُه ْ
احلُك َْم َصبِ ّي ًا﴾
حي َيى ُخذ ا ْلكت َ
ويشري إىل هذا الركن قوله تعاىلَ ﴿ :يا َ ْ
(مريم )12:أي بجد وعزم ،وقد روى عبد اهللّ بن املبارك بعضا من ذلك اجلد ،فقال :قال
الصبيان ليحيى بن زكريا :اذهب بنا نلعب ،فقال :ما ّللعب خلقنا.
ومثل ذلك أمره موسى  بأخذ الكتاب بقوة ،قال تعاىلَ ﴿ :و َك َت ْبنَا َل ُه ِيف ْاألَ ْل َواحِ
ِمن ُك رل َيش ٍء مو ِع َظ ًة و َت ْف ِصي ً ِ
يش ٍء َف ُخ ْذ َها بِ ُق َّو ٍة َو ْأ ُم ْر َق ْو َم َك َي ْأ ُخ ُذوا بِ َأ ْح َسنِ َها َس ُأ ِري ُك ْم
َ
ْ َْ
ْ
ال ل ُك رل َ ْ
دار ا ْل َف ِ
اس ِقيَ ﴾ (األعراف)145:
َ َ
وهلذا أمر  يف أول الدعوة بأمر (قم) ،قال تعاىلُ ﴿ :ق ْم َف َأن ِْذ ْر﴾ (املدثر ،)2:وقال
تعاىلُ ﴿ :ق ِم ال َّل ْي َل إِ َّال َقلِي ً
ال﴾ (املزمل)2:
وكأنه تعاىل يقول لرسول اهلل  وألصحابه الذين معه :قم ،فإن القعود ال يأيت
بشء( ،إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مسرتحيا ،ولكنه يعيش صغريا ويموت صغريا .فأما
الكبري الذي حيمل هذا العبء الكبري ..فامله والنوم؟ وماله والراحة؟ وماله والفراش
()1

الدافئ ،والعيش اهلادئ؟ واملتاع املريح؟!)

وقد كان من حكمة اهلل أن ربى الصحابة عىل هذا اجلهد يف أول الدعوة ،ألن الدعوة
ال يقوم هبا إال الرجال أصحاب اجلد واحلزم ،عن سعيد بن هشام ..أنه أتى ابن عباس
فسأله عن الوتر فقال :أال أنبئك بأعلم أهل األرض بوتر رسول اهلل ؟ قال:نعم .قال:
ائت عائشة فسلها ،ثم ارجع إيل فأخربن بردها عليك..ثم يقول سعيد بن هشام :قلت :يا
أم املؤمني أنبئيني عن خلق رسول اهلل  قالت :ألست تقرأ القرآن؟ قلت :بىل ،قالت:
فإن خلق رسول اهلل  كان القرآن .فهممت أن أقوم ،ثم بدا يل قيام رسول اهلل  قلت:يا
أم املؤمني ،أنبئيني عن قيام رسول اهلل  قالت:ألست تقرأ هذه السورة :يا أهيا املزمل ؟
( )1يف ظالل القرآن.3744 :
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قلت:بىل .قالت:فإن اهلل افرتض قيام الليل يف أول هذه السورة ؛ فقام رسول اهلل



وأصحابه حوال حتى انتفخت أقدامهم .وأمسك اهلل ختامها يف السامء اثني عرش شهرا .ثم
()1

أنزل التخفيف يف آخر هذه السورة ،فصار قيام الليل تطوعا من بعد فريضة) احلديث

وهذا اجلهد واجلد حتتاجه كل دعوة وكل رسالة ،بل كل عمل نبيل ،ألن األعامل
العظيمة أعامل جادة ال يقوم هبا إال اجلادون الذين قال تعاىل يف صفتهمَ ﴿ :وا َّل ِذي َن ُي َم رس ُك َ
ون
ِ
بِا ْلكِت ِ
يع َأ ْج َر املُْ ْصلِ ِحيَ ﴾ (ألعراف)170:
الصال َة إِنَّا ال ُنض ُ
َاب َو َأ َقا ُموا َّ
ففي هذا التعبري ما يبي مبلغ اجلد الذي حتمىل به هؤالء املتمسكون بالكتاب الذي
يعني الدين كله ،يقول سيد قطب(:ن الصيغة اللفظية :يمسكون تصور مدلوالً يكاد حيس
ويرى ،إهنا صورة القبض عىل الكتاب بقوة وجد ورصامة الصورة التي حيب اهلل أن يؤخذ
هبا كتابه وما فيه ..يف غري تعنت وال تنطع وال تزمت ..فاجلد والقوة والرصامة يشء
والتعنت والتنطع والتزمت يشء آخر ..إن اجلد والقوة والرصامة ال تنايف اليرس ولكنها تنايف
التميع! وال تنايف سعة األفق ولكنها تنايف االستهتار! وال تنايف مراعاة الواقع ولكنها تنايف
أن يكون الواقع هو احلكم يف رشيعة اهلل! فهو الذي جيب أن يظل حمكوم ًا برشيعة اهلل)

()2

وهذا التحمل للمشاق حيتاج إىل مترين شديد عىل ذلك ،وكام ذكر اهلل تعاىل عن
اختبار هذه األمة يف أول أمرها بقيام الليل وغريه من التكاليف الشاقة( )3اخترب بني إرسائيل
برفع الطور فوقهم حتى يلتزموا بأخذ الكتاب بقوة ،قال تعاىلَ ﴿ :وإِ ْذ َأ َخ ْذنَا ِمي َثا َق ُك ْم
( )1رواه أمحد.
( )2يف ظالل القرآن.1388 :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون َيغْلبُوا ما َئت ْ ِ
ِ ِ
( )3ومن ذلك قوله تعاىلَ ﴿:يا َأ ُّ َهيا النَّبِ ُّي َح رر ِ
ون َصابِ ُر َ
رش َ
َي َوإِ ْن َي ُك ْن
ض املُْؤْ منيَ ع ََىل ا ْلقتَال إ ْن َي ُك ْن م ْن ُك ْم ع ْ ُ
ِمنْ ُك ْم ِما َئ ٌة َيغْلِبُوا َأ ْلف ًا ِم َن ا َّل ِذي َن َك َف ُروا بِ َأ َّهنُ ْم َق ْو ٌم ال َي ْف َق ُه َ
ف اهللَُّ َعنْ ُك ْم َوعَلِ َم
ون﴾ (ألنفال ،)65:ثم قال يف التخفيفْ ﴿ :اآل َن َخ َّف َ
ِ
ف َيغْلِ ُبوا َأ ْل َف ْ ِ
َأ َّن فِي ُك ْم َض ْعف ًا َفإِ ْن َي ُك ْن ِمنْ ُك ْم ِما َئ ٌة َصابِ َر ٌة َيغْلِبُوا ِما َئ َت ْ ِ
الصابِ ِري َن﴾
ي َوإِ ْن َي ُك ْن ِمنْ ُك ْم َأ ْل ٌ
ي ِبإِ ْذن اهللَِّ َواهللَُّ َم َع َّ
(ألنفال)66:
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ور َفعنَا َفو َق ُكم ال ُّطور ُخ ُذوا ما آ َتينَا ُكم بِ ُقو ٍة وا ْذ ُكروا ما فِ ِ
يه َل َع َّل ُك ْم َت َّت ُق َ
ون﴾ (البقرة،)63:
َ ْ ْ َّ َ ُ َ
َ
ََ ْ ْ ُ
ٍ
ِ
اس َم ُعوا﴾
ور ُخ ُذوا َما آ َت ْينَا ُك ْم بِ ُق َّوة َو ْ
وقال تعاىلَ ﴿ :وإِ ْذ َأ َخ ْذنَا مي َثا َق ُك ْم َو َر َف ْعنَا َف ْو َق ُك ُم ال ُّط َ
(البقرة ،)93:وقال تعاىلَ ﴿ :وإِ ْذ َن َت ْقنَا ْ
اجلَ َب َل َف ْو َق ُه ْم َك َأ َّن ُه ُظ َّل ٌة َو َظنُّوا َأ َّن ُه َو ِاق ٌع ِهبِ ْم ُخ ُذوا َما
آ َت ْينَا ُك ْم بِ ُق َّو ٍة َوا ْذ ُك ُروا َما فِ ِيه َل َع َّل ُك ْم َت َّت ُق َ
ون﴾ (ألعراف)171:
وتنفيذ هذا الركن يف الواقع حيتاج إىل وضع برنامج تربوي يتمكن من خالله املريب
من تدريب من يربيه عىل حتمل املشاق مرحلة مرحلة حتى يصل به إىل حتقيق الشخصية
القوية املستعدة لتحمل األعباء العظيمة.
 2ـ االستغناء عن املجتمع
وهو األصل الثان من أصول املسامهة يف تنمية املجتمع ،وهو أصل من األصول
الكربى لسببي:
األول :أن املجتمع الذي يكتفي أفراده بطاقاهتم ـ فال يلقي بعضهم تبعاته عىل بعض
ـ جمتمع قوي ،ألن كل فرد فيه أمة بنفسه.
الثان :أن الفرد واملجتمع الذي يصل إىل درجة االكتفاء الذايت سينرصف بالرضورة
إىل إكفاء الغري وإفادته ،فتصبح هلذا الفرد كام للمجتمع اإلمامة عىل غريه من األفراد
واملجتمعات ،وهو املقصد األكرب الذي يسعى كل فرد قوي ،بل كل جمتمع ،بل كل أمة إىل
حتقيقه.
َاه ْم َأئِ َّم ًة َ ْهيدُ َ
ون بِ َأ ْم ِرنَا ﴾ (االنبياء،)73:
كام قال تعاىل عن أفراد هذه األمةَ ﴿ :و َج َع ْلن ُ
ِ
اس ُت ْض ِع ُفوا ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َون َْج َع َل ُه ْم َأئِ َّم ًة َون َْج َع َل ُه ُم
وقال تعاىلَ ﴿ :و ُن ِريدُ َأ ْن ن َُم َّن ع ََىل ا َّلذي َن ْ
ا ْل َو ِارثِيَ ﴾ (القصص ،)5:وقال تعاىلَ ﴿ :و َج َع ْلنَا ِمن ُْه ْم َأئِ َّم ًة َ ْهيدُ َ
ربوا َوكَا ُنوا
ون بِ َأ ْم ِرنَا ملََّا َص َ ُ
ِبآياتِنَا ي ِ
وقنُ َ
ون﴾ (السجدة ،)24:بل أخرب أن عباد الرمحن يطلبون اإلمامة ال عىل الناس
ُ
فقط ،وإنام عىل املتقي أيضا ،كام قال تعاىل يف اإلخبار عن دعائهمَ ﴿ :وا َّل ِذي َن َي ُقو ُل َ
ون َر َّبنَا
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ب َلنَا ِم ْن َأزْ َو ِ
اجنَا َو ُذ رر َّياتِنَا ُق َّر َة َأع ُ ٍ
اج َع ْلنَا لِ ْل ُمت َِّقيَ إِ َمام ًا﴾ (الفرقان)74:
ْي َو ْ
َه ْ
وقال تعاىل عن األمة القوية التي تكون هلا اإلمامة عىل األممَ ﴿ :وك ََذلِ َك َج َع ْلنَا ُك ْم
ُأ َّم ًة َو َسط ًا لِ َت ُكو ُنوا ُش َهدَ ا َء ع ََىل الن ِ
الر ُس ُ
َّاس َو َي ُك َ
ول َع َل ْي ُك ْم َش ِهيد ًا﴾ (البقرة،)143:
ون َّ
وقال تعاىلُ ﴿ :كنْ ُت ْم َخ ْ َري ُأ َّم ٍة ُأ ْخ ِر َج ْت لِلن ِ
َّاس ﴾ (آل عمران)110:
وهذان السببان يستدعيان تربية الفرد عىل أن يستغني عن جمتمعه قدر طاقته ،فال
يكون عالة عليه ،وال ثقال يكلفه ،وقد دعت الرشيعة إىل هذه االستغناء عرب التوجيهات
والترشيعات املختلفة ،وسنذكر منها هنا عىل سبيل املثال ال احلرص ما قد يساهم يف تنمية
هذا اجلانب يف نفس املرتيب.
النهي عن السؤال:
ويدل عىل كون هذا أصال من أصول االستغناء قوله تعاىل خيرب عن رسله الكثريين:
﴿ ُأو َلئِ َك ا َّل ِذي َن َهدَ ى اهللَُّ َفبِ ُهدَ ُاه ُم ا ْقت َِد ْه ُق ْل ال َأ ْس َأ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه َأ ْجر ًا إِ ْن ُه َو إِ َّال ِذك َْرى
لِ ْل َعاملَِيَ ﴾ (األنعام ،)90:وقال تعاىلَ ﴿ :يا َق ْو ِم ال َأ ْس َأ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه َأ ْجر ًا إِ ْن َأ ْج ِر َي إِ َّال ع ََىل
ا َّل ِذي َف َط َر ِن َأ َفال َت ْع ِق ُل َ
ون﴾ (هود ،)51:وقال تعاىل ﴿ :اتَّبِ ُعوا َم ْن ال َي ْس َأ ُل ُك ْم َأ ْجر ًا َو ُه ْم
ُم ْهتَدُ َ
ون﴾ ( ّيـس ،)21:وقال تعاىلَ ﴿ :و َما َأ ْس َأ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه ِم ْن َأ ْج ٍر إِ ْن َأ ْج ِر َي إِ َّال ع ََىل َر رب

ا ْل َعاملَِيَ ﴾

(الشعراء،)109:

ويف

(الشعراء،)127:

ويف

(الشعراء،)145:

ويف(الشعراء ،)164:ويف(الشعراء )180:يف مواضع من القرآن الكريم عىل ألسنة األنبياء
املختلفي.
والقرآن الكريم خيرب عن العلة يف هذا االستغناء ،فيقول تعاىلَ ﴿ :أ ْم ت َْس َأ ُهل ُ ْم َأ ْجر ًا

َف ُه ْم ِم ْن َمغ َْر ٍم ُم ْث َق ُل َ
ون﴾ (الطور ،)40:ويف (القلم )46:يف موضعي من القرآن الكريم،
وذلك ألن من يطلب من غريه األجر يثقل عليه ،بخالف من يكون خفيفا مستغنيا ،فإنه
يكون موضع حمبة للناس.
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وإىل هذا اإلشارة بام روي أن رجال جاء إىل النبي  فقال :يا رسول اهلل دلني عىل
عمل إذا عملته أحبني اهلل تعاىل وأحبني الناس؟ فقال ازهد يف الدنيا حيبك اهلل وازهد فيام
()1

يف أيدي الناس حيبك الناس)

وهلذا ذم اهلل تعاىل السؤال ومدح العفاف يف القرآن الكريم ،فقال تعاىل ﴿ :لِ ْل ُف َق َر ِاء
ِ
ِ
اجل ِ
رضب ًا ِيف ْاألَ ْر ِ
رصوا ِيف َسبِ ِ
يل اهللَِّ ال َي ْستَطِي ُع َ
اه ُل َأغْنِ َيا َء ِم َن
حي َس ُب ُه ُم ْ َ
ض َْ
ون َ ْ
ا َّلذي َن ُأ ْح ُ
ِ
ِ
ال َّتع ُّف ِ
ِ ِ
ف َت ْع ِر ُف ُه ْم بِ ِس َيام ُه ْم ال َي ْس َأ َ
يم﴾
لون الن َ
َ
َّاس إِ ْحلَاف ًا َو َما ُتنْف ُقوا م ْن َخ ْ ٍري َفإِ َّن اهللََّ بِه عَل ٌ
(البقرة ،)273:أي ال ي رلحون يف املسألة( ،)2ويكلفون الناس مال ال حيتاجون إليه ،فإن من
سأل وله ما يغنيه عن املسألة فقد أحلف يف املسألة.
وقد كان  يريب الصحابة عل االستغناء والعفاف وعدم مد اليد للناس ،قال
 (:ليس املسكي الذي ترده التمرة والتمرتان ،وال اللقمة واللقمتان ،إنام املسكي الذي
يتعفف ،اقرأوا إن شئتم :يعني قوله تعاىل ﴿ :ال َي ْس َأ َ
حلاف ًا﴾ (البقرة))273:
لون الن َ
َّاس إِ ْ َ

()3

( )1رواه ابن ماجه مرفوعا :بإسناد حسنه بعضهم قال الرتمذي وفيه بعد ،قال احلافظ (:وليس يف رواية من ترك ،لكن
عىل هذا احلديث المعة من أنوار النبوة وال يمنع كون راويه ضعيفا أن يكون النبي  قاله ،قال الشعران:وهذا احلديث من
األربعة أحاديث التي عليها مدار اإلسالم وقد نظمها بعضهم بقوله:
عمدة الدين عندنا كلامت أربع من كالم خري الربية
اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنيه
( )2اختلف العلامء يف النفي هنا ،هل هو متوجه لإلحلاف أم ألصل السؤال عىل قولي:
القول األول  :أهنم متعففون عن املسألة عفة تامة ،وهو قول مجهور املفرسين ،وهبذا يكون التعفف صفة ثابتة هلم ،أي ال
يسألون الناس إحلاحا وال غري إحلاح.
القول الثان  :إن املراد نفي اإلحلاف ،أي أهنم يسألون غري إحلاف ،وهو قول بعض املفرسين منهم الطربي والزجاج ،ويف
هذا تنبيه عىل سوء حالة من يسأل الناس إحلافا.
ويدل هلذا القول األخري قوله  (: ال تلحفوا يف املسألة فواهلل ال يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا
له كاره فيبارك له فيام أعطيته ) رواه اجلامعة.
( )3رواه البخاري ومسلم.
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وكان خيربهم بالوعيد الشديد الذي أعده اهلل ملن يسأل من غري حاجة ،قال (:من
سأل الناس أمواهلم تكثر ًا فإنام يسأل مجر ًا فليستقل أو ليستكثر)( ،)1وقال (:ال تزال
()2

املسألة بأحدكم حتى يلقى اهلل وليس يف وجهه مزعة حلم)

وكان  حيدد هلم مقدار احلاجة حتى ال يدعي كل واحد احلاجة مع أنه ليس من
أهلها ،قال (:من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوش ًا أو كدوح ًا يف
وجهه) ،قالوا :يا رسول اهللّ وما غناه؟ قال(:مخسون درمه ًا أو حساهبا من الذهب)

()3

ويروى عن رجل من مزينة ،أنه قالت له أمه :أال تنطلق فتسأل رسول اهللّ  كام
يسأله الناس ،قال :فانطلقت أسأله فوجدته قائام خيطب ،وهو يقول(:ومن استعف أعفه
اهللّ ،ومن استغنى أغناه اهللّ ،ومن يسأل الناس وله عدل مخس أواق فقد سال الناس إحلاف ًا)،
فقلت بيني وبي نفس :لنا ناقة هلي خري من مخس أواق ،ولغالمه ناقة أخرى فهي خري من
()4

مخس أواق ،فرجعت ومل أسال)

وعن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أنه قال :نزلت أنا وأهيل ببقيع الغرقد
فقال يل أهيل :اذهب إىل رسول اهلل  فاسأله لنا شيئ ًا نأكله ،وجعلوا يذكرون من حاجتهم،
فذهبت إىل رسول اهلل  فوجدت عنده رجال يسأله ورسول اهلل  يقول(:ال أجد ما
أعطيك) ،فتوىل الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول :لعمري إنك لتعطي من شئت! فقال
رسول اهلل (:إنه يغضب عيل أال أجد ما أعطيه من سأل منكم وله أوقية أو عدهلا فقد
سأل إحلافا) ،قال األسدي :فقلت للقحة لنا خري من أوقية( )5قال :فرجعت ومل أسأله،
( )1رواه مسلم.
( )2رواه مسلم.
( )3رواه أمحد وأصحاب السنن.
( )4رواه أمحد.
( )5رواه قال مالك :واألوقية أربعون درمها.
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فقدم عىل رسول اهلل  بعد ذلك بشعري وزبيب فقسم لنا منه حتى أغنانا اهلل)( ،)1وهذا
احلديث يدل عىل أن السؤال مكروه ملن له أوقية من فضة ،فمن سأل وله هذا احلد والعدد
والقدر من الفضة أو ما يقوم مقامها ويكون عدال منها فهو ملحف ،وقد نقل القرطبي عدم
اخلالف يف هذا ،فقال(:وما علمت أحدا من أهل العلم إال وهو يكره السؤال ملن له هذا
()2

املقدار من الفضة أو عدهلا من الذهب عىل ظاهر هذا احلديث)

بل ورد ما هو أقل من ذلك ،فقد روي عن عيل عن النبي  أنه قال(:من سأل
مسألة عن ظهر غنى استكثر هبا من رضف جهنم) ،قالوا :يا رسول اهلل ،وما ظهر الغنى؟
()3

قال(:عشاء ليلة)

وروي عن سهل بن احلنظلية عنه  قال(:من سأل وعنده ما يغنيه فإنام يستكثر من
النار) ،فقالوا :يا رسول اهلل وما يغنيه؟ ـ ويف رواية :وما الغنى الذي ال تنبغي معه املسألة؟
ـ ،فقال (:قدر ما يغديه ويعشيه ـ ويف رواية ـ أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم
()4

ـ)

وهذا هو الذي أخذ به أهل الورع ـ وهو الدرجة املثىل التي يسعى املربون لتحقيقها
ـ ،وقد سئل اإلمام أمحد بن حنبل ـ وهو إمام من أئمة الورع ـ عن املسألة متى حتل ،فقال(:إذا
مل يكن ما يغذيه ويعشيه عىل حديث سهل بن احلنظلية) ،قيل أليب عبداهلل :فإن اضطر إىل
املسألة؟ قال :هي مباحة له إذا اضطر .قيل له :فإن تعفف؟ قال :ذلك خري له .ثم قال :ما
أظن أحدا يموت من اجلوع ،اهلل يأتيه برزقه) ،وقال إبراهيم بن أدهم(:سؤال احلاجات من
الناس هي احلجاب بينك وبي اهلل تعاىل ،فأنزل حاجتك بمن يملك الرض والنفع ،وليكن
( )1رواه مالك يف املوطأ.
( )2القرطبي.343/3 :
( )3رواه الدارقطني.
( )4رواه أبو داود.
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مفزعك إىل اهلل تعاىل يكفيك اهلل ما سواه وتعيش مرسورا)
وقد أرشد هؤالء إىل البديل الرشعي الصحيح ،والذي هو منزلة أهل الكامل ،وهو
االلتجاء هلل وحد ،وهو ما عرب عنه  بقوله(:من نزلت به فاقة فأنزهلا بالناس مل تسد فاقته،
ومن نزلت به فاقة فأنزهلا باهلل فيوشك اهلل تعاىل له برزق عاجل أو آجل)( ،)1ويف
رواية(:أرسل اهلل له بالغنى ،إما بموت عاجل أو غنى آجل)( ،)2وقال (:من جاع أو
احتاج فكتمه عن الناس وأفىض به إىل اهلل كان حقا عىل اهلل أن يفتح له قوت سنة من
()3

حالل)

وهذا ال خيتص بام يتعلق بحاجات املعيشة فقط ـ بل يشمل كل يشء إال السؤال
املرتبط بالعلم ـ فقد كان  يبايع الناس عىل أن ال يسألوا شيئا ،فعن عوف بن مالك قال:
كنا عند رسول اهلل  سبعة أو ثامنية أو تسعة فقال :أال تبايعون رسول اهلل  وكنا حديث
عهد ببيعة فقلنا :قد بايعناك حتى قاهلا ثالثا؛ فبسطنا أيدينا فبايعناه ،فقال قائل :يا رسول
اهلل! إنا قد بايعناك فعىل ماذا نبايعك؟ قال(:أن تعبدوا اهلل وال ترشكوا به شيئا وتصلوا
الصلوات اخلمس وتسمعوا وتطيعوا وأرس كلمة خفية  -قال :ال تسألوا الناس شيئا) قال:
ولقد كان بعضد ،أولئك النفر يسقط  -سوطه فام يسأل أحدا أن يناوله إياه(.)4
وقد روي من تطبيق هذا عن بعض املتأخرين ،وهو أبو محزة اخلراسان ،وهو من
كبار العباد أنه سمع أن أناسا بايعوا رسول اهلل  أال يسألوا أحدا شيئا ،فقال أبو محزة:
رب! إن هؤالء عاهدوا نبيك إذ رأوه ،وأنا أعاهدك أال أسأل أحدا شيئا؛ قال :فخرج حاجا
من الشام يريد مكة فبينام هو يمش يف الطريق من الليل إذ بقي عن أصحابه لعذر ثم أتبعهم،
( )1رواه أبو داود والرتمذي وقال :حديث حسن ،واحلاكم وقال :صحيح اإلسناد.
( )2رواه احلاكم.
( )3رواه الطربان.
( )4رواه أبو داود وغريه.
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فبينام هو يمش إليهم إذ سقط يف بئر عىل حاشية الطريق؛ فلام حل يف قعره قال :استغيث
لعل أحدا يسمعني .ثم قال :إن الذي عاهدته يران ويسمعني ،واهلل! ال تكلمت بحرف
للبرش ،ثم مل يلبث إال يسريا إذ مر بذلك البئر نفر ،فلام رأوه عىل حاشية الطريق قالوا :إنه
لينبغي سد هذا البئر؛ ثم قطعوا خشبا ونصبوها عىل فم البئر وغطوها بالرتاب؛ فلام رأى
ذلك أبو محزة قال :هذه مهلكة ،ثم أراد أن يستغيث هبم ،ثم قال :واهلل! ال أخرج منها أبدا؛
ثم رجع إىل نفسه فقال :أليس قد عاهدت من يراك؟ فسكت وتوكل ،ثم استند يف قعر البئر
مفكرا يف أمره ،فإذا بالرتاب يقع عليه؛ واخلشب يرفع عنه ،وسمع يف أثناء ذلك من يقول:
هات يدك! قال :فأعطيته يدي فأقلني يف مرة واحدة إىل فم البئر؛ فخرجت فلم أر أحدا؛
فسمعت هاتفا يقول :كيف رأيت ثمرة التوكل؛ وأنشد:
هنان حيائي منك أن أكشف اهلوى

فأغنيتني بالعلم منك عن الكشف

تلطفت يف أمري فأبديت شاهدي

إىل غائبي واللطف يدرك باللطف

تراءيت يل بالعلم حتى كأنام

ختربن بالغيب أنك يف كف

أران ويب من هيبتي لك وحشة

فتؤنسني باللطف منك وبالعطف

وحتيي حمبا أنت يف احلب حتفه

وذا عجب كيف احلياة مع احلتف

فهذا الترصف ،وإن كنا نرى عدم جوازه رشعا( )1إال أن فيه فائدة ،وهي ان اهلل تعاىل
يمن عىل من اكتفى به واستغنى به عن أي حاجة خللقه ،وهذه الكفاية قد تكون باألسباب
عىل ما تتطلبه احلكمة ،وقد تكون من عامل القدرة املجردة ،قال ابن العريب تعليقا عىل املوقف
( )1وقد أنكر أبو الفرج اجلوزي هذا الترصف غاية اإلنكار ،فقال :سكوت هذا الرجل يف هذا املقام عىل التوكل بزعمه
إعانة عىل نفسه ،وذلك ال حيل؛ ولو فهم معنى التوكل لعلم أنه ال ينايف استغاثته يف تلك احلالة؛ كام مل خيرج رسول اهلل  من
التوكل بإخفائه اخلروج من مكة ،واستئجاره دليال ،واستكتامه ذلك األمر ،واستتاره يف الغار ،وقوله لرساقة( :اخف عنا).
فالتوكل املمدوح ال ينال بفعل حمظور؛ وسكوت هذا الواقع يف البئر حمظور عليه .انظر :تلبيس إبليس ،نقال عن :القرطبي:
.308/9
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السابق :هذا رجل عاهد اهلل فوجد الوفاء عىل التامم والكامل ،فاقتدوا به إن شاء اهلل
هتتدوا(.)1
احلض عىل العمل والتكسب:
وهو األصل الثان من أصول االستغناء عن املجتمع ،وقد يكون فرعا عام قبله أو
نتيجة له ،ألن من استغنى عن سؤال الناس ال بد أن يضطر للعمل والتكسب حتى يستغني
بعمله عن سؤال الناس.
وهلذا دل  السائل الذي جاء يسأله الصدقة عىل العمل والكسب ،فقد روي أن
رجال من األنصار أتى النبي  فسأله فقال :أما يف بيتك يشء؟ فقال بىل حلس نلبس بعضه
ونبسط بعضه وقعب نرشب فيه املاء فقال :ائتني هبام ،فأتاه هبام ،فأخذمها رسول اهلل  بيده
فقال :من يشرتي هذين؟ فقال رجل :أنا آخذمها بدرهم ،فقال رسول اهلل (:من يزيد
عىل درهم مرتي أو ثالثا؟) ،فقال رجل :أنا أخذمها بدرمهي ،فأعطامها إياه وأخذ الدرمهي
فأعطامها األنصاري وقال :اشرت بأحدمها طعاما فانبذه إىل أهلك واشرت باآلخر قدوما
فائتني به ،فلام أتاه به شد فيه رسول اهلل  عودا بيده ،ثم قال(:اذهب فاحتطب وبع وال
أرينك مخسة عرش يوما) ،ففعل وجاء فأصاب عرشة دراهم ،فاشرتى ببعضها ثوبا وببعضها
طعاما ،فقال رسول اهلل (:هذا خري لك من أن جتيء املسألة نكتة يف وجهك يوم القيامة،
()3

إن املسألة ال حتل إال لثالث :لذي فقر مدقع( ،)2ولذي غرم

( )1القرطبي.308/9 :
( )2املدقع هو الشديد امللصق صاحبه بالدقعاء يعني األرض التي ال نبات هبا.
( )3الغرم هو الذي يلزم صاحبه أداؤه يتكلف فيه ال يف مقابلة عوض.
( )4املفظع هو الشديد الشنيع.
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مفظع( ،)4ولذي دم

()2()1

موجع

ويدل هلذا األصل األدلة الكثرية املستفيضة من القرآن الكريم:
فاهلل تعاىل يقرن الرضب يف األرض للعمل والتكسب باجلهاد يف سبيل اهلل ،بل يقدمه
ون َي ْ ِ
ون ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َي ْب َت ُغ َ
رض ُب َ
آخ ُر َ
عليه ،قال تعاىل ﴿ :عَلِ َم َأ ْن َس َي ُك ُ
ون ِمنْ ُك ْم َم ْر ََض َو َ
ون ِم ْن
ون ِيف َسبِ ِ
ون ُي َقاتِ ُل َ
آخ ُر َ
َف ْض ِل اهللَِّ َو َ
رس ِمنْ ُه ﴾ (املزمل ،)20:قال
يل اهللَِّ َفا ْق َر ُأوا َما َت َي َّ َ
القرطبي(:سوى اهلل تعاىل يف هذه اآلية بي درجة املجاهدين واملكتسبي املال احلالل للنفقة
عىل نفسه وعياله ،واإلحسان واإلفضال ،فكان هذا دليال عىل أن كسب املال بمنزلة اجلهاد؛
()3

ألنه مجعه مع اجلهاد يف سبيل اهلل)

وقد وردت النصوص الكثرية الدالة عىل اعتبار العمل والكسب نوعا من اجلهاد يف
سبيل اهلل ،فقد روي أنه  قال(:أبرش ،فإن اجلالب إىل سوقنا كاملجاهد يف سبيل اهلل،
()4

واملحتكر يف سوقنا كامللحد يف كتاب اهلل)

ورأى بعض الصحابة شاب ًا قوي ًا يرسع إىل عمله ،فقالوا :لو كان هذا يف سبيل اهلل!
فرد رسول اهلل  عليهم بقوله( :ال تقولوا هذا ؛ فإنه إن كان خرج يسعى عىل ولده صغار ًا
فهو يف سبيل اهلل ،وإن كان خرج يسعى عىل أبوين شيخي كبريين فهو سبيل اهلل ،وإن كان
خرج يسعى عىل نفسه يع ُّفها فهو يف سبيل اهلل ،وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو يف
()5

سبيل الشيطان)

( )1هو الذي يتحمل عن قريبه أو محيمه أو نسيبه دية إذا قتل نفسا ليدفعها إىل أولياء املقتول .ولو مل يفعل قتل قريبه أو
محيمه الذي يتوجع لقتله.
( )2رواه أبو داود والرتمذي.
( )3القرطبي.55/19 :
( )4رواه احلاكم.
( )5رواه الطربان يف الكبري.
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ويقرن القرآن الكريم العمل والتكسب بالصالة ،التي هي عمود الدين ،قال تعاىل:
ِ
ِ ِ
َرشوا ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َوا ْب َت ُغوا ِم ْن َف ْض ِل اهللَِّ َوا ْذ ُك ُروا اهللََّ كَثِري ًا َل َع َّل ُك ْم
﴿ َفإِ َذا ُقض َيت َّ
الصال ُة َفا ْنت ُ
ُت ْفلِ ُح َ
ون﴾ (اجلمعة)10:

َاح َأ ْن َت ْب َت ُغوا َف ْض ً
ال ِم ْن َر رب ُك ْم َفإِ َذا
ويقرهنام باحلج ،قال تعاىلَ ﴿ :ل ْي َس َع َل ْي ُك ْم ُجن ٌ
ِ
ٍ
ِ
احل َرا ِم َوا ْذ ُك ُرو ُه ك ََام َهدَ ا ُك ْم َوإِ ْن ُكنْ ُت ْم ِم ْن َق ْبلِ ِه ملَِ َن
َأ َف ْض ُت ْم م ْن ع ََر َفات َفا ْذ ُك ُروا اهللََّ عنْدَ املَْ ْش َع ِر ْ َ
الضا رليَ ﴾ (البقرة ،)198:فمن األقوال يف تفسري قوله تعاىل ﴿ :لِ َي ْش َهدُ وا َمنَافِ َع َهلُم﴾
َّ
(احلج )28:أن املنافع (األجر يف اآلخرة والتجارة يف الدنيا)
انطالقا من هذا ،فقد اتفق الفقهاء عىل وجوب العمل والكسب ،بل اتفقوا عىل
وجوب استغناء املجتمع اإلسالمي بام لديه من الطاقات عن سائر املجتمعات ،وقد ذكر
الرسخس يف كتاب الكسب( )1األدلة الكثرية عىل فرضية العمل والتكسب ،ومما ساقه من
األدلة:
 .1النصوص القرآنية والنبوية الكثرية ،قال يف وجه االستدالل هبا(:ويف هذا بيان أن
()2

املرء باكتساب ما ال بد له منه ينال من الدرجات أعالها ،وإنام ينال ذلك بإقامة الفريضة)

 .2أنه ال يتوصل إىل إقامة الفرض إال به فحينئذ كان فرضا بمنزلة الطهارة ألداء
الصالة وذلك ألنه ال يمكنه من أداء الفرائض بقوة بدنه ،وإنام حيصل له ذلك بالقوت عادة،
ولتحصيل القوت طرق االكتساب أو التغالب باالنتهاب واالنتهاب يستوجب العقاب،
ويف التغالب فساد واهلل تعاىل ال حيب الفساد فعي جهة االكتساب لتحصيل القوت ،وإنام
ال يتوصل إىل ذلك إال بالكسب ،كام ال يتوصل إىل أداء الصالة إال بالطهارة.
( )1وهو من رواية حممد بن سامعة عن حممد بن احلسن ،قال الرسخس يف التنويه بكتاب الكسب وفضله (:وفيه من
العلوم ما ال يسع جهلها ،وال التخلف عن عملها ،ولو مل يكن فيها إال حث املفلسي عىل مشاركة املكتسبي يف الكسب ألنفسهم
والتناول من كد يدهم لكان حيق عىل كل واحد إظهار هذا النوع من العلامء) انظر :كتاب الكسب32 :
( )2الكسب.32 :
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 .3أن الكسب طريق املرسلي ـ صلوات اهلل وسالمه عليهم ـ ،وقد أمرنا بالتمسك
هبداهم قال اهلل تعاىلُ ﴿ :أو َلئِ َك ا َّل ِذي َن َهدَ ى اهللَُّ َفبِ ُهدَ ُاه ُم ا ْقت َِد ْه﴾ (األنعام ،)90:فقد كان
أول من اكتسب أبونا آدم  قال اهلل تعاىلَ ﴿ :ف ُق ْلنَا َيا آ َد ُم إِ َّن َه َذا عَدُ ٌّو َل َك َولِزَ ْو ِج َك َفال
ِ
اجلن َِّة َفت َْش َقى﴾ (طـه ،)117:أي تتعب يف طلب الرزق ،وقد كان نوح 
ُخي ِْر َجنَّ ُك َام م َن ْ َ
نجارا يأكل من كسبه ،وإدريس  كان خياطا ،وإبراهيم  كان بزارا ،وداود  كان
يأكل من كسبه ،وغريهم ـ صلوات اهلل وسالمه عليهم ـ
وقد رد عىل بعض اجلهال الذين ذهبوا إىل حرمة التكسب ،قال(:وقال قوم من
جهال أهل التقشف ومحاقى أهل التصوف :إن الكسب حرام ال حيل إال عند الرضورة
()1

بمنزلة تناول امليتة وقالوا :إن الكسب ينفي التوكل عىل اهلل تعاىل أو ينقص منه)

وهلذا الرد( )2أمهيته يف الرد عىل من يقتدي هبم من البطالي ،وإن مل يقل بقوهلم ،ولن

( )1الكسب.37 :
( )2وقد ذكر من أدلتهم:
. 1أنا أمرنا بالتوكل ،فام يتضمن نفي ما أمرنا به من التوكل يكون حراما ،واستدلوا لذلك بقوله  (:لو توكلتم عىل اهلل
الس َام ِء ِرزْ ُق ُك ْم َو َما ُتوعَ دُ َ
ون﴾
حق التوكل لرزقتم ،كام يرزق الطري يغدو مخاصا ويروح بطانا ) ،وقوله تعاىلَ ﴿ :و ِيف َّ
(الذريات ،)22:ويف هذا حث عىل ترك االشتغال بالكسب وبيان أن ما قدر له من املوعود يأتيه ال حمالة.
الة واص َط ِرب َع َليها ال نَس َأ ُل َك ِرزْ ق ًا نَحن نَرزُ ُق َك وا ْلع ِ
ِ
اق َب ُة لِلتَّ ْق َوى﴾ (طـه ،)132:واخلطاب
َ َ
الص َ ْ ْ ْ َ
.2قوله تعاىلَ ﴿:و ْأ ُم ْر َأ ْه َل َك بِ َّ
ْ ُ ْ
ْ
وإن كان لرسول اهلل  فاملراد أمته ،فقد أمروا بالصرب والصالة وترك االشتغال بالكسب لطلب الرزق لقوله تعاىلَ ﴿ :و َما
ِ
األنْس إِ َّال لِيعبدُ ِ
َخ َل ْق ُت ِْ
ون﴾ (الذريات ،)56:ويف االشتغال بالكسب ترك ما خلق املرء ألجله وأمر به من عبادة ربه.
َُْ
اجل َّن َو ْ َ
.3ما رووه عن رسول اهلل  من الكذ ب املوضوع (:ما أوحي إيل أن أمجع املال وأكون من املتاجرين ،وإنام أوحي إيل 
َفسبح بِحم ِد رب َك و ُكن ِمن الس ِ ِ
ين﴾ (احلجر)98:
اجد َ
َ ر ْ َ ْ َ ر َ ْ َ َّ
. 4أن ما يف القرآن من ذكر البيع والرشاء يف بعض اآليات ليس املراد به الترصف يف املال والكسب بل املراد جتارة العبد مع
ربه تعاىل ببذل النفس يف طاعته واالشتغال بعبادته فذلك يسمى جتارة.
. 5أن الصحابة مل يشتغلوا بالكسب فالقول مع أصحاب الصفة م كانوا يلزمون املسجد فال يشتغلون بالكسب ومدحوا
عىل ذلك ،وكذلك اخللفاء الراشدون وغريهم من أعىل الصحابة مل يشتغلوا بالكسب وهم األئمة السادة والقدوة القادة.
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نسوق ذلك الرد هنا ،ففي ما سبق من األدلة ما يكفي للرد عىل ذلك.
بل يكفي أن نسمع للرد عىل ذلك النصوص الكثرية الداعية إىل إحياء األرض
وعامرهتا واستنباط ما فيها من خري ،وكأن ذلك هدف بحد ذاته بغض النظر عام يأيت به ذلك
التكسب من رزق ،قال (:إن قامت الساعة ويف يد أحدكم فسيلة( ،)1فإن استطاع أن ال
()2

يقوم حتى يغرسها فليغرسها)

بل أخرب  أن كل منتفع بذلك العمل يصب يف أجر صاحب العمل ،فقال  يف
إحياء األرض(:ما من امرئ حيي أرضا فترشب منها كبد حرى أو تصيب منها عافية إال
كتب اهلل تعاىل له به جرا)( ،)3وقال (:من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر ،وما أكلت العافية
()4

منها فهو له صدقة)

وقال  يف غرس الغرس(:ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طري
أو إنسان أو هبيمة إال كانت له به صدقة)( ،)5وقال (:ما من رجل يغرس غرسا إال كتب
اهلل له من األجر قدر ما خيرج من ثمر ذلك الغرس)( ،)6وقال (:ما من مسلم يغرس
غرسا إال كان ما أكل منه له صدقة وما رسق منه صدقة ،وما أكل السبع فهو له صدقة ،وما
()8

أكلت الطري فهو له صدقة وال يرزؤه( )7أحد إال كان له صدقة)

( )1الفسيل :صغار النخل وهي الودي واجلمع فسالن مثل رغيف ورغفان الواحدة فسيلة وهي التي تقطع من األم أو
تقلع من األرض فتغرس .املصباح .647/2
( )2رواه أمحد وعبد بن محيد ،والبخاري يف األدب وابن منيع.
( )3رواه الطربان يف الكبري.
( )4رواه أمحد والرتمذي وابن حبان ،قال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح.
( )5رواه أمحد والرتمذي.
( )6رواه أمحد.
( )7وال يرزؤه :أي ال ينقصه ويأخذ منه.
( )8رواه مسلم.

453

النهي عن الرتف:
وهو األصل الثالث من أصول االستغناء عن الناس ،ألن الشخص قد يعمل
ويتكسب ،ولكن مبالغته يف الرتف ،ويف إرضاء ما تتطلبه نفسه من شهواته قد جيعله فقريا
لغريه ،مستعبدا لشهواته ،عالة عىل املجتمع.
وقد اهتم علامء السلوك من املسلمي هبذا األصل يف الرتبية ،وقد ذكره الغزايل يف
مواضع عند بيانه لكيفية تربية األوالد ،قال عند ذكر أصول وقايته(:وصيانته بأن يؤدبه
وهيذبه ويعلمه حماسن األخالق وحيفظه من القرناء السوء وال يعوده التنعم ،وال حيبب إليه
()1

الزينة والرفاهية فيضيع عمره يف طلبها إذا كرب فيهلك هالك األبد)

يعود اخلبز القفار يف بعض األوقات حتى ال
وقال عند ذكره آلداب األكل(:وأن ّ
يصري بحيث يرى األدم حت ًام ،ويقبح عنده كثرة األكل بأن يشبه كل من يكثر األكل بالبهائم،
وبأن يذم بـي يديه الصبـي الذي يكثر األكل ويمدح عنده الصبـي املتأدب القليل األكل،
()2

وأن حيبب إليه اإليثار بالطعام وقلة املباالة به والقناعة بالطعام اخلشن أي طعام كان)

وقال عند ذكر آداب اللباس(:وأن حيبب إليه من الثياب البـيض دون امللون
ويكرر
ويقرر عنده أن ذلك شأن النساء واملخنثي وأن الرجال يستنكفون منه
ّ
واإلبريسم ّ
ذلك عليه ،ومهام رأى عىل صبـي ثوب ًا من إبريسم أو ملون فينبغي أن يستنكره ويذمه،
وحيفظ الصبـي عن الصبـيان الذين عودوا التنعم والرفاهية ولبس الثياب الفاخرة ،وعن
خمالفة كل من يسمعه ما يرغبه فيه ،فإن الصبـي مهام أمهل يف ابتداء نشوئه خرج يف األغلب
رديء األخالق كذاب ًا حسود ًا رسوق ًا نامم ًا حلوح ًا ذا فضول وضحك وكياد وجمانة ،وإنام

( )1إحياء علوم الدين.73/3:
( )2إحياء علوم الدين.74/3:

454

()1

حيفظ عن مجيع ذلك بحسن التأديب)

وقال ملخصا أسس ما ذكر من آداب(:وباجلملة؛ يقبح إىل الصبـيان حب الذهب
والفضة والطمع فيهام وحيذر منهام أكثر مما حيذر من احليات والعقارب ،فإن آفة حب
الذهب والفضة والطمع فيهام أرض من آفة السموم عىل الصبـيان بل عىل األكابر أيض ًا)

()2

وقال ابن القيم(:وينبغي لوليه أن جينبنه الكسل والبطالة والدعة والراحة ،بل يأخذه
ِ
ب
بأضدادها ،وال يرحيه إال بام ُجيم ّنفسه نفسه وبدنه للشغل ،فإن الكسل والبطالة عَواق ُ
سوء و َمغَب ُة نَدَ م ،وللجد والتعب عواقب محيدة ،أما يف الدنيا وإما يف اآلخرة ،وإما فيهام،
فأروح الناس أتعب الناس،واتعب الناس أروح الناس ،فالسيادة يف الدنيا والسعادة يف
()3

اآلخرة)

وقد اشار إىل هذا األصل اآليات القرآنية الكثرية ،فقد ورد ذكر الرتف يف القرآن
الكريم يف ثامنية مواضع كلها يف موضع الذم له والتحذير منه:
فالقرآن الكريم يعترب الرتف من أسباب هالك القرى واملجتمعات ،قال تعاىل﴿ :
ِ
وإِ َذا َأردنَا َأ ْن هنلِ َك َقري ًة َأمرنَا م ْ ِ
َاها تَدْ ِمري ًا﴾
يها َف َح َّق َع َل ْي َها ا ْل َق ْو ُل َفدَ َّم ْرن َ
يها َف َف َس ُقوا ف َ
رتف َ
َ ْ
َ
َْ َْ ُ َ
ُْ
(االرساء)16:
ولفظ (األمر) الذي ورد يف اآلية حيتمل معان كثرية ،وقع بسببه اخلالف بي
املفرسين ،ونرى أن معنيي من املعان له عالقة بسنة اهلل يف إهالك املجتمعات املرتفة:
األول :معنى (أمرنا) أكثرنا( ،)4أي أكثرنا املرتفي ،بحيث يصبح غالبا عىل القرى،
( )1إحياء علوم الدين.74/3:
( )2إحياء علوم الدين.74/3:
( )3حتفة املودود.241 :
( )4وهو قول قتادة واحلسن ،قال ابن مسعود :كنا نقول يف اجلاهلية للحي إذا كثروا :أمر أمر بني فالن؛ قال لبيد:
كل بني حرة مصريهم قل وإن أكثرت من العدد
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أو يصبح هو األصل يف املجتمع،فذلك مؤذن هبالكها.
الثان :معنى (أمرنا) أ َّمرنا ،قال ابن جرير (حيتمل أن يكون معناه جعلناهم أمراء)،
وهذا يستقيم عىل قراءة من قرأ ﴿ أ َّمرنا مرتفيها ﴾ ،وقد يدل هلذا القول قول ابن عباس يف
اآلية(:سلطنا أرشارها فعصوا فيها ،فإذا فعلوا ذلك أهلكهم اهللّ بالعذاب ،ويدل هلذا قوله
ِ
ٍ
ِ
يها لِ َي ْم ُك ُروا فِ َيها َو َما َي ْم ُك ُر َ
ون إِ َّال بِ َأ ْن ُف ِس ِه ْم
تعاىلَ ﴿ :وك ََذل َك َج َع ْلنَا ِيف ُك رل َق ْر َية َأكَابِ َر جمُ ِْرم َ
َو َما َي ْش ُع ُر َ
ون﴾ (األنعام)123:
وتأمل ما حصل يف تاريخ اإلسالم من سقوط الدول املختلفة يبي أن للرتف
االجتامعي ،أو ترف املسؤولي سببا كبريا مبارشا ،وال يتسع املقام لذكر الشواهد هنا.
والقرآن الكريم يعترب املرتفي أكرب عقبة يف طريق كل إصالح ،بل هم أول من يقف
َان ِمن ا ْل ُقر ِ
ون ِم ْن
يف وجه الرسل ـ صلوات اهلل وسالمه عليهم ـ ،قال تعاىلَ ﴿ :ف َل ْوال ك َ َ ُ
َن ا ْل َفس ِ
ِ ٍ
ِ
اد ِيف ْاألَ ْر ِ
ض إِ َّال َقلِي ً
ال ِمم َّ ْن َأن َْج ْينَا ِمن ُْه ْم َوا َّت َب َع ا َّل ِذي َن َظ َل ُموا
َق ْبل ُك ْم ُأو ُلو َبق َّية َين َْه ْو َن ع ِ َ

ما ُأت ِْر ُفوا فِ ِ
يه َوكَا ُنوا جمُ ِْر ِميَ ﴾ (هود)116:
َ

وأخرب عن أسلوب املرتفي يف الرد عىل املرسلي ،فقال تعاىلَ ﴿ :و َق َال املَْ َ ُ
أل ِم ْن َق ْو ِم ِه
َاهم ِيف ْ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
رش ِم ْث ُل ُك ْم َي ْأ ُك ُل ِممَّا
ا َّلذي َن َك َف ُروا َوك ََّذ ُبوا بِل َقاء ْاآلخ َرة َو َأت َْر ْفن ُ ْ
احلَ َياة الدُّ ْن َيا َما َه َذا إ َّال َب َ ٌ
ِ
َت ْأ ُك ُل َ ِ
َرش ُب َ
ون﴾ (املؤمنون ،)33:وقال تعاىلَ ﴿ :و َما َأ ْر َس ْلنَا ِيف َق ْر َي ٍة ِم ْن
رش ُب ممَّا ت ْ َ
ون منْ ُه َو َي ْ َ

ِ
وها إِنَّا بِ َام ُأ ْر ِس ْل ُت ْم بِ ِه كَافِ ُر َ
ون﴾ (سـبأ ،)34:وقال تعاىلَ ﴿ :وك ََذلِ َك َما
رت ُف َ
نَذ ٍير إِ َّال َق َال ُم ْ َ
ٍ ِ ِ
ِ
ِ
وها إِنَّا َو َجدْ نَا آ َبا َءنَا ع ََىل ُأ َّم ٍة َوإِنَّا ع ََىل آ َث ِار ِه ْم
رت ُف َ
َأ ْر َس ْلنَا م ْن َق ْبل َك ِيف َق ْر َية م ْن نَذ ٍير إِ َّال َق َال ُم ْ َ
ُم ْقتَدُ َ
ون﴾ (الزخرف)23:

إن يغبطوا هيبطوا وإن أمروا يوما يصريوا للهلك والنكد
ويف حديث هرقل احلديث الصحيح (:لقد ِأمر أ ْم ُر ابن أيب كبشة ،إنه ليخافه ملك بني األصفر ) أي كثر.
وقد أنكر هذ التفسري الكسائي وقال :ال يقال من الكثرة إال آمرنا باملد.
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والقرآن الكريم يف األخري يذكر املصري الذي يئول إليه املرتفون فيقولَ ﴿ :حتَّى إِ َذا
رتفِ ِ
يه ْم بِا ْل َع َذ ِ
جي َأ ُر َ
ون﴾ (املؤمنون ،)64:وقال تعاىل ﴿ :إِ َّهنُ ْم كَا ُنوا َق ْب َل
اب إِ َذا ُه ْم َ ْ
َأ َخ ْذنَا ُم ْ َ
ِ
رتفِيَ ﴾ (الواقعة ،)45:وقال تعاىل) ﴿ :ال ت َْر ُك ُضوا َو ْار ِج ُعوا إِ َىل َما ُأت ِْر ْف ُت ْم فِ ِيه
َذل َك ُم ْ َ
َو َم َساكِنِ ُك ْم َل َع َّل ُك ْم ُت ْس َأ ُل َ
ون﴾ (االنبياء)13:
وهلذه اخلطورة التي تكمن يف الرتف عىل حياة األفراد واملجتمعات كان  خيشى
عىل أمته عواقب الرتف ،قال (:أخوف ما أخاف عليكم ما خيرج اهلل لكم من زهرة
الدنيا) ،قالوا :وما زهرة الدنيا؟ قال(:بركات األرض) وذكر احلديث(.)1
وعندما قدم أبو عبيدة بن اجلراح بامل من البحرين ،وسمعت األنصار بقدومه وافوا
صالة الفجر مع َر ُسول اهللَِّ  ،فلام صىل َر ُسول اهللَِّ  انرصفوا فتعرضوا له فتبسم َر ُسول
اهللَِّ  حي رآهم ثم قال(:أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشء من البحرين؟) فقالوا:
ِ
رسكم ،فواهلل ما الفقر أخشى عليكم
أبرشوا وأ رم ُلوا ما َي ُ ُّ
أجل يا َر ُسول اهللَِّ .فقال ُ (:
ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كام بسطت عىل من كان قبلكم ،فتنافسوها كام
()2

تنافسوها ،فتهلككم كام أهلكتهم)

وقال أبو سعيد اخلدري  :جلس َر ُسول اهللَِّ  عىل املنرب وجلسنا حوله فقال(:إن
مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها)

()3

وقال (:الدنيا حلوة خرضة ،وإن اهللَّ تعاىل مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون؟
()5

فاتقوا الدنيا ،واتقوا النساء)( ،)4وقال (:إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي املال)
( )1رواه مسلم.
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3رواه البخاري ومسلم.
( )4رواه مسلم.
ِ
الرت ِم ِذ ُّي َو َق َال َحد ٌ
يث َح َس ٌن صحيح.
( )5رواه ر
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وكان  نموذج الزاهد يف الدنيا الراغب فيام عند اهلل ،وكان يقول(:اللهم ال عيش
إال عيش اآلخرة)( ،)1وعن أيب ذر قال :كنت أمش مع النبي  يف حرة املدينة فاستقبلنا
أحد فقال(:يا أبا ذر) قلت :لبيك يا َر ُسول اهللَِّ .قال(:ما يرسن أن عندي مثل أحد هذا ذهب ًا
متِض عيل ثالثة أيام وعندي منه دينار إال يشء أرصده لدين إال أن أقول به يف عباد اهللَّ هكذا
وهكذا وهكذا) عن يمينه وعن شامله ومن خلفه .ثم سار فقال(:إن األكثرين هم األقلون
يوم القيامة إال من قال هكذا وهكذا وهكذا) عن يمينه وعن شامله وعن خلفه (وقليل ما
()2

هم) احلديث

أما حياته  فيصفها عمر ،فيقول ،وقد ذكر ما أصاب الناس من الدنيا(:لقد رأيت
()4

َر ُسول اهللَِّ  يظل اليوم يلتوي ،ما جيد من الدقل( )3ما يمأل به بطنه)

ويصف تركته عمرو بن احلارث أخو جويرية بنت احلارث أم املؤمني فيقول(:ما
ترك َر ُسول اهللَِّ  عند موته دينار ًا ،وال درمه ًا وال عبد ًا وال أمة وال شيئ ًا ،إال بغلته البيضاء
التي كان يركبها ،وسالحه ،وأرض ًا جعلها البن السبيل صدقة)

()5

وتصف عائشة حياهتا معه  ،وكيف كانوا يعيشون ،فتقول(:تويف َر ُسول اهللَِّ 
وما يف بيتي يشء يأكله ذو كبد إال شطر شعري( )6يف رف يل فأكلت منه حتى طال عيل فكلته
ففني) ( ،)7وقالت(:ما شبع آل حممد  من خبز شعري يومي متتابعي حتى قبض) (،)8
( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3رديء التمر.
( )4رواه ُمسلِ ٌم.
( )5رواه البُخَ ِ
ار ُّي.
( )6أي يشء من شعري .كذا فرسه الرتمذي.
( )7رواه البخاري ومسلم.
( )8رواه البخاري ومسلم.
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ويف رواية(:ما شبع آل حممد  منذ قدم املدينة من طعام الرب ثالث ليال تباع ًا حتى قبض)،
وكانت تقول البن أختها عروة(:واهلل يا ابن أختي إن كنا لننظر إىل اهلالل ثم اهلالل ثم
اهلالل :ثالثة أهلة يف شهرين وما أوقد يف أبيات َر ُسول اهللَِّ  نار) ،قال :يا خالة فام كان
يعيشكم؟ قالت(:األسودان :التمر واملاء ،إال أنه قد كان َلر ُسول اهللَِّ  جريان من األنصار
()1

وكانت هلم منائح وكانوا يرسلون إىل َر ُسول اهللَِّ  من ألباهنا فيسقينا)

ويتأثر الصحابة حلاله ،فيطلبون إصالحها ،فيقول ـ كام يروي عبد اهللَّ ابن مسعود،
قال :نام َر ُسول اهللَِّ  عىل حصري فقام وقد أثر يف جنبه .قلنا :يا َر ُسول اهللَِّ لو اختذنا لك
وطاء ،فقال(:ما يل وللدنيا! ما أنا يف الدنيا إال كراكب استظل حتت شجرة ثم راح
()2

وتركها)

وكان  يزهد أصحابه يف الدنيا مذكرا هلم بمصريها ،وبحقيقة ما يظفر به اإلنسان
منها ،قال (:يتبع امليت ثالثة :أهله وماله وعمله؛ فريجع اثنان ويبقى واحد :يرجع أهله
وماله ،ويبقى عمله)( ،)3وقال (:يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ
يف النار صبغة ،ثم يقال :يا ابن آدم هل رأيت خري ًا قط ،هل مر بك نعيم قط؟ فيقول :ال
واهلل يا رب! ويؤتى بأشد الناس بؤس ًا يف الدنيا من أهل اجلنة فيصبغ يف اجلنة فيقال له :يا
ابن آدم هل رأيت بؤس ًا قط ،هل مر بك شدة قط؟ فيقول :ال واهلل ما مر يب بؤس قط ،وال
()4

رأيت شدة قط)

ويقارن هلم زهرة الدنيا وترفها باآلخرة ،فيقول(:ما الدنيا يف اآلخرة إال مثل ما جيعل

( )1رواه البخاري ومسلم.
الرت ِم ِذ ُّي َو َق َالَ :ح ِد ٌ
يث َح َس ٌن صحيح.
( )2رواه ر
( )3رواه البخاري ومسلم.
( )4رواه ُمسلِ ٌم.
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()1

أحدكم أصبعه يف اليم فلينظر بم يرجع)

ويمر  بالسوق والناس َكنَ َف َتي ِه( ،)2فمر بِجدْ ٍي َأس َّك( )3مي ٍ
ت ،فتناوله فأخذ بأذنه
َر
َ
ْ
َ
ثم قال(:أيكم حيب أن هذا له بدرهم؟) فقالوا :ما نحب أنه لنا بشء وما نصنع به؟
قال(:أحتبون أنه لكم؟) قالوا :واهلل لو كان حي ًا كان عيب ًا أنه َأ َس ّك فكيف وهو ميت!
فقال(:فواهلل للدنيا أهون عىل اهللَّ من هذا عليكم)
وقد اعترب  املرتف عبدا لرتفه ،فقال (: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة
()4

واخلميصة! إن أعطي ريض ،وإن مل يعط مل يرض)

وكان  حيدد هلم مواضع احلاجات حتى ال متتد أعينهم إىل ما زاد عليها من أنواع
الرتف ،فيقول (:ليس البن آدم حق يف سوى هذه اخلصال :بيت يسكنه ،وثوب يواري
()5

عورته ،وجلف اخلبز واملاء)

وفرس َ ﴿ :أ ْهلَا ُك ُم ال َّتكَا ُث ُر﴾ (التكاثر ،)1:فقال(:يقول ابن آدم :مايل مايل! وهل
()6

لك يا ابن آدم من مالك إال ما أكلت فأفنيت ،أو لبست فأبليت ،أو تصدقت فأمضيت؟)

فهذه النصوص الكثرية تبي عواقب الرتف وخطورته ،وكامالت القناعة والزهد،
ألن األعامل العظيمة ال يقوم هبا إال من ختلص من عبوديته للدينار والدرهم واخلميصة.
 3ـ خدمة املجتمع
وهي األصل الثالث من أصول املسامهة يف تنمية املجتمع ،وهي الناحية اإلجيابية من
( )1رواه ُمسلِ ٌم.
( )2أي عن جانبيه.
( )3الصغري األذن.
( )4رواه البُخَ ِ
ار ُّي.
الرت ِم ِذ ُّي وقال :حديث صحيح.
( )5رواه ر
( )6رواه م ِ
سل ٌم.
ُ
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تلك األصول ،ألن ما سبق من األصول تقترص عالقته بالفرد من حيث وقايته املجتمع مما
قد يصدر عنه من أذى.
أما هذا األصل ،فهو ينظر إىل ما يقدم هذا الفرد للمجتمع من خدمات ،فيقاس كامله
بعظم اخلدمات التي يقدمها.
وإىل هذا األصل اإلشارة بقوله تعاىلَ ﴿ :وملََّا َو َر َد َما َء َمدْ َي َن َو َجدَ َع َل ْي ِه ُأ َّم ًة ِم َن الن ِ
َّاس
ِ
ِ
ِ
وهن ُم ا ْم َر َأت ْ ِ
ون َو َو َجدَ ِم ْن ُد ِ ِ
َي ْس ُق َ
الرعَا ُء
َي ت َُذو َدان َق َال َما َخ ْط ُب ُك َام َقا َلتَا ال ن َْسقي َحتَّى ُي ْصد َر ر
َو َأ ُبونَا َش ْي ٌخ كَبِ ٌري َف َس َقى َهل ُ َام ُث َّم ت ََو َّىل إِ َىل ال رظ رل َف َق َال َر رب إِ رن َملِا َأنْزَ ْل َت إِ َ َّيل ِم ْن َخ ْ ٍري َف ِق ٌري﴾
(القصص 23:ـ )24
فهذا موقف بسيط ،ولكنه يدل عىل نفس طيبة صاحبة مروءة عالية ،لقد انتهى
بموسى  السفر الشاق الطويل إىل ماء ملدين( .وصل إليه وهو جمهود مكدود ،وإذا هو
يطلع عىل مشهد ال تسرتيح إليه النفس ذات املروءة ،السليمة الفطرة ،كنفس موسى 
وجد الرعاة الرجال يوردون أنعامهم لترشب من املاء ؛ ووجد هناك امرأتي متنعان غنمهام
عن ورود املاء .واألوىل عند ذوي املروءة والفطرة السليمة ،أن تسقي املرأتان وتصدرا
بأغنامهام أوال ،وأن يفسح هلام الرجال ويعينومها.
ومل يقعد موسى اهلارب املطارد ،املسافر املكدود ،ليسرتيح ،وهو يشهد هذا املنظر
املنكر املخالف للمعروف .بل تقدم للمرأتي يسأهلام عن أمرمها الغريب :قال:ما خطبكام؟
 .قالتا:ال نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبري ..
فأطلعتاه عىل سبب انزوائهام وتأخرمها وذودمها لغنمهام عن الورود .إنه الضعف،
فهام امرأتان وهؤالء الرعاة رجال .وأبومها شيخ كبري ال يقدر عىل الرعي وجمالدة الرجال!
وثارت نخوة موسى  وفطرته السليمة .فتقدم إلقرار األمر يف نصابه .تقدم ليسقي
للمرأتي أوال ،كام ينبغي أن يفعل الرجال ذوو الشهامة .وهو غريب يف أرض ال يعرفها،
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وال سند له فيها وال ظهري .وهو مكدود قادم من سفر طويل بال زاد وال استعداد .وهو
مطارد ،من خلفه اعداء ال يرمحون .ولكن هذا كله ال يقعد به عن تلبية دواعي املروءة
()1

والنجدة واملعروف ،وإقرار احلق الطبيعي الذي تعرفه النفوس)

وإىل هذا األصل اإلشارة ـ كذلك ـ بقوله تعاىل يف وصف نبينا حممد  ﴿ :ود ِ
اعي ًا
َ َ
ِ ِِ ِ
ِ
رساج ًا ُمنِري ًا﴾ (األحزاب ،)46:فقد اعترب تعاىل حممدا  رساجا منريا
إ َىل اهللَِّ بِإ ْذنه َو َ
للخلق ،فهو شمس أرواح اخلالئق ،ونور قلوهبم ،وأي خدمة أعظم من هذه.
وهي خدمة أو خدمات تنطلق من رمحة عظيمة يمتلئ هبا قلبه  ألمته ،قال تعاىل:
ِ
ِ
ِ
﴿ َل َقدْ جاء ُكم رس ٌ ِ
وف
يص َع َل ْي ُك ْم بِاملُْؤْ ِمنِيَ َرؤُ ٌ
ول م ْن َأ ْن ُفس ُك ْم ع َِزيزٌ َع َل ْيه َما عَنت ُّْم َح ِر ٌ
َ َ ْ َ ُ
ِ
يم﴾ (التوبة)128:
َرح ٌ
بل كان  يف حرصه عىل حصول اخلري للخلق أنه يكاد يقتل نفسه حزنا عىل
إعراضهم عن اهلل ،قال تعاىلَ ﴿ :قدْ َن ْع َل ُم إِ َّن ُه َل َي ْحزُ ُن َك ا َّل ِذي َي ُقو ُل َ
ون َفإِ َّهنُ ْم ال ُيك رَذ ُبون ََك
ِ
ِ
ِ
جي َحدُ َ
ب َن ْف ُس َك
ون﴾ (األنعام ،)33:وقال تعاىلَ ﴿ :فال ت َْذ َه ْ
َو َلك َّن ال َّظامليَ بِآ َيات اهللَِّ َ ْ

ون﴾ (فاطر ،)8:وقال تعاىلَ ﴿ :ف َلع َّل َك ب ِ
ٍ
ِ
يم بِ َام َي ْصنَ ُع َ
اخ ٌع َن ْف َس َك
َ َ
رسات إِ َّن اهللََّ عَل ٌ
َع َل ْي ِه ْم َح َ َ
يث َأسف ًا﴾ (الكهف ،)6:وقال تعاىلَ ﴿ :لع َّل َك ب ِ
احل ِد ِ
ِ
ِ
اخ ٌع
َ
َ
َ
ع ََىل آ َث ِاره ْم إِ ْن َمل ْ ُيؤْ منُوا ِ َهب َذا ْ َ
َن ْف َس َك َأ َّال َي ُكو ُنوا ُمؤْ ِمنِيَ ﴾ (الشعراء)3:

َات َب ْع ُض ُه ْم َأ ْولِ َيا ُء َب ْع ٍ
وإليه اإلشارة ـ كذلك ـ بقوله تعاىلَ ﴿ :واملُْؤْ ِمنُ َ
ض﴾
ون َواملُْؤْ ِمن ُ

(التوبة )71:أي يتنارصون ويتعاضدون وخيدم بعضهم بعضا.
وقال تعاىل واصفا من استحق معية رسول اهلل  ﴿ :حمُ ََّمدٌ َر ُس ُ
ول اهللَِّ َوا َّل ِذي َن َم َع ُه

َأ ِشدَّ ا ُء ع ََىل ا ْل ُك َّف ِار ُر َمحَا ُء َب ْين َُه ْم ﴾(الفتح)29:

أما من السنة ،فقد قال (:مثل املؤمني يف توادهم وترامحهم وتواصلهم بمنزلة
( )1يف ظالل القرآن.2686 :
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اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد باحلمى والسهر)( ،)1وقال
(:املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا) وشبك بي أصابعه( ،)2وقال (:والذي
نفس بيده ال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه من اخلري ما حيب لنفسه)(.)3
وقد ظهر يف املجتمعات اإلسالمية من هيتم هبذا اجلانب ،ويوليه العناية اخلاصة ،كام
ظهر من هيتم بكل جانب من جوانب الدين وخيتص فيه.
وقد أطلق عىل هؤالء املهتمي هبذا اجلانب لقب (الفتيان) ،وأطلق عىل سلوكهم
(الفتوة) ،ولعل هذا االصطالح ناشئ من أن أكثر من يتخصص يف هذا اجلانب يكون من
الفتيان والشباب( ،)4كام نجد يف وقتنا أكثر من ينتسب للكشافة من الشباب واألحداث.
وقد عرف ابن القيم (الفتوة) باعتبارها منزال من منازل السائرين ،فقال(:حقيقتها
هي منزلة اإلحسان إىل الناس ،وكف األذى عنهم ،واحتامل أذاهم ،فهي استعامل حسن
()5

اخللق معهم ،فهي يف احلقيقة نتيجة حسن اخللق واستعامله)

وعرفها السبكي ،فقال(:والفتوة من أعظم خصال اخلري جامعة كامل املروءة وحسن
اخللق واإليثار عىل النفس واحتامل األذى وبذل الندى وطالقة الوجه والقوة عىل ذلك،
حتى تكون فتوته عىل ذلك فتوة الفتيان والصفح عن العثرات ويكون خصام لربه عىل نفسه
وينصف من نفسه وال ينتصف وال ينازع فقريا وال غنيا ويستوي عنده املدح والذم والدعاء
( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3رواه مسلم.
( )4اتفق املتحدثون عىل الفتوة عىل أن أصلها من الفتى ،وهو الشاب احلديث السن ،قال اهلل تعاىل عن أهل الكهف﴿ :
ِ
تى َي ْذ ُك ُر ُه ْم ُي َق ُال َل ُه
إِ َّهنُ ْم فِتْ َي ٌة آ َمنُوا بِ َر ر ِهب ْم َو ِز ْدن ُ
َاه ْم ُه ً
دى﴾ (الكهف ،)13:وقال عن قوم إبراهيم  إهنم قالواَ ﴿ :سم ْعنَا َف ً
اهيم﴾ (االنبياء ،)60:وقال تعاىل عن يوسف  ﴿ :ود َخ َل معه السجن َف َتي ِ
ِ
ان﴾ (يوسف ،)36:وقالَ ﴿ :و َق َال لِ ِف ْتيَانِ ِه
ََُ ر ْ َ َ
َ َ
إِ ْب َر ُ

اجع ُلوا بِ َضا َعتَهم ِيف ِرح ِ
اهل ْم﴾ (يوسف)62:
َ
ْ َ
ُ ْ
( )5مدارج السالكي.340/2:
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والطرد وال حيتجب وال يدخر وال يعتذر ويظهر النعمة وحيقق املحبة رسا وعلنا فإذا قوي
()1

عىل ذلك فهو الفتى وإذا اجتمع قوم عىل ذلك وتعاهدوا عليه فنعم ما هو)

وهي قريبة من املروءة ،وإن كان (املروءة) أعم منها ،ألهنا ـ كام يعرفها ابن القيم ـ
(استعامل ما جيمل ويزين مما هو خمتص بالعبد أو متعد إىل غريه ،وترك ما يدنس ويشي مما
()2

هو خمتص أيضا به أو متعلق بغريه)

و (الفتوة) هبذا االسم مل يرد ذكرها يف القرآن الكريم ،وال يف السنة املطهرة ،وال
حرج يف ذلك ،فكثري من املصطلحات حدثت يف األمة بعد عرص الرسالة ،قال ابن
القيم(:وهذه منزلة رشيفة مل تعرب عنها الرشيعة باسم الفتوة ،بل عربت عنها باسم مكارم
األخالق..فاسم الفتى ال يشعر بمدح وال ذم كاسم الشاب واحلدث ،ولذلك مل جيىء اسم
الفتوة يف القرآن وال يف السنة وال يف لسان السلف وإنام استعمله من بعدهم يف مكارم
()3

األخالق ..وأصلها عندهم أن يكون العبد أبدا يف أمر غريه)

وال ضري يف كل هذا ،ألن الرشع ال ينهى عام يتعارف عليه الناس من صيغ التعبري،
وإنام ينهى عن إدخال ما ليس من الدين يف الدين ،ولعل هؤالء اضطروا إىل هذا
االصطالح ،لعدم ورود ما يدل عليه منفصال عن غريه ،ألن مكارم األخالق شاملة ،ال
ختتص بخدمة الغري فقط.
وقد ذكر ابن القيم أن أقدم من تكلم يف الفتوة اإلمام جعفر الصادق ،ثم الفضيل بن
عياض واإلمام أمحد وسهل بن عبداهلل واجلنيد ثم الطائفة ،فذكر عن اإلمام جعفر الصادق
أنه سئل عن الفتوة فقال للسائل(:ما تقول أنت؟) فقال(:إن أعطيت شكرت وإن منعت

( )1فتاوى السبكي.548/2 :
( )2مدارج السالكي.340/2:
( )3مدارج السالكي.340/2:
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صربت) ،فقال(:الكالب عندنا كذلك) ،فقال السائل(:يا ابن رسول اهلل  فام الفتوة
عندكم؟) ،فقال(:إن أعطينا آثرنا ،وإن منعنا شكرنا)
وقال الفضيل بن عياض (:الفتوة الصفح عن عثرات اإلخوان) ،وقال اإلمام أمحد،
وقد سئل عن الفتوة(:ترك ما هتوى ملا ختشى) ،وسئل اجلنيد عن الفتوة فقال(:ال تنافر فقريا
وال تعارض غنيا) ،وقال احلارث املحاسبي(:الفتوة أن تنصف وال تنتصف) ،وقال عمر
بن عثامن املكي(:الفتوة حسن اخللق)
ويعرب الدقاق عن كامل الفتوة ،فيقول(:هذا اخللق ال يكون كامله إال لرسول اهلل ،
()1

فإن كل أحد يقول يوم القيامة نفس نفس ،وهو يقول أمتي أمتي)

وعرف صاحب املنازل منبع الفتوة وأصلها ،فقال(:أن ال تشهد لك فضال ،وال ترى
لك حقا) ،وقد رشحه ابن القيم بقوله(:قلب الفتوة وإنسان عينها أن تفنى بشهادة نقصك
()2

وعيبك عن فضلك وتغيب بشهادة حقوق اخللق عليك عن شهادة حقوقك عليهم)

واحلكايات والقصص الورادة عن هؤالء الفتيان تربز ناحية مهمة ،وهي التنافس
عىل األخالق العالية النبيلة ،ووجود التنافس عىل اخلري يف املجتمع يرفع املجتمع إىل آفاق
عالية من التحرض ،وهلذا مر املجتمع اإلسالمي بفرتات يكاد يعدم فيها الفقر لكثرة من
يتنافس عىل الرمحة بالفقراء وخدمتهم.
ومن تلك احلكايات ،وهي متعلقة بجانب من الفتوة ،وهو التغافل عن عيوب الغري
وأخطائهم ،أن رجال من الفتيان تزوج امرأة ،فلام دخلت عليه رأى هبا اجلدري ،فقال:
اشتكيت عيني ،ثم قال :عميت ،فبعد عرشين سنة ماتت ،ومل تعلم أنه بصري ،فقيل له يف
ذلك ،فقال(:كرهت أن حيزهنا رؤيتي ملا هبا) ،فقيل له(:سبقت الفتيان)
( )1مدارج السالكي.342/2:
( )2مدارج السالكي.343/2:
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ومثل ذلك أن امرأة سألت حامتا عن مسألة ،فاتفق أنه خرج منها صوت يف تلك
احلالة ،فخجلت ،فقال حاتم(:ارفعي صوتك) ،فأومهها أنه أصم ،فرست املرأة بذلك،
وقالت(:إنه مل يسمع الصوت) فلقب بحاتم األصم.
واستضاف رجل مجاعة من الفتيان ،فلام فرغوا من الطعام خرجت جارية تصب املاء
عىل أيدهيم ،فانقبض واحد منهم ،وقال(:ليس من الفتوة أن تصب النسوان املاء عىل أيدي
الرجال) فقال آخر منهم(:أنا منذ سني أدخل إىل هذه الدار ،ومل أعلم أن امرأة تصب املاء
عىل أيدينا أو رجال)
وقدم مجاعة فتيان لزيارة فتى ،فقال الرجل(:يا غالم قدم السفرة) ،فلم يقدم ،فقاهلا
ثانياوثالثا فلم يقدم ،فنظر بعضهم إىل بعض ،وقالوا(:ليس من الفتوة أن يستخدم الرجل
من يتعاىص عليه يف تقديم السفرة كل هذا) ،فقال الرجل(:مل أبطأت بالسفرة) ،فقال
الغالم(:كان عليها نمل ،فلم يكن من األدب تقديم السفرة إىل الفتيان مع النمل ،ومل يكن
من الفتوة إلقاء النمل وطردهم عن الزاد ،فلبثت حتى دب النمل) ،فقالوا(:يا غالم مثلك
خيدم الفتيان)
قال ابن القيم(:ومن الفتوة التي ال تلحق ما يذكر أن رجال نام من احلاج يف املدينة،
ففقد مهيانا فيه ألف دينار ،فقام فزعا فوجد جعفر بن حممد ،فعلق به وقال(:أخذت مهيان)،
فقال(:أي يشء كان فيه؟) ،قال(:ألف دينار) ،فأدخله داره ،ووزن له ألف دينار ،ثم إن
الرجل وجد مهيانه ،فجاء إىل جعفر معتذرا باملال ،فأبى أن يقبله منه ،وقال(:يشء أخرجته
()1

من يدي ال أسرتده أبدا) ،فقال الرجل للناس(:من هذا؟) ،فقالوا(:هذا جعفر بن حممد )

انطالقا من هذا ،فإن النصوص الكثرية تدل عىل أن هذا األصل يقوم عىل ثالثة
أركان ال غنى ألحدها عن اآلخر ،هي :التكافل ،والتناصح ،والتنارص.
( )1مدارج السالكي.343/2:
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ووجه احلرص فيها :أن املؤمن إما أن يكون حمتاجا ،فيعان ،أو جاهال أو منحرفا،
فيعلم وينصح ،أومظلوما ،فينرص.
وكل ما عدا هذه الثالثة يدخل فيها بوجه من الوجوه ،ولذلك سنتحدث عنها هنا
باختصار مشريين إىل اهتامم الرشع هبا ،أما كيفيات تنفيذها ،فلها حماهلا اخلاصة هبا.
وقد يشري إىل هذه األركان الثالثة جمتمعة قوله تعاىلَ ﴿ :ف َال ا ْقت ََح َم ا ْل َع َق َب َة َو َما َأ ْد َر َ
اك
ٍ ِ ِ
ٍ ِ
ِ
ٍ
رت َب ٍة ُث َّم ك َ
َان ِم َن
َما ا ْل َع َق َب ُة َف ُّك َر َق َبة َأ ْو إِ ْط َعا ٌم ِيف َي ْو ٍم ذي َم ْس َغ َبة َيتي ًام َذا َم ْق َر َبة َأ ْو م ْسكين ًا َذا َم ْ َ
ِ
اص ْوا ِباملَْ ْر َمح َِة﴾ (البلد 11:ـ )17
الص ْ ِرب َوت ََو َ
اص ْوا ِب َّ
ا َّلذي َن آ َمنُوا َوت ََو َ

فقوله تعاىلَ ﴿ :ف ُّك َر َق َب ٍة ﴾ يشري إىل النرصة ،ألن أعظم نرص للمؤمن ألخيه أن يفك

رقبته من قيد من استعبده.
ٍ ِ ِ
ٍ ِ
ِ
رت َب ٍة ﴾ يشري
وقوله تعاىلَ ﴿ :أ ْو إِ ْط َعا ٌم ِيف َي ْو ٍم ذي َم ْس َغ َبة َيتي ًام َذا َم ْق َر َبة َأ ْو م ْسكين ًا َذا َم ْ َ
إىل ركن التكافل االجتامعي.
ِ
وقوله تعاىلُ ﴿ :ثم ك َ ِ
اص ْوا بِاملَْ ْر َمح َِة﴾ يشري
الص ْ ِرب َوت ََو َ
اص ْوا بِ َّ
َان م َن ا َّلذي َن آ َمنُوا َوت ََو َ
َّ
إىل الركن الثالث ،ركن التناصح بي املؤمني.
وهذه بعض التفاصيل املرتبطة هبذه األركان الثالثة:
التكافل:
وهو إعانة املسلم ألخيه إعانة خترجه من العوز إىل الغنى ،ويشري إىل هذ من القرآن
الكريم قوله تعاىل ﴿ :وا َّل ِذين َتبو ُأوا الدَّ ار و ْ ِ
األ َيام َن ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم ُحيِ ُّب َ
اج َر إِ َل ْي ِه ْم َوال
ون َم ْن َه َ
َ َ
َ َ َّ
َ
ون ِيف صدُ ِ ِ
اص ٌة َو َم ْن ُي َ
ون ع ََىل َأ ْن ُف ِس ِه ْم َو َل ْو ك َ
اج ًة ِممَّا ُأو ُتوا َو ُيؤْ ثِ ُر َ
وق
َان ِهبِ ْم َخ َص َ
وره ْم َح َ
َجيِدُ َ ُ

ُش َّح َن ْف ِس ِه َف ُأو َلئِ َك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
ون﴾ (احلرش)9:

ففي هذه اآلية إخبار عن اإليثار الذي حتىل به األنصار ملا قدم املهاجرون إليهم ،بعد
أن تركوا يف بالدهم كل ما يلزم لنفقتهم ،فوجدوا هلم إخوانا هلم اقتسموا معهم زادهم ،بل
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آثروهم عىل أنفسهم.
وقد سبق ذكر اآلية السابقة قوله تعاىل ﴿ :لِ ْل ُف َقر ِاء املُْ َه ِ
اج ِري َن ا َّل ِذي َن ُأ ْخ ِر ُجوا ِم ْن
َ
ون َف ْض ً ِ
ِدي ِار ِهم و َأمو ِ
ِ
ْرص َ
اهل ْم َي ْب َت ُغ َ
ون اهللََّ َو َر ُسو َل ُه ُأو َلئِ َك ُه ُم
َ ْ َ َْ
ال م َن اهللَِّ َور ْض َوان ًا َو َين ُ ُ
الص ِ
اد ُق َ
ون﴾ (احلرش ،)8:فأخرب بفضل املهاجرين الذي آثرهم األنصار عىل أنفسهم ليبي
َّ
أن ذلك اإليثار وتلك النفقات مل تذهب عبثا ،بل وقعت يف موقعها الصحيح ،ألن اإلنسان
قد ينفق ،ويؤثر ولكنه ال يسد خلال ،ال حيقق مقصدا ،ألنه رمى بنفقته يف غري مواضعها،
فعبثت هبا الرياح.
وقد حفظت لنا كتب احلديث بعض ما فعله األنصار مع املهاجرين ،فعن أنَس قال:
قال املهاجرون(:يا رسول اهللّ ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم ،أحسن مواساة يف قليل وال
أحسن بذالً يف كثري ،لقد كفونا املؤنة وأرشكونا يف املهنأ ،حتى لقد خشينا أن يذهبوا باألجر
()1

كله) ،فقال (:ال ،ما أثنيتم عليهم ودعوتم اهللّ هلم)

وظلوا هكذا حتى بعد أن فتح اهلل عىل املؤمني ،وقد روي أن النبي  دعا األنصار
أن يقطع هلم البحرين ،فقالوا(:ال ،إال أن تقطع إلخواننا من املهاجرين مثلها) ،قال(:إما
()2

ال ،فاصربوا حتى تلقون فإنه سيصيبكم أثرة)

بل روي أكثر من ذلك ،فعن أيب هريرة قال :قالت األنصار(:اقسم بيننا وبي إخواننا
النخيل) ،فقال(:ال) ،فقالوا(:أتكفونا املؤنة ونرشككم يف الثمرة؟) قالوا(:سمعنا
()3

وأطعنا)

بل روي أكثر من ذلك ،فقد كان األنصار من حرصهم عىل احلفاوة بإخواهنم

( )1رواه أمحد.
( )2رواه البخاري.
( )3رواه البخاري.
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املهاجرين أنه ما نزل مهاجري عىل أنصاري إال بقرعة.
وكان املهاجرون يف قمة االستغناء ،كام كان إخواهنم األنصار فيقم البذل ،فقد روي
أهنم ملا قدموا املدينة آخى رسول اهلل  بي عبد الرمحن بن عوف وسعد بن الربيع ،فقال
سعد لعبد الرمحن(:إن أكثر األنصار ماال ،فأقسم مايل نصفي ،ويل امرأتان فانظر أعجبهام
فسمها يل أطلقها ،فإذا انقضت عدهتا فتزوجها) ،فقال عبد الرمحن(:بارك اهلل لك يف
إليك ،ر
أهلك ومالك ،أين سوقكم؟؟)
فدلوه عىل سوق بني قينقاع ،فام انقلب إال ومعه فضل من أقط وسمن ،ثم تابع
تزوجت) ،قال(:كم
الغدُ َو..ثم جاء يوم ًا وبه أثر صفرة ،فقال النبي َ (:م ْه َي ْم؟) ،قال(:
ُ
()1

سقت إليها) ،قال(:نواة من ذهب!)
َ

ويعلق الشيخ حممد الغزايل عىل هذين املوقفي ،فيقول(:وإعجاب املرء بسامحة سعد
ال يعدله إال إعجابه بنبل عبد الرمحن ،هذا الذي زاحم اليهود يف سوقهم ،وبزَّ هم يف
ميداهنم ،واستطاع-بعد أيام-أن يكسب ما يعف به نفسه وحيصن به فرجه ،إن علو اهلمة
من خالئق اإليامن؛ وقبح اهلل وجوه أقوام انتسبوا لإلسالم فأكلوه ،وأكلوا به حتى أضاعوا
()2

كرامة احلق يف هذا العامل)

وقد عرب القرآن الكريم عن هذا التكافل بصورة أخرى مجيلة ،فقال تعاىل﴿ :
َو ُي ْط ِع ُم َ
ون ال َّط َعا َم ع ََىل ُح رب ِه ِم ْسكِين ًا َو َيتِي ًام َو َأ ِسري ًا إِن ََّام ُن ْط ِع ُم ُك ْم لِ َو ْج ِه اهللَِّ ال ُن ِريدُ ِمنْ ُك ْم َجزَ ا ًء
َوال ُش ُكور ًا﴾ (االنسان 8:ـ )9
ففي هاتي الكريمتي إخبار عن إيثار هؤالء املحاويج من املؤمني غريهم بالطعام
مع حبهم له وحاجتهم إليه ،ثم هم ال يطلبون عىل ذلك جزاء وال شكورا.
( )1رواه البخاري.
( )2فقه السرية.
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وهو موقف يشبه كثريا موقف موسى  عندما سقى للفتاتي ،ثم أوى إىل الظل
من غري أن يشعر نفسه أو يشعر غريه أنه فعل شيئا ،قال تعاىلَ ﴿ :ف َس َقى َهل ُ َام ُث َّم ت ََو َّىل إِ َىل ال رظ رل
َف َق َال َر رب إِ رن َملِا َأنْزَ ْل َت إِ َ َّيل ِم ْن َخ ْ ٍري َف ِق ٌري﴾ (القصص)24:
وهذه املواقف ـ يف حقيقتها ،ويف حقيقة اإلسالم ـ ليست شيئا ثانويا مستحبا ،وإنام
هي واجب من واجب من واجبات الدين ،فقد قال (:ما آمن يب من بات شبعان وجاره
جائع إىل جنبه وهو يعلم به)( ،)1وقال (:أيام أهل عرصة بات فيهم امرؤ جائع فقد برئت
()2

منهم ذمة اهلل وذمة رسوله)

بل نص القرآن الكريم عىل هذا يف مواضع خمتلفة بصيغ مشددة تدل عىل أن األمر
ليس موكوال لرغبات الناس ،وإنام هو واجب من واجبات الدين ،فال يصح أن يموت
الناس جوعا يف نفس الوقت الذي متتلئ يه خزائن الكثريين ،ولو دفعوا الزكاة.
فالواجب هو إغناء املحتاجي بأدنى ما جيب إغناؤهم به ،وما الزكاة إال وسيلة
لذلك ،إن كفت فبها ،وإن مل تكف وجب يف أموال اجلميع ما يكفيهم.
والقرآن الكريم حيض عىل هذا ويرصح به ويشري إليه ،قال تعاىلُ ﴿ :ك ُّل َن ْف ٍ
س ِب َام
ي ِيف جن ٍ
ِ
ِ
ون ع ِ
َّات َيت ََساء ُل َ
َن املُْ ْج ِر ِميَ َما َس َل َك ُك ْم ِيف َس َق َر َقا ُلوا
اب ا ْل َيم ِ َ
ك ََس َب ْت َرهينَ ٌة إِ َّال َأ ْص َح َ
اخلَائِ ِضيَ َو ُكنَّا ُنك رَذ ُب بِ َي ْو ِم الدر ِ
وض َم َع ْ
َمل ْ ن َُك ِم َن املُْ َص رليَ َو َمل ْ ن َُك ُن ْط ِع ُم املِْ ْسكِيَ َو ُكنَّا ن ُ
ين
َخ ُ
َحتَّى َأتَانَا ا ْل َي ِقيُ َف َام َتنْ َف ُع ُه ْم َش َفا َع ُة َّ
الشافِ ِعيَ ﴾ (املدثر 38:ـ )48
فقد اعترب تعاىل عدم إطعام املساكي من اجلرائم التي تسبب الدخول يف جهنم ،بل
تقرن هذه اجلريمة برتك الصالة ،ثم تقدم عىل التكذيب بالدين ،ثم يتوعدون بعدم نفع
الشافعي فيهم.
( )1رواه البزار ،والطربان يف الكبري.
( )2رواه مسلم.
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بل مل يعف القرآن الكريم من هذا الواجب حتى العامة من الناس الذين ال يملكون
ما يطعمون غريهم ،ألنه مل يأمر باإلطعام فقط ،بل أمر باحلض عىل اإلطعام ،ليشمل هذا
األمر اجلميع ،قال تعاىل ﴿ :ك ََّال بل َّال ُتك ِْرم َ ِ
ون ع ََىل َط َعا ِم املِْ ْسكِ ِ
َاض َ
ي
يم َو َال َحت ُّ
َ
ون ا ْل َيت َ
ُ
ال ملَّّ ًا و ُ ِ
حت ُّب َ
الرت َ
َو َت ْأ ُك ُل َ
مج ًا﴾ (الفجر 17:ـ )20
ون املَْ َال ُح ّب ًا َ ّ
اث َأ ْك ً َ
ون ُّ َ
وقال تعاىل وهو يذكر موقفا من مواقف القيامة الشديدةُ ﴿ :خ ُذوه َف ُغ ُّلوه ُثم ْ ِ
يم
ُ
اجلح َ
ُ َّ َ
ِ
ِ
ص ُّلوه ُثم ِيف ِس ْل ِس َل ٍة َذر ُعها سبع َ ِ
اس ُل ُكو ُه إِ َّن ُه ك َ
حي ُّض
ْ َ َ ُْ
َان َال ُيؤْ م ُن بِاهللَِّ ا ْل َعظي ِم َو َال َ ُ
ون ذ َراع ًا َف ْ
َ ُ َّ

ِ
يم َو َال َط َعا ٌم إِ َّال ِم ْن ِغ ْسلِ ٍ
ع ََىل َط َعا ِم املِْ ْسكِ ِ
ي ال َي ْأ ُك ُل ُه إِ َّال
ي َف َل ْي َس َل ُه ا ْل َي ْو َم َه ُ
اهنَا َمح ٌ
اخلَاطِ ُئ َ
ْ
ون﴾ (احلاقة 30:ـ )37
بل نجد هذا يف سورة كاملة تكاد تكون خاصة هبذا اجلانب يعترب من ال حيض عىل
طعام املسكي مكذبا بالدين ،قال تعاىلَ ﴿ :أ َر َأ ْي َت ا َّل ِذي ُيك رَذ ُب بِالدر ِ
ين َف َذلِ َك ا َّل ِذي َيدُ ُّع
ِ
حي ُّض ع ََىل َط َعا ِم املِْ ْسكِ ِ
اه َ
ون ا َّل ِذي َن
ي َف َو ْي ٌل رل ْل ُم َص رليَ ا َّل ِذي َن ُه ْم عَن َص َال ِهتِ ْم َس ُ
يم َو َال َ ُ
ا ْل َيت َ
ون املَْا ُع َ
ون َو َي ْمنَ ُع َ
ُه ْم ُي َراؤُ َ
ون ﴾(املاعون 1:ـ )7
يقول سيد قطب يف تقديمه هلذه السورة(:ولقد يقول اإلنسان بلسانه:إنه مسلم وإنه
مصدق هبذا الدين وقضاياه .وقد يصيل ،وقد يؤدي شعائر أخرى غري الصالة ولكن حقيقة
اإليامن وحقيقة التصديق بالدين تظل بعيدة عنه ويظل بعيدا عنها ،ألن هلذه احلقيقة
عالمات تدل عىل وجودها وحتققها .وما مل توجد هذه العالمات فال إيامن وال تصديق مهام
قال اللسان ،ومهام تعبد اإلنسان .إن حقيقة اإليامن حي تستقر يف القلب تتحرك من فورها
لكي حتقق ذاهتا يف عمل صالح ،فإذا مل تتخذ هذه احلركة فهذا دليل عىل عدم وجودها أصال
وهذا ما تقرره هذه السورة نصا)

()1

ِ
ِ
ِ
حي ُّض ع ََىل َط َعا ِم املِْ ْسكِ ِ
ي ﴾،
يم َو َال َ ُ
ويعلق عىل قوله تعاىلَ ﴿ :ف َذل َك ا َّلذي َيدُ ُّع ا ْل َيت َ
( )1يف ظالل القرآن.3985:
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فيقول(:إهنا تبدأ هبذا االستفهام الذي يوجه كل من تتأتى منه الرؤية لريى :أرأيت الذي
يكذب بالدين؟ وينتظر من يسمع هذا االستفهام لريى إىل أين تتجه اإلشارة وإىل من تتجه؟
ومن هو هذا الذي يكذب بالدين ،والذي يقرر القرآن أنه يكذب بالدين ..وإذا اجلواب:
فذلك الذي يدع اليتيم وال حيض عىل طعام املسكي )
فالقرآن الكريم يعرف الدين يف هذه السورة تعريفا خيتلف عام عهده الناس من
تعاريف ،فهو ينقل الدين من املعابد التي تصورها الناس إىل معابد جديدة غفلت عنها
الديان ،يقول سيد(:وقد تكون هذه مفاجأة بالقياس إىل تعريف اإليامن التقليدي ..ولكن
هذا هو لباب األمر وحقيقته ..إن الذي يكذب بالدين هو الذي يدفع اليتيم دفعا بعنف -
أي الذي هيي اليتيم ويؤذيه .والذي ال حيض عىل طعام املسكي وال يويص برعايته .فلو
صدق بالدين حقا ،ولو استقرت حقيقة التصديق يف قلبه ما كان ليدع اليتيم ،وما كان ليقعد
عن احلض عىل طعام املسكي .إن حقيقة التصديق بالدين ليست كلمة تقال باللسان ؛ إنام
هي حتول يف القلب يدفعه إىل اخلري والرب بإخوانه يف البرشية ،املحتاجي إىل الرعاية واحلامية.
واهلل ال يريد من الناس كلامت .إنام يريد منهم معها أعامال تصدقها ،وإال فهي هباء ،ال وزن
()1

هلا عنده وال اعتبار)

وقد ذكر الغزايل درجات املؤمني يف قيامهم بام يتطلبه هذا الركن من البذل ،وهي
ثالث درجات:
األوىل :وهي أدناها أن تنزله منزلة عبدك أو خادمك فتقوم بحاجته من فضلة مالك،
فإذا سنحت له حاجة وكانت عندك فضلة عن حاجتك أعطيته ابتداء ومل حتوجه إىل السؤال
فإن أحوجته إىل السؤال فهو غاية التقصري يف حق األخوة.
الثانية :أن تنزله منزلة نفسك وترَض بمشاركته إياك يف مالك ونزوله منزلتك حتى
( )1يف ظالل القرآن.3985:
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تسمح بمشاطرته يف املال قال احلسن :كان أحدهم يشق إزاره بـينه وبـي أخيه.
الثالثة :وهي العليا أن تؤثره عىل نفسك وتقدّ م حاجته عىل حاجتك وهذه رتبة
الصدّ يقي ومنتهى درجات املتحابـي.
قال الغزايل تعقيبا عىل هذه الدرجات(:فإن مل تصادف نفسك يف رتبة من هذه الرتب
مع أخيك فاعلم أن عقد األخوة مل ينعقد بعد يف الباطن وإنام اجلاري بـينكام خمالطة رسمية
ال وقع هلا يف العقل والدين ،فقد قال ميمون بن مهران :من ريض من ِ
اإلخوان برتك
ِ
اإلفضال فليؤاخ أهل القبور)

()1

التنارص:
وهو نرصة املسلم ألخيه يف مواقف الشدة واحلاجة ،ألن األمن ركن أسايس يف احلياة
رض َب اهللَُّ َم َث ً
َت
ال َق ْر َي ًة كَان ْ
ال يقل عن ركن الغذاء ،ولذلك مجع اهلل تعاىل بينهام يف قولهَ ﴿ :و َ َ
ِ
ِآمنَ ًة م ْطمئِنَّ ًة ي ْأتِيها ِرزْ ُقها رغَد ًا ِمن ُك رل مك ٍ
اس ْ
اجلُو ِع
َان َف َك َف َر ْ
ت بِ َأ ْن ُع ِم اهللَِّ َف َأ َذا َق َها اهللَُّ ل َب َ
ْ
ُ َ َ َ
َ
َ َ
اخلو ِ
ف بِ َام كَا ُنوا َي ْصنَ ُع َ
ون﴾ (النحل ،)112:وقال تعاىل يف ذكر نعمه عىل قريش ﴿ :ا َّل ِذي
َو ْ َ ْ
َأ ْطعمهم ِمن جو ٍع وآمنَهم ِمن َخو ٍ
ف﴾ (قريش)4:
َ َُ ْ ْ ُ َ َ ُ ْ ْ ْ

ألن أسباب اهلالك ال تصيب اإلنسان من جهة اجلوع وحده ،بل تصيبه أيضا من األعداء الذين
يرتبصون به ،بل إن هذا اجلانب أكثر رضرا باإلنسان من جانب اجلوع.
اهدُ وا بِ َأمو ِ
ِ
اهل ْم
اج ُروا َو َج َ
َْ
وقد أشار إىل هذا الركن قوله تعاىل ﴿ :إِ َّن ا َّلذي َن آ َمنُوا َو َه َ
ٍ ِ
َ ِ
ُ ِ
ِ
َو َأ ْن ُف ِس ِه ْم ِيف َسبِ ِ
يل اهللَِّ َوا َّلذي َن َآو ْوا َون َ ُ
َرصوا أو َلئ َك َب ْع ُض ُه ْم أ ْول َيا ُء َب ْعض َوا َّلذي َن آ َمنُوا َو َمل ْ
اجروا ما َل ُكم ِمن و َاليتِ ِهم ِمن َ ٍ
ِ
ِ
ِ
ْرصو ُك ْم ِيف الدر ِ
ين َف َع َل ْي ُك ُم
يشء َحتَّى ُ َهياج ُروا َوإِن ْ
ُ َهي ُ َ
اس َتن َ ُ
ْ ْ َ َ ْ ْ ْ
اق َواهللَُّ بِ َام َت ْع َم ُل َ
َّرص إِ َّال ع ََىل َق ْو ٍم َب ْينَ ُك ْم َو َب ْين َُه ْم ِمي َث ٌ
ون َب ِص ٌري﴾ (ألنفال)72:
الن ْ ُ
ففي هذه اآلية الكريمة حض عىل نرص املؤمني بعضهم بعضا ،فال يصح أن ينعم
( )1إحياء علوم الدين.256/2 :
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املسلم باألمن يف الوقت الذي يصاب إخوانه بكل أنواع البالء.
وقد قال  وهو حيض عىل رعاية هذا الركن(:املسلم أخو املسلم ال يسلمه وال
خيذله) ،وقال (:انرص أخاك ظامل ًا أو مظلوم ًا) ،قيل :يا رسول اهلل! أنرصه مظلوم ًا ،فكيف
()1

أنرصه ظاملا؟) ،قال(:متنعه من الظلم؛ فذلك نرصك إياه)

وألجل حتقيق هذا الركن رشع الشارع اجلهاد يف سبيل اهلل ،قال تعاىل يف تربير األمر
باجلهاد مع كونه إزهاقا لألرواح التي جاءت الرشيعة حلفظهاَ ﴿ :و َما َل ُك ْم ال ُت َقاتِ ُل َ
ون ِيف
ِ
اء وا ْل ِو ْلدَ ِ
يل اهللَِّ َواملُْست َْض َع ِفيَ ِم َن الر َج ِ
َسبِ ِ
ان ا َّل ِذي َن َي ُقو ُل َ
ون َر َّبنَا َأ ْخ ِر ْجنَا ِم ْن َه ِذ ِه
ال َوالن َرس َ
ر
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
اج َع ْل َلنَا ِم ْن َلدُ ن َْك ن َِصري ًا﴾ (النساء)75:
اج َع ْل َلنَا م ْن َلدُ ن َْك َول ّي ًا َو ْ
ا ْل َق ْر َية ال َّظاملِ َأ ْه ُل َها َو ْ
وقد ورد هذا التربير يف مواضع خمتلفة ،وكلها تنطلق من أن الغرض من القتال يف
اإلسالم ليس املقصود منه التوسع وال االستعامر والسيطرة ،وإنام املقصد منه نرصة
ون بِ َأ َّهنُ ْم ُظلِ ُموا َوإِ َّن اهللََّ ع ََىل ن ْ ِ
املستضعفي ،قال تعاىلُ ﴿ :أ ِذ َن لِ َّل ِذي َن ُي َقا َت ُل َ
َرص ِه ْم َل َق ِد ٌير﴾
ِ
ِ
ِ
(احلج ،)39:وقال تعاىلَ ﴿ :و َقاتِ ُلوا ِيف َسبِ ِ
ب
يل اهللَِّ ا َّلذي َن ُي َقات ُلو َن ُك ْم َوال َت ْعتَدُ وا إِ َّن اهللََّ ال ُحي ُّ

يه ُق ْل ِقت ٌَال فِ ِ
َال فِ ِ
احلرا ِم ِقت ٍ
املُْ ْعت َِدي َن﴾ (البقرة ،)190:وقال تعاىلَ ﴿ :ي ْس َألون ََك ع ِ
َن َّ
يه
الش ْه ِر ْ َ َ
ِِ ِ
كَبِ ٌري َو َصدٌّ َع ْن َسبِ ِ
يل اهللَِّ َو ُك ْف ٌر بِ ِه َواملَْ ْس ِج ِد ْ
ْرب ِعنْدَ اهللَِّ َوا ْل ِف ْتنَ ُة
احلَ َرا ِم َوإِ ْخ َر ُ
اج َأ ْهله منْ ُه َأك َ ُ
ِ
ِ ِ
َأكْرب ِمن ا ْل َقت ِْل وال يزَ ا ُل َ ِ
اس َت َطا ُعوا َو َم ْن َي ْرت َِد ْد
َ َ
َُ َ
ون ُي َقات ُلو َن ُك ْم َحتَّى َي ُر ُّدو ُك ْم َع ْن دين ُك ْم ِإن ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
اب
منْ ُك ْم َع ْن دينه َف َي ُم ْت َو ُه َو كَاف ٌر َف ُأو َلئ َك َحبِ َط ْت َأع َْام ُهل ُ ْم ِيف الدُّ ْن َيا َو ْاآلخ َرة َو ُأو َلئ َك َأ ْص َح ُ
ِ
الن ِ
يها َخالِدُ َ
ون﴾ (البقرة)217:
َّار ُه ْم ف َ

وحتقيق هذا الركن يستدعي بذل اجلهد يف حتصيل القوة بأنواعها املختلفة ،كام قال
تعاىل ﴿ :و َأ ِعدُّ وا َهلم ما اس َت َطع ُتم ِمن ُقو ٍة و ِمن ِرب ِ
اخلَ ْي ِل ُت ْر ِه ُب َ
اط ْ
ون بِ ِه عَدُ َّو اهللَِّ َوعَدُ َّو ُك ْم﴾
ُ ْ َ ْ ْ ْ ْ َّ َ ْ َ
َ
(ألنفال ،) 60:وقال ذاما من مل يعد لألمر عدته ،واعتبه كاذا يف دعواهَ ﴿ :و َل ْو َأ َرا ُدوا
( )1رواه البخاري وأمحد.
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اخلروج َألَعَدُّ وا َله ُعدَّ ًة و َلكِن ك َِره اهللَُّ انْبِعا َثهم َف َثب َطهم و ِق َيل ا ْقعدُ وا مع ا ْل َق ِ
اع ِدي َن﴾
َ َ
ُ
َ ُ ْ َّ ُ ْ َ
َ ْ َ
ُ
ُُْ َ
(التوبة)46:
وما ذكرناه هنا هو مظهر من مظاهر النرصة ،ألن ما قد يتعرض له أي مسلم أعم من
ذلك ،وقد قال الغزايل يذكر نرصة املسلم أخاه يف عرضه(:وأعظم من ذلك تأثري ًا يف جلب
املحبة الذب عنه يف غيبته مهام قصد بسوء أو تعرض لعرضه بكالم رصيح أو تعريض فحق
األخوة التشمري يف احلامية والنرصة وتبكيت املتعنت وتغليظ القول عليه ،والسكوت عن
ذلك موغر للصدر ومنفر للقلب وتقصري يف حق األخوة ..فأخسس بأخ يراك والكالب
تفرتسك ومتزق حلومك وهو ساكت ال حتركه الشفقة واحلمية للدفع عنك ومتزيق
األعراض أشد عىل النفوس من متزيق اللحوم ولذلك شبهه اهلل تعاىل بأكل حلوم امليتة فقال:
﴿ َأ ُحيِب َأحدُ ُكم َأ ْن ي ْأ ُك َل َحلم َأ ِخ ِ
يه َم ْيت ًا﴾ (احلجرات))12:
ُّ َ ْ َ
َْ

()1

وهذا الركن يستدعي ما سبق ذكره من حتمل القدرة عىل حتمل املشاق والصرب
والعزيمة ،وهي أركان أساسية يف الرتبية ال غنى عنها.
التناصح:
وهو الركن الثالث من أركان خدمة املجتمع ،وهو أسايس من حيث أن اإلنسان
ليس جسدا فقط حيتاج إىل غذاء قد يكفي أمره التكافل ،أو محاية قد يكفي أمرها التنارص،
ولكنه روح وعقل حيتاج إىل تعليم وتوجيه وتربية ونصح ،وكل ذلك يستدعي وجود هذا
الركن.
يقول الغزايل يف بيان احلاجة إىل هذا الركن(:ومن ذلك التعليم والنصيحة فليس
حاجة أخيك إىل العلم بأقل من حاجته إىل املال ،فإن كنت غني ًا بالعلم فعليك مؤاساته من
فضلك وإرشاده إىل كل ما ينفعه يف الدين والدنيا ،فإن علمته وأرشدته ومل يعمل بمقتىض
( )1إحياء علوم الدين.181/2 :
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()1

العلم فعليك النصيحة)

وقال ذو النون(:ال تصحب مع اهلل إال باملوافقة ،وال مع اخللق إال باملناصحة ،وال
مع النفس إال باملخالفة ،وال مع الشيطان إال بالعداوة)
وقد رد الغزايل عىل من اعترب هذا سببا للوحشة بي املؤمني ،فقال(:اعلم أن
ِ
اإلحياش :إنام حيصل بذكر عيب يعلمه أخوك من نفسه فأما تنبـيهه عىل ما ال يعلمه فهو عي
الشفقة وهو استاملة القلوب ،أعني قلوب العقالء ،وأما احلمقى فال يلتفت إليهم فإن من
ينبهك عىل فعل مذموم تعاطيته أو صفة مذمومة اتصفت هبا لتزكي نفسك عنها كان كمن
ينبهك عىل حية أو عقرب حتت ذيلك وقد مهت بإهالكك ،فإن كنت تكره ذلك فام أشد
محقك والصفات الذميمة عقارب وحيات وهي يف اآلخرة مهلكات فإهنا تلدغ القلوب
()2

واألرواح وأملها أشد مما يلدغ الظواهر واألجساد وهي خملوقة من نار اهلل املوقدة)
وقد أشار القرآن الكريم إىل هذا الركن يف قوله تعاىلُ ﴿ :ث َّم ك َ
َان ِم َن ا َّل ِذي َن آ َمنُوا
اص ْوا بِاملَْ ْر َمح َِة﴾ (البلد ،)17:وقال تعاىل ﴿ :إِ َّال ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َوع َِم ُلوا
الص ْ ِرب َوت ََو َ
اص ْوا بِ َّ
َوت ََو َ
الص ِ ِ
الص ْ ِرب﴾ (العرص)3:
اص ْوا بِ َّ
احل رق َوت ََو َ
احلات َوت ََو َ
اص ْوا بِ ْ َ
َّ َ

ِ
الصال َة َو ْأ ُم ْر
وإىل هذا الركن اإلشارة بقول لقامن  يف وصيته البنهَ ﴿ :يا ُبن ََّي َأق ِم َّ
بِاملَْعر ِ
رب ع ََىل َما َأ َصا َب َك إِ َّن َذلِ َك ِم ْن عَزْ ِم ْاألُ ُم ِ
وف َوا ْن َه ع ِ
ور﴾ (لقامن)17:
َن املُْنْك َِر َو ْ
اص ِ ْ
ُْ
وقد اعترب القرآن الكريم هذا الركن خاصة من خصائص هذه األمة ،فقال تعاىل﴿ :
ون بِاملَْعر ِ
وف َو َتن َْه ْو َن ع ِ
ُكنْ ُت ْم َخ ْ َري ُأ َّم ٍة ُأ ْخ ِر َج ْت لِلن ِ
َن املُْنْك َِر َو ُتؤْ ِمنُ َ
ون بِاهللَِّ﴾ (آل
َّاس َت ْأ ُم ُر َ ْ ُ
عمران)110:
واعترب أداء هذا الركن من عالمات املؤمني الصادقي ،فقال تعاىلُ ﴿ :يؤْ ِمنُ َ
ون بِاهللَِّ
( )1إحياء علوم الدين.182/2 :
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اخلري ِ
ون بِاملَْعر ِ
ِ
َن املُْنْك َِر َو ُي َس ِار ُع َ ِ
وف َو َين َْه ْو َن ع ِ
ات َو ُأو َلئِ َك ِم َن
َوا ْل َي ْو ِم ْاآلخ ِر َو َي ْأ ُم ُر َ ْ ُ
ون يف ْ َ ْ َ
الص ِ
َات َب ْع ُض ُه ْم َأ ْولِ َيا ُء َب ْع ٍ
احليَ ﴾ (آل عمران ،)114:وقال تعاىلَ ﴿ :واملُْؤْ ِمنُ َ
ض
ون َواملُْؤْ ِمن ُ
َّ
ِ
ون بِاملَْعر ِ
وف َو َين َْه ْو َن ع ِ
ون الزَّ كَا َة َو ُيطِي ُع َ
الصال َة َو ُيؤْ ُت َ
يم َ
ون اهللََّ َو َر ُسو َل ُه
ون َّ
َن املُْنْك َِر َو ُيق ُ
َي ْأ ُم ُر َ ْ ُ
ِ
ون ا ْل َعابِدُ َ
يم﴾ (التوبة ،)71:وقال تعاىل ﴿ :التَّائِ ُب َ
ون
ُأو َلئِ َك َس َ ْري َ ُ
مح ُه ُم اهللَُّ إِ َّن اهللََّ ع َِزيزٌ َحك ٌ
ون بِاملَْعر ِ
ِ
ون الس ِ
ون ع ِ
َّاه َ
ون ْاآل ِم ُر َ
اجدُ َ
السائِ ُح َ
احل ِامدُ َ
َن املُْنْك َِر
وف َوالن ُ
ُْ
الراك ُع َ َّ
ون َّ
ون َّ
َْ
ون ِحلدُ ِ
و ْ ِ
ود اهللَِّ_ َو َب ر ِ
رش املُْؤْ ِمنِيَ ﴾ (التوبة)112:
َ
احلَاف ُظ َ ُ
الر ُس َ
بل اعتربه من صفات الرسول  األساسية ،قال تعاىل ﴿ :ا َّل ِذي َن َيتَّبِ ُع َ
ول
ون َّ
يل ي ْأمر ُهم بِاملَْعر ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
اه ْم
وف َو َين َْه ُ
النَّبِ َّي ا ْألُ رم َّي ا َّلذي َجيِدُ و َن ُه َم ْك ُتوب ًا عنْدَ ُه ْم ِيف الت َّْو َراة َو ْاألنْج ِ َ ُ ُ ْ ْ ُ
ات و ُحيرم َع َلي ِهم ْ ِ
ِ
ِ
ِ
ع ِ
رص ُه ْم َو ْاألَغ َ
ْالل ا َّلتِي
َن املُْنْك َِر َو ُحي ُّل َهل ُ ُم ال َّط ري َب َ َ ر ُ ْ ُ َ
اخل َبائ َث َو َي َض ُع َعن ُْه ْم إ ْ َ
ِ
ِ
ُّور ا َّل ِذي ُأن ِْز َل َم َع ُه ُأو َلئِ َك ُه ُم
كَان ْ
َرصو ُه َوا َّت َب ُعوا الن َ
َت َع َل ْي ِه ْم َفا َّلذي َن آ َمنُوا بِه َوعَزَّ ُرو ُه َون َ ُ
املُْ ْفلِ ُح َ
ون﴾ (ألعراف)157:

واعتربه بعد ذلك من عالمات صحة التمكي يف األرض ،قال تعاىل ﴿ :ا َّل ِذي َن إِ ْن
َن املُْنْك َِر وهللَِّ ع ِ
ض َأ َقاموا الصال َة وآتَوا الزَّ كَا َة و َأمروا بِاملَْعر ِ
وف َو َهنَ ْوا ع ِ
َاق َب ُة
َم َّكن ُ
َ
َ ُ
َّ
ُْ
َ َُ
َّاه ْم ِيف ْاألَ ْر ِ ُ
ْاألُ ُم ِ
ور﴾ (احلج)41:

وقد اعترب  هذا التناصح ركنا من أركان الدين ،فقال (:الدين النصيحة) ثالثا،
قلنا ملن؟ قال(:هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمي وعامتهم)( ،)1فقد اعترب  الدين
نصيحة ،ثم عد من النصيحة النصيحة ألئمة املسلمي وعامتهم.
ولكن هذا الركن حيتاج آدابا كثرية ليس هذا حمل تفصيلها ،ولعل أمهها ـ كام يذكر
الغزايل ـ أن يكون ذلك يف رس ال يطلع عليه أحد ،ألن ما كان عىل املأل فهو توبـيخ وفضيحة
وما كان يف الرس فهو شفقة ونصيحة ،قال الشافعي (:من وعظ أخاه رس ًا فقد نصحه وزانه
( )1رواه مسلم.
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ومن وعظه عالنية فقد فضحه وشانه) ،وقيل ملسعر :أحتب من خيربك بعيوبك؟ فقال :إن
قر عني بـي املأل فال.
نصحني فيام بـيني وبـينه فنعم وإن ّ
باإلرسار ِ
قال الغزايل(:فالفرق بـي التوبـيخ والنصيحة ِ
واإلعالن كام أن الفرق بـي
املداراة واملداهنة بالغرض الباعث عىل ِ
اإلغضاء .فإن أغضيت لسالمة دينك وملا ترى من
إصالح أخيك ِ
باإلغضاء فأنت مدار وإن أغضيت حلظ نفسك واجتالب شهواتك وسالمة
()1

جاهك فأنت مداهن)

وحتقيق هذا الركن يف الواقع حيتاج إىل بذل اجلهد لطلب العلم الصحيح ـ كام
سنوضحه يف البعد املعريف ـ ألن هذا الركن يقوم أساسا عىل العلم.

( )1إحياء علوم الدين.182/2 :
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الفصل اخلامس
البعد املعريف يف تربية األوالد
من األركان األساسية التي تتكون منها شخصية املسلم الصالح ،بل ال يمكن أن
تتكون بدوهنا( :العلم واملعرفة) ،فلذلك كان البعد املعريف بعدا أساسيا من أبعاد الرتبية
اإلسالمية.
وقد دل عىل هذا البعد النصوص الكثرية التي جتعل منه أول ركن من األركان التي
يقوم عليها الدين ،فال يتحقق للمسلم أي إسالم بدون العلم.
فالتعرف عىل اهلل الذي هو جوهر الدين وأصله وغايته وموضوعه حيتاج إىل العلم،
قال اهلل تعاىلَ ﴿ :فا ْع َل ْم َأ َّن ُه ال إِ َل َه إِ َّال اهللَُّ ﴾(حممد)19:

اس ِم َر رب َك ا َّل ِذي
وهلذا كان أول أمر من أوامر هذا الدين هو قوله تعاىل ﴿ :ا ْق َر ْأ بِ ْ

َخ َل َق﴾ (العلق ،)1:ثم كرر هذا األمر يف قوله تعاىل ﴿ :ا ْق َر ْأ َو َر ُّب َك ْاألَك َْر ُم﴾ (العلق)3:
بل جعل اهلل تعاىل وظيفة الرسل ـ صلوات اهلل وسالمه عليهم ـ هي وظيفة املعلمي،
قال تعاىل ممتنا عىل هذه األمةَ ﴿ :ل َقدْ َم َّن اهللَُّ ع ََىل املُْؤْ ِمنِيَ إِ ْذ َب َع َث فِ ِ
يه ْم َر ُسوالً ِم ْن َأ ْن ُف ِس ِه ْم
ِ
ِ
احلكْم َة َو ِإ ْن كَا ُنوا ِم ْن َق ْب ُل َل ِفي َض ٍ
الل ُم ِب ٍ
َي ْت ُلو َع َل ْي ِه ْم آ َياتِ ِه َو ُيزَ ك ِ
ي﴾
ريه ْم َو ُي َع رل ُم ُه ُم ا ْلكت َ
َاب َو ْ َ
(آل عمران)164:
وأخرب أن كل األنبياء جاءوا أقوامهم بالبينات ،وهي العلوم الواضحات التي قويت
أدلتها ،قال تعاىلَ ﴿ :أ َمل ي ْأتِ ُكم َنب ُأ ا َّل ِذين ِمن َقبلِ ُكم َقو ِم ُنوحٍ وع ٍ
َاد َو َث ُمو َد َوا َّل ِذي َن ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم
َ
َ ْ ْ ْ ْ
َْ ْ َ
ال يع َلمهم إِ َّال اهللَُّ جاء ْهتم رس ُلهم بِا ْلبين ِ
َات َفردوا َأي ِدهيم ِيف َأ ْفو ِ
اه ِه ْم َو َقا ُلوا إِ َّنا َك َف ْرنَا بِ َام
َ
َ َ ُ ْ ُ ُ ُ ْ َر
َ ُّ ْ َ ُ ْ
َْ ُُ ْ

ُأ ْر ِس ْل ُت ْم بِ ِه َوإِنَّا َل ِفي َش ٍّك ِممَّا تَدْ ُعو َننَا إِ َل ْي ِه ُم ِر ٍ
يب﴾ (ابراهيم)9:
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بل إن القرآن الكريم فوق ذلك كله أخرب عن مزية اإلنسان التي أهلته للخالفة يف
األرض ،وأهلته للتكريم الربان ،فقال تعاىل وهو يقص قصة بداية خلق اإلنسانَ ﴿ :و َع َّل َم
ون بِ َأسام ِء هؤُ ِ
الء إِ ْن ُكنْ ُتم ص ِ
اد ِقيَ َقا ُلوا
آ َد َم ْاألَ ْس َام َء ُك َّل َها ُث َّم ع ََر َض ُه ْم ع ََىل املَْالئِك َِة َف َق َال َأنْبِ ُئ ِ ْ َ َ
ْ َ

ْت ا ْلعلِيم ْ ِ
ِ
يم َق َال َيا آ َد ُم َأنْبِئ ُْه ْم بِ َأ ْس َامئِ ِه ْم َف َل َّام
احلك ُ
ُس ْب َحان ََك ال ع ْل َم َلنَا إِ َّال َما َع َّل ْم َتنَا إِن ََّك َأن َ َ ُ َ
َأ ْنب َأ ُهم بِ َأسامئِ ِهم َق َال َأ َمل َأ ُق ْل َل ُكم إِ رن َأ ْع َلم َغيب السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض َو َأ ْع َل ُم َما ُت ْبدُ َ
ون َو َما
ُ ْ َ َّ َ َ
ْ
َ ْ َْ ْ
ْ
ُكنْ ُت ْم َت ْك ُت ُم َ
ون﴾ (البقرة 31:ـ )33
انطالقا من هذا وردت السنة باحلض عىل العلم والرتغيب فيه ورفع مكانة أهله،

وسنسوق من النصوص هنا ما يبي املكانة الرفيعة لطلب العلم ،بل جعله من أهم ما يتقرب
به العبد إىل ربه.
فقد أخرب  بأن العلم نوع من أنواع العبادة ،بل هو من أفضلها ،قال (:أفضل
العبادة الفقه ،وأفضل الدين الورع)( ،)1ورصح بذلك فقال (:فضل العلم خري من
وكفى
فضل العبادة ،وخري دينكم الورع)( ،)2وقال (:قليل العلم خري من كثري العبادة،
ٰ
وكفى باملرء جهال إذا أعجب برأيه)( ،)3وقال (:ما عبد اهلل بشء
باملرء فقها إذا عبد اهلل،
ٰ
أفضل من فقه يف دين ولفقيه واحد أشد عىل الشيطان من ألف عابد ،ولكل يشء عامد وعامد
()4

ٰهذا الدين الفقه)

وقايس  بي بعض النوافل وبي طلب العلم ،فقال أليب ذر ،وقد رأى حرصه عىل
النوافل(:يا أبا ذر ألن تغدو فتعلم آية من كتاب اهلل خري لك من أن تصيل مائة ركعة ،وألن

( )1رواه الطربان يف معاجيمه الثالثة.
( )2رواه الطربان يف األوسط ،والبزار بإسناد حسن.
( )3رواه الطربان يف األوسط قال البيهقي :ورويناه صحيح ًا من قول مطرف بن عبد اهللَّ بن الشخري ثم ذكره.
( )4رواه الدارقطني والبيهقي.
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()1

تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو مل يعمل به خري لك من أن تصيل ألف ركعة)

وأخرب  أن تعليم العلم ال خيتلف عن الصدقات ،فقال(:أفضل الصدقة أن يتعلم
()2

املرء املسلم علام ثم يعلمه أخاه املسلم)

ويروى أنه ذكر لرسول اهلل رجالن :أحدمها عابد واآلخر عامل ،فقال (:فضل
السموات
العامل عىل العابد كفضيل عىل أدناكم) ،ثم قال رسول اهلل(:إن اهلل ومالئكته ،وأهل ٰ
()3

واألرض حتى النملة يف جحرها ،وحتى احلوت ليصلون عىل معلم الناس اخلري)

وطلب العلم لذلك دليل عىل خريية العبد الطالب للعلم ،بل دليل عىل اجتباء اهلل
له ،قال (:من يرد اهلل به خريا يفقهه يف الدين)( ،)4وقال (:يا أهيا الناس إنام العلم
خيشى اهلل من عباده
بالتعلم ،والفقه بالتفقه ،ومن يرد اهلل به خريا يفقهه يف الدين ،و﴿ إنام
ٰ
()5

العلامء﴾ (فاطر))82 :

وهذا االجتباء هو الذي يؤهله للجنة وهلذا التكريم الذي أخرب  عنه ،قال 
وهو يعدد فضل طالب العلم(:من سلك طريقا يلتمس فيه علام سهل اهلل له طريقا إىل اجلنة،
وإن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بام يصنع ،وإن العامل ليستغفر له من يف
السموات ومن يف األرض حتى احليتان يف املاء ،وفضل العامل عىل العابد كفضل القمر عىل
ٰ
سائر الكواكب ،وإن العلامء ورثة األنبياء ،إن األنبياء مل يورثوا دينارا وال درمها إنام ورثوا
()6

العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر)
( )1رواه ابن ماجه بإسناد حسن.
( )2رواه ابن ماجه بإسناد حسن.

( )3رواه الرتمذي ،وقال :حديث حسن صحيح.
( )4رواه البخاري ومسلم وابن ماجه.
( )5رواه الطربان يف الكبري.
( )6رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه والبيهقي.
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وقال (:ما من رجل تعلم كلمة ،أو كلمتي ،أو ثالثا ،أو أربعا ،أو مخسا مما فرض
اهلل عز وجل فيتعلمهن ويعلمهن إال دخل اجلنة)

()1

وخيرب  عن بعض صور التكريم التي يقابل هبا املأل األعىل أهل العلم ،فعن
صفوان بن عسال املرادي قال :أتيت النبي  وهو يف املسجد متكىء عىل برد له أمحر ،فقلت
له :يا رسول اهلل إن جئت أطلب العلم ،فقال( :مرحبا بطالب العلم إن طالب العلم حتفه
()2

املالئكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا السامء الدنيا من حمبتهم ملا يطلب)

بل إنه  يرفع درجة أهل إىل درجة األنبياء ،فيقول (:من جاءه أجله وهو يطلب
()3

العلم لقي اهلل ومل يكن بينه وبي النبيـي إال درجة النبوة)

أما األجور املعدة ألهل العلم ،فإهنا أضعاف مضاعفة ،قال (:من طلب علام
فأدركه كتب اهلل له كفلي من األجر ،ومن طلب علام فلم يدركه كتب اهلل له كفال من
()4

األجر)

ومن أجور العلم أنه يكفر الذنوب ،مر رجالن عىل رسول اهلل  ،وهو يذكر فقال:
(ٱجلسا فإنكام عىل خري) ،فلام قام رسول اهلل ،وتفرق عنه أصحابه قاما فقاال :يا رسول اهلل
إنك قلت لنا ٱجلسا فإنكام عىل خري ،ألنا خاصة أم للناس عامة ،قال( :ما من عبد يطلب
()5

العلم إال كان كفارة ما تقدم)

ومن أكرب ميزات أجر العلم أن أجره غري منقطع ،قال (:إذا مات ابن آدم ٱنقطع
( )1رواه أبو نعيم.
( )2رواه أمحد والطربان بإسناد جيد واللفظ له ،وابن حبان يف صحيحه ،واحلاكم وقال :صحيح اإلسناد ،وروى ابن
ماجه نحوه باختصار.
( )3رواه الطربان يف األوسط.
( )4رواه الطربان يف الكبري.
( )5رواه البزار والطربان يف األوسط.
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()1

عمله إال من ثالث :صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو ولد صالح يدعو له)

ويف حديث آخر مفصل ،قال رسول اهلل (:إن مما يلحق املؤمن من عمله وحسناته
بعد موته علام علمه ونرشه وولدا صاحلا تركه أو مصحفا ورثه ،أو مسجدا بناه أو بيتا البن
السبيل بناه ،أو هنرا أجراه ،أو صدقة أخرجها من ماله يف صحته وحياته تلحقه من بعد
()2

موته)

ونختم هذه النصوص بقوله (:تعلموا العلم ،فإن تعلمه هلل خشية وطلبه عبادة،
ومذاكرته تسبيح ،والبحث عنه جهاد ،وتعليمه ملن ال يعلمه صدقة ،وبذله ألهله قربة النه
معامل احلالل واحلرام ومنار سبل أهل اجلنة ،وهو األنيس يف الوحشة ،والصاحب يف الغربة،
واملحدث يف اخللوة ،والدليل عىل الرساء والرضاء ،والسالح عىل األعداء والزين عند
ويقتدى بفعاهلم،
األخالء ،يرفع اهلل به أقواما فيجعلهم يف اخلري قادة قائمة تقتص آثارهم
ٰ
وينتهى إىل رأهيم ،ترغب املالئكة يف خلتهم ،وبأجنحتها متسحهم ،ويستغفر هلم كل رطب
ٰ
ويابس ،وحيتان البحر وهوامه ،وسباع الرب وأنعامه ألن العلم حياة القلوب من اجلهل،
العىل يف الدنيا
ومصابيح األبصار من الظلم ،يبلغ العبد بٱلعلم منازل األخيار والدرجات ٰ
واآلخرة ،التفكر فيه يعدل الصيام ،ومدارسته تعدل القيام ،به توصل األرحام وبه يعرف
احلالل من احلرام ،وهو إمام العمل ،والعمل تابعه ،يلهمه السعداء ،وحيرمه األشقياء)(.)3
انطالقا من هذه األمهية التي أوالها الرشع هلذا البعد ،سنتناول يف هذا الفصل
مبحثي:
 .1أنواع املعارف ومراتب تعلمها.

( )1رواه مسلم وغريه.
( )2رواه ابن ماجه بإسناد حسن والبيهقي ،ورواه ابن خزيمة يف صحيحه.
( )3رواه ابن عبد الرب يف كتاب العلم.
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 .2مواصفات طالب العلم.
وكال األمرين من أساسيات هذا البعد ،فاألول يبحث يف املعارف التي ختتلف
باختالفها شخصية املعرف ،والثان يبحث يف حتقيق املتلقي ما يؤهله للتلقي.
وكالمها أيضا مما له عالقة باجلانب العميل ،وهو امليدان األول للفقه.

أوال ـ أنواع املعرفة ومراتب تعلمها
إن العلم ،وإن كان حممودا لذاته ،فإن العمر أقرص من أن يفي بحقه ،فلذلك كان من
أوىل أولويات املريب واملتلقي عىل حد سواء حتديد ما يمكن أن يقىض العمر يف تعلمه ،سواء
كان من فروض العي أو فروض الكفاية ،أو كان مما نص عىل استحبابه ومل يرق إىل حد
الفرضية.
وذلك ألن اشتغال الطالب بغري ما يفيده أو يفيد جمتمعه ـ وإن كان علام مفيدا ـ مرض
بعلوم أخرى هلا أولويتها وتقدمها عىل غريها ،ومثل ذلك ابتداؤه باملهم وتقديمه عىل
األهم ،فإنه سيرض ال حمالة بمنهج حياته مجيعا.
وسنكتفي هنا بذكر ثالثة أمثلة قرآنية تشري إىل هذه احلقيقة العظيمة التي غفل عنها
اإلنسان الغريب غفلة مطلقة ،فاستغل العلم للفتك بالبرشية وتدمري اإلنسان ،وغفل عنها
اإلنسان املسلم غفلة جزئية فسقط يف مهاو خطرية ال خيرجه منها إال رجوعه لسواء السبيل.
أما املثال األول ،فهو قوله تعاىلَ ﴿ :وات ُْل َع َل ْي ِه ْم َن َب َأ ا َّل ِذي آ َت ْينَا ُه آ َياتِنَا َفان َْس َل َخ ِمن َْها
َان ِم َن ا ْلغ ِ
َاوي َن َو َل ْو ِش ْئنَا َل َر َف ْعنَا ُه ِ َهبا َو َلكِنَّ ُه َأ ْخ َلدَ إِ َىل ْاألَ ْر ِ
ان َفك َ
الش ْي َط ُ
َف َأ ْت َب َع ُه َّ
ض َوا َّت َب َع َه َوا ُه
ِ
ِ
َف َم َث ُل ُه ك ََم َث ِل ا ْل َك ْل ِ
َرت ْك ُه َي ْل َه ْث َذلِ َك َم َث ُل ا ْل َق ْو ِم ا َّل ِذي َن ك ََّذ ُبوا بِآياتِنَا
ب إِ ْن َحتْم ْل َع َل ْيه َي ْل َه ْث َأ ْو ت ْ ُ
َفا ْق ُص ِ
ص َل َع َّل ُه ْم َي َت َفك َُّر َ
ون﴾ (ألعراف 175:ـ  ،)176فهو مثال عىل من تبحر يف
ص ا ْل َق َص َ
علوم كثرية ،ربام نال منها ثمرات غريت مسار حياته املادية ،ولكنه مل يلتفت إىل حقيقته التي
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حتولت كلبا إن حتمل عليه يلهث أو ترتكه يلهث ،انسلخ من إنسانيته ألنه انسلخ قبل ذلك
من آيات ربه.
مح ُلوا الت َّْو َرا َة ُث َّم
ومثل هذا املثل ما ورد يف قوله تعاىل عن بني إرسائيلَ ﴿ :م َث ُل ا َّل ِذي َن ُ ر
احلام ِر َحي ِم ُل َأس َفار ًا ِبئْس م َث ُل ا ْل َقو ِم ا َّل ِذين ك ََّذبوا ِب ِ
ِ
آيات اهللَِّ َواهللَُّ ال َ ْهي ِدي
حي ِم ُل َ
َ ُ
ْ
َ َ
ْ
وها ك ََم َث ِل ْ َ ْ
َمل ْ َ ْ
ا ْل َق ْو َم ال َّظاملِيَ ﴾ (اجلمعة ،)5:فبنو إرسائيل محلوا كتبهم وعرفوا ما فيها ،ولكنهم نسوا ما
فيها من اهلدي ،ومل يشتغلوا بام خيرج حقيقتهم عن البهيمية التي أوقعتها فيها شهواهتم.
أما املثال الثان ،فهو قوله تعاىل عن فرعون وعلوم مرص التي بلغ منها العجب يف
أل َما عَلِ ْم ُت َل ُك ْم ِم ْن إِ َل ٍه غ ْ ِ
عرصنا مبلغهَ ﴿ :و َق َال فِ ْرع َْو ُن َيا َأ ُّ َهيا املَْ َ ُ
َريي َف َأ ْو ِقدْ ِيل َيا َها َم ُ
ان
ي َفاجع ْل ِيل رصح ًا َلع ريل َأ َّطلِع إِ َىل إِ َل ِه موسى وإِ رن َألَ ُظنُّه ِمن ا ْلك ِ
َاذبِيَ ﴾
ُ َ
ُ َ َ
ُ
َ
ع ََىل ال رط ِ ْ َ
َ ْ
(القصص ،)38:ففرعون يسعى لريقى الفضاء ال ليتعرف عىل ملكوت اهلل ليجعله سبيله
إىل اهلل ،وإنام يسعى من رقيه إىل حتدي اهلل ،وسبب ذلك هو أن فرعون غفل عن أهم العلوم،
وهي العلوم التي تعرفه حقيقته وحقيقة ما حوله حتى أنه يف الوقت الذي يعرفه موسى باهلل
مستدال له بام يعجز العقل عن تصوره مل يلتفت إىل ذلك ،ألن زهوه بام عنده من العلم جعله
يغفل عن العلم الذي يملكه غريه.
ومثل هذا املثل ينطبق عىل عرصنا ،العرص الذي توهم فيه اإلنسان أنه حقق حلم
فرعون ،فرقى إىل القمر ،وقد يرقى إىل غريه من الكواكب ،ولكنه مل يرقه إنسانا ،وإنام رقى
هبيمة أو سبعا ،رقاه ال ليقولَ ﴿ :ر َّبنَا َما َخ َل ْق َت َه َذا َباطِ ً
ال﴾ (آل عمران ،)191:وإنام رقاه
لينصب علم بلده الذي يمثل حقيقة عنرصيته وأنانيته وجربوته.
ومثل هؤالء قوم سيأتون بعدنا ،سيبلغون يف العلم مراتب جتعلهم يكتسحون
األرض مجيعا ،وينهبون ما فيها من خريات ،ثم تسول هلم أنفسهم ،أو يسول هلم طغياهنم
فيفكروا يف (غزو الفضاء) كام فكروا يف غزو األرض ،قال  متحدثا عن هؤالء
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القوم(:حتى يأتوا بيت املقدس فيقولون :قد قتلنا أهل الدنيا فقاتلوا من يف السامء ،فريمون
()1

بالنشاب إىل السامء ،فريجع نشاهبم خمضبة بالدم ،فيقولون :قد قتلنا من يف السامء)

أما املثال الثالث ،فهو مثال قارون الذي اشتغل بالعلوم التي تنمي ثروته ،سواء
كانت علوما اقتصادية أو تقنية ،ونس أن يعرف حقيقته وحقيقة وجوده ،فخسف به وبام
يملكه ،قال تعاىلَ ﴿ :ق َال إِن ََّام ُأوتِي ُت ُه ع ََىل ِع ْل ٍم ِعن ِْدي﴾ (القصص)78:
ومثل هؤالء أقوام قال عنهم اهلل تعاىلَ ﴿ :ف َلام جاء ْهتم رس ُلهم بِا ْلبين ِ
َات َف ِر ُحوا بِ َام
َّ َ َ ُ ْ ُ ُ ُ ْ َ ر

اق ِ ِهب ْم َما كَا ُنوا بِ ِه َي ْست َْه ِز ُئ َ
ِعنْدَ ُه ْم ِم َن ا ْل ِع ْل ِم َو َح َ
ون﴾ (غافر)83:

وهذا الذي نصت عليه هذه اآلية هو ما وقعت فيه هذه األمة ،سواء أمة اإلجابة أو
أمة الدعوة ،حيث انشغلت بالفرح بام عندها أو بام عند غريها من تطور ،وغفلت عن علوم
خترجها عن هبيميتها أو سبعيتها إىل حقيقة اإلنسان املكرم.
وانطالقا من هذه املقدمة الرضورية سنتحدث يف هذا املبحث عن أنواع العلوم
واملعارف التي ينبغي تلقينها للنشء ،واالهتامم هبا ،لتصلح احلياة بمفهومها الرشعي ،احلياة
الدنيا واحلياة اآلخرة ،قال تعاىل عن قوم نفى عنهم العلم ،أو رماهم باجلهل ،ثم قال
ون َظ ِ
احلَ َي ِاة الدُّ ْن َيا َو ُه ْم ع ِ
َن ْاآل ِخ َر ِة ُه ْم غَافِ ُل َ
اهر ًا ِم َن ْ
مستدركاَ ﴿ :ي ْع َل ُم َ
ون﴾ (الروم)7:
فالعلوم بحسب هذه اآلية تنقسم إىل قسمي :علوم تتعلق بظاهر احلياة الدنيا،
وعلوم تتعلق باآلخرة:
أما العلوم املتعلقة بالدنيا ،فهي العلوم املنظمة حلياة اإلنسان يف الدنيا ،أو امليرسة
لإلنسان أسباب العيش فيها ،وهي علوم مهمة ،ألن وظائف اإلنسان ال يمكن أداؤها إال
يف جو صالح لذلك األداء ،وغاية هذه العلوم إما سياسة األفراد واملجتمعات ،أو احلصول
عىل تقنيات تيرس مرافق احلياة ،فهي علوم سياسية صناعية ،أوهي سياسات وصناعات ،هلا
( )1هذا حديث يأجوج ومأجوج ،رواه ابن جرير ،عن حذيفة بن اليامن.
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حظها من العلم بقدر نجاحها يف حتصيل هاتي الغايتي.
أما العلوم الثانية ،فهي العلوم احلقيقية ،ألهنا تعنى باهلدف الذي من أجله وجد
اإلنسان واستخلف ،والغفلة عنها أو وضعها يف مرتبة تيل مرتبة العلوم األوىل حترف حقيقة
وظيفة اإلنسان عىل األرض ،ألهنا جتعل وظيفيته قارصة عىل أن يؤمن يف وجوده عىل
األرض ما يتصوره من وسائل السعادة ،من غري أن يتطلع إىل ما بعدها ،وكأنه وجد ليأكل
ويلبس ويركب ويسكن ،ثم يموت من غري أن حيمل شيئا مما أفنى عمره من أجله.
 1ـ املعارف واحلقائق
نقصد باملعارف واحلقائق العلوم التي ال يسع اإلنسان جهلها ،الرتباطها بحقيقته
ووظيفته يف هذا الوجود ،فلذلك كانت هلا الرتبة األوىل ،واألمهية القصوى التي ال تدانيها
أمهية أي علم أو معرفة.
وسميناها باحلقائق ،ألهنا حقائق هنائية ،ال جمال فيها لالحتامالت وال التطور الذي
يرسي للصناعات والسياسات ،وذلك ألن دور العقل فيها هو االستنباط والفهم واالعتبار
ال االخرتاع وال االبتداع.
وسميناها باملعارف انطالقا من تفريق قديم بي العلم واملعرفة ،جيعل العلم عاما
ينتهي عند التصديق باملعلوم أو معرفة بعض صفاته التي متيزه عن غريه من غري اشرتاط
رسيان ذلك يف السلوك واحلياة(.)1

( )1هناك اختالف كبري يف الفرق بي العلم واملعرفة ،اشار الفخر الرازي إىل جمامعه ،فذكر األقوال التالية:
 .1املعرفة إدراك اجلزئيات والعلم إدراك الكليات.
 . 2املعرفة التصور والعلم هو التصديق وهؤالء جعلوا العرفان أعظم درجة من العلم قالوا ألن تصديقنا باستناد هذه
املحسوسات إىل موجود واجب الوجود أمر معلوم بالرضورة فأما تصور حقيقته فأمر فوق الطاقة البرشية وألن الشء ما مل
يعرف وجوده فال تطلب ماهيته فعىل هذا الطريق كل عارف عامل وليس كل عامل عارف ًا ولذلك فإن الرجل ال يسمى بالعارف
إال إذا توغل يف ميادين العلم وترقى من مطالعها إىل مقاطعها ومن مبادهيا إىل غياهتا بحسب الطاقة البرشية ويف احلقيقة فإن
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بخالف املعرفة التي جتعل صاحبها يبحث عام يريد معرفته بكل كيانه ،ثم يتفاعل
معه بكل طاقاته ،فالعامل من له القدرة عىل احلفظ او التحليل ،ثم حيرضه حفظه وحتليله كلام
حتاج إليه ،بينام العارف ـ عند من فرقوا بي العلم واملعرفة ـ هو (من عرف اهلل سبحانه
بأسامئه وصفاته وافعاله ،ثم صدق اهلل يف معاملته ،ثم أخلص له يف قصوده ونياته ،ثم انسلخ
من أخالقه الرديئة وآفاته ،ثم تطهر من أوساخه وأدرانه وخمالفاته ،ثم صرب عىل أحكام اهلل
يف نعمه وبلياته ،ثم دعا إليه عىل بصرية بدينه وآياته ،ثم جرد الدعوة إليه وحده بام جاء به
رسوله ومل يشبها بآراء الرجال وأذواقهم ومواجيدهم ومقاييسهم ومعقوالهتم ،ومل يزن هبا
()1

ما جاء به الرسول عليه من اهلل أفضل صلواته)

وإن شئنا أن نرتك اسم العلم عىل هذا النوع ،انطالقا من املحافظة عىل ما ورد يف
النصوص من فضل العلم ،فلنضف إليه وصف (النافع)( ،)2ألن اإلطالق قد يفيد مع أهل
التحقيق بينام أكثر الناس ينظرون إىل لفظ العلم املجرد ،ثم ينظرون يف استعامله العريف ،ثم
يتصورون قصور مصطلح العلم عليه.
وهذا هو احلاصل ،فالعلم يف عرصنا كاد ينحرص فيام سميناه (سياسات
وصناعات) ،أما املعارف الدينية التي متثل احلقائق الكربى ،فلها أمهيتها الثانوية ،بدليل أن
الطالب يدرس أي فرع من تلك الصناعات الساعات الكثرية منذ نشوئه ،ثم إذا جاء إىل

أحد ًا من البرش ال يعرف اهلل تعاىل ألن االطالع عىل كنه هويته ورس ألوهيته حمال.
 .3من أدرك شيئ ًا وانحفظ أثره يف نفسه ثم أدرك ذلك الشء ثاني ًا وعرف أن هذا املدرك الذي أدركه ثاني ًا هو الذي أدركه
أوالً فهذا هو املعرفة فيقال :عرفت هذا الرجل وهو فالن الذي كنت رأيته وقت كذا .انظر :الفخر الرازي.396/3 :
( )1مدراج السالكي.337/3 :
( )2كام قال  (: سلوا اهلل علام نافعا ،وتعوذوا باهلل من علم ال ينفع )( ،ابن ماجة والبيهقي عن جابر) ،وكان  يقول
يف دعائه (:اللهم إن أسألك علام نافعا وعمال متقبال ) الطربان يف األوسط عن جابر ،وكان يقول (:اللهم انفعني بام علمتني،
وعلمني ما ينفعني ) الطربان يف األوسط عن أنس.
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علوم الدين أو السلوك مل يكد يدرس شيئا.
انطالقا من هذا ،فإن العلوم املرتبطة هبذا النوع تنقسم عىل قسمي ،نص عليهام مجيعا
قوله تعاىل يف بيان وظائف الرسول َ ﴿ :ر َّبنَا َوا ْب َع ْث فِ ِ
يه ْم َر ُسوالً ِمن ُْه ْم َي ْت ُلو َع َل ْي ِه ْم آ َياتِ َك
ْت ا ْلع ِزيزُ ْ ِ
ويع رلمهم ا ْلكِتَاب و ِْ
احلك َْم َة َو ُيزَ ك ِ
يم﴾ (البقرة ،)129:وقال تعاىل:
ريه ْم ِإن ََّك َأن َ َ
َ َ
احلك ُ
َ
ََُ ُُ ُ

يه ْم َر ُسوالً ِم ْن َأ ْن ُف ِس ِه ْم َي ْت ُلو َع َل ْي ِه ْم آ َياتِ ِه َو ُيزَ ك ِ
﴿ َل َقدْ َم َّن اهللَُّ ع ََىل املُْؤْ ِمنِيَ إِ ْذ َب َع َث فِ ِ
ريه ْم
ِ
ِ
احلكْم َة َوإِ ْن كَا ُنوا ِم ْن َق ْب ُل َل ِفي َض ٍ
الل ُمبِ ٍ
ي﴾ (آل عمران ،)164:وقال
َو ُي َع رل ُم ُه ُم ا ْلكت َ
َاب َو ْ َ
ِ
تعاىلُ ﴿ :ه َو ا َّل ِذي َب َع َث ِيف ْاألُ رم رييَ َر ُسوالً ِمن ُْه ْم َي ْت ُلو َع َل ْي ِه ْم آ َياتِ ِه َو ُيزَ ك ِ
َاب
ريه ْم َو ُي َع رل ُم ُه ُم ا ْلكت َ
ِ
احلكْم َة َوإِ ْن كَا ُنوا ِم ْن َق ْب ُل َل ِفي َض ٍ
الل ُمبِ ٍ
ي﴾ (اجلمعة)2:
َو ْ َ

ففي هذه املواضع الثالث نجد القرآن الكريم نص عىل أن وظيفة الرسول تنحرص
يف هذه الوظائف الثالث:
 .1تالوة آيات اهلل.
 .2تعليم الكتاب واحلكمة.
 .3التزكية.
والقرآن الكريم مل يذكر هذه الوظائف ،لتبقى منحرصة يف رسول اهلل  ،وبالتايل
يبقى تأثريها منحرصا فيمن تربى عىل يد رسول اهلل  ،وإنام ذكرها لتبقى سارية يف األمة
ما دامت مرتبطة بنبيها وبدينها.
وبذلك ،فإن وجود هذه الوظائف يف األمة من الفروض التي ال يبقى لألمة قائمة
بدوهنا.
وال يشرتط أن جتتمع يف شخص واحد ،بل قد تتفرق عىل مجاعات شتى لتسد كل
مجاعة ثغرة من ثغراهتا.
وسنفصل ما يرتبط بكل قسم من تلك األقسام فيام ييل:
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أ ـ تالوة اآليات
واملقصود منها ما يرتبط بالقرآن الكريم من قراءة وحفظ ،وقد قدم اهلل تعاىل ذكرها
يف اآليات السابقة ألمهيتها ،وباعتبارها األصل الذي ينطلق منه تعليم الكتاب واحلكمة،
وتنطلق منه التزكية.
وهلذا ورد يف النصوص الدعوة الدائمة لقراءة القرآن الكريم ،باعتباره الكتاب
الوحيد الذي يشمل احلقائق الكربى للوجود ،باإلضافة إىل كونه الكتاب الذي ينظم احلياة
مجيعا حياة اإلنسان وحياة املجتمع ،وحياة العقل وحياة السلوك.
وهلذا كان جمرد تشهري القرآن الكريم ونرشه وبث تالوته واالهتامم بحفظه كافيا يف
تذليل كل العقبات التي تقف يف وجه املريب والداعية ،ويدل لذلك قوله تعاىلَ ﴿ :فال ُتطِ ِع
ا ْلكَافِ ِرين وج ِ
اهدْ ُه ْم بِ ِه ِج َهاد ًا كَبِري ًا﴾ (الفرقان ،)52:قال ابن عباس :بالقرآن.
َ َ َ
وهلذا أمر اهلل تعاىل بإجارة املرشك إن استجار باملؤمن ،ثم استغالل هذه احلاجة يف
إسامعه كالم اهلل ،وكأنه يأمرنا بدعوته إىل اهلل بإبالغه رسالة اهلل( ،)1قال تعاىلَ ﴿ :وإِ ْن َأ َحدٌ
ِمن املُْ ْ ِ ِ
است ََج َار َك َف َأ ِج ْر ُه َحتَّى َي ْس َم َع كَال َم اهللَِّ ُث َّم َأ ْبلِ ْغ ُه َم ْأ َمنَ ُه َذلِ َك بِ َأ َّهنُ ْم َق ْو ٌم ال
َ
رشكيَ ْ
َي ْع َل ُم َ
ون﴾ (التوبة)6:
وقد كان هذا هو أسلوب رسول اهلل  يف الدعوة ،كام كان أسلوبه يف الرتبية:
وقد روت لنا كتب السرية أنه اجتمعت قريش يوم ًا ،فقالوا(:انظروا أعلمكم
بالسحر والكهانة والشعر ،فليأت هذا الرجل الذي فرق مجاعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا،
فليكلمه ولننظر ماذا يرد عليه) وبعد تشاور استقر رأهيم عىل عتبة بن ربيعة.
( )1ونحن نعجب أن يرد اخلالف يف هذه املسألة مع رصاحة األدلة فيها ،وقد ذكر النووي اخلالف فيها ،فقال (:ويمتنع
من كان ال يرجى إسالمه مل جيز تعليمه القرآن؟ قال أصحابنا إن كان ال يرجى إسالمه مل جيز تعليمه ،وإن رجي إسالمة فوجهان:
أصحهام جيوز رجاء إسالمه ،والثان ال جيوز كام ال جيوز بيع املصحف منه وان رجي إسالمه ،وأما إذا رأيناه يتعلم فهل يمنع؟
فيه وجهان )

490

فأتى عتبة رسول اهلل  ،فقال :يا حممد أنت خري أم عبد اهللّ؟ فسكت رسول اهللّ
 ،فقال :أنت خري أم عبد املطلب؟ فسكت رسول اهللّ  ،فقال :إن كنت تزعم أن هؤالء
خري منك فقد عبدوا اآلهلة التي عبت ،وإن كنت تزعم أنك خري منهم فتكلم حتى يسمع
ِ
فرقت مجاعتنا وشتّت أمرنا،
قولك ،إنا واهللّ ما رأينا س َخ َل ًة قط أشأم عىل قومك منكّ ،
وعبت ديننا ،وفضحتنا يف العرب ،حتى لقد طار فيهم أن يف قريش ساحر ًا ،وأن يف قريش
كاهن ًا ،واهللّ ما ننتظر إال مثل صيحة احلبىل أن يقوم بعضنا إىل بعض بالسيوف ،حتى نتفانى،
أهيا الرجل إن كان إنام بك احلاجة ،مجعنا لك حتى تكون أغنى قريش رج ً
ال واحد ًا وإن كان
إنام بك الباءة فاخرت أي نساء قريش شئت فلنزوجك عرش ًا)
وملا انتهى عتبة من هذه اخلطبة الطويلة ،والتي حتتاج كل كلمة منها إىل فصول طويلة
للرد عليها ،توجه إليه رسول اهلل  هبدوء قائال(:فرغت؟) ،قال(:نعم) ،فأخذ رسول اهلل
 سورة فصلت من أوهلا إىل أن بلغ قوله تعاىلَ ﴿ :فإِ ْن َأعْر ُضوا َف ُق ْل َأن َْذر ُت ُكم ص ِ
اع َق ًة ِم ْث َل
ْ ْ َ
َ
اع َق ِة َع ٍ
ص ِ
اد َو َث ُمو َد﴾ (فصلت ،)13:فأمسك عتبة عىل فيه ،وناشده بالرحم ،ورجع إىل
َ
أهله ،ومل خيرج إىل قريش ،واحتبس عنهم ،وكاد يسلم لوال حرصه عىل مصاحله مع قومه.
ورسول اهلل  يشري هبذا املوقف إىل أسلوب دعوي وتربوي له قيمته العظمى،
وهو (املجاهدة بالقرآن) املجاهدة الشاملة لألهواء والشبهات واالنحرافات ،فهو كتاب
علم وتربية وهداية.
ومثل ذلك ما فعله رسول اهلل  عندما أرسل الرسل إىل ملوك العامل يدعوهم ،فقد
اقترصت رسالته إىل هرقل عىل هذه اجلمل املضمخة بعطر القرآن الكريم (بسم اهللّ الرمحن
الرحيم .من حممد رسول اهللّ إىل هرقل عظيم الروم ،سالم عىل من اتبع اهلدى ،أما بعد
فأسلم تسلم ،وأسلم يؤتك اهللّ أجرك مرتي ،فإن توليت فإنام عليك إثم األريسيي ،و﴿ َيا
رش َك بِ ِه َشيئ ًا وال يت ِ
َاب َت َعا َل ْوا إِ َىل كَلِ َم ٍة َس َو ٍاء َب ْينَنَا َو َب ْينَ ُك ْم َأ َّال َن ْع ُبدَ إِ َّال اهللََّ َوال ُن ْ ِ
َأ ْه َل ا ْلكِت ِ
َّخ َذ
ْ َ َ
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بع ُضنَا بعض ًا َأرباب ًا ِمن د ِ
ون اهللَِّ َفإِ ْن ت ََو َّل ْوا َف ُقو ُلوا ْاش َهدُ وا بِ َأنَّا ُم ْسلِ ُم َ
ون﴾ (آل
ْ ُ
َْ
َْ
َْ
()1

عمران))64:

وهلذا كان أشد يشء عىل الكفار واملنافقي ودعاة السوء املجاهدة بالقرآن الكريم،
ف ِيف وج ِ
ٍ
وه ا َّل ِذي َن َك َف ُروا املُْنْك ََر َيكَا ُد َ
ون
كام قال تعاىلَ ﴿ :وإِ َذا ُتت َْىل َع َل ْي ِه ْم آ َيا ُتنَا َب رينَات َت ْع ِر ُ ُ ُ
ِ
ون بِا َّل ِذي َن َي ْت ُل َ
َي ْس ُط َ
رش ِم ْن َذلِ ُك ُم الن َُّار َوعَدَ َها اهللَُّ ا َّل ِذي َن َك َف ُروا
ون َع َل ْي ِه ْم آ َياتنَا ُق ْل َأ َف ُأ َن رب ُئ ُك ْم بِ َ ٍّ
َوبِ ْئ َس املَْ ِص ُري﴾ (احلج)72:
ألن كالم البرش حيمل من الثغرات ما يمكن الترسب إليه من خالهلا ،بخالف كالم
ي يدَ ي ِه وال ِمن َخ ْل ِف ِه َتن ِْز ٌيل ِمن حكِي ٍم َمحِ ٍ
ِ ِ
ِ ِ
يد﴾ (فصلت)42:
ْ َ
ْ
اهلل فإنه ﴿ ال َي ْأتيه ا ْل َباط ُل م ْن َب ْ ِ َ ْ َ
وهلذا كان من األخطاء الكربى التي وقعت فيها بعض املجتمعات اإلسالمية
االنرصاف عن القرآن الكريم إىل اجلدل والكالم الذي ال طائل وراءه ،كام ذكرنا ذلك
سابقا.
وقد نص عىل أن هذا االنحراف كان أسلوبا من أساليب الكفار الذين أعجزهم
هدي القرآن الكريم ،فراحوا يلغون بأي كالم ،أو يأي أصوات ليسدوا منافذ آذاهنم عن
آن وا ْلغَوا فِ ِ
ِ
ِ
ِ
يه
سامع القرآن الكريم ،قال تعاىلَ ﴿ :و َق َال ا َّلذي َن َك َف ُروا ال ت َْس َم ُعوا هل َ َذا ا ْل ُق ْر َ ْ
َل َع َّل ُك ْم َتغْلِ ُب َ
ون﴾ (فصلت ،)26:قال جماهد يف تفسري اللغو هنا(:يعني باملكاء والصفري
والتخليط يف املنطق عىل رسول اهللّ  إذا قرأ القرآن) ،وقد كانت قريش تفعله.
هذا يف جانب الدعوة ،أما جانب الرتبية ،وهو ـ كام ذكرنا ـ ال ينفصل عن العلم،
ومن أخطر األخطار فصله عنه ،فقد كان  يقترص يف تربيته عىل منبع القرآن الكريم.
يقول سيد قطب يف املعامل(:كان النبع األول الذي استقى منه ذلك اجليل هو القرآن.
أثرا من آثار ذلك النبع .فعندما
القرآن وحده .فام كان حديث رسول اهلل  وهديه إال ً
( )1رواه البخاري.
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ُسئلت عائشة ا  -عن ُخلق رسول اهلل   -قالت(:كان ُخلقه القرآن)

()1

ويرد عىل من يتصور أن سبب ذلك هو أنه مل تكن للبرشية يف ذلك احلي حضارة أو
ثقافة ،فقال(:كان القرآن وحده إذن هو النبع الذي يستقون منه ،ويتكيفون به ،ويتخرجون
عليه ،ومل يكن ذلك كذلك ألنه مل يكن للبرشية يومها حضارة ،وال ثقافة ،وال علم ،وال
مؤلفات ،وال دراسات..كال! فقد كانت هناك حضارة الرومان وثقافتها وكتبها وقانوهنا
الذي ما تزال أوروبا تعيش عليه ،أو عىل امتداده ،وكانت هناك خملفات احلضارة اإلغريقية
ومنطقها وفلسفتها وفنها ،وهو ما يزال ينبوع التفكري الغريب حتى اليوم .وكانت هناك
حضارة الفرس وفنها وشعرها وأساطريها وعقائدها ونظم حكمها كذلك .وحضارات
أخرى قاصية ودانية :حضارة اهلند وحضارة الصي إلخ .وكانت احلضارتان الرومانية
والفارسية حتفان باجلزيرة العربية من شامهلا ومن جنوهبا ،كام كانت اليهودية والنرصانية
تعيشان يف قلب اجلزيرة ..فلم يكن إذن عن فقر يف احلضارات العاملية والثقافات العاملية
يقرص ذلك اجليل عىل كتاب اهلل وحده ..يف فرتة تكونه ..وإنام كان ذلك عن تصميم
()2

مرسوم ،وهنج مقصود)

ويدل هلذا غضب رسول اهلل  عندما رأى يف يد عمر صحيفة من التوراة،
()3

وقال(:إنه واهلل لو كان موسى ح ًّيا بي أظهركم ما حل له إال أن يتبعني)

وهلذا ورد الثناء يف النصوص عىل تالوة القرآن الكريم ،واعتبار ذلك من أعظم
ون كِتَاب اهللَِّ و َأ َقاموا الصال َة و َأ ْن َف ُقوا ِممَّا رزَ ْقن ُ ِ
العبادات ،قال تعاىل ﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن َي ْت ُل َ
رس ًا
َ
َّ
َ
َ
َ ُ
َاه ْم ّ
ِ
َوعَالنِ َي ًة َي ْر ُج َ
َاب َي ْت ُلو َن ُه
ون ِ َ
ور﴾ (فاطر ،)29:وقال تعاىل ﴿ :ا َّل ِذي َن آ َت ْين ُ
َاه ُم ا ْلكت َ
جت َار ًة َل ْن َت ُب َ

( )1رواه النسائي.
( )2معامل يف الطريق:
( )3رواه أبو يعىل.
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ون بِ ِه ومن ي ْك ُفر بِ ِه َف ُأو َلئِ َك ُهم ْ ِ
ِ
ح َّق تِ ِ ِ ِ
ارس َ
ون﴾ (البقرة ،)121:وقال
ُ َ
َ
َ
الوته ُأو َلئ َك ُيؤْ منُ َ َ َ ْ َ ْ
اخل ُ
ون آي ِ
ِ
تعاىلَ ﴿ :ل ْي ُسوا َس َوا ًء ِم ْن َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
ات اهللَِّ آ َنا َء ال َّل ْي ِل َو ُه ْم َي ْس ُجدُ َ
ون﴾
َاب ُأ َّم ٌة َقائ َم ٌة َي ْت ُل َ َ
(آل عمران ،)113:وقال تعاىل ﴿ :إِ َّن ا َّل ِذين ي ْت ُل َ ِ
الصال َة َو َأ ْن َف ُقوا ِممَّا
َاب اهللَِّ َو َأ َقا ُموا َّ
ون كت َ
َ َ
رزَ ْقن ُ ِ
رس ًا َوعَالنِ َي ًة َي ْر ُج َ
ور﴾ (فاطر)29:
ون ِ َ
جت َار ًة َل ْن َت ُب َ
َ
َاه ْم ّ
وهلذا كان خري املؤمي من تعلم القرآن أو علمه ،قال (:خريكم من تعلم القرآن
وعلمه)( ،)1وكان أوىل الناس باإلمامة قارئ القرآن ،قال (:يؤم القوم أقرؤهم لكتاب
اهلل تعاىل)( ،)2وكان القراء هم أصحاب الشورى دون غريهم ،عن ابن عباس قال(:كان
القراء أصحاب جملس عمر ومشاورته كهوال وشبابا)( ،)3بل كان  جيمع بي الرجلي
من قتىل أحد ثم يقول أهيام أكثر أخذا للقرآن فإن أشري إىل أحدمها قدمه يف اللحد(.)4
ووعد باألجر العظيم عىل تالوته ،بل تالوة حروفه ،قال (:من قرأ حرفا من
كتاب اهلل تعاىل فله حسنة واحلسنة بعرش أمثاهلا ،ال أقول أالم حرف ولكن ألف حرف والم
حرف وميم حرف)( ،)5وقال (:الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مر السفرة الكرام الربرة،
()6

والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران)

ووعد قارئه املنشغل به بإعطائه فوق ما يطلب من حظوظ ،قال (:يقول اهلل
سبحانه وتعاىل :من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلي،

( )1رواه البخاري.
( )2رواه مسلم.
( )3رواه البخاري.
( )4رواه البخاري.
( )5رواه الرتمذي ،وقال حديث حسن صحيح.
( )6رواه البخاري ومسلم.
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()1

وفضل كالم اهلل سبحانه وتعاىل عىل سائر الكالم كفضل اهلل تعاىل عىل خلقه)

بل إن أجره ال يتوقف عليه ،فهو يشمل والديه اأيضا ،قال (:من قرأ القرآن
وعمل بام فيه ألبس اهلل والديه تاجا يوم القيامة ضوؤه أحسن من ضوء الشمس يف بيوت
()2

الدنيا فام ظنكم بالذي عمل هبذا)

انطالقا من هذه األمهية التي جعلها اهلل يف تالوة كتابه ،اهتمت املجتمعات
اإلسالمية بالتالوة ،وبحفظ القرآن الكريم ومدارسته ،فكان التعليم ينطلق من أول النشوء
من القرآن الكريم ،لتنترش بركاته عىل العمر مجيعا.
وقد ذكر ابن خلدون اهتامم املجتمعات اإلسالمية بتعليم القرآن الكريم من الصغر،
وأمهية ذلك ،فقال(:اعلم أن تعليم الولدان للقرآن شعار الدين أخذ به أهل امللة ودرجوا
عليه يف مجيع أمصارهم ملا يسبق فيه إىل القلوب من رسوخ اإليامن وعقائده من آيات القرآن،
وبعض متون االحاديث وصار القرآن أصل التعليم الذي ينبني عليه ما حيصل بعد من
امللكات وسبب ذلك أن التعليم يف الصغر أشد رسوخا وهو أصل ملا بعده ألن السابق
األول للقلوب كاألساس للملكات وعىل حسب األساس ،وأساليبه يكون حال من ينبني
()3

عليه)

وقد كانت هناك طرق خمتلفة هلذا التعليم ،ال بأس من سوقها هنا ،كام ساقها ابن
خلدون( ،)4قبل أن نسوق ما نقرتحه من طرق لتحقيق هذا الركن األسايس من أركان
العلم.
أما أهل املغرب ،فقد كان مذهبهم يعتمد عىل االقتصار عىل تعليم القرآن فقط،
( )1رواه الرتمذي وقال حديث حسن.
( )2رواه أبو داود.
( )3املقدمة.546/1 :
( )4املقدمة.546/1 :
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(وأخذهم أثناء املدارسة بالرسم ومسائله ،واختالف محلة القرآن فيه ،ال خيلطون ذلك
بسواه يف يشء من جمالس تعليمهم ال من حديث وال من فقه وال من شعر وال من كالم
العرب إىل أن حيذق فيه أو ينقطع دونه ،فيكون انقطاعه يف الغالب انقطاع ًا عن العلم
باجلملة ،ويسرتم هذا األسلوب إىل أن جياوزوا حد البلوغ إىل الشبيبة ،ومثل ذلك الكبري إذا
راجع مدارسة القرآن بعد طائفة من عمره)
أما أهل األندلس ،فقد كان مذهبهم يعتمد عىل (تعليم القرآن والكتاب من حيث
هو ،وهذا هو الذي يراعونه يف التعليم ،إال أنه ملا كان القرآن أصل ذلك وأسه ومنبع الدين
والعلوم جعلوه أص ً
ال يف التعليم ،فال يقترصون لذلك عليه فقط بل خيلطون يف تعليمهم
للولدان رواية الشعر يف الغالب والرتسل وأخذ هم بقواني العربية وحفظها وجتويد اخلط
والكتاب.
وال ختتص عنايتهم يف التعليم بالقرآن دون هذه بل عنايتهم فيه باخلط أكثر من مجيعها
إىل أن خيرج الولد من عمر البلوغ إىل الشبيبة ،وقد شدا بعض الشء يف العربية والشعر
والبرص هبام وبرز يف اخلط والكتاب وتعلق بأذيال العلم عىل اجلملة لو كان فيها سند لتعليم
العلوم ولكنهم ينقطعون عند ذلك فانقطاع سند التعليم يف آفاقهم ،وال حيصل بأيدهيم إال
ما حصل من ذلك التعليم األول وفيه كفاية ملن أرشده اهلل تعاىل واستعداد إذا وجد املعلم)
وأما أهل تونس ،فقد كان مذهبهم يعتمد عىل (تعليمهم للولدان القرآن باحلديث
يف الغالب ،ومدارسة قواني العلوم وتلقي بعض مسائلها ،إال أن عنايتهم بالقرآن
واستظهار الولدان إياه ووقوفهم عىل اختالف رواياته وقراءاته أكثر مما سواه ،وعنايتهم
باخلط تبع لذلك .وباجلملة فطريقتهم يف تعليم القرآن أقرب إىل طريقة أهل األندلس ،ألن
سند طريقتهم يف ذلك متصل بمشيخة األندلس الذين أجازوا عند تغلب النصارى عىل
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رشق األندلس ،واستقروا بتونس وعنهم أخذ ولداهنم بعد ذلك)
وأما أهل املرشق ،فقد كان مذهبهم يعتمد عىل (دراسة القرآن وصحف العلم
وقوانينه يف زمن الشبيبة ،وال خيلطون بتعليم اخلط ،بل لتعليم اخلط عندهم قانون ومعلمون
له عىل انفراده كام تتعلم سائر الصنائع وال يتداولوهنا يف مكاتب الصبيان .وإذا كتبوا هلم
األلواح فبخط قارص عن اإلجادة .ومن أراد تعلم اخلط فعىل قدر ما يسنح له بعد ذلك من
اهلمة يف طلبه ويبتغيه من أهل صنعته)
وقد ذكر ابن خلدون اآلثار اإلجيابية والسلبية لكل طريقة من الطرق السابقة،
فقال(:فأما أهل إفريقية واملغرب فأفادهم االقتصار عىل القرآن القصور عن ملكة اللسان
مجلة ،وذلك أن القرآن ال ينشا عنه يف الغالب ملكة ملا أن البرش مرصوفون عن اإلتيان بمثله
فهم مرصوفون لذلك عن االستعامل عىل أساليبه واالحتذاء هبا ،وليس هلم ملكة يف غري
أساليبه فال حيصل لصاحبه ملكة يف اللسان العريب وحظه اجلمود يف العبارات وقلة
الترصف يف الكالم.
وربام كان أهل إفريقية يف ذلك أخف من أهل املغرب ملا خيلطون يف تعليمهم القرآن
بعبارات العلوم يف قوانينها كام قلناه ،فيقتدرون عىل يشء من الترصف وحماذاة املثل باملثل
إال أن ملكتهم يف ذلك قارصة عن البالغة ملا أن أكثر حمفوظهم عبارات العلوم النازلة عن
البالغة كام سيأيت يف موضعه.
وأما أهل األندلس فأفادهم التفنن يف التعليم وكثرة رواية الشعر والرتسل ومدارسة
العربية من أول العمر حصول ملكة صاروا هبا أعرف يف اللسان العريب وقرصوا يف سائر
العلوم لبعدهم عن مدارسة القرآن واحلديث الذي هو أصل العلوم وأساسها ،فكانوا
لذلك أهل حظ وأدب بارع أو مقرص عىل حسب ما يكون التعليم الثان من بعد تعليم
الصبا)
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وذكر عن أيب بكر بن العريب يف كتاب رحلته إىل طريقة غريبة يف وجه التعليم تقوم
عىل تقديم تعليم العربية والشعر عىل سائر العلوم كام هو مذهب أهل األندلس ،قال(:ألن
الشعر ديوان العرب .ويدعو إىل تقديمه وتعليم العربية يف التعليم رضورة فساد اللغة ثم
ينتقل منه إىل احلساب فيتمرن فيه حتى يرى القواني ثم ينتقل إىل درس القرآن فإنه يتيرس
عليه هبذه املقدمة) ،ثم قال(:ويا غفلة أهل بالدنا يف أن يؤخذ الصبي بكتاب اهلل يف أول أمره
يقرأ ماال يفهم وينصب يف أمر غريه أهم عليه)
وقد عقب ابن خلدون عىل هذه الطريقة بقوله(:هذا ما أشار إليه القايض أبو بكر
ر محه اهلل وهو لعمري مذهب حسن ،إال أن العوائد ال تساعد عليه وهي أملك باألحوال،
ووجه ما اختصت به العوائد من تقدم دراسة القرآن إيثار ًا للتربك والثواب وخشية ما
يعرض للولد يف جنون الصبا من اآلفات والقواطع عن العلم فيفوته القرآن ،فإنه ما دام يف
احلجر منقاد للحكم ،فإذا جتاوز البلوغ وانحل من ربقة القهر فربام عصفت به رياح الشبيبة
فألقته بساحل البطالة ،فيغتنمون يف زمان احلجر وربقه احلكم حتصيل القرآن لئال يذهب
خلو ًا منه.
ولو حصل اليقي باستمراره يف طلب العلم وقبوله التعليم لكان هذا املذهب الذي
ذكره القايض أوىل مما أخذ به أهل املغرب واملرشق ،ولكن اهلل تعاىل حيكم ما يشار ال معقب
()1

حلكمه ،وهو أحكم احلاكمي)

هذه هي الطرق التي مارستها املجتمعات اإلسالمية يف تعليمها ،وهي طرق ال تزال
بعض آثارها يف املجتمعات املحافظة من املجتمع اإلسالمي.
ونالحظ عليها االهتامم بالقرآن الكريم كمصدر من مصادر الثقافة والتعليم ،أو
كمصدر لتحصيل امللكات األساسية للعلم كاخلط ،واللغة ،وغريها.
( )1املقدمة.546/1 :
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وهذه الطريقة من االستفادة من القرآن الكريم كان هلا آثارها السلبية عىل الصعد
الرتبوية ،وإن كان هلا آثارها اإلجيابية عىل حتصيل تلك امللكات.
وذلك ألن القرآن الكريم يعطي كل شخص بحسب مهته ومقصده ،كام قال (:إن
()1

اهلل تعاىل يرفع هبذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين)

فلذلك كان استغالل القرآن الكريم هلذه األمور له آثاره اإلجيابية ،ولكن له آثاره
السلبية اخلطرية من حيث اعتباره وسيلة للتعليم ،ال مقصدا له.
وقد اعترب سيد قطب يف حتليله ألسباب استفادة اجليل الفريد الذي رباه رسول اهلل
 من القرآن الكريم مع قصور األجيال التالية عن ذلك الشأو الذي بلغه السابقون،
فقال(:هناك عامل أسايس آخر غري اختالف طبيعة النبع .ذلك هو اختالف منهج التلقي
عام كان عليه يف ذلك اجليل الفريد ..إهنم  -يف اجليل األول  -مل يكونوا يقرؤون القرآن
بقصد الثقافة واالطالع ،وال بقصد التشوق واملتاع .مل يكن أحدهم يتلقى القرآن ليستكثر
به من زاد الثقافة ملجرد الثقافة ،وال ليضيف إىل حصيلته من القضايا العلمية والفقهية
حمصوالً يمأل به جعبته .إنام كان يتلقى القرآن ليتلقى أمر اهلل يف خاصة شأنه وشأن اجلامعة
التي يعيش فيها ،وشأن احلياة التي حيياها هو ومجاعته ،يتلقى ذلك األمر ليعمل به فور
سامعه ،كام يتلقى اجلندي يف امليدان(:األمر اليومي) ال ليعمل به فور تلقيه! ومن ثم مل يكن
أحدهم ليستكثر منه يف اجللسة الواحدة ،ألنه كان حيس أنه إنام يستكثر من واجبات
وتكاليف جيعلها عىل عاتقه ،فكان يكتفي بعرش آيات حتى حيفظها ويعمل هبا كام جاء يف
حديث ابن مسعود )
والتلقي هبذه الصورة ،كام يذكر سيد قطب ،ال يمنع من االستفادة العلمية ،بل إنه
عىل عكس ذلك يعمقها ويرسخها زيادة عىل ما يفيده من تربية وسلوك ،يقول(:هذا
( )1رواه مسلم وابن ماجة.
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الشعور ..شعور التلقي للتنفيذ ..كان يفتح هلم من القرآن آفا ًقا من املتاع وآفا ًقا من املعرفة،
مل تكن لتفتح عليهم لو أهنم قصدوا إليه بشعور البحث والدراسة واالطالع ،وكان ييرس
هلم العمل ،وخيفف عنهم ثقل التكاليف ،وخيلط القرآن بذواهتم ،وحيوله يف نفوسهم ويف
حياهتم إىل منهج واقعي ،وإىل ثقافة متحركة ال تبقى داخل األذهان وال يف بطون
حتول خط سري احلياة)
آثارا وأحدا ًثا ر
الصحائف ،إنّام تتحول ً
وسبب ذلك أن أول خاصية للقرآن الكريم ،وهي اهلدف من نزوله هو أنه كتاب
هداية ال كتاب ثقافة وال كتاب خط ،يقول سيد(:إن هذا القرآن ال يمنح كنوزه إال ملن ُبقبل
عليه هبذه الروح :روح املعرفة املنشئة للعمل .إنه مل جيئ ليكون كتاب متاع عقيل،وال كتاب
أدب وفن .وال كتاب قصة وتاريخ  -وإن كان هذا كله من حمتوياته  -إنام جاء ليكون منهاح
خالصا)
منهاجا إهل ًّيا
حياة.
ً
ً
وهو لذلك ينتقد من ختلف من األجيال عن ذلك اجليل ،بسبب خطأ اهلدف،
وقصور اهلمة ،يقول(:إن منهج التلقي للتنفيذ والعمل هو الذي صنع اجليل األول .ومنهج
خرج األجيال التي تليه .وما من شك أن هذا العامل الثان
التلقي للدراسة واملتاع هو الذي َّ
كان عام ً
ال أساس ًيا كذلك يف اختالف األجيال كلها عن ذلك اجليل املميز الفريد)
ولذلك ،فإن الطريقة املثىل لتعليم القرآن الكريم ،هو أن هتتم املدارس ـ أو مؤسسات
خاصة ـ عىل القرآن الكريم أوال وقبل كل يشء ،فتجعله املادة األساسية للتعليم ،بل املنبع
األسايس للتعليم ،فيبدأ التلميذ ـ من أول نشوئه ـ حياته عىل حفظ القرآن الكريم مع تعميق
معانيه يف النفس ،مع الرتكيز عىل معانيه الرتبوية واإليامنية قبل كل يشء.
ولن يأخذ ذلك وقتا طويال إن تعاونت فيه مجيع املؤسسات الرتبوية من املسجد
واملدرسة والبيت ،وغريها من املؤسسات.
فإن استكمل الولد حفظه للقرآن الكريم ،كان ذلك مؤهال له لدخول املدارس التي
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تلقنه ما يريد التخصص فيه من العلوم الرشعية أو من العلوم املرتبطة بالسياسات
والصنائع.
فيدخلها ،وقد اكتسى من أنوار القرآن الكريم ،وحتىل بحليته ما يؤهله لالستفادة
منها يف أقرص األوقات ،وبأكمل استفادة.
وقد يتصور أن هذا من الغلو ،فكيف يقترص عىل القرآن الكريم ،وهناك الكثري مما
حيتاج الصبي إىل تعلمه من الرياضيات واللغات األجنبية وعلوم الطبيعة واحلياة وغريها
من العلوم الكثرية؟
واجلواب عىل ذلك :أن كل ما ذكر من العلوم وغريها مما متارسه املدارس ،وتبالغ يف
ممارسته مل ينجح يف تكوين اجليل الصالح املتعلم الذي يفيد نفسه ،ويفيد جمتمعه ،وذلك
ألن االنطالقة كانت خاطئة.
ومثال ذلك مثال من وضع يف مستشفى ،ولفرتة حمدودة ،فانشغل األطباء ـ بدل
عالجه ،وتأهيله للحياة خارج املستشفى ـ بتعليمه احلساب واجلرب والعلوم ،فيخرج بمرضه
كام دخل ،مل ينتفع بام تعلمه ،وال يستطيع أن ينفع ألن ما به من أمراض ال زال جيعل بينه
وبي ذلك احلوائل.
ومثل ذلك مثل الصبي يف أول نشوئه ،فهو يف وضع يمكن أن يشكل منه أي قالب،
لتبنى حياته بعد ذلك عىل أساس ذلك القالب ،فإن فرط يف تلك الفرتة ،وانشغل املعلمون
واملؤسسات الرتبوية باحلشو اخلايل من الرتبية كان لذلك أثره السلبي اخلطري.
ثم إنه لن يعجز من حفظ القرآن الكريم وتعمقت معانيه يف نفسه من أن حيصل كل
ما يتصور أنه فاته ،يف أقرص اآلماد ،ألن امللكات التي استفادها أثناء حفظه للقرآن الكريم،
وأثناء تعميقه ملعانيه ستكون أسسا صحيحة قوية لذلك ،وألكرب منه.
زيادة عىل ذلك فإن املدارس واجلامعات تشكو االنحراف اخلطري الذي يقع فيه
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املتعلمون ،وهو ما حيول بينهم ،وبي االستفادة ،ورس ذلك هو ما بدأوا به حياهتم من
االنشغال باجلمع ال بالتحقيق ،وبصورة العلم ال بحقيقة العلم.
لكن هذا احللم الذي نقرتحه ،لن جيد يف الواقع صداه ،ألن املدارس اآلن موحدة
املناهج يف العامل أمجع ،أو تكاد تكون موحدة املناهج ،ومن املستحيل أن تنفصل املجتمعات
اإلسالمية عن هذا التوحد.
فلذلك نرى بديال سهال قد حيقق بعض غايات هذا ،وهو االهتامم بإشاعة القرآن
الكريم ،وتشجيع حفظه ،واحلرص عىل تلقي معانيه بكل الطرق.
ويبدأ كل ذلك بحفظه ،فإن للتكرار دورا كبريا ،ال يف احلفظ وحده ،وإنام يف تقرير
املعان املحفوظة يف النفس شعر صاحبها أو مل يشعر ،ولذلك كان من سنة النبي  ترديد
اآلية الواحدة ،أو اآليات املتعددة ليساعد ذلك عىل التدبر ،فقد روي عن أيب ذر قال(:قام
النبي  بآية يرددها حتى أصبح واآلية ﴿ :إِ ْن ُت َع رذ ْ ُهب ْم َفإِ َّهنُ ْم ِع َبا ُد َك َوإِ ْن َتغ ِْف ْر َهل ُ ْم َفإِن ََّك
ْت ا ْلع ِزيزُ ْ ِ
()1
يم﴾ (املائدة))118:
َأن َ َ
احلك ُ
َ

ِ
ِ
رت ُحوا
ب ا َّلذي َن ْ
وعن متيم الداري أنه كرر هذه اآلية حتى أصبحَ ﴿ :أ ْم َحس َ
اج َ َ
احل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اهت ْم َسا َء َما
ات َس َوا ًء حمَ ْ َي ُ
الس ريئَات َأ ْن ن َْج َع َل ُه ْم كَا َّلذي َن آ َمنُوا َوعَم ُلوا َّ
اه ْم َو َمم َ ُ ُ
الص َ
َّ
حي ُك ُم َ
ون﴾ (اجلاثـية)21:
َْ

وردد ابن مسعود َ ﴿ :ر رب ِز ْد ِن ِع ْل ًام﴾ (طـه ،)114:وردد سعيد بن جبريَ ﴿ :وا َّت ُقوا
ون فِ ِ
يه إِ َىل اهللَِّ ُث َّم ُت َو َّىف ُك ُّل َن ْف ٍ
س َما ك ََس َب ْت َو ُه ْم ال ُي ْظ َل ُم َ
َي ْوم ًا ُت ْر َج ُع َ
ون﴾ (البقرة،)281:
وغري ذلك مما تواترت روايته عن السلف ،ومن بعدهم.
ولكن هذه اإلشاعة قد تصطدم بأكثر األقوال الفقهية شهرة ،بل نرى أن هناك من
يستغل الفقه ،وآراء الفقهاء ليحرم املجتمع من إشاعة القرآن الكريم ،فيبقى حمصورا يف
( )1رواه النسائي وابن ماجه.
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دائرة ضيقة ،ويف أوقات حمدودة.
وسنذكر أمثلة هنا عىل ذلك ،والرد عليها:
االجتامع عىل القرآن الكريم:
أو ما يسمى بالقرءة اجلامعية للقرآن الكريم ،فهي مع وضوح أدلتها ،نجدها حمل
نكار كبري ممن يرمون بسهام البدعة كل ما يرونه من مظاهر املحافظة عىل املجتمعات
اإلسالمية.
ولسنا ندري ما استدلوا به إال أهنم مل يستدلوا بطالقة النصوص التي مل حتددطريقة
معينة يف القرءة.
ومل يستدلوا بقوله (:ما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهلل تعاىل يتلون كتاب اهلل
ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرمحة وحفتهم املالئكة ،وذكرهم
()1

اهلل فيمن عنده)

ومل يستدلوا بفعل السلف ،قال النووي(:وروى ابن أيب داود :أن أبا الدرداء كان
يدرس القرآن معه نفر يقرءون مجيعا ،وروى ابن أيب داود فعل الدراسة جمتمعي عن
()2

مجاعات من أفاضل السلف واخللف وقضاة املتقدمي)

وإن كانوا مقلدين ،فإهنم مل يستدلوا عىل أن هذا هو قول مجاهري الفقهاء ،قال

( )1رواه مسلم.
( )2أما ما روى ابن أيب داود عن الضحاك بن عبد الرمحن بن عرزب :أنه أنكر هذه الدراسة ،وقال ما رأيت وال سمعت،
وقد أدركت أصحاب رسول اهلل  ،يعني ما رأيت أحدأ فعلها.
ومثل ذلك ما روي عن وهب قال :قلت ملالك أرأيت القوم جيتمعون فيقرءون مجيعا سورة واحدة حتى خيتموها؟ فأنكر
ذلك وعابه ،وقال :ليس هكذا تضيع الناس إنام كان يقرأ الرجل عىل اآلخر يعرضة.
فقد رد النووي عىل ذلك ،فقال (:فهذا االنكار منهام خمالف ملا عليه السلف واخللف ،وملا يقتضية الدليل ،فهو مرتوك،
واالعتامد عىل ما تقدم من استحاهبا ) التبيان يف آداب محلة القرآن.52 :
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النووي(:أعلم أن قراءة اجلامعة جمتمعي مستحبة بالدالئل الظاهرة وأفعال السلف
()1

واخللف املتظاهر)

ومل خيالف يف ذلك إال ما روي عن الضحاك ومالك ،مع أن أصحاب مالك يتأولون
قوله.
وإنام ذكرنا هذه املسألة هنا ملا نراه من أمهية عقد احللق اجلامعية للقرآن الكريم يف
املساجد والبيوت وغريها ،ملسامهتها يف تصحيح قراءة القرآن الكريم ،وتيسري حفظه
ومراجعته وااللتزام بذلك كله.
وقد كانت هذه احللق القرآنية سنة حسنة يف املجتمعات اإلسالمية ،وقد ذكر النووي
عن حيان بن عطية واألوزاعي أهنام قاال(:أول من أحدث الدراسة يف مسجد دمشق هشام
()2

بن اسمعيل يف قدمته عىل عبد امللك)

فهي سنة قديمة حصلت يف عهد السلف األول يمكن إحياؤها ،وتنظيمها ،مع
مراعاة اآلداب التي نرى اإلخالل بالكثري منها يف القراءات اجلامعية املوجودة يف جمتمعنا.
القراءة عىل كل حال:
وهذا من األمور املهمة ،ألن اإلنسان قد ينشط يف وقت من األوقات لقراءة القرآن
الكريم ،وفإذا ما ذهب ليقرأ وجد الرشوط الكثرية التي جيد يف عزمه القصور عن الوفاء
هبا.
فلذلك كان من الفقه املقاصدي عدم اعتبار تلك الرشوط ما وجد لذلك سبيال،
وسنذكر هنا بعض تلك الرشوط ال عىل الطريقة التي اعتدنا عليها ،فلذلك حمله اخلاص،
وإنام سننتقي من أقوال الفقهاء ،وأدلتهم ما يرفع تلك الرشوط وآثارها.
( )1التبيان يف آداب محلة القرآن.52 :
( )2التبيان يف آداب محلة القرآن.52 :
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فمنها اشرتاط الطهارة لقراءة القرآن الكريم سواء الطهارة الصغرى أو الطهارة
الكربى ،وهو قول مجاهري الفقهاء ،ولكن األدلة الرصحية الظاهرة عىل خالفه.
ولذلك ذهب الظاهرية إىل خالف هذا القول ،قال ابن حزم(:وقراءة القرآن
والسجود فيه ومس املصحف وذكر اهلل تعاىل جائز ،كل ذلك بوضوء وبغري وضوء
()1

وللجنب واحلائض) ،قال(:وهو قول داود ومجيع أصحابنا)

ثم روى هذا عن عن ربيعة قال :ال بأس أن يقرأ اجلنب القرآن ،وروى عن محاد قال
سألت سعيد بن املسيب عن اجلنب هل يقرأ القرآن؟ فقال :وكيف ال يقرؤه وهو يف جوفه،
وروى عن نرص الباهيل .قال :كان ابن عباس يقرأ البقرة وهو جنب.
واستدل هلذا بأصل مهم ينبغي مراعاته يف فقه العبادات ،وهو (أن قراءة القرآن
والسجود فيه ومس املصحف وذكر اهلل تعاىل أفعال خري مندوب إليها مأجور فاعلها ،فمن
ادعى املنع فيها يف بعض األحوال كلف أن يأيت بالربهان)
أما ما وري عن عبد اهلل بن سلمة عن عيل بن أيب طالب أن رسول اهلل  مل يكن
حيجزه عن القرآن يشء ليس اجلنابة( ،)2فقد قال فيه ابن حزم(:وهذا ال حجة هلم فيه ؛ ألنه
ليس فيه هني عن أن يقرأ اجلنب القرآن ،وإنام هو فعل منه  ال يلزم ،وال بي  أنه إنام
يمتنع من قراءة القرآن من أجل اجلنابة .وقد يتفق له  ترك القراءة يف تلك احلال ليس من
أجل اجلنابة ،وهو  مل يصم قط شهرا كامال غري رمضان ،ومل يزد قط يف قيامه عىل ثالث
عرشة ركعة ،وال أكل قط عىل خوان ،وال أكل متكئا ،أفيحرم أن يصام شهر كامل غري
رمضان أو أن يتهجد املرء بأكثر من ثالث عرشة ركعة ،أو أن يأكل عىل خوان ،أو أن يأكل

( )1املحىل.83/1 :
( )2رواه أبو داود ،والنسائي ،والرتمذي ،وقال :حديث حسن صحيح.
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()1

متكئا؟ هذا ال يقولونه ،ومثل هذا كثري جدا)

أما ما ورد من اآلثار القولية التي تنهي اجلنب ومن ليس عىل طهر عن أن يقرأ شيئا
من القرآن( ،)2فقد قال فيها ابن حزم(:ال يصح منها يشء ،وقد بينا ضعف أسانيدها يف غري
موضع ،ولو صحت لكانت حجة عىل من يبيح له قراءة اآلية التامة أو بعض اآلية ؛ ألهنا
كلها هني عن قراءة القرآن للجنب مجلة)
ومنها اشرتاط الطهارة ملس املصحف ،وهو ما حيول بي اإلنسان ومحل املصحف
معه أو يف جيبه ليستغل وقت فراغه يف قراءة القرآن الكريم ،فلذلك كان من التيسري ومن
إشاعة القرآن الكريم عدم اشرتاط هذا الرشط( ،)3قال ابن حزم(:وأما مس املصحف فإن
اآلثار التي احتج هبا من مل جيز للجنب مسه فإنه ال يصح منها يشء ؛ ألهنا إما مرسلة وإما
()4

صحيفة ال تسند وإما عن جمهول وإما عن ضعيف)

واستدل لذلك بكتاب رسول اهلل  الذي بعث به رسول اهلل  إىل هرقل ،فقد
كان فيه يية قرآنية ،هي قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ْه َل ا ْلكِت ِ
َاب َت َعا َل ْوا إِ َىل كَلِ َم ٍة َس َو ٍاء َب ْينَنَا َو َب ْينَ ُك ْم َأ َّال
َّخ َذ بع ُضنَا بعض ًا َأرباب ًا ِمن د ِ
ِ
َنعبدَ إِ َّال اهللََّ وال ُن ْ ِ ِ
ون اهللَِّ َفإِ ْن ت ََو َّل ْوا َف ُقو ُلوا
ْ ُ
َْ
َْ
رش َك بِه َش ْيئ ًا َوال َيت َ ْ
َ
ُْ

ْاش َهدُ وا بِ َأنَّا ُم ْسلِ ُم َ
ون﴾ (آل عمران ،)64:قال ابن حزم(:فهذا رسول اهلل  قد بعث كتابا
( )1املحىل.83/1 :
( )2من ذلك ما روي عن ابن عمر ،أن النبي  قال (:ال تقرأ احلائض وال اجلنب شيئا من القرآن ) رواه أبو داود،
والرتمذي .وقال :يرويه إسامعيل بن عياش عن نافع ،وقد ضعف ،البخاري روايته عن أهل احلجاز ،وقال :إنام روايته عن أهل
الشام.
( )3اختلف العلامء يف مس املصحف عىل غري وضوء ،فاجلمهور عىل املنع من مسه حلديث عمرو بن حزم .وهو مذهب
عيل وابن مسعود وسعد بن أيب وقاص وسعيد بن زيد وعطاء والزهري والنخعي واحلكم ومحاد ،ومجاعة من الفقهاء منهم

مالك والشافعي .واختلفت الرواية عن أيب حنيفة ،فروي عنه أن ه يمسه املحدث ،وقد روي هذا عن مجاعة من السلف منهم
ابن عباس والشعبي وغريمها .وروي عنه أنه يمس ظاهره وحواشيه وما ال مكتوب فيه ،وأما الكتاب فال يمسه إال طاهر.
( )4املحىل.81/1 :
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وفيه هذه اآلية إىل النصارى وقد أيقن أهنم يمسون ذلك الكتاب)
وقد رد عىل الشبهة التي يوردها املخالفون من أن رسول اهلل  إنام بعث إىل هرقل
آية واحدة بقوله(:ومل يمنع  من غريها وأنتم أهل قياس فإن مل تقيسوا عىل اآلية ما هو
أكثر منها فال تقيسوا عىل هذه اآلية غريها)
َاب م ْكنُ ٍ
ِ
ون ال َي َم ُّس ُه إِ َّال املُْ َط َّه ُر َ
ون﴾ (الواقعة 78:ـ  )79الذي
أما قوله تعاىلِ ﴿ :يف كت ٍ َ
استدل به املخالفون فال داللة فيه عىل ذلك ،قال ابن حزم(:فهذا ال حجة هلم فيه ألنه ليس
أمرا وإنام هو خرب .واهلل تعاىل ال يقول إال حقا .وال جيوز أن يرصف لفظ اخلرب إىل معنى
األمر إال بنص جيل أو إمجاع متيقن .فلام رأينا املصحف يمسه الطاهر وغري الطاهر علمنا
()1

أنه عز وجل مل يعن املصحف وإنام عنى كتابا آخر)

وعىل اعتباره مصحفا ،فقد ذكر املفرسون أقواال كثرية يف تفسري ﴿ املُْ َط َّه ُر َ
ون ﴾ جتعل
االستدالل باآلية غري صحيح.
فقد قال أنس وسعيد وابن جبري :ال يمس ذلك الكتاب إال املطهرون من الذنوب
وهم املالئكة ،وقال أبو العالية وابن زيد :إهنم الذين طهروا من الذنوب كالرسل من
املالئكة والرسل من بني آدم ،فجربيل النازل به مطهر ،والرسل الذين جييئهم بذلك
مطهرون ،وقال الكلبي :هم السفرة الكرام الربرة ،وهو نحو ما اختاره مالك حيث قال:
أحسن ما سمعت يف قوله تعاىل ﴿ :ال َي َم ُّس ُه إِ َّال املُْ َط َّه ُر َ
ون﴾ (الواقعة )79:أهنا بمنزلة اآلية
التي يف ﴿ َع َب َس َوت ََو َّىل﴾ (عبسَ ﴿ :)1:ف َم ْن َشا َء َذك ََر ُه﴾ (عبس )12:إىل قوله تعاىل﴿ :كِ َرا ٍم
َب َر َر ٍة﴾ (عبس ))16:يريد أن املطهرين هم املالئكة الذين وصفوا بالطهارة يف سورة عبس.
وعن علقمة قال :أتينا سلامن الفاريس فخرج علينا من كنيف له فقلنا له :لو توضأت
َاب م ْكنُ ٍ
ِ
ون
يا أبا عبد اهلل ثم قرأت علينا سورة كذا؟ فقال سلامن :إنام قال اهلل تعاىلِ ﴿ :يف كت ٍ َ
( )1املحىل.83/1 :
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ال َي َم ُّس ُه إِ َّال املُْ َط َّه ُر َ
ون﴾ (الواقعة 78:ـ  )79وهو الذكر الذي يف السامء ال يمسه إال املالئكة.
وعن علقمة بن قيس :إنه كان إذا أراد أن يتخذ مصحفا أمر نرصانيا فنسخه له.
وقد الحظ املالكية بعض الفقه املقاصدي يف هذه املسألة ،فأجازوا مس املصحف
للعامل واملتعلم.
ومنها منع احلائض من قراءة القرآن الكريم أو مس املصحف ،وهذا يمنع النساء من
حفظ القرآن الكريم ،ألن حفظه يتطلب املداومة املستمرة والتعهد ،فإذا بقيت املرأة طيلة
فرتة حيضها ونفاسها بعيدة عنه ،لن تستطيع حفظه وال االستمرار عىل ذلك.
وقد ذهب مالك إىل جواز قراءة احلائض للقرآن الكريم ،اعتبارا هلذه العلة ،وقد
تعجب ابن حزم من هذا ،فقال(:وكذلك تفريقهم بي احلائض واجلنب بأن أمد احلائض
يطول ،فهو حمال ،ألنه إن كانت قراءهتا للقرآن حراما فال يبيحه هلا طول أمدها ،وإن كان
()1

ذلك هلا حالال فال معنى لالحتجاج بطول أمدها)
إشاعة التالوة يف كل املحال:

وذلك مما منعت منه كثري من الرشوط والتشديدات التي ذهب إليها بعض الفقهاء،
بحجة حرمة القرآن الكريم وطهارته غافلي عن أن حرمة القرآن الكريم ذاتيه ،ال تؤثر فيها
املؤثرات ،بل القرآن الكريم كاملاء الطهور دوره األسايس هو تطهري غريه واحلفاظ عىل
طهارته.
وتلك التشديدات تصب يف مصب واحد ،هو أن ال يقرأ القرآن الكريم إال يف حالة
واحدة ،وهي أن يقرأ يف حمل طاهر كاملسجد ونحوه ،وأن ال يكون هناك رفع لألصوات،
وأن يكون هناك حضور واستامع للحارضين ،وأن يكون هناك...
رشوط كثرية حتد من إشاعة القرآن الكريم ،بحيث ال يسمعه إال ثلة خمصوصة ،قد
( )1املحىل.79/1 :
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تكون مهتدية أصال هبديه ،أما غريها ممن حيتاج إىل هدايته ،فيظل حمجوبا إل أن هيتدي،
ولسنا ندري كيف هيتدي ،ومنبع اهلداية حمجوب عنه.
ولذلك نرى أن يقال بإشاعة قراءة القرآن الكريم يف كل املحال ،سواء ارتفعت
األصوات عليه أو مل ترتفع ،وسواء كان ذلك يف قنوات وحمال ملتزمة أو غري ملتزمة ،وسواء
كان احلضور حمرتمي للقرآن الكريم أو مستهزئي به.
فالقرآن الكريم كالسيف الذي جياهد به ،وال حرج عىل السيف أن تصيبه الدماء،
فهو أصال موضوع لذلك ،وقد قال تعاىل يف القرآن الكريمَ ﴿ :فال ُتطِ ِع ا ْلكَافِ ِرين وج ِ
اهدْ ُه ْم
َ َ َ
بِ ِه ِج َهاد ًا كَبِري ًا﴾ (الفرقان)52:
وهلذا كان رسول اهلل  يشيع قراءة القرآن الكريم يف كل املحال ،وأمام لغط ولغو
الالغي.
ويف القرآن الكريم األدلة الكثرية عىل ذلك ،فاهلل تعاىل خيرب عن مواقف الكافرين
واجلاحدين من القرآن الكريم ،وهو يتىل عليهم ،وال يكون ذلك إال بعد سامعهم له ،قال
تعاىل ﴿ :وإِ َذا ُتت َْىل َع َلي ِهم آيا ُتنَا بين ٍ
َات َق َال ا َّل ِذي َن َك َف ُروا لِ ْل َح رق ملََّا َجا َء ُه ْم َه َذا ِس ْح ٌر ُمبِيٌ ﴾
ْ ْ َ َر
َ
(االحقاف ،)7:وقال تعاىل ﴿ :إِ َذا ُتت َْىل َع َل ْي ِه آ َيا ُتنَا َق َال َأ َساطِ ُري ْاألَ َّولِيَ ﴾ (القلم ،)15:وقال
ْت ِب ُقر ٍ
ون لِ َقاءنَا ائ ِ
ِ
ٍ
آن غ ْ ِ
َري َه َذا َأ ْو
ْ
تعاىلَ ﴿ :وإِ َذا ُتت َْىل َع َل ْي ِه ْم آ َيا ُتنَا َب رينَات َق َال ا َّلذي َن ال َي ْر ُج َ َ

ِ ِ ِ ِ
َبدر ْل ُه ُق ْل َما َي ُك ُ
َص ْي ُت
وحى إِ َ َّيل إِ رن َأ َخ ُ
اف إِ ْن ع َ
ون ِيل َأ ْن ُأ َبدر َل ُه م ْن ت ْل َقاء َن ْفس إِ ْن َأتَّبِ ُع إِ َّال َما ُي َ
ريب ع ََذاب يو ٍم عَظِي ٍم﴾ (يونس ،)15:وقال تعاىل ﴿ :وإِ َذا ُتت َْىل َع َلي ِهم آيا ُتنَا بين ٍ
َات َق َال ا َّل ِذي َن
ْ ْ َ َر
َ
َ َْ
َر
َك َف ُروا لِ َّل ِذي َن آ َمنُوا َأ ُّي ا ْل َف ِري َق ْ ِ
ي َخ ْ ٌري َم َقام ًا َو َأ ْح َس ُن ن َِد ّي ًا﴾ (مريم ،)73:وقال تعاىلَ ﴿ :وإِ َذا
ف ِيف وج ِ
ُتت َْىل َع َلي ِهم آيا ُتنَا بين ٍ
ون بِا َّل ِذي َن َي ْت ُل َ
ون َي ْس ُط َ
وه ا َّل ِذي َن َك َف ُروا املُْنْك ََر َيكَا ُد َ
ون
َات َت ْع ِر ُ
ُ ُ
ْ ْ َ َر
ِ
رش ِم ْن َذلِ ُك ُم الن َُّار َوعَدَ َها اهللَُّ ا َّل ِذي َن َك َف ُروا َوبِئ َْس املَْ ِص ُري﴾
َع َل ْي ِه ْم آ َياتنَا ُق ْل َأ َف ُأ َن رب ُئ ُك ْم بِ َ ٍّ
(احلج)72:
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واهلل تعاىل خيرب باحتجاجه عىل الكفار بكون اآليات كانت تتىل عليهم يف الدنيا ،كام
ِ
ْرب ُت ْم َو ُكنْ ُت ْم َق ْوم ًا جمُ ِْر ِميَ ﴾
اس َتك َ ْ
قال تعاىلَ ﴿ :و َأ َّما ا َّلذي َن َك َف ُروا َأ َف َل ْم َت ُك ْن آ َي ِايت ُتت َْىل َع َل ْي ُك ْم َف ْ
َت آ َي ِايت ُتت َْىل َع َل ْي ُك ْم َف ُكنْ ُت ْم ع ََىل َأ ْع َقابِ ُك ْم َتنْكِ ُص َ
ون﴾
(اجلاثـية ،)31:وقال تعاىلَ ﴿ :قدْ كَان ْ
(املؤمنون ،)66:وقال تعاىلَ ﴿ :أ َمل ْ َت ُك ْن آ َي ِايت ُتت َْىل َع َل ْي ُك ْم َف ُكنْ ُت ْم ِ َهبا ُتك رَذ ُب َ
ون﴾
(املؤمنون)105:
بل إن القرآن الكريم ـ منعا لكل تأويل ـ يرصح بسامعهم للقرآن الكريم مع كفرهم
وعنادهم ،قال تعاىلَ ﴿ :وإِ َذا ُتت َْىل َع َل ْي ِه ْم آ َيا ُتنَا َقا ُلوا َقدْ َس ِم ْعنَا َل ْو ن ََشا ُء َل ُق ْلنَا ِم ْث َل َه َذا إِ ْن َه َذا
إِ َّال َأ َساطِ ُري ْاألَ َّولِيَ ﴾ (ألنفال ،)31:وقال تعاىلَ ﴿ :وإِ َذا ُتت َْىل َع َل ْي ِه آ َيا ُتنَا َو َّىل ُم ْس َتك ِْرب ًا َك َأ ْن
اب َألِي ٍم﴾ (لقامن ،)7:وقال تعاىل ﴿ :يسمع آي ِ
ِ
ِ
رش ُه بِ َع َذ ٍ
ات
َْ َ ُ َ
َمل ْ َي ْس َم ْع َها َك َأ َّن يف ُأ ُذ َن ْيه َو ْقر ًا َف َب ر ْ
ِ
ِ
رش ُه بِ َع َذ ٍ
اب َألِي ٍم﴾ (اجلاثـية)8:
رص ُم ْس َتك ِْرب ًا َك َأ ْن َمل ْ َي ْس َم ْع َها َف َب ر ْ
اهللَِّ ُتت َْىل َع َل ْيه ُث َّم ُي ُّ
ثم كيف ال ينرش القرآن الكريم ،ويشاع لكل طوائف الناس ،وفيه من اخلطاب
للناس مجيعا ما ال يسعهم تركه وعدم االستامع إليه ،فالقرآن الكريم كام خياطب الذين آمنوا
خياطب الناس بطوائفهم ،كام خيطاب الكفار بمللهم ونحلهم؟
َّاس ا ْع ُبدُ وا َر َّب ُك ُم ا َّل ِذي
ثم كيف يسمع الناس كل الناس قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا الن ُ
َخ َل َق ُك ْم َوا َّل ِذي َن ِم ْن َق ْبلِ ُك ْم َل َع َّل ُك ْم َت َّت ُق َ
َّاس ُك ُلوا
ون﴾ (البقرة)21:أو قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا الن ُ
الشي َط ِ
ِ
ِممَّا ِيف ْاألَ ْر ِ
ان إِ َّن ُه َل ُك ْم عَدُ ٌّو ُمبِيٌ ﴾ (البقرة،)168:
ض َحالالً َط ريب ًا َوال َتتَّبِ ُعوا ُخ ُط َوات َّ ْ

َّاس َقدْ َجا َء ُك ْم ُب ْر َه ٌ
ان ِم ْن َر رب ُك ْم َو َأنْزَ ْلنَا إِ َل ْي ُك ْم ُنور ًا ُمبِين ًا﴾
أو قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا الن ُ
احل َيا ُة الدُّ ْن َيا َوال
(النساء ،)174:أو قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا الن ُ
َّاس إِ َّن َوعْدَ اهللَِّ َح ٌّق َفال َت ُغ َّر َّن ُك ُم ْ َ
ور﴾ (فاطر)5:
َي ُغ َّر َّن ُك ْم بِاهللَِّ ا ْلغ َُر ُ

َّاس ُ ِ
است َِم ُعوا َل ُه إِ َّن ا َّل ِذي َن
أو قوله وهو يأمرهم باالستامعَ ﴿ :ا َأ ُّ َهيا الن ُ
رض َب َم َث ٌل َف ْ
ون ِمن د ِ
اجت ََم ُعوا َل ُه َوإِ ْن َي ْس ُل ْب ُه ُم ُّ
اب َش ْيئ ًا ال َي ْس َتن ِْق ُذو ُه
ون اهللَِّ َل ْن َ ْ
الذ َب ُ
خي ُل ُقوا ُذ َباب ًا َو َل ِو ْ
تَدْ ُع َ ْ ُ
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ِ
وب﴾ (احلج)73:
ِمنْ ُه َض ُع َ
ب َواملَْ ْط ُل ُ
ف ال َّطال ُ

أو قوله خماطبا الذين كفرواَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن َك َف ُروا ال َت ْعت َِذ ُروا ا ْل َي ْو َم إِن ََّام ُجتْزَ ْو َن َما

ُكنْ ُت ْم َت ْع َم ُل َ
ون﴾ (التحريم)7:

أو قوله خماطبا اإلنسان جمردا من كل دين ﴿ :يا َأهيا ْ ِ
األن َْس ُ
ان َما غ ََّر َك بِ َر رب َك ا ْلك َِري ِم﴾
َ ُّ َ
َادح إِ َىل رب َك َكدْ ح ًا َفم ِ
ِ
(االنفطار ،)6:وقال تعاىل ﴿ :يا َأهيا ْ ِ
األن َْس ُ
الق ِيه﴾
َر
ان إِن ََّك ك ٌ
ُ
َ ُّ َ
(االنشقاق)6:
والنظر املقاصدي الذي نراه من خالل هذه اإلشاعة هو أن أي شخص مهام كان
منحرفا قد يصادف غفلة من شهواته ،أو صدودا من شيطانه ،أو رقة يف قلبه ،فيصادف آية
خترجه من أوهامه لتضعه بي يدي ربه ،فلامذا نمنع هذه اآلية من الوصول إىل آذانه أو آذان
قلبه.
وقد روي عن الفضيل بن عياض أن سبب توبته كان (أنه عشق جارية فواعدته ليال،
ِ ِ ِ
وهب ْم
فبينام هو يرتقي اجلدران إليها إذ سمع قارئا يقرأَ ﴿ :أ َمل ْ َي ْأن ل َّلذي َن آ َمنُوا َأ ْن َخت َْش َع ُق ُل ُ ُ
ِ
ِِ
احل رق ﴾ (احلديد ،)16:فرجع القهقرى وهو يقول :بىل واهلل قد آن
لذك ِْر اهللَِّ َو َما نَزَ َل م َن ْ َ
فآواه الليل إىل خربة وفيها مجاعة من السابلة ،وبعضهم يقول لبعض :إن فضيال يقطع
الطريق .فقال الفضيل :أواه! أران بالليل أسعى يف معايص اهلل ،قوم من املسلمي خيافونني!
اللهم إن قد تبت إليك ،وجعلت توبتي إليك جوار بيتك احلرام.
بل روي عن الصحابة أهنم كانوا يتحرون إسامع املرشكي ،بل وحتمل األذى يف

سبيل ذلك ،فعن عروة بن الزبري قال :أول من جهر بالقرآن بمكة بعد النبي  ابن مسعود؛
وذلك أن الصحابة قالوا :ما سمعت قريش هذا القرآن جيهر به قط ،فمن رجل يسمعهموه؟
فقال ابن مسعود :أنا ،فقالوا :إنا نخشى عليك ،وإنام نريد رجال له عشرية يمنعونه ،فأبى
ثم قام عند املقام فقال ﴿ :بسم اهلل الرمحن الرحيم .الرمحن َع َّل َم ا ْل ُق ْر َ
آن﴾ (الرمحن 1:ـ ،)2
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ثم متادى رافعا هبا صوته وقريش يف أنديتها ،فتأملوا وقالوا :ما يقول ابن أم عبد؟ قالوا :هو
يقول الذي يزعم حممد أنه أنزل عليه ،ثم رضبوه حتى أثروا يف وجهه.
فإذا أتيح لنا اليوم أن ننرش القرآن الكريم بالطرق املختلفة ،فام الذي يمنع من ذلك.
بل نرى رأيا ال نجد املقام لالستدالل عليه هنا ،وهو أن تسجل التالوات للقرآن
املرتجم باللغات املختلفة ،مرتلة باألصوات الرخيمة اجلذابة املؤثرة ،عىل أن تكون الرتمجة
نفسها يف قمة البالغة املمكنة ،ثم تشاع يف البالد التي ال تعرف العربية ،ليكون ذلك طريقا
من طرق إيصال هداية اهلل إليها.
وال مانع من ذلك ،فيام نرى ،إال أعراف تعارفناها جعلتنا نحتكر القرآن الكريم مع
كونه كالم اهلل تعاىل املوجه للبرشية مجيعا ،فرصنا نتصور أن حرمته تكون بكتابته كتابة
مزخرفة ،ثم يوضع يف لوح مكنون ال يمسه أحد ،وال يسمع به أحد ،ليبقى طاهرا مقدسا،
غافلي عام أمرنا به من اجلهاد بالقرآن الكريم.
وإنام ذكرنا هذا ،ألن يف اإلنسان ميال إىل الكالم املؤثر سواء يف بالغته أو طريقة أدائه،
ولذلك كان القرآن الكريم يف قمة البالغة ،وقد أمرنا بتزيي األصوات به ،ومن احتكار
القرآن الكريم اعتبار ذلك خاصا بالعربية ال بغريها من اللغات مع أن أكثر هذه األمة ـ أمة
اإلجابة أو أمة الدعوة ـ من غري العرب.
ب ـ علوم الكتاب واحلكمة
وهي القسم الثان من أقسام العلوم التي كلف الرسول  وكلف أتباعه من بعده
بإشاعتها وتعليمها الناس ،وقد وردت يف القرآن الكريم مرتبة برتتيبي خمتلفي:
األول :تقديمها عىل التزكية ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ر َّبنَا َوا ْب َع ْث فِ ِ
يه ْم َر ُسوالً ِمن ُْه ْم َي ْت ُلو
ْت ا ْلع ِزيزُ ْ ِ
َع َلي ِهم آياتِ َك ويع رلمهم ا ْلكِتَاب و ِْ
احلك َْم َة َو ُيزَ ك ِ
يم﴾
ريه ْم ِإن ََّك َأن َ
َ
َ َ
ْ ْ َ
احلك ُ
َ
ََُ ُُ ُ
(البقرة ،)129:ويف ذلك إشارة إىل دور الكتاب واحلكمة يف التزكية.
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الثان :تقديم التزكية عليها ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ َم َّن اهللَُّ ع ََىل املُْؤْ ِمنِيَ إِ ْذ َب َع َث فِ ِ
يه ْم
ريهم ويع رلمهم ا ْلكِتَاب و ِْ
ِِ
ِ
ِ
احلك َْم َة َوإِ ْن كَا ُنوا ِم ْن َق ْب ُل
َ َ
َر ُسوالً م ْن َأ ْن ُفس ِه ْم َي ْت ُلو َع َل ْي ِه ْم آ َياته َو ُيزَ ك ِ ْ َ ُ َ ُ ُ ُ
َل ِفي َض ٍ
الل ُمبِ ٍ
ي﴾ (آل عمران ،)164:وقال تعاىلُ ﴿ :ه َو ا َّل ِذي َب َع َث ِيف ْاألُ رم رييَ َر ُسوالً
ِ
ِ
احلكْم َة َو ِإ ْن كَا ُنوا ِم ْن َق ْب ُل َل ِفي َض ٍ
ِمن ُْه ْم َي ْت ُلو َع َل ْي ِه ْم آ َياتِ ِه َو ُيزَ ك ِ
الل
ريه ْم َو ُي َع رل ُم ُه ُم ا ْلكت َ
َاب َو ْ َ
ُمبِ ٍ
ي﴾ (اجلمعة ،)2:ويف ذلك إشارة إىل دور التزكية يف الفهم الراقي للكتاب واحلكمة،
وكون ذلك الفهم مرتبطا بحصول التزكية ،فالعلم بالكتاب واحلكمة وسيلة من وسائل
التزكية ،كام أنه ثمرة من ثمراهتا.
وبام أن املقصد من هذين العلمي ،كام تشري إليه هذه اآليات هذان األمران:
التزكية :وهي ـ كام سيأيت ـ تربية اإلنسان ليصبح أهال لعبادة اهلل والتعرف عليه.
الفهم :ليعرف احلقائق الكربى املتجلية يف العلم واحلكمة.
فاألول عميل يصب يف تربية اإلنسان وإصالحه ،والثان علمي يصب يف ترقية
اإلنسان ورفعه ومتثيل حقيقته.
ولذلك سنتحدث عن مراعاة هذين املقصدين يف علوم الكتاب واحلكمة:
علوم الكتاب
نقصد بعلوم الكتاب العلوم املرتبطة بالقرآن الكريم ،وهي كثرية جدا ال تكاد
ِ
َاب ِت ْب َيان ًا ِلكُ رل
تنحرص ،ففي القرآن الكريم كل حقائق الوجود ،قال تعاىلَ ﴿ :ون ََّز ْلنَا عَ َل ْي َك ا ْلكت َ
يش ٍء ﴾ (النحل)89:
َ ْ
هلل ي ْشهدُ ِبام َأنْزَ َل ِإ َلي َك َأنْزَ َله ِب ِع ْل ِم ِه وا َْمل ِ
ِ
الئ ُ
كَة
َ
ُ
ْ
ومن مصدرها األصيل ،قال تعاىلَ ﴿ :لك ِن ا َُّ َ َ َ

ِ
َي ْش َهدُ َ
الرس ِيف
ون َوكَ َفى ِبا َِّ
هلل َش ِهيد ًا﴾ (النساء ،)166:وقال تعاىلُ ﴿ :ق ْل َأنْزَ َل ُه ا َّلذي َي ْع َل ُم ر َّ
ِ
ِ
السامو ِ
ات َو ْ َ
األ ْر ِ
ض ِإ َّن ُه كَ َ
ين ُأو ُتوا
ان غَ ُفور ًا َرحي ًام﴾ (الفرقان ،)6:وقال تعاىلَ ﴿ :و َي َرى ا َّلذ َ
َّ َ َ
احل َّق وهي ِدي ِإ َىل ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احل ِم ِيد﴾ (سـبأ)6:
رصاط ا ْل َع ِز ِيز ْ َ
َ
ا ْلع ْل َم ا َّلذي ُأن ِْز َل إ َل ْي َك م ْن َر رب َك ُه َو ْ َ َ َ ْ
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وذلك ألن كامل احلقائق يكون بتوفر أمرين:
 .1شموهلا ووحدهتا ودقة انتظامها وإجابتها عىل كل ما يمكن طرحه من إشكاالت
وتساؤالت.
 .2صحة مصدرها ودقته والوثوق به.
وكال األمرين ال يصدقان إال عىل القرآن الكريم ،فهو الكتاب الوحيد الذي يشمل أرقى
املعارف ،ومن أدق املصادر.
وقد أشار الرسول  إىل اعتبار القرآن الكريم مصدرا أساسيا للمعارف ،وتدبر القرآن
الكريم لذلك ،فقال (:أتان جربيل فقال(:يا حممد إن األمة مفتونة بعدك) ،قلت له(:فام
املخرج يا جربيل؟) ،قال(:كتاب اهلل فيه نبأ ما قبلكم وخرب ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو حبل
اهلل املتي وهو الرصاط املستقيم وهو قول فصل ليس باهلزل إن القرآن ال يليه من جبار فيعمل
بغريه إال قصمه اهلل وال يبتغي علام سواه إال أضله اهلل وال خيلق عن رده وهو الذي ال تفنى عجائبه
()1

من يقل به يصدق ومن حيكم به يعدل ومن يعمل به يؤجر ومن يقسم به يقسط)

وهلذا أخرب السلف عن كثرة علوم القرآن الكريم ،وتشعبها ،وأن فيها الغنى ملن استغنى
هبا وعرف كيف يستنبطها ،قال ابن مسعود قال(:من أراد العلم فعليه بالقرآن فإن فيه خرب األولي
واآلخرين) ،قال البيهقي(:يعني أصول العلم) ،وقال اإلمام عيل (:لو شئت ألوقرت سبعي
بعري ًا من تفسري فاحتة الكتاب)
وقد ذكر الغزايل عن بعض العلامء قوله(:لكل آية ستون ألف فهم وما بقي من فهمها
أكثر) ،وذكر عن آخرين قوهلم(:القرآن حيوي سبعة وسبعي ألف علم ومائتي علم إذ كل كلمة
علم .ثم يتضاعف ذلك أربعة أضعاف إذ لكل كلمة ظاهر وباطن وحدّ ومطلع)
وال يبنبغي استغراب هذا الكالم ،فالقرآن الكريم كالم اهلل ،وكالم اهلل ال حياط به ،كام أن
( )1رواه أمحد .
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اهلل تعاىل ال حياط به.
ولو شئنا مثال تقريبيا هلذا ،نقول :إن عدد حروف اهلجاء ال جياوز يف كل لغات العامل أعدادا
حمدودة ،ولكن مع ذلك يمكن تكوين مئات اآلالف من الكلامت من هذه احلروف املعدودة ،فإذا
أردنا املعان ،فإن العدد سيتضاعف أضعافا كثرية جدا ،فإذا ضممنا إىل ذلك اجلمل والفقرات،
فإن التضاعف ال ينحرص أبدا.
وكذلك القرآن الكريم ،بل هو أعظم من ذلك ،ولكن هذه املعان ال يفهمها إال من حيلل
أبجدية القرآن الكريم ،ويفك ما فيه من مفايتح العلوم.
ولكنا ال نريد بعلوم الكتاب هذا العدد الضخم من العلوم ،إنام نريد به علوما حمصورة هلا
أثرها إما يف التزكية أو يف الفهم.
ويمكن حرص العلوم التي حاولت استنباط علوم القرآن الكريم إىل قسمي :أحدمها
وسيلة للفهم عن اهلل ،والثانية ثمرة ملامرسة تلك الوسيلة ،أو أن أحدمها علوم وسائل ،والثان
علوم مقاصد.
علوم وسائل:
وهي العلوم التي ال ينبغي ملن يريد فهم القرآن الكريم جهلها ،ويمكن تقسيمها إىل
نوعي من العلوم:
العلوم اللغوية :وذلك ألن القرآن الكريم نزل بلغة العرب ،وال يمكن فهمه إال
بإتقان ما حيتاج إليه من هذه اللغة ،قال الغزايل يف العلوم التي يتضمنها هذا النوع وقد سامها
(املقدمات)(:وهي التي جتري منه جمرى اآلالت كعلم اللغة والنحو؛ فإهنام آلة لعلم كتاب
اهلل تعاىل وسنة نبـيه ،وليست اللغة والنحو من العلوم الرشعية يف أنفسهام ،ولكن يلزم
اخلوض فيهام بسبب الرشع إذ جاءت هذه الرشيعة بلغة العرب وكل رشيعة ال تظهر إال
بلغة فيصري تعلم تلك اللغة آلة .ومن اآلالت علم كتابة اخلط إال أن ذلك ليس رضوري ًا إذ
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كان رسول اهلل أم ّي ًا .ولو تصور استقالل احلفظ بجميع ما يسمع الستغنى عن الكتابة،
ولكنه صار بحكم العجز يف الغالب رضوري ًا)

()1

العلوم التفسريية :وذلك لعدم استقالل اللغة وحدها يف فهم القرآن الكريم ،فلذلك
نحتاج إىل مصادر روائية للداللة عىل الكثري من املعان املرادة ،وقد سمى الغزايل هذا النوع
(املتمامت) ،وقسمها إىل ما يتعلق باللفظ كتعلم القراءات وخمارج احلروف وإىل ما يتعلق
باملعنى كالتفسري؛ وإىل ما يتعلق بأحكامه كمعرفة الناسخ واملنسوخ والعام واخلاص
والنص والظاهر(.)2
وهذ العلوم بصنفيها ال يشرتط املبالغة فيها إىل الدرجة التي حتجب صاحبها عن
علوم املقاصد التي هي مقصودة باألصالة ،ولذلك نرى الغزايل ـ مع كونه يف عرص مل تيرس
فيه أسباب العلم كام يرست بعد ذلك ـ يدعو إىل االقتصاد يف هذه العلوم ،واالقتصار منها
عىل ما متس إليه احلاجة ،ألن كل ما يطلب لغريه ال ينبغي أن ينسى فيه املطلوب ويستكثر
منه.
فهو يويص بأن يقترص من علم اللغة عىل ما يفهم منه كالم العرب وينطق به،ومن
غريبها عىل غريب القرآن واحلديث،دون التعمق يف ذلك،ومن النحو عىل ما يتعلق بالكتاب
والسنة،أما التفسري فيكتفى بام يبلغ ضعف القرآن الكريم أو ثالثة أضعافه ،أما ما زاد عىل
ذلك فهو كام يقول الغزايل ( :استقصاء مستغنى عنه)(،)3وقد دعا بدل ذلك إىل النظر يف
مقاصد القرآن الكريم وحقائقه الباطنة باعتبارها اجلوهر الذي يغطيه الصدف،أو اللباب
الذي حيميه القرش.

( )1جواهر القرآن.36 :
( )2إحياء علوم الدين.17/1 :
( )3إحياء علوم الدين.17/1 :
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وهذه العلوم يمكن تيسريها ليتلقاها الناشئة باألساليب العرصية يف أقل اآلماد
املمكنة ،حمفوظة من كل ما يمكن أن يفسد عقيدة أو يؤثر يف سلوك.
وهلذا نرى أن ال يوضع بي يدي الناشئة إال الكتب املمحصة املدققة التي تراعى فيها
كل رشوط التكوين والرتبية ،ألن الكثري مما كتبه العلامء قد يكون متوجها للعلامء خاصة،
ولطرحه بي العامة خطره العظيم ،خاصة فيام اشتد فيه اجلدل ،ألنه ينقل العامة من الرتبية
والتزكية املطالبي هبا إىل اجلدل الذي ال يفيدهم تربية وال علام ،بل إنه سيمأل قلوهبم حقدا
عىل بعضهم بعضا.
ويف هذا السبيل نقرتح ما يمكن تسميته بـ (حتديث الرتاث) ،وهو نوع جديد من
خدمة الرتاث ،فوق التهذيب والتحقيق واالختصار.
وهي خدمة تشمل املعنى وتشمل التعبري واألسلوب وطرق التصنيف ليصبح
الرتاث كغريه وسيلة من وسائل اإلصالح ال شيئا نفخر به من غري أن نستفيد منه.
علوم مقاصد:
وهي العلوم املقصودة بذاهتا ،ألن الغرض منها فهم مراد اهلل من كالمه ورسالته
لعباده ،ومن اخلطأ الكبري أن نشتغل بإعراب رسالة اهلل وتبيي مزاياها البالغية واإلعجازية،
ثم نغفل عن املقصود منها.
ولذلك ينتقد الغزايل من اشتغلوا بعلوم الوسائل عن علوم املقاصد ،أو انشغلوا
بالتالوة عن املتلو ،فقال(:ان أنبهك عىل رقدتك أهيا املسرتسل يف تالوتك ،املتخذ دراسة
القرآن عمال املتلقف من معانيه ظواهر ومجال ،اىل كم تطوف عىل ساحل البحر مغمضا
عينيك عن غرائبها ،أوما كان لك أن تركب متن جلتها لتبرص عجائبها وتسافر اىل جزائرها
الجتناء أطايبها وتغوص يف عمقها فتستغني بنيل جواهرها أوما تعري نفسك يف احلرمان
عن دررها وجواهرها بادمان النظر اىل سواحلها وظواهرها ،أوما بلغك أن القرآن هو
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البحر املحيط ومنه يتشعب علم األولي واآلخرين كام يتشعب عن سواحل البحر املحيط
أهنارها وجداوهلا ،أوما تغبط أقواما خاضوا يف غمرة أمواجها فظفروا بالكربيت األمحر،
وغاصوا يف أعامقها فاستخرجوا الياقوت األمحر والدر األزهر والزبرجد األخرض،
وساحوا يف سواحلها فالتقطوا العنرب األشهب والعود الرطب األنرض ،وتعلقوا اىل جزائرها
()1

واستدروا من حيواناهتا الرتياق األكرب واملسك األذفر)

وهلذا كان من اآلداب الباطنة التي ال يفقه حقائق القرآن الكريم وأرساره إال من
تأدب هبا ما سامه الغزايل بـ (التخصيص) وبي طريقته ،وهي أن يقدّ ر التايل أنه املقصود بكل
خطاب يف القرآن ،باعتبار القرآن الكريم كالم اهلل الذي خياطب به كل عبد من عباده(.)2
فلذلك إن سمع التايل أمر ًا أو هني ًا قدّ ر أنه املنهي واملأمور ،وإن سمع وعد ًا أو وعيد ًا
قدر أنه املقصود بذلك( ،وإن سمع قصص األولي واألنبـياء علم أن السمر غري مقصود
وإنام املقصود ليعترب به وليأخذ من تضاعيفه ما حيتاج إليه فام من قصة يف القرآن إال وسياقها
ِ
ِ
لفائدة يف حق النبـي وأمته .ولذلك قال تعاىلَ ﴿ :و ُك ّ ً
الر ُس ِل َما ُن َث رب ُت
ال َن ُق ُّ
ص َع َل ْي َك م ْن َأ ْن َباء ُّ
بِ ِه ُفؤَ ا َد َك ﴾ (هود )120:فليقدّ ر العبد أن اهلل ثبت فؤاده بام يقصه عليه من أحوال األنبـياء
وصربهم عىل اإليذاء وثباهتم يف الدين النتظار نرص اهلل تعاىل)
لكن هذا التخصيص حيتاج إىل علوم خاصة تعرف بمقاصد القرآن الكريم ،وتبي
احلقائق التي تنطوي عليها ،وذلك ألن احلقائق ختتلف بحسب مقاصد املتدبرين
واهتامماهتم ،ولذلك قد توصف بالعمق أحيانا والسطحية أحيانا أخرى.
وقد يغلب عليها االهتامم باجلانب الثقايف أو اجلوانب األخرى عن األهداف
املقصودة باألصالة.
( )1جواهر القرآن.21 :
( )2إحياء علوم الدين.251/1 :
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فلذلك كان من تعميق احلقائق القرآنية هو ربطها بمقاصدها ،ألن شتات الفروع
تتوحد يف نقطة املقصد.
وقد كان الغزايل من أكرب من اهتم هبذا اجلانب ،وذلك أثناء تقسيمه القرآن إىل حماور
أساسية تدور عليها آياته،ثم احلديث عن تلك املحاور كام وردت فيه ،وقد مجع يف كتابه
(جواهر القرآن) سبعامئة وثالث وستي آية تتعلق باملعرفة اإلهلية ،وسبعامئة وإحدى
وأربعي آية تتعلق بالسلوك هلل تعاىل ،وقد سمى النوع األول باجلواهر،وسمى النوع الثان
بالدرر ،و(األول علمي ،والثان عميل ،وأصل اإليامن العلم والعمل ) ،ثم رشح مجل القسم
الثان يف كتابه (األربعي يف أصول الدين)وضمه إىل كتابه (جواهر القرآن)،وأجاز كتابته
مفردا.
و هو ينطلق يف حتديده ملحاور القرآن ومقاصده من هدف القرآن الكريم األسايس،
وهو (دعوة العباد إىل اجلبار األعىل رب اآلخرة واألوىل) ،فالقرآن هو املعرف باهلل والداعي
له،ولذا حيرص مقاصد القرآن ـ عىل أساس ذلك ـ يف ستة أنواع،ثالثة هي األصول املهمة،
وثالثة هي التوابع املتمة ،وهذه املقاصد هي(:)1
املقاصد األصلية :وهي التي هتدف إليها آيات القرآن الكريم بالدرجة األوىل،
وتشمل املعارف األساسية الدالة عىل احلقائق الكلية الكربى ،وهي:
معرفة اهلل تعاىل :فالقرآن الكريم هو الدليل األكرب عىل اهلل ،واملعرف األعظم به،وهو
كام يقول جعفر الصادق( :واهلل لقد جتىل اهلل عز وجل خللقه يف كالمه ،ولكنهم ال يبرصون)،
واملقاصد القرآنية املتعلقة باهلل عند الغزايل هي:
معرفة الذات :وهي أهم املعارف وأعزها وأضيقها جماال وأعرسها مناال وأعصاها
عىل الفكر،وال حيوي القرآن الكريم منها إال عىل تلميحات وإشارات ترجع يف رأي الغزايل
( )1جواهر القرآن.23 :
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إىل أمرين:
التقديس املطلق :وهو تنزيه اهلل تعاىل عن كل وصف يدركه احلس،أو يتصوره
اخليال ،أو يسبق إليه الوهم ،أو خيتلج به ضمري ،أو يقِض به تفكري ،ولذلك عرف اهلل تعاىل
ِ ِِ
يش ٌء﴾ (الشورى ،)11:وقوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل ُه َو اهللَُّ
ذاته لعباده بقوله تعاىلَ ﴿ :ل ْي َس كَم ْثله َ ْ
الص َمدُ َمل ْ َيلِدْ َو َمل ْ ُيو َلدْ َو َمل ْ َي ُكن َّل ُه ُك ُفو ًا َأ َحدٌ ﴾ (اإلخالص 1:ـ)4
َأ َحدٌ اهللَُّ َّ
التعظيم املطلق :وهو امتالء القلب مهابة هلل وشعورا بالعجز والضآلة أمامه ،نتيجة
لفرط عدم إحاطة العقل بكنه حقيقته،كام قال تعاىلُ ﴿ :س ْب َحا َن ُه َو َت َع َاىل ع ََّام َي ِص ُف َ
ون﴾
ان اهللَِّ َر رب ا ْل َع ْر ِ
ش ع ََّام َي ِص ُف َ
(األنعام ،)100:وقال تعاىلَ ﴿ :ف ُس ْب َح َ
ون﴾ (االنبياء)22:
والتفكر يف جالل اهلل وعظمته باجلمع بي هذين األمرين هو الذي يثمر املعارف
وألحوال اإليامنية ،دون التفكر يف املتشابه من الصفات ،فإنه ال يثمر عند اجلمهور من
الناس إال التشبيه والتمثيل،وهلذا مل يرد يف األذكار الرشعية املسنونة عن رسول اهلل  إال
ما يشري إىل ذلك.
وقد أشار الدهلوي إىل ما ذكره الغزايل ،وأيده بأن ما ورد من األذكار عن رسول اهلل
 ال يشري إال للتنزيه والتعظيم فيام يتعلق بذات اهلل تعاىل ،يقول الدهلوي…(:ومنها ـ أي
من األذكار الرشعية ـ سبحان اهلل وحقيقته تنزهيه عن األدناس والعيوب والنقائص ،ومنها
احلمد هلل ،وحقيقته إثبات الكامالت واألوصاف التامة له ؛ فإذا اجتمعتا يف كلمة واحدة
كانت أفصح تعبري عن معرفة اإلنسان بربه،ألنه ال يستطيع أن يعرفه إال من صفات ذات
يسلب عنها ما نشاهده فينا من النقائص ،ويثبت هلا ما نشاهده فينا من كامالت من جهة
كونه كامال)
والغزايل ينتقد بشدة املشبهة الذين ينكرون التنزيه املطلق هلل عن كل صفات
احلوادث (حتى قال بعض احلمقى من العوام:إن هذا وصف لبطيخ هندي ال وصف إله،
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لظن املسكي أن اجلاللة والعظمة يف هذه األعضاء) ،ويرد سبب ذلك إىل أن اإلنسان ال
يعرف إال نفسه وال يعظم إال نفسه،وكل ما ال يساويه يف صفاته ال يفهم العظمة فيه(،بل
لو كان للذباب عقل ،وقيل له:ليس خلالقك جناحان وال يد وال رجل والطريان ،ألنكر
ذلك وقال :كيف يكون خالقي أنقص مني؟)

()1

معرفة الصفات :وهي املجال الفسيح الذي يمكن االطالع عليه ،دون إمكانية
اإلملام به ،ولذلك كثرت اآليات املشتملة عىل العلم والقدرة واحلياة والكالم والسمع
والبرص وغريها ،وهي ـ أيضا ـ تستدعي األمرين السابقي :التنزيه والتعظيم ،فإن صفات
اهلل تعالت وتقدست أن تشابه صفاتنا ،فلذلك يغلب عىل هذه املعرفة اإلهيام والتشبيه،
وهلذا (ينبغي أن تقرتن بنفي املشاهبة،ونفي أصل املناسبة)
ِ ِِ
يشء﴾ (الشورى ،)11:ثم عقب ببيان
وقد أشار إليه قوله تعاىلَ ﴿ :ل ْي َس كَم ْثله َ ْ
صفتي من صفاته قد تومهان التشبيه مها السمع والبرص،الرتباطهام بالنسبة لنا باألذن
والعي،قال تعاىل ﴿ :و ُهو ِ
يع ا ْل َب ِص ُري﴾ (الشورى)11:
السم ُ
َ َ َّ
ويرى الغزايل أنه بقدر معرفة املؤمن لصفات اهلل تعاىل وتنزهيها وتعظيمها تكون
معرفته بذاته تعاىل ،فمعرفة الصفات هي مدد معرفة الذات،ولذلك كثرت األسامء احلسنى
الدالة عىل عظمة صفات اهلل تعاىل.
معرفة األفعال :وهي املجال األفسح واأليرس ملعرفة اهلل،فمنها يرقى املتفكر ملعرفة
الصفات التي هي املعراج ملعرفة الذات ،ولذلك حوى القرآن (الكثري من آيات اهلل وأفعاله
كذكر الساموات والكواكب واألرض واجلبال والشجر واحليوان والبحار والنبات وإنزال
املاء الفرات وسائر أسباب احلياة) ،وقد أمر اهلل تعاىل بالتفكر يف هذه املخلوقات ،قال تعاىل:
الف ال َّلي ِل والنَّه ِار َآل ٍ
اختِ ِ
﴿ إِ َّن ِيف َخ ْل ِق السامو ِ
ويل ْاألَ ْل َب ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
يات ِألُ ِ
ض َو ْ
اب﴾ (آل
ْ َ َ
َّ َ َ
( )1إحياء علوم الدين.434/4 :
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عمران)190:
وهو ينبه إىل دور معرفة أفعال اهلل تعاىل ،سواء ما ظهر منها يف عامل الشهادة ،أو ما
بطن يف عامل الغيب وامللكوت ،يف التحقق بمعرفة اهلل تعاىل بقوله(:ليس من يعلم أنه تعاىل
عامل قادر عىل اجلملة كمن شاهد عجائب آياته يف ملكوت الساموات واألرض وخلق
األرواح واألجساد ،واطلع عىل بدائع مملكته وغرائب الصنعة ،ممعنا يف
()1

التفصيل،ومستقصيا دقائق احلكمة ،ومستوفيا لطائف التدبري)

السلوك إىل اهلل تعاىل :وهو الطريق الذي يصفه القرآن الكريم للوصول إىل اهلل تعاىل،
اس َم َر رب َك َو َت َبت َّْل إِ َل ْي ِه َت ْبتِي ً
ال﴾
وإليه اإلشارة بالنصوص الكثرية كقوله تعاىلَ ﴿ :وا ْذ ُك ِر ْ
(املزمل)8:
وعمدة السلوك القرآن ـ كام يذكر الغزايل ـ أمران :املالزمة واملخالفة ،أما املالزمة
فهي االنشغال التام بذكر اهلل تعاىل ،وأما املخالفة فهي ترك كل ما يشغل عن اهلل(.)2
وقد مجع الغزايل اآليات املرشدة إىل طريق السلوك يف كتابه (جواهر القرآن ودرره
)،ثم رشح تفاصيلها يف (األربعي يف أصول الدين).
معرفة اليوم اآلخر :وهو املصري الذي يلقاه العارفون أو اجلاحدون ،ويشتمل القرآن
منه عىل ذكر النعيم الذي أعده اهلل ألوليائه واخلزي والعذاب الذي يلقاه املبعدون عنه ،ويف
هذا القسم ـ كام يرى الغزايل ـ جمال كبري للبحث والنظر باعتباره املصري الذي ينتظر البرشية
مجيعا ،ولذلك أواله القرآن الكريم العناية الكربى ،وحييص الغزايل ما ورد فيه من اآليات
بأنه ثلث القرآن.
املقاصد الفرعية :وهي التي تتفرع عن املقاصد السابقة وختدمها ،وهي ـ عند الغزايل
( )1إحياء علوم الدين.435/4 :
( )2جواهر القرآن.28 :
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ـ ثالثة مقاصد هي:
القصص القرآن :سواء ما تعلق منها باألنبياء والصاحلي ،أو ما تعلق بالكفار
واملنافقي ،وفائدة هذا القسم كام يرى الغزايل هي التشويق والرتغيب فيام يتعلق باملجيبي
لدعوة اهلل السالكي سبيله ،واالعتبار والرتهيب فيام يتعلق بأحوال الناكلي والناكبي عن
اإلجابة ،وكيفية قمع اهلل هلم وتنكيله هبم.
وكأن الغزايل يدعو من خالل هذا القسم إىل استنباط سنن اهلل يف املجتمعات كام
ينص عليها القرآن،كام رأينا ـ من قبل ـ دعوته إىل النظر يف سنن اهلل الكونية ،فكالمها ميدان
ملعرفة اهلل وسلوك سبيله ،وكالمها حث القرآن الكريم عىل النظر فيه واالعتبار به.
الرباهي القرآنية :وهذا القسم يتعرض ملحاجة الكفار وجمادلتهم وإيضاح أباطيلهم
وكشفها،وقد حوى القرآن الكريم كام يرى الغزايل عىل تفنيد ثالثة أنواع من األباطيل تعترب
من أصول الضالل الكربى ،وهي:
 .1ذكر اهلل تعاىل بام ال يليق به من أن املالئكة بناته وأن له ولدا ورشيكا وأنه ثالث
ثالثة.
 .2ذكر رسول اهلل  بأنه ساحر أو كاذب،وإنكار نبوته،وأنه برش كسائر اخللق فال
يستحق أن يتبع.
 .3ذكر اليوم اآلخر وجحد البعث والنشور واجلنة والنار ،وإنكار عاقبة الطاعة
واملعصية.
ويرى الغزايل إمكانية االستغناء برباهي القرآن العلمية ـ إذا ما حتققت آلية التدبر ـ
عن أدلة املتكلمي وبراهينهم،بل يمكن استنباط وجوه احلجج القاطعة التي يمكن
االستدالل هبا فيام مل يذكره القرآن الكريم من شبهات.
األحكام الفقهية :ويشتمل هذا القسم عىل احلدود الرشعية التي تنظم أمر املعاش
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بأسباب احلفظ لوجوده،وأسباب الدفع ملفسداته.
وبالتدبر يف هذا القسم يمكن استنباط حماسن الرشيعة ومصاحلها وحكمها مما ال
يوجد مثله يف كتب الفقهاء ،ويبدي الغزايل اهتامما كبريا ـ يف هذا املوضع ـ ببيان مقاصد
الرشيعة وكلياهتا ،والتي ترجع إىل تنظيم أمر املعاش يف الدنيا حتى يتم أمر التبتل واالنقطاع
إىل اهلل تعاىل الذي هو املقصد احلقيقي من الوجود اإلنسان.
وذلك التنظيم يستدعي أسباب احلفظ لوجود ه،وأسباب الدفع ملفسداته ،وكل
حدود الرشيعة يمكن إرجاعها عند الغزايل إىل هذين القسمي،وهو هلذا يعترب الفقه من
علوم الدنيا فـ (الفقيه هو العامل بقانون السياسة وطريق التوسط بي اخللق إذا تنازعوا بحكم
الشهوات،فكان الفقيه معلم السلطان ومرشده إىل طرق سياسة اخللق وضبطهم لينتظم
باستقامتهم أمورهم يف الدنيا)
هذه هي املقاصد الستة التي تدور حوهلا مجيع آيات القرآن الكريم يف رأي
الغزايل،وهو يدعو من خالل عرضها إىل التفكر فيها واستنباط أصناف العلوم منها ،فكل
العلوم مغرتفة من بحار القرآن الكريم.
ونحن مل نذكر هذه املقاصد هنا بحسب ما ذكرها الغزايل عىل أهنا رأي شخيص
للغزايل ،وإنام ذكرناها باعتبار األدلة املتظافرة من النصوص تدل عليها.
وال نحسب أن هناك خالفا يف اعتبارها ،فهي من القطعية بحيث ال خيتلف فيها،
وإنام للغزايل فيها دقة التصنيف ،والتنظيم ،والتقسيم.
ولذلك نرى االهتامم بتلقي هذه املقاصد ،وتعليمها والرتكيز عليها عند تعليم علوم
القرآن الكريم ،ألن القرآن الكريم ليس كتاب ثقافة بقدر ما هو كتاب هداية.
علم احلكمة
ربام كان من الصعب حتديد معنى دقيق للحكمة بسبب اخلالف الطويل يف معناها،
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ولكنه مع ذلك ال غنى عن حتديد معناها ،فهي وظيفة من وظائف النبوة التي يلزم وجودها
واستمرارها لبقاء اهلدي النبوي عىل األرض.
ولذلك سنحاول هنا معرفة معناها من خالل ما ورد يف القرآن الكريم ،ومن خالل
ما ذكر العلامء يف تعريفها حماولي استخراج قول جامع هلا ،نستطيع بواسطته معرفة العلوم
التي تتضمنها احلكمة.
احلكمة يف القرآن الكريم :كل املواضع التي وردت فيها احلكمة يف القرآن الكريم
ت ِْ
مواضع ثناء( ،)1ويدل لذلك قوله تعاىل ﴿ :يؤْ ِيت ِْ
احلك َْم َة َف َقدْ
احلك َْم َة َم ْن َي َشا ُء َو َم ْن ُيؤْ َ
ُ
ويت َخ ْري ًا كَثِري ًا َو َما َي َّذك َُّر إِ َّال ُأو ُلو ْاألَ ْل َب ِ
اب﴾ (البقرة ،)269:وهلذا ذكر القرطبي أنه
ُأ ِ َ
يقال(:إن من أعطي احلكمة والقرآن فقد أعطي أفضل ما أعطي من مجع علم كتب األولي
من الصحف وغريها ،ألنه قال ألولئكَ ﴿ :و َما ُأوتِي ُت ْم ِم َن ا ْل ِع ْل ِم إِ َّال َقلِي ً
ال﴾ (االرساء،)85:
()2

وسمى هذا خريا كثريا ،ألن هذا هو جوامع الكلم)

وقد اعترب القرآن الكريم احلكمة نوعا من أنواع النعم التي من اهلل هبا عىل عباده
َاب و ِْ
ِ
ِ
ِ
احلك َْم ِة
املؤمني ،فقال تعاىلَ ﴿ :وا ْذ ُك ُروا ن ْع َم َت اهللَِّ َع َل ْي ُك ْم َو َما َأنْزَ َل َع َل ْي ُك ْم م َن ا ْلكت ِ َ
َي ِع ُظ ُكم بِ ِه َوا َّت ُقوا اهللََّ َوا ْع َلموا َأ َّن اهللََّ بِ ُك رل َ ٍ ِ
يم﴾ (البقرة)231:
يشء عَل ٌ
ُ
ْ
ْ
وهو خيربه عن فضله عىل األنبياء ـ صلوات اهلل وسالمه عليهم ـ بإعطائهم احلكمة،
اق النَّبِ رييَ ملَا آ َت ْي ُت ُك ْم ِم ْن كِت ٍ
َاب َو ِحك َْم ٍة ُث َّم َجا َء ُك ْم َر ُس ٌ
قال تعاىلَ ﴿ :وإِ ْذ َأ َخ َذ اهللَُّ ِمي َث َ
ول
ِ
ِ
ِ
حي ُسدُ َ
ون
ْرص َّن ُه ﴾ (آل عمران ،)81:وقال تعاىلَ ﴿ :أ ْم َ ْ
ُم َصدر ٌق َملا َم َع ُك ْم َل ُتؤْ منُ َّن بِه َو َل َتن ُ ُ
اهيم ا ْلكِتَاب و ِْ
ِِ
ِ
ِ
َاه ْم ُم ْلك ًا
احلك َْم َة َوآ َت ْين ُ
َّاس ع ََىل َما آت ُ
َ َ
الن َ
َاه ُم اهللَُّ م ْن َف ْضله َف َقدْ آ َت ْينَا َآل ِإ ْب َر َ

وت َوآتَا ُه اهللَُّ املُْ ْل َك
وه ْم بِإِ ْذ ِن اهللَِّ َو َقت ََل َد ُاو ُد َجا ُل َ
عَظِي ًام﴾ (النساء ،)54:وقال تعاىلَ ﴿ :ف َهزَ ُم ُ
( )1خالفا للعلم ،فقد ذكر يف مواضع الثناء والذم مجيعا ،كام سبق ذكره.
( )2القرطبي.330/3 :
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احلكْم َة و َع َّلمه ِممَّا ي َشاء ﴾ (البقرة ،)251:وقال تعاىل ﴿ :ويع رلمه ا ْلكِتَاب و ِْ
ِ
احلك َْم َة
َ َ
ََُ ُُ
َو ْ َ َ َ ُ
َ ُ
ْج َيل﴾ (آل عمران ،)48:وقال تعاىل ﴿ :و َشدَ دنَا م ْل َكه وآ َتينَاه ِْ
والتَّورا َة و ْ ِ
األن ِ
احلك َْم َة َو َف ْص َل
َ ْ ُ ُ َ ْ ُ
َ َْ َ
َات َق َال َقدْ ِج ْئ ُت ُكم بِ ِْ
اب﴾ (ص ،)20:وقال تعاىل ﴿ :وملََّا جاء ِعيسى بِا ْلبين ِ
ِْ
اخل َط ِ
احلك َْم ِة
َر
ّ
ْ
َ َ َ َ
يه َفا َّت ُقوا اهللََّ و َأطِيع ِ
ون فِ ِ
ختتَلِ ُف َ
ي َل ُك ْم َب ْع َض ا َّل ِذي َ ْ
ون﴾ (الزخرف)63:
َو ِألُ َب ر َ
َ ُ
وهو يمن عىل رسول اهلل  بأن اهلل أنزل عليه احلكمة ،قال تعاىلَ ﴿ :و َأنْزَ َل اهللَُّ
َع َلي َك ا ْلكِتَاب و ِْ
احلك َْم َة َو َع َّل َم َك َما َمل ْ َت ُك ْن َت ْع َل ُم َوك َ
َان َف ْض ُل اهللَِّ َع َل ْي َك عَظِي ًام﴾
َ َ
ْ
(النساء ،)113:وقال تعاىلَ ﴿ :ذلِ َك ِممَّا َأوحى إِ َلي َك رب َك ِمن ِْ
جت َع ْل َم َع اهللَِّ إِ َهل ًا
احلك َْم ِة َوال َ ْ
َ
ْ َ ُّ
ْ َ
َ
آخ َر َف ُت ْل َقى ِيف َج َهن ََّم َم ُلوم ًا َمدْ ُحور ًا﴾ (االرساء)39:

يل رب َك بِ ِْ
احلك َْم ِة
وهو يأمر باستعامل احلكمة وذكرها ،قال تعاىل ﴿ :ا ْد ُع إِ َىل َسبِ ِ َ ر
احلسن َِة وج ِ
ِ ِ
اد ْهل ُ ْم بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن ﴾ (النحل ،)125:وقال تعاىلَ ﴿ :وا ْذ ُك ْر َن َما
َواملَْ ْوع َظة ْ َ َ َ َ
ات اهللَِّ و ِْ
يت َْىل ِيف بيوتِ ُكن ِمن آي ِ
احلك َْم ِة إِ َّن اهللََّ ك َ
َان َلطِيف ًا َخبِري ًا﴾ (األحزاب)34:
َ
َّ ْ َ
ُُ
ُ
وهو خيرب عند ذكره لنموذج تربية األبناء أن من صفات املريب الصالح (احلكمة)،
قال تعاىل ﴿ :و َل َقدْ آ َتينَا ُل ْقام َن ِْ
احلك َْم َة َأ ِن ْاش ُك ْر هللَِّ َو َم ْن َي ْش ُك ْر َفإِن ََّام َي ْش ُك ُر لِنَ ْف ِس ِه َو َم ْن َك َف َر
َ
ْ َ
َفإِ َّن اهللََّ غَنِ ٌّي َمحِيدٌ ﴾ (لقامن)12:
خالف العلامء يف احلكمة :انطالقا من اختالف ورودها يف القرآن الكريم ،فقد
وردت مفردة ومقرتنة بالكتاب ،اختلفت األقوال فيها بناء عىل هذين النوعي:
ت ِْ
املفردة :كام يف قوله تعاىل ﴿ :يؤْ ِيت ِْ
ويت َخ ْري ًا
احلك َْم َة َم ْن َي َشا ُء َو َم ْن ُيؤْ َ
احلك َْم َة َف َقدْ ُأ ِ َ
ُ
كَثِري ًا َو َما َي َّذك َُّر إِ َّال ُأو ُلو ْاألَ ْل َب ِ
اب﴾ (البقرة ،)269:فقد فرست يف هذا املوضع ،بتفاسري
خمتلفة منها :قول السدي :هي النبوة ،وقال ابن عباس(:هي املعرفة بالقرآن فقهه ونسخه
وحمكمه ومتشاهبه وغريبه ومقدمه ومؤخره) ،وقال قتادة وجماهد(:احلكمة هي الفقه يف
القرآن) ،وقال جماهد(:اإلصابة يف القول والفعل) ،وقال ابن زيد(:احلكمة العقل يف
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الدين) ،وقال مالك بن أنس(:احلكمة املعرفة بدين اهلل والفقه فيه واالتباع له) ،وروى عنه
ابن القاسم أنه قال(:احلكمة التفكر يف أمر اهلل واالتباع له) ،وقال أيضا(:احلكمة طاعة اهلل
والفقه يف الدين والعمل به) ،وقال الربيع بن أنس(:احلكمة اخلشية) ،وقال إبراهيم
النخعي(:احلكمة الفهم يف القرآن) ،وقاله زيد بن أسلم ،وقال احلسن(:احلكمة الورع)
وكأنه فرسها بثمرهتا ومقتضاها.
ومن األقوال فيها أهنا (معرفة األشياء بحقائقها) ،وفيهذا إشارة إىل أن إدراك
اجلزئيات ال كامل فيه ألهنا إدراكات متغرية ،فأما إدراك املاهية ،فإنه ٍ
باق مصون عن التغري
والتبدل.
ومن األقوال فيها أهنا (اإلتيان بالفعل الذي عاقبته حممودة) ،وقيل(:هي االقتداء
باخلالق سبحانه وتعاىل يف السياسة بقدر الطاقة البرشية وذلك بأن جيتهد بأن ينزه علمه عن
()1

اجلهل وفعله عن اجلور وجوده عن البخل وحلمه عن السفه)

وعرفها الفخر الرازي بأهنا (اسم لكل علم حسن ،وعمل صالح) ،قال(:وهو
بالعلم العميل أخص منه بالعلم النظري ويف العمل أكثر استعامالً منه يف العلم ،ومنها يقال
أحكم العمل إحكام ًا إذا أتقنه وحكم بكذا حك ًام)
قال ابن القيم(:وأحسن ما قيل يف احلكمة قول جماهد ومالك إهنا معرفة احلق
والعمل به واإلصابة يف القول والعمل وهذا ال يكون إال بفهم القرآن والفقه يف رشائع
()2

اإلسالم وحقائق اإليامن)

وقد عرفها هو بقوله(:احلكمة حكمتان علمية وعملية ،فالعلمية االطالع عىل
بواطن األشياء ومعرفة ارتباط األسباب بمسبباهتا خلقا وأمرا قدرا ورشعا ،والعلمية هي
( )1الفخر الرازي.396/3 :
( )2مدارج السالكي.478/2 :
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وضع الشء يف موضعه)
وقال القرطبي معلقا عىل األقوال السابقة(:وهذه األقوال كلها ـ ما عدا السدي
والربيع واحلسن ـ قريب بعضها من بعض ،ألن احلكمة مصدر من اإلحكام وهو اإلتقان
يف قول أو فعل ،فكل ما ذكر فهو نوع من احلكمة التي هي اجلنس ،فكتاب اهلل حكمة ،وسنة
نبيه حكمة ،وكل ما ذكر من التفضيل فهو حكمة ،وأصل احلكمة ما يمتنع به من السفه،
فقيل للعلم حكمة ،ألنه يمتنع به ،وبه يعلم االمتناع من السفه وهو كل فعل قبيح ،وكذا
()1

القرآن والعقل والفهم)

واحلكمة بذلك تعني ـ عنده ـ العلم ،وإنام ذكر احلكمة مع كون العلم مغنيا عنها ـ كام
يقول القرطبي (اعتناء هبا ،وتنبيها عىل رشفها وفضلها)
املقرونة بالكتاب :أكثر األقوال يف احلكمة املقرتنة بالكتاب أهنا (السنة) ،قال
الشافعي(:احلكمة سنة رسول اهلل  وهو قول قتادة ،قال أصحاب الشافعي(:والدليل
عليه أنه تعاىل ذكر تالوة الكتاب أوالً وتعليمه ثاني ًا ثم عطف عليه احلكمة ،فوجب أن يكون
املراد من احلكمة شيئ ًا خارج ًا عن الكتاب ،وليس ذلك إال سنة الرسول  ،)وقيل هي
()2

القضاء بالوحي ،قال ابن القيم(:وتفسريها بالسنة أعم وأشهر)

ولكن هذا قد يعارض بقوله تعاىل مثال يف املسيح  ﴿ :ويع رلمه ا ْلكِتَاب و ِْ
احلك َْم َة
َ َ
ََُ ُُ
ِ ِ
حي ُسدُ َ
َّاس ع ََىل
ون الن َ
َوالت َّْو َرا َة َو ْاألنْج َيل﴾ (آل عمران ،)48:وبقوله يف إبراهيم َ ﴿ :أ ْم َ ْ
اهيم ا ْلكِتَاب و ِْ
ِِ
ِ
ِ
َاه ْم ُم ْلك ًا عَظِي ًام﴾
احلك َْم َة َوآ َت ْين ُ
َما آت ُ
َ َ
َاه ُم اهللَُّ م ْن َف ْضله َف َقدْ آ َت ْينَا َآل إِ ْب َر َ
(النساء)54:
حقيقة احلكمة والعلوم املتفرعة عنها :انطالقا مما سبق فإنا نرى أن املراد باحلكمة يف
( )1القرطبي.330/3 :
( )2مدارج السالكي.472/2 :
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َاها ُس َل ْي َام َن َو ُك ّ ً
ال
أصلها األول ،وغايتها القصوى ،هي الفهم عن اهلل ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ف َف َّه ْمن َ
آ َت ْينَا ُح ْك ًام َو ِع ْل ًام﴾ (االنبياء)79:
فقد جعل اهلل تعاىل الفهم قرينا للعلم ،وأخرب بأنه فهم سليامن  ،وأن حكمه كان
نتيجة للفهم ال ملجرد العلم.
احلر ِ
ِ
ث إِ ْذ
حي ُك َامن ِيف ْ َ ْ
وقد رضب مثاال لذلك ،فقال تعاىلَ ﴿ :و َد ُاو َد َو ُس َل ْي َام َن إِ ْذ َ ْ
َن َف َش ْت فِ ِيه َغنَم ا ْل َقو ِم و ُكنَّا ِحلك ِْم ِهم َش ِ
اه ِدي َن﴾ (االنبياء،)78:
ُ ْ َ
ْ
ُ
وقصة ذلك كام أوردها املفرسون( )1أن غنام رجل دخلت حرث آخر ،فعاثت فيه
فسادا ،فذهبا إىل داود  ،فحكم أن يدفع الغنم إىل صاحب احلرث ،فلام خرج اخلصامن
عىل سليامن  وكان جيلس عىل الباب الذي خيرج منه اخلصوم ،وكانوا يدخلون إىل داود
من باب آخر فقال :بم قىض بينكام نبي اهلل داود؟ فقاال :قىض بالغنم لصاحب احلرث،
فقال(:لعل احلكم غري هذا ،انرصفا معي) فأتى أباه فقال(:يا نبي اهلل أنك حكمت بكذا
وكذا وإن رأيت ما هو أرفق باجلميع) ،قال :وما هو؟ قال(:ينبغي أن تدفع الغنم إىل
صاحب احلرث فينتفع بألباهنا وسموهنا وأصوافها ،وتدفع احلرث إىل صاحب الغنم ليقوم
عليه ،فإذا عاد الزرع إىل حال التي أصابته الغنم يف السنة املقبلة ،رد كل واحد منهام مال إىل
صاحبه) ،فقال داود (:وفقت يا بني ال يقطع اهلل فهم) ،وقىض بام قىض به سليامن .
وهذا يدل عىل أن هناك أمران يف كل مسألة:
 .1احلكم احلريف للمسألة ،وهو ما ينص عليه عادة ظاهر الرشيعة أو ظاهر القانون،
وهو ما حكم به هنا داود  ،حيث عوض صاحب األرض قيمة رضره ،فكانت قيمتها
هي غنم اآلخر.
 .2احلكم املقاصدي للمسألة ،وهو احلكم الذي يراعي مصلحة اجلانبي ،فال يترضر
( )1قال معناه ابن مسعود وجماهد وغريمها.
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أحدمها لينفع اآلخر ،وهو ما حاول سليامن  أن يصل إليه عرب ذلك احلكم ،يقول سيد
قطب معلقا عىل املوقفي مجيعا(:لقد اجته داود يف حكمه إىل جمرد التعويض لصاحب
احلرث ،وهذا عدل فحسب ،ولكن حكم سليامن تضمن مع العدل البناء والتعمري ،وجعل
العدل دافعا إىل البناء والتعمري ،وهذا هو العدل احلي اإلجيايب يف صورته البانية الدافعة،
()1

وهو فتح من اهلل وإهلام هيبه من يشاء)

انطالقا من هذا نرى أن مجيع ما أورده العلامء يف تعريف احلكمة ،ومجيع ما وردت
به النصوص يصب يف هذا القول ،زيادة عىل أن هذا يستلزم أنواعا من الوظائف جيب
وجودها يف األمة ال يمكن دخوهلا إال من هذا الباب.
وذلك ألن الفهم عن اهلل يقتِض توفر األدوات الالزمة هلذا الفهم ،وهذه األدات
هي التي حتقق هذه الوظيفة اخلطرية من وظائف الدين.
وهذه األدوات حسبام نرى ثالثة ال غنى عنها هي :العلم بمقاصد الرشيعة ،والعلم
بأدوات فهم النصوص واالستنباط منها ،والعلم باألحكام العقلية ،وكيفية تطبيقها.
وذلك ألن الغرض من الفهم هو استثامر العلم وتزكيته وتطبيقه واستعامله يف
املوضع الالئق به ،وال يكون ذلك إال بتوفر العلوم الثالثة السابقة.
فالعلم األول يدلنا عىل فهم مراد اهلل ،والعلم الثان يدلنا عىل فهم كيفية تطبيق مراد
اهلل ،والعلم الثالث ،وإن كان من العلوم الرضورية إال أنه يقي عقولنا من اخلروج عن
الرشع الذي رشعه اهلل لفطرنا التي فطرنا عليها.
وهبذه العلوم الثالثة يتبي لنا فضل احلكمة عىل العلم ،كام سبق إيراد ما ذكر القرطبي
ت ِْ
يف قوله تعاىل ﴿ :يؤْ ِيت ِْ
ويت َخ ْري ًا كَثِري ًا َو َما َي َّذك َُّر إِ َّال
احلك َْم َة َم ْن َي َشا ُء َو َم ْن ُيؤْ َ
احلك َْم َة َف َقدْ ُأ ِ َ
ُ
ُأو ُلو ْاألَ ْل َب ِ
اب﴾ (البقرة)269:من أنه يقال(:إن من أعطي احلكمة والقرآن فقد أعطي
( )1يف ظالل القرآن.2390 :
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أفضل ما أعطي من مجع علم كتب األولي من الصحف وغريها ،ألنه قال ألولئكَ ﴿ :و َما
ُأوتِي ُت ْم ِم َن ا ْل ِع ْل ِم إِ َّال َقلِي ً
ال﴾ (االرساء ،)85:وسمى هذا خريا كثريا ،ألن هذا هو جوامع
الكلم)
وذلك ألن العلم حمدود بجمله وتفاصيله ،ولكن الفهم ال حدود له ،ألن تزاوج
مفردات العلوم ينتج علوما جديدة ،وهكذا تتوالد العلوم ملن رزقه اهلل القدرة عىل الفهم
والتحليل واالستنباط.
يقول الغزايل(:واملعارف إذا اجتمعت يف القلب وازدوجت عىل ترتيب خمصوص
أثمرت معرفة أخرى ،فاملعرفة نتاج املعرفة .فإذا حصلت معرفة أخرى وازدوجت مع
معرفة أخرى حصل من ذلك نتاج آخر .وهكذا يتامدى النتاج وتتامدى العلوم ويتامدى
الفكر إىل غري هناية ،وإنام تنسدّ طريق زيادة املعارف باملوت .أو بالعوائق وهذا ملن يقدر عىل
استثامر العلوم وهيتدي إىل طريق التفكري .وأما أكثر الناس فإنام منعوا الزيادة يف العلوم
لفقدهم رأس املال وهو املعارف التي هبا تستثمر العلوم ،كالذي ال بضاعة له فإنه ال يقدر
عىل الربح ،وقد يملك البضاعة ولكن ال حيسن صناعة التجارة فال يربح شيئ ًا ،فكذلك قد
يكون معه من املعارف ما هو رأس مال العلوم ولكن ليس حيسن استعامهلا وتأليفها وإيقاع
االزدواج املفِض إىل النتاج فيها)

()1

وهذا االنتاج املتزايد املتنامي لثمرات احلكمة ،ال يكون يف أكمل صوره إال ملن مجع
مع الفهم وآلياته قلبا منورا بنور الذكر ،كام قال احلسنّ (:
إن أهل العقل مل يزالوا يعودون
بالذكر عىل الفكر ،وبالفكر عىل الذكر حتى استنطقوا قلوهبم فنطقت باحلكمة)
وسنرشح هنا بعض ما حيتاج إليه من هذه العلوم باعتبارها من الفروض الالزم
وجودها يف األمة ،بل من الالزم نرشها بي العامة واخلاصة ،وتربية أجيال األمة عليها ،ألنه
( )1إحياء علوم الدين.426/4 :
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من األخطاء التي وقعت فيها املجتمعات اإلسالمية الغرق فيام يسمى باجلزئية واحلرفية
نتيجة املبالغة يف العلم ،مع االبتعاد عن احلكمة التي هي ثمرة العلم وأساسه.
مقاصد األحكام:
أساس الفهم ومنطلقه هو معرفة املقصد ،فمن عرف مقصد املتكلم أو املرشع عرف
كيف يقيس ما مل يذكر عىل ما ذكر ،وعرف قبل ذلك كيف يطبق ما أمر به مع مراعاة
مقاصده.
ففائدة فهم مقاصد األحكام هلا بذلك مظهران :عميل وعلمي.
مظهر عميل :بسببه كانت احلكمة خلقا من األخالق ،بل رأسا من رؤوس األخالق
وأصال من أصوهلا ،وهلذا يطلق العلامء عىل هذا النوع بـ (احلكمة العملية) ،وقد عرفها ابن
القيم انطالقا من كالم اهلروي بقوله(:أن تعطي كل يشء حقه ،وال تعديه حده ،وال تعجله
()1

عن وقته ،وال تؤخره عنه)

ثم فصل هذا التعريف بقوله(:ملا كانت األشياء هلا مراتب وحقوق تقتضيها رشعا
وقدرا ،وهلا حدود وهنايات تصل إليها وال تتعداها ،وهلا أوقات ال تتقدم عنها وال تتأخر،
كانت احلكمة مراعاة هذه اجلهات الثالثة بأن تعطي كل مرتبة حقها الذي أحقه اهلل هلا
برشعه وقدره وال تتعدى هبا حدها فتكون متعديا خمالفا للحكمة ،وال تطلب تعجيلها عن
وقتها فتخالف احلكمة وال تؤخرها عنه فتفوهتا)
ثم قال معمام هذا املعنى وممثال له بام يقرب معناه(:وهذا حكم عام جلميع األسباب
مع مسبباهتا رشعا وقدرا ،فإضاعتها تعطيل للحكمة بمنزلة إضاعة البذر وسقي األرض
وتعدي احلق كسقيها فوق حاجتها بحيث يغرق البذر والزرع ويفسد وتعجيلها عن وقتها
كحصاده قبل إدراكه وكامله ،وكذلك ترك الغذاء والرشاب واللباس إخالل باحلكمة
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وتعدي احلد املحتاج إليه خروج عنها أيضا وتعجيل ذلك قبل وقته إخالل هبا وتأخريه عن
()1

وقته إخالل هبا)

وانطالقا من هذا عرفها تعريفا آخر ،قال فيه( :فاحلكمة إذا فعل ما ينبغي ،عىل الوجه
الذي ينبغي ،يف الوقت الذي ينبغي)
وهذا املظهر العلمي هبذه الصفة ال يمكن حتقيقه إال بتحقيق املظهر العميل ،فاهلل ال
يعبد باجلهل.
زيادة عىل هذا ،فإن التحقيق العميل لألحكام الرشعية ال ينفذه حق التنفيذ إال من
فقه أرسار ومقاصد الرشع من ذلك احلكم ،فمن عرف ـ مثال ـ أن مقصد الرشع من الصالة
ِ
الصال َة َتن َْهى ع ِ
َن
الصال َة إِ َّن َّ
الذكر ،والنهي عن الفحشاء واملنكر ،كام قال تعاىلَ ﴿ :و َأق ِم َّ
ِ
ِ
ْرب ﴾ (العنكبوت )45:أقامها عىل حقيقتها ،ومل حيتل عىل اهلل
ا ْل َف ْح َشاء َواملُْنْك َِر َو َلذك ُْر اهللَِّ َأك َ ُ
بأداء رسومها والغفلة عن حقيقتها.
ومن عرف أن مقصد الرشع من النهي عن قول أف للوالدين عرف أن املقصد ليس
ذات األف ،وإنام كل ما يؤذهيام.
وهلذا ،فإن العارف بمقاصد الرشيعة املعايش هلا تتجىل له من التفاصيل ما ال تتجىل
للمستغرق يف احلرفيية والرسوم ،وهذا مظهر من مظاهر وفرة علم احلكيم ،وهلذا عقب
تعاىل التفاصيل التي وردت يف الوصايا الواردة يف سورة اإلرساء من قوله تعاىلَ ﴿ :و َق َىض
ِ
ِ
ِ
ِ
المها َفال َت ُق ْل
مها َأ ْو ك ُ َ
رب َأ َحدُ ُ َ
َر ُّب َك َأ َّال َت ْع ُبدُ وا إِ َّال إِ َّيا ُه َوبِا ْل َوالدَ ْي ِن إِ ْح َسان ًا إِ َّما َي ْب ُل َغ َّن عنْدَ َك ا ْلك َ َ
مها َو ُق ْل َهل ُ َام َق ْوالً ك َِري ًام﴾ (االرساء )23:بقوله تعاىلَ ﴿ :ذلِ َك ِممَّا َأ ْو َحى
َهل ُ َام ُأ ٍّ
ف َوال َتن َْه ْر ُ َ

إِ َلي َك رب َك ِمن ِْ
جت َع ْل َم َع اهللَِّ إِ َهل ًا َ
آخ َر َف ُت ْل َقى ِيف َج َهن ََّم َم ُلوم ًا َمدْ ُحور ًا﴾
احلك َْم ِة َوال َ ْ
َ
ْ َ ُّ

(االرساء)39:
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ورس ذلك ،واهلل أعلم ،أن تلك التفاصيل الواردة يف تلك الوصايا من احلكمة ومن
وجوه االستنباط املقاصدي ،فرب الوالدين ـ مثال ـ ورد يف القرآن الكريم جممال ،ومل يفصل
بتلك التفاصيل إال يف ذلك املوضع ،فقد ذكر مجيع األحوال املرتبطة هبام.
ومثل ذلك يف األمر باإلنفاق ،فقد ورد يف أكثر القرآن الكريم مطلقا ،ولكنه يف ذلك
جتع ْل يدَ َك م ْغ ُلو َل ًة إِ َىل ُعنُ ِق َك وال َتبس ْطها ُك َّل ا ْلبس ِ
ط
َ ُْ َ
املوضع ورد مقيدا ،قال تعاىلَ ﴿ :وال َ ْ َ َ
َْ
َ
َف َت ْق ُعدَ َم ُلوم ًا حمَ ُْسور ًا﴾ (االرساء)29:
ومثل ذلك ما ورد من التفاصيل بعد ذكر إيتاء لقامن  احلكمة ،فقد ذكر فيها من
التفاصيل يف كل موضع من املواضع ما يدل عىل مبلغ علم احلكيم ،قال تعاىلَ ﴿ :و َل َقدْ آ َت ْينَا
ُل ْقام َن ِْ
احلك َْم َة َأ ِن ْاش ُك ْر هللَِّ َو َم ْن َي ْش ُك ْر َفإِن ََّام َي ْش ُك ُر لِنَ ْف ِس ِه َو َم ْن َك َف َر َفإِ َّن اهللََّ غَنِ ٌّي َمحِيدٌ ﴾
َ
(لقامن)12:
ففي هذه اآلية وحدها تفاصيل حقيقة الشكر ومقصده وعالقته باهلل ،وعالقته
بالعبد...
مظهر علمي :وهذا املظهر ال يعرف إال من كليات الرشيعة والنصوص ،فمن عرفها
عرف مقصد الشارع من الترشيعات املختلفة ،كام ذكرنا سابقا يف مقاصد القرآن الكريم.
زيادة عىل ذلك ،فإن النصوص الرشعية املعصومة من القرآن الكريم والسنة املطهرة
نصت عىل أكثر املقاصد ،بل ال تعرف املقاصد إال منها.
ففي القرآن الكريم مثال اإلخبار باملقصد األصيل من خلق العباد ،وهو أصل
اجلن و ْ ِ
األن َْس إِ َّال
املقاصد ،ومنه تتشعب مجيع األحكام ،فقال تعاىلَ ﴿ :و َما َخ َل ْق ُت ِْ َّ َ
لِيعبدُ ِ
ون﴾ (الذريات ،)56:وقال تعاىلَ ﴿ :أ َف َح ِس ْب ُت ْم َأن ََّام َخ َل ْقنَا ُك ْم َع َبث ًا َو َأ َّن ُك ْم إِ َل ْينَا ال
َُْ
ُت ْر َج ُع َ
ون﴾ (املؤمنون)115:
ويف القرآن الكريم إخبار بمقصد إنزال القرآن الكريم حتى ال تتخذ دراسته عمال،
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وأحكامه ثقافة وقصصه سمرا ،فقال تعاىل ﴿ :إِ َّن َه َذا ا ْل ُقر َ ِ ِ ِ ِ
رش
ْ
آن َ ْهيدي ل َّلتي ه َي َأ ْق َو ُم َو ُي َب ر ُ
احل ِ
ِ
املُْؤْ ِمنِيَ ا َّل ِذي َن َي ْع َم ُل َ
ات َأ َّن َهل ُ ْم َأ ْجر ًا كَبِري ًا﴾ (االرساء ،)9:وقال تعاىلَ ﴿ :ذلِ َك
ون َّ
الص َ
ا ْلكِتَاب ال ري ِ ِ
دى لِ ْل ُمت َِّقيَ ﴾ (البقرة ،)2:وكام دلت عىل هذا أوصافه الكثرية عىل
ب فيه ُه ً
َْ َ
ُ
من أنه نور وهدى ،ومبارك ،ومبي ،وبرشى ،وبشري ونذير ،وغريها.
ويف القرآن الكريم إخبار بمقاصد كثري من األحكام ،بل ال يكاد يذكر حكم إال
خمتوما أو مسبوقا بالداللة عىل مقاصده ،فقد ذكر حكمة اعتزال النساء يف املحيض وأهنا
دفع األذى ،وحكمة ترشيع احلج وأهنا حتصيل املنافع وذكر اهلل ،وحكمة ترشيع الزواج
وأهنا السكن واملودة والرمحة وإعامر الكون ،وحكمة ترشيع الصوم وأهنا حتصيل التقوى،
وحكمة منع االقرتاب من الزنا ،وأهنا فحشه وسوء سبيله ومفاسد مآله ،وحكمة وجوب
القتال وأهنا دفع الظلم عن املسلمي والذب عن دينهم واستقالهلم ومنعتهم وغري ذلك.
ومن القرآن الكريم استنبط الفقهاء القواعد الفقهية املختلفة التي تصب يف مقاصد
الرشعية ،مثل (املشقة جتلب التيسري ) ،و(الرضورات تبيح املحظورات) ،و(الرضورة تقدر
بقدرها ) و(العادة حمكمة)
ومثل ذلك السنة التي هي بيان للقرآن الكريم ،فقد احتوت عىل التفاصيل الكثرية
املبينة ملراعاة الشارع للمقاصد ،ودور السنة هنا هو التفصيل والتنفيذ ،ألن أصول املقاصد
منصوص عليها يف القرآن الكريم ،وهذا ما نبه إليه الشاطبي بقوله(:وذلك أن القرآن
الكريم أتى بالتعريف بمصالح الدارين جلبا هلا ،والتعريف بمفاسدها دفعا هلا ...وإذا
نظرنا إىل السنة وجدناها ال تزيد عىل تقرير هذه األمور ،فالكتاب أتى هبا أصوال يرجع
إليها ،والسنة أتت هبا تفريعا عىل الكتاب وبيانا ملا فيه منها)
أدوات االستنباط:
ونريد هبا العلوم اآللية التي متكن من فهم مراد اهلل ،ألنه بدون الفهم ال يمكن
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التحقيق ،وال العمل.
وربام أقرب العلوم اهتامما بتحقيق هذا النوع من أنواع علوم احلكمة ،هو علم أصول
الفقه ،فهو العلم الذي ختصص يف البحث عن آليات التعامل مع النصوص واألحكام.
فلذلك كان وجوده فرضا الزما يف األمة ،وكان من تعليم احلكمة تعليم هذا العلم
للخاصة بتفاصيله الدقيقة ،وللعامة بام يبرصهم من أن كل األحكام ،ولو تصوروا بعدها
عن النصوص هي فرع من فروع النصوص.
وبسبب اجلهل هبذا العلم تصور الكثري من العامة من أدعياء العلم أن الفقهاء
خرجوا يف أحكامهم وفتاواهم عن الكتاب والسنة ،وأن آراءهم جمرد آراء ال عالقة هلا
بالرشيعة ،وال حيل هذا اجلهل املركب غري العلم هبذا العلم.
أحكام العقل:
ونريد هبا العلوم اآللية التي متكن من االستنتاج والعبور من القضية إىل مجيع ما
يرتبت عليها ،ويتولد عنها ،ألن املتكلم أو املرشع ال يستطيع أن يفي يف كالمه بكل
التفاصيل ،فيدع للعقل ميدانه للعبور من املذكور إىل غري املذكور.
وهذا النوع من العلم رضوري ال غنى عنه ،وإليه اإلشارة بكل اآليات القرآنية
الداعية إىل إعامل العقل ،والناهية عن جماوزة أحكامه ،وكل اآليات املرغبة يف الفكر،
والتدبر ،والتذكر ،ونحوها.
فاهلل تعاىل يمدح العارفي به من أويل األلباب ،ويصف موقفهم من الكون
ون ِيف َخ ْل ِق السامو ِ
ون اهللََّ ِق َيام ًا َو ُق ُعود ًا َوع ََىل ُجنُ ِ
وهبِ ْم َو َي َت َفك َُّر َ
فيقول(:ا َّل ِذي َن َي ْذ ُك ُر َ
ات
َّ َ َ
ِ
اب الن ِ
َو ْاألَ ْر ِ
ض َر َّبنَا َما َخ َل ْق َت َه َذا َباطِ ً
َّار﴾ (آل عمران)191:
ال ُس ْب َحان ََك َفقنَا ع ََذ َ
والقرآن الكريم حيثنا عىل تأمل املعان الواردة يف القصص حتى ال نخرج من مواضع
العربة إىل مواضع السمر ،فقال تعاىلَ ﴿ :و َل ْو ِش ْئنَا َل َر َف ْعنَا ُه ِ َهبا َو َلكِنَّ ُه َأ ْخ َلدَ إِ َىل ْاألَ ْر ِ
ض َوا َّت َب َع
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ِ
ِ
َه َوا ُه َف َم َث ُل ُه ك ََم َث ِل ا ْل َك ْل ِ
َرت ْك ُه َي ْل َه ْث َذلِ َك َم َث ُل ا ْل َق ْو ِم ا َّل ِذي َن ك ََّذ ُبوا
ب إِ ْن َحتْم ْل َع َل ْيه َي ْل َه ْث َأ ْو ت ْ ُ
بِآياتِنَا َفا ْق ُص ِ
ص َل َع َّل ُه ْم َي َت َفك َُّر َ
ون﴾ (ألعراف)176:
ص ا ْل َق َص َ
وحيثنا إىل النظر يف األمثال بعي االعتبار ،فيقول تعاىلَ ﴿ :ل ْو َأنْزَ ْلنَا َه َذا ا ْل ُق ْر َ
آن ع ََىل
جب ٍل َلر َأي َته َخ ِ
اشع ًا ُمت ََصدر ع ًا ِم ْن َخ ْش َي ِة اهللَِّ َوتِ ْل َك ْاألَ ْم َث ُال ن ْ ِ
َرض ُ َهبا لِلن ِ
َّاس َل َع َّل ُه ْم َي َت َفك َُّرو َن﴾
ََ َ ْ ُ
(احلرش)21:
والقرآن الكريم يدعونا إىل تأمل ما نشاهده من تغريات الطبيعة لنستدل هبا عىل
ٍ
ِ
املصري ،قال تعاىل ﴿ :إِنَّام م َث ُل ْ ِ
ات ْاألَ ْر ِ
الس َام ِء َف ْ
ض
اخ َت َل َط بِ ِه َن َب ُ
احل َياة الدُّ ْن َيا ك ََامء َأنْزَ ْلنَا ُه م َن َّ
َ
َ َ
ت ْاألَر ُض زُ ْخر َفها وازَّ ين َْت و َظن َأ ْه ُلها َأهنم َق ِ
ِممَّا ي ْأ ُك ُل النَّاس و ْاألَ ْنعام حتَّى إِ َذا َأ َخ َذ ِ
اد ُر َ
ون
ُ َ َ ُ َ
َ
ُ َ َ َّ َ َّ َ َّ ُ ْ
ْ
س ك ََذلِ َك ُن َفص ُل ْاآل ِ
َاها َح ِصيد ًا َك َأ ْن َمل ْ َت ْغ َن بِ ْاألَ ْم ِ
َاها َأ ْم ُر َنا َل ْي ً
يات
ال َأ ْو َهنَار ًا َف َج َع ْلن َ
َع َل ْي َها َأت َ
ر
لِ َق ْو ٍم َي َت َفك َُّر َ
ون﴾ (يونس)24:
وكل هذه األنظار تستدعي آليات معينة تنقل اإلنسان من القضية أو املسألة أو حمل
النظر إىل ما ينطوي حتته من معان.
وقد عرف الغزايل الفكر ،ومثل له بام يوضح معناه وما حيتاجه من آليات،
فقال(:اعلم ّ
أن معنى الفكر هو إحضار معرفتي يف القلب ليستثمر منهام معرفة ثالثة.
أن من مال إىل العاجلة وآثر احلياة الدنيا وأراد أن يعرف ّ
ومثالهّ :
أن اآلخرة أوىل باإليثار من
العاجلة فله طريقان:
أحدمها :أن يسمع من غريه أن اآلخرة أوىل باإليثار من الدنيا ،فيقلده ويصدّ قه من
غري بصرية بحقيقة األمر فيميل بعمله إىل إيثار اآلخرة اعتامد ًا عىل جم ّرد قوله ،وهذا ما يسمى
تقليد ًا وال يسمى معرفة.
أن األبقى أوىل باإليثار ،ثم يعرف ّ
الثان :أن يعرف ّ
أن اآلخرة أبقى .فيحصل له من
هاتي املعرفتي معرفة ثالثة وهو أن اآلخرة أوىل باإليثار ،وال يمكن حتقق املعرفة ّ
بأن اآلخرة
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أوىل باإليثار إال باملعرفتي السابقتي.
فإحضار املعرفتي السابقتي يف القلب للتوصل به إىل املعرفة الثالثة يسمى تفكر ًا
واعتبار ًا وتذكر ًا ونظر ًا وتأم ً
ال وتدبر ًا)

()1

ثم بي وجه التغاير بي هذه املصطلحات ،فقال(:أما التدبر والتأمل والتفكر:
فعبارات مرتادفة عىل معنى واحد ليس حتتها معان خمتلفة .وأما اسم التذكر واالعتبار
والنظر :فمختلفة املعان وإن كان أصل املسمى واحد؛ كام ّ
أن اسم :الصارم ،واملهند،
والسيف؛ يتوارد عىل يشء واحد ولكن باعتبارات خمتلفة ..فكذلك االعتبار :ينطلق عىل
إحضار املعرفتي من حيث إنه يعرب منهام إىل معرفة ثالثة ،وإن مل يقع العبور ومل يمكن إال
الوقوف عىل املعرفتي فينطلق عليه اسم :التذكر ،ال اسم :االعتبار .وأما النظر والتفكر؛
فيقع عليه من حيث إن فيه طلب معرفة ثالثة ،فمن ليس يطلب املعرفة الثالثة ال يسمى
ناظر ًا ،فكل متفكر فهو متذكر ،وليس كل متذكر متفكر ًا .وفائدة التذكار تكرار املعارف
عىل القلب لرتسخ وال تنمحي عن القلب .وفائدة التفكر :تكثري العلم واستجالب معرفة
()2

ليست حاصلة .فهذا هو الفرق بـي التذكر والتفكر)

ومع رصاحة األدلة عىل رضورة استعامل العقل واعتباره الوسيلة األساسية
لالستنباط نرى من مل يقدر للعقل قدره ،فيتصوره مناهضا للنصوص أو مناقضا هلا.
مع أن القرآن الكريم يكاد يرصح بأن أحكام العقل دين كأحكام الرشع ،قال تعاىل:
ِ
﴿ َف َأ ِق ْم َو ْج َه َك لِلدر ِ
َّاس َع َل ْي َها ال َت ْب ِد َيل ِخلَ ْل ِق اهللَِّ َذلِ َك الدر ي ُن
ين َحنِيف ًا فِ ْط َر َ
ت اهللَِّ ا َّلتي َف َط َر الن َ
ا ْل َق ري ُم َو َلكِ َّن َأ ْك َث َر الن ِ
َّاس ال َي ْع َل ُم َ
ون﴾ (الروم،)30:يقول الغزايل معقبا عىل هذه اآلية:
(فسمى العقل دينا)
( )1إحياء علوم الدين.426/4 :
( )2إحياء علوم الدين.426/4 :
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ولكون أحكام العقل املجرد دينا ،فإن التناقض بي أحكام العقل وأحكام الرشع
مستحيل ،بل إن أساس الرشع العقل (فهو كاألس والرشع كالبناء ،ولن يغني أ س ما مل
يكن بناء ،ولن يثبت بناء ما مل يكن أ س)
والغزايل يسمي الرشع ـ بسبب مراعاته الرضورية لألحكام العقلية ـ عقال ،فالرشع
عقل من اخلارج ،والعقل رشع من داخل،ومها متعاضدان بل متحدان.
و بسبب هذا االحتاد بي أحكام العقل وأحكام الرشع،فإن متجيد العقل متجيد
للرشع ،وإعامله أعامل للرشع ،ونبذه نبذ للرشع،ألن كليهام من وضع اهلل .
وال هيمنا بعد هذا ،اسم اآللية التي نعرف هبا أحكام العقل ،وال واضعها ،كام ال
هيمنا أن نعرف مصدر الدواء الشايف وال واضعه ،إذا حتقق املقصد منه.
وهلذا ،فإن العلم الذي عنى بأحكام العقل ،وهو املنطق ـ مع قصوره عن بلوغ املراد
منه ـ ال حرج يف االستفادة منه ،بل نرى رجال كالغزايل ينترص للمنطق ،ويعتربه غري غريب
عن اإلسالم أو الفكر اإلسالمي ،وليس دخيال مع الفلسفة كام يتصور البعض ،يقول
الغزايل(:ولكن املنطق ليس خمصوصا هبم [أي بالفالسفة ]،وإنام هو األصل الذي نسميه
يف فن الكالم (كتاب النظر)،وقد نسميه (كتاب اجلدل) ،وقد نسميه(مدارك العقول)؛فإذا
سمع املتكايس املستضعف اسم (املنطق) ظن أنه فن غريب ال يعرفه املتكلمون ،وال يطلع
عليه إال الفالسفة )
وهلذا فإن الغزايل ألف يف املنطق جمموعة كتب ،وأدخل املنطق كتمهيدات لبعض
العلوم كعلم األصول،فقد كان يقدم له قبل الغزايل بمقدمات كالمية كتأسيس فكري
لقضايا أصول الفقه وربطها بأصول الدين،فرأى الغزايل أن األوىل ربطها باملنطق حلاجة
علم األصول لقضايا املنطق،يقول الغزايل عن مقدمة املستصفى( :وليست هذه املقدمة من
مجلة علم األصول وال من مقدماته اخلاصة به،بل هي مقدمة العلوم كلها،ومن ال حييط
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هبا،فال ثقة بعلومه أصال)،وقد بدأ هبذا االهتامم باملنطق عند الغزايل عهد جديد للثقافة
اإلسالمية،امتزجت فيه بقضايا وأساليب املناطقة.
وال نريد هنا أن نقحم املنطق يف العلوم الرشعية ،ولكنا نريد ان ندعو إىل أسلمة هذه
العلم ،وإفادة األجيال به ،فهو علم رضوري ال غنى عنه.
وقد حاول الغزايل أن يضع منطقا جديدا يف كتابه (القسطاس املستقيم) ،ومع أن
تلك املوازين التي وضعها الغزايل مطابقة للموازين املنطقية اليونانية إال أن للغزايل أهدافا
أخرى وراء تلك الصياغة اجلديدة لعلم املنطق لعل أمهها تقريب املنطق واالحتجاج له
باألمثلة من القرآن الكريم لصنفي من الناس:
 .1الذين استهوهتم الفلسفة بام فيها من علوم عقلية،فخلطوا بي حقها
وباطلها،وظنوا التناقض بي العلوم النقلية واألحكام العقلية.
 .2العلامء النصيي الذين رفضوا املنطق باعتباره فلسفة وعلام غريبي عن الدين.
وال يتصور التغاير يف هذا اجلانب أيضا بي احلكمة العلمية واحلكمة العملية،
فآليات أحكام العقل ال بد أن هتدي من استنار هبا إىل طريق اهلل وسبيله ال حمالة.
وقد ذكر الغزايل مثاال عىل تأثري أحكام العقل يف تغري احلال ،والرتقي يف مقامات
السلوك ،فقال(:إن أردت أن تفهم كيفية تغري احلال بالفكر فمثاله ما ذكرناه من أمر اآلخرة،
يعرفنا ّ
ّ
أن اآلخرة أوىل باإليثار ،فإذا رسخت هذه املعرفة يقين ًا يف قلوبنا تغريت
فإن الفكر فيه ّ
القلوب إىل الرغبة يف اآلخرة والزهد يف الدنيا .وهذا ما عنيناه باحلال ،إذ كان حال القلب
قبل هذه املعرفة حب العاجلة وامليل إليها ،والنفرة عن اآلخرة وقلة الرغبة فيها.
وهبذه املعرفة تغري حال القلب وتبدلت إرادته ورغبته .ثم أثمر تغري اإلرادة أعامل
()1

اجلوارح يف طراح الدنيا واإلقبال عىل أعامل اآلخرة)
( )1إحياء علوم الدين.426/4 :
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وقد ذكر هلذا العبور من املعرفة العقلية املجردة إىل احلال مخس درجات:
 .1التذكر وهو إحضار املعرفتي يف القلب.
 .2التفكر وهو طلب املعرفة املقصودة منهام.
 .3حصول املعرفة املطلوبة واستنارة القلب هبا.
 .4تغري حال القلب عام كان بسبب حصول نور املعرفة.
 .5خدمة اجلوارح للقلب بحسب ما يتجدّ د له من احلال.
وشبه ذلك بمن (يرضب احلجر عىل احلديد فيخرج منه نار يستِضء هبا املوضع
فتصري العي مبرصة بعد أن مل تكن مبرصة وتنتهض األعضاء للعمل ،فكذلك زناد نور
املعرفة هوالفكر فيجمع بـي املعرفتي كام جيمع بـي احلجر واحلديد ،ويؤلف بـينهام تأليف ًا
خمصوص ًا كام يرضب احلجر عىل احلديد رضب ًا خمصوص ًا ،فينبعث نور املعرفة كام تنبعث النار
من احلديد ،ويتغري القلب بسبب هذا النور حتى يميل إىل ما يكن يميل إليه كام يتغري البرص
بنور النار فريى ما مل يكن يراه .ثم تنتهض األعضاء للعمل بمقتىض حال القلب كام ينتهض
()1

العاجز عن العمل بسبب الظلمة للعمل عند إدراك البرص ما مل يكن يبرصه)
علوم التزكية

وهي العلوم املرتبطة بالسلوك سواء كان سلوكا ظاهريا ،أو سلوكا باطنيا ،وهي من
العلوم الواجبة ،الرتباطها بتطبيق مراد اهلل من خلقه.
وللتعرف عىل أنواع العلوم املندرجة يف هذا النوع نسوق اخلالف الذي أورده الغزايل
حول أنواع العلوم املفروضة ،فقد ذكر أن العلامء اختلفوا يف ذلك إىل أكثر من عرشين فرقة،
(فقال املتكلمون :هو علم الكالم ،إذ به يدرك التوحيد ويعلم ذات اهلل سبحانه وصفاته،
وقال الفقهاء :هو علم الفقه إذ به تعرف العبادات واحلالل واحلرام وما حيرم من املعامالت
( )1إحياء علوم الدين.427/4 :
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وما حيل ،وعنوا به ما حيتاج إليه اآلحاد دون الوقائع النادرة ،وقال املفرسون واملحدّ ثون:
املتصوفة :املراد به هذا العلم،
هو علم الكتاب والسنَّة ،إذ هبام يتوصل إىل العلوم كلها .وقال
ّ
فقال بعضهم :هو علم العبد بحاله ومقامه من اهلل عز وجل .وقال بعضهم :هو العلم
باإلخالص وآفات النفوس ومتيـيز ملة امللك من ملة الشيطان .وقال بعضهم :هو علم
الباطن ،وذلك جيب عىل أقوام خمصوصي هم أهل ذلك ورصفوا اللفظ عن عمومه .وقال
أبو طالب املكي :هو العلم بام يتضمنه احلديث الذي فيه مبان اإلسالم ..ألن الواجب هذه
()1

اخلمس فيجب العلم بكيفية العمل فيها وبكيفية الوجوب)
وهذه العلوم املذكورة ال تعدو ثالثة علوم:

 .1علم التوحيد أو العقيدة أو اإليامن ،أو األحكام العقلية
 .2علم الفقه أواألحكام العملية.
 .3علم التصوف أو السلوك أو اإلحسان ،أو األحكام الوجدانية.
أما ما ذكر املفرسون واملحدثون وغريهم ،فهي مصادر هذه العلوم ،ال أهنا املقصودة
بذاهتا.
وقد حتدثنا عام يتعلق هبذه العلوم يف املحال املختلفة من هذا الكتاب ،ولذلك نكتفي
بالتعريف هبا هنا ،وقد نحتاج إىل التفصيل فيها إذا اقتضت الرضورة ذلك.
 2ـ السياسات والصناعات
ونقصد هبذا النوع من أنواع العلوم العلوم التي هتدف إىل تنظيم حياة الناس عىل
هذه األرض ،وتيسري مرافقها.
وهي بذلك أقرب إىل كوهنا سياسات وصنائع منها إىل كوهنا علوما قائمة بذاهتا،
( )1إحياء علوم الدين.14/1 :
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بحكم التطور الكبري الذي حيصل فيها ،والذي حييل ما قبلها ختلفا أوجهال.
وهلذا النوع ناحيتان لكل منهام وجهته وضوابطه:
أ ـ الناحية العلمية املحضة:
وهي الناحية التي تتأسس عليها السياسية أو الصناعة ،ألن لكل منهام أسسا علمية
تقوم عليها ،فالطب ـ مثال ـ يقوم عىل العلم بمكونات جسم اإلنسان ووظائفها والعلل التي
تعرتهيا واسباهبا ،فكل هذه العلوم علوم حمضة ،وهي من هذه الناحية تدخل فيام ذكرناه من
معرفة أفعال اهلل ،وهلذا ورد ذكر كثري مما يتعلق هبذا يف القرآن الكريم كآية من آيات اهلل ،أو
كنعم من نعمه.
وقد قال الغزايل يف بيان نسبة هذه العلوم للقرآن الكريم(:ثم هذه العلوم ما عددناها
وما مل نعدها ليست أوائلها خارجة عن القرآن ،فان مجيعها مغرتفة من بحر واحد من بحار
معرفة اهلل تعاىل وهو بحر األفعال ،وقد ذكرنا أنه بحر ال ساحل له ،وأن البحر لو كان مدادا
لكلامته لنفد البحر ق بل أن تنفد ،فمن أفعال اهلل تعاىل ـ وهو بحر األفعال ـ مثال الشفاء
واملرض كام قال اهلل تعاىل عن ابراهيم َ ﴿ :وإِ َذا َم ِر ْض ُت َف ُه َو َي ْش ِف ِ
ي﴾ (الشعراء،)80:
وهذا الفعل الواحد ال يعرفه اال من عرف الطب بكامله ،إذ ال معنى للطب اال معرفة املرض
()1

بكامله وعالماته ،ومعرفة الشفاء وأسبابه)

ورضب مثاال آخر عن ذلك بعلم الفلك ،وهو ـ فيام نرى ـ علم حمض إال إذا هدف
من ورائه إىل حتقيق مصلحة من املصالح ،فقال(:ومن افعاله تبارك وتعاىل تقدير معرفة
الشمس وا ْل َقمر بِحسب ٍ
ان﴾
الشمس والقمر ومنازهلام بحسبان وقد قال اهلل تعاىلَ ْ ُ ُ َ َ ُ ْ َّ ﴿ :
الش ْم َس ِض َيا ًء َوا ْل َق َم َر ُنور ًا َو َقدَّ َر ُه َمن ِ
(الرمحن ،)5:وقال تعاىلُ ﴿ :ه َو ا َّل ِذي َج َع َل َّ
َاز َل

لِ َتع َلموا عَدَ د السنِيَ و ِْ
ف ا ْل َق َم ُر﴾
)و َخ َس َ
اب﴾ (يونس ،)5:وقال تعاىلَ ﴿ :
احل َس َ
َ
َ ر
ْ ُ
( )1جواهر القرآن.45 :
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(القيامة ،)8:وقال تعاىلَ ﴿ :ذلِ َك بِ َأ َّن اهللََّ ُيولِ ُج ال َّل ْي َل ِيف الن ََّه ِار َو ُيولِ ُج الن ََّه َار ِيف ال َّل ْي ِل َو َأ َّن
ِ
يع َب ِص ٌري﴾ (احلج ،)61:وقال تعاىلَ ﴿ :و َّ
جت ِري ملُِ ْس َت َق ٍّر َهلَا َذلِ َك َت ْق ِد ُير ا ْل َع ِز ِيز
الش ْم ُس َ ْ
اهللََّ َسم ٌ
ا ْل َعلِي ِم﴾ ( ّيـس ،)38:وال يعرف حقيقة سري الشمس والقمر بحسبان وخسوفهام وولوج
الليل يف النهار وكيفية تكور أحدمها عىل اآلخر اال من عرف هيئات تركيب السموات
()1

واألرض وهو علم برأسه)

ورضب مثاال آخر عن ذلك بقوله تعاىل ﴿ :يا َأهيا ْ ِ
األن َْس ُ
ان َما غ ََّر َك بِ َر رب َك ا ْلك َِري ِم
َ ُّ َ
ا َّل ِذي َخ َل َق َك َف َس َّو َ
ور ٍة َما َشا َء َر َّك َب َك﴾ (االنفطار 6:ـ  ،)8فال يعرف
اك َف َعدَ َل َك ِيف َأ ري ُص َ
مراد هذه اآلية (إال من عرف ترشيح األعضاء من االنسان ظاهرا وباطنا وعددها وأنواعها
وحكمتها ومنافعها ،وقد أشار يف القرآن يف مواضع اليها)
بل إن الغزايل بنور بصريته اإليامنية يذكر بأن العلوم ال تنحرص يف علوم عرصه ،ويتنبأ
بعلوم كثرية ستظهر للوجود ،كلها تغرتف من بحار أفعال اهلل ،فيقول(:بل أقول ظهر لنا
بالبصرية الواضحة التي ال يتامرى فيها أن يف االمكان والقوة أصنافا من العلوم بعد مل خترج
من الوجود ،وإن كان يف قوة اآلدمي الوصول اليها ،وعلوم كانت قد خرجت اىل الوجود
واندرست اآلن فلن يوجد يف هذه األعصار عىل بسيط األرض من يعرفها ،وعلوم أخر
()2

ليس يف قوة البرش أصال ادراكها واإلحاطة هبا)

فالنواحي النظرية ملا سميناه بالصناعات يدخل يف علوم الكتاب من هذه الناحية،
وال غرابة يف هذا ،بل إن الكامل يف اعتبارها كذلك.
وهذا الذي ذكرناه يرفع عن هذه األنواع من العلوم جفافها الذي نراه ،بل جييب عن
أكثر التساؤات التي حتري العلامء ،بل جيعل الكون بصورة أكثر مجاال من الصورة التي
( )1جواهر القرآن.46 :
( )2جواهر القرآن.47 :
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ترسمها هذه العلوم ،وهي بعيدة عن اهلل بعيدة عن هدي الكتاب.
وقد بي النوريس مدى الفوائد التي جتنى من هذه العلوم إذا ما استنارت بنور اهلل،
وهبدي اإليامن ،فيقول(:العلوم التي تبحث يف حقيقة املوجودات  -كالفيزياء والكيمياء
والنبات واحليوان ..ـ هذه العلوم التي هي (حكمة االشياء) يمكن ان تكون حكمة حقيقية
بمشاهدة التجليات الكربى السم اهلل (احلكيم) جل جالله يف االشياء ،وهي جتليات تدبري،
وتربية ،ورعاية .وبرؤية هذه التجليات يف منافع االشياء ومصاحلها تصبح تلك احلكمة
حكمة حق ًا ،أي باستنادها اىل ذلك االسم (احلكيم) واىل ذلك الظهري تصبح حكمة فعالً،
وإالّ فإما أهنا تنقلب اىل خرافات وتصبح عبث ًا ال طائل من ورائها أو تفتح سبي ً
ال اىل
الضاللة ،كام هو احلال يف الفلسفة الطبيعية املادية)..
ويذكر علة مهمة لذلك غابت عن العلوم احلديثة ،فأغرقتها يف اجلزئية ،وأبعدهتا عن
مجال الوحدة والتناسق والكامل ،فقال(:إن نظر النبوة والتوحيد وااليامن يرى احلقائق يف
نور االلوهية واآلخرة ووحدة الكون ألنه متوجه اليها ،أما العلم التجريبي والفلسفة
احلديثة فانه يرى االمور من زاوية االسباب املادية الكثرية والطبيعة ألنه متوجه اليها،
فاملسافة اذن بي زاويتي النظر بعيدة جد ًا .فرب غاية عظيمة جليلة لدى اهل الفلسفة تافهة
وصغرية ال تكاد ترى بي مقاصد علامء اصول الدين وعلم الكالم .وهلذا فقد تقدم اهل
العلم التجريبي كثري ًا يف معرفة خواص املوجودات وتفاصيلها واوصافها الدقيقة يف حي
ختلفوا كثري ًا حتى عن ابسط املؤمني وأقلهم عل ًام يف جمال العلم احلقيقي وهو العلوم اإلهلية
السامية واملعارف االخروية)
وانطالقا من هذا نقرتح أسلمة هلذه العلوم ،بربطها بمصدرها األول وحقيقتها
الكربى.
ب ـ الناحية العملية:
545

وهي الناحية الثانية من نواحي العلوم السياسية والصناعية ،وهي أهم الناحيتي
بالنسبة ملصالح اإلنسان املادية ،والقرآن الكريم يشري إىل هذه الناحية ،وال يستنكرها ،بل
يعتربها من متكي اإلنسان يف األرض ،قال تعاىل ﴿ :إِنَّا َم َّكنَّا َل ُه ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َوآ َت ْينَا ُه ِم ْن ُك رل
يش ٍء َس َبب ًا﴾ (الكهف)84:
َ ْ
زيادة عىل هذا ،فقد نوه القرآن الكريم بأنواع الصناعات ،وقد كانت حمتقرة يف
اجلاهلية ال يقوم هبا إال العبيد أوعامة الناس وبسطاؤهم:
فذكر صناعة احلديد ،ونوه هبا ،وذكر اشتغال األنبياء والصاحلي هبا ،فقال تعاىل:
احل ِد ِ
ي َق َال ا ْن ُف ُخوا َحتَّى إِ َذا َج َع َل ُه نَار ًا َق َال آ ُت ِ
﴿آ ُت ِ
الصدَ َف ْ ِ
ون
يد َحتَّى إِ َذا َس َاوى َب ْ َ
ي َّ
ون زُ َب َر ْ َ
ُأ ْف ِر ْغ َع َل ْي ِه ِق ْطر ًا﴾ (الكهف ،)96:وقال تعاىلَ ﴿ :و َل َقدْ آ َت ْينَا َد ُاو َد ِمنَّا َف ْض ً
ال َيا ِج َب ُال َأ رو ِيب َم َع ُه

احل ِديدَ ﴾ (سـبأ ،)10:بل قرن بإنزال احلديد إنزال الكتاب ،فقال تعاىل﴿ :
َوال َّط ْ َري َو َأ َلنَّا َل ُه ْ َ
ان لِي ُقوم النَّاس بِا ْل ِقس ِ
ِ
ِ
ِ
ط َو َأنْزَ ْلنَا
ُ
َل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا ُر ُس َلنَا بِا ْل َب رينَات َو َأنْزَ ْلنَا َم َع ُه ُم ا ْلكت َ
ْ
َاب َواملْيزَ َ َ َ
يه ب ْأس َش ِديدٌ ومنَافِع لِلن ِ ِ
ْ ِ ِ ِ
ْرص ُه َو ُر ُس َل ُه بِا ْل َغ ْي ِ
ب ِإ َّن اهللََّ َق ِو ٌّي
َ َ ُ
احلديدَ ف َ ٌ
َ
َّاس َول َي ْع َل َم اهللَُّ َم ْن َين ُ ُ
ع َِزيزٌ ﴾ (احلديد)25:
وذكر الصناعات النسيجية وأنواعها وأغرضاها ،فقال تعاىلَ ﴿ :واهللَُّ َج َع َل َل ُك ْم ِم ْن
ِ
ِ
ِ
ِ
وهنَا َي ْو َم َظ ْعنِ ُك ْم َو َي ْو َم إِ َقا َمتِ ُك ْم
ُب ُيوت ُك ْم َسكَن ًا َو َج َع َل َل ُك ْم م ْن ُج ُلود ْاألَ ْن َعا ِم ُب ُيوت ًا ت َْستَخ ُّف َ
َو ِم ْن َأ ْص َوافِ َها َو َأ ْو َب ِار َها َو َأ ْش َع ِار َها َأ َثاث ًا َو َمتَاع ًا إِ َىل ِح ٍ
ي﴾ (النحل)80:
ض َتت ِ
وذكر ما يرتبط بالعمران من أعامل ،فقال تعاىلَ ﴿ :و َب َّو َأ ُك ْم ِيف ْاألَ ْر ِ
َّخ ُذ َ
ون ِم ْن
سه ِ
ون ِْ
اجل َب َال ُب ُيوت ًا َفا ْذ ُك ُروا آال َء اهللَِّ َوال َت ْع َث ْوا ِيف ْاألَ ْر ِ
وهلَا ُق ُصور ًا َو َتن ِْح ُت َ
ض ُم ْف ِس ِدي َن﴾
ُ ُ
(ألعراف)74:
َال و ْ ِ ِ
وها
رت َك ُب َ
وذكر الصناعات املرتبطة بالنقل ،فقال تعاىلَ ﴿ :و ْ َ
احلم َري ل َ ْ
اخل ْي َل َوا ْلبِغ َ َ َ
خي ُل ُق َما ال َت ْع َل ُم َ
اصنَ ِع ا ْل ُف ْل َك بِ َأ ْع ُينِنَا َو َو ْحيِنَا َوال
َو ِزينَ ًة َو َ ْ
ون﴾ (النحل ،)8:وقال تعاىلَ ﴿ :و ْ
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ُختَاطِ ْبنِي ِيف ا َّل ِذي َن َظ َل ُموا إِ َّهنُ ْم ُمغ َْر ُق َ
ون﴾ (هود ،)37:وقال تعاىلَ ﴿ :و َع َل ْي َها َوع ََىل ا ْل ُف ْل ِك
ون﴾ (املؤمنون ،)22:وقال تعاىل ﴿ :و ِمن آياتِ ِه َأ ْن ير ِس َل الرياح مب ررش ٍ
ُحت َْم ُل َ
ات َولِ ُي ِذي َق ُك ْم ِم ْن
َ ْ َ
ُْ
رَ َ َُ َ
َر ْمحَتِ ِه َولِت َْج ِر َي ا ْل ُف ْل ُك بِ َأ ْم ِر ِه َولِ َت ْب َت ُغوا ِم ْن َف ْضلِ ِه َو َل َع َّل ُك ْم ت َْش ُك ُرو َن﴾ (الروم ،)46:وقال
ت اهللَِّ لِ ِريي ُكم ِمن آياتِ ِه إِ َّن ِيف َذلِ َك َآل ٍ
جت ِري ِيف ا ْلبح ِر بِنِعم ِ
يات لِ ُك رل
تعاىلَ ﴿ :أ َمل ْ ت ََر َأ َّن ا ْل ُف ْل َك َ ْ
ُ َ ْ ْ َ
َ ْ ْ َ

َص َّب ٍار َش ُك ٍ
ور﴾ (لقامن)31:

ِ
ِ
ِ
حل ًام َط ِر ّي ًا
وذكر الصناعات البحرية ،فقال تعاىلَ ﴿ :و ُه َو ا َّلذي َس َّخ َر ا ْل َب ْح َر ل َت ْأ ُك ُلوا منْ ُه َ ْ
اخر فِ ِ
ِ
ِ ِ
َوت َْست ْ
يه َولِ َت ْب َت ُغوا ِم ْن َف ْضلِ ِه َو َل َع َّل ُك ْم
وهنَا َوت ََرى ا ْل ُف ْل َك َم َو َ
َخ ِر ُجوا منْ ُه ح ْل َي ًة َت ْل َب ُس َ
ت َْش ُك ُر َ
)ر ُّب ُك ُم ا َّل ِذي ُيزْ ِجي َل ُك ُم ا ْل ُف ْل َك ِيف ا ْل َب ْح ِر لِ َت ْب َت ُغوا ِم ْن
ون﴾ (النحل ،)14:وقال تعاىلَ ﴿ :
َف ْضلِ ِه إِ َّن ُه ك َ
َان بِ ُك ْم َر ِحي ًام﴾ (االرساء)66:
بل إن القرآن الكريم دعانا إىل بذل كل اجلهود لتحصيل مجيع أنواع القوى ،ويدخل
فيها هذا النوع من أنواع القوى ،قوة الصناعة والسياسة ،فقال تعاىلَ ﴿ :و َأ ِعدُّ وا َهل ُ ْم َما
ِ
ٍ ِ
ِ
اخل ْي ِل ُت ْر ِه ُب َ
ون ِب ِه عَدُ َّو اهللَِّ َوعَدُ َّو ُك ْم﴾ (ألنفال)60:
اس َت َط ْع ُت ْم م ْن ُق َّوة َوم ْن ِر َباط ْ َ
ْ
والقرآن الكريم ال ينهانا عن هذه العلوم بذاهتا ،وإنام ينهانا عىل ما تفرزه يف اإلنسان
من قيم الطغيان حي يبتدئ فيها باسم أهوائه ال باسم اهلل ،وهلذا قال تعاىل حاكيا قول هود
ِ ِ
ِ
الس َام َء َع َل ْي ُك ْم ِمدْ َرار ًا َو َي ِز ْد ُك ْم ُق َّو ًة إِ َىل
اس َتغْف ُروا َر َّب ُك ْم ُث َّم ُتو ُبوا إِ َل ْيه ُي ْرس ِل َّ
َ ﴿ :و َيا َق ْو ِم ْ
ُق َّوتِ ُك ْم َوال َتت ََو َّل ْوا جمُ ِْر ِميَ ﴾ (هود )52:فهو مل خيربهم بأن نتيجة إيامهنم باهلل زوال قوهتم
التي كانوا حيرصون عىل الظهور هبا ،بل أخرب عن زيادة قوهتم.
بل أخرب القرآن الكريم أن القوة التي ال تستِضء هبدي اهلل مصريها اهلالك املحتم،
ولذلك يدعونا إىل السري يف األرض للبحث عن مصري احلضارات العظيمة التي مل يبق منها
إال فلول آثار تدل عىل مدى طغياهنا ،قال تعاىلَ ﴿ :أ َو َمل َي ِس ُريوا ِيف ْاألَ ْر ِ
فك َ
َان
ض َف َينْ ُظ ُروا َك ْي َ
ْ
ع ِ
وها
وها َأ ْك َث َر ِممَّا ع ََم ُر َ
َاق َب ُة ا َّل ِذي َن ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم كَا ُنوا َأ َشدَّ ِمن ُْه ْم ُق َّو ًة َو َأ َث ُاروا ْاألَ ْر َض َوع ََم ُر َ
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وجاء ْهتم رس ُلهم بِا ْلبين ِ
َان اهللَُّ لِ َي ْظلِ َم ُه ْم َو َلكِ ْن كَا ُنوا َأ ْن ُف َس ُه ْم َي ْظلِ ُم َ
َات َف َام ك َ
ون﴾ (الروم،)9:
َ َ َ ُ ْ ُ ُ ُ ْ َر
َان ع ِ
وقال تعاىلَ ﴿ :أ َو َمل َي ِس ُريوا ِيف ْاألَ ْر ِ
فك َ
ض َف َينْ ُظ ُروا َك ْي َ
َاق َب ُة ا َّل ِذي َن ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم َوكَا ُنوا َأ َشدَّ
ْ
َان اهللَُّ لِيع ِجزَ ه ِمن َيش ٍء ِيف السامو ِ
ات َوال ِيف ْاألَ ْر ِ
ض إِ َّن ُه ك َ
ِمن ُْه ْم ُق َّو ًة َو َما ك َ
َان عَلِي ًام َق ِدير ًا﴾
َّ َ َ
ُْ ُ ْ ْ
َان ع ِ
(فاطر ،)44:وقال تعاىلَ ﴿ :أ َو َمل َي ِس ُريوا ِيف ْاألَ ْر ِ
فك َ
َاق َب ُة ا َّل ِذي َن كَا ُنوا ِم ْن
ض َف َينْ ُظ ُروا َك ْي َ
ْ
ض َف َأ َخ َذ ُه ُم اهللَُّ بِ ُذ ُن ِ
َق ْبلِ ِه ْم كَا ُنوا ُه ْم َأ َشدَّ ِمن ُْه ْم ُق َّو ًة َوآ َثار ًا ِيف ْاألَ ْر ِ
وهبِ ْم َو َما ك َ
َان َهل ُ ْم ِم َن اهللَِّ
ِم ْن َو ٍاق﴾ (غافر ،)21:وقال تعاىلَ ﴿ :و َك َأ ري ْن ِم ْن َق ْر َي ٍة ِه َي َأ َشدُّ ُق َّو ًة ِم ْن َق ْر َيتِ َك ا َّلتِي َأ ْخ َر َجت َْك
ِ
َارص َهل ُ ْم﴾ (حممد)13:
َأ ْه َل ْكن ُ
َاه ْم َفال ن َ

وذلك ألن أخطر ما تنفخه الصناعة يف عقول أصحاهبا ذلك االغرتار بالقوة ،والذي
ض بِغ ْ ِ
ْربوا ِيف ْاألَ ْر ِ
َري ْ
احلَ رق َو َقا ُلوا َم ْن َأ َشدُّ ِمنَّا
اس َتك َ ُ
حجبهم عن اهلل ،قال تعاىلَ ﴿ :ف َأ َّما عَا ٌد َف ْ
ِ
ِ
ِ
جي َحدُ َ
ون﴾ (فصلت)15:
ُق َّو ًة َأ َو َمل ْ َي َر ْوا َأ َّن اهللََّ ا َّلذي َخ َل َق ُه ْم ُه َو َأ َشدُّ من ُْه ْم ُق َّو ًة َوكَا ُنوا بِآياتنَا َ ْ

ثانيا ـ مواصفات طالب العلم
بعد تعرفنا عىل أمهية العلم وأنواع العلوم التي حتتاج الشخصية السوية لتعلمها
نحاول يف هذا املبحث أن نبحث عن مواصفات طلب العلم ،كام يريدها اإلسالم ،ال كام
يريد فرضها املنحلون.
فكام أن لإلسالم نظرته الكلية ملا ينبغي أن يدرس من العلم ،فإن له كذلك منهجه
يف حتصيل ذلك العلم ،واآلداب التي حتمي ذلك املنهج من أن خيرج به عام أريد منه.
وغرضنا من هذا املبحث أن يزرع املريب فيمن يربيه هذه املواصفات ،ألنه ال يمكن
لطالب العلم أن حيصل العلم أو يستفيد منه أو يفيد إال بعد حتصيلها.
وأول ما نستشفه من إشارات القرآن الكريم إىل هذا اجلانب ما قصه علينا من قصة
اخلرض مع موسى  ،فهي قصة هلا دالالهتا الكثرية عىل آداب الطلب ومنهجه ،وهلذا
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اهتم هبا العلامء اهتامما شديدا ،واعتربوها نموذجا عن آداب الطلب.
فقد مثل موسى  يف تلك القصة دور طالب العلم البارع الذي توفرت فيه مجيع
خصائص الطلب ومواصفاته ،فلذلك نال مراده ،وحصل ما كان يبغيه ،وفهم من حكمة
اهلل يف كونه ما زاده طمأنينة ورضا.
ويمكننا من خالل القصة أن نستخلص ثالث مواصفات كربى اتصف هبا موسى
 ،وكأن اهلل تعاىل أراد من خالهلا أن جيعلها موضع قدوة لنا لتستقى مواصفات طالب
العلم من خالهلا.
وهذه املواصفات هي:
 1ـ اإلخالص
ويشري إليه من قصة موسى  مع اخلرض كل ما حكاه اهلل تعاىل من القصة من
مبتدئها إىل منتهاها ،فكلها تشري إىل مدى إخالص موسى  وصدقه ،حتى إنكاره عىل
اخلرض  مل يكن له من مصدر غري إخالصه وصدقه.
وقد ورد يف السنة ما يبي عمقا آخر من أعامق إخالصه ،وهو غايته التي قصد اخلرض
 من أجلها ،فقد ورد يف احلديث أن موسى  بينام كان يف مأل من بني إرسائيل ،إذ
جاءه رجل فقال :هل تعلم أحد ًا أعلم منك؟ قال موسى  خيربه عام يعلمه(:ال) ،فأوحى
اهلل إىل موسى (:بىل عبدنا خرض) ،فسأل موسى  السبيل إليه فجعل اهلل له احلوت
آية( ،)1فقد كانت رحلته بسبب طلبه علم ما مل يعلمه.
ولن نتحدث هنا عن أمر الرشع باإلخالص ،فهو من املعلوم بالدين بالرضورة ،وإنام
نتحدث عن بعض ثامر اإلخالص ،والتي تفرق العلم بمفهومه الرشعي عن العلم بمفهومه
املادي.
( )1رواه البخاري ومسلم.
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التخلص من طلب العوض:
ونريد به جترد طالب العلم للعلم ،بحيث ال يبتغي من علمه أي عوض من جاه أو
مال أو دنيا أو مناصب أو غري ذلك مما قد يستخدم العلم شبكة لتحصيله.
ألن امتالء قلب طالب العلم بالعوض ،وتعلق مهته هبا يرصفه عن علمه ،بل جيعله
كاملحتال الذي يتزين بصنوف احليل ليحقق مراده.
ِ
َاب
ف ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم َخ ْل ٌ
ويشري إىل هذه الثمرة قوله تعاىلَ ﴿ :ف َخ َل َ
ف َو ِر ُثوا ا ْلكت َ
ون ع ََر َض َه َذا ْاألَ ْدنَى َو َي ُقو ُل َ
َي ْأ ُخ ُذ َ
ون َس ُي ْغ َف ُر َلنَا َوإِ ْن َي ْأ ِ ِهت ْم ع ََر ٌض ِم ْث ُل ُه َي ْأ ُخ ُذو ُه َأ َمل ْ ُيؤْ َخ ْذ
احل َّق ودرسوا ما فِ ِ
اق ا ْلكِت ِ
َع َل ْي ِه ْم ِمي َث ُ
يه َوالدَّ ُار ْاآل ِخ َر ُة َخ ْ ٌري لِ َّل ِذي َن
َاب َأ ْن ال َي ُقو ُلوا ع ََىل اهللَِّ إِ َّال ْ َ َ َ َ ُ َ
ون َأ َفال َت ْع ِق ُل َ
َي َّت ُق َ
ون﴾ (ألعراف ،)169:فقد أخرب اهلل تعاىل أن هم هؤالء اخللف هو هذا
العرض الزهيد من عرض الدنيا.
ويشري إليها قوله تعاىل وهو حيكي ابتزاز علامء أهل الكتاب ألموال الناسَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا
ا َّل ِذين آمنُوا إِ َّن كَثِري ًا ِمن ْاألَحب ِار والر ْهب ِ
ون َأ ْم َو َال الن ِ
َّاس بِا ْل َباطِ ِل َو َي ُصدُّ َ
ان َل َي ْأ ُك ُل َ
ون َع ْن
َ ْ َ َ ُّ َ
َ َ
َسبِ ِ
يل اهللَِّ (التوبة)34:
ويشري إليها قوله تعاىل ،وهو حيكي نبأ الذي انسلخ من آيات اهللَ ﴿ :وات ُْل َع َل ْي ِه ْم َن َب َأ
َان ِم َن ا ْلغ ِ
ان َفك َ
الش ْي َط ُ
ا َّل ِذي آ َت ْينَا ُه آ َياتِنَا َفان َْس َل َخ ِمن َْها َف َأ ْت َب َع ُه َّ
َاوي َن َو َل ْو ِش ْئنَا َل َر َف ْعنَا ُه ِ َهبا َو َلكِنَّ ُه
ِ
ِ
ض َوا َّت َب َع َه َوا ُه َف َم َث ُل ُه ك ََم َث ِل ا ْل َك ْل ِ
َأ ْخ َلدَ إِ َىل ْاألَ ْر ِ
َرت ْك ُه َي ْل َه ْث َذلِ َك
ب إِ ْن َحتْم ْل َع َل ْيه َي ْل َه ْث َأ ْو ت ْ ُ
َم َث ُل ا ْل َق ْو ِم ا َّل ِذي َن ك ََّذ ُبوا بِآياتِنَا َفا ْق ُص ِ
ص َل َع َّل ُه ْم َي َت َفك َُّر َ
ون﴾ (ألعراف 175:ـ
ص ا ْل َق َص َ
)176
وأول نتيجة هلذا الركون للدنيا هو بيع آيات اهلل بأي ثمن ،قال تعاىل خماطبا بني
إرسائيل ومن يف حكمهمَ ﴿ :و ِآمنُوا بِ َام َأنْزَ ْل ُت ُم َصدر ق ًا َملِا َم َع ُك ْم َوال َت ُكو ُنوا َأ َّو َل كَافِ ٍر بِ ِه َوال
ال وإِياي َفا َّت ُق ِ
ون﴾ (البقرة)41:
رتوا بِآ َي ِايت َث َمن ًا َقلِي ً َ َّ َ
ت َْش َ ُ
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وخيرب عن حتريفهم الكتاب من أجل هذا الثمن القليل ،قال تعاىلَ ﴿ :ف َو ْي ٌل لِ َّل ِذي َن
ِ
ِ ِ ِ
ي ْك ُتب َ ِ
َاب بِ َأ ْي ِدهيِ ْم ُث َّم َي ُقو ُل َ
رتوا بِ ِه َث َمن ًا َقلِي ً
ال َف َو ْي ٌل َهل ُ ْم ِممَّا َك َت َب ْت
ون ا ْلكت َ
َ ُ
ون َه َذا م ْن عنْد اهللَِّ ل َي ْش َ ُ
َأ ْي ِدهيِ ْم َو َو ْي ٌل َهل ُ ْم ِممَّا َيك ِْس ُب َ
ون﴾ (البقرة)79:
وخيرب عن كتامهنم الكتاب ـ وهو وجه من وجوه التحريف ـ من أجل هذا الثمن
ون َما َأنْزَ َل اهللَُّ ِم َن ا ْلكِت ِ
رت َ
القليل ،قال تعاىل ﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن َي ْك ُت ُم َ
ون بِ ِه َث َمن ًا َقلِي ً
ال
َاب َو َي ْش َ ُ
وهن ْم إِ َّال الن ََّار َوال ُي َك رل ُم ُه ُم اهللَُّ َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َوال ُيزَ ك ِ
ون ِيف ُب ُط ِ ِ
ُأو َلئِ َك َما َي ْأ ُك ُل َ
اب
ريه ْم َو َهل ُ ْم ع ََذ ٌ

ِ
َألِيم﴾ (البقرة ،)174:وقال تعاىل ﴿ :وإِ ْذ َأ َخ َذ اهللَُّ ِمي َث َ ِ
َاب َل ُت َب رينُنَّ ُه لِلن ِ
َّاس
اق ا َّلذي َن ُأو ُتوا ا ْلكت َ
َ
ٌ
وال َت ْك ُتمو َنه َفنَب ُذوه وراء ُظه ِ ِ
رت َ
رت ْوا بِ ِه َث َمن ًا َقلِي ً
ون﴾ (آل
ُ ُ َ ُ ََ َ ُ
َ
ال َفبِئ َْس َما َي ْش َ ُ
وره ْم َو ْاش َ َ
عمران)187:
ولذلك يذكر الغزايل من أول مواصفات علامء اآلخرة ،إدراكهم حلقارة الدنيا
بجانب ما أوتوا من العلم ،يقول الغزايل(:إن أقل درجات العامل أن يدرك حقارة الدنيا
وخستها وكدورهتا وانرصامها وعظم اآلخرة ودوامها وصفاء نعيمها وجاللة ملكها ويعلم
أهنام متضادتان ،وأهنام كالرضتي مهام أرضيت إحدامها أسخطت األخرى ،وأهنام ككفتي
امليزان مهام رجحت إحدامها خفت األخرى ،وأهنام كاملرشق واملغرب مهام قربت من
أحدمها بعدت عن اآلخر ،وأهنام كقدحي أحدمها مملوء واآلخر فارغ فبقدر ما تصب منه
يف اآلخر حتى يمتىلء يفرغ اآلخر .فإن من ال يعرف حقارة الدنيا وكدورهتا وامتزاج لذاهتا
بأملها ثم انرصام ما يصفو منها فهو فاسد العقل .فإن املشاهدة والتجربة ترشد إىل ذلك
فكيف يكون من العلامء من ال عقل له؟ ومن ال يعلم عظم أمر اآلخرة ودوامها فهو كافر
مسلوب اإليامن فكيف يكون من العلامء من ال إيامن له ومن ال يعلم مضادة الدنيا لآلخرة
وأن اجلمع بـينهام طمع يف غري مطمع؟ فهو جاهل برشائع األنبـياء كلهم ،بل هو كافر
بالقرآن كله من ّأوله إىل آخره ،فكيف يعدّ من زمرة العلامء؟ ومن علم هذا كله ثم مل يؤثر
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اآلخرة عىل الدنيا فهو أسري الشيطان قد أهلكته شهوته وغلبت عليه شقوته فكيف يعد من
()1

حزب العلامء من هذه درجته؟)

وليس يف هذا الكالم أي وجه لالعرتاض ،ألن الدنيا املرادة هنا هي الدنيا التي تكون
موضع طموح لصاحبها ،بحيث جتعله يغري من ووظيفته التي خلق هلا ،وهي عبادة اهلل إىل
خدمة وجوده القصري املحدود يف هذه الدنيا.
وقد جاء يف احلديث قوله (:من تعلم علام مما يبتغى به وجه اهلل عز وجل ال يتعلمه
إال ليصيب به عرضا من الدنيا مل جيد عرف اجلنة يوم القيامة)( ،)2وقال (:من تعلم العلم
()3

ليباهي به العلامء أو ليامري به السفهاء أو يرصف به وجوه الناس إليه فهو يف النار)
وقد ورد يف أخبار األنبياء النهي الشديد عن هذا السلوك:

ففي احلديث عنه (:أنزل اهلل يف بعض كتابه وأوحى إىل بعض أنبيائه :قل للذين
يتفقهون بغري الدين ويتعلمون لغري العلم ويطلبون الدنيا بعمل اآلخرة ويلبسون لباس
()4

مسوك

الكباش وقلوهبم قلوب الذئاب ألسنتهم أحىل من العسل وقلوهبم أمر من

الصرب ،إياي خيدعون أو يب يستهزؤون فبي حلفت ألتيحن هلم فتنة تذر احلليم فيهم
()5

حريان)

ويف أخبار داود  أنه مما اوحى اهلل تعاىل إليه(:إن أدنى ما أصنع بالعامل إذا آثر
شهوته عىل حمبتي أن أحرمه لذيذ مناجايت ،يا داود ال تسأل عني عامل ًا قد أسكرته الدنيا
فيصدك عن طريق حمبتي أولئك قطاع الطريق عىل عبادي ،يا داود ،إذا رأيت يل طالب ًا فكن
( )1إحياء علوم الدين.60/1 :
( )2رواه أمحد وأبو داود والبيهقي واحلاكم وابن ماجة .
( )3رواه الطربان يف األوسط  ،والدارقطني يف األفراد ،وسعيد بن منصور عن أنس.
( )4مسوك :املسك :اجللد ،واجلمع مسوك مثل فلس وفلوس .املصباح املنري .787/2
( )5أبو سعيد النقاش يف معجمه ،وابن النجار  -عن أيب الدرداء.
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له خادم ًا؛ يا داود من رد إ َّيل هارب ًا كتبته جهبذ ًا ومن كتبته جهبذ ًا مل أعذبه أبد ًا)
ويروى أن رج ً
ال كان خيدم موسى  فجعل يقول :حدّ ثني موسى صفي اهلل،
حدّ ثني موسى نجي اهلل ،حدثني موسى كليم اهلل ،حتى أثرى وكثر ماله ،ففقده موسى 
فجعل يسأل عنه وال حيس له خرب ًا حتى جاءه رجل ذات يوم ويف يده خنزير ويف عنقه حبل
أسود ،فقال له موسى  :أتعرف فالن ًا؟ قال :نعم .هو هذا اخلنزير ،فقال موسى :
يا رب أسألك أن ترده إىل حاله حتى أسأله بم أصابه هذا؟ فأوحى اهلل عز وجل إليه :لو
دعوتني بالذي دعان به آدم فمن دونه ما أجبتك فيه ،ولكن أخربك مل صنعت هذا به؟ ألنه
كان يطلب الدنيا بالدين.
ويروى عن عيسى  قوله(:كيف يكون من أهل العلم من مسريه إىل آخرته وهو
مقبل عىل طريق دنياه وكيف يكون من أهل العلم من يطلب الكالم ليخرب به ال ليعمل به؟)
وقال مالك بن دينار :قرأت يف بعض الكتب السالفة أن اهلل تعاىل يقول(:إن أهون
ما أصنع بالعامل إذا أحب الدنيا أن أخرج حالوة مناجايت من قلبه)
العمل بالعلم:
وهو نتيجة حتمية ملا سبق ،ألن من فرغ قلبه من أهوائه عمره بام يقتضيه العلم من
العمل الصالح.
ويشري إىل هذا الركن من أركان اإلخالص يف طلب العلم النصوص الكثرية كقوله
ون النَّاس بِا ْل ِرب و َتنْسو َن َأ ْن ُفس ُكم و َأ ْن ُتم َت ْت ُل َ ِ
تعاىل مؤنبا بني إرسائيلَ ﴿ :أ َت ْأ ُم ُر َ
َاب َأ َفال
ون ا ْلكت َ
ر َ َ ْ
َ
َ ْ َ ْ
َت ْع ِق ُل َ
ون﴾ (البقرة ،)44:فقد عاتبهم عىل نسياهنم ألنفسهم مع كوهنم يتلون الكتاب.
مح ُلوا
بل شبههم يف آية أخرى باحلامر الذي حيمل أسفارا ،قال تعاىلَ ﴿ :م َث ُل ا َّل ِذي َن ُ ر
احلام ِر َحي ِم ُل َأس َفار ًا ِبئْس م َث ُل ا ْل َقو ِم ا َّل ِذين ك ََّذبوا ِبآي ِ
ِ
ات اهللَِّ َواهللَُّ
حي ِم ُل َ
َ ُ
ْ
َ َ
ْ
وها ك ََم َث ِل ْ َ ْ
الت َّْو َرا َة ُث َّم َمل ْ َ ْ
ال َ ْهي ِدي ا ْل َق ْو َم ال َّظاملِيَ ﴾ (اجلمعة)5:
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ِ
ِ
َ
ويعاتب املؤمني الذي خيالف قوهلم فعلهم ،فيقول تعاىلَ ﴿ :يا أ ُّ َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا مل َ
ون َما ال َت ْف َع ُل َ
َت ُقو ُل َ
َرب َم ْقت ًا
ون﴾ (الصف ،)2:ثم يبي هلم عظم عند اهلل تعاىل ،فيقول ﴿ :ك ُ َ

ِعنْدَ اهللَِّ َأ ْن َت ُقو ُلوا َما ال َت ْف َع ُل َ
ون﴾ (الصف)3:

ويف السنة نجد األحاديث الكثرية عىل اعتبار العمل الصالح هو أول ثمرة من ثامر
العلم النافع:
فقد كان  يقول يف دعائه(:اللهم غني أعوذ بك من نفس ال تشبع ومن علم ال
()1

ينفع)

وأخرب  أنه (جياء بالرجل يوم القيامة فيلقى يف النار فتندلق أقتابه( )2فيدور هبا كام
يدور احلامر يف الرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون :يا فالن ما شأنك أليس كنت تأمرنا
باملعروف وتنهانا عن املنكر؟ فيقول :كنت آمركم باخلري وال آتيه وأهناكم عن الرش
()4

وآتيه)( ،)3وقال (:كل علم وباله عىل صاحبه إال من عمل به)

ويف رواية

مرفوعا(:أشد الناس عذابا يوم القيامة عامل مل ينفعه اهلل بعلمه)
ورضب  للذي ال يعمل بعلمه مثال ،فقال(:مثل الذي يعلم الناس اخلري وينسى
()5

نفسه كمثل الفتيلة تِضء عىل الناس وحترق هي نفسها)

وقد وردت الروايات الكثرية حتذر مما سيحصل لألمة من انفصال العلم عن العمل،
قال حذيفة (:إنكم يف زمان من ترك فيه عرش ما يعلم هلك ،وسيأيت زمان من عمل فيه
بعرش ما يعلم نجا وذلك لكثرة البطالي) ،وقال ابن مسعود (:سيأيت عىل الناس زمان متلح
( )1مسلم وغريه.
( )2أقتابه :األقتاب :األمعاء ،واحدها :قتب بالكرس ،وقيل :هي مجع قتب ،وقتب مجع ،وهي املعي .النهاية ()11/4
( )3رواه البخاري ومسلم وغريمها.
( )4رواه الطربان.
( )5رواه البزار وغريه.
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ٍ
يومئذ عامله وال متعلمه فتكون قلوب علامئهم مثل
فيه عذوبة القلوب فال ينتفع بالعلم
السباخ من ذوات امللح ينزل عليها قطر السامء فال يوجد هلا عذوبة ،وذلك إذا مالت قلوب
العلامء إىل حب الدنيا وإيثارها عىل اآلخرة ،فعند ذلك يسلبها اهلل تعاىل ينابـيع احلكمة
ويطفىء مصابـيح اهلدى من قلوهبم فيخربك عاملهم حي تلقاه أنه خيشى اهلل بلسانه
ٍ
يومئذ وما أجدب القلوب فواهلل الذي ال إ ٰله
والفجور ظاهر يف عمله ،فام أخصب األلسن
إال هو ما ذلك إال ألن املعلمي علموا لغري اهلل تعاىل واملتعلمي تعلموا لغري اهلل تعاىل .ويف
التوراة واإلنجيل مكتوب :ال تطلبوا علم ما مل تعلموا حتى تعملوا بام علمتم)
االشتغال بالعلوم النافعة:
وهو الثمرة الثالثة من ثمرات اإلخالص ،ألن من حسنت نيته يف طلب العلم،
وجعل قصده من طلب العلم العمل به ونفع اخللق مل يته يف بوادي العلم الذي ال ينفع ،ومل
يته يف مستنقعات اجلدل.
وقد اعترب الغزايل هذا عالمة من عالمات علامء اآلخرة ،فقال(:ومنها :أن تكون
عنايته بتحصيل العلم النافع يف اآلخرة املرغب يف الطاعات جمتنب ًا للعلوم التي يقل نفعها
ويكثر فيها اجلدال والقيل والقال)
ورضب مثاال لذلك ،فقال(:فمثال من يعرض عن علم األعامل ويشتغل باجلدال
مثل رجل مريض به علل كثرية وقد صادف طبـيب ًا حاذق ًا يف وقت ضيق خيشى فواته فاشتغل
بالسؤال عن خاصية العقاقري واألدوية وغرائب الطب وترك مهمه الذي هو مؤاخذ به،
وذلك حمض السفه)
ويف هذا املوضع حيسن ذكر قصة حاتم األصم مع شيخه شقيق البلخي ففيها عرب
عظيمة يف هذا الباب ،فقد روي عن حاتم األصم ـ تلميذ شقيق البلخي ـ أنه قال له شقيق:
منذ كم صحبتني؟ قال حاتم :منذ ثالث وثالثي سنة ،قال :فام تعلمت مني يف هذه املدّ ة؟
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قال :ثامن مسائل ،قال شقيق له :إنا هلل وإنا إليه راجعون ذهب عمري معك ومل تتعلم إال
ثامن مسائل؟ قال :يا أستاذ مل أتعلم غريها ،وإن ال أحب أن أكذب ،فقال(:هات هذه الثامن
مسائل حتى أسمعها)
قال حاتم(:نظرت إىل هذا اخللق فرأيت كل واحد حيب حمبوب ًا فهو مع حمبوبه إىل
القرب ،فإذا وصل إىل القرب فارقه فجعلت احلسنات حمبوبـي ،فإذا دخلت القرب دخل حمبوبـي
معي .فقال :أحسنت يا حاتم فام الثانية؟
اف َم َقا َم َر رب ِه َو َهنَى النَّ ْف َس ع ِ
َن ْاهل َ َوى
فقال :نظرت يف قول اهلل تعاىلَ ﴿ :و َأ َّما َم ْن َخ َ
اجلنَّ َة ِه َي املَْ ْأ َوى﴾ (النازعـات 40:ـ  ،)41فعلمت ّ
أن قوله سبحانه وتعاىل هو احلق
َفإِ َّن ْ َ
استقرت عىل طاعة اهلل تعاىل.
فأجهدت نفس يف دفع اهلوى حتى
ّ
الثالثة :أن نظرت إىل هذا اخللق فرأيت كل من معه يشء له قيمة ومقدار رفعه
وحفظه ،ثم نظرت إىل قول اهلل عز وجل ﴿ :ما ِعنْدَ ُكم َينْ َفدُ َوما ِعنْدَ اهللَِّ َب ٍ
اق
َ
ْ
َ
﴾(النحل ،)96:فكلام وقع معي يشء له قيمة ومقدار وجهته إىل اهلل ليبقى عنده حمفوظ ًا.
الرابعة :أن نظرت إىل هذا اخللق فرأيت كل واحد منهم يرجع إىل املال وإىل احلسب
والرشف والنسب ،فنظرت فيها فإذا هي ال يشء ثم نظرت إىل قول اهلل تعاىل ﴿ :إِ َّن َأك َْر َم ُك ْم
ِعنْدَ اهللَِّ َأ ْت َقا ُك ْم ﴾(احلجرات )13:فعملت يف التقوى حتى أكون عند اهلل كري ًام.
اخلامسة :أن نظرت إىل هذا اخللق وهم يطعن بعضهم يف بعض ويلعن بعضهم
بعض ًا وأصل هذا كله احلسد ،ثم نظرت إىل قول اهلل عز وجل ﴿ :ن َْح ُن َق َس ْمنَا َب ْين َُه ْم
َم ِع َ
احل َي ِاة الدُّ ْن َيا ﴾(الزخرف )32:فرتكت احلسد واجتنبت اخللق وعلمت أن
يشت َُه ْم ِيف ْ َ
القسمة من عند اهلل سبحانه وتعاىل فرتكت عداوة اخللق عني.
السادسة :نظرت إىل هذا اخللق يبغي بعضهم عىل بعض ويقاتل بعضهم بعض ًا
ان َل ُكم عَدُ و َف َّ ِ
فرجعت إىل قول اهلل عز وجل ﴿ :إِ َّن َّ
اخت ُذو ُه عَدُ ّو ًا ﴾ (فاطر،)6:
ٌّ
الش ْي َط َ ْ
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عدو يل فرتكت
فعاديته وحده واجتهدت يف أخذ حذري منه ألن اهلل تعاىل شهد عليه أنه ّ
عداوة اخللق غريه.
السابعة :نظرت إىل هذا اخللق فرأيت كل واحد منهم هذه الكرسة فيذل فيها نفسه
ويدخل فيام ال حيل له ،ثم نظرت إىل قوله تعاىلَ ﴿ :و َما ِم ْن َدا َّب ٍة ِيف ْاألَ ْر ِ
ض إِ َّال ع ََىل اهللَِّ
ِرزْ ُق َها﴾(هود ،)6:فعلمت أن واحد من هذه الدواب التي عىل اهلل رزقها ،فاشتغلت بام هلل
تعاىل عيل وتركت مايل عنده.
الثامنة :نظرت إىل هذا اخللق فرأيتهم كلهم متوكلي عىل خملوق ،هذا عىل ضيعته،
وهذا عىل جتارته ،وهذا عىل صناعته ،وهذا عىل صحة بدنه ،وكل خملوق متوكل عىل خملوق
مثله ،فرجعت إىل قوله تعاىلَ ﴿ :و َم ْن َيت ََوك َّْل ع ََىل اهللَِّ َف ُه َو َح ْس ُب ُه﴾(الطالق )3:فتوكلت عىل
اهلل عز وجل فهو حسبـي.
قال شقيق(:يا حاتم وفقك اهلل تعاىل فإن نظرت يف علوم التوراة واإلنجيل والزبور
والفرقان العظيم فوجدت مجيع أنواع اخلري والديانة وهي تدور عىل هذا الثامن مسائل ،فمن
استعملها فقد استعمل الكتب األربعة)
وال ينبغي أن يفهم من هذا النص حتقري العلم ،بل إن فيه احلظ عىل العمل ،ومن
أعظم األعامل ـ كام ذكرنا يف مقدمة هذا الفصل ـ طلب العلم.
يف مقابل هذه النامذج الطاهرة من طلبة العلم نجد يف عرصنا طلبة العلم منشغلي
بكثري من األمور نرى أهنا ـ ولو كانت مباحة يف أصلها ـ إال أن وقت طالب العم أغىل من
أن يضيعه فيها.
 2ـ املجاهدة
وهي ذلك العناء الذي يعانيه طالب العلم ،وهو جيتهد يف التحصيل واملراجعة
واملذاكرة ،ألنه بدون ذلك لن حيصل العلم.
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ويشري إليه من قصة موسى مع اخلرض  ما قطعه موسى يف الرحلة لطلب
ِ
ِض ُح ُقب ًا﴾ (الكهف)60:
األستاذ ،حتى أنه قال ﴿ :ال َأ ْب َر ُح َحتَّى َأ ْب ُلغَ جمَ َْم َع ا ْل َب ْح َر ْي ِن َأ ْو َأ ْم َ
فقد أعلن تصميمه يف املِض يف رحلة البحث مهام امتد به الزمن.
قال اخلطيب البغدادي(:قال بعض أهل العلم ،إن فيام عاناه موسى من الدأب
والسفر والصرب عليه من التواضع واخلضوع للخرض ،بعد معاناة قصده ،مع حمل موسى
من اهلل وموضعه من كرامته ورشف نبوته -داللة عىل ارتفاع قدر العلم ،وعلو منزلة أهله،
وحسن التواضع ملن ُيلتمس منه ويؤخذ عنه ولو ارتفع عن التواضع ملخلوق أحد بارتفاع
درجة وسمو منزلة  -لسبق إىل ذلك موسى ،فلام أظهر اجلد واالجتهاد واالنزعاج عن
العطن ،واحلرص عىل االستفادة مع االعرتاف باحلاجة إىل أن يصل من العلم ما هو غائب
()1

عنه دل عىل أنه ليس يف اخللق من يعلو عىل هذه احلال وال يكرب عنها)

وهلذا اتفق العلامء عىل أنه لن يبلغ أحد درجات أهل العلم حتى يقطع العالئق
الشاغلة والعوائق املانعة ،كام قال الشافعي (:ال يطلب أحد العلم بامللك وعز النفس
فيفلح ،ولكن من طلبه ببذل النفس وضيق العيش وخدمة العلامء أفلح) ،ونقل عن
اخلطيب البغدادي قوله(:ال ينال هذا العلم إال من عطل ًدكانهَ ،
وخ ّرب بستانه وهجر
إخوانه ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته) ،وقد قيل(:العلم ال يعطيك بعضه حتى تعطيه
كلك) ،وعن أيب مطيع معاوية بن حييى قال(:أوحى اهلل تعاىل إىل داود  أن اختذ نعلي
()2

من حديد وعىص من حديد واطلب العلم حتى تنكرس العصا وتنخرق النعالن)

وسنكتفي هنا باحلديث عىل جانبي أساسيي يتحقق هبام صدق املجاهدة يف طلب
العلم ،مها:
( )1الرحلة ،ص.107
( )2الرحلة يف طلب احلديث.86 :
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اغتنام الفرص يف طلب العلم:
والفرص هنا تشمل أوقات الفراغ والعطل ونحوها ،والتي نرى التهاون يف
استغالهلا بحجة الراحة واالستجامم ،وكأن العلم مشقة وتعب حيتاج فيه إىل الراحة.
إذا كان يؤذيك حر املصيف ويبس اخلريف وبرد الشتا
ُ
فأخذك للعلم قل يل متى؟
ويلهيك حسن زمان الربيع
ويدخل يف هذا الباب اغتنام فرصة الصغر والشباب باعتبارها فرتة الفراغ والنشاط،
وقد ورد يف األثر(:مثل الذي يتعلم العلم يف صغره كالنقش عىل احلجر ومثل الذي يتعلم
العلم يف كربه كالذي يكتب عىل املاء)
ومع أن الرشيعة مل حتدد ِسن ًا معين ًا لتلقي العلم ،ومثل ذلك مل حيدد املربون املسلمون
سنا لبداية التعليم( ،)1بل ترك اآلباء أحرارا يف تعليم أبنائهم ،ومل ُي َق َيدوا ٍ
بسن معينة إلرسال
أبنائهم إىل الكتاب أو أماكن التعليم ،ومل تَفـْرض الدولة عىل اآلباء تعليم أبنائهم ،ولكن
اآلباء اهتموا بذلك ألن التعليم فرضا من الفروض التي فرضها اإلسالم وحث عليها.
وقد أدرك املربون املسلمون بوضوح أن التبكري يف طلب العلم له فائدة كبرية،
وعظيم جدوى لنشاط اجلسم وصفاء الذهن وهلذا آثروا أن يكون طالب العلم شابا وأن
يكون عازبا ،فاستحبوا التغريب عن األهل والبعد عن الوطن تفرغا لواجبات العلم.
وكان من نتائج إقبال الطالب عىل حلقات التعليم وهم يف سن مبكرة أن حذقوا
قسطا كبريا من العلوم ،ووصلوا إىل مراكز علمية مرموقة ،وهم يف مطلع الشباب ومقتبل
العمر.
ومن األمثلة التي حفظها التاريخ عىل ذلك أن تاج الدين الكندي حفظ القراءات
( )1انظر :بحثا مهام بعنوان :املعلم واملتعلم يف الرتبية اإلسالمية ،إعداد :موجه الرتبية اإلسالمية :عامد صالح إبراهيم
حممد ،خاص ملوقع الدراسات والبحوث.
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العرش وله عرشة أعوام ،وحفظ اإلمام الشافعي القرآن الكريم وهو ابن سبع سني ،وحفظ
املوطأ وهو ابن إحدى عرشة سنة ،وكان يقال له وهو ابن مخس عرشة سنة(:افـ ِ
ْت يا أبا عبد
اهلل فقد آن لك واهلل أن تـُفـتي)
وال يزال الواقع اإلسالمي يربز يف كل حي النامذج الكثرية عىل نضوج الصغار،
وكل ذلك بسبب اهتامم األولياء ورعايتهم.
ولكن هذا ال يعني إحجام الكبري عن طلب العلم ،بل العلم عبادة ،والعبادة مطلوبة
يف الصغر والكرب ،وقد قال تعاىلَ ﴿ :وا ْع ُبدْ َر َّب َك َحتَّى َي ْأتِ َي َك ا ْل َي ِقيُ ﴾ (احلجر)99:
وقد حكي أن بعض احلكامء رأى شيخا كبريا حيب النظر يف العلم ويستحي فقال
له(:يا هذا أتستحي أن تكون يف آخر عمرك أفضل مما كنت يف أوله)
وذكر أن إبراهيم بن املهدي دخل عىل املأمون وعنده مجاعة يتكلمون يف الفقه فقال:
يا عم ما عندك فيام يقول هؤالء :فقال :يا أمري املؤمني شغلونا يف الصغر واشتغلنا يف الكرب.
فقال :مل ال نتعلمه اليوم؟ قال :أو حيسن بمثيل طلب العلم؟ قال :نعم .واهلل ألن متوت طالبا
للعلم خري من أن تعيش قانعا باجلهل .قال :وإىل متى حيسن يب طلب العلم؟ قال :ما حسنت
بك احلياة ؛ وألن الصغري أعذر وإن مل يكن يف اجلهل عذر ؛ ألنه مل تطل به مدة التفريط وال
استمرت عليه أيام اإلمهال.
وقد قيل يف منثور احلكم :جهل الصغري معذور ،وعلمه حمقور ،فأما الكبري فاجلهل
به أقبح ،ونقصه عليه أفضح ؛ ألن علو السن إذا مل يكسبه فضال ومل يفده علام وكانت أيامه
يف اجلهل ماضية ،ومن الفضل خالية ،كان الصغري أفضل منه ؛ ألن الرجاء له أكثر ،واألمل
فيه أظهر ،وحسبك نقصا يف رجل يكون الصغري املساوي له يف اجلهل أفضل منه.
االستمرار يف طلب العلم:
وهو املظهر الثان من مظاهر صدق املجاهدة يف طلب العلم ،ألن من أبرز عالمات
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()1

الصدق االستمرار ،وقد قال (:أحب األعامل إىل اهلل أدومها وإن قل)

وهذا هو دأب العلامء الفحول ،قد روى صالح بن أمحد بن حنبل ،قال :رأى رجل
مع أيب حمربةً ،فقال له :يا أبا عبد اهلل ،أنت قد بلغت هذا املبلغ ،وأنت إمام املسلمي؟ يعني:
()2

ومعك املحربة حتملها؟! فقال(:مع املحربة إىل املقربة)

وقال حممد بن إسامعيل الصائغ :كنت يف إحدى سفرايت ببغداد ،فمر بنا أمحد بن
حنب ل وهو يعدو ،ونعاله يف يده ،فأخذ أيب هكذا بمجامع ثوبه ،فقال :يا أبا عبد اهلل ،أال
()3

تستحي؟ إىل متى تعدو مع هؤالء الصبيان؟ قال(:إىل املوت)

ومن أبرز عالمات االستمرار إكامل مراحل التعليم املختلفة ،ألنه ال يصدق حتقق
العلم إال بإكامهلا.
وتنقسم مراحل التعليم يف عرصنا يف أغلب الدول إىل أربعة أقسام هي:
 .1التعليم االبتدائي.
 .2التعليم الثانوي.
 .3التعليم اجلامعي.
 .4البحث والدراسات العليا.
وهذه املراحل نفسها ـ تقريبا ـ هي املراحل التي كان معموال هبا يف املنهج التعليمي
يف املجتمع اإلسالمي مع فارق بسيط ومهم ،وهو خضوع هذه املراحل يف املنهج اإلسالمي
للطاقات املختلفة ال ملا تعرضه املدارس احلديثة من قواني قد ينرصف الكثري بموجبها يف
أول مراحل تعليميهم.

( )1رواه البيهقي.
( )2مناقب اإلمام أمحد ،البن اجلوزي ،ص .31
( )3مناقب اإلمام أمحد ،البن اجلوزي ،ص .32
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يقول الدكتور أمحد شلبي يف كتابه (تاريخ الرتبية اإلسالمية)(:ومما يدعو للدهشة أن
هذه املراحل األربعة كانت موجودة ومتميزة يف العصور الوسطى عند املسلمي)
ويذكر يف تأييد ذلك ما كتبه ابن خلدون يف املقدمة عن رضورة التدرج يف تلقي
العلوم للمتعلم ،حيث أن نظرية ابن خلدون عن مراحل التعليم عند املسلمي تقوم عىل أن
تلقي العلوم إنام يكون مفيدا إذا كان التدرج شيئا فشيئا وقلي ً
ال قليالً ،بحيث يلقي عليه
املدرس:
أوال :مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب ،ثم يرشحها له عىل سبيل
اإلمجال مراعيا قوة عقله واستعداده.
ثانيا :يرفعه يف التلقي عن تلك الرتبة إىل أعىل منها ويستويف الرشح والبيان وخيرج
عن اإلمجال إىل أن ينتهي إىل آخر الفن فتجود َمـلـَكَتِ ِه.
ثالثا :ثم يرجع به وقد شدا فال يرتك عويصا وال مغلقا إال وضحه وفتح له ُمقف ُله
فيصل إىل املرحلة الرابعة وقد استوىل عىل َم َلكَتِ ِه يف هذا الفن.
عىل أن املسلمي عرفوا يف الواقع ما يشبه هذه املراحل التعليمية الثالث ،فقد وجد
التعليم االبتدائي يف الكتاب ،حيث كان التالميذ يتلقون مبادئ عامة يسرية ،وأما التعليم
الذي يشبه التعليم يف املرحلة اجلامعية فقد وجد يف دكاكي الوراقي ومنازل العلامء
والصالونات األدبية ،أما املسجد فقد وجدت فيه املرحلتان الثانية والثالثة ،إذ كان يعقد فيه
حلقات خيتلف مستواها ،فمنها ما هو إىل اإلمجال والوضوح أ ْمـ َيل وهذه أقرب إىل التعليم
الثانوي ،ومنها ما هو أرفع مستوى وأكثر عمقا وهو ما يشبه التعليم اجلامعي.
أما املرحلة الرابعة مرحلة األبحاث والدراسات العليا فقد عرفها املسلمون دون
شك ،ومن أبرز الشواهد عليها ما كان يف بيت احلكمة ،حيث كانت مدرسة للبحث
التجريبي املستند إىل املالحظة والتجربة ،وأهنا كانت مزجيا ( جامعة ،دار كتب ،ومكتب
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()1

ترمجة)

 3ـ األدب
وهو الوصف الثالث من أوصاف طالب العلم املسلم ،وهو من أهم األوصاف،
فقد اهتم النظام التعليمي اإلسالمي هبذه الناحية اهتامما شديدا ،فالعلم ال ينال إال باألدب.
ونرى يف قصة موسى واخلرض ـ عليهام السالم ـ الكثري من مظاهر أدب موسى
باعتباره طالب علم مع أستاذه اخلرض.
ويكفي يف ذلك األسلوب الذي خاطبه به عندما لقيه ،فقالَ ﴿ :ه ْل َأتَّبِ ُع َك ع ََىل َأ ْن
ُت َع رل َم ِن ِممَّا ُع رل ْم َت ُر ْشدا ً﴾(الكهف ،)66:ففيها كثري من وجوه األدب.
وقد ذكر الفخر الرازي من حتليله لآلية ،وموقف موسى  فيها ،كثريا من اآلداب
التي ينبغي عىل طالب العلم احلقيقي أن يراعيها ،قال(:اعلم أن هذه اآليات تدل عىل أن
موسى  راعى أنواع ًا كثرية من األدب واللطف عندما أراد أن يتعلم من اخلرض) ،ومما
ذكره من اآلداب(:)2
 .1أنه جعل نفسه تبع ًا له ألنه قالَ ﴿ :ه ْل َأتَّبِ ُع َك ﴾
 .2أنه استأذن يف إثبات هذا التبعية ،فإنه قال هل تأذن يل أن أجعل نفس تبع ًا لك،
وهذا مبالغة عظيمة يف التواضع.
 .3أنه قال ﴿ :ع ََىل َأ ْن ُت َع رل َم ِن ﴾ وهذا إقرار له عىل نفسه باجلهل وعىل أستاذه بالعلم.
 .4أنه قالُ ﴿ :ت َع رل َم ِن ِممَّا ُع رل ْم َت ﴾ وصيغة من للتبعيض فطلب منه تعليم بعض ما
علمه اهلل ،وهذا أيض ًا مشعر بالتواضع كأنه يقول له ال أطلب منك أن جتعلني مساوي ًا يف

( )1انظ ر :املعلم واملتعلم يف الرتبية اإلسالمية ،إعداد :موجه الرتبية اإلسالمية :عامد صالح إبراهيم حممد ،خاص ملوقع
الدراسات والبحوث.
( )2تفسري الرازي.485/21 :
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العلم لك ،بل أطلب منك أن تعطيني جز ًأ من أجزاء علمك ،كام يطلب الفقري من الغني
أن يدفع إليه جز ًأ من أجزاء ماله.
 .5أن قولهِ ﴿ :ممَّا ُع ّل ْم َت ﴾ اعرتاف بأن اهلل علمه ذلك العلم.
 .6أن قولهَ ﴿ :ر َشدً ا ﴾ طلب منه لإلرشاد واهلداية واإلرشاد هو األمر الذي لو مل
حيصل حلصلت الغواية والضالل.
 .7أن قولهُ ﴿ :ت َع ّل َم ِن ِممَّا ُع ّل ْم َت ﴾ معناه أنه طلب منه أن يعامله بمثل ما عامله اهلل
به وفيه إشعار بأنه يكون إنعامك عيل عند هذا التعليم شبيه ًا بإنعام اهلل تعاىل عليك يف هذا
التعليم وهلذا املعنى قيل أنا عبد من تعلمت منه حرف ًا.
 .8أن املتابعة عبارة عن اإلتيان بمثل فعل الغري ألجل كونه فع ً
ال لذلك الغري ،فإنا
إذا قلنا :ال إله إال اهلل فاليهود الذين كانوا قبلنا كانوا يذكرون هذه الكلمة فال جيب كوننا
متبعي هلم يف ذكر هذه الكلمة ،ألنا ال نقول هذه الكلمة ألجل أهنم قالوها بل إنام نقوهلا
لقيام الدليل عىل أنه جيب ذكرها ،أما إذا أتينا هبذه الصلوات اخلمس عىل موافقة فعل رسول
اهلل  فإنام أتينا هبا ألجل أنه  أتى هبا ال جرم كنا متابعي يف فعل هذه الصلوات لرسول
اهلل  ،إذا ثبت هذا فنقول قولهَ ﴿ :ه ْل َأتَّبِ ُع َك ﴾ يدل عىل أنه يأيت بمثل أفعال ذلك األستاذ
ملجرد كون ذلك األستاذ آتي ًا هبا .وهذا يدل عىل أن املتعلم جيب عليه يف أول األمر التسليم
وترك املنازعة واالعرتاض.
 .9أن قوله ﴿ :ٱ َّت َب َع َك ﴾ يدل عىل طلب متابعته مطلق ًا يف مجيع األمور غري مقيد
بشء دون يشء.
 .10أنه ثبت باإلخبار أن اخلرض عرف أوالً أنه نبي بني إرسائيل وأنه هو موسى
صاحب التوراة وهو الرجل الذي كلمه اهلل عز وجل من غري واسطة وخصه باملعجزات
القاهرة الباهرة ،ثم إنه  مع هذه املناصب الرفيعة والدرجات العالية الرشيفة أتى هبذه
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األنواع الكثرية من التواضع وذلك يدل عىل كونه  آتي ًا يف طلب العلم بأعظم أنواع
املبالغة وهذا هو الالئق به ألن كل من كانت إحاطته بالعلوم أكثر كان علمه بام فيها من
البهجة والسعادة أكثر فكان طلبه هلا أشد وكان تعظيمه ألرباب العلم أكمل وأشد.
َىل َأن ﴾ فأثبت كونه تبع ًا له أوالً ثم طلب ثاني ًا أن يعلمه
 .11أنه قالَ ﴿ :ه ْل َأتَّبِ ُع َك ع َ ٰ
وهذا منه ابتداء باخلدمة ثم يف املرتبة الثانية طلب منه التعليم.
َىل َأن ﴾ فلم يطلب عىل تلك املتابعة عىل التعليم شيئ ًا
 .12أنه قالَ ﴿ :ه ْل َأتَّبِ ُع َك ع َ ٰ
كان قال ال أطلب منك عىل هذه املتابعة املال واجلاه وال غرض يل إال طلب العلم.
وقد حتدث علامء الرتبية اإلسالمية عن كثري من آداب أهل العلم ،وخصوها
باملصنفات ،فذكروا:
 .1آداب املتعلم مع نفسه.
 .2آدابه مع شيوخه وأساتذته.
 .3آدابه مع أقرانه.
 .4آدابه يف حلقات العلم.
 .5آداب املتعلم مع الكتب واملكتبات (أدوات العلم).
ولن نتحدث هنا عن تفاصيل ما ذكر من آداب ،ولكنا نشري إشارات عامة إىل
بعضها ،والتي يمكن اسثامر املريب هلا ليحقق فيمن يربيه مواصفات طالب العلم املسلم.
فمن آداب طالب العلم أن حيرتم معلمه ويعظمه ويتأدب بي يديه ،وإىل ذلك
اإلشارة بقوله (:تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار وتواضعوا ملن تعلمون
()1

منه)

ومن آداب طالب العلم (أن ال يدخل عىل أستاذه يف غري املجلس العام بغري إذنه
( )1رواه الطربان يف األوسط وابن عدي.

565

سواء كان الشيخ وحده أو معه غريه ،فإن استأذن ومل يؤذن له انرصف ،وال يكرر االستئذان
فإن مل يعلم األستاذ يكرر االستئذان ثالثا أو يطرق الباب طرقا خفيفا ثالثا بقدر ما يسمع،
وأن جيتهد عىل أن يسبق يف احلضور إىل املجلس قبل حضور الشيخ ،وال يتأخر بحيث جيعل
الشيخ يف انتظاره ،وإذا حرض ومل جيد الشيخ انتظره حتى ال يفوت عىل نفسه درسه ،وإن
كان الشيخ نائام صرب حتى يستيقظ )
ومن اآلداب (أن ال يسار يف جملسه ولو يف مسألة وال يغمز أحدا وال يكثر كالمه
بغري رضورة ،وال حيكي ما ُي ْض ِحك أو ما يتضمن سوء أدب ،وال يتكلم بام مل يسأله شيخه
عنه ،وال يضحك من دون الشيخ ،وإن غلبه الضحك تبسم بغري صوت ،وال يغتاب أحدا
يف جملسه ،وأن خيص الشيخ بالتحية وإن كانت له حاجة سبق القوم إىل خدمته ،وال يمل
من طول صحبته ،وإنام هو كالنخلة تنتظر حتى يسقط عليك منها منفعة)
ومن اآلداب (أن ُحيسن خطابه مع الشيخ بقدر اإلمكان وال يقول له (لـ َِم) و(ال)
وال (نـُ َسـلـرم) وال (من َن َق َل هذا) .....وإذا سمع الشيخ يذكر حكام يف مسألة أو فائدة
مستغربة أو حيكي حكاية أو ينشد شعرا وهو حيفظ ذلك أصغى إليه إصغاء مستفيد يف احلال
متعطشا إليه فرح به وكأنه مل يسمعه قط) ،قال عطاء :إن ألسمع احلديث من الرجل،وأنا
أعلم به منه ،فأريه من نفس أن ال أحسن منه شيئا ،وعنه قال :إن الشاب ليتحدث بحديث
فأسمع له كأن مل أسمعه ولقد سمعته قبل أن يولد.
ومن اآلداب (أن يتأدب مع حارضي جملس شيخه فإنه أدب معه وهم رفقاؤه ،وال
جيلس يف وسط احللقة وال قدام أحد إال لرضورة ،وال يفرق بي اثني وال بي متصاحبي
إال بإذهنا ،وإن أساء بعض الطلبة ال يتدخل ويرتك األمر للشيخ ويقدم النصيحة هلام رس ًا)
ومن اآلداب (أن حيرص عىل حتصيل الكتب التي حيتاج إليها رشا ًء أو إجار ًة أو إعارة
ألهنا آلة حتصيل العلم ،وال جيعل حتصيلها ومجعها هدف ًا ونصيب ًا له من الفهم ،بل ال بد من
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الوعي بام فيها)
متشوق ًا للمعايل ،كلام أدرك منزلة
ومن اآلداب أن يكون طالب العلم متو ّثب ًا لألعايل
ّ
طمح ملا بعدها ،وال يردد ما قال األول(:كم ترك األول لآلخر؟) ولكن بقول ما قال ابن
مالك يف التسهيل(:وإذا كانت العلوم ِمنَح ًا إهلية ،ومواهب اختصاصية ،فغري مستبعد أن
ُيدخر لبعض املتأخرين ما عرس عىل كثري من املتقدمي .أعاذنا اهلل من حسد يسد باب
اإلنصاف ،ويصد عن مجيل األوصاف)
ومن أهم اآلداب وأرفعها ـ وما جعلناه خامتة هلذا اجلزء ـ تقديم تقوى اهلل تعاىل
واخلشوع بي يديه ،فقد وصف اهلل تعاىل أهل العلم يف القرآن الكريم بأهنم يسجدون هلل
وخيشعون ويبكون حي يسمعون آياته ،قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل ِآمنُوا بِ ِه َأ ْو ال ُتؤْ ِمنُوا إِ َّن ا َّل ِذي َن ُأو ُتوا
أل ْذ َق ِ
ون لِ ْ َ
ان َر ربنَا إن ك َ
ون ُس ْب َح َ
ان ُس َّجد ًا َو َي ُقو ُل َ
ا ْل ِع ْل َم ِم ْن َق ْبلِ ِه إِ َذا ُيت َْىل َع َل ْي ِه ْم َخيِ ُّر َ
َان َوعْدُ َر ربنَا
أل ْذ َق ِ
ون لِ َ
ان َي ْب ُك َ
ملَ ْف ُعوالً َو َخيِ ُّر َ
ون َو َي ِزيدُ ُه ْم ُخ ُشوع ًا ﴾(االرساء 107 :ـ )109
قال عبد األعىل التيمي(:من أويت من العلم ما ال يبكيه خلليق أن ال يكون أويت عل ًام
ينفعه ،ألن اهلل تعالينعت العلامء ،ثم قرأ اآليات السابقة)
وقد وصف اهلل تعاىل العلامء باهنم أهل خشية ،فقال تعاىل ﴿ :إنَّام َخي َْشى اهللََّ ِمن ِعب ِ
اد ِه
ْ َ
َ
ال ُع َل َام ُء َّ
ور ﴾[فاطر.]28 :
إن اهللََّ ع َِزيزٌ َغ ُف ٌ

ووصفهم بأهنم حيذرون عذابه ويرجون رمحته ،قال تعاىلَ ﴿ :أ َّم ْن ُه َو َقانِ ٌت آنَا َء ال َّل ْي ِل
اجد ًا و َقائِ ًام َحي َذر ِ
مح َة َر رب ِه ُق ْل َه ْل َي ْست َِوي ا َل ِذي َن َي ْع َل ُم َ
ون َوا َّل ِذي َن ال
اآلخ َر َة َو َي ْر ُجو َر ْ َ
َس ِ َ
ْ ُ
ون إن ََّام َيت ََذك َُّر ُأ ْو ُلوا األَ ْل َب ِ
َي ْع َل ُم َ
اب ﴾ [الزمر.]9 :
وعن أيب الدرداء قال :كنا مع رسول اهلل  ،فشخص ببرصه إىل السامء ،ثم
خي َت َل ُس العلم من الناس ،حتى ال يقدروا منه عىل يشء) ،فقال زياد بن لبيد
قال(:هذا أوان ُ ْ
خي َت َل ُس منا وقد قرأنا القرآن؟ فواهلل لنقرأنه ولنقرئه نساءنا
األنصاري :يا رسول اهلل ،وكيف ُ ْ
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وأبناءنا ،فقال(:ثكلتك أمك يا زياد ،إن كنت ألعدك من فقهاء أهل املدينة ،هذه التوراة
واإلنجيل عند اليهود والنصارى فامذا يغني عنهم؟)
قال جبري :فلقيت عبادة بن الصامت ،قال :قلت :أال تسمع ما يقول أخوك أبو
الدرداء ،فأخربته بالذي قال ،قال :صدق أبو الدرداء ،إن شئت أخربتك بأول علم يرفع
من الناس :اخلشوع ،يوشك أن تدخل مسجد اجلامعة فال ترى فيه رج ً
ال خاشع ًا)
وهلذا كانوا يقولون(:ليس العلم بكثرة الرواية ،إنام العلم خشية اهلل) ،وكان مالك
يقول(:العلم واحلكمة نور هيدي به اهلل من يشاء ،وليس بكثرة املسائل) ،وقال(:إن ح ّق ًا عىل
من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية ،وأن يكون متبع ًا ألثر من مىض قبله)
وقيل لسعد بن إبراهيم :من أفقه أهل املدينة؟ قال(:أتقاهم لربه)
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