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هذا الكتاب
هتدف هذه الرواية إىل بيان أثر االختيار اإلنساين للخطيئة فيام
حيصل له من مآس وآالم ومصائب ..وهي تعرب عن ذلك بتعبري
رمزي عن طريق سوق ممتلئة بكل أنواع الفقر واحلاجة ،يراها املؤلف
ـ تلميذ السالم ـ فتثور يف نفسه ألوان الرصاع حول رس ذلك ،ومدى
انسجامه مع الرمحة والعدالة اإلهلية..
لكن معلم السالم ،وعرب ما يرسله لتلميذه من الوسائط يربهن
له عىل أن كل ما حصل ألهل السوق من آالم هو ثمرة اختياراهتم.
ثم يأخذ بيده إىل مدرسة تدرب أهل السوق عىل التخلص من
اآلثام التي حالت بينهم وبني تنزل الربكات عليهم ..وهناك يعرف
تلميذ السالم ،وأهل السوق ،سبب ما حل هبم من حمق وآالم.
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املقدمة
هتدف هذه الرواية إىل بيان أثر االختيار اإلنساين للخطيئة فيام حيصل له من مآس وآالم
ومصائب ..وهي تعرب عن ذلك بتعبري رمزي عن طريق سوق ممتلئة بكل أنواع الفقر واحلاجة،
يراها املؤلف ـ تلميذ السالم ـ فتثور يف نفسه ألوان الرصاع حول رس ذلك ،ومدى انسجامه مع
الرمحة والعدالة اإلهلية..
لكن معلم السالم ،وعرب ما يرسله لتلميذه من الوسائط يربهن له عىل أن كل ما حصل
ألهل السوق من آالم هو ثمرة اختياراهتم.
ثم يأخذ بيده إىل مدرسة تدرب أهل السوق عىل التخلص من اآلثام التي حالت بينهم
وبني تنزل الربكات عليهم ..وهناك يعرف تلميذ السالم ،وأهل السوق ،سبب ما حل هبم من
حمق وآالم.
ويف الرواية استعراض ألمهات الذنوب واخلطايا أصوهلا وفروعها ،وبيان أسباهبا،
وآثارها ودورها يف طمس الفطرة اإلنسانية.
وفيها استعراض لكم كبري من النصوص املقدسة من القرآن الكريم والسنة املطهرة،
حول أنواع اخلطايا والذنوب وعواقبها  ..باعتبار تلك النصوص املصدر األول واألسايس
ل لتعرف عىل احلقيقة اإلنسانية ومنهج تطهريها ،وإعادة صياغتها لتتناسب مع اجلبلة التي طبعها
اهلل عليها.
وقد حاولنا يف أكثر املحال من هذه الرواية االكتفاء بإيراد النصوص عن إعطاء
توضيحات عليها ..ذلك أن النص املقدس يف تصورنا أكرب من أن يفرس أو يوضح أو يقيد بأي
قيد.
وقد اكتفينا يف حمال كثرية كذلك بذكر اخلطايا دون ذكر تفاصيل التخلص منها ،ألنا
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خصصنا لذلك رسائل خاصة من هذه السلسلة ،باإلضافة إىل أن غرض هذه الرواية هو بيان
آثار الذنوب عىل الربكة والرزق ..وذلك وحده كاف لكثري من الناس يف التنفري عنها ،والتوبة
منها.
وقد أشارت النصوص املقدسة الكثرية إىل احلقيقة التي هتدف إليها هذه الرواية ،ومنها
قوله تعاىلَ ﴿ :و َم ْن َأع َْر َض َع ْن ذكْري َفإ َّن َل ُه َمع َ
ُش ُه َي ْو َم ا ْلق َيا َمة َأع َْمى﴾ [طه:
يش ًة َضنْكًا َون َْح ُ ُ
 ،]124فإن هذه اآلية الكريمة تشري إىل دور اإلعراض عن ذكر اهلل ـ والذي هو سبب كل
الذنوب واملعايص ـ يف حتقق الضنك والضيق عىل املعيشة.
ٍ
الس َامء
ومثلها قوله تعاىلَ ﴿ :و َل ْو َأ َّن َأ ْه َل ا ْل ُق َرى آ َمنُوا َوا َّت َق ْوا َل َفت َْحنَا َع َل ْيه ْم َب َركَات م َن َّ
َاه ْم ب َام كَا ُنوا َيكْس ُب َ
ون ﴾ [األعراف]96 :
َو ْاألَ ْرض َو َلك ْن ك ََّذ ُبوا َف َأ َخ ْذن ُ
وهكذا أخرب اهلل تعاىل عن نوح عليه السالم أنه يف دعوته لقومه ربط االستغفار بزيادة
اس َتغْف ُروا َر َّب ُك ْم إ َّن ُه ك َ
الس َام َء َع َل ْي ُك ْم
َان َغ َّف ًارا (ُ )10ي ْرسل َّ
الرزق وتنزل الربكاتَ ﴿ :ف ُق ْل ُت ْ
ٍ
ٍ
َي َع ْل َل ُك ْم َأ ْْنَ ًارا ([ ﴾ )12نوح:
َي َع ْل َل ُك ْم َجنَّات َو َ ْ
مدْ َر ًارا (َ )11و ُي ْمد ْد ُك ْم ب َأ ْم َوال َو َبننيَ َو َ ْ
] 12-10
اس َتغْف ُروا َر َّب ُك ْم ُث َّم ُتو ُبوا إ َل ْيه
ومثله هود عليه السالم الذي قال خماطبا لقومهَ ﴿ :و َيا َق ْوم ْ
الس َام َء َع َل ْي ُك ْم مدْ َر ًارا َو َيز ْد ُك ْم ُق َّو ًة إ َىل ُق َّوت ُك ْم َو َال َتت ََو َّل ْوا ُمُ ْرمنيَ ﴾ [هود]52 :
ُي ْرسل َّ
ونحب أن نشري هنا إىل هذا ليس بعمومه ،فقد يبتيل اهلل عباده الصاحلني بام شاء وكيف
شاء ليطهرهم ويرفع درجاهتم ..وليجعل األسوة هبم ،وقد ورد يف احلديث أنه قيل لرسول اهلل
 :يا رسول اهلل ،أي الناس أشد بالء؟ قال( :األنبياء ثم األمثل فاألمثل يبتىل الرجل عىل
حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بالؤه وإن كان يف دينه رقة ابتاله اهلل عىل حسب دينه فام
يربح البالء بالعبد حتى يميش عىل األرض وما عليه خطيئة)()1
()1

رواه أمحد والبخاري وابن ماجة والرتمذي وابن حبان واحلاكم.
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وقد وضحنا سنن ذلك وقوانينه يف كتابنا [أرسار األقدار] و[ابتسامة األنني] وغريمها
من هذه السلسلة.
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البداية
لست أدري هل كان ذلك يقظة أو مناما ..فقد اختلطت عيل يف تلك األيام حياة اليقظة
بحياة األحالم ..لكن الذي أدريه أنني بعد أن استيقظت أو عاد إيل وعيي رحت إىل كل نص
سمعته ،أو فكرة سجلتها ،أبحث عن حقيقتها ومصداقها ..وقد وجدهتا مجيعا كام رأيتها
وسمعتها مل تزد حرفا ،ومل تنقص ..وهلذا رحت أسجل هذه األحداث بالدقة التي رأيتها فيها..
عساكم تنتفعون هبا كام انتفعت.
وبداية حكايتي تنطلق مني ،ومن قريتي الصغرية املتواضعة  ..فقد مررت بسوقها،
فرأيت الكثري من املظاهر التي سببت يل األسى واألمل ..وجعلتني أعاين أنواعا كثرية من
الرصاع.
وعندما رست يف الطريق اخلايل ،وأنا عائد إىل بيتي صادفت ذلك السوق العجيب الذي
برصين اهلل من خالله إىل أن كل ما نعانيه من آالم ومآس سببه ما نقرتفه من اآلثام والذنوب
التي نشعر هبا أو ال نشعر.
يف بداية دخويل إىل ذلك السوق العجيب أصابني ما أصابني يف سوق قريتي من األمل..
فقد كانت السوق ممتلئة شحا وفقرا ..وكانت أرضها مملوءة باألوساخ والقاذورات ..وكانت
سامؤها مملوءة بدخان أسود حييل حياة أهل السوق إىل جحيم..
عندما شاهدت هذا املشهد املؤمل امتألت نفيس باالعرتاض والرصاع ..بل كدت أصيح:
يا رب ..أنزل عليهم من بركاتك ما يرفع عنهم هذا اهلم الذي يعيشونه ..وهذا الفقر الذي
يعانونه ..وارفع عن السامء سوادها ..وارفع عن األرض ما حل هبا من رجس ..وارفع عن
أهل هذا السوق ما نزل هبم من حمق..
ما اكتمل هذا احلديث يف نفيس حتى ربت رجل ـ يبدو عليه الغنى ـ عىل كتفي ،وقال:
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أال ترى هؤالء احلمقى واملغفلني؟
قلت :بل الفقراء واملساكني..
قال :لو مل يكونوا محقى ومغفلني ما كانوا فقراء وال مساكني..
قلت :أرى أنك امرؤ عديم الرمحة واملروءة ..أهكذا يتعامل األغنياء مع الفقراء؟ ..أهبذا
االزدراء تعاملهم بدل أن تعاملهم باإلحسان ،وبام من اهلل عليك من كرمه؟
قال :لقد جربت ذلك ..فوجدهتم ال يستحقون إال هذا اجلزاء الذي يعيشونه ..إن هذا
الواقع املؤمل الذي تراه ليس إال جريرة آثامهم وصنعة ذنوهبم وصدى ما يف نفوسهم من ألوان
اإلثم والغواية ..ولو أْنم أوقفوا تلك املحركات التي ال تصدر إال االثم حلسن حاهلم ،وارتفع
املحق عن معاشهم ،وحللت بدله الربكات.
توسمت يف الرجل ،فرأيت فيه ما كنت أرى يف أولياء اهلل الصاحلني الذين تعود معلم
السالم أن يرسلهم يل ،فقلت له :ال شك أنك من أصحاب معلم السالم.
قال :ومن أنا حتى أكون صاحبه ..أنا لست سوى تلميذ بسيط من تالميذه ..أو عبد
حقري من عبيده.
قلت :فهل لك رسالة منه يل ،فقد اشتقت إىل رسائله وحديثه؟
قال :أجل  ..رسالتي لك هي قصتي مع هذا السوق ..فإن يل حديثا طويال مع أهله..
سأحدثك عنه ..فلن خيلص نفسك من الرصاع إال حديثي عنه.
نظر إىل املكان الذي نقف فيه ،ثم قال :أما املكان ..فال أرى مكانا أصلح ملا أريد أن
أحدثك عنه من هذه السوق..
قلت :من أنت أوال ..فال يصح أن أسمع حديثا ال سند له؟
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قال :أنا من من أهل كاشان ...سامين والدي فيض اهلل (حمسنا)( ..)1وقد حبانا اهلل من
فضله الكثري ..وقد بدأت عالقتي هبذه السوق يف يوم ال خيتلف عن يومنا هذا ..ويف حال ال
ختتلف عن حالنا هذه..
ذهبت حينها إىل والدي ،وأنا أعترص من األمل ألطلب منه أن يمد السوق بام حباه اهلل من
فضله ،فيخرج أهله من فاقتهم وفقرهم وعجزهم..
وقد استجاب والدي لطلبي ،ولكنه قال يل :لقد رأيت صورهتم الظاهرة ..فحزنت
عليها ..وحاولت أن تغريها ..فهال رأيت صورهتم الباطنة ..فعساك تتحرك إلصالحها ..فإنه
ال يصلح ظاهر باطنه خراب..
قلت :ما تقصد؟
قال :هل نميت فيهم من املكارم التي متسح عنهم املآثم ..فال يمكن أن تستقر بأحد
حال ..ويف صدره وقلبه وحقيقته من الثعابني واحليات ما يظل ينهشه ويقتل فيه احلياة؟
قلت :أنى يل أن أفعل ذلك ..ولكني مع ذلك أستطيع بكل يقني أن أجزم بأن صورهتم
الباطنة من أحسن الصور ..ولذلك فلن أخاف من بواطنهم عىل ظواهرهم ..ولن أخاف عىل
مكارمهم من آثامهم..
بعد أن قلت هذا ،قال يل والدي :سنرى ..سأعطيك مبلغا حمرتما من املال ..وهو كاف
ألن حيول سوقهم ـ لو أحسنوا استخدامه ـ إىل سوق صاحلة ممتلئة بكل الربكات ..بل إن
املشارق واملغارب ستفد إليهم طلبا ملا عندهم ..ولكن قبل أن تسلمهم املال حذرهم من
( )1أشري به إىل العالمة حمسن بن مرتىض بن فيض اهلل حممود الكايش ـ أو الكاشاين أو القاشاين ـ ( 1008؟  1090 -هـ) ،وهو من
علامء االمامية الكبار ..ويعرف بـ (الفيض) ،وعرف جده بفيض اهلل وبالفيض ..وينعت باملتأله احلكيم ..قرأ كتب أيب حامد الغزايل
وتأثر به وسلك منهجه يف كثري من (ترصفاته وتظرفاته) كام يقول صاحب الروضات ..له نحو  80مصنفا ،بعضها يف ُملدات..
وأكثرها تعليقات ورسائل ..من كتبه (الصايف يف تفسري كالم اهلل الوايف) و(االصفى) ،و(منهاج النجاة) ،و(احلقائق يف حماسن
االخالق) ..وقد اخرتناه ألجل كتابه هذا . .وهو كتاب من أمهات كتب األخالق .وال خيفى رس اختيارنا له يف هذا املحل.
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اآلفات واملوبقات ..وذكرهم بام ورد يف احلديث من أن رسول اهلل  جلس عىل املنرب وحوله
أصحابه ،فقال هلم( :أخوف ما أخاف عليكم ،ما خيرج اهلل لكم من زهرة الدنيا) ،قالوا  :وما
زهرة الدنيا يا رسول اهلل ؟ قال ( :بركات األرض) قالوا  :يا رسول اهلل ،وهل يأيت اخلري بالُش؟
قال ( :ال يأيت اخلري إال باخلري ،ال يأيت اخلري إال باخلري ،ال يأيت اخلري إال باخلري ،إن كل ما أنبت
الربيع يقتل ،أو يلم ،إال آكلة اخلرض ،فإْنا تأكل ،حتى إذا امتدث خارصتاها ،استقبلت
الشمس ،ثم اجرتت ،وبالت ،وثلطت ،ثم عادت فأكلت ،إن هذا املال خرضة حلوة ،فمن
أخذه بحقه ،ووضعه يف حقه ،فنعم املعونة هو ،ومن أخذه بغري حقه ،كان كالذي يأكل وال
()1

يشبع)

قلت :ال عليك يا والدي ..سأؤدي كل ما تطلبه مني..
قلت هذا ،ثم أرسعت إىل أهل السوق أفرق عليهم من األموال ما عساه حيول حاهلم
ويبدهلا وينزع عنهم وعنها تلك الكآبة التي حتيط هبم وهبا..
وقد نسيت يف غمرة ذلك الكرم العظيم كرما أكرم وأجدى ..نسيت أن أخربهم بوصية
والدي ،وبحديث رسول اهلل  ..وبتلك احلصون القوية التي حتمي نفوسهم من رش األموال
التي حتملها أيدهيم..
نسيت ذلك ..أو تعمدت أن أنساه ..ألين مل أكن أود أن أفسد تلك الفرحة التي مألت
أقطار نفيس ،وهي ترسل إليهم األموال كالريح املرسلة ..ومل أكن أود يف نفس الوقت أن أمثل
دور الواعظ واملعلم ..فقد كان دور الكريم أرفع عندي من دور الواعظ املعلم..
لكن فرحتي مل تستمر طويال..
فام هي إال أيام وأشهر وسنوات حتى عادت السوق إىل حاهلا ..وعاد أهل السوق إىل
حاهلم ..وكأن تلك األموال التي امتألت هبا جيوهبم وخمازْنم مل تكن إال حلام استيقظوا منه
( )1رواه البخاري ومسلم.
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عىل حياة النكد التي ألفوها وألفتهم..
قلت :أهذه هي حكايتك مع أهل هذه السوق ..فلهذا أراك ناقام منهم؟
قال :ال ..حكايتي مع أهل هذه السوق أطول ..وأنا مل آهتم ناقام ..بل أتيتهم ألصلح
اخلطأ الذي وقعت فيه املرة املاضية ..فام كان لتالميذ السالم أن حيملوا نقمة ..وما كان لتالميذ
السالم أن يسكتوا عن خطأ ..وما كان لتالميذ السالم أن يقعدوا عن إصالح.
قلت :فقد أتيتهم باملواعظ بدل األموال؟
قال :تستطيع أن تقول ذلك ..فقد رأيت أن املال ال حيميه يشء كام حتميه املواعظ..
قلت :ولكن املواعظ رسعان ما حتارصها جنود الغفلة التي يمدها الشيطان بمدده..
فريتفع عن القلوب تأثريها ،ويرتفع عن النفس أثرها.
قال :ولذلك مل آت باملواعظ وحدها ..فاملواعظ وسيلة من الوسائل التي يتم هبا
اإلصالح ..ومن أعظم األخطاء أن يقترص العاقل يف حربه مع الشيطان والنفس عىل بعض
الوسائل ..فيؤتى من قبل غريها.
قلت :فبم أتيت إذن؟
قال :لقد بدأت ـ بمعونة والدي ـ بإحصاء العلل واآلثام التي حولت السوق إىل هذه
احلال ..فال يمكن أن يداوي الطبيب مريضا ال يعرف مرضه.
قلت :فام العلل التي وجدهتا بأهل هذه السوق؟
قال :سبع..
قلت :فقط ..إْنم أصحاء إذن..
قال :كل علة منها كافية ألن خترب كل حياة ..وتفسد كل صالح ..وتعوج كل مقوم.
قلت :فهال حدثتني عنها.
قال :سأحدثك أوال عن الدليل الذي دلني عليها.
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قلت :لقد ذكرت يل أنه والدك..
قال :والدي أضعف من أن يعرف مثل هذا.
قلت :فمن هو إذن؟
قال :اهلل..
قلت :اهلل!؟
قال :أجل ..اهلل الذي خلق اإلنسان ،وهو العليم بام خلق ..هو الذي أخربنا عنها ..إن
ذلك ـ وهلل املثل األعىل ـ مثل الصانع الذي خيربك عن اآلفات التي قد تنزل باجلهاز الذي باعه
لك ..لتأخذ احتياطاتك نحوها.
وهكذا فإن اهلل احلكيم أخربنا أن باإلنسان آثام ظاهرة وباطنة ..وأنه ال يصلح حاله إال
برتكها ..قال تعاىل َ ﴿:و َذ ُروا َظاه َر ْاأل ْثم َو َباطنَ ُه إ َّن ا َّلذي َن َيكْس ُب َ
ون ْاأل ْث َم َس ُي ْجزَ ْو َن ب َام كَا ُنوا
َي ْق َرت ُف َ
ون) (األنعام)120:
قلت :هذه اآلية ُمملة ..فكيف كشفت غموضها؟
قال :لقد أخربنا القرآن الكريم عن العلل التي تنخر حقيقة اإلنسان ..وقد ربطها مجيعا
باإلنسان..
أخربنا عن كفره ويأسه ،فقال َ ﴿:و َلئ ْن َأ َذ ْقنَا ْاألن َْس َ
وس
ان منَّا َر ْ َ
مح ًة ُث َّم نَزَ ْعن َ
َاها منْ ُه إ َّن ُه َل َيؤُ ٌ
وس َقنُ ٌ
ور ﴾ (هود ،)9:وقال  ﴿:ال َي ْس َأ ُم ْاألن َْس ُ
وط)
الُش َف َيؤُ ٌ
ان م ْن ُدعَاء ْ َ
َك ُف ٌ
اخل ْري َوإ ْن َم َّس ُه َّ ُّ
(فصلت)49:
وأخربنا عن ظلمه املمزوج بكفره ،فقال  ﴿:إ َّن ْاألن َْس َ
ان َل َظ ُلو ٌم َك َّف ٌار﴾ (ابراهيم)34:
الس َام َوات َو ْاألَ ْرض
وأخربنا عن ظلمه املمزوج بجهله ،فقال  ﴿:إنَّا ع ََر ْضنَا ْاألَ َما َن َة ع ََىل َّ
ان إ َّن ُه ك َ
مح َل َها ْاألن َْس ُ
َو ْ
َان َظ ُلوم ًا َج ُهوالً﴾
حيم ْلن ََها َو َأ ْش َف ْق َن من َْها َو َ َ
اجل َبال َف َأ َب ْ َ
ني َأ ْن َ ْ
(األحزاب)72:
13

ٍ
وأخربنا عن خصومته ،فقال َ ﴿:خ َل َق ْاألن َْس َ
يم ُمبنيٌ ﴾
ان م ْن ُن ْط َفة َفإ َذا ُه َو َخص ٌ
(النحل)4:
َان ْاألن َْس ُ
اخل ْري َوك َ
وأخربنا عن عجلته ،فقال َ ﴿:و َيدْ ُع ْاألن َْس ُ
َجوالً﴾
ان ع ُ
الُش ُدعَا َء ُه ب ْ َ
ان ب َّ ِّ
(االرساء ،)11:وقال﴿:

ُخل َق ْاألن َْس ُ
َج ٍل َس ُأري ُك ْم آ َيايت َفال ت َْس َت ْعج ُلون﴾
ان م ْن ع َ

(االنبياء)37:
وأخربنا عن بخله ،فقال ُ ﴿:ق ْل َل ْو َأ ْن ُت ْم َمتْل ُك َ
ون َخزَ ائ َن َر ْمحَة َر ِّيب إذ ًا َألَ ْم َس ْك ُت ْم َخ ْش َي َة
َان ْاألن َْس ُ
ْاأل ْن َفاق َوك َ
ان َق ُتور ًا﴾ (االرساء)100:
رص ْفنَا يف َه َذا ا ْل ُق ْرآن للنَّاس م ْن ُك ِّل َم َث ٍل َوك َ
َان
وأخربنا عن جدله ،فقال َ ﴿:و َل َقدْ َ َّ
ْاألن َْس ُ
يش ٍء َجدَ الً﴾ (الكهف)54:
ان َأ ْك َث َر َ ْ
وأخربنا عن هلعه ،فقال  ﴿:إ َّن ْاألن َْس َ
ان ُخل َق َه ُلوع ًا﴾ (املعارج)19:
وهكذا ..أخربنا ربنا عن حقيقتنا وحقيقة الصفات التي متتلئ هبا ذواتنا.
قلت :لقد أثار يف كالمك هذا زوابع من الشبهات..
قال :أعلم ذلك ..أنت تتعجب كيف خيلق اهلل كائنا به كل هذه الُشور واآلثام.
قلت :مل تعدو ما يف نفيس ..فهل بحثت يف جواب ذلك؟
قال :لقد أخربنا القرآن الكريم باجلواب ..وذلك مل حيتج مني إال بعض التدبر البسيط.
قلت :أين؟
َت َع ُل
قال :يف قوله تعاىل َ ﴿:وإ ْذ َق َال َر ُّب َك ل ْل َمالئكَة إ ِّين َجاع ٌل يف ْاألَ ْرض َخلي َف ًة َقا ُلوا َأ َ ْ
يها َو َي ْسف ُك الدِّ َما َء َون َْح ُن ُن َس ِّب ُح ب َح ْمد َك َو ُن َقدِّ ُس َل َك َق َال إ ِّين َأ ْع َل ُم َما ال
يها َم ْن ُي ْفسدُ ف َ
ف َ
َت ْع َل ُم َ
ون﴾ (البقرة ..)30:ففي هذه اآلية إخبار إهلي عن رس ما يكتنزه اإلنسان من آثام..
وهلذا عندما ذكر اهلل للمالئكة اخلالفة ذكروا اإلثم ..وسفك الدماء؟
قلت :لقد ظللت متعجبا من هذا ..فام عالقة اخلالفة بالفساد وسفك الدماء؟
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قال :اخلالفة تقتيض احلرية ..واحلرية تقتيض االختيار ..واالختيار يقتيض أن تكون
هناك فرص خمتلفة متعددة ،وسبل متنوعة ..وكل ذلك يقتيض أن يكون يف اإلنسان ميل متساو
لكل الطرق ولكل االَتاهات حتى حيدد بعد ذلك اخليار الذي يتناسب معه ومع طبيعته
وعزيمته وإرادته.
لقد ذكر اهلل ذلك فقال عند حديثه عن اإلنسان  ﴿:إنَّا َخ َل ْقنَا ْاإلن َْس َ
ان م ْن ُن ْط َف ٍة َأ ْم َشاجٍ
ورا (( ﴾)3اإلنسان)
السب َيل إ َّما َشاك ًرا َوإ َّما َك ُف ً
َن ْبتَليه َف َج َع ْلنَا ُه َسمي ًعا َبص ًريا ( )2إنَّا َهدَ ْينَا ُه َّ
انظر كيف ربط اهلل تعاىل بني السمع والبرص وبني اهلداية والضالل ..فكام أن السمع
والبرص يتيحان لنا أن نستعملهام يف اخلري والُش ..فهكذا باقي القوى واللطائف..
قلت :أهلذا نفخ يف اإلنسان كل تلك اآلثام؟
قال :نحن نعرب عنها باآلثام باعتبار اختيار اإلنسان ..ال باعتبار حقيقة احلال ..فاهلل
احلكيم الرحيم ال خيلق الُش املجرد عن كل خري( ..)1بل هو خيلق اخلري ..ومن اخلري ما يتحول
إىل رش ..كام أن من الطعام ما يتسنه ويصبح غري صالح لألكل ..مع أنه يف أصل طبيعته طيب
وصالح.
قلت :فهمت تسنه الطعام ..ومل أفهم تسنه اإلنسان.
قال :أليس الطعام يتسنه بالغفلة عنه؟
قلت :تستطيع أن تقول ذلك ..فعندما نغفل عن الطعام مدة من الزمان نكتشف أنه قد
تسنه وتغري.
قال :فكذلك اإلنسان ..كلام غفل عن النظر يف حقيقته وتقويمها وربطها بمصدرها
األعىل كلام متكنت اآلفات منه ،وانحرفت به بعد ذلك ..لقد أشار القرآن الكريم إىل ذلك،
اه ْم َأ ْن ُف َس ُه ْم ُأو َلئ َك ُه ُم ا ْل َفاس ُق َ
ون (( ﴾)19احلُش)
فقال َ ﴿:و َال َت ُكو ُنوا كَا َّلذي َن ن َُسوا اهللََّ َف َأن َْس ُ
( )1ذكرنا هذه املسألة بتفصيل يف رسالة (أرسار األقدار) من سلسلة (رسائل السالم)
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قلت :ولكن اآلية تتحدث عن نسيان اهلل والغفلة عنه ..ال عن اإلنسان لنفسه.
قال :ال يمكن إلنسان أن يذكر نفسه أو يعرفها ..وهو ال يذكر ربه وال يعرفه ..إن حقيقة
اإلنسان ال يمكن أن تتجىل لإلنسان إال عندما يتصل بربه.
قلت :أكاد أفهم ما تقول ..لكني أتعجب كيف خيلق اهلل نفسا شحيحة ..أتعجب لقوله
رضت ْاألَ ْن ُف ُس ُّ
الش َّح ﴾ (النساء ..)128:وغريها من اآليات التي تذكر اخلراب
تعاىل َ ﴿:و ُأ ْح َ
الذي يمأل أعامق اإلنسان.
قال :هو ليس خرابا بالصورة التي تتصورها..
قلت :فام هو إذن؟
قال :تستطيع أن تقول :إنه لبنات ..ومواد خام ..نعم هي مفرقة يف أرض النفس بحيث
هييأ ملن يراها بأنه يرى خرابا ..ولكنها يف احلقيقة إن وجدت أيد ماهرة ومهندسني خرباء..
فستتحول تلك اللبنات إىل عمران ليس مثله عمران.
قلت :هل يل بمثال يوضح يل هذا؟
قال :أنت تعجبت من أن تفطر النفس عىل الشح؟
قلت :أجل ..ذلك صحيح ..والكل يتعجب من ذلك.
قال :هل ترى أن حياة اإلنسان يمكن أن تستمر ..وحلضارته يمكن أن تقوم ..ولوظيفة
اخلالفة فيه يمكن أن تؤدى من غري أن تكون فيه هذه اخلصلة؟
قلت :لو خلت حياة اإلنسان من الشح ..وخلت حضارته منه لعاش اإلنسان إنسانا.
قال :ذلك هو الشح املنحرف ..السلبي ..أما الشح الفطري ..والذي هو لبنة من لبنات
اإلنسان ..فإن نزعه من اإلنسان لن يبقيه إنسانا..
نظر إيل ،فوجدين ال أزال عىل هيئتي مل أقتنع ،فقال :أليس الشح هو احلرص عىل ما متلكه
من أشياء؟
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قلت :بىل ..فالشحيح هو الذي يبخل بامله.
قال :البخل باملال فرع من فروع الشح ..الشح أخطر من أن ينحرص يف املال..
قلت :صحيح ما تقول..
قال :نحن نرى الشح السلبي ..وهو شح يوظف لبنات اإلنسان لتخدم املصالح اخلاصة
ولو عىل حساب املصالح العامة.
قلت :فهل هناك شح إَيايب؟
قال :أجل ..وهو شح يوظف لبنات اإلنسان وطاقاته لتخدم املصالح اخلاصة ..ويف
نفس الوقت ال ترض باملصالح العامة ..بل إنه خيدم املصالح العامة ..فال يمكن للمصالح العامة
أن تقوم إال باملصالح اخلاصة.
قلت :مل أفهم.
قال :أرأيت لو أن كل الناس حرصوا عىل ما عندهم من مال وصحة وعافية ..وشحوا
هبا ..فلم يدعوها لآلفات ..أليس يف ذلك اجتامع للمصالح اخلاصة والعامة؟
قلت :بىل ..سيكون املجتمع حينها ُمتمعا قويا صحيحا سليام من اآلفات..
قال :وهلذا قال رسول اهلل  ..وهو حيض عىل هذا الشح اإلَيايب ..لبعض صحابته :
(الثلث والثلث كبري ،أو كثري ،إنك أن تذر ورثتك أغنياء ،خري من أن تذرهم عالة يتكففون
()1

الناس ،وإنك لن تنفق نفقة ،تبتغى هبا وجه اهلل ،إال أجرت هبا ،حتى ما َتعل ىف ىف امرأتك)
قلت :وعيت هذا يف الشح ..لكن هناك آثاما أخرى قد ال ينطبق عليها ما تقول.
قال :كلها ينطبق عليها ما أقول..
قلت :اجلدل مثال ..ال ينطبق عليه ما تقول.
قال :لوال اجلدل ما قامت لألفكار سوق..
( )1رواه البخاري ومسلم.
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قلت :والكفر!؟
قال :لوال الكفر ما عرفنا قيمة اختيار املؤمن لإليامن..
قلت :والظلم!؟
قال :الظامل هو الذي انحرف بموازين العدالة يف نفسه عن وجهتها..
قلت :فاملوازين صحيحة ..لكنه هو الذي انحرف هبا؟
قال :أجل ..وهكذا يف كل األمور ..إن مثل ذلك مثل امللح يكون يف الطعام ..فمن
وضعه بقدر انتفع به وانتفع بطعامه ..ومن وضع بغري قدر استرض به واسترض بطعامه.
قلت :لقد وعيت اآلن ..فبورك فيك ..ولكني لن أتركك حتى حتدثني عن هذه اآلثام
السبعة ..عن حقيقتها ..وعن عالقتها هبذه السوق ..وعن الرتياق الذي قدمت به لعالجها.
قال :ما جئت اليوم هلذه السوق إال ألجل هذا ..لقد وفقني اهلل ،فأسست مدرسة
تطهريية يف مدخل هذه السوق ،وقد جئت هلا بالعلامء من كل حدب وصوب ..وجعلتها أقساما
بحسب اآلثام التي التي يمكن أن يقع فيها اإلنسان.
قلت :فمن تريد أن يتتلمذ فيها؟
قال :أهل هذه السوق ..أهل هذه السوق هم تالميذ تلك املدرسة؟
ابتسمت ،وقلت :هل تريد من هؤالء أن يرتكوا معايشهم وأرزاقهم وقوت أوالدهم
ليتتلمذوا يف مدرستك ..ال شك أْنم لن يقبلوا.
قال :سأستغل آثامهم للوصول إىل طهارهتم.
قلت :عجبا ..ما تقول؟
قال :أمل أذكر لك شح اإلنسان وحرصه وأنانيته؟
قلت :بىل..
قال :فسأطرق أبواهبم من هذه النواحي.
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قلت :كيف؟
قال :اصرب ..وال تستعجل ..وسرتى الكيف.
***
قال ذلك ،ثم طلب من بعض من كان معه بأن يبارش املهمة التي كلفه هبا.
قام ذلك الرجل ،وراح ينادي يف أهل السوق :يا أهل السوق ..إن حمسن بن فيض اهلل
يريد أن حيدثكم.
رنت مجيع الوجوه إليه ..ثم رسعان ما اجتمعوا حولنا..
بعد أن اجتمعوا قام حمسن بن فيض اهلل ،وقال :الشك أنكم تعرفونني ..فلذلك ال
أحتاج أن أعرفكم بنفيس.
قال واحد منهم :أجل ..لقد سبق لك أن قدمت يف يوم من األيام بعض اإلحسان..
ولكنك رسعان ما غفلت عنا ..وأنستك الشياطني أن تذكرنا.
قال آخر :هات ما جئت من أجله ..فأرزاق أوالدنا تنتظرنا.
قال آخر :إن كنت جئت باملال ،فأرسع به ..أما إن جئتنا بالكالم ،فاتركه لنفسك ،فال
يمكننا أن نطعم أوالدنا كالما.
تكلم أكثر من كان حارضا ،وكان كالما وقحا أكد يل ما ذكره حمسن بن فيض اهلل.
بعد أن انتهوا من كلامهتم املمتلئة بالبذاءة والوقاحة ،قال حمسن :تريثوا يا أهل هذه
السوق الكرام ..نعم أنا أتيتكم بالكالم ..ولكنه ليس كالما ُمردا ..إنه كالم..
قاطعه بعضهم ،وقال :الكالم هو الكالم ..وال يشء غري الكالم ..هيا بنا ننفض عنه..
لقد كنت أعلم أين أضيع وقتي باجللوس إليه..
ردد آخر نفس ما ردده األول ،فارتفع الضجيج..
لكن حمسنا كان يف غاية الذكاء ،فقد أمر من معه بأن يسمعوا احلارضين رنني الدراهم
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والدنانري ..فام إن سمعوها حتى امتألت السوق بصمت عميق قطعه حمسن بقوله :لقد جئتكم
هبذه أيضا..
سال لعاب احلارضين ،وامتألوا بخشوع عظيم ..ثم قال بعضهم :هاهتا ..فطاملا رأيناك
حمسنا.
قال آخر :بل أنت اإلحسان عينه.
قال آخر :لو أن الدنيا كلها كانت يف كفك جلدت هبا.
قال آخر :ال أظن من قال هذه األبيات إال يقصدك..
ثم راح ينشد:
تراه إذا ما جئتَه مته ِّلــ ً
ال

كأنَّك تعطيه الذي أنت نائ ُل ْه

غري ُروحه
ولو مل يكن يف ك ّفه ُ

جلاد هبا فليتَّق اهللَ سائلــــــــه

قال آخر :ومثله من قال:
أقول ملرتاد الندى عند مالك

متسك بجدوى مالك وصالته

فتى جعل الدنيا وقاء لعرضه

فأسدى هبا املعروف قبل عداته

فلو خذلت أمواله جود كفه

لقاسم من يرجوه شطر حياته

وإن مل َيز يف العمر قسم ملالك

وجاز له أعطاه من حسناته

وجاد هبا من غري كفر بربـــــه

وأرشكه يف صومه وصالتـــــه

قاطعهم حمسن بقوله :مهال ..فهذه املرة لن أعطيكم املال دون أن آخذ شيئا..
قال واحد منا :خذ منا كل يشء ..أعطنا املال فقط..
قال حمسن :لن آخذ منكم إال بعض أوقاتكم ..وسأعطيكم بدهلا من املال ما يكفيكم..
ولكن من نجح منكم فيام أطلبه منه ،فسأعطيه من فضل اهلل الذي من به علينا ما َيعله أغنى
أهل هذه السوق.
20

قالوا :مل نفهم ما تريده منا.
قال :لقد أنشأت مدرسة تربوية يف مدخل هذه السوق ،وقد مألهتا بالعلامء واملربني
واملدربني ..وجعلت لكل من يدخل لتلك املدرسة مرتبا يكفيه ملعاشه ..ولكنه إن استطاع أن
هيضم دروسها ،ويتدرب عليها ،فسأعطيه من املال ما يستطيع أن يتحول به إىل غني من أغنياء
هذه املدينة ..فهل تراكم تقبلون؟
صاحوا مجيعا بصوت واحد :أجل ..ومن ال يقبل.
قال واحد منهم :نعرف املراد من هضم الدروس ..ولكن ما تريد بالتدرب عليها؟
قال حمسن :أنتم تدرسون يف هذه املدرسة يف الصباح ..وبالتحديد تبدأ دراستكم من
طلوع الفجر ..وبعد أن تنتهوا من دروسكم تعودون إىل سوقكم لتطبقوا كل ما درستموه.
قال الرجل :ولكن كيف متيز املتفوق منا من غري املتفوق؟
قال حمسن :ما أيرس ذلك ..سأرسل مراقبني يطوفون عليكم كل حني ..وسريوا مدى
تفاعلكم مع الدروس التي درستموها ..وقد ذكرت لكم أن من نجح يف التدرب عليها
سأعطيه من املال ما يملك به هذه السوق مجيعا.
سال لعاهبم مجيعا ..وقالوا :فمتى نبدأ دراستنا؟
قال حمسن :من فجر يوم الغد ..وكل من تغيب ،فسيعترب بالنسبة يل غري موافق عىل
العرض الذي قدمته.
قال رجل منهم :أمحق من غاب عن مثل هذا العرض.
قال آخر :أما أنا ،فلن أنام الليل مجيعا.
قال آخر :أما أنا ،فسأذهب إىل باب املدرسة ،ألبيت هناك ،فال أحب أن يسبقني إليه
أحد..
وهكذا ردد اجلميع ما ردده هؤالء ..ثم انرصفوا ،والفرحة بادية عىل وجوههم التي
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كانت ممتلئة كآبة ويأسا.
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أوال ـ اجلحود
انرصفت إىل بيتي ..ويف فجر اليوم التايل رست إىل املدرسة ،ففوجئت باألعداد اهلائلة
من الناس من خمتلف األعامر تنتظر عند باهبا..
فتح عليهم حمسن الباب ،وقال :لدينا سبعة أقسام يف هذه املدرسة ..لكل قسم منها
دروسه اخلاصة به ..ولكل قسم منها أستاذه اخلبري الذي كلف به.
قالوا :فام هو القسم األول؟
قال :هو قسم (اجلحود) ..وأستاذكم فيه هو (أبو بكر اخلرائطي)( ..)1وهو رجل قدير
خبري بالنفس وأرسارها ..وقد ألف كتبا يف الرتبية واألخالق ،منها كتاب سامه (مكارم
األخالق ومعاليها) ،ومنها (مساوىء األخالق ومذمومها وطرائق مكروهها) ..فاجلسوا
إليه ،وسلوه ما بدا لكم ..وبعدها عودوا إىل سوقكم لتطبقوا ما درستموه.
ذهبنا إىل اخلرائطي يف القسم اخلاص به ..وقد استقبلنا بكل أدب ..ثم طلب منا أن
نجلس..
فجلسنا ،وقد بدأ حديثه بعد محد اهلل والصالة والسالم عىل نبيه  وآله بقوله :لنبدأ
دروسنا باإلثم األول ..إنه اإلثم الذي تأسست منه اآلثام ،وتفرعت عنه الذنوب ..إنه
اجلحود ..فمن امتأل قلبه بجحود مواله مل ينل يف حياته خريا وال بركة وال فضال.
لقد أشار القرآن الكريم إىل ارتباط هذا اإلثم باإلنسان يف مواضع كثرية من القرآن
الكريم ،وكأنه ينبهنا إىل هذا الوحش اخلطري الذي يريد أن ينحرف بحياتنا عن املنهج الذي
أراده اهلل لنا..
سأقرأ عليكم ما ورد يف القرآن الكريم من ذلك لتتعرف عىل األتون اآلثم الذي حيرتق
( )1أبو بكر اخلرائطي السامري ( 327 - 240ه) من حفاظ احلديث ،من أهل السامرة بفلسطني ،ووفاته يف مدينة يافا.

23

به اإلنسان من حيث يشعر ،أو من حيث ال يشعر..
لقد ذكر اهلل تعاىل رسعة ميل اإلنسان إىل الكفر واجلحود والغفلة بمجرد أن يفرج اهلل
عنه ،فقال َ ﴿:وإ َذا َم َّس ْاألن َْس َ
رض ُه َم َّر َك َأ ْن
الرض َد َعانَا جلَنْبه َأ ْو َقاعد ًا َأ ْو َقائ ًام َف َل َّام ك ََش ْفنَا َعنْ ُه ُ َّ
ان ُّ ُّ
رض َم َّس ُه ك ََذل َك زُ ِّي َن ل ْل ُم ْرسفنيَ َما كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
ون ﴾ (يونس ..)12:وقال َ ﴿:وإ َذا
َمل ْ َيدْ ُعنَا إ َىل ُ ٍّ
َيس َما ك َ
َم َّس ْاألن َْس َ
َان َيدْ ُعو إ َل ْيه م ْن َق ْب ُل َو َج َع َل
رض َدعَا َر َّب ُه ُمنيب ًا إ َل ْيه ُث َّم إ َذا َخ َّو َل ُه ن ْع َم ًة منْ ُه ن َ
ان ُ ٌّ
هللَّ َأنْدَ اد ًا ل ُيض َّل َع ْن َسبيله ُق ْل َمتَت َّْع ب ُك ْفر َك َقلي ً
ال إن ََّك م ْن َأ ْص َحاب النَّار﴾ (الزمر ..)8:وقال﴿:
َفإ َذا َم َّس ْاألن َْس َ
رض َدعَانَا ُث َّم إ َذا َخ َّو ْلنَا ُه ن ْع َم ًة منَّا َق َال إن ََّام ُأوتي ُت ُه ع ََىل ع ْل ٍم َب ْل ه َي ف ْتنَ ٌة َو َلك َّن
ان ُ ٌّ
َأ ْك َث َر ُه ْم ال َي ْع َل ُم َ
ون﴾ (الزمر ..)49:وقال َ ﴿:وإ َذا َأ ْن َع ْمنَا ع ََىل ْاألن َْسان َأع َْر َض َو َن َأى ب َجانبه
الُش َف ُذو دع ٍ
َاء عَر ٍ
الرض يف ا ْل َب ْحر َض َّل
ُ
يض﴾ (فصلت ..)51:وقال َ ﴿:وإ َذا َم َّس ُك ُم ُّ ُّ
َوإ َذا َم َّس ُه َّ ُّ
َان ْاألن َْس ُ
رب َأع َْر ْض ُت ْم َوك َ
َم ْن تَدْ ُع َ
ان َك ُفور ًا ﴾ (االرساء)67:
ون إال إ َّيا ُه َف َل َّام ن ََّجا ُك ْم إ َىل ا ْل َ ِّ
انظروا الصورة التي يمثلها اإلنسان هبذا اجلحود ..إن أوهامه تصور له أنه يمثل عىل اهلل
وخيادع اهلل وحيتال عليه.
وهكذا ذكر القرآن الكريم يأس اإلنسان وكفره يف حال الرضر ،فقال َ ﴿:و َلئ ْن َأ َذ ْقنَا
ْاألن َْس َ
ور﴾ (هود ..)9:وقال َ ﴿:وإ َذا َأ ْن َع ْمنَا ع ََىل
ان منَّا َر ْ َ
مح ًة ُث َّم نَزَ ْعن َ
َاها منْ ُه إ َّن ُه َل َيؤُ ٌ
وس َك ُف ٌ
الُش ك َ
َان َيؤُ وس ًا﴾ (االرساء ..)83:وقال َ ﴿:فإ ْن
ْاألن َْسان َأع َْر َض َو َن َأى ب َجانبه َوإ َذا َم َّس ُه َّ ُّ
َأع َْر ُضوا َف َام َأ ْر َس ْلن َ
َاك َع َل ْيه ْم َحفيظ ًا إ ْن َع َل ْي َك إال ا ْل َبال ُغ َوإنَّا إ َذا َأ َذ ْقنَا ا ْألن َْس َ
مح ًة َفر َح َهبا
ان منَّا َر ْ َ
َوإ ْن ُتص ْب ُه ْم َس ِّي َئ ٌة ب َام َقدَّ َم ْت َأ ْيدهي ْم َفإ َّن ْاألن َْس َ
ور ﴾ (الشورى)48:
ان َك ُف ٌ
وهكذا ذكر جحود اإلنسان وغفلته عن فضل ربه عليه ،فقال ـ وهو يستعرض نعم اهلل
الس َامء َما ًء َف َأ ْخ َر َج به م َن ال َّث َم َرات
الس َام َوات َو ْاألَ ْر َض َو َأنْزَ َل م َن َّ
عىل عباده ـ  ﴿:اهللَُّ ا َّلذي َخ َل َق َّ
رزْ ًقا َل ُك ْم َو َس َّخ َر َل ُك ُم ا ْل ُف ْل َك لت َْجر َي يف ا ْل َب ْحر ب َأ ْمره َو َس َّخ َر َل ُك ُم ْاألَ ْْنَ َار (َ )32و َس َّخ َر َل ُك ُم
َّ
الش ْم َس َوا ْل َق َم َر َدائ َب ْني َو َس َّخ َر َل ُك ُم ال َّل ْي َل َوالن ََّه َار (َ )33وآتَا ُك ْم م ْن ُك ِّل َما َس َأ ْل ُت ُمو ُه َوإ ْن َت ُعدُّ وا
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وها إ َّن ْاألن َْس َ
ان َل َظ ُلو ٌم َك َّف ٌار(( ﴾)34إبراهيم) ..وقال َ ﴿:أ َمل ْ ت ََر َأ َّن اهللََّ َس َّخ َر
ن ْع َم َت اهللَّ ال ُحت ُْص َ
الس َام َء َأ ْن َت َق َع ع ََىل ْاألَ ْرض إال بإ ْذنه
َل ُك ْم َما يف ْاألَ ْرض َوا ْل ُف ْل َك َ ْ
َتري يف ا ْل َب ْحر ب َأ ْمره َو ُي ْمس ُك َّ
حييي ُك ْم إ َّن ْاإلن َْس َ
ور
إ َّن اهللََّ بالنَّاس َل َر ُء ٌ
ان َل َك ُف ٌ
يم (َ )65و ُه َو ا َّلذي َأ ْح َيا ُك ْم ُث َّم ُيمي ُت ُك ْم ُث َّم ُ ْ
وف َرح ٌ
(( ﴾)66احلج)
وهلذا كله ،فإن اهلل يصف اإلنسان بالكفر الشديد املبني الذي ال فوقه كفر وال مثله
جحود ،قال تعاىل ُ ﴿:قت َل ْاألن َْس ُ
ان َما َأ ْك َف َر ُه﴾ (عبس)17:
قال رجل من احلارضين :عرفنا ما ورد يف القرآن من احلديث عن كفر اإلنسان
وجحوده ..ولكن كيف عرفت أن هذا هو مبدأ اآلثام وأصلها الذي تتفرع منه ؟
قال اخلرائطي :لقد عرفت ذلك من مصادر كثرية ..لعل أمهها َتربتي الشخصية ..لقد
من اهلل عيل فأكرمت بعض املحتاجني يف بعض األسواق بام رفع فقره وفاقته ..وقد كان أول ما
واجهني به بعد أن من اهلل عليه من خريه ما من ..وبعد أن ارتفعت عنه قيود الفقر ..وحلت
عليه تباشري الغنى أن قابل إحساين باإلساءة ..بل فعل ما هو فوق ذلك مما ال خيطر عىل بال..
قلنا :ما فعل؟
قال اخلرائطي :لقد تصور أن غناي منافس لغناه ..فلذلك راح يستعمل كل الوسائل
ليحطمني لتصوره أنه ال يمكن أن يبنى بنيانه مع بنياين..
مل أتعجب من سلوكه هذا ..فقد كان يل من اإليامن العظيم ما جعلني أدرك أن النعمة
رسعان ما تغادر من جحدها.
قلنا :فكيف أيقنت هبذا؟
قال :لقد أخربنا رسول اهلل  أن ثالثة نفر يف بني إرسائيل أبرص ،وأقرع ،وأعمى ،أراد
هلل عزوجل أن يبتليهم ،فبعث ملكا فأتى االبرص ،فقال  :أي يشء أحب اليك؟ قال  :لون
حسن وجلد حسن ،قد قذرين الناس ،فمسحه فذهب ،وأعطي لونا حسنا وجلد حسنا ،فقال
25

 :أي املال أحب اليك ؟ قال  :االبل ،فأعطي ناقة عُشاء ،فقال  :يبارك لك فيها.
وأتى االقرع ،فقال  :أي يشء أحب اليك ؟ قال شعر حسن ،ويذهب هذا عني ،قد
قذرين الناس ،فمسحه فذهب وأعطي شعرا حسنا ،فقال  :فأي املال أحب اليك ؟ قال  :البقر،
فأعطاه بقرة حامال ،وقال  :يبارك لك فيها.
وأتى االعمى ،فقال  :أي يشء أحب اليك ؟ قال ،يرد اهلل إيل برصي ،فأبرص به الناس،
فمسحه فرد اهلل إليه برصه ،فقال  :فأي املال أحب اليك ؟ قال  :الغنم فاعطاه شاة والدا.
فأنتج هذان ،وولد هذا ،فكان هلذا واد من االبل ،وهلذا واد من البقر ،وهلذا واد من
غنم ،ثم إنه أيت االبرص يف صورته وهيئته فقال  :رجل مسكني ،تقطعت به احلبال يف سفره،
فال بالغ اليوم إال باهلل ثم بك ،أسألك بالذي أعطاك اللون احلسن ،واجللد احلسن واملال بعريا
أتبلغ عليه يف سفري ،فقال له  :إن احلقوق كثرية ،فقال له  :كأين أعرفك ،أمل تكن أبرص يقذرك
الناس فقريا ،فأعطاك اهلل ،فقال  :لقد ورثت لكابر عن كابر ،فقال  :إن كنت كاذبا فصريك اهلل
إىل ما كنت.
وأتى االقرع يف صورته وهيئته ،فقال له  :مثل ما قال هلذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا،
فقال له  :إن كنت كاذبا فصريك اهلل إىل ما كنت.
وأتى االعمى يف صورته ،فقال رجل مسكني ،وابن سبيل وتقطعت يب احلبال يف سفري،
فال بالغ اليوم إال باهلل ،ثم بك أسألك بالذي رد عليك برصك شاة أتبلغ هبا يف سفري ،فقال :
قد كنت أعمى فرد اهلل برصي ،وفقريا ،فخذ ما شئت ،فو اهلل ال أجهدك اليوم بيشء أخذته هلل
()1

فقال ( :أمسك مالك فانام ابتليتم فقد ريض اهلل عنك ،وسخط عىل صاحبيك)

بل أخربنا قبل ذلك القرآن الكريم ..ففيه اآليات الكثرية الدالة عىل عواقب جحود
النعمة..
( )1رواه البخاري ومسلم.

26

اسمعوا هلذه اآليات وهي تتحدث عن قوم مثلنا أصاهبم اهلل بعذابه ،بعد أن جحدوا اهلل
َص ْوا ُر ُس َل ُه
وجحدوا آياته ،قال تعاىل خمربا عن قوم عادَ ﴿:وت ْل َك عا ٌد َج َحدُ وا بآيات َر ِّهب ْم َوع َ
وا َّتبعوا َأمر ُك ِّل جب ٍار عَن ٍ
يد (َ )59و ُأتْب ُعوا يف هذه الدُّ نْيا َل ْعنَ ًة َو َي ْو َم ا ْلقيا َمة َأال إ َّن عاد ًا َك َف ُروا َر َّ ُهب ْم
َ َّ
َ َُ َْ
عاد َقوم ُه ٍ
َأال بعد ًا ل ٍ
ود (( ﴾)60هود)
ْ
ُْ
وما حصل لعاد بسبب جحودهم هو ما حصل لغريهم ،قال تعاىل يذكر ذلك ،ويذكر
ٍ
الر ُس ُل م ْن
به َ ﴿:فإ ْن َأع َْر ُضوا َف ُق ْل َأن َْذ ْر ُت ُك ْم صاع َق ًة م ْث َل صاع َقة عاد َو َث ُمو َد ( )13إ ْذ جا َء ْ ُهت ُم ُّ
َب ْني َأ ْيدهي ْم َوم ْن َخ ْلفه ْم َأ َّال َت ْع ُبدُ وا إ َّال اهللََّ قا ُلوا َل ْو شا َء َر ُّبنا َألَنْزَ َل َمالئ َك ًة َفإنَّا بام ُأ ْرس ْل ُت ْم به
كاف ُر َ
احل ِّق َوقا ُلوا َم ْن َأ َشدُّ منَّا ُق َّو ًة َأ َو َمل ْ َي َر ْوا َأ َّن اهللََّ
ْربوا يف ْاألَ ْرض بغ َْري ْ َ
اس َتك َ ُ
ون (َ )14ف َأ َّما عا ٌد َف ْ
َي َحدُ َ
رص َرص ًا يف
ا َّلذي َخ َل َق ُه ْم ُه َو َأ َشدُّ من ُْه ْم ُق َّو ًة َوكا ُنوا بآياتنا َ ْ
ون (َ )15ف َأ ْر َس ْلنا َع َل ْيه ْم رحي ًا َ ْ
ٍ
ْرص َ
َذاب ْ
ون
احلياة الدُّ نْيا َو َل َع ُ
َأ َّيا ٍم نَحسات لنُذي َق ُه ْم ع َ
اخلزْ ي يف ْ َ
ذاب ْاآلخ َرة َأ ْخزى َو ُه ْم ال ُين َ ُ
است ََح ُّبوا ا ْل َعمى ع ََىل ْاهلُدى َف َأ َخ َذ ْ ُهت ْم صاع َق ُة ا ْل َعذاب ْاهلُون بام كا ُنوا
(َ )16و َأ َّما َث ُمو ُد َف َهدَ ْي ُ
ناه ْم َف ْ
َيكْس ُب َ
ون (( ﴾)17فصلت)

وقال  ﴿:وا ْذ ُكر َأخا ٍ
عاد إ ْذ َأن َْذ َر َق ْو َم ُه ب ْاألَ ْحقاف َو َقدْ َخ َلت الن ُُّذ ُر م ْن َب ْني َيدَ ْيه َوم ْن
َ ْ

َذاب َي ْو ٍم عَظي ٍم ( )21قا ُلوا َأج ْئتَنا ل َت ْأفكَنا َع ْن آهلَتنا
َخ ْلفه َأ َّال َت ْع ُبدُ وا إ َّال اهللََّ إ ِّين َأ ُ
خاف َع َل ْي ُك ْم ع َ
الصادقنيَ (َ )22
قال إن ََّام ا ْلع ْل ُم عنْدَ اهللَّ َو ُأ َب ِّل ُغ ُك ْم ما ُأ ْرس ْل ُت به َولكنِّي
َف ْأتنا بام تَعدُ نا إ ْن ُكن َْت م َن َّ
َت َه ُل َ
ون (َ )23ف َل َّام َر َأ ْو ُه عارض ًا ُم ْس َت ْقب َل َأ ْود َيته ْم قا ُلوا هذا عار ٌض ُممْط ُرنا َب ْل ُه َو َما
َأرا ُك ْم َق ْوم ًا َ ْ
يش ٍء ب َأ ْمر َر ِّهبا َف َأ ْص َب ُحوا ال ُيرى إ َّال َمساكنُ ُه ْم
يح فيها ع ٌ
اس َت ْع َج ْل ُت ْم به ر ٌ
َذاب َأل ٌ
ْ
يم (ُ )24تدَ ِّم ُر ُك َّل َ ْ
َّاه ْم فيام إ ْن َم َّكنَّا ُك ْم فيه َو َج َع ْلنا َهل ُ ْم َس ْمع ًا
كَذل َك َن ْجزي ا ْل َق ْو َم املُْ ْجرمنيَ (َ )25و َل َقدْ َم َّكن ُ
و َأبصار ًا و َأ ْفئدَ ًة َفام َأغْنى َعنْهم سمعهم وال َأبصارهم وال َأ ْفئدَ ُهتم من َ ٍ
َي َحدُ َ
ون
ُ ْ َ ْ ُُ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ
َ
َ ْ
يشء إ ْذ كا ُنوا َ ْ
ُْ ْ ْ
بآيات اهللَّ َو َ
حاق هب ْم ما كا ُنوا به َي ْست َْهزؤُ َن (( ﴾)26األحقاف)
َان ل َس َبإٍ يف َم ْسكَنه ْم آ َي ٌة َجنَّتَان َع ْن َيم ٍ
وقال َ ﴿:ل َقدْ ك َ
ني َوش َام ٍل ُك ُلوا م ْن رزْ ق َر ِّب ُك ْم
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َاه ْم
ور (َ )15ف َأع َْر ُضوا َف َأ ْر َس ْلنَا َع َل ْيه ْم َس ْي َل ا ْل َعرم َو َبدَّ ْلن ُ
َو ْاش ُك ُروا َل ُه َب ْلدَ ٌة َط ِّي َب ٌة َو َر ٌّب َغ ُف ٌ
ٍ
يش ٍء م ْن سدْ ٍر َقل ٍ
َاه ْم ب َام َك َف ُروا َو َه ْل
يل (َ )16ذل َك َجزَ ْين ُ
ب َجنَّ َت ْيه ْم َجنَّت َْني َذ َو َ ْ
ايت ُأ ُك ٍل ََخْط َو َأ ْث ٍل َو َ ْ
يها
ور (َ )17و َج َع ْلنَا َب ْين َُه ْم َو َب ْ َ
يها ُق ًرى َظاه َر ًة َو َقدَّ ْرنَا ف َ
ني ا ْل ُق َرى ا َّلتي َب َار ْكنَا ف َ
ُن َجازي إ َّال ا ْل َك ُف َ
ني َأ ْس َفارنَا َو َظ َل ُموا َأ ْن ُف َس ُه ْم
ايل َو َأ َّيا ًما آمننيَ (َ )18ف َقا ُلوا َر َّبنَا َباعدْ َب ْ َ
الس ْ َري س ُريوا ف َ
يها َل َي َ
َّ
َاهم ُك َّل ُمم َزَّ ٍق إ َّن يف َذل َك َآلي ٍ
ات ل ُك ِّل َص َّب ٍار َش ُك ٍ
َاه ْم َأ َحاد َ
ور (َ )19و َل َقدْ َصدَّ َق
َف َج َع ْلن ُ
َ
يث َو َمزَّ ْقن ُ ْ
َان َله َع َليهم من س ْل َط ٍ
ان إ َّال لنَ ْع َل َم
َع َل ْيه ْم إ ْبل ُ
يس َظنَّ ُه َفا َّت َب ُعو ُه إ َّال َفري ًقا م َن املُْؤْ مننيَ (َ )20و َما ك َ ُ ْ ْ ْ ُ
يش ٍء َحف ٌ
يظ (( ﴾)21سبأ)
َم ْن ُيؤْ م ُن ب ْاآلخ َرة مم َّ ْن ُه َو من َْها يف َش ٍّك َو َر ُّب َك ع ََىل ُك ِّل َ ْ
اإلعراض:
قال رجل منا :لقد اعتربت هذه اآليات اإلعراض هو رس ما حصل لسبأ من املهالك.
قال اخلرائطي :أجل ..فاإلعراض هو الصورة البشعة التي ينم هبا اجلحود عن نفسه.
قال الرجل :فام صور اإلعراض التي يظهر هبا؟
قال اخلرائطي :كثرية جدا ..وقد أشار القرآن إىل ُمامعها(..)1
والسهو عنها ،كام قال تعاىل َ ﴿:ف َأع َْر ُضوا َف َأ ْر َس ْلنا
فمن ذلك اإلعراض عن ال ّطاعات ّ
َع َل ْيه ْم َس ْي َل ا ْل َعرم( ﴾)16( ..سبأ)
ومنها اإلعراض عن سامع املواعظ والتأثر هبا ،كام قال تعاىل َ ﴿:فام َهل ُ ْم عَن الت َّْذك َرة
ُم ْعرضنيَ (( ﴾)94املدثر)
ساهب ْم
رت َب للنَّاس ح ُ ُ
ومنها اإلعراض عن تذكر حساب اهلل لعباده ،كام قال تعاىل  ﴿:ا ْق َ َ
َو ُه ْم يف َغ ْف َل ٍة ُم ْعر ُض َ
ون (( ﴾)1األنبياء)
( )1ذكر القرآن الكريم يف املقابل صورا حممودة لإلعراض :منها اإلعراض عن املُشكني واجلاهلني ،قال تعاىل َ ﴿:و َأ ْعر ْض عَن
رض َ
وك َش ْيئ ًا (( ﴾)42املائدة) ،وقال ُ ﴿:أولئ َك ا َّلذي َن َي ْع َل ُم اهللَُّ ما
املُْ ُْشكنيَ (( ﴾)106األنعام) ،وقال َ ﴿:وإ ْن ُت ْعر ْض َعنْ ُه ْم َف َل ْن َي ُ ُّ
يف ُق ُلوهب ْم َف َأ ْعر ْض َع ْن ُه ْم (( ﴾)63النساء) ،وقال ُ ﴿:خذ ا ْل َع ْف َو َو ْأ ُم ْر با ْل ُع ْرف َو َأ ْعر ْض عَن ْ
اجلاهلنيَ (( ﴾)199األعراف)
ومنها اإلعراض عن ال ّلغو :قال تعاىل َ ﴿:وإذا َسم ُعوا ال َّلغ َْو َأع َْر ُضوا َعنْ ُه (( ﴾)55القصص)
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ومنها اإلعراض عن ذكر اهللّ ،ليمتلئ اإلنسان بدله بالغفلة التي تؤهله لكل أنواع
العذاب ،كام قال تعاىل َ ﴿:و َم ْن َأع َْر َض َع ْن ذكْري َفإ َّن َل ُه َمع َ
يش ًة َضنْك ًا (( ﴾)124طه)
ومنها اإلعراض عن النظر إىل آيات اهللّ يف الكون وتبرصها ،كام قال تعاىل َ ﴿:و َك َأ ِّي ْن م ْن

ٍ
ون َع َل ْيها َو ُه ْم َعنْها ُم ْعر ُض َ
الساموات َو ْاألَ ْرض َي ُم ُّر َ
ون (( ﴾)105يوسف)
آ َية يف َّ

احلق وعدم اإلذعان له ،كام قال تعاىل َ ..﴿:ب ْل َأ ْك َث ُر ُه ْم ال َي ْع َل ُم َ
ون
ومنها اإلعراض عن ّ
احل َّق َف ُه ْم ُم ْعر ُض َ
ون (( ﴾)24األنبياء)
َْ
يم (َ )67أ ْن ُت ْم َعنْ ُه
ومنها اإلعراض عن النّبإ العظيم قال تعاىل ُ ﴿:ق ْل ُه َو َن َب ٌأ عَظ ٌ
ُم ْعر ُض َ
ون(( ﴾)68ص)
ومنها اإلعراض عن الوفاء بعهود اهلل التي أخذها عىل عباده ،قال تعاىل َ ﴿:وإ ْذ َأ َخ ْذنا
يثاق َبني إ ْرسائ َيل ال َت ْع ُبدُ َ
م َ
ون إ َّال اهللََّ َوبا ْلوالدَ ْين إ ْحسان ًا َوذي ا ْل ُق ْربى َوا ْل َيتامى َواملَْساكني
الصال َة َوآ ُتوا الزَّ كا َة ُث َّم ت ََو َّل ْي ُت ْم إ َّال َقل ًيال منْ ُك ْم َو َأ ْن ُت ْم ُم ْعر ُض َ
ون
يموا َّ
َو ُقو ُلوا للنَّاس ُح ْسن ًا َو َأق ُ
ون دما َء ُك ْم َوال ُختْر ُج َ
(َ )83وإ ْذ َأ َخ ْذنا ميثا َق ُك ْم ال ت َْسف ُك َ
ون َأ ْن ُف َس ُك ْم م ْن ديار ُك ْم ُث َّم َأ ْق َر ْر ُت ْم
ون َأ ْن ُف َس ُك ْم َو ُختْر ُج َ
ون (ُ )84ث َّم َأ ْن ُت ْم هؤُ الء َت ْق ُت ُل َ
َو َأ ْن ُت ْم ت َْش َهدُ َ
ون َفريق ًا منْ ُك ْم م ْن دياره ْم
َظاه ُر َ
راج ُه ْم
ون َع َل ْيه ْم ب ْاإل ْثم َوا ْل ُعدْ وان َوإ ْن َي ْأ ُتو ُك ْم ُأسارى ُتفا ُد ُ
ت َ
وه ْم َو ُه َو حمُ ََّر ٌم َع َل ْي ُك ْم إ ْخ ُ
ون ب َب ْع ٍ
ون ب َب ْعض ا ْلكتاب َو َت ْك ُف ُر َ
َأ َف ُتؤْ منُ َ
احلياة
ض َفام َجزا ُء َم ْن َي ْف َع ُل ذل َك منْ ُك ْم إ َّال خزْ ٌي يف ْ َ
ون إىل َأ َشدِّ ا ْل َعذاب َو َما اهللَُّ بغاف ٍل ع ََّام َت ْع َم ُل َ
الدُّ نْيا َو َي ْو َم ا ْلقيا َمة ُي َر ُّد َ
ون (ُ )85أولئ َك ا َّلذي َن
ْرص َ
ون (( ﴾)86البقرة)
خي َّف ُ
احليا َة الدُّ نْيا ب ْاآلخ َرة َفال ُ َ
ف َعن ُْه ُم ا ْل َع ُ
رت ُوا ْ َ
ْاش َ َ
ذاب َوال ُه ْم ُين َ ُ
قال الرجل :عرفنا صور اإلعراض ،فام عقوبته؟
قال اخلرائطي :لقد ذكرهتا النصوص املقدسة ..وأوهلا وأخطرها عدم مباالة اهلل تعاىل
بمن أعرض عنه ،فاهلل الغني الكريم ال يرضه جحود اجلاحدين كام ال تنفعه طاعة الطائعني،
قال تعاىل َ ﴿:وإ ْن َ
اس َت َط ْع َت َأ ْن َت ْبتَغ َي َن َفق ًا يف ْاألَ ْرض َأ ْو ُس َّل ًام يف
َرب َع َل ْي َك إع ُ
ْراض ُه ْم َفإن ْ
كان ك ُ َ
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ٍ
جل َم َع ُه ْم ع ََىل ْاهلُدى َفال َت ُكو َن َّن م َن ْ
اجلاهلنيَ (( ﴾)35األنعام)،
السامء َف َت ْأت َي ُه ْم بآ َية َو َل ْو شا َء اهللَُّ َ َ
َّ
الص ُّم ا ْل ُبك ُْم ا َّلذي َن ال َي ْعق ُل َ
ون (َ )22و َل ْو عَل َم اهللَُّ فيه ْم َخ ْري ًا
اب عنْدَ اهللَّ ُّ
رش الدَّ َو ِّ
وقال ﴿:إ َّن َ َّ
َألَ ْس َم َع ُه ْم َو َل ْو َأ ْس َم َع ُه ْم َلت ََو َّل ْوا َو ُه ْم ُم ْعر ُض َ
استَجي ُبوا هللَّ َول َّلر ُسول
ون ( )23يا َأ ُّ َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا ْ
حي ُ
ُْش َ
ون (َ )24وا َّت ُقوا ف ْتنَ ًة ال
ول َب ْ َ
حييي ُك ْم َوا ْع َل ُموا َأ َّن اهللََّ َ ُ
إذا َدعا ُك ْم ملا ُ ْ
ني املَْ ْرء َو َق ْلبه َو َأ َّن ُه إ َل ْيه ُحت َ ُ
اص ًة َوا ْع َل ُموا َأ َّن اهللََّ َشديدُ ا ْلعقاب (( ﴾)25األنفال)
ُتصي َب َّن ا َّلذي َن َظ َل ُموا منْ ُك ْم َخ َّ
ويف احلديث أنه بينام كان رسول اهللّ  جالسا يف املسجد والنّاس معه إذ أقبل ثالثة نفر،
فأقبل اثنان إىل رسول اهللّ  ،وذهب واحد ،فوقفا عىل رسول اهللّ  ،فأ ّما أحدمها فرأى فرجة
فلام فرغ رسول
يف احللقة فجلس فيها ،وأ ّما اآلخر فجلس خلفهم ،وأ ّما ال ّثالث فأدبر ذاهباّ ..
اهللّ  ،قال( :أال أخربكم عن النّفر ال ّثالثة؟ أ ّما أحدهم فآوى إىل اهللّ فآواه اهللّ ،وأ ّما اآلخر
()1

فاستحيا فاستحيا اهللّ منه ،وأ ّما اآلخر فأعرض فأعرض اهللّ عنه)
الضالل:

قال رجل من احلارضين :فكيف هيتدي من أعرض اهلل عنه؟ ..إنه ال شك سيقع يف
هاوية الضالل.
قال اخلرائطي :أجل ..فمن مل يتنعم باسم اهلل اهلادي ،وقع حتت اسم اهلل املضل ..وهلل
من أبواب اإلضالل ما يعدل أبواب هدايته.
قال الرجل :ولكن كيف يفتح اهلل أبوابا لإلضالل؟
قال اخلرائطي :إن اهلل تعاىل خلق اجلنة ،وجعل هلا صفات من توفرت فيه استحق
دخوهلا ،ومن مل تتوفر فيه دخل النار ..وهكذا ،فاهلداية الغالية التي هي مفتاح اجلنة هلا صفات
من ظفر هبا حلت عليه ،ومن مل يظفر هبا وقع يف أرس اإلضالل الذي هو مفتاح جلميع أبواب
جهنم.
( )1رواه البخاري ومسلم.
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قال الرجل :ولكن القرآن الكريم ذكر أن اإلضالل يقع من الشيطان لإلنسان ،أو من
اإلنسان لإلنسان ،فهو يقولُ ﴿:ق ْل يا َأ ْه َل ا ْلكتاب َه ْل َتنْق ُم َ
ون منَّا إ َّال َأ ْن آ َمنَّا باهللَّ َوما ُأنْز َل إ َل ْينا
َوما ُأنْز َل م ْن َق ْب ُل َو َأ َّن َأ ْك َث َر ُك ْم فاس ُق َ
ُش م ْن ذل َك َم ُثو َب ًة عنْدَ اهللَّ َم ْن
ون (ُ )59ق ْل َه ْل ُأ َن ِّب ُئ ُك ْم ب َ ٍّ
رش َمكان ًا َو َأ َض ُّل
اخلناز َير َو َع َبدَ ال َّطا ُغ َ
ب َع َل ْيه َو َج َع َل من ُْه ُم ا ْلق َر َد َة َو ْ َ
َل َعنَ ُه اهللَُّ َوغَض َ
وت ُأولئ َك َ ٌّ
احل ِّق َوال
َري ْ َ
َع ْن َسواء َّ
السبيل (( ﴾)60املائدة) ،وفيهُ ﴿:ق ْل يا َأ ْه َل ا ْلكتاب ال َت ْغ ُلوا يف دين ُك ْم غ ْ َ
السبيل (( ﴾)77املائدة)،
َتتَّب ُعوا َأ ْهوا َء َق ْو ٍم َقدْ َض ُّلوا م ْن َق ْب ُل َو َأ َض ُّلوا كَثري ًا َو َض ُّلوا َع ْن َسواء َّ
وفيهَ ﴿:و َي ْو َم َي َع ُّض ال َّظامل ُ عَىل َيدَ ْيه َي ُق ُ
الر ُسول َسب ًيال ( )27يا َو ْي َلتى
ول يا َل ْيتَني َّاخت َْذ ُ
ت َم َع َّ
الش ْي ُ
الذكْر َب ْعدَ إ ْذ جا َءين َو َ
َل ْيتَني َمل ْ َأ َّخت ْذ ُفالن ًا َخل ًيال (َ )28ل َقدْ َأ َض َّلني عَن ِّ
كان َّ
طان ل ْإلنْسان
َخ ُذ ً
وال (( ﴾)29الفرقان)
قال اخلرائطي :إن الرزق الذي يأتيك من اإلنسان ال يعني أن اإلنسان هو الرزاق..
والشفاء الذي يأتيك عىل يد اإلنسان ال يعني أنه الطبيب..
قال الرجل :ما تعني بذلك؟
قال اخلرائطي :هلل تعاىل من سالسل األسباب التي تقتضيها احلكمة ما ينحجب به
الغافلون ،ويعرف به العارفون.
قال الرجل :فهل يف القرآن ما يدل عىل أن اهلل هو الذي عاقب اجلاحدين باإلضالل؟
وسى َر َّبنَا إن ََّك
قال اخلرائطي :أجل ..فقد أخرب اهلل تعاىل عن موسى  ،فقالَ ﴿:و َق َال ُم َ
آ َت ْي َت ف ْرع َْو َن َو َم َ َ
احل َياة الدُّ ْن َيا َر َّبنَا ل ُيض ُّلوا َع ْن َسبيل َك َر َّبنَا ا ْطم ْس ع ََىل
أل ُه زينَ ًة َو َأ ْم َواالً يف ْ َ
يم﴾ (يونس)88:
َأ ْم َواهل ْم َو ْاشدُ ْد ع ََىل ُق ُلوهب ْم َفال ُيؤْ منُوا َحتَّى َي َر ُوا ا ْل َع َذ َ
اب ْاألَل َ
فهذا دعاء من موسى  عىل فرعون وملئه بعد أن استنفذ كل الوسائل لدعوهتم ،وهو
يشبه دعاء نوح  عىل قومه بعد ذلك اجلهد العظيم الذي بذله ،كام قال تعاىل عىل لسانه﴿:
َوال تَزد ال َّظاملنيَ إ َّال َضالالً ﴾ (نوح ،)24:وقال تعاىلَ ﴿:وال تَزد ال َّظاملنيَ إ َّال َت َبار ًا﴾ (نوح)28:
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وأخرب اهلل تعاىل عن املنافقني ومواقفهم من القرآن الكريم ،فقال َ ﴿:وإ َذا َما ُأنْز َل ْت
ٍ
ور ٌة َن َظ َر َب ْع ُض ُه ْم إ َىل َب ْع ٍ
وهب ْم ب َأ َّْنُ ْم َق ْو ٌم ال
رص َ
ف اهللَُّ ُق ُل َ ُ
ُس َ
ْرص ُفوا َ َ
ض َه ْل َي َرا ُك ْم م ْن َأ َحد ُث َّم ان َ َ
َي ْف َق ُه َ
ون﴾ (التوبة)127:
فهؤالء املنافقون النرصافهم عن القرآن الكريم ونفورهم منه عاملهم اهلل تعاىل عىل
مقتىض طبيعتهم ،فرصف قلوهبم عن احلق ،ألن التكليف يتطلب الطواعية واالختيار ،فلذلك
وهب ْم ﴾
من رغب عن احلق رغب احلق عنه ،ومثل ذلك قوله تعاىلَ ﴿:ف َل َّام زَ ا ُغوا َأزَ ا َغ اهللَُّ ُق ُل َ ُ
(الصف)5:
الكذب:
قال رجل من احلارضين :وعينا أن اجلحود يؤدي إىل اإلعراض ،واإلعراض يؤدي إىل
الضالل ..فإىل ما يؤدي الضالل؟
قال اخلرائطي :يؤدي إىل الكذب والتكذيب ..فمن ضل عن احلق ال شك أنه سيكذب
به ..ومن كذب باحلق الشك أنه سيكذب عليه.
لقد ذكر اهلل تعاىل أن من صفات الضالني التكذيب بآيات اهلل ،فقالَ ﴿:وا َّلذي َن َك َف ُروا
حاب النَّار ُه ْم فيها خالدُ َ
ون (( ﴾)39البقرة)
َوك ََّذ ُبوا بآياتنا ُأولئ َك َأ ْص ُ
قال الرجل :فام عاقبة الكذابني املكذبني؟
قال اخلرائطي :لقد ذكرها اهلل تعاىل ،فقال ﴿:إ َّن ا َّلذي َن َك َف ُروا َل ْن ُتغْن َي َعن ُْه ْم َأ ْم ُ
واهل ُ ْم َوال
َأ ْوال ُد ُه ْم م َن اهللَّ َش ْيئ ًا َو ُأولئ َك ُه ْم َو ُقو ُد النَّار (َ )10كدَ ْأب آل ف ْرع َْو َن َوا َّلذي َن م ْن َق ْبله ْم ك ََّذ ُبوا
بآياتنا َف َأ َخ َذ ُه ُم اهللَُّ ب ُذ ُنوهب ْم َواهللَُّ َشديدُ ا ْلعقاب (( ﴾)11آل عمران) ،وقالَ ﴿:قدْ َخ َل ْت م ْن
ف َ
كان عاق َب ُة املُْك َِّذبنيَ (( ﴾)137آل عمران)،
َق ْبل ُك ْم ُسنَ ٌن َفس ُريوا يف ْاألَ ْرض َفا ْن ُظروا َك ْي َ
يم (َ )9وا َّلذي َن َك َف ُروا
وقالَ ﴿:وعَدَ اهللَُّ ا َّلذي َن آ َمنُوا َوعَم ُلوا َّ
الصاحلات َهل ُ ْم َمغْف َر ٌة َو َأ ْج ٌر عَظ ٌ
اجلحيم (( ﴾)10املائدة) ،وقالَ ﴿:وما َت ْأتيه ْم م ْن آ َي ٍة م ْن آيات
َوك ََّذ ُبوا بآياتنا ُأولئ َك َأ ْص ُ
حاب ْ َ
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ف َي ْأتيه ْم َأنْبا ُء ما كا ُنوا به
احل ِّق ملََّا جا َء ُه ْم َف َس ْو َ
َر ِّهب ْم إ َّال كا ُنوا َعنْها ُم ْعرضنيَ (َ )4ف َقدْ ك ََّذ ُبوا ب ْ َ
َي ْست َْهزؤُ َن (( ﴾)5األنعام) ،وقالَ ﴿:وما ُن ْرس ُل املُْ ْر َسلنيَ إ َّال ُم َب ُِّشي َن َو ُمنْذري َن َف َم ْن آ َم َن
حيزَ ُن َ
ذاب بام كا ُنوا
َو َأ ْص َل َح َفال َخ ْو ٌ
ون (َ )48وا َّلذي َن ك ََّذ ُبوا بآياتنا َي َم ُّس ُه ُم ا ْل َع ُ
ف َع َل ْيه ْم َوال ُه ْم َ ْ
َي ْف ُس ُق َ
ون (( ﴾)49األنعام)
ربّ ،
بالصدقّ ،
رب
فإن ّ
ويف احلديث قال رسول اهلل ( :عليكم ّ
وإن ال ّ
الصدق هيدي إىل ال ّ
الصدق حتّى يكتب عند اهللّ صدّ يقا .وإ ّياكم
الرجل يصدق
ويتحرى ّ
ّ
هيدي إىل اجلنّة ،وما يزال ّ
فإن الكذب هيدي إىل الفجورّ ،
والكذبّ ،
الرجل يكذب
وإن الفجور هيدي إىل النّار ،وما يزال ّ
ويتحرى الكذب حتّى يكتب عند اهللّ ّ
كذابا)
ّ

()1

وقال( :ثالثة ال يك ّلمهم اهللّ يوم القيامة وال يزكّيهم وال ينظر إليهم وهلم عذاب أليم:
شيخ زان ،وملك ّ
كذاب ،وعائل مستكرب)

()2
()3

عيل فليلج النّار)
عيل؛ فإنّه من كذب ّ
وقال( :ال تكذبوا ّ

وقال(:من حت ّلم( )4بحلم مل يره ك ّلف أن يعقد بني شعريتني ،ولن يفعل ،ومن استمع إىل
صور صورة
صب يف أذنه اآلنك( )5يوم القيامة ،ومن ّ
يفرون منه ّ
حديث قوم وهم له كارهون أو ّ
ّ
عذب وك ّلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ)

()6

قال الرجل :ولكنا قد نضطر أحيانا إىل الكذب؟
ّ
الكذاب ا ّلذي يصلح بني النّاس
قال اخلرائطي :إن كان من باب قوله ( :ليس
( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه مسلم.
( )3رواه البخاري ومسلم.
( )4من حتلم :تكلف احللم.
( )5اآلنك :الرصاص املذاب.
( )6رواه البخاري.
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فينمي( )1خريا أو يقول خريا)( )2فنعم ..وإن كان من باب قوله (أربع من ك ّن فيه كان منافقا
خالصا ،ومن كانت فيه خصلة منه ّن كانت فيه خصلة من النّفاق حتّى يدعها :إذا ائتمن خان،
وإذا حدّ ث كذب ،وإذا عاهد غدر ،وإذا خاصم فجر)

()3

فال.

قال الرجل :ما تعني؟
قال اخلرائطي :لقد ذكر العلامء أن الكالم وسيلة إىل املقاصدّ ،
فكل مقصود حممود يمكن
ثم إن كان حتصيل
حتصيله بغري الكذب حيرم الكذب فيه ،وإن مل يكن حتصيله ّإال بالكذبّ ،
ذلك املقصود مباحا كان الكذب مباحا ،وإن كان واجبا كان الكذب واجبا ..فإذا اختفى مسلم
من ظامل يريد قتله ،أو أخذ ماله ،وأخفى ماله ،وسئل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه(.)4
قال الرجل :وعيت هذا ..فام عالج الكذب؟
قال اخلرائطي :ال يمكن معرفة العالج قبل معرفة الدواعي واألسباب.
قال الرجل :فام دواعي الكذب ،وما أسبابه؟
()5
الكذاب ّ
ّ
أن
الرض ،فريى
قال اخلرائطي  :منها الكذب الجتالب النّفع واستدفاع ّ ّ

الكذب أسلم وأغنمّ ،
فريخص لنفسه فيه اغرتارا باخلدع ،واستشفافا لل ّطمع.
ومنها أنه يؤثر أن يكون حديثه مستعذبا ،وكالمه مستظرفا ،فال َيد صدقا يعذب وال
حديثا يستظرف ،فيستحيل الكذب ا ّلذي ليست غرائزه معوزة ،وال طرائفه معجزة.
عدوه فيسمه بقبائح خيرتعها عليه ،ويصفه بفضائح
ومنها أن يقصد بالكذب التّش ّفي من ّ
ينسبها إليه.
( )1فينمي :أي يبلغ عىل وجه االصالح وطلب اخلري.
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3رواه البخاري ومسلم.
( )4رياض الصاحلني.459 :
( )5أدب الدنيا والدين.256 :
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ومنها أن تكون دواعي الكذب قد ترادفت عليه حتّى ألفها ،فصار الكذب له عادة،
ونفسه إليه منقادة.
الرت ّأس ،وذلك ّ
أن الكاذب يرى له فضال عىل املخرب بام أعلمه ،فهو يتش ّبه
حب ّ
ومنها ّ
بالعامل الفاضل يف ذلك.
قال الرجل :عرفنا الدواعي ،فام العالج؟
قال اخلرائطي :عالج الداء بمقاومته ..وعالج الدواعي بالتخيل عنها.
اخلداع:
قال رجل من احلارضين :فام اهلاوية التي يؤدي إليها الكذب؟
قال اخلرائطي :أخطر هاوية يؤدي إليها الكذب هي اخلداع ..فالكاذب يتصور أن له
القدرة عىل قلب احلقائق ..ولذلك ذكر اهلل تعاىل عن املنافقني تومههم  -لفرط كذهبم عىل اهلل
ون إ َّال َأ ْن ُف َس ُه ْم َوما َي ْش ُع ُر َ
ون اهللََّ َوا َّلذي َن آ َمنُوا َوما َخيْدَ ُع َ
 أْنم خيادعونه ،قال تعاىل ُ ﴿:خياد ُع َون
(( ﴾)9البقرة) ،وقال ﴿:إ َّن املُْنافقنيَ ُخياد ُع َ
الصالة قا ُموا
ون اهللََّ َو ُه َو خاد ُع ُه ْم َوإذا قا ُموا إ َىل َّ
َّاس َوال َي ْذ ُك ُر َ
ون اهللََّ إ َّال َقل ًيال (( ﴾142النساء) ،وقال َ ﴿:وإ ْن ُيريدُ وا َأ ْن
ُكساىل ُيراؤُ َن الن َ
َخيْدَ ُع َ
وك َفإ َّن َح ْس َب َك اهللَُّ ُه َو ا َّلذي َأ َّيدَ َك بن َْرصه َوباملُْؤْ مننيَ (( ﴾)62األنفال)
()1

خب لئيم)
غر كريم ،والفاجر ّ
يف احلديث قال رسول اهلل ( :املؤمن ّ
قال الرجل :فام صور اخلداع؟

قال اخلرائطي :كثرية ..ال يمكن حرصها ،فهي تشمل مجيع مناحي احلياة..
قال الرجل :ال مناص لك من ذكر بعضها لنا ،لنستدل بام ذكرت عىل ما مل تذكر.
الركبان
قال اخلرائطي :لقد ذكر رسول اهلل  بعض صور اخلداع ،فقال( :ال يتل ّقى ّ

( )1رواه أبو داود والرتمذي واحلاكم.
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()2
()1
ترصوا اإلبل
لبيع  ،وال يبع بعضكم عىل بيع بعض وال تناجشوا  ،وال يبع حارض لباد ،وال ّ

والغنم( ..)3فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخري النّظرين ،بعد أن حيلبها فإن رضيها أمسكها ،وإن
()4

سخطها ر ّدها ،وصاعا من متر)

وقال( :ثالثة ال يك ّلمهم اهللّ يوم القيامة وال ينظر إليهم وال يزكّيهم وهلم عذاب أليم:
السبيل .ورجل بايع رجال بسلعة بعد العرص فحلف
رجل عىل فضل ماء بالفالة يمنعه من ابن ّ
له باهللّ ألخذها بكذا وكذا فصدّ قه ،وهو عىل غري ذلك ،ورجل بايع إماما ال يبايعه ّإال لدنيا،
()5

فإن أعطاه منها وىف ،وإن مل يعطه منها مل يف)
الغش:

قال رجل من احلارضين:وعينا هذا ..فهل هناك هاوية غريها؟
قال اخلرائطي :أجل ..هناك هاوية الغش ..لقد ذكر اهلل الغاشني ،فقالَ ﴿:و ْي ٌل
ْرس َ
ل ْل ُم َط ِّففنيَ ( )1ا َّلذي َن إ َذا اكْتا ُلوا ع ََىل النَّاس َي ْست َْو ُف َ
ون
وه ْم َأ ْو َوزَ ُن ُ
ون (َ )2وإذا كا ُل ُ
وه ْم ُخي ُ
(( ﴾)3املطففني)
ويف احلديث عن أنس قال :كنّا جلوسا عند رسول اهللّ  ،فقال( :يطلع عليكم اآلن من
الفج رجل من أهل اجلنّة ..احلديث وفيه  :فام بلغ بك ما قال رسول اهللّ ؟ فقال :ما هو
هذا ّ
فلام و ّليت دعاين فقال :ما هو ّإال ما رأيت غري ّأين ال أجد يف
ّإال ما رأيت .قال :فانرصفت عنهّ ،

( )1ال يتل ّقى الركبان لبيع :هو أن يتلقى احلرضي البدوي قبل وصوله إىل البلد .وخيربه ما معه كذبا ليشرتي منه سلعته بالوكس
وأقل من ثمن املثل.
( )2التناجش :االستثارة أي يثري رغبة الناس فيها ويرفع ثمنها.
( )3ال ترصوا اإلبل والغنم :من الترصية وهي اجلمع أي ال َتمعوا اللبن يف رضعها عند إرادة بيعها حتى يعظم رضعها فيظن
املشرتي أن كثرة لبنها عادة هلا مستمرة.
( )4رواه البخاري.
( )5رواه البخاري ومسلم.
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نفيس عىل أحد من املسلمني ّ
غشا ،وال أحسده عىل خري أعطاه اهللّ إ ّياه .فقال عبد اهللّ( :فهذه
ا ّلتي بلغت بك ،وهي ا ّلتي ال نطيق)

()1

مر  عىل صربة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بلال .فقال( :ما هذا يا صاحب
و ّ
السامء يا رسول اهللّ .قال( :أفال جعلته فوق ال ّطعام كي يراه النّاس؟ من
ال ّطعام؟) قال :أصابته ّ
()2

ّ
غش فليس منّي)

وقال ( :ما من عبد يسرتعيه اهللّ رع ّية ،يموت يوم يموت وهو ّ
حرم
غاش لرع ّيته ّإال ّ
()3

اهللّ عليه اجلنّة)

وقال ( :أال أنبئكم بأكرب الكبائر؟ (ثالثا) :اإلرشاك باهللّ ،وعقوق الوالدين وشهادة
يكررها حتّى قلنا ليته
الزّ ور (أو قول الزّ ور) ،وكان رسول اهللّ  متّكئا فجلس .فام زال ّ
()4

سكت)

وقال  ذات يوم يف خطبته( :أال ّ
ريب أمرين أن أع ّلمكم ما جهلتم ممّا ع ّلمني يومي
إن ّ
هذاّ .
وإْنم أتتهم ّ
الشياطني
كل مال نحلته عبدا ،حاللّ .
وإين خلقت عبادي حنفاء ك ّلهمّ .
وحرمت عليهم ما أحللت هلم ،وأمرهتم أن يُشكوا يب ما مل أنزّ ل به
فاجتالتهم عن دينهمّ ،
سلطاناّ .
وإن اهللّ نظر إىل أهل األرض فمقتهم عرهبم وعجمهمّ ،إال بقايا من أهل الكتاب،
وقال :إنّام بعثتك ألبتليك وأبتيل بك ،وأنزلت عليك كتابا ال يغسله املاء( )5تقرؤه نائام ويقظان.
ّ
رب إذا يثلغوا رأيس( )6فيدعوه خبزة .قال :استخرجهم
أحرق قريشا .فقلتّ :
وإن اهللّ أمرين أن ّ
( )1رواه أمحد.
( )2رواه مسلم.
( )3رواه البخاري ومسلم.
( )4رواه البخاري ومسلم.
( )5كتابا ال يغسله املاء :معناه حمفوظ يف الصدور ال يتطرق إليه الذهاب ،بل يبقى عىل ممر الزمان.
( )6إذا يثلغوا رأيس :أي يشدخوه ويشجوه كام يشدخ اخلبز ،أي يكرس.
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كام استخرجوك .واغزهم نغزك( )1وأنفق فسننفق عليك ،وابعث جيشا نبعث َخسة مثله.
وقاتل بمن أطاعك من عصاك .قال :وأهل اجلنّة ثالثة :ذو سلطان مقسط متصدّ ق مو ّفق.
ورجل رقيق القلب ّ
لكل ذي قربى ومسلم .وعفيف متع ّفف ذو عيال .قال :وأهل النّار َخسة:
الضعيف ا ّلذي ال زبر له ،ا ّلذين هم فيكم تبعا ال يتبعون أهال وال ماال .واخلائن ا ّلذي ال خيفى
ّ
له طمع وإن ّ
دق ّإال خانه .ورجل ال يصبح وال يميس ّإال وهو خيادعك عن أهلك ومالك.
()3

وذكر البخل أو الكذب ( ّ
الفحاش)
والشنظري(ّ )2

السلع حتّى تبلغ األسواق(.)4
ويف احلديث أن رسول اهللّ ْ نى أن تتل ّقى ّ
الركبان لبيع وال يبع بعضكم عىل بيع بعض ،وال تناجشوا ،وال يبع
وقال ( :ال يتل ّقى ّ
ترصوا اإلبل والغنم .فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخري النّظرين ،بعد أن حيلبها
حارض لباد ،وال ّ
()5

فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ر ّدها وصاعا من متر)
االفرتاء:

قال رجل من احلارضين:وعينا هذا ..فهل هناك هاوية غريها؟
قال اخلرائطي :أجل ..هناك هاوية االفرتاء ..لقد ذكر اهلل تعاىل أهل هذه اهلاوية،
فقالَ ﴿:أ َمل ْ ت ََر إ َىل ا َّلذي َن ُأو ُتوا نَصيب ًا م َن ا ْلكتاب ُيدْ ع َْو َن إىل كتاب اهللَّ ل َي ْح ُك َم َب ْين َُه ْم ُث َّم َيت ََو َّىل
ٍ
َفر ٌيق من ُْه ْم َو ُه ْم ُم ْعر ُض َ
ودات َوغ ََّر ُه ْم يف
ون ( )23ذل َك ب َأ َّْنُ ْم قا ُلوا َل ْن َمت َ َّسنَا الن َُّار إ َّال َأ َّيام ًا َم ْعدُ
رت َ
ون (( ﴾)24آل عمران) ،وقال ﴿:ما َج َع َل اهللَُّ م ْن َبح َري ٍة َوال سائ َب ٍة َوال
دينه ْم ما كا ُنوا َي ْف َ ُ
ٍ
ون ع ََىل اهللَّ ا ْلكَذ َب َو َأ ْك َث ُر ُه ْم ال َي ْعق ُل َ
رت َ
ون (﴾)103
َوصي َلة َوال حا ٍم َولك َّن ا َّلذي َن َك َف ُروا َي ْف َ ُ
( )1نغزك :أي نعينك.
( )2الشنظري :فرسه يف احلديث بأنه الفحاش ،وهو اليسء اخللق.
( )3رواه مسلم.
( )4رواه البخاري ومسلم.
( )5رواه البخاري ومسلم.
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(املائدة) ،وقالَ ﴿:وم َن ْاإلبل ا ْثن َْني َوم َن ا ْل َب َقر ا ْثن َْني ُق ْل َّ
آلذك ََر ْين َح َّر َم َأم ْاألُ ْن َث َي ْني َأ َّما ْاشت ََم َل ْت
َع َل ْيه َأ ْرحا ُم ْاألُ ْن َث َي ْني َأ ْم ُكنْ ُت ْم ُش َهدا َء إ ْذ َو َّصا ُك ُم اهللَُّ هبذا َف َم ْن َأ ْظ َل ُم ممَّن ا ْف َرتى ع ََىل اهللَّ كَذب ًا ل ُيض َّل
َّاس بغ َْري ع ْل ٍم إ َّن اهللََّ ال َ ْهيدي ا ْل َق ْو َم ال َّظاملنيَ (( ﴾)144األنعام) ،وقال ﴿:إنَّام َي ْف َرتي ا ْلكَذ َب
الن َ
ون بآيات اهللَّ َو ُأولئ َك ُه ُم ا ْلكاذ ُب َ
ا َّلذي َن ال ُيؤْ منُ َ
ون (( ﴾)105النحل)
وأخرب تعاىل أن أكرب الظلم افرتاء الكذب عىل اهللّ وعىل النبيني وعىل الصاحلني ،فقال﴿:
ُك ُّل ال َّطعام َ
كان ح اال ل َبني إ ْرسائ َيل إ َّال ما َح َّر َم إ ْرسائ ُيل عَىل َن ْفسه م ْن َق ْبل َأ ْن ُتنَزَّ َل الت َّْورا ُة ُق ْل
َف ْأ ُتوا بالت َّْوراة َفا ْت ُلوها إ ْن ُكنْ ُت ْم صادقنيَ (َ )93ف َمن ا ْف َرتى ع ََىل اهللَّ ا ْلكَذ َب م ْن َب ْعد ذل َك َف ُأولئ َك
ُش َك به َو َيغْف ُر ما ُد َ
ُه ُم ال َّظاملُ َ
ون ذل َك َمل ْن
ون (( ﴾)94آل عمران) ،وقال ﴿:إ َّن اهللََّ ال َيغْف ُر َأ ْن ُي ْ َ
َيشا ُء َو َم ْن ُي ُْش ْك باهللَّ َف َقد ا ْف َرتى إ ْث ًام عَظي ًام (َ )48أ َمل ْ ت ََر إ َىل ا َّلذي َن ُيزَ ك َ
ُّون َأ ْن ُف َس ُه ْم َبل اهللَُّ ُيزَ كِّي
رت َ
َم ْن َيشا ُء َوال ُي ْظ َل ُم َ
ون ع ََىل اهللَّ ا ْلكَذ َب َوكَفى به إ ْث ًام ُمبين ًا (﴾)50
ون َفت ًيال ( )49ا ْن ُظ ْر َك ْي َ
ف َي ْف َ ُ
(النساء) ،وقالَ ﴿:و َم ْن َأ ْظ َل ُم ممَّن ا ْف َرتى ع ََىل اهللَّ كَذب ًا َأ ْو ك ََّذ َب بآياته إ َّن ُه ال ُي ْفل ُح ال َّظاملُ َ
ون
(( ﴾)21األنعام)
وأخرب  عن عظم جرم املفرتين ،فقالّ :
(إن أعظم النّاس فرية ،لرجل هاجى رجال،
فهجا القبيلة بأرسها ،ورجل انتفى من أبيه ،وزنّى( )1أ ّمه)( ،)2وقالّ :
(إن من أعظم الفرى أن
الرجل إىل غري أبيه ،أو يري عينه ما مل تره ،أو يقول عىل رسول اهللّ  ما مل يقل)(،)3
يدّ عى ّ
وقال( :ليس من رجل ا ّدعى لغري أبيه -وهو يعلمهّ -إال كفر باهللّ ،ومن ا ّدعى قوما ليس له
فيهم نسب فليت ّبوا مقعده من النّار)( ،)4وقال( :من حت ّلم بحلم مل يره ك ّلف أن يعقد بني
صب يف أذنه
يفرون منه ّ
شعريتني ،ولن يفعل ،ومن استمع إىل حديث قوم وهم له كارهون أو ّ
( )1زنّى أ ّمه :رماها بالزنا.
( )2رواه ابن ماجه والبخاري يف األدب املفرد.
( )3رواه البخاري.
( )4رواه البخاري.
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صور صورة ّ
عذب وك ّلف أن ينفخ فيها ،وليس بنافخ)
اآلنك يوم القيامة ،ومن ّ

()1

الغدر:
قال رجل من احلارضين:وعينا هذا ..فهل هناك هاوية غريها؟
قال اخلرائطي :أجل ..هناك هاوية الغدر ..لقد اعترب  الغدر من صفات املنافقني،
فقال( :أربع من ك ّن فيه كان منافقا خالصا ،ومن كانت فيه خصلة منه ّن كانت فيه خصلة من
()2

النّفاق حتّى يدعها :إذا ائتمن خان ،وإذا حدّ ث كذب ،وإذا عاهد غدر ،وإذا خاصم فجر)

ثم غدر ،ورجل باع
وقال ( :قال اهللّ :ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة :رجل أعطى يب ّ
()3

حرا فأكل ثمنه ،ورجل استأجر أجريا فاستوىف منه ومل يعطه أجره)
ّ

وقالّ :
(لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره .أال وال غادر أعظم غدرا من
()4

أمري عا ّمة)

()5

وقال( :من أ ّمن رجال عىل دمه فقتله فإنّه حيمل لواء غدر يوم القيامة)

وقال( :أال من ظلم معاهدا أو انتقصه ،أو ك ّلفه فوق طاقته ،أو أخذ منه شيئا بغري طيب
()6

نفس فأنا حجيجه يوم القيامة)

وقال( :أال من قتل نفسا معاهدا له ذ ّمة اهللّ وذ ّمة رسوله فقد أخفر بذ ّمة اهللّ فال يرح
رائحة اجلنّةّ ،
وإن رحيها ليوجد من مسرية سبعني خريفا)

()7

( )1رواه البخاري.
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3رواه البخاري.
( )4رواه البخاري ومسلم.
( )5رواه أمحد والطرباين ورجاله ثقات.
( )6رواه أبو داود.
( )7رواه البخاري ،والرتمذي ،وهذا لفظ الرتمذي.
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ثم ا ّلذين يلوْنم ) -قال عمران :ال أدري أذكر
ثم ا ّلذين يلوْنمّ ،
وقال( :خريكم قرينّ ،
ّبي  بعد قرنني أو ثالثةّ -
إن بعدكم قوما خيونون وال يؤمتنون ،ويشهدون وال يستشهدون،
الن ّ
()2()1

السمن
وينذرون وال يفون ،ويظهر فيهم ّ

أحب ّ
وأين
وقال :شهدت حلف املط ّيبني مع عمومتي وأنا غالم فام
أن يل محر النّعم ّ
ّ
هري قال رسول اهللّ ( :مل يصب اإلسالم حلفا ّإال زاده شدّ ة ،وال حلف يف
أنكثه) قال الزّ ّ
اإلسالم) وقد أ ّلف رسول اهللّ  بني قريش واألنصار)

()3

وقال( :من كان بينه وبني قوم عهد فال يشدّ عقدة ،وال حي ّلها حتّى ينقيض أمدها أو ينبذ
()4

إليهم عىل سواء)

وقال( :املسلمون تتكافأ دماؤهم :يسعى بذ ّمتهم أدناهم ،وَيري عليهم أقصاهم ،وهم
ومترسعهم عىل قاعدهم ،ال يقتل مؤمن بكافر،
يد عىل من سواهم ،ير ّد مشدّ هم عىل مضعفهم،
ّ
()5

وال ذو عهد يف عهده)

()6

ثم نكثها لقي اهللّ وليست معه يمينه)
وقال( :من أعطى بيعة ّ

وقال( :من خرج من ال ّطاعة ،وفارق اجلامعة فامت مات ميتة جاهل ّية( ،)7ومن قاتل حتت
عم ّية( )8يغضب لعصبة ،أو يدعو إىل عصبة .أو ينرص عصبة فقتل فقتلة جاهل ّية ،ومن
راية ّ
خرج عىل أ ّمتي يرضب ّبرها وفاجرها وال يتحاش من مؤمنها ،وال يفي لذي عهد عهده،
السمن :أي حيبون التوسع يف املآكل واملشارب ،وهي أسباب السمن .وقيل :املراد يظهر فيهم كثرة املال.
( )1يظهر فيهم ّ
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3رواه أمحد.
( )4رواه مسلم.
( )5رواه أبو داود.
( )6رواه الطرباين بسند جيد.
( )7ميتة جاهلية :أي عىل صفة موهتم من حيث هم فوىض ال إمام هلم.
( )8عمية :هي األمر األعمى ال يستبني وجهه.
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()1

فليس منّي ولست منه)

خاصته بتقوى اهللّ ومن
وكان رسول اهللّ  إذا أ ّمر أمريا عىل جيش أو رس ّية ،أوصاه يف ّ
ثم قال( :اغزوا باسم اهللّ يف سبيل اهللّ .قاتلوا من كفر باهللّ .اغزوا وال
معه من املسلمني خرياّ .
تغ ّلوا ،وال تغدروا ،وال مت ّثلوا ،وال تقتلوا وليدا)

()2

وعن جابرقال :ملّا رجعت إىل رسول اهللّ  مهاجرة البحر قال( :أال حتدّ ثوين بأعاجيب
مرت بنا عجوز
ما رأيتم بأرض احلبشة؟) قال فتية منهم :بىل يا رسول اهللّ! بينا نحن جلوسّ ،
فمرت بفتى منهم .فجعل إحدى يديه بني
من عجائز رهابينهم حتمل عىل رأسها ق ّلة من ماءّ .
فلام ارتفعت التفتت إليه فقالت:
فخرت عىل ركبتيها .فانكرست ق ّلتهاّ .
ثم دفعهاّ :
كتفيهاّ ،
األولني واآلخرين ،وتك ّلمت األيدي
سوف تعلم ،يا غدر إذا وضع اهللّ
الكريس ،ومجع ّ
ّ
واألرجل بام كانوا يكسبون ،فسوف تعلم كيف أمري وأمرك ،عنده غدا .قال :يقول رسول اهللّ
()3

( :صدقت .صدقت .كيف يقدّ س اهللّ أ ّمة ال يؤخذ لضعيفهم من شديدهم)
***

بقينا مع اخلرائطي أياما معدودات يعلمنا فيها أرسار اجلحود وأركانه وآثاره ،ويستعمل
يف التنفري عنه كل ما آتاه اهلل من العلم واحلكمة..
وبعد أن رأى أن املحيطني به قد فقهوا عنه ما أراد أن يبلغهم إياهم ويدرهبم عليه ،طلب
منهم أن يسريوا للقسم الثاين من أقسام املدرسة.

( )1رواه مسلم.
( )2رواه مسلم.
( )3رواه ابن ماجة وأبو يعيل وله شاهد عند البزار والبيهقي يف السنن وابن حبان.
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ثانيا ـ األنا
بعد أن انتهينا من الدراسة يف القسم األول ،وبعد أن رأيت تأثري التعاليم التي بثها
اخلرائطي يف نفوس السامعني..رست مع أهل السوق إىل القسم الثاين ،وكان اسمه (قسم
األنا) ،وقد عرفنا أن شيخه هو أبو بكر اآلجري( ،)1وأن له – كسميه – مصنفات يف األخالق
منها (أخالق محلة القرآن) ،و(أخالق العلامء) ،و(أدب النفس) ،و(كتاب أهل الرب والتقوى)،
و(كتاب التوبة) ،و(كتاب التهجد) ،وغريها كثري.
وقد سألنا اآلجري عن رس تسمية هذا القسم هبذا االسم ،ورس كونه هو القسم الثاين
التايل لقسم اجلحود ،فقال :إن أول ما يتصف به من جحد مواله هو تضخم أناه ..وإن أول
كلمة ينطق هبا من نيس اهلل هي كلمة أنا..
قال له بعض احلارضين :ولكن أنا هي أول لفظة يعرب هبا اإلنسان عن نفسه ..فهل ترى
اإلنسان آثام بنطقه هبا؟
قال اآلجري :يف اخللق من يقول (أنا) ملجرد التعرف والتعريف ،ويستعملها كام
يستعمل مجيع الضامئر منفصلة ومتصلة ال يشعر بالتغاير بينها وال يعتقد أن أنا أفضل من أنت،
أو أنا خري من هو أو هم.
ويف اخللق من يستعملها كأداة يمحو هبا غريه ،وخيضع هبا رقاب غريه ،يقوهلا ملء فيه،
ويتصور أْنا كافيه بمجرد نطقه هبا أن يسجد هلا اخللق ،وأن يسمعوا ويطيعوا ،أو يسبحوا
ويكربوا.
( )1أشري به إىل حممد بن احلسني بن عبد اهلل ،أبو بكر اآلجري (ت  360هـ) ،وهو فقيه شافعي حمدث ،نسبته إىل آجر (من قرى
بغداد) ولد فيها ،وحدث ببغداد ،قبل سنة  330ثم انتقل إىل مكة ،فتنسك ،وتويف فيها .له مؤلفات كثرية يف األخالق اخرتناه هنا
ألجلها ،منها (أخالق محلة القرآن) و(أخالق العلامء) و(التفرد والعزلة) و(حسن اخللق) و(الشبهات) و(تغري االزمنة) و(النصيحة)
و(كتاب االربعني حديثا) و(كتاب الُشيعة) و(الغرباء) و(فرض طلب العلم) و(ما ورد يف ليلة النصف من شعبان)
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قال الرجل :فام الفرق بني األول والثاين؟
قال اآلجري :األول يشعر أنه جزء من كل ،وفرد يف ُمموع ،وواحد من عدد ضخم
يتشكل منه بنيان الكون ،أما الثاين فيعتقد أنه هو الكل ،وغريه فروع خلدمته ،وأنه هو املجموع
وغريه شتات يتوحدون فيه ،وأنه هو الواحد وغريه أصفار عن يساره و يمينه يتشكل منه عدده.
األول يرى نفسه وغريه ،ويسمع األصوات مجيعا ،وبكل موجاهتا ،وينمحي يف
اآلخرين كام ينمحون فيه ،وحيبهم ويتفاعل يف حياته معهم ،أما الثاين فال يرى إال نفسه ،وال
يسمع إال حسه أومن ضبطت موجاته بحسب ترددات حسه ،وال يعرف الصفر وجوده ألن
الصفر غريه.
األول إذا مشى مل تشعر به األرض،ومل يتحرك له النسيم ،ومل هترب الطيور من أوكارها
وال النمل إىل قراها ومل هتتز صفحة املاء وهو يطالعها بوجنته ،أما الثاين فتندك األرض من حتته،
ويتخلخل السحاب من فوقه ،وتفر النسور من قمم اجلبال إن نظر إليها ،وترتفع أمواج البحار
إن طالعها بصفحته كالقمر يمدها ويسحبها.
قال الرجل :فاألنا اآلثمة هي األنا الثانية إذن؟
قال اآلجري :أجل ..إْنا األنا التي متتلئ عجبا بنفسها ،ثم يفيض عجبها كربا عىل
غريها.
لقد رضب القرآن الكريم النامذج عن هذه األنا اآلثمة ..وأوهلا وسابقها إبليس ..ذلك
الذي رفض طاعة اهلل بالسجود آلدم ،فعندما قال اهلل له َ ﴿:ما َمنَ َع َك َأ َّال ت َْس ُجدَ إ ْذ َأ َم ْر ُت َك َق َال
َأنَا َخ ْري منْ ُه َخ َل ْقتَني م ْن ن ٍ
َار َو َخ َل ْق َت ُه م ْن طني ﴾ ٍ(األعراف)12:
ٌ
ومن ذلك احلني بدأ التعاظم بالذات ،وبدأ االنفصال عن الكون املتكامل املتوازن،
وورث خلق كثري من بني آدم هذه الكلمة وتعاظموا هبا وتاهوا وأسسوا املعابد والقصور لتعبد
ذواهتم ،ألن الدماء اإلهلية ترسي يف عروقهم ،وشيدوا التامثيل ونُشوا صورهم يف كل
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املحالت وعلقوها عىل مجيع اجلدران ،وقتلوا كل ذبابة تطن أثناء حديثهم ،وقطعوا حبال كل
من رفع صوته أمامهم ،وأنشأوا دور األمن املختلفة لتقوم بام َيب يف حقهم من تُشيفات
وتعظيامت وتبجيالت.
يم يف َر ِّبه َأ ْن
والقرآن الكريم يقص علينا من أنباء هؤالء ..ومنهم ﴿ ا َّلذي َح َّ
اج إ ْب َراه َ
يم َفإ َّن اهللََّ
يت َق َال َأنَا ُأ ْحيي َو ُأم ُ
حييي َو ُيم ُ
يم َر ِّ َ
يت َق َال إ ْب َراه ُ
يب ا َّلذي ُ ْ
آتَا ُه اهللَُّ املُْ ْل َك إ ْذ َق َال إ ْب َراه ُ
َي ْأيت ب َّ
الش ْمس م َن املَْ ُْشق َف ْأت َهبا م َن املَْغْرب َف ُبه َت ا َّلذي َك َف َر َواهللَُّ َال َ ْهيدي ا ْل َق ْو َم ال َّظاملنيَ
(( ﴾ )258البقرة)
والقرآن الكريم يشري هبذا إىل السذاجة التي يقع فيها هؤالء املتعاظمني بأنفسهم حني
يصدقون أْنم ـ حقيقة ـ آهلة ما دام امللك بأيدهيم ورقاب اخللق بني أيدهيم يقتلون من يشاءون
وحييون من يريدون بدون معارضة وال حماسبة.
وهذا التعاظم حيجب عن أعينهم مظاهر القصور الكثرية التي حتيط بجميع ذواهتم،
وهلذا قبل هذا امللك املناظرة مع إبراهيم  ألنه كان يظن أن ألوهيته أمر بدهيي ال يناقش فيه،
وتصوير دهشته وحريته عندما واجهه إبراهيم  بالشمس يدل عىل أنه مل يكن يراها كام يراها
سائر الناس ألنه كان مشغوال بنفسه ،وال يرى غريه إال أصفارا يعكفون عىل التسبيح له.
والقرآن الكريم يذكر نموذجا آخر لتعاظم األنا يفصل يف ذكره تفصيال مل حيظ به اسم
كافر غريه ،هو فرعون حيث ذكر اسمه يف القرآن الكريم يف سبعة وستني موضعا ،وهذا
النموذج تنطبق عليه نفس صفات النموذج السابق إال أن القرآن الكريم يفرس سبب مرضه،
است َ
ف َق ْو َم ُه َف َأ َطا ُعو ُه إ َّْنُ ْم كَا ُنوا َق ْو ًما َفاسقنيَ (﴾ )54
َخ َّ
وينص عليه يف قوله تعاىل َ ﴿:ف ْ
(الزخرف)
ففسق قومه وخفة عقوهلم وطاعتهم املطلقة له وقابليتهم أللوهيته هي التي جعلته
يصدق حقيقة أنه إله ينبغي أن يعبد ،وهلذا كان يصيح فيهم دائام بخطبة واحدة تكفي مربرا
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ألي أمر يصدره هي َ ..﴿:أنَا َر ُّب ُك ُم ْاألَع َْىل (( ﴾)24النازعات)
وعندما جاءه موسى  يدعوه إىل اهلل ويعرفه بأنه رسول رب العاملني تعجب أن يكون
هناك إله غريه فسألهَ ..﴿:و َما َر ُّب ا ْل َعاملَنيَ (( ﴾)23الشعراء)
وعندما أراهم موسى  كل احلجج ْنض فرعون يصيح يف قومه وهو يتصور أن كلامته
وحدها تكفي لتقرير ما يقول ونسف مجيع معجزات موسى َ ﴿: يا َأ ُّ َهيا املَْ َ ُ
أل َما عَل ْم ُت َل ُك ْم
م ْن إ َل ٍه غ َْريي َف َأ ْوقدْ يل َيا َها َم ُ
وسى َوإ ِّين َألَ ُظنُّ ُه
ان ع ََىل ال ِّطني َف ْ
رص ًحا َل َع ِّيل َأ َّطل ُع إ َىل إ َله ُم َ
اج َع ْل يل َ ْ
م َن ا ْلكَاذبنيَ (( ﴾)38القصص) ،وهذه هي السذاجة التي يتحىل هبا كل من يعظم أناه ويمحو
غريه.
لقد كان يتصور أنه إن وجد إله آخر فلن يعدو كونه صاحب رسير مثل رسيره أو تاج
مثل تاجه ،مثلام تتصور اخلالئق مجيعا من أصحاب امللل املنحرفة آهلتها عندما تطبعها بطابع
القومية والعرقية واألرض وتغرق رهبا يف مستنقعات من األساطري لتعبد ذاهتا من خالل رهبا،
وتنزل رهبا من علياء وجوده لريفع رايتها ويصيح بشعاراهتا ويفكر بتفكريها.
ويصور القرآن الكريم أسلوب هؤالء املتعاظمني مع كل من يقيم عليهم احلجة ،وهو
أسلوب واحد يف خمتلف فرتات التاريخ وإن تعددت أشكاله ،وهو ما صاح به فرعون يف وجه
ت إ َهلًا غ َْريي َألَ ْج َع َلن ََّك م َن املَْ ْس ُجوننيَ (( ﴾)29الشعراء) ،ثم
موسى َ ﴿: ق َال َلئن َّاخت َْذ َ
اف
وسى َو ْل َيدْ ُع َر َّب ُه إ ِّين َأ َخ ُ
يتوجه إىل املأل من قومه ناصحا يف غاية التواضع َ ﴿:ذ ُروين َأ ْق ُت ْل ُم َ
َأ ْن ُي َبدِّ َل دينَ ُك ْم َأ ْو َأ ْن ُي ْظه َر يف ْاألَ ْرض ا ْل َف َسا َد (( ﴾)26غافر) ،والفساد الذي يعنيه فرعون هنا
هو أن يتحول غريه أرقاما ويصري هو جزءا من كل.
والقرآن الكريم خيربنا بذلك التهديد وحماولة تنفيذه ليبني سذاجة التفكري الناتج عن
كسل عقل املتعاظم الذي ال يرى غريه وال يستفيد من غريه ،والذي حيول بينه وبني الصرب عىل
أي مناظرة أو التنازل لقبول أي حجة.
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وهلذا نرى يف مجيع مواطن احلوار بني املؤمنني وغريهم يف القرآن الكريم الكفار يقطعون
احلوار بإثارة الشغب والتهديد بالقتل والرجم أو بمامرسة القتل نفسه ،فإبراهيم  يقطع
يم َلئ ْن َمل ْ َتنْتَه
ب َأن َ
حواره الرقيق مع والده هبذا التهديد اخلطري َ ﴿:أ َراغ ٌ
ْت َع ْن آهلَتي َيا إ ْب َراه ُ

مجن ََّك َو ْاه ُج ْرين َمل ايا (( ﴾ )46مريم) ،والرجل الذي جاء قومه يسعى يف سورة يس يقطع
َألَ ْر ُ َ
حواره بقتله ليستأنف القرآن الكريم ذكر تتمة حديثه بعد موته ،ومؤمن آل فرعون قطع حواره
الطويل البليغ بام يشري إىل حماولة قتله ،كام قال تعاىل َ ﴿:ف َو َقا ُه اهللَُّ َس ِّيئَات َما َمك َُروا َو َح َ
اق بآل
ف ْرع َْو َن ُسو ُء ا ْل َع َذاب (( ﴾)45غافر)
والقرآن الكريم يبني أن ذلك التيه بالذات قد ال يكون بسبب ملك عريض أو عرش
عظيم ،بل قد يتيه اإلنسان ببستان يملكه يمحو من خالله غريه ويتعاظم عليهم ،كام قال تعاىل
عن صاحب اجلنتني َ ﴿:وك َ
حياو ُر ُه َأنَا َأ ْك َث ُر من َْك َم ًاال َو َأعَزُّ َن َف ًرا
َان َل ُه َث َم ٌر َف َق َال ل َصاحبه َو ُه َو ُ َ
(( ﴾)34الكهف)
بل قد يقول هذا الضمري البسطاء من اخلدم والسقاة ملعارف بسيطة يعلموْنا أو يدعوْنا
كام قال تعاىل عن أحد صاحبي يوسف  يف السجن َ ﴿:و َق َال ا َّلذي ن ََجا من ُْه َام َوا َّدك ََر َب ْعدَ ُأ َّم ٍة
َأنَا ُأ َن ِّب ُئ ُك ْم ب َت ْأويله َف َأ ْرس ُلون (( ﴾)45يوسف) ،وهلذا أنكر عليه احلسن البرصي ،وقال :كيف
ينبئهم العلج؟! ،بل يف القرآن الكريم ما يشري إىل هذا اإلنكار عندما طلب منه يوسف  أن
يذكره عند ربه فنيس ،فمن اللؤم نسيان نبي عرف صديقيته وإحسانه وبُشه بنجاته.
وهلذا نرى أن كل من قال أنا يف القرآن الكريم من الكفرة يقوهلا متعاظام مهام اختلف
نوع تعاظمه.
قال رجل من احلارضين :ولكن القرآن يذكر أن املؤمنني يقولون هذه الكلمة ..بل إن
اهلل تعاىل يأمر رسوله بأن يقوهلا ..أمل تسمع قوله تعاىل خماطبا رسوله ُ ﴿: ق ْل َال َأ ْمل ُك لنَ ْفيس
السو ُء إ ْن
ب َال ْس َت ْك َث ْر ُ
ت م َن ْ َ
رضا إ َّال َما َشا َء اهللَُّ َو َل ْو ُكن ُْت َأ ْع َل ُم ا ْل َغ ْي َ
اخل ْري َو َما َم َّسن َي ُّ
َن ْف ًعا َو َال َ ا
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َأنَا إ َّال نَذ ٌير َو َبش ٌري ل َق ْو ٍم ُيؤْ منُ َ
ون (( ﴾)188األعراف)
قال اآلجري :إن اهلل تعاىل يأمر نبيه  يف هذه اآلية الكريمة أن ينفي ادعاء أي ملكية
لنفع َيلبه لنفسه أو رض يمنعها منه إال بام يرسه اهلل له من قوى ،وينفي عنه ادعاء الغيب ،ويأمره
أن يقول يف تواضع  ﴿:إ ْن َأنَا إ َّال نَذ ٌير َو َبش ٌري ل َق ْو ٍم ُيؤْ منُ َ
ون ﴾
وبمثل ذلك يأمره يف آية أخرى أن خيربهم بأنه بُش مثلهم آتاه اهلل الرسالة ،وأما اهلل تعاىل
فواحد ،وأن لقاء اهلل مرتبط بأعامهلم التوحيدية املحضة لينفي عنهم أي ظن يف نسبة األلوهية
وحى إ َ َّيل َأن ََّام إ َهل ُ ُك ْم إ َل ٌه
ُش م ْث ُل ُك ْم ُي َ
له كام نسبها النصارى للمسيح  قال تعاىل ُ ﴿:ق ْل إن ََّام َأنَا َب َ ٌ
َواحدٌ َف َم ْن ك َ
احلا َو َال ُي ُْش ْك بع َبا َدة َر ِّبه َأ َحدً ا (﴾)110
َان َي ْر ُجو ل َقا َء َر ِّبه َف ْل َي ْع َم ْل ع ََم ًال َص ً
(الكهف)
وقد أمر اهلل تعاىل نبيه  أن يقول هذه الكلامت التي تفيض بالتواضع لقوم عتاة متكربين
يتصورون أن مقامهم الرفيع يستدعي إنزال مالئكة أويستدعي خطابا مبارشا من اهلل بل رؤية
مبارشة له ،قال تعاىل َ ﴿:و َق َال ا َّلذي َن َال َي ْر ُج َ
ون ل َقا َءنَا َل ْو َال ُأنْز َل َع َل ْينَا املَْ َالئ َك ُة َأ ْو ن ََرى َر َّبنَا َل َقد
ْربوا يف َأ ْن ُفسه ْم َو َعت َْوا ُع ُت اوا كَب ًريا (( ﴾)21الفرقان)
اس َتك َ ُ
ْ
مح ُن َأن َْس ُجدُ ملَا
الر ْ َ
وكانوا يقولون له  يف تعاظم إذا أمرهم بالسجود للرمحن َ ﴿:و َما َّ
ورا (( ﴾)60الفرقان)
َت ْأ ُم ُرنَا َوزَ ا َد ُه ْم ُن ُف ً
العجب:
قال رجل من احلارضين :وعينا هذا ..ووعينا خطورته ..فحدثنا عن الصنم األول من
أصنام األنا ..ذلك الذي سميته العجب(.)1
َرص ُك ُم اهللَُّ
قال اآلجري :العجب هو ذلك الصنم الذي ذكره اهلل تعاىل ،فقال َ ﴿:ل َقدْ ن َ َ
يف َمواط َن كَثري ٍة َو َي ْو َم ُحن ْ ٍ
ْج َب ْت ُك ْم َك ْث َر ُت ُك ْم َف َل ْم ُتغْن َعنْ ُك ْم َش ْيئ ًا َوضا َق ْت َع َل ْي ُك ُم ْاألَ ْر ُض
َني إ ْذ َأع َ
َ
ّ
وجل)
والركون إليها مع نسيان إضافتها إىل املنعم عزّ
( )1عرف العجب بأنه( :استعظام النّعمة ّ
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بام َر ُح َب ْت ُث َّم َو َّل ْي ُت ْم ُمدْ بري َن (( ﴾)25التوبة)
َت ُأ ُك َلها َو َمل ْ َت ْظل ْم منْ ُه َش ْيئ ًا َو َف َّج ْرنا خ َ
الهلُام
اجلنَّت َْني آت ْ
وذكر نموذجا آخر له ،فقال ﴿:ك ْلتَا ْ َ
قال لصاحبه َو ُه َو ُحياو ُر ُه َأنَا َأ ْك َث ُر من َْك ً
كان َل ُه َث َم ٌر َف َ
َْنَر ًا (َ )33و َ
ماال َو َأعَزُّ َن َفر ًا (َ )34و َد َخ َل
َجنَّ َت ُه َو ُه َو ظامل ٌ لنَ ْفسه َ
ت
السا َع َة قائ َم ًة َو َلئ ْن ُرد ْد ُ
قال ما َأ ُظ ُّن َأ ْن تَبيدَ هذه َأ َبد ًا (َ )35وما َأ ُظ ُّن َّ
إىل َر ِّيب َألَجدَ َّن َخ ْري ًا منْها ُمنْ َق َلب ًا (( ﴾)36الكهف)
وذكر نموذجا آخر له ،فقالَ ﴿:
قال إنَّام ُأوتي ُت ُه عَىل ع ْل ٍم عنْدي َأ َو َمل ْ َي ْع َل ْم َأ َّن اهللََّ َقدْ َأ ْه َل َك
م ْن َق ْبله م َن ا ْل ُق ُرون َم ْن ُه َو َأ َشدُّ منْ ُه ُق َّو ًة َو َأ ْك َث ُر َمجْع ًا َوال ُي ْسئ َُل َع ْن ُذ ُنوهب ُم املُْ ْجر ُمو َن ()78
َف َخ َر َج عَىل َق ْومه يف زينَته َ
قار ُ
قال ا َّلذي َن ُيريدُ َ
ون إ َّن ُه َل ُذو
احليا َة الدُّ نْيا يا َل ْي َت َلنا م ْث َل ما ُأ َ
ويت ُ
ون ْ َ
َح ٍّظ عَظي ٍم (( ﴾)79القصص)
وذكر مآل أمره يف الدنيا ،فقالُ ﴿:﴿:ه َو ا َّلذي َأ ْخ َر َج ا َّلذي َن َك َف ُروا م ْن َأ ْهل ا ْلكتاب م ْن
تاه ُم اهللَُّ م ْن
وْنُ ْم م َن اهللَّ َف َأ ُ
احل ُْش ما َظنَنْ ُت ْم َأ ْن َخي ُْر ُجوا َو َظنُّوا َأ َّْنُ ْم مان َع ُت ُه ْم ُح ُص ُ
دياره ْم ألَ َّول ْ َ
ْب ُخيْر ُب َ
َربوا يا
حيتَس ُبوا َو َق َذ َ
الرع َ
وهت ْم ب َأ ْيدهي ْم َو َأ ْيدي املُْؤْ مننيَ َفا ْعت ُ
ون ُب ُي َ ُ
ف يف ُق ُلوهب ُم ُّ
َح ْي ُث َمل ْ َ ْ

ُأويل ْاألَ ْبصار (( ﴾)2احلُش)

وذكر مآل أمره يف اآلخرة ،فقالُ ﴿:ق ْل َه ْل ُننَ ِّب ُئ ُك ْم ب ْاألَ ْخ َرسي َن َأع ً
ْامال ( )103ا َّلذي َن
حيسنُ َ
حي َس ُب َ
ون ُصنْع ًا (ُ )104أولئ َك ا َّلذي َن َك َف ُروا بآيات
ون َأ َّْنُ ْم ُ ْ
احلياة الدُّ نْيا َو ُه ْم َ ْ
َض َّل َس ْع ُي ُه ْم يف ْ َ
َر ِّهب ْم َولقائه َف َحب َط ْت َأع ُ
يم َهل ُ ْم َي ْو َم ا ْلقيا َمة َوزْ ن ًا ( )105ذل َك َجزاؤُ ُه ْم َج َهن َُّم بام
ْامهل ُ ْم َفال ُنق ُ
َك َف ُروا َو َّاخت َُذوا آيايت َو ُر ُسيل ُهزُ و ًا (( ﴾)106الكهف)
وهو الصنم الذي ذكره رسول اهلل  ،فقال( :لو مل تذنبوا خلشيت عليكم ما هو أكرب
()1

منه ،العجب)

( )1رواه البزار بإسناد جيد.

49

مرجل مجّته( ،)1إذ خسف اهللّ به ،فهو
وقال( :بينام رجل يميش يف ح ّلة تعجبه نفسهّ ،
()3

يتجلجل( )2إىل يوم القيامة)

بل اعتربه  حجابا من احلجب احلائلة بني العقول وقبول احلق ،فعندما سئل عن قوله
رض ُك ْم َم ْن َض َّل إ َذا ْاهتَدَ ْي ُت ْم ﴾ (املائدة)105 :
تعاىل  ﴿:يا َأ ُّ َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا َع َل ْي ُك ْم َأ ْن ُف َس ُك ْم ال َي ُ ُّ
شحا مطاعا ،وهوى متّبعا،
قال( :بل ائتمروا بمعروف ،وتناهوا عن املنكر ،حتّى إذا رأيت ّ
ودنيا مؤثرة ،وإعجاب ّ
كل ذي رأي برأيه فعليك -يعني بنفسك -ودع عنك العوا ّمّ ،
فإن من
الصرب فيه( )4مثل قبض عىل اجلمر ،للعامل فيهم مثل أجر َخسني رجال
الصربّ ،
ورائكم أ ّيام ّ
()5

يعملون مثل عمله)

قلنا :عرفنا التحذير ،ولكنا مل نعرف املحذر منه ..فام العجب؟
قال اآلجري( :)6العجب هو الرسور والفرح بالنفس وبام يصدر عنها من أقوال أو
أعامل من غري تعد أو َتاوز إىل اآلخرين من الناس ،سواء أكانت هذه األقوال وتلك األعامل
خري ًا أو رش ًا ،حممودة أو غري حممودة ..فإن كان هناك تعد أو َتاوز إىل اآلخرين من الناس
باحتقار أو استصغار ما يصدر عنهم فهو الغرور أو شدة اإلعجاب ..وإن كان هناك تعد أو
َتاوز إىل اآلخرين من الناس باحتقارهم يف أشخاصهم وذواهتم والرتفع عليهم فهو التكرب أو
شدة اإلعجاب.
قال الرجل :فقد آل أمر الكرب إىل العجب؟
( )1اجلمه :هي ُمتمع الشعر إذا تدىل من الرأس إىل املنكبني.
( )2التجلجل هو أن يسوخ يف األرض مع اضطراب شديد ،ويندفع من شق إىل شق ،واملراد أنه ينزل يف األرض مضطربا متدافعا.
( )3رواه البخاري.
( )4فيه :أي يف ذلك الوقت وتلك األيام.
( )5رواه أبو داود ،واللفظ له ،وابن ماجة.
( )6من مراجعنا يف هذا املطلب كتاب (آفات عىل الطريق) ،للدكتور السيد حممد نوح.
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قال اآلجري :أجل ..فلوال العجب ما كان الكرب..
قال الرجل :فحدثنا عن البذور التي تنبت شجرة العجب يف النفس.
قال اآلجري :الشك أن أوهلا هو تلك النشأة األوىل التي يربى اإلنسان عليها ..فقد
ينشأ اإلنسان بني أبوين يلمس منهام أو من أحدمها حب املحمدة ودوام تزكية النفس
واالستعصاء عىل النصح واإلرشاد ونحو ذلك من مظاهر اإلعجاب فيحاكيهام ،وبمرور
الزمن يتأثر هبام ويصبح اإلعجاب بالنفس جزء من شخصيته إال إذا أنقذه اهلل منه.
ومنها اجلهل بحقيقة النفس ..ذلك أن اإلنسان إذا غفل أو جهل حقيقة نفسه ،وأْنا من
ماء مهني ،وأن النقص دائ ًام طبيعتها وسمتها ،وأن مردها أن تلقى يف الرتاب ،فتصري جيفة
منتنة ،تنفر من رائحتها مجيع الكائنات ..إذا غفل اإلنسان أو جهل ذلك كله ربام خطر بباله
أنه شئ ،ويقوى الشيطان فيه هذا اخلاطر حتى يصري معجب ًا بنفسه ..ولعل هذا هو الرس يف
حديث القرآن و السنة املتكرر عن حقيقة النفس اإلنسانية بدء ًا ،وْناية.
ومنها صحبة املعجبني بأنفسهم ..ذلك أن اإلنسان شديد املحاكاة والتأثر بصاحبه ال
سيام إذا كان هذا الصاحب قوى الشخصية ذا خربة ودارية باحلياة وكان املصحوب غافال عىل
سجيته يتأثر بكل ما يلقى عليه وعليه ،فإذا كان الصاحب مصابا بداء اإلعجاب ،فإن عدواه
تصل إىل قرينه فيصري مثله.
ومنها الوقوف عند النعمة ونسيان املنعم ..فمن الناس من إذا حباه اهلل نعمة من مال أو
علم أو قوة أو جاه أو نحوه وقف عند النعمة ونسى املنعم وحتت تأثري بريق املواهب وسلطاْنا
حتدثه نفسه أنه ما أصابته هذه النعمة إال ملا لديه من الكرامة ..وال يزال هذا احلديث يلح عليه
حتى يرى أنه بلغ الغابة أو املنتهي ويرس ويفرح بنفسه وبام يصدر عنها ولو كان باطال.
ومنها اإلطراء واملدح يف الوجه دون مراعاة لآلداب الُشعية املتعلقة بذلك ..ذلك أن
هناك فريقا من الناس إذا أطرى أو مدح يف وجهة دون تقيد باآلداب الُشعية يف هذا اإلطراء
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وذلك املدح اعرتاه  -جلهله بمكائد الشيطان  -خاطر يقول له :إنك ما مدحت إال ملا متلك من
املواهب ..وما يزال هذا اخلاطر يالحقه ويلح عليه حتى يصاب باإلعجاب بالنفس..
وهلذا ورد يف النصوص املقدسة النهي عن املدح يف الوجه ،ففي احلديث أن رسول اهلل
()1

 قال( :إذا رأيتم املداحني فاحثوا يف وجوههم الرتاب)
ويف حديث آخر أن النبي



سمع رجال يثني عىل رجل ويطريه يف املدحة ،فقال:

()2

(أهلكتم  -أو قطعتم  -ظهر الرجل)

قال الرجل :فام الثامر التي تنتجها هذه الشجرة املنتنة؟
قال اآلجري :كثرية جدا هي الثامر املسمومة التي تنتجها تلك البذرة اخلبيثة..
لعل أوهلا هو الوقوع يف رشاك الغرور والتكرب ..ذلك أن املعجب بنفسه كثري ًا ما يؤدى
به اإلعجاب إىل أن هيمل نفسه ،ويلغيها من دفرت التفتيش واملحاسبة ..وبمرور الزمن يستفحل
الداء ،ويتحول إىل احتقار واستصغار ما يصدر عن اآلخرين ،وذلك هو الغرور ،أو يتحول
إىل الرتفع عن اآلخرين ،واحتقارهم يف ذواهتم وأشخاصهم ،وذلك هو التكرب.
ومنها احلرمان من التوفيق اإلهلي ..ذلك أن املعجب بنفسه كثري ًا ما ينتهي به اإلعجاب
إىل أن يقف عند ذاته ،ويعتمد عليها يف كل شئ ناسي ًا أو متناسي ًا خالقه وصانعه ومدبر أمره
واملنعم عليه بسائر النعم الظاهرة و الباطنة ،ومثل هذا يكون مآله اخلذالن وعدم التوفيق يف
كل ما يأيت ويف كل ما يدع ،ألن سنة اهلل تعاىل مضت بأنه ال يمنح التوفيق إال ملن َتردوا من
ذواهتم ،واستخرجوا منها حظ الشيطان ،بل وجلأوا بكليتهم إليه ،تبارك اسمه وتعاظمت
اهدُ وا
آالؤه ،وقضوا حياهتم يف طاعته وخدمته ،كام قال تعاىل يف كتابه الكريمَ ﴿:وا َّلذي َن َج َ
فينَا َلن َْهد َين َُّه ْم ُس ُب َلنَا َوإ َّن اهللََّ َمل َع املُْ ْحسننيَ (( ﴾)69العنكبوت) ،وكام ورد يف احلديث
( )1رواه مسلم.
( )2رواه البخاري ومسلم.
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القديس ..(:وما يزال عبدي يتقرب إىل بالنوافل حتى أحبه ،فإذا أحببته كنت سمعه الذي
يسمع به وبرصه الذي يبرص به ويده التي يبطش هبا ،ورجله التي يمشى هبا ،وإن سألني
()1

ألعطينه ،ولئن استعاذ يب ألعيذنه)

ومنها االْنيار يف أوقات املحن و الشدائد ..ذلك أن املعجب بنفسه كثري ًا ما هيمل نفسه
من التزكية والتزود بزاد الطريق ،ومثل هذا ينهار ويضعف مع أول شدة أو حمنة يتعرض هلا،
ألنه مل يتعرف عىل اهلل يف الرخاء حتى يعرفه يف الشدة ،كام قال تعاىلَّ ﴿:ن اهللََّ َم َع ا َّلذي َن ا َّت َق ْوا
َوا َّلذي َن ُه ْم حمُ ْسنُ َ
ون (( ﴾)128النحل) ،وقال َ ..﴿:وإ َّن اهللََّ َمل َع املُْ ْحسننيَ (﴾)69
(العنكبوت) ،وقال



 (:احفظ اهلل َتده أمامك ،تعرف إىل اهلل يف الرخاء يعرفك يف

()2

الشدة)..

عرض نفسه بصنيعه هذا لبغض
ومنها النفور من اآلخرين ..ذلك أن املعجب بنفسه قد َّ
اهلل له ،ومن أبغضه اهلل أبغضه أهل السموات ،ثم يوضع له البغض يف األرض ،فرتى الناس
ينفرون منه ،ويكرهونه وال يطيقون رؤيته ،بل وال سامع صوته ..لقد أخرب رسول اهلل  عن
هذا ،فقال (:إن اهلل إذا أحب عبد ًا ،دعا جربيل فقال  :إين أحب فالن ًا فأح َّبه ،قال :فيحبه
جربيل ،ثم ينادى يف السامء فيقول  :إن اهلل حيب فالن ًا فأحبوه فيحبه أهل السامء ،قال  :ثم
فأبغضه،
يوضع له القبول يف األرض ،وإذا أبغض عبد ًا دعا جربيل فيقول  :إين أبغض فالن ًا
ْ
قال فيبغضه جربيل ،ثم ينادى يف أهل السامء ،إن اهلل يبغض فالن ًا فأبغضوه ،قال  :فيبغضونه
()3

ثم توضع له البغضاء يف األرض)

ال أو آج ً
ومنها العقاب أو االنتقام اإلهلي عاج ً
عرض
ال ..ذلك أن املعجب بنفسه قد َّ

( )1رواه البخاري وغريه.
( )2رواه أمحد.
( )3رواه مسلم.
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نفسه هبذا اخللق إىل العقاب واالنتقام اإلهلي عاج ً
ال بأن يصاب بالقلق والتمزق واالضطراب
النفيس وغريها من ألوان العقوبات العاجلة ،أو آج ً
ال بأن يعذب يف النار مع املعذبني ..لقد
مجع رسول اهلل  بني هذين النوعني من العقوبات ،فقال  (:بينام رجل يمشى يف حلة تعجبه
()2

مرجل مجَّته( )1إذ خسف اهلل به فهو يتجلجل إىل يوم القيامة)
نفسهِّ ،

قال الرجل :وعينا هذا ..فام املنشار الذي نقطع به جذور هذه الشجرة؟
قال اآلجري :هذه الشجرة ال تقطع ،وإنام توجه بذورها التوجيه الصحيح لتنتج الثامر
الصحيحة.
قال الرجل :فبم توجه؟ ..وكيف توجه؟
قال اآلجري :أوهلا تذكر اإلنسان دائ ًام حلقيقة نفسه ،فإذا علم املعجب بنفسه أن نفسه
التي بني جنبيه لوال ما فيها من النفخة اإلهلية ما كانت تساوى شيئ ًا ،فقد خلقت من تراب
تدوسه األقدام ،ثم من ماء مهني يأنف الناظر إليه من رؤيته ،وسرتد إىل هذا الرتاب مرة
أخرى ،فتصري جيفة منتنة ،يفر اخللق كلهم من رائحتها ،وهي بني البدء واإلعادة حتمل يف
بطنها الفضالت ذات الروائح الكرهية ،وال تسرتيح وال هتدأ إال إذا ختلصت من هذه
الفضالت.
إن مثل هذا التذكر يساعد كثري ًا يف ردع النفس ،وردها عن غيها ،واقتالع داء اإلعجاب
منها ،بل ومحايتها من التورط فيه مرة أخرى.
وقد لفت أحد الصاحلني النظر إىل هذه الوسيلة حني سمع معجب ًا بنفسه قائ ً
ال  (:أتعرف
من أنا؟) فرد عليه بقوله( :نعم  :أعرف من أنت ،لقد كنت نطفة مذرة ،وستصري جيفة قذرة،
وأنت بني هذا وذاك حتمل العذرة)
( )1مرجل مجته  :أي مرسح ما سقط عىل املنكبني من شعر رأسه ،إذ اجلمة من شعر الرأس ما سقط عىل املنكبني.
( )2رواه البخاري ومسلم.
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وقد ذكر بعض الشعراء هذا املعنى ،وأحسن ،فقال:
يا مظهر الكرب إعجابا بصورته

انظر خالك ّ
فإن النّتن تثريب

لو فكّر النّاس فيام يف بطوْنم

ما استشعر الكرب ش ّبان وال شيب

الرأس مكرمة
هل يف ابن آدم مثل ّ

وهو بخمس من األقذار مرضوب

أنف يسيل وأذن رحيها سهك

مرفضة وال ّثغر ملعوب
والعني
ّ

الرتاب غدا
الرتاب ومأكول ّ
يا بن ّ

أقرص فإنّك مأكول ومشـــــــروب

قال آخر :علمنا هذا ..فهل هناك بلسم غريه؟
قال اآلجري :أجل ..تذكر حقيقة الدنيا واآلخرة ..فإذا عرف املعجب بنفسه أن الدنيا
مزرعة لآلخرة ،وأنه مهام طال عمر الدنيا فإْنا إىل زوال ،وأن اآلخرة هي الباقية ،وأْنا هي
دار القرار ..إذا عرف هذه احلقائق فإنه ال شك سيعدل من سلوكه ،ويقوم عوج نفسه ،قبل
أن تنتهي احلياة ،وقبل أن تضيع الفرصة ،ويفوت األوان.
قال آخر :فام غريه؟
قال اآلجري :تذكر النعم التي تغمر اإلنسان ،وحتيط به من كل اجلهات ،كام قال
يم (( ﴾)18النحل) ،وقال تعاىل ﴿:
تعاىلَ ﴿:وإ ْن َت ُعدُّ وا ن ْع َم َة اهللَّ َال ُحت ُْص َ
ور َرح ٌ
وها إ َّن اهللََّ َل َغ ُف ٌ
الس َام َوات َو َما يف ْاألَ ْرض َو َأ ْس َبغَ َع َل ْي ُك ْم ن َع َم ُه َظاه َر ًة َو َباطنَ ًة..
َأ َمل ْ ت ََر ْوا َأ َّن اهللََّ َس َّخ َر َل ُك ْم َما يف َّ
(( ﴾)20لقامن)
إن هذا التذكر من شأنه أن يشعر اإلنسان بضعفه وفقره ،وحاجته إىل اهلل دائ ًام ،وبالتايل
يطهر نفسه من داء اإلعجاب ،بل ويقيه أن يبتىل به مرة أخرى.
قال آخر :وعينا هذا ..فام غريه؟
قال اآلجري :التفكر يف املوت وما بعده من منازل ومن شدائد وأهوال ،فإن ذلك كفيل
باقتالع اإلعجاب من النفس ،بل وحتصينها ضده ،ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
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قال آخر :وعينا هذا ..فام غريه؟
قال اآلجري :دوام االستامع أو النظر يف كتاب اهلل تعاىل وسنة النبي  ،ودوام حضور
ُمالس العلم ،السيام تلك التي تدور حول علل النفس وطريق اخلالص منها ،فإن أمثال هذه
املجالس كثري ًا ما تعني عىل تطهري النفس ،بل وصيانتها.
قال آخر :وعينا هذا ..فام غريه؟
قال اآلجري :االطالع عىل أحوال املرىض وأصحاب العاهات بل و املوتى ،السيام يف
وقت غسلهم وتكفينهم ودفنهم ،ثم زيارة القبور بني احلني واحلني والتفكر يف أحوال أهلها
ومصريهم ،فإن ذلك حيرك اإلنسان من داخله ،وحيمله عىل اقتالع العجب ونحوه من كل
العلل واألمراض النفسية أو القلبية.
قال آخر :وعينا هذا ..فام غريه؟
قال اآلجري :تعريض النفس بني احلني واآلخر لبعض املواقف التي تقتل كربياءها
وتضعها يف موضعها الصحيح ،كأن يقوم صاحبها بخدمة إخوانه الذين هم أدنى منه يف املرتبة،
أو أن يقوم بُشاء طعامه من السوق ،ومحل أمتعته بنفسه.
الكرب:
قال رجل من احلارضين :وعينا هذا فحدثنا عن الصنم الثاين من أصنام األنا ..ذلك
الذي سميته الكرب.
قال اآلجري( :)1التكرب هو إظهار اإلنسان إعجابه بنفسه بصورة َتعله حيتقر اآلخرين
يف أنفسهم وينال من ذواهتم ويرتفع عن قبول احلق منهم.
قال الرجل :ففرح اإلنسان املجرد بام عنده ليس كربا؟
قال اآلجري :هو ليس كربا ،ولكنه قد يصري عجبا ..وقد ورد يف احلديث عن رسول
( )1من مراجعنا يف هذا املطلب كتاب (آفات عىل الطريق) ،للدكتور السيد حممد نوح.
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اهلل  أنه قال (:ال يدجل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب) ،فقال رجل  :إن الرجل
()1

حيب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة؟ قال( :إن اهلل مجيل حيب اجلامل ..الكرب بطر احلق
()3( )2

وغمط الناس )

قال الرجل :أليس التكرب هو العزة؟
قال اآلجري :التكرب هو العزة بالباطل ،وهي التي أشار إليها قوله تعاىلَ ﴿:وم َن النَّاس
احل َياة الدُّ ْن َيا َو ُي ْشهدُ اهللََّ ع ََىل َما يف َق ْلبه َو ُه َو َأ َلدُّ ْ
اخل َصام (َ )204وإ َذا ت ََو َّىل
َم ْن ُي ْعج ُب َك َق ْو ُل ُه يف ْ َ
حل ْر َ
ب ا ْل َف َسا َد (َ )205وإ َذا ق َيل َل ُه
ث َوالن َّْس َل َواهللَُّ َال ُحي ُّ
َس َعى يف ْاألَ ْرض ل ُي ْفسدَ ف َ
يها َو ُ ْهيل َك ا ْ َ
اتَّق اهللََّ َأ َخ َذ ْت ُه ا ْلعزَّ ُة ب ْاإل ْثم َف َح ْس ُب ُه َج َهن َُّم َو َلبئ َْس املْ َها ُد (( ﴾)206البقرة) ،وقوله تعاىل ﴿:
ون ا ْلكَافري َن َأ ْول َيا َء م ْن ُدون املُْؤْ مننيَ َأ َي ْب َت ُغ َ
ا َّلذي َن َيتَّخ ُذ َ
ون عنْدَ ُه ُم ا ْلعزَّ َة َفإ َّن ا ْلعزَّ َة هللَّ َمجي ًعا
(( ﴾)139النساء)
وقد تكون هناك عزة باحلق ..وهي العزة التي أشار إليها قوله تعاىلَ ﴿:م ْن ك َ
َان ُيريدُ
الصال ُح َي ْر َف ُع ُه َوا َّلذي َن َي ْم ُك ُر َ
ون
ب َوا ْل َع َم ُل َّ
ا ْلعزَّ َة َفل َّله ا ْلعزَّ ُة َمجي ًعا إ َل ْيه َي ْص َعدُ ا ْلكَل ُم ال َّط ِّي ُ
ور (( ﴾)10فاطر)
الس ِّيئَات َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
اب َشديدٌ َو َمك ُْر ُأو َلئ َك ُه َو َي ُب ُ
َّ
وقد مجع اهلل بينهام يف قوله تعاىل ُ ﴿:ه ُم ا َّلذي َن َي ُقو ُل َ
ون َال ُتنْف ُقوا ع ََىل َم ْن عنْدَ َر ُسول اهللَّ
ون (َ )7ي ُقو ُل َ
الس َام َوات َو ْاألَ ْرض َو َلك َّن املُْنَافقنيَ َال َي ْف َق ُه َ
ون َلئ ْن َر َج ْعنَا
َحتَّى َينْ َف ُّضوا َوهللَّ َخزَ ائ ُن َّ
إ َىل املَْدينَة َل ُي ْخر َج َّن ْاألَعَزُّ من َْها ْاألَ َذ َّل َوهللَّ ا ْلعزَّ ُة َول َر ُسوله َول ْل ُمؤْ مننيَ َو َلك َّن املُْنَافقنيَ َال َي ْع َل ُم َ
ون
(( ﴾)8املنافقون)
قال الرجل :فام البذور التي تنبت منها شجرة الكرب؟

( )1بطر احلق :إنكار احلق ودفعه ترفع ًا وَترب ًا.
( )2غمط الناس :احتقارهم.
( )3رواه مسلم.
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قال اآلجري :مجيع البذور التي تنبت منها شجرة العجب تنبت منها شجرة الكرب..
فليس الكرب إال ثمرة من ثامر العجب..
قال الرجل :ولكن الكرب غري العجب ..وهذا يعني أن للكرب مياهه اخلاصة التي تسقيه.
قال اآلجري :صدقت..
قال الرجل :فاذكر لنا منها ما نعرف به منابع الكرب من نفوسنا.
قال اآلجري :من ذلك اختالل معايري التفاضل عند الناس..
قال الرجل :متى يكون ذلك ..وما عالقته بالكرب؟
قال اآلجري :حيصل ذلك إذا ساد اجلهل يف الناس إىل حد اختالل القيم أو معايري
التفاضل عندهم ،فرتاهم يفضلون صاحب الدنيا ،ويقدمونه حتى لو كان عاصي ًا أو بعيد ًا عن
اهلل ،يف الوقت الذي حيتقرون فيه البائس املسكني الذي أدارت الدنيا ظهرها له حتى وإن كان
طائع ًا ملتزم ًا هبدى اهلل ،ومن يعيش يف هذا اجلو قد يتأثر به ..ويتجىل هذا التأثر يف احتقار
اآلخرين و الرتفع عليهم.
ون َأنَّام ُنمدُّ ُهم به م ْن م ٍ
ال َو َبننيَ
َ
ْ
حي َس ُب َ َ
وقد أملح القرآن الكريم إىل هذا الباعث ،فقالَ ﴿:أ َ ْ
اخل ْ َريات َب ْل َال َي ْش ُع ُر َ
ون (( ﴾)56مريم) ،وقالَ ﴿:و َقا ُلوا ن َْح ُن َأ ْك َث ُر َأ ْم َو ًاال
(ُ )55ن َسار ُع َهل ُ ْم يف ْ َ
الرزْ َق ملَ ْن َي َشا ُء َو َي ْقد ُر َو َلك َّن َأ ْك َث َر النَّاس َال
َو َأ ْو َال ًدا َو َما ن َْح ُن ب ُم َع َّذبنيَ (ُ )35ق ْل إ َّن َر ِّيب َي ْب ُس ُط ِّ
َي ْع َل ُم َ
احلا
ون (َ )36و َما َأ ْم َوا ُل ُك ْم َو َال َأ ْو َال ُد ُك ْم با َّلتي ُت َق ِّر ُب ُك ْم عنْدَ نَا زُ ْل َفى إ َّال َم ْن آ َم َن َوعَم َل َص ً
الض ْعف ب َام عَم ُلوا َو ُه ْم يف ا ْل ُغ ُر َفات آمنُ َ
ون (( ﴾)37سبأ)
َف ُأو َلئ َك َهل ُ ْم َجزَ ا ُء ِّ
وقد روي يف احلديث أنه 

مر عىل رجل ،فقال ألصحابه :ما تقولون يف هذا الرجل؟

قالوا :نقول هو من أرشف الناس ،هذا حري إن خطب أن خيطب ،وإن شفع أن يشفع ،وإن
ومر رجل آخر ،فقال النبي : ما تقولون يف هذا؟ قالوا
قال أن يسمع لقوله ،فسكت النبي َّ ،
 :نقول واهلل يا رسول اهلل ،هذا من فقراء املسلمني ،هذا حري إن خطب مل ينكح ،وإن شفع ال
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()1

يشفع ،وإن قال ال يسمع لقوله ،فقال النبي ( :هلذا خري من ملء األرض مثل هذا)
قال آخر :وعينا هذا ..فام غريه؟

قال اآلجري :مقارنة املتكرب ما رزقه اهلل من نعمة بام رزقه اآلخرين مع نسيان املنعم،
ذلك أن من الناس من حيبوه اهلل  -حلكمة يعلمها  -بنعم حيرم منها اآلخرين ،كالصحة والولد
واملال واجلاه والعلم وحسن احلديث ..وحتت تأثري هذه النعم ينسى املنعم ،ويأخذ يف املوازنة
ٍ
وحينئذ حيتقرهم ويزدرهيم ويضع من شأْنم..
بني نعمته ونعمة اآلخرين فرياهم دونه فيها،
وهذا هو التكرب.
وقد لفت القرآن الكريم النظر إىل هذا السبب من خالل حديثه عن قصة صاحب
مها َجنَّت َْني م ْن َأ ْعن ٍ
َامها بن َْخ ٍل
اجلنتني فقالَ ﴿:و ْ
َاب َو َح َف ْفن ُ َ
ارض ْب َهل ُ ْم َم َث ًال َر ُج َل ْني َج َع ْلنَا ألَ َحد َ
َت ُأ ُك َل َها َو َمل ْ َت ْظل ْم منْ ُه َش ْيئًا َو َف َّج ْرنَا خ َال َهل ُ َام َْنَ ًرا ()33
اجلنَّت َْني آت ْ
َو َج َع ْلنَا َب ْين َُه َام زَ ْرعًا ( )32ك ْلتَا ْ َ
َوك َ
حياو ُر ُه َأنَا َأ ْك َث ُر من َْك َم ًاال َو َأعَزُّ َن َف ًرا (( ﴾)34الكهف)
َان َل ُه َث َم ٌر َف َق َال ل َصاحبه َو ُه َو ُ َ
قال آخر :وعينا هذا ..فام غريه؟
قال اآلجري :ظن دوام النعمة وعدم التحول عنها..
قال الرجل :ما معنى هذا؟
قال اآلجري :أنتم ترون أن بعض الناس قد تأتيه النعمة من نعم الدنيا ،وحتت تأثريها
وبريقها يظن دوامها أو عدم التحول عنها ،وينتهي به هذا الظن إىل التكرب أو الرتفع أو التعايل
عىل عباد اهلل ،كام قال صاحب اجلنتني لصاحبهَ ..﴿:ما َأ ُظ ُّن َأ ْن تَبيدَ َهذه َأ َبدً ا (َ )35و َما َأ ُظ ُّن
ت إ َىل َر ِّيب َألَجدَ َّن َخ ْ ًريا من َْها ُمنْ َق َل ًبا (( ﴾)36الكهف) ،وكام قال اهلل عن
السا َع َة َقائ َم ًة َو َلئ ْن ُرد ْد ُ
َّ
السا َع َة َقائ َم ًة َو َلئ ْن
اإلنسانَ ﴿:و َلئ ْن َأ َذ ْقنَا ُه َر ْ َ
رضا َء َم َّس ْت ُه َل َي ُقو َل َّن َه َذا يل َو َما َأ ُظ ُّن َّ
مح ًة منَّا م ْن َب ْعد َ َّ
ُرج ْع ُت إ َىل َر ِّيب إ َّن يل عنْدَ ُه َل ْل ُح ْسنَى( ﴾)50( ..فصلت)
( )1رواه ابن ماجة.
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قال آخر :وعينا هذا ..فام غريه؟
قال اآلجري :السبق ..فبعض الناس يتيح اهلل له من الفرص ما يسبق به غريه ..وقد
َيره النظر إىل سبقه إىل ازدراء الالحق والنظر إليه نظرة ازدراء واحتقار.
وقد لفت اهلل تعاىل النظر إىل هذا السبب حني بني أن السبق ال يعترب ،وال قيمة له إال إذا
كان معه الصدق ،فقال ﴿:ل ْل ُف َق َراء املُْ َهاجري َن ا َّلذي َن ُأ ْخر ُجوا م ْن د َياره ْم َو َأ ْم َواهل ْم َي ْب َت ُغ َ
ون َف ْض ًال
الصاد ُق َ
ْرص َ
ون (َ )8وا َّلذي َن َت َب َّو ُءوا الدَّ َار َو ْاإل َيام َن
ون اهللََّ َو َر ُسو َل ُه ُأو َلئ َك ُه ُم َّ
م َن اهللَّ َور ْض َوانًا َو َين ُ ُ
اج ًة ممَّا ُأو ُتوا َو ُيؤْ ث ُر َ
اج َر إ َل ْيه ْم َو َال ََيدُ َ
م ْن َق ْبله ْم ُحي ُّب َ
ون ع ََىل َأ ْن ُفسه ْم
ون يف ُصدُ وره ْم َح َ
ون َم ْن َه َ
وق ُش َّح َن ْفسه َف ُأو َلئ َك ُه ُم املُْ ْفل ُح َ
اص ٌة َو َم ْن ُي َ
َو َل ْو ك َ
ون (َ )9وا َّلذي َن َجا ُءوا م ْن َب ْعده ْم
َان هب ْم َخ َص َ
َي ُقو ُل َ
َت َع ْل يف ُق ُلوبنَا غ اال ل َّلذي َن آ َمنُوا َر َّبنَا
ون َر َّبنَا اغْف ْر َلنَا َوإل ْخ َواننَا ا َّلذي َن َس َب ُقونَا ب ْاإل َيامن َو َال َ ْ
يم (( ﴾)10احلُش)
إن ََّك َر ُء ٌ
وف َرح ٌ
انظروا كيف مل يعترب اهلل ُمرد السبق مزية وفضال ،بل ضم إليه األسباب احلقيقية
للتفضيل ،ومنها اهلجرة والنرصة واتباع سبيل املؤمنني ،وحسن الصلة باهلل ومعرفة الفضل
لذويه وغريها.
قال آخر :وعينا هذا ..فام غريه؟
قال اآلجري :الغفلة عن اآلثار املرتتبة عىل التكرب ..فمن غفل عن اآلثار الضارة لعلة
من العلل ،أو آفة من اآلفات ،فإنه يصاب هبا وتتمكن من نفسه ،وال يشعر بذلك إال بعد فوات
األوان.
قال رجل :وعينا هذا ..فحدثنا عن األلوان التي يظهر هبا املتكرب ،واملالبس التي يلبسها.
قال اآلجري :لقد ذكر اهلل تعاىل مظاهر الكرب وألوانه وألبسته ،وفصل ذلك تفصيال
طويال حمذرا منه:
اين ع ْطفه
ومن ذلك االختيال يف املشية مع يل صفحة العنق وتصعري اخلد ،قال تعاىلَ ﴿:ث َ
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احلريق (( ﴾)9احلج) ،وقال:
ل ُيض َّل َع ْن َسبيل اهللَّ َل ُه يف الدُّ ْن َيا خزْ ٌي َو ُنذي ُق ُه َي ْو َم ا ْلق َيا َمة ع ََذ َ
اب ْ َ
ب ُك َّل خمُ ْت ٍ
َال َف ُخ ٍ
ور ()18
﴿ َو َال ُت َص ِّع ْر َخدَّ َك للنَّاس َو َال َمتْش يف ْاألَ ْرض َم َر ًحا إ َّن اهللََّ َال ُحي ُّ
احلمري (( ﴾)19لقامن)،
َوا ْقصدْ يف َم ْشي َك َواغ ُْض ْض م ْن َص ْوت َك إ َّن َأ ْنك ََر ْاألَ ْص َوات َل َص ْو ُ
ت َْ
ب ُك َّل خمُ ْت ٍ
َال َف ُخ ٍ
ور (﴾)23
وقال  ﴿:ل َك ْي َال َت ْأ َس ْوا ع ََىل َما َفا َت ُك ْم َو َال َت ْف َر ُحوا ب َام آتَا ُك ْم َواهللَُّ َال ُحي ُّ
(احلديد)
ومن ذلك اإلفساد يف األرض عندما تتاح له الفرصة مع رفض النصيحة ،واالستنكاف
احل َياة الدُّ ْن َيا َو ُي ْشهدُ اهللََّ ع ََىل َما يف َق ْلبه
عن احلق ،قال تعاىلَ ﴿:وم َن النَّاس َم ْن ُي ْعج ُب َك َق ْو ُل ُه يف ْ َ
احل ْر َ
َو ُه َو َأ َلدُّ ْ
ث َوالن َّْس َل َواهللَُّ َال
اخل َصام (َ )204وإ َذا ت ََو َّىل َس َعى يف ْاألَ ْرض ل ُي ْفسدَ ف َ
يها َو ُ ْهيل َك ْ َ
ب ا ْل َف َسا َد (َ )205وإ َذا ق َيل َل ُه اتَّق اهللََّ َأ َخ َذ ْت ُه ا ْلعزَّ ُة ب ْاإل ْثم َف َح ْس ُب ُه َج َهن َُّم َو َلبئ َْس املْ َها ُد
ُحي ُّ
(( ﴾)206البقرة)
ومن ذلك التقعر يف احلديث ،ويف احلديث عن رسول اهلل  قال( :إن اهلل عز وجل
يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه ،كام ختلل البقرة بلساْنا)( ،)1وقال ( : أال
()2

أنبئكم بُشاركم؟ هم الثرثارون املتشدقون)..

ومن ذلك حمبة أن يسعى الناس إليه ،وال يسعى هو إليهم ،وأن يمثلوا له قيام ًا إذا قدم
أو مر هبم ،ويف احلديث قال رسول اهلل  (: من أحب أن يمتثل له الرجال قيام ًا فليتبوأ مقعده
()3

من النار)

قال آخر :وعينا هذا ..فحدثنا عن الثامر التي تثمرها شجرة الكرب املسمومة.
قال اآلجري :أوهلا احلرمان من النظر واالعتبار ..فاملتكرب  -برتفعه وتعاليه عىل عباد اهلل

( )1رواه أمحد وأبو داود والرتمذي.
( )2رواه أمحد.
( )3رواه أبو داود.
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 قد اعتدى من حيث يدرى أو ال يدرى عىل مقام األلوهية ،ومثل هذا البد له من عقوبات،وأوهلا احلرمان من النظر واالعتبار ،فرتاه يمر عىل آيات اهلل املبثوثة يف النفس والكون ،وهو يف
ٍ
الس َام َوات َو ْاألَ ْرض َي ُم ُّر َ
ون َع َل ْي َها َو ُه ْم َعن َْها
إعراض تام عنها ،قال تعاىلَ ﴿:و َك َأ ِّي ْن م ْن آ َية يف َّ
ُم ْعر ُض َ
ون (( ﴾)105يوسف)
ومن حرم النظر واالعتبار كانت عاقبته البوار و اخلرسان املبني ،ألنه سيبقى مقي ًام عىل
ايت ا َّلذي َن
عيوبه وأخطائه ،غارق ًا يف أوحاله ..لقد ذكر اهلل ذلك ،فقالَ ﴿:س َأ ْرص ُ
ف َع ْن آ َي َ
ٍ
َرب َ
الر ْشد َال َيتَّخ ُذو ُه
احل ِّق َوإ ْن َي َر ْوا ُك َّل آ َية َال ُيؤْ منُوا َهبا َوإ ْن َي َر ْوا َسبي َل ُّ
ون يف ْاألَ ْرض بغ َْري ْ َ
َي َتك َّ ُ
َسب ًيال َوإ ْن َي َر ْوا َسب َيل ا ْلغ َِّي َيتَّخ ُذو ُه َسب ًيال َذل َك ب َأ َّْنُ ْم ك ََّذ ُبوا بآ َياتنَا َوكَا ُنوا َعن َْها غَافلنيَ (﴾)146
(األعراف)
قال آخر :عرفنا هذه الثمرة ،وعرفنا خطرها ..فهل هناك غريها؟
قال اآلجري :أجل ..هناك ثمرة القلق واالضطراب النفيس ..فاملتكرب حيب  -إشباع ًا
لرغبة الرتفع والتعايل أن حينى الناس رؤوسهم له ،وأن يكونوا دوم ًا يف ركابه ،وألن أعزة الناس
وكرامهم يأبون ذلك ،بل ليسوا مستعدين له أص ً
ال ،فإنه يصاب بخيبة أمل ،تكون عاقبتها القلق
واالضطراب النفيس ،هذا فض ً
ال عن أن اشتغال هذا املتكرب بنفسه َيعله يف إعراض تام عن
معرفة اهلل وذكره ،وذلك له عواقب أدناها يف هذه الدنيا القلق واالضطراب النفيس.
لقد ذكر اهلل ذلك ،فقالَ ﴿:و َم ْن َأع َْر َض َع ْن ذكْري َفإ َّن َل ُه َمع َ
ُش ُه َي ْو َم
يش ًة َضنْكًا َون َْح ُ ُ
ُشتَني َأع َْمى َو َقدْ ُكن ُْت َبص ًريا (َ )125ق َال ك ََذل َك َأ َتت َْك
ا ْلق َيا َمة َأع َْمى (َ )124ق َال َر ِّب مل َ َح َ ْ
آ َيا ُتنَا َفنَسيت ََها َوك ََذل َك ا ْل َي ْو َم ُتن َْسى (( ﴾)126طه) ،وقال َ ﴿:و َم ْن ُي ْعر ْض َع ْن ذكْر َر ِّبه َي ْس ُل ْك ُه
ع ََذا ًبا َص َعدً ا (( ﴾ )17اجلن)
قال آخر :عرفنا هذه الثمرة ،وعرفنا خطرها ..فهل هناك غريها؟
قال اآلجري :أجل ..هناك ثمرة املالزمة للعيوب والنقائص ..ذلك أن التكرب لظنه أنه
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بلغ الكامل يف كل شئ ال يفتش يف نفسه ،فيصلح ما هو يف حاجة منها إىل إصالح ،وال يقبل
كذلك نصح ًا أو توجيه ًا أو إرشاد ًا من اآلخرين ،ومثل هذا يبقى غارق ًا يف عيوبه ونقائصه،
مالزم ًا هلا إىل أن تنقيض احلياة ،ويدخل النار مع الداخلني ،قال تعاىلُ ﴿:ق ْل َه ْل ُننَ ِّب ُئ ُك ْم
حيسنُ َ
حي َس ُب َ
ون ُصنْ ًعا
ون َأ َّْنُ ْم ُ ْ
احل َياة الدُّ ْن َيا َو ُه ْم َ ْ
ب ْاألَ ْخ َرسي َن َأع َْام ًال ( )103ا َّلذي َن َض َّل َس ْع ُي ُه ْم يف ْ َ
(( ﴾)104الكهف)
قال آخر :عرفنا هذه الثمرة ،وعرفنا خطرها ..فهل هناك غريها؟
قال اآلجري :أجل ..هناك ثمرة احلرمان من اجلنة ..ذلك أن املتكرب يعتدي بتكربه عىل
مقام األلوهية ،ويظل مقي ًام عىل عيوبه ورذائله ،ولذلك ستنتهي به احلياة وما حصل خري ًا
يستحق به ثواب ًا ،فيحرم اجلنة ،ومن حرم اجلنة دخل النار.
وقد امتأل القرآن الكريم باآليات التي تقرر العذاب الشديد الذي خصصه اهلل تعاىل
السامء َوال
ْربوا َعنْها ال ُت َفت َُّح َهل ُ ْم َأ ْب ُ
واب َّ
اس َتك َ ُ
للمتكربين ،قال تعاىل ﴿:إ َّن ا َّلذي َن ك ََّذ ُبوا بآياتنا َو ْ
اجل َم ُل يف َس ِّم ْ
َيدْ ُخ ُل َ
اخلياط َوكَذل َك ن َْجزي املُْ ْجرمنيَ (َ )40هل ُ ْم م ْن َج َهن ََّم
اجلنَّ َة َحتَّى َيل َج ْ َ
ون ْ َ
مها ٌد َوم ْن َف ْوقه ْم غ ٍ
َواش َوكَذل َك ن َْجزي ال َّظاملنيَ (( ﴾)41األعراف) ،وقالَ ﴿:و َ
قال َر ُّب ُك ُم
ون َع ْن عبا َديت َس َيدْ ُخ ُل َ
ْرب َ
ون َج َهن ََّم داخري َن (﴾)60
ا ْد ُعوين َأ ْستَج ْ
ب َل ُك ْم إ َّن ا َّلذي َن َي ْس َتك ُ
(غافر)
ومثل ذلك وردت األحاديث النبوية الكثرية خمربة عن الويالت الشديدة التي تنتظر
املتكربين جزاء وفاقا عىل تكربهم ،ففي احلديث قال ( :يقول اهللّ سبحانه :الكربياء ردائي،
()1

والعظمة إزاري .من نازعني واحدا منهام ألقيته يف جهنّم)

واملتكربون .وقالت
(احتجت النّار واجلنّة فقالت هذه :يدخلني اجل ّبارون
وقال :
ّ
ّ
ّ
وجل هلذه( :أنت عذايب ّ
أعذب بك من أشاء)
الضعفاء واملساكني .فقال اهللّ عزّ
هذه :يدخلني ّ
( )1رواه مسلم وابن ماجة واللفظ له.
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ّ
ولكل واحدة منكام ملؤها)
وقال هلذه( :أنت رمحتي أرحم بك من أشاء).

()1
()2

وقال ( :من كان يف قلبه مثقال ح ّبة من خردل من كرب ك ّبه اهللّ لوجهه يف النّار)

وقال( :أال أخربكم بأهل اجلنّة؟) ،قالوا :بىل ،قال ّ :
(كل ضعيف متض ّعف ،لو أقسم
(كل ّ
ثم قال( :أال أخربكم بأهل النّار؟) قالوا :بىل .قالّ :
جواظ
عتل(ّ )3
ألبره)ّ ،
عىل اهللّ ّ

()4

()5

مستكرب)

(إن من أح ّبكم إ ّيل وأقربكم منّي ُملسا يوم القيامة أحاسنكم أخالقاّ ،
وقالّ :
وإن
أبغضكم إ ّيل وأبعدكم منّي ُملسا يوم القيامة ال ّثرثارون واملتشدّ قون واملتفيهقون) ،قالوا :يا
(املتكربون)
رسول اهللّ قد علمنا ال ّثرثارون واملتشدّ قون .فام املتفيهقون؟ قال:
ّ

()6

وقال( :ثالثة ال يك ّلمهم اهللّ يوم القيامة وال يزكّيهم وال ينظر إليهم وهلم عذاب أليم:
شيخ زان ،وملك ّ
كذاب ،وعائل مستكرب)

()7

ذرة من كرب) .قال رجلّ :
حيب
الرجل ّ
إن ّ
وقال( :ال يدخل اجلنّة من كان يف قلبه مثقال ّ
أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة .قالّ ( :
احلق( )8وغمط
حيب اجلامل .الكرب بطر ّ
إن اهللّ مجيل ّ
()10()9

النّاس

( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه أمحد والبيهقى من طريقه بإسناد صحيح.
( )3العتل :اجلاىف الشديد اخلصومة.
( )4اجلواظ :اجلموع املنوع .وقيل املختال ىف مشيته.
( )5رواه البخاري ومسلم.
( )6رواه الرتمذى ،وقال :هذا حديث حسن غريب.
( )7رواه مسلم.
( )8بطر احلق :هو دفعه وإنكاره ترفعا وَتربا.
( )9غمط الناس وغمصهم :احتقارهم.
( )10رواه مسلم.
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()1

وقال( :من مات وهو بريء من الكرب ،والغلول والدّ ين دخل اجلنّة)

الذ ّل من ّ
الرجال يغشاهم ّ
املتكربون يوم القيامة أمثال ّ
كل
وقال( :حيُش
الذ ّر يف صور ّ
ّ
يسمى بولس تعلوهم نار األنيار يسقون من عصارة أهل
مكان فيساقون إىل سجن يف جهنّم ّ
()2

النّار طينة اخلبال)

وقال( :أربع يف أ ّمتي من أمر اجلاهل ّية ال يرتكوْن ّن( :)3الفخر يف األحساب ،وال ّطعن يف
األنساب ،واالستسقاء بالنّجوم ،والنّياحة) ،وقال( :النّائحة إذا مل تتب قبل موهتا ،تقام يوم
()4

القيامة وعليها رسبال من قطران ودرع من جرب)

ّ
وجل :الب ّياع ّ
احلالف ،والفقري املختال ،و ّ
الشيخ الزّ اين،
وقال( :أربعة يبغضهم اهللّ -عزّ
()5

واإلمام اجلائر)

وقال( :بينام رجل يتبخرت .يميش يف برديه قد أعجبته نفسه فخسف اهللّ به األرض .فهو
()6

يتجلجل فيها إىل يوم القيامة)

()8

الرجل يذهب بنفسه( )7حتّى يكتب يف اجل ّبارين ،فيصيبه ما أصاهبم)
وقال( :ال يزال ّ

وقال( :خترج عنق من النّار( )9يوم القيامة هلا عينان تبرصان وأذنان تسمعان ولسان
ّ
ينطق ،يقولّ :إين وكّلت بثالثةّ :
وبكل من دعا مع اهللّ إهلا آخر،
بكل ج ّبار عنيد،
( )1رواه أمحد والرتمذى واللفظ له ،وابن ماجه ،واحلاكم وقال :هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني.
( )2رواه الرتمذى ،وقال :هذا حديث حسن صحيح.
( )3ال يرتكوْنن :أي كل الرتك .إن تركته طائفة ،فعلته أخرى.
( )4رواه مسلم.
( )5رواه النسائى وابن حبان.
( )6رواه البخارى ومسلم.
( )7يذهب بنفسه :أى يرتفع ويتكرب.
( )8رواه الرتمذى وقال :حسن.
( )9عنق -بضمتني -أي قطعة من النار.
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()1

وباملصورين)
ّ

قال آخر :عرفنا هذه الثمرة ،وعرفنا خطرها ،وقد مألتنا خمافة منها ..فهل هناك غريها،
فإن هناك من خياف من الثمرات العاجلة أكثر من خوفه من الثمرات اآلجلة؟
قال اآلجري :أجل ..هناك ثمرات كثرية عاجلة تثمرها ثمرة الكرب..
منها أن املتكرب يبتىل بقلة األنصار واملحبني الذين قد يستعني هبم عىل دنياه ..ذلك أن
القلوب جبلت عىل حب من أالن هلا اجلانب ،وخفض هلا اجلناح ،ونظر إليها من دون ال من
ٍ
عل ،أما من ترفع عليها واحتقرها أو ازدراها ونال منها ،فإْنا تبغضه وتنفر منه ،بل وحتاول
االبتعاد عنه ،وتكون العاقبة خواء ذات اليد من األنصار من ناحية ،ووقوع الفرقة والتمزق
بني من هو نصري وظهري بالفعل من ناحية أخرى.
وقد لفت القرآن الكريم النظر إىل هذا األثر ،وهو يتحدث عن املنافقني فقالَ ﴿:وإ َذا
ق َيل َهل ُ ْم َت َعا َل ْوا َي ْس َتغْف ْر َل ُك ْم َر ُس ُ
ْرب َ
وس ُه ْم َو َر َأ ْيت َُه ْم َي ُصدُّ َ
ون (﴾)5
ون َو ُه ْم ُم ْس َتك ُ
ول اهللَّ َل َّو ْوا ُر ُء َ
(املنافقون)
ومنها حرمان املتكرب من العون اإلهلي ..ذلك أن سنة احلق مضت أنه ال يعطى عونه
وتأييده إال ملن هضموا نفوسهم حتى استخرجوا حظ الشيطان منها ،واملتكربون قوم كربت
نفوسهم ،ومن كانت هذه صفته ،فال حق له يف عون أو تأييد إهلي ،قال تعاىل يشري إىل هذا﴿:
َرص ُك ُم اهللَُّ ب َبدْ ٍر َو َأ ْن ُت ْم َأذ َّل ٌة َفا َّت ُقوا اهللََّ َل َع َّل ُك ْم ت َْش ُك ُر َ
ون (( ﴾)123آل عمران)
َو َل َقدْ ن َ َ
انظروا كيف ربط اهلل نرصه للمؤمنني بحاهلم التي كانوا عليها من املسكنة والتواضع
وهضم النفس ،وكأن هذه احلال إذا انعدمت أو غابت غاب معها العون والتأييد.
قال آخر :وعينا كل هذا ..فحدثنا عن الرتياق الذي نداوي به هذا الداء ،ونتخلص به
من هذه البذرة اخلبيثة.
( )1رواه الرتمذى واللفظ له وقال :هذا حديث حسن صحيح غريب ،ورواه الطربانى بإسنادين رواة أحدمها رواة الصحيح.
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قال اآلجري :انظروا يف أخبار املتكربين ،كيف كانوا؟ وإىل أي شئ صاروا؟ ..ابحثوا
عن أخبار النمرود وفرعون وهامان وقارون وأبى جهل وأبى بن خلف وسائر الطغاة
واجلبارين واملجرمني ،يف كل العصور والبيئات ،فإن ذلك مما خيوف النفس وحيملها عىل التوبة
واإلقالع ،خشية أن تصري إىل نفس املصري ،وكتاب اهلل تعاىل وسنة النبي  وكتب الرتاجم
والتاريخ خري ما يعينكم عىل ذلك.
قال آخر :وعينا هذا ..فهل من عالج غريه؟
قال اآلجري :ذكروا نفوسكم بالعواقب واآلثار املرتتبة عىل التكرب ،فلعل هذا التذكري
حيرك نفوسكم من داخلها ،وحيملها عىل أن تتوب ،وتتدارك أمرها قبل ضياع العمر وفوات
األوان.
قال آخر :وعينا هذا ..فهل من عالج غريه؟
قال اآلجري :عودوا املرىض ،وشاهدوا املحترضين وأهل البالء ،وشيعوا اجلنائز
وزوروا القبور ،فلعل ذلك حيرككم من داخلكم ،ويعيدكم إىل اإلخبات والتواضع.
قال آخر :وعينا هذا ..فهل من عالج غريه؟
قال اآلجري :انسلخوا من صحبة املتكربين ،وصاحبوا بدهلم املتواضعني املخبتني ،فربام
تعكس هذه الصحبة بمرور األيام شعاعها عليكم ،وقد كان من سنة رسول اهلل ُ مالسة
ضعاف الناس وفقرائهم ،وذوى العاهات منهم ،بل ومؤاكلتهم ومشاربتهم.
قال آخر :وعينا هذا ..فهل من عالج غريه؟
قال اآلجري :تفكروا يف النفس ،ويف الكون ،ويف كل النعم التي حتيط به من أعاله إىل
أدناهَ ،من مصدر ذلك كله ومن ممسكه ،وبأي شئ استحقه العباد ،وكيف تكون حاله لو سلبت
منه نعمة واحدة فض ً
ال عن باقي النعم ..فإن ذلك التفكر سيحرك النفس ال حمالة وَيعلها تشعر
بخطر ما هي فيه ،إن مل تبادر بالتوبة والرجوع إىل رهبا.
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واستعينوا عىل هذا التفكر بحضور ُمالس العلم التي يقوم عليها علامء ثقات ناهبون،
السيام ُمالس التذكري والتزكية ،فإن هذه املجالس ال تزال بالقلوب حتى ترق وتلني وتعود
إليها احلياة من جديد.
قال آخر :وعينا هذا ..فهل من عالج غريه؟
قال اآلجري :امحلوا النفس عىل ممارسة بعض األعامل التي يتأفف منها كثري من الناس
ممارسة ذاتية ما دامت مُشوعة ،كأن يقوم املتكرب بُشاء طعامه ورشابه وسائر ما يلزمه بنفسه،
وحيرص عىل محله و امليش به بني الناس ،حتى لو كان له خادم ،عىل نحو ما كان يصنع النبي
 ،فإن هذا يساعد كثري ًا يف هتذيب النفس وتأديبها ،والرجوع هبا إىل سريهتا األوىل الفطرية،
بعيد ًا عن أي التواء أو اعوجاج.
قال آخر :وعينا هذا ..فهل من عالج غريه؟
قال اآلجري :اعتذروا ملن تطاولتم عليه بسخرية أو استهزاء ،بل ضعوا خدودكم عىل
الرتاب عساه يعفو عنكم ..اصنعوا ما صنع أبو ذر مع بالل ملا عاب عليه النبي  تعيريه بسواد
أمه.
***
بقينا مع اآلجري أياما معدودات يعلمنا فيها أمراض األنا ،ويستعمل يف التنفري عنها
كل ما آتاه اهلل من العلم واحلكمة ..وبعد أن رأى أن املحيطني به قد فقهوا عنه ما أراد أن يبلغهم
إياهم ويدرهبم عليه ،طلب منهم أن يسريوا للقسم الثالث.
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ثالثا ـ الشحناء
بعد أن انتهينا من الدراسة يف القسم الثاين ،وبعد أن رأيت تأثري التعاليم التي بثها
اآلجري يف نفوس السامعني ،رست مع أهل السوق إىل القسم الثالث ،وكان اسمه (قسم
الشحناء) ،وقد عرفنا أن شيخه هو عيل بن احلسني املسعودي( ..)1وعلمنا أن له كزمالئه من
العلامء من املصنفات ما أثبت به تضلعه يف علوم األخالق ،وقد أضاف إىل ذلك علمه بالتاريخ
وأحوال األمم وما مر هبا من قوة وضعف ..وقد رشحه كل ذلك ألن يتوىل رئاسة التدريس يف
هذا القسم اخلطري من هذه املدرسة.
بعد أن دخلنا القسم تعجبنا من تلك املعاملة الطيبة التي قابلنا هبا املسعودي حتى أن
أحدنا قال له :لقد ظلمك من وضعك يف هذا القسم ..فأنت أستاذ يف احلب واملودة ال يف
الشحناء والبغضاء.
ابتسم املسعودي ،وقال :ال يعرف احلب واملودة وال يقدرمها حق قدرمها إال من عرف
الشحناء والبغضاء وصيل بنارمها ..وأنا قد اخرتت هذا القسم ألين جلت البالد ،وطفت دفاتر
املؤرخني ،وبحثت عن أرسار الرصاع ،فوجدهتا مجيعا تنطلق من مجرة الشحناء التي ال تعرف
إال اإلحراق ،وأول ما تبدأ به يف إحراقها قلوب أصحاهبا.
( )1أشري به إىل عيل بن احلسني بن عيل املسعودي ،أبو احلسن اهلُ َذيل ،البغدادي ( 235ـ 346هـ) املؤرخ الكبري ،خرج سنة (301هـ)
ٍ
واهتم بدراسة أحوال االَُُمم ،وعقائدها ،وعاداهتا ،ومواطنها.
برحلة واسعة ،طاف هبا يف البالد النائية املختلفة
من بغداد ،وقام
ّ
اضطالع يف االَدب وعلم النجوم
مورخ ًا بارع ًا ،وجغراف ّي ًا ماهر ًا ،وفقيه ًا ُمفتي ًا ُأصولي ًا ،ومتك ّل ًام عارف ًا بالفلسفة ..وكان له
ٌ
وكان َ
ينم عن ذلك مصنّفاته الكثرية املتنوعة.
واالَخالق والسياسة واالَنساب ،كام ّ
من مصنّفاته :مروج الذهب ومعادن اجلوهر واالرشاف ،الواجب يف الفروض اللوازب ،نظم االَد ّلة يف ُأصول امل ّلة ،الزاهي يف ُأصول
وطب
الدين ،املقاالت يف ُأصول الديانات ،االستبصار يف االمامة ،واهلداية إىل حتقيق الوالية ،واالبانة يف ُأصول الديانة ،واالَدعية،
ّ
ورساحلياة يف االَخالق ،والفهرست يف الرجال ،وذخائر العلوم وما كان يف سالف الدهور ،وأخبار االَُُمم من العرب
النفوسّ ،
وتفرقهم يف البلدان ،وغري ذلك.
حممد ّ 
والعجم ،وفنون املعارف وما جرى يف الدهور السوالف ،وحدائق االَذهان يف ذكر آل ّ
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قلنا متعجبني :قلوب أصحاهبا!؟
قال املسعودي :أجل ..فام احلريق اخلارجي إال شعلة من ذلك احلريق الداخيل.
قلنا :لقد مألتنا بالعجب ..فحدثنا عن أرسار هذه احلرائق ،وعن مشعلها يف قلوب
أصحاهبا.
قال املسعودي :لقد عرفتم طغيان األنا وعتوها ..وعرفتم أن األناين ال يبرص إال نفسه،
وال حيب أن يبرص إال نفسه.
قلنا :لقد تعلمنا علوم ذلك من اآلجري.
قال :فذلك الطغيان الذي متتلئ به األنا يوقد نار الشحناء يف قلب صاحبها ..فلذلك
تراه ال يريد اخلري إال له ..فإن أبرص خريا يف غريه راح يشعل فيه نريان قلبه ..وعندما تشتعل
النار تبدأ بقلب صاحبها.
قلنا :نراك تومئ إىل احلسد واحلقد.
قال :أجل ..فاحلسد واحلقد هي النريان التي تريد أن تلتهم احلياة ..ولكنها يف عتوها ال
تلتهم إال قلب صاحبها.
قلنا :فلم مل يسم هذا القسم باسم احلقد واحلسد؟
قال :ألن احلسد واحلقد ثمرتان من ثامر البغض ،وشعلتان من ناره ..فالقلب املمتلئ
بالشحناء والبغضاء هو الذي يوحي لصاحبه بآيات احلقد واحلسد..
لقد رأيت النصوص املقدسة تنص عىل ذلك يف مواضع كثرية ،وكأْنا تدلنا عىل البحث
عن املنبع الذي تنبع منه اآلثام ..فال يمكن أن تعالج اآلثام إال من منابعها.
اسمعوا إىل اهلل تعاىل ،وهو حيذر أولياءه من قلوب أعدائهم املمتلئة بالبغض ،قال
تعاىل ﴿:يا َأ ُّ َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا ال َتتَّخ ُذوا بطا َن ًة م ْن ُدون ُك ْم ال َي ْأ ُلو َن ُك ْم َخ ً
باال َو ُّدوا ما عَنت ُّْم َقدْ َبدَ ت
ْرب َقدْ َب َّينَّا َل ُك ُم ْاآليات إ ْن ُكنْ ُت ْم َت ْعق ُل َ
ون ( )118ها
ور ُه ْم َأك َ ُ
ا ْل َبغْضا ُء م ْن َأ ْفواهه ْم َوما ُختْفي ُصدُ ُ
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وْنُ ْم َوال ُحي ُّبو َن ُك ْم َو ُتؤْ منُ َ
ون با ْلكتاب ُك ِّله َوإذا َل ُقو ُك ْم قا ُلوا آ َمنَّا َوإذا َخ َل ْوا ع َُّضوا
َأ ْن ُت ْم ُأوالء ُحت ُّب َ
الصدُ ور ( )119إ ْن َمت ْ َس ْس ُك ْم
يم بذات ُّ
َع َل ْي ُك ُم ْاألَنام َل م َن ا ْل َغ ْيظ ُق ْل ُمو ُتوا ب َغ ْيظ ُك ْم إ َّن اهللََّ عَل ٌ
رض ُك ْم َك ْيدُ ُه ْم َش ْيئ ًا إ َّن اهللََّ
َح َسنَ ٌة ت َُسؤْ ُه ْم َوإ ْن ُتص ْب ُك ْم َس ِّي َئ ٌة َي ْف َر ُحوا هبا َوإ ْن ت َْص ُ
ربوا َو َت َّت ُقوا ال َي ُ ُّ
ون حمُ ٌ
بام َي ْع َم ُل َ
يط (( ﴾)120آل عمران)
وأخرب عن رس الفرقة بني أتباع امللل ،فقال مشريا إىل ذلك بحال النصارىَ ﴿:وم َن ا َّلذي َن
داو َة َوا ْل َب ْغضا َء إىل َي ْوم
قا ُلوا إنَّا نَصارى َأ َخ ْذنا ميثا َق ُه ْم َفن َُسوا َح اظا ممَّا ُذك ُِّروا به َف َأغ َْر ْينا َب ْين َُه ُم ا ْل َع َ
ف ُينَ ِّب ُئ ُه ُم اهللَُّ بام كا ُنوا َي ْصنَ ُع َ
ون (( ﴾)14املائدة)
ا ْلقيا َمة َو َس ْو َ
وقال مشريا إىل ذلك بحال اليهودَ ﴿:وقا َلت ا ْل َي ُهو ُد َيدُ اهللَّ َم ْغ ُلو َل ٌة ُغ َّل ْت َأ ْيدهي ْم َو ُلعنُوا
ف َيشا ُء َو َل َيزيدَ َّن كَثري ًا من ُْه ْم ما ُأنْز َل إ َل ْي َك م ْن َر ِّب َك ُطغْيان ًا
بام قا ُلوا َب ْل َيدا ُه َم ْب ُسو َطتان ُينْف ُق َك ْي َ
داو َة َوا ْل َبغْضا َء إىل َي ْوم ا ْلقيا َمة ُك َّلام َأ ْو َقدُ وا نار ًا ل ْل َح ْرب َأ ْط َف َأ َها اهللَُّ
َو ُك ْفر ًا َو َأ ْل َق ْينا َب ْين َُه ُم ا ْل َع َ
ب املُْ ْفسدي َن (( ﴾)64املائدة)
َو َي ْس َع ْو َن يف ْاألَ ْرض َفساد ًا َواهللَُّ ال ُحي ُّ
وذكر أن من العلل التي حرمت بسببها بعض املحرمات هي ما تبثه يف قلوب أصحاهبا
من بغضاء ،وهو يدل عىل أن سد منافذ البغضاء مقصد مهم من مقاصد الُشيعة ،قال تعاىل﴿:
ْصاب َو ْاألَزْ ال ُم ر ْج ٌس م ْن ع ََمل َّ
اجتَن ُبو ُه
الش ْيطان َف ْ
رس َو ْاألَن ُ
يا َأ ُّ َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا إن ََّام ْ َ
اخل ْم ُر َواملَْ ْي ُ
الش ْي ُ
َل َع َّل ُك ْم ُت ْفل ُح َ
ون ( )90إنَّام ُيريدُ َّ
اخل ْمر َواملَْ ْيرس
داو َة َوا ْل َبغْضا َء يف ْ َ
طان َأ ْن ُيوق َع َب ْينَ ُك ُم ا ْل َع َ
الر ُس َ
الصالة َف َه ْل َأ ْن ُت ْم ُمنْت َُه َ
ول
َو َي ُصدَّ ُك ْم َع ْن ذكْر اهللَّ َوعَن َّ
ون (َ )91و َأطي ُعوا اهللََّ َو َأطي ُعوا َّ
اح َذ ُروا َفإ ْن ت ََو َّل ْي ُت ْم َفا ْع َل ُموا َأنَّام عَىل َر ُسولنَا ا ْل َبال ُغ املُْبنيُ (( ﴾)92املائدة)
َو ْ
وهلذا ،فقد ورد يف التوجيهات النبوية الكثرية النهي عن البغض ،وكل ما يرتتب عليه،
أو يوصل إليه ،قال ( :ال تباغضوا ،وال حتاسدوا ،وال تدابروا ،وكونوا عباد اهللّ إخوانا ،وال
ّ
حيل ملسلم أن هيجر أخاه فوق ثالثة أ ّيام)

()1

( )1رواه أمحد والبزار وأبو يعىل يف الكبري.
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الرمحن بن عوف:
والرومّ ،
أي قوم أنتم؟) قال عبد ّ
وقال( :إذا فتحت عليكم فارس ّ
()1
ثم تتدابرون،
ثم تتحاسدونّ ،
نقول كام أمرنا اهللّ  .قال رسول اهللّ ( :أو غري ذلك تتنافسونّ ،

ثم تنطلقون يف مساكني املهاجرين فتجعلون بعضهم عىل رقاب
ثم تتباغضون ،أو نحو ذلكّ ،
ّ
()2

بعض)

(دب إليكم داء األمم :احلسد والبغضاء .هي احلالقة .ال أقول :حتلق ّ
الشعر،
وقالّ :
ولكن حتلق الدّ ين ،وا ّلذي نفيس بيده ال تدخلوا اجلنّة حتّى تؤمنوا ،وال تؤمنوا حتّى حتا ّبوا،
()3

السالم بينكم)
أفال أن ّبئكم بام يثبت ذاكم لكم؟ أفشوا ّ

وقال( :سيصيب أ ّمتي داء األمم ،فقالوا :يا رسول اهللّ وما داء األمم؟ قال( :األرش
()4

والبطر والتّكاثر والتّناجش

()5

يف الدّ نيا والتّباغض والتّحاسد حتّى يكون البغي)

وقال( :وا ّلذي نفيس بيده ال تدخلوا اجلنّة حتّى تسلموا ،وال تسلموا حتّى حتا ّبوا،
فإْنا هي احلالقة ،ال أقول لكم حتلق ّ
الشعر ،ولكن
السالم حتا ّبوا ،وإ ّياكم والبغضةّ ،
وأفشوا ّ
()6

حتلق الدّ ين)

احلسد:
قلنا :عرفنا أصل النار ،فحدثنا عن فرعها األول ..حدثنا عن احلسد( ،)7وحدثنا عن
( )1نقول كام أمرنا اهللّ :معناه نحمده ونشكره ،ونسأله املزيد من فضله.
( )2رواه مسلم.
( )3رواه الرتمذي والبزار والبيهقي وغريهم.
( )4األرش :املرح وقيل :هو البطر ،والبطر :هو الطغيان يف النعمة ،والتناجش هو أن يزيد الرجل ثمن السلعة وهو ال يريد رشاءها.
( )5رواه احلاكم وقال :صحيح اإلسناد.
( )6رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة يف األدب.
اجلرجاين بقوله( :احلسد متنّي زوال نعمة املحسود إىل احلاسد) ،وقال اجلاحظ( :احلسد :هو ّ
التأمل بام يراه اإلنسان لغريه
( )7عرفه
ّ
وما َيده فيه من الفضائل ،واالجتهاد يف إعدام ذلك الغري ما هو له ،وهو خلق مكروه وقبيح ّ
املاوردي( :حقيقة
بكل أحد) ،وقال
ّ
مستحق هلا ،وقيل :هو ظلم
ّ
املناوي( :احلسد :متنّي زوال نعمة عن
احلسد :شدّ ة األسى عىل اخلريات تكون للنّاس األفاضل) ،وقال
ّ
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احلسود.
قال :احلسد هو النار التي ختترص هدف صاحبها يف احلياة يف أن يرى النعم تسلب،
والباليا تنزل.
واحلسود هو املريض الذي ال حيب أن يرى غري املرىض ،واملبتىل الذي ال حيب أن يرى
إال أهل البالء.
وهو الذي ال ينال من املجالس ّإال مذ ّمة ّ
وذال ،وال ينال من املالئكة ّإال لعنة وبغضا،
وغام ،وال ينال عند النزع ّإال شدّ ة وهوال ،وال ينال عند املوقف
وال ينال من اخللق ّإال جزعا ّ
ّإال فضيحة ونكاال.
وهم الزم ،وقلب هائم.
وهو الظامل الذي يشبه املظلومني ..فهو يف نفس دائمّ ،
وهو الذي وصفه الشاعر ،فقال:
ّ
إن احلسود ال ّظلوم يف كرب

خياله من يراه مظلوما

ذا نفس دائم عىل نفـــــــس

يظهر منها ما كان مكتوما

وهو الذي وصفه اآلخر ،فقال:
حر ما
ّإين ألرحم حاسدي من ّ

ضمت صدورهم من األوغار
ّ

نظروا صنيع اهللّ يب فعيوْنــم

يف جنّة وقلوهبم يف النــــــــــار

قال رجل منا :عد بنا من الوصف إىل التحقيق ..فام حقيقة احلسد؟
التفت املسعودي إليه ،وقال( :)1اعلم أن احلسد ال يكون إال عىل نعمة ،فإذا أنعم اهلل
عىل أخيك بنعمة فلك فيها حالتان :إحدامها :أن تكره تلك النعمة وحتب زواهلا ،وهذه احلالة

مستحق هلا ،ور ّبام كان مع ذلك
ّ
ذي النعمة بتمنّي زواهلا عنه وصريورهتا إىل احلاسد) ،وقال الراغب( :احلسد متنّي زوال نعمة من
سعي يف إزالتها)
( )1من (إحياء علوم الدين) بترصف.
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تسمى حسد ًا ..فاحلسد حده (كراهة النعمة وحب زواهلا عن املنعم عليه)
واحلالة الثانية :أن ال حتب زواهلا وال تكره وجودها ودوامها ،ولكن تشتهي لنفسك
مثلها ..وهذه تسمى غبطة ،وقد ختتص باسم املنافسة ،بل قد تسمى حسدا ..وال حرج يف
التسمية هبذا ..ففي احلديث قال رسول اهلل (: ال حسد ّإال يف اثنتني :رجل آتاه اهللّ ماال فس ّلطه
احلق ،ورجل آتاه اهللّ حكمة فهو يقيض هبا ويع ّلمها)
عىل هلكته يف ّ

()1

قال الرجل :فاألوىل هي احلسد؟
قال املسعودي :أجل ..وهو حرام بكل حال ،إال كراهيتك لنعمة أصاهبا فاجر أو كافر
ليستعني هبا عىل هتييج الفتنة وإفساد ذات البني وإيذاء اخللق ،فال يرضك كراهتك هلا وحمبتك
لزواهلا ،فإنك ال حتب زواهلا من حيث هي نعمة بل من حيث هي آلة الفساد ،ولو أمنت فساده
مل يغمك بنعمته.
قال آخر :إنا نرى احلسدة خمتلفني ..فمنهم من حيب زوال النعمة عن املحسود ،وإن كان
ذلك ال ينتقل إليه ..ومنهم من حيب زوال النعمة إليه لرغبته يف تلك النعمة ،مثل رغبته يف دار
حسنة أو والية نافذة أو سعة ناهلا غريه وهو حيب أن تكون له ،ومطلوبه تلك النعمة ال زواهلا
عنه ،ومكروهه فقد النعمة ال تنعم غريه هبا ..ومنهم من ال يشتهي عني النعمة لنفسه بل يشتهي
مثلها ،فإن عجز عن مثلها أحب زواهلا كي ً
ال يظهر التفاوت بينهام ..ومنهم من يشتهي لنفسه
مثل النعمة فإن مل حتصل فال حيب زواهلا عنه.
فهل هلؤالء مجيعا حكم واحد؟
قال املسعودي :معاذ اهلل ..فموازين اهلل العادلة تأبى إال أن تفرق بني اجلرائم فال تضع
الكبرية مع الصغرية ،وال تضع الدقيق مع اجلليل.
قال الرجل :فام الفرق بني من ذكرت؟
( )1رواه البخاري ومسلم.
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قال املسعودي :أما األخري ،وهو من يشتهي لنفسه مثل النعمة فإن مل حتصل فال حيب
زواهلا عن املنعم عليه ،فقد ذكرت لكم أنه أوىل باسم املنافسة منه باسم احلسد ،وهو معفو عنه
يف شؤون الدنيا ،ومندوب إليه يف شؤون الدين.
وأما األول ،فهو أخبثهم ،وهو احلاسد احلقيقي ،والثالث مذموم وغري مذموم ،والثاين
أخف من الثالث.
قال آخر( :)1فام الوقود الذي يمد نار احلسد بام يشعلها أو يزيدها اشتعاال؟
قال املسعودي :سبعة من حطب جهنم النفوس هي التي توقد نريان احلسد يف القلوب.
قال الرجل :فام أوالها؟
قال املسعودي :العداوة والبغضاء ..وهذا أشد وقود احلسد اشتعاال ،فإن من آذاه
شخص وخالفه يف غرض بوجه من الوجوه أبغضه قلبه وغضب عليه ورسخ يف نفسه احلقد..
واحلقد يقتيض التشفي واالنتقام ،فإن عجز املبغض عن أن يتشفى بنفسه أحب أن يتشفى منه
الزمان ،وربام حييل ذلك عىل كرامة نفسه عند اهلل تعاىل فمهام أصابت عدوة بلية فرح هبا وظنها
مكافأة له من جهة اهلل عىل بغضه وأْنا ألجله ،ومهام أصابته نعمة ساءه ذلك ألنه ضد مراده،
وربام خيطر له أنه ال منزلة له عند اهلل حيث مل ينتقم له من عدوه الذي آذاه بل أنعم عليه.
وباجلملة فاحلسد يلزم البغض والعداوة وال يفارقهام ،وغاية التقى أن ال يبغي وأن يكره
ذلك من نفسه ،فأما أن يبغض إنسان ًا ثم يستوي عند مرسته ومساءته ،فهذا غري ممكن ،وهذا مما
وصف اهلل تعاىل الكفار به أعني احلسد بالعداوة إذ قال اهلل تعاىل َ ..﴿:وإ َذا َل ُقو ُك ْم َقا ُلوا آ َمنَّا
الصدُ ور
يم ب َذات ُّ
َوإ َذا َخ َل ْوا ع َُّضوا َع َل ْي ُك ُم ْاألَنَام َل م َن ا ْل َغ ْيظ ُق ْل ُمو ُتوا ب َغ ْيظ ُك ْم إ َّن اهللََّ عَل ٌ
(( ﴾)119آل عمران) ،وقال  ﴿:ا َأ ُّ َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا َال َتتَّخ ُذوا ب َطا َن ًة م ْن ُدون ُك ْم َال َي ْأ ُلو َن ُك ْم
ْرب َقدْ َب َّينَّا َل ُك ُم ْاآل َيات
ور ُه ْم َأك َ ُ
َخ َب ًاال َو ُّدوا َما عَنت ُّْم َقدْ َبدَ ت ا ْل َبغ َْضا ُء م ْن َأ ْف َواهه ْم َو َما ُختْفي ُصدُ ُ
( )1رجعنا يف التعرف عىل أسباب احلسد إىل اإلحياء مع الترصف الذي ألفناه يف هذه السلسلة.
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إ ْن ُكنْ ُت ْم َت ْعق ُل َ
ون (( ﴾)118آل عمران) ،واحلسد بسبب البغض ربام يفيض إىل التنازع والتقاتل
واستغراق العمر يف إزالة النعمة باحليل والسعاية وهتك السرت وما َيري ُمراه.
قال الرجل :فام الثانية؟
قال املسعودي :التعزز ..وهو أن يثقل عليه أن يرتفع عليه غريه ..فإذا أصاب بعض
أمثاله والية أو عل ًام أو ماالً خاف أن يتكرب عليه ،وهو ال يطيق تكربه وال تسمح نفسه باحتامل
صلفه وتفاخره عليه ،وليس من غرضه أن يتكرب بل غرضه أن يدفع كربه ،فإنه قد ريض
بمساواته مث ً
ال ،ولكن ال يرىض بالرتفع عليه.
قال الرجل :فام الثالثة؟
قال املسعودي :الكرب ..وهو أن يكون يف طبعه أن يتكرب عليه ويستصغره ويستخدمه
ويتوقع منه االنقياد له واملتابعة يف أغراضه ،فإذا نال نعمة خاف أن ال حيتمل تكربه ويرتفع عن
متابعته ،أو ربام يتشوف إىل مساواته أو إىل أن يرتفع عليه فيعود متكرب ًا بعد أن كان متكرب ًا عليه..
ومن التكرب والتعزز كان حسد أكثر الكفار لرسول اهلل  كام حكى اهلل تعاىل عنهم ذلك ،قال
تعاىل َ ﴿:و َقا ُلوا َل ْو َال ُنزِّ َل َه َذا ا ْل ُق ْر ُ
آن ع ََىل َر ُج ٍل م َن ا ْل َق ْر َيت َْني عَظي ٍم (( ﴾)31الزخرف) ،وقال
تعاىل يصف قول قريش َ ﴿:وك ََذل َك َف َتنَّا َب ْع َض ُه ْم ب َب ْع ٍ
ض ل َي ُقو ُلوا َأ َهؤُ َالء َم َّن اهللَُّ َع َل ْيه ْم م ْن َب ْيننَا
َأ َل ْي َس اهللَُّ ب َأ ْع َل َم ب َّ
الشاكري َن (( ﴾)53األنعام)
قال الرجل :فام الرابعة؟
قال املسعودي :التعجب ،كام أخرب اهلل تعاىل عن األمم السالفة إذ قالوا ألنبيائهم ..﴿:
يش ٍء إ ْن َأ ْن ُت ْم إ َّال َتكْذ ُب َ
ون (( ﴾)15يس) ،وقالوا﴿:
ُش م ْث ُلنَا َو َما َأنْزَ َل ال َّر ْ َ
مح ُن م ْن َ ْ
َما َأ ْن ُت ْم إ َّال َب َ ٌ
ُش ْين م ْثلنَا َو َق ْو ُم ُه َام َلنَا عَابدُ َ
ُش م ْث ُل ُك ْم
ون (( ﴾)47املؤمنون) ،وقالوا َ ..﴿:ما َه َذا إ َّال َب َ ٌ
َأ ُنؤْ م ُن ل َب َ َ
ارس َ
َُش ُب َ
َي ْأ ُك ُل ممَّا َت ْأ ُك ُل َ
ون
ُشا م ْث َل ُك ْم إ َّن ُك ْم إ ًذا َ َ
خل ُ
ون (َ )33و َلئ ْن َأ َط ْع ُت ْم َب َ ً
ُش ُب ممَّا ت ْ َ
ون منْ ُه َو َي ْ َ
(( ﴾)34املؤمنون)
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انظروا كيف تعجب هؤالء اجلاحدون من أن يفوز برتبة الرسالة والوحي والقرب من
اهلل تعاىل بُش مثلهم فحسدوهم ،وأحبوا زوال النبوة عنهم جزع ًا أن يفضل عليهم من هو
مثلهم يف اخللقة ،ال عن قصد تكرب وطلب رياسة وتقدم عداوة أو سبب آخر من سائر
ُشا َر ُس ً
وال (( ﴾)94اإلرساء)
األسباب ،بل قالوا متعجبني َ ..﴿:أ َب َع َث اهللَُّ َب َ ً
قال الرجل :فام اخلامسة؟
قال املسعودي :اخلوف من فوت املقاصد ،وذلك خيتص بمتزامحني عىل مقصود واحد،
فإن كان واحد حيسد صاحبه يف كل نعمة تكون عون ًا له يف االنفراد بمقصوده ،ومن هذا اجلنس
حتاسد الرضات يف التزاحم عىل مقاصد الزوجية ،وحتاسد األخوة يف التزاحم عىل نيل املنزلة يف
قلب األبوين للتوصل به إىل مقاصد الكرامة واملال ،وكذلك حتاسد التلميذين ألستاذ واحد
عىل نيل املرتبة من قلب األستاذ ،بل كذلك حتاسد الواعظني املتزامحني عىل أهل بلدة واحدة إذا
كان غرضهام نيل املال بالقبول عندهم ،وكذلك حتاسد العاملني املتزامحني عىل طائفة من املتفقهه
حمصورين ،إذ يطلب كل واحد منزلة يف قلوهبم للتوصل هبم إىل أغراض له.
قال الرجل :فام السادسة؟
قال املسعودي :حب الرياسة وطلب اجلاه لنفسه من غري توصل إىل مقصود ..وذلك
كالرجل الذي يريد أن يكون عديم النظري يف فن من الفنون إذا غلب عليه حب الثناء واستفزه
الفرح بام يمدح به من أنه واحد الدهر وفريد العرص يف فنه وأنه ال نظري له ،فإنه لو سمع بنظري
له يف أقىص العامل لساءه ذلك وأحب موته أو زوال النعمة عنه التي هبا يشاركه املنزلة من شجاعة
أو علم أو عبادة أو صناعة أو مجال أو ثروة أو غري ذلك مما يتفرد هو به ويفرح بسبب تفرده.
ومن هذا الباب أيت علامء اليهود الذين أنكروا معرفة رسول اهلل  ومل يؤمنوا به خمافة
أن تبطل رياستهم واستتباعهم مهام نسخ علمهم.
قال الرجل :فام السابعة؟
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قال املسعودي :خبث النفس وشحها باخلري لعباد اهلل تعاىل ،فإنك َتد من ال يشتغل
برياسة وتكرب وال طلب مال إذا وصف عنده حسن حال عبد من عباد اهلل تعاىل فيام أنعم اهلل به
عليه يشق ذلك عليه ،وإذا وصف له اضطراب أمور الناس وإدبارهم وفوات مقاصدهم
وتنغص عيشهم فرح به ،فهو أبد ًا حيب اإلدبار لغريه ويبخل بنعمة اهلل عىل عباده كأْنم يأخذون
ذلك من ملكه وخزانته.
وهذا ليس له سبب ظاهر إال خبث يف النفس ورذالة يف الطبع عليه وقعت اجلبلة،
ومعاجلته شديدة ألن احلسد الثابت بسائر األسباب أسبابه عارضة يتصور زواهلا فيطمع يف
إزالتها ،وهذا خبث يف اجلبلة ال عن سبب عارض فتعرس إزالته إذ يستحيل يف العادة إزالته.
قال آخر :عرفنا احلطب الذي يوقد نار احلسد ،فام املاء الذي يطفئ ناره؟ وما املرهم
الذي يعالج به املريض املحرتق بنار احلسد؟
قال املسعودي :مراهم كثرية..
قال الرجل :فاذكر لنا منها ما عسانا ننتفع به.
قال املسعودي :أوهلا أن يوجه احلسد التوجيه السليم ..فتنتقل باحلسد من حالته األوىل
إىل حالته الثانية ..وتنتقل من حمبة زوال النعمة عن غريك إىل حمبة أن تكون لك النعم التي تنزل
عىل غريك..
إن ذلك َيرك إىل املنافسة والتسابق واملسارعة ..وكلها مما دعت النصوص املقدسة إليه،
قال تعاىل  ﴿:إ َّن ْاألَ ْب َر َار َلفي نَعي ٍم ( )22ع ََىل ْاألَ َرائك َينْ ُظ ُر َ
َرض َة
ون (َ )23ت ْعر ُ
ف يف ُو ُجوهه ْم ن ْ َ
النَّعيم (ُ )24ي ْس َق ْو َن م ْن َرح ٍيق خمَ ْ ُتو ٍم ( )25ختَا ُم ُه م ْس ٌك َويف َذل َك َف ْل َي َتنَا َفس املُْ َتنَاف ُس َ
ون
(( ﴾)26املطففني)
انظروا كيف وجه القرآن املتنافسني إىل الوجهة الصحيحة التي ال يصح أن يتنافسوا إال
فيها ..لقد وردت هذه اآليات يف سورة املطففني ،وكأْنا تقول هلم :وجهوا تنافسكم عىل الدنيا
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وتسارعكم إليها إىل ذلك النعيم املقيم الذي ال يتنعم به إال املتقون.
ويف آية أخرى يعرب عن املنافسة بالسباق ،قال تعاىل َ ﴿:ساب ُقوا إ َىل َمغْف َر ٍة م ْن َر ِّب ُك ْم َو َجن ٍَّة
ت ل َّلذي َن آ َمنُوا باهللَّ َو ُر ُسله َذل َك َف ْض ُل اهللَّ ُيؤْ تيه َم ْن َي َشا ُء
الس َامء َو ْاألَ ْرض ُأعدَّ ْ
ع َْر ُض َها َك َع ْرض َّ
َواهللَُّ ُذو ا ْل َف ْضل ا ْل َعظيم (( ﴾)21احلديد) ..لقد وردت هذه اآلية الكريمة عقب ذكر حقيقة
ب َو َهل ْ ٌو َوزينَ ٌة َو َت َف ُ
اخ ٌر َب ْينَ ُك ْم َو َتكَا ُث ٌر يف
احل َيا ُة الدُّ ْن َيا َلع ٌ
الدنيا ..قال تعاىل فيها  ﴿:ا ْع َل ُموا َأن ََّام ْ َ
ٍ
رتا ُه ُم ْص َف ارا ُث َّم َي ُك ُ
ون ُح َطا ًما َويف
ب ا ْل ُك َّف َار َن َبا ُت ُه ُث َّم َهي ُ
ْج َ
ْاألَ ْم َوال َو ْاألَ ْو َالد ك ََم َثل َغ ْيث َأع َ
يج َف َ َ
اب َشديدٌ َو َمغْف َر ٌة م َن اهللَّ َور ْض َو ٌ
َاع ا ْل ُغ ُرور (﴾)20
احل َيا ُة الدُّ ْن َيا إ َّال َمت ُ
ْاآلخ َرة ع ََذ ٌ
ان َو َما ْ َ
(احلديد) ،وكأْنا توجه املتحاسدين املستغرقني الدنيا إىل الوجهة احلقيقية التي ال يصح أن
يوجه التنافس إىل غريها.
ويف احلديث قال رسول اهلل (: إنّام الدّ نيا ألربعة نفر :عبد رزقه اهللّ ماال وعلام فهو
يتّقي فيه ر ّبه ،ويصل فيه رمحه ،ويعلم هللّ فيه ح ّقا ،فهذا بأفضل املنازل .وعبد رزقه اهللّ علام ومل
يرزقه ماال ،فهو صادق النّ ّية يقول :لو ّ
أن يل ماال لعملت بعمل فالن فهو ن ّيته فأجرمها سواء.
وعبد رزقه اهللّ ماال ومل يرزقه علام ،فهو خيبط يف ماله بغري علم ال يتّقي فيه ر ّبه ،وال يصل فيه
رمحه ،وال يعلم هللّ فيه ح ّقا ،فهذا بأخبث املنازل ،وعبد مل يرزقه اهللّ ماال وال علام فهو يقول :لو
ّ
أن يل ماال لعملت بعمل فالن فهو ن ّيته ،فوزرمها سواء)

()1
()2

ويف احلديث أن فقراء املهاجرين أتوا رسول اهلل  ،فقالوا  :ذهب أهل الدثور

بالدرجات العىل ،والنعيم املقيم ،فقال(:وما ذاك ؟) ،فقالوا  :يصلون كام نصيل ،ويصومون كام
نصوم ،ويتصدقون وال نتصدق ،ويعتقون وال نعتق ،فقال رسول اهلل  (:أفال أعلمكم شيئا
تدركون به من سبقكم ،وتسبقون به من بعدكم ،وال يكون أحد أفضل منكم إال من صنع مثل
( )1رواه أمحد والرتمذي وقال :حديث حسن صحيح -وهذا لفظه  -وابن ماجة.
( )2الدثور :األموال الكثرية.
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ما صنعتم؟) ،قالوا  :بىل يا رسول اهلل ،قال( :تسبحون وتكربون وحتمدون ،دبر كل صالة ثالثا
وثالثني مرة) ،فرجع فقراء املهاجرين إىل رسول اهلل  ،فقالوا  :سمع إخواننا أهل األموال بام
()1

فعلنا ،ففعلوا مثله؟ فقال رسول اهلل ( :ذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء)
قال آخر :عرفنا هذا ..فهل من عالج غريه؟

قال املسعودي :بام أن السبب األكرب للحسد هو املزامحة عىل الدنيا ..فإن العالج األكرب
للحسد هو الرتفع عن الدنيا ..ذلك أن الدنيا هي التي تضيق عىل املتزامحني ،أما اآلخرة فال
ضيق فيها ،وإنام مثال اآلخرة نعمة العلم فال جرم من حيب معرفة اهلل تعاىل ومعرفة صفاته
ومالئكته وأنبيائه وملكوت سمواته وأرضه مل حيسد غريه إذا عرف ذلك أيض ًا ،ألن املعرفة ال
تضيق عىل العارفني ،بل املعلوم الواحد يعلمه ألف ألف عامل ويفرح بمعرفته ويلتذ به ،وال
تنقص لذة واحد بسبب غريه ،بل حيصل بكثرة العارفني زيادة األنس وثمرة االستفادة
واإلفادة.
فلذلك ال يكون بني علامء الدين الصادقني حماسدة ،ألن مقصدهم معرفة اهلل تعاىل وهو
بحر واسع ال ضيق فيه ،وغرضهم املنزلة عند اهلل وال ضيق أيض ًا فيام عند اهلل تعاىل ألن أجل ما
عند اهلل سبحانه من النعيم لذة لقائه وليس فيها ممانعة ومزامحة ،وال يضيق بعض الناظرين عىل
بعض بل يزيد األنس بكثرهتم.
نعم إذا قصد العلامء بالعلم املال واجلاه حتاسدوا ألن املال أعيان وأجسام إذا وقعت يف
يد واحد خلت عنها يد اآلخر ،ومعنى اجلاه ملك القلوب ومهام امتأل قلب شخص بتعظيم
عامل انرصف عن تعظيم اآلخر أو نقص عنه ال حمالة :فيكون ذلك سبب ًا للمحاسدة ،وإذا امتأل
قلب بالفرح بمعرفة اهلل تعاىل مل يمنع ذلك أن يمتلئ قلب غريه هبا وأن يفرح بذلك.
والفرق بني العلم واملال أن املال ال حيل يف يد ما مل يرحتل عن اليد األخرى والعلم يف
( )1رواه البخاري ومسلم.
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قلب العامل مستقر وحيل يف قلب غريه بتعليمه من غري أن يرحتل من قلبه ،واملال أجسام وأعيان
وهلا ْناية ،فلو ملك اإلنسان مجيع يف األرض مل يبق بعده مال يمتلكه غريه ،والعلم ال ْناية له
وال يتصور استيعابه ،فمن عود نفسه الفكر يف جالل اهلل وعظمته وملكوت أرضه وسامئه صار
ذلك ألذ عنده من كل نعيم ،ومل يكن ممنوع ًا منه وال مزامح ًا فيه ،فال يكون يف قلبه حسد ألحد
من اخللق ألن غريه أيض ًا لو عرف مثل معرفته مل ينقص من لذته بل زادت لذته بمؤانسته،
فتكون لذة هؤالء يف مطالعة عجائب امللكوت عىل الدوام أعظم من لذة من ينظر إىل أشجار
اجلنة وبساتينها بالعني الظاهرة ،فإن نعيم العارف وجنته معرفته التي هي صفة ذاته ،يأمن زواهلا
وهو أبد ًا َيني ثامرها؛ فهو بروحه وقلبه مغتذ بفاكهة علمه وهي فاكهة غري مقطوعة وال ممنوعة
بل قطوفها دانية ،فهو وإن غمض العني الظاهرة فروحه أبد ًا ترتع يف جنة عالية ورياض زاهرة،
فإن فرض كثرة يف العارفني مل يكونوا متحاسدين بل كانوا كام قال فيهم رب العاملني َ ﴿:ونَزَ ْعنَا
رس ٍر ُم َت َقابلنيَ (( ﴾)47احلجر) ،فهذا حاهلم وهم بعد يف
َما يف ُصدُ وره ْم م ْن غ ٍّل إ ْخ َوانًا ع ََىل ُ ُ
الدنيا ،فامذا يظن هبم عند انكشاف الغطاء ،ومشاهدة املحبوب يف العقبى؟ فإذن ال يتصور أن
يكون يف اجلنة حماسدة وال أن يكون بني أهل الدنيا يف اجلنة حماسدة ،ألن اجلنة ال مضايقة فيها
وال مزامحة ،وال تنال إال بمعرفة اهلل تعاىل التي ال مزامحة فيها يف الدنيا أيض ًا ،فأهل اجلنة
بالرضورة برءاء من احلسد يف الدنيا واآلخرة مجيع ًا ،بل احلسد من صفات املبعدين عن سعة
عليني إىل مضيق سجني.
قال آخر :وعينا هذا ..فهل من عالج غريه؟
قال املسعودي :العلم النافع ..فمن علم علم اليقني أن احلسد رضر يف الدنيا والدين،
وأنه ال رضر فيه عىل املحسود يف الدنيا والدين بل ينتفع به فيهام ..مهام عرف هذا عن بصرية
فارق احلسد ال حمالة.
قال الرجل :فرس يل هذا ..فكيف يكون احلسد رضرا عيل يف الدين والدينا؟
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قال املسعودي :أما كونه رضر ًا عليك يف الدين فهو أنك باحلسد سخطت قضاء اهلل
تعاىل ،وكرهت نعمته التي قسمها بني عباده ،وعدله الذي أقامه يف ملكه بخفي حكمته،
فاستنكرت ذلك واستبشعته ..وهذه جناية عىل حدقة التوحيد وقذى يف عني اإليامن ،وناهيك
هبام جناية عىل الدين .وقد انضاف إىل ذلك أنك غششت رج ً
ال من املؤمنني وتركت نصيحته،
وفارقت أولياء اهلل وأنبياءه يف حبهم اخلري لعباده تعاىل ،وشاركت إبليس وسائر الكفار يف
حمبتهم للمؤمنني الباليا وزوال النعم ..وهذه خبائث يف القلب تأكل حسنات القلب كام تأكل
النار احلطب ،ومتحوها كام يمحو الليل النهار.
وأما كونه رضر ًا عليك يف الدنيا فهو أنك تتأمل بحسدك يف الدنيا أو تتعذب به ،وال تزال
يف كمد وغم إذ أعداؤك ال خيليهم اهلل تعاىل عن نعم يفيضها عليهم ،فال تزال تتعذب بكل نعمة
تراها وتتأمل بكل بلية تنرصف عليهم ،فتبقى مغموم ًا حمروم ًا متشعب القلب ضيق الصدر قد
نزل بك ما يشتهيه األعداء لك وتشتهيه ألعدائك ،فقد كنت تريد املحنة لعدوك فتنجزت يف
احلال حمنتك وغمك نقد ًا ،ومع هذا فال تزول النعمة عن املحسود بحسدك.
قال الرجل :وعيت هذا ..ولكن كيف ينتفع املحسود بحسدي له يف الدنيا والدين؟
قال املسعودي :أما منفعته يف الدين :فهو أنه مظلوم من جهتك ال سيام إذا أخرجك
احلسد إىل القول والفعل بالغيبة والقدح فيه وهتك سرته وذكره مساويه ،فهذه هدايا هتدهيا
إليه؛ أي أنك بذلك هتدي إليه حسناتك حتى تلقاه يوم القيامة مفلس ًا حمروم ًا عن النعمة كام
حرمت يف الدنيا عن النعمة ،فكأنك أردت زوال النعمة عنه فلم تزل .نعم كان عليه نعمة إذ
وفقك للحسنات فنقلتها إليه فأضفت إليه نعمة إىل نعمة وأضفت إىل نفسك شقاوة إىل شقاوة.
وأما منفعته يف الدنيا فهو أن أهم أغراض اخللق مساءة األعداء وغمهم وشقاوهتم
وكوْنم معذبني مغمومني ،وال عذاب أشد مما أنت فيه من أمل احلسد ،وغاية أماين أعدائك أن
يكونوا يف نعمة وأن تكون يف غم وحرسة بسببهم وقد فعلت بنفسك ما هو مرادهم ،ولذلك
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ال يشتهي عدوك موتك بل يشتهي أن تطول حياتك ولكن يف عذاب احلسد لتنظر إىل نعمة اهلل
عليه فيتقطع قلبك حسد ًا .ولذلك قيل:
ال مات أعداؤك بل خلدوا

حتى يروا فيك الذي يكمد

ال زلت حمسود ًا عىل نعمــة

فإنام الكامل من حيســــــــد

قال آخر :وعينا هذا ..فهل من عالج غريه؟
قال املسعودي :العمل النافع..
قال الرجل :ما مرادك بذلك؟
قال املسعودي :أنتم تعلمون أن احلسد يكلف صاحبه أقواال وأفعاال..
قال الرجل :أجل ..وإال ملا عرفنا حسد احلسود.
قال املسعودي :فالعمل النافع بناء عىل هذا هو أن احلاسد يكلف نفسه نقيض ما تطلبه
نفسه من األعامل ،فإن محله احلسد عىل القدح يف حمسوده كلف لسانه املدح له والثناء عليه..
وإن محله عىل التكرب عليه ألزم نفسه التواضع له واالعتذار إليه ..وإن بعثه عىل كف اإلنعام
عليه ألزم نفسه الزيادة يف اإلنعام عليه ،فمهام فعل ذلك عن تكلف وعرفه املحسود طاب قلبه
وأحبه ،ومهام ظهر حبه عاد احلاسد فأحبه ،وتولد من ذلك املوافقة التي تقطع مادة احلسد ،ألن
التواضع والثناء واملدح وإظهار الرسور بالنعمة يستجلب قلب املنعم عليه ويسرتقه ويستعطفه
وحيمله عىل مقابلة ذلك باإلحسان ،ثم ذلك اإلحسان يعود إىل األول فيطيب قلبه ويصرب ما
تكلفه أوالً :طبع ًا آخر وال يصدنه عن ذلك قول الشيطان له :لو تواضعت وأثنيت عليه محلك
العدو عىل العجز أو عىل النفاق أو اخلوف وأن ذلك مذلة ومهانة ،وذلك من خداع الشيطان
ومكايده بل املجاملة  -تكلف ًا كانت أو طبع ًا  -تكرس سورة العداوة من اجلانبي وتقل مرغوهبا
وتعود القلب التآلف والتحاب ،وبذلك تسرتيح القلوب من أمل احلسد وغم التباغض.
قال الرجل :ما أجل هذا الدواء ..ولكني أراه شديد املرارة.
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قال املسعودي :نعم هو مر ..ولكن النفع يف الدواء املر ..فمن مل يصرب عىل مرارة الدواء
مل ينقل حالوة الشفاء.
قال الرجل :فهل تدلنا عىل ما خيفف مرارته؟
قال املسعودي :إنام هتون مرارة هذا الدواء بقوة العلم وبقوة الرغبة يف ثواب الرضا
بقضاء اهلل تعاىل وحب ما أحبه.
احلقد:
قلنا :عرفنا الفرع األول ،فحدثنا عن الفرع الثاين ..حدثنا عن احلقد(.)1
قال :احلقد مجرة من مجر الغضب ..فالغضب إذا لزم كظمه لعجز صاحبه عن التشفي
يف احلال رجع إىل الباطن واحتقن فيه فصار حقد ًا.
قال الرجل :عرفنا وقوده ،فام نريانه التي تفيض عنه؟
قال املسعودي :سأذكر لكم سبعة منها.
قال الرجل :فام أوهلا.
قال املسعودي :احلسد ..فاحلقد حيملك عىل أن تتمنى زوال النعمة عن املحقود عليه،
فتغتم بنعمة إن أصاهبا وترس بمصيبة إن نزلت به.
قال الرجل :فام الثانية؟
قال املسعودي :أن تزيد عىل إضامر احلسد يف الباطن ،فتشمت بام أصابه من البالء.
قال الرجل :فام الثالثة؟
قال املسعودي :أن هتجره وتصارمه وتنقطع عنه وإن طلبك وأقبل عليك.
قال الرجل :فام الرابعة؟
جلرجاين بقوله :احلقد :هو طلب االنتقام ،وحتقيقهّ :
أن الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن التش ّفي يف احلال رجع إىل الباطن
( )1عرفه ا
ّ
واحتقن فيه فصار حقدا ،وقيل :هو سوء الظ ّن يف القلب عىل اخلالئق ألجل العداوة (التعريفات ص )95
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قال املسعودي :أن تعرض عنه استصغار ًا له.
قال الرجل :فام اخلامسة؟
قال املسعودي :أن تتكلم فيه بام ال حيل من كذب وغيبة وإفشاء رس وهتك سرت وغريه.
قال الرجل :فام السادسة؟
قال املسعودي :إيذاؤه بالرضب وما يؤمل بدنه.
قال الرجل :فام السابعة؟
قال املسعودي :أن متنعه حقه من قضاء دين أو صلة رحم أو رد مظلمة .وكل ذلك
حرام.
قال الرجل :أرى أن احلقد هو أم الباليا ..وهو كاحلسد نار تأكل صاحبها قبل أن تصل
إىل غريه ،بل قد ال تصل إىل غريه.
أقر لعينه من أن يعيش
قال املسعودي :أجل ..فليس أروح للمرء ،وال أطرد هلمومه ،وال ّ
ربأ من وساوس الضغينة ،وثوران األحقاد ،إذا رأى نعمة تنساق ألحد ريض
سليم القلب ،م ّ
وأحس فضل اهللّ فيها ،وفقر عباده إليها ،وإذا رأى أذى يلحق أحدا من خلق اهللّ رثى له،
هبا،
ّ
يفرج كربه ويغفر ذنبه ،وبذلك حييا ناصع الصفحة ،راضيا عن اهللّ وعن احلياة،
ورجا اهللّ أن ّ
مسرتيح النفس من نزعات احلقد األعمى ،ذلك ّ
بالضغائن داء عضال ،وما
أن فساد القلب ّ
يترسب السائل من اإلناء املثلوم.
يترسب اإليامن من القلب املغشوش ،كام ّ
أرسع أن ّ
ثم سكت قليال ،ثم قالّ :
إن الشيطان ر ّبام عجز أن َيعل من الرجل العاقل عابد صنم،
ولكنّه -وهو احلريص عىل إغواء اإلنسان وإيراده املهالك لن يعجز عن املباعدة بينه وبني ر ّبه،
املخرف ،وهو حيتال لذلك بإيقاد نار العداوة يف
الوثني
حتّى َيهل حقوقه أشدّ ممّا َيهلها
ّ
ّ
القلوب ،فإذا اشتعلت استمتع الشيطان برؤيتها وهي حترق حارض الناس ومستقبلهم ،وتلتهم
عالئقهم وفضائلهم ،ذلك ّ
الُش إذا متكّن من األفئدة احلاقدة تنافر و ّدها وارتدّ الناس إىل
أن ّ
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حال من القسوة والعناد ،يقطعون فيها ما أمر اهللّ به أن يوصل ،ويفسدون يف األرض.
ّ
رهب منها اإلسالم ،فاالفرتاء عىل
إن احلقد هو املصدر الدفني لكثري من الرذائل ا ّلتي ّ
األبرياء جريمة يدفع إليها احلقد ،وقد عدّ ها اإلسالم من أقبح الزور ،أ ّما الغيبة فهي متن ّفس
حقد مكظوم ،وصدر فقري إىل الرمحة والصفاء ،ومن لوازم احلقد سوء الظ ّن وتت ّبع العورات،
واللمز ،وتعيري الناس بعاهاهتم ،أو خصائصهم البدن ّية أو النفس ّية ،وقد كره اإلسالم ذلك ك ّله
كراهية شديدة.
ّ
ألْنم ينظرون إىل الدنيا فيجدون ما
إن مجهور احلاقدين تغيل مراجل احلقد يف أنفسهمّ ،
أكف أخرى ،وهذه هي الطا ّمة ا ّلتي ال تدع هلم قرارا،
متنّوه ألنفسهم قد فاهتم ،وامتألت به ّ
وهم بذلك يكونون خلفاء إبليس -ا ّلذي رأى ّ
يتشهاها قد ذهبت إىل آدم-
أن احلظوة ا ّلتي كان ّ
الشيطاين هو ا ّلذي يضطرم يف نفوس
فآىل ّأال يرتك أحدا يستمتع هبا بعدما حرمها ،وهذا الغليان
ّ
يتحولوا
احلاقدين ويفسد قلوهبم ،فيصبحون واهني العزم ،كلييل اليد ،وكان األجدر هبم أن
ّ
رهبم يسألونه من فضله ،وأن َيتهدوا حتّى ينالوا ما ناله غريهم ،إذ خزائنه سبحانه ليست
إىل ّ
ّ
وجل مع األخذ باألسباب هي العمل الوحيد
حكرا عىل أحد ،والتط ّلع إىل فضل اهللّ عزّ
معني ،وشتّان ما بني احلسد والغبطة أو بني
املُشوع عند ما يرى أحد فضل اهللّ ينزل بشخص ّ
الطموح واحلقد(.)1
قال آخر :عرفنا نريان احلقد ،بل رأيناها بأم أعيننا ،ونحن نبحث عن املاء الذي يطفئها.
قال املسعودي :ال يمكن أن تطفأ النار ،ومنبع النار يبعث بلهبه.
قال الرجل :فام منبع النار؟ وكيف نطفئه؟
قال املسعودي :اليمكن أن تطفئوا نريان الغضب ما مل متنعوا الوقود عنه.
قال الرجل :فام الوقود الذي هييج الغضب؟
( )1انظر :خلق املسلم للشيخ حممد الغزايل ص ..102 -90
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قال املسعودي :وقود الغضب كثري ..منه الزهور والعجب واملزاح واهلزل واهلزء
والتعيري واملامراة واملضادة والغدر وشدة احلرص عىل فضول املال واجلاه ..وهي مجيعا أخالق
مذمومة وال خالص من الغضب مع بقائها.
قال الرجل :فكيف نقتل نار الُش التي تنبع منها؟
قال املسعودي :تستطيع أن متيت الزهو بالتواضع ..ومتيت العجب بمعرفتك بنفسك..
وتزيل الفخر بأنك من جنس عبدك ،إذ الناس َيمعهم يف االنتساب أب واحد؛ وإنام اختلفوا
يف الفضل أشتات ًا فبنو آدم جنس واحد وإنام الفخر بالفضائل؛ والفخر والعجب والكرب أكرب
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 اهلزء فتزيله بالتكرم عن إيذاء الناس وبصيانة النفس عن أن يستهزأ بك.
وأما التعيري فاحلذر عن القول القبيح وصيانة النفس عن مر اجلواب.
وأما شدة احلرص عىل مزايا العيش فتزال بالقناعة بقدر الرضورة طلب ًا لعز االستغناء
وترفع ًا عن ذل احلاجة.
قال الرجل :فكيف نستعمل هذه الوصفات؟
قال املسعودي :بالرياضة واملجاهدة ..فكل 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 حتى تصري مألوفة
هينة عىل النفس ،فإذا انمحت عن النفس فقد زكت وتطهرت عن هذه الرذائل وختلصت عن
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الغضب الذي يتولد منها(.)1
قال آخر :لقد عرفنا عالج أصل الداء ..فهل من دواء مهدئ للغضب يف حال ثورانه؟
قال املسعودي :ستة علوم إن علمها الغاضب قتلت غضبه يف مهده ،وأطفأت ناره قبل
أن حترقه.
قال الرجل :فام أوهلا؟
قال املسعودي :أن يتفكر يف األخبار الورادة يف فضل كظم الغيظ والعفو واحللم
واالحتامل ،فريغب يف ثوابه ،فتمنعه شدة احلرص عىل ثواب الكظم عن التشفي واالنتقام
وينطفئ عنه غيظه قال مالك بن أوس ابن احلدثان :غضب عمر عىل رجل وأمر برضبه فقلت:
اجلاهلنيَ (( ﴾)199األعراف) ،فكان
يا أمري املؤمنني ُ ﴿:خذ ا ْل َع ْف َو َو ْأ ُم ْر با ْل ُع ْرف َو َأعْر ْض عَن ْ َ
اجلاهلنيَ (( ﴾)199األعراف) ،فكان
عمر يقولُ ﴿:خذ ا ْل َع ْف َو َو ْأ ُم ْر با ْل ُع ْرف َو َأعْر ْض عَن ْ َ
يتأمل يف اآلية ،وكان وقاف ًا عند كتاب اهلل ..ومثل ذلك أمر عمر بن عبد العزيز برضب رجل
ب املُْ ْحسننيَ (( ﴾)134آل
ثم قرأ قوله تعاىل َ ﴿:وا ْلكَاظمنيَ ا ْل َغ ْي َظ َوا ْل َعافنيَ عَن النَّاس َواهللَُّ ُحي ُّ
عمران) ،فقال لغالمه :خل عنه.
قال الرجل :فام الثاين؟
قال املسعودي :أن خيوف نفسه بعقاب اهلل وهو أن يقول يف نفسه( :قدرة اهلل عىل أعظم
من قدريت عىل هذا اإلنسان ،فلو أمضيت غضبي عليه مل آمن أن يميض اهلل غضبه عيل يوم
القيامة أحوج ما أكون إىل العفو ،فقد قال تعاىل يف بعض الكتب القديمة :يا ابن آدم اذكرين
حني تغضب أذكرك حني أغضب فال أحمقك فيمن أحمق ،وقيل :ما كان يف بني إرسائيل ملك
إال ومعه حكيم إذا غضب أعطاه صحيفة فيها :ارحم املسكني واخش املوت واذكر اآلخرة،
فكان يقرؤها حتى يسكن غضبه)
( )1انظر التفاصيل املرتبطة بكيفية الرياضة يف هذه السلسلة يف حمال خمتلفة.
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قال الرجل :فام الثالث؟
قال املسعودي :أن حيذر نفسه عاقبة العداوة واالنتقام وتشمر العدو ملقابلته والسعي يف
هدم أغراضه والشامتة بمصائبه وهو ال خيلو عن املصائب فيخوف نفسه بعواقب الغضب يف
الدنيا إن كان ال خياف من اآلخرة ..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 عليه.
قال الرجل :فام الرابع؟
قال املسعودي :أن يتفكر يف قبح صورته عند الغضب بأن يتذكر صورة غريه يف حالة
الغضب ،ويتفكر يف قبح الغضب يف نفسه ومشاهبة صاحبه للكلب الضاري والسبع العادي،
ومشاهبة احلليم اهلادئ التارك للغضب لألنبياء واألولياء والعلامء واحلكامء ،وخيري نفسه بني أن
يتشبه بالكالب والسباع وأرذال الناس وبني أن يتشبه بالعلامء واألنبياء يف عادهتم لتميل نفسه
إىل حب االقتداء هبؤالء إن كان قد بقي معه مسكة من عقل.
قال الرجل :فام اخلامس؟
قال املسعودي :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 حقري ًا يف أعني الناس! فيقول لنفسه :ما أعجبك! تأنفني من االحتامل
اآلن وال تأنفني من خزي يوم القيامة واالفتضاح إذا أخذ هذا بيدك وانتقم منك؟ وحتذرين من
أن تصغري يف أعني الناس وال حتذرين من أن تصغري عند اهلل واملالئكة والنبيني؟ فمهام كظم
الغيظ فينبغي أن يكظمه هلل ،وذلك يعظمه عند اهلل ،فام له وللناس؟ وذل من ظلمه يوم القيامة
أشد من ذله له انتقم اآلن ،أفال حيب أن يكون هو القائم إذا نودي يوم القيامة :ليقم من أجره
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عىل اهلل ،فال يقوم إال من عفا؟ فهذا وأمثاله من معارف اإليامن ينبغي أن يكرره عىل قلبه.
قال الرجل :فام السادس؟
قال املسعودي :أن يعلم أن غضبه من تعجبه من جريان اليشء عىل وفق مراد اهلل ال عىل
وفق مراده ،فكيف يقول مرادي أوىل من مراد اهلل؟ ويوشك أن يكون غضب اهلل عليه أعظم
من غضبه.
***
بقينا مع املسعودي أياما معدودات يعلمنا فيها أمراض الشحناء ،ويستعمل يف التنفري
عنها كل ما آتاه اهلل من العلم واحلكمة ..وبعد أن رأى أن املحيطني به قد فقهوا عنه ما أراد أن
يبلغهم إياهم ويدرهبم عليه ،طلب منهم أن يسريوا للقسم الرابع.
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رابعا ـ اللؤم
بعد أن انتهينا من الدراسة يف القسم الثالث ،وبعد أن رأيت تأثري التعاليم التي بثها
املسعودي يف نفوس السامعني ،رست مع أهل السوق إىل القسم الرابع ،وكان اسمه (قسم
اللؤم) ،وقد عرفنا أن شيخه هو أبو عبد اهللّ احلليمي( ..)1وقد عرفنا أنه كأصحابه من األساتذة
عامل من علامء األخالق ،وعلمنا أنه صنف فيه كتابه (املنهاج يف شعب اإليامن) ،وقد ذكر أنه
دعاه لتأليفه ما رآه من اشتغال مجهور الناس عن العلوم بالتوسع يف األهل واملال ،والتهافت يف
احلرام واحلالل والتنافس يف رتب الدنيا ،والتغافل عن درج اآلخرة ..واعترب أن منبع ذلك كل
هو لؤم النفس وخستها ..وقد رشحه هذا االكتشاف ألن يؤهل للتدريس يف هذا القسم.
عندما دخلنا القسم استقبلنا بقوله :أهال بأصحاب اهلمم العالية ممن ترقوا عن درك
البهيمية متطلعني إىل حقيقة اإلنسان السامية.
قلنا :من العجب أن خيتار مثلك اللؤم علام يعلمه ،وقسم يدرس فيه؟
قال :إنام اخرتت هذا القسم نصحا لعباد اهلل ..فقد رأيت أن العائق األكرب املانع من كل
كامل هو اللؤم واخلسة وصغر النفس وحقارهتا ..وقد آليت عىل نفيس أن أحذر منه ما حييت.
لقد وجدت الكل مطبقا عىل لوم اللئيم ،فرسول اهلل  أفصح الفصحاء ،وأحكم
()2

خب لئيم)
غر كريم ،والفاجر ّ
احلكامء ،اعترب اللؤم صفة الفاجر ،فقال( :املؤمن ّ

ثم ير ّده
وقيل لبعض احلكامء :ما اجلرح ا ّلذي ال يندمل ،قال :حاجة الكريم إىل ال ّلئيمّ ،
ثم ال يؤذن له.
بغري قضائها ،قيل :فام ا ّلذي هو أشدّ منه ،قال :وقوف ّ
الُشيف بباب الدّ ينء ّ
وقال ّ
الشاعر:
( )1أشري به احلسني بن احلسن بن حممد بن حليم ،أبو عبد اهللّ احلليمي ،الشافعي ( 338ـ  403هـ) ولد بجرجان ،ونشأ ببخارى،
وويل القضاء ،تقدّ م يف املذهب حتى صار شيخ الشافعية بام وراء النهر.
( )2رواه أبو داود والرتمذي وغريمها.
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متردا
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت ال ّلئيم ّ
وقال آخر:
أحب بن ّيتي ووددت ّأين
ّ

دفنت بن ّيتي يف جوف حلد

ومايل بغضها غرضا ولكن

خمافة ميتتي فتضيع بعدي

خمافة أن تصري إىل لئيــــــم

فيفضح والدي ويشني جدّ ي

قلنا :فام اللؤم()1؟ ..ومل كان هبذه الصورة؟
قال :اللؤم هو نزول اإلنسان من املحل الرفيع الذي أقامه اهلل فيه إىل أسفل سافلني،
فبدل أن يرقى هبمته إىل املعايل ينزل هبا إىل املنحدرات ،ثم هو يف نزوله ال يقع إال عىل اخلنافس
واجلرذان ،وال َيد رفيقا له إال اخلنازير والسباع.
قلنا :لقد مألت نفوسنا تقززا ،فهال فصلت لنا مظاهر اللؤم التي هبا يظهر ،واأللوان
التي هلا يلبس.
قال :هي كثرية ..فال تستطيع هذه املدرسة بكل من فيها وبكل ما فيها أن حتيص خالل
اللئيم ،فهو يتلون كام تتلون احلرباء.
قلنا :فاذكر لنا بعضها ..لنستدل بام تذكره عىل ما مل تذكره.
الفحش:
قال :من املظاهر التي يظهر هبا اللئيم الفحش ..فاللئيم ال َتدونه إال فاحشا مقيتا.
قلنا :من الفاحش املقيت؟
ويتعمده ..وَيعل ذلك
سب النّاس
قال :هو ذو الفحش واخلنا من القول ،ا ّلذي يتك ّلف ّ
ّ

شح النّفس ودناءة األصل ،وهو مأخوذ من ما ّدة (ل أم) ا ّلتي ّ
تدل عىل ذلك ،يقول ابن فارسّ :
(الالم واأللف وامليم
( )1ال ّلؤمّ :
أصالن :أحدمها :االتّفاق واالجتامع واآلخر :خلق رديء ،فمن ال ّثاين :ال ّلؤم :يقولونّ :
إن ال ّلئيم ّ
الشحيح املهني النّفس الدّ ّين األصل
(املقاييس)226 /5:
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وسيلته للسيطرة عليهم.
قلنا :بئس الرجل هو.
قال :ولذلك وردت النصوص بتحذير املؤمنني منه ،وببيان العقاب الذي أحله اهلل به
لتمأل النفوس رهبة من سلوك سبيله ،ففي احلديث أن رجال استأذن عىل رسول اهللّ  فقال:
فلام دخل أالن له الكالم .قلت :يا رسول اهللّ ،قلت ا ّلذي قلت
(ائذنوا له ،بئس أخو العشرية)ّ ،
ثم ألنت له الكالم .قالّ :
رش النّاس من تركه النّاس اتّقاء فحشه)
ّ
(إن ّ

()1

وروي ّ
السام عليكم ،فقالت عائشة :عليكم ،ولعنكم اهللّ،
ّبي  فقالواّ :
أن هيود أتوا الن ّ
بالرفق ،وإ ّياك والعنف والفحش) قالت :أو
وغضب اهللّ عليكم .قال( :مهال يا عائشة ،عليك ّ
مل تسمع ما قالوا .قال( :أو مل تسمعي ما قلت ،رددت عليهم فيستجاب يل فيهم ،وال يستجاب
()2

هلم ّيف)

أحق به منهم ،قال:
وروي أنه  قسم قسام ،فقيل له :واهللّ يا رسول اهللّ لغري هؤالء كان ّ
خريوين أن يسألوين بالفحش أو ّ
يبخلوين ،فلست بباخل)
(إْنم ّ
ّ

()3

ويف حديث آخر قال( :ال ّظلم ظلامت يوم القيامة ،وإ ّياكم والفحشّ ،
حيب
فإن اهللّ ال ّ
والش ّحّ ،
فإن ّ
ّفحش ،وإ ّياكم ّ
الش ّح أهلك من كان قبلكم ،أمرهم بالقطيعة
الفحش وال الت ّ
()4

فقطعوا ،وأمرهم بالبخل فبخلوا ،وأمرهم بالفجور ففجروا)..

ّ
وجل ،-من أجل ذلك مدح نفسه،
أحب إليه املدح من اهللّ -عزّ
وقال ( :ليس أحد ّ
()5

حرم الفواحش)..
وليس أحد أغري من اهللّ ،من أجل ذلك ّ
( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3رواه مسلم.
( )4رواه أبو داود وأمحد.
( )5رواه البخاري ومسلم.
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وقال( :ليس املؤمن بال ّط ّعان ،وال ال ّل ّعان ،وال الفاحش ،وال البذيء)

()1

وقال( :ما كان الفحش يف يشء ّإال شانه ،وما كان احلياء يف يشء ّإال زانه)

()2
()4

وقال( :احلياء من اإليامن ،واإليامن يف اجلنّة ،والبذاء( )3من اجلفاء ،واجلفاء يف النّار)
البذاءة:
قلنا :وعينا هذا ..فاذكر لنا صفة أخرى من صفات اللئيم.
قال :من صفات اللئيم البذاءة(.)5
قلنا :ما البذاءة؟

السوء م َن ا ْل َق ْول إ َّال َم ْن
قال :هي تلك التي ْنى اهلل عنها ،فقال ﴿:ال ُحي ُّ
اجل ْه َر ب ُّ
ب اهللَُّ ْ َ
ُظل َم َو َ
كان اهللَُّ َسميع ًا عَلي ًام (( ﴾)148النساء)
وعاتب عتابا شديدا من وقع فيها فقال ﴿ :إ ْذ َت َل َّق ْو َن ُه ب َأ ْلسنَت ُك ْم َو َت ُقو ُل َ
ون ب َأ ْفواه ُك ْم ما
يم (َ )15و َل ْو ال إ ْذ َسم ْع ُت ُمو ُه ُق ْل ُت ْم ما َي ُك ُ
ون
َل ْي َس َل ُك ْم به ع ْل ٌم َو َحت َْس ُبو َن ُه َه ِّين ًا َو ُه َو عنْدَ اهللَّ عَظ ٌ
َلنا َأ ْن َن َت َك َّل َم هبذا ُس ْبحان ََك هذا ُ ْهب ٌ
يم (( ﴾)16النور)
تان عَظ ٌ
ف َر َأ ْيت َُه ْم َينْ ُظ ُر َ
ون إ َل ْي َك
اخل ْو ُ
واعترب أهلها من املنافقني ،فقالَ ﴿:أش َّح ًة َع َل ْي ُك ْم َفإذا جا َء ْ َ
ف س َل ُقو ُكم ب َأ ْلسن ٍَة ح ٍ
داد َأش َّح ًة ع ََىل
ب َْ
ور َأ ْع ُينُ ُه ْم كَا َّلذي ُيغْشى َع َل ْيه م َن املَْ ْوت َفإذا َذ َه َ
ْ
اخل ْو ُ َ
تَدُ ُ
ْامهل ُ ْم َو َ
اخل ْري ُأولئ َك َمل ْ ُيؤْ منُوا َف َأ ْح َب َط اهللَُّ َأع َ
كان ذل َك ع ََىل اهللَّ َيسري ًا (( ﴾)19األحزاب)،
َْ
السوء َو َو ُّدوا َل ْو
وقال ﴿:إ ْن َي ْث َق ُفو ُك ْم َي ُكو ُنوا َل ُك ْم َأعْدا ًء َو َي ْب ُس ُطوا إ َل ْي ُك ْم َأ ْيد َ ُهي ْم َو َأ ْلسنَت َُه ْم ب ُّ
( )1رواه أمحد والرتمذي ،وقال :حديث حسن غريب.
( )2رواه الرتمذى وقال حديث حسن ،وابن ماجة.
( )3البذاء :الفحش يف الكالم.
( )4رواه الرتمذي وقال :هذا حديث حسن صحيح.
املناوي( :البذاء هو الفحش والقبح يف
الرصحية) ،وقال
ّ
( )5عرفها الغزا ّيل بقوله( :هي التّعبري عن األمور املستقبحة بالعبارات ّ
املنطق ،وإن كان الكالم صدقا)
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َت ْك ُف ُر َ
ون (( ﴾)2املمتحنة)
وحذر رسول اهلل  من الوقوع فيها ،فقالّ :
(إن أنسابكم هذه ليست بسباب عىل أحد،
الصاع مل متلؤوه ،ليس ألحد فضل ّإال بالدّ ين أو عمل صالح .حسب
وإنّام أنتم ولد آدمّ ،
طف ّ
()1

الرجل أن يكون فاحشا بذ ّيا بخيال جبانا)
ّ

واعتربها من اللؤم ،ففي احلديث عن ابن ع ّباس أنّه قالّ :
إن رجال وقع يف أب للع ّباس
ّبي ( :ال تس ّبوا أمواتنا ،فتؤذوا أحياءنا ،أال ّ
إن البذاء لؤم)
كان يف اجلاهل ّية فلطمه ،فقال الن ّ

()2

()3

والعي شعبتان من اإليامن والبذاء والبيان
بل اعتربها من النفاق ،فقال( :احلياء
ّ
()4

شعبتان من شعب النّفاق)

بل حذر أصحاهبا من النار ،فقال( :احلياء من اإليامن ،واإليامن يف اجلنّة ،والبذاء من
()5

اجلفاء ،واجلفاء يف النّار)

بل بني أن البذيء ال يستحق اسم اإليامن ،فقال( :ليس املؤمن بال ّط ّعان وال ال ّل ّعان وال
()6

الفاحش وال البذيء)

بل بني بغض اهلل للبذيء ،فقال( :ما يشء أثقل يف ميزان املؤمن يوم القيامة من خلق
حسنّ ،
وإن اهللّ ليبغض الفاحش البذيء)

()7

قلنا :لقد مألتنا باملخافة ..فام البذاءة؟

( )1رواه أمحد والطرباين وفيه ابن هليعة وبقية رجاله وثقوا.
( )2رواه النسائي بإسناد صحيح.
( )3املراد بالبيان :كشف ما ال َيوز كشفه ،أو املراد به املبالغة يف اإليضاح حتى ينتهي إىل حد التكلف.
( )4رواه الرتمذي وحسنه ،واحلاكم وصححه عىل رشطهام.
( )5رواه الرتمذي وقال :حسن صحيح ،واحلاكم وقال :صحيح عىل رشط مسلم.
( )6رواه الرتمذي وقال :حسن غريب .وأمحد واحلاكم وصححه.
( )7رواه الرتمذي ،وقال :حسن صحيح.

95

قال :هي مسارعة اللسان الذي هو املعرب عن اإلنسان إىل الكالم القبيح الشنيع الذي
ترتعد له قلوب الصاحلني.
قال رجل منا :فهي ما نعرب عنه بالسباب.
قال :أجل ..حتى لو كان السباب ملا ال يعقل ..ففي احلديث عن جابرّ ،
أن رسول اهللّ
()1
احلمى ال بارك اهللّ
السائب تزفزفني ؟) قالتّ :
السائب فقال( :مالك يا أ ّم ّ
 ،دخل عىل أ ّم ّ
()2

فإْنا تذهب خطايا بني آدم كام يذهب الكري خبث احلديد)
احلمىّ ،
فيها ،فقال( :ال تس ّبي ّ

فإْنا مأمورة ،وإنّه من
ّبي ( :ال تلعنهاّ ،
ّبي  ،فقال الن ّ
الريح ،عىل عهد الن ّ
ولعن رجل ّ
لعن شيئا ليس له بأهل رجعت ال ّلعنة عليه)

()3

يب جريء إىل رسول اهللّ  فقال :يا رسول اهللّ :أخربنا عن اهلجرة إليك أينام
وجاء أعرا ّ
ثم
خاصة ،أم إىل أرض معلومة ،أم إذا ّ
كنت ،أو لقوم ّ
مت انقطعت؟ قال :فسكت عنه يسريا ّ
السائل؟) قال :ها هو ذا يا رسول اهللّ .قال( :اهلجرة أن هتجر الفواحش ما ظهر منها
قال( :أين ّ
()4

مت باحلرض)
ثم أنت مهاجر وإن ّ
وما بطن ،وتقيم ّ
الصالة ،وتؤيت الزّ كاةّ ،

حي من أحياء العرب ،فس ّبوه ورضبوه،
وعن أيب برزة قال :بعث رسول اهللّ  رجال إىل ّ
فجاء إىل رسول اهللّ  فأخربه .فقال رسول اهللّ ( :لو ّ
أن أهل عامن( )5أتيت ،ما س ّبوك وال
()6

رضبوك)

( )1تزفزفني :يعني تتحركني حركة شديدة وترتعدين.
( )2رواه مسلم.
( )3رواه أبو داود والرتمذي وقال :حسن غريب.
( )4رواه أمحد.
( )5عامن :مدينة بالبحرين ،وهي اآلن يف سلطنة عامن.
( )6رواه مسلم.
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وقال ّ :
(إن ال ّل ّعانني ال يكونون شهداء وال شفعاء يوم القيامة)

()1

(الصيام جنّة ،فال يرفث وال َيهل ،وإن امرؤ قاتله أو شامته ،فليقلّ :إين صائم-
وقالّ :
الصائم أطيب عند اهللّ من ريح املسك ،يرتك طعامه
مرتني -وا ّلذي نفيس بيده خللوف فم ّ
ّ
()2

الصيام يل وأنا أجزي به ،واحلسنة بعُش أمثاهلا)
ورشابه وشهوته من أجيلّ ،

بالربذة( )3وعليه برد وعىل غالمه مثله .فقلنا:
ذر ّ
وعن املعرور بن سويد قال :مررنا بأيب ّ
ذر لو مجعت بينهام كانت ح ّلة ،فقال :إنّه كان بيني وبني رجل من إخواين كالم ،وكانت
يا أبا ّ
ذر إنّك امرؤ فيك
ّبي  ،فقال( :يا أبا ّ
ّبي  ،فلقيت الن ّ
فعريته بأ ّمه ،فشكاين إىل الن ّ
أ ّمه أعجم ّيةّ ،
ذر ،إنّك امرؤ فيك
جاهل ّية) قلت :يا رسول اهللّ ،من ّ
الرجال س ّبوا أباه وأ ّمه .قال( :يا أبا ّ
سب ّ
جاهل ّية ،هم إخوانكم جعلهم اهللّ حتت أيديكم ،فأطعموهم ممّا تأكلون ،وألبسوهم ممّا تلبسون،
وال تك ّلفوهم ما يغلبهم فإن ك ّلفتموهم فأعينوهم)

()4

الرجل
الرجل والديه) .قالوا :يا رسول اهللّ ،وهل يشتم ّ
وقال ( :من الكبائر شتم ّ
()5

فيسب أ ّمه)
ويسب أ ّمه
فيسب أباه
الرجل
ّ
ّ
ّ
والديه؟ قال( :نعمّ ،
يسب أبا ّ

وعن جابر بن سليم ،قال :رأيت رجال يصدر النّاس عن رأيه ،ال يقول شيئا ّإال صدروا
مرتني-
السالم يا رسول اهللّّ -
عنه ،قلت :من هذا؟ قالوا (هذا) رسول اهللّ  .قلت :عليك ّ
السالم! ّ
السالم عليك) قال :قلت :أنت
السالم حت ّية امل ّيت قلّ :
فإن عليك ّ
قال( :ال تقل عليك ّ
رض فدعوته كشفه عنك ،وإن أصابك عام
رسول اهللّ ؟ قال( :أنا رسول اهللّ ا ّلذي إذا أصابك ّ
سنة فدعوته أنبتها لك ،وإذا كنت بأرض قفراء أو فالة فض ّلت راحلتك فدعوته ر ّدها عليك،
( )1رواه مسلم.
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3الربذة :موضع بالبادية بينه وبني املدينة ثالث مراحل ،وهو يف شامل املدينة نفي إليه أبو ذر وتويف ودفن فيه.
( )4رواه البخاري ومسلم.
( )5رواه البخاري ومسلم.
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حرا وال عبدا ،وال بعريا وال شاة،
قلت :اعهد إ ّيل ،قال( :ال تس ّب ّن أحدا) قال :فام سببت بعده ّ
حتقرن شيئا من املعروف ،وأن تك ّلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك ّ
ّ
إن ذلك من
قال( :وال
فإْنا
الساق ،فإن أبيت فإىل الكعبني ،وإ ّياك وإسبال اإلزار ّ
املعروف ،وارفع إزارك إىل نصف ّ
من املخيلةّ ،
تعريه بام تعلم
وإن اهللّ ال ّ
وعريك بام يعلم فيك فال ّ
حيب املخيلة ،وإن امرؤ شتمك ّ
()1

فيه ،فإنّام وبال ذلك عليه)

قال الرجل :وعينا خطورة البذاءة ..فاذكر لنا األرض التي تنبت فيها لئال نسري إليها.
قال :أرضها هي أرض اخلبث وال ّلؤم.
قال الرجل :أقصد الباعث عليها.
الفساق وأهل
قال :الباعث عليها إ ّما قصد اإليذاء ،وإ ّما االعتياد احلاصل من خمالطة ّ
اخلبث وال ّلؤم ّ
ب..
الس ّ
ألن من عادهتم ّ
قال الرجل :فهال فصلت لنا ما نفقه به حقيقة البذاءة.
قال :يمكن حرص البذاءة يف ّ
كل حال ختفى ويستحيا منهاّ ،
فإن التّرصيح يف مثل هذه
احلال فحش وينبغي الكناية عنها ..وكذلك يدخل يف ذكر العيوب ا ّلتي يستحيا منها فال ينبغي
يعرب عنها برصيح ال ّلفظ(.)2
أن ّ
النجوى:
قلنا :وعينا هذا ..فاذكر لنا صفة أخرى من صفات اللئيم.
قال :من صفات اللئيم النجوى.
قلنا :ما النجوى؟
واه ْم إ َّال َم ْن َأ َم َر
قال :هي تلك التي أشار عليها قوله تعاىل ﴿:ال َخ ْ َري يف كَث ٍري م ْن ن َْج ُ
( )1رواه أبو داود.
( )2اإلحياء بترصف.
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بصدَ َق ٍة َأو معر ٍ
ف ُنؤْ تيه َأ ْجر ًا
ني النَّاس َو َم ْن َي ْف َع ْل ذل َك ا ْبتغا َء َم ْرضات اهللَّ َف َس ْو َ
وف َأ ْو إ ْصالحٍ َب ْ َ
َ
ْ َ ُْ
ني ا َّلذي َن ال ُيؤْ منُ َ
ت ا ْل ُق ْر َ
ون
آن َج َع ْلنا َب ْين ََك َو َب ْ َ
عَظي ًام (( ﴾)114النساء) ،وقولهَ ﴿:وإذا َق َر ْأ َ
ت
ب ْاآلخ َرة حجاب ًا َم ْس ُتور ًا (َ )45و َج َع ْلنا عَىل ُق ُلوهب ْم َأكنَّ ًة َأ ْن َي ْف َق ُهو ُه َويف آذاْن ْم َو ْقر ًا َوإذا َذك َْر َ
ون به إ ْذ َي ْستَم ُع َ
َر َّب َك يف ا ْل ُق ْرآن َو ْحدَ ُه َو َّل ْوا عَىل َأ ْدباره ْم ُن ُفور ًا ( )46ن َْح ُن َأ ْع َل ُم بام َي ْستَم ُع َ
ون
إ َل ْي َك َوإ ْذ ُه ْم ن َْجوى إ ْذ َي ُق ُ
ون إ ْن َتتَّب ُع َ
ول ال َّظاملُ َ
ون إ َّال َر ُج ًال َم ْس ُحور ًا (( ﴾)47اإلرساء)
وْنى عنها  ،فقال( :إذا كنتم ثالثة فال يتناجى اثنان دون اآلخر حتّى ختتلطوا بالنّاس
من أجل ّ
أن ذلك حيزنه)

()1
()2

ثم َيلس)
الرجل أخاه من ُملسه ّ
وقال( :ال يتناجى اثنان دون صاحبهام ،وال يقيم ّ

وقال( :ال يتناجى اثنان دون ال ّثالث؛ ّ
فإن ذلك يؤذي املؤمن ،واهللّ يكره أذى املؤمن)

()3

يتسار اثنان دون ال ّثالث)
وقال( :ال
ّ

()4

قلنا :وعينا هذا ..ولكن الكل يقع فيه ..بل قد نرى الصاحلني يقعون فيه.
قال :النجوى ختتلف باختالف األمر املتناجى فيه ،فإن كان أمرا بمعروف أو ْنيا عن
ّ
وجل -من فعل ذلك من انعدام اخلري ّية الغالبة
منكر ،فهذا ال يشء فيه ،وقد استثنى املوىل -عزّ
واهم إ َّال من َأمر بصدَ َق ٍة َأو معر ٍ
ني
وف َأ ْو إ ْصالحٍ َب ْ َ
عىل النّجوى فقال  ﴿:ال َخ ْ َري يف كَث ٍري م ْن ن َْج ُ ْ َ ْ َ َ َ
ْ َ ُْ
النَّاس (( ﴾)114النساء)
يسول به ّ
الشيطان ليقع
ّسار خصوصا يف وجود اآلخرين أمر مذموم ّ
وفيام عدا ذلك فالت ّ
سوء ال ّظ ّن بني النّاس ،قال تعاىل َ ﴿:أ َمل ْ ت ََر إ َىل ا َّلذي َن ُْنُوا عَن الن َّْجوى ُث َّم َي ُعو ُد َ
ون ملا ُْنُوا َعنْ ُه
حي ِّي َك به اهللَُّ َو َي ُقو ُل َ
ون يف
َو َيت َ
الر ُسول َوإذا جاؤُ َك َح َّي ْو َك بام َمل ْ ُ َ
َناج ْو َن ب ْاإل ْثم َوا ْل ُعدْ وان َو َم ْعص َية َّ
( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه أمحد.
( )3رواه أبو يعىل والطرباين يف األوسط.
( )4رواه أمحد.
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َأ ْن ُفسه ْم َل ْو ال ُي َع ِّذ ُبنَا اهللَُّ بام َن ُق ُ
ول َح ْس ُب ُه ْم َج َهن َُّم َي ْص َل ْو َْنا َفبئ َْس املَْص ُري (( ﴾)8املجادلة) ،وقد
نزلت هذه اآليات يف اليهود واملنافقني.
وقد اشتملت آية أخرى عىل املحمود واملذموم من التّناجي فقال تعاىل ناهيا عن التّناجي
َناج ْوا ب ْاإل ْثم َوا ْل ُعدْ وان
َناج ْي ُت ْم َفال َتت َ
املذموم وآمرا بالتّناجي املحمود  ﴿:يا َأ ُّ َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا إذا ت َ
ُْش َ
ون (( ﴾)9املجادلة)
الر ُسول َوت َ
َناج ْوا با ْل ِّ
َو َم ْعص َية َّ
رب َوال َّت ْقوى َوا َّت ُقوا اهللََّ ا َّلذي إ َل ْيه ُحت َ ُ
اإلرساف:
قلنا :وعينا هذا ..فاذكر لنا صفة أخرى من صفات اللئيم.
قال :من صفات اللئيم اإلرساف.
قلنا :يف الطعام؟
قال :يف كل يشء ..فاإلرساف هو التعدي ،والتعدي قد حيصل يف أي يشء ..وهلذا ،فإن
املؤمنني يستغفرون من اإلرساف يف كل أمر ،قال تعاىلَ ﴿:و َك َأ ِّي ْن م ْن نَب ٍّي قات ََل َم َع ُه ر ِّب ُّي َ
ون كَث ٌري
الصابري َن (َ )146وما
ب َّ
استَكا ُنوا َواهللَُّ ُحي ُّ
صاهب ْم يف َسبيل اهللَّ َوما َض ُع ُفوا َو َما ْ
َفام َو َهنُوا ملا َأ َ ُ
َ
ْرصنا ع ََىل ا ْل َق ْوم
كان َق ْو َهل ُ ْم إ َّال َأ ْن قا ُلوا َر َّبنَا اغْف ْر َلنا ُذ ُنو َبنا َوإ ْرسا َفنا يف َأ ْمرنا َو َث ِّب ْت َأ ْقدا َمنا َوان ُ ْ
ب املُْ ْحسننيَ (﴾)148
ا ْلكافري َن (َ )147ف ُ
واب الدُّ نْيا َو ُح ْس َن َثواب ْاآلخ َرة َواهللَُّ ُحي ُّ
آتاه ُم اهللَُّ َث َ
(آل عمران)
رس ُفوا عَىل َأ ْن ُفسه ْم ال َت ْقنَ ُطوا
وقال تعاىل يبني عموم اإلرسافُ ﴿:ق ْل يا عباد َي ا َّلذي َن َأ ْ َ
م ْن َر ْمحَة اهللَّ إ َّن اهللََّ َيغْف ُر ُّ
يم (( ﴾))53الزمر)
الذ ُن َ
الرح ُ
ور َّ
وب َمجيع ًا إ َّن ُه ُه َو ا ْل َغ ُف ُ
ِّكاح َفإ ْن
وذكر اهلل تعاىل اإلرساف يف املال ،فقالَ ﴿:وا ْب َت ُلوا ا ْل َيتامى َحتَّى إذا َب َل ُغوا الن َ
آن َْس ُت ْم من ُْه ْم ُر ْشد ًا َفا ْد َف ُعوا إ َل ْيه ْم َأ ْم َ
ْربوا َو َم ْن كا َن غَن ايا
واهل ُ ْم َوال َت ْأ ُك ُلوها إ ْرساف ًا َوبدار ًا َأ ْن َيك َ ُ
ف َو َم ْن َ
كان َفقري ًا َف ْل َي ْأ ُك ْل باملَْ ْع ُروف َفإذا َد َف ْع ُت ْم إ َل ْيه ْم َأ ْم َ
واهل ُ ْم َف َأ ْشهدُ وا َع َل ْيه ْم َوكَفى
َف ْل َي ْس َت ْعف ْ
باهللَّ َحسيب ًا (( ﴾ )6النساء)
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ٍ
ٍ
ٍ
وشات
َري َم ْع ُر
وذكره يف أرزاق أخرى ،فقالَ ﴿:و ُه َو ا َّلذي َأن َْش َأ َجنَّات َم ْع ُروشات َوغ ْ َ
الر َّم َ
َوالن َّْخ َل َوالزَّ ْر َع خمُ ْتَلف ًا ُأ ُك ُل ُه َوالزَّ ْي ُت َ
َري ُمتَشاب ٍه ُك ُلوا م ْن َث َمره إذا َأ ْث َم َر َوآ ُتوا
ون َو ُّ
ان ُمتَشاهب ًا َوغ ْ َ
ب املُْ ْرسفنيَ (( ﴾)141األنعام)
َح َّق ُه َي ْو َم َحصاده َوال ُت ْرس ُفوا إ َّن ُه ال ُحي ُّ

وذكره يف األكل والُشب ،فقال ﴿:يا َبني آ َد َم ُخ ُذوا زينَ َت ُك ْم عنْدَ ُك ِّل َم ْسج ٍد َو ُك ُلوا

ب املُْ ْرسفنيَ (( ﴾)31األعراف)
ارش ُبوا َوال ُت ْرس ُفوا إ َّن ُه ال ُحي ُّ
َو ْ َ
احل ِّق َو َم ْن ُقت َل َم ْظ ُلوم ًا
وذكره يف القتل ،فقالَ ﴿:وال َت ْق ُت ُلوا النَّ ْف َس ا َّلتي َح َّر َم اهللَُّ إ َّال ب ْ َ
ف يف ا ْل َقتْل إ َّن ُه َ
كان َمن ُْصور ًا (( ﴾)33اإلرساء)
َف َقدْ َج َع ْلنا ل َول ِّيه ُس ْلطان ًا َفال ُي ْرس ْ
وذكره يف الكفر ،فقال ﴿:م ْن َأ ْجل ذل َك َك َت ْبنا عَىل َبني إ ْرسائ َيل َأ َّن ُه َم ْن َقت ََل َن ْفس ًا بغ َْري
ٍ
َن ْف ٍ
َّاس َمجيع ًا َو َل َقدْ
َّاس َمجيع ًا َو َم ْن َأ ْحياها َف َك َأنَّام َأ ْح َيا الن َ
س َأ ْو َفساد يف ْاألَ ْرض َف َك َأنَّام َقت ََل الن َ
جا َء ْ ُهت ْم ُر ُس ُلنا با ْل َب ِّينات ُث َّم إ َّن كَثري ًا من ُْه ْم َب ْعدَ ذل َك يف ْاألَ ْرض ملَُ ْرس ُف َ
ون (( ﴾)32املائدة)
وذكره يف أنواع الشذوذ ،فقالَ ﴿:و ُلوط ًا إ ْذ َ
قال ل َق ْومه َأ َت ْأ ُت َ
ون ا ْلفاح َش َة ما َس َب َق ُك ْم هبا م ْن

الر َ
جال َش ْه َو ًة م ْن ُدون النِّساء َب ْل َأ ْن ُت ْم َق ْو ٌم ُم ْرس ُف َ
َأ َح ٍد م َن ا ْلعا َملنيَ ( )80إ َّن ُك ْم َل َت ْأ ُت َ
ون ()81
ون ِّ
ناس َي َت َط َّه ُر َ
َوما َ
ون (َ )82ف َأن َْج ْينا ُه
واب َق ْومه إ َّال َأ ْن قا ُلوا َأ ْخر ُج ُ
وه ْم م ْن َق ْر َيت ُك ْم إ َّْنُ ْم ُأ ٌ
كان َج َ
ف َ
َت م َن ا ْلغابري َن (َ )83و َأ ْم َط ْرنا َع َل ْيه ْم َم َطر ًا َفا ْن ُظ ْر َك ْي َ
كان عاق َب ُة املُْ ْجرمنيَ
َو َأ ْه َل ُه إ َّال ا ْم َر َأ َت ُه كان ْ
(( ﴾)84األعراف)

وذكره رسول اهلل  يف أمور كثرية ،فقال( :كلوا وتصدّ قوا والبسوا يف غري إرساف وال
ّ
خميلة)( ،)1وقالّ :
حرم عليكم عقوق األ ّمهات ،ووأد البنات ،ومنعا
(إن اهللّ -عزّ
وجلّ -
السؤال ،وإضاعة املال)( ،)2وقالّ :
(إن اهللّ يرىض
وهات ،وكره لكم ثالثا :قيل وقال ،وكثرة ّ
لكم ثالثا ويكره لكم ثالثا ،فريىض لكم أن تعبدوه وال تُشكوا به شيئا ،وأن تعتصموا بحبل
( )1رواه النسائي وابن ماجة.
( )2رواه أمحد والطرباين يف األوسط ورجاله رجال الصحيح.
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()1

السؤال وإضاعة املال)
تفرقوا ،ويكره لكم قيل وقال ،وكثرة ّ
اهللّ مجيعا وال ّ

وعن معاذ أنّه قال :قال رسول اهللّ  ،ملّا بعثه إىل اليمن( :إ ّياك والتّن ّعمّ ،
فإن عباد اهللّ
()2

ليسوا باملتن ّعمني)

ثم قال( :هكذا
وجاء أعرا ّ
ّبي  يسأله عن الوضوء ،فأراه الوضوء ثالثا ثالثا ّ
يب إىل الن ّ
()3

الوضوء .فمن زاد عىل هذا ،فقد أساء وتعدّ ى وظلم)

()4

وقال ( :املؤمن يأكل يف معى واحد ،والكافر يأكل يف سبعة أمعاء)

رشا من بطن ،بحسب ابن آدم أكالت يقمن صلبه ،فإن كان
وقال( :ما مأل ّ
آدمي وعاء ّ
()5

ال حمالة ،فثلث لطعامه ،وثلث لُشابه ،وثلث لنفسه)
املجاهرة:

قلنا :وعينا هذا ..فاذكر لنا صفة أخرى من صفات اللئيم.
قال :من صفات اللئيم املجاهرة.
قلنا :ما املجاهرة؟
السوء م َن ا ْل َق ْول إ َّال َم ْن ُظل َم
قال :تلك التي أشار إليها قوله تعاىل ﴿:ال ُحي ُّ
اجل ْه َر ب ُّ
ب اهللَُّ ْ َ
َو َ
يب ا ْل َفواح َش ما َظ َه َر منْها
كان اهللَُّ َسميع ًا عَلي ًام (( ﴾)118النساء) ،وقولهُ ﴿:ق ْل إنَّام َح َّر َم َر ِّ َ
احل ِّق َو َأ ْن ُت ُْش ُكوا باهللَّ ما َمل ْ ُينَزِّ ْل به ُس ْلطان ًا َو َأ ْن َت ُقو ُلوا ع ََىل اهللَّ ما
َوما َب َط َن َو ْاإل ْث َم َوا ْل َبغ َْي بغ َْري ْ َ
ون (( ﴾)33األعراف) ،وقوله ﴿:إ َّن ا َّلذي َن ُحي ُّب َ
ال َت ْع َل ُم َ
يع ا ْلفاح َش ُة يف ا َّلذي َن آ َمنُوا َهل ُ ْم
ون َأ ْن تَش َ
يم يف الدُّ نْيا َو ْاآلخ َرة َواهللَُّ َي ْع َل ُم َو َأ ْن ُت ْم ال َت ْع َل ُم َ
ون (( ﴾)19النور)
ع ٌ
َذاب َأل ٌ
( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه أمحد والبيهقي ورواة أمحد ثقات.
( )3رواه النسائي واللفظ له ،وأبو داود وابن ماجة.
( )4رواه البخاري.
( )5رواه الرتمذي واللفظ له ،وقال :حسن صحيح .وابن ماجة واحلاكم وصححه .وابن حبان.
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وْنى عنها  ،وبني عظم جرمها ،فقالّ ( :
كل أ ّمتي معاىف ّإال املجاهرينّ ،
وإن من
ثم يصبح وقد سرته اهللّ فيقول :يا فالن عملت البارحة
الرجل بال ّليل عمالّ ،
املجاهرة أن يعمل ّ
()1

كذا وكذا ،وقد بات يسرته ر ّبه ،ويصبح يكشف سرت اهللّ عنه)

الربا والزّ نا ّإال أح ّلوا بأنفسهم عقاب اهللّ)
وقال( :ما ظهر يف قوم ّ

()2

وقال(:يكون يف آخر هذه األ ّمة خسف ومسخ وقذف) .قالت ،قلت :يا رسول اهللّ،
()3

الصاحلون؟ قال( :نعم إذا ظهر اخلبث)
أْنلك وفينا ّ

وقالّ :
الساعة
حيب الفحش ،أو يبغض الفاحش
ّ
(إن اهللّ ال ّ
واملتفحش ،قال :وال تقوم ّ
وخيون
الرحم ،وسوء املجاورة ،وحتّى يؤمتن اخلائنّ ،
حتّى يظهر الفحش والتّفاحش ،وقطيعة ّ
األمني ،وقال :أال ّ
إن موعدكم حويض ،عرضه وطوله واحد ،وهو كام بني أيلة ومكّة ،وهو
الفضة ،من رشب منه مُشبا مل يظمأ
مسرية شهر ،فيه مثل النّجوم أباريق ،رشابه أشدّ بياضا من ّ
بعده أبدا)

()4

قلنا :فعالم تنص هذه النصوص املقدسة؟
قال :تنص عىل ثالثة أنواع من املجاهرة اللئيمة.
قلنا :فام أوهلا؟
املجان واملستهرتون بحدود اهللّ ..وا ّلذي يفعل املعصية
قال :إظهار املعصية ،كام يفعل ّ
املجان ،واملجون مذموم
األول :إظهار املعصية ،واآلخر :تل ّبسه بفعل ّ
جهارا يرتكب حمذورينّ :
رشعا وعرفا.
قلنا :فام الثاين؟
( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه أمحد وأبو ادود ،وبعضه عند أيب داود.
( )3رواه الرتمذي ،وقال :هذا حديث غريب.
( )4رواه أمحد.
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قال :إظهار ما سرت اهللّ عىل العبد من فعله املعصية ،كأن حيدّ ث هبا تفاخرا أو استهتارا
ّ
وجل.
بسرت اهللّ تعاىل ،وهؤالء هم ا ّلذين ال يتمتّعون بمعافاة اهللّ عزّ
قلنا :فام الثالث؟
الفساق من ُماهرة بعضهم بعضا بالتّحدّ ث باملعايص.
قال :ما يفعله ّ
النجاسة:
قلنا :وعينا هذا ..فاذكر لنا صفة أخرى من صفات اللئيم.
قال :من صفات اللئيم النجاسة(.)1
قلنا :أتلك التي نراها بأعيننا فنستقذرها ،أو نشمها ،فنغلق أنوفنا من رائحتها املنتنة؟
قال :ذلك نوع من أنواع النجاسة ..وهناك أنواع أخرى ال تروْنا ..رائحتها ال تطيقها
السموات واألرض.
قلنا :فام هي هذه الرائحة؟
قال :تلك التي أشار إليها قوله تعاىل ﴿:يا َأ ُّ َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا إن ََّام املُْ ُْش ُك َ
ون ن ََج ٌس َفال َي ْق َر ُبوا
يم
احلرا َم َب ْعدَ عامه ْم هذا َوإ ْن خ ْف ُت ْم َع ْي َل ًة َف َس ْو َ
ف ُيغْني ُك ُم اهللَُّ م ْن َف ْضله إ ْن شا َء إ َّن اهللََّ عَل ٌ
املَْ ْسجدَ ْ َ
ُش ْح َصدْ َر ُه ل ْإل ْسالم َو َم ْن ُير ْد َأ ْن
َحك ٌ
يم (( ﴾)28التوبة) ،وقولهَ ﴿:ف َم ْن ُيرد اهللَُّ َأ ْن َ ْهيد َي ُه َي ْ َ
الر ْج َس ع ََىل ا َّلذي َن ال
َي َع ُل اهللَُّ ِّ
السامء كَذل َك َ ْ
َي َع ْل َصدْ َر ُه َض ِّيق ًا َح َرج ًا َك َأنَّام َي َّص َّعدُ يف َّ
ُيض َّل ُه َ ْ
ُيؤْ منُ َ
اه ُج ْر (( ﴾)5املدثر)
الر ْجزَ َف ْ
ون (( ﴾)125األنعام) ،وقولهَ ﴿:و ُّ
السامء وملء األرض ،وملء
هم لك احلمد ملء ّ
وأشار إليها  عندما قال يف دعائه( :ال ّل ّ
طهرين من ّ
الذنوب ون ّقني
هم ّ
هم ّ
طهرين بال ّثلج والربد واملاء البارد .ال ّل ّ
ما شئت من يشء بعد .ال ّل ّ
منها كام ين ّقى ال ّثوب األبيض من الوسخ)

()2

يشم وال يرى (إغاثة اللهفان)59 /1 :
( )1النّجاسة :هي املستقذر ا ّلذي يطلب مباعدته والبعد منه بحيث ال يلمس وال ّ
( )2رواه أمحد ومسلم.
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وعندما قال مبينا تأثري الصالة يف الطهارة( :أرأيتم لو ّ
أن ْنرا بباب أحدكم يغتسل فيه
ّ
كل يوم َخسا ما تقول ذلك يبقي من درنه؟) قالوا :ال يبقي من درنه شيئا .قال( :فذلك مثل
()1

الصلوات اخلمس يمحو اهللّ به اخلطايا)
ّ

()2

وأشار إليه قوله  عندما اعترب الطهارة نصف اإليامن ،فقال (:الطهور شطر اإليامن)

قال رجل منا :فرس لنا هذا ..فكيف يكون الطهور الذي هو إفاضة املاء عىل بعض
اجلوارح نصف اإليامن؟
قال( :)3هيهات أن يقصد رسول اهلل  ذلك ..والطهارة أعظم من أن تنحرص يف ذلك..
الطهارة هلا أربع مراتب ،ال يمكن أن تتحقق من دوْنا ..وهي يف كل حمل نصف ما جاء اإلسالم
للدعوة إليه.
قلنا :فام أوالها؟
قال :تطهري الظاهر عن األحداث وعن األخباث والفضالت ..وهي من مهامت الدين،
فال يكون املسلم إال نظيفا ،وقد ورد يف احلديث عن جابر أنّه قال :أتانا رسول اهللّ  فرأى
تفرق شعره ،فقال( :أما كان َيد هذا ما يسكّن به شعره؟) ورأى رجال آخر
رجال شعثا قد ّ
()4

وعليه ثياب وسخة .فقال( :أما كان هذا َيد ماء يغسل به ثوبه؟)

يعذبان وما ّ
(إْنام ّ
يعذبان يف
مر رسول اهللّ  عىل قربين فقالّ :
وعن ابن ع ّباس قالّ :
ثم دعا بعسيب
كبري :أ ّما هذا فكان ال يستنزه من بوله ،وأ ّما هذا فإنّه كان يميش بالنّميمة)ّ ،
ثم قال( :لع ّله خي ّفف عنهام ما مل
رطب فش ّقه باثنني فغرس عىل هذا واحدا ،وعىل هذا واحدا ّ

( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه مسلم.
( )3انظر :اإلحياء.
( )4رواه أبو داود والنسائي واحلاكم.

105

()1

ييبسا)

وألجل هذه الطهارة وضع الفقهاء الفروع الفقهية الكثرية املبنية عىل ما ورد يف
النصوص املقدسة ،وكلها هتدف إىل ختليص املسلم من اللؤم املرتبط هبذا اجلانب.
قلنا :فام الثانية؟
قال :تطهري اجلوارح عن اجلرائم واآلثام ..فال يمكن ألي ماء يف الدنيا أن يطهر اجلوارح
املتسخة بالظلم واإلثم واجلريمة.
قلنا :فام الثالثة؟
قال :تطهري القلب عن األخالق املذمومة والرذائل املمقوتة.
قلنا :فام الرابعة؟
قال :تطهري الروح عام سوى اهلل تعاىل ..وهي طهارة األنبياء والصديقني.
أكل احلرام:
قلنا :وعينا هذا ..فاذكر لنا صفة أخرى من صفات اللئيم.
قال :من صفات اللئيم أكله للحرام ،وتلذذه باحلرام ،وعدم تفريقه بني احلالل واحلرام.
قال رجل منا :أتقصد تلك املطعومات التي وردت النصوص املقدسة بتحريمها ..كام
حل َم ْ
َري
اخلنْزير َوما ُأه َّل به لغ َْري اهللَّ َف َمن ْ
يف قوله تعاىل ﴿:إنَّام َح َّر َم َع َل ْي ُك ُم املَْ ْي َت َة َوالدَّ َم َو َ ْ
اض ُط َّر غ ْ َ
ٍ
يم (( ﴾ )173البقرة) ،وقولهُ ﴿:ح ِّر َم ْت َع َل ْي ُك ُم املَْ ْي َت ُة
ور َرح ٌ
با ٍغ َوال عاد َفال إ ْث َم َع َل ْيه إ َّن اهللََّ َغ ُف ٌ
حل ُم ْ
الس ُب ُع
رت ِّد َي ُة َوالنَّط َ
يح ُة َوما َأك ََل َّ
اخلنْزير َوما ُأه َّل لغ َْري اهللَّ به َواملُْن َْخن َق ُة َواملَْ ْو ُقو َذ ُة َواملُْ َ َ
َوالدَّ ُم َو َ ْ
إ َّال ما َذ َّك ْي ُت ْم َوما ُذب َح ع ََىل الن ُُّصب َو َأ ْن ت َْس َت ْقس ُموا ب ْاألَزْ الم ذل ُك ْم ف ْس ٌق( ﴾)3( ..املائدة)،
وغريها من اآليات الكريمة.
قال :تلك بعض املحرمات ،وهناك غريها كثري..
( )1رواه البخاري ومسلم.
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قال الرجل :ال أحسب املحرمات إال ما ذكرت.
قال :لقد ذكر اهلل حمرمات أخرى ال تقل عن امليتة واخلنزير.
قال الرجل :أتقصد أنه يمكن أن يأكل اإلنسان خبزا أو فاكهة ويكون آكال للحرام؟
قال :أجل ..لقد ذكر اهلل ذلك ،فقالَ ﴿:وال َت ْأ ُك ُلوا َأ ْموا َل ُك ْم َب ْينَ ُك ْم با ْلباطل َو ُتدْ ُلوا هبا
احلُكَّام ل َت ْأ ُك ُلوا َفريق ًا م ْن َأ ْموال النَّاس ب ْاإل ْثم َو َأ ْن ُت ْم َت ْع َل ُم َ
إ َىل ْ
ون (( ﴾)188البقرة) ،وقال﴿:
واهل ُ ْم إىل َأ ْموال ُك ْم إ َّن ُه َ
اخلب َ
يث بال َّط ِّيب َوال َت ْأ ُك ُلوا َأ ْم َ
َوآ ُتوا ا ْل َيتامى َأ ْم َ
كان ُحوب ًا
واهل ُ ْم َوال َت َت َبدَّ ُلوا ْ َ
َكبري ًا (( ﴾)2النساء) ،وقال ﴿:يا َأ ُّ َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا ال َت ْأ ُك ُلوا َأ ْموا َل ُك ْم َب ْينَ ُك ْم با ْلباطل إ َّال َأ ْن َت ُك َ
ون
َت َار ًة َع ْن ت ٍ
َراض منْ ُك ْم َوال َت ْق ُت ُلوا َأ ْن ُف َس ُك ْم إ َّن اهللََّ َ
كان ب ُك ْم َرحي ًام (( ﴾)29النساء)
ويف احلديث عن رسول اهلل  قال( :ليأتنيّ عىل النّاس زمان ال يبايل املرء بام أخذ املال،
()1

أمن احلالل أم من حرام)

إن اهللّ ط ّيب ال يقبل ّإال ط ّيباّ ،
وقال( :يا ّأهيا النّاس! ّ
وإن اهللّ أمر املؤمنني بام أمر به
الر ُس ُل ُك ُلوا م َن ال َّط ِّيبات َواع َْم ُلوا صاحل ًا إ ِّين بام َت ْع َم ُل َ
يم (﴾)51
ون عَل ٌ
املرسلني ،فقال  ﴿:يا َأ ُّ َهيا ُّ
ثم
(املؤمنون) ،وقال  ﴿:يا َأ ُّ َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا ُك ُلوا م ْن َط ِّيبات ما َرزَ ْقنا ُك ْم (( ﴾)172البقرة)ّ ،
رب! ومطعمه حرام،
رب! يا ّ
السامء .يا ّ
السفر أشعث أغرب يمدّ يديه إىل ّ
الرجل يطيل ّ
ذكر ّ
()2

ومُشبه حرام ،وملبسه حرام ،وغذي باحلرام ،فأنّى يستجاب لذلك؟)

(الُشك باهللّ،
السبع املوبقات) ،قالوا :يا رسول اهللّ وما ه ّن؟ قالّ :
وقال( :اجتنبوا ّ
الربا ،وأكل مال اليتيم ،والت ّ
ّويل يوم
ّ
حرم اهللّ ّإال
باحلق ،وأكل ّ
والسحر ،وقتل النّفس ا ّلتي ّ
ّ
()3

الزّ حف ،وقذف املحصنات املؤمنات الغافالت)

( )1رواه البخاري.
( )2رواه مسلم.
( )3رواه البخاري ومسلم.
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وقالّ :
حق ،فلهم النّار يوم القيامة)
يتخوضون يف مال اهللّ بغري ّ
(إن رجاال ّ

()1

وقال( :إنّام أنا بُش ،وإنّكم ختتصمون إ ّيلّ ،
بحجته من
ولعل بعضكم أن يكون أحلن
ّ
حق أخيه شيئا فال يأخذه ،فإنّام أقطع له
بعض فأقيض له عىل نحو ما أسمع ،فمن قضيت له من ّ
()2

قطعة من النّار)

وعن كعب بن عجرة قال :قال يل رسول اهللّ ( :أعيذك باهللّ يا كعب بن عجرة من
أمراء يكونون بعدي ،فمن غيش أبواهبم فصدّ قهم يف كذهبم وأعاْنم عىل ظلمهم فليس منّي
عيل احلوض ،ومن غيش أبواهبم أومل يغش فلم يصدّ قهم يف كذهبم ومل يعنهم
ولست منه وال يرد ّ
الصالة برهان،
عيل احلوض ..يا كعب بن عجرة! ّ
عىل ظلمهم فهو منّي وأنا منه ،وسريد ّ
والصدقة تطفىء اخلطيئة كام يطفىء املاء النّار ،يا كعب بن عجرة! إنّه ال
والصوم جنّة حصينةّ .
ّ
يربو حلم نبت من سحت ّإال كانت النّار أوىل به)

()3

ّبي ،
وعن وائل بن حجرأنّه قال :جاء رجل من حرضموت ورجل من كندة إىل الن ّ
احلرضمي :يا رسول اهللّّ ،
الكندي :هي
إن هذا قد غلبني عىل أرض كانت أليب .فقال
فقال
ّ
ّ
للحرضمي (ألك ب ّينة؟) قال :ال.
حق .فقال رسول اهللّ 
أريض يف يدي أزرعها ليس له فيها ّ
ّ
قال( :فلك يمينه) .قال :يا رسول اهللّ ّ
يتورع
الرجل فاجر ال يبايل عىل ما حلف عليه ،وليس ّ
إن ّ
من يشء .فقال (ليس لك منه ّإال ذلك) فانطلق ليحلف ،فقال رسول اهللّ  ملّا أدبر( :أما لئن
()4

حلف عىل ماله ليأكله ظلام ،ليلقنيّ اهللّ وهو عنه معرض)

وخطب رسول اهلل  فقال( :ال واهللّ! ما أخشى عليكمّ ،أهيا النّاس ّإال ما خيرج اهللّ لكم
ثم
بالُش؟ فصمت رسول اهللّ  :ساعةّ .
من زهرة الدّ نيا) فقال رجل :يا رسول اهللّ! أيأيت اخلري ّ ّ
( )1رواه البخاري.
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3رواه الرتمذي وقال :هذا حديث حسن غريب ،والنسائي واحلاكم وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه.
( )4رواه مسلم.
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بالُش؟ فقال له رسول اهللّ ّ 
(إن اخلري
قال (كيف قلت؟) قال :قلت :يا رسول اهللّ! أيأيت اخلري ّ ّ
()1
إن ّ
ال يأيت ّإال بخري ،أو خري هو؟ ّ
يلمّ .إال آكلة اخلرض.
الربيع يقتل حبطا أو ّ
كل ما ينبت ّ
()2
أكلت حتّى إذا امتألت خارصتاها استقبلت ّ
رتت ،فعادت
ثم اج ّ
الشمس .ثلطت أو بالتّ .

فأكلت .فمن يأخذ ماال بح ّقه يبارك له فيه .ومن يأخذ ماال بغري ح ّقه فمثله كمثل ا ّلذي يأكل
()3

وال يشبع)

وعن جابر أنّه سمع رسول اهللّ  يقول وهو بمكّة عام الفتحّ :
حرم بيع
(إن اهللّ ورسوله ّ
السفن،
اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنام) ،فقيل :يا رسول اهللّ أرأيت شحوم امليتة فإنّه يطىل هبا ّ
()4
ثم قال رسول اهللّ  عند
ويدهن هبا اجللود ،ويستصبح هبا النّاس ،فقال( :ال ،هو ،حرام)ّ ،
()5
ذلك( :قاتل اهللّ اليهودّ ،
ثم باعوه فأكلوا ثمنه)
حرم شحومها مجلوه ّ ،
إن اهللّ ملّا ّ

()6

***
بقينا مع احلليمي أياما معدودات خيربنا فيها عن اللؤم وأهله ،ويستعمل يف التنفري عنه
كل ما آتاه اهلل من العلم واحلكمة ..وبعد أن رأى أن املحيطني به قد فقهوا عنه ما أراد أن يبلغهم
إياهم ويدرهبم عليه ،طلب منهم أن يسريوا للقسم اخلامس.

( )1حبطت :احلبط أن تأكل املاشية فتكثر حتى تنتفخ بطوْنا.
( )2ثلطت :الثلط الرقيق من الرجيع ،قال ابن األثري :وأكثر ما يقال لإلبل والبقر والفيلة.
( )3رواه البخاري ومسلم.
( )4يستصبح هبا النّاس :أي يوقدون هبا مصابيحهم.
( )5مجلوه :أي أذابوه واستخرجوا دهنه.
( )6رواه البخاري.
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خامسا ـ البخل
بعد أن انتهينا من الدراسة يف القسم الرابع ،وبعد أن رأيت تأثري التعاليم التي بثها
احلليمي يف نفوس السامعني ،رست مع أهل السوق إىل القسم اخلامس ،وكان اسمه (قسم
البخل) ،وقد عرفنا أن شيخه هو أديب األدباء عمرو بن بحر اجلاحظ(.)1
وعىل خالف ما كنا نتوقع ،فقد استقبلنا يف هذا القسم بطعام مل نذق مثله يف حياتنا ،وكان
املُشف عىل اإلطعام هو اجلاحظ نفسه ،وقد سأله بعضنا حينها متهكام :لقد كان سميك
مشهورا بالبخل ،وقد كتب عن البخالء كتابه املعروف.
قال اجلاحظ :ال ..لقد أساء الناس فهم كتابه ،فهو أوىل باسم (املقتصدين) منه باسم
(البخالء) ،ذلك أنه وضع فيه آداب تدبري املعيشة ،وذلك ليس من البخل يف يشء..
نعم لقد خلط فيه بعض نكات البخالء ،وهو من السلوى التي تعود العلامء أن يزينوا
هبا كتبهم لريغبوا القارئني يف قراءهتا.
قال رجل منا :وما الفرق بني التدبري والبخل ..أليسا شيئا واحدا؟
قال اجلاحظ( :)2ال ..شتان بينهام ..نعم قد يتفقان يف بعض الصور واملظاهر ،ولكنهام
خيتلفان اختالفا شديدا من حيث احلقيقة ،فكام أن التواضع  -الذي هو من األخالق املحمودة
( )1أشري به إىل عثامن عمرو بن بحر املعروف باجلاحظ (150هـ 255 -هـ) أشهر أدباء القرنني الثاين والثالث اهلجريني وأوسعهم
ملام بجميع معارف عرصه من لغة وشعر وأخبار وعلم كالم وتفسري وطبيعة ،وقد كان
ثقافة .وقد مجع بني العلم واألدب ،فكان ً
متكلام معتزل ًيا ،بل ك ان رأس طائفة من املعتزلة عرفت باجلاحظية نسبة إليه ..وقد اخرتناه هنا ألجل كتابه الشهري (البخالء)،
كات ًبا
ً
ٍ
الذعة بسلوكهم .واختذ من القصص وصناعة األخبار وسيلة
صور فيه البخالء وتصوراهتم وماتنطوي عليه من سخرية
وهو كتاب ّ
يف هذا الكتاب ،متهكام بالبخالء وبفلسفاهتم .ووفر هلذه القصص معامل توهم بواقعيتها ممثالً يف أشكال اإلسناد وحتديد أسامء
لشخصيات واقعية ،وأسامء مدن وقرى وطوائف كانت معروفة يف عرصه ،باإلضافة إىل استعامل اللغة املحكية يف حوار شخصياته.
(انظر :املوسوعة العربية العاملية)
( )2نقلنا املعاين الواردة هنا يف الفرق بني االقتصاد واخلسة من اللمعة التاسعة عُش من كليات رسائل النور للنوريس.
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َ
التذلل الذي هو من األخالق الـمذمومة مع أنه يشاهبه صورة ،وكام أن الوقار
معنى
 خيالفً
التكرب الذي هو من األخالق السيئة مع أنه يشاهبه
معنى
ّ
الذي هو من اخلصال احلميدة يـخالف ً
صورة ..فكذا الـحال يف االقتصاد الذي هو من األخالق النبوية السامية ،بل هو من املحاور
التي يدور عليها نظام احلكمة اإلهلية املهيمن عىل الكون ،ال عالقة له أبد ًا باخلسة التي هي مزيج
من السفاهة والبخل واجلشع واحلرص ..بل ليست هناك من رابطة بينهام قطع ًا ،إالّ ذلك
التشابه الظاهري.
قال الرجل :فام دمت تعتقد هذا االعتقاد ،فكيف أكرمتنا هبذا الكرم ..فقد علمنا أنك
أنت الذي أنفقت عليه.
قال اجلاحظ :بل اهلل هو الذي أنفق عليكم ،وما أنا إال واسطة..
قال الرجل :أليس ما فعلته أرسافا؟
قال اجلاحظ :أال تعرف ما قدم إبراهيم  ألضيافه؟
قال الرجل :بىل ..لقد ذكر اهلل ذلك ،فقال َ ﴿:ف َرا َغ إ َىل َأ ْهله َف َجا َء بع ْج ٍل َسم ٍ
ني (﴾)26
(الذاريات)
قال اجلاحظ :ما دمت قد ذكرت ذلك ،فام صنعت أنا بجنب ما صنع اخلليل؟
قلنا :فحدثنا عن رس اختيارك هلذا القسم لتدرس فيه دون سائر األقسام.
قال اجلاحظ :لقد هداين إىل ذلك أوال واقع عشته ،ثم سنن تأملتها ،رأيت للبخل فيها
أثره اخلطري يف هدم النفس وهدم املجتمعات بل هدم األمم.
وقد قصدت النصوص املقدسة ألتأكد من مدى صحة اكتشايف ،فوجدهتا تقرر هذه
احلقيقة ،بل تضع هلا من األمهية فوق ما اكتشفته.
لقد قال  يذكر مدى تأثري البخل يف تفكك املجتمعات( :اتّقوا ال ّظلم؛ ّ
فإن ال ّظلم
الش ّحّ ،
فإن ّ
ظلامت يوم القيامة ،واتّقوا ّ
الش ّح أهلك من كان قبلكم ،محلهم عىل أن سفكوا
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دماءهم واستح ّلوا حمارمهم)

()1

وقال يبني العالقة بني البخل وسفك الدماء( :يتقارب الزّ مان ،وينقص العلم ،ويلقى
()2

ّ
الش ّح ،ويكثر اهلرج) قالوا :وما اهلرج؟ قال( :القتل القتل)

بل رأيت أن البخيل قد يصل به بخله إىل أن يبخل بأيرس األشياء عىل لسانه كالسالم،
وكالصالة عىل النبي  ..ففي احلديث قال رسول اهلل ّ :
(إن أعجز النّاس من عجز عن
()3

بالسالم)
الدّ عاء ،وأبخل النّاس من بخل ّ

ّبي  ،فقالّ :
وشق
إن لفالن يف حائطي عذقا( ،)4وإنّه قد آذاين ّ
وروي أ ّن رجال أتى الن ّ
ّبي  ،فقال( :بعني عذقك ا ّلذي يف حائط فالن) قال :ال ،قال:
عيل مكان عذقه فأرسل إليه الن ّ
ّ
ّبي ( :ما رأيت ا ّلذي هو
(فهبه يل) قال :ال .قال( :فبعنيه بعذق يف اجلنّة) قال :ال .فقال الن ّ
بالسالم)
أبخل منك ّإال ا ّلذي يبخل ّ

()5

ثم مل ّ
عيل)
وقال ( :البخيل من ذكرت عنده ّ
يصل ّ

()6

ولذلك ،فقد ورد الوعيد الشديد للبخالء ينذرهم املغبة التي يوقعهم فيها بخلهم:
ففي القرآن الكريم وجدت هذه اآليات التي ختاطب البخالء لتمأل قلوهبم رعبا ،قال
رش َهل ُ ْم َس ُي َط َّو ُق َ
حي َس َب َّن ا َّلذي َن َي ْب َخ ُل َ
ون
ون بام ُ
تعاىلَ ﴿:وال َ ْ
آتاه ُم اهللَُّ م ْن َف ْضله ُه َو َخ ْري ًا َهل ُ ْم َب ْل ُه َو َ ٌّ
الساموات َو ْاألَ ْرض َواهللَُّ بام َت ْع َم ُل َ
ما َبخ ُلوا به َي ْو َم ا ْلقيا َمة َوهللَّ م ُ
ون َخب ٌري (( ﴾)180آل
رياث َّ
َّاس با ْل ُب ْخل َو َي ْك ُت ُم َ
ون َو َي ْأ ُم ُر َ
عمران) ،وقال ﴿:ا َّلذي َن َي ْب َخ ُل َ
آتاه ُم اهللَُّ م ْن َف ْضله
ون ما ُ
ون الن َ
( )1رواه مسلم.
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3رواه الطرباين يف الدعاء ،ورواه أبو يعىل موقوفا ورجاله رجال الصحيح.
( )4العذق :العرجون بام فيه من شامريخ الرطب ،والعرجون :العود األصفر الذي حيمل الشامريخ ،واحلائط :البستان.
( )5رواه أمحد والبزار.
( )6رواه أمحد والرتمذي ،وقال :هذا حديث حسن صحيح غريب ،واحلاكم ،وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه.
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واهل ُ ْم رئا َء النَّاس َوال ُيؤْ منُ َ
َو َأ ْعتَدْ نا ل ْلكافري َن عَذاب ًا ُمهين ًا (َ )37وا َّلذي َن ُينْف ُق َ
ون َأ ْم َ
ون باهللَّ َوال
الش ْي ُ
با ْل َي ْوم ْاآلخر َو َم ْن َي ُكن َّ
طان َل ُه َقرين ًا َفسا َء َقرين ًا (َ )38وما ذا َع َل ْيه ْم َل ْو آ َمنُوا باهللَّ َوا ْل َي ْوم
ْاآلخر َو َأ ْن َف ُقوا ممَّا َرزَ َق ُه ُم اهللَُّ َو َ
عاهدَ
كان اهللَُّ هب ْم عَلي ًام (( ﴾)39النساء) ،وقالَ ﴿:ومن ُْه ْم َم ْن َ
آتاه ْم م ْن َف ْضله َبخ ُلوا به
الصاحلنيَ (َ )75ف َل َّام ُ
اهللََّ َلئ ْن آتانا م ْن َف ْضله َلن ََّصدَّ َق َّن َو َلنَ ُكو َن َّن م َن َّ
َوت ََو َّل ْوا َو ُه ْم ُم ْعر ُض َ
ون (َ )76ف َأ ْع َق َب ُه ْم نفاق ًا يف ُق ُلوهب ْم إىل َي ْوم َي ْل َق ْو َن ُه بام َأ ْخ َل ُفوا اهللََّ ما َوعَدُ و ُه
َوبام كا ُنوا َيكْذ ُب َ
واه ْم َو َأ َّن اهللََّ ع ََّال ُم ا ْل ُغ ُيوب (﴾)78
رس ُه ْم َون َْج ُ
ون (َ )77أ َمل ْ َي ْع َل ُموا َأ َّن اهللََّ َي ْع َل ُم َّ
ور ُك ْم َوال َي ْس َئ ْل ُك ْم
احليا ُة الدُّ نْيا َلع ٌ
ب َو َهل ْ ٌو َوإ ْن ُتؤْ منُوا َو َت َّت ُقوا ُيؤْ ت ُك ْم ُأ ُج َ
(التوبة) ،وقال ﴿:إن ََّام ْ َ
َأ ْموا َل ُك ْم ( )36إ ْن َي ْس َئ ْل ُك ُموها َف ُي ْحف ُك ْم َت ْب َخ ُلوا َو ُخيْر ْج َأ ْضغا َن ُك ْم ( )37ها َأ ْن ُت ْم هؤُ الء ُتدْ ع َْو َن
ل ُتنْف ُقوا يف َسبيل اهللَّ َفمنْ ُك ْم َم ْن َي ْب َخ ُل َو َم ْن َي ْب َخ ْل َفإنَّام َي ْب َخ ُل َع ْن َن ْفسه َواهللَُّ ا ْلغَن ُّي َو َأ ْن ُت ُم ا ْل ُف َقرا ُء
َري ُك ْم ُث َّم ال َي ُكو ُنوا َأ ْمثا َل ُك ْم (( ﴾)38حممد) ،وقال ﴿:ا َّلذي َن َي ْب َخ ُل َ
ون
َوإ ْن َتت ََو َّل ْوا َي ْس َت ْبد ْل َق ْوم ًا غ ْ َ
َو َي ْأ ُم ُر َ
احلميدُ (( ﴾)24احلديد) ،وقالَ ﴿:وال َّل ْيل
ون الن َ
َّاس با ْل ُب ْخل َو َم ْن َيت ََو َّل َفإ َّن اهللََّ ُه َو ا ْلغَن ُّي ْ َ
َت َّىل (َ )2وما َخ َل َق َّ
الذك ََر َو ْاألُنْثى ( )3إ َّن َس ْع َي ُك ْم َل َشتَّى (َ )4ف َأ َّما َم ْن
إذا َيغْشى (َ )1والنَّهار إذا َ َ
َأعْطى َواتَّقى (َ )5و َصدَّ َق ب ْ
اس َتغْنى ()8
رس ُه ل ْل ُي ْرسى (َ )7و َأ َّما َم ْن َبخ َل َو ْ
احلُ ْسنى (َ )6ف َسنُ َي ِّ ُ
َوك ََّذ َب ب ْ
رس ُه ل ْل ُع ْرسى (( ﴾)10الليل)
احلُ ْسنى (َ )9ف َسنُ َي ِّ ُ
ويف كتب احلديث وجدت األحاديث الكثرية التي تؤكد وتفصل ما ورد يف القرآن
الكريم من أنواع العذاب التي تلحق البخالء ،قال ( :ملّا خلق اهللّ جنّة عدن خلق فيها ما ال
ثم قال هلا :تك ّلمي ،فقالت :قد أفلح
عني رأت ،وال أذن سمعت ،وال خطر عىل قلب بُشّ ،
()1

املؤمنون ،قال :وعزّ يت ال َياورين فيك بخيل)

وقال ( :ما من ذي رحم يأيت ذا رمحه فيسأله فضال أعطاه اهللّ إ ّياه فيبخل عليه ّإال

( )1رواه الطرباين يف الكبري ،واألوسط بإسنادين أحدمها جيد ورواه ابن أيب الدنيا يف صفة اجلنة.
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()1

فيطوق هبا)
أخرج اهللّ له يوم القيامة من جهنّم ح ّية يقال هلا :شجاعّ ،

حق ماله ّإال جعل له طوقا يف عنقه شجاع أقرع
وقال( :ما من رجل له مال ال يؤ ّدي ّ
ّ
حي َس َب َّن ا َّلذي َن
ثم قرأ مصداقه من كتاب اهللّ -عزّ
وجلَ ﴿: -وال َ ْ
يفر منه وهو يتبعهّ ،
وهو ّ
رش َهل ُ ْم َس ُي َط َّو ُق َ
َي ْب َخ ُل َ
ون ما َبخ ُلوا به َي ْو َم ا ْلقيا َمة
ون بام ُ
آتاه ُم اهللَُّ م ْن َف ْضله ُه َو َخ ْري ًا َهل ُ ْم َب ْل ُه َو َ ٌّ
()2

(( ﴾)180آل عمران)

ثدهيام إىل
وقال( :مثل البخيل واملنفق كمثل رجلني عليهام ج ّبتان من حديد من ّ
تراقيهام()3؛ فأ ّما املنفق فال ينفق ّإال سبغت ،أو وفرت عىل جلده حتّى ختفي بنانه وتعفو أثره.
وأ ّما البخيل فال يريد أن ينفق شيئا ّإال لزقت ّ
يوسعها وال تتّسع)
كل حلقة مكاْنا ،فهو ّ

()4

هم أعط منفقا
وقال( :ما من يوم يصبح العباد فيه ّإال ملكان ينزالن ،فيقول أحدمها :ال ّل ّ
هم أعط ممسكا تلفا)
خلفا ،ويقول اآلخر :ال ّل ّ

()5

قط ّإال كان القتل بينهم ،وال ظهرت الفاحشة يف قوم ّ
وقال( :ما نقض قوم العهد ّ
قط ّاال
ّ
وجل -عليهم املوت ،وال منع قوم الزّ كاة ّإال حبس اهللّ عنهم القطر)
س ّلط اهللّ -عزّ

()6

وقال( :ال َيتمع غبار يف سبيل اهللّ ودخان جهنّم يف جوف عبد أبدا ،وال َيتمع ّ
الش ّح
()7

واإليامن يف قلب عبد أبدا)

قال رجل منا :وعينا هذا ..ولكن ما حد البخل ..فقد اختلط علينا األمر ،فقد يصدر

( )1رواه الطرباين يف األوسط والكبري وإسناده جيد.
( )2رواه النسائي وابن ماجة.
( )3تراقيهام :مجع ترقوة -بفتح التاء -والرتقوتان :العظامن املُشفان بني ثغرة النحر والعاتق.
( )4رواه البخاري ومسلم.
( )5رواه البخاري ومسلم.
( )6رواه البيهقي واحلاكم واللفظ له ،وقال :صحيح عىل رشط مسلم.
( )7رواه النسائي.
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فعل من إنسان فيختلف فيه الناس فيقول قوم :هذا بخل ،ويقول آخرون :ليس هذا من البخل،
ثم إنه ما من إنسان إال وَيد من نفسه حب ًا للامل وألجله حيفظ املال ويمسكه ،فإن كان يصري
بإمساك املال بخي ً
ال فإذا ال ينفك أحد عن البخل .وإذا كان اإلمساك مطلق ًا ال يوجب البخل،
وال معنى للبخل إال اإلمساك فام البخل الذي يوجب اهلالك؟ وما حد السخاء الذي يستحق
به البعد صفة السخاوة وثواهبا()1؟
قال اجلاحظ :لقد خلق اهلل املال حلكمة هي صالحه حلاجات اخللق ،ويمكن إمساكه
عن الرصف إىل ما خلق للرصف إليه ،ويمكن بذله بالرصف إىل ما ال حيسن الرصف إليه،
ويمكن الترصف فيه بالعدل ،وهو أن حيفظ حيث َيب احلفظ ،ويبذل حيث َيب البذل.
فاإلمساك حيث َيب البذل بخل ،والبذل حيث َيب اإلمساك تبذير ،وبينهام وسط
وهو املحمود وينبغي أن يكون السخاء واجلود عبارة عنه؛ إذ مل يؤمر رسول اهلل  إال بالسخاء،
َت َع ْل َيدَ َك َم ْغ ُلو َل ًة إ َىل ُعنُق َك َو َال َت ْب ُس ْط َها ُك َّل ا ْل َب ْسط َف َت ْق ُعدَ َم ُلو ًما
فقد قال اهلل تعاىل له َ ﴿:و َال َ ْ
رتوا َوك َ
ني َذل َك
َان َب ْ َ
ورا (( ﴾)29اإلرساء) ،وقال َ ﴿:وا َّلذي َن إ َذا َأ ْن َف ُقوا َمل ْ ُي ْرس ُفوا َو َمل ْ َي ْق ُ ُ
حمَ ُْس ً
َق َوا ًما (( ﴾)67الفرقان) ،فاجلود وسط بني اإلرساف واإلقتار وبني البسط والقبض ،وهو أن
يقدر بذله وإمساكه بقدر الواجب ،وال يكفي أن يفعل ذلك بجوارحه ما مل يكن قلبه طيب ًا به
غري منازع له فيه .فإن بذل يف حمل وجوب البذل ونفسه تنازعه وهو يصابرها فهو متسخ وليس
بسخي ،بل ينبغي أن ال يكون لقلبه عالقة مع املال إال من حيث يراد املال له وهو رصفه إىل ما
َيب رصفه إليه.
قال الرجل :فقد آل األمر إىل أن اجلود الذي هو نقيض البخل مرتبط بمعرفة الواجب..
فام الذي َيب بذله؟

( )1هذه املسألة واجلواب عليها نقلناه بترصف من اإلحياء.
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قال اجلاحظ :إن الواجب قسامن :واجب بالُشع ،وواجب باملروءة والعادة(..)1
والسخي هو الذي ال يمنع واجب الُشع وال واجب املروءة ،فإن منع واحد ًا منهام فهو بخيل،
ولكن الذي يمنع واجب الُشع أبخل كالذي يمنع أداء الزكاة ويمنع عياله وأهله النفقة ،أو
يؤدهيا ولكنه يشق عليه ،فإنه بخيل بالطبع ،وإنام يتسخى بالتكلف ،أو الذي يتيمم اخلبيث من
ماله وال يطيب قلبه أن يعطي من أطيب ماله ،أو من وسطه ،فهذا كله بخل.
وأما واجب املروءة فهو ترك املضايقة واالستقصاء ،فإن ذلك مستقبح ،واستقباح ذلك
خيتلف باختالف األحوال واألشخاص ،فمن كثر ماله استقبح منه ماال يستقبح مع غريه.
قال الرجل :عرفنا أن البخيل هو الذي يمنع حيث ينبغي أن ال يمنع إما بحكم الُشع
وإما بحكم املروءة ..ولكن ذلك حيتاج إىل حتديد ..فهل ورد ما يدل عىل التحديد يف هذا؟
قال اجلاحظ :إن كنتم من أرباب اإلشارة ،فسأقص عليكم قصة توضح لكم هذا ،فقد
روي عن بعض املتعبدات أْنا وقفت عىل حيان بن هالل وهو جالس مع أصحابه فقالت :هل
فيكم من أسأله عن مسألة؟ فقالوا هلا :سيل عام شئت  -وأشاروا إىل حيان بن هالل  -فقالت:
ما السخاء عندكم؟ قالوا :العطاء والبذل واإليثار ،قالت :هذا السخاء يف الدنيا فام السخاء يف
الدين؟ قالوا :أن نعبد اهلل سبحانه سخية هبا أنفسنا غري مكرهة ،قالت :فرتيدون عىل ذلك
أجر ًا؟ قالوا :نعم ،قالت ومل؟ قالوا ألن اهلل تعاىل وعدنا باحلسنة عُش أمثاله ،قالت :سبحان
اهلل! فإذا أعطيتم واحدة وأخذتم عُشة فبأي يشء تسخيتم عليه؟ قالوا هلا :فام السخاء عندك
يرمحك اهلل؟ قالت :السخاء عندي أن تعبدوا اهلل متنعمني متلذذين بطاعته غري كارهني وال
تريدون عىل ذلك أجر ًا حتى يكون موالكم يفعل بكم ما يشاء! أال تستحيون من اهلل أن يطلع
عىل قلوبكم فيعلم منها أنكم تريدون شيئ ًا بيشء؟ إن هذا يف الدنيا لقبيح!
وقالت بعض املتعبدات :أحتسبون أن السخاء يف الدرهم والدينار فقط؟ قيل :ففيم؟
( )1حتدثنا بتفصيل عن هذا النوع من الواجبات يف رسالة (عدالة للعاملني).
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قالت :السخاء عندي يف املهج.
وقال املحاسبي :السخاء يف الدين أن تسخو بنفسك تتلفها هلل عز وجل ويسخو قلبك
ببذل مهجبتك وإهراق دمك هلل تعاىل بسامحة من غري إكراه ،وال تريد بذلك ثواب ًا عاج ً
ال وال
آج ً
ال ،وإن كنت غري مستغن عن الثواب ولكن يغلب عىل ظنك حسن كامل السخاء برتك
االختيار عىل اهلل ،حتى يكون موالك هو الذي يفعل لك ما ال حتسن أن ختتار لنفسك.
قال رجل منا :وعينا هذا ..فحدثنا عن اجلذور التي ينبت منها البخل عسى اهلل أن يوفقنا
الستئصاهلا.
قال :اجلذر األكرب للبخل هو حب املال ..وقد ذكر اهلل تعاىل أن اإلنسان عندما يتخىل
َاض َ
عن حقيقته يصري عاشقا للامل ،قال تعاىل  ﴿:ك ََّال َب ْل َال ُتكْر ُم َ
ون ع ََىل
يم (َ )17و َال َحت ُّ
ون ا ْل َيت َ
اث َأك ًْال ملَاا (َ )19و ُحت ُّب َ
الرت َ
َط َعام املْ ْسكني (َ )18و َت ْأ ُك ُل َ
ون املَْ َال ُح ابا َمجاا (( ﴾)20الفجر)
ون ُّ َ
قلنا :فكيف يستأصل حب املال من القلب؟
قال :بام أن املال هو الوسيلة التي تقىض هبا احلوائج والرضورات ،فمن املحال استئصال
حبه من القلب استئصاال كليا ،ألنه ال يمكن االستغناء عن احلاجات والرضورات ،وهلذا أخرب
رضت ْاألَ ْن ُف ُس ُّ
الش َّح﴾)128( ..
القرآن عن فطرية بخل اإلنسان ،قال تعاىل َ ..﴿:و ُأ ْح َ
(النساء)
قلنا :فقد آل األمر إىل توجيه هذا احلب ،وحتصينه من أوزار البخل؟
قال :أجل..
قلنا :فكيف يكون ذلك؟
قال :لذلك وسائل كثرية ..منها كثرة التأمل يف األخبار الواردة يف ذم البخل ومدح
السخاء وما توعد اهلل به عىل البخل من العقاب العظيم.
قال رجل منا :لقد ذكرت لنا من ذلك ما مألتنا به رهبة ..فهل من عالج غريه؟
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قال :كثرة التأمل يف أحوال البخالء ونفرة الطبع عنهم واستقباحهم له ،فإنه ما من بخيل
إال ويستقبح البخل من غريه ،ويستثقل كل بخيل من أصحابه ،فيعلم أنه مستثقل ومستقذر يف
قلوب الناس مثل سائر البخالء يف قلبه.
قال آخر :وعينا هذا ..فهل من عالج غريه؟
قال :يتفكر البخيل يف مقاصد املال ،وملاذا خلق..
قال آخر :وعينا هذا ..فهل من عالج غريه؟
قالَ :ياهد نفسه عىل بذل املال ما أطاق ..وعليه إن أجابت نفسه لبذل املال أن َييب
اخلاطر األول وال يتوقف ،فإن الشيطان يعده الفقر وخيوفه ويصده عنه.
وقد روي يف هذا أن أبا احلسن البوشنجي كان ذات يوم يف اخلالء فدعا تلميذ ًا له وقال:
انزع عني القميص وادفعه إىل فالن ،فقال :هال صربت حتى خترج؟ قال :مل آمن عىل نفيس أن
تتغري ،وكان قدر يل بذله!
قال الرجل :أليس هذا تكلفا ..وقد ذكرت أن الكريم هو الذي يتكرم عن طيب نفس؟
قال :يف العالج ال بد من التكلف ..فال تزول صفة البخل إال بالبذل تكلف ًا كام ال يزول
العشق إال بمفارقة املعشوق بالسفر عن مستقره؛ حتى إذا سافر وفارق تكلف ًا وصرب عنه مدة
تسىل عنه قلبه ،فكذلك الذي يريد عالج البخل ينبغي أن يفارق املال تكلف ًا بأن يبذله ،بل لو
رماه يف املاء كان أوىل به من إمساكه إياه مع احلب له.
ومن لطائف احليل التي ذكرها علامؤنا يف ذلك أن خيدع نفسه بحسن االسم واالشتهار
بالسخاء ،فيبذل عىل قصد الرياء حتى تسمح نفسه بالبذل طمع ًا يف حشمة اجلود ،فيكون قد
أزال عن نفسه خبث البخل واكتسب هبا خبث الرياء ،ولكن ينعطف بعد ذلك عىل الرياء
ويزيله بعالجه ،ويكون طلب االسم كالتسلية للنفس عند فطامها عن املال ،كام يسيل الصبي
عند الفطام عن الثدي باللعب بالعصافري وغريها ال ليخىل واللعب ،ولكن لينفك عن الثدي
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إليه ،ثم ينقل عنه إىل غريه.
فكذلك هذه الصفات اخلبيثة يسلط بعضها عىل بعض كام تسلط الشهوة عىل الغضب
وتكرس سورته هبا ،ويسلط الغضب عىل الشهوة وتكرس رعونتها به.
باإلضافة إىل هذا ينبغي منع القوت عن هذه الصفات اخلبيثة ..ومنع القوت عنها أن ال
يعمل بمقتضاها ،فإْنا تقتيض ال حمالة أعامالً ،وإذا خولفت َخدت الصفات وماتت ..فالبخل
 مثال -يقتيض إمساك املال ،فإذا منع مقتضاه وبذل املال مع اجلهد مرة بعد أخرى ماتت صفةالبخل وصار البذل طبع ًا وسقط التعب فيه.
***
بقينا مع اجلاحظ أياما معدودات حيدثنا فيها عن مرض (البخل) ،ويستعمل يف التنفري
عنه كل ما آتاه اهلل من العلم واحلكمة ..وبعد أن رأى أن املحيطني به قد فقهوا عنه ما أراد أن
يبلغهم إياهم ويدرهبم عليه ،طلب منهم أن يسريوا للقسم السادس.
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سادسا ـ الفحشاء
بعد أن انتهينا من الدراسة يف القسم اخلامس ،وبعد أن رأيت تأثري التعاليم التي بثها
اجلاحظ يف نفوس السامعني ،رست مع أهل السوق إىل القسم السادس ،وكان اسمه (قسم
الفحشاء) ،وقد عرفنا أن شيخه رجل قدم من األندلس كان اسمه ابن حزم( ..)1وعرفنا أنه
صاحب خربة طويلة يف العلوم واألخالق ..وأنه قدم ليقيض ما بقي من عمره يف تلك املدرسة
ناصحا لعباد اهلل وحمذرا هلم مغبة الفواحش واملنكرات.
عندما دخلنا املدرسة استقبلنا بقوله :ال يمكن للقلب املدنس بدنس الشهوات أن يفقه
حقيقة اإلنسان ..إنه يصري كالبهيمة ال هم له إال إرواء غليل شهواته.
قلنا :فام السبيل لقطع جذور الشهوات التي َتر إىل الفواحش؟
قال :لقد وجدت من خالل استقرائي للنصوص املقدسة وللُشيعة احلكيمة التي أنزهلا
اهلل عىل عباده أن العفة غرفة من غرف الكرامة اإلنسانية هلا أربعة أبواب من دخلها اعتصم
بعصمة اهلل وحفظ بحفظ اهلل.
قلنا :قبل أن حتدثنا عنها حدثنا عن السبب الذي جعلك ختتار هذا القسم دون سائر
األقسام.
قال :لقد تأملت احلياة ،وسربت أغوارها ،فرأيت أن الفواحش هي السبب األكرب يف
كل خراب حيل بالعمران ،بل رأيتها اجلرثومة الكربى التي تنبت كل أنواع الكفران ،وحتطم
مجيع بنيان اإلنسان.
ثم ذهبت بعدها إىل النصوص املقدسة أتأملها ،فوجدهتا تؤكد يل ما اكتشفته..
( )1أشري به إىل عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم االَموي بالوالء ،أبو حممد االَندليس القرطبي ،الفاريس االَصل ( 384ـ  456هـ)
مروج املذهب الظاهري ،ومن ّقحه ،واملحامي عنه ،ونارشه يف الغرب بعد انحساره عن الُشق .له رسائل كثرية ،منها( :أسامء
ِّ
اخللفاء) ،و(الغناء امللهي) ،و(االمامة) ،و(مداواة النفوس) ،و(طوق احلاممة) ،وقد اخرتناه هنا ألجل الرسالتني األخريتني.
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لقد وجدت القرآن يذكر العقوبات املشددة املرتبطة بالواقعني يف الفواحش ..بل
ور ٌة َأنْزَ ْلناها َو َف َر ْضناها َو َأنْزَ ْلنا فيها
وجدهتا تنهانا أن تأخذنا هبم رأفة ورمحة ،قال تعاىلُ ﴿:س َ
آيات بي ٍ
ٍ
نات َل َع َّل ُك ْم ت ََذك َُّر َ
اجلدُ وا ُك َّل واح ٍد من ُْهام ما َئ َة َج ْلدَ ٍة َوال
ون ( )1الزَّ ان َي ُة َوالزَّ اين َف ْ
َ ِّ
َت ْأ ُخ ْذ ُك ْم هبام َر ْأ َف ٌة يف دين اهللَّ إ ْن ُكنْ ُت ْم ُتؤْ منُ َ
َذاهبام طائ َف ٌة م َن
ون باهللَّ َوا ْل َي ْوم ْاآلخر َو ْل َي ْش َهدْ ع َ ُ
املُْؤْ مننيَ ( )2الزَّ اين ال ينْكح إ َّال زاني ًة َأو م ُْش َك ًة والزَّ اني ُة ال ينْكحها إ َّال ٍ
زان َأ ْو ُم ُْش ٌك َو ُح ِّر َم
َ ُ
َ
َ
َ ُ
َ ْ ُ
ذل َك ع ََىل املُْؤْ مننيَ (َ )3وا َّلذي َن َي ْر ُم َ
وه ْم َثامننيَ
اجلدُ ُ
ون املُْ ْح َصنات ُث َّم َمل ْ َي ْأ ُتوا ب َأ ْر َب َعة ُش َهدا َء َف ْ
َج ْلدَ ًة َوال َت ْق َب ُلوا َهل ُ ْم َشها َد ًة َأ َبد ًا َو ُأولئ َك ُه ُم ا ْلفاس ُق َ
ون ( )4إ َّال ا َّلذي َن تا ُبوا م ْن َب ْعد ذل َك
يم (( ﴾)5النور)
ور َرح ٌ
َو َأ ْص َل ُحوا َفإ َّن اهللََّ َغ ُف ٌ
ووجدته َيعل من أمهات صفات املؤمنني ابتعادهم عن الفواحش ،قال تعاىل﴿:
احل ِّق َوال َيزْ ُن َ
آخ َر َوال َي ْق ُت ُل َ
َوا َّلذي َن ال َيدْ ُع َ
ون َم َع اهللَّ إهل ًا َ
ون َو َم ْن
ون النَّ ْف َس ا َّلتي َح َّر َم اهللَُّ إ َّال ب ْ َ
تاب
ذاب َي ْو َم ا ْلقيا َمة َو َ ْ
َي ْف َع ْل ذل َك َي ْل َق َأثام ًا (ُ )68يضاع ْ
خي ُلدْ فيه ُمهان ًا ( )69إ َّال َم ْن َ
َف َل ُه ا ْل َع ُ
وآمن وعَم َل عَم ًال صاحل ًا َف ُأولئ َك يبدِّ ُل اهللَُّ سيئاهتم حس ٍ
نات َو َ
كان اهللَُّ َغ ُفور ًا َرحي ًام (﴾)70
َُ
ْ
َ َ َ َ
َ ِّ ْ َ َ
َ
(الفرقان)
ووجدته خيرب أن من بنود البيعة التي كان يبابع هبا رسول اهلل  أصحابه بيعتهم عىل
نات ُيباي ْعن ََك عَىل َأ ْن ال ُي ُْش ْك َن
االبتعاد عن الفواحش ،قال تعاىل ﴿:يا َأ ُّ َهيا النَّب ُّي إذا جا َء َك املُْؤْ م ُ
باهللَّ َشيئ ًا وال يرس ْقن وال يزْ ننيَ وال ي ْق ُت ْلن َأوالد ُهن وال ي ْأتنيَ ببه ٍ
ني َأ ْيدهي َّن
تان َي ْف َرتينَ ُه َب ْ َ
ُْ
َ َ َ ْ َ َّ َ َ
ْ َ َْ َ َ َ
ٍ
يم (﴾)12
ور َرح ٌ
اس َتغْف ْر َهل ُ َّن اهللََّ إ َّن اهللََّ َغ ُف ٌ
َو َأ ْر ُجله َّن َوال َي ْعصين ََك يف َم ْع ُروف َفباي ْع ُه َّن َو ْ
(املمتحنة)
وكان  يبايع أصحابه بقوله( :أبايعكم عىل أن ال تُشكوا باهللّ شيئا ،وال تقتلوا النّفس
باحلق ،وال تزنوا ،وال ترسقوا ،وال تُشبوا مسكرا .فمن فعل من ذلك شيئا
حرم اهللّ ّإال ّ
ا ّلتي ّ
ّ
وجل -ومن مل يفعل من
فأقيم عليه حدّ ه فهو ك ّفارة ،ومن سرت اهللّ عليه فحسابه عىل اهللّ -عزّ
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()1

ذلك شيئا ضمنت له عىل اهللّ اجلنّة)

الساعة أن يرفع العلم ،ويثبت اجلهل ،ويُشب اخلمر ،ويظهر
وأخرب  أن (من أرشاط ّ
()2

الزّ نا)

وقال ( :ثالثة ال يك ّلمهم اهللّ يوم القيامة وال يزكّيهم .وال ينظر إليهم وهلم عذاب
أليم :شيخ زان ،وملك ّ
كذاب ،وعائل مستكرب)

()3

وقال( :ثالثة حي ّبهم اهللّ ،وثالثة يبغضهم اهللّ :فأ ّما ا ّلذين حي ّبهم اهللّ :فرجل أتى قوما
رسا ال يعلم
فسأهلم باهللّ ومل يسأهلم بقرابة بينه وبينهم فمنعوه ،فتخ ّلف رجل بأعقاهبم فأعطاه ّ
أحب إليهم ممّا يعدل به
بعط ّيته ّإال اهللّ وا ّلذي أعطاه ،وقوم ساروا ليلتهم حتّى إذا كان النّوم
ّ
العدو
نزلوا فوضعوا رؤوسهم ،فقام أحدهم يتم ّلقني ويتلو آيايت .ورجل كان يف رس ّية فلقي
ّ
فهزموا وأقبل بصدره حتّى يقتل أو يفتح له .وال ّثالثة ا ّلذين يبغضهم اهللّّ :
الشيخ الزّ اين ،والفقري
والغني ال ّظلوم)
املختال،
ّ

()4

وقالّ :
(إن ّ
الشمس والقمر آيتان من آيات اهللّ ال ينخسفان ملوت أحد وال حلياته ،فإذا
حممد .واهللّ ما من أحد أغري
ثم قال :يا أ ّمة ّ
وكربوا وص ّلوا ،وتصدّ قواّ .
رأيتم ذلك فادعوا اهللّ ّ
حممد .لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ،ولبكيتم
من اهللّ أن يزين عبده أو تزين أمته .يا أ ّمة ّ
()5

كثريا)

وق ال( :من زنى ورشب اخلمر نزع اهللّ منه اإليامن كام خيلع اإلنسان القميص من

( )1رواه الطرباين يف األوسط ورجاله موثقون.
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3رواه مسلم.
( )4رواه الرتمذي واللفظ له وقال :هذا حديث صحيح ،والنسائي.
( )5رواه البخاري ومسلم.
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()1

رأسه)

وقال( :ال تزال أ ّمتي بخري ما مل يفش فيهم ولد الزّ نا ،فإذا فشا فيهم ولد الزّ نا فأوشك
()2

يعمهم اهللّ بعذاب)
أن ّ

وقال( :ال ّ
وأين رسول اهللّ ّإال بإحدى
حيل دم امرىء مسلم يشهد أن ال إله ّإال اهللّّ ،
ثالث :النّفس بالنّفس ،وال ّث ّيب الزّ اين ،واملفارق لدينه التّارك للجامعة)

()3

وقال( :ال يزين الزّ اين حني يزين وهو مؤمن ،وال يُشب اخلمر حني يُشهبا وهو مؤمن،
السارق حني يرسق وهو مؤمن ،وال ينتهب ْنبة ذات رشف يرفع النّاس إليه
وال يرسق ّ
()4

أبصارهم فيها حني ينتهبها وهو مؤمن)

ّ
املزهو)
وجل إىل األشيمط( )5الزّ اين ،وال العائل
وقال( :ال ينظر اهللّ عزّ
ّ

()6

وقال( :حرمة نساء املجاهدين عىل القاعدين كحرمة أ ّمهاهتم ،وما من رجل من
القاعدين خيلف رجال من املجاهدين يف أهله ،فيخونه فيهم ّإال وقف له يوم القيامة ،فيأخذ من
()7

عمله ما شاء .فام ظنّكم؟)

وقال حني نزلت آية املالعنة( :أ ّيام امرأة أدخلت عىل قوم رجال ليس منهم فليست من
ّ
وجل
اهللّ يف يشء ،وال يدخلها اهللّ جنّته ،وأ ّيام رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب اهللّ عزّ
()8

األولني واآلخرين يوم القيامة)
منه ،وفضحه عىل رؤوس ّ
( )1رواه احلاكم عىل رشط مسلم.
( )2رواه أمحد وإسناده حسن ومثله عند أيب يعىل.
( )3رواه البخاري ومسلم.
( )4رواه البخاري ومسلم.

( ) )5األشيمط :تصغري أشمط وهو من اختلط شعر رأسه األسود باألبيض .وذلك يف سن الشيخوخة.
( )6رواه الطرباين ورواته ثقات.
( )7رواه مسلم.
( )8رواه النسائي وأبو داود والدارمي واحلاكم ،وقال :صحيح.
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و قيل يا رسول اهللّ :متى نرتك األمر باملعروف والنّهي عن املنكر؟ قال( :إذا ظهر فيكم
ما ظهر يف األمم قبلكم) قلنا :يا رسول اهللّ ،وما ظهر يف األمم قبلنا؟ قال( :امللك يف
()4()3

صغاركم( )1والفاحشة يف كباركم( ،)2والعلم يف رذالتكم

بأشح منّي عليه ّن يوم سمعته ّن من رسول
وعن سلمة بن قيس قال :إنّام هي أربع ،فام أنا
ّ
باحلق ،وال تزنوا وال
ّ
حرم اهللّ ّإال
اهللّ  ،أال ال تُشكوا باهللّ شيئا ،وال تقتلوا النّفس ا ّلتي ّ
()5

ترسقوا)

وعن املقداد بن األسود أنّه قال :قال رسول اهللّ  ألصحابه( :ما تقولون يف الزّ نا؟)
ّ
وجل -ورسوله فهو حرام إىل يوم القيامة .فقال رسول اهللّ
حرمه اهللّ -عزّ
قالوا :حرام ّ



()6

الرجل بعُش نسوة أيرس عليه من أن يزين بامرأة جاره)
ألصحابه( :ألن يزين ّ

وعن أنس أنّه قال :سمعت من رسول اهللّ  حديثا ال حيدّ ثكم به غريي قال( :من
ويقل العلم ،ويظهر الزّ نا ،ويُشب اخلمرّ ،
الساعة أن يظهر اجلهلّ ،
الرجال،
ويقل ّ
أرشاط ّ
()7

وتكثر النّساء حتّى يكون خلمسني امرأة ق ّيمه ّن رجل واحد)

وعن عبد اهللّ بن عمر قال :أقبل علينا رسول اهللّ  فقال( :يا معُش املهاجرين َخس إذا
ابتليتم هب ّن ،وأعوذ باهللّ أن تدركوه ّن :مل تظهر الفاحشة يف قوم ّ
قط ،حتّى يعلنوا هبا ّإال فشا
فيهم ال ّطاعون واألوجاع ا ّلتي مل تكن مضت يف أسالفهم ا ّلذين مضوا ،ومل ينقصوا املكيال

( )1يف صغاركم :أي إن امللوك يكونون صغار الناس سنا ،غري ُمربني لألمور ،أو ضعافهم عقال.
( )2يف كباركم :املعنى أن الفاحشة وهي الزنا تنتُش وتفشو إىل أن توجد يف الكبار أيضا.
( )3والعلم يف رذالتكم :إذا كان العلم يف الفساق.
( )4رواه أمحد وابن ماجة.
( )5رواه الطرباين يف الكبري ورجاله ثقات.
( )6رواه أمحد ورواته ثقات والطرباين يف الكبري واألوسط.
( )7رواه البخاري ومسلم.
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السلطان عليهم ،ومل يمنعوا زكاة أمواهلم ّإال
بالسنني وشدّ ة املؤونة ،وجور ّ
وامليزانّ ،إال أخذوا ّ
السامء ،ولوال البهائم مل يمطروا ،ومل ينقضوا عهد اهللّ وعهد رسولهّ ،إال س ّلط
منعوا القطر من ّ
أئمتهم بكتاب اهللّ،
اهللّ عليهم ّ
عدوا من غريهم فأخذوا بعض ما يف أيدهيم ،وما مل حتكم ّ
ويتخريوا ممّا أنزل اهللّّ ،إال جعل اهللّ بأسهم بينهم)
ّ

()1

وقد ورد مع هذا النصوص نصوص كثرية تدل عىل العقوبات القدرية التي قدرها اهلل
عىل الواقعني يف الفواحش ،ومن ذلك أن ما ورد من أن الزاين ال تفتح له أبواب السامء ،قال 

(:تفتح أبواب السامء نصف الليل فينادي مناد هل من داع فيستجاب له ؟ هل من سائل فيعطى
؟ هل من مكروب فيفرج عنه ؟ فال يبقى مسلم يدعو دعوة إال استجاب اهلل عز وجل له إال
()2

زانية تسعى بفرجها أو عشارا)

وموعد الزاين نار يلتهب هبا وجهه ،قال (: إن الزناة تشتعل وجوههم نارا)( ،)3وقال
 يصف بعض العقاب الذي يتعذب به الزناة يف الربزخ (:رأيت الليلة رجلني أتياين فأخرجاين
إىل أرض مقدسة)ـ فذكر احلديث إىل أن قال ـ (:فانطلقنا إىل نقب مثل التنور أعاله ضيق وأسفله
واسع يتوقد حتته نار فإذا ارتفعت ارتفعوا حتى كادوا أن خيرجوا وإذا َخدت رجعوا فيها ،
وفيها رجال ونساء عراة)( ،)4ويف رواية قال (: فانطلقنا إىل مثل التنور  ،قال فأحسب أنه كان
يقول فإذا فيه لغط وأصوات  ،قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة وإذا هم يأتيهم هلب
من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا  -أي صاحوا)احلديث ،ويف آخره (:وأما
الرجال والنساء العراة الذين هم يف مثل بناء التنور فإْنم الزناة والزواين)
وقد رأيت – مع هذا كله  -يف الكتب السابقة أن موسى  كان جالس ًا يف بعض ُمالسه
( )1رواه ابن ماجة واحلاكم.
( )2أمحد والطرباين واللفظ له.
( )3الطرباين.
( )4البخاري.

125

إذا أقبل إليه إبليس وعليه برنس يتلون فيه ألوان ًا؛ فلام دنا منه خلع الربنس فوضعه ،ثم أتاه
فقال :السالم عليك يا موسى ،فقال له موسى من أنت؟ فقال :أنا إبليس ،فقال :ال حياك اهلل
ما جاء بك؟ قال :جئت أسلم عليك ملنزلتك من اهلل ومكانتك منه ،قال :فام الذي رأيت عليك؟
قال :برنس أختطف به قلوب بني آدم قال :فام الذي إذا صنعه اإلنسان استحوذت عليه قال:
إذا أعجبته نفسه واستكثر عمله ونيس ذنوبه ،وأحذرك ثالث ًا :ال ختل بامرأة ال حتل لك فإن ما
خال رجل بامرأة ال حتل له إال كنت صاحبه دون أصحايب حتى أفتنه هبا وأفتنها به ،وال تعاهد
اهلل عهد ًا إال وفيت به ،وال خترجن صدقة إال أمضيتها فإنه ما أخرج رجل صدقة فلم يمضها
إال كنت صاحبه دون أصحايب حتى أحول بينه وبني الوفاء هبا .ثم وىل وهو يقول :علم موسى
ما حيذر به بني آدم.
وحدثني الثقاة عن بعضهم أنه قال :ما بعث اهلل نبي ًا فيام خال إال مل ييأس إبليس أن هيلكه
بالنساء وال يشء أخوف عندي منهن ،وما باملدينة بيت أدخله إال بيتي وبيت ابنتي أغتسل فيه
يوم اجلمعة ثم أروح.
وحدثني آخر قال :إن الشيطان يقول للمرأة أنت نصف جندي وأنت سهمي الذي
أرمي به فال أخطئ ،وأنت موضع رسي وأنت رسويل يف حاجتي .فنصف جنده الشهوة
ونصف جنده الغضب.
قلنا :وعينا ما ذكرته ..وال نحسب أننا نخالفك فيه ،فنحن نعلم ما َتره الفواحش عىل
أصحابه ،بل عىل املجتمعات واألمم ..فحدثنا عن تلك الغرفة الكريمة التي نحفظ هبا كرامتنا،
وحدثنا عن أبواهبا األربع.
قال :أبواهبا هي تيسري الزواج ،وحفظ البرص ،وحفظ العرض ،وحفظ البيئة.
تيسري الزواج:
قلنا :فحدثنا عن الباب األول ..حدثنا عن تيسري الزواج.
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قال :لقد عرب رسول اهلل  عن هذا الباب من أبواب العفة ،فقال(:يا معُش الشباب من
استطاع منكم الباءة ،فليتزوج ،فإنه أغض للبرص ،وأحصن للفرج ،ومن مل يستطع فعليه
بالصوم فإنه له وجاء)( ،)1وقال (: ثالثة حق عىل اهلل عوْنم :املجاهد يف سبيل اهلل ،واملكاتب
()2

الذي يريد األداء ،والناكح الذي يريد العفاف)

وقد أشار القرآن الكريم إىل اعتبار الزواج هو السبيل الوحيد للتحصني من الشهوات،
فلذلك اعترب من رصف شهوته بغري سبيل الزواج من املعتدين ،قال تعاىل َ ﴿:وا َّلذي َن ُه ْم
ل ُف ُروجه ْم َحاف ُظ َ
َت َأ ْي َام ُْنُ ْم
ون ﴾ (املؤمنون ،)5:ثم استثنى ،فقالَّ ﴿:إال ع ََىل َأزْ َواجه ْم َأ ْو َما َم َلك ْ
َري َم ُلومنيَ ﴾ (املؤمنون ،)6:أي (والذين قد حفظوا فروجهم من احلرام فال يقعون فيام
َفإ َّْنُ ْم غ ْ ُ
ْناهم اهللّ عنه من زنا ولواط ،ال يقربون سوى أزواجهم التي أحلها اهللّ هلم ،أو ما ملكت أيامْنم
من الرساري ،ومن تعاطى ما أحله اهللّ له فال لوم عليه وال حرج) ،فقد استثنت اآلية من حفظ
الفرج حفظه عن الزوجة أو ملك اليمني ،وهي يف حكم الزوجة.
ف ا َّلذي َن َال ََيدُ َ
َاحا َحتَّى ُيغْن َي ُه ْم اهللَُّ م ْن
وأشار إليه كذلك قوله تعاىلَ ﴿:و ْل َي ْس َت ْعف ْ
ون نك ً
َف ْضله ﴾(النور ،)33 :فالنص ظاهر يف أن من مقاصد الزواج االستعفاف.
قال رجل منا :نحن ال نشك يف دور الزواج يف حتصيل العفة ،ولكنا نسألك عن معنى
(تيسري الزواج) ..ما تريد به؟
قال :بام أن الُشيعة احلكيمة جاءت لتحفظ اإلنسان من شهوات نفسه ،فإْنا قد رشعت
التُشيعات الكثرية التي تيرس هذا الباب العظيم من أبواب العفة.
ومن ذلك أن اهلل تعاىل أمر اهلل اجلامعة املسلمة أن تعني من يقف املال يف طريقهم إىل
الصاحلنيَ م ْن ع َباد ُك ْم َوإ َمائ ُك ْم إ ْن
النكاح احلالل ،قال تعاىلَ ﴿:و َأنك ُحوا ْاألَ َيا َمى منْ ُك ْم َو َّ
( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه النسائي والرتمذي ،وقال :هذا حديث حسن.
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يم﴾(النور)32:واأليامى هم الذين ال أزواج
َي ُكو ُنوا ُف َق َرا َء ُيغْنه ْم اهللَُّ م ْن َف ْضله َواهللَُّ َواس ٌع عَل ٌ
هلم رجاال كانوا أو نساء ،واملراد هبم يف هذه اآلية األحرار دون الرقيق ألنه أفردهم يف قوله
الصاحلنيَ م ْن ع َباد ُك ْم َوإ َمائ ُك ْم﴾
تعاىلَ ﴿:و َّ
ومن ذلك ْنى اهلل عضل املرأة ومنعها من الزواج إن تقدم هلا الكفء الذي ترغب فيه،
فال حيل عضلها عنه حتى لو كان قد سبق له إيذاءها بالطالق ،قال تعاىلَ ﴿:وإ َذا َط َّل ْق ُت ُم الن َِّسا َء
اض ْوا َب ْين َُه ْم باملَْ ْع ُروف َذل َك ُيوع ُ
َظ به
اج ُه َّن إ َذا ت ََر َ
َف َب َل ْغ َن َأ َج َل ُه َّن َفال َت ْع ُض ُل ُ
وه َّن َأ ْن َينْك ْح َن َأزْ َو َ
َم ْن ك َ
َان منْ ُك ْم ُيؤْ م ُن باهللَّ َوا ْل َي ْوم ْاآلخر َذل ُك ْم َأزْ كَى َل ُك ْم َو َأ ْط َه ُر َواهللَُّ َي ْع َل ُم َو َأ ْن ُت ْم ال
َت ْع َل ُم َ
ون)(البقرة ،)232:قال ابن عباس :نزلت هذه اآلية يف الرجل يطلق امرأته طلقة أو
طلقتني فتنقيض عدهتا ثم يبدوا له أن يتزوجها وأن يراجعها وتريد املرأة ذلك فيمنعها أولياؤها
من ذلك فنهى اهللّ أن يمنعوها ،والذي قاله ظاهر من اآلية.
ومثل ْني العضل عن املطلق عضل املتوىف عنها زوجها طمعا يف ماهلا أ ويف عدم
خروجها من أرسة الزوج بعد وفاته ،قال تعاىلَ ﴿:يا َأ ُّ َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا ال َحي ُّل َل ُك ْم َأ ْن تَر ُثوا الن َِّسا َء
ٍ
ٍ
وه َّن
َارش ُ
وه َّن لت َْذ َه ُبوا ب َب ْعض َما آ َت ْي ُت ُم ُ
ك َْره ًا َوال َت ْع ُض ُل ُ
وه َّن إ َّال َأ ْن َي ْأتنيَ ب َفاح َشة ُم َب ِّينَة َوع ُ
َي َع َل اهللَُّ فيه َخ ْري ًا كَثري ًا)(النساء)19:
باملَْ ْع ُروف َفإ ْن كَر ْه ُت ُم ُ
وه َّن َف َع َسى َأ ْن َتك َْر ُهوا َش ْيئ ًا َو َ ْ
ومثل ذلك ْنى عن عضل أي امرأة عن الزواج بمن تتحقق فيه رشائط الكفاءة ،قال 

(:إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إن ال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد كبري)،
قالوا (:يا رسول اهلل ،وإن كان فيه) ،قال (:إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه)ثالث
مرات(.)1
ومثل ذلك ما ورد يف النصوص الكثرية من تيسري رسوم الزواج من املهر وغريه ،ففي

( )1رواه الرتمذي وقال حسن غريب.
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احلديث قال



()1

(:أعظم النساء بركة أيرسهن صداقا)

()2

تزو ْج ولو بخاتَم من حديد)
وقال  لرجلَّ ( :

قال رجل منا :وعينا ما ذكرت ..ومن الرجال من ال حتصنه زوجته ليشء يصيبها ..ومن
النساء من يصيبها العنس وال تظفر بالرجل ،أو قد ترمل ،أو قد تطلق.
قال ابن حزم :لقد حلت الُشيعة هذه املعضلة بإباحة تعدد الزوجات ،ففيه تأمني لزواج
النساء ،وفيه حتصني للرجال ..فبدل أن يقع يف الفاحشة مع التي تاقت إليها نفسه يتزوج هبا.
حفظ البرص:
قلنا :عرفنا الباب األول ..فحدثنا عن الثاين ..حدثنا عن حفظ البرص.
قال :لعلكم سمعتم بقول ّ
الشاعر:
وكنت متى أرسلت طرفك رائدا

لقلبك يوما أتعبتك املناظر

رأيت ا ّلذي ال ك ّله أنت قـــــــادر

عليه وال عن بعضه أنت صابر

قال رجل منا :أجل ،وقد سمعنا الشاعر اآلخر ،وهو يقول:
لترسه
كسبت لقلبي نظرة ّ

عيني فكانت شقوة ووباال

مر يب يشء أشدّ من اهلوى
ما ّ

سبحان من خلق اهلوى وتعاىل

قال آخر :وسمعنا آخر ،وهو يردد:
أمل تر ّ
أن العني للقلب رائد فام تألف العينان فالقلب يألف
قال آخر :وسمعنا آخر ،وهو ينشد:
ّ
كل احلوادث مبداها من النّظر

الُشر
ومعظم النّار من مستصغر ّ

كم نظرة فتكت يف قلب صاحبها

السهام بال قوس وال وتر
فتك ّ

( )1رواه ابن حبان واحلاكم والبيهقي.
( )2رواه البخاري ومسلم.
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املرء ما دام ذا عني يق ّلبها

يف أعني العني موقوف عىل اخلطر

رض مهجتــــــــــــه
يرس مقلته ما ّ
ّ

الضــــــرر
ال مرحبا برسور بعده ّ

قال ابن حزم :وقبل ذلك أمرنا ربنا ،فقال ُ ﴿:ق ْل ل ْل ُمؤْ مننيَ َي ُغ ُّضوا م ْن َأ ْب َصاره ْم
وج ُه ْم َذل َك َأزْ كَى َهل ُ ْم إ َّن اهللََّ َخب ٌري ب َام َي ْصنَ ُع َ
ون (َ )30و ُق ْل ل ْل ُمؤْ منَات َيغ ُْض ْض َن م ْن
حي َف ُظوا ُف ُر َ
َو َ ْ
وج ُه َّن َو َال ُي ْبدي َن زينَت َُه َّن إ َّال َما َظ َه َر من َْها َو ْل َي ْرض ْب َن ب ُخ ُمره َّن ع ََىل
حي َف ْظ َن ُف ُر َ
َأ ْب َصاره َّن َو َ ْ
ُج ُيوهب َّن َو َال ُي ْبدي َن زينَت َُه َّن إ َّال ل ُب ُعو َلته َّن َأ ْو آ َبائه َّن َأ ْو آ َباء ُب ُعو َلته َّن َأ ْو َأ ْبنَائه َّن َأ ْو َأ ْبنَاء ُب ُعو َلته َّن
َت َأ ْي َام ُْنُ َّن َأو التَّابعنيَ غ َْري
َأ ْو إ ْخ َواْن َّن َأ ْو َبني إ ْخ َواْن َّن َأ ْو َبني َأ َخ َواهت َّن َأ ْو ن َسائه َّن َأ ْو َما َم َلك ْ
الر َجال َأو ال ِّط ْفل ا َّلذي َن َمل ْ َي ْظ َه ُروا ع ََىل ع َْو َرات الن َِّساء َو َال َي ْرض ْب َن ب َأ ْر ُجله َّن
ُأويل ْاإل ْر َبة م َن ِّ
ون َل َع َّل ُك ْم ُت ْفل ُح َ
ل ُي ْع َل َم َما ُخيْفنيَ م ْن زينَته َّن َو ُتو ُبوا إ َىل اهللَّ َمجي ًعا َأ ُّي َه املُْؤْ منُ َ
ون (( ﴾)31النور)
ويف احلديث ورد يف نظر الرجال للنساء قوله ( :ال تتبع النّظرة النّظرةّ ،
فإن لك األوىل،
()1

وليست لك اآلخرة)

وعن جرير ،قال :سألت رسول اهللّ  عن نظرة الفجاءة فأمرين أن أرصف برصي(.)2
وعن عبد اهللّ بن ع ّباس قال :أردف رسول اهللّ  الفضل بن ع ّباس يوم النّحر خلفه عىل
ّبي  للنّاس يفتيهم ،وأقبلت امرأة من
عجز راحلته ،وكان الفضل رجال وضيئا ،فوقف الن ّ
ّبي 
خثعم وضيئة تستفتي رسول اهللّ  فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها ،فالتفت الن ّ

والفضل ينظر إليها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النّظر إليها فقالت :يا
رسول اهللّ؛ ّ
احلج عىل عباده ،أدركت أيب شيخا كبريا ال يستطيع أن يستوي عىل
إن فريضة اهللّ يف ّ
()3

أحج عنه؟ قال( :نعم)
الراحلة ،فهل يقيض عنه أن ّ
ّ

( )1رواه أمحد وأبو داود والرتمذي ،وقال :حسن غريب.
( )2رواه مسلم.
( )3رواه البخاري ومسلم.
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ويف خصوص النساء حدثت أ ّم سلمة قالت :كنت عند رسول اهللّ  وميمونة ،قالت:
فبينا نحن عنده أقبل ابن أ ّم مكتوم فدخل عليه وذلك بعد ما أمرنا باحلجاب .فقال رسول اهللّ
( :احتجبا منه) ،فقلت :يا رسول اهللّ؛ أليس هو أعمى ال يبرصنا وال يعرفنا؟ فقال رسول
()1

اهللّ ( :أفعمياوان أنتام؟ ألستام تبرصانه)

وألجل حفظ البرص وردت األحاديث الكثرية تتشدد عىل كل من أطلق برصه حيث ال
حيل له إطالقه ،قال ( :من ا ّطلع يف بيت قوم بغري إذْنم فقد ّ
حل هلم أن يفقؤا عينه)

()2

وعن سهل بن سعد قالّ :
إن رجال ا ّطلع من جحر يف باب رسول اهللّ  ومع رسول اهللّ
يرجل به رأسه ،فقال رسول اهللّ ( :لو أعلم أنّك تنظر طعنت به يف عينك ،إنّام
 مدرى(ّ )3
()4

جعل اهللّ اإلذن من أجل البرص)

وعن أنس بن مالك ّ
ّبي  فقام إليه بمشقص أو
أن رجال ا ّطلع من بعض حجر الن ّ
()7

فكأين أنظر إىل رسول اهللّ  خيتله( )6ليطعنه)
مشاقص(ّ )5

قال رجل منا :لقد كنا نرى أمر البرص هني ،فكيف ضيقته علينا كل هذا التضييق؟
ابتسم ابن حزم ،وقال :أتدري مم أيت املجنون؟
قال الرجل :أتقصد ُمنون ليىل؟
قال ابن حزم :أجل.

( )1رواه أبو داود.
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3املدرى :حديدة تشبه املشط.
( )4رواه البخاري ومسلم.
( )5املشاقص :مجع مشقص وهو نصل عريض السهم.
( )6خيتله :أي يراوغه ويستغفله.
( )7رواه البخاري ومسلم.
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قال الرجل :ال شك أن لبرصه دورا يف ذلك ..فلوال أنه أرسل طرفه ما أصابه اجلنون.
قال ابن حزم :فقد أجبت عن سؤايل ..النّظر يو ّلد املح ّبة فتبدأ عالقة يتع ّلق هبا القلب
ثم تقوى فتصري غراما يلزم
ثم تقوى فتصري صبابة
ّ
ينصب إليه القلب بك ّل ّيتهّ ،
باملنظور إليهّ ،
ثم يقوى
ثم تقوى فيصري عشقا وهو ّ
احلب املفرطّ ،
القلب كلزوم الغريم ا ّلذي ال يفارق غريمهّ ،
ثم يقوى فيصري تت ّيام وهو
فيصري شغفا وهو
ّ
احلب ا ّلذي قد وصل إىل شغاف القلب وداخلهّ ،
التّع ّبد فيصري القلب عبدا ملن ال يصلح أن يكون هو عبدا له ،وهذا ك ّله جناية النّظر فحينئذ
يصري القلب أسريا بعد أن كان ملكا ،ومسجونا بعد أن كان مطلقا ،فيتظ ّلم من ال ّطرف
ويشكوه ،وال ّطرف يقول( :أنا رائدك ورسولك وأنت بعثتني)

()1

حفظ العرض:
قلنا :عرفنا الباب الثاين ..فحدثنا عن الثالث ..حدثنا عن حفظ العرض.
قال :مل تكتف الُشيعة احلكيمة بأن حتفظ أبصار املؤمنني عن املناظر التي قد َترهم إىل
الفحشاء ،بل راحت تغرس الغرية يف نفوس مجيع أبناء املجتمع ليحموا أعراضهم من العبث
هبا..
فقد وردت األحاديث ذامة للدياثة( ،)2وخمربة عن العذاب الشديد الذي ينتظر الديوث،
ّ
وجل -إليهم يوم القيامةّ :
العاق لوالديه ،واملرأة
ففي احلديث قال ( :ثالثة ال ينظر اهللّ -عزّ
ّ
العاق لوالديه ،واملدمن عىل اخلمر ،واملنّان بام
املرتجلة ،والدّ ّيوث .وثالثة ال يدخلون اجلنّة:
ّ
()3

أعطى)

ويف مقابل ذلك مدحت الغرية املنضبطة بالضوابط الُشعية ،فقد وردت النصوص

( )1إغاثة اللهفان ( )47 /1بترصف.
يقر اخلبث يف أهله ،أي يستحسنه عىل أهله ،وقيل :هو ا ّلذي ال غرية له عىل أهله.
( )2الدّ ياثة فعل الدّ ّيوث ،وهو ا ّلذي ّ
( )3رواه النسائي.
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الكثرية تبني فضل غرية الرجل عىل أهله ،وتبني يف نفس الوقت خطورة موت القلب والدياثة
التي َتعل الرجل ال يبايل بعرضه.
وقد بني  أن هذه الغرية الُشعية دليل كامل عىل رجولة الرجل ،بل عىل إيامن املؤمن،
بل اعترب املؤمن متخلقا بالتخلق هبذا بوصف من أوصاف اهلل تعاىل ،قال (: املؤمن يغار واهلل
()1

يغار ومن غرية اهلل أن يأيت املؤمن شيئا حرم اهلل)

وأخرب  عن نفسه وهو األسوة احلسنة ،واإلنسان الكامل وخري أنموذج عن الرجولة
الكاملة عندما قال له سعد بن عبادة :لو رأيت رجال مع امرأيت لرضبته بالسيف غري مصفح،
فبلغ ذلك النبي 

فقال(:أتعجبون من غرية سعد ألنا أغري منه واهلل أغري مني)

()2

ولكن هذه الغرية – مع هذا  -ال ينبغي أن تشتط فتخرج إىل احلرام ،بل َيب أن تنضبط
كام تنضبط مجيع سلوكات املسلم بالضوابط الُشعية ،وقد مجع  تلك الضوابط يف قوله
(:إن من الغرية ما حيب اهلل عز وجل ،ومنها ما يبغض اهلل ،ومن اخليالء ما حيب اهلل عز وجل
ومنها ما يبغض اهلل عز وجل،فأما الغرية التي حيب اهلل فالغرية يف الريبة ،وأما الغرية التي يبغض
اهلل فالغرية يف غري ريبة ،واالختيال الذي حيب اهلل عز وجل اختيال الرجل بنفسه عند القتال
()3

وعند الصدقة ،واالختيال الذي يبغض اهلل عز وجل اخليالء يف الباطل)
حفظ البيئة:

قلنا :عرفنا الباب الثالث ..فحدثنا عن الرابع ..حدثنا عن حفظ البيئة.
قال :مل تكتف الُشيعة بام بثته يف نفوس الناس من توجيهات ،بل وضعت التُشيعات
املتشددة التي حتفظ أبناء املجتمع من الوقوع ضحايا الفواحش..

( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3رواه أبو داود والنسائي وابن حيان والدارمي والبيهقي.
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ومن ذلك النهي عن الظهور باملظاهر السافرة التي قد حترك النفوس الضعيفة ،قال تعاىل
وج ُه َّن َو َال
حي َف ْظ َن ُف ُر َ
يبني ضوابط الزينة الُشعية َ ﴿:و ُق ْل ل ْل ُمؤْ منَات َيغ ُْض ْض َن م ْن َأ ْب َصاره َّن َو َ ْ
ُي ْبدي َن زينَت َُه َّن إ َّال َما َظ َه َر من َْها َو ْل َي ْرض ْب َن ب ُخ ُمره َّن ع ََىل ُج ُيوهب َّن َو َال ُي ْبدي َن زينَت َُه َّن إ َّال ل ُب ُعو َلته َّن
َأ ْو آ َبائه َّن َأ ْو آ َباء ُب ُعو َلته َّن َأ ْو َأ ْبنَائه َّن َأ ْو َأ ْبنَاء ُب ُعو َلته َّن َأ ْو إ ْخ َواْن َّن َأ ْو َبني إ ْخ َواْن َّن َأ ْو َبني
الر َجال َأو ال ِّط ْفل ا َّلذي َن
َأ َخ َواهت َّن َأ ْو ن َسائه َّن َأ ْو َما َم َلك ْ
َت َأ ْي َام ُْنُ َّن َأو التَّابعنيَ غ َْري ُأويل ْاإل ْر َبة م َن ِّ
َمل ْ َي ْظ َه ُروا ع ََىل ع َْو َرات الن َِّساء َو َال َي ْرض ْب َن ب َأ ْر ُجله َّن ل ُي ْع َل َم َما ُخيْفنيَ م ْن زينَته َّن َو ُتو ُبوا إ َىل اهللَّ
ون َل َع َّل ُك ْم ُت ْفل ُح َ
َمجي ًعا َأ ُّي َه املُْؤْ منُ َ
ون (( ﴾)31النور)
وقال يف األمر باحلجاب َ ﴿:يا َأ ُّ َهيا النَّب ُّي ُق ْل ألَزْ َواج َك َو َبنَات َك َون َساء املُْؤْ مننيَ ُيدْ ننيَ
َع َل ْيه َّن م ْن َج َالبيبه َّن َذل َك َأ ْدنَى َأ ْن ُي ْع َر ْف َن َف َال ُيؤْ َذ ْي َن َوك َ
ورا َرح ًيام (﴾)59
َان اهللَُّ َغ ُف ً
(األحزاب)
وقال ناهيا عن كل خضوع قد يطمع القلوب املريضة ﴿:يا نسا َء النَّب ِّي َل ْس ُت َّن َك َأ َح ٍد م َن
النِّساء إن ا َّت َق ْي ُت َّن َفال َخت َْض ْع َن با ْل َق ْول َف َي ْط َم َع ا َّلذي يف َق ْلبه َم َر ٌض َو ُق ْل َن َق ْو ًال َم ْع ُروف ًا (َ )32و َق ْر َن
َرب َج ْ
الصال َة َوآتنيَ الزَّ كا َة َو َأط ْع َن اهللََّ َو َر ُسو َل ُه
اجلاهل َّية ْاألُوىل َو َأق ْم َن َّ
َرب ْج َن ت َ ُّ
يف ُب ُيوت ُك َّن َوال ت َ َّ
الر ْج َس َأ ْه َل ا ْل َب ْيت َو ُي َط ِّه َر ُك ْم َت ْطهري ًا (َ )33وا ْذ ُك ْر َن ما ُيتْىل يف
إنَّام ُيريدُ اهللَُّ ل ُي ْذه َ
ب َعنْ ُك ُم ِّ
احلك َْمة إ َّن اهللََّ َ
ُب ُيوت ُك َّن م ْن آيات اهللَّ َو ْ
كان َلطيف ًا َخبري ًا (( ﴾)34األحزاب)
ووردت األحاديث الكثرية تؤكد هذه املعاين ،وتفصل يف كيفية تنفيذها ،ومن ذلك قوله
( :ثالثة ال تسأل عنهم :رجل فارق اجلامعة وعىص إمامه ومات عاصيا ،وأمة أو عبد أبق
ربجت بعده .فال تسأل عنهم ..وثالثة
فامت ،وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدّ نيا فت ّ
ّ
وجل -رداءهّ ،
فإن رداءه الكربياء وإزاره العزّ ة ،ورجل
ال تسأل عنهم ،رجل نازع اهللّ -عزّ
()1

ّ
شك يف أمر اهللّ ،والقنوط من رمحة اهللّ)

( )1رواه أمحد واحلاكم وقال :صحيح عىل رشط الشيخني.
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()1

فمرت عىل القوم ليجدوا رحيها فهي زانية)
وقال ( :إذا استعطرت املرأة ّ
()2

وقال( :أ ّيام امرأة أصابت بخورا فال تشهد معناه العشاء اآلخرة)
()3

وقال( :سيكون يف آخر أ ّمتي نساء كاسيات عاريات

عىل رؤوسه ّن كأسنمة

()5

()4
فإْن ّن ملعونات)
البخت  ،العنوه ّنّ ،

وقال( :صنفان من أهل النّار مل أرمها .قوم معهم سياط كأذناب البقر يرضبون هبا
النّاس ،ونساء كاسيات عاريات ،مميالت مائالت ،رؤوسه ّن كأسنمة البخت املائلة .ال يدخلن
اجلنّة وال َيدن رحيهاّ .
وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا)

()6

وجاءت امرأة إىل رسول اهللّ  تبايعه عىل اإلسالم فقال( :أبايعك عىل أن ال تُشكي
باهللّ شيئا ،وال ترسقي ،وال تزين ،وال تقتيل ولدك ،وال تأيت ببهتان تفرتينه بني يديك ورجليك،
()7

ربج اجلاهل ّية األوىل)
ربجي ت ّ
وال تنوحي وال ت ّ

***
بقينا مع ابن حزم أياما معدودات حيدثنا فيها عن مرض (الفحشاء) ،ويستعمل يف التنفري
عنه كل ما آتاه اهلل من العلم واحلكمة ..وبعد أن رأى أن املحيطني به قد فقهوا عنه ما أراد أن
يبلغهم إياهم ويدرهبم عليه ،طلب منهم أن يسريوا للقسم السابع.

( )1رواه أبو داود والنسائي والرتمذي ،وقال :حسن صحيح .واحلاكم ،وقال :صحيح اإلسناد.
( )2رواه أبو داود والنسائي.
( )3كاسيات عاريات :يعني تسرت بعض بدْنا وتكشف بعضه إظهارا جلامهلا ونحوه ،وقيل معناه :تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدْنا.
( )4البخت :كلمة معربة ومعناها اإلبل اخلراسانية ألْنا تنتج من بني عربية وفالج ،ومعنى رؤوسهن كأسنمة البخت أي يكربْنا
ويعظمنها بلف عصابة أو عاممة وغريها.
( )5رواه الطرباين يف الصغري.
( )6رواه مسلم.
( )7رواه أمحد ،ونحوه عند النسائي والرتمذي وقال :حديث حسن صحيح..
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سابعا ـ العدوان
بعد أن انتهينا من الدراسة يف القسم السادس ،وبعد أن رأيت تأثري التعاليم التي بثها ابن
حزم يف نفوس السامعني ،رست مع أهل السوق إىل القسم السابع ،وكان اسمه (قسم
العدوان) ،وقد عرفنا أن شيخه رجل يقال له (أبو احلسن املاوردي)( ،)1وقد علمنا أن له
كتابات مهمة يف علم األخالق مثل (أدب الدنيا والدين) ،و(نصيحة امللوك) ،و(تسهيل النظر
وتعجيل الظفر)
وقد صادف دخولنا عليه أن رأيناه يف غرفة مظلمة ال نكاد نرى فيها شيئا ،وقد أحاط به
مجع قد أغلقوا أعينهم ،واستغرقوا يف حديثه استغراقا تاما ،وكأْنم يبرصونه وال يسمعونه،
ولذلك مل يفطوا لكل تلك اجللبة التي أحدثناها بدخولنا..
ومما ال أزال أذكره من حديثه قوله( :)2لقد مررتم عىل امليزان ورأيتم هوله وخطره ،وأن
األعني شاخصة إىل لسان امليزانَ ﴿ ،ف َم ْن َث ُق َل ْت َم َوازينُ ُه َف ُأو َلئ َك ُه ُم املُْ ْفل ُح َ
ون (َ )8و َم ْن َخ َّف ْت
رسوا َأ ْن ُف َس ُه ْم ب َام كَا ُنوا بآ َياتنَا َي ْظل ُم َ
ون (( ﴾)9األعراف) ،ومن ..﴿:
َم َوازينُ ُه َف ُأو َلئ َك ا َّلذي َن َخ ُ
َث ُق َل ْت َم َوازينُ ُه َف ُأو َلئ َك ُه ُم املُْ ْفل ُح َ
رسوا َأ ْن ُف َس ُه ْم
ون (َ )102و َم ْن َخ َّف ْت َم َوازينُ ُه َف ُأو َلئ َك ا َّلذي َن َخ ُ
يها كَاحلُ َ
يف َج َهن ََّم َخالدُ َ
ون (( ﴾)104املؤمنون) ،و﴿
ون (َ )103ت ْل َف ُح ُو ُج َ
وه ُه ُم الن َُّار َو ُه ْم ف َ
َم ْن َث ُق َل ْت َم َوازينُ ُه (َ )6ف ُه َو يف ع َ
يش ٍة َراض َي ٍة (َ )7و َأ َّما َم ْن َخ َّف ْت َم َوازينُ ُه (َ )8ف ُأ ُّم ُه َهاو َي ٌة ()9

املاو ْردي ( 364ـ  450هـ) ،املُ َل ّقب بـ (أقىض القضاة)،
( )1أشري به إىل عيل بن حممد بن حبيب ،أيب احلسن البرصي ثم البغداديَ ،
ويل القضاء ببلدان شتّى ،ثم سكن بغداد ،وكان من وجوه فقهاء الشافعية ،وللاموردي مصنّفات يف الفقه واالَُُصول والتفسري
النبوة ،أدب الدنيا والدين،
واالَدب ،منها :احلاوي ،النكت يف تفسري القرآن ،االَحكام السلطانية ،االقناع ،خمترص يف الفقه ،أعالم ّ
وقد اخرتناه هنا ألجل كتبه يف األخالق التي ذكرناها يف املتن.
( )2ذكر أبو حامد الغزايل هذه املوعظة املطولة يف كتاب ذكر املوت من إحياء علوم الدين ،وقد نقلناها هنا بالترصف الذي ألفناه يف
هذه السلسلة.
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َو َما َأ ْد َر َ
اك َما ه َي ْه ( )10ن ٌَار َحام َي ٌة (( ﴾)11القارعة)
واعلموا بعد هذا أنه ال ينجو من خطر ذلك امليزان الدقيق إال من حاسب ىف الدنيا نفسه
ووزن فيها بميزان الُشع أعامله وأقواله وخطراته وحلظاته ،وإنام حسابه لنفسه أن يتوب عن
كل معصية قبل املوت توبة نصوحا ،ويتدارك ما فرط من تقصريه ىف فرائض اهلل تعاىل ،ويرد
املظامل حبة بعد حبة ،ويستحل كل من تعرض له بلسانه ويده وسوء ظنه بقلبه وبطيب قلوهبم
حتى يموت ومل يبق عليه مظلمة وال فريضة.
فمن فعل هذا ،فإنه يدخل اجلنة بغري حساب ،أما إن سولت له نفسه األمارة بالسوء
فامت قبل رد املظامل ،فإن خصامءه سيحيطون به فهذا يأخذ بيده ،وهذا يقبض عىل ناصيته ،وهذا
يتعلق بلببه ،هذا يقول ظلمتنى ،وهذا يقول شتمتنى ،وهذا يقول استهزأت بى ،وهذا يقول
ذكرتنى ىف الغيبة بام يسوؤنى ،وهذا يقول جاورتنى فأسأت جوارى ،وهذا يقول عاملتنى
فغششتنى ،وهذا يقول بايعتنى فغبنتنى وأخفيت عنى عيب سلعتك ،وهذا يقول كذبت ىف
سعر متاعك ،وهذا يقول رأيتنى حمتاجا وكنت غنيا فام أطعمتنى ،وهذا يقول وجدتنى مظلوما
وكنت قادرا عىل دفع الظلم عنى فداهنت الظامل وما راعيتنى.
فبينام أنت كذلك وقد أنشب اخلصامء فيك خمالبهم ،وأحكموا ىف تالبيبك أيدهيم ،وأنت
مبهوت متحري من كثرهتم حتى مل يبق ىف عمرك أحد عاملته عىل درهم أو جالسته ىف ُملس إال
وقد استحق عليك مظلمة بغيبة أو خيانة أو نظر بعني استحقار ،وقد ضعفت عن مقاومتهم،
ومددت عنق الرجاء إىل سيدك وموالك لعله خيلصك من أيدهيم إذ قرع سمعك نداء اجلبار
جل جالله  ﴿:ا ْل َي ْو َم َُتْزَ ى ُك ُّل َن ْف ٍ
يع ْ
احل َساب (﴾)17
س ب َام ك ََس َب ْت َال ُظ ْل َم ا ْل َي ْو َم إ َّن اهللََّ َرس ُ
(غافر) ،فعند ذلك ينخلع قلبك من اهليبة ،وتوقن نفسك بالبوار ،وتتذكر ما أنذرك اهلل تعاىل
عىل لسان رسوله حيث قال َ ﴿:و َال َحت َْس َب َّن اهللََّ غَاف ًال ع ََّام َي ْع َم ُل ال َّظاملُ َ
ون إن ََّام ُيؤَ ِّخ ُر ُه ْم ل َي ْو ٍم
ص فيه ْاألَ ْب َص ُار (ُ )42م ْهطعنيَ ُم ْقنعي ُر ُءوسه ْم َال َي ْرتَدُّ إ َل ْيه ْم َط ْر ُف ُه ْم َو َأ ْفئدَ ُ ُهت ْم َه َوا ٌء
ت َْش َخ ُ
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ول ا َّلذي َن َظ َل ُموا َر َّبنَا َأ ِّخ ْرنَا إ َىل َأ َج ٍل َقر ٍ
اب َف َي ُق ُ
ب
يب ُنج ْ
َّاس َي ْو َم َي ْأتيه ُم ا ْل َع َذ ُ
(َ )43و َأنْذر الن َ
َك َو َنتَّبع الرس َل َأ َو َمل َت ُكو ُنوا َأ ْقسم ُتم م ْن َق ْب ُل ما َل ُكم م ْن زَ َو ٍ
َدع َْوت َ
ال (َ )44و َس َكنْ ُت ْم يف َم َساكن
ْ
َ
َ ْ ْ
ُّ ُ
ْ
رض ْبنَا َل ُك ُم ْاألَ ْم َث َال (َ )45و َقدْ َمك َُروا َمك َْر ُه ْم
ني َل ُك ْم َك ْي َ
ا َّلذي َن َظ َل ُموا َأ ْن ُف َس ُه ْم َو َت َب َّ َ
ف َف َع ْلنَا هب ْم َو َ َ
َان َمك ُْر ُه ْم لتَزُ َ
ول منْ ُه ْ
َوعنْدَ اهللَّ َمك ُْر ُه ْم َوإ ْن ك َ
اجل َب ُال (( ﴾)46إبراهيم)
فام أشد فرحك اليوم بتمضمضك بأعراض الناس وتناولك أمواهلم ،وما أشد
حرساتك ىف ذلك اليوم إذا وقف ربك عىل بساط العدل وشوفهت بخطاب السياسة ،وأنت
مفلس فقري عاجز مهني ال تقدر عىل أن ترد حقا أو تظهر عذرا ،فعند ذلك تؤخذ حسناتك التى
تعبت فيها عمرك ،وتنقل إىل خصامئك عوضا عن حقوقهم.
اسمعوا إىل رسول اهلل  وهو حيدثنا عن ذلك اليوم ،قال( :أتدرون ما املفلس؟) قالوا:
املفلس فينا من ال درهم له وال متاع .فقالّ :
(إن املفلس من يأيت يوم القيامة بصالة وصيام
وزكاة ،ويأيت وقد شتم هذا ،وقذف هذا ،وأكل مال هذا ،وسفك دم هذا ،ورضب هذا ،فيعطى
هذا من حسناته وهذا من حسناته ،فإن فنيت حسناته قبل أن يقىض ما عليه أخذ من خطاياهم،
()1

ثم طرح يف النّار)
فطرحت عليهّ ،

فانظر إىل مصيبتك ىف مثل هذا اليوم إذ ليس يسلم لك حسنة من آفات الرياء ومكايد
الشيطان ،فإن سلمت حسنة واحدة ىف كل مدة طويلة ابتدرها عىل لسانك من غيبة املسلمني ما
يستوىف مجيع حسناتك ،فكيف ببقية السيئات من أكل احلرام والشبهات والتقصري ىف الطاعات،
وكيف ترجو اخلالص من املظامل يف يوم يقتص فيه للجامء من القرناء فقد حدث أبو ذر أن
رسول اهلل  رأى شاتني تنتطحان فقال( :يا أبا ذر أتدرى فيم ينتطحان) قلت :ال قال( :ولكن
()2

اهلل يدرى ،وسيقىض بينهام يوم القيامة)
( )1رواه مسلم.
( )2رواه أمحد.
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فكيف بك يا مسكني ىف يوم ترى صحيفتك خالية عن حسنات طال فيها تعبك ،فتقول
أين حسناتى ،فيقال نقلت إىل صحيفة خصامئك ،وترى صحيفتك مشحونة بسيئات طال ىف
الصرب عنها نصبك ،واشتد بسبب الكف عنها عناؤك ،فتقول يا رب هذه سيئات ما قارفتها
قط ،فيقال هذه سيئات القوم الذين اغتبتهم وشتمتهم وقصدهتم بالسوء وظلمتهم ىف املبايعة
واملجاورة واملخاطبة واملناظرة واملذاكرة واملدارسة وسائر أصناف املعاملة.
حدث رسول اهلل  قال( :إن الشيطان قد يئس أن تعبد األصنام بأرض العرب ،ولكن
سريىض منكم بام هو دون ذلك ،باملحقرات وهى املوبقات ،فاتقوا الظلم ما استطعتم ،فإن
العبد ليجىء يوم القيامة بأمثال اجلبال من الطاعات فريى أْنن سينجينه ،فام يزال عبد َيىء
فيقول :رب إن فالنا ظلمنى بمظلمة ،فيقول :امح من حسناته ،فام يزال كذلك حتى ال يبقى
من حسناته شىء ،وإن مثل ذلك مثل سفر نزلوا بفالة من األرض ليس معهم حطب فتفرق
القوم فحطبوا فلم يلبثوا أن أعظموا نارهم وصنعوا ما أرادوا)( ،)1وكذلك الذنوب.
وملا نزل قوله تعاىل  ﴿:إن ََّك َم ِّي ٌت َوإ َّْنُ ْم َم ِّي ُت َ
ون (ُ )30ث َّم إ َّن ُك ْم َي ْو َم ا ْلق َيا َمة عنْدَ َر ِّب ُك ْم
ختتَص ُم َ
َْ
ون (( ﴾)31الزمر) ،قال الزبري :يا رسول اهلل أيكرر علينا ما كان بيننا ىف الدنيا مع
()2

خواص الذنوب ،قال( :نعم ليكررن عليكم حتى تؤدوا إىل كل ذى حق حقه)

فأعظم بشدة يوم ال يسامح فيه بخطوة ،وال يتجاوز فيه عن لطمة ،وال عن كلمة حتى
ينتقم للمظلوم من الظامل ،حدث رسول اهلل  قال( :حيُش اهلل العباد عراة غربا هبام) ،قيل :ما
هبام؟ قال( :ليس معهم شىء ،ثم ينادهيم رهبم تعاىل بصوت يسمعه من بعد كام يسمعه من
قرب :أنا امللك أنا الديان ،ال ينبغى ألحد من أهل اجلنة أن يدخل اجلنة ،وألحد من أهل النار

( )1رواه أمحد والبيهقى ىف الشعب دون ذكر املثل ،وأول احلديث رواه مسلم خمترصا من حديث جابر( :إن الشيطان قد أيس أن
يعبده املصلون ىف جزيرة العرب ولكن ىف التحريش بينهم)
( )2رواه أمحد واللفظ له والرتمذى من حديث الزبري وقال حسن صحيح.
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عليه مظلمة حتى أقتصه منه ،وال ألحد من أهل النار أن يدخل النار وألحد من أهل اجلنة
عنده مظلمة حتى أقتصه منه ،حتى اللطمة) قيل :وكيف ،وإنام نأيت اهلل عز و جل عراة غربا
()1

هبام؟ فقال( :باحلسنات والسيئات)

فاتقوا اهلل عباد اهلل ومظامل العباد بأخذ أمواهلم ،والتعرض ألعراضهم ،وتضييق قلوهبم
وإساءة اخللق ىف معارشهتم ،فإن ما بني العبد وبني اهلل خاصة فاملغفرة إليه أرسع ،ومن اجتمعت
عليه مظامل وقد تاب عنها وعرس عليه استحالل أرباب املظامل فليكثر من حسناته ليوم
القصاص ،ويرس ببعض احلسنات بينه وبني اهلل بكامل اإلخالص بحيث ال يطلع عليه إال اهلل
فعساه يقربه ذلك إىل اهلل تعاىل ،فينال به لطفه الذى ادخره ألحبابه املؤمنني ىف دفع مظامل العباد
عنهم.
فتفكر اآلن ىف نفسك إن خلت صحيفتك عن املظامل ،أو تلطف لك حتى عفا عنك
وأيقنت بسعادة األبد كيف يكون رسورك ىف منرصفك من مفصل الفضاء ،وقد خلع عليك
خلعة الرضا ،وعدت بسعادة ليس بعدها شقاء ،وبنعيم ال يدور بحواشيه الفناء ،وعند ذلك
طار قلبك رسورا وفرحا ،وابيض وجهك واستنار وأرشق كام يُشق القمر ليلة البدر.
فتوهم تبخرتك بني اخلالئق رافعا رأسك خاليا عن األوزار ظهرك ،ونرضة نسيم النعيم
وبرد الرضا يتألأل من جبينك ،وخلق األولني واآلخرين ينظرون إليك وإىل حالك ويغبطونك
ىف حسنك ومجالك ،واملالئكة يمشون بني يديك ومن خلفك وينادون عىل رءوس األشهاد
هذا فالن بن فالن رىض اهلل عنه وأرضاه وقد سعد سعادة ال يشقى بعدها أبدا ،أفرتى أن هذا
املنصب ليس بأعظم من املكانة التى تناهلا ىف قلوب اخللق ىف الدنيا بريائك ومداهنتك
وتصنعك وتزينك ،فإن كنت تعلم أنه خري منه ،بل النسبة له إليه فتوسل إىل إدراك هذه الرتبة
باإلخالص الصاىف والنية الصادقة ىف معاملتك مع اهلل فلن تدرك ذلك إال به.
( )1رواه أمحد بإسناد حسن.
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وإن تكن األخرى ،والعياذ باهلل ،بأن خرج من صحيفتك جريمة كنت حتسبها هينة وهى
عند اهلل عظيمة فمقتك ألجلها فقال( :عليك لعنتى يا عبد السوء ،ال أتقبل منك عبادتك) ،فال
تسمع هذا النداء إال ويسود وجهك ،ثم تغضب املالئكة لغضب اهلل تعاىل ،فيقولون( :وعليك
لعنتنا ولعنة اخلالئق أمجعني) ،وعند ذلك تنثال إليك الزبانية وقد غضبت لغضب خالقها،
فأقدمت عليك بفظاظتها وزعارهتا وصورها املنكرة ،فأخذوا بناصيتك يسحبونك عىل وجهك
عىل مأل اخللق وهم ينظرون إىل اسوداد وجهك وإىل ظهور خزيك ،وأنت تنادى بالويل
والثبور ،وهم يقولون لك( :ال تدع اليوم ثبورا واحدا وادع ثبورا كثريا) ،وتنادى املالئكة
ويقولون( :هذا فالن بن فالن كشف اهلل عن فضائحه وخمازيه ولعنه بقبائح مساويه ،فشقى
شقاوة ال يسعد بعدها أبدا وربام يكون ذلك بذنب أذنبته خفية من عباد اهلل أو طلبا للمكانة ىف
قلوهبم أو خوفا من االفتضاح عندهم)
فام أعظم جهلك إذ حترتز عن االفتضاح عند طائفة يسرية من عباد اهلل يف الدنيا
املنقرضة ،ثم ال ختشى من االفتضاح العظيم ىف ذلك املأل العظيم مع التعرض لسخط اهلل
وعقابه األليم والسياق بأيدى الزبانية إىل سواء اجلحيم.
***
ما إن وصل املاوردي من حديثه إىل هذا املوضع حتى ارمتى مجيع أصحايب من أهل
السوق عىل األرض يبكون ويرصخون ..فالتفت إلينا املاوردي ،وقال :مرحبا بكم ..لقد كنت
يف انتظاركم ..اعذروين إن مل أستقبلكم بام يليق بكم ،فإين مل أفطن لدخولكم.
قال رجل منا :كفى بموعظتك مستقبال لنا ،فقد حركت منا ما كان ساكنا ،وأحيت منا
ما كان ميتا ..وقد جئناك لعلك تدلنا عىل الطريق الذي نتطهر به من اآلثام التي هوت بحياتنا
إىل درك اجلحيم.
قال آخر :لقد عرفنا من هذه املدرسة الطيبة أن كل ما حل بنا ثامر لبذور ذنوبنا..
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قال آخر :فعلمنا من علوم قسمك ما يطهرنا من العدوان الذي مأل حياتنا ظلامت.
قال املاوردي :صدقتم ..فليس كالعدوان ظلمة ..لقد ذكر رسول اهلل  ذلك ،فقال:
(إ ّياكم ّ
والش ّح فإنّه أهلك من كان قبلكم ،أمرهم بال ّظلم فظلموا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا،
وأمرهم بالفجور ففجروا ،وإ ّياكم وال ّظلمّ ،
فإن ال ّظلم ظلامت يوم القيامة ،وإ ّياكم والفحش
ّ
أي املسلمني
ّفحش) ،فقام إليه رجل فقال :يا رسول اهللّّ ،
حيب الفحش وال الت ّ
فإن اهللّ ال ّ
()1

أفضل؟ قال( :من سلم املسلمون من لسانه ويده)

قال رجل منا :لقد علمنا أصحابك من األساتذة أصول اآلثام التي تنبني عليها
فروعها ..فام أصول العدوان؟
قال املاوردي :سبعة ..من وقع فيها مجيعا كان عاتيا جبارا ظاملا ..ومن وقع يف بعضها
كان له من اإلثم بقدر ما له منها.
قال الرجل :فام هي؟
قال املاوردي :سأجعلكم أنتم الذين تكتشفوْنا ..لقد ورد يف احلديث أن رسول اهلل 

(فأي بلد
أي يوم هذا؟) قالوا :يوم حرام .قالّ :
خطب النّاس يوم النّحر ،فقال( :يا ّأهيا النّاسّ ،
(فأي شهر هذا؟) قالوا :شهر حرام .قالّ :
(فإن دماءكم وأموالكم
هذا؟) قالوا :بلد حرام .قالّ :
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ،يف بلدكم هذا ،يف شهركم هذا) .فأعادها مرارا.
هم هل ب ّلغت؟)
هم هل ب ّلغت؟ ال ّل ّ
ثم رفع رأسه ،فقال( :ال ّل ّ
ّ
قال ابن ع ّباس( :فو ا ّلذي نفيس بيدهّ ،إْنا لوص ّيته إىل أ ّمته فليب ّلغ ّ
الشاهد الغائب ،ال
ترجعوا بعدي ك ّفارا يرضب بعضكم رقاب بعض)

()2

التفت املاوردي إىل اجلمع ،وقال :ما هي أصول العدوان التي ذكرها رسول اهلل  يف
( )1رواه أمحد وأبو داود.
( )2رواه البخاري ومسلم.
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هذا احلديث؟
قال رجل منا :ذلك واضح ..فقد ذكر رسول اهلل  االعتداء عىل الدماء ،وعىل األموال،
وعىل األعراض.
قال املاوردي :وورد يف سورة القلم قوله تعاىل َ ﴿:منَّا ٍع ل ْل َخ ْري ُم ْعت ٍَد َأثي ٍم (﴾)12
ون املَْا ُع َ
(القلم) ،ويف سورة املاعونَ ﴿:و َي ْمنَ ُع َ
ون (( ﴾)7املاعون)
قال الرجل :هاتان اآليتان تذكران االعتداء باملنع..
قال املاوردي :صدقت ..فقد ال يعتدي الظامل عىل مالك ،ولكنه يمنعك ماله مع أنك
حمتاج إليه ..وهو ال خيتلف عن سائر أنواع االعتداء.
قال الرجل :عرفنا الرابع ..فام اخلامس؟
قال املاوردي :لقد ورد يف احلديث قوله  (: ما من امرئ خيذل مسلام يف موطن ينتقص
حيب فيه نرصته ،وما من امرئ
فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته ّإال خذله اهللّ يف موطن ّ
حيب
ينرص مسلام يف موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته ّإال نرصه اهللّ يف موطن ّ
()1

فيه نرصته)

قال الرجل :هذا احلديث يذكر االعتداء باخلذالن.
قال املاوردي :صدقت ..فقد ال يعتدي الظامل عىل نفسك ،ولكنه حيرمك من نرصته،
فيمكن أعداءك منك ،ويكون بذلك عونا منهم عليك.
قال الرجل :عرفنا اخلامس ..فام السادس؟
قال املاوردي :لقد ورد يف احلديث قوله ( :املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله وال
الُش أن حيقر أخاه
حيقره .التّقوى هاهنا.ويشري إىل صدره ثالث ّ
مرات .بحسب امرىء من ّ ّ

( )1رواه أبو داود والطرباين يف األوسط واسناده حسن.
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املسلمّ .
كل املسلم عىل املسلم حرام .دمه وماله وعرضه)

()1

قال الرجل :هذا احلديث يضيف إىل ما سبق االحتقار.
قال املاوردي :أجل ..فقد ال يعتدي الظامل عىل عرضك ،ولكنه يضعك يف سلة
مهمالته ،فال هيتم بك ،بل حيتقرك ويسخر منك.
قال الرجل :عرفنا السادس ..فام السابع؟
قال املاوردي :لقد نص عليه قوله ( :ال ّ
حتل اهلجرة فوق ثالثة أ ّيام ،فإن التقيا فس ّلم
أحدمها فر ّد اآلخر اشرتكا يف األجر ،وإن مل ير ّد برىء هذا من اإلثم ،وباء به اآلخر ،وإن ماتا
()2

ومها متهاجران ال َيتمعان يف اجلنّة)

قال الرجل :هذا احلديث يضيف إىل ما سبق اهلجر..
قال املاوردي :وهبذا تكتمل السبع التي َيتمع فيها مجيع العدوان.
قلنا :عرفنا األصول ..فحدثنا عن تفاصيلها.
الدماء:
قال املاوردي :بم تريدون أن أبدأ؟
قلنا :حدثنا عن الدماء ..فال شك أْنا أعظم العدوان عدوانا.
قال املاوردي :صدقتم ..وقد ورد يف احلديث قوله ّ ( :أول ما يقىض بني النّاس يف
()4

الدّ ماء)( ،)3وقال( :لن يزال املؤمن يف فسحة من دينه ما مل يصب دما حراما)
قلنا :مل؟ ..مل كان األمر كذلك؟

قال املاوردي :لكرامة اإلنسان عند اهلل ،فاإلنسان بنيان اهلل ملعون من هدمه ،وقد روي
( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه الطرباين يف األوسط واحلاكم واللفظ له وقال :صحيح اإلسناد.
( )3رواه البخاري ومسلم.
( )4رواه البخاري.
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يف احلديث أن رسول اهللّ  صعد املنرب فنادى بصوت رفيع فقال( :يا معُش من قد أسلم بلسانه
تعريوهم ،وال تتّبعوا عوراهتم ،فإنّه من تت ّبع
ومل يفض اإليامن إىل قلبه ال تؤذوا املسلمني ،وال ّ
عورة أخيه املسلم تت ّبع اهللّ عورته ،ومن تت ّبع اهللّ عورته يفضحه ولو يف جوف رحله قال :ونظر
ابن عمر يوما إىل البيت أو إىل الكعبة ،فقال :ما أعظمك! وأعظم حرمتك ،واملؤمن أعظم حرمة
()1

عند اهللّ منك)

()2

ويف حديث آخر قال ( : لزوال الدّ نيا أهون عند اهللّ من قتل رجل مسلم)

وهلذا ،فإن أول ما ذكرته املالئكة عندما أخربها اهلل بأنه جاعل يف األرض خليفةَ ﴿:قا ُلوا
يها َو َي ْسف ُك الدِّ َما َء َون َْح ُن ُن َس ِّب ُح ب َح ْمد َك َو ُن َقدِّ ُس َل َك َق َال إ ِّين َأ ْع َل ُم َما َال
َأ َ ْ
يها َم ْن ُي ْفسدُ ف َ
َت َع ُل ف َ
َت ْع َل ُم َ
ون (( ﴾)30البقرة)
ومن الوعيد الوارد يف قتل النفس بغري حق قوله تعاىلَ ﴿:وما َ
كان ملُؤْ م ٍن َأ ْن َي ْق ُت َل ُمؤْ من ًا
إ َّال َخ َط ًأ َو َم ْن َقت ََل ُمؤْ من ًا َخ َط ًأ َفت َْحر ُير َر َق َب ٍة ُمؤْ من ٍَة َود َي ٌة ُم َس َّل َم ٌة إىل َأ ْهله إ َّال َأ ْن َي َّصدَّ ُقوا َفإ ْن َ
كان
كان م ْن َق ْو ٍم َب ْينَ ُك ْم َو َب ْين َُه ْم م ٌ
م ْن َق ْو ٍم عَدُ ٍّو َل ُك ْم َو ُه َو ُمؤْ م ٌن َفت َْحر ُير َر َق َب ٍة ُمؤْ من ٍَة َوإ ْن َ
يثاق َفد َي ٌة
ُم َس َّل َم ٌة إىل َأ ْهله َو َحتْر ُير َر َق َب ٍة ُمؤْ من ٍَة َف َم ْن َمل ْ ََيدْ َفصيا ُم َش ْه َر ْين ُمتَتاب َع ْني ت َْو َب ًة م َن اهللَّ َو َ
كان اهللَُّ
ب اهللَُّ َع َل ْيه َو َل َعنَ ُه
عَلي ًام َحكي ًام (َ )92و َم ْن َي ْق ُت ْل ُمؤْ من ًا ُم َت َع ِّمد ًا َف َجزاؤُ ُه َج َهن َُّم خالد ًا فيها َوغَض َ
رس ا َّلذي َن َق َت ُلوا َأ ْوال َد ُه ْم َس َفه ًا بغ َْري ع ْل ٍم
َو َأعَدَّ َل ُه عَذاب ًا عَظي ًام (( ﴾)93النساء) ،وقولهَ ﴿:قدْ َخ َ
َو َح َّر ُموا ما َرزَ َق ُه ُم اهللَُّ ا ْفرتا ًء ع ََىل اهللَّ َقدْ َض ُّلوا َوما كا ُنوا ُم ْهتَدي َن (( ﴾)140األنعام)
بل قد قرن اهلل قتل النفس بالُشك باهلل ،فقالَ ﴿:وا َّلذي َن ال َيدْ ُع َ
ون َم َع اهللَّ إهل ًا َ
آخ َر َوال
احل ِّق َوال َيزْ ُن َ
َي ْق ُت ُل َ
ون َو َم ْن َي ْف َع ْل ذل َك َي ْل َق َأثام ًا (( ﴾)68الفرقان)
ون النَّ ْف َس ا َّلتي َح َّر َم اهللَُّ إ َّال ب ْ َ
والنهي عن قتل النفس وصية من الوصايا الكربى الواردة يف سورة األنعام ،قال
( )1رواه الرتمذي.
( )2رواه النسائي.
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تعاىلُ ﴿:ق ْل تَعا َل ْوا َأت ُْل ما َح َّر َم َر ُّب ُك ْم َع َل ْي ُك ْم َأ َّال ُت ُْش ُكوا به َش ْيئ ًا َوبا ْلوالدَ ْين إ ْحسان ًا َوال َت ْق ُت ُلوا
َأ ْوال َد ُكم م ْن إم ٍ
اه ْم َوال َت ْق َر ُبوا ا ْل َفواح َش ما َظ َه َر منْها َوما َب َط َن َوال َت ْق ُت ُلوا
الق ن َْح ُن ن َْرزُ ُق ُك ْم َوإ َّي ُ
ْ
ْ

احل ِّق ذل ُك ْم َو َّصا ُك ْم به َل َع َّل ُك ْم َت ْعق ُل َ
ون (( ﴾)151األنعام)
النَّ ْف َس ا َّلتي َح َّر َم اهللَُّ إ َّال ب ْ َ
ومثل ذلك هو وصية من الوصايا الكربى الواردة يف سورة اإلرساء ،قال تعاىلَ ﴿:وال
َت ْق ُت ُلوا َأ ْوال َد ُكم َخ ْش َي َة إم ٍ
الق ن َْح ُن ن َْرزُ ُق ُه ْم َوإ َّيا ُك ْم إ َّن َق ْت َل ُه ْم َ
كان خ ْط ًأ كَبري ًا (َ )31وال َت ْق َر ُبوا
ْ
ْ
الزِّ نى إ َّن ُه َ
احل ِّق َو َم ْن ُقت َل
كان فاح َش ًة َوسا َء َسب ًيال (َ )32وال َت ْق ُت ُلوا النَّ ْف َس ا َّلتي َح َّر َم اهللَُّ إ َّال ب ْ َ
ف يف ا ْل َقتْل إ َّن ُه َ
كان َمن ُْصور ًا (( ﴾)33اإلرساء)
َم ْظ ُلوم ًا َف َقدْ َج َع ْلنا ل َول ِّيه ُس ْلطان ًا َفال ُي ْرس ْ
وقد أخرب  أن قتل النفس كبرية من أكرب الكبائر ،بل قد قرْنا بالُشك باهلل ،قال : 
(أكرب الكبائر اإلرشاك باهللّ ،وقتل النّفس ،وعقوق الوالدين ،وقول الزّ ور -أو قال وشهادة
()1

الزّ ور)-

ويف حديث آخر اعترب قتاله كفرا ،فقال (: سباب املسلم فسوق ،وقتاله كفر)(،)2
()3

السالح فليس منّا)
وقال( :من محل علينا ّ

وأخرب  عن الشدة التي يعانيها القاتل يوم القيامة ،فقالَ( :ييء املقتول بالقاتل يوم
رب قتلني هذا حتّى يدنيه من
القيامة ناصيته ورأسه بيده .وأوداجه تشخب دما يقول :يا ّ
()4

العرش)

قال :كل قتل حمرم ..ال تفريق بني نفس ونفس:
فأول نفس حمرمة هي نفس صاحبها ،وهلذا وردت النصوص املتشددة يف حتريم قتل

( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3رواه البخاري ومسلم.
( )4رواه أمحد.

146

يتوجأ( )1هبا يف بطنه يف نار جهنّم خالدا
النفس ،قال ( :من قتل نفسه بحديدة فحديدته يف يده ّ
يتحساه يف نار جهنّم خالدا خم ّلدا فيها أبدا .ومن
سام فقتل نفسه فهو
ّ
خم ّلدا فيها أبدا ،ومن رشب ّ
تر ّدى من جبل فقتل نفسه فهو يرت ّدى يف نار جهنّم خالدا خم ّلدا فيها أبدا)

()2

حرمت عليه
وقال( :كان برجل جراح فقتل نفسه ،فقال اهللّ :بدرين عبدي بنفسهّ ،
()3

اجلنّة)

ومن النفوس املحرمة نفس املؤمن ،وقد ورد يف احلديث قوله ّ (: 
كل ذنب عسى اهللّ
متعمدا)
أن يغفرهّ ،إال من مات مُشكا ،أو مؤمن قتل مؤمنا ّ

()4

حتى املؤمن الذي أسلم تقية حتت السيف ْنى رسول اهلل  عن قتله ،ففي احلديث عن
ثم الذ
بالسيف فقطعها ّ
املقداد أنّه قال :يا رسول اهللّ ،إن لقيت كافرا فاقتتلنا فرضب يدي ّ
بشجرة وقال :أسلمت هللّ ،آقتله بعد أن قاهلا؟ قال رسول اهللّ ( :ال تقتله) ،قال :يا رسول
ثم قال ذلك بعد ما قطعها آقتله؟ قال( :ال ،فإن قتلته فإنّه بمنزلتك
اهللّ ،فإنّه طرح إحدى ّ
يدي ّ
قبل أن تقتله ،وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته ا ّلتي قال)

()5

ومن النفوس املحرمة نفس املعاهد ،قال  (: من أ ّمن رجال عىل دمه فقتله ،فإنّه حيمل
()6

لواء غدر يوم القيامة)

وقال( :من قتل نفسا معاهدا مل يرح رائحة اجلنّةّ .
وإن رحيها ليوجد من مسرية أربعني

( )1يتوجأ :أي يطعن وهي رواية مسلم ،وعبارة البخاري َيأ هبا أي يطعن أيضا واألصل يف َيأ يوجأ.
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3رواه البخاري ومسلم.
( )4رواه البخاري.
( )5رواه البخاري ومسلم.
( )6رواه ابن ماجة.
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عاما)

()1

بل من النفوس املحرمة نفوس احليوانات إذا قتلت لغري غرض ،ففي احلديث عن عبد
اهلل بن عمر قال :كنا مع النبي  يف سفر ،فانطلق حلاجته ،فرأينا محّرة معها فرخان ،فأخذنا
فرخيها ،فجاءت احلمرة فجعلت تعرش ،فلام جاء رسول اهلل قال (:من فجع هذه بولدها؟
ردوا ولدها إليها)
مر بفتيان من قريش يرتامون طريا ًأو دجاجة ،وقد جعلوا لصاحب الطري كل
وعنه أنه ّ
خاطئة من نبلهم ،فلام رأوا ابن عمر تفرقوا ،فقال ابن عمر :من فعل هذا؟ لعن اهلل من فعل
هذا ،إن رسول اهلل  لعن من اختذ شيئا ًفيه الروح غرضا(.)2
األموال:
قلنا :عرفنا األول ..فحدثنا عن الثاين ..حدثنا عن العدوان عىل األموال.
قال املاوردي :لقد ورد يف النصوص املقدسة الكثرية تعظيم حرمة األموال ،وبيان أْنا
ال تقل عن حرمة النفوس.
قلنا :مل كان األمر كذلك؟
قال :ألنه ال يمكن أن تستقيم احلياة من دون أموال ،فاملال هو قوام احلياة ،كام قال تعاىل
وه ْم َو ُقو ُلوا
يها َواك ُْس ُ
الس َف َها َء َأ ْم َوا َل ُك ُم ا َّلتي َج َع َل اهللَُّ َل ُك ْم ق َيا ًما َو ْارزُ ُق ُ
وه ْم ف َ
َ )4( ﴿:و َال ُتؤْ ُتوا ُّ
َهل ُ ْم َق ْو ًال َم ْع ُرو ًفا (( ﴾)5النساء)
ولذلك فإن سلب املال يكاد يكون سلبا للحياة نفسها.
قلنا :وعينا هذا ..فحدثنا عن الفروع املرتبطة هبذا.
قال :لقد ورد يف النصوص املقدسة ،ويف الُشيعة املنبنية عليها حرمة كل أخذ ألموال
( )1رواه البخاري.
( )2رواه البخاري ومسلم.
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الناس من غري رضا منهم ،ومن غري الطرق املُشوعة التي أذن اهلل فيها..
قلنا :ما هذه الطرق؟
قال :كثرية ال يمكن حرصها يف هذا املجلس.
قلنا :فاذكر لنا من أمثلتها ما نستدل به عىل غريها.
قال :من ذلك  -مثال -الرسقة( ،)1فقد ورد التشديد فيها ،بل قد نص القرآن عىل أن
السار َق ُة َفا ْق َط ُعوا َأ ْيد َ ُهيام َجزا ًء بام ك ََسبا ن ً
َكاال
السار ُق َو َّ
مرتبكها يعاقب بقطع يده ،قال تعاىلَ ﴿:و َّ
ور
اب م ْن َب ْعد ُظ ْلمه َو َأ ْص َل َح َفإ َّن اهللََّ َي ُت ُ
يم (َ )38ف َم ْن ت َ
وب َع َل ْيه إ َّن اهللََّ َغ ُف ٌ
م َن اهللَّ َواهللَُّ عَزيزٌ َحك ٌ
يم (( ﴾)39املائدة)
َرح ٌ
وكان من نصوص املبايعة التي يبايع هبا رسول اهلل  أصحابه املبايعة عىل عدم الرسقة،
نات ُيباي ْعن ََك عَىل َأ ْن ال ُي ُْش ْك َن باهللَّ َش ْيئ ًا َوال َي ْرس ْق َن
قال تعاىل ﴿:يا َأ ُّ َهيا النَّب ُّي إذا جا َء َك املُْؤْ م ُ
وال يزْ ننيَ وال ي ْق ُت ْلن َأوالد ُهن وال ي ْأتنيَ ببه ٍ
ني َأ ْيدهي َّن َو َأ ْر ُجله َّن َوال َي ْعصين ََك يف
تان َي ْف َرتينَ ُه َب ْ َ
ُْ
َ َ َ ْ َ َّ َ َ
َ َ
ٍ
يم (( ﴾ )12املمتحنة)
ور َرح ٌ
اس َتغْف ْر َهل ُ َّن اهللََّ إ َّن اهللََّ َغ ُف ٌ
َم ْع ُروف َفباي ْع ُه َّن َو ْ
قلنا :وعينا هذا ..فاذكر لنا غريه.
قال :التسول( ..)2فهو نوع آخر من أنواع الرسقة ..ولذلك ورد يف النصوص حتريم
السؤال لغري املحتاج ،ولغري العاجز ،ففي احلديث قال ( :،ال تزال املسألة بأحدكم حتّى يلقى
()3

اهللّ ،وليس يف وجهه مزعة حلم)

وقال( :ليس املسكني هبذا ال ّط ّواف ا ّلذي يطوف عىل النّاس ،فرت ّده ال ّلقمة وال ّلقمتان،
والتّمرة والتّمرتان) .قالوا :فام املسكني يا رسول اهللّ؟ قال( :ا ّلذي ال َيد غنى يغنيه ،وال يفطن
( )1سبق ذكر تعريفها وأنواعها واحلد املرتبط هبا يف رسالة (عدالة للعاملني) من هذه السلسلة.
واملتسولّ :
ّسول وَيعل منه حرفة له ومصدرا
الصدقة من األفراد يف ال ّطرق العا ّمة،
الشخص ا ّلذي يتع ّيش من الت ّ
ّ
ّسول :طلب ّ
( )2الت ّ
للرزق (معجم مصطلحات العلوم االجتامعية ( )37للدكتور أمحد زكي بدوي)
وحيدا ّ
( )3رواه البخاري ومسلم.
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()1

له فيتصدّ ق عليه ،وال يسأل النّاس شيئا)

وعن ثوبان قال :قال رسول اهللّ ( :من يكفل يل أن ال يسأل النّاس شيئا وأتك ّفل له
()2

باجلنّة؟) فقال ثوبان :أنا .فكان ال يسأل أحدا شيئا)

حتملت محالة( ،)3فأتيت رسول اهللّ  أسأله فيها .فقال:
وعن قبيصة بن خمارق قالّ :
إن املسألة ال ّ
ثم قال( :يا قبيصة! ّ
حتل ّإال ألحد
(أقم حتّى تأتينا ّ
الصدقة فنأمر لك هبا) قالّ :
ثم يمسك .ورجل أصابته جائحة
حتمل محالة فح ّلت له املسألة حتّى يصيبها ّ
ثالثة :رجل ّ
اجتاحت ماله فح ّلت له املسألة حتّى يصيب قواما من عيش .ورجل أصابته فاقة حتّى يقول
ثالثة من ذوي احلجا من قومه :لقد أصابت فالنا فاقة .فح ّلت له املسألة حتّى يصيب قواما من
()4

عيش فام سواه ّن من املسألة ،يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا)

األنامري أنّه سمع رسول اهللّ  يقول( :ثالث أقسم عليه ّن وأحدّ ثكم
وعن أيب كبشة
ّ
حديثا فاحفظوه) قال( :ما نقص مال عبد من صدقة ،وال ظلم عبد مظلمة فصرب عليها ّإال زاده
اهللّ عزّ ا ،وال فتح عبد باب مسألة ّإال فتح اهللّ عليه باب فقر ،وأحدّ ثكم حديثا فاحفظوه :إنّام
الدّ نيا ألربعة نفر :عبد رزقه اهللّ ماال وعلام فهو يتّقي فيه ر ّبه ،ويصل فيه رمحه ويعلم هللّ فيه ح ّقا،
فهذا بأفضل املنازل .وعبد رزقه اهللّ علام ومل يرزقه ماال فهو صادق النّ ّية يقول :لو ّ
أن يل ماال
لعملت بعمل فالن فهو ن ّيته فأجرمها سواء .وعبد رزقه اهللّ ماال ومل يرزقه علام فهو خيبط يف ماله
بغري علم :ال يتّقي فيه ر ّبه وال يصل فيه رمحه ،وال يعلم هللّ فيه ح ّقا ،فهذا بأخبث املنازل ،وعبد
مل يرزقه اهللّ ماال وال علام فهو يقول :لو ّ
أن يل ماال لعملت فيه بعمل فالن .فهو ن ّيته فوزرمها

( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه أمحد وأبو داود.
( )3احلاملة بفتح احلاء :الدية والغرامة التي حيملها اإلنسان بسبب الصلح بني الناس.
( )4رواه مسلم.
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()1

سواء)

ثم سألته
ثم سألته فأعطاينّ ،
ّبي  فأعطاينّ ،
وعن حكيم بن حزام قال :سألت الن ّ
ثم قالّ :
(إن هذا املال خرضة حلوة ،فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه
فأعطاينّ ،
()2
السفىل)
بإرشاف نفس مل يبارك فيه وكان كا ّلذي يأكل وال يشبع ،واليد العليا خري من اليد ّ

()3

حجة الوداع من وجع اشتدّ يب ،فقلت:
وعن سعد قال :كان رسول اهللّ  يعودين عام ّ
ّإين قد بلغ يب من الوجع وأنا ذو مال ،وال يرثني إ ّال ابنة يل ،أفأتصدّ ق بثلثي مايل؟ قال( :ال).
فقلتّ :
ثم قال( :ال ّثلث ،وال ّثلث كبري -أو كثري .-إنّك أن تذر ورثتك
بالشطر؟ فقال( :ال)ّ .
أغنياء خري من أن تذرهم عالة يتك ّففون النّاس( ،)4وإنّك لن تنفق نفقة تبتغي هبا وجه اهللّ ّإال
أجرت هبا حتّى ما َتعل يف يف امرأتك)

()5

وعن عوف بن مالك قال :كنّا عند رسول اهللّ  تسعة أو ثامنية أو سبعة .فقال( :أال
ثم قال( :أال
تبايعون رسول اهللّ؟) وكنّا حديث عهد ببيعة .فقلنا :قد بايعناك يا رسول اهللّ ّ
ثم قال( :أال تبايعون رسول اهللّ؟) قال:
تبايعون رسول اهللّ؟) فقلنا :قد بايعناك يا رسول اهللّّ .
فبسطنا أيدينا وقلنا :قد بايعناك يا رسول اهللّ! فعالم نبايعك؟ قال( :عىل أن تعبدوا اهللّ وال
(وأرس كلمة خف ّية) ،وال تسألوا النّاس شيئا ،فلقد
الصلوات اخلمس ،وتطيعوا
تُشكوا به شيئاّ ،
ّ
()6

رأيت بعض أولئك النّفر يسقط سوط أحدهم ،فام يسأل أحدا يناوله إ ّياه)
قلنا :فلم تشددت الُشيعة مع املتسولني هذا التشدد؟
( )1رواه الرتمذي وقال :حديث حسن صحيح.
( )2بإرشاف نفس :أي بتطلع وطمع.
( )3رواه مسلم.
( )4يتكففون الناس :أي يسألون الناس بمد أكفهم اليهم.
( )5رواه البخاري ومسلم.
( )6رواه مسلم.
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قال املاوردي :ألن املتسول ال ّ
حمرمة:
ينفك عن ثالثة أمور ّ
أوهلا :إظهار ّ
السؤال إظهار للفقر ،وذكر لقصور نعمة اهللّ
الشكوى من اهللّ تعاىل ،إذ ّ
تعاىل عنه وهو عني ّ
الشكوى.
لسائل نفسه لغري اهللّ تعاىل ،وليس للمؤمن أن ّ
وال ّثاينّ :
يذل نفسه لغري اهللّ،
أن فيه إذالل ا ّ
بل عليه أن ّ
يذل نفسه ملوالهّ ،
فإْنم عباد أمثاله ،فال ينبغي أن
فإن فيه عزّ ه ..فأ ّما سائر اخللق ّ
السؤال ّ
ّ
للسائل باإلضافة إىل إيذاء املسئول.
ذل ّ
يذل هلم ّإال لرضورة ،ويف ّ
وال ّثالث :أنّه ال ّ
ينفك عن إيذاء املسئول غالبا ،ألنّه ر ّبام ال تسمح نفسه بالبذل عن طيب
السائل ،أو رياء فهو حرام عىل اآلخذ ،وإن منع ر ّبام استحيا وتأ ّذى
قلب منه ،فإن بذل حياء من ّ
يف نفسه باملنع ،إذ يرى نفسه يف صورة البخالء ،ففي البذل نقصان ماله ،ويف املنع نقصان جاهه،
السبب يف اإليذاء ،واإليذاء حرام ّإال برضورة(.)1
والسائل هو ّ
وكالمها مؤذيانّ ،
قلنا :وعينا هذا ..فاذكر لنا غريه.
قال :الرشوة ..فإن فيها استيالء عىل حقوق اآلخرين بطرق غري مُشوعة ..وهلذا
اعتربها القرآن الكريم من أكل أموال الناس بالباطل ،قال تعاىلَ ﴿:وال َت ْأ ُك ُلوا َأ ْموا َل ُك ْم َب ْينَ ُك ْم
احلُكَّام ل َت ْأ ُك ُلوا َفريق ًا م ْن َأ ْموال النَّاس ب ْاإل ْثم َو َأ ْن ُت ْم َت ْع َل ُم َ
با ْلباطل َو ُتدْ ُلوا هبا إ َىل ْ
ون (﴾)188
(البقرة) ،أي ال تدلوا بأموالكم إىل احلكّام :أي ال تصانعوهم هبا وال ترشوهم ليقتطعوا لكم
أن ذلك ال ّ
ح ّقا لغريكم وأنتم تعلمون ّ
حيل لكم.
()2

(الرايش واملرتيش يف النّار)
ويف احلديث قال ّ :

()3
الرشا
بالسنة وما من قوم يظهر فيهم ّ
الربا ّإال أخذوا ّ
وقال( :ما من قوم يظهر فيهم ّ

( )1إحياء علوم الدين.
( )2رواه الطرباين يف الكبري ورجاله ثقات.
السنة :القحط واجلدب.
(ّ )3

152

بالرعب)
ّإال أخذوا ّ

()1

وقال( :من ويل عُشة فحكم بينهم بام أح ّبوا ،أو بام كرهوا جيء به مغلولة يده ،فإن
عدل ،ومل يرتش ،ومل حيف ّ
فك اهللّ عنه ،وإن حكم بغري ما أنزل اهللّ وارتشى ،وحابى فيه .شدّ ت
()2

ثم رمي به يف جهنّم ،فلم يبلغ قعرها َخسامئة عام)
يساره إىل يمينه ّ

وقال( :من شفع ألخيه بشفاعة ،فأهدى له هد ّية عليها ،فقبلها ،فقد أتى بابا عظيام من
()3

الربا)
أبواب ّ

الرايش واملرتيش(.)4
وعن عبد اهللّ بن عمرو قال :لعن رسول اهللّ ّ 
اعدي قال :استعمل رسول اهللّ  رجال من األسد يقال له ابن ال ّلتب ّية،
الس
ّ
وعن أيب محيد ّ
فلام قدم قال :هذا لكم وهذا أهدي يل .قال :فقام رسول اهللّ  عىل املنرب ،فحمد اهللّ وأثنى
ّ
عليه .وقال( :ما بال عامل أبعثه فيقول :هذا لكم وهذا أهدي يل! أفال قعد يف بيت أبيه أو يف
حممد بيده ،ال ينال أحد منكم منها شيئا ّإال
بيت أ ّمه حتّى ينظر أهيدى إليه أم ال؟ وا ّلذي نفس ّ
ثم رفع يديه
جاء به يوم القيامة حيمله عىل عنقه ،بعري له رغاء ،أو بقرة هلا خوار ،أو شاة تيعر)ّ .
مرتني)
هم هل ب ّلغت؟) ّ
ثم قال( :ال ّل ّ
حتّى رأينا عفريت إبطيهّ .

()5

قلنا :وعينا هذا ..فاذكر لنا غريه.
قال :االحتكار ..وهو أن يضيق عىل الناس بأن خيزن السلع الرضورية لريفع أسعارها،
فإذا ما ارتفعت باعها هلم ،وقد قال  مبينا جريمة املحتكر باحتكاره الذي أداه إليه جشعه:

( )1رواه أمحد.
( )2رواه احلاكم والطرباين يف األوسط والكبري ورجاله ثقات.
( )3رواه أبو داود.
( )4رواه أبو داود ،والرتمذي ،وقال :حديث حسن.
( )5رواه البخاري ومسلم.
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(ال حيتكر ّإال خاطىء)

()1
()2

وقال( :من احتكر عىل املسلمني طعاما رضبه اهللّ باجلذام واإلفالس)

وقال( :من احتكر طعاما أربعني ليلة ،فقد بريء من اهللّ تعاىل وبريء اهللّ تعاىل منه ،وأ ّيام
()3

أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذ ّمه اهللّ تعاىل)
قلنا :وعينا هذا ..فاذكر لنا غريه.

قال :التطفيف ..وهو االستيفاء من النّاس عند الكيل أو الوزن ،واإلنقاص واإلخسار
عند الكيل أو الوزن هلم ..ويلحق بالوزن والكيل ما أشبههام من املقاييس واملعايري ا ّلتي يتعامل
هبا النّاس.
وقد ورد الوعيد الشديد ملن يقع يف هذا ،قال تعاىلَ ﴿:و ْي ٌل ل ْل ُم َط ِّففنيَ ( )1ا َّلذي َن إ َذا
ْرس َ
اكْتا ُلوا ع ََىل النَّاس َي ْست َْو ُف َ
ون (َ )3أال َي ُظ ُّن ُأولئ َك َأ َّْنُ ْم
وه ْم َأ ْو َوزَ ُن ُ
ون (َ )2وإذا كا ُل ُ
وه ْم ُخي ُ
َم ْب ُعو ُث َ
َّاس ل َر ِّب ا ْلعاملَنيَ (( ﴾)6املطففني)
ون ( )4ل َي ْو ٍم عَظي ٍم (َ )5ي ْو َم َي ُقو ُم الن ُ
بل إن اهلل تعاىل أخرب أنه أرسل رسوال من رسل اهلل الكرام جل رسالته النهي عن
خاه ْم ُش َع ْيب ًا َ
قال يا َق ْوم ا ْع ُبدُ وا اهللََّ
التطفيف يف املوازين والعبث هبا ،قال تعاىلَ ﴿:وإىل َمدْ َي َن َأ ُ
ٍ
َري ُه َقدْ جا َء ْت ُك ْم َب ِّينَ ٌة م ْن َر ِّب ُك ْم َف َأ ْو ُفوا ا ْل َك ْي َل َواملْ َ
اس
يزان َوال َت ْب َخ ُسوا النَّ َ
ما َل ُك ْم م ْن إله غ ْ ُ
َأ ْشيا َء ُه ْم َوال ُت ْفسدُ وا يف ْاألَ ْرض َب ْعدَ إ ْصالحها ذل ُك ْم َخ ْ ٌري َل ُك ْم إ ْن ُكنْ ُت ْم ُمؤْ مننيَ (﴾)85
حاب ْاألَ ْيكَة املُْ ْر َسلنيَ ( )176إ ْذ َ
ب َأال َت َّت ُق َ
ون
قال َهل ُ ْم ُش َع ْي ٌ
(األعراف) ،وقال ﴿:ك ََّذ َب َأ ْص ُ
( )177إ ِّين َل ُك ْم َر ُس ٌ
ول َأمنيٌ (َ )178فا َّت ُقوا اهللََّ َو َأطي ُعون (َ )179وما َأ ْس َئ ُل ُك ْم َع َل ْيه م ْن َأ ْج ٍر إ ْن
َأ ْجر َي إ َّال عَىل َر ِّب ا ْلعاملَنيَ (َ )180أ ْو ُفوا ا ْل َك ْي َل َوال َت ُكو ُنوا م َن املُْ ْخرسي َن (( ﴾)181الشعراء)

( )1رواه مسلم.
( )2رواه أمحد وابن ماجة.
( )3رواه أمحد.

154

قال رجل منا :لقد ظللت متعجبا فرتة من هذا..
قال املاوردي :ال تتعجب ..فالكون الذي خلقه اهلل قائم عىل موازين دقيقة ..وال يمكن
السام َء
أن يستقيم وال أن يستقيم أي يشء فيه من دون رعاية تلك املوازين ،قال تعاىل َ ﴿:و َّ
ْرسوا املْ َ
َر َف َعها َو َو َض َع املْ َ
يزان
يزان (َ )7أ َّال َت ْطغ َْوا يف املْيزان (َ )8و َأق ُ
يموا ا ْل َوزْ َن با ْلق ْسط َوال ُخت ُ
(( ﴾)9الرمحن)
ومن تعلم أن خيدع يف موازين الطعام ،فسيخدع يف مجيع املوازين.
وهلذا أخرب  عن الوعيد الشديد الذي ينال املطففني الذين اختلت عندهم املوازين،
فقالَ( :خس بخمس ،قيل :يا رسول اهللّ وما َخس بخمس؟ قال :ما نقض قوم العهد ّإال س ّلط
عدوهم ،وما حكموا بغري ما أنزل اهللّ ّإال فشا فيهم املوت ،وال منعوا الزّ كاة ّإال حبس
اهللّ عليهم ّ
بالسنني)
عنهم القطر ،وال ط ّففوا املكيال ّإال حبس عنهم النّبات ،وأخذوا ّ

()1

()2

وقال( :إذا وزنتم فأرجحوا)

السالفة
وقال خماطبا أصحاب الكيل والوزن( :إنّكم قد و ّليتم أمرا فيه هلكت األمم ّ
()3

قبلكم)

قلنا :وعينا هذا ..فاذكر لنا غريه.
قال املاوردي :التّناجش ..ذلك الذي ورد يف قوله ( إ ّياكم وال ّظ ّن ّ
فإن ال ّظ ّن أكذب
َتسسوا وال تناجشوا ،وال حتاسدوا ،وال تباغضوا ،وال تدابروا ،وكونوا عباد اهللّ
احلديث ،وال ّ
()4

إخوانا)

( )1رواه الطرباين يف الكبري.
( )2رواه ابن ماجة.
( )3رواه الرتمذي واحلاكم ،وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه .وقال الرتمذي :روي بإسناد صحيح عن ابن عباس
موقوفا.
( )4رواه البخاري ومسلم.
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الركبان لبيع ،وال يبع بعضكم عىل بيع بعض ،وال تناجشوا ،وال
وقوله ( :ال يتل ّقى ّ
()1
ترصوا اإلبل والغنم( ،)2فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخري النّظرين بعد
بيع حارض لباد  ،وال ّ
()3

أن حيلبها ،فإن رضيها أمسكها ،وإن سخطها ر ّدها وصاعا من متر)
قلنا :ما التناجش؟

قال املاوردي :للتناجش صور عديدة ذكرها العلامء  ..منها أن يشرتك النّاجش والبائع
للسلعة يف خداع املشرتي بأن يتواطأ كالمها عىل ذلك..
ّ
يتطوع النّاجش من تلقاء نفسه برفع ثمن
ومنها أن يقع اإلغراء بدون علم البائع بأن ّ
السلعة..
ّ
ومنها انفراد البائع بعمل ّية اإلغراء بأن يزعم أنّه اشرتى بأكثر ممّا اشرتاها به ،ور ّبام حلف
السلعة ما مل يعط..
ليغر املشرتي ،وقد يقع ذلك منه بأن خيرب بأنّه أعطي يف ّ
عىل ذلك ّ
ليغر
ومنها أن يأيت شخص إىل و ّيل أمر فتاة وقد حرض من خيطبها فيذكر مهرا أعىل ّ
اخلاطب بذلك ،أو يذ ّمها..
ومنها أن يمدح شخص سلعة ما كي تباع ،أو يذ ّمها كي ال تنفق عىل صاحبها ،وذلك
كام يف اإلعالنات املغرضة ا ّلتي ال تتّفق مع الواقع.
قلنا :وعينا هذا ..فاذكر لنا غريه.

( )1أي ال يكون احلارض (ساكن احلرض) للبادي (ساكن البادية) سمسارا ،أي يتقاىض أجرة منه ليبيع له بضاعته ،وَيوز ذلك إذا
كان البيع بدون أجرة .من باب النصيحة.
( )2ال ترصوا اإلبل والغنم :من الترصية وهي اجلمع ،واملعنى :ال َتمعوا اللبن يف رضعها عند إرادة بيعها حتى يعظم رضعها فيظن
املشرتي أن كثرة لبنها عادة هلا.
( )3رواه البخاري ومسلم.
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قال املاوردي :امليرس( ..)1ذلك الذي ورد النهي املشدد عنه يف قوله تعاىلَ ﴿:ي ْس َئ ُلون ََك
ْرب م ْن َن ْفعهام َو َي ْس َئ ُلون ََك ماذا
عَن ْ َ
اخل ْمر َواملَْ ْيرس ُق ْل فيهام إ ْث ٌم كَب ٌري َو َمناف ُع للنَّاس َوإ ْث ُم ُهام َأك َ ُ
ني اهللَُّ َل ُك ُم ْاآليات َل َع َّل ُك ْم َت َت َفك َُّر َ
ُينْف ُق َ
ون (( ﴾)219البقرة) ،وقوله ﴿:يا
ون ُقل ا ْل َع ْف َو كَذل َك ُي َب ِّ ُ
ْصاب َو ْاألَزْ ال ُم ر ْج ٌس م ْن َع َمل َّ
اجتَن ُبو ُه
الش ْيطان َف ْ
رس َو ْاألَن ُ
َأ ُّ َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا إن ََّام ْ َ
اخل ْم ُر َواملَْ ْي ُ
الش ْي ُ
َل َع َّل ُك ْم ُت ْفل ُح َ
ون ( )90إنَّام ُيريدُ َّ
اخل ْمر َواملَْ ْيرس
داو َة َوا ْل َبغْضا َء يف ْ َ
طان َأ ْن ُيوق َع َب ْينَ ُك ُم ا ْل َع َ
الصالة َف َه ْل َأ ْن ُت ْم ُمنْت َُه َ
ون (( ﴾)91املائدة)
َو َي ُصدَّ ُك ْم َع ْن ذكْر اهللَّ َوعَن َّ
وقد ورد حتريمه بكل أنواعه يف قوله ( :إ ّياكم وهاتان الكعبتان( )2املوسومتان ال ّلتان
()3

فإْنا ميرس العجم)
تزجران زجرا؛ ّ

للرمحن ،وفرس لإلنسان ،وفرس ّ
للشيطان ،فأ ّما فرس
وقوله( :اخليل ثالثة :ففرس ّ
ّ
وجل فعلفه وبوله وروثه وذكر ما شاء اهللّ ،وأ ّما فرس
الرمحن ،فا ّلذي يرتبط يف سبيل اهللّ عزّ
ّ
ّ
الشيطان فا ّلذي يقامر عليه ويراهن ،وأ ّما فرس اإلنسان فالفرس يرتبطها اإلنسان يلتمس
()4

بطنها ،فهي سرت من فقر)

ّ
ثم
ثم يقوم
فيصيل مثل ا ّلذي ّ
يتوضأ بالقيح ودم اخلنزير ّ
وقوله( :مثل ا ّلذي يلعب بالنّرد ّ
()5

ّ
فيصيل)
يقوم

وقوله( :من حلف فقال يف حلفهّ :
والالت والعزّ ى ،فليقل :ال إله ّإال اهللّ .ومن قال

بأي نوع كان ،مثل النّرد ّ
والشطرنج أو الفصوص ،أو الكعاب ،أو البيض ،أو اجلوز ،أو احلىص ،أو ما شابه
( )1امليرس :هو القامر ّ
ذلك ،وهو من أكل أموال النّاس بالباطل (الكبائر للذهبى)88 :
( )2الكعبتان مثنى كعبة وهي الواحد من فصوص النرد.
( )3رواه أمحد والطرباين ورجال الطرباين رجال الصحيح.
( )4رواه أمحد ورجاله ثقات.
( )5رواه أمحد وأبو يعىل وزاد (ال تقبل صالته) والطرباين.
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()1

لصاحبه :تعال أقامرك فليتصدّ ق)

()2

وقوله( :من لعب بالنّردشري فكأنّام صبغ يده يف حلم خنزير ودمه)
قلنا :وعينا هذا ..فاذكر لنا غريه.

قال :الربا ..ذلك الذي حذرت منه مصادرنا املقدسة أشد التحذير ..قال تعاىل ﴿:ا َّلذي َن
الش ْي ُ
الربا ال َي ُقو ُم َ
َي ْأ ُك ُل َ
ون إ َّال كَام َي ُقو ُم ا َّلذي َيت َ
َخ َّب ُط ُه َّ
طان م َن املَْ ِّس ذل َك ب َأ َّْنُ ْم قا ُلوا إن ََّام ا ْل َب ْي ُع
ون ِّ
ف َو َأ ْم ُر ُه إ َىل
الربا َف َم ْن جا َء ُه َم ْوع َظ ٌة م ْن َر ِّبه َفا ْنتَهى َف َل ُه ما َس َل َ
الربا َو َأ َح َّل اهللَُّ ا ْل َب ْي َع َو َح َّر َم ِّ
م ْث ُل ِّ
حاب النَّار ُه ْم فيها خالدُ َ
الصدَ قات
الربا َو ُي ْريب َّ
اهللَّ َو َم ْن عا َد َف ُأولئ َك َأ ْص ُ
ون (َ )275ي ْم َح ُق اهللَُّ ِّ
ب ُك َّل َك َّف ٍار َأثي ٍم (( ﴾ )276البقرة)
َواهللَُّ ال ُحي ُّ
الر َبوا َأ ْضعاف ًا ُمضا َع َف ًة َوا َّت ُقوا اهللََّ َل َع َّل ُك ْم ُت ْفل ُح َ
ون
وقال ﴿:يا َأ ُّ َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا ال َت ْأ ُك ُلوا ِّ
الر ُس َ
مح َ
ون
ول َل َع َّل ُك ْم ُت ْر َ ُ
(َ )130وا َّت ُقوا الن ََّار ا َّلتي ُأعدَّ ْ
ت ل ْلكافري َن (َ )131و َأطي ُعوا اهللََّ َو َّ
(( ﴾)132آل عمران)
وأخرب اهلل تعاىل أنه خلطورته كان حمرما يف الديانات السابقة ،قال تعاىلَ ﴿:فب ُظ ْل ٍم م َن
ا َّلذين هادوا حرمنا َع َليهم َطي ٍ
بات ُأح َّل ْت َهل ُ ْم َوب َصدِّ ه ْم َع ْن َسبيل اهللَّ كَثري ًا (َ )160و َأ ْخذه ُم
ْ ْ ِّ
َ ُ َ َّ ْ
الر َبوا َو َقدْ ُْنُوا َعنْ ُه َو َأكْله ْم َأ ْم َ
وال النَّاس با ْلباطل َو َأ ْعتَدْ نا ل ْلكافري َن من ُْه ْم عَذاب ًا َألي ًام (﴾)161
ِّ
(النساء)
الربا يوم
وقد أخرب  عن الشدة التي تنتظر املرابني يف الدنيا واآلخرة ،فقال( :يأيت آكل ّ
الربا ال َي ُقو ُم َ
ثم قرأ ﴿:ا َّلذي َن َي ْأ ُك ُل َ
ون إ َّال كَام َي ُقو ُم ا َّلذي َيت َ
َخ َّب ُط ُه
ون ِّ
َير ش ّقيهّ ،
القيامة خم ّبال ّ
الش ْي ُ
َّ
طان م َن املَْ ِّس( ﴾)275( ..البقرة)

()3

( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه مسلم.
( )3رواه الطرباين واألصبهاين من حديث أنس ،ونحوه عند ابن أيب حاتم عن ابن عباس.
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والربا ّإال
ّبي  قال فيه( :ما ظهر يف قوم الزّ نا ّ
وعن ابن مسعود أنه ذكر حديثا عن الن ّ
أح ّلوا بأنفسهم عذاب اهللّ)

()1

الربا ّإال كان عاقبة أمره إىل ق ّلة)
وقال ( : ما أحد أكثر من ّ

()2

وقد لعن رسول اهلل  كل من رابى أو تعامل مع املرابني ،فعن ابن مسعود قال( :آكل
الربا وموكله ،وشاهداه ،وكاتباه إذا علموا به ،والواشمة واملستوشمة للحسن ،والوي
ّ
()3

حممد )
ّ
الصدقة ،واملرتدّ أعراب ّيا بعد اهلجرة ،ملعونون عىل لسان ّ

الربا ،وموكله ،وكاتبه ،وشاهديه ،وقال :هم
وعن جابر قال :لعن رسول اهللّ  آكل ّ
()4

سواء)

األعراض:
قلنا :عرفنا الثاين ..فحدثنا عن الثالث ..حدثنا عن العدوان عىل األعراض.
قال املاوردي :مل يشتد دين من األديان اشتداد اإلسالم يف بيان حرمة األعراض ..قال
ّ :
حق)
الربا االستطالة يف عرض املسلم بغري ّ
(إن من أربى ّ

()5

وقال( :ملّا عرج يب مررت بقوم هلم أظفار من نحاس خيمشون وجوههم وصدورهم)،
فقلت :من هؤالء يا جربيل؟ قال( :هؤالء ا ّلذين يأكلون حلوم النّاس ،ويقعون يف
()6

أعراضهم)

وقال( :من محى مؤمنا من منافق بعث اهللّ ملكا حيمي حلمه يوم القيامة من نار جهنّم،
( )1رواه أبو يعىل بإسناد جيد ،ورواه احلاكم وصححه.
( )2رواه ابن ماجه ،واحلاكم وقال :صحيح اإلسناد.
( )3رواه أمحد ،وأبو يعىل ،وابن خزيمة ،وابن حبان يف صحيحيهام.
( )4رواه مسلم.
( )5رواه أمحد وأبو داود.
( )6رواه أمحد وأبو داود.
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()2

ومن رمى مسلام بيشء يريد شينه( )1به حبسه اهللّ عىل جرس جهنّم حتّى خيرج ممّا قال)

بل إن اهلل تعاىل رتب العقوبات املشددة عىل من استطال عىل أعراض املسلمني ،فقذفهم
من غري بينة ،قال تعاىلَ ﴿:وا َّلذي َن َي ْر ُم َ
وه ْم َثامننيَ
اجلدُ ُ
ون املُْ ْح َصنات ُث َّم َمل ْ َي ْأ ُتوا ب َأ ْر َب َعة ُش َهدا َء َف ْ
َج ْلدَ ًة َوال َت ْق َب ُلوا َهل ُ ْم َشها َد ًة َأ َبد ًا َو ُأولئ َك ُه ُم ا ْلفاس ُق َ
ون ( )4إ َّال ا َّلذي َن تا ُبوا م ْن َب ْعد ذل َك
يم (َ )5وا َّلذي َن َي ْر ُم َ
واج ُه ْم َو َمل ْ َي ُك ْن َهل ُ ْم ُش َهدا ُء إ َّال َأ ْن ُف ُس ُه ْم
ون َأزْ َ
ور َرح ٌ
َو َأ ْص َل ُحوا َفإ َّن اهللََّ َغ ُف ٌ
ٍ
اخلام َس ُة َأ َّن َل ْعن ََت اهللَّ َع َل ْيه إ ْن َ
الصادقنيَ (َ )6و ْ
كان
َف َشها َد ُة َأ َحده ْم َأ ْر َب ُع َشهادات باهللَّ إ َّن ُه ملَ َن َّ
ٍ
هادات باهللَّ إ َّن ُه ملَ َن ا ْلكاذبنيَ ()8
ذاب َأ ْن ت َْش َهدَ َأ ْر َب َع َش
م َن ا ْلكاذبنيَ (َ )7و َيدْ َرؤُ ا َعن َْها ا ْل َع َ
ب اهللَّ َع َل ْيها إ ْن َ
َو ْ
الصادقنيَ (( ﴾)9النور)
كان م َن َّ
اخلام َس َة َأ َّن غ ََض َ
هذا يف العقوبات التُشيعية أما العقوبات املقدرة عليهم من اهلل يف الدنيا واآلخرة مما ال
يستطيع احلكام إيقاف تنفيذه ،فقد نص عليه قوله تعاىل  ﴿:إ َّن ا َّلذي َن َي ْر ُم َ
ون املُْ ْح َصنات
يم (َ )23ي ْو َم ت َْش َهدُ َع َل ْيه ْم َأ ْلسنَ ُت ُه ْم
ا ْلغافالت املُْؤْ منات ُلعنُوا يف الدُّ نْيا َو ْاآلخ َرة َو َهل ُ ْم ع ٌ
َذاب عَظ ٌ
احلَ َّق َو َي ْع َل ُم َ
ون (َ )24ي ْو َمئ ٍذ ُي َو ِّفيه ُم اهللَُّ دين َُه ُم ْ
َو َأ ْيدهي ْم َو َأ ْر ُج ُل ُه ْم بام كا ُنوا َي ْع َم ُل َ
ون َأ َّن اهللََّ ُه َو
احل ُّق املُْبنيُ (( ﴾)25النور)
َْ
السبع
واعترب  القدح يف األعراض من أكرب الكبائر ،ففي احلديث قال (: اجتنبوا ّ
حرم
املوبقات) ،قيل :يا رسول اهللّ وما ه ّن؟ قالّ ( :
والسحر ،وقتل النّفس ا ّلتي ّ
الُشك باهللّّ ،
الربا ،والت ّ
ّويل يوم الزّ حف ،وقذف املحصنات الغافالت
اهللّ ّإال ّ
باحلق ،وأكل مال اليتيم ،وأكل ّ
()3

املؤمنات)

وأخرب  أن حرمة األعراض مقررة يف مجيع ديانات رسل اهلل ،ففي احلديث ّ
أن هيود ّيني

( )1شينه :أي عيبه وذ ّمه.
( )2رواه أبو داود.
( )3رواه البخاري ومسلم.
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نبي
نبي؛ فإنّه إن سمعها تقول ّ
ّبي نسأله فقال :ال تقل ّ
قال أحدمها لصاحبه :اذهب بنا إىل هذا الن ّ
كانت له أربعة أعني ،فأتيا النّبي  فسأاله عن قول اهللّ تعاىل  ﴿:و َل َقدْ آ َتينَا موسى تسع آي ٍ
ات
ْ َ َ
َ
ْ ُ َ
ّ
ٍ
ورا (﴾)101
وسى َم ْس ُح ً
رسائ َيل إ ْذ َجا َء ُه ْم َف َق َال َل ُه ف ْرع َْو ُن إ ِّين َألَ ُظن َُّك َيا ُم َ
َب ِّينَات َف ْ
اس َأ ْل َبني إ ْ َ
حرم
(اإلرساء) ،فقال رسول اهللّ (: ال تُشكوا باهللّ شيئا ،وال تزنوا ،وال تقتلوا النّفس ا ّلتي ّ
باحلق ،وال ترسقوا ،وال تسحروا ،وال متشوا بربيء إىل ذي سلطان فيقتله ،وال تأكلوا
اهللّ ّإال ّ
تفروا من الزّ حفّ ،
خاصة
شك شعبة :وعليكم يا معُش اليهود ّ
الربا ،وال تقذفوا حمصنة ،وال ّ
ّ
نبي .قال( :فام يمنعكام أن تسلام؟)
السبت) ،فق ّبال يديه ورجليه وقاال :نشهد أنّك ّ
ال تعدوا يف ّ
قاالّ :
نبي ،وإنّا نخاف إن أسلمنا أن تقتلنا اليهود)
ذر ّيته ّ
إن داود دعا اهللّ ،أن ال يزال يف ّ

()1

ومل تكتف الُشيعة هبذا ..بل إْنا بينت حرمة كل ما يؤدي إىل التالعب باألعراض،
فحرمت سوء الظن ،والتجسس ،والغيبة ،والبهتان ،وشهادة الزور ..وغريها كثري.
قلنا :فحدثنا عن أوهلا ..حدثنا عن سوء الظن(.)2
قال املاوردي :سوء الظن هو بداية الُش ،وهو اخلطوة األوىل التي خيطوها من يريد أن
ينتهك األعراض ،ولذلك ذكره القرآن يف أول املحرمات املرتبطة باألعراض ،قال تعاىل  ﴿:يا
َب َب ْع ُض ُك ْم َب ْعض ًا
اجتَن ُبوا كَثري ًا م َن ال َّظ ِّن إ َّن َب ْع َض ال َّظ ِّن إ ْث ٌم َوال َ َ
َت َّس ُسوا َوال َي ْغت ْ
َأ ُّ َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا ْ
يم (﴾)12
حل َم َأخيه َم ْيت ًا َفكَر ْه ُت ُمو ُه َوا َّت ُقوا اهللََّ إ َّن اهللََّ ت ََّو ٌ
َأ ُحي ُّ
اب َرح ٌ
ب َأ َحدُ ُك ْم َأ ْن َي ْأ ُك َل َ ْ
(احلجرات)
ومثل ذلك قال ( :إ ّياكم وال ّظ ّنّ ،
َتسسوا ،وال
فإن ال ّظ ّن أكذب احلديث ،وال ّ
()3

حتسسوا ،وال تنافسوا ،وال حتاسدوا ،وال تباغضوا ،وال تدابروا ،وكونوا عباد اهللّ إخوانا)
ّ

( )1رواه أمحد والرتمذي ،وقال :حسن صحيح.
الُش وترجيحه عىل جانب اخلري فيام حيتمل األمرين معا.
( )2سوء ال ّظ ّن :هو اعتقاد جانب ّ ّ
( )3رواه مسلم.
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فالظن اليسء هو الذي يدفع صاحبه إىل التجسس ،والتجسس يدعوه إىل الغيبة ،والغيبة
قد يبالغ فيها فتتحول إىل هبتان أو إفك ،وهكذا يؤدي الُش بعضه إىل بعض ،وينبت بعضه
بعضا.
ّجسس.
قلنا :عرفنا األول ..فحدثنا عن الثاين ..حدثنا عن الت ّ
قال املاوردي :التجسس هو اخلطوة الثانية للُش ،وهو اخلطوة التي خيطوها من يريد أن
ينتهك األعراض ،ولذلك ذكره القرآن قبل ذكره للغيبة.
وقد ْنى  عنه ْنيا شديد ،فقال( :يا معُش من آمن بلسانه ومل يدخل اإليامن قلبه ،ال
تغتابوا املسلمني ،وال تتّبعوا عوراهتم فإنّه من اتّبع عوراهتم يتّبع اهللّ عورته ،ومن يتّبع اهللّ عورته
()1

يفضحه يف بيته)

وبام أن األمراء يتعرضون له أكثر من غريهم ،فقد خصهم رسول اهلل  بالنهي ،فقال:
ّ
الريبة يف النّاس أفسدهم)
(إن األمري إذا ابتغى ّ

()2

قلنا :عرفنا الثاين ..فحدثنا عن الثالث ..حدثنا عن الغيبة.
قال املاوردي :أال يكفيكم يف التحذير منها ذلك التشبيه الذي شبه اهلل به املغتاب حني
َب
اجتَن ُبوا كَثري ًا م َن ال َّظ ِّن إ َّن َب ْع َض ال َّظ ِّن إ ْث ٌم َوال َ َ
َت َّس ُسوا َوال َي ْغت ْ
قال ﴿:يا َأ ُّ َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا ْ
يم
حل َم َأخيه َم ْيت ًا َفكَر ْه ُت ُمو ُه َوا َّت ُقوا اهللََّ إ َّن اهللََّ ت ََّو ٌ
َب ْع ُض ُك ْم َب ْعض ًا َأ ُحي ُّ
اب َرح ٌ
ب َأ َحدُ ُك ْم َأ ْن َي ْأ ُك َل َ ْ
(( ﴾)12احلجرات)
قرب له يوم القيامة فيقال له كله ميتا
ويف احلديث قال ( :من أكل حلم أخيه يف الدّ نيا ّ
()3

كام أكلته ح ّيا فيأكله ويكلح ويصيح)

( )1رواه أبو داود.
( )2رواه أبو داود.
( )3قال ابن حجر :سنده حسن.
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وقال( :يا معُش من آمن بلسانه ومل يدخل اإليامن يف قلبه ،ال تغتابوا املسلمني ،وال تت ّبعوا
()1

عوراهتم ،فإنّه من اتّبع عوراهتم يتّبع اهللّ عورته ،ومن يتّبع اهللّ عورته يفضحه يف بيته)

وقال( :ملّا عرج يب مررت بقوم هلم أظفار من نحاس خيمشون وجوههم وصدورهم،
فقلت :من هؤالء يا جربيل؟ قال :هؤالء ا ّلذين يأكلون حلوم النّاس ويقعون يف أعراضهم)

()2

وقال( :من أكل برجل مسلم أكلة ّ
فإن اهللّ يطعمه مثلها من جهنّم ،ومن كيس ثوبا برجل
فإن اهللّ يكسوه مثله من جهنّم ،ومن قام برجل مقام سمعة ورياء ّ
مسلم ّ
فإن اهللّ يقوم به مقام
()3

سمعة ورياء يوم القيامة)

ّبي  فارتفعت ريح منتنة ،فقال رسول اهللّ ( :أتدرون ما
وعن جابر قال :كنّا مع الن ّ
الريح؟ هذه ريح ا ّلذين يغتابون املؤمنني)
هذه ّ

()4

يعذبان يف كبري .أ ّما أحدمها ّ
ليعذبان وما ّ
(إْنام ّ
فيعذب يف
ّبي  بقربين فقالّ :
مر الن ّ
و ّ
البول وأ ّما اآلخر ّ
فيعذب يف الغيبة)

()5

ّبي  حسبك من صف ّية كذا وكذا -تعني قصرية -فقال:
وعن عائشة قالت :قلت للن ّ
أحب ّأين
(لقد قلت كلمة لو مزجت بامء البحر ملزجته) .قالت :وحكيت له إنسانا ،فقال( :ما ّ
حكيت إنسانا ّ
وأن يل كذا وكذا)

()6

قلنا :عرفنا خطورة الغيبة ،والعقوبة املرتبطة هبا ..ولكنا مل نعرف حدها؟
قال :لقد حدها رسول اهلل  حني قال( :أتدرون ما الغيبة؟) قالوا :اهللّ ورسوله أعلم.
( )1رواه أبو داود.
( )2رواه أمحد.
( )3رواه أمحد وأبو داود واحلاكم ،وقال :صحيح اإلسناد ومل خيرجاه.
( )4رواه أمحد وابن أيب الدنيا ورواة أمحد ثقات.
( )5رواه أمحد والطرباين بإسناد صحيح.
( )6رواه أمحد.

163

قال( :ذكرك أخاك بام يكره) قيل :أرأيت إن كان يف أخي ما أقول؟ قال( :إن كان فيه ما تقول،
()1

فقد اغتبته .وإن مل يكن فيه فقد هبتّه)

قال رجل منا :ما دام األمر كام تقول ..فهنيئا للظاملني ..فسيسطون ويظلمون من غري أن
ينتقدهم أحد.
قال املاوردي :كيف تقول ذلك ،وأنت تعلم أنه ال تقدس أمة ال ينتقد فيها ظلمتها؟
قال الرجل :ولكن ذلك غيبة كام ذكرت.
قال املاوردي :للغيبة ُماهلا ..وهم الناس العاديون البسطاء الذين ال رضر منهم عىل
أحد من الناس ..أما من تعدى وظلم فال غيبة فيه.
قال الرجل :فهناك مستثنيات من الغيبة إذن؟
قال املاوردي :أجل ..وقد ذكر العلامء ستة منها.
قال الرجل :فام هي؟
السلطان والقايض وغريمها
قال املاوردي :أوهلا املتظ ّلم ،فيجوز للمظلوم أن يتظ ّلم إىل ّ
ممّن له والية ،أو قدرة عىل إنصافه من ظامله ،فيقول :ظلمني فالن بكذا.
الصواب ،فيقول ملن يرجو قدرته
وثانيها االستعانة عىل تغيري املنكر ،ور ّد العايص إىل ّ
ّوصل إىل إزالة
عىل إزالة املنكر :فالن يعمل كذا ،فازجره عنه ونحو ذلك ،ويكون مقصوده الت ّ
املنكر ،فإن مل يقصد ذلك كان حراما.
وثالثها االستفتاء ،فيقول للمفتي :ظلمني أيب ،أو أخي ،أو زوجي ،أو فالن بكذا ،فهل
له ذلك؟ وما طريقي يف اخلالص منه ،وحتصيل ح ّقي ،ودفع ال ّظلم؟ ونحو ذلك ،فهذا جائز
للحاجة ،ولك ّن األحوط واألفضل أن يقول :ما تقول يف رجل أو شخص ،أو زوج ،كان من
أمره كذا؟ فإنّه حيصل به الغرض من غري تعيني ،ومع ذلك ،فالتّعيني جائز.
( )1رواه مسلم.
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الرواة
الُش ونصيحتهم ،ومن ذلك جرح املجروحني من ّ
ورابعها حتذير املسلمني من ّ ّ
ّ
والشهود ،وذلك جائز بإمجاع املسلمني ،بل واجب للحاجة ..ومنها :املشاورة يف مصاهرة
إنسان ،أو مشاركته ،أو إيداعه ،أو معاملته ،أو غري ذلك ،أو ُماورته ،وَيب عىل املشاور أن ال
خيفي حاله ،بل يذكر املساوىء ا ّلتي فيه بن ّية النّصيحة..
وخامسها أن يكون ُماهرا بفسقه أو بدعته كاملجاهر بُشب اخلمر ،ومصادرة النّاس،
ّ
وتويل األمور الباطلة ،فيجوز ذكره بام َياهر به ،وحيرم
وأخذ املكس ،وجباية األموال ظلام،
ذكره بغريه من العيوبّ ،إال أن يكون جلوازه سبب آخر ممّا ذكرناه.
صم،
وسادسها التّعريف ،فإذا كان اإلنسان معروفا بلقب؛ كاألعمش واألعرج واأل ّ
واألعمى؛ واألحول ،وغريهم جاز تعريفهم بذلك؛ وحيرم إطالقه عىل جهة النّقص؛ ولو أمكن
تعريفه بغري ذلك كان أوىل.
الصحيحة
فهذه ستّة أسباب ذكرها العلامء وأكثرها ُممع عليه؛ ودالئلها من األحاديث ّ
مشهورة(.)1
قلنا :عرفنا الثالث ..فحدثنا عن الرابع ..حدثنا عن البهتان(.)2
است ْب َ
دال زَ ْوجٍ َم َ
كان زَ ْوجٍ َوآ َت ْي ُت ْم
قال املاوردي :لقد ذكره اهلل تعاىل ،فقالَ ﴿:وإ ْن َأ َر ْد ُت ُم ْ
داه َّن قنْطار ًا َفال َت ْأ ُخ ُذوا منْ ُه َش ْيئ ًا َأ َت ْأ ُخ ُذو َن ُه ُ ْهبتان ًا َوإ ْث ًام ُمبين ًا (َ )20و َك ْي َ
ف َت ْأ ُخ ُذو َن ُه َو َقدْ
إ ْح ُ
َأ ْفىض َب ْع ُض ُك ْم إىل َب ْع ٍ
ب
ض َو َأ َخ ْذ َن منْ ُك ْم ميثاق ًا غَليظ ًا (( ﴾)21النساء) ،وقالَ ﴿:و َم ْن َيكْس ْ
إ ْث ًام َفإنَّام َيكْس ُب ُه عَىل َن ْفسه َو َ
ب َخطي َئ ًة َأ ْو إ ْث ًام ُث َّم َي ْرم به
كان اهللَُّ عَلي ًام َحكي ًام (َ )111و َم ْن َيكْس ْ
احت ََم َل ُ ْهبتان ًا َوإ ْث ًام ُمبين ًا (( ﴾)112النساء) ،وقال ﴿:إ َّن ا َّلذي َن ُيؤْ ُذ َ
ون اهللََّ َو َر ُسو َل ُه
َبريئ ًا َف َقد ْ
( )1انظر :الزواجر البن حجر اهليثمي (.)384 -383
ثم ينكشف عند
وحيريه لفظاعته،
وسمي بذلك ألنّه يبهت أي يسكت لتخيّل ّ
صحتهّ ،
ّ
( )2البهتان :كذب يبهت سامعه ويدهشه ّ
التّأ ّمل ،وهو أفحش من الكذب ،وإذا كان بحرضة املقول فيه كان افرتاء ،وقيلّ :
كل ما يبهت له اإلنسان من ذنب وغريه (انظر:
النهاية يف غريب احلديث واألثر)165 /1:
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َل َعن َُه ُم اهللَُّ يف الدُّ نْيا َو ْاآلخ َرة َو َأعَدَّ َهل ُ ْم عَذاب ًا ُمهين ًا (َ )57وا َّلذي َن ُيؤْ ُذ َ
ون املُْؤْ مننيَ َواملُْؤْ منات بغ َْري
احت ََم ُلوا ُ ْهبتان ًا َوإ ْث ًام ُمبين ًا (( ﴾)58األحزاب)
َما ا ْكت ََس ُبوا َف َقد ْ
وأخرب عمن سبقنا من األمم ،فقالَ ﴿ :فبام َن ْقضه ْم ميثا َق ُه ْم َو ُك ْفره ْم بآيات اهللَّ َو َقتْله ُم
ف َب ْل َط َب َع اهللَُّ َع َل ْيها ب ُك ْفره ْم َفال ُيؤْ منُ َ
ون إ َّال َقل ًيال ()155
ْاألَنْبيا َء بغ َْري َح ٍّق َو َق ْوهل ْم ُق ُلو ُبنا ُغ ْل ٌ
َوب ُك ْفره ْم َو َق ْوهل ْم عَىل َم ْر َي َم ُ ْهبتان ًا عَظي ًام (( ﴾)156النساء)
مح ُت ُه يف الدُّ نْيا َو ْاآلخ َرة
وقال عام وقع يف حادثة اإلفكَ ﴿:و َل ْو ال َف ْض ُل اهللَّ َع َل ْي ُك ْم َو َر ْ َ
يم ( )14إ ْذ َت َل َّق ْو َن ُه ب َأ ْلسنَت ُك ْم َو َت ُقو ُل َ
ون ب َأ ْفواه ُك ْم ما َل ْي َس َل ُك ْم
ملَ َّس ُك ْم فيام َأ َف ْض ُت ْم فيه ع ٌ
َذاب عَظ ٌ
يم (َ )15و َل ْو ال إ ْذ َسم ْع ُت ُمو ُه ُق ْل ُت ْم ما َي ُك ُ
ون َلنا َأ ْن َن َت َك َّل َم
به ع ْل ٌم َو َحت َْس ُبو َن ُه َه ِّين ًا َو ُه َو عنْدَ اهللَّ عَظ ٌ
هبذا ُس ْبحان ََك هذا ُ ْهب ٌ
يم (( ﴾)16النور)
تان عَظ ٌ
قلنا :أليس البهتان هو الكذب عىل اآلخرين؟
قال املاوردي :أجل ..وقد عرفه رسول اهلل  بذلك فقال( :إن كان فيه ما تقول فقد
()1

اغتبته .وإن مل يكن فيه ،فقد هبتّه)

عيل بن أيب طالب قال :دعاين رسول اهللّ  فقالّ :
(إن فيك من عيسى مثال،
وعن ّ
أبغضته هيود حتّى هبتوا أ ّمه ،وأح ّبته النّصارى حتّى أنزلوه باملنزل ا ّلذي ليس به) أال وإنّه هيلك
بنبي،
ّيف اثنانّ ،
يقرظني بام ليس ّيف ،ومبغض حيمله شنآين عىل أن يبهتني ،أال ّإين لست ّ
حمب ّ
وال يوحى إ ّيل ،ولكنّي أعمل بكتاب اهللّ وسنّة نب ّيه  ما استطعت ،فام أمرتكم من طاعة اهللّ
()2

فحق عليكم طاعتي فيام أحببتم وكرهتم)
ّ

وأخرب  عن عقوبة من يقع يف البهتان ،فقال( :من ذكر امرأ بيشء ليس فيه ليعيبه به

( )1رواه مسلم.
( )2رواه أمحد.
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()1

حبسه اهللّ يف نار جهنّم حتّى يأيت بنفاد ما قال فيه)

قلنا :عرفنا الرابع ..فحدثنا عن اخلامس ..حدثنا عن شهادة الزور(.)2
قال املاوردي :شهادة الزور هي قمة اخلبائث املرتبطة باألعراض ،ولذلك قرْنا اهلل تعاىل
بالُشك به ،فقال  ﴿:ذل َك َو َم ْن ُي َع ِّظ ْم ُح ُرمات اهللَّ َف ُه َو َخ ْ ٌري َل ُه عنْدَ َر ِّبه َو ُأح َّل ْت َل ُك ُم ْاألَنْعا ُم إ َّال
َري ُم ُْشكنيَ
الر ْج َس م َن ْاألَ ْوثان َو ْ
ما ُيتْىل َع َل ْي ُك ْم َف ْ
اجتَن ُبوا ِّ
اجتَن ُبوا َق ْو َل الزُّ ور (ُ )30حنَفا َء هللَّ غ ْ َ
َخ َط ُفه ال َّطري َأو َهتوي به الريح يف م ٍ
كان َسح ٍيق
ِّ ُ
َ
السامء َفت ْ ُ ْ ُ ْ ْ
به َو َم ْن ُي ُْش ْك باهللَّ َف َك َأنَّام َخ َّر م َن َّ
(( ﴾)31احلج)
وأخرب تعاىل أن رشك املُشكني بعد أن اتضحت هلم احلقائق شهادة زور ،قال تعاىل ﴿:
َو َ
آخ ُر َ
قال ا َّلذي َن َك َف ُروا إ ْن َهذا إ َّال إ ْف ٌك ا ْف َرتا ُه َو َأعا َن ُه َع َل ْيه َق ْو ٌم َ
ون َف َقدْ جاؤُ ُظ ْل ًام َوزُ ور ًا (﴾)4
(الفرقان)
ولذلك فإن من صفات املؤمنني األساسية عدم شهادة الزور ،قال تعاىل َ ﴿:وا َّلذي َن ال
َي ْش َهدُ َ
ور َوإذا َم ُّروا بال َّلغْو َم ُّروا كرام ًا (( ﴾)72الفرقان)
ون الزُّ َ
ّبي ( : أال أنبئكم بأكرب الكبائر (ثالثا)؟) قالوا :بىل يا رسول اهللّ.
ويف احلديث قال الن ّ
قال( :اإلرشاك باهللّ ،وعقوق الوالدين -وجلس وكان متّكئا ،فقال :-أال وقول الزّ ور) .قال:
()3

يكررها حتّى قلنا :ليته سكت)
فام زال ّ

()4

وقال( :من مل يدع قول الزّ ور والعمل به فليس هللّ حاجة يف أن يدع طعامه ورشابه)

أن امرأة قالت :يا رسول اهللّ أقولّ :
وروي ّ
إن زوجي أعطاين ما مل يعطني؟ فقال رسول
( )1رواه الطرباين بإسناد جيد.
القرطبي بقوله( :شهادة الزّ ور هي ّ
ليتوصل هبا إىل الباطل من إتالف نفس أو أخذ مال أو حتليل حرام
الشهادة بالكذب
( )2عرفها
ّ
ّ
أو حتريم حالل)
( )3رواه البخاري ومسلم.
( )4رواه البخاري.
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()1

اهللّ ( :املتش ّبع بام مل يعط كالبس ثويب زور)

وروي ّ
ثم
(أهيا النّاس ،عدلت شهادة الزّ ور إرشاكا باهللّ) ّ
ّبي  قام خطيبا فقالّ :
أن الن ّ
اجتَن ُبوا َق ْو َل الزُّ ور (( ﴾)30احلج)
الر ْج َس م َن ْاألَ ْوثان َو ْ
قرأ رسول اهللّ َ ﴿: ف ْ
اجتَن ُبوا ِّ

()2

قال رجل منا :مل حظي التحذير من شهادة الزور كل هذا االهتامم من التوجيهات
القرآنية والنبوية؟
قال املاوردي :ألن ألصل يف ّ
احلق ،ومعينة للقضاء عىل
الشهادة أن تكون سندا جلانب ّ
إقامة العدل ،واحلكم عىل اجلناة ا ّلذين تنحرف هبم أهواؤهم وشهواهتم ،فيظلمون أو يبغون،
حتولت ّ
الشهادة عن وظيفتها ،فكانت سندا للباطل،
أو يأكلون أموال النّاس بالباطل ،فإذا ّ
فإْنا حتمل حينئذ
ومض ّللة للقضاء ،حتّى حيكم بغري ّ
تضمنته من إثباتّ ،
احلق ،استنادا إىل ما ّ
إثم جريمتني كربيني يف آن واحد.
اجلريمة األوىل :عدم تأديتها وظيفتها ال ّطبيع ّية األوىل.
اجلريمة ال ّثانية :قيامها بجريمة ،هتضم فيها احلقوق ،ويظلم فيها الربآء ،ويستعان هبا عىل
اإلثم والبغي والعدوان(.)3
املنع:
قلنا :عرفنا الثالث ..فحدثنا عن الرابع ..حدثنا عن العدوان باملنع.
قال املاوردي :لقد أشار رسول اهلل  إىل هذا الركن من أركان العدوان يف قوله (:ما
آمن يب من بات شبعان وجاره جائع إىل جنبه وهو يعلم به)( ،)4وقوله (:أيام أهل عرصة بات

( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجة.
( )3األخالق اإلسالمية للميداين.546 /1:
( )4البزار ،والطرباين يف الكبري عن أنس.
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()1

فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة اهلل وذمة رسوله)

بل نص القرآن الكريم عىل هذا الركن 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 املحتاجني بأدنى ما َيب 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 تعاىل ُ ﴿:ك ُّل َن ْف ٍ
س ب َام َك َس َب ْت
رهينَ ٌة ( )38إ َّال َأصحاب ا ْليمني ( )39يف جن ٍ
َّات َيت ََسا َء ُل َ
ون ( )40عَن املُْ ْجرمنيَ (َ )41ما
َ
ْ َ َ َ
َ
َس َل َك ُك ْم يف َس َق َر (َ )42قا ُلوا َمل ْ ن َُك م َن املُْ َص ِّلنيَ (َ )43و َمل ْ ن َُك ُن ْطع ُم املْ ْسكنيَ (َ )44و ُكنَّا ن ُ
وض
َخ ُ
اخلائضنيَ (َ )45و ُكنَّا ُنك َِّذ ُب ب َي ْوم الدِّ ين (َ )46حتَّى َأتَانَا ا ْل َيقنيُ (( ﴾)47املدثر)
َم َع ْ َ
فقد اعترب تعاىل عدم إطعام املساكني من اجلرائم التي تسبب الدخول يف جهنم ،بل تقرن
هذه اجلريمة برتك الصالة ،ثم تقدم عىل التكذيب بالدين ،ثم يتوعدون بعدم نفع الشافعني
فيهم.
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
َاض َ
اجلميع ،قال تعاىل  ﴿:ك ََّال َب ْل َال ُتكْر ُم َ
ون ع ََىل َط َعام املْ ْسكني ()18
يم (َ )17و َال َحت ُّ
ون ا ْل َيت َ
اث َأك ًْال ملَاا (َ )19و ُحت ُّب َ
الرت َ
َو َت ْأ ُك ُل َ
ون املَْ َال ُح ابا َمجاا (( ﴾)20الفجر)
ون ُّ َ
يم
اجلح َ
وقال تعاىل يذكر موقفا من مواقف القيامة الشديدة ُ ﴿:خ ُذو ُه َف ُغ ُّلو ُه (ُ )30ث َّم ْ َ
اس ُل ُكو ُه ( )32إ َّن ُه ك َ
َص ُّلو ُه (ُ )31ث َّم يف س ْلس َل ٍة َذ ْر ُع َها َس ْب ُع َ
َان َال ُيؤْ م ُن باهللَّ ا ْل َعظيم
ون ذ َراعًا َف ْ
يم (َ )35و َال َط َعا ٌم إ َّال م ْن
حي ُّض ع ََىل َط َعام املْ ْسكني (َ )34ف َل ْي َس َل ُه ا ْل َي ْو َم َه ُ
اهنَا َمح ٌ
(َ )33و َال َ ُ
( )1مسلم عن ابن عمر.
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غ ْسل ٍ
اخلاط ُئ َ
ون (( ﴾)37احلاقة)
ني (َ )36ال َي ْأ ُك ُل ُه إ َّال ْ َ
بل نجد هذا يف سورة كاملة تكاد تكون خاصة هبذا اجلانب يعترب من ال حيض عىل طعام
يم
املسكني مكذبا بالدين ،قال تعاىلَ ﴿:أ َر َأ ْي َت ا َّلذي ُيك َِّذ ُب بالدِّ ين (َ )1ف َذل َك ا َّلذي َيدُ ُّع ا ْل َيت َ
اه َ
ون ()5
حي ُّض ع ََىل َط َعام املْ ْسكني (َ )3ف َو ْي ٌل ل ْل ُم َص ِّلنيَ ( )4ا َّلذي َن ُه ْم َع ْن َص َالهت ْم َس ُ
(َ )2و َال َ ُ
ون املَْا ُع َ
ون (َ )6و َي ْمنَ ُع َ
ا َّلذي َن ُه ْم ُي َرا ُء َ
ون (( ﴾)7املاعون)
اخلذالن:
قلنا :عرفنا الرابع ..فحدثنا عن اخلامس ..حدثنا عن العدوان باخلذالن(.)1
ت
قال املاوردي :لقد أشار اهلل تعاىل إىل هذا الركن من أركان العدوان ،فقالَ ﴿:وإ ْذ َغدَ ْو َ
مه ْت طائ َفتان منْ ُك ْم َأ ْن
م ْن َأ ْهل َك ُت َب ِّوئُ املُْؤْ مننيَ َمقاعدَ ل ْلقتال َواهللَُّ َسم ٌ
يم ( )121إ ْذ َ َّ
يع عَل ٌ
َت ْف َشال َواهللَُّ َول ُّي ُهام َوع ََىل اهللَّ َف ْل َيت ََوكَّل املُْؤْ منُ َ
ون (( ﴾)122آل عمران) ،وقالَ ﴿:و َل َقدْ َصدَ َق ُك ُم
َص ْي ُت ْم م ْن َب ْعد ما َأرا ُك ْم ما
اهللَُّ َوعْدَ ُه إ ْذ َ ُ
وْنُ ْم بإ ْذنه َحتَّى إذا َفش ْل ُت ْم َوتَنازَ ْع ُت ْم يف ْاألَ ْمر َوع َ
حت ُّس َ
ُحت ُّب َ
رص َف ُك ْم َعن ُْه ْم ل َي ْبتَل َي ُك ْم َو َل َقدْ عَفا َعنْ ُك ْم
ون منْ ُك ْم َم ْن ُيريدُ الدُّ نْيا َومنْ ُك ْم َم ْن ُيريدُ ْاآلخ َر َة ُث َّم َ َ
َواهللَُّ ُذو َف ْض ٍل ع ََىل املُْؤْ مننيَ (( ﴾)152آل عمران) ،وقال ﴿:يا َأ ُّ َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا ما َل ُك ْم إذا ق َيل
احلياة الدُّ نْيا
احلياة الدُّ نْيا م َن ْاآلخ َرة َفام َم ُ
تاع ْ َ
َل ُك ُم انْف ُروا يف َسبيل اهللَّ ا َّثا َق ْل ُت ْم إ َىل ْاألَ ْرض َأ َرضي ُت ْم ب ْ َ
يف ْاآلخ َرة إ َّال َقل ٌيل (( ﴾)38التوبة) ،وقالَ ﴿:أ َمل ْ ت ََر إ َىل ا َّلذي َن نا َف ُقوا َي ُقو ُل َ
ون إل ْخواْن ُم ا َّلذي َن
يع في ُك ْم َأ َحد ًا َأ َبد ًا َوإ ْن ُقوت ْل ُت ْم
َك َف ُروا م ْن َأ ْهل ا ْلكتاب َلئ ْن ُأ ْخر ْج ُت ْم َلن َْخ ُر َج َّن َم َع ُك ْم َوال ُنط ُ
ون (َ )11لئ ْن ُأ ْخر ُجوا ال َخي ُْر ُج َ
ْرص َّن ُك ْم َواهللَُّ َي ْش َهدُ إ َّْنُ ْم َلكاذ ُب َ
ون َم َع ُه ْم َو َلئ ْن ُقوت ُلوا ال
َلنَن ُ َ
ْرص َ
ون (( ﴾)12احلُش)
َرص ُ
وه ْم َل ُي َو ُّل َّن ْاألَ ْد َ
ْرص َ
بار ُث َّم ال ُين َ ُ
وْنُ ْم َو َلئ ْن ن َ ُ
َين ُ ُ
وأشار رسول اهلل  إليه يف قوله( :ما من امرئ خيذل مسلام يف موطن ينتقص فيه من
حيب فيه نرصته ،وما من امرئ ينرص
عرضه وينتهك فيه من حرمته ّإال خذله اهللّ يف موطن ّ
( )1اخلذالن :ترك النّرصة ممّن يظ ّن به أن ينرص (املفردات )144
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حيب فيه
مسلام يف موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته ّإال نرصه اهللّ يف موطن ّ
()1

نرصته)

وأشار إليه يف قوله( :انرص أخاك ظاملا أو مظلوما) قالوا :يا رسول اهللّ ،هذا ننرصه
()2

مظلوما فكيف ننرصه ظاملا؟ قال( :تأخذ فوق يديه)

أذل عنده مؤمن فلم ينرصه وهو قادر عىل أن ينرصه أذ ّله اهللّ -عزّ ّ
ويف قوله( :من ّ
وجل-
()3

عىل رؤوس اخلالئق يوم القيامة)

ويف قوله( :من أكل برجل مسلم أكلة ّ
فإن اهللّ يطعمه مثلها يف جهنّم ،ومن كيس ثوبا
فإن اهللّ يكسوه مثله من جهنّم ،ومن قام برجل مقام سمعة ورياءّ ،
برجل مسلم ّ
فإن اهللّ يقوم به
()4

مقام سمعة ورياء يوم القيامة)

ويف قوله( :املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه ،ومن كان يف حاجة أخيه كان اهللّ يف
فرج اهللّ عنه كربة من كربات يوم القيامة ،ومن سرت مسلام
فرج عن مسلم كربة ّ
حاجته ،ومن ّ
()5

سرته اهللّ يوم القيامة)

قال رجل منا :فهذا يدل عىل وجوب نرصة املؤمن يف كل املحال؟
قال املاوردي :أجل ..فالتنارص ركن من األركان الكربى التي يقوم عليها بنيان املجتمع
اهدُ وا ب َأ ْم َواهل ْم
اج ُروا َو َج َ
املسلم ..وقد أشار إىل هذا الركن قوله تعاىل ﴿:إ َّن ا َّلذي َن آ َمنُوا َو َه َ
ٍ
َ
َو َأ ْن ُفسه ْم يف َسبيل اهللَّ َ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 ْ
هياجروا ما َل ُكم من و َاليتهم من َ ٍ
َّرص
يشء َحتَّى ُ َهياج ُروا َوإن ْ
َُ ُ َ
ْرصو ُك ْم يف الدِّ ين َف َع َل ْي ُك ُم الن ْ ُ
اس َتن َ ُ
ْ ْ َ َ ْ ْ ْ
( )1رواه أبو داود والطرباين يف األوسط واسناده حسن.
( )2رواه البخاري.
( )3رواه أمحد والطرباين وفيه ابن هليعة وهو حسن احلديث ،وفيه ضعف ،وبقية رجاله ثقات.
( )4رواه أمحد وأبو داود.
( )5رواه البخاري ومسلم.
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إ َّال ع ََىل َق ْو ٍم َب ْينَ ُك ْم َو َب ْين َُه ْم مي َث ٌاق َواهللَُّ ب َام َت ْع َم ُل َ
ون َبص ٌري ﴾ (ألنفال)72:
ففي هذه اآلية الكريمة حض عىل نرص املؤمنني بعضهم بعضا ،فال يصح أن ينعم املسلم
باألمن يف الوقت الذي يصاب إخوانه بكل أنواع البالء.
وألجل حتقيق هذا الركن رشع اإلسالم اجلهاد يف سبيل اهلل ،قال تعاىل يف تربير األمر
باجلهاد مع كونه إزهاقا لألرواح التي جاءت الُشيعة حلفظهاَ ﴿:و َما َل ُك ْم ال ُت َقات ُل َ
ون يف َسبيل
الر َجال َوالن َِّساء َوا ْلو ْلدَ ان ا َّلذي َن َي ُقو ُل َ
ون َر َّبنَا َأ ْخر ْجنَا م ْن َهذه ا ْل َق ْر َية ال َّظامل
اهللَّ َواملُْ ْست َْض َعفنيَ م َن ِّ
اج َع ْل َلنَا م ْن َلدُ ن َْك نَصريا ( (﴾)75النساء)
اج َع ْل َلنَا م ْن َلدُ ن َْك َول ّي ًا َو ْ
َ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
املستضعفني ،قال تعاىلُ ﴿:أذ َن ل َّلذي َن ُي َقا َت ُل َ
ون ب َأ َّْنُ ْم ُظل ُموا َوإ َّن اهللََّ ع ََىل ن َْرصه ْم َل َقد ٌير(﴾)39
ب املُْ ْعتَدي َن
(احلج) ،وقال تعاىلَ ﴿:و َقات ُلوا يف َسبيل اهللَّ ا َّلذي َن ُي َقات ُلو َن ُك ْم َوال َت ْعتَدُ وا إ َّن اهللََّ ال ُحي ُّ
احلرام قت ٍ
(( ﴾)190البقرة) ،وقالتعاىلَ ﴿:ي ْس َألون ََك عَن َّ
َال فيه ُق ْل قت ٌَال فيه كَب ٌري َو َصدٌّ
الش ْهر ْ َ َ
ْرب م َن ا ْل َقتْل َوال
احل َرام َوإ ْخ َر ُ
ْرب عنْدَ اهللَّ َوا ْلف ْتنَ ُة َأك َ ُ
اج َأ ْهله منْ ُه َأك َ ُ
َع ْن َسبيل اهللَّ َو ُك ْف ٌر به َواملَْ ْسجد ْ َ
َيزَ ا ُل َ
اس َت َطا ُعوا َو َم ْن َي ْرتَد ْد منْ ُك ْم َع ْن دينه َف َي ُم ْت َو ُه َو
ون ُي َقات ُلو َن ُك ْم َحتَّى َي ُر ُّدو ُك ْم َع ْن دين ُك ْم إن ْ
يها َخالدُ َ
ون
اب النَّار ُه ْم ف َ
كَاف ٌر َف ُأو َلئ َك َحب َط ْت َأع َْام ُهل ُ ْم يف الدُّ ْن َيا َو ْاآلخ َرة َو ُأو َلئ َك َأ ْص َح ُ
( (﴾)217البقرة)
االحتقار:
قلنا :عرفنا اخلامس ..فحدثنا عن السادس ..حدثنا عن العدوان باالحتقار(.)1
قال املاوردي :االحتقار مرض من األمراض اخلطرية ،وهو َيعل املعتدي ينظر إىل غريه
كام ينظر إىل اخلنافس والبعوض ،وقد ذكره اهلل عن أصناف من الناس جعلهم يستعلون عىل
( )1االحتقار :هو أن يستصغر شخص شخصا آخر أو ما يصدر عنه من معروف يسديه أو هد ّية يعطيها.
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قال املَْ َ ُ
أل ا َّلذي َن َك َف ُروا م ْن َق ْومه ما ن َ
الرسل وأتباع الرسل ،قال تعاىلَ ﴿:ف َ
َراك إ َّال َب َُش ًا م ْث َلنا َوما
ن َ
الر ْأي َوما نَرى َل ُك ْم َع َل ْينا م ْن َف ْض ٍل َب ْل َن ُظنُّ ُك ْم كاذبنيَ
َراك ا َّت َب َع َك إ َّال ا َّلذي َن ُه ْم َأراذ ُلنا باد َي َّ
ون (َ )111
(( ﴾)27هود) ،وقال ﴿:قا ُلوا َأ ُنؤْ م ُن َل َك َوا َّت َب َع َك ْاألَ ْر َذ ُل َ
قال َوما ع ْلمي بام كا ُنوا
ساهب ْم إ َّال عَىل َر ِّيب َل ْو ت َْش ُع ُر َ
َي ْع َم ُل َ
ون (َ )113وما َأنَا بطارد املُْؤْ مننيَ ( )114إ ْن
ون ( )112إ ْن ح ُ ُ
َأنَا إ َّال نَذ ٌير ُمبنيٌ (( ﴾)115الشعراء)
وقد أجاب الرسل أقوامهم املزدرين بقوهلمَ ﴿:وال َأ ُق ُ
ول َل ُك ْم عنْدي َخزائ ُن اهللَّ َوال
ول إ ِّين َم َل ٌك َوال َأ ُق ُ
ب َوال َأ ُق ُ
ول ل َّلذي َن تَزْ َدري َأ ْع ُينُ ُك ْم َل ْن ُيؤْ ت َي ُه ُم اهللَُّ َخ ْري ًا اهللَُّ َأ ْع َل ُم
َأ ْع َل ُم ا ْل َغ ْي َ
بام يف َأ ْن ُفسه ْم إ ِّين إذ ًا ملَ َن ال َّظاملنيَ (( ﴾)31هود)
وهلذا ،فقد ْنيت هذه األمة عنه ،كام ْني عنه قبلها سائر األمم ،قال ( :ال حتاسدوا وال
تناجشوا وال تباغضوا وال تدابروا ،وال يبع بعضكم عىل بيع بعض ،وكونوا عباد اهللّ إخوانا.
املسلم أخو املسلم ال يظلمه ،وال خيذله ،وال حيقره ،التّقوى هاهنا) ويشري إىل صدره ثالث
الُش أن حيقر أخاه املسلمّ ،
كل املسلم عىل املسلم حرام ،دمه وماله
ّ
مرات (بحسب امرىء من ّ ّ
()1

وعرضه)

سمع اهللّ به سامع خلقه وصغّره وح ّقره)
سمع النّاس بعمله ّ
وقال( :من ّ

()2

ّ
حتقرن جارة جلارهتا ولو فرسن شاة)
وقال( :يا نساء املسلامت ،ال

()3

وقالّ :
احلق)
الرباء االستطالة يف عرض املسلم بغري ّ
(إن من أربى ّ

()4

بالصدقة كنّا نتحامل( ،)5فجاء أبو عقيل بنصف
وعن أيب مسعود
البدري قال :ملّا أمرنا ّ
ّ
( )1رواه مسلم.
( )2رواه الطرباين يف الكبري بأسانيد أحدها صحيح وكذا البيهقي.
( )3رواه البخاري ومسلم.
( )4رواه أمحد وأبو داود.
( )5نتحامل :أي حيمل بعضنا لبعض باألجرة.
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صاع ،وجاء إنسان بأكثر منه ،فقال املنافقونّ :
لغني عن صدقة هذا ،وما فعل هذا اآلخر
إن اهللّ ّ
ون املُْ َّط ِّوعنيَ ا َّلذي َن َي ْلمزُ َ
ّإال رئاء ،فنزلت  ﴿:ا َّلذي َن َي ْلمزُ َ
الصدَ َقات
ون املُْ َّط ِّوعنيَ م َن املُْؤْ مننيَ يف َّ
ون إ َّال ُج ْهدَ ُه ْم َف َي ْس َخ ُر َ
َوا َّلذي َن َال ََيدُ َ
يم (﴾)79
ون من ُْه ْم َسخ َر اهللَُّ من ُْه ْم َو َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
اب َأل ٌ
()1

(التوبة)

ومن هذا الباب ما ورد يف النصوص املقدسة من النهي عن االستهزاء ..وهو نوع من
االحتقار اخلفي ،وقد ذكر اهلل تعاىل أنه صفة أعداء الرسل التي قابلوا هبا أقوامهم ،قال تعاىل﴿:
ف َ
كان عقاب (﴾)32
اس ُت ْهزئَ ب ُر ُس ٍل م ْن َق ْبل َك َف َأ ْم َل ْي ُت ل َّلذي َن َك َف ُروا ُث َّم َأ َخ ْذ ُ ُهت ْم َف َك ْي َ
َو َل َقد ْ
(الرعد)
وقالَ ﴿:و َل َقدْ َأرس ْلنا م ْن َق ْبل َك يف ش َيع ْاألَ َّولنيَ (َ )10وما َي ْأتيهم م ْن رس ٍ
ول إ َّال كا ُنوا
َ ُ
ْ
ْ َ
به َي ْست َْهزؤُ َن (( ﴾)11احلجر)
حي َذ ُر املُْناف ُق َ
ور ٌة ُتنَ ِّب ُئ ُه ْم بام يف
ون َأ ْن ُتنَزَّ َل َع َل ْيه ْم ُس َ
وأخرب أنه صفة املنافقني ،فقالْ َ ﴿:
است َْهزؤُ ا إ َّن اهللََّ خمُ ْر ٌج ما َحت َْذ ُر َ
ون (َ )64و َلئ ْن َس َأ ْلت َُه ْم َل َي ُقو ُل َّن إنَّام ُكنَّا ن ُ
ب
َخ ُ
وض َو َن ْل َع ُ
ُق ُلوهب ْم ُقل ْ
ف َع ْن
ُق ْل َأباهللَّ َوآياته َو َر ُسوله ُكنْ ُت ْم ت َْست َْهزؤُ َن ( )65ال َت ْعتَذ ُروا َقدْ َك َف ْر ُت ْم َب ْعدَ إيامن ُك ْم إ ْن َن ْع ُ
طائ َف ٍة منْ ُك ْم ُن َع ِّذ ْب طائ َف ًة ب َأ َّْنُ ْم كا ُنوا ُمُ ْرمنيَ (( ﴾)66التوبة)
احلديث ل ُيض َّل َع ْن
وأخرب أنه صفة الغافلني ،قال تعاىلَ ﴿:وم َن النَّاس َم ْن َي ْش َرتي َهل ْ َو ْ َ
َذاب ُمهنيٌ (َ )6وإذا ُتتْىل َع َل ْيه آيا ُتنا َو َّىل ُم ْس َتكْرب ًا
َسبيل اهللَّ بغ َْري ع ْل ٍم َو َيتَّخ َذها ُهزُ و ًا ُأولئ َك َهل ُ ْم ع ٌ
ُش ُه ب َع ٍ
ذاب َألي ٍم (( ﴾)7لقامن)
َك َأ ْن َمل ْ َي ْس َم ْعها َك َأ َّن يف ُأ ُذ َن ْيه َو ْقر ًا َف َب ِّ ْ
وقد ْني املؤمنون لذلك من صحبة هؤالء املستهزئني ،أو ُماراهتم يف سلوكهم ،قال
تاب
تعاىل ﴿:يا َأ ُّ َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا ال َتتَّخ ُذوا ا َّلذي َن َّاخت َُذوا دينَ ُك ْم ُهزُ و ًا َو َلعب ًا م َن ا َّلذي َن ُأو ُتوا ا ْلك َ
الصالة َّاخت َُذوها ُهزُ و ًا
م ْن َق ْبل ُك ْم َوا ْل ُك َّف َار َأ ْوليا َء َوا َّت ُقوا اهللََّ إ ْن ُكنْ ُت ْم ُمؤْ مننيَ (َ )57وإذا نا َد ْي ُت ْم إ َىل َّ
( )1رواه البخاري ومسلم.
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َو َلعب ًا ذل َك ب َأ َّْنُ ْم َق ْو ٌم ال َي ْعق ُل َ
ون (( ﴾)58املائدة)
وقد أخرب اهلل تعاىل عن اجلزاء الذي ينتظر املستهزئني مهام اختلف صنفهم ،فقال
ئات ما عَم ُلوا َو َ
حاق هب ْم ما كا ُنوا به َي ْست َْهزؤُ َن (َ )33وق َيل ا ْل َي ْو َم َننْسا ُك ْم
تعاىلَ ﴿:و َبدا َهل ُ ْم َس ِّي ُ
كَام نَسي ُت ْم لقا َء َي ْوم ُك ْم هذا َو َم ْأوا ُك ُم الن َُّار َوما َل ُك ْم م ْن نارصي َن ( )34ذل ُك ْم ب َأ َّن ُك ُم َّاخت َْذ ُت ْم آيات
ون منْها َوال ُه ْم ُي ْس َت ْع َت ُب َ
احليا ُة الدُّ نْيا َفا ْل َي ْو َم ال ُخي َْر ُج َ
احل ْمدُ َر ِّب
ون (َ )35فل َّله ْ َ
اهللَّ ُهزُ و ًا َوغ ََّر ْت ُك ُم ْ َ
الساموات َو ْاألَ ْرض َو ُه َو ا ْل َعزيزُ
الساموات َو َر ِّب ْاألَ ْرض َر ِّب ا ْلعاملَنيَ (َ )36و َل ُه ا ْلك ْربيا ُء يف َّ
َّ
يم (( ﴾)37اجلاثية)
احلك ُ
َْ
وقالُ ﴿:ق ْل َه ْل ُننَ ِّب ُئ ُك ْم ب ْاألَ ْخ َرسي َن َأع ً
احلياة الدُّ نْيا
ْامال ( )103ا َّلذي َن َض َّل َس ْع ُي ُه ْم يف ْ َ
حيسنُ َ
حي َس ُب َ
ون ُصنْع ًا (ُ )104أولئ َك ا َّلذي َن َك َف ُروا بآيات َر ِّهب ْم َولقائه َف َحب َط ْت
ون َأ َّْنُ ْم ُ ْ
َو ُه ْم َ ْ
َأع ُ
يم َهل ُ ْم َي ْو َم ا ْلقيا َمة َوزْ ن ًا ( )105ذل َك َجزاؤُ ُه ْم َج َهن َُّم بام َك َف ُروا َو َّاخت َُذوا آيايت
ْامهل ُ ْم َفال ُنق ُ
َو ُر ُسيل ُهزُ و ًا (( ﴾)106الكهف)
ومن هذا الباب ما ورد يف النصوص املقدسة من النهي عن الشامتة ( ..)1وهي الفرح بام
يصيب الغري من املصائب ،وقد اعترب اهلل ذلك صفة املنافقني ،فقال ﴿:إ ْن َمت ْ َس ْس ُك ْم َح َسنَ ٌة
رض ُك ْم َك ْيدُ ُه ْم َش ْيئ ًا إ َّن اهللََّ بام
ت َُسؤْ ُه ْم َوإ ْن ُتص ْب ُك ْم َس ِّي َئ ٌة َي ْف َر ُحوا هبا َوإ ْن ت َْص ُ
ربوا َو َت َّت ُقوا ال َي ُ ُّ
ون حمُ ٌ
َي ْع َم ُل َ
يط (( ﴾)120آل عمران)
وقال ﴿:إ ْن ُتص ْب َك َح َسنَ ٌة ت َُسؤْ ُه ْم َوإ ْن ُتص ْب َك ُمصي َب ٌة َي ُقو ُلوا َقدْ َأ َخ ْذنا َأ ْم َرنا م ْن َق ْب ُل
َو َيت ََو َّل ْوا َو ُه ْم َفر ُح َ
َب اهللَُّ َلنا ُه َو َم ْوالنا َوع ََىل اهللَّ َف ْل َيت ََوكَّل
ون (ُ )50ق ْل َل ْن ُيصي َبنا إ َّال ما َكت َ
املُْؤْ منُ َ
ون (( ﴾)51التوبة)

القرطبيّ :
الراغبّ :
الرسور بام يصيب أخاك من
الشامتة الفرح ببليّة من تعاديه ويعاديك (املفردات ،)273 :وقال
الشامتةّ :
ّ
( )1قال ّ
املصائب يف الدّ ين والدّ نيا (اجلامع ألحكام القرآن ()291 /7
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يتعوذ من جهد البالء ،ودرك ّ
الشقاء ،وسوء القضاء ،وشامتة األعداء(.)1
ّبي ّ 
وكان الن ّ
ذر وعليه ح ّلة وعىل غالمه مثلها ،فسألته عن
وعن املعرور بن سويد ،قال :رأيت أبا ّ
ّبي
ذلك؟ قال :فذكر أنّه ّ
الرجل الن ّ
فعريه بأ ّمه ،قال :فأتى ّ
ساب رجال عىل عهد رسول اهللّ ّ ،
ّبي ( :إنّك امرؤ فيك جاهل ّية ،إخوانكم وخولكم جعلهم اهللّ حتت
 فذكر ذلك له ،فقال الن ّ
أيديكم ،فمن كان أخوه حتت يديه فليطعمه ممّا يأكل ،وليلبسه ممّا يلبس ،وال تك ّلفوهم ما
يغلبهم ،فإن ك ّلفتموهم فأعينوهم عليه)

()2

وقد أخرب  عن العقوبة التي تنتظر الشامتني ،فقال( :ال تظهر ّ
الشامتة ألخيك فريمحه
()3

اهللّ ويبتليك)

اهلجر:
قلنا :عرفنا السادس ..فحدثنا عن السابع ..حدثنا عن العدوان باهلجر.
قال املاوردي :اهلجر هو مقاطعة املسلم ألخيه ،وعدم اهتاممه به أو حرصه عليه ،وهو
من أعظم املحرمات كام تدل عىل ذلك النصوص املقدسة الكثرية ،ففي احلديث قال رسول اهلل
( :تفتح أبواب اجلنّة يوم االثنني ،ويوم اخلميس .فيغفر ّ
لكل عبد ال يُشك باهللّ شيئا ّإال رجال
كانت بينه وبني أخيه شحناء .فيقال :أنظروا هذين حتّى يصطلحا .أنظروا هذين حتّى
()4

يصطلحا .أنظروا هذين حتّى يصطلحا)

وقال( :ال ّ
حتل اهلجرة فوق ثالثة أ ّيام ،فإن التقيا فس ّلم أحدمها فر ّد اآلخر اشرتكا يف
األجر ،وإن مل ير ّد برىء هذا من اإلثم ،وباء به اآلخر ،وإن ماتا ومها متهاجران ال َيتمعان يف

( )1رواه البخاري ومسلم ..قال سفيان (راوي احلديث)( :احلديث ثالث ،زدت أنا واحدة ال أدري أ ّيته ّن هي)
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3رواه أمحد وأبو داود واحلاكم ،وصححه.
( )4رواه مسلم.
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()1

اجلنّة)

وقال( :ال ّ
حيل لرجل أن هيجر أخاه فوق ثالث ليال ،يلتقيان فيعرض هذا ويعرض
بالسالم)
هذا ،وخريمها ا ّلذي يبدأ ّ

()2

وقال( :ال ّ
احلق ما داما عىل
فإْنام ناكبان عن ّ
حيل ملسلم أن هيجر مسلام فوق ثالث ليالّ ،
وأوهلام فيئا يكون سبقه بالفيء ك ّفارة له ،وإن س ّلم فلم يقبل ور ّد عليه سالمه ر ّدت
رصامهام ّ
()3

عليه املالئكة ،ور ّد عىل اآلخر ّ
الشيطان ،فإن ماتا عىل رصامهام مل يدخال اجلنّة مجيعا أبدا)

وقال( :ال ّ
حيل ملسلم أن هيجر أخاه فوق ثالث ،فمن هجر فوق ثالث فامت ،دخل
()4

النّار)

وقال( :ال يكون ملسلم أن هيجر مسلام فوق ثالثة ،فإذا لقيه س ّلم عليه ثالث مرار ّ
كل
()5

ذلك ال ير ّد عليه ،فقد باء بإثمه)

وقال( :تعرض األعامل يوم االثنني واخلميس :فمن مستغفر فيغفر له ،ومن تائب فيتاب
()6

لضغائن بضغائنهم حتّى يتوبوا)
عليه وير ّد أهل ا ّ

()7

وقال( :من هجر أخاه سنة ،فهو كسفك دمه)

حق زوجة أحدنا عليه؟ قال( :أن
القشريي قال :قلت :يا رسول اهللّ ،ما ّ
وعن معاوية
ّ
تطعمها إذا طعمت ،وتكسوها إذا اكتسيت وال ترضب الوجه ،وال تق ّبح ،وال هتجر ّإال يف

( )1رواه الطرباين يف األوسط واحلاكم واللفظ له وقال :صحيح اإلسناد.
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3رواه أمحد ،وأبو يعىل والطرباين وابن حبان يف صحيحه
( )4رواه أبو داود.
( )5رواه أبو داود.
( )6رواه الطرباين يف األوسط.
( )7رواه أبو داود.
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()1

البيت)

( )1رواه أبو داود وابن حبان يف صحيحه.
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اخلامتة
بقينا مع املاوردي أياما معدودات حيدثنا فيها عن مرض (العدوان) ،ويستعمل يف التنفري
عنه كل ما آتاه اهلل من العلم واحلكمة ..وبعد أن رأى أن املحيطني به قد فقهوا عنه ما أراد أن
يبلغهم إياهم ويدرهبم عليه ،طلب منا أن نسري إىل صاحب املدرسة يف ساحتها..
وهناك رأيت من العجب ما مل أكن أتصوره..
لقد كان صاحب املدرسة حمسن بن فيض اهلل جالسا عىل كريس ،وبجنبه رصر كثرية من
املال..
عندما اجتمعنا إليه قال :مرحبا بكم ..لن أطيل عليكم احلديث ،فسوقكم ينتظركم..
وهلذا سأعجل بإخباركم بنتيجة املسابقة.
ال أكتمكم أين يف بداية املسابقة كنت أتصور أن الفائزين منكم سيكون عددا حمدودا..
وقد وضعت لذلك احلد األدنى من األسئلة ..وحددت احلد األدنى من اإلجابة عليها..
لكني اكتشفت عظم خطئي ..فقد كانت تصلني من املراقبينن الذي أرسلهم كل حني
يف صفة زبائن ومشرتين من األخبار ما مأل قلبي رسورا..
وهلذا ،فقد مجعتكم اليوم ألوزع عليكم من املال ما وعدتكم به ..فاقبلوه مني فهو
حقكم..
قال ذلك ،ثم طلب من بعض مرافقيه أن ينادي عىل رجل من أهل السوق ،فنادى عليه،
وحرض الرجل ،والعجب أنه رفض أخذ املال ،بل صاح بقوة :لقد تعلمنا يف هذه املدرسة حرمة
املسألة ،وتعلمنا أن نعتمد عىل ما أعطانا اهلل من القوى ،وأن نقنع بام آتانا اهلل من فضله ..وفوق
ذلك تعلمنا من السلوك الرفيع ما سينزع من سوقنا حلة احلزن التي كان يلبسها.
قال آخر :صدقت ..لقد اكتشفنا السبب األكرب الذي كان يكمن وراء فقرنا وفقر
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سوقنا..
قال آخر :لقد عرفنا املحركات اخلبيثة التي كانت متدنا بالرذيلة ،وكانت هي املدد الذي
أمد به حمق السوق ،وحمق حياتنا.
قال آخر :ليتك بدل أن متدنا بام مددتنا به من فضلك السابق مددتنا بالنصح واملعرفة
والعلم ..فال حيمي املال كالعلم ،وال حيمي احلياة كاملعرفة ،وال حيمي الربكة كالنصيحة.
قال آخر :ماذا نريد باملال ..لقد مننت علينا بام هو أعظم ..ونحن ال نطلب منك سوى
أن تأذن لنا يف أن نبقى تالميذ هلذه املدرسة وألساتذهتا الكبار..
قال آخر :بل نطلب منك أن تأذن لنا لنسري يف البلدان لنبُش هبا وبالتعاليم السامية التي
تدعو إليها.
بعد أن سمع حمسن هذه الكلامت العذبة التي تفوهت هبا تلك األلسنة املضمخة بعطر
اإليامن ،قال :شكرا عىل هذه الكلامت ،وأسأل اهلل أن يبارك لكم يف حياتكم ..ولكني مع ذلك
لن أعود هبذا املال إىل بيتي ..بل سأتركه هلذه املدرسة ولكل من يتتلمذ فيها.
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هذا الكتاب
هتدف هذه الرواية إىل بيان أثر االختيار اإلنساين للخطيئة فيام حيصل له من مآس وآالم
ومصائب ..وهي تعرب عن ذلك بتعبري رمزي عن طريق سوق ممتلئة بكل أنواع الفقر واحلاجة،
يراها املؤلف ـ تلميذ السالم ـ فتثور يف نفسه ألوان الرصاع حول رس ذلك ،ومدى انسجامه مع
الرمحة والعدالة اإلهلية..
لكن معلم السالم ،وعرب ما يرسله لتلميذه من الوسائط يربهن له عىل أن كل ما حصل
ألهل السوق من آالم هو ثمرة اختياراهتم.
ثم يأخذ بيده إىل مدرسة تدرب أهل السوق عىل التخلص من اآلثام التي حالت بينهم
وبني تنزل الربكات عليهم ..وهناك يعرف تلميذ السالم ،وأهل السوق ،سبب ما حل هبم من
حمق وآالم.
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