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الطريق على آفات

سإسسيدنا على وأالسلما وأالصلةا لله وأالحمد لله بسم
وأعلسسى سسس وأسإلم عليه الله صلى س محمد الله رسإول

بسسدعوته وأالسسداعين سإبيله وأالسالكين وأأصحابه آله
...... بعد الدين يوما إلى

الفسارين العسساملين أمساما الطريسق معسالم توضسيح فسإن
لكل وأيأخذوأا عدته أمر لكل يعدوأا كي ربهم إلى بدينهم

عسسن يتسسأخروأا وأل يتوانسسوا وأل ينقطعسسوا فل أهبتسسه شسسئ
عنهسسا محيسسص وأل منهسسا مفسسر ل ضسسروأرةا النجسساةا ركسسب

التمكيسسن أجسسل مسسن وأالجهسساد اللسسه إلسسى السسدعوةا توجبها
. الرض في لدينه

أن يمكسسن آفسسات هنسساك :أن المعسسالم هذه أهم من وألعل
فتقعد بالفعل تصيبهم قد بل العاملين بعض بها يصاب

. بواجبهم وأالقياما دوأرهم أداء عن بهم

الفسسات لهسسذه نعسسرض : أن المقسساما هذا في لنا وأيطيب
العسساملون يحسسذرها كسسي وأالبيسسان التحليسسل مسسن بشسسيء

. منها وأيتطهروأا
السبيل قصد الله على وأ

الرحمن عبد أبو
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الوألي الفة
الفتور

: معناه
: معنيين على الفتور : يطلق لغة

. الحركة بعد السكون أو الساتمرار بعد أ) الناقطاع
. والجد النشاط بعد التباطؤ أو التراخي أو ب)الكسل

: العرب لسان في جاء
ًا ويفتر ، يفتر وفلن ، والحر ، الشيء ( وفتر ًا فتور : ساكن وفتار

). شدة بعد ولن حدة بعد

بعههض يصههيب أن يمكههن داء فهههو الصاطلحا في  أما: اصطلحا
أو الههتراخي أو : الكسههل أدناههاه.   بالفعل يصيبهم قد بل العاملين
الههدائب النشههاط بعههد السههكون أو : الناقطههاع وأعله.  التبههاطؤ
. المستمرة والحركة

: الملئكة عن تعالى قال  
عههن يسههتكبرون ل عنههده ومههن والرض السموات في من { وله
}. يفترون ل والنهار الليل يسبحون يستحسرون ول عبادته

ويصههلون بههه يليههق ل عمهها الله ينزهون دائمة عبادة في (أناهم أي
). يسأمون ول يضعفون ل ناهار ليل الله ويذكرون

: أسإبابه
: التالية الساباب من بسبب النفس إلى الفتور يدخل أن ويمكن

الطاعههات فههي  بالناهمههاك: السسدين فسسي وأالتشدد ) الغلو1 (
أن شههأناه مههن هذا فإن والطيبات الراحة من حقه البدن وحرمان
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والههترك : الناقطههاع وبالتالي والملل السأم أو الضعف إلى يؤدى
كههان الههتي الطريق عكس أخرى طريق  سالوك إلى أدى ربما بل

إلههى التشدد ومن التفريط إلى الفراط من العامل فينتقل عليها
تجاوزههها فإذا محدودة طاقة للناسان إذ بديهي أمر وهذا التسيب
تحههذير فههي السههر هو ذلك ولعل ينقطع أو فيكسل الفتور اعتراه

إذ والتشههديد ، والتنطع ، الغلو عن الصريح وناهيه الشديد السالم
فإنامهها الههدين فههي والغلههو ه(  إياكم وسالم عليه الله صالى ه يقول
) قالههها المتنطعههون ( هلههك ) ، الههدين في بالغلو قبلكم من هلك
أفعالهم. أقوالهم في الحدود المجاوزين : المتعمقين يعنى ثلثا
ًا فههإن ، عليكههم فيشههدد ، أنافسكم على تشددوا ( ل شههددوا قومهه

، الصههوامع فههي بقايههاهم فتلههك ، عليهههم فشههدد أنافسهههم علههى
الههدين ( إن ) ، عليهههم كتبناههها مهها ابتههدعوها - رهباناية والديارات

.... ) غلبه إل أحد الدين يشاد ولن ، يسر
اء - قهال عنهه اللهه رضى أناس وعن ى رههط ثلثهة : ج بيهوت إل

النههبي عبههادة عههن - يسههألون وساههلم عليه الله صالى النبي أزواج
، تقالوها كأناهم أخبروها فلما ، السر - في وسالم عليه الله صالى

مهها لههه غفر - قد وسالم عليه الله صالى النبي من ناحن أين وقالوا
ًا الليل فأصالى أناا : أما أحدهم قال ؟ تأخر وما ذنابه من تقدم أبههد

: وأناهها الثههالث وقههال ، أفطههر ول الدهر أصاوم : وأناا الخر وقال ،
ًا أتزوج فل النساء أعتزل عليههه اللههه صاههلى الله رساول فجاء ، أبد
: فقال - إليهم وسالم
للههه إلههى لخشههاكم إناههي واللههه أمهها ؟ وكذا كذا قلتم الذين ( أناتم

النساء وأتزوج ، وأرقد وأصالى ، وأفطر أصاوم لكنى ، له وأتقاكم
اللههه رضههى عائشههة وعن )  ، منى فليس سانتي عن رغب فمن ،

عليههها - دخههل وساههلم عليههه اللههه - صاهلى النهبي - أن عنههها تعالى
مههن تههذكر فلناههة : هههذه قههالت ؟ هههذه مههن فقال ، امرأة وعندها
حههتى الله يمل ل فوالله ، تطيقون بما عليكم  مه0: قال ، صالتها
مههن ( اكفلههوا ) ، عليههه صاههاحبه داوم ما الدين أحب ) وكان تملوا
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أحههب وإن ، تملههوا حههتى يمههل ل اللههه فههإن ، تطيقون ما العمال
) قّل وإن أدومه الله إلى العمل
مههولة : كههانات - قههال عنهمهها تعههالى اللههه رضى عباس ابن وعن
، الليههل وتقههوم ، النهههار - تصههوم وساههلم عليههه الله - صالى للنبي
عليههه اللههه - صالى فقال الليل وتقوم النهار تصوم : إناها له فقيل
كههانات فمههن ، فههترة شههرة ولكههل شههرة عمل لكل - :( إن وسالم
ذلههك غيههر إلههى فههترته كههانات ومن ، اهتدى فقد سانتي إلى فترته

) . ضل فقد

: المباحات تعاطى في الحد وأمجاوأزةا - السرف2
، البههدن وضههخامة السههمنة إلههى يههؤدى أن شههأناه مههن هههذا فههإن

إن ، التراخي و الكسل و ، التثاقل وبالتالي ، الشهوات وسايطرة
اللههه ناهههي فههي السههر هههو ذلك ولعل ، القعود و الناقطاع يكن لم

آدم بنههى :{ يهها تعههالى قههال ، السههرف من وتحذيرهما ، ورساوله
ل إناههه تسههرفوا ول واشههربوا وكلههوا مسههجد كل عند زينتكم خذوا
} . المسرفين يحب
وعههاء آدم ابههن مل :( مهها وسالم عليه الله صالى الله رساول وقال
 1... ) بطنه من شر
المباحات في التوساع و السرف يصنعه ما المة سالف أدرك وقد

الله - رضى عائشة المؤمنين أم تقول إذ ، منه فحذروا ، بصاحبه
فههإن ، الشههبع نابيههها بعههد المههة هههذه في حدثا بلء - :( أول عنها

قلههوبهم فضههعفت ، أبههداناهم ساههمنت بطههوناهم شههبعت لما القوم
2)  شهواتهم وجمحت

فهي البطنهة و - :( إيهاكم عنههه تعالى الله - رضى عمر يقول وإذا
، للسههقم مورثههة ، للجسههد مفسههدة فإناههها ، الشههراب و الطعههام
، للجسد أصالح فإناه ، فيهما بالقصد وعليكم ، الصلة عن مكسلة

الترمذى أخرجه 1
الترهيب و الترغيب في المنذرى أورده 2
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وإن ، السههمين الحههبر ليبغههض تعالى الله ،وإن السرف من وابعد
3) دينه على شهوته يؤثر حتى يهلك لن الرجل

: آفههات سات عليه دخل شبع الداراناى:( من سالمان أبو يقول وإذ
شبع إذا - لناه الخلق على الشفقة وحرمان ، المناجاة حلوة فقد
، الشهههوات - وزيههادة العبههادة - وثقههل شباع كلهم الخلق أن ظن
يههدورون والشههباع ، المسههاجد حول يدورون المؤمنين ساائر وأن

4). المزابل حول

 ذلك: التفرد وأ العزلة حياةا وأإيثار ، الجماعة - مفارقة3
في العقبات كثيرة ، المراحل متعددة ، البعاد طويلة الطريق أن

نافسههه وجههد ، الجماعة مع المسلم ساارها فإذا ، تجديد إلى حاجة
ًا إذا أمهها ، العزيمههة صاههادق ، الرادة قههوى ، النشاط متجدد ، دوم
ّذ ، ناشههاطه يجههدد مههن ساههيفقد فههإناه ، وفارقههها الجماعههة عههن ش

، ويمههل فيسههأم بربههه ويههذكره ، همتههه ويحههرك ، إرادتههه ويقههوى
ويقعد. ينقطع لم إن ، ويتباطأ يتراخى وبالتالي

علههى وتشديده وتأكيده السالم حرص في السر بعض هذا ولعل
اللههه يقههول إذ عنههها الشههذوذ و ، مفرقتها من وتحذيره ، الجماعة

ًا الله بحبل { واعتصموا تعالى }  تفرقوا ول جميع
العههدوان و الثههم علههى تعههاوناوا ول التقوى و البر على { وتعاوناوا

{...
... ريحكم وتذهب فتفشلوا تنازعوا ول ، ورساوله الله { وأطيعوا

{
، البينههات جاءهم ما بعد من واختلفوا تفرقوا كالذين تكوناوا { ول

} عظيم عذاب لهم وأولئك
-  وسالم عليه الله - صالى النبي يقول وإذ

 العمال : كنز في الدين علء أورده 3
الدين علوم إحياء في الغزالي أورده 4
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مههع الشههيطان فههإن ، الفرقههة و ،وإيههاكم بالجماعههة ( .... عليكههم
فليلهزم الجنهة بحبوحهة أراد مهن ، أبعهد الثنيهن من وهو ، الواحد

5) الجماعة

ًا الجماعة فارق ( من 6) عنقه من السالم ربقة خلع فقد ، شبر

، الجماعههة و ، الجهههاد و الهجههرة و ، الطاعة و بالسمع ( وآمركم
ًا الجماعة فارق من فإن جاهليههة ميتههة ميتته كانات إل فمات شبر

(7

ًا أعظم ، أذاهم على ويصبر الناس يخالط ( الذي الههذي مههن أجر
8) أذاهم على يصبر ول الناس يخالط ل

، فيههها ورغبههوا ، الجماعههة فلزمههوا ذلههك المههة ساههلف أدرك وقههد
خيههر الجماعههة :_( كههدر عنه الله رضى علّى يقول ، عليها وأكدوا

)  الفرد صافو من
: المبارك بن الله عبد ويقول

ًا أضعفنا ولكان سابل لنا كانات ما الجماعة لول لقواناا ناهب

: الخرةا الدار وأ الموت تذكر - قلة4
، العزيمة وضعف ، الرادة فتور إلى يؤدى أن شأناه من ذلك فإن

، والناقطههاع الوقههوف إلى يؤدى قد بل ، الحركة و النشاط وبطء
عليههه اللههه صاههلى أمههره مههن الحكمههة  نافهههم هذا ضوء في ولعلنا
:( إناههي يقههول إذ ، التحههذير و النهههي بعههد القبههور - بزيههارة وسالم
ي9) عبرة فيها فإن فزوروها ، القبور زيارة عن ناهيتكم ة  وف رواي
في تزهد فإناها ، القبور فزوروا ، القبور زيارة عن ناهيتكم :( كنت

عليه الله صالى حضه من الحكمة نافهم ) كما الخرة وتذكر الدنايا
: يقول إذ الجل واناتهاء ، الموت تذكر من وسالم

الترمذى أخرجه 5
البخاري أخرجه 6
أحمد أخرجه 7
مسلم أخرجه 8
الترمذى أخرجه 9
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رساول : يا رجل فقال ، الحياء حق الله من اساتحيوا الناس ( أيها
ًا منكم كان : من فقال ؟ تعالى الله من ناستحي إناا الله مسههتحيي
و حههوى ومهها البطههن وليحفههظ ، عينيه بين وأجله إل ليلة يبيتن فل

10) الدنايا زينة وليترك ، البلى و الموت وليذكر وعى وما الرأس

: الليلة وأ اليوما عمل في - التقصير5
لههه مههبرر ل الههذي السههمر بسبب المكتوبة الصلة عن النوم مثل
قيههام وتههرك ، الراتبههة النوافههل بعههض إهمههال ومثل ، العشاء بعد

أو ، الدعاء أو الذكر أو ، القرآن تلوة أو ، الضحى صالة أو ، الليل
حضور عدم أو ، المسجد إلى الذهاب عن التخلف أو ، الساتغفار
هههذه وأدناههى ، عقوبات له وأمثاله ذلك فكل ، عذر بدون الجماعة

. ويتوقف ينقطع أو ويتثاقل يكسل بأن : الفتور العقوبات
ئ إلى حديثه - في وسالم عليه الله صالى النبي أشار وقد مهن ش
: يقول إذ هذا

: عقههد ثلثا ناههام هو إذا أحدكم رأس قافية على الشيطان ( يعقد
وذكههر اساههتيقظ فإن ، فارقد طويل ليل عليك ، عقدة كل يضرب

اناحلههت صاههلى فههإن ، عقههدة اناحلت توضأ وإن ، عقدة اناحلت الله
ًا فأصابح ، عقدة النفههس خههبيث أصاههبح وإل ، النفههس طيب ناشيط

11)  كسلن

بسههبب  إمهها: شسسبهة بسسه أوأ محسسرما شسسئ جسسوفه - دخول6
وإمهها ، منههه يتعيههش الههذي اليههومي للعمههل إتقههاناه وعدم تقصيره
فمثههل ، ذلههك غيههر بسبب وإما ، شبهة ناسميه فيما تعامله بسبب

يفههتر أن ، الههدنايا في عقاب وأدناي ، وموله سايده من يعاقب هذا
فل ويتثاقههل يكسههل القههل علههى أو ، الطاعههات عن ويرقد فيقعد

. حلوة للمناجاة ول ، لذة للقيام يجد

 ماجه ابن أخرجه 10
عليه متفق 11
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، وتحريههه الحلل أكههل إلههى الساههلم دعههوة ساههر هههو هههذا ولعههل
عههز اللههه يقول إذ شبهة، أدناى به كانات وما ، الحرام عن والبتعاد

: وجل
ً الرض فههي ممهها كلههوا النههاس أيههها { يهها ًا حلل تتبعههوا ول  طيبهه

}  مبين عدو لكم إناه ، الشيطان خطوات
ً الله رزقكم مما { فكلوا ًا حلل كنتههم إن الله ناعمة واشكروا طيب

} تعبدون إياه
ًا واعملههوا الطيبههات مههن كلههوا الرسال أيها { يا بمهها إناههي ، صاههالح

} عليم تعملون
مههن نابههت جسههد :( كههل وساههلم عليههه اللههه صاههلى النبي يقول وإذ

)  به أولى - فالنار حرام من - أي ساحت
ما ترك فمن   مشتبهة أمور وبينهما بين الحرام و بين ( الحلل ،

مهها علههى اجترأ ومن ، أترك اساتبان لما كان الثم من عليه يشتبه
المعاصاههي و ، اساههتبان مهها يواقههع أن أوشههك ، الثم من فيه يشك
ن ، الله حمى ع م ول يرت ى ح ك الحم واقعه أن يوش ا12) ي  (دعم
- وساههلم عليه الله - صالى النبي ويربى ) ، يريبك ل ما إلى يريبك

ًا المسلمين ويرفههض الطريههق في تمرة يجد حين ذلك على عملي
ً أكلها ) لكلتها الصدقة من تكون أن أخاف أناى :( لول قائل

ويتحههرون يفتشههون فكههاناوا ، المههة سالف ساار المنهج هذا وعلى
و واللبههاس الشههراب و الطعههام مههن بحيههاتهم يتعلههق مهها كل عن

ًا وجدوا وإذا .... الخ المركب شههبهة أدناههى أو شههائبة شههابته شههيئ
، قلههوبهم فتفسههد ، الحههرام إلههى يجرهههم أن مخافههة ، اجتنبههوه
. قبوله يحرموا أو العمل فيحرموا

بكههر لبههى :( كههان - قههالت عنههها تعههالى اللههه - رضى عائشة عن
فجههاء ، الخههراج لههه يخرج - غلم عنه تعالى الله - رضى الصديق

هههذا ما : أتدرى الغلم له فقال بكر أبو منه فأكل بشيء يوم في
فههي لناسههان تكهنههت : كنههت قههال ؟ ؟ هههو ومهها بكههر أبههو فقال ؟

، فلقينههي ، خههدعته أناههى إل ، الكهاناههة أحسههن ومهها ، الجاهليههة
عليه متفق 12
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ده بكهر أبهو فأدخهل ، منه أكلت الذي هذا بذلك فأعطاناي فقهاء ي
13) أكله شئ كل

: السسدين جوانب من وأاحد جانب على العامل - اقتصار7
ًا ، فحسههب العقيههدة همهه يجعل كأن مهن غيرهها شهئ كههل ملغيهه

ًا ، التعبدية الشعائر همه يجعل أو ، حسابه أو ، ساواها ما كل تارك
ًا ، الجتماعيههة الداب وراعيههة الخيههرات فعههل علههى يقتصر غاضهه

أوقههات عليهههم تههأتى وأمثههالهم هههؤلء فكههل عههداها عمهها الطرف
ًا ، بديهي أمر  وهذا ، بالفتور محالة ل فيها يصابون ديههن لن ناظر

النههاس من واحد اقتصر فإذا ، كلها الحياة لساتيعاب موضوع الله
ثههم ، الحيههاة كههل ل ، الحياة بعض يحيا أن أراد فكأناما بعضه على

يجههد فل ؟ بعههد : ومههاذا يتسههاءل البعههض هههذا فههي الذروة بلغ إذا
ًا . بالكسل وإما بالعجز إما الفتور ساوى جواب
ً اللههه منهههج أخههذ إلههى الههدعوة أساههرار أحههد هههو ذلك ولعل بل كل

: تجزيء ول ، تبعيض
خطههوات تتبعههوا ول كافههة السلم في ادخلوا آمنوا الذين أيها { يا

، اليمان شعب بجميع اعملوا } ،أي مبين عدو لكم إناه الشيطان
مههن لكم يكنه لما ، الشيطان خلف تسيروا ول ، السالم وشرائع
عهن أو ، بالكليهة اللهه منههج عهن فيصهرفكم البغضهاء و العهداوة

.... وتضيعوا فتفتروا بعضه

ناههرى  فإنانهها: الحياةا وأ الكون في الله سإنن عن - الغفلة8
ًا - أفكههاره كله المجتمع يغير أن يريد الله لدين العاملين من صانف

والسياساههية الجتماعيههة وأناظمتههه وأخلقههه ،وتقاليههده ومشاعره
الههوهم إلههى هههي ووساههائل بأساههاليب وليلههة يههوم في والقتصادية

وجههرأة شههجاعة مههع ، الواقههع و الحقيقة إلى منها أقرب والخيال
إليههه ساههعت بههالموت تعبأ ول ، غلت وإن تضحية تستكثر ل ، وفية

ًا بالنتائج تهتم ول ، إليها ساعى أو ، للههه نايتههها دامههت مهها ، كههانات أي
ساههنن حسههابهم في واضعين غير ، الله كلمة إعلء هدفها دام وما

البخاري أخرجه 13
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ومههن ، العمههل فههي التدرج ضرورة : من الحياة و الكون في الله
لكل أن ومن ، فللقوى يكن لم فإذا ، للتقى تكون إناما الغلبة أن

إلههى نازلههوا مهها فههإذا .... الههخ يههؤخر ول يقههدم ل مسمى أجل شئ
فههتروا ، عملههوا ومهها أرادوا وما ، أملوا ما غير وكان ، الواقع أرض
بههالقعود وإمهها ، الههتراخي و التههواناي و بالكسههل إمهها العمههل عههن

.  الترك و والناسلخا

وأكثرةا العباء ضخامة بسبب البدن حق في -التقصير9
: العاملين وأقلة الواجبات

جهههد مههن يملكههون مهها كههل ينفقههون العههاملين بعض ناجد أنانا ذلك
أنافسههم على ضاناين ، الدين هذا خدمة سابيل في  وطاقة ووقت
معههذورين كههاناوا وإن ، وأمثههالهم فهههؤلء الترويههح و الراحة بقليل
أناههه إل ، العههاملين وقلههة الواجبات وكثرة ، العباء ضخامة بسبب

. محالة ل العمل عن يفترون أوقات عليهم تأتى
حههق - علههى وساههلم عليههه اللههه - صاههلى تأكيههده سار هو هذا ولعل
عليههك لربههك :" إن يقههول إذ المبررات و العذار تكن مهما البدن

ًا ًا عليك لنفسك وإن ، حق ًا عليههك ولهلك حق ذي كههل فهأعط حقهه
ًا عليههك لجسههدك :" فههإن أخرى رواية " وفي حقه حق وإن ، حقهه

ًا عليك لعينك ًا عليههك لزوجههك وإن ، حق عليههك لزويههك وإن ، حقهه
ًا 14" حق

 ذلههك: الطريسسق معوقسسات لمواجهة السإتعداد - عدما10
يقفوا أن دون الطريق في السير يبدءون العاملين بعض ناجد أنانا

أو ، امتحههان أو ، دنايهها إقبال أو ،  ولد أو زوجة من ، معوقاته على
اساههتعدادهم ول ، أهبتهههم يأخذون ل بالتالي و ، ذلك ناحو ،أو ابتلء
ببعضههها أو ،  المعوقات بهذه السير أثناء يصدموا أن يحدثا ،وقد

إمهها العمههل عههن ،فيفههترون مواجهتههها عههن يعجههزون هههم فههإذا ،
. والناقطاع بالوقوف وإما ، التراخي و بالكسل

البخاري أخرجه 14
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معوقات من المتكررة وتحذيراته ، الكريم القرآن تنبيه سار وهذا
: سابحاناه يقول إذ الطريق

لكههم عههدوا وأولدكههم أزواجكههم مههن إن آمنههوا الههذين أيههها { يهها
، رحيههم غفور الله فإن وتغفروا وتصفحوا تعفوا وإن ، فاحذروهم

} ، عظيههم أجههر عنههده اللههه وإن فتنههة وأولدكههم أمههوالكم إنامهها
ليههذر اللههه كههان { مهها } ، فتنة وأولدكم أموالكم إناما { واعلموا
... } ، الطيب من الخبيث يميز حتى عليه أناتم ما على المؤمنين

* يفتنههون ل وهم آمنا يقولوا أن يتركوا أن الناس * أحسب { ألم
وليعلمههن صاههدقوا الههذين الله فليعلمن قبلهم من الذين فتنا ولقد

و منكههم المجاهههدين ناعلههم حههتى { ولنبلههوناكم } ،  الكههاذبين
} . أخباركم ونابلوا الصابرين

 فقد: الدانية الهمم وأ الضعيفة الرادات ذوأى -صحبة11
ًا العامل يصحب أن يحدثا ،وحيههن شهههرة و ذيههوع لهههم ممن نافر

، العمههل فههي فههاترين خههاوين يراهههم ويعايشهههم منهههم يقههترب
الصههحيَح يعههدى عههدوه- كمهها معهم مضى فإن ، الجوف كالطبل
. الكسل و - بالفتور الجرُب

اناتقههاء ضههرورة علههى وساههلم عليه الله صالى تأكيده سار هو وهذا
فلينظههر خليلههه ديههن على :( المرء يقول إذ ، الصاحب واصاطفاء

 .15)   يخالل من إلى أحدكم
المسههك كحامههل السههوء الجليههس و الصههالح الجليس مثل ( إناما
منههه تبتاع أن وإما ، يحذيك أن : إما المسك فحامل ، الكير وناافخ

ًا منه تجد أن وإما ، ، ثيابك يحرق أن إما ، الكير وناافخ ، طيبة ريح
ًا منه تجد أن وإما ) . منتنة ريح

الفسسردي المسسستوى على سإواء العمل في - العفوية12
ًا أن  ذلههك: الجمسساعي أوأ ًا العههاملين مههن كههثير أو كههاناوا أفههراد

ًا تتبع ل عفوية بصورة الله لدين العمل يمارساون جماعات منهجهه
داود أبو أخرجه 15
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ًا تعرف ول ، بههذي ليست التي أو الثاناوية المور فيقدمون ، ناظام
مههن منههها لبد التي و الرئيسية المور ويهملون بل ويؤخرون بال

الطريهق تطههول أن إلهى يههؤدى وهههذا ، اللهه لهدين التمكيههن أجل
ًا الفتور فيكون ، التضحيات و التكاليف وتكثر تتدخل لم إن ، غالب

. الثبات و التأييد و بالرعاية الله يد
لمعاذ وسالم عليه الله صالى وصايته سار نافهم هذا ضوء في ولعلنا

، الكتاب أهل من قوما تأتى : إناك له قال إذ اليمن إلى وجهه لما
هههم فههإن ، الله رساول وأناى الله إل إله ل أن شهادة إلى فادعهم

مههن تؤخههذ صادقة عليهم افترض الله أن فأعلمهم لذلك أطاعوك
فإيههاك ، لههذلك أطههاعوك هههم فههإن ، فقرائهههم فههي وترد أغنيائهم
وبيههن بينههها ليههس فههإناه ، المظلههوم دعوة واتق ، أموالهم وكرائم

. حجاب الله
. ودقته وترتيبه ، العمل منهجية في رئيسية قاعدة الحديث إن

صسسغائر وألسإسسيما السيئات وأ المعاصي في - الوقوع13
: بها السإتهانة مع الذنوب

الههذي اللههه وصاههدق ، الفتور إلى محالة ل بالعامل ينتهي ذلك فإن
: يقول
} كههثير عههن ويعفو أيديكم كسبت فبما مصيبة من أصاابكم { وما

:( إيههاكم يقههول الههذي وساههلم عليههه الله صالى الله رساول وصادق
وإن يهلكنه حتى الرجل على يجتمعن فإناهن ، الذناوب ومحقرات

ً لهههن ضرب وسالم عليه الله صالى الله رساول قههوم كمثههل ، مثل
ينطلههق الرجل فجعل ، القوم صانيع فحضر ، فلة أرض إلى نازلوا

ًا جمعههوا حههتى بههالعود يجيههء الرجههل و بههالعود فيجيههء ، ساههواد
ًا وأججوا أذناب إذا المؤمن ( إن  ،16) فيها قذفوا ما وأناضجوا ، ناار

ًا صاههقل واساتغفر ونازع تاب فإذا ، ساوداء ناكتة قلبه في ناكت ، ذناب
- ذكههره الههذي الههران فذلك ، قلبه تعلو حتى زادت زاد وإن ، قلبه
} . يكسبون كاناوا ما قلوبهم على ران بل - { كل وجّل عز

أحمد أخرجه 16
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ًا الفتور في توقع التي الساباب هي تلك . غالب

: آثاره
العمههل علههى أو العاملين على ساواء ومهلكة ، ضاره آثار وللفتور

: السالمي
- علههى رصاههيدهم قلههة العههاملين على آثاره : فمن العاملين على

، كسههلن فههاتر وهههو أحههدهم قبض وربما ،  الطاعات - من القل
ًا الله فيلقى ًا مقصر عليههه اللههه صاههلى دعائه من كان لذا ، مفرط
ي :( اللهم وسالم ك أعهوذ إنا مهن بهك وأعهوذ الحهزن و منهالهم ب
مههن بهك وأعههوذ البخههل و الجبههن مهن بك وأعوذ ، والكسل العجز
17) . الرجال وقهر الدين غلبة

عملههي خههواتيم اجعههل اللهههم آخههره عمههري خيههر اجعههل ( اللهههم
) .... ( ..... اجعههل ألقههاك يوم أيامي خير اجعل اللهم ، رضواناك

ألقههاك يههوم أيههامي وخير ، خواتيمه عملي وخير آخره عمري خير
18) فيه

ًا بعبد اله أراد :( إذا لمته بشرياته من وكان قيههل ، اساتعمله خير
19) عليه يقبضه ثم صاالح لعمل : يوفقه قال ؟ يستعمله كيف

من وإناه ، النار أهل بعمل ليعمل العبد :( إن لها وصايته من وكان
وإنامهها ، النهار أهههل مههن وإناهه الجنة أهل عمل ويعمل ، الجنة أهل

 20) بالخواتيم العمال
21) له يختم بم تنظروا حتى عامل لعمل تعجبوا ( ل

اللههه - رضى مسعود بن الله عبد الجليل الصحابي تأثر من وكان
بكههى مرض لما : أناه جاء إذ الموت مرض مرض - لما عنه تعالى
يصههبني ولههم ، فههترة حههال علههى أصاههابني لناه أبكى  إناما0: فقال

داود أبو أخرجه 17
في الطبراناى :( رواه بقوله عليه وعقب ، أناس حديث  من10/157 الزوائد مجمع في الهيثمى أورده 18

) ثقة وهو ، الذرمى الرحمن عبد أبو محمد بن الله عبد غير الصحيح رجال ورجاله الوساط
الترمذى أخرجه 19
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ال فهي وههو أصاهابه المهرض أن  ويقصهد22) جههاد حهال علهى ح
. المجاهدات و العبادات من وتقليل ساكون

طههول الساههلمي العمههل على آثاره : ومن السالمي العمل على
ساههبحاناه ساننه مضت إذ ، التضحيات و التكاليف وكثرة ، الطريق

، المنقطعين و الغافلين و للكسالى التمكين و النصر يعطى : أل
: الجهاد واحسنوا ، العمل اتقنوا الذين المجاهدين لعاملين وغنما
أحسههن مههن أجههر ناضيع ل إناا الصالحات وعملوا آمنوا الذين { إن
ً } عمل
}  محسنون هم الذين و اتقوا الذين مع الله { إن
} المحسنين لمع الله وإن سابلنا لنهدينهم فينا جاهدوا الذين { و

: علجه
لههزم ذكرناهها الههتي المخههاطر و الثههار إلههى يههؤدى الفتور كان ولما

منههه التطهههر و التحههرز العههاملون ويستطيع منه التطهر و التحرز
: التالي النحو على

ناهار فإناههها ، وصاههغيرها كبيرههها السههيئات و المعاصاي عن - البعد1
ربههه عليههه غضههب ومههن ، اللههه غضب وتستوجب ، القلوب تحرق

ًا خسر فقد } هوى فقد غضبى عليه يحلل ومن  ً مبينا خسرانا
وضههراعة ودعاء ذكر : من الليلة و اليوم عمل على - المواظبة2
، ليههل قيههام أو ، ضههحى صاههلة أو ، قههرآن قراءة أو ، اساتغفار أو ،

إيمههاناي مولههد كلههه ذلك فإن ، السحر وقت في ولسايما ومناجاة
، العزائههم ويقههوى ، الهمههم ويعلى ويحركها النفوس ينشط ، جيد
 تعالى قال

أراد أو يههذكر أن أراد لمن ، خلفة النهار و الليل جعل الذي { وهو
ًا }  شكور

ً إل الليل قم المزمل أيها { يا ً عليك ..... سانلقى قليل ً قههول ثقيل
{ ...

الثير لبن الحديث غريب في النهاية 22
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الليههل من حزبه عن ناام :( من وسالم عليه الله صالى النبي وقال
كتب الظهر وصالة الفجر صالة بين ما فقرأه ، منه شئ على أو ،

23) الليل من قرأه كأناما له

فإن ، بالطاعات إحيائها على العمل و الفاضلة الوقات - ترصاد3
عليه الله : صالى يقول الرادات ويقوى ، النفوس ينشط مما هذا

وسالم:
الروحههة و بالغههدوة واساههتيعنوا وأبشههروا وقههاربوا ( ..... فسددوا

) الدلجة من وشئ
ينشط مما ذلك فإن ، الله دين في الغلو و التشدد من - التحرر4

- عنههها تعههالى اللههه - رضى عائشة عن ، الساتمرار على ويساعد
: قالت
يحجههره وكههان ، حصير  وسالم عليه الله صالى الله لرساول ( كان

ويبسههطه ، بصههلته يصههلون النههاس فجعههل فيه فيصلى الليل من
العمههال من عليكم الناس أيها :( يا فقال ليلة ذات فثابوا بالنهار

إلههى العمال أحب وإن ، تملوا حتى يمل ل الله فإن ، تطيقون ما
عليههه اللههه صاههلى محمههد آل ) وكههان قههل وإن عليههه دووم ما الله

ً عملوا إذا وسالم 24. أثبتوه عمل

يعنههى ل الغلههو و التشدد من التحرر أن إلى هنا ناشير أن جرم ول
عل المحافظة مع التوساط و القتصاد يعنى بل ، والهمال الترك

عمههرو بههن الله عبد قال ، السنة اتباع ومع ، العمل من اعتاده ما
اللههه صاههلى اللههه رساههول لي - قال عنهما الله - رضى العاص بن

الليههل يقههوم كههان ، فلن مثههل تكههن ل اللههه عبد :( يا وسالم عليه
- قههال قههال عنههه الله رضى هريرة أبى وعن ) ، الليل قيام فترك

شهئ عههن ناهيتكهم :( فهإذا وساهلم عليهه اللهه صاهلى اللهه رساههول
) . اساتطعتم ما منه فأتوا بأمر أمرتكم وإذا فاجتنبوه

الشههذوذ أو اعتزالها وعدم ، الجماعة أحضان في النفس - دفن5
: وساههلم عليههه اللههه صاههلى قوله وحسبنا ، الحوال من بحال عنها

مسلم أخرجه 23
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ة ة ( الجماع ة و رحم ذاب الفرق د  ،25) ع ه ( ي ع الل ة م الجماع
ذكور عنه الله رضى على وقول  ،26) ًا - الم در آناف ة :( ك الجماع

) الفرد صافو من خير
لسههنة تجههد { فلن والكون الناسان في الله سانن إلى - الناتباه6

ً الله ً اللهه لسهنة تجد ولن تبديل الطاقهة اساهتفراغ } مهن تحهويل
ً الناساناي الجهد وبذل منهههم لناتصههر اللههه يشههاء ولههو { ذلك أول
كمهها ، العمههل فههي التههدرج ومههن } ، ببعههض بعضههكم ليبلوا ولكن
أناههزل - ( إنامهها عنها تعالى الله - رضى عائشة المؤمنين أم قالت
إذا حههتى ، النههار و الجنههة ذكههر فيها ساور القرآن من أنازل ما أول
شئ أول نازل ولو ، الحرام و الحلل نازل السالم إلى الناس ثاب

ًا الزناى ول الخمر نادع : ل لقالوا تزناوا ول ، الخمر تشربوا ل ، أبههد
ز عبد بن عمر عنه عبر  وكما27) ى العزي ه - رض الى الل ه تع - عن

هههدى إلههى بالحيههاة يعود أن أراد فقد ، الراشدين الخلفاء خامس
، يههديه فههي الخيوط ويمسك يتمكن أن بعد لكن ، الربعة الخلفاء

وحيويههة وحمههاس فتههوة فيههه ، الملههك عبههد لههه يقال ابن له وكان
بقايا كل إزالة في الساراع وعدم ، البطء أبيه على فأناكر ، وتقى

أيههام الولههي ساههيرتها الحيههاة تعههود حههتى ، المظههالم و الناحههراف
ًا له قال إذ ، الراشدين : يوم

القههدور أن لههو ، أبهالي مها فههوالله ؟ المور تنفذ ل أبت يا لك ( ما
) . الحق في وبك بي غلت
الخمههر ذم اللههه فههإن بنههى يا تعجل :( ل الفقيه الب جواب فكان

ي ، الثالثهة في وحرمها ، مرتين القرآن في اف وإنا أحمهل أن أخ
ن فيكون جملة فيدعوه جملة الحق على الناس ة ذا م ...28)  فتن

الخ

أحمد أخرجه 25
الترمذى أخرجه 26
البخاري أخرجه 27
للشاطبى الموافقات 28
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: العمههل فههي يههوم أول مههن الطريههق معوقههات على - الوقوف7
فل عليها الغلب و لمواجهتها الساتعداد ويكون ، الهبة تكون حتى
. اناقطاع أو لفتور مجال يبقى

الولويههات مراعههاة معنههى علههى العمههل في المنهجية و - الدقة8
مسههائل أو ، جههانابيه معههارك فههي الههدخول وعههدم ، الهم وتقديم
هامشية. جزئية

لهههم هههؤلء أن : إذ الله عباد من المجاهدين الصالحين - صاحبة9
مهها ، الروحههي والشههعاع ، القلبي والشراق النفسي الصفاء من

، الرادات ويقوى ، العزائم و الهمم يحرك ما بل ويجذب ، يسبى
قههال حين ذلك إلى الناظار وسالم عليه الله صالى النبي لفت وقد

:
: مههن قال ، الله رساول يا : بلى قالوا ؟ الناس بخير أخبركم ( أل

29) وجل عز بالله رؤيته تذكركم

مههع الشههراب و الطعههام و الراحههة مههن حقههه البههدن - إعطههاء10
إليههه ويعيههد الجسم ناشاط يجدد مما هذا فإن ، ذلك في العتدال

. وحيويته قوته
فقههد ، ذلههك إلى العاملين وسالم عليه الله صالى النبي أرشد وقد

ً فرأي المسجد مرة دخل ًا حبل :( ما فقال ، سااريتين بين ممدود
، بههه تعلقههت فههترت فههإذا ، لزينههب حبههل : هذا قالوا ؟ الحبل هذا

أحههدكم ليصههل ، :( حلههوه وساههلم عليههه اللههه صاههلى النههبي فقههال
30) فليرقد فتر فإذا ، ناشاطه

ًا وقال عنههه يذهب حتى فليرقد يصلى وهو أحدكم ناعس : إذا أيض
يههذهب لعلههه يههدرى ل ناههاعس وهههو صاههلى إذا أحههدكم فإن ، النوم

31) نافسه فيسب يستغفر

أو ، الهههل مداعبههة مههن ، بالمباحههات النفههس عههن - الههترفيه11
أو ، للتجههديف النهريههة الههرحلت ببعههض القيام أو ، الولد ملعبة

و للصههعود الجبليههة أو ، التفكههر و التههدبر و ، للرياضههة القمريههة
ماجه ابن أخرجه 29
 عليه متفق 30
 عليه متفق 31
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مشههاق مواجهههة علههى التعود و للتمرس الصحراوية أو ، التسلق
و السههأم يطههرد ممهها هههذا فههإن ، ذلههك غير أو الحقلية أو ، الحياة
إلههى المسههلم يعود بحيث ، والكسل الفتور على ويقضى ، الملل

ًا صاار أو ، جديد من ولد وكأناما ، ناشاطه ممارساة . آخر خلق
كتههاب أحههد ، الكههاتب الساههيدى الربيههع ابن حنظلة ربعي أبى عن

- رضههى بكههر أبههو : لقيني قال وسالم عليه الله صالى الله رساول
حنظلههة ناافق قلت ؟ حنظلة يا أنات : كيف - فقال عنه تعالى الله

اللههه رساههول عنههد : ناكههون قلههت ؟ تقههول ما الله : سابحان قال ،
فههإذا ، عيههن رأي كأناهها النار و بالجنة يذكرناا وسالم عليه الله صالى

الزواج عافسنا وسالم عليه الله صالى الله رساول عند من خرجنا
ًا وناسينا الضيعات و ، والولد اللههه - رضههى بكههر أبههو قههال ، كههثير
بكههر وأبههو أناهها فههاناطلقت ، هههذا مثل لنلقى إناا - فوالله عنه تعالى
: ناههافق فقلت وسالم عليه الله صالى الله رساول على دخلنا حتى

وساههلم عليههه اللههه صالى الله رساول فقال ، الله رساول يا حنظلة
و بالجنههة تههذكرناا عنههدك ناكههون اللههه رساههول : يا قلت ؟ ذاك :وما

الزواج عافسههنا عنههدك مههن خرجنهها فههإذا ، عيههن رأي كأناهها النههار
ًا وناسينا الضيعات و ، والولد اللههه صاههلى اللههه رساههول فقال كثير

تكوناههون مهها علههى تههدومون لههو بيده نافسي :( والذي وسالم عليه
وفههي ، فرشههكم علههى الملئكههة لصههافحتكم الههذكر فههي و عندي

. مرات ثلثا 32)  وسااعة سااعة حنظلة يا ولكن ، طرقكم
و التاريههخ و السههيرة كتههب فههي المطالعههة و النظههر - دوام12

، المجاهههدين العههاملين أخبههار من بكثير مشحوناة فإناها ، التراجم
عههن تسههرى الههتي الصههادقة والرادات القويههة العزائههم أصاههحاب

- الله وصادق التأساي و القتداء حب فيها وتولد وتسليها ، النفس
: يقول - الذي وتعالى سابحاناه
} اللباب لولى عبرة قصصهم في كان { لقد

 مسلم أخرجه 32
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العزيههز عبههد بههن عمر عن المسلم يقرأ حين المثال سابيل وعلى
الشههمس طلههوع إلى الفجر صالة من الوقت في فتر إذا كان أناه

ً وارتفاعها : نافسه على ويردد ، بيته صاحن في يدور أخذ قليل
تنزل المحلين أي تدر ولم قريرة وهي العين تنام وكيف

فينشههط وأحاسايسههه مشههاعره تتحههرك ذلههك المسههلم يقرأ حين
. المجاهدين العاملين  قافلة ضمن ليكون نافسه ويجاهد

و ، ووحشته وظلمته القبر ساؤال من بعده وما الموت - تذكر13
، ناومههها مههن النفههس يههوقظ مما هذا فإن ... الخ الحشر و البعث

، السههير وتتههابع فتنشط ، غفلتها من وينبهها ، رقدتها من ويوقفها
كههل مههرة - ولههو القبههور إلههى الههذهاب الموت لتذكر وسايلة وخير

زيههارة عن ناهيتكم :( كنت أهلها بأحوال للعتبار - وزيارتها أسابوع
) عبرة فيها فإن فزوروها ، القبور

فههي حفههرة حفههر قد كان : أناه الواعظ السماك ابن عن = وجاء
ًا نافسه من أحس وكلما ، قبر كأناها بيته ً أو فتور إلههى نازل ، كسل
، ساههئل قههد أناههه يتخيههل ثم ، مات قد كأناما واساتلقى الحفرة هذه
الصههراخا و الساههتغاثة فههي ويأخههذ ، بههه قصههرت قههد أعمههاله وأن

ً العودة وطلب : قائل
ًا أعمل لعلى ارجعون { رب ..}  تركت فيما صاالح
السههماك ابن يا أنات ها ، نافسه يجيب وطلب اساتغاثة طول وبعد

مههن ناشط وكأناما ، قبره من يقوم ثم ، أخرى فرصاة أعطيت  قد
. عقال

فههإن ، العههذاب و النعيههم مههن فيهما وما ، النار و الجنة - تذكر14
و السهاكنة الهمهم ويحهرك ، الجفهون عهن النهوم يذهب مما ذلك

فههي يخههرج كههان أناههه حيان بن هرم ابن عن جاء ، الفاترة العزائم
ينام كيف الجنة من :( عجبت صاوته بأعلى وينادى ، الليالي بعض

: { أفههأمن يقههول ثم ، هاربها ناام كيف النار من وعجبت ، طالبها
ًا يأتيهم أن القرى أهل ًا بأسان  .33} ) ناائمون وهم بيات

 رجب لبن بالنار التخويف 33
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ساههمع وربمهها القلههوب حيههاة العلم إذ ، العلم مجالس - حضور15
بههل ، كاملة سانة فنشطته ، مخلص صاادق عالم من كلمة العامل
: يقول الذي الله وصادق كله الدهر
ُء عباده من اللَه يخشى { إناما ًا زدناي رب { وقل } ، العلما علمهه

{
منههه شئ عن التخلي دون ، وشموله بعمومه الدين هذا - أخذ16

ونالقى الحياة تنقضي حتى ، والساتمرار الدوام يضمن ذلك فإن ،
. الله
ًا فيها التفتيش و النفس - محاسابة17 يبصههر مما ذلك فإن ، دائم

: معالجتها فتسهل ، بدايتها في بالعيوب
واتقوا لغد قدمت ما نافس ولتنظر الله اتقوا آمنوا الذين أيها { يا
.... } تعملون بما خبير الله إن الله
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الثانية الفة
السإراف

وأن منههها يتخلصههوا أن ولبههد العههالمين تصيب التي الثاناية والفة
إساراف عن حديثنا يكون ولكي الساراف هي إناما ضدها يتحصنوا
ًا العاملين : التالي النحو على يدور سانجعله المعلم محدد واضح

ً  السإراف : معنى أوأل
:  به ويرد يطلق اللغة في : الساراف لغة

. طاعة غير من نافق (أ) ما
34. الحد ومجاوزة التبذير (ب) أو

العتدال حد مجاوزة به فيراد الدعاة اصاطلحا في : أما اصاطلحا
الغرائههز مههن ذلك وناحو والسكنى واللباس والشراب الطعام في

. البشرية النفس في الكامنة

ًا : السإراف أسإباب ثاني
:  منه وناذكر إليه وتؤدى فيه توقع وبواعث أساباب وللساراف

:  الوألي ) النشأةا1(
أي الولههي النشههأة هههي إنامهها الساههراف فههي السههبب يكههون فقد

الساراف حالها أسارة في ينشأ قد المسلم أن ذلك الولي الحياة
اللههه رحههم مههن إل والتأساههي القتداء ساوى منه يكون فما والبذخا

: القائل قول حد على
أبوه عوده كان ما على منا الفتيان نااشئ وينشئ

علههى وتأكيههده الساههلم دعههوة أساههرار من شيئا نادرك بهذا ولعلنا
: وهديه الله بشرع والتزامهم الزوجين إناصاف ضرورة

....}  وإمائكم عبادكم من والصالحين منكم اليامي { وأناكحوا

 مادة474 ص العلوم و اللغة في الصحاحا  ،1/427 الوسايط المعجم  ،3/156 المحيط القاموس اناظر 34
) ( سارف
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مههن خيههر مؤمنههة ولمههة يههؤمن حههتى المشههركات َتنكحههوا { ول
ولعبههد يؤمنههوا حههتى المشههركين ُتنكحوا ول أعجبتكم ولو مشركة

والله النار إلى يدعون أولئك أعجبكم ولو مشرك من خير مؤمن
,......} بإذناه والمغفرة الجنة إلى يدعو

فههاظفر ولههدينها وجمالههها ولحسههبها : لمالههها لربع المرأة ( تنكح
35). يداك تربت الدين بذات

:  الضيق بعد ) السعة2(
العسر بعد اليسر أو الضيق بعد السعة ساببه الساراف يكون وقد
شدة أو حرمان أو ضيق في يعيشون قد الناس من كثيرا أن ذلك

إلههى طريقهههم في وماضون بل محتسبون صاابرون وهم عسر أو
فتكههون الحههوال تتبههدل وأن المههوازين تتغير أن يحدثا وقد ربهم

هههذا علههى يصههعب وحينئذ العسر بعد اليسر أو الضيق بعد السعة
النقيههض علههى فينقلههب العتههدال أو التوساههط الناس من الصنف

. التبذير أو الساراف فيكون تماما
الشههارع حههذر أجلههها مههن الههتي الساههرار بعههض نادرك بهذا ولعلنا

. بقدر منها النيل يكون بأن وأوصاى الدنايا من الحكيم
فههو يسركم ما وأملوا فأبشروا وسالم عليه الله صالى النبي يقول
الههدنايا تبسط أن عليكم أخشى ولكن عليكم أخشى الفقر ما الله

كمهها فتتنافسههوها قبلكههم كههان مههن علههى بسههطت كمهها عليكههم
36). أهلكتم كما تهلككم تنافسوها

كيههف فينظههر فيههها مسههتخلفكم الله وإن خضرة حلوة الدنايا ( إن
إساهرائيل بنهى فتنههة أول فهإن النساء واتقوا الدنايا فاتقوا تعلمون

37). النساء في كانات

7/9 الدين في الكفاء باب النكاحا كتاب ، ، الصحيح في البخاري أخرجه الحديث 35
8/12 فيها التنافس و الدنايا زهرة من يحذر ما باب ، الرقائق كتاب ، الصحيح في البخاري أخرجه الحديث 36
بن عمرو حديث من  كلهما2961  رقم2274-4/2273 الرقائق و الزهد كتاب ، الصحيح في ومسلم ،

 لمسلم واللفظ - به وسالم عليه الله - صالى عنه عوف
الفقراء الجنة أهل أكثر باب والساتغفار التوبة و الدعاء و الذكر كتاب ، الصحيح في مسلم أخرجه الحديث 37

- به وسالم عليه الله صالى عنه الخدرى ساعيد أبى حديث  من2742  رقم4/2098
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: المسرفين ) صحبة3(
ومخههالطتهم المسههرفين صاحبة هي إناما الساراف في يكون وقد
إذ لساههيما وخليلههه صااحبه بأخلق يتخلق ما غالبا الناسان أن ذلك

شههديد الشخصههية قههوى الصههاحب هههذا وكان الصحبة هذه طالت
. التأثير
ضرورة على وتشديده السالم تأكيد في السر نادرك بذلك ولعلنا
الدالههة النصههوص بعههض بنهها مرت ولقد الخليل أو الصحاب اناتقاء
. الفتور أساباب عن الكلم أثناء ذلك على

: الطريق زاد عن ) الغفلة4(
الطريههق زاد عن الغفلة هي إناما الساراف في السبب يكون وقد
ًا ليست والجنة الله رضوان إلى الموصالة الطريق أن ذلك طريقهه

والههدموع بالشههواك بههل والريههاحين والههورود بههالحرير مفروشههة
بههالترف يكههون ل الطريق هذه وولوج والجماجم والدماء والعرق

زاد هههو ذلههك والشههدة بالرجولههة وإنامهها والساههترخاء والنعومههة
فههي العامههل المسههلم توقههع الههزاد هههذا عههن والغفلههة الطريههق
. الساراف

طبيعة عن المتنوع المتكرر القرآن حديث سار نادرك بذلك ولعلنا
الههذين مثههل يههأتكم ولمهها الجنة تدخلوا أن حسبتم : { أم الطريق

يقههول حههتى وزلزلههوا والضههراء البأساههاء مسههتهم قبلكم من خلوا
قريههب اللههه ناصر إن أل الله ناصر متى معه آمنوا والذين الرساول

.{
منكههم جاهدوا الذين الله يعلم ولما الجنة تدخلوا أن حسبتم { أم

اليات. من ذلك غير }.......إلى الصابرين ويعلم

: وأالولد ) الزوأجة5(
. والولد الزوجة هي إناما الساراف في السبب يكون وقد
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ل وقههد الساههراف وديههدناهم دأبهههم وولههد بههزوج المسههلم يبتلى قد إذ
المعاشههرة وطههول اليههام وبمههرور عليه فيؤثرون معهم حازما يكون

. المسرفين مع مسرفا ينقلب
أكههد حيههن الساههلم إليههها قصههد التي السارار بعض نافهم بذلك ولعلنا

الدالههة النصههوص بعههض قههدمت وقههد الزوجههة واختيار اناتقاء ضرورة
علههى أكههد وحيههن الول السههبب عههن الحههديث أثنههاء قريبهها ذلك على

. والزوجة الولد بتربية الهتمام ضرورة
ًا وأهليكههم أنافسههكم قههوا آمنههوا الههذين { يأيههها النههاس وقودههها ناههار

أمرهههم مهها اللههه يعصههون ل شههداد غلظا ملئكههة عليههها والحجههارة
} يؤمرون ما ويفعلون

النهاس علهى الهذي فالمهام رعيته عن مسؤل وكلكم راع كلكم ( أل
مسههؤل وهههو بيته أهل على راع والرجل رعيته عن مسؤل  وهو راع
مسههؤلة وهههي وولده زوجها بيت أهل على راعية والمرأة رعيته عن
38).  ......الحديث عنهم عن

تكون أن ينبغي وأما الدنيا الحياةا طبيعة عن ) الغفلة6(
 :

طبيعههة عههن الغفلههة هههي إنامهها الساههراف فههي السههبب يكون وقد
أناههها الدنايا الحياة طبيعة أن ذلك تكون أن ينبغي وما الدنايا الحياة

اليههوم لك تكون متقلبة هي بل واحد حال على تستقر ول تثبت ل
الناس بين ناداولها اليام :{ وتلك العظيم الله وصادق غدا وعليك

 .{
النعمهة : ناضههع وحههذر وجهل على منها ناكون أن يقتضي والواجب

مههن اليههوم الضههرورية حاجتنهها عههن يفيض ما ونادخر موضعها في
يههوم مههن : ناههدخر أخههرى بعبههارة أو الغههد إلههى ووقت وصاحة مال

. إدبارها ليوم إقبالها

وأطيعوا الله { وأطيعوا تعالى الله قول باب الحكام كتاب ، الصحيح في البخاري أخرجه الحديث 38
العادل المام فضيلة باب المارة كتاب ، الصحيح في ومسلم  ،9/77}  منكم المر وأولى الرساول
الله صالى النبي - عن عنهما تعالى الله - رضى عمر بن الله عبد حديث من  كلهما1829  رقم3/1459

. للبخاري واللفظ - به وسالم عليه
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ذلك عن والغفلة تكون أن ينبغي ما وهذا الدنايا الحياة طبيعة تلك
. الساراف في توقع قد

: النفس مع ) التهاوأن7(
أن ذلههك النفههس مههع التهههاون الساههراف فههي السبب يكوون وقد

والحههزم بالشههدة قيادههها ويسههلس وتخضع تنقاد البشرية النفس
بالتهههاون فيههها الناغمههاس في وتلح الشهوات إلى وتتطلع وتتمرد
كههل ولههبى نافسه مع تهاون إذا العامل المسلم فإن وعليه واللين

. الساراف في محالة ل أوقعته مطالبها
المجاهدة ضرورة على السالم تأكيد في السر نافهم بذلك ولعلنا

:  شئ كل وقبل أول للنفس
}. بأنافسهم ما يغيروا حتى بقوم ما يغير ل الله { إن
}. دسااها من خاب وقد زكاها من أفلح { قد

}. المحسنين لمع الله وإن سابلنا لنهدينهم فينا جاهدوا { والذين

: القيامة يوما وأأهوال شدائد عن ) الغفلة8(
وأهوال الشدائد عن الغفلة هي إناما الساراف في السبب يكون وقد
مها والهههوال الشههدائد مهن فيه يوم القيامة يوم أن ذلك القيامة يوم

جاء ما وحسبنا والتصوير الوصاف عن الكلمات وتعجز اللسان ينعقد
هههذا عن وسالم عليه الله صالى النبي وسانة ه وجل عز الله كتاب في

اليوم.
فهي بشههيء ناههاعم غير حياته قضى فيه متدبرا ذلك متذكرا ظل ومن
بالساههراف يصههاب فههإناه ذلههك عههن غفههل  مههن أمهها الدنايا الحياة هذه

. ذلك من أبعد هو ما ربما بل والترف
وعيههه اللههه صاههلى خشههيته دوام أساههرار مههن شههيئا ناههدرك بهذا ولعلنا
, الدنايا الحياة من ونايله تنعمه وقلة لربه وسالم
: ويسلم عليه الله صالى يقول
39). كثيرا ولبكيتم قليل لضحكتم أعلم ما تعلمون ( لو

أعلم ما تعلمون لو وسالم عليه الله صالى قوله باب الرقائق كتاب ، الصحيح في البخاري أخرجه الحديث 39
باب الزهد كتاب السنن في الترمذى و - به وسالم عليه الله صالى عنه وأناس هريرة أبى حديث  من8/127

الحوذى تحفة  بهامش2415  رقم6/603 أعلم ما تعلمون لو وسالم عليه الله صالى النبي قول في جاء ما
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:  أخرى رواية وفي
). الفراش على بالنساء تلذذتم ( وما

ذي ) نسيان9( وأالمسسلمون عمومسا البشسرية تحيساه ال
:  الخصوص وأجه على
الههذي الواقههع ناسههيان هههو إنامهها الساههراف فههي السبب يكون وقد

:  الخصوص وجه على والمسلمون عموما البشرية تحياه
أن ويوشههك الهاويههة حافههة علههى تقههف اليههوم البشههرية أن ذلههك

وحينئههذ الهاويههة تلك في تقع أو فتسقط تحتها من الرض تتزلزل
مههن حههال إلههى صااروا فقد المسلمون أما الدمار أو الهلك يكون
هههذا مستحضههرا بقى ومن عليها ويتحسر لها يرثى والهوان الذل

يصههاب أن يمكههن فههإناه العاطفههة ميت الحس متبلد وكان  الواقع
. وزينتها الدنايا زهرة إلى والركون والساراف بالترف
اللههه صاههلى واهتمههامه حزناههه أساههرار مههن شيئا نادرك بذلك ولعلنا
وناهاه ربه عاتبه حتى وبعدها البعثة قبل البشرية بأمر وسالم عليه
: ذلك عن

الحههديث بهههذا يؤمنههوا لههم إن آثههارهم على نافسك باخع { فلعلك
} .  أسافا

}.  مؤمنين يكوناوا أل نافسك باخع { لعلك
}.  حسرات عليهم نافسك تذهب { فل

: السإراف على المترتبة الثار عن ) الغفلة10(
الثهار عههن الغفلهة ههي إنامهها الساهراف فهي السهبب يكههون وقهد

ًا للساراف أن ذلك الساراف على المترتبة وعههواقب ضههارة آثههار
. قليل بعد له سانعرض الذي ناحو على مهلكة
أو الشهيء يفعهل مهها غالبها :أناههه الناسههان طبيعهة من عرف ولقد

هههذه عههن غفل إذا أما وعواقبه آثاره من ذكر على كان إذا يتركه

" صاحيح حديث " هذا بقوله عليه وعقب  وسالم عليه الله صالى عنه هريرة أبى حديث من
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ل فيمهها يسقط أو فيقع تضطرب وأفعاله يختل سالوكه فإن الثار
. ينبغي ما يترك أو ويهمل ينبغي
علههى المترتبههة الثههار عههن غفههل إذا العههالم المسههلم فإن  وعليه

. الساراف في للوقوع عرضة يكون الساراف
الحكههم بههذكر الساههلم اهتمههام فههي السههر نافهههم بههذلك ولعلنهها

. والتشريعات الحكام من بكثير المنوطة والمقاصاد

ًا : السإراف : آثار ثالث
أو العاملين على ساواء مهلكة وعواقب ضارة آثار وللساراف هذا

:  الثار هذه من طرفا وإليك السالمي العمل على

: العاملين على

:  العاملين على آثاره فمن

:  البدن ) علة1(
ذلك البدن علة في يكمن : إناما الساراف يتركه الذي الثر أن أي
بحيههث اللهية والقواناين السنن من بطائفة محكوم البدن هذا أن
وحيهن العلة إليه تطرقت بالنقص أو بالزيادة الناسان تجاوزها إذا

بالواجبههات القيههام عههن بالمسههلم يقعههد فههإناه العلههة إليههه تتطرق
به المنوطة أو عاتقه على الملقاة والمسؤليات

: القلب  )  قسوةا2( 
القلههب قسههوة هو : إناما الساراف على يترتب الذي الثاناي والثر
ويقسههو الغههذاء بقلههة أو بههالجوع ويليههن يههرق القلههب هذا أن ذلك

اللههه لسههنة تجههد { ولههن الله سانة الغذاء بكثرة أو بالشبع ويجمد
الههبر عن ينقطع صااحبه فإن يجمد أو القلب يقسو }وحين تحويل

{ فويههل حالههة هههذه كههانات لمههن الويههل كههل والويل ، والطاعات
نافسههه المسههلم جاهههد لههو } وحتى الله ذكر من قلوبهم للقاساية

يجنههى ل بههل حلوة ول لههذة لههها يجد ل فإناه والطاعات بالبر وقام
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قيههامه مههن حظه قائم (... ورب والتعب النصب ساوى ورائها من
) السهر

:  الفكر  ) خمول3( 
الفكههر خمههول هههو إنامهها الساراف على يترتب الذي الثالث والثر
البطنههة ، عوامههل بعههدة مرتبههط وخمههوله الفكههر ناشههاط أن ذلههك

اعههتراه امتلت وإذا ، الفكههر ناشههط البطنههة خلههت فههإذا ، أحههدها
) الفطنة ناامت البطنة امتلت : ( إذا قديما قالوا حتى الخمول

الفقههه المسههلم يحههرم أن يههوم بههالخمول الفكههر يصههاب أن ويوم
بههاقي عههن تميههزه الههتي الخصههائص أخههص يفقد وحينئذ والحكمة

. المخلوقات

: وأالثم الشر دوأاعي ) تحريك4( 
الشههر دواعههي تحريك هو إناما الساراف يخلقه الذي الرابع والثر
ووجههود ضههخمة طاقههة النفههس في يولد الساراف أن ذلك والثم

فههي الكامنههة أو الساكنة الغرائز يحرك أن شأناه من الطاقة هذه
فههي الوقههوع العامههل المسههلم علههى يؤمن ل وحينئذ النفس هذه
تأكيههد فههي السههر هههو ذلك ولعل الله رحم من إل والمعصية الثم

يقول إذ النكاحا مؤن على قادرا يكن لم لمن الصوم على السالم
منكههم اساههتطاع مههن الشههباب معشر : ( يا وسالم عليه الله صالى
يسههتطع لم ومن للفرج وأحصن للبصر أغض فإناه فليتزوج الباءة
) وجاء له فإناه بالصوم فعليه

: وأالشدائد المحن سإاعات في  ) النهيار5( 
سااعات في الناهيار هو إناما الساراف يتركه الذي الخامس والثر

الساههترخاء فههي حيههاته قضى المسرف أن ذلك والشدائد المحن
شههدة فههي وقع إذا هذا ومثل والشدائد المحن يألف فلم والترف

لن وينهههار فيضههعف تأييههد أو عون أدناى الله من يلقى ل محنة أو
صاههادقا وكههان نافسههه جاهههد مههن إل يؤيد ول يعين ل وجل عز الله
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إذ المههؤمنين عههن اللههه رضههى { لقههد المجاهههدة هذه في مخلصا
السههكينة فههأنازل قلههوبهم فههي مهها فعلههم الشههجرة تحت يبايعوناك

} . عليهم

: بالخرين الهتماما أوأ الرعاية ) عدما6(
أو الرعايههة عههدم هههو إنامهها الساههراف يتركه الذي السادس والثر

يهتههم ول الخريههن يرعههى ل الناسههان أن ذلههك بههالخرين الهتمام
يوساههف عههن أثههر كمهها الحاجههة وعصههبته التعب أضناه إذا إل غالبا
أبههدا يشههبع كان ما الرض خزائن على صاار لما : أناه السلم عليه
. الجياع أناسى أن شبعت أن : أخاف قال ذلك عن سائل فلما

يهتم أو يفكر أن له فأناى جاناب كل من بالنعمة مغمور والمسرف
. بالخرين

:  الله يدي بين غدا ) المساءلة7( 
بين غدا المساءلة هي إناما الساراف على المترتب السابع والثر
}. النعيم عن يومئذ لتسألن { ثم سابحاناه قال كما الله يدي

كمها عهذاب والمناقشهة للمسهاءلة الله يدي بين الوقوف ومجرد
القيامة يوم الحساب ناوقش :(... من وسالم عليه الله صالى قال

). عذب

: الحراما الكسب وأطأةا تحت ) الوقوع8( 
وطههأة تحههت الوقوف هو إناما الساراف يتركه الذي الثامن والثر

مههوارده تنتهههي أو به تضيق قد المسرف أن ذلك الحرام الكسب
إلهى ألفههها التي والنعيم الترف حياة على وحفاظا تلبية فيضطر
: الحههديث فههي جههاء وقههد الحرام الكسب في الله والعياذ الواقع
). به أولى فالنار حرام من أي ساحت  من نابت جسد ( كل

: الشياطين ) أخوةا9(
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قههال كمهها الشههياطين أخههوة هههي الساههراف يههتركه التاساههع والثر
وكههان الشههياطين إخههوان كههاناوا المبههذرين :{ إن وتعالى سابحاناه

}.  كفورا لربه الشيطان
وإن حزبهههم إلههى والناضههمام الصههيرورة تعنههى الشياطين وأخوة
حههزب أن { أل البعيههد والضههلل المههبين الخسههران لهههو ذلههك

} .  الخاسارون هم الشيطان

:  الله محبة من ) الحرمان10(
محبههة مههن الحرمههان هو إناما الساراف يتركه الذي العاشر والثر

}.  المسرفين يحب ل :{.........إناه سابحاناه قال كما الله
:  السالمي العمل على
:  في فتنحصر السالمي العمل على آثاره وأما

عشههرات الههوراء إلههى تأخيره القل على أهو عليه القضاء ساهولة
أعداء المسلمون به يواجه الذي الوحيد السلحا لن ناظرا السنين

بالساههراف التههأثير يكههون مهها أشههد يتههأثر إناما اليمان وهو أل الله
. والنعيم والراحة والترف

وقد السالمي العمل وعلى العاملين على الساراف آثار هي تلك
كتههاب مههن ناصوص عدة الفتور أساباب عن الحديث أثناء بنا مرت
السههلف وساههيرة وسالم عليه الله صالى النبي وسانة وجل عز الله

.  الثار هذه لكل إجمال تتضمن

ًا : السإراف لعلجا : الطريق رابع
فههإن وبواعثه أسابابه وتلك الساراف وعواقب  آثار هذه ومادامت

:  في تتخلص العلج طريق

ذلك فإن الساراف على المترتبة والعواقب الثار في ) التفكر1(
الساههراف مههن والتخلههص المههر تههدارك على يحمل أن شأناه من
. الوان فوات قبل

31



ومطالبههها شهههواتها عههن بفطمههها وذلههك النفههس مههع ) الحزم2(
صاههوم إلههى ليههل قيههام مههن وصاههعب شاق بكل الخذ على وحملها
الثقههال حمههل إلههى القههدام علههى مشههى إلههى صاههدقة إلى تطوع

. ذلك ....وناحو

وساههيرته وساههلم عليههه اللههه صالى النبي سانة في النظر ) دوام3(
والههل النفههس ومجاهههدة بهل الساراف من بالتحذير مليئة فإناها

وسالم عليه الله صالى يقول إذ والتقشف الخشوناة على والعيش
 :

) أمعههاء ساههبع فههي يأكل والكافر واحد معي في يأكل ( والمؤمن
ضههيف : ضافه وسالم عليه الله صالى الله رساول : أن رواية وفي
فحلبههت بشههاة وساههلم عليه الله صالى الله رساول فأمر كافر وهو

شههرب حههتى فشههربه أخههرى ثههم فشربه أخرى ثم حلبها فشرب
صاههلى اللههه رساههول له فأمر فأسالم أصابح أناه ثم شياه سابع حلب

يسههتتمها فلم بأخرى أمر ثم حلبها فشرب بشاة وسالم عليه الله
فههي يشرب ( والمؤمن : وسالم عليه الله صالى الله رساول فقال
) . أمعاء سابع في يشرب والكافر واحد معي

يقمههن أكلت آدم ابههن بحسههب بطنه من شرا وعاء آدمي مل ما 
وثلهث لشهرابه وثلهث لطعهامه فثلهث محالهة ل كهان فهإن صاهلبه
). لنفسه

بههن الزبيههر بههن لعروة عنها تعالى الله رضى عائشة أم تحكى وإذ
، شهههرين في أهلة ثلثة ، الهلل إلى لننظر كنا ( إن فتقول أختها

، ناههار  وساههلم عليههه اللههه صاههلى الله رساول أبيات في أوقدت وما
و : التمههر : الساودان قالت ؟ يعيشكم كان ما ، عروة لها فيقول
مههن جيران وسالم عليه الله صالى الله لرساول كان أناه إل ، الماء

اللههه صاههلى الله رساول يمنحون وكاناوا ، منائح لهم كان ، الناصار
 .) فيسقيناه ألباناهم من وسالم عليه
ًا تقول وإذ وساههلم عليه الله صالى الله رساول فراش  كان: ( أيض
) ليف من وحشوه أدم  من
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مههن المدينههة قههدم منذ وسالم عليه الله صالى محمد آل شبع ( ما
ًا ليال ثلثا بر طعام 40 ) قبض حتى تباع

محمد آل ارزق :( اللهم وسالم عليه الله صالى دعائه من كان بل
ًا 41) قوت

غيره وعلى ، ذلك على يقف حين  الله لدين العامل المسلم وأن
عليه الله صالى خطاه فيترسام عواطفه ،وتتأجج مشاعره تتحرك
ًا اقتداء هديه على ويسير وسالم ًا وتأساههي فههي معيتههه فههي وطمعهه
: الجنة
مههن عليهههم اللههه أناعم الذين مع فأولئك والرساول الله يطع ومن

ًا أولئك وحسن الصالحين و الشهداء و الصديقين و النبيين ، رفيق
ًا بالله وكفي الله من الفضل ذلك } . عليم

الصههحابة مههن ، المههة هههذه ساههلف ساههيرة فههي النظههر - دوام4
اللههه صاههلى بههه هههؤلء اقتههدى فقد العاملين العلماء و المجاهدين

ًا عيشهم فكان وسالم عليه أناههها إل  الههدنايا من لهم  هم ول ، كفاف
. للخرة توصال قنطرة أو معبر
تعههالى اللههه - رضههى اللههه عبههد ابنههه على الخطاب بن عمر دخل

ًا عنده - فرأي عنهما : أشههتهيه قال ؟ اللحم هذا : ما فقال ، لحم
ًا اشتهيت : وكلما قال ًا بهالمرء كفههي ؟ أكلته شيئ يأكههل أن ساههرف
42) اشتهاه ما كل

عنهمهها تعالى الله - رضى الصديق بكر أبا الفارساي سالمان وأتى
اللههه رساول خليفة يا : أوصايني فقال فيه مات الذي مرضه - في
الدنايا عليكم فاتح الله : ( إن يكر أبو فقال وسالم عليه الله صالى

ًا إل أحد منها يأخذن فل 43) بلغ

وسالم عليه الله صالى النبي يعيش كان كيف باب الرقائق : كتاب الصحيح في البخاري أخرجه الحديث 40
حديث من  كلهما2970  رقم4/2281 الرقائق و الزهد : كتاب الصحيح في ومسلم  ،8/121 وأصاحابه

. - به عنها تعالى الله رضى عائشة
وسالم عليه الله صالى النبي يعيش كان كيف باب الرقائق : كتاب الصحيح في البخاري أخرجه الحديث  41

عائشة حديث   من1055  رقم4/2281 الرقائق و الزهد : كتاب الصحيح في ومسلم  ،8/122 وأصاحابه
. - به عنها تعالى الله رضى

285ً -2/284 الصحابة حياة في الكانادهلوى أورده الثر 42 و الزهد في وأحمد ، الرزاق عبد  وأخرج0:  قائل
بتمامه .... وسااقه ابنه على عمر : دخل قال الحسن عن عساكر وابن ، المواعظ في العسكري
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اللههه - رضههى الخطههاب بههن عمههر إلى وقاص أبى بن ساعد وكتب
فههي فوقع يسكنه بيت بناء في يستأذناه الكوفة على - وهو عنهما
: كتابه
دار الههدنايا فههإن ، الغيث من ويكنك الشمس من يسترك ما ( ابن
44) بلغة

ً أن ميمون وحكى اللهه - رضهى عمهر بههن اللههه عبد بنى من رجل
ًا - اساتكساه عنهما تعالى ً إزار لههه فقال ، إزاري تخرق : قد قائل

: لههه فقال ذلك الفتى ) فكره اكتسه ثم إزارك :( اقطع الله عبد
رزقهههم مهها يجعلون الذين القوم من تكونان ول الله اتق  ويحك0

) ...... ظهورهم وعلى بطوناهم في تعالى الله
هنهها المنثورة الكتب بطون في المودعة الخبار من ذلك غير إلى

. وهناك
مههن يتحههرك الخبههار هههذه علههى يقههف حيههن العامل المسلم وأن

يطههرحا فههتراه المنهههج نافههس علههى السههير حب عنه فيتولد داخله
ًا ليكون التقشف و الخشوناة على ويعيش السرف و الترف نااجيهه

. الناجين مع
أحضههان فههي الرتمههاء مههع ، المسههرفين صاههحبة عن - الناقطاع5

وراء الههدنايا طرحوا الذين ، الكبيرة النفوس و العالية الهمم ذوى
إساههلمية حيههاة اساههئناف أجل من حياتهم كل وكرساوا ، ظهورهم

حكهم فيها ويقام ، والعراض والموال الدماء فيها تصان ، كريمة
فههي ويصههيبهم أصاههابهم بما مبالين غير ، الرض في وجل عز الله
مظههاهر كههل علههى يقضههى أن  شههأناه مههن ذلههك فههإن ، اللههه ذات

، أخههرى مههرة فيها الوقوع ويجنبنا بل ، الراحة و  والدعة السرف
. السائرين موكب وفي المجاهدين قافلة ضمن لنكون

2/287ً الصحابة حياة في الكانادهلوى أورده الثر 43 سالمان أن الحسن عن الدينورى :( وعند  قائل
... ) وسااقه : أوصايني فقال فيه مات الذي مرضه - في عنهما تعالى الله - رضى الصديق بكر أبا الفارساي

. بتمامه
2/286ً الصحابة حياة في الكانادهلوى أورده الثر 44 ابن سافيان عن الدينورى و الدنايا أبى ابن : وأخرج  قائل

يستأذناه الكوفة على - وهو عنهما الله - رضى الخطاب بن عمر إلى وقاص أبى بن ساعد وكتب قال عيينة
بتمامه ... وسااقه يسكنه بيت بناء في
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أن شههأناه من ذلك فإن الولد و الزوجة شخصية ببناء - الهتمام6
فيههها التههورط دون يحههول وأن ، الههترف مظههاهر كل على يقضى

تنقضههي حيههن الجههادة طريههق سالوك على ويعين بل ، أخرى مرة
من هناك حظنا فنلقى ربنا إلى ونارد وآلمها بأشواكها الحياة هذه

. المقيم النعيم و الراحة
ًا البشههرية تحيههاه الههذي الواقههع فههي التفكههر - دوام7 و عمومهه

التخلههص على يساعد ذلك فإن ، الخصوص وجه على المسلمون
بشههيء التنعم أو التلذذ دون ويحول بل الساراف مظاهر كل من
الساههلمية الرايههة وترفههع الله لمنهج يمكن حتى ، الحياة هذه من
. جديد من

فههإن ، وأهههوال شدائد من بعده وما ، الموت في التفكر - دوام8
ًا ذلك ويحههول ، الههترف و الساراف مظاهر كل نابذ على يعين أيض
ًا أخههرى مههرة فيههها الوقوع دون ويههوم الرحيههل لسههاعة اساههتعداد

. اللقاء
زادههها وأن ، وآلم متاعب من فيها وما ، الطريق طبيعة - تذكر9
و الحزم و بالخشوناة بل الترف و والساترخاء بالساراف يكون ما

ومجاهههدة الساههراف علج  فههي كههبير دور له ذلك فإن ، التقشف
. العقبات و المعوقات وتخطى اجتياز على القدرة و النفس
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الثالثة الفة
السإتعجال

يحههذروها أن ولبههد العههاملين بعههض بها يصاب التي الثالثة والفة
التصور لدنايا يكون هي(الساتعجال) ولكي إناما منها يتخلصوا وأن

: التالي النحو على سانتناولها الفة هذه عن الدقيق

ً :  السإتعجال : معنى أوأل

: الساههتحثاثا وهههو واحد بمعنى كلها والعجال  الساتعجال: لغة
، حثههه الرجههل الرجههل اساههتعجل أو السههرعة أي العجلههة وطلههب
اللههه يعجههل { ولههو تعههالى قههوله ومنههه المر في يعجل أن وأمره
} .  أجلهم إليهم لقضى بالخير اساتعجالهم الشر للناس

عنههد أنافسهههم علههى بههه دعههوا إذا الشههر للنههاس اللههه عجل لو أي
يسههتعجلون كمها بههه واساهتعجلوا وأولدههم أهليهم وعلى الغضب
).  فماتوا أجلهم إليهم لقضى والرحمة الخير فيسألوناه بالخير

:  اصطلحا
يحيههاه الههذي الواقههع تغييههر إرادة الههدعاة اصاههطلحا فههي ومعنههاه

ناظههر دون عين طرفة من أقل في أو لمحة في اليوم المسلمون
بهههذا المحيطههة والملبسههات للظههروف فهههم ودون العواقب في

. الوساائل و للسااليب أو للمقدمات جيد إعداد ودون ، الواقع
ثههم ليلههة ينههامون أو يفتحوناههها ثههم عيههوناهم النههاس يغمههض بحيث

فههي الطبيعي وضعه إلى عاد شئ كل يرون بهم فإذا يستيقظون
الساههلمية الرايههة ورفعت ، طريقهم من الجاهلية : زالت حياتهم

كههل من الفطرة وخلصت ، إناسانايته إناسان كل ووجد ، جديد من
صافوها. ويعكر يكدرها ما

ًا : السإتعجال إلى السإلما : نظرةا ثاني
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خالقه بشهادة الناسان طبيعة من والساتعجال العجلة كانات ولما
وكان بالخير دعاءه بالشر الناسان { ويدع أمره ومدبر ، وصااناعه
ً الناسان الساههلم ... } فإن عجل من الناسان { خلق } ، عجول

، بههالمرة يحمده فل ، وإناصاف عدالة ناظرة الساتعجال إلى ينظر
: الخر البعض ويذم ، بعضه يحمد وإناما ، بالمرة يذمه ول

ًا كان : ما منه فالمحمود ، العواقب و للثار دقيق تقدير عن نااشئ
إعههداد حسههن وعههن ، الملبسههات و للظههروف تههام إدراك وعههن

. ترتيب وجودة
حكاية تعالى قوله في المعنى هو الساتعجال من النوع هذا ولعل

موساههى يهها قومك عن أعجلك - { وما السلم - عليه موساى عن
} إذ لترضههى رب إليههك وعجلههت أثههرى علههى أولء هههم قههال ؟

النفههس و محمههودة العاقبة و مواتية الفرصاة و مناسابة الظروف
. ؟ والتأخير التواناي على موساى يحمل الذي فما مشرقة صاافية

العاقبههة تقههدير مههن خاليههة نافسية ثورة مجرد كان : ما منه المذموم
. والساتعداد الهبة أخذ ومن ، الملبسات و بالظروف الحاطة ومن
- صاههلى محمههد الكريههم رساههولنا عنههاه الذي هو الخير النوع وهذا
تعههالى اللههه - رضى الرت بن لخباب قال - حين وسالم عليه الله

يلقاه ما - يشكو وسالم عليه الله - صالى النبي إلى جاء عنه- وقد
، ربه يستنصر أن منه ويطلب ، والضطهاد الذى من وإخواناه هو

فههي لههه يحفر قبلكم كان فيمن الرجل :( كان له قال يدعوه وأن
فيشههق رأساههه علههى فيوضههع بالمنشار فيجاء فيها فيجعل الرض
مهها الحديههد بأمشههاط ويمشههط ، دينه عن ذلك يصده وما ، اثنتين
واللههه  دينههه عههن ذلههك يصههده وما عصب أو عظم من لحمه دون

، حضرموت إلى صانعاء من الراكب يسير حتى ، المر هذا ليتمن
 وهههو45) تسههتعجلون ولكنكم غنمه على الذئب و الله إل يخاف ل

ًا هنا ناعنيه الذي . أيض

مناقب  وكتاب4/244 السالم في النبوة علمات باب النابياء كتاب ، الصحيح في البخاري أخرجه الحديث 45
الكراه   وكتاب57-5/56 بمكة المشركين من وأصاحابه وسالم عليه الله صالى النبي لقي ما باب الناصار

 به خباب عن قيس حديث  من26-9/25 الكفر على الهوان و القتل و الضرب اختار من باب
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ًا : السإتعجال : مظاهر ثالث
: منها عديدة مظاهر له والساتعجال

مههن التأكههد و الساههتيثاق، قبل الدعاة قافلة إلى أشخاص - ضم1
. واساتعداداتهم وقدراتهم مواهبهم

ناضههجهم اكتمال قبل رفيع مستوى إلى الدعاة ببعض - الرتقاء2
. شخصيتهم واساتواء

. تفيدها ول بالدعوة تضر صاغيرة طائشة بتصرفات - القيام3

ًا  السإتعجال : آثار رابع
ًا المههذكورة المظههاهر هههذه وكههل ، آثههار لههها تكههون وغيرههها ، آنافهه

وعواقب
الفههة فههي شههرحنا الذي النحو على الفتور إلى تؤدى قد - فهي1

العمل أحب :( .... وإن منقطع كثير من خير دائم وقليل ، الولي
) . قّل وإن أدومه الله إلى

مههن يكههون ل حيههن وذلههك ، كريمههة غيههر موتههة إلى تؤدى - وقد2
بيههن المعاتبههة و المسههئولية تكههون وهنالههك ، ثمرة أو عائد ورائها

ًا لنفههس نافههس تملههك ل يههوم ، العلههى الجبار يدي والمههر ، شههيئ
ٍذ : ناقول لما عملي برهان التالية القصة و لله يومئ

أزهههي تعيههش الثلثينههات ناهايههة فههي بمصر السالمية الحركة ( كانات
كمهها والوساههاط ، البيئههات جميههع بيههن طريقها : تشق هي فها أيامها
ًا صاههوتها هههو وههها رخاء الريح و الهادئ البحر السفينة تشق مسههموع

المسههتوى علههى أو المحلههى المستوى على ساواء القضايا جميع في
) رفعههت :( أحمههد هههو أبنائههها أحههد وقههف الثنههاء هههذه في ، العالمي
أساهاليب إلهى ويهدعو أسااليب من الحركة تتخذه ما كل على يعترض
. أخرى

الحركة في عضو فلكل ، ابتداء النظر يلفت ما  هذا في يكن ولم
بيههن مناقشههة تكههون ثم ، النقد يستحق أناه يرى ما ناقد في الحق

الههذي أن بيههد القههوم الطريههق و الصاههوب إلههى تنتهههي الطههراف
ًا لقيههت الههدعوة هههذه أن هو النظر ولفت ، الناتباه اساترعى آذاناهه
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ناريههد ول ، الحركههة شباب من كثير لدى ساريعة واساتجابة صااغية
هو يعنينا الذي وإناما ، ذلك أساباب عن البحث في الن ناخوض أن

رفعههت أحمههد ومطههالب ، اعتراضههات لمعرفههة لقههاء عقههد أناههه
: ثلثة في واناحصرت

و اللف ساياساة وتتبع الحكومة تجامل الحركة أن يرى : أناه الول
الههتي بالحقيقههة الحكومههة مواجهههة يقتضههي الههواجب و ، الدوران

هم فأولئك الله أنازل بما يحكم لم :{ ومن الكريم القرآن قررها
} . الكافرون

موضوع في عملي إجراء أي تتخذ لم الحركة أن يرى : أناه الثاناي
الههواجب و ، الكلم و بالنصههيحة مكتفيههة ، وتبرجههها المرأة سافور

كههل ومههع القههاهرة شههوارع فههي نافسههها الحركة توزع أن يقتضي
امهرأة أو فتهاة أمهامه مهرت وكلمها ، حبر زجاجة أبنائها من واحد

فيكون ، ملبسها يلطخ حتى ، الحبر هذا من عليها ألقى ، متبرجة
ًًا هذا . لها رادع

مجاهههدي مسههاعدة فههي الحركههة وقههوف أن يههرى : أناههه الثههالث
فههي تقصههير هههو إنامهها المال وجمع لهم الدعاية حد عند فلسطين

، المعركههة عههن وتخلههف ، الجهههاد عههن وقعههود ، القضية هذه حق
فههي ويتطوعههوا أعمههالهم يههتركوا أن الحركههة أبنههاء جميههع وعلههى

المخالفين. من كاناوا وإل صافوفهم
المطلههبين ) بشههأن ( أحمههد علههى للههرد الحاضرين بعض وتصدى
: فقال الولين

: عاملين توفر بعد إل يكون أل يجب الحكومة مواجهة - إن
اليههوم حههتى زال ل الههتي الساههلمية بالحقههائق الشههعب أ- توعيههة

الساههلم وعلقة بالحكم السالم علقة سايما ل منها الذهن خالي
. بالتشريع

ظههروف أي مواجهههة إلى تستند شعبية قوة الحركة ب- اكتساب
حاجههة فههي وليههدة حركة اليوم حتى الحركة زالت ول لها تتعرض

. لرواقها وبسط دعائمها تثبيت إلى
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بههاقتراحا أخههذناا لههو أنانهها هو عليه ردهم فكان المرأة موضوع - أما
أن الساههلوب بهههذا للخذ الول اليوم في النتيجة ) لكانات ( أحمد

، التحقيههق معهههم ويجههرى ، الحركة أبناء جميع على القبض يلقى
يقضههى الههذي القضههاء أمههام يحههاكموا حههتى السههجون ويودعههوا
نافههس إلههى وعههادوا العقوبههة قضههوا وإذا ، الغرامههة و بالسههجن
ثيابههها لطخههت التي دامت وما ، تضاعف العقوبة فإن ، السالوب
ًا الثياب هذا ثمن ساتعوض ثههم ، الحركههة أبنههاء جيوب من مضاعف

مههن يمنعههها الههذي فمهها ، السههجن أودع قههد ثيابها لطخ الذي ترى
الساههلوب هههذا وراء مههن جههدوى فل وإذن ، تلبسههه كانات ما لبس
. السافرات المتبرجات ردع في

مفههتى ساههماحة كتههاب عنههه أجاب فقد ، فلسطين موضوع - وأما
ّد الحسيني أمين السيد فلسطين في السالمية الحركة على به ر

الدعايههة في الحركة تبذله الذي المجهود :" أن ومضموناه ، مصر
فههي ناحههن الذي و المطلوب القدر هو مصر في فلسطين لقضية
إلههى حاجههة فههي ولسههنا ، غيرها يستطيعه ول ، إليه الحاجة أمس

" . متطوعين
عههدد وزاد ، موقفه ) على ( أحمد أصاّر فقد الجواب وضوحا ورغم

الحركههة فههي يسههبون صااروا أن إلى الحال بهم ووصالت ، مؤيديه
قههاطعه ولمهها ، خجههل أو حيههاء دونامهها عليههها القائمين و السالمية

تامههة عزلة نافسه في ورأي حوله كاناوا من وانافض ، الحركة أبناء
محاربههة فههي المجاهههدين إلههى لينضههم فلسطين إلى السفر قرر

. اليهود و الناجليز
الحضههور منههه تطلههب لههه وأرساههلت الحركههة عليههه أشههفقت وهنا

المجاهههدين من مجموعة إلى تسلمه ثم السلحا و بالمال لتجهزه
، الطريههق لههه يؤمنوا حتى بهم يتصلون كاناوا الذين الفلسطينيين

- مهها طريقهههم فههي يروناههه مههن كههل فههي يشكون المجاهدين لن
ًا - ويعدوناه يعرفوناه ل داموا فرفههض ، ويقتلههوناه عليهههم جاساوساهه
ً وذهب ، وحده الذهاب على وأصار كههانات كما مصرعه ولقي فعل

) . المجاهدين أيدي - على تتوقع الحركة
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اس عاقبة لنا تبين القصة هذه إن ي السهطحية مهع الحم فههم ف
عاقبههة إن ، الحيههاة واقههع ، الساههلمية الههدعوة ،وتاريخ الله كتاب
ًا تكههون قههد الساههتعجال وآثههار الساتعجال هي إناما ذلك غيههر موتهه

. رفعت لحمد وقع كما ، كريم
معرفهة - أدناهى الحركهة إلهى الناضهمام - قبهل لهه يكهن لهم فإناه

وحيههن ، الساههلمي بالتاريههخ ول بالسيرة ول بالقرآن ول بالسالم
أن وقبههل ، بههالغ بحمههاس عليههها اناقههض الساههلمية بالفكرة اقتنع
ًا انادفع الطريق معالم بكل يتزود فاصاههطدم ، بصههير غيههر اناههدفاع

حكمهة ثههم اللهيهة العنايههة لول معه الحركة يحطم وكاد ، وتحطم
. وإخلصاهم عليها القائمين

عشههرات الوراء إلى به الرجوع القل على أو ، العمل - تعطيل3
المضههي و الحيههاة تههدنايس اساتمرار من فيه ما فيه وذلك السنين

وضههع وزيههادة والعههراض والمههوال الههدماء علههى العتههداء فههي
. الطريق على العقبات و الحجار

ًا : السإتعجال أسإباب خامس
الههتي الساههباب معرفة من فلبد ، الساتعجال آثار هذه كانات وإذا

إذن هههي فمهها ، العلج طريههق علههى خطههوة لتكههون إليههه تههؤدى
كههثيرة أساباب هنالك حقيقة ؟ الساتعجال في توقع التي الساباب

: منها ناخص الساتعجال في توقع
: النفسي - الدافع1

أن ذلههك ، الساههتعجال فههي السبب هو النفسي الدافع يكون فقد
المههولى قههال كما الناسان فطرة في مركوزة طبيعة الساتعجال

الناسان { ويدع ... } ، عجل من الناسان :{ خلق وتعالى تبارك
ً الناسان وكان بالخير دعاءه بالشر اللههه يعجههل { ولههو } ، عجول
.... } وإذا أجلهههم إليهههم لقضههى بالخير اساتعجالهم الشر للناس

و العقههل بلجههام وإلجامههها نافسههه ضههبط علههى الداعيههة يعمههل لم
. الساتعجال إلى محالة ل تدفعه فإناها غلوائها من التخفيف
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: اليمانية الحرارةا أوأ - الحماسإة2
فههي السههبب هههي اليمانايههة الحههرارة أو الحمههاس يكههون وقههد

ّلههد ، النفههس من وتمكن ، قوى إذا اليمان أن ذلك ، الساتعجال و
- إلههى وتوجيهها عليها السيطرة يتم لم - ما تندفع ، ضخمة طاقة

. تنفع مما أكثر وتضر تفيد مما أكثر تؤذى أعمال
النبي توجيه تولى وتعالى سابحاناه الله أن في السر هو هذا ولعل
الصبر إلى المكية المرحلة في المؤمنين و وسالم عليه الله صالى

واهجرهم يقولون ما على { واصابر فقال التحمل وقوة ، الجلد و
ًا ً هجر ل الذين يستخفنك ول حق الله وعد إن { فاصابر } ، جميل

ك وكهان أتصهبرون فتنهة لبعهض بعضكم { وجعلنا } ، يوقنون رب
ًا . اليات من ذلك غير } ... إلى  بصير

: العصر - طبيعة3
أنانهها ذلههك ، الساتعجال على الباعث هي العصر طبيعة تكون وقد

، بسههرعة شههئ كههل فيههه ويتحرك بسرعة يمض عصر في ناعيش
أطههراف أقصههى فههي يكههون ساههاعات وبعههد هنهها يكههون فالناسان

يضههع والناسههان ، المواصاههلت وساائل في التقدم بسبب ، الرض
ًا ويسههكنه اليههوم بيههت أساههاس وساههائل مههن التمكههن بسههبب غههد
الناسان حياة في كثيرة أشياء ذلك على وقس ، الحديثة العمارة

لمواكبههة الساههتعجال على العاملين بعض يحمل مما ذلك فلعل ،
. معه التمشي و العصر ظروف

: العداء - وأاقع4
مهها أناههه ذلههك ، الساتعجال في السبب هو العداء واقع يكون وقد
ويمسههكون القبضههة يحكمههون اللههه وأعههداء إل الن يههوم من يمر

كههل فههي الساههلمي العمههل ويلحقههون ، الساههلمي العالم بزمام
كههانات إساههرائيل أن وحسههبنا ، نازيه حر صاوت كل لساكات مكان

على القبضة يحكم واقع اليوم بها فإذا الذهان في فكرة بالمس
إلههى منه وينطلق ، فلسطين هو السالم ديار من عزيز غال جزء
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: اليهههود حلههم ليحقههق العربههي العههالم بلههدان وساههائر ، لبنههان
بعههض يحمههل ممهها ذلك ) فلعل الفرات إلى النيل من ( إسارائيل
ويصههعب الخطههر يتفههاقم أن قبههل ، الساههتعجال علههى العههاملين

. الخلص

: العداء بأسإاليب - الجهل5
، الساههتعجال فههي السههبب هو العداء بأسااليب الجهل يكون وقد

فههي المتنوعههة و ، الخبيثههة أساههاليبهم لهههم اللههه أعههداء أن ذلههك
، عليههه القبضههة وإحكههام ، الساههلمي العههالم قلههب إلههى الوصاول
ًا دهاء وأشدها الوساائل هذه وأخطر المسههلمين يههواجه أن ومكر

الضلل و الحقد و ، الكفر ويبطنون السالم يعلنون بينهم من نافر
فههي العامههة التعبئههة دون يحول الكيد من السالوب هذا مثل إن ،

مههن وإزاحتههه الباطههل أو الشههر لمواجهههة ، هؤلء أكثر وما ، المة
أعداء لجأ ولقد صافهم وفي معهم العامة ليجعل إناه بل ، الطريق

ًا جربههوا أن بعههد ، السالوب هذا لمثل الله ً زماناهه ومههرات ، طههويل
يغنى لن أناه ورأوا ، السافرة الصريحة المواجهة أسالوب ، عديدة
ًا الله من عنهم و المفرطيههن حههتى المسههلمين يحمههل وأناه ، شيئ

ل حتى ، الرخيص و الغالي وبذل التصدي على منهم المستهترين
. لله كله الدين ويكون فتنة تكون
ًا يكون الكيد من وغيره السالوب هذا بمثل الجهل فلعل مههن سابب

. الساتعجال في توقع التي الساباب

: تغييرها بأسإلوب الجهل مع المنكرات - شيوع6
السبب هو تغييرها بأسالوب الجهل مع المنكرات شيوع يكون قد
وقههد إل الن حركههة يتحههرك ل الناسههان أن ذلك ، الساتعجال في

المسههلم وواجههب ، جههاناب كههل من ولفته ، المنكرات به أحاطت
ذلههك فههي مهها وإزالتههه المنكههر تغيير على يعمل أن ذلك يرى حين
قههال ، الفسههاد و الشههر مههن بههؤرة إلههى الرض تتحههول لئل ، شك

... الرض لفسدت ببعض بعضهم الناس الله دفع :{ ولول تعالى
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وبيههع صاههوامع لهههدمت ببعض بعضهم الناس الله دفع { ولول } ،
مههن الله ولينصرن ، كثيرا الله اسام فيها يذكر ومساجد وصالوات

}. عزيز لقوى الله إن ينصره
- : وسالم عليه الله - صالى وقال
ًا منكم رأي ( من ، فبلسههاناه يستطع لم فإن ، بيده فليغيره منكر
46)  اليمان أضعف وذلك فبقلبه يستطع لم فإن

اساههتهموا قوم كمثل ، فيها الواقع و الله حدود على القائم ( مثل
فكههان ، أساههفلها وبعضهههم ، أعلههها بعضهههم فأصاههاب سافينة على

فهوقهم مهن علهى مهروا المههاء مههن اساتقوا إذا أسافلها في الذين
ًا ناصيبنا في خرقنا أناا : لو فقالوا فههإن ،  فوقنا من ناؤذ ولم ، خرق

ًا هلكوا أرادوا وما يتركوهم ناجههوا أيههديهم علههى أخذوا وإن ، جميع
ًا وناجوا علههى تغييره أو إزالته تجب منكر كل ليس أناه ) بيد جميع
فههإن منههه أكههبر  منكههر إلههى يؤدى بأل مشروط ذلك وإناما ، الفور
القلبية الكراهة مع ، بشأناه التوقف وجب منه أكبر منكر إلى أدى

، لزالتههه الوساههائل أناجههح عههن البحههث ومههع ، مقههاطعته ومع ، له
الصههف أول فههي الوقههوف علههى الصههادق العزم ومع ، بها والخذ

. التغيير فرصاة تتاحا حين
: ذلك على شواهد السيرةا وأ السنة وأفي
تمل والصاههنام يبعههث وساههلم عليههه اللههه صاههلى الله رساول فهاهو
يقبههل ل ثههم ، جههاناب كههل مههن وتعلوههها بها وتحيط ، الكعبة جوف
الهجرة من الثامن العام في مكة فتح يوم إل بالفعل إزالتها على

. سانة وعشرين إحدى تحطيمها يوم إلى بعث منذ بقيت أناها أي ،
، يهوم أول من بتحطيمها قام لو بأناه وسالم عليه الله صالى ليقينه
تشههييدها علههى لقبلههوا النفههوس داخههل مههن يحطمههها أن قبههل

، الضههرر ويتفههاقم ، الثم فيعظم وأشنع ، أبشع بصورة وزخرفتها
ِعههد وأقبههل ، تركههها لههذلك ويطهههر ، النفههوس ويزكههى ، الرجههال ُي

 رقم1/69...  اليمان من المنكر عن النهي كون باب ، اليمان :كتاب الصحيح في مسلم أخرجه الحديث 46
، الصلة : كتاب السنن في داود وأبو ، - به عنه تعالى الله - رضى الخدرى ساعيد أبى حديث  من79 ،78
ًا ساعيد أبى حديث  من1140  رقم297 - 1/296 العيد يوم خطبة باب منكم رأي :( من قال أناه غير به أيض

ًا ) بيده فليغيره بيده يغيره أن فاساتطاع منكر
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الصاههنام ويزيههل ، مكة يفتح بهم أقبل ذلك له تم إذا حتى القلوب
ًا ًا كان الباطل إن الباطل وزهق الحق جاء :{ وقل مردد } زهوق

.
عائشههة المههؤمنين أم يخههاطب وساههلم عليههه اللههه - صالى هو وها

ً : قائل
إبراهيهم قواعهد عن اقتصروا الكعبة بنوا لما قومك أن ترى ( ألم

: قههال ، ؟ إبراهيههم قواعههد علههى تردههها أل الله رساول يا فقلت ؟
47) لفعلت بالكفر قومك حدثان لول

ي توقهف - هنها وساهلم عليهه اللهه - صالى فالنبي تجديهد شهأن ف
ًا إبراهيم قواعد إلى وإعادتها ، الكعبة إلى ذلك يؤدى أن من خوف
أخههرى رواية في قوله بدليل ، الشقاق و الفرقة وهو ، أكبر منكر

تنكههر أن فأخههاف بالجاهلية عهدهم حديث قومك أن :( .... ولول
... )  قلوبهم

ًا منكههر عن يسكت حين المسلم إن بل إلههى يههؤدى أن مههن خوفهه
عههن البحههث ومههع المقاطعههة و القلههبي الرفههض مههع ، أكههبر منكر

تتههاحا حيههن أناههه علههى الصادق العزم ومع ، للتغيير السبل الفضل
ًا يكههون ل ، تبههاطؤ ول تههوان هنههاك يكههون لههن الفرصاة بههذلك آثمهه
: يقول الذي الله وصادق

ًا اللههه يكلههف { ل مهها اللههه { فههاتقوا ... } ، وساههعها إل نافسهه
ًا وأنافقوا ، وأطيعوا واسامعوا اساتطعتم } . لنافسكم خير

وإزالتههه المنكههر تغييههر أساههلوب فقه الداعية أو العامل ناسى فإذا
يجب المر أن لتصوره أو ، لظنه الساتعجال - في محالة - ل وقع

ًا تنفيذه . بذلك يقم لم إن ومذناب آثم وأناه ، فور

: الطريق وأمتاعب ، المشاق تحمل عن - العجز7
السبب هو الطريق ومتاعب المشاق تحمل عن العجز يكون وقد
ًا أن ذلههك ، الساههتعجال فههي جههرأة يملههك العههاملين مههن بعضهه

- عائشة حديث  من2/179 وبنياناها مكة فضل : باب الحج كتاب الصحيح في البخاري أخرجه الحديث 47
 رقم2/969 وبنائها الكعبة ناقض : باب الحج كتاب الصحيح في مسلم ،وأخرجه - به عنها تعالى الله رضى
ًا عائشة حديث  من399  به أيض
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ًا وشجاعة ل لكنههه ، الموت إلى به أدى ولو ، وقتي لعمل وحماسا
ّق تحمل على القدرة يملك ، طويههل لزمن الطريق ومتاعب مشا

وتحمههل ، وجلد ، صابر معها يكون التي هي الحقة الرجولة أن مع
. الحياة تنتهي حتى واجتهاد ، وجد ، ومثابرة ،

ًا تراه لذلك ً دائم ، المتههاعب و المشههاق نافسههه ليجنههب مستعجل
. ذلك بغير تزّرع وإن
ًا الحاضر العصر في السالمية الحركة أفرزت وقد ، هذا من صانف
ًا ، واناتههي فاساهتعجل والساهتمرار التحمهل عن عجز آخهر وصاههنف
لن واحتسههب وتحمههل ، فصههبر السههنين عشههرات الله في أوذي

غيههر العههواقب و ، مواتيههة غيههر الفههرص و ، ملئمههة غير الظروف
أن العاقبههة وكههانات ، قاصاههرة أو نااقصههة المقههدمات و  محمههودة

. تزال ول الطريق على أقدام فثبتت وأعاناهم الله وفقهم

مسسع الوسإسسائل ببعسسض أوأ ، المقسسدمات ببعسسض - الظفر8
: العواقب تقدير عدما
العههدد مثل الوساائل ببعض أو المقدمات ببعض الظفر يكون وقد

زيههادة مههن ، العههواقب تقههدير عههدم مههع الدوات ومثل ، البشرى
جمههاهير لههدى ، فعههل وردة فتنههة حههدوثا ومههن الله أعداء تسلط
. الساتعجال في السبب هو ذلك كل يكون قد الناس
مهها ، الئمة جور على بالصبر السالم أمر في السر هو هذا ولعل

. السالم عن السافر الخروج و الصريح الكفر إلى المر يصل لم
- : وسالم عليه الله - صالى يقول
ًا أميههره مههن رأي ( مههن فههارق مههن فههإناه ، فليصههبر يكرهههه شههيئ

ًا الجماعة 48) جاهلية ميتة مات إل فمات شبر

- النههبي -دعاناهها عنه تعالى الله - رضى الصامت بن عبادة ويقول
:( أن علينهها أخههذ فيمهها فقههال ، - فبايعنههاه وساههلم عليه الله صالى

بعدي ساترون وسالم عليه الله صالى النبي قول باب الفتن كتاب ، الصحيح في البخاري أخرجه الحديث 48
في ومسلم ، - به عنهما تعالى الله - رضى عباس بن الله عبد حديث  من9/59 تنكروناها وأمور أثرة

 من55  رقم3/1477 الفتن ظهور عند المسلمين جماعة ملزمة وجوب باب ، المارة كتاب الصحيح
ًا عباس ابن حديث )  جاهلية ميتة :( فمات قال أناه إل به أيض
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وعسههرناا ومكرهنهها منشههطنا فههي الطاعههة و السههمع علههى بايعنهها
ًا تروا أن إل أهله المر نانازع وأل ، علينا وأثرة ويسرناا ًا كفر بواحهه
 .49) برهان فيه الله من عندكم

، الفتنههة أمنههت إذا إل خههروج معههه يكههون ل البواحا الكفر حتى بل
عليهههم نانكههر أن يمنههع ل وهههذا والمكاناههات القههدرات وتههوفرت
وبالقلب. باللسان

: عبادة حديث شرحا - في الله - رحمه النووي المام يقول
ول ، وليتهههم فههي المههور ولة تنههازعوا : ل الحههديث " معنههى
ًا منهههم تههروا أن إل عليهههم تعترضههوا ًا منكههر مههن تعلمههوناه محققهه

أناكروه ذلهك رأيتم فإذا ، السالم قواعد الحق وقولهوا عليههم ف ب
بإجمههاع فحههرام وقتههالهم عليهههم الخههروج وأمهها ، كنتههم حيثمهها

ظالمين). فسقة كاناوا وإن ، المسلمين
: قال الداودى عن التين ابن وناقل

بغير خلعه  على قدر إن أناه الجور أمراء في العلماء عليه ( الذي
  .50)  الصبر فالواجب وإل ، وجب ظلم ول فتنة

، الطاقسسات يمتسسص منهسساجا أوأ برنامسسج وأجسسود -عسسدما9
: وأغلوائها حدتها من وأيخفف

ويخفههف الطاقههات يمتههص منهاج أو برناامج وجود عدم يكون وقد
نافههس أن ذلههك ، الساههتعجال فههي السههبب هو وغلوائها حدتها من

. بالباطل شغلته بالحق يشغلها لم إن جنبيه بين التي الناسان
عمههل ببرناامههج المسههلم غمر السالم أن في السر هو ذلك ولعل

وفههي السههنة في و الشهر وفي السابوع وفي ، الليلة و اليوم في
وكههانات دقيقههة خطههوته كههانات عليههه حههافظ إذا بحيههث كله العمر

. مثمرة جهوده

بعدي ساترون وسالم عليه الله صالى النبي قول باب الفتن كتاب ، الصحيح في البخاري أخرجه الحديث 49
في ومسلم ، - به عنه تعالى الله - رضى الصامت بن عبادة حديث  من60 -9/59 تنكروناها وأمور أثرة

ًا الصامت بن عبادة حديث من معصية غير في المراء طاعة وجوب باب ، المارة كتاب الصحيح  به أيض
13/8 حجر لبن الباري فتح اناظر 50
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ًا السر ولعله يسههتفرغوا أن الئمههة علههى السالم تشديد في أيض
حيههاة يمل مهها لساههتنباط طههاقتهم في ما وكل وساعهم في ما كل

وإل الشههرر و الضههر مههن الخالي المثمر الجاد بالعمل المسلمين
. الجنة حرموا
المسلمين أمر يلي أمير من - “ ما وسالم عليه الله - صالى يقول

51" الجنة معهم يدخل لم إل وينصح لهم يجهد ل ثم

ًا - العمل10 : التجربة وأ الخبرةا ذوأى عن بعيد
ًا العمل يكون وقد في السبب هو التجربة و الخبرة ذوى عن بعيد

هههذه فههي بشههيء لههه علههم ول يولد الناسان أن ذلك ، الساتعجال
ل أمهههاتكم بطون من أخرجكم { والله : سابحاناه قال كما الحياة

ًا تعلمون .... } شيئ
- والفئههدة والبصار السمع من الله وهبه ما طريق - عن يبدأ ثم

ًا يتههم بههل ، وحههدها الكتههب مههن يكههون ل التعلههم و ، التعلههم أيضهه
ينتفع الذي هو الواعي العامل و ، الممارساة و ، التجربة بواساطة
نافسههه علههى ليههوفر الطريههق علههى ساههبقوه من وتجارب بخيرات

بنفسههه وناههأي بههأنافه شههمخ إذا أمهها ، التكاليف و الوقت و ، الجهد
ًا العمل وبدأ ، أخطاء له فستكون التجربة و الخبرة ذوى عن بعيد
ًا الساتعجال يكون وقد . منها واحد

السههن وكبههار العلمههاء بههاحترام الساههلم وصاههية فههي السههر ولعل
- :" وساههلم عليه الله - صالى يقول حيث الفضل وذوى الصالحين

ساههواء القههراءة فههي كههاناوا فههإن ، اللههه لكتههاب أقرأهم القوم يؤم
، هجههرة فأقههدمهم ساههواء السنة في كاناوا فإن ، بالسنة فأعلمهم

ًا فأقههدمهم ساههواء الهجههرة في كاناوا فإن الرجههل يههؤّمن ول ساههلم
52" بإذناه إل تكرمته على بيته في يقعد ول ، سالطاناه في الرجل

حديث  من9/80 ينصح فلم رعيه اساترعى من باب الحكام كتاب الصحيح في البخاري أخرجه الحديث 51
حديث  من3/1460 العادل المام فضل باب المارة : كتاب الصحيح في ومسلم ، بنحوه يسار بن معقل
ًا يسار بن معقل به. أيض

 رقم1/465 بالمامة أحق من باب الصلة ومواضع المساجد : كتاب الصحيح في مسلم أخرجه الحديث 52
 - به عنه تعالى الله - رضى الناصاري مسعود أبى حديث  من290
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النفسس وأفسي الكسون فسسي اللسه سإسنن عن -  الغفلة11
: التشريع وأفي

وفههي النفههس وفههي الكههون فههي الله سانن عن الغفلة تكون وقد
: ذلك ، الساتعجال في السبب هي التشريع

ساههتة فههي والرض السموات : خلق الكون في الله سانن من أن
أناههه مههع مراحههل علههى النبههات و الحيههوان و الناسان وخلق ، أيام
إذا أمههره " { إنامهها " كههن بكلمههة وغيههره ذلك كل خلق على قادر
ًا أراد } . فيكون كن له يقول أن شيئ
إل تعطههى ول تبذل ول تضحي ل : أناها النفس في الله سانن ومن

وأدركهت ، الحظههوظا كههل منههها واقتلعت ، داخلها من عولجت إذا
وقد زكاها من افلح { قد العطاء و البذل و التضحية وفائدة قيمة
مههن له لبد وإناما ، ويسر بسهولة يتم ل } وذلك دسااها من خاب
. وتكاليف ووقت جهد
مراحههل علههى حرمههت الخمههر : أن التشههريع فههي الله سانن ومن

كههانات السههنن هههذه الداعيههة أو العامههل ناسههى وإذا ، الربا وكذلك
فههي حاضرة ، عينيه أمام ماثلة تظل حين أما ، العجلة و السرعة

وتبصههره ، حركتههه وتضههبط ، نافسه من تهدئ فإناها ، وفؤاده ذهنه
. قدميه بموضع

: المسلم إليها يسعى التي الغاية - نسيان12
السههبب هههي المسههلم إليههها يسعى التي الغاية ناسيان يكون وقد
ًا يسعى المسلم أن ذلك ، الساتعجال في مرضات لتحقيق أسااسا
و ، فيههه التفريههط وعههدم ، منهجههه بالتزام يتحقق إناما وهذا ، الله

{ فمن الخلص مع الطاقة قدر اللقاء يوم إلى عليه على الثبات
ً فليعمل ربه لقاء يرجو كان ًا عمل ربههه بعبههادة يشرك ول ، صاالح
ًا ... } اساتطعتم ما الله { فاتقوا } ، أحد
القيامههة يههوم اللههه يههدي بيههن المسههلم عنها يسأل مقدمات وتلك

أو التمكيههن مههن النتائههج أمهها النجههاة عههدم أو النجاة تكون وعليها
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يشههاء حيههث بههها يأتي الله بيد لناها ، عنها يسأل فل التمكين عدم
. يشاء وكما
ل يقههع فههإناه الحقيقههة هههذه الداعيههة أو العامههل وناسى حدثا فإن

. الساتعجال في محالة

: المكذبين وأ العصاةا مع الله سإنة عن - الغفلة13
هههي المكهذبين و العصههاة مهع اللهه ساهنة عهن الغفلههة تكهون وقد

. الساتعجال في السبب
وعههدم ، المهههال ، المكههذبين و العصههاة مع الله سانة من أن ذلك

ذو الغفههور { وربههك } ، متين كيدي إن لهم { وأملي الساتعجال
موعد لهم بل ، العذاب لهم لعجل كسبوا بما يؤاخذهم لو الرحمة

ً دوناه من يجدوا لن } . موئل
أخههذ { وكذلك يفلتهم لم أخذهم إذا : أناه معهم كذلك ساننه ومن
{ ول } ، شههديد أليم أخذه * إن ظالمة وهي القرى أخذ إذا ربك

} . يعجزون ل إناهم سابقوا كفروا الذين يحسبن
ًا سانته ومن {ويسهتعجلوناك ههذه كأيامنها ليسهت أيهامه : أن أيض

ًا وإن ، وعده الله يخلف ولن بالعذاب ساههنة كههألف ربههك عنههد يوم
}. تعدون مما
قهائلً: اساهتعجل السهنن هههذه عههن الداعيهة أو العامههل غفهل وإذا

بزمههام يمسههكوا أن وقبههل شههأناهم، يسههتفحل أن قبههل نانههاجزهم
. الناس طريق من ذلك بعد إزاحتهم فتستحيل المور،

: التأني وأعدما العجلة ذوأى من نفر - صحبة14
السههبب هههي التههأناي وعدم العجلة ذوى من نافر صاحبة تكون وقد
، خليلههه دين على المرء و ، يعدى الطبع أن ذلك ، الساتعجال في
محالههة ل بههه يقتههدي فإناه ، صااحبه اختيار المسلم يحسن لم وإذا
الصههاحب هههذا كههان إذا - ساههيما يسههلك ما كل وفي يعتنق ما في

هههذا ولعل ، الساتعجال ذلك بين من يكون - وقد الشخصية قوى
فههي والماناههة الدقههة مراعههاة ضههرورة على السالم تأكيد سار هو
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ًا قدمنا وقد ، الصاحب و الصديق اختيار الدالة الحاديث من طرف
" الفتور" .  عن الحديث أثناء ذلك على
. الساتعجال في توقع التي الساباب هي تلك

ًا : السإتعجال علجا : طريق سإادسإ
، الساتعجال إلى تؤدى التي الساباب أهم على وقفنا قد دمنا وما
: في وتتلخص العلج طريق نادرك أن علينا السهل من صاار فإناه

، الساههتعجال على المترتبة العواقب و الثار في النظر - إمعان1
. التأناي و التريث على ويحمل النفس يهدئ مما ذلك فإن

بسههنن يبصههرناا ذلك فإن ، وجل عز الله كتاب في النظر - دوام2
و العصههاة ومههع التشههريع وفههي ، النفههس وفههي الكههون فههي اللههه

علههى وتسههاعد النفههس تهههدئ السههنن بهههذه البصيرة و المكذبين
فل آيههاتي :{ ... ساههأريكم تعههالى اللههه قههال ، الههتروي و التههأناي

} ، للمتقيههن هههدى فيههه ريههب ل الكتههاب { ذلههك } ، تسههتعجلون
} . أقوم هي للتي يهدى القرآن هذا { إن

ممهها ذلههك فههإن ، النبويههة السيرة و السنة في المطالعة - دوام3
- مههن وساههلم عليههه الله - صالى النبي لقى ما مقدار على يوقعنا

حههتى ، يستعجل ولم وصابر ، تحمل أناه وكيف ، المحن و الشدائد
. به جاء الذي وللمنهج ، له العاقبة كانات

إقتداء ، المسلم حركة يضبط مما ذلك على الوقوف أن ومعلوم
ًا رساههول فهي لكههم كههان -{ لقد وسالم عليه الله - صالى به وتأساي

اللههه وذكههر الخههر اليههوم و اللههه يرجو كان لمن حسنة أساوة الله
ًا } كثير

بمنهههج  يعرفنا مما ذلك فإن ، التاريخ و التراجم كتب - مطالعة4
أناههم وكيهف ، الباطهل مجابهههة فهي السههلف و الدعوات أصاحاب

و القتههداء علههى يحمههل بدوره وهذا ، لهم مكن حتى وتريثوا تأناوا
قههول حههد علههى المشههابهة و المحاكههاة القههل علههى أو ، التأساههي

: القائل
فلحا بالرجال التشبه إن مثلهم تكوناوا لم إن فتشبهوا
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، الشههأن هذا في ولده مع العزيز عبد بن عمر قصة بنا مرت وقد
"  " الفتور علج عن ناتحدثا وناحن

ممههن والتجربههة الخههبرة ذوى ظههل وفههي أحضههان  في - العمل5
خطههوات يجعهل أن شهأناه مههن ذلهك فهإن الطريهق علههي ساهبقوا

الجهههد مههن الكههثير عليهههم يههوفر وأن محسههوبة دقيقههة العههاملين
: التكاليف وباقي والوقت

قال حين ذلك إلى - النظر وسالم عليه الله صالى النبي لفت وقد
 53) مرتين جحر من المؤمن يلدغ ( ل :
المعالم محدد الركان واضح برناامج و منهاج خلل من - العمل6

ومههن طههور إلى طور من العامل بيد ويأخذ كلها الحياة يستوعب
ويرفههع تسههاؤلته على ويجيب تطلعاته فيشبع مرحلة إلى مرحلة

مستواه. من
مههن ذلههك فههإن العههداء ومخططههات لساههاليب الدقيق - الفهم7

وعلههى المههور عههواقب فههي النظههر علههى العامل يحمل أن شأناه
. بينة وعلى بحكمة والتصرف والتأناي التريث

القبضههة وإحكههامهم العداء تسلط من الخوف أو الرهبة - عدم8
ومها لحظههات فهي يزول أن يمكن ذلك لن السالمي العالم على

البلد فههي كفههروا الههذين تقلههب يغرناههك : { ل بعزيههز لله على هو
كفههروا }. { الههذين المهههاد وبئههس جهنههم مههأواهم ثههم قليل متاع

كفههروا الههذين }. { إن أعمههالهم أضههل اللههه ساههبيل عههن وصاههدوا
تكههون ثههم فسههينفقوناها اللههه ساههبيل عن ليصدوا أموالهم ينفقون
}. يحشرون جهنم إلى كفروا والذين يغلبون ثم حسرة عليهم

حولنهها وفيمههن أنافسههنا فههي الساههلم تقيم بأن الشرط هذا أن بيد
ينصههركم اللههه تنصههروا : { إن ناسههتطيع مهها وبكههل ناملههك ما بكل

وعملههوا منكههم آمنههوا الههذين اللههه أقههدامكم}. { وعههد ويثبههت
مههن الههذين اساههتخلف كمهها الرض فههي ليسههتخلفنهم الصههالحات

 من8/38 مرتين جحر من المؤمن يلدغ : ل : باب الدب كتاب في الصحيح في البخاري أخرجه الحديث 53
4/2295 مرتين جحر من المؤمن يلدغ : ل باب الزهد : كتاب الصحيح في ومسلم ، به هريرة أبى حديث

ًا هريرة أبى حديث  من63 رقم . أيض
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بعههد مههن وليبههدلنهم لهههم ارتضى الذي دينهم لهم وليمكنن قبلهم
}.  شيئا بي يشركون ل يعبدوناني أمنا خوفهم

والتههأناي الههتريث ضههرورة علههى وتههدريبها النفههس - مجاهههدة9
ل والرجولة الله يصبره يتصبر ومن بالتحلم الحلم فإناما والتروي

بذلك. إل تكون
المسههلم يحيهها أجلههه مههن الههذي الهدف أو الغاية إلى - الناتباه10
المقههدمات إتقههان علههى ويحمههل الساتعجال دون يحول ذلك فإن

. النتائج إلى تجاوزها وعدم عندها والوقوف
تغييرههها وأساههلوب المنكرات من المسلم موقف إلى -الناتباه11
.  الساتعجال وبين بينه ويحول الطريق بمعالم يبصره ذلك فإن
.  العلج الطريق على منها لبد خطوات تلك

السإسسسلمية الحركسسسة وأمنهسسسج : السإسسستعجال سإسسسابعا
:  المعاصرةا

ذكرناا الذي النحو على الساتعجال أن إلى ناشير أن بالذكر وجدير
أناههه بههل بههالمرة المعاصاههرة السالمية الحركة منهج في وارد غير

الحركة هذه منهج من جزء - وهو التالي والنص صاراحة مرفوض
:  ذلك يصدق
:  منكم المتعجلون المتحمسون وبخاصاة المسلمون ( أيها

فههي المنههبر هههذا فههوق مههن داويههة عاليههة كلمههة منههى اساههمعوها
خطههواته مرساههومة هههذا طريقكههم إن الجههامع هههذا مههؤتمركم
كهل اقتنعهت الهتي الحهدود ههذه مخالفا ولست حدوده موضوعة

. للوصاول طريق أسالم بأناها اقتناع
تظهههر إنامهها غيرههها هناك ليس ولكن طويلة طريقا تكون قد أجل

منكههم أراد فمن الدائب والعمل والجد والمثابرة بالصبر الرجولة
أواناههها قبههل زهههرة يقتطههف أو ناضههجها قبههل ثمههرة يسههتعجل أن

الههدعوة هذه عن ينصرف أن له وخير بحال ذلك في معه فلست
وتنبهت  البذرة تنمو حتى معي صابر ومن الدعوات من غيرها إلى

53



الله على ذلك في فأجره القطاف ويحين الثمرة وتصلح الشجرة
وإمها والسهيادة النصهر : إمها المحسهنين أجهر وإيهاه يفوتنها  ولن

.  والسعادة الشهادة
:  المسلمون أيها

العقههول أشههعة وأنايروا العقول بنظرات العواطف نازوات ألجموا
واكتشفوا والواقع الحقيقة صادق الخيال وألزموا العواطف بلهب

ميههل كههل تميلههوا ول البراقههة الزاهيههة الخيال أضواء في الحقائق
ولكههن غلبههة فإناها الكون ناواميس تصادموا ول كالمعلقة فتذروها
بعههض على ببعضها واساتعينوا تيارها وحولوا واساتخدموها غالبوها

.  ببعيد منكم هي وما النصر سااعة وتراقبوا
:  المسلمون أيها
لكم مكفول ذلك ورضواناه مثوبته وتحصيل الله وجه تبتغون إناكم

كلفكههم ولكههن العمههال ناتائههج الله يكلفكم ولم مخلصين مادمتم
مخطئههون : إمهها ذلههك بعههد وناحن الساتعداد وحسن التوجه صادق

ضههعف ذلههك مههع فلنا مصيبون وإما المجتهدين العاملين أجر فلنا
والحاضههر الماضههي في التجارب أن على المصيبين الفائزين أجر

ي إل خيهر ل أناهه أثبتهت ول خطتكهم مهع إل إناتهاج ول طريقكهم ف
بشههعار تقههامروا ول بجهودكم تغامروا فل تعلمون فيما إل صاواب

والفههوز أعمالههك يههتركم ولههن معكههم واللههه واعملههوا ناجههاحكم
لههرءوف بالناس الله إن إيماناكم ليضيع الله كان -{ وما للعاملين

}. رحيم

:  وأالسإتعجال الفتور بين : الداعية ثامنا
الداعيههة موقع : تحديد والساتعجال الفتور عن حديثنا من ويظهر

عههل والساههتعجال الفتههور بيههن وساههطا يكههون أن يجب موقعه إن
ل والحركههة النشههاط دائههب النحل كخلية المقدمات مع أناه معنى
تتههاحا فرصاههة يضيع ول ناهار من أو ليل من لحظة يتواناى ول يقصر

ل متهههور غيههر متههأن مههتريث هههادئ فهههو النتائههج مههع أواناه أما له
. بحرماناه عوقب وإل أواناه قبل شيئا يستعجل
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الموقهع ههذا تحهدد أن المعاصارة السالمية الحركة يفت ولم هذا
:( إن  الطريههق علههى ومشههاعل ناههور مههن أحههرف كلماتههها وتلههك
ميههدان غيههر العمههل وميههدان ، الخيههال ميههدان غيههر القول ميدان
الحههق الجهههاد وميدان ، العمل ميدان غير الجهاد وميدان ، القول

. الخاطئ الجهاد ميدان غير
بالبال يدور خيال كل ليس ولكن ، يتخيلوا أن كثيرين على يسهل

أن يسههتطيعون كههثيرين وإن ، باللسههان أقههوال تصويره يستطاع
ً ولكن يقولوا مههن وكههثير ، العمههل عنههد يثبت الكثير هذا من قليل

ً ولكن ، يعمل أن يستطيع القليل هذا حمههل على يقدر منهم قليل
وهههم المجاهههدون وهؤلء ، المضني العمل و الشاق الجهاد أعباء

يصههيبون ول الطريههق يخطئههون قههد الناصههار من القلئل الصفوة
لمهها بيههان طههالوت قصة وفي ، الله عناية تتداركهم لم إن الهدف
والختبههار الصحيحة بالتربية عليها وأقبلوا أنافسكم فأعدوا ، أقول

الشهاق لهديها البغيهض القهوى العمل ، بالعمل وامتحنوها الدقيق
..... ول  وعاداتههها ومألوفاتههها شهههواتها عههن وافطموههها ، عليههها

،  وتأييههده اللههه عههون يكههون ذلههك وعند عمل بغير دقيقة تضيعوا
). وناصره
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الرابعة الفة
العزلة

يعملوا أن وعليهم ، العاملين بعض بها يصاب التي الرابعة الفة و
ولكهي ، التفهرد أو العزلهة ههي : إنامها منهها التطهر على جاهدين

علههى ساههنتناولها الفههة هذه ومعالم بأبعاد دقيق إلمام لدينا يكون
: التالي النحو

ً : التفرد أوأ العزلة : معنى أوأل
ًا التنحههي أو البتعاد تعنى اللغة في التفرد أو  العزلة: لغة ، جانابهه
ً يعزلههه الشيء :( عزل العرب لسان صااحب قال وعّزلههه ، عههزل

ًا : ناّحههاه وتعههّزل واناعههزل فاعتزل : تعههالى وقههوله ، فتنحههى جانابهه
- بالنجوم  رموا لما : أناهم } معناه لمعزولون السمع عن { إناهم

فمههن للسههمع مقاعههد منههها ناقعههد كنهها { وإناا تعالى قوله في كما
ًا له يجد الن يستمع ًا شهاب 54) . السمع من } منعوا رصاد

ًا التفههرد حيههاة إيثار بها فيراد الدعاة اصاطلحا في  أما: اصطلح
في السالم بإقامة العامل يكتفي بأن وذلك ، الجماعة حياة على

أو ، وهلكههة ضههياع مههن فيههه هم وبما ، بالخرين مبال غير ، نافسه
ًا ويسعى ، نافسه في السالم يقيم أن ، النههاس في لقامته جاهد

العههاملين بقية من التآزر و التعاون عن بعيدة فردية بجهود ولكن
. الميدان في

ًا : التفرد أوأ العزلة : أسإباب ثاني
: منها ناذكر التفرد أو العزلة هذه إلى تؤدى أساباب وهناك

، العزلههة فههي المرغبههة الشرعية النصوص بعض عند - الوقوف1
ى الداعيهة الخهرى النصهوص من موقعها عن الغفلة مع حيهاة إل

الجماعة:

"  " عزل  مادة11/440 منظور لبن العرب لسان اناظر 54
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فيها ومرغبة ، للعزلة مادحة الشرعية النصوص بعض جاءت فقد
مههال خيههر يكههون أن :( يوشههك وساههلم عليههه اللههه صاههلى كقههوله

من بدينه يفر القطر ومواقع ، الجبال شغف بها يتبع غنم المسلم
55الفتن) 

ً ؟ أفضههل النههاس : أي ساأل للذي وكإجابته يجاهههد :( رجههل قههائل
فهي : مهؤمن قهال ؟ مهن : ثم قال ، ونافسه بماله الله سابيل في

56) شره من الناس ويدع ربه الله يعبد الشعاب من شعب

كلها الفرق تلك :(.. فاعتزل اليمان بن حذيفة حديث في وكقوله
علههى وأناههت ، المههوت يدركك حتى ، شجرة بأصال تعض أن ولو ،

57)  ذلك

عنههان ممسههك : رجههل لهههم النههاس معههاش خيههر :( مههن وكقوله
فزعههة أو هيعة سامع كلما ، متنه على يطير الله سابيل في فرساه

فههي غنيمههة في رجل أو مظاناة الموت و القتل يبتغى ، عليه طار
، الوديهة ههذه مهن واد بطهن أو ، الشهعف ههذه من شعفة رأس
ليس ، اليقين يأتيه حتى ، ربه ويعبد ، الزكاة ويؤتى ، الصلة يقيم
58) خير في إل الناس من

السههير إلى داعية الخرى الشرعية النصوص بعض جاءت وكذلك
: تعالى كقوله كنفها في العيش و ، الجماعة لواء تحت

العههدوان و الثههم على تعاوناوا ول ، التقوى و البر على { وتعاوناوا
{

ًا الله بحبل { واعتصموا ... } تفرقوا ول جميع

الفتن  وكتاب1/11 الفتن من الفرار الدين من :باب اليمان : كتاب الصحيح في البخاري أخرجه الحديث 55
ًا عنه تعالى الله - رضى الخدرى ساعيد أبى حديث  من9/66 الفتنة في التعرب : باب . به - مرفوع

محمد حديث  من3/1503 الرباط و الجهاد فضل باب المارة : كتاب الصحيح في مسلم أخرجه الحديث 56
ًا الخدرى ساعيد أبى عن ، الليثى يزيد بن عطاء عن الزهري عن كلهما ، ومعمر ، الزبيدى الوليد بن مرفوع
. وبنحوه به
في  ومسلم9/65 جماعة تكن لم إذا المر كيف : باب الفتن : كتاب الصحيح في البخاري أخرجه الحديث 57

كلهما  ،1476-3/1475 الفتن ظهور عند المسلمين جماعة ملزمة وجوب : باب المارة : كتاب الصحيح
ًا ورد أناه بيد ، للبخاري واللفظ به - مرفوعا عنه تعالى الله - رضى اليمان بن حذيفة حديث من هنا مختصر

ً . هناك ومطول

 رقم1504-3/1503 الرباط و الجهاد فضل باب المارة : كتاب الصحيح في مسلم أخرجه الحديث 58
ًا هريرة أبى حديث  من1889  به مرفوع
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ًا ساههبيله فههي يقههاتلون الههذين يحههب اللههه { إن بنيههان كههأناهم صاههف
} مرصاوص

وعليكههم ، الفرقههة و :( ... إيههاكم وساههلم عليههه الله صالى وكقوله
مههن ، أبعد الثنين من وهو ، الواحد مع الشيطان فإن ، بالجماعة

59) الجماعة فليلزم الجنة بحبوحة أراد

السههمع و : بالجماعههة بهن أمرناي : الله بخمس آمركم ( .... وأناا
مههن خههرج مههن فإن ، الله سابيل في الجهاد و الهجرة و الطاعة و

، يرجع أن إلى عنقه من السالم ربقة خلع فقد شبر قيد الجماعة
صاههلى و صاام : وإن قال ؟ وصاام صالى وإن الله رساول : يا قالوا

60) مسلم أناه وزعم

) الجماعة مع الله ( يد
العزلههة فههي المرغبههة الولههي النصههوص عند يقف الذي العامل و

ًا ًا أو نااساي مخاطبههة إلههى الداعية الخرى بالنصوص صالتها متناساي
بآفههة محالههة ل يصههاب أو يبتلههى ، رحابها في العيش و ، الجماعة

. التفرد أو العزلة
مههع السههلف بعض عن أثرت التي العزلة ظاهرة عند - الوقوف2

: ذلك إلى دعت التي الظروف عن الغفلة
: أناهههم السههلف بعههض عههن أثر ما العزلة على الحامل يكون وقد

ناههبي هههو فههها ، ومعايشههتها ، الجماعههة مخالطة على العزلة آثروا
القههرآن حكههى كمهها لقههومه - يقههول السههلم - عليههه إبراهيم الله

: الكريم
... } الله دون من تدعون وما { وأعتزلكم

، والصاههلحا التغيير وساائل اساتنفاذ ذلك على له الحامل كان وقد
فهي الفتنهة معهه خشهي الذي المر ، الكفر على قومه إصارار ثم

. واعتزلهم منهم ففر ، الدين
يعههتزلون الصههحابة مههن جمع ومعهما ، عمر وابن ، ذر أبو هو وها

وقههد ، الفتنههة وقعههت لمهها وحههدهم ويعيشون ، المسلمين جماعة
الله - رضى عمر ابن حديث من الحوذى عارضة  بهامش9/10 السنن في الترمذى أخرجه الحديث 59

ًا عنهما تعالى ) الوجه هذا من غريب صاحيح حسن :( حديث بقوله عليه وعقب ، به - مرفوع
ًا4/202 المسند في أحمد أخرجه الحديث 60 . به  مرفوع
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دمههاء فههي تغمههس أن  أيديهم صاياناة ، ذلك على لهم الباعث كان
ومههن المصههيب : مههن يعرف - ول وجل - عز الله طهرها ، زاكية

المصيب. غير
أخريههات يقضههى ، الهجرة دار إمام أناس بن مالك المام هو وهذا
ًا عزلة في حياته أيام تجنههب ، عههذره كههان وقههد ، الناس عن بعيد

ًا السلطات مصادمة . المسلمين لدماء حقن
هههؤلء عاشههها الههتي ، العزلههة هههذه عههن يقههرا الههذي العامههل وإن

و القتههداء معنههى نافسههه فههي يتولههد وملبسههاتها ظروفها وينسى
حيههاة إلههى فيلجههأ ، التشههبه و المحاكههاة القههل علههى أو ، التأساي
ًا ، العزلة مهها العزلة لهذه يكن لم وإن حتى الجماعة جو عن بعيد
. غليها يدعو وما يبررها

ًا تلغههى الجماعههة حيههاة أن - الظن3 ، إليههها المنتمههى ذاتيههة دائمهه
التوفيههق فههي الساههلم منهههج عن الغفلة مع شخصيته على وتؤثر

: والجماعة الفردية بين
مههع يعيش أناه العاملين بعض ظن العزلة على الحامل يكون وقد

فيبقههى شخصههيته وتههذوب ، ذاتيتههه يلغههى إليههها واناتمائه الجماعة
الغفلههة مههع ، أساههاء أسااءوا وإن ، أحسن الناس أحسن إن ، إمعة
يقههول إذ ، الجماعية و الفردية بين التوفيق في السالم منهج عن
، الجماعهة كنهف فهي يعيش أن إلى الفرد دعوة على المنهج هذا

يؤكههد الههذي الههوقت فههي قههدمنا الذي النحو على بظلها ويستظل
فيقههول منههه يقههع تصرف كل عن كاملة مسئولية مسئول أناه فيه
: له

} أخرى وزر وازرة تزر { ول
} رهينة كسبت بما نافس { كل

ًا نافس عن نافس تجزى { ل } شيئ
} معاذيره ألقى ولو بصيرة نافسه على الناسان { بل

قربى ذا كان ولو شيء منه يحمل ل حملها إلى مثقلة تدع { وإن
{
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فههي واحههد لكههل وآدابههها بشههروطها النصههيحة يبههذل أن عليه وأن
النصههيحة ( الدين مكاناته عظمت ومهما ، كعبه عل مهما الجماعة

وعهامتهم المسلمين ولئمة ولرساوله ولكتابه لله قال ؟ لمن قلنا
(61

ضههيعته عههن يكههف المههؤمن أخههو المههؤمن و أخيه مرآة ( المؤمن
رأي إن أخيههه مههرآة :( المههؤمن روايههة ) وفي ورائه من ويحوطه

ًا فيه ) . قومه عيب
وعههاش وساههلم عليههه اللههه صاههلى النههبي مههع الصحابة عاش ولقد

ًا رأينهها فمهها بعض مع بعضهم المسلمون أو شخصههيته ذابههت فههرد
الشههورى و النصههيحة رأينهها وإنامهها الجماعههة فههي فرديتههه تلشههت
: لعمههر بعضهههم قول وما ، المنكر عن النهي و بالمعروف والمر

ًا فيك رأينا ( لو . ببعيد ) عنا بسيوفنا لقومناه اعوجاج
متميههز داخلههي كيان المسلم نافس في ويبنى ينشأ الدعوة وبهذه
مهها لكههل منتبهههة صااحية أعصابه وتبقى ، الحدود و المعالم واضح
. بعيد من ولو ، يمسه

يلجأ أن إلى محالة ل بالعامل ينتهيان الغفلة وهذه ، الظن هذا إن
. الفات أخطر من بآفة فيصاب ، العزلة إلى

بيههن العيههش و الجماعههة مخالطههة تكههاليف طبيعة عن - الغفلة4
: الناس
تكههاليف طبيعههة عههن الغفلههة العزلههة علههى الحامههل يكههون وقههد

هههذه طبيعههة أن إذ ، النههاس بيههن العيههش و الجماعههة مخالطههة
أول مههن الناسههان حيههاة تستوعب ، ضخمة كثيرة : أناها التكاليف

ًا ، تنتهي ل وقد ، يوم آخر إلى يوم مهها خلف علههى تكون ما وغالب
ًا العامل يكن لم وما ، النافس تهوى يعمههل فههإناه ، ذلك إلى منتبه
و الهواء عليه وتسيطر المجاهدة و ، التربية و التزكية من نافسه

التكاليف بهذه القيام عن  ويعجز يضعف اليام وبمرور الشهوات
ٍذ ،  التفرد أو العزلة ساوى يجد فل ملجأ أو مخرج عن يبحث وحينئ

تميم حديث  من4944  رقم4/286 النصيحة باب ، الدب : كتاب السنن في داود أبو أخرجه الحديث 61
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مههع للعبههادة التفههرغ عههن تشههغل النههاس مخالطههة بأن - التذرع5
: للعبادة الصحيح المفهوم عن الغفلة

تشهغل الناس مخالطة بأن التذرع العزلة على الحامل يكون وقد
إلههى القههرآن قههراءة إلى صايام إلى صالة من  للعبادة التفرغ عن
عههن الغفلههة مههع .... الههخ تفكر إلى اساتغفار إلى ، دعاء إلى  ذكر

يقول كما للعبادة الصحيح المفهوم إذ ، للعبادة الصحيح المفهوم
- الله - رحمه تيمية ابن السالم شيخ

القههوال مههن ، ويرضههاه اللههه يحبههه مهها لكههل جههامع اساههم ( أناههها
الحج و الصيام و الزكاة و فالصلة ، الباطنة و الظاهرة والعمال

، عبههادة القههرآن وتلوة الههذكر و والساههتغفار الههدعاء و ، عبههادة
و عبادة الرحام وصالة الوالدين وبر الماناة وأداء الحديث وصادق
و بههالمعروف والمههر الخيههر إلههى الههدعوة و عبادة بالعهود الوفاء
والحسان ، عبادة المنافقين و للكفار الجهاد و المنكر عن النهي
الرحمههة و الخههادم و السههبيل وابههن المسههكين و اليههتيم و للجههار

، ورساههوله الههه حههب وكههذلك ، عبادة بالحيوان الرفق و بالضعيف
و لحكمههه الصههبر و ، لههه الههدين وإخلص إليه والناابة الله وخشية
مههن الخههوف و رحمته في الرجاء و عليه التوكل و بقضائه الرضا
) ... عبادة كله ذلك وأمثال عذابه

قاله الذي المفهوم هذا يصدقان النبوية السنة و الكريم القرآن و
. السالم شيخ
يخلههو أوقههات للمسههلم يكههون أن تمنع ل الناس مخالطة أن على
ًا ليههؤدى بنفسه فيها يحفههظ أو بنفههل اللههه إلههى يتقههرب أو ، واجبهه

ًا ًا يتلههو أو ، مسههألة يحقههق أو ، علمهه أو ، ويتفكههر يههذكر أو ، قرآناهه
رضههى الخطههاب بههن عمههر قههول معنى هو وذلك ، نافسه يحاساب

)  العزلة من حظكم :( خذوا عنه الله
، العامههل المسههلم بههال عههن للعبادة الصحيح المفهوم غياب كأن

ًا ، التعبديههة الشههعائر دائههرة في العبادة وحصره حيههاة أن متوهمهه
كههل ، الشعائر هذه لداء الكامل التفرغ وبين بينه تحول الجماعة

. التفرد أو العزلة آفة في محالة ل يوقع هذا
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المسههلم دور عههن الغفلههة مع الفساد و الشر باناتشار - العتذار6
: الفساد و الشر ينتشر حين
الفسههاد و الشههر باناتشههار العتذار العزلة على الحامل يكون وقد
أن إذ ، الفسههاد و الشههر ينتشههر حين  المسلم دور عن الغفلة مع

الساهاليب بكهل للمقاومهة ينشط أن الحال هذه في المسلم دور
تمكههن عنههد إل العزلههة إلى يلجأ ول الممكنة الوساائل و ، المتاحة

. الفتنة وخوف الوساائل وعجز الداء
لول يفههر فإناه الدور هذا حقيقة عن العامل المسلم غفل ما وإذا

و الشر من بؤرة إلى الرض وتتحول ، التفرد أو العزلة إلى وهلة
: القائل العظيم الله وصادق الفساد،
} . الرض لفسدت ببعض بعضهم الناس الله دفع { ولول
وبيههع صاههوامع لهههدمت ببعههض بعضهههم النههاس اللههه دفههع { ولول

ًا الله اسام فيها يذكر ومساجد وصالوات } : كثير
القائم : ( مثل - الناصاح وسالم عليه الله - صالى الرساول وصادق

ساههفينة علههى اساههتهموا قوم كمثل ، فيها الواقع و الله حدود على
فههي الههذين فكههان ، أساههفلها وبعضهههم ، أعلههها بعضهههم فأصاههاب
أناا : لو فقالوا فوقهم من على مروا الماء من اساتقوا إذا أسافلها
ًا ناصيبنا في خرقنا ومهها يههتركوهم فإن ،  فوقنا من ناؤذ ولم ، خرق
ًا هلكوا أرادوا ًا وناجههوا ناجههوا أيديهم على أخذوا وإن ، جميع جميعهه

(62

بههها ويبتلههى ابتلههى والشههدائد المحههن مههن صاههور على - الطلع7
موقههف عههن الغفلههة مههع ، التاريههخ مدار على الله لدين العاملون

: الصور هذه من العاملين هؤلء
المحههن مههن صاههور علههى الطلع العزلههة على الحامل يكون وقد

التاريههخ مدار على الله لدين العاملون بها ويبتلى ابتلى والشدائد
أن إذ الصههور، هههذه مههن العههاملين هههؤلء موقف عن الغفلة مع ،

الله سانن من سانة البتلء بأن التام اليقين كان إناما هؤلء موقف
الشهادات وكتاب ، القسمة في يقرع هل : باب الشركة كتاب في الصحيح في البخاري أخرجه الحديث 62
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يثبههت أن الله إلى اللجوء و بالتقصير العتراف ثم ، الدعوات في
فثبتهههم منهم الله قبل وقد ينصرهم وأن ، الطريق على أقدامهم
لمهها وهنههوا فمهها كثير ربيون معه قاتل نابي من { وكأين وناصرهم
يحههب واللههه اساههتكاناوا ومهها ضههعفوا ومهها اللههه ساههبيل في أصاابهم

ذناوبنهها لنهها اغفههر ربنهها قههالوا أن إل قههولهم كههان *ومهها الصههابرين
الكههافرين القههوم على واناصرناا أقدامنا وثبت أمرناا في وإسارافنا
يحههب واللههه الخههرة  ثههواب وحسههن الههدنايا ثههواب اللههه فآتههاهم

} المحسنين
عههن غفلههة فههي وكههان ، الصور هذه على اطلع إذا العامل إن ناعم

ويحههاول ، الهلههع و الخوف عليه يسيطر الممتحنين أولئك موقف
ًا يجد أن ٍذ ، مخرج أن الشيطان له ويزين ، نافسه له تسول وحينئ

. ذلك إلى فيركن التفرد أو العزلة في يكون إناما المخرج
التفههرد وسايرتهم ، العزلة منهجهم المسلمين من نافر - صاحبته8
:

المسههلمين مههن نافههر صاههحبته العزلههة علههى الحامههل يكههون وقههد
ًا التفرد وسايرتهم ، العزلة منهجهم التههأثر شههديد المههرء لن ناظر
وممههن مههؤثرة شخصههية ذا القريههن هههذا كههان إذا لسايما ، بقرينه
. به يتأساى أو يقتدي
فلينظههر خليلههه ديههن على ( الرجل : وسالم عليه الله صالى يقول

) . يخالل من أحدكم
: الله لدين العاملة الجماعات و الهيئات - تعدد9

أن إلههى اللههه لههدين العاملههة الجماعات و الهيئات تعدد يؤدى وقد
الهيئات هذه من أي مع ، أمره من حيرة في العامل المسلم يقع

هههذه بههه وتنتهههي ؟ يبتعههد منههها أي وعههن ، يعمل الجماعات وتلك
حقيقههة يعههرف يكههن لههم إذا لسايما ، التفرد أو العزلة إلى الحيرة

هههذه حقيقههة أن غذ ، منها وموقفه الجماعات تلك و الهيئات هذه
ًا أناها الجماعات وتلك الهيئات الخيههر هههذا أن بيههد خير على جميع
ههو مها ومنهها ، الخيهر من يسير جزء على هو ما فمنها ، متفاوت

مههوقفه وأن ، كلههه الخيههر على هو ما ومنها ، الخير من كثير على
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ًا عليها يتعرف أن عليه يفرض منها ًا جميع ثههم ، ووساائل :( أهداف
)  كله الخير على كانات من مع يسير
{ إن الرض فههي ومنهجههه ، اللههه شرع تطبيق هدفها يكون - بأن

} . الله أنازل بما بينهم احكم { وأن } ، لله إل الحكم
{ قهل الله وجه وأفعال أقوال من عنها يصدر ما بكل تقصد -وأن

شههريك ل العههالمين رب للههه ومماتي ومحياي وناسكى صالتي إن
} المسلمين أول وأناا أمرت وبذلك له

المهههؤمنين و ، ورساهههوله اللهههه ولء إل ولء كهههل تخلعهههه - وأن
آمنههوا الذين و ورساوله الله وليكم :{ إناما الله بهدى المتمسكين

يتههول ومههن ، راكعههون وهههم الزكاة ويؤتون الصلة يقيمون الذين
} الغالبون هم الله حزب فإن آمنوا الذين و ورساوله الله

ًا السالم تفهم - وأن ًا فهم تفريههط ودون تشدد أو غلو دون وساط
أيههها { يهها الجهههاد إلههى السههواك مههن كلههه به تعمل ثم إساراف أو

} . كافة السلم في ادخلوا آمنوا الذين
لكههل الجامعههة المسلمة الشخصية إيجاد على ابتداء تعمل - وأن

لعههون المسههتأهلة الشههر خصههال كل على المتأبية ، الخير خصال
مهها يغيههروا حههتى بقههوم مهها يغيههر ل اللههه { إن ناصههره وتأييده الله

}  بأنافسهم
}  دسااها من خاب وقد زكاها من أفلح { قد
تنتشههر بحيههث المسههلمة الشخصية هذه تحقيق في تتوساع - وأن
رحمههة إل أرساههلناك :{ ومهها كلههه العههالم بههل ، كله المجتمع وتعم

}  للعالمين
بحيههث المسههلمة الشخصههيات هههذه بيههن الربط في تجتهد - وأن
ًا وتصههير واحههد رأي عن تصدر ًا فكههر ًا واحههد ًا وقلبهه ًا واحههد وروحهه
بحبههل { واعتصههموا الجساد تعددت وإن واحدة ومشاعر واحدة

ًا الله } تفرقوا ول جميع
وفهههم دراساههة علههى مبنههى دقيههق واع ترتيههب مههن تنطلههق - وأن
وههذا ، الدراساهة هههذه على بناء معه التعامل ثم باساتمرار الواقع
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المؤمنههون و ورساههوله عملكم الله فسيرى اعملوا { وقل الفهم
. { ...
. عاملون إناا مكاناتكم على  اعملوا يؤمنون ل للذين { وقل
ذات  بضههيق أصايبت إذا بحيث العمل في الولويات تراعى - وأن

علههى الصاههول بعض قدمت ووساائلها إمكاناياتها بها وقصرت اليد
و ، النوافههل علههى الفرائههض و ، الفروع على والصاول بل ، بعض

صاههلى اللههه - رساههول صانع كما ، فيه المختلف على عليه المجمع
الموجههودة الصاههنام تحطيههم إلههى ساههعى - حيههن وسالم عليه الله

فههي كههانات الههتي الصاههنام تحطيههم قبههل البشههرية النفههس بداخل
. ساطحها وعلى الكعبة جوف
التمههاس مع ، عليها المجمع الصاول في تتهاون أو تتساهل - وأل

مهع للتعهاون الباب تفتح وبذلك فيها المختلف الفروع في العذار
. العاملين جميع
بيههد يأخههذ ، المعههالم محدد ، الركان واضح منهاج لها يكون - وأن
فيشههبع ، مرحلههة إلههى مرحلههة ومههن ، طههور إلههى طور من الفرد

. مستواه من ويرفع تساؤلته على ويجيب ، تطلعاته
ومتههاعب مشههاق علههى صاههبرها أو ثباتههها ظهههر قههد يكههون - وأن

و  المحههن علههى واساههتعلت ، الرهههاب أمههام فصههمدت الطريههق
ًا تكون أن اساتحقت وبذلك الشدائد ًا إمام : العاملين لباقي ورائد

ونابلههوا الصههابرين و منكههم المجاهههدين ناعلههم حههتى { ولنبلههوناكم
} . أخباركم

ًا قطعت قد تكون - وأن ً شوط صاههارت بحيههث ، العمل في طويل
ًا معها يسير من على توفر وبهذا ، بالطريق وخبرة دراية ذا جهههد

ًا ً ووقت . ومال
:{ فاصابر الساتعجال وعدم ، التروي و ، التأناي دأبها يكون - وأن

. لهم تستعجل ول الرسال من العزم أولوا صابر كما
العمههل يرتههب بحيههث ويرشههدها يوجهههها مههن معههها يكههون - وأن

. ناصابها في المور وتوضع
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فههي مههادام يههوجههم مههن رأي علههى أبنائههها جميههع ينههزل - وأن
. المعروف

التناصاههح هذا وقبول ، وآدابه بشروطه التناصاح هناك يكون - وأن
. به الرضا و

ليقطههع العههاملين اختيههار فههي والماناههة الدقههة هنههاك تكون - وأن
عههن تغفلههون لههو كفههروا الههذين { ود المتربصههين علههى الطريههق
} واحدة ميلة عليكم فيميلون وأمتعتكم أسالحتكم

ربههه لقههاء يرجههو كههان { فمن البتداع ل التباع هناك يكون - وأن
ً فليعمل ًا عمل } . صاالح

يتصههل مهها منههها ساواء العزلة على المترتبة الثار عن - الغفلة10
: السالمي بالعمل أو بالعاملين

ًا المترتبههة الثههار عههن الغفلة العزلة على الحامل يكون قد وأخير
، الساههلمي بالعمل أو بالعاملين يتصل ما منها ساواء العزلة على
الثار عن غفل من أن إذ ، قليل بعد له سانعرض الذي النحو على

. المر هذا في محالة ل وقع ما أمر على المترتبة الضارة

ًا : التفرد أوأ العزلة : آثار ثالث
علههى ساههواء ، ساههيئة وعههواقب ، ضارة آثار التفرد أو وللعزلة هذا

: الثار هذه ودوناك السالمي العمل على أو ، العاملين

: العاملين = على
: العاملين على آثارهم فمن

: شخصيتهم وأمعالم بأبعاد - جهلهم1
- ل فطنتههه تكههن ومهمهها ، ذكههاؤه يكههن - مهمهها الناسههان أن ذلههك

بههل ، دقيقة معرفة شخصيته ومعالم أبعاد يعرف أن وحده يمكنه
الحصههر ل المثال سابيل وعلى ، ذلك على يعينوناه آخرين من لبد

أثههرة مههن شخصههيته فههي مهها يكتشههف أن الناسههان يسههتطيع ل ،
، وخههالطهم النههاس بيههن عههاش إذا إل ، وتعههاون ، إيثههار أو وأنااناية
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تقسههو هههل ، نافسههه فههي تأمل ثم ، منهم الحاجات أصاحاب ورأي
ٍذ ؟ وتبخل فتشح ، وتجمد تههرق أو ، والناانايههة الههثرة تكههون وحينئهه
ٍذ ؟ وتعطى فتجود وتلين ل وكههذلك ، التعاون و اليثار يكون وحينئ
حمههق أو ، وأناههاة حلههم مههن شخصههيته في ما على يقف أن يمكنه

أولههى غيههر مههن طبقههات وصاههادف النههاس خههالط إذا إل ، وعجلههة
وغلظههة ، بههاللين ألسههنتهم خشههوناة يقابههل : هل وناظر ، الكياساة
أو بمثلههها يقابلههها أو ، والناههاة الحلههم يكون وهنا ؟ بالرفق قلوبهم

. العجلة و الحمق يكون وهنا ؟ أشد
ًا و الجبههن أو الدبيههة الشجاعة من لديه ما الناسان يعرف ل وأيض
نافسههه في تبصر ثم يخطئ من ورأي ، الجماعة لزم إذا إل الخور

:
مهها غير في الصواب : إن المخطئ لهذا تقول أن عليها يهون هل

؟ أتيههت مهها غيههر فههي الخيههر و ، رأيت ما غير في والحق ، ناطقت
ذلههك تقههول أن عليههها يعههز أو ، الدبيههة الشههجاعة تكههون وهنالههك
. الخور و الجبن يكون وهناك ؟ وتخرس فتصمت
صاههدق مههن شخصههيته عليههه تنطههوي ما الناسان يدرك ل وبالمثل
في عاش إذا إل ، فوضى أو ناظام من ، وخياناة أماناة من ، وكذب
ّدثا ، الجماعههة وساههط دمههائهم علههى ائتمنههوه أو ، أفرادههها وحهه

ًا لهههم ضههرب أو ، وأعراضهههم وأمههوالهم مههن أعطههى أو ، موعههد
ًا نافسه ناظر: ثم ، لهم عهد

ًا فيكون ؟ الواقع و الحقيقة يوافق بما يحدثهم هل بما أو ، صادوق
ًا فيكون يخالفها . كذوب

ًا فيكون وأعراضهم وأموالهم دمائهم  على يحافظ وهل أو ، أمينهه
ًا فيكون ؟ ويهدرها عليها يعتدي . خائن
ًا فيكون ؟ بوعده ويفي ، عهده على يحافظ وهل ًا دقيقهه منضههبط

ًا ًا فيكون ؟ ويخلف يهمل أو منظم منظهم ول دقيههق غيهر فوضههوي
. منضبط ول

ًا أو عزلة في عاش إذا المسلم كأن تبقههى شخصههيته فههإن منفرد
الشههر يفعههل ربمهها إذ ، بعينههه الخسههران هو وذلك ، لديه مجهولة
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ًا ًا ، الخير يترك وربما ، الخير أناه ظانا هههل { قههل الشر أناه معتقد
ً بالخسرين نانبئكم الههدنايا الحيههاة فههي ساههعيهم ضههل الذين أعمال

ًا يحسنون أناهم يحسبون وهم } . صانع
- وساههلم عليههه اللههه - صالى قوله من المفهوم هو الثر هذا ولعل

... ) المؤمن مرآة ( المؤمن
63) عيوبنا إلينا - :( أهديت عنه الله - رضى عمر قول ومن

شخصههيته ومعههالم أبعههاد المسههلم بها يعرف التي الطريق أن أي
و الكمههال ناههواحي - فينمههى ضههعف أو قههوة ، ناقههص أو كمههال من

هههي - إنامهها الضههعف و النقههص ناههواحي ويقوى ويستكمل ، القوة
. هدى غير وعلى عماية في المسلم يعيش وبغيرها ، الجماعة

، بأيسسديهم يأخذ أن يمكن الذي المعين من - حرمانهم2
إلههى يهههدى قد الناسان أن ذلك ، عيوبهم إصالحا على ويساعدهم

بحيههث العزيمههة وخههور ، الرادة ضعف من يكون قد لكنه ، عيوبه
معين من له ولبد ، العيوب هذه وتقويم إصالحا عن بمفرده يعجز

هههذا يحههرم التفههرد أو العزلههة يختههار وحيههن ، نافسههه علههى يعينه ،
ًا حياته طوال ويبقى ، المعين . السيئات و المعاصاي في غارق

إذا أخيههه مههرآة :( المههؤمن جههاء ممهها المفهوم هو الثر هذا ولعل
ًا فيه رأي  64) أصالحه عيب

ًا به الله أراد ( من ً رزقه خير ًا خليل وإن ، ذكههره ناسى إن ، صاالح
65)  أعاناه ذكر

171 ص القلب مرض : علمات الثالث الفصل القاصادين منهاج مختصر في قدامة ابن أورده الثر 63
أبى حديث  من238  رقم107 ص أخيه مرآة المسلم : باب المفرد الدب في البخاري أخرجه الحديث 64

ًا عنه تعالى الله - رضى هريرة و أخيه مرآة :( المؤمن - بلفظ وسالم عليه الله - صالى النبي إلى - ومرفوع
: باب الدب كتاب السنن في داود أبى عند ) وهو ورائه من ويحوطه ضيعته عن يكف المؤمن أخو المؤمن

مرآة المؤمن ) بدل المؤمن مرآة فيه:( المؤمن أن إل ، المرفوع  باللفظ4/280 الحياطة و النصيحة في
. أخيه

 .431 الول المجلد لللباناي الصحيحة الحاديث سالسلة تخريجه في واناظر صاحيح الحديث 65
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الههذي المههر ، وأإمكانسساتهم طاقسساتهم بعسسض - تعطيسسل3
ً ، ووساوساههته ، وإضههلله الشههيطان لغههواء فريسة يجعلهم فضههل

- الناسههان أن ذلك ، الخلل أو النافصام من شخصيتهم يلحق عما
أخههرى بعبههارة ،أو وروحا وعقههل جسد من - مؤلف معلوم هو كما
الخيههوط تشبه الغرائز من بطاقة مزود الروحا و ، وروحا مادة من

فههي متجههاورتين منهما غريزتين كل ، المتوازية المتقابلة الدقيقة
و الخههوف ، التجههاه في مختلفتان ذاته الوقت في وهما ، النفس
، الخيال إلى والتجاه الواقع إلى التجاه ، الكره و الحب ، الرجاء
الحههواس تههدركه بمهها اليمان ، المعنوية والطاقة الحسية الطاقة

إلههى الميههول و اللههتزام حههب ، الحههواس تههدركه ل بمهها واليمههان
كلههها ....الههخ واليجابيههة السههلبية ، الجماعيههة و الفردية ، التطوع
- وتقابلههها بتوازيههها - وهههي تههرى - كمهها ومتقابلة ، متوازية غرائز
أوتههاد هههي كأنامهها ، بالحياة البشرى الكائن ربط في مهمتها تؤدى

يصههلح جاناب كل من وتربطه ، كله الكيان تشد متقابلة ، متفرقة
، حياته مجال وتفسح أفقه توساع ذاته الوقت في وهي ، للرتباط

أن بيههد ، واحههد مسههتوى فههي ول ، واحههد ناطههاق  فههي ينحصههر فل
كههل بإعطههاء مرهون الناسان حياة في التكامل و التوازن تحقيق
. ناقص أو زيادة دون ، حقها الغرائز هذه من غريزة

طاقههات ساههائر يوظههف الههذي الوحيههد المجههال هههي الجماعههة و
نافس في ومتوازية متساوية بدرجات الغرائز كل ويعمل المسلم
أي مههن الخاليههة ، المتكاملههة السههوية الشخصية فتتكون ، الوقت
. وإغوائه الشيطان كيد ضد المحصنة و اعوجاج أو انافصام

أو العزلهة حيهاة وآثهر الجماعهة عهن المسهلم ابتعد أن حدثا وإذا
ٍذ ، وإمكاناههاته طاقاته - بعض محالة - ل تتعطل فإناه التفرد وحينئهه
ً ، شخصيته في النافصام أو الخلل يكون الفههراغ وجههود عن فضل
إغههوائه فههي الجههن و الناههس شههياطين يسههتغله أن يمكههن الههذي

عليههه اللههه - صاههلى النههبي لفههت مهها هههو الههثر هذا ولعل ، وإضلله
: بقوله إليه - النظر وسالم
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مع الشيطان فإن ، الجماعة فليلزم الجنة بحبوحة منكم أحب ( ... فمن
.. ) أبعد الثنين من وهو ، الواحد

تعينهسسم السستي التجارب وأ الخبرات من رصيدهم - قلة4
صسسعاب مسسن طريقهسسم يعسسترض مسسا كسسل مواجهسسة علسسى

: وأعقبات
محفوفههة بالشههواك مليئههة طريههق اللههه لههدين العمههل أن ذلههك

لههديه تكههون الههذي هههو الههذكي الحصههيف المسههلم و ، بالمخههاطر
و ، المخههاطر هذه على التغلب من تمكنه التي التجربة أو الخبرة
. الشواك تلك من النجاة
الخبرات المسلم فيه - يكتسب وأوساع أرحب مجال هناك وليس
. ومخالطتهم الناس مع العيش - ساوى التجارب ويتعلم
ويرضههى ، الجماعههة عههن بنفسههه العامههل المسههلم ينههأى وحيههن
، التجههارب وتلهك ، الخيههرات هههذه يحههرم فهإناه التفههرد أو بالعزلة
كيههف يعههرف ل ، النظههر قاصاههر الفههق ضههيق حيههاته طول ويبقى
ً   ، المشكلت أبسط يواجه . وعظائمها أمهاتها عن فضل
: وسالم عليه الله صالى قوله من نافهمه ما هو الثر هذا ولعل
المسههك كحامههل السههوء الجليههس و الصههالح الجليههس مثل (إناما

منههه تبتاع أن وإما ، يحذيك أن : إما المسك فحامل ، الكير وناافخ
ًا منه تجد أن وإما ، ، ثيابك يحرق أن إما ، الكير وناافخ ، طيبة ريح

ًا منه تجد أن وإما ) . خبيثة ريح
الذي المر ، نفوسإهم على  القنوط وأ اليأس - سإيطرةا5
- اللههه لههدين العامههل المسههلم أن ذلك ، الفتور إلى بهم ينتهي قد

الحيههن و الحيههن بيههن الشههيطان - يههأتيه العصههر هههذا فههي لسايما
: التساؤلت هذه عليه ويلقى

خارجههها وفي السالمية المة داخل - في الله وأعداء المخرج ما
ولههديهم ، الساههلمي العههالم بخنههاق ممسكون الن وهم ؟ - كثير
؟ خبيثة وأسااليب ماكرة خطط

جماعههة خلل مههن العامههل و للنههاس المخالط المسلم ويستطيع
ًا ليس بأناه ، التساؤلت هذه دفع وإنامهها ، الميههدان هههذا فههي وحيد
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من لهم وأولئك ، الطريق نافس في يسيرون ساواه آخرون هناك
وإحبههاط ، أعههدائهم مواجهة على يعينهم ما والمكاناات السااليب
. ومخططاتهم مكائدهم

تظههل التسههاؤلت هذه فإن ، وحده يعمل أو عزلة في كان إذا أما
ٍذ ، به يدفعها ما هناك وليس عليه تلح و قلبه في اليأس يدب حينئ

. الله لدين العمل ترك وربما فيفتر نافسه إلى القنوط

: الثواب وأ الجر من رصيدهم - قلة6
مجهالت أمهامه يجهد ويخهالطهم النهاس مهع يعيش الذي أن ذلك

مجههالس فهناك ، الثواب و الجر لتحصيل واساعة وميادين ، رحبة
وزيههارة المرضههى عيههادة وهنههاك ، الساههتفادة أو للفههادة العلههم

ًا الخوان ، مصههيبة علههى تعزيههة أو ، بنعمة تهنئة أو لمودتهم تأكيد
علههى المعوناة يد ومد ، الخير إلى وتوجيههم للناس إرشاد وهناك

. .... وهكذا شوكتهم به تقوى أو ، حاجاتهم يسد ما
ًا يعيش الذي أما ً أو منفرد الميههادين هههذه مههن يحرم فإناه منعزل

. الثواب و الجر من رصايده يقل وبالتالي ، المجالت وتلك
اليوما أنفسهم في الله دين إقامة من تمكنهم - عدما7
ًا أوأ : غد

الرض تتحههول أن بهدف العمل عن لحظة يفتأ ل الباطل أن ذلك
أن العامههل المسههلم يسههتطيع فل ، الفساد و الشر من بؤرة إلى

ًا يؤدى للباطههل يتحقههق أن يمكههن ومها ، بههواجب يقههوم أن أو دور
متفرقيههن عملوا أو ، الميدان من الحق أهل فّر إذا إل ، ذلك مثل

ومههن ، وحههده يعمل أن آثر أو ، الميدان من فّر واحد المعتزل و ،
ًا عليه سايضيق فإناه كذلك كان ًا أو اليوم حتم . غد

ًا ذكرنااها التي النصوص تلك إليه أشارت ما هو ذلك ولعل في آناف
:  التفرد أو العزلة أساباب

{ ... } ، الرض لفسدت ببعض بعضهم الناس الله دفع :{ ولول
وبيههع صاههوامع لهههدمت ببعههض بعضهههم النههاس اللههه دفههع ولههول
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مههن الله ولينصرن ، كثيرا الله اسام فيها يذكر ومساجد وصالوات
}. عزيز لقوى الله إن ينصره
اساههتهموا قوم كمثل ، فيها الواقع و الله حدود على القائم ( مثل
فكههان ، أساههفلها وبعضهههم ، أعلههها بعضهههم فأصاههاب سافينة على

فهوقهم مهن علهى مهروا المههاء مههن اساتقوا إذا أسافلها في الذين
ًا ناصيبنا في خرقنا أناا : لو فقالوا فههإن ،  فوقنا من ناؤذ ولم ، خرق

ًا هلكوا أرادوا وما يتركوهم ناجههوا أيههديهم علههى أخذوا وإن ، جميع
ًا وناجوا ) جميع

- بسسسبب اللهسسي الغضب وأ للثم أنفسهم - تعريضهم8
أن للمسههلم وأناى ، الجماعة وأمفارقتهم الناس اعتزالهم

قهوله مهن تفهمهه مها ههو الثر هذا ولعل ؟ يتحمله  أو ذلك يطيق
: وسالم عليه الله صالى
ميتههة مههات ، فمههات الجماعههة وفههارق ، الطاعههة مههن خرج ( من

... ) جاهلية
جملتههها فههي وهههي العههاملين على التفرد أو العزلة آثار أهم تلكم

: وسالم عليه الله صالى قوله من مستفادة
ًا الجماعة فارق ( من 66) عنقه من السالم ربقة خلع فقد ، شبر

المههر فههي وفارقههها الجماعههة عههن خرج من أن بذلك يعنى وكأناه
.  عليه المجمع

الوقههوع حينئههذ عليه يؤمن ل إذ والضياع للهلك نافسه عّرض فقد
تمامهها ، بعضههها فههي القههل على أو آنافا المذكورة الثار جميع في
فههي يجعههل الههذي الطههوق أو الربقههة جعلت إذا للدابة يحدثا كما

.  والضياع الهلك عليها يؤمن ل فإناه تشرد لئل عنقها

:  السإلمي العمل على
:  حول فتدور السالمي العمل على آثارها أما

البخاري أخرجه 66
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فل إجهاضههه القل على أو عليه وأالقضاء ضربه ) سإهولة1(
لضههعفه ناظههرا طويههل وزمههن كههثيرة تكههاليف بعههد إل ثماره يؤتى

فههي السههر هههو ذلك ولعل تضامنهم وعدم العاملين تفرق بسبب
علههى منقسههمين المسههلمون يظههل أن علههى اللههه أعههداء حههرص

).  تسد : ( فرق شعار تحت أنافسهم
:  والتنازع الفرقة ونابذ بالوحدة المر في أيضا السر ولعله

ًا الله بحبل { واعتصموا } .  تفرقوا ول جميع
} .  ريحكم وتذهب فتفشلوا تنازعوا ول ورساوله الله { وأطيعوا
} .   والعدوان الثم على تعاوناوا ول وتقوى البر على { وتعاوناوا

:  اللهي المدد أوأ العون من ) الحرمان2(
بحاجههة فهو وإمكانااته طاقاته تكن مهما السالمي العمل أن ذلك
هههذا يعطى ل أناه الله وعد وقد وجل عز الله من وتأييد عون إلى

الساههلمي العمههل علههى القههائمون كههان إذ إل التأييد وذلك العون
,  متكاتفين متضامنين

:  وسالم عليه الله صالى النبي يقول
)  الجماعة مع الله (يد

رحمههة يكههون فإناه ابتلء أو امتحان الحرمان هذا على ترتب ولئن
القاعههدين علههى وعههذابا وناقمة المتضامنين العاملين على وبركة
:  المتفرقين العاملين على وكذلك

ويصههلح سايهديهم أعماله يضل فلن الله سابيل في قتلوا {والذين
لهههههههههم}. عرفههههههههها الجنههههههههة ويههههههههدخلهم بههههههههالهم

ًا بقوم الله أنازل ( إذا بعثههوا ثم فيهم كان من العذاب أصااب عذاب
.67) أعمالهم على

ًا  :  العزلة من وأالوقاية للخلص : الطريق رابع
أن السهههل من فإن وآثارها العزلة أساباب على وقفنا قد ومادمنا

: في وتتلخص منها والوقاية الخلص طريق نادرك
ًا بقوم الله أنازل إذا باب الفتن كتاب ، الصحيح في البخاري أخرجه الحديث 67 عبد حديث  من9/71 عذاب

. وسالم عليه الله صالى النبي إلى به - مرفوعا عنهما تعالى الله - رضى عمر بن الله
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الشههرعية النصوص بين القائمة الصلة أو للعلقة التام ) الفهم1(
ولههزوم الناس مخالطة إلى الداعية والخرى العزلة في المرغبة

الجماعة: 
نافسههه مههع صاههادقا كههان إن المسلم باناتزاع كفيل الفهم ذلك فإن
مخالطههة لن ناظههرا الجماعة أحضان في وإلقائه العزلة حياة من

الضرورة عند إل يكون ل طارئ أمر والعزلة الصال هي الجماعة
.  حياة ول دين معها يبقى ل التي

السههلف بعههض دعههت التي الساباب أو للظروف التام ) الفهم2(
:  التفرد أو العزلة إلى
هههذا فههي بهههم القتههداء وبيههن بيننا يحول ما كثيرا الفهم ذلك فإن

ضههرر ورائههها من يكن لم هؤلء عزلة أن عرفنا إذ سايما ل الشأن
للههه كلههه والههدين مرفوعههة والراية قائمة السالم دولة كانات فقد
الساههلم دولههة لغياب ناظرا كثير ضرر ورائها فمن الن عزلتنا أما

وحاجتنا كثيرا الله سابيل عن وصادهم بخناقنا الله أعداء وإمساك
السههلطان لعههادة متههآزرة متعاوناة ضخمة وجهود كثير ساواد إلى

لله. 
الفرديههة بيههن التوفيههق فههي الساههلم بمنهههج الههدقيق ) اللمام3(

:  والجماعية
الجماعههة أحضههان في يعيش أن إلى السلم بدفع كفيل ذلك فإن
.  فرديته أو ذاتيته على فيه يحافظ الذي الوقت في

:  للعبادة الصحيح المفهوم على ) الوقوف4(
الجماعة ملزمة على والحمل العزلة على القضاء في كاف فإناه

الوقههات أن في  حرج أدناى هناك يكون أن دون الناس ومخالطة
.  والعبادة الطاعة غير في تنفق

:  والحزم بالشدة دوما وأخذها النفس ) مجاهدة5(
إلههى فتههدفعها الشهههوات بههها وتسههتبد الهههواء عليههها تسيطر لئل

الناس بين والعيش الجماعة مخالطة تكاليف من والفرار العزلة
 .
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ويعههم الشههر ينتشههر حيههن المسهلم علهى الواجب الدور ) فهم6(
:  الفساد

علهى وحملهه عزلتهه مهن عامهل أي إخهراج فهي كهاف ذلهك فإن
الشههر علههى القضههاء أجههل من الخطوب واقتحام الناس مخالطة
.  تحجيمهما القل على أو الفساد ومقاومة

فههإن بههه الصههادقة والساتعاناة وجل عز الله إلى التام ) اللجوء7(
: الله يعينه بالله يستعين من

دعان إذا الداع دعوة أجيب قريب فإناي عنى عبادي ساألك { وإذا
} .  يرشدون لعلهم بي وليؤمنوا لي فليستجيبوا

التفرد وسايرتهم العزلة منهجهم كان من صاحبة من ) التخلص8(
القضههاء فههي كههبير دور  لههه ذلههك : فإن العاملين صاف ملزمة مع

.  العزلة على
: الله لدين العاملة والجماعات الهيئات بحقيقة التام ) اللمام9(

مههن مههع والسههير العزلههة حيههاة نابذ إلى حتما به ساينتهي ذلك فإن
جميعه. بالحق وقائمة كله الخير على كانات

صاههلى الله رساول سالكه الذي المنهج حقيقة على ) الوقوف10(
ذلههك فإن الولي السالم ودولة صارحا تشييد في وسالم عليه الله

للجماعههة الناحيههاز  علههى ويحمههل العزلههة من التخلص على يعين
:  وسالم عليه الله صالى به وتأسايا اقتداء
الله يرجوا كان لمن حسنة أساوة الله رساول في لكم كان { لقد
}.  كثيرا الله وذكر الخر واليوم

يتعههاوناون والمنههافقين الكههافرين مههن الله أعداء أن ) إدراك11(
فههي متفرقيههن ل مجتمعيههن الساههلم لضرب ويعملون بينهم فيما

) وفي الطلنطي - حلف وارساو : ( حلف عسكرية أحلف شكل
) وفههي المشههتركة الوروبيههة : ( السههوق تجاريههة أساههواق شههكل
) وفههي الوروبههي : ( البرلمههان ساياساية وهيئات برلماناات شكل
السههوفيتي التحاد ( جمهوريات وولياته جمهورية اتحادات شكل

).  المريكية المتحدة والوليات ،
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مههن  وبينهههم الباطههل علههى وهههم اللههه أعههداء شهأن هذا كان وإذا
علههى أنانهها ساههيما ل المسههلمين ناحههن بنهها فههأولى جوهرية خلفات

السالوب بنفس ناواجههم أن جوهرية خلفات لدينا وليست الحق
:  متفرقين ل مجتمعين أي

فههي فتنههة تكههن تفعلههوه إل بعههض أوليههاء بعضهم كفروا { والذين
}.  كبير وفساد الرض

حولنهها الموجههودة بنا المحيطة المخلوقات حياة في ) التأمل12(
تعيش ما المخلوقات هذه أن إلى حتما سايقودناا التأمل ذلك فإن
هههي فههها دورههها لتههؤدى متعاوناههة مجتمعههة تعيش وإناما عزلة في

لسههائر والههدفء الضههياء لتههوفير تتعههاون الشمسههية المجموعههة
بيوتهها بنهاء فهي تتعهاون النحهل جماعهة ههي وهها الحية الكائنات
الزهههار رحيههق لتمتههص تسههرحا ثههم لههها الحماية وتوفير وتنظيفها
ذلههك ومثههل للنههاس شفاء فيه مصفي عسل النهاية في ولتخرجه

أن بالشههاعر حههدا ممهها المخلوقههات وبههاقي النمل لجماعة يحدثا
:  يقول
والنحل   تماساكها    في    قراها   تبنى   النمل تجنى  
 أعواناا الشهد رحيق

ناحههن بنهها فكيههف لههها عقل ل التي المخلوقات شأن هذا كان وإذا
ساههادة وجعلنهها والرادة والحريههة بالعقل الله ميزناا الذين آدم بني
نابههذ إلههى التأمههل هههذا مثههل يؤدى أن يمكن وهكذا الكون هذا في

.  الناس وبين الجماعة مع والعيش العزلة حياة
التفههرد أو العزلههة على المترتبة الثار حقيقة على ) الوقوف13(

السههمع ألقههى أو قلب له كان من يقود ذلك فإن آنافا ذكرنااها وقد
الوقههوع مههن حذرا ومخالطتهم الناس بين العيش إلى شهيد وهو
.  العواقب تلك أو الثار هذه في
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الخامسة الفة
بالنفس العجاب

يعملوا أن وعليهم العاملين بعض بها يصاب التي الخامسة والفة
والتههوقي والحههتراز بههل وتحريرههها أنافسهم مداواة على جاهدين

.  بالنفس العجاب هي : إناما منها
المعههالم محههدد البعههاد واضههح الفههة هذه عن حديثنا يكون ولكي

:  التالي النحو على يدور سانجعله

ً :  بالنفس العجاب : معنى أوأل
:  به ويراد اللغة في بالنفس العجاب  يطلق: لغة

بههه وأعجب : ساره المر : أعجبه تقول والساتحسان (أ) السرور
ولههو مشههركة مههن خير مؤمنة تعالى: {ولمة قوله ومنه به : سار

أعجبتكم}. 
}. الخبيث كثرة أعجبك ولو والطيب الخبيث يستوي ل { قل

}.  مصفرا فتراه يهيج ثم ناباته الكفار أعجب غيث { كمثل 
بههه زههها أي المههر : أعجبههه تقول والكبار العظام أو (ب) الزهو

معظههم أو مزهههر أي معجههب ورجههل ، لههديه وكههبر عنههده وعظههم
: { ويههوم تعههالى قههوله ومنه قبيحا أو حسنا منه يكون لما ومكبر
}.  شيئا عنكم تغن فلم كثرتكم أعجبتكم إذ حنين

العجههاب فههإن العههاملين أو الدعاة اصاطلحا في  أما: اصطلحا
مههن عنههها يصههدر وبمهها بههالنفس الفههرحا أو : السههرور هو بالنفس

النههاس مههن الخريههن إلههى تجههاوز أو تعد غير من أعمال أو أقوال
ًا العمال وتلك القوال هذه أكانات ساواء ًا أو خير أو محمودة شر

الناس من الخرين إلى تجاوز أو تعد هناك كان فإن محمودة غير
العجههاب شدة أو الغرور  فهو عنهم يصدر ما واساتصغار باحتقار

باحتقههارهم النههاس مههن الخرين إلى تجاوز أو تعد هناك كان وإن
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شههدة أو التكههبر فهههو عليهههم والههترفع وذواتهههم أشخاصاهههم فههي
.68 العجاب

ًا  بالنفس العجاب : أسإباب ثاني
منها ناذكر فيه توقع وبواعث  إليه تؤدى أساباب بالنفس للعجاب

 :
: الوألى - النشأةا1

. الولى النشأة هي إناما بالنفس العجاب في السبب يكون فقد
: أحدهما من أو منهما يلمس أبوين بين ينشأ قد الناسان أن ذلك

بالباطههل وإن بههالحق أن النفههس تزكيههة ودوام المحمههدة حههب
مظههاهر مههن ذلههك وناحههو والرشههاد النصههح علههى والساتعصههاء

 فيحاكيهما بالنفس العجاب
مههن جههزء بههالنفس العجههاب ويصههبح بهمهها يتههأثر الزمههن وبمرور

.  الله رحم من إل شخصيته
الله بمنهج البوين التزام على السالم تأكيد في السر ذلك ولعل
 )). الساراف ((آفة الثاناية الفة قدمنا الذي النحو على

اناحههراف  أي مههن البههوين يحمههى الههذي هههو وحههده اللههه منهج إذ
للولد. قدوة يكوناا أن يصلحان وبذلك

للداب مراعسساةا دوأن السسوجه فسسي وأالمسسدح - الطسسراء2
:  بذلك المتعلقة الشرعية

والمههدحا الطراء هو إناما بالنفس العجاب في السبب يكون وقد
: بذلك المتعلقة الشرعية للداب مراعاة دون الوجه في
دون وجهههة فهي مدحا أو أطرى إذا الناس من فريقا هناك أن ذلك
أو اعههتراه المههدحا وذلههك الطههراء هههذا في الشرعية بالداب تقيد

أي أطرى وما مدحا ما : أناه خاطر الشيطان بمكائد لجهله سااوره
الخههاطر هههذا يههزال ومهها لغيههره ليههس مهها المواهب من يملك أناه

النفس بالعجهاب بهالله والعيهاذ يصهاب حهتى عليه ويلح يلحقه ب
والمدحا للثناء وسالم عليه الله صالى ذمه في السر هو ذلك ولعل

.  بتصرف248 - 247 ص القاصادين منهاج  مختصر اناظر 68
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إن الشههرعية الداب مراعههاة ضرورة على وتأكيده بل الوجه في
. 69 ذلك من ولبد كان
علههى يثنههى رجههل : قههام قههال أناههه معمر أبى عن مجاهد عن جاء

الههتراب وجهههة فههي السههود بههن المقههداد فجعههل المار من المير
فههي ناحههثى أن وساههلم عليه الله صالى الله رساول :(( أمرناا وقال
70التراب)) المداحين وجوه

رجل رجل : مدحا قال أبيه عن بكر أبى بن الرحمن عبد عن وجاء
عنههق قطعهت :(( ويحهك فقهال وساهلم عليه الله صالى النبي عند

ل مادحهها أحدكم كان (( إذا صااحبك)) مرارا عنق قطعت صااحبك
اللههه علههى هههزكى ول حسههيبه واللههه فلناهها : أحسب فليقل محالة
. 71)) وكذا كذا ذلك يعلم كان إن أحسبه أحدا

:  بأنفسهم العجاب ذوأى من نفر -صحبة3
الصههحبة هههي إنامهها بههالنفس العجههاب فههي السههبب يكههون وقههد

 بأنافسهم العجاب ذوى من لنفر والملزمة
كههان إذا سايما ل بصاحبه والتأثر المحاكاة شديد الناسان أن  ذلك
وكههان بالحيههاة وداريههة خههبرة ذا الشخصههية قههوى الصههاحب هههذا

فههإذا وعليه عليه يلقى ما بكل يتأثر ساجيته على غافل المصحوب
قرينههه إلههى تصههل عههدواه فإن العجاب بداء مصابا الصاحب كان

ضههرورة علههى الساههلم تأكيد في السر هو هذا ولعل مثله فيصير
حميههدة والعههواقب طيبههة الثمههرة لتكههون الصاحب واختيار اناتقاء

أثنههاء بههذلك المتعلقههة الشههرعية النصههوص مههن طرفا قدمنا وقد
)). (( الفتور آفة عن الحديث

: أل :الول ثلثة السنة و الكتاب من العلماء اساتنبطها كما المدحا و بالطراء المتعلقة الشرعية الداب 69
من مع يكون : وأل الثالث ، بالباطل ل بالحق يكون : أن الثاناي ، للحد مجاوزة أو إفراط المدحا في يكون

ًا يصير قد بل ، المدحا جاز الداب هذه توافرت فإذا وغيره إعجاب من الفتنة عليه يخشى كانات إذا مستحب
التأساي و القتداء أو ، عليه الساتمرار أو منه الزيادة أو ، الخير لفعل كالتنشيط منفعة أو مصلحة ورائه من

النهي باب والرقائق الزهد كتاب ، النووي للمام الحجاج بن مسلم صاحيح شرحا المنهاج اناظر ،  ذلك وناحو
.  بتصرف18/126 الممدوحا على فتنة منه وخيف إفراط فيه كان إذا المدحا عن

إفراط فيه كان إذا المدحا عن النهي باب والرقائق الزهد : كتاب الصحيح في مسلم أخرجه الحديث 70
ًا الساود بن المقداد حديث  من3002  رقم4/2297الممدوحا على فتنة منه وخيف . به مرفوع

الصحيح في ومسلم  ،8/22 التمادحا من يكره ما باب الدب كتاب ، الصحيح في البخاري أخرجه الحديث 71
4/2296الممدوحا على فتنة منه وخيف إفراط فيه كان إذا المدحا عن النهي باب والرقائق الزهد : كتاب

ًا أبيه عن بكرة أبى بن الرحمن عبد عن الحذاء خالد حديث من  كلهما3000 رقم . لمسلم واللفظ مرفوع
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:  المنعم وأنسيان النعمة عند - الوقوف4
النعمههة عنههد الوقههوف هههو : إنامهها العجههاب في السب يكون وقد

الله حباه إذا العاملين في صانفا هناك أن : كذلك المنعم وناسيان
ناعمههة عنههد وقههف ناحههوه أو جاه أو قوة أو علم أو المال من ناعمة

نافسه تحدثه وسالطاناها المواهب بريق تأثير وتحت المنعم وناسى
الحهديث ههذا يهزال ول مهن لديه لما إل النعمة هذه أصاابته ما أناه

يههزال )) ول عنههدي علم على أوتيته :(( إناما قارون قول حد على
ويسههر المنتهههي أو الغابههة بلغ أناه يرى حتى عليه يلح الحديث هذا

العجههاب هههو وذلك باطل كان ولو عنها يصدر وبما بنفسه ويفرحا
.  بالنفس

أي النعمههة مصههدر أن علههى السالم تأكيد في السر هو هذا ولعل
.....} الله فمن ناعمة من بكم : { وما وجل عز الله هو إناما ناعمة

.
لكههم وجعههل شههيئا تعلمههون ل أمهاتكم منبطون أخرجكم { والله

اللههه أن تههرو }. {ألههم تشههكرون لعلكههم والفئههدة والبصار سامع
ناعمههة عليكههم وأساههبغ الرض في وما السموات في ما لكم ساخر

وباطنه}. ظاهرة
اللههه غيههر خههالق مههن هل عليكم الله ناعمة اذكروا الناس أيها {يا

ومسههاء صاههباحا كههل ربههه المسههلم يناجى أن وعلى }.بل يرزقكم
مرات: ثلثا قائل

ل وحههدك فمنههك خلقههك مههن بأحد أو ناعمة من بي أصابح ما اللهم
72الشكر))   ولك الحمد فلك لك شريك

:  التربية وأكمال النضج قبل للعمل - الصدارةا5

4/318 اصابح إذا يقول ما باب الدب كتاب ، السنن في داود أبو أخرجه حديث فيه جاء الدعاء أو المناجاة 72
حين قال :( من قال وسالم عليه الله صالى الله رساول أن البياضى غنام بن الله عبد حديث  من5073 رقم

، يومه شكر أدى فقد الشكر ولك الحمد فلك لك شريك ل وحدك فمن ناعمة من بي اصابح ما : اللهم يصبح
الله رساول إن ، القرشي جحاش بن بشر يقول وإذ ) ، ليلته شكر أدى فقد يمسي حين ذلك مثل قال ومن
ًا بصق وسالم عليه الله صالى أناى آدم ابن : ( يا تعالى الله : قال قال ثم إصابعه عليها فوضع كفه في يوم

فجمعت وئيد منك وللرض ، بردين بين مشيت وعدلتك ساويتك إذا حتى ، هذه مثل من خلقتك وقد تعجزناي
في أحمد المام أخرجه ) الحديث  الصدقة أوان وأناى : أتصدق قلت التراقى بلغت إذا حتى ، منعت أو

. المسند
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للعمل الصدارة هي إناما بالنفس العجاب في السبب يكون وقد
قههد السالمي العمل ظروف أن : ذلك التربية وكمال النضج قبل

عههودهم يسههتوي أن قبل للعمل العاملين بعض يتصدر أن تفرض
فههي فيلقههى الشههيطان يههأتي وحينئههذ شخصيتهم تكتمل أن وقبل

هههم الههذي الموقع في وضعوا وما للعمل تصدروا ما أناهم روعهم
مههواهب مههن لههديهم مهها مههؤهلت مههن يحملههون لمهها إل الن فيههه

وحيلههه الشههيطان بمكائههد لجهلهههم عليهههم ينطلههي وقد وإمكاناات
نافوساهههم قههدر مههن ويرفعههون حقيقههة فيصوروناه اللقاء هذا مثل
بالله........ والعياذ بها العجاب يكون حتى تستحق ما فوق
أن وعلههى فقههه الفقههه علههى الساههلم حههرص السر هو هذا ولعل
: تعههالى اللههه يقههول إذ القيههادة أو الصههدارة قبل الفقه هذا يكون

الههدين فههي ليتفقهههوا طائفههة منهههم فرقههة كههل مههن نافههر { فلول
}.    يحذرون لعلهم إليهم رجعوا إذا قومهم ولينذروا
خيههرا أوتههى فقههد الحكمههة يههؤت ومههن يشههاء من الحكمة { يؤتى

}.  كثيرا
-: وسالم عليه الله صالى النبي يقول وإذا

. 73))  الدين في يفقهه خيرا به الله يرد (( من
)) تسههودوا قبيل -:(( تفقهوا عنه تعالى الله رضى عمر يقول وإذ

مسههئولية أصاههحاب أو ساههادة تصيروا أن قبل العلم : تعلموا يعنى
.  فتتقوها آفات من المسئولية في ما أو السيادة في ما لتدركوا

:  النفس بحقيقة الجهل أوأ - الغفلة6
الجهههل و الغفلة هي إناما بالنفس العجاب في السبب يكون وقد

، نافسه حقيقة جهل أو غفل إذا الناسان أن : ذلك النفس بحقيقة
ًا النقههص وأن ، البههول مخههرج مههن خرج مهين ماء من وأناها دائمهه

جيفههة فتصير ، التراب في تلقى أن مردها وأن ، وسامتها طبيعتها
ًا به الله يرد من باب العلم كتاب ، الصحيح في البخاري أخرجه الحديث 73 28-1/27 الدين في يفقهه خير

باب السنة و بالكتاب العتصام  وكتاب4/103 خمسه لله فأن تعالى الله قول : باب الخمس فرض وكتاب
في  ومسلم9/125 الحق على ظاهرين أمتي من طائفة تزال ( ل وسالم عليه الله - صالى النبي قول

الحق على ظاهرين أمتي من طائفة تزال :( ل وسالم عليه الله صالى قوله : باب المارة كتاب الصحيح
معاوية حديث من  كلهما1037  رقم2/718 المسألة عن النهي باب ، الزكاة  وكتاب175  رقم3/1524

ًا عنهما تعالى الله - رضى سافيان أبى بن به - مرفوع
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أو الناسههان غفههل إذا ، الكائنههات جميههع رائحتههها مههن تنفر ، منتنة
فيههه الشههيطان ويقههوى ، شهئ أناه بباله خطر ربما كله ذلك  جهل
ًا يصير حتى الخاطر هذا . بنفسه معجب

عههن المتكههرر السههنة و القههرآن حههديث فههي السههر هههو هذا ولعل
ًا الناساناية النفس حقيقة . وناهاية ، بدء

خلههق وبههدأ خلقههه شئ كل أحسن { الذي سابحاناه الحق يقول إذ
} ، مهيههن مههاء مههن ساههللة مههن ناسله جعل ثم طين من الناسان

} . فأقبره أماته { ثم } ، مهين ماء من ناخلقكم { ألم
: الصل شرف أوأ النسب - عراقة7

، النسب عراقة هي إناما بالنفس العجاب في السبب يكون وقد
بيههت ساههليل يكههون قههد العاملين بعض أن ذلك ، الصال شرف أو

علههى ذلههك حملههه وربمهها ، الصاههل شههريف أو ، النسههب عريههق
ًا ، عنها يصدر وما نافسه اساتحسان ًا أو نااساي أو النسب أن متناساي

العمههل هههو إنامهها عليههه المعههول بههل ، يههؤخر ول يقههدم ل الصاههل
شرف أو ناسبه عراقة به تنتهي وهكذا ، العرق و بالجهد المقرون

الساههلم تأكيههد ساههر هههو ذلههك ولعل ، بنفسه العجاب  إلى أصاله
: وحده العمل و العمل على

بينهههم أناسههاب فل الصههور فههي نافخ { فإذا سابحاناه الحق يقول إذ
ٍذ الكتههاب أهههل أمههاناي ول بأمههانايكم } { ليس يتساءلون ول يومئ

ًا يعمل من ًا الله دون من له يجد ول به يجز ساوء ًا ول ولي * ناصههير
فأولئهك مههؤمن وهههو أناهثى أو ذكههر من الصالحات من يعمل ومن

ًا يظلمون ول الجنة يدخلون } . ناقير
{ وأناههذر عليههه أناههزل لمهها وساههلم عليههه الله صالى النبي يقول وإذ

مههن أنافسكم : اشتروا قريش معشر ( يا } ،  القربين عشيرتك
ًا الله من عنكم أغنى ل الله أغنههى : ل المطلههب عبد بنى يا ، شيئ

ًا الله من عنكم مههن عنك أغنى ل المطلب عبد بن عباس يا ، شيئ
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ًا الله أغنههى ل شههئت ما : ساليني الله رساول بنت فاطمة يا ، شيئ
ًا الله من عنك 74)  شيئ

: وأالحتراما التوقير في المبالغة أوأ - الفراط8
أو الفههراط هههو إنامهها ، بههالنفس العجههاب فههي السبب يكون وقد

قههد العههاملين بعههض أن ذلههك ، والحههترام التههوقير فههي المبالغههة
إفههراط أو مبالغههة فيهمهها واحههترام بتههوقير الخريههن مههن يحظههى
كههدوام ، الحنيههف اللههه شههرع ويأباههها ، السالم هدى مع يتعارض
و لههه والناحنههاء يههده وكتقبيههل ، قاعههد أو قههائم أناه طالما الوقوف

. ... الخ خلفه السير
التههوقير بهههذا حظههي مهها أناههه نافسههه تحدثه قد السلوك هذا وإزاء

لغيههره ليس ما الخصائص و ، المواهب من لديه لن إل والحترام
بالنفس العجاب يكون أن إلى ويشتد يقوى الحديث هذا ويظل ،

- وسالم عليه الله - صالى ناهيه سار هو هذا - ولعل بالله العياذ - و
العههاجم يعظههم كمهها يعظمههوه وأن ، لههه يقومههوا : أن أصاههحابه
مقعههده فليتبههوأ النههاس لههه يتمثل أن أحب :( من فيقول ملوكهم

 75) النار من
ًا أصاحابه إلى وسالم عليه الله صالى ويخرج ًا يوم عصا على متوكئ

بعضههها يعظم العاجم تقوم كما تقوموا :( ل فيقول له فيقومون
ًا) 76بعض

: الطاعة وأ ، النقياد في المبالغة أوأ - الفراط9
أو الفههراط هههو إنامهها بهالنفس العجههاب فهي السههبب يكههون وقد

قههد العههاملين بعههض أن ذلههك ،  الطاعههة و ، الناقيههاد في المبالغة
ًا الخرين من يلقى تتفههق ل مبالغة أو إفراط فيهما وطاعة اناقياد

،6/140 الشعراء : ساورة التفسير كتاب ، الصحيح في البخاري أخرجه الحديث 74 : الصههحيح في ومسلم  
أبههى حههديث مههن  كلهمهها193-1/192}  القربيههن عشههيرتك { وأناههذر تعههالى قوله في : باب اليمان كتاب

ًا عنه تعالى الله - رضى هريرة  لمسلم ،واللفظ -مرفوع
 مههن5229  رقههم4/358 للرجههل الرجههل قيام في : باب الدب كتاب السنن في داود أبو أخرجه الحديث 75

 به مرفوعا معاوية حديث
 مههن5230  رقههم4/358 للرجل الرجل قيام في : باب الدب كتاب السنن في داود أبو أخرجه الحديث  76

به مرفوعا  أمامة أبى حديث
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شههئ كههل فههي الطاعههة وهذه الناقياد هذا يكون كأن ، الله ومنهج
ًا كان ساواء ًا أو معروف ًا ، منكر ًا أو خير . شر
ًا كههانات ومهها ، الناقيههاد كههان مهها أناه نافسه له تسول قد لذلك وتبع

، غيههره يملك ل ما المزايا و ، الخصائص من يملك لناه إل الطاعة
. بالنفس العجاب فكان صادق وربما
يكههون أن علههى الساههلم تأكيههد فههي السههر بعههض هههو ذلههك ولعل

. المعصية في وليس ، المعروف في الطاعة و الناقياد
و السههمع المسههلم المرء - :( على وسالم عليه الله - صالى يقول

بمعصية أمر فإن ، بمعصية يؤمر أن إل ، وكره أحب فيما الطاعة
77) طاعة ول سامع فل

: بالنفس العجاب على المترتبة الثار عن - الغفلة10
ًا الغفلههة هههي إناما ، بالنفس العجاب في السبب يكون قد وأخير

ًا الحيههاة فههي الناسان سالوك أن ذلك ، العواقب و الثار عن غالبهه
ًا يكههون ما هههذا وآثههار لعههواقب إدراكههه عههدم أو إدراكههه مههن ناابعهه

. السلوك
على المترتبة العواقب يدرك لم إذا الداعية أو العامل فإن وعليه

ًا إل يههراه ول ، بههه يصههاب قد فإناه بالنفس العجاب ًا أمههر بسههيط
ًا . وقته فيه يضيع أن أو ، عنده يقف أن منه يحتاج ل ، هين

مبههادئه عههرض علههى الههدين هههذا حههرص فههي السههر ذلههك ولعههل
. وعواقبها بآثارها مقروناة ومقاصاده

ًا : بالنفس العجاب : آثار ثالث
علههى ساواء ، وخيمة وعواقب ، سايئة آثار بالنفس وللعجاب هذا

ًا ودوناك ، السالمي العمل على أو العاملين ، الثار هذه من طرف
: العواقب وتلك

: العاملين على
: العاملين على آثاره فمن

3/1469 معصية غير في المراء طاعة وجوب باب ، المارة كتاب ، الصحيح في مسلم أخرجه الحديث 77
ًا عمر ابن حديث  من1839 رقم . به مرفوع
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: وأالتكبر بل الغروأر شراك في - الوقوع1
شههراك فههي الوقوع هو إناما ، بالنفس للعجاب الول الثر أن أي

ًا بنفسه المعجب أن ذلك ، والتكبر بل الغرور بههه يههؤدى مهها كههثير
، المحاسابة و التفتيش من ويلغيها ، نافسه يهمل أن إلى العجاب
ما واساتصغار احتقار إلى ويتحول ، الداء يستفحل الزمن وبمرور

عههن الترفع إلى يتحول أو ، الغرور هو وذلك ، الخرين عن يصدر
التكبر. هو وذلك وأشخاصاهم ذواتهم في واحتقارهم ، الخرين
الهتي المهلكهة وعواقبهمها ، الخطيهرة آثارهمها التكهبر و وللغرور
شههاء إن الفههتين هههاتين عن الحديث عند بالتفصيل عليها سانقف

. تعالى الله
: اللهي التوفيق من - الحرمان2

مههن الحرمههان هههو إنامهها ، بههالنفس للعجههاب الثههاناي الثههر أن أي
: اللهي التوفيق

ًا بنفسه المعجب أن ذلك يقههف أن إلى العجاب به ينتهي ما كثير
ًا شههئ كههل فههي عليها ويعتمد ، ذاته عند ًا أو نااساههي خههالقه متناساههي

و الظههاهرة النعههم بسههائر عليههه المنعم و ، أمره ومدبر ، وصااناعه
. الباطنة

يههأتي مهها ظههل في التوفيق وعدم ، الخذلن مآله يكون هذا ومثل
، خلقههه فههي سانته - مضت - سابحاناه الحق لن ، يدع ما كل وفي

منها واساتخرجوا ، ذواتهم من تجردوا لمن إل التوفيق يمنح ل أناه
، اساههمه تبههارك ، إليههه بكليتهههم ولجههأوا بههل ، الشههيطان حههظ

قههال كمهها ، وخههدمته طاعته في حياتهم وقضوا ، آلؤه وتعاظمت
} . سابلنا لنهدينهم فينا جاهدوا الذين { و كتابه في

يتقههرب عبههدي يههزال :( .... ومهها القدساي الحديث في قال وكما
بههه يسههمع الذي سامعه كنت أحببته فإذا ، أحبه حتى بالنوافل إلى

يمشههى التي ورجله ، بها يبطش التي ويده به يبصر الذي وبصره
) . لعيذناه بي اساتعاذ ولئن ، لعطينه ساألني وإن ، بها

: الشدائد وأ المحن أوأقات في - النهيار3
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أوقههات فههي الناهيههار هههو إنامهها ، بالنفس للعجاب الثالث الثر أن أي
ًا بنفسه المعجب أن :ذلك الشدائد و المحن من نافسه يهمل ما كثير
أول مههع ويضههعف ينهههار هههذا ومثل ، الطريق بزاد التزود و ، التزكية

حههتى الرخاء في الله على يتعرف لم لناه ، لها يتعرض محنة أو شدة
و اتقههوا الذين مع الله :{ إن يقول إذ الله وصادق ، الشدة في يعرفه
} . المحسنين لمع الله { وإن } ، محسنون هم الذين

عبههاس بن الله عبد ينصح إذ  وسالم عليه الله صالى النبي وصادق
: فيقول

يعرفك الرخاء في الله إلى تعرف ، أمامك تجده الله ( ... احفظ
78... ) الشدة في

: الخرين من الكراهية وأ - النفور4
الكراهيههة و النفههور هو إناما ، بالنفس للعجاب الرابع الثر أن أي
بصههنيعه نافسههه عههّرض قد بنفسه المعجب أن ذلك ، الخرين من
و ، السههموات أهههل أبغضههه اللههه ابغضه ومن ، له الله لبغض هذا

، منههه ينفههرون الناس فترى ، الرض في البغض له يوضع بالتالي
الحديث في جاء صاوته ساماع ول بل رؤيته يطيقون ول ويكرهوناه

ًا أحب إذا الله :( إن ًا أحههب : إناهي فقهال جبريهل دعها ، عبههد فلناهه
ّبه : إن فيقههول السههماء فههي ينههادى ثم ، جبريل قال: فيحبه ، فأح

ًا يحب الله لههه يوضههع : ثههم قههال ، السماء أهل فيحبه فأحبوه فلنا
ًا أبغض وإذا ، الرض في القبول : إناههي فيقههول جبريههل دعهها عبههد
ًا أبغض أهههل فههي ينههادى ثههم ، جبريههل فيبغضه قال ، فأبغْضه فلنا

ًا يبغههض اللههه إن ، السماء ثههم : فيبغضههوناه قههال ، فأبغضههوه فلناهه
.79)  الرض في البغضاء له توضع

ً اللهي النتقاما أوأ - العقاب5 ً أوأ عاجل : آجل

المسند في أحمد المام أخرجه الحديث 78
: بههاب الدب  وكتههاب4/135 الملئكههة بههاب الخلههق بههدء كتههاب في الصحيح في البخاري أخرجه الحديث 79

،8/17 تعالى الله من المقت -9/173 جبريل مع الرب كلم باب ، التوحيد وكتاب   ناههافع حههديث  من174 
ًا هريرة أبى عن كلهما صاالح وأبى ًا اللههه أحههب إذا : بههاب الدب كتههاب ، الصههحيح في ومسلم ، مرفوع عبههد

ًا هريرة أبى عن صاالح أبى حديث  من2637  رقم4/2030 . لمسلم واللفظ مرفوع
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أو العقههاب هههو إنامهها ، بههالنفس للعجههاب الخههامس الثههر أن أي
ً اللهههي الناتقههام ً أو عههاجل قههد بنفسههه المعجههب أن : ذلههك آجل

ً اللهي والناتقام العقاب إلى الخلق بهذا نافسه عّرض بههأن عاجل
يصههاب القههل علههى أو ، الماضههية المههم فهي كان كما به يخسف
أو ، المههة هذه في كما ، النفسي والضطراب التمزق و ، بالقلق

ً صاههلى اللههه رساههول وصادق المعذبين مع النار في يعذب بأن آجل
تعجبههه حلههة فههي يمشههى رجههل :( بينما يقول إذ  وسالم عليه الله

يهوم إلهى يتجلجهل فههو بهه اللهه خسهف إذ جّمتهه مرّجل ، نافسه
80) القيامة

: السإلمي العمل على
: حول فتدور السالمي العمل على آثاره وأما

القههل علههى أو ، ضسسربه وأبالتسسالي اخسستراقه - سإسسهولة1
، طويههل وزمههن ، كههثيرة تكاليف بعد إل ثماره يؤتى فل ، إجهاضه

ًا و المحههن أوقههات فههي بأنافسهههم المعجبين العاملين لناهيار ناظر
الههتي تلههك ، البصههيرة نافههاذ خاصاههية مههن وحرماناهم بل ، الشدائد
. غيرهم من الدخلء وتمييز ، الدعياء معرفة على تساعد

وأالصسسدقاء النصار كسب بطء القل على أوأ - توقف2
ًا ، بأنافسهههم المعجههبين للعههاملين وكراهيتهههم النههاس لنفههور ناظر

هههي تلكههم ، التكههاليف وكههثرة الطريق طول من فيه ما فيه وهذا
. السالمي العمل وعلى ، العاملين على بالنفس العجاب آثار

ًا : بالنفس العجاب : مظاهر رابع
: التالية المظاهر خلل من الداء هذا اكتشاف ويمكن

:  النفس - تزكية1

ساقط ما الرأس شعر من الجمة إذ ، رأساه شعر من المنكبين على ساقط ما مسرحا : أي جمته مرجل 80
مع حركة الجلجلة و ، به يخسف الرض في يغوص : أي يتجلجل   ،1/179 النهاية اناظر ، المنكبين على

 1/170 النهاية اناظر ، صاوت
في ومسلم ،7/183 الخيلء من ثوبه  جّر من ،باب اللباس كتاب ، الصحيح في البخاري أخرجه الحديث
 كلهما1654 -3/1653 بثيابه إعجابه مع المشي في التبختر تحريم : باب الزينة و اللباس كتاب ، الصحيح

ًا هريرة أبى حديث من . للبخاري واللفظ مرفوع
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التزكيههة دوام هههو إنامهها ، بههالنفس للعجههاب الول المظهر أن أي
تناساى أو ناسيان مع ، قيمتها من العرف و ، عليها الثناء و للنفس

} . اتقى بمن أعلم هو أنافسكم تزكوا { فل وجل عز الله قول

: النصيحة على - السإتعصاء2
علههى الساتعصههاء هههو إنامهها ، بههالنفس للعجههاب الثاناي المظهر و

يتناصاههحون ل قههوم فههي خير ل أناه مع ، منها النفور و بل النصيحة
. النصيحة يقبلون ول

: أقرانه لسإيما الخرين عيوب بسماع - الفرح3
عيوب بسماع الفرحا هو إناما بالنفس للعجاب الثالث المظهر و 

- رحمههه عيههاض بههن الفضههيل قههال حتى ، أقراناه لسايما الخرين
مههن أحد بعيب سامع إذا يفرحا : أن المنافق علمة من - ( إن الله

81) أقراناه

ًا : بالنفس العجاب لعلجا : الطريق خامس
فههإن ، بههالنفس العجههاب وبههاعث أساباب على وقفنا قد دمنا وما
الوقايههة بههل ، الههداء هههذا واقتلع علج طريههق معرفة السهل من
: في وتتلخص ، منه

ًا - التهذكير1 يفههم بهأن وذلهك ، الناسهاناية النفههس بحقيقهة دائمهه
النفخههة من فيها ما لول جنبيه بين التي نافسه أن بنفسه المعجب

ًا تسههاوى كانات ما اللهية تدوساههه تههراب مههن خلقههت فقههد ، شههيئ
وساههترد ، رؤيتههه مههن إليههه الناظر يأناف مهين ماء من ثم ، القدام

الخلههق يفههر ، منتنههة جيفههة فتصههير ، أخههرى مههرة التراب هذا إلى
بطنههها فههي تحمههل والعههادة البههدء بيههن وهههي ، رائحتها من كلهم

تهههدأ ول تسههتريح ول ، الكريهههة الروائح ذات الفضلت أي العذرة
. الفضلت هذه من تخلصت إذا إل
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ًا يساعد التذكير هذا مثل أن إذ عههن وردها ، النفس ردع في كثير
فيههه التههورط مههن وحمايتههها بل ، منها العجاب داء واقتلع ، غيها
. أخرى مرة
ًا سامع حين الوسايلة هذه إلى النظر السلف أحد لفت وقد معجبهه

ً بنفسه : أعههرف : ناعههم بقههوله عليه فرد ؟ أناا من :( أتعرف قائل
بيههن وأنات ، قذرة جيفة وساتصير قذرة ناطفة كنت لقد ، أنات من
) . العذرة تحمل وذاك هذا

يعههرف بههأن وذلههك ، والخههرة الههدنايا بحقيقههة دائمهها - التههذكير2
عمرها طال مهما وأناه ، للخرة مزرعة الدنايا أن بنفسه المعجب

ى فإناهها دار ههي وأناهها ، الباقيهة ههي إنامها الخهرة وأن ، زوال إل
مههن يعدل أن على الناسان يحمل التذكير هذا مثل أن إذ ، القرار

أن وقبهل ، الحيهاة تنتههي أن قبهل ، نافسه عوج يقوم أو ، سالكوه
. الوان ويفوت ، الفرصاة تضيع

أعلههى مههن بههه وتحيههط ، الناسان تغمر التي الله بنعم - التذكير3
} ، تحصههوها ل الله ناعمة تعدوا { وإن سابحاناه قال كما أدناى إلى

مههن التههذكير هههذا فههإن } ، وباطنة ظاهرة ناعمه عليكم { وأسابغ
ًا الله إلى وحاجته ، وفقره بضعفه الناسان يشعر أن شأناه ، دائمهه

بههه يبتلههى أن ويقيههه بههل ، العجههاب داء من نافسه يطهر وبالتالي
. أخرى مرة

وأهههوال شدائد من ، منازل من بعده : وما الموت في - التفكر4
وتحصههينها بههل ، النفههس مههن العجههاب بهاقتلع كفيههل ذلك فإن ،

. شهيد وهو السمع ألقى أو قلب له كان لمن ، ضده
- النههبي وسانة وجل عز الله كتاب في النظر أو الساتماع -دوام5

التحليههل و ، الشههافي البيههان فيهمهها - فههإن وسالم عليه الله صالى
ًا المههذكورة الربههع بالوساههائل يتصههل ما لكل الدقيق وبهمهها ، آنافهه
ًا كان - إن الناسان يتخلص ًا موضوعي كههل - من نافسه مع وصاادق

. داء
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علهل حهول تدور التي تلك لسايما ، العلم مجالس حضور -دوام6
ًا المجالس هذه أمثال فإن ، منها الخلص وطريق النفس ما كثير

. العجاب داء من وصاياناتها ،بل النفس تطهير على تعين
الموتى و بل العاهات وأصاحاب المرضى أحوال على - الطلع7
القبههور زيههارة ثههم ، ودفنهههم وتكفينهم غسلهم وقت في لسايما ،

فههإن ، ومصههيرهم أهلههها أحههوال في التفكر و الحين و الحين بين
العجههب اقتلع علههى ويحملههه ، داخلههه مههن الناسههان يحههرك ذلك

. القلبية أو النفسية والمراض العلل كل من وناحوه
، وناحههوه بههالنفس العجههاب داء مههن يتحررا أن البوين - وصاية8

ًا وأن وقههع مهها بههأن يفهمههاه وأن ، الولههد أمههام صاههالحة قدوة يكونا
يقلههع أن وعليههه ، الخطههأ هذا عن أقلعا قد وأناهما خطأ كان منهما

. وجل عز الله إلى  ويتوب مثلهما عنه
فههي الرتمههاء مههع بأنافسهههم المعجههبين صاههحبة عههن - الناقطههاع9

ذلههك فههإن ، ومكههاناتهم ، أقههدارهم العههارفين المتواضعين أحضان
. بالنفس العجاب من التوقي وفي بل التخلص في يساعد

فههي الشههرعية الداب اتبههاع ضههرورة على التأكيد و - التوصاية10
مههع ، الطاعة و الناقياد في ، والحترام التوقير في المدحا و الثناء

، الداب هههذه علههى يخرجههون من لكل الشديد والزجر العراض
. العجاب من وتحريرها النفس مداواة في كبير دور له ذلك فإن
تسههتقيم أن إلى ، الوقت بعض المامية المواقع عن - التأخير11

ذلههك فههإن الشههيطان علههى وتستعصههي ، عودههها ويصلب النفس
. العلج طريق يسهل

مهع يتعهاملون كهاناوا وكيهف ، السهلف ساهير في النظر - دوام12
علههى يحمههل ذلههك فإن ، الخلق هذا مثل منها يرون حين أنافسهم
فههي المشههابهة و ، المحاكههاة القههل علههى أو ، التأساههي و القتداء

النفههس إلههى يعههود أن عليههه الطريق وقطع ، الداء هذا اساتئصال
. أخرى مرة
الههتي المواقههف لبعههض الحيههن و الحيههن بين النفس - تعريض13

صاههاحبها يقههوم كأن ، الصحيح موضعها في وتضعها كبرياءها تقتل
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يقههوم أن أو ، المرتبههة فههي منههه أدناههى هههم الههذين إخههواناه بخدمة
مهها ناحههو علههى ، بنفسه أمتعته وحمل ، السوق من طعامه بشراء

. السلف من كثير عن أثر
الشام قدم لما - أناه عنه تعالى الله - رضى عمر  عن روى فقد 

المههاء وخههاض خفيههه وناههزع بعيره عن فنزل ، مخاضة له عرضت
صاههنعت : لقههد الجههراحا بن عامر عبيدة أبو له فقال ، بعيره ومعه
ًا اليوم ًا صانع ّوه وقههال صاههدره فصك ، الرض أهل عند عظيم ، : أ

وأحقههر النههاس أذل كنتههم إناكههم ، عبيههدة أبهها يا  هذا قال غيرك لو
الله يذلكم بغيره العز تطلبوا فمهما برساوله الله فأعزكم الناس

. (
وهو ، الناس اساتقبله الشام قدم لما :( أناه أخرى رواية في وجاء
ًا ركبت لو ، له فقيل ، بعيره على النههاس عظمههاء بههع تلقى برذونا

، ههنهها أراكههم - ل عنه تعالى الله - رضى عمر فقال ؟ ووجوههم
ساههبيل - خلههوا السههماء إلههى بيههده أشههار - و ههنهها مههن المر إناما

) . جملي
مههن يتمكههن حههتى بجههانابه ووقههوفهم ، لههه الخريههن - متابعههة14

. الفة هذه من التخلص
ً النفههس - محاساههبة15 علههى الوقههوف يمكههن حههتى ، بههأول أول

. منها الوقاية و علجها فيسهل بداياتها في تزال ل وهي العيوب
، بههالنفس العجههاب علههى المترتبههة والثههار العواقب - إدراك16

. ضدها التحصن و الفة هذه علج في فعال أثر ذات فإناها
الههدعاء بواساههطة - وذلههك وجههل - عههز بههالله - الساههتعاناة17

مههن يطهههره وأن ، بيههده اللههه يأخههذ أن ، إليه اللجوء و والساتغاثة
مههن أن إذ ، أخههرى مههرة فيههها الوقههوع شههر يقيه وأن ، الفة هذه

. المستقيم لصراطه وهداه ، الله أعاناه بالله اساتعان
الحساب عن النظر بغض ، الفردية المسئولية على - التأكيد18

وحفظههها بل ، النفس علج في كبير دور له ذلك فإن ، والناساب
. العجاب آفة في أخرى مرة تقع أن من
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السادسإة الفة
الغروأر

أن وعليهههم ، العههاملين بعههض بههها يبتلههى الههتي السادساههة والفههة
أخههرى مرة فيها الوقوع وعدم ، منها التحرر على جاهدين يعملوا

واضههح الفههة هههذه عههن حههديثنا يكههون ولكههي ، : الغههرور هي إناما
التالي النحو على يدور سانجعله المعالم و الملمح محدد ، البعاد

:

ً : الغروأر : معنى أوأل
: أهمها معان عدة على اللغة في الغرور  يطلق: لغة

ًا وللغيههر للنفههس أو ، للغيههر أو للنفس أكان ساواء أ- الخداع ، معهه
ًا ، يغّره ، : غّره تقول ًا يغرههها نافسه وغّر ، خدعه أي غرور غههرور
. خدعها تعنى
ًا إل الشيطان يعدهم { وما تعالى قوله ومنه }  غرور

و ، الجههوهري قههال ، فيههه يوقههع ومهها ، الغههرور إلههى يههؤدى ب- ما
. الدنايا متاع من به اغتر ما بالضم الغرور

تغرناكههم فل ، حق الله وعد إن الناس أيها { يا سابحاناه قوله ومنه
} . الغرور بالله يغرناكم ول الدنايا الحياة

ًا : الغههرور فههإن العههاملين أو الدعاة اصاطلحا في  أما: اصطلح
ًا بنفسههه العامههل إعجههاب هههو أو احتقههار حههد إلههى يصههل إعجابهه

ولكههن ، عنههه يصههدر ما بجنب الخرين عن يصدر ما كل اساتصغار
. أشخاصاهم على الترفع أو ذواتهم من النيل دون
ًا ، مخدوع فهو المثابة بهذه كان من أن شك ول فإنانهها لههذلك وتبع

المعنههى و الصاههطلحي المعنههى بين التلقي مدى نافهم أن يمكن
. اللغوي

ًا  الغروأر : أسإباب ثاني
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تههؤدى التي أسابابه فإن ، بالنفس العجاب شدة الغرور كان ولما
العجههاب أساههباب جملتههها فههي هههي فيههه توقههع التي وبواعثه إليه

: عليها ويزاد بالنفس
: وأالمحاسإبة التفتيش من النفس  ) إهمال1( 
مههن النفههس إهمههال هههو إنامهها الغههرور فههي السههبب يكههون قههد إذ

بالعجههاب يبتلههى قد العاملين بعض أن ذلك والمحاسابة التفتيش
الههداء يتمكههن والمحاساههبة التفههتيش مههن نافسه ولهماله بالنفس

بالضافة الخرين من يقع ما اساتصغار أو احتقار إلى ويتحول منه
فههي السههر هههو هههذا ولعههل مغههرورا يصههير وبذلك منه يقع ما إلى

: بأول أول ومحاسابتها النفس في بالتفتيش السالم وصاية
واتقوا لغد قدمت ما نافس ولتنظر الله اتقوا آمنوا الذين أيها { يا
} تعملون بما خبير الله إن الله

الخريسسن من باليد وأالخذ المتابعة عدما أوأ ) الهمال2(
:

المتابعههة عههدم أو الهمههال هو إناما الغرور في السبب يكون وقد
: الخرين من باليد والخذ

ويكههون بههالنفس العجههاب بآفة يصاب قد العاملين بعض أن ذلك
يسههتطع ل بحيههث الهمههة وفتههور العزيمة وخور الرادة ضعف من

الخريههن متابعههة مههن لههه لبههد نامهها وإ الفة هذه من بذاته التطهر
ذلههك إلههى الخريههن يلتفت ل وقد بيده وأخذهم بجواره ووقوفهم
مههن الفههة هذه تتمكن وحينئذ وواجبهم دورهم أداء عن فيقعدون

0 بالله والعياذ غرور إلى الزمن بمرور وتتحول النفس
جعههل حههتى النصههيحة على السالم تأكيد في السر هو ذلك ولعل
صاههلى الرساههول يقههول : إذ إليههها وراجعهها فيها منحصرا كله الدين

: اللههه قههال ؟ : لمههن ) قلنهها النصههيحة ( الههدين وساههلم عليههه الله
أيضا السر  ولعله82) وعامتهم المسمين ولئمة ولرساوله ولكتابه

 ،55  رقم75-1/74 النصيحة الدين أن : بيان باب ، اليمان : كتاب الصحيح في مسلم أخرجه الحديث 82
الله - رضى الداري تميم حديث  من4944  رقم4/286 النصيحة باب ، : الدب كتاب ، السنن في داود وأبو
ًا عنه . لمسلم واللفظ - مرفوع
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اللههه يقههول :إذ المسههلمين بين والتعاون التضامن إلى دعوته في
اللههه صاههلى النههبي } ويقههول والتقوى البر على { وتعاوناوا تعالى
المههؤمن أخههو والمههؤمن المههؤمن مههرآة : ( المههؤمن وسالم عليه
) ورائه من ويحوطه ضيعته عليه يكف

: الدين في التشدد أوأ ) الغلو3(
الههدين فهي التشدد أو الغلو هو إناما الغرور في السبب يكون وقد
وتشههدد غلههو فههي الله منهج على يقبل قد العاملين بعض أن ذلك
العههاملين مههن غيههره فيههرى حههوله ينظههر الزمههان مههن فترة وبعد

هههذا طبيعة إدراكه عدم أو لغفلته فيظن الوساط المنهج يسلكون
إلههى الظههن هههذا بههه ويتمادى تضيع أو تفريط منهم ذلك أن الدين

يقع ما إلى بالضافة عنهم يصدر ما لكل والساتصغار الحتقار جد
الغرور هو وذلك منه

بههل الوساههطية إلههى الساههلم دعوة في السر بعض هو ذلك ولعل
: الدين في التشدد أو الغلو من وتحذيره

عزمههوا الههذين للرهههط وساههلم عليههه اللههه صالى الرساول يقول إذ
إناهي والله : أما وكذا كذا قلتم الحياة: ( أناتم واعتزال التبتل على

وأرقههد وأصاههلى وأفطههر أصاههوم لكنههى لههه وأتقههاكم للههه لخشاكم
:  ويقههول83) منههى فليههس ساههنتي عههن رغب فمن النساء وأتزوج
المجههاوزين : المتعمقيههن يعنهى ثلثهها  قالها84) المتنطعون ( هلك
مههن هلههك فإنامهها الههدين فههي والغلههو ( إيههاكم أقوالهم في الحدود
أحههد الههدين يشههاد ولن يسر الدين ) ( إن الدين في بالغلو قبلكم

85)  الحديث000 وأبشروا وقاربوا فسددوا غلبه إل

، الصحيح في ومسلم  ،7/2 النكاحا في الترغيب باب ، النكاحا كتاب ، الصحيح في البخاري أخرجه الحديث 83
في وأحمد  ،50-6/49 التبتل عن النهي باب النكاحا كتاب السنن في النسائي و  ،1/584 النكاحا كتاب

ًا عنه الله - رضى مالك بن أناس حديث من  كلهم285  ،259  ،3/241 المسند . للبخاري واللفظ - مرفوع
 من2670  رقم4/2055 المتنطعون : هلك باب ، العلم كتاب ، الصحيح في مسلم أخرجه الحديث 84

ًا عنه تعالى الله - رضى مسعود بن الله عبد حديث . به - مرفوع
- هريرة أبى حديث  من1/16 يسر : الدين باب ، اليمان كتاب ، الصحيح في البخاري أخرجه الحديث 85

ًا عنه تعالى الله رضى . به - مرفوع
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إهمههال مع المسائل وشواذ غرائب لسايما العلم في ) التعمق4(
: العمل

لساههيما العلههم فههي التعمق هو إناما الغرور في السبب يكون وقد
العاملين بعض أن :ذلك العمل إهمال مع المسائل وشواذ غرائب

وشههواذ غرائههب لساههيما العلههم فههي التعمههق همههه كههل يكههون قد
المسههائل هذه طرحا أثناء لحظ وربما العمل إهماله مع المسائل

ل ثاناويههة لناههها إنامهها بههها إلمامهم وعدم عنها العاملين بعض غفلة
أن ببههاله فيخطههر عمههل عليههها يههترتب ل لناه وإما بها الجهل يضر

قليههل هو فإناما أتقنوا وإن شيئا العلم مسائل من يتقنون ل هؤلء
الخههاطر هههذا يههزال ومهها والشواذ الغرائب من لديه ما جاناب في

مهها واساتصغار احتقار إلى يتحول حتى عليه ويلح نافسه في يتردد
0 الغرور داء هو وذلك عنده ما إلى بالضافة الخرين لدى

فههي السعي يكون أن إلى السالم دعوة في السر هو ذلك ولعل
صاههلى دعههائه مههن كههان إذ والمفيههد النافع حول دائما العلم طلب

ل قلب ومن ينفع ل علم من بك أعوذ إناي وسالم( اللهم عليه الله
وفي  بل86) لها يستجاب ل دعوة ومن تشبع ل نافس ومن يخشع
الهلك كههان وإل بالعمههل مقروناهها العلم هذا يكون أن على تأكيده
لههم آمنههوا الههذين أيههها : { يا وتعالى سابحاناه الله يقول إذ والبوار
ًا كبر تفعلون مال تقولون } تفعلون ل ما تقولوا أن الله عند مقت

أفل الكتاب تتلون وأناتم أنافسكم وتنسون بالير الناس { أتأمرون
}  تعقلون

بالرجههل :( يجههئ وساههلم عليه الله صالى الكريم النبي يقول وإذ 
كمهها فيههدور النههار فههي أقتابه فتندلق النار في فيلقى القيامة يوم

ما فلن : أي فيقولون عليه النار أهل فيجتمع برحاه الحمار يدور

ما شر من : التعوذ باب ، والساتغفار التوبة و الدعاء و : الذكر كتاب ، الصحيح في مسلم أخرجه الحديث 86
ًا عنه تعالى الله - رضى أرقم بن زيد حديث  من4/2088 يعمل لم ما شر ومن ، عمل أناه بيد ،  به - مرفوع

آت اللهم ، القبر وعذاب الهرم و ، البخل و الجبن و الكسل و العجز من بك أعوذ إناي :( اللهم قبله زاد
) ومولها وليها أنات ، زكاها من خير أنات وزكها تقواها نافسي
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قههال ؟ المنكههر عههن وتنهاناهها بههالمعروف تأمرناهها كنت أليس شأناك
87) وآتيه المنكر عن وأناهاكم آتيه ول بالمعروف آمركم كنت

المعاصسسي نسسسيان مسسع الطاعسسات عنسسد ) الوقسسوف5(
: وأالسيئات

مههع الطاعههات عنههد الوقههوف هههو إنامهها الغرور في السبب يكون وقد
ساههوى البشر وشأن بشر جميعا أنانا ذلك والسيئات المعاصاي ناسيان
مهها كههثيرا فههإناه ذلههك عههن العامههل غفل وإذا والخطأ الصواب النبيين

المعصههية فيههه ينسههى الذي الوقت في الصواب أو الطاعة عند يقف
يقههع مهها باحتقههار المقرون بالنفس العجاب العاقبة وتكون الخطأ أو

 الغرور هو وهذا عنه يصدر ما جاناب إلى الخرون فيه
هذا إلى أو السبب هذا إلى النظر وتعالى سابحاناه المولى لفت ولقد

أن ويخههاف الطاعههة يههؤدى المههؤمنين مههن صاههنفا يمههدحا وهو الباعث
هههم الههذين : { إن فقال قبولها وبين بينه يحول ما منه وقع قد يكون

والههذين يؤمنههون ربهههم بآيههات هم والذين مشفقون ربهم خشية من
إلههى أناهههم وجلة وقلوبهم آتوا ما يؤتون والذين يشركون ل بربهم هم

} ساههابقون لههها وهههم الخيههرات فههي يسههارعون أولئك راجعون ربهم
: ( والههذين اللههه رساههول يهها قلت عنها تعالى الله رضى عائشة تقول
ويشههرب ويزناههي يسههرق الههذي ) هههو وجلههة وقلههوبهم آتههوا ما يؤتون
ولكنههه الصههديق بنههت يهها : ( ل قال ؟ وجل عز الله يخاف وهو الخمر
88) وجل عز الله يخاف وهو ويتصدق ويصوم يصلى الذي

إلههى دعهها حين ذلك إلى النظر وسالم عليه الله صالى النبي لفت كما
ل ورحمتههه اللههه فضههل على العمل من الفراغ بعد التعويل يكون أن

أحههدا ينجههى : ( لن فقال والضياع الغرور كان وإل نافسه العمل على
أن إل أناهها : ( ول قههال ؟ اللههه رساههول يا أنات : ول ) قالوا عمله منكم

مهن وشههئ وروحههوا واغههدوا وقههاربوا ساهددوا برحمتهه اللهه يتغمدناي

ومسلم  ،4/147 مخلوقة وأناها النار : صافة باب ، الخلق بدء كتاب الصحيح في البخاري أخرجه الحديث 87
ويفعله المنكر عن وينهي ، يفعله ول بالمعروف يأمر من عقوبة باب ، الرقائق و : الزهد كتاب ، الصحيح في

ًا عنهما تعالى الله - رضى زيد بن أساامة حديث  من2989  رقم4/2290-2291 واللفظ به - مرفوع
. للبخاري

 رقم328-5/327 المؤمنون ساورة من باب ، القرآن تفسير كتاب ، السنن في الترمذى أخرجه الحديث 88
ًا عنها تعالى الله - رضى عائشة حديث  من3175 الحديث هذا روى :( وقد بقوله عليه وعقب ، به - مرفوع

. هذا - ناحو وسالم عليه الله - صالى النبي عن هريرة أبى عن ، حازم أبى عن ، ساعيد بن الرحمن عبد عن
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عبههد ساههيدناا بوضوحا كله ذلك عن عبر  وقد89) تبلغوا والقصد الدلجة
ساههلوك علههى وناسههياناه الههذناب تههذكر أثههر بيههن حيههن مسههعود بن الله

جبههل تحههت قاعههد كههأناه ذناههوبه يههرى من المؤمن ( إن فقال الناسان
فقال أنافه على مر كذباب ذناوبه يرى الفاجر وإن عليه يقع أن يخاف

. 90) عنه ودفعه بيده ناحاه أي هكذا به

: الدنيا إلى ) الركون6(
أن : ذلههك الههدنايا إلههى الركههون هههو الغرور في السبب يكون وقد

بههالنفس العجههاب بآفههة مبتلههى أناه إلى يفطن قد العاملين بعض
فل الكسههل يعههتريه ربمهها فيها واناغماساه الدنايا إلى لركوناه أناه بيد

التسههويف في يأخذ قد بل نافسه لمداواة همته يجمع أن يستطيع
داء إلههى بهالنفس العجههاب يتحههول الزمههن وبمرور التوبة وتأخير

 الغرور وهو أل وأبعد أكبر
هههذا إلههى أو السههبب هههذا إلههى النظههر الكريههم القههرآن لفت وقد

ههدفا النهاس اتخذها إذا منها والتحذير الدنايا ذم خلل من الباعث
وتفههاخر وزينههة ولهههو لعههب الدنايا الحياة أناما { اعلموا فقال غاية أو

ثههم نابههاته الكفار أعجب غيث كمثل والولد الموال في وتكاثر بينكم
} حطاما يكون ثم مصفرا فتراه يهيج

السههماء مههن أنازلنههاه كمههاء الههدنايا الحيههاة مثههل لهههم { واضههرب
اللههه وكههان الريههاحا تههذروه هشيما فأصابح الرض نابات به فاختلط

ورضههوا لقاءناهها يرجههون ل الههذين } { إن مقتههدرا شههئ كههل على
أولئههك غههافلون آياتنهها عههن هم والذين بها واطمأناوا الدنايا بالحياة
} يكسبون كاناوا بما النار مأواهم

وعبههد الههدينار عبههد ( تعس وسالم عليه الله صالى الله : رساول وقال
تعههس ساخط يعط لم وإن رضى أعطى : إن الخميصة وعبد الدرهم

123  ،8/122 العمل على المداومة و القصد باب ، الرقاق كتاب ، الصحيح في البخاري أخرجه الحديث 89
-71  رقم4/2169 بعمله أحد الجنة يدخل لن باب ، وأحكامهم المنافقين صافات كتاب الصحيح في ومسلم

ًا عنهما تعالى الله - رضى وعائشة هريرة أبى حديث  من78 للبخاري واللفظ وبنحوه به - مرفوع
بن الله عبد حديث  من84-8/83 التوبة باب ، الدعوات كتاب ، الصحيح في البخاري أخرجه الحديث 90

ًا عنه تعالى الله رضى مسعود الباري فتح اناظر ، وهم وهو ، مرفوع أناه بعضهم وادعى ، عليه - موقوف
11/105
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فههي فرساههه بعنههان أخههذ لعبههد طههوبى اناتقههش فل شيك وإذا واناتكس
كههان الحراساههة فههي كههان إن قدماه مغبرة رأساه وأشعت الله سابيل

لههم اساههتأذن إن السههاقة في كان الساقة في كان وإن الحراساة في
وساههلم عليههه اللههه صاههلى كان  وقلما91) يشفع لم شفع وإن له يؤذى
:  لصاحابه الدعوات بهؤلء يدعو حتى مجلس من يقوم

ومههن معاصاههيك وبين بيننا يحول ما خشيتك من لنا اقسم ( اللهم
مصههائب علينا به تهون ما اليقين ومن ، جنتك به تبلغنا ما طاعتك

الههوارثا واجعله أحييتنا ما وقوتنا وأبصارناا بأساماعنا ومتعنا  الدنايا
ول عاداناهها مههن علههى واناصههرناا ظلمنهها مههن على ثأرناا واجعل منها

علمنهها مبلههغ ول همنا أكبر الدنايا تجعل ول ديننا في مصيبتنا تجعل
 . 92) يرحمنا ل من علينا تسلط ول

والطمئنههان الههدنايا إلههى الركههون يجره ما المة سالف وعى ولقد
يهتزودون مهها بمقهدار إل عنها فأعرضوا وبال من المرء على إليها
رضههى علههى يقههول ألسههنتهم علههى كثيرا ذلك وجرى  للخرة منه
:_ عنه تعالى الله

منهم واحدة ولكل مقبلة الخرة وارتحلت مدبرة الدنايا ( ارتحلت
اليوم فإن الدنايا أبناء من تكوناوا ول الخرة أبناء من  فكوناوا بنون
. 93) عمل ول حساب وغدا حساب ول عمل

:-  الله رحمه الحسن ويقول
دنايههاك فههي ناافسههك ومههن فيههه فنافسههه دينههك في ناافسك ( من

. 94) ناحره في فألقها
:  قائل الحساس وذلك الوعي هذا بعضهم ويصور

الفتنا وخافوا الدنايا    طلقوافطنا عبادا لله إن
وطنا يلح ليست     أناهاعلموا فلما فيها ناظروا

 ،42-4/41 الله سابيل في الغزو في الحراساة باب ، الجهاد كتاب ، الصحيح في البخاري أخرجه الحديث 91
في باب ، الزهد كتاب ، السنن في ماجه  وابن115-8/114 المال فتنة من يتقى ما : باب الرقائق كتاب

ًا عنه الله رضى هريرة أبى حديث  من4136-4135  رقم1386-2/1385 المكثرين . به مرفوع
- عمر ابن حديث  من3502  رقم5/528 منه باب ، الدعوات كتاب ، السنن في الترمذى أخرجه الحديث 92

ًا عنهما تعالى الله رضى ) غريب حسن حديث :( هذا بقوله عليه وعقب به - مرفوع
- علّى حديث  من8/110 وطوله المل في : باب الرقاق كتاب ، الصحيح في البخاري أخرجه الحديث 93

ًا . به عليه موقوف
3/207 الدين علوم إحياء اناظر 94
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95 سافنا منها العمال      صاالحواتخذوا لجة جعلوه

دوأن حسسال علسسى وأالقسسدوأةا السإسسوةا ذوأى بعسسض - رؤية7
:-  عليها يكونوا أن ينبغي التي الحال

الساههوة ذوى بعههض رؤيههة هههي إناما الغرور في السبب يكون وقد
.  عليها يكوناوا أن ينبغي التي الحال دون حال على والقدوة

عن لخر أو لسبب ينزلون قد والقدوة الساوة ذوى بعض أن ذلك
فههي بالعزيمة أنافسهم أخذ من عليها يكوناوا أن ينبغي التي الحال
فههي بههالرخص أنافسهههم أخذ من منها أقل حال إلى الحيان غالب
. الوقات بعض
من رصايده ولقلة بهم والتأساي القتداء يحاول من ذلك رأي وربما
فهي دوناهه بهذلك أناههم يظهن أو يتوهم تربيته اكتمال لعدم أو الفقه
عليههه ويلههح يلحقههه الظههن هذا أو الوهم هذا ويظل بمراحل العمل

.  الغرور ثم بالنفس العجاب إلى بالله والعياذ يتحول حتى
مواطن عن البعد إلى السالم دعوة في السر بعض هو ذلك ولعل
الههتي المباحههة التصههرفات ساائر في حق وجه بيان خلل من التهم
:  الظن ساوء إلى تؤدى ربما
اللههه ورضههى وسالم عليه الله صالى النبي زوج حيى بنت صافية عن
فههي تههزوره وساههلم عليههه اللههه صاههلى اللههه رساههول جاءت أناها عنها

فتحههدثت رمضههان مههن الواخههر العشههر فههي المسجد في اعتكافه
وساههلم عليههه اللههه صاههلى النههبي فقام تنقلب قامت ثم سااعة عنده
رجلن مههر ساههلمة أم بههاب عنههد المسجد باب بلغت إذا حتى يقلبها

فقههال وساههلم عليههه الله صالى الله رساول على فسلما الناصار من
صاههفية هههي : إناما رسالكما ( على وسالم عليه الله صالى النبي لهم
فقههال عليهمهها وكههبر اللههه رساههول يهها الله )فقال: سابحان حيى بنت

مبلغ الناسان من يبلغ الشيطان _( إن وسالم عليه الله صالى النبي
. 96) شيئا قلوبكما في يقذف أن خشيت وإناي الدم

لحد يعزوها أن  دون2 ص الصالحين رياض لكتاب مقدمته في النووي المام أوردها البيات 95
باب إلى لحوائجه المعتكف يخرج هل باب ، العتكاف كتاب ، الصحيح في البخاري أخرجه الحديث 96

ًا رؤى لمن يستحب أناه بيان : باب السلم كتاب ، الصحيح في  ومسلم65-3/64 ؟ المسجد بامرأة خالي
ًا أو زوجة وكانات عنها تعالى الله - رضى صافية حديث  من25 ،24 ،23  رقم1713-4/1712...  له محرم
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شههاب غلم وهههو وسالم عليه الله صالى النبي مع الساود يزيد وصالى
فجههئ بهمهها فههدعا المسههجد نااحية في يصليا لم رجلن إذا صالى فلما
: قههد قال )؟ معنا تصليا أن منعكما : ( ما فقال فرائصهما ترعد بهما

أدرك ثههم رحله في أحدكم صالى إذا تفعلوا فقال: ل رحالنا في صالينا
.97) ناافلة له فإناها معه فليصل يصلى ولم المام
.  العيد دقيق ابن قال ولذا

حههق فههي متأكههد التهههم فههي يوقههع مهها كههل مههن التحرز أي وهذا(
ساوء يوجب فعل يفعلوا أن لهم يجوز فل بهم يقتدي ومن العلماء
إبطههال إلههى ساههبب ذلههك لن مخلص فيه لهم كان وإن بهم الظن

الحههق وجه يبين أن للحاكم ينبغي : أناه قالوا وقد بعلمهم الناتفاع
بالنسههبة التهمههة نافههي باب من وهو عليه خفي إذا عليه للمحكوم

).  الحكم في الجور إلى

من عنهم يصدر ما إخفاء في العاملين بعض - مبالغة8
:  أعمال

فههي العاملين بعض مبالغة هي إناما الغرور في السبب يكون وقد
:  أعمال من عنهم يصدر ما الخفاء

معنههى تحقيههق علههى الحههرص يحملههه قههد العاملين بعض أن ذلك
يظهر فل عمل من عنه يصدر ما إخفاء في يبالغ أن إلى الخلص

تتضههح لههم مههن بعههض رأي أو حههظ ل وربمهها القليههل أقههل إل منههه
قليههل هههؤلء عمههل أن فيتههوهم فقط يظهر الذي هذا بعد تربيتهم

في يقع حتى عليه ويلح يساوره الوهم هذا ويظل عمله جنب في
.  الغرور ثم بالنفس العجاب أحبولة
بههها والتعههرض الطيبههة العمههال إبههراز إلههى  الساههلم دعوة ولعل

إشارة فيها والتأساي القتداء على لهم تحريضا كوناها فوق للناس

ًا به - مرفوع
يصلى الجماعة أدرك ثم ، منزله في صالى فيمن باب الصلة كتاب ، السنن في داود أبو أخرجه الحديث 97

الجماعة يدرك ثم وحده يصلى الرجل في جاء ما باب  الصلة كتاب ، السنن في الترمذى  و1/136 معهم
السنن في النسائي و ، صاحيح حسن حديث الساود بن يزيد : حديث عقبة وقال   ،219  رقم1/424-426
- الساود بن يزيد حديث  من2/87 لنفسه الرجل صالة بعد الجماعة مع الصلة إعادة باب المامة : كتاب
ًا عنه تعالى الله رضى . به - مرفوع
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: منه الخلص طريق بيان مع الباعث هذا إلى أو السبب هذه إلى
تعالى: الله يقول إذ

فهو الفقراء وتؤتوها تخفوها وإن هي فنعما الصدقات تبدوا { إن
سايئاتكم.... .....}.  من عنكم ويكفر لكم خير
_:  وسالم عليه الله صالى النبي يقول وإذا

).  درجة وعشرين بسبع الفرد صالة تفضل الجماعة ( صالة
بههها عمل من وأجر أجرها فله حسنة سانة السالم في سان ( من
98) .... الحديث شئ أجورهم من ينقص أن غير من بعده

معاملسسة فسسي وأالقسسدوأةا السإسسوةا ذوأى بعسسض - تفرقسسة9
:  المقتدين أوأ المتأسإين

ذوى بعههض : تفرقههة هههي إنامهها الغههرور فههي السههبب يكههون وقههد
:  المقتدين أو المتأساين  معاملة في والقدوة الساوة

الساههلوب بالهم عن تغيب قد والقدوة الساوة ذووا بعض أن ذلك
البعض يقربون فتراهم المقتدين أو المتأساين معاملة في المثل

فههي وأخطههائه هفههواته عههن ويتغاضههون لههه صاههدورهم ويفسحون
ذرعهها بههه ويضههيقون الخههر البعض عن فيه يعرضون الذي الوقت

منههه تقههع الههتي والههزلت الهفههوات أدناههى علههى عيوناهم ويفتحون
تنضههج ولههم تربيتهههم تكتمههل لههم من الول الصنف في كان وربما

ببههاله فيخطههر المعاملة في الفرقة هذه ويشاهد بعد شخصايتهم
الخريههن عنههد توجههد ل ومواهب إمكانايات من لديه مما ناابعة أناها

ثههم بههالنفس العجههاب يكههون حههتى عليههه يلح الخاطر هذا ويظل
.  الغرور

حرصاه خلل من الباب هذا وسالم عليه الله صالى النبي ساد ولقد
علههه اللههه صاههلى هههديه مههن كان إذ بالسوية أصاحابه معاملة على

:  واصافوه يقول كما وسالم

 من1017  رقم706-2/704 الصدقة على الحث باب الزكاة كتاب ، الصحيح في مسلم أخرجه الحديث 98
ًا البجلى الله عبد بن جرير حديث . وبنحوه به مرفوع
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أكههرم أحههد أن جليسههه يحسب ول ناصيبه جلسائه كل يعطى ( أن
. 99) منه عليه
التفرقههة إلى وسالم عليه الله صالى تلجؤه الحاجة كانات أن ويوم
صاراحة يبين ذلك وراء من الحكمة جليسه يفهم ول المعاملة في
:  فيقول وقاص أبى بن ساعد يروى إذ

جههالس وأناهها رهطهها وساههلم عليههه اللههه صالى الله رساول ( أعطى
فلن عههن مالههك الله رساول يا فقلت إلى أعجبهم هو رجل فترك

: ( أو  والسههلم الصههلة عليههه فقههال ؟ مؤمنهها لراه إناههي اللههه فو
لمقههالتي فعههدت منههه أعلههم مهها غلبنههي ثم قليل ) فسكّت مسلما
اللهه صاهلى وعههاد مؤمنا لراه إناي الله فو فلن عن : مالك فقلت
أحههب وغيههره الرجههل لعطى إناي ساعد : ( يا قال ثم وسالم عليه
100) النار في الله يكبه أن خشية منه إلى

- الرساول خلق في جاء ما باب ، المحمدية الشمائل في الترمذى أخرجه مطول حديث من جزء الحديث 99
رجل عن ، الرحمن عبد بن عمير بن جميع عن وكيع بن سافيان حديث  من23-18- وسالم عليه الله صالى

، به عنه الله رضى طالب أبى بن على بن الحسن عن هالة أبى ابن عن ، هالة أبى ولد من تميم بنى من
هذا تجبر أخرى شواهد له أن إل ، تميم بنى من الذي الرجل وجهالة وجميع سافيان لضعف ضعيف وإساناده
. المقبول درجة إلى وترفعه الضعف

14-1/13 الحقيقة على السالم يكن لم إذا : باب اليمان : كتاب الصحيح في البخاري أخرجه الحديث 100
ًا أبيه عن وقاص أبى بن ساعد بن عامر حديث من . به مرفوع
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السابعة الفة
التكبر

خطيههر أثههر ذات وهههى العاملين بعض تصيب التي السابعة والفة
وأن بههل منههها للتطهههر أنافسهههم يجاهههدوا أن وعليهههم حياتهم في

يكههون وحههتى ، التكههبر : آفههة هههي إناما ضدها حصاناة لديهم تصير
فإنانهها والمعههالم البعههاد محههدد واضههحا الفههة هههذه عههن حههديثنا

:  التالي النحو على سانتناولها

: التكبر معنى أوأل
صاههاحب قال العظمة إظهار أي التعظم هو اللغة في  التكبر: لغة

تعههالى قههوله ومنههه : التعظههم والساههتكبار : ( والتكههبر اللسههان
} الحق بغير الرض في يتكبرون الذين آياتي عن { ساأصارف

ليههس مهها الحههق مههن لهم وأن الخلق أفضل أناهم يرون : أناهم أي
101لغيرهم)

ههو التكهبر فهإن العههاملين أو الههدعاة اصاطلحا في  أما: اصاطلحا
فهي الخريهن يحتقههر تجعلهه بصورة بنفسه إعجابه العامل إظهار

فههي جههاء منهم الحق قبول عن ويترفع ذواتهم من وينال أنافسهم
الجنههة يههدجل :( ل قههال وساههلم عليه الله صالى النبي أن الحديث

يحب الرجل : إن رجل قال كبر من ذرة مثقال قلبه في كان من
يحهب جميهل اللهه : أن قهال حسهنة وناعلهه حسهنا ثهوبه يكون أن

.102الناس) وغمط الحق بطر الكبر الجمال

: العزةا وأبين التكبر بين : الفرق ثانيا
) ( كبر  مادة5/129 العرب لسان اناظر 101
حديث  من147  رقم1/93 وبياناه الكبر تحريم باب ، اليمان كتاب الصحيح فى مسلم أخرجه الحديث 102

ًا عنه تعالى الله - رضى مسعود بن الله عبد ًا ودفعه الحق ) إناكار الحق ( بطر ومعنى ، به - مرفوع ترفع
ًا   : احتقارهم معناه ) فإن الناس ( غمط أما ، وتجبر
 3/171  ،1/83 والثر الحديث غريب فى النهاية اناظر
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والعههزة بالباطههل ترفع التكبر إذ واضح والعزة التكبر بين والفرق
: والههترفع وجحودههها النعمههة : كههران التكههبر أن أو بههالحق ترفههع

المذكور الحديث تضمنه ما ناحو على بها وتحدثا بالنعمة اعتراف
0 آنافا

: التكبر : أسإباب ثالثا
احتقههار إلهى المؤديههة بهالنفس العجههاب شهدة التكههبر كههان ولما

الههتي وبههواعثه عليه تؤدى التي أسابابه فإن عليهم والترفع الناس
والغرور بالنفس العجاب وبواعث : أساباب بعينها هي منها ينشأ

ويههزاد أوائلها في أو مهدها في تزال ل وهى تعالج ولم أهملت إذا
: عليها

: التواضع في الخرين ) مبالغة1(
مبالغههة هههي : إنامهها التكههبر علههى البههاعث أو السههبب يكههون فقههد

تحملهم قد الناس بعض ذلك النفس وهضم التواضع في الخرين
اللبههاس فههي والزينههة التجمههل تههرك علههى التواضههع فهي المبالغة

مههن أمههر أي فههي بههرأي أو بفكههر المشههاركة عههدم وعلههى وناحوه
أماناههة تحمههل أو بمسههؤلية للقيام التقدم عن والعزوف بل المور

لههه فيوساههوس حقيقتههها علههى المههور يدرك لم من ذلك يرى وقد
تقههدم مهها كههل عههن الخرين عزوف أن نافسه له وتزين الشيطان

لحظههة تواناههوا أو تههأخروا لمهها وإل ، اليههد لههذات أو للفقههر هههو إناما
بههه وتحيههط عليههه تلح التزيينات وتلك الوسااوس هذه مثل ،وتظل

في وساخرية ازدراء ناظرة الخرين إلى ينظر حتى وهناك هنا من
ل وقههد وإعظههام إكبههار ناظههرة نافسههه إلههى فيه ينظر الذي الوقت
كههل في أو له تتاحا فرصاة كل هفي إبراز يحاول بل ، بذلك يكتفي

.  التكبر هو وهذا تواتيه مناسابة
إلهى أو السهبب هههذه إلى النظر والسنة الكريم القرآن لفت وقد
إذ تعههالى اللههه بنعمههة التحدثا إلى دعوتهما خلل من الباعث هذا

سابحاناه:  يقول
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}.  فحدثا ربك بنعمة { وأما
-:  وسالم عليه الله صالى النبي يقول وإذ

)  الجمال يحب جميل الله ( إن
). علينا وأتمها قابليها عليك بها مثنين لنعمتك شاكرين (واجعلنا

عليههه اللههه صالى النبي : أتيت قال الجشمى ناضلة بن مالك وعن
أي : مهن قهال : ناعم قال ؟ مال : ألك فقال دون ثوب في وسالم
والرقيههق والخيههل والغنههم البههل مههن الله أتاناي قال: قد ؟ المال

103)  وكرامته عليك الله ناعمة أثر فلير مال اله أتاك : فإذا قال

اللههه يفيههض بمهها التحههدثا علههى فحرصاههوا ذلههك السلف فهم وقد
قههال حسههابه من المر هذا يغفل من على وعابوا ناعم من عليهم

أو خيههرا أصاههبت : ( إذا عنهمهها تعههالى الله رضى على بن الحسن
عبههد بههن بكههر  وقال104) إخواناك من الثقة به فحدثا خيرا عملت

اللههه بغيههض ساههمى عليه ير فلم خيرا أعطى : ( من المزناي الله
) الله لنعم معاديا

: الناس عند التفاضل معايير أوأ القيم - اختلل2
أو القيم اختلل هو غنما التكبر على الباعث أو السبب يكون وقد

النههاس في يسود قد الجهل أن ذلك ، الناس عند التفاضل معايير
فههتراهم ، عنههدهم التفاضههل معههايير أو القيههم اختلل حههد إلههى

ًا كههان لو حتى ويقدموناه ، الدنايا صااحب يفضلون ًا أو عاصاههي بعيههد
المسههكين البائس فيه يحتقرون الذي الوقت في ، الله منهج عن

ًا كان وإن حتى   له ظهرها الدنايا أدارت الذي ًا طائع بهدى ملتزم
اللههه رحم من - إل محالة ل به يتأثر الجو هذا في يحيا ومن ، الله

. عليهم الترفع و الخرين احتقار في التأثر هذا - ويتجلى
من الباعث هذا إلى أو السبب هذا إلى السنة و القرآن ألمح وقد

يقول إذ ، مكاناه الصحيح المعيار ووضع ، المعيار هذا رفض خلل
- : وتعالى سابحاناه الله

4063  رقم4/51 الخلقان وفى الثوب غسل فى باب اللباس كتاب السنن فى داود أبو أخرجه الحديث 103
 به مرفوعاص أبيه عن ألحوص أبى حديث من
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ي لههم ناسهارع وبنيهن مهال مهن بهه نامهدهم أنامها { أيحسهبون ف
} . يشعرون ل بل الخيرات
ً أكثر ناحن { وقالوا ًا أموال ربى إن قل ، بمعذبين ناحن وما وأولد

، يعلمههون ل النههاس أكههثر ولكههن ، ويقدر يشاء لمن الرزق يبسط
آمههن مههن إل ، زلفى عندناا تقربكم بالتي أولدكم ول أموالكم وما

ًا وعمل فههي وهههم عملههوا بمهها الضههعف جههزاء لهههم فأولئك صاالح
}. آمنون الغرفات

عليههه  مههّر وقههد ، لصاههحابه وسالم عليه الله صالى النبي يقول وإذ
ناقههول ، هههذا في قالوا: رأيك ؟ الرجل هذا في تقولون : ما رجل

وإن ، يخطههب أن خطههب إن حههري هههذا ، النههاس أشههرف من هو
صاههلى النههبي فسكت ، لقوله يسمع أن قال وإن ، يشفع أن شفع
عليههه اللههه صاههلى النههبي فقههال آخههر رجههل ومّر ، وسالم عليه الله

، اللههه رساههول يهها واللههه : ناقول قالوا ؟ هذا في تقولون ما وسالم
وإن ، ينكههح لههم خطههب إن حههري هذا ، المسلمين فقراء من هذا

اللههه صاههلى النبي فقال ، لقوله يسمع ل قال وإن ، يشفع ل شفع
105) هذا مثل الرض ملء من خير وسالم:(لهذا عليه

: المنعم وأنسيان الخرين بنعمة نعمته - مقارنة3
بنعمههة ناعمتههه مقارناههة هههو إنامهها التكههبر فههي السههبب يكههون وقههد

- اللههه يحبههوه مههن النههاس مههن أن ذلك ، المنعم وناسيان الخرين
أو الزوجههة أو كالصحة ، الخرين منها يحرم - بنعم يعلمها لحكمة

أو الحههديث حسههن أو العلههم أو المركز أو الجاه أو المال أو الولد
والتباع الناصار كثرة أو ، التأثير على القدرة أو التأليف أو الكتابة
فههي ويأخذ ، المنعم ينسى النعم هذه وتأثير بريق وتحت ، ... الخ

فيههها دوناه فيراهم الخرين وناعمة ناعمته بين المقارناة أو الموازناة
ٍذ ، . التكبر هو وهذا شأناهم من ويضع ويزدريهم يحتقرهم وحينئ

 من4120  رقم1380 -2/1379 الفقراء فضل باب ، الزهد كتاب السنن فى ماجه ابن أخرجه الحديث 105
ًا عنه تعالى الله رضى الساعدى ساعد بن ساهل حديث  به - مرفوع
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ههذا إلهى أو ، السههبب هههذا  إلهى النظههر الكريم القرآن لفت وقد
: فقال الجنتين صااحب قصة عن حديثه خلل من الباعث

ً لهههم { واضرب أعنههاب مههن جنههتين لحههدهما جعلنهها رجليههن مثل
ًا بينهما وجعلنا بنخل وحففناهما أكلههها آتههت الجنههتين * كلتهها زرعهه

ًا منه تظلم ولم ًا خللهما وفجرناا شيئ فقههال ثمههر لههه * وكههان ناهر
ً منك أكثر أناا يحاوره وهو لصاحبه ًا وأعز مال .... } نافر

: عنها التحول وأعدما النعمة دوأاما - ظن4
وعههدم النعمههة دوام ظههن هههو إنامهها التكههبر في السبب يكون وقد

، الههدنايا مههن النعمههة تههأتيه قد الناس بعض أن ذلك ، عنها التحول
وينتهههي ، عنها التحول عدم أو دوامها يظن وبريقها تأثيرها وتحت

كمهها ، الله عباد على التعالي أو الترفع أو التكبر إلى الظن هذا به
: لصاحبه الجنتين صااحب قال

ًا هذه تبيد أن أظن { ... ما ولئههن ، قائمههة السههاعة أظههن وما أبد
ًا لجدن ربى إلى رددت ًا منها خير عههن اللههه قههال وكما } ، منقلب

: الناسان
لههي هذا ليقولن مسته ضراء بعد من منا رحمة أذقناه { ... ولئن

عنههده لهي إن ربهى إلهى رجعهت ولئههن ، قائمهة الساعة أظن وما
} . للحسنى

: الفضائل من أكثر أوأ بفضيلة - السبق5
مههن أكههثر أو بفضيلة السبق هو إناما التكبر في السبب يكون وقد

. ذلك ناحو أو التربية أو الجهاد أو الدعوة أو كالعلم ، الفضائل
بعههض فههي السبق بفضيلة القدر يحبوهم قد الناس بعض أن ذلك

ازدراء ناظههرة اللحههق إلههى ينظههرون بهههم وإذا ، الخيههر خصههال
: ومههن اساههتكبار فههي ينطههق مقههالهم أو حالهم ولسان ، واحتقار

ًا كههاناوا لقد ؟ الن يعملون الذين هؤلء العههدم حكههم فههي أو عههدم
، الطريق ومتاعب مشاق وتحملنا ، الشواك على مشينا أن يوم

ّبدنااها حتى . الناس من ولغيرهم لهم ع
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البههاعث هههذا إلههى أو السههبب هههذا إلى سابحاناه المولى لفت وقد
معههه كههان إذا إل لههه قيمههة ول ، يعتههبر ل السههبق : أن بيههن حيههن

: فقال ، الصدق

اتبعههوهم الذين و والناصار المهاجرين من الولون السابقون { و
مههن تجرى جنات لهم وأعد عنه ورضوا عنهم الله رضى بإحسان

ًا فيها خالدين الناهار تحتها } . العظيم الفوز ذلك أبد
ً يبتغههون ديههارهم مههن أخرجوا الذين المهاجرين { للفقراء فضههل

ًا الله من الصههادقون هههم أولئههك ورساههوله الله وينصرون ورضوانا
} . رحيم رءوف إناك { ربنا قوله .....  } إلى

قدموه ما خلل من إل هؤلء سابق إلى سابحاناه المولى ينظر ولم
و : الهجههرة مثههل ، الحههق علههى وثبههاتهم صاههدقهم على الدلة من

ومعرفههة بههالله الصههلة وحسههن ، المههؤمنين ساههبيل واتباع النصرة
ًا  ... وهلم لذويه الفضل . جر
لمههن بههل ، ساههبق لمههن الفضههل :( ليس السالم مبدأ صاار وهكذا
: الله ) وصادق صادق
مههن فمنهههم عليههه اللههه عاهههدوا ما صادقوا رجال المؤمنين { من
ً بدلوا وما ينتظر من ومنهم ناحبه قضى } تبديل

: التكبر على المترتبة الثار عن - الغفلة6
الخطيههرة الثار عن الغفلة هو إناما ، التكبر في السبب يكون وقد

، الحههق بغير الرض في التكبر على المترتبة المهلكة العواقب و
مهن آفهة أو ، العلهل مهن لعلة الضارة الثار عن غفل من أن ذلك

بها يصاب فإناه ، الفات
وبعههد الوان، فههوات بعههد إل بههذلك يشعر ول ، نافسه من وتتمكن

العلج. و القلع على الساتعصاء

: التكبر : مظاهر رابعا
: منها ناذكر ، بها عليه يستدل أو يعرف للتكبر مظاهر وهناك هذا
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قههال ، الخد وتصعير العنق صافحة لي مع المشية في - الختيال1
يحههب ل { واللههه } ، اللههه ساههبيل عن ليضل عطفه { ثاناي تعالى

فههي تمههش ول للنههاس خههدك تصههعر { ول } ، فخههور مختههال كل
ًا الرض . فخور مختال كل يحب ل الله إن مرح

، النصههيحة رفههض مههع الفرصاة تتاحا عندما الرض في - الفساد2
يعجبههك مههن النههاس :{ ومههن تعالى قال ، الحق عن والساتنكاف

ألههد وههو قلبهه فهي مهها علههى اللههه ويشههد الدنايا الحياة في قوله
الحرثا ويهلك فيها ليفسد الرض في ساعى تولى * وإذا الخصام

أخههذته اللههه اتههق لههه قيههل * وإذا الفسههاد يحههب ل والله النسل و
... }  بالثم العزة

عليههه اللههه - صاههلى الكريههم النههبي يقول ، الحديث في - التقعر3
- : وسالم
، بلساناه يتخلل الذي الرجال من البليغ يبغض  وجل عز الله ( إن
كما

: هههم فقههال ؟ بشههراركم أناههبئكم ( أل  ،106) بلساناها البقرة تخلل
107 .... ) المتشدقون الثرثارون

اللههه - صالى النبي يقول ن التكبر و الختيال بنية الزار - إسابال4
- : وسالم عليه
يههوم إليههه وساههلم عليههه اللههه صاههلى ينظههر لم خيلء ثوبه جّر ( من

ال القيامة انابي أحهد : إن بكهر أبهو ) ق إناهي ، يسهترخي إزاري ج
ً يفعله ممن : لست قال ، منه ذلك لتعاهد 108) خيل

302-4/301 الكلم في المتشدق في جاء ما باب ،   الدب كتاب السنن في داود أبو أخرجه الحديث 106
في جاء ما باب ، الساتئذان كتاب ، السنن في الترمذى و ، العوفى الباهلى سانان بن محمد  عن5005 رقم

في وأحمد ، المقدمى على بن عمر عن ، العلى عبد بن محمد  عن2853  رقم5/141 البيان و الفصاحة
، أبيه عن ، عاصام بن بشر عن ، عمر بن عن ناافع عن كلهم يزيد  ) عن19/271 الرباناي ( الفتح المسند

ًا وسالم عليه الله صالى النبي عن ، العاص بن عمرو بن الله عبد عن هو بلساناه يتخلل الذي و به مرفوع
غريب في النهاية اناظر ، بلساناها الكل البقرة تلف كما ويلفه لساناه به ويفخم ، الكلم في يتشدق الذي

.  والثر الحديث
ًا هريرة أبى حديث  من19/271 الرباناي ( الفتح المسند في أحمد المام أخرجه الحديث 107 ، به مرفوع

هريرة أبى حديث من أحمد المام لغير اللفظ بهذا عليه أقف :( لم بقوله الرباناي الفتح صااحب عليه وعقب
ًا المسند في الخشنى ثعلبة أبى حديث من شاهد وله جيد وسانده  .19/76 أيض

4085  رقم57-4/56 الزار إسابال في جاء ما باب ، اللباس كتاب ، السنن في داود أبو أخرجه الحديث 108
. به مرفوعا أبيه عن ، الله عبد بن ساالم عن
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يمثلوا وأن ، إليهم هو يسعى ول ، إليه الناس يسعى أن - محبة5
ًا له قيام
يمتثههل أن أحههب :( من الحديث في جاء وقد ، بهم مر أو قدم إذا
ًا الرجال له 109) النار من مقعده فليتبوأ قيام

فههي أو المجلههس فههي أو المشي في الغير على التقدم - محبة6
. ذلك ناحو أو الحديث

ًا : التكبر آثار خامس
ساههواء مهلكة وعواقب ، ضارة آثار الحق بغير الرض في وللتكبر

: السالمي العمل على أو العاملين على
: العاملين على

: وأالعتبار النظر من - الحرمان1
ههو : إنامهها العههاملين علهى التكهبر يهتركه الهذي الول الثر أن أي

وتعههاليه - بههترفعه المتكبر أن ذلك ، والعتبار النظر من الحرمان
مقههام على يدرى ل أو يدرى حيث من اعتدى - قد الله عباد على

: العقوبههات هههذه وأول ، عقوبات من له لبد هذا ومثل ، اللوهية
المبثوثههة اللههه آيات على يمر فتراه والعتبار النظر من الحرمان

مههن { وكأين عنها تام إعراض في وهو ، الكون وفي النفس في
} ، معرضههون عنها وهم عليها يمرون والرض السموات في آية

الخسههران و البههوار عههاقبته كههانات ، والعتبههار النظههر حههرم ومن
ًا سايبقى لناه ، المبين ًا ، وأخطههائه عيههوبه علههى مقيمهه فههي غارقهه
حتى ، أوحاله
قههرأ حيههن وسالم عليه الله - صالى النبي عقب كما ، الحياة تنتهي
السههموات خلههق فهي { إن عمههران آل ساورة من الخيرة اليات

... } إلههى اللبههاب لولههى ليههات النهار و الليل واختلف والرض
قههرأ لمههن :( ويههل بقههوله } عقب النار عذاب فقنا سابحاناك قوله

 من5229  رقم4/258 للرجل الرجل قيام فى باب ، الدب كتاب السنن فى داود أبو أخرجه الحديث 109
ًا سافيان أبى بن معاوية حديث . به مرفوع
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- ساههبحاناه المههولى صاههرحا  وقههد110) فيها يتفكر لم ثم اليات هذه
الههذين آيههاتي عههن :{ ساأصاههرف قههوله فههي الثههر - بهههذا وتعههالى
... }  . الحق بغير الرض في يتكبرون

: النفسي وأالضطراب - القلق2
هههو فإنامهها ، العههاملين علههى التكههبر يههتركه الههذي الثاناي الثر وأما

القلق
ًا يحههب المتكههبر أن ذلههك ، النفسي والضطراب لرغبههة - إشههباع

ًا يكوناهوا وأن ، له رؤوساهم الناس يحنى أن التعالي و الترفع دومه
ليسههوا بههل ، ذلههك يههأبون وكرامهههم الناس أعزة ولن ، ركابه في

ً له مستعدين القلههق عاقبتها تكون ، أمل بخيبة يصاب فإناه ، أصال
ً هذا ، النفسي والضطراب المتكههبر هههذا اشههتغال أن عههن فضههل

لههه وذلههك ، وذكره الله معرفة عن تام إعراض في يجعله بنفسه
. النفسي الضطراب و القلق الدنايا هذه في أدنااها عواقب
: يقول إذ الله وصادق
ًا معيشههة لههه فإن ذكرى عن أعرض { ومن يههوم وناحشههره ضههنك
... } أعمى القيامة
ًا يسلكه ربه  ذكر عن يعرض { ومن ... } صاعدا عذاب

: النقائص وأ للعيوب - الملزمة3
هههي فإنامهها ، العههاملين علههى التكههبر يتركه الذي الثالث الثر وأما

الكمههال بلههغ أناه لظنه التكبر أن ذلك ، النقائص و العيوب ملزمة
، ومعالمههها أبعادها يعرف حتى ، نافسه في يفتش ل شئ كل في

ًا كذلك يقبل ول ، إصالحا إلى منها حاجة في هو ما فيصلح أو ناصح
: الولى عطاء عن طريقين  من441-1/440 تفسيره فى كثير بن أورده طويل حديث من جزء الحديث 110

وبيننا ، عليها - فدخلنا عنها تعالى الله - رضى عائشة الى عمير بن وعبيد ، عمر وابن أناا : اناطلقت بلفظ
ًا :( زر الشاعر : قول قال ؟ زيارتنا من يمنعك : ما عبيد يا فقالت ، حجاب وبينها ًا تزد غب عمر بن ) فقال حب
ًا كان أمره :( كل وقالت ، فبكت وسالم عليه الله صالى الله رساول من رأيتيه ما بأعجب أخبرينا ، : ذرناا عجب

إناى : والله فقلت قالت ، وجل عز لربى أتعبد  ذرينى0: قال ثم جلدى جلده مس حتى ليلتى فى أتاناى ،
فبكى ، يصلى قام ثم الماء صاب يكثر ولم فتوضأ القربة الى فقام ، ربك تعبد أن أحب وإناى ، قربك لحب
يؤذناه بلل أتى إذا حتى ، فبكى جنبه على اضطجع ثم ، الرض بل حتى فبكى ساجد ثم ، لحيته ابتلت حتى

: فقال  ؟ تأحر وما ذنابك من تقدم ما لك الله غفر وقد يبكيك ما الله رساول يا : فقال قالت الصبح بصلة
والرض السموات خلق فى { إن الليلة هذه فى علّى الله أنازل وقد ابكى أن يمنعنى وما بلل يا ويحك

الخرى الطريق ) و فيها يتفكر ولم قرأها لمن :( ويل قال } ثم اللباب لولى ليات والنهار الليل واختلف
. حبان وابن حاتم أبى وابن ، حميد بن وعبد ، مردويه ابن - الى كثير ابن - أى عزاهما ثم ، بنحوه
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ًا ًا أو توجيه ًا يبقى هذا ومثل ، الخرين من إرشاد عيههوبه في غارق
ًا ، وناقائصه مههع النههار ويههدخل ، الحيههاة تنقضههي أن إلى لها ملزم
: الداخلين

ً بالخسرين نانبئكم هل {قل الههدنايا الحيههاة في ساعيهم ضل الذين أعمال
ًا} يحسنون أناهم يحسبون وهم صانع

النار أصاحاب فأولئك خطيئته به وأحاطت سايئة كسب من { بلى
} خالدون فيها هم

: الجنة من - الحرمان4
هههو فإنامهها ، العههاملين علههى التكههبر يههتركه الههذي الرابع الثر وأما

مقام على يعتدي من فإن ، بدهى أمر وذلك ، الجنة من الحرمان
ًا ويظل ، اللوهية الحيههاة بههه ساههتنتهي ، ورذائله عيوبه على مقيم

ًا ًا حصل وما حتم ًا به يستحق خير الجنههة فيحههرم مكافههأة أو ثوابهه
ًا ًا أو مؤبد الحديث في الحق يقول إذ ورساوله الله وصادق ، مؤقت

: القدساي
ًا ناازعني من إزاري العظمة و ردائي ( الكبرياء ألقيته منهما واحد

: وسالم عليه الله - صالى النبي يقول وإذ  ،111) جهنم في
112..)  كبر من ذرة مثال قلبه في كان من الجنة يدخل ( ل

ّواظا عتل كل ؟ النار بأهل أخبركم ( أل .113)  متكبر ج

: السإلمي العمل على
: السالمي العمل على آثاره ومن

: التمزق وأ الفرقة وأ بل النصار كسب - قلة1

4174  رقم2/1397 والتواضع الكبر من البراءة باب الزهد كتاب السنن فى ماجة ابن أخرجه الحديث 111
 به مرفوعا هريرة أبى حديث من

حديث  من149  رقم1/93 وبياناه الكبر تحريم باب اليمان كتاب ، الصحيح فى مسلم أخرجه الحديث 112
ًا مسعود ابن . به مرفوع

بن حارثة حديث /  من7 الكبر باب ، الدب : كتاب الصحيح فى البخارى أخرجه حديث من شطر الحديث 113
ًا الخزاعى وهب  المنوع الجموع وهو الجواظا و مرفوع
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وخفههض ، الجههاناب لههها ألن مههن حب على جبلت القلوب أن ذلك
عليههها ترفههع مههن أما ، عٍل من ل دون من إليها وناظر ، الجناحا لها

بههل ، منههه وتنفههر تبغضههه فإناههها ، منههها وناههال ازدراها أو واحتقرها
الناصههار مههن اليد ذات خواء العاقبة وتكون ، عنه البتعاد وتحاول

وظهيههر ناصههير هههو مههن بيههن التمزق و الفرقة ووقوع ، نااحية من
. أخرى نااحية من بالفعل
مههن النصههير اناعههدام إلههى الساههلمي بالعمههل المههر ينتهههي ويههوم

، ضربه يسهل فإناه ، الداخل من التمزق و الفرقة ووقوع الخارج
وزمن كثيرة تكاليف بعد إل ثمره يؤتى فل إجهاضه القل على أو

. طويل
عههن يتحههدثا وهههو ، الثر هذا إلى النظر الكريم القرآن لفت وقد

} . مستكبرون وهم يصدون :{ ورأيتهم فقال المنافقين
اللههه :( وإن يقهول - إذ وساهلم عليهه اللهه - صاههلى النههبي وكهذلك

أحد يبغي ول ، أحد على أحد يفخر ل حتى تواضعوا أن إلى أوحى
.114أحد على

: اللهي التأييد وأ العون من - الحرمان2
إل ، وتأييده عوناه يعطى ل أناه سانته مضت سابحاناه الحق أن ذلك

مههن الشههيطان حههظ اساههتخرجوا حههتى نافوساهههم هضههموا لمههن
قههوم المتكههبرون و ، نافوساهههم مههن نافوساهههم حههظ بههل نافوساهههم

هذه كانات ومن ، نافوساهم كبرت
هههو ذلههك ولعههل ، إلهههي تأييههد أو عههون فههي لههه حههق فل ، صاههفته

...} أذلة وأناتم ببدر الله ناصركم { ولقد تعالى قوله من المفهوم
و المسههكنة مههن عليههها كههاناوا الههتي بحالهم لهم ناصره ربط حيث

غههابت أو اناعههدمت إذا الحههال هذه وكأن ، النفس وهضم التواضع
ًا والتأييد العون معها غاب . ساادسا

: التكبر علجا

 )64 ( 2865  رقم2199-4/2198 واهلها ناعيمها وصافة الجنة كتاب الصحيح فى مسلم أخرجه الحديث 114
ًا حمار بن عياض حديث من  مرفوع
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مههرة إليههها يعود ول ، النفس منه تطهر - بحيث التكبر وعلج هذا
: التالية الوساائل و السااليب باتباع يكون - إناما أخرى

،ساههواء التكههبر علههى المترتبههة والثار بالعواقب النفس - تذكير1
كههانات وساههواء ، الساههلمي بالعمههل متصلة أو ذاتية عواقب كانات
التههذكير هههذا فلعههل ، قههدمنا الههذي النحههو علههى أخروية أو دنايوية
وتتههدارك ، تتههوب أن علههى ويحملههها ، داخلههها مههن النفس يحرك
. الوان وفوات العمر ضياع قبل أمرها

وتشههييع البلء وأهههل المحتضرين ومشاهدة ، المرضى - عيادة2
ًا ذلههك فلعههل ، القبههور وزيارة ، الجنائز ، داخلههه مههن يحركههه أيضهه
. التواضع و ، بالخبات ربه إلى يرجع ويجعله

أحضههان فههي والرتمههاء ، المتكههبرين صاههحبة مههن - الناسههلخا3
اليههام بمههرور الصحبة هذه تعكس فربما ، المخبتين المتواضعين

عنههد كههان كما الفطري وضياؤه ، ساناؤه له فيعود ، عليه شعاعها
. ولدته

بههل ، منهم العاهات وذوى ، وفقرائهم الناس ضعاف - مجالسة4
عليههه اللههه - صاههلى النبي يصنع كان كما ، ومشاربتهم ومؤاكلتهم

يهههذب مما هذا فإن ، السلف من وكثير ، الكرام وصاحبه – وسالم
. رشدها إلى وتعود ، غيها عن تقلع ويجعلها النفس

الههتي النعههم كههل وفههي بههل ، الكون وفي ، النفس في - التفكر5
ومههن ؟ كلههه ذلههك مصههدر َمههن ، أدناههاه إلههى أعله مههن بههه تحيههط

لههو حههاله تكههون وكيههف ؟ العبههاد اساههتحقه شههئ وبههأي ؟ ممسكه
ً واحههدة ناعمة منه سالبت ذلههك فههإن ؟؟؟ النعههم بههاقي عههن فضههل
بخطههر تشههعر ويجعلها النفس يحرك ، جدية معه كانات لو التفكر

. ربها إلى الرجوع و بالتوبة تبادر لم إن ، فيه هي ما
شههئ أي وإلى ؟ كاناوا كيف ، المتكبرين وأخبار ساير في -النظر6

إلههى ، هامههان إلههى ، فرعههون إلههى النمرود و إبليس من ؟ صااروا
و الطغههاة ساههائر إلههى ، خلف بن أبى إلى ، جهل أبى إلى ، قارون

ممهها ذلههك فإن البيئات و العصور كل في ، المجرمين و الجبارين
إلى تصير أن خشية ، والقلع التوبة على ويحملها النفس يخوف
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اللههه صاههلى النههبي - وساههنة وجل - عز الله وكتاب ، المصير نافس
. ذلك على يعين ما خير التاريخ و التراجم وكتب وسالم عليه

، ناههابهون ثقههات علمههاء عليها يقوم التي العلم مجالس - حضور7
تههزال ل المجههالس هههذه فههإن ، التزكية و التذكير مجالس لسايما

. جديد من الحياة إليها وتعود وتلين ترق حتى بالقلوب
منههها يتههأفف الههتي العمههال بعض ممارساة على النفس - حمل8

يقههوم كههأن ، مشههروعة دامههت مهها ذاتية ممارساة الناس من كثير
، بنفسههه يلزمههه مهها وساههائر وشههرابه طعههامه بشراء المتكبر هذا

حمله على ويحرص
كان ما ناحو على ، خادم له كان لو حتى ، الناس بين به المشي و

فههإن ، السههلف و - وصاههحبه  وساههلم عليه الله - صالى النبي يصنع
ًا يساعد هذا إلههى بههها الرجوع و ، وتأديبها النفس تهذيب في كثير

ًا ، الفطرية الولى سايرتها . اعوجاج أو التواء أي عن بعيد
بههل ، اساتهزاء أو بسخرية عليهم وتطاول تعالى لمن - العتذار9

القصههاص مههن وتمكينههه ، بههه وإلصههاقه الههتراب على الخد ووضع
اللههه - صالى النبي عليه عاب لما بلل مع ذر أبو صانع ما ناحو على
. أمه بسواد - تعييره وسالم عليه
- لساههيما بههها وتحههدثهم ، عليهههم اللههه بنعمة الخرين - إظهار10

، وصاههوابهم رشههدهم إلههى يثوبههون - علهههم المسههتكبرين أمههام
. الله أمر يأتيهم أن قبل ، ربهم إلى ويرجعون ويتوبون

ًا - التذكير11 : السالم في التقدم و التفاضل بمعايير دوم
} أتقاكم الله عند أكرمكم { إن

يفخههرون قههوم ولينتهيههن ، تههراب من خلق وآدم ، آدم بنو ( كلكم
115) الجعلن - من - تعالى الله على أهون ليكونان أو ، بآبائهم

وكههانات ، عليههها واظههب إذا : فإناههها الطاعات على - المواظبة12
، الرذائههل كههل مههن النفس طهرت ، الله وجه إل بها يراد ل متقنة

زكتها بل

عليه - عقب البزار بكر أبى الى وعزاه حذيفة حديث  من4/217 تفسيره فى كثير ابن أورده الحديث 115
" الوجه هذا من إل حذيفة عن ناعرفه :" ل بقوله
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الفهرس
الصسسفح

ة
الموضوع

الطريق على آفات
: الفتور الوألى الفة

ًا لغة الفتور وأاصطلح
أسإبابه

آثاره
علجه
: السإراف الثانية الفة
السإراف : معنى أوألً
ًا السإراف : أسإباب ثاني
ًا السإراف : آثار ثالث
العاملين على
السإلمي العمل على
السإراف لعلجا : الطريق رابعا
: السإتعجال الثالثة الفة
السإتعجال : معنى أوألً
ًا السإتعجال إلى السإلما : نظرةا ثاني
ًا السإتعجال : مظاهر ثالث
ًا السإتعجال : آثار رابع

ًا السإتعجال : أسإباب خامس
ًا السإتعجال : علجا سإادسإ
ًا السإسسلمية الحركسسة وأمنهسسج : السإتعجال سإابع

المعاصرةا
ًا وأالسإتعجال الفتور بين : الداعية ثامن
التفرد أوأ : العزلة الرابعة الفة
 التفرد أوأ العزلة : معنى أوألً
ًا التفرد أوأ العزلة  : أسإباب ثاني
ًا التفرد أوأ العزلة  : آثار ثالث
العاملين على
السإلمي العمل على
العزلة من الوقاية وأ للخلص : الطريق رابعا
بالنفس : العجاب الخامسة الفة
بالنفس العجاب : معنى أوألً
ًا بالنفس العجاب : أسإباب ثاني
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ًا بالنفس العجاب : آثار ثالث
العاملين على
السإلمي العمل على
ًا بالنفس العجاب : مظاهر رابع
: الغروأر السادسإة الفة
الغروأر : معنى أوألً
ًا الغروأر : أسإباب ثاني

 : التكبر السابعة الفة
ً التكبر : معنى أوأل
ًا العزةا وأبين التكبر بين : الفرق ثاني
ًا التكبر : أسإباب ثالث
ًا التكبر : مظاهر رابع

ًا التكبر : آثار خامس
العاملين على
السإلمي العمل على

ًا التكبر : علجا سإادسإ
الفهرس
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