
على آفات
الطريق

نوح محمد : السيد الدكتور

رابعال الجزء

  الجدال أو : المراء والعشرون الثانية الفة
  والعشرون: القعود الثالثة الفة
  العشرون: الشح و الرابعة الفة
  والعشرون: الغضب الخامسة الفة
  والعشرون: الحقد السادسة الفة
  الدنيا والعشرون: تنافس السابعة الفة
النهزام أو والعشرون: الحاتقار الثامنة الفة

النفسي



والعشرون الثانية الفة
الجدال أو المراء

بل العاملين، من نفر بها يبتلى قد التي والعشرون الثانية الفآة
نحن نعاني مما كثير وراء وكانت بالفعل، بها ابتلوا لقد

أو هي: "المراء إنما اليوم الله لدين العاملين المسلمين
الجدل". 

سلمه من ويتوقاها بها، ابتلي من الفآة هذه من يتخلص وحتى
أبعادها حقيقة على الوقوف من لبد فآإنه - منها، وجل - عز الله

التآية:  الجوانب خلل من وذلك ومعالمها،

الجدال:  أو المراء أول: تعريف

 لغة
أهمها:  عدة، معان على العرب لغة فآي المراء يطلق

قوله ومنه فآيه، شك الشيء: تآعني فآي تآقول: امترى  - الشك،1
ّق فآي سبحانه ْلَح ّبَك ِمْن التنزيل: {ا َنّن َفآل َر ُكو ِريَن}َ ِمْن َتآ َت ْلُمْم ا
). 147 (البقرة

ّويِّ الغير  - مخالفة2 ّتل تآقول: معه، الوضوح عدم أو عليه وال
معه.  واضحا يكن لم أو عليه، وتآلوى خالفه أيِّ فآلنا، فآلن مارى

ناظره أيِّ فآلنا، فآلن تآقول: مارى والجدل،  - المناظرة3
َفآل قوله ومنه وجادله، ِر سبحانه: { ِهْم ُتآَما ّ ِفآي ًءء ِإل ًءرا}َ ِمَرا ِه َظا

). 22(الكهف: 
أيِّ الشيء، تآقول: امترى مكمنه، من الشيء  - استخراج4

اللبن واستخرج حلبها أيِّ الناقة، وامترى مكمنه، من استخرجه
ضرعها.  من
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. وتآزين تآجمل أيِّ بالشيء، تآقول: تآمرى والتجمل،  - التزين5
)1   (

المجادلة أو المناظرة فآإن جميعا، المعاني هذه بين تآعارض ول
فآي ولكنهها والتزين، التجمل على قائمة ظاهرها فآي تآكون قد

بل ومخالفته، الغير عند ما استخراج أساس على تآقوم باطنها
عنه.  يصدر فآيما والشك
وأهمها:  عدة معان على لغة: يطلق والجدل

فآي وغلبه صرعه، أيِّ الرجل، تآقول: جدل والغلبة،  - الصرع1
الجدل. 

فآتله أحكم أيِّ جدل، الحبل والحسن،تآقول: جدل  - التآقان2
حسنته.  أيِّ الخلق، مجدولة وجارية وأتآقن،

وجدال: مجادلة تآقول: جادله والمناقشة، الخصومة  - شدة3
ُهْم فآي سبحانه قوله ومنه وخاصمه، ناقشه، ْل ِد َوَجا التنزيل: {

ِتي ّل ). 125َأْحَسُن}َ (النحل:  ِهَي ِبا
َول ُلوا { ِد ْهَل ُتآَجا َتاِب َأ ِك ْل ّ ا ِتي ِإل ّل ّ َأْحَسُن ِهَي ِبا ِذيَن ِإل ّل َلُموا ا َظ
ُهْم ْن ُلوا ِم ُقو ّنا َو ِذيِّ آَم ّل ِزَل ِبا ْن َنا ُأ ْي َل ِزَل ِإ ْن ُأ ُكْم َو ْي َل َنا ِإ ُه َل ِإ ُكْم َو ُه َل ِإ َو
ٌد َنْحُن َواِح ِلُموَن}َ (العنكبوت).  َلُه َو ُمْس
ْد َق َع { ّلُه َسِم ْوَل ال ِتي َق ّل ُلَك ا ِد َها ِفآي ُتآَجا ْوِج ِكي َز َت َتآْش َلى َو ِه ِإ ّل ال
ّلُه ُع َوال ُكَما َيْسَم ُوَر ّلَه ِإّن َتآَحا ٌع ال َبِصيٌر}َ (المجادلة).  َسِمي

حجته فآلنا: قابل فآلن تآقول: جادل بالحجة، الحجة  - مقابلة4
)   2. ( عنده من بحجة

الخصومة وحسن إتآقان فآإن جميعا، المعاني هذه بين تآعارض ول
غالبا.  والغلبة الصرع إلى ينتهي والمناقشة

اصطلحاا: 
فآي الغزالي عرفآه فآقد الدعاة، اصطلح فآي المراء معنى أما

بإظهار الغير كلم على اعتراض بقوله: "كل الدين علوم إحياء
1     : منظور -  لبن العرب لسان "     44191 - 6/4188انظر " : الوسيط  والمعجم كثير، بتصرف مرا مادة ،2/900،

901.
2     : منظور -  لبن العرب لسان الوسيط   5771 - 1/569انظر والمعجم ،1/111.   " كثير  : " بتصرف جدل مادة ،
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المتكلم" قصد فآي وإما المعنى، فآي وإما اللفظ فآي إما فآيه خلل
) .3   (

وتآنقيصه وتآعجيزه الغير، إفآحام بقوله: "قصد الجدل عرف كما
غالبا وهو فآيه"، والجهل القصور إلى ونسبته كلمه، فآي بالقدح

المسائل فآي عام فآهو المراء أما العلمية، المسائل فآي يكون ما
)   4. ( وغيرها العلمية

ميزان في ووضعهما الجدال، أو المراء ثانيا: صور
السلم: 

منهما واحد كل بها يعرف أمارات أو صور الجدل أو وللمراء
وأهمها: 

من فآيه خلل بإظهار اللفظ، حيث من الغير كلم فآي  - الطعن1
جهة من أو العربية، جهة من أو اللغة، جهة من أو النحو، جهة

تآأخير.  أو تآقديم بسوء والترتآيب النظم
المماريِّ: يقول بأن المعنى، حيث من الغير كلم فآي  - الطعن2

وكذا.  كذا، وجه من فآيه أخطأت وقد تآقول، كما الكلم ليس
المماريِّ يقول بأن القصد، حيث من الغير كلم فآي  - الطعن3

وإنما الحق، منه قصدك ليس ولكن حق، الكلم لخصمه: هذا
)   5. ( مجراه يجريِّ وما غرض، صاحب فآيه أنت

للنصوص وذلك مذمومان، النحو هذا على الجدال أو والمراء
تآعالى:  قوله ومنها هذا، على الدالة الكثيرة

َفآل ِر { ِهْم ُتآَما ّ ِفآي ًءء ِإل ًءرا ِمَرا ِه ْفِت َول َظا َت ِهْم َتآْس ُهْم ِفآي ْن ًءدا}َ ِم َأَح

(الكهف). 
ِإّن ِذيَن { ّل ِة ِفآي ُيَماُروَن ا َع ٍد}َ (الشورى).  َضلٍل َلِفي الّسا ِعي َب

ّيِّ َأ ِب َفآ ِء { ّبَك آل َتَماَرى}َ (النجم).  َر َتآ
ُلوا َقا َناَك َبْل { ْئ ُنوا ِبَما ِج ِه َكا َتُروَن}َ.  ِفآي َيْم

3     : للغزالي -  الدين علوم إحياء .3/114انظر
4     : للغزالي -  الدين علوم إحياء .3/114انظر
5     : للغزالي -  الدين علوم إحياء .3/114انظر
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ِلَك َذ ْبُن ِعيَسى { َيَم ا ْوَل َمْر ّق َق ْلَح ِذيِّ ا ّل ِه ا َتُروَن}َ (مريم).  ِفآي َيْم
َنُه ُتَماُرو َفآ َأ َلى { َيَرى}َ (النجم).  َما َع

ُلوا َد َوَجا ِطِل { َبا ْل ْدِحُضوا ِبا ُي ِه ِل ّق ِب ْلَح ُهْم ا ُتآ ْذ َأَخ ْيَف َفآ َك َكاَن َفآ
َقاِب}َ (غافآر).  ِع

َول ِدْل { ِذيَن َعْن ُتآَجا ّل ُنوَن ا َتا ُهْم َيْخ ُفَس ّلَه ِإّن َأن َكاَن َمْن ُيِحّب ل ال
ًءنا ّوا ًءما}َ (النساء).  َخ ِثي َأ

ِإّن َو ِطيَن { َيا ُيوُحوَن الّش َلى َل ِهْم ِإ ِئ َيا ِل ْو ُكْم َأ ُلو ِد ُيَجا ِإْن ِل ُهْم َو ُتُمو ْع َط َأ

ُكْم ّن ُكوَن}َ (النعام).  ِإ ِر َلُمْش
ِذيَن ّل ُلوَن {ا ِد َياِت ِفآي ُيَجا ِه آ ّل ِر ال ْي َغ َطاٍن ِب ْل ُهْم ُس َتآا ُبَر َأ ًءتا َك ْق َد َم ْن ِع

ِه ّل َد ال ْن ِذيَن َوِع ّل ُنوا}َ (غافآر:  ا ). 35آَم
فآي ببيت زعيم وسلم: "أنا عليه الله صلى الله رسول وقال
وسط فآي وببيت محقا، كان وان المراء تآرك لمن الجنة ربض
الجنة أعلى فآي وببيت مازحا، كان وإن الكذب تآرك لمن الجنة
إل عليه كانوا هديِّ بعد قوم ضل )   "ما6( خلقه" ، حسن لمن
الية: هذه وسلم عليه الله صلى الله رسول تآل ثم الجدل"، أوتآوا
ُه {َما ُبو ّ َلَك َضَر َدل ِإل ْوٌم ُهْم َبْل َج )7( َخِصُموَن}َ (الزخرف)" ، َق

النصوص من ذلك غير )   إلى8( الخصم" ، اللذ الرجال "أبغض
الجدل.  أو المراء ذم على ووضوح بصراحة الدالة
كان ما وهو محمود، الجدل من نوعا هناك أن يمنع ل "وهذا
ذلك وإلى حق، عن ودفآاعا وبيانا إيضاحا أو حق إلى دعوة

تآعالى:  بقوله الشارة
ُع ْد َلى {ا ِبيِل ِإ ّبَك َس ِة َر ْكَم ْلِح ِة ِبا َظ ْوِع ْلَم ِة َوا َن ْلَحَس ُهْم ا ْل ِد ِتي َوَجا ّل ِبا
). 125َأْحَسـَن}َ (النحل:  ِهَي

6     :   : الخلق -       حسن فآي باب االدب كتاب السنن فآي داود أبو أخرجه حديث)  4800رقم  (4/253الحديث من
)             ! رقم   الصحيحة لحاديث ا سلسلة فآي اللباني الدين ناب الشيخ وأورده مرفآوعا، به أمامة وعزاه) 273أبي ،

. قال             كما الحسن درجة إلى به يرتآقي شاهدا له وساق داود، أبي إلى
المسند -      7 فآي أحمد أخرجه :  2566، 5/252الحديث    : ومن    باب القرآن تآفسير كتاب السنن فآي والترمذيِّ ،

الزخرف   :3253رقم  (5/353سورة     "    " : السنن)    فآي ماجه وابن ، صحيح حسن حديث هذا بقوله عليه وعقب
والجدل:      البدع اجتناب باب عنه)         48رقم  (1/19المقدمة الله رضي الباهلي أمامة أبي حديث من كلهم ،

. اللفظ   بهذا مرفآوعا
المسند -      8 فآي أحمد أخرجه .205، 63، 6/55الحديث اللفظ          بهذا مرفآوعا عنها الله رضي عائشة حديث من
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َول ُلوا { ِد ْهَل ُتآَجا َتاِب َأ ِك ْل ِتي ِإل ا ّل ِذيَن ِإل َأْحَسُن ِهَي ِبا ّل َلُموا ا َظ
ُهم}َ (العنكبوت:  ْن ). 46ِم

ْوَم َي ِتآي { ْأ ْفٍس ُكّل َتآ ِدُل َن َها َعْن ُتآَجا ْفِس ّفآى َن َو ُتآ ْفٍس ُكّل َو َما َن
َلْت ُهْم َعِم َلُموَن}َ (النحل).  ل َو ْظ ُي
َلّما َفآ َهَب { ِهيَم َعْن َذ ْبَرا ُع ِإ ْو ْتآُه الّر َء ُبْشَرى َوَجا ْل َنا ا ُل ِد ِم ِفآي ُيَجا ْو َق

ُلوٍط}َ (هود). 

الجدال:  أو المراء في الوقوع ثالثا: أسباب

منها:  ونذكر الجدل أو المراء فآي تآوقع بواعث أو أسباب وهناك

النصيحة:  آداب رعاية  - عدم1
السر فآي تآكون وأهمها: أن آدابا، السلم فآي للنصيحة أن وذلك

وفآي المناسب بالسلوب تآكون وأن صاحبها، بها يجاهر لم ما
هو ما إلى والتغيير الصلح بنية تآكون وأن المناسبة، اللحظة
الناصح يتجرد وأن تآعالى، الله لوجه خالصة تآكون وأن أحسن،

الداب هذه رعايته وقوتآه. وعدم الله حول إلى وقوتآه حوله من
ويحاول بالثم، العزة من نوعا المنصوح نفس فآي يولد قد

من عليه هو ما به ليبرر جدل أو مراء شكل فآي عنها التعبير
النصيحة.  يقبل ول خطأ،

الخآرين:  واحاترام بثقة الحظوة  - عدم2
واحترام بثقة لخر أو لسبب يحظى ل قد المرء أن وذلك

- أم البيت بها - ونعني القريبة البيئة فآي ذلك كان سواء الخرين
أو منزلقا هذا - ويكون المجتمع بها - ونعني البعيدة البيئة فآي

به يحاول فآعل كرد الجدل، أو المراء فآي للوقوع خطيرا مدخل
واحترامه.  به الثقة على الخرين وحمل وجوده، إثبات
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الصغار على سيما ول الكذب السلم منع فآي السر هو هذا ولعل
نفوس من والحترام الهيبة نزع أو الثقة، سحب إلى يؤديِّ لنه ؛

وسلم:  عليه الله صلى يقول الخرين،
إلى يهديِّ البر وان البر، إلى يهديِّ الصدق فآإن بالصدق، "عليكم
عند يكتب حتى الصدق ويتحرى يصدق الرجل زال وما الجنة،

وإن الفجور، إلى يهديِّ الكذب فآإن والكذب، وإياكم صديقا، الله
الكذب ويتحرى يكذب الرجل يزال وما النار، إلى يهديِّ الفجور

هاك، لصبي: تآعال قال )   "من9كذابا" . ( الله عند يكتب حتى
)   10كذبة" . ( فآهي يعطه لم ثم

أن العدويِّ، ربيعة بن عامر بن الله عبد موالي من رجل وعن
الله ورسول يوما، أمي : دعتني فآقال حدثه عامر بن الله عبد

أعطيك، تآعال فآقالت: ها بيتنا، فآي قاعد وسلم عليه الله صلى
أن أردت وسلم: "وما عليه الله صلى الله رسول لها فآقال

الله صلى الله رسول لها فآقال تآمرا، تآعطيه؟" قالت: أعطيه
)11كذبة" . ( عليك كتبت شيئا تآعطيه لم لو إنك وسلم: "أما عليه

الهزيمة:  قبول وعدم الغلبة إلى  - الميل3
من سببا الهزيمة قبول وعدم الغلبة، إلى الميل يكون وقد

يكون قد المرء أن ذلك الجدل؛ أو المراء فآي الوقوع أسباب
سبيل فآي ويستخدم الهزيمة، يقبل ول الغلبة، إلى بطبعه ميال

ويكون ووسائل، أسباب من له يتاح ما كل الميل هذا تآحقيق
الوسائل.  وتآلك الساليب، هذه من واحدا الجدل أو المراء
النفس، من النصاف إلى السلم دعوة فآي السر هو هذا ولعل

وتآعالى:  تآبارك الله يقول إذ
9     (     :   : مع -      كونوا آمنوا الذين أيها يا تآعالى الله قول باب االدب كتاب الصحيح فآي البخاريِّ أخرجه الحديث

:   8/30الصادقين(     :     : الكذب،    قبح وباب النميمة تآحريم باب والداب والصلة البر كتاب الصحيح فآي ومسلم ،
وفآضله    الصدق مرفآوعا)         2607رقم  (2013، 4/2012وحسن عنه الله رضي مسعود ابن حديث من كلهما ،

. لمسلم  واللفظ
المسند -      10 فآي أحمد أخرجه .2/452الحديث اللفظ           بهذا مرفآوعا عنه الله رضي هريرة أبي ححديث من
11      :   : الكذب -       فآي التشديد فآي باب االدب كتاب السنن فآي داود أبو أخرجه من) 4991رقم  (4/298الحديث

عنه                     الله رضي عامر بن عمر بن الله عبد عن العدويِّ، ربيعة بن عامر بن الله عبد موالي من مولى حديث
.        ... مجهول :    الله عبد مولى أن غير الحديث، يرما أمي دعتني قال
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َها ّي أ
َ َيا ِذيَن { ّل ُنوا ا ُنوا آَم ّواِميَن ُكو ِقْسِط َق ْل َء ِبا َدا َه ِه ُش ّل ْو ِل َل َلى َو َع

ُكْم ُفِس ْو َأن ْيِن َأ َد ِل َوا ْل ِبيَن ا ْقَر َل ُكْن ِإْن َوا ّيا َي ِن ْو َغ ًءرا َأ ِقي ّلُه َفآ َلى َفآال ْو َأ

ِهَما ُعوا َفآل ِب ِب ّت َوى َتآ َه ْل ُلوا َأْن ا ِد ْع ِإْن َتآ ُووا َو ْل ْو َتآ ِرُضوا َأ ْع ِإّن ُتآ ّلَه َفآ ال
ُلوَن ِبَما َكاَن ْعَم ًءرا}َ (النساء).  َتآ ِبي َخ

َها ّي َا ِذيَن {ي ّل ُنوا ا ُنوا آَم ّواِميَن ُكو ِه َق ّل َء ِل َدا َه ِقْسِط ُش ْل َوَل ِبا
ُكْم ّن ِرَم َنآَُن َيْج ٍم َش ْو َلى َق ُلوا َأل َع ِد ْع ُلوا َتآ ِد ْع َو ا ْقَرُب ُه َوى َأ ْق ّت ِلل

ُقوا ّتآ ّلَه َوا ّلَه ِإّن ال ِبيٌر ال ُلوَن}َ (المائدة).  ِبَما َخ ْعَم َتآ
جمع فآقد جمعهن من وسلم: (ثلثا عليه الله صلى النبي ويقول

من والنفاق للعالم، السلم وبذل نفسك، من اليمان: النصاف
)   12القتار" . (

:  بالمرء المحيطة  - البيئة4
- البيئة هذه كانت قريبة المرء، فآيها ينشأ التي البيئة تآكون وقد

السبب - هي المجتمع بها - ونعني بعيدة - أو البيت بها ونعني
يتأثر ما كثير المرء أن ذلك ؛ الجدل أو المراء فآي الوقوع فآي

التربية من حظه أخذ قد يكن لم إذا سيما ول به، المحيط بالجو
وسلم، عليه الله صلى محمد رسوله وسنة الله كتاب على

ويصير لها، فآريسة يقع وحينئذ الجو، هذا فآي الفآة هذه وتآشيع
الجدل.  أو أخلقه: المراء من

والصواب:  الحق على  - التشويش5
فآي السبب هو والصواب، الحق على التشويش يكون وقد

باطل على يكون قد المرء أن ذلك الجدل، أو المراء فآي الوقوع
الباطل هذا يغزوان الصواب ونور الحق شمس ويرى خطأ، أو

12 ( )      :   : معلقا -      السلم من السلم إفآشاء باب االيمان كتاب الصحيح فآي البخاريِّ أخرجه :1/14الحديث قائل 
         ..."      " : الباريِّ"  فآتح فآي حجر ابن الحافآظ وصله وقد الحديث، اليمان جمع فآقد جمعهن من ثلثا عمار وقال

1/82      -         -  " : كتاب  فآي حنبل بن أحمد أخرجه الولين السابقين أحد ياسر بن عمار أثر أيِّ هذا وأثره قائل
              .. معاوية،   بن وزهير شعبة طريق من مسنده فآي شيبة بن يعقوب ورواه الثوريِّ، سفيان طريق من اليمان

    " : فآقد              فآيه كن من ثلثا شعبة ولفظ عمار، عن زفآر، بن صلة عن السبيعي، إسحاق أبي عن كلهم وغيرهما،
...               ." وسلم  عليه الله صلى النبي الى فآرفآعه بآَخره، الرزاق عبد به وحدثا بالمعنى، وهو اليمان استكمل

."        : التعليق  تآغليق فآي بينتها أخرى شواهد وله قال حتى
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يريد ل وهو معا، والقلب العقل اقتحام ويحاولن الخطأ، وذلك
سبيل الجدل أو المراء من يجعل وحينئذ لخر، أو لسبب ذلك

المشركون قال ما نحو على والصواب، الحق على للتشويش
الذيِّ الوحي مواجهة كيفية على يتشاورون وهم البعض، لبعضهم

حكاه وقد وسلم عليه الله صلى محمد رسوله إلى الله أوحاه
َقاَل عنهم القرآن َو ِذيَن فآقال: { ّل َفُروا ا ُعوا ل َك َذا َتآْسَم َه ُقْرآِن ِل ْل ا
ْوا َغ ْل ِه َوا ُكْم ِفآي ّل َع ُبوَن}َ (فآصلت).  َل ِل ْغ َتآ
فآي والمشركون والعلمانيون الملحدون يصنعه ما نحو وعلى

أو المراء استخدام من الحاضر العصر فآي للسلم مواجهتهم
المتهمين، وتآبرئة البرياء، وإدانة الحقائق لقلب سبيل الجدل
بالتشويش خصمك المعروفآة: "واجه قاعدتآهم من انطلقا

حين".  إلى ولو منه تآصب والتهويش

التحصن قبل والمناظرة الجدل بعلوم  - الشاتغال6
والسنة:  بالكتاب

المنطق من والمناظرة الجدل بعلوم الشتغال يكون وقد
سيما ول الجدل أو المراء فآي الوقوع فآي السبب هو والفلسفة،

على قائمة العلوم هذه أن ذلك والسنة، بالكتاب التحصن قبل
ومن يذكر، جهد بغير أو طائل، بغير الوقات وتآضييع الجدل،
محمد رسوله وسنة الله بكتاب نفسه يحصن أن قبل بها اشتغل

الجدل.  أو المراء بداء محالة ل يبتلى وسلم، عليه الله صلى
تآعلم حكم فآي المسلمين علماء اختلف سر هو هذا ولعل

الدين سيف وهو بالجواز، قائل فآمن والمنطق، الفلسفة،
إياه، الله منحه عقل لديه النسان أن من انطلقا الدمي،
والباطل، الحق بين به يميز وأن المور، به يزن أن يستطيع

عمر؛ أبو الحافآظ وهو بالمنع، قائل ومن والضار، النافآع
ّلم العلوم هذه أن من انطلقا الصلح، بابن المعروف المراء ُتآع

والعياذ اللحاد إلى وربما الشك إلى بالنسان وتآنتهي الجدل، أو
من حصانة المسلم لدى صارت إذا يجيزها متوسط ومن بالله،
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إذا ويمنعها وسلم، عليه الله صلى محمد نبيه وسنة الله، كتاب
حينئذ المسلم على يخشى حيث الحصانة هذه تآتحقق لم

الله - رحمه النوويِّ المام قول وهو الدين، فآي والفتنة الشطط
تآعالى. 

:  الغرور بل بالنفس  - العجاب7
فآي السبب هو والتكبر، الغرور بل بالنفس العجاب يكون وقد

بل بنفسه، معجبا كان من أن ذلك الجدل؛ أو المراء فآي الوقوع
ليحتفظ والوسائل الساليب من كثير إلى يلجأ متكبرا مغرورا

والفآات.  المراض هذه من لنفسه ارتآضاه بما
الوسائل، وتآلك الساليب هذه أهم من الجدل أو المراء ويعد
الملئكة مع أمر - عندما الله - لعنه إبليس صنعه الذيِّ هو وهذا

َعَك ربه: {َما له وقال وامتنع، السلم، عليه لدم بالسجود َن َأْن َم

َد ْقُت ِلَما َتآْسُج َل ّيِّ َخ َد َي َبْرَت ِب ْك َت ِليَن}َ (ص). ِمْن ُكنَت َأْم َأاْس َعا ْل ا
َقاَل وجدل مراء فآي ربه على رد ذلك عند َنا قائل: { ْيٌر َأ ْنُه َخ ِم

ِني َت ْق َل ٍر ِمْن َخ َتُه َنا ْق َل ِطيٍن}َ (ص).  ِمْن َوَخ
ِإّن حين العزة رب إليه أشار ما هو ذلك ولعل ِذيَن قال: { ّل ا

ُلوَن ِد َياِت ِفآي ُيَجا ِه آ ّل ِر ال ْي َغ َطاٍن ِب ْل ُهْم ُس َتآا ِهْم ِفآي ِإْن َأ ِر ُدو ِإل ُص
ْبٌر ِه}َ (غافآر:  ُهْم َما ِك ِغي ِل َبا ). 56ِب

وتقواه:  الله معرفة من القلب  - فراغ8
مراقبته بمعنى وتآقواه، الله معرفآة من فآرغ إذا القلب أن وذلك

هذا الدنيا دخلت الستقامة، على تآحمل بصورة ورجائه، وخوفآه
وبرزت الشيطان، ووسوس عرشه، على وتآربعت القلب،
ول يسمن ل بما الشتغال يكون وهنا بالسوء، المارة النفس

بالباطل الخصومة ومن الجدل، أو المراء من جوع من يغنى
بتنويع الفراغ مقاومة إلى عباده العزة رب دعا ولهذا وهكذا،
المر القعود، أو الفتور ويكون تآمل، أو النفس تآسأم لئل العبادة
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سبحانه: فآقال الجدل أو المراء حبائل فآي بالوقوع ينتهي الذيِّ
َذا ِإ َفآ ْغَت { َلى َفآانَصْب َفآَر ِإ ّبَك َو َغْب}َ (الشرح).  َر َفآاْر
لهما وتآفسيرا اليتين هاتآين على كثير- تآعليقا ابن الحافآظ يقول

وأشغالها، الدنيا أمور من فآرغت إذا السلف: "أيِّ عن أثر بما
فآارغ نشيطا إليها وقم العبادة إلى فآانصب علئقها وقطعت

الية: هذه فآي مجاهد وقال والرغبة، النية لربك واخلص البال،
وعن لربك، فآانصب الصلة إلى فآقمت الدنيا أمر من فآرغت إذا
الليل،، قيام فآي فآانصب الفرائض من فآرغت مسعود: إذا ابن

جالس، وأنت الصلة من فآراغك بعد عنه: فآانصب رواية وفآي
وقال الدعاء، فآي فآانصب فآرغت عباس: فآإذا ابن وقال

العبادة. فآي أيِّ فآانصب، الجهاد، من أيِّ فآرغت، الضحاك: فآإذا
عز الله إلى ورغبتك نيتك، الثوريِّ: اجعل فآارغب: قال ربك وإلى

الله: "وأشعرت - رحمه اللوسي العلمة )   ويقول13وجل" . (
بالعبادة... وذكروا أوقاتآه يستغرق أن العبد بحال اللئق بأن الية

فآي يعنيه ل بما اشتغاله أو شغل، غير من فآارغا الرجل قعود أن
الغفلة. واستيلء العقل، وسخافآة الرأيِّ سفه من دنياه أو دينه
فآارغا أحدكم أرى أن لكره عنه: إني الله رضي عمر وعن

شريكا أن آخرتآه. ورويِّ عمل فآي ول دنياه عمل فآي ل سبهلل
)   14الفارغ" . ( أمر بهذا فآقال: ما يصطرعان، برجلين مر

الطاقات:  ويمتص يواكب برنامج وجود  - عدم9
لدى الطاقات ويمتص يواكب برنامج وجود عدم يكون وقد

أن ذلك الجدل؛ أو المراء فآي الوقوع فآي السبب هو المرء،
بالضار.  شغلته بالنافآع يشغلها لم إن المرء نفس
اليوم فآي المسلم حياة يستوعب برنامجا السلم حدد وقد

كله العمر وفآي السنة، وفآي الشهر، وفآي السبوع، وفآي والليلة،
أو مراء فآي تآستغل دقيقة لديه تآبق لم عليه حافآظ إذا بحيث

13      : كثير -  لبن العظيم القرآن تآفسير .528//4انظر
14    : لللوسي -  المعاني روح .30/172انظر
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فآي ما كل يستفرغوا أن الئمة على السلم شدد كما جدل،
على يمل ما يستنبطوا أن أجل من طاقتهم، فآي ما وكل وسعهم
صلى فآقال الجنة، حرموا وإل المثمر الجاد بالعمل حياتآه المسلم

يجهد ل ثم المسلمين، أمر يلي أمير من وسلم: "ما عليه الله
)   15الجنة" . ( معهم يدخل لم إل وينصح، لهم

المراء على المترتبة والعواقب الثار عن  - الغفلة10
الجدل:  أو

على المترتآبة والعواقب الثار عن الغفلة تآكون قد وأخيرا،
الجدل، أو المراء فآي الوقوع فآي السبب هي الجدل أو المراء

من أمر ليِّ المهلكة والعواقب الضارة، الثار عن غفل من فآإن
.  المر هذا فآي الوقوع إلى الغفلة هذه به أدت المور
فآي كثيرة أحكام تآأتآي أجلها من التي السرار بين من هذا ولعل

السر هو هذا ولعل التشريع، بحكمة مقرونة السلمي التشريع
قوله فآي به المر بل التذكير، ودوام التكرار كثرة فآي كذلك

سبحانه: 
ّكْر َذ َو ِإّن { ْكَرى َفآ ّذ ُع ال َف ِنيَن}َ (الذاريات).  َتآن ْؤِم ْلُم ا
ّكْر َذ َفآ َعْت ِإْن { َف ْكَرى}َ (العلى).  َن ّذ ال

الجدل:  أو المراء رابعا: آثار

العاملين على سواء مهلكة وعواقب ضارة آثار الجدل أو وللمراء
وتآلك الثار هذه من طرفآا ودونك السلمي، العمل على أو

العواقب: 

العاملين:  - على أ

العاملين:  على الجدل أو المراء آثار فآمن
15.  : الستععجال -       آفآة الول، الجزء فآي تآخريجه سبق
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القلب:   - قسوة1     
فآائدة ل الذيِّ الكثير الكلم على مبني الجدل أو المراء أن ذلك

والغلبة الخصم، إفآحام سوى تآحته طائل ول ورائه، من تآرجى
قسوة فآيها الله ذكر بغير الكلم . وكثرة بالباطل ولو عليه

الحديث: "ل فآي جاء وقد بالباطل، كانت لو فآكيف للقلب،
الله ذكر بغير الكلم كثرة فآإن الله، ذكر بغير الكلم تآكثروا
القاسي" . القلب تآعالى الله من الناس أبعد وإن للقلب، قسوة

)16   (
الهجرة: "المراء دار - إمام الله - رحمه أنس بن مالك وقال

)   17القلوب..." . ( يقّسي

البغض إلى يؤدى الذي المر الخآرين،  - إغضاب2     
والتآمر:  والقطيعة

على ويركز العمل ينسى الجدل أو بالمراء يشتغل من أن وذلك
وجل: عز الله قال كما عمل، يصحبه ل قول فآي بركة ول القول،

ُبَر َك ًءتا { ْق َد َم ْن ِه ِع ّل ُلوا َأْن ال ُقو ُلوَن}َ (الصف). إذ َل َما َتآ َع ْف فآي َتآ
بل الغضب، ويكون القلب، فآيقسو ربه، عن للعبد قطع ذلك

الخرين.  من والتآَمر والقطيعة البغض
ل بني، ولده: "يا يوصي فآقال الحكيم لقمان الثر هذا وعى وقد

)   18فآيمقتوك..." . ( العلماء تآجادل
ويورثا القلب، يقسي فآقال: " المراء مالك المام وعاه كما

الضغائن". 
فآقال: رمانة، فآي أخي خالفت فآقال: "لو الثوريِّ سفيان ووعاه
)   وقال19( السلطان" ، إلى بي لسعي وقلت: حامضة حلوة،

16)  :   : باب -      اللزهد كتاب السنن فآي الترمذيِّ أخرجه بن)     2411رقم  (4/525) 61الحديث الله عبد حديث من
      " : إل           نعرفآه ل غريب حسن حديث هذا بقوله الترمذيِّ عليه وعقب اللفظ، بهذا مرفآوعا عنه الله رضي عمر

." حاطب        بن الله عبد بن إبراهيم حديث من
17     : للغزالي -  الدين علوم إحياء .3/176انظر
18     : للغزالي -  الدين علوم إحياء .3/176انظر
19     : للغزالي -  الدين علوم إحياء .3/176انظر
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ّنك بالمراء، أغضبه ثم شئت من أيضا: "صاف بداهية فآليرمي
)   20العيش" . ( تآمنعك

المروءة:  وسقوط الهيبة  - ضياع3     
كل عن يكشف أن على صاحبه يحمل الجدل أو المراء أن وذلك

عن المرء كشف وإذا يستطيع، ما بكل خصمه ويرمي أوراقه،
هيبته، ضاعت يستطيع ما بكل خصمه ورمى أوراقه، كل

تآحت قيل: مخبوء كما المرء إذ محالة، ل مروءتآه وسقطت
ذهب كذبه كثر السلم: "من عليه عيسى يقول هذا وفآي لسانه،
)   21مروءتآه..." . ( سقطت الرجال لحى ومن جماله،

الدين:  في الفتنة أمن  - عدم4     
المجادل أو المرائي طريق الشبهات تآعترض ما كثير أنه وذلك
الشك يتسرب وحينئذ الشبهات، هذه على الرد من يتمكن ل وقد
الدين وتآرك الفتنة حد إلى الشك هذا يقوى وقد نفسه، إلى

الدين؟!  وضياع الفتنة بعد للمرء بقى وماذا بالله، والعياذ
فآقال: "ذروا مسعود بن الله عبد الجليل الصحابي هذا وعى وقد

)   22فآتنته..." . ( تآؤمن ول حكمته، تآفهم ل فآإنه المراء،
جعل قال: "من العزيز عبد بن عمر المؤمنين أمير وعاه كما
)   23التنقل" . ( أكثر للخصومات عرضة دينه

:  السلمي العمل - على ب

السلمي:  العمل على آثاره ومن

20     : للغزالي -  الدين علوم إحياء .3/176انظر
21     : للغزالي -  الدين علوم إحياء .3/176انظر
الددين -        22 علوم إحياء فآي الغزالي أورده الحياء       3/175الحديث بهامش المغني فآي العراقي عليه وعلق ،

3/175             " : بإسناد  السقع بن ووائلة مالك، ابن وأنس إمامة، وأبي الدرداء، أبي عن الطبراني أخرجه قائل
."             " : مسعود   ابن على موقوفآا الدنيا أبي ابن الزيادة بهذه ورواه حكمته، تآفهم ل قوله دون ضعيف

23 :     : للغزالي -  الدين علوم إحياء ..3/176انظر
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والتمزق:   - الفرقة1     
وإغضاب القلب، الجدل: قسوة أو المراء أورثه من أن وذلك

ّد إلى الخرين الهيبة، وضياع والتآَمر، والقطيعة، البغض ح
أن يمكن ل الدين، فآي الفتنة أمن وعدم المروءة، وسقوط

من الله سلمهم ممن الله لدين العاملين قلوب مع قلبه يتآَلف
والفرقة.  القطيعة فآتكون الفآة هذه

التكاليف:  وكثرة الطريق طول مع العدو  - تمكن2     
الطريق، وتآطول منا، العدو يتمكن والفرقة القطيعة تآكون وحين
تآبديل، الله لسنة تآجد ولن خلقه، فآي الله سنة التكاليف، وتآكثر
إذ بذلك، يشهد اليوم العاملين وواقع تآحويل، الله لسنة تآجد ولن

الذيِّ هو الجدل أو المراء حد إلى العمل أسلوب حول الختلف
وطالت الشرار، تآمكن ثم ومن والفرقة، القطيعة إلى أدى

التكاليف.  وكثرت الطريق،

الجدل:  أو المراء من الوقاية بل العلجا خآامسا: طريق

من الوقاية بل العلج طريق رسم يمكن قدمنا ما ضوء وعلى
:  التالي النحو على الجدل أو المراء

شأنه من ذلك فآإن وتآقواه، وتآوحيده الله بمعرفآة القلب  - ملء1
ومنها الفآات، سائر فآي الوقوع من النفس يقي بل يقضي أن

من تآغمرنا التي الله نعم فآي التدبر ذلك على ويعين الفآة، هذه
القرآن خلل من وذلك باطنة، أو كانت ظاهرة أدنى، إلى أعلى

الكون. وفآي فآي النظر خلل من وكذلك النبوية، والسنة الكريم،
- سبحانه:  يقول إذ الوسيلة هذه يؤكد ما الكريم القرآن
ِلَك َذ َك ِتّم { َتُه ُي ْعَم ُكْم ِن ْي َل ُكْم َع ّل َع ِلُموَن}َ (النحل).  َل ُتآْس
ِفآي َو َلْرِض { َياٌت ا ِنيَن آ ِق ْلُمو ِفآي ِل ُكْم َو ُفِس َفآل َأن ْبِصُروَن}َ َأ ُتآ

تآرك فآي المتمثلة الستقامة ذلك على يعين كما (الذاريات)،
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على المحافآظة ثم وكبيرها، صغيرها والسيئات المعاصي
النوافآل.  على والمواظبة الفرائض،

من النصيحة فآي منها لبد التي السلمية الداب  - رعاية2
تآكون وأن بها، يجاهر لم لمن السر فآي تآكون أن ضرورة

بنية تآكون وأن المناسبة، اللحظة وفآي المناسب بالسلوب
الله لوجه خالصة تآكون وأن أحسن، هو لما والتغيير الصلح
وقوتآه، الله حول إلى وقوتآه حوله من الناصح يتجرد وأن تآعالى،

سبحانه:  قوله يجمعها التي الداب من ذلك غير إلى
ُع ْد َلى {ا ِبيِل ِإ ّبَك َس ِة َر ْكَم ْلِح ِة ِبا َظ ْوِع ْلَم ِة َوا َن ْلَحَس ُهْم ا ْل ِد ِتي َوَجا ّل ِبا
). 125َأْحَسـَُن}َ (النحل:  ِهَي

ُقْل ِه { ِذ ِلي َه ِبي ُعو َس ْد َلى َأ ِه ِإ ّل َلى ال ٍة َع َنا َبِصيَر ِني}َ َوَمْن َأ َع َب ّتآ ا
) 108(يوسف: 

ُقول َفآ ْول َلُه { ًءنا َق ّي ّلُه َل َع ّكُر َل َذ َت ْو َي َيْخَشى}َ (طه).  َأ
أو المراء على تآقضي أن شأنها من الداب هذه رعاية فآإن

ذلك:  يشرح ما خير التالية والقصة الجدل،
بجواهر مرصعا ذهب من كانونا بخراسان المأمون "أصاب
تآعرف ل الفارسي، شهريار بن ليزدجر كان قيل: إنه كثيرة،
- الصولت سهل بن الرياستين: الفضل ذو فآقال لكثرتآها، قيمته
فآي تآجعله أن الرأيِّ المؤمنين، أمير الشعوبية: يا دعاة من وكان

المأمون: فآقال والنهار، بالليل والند العود، عليه يوقد الكعبة
هارون بن بيزيد الخبر واتآصل مكة، إلى بحمله وأمر أفآعل،

اجتماع عند الخميس يوم يقف أن مستمليه فآأمر المحدثا،
ويخبر له، ويدعو المأمون، فآيشكر الحديث وأصحاب الناس،

كلمه، يزيد سمع فآلما ذلك، المستملي فآفعل الكانون، بخبر
أجل المؤمنين أمير إن اسكت، له: ويلك، وقال وانتهره، صاح
فآكب نار، بيت بيته يجعل أن - من وجل - عز بالله وأعلم قدرا،

دبره ما وبطل الكانون، بكسر فآأمر المأمون، إلى البريد أصحاب
)   24الرياستين" . ( ذو

24    :      : ص -  السباعي مصطفى للدكتورر الفوائد فآرائد من القلئد الفرغاني    .98انظر عن نقل
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الفكر اختلف مع حتى والتوقير بالحترام الغير  - إشعار3
أو الصرار على يقضي أن شأنه من ذلك فآإن الرأيِّ، وتآعارض

الله صلى النبي أن وحسبنا الجدل، أو المراء فآي المتمثل العناد
قبل من رسول جاء لما ربيعة بن عتبة على رد وسلم عليه

طريق عن دعوتآه، عن وسلم عليه الله صلى إثناءه يريد قريش
والوجاهة والسؤدد، الشرف فآي ممثلة الدنيا بواسطة الحتواء
هي كانت إن والعلل المراض من ة والمداوا والمال، والملك،

عليه الله صلى عليه رد الوحي، شئون من به يحدثهم ما مصدر
واحد كل ورأى فآكر، اختلف مع وتآوقير، واحترام أدب فآي وسلم
أبا "أفآرغت لك"، أسمع الوليد أبا بقوله: "قل الخر على منهما

من عتبة عند ما امتصاص فآي سببا كان الذيِّ الوليد؟" المر
آيات سمع إذا حتى الجدل أو بالمراء نسميه ما أو عناد أو إصرار

لعاد وقع ما نحو على بالعذاب إنذار آخرها وفآي الله، كتاب من
وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول بفي وأمسك خاف وثمود

أن أخشى فآإني أمسكت، ما إل والرحم الله يقول: ناشدتآك
)   25. ( الصاعقة هذه علي تآنزل

يقول، ما وبين النبي بين يخلوا أن منهم يطلب قومه إلى عاد ثم
البشر.  قول من سمع ما يكون أن يمكن ل إذ

كثير - من الله - رحمه البنا حسن الشيخ موقف أيضا وحسبنا
طه الدكتور سيما ول عصره، أبناء من ومعارضيه مخالفيه من

الحترام من حقهم معهم اختلفآه مع يمنحهم كان حيث حسين،
الجدل.  أو المراء طريق عليهم قطع الذيِّ المر والتقدير،

حسين طه نشر لما البنا: أنه حسن للشيخ المعاصرون يذكر إذ
تآتجه أن يجب ما وضّمنه مصر"، فآي الثقافآة كتابه: "مستقبل

الغريبة: بالحضارة الخذ ضرورة من مصر فآي الثقافآة إليه
وتآناولت وماجت، الدنيا هاجت ومرها، حلوها وشرها، خيرها
بكل حسين طه يكترثا ولم ومادح، قادح بين الكاتآب النقاد أقلم

25            : الصالحي -  يوسف بن لمحمد اللعباد خير سيرة فآي والرشاد الهدى سبل بتصرف 450 - 2/447انظر
كثير .
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التنفيذ موضع الكتاب فآي آرائه وضع على وصمم كتب ما
وهنا لن)، ا والتعليم (التربية المعارف وزارة مستشار باعتباره

وطلبوا به، البنا حسن الشيخ أصدقاء من الغيورين بعض اتآصل
يطلع لم بأنه البنا حسن الشيخ ورد للكتاب، نقدا يكتب أن إليه

فآي عليه وألحوا الصوارف، وكثرة وقته لضيق الكتاب على
الكتاب يوضع أن قبل الخوان كلمة وبيان الكتاب، قراءة ضرورة
سياسة فآي جذريِّ تآغيير إلى سيؤديِّ وأنه سيما ل التنفيذ، موضع

موعدا حددوا أنهم أخبروه بل بذلك، يكتفوا ولم الثقافآية، البلد
وكان الدعوات، وطبعوا المسلمين الشبان دار فآي ذلك لبيان

أكن البنا: ولم حسن الشيخ يقول أيام، خمسة بعد الموعد
اليام هذه خلل فآي بها مرتآبطا كنت مواعيد من التحلل أستطيع

فآترة إل الكتاب هذا لقراءة وقتا أجد كنت فآما وعليه الخمسة،
فآي منها رجوعي وفآترة مدرستي، إلى الصباح فآي الترام ركوبي
عل وأتآيت الله، - وقدر التدريس مهنة فآي يعمل - وكان الترام

أضع وكنت الحجم، كبير يكن لم لنه ؟ آخره إلى أوله من الكتاب
اليام تآمض ولم معينة، فآقرات على الرصاص بالقلم علمات
الموعد وفآي كله، الكتاب استوعبت قد كنت حتى الخمسة
غاصة، عادتآها غير على فآوجدتآها الشبان، دار إلى ذهبت المحدد

مصر، فآي والتربية والدب، العلم، رجالت هم والحاضرون
والسلم والصلة الله، بحمد واستفتحت المنصة، على ووقفت

السكرتآير الدرديريِّ يحيى الدكتور وبجانبي الله، رسول على
خاطريِّ فآي منطبعا كله الكتاب ورأيت المسلمين، للشبان العام

.  الرصاص بالقلم علمتها كنت التي بعلماتآي
من الكلم هذا أنقد لن فآقلت: إنني بدأت، ما أول قال: وبدأت

- الشرط بهذا - ملتزما وأخذت ببعض، بعضه سأنقد وإنما عنديِّ
نفس من أخرى بعبارة وأعارضها الكتاب، من العبارة أذكر

أقول: يقول مرة كل فآي أنني الدرديريِّ الدكتور ولحظ الكتاب،
من بنصها العبارة وأقرأ كذا، صفحة فآي الكتاب فآي طه الدكتور

صفحة فآي فآيقول نفسه طه الدكتور أقول: ويناقض ثم خاطريِّ،
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الدكتور فآاستوقفني خاطريِّ، من أيضا بنصها العبارة وأقرأ كذا،
الكتاب من نسخة يحضر حتى أمهله أن إلي وطلب الدرديريِّ،

يلحظ ولم الكتاب، قرأ لنه والصفحات النصوص معي ليراجع
الن، يسمعها التي العبارات يقرأ لم وكأنه التناقض، هذا فآيه

حرفآا تآنقص ل العبارات فآيجد يتابعني، وظل بالكتاب له وجيء
الدكتور فآكاد تآماما، أحددها كما الصفحات ويجد حرفآا، تآزيد ول

والذهول، الدهشة من جو الحاضرين ساد كما يجن، الدرديريِّ
- إلى متناقضتين عبارتآين خاطريِّ من قرأت -كلما يتجه والكل

فآي العبارات هذه يسألونه: أحقا كأنهم الدرديريِّ، الدكتور
مرة: بالنصوص كل فآي الدرديريِّ الدكتور فآيقول ؟ الكتاب

والصفحات. 
وفآي الجميع وقام المحاضرة، وانتهت الكتاب انتهى حتى وهكذا

الشيخ يقول ومقبل، معانق بين الدكتور: الدرديريِّ مقدمتهم
أن الدرديريِّ الدكتور رجاني بالنصراف هممت البنا: ولما حسن
فآي وأسر مني واقترب حديثا، يسّر أن يريد لنه برهة؟ أنتظر
محاضرتآك موضوع عن نشرنا له. قال: لما تآعجبت سرا أذني

له أعد أن إلي وطلب حسين، الدكتور: طه بي اتآصل وموعدها
دون تآقولها كلمة كل يسمع أن فآيه يستطيع الدار هذه فآي مكانا

وحضر المكان، له فآأعددنا أحد، بوجوده يعلم أو يراه أن
به يعلم أو يراه أن دون خرج ثم آخرها إلى أولها من المحاضرة

أحد. 
موظفي أحد من حسين طه الدكتور التالي: طلب اليوم وفآي

أن البنا، حسن بالشيخ وثيقة صلة على وكان المعارف، ا وزارة
ل بحيث مكان أيِّ فآي البنا حسن الشيخ مع اجتماعا له يرتآب
المكان هذا وليكن أحد، بهما يعلم ل وبحيث أحد، معهما يكون

البنا حسن الشيخ ووافآق هنا، مكتبي فآي أو بيتي، أو بيته فآي
وبدأه الجتماع، وتآم بالوزارة، مكتبه فآي الجتماع يكون أن ورأى

بأنني تآعلم ل حسن أستاذ يا بقوله: لعلك حسين طه الدكتور
وعلى حضورها، على حريصا كنت وبأنني محاضرتآك، حضرت
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البنا، حسن هو من أعرف لنني تآقولها، كلمة كل إلى الستماع
ما مكانك فآي كان مصر فآي عظيم أعظم أن لو لك وأقسم
عن سألته ثم البنا: فآشكرتآه حسن الشيخ قال اهتماما، أعرتآه

لديه وهل الكتاب، فآي إليها النقد وجهت التي المواضع فآي رأيه
ّد من  عليها؟ ر
ّد لي حسين: ليس طه الدكتور قال نوع وهذا منها، شيء على ر
الستماع مشقة عناني ما هو وهذا غيرك، يستطيعه ل النقد من

يا وأطرب... وأقسم لي، نقدك إلى أستمع كنت ولقد إليك،
لهم، رأسي لطأطأت مثلك شرفآاء أعدائي كان لو حسن أستاذ
هم أعدائه إن بشرف، ول بمبدأ يتقيدون ل أخّساء، أعدائي لكن

من اسمي يمحوا أن يستطيعون أنهم ظنوا وقد الزهريون
الله بحمد وهأنذا مكايدهم، لحباط حياتآي كرست وقد التاريخ،

حسن مثل أعدائي دونه... ليت أعناقهم تآقطع الذيِّ الموضع فآي
)   26يوم" . ( أول من يديِّ لهم لمددت إذن البنا؟
اختلف مع حتى للخرين والتقدير الحترام يصنع كيف أرأيت
الجدل أو المراء نفوسهم من يمتص إنه ؟ الرأيِّ وتآباين الفكر،

المقال.  هذا به نطق الذيِّ النحو على
النظر بدوام وذلك الجدل، أو المراء إلى السلم نظرة  - تآدبر4

محمد رسوله وسنة الله كتاب فآي الواردة والحاديث اليات فآي
فآي كبيرا دورا لذلك فآإن الفآة، هذه حول وسلم عليه الله صلى
الجدل.  أو المراء من حمايتها بل النفس علج

فآإن الجدل، أو المراء من سليم وسط فآي العيش  - تآحري5ِّ
الفآة.  هذه غوائل فآي الوقوع من يحفظها بل النفس يعين ذلك

الناس، من الصنف هذا نحو بواجبهما المر وولي المة  - قيام6
ينصحون، فآالجميع وإمكاناتآه، طاقاتآه مع يتناسب بما كل

المقام اقتضى إن التعزير يتولى المر وولي بألسنتهم، وينكرون
وقصة هؤلء، حال تآستقيم حتى وتآقاطع، تآعتزل والمة ذلك،
إذ نقول، ما صحة على عملي برهان عسل بن صبيغ من عمر

26      : التااريخ -  صنعت أحداثا المسلمون الخوان .242 - 1/239انظر
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متشابه عن يسأل جعل عسل بن صبيغ التاريخ: أن كتب تآحكي
بن عمرو به فآبعث مصر، قدم حتى المسلمين أجناد فآي القرآن
فآقرأه، بالكتاب الرسول أتآاه فآلما الخطاب، بن عمر إلى العاص

العقوبة مني فآتصيبك ذهب يكون ل أبصر الرجل؟ فآقال: أين
َدثة" أيِّ عمر: "سبيل فآقال به، . فآأتآي الوجيعة جديدة، بدعة ُمْح
دبرة ظهره تآرك حتى بها فآضربه جريد، من رطائب إلي فآأرسل

برئ، حتى تآركه ثم له، عاد ثم برئ حتى تآركه ثم )، قرحة ( أيِّ
ليعود.  به فآدعا
كنت وإن جميل، قتل فآاقتلني قتلي تآريد كنت صبيغ: إن فآقال
إلى وكتب أرضه، إلى له فآأذن برئت، والله فآقد تآداويني أن تآريد
المسلمين.  من أحد يجالسه الشعريِّ: أل موسى أبي
عنه.  لتفرقنا مائة ونحن جاءنا النهديِّ: فآلو عثمان أبو قال

ويجلس الحلقة إلى يجيء أجرب، كأنه صبيغا زرعة: رأيت وقال
المؤمنين أمير الخرى: عزمة الحلقة فآتناديهم يعرفآونه، ل وهم

أبو فآكتب الرجل، على ذلك فآاشتد ويدعونه، فآيقومون، عمر،
ائذن عمر: أن إليه فآكتب أمره، حسن قد أنه عمر، إلى موسى
)   27. ( بمجالسته للناس

الفآة هذه من يتطهروا كي أنفسهم والمهات الباء  - مجاهدة7
ظهورها فآليكن أنفسهم، مع عجزوا فآإن بها، مصابين كانوا إن
العدوى تآتسرب لئل البناء أعين عن وبعيدا الحدود أضيق فآي

إثم يحملون والضللة، الشر إلى الدعاة من فآيكونون إليهم،
وسلم: عليه الله صلى يقول إذ بهم، اقتدى من وإثم أنفسهم

ل تآبعه من آثام مثل الثم من عليه كان ضللة إلى دعا (... ومن
)   28شيئا" . ( آثامهم من ذلك ينقص

27      : بدران -  لبن دمشق تآاريخ تآهذيب ص        6/3885انظر عمر أخبار فآي الطنطاويان نقل .191، 190وعنه
28     :     :: إلى -       دعا من إثم باب والسنة بالكتاب العتصام كتاب الصحيح فآي مختصرا البخاريِّ أخرجه الحديث

سيئة      سنة سن أو :   :        127/ 9ضللة ومن    سيئة، أو حسنة سنة سن من باب العلم كتاب الصحيح فآي ومسلم ،
ضللة      أو هديِّ إلى :     2674رقم  (4/2060دعا   : السنة)     لزوم فآي باب السنة كتاب السنن فآي داود وأبو ،4/201

...  2609رقم (        :   : إلخ)    هديِّ إلى دعا فآيمن جاء ما باب العلم كتاب السنن فآي والترمذيِّ ،)2674رقم  (5/42،
        :  : سيئة    أو حسنة سنة سن من باب المقدمة السنن فآي ماجه المسند)   206رقم  (1/75وابن فآي وأحمد ،

2/397 ،505 " : دعا                من مسلم فآي كما وأوله وبنحوه، به، مرفآوعا عنه الله رضي هريرة أبي حديث من كلهم
.  "... الحديث                شيئا أجورهم من ذلك ينقص ل تآبعه من أجور مثل الجر من له كان هديِّ إلى
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التكبر بل الغرور، بل العجاب، من النفس مداواة أو  - علج8
الجزء فآي الفآات هذه من الخلص طريق فآي جاء ما نحو على

عولجت أو تآداوت الفآات، هذه من سلمت إذا النفس فآإن الول،
الجدل.  أو المراء سيما ول آثار من عليها يترتآب ما كل من

ولبد كان وإذا والمناظرة، الجدل بعلوم الشتغال عن  - البعد9
والتحصن التحّصن، بعد فآليكن العلوم، بهذه الشتغال من

وسلم، عليه الله صلى محمد رسوله وسنة الله بكتاب الشديد
فآتنة.  أو شر كل من وأمان عصمة فآإنهما

الطاقات، ويعمل الفراغ، يسد منهج خلل من  - التحرك10
ل حتى فآيها والمتصرف ومالكها، بربها: باريها، النفس ويربط
فآي والنس الجن شياطين قبل من تآستغل فآراغ لحظة تآوجد

إل دقيقة تآامة بصورة لذلك سبيل ول الفآة، بهذه النفس تآدنيس
الجماعة وضوابط لصفات جامعة مسلمة جماعة حضن فآي

حقا.  المسلمة
فآي والشجاعة الجرأة على وتآعويدها النفس،  - مجاهدة11

الرجوع إذ مرا، كان وإن الغير من الحق وقبول بالخطأ العتراف
الحق ظهور هو والمهم الباطل، فآي التماديِّ من خير الحق إلى

هذه مثل فآإن الحق؟ هذا ظهر من لسان النظر: على بغض
هذه من النفس سلمة بل علج فآي كثيرا تآساعد المجاهدة

الفآة. 
فآإن الجدل، أو المراء على المترتآبة والثار العواقب  - تآذكر12

من عمل ليِّ المهلكة والثار الضارة العواقب أدرك إذا المرء
هذه تآصيبه أن خشية العمل، بهذا التآيان عن امتنع العمال
الثار.  وتآلك العواقب

الدائم ذكره طريق عن وجل عز بالله التامة  - الستعانة13
وبالسلوك، وبالجوارح وبالقلب، وباللسان، بالعقل، المستمر،

من يعين سبحانه وهو والرض، السموات مقاليد بيده الله فآإن
هذا وفآي الستعانة هذه فآي صادقا كان إن إليه ولجأ به استعان
اللجوء. 
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ُقْل قال ِه َمْن تآعالى: { ِد َي ُكوُت ِب َل ٍء ُكّل َم َو َشْي ُه ُيَجاُر َوَل ُيِجيُر َو
ِه ْي َل ُتْم ِإْن َع َلُموَن ُكن ْع لله...}َ (المؤمنون).  سيقولون َتآ

ِني ُكُرو ْذ َفآا ُكْم...}َ(البقرة:  { ُكْر ْذ ). 152َأ
المراء عن بعدهم كان وكيف السلف، سير فآي النظر  - دوام14
بعد ولكن بذلك، ابتلوا لمن ومقاطعتهم كراهيتهم، بل الجدل، أو

النصيحة.  وبذل الرشاد
صواب رأينا أن على الرأيِّ فآي يخالفوننا من  - معاملة15

فآإن الصواب، يحتمل خطأ غيرنا رأيِّ وأن الخطأ، يحتمل
الصدور، من الحقاد تآستل أن شأنها من الصورة بهذه المعاملة

الجدل.  أو المراء على تآقضي وأن
من كلمه يرى من فآإن العمل، من أنه على الكلم  - رؤية16

أبواب من واسع باب يغلق وبذلك يعنيه، فآيما إل كلمه يقل عمله
الجدل.  أو المراء
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والعشرون الثالثة الفة
القعود

العاملين من نفر بها يبتلى قد التي والعشرون الثالثة والفآة
وراء وكانت هؤلء، من نفز بالفعل بها أصيب لقد بل الله لدين
ّكن هي: "القعود".  إنما أعناقنا حول القبضة وإحكامه الباطل تآم
ّهر وحتى ّلمه من نفسه ويقي بها، ابتلى من منها يتط - عز الله س
وذلك عنها، واضح صحيح تآصور إعطاء من لبد فآإنه - منها، وجل
التالي:  النحو على

القعود:  أول: تعريف

لغة
منها:  معان، على العرب لغة فآي القعود يأتآي

كان أن بعد فآلن: جلس نقول: قعد قيام، بعد  - الجلوس1
قائما. 

المرأة نقول: قعدت عنه، التأخر أو للمر، والترك  - النقطاع2
تآأخر أو : تآركه المر عن وقعد والولد: انقطعت، الحيض عن

عنه. 
ّعدك نقول: ما الشيء، عن  - الحتباس3 وأقعدك، المر، عن ق

.  حبسك ما أيِّ
.  به مهتما المر: ليس عن نقول: قعد بالمر، الهتمام  - عدم4
أوراك فآي يأخذ وقيل: داء فآيقعده، الجسد يصيب  - الداء5

يشفى.  ل الذيِّ الّزِمن هو أو الرض إلى فآيميلها البل،
يصيب حين الداء فآإن جميعا، المعاني هذه بين تآعارض ول

هو فآإذا السير، مواصلة عن صاحبه يعوق منه، ويتمكن الجسد
. واهتمام اكتراثا عدم مع متأخر القل على أو منقطع، أو قاعد

)29   (

منظور -      29 لبن العرب لسان الوسيط   3644 - 3/357انظر والمعجم ،2/748 ،749.   " " : كثير  بتصرف قعد مادة
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اصطلحاا: 
يصيب الله: مرض لدين العاملين الدعاة اصطلح فآي والقعود
إلى الطريق فآي السير مواصلة عن يعوقه داخله من الداعية
الركب عن متأخر القل على أو منقطع، أو قاعد هو فآإذا نهايتها،

واهتمام.  مبالة أو اكتراثا دون
ِقيَل قوله تآفسير - فآي الله - رحمه عطية ابن يقول َو تآعالى: {

ُدوا ُع ْق َع ا ِديَن}َ (التوبة) والقعود َم َقاِع ْل التخلف عن عبارة هنا ا
الشاعر:  قول فآي كما والتراخي

)   30. ( الكاسي الطاعم أنت فآإنك واقعد
الية: هذه تآفسير - فآي الله - رحمه اللوسي العلمة ويقول
سبحانه وإلقائه فآيهم، القعود داعية تآعالى الله لخلق "تآمثيل
لوسوسة تآمثيل أو بالقعود، بالمر قلوبهم فآي الخروج كراهة

قوله ذلك ونظير حقيقة، قول هنا فآليس بذلك، الشيطان
َقاَل َفآ ُهْم سبحانه: { ّلُه َل ُتآوا ال ُهْم}َ- أيِّ ُثّم ُمو َيا - ويجوز أماتآهم َأْح

الله صلى الرسول إذن أو لبعض، بعضهم قول حكاية يكون أن
حقيقته. والمراد على فآالقول القعود، فآي لهم وسلم عليه

كالنساء، البيوت فآي والجثوم القعود شأنهم بالقاعدين: الذين
الرجال - أو مقعدا مرضا المرضى - أيِّ والّزمنى والصبيان،

بعض على وفآيه الخروج، عن يمنعهم عذر لهم يكون الذين
)   31متدبر" . ( على يخفى مال الذم من الحتمالت

اللوسي نظر فآي الذم تآوجب التي الحتمالت بعض أن وواضح
ّبر ما لبعض".  بعضهم قول حكاية يكون أن بقوله: "ويجوز عنه ع

السلم:  ميزان في وقيمته القعود، ثانيا: مظاهر

وتآلك المظاهر، هذه وأهم عليه، تآدل وصور مظاهر وللقعود
الصور: 

االعزيز -  :       30 الكتاب تآفسير فآي الوجيز المحرر .8/195انظر
31   : المعاني -  روح .10/4/222انظر
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وهذا البشر، مناهج إلى والتحاكم بالمرة، الله منهج  - تآرك1
- موجود.  الواقع يشهد - كما لكنه قليل كان وإن

والهل النفس فآي الستقامة مع الله، إلى الدعوة  - تآرك2
والولد. 

والطعن بانتقاصهم، الله: تآارة لدين العاملين ليذاء  - التفرغ3
فآي والطعن بانتقاصهم، وتآارة ذواتآهم، وفآي أشخاصهم، فآي

أو تآلويحا فآيهم ويطعنون ينتقصونهم، من بتأييد وتآارة منهاجهم،
اليذاء ربما بل والشتائم، السباب، من ذلك بغير وتآارة تآصريحا،
البدني. 

منهاج بوضع الله: تآارة لدين العاملين صف لتمزيق  - السعي4
فآي معه ويختلف ويجافآي الشكل، فآي الله منهج يوافآق

للنضواء الشباب سيما ل الناس دعوة ثم والجوهر، المضمون
المنهج، هذا فآي بالدخول وتآارة المبتدع، المنهاج هذا لواء تآحت

لفساد إل خرج ما أنه الناس بين والشاعة منه، بالخروج ثم
المنهج. 

عن الدفآاع ثم بأخرى، أو بصورة الظالمين إلى  - الركون5
والوسائل.  الساليب، بكل الظالمين هؤلء

خطاء، آدم بني - "وكل العاملين أخطاء بعض على  - الطلع6
على وإعلنها الخطاء، هذه نشر التوابون" - ثم الخطائين وخير
الناس.  من المل

نقل نقلها أو موضعها، غير فآي استخدامها أو النصوص،  - لّي7
ّوها الحقد من النفس فآي ما مكنون عن تآعبر بصورة مش

غير إلى الدين، ولهذا الدين بهذا وللعاملين الله، لدين والكراهية
والصور.  المظاهر من ذلك

الله، دين فآي مذموم الصور، وتآلك المظاهر، بهذه والقعود
إذ المنافآقين وخصائص صفات من جعله الله أن ذما ويكفيه
ِذيَن يقول ّل ُلوا سبحانه: {ا ِهْم َقا ِن َوا ُدوا ِِلْخ َع َق ْو َو َنا َل ُعو َطا َما َأ
ُلوا ِت ُءوا ُقْل ُق ْدَر ُكْم َعْن َفآا ُفِس ْن ْوَت َأ ْلَم ُتْم ِإْن ا ْن ِقيَن}َ(آل ُك ِد َصا

عمران). 
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ّديِّ عن جرير ابن أخرج الله صلى الله رسول قال: "خرج الّس
صبروا، إن الفتح وعدهم وقد رجل، ألف فآي أحد يوم وسلم عليه
جابر أبو فآتبعهم ثلثمائة، فآي أبي بن الله عبد رجع خرجوا فآلما

ولئن قتال، نعلم له: ما وقالوا غلبوه، فآلما يدعوهم، الّسلمي
أبي بن الله عبد أصحاب الله قال: فآذكر معنا، لترجعن أطعتنا

حين النصاريِّ الله عبد بن جابر أبى الله عبد سلول: قول بن
ّدهم، دعاهم، ِذيَن ور ّل ُلوا فآقال: {ا ِهْم}َ الية َقا ِن َوا )   32. ( ِلْخ
ِذيَن فآي قتادة عن المنذر وابن أيضا، جرير ابن وأخرج ّل قوله: {ا

ُلوا ِهْم َقا ِن َوا ُدوا}َ الية، ِلْخ َع َق عدو فآي نزلت أنها لنا قال: "ذكر َو
)   33أبي" . ( بن الله عبد الله،

طلب حين موسى مع موسى قوم عن - حكاية سبحانه ويقول
وامتنعوا فآخافآوا، يترددوا، ول المقدسة، لرض ا يدخلوا أن منهم

ُلوا َقا ّنا َياُموَسى - قال: { َها َلْن ِإ َل ْدُخ ًءدا َن َب َها َداُموا َما َأ َهْب ِفآي ْذ َفآا
ْنَت ّبَك َأ ِتآَل َوَر َقا ّنا َفآ َنا ِإ ُه ُدوَن}َ (المائدة).  َها َقاِع

- أنت فآاذهب كذلك المر كان إذا - أيِّ اللوسي: "فآاذهب يقول
وقالوا الرض، ندخل حتى وأخرجاهم فآقاتآلهم، - أيِّ فآقاتآل وربك
الصلة عليه وبرسوله سبحانه، به واستهزاء استهانة ذلك

عنه ينبئ كما حقيقة، وقصدوا: ذهابهما، مبالة، وعدم والسلم،
ّنا بقوله والمقابلة قلوبهم، وقوة جهلهم، غاية ِإ َنا تآعالى: { ُه َها

ُدوَن}َ . ( )   34َقاِع
ِإْن يقول و َفآ َعَك سبحانه: { ّلُه َرَج َلى ال ٍة ِإ َف ِئ ُهْم َطا ْن ُنوَك ِم َذ ْأ َت َفآاْس

ْلُخُروِج ُقْل ِل ِعي َتآْخُرُجوا َلْن َفآ ًءدا َم َب َلْن َأ ُلوا َو ِتآ َقا ِعي ُتآ ّوا َم ُد ُكْم َع ّن ِإ
ُتْم ِد َرِضي ُعو ُق ْل ّوَل ِبا ٍة َأ ُدوا َمّر ُع ْق َع َفآا ِفيَن}َ (التوبة).  َم ِل ْلَخا ا
الله صلى محمد لنبيه ثناؤه جل الطبريِّ: "يقول جرير ابن يقول
هؤلء من طائفة إلى محمد يا الله ردك فآإن وسلم عليه

أخرى فآي معك للخروج فآاستأذنوك هذه، غزوتآك من المنافآقين
رضيتم إنكم عدوا، تآقاتآلوا ولن أبدا، تآخرجوا لهم: لن غيرها،فآقل

32      : القرآن -  تآفسير فآي البيان جامع المنثور       112، 111//3/4انظر الدر فآي السيوطي نقل وعنه ،2/370.
33      : القرآن -  تآفسير فآي البيان جامع المنثور       112، 111//3/4انظر الدر فآي السيوطي نقل وعنه ،2/370.
34   : المعاني -  روح  .6/2/108انظر
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وسلم عليه الله صلى النبي خروج عند وذلك مرة، أول بالقعود
من عملوا الذيِّ مثل واعملوا بهديهم، فآاقتدوا منهم، لنكم

)   35عليكم" . ( سخط قد الله فآان الله معصية
قال: حدثني سعد بن محمد قائل: " حدثني بالمأثور، قال ما وأيد
ابن عن أبيه، عن أبي، قال: حدثني عمي، قال: حدثني أبي،

نستطيع ول شديد، الحر الله، رسول رجل: يا قال: قال عباس
الله: فآقال تآبوك، غزوة فآي وذلك الحر، فآي تآنفر فآل الخروج،

ُقْل ّنَم َناُر { َه ّد َج ْو َحّرا َأَش ُنوا َل ُهوَن}َ (التوبة). فآأمره َكا َق ْف الله َي
فآقالوا: والله نفوسهم، فآأدركتهم رجال، عنه فآتخلف بالخروج،

صلى الله برسول فآلحقوا ثلثة، منهم فآانطلق شيئا، صنعنا ما
فآأنزل المدينة، إلى رجعوا ثم تآابوا، أتآوه فآلما وسلم عليه الله

ِإْن َفآ َعَك الله: { ّلُه َرَج َلى ال ٍة ِإ َف ِئ ُهْم}َ إلى َطا ْن َول ِم ُقْم قوله: { َتآ
َلى ِره}َ فآقال َع ْب وسلم: "هلك عليه الله صلى الله رسول َق

ّلفوا"، الذين ْد تآابوا، لما عذرهم الله فآأنزل تآخ َق َل َتآاَب فآقال: {
ّلُه َلى ال ِبّي َع ّن ِريَن ال َهاِج ْلُم ِر}َ إلى َوا َلنَصا ِإّن قوله َوا ّلَه { َو ال ُه

ّواُب ّت ّنُه ال ِإ ِهْم الّرِحيُم}َ (التوبة) وقال: { ُءوٌف ِب )36َرِحيٌم}َ ( َر
فآقال: "والصواب وعاد المعنى، هذا غير فآي أخرى آثارا ساق ثم

)   37عباس" . ( ابن قال قوله: {الخالفين}َ ما فآي التأويل من
َذا ويقول ِإ َو َلْت سبحانه: { ِز ٌة ُأن ُنوا َأْن ُسوَر ِه آِم ّل ُدوا ِبال ِه َع َوَجا َم
ِه ِل َنَك َرُسو َذ ْأ َت ُلوا اْس ْو ْوِل ُأ ّط ُهْم ال ْن ُلوا ِم َقا َنا َو ُكْن َذْر َع َن ِديَن َم َقاِع ْل ا
َأْن َرُضوا ُنوا ِب ُكو َع َي ِلِف}َ (التوبة:  َم َوا ْلَخ ). 87 ،86ا
محمد يا عليك أنزل ذكره: وإذا تآعالى جرير: "يقول ابن يقول

ُنوا لهؤلء يقال بأن القرآن، من سورة ِه}َ المنافآقين: {آِم ّل ِبال
ّدقوا ُدوا بالله، يقول: ص ِه َوَجا َع { ِله}َ يقول: اغزوا َم َرُسو

أهل استأذنك وسلم، عليه الله صلى الله رسول مع المشركين
{وقالوا أهله، فآي والقعود عنك، التخلف فآي منهم والمال الغنى

مع منزله فآي يقعد ممن نكن لك: دعنا ذرنا}َ يقول: وقالوا
35   : البيان -  جامع .141، 140/ 10/6انظر
36   : البيان -  جامع  .141، 140/ 6/ 10انظر
37   : البيان -  جامع  .141، 140/ 6/ 10انظر
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فآي معك الخروج على يقدر ل ومن ومرضاهم، الناس ضعفاء
)   38السفر" . (

َء ويقول َوَجا ّذُروَن سبحانه: { َع ْلُم ْعَراِب ِمْن ا َل َذَن ا ْؤ ُي ُهْم ِل َد َل َع َق َو
ِذيَن ّل ُبوا ا َذ ّلَه َك َلُه ال ُيِصيُب َوَرُسو ِذيَن َس ّل َفُروا ا ُهْم َك ْن َذاٌب ِم َع

ِليٌم}َ (التوبة).  َأ

ِويِّ سبحانه: {ل ويقول َت ُدوَن َيْس َقاِع ْل ِنيَن ِمْن ا ْؤِم ْلُم ْيُر ا ِلي َغ ْو ُأ

ِر ُدوَن الّضَر ِه ْلُمَجا ِبيِل ِفآي َوا ِه َس ّل ِهْم ال ِل َوا َأْم ِهْم ِب ُفِس َأن ّلُه َفآّضَل َو ال
ِديَن ِه ْلُمَجا ِهْم ا ِل َوا َأْم ِهْم ِب ُفِس َأن َلى َو ِديَن َع َقاِع ْل ًءة ا ّ َدَرَج ُكل َد َو َع َو

ّلُه َنى ال ْلُحْس َفآّضَل ا ّلُه َو ِديَن ال ِه ْلُمَجا َلى ا ِديَن َع َقاِع ْل ًءرا ا ًءما َأْج ِظي َع
ْنُه َدَرَجاٍت ًءة ِم ِفَر ْغ ًءة َوَم َكاَن َوَرْحَم ّلُه َو ًءرا ال ُفو ًءما}َ (النساء).  َغ َرِحي

ِويِّ بقوله: {ل ثناؤه جل الطبريِّ: "يعنى جرير ابن يقول َت َيْس
ُدوَن َقاِع ْل ِنيَن ِمْن ا ْؤِم ْلُم ْيُر ا ِلي َغ ْو ِر ُأ ُدوَن}َ ل الّضَر ِه ْلُمَجا يعتدل َوا

بالله، اليمان أهل من الله سبيل فآي الجهاد عن المتخلفون
ّدعة المؤثرون وبرسوله، على منازلهم فآي والقعود والخفض ال

أعداء ملقاة وشقة الرض، فآي والسير السفار، حر مقاساة
العذر أهل ل الله، طاعة فآي وقتالهم الله، ذات فآي بجهادهم الله

سبيل ل التي العلل من ذلك وغير أبصارهم، بذهاب منهم،
الله سبيـَل فآي وجهادهـَـَم قتالهم إلى بهم، الذيِّ للضرر لهلها،

ُدوَن ِه ْلُمَجا َوا ِبيِل ِفآي { ِه}َ، َس ّل الله كلمة لتكون دينه، ومنهاج ال
وأعداء الله، أعداء قتال فآي طاقتهم المستفرغون العليا، هي

اليمان أهل أعداء كيد أوهن فآيما لها {بأموالهم}َ إنفاقا دينهم
هي الله كلمة به تآكون بما قتالهم بها مباشرة وبأنفسهم بالله،

)   39السافآلة" . ( كفروا الذين وكلمة العالية
ليلة أو يوما رابط وسلم: "من عليه الله صلى الله رسول ويقول

الله، سبيل فآي مرابطا مات ومن للقاعد، شهر كصيام له كان
وصيامه، صلتآه يعمل: أجر كان والذيِّ أجره، له الله أجرى

38   : البيان -  جامع  .10/6/143انظر
39   : البيان -  جامع .114/ 5/4انظر
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)40الكبر" . ( الفزع من وأمن القبر، فآتان من ووقى ونفقته،
النصوص.  من ذلك غير إلى

طرف من تآوحي أنها إل المنافآقين فآي أكثرها كان وإن واليات
بصاحبه انتهى سواء مقبول، عذر بغير مطلقا القعود بذم خفي
أو اليات، هذه فآيهم نزلت الذين كهؤلء منافآقا يكون أن إلى

عظيما.  إثما مرتآكبا مسلما يكون أن إلى به انتهى

:  القعود ثالثا: أسباب

إليه، تآؤدى - أسباب وجل - عز الله لدين العمل عن وللقعود
البواعث:  وتآلك السباب، هذه وأهم فآيه، تآوقع وبواعث

:   - المعصية1
وصورها: أشكالها بكل بالمعصية تآلطخ إذا المرء أن ذلك

يبادر ولم والكبيرة، منها الصغيرة والباطنة، منها الظاهرة
المعصية هذه - فآإن وجل - عز الله إلى والرجوع والنابة بالتوبة،

سيطرة للقلب يكون ل وحينئذ موتآه، بل القلب، مرض إلى تآؤديِّ
الدنيا وكذلك والجن، النس شياطين ويجد الجوارح، على

والغواء للوسوسة مفتوحة الطريق وزيناتآها، وزخارفآها ببريقها
العمل عن القعود ومنه ورسوله، الله يغضب ما بكل والغراء

ّدمنا.  الذيِّ النحو على بأخرى أو بصورة الله لدين ق
كل إلى تآقود المعصية أن - إلى وتآعالى - تآبارك الحق نبه وقد
وأن إسرائيل، فآي جرائم بعض عن حكاه ما خلل فآي ضر

يقول حيث الجرائم، هذه ارتآكاب فآي السبب كانت إنما المعصية
سبحانه: 

المسند -      40 فآي أحمد أخرجه فآي         5/440الحديث الهيثمي وأررده اللفظ، بهذا مرفآوعا سلمان ححديث من
    .   : الرباط  فآي، باب الجهاد كتاب الزوائد : "5/290مجمع رواه        بقوله عليه وعقب بنحوه، سلمان حديث من

." أعرفآهم     لم من وفآيه الطبراني

30



َبْت ِر َوُض ِهْم { ْي َل ّلُة َع ّذ َنُة ال َك ْلَمْس ُءوا َوا َبا َغَضٍب َو ِه ِمْن ِب ّل ِلَك ال َذ
ُهْم ّن أ

َ ُنوا ِب ُفُروَن َكا ْك َياِت َي ِه ِبآَ ّل ُلوَن ال ُت ْق َي ّييَن َو ِب ّن ِر ال ْي َغ ّق ِب ْلَح ِلَك ا َذ
ْوا ِبَما ُنوا َعَص َكا ُدوَن}َ (البقرة).  َو َت ْع َي

الية: هذه تآفسير إجمال - فآي الله - رحمه جرير ابن يقول
أمريِّ، عصوا بما ذلك من فآعلت ما بهم : فآعلت الكلم "ومعنى

ّديِّ وتآجاوزوا ّبه )   كما41" ( عنه نهيتم ما إلى ح الله رسول إليه ن
عودا، عودا كالحصير الفتن بقوله: "تآعرض وسلم عليه الله صلى
نكت أنكرها قلب وأيِّ سوداء، نكتة فآيه نكت أشربها قلب فآأيِّ
ل الصفا، مثل أبيض على قلبين، على تآصير حتى يضاء، نكتة فآيه

مربادا أسود والخر والرض، السموات مادامت فآتنة تآضره
ًءا كالكوز من أشرب ما إل منكرا، ينكر ول معروفآا يعرف ل ُمَجّخي

)   42هواه" . (
أحدهما العبد، على المعصية لثر تآصويران الجوزية قيم ولبن
موجز )   والخر43( ، عليه القارئ نحيل أن يكفي مطول واسع
فآيه:  يقول

العبد بها يمد ومدد سلح، والمعاصي الذنوب أن "والمقصود
معهم ويكون بسلحه، فآيقاتآلونه نفسه، على بها ويعينهم أعداءه،

يبلغ ما جاهل، من العداء يبلغ الجهل: ما غاية وهذا نفسه، على
)   44نفسه" . ( من الجاهل

:  المباحاات في  - التوسع2
المباحات من نصيبهم من عباده يمنع لم رجل عز الله أن وذلك
بتوسط أخذها يكون أن منهم طلب بهم ورحمة لهم حماية ولكنه

سبحانه:  فآقال واعتدال
ُلوا ُك َو ُبوا { ُفآوا َول َواْشَر ِر ّنُه ُتآْس ِفآيَن}َ (العراف). ُيِحّب ل ِإ ِر ْلُمْس ا

41   : البيان -  جامع .1/252انظر
42 "" الهوى -      "  اتآباع آفآة فآي تآخريجه سبق .2/35الحديث
43    :  :           : ص -  لدود عدو المعاصي فآصل الشافآي الدواء عن سأل لمن الكافآي الجواب أو والدواء، الداء انظر

138 - 149.
44    : فآي -  الوجيز المحرر .184-8/183انظر
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َيا َها { ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا َباِت ُتآَحّرُموا ل آَم ّي ّلُه َأَحّل َما َط ُكْم ال ُدوا َول َل َت ْع َتآ

ّلَه ِإّن ِديَن}َ (المائدة).  ُيِحّب ل ال َت ْع ْلُم ا
المباحات، فآي ويتوسع المسلم بال عن الحقيقة هذه تآغيب ويوم
سيما ل الله، لدين العمل وتآرك القعود، إلى التوسع هذا به ينتهي

محفوفآة وإنما والورود، بالحرير مفروشة ليست الله وطريق
ومروية بالشواك، ومفروشة واللم، والمتاعب، بالمخاطر
والجماجم.  بالدماء ومزدانة بالدموع،

فآيه. الوقوع من فآحذروا السبب، هذا إلى المة سلف تآنبه وقد
هذه فآي حدثا بلء - تآقول: "أول عنها الله - رضي عائشة هذه

سمنت بطونهم شبعت لما القوم فآإن نبيها: الشبع، بعد المة
)   45شهواتآهم" . ( وجمحت قلوبهم، فآضعفت أبدانهم،

والبطنة - يقول: "إياكم عنه الله - رضي الخطاب بن عمر وهذا
للسقم، مورثة للجسد، مفسدة فآإنها والشراب، الطعام فآي

للجسد، أصلح فآإنه فآيهما، بالقصد وعليكم الصلة، عن مكسلة
وإن السمين، الحبر ليبغض تآعالى الله وإن السرف، من وأبعد

)   46دينه" . ( على شهوتآه يؤثر حتى يهلك لن الرجل
آفآات: ست عليه دخل شبع الداراني: "من سليمان أبو يقول وإذ
على الشفقة وحرمان الحكمة، حفظ وتآعذر المناجاة، حلوة فآقد

العبادة، - وثقل شباع كلهم الخلق أن ظن شبع إذا - لنه الخلق
المساجد، حول يدورون المؤمنين سائر وأن الشهوات، وزيادة

)   47المزابل" . ( حول يدورون والشباع

:  القلوب من الدنيا  - تمكن3
على حمل صاحبها حملت القلوب من تآمكنت إذا الدنيا أن وذلك

وتآرك الخرة عن والغفلة بها، والرضا والطمئنان إليها، الركون
بعينه.  القعود هو وهذا الخرة، لهذه العمل
ّين ولقد قال:  حين السبب هذا كتابه فآي وتآعالى سبحانه ب

45." " : الفتور -       آفآة فآي الثر هذا تآخريج سبق
46." " : الفتور -       آفآة فآي الثر هذا تآخريج سبق
47." " : الفتور -       آفآة فآي الثر هذا تآخريج سبق
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َيا َها { ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُكْم َما آَم َذا َل ُكْم ِقيَل ِإ ِفُروا َل ِبيِل ِفآي ان ِه َس ّل ال

ُتْم ْل َق ّثا َلى ا َلْرِض ِإ ُتْم ا ِة َأَرِضي َيا ْلَح َيا ِبا ْن ّد الِخَرة}َ (التوبة: ِمْن ال
38 .(

نازلة خلف، بل هي الية - : "هذه الله - رحمه عطية ابن يقول
عليه الله صلى الله رسول عن تآخلف من تآخلف على عتابا

الفتح بعد الهجرة من تآسع سنة وكانت تآبوك، غزوة فآي وسلم
وتآخلف وراجل راكب بين ألفا عشرين فآي الروم فآيها غزا بعام،
ومنافآقون، كثير، المؤمنين من ورجال الناس، من قبائل عنه

كانوا الذين وللمؤمنين للقبائل، هو الية هذه فآي فآالعتاب
الربيع، ابن ومرارة مالك، بن الثلثة: كعب وخص بالمدينة،

الصحبة من مكانهم بحسب الشديد التأنيب بذلك أمية بن وهلل
علة لغير تآخلفهم وكان بهم، يقتدى وممن بدر، أهل من هم إذ

)   48يأتآي" . ( ما حسب
نزر يقول: أرضيتم أيضا: "وقوله: {أرضيتم}َ تآقرير، ويقول
)   49السعد" . ( وحظها الخرة، خطير على الدنيا

ّبه وكذلك سبحانه:  قوله فآي هذا إلى العزة رب ن
َلْم َأ َلى َتآَر { ِذيَن ِإ ّل ُهْم ِقيَل ا ّفوا َل ُكْم ُك َي ِد ْي ِقيُموا َأ َأ َة َو ُتآوا الّصل َوآ

َة َكا َلّما الّز ِتَب َفآ ِهْم ُك ْي َل َتاُل َع ِق ْل َذا ا ٌق ِإ ِري ُهْم َفآ ْن ْوَن ِم ّناَس َيْخَش ال
ِة َي ِه َكَخْش ّل ْو ال ّد َأ ًءة َأَش َي ُلوا َخْش َقا َنا َو ّب ْبَت ِلَم َر َت َنا َك ْي َل َتاَل َع ِق ْل ْوَل ا َل
َنا َتآ َلى َأّخْر ِريٍب َأَجٍل ِإ ُع ُقْل َق َتا َيا َم ْن ّد ِليٌل ال ُة َق ْيٌر َوالِخَر ِلَمْن َخ
َقى ّتآ َلُموَن َول ا ْظ ًء}َ (النساء ُتآ ِتيل ). 77:  َفآ
عطية:  ابن يقول

ّفوا ُك ُكْم}َ: أمسكوا "ومعنى: { َي ِد ْي ْوَن القتال، عن َأ َيْخَش وقوله: {
ّناَس ِة ال َي ِه}َ يعني: أنهم َكَخْش ّل جهة فآي الله يخافآون كانوا ال

قتال عليهم كتب فآلما منه، إل الموت يخشون ل لنهم الموت،
كما الموت جهة فآي فآخشوهم بأيديهم يموتآون أنهم رأوا الناس
)   50الله" . ( يخشون كانوا

48   : الوجيز -  المحرر 8/183انظر 184،.
49   : الوجيز -  المحرر 8/183انظر 184،.
50   : الوجيز -  المحرر .4/178انظر
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َلى ويقول ِإ ِريب}َ: الجل َأَجٍل أيضا: { به القريب: يعنون َق
إذا يحسن وهذا المفسرون، قاله هكذا فآرشهم، على موتآهم
من طائفة فآي كانت إذا وأما المنافآقين، أو اليهود فآي الية كانت

وكثرة السلم، ظهور وقت إلى التأخر طلبوا فآإنما الصحابة،
)   51عددهم" . (

سبحانه:  قوله فآي أيضا إليه ونبه
َفَر {َمْن ِه َك ّل ِد ِمْن ِبال ْع ِه َب ِن ّ ِإيَما َه َمْن ِإل ِر ْك ُبُه ُأ ْل َق ِئّن َو ْطَم ُم

ِليَماِن ِكْن ِبا َل ِر َشَرَح َمْن َو ْف ُك ْل ًءرا ِبا ْد ِهْم َص ْي َل َع ِه ِمْن َغَضٌب َفآ ّل ال
ُهْم َل َذاٌب َو ِظيٌم َع ِلَك َع ُهْم َذ ّن أ

َ ّبوا ِب َتَح َة اْس َيا ْلَح َيا ا ْن ّد َلى ال َع
ِة}َ (النحل).  الِخَر

عطية:  ابن يقول
غير كانوا وإن ذلك، ألزموا استحب من فآعل فآعلوا "ولما

أعرضوا حيث فآمن بين، نفسه فآي المر لكن بآَخرة مصدقين
)   52غيره" . ( استحب كمن كانوا فآيه النظر عن

الجرائم هذه وكل الرض، فآي والتشريد النفي أو والتعذيب،
مصر فآي السلمية الحركة أبناء لقيه القاعدين. وما قعود بسبب

من نفر انسحاب بسبب الخمسينات أوائل فآي التعذيب من
بهم، المتأثرين من يحصى ل ما ومعهم الصف، من العلماء

النفر هذا ويتحمل نقول، ما على صدق - شاهد فآيهم والواثقين
يلقاه ويتجاوز. وما عنهم، الله يعفو أن إل بهؤلء نزل ما إثم

الميدان، من نفر انسحاب من بعموم اليوم السلمي العمل
العاملين ظهور به يلهب الباطل يد فآي سوطا يكون أن وقبوله

كذلك صدق شاهد - لهو منهم الناس ويخيف عليهم، ويحّرض
نقول.  ما على

الله- :  -رحمه اللوسي العلمة ويقول
تآضمنه الذيِّ الوعيد أو اليمان، بعد الكفر إلى "{ذلك}َ إشارة

ِهْم قوله ْي َل َع َفآ ِه ِمْن َغَضٌب تآعالى: { ّل ُهْم ال َل َذاٌب َو ِظيٌم}َ، َع أو َع

51   : الوجيز -  المحرر .4/179انظر
52   : الوجيز -  المحرر .10/238انظر
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الشارحين أن بسبب أيِّ {أنهم}َ، والعذاب الغضب من المذكور
ّبوا بالكفر صدورهم َتَح َة {اْس َيا ْلَح َيا}َ أيِّ ا ْن ّد وقدموها، آثروها، ال
َلى قيل اليثار معنى الستحباب ولتضمن َع ّديِّ )  ُع ِة( فآ الِخَر

تآفسير فآي جاء ما على - أيِّ البحر فآي ما على والمراد بعلى،
وإل ذلك، المستحبين فآعل فآعلوا حيان- أنهم لبي المحيط البحر
)   53بالخرة" . ( مصدقين غير فآهم

ِرْض سبحانه قوله فآي إليه نبه وكذلك ْع َأ َفآ ّلى َمْن َعْن : { َو َعْن َتآ
َنا ِر ْك َلْم ِذ ْد َو ِر َة ِإل ُي َيا ْلَح َيا}َ(النجم).  ا ْن ّد ال
:  عطية ابن يقول

َلْم َو ْد "وقوله: { ِر َة ِإل ُي َيا ْلَح َيا}َ معناه: ل ا ْن ّد بغيرها، يصدق ال
)   54لدنياه" . ( هو إنما وعمله كله فآسعيه
اللوسي:  ويقول

وهو الحق، للعلم المفيد ذكرنا عن أعرض عمن "فآأعرض
المشتمل الحقة، العتقادات بيان على المنطويِّ العظيم القرآن

المور من فآيها وما للخرة، المذكر والخرين، الولين علوم على
عنه: تآرك بالعراض والمراد عنها، والمرهوب فآيها، المرغوب

بالذكر: الرسول وقيل: المراد به، العتناء وعدم فآيه بما الخذ
جاء بما الخذ عنه: تآرك وبالعراض وسلم، عليه الله صلى

والعراض ظاهره، على وقيل: هو اليمان، به به،وقيل: المراد
َلْم وجل - عز عنه الغفلة عن عنه: كناية َو ْد - { ِر َة ِإل ُي َيا ْلَح ا

َيا}َ: راضيا ْن ّد يصلحها فآيما جاهدا عليها، نظره قاصرا بها، ال
المر من والمراد المغيرة، بن والوليد الحارثا، بن كالنضر

قيل: كأنه هداهم، على الحرص فآي المبالغة عن المذكور: النهي
فآي وانهمك ذكرنا عن تآولى من هديِّ على الحرص فآي تآبالغ ل

)   55سعيه" . ( وقصارى همته، منتهى كانت بحيث الدنيا

المعاني -    53 روح .239-10/14/238انظر
الوجيز -  :   54 المحرر .15/271انظر
المعاني -  :   55 روح .10/27/60انظر
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وعدم الطريق آخآر إلى المضي نية استصحاب  - عدم4
:  النية هذه بمقتضى العمل

الخير نوى من بأن مضت خلقه فآي سبحانه سنته أن وذلك
يصل حتى ويؤيده يوفآقه سبحانه فآإنه النية، هذه بمقتضى وعمل

فآإنه النية، هذه بمقتضى وعمل الشر نوى ومن يريد، ما إلى
إذ ويضيع، أبدا، الخير إلى يوفآق فآل ويخذله عنه يتخلى سبحانه

سبحانه:  يقول
ِذيَن ّل َوا ْوا { َد َت ْه ُهْم ا َد ًءدى َزا ُهْم ُه َتآا ُهْم}َ ( محمد َوآ ْقوا ُد )، َتآ ِزي َي َو }

ّلُه ِذيَن ال ّل ْوا ا َد َت ْه ًءدى}َ (مريم:  ا َلّما )،76ُه َفآ ُغوا { َغ َزا ّلُه َأَزا ال
ُهْم}َ (الصف:  َب ُلو ). 5ُق

نية يستصحب ل من فآإن خلقه فآي لله السنة هذه من وانطلقا
هذه بمقتضى العمل ويترك نهايتها، إلى الطريق فآي المضي

ويكون وتآأييده، الله تآوفآيق من الحرمان عاقبته تآكون النية،
عن يتحدثا وهو السبب هذا إلى العزة رب نبه وقد القعود،

عليه الله صلى النبي مع تآبوك شهود عن قعدوا الذين المنافآقين
عدم هو إنما الحقيقي السبب وأن واهية، بأعذار وسلم

عليه الله صلى الله رسول مع والخروج الجهاد، نية استصحاب
فآكانت النية، هذه بمقتضى يعملوا لم أنهم ذلك وآية وسلم،
سبحانه:  قوله فآي وذلك فآخذلهم، خروجهم الله كره أن العاقبة

ْو َل َو ُدوا { ْلُخُروَج َأَرا ّدوا ا َع ًءة َلُه َل ّد ِكْن ُع َل َه َو ِر ّلُه َك ُهْم ال َث َعا ِب ْن ا
ُهْم َط ّب َث ِقيَل َفآ ُدوا َو ُع ْق َع ا ِديَن}َ (التوبة).  َم َقاِع ْل ا

عطية:  ابن يقول
ْو "وقوله َل َو ُدوا تآعالى: { ْلُخُروَج}َ الية َأَرا المنافآقين، على حجة ا

قبل له واستعدوا ذلك، فآي لنظروا بنياتآهم الخروج أرادوا ولو أيِّ
)   56" . ( كونه

56   : الوجيز -  المحرر .8/194انظر
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ْو ويقول َل َو ُدوا اللوسي: { ْلُخُروَج َأَرا ّدوا ا َع ّدة}َ، َلُه ََل أهبة أيِّ ُع
السفر فآي المسافآر إليه يحتاج ما وسائر والراحلة، الزاد من

)   57يريده" . ( الذيِّ

القاعدين:  وسط  - العيش5
سواء فآيه يعيش الذيِّ بالوسط يتأثر ما كثيرا المرء أن وذلك
- ل المجتمع - وهو بعيدا - أم البيت - وهو قريبا الوسط هذا أكان
هذا بها يقاوم التي الكافآية الحصانة لديه تآكن لم إذا سيما

أو بطريق إقعاده على حريصا الوسط هذا وكان القاعد، الوسط
تآخويف إلى وإغراء، إغواء إلى واستهزاء، سخرية من بأخرى

أنه إل جريرة ول تآهمة من له وليست ذلك، غير إلى وتآثبيط،
التخلف العاقبة وتآكون وجل، عز الله بدين متحرك عامل

قوله: "الرجل وسلم عليه الله صلى عنه جاء ولذا والقعود؟
تآصاحب )   "ل58( يخالل" ، من أحدكم فآلينظر خليله دين على

)   59تآقي" . ( إل طعامك يأكل ول مؤمنا إل

:  ورسوله الله بوعد اليقين  - عدم6
والتمكين، الستخلف العاملين المؤمنين وعد الله أن وذلك

:  تآعالى قال والمان، والمن
َد َع َو ّلُه { ِذيَن ال ّل ُنوا ا ُكْم آَم ْن ُلوا ِم َعِم ِلَحاِت َو ُهم الّصا ّن ِلَف َتْخ َيْس ِفآي َل
َلْرِض َلَف َكَما ا َتْخ ِذيَن اْس ّل ِهْم ِمْن ا ِل ْب َنّن َق ّك ُيَم َل ُهْم َو ُهْم َل َن ِذيِّ ِدي ّل ا
َتآَضى ُهْم اْر ُهْم َل ّن َل ّد َب ُي َل ِد ِمْن َو ْع ِهْم َب ِفآ ْو ًءنا َخ ِني َأْم َن ُدو ُب ْع ُكوَن ل َي ِر ُيْش

ًءئا ِبي ْي َفَر َوَمْن َش َد َك ْع ِلَك َب ِئَك َذ َل ْو ُأ ُقوَن}َ (النور).  ُهْم َفآ َفاِس ْل ا
ْد َق َل َو َقْت { َب َنا َس ُت ِلَم َنا َك ِد َبا ِع ِليَن ِل ْلُمْرَس ُهْم ا ّن ُهْم ِإ ْلَمنُصوُروَن َل ِإّن ا َو
َنا َد ُهْم ُجن ُبوَن}َ (الصافآات).  َل ِل َغا ْل ا

57   : المعاني -  روح .10/4/111انظر
58      :   : يجالس -       أن يؤمر من باب االدب كتاب السنن فآي داود أبو أخرجه ،)4833رقم  (4/259الحديث

   :   : منه   باب الزهد كتاب السنن فآي : "  2378رقم  (4/509والترمذيِّ حسن)    حديث هذا بقوله عليه وعقب
. اللفظ            بهذا مرفآوعا عنه الله رضي هريرة أبي حديث من كلهما غريب،،

59      :   : يجالس -       أن يؤمر من باب االدب كتاب السنن فآي داود أبو أخرجه ،)4832رقم  (4/259الحديث
       :   : المؤمن   صحبة فآي جاء ما باب الزهد كتاب السنن فآي :2395رقم  (4/519والترمذيِّ بقوله)    عليه وعقب

     :   :    " يطعم"        أن كره من باب الطعمة كتاب السنن فآي والدارمي ، الوجه هذا من نعرفآه إنما حسن حديث هذا
التآقياء    إل .2/103طعامه عنه          الله رضي الخدريِّ سعيد أبي حديث من كلهم ،
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َو ُه ِذيِّ { ّل َلُه َأْرَسَل ا َدى َرُسو ُه ْل ِديِن ِبا ّق َو ْلَح ُه ا ِهَر ْظ ُي َلى ِل ّديِن َع ِه ال ّل ُك
َفى َك ِه َو ّل ًءدا}َ (الفتح).  ِبال ِهي َش

ُدوَن ِري ُي ُئوا { ِف ْط ُي ِه ُنوَر ِل ّل ِهْم ال ِه َوا ْفآ َأ ّلُه ِب ِتّم َوال ِه ُم ِر ْو ُنو َل َه َو ِر َك
ِفآُروَن َكا ْل َو ا ِذيِّ ُه ّل َلُه َأْرَسَل ا َدى َرُسو ُه ْل ِديِن ِبا ّق َو ْلَح ُه ا ِهَر ْظ ُي ِل

َلى ّديِن َع ِه ال ّل ْو ُك َل َه َو ِر ُكوَن}َ (الصف).  َك ِر ْلُمْش ا
فآقال:  ذلك وسلم عليه الله صلى النبي وأكد

ول مدر بيت الله يترك ول والنهار، الليل بلغ ما المر هذا "ليبلغن
الله يعز عزا ذليل، بذل عزيز،أو بعز الدين، هذا الله أدخله إل وبر
ما فآيكم النبوة )   "تآكون60( الكفر" ، به يذل وذل السلم، به

على خلفآة تآكون ثم شاء، إذا يرفآعها ثم تآكون، أن الله شاء
أن شاء إذا يرفآعها ثم تآكون، أن الله شاء ما فآتكون النبوة، منهاج

ما رواية: عضوضا- تآكون - وفآي عاضا ملكا تآكون ثم يرفآعها،
ملكا تآكون ثم يرفآعها، أن شاء إذا يرفآعها ثم تآكون، أن الله شاء

أن شاء إذا يرفآعها ثم تآكون، أن الله شاء ما فآتكون جبريا،
هذه )   "بشر61( النبوة" ، منهاج على خلفآة تآكون ثم يرفآعها،

عمل فآمن الرض، فآي والتمكين والدين، والرفآعة بالسناء المة
)62نصيب" ( الخرة فآي له يكن لم للدنيا الخرة عمل منهم
الحاديث.  من ذلك غير إلى

المسند -      60 فآي أحمد أخرجه :4/153الحديث    : والسير      المغازيِّ كتاب الزوائد مجمع فآي الهيثمي وأوورده ،
عليه          وظهوره خالفه دين كل على السلم علو "6/17باب    " :    ، الصحيح رجال أحمد رجال بقوله عليه وعقب

           :   : الديان   على وسلم عليه الله صلى النبي دين إظهار باب السير كتاب الكبرى فآي والحاكم 9/181والبيهقي ،
المستدرك   "431، 4/435فآي        " : يخرجاه    ولم الشيخين شرط على صحيح حديث هذا بقوله عليه وعقب

." الداريِّ       تآميم حديث من كلهم الذهبي، ووافآقه
المسند -      61 فآي أحمد أخرجه :4/273الحديث الزوائد          مجمع فآي الهيثمي وأورده مرفآوعا، حذيفة ححديث من

          : والملك  والخلفآة إليه تآصير وما المامة بدأت كيف باب الخلفآة حذيفة   192، 5/191كتاب حديث من
  :        "  " : الداعية    ثقافآة فآي القرضاويِّ يوسف الدكتور نقل الهيثمي وعن ثقات رجاله بقوله عليه وعقب مرفآوعا،

.68، 67ص 
المسند -      62 فآي أحمد أخرجه : "  5/134الحديث المة        هذه بشر بلفظ مرفآوعا كعب بن أبي ححديث من

فآي                 له فآليس للدنيا، الخرة بعمل منهم عمل ومن الدين، فآي والرفآعة والنصر البلد فآي والتمكن بالسناء
 :       : باب  "      والسنة الكتاب واتآباع النية إخلص كتاب والترهيب الترغيب فآي المنذريِّ وأورده نصيب الخرة

منه           شيئا خاف من يقوله ما أو الرياء من والترهيب)     15رقم  (1/107الترهيب الترغيب كتاب من المنتقى
: بقوله                عليه وعقب اللفظ، بهذا مرفآوعا كعب بن أبي حديث من القرضاويِّ، يوسف الدكتور انتقاء للمنذريِّ،

   ." الذهبي"          :    أقره وقد لسناد ا صحيح الحاكم وقال والبيهقي، والحاكم، صحيحه، فآي حبان وابن أحمد، رواه
التلخيص     فآي ذلك فآي     4/311على عليه فآعقب : "     4/318وعاد الشرس  بن محمد الضعفاء من فآيه بقوله

          :     ." يوسف  الدكتور يقول كما ضعيف، والخر صحيح الول السناد أن الختلف هذا فآي والسر وغيره السلمي
القرضاويِّ.
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العمل ويترك محالة، ل يقعد فآانه الوعد، بهذا يوقن لم ومن
هذا إلى العزة رب نبه والجهاد. ولقد الدعوة من الله لدين

بقوله:  المنافآقين قعود عن يتحدثا وهو السبب،
َوَجاَء ّذُروَن { َع ْلُم ْعَراِب ِمْن ا َل َذَن ا ْؤ ُي ُهْم ِل َد َل َع َق ِذيَن َو ّل ُبوا ا َذ ّلَه َك ال

َله}َ (التوبة:  ). 90َوَرُسو
الطبريِّ:  جرير ابن يقول

وسلم عليه الله صلى الله رسول ذكره: وجاء تآعالى "يقول
عن وقعد التخلف، فآي لهم ليؤذن العراب من المعذرون

معه والجهاد وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى المجيء
. بالباطل واعتذروا الكذب، وقالوا ورسوله، الله كذبوا الذين

)63   (

الفطنة عدم مع الطريق معوقات  - مباغتة7
لمعوقات:  ا لهذه والستعداد

بالسوء المارة النفس من الطريق على معوقات هناك أن ذلك
ببريقها الدنيا إلى النس، شياطين إلى الجن، شياطين إلى

والمناصب، والموال، والولد، الزوج، فآي ممثلة وزيناتآها،
وما نفسها، الطريق طول إلى ونحوها، والسلطان، والوجاهة،

يصاب فآإنه وتآباغتها، العقبات، لهذه مستعدا فآطنا المرء يكن لم
منه بفضل وتآعالى سبحانه الله يتغمده أن إل محالة ل بالقعود

ورحمة. 
النبي من وطلب المسجد، بحمامة يعرف كان الذيِّ قصة وفآي
النبي ونصحه بالغنى، له الله يدعو أن وسلم عليه الله صلى
كثير من خير شكره تآؤديِّ بقوله: "قليل وسلم عليه الله صلى

له ربه وسلم عليه الله صلى النبي دعا حتى وألح يطغيك"،
نزل وفآيه فآضاع، مستعدا، فآطنا كان وما الدنيا، وجاءتآه بالغنى،

سبحانه:  قوله

63   : البيان -  جامع .10/144انظر
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ُهْم ْن َوِم َد َمْن { َه ّلَه َعا ِئْن ال َنا َل َتآا ِه ِمْن آ ِل َقّن َفآْض ّد َنّص َنّن َل ُكو َن َل ِمْن َو
ِلِحيَن َلّما الّصا ُهْم َفآ َتآا ِه ِمْن آ ِل ُلوا َفآْض ِه َبِخ ّلوا ِب َو َتآ ُهْم َو ِرُضوَن َو ْع ُم
ُهْم َب َق ْع َأ ًءقا َفآ َفا ِهْم ِفآي ِن ِب ُلو َلى ُق ِم ِإ ْو َنُه َي ْو َق ْل ُفوا ِبَما َي َل ّلَه َأْخ َما ال

ُه ُدو َع ِبَما َو ُنوا َو ُبوَن َكا ِذ ْك َلْم َي َلُموا َأ ْع ّلَه َأّن َي َلُم ال ْع ُهْم َي ِسّر
ُهْم َوا َنْج َأّن َو ّلَه َو ُيوِب}َ (التوبة).  َعّلُم ال ُغ ْل ا

ووضوح.  بجلء السبب هذا لنا تآشرح القصة هذه
تآعالى المذكورة: "يقول اليات على معلقا الطبريِّ المام يقول

صفتهم محمد يا لك وصفت الذين المنافآقين هؤلء ذكره: ومن
َد {َمْن َه ّلَه}َ، َعا ِئْن عهدا الله يقول: أعطى ال َل َنا { َتآا ِه}َ ِمْن آ ِل َفآْض

من علينا ووسع مال، ورزقنا فآضله، من الله أعطانا يقول: لئن
َقّن}َ يقول: لنخرجن عنده، ّد َنّص َل الذيِّ المال ذلك من الصدقة {
َنّن ربنا، رزقنا ُكو َن َل َو ِلِحيَن}َ يقول: ولنعملن ِمْن { بعمل فآيها الّصا
الله، سبيل فآي وإنفاقه به، الرحم صلة من بأموالهم الصلح أهل

فآلما فآضله، من وآتآاهم الله، وتآعالى: فآرزقهم تآبارك الله يقول
فآلم آتآاهم، الذيِّ الله بفضل به بخلوا فآضله من الله آتآاهم

الله، حق فآي منه ينفقوا ولم قرابة، منه يصلوا ولم منه يصدقوا
ّلوا}َ يقول: وأدبروا َو َتآ َو ُهْم الله عاهدوه الذيِّ عهدهم عن { َو }

ِرُضوَن}َ عنه، ْع بحق ببخلهم قلوبهم فآي نفاقا الله فآأعقبهم ُم
الوعد لخلفآهم فآضله، من آتآاهم فآيما عليهم، فآرضه الذيِّ الله

َلى قلوبهم فآي عهده ونقضهم الله، وعدوا الذيِّ ِإ ِم { ْو َنُه َي ْو َق ْل َي
ُفوا ِبَما َل ّلَه َأْخ ُه}َ من َما ال ُدو َع سبيله، فآي والنفقة الصدقة َو

ِبَما َو ُنوا { ُبون}َ فآي َكا ِذ ْك َجّل لنه منه؛ التوبة وحرمهم قيلهم، َي
وذلك يلقونه، يوم إلى إياه أعقبهم أنه نفاقهم فآي اشترط ثناؤه
)   64الدنيا" . ( من وخروجهم مماتآهم، يوم

:  القيادة بعد الجندية موقع إلى  - التأخآير8
موقع فآي يكون حين الناس بعض بأن شهد قد الواقع أن وذلك

نفسه، عليه تآكبر الجندية، موقع إلى يرد لخر أو ولسبب القيادة،
64   : البيان -  جامع .10/6/130انظر
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ل غنائم تآكليف، ل تآشريف أنها على القيادة إلى نظر إذا سيما ل
الواجب، أداء عن والتخلي القعود، إل منه يكون ل وحينئذ تآبعات،

به وبلغ الله، لدين عامل نشطا شابا رأسي بعيني شاهدت وقد
أو ولسبب كثيرون، يحضرها علمية، حلقة له كانت أن نشاطه

فآورمت قائدا ل جنديا أستاذا، ل تآلميذا يكون أن منه طلب لخر
الواجبات وتآرك الله، لدين العمل عن وقعد بريقه، وشرق أنفه،

وقتل خنق الجندية بأن أجاب ذلك فآي فآوتآح وحين به، المنوطة
القيادة، مني تآضيع فآكيف وانطلق، حرية والقيادة للمرء،

على الرد فآكان بينهما، ما الفرق من وبينهما بالجندية، وأرضى
كتاب جاءه فآقد الوليد، بن خالد سليمان أبا الله الفور: "رحم

هو وكان عمر، رآها لمصلحة عمر المؤمنين أمير من العزل
ّفذ المظفر، القائد وأخذ وسرور، فآرح وكله الكتاب فآي ما فآن
ّلى لو المشهورة: والله مقولته وقال الجنود، بين جنديا مكانه و
يقودني دام ما وأطعت لسمعت اللون أسود عبدا عمر علي

الله".  بكتاب

:  الباطل بوعود  - الغترار9
القاعدين سواد تآكثير بأخرى أو بطريق يحاول الباطل أن وذلك

أساليب ذلك فآي وله الله، لدين العاملين الدعاة المسلمين من
مثلما بوجاهة أو بمنصب، أو بمال، البراقة الوعود ومنها كثيرة،
ومن وسلم، عليه الله صلى الله رسول مع ربيعة بن عتبة حاول
اللتزام تآاركا وراءها وينساق الوعود، هذه عليه تآنطلي من الناس
وقد الوعود، بهذه الظفر أجل من لدينه والعمل الله، بمنهج

زين نفرا الحاضر العصر فآي السلمية الحركة تآاريخ فآي شاهدنا
العليا المناصب بعض منحوهم حين القعود الباطل أهل لهم

لمن تآغيير أول عند العراء فآي هؤلء بهم ألقى ثم فآقعدوا،
الله من الوعود هذه عنهم أغنت وما المناصب، هذه يشغلون

الظالمين إلى ركنوا حين ربهم أغضبوا لقد العكس على بل شيئا،
الحق. بغير الرض فآي وبغيهم ظلمهم، على أعانوهم أو وآزروهم،
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شجرة مرة: لن أول لله غضب الذيِّ الرمزيِّ: قصة الدب وفآي
الشجرة، قطع بمحاولة هذا غضبه عن وعبر الله، دون من تآعبد

الشجرة عن مدافآع بشر صورة فآي له تآمثل الذيِّ الشيطان ومناه
وما الوعد، هذا تآحقيق فآي طمعا فآقعد صباح، كل من المال ببعض

قطع وحاول سرابا وصار الوعد، هذا ذاب حتى أيام إل هي
كان وإنما لله، يكن لم غضبه لن ينجح؛ ولم المرة، هذه الشجرة

الباطل بوعود الغترار يؤديِّ وهكذا يتحقق، ولم أخلف الذيِّ للوعد
الواجب.  عن والتخلي القعود إلى

على ويقضى الحياة يمل منهاجا وجود  - عدم10
:  الفراغ

ويقضي حياتآه يمل بمنهاج نفسه يشغل لم إذا المسلم أن وذلك
كصلة مخصوصة، عبادات إلى وتآفكر تآدبر من الفراغ، على

الهل بحق قيام إلى الجتماعية، للداب رعاية إلى ونحوها،
الخرين، وهداية بدعوة اشتغال إلى للعيش، كسب إلى والولد،

عن يصدون الذين والمنافآقين الكفار وجه فآي الوقوف إلى
من جزءا يعد مما ذلك غير إلى عوجا، ويبغونها الله، سبيل
بمنهاج نفسه المسلم يشغل لم - إذا الرض فآي المسلم رسالة
شياطين من بإغواء عليه، تآملي بالسوء المارة نفسه فآإن كهذا،
غير باطل منهاجا الدنيا، الحياة زخرف من وبتأثير والنس، الجن

هو وذلك البرنامج، هذا تآنفيذ فآي ويأخذ ورسوله، الله يريد ما
القعود.  عين

:  والمكانات للطاقات المنهاجا ملءمة  - عدم11
منهاج ظل فآي إل متحركا نشطا حيا يبقى ل المسلم أن وذلك
هذه من المنهاج يخلو أن ويوم وإمكاناتآه، لطاقاتآه ملئم

فآإن المستوى، دون أو المستوى، فآوق يكون كأن الملءمة،
الله.  رحم من إل والترك القعود ستكون العاقبة

واحد لكل وسلم عليه الله صلى ب مخاطبته سر هو هذا ولعل
وطاقاتآه،بل وإمكاناتآه ميوله مع ويتناسب يلئمه بما أصحابه من
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ويأتآي عاما، خطابا الجميع يخاطب كان فآقد وأمراضه، وعلله،
العامة.  خطاب فآوق خطابا ويخاطبهم الخاصة إلى
وسلم عليه الله صلى النبي أن عنه الله رضي مالك بن أنس عن

يا قال: لبيك جبل"، بن معاذ قال: "يا الرحل، على رديفه ومعاذ
الله رسول يا قال: لبيك معاذ"، قال: "يا وسعديك، الله رسول

وأن الله إل إله ل أن يشهد أحد من (ثلثا). قال: "ما وسعديك
النار". على الله حرمه إل قلبه من صدقا الله رسول محمدا
قال: "إذا فآيستبشروا؟ الناس به أخبر أفآل الله، رسول قال: يا

)   65. ( تآأثما موتآه عند معاذ بها يتكلوا" وأخبر

:  والتوقير الحاترام من حاقه العامل إعطاء  - عدم12
بما والقيام واجبه، أداء فآي مستمرا يظل ما غالبا المرء أن وذلك

هذا وحرم حدثا، فآإن يحتقر، أو يهن لم ما رسالته عليه تآفرضه
الشرعية، الضوابط حدود فآي والتوقير الحترام من حقه المرء
الواجب.  أداء عن والتخلي بالقعود، غالبا ذلك على يرد فآإنه

أن المسلمين وسلم عليه الله صلى دعوتآه سر هو هذا ولعل
يقول:  إذ بينهم فآيما الجتماعية الداب يراعوا
بالمعروف، ويأمر كبيرنا، ويوقر صغيرنا، يرحم لم من منا "ليس
)   66المنكر" . ( عن وفآي
شرف ويعرف صغيرنا، يرحم لم من منا رواية: "ليس وفآي

)   67كبيرنا" . ( حق أو كبيرنا،
65         :   : أل -      كراهية قوم دون قوما بالعلم خص من باب االعلم كتاب الصحيح فآي البخاريِّ أخرجه الحديث

:          1/44يفهموا    : الجنة    دخل التوحيد على مات من أن على الدليل باب اليمان كتاب الصحيح فآي ومسلم ،
.32رقم  (1/61قطعا  للبخاريِّ)             واللفظ مرفآوعا، عنه الله رضي مالك بن أنس حديث من كلهما ،

66       :    : الصبيان -      رحمة فآي جاء ما باب والصلة اللبر كتاب السنن فآي الترمذيِّ أخرجه رقم  (4/284الحديث
1921    "    " : المسند)    فآي وأحمد ، غريب حسن حديث هذا بقوله عليه وعقب عكرمة    1/257، حديث من كلهما ،

. للترمذيِّ      واللفظ مرفآوعا، عباس ابن عن
67      :    : الصبيان -        رحمة فآي جاء ما باب والصلة البر كتاب السسنن فآي أيضا الترمذيِّ أخرجها الرواية هذه

:   1920رقم  (4/284 الله)               رسول قال قال جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن إسحاق بن محمد حديث من
    " : عن           إسحاق، بن محمد وحديث بقوله عليه وعقب اللفظ، بهذا الحديث وساق وسلم، عليه الله صلى

     " المسند      فآي أحمد وأخرجها ، صحيح حسن حديث شعيب بن عن      2/207عمرو إسحاق بن محمد حديث من
     " : حق               يعرف لم من منا ليس قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن جده عن أبيه، عن شعيب بن عمرو

       :"  " :       " هذا   أدبنا، من ليس سنتنا، من ليس منا ليس وسلم عليه الله صلى قوله ومعنى ، صغيرنا ويرحم كبيرنا،
-       :     : التفسير        هذا ينكر الثوريِّ سفيان كان سعيد بن يحيى قال المديني بن علي وقال العلماء، من نفر رأيِّ

        :   : الترمذيِّ       -  المام التفسيرين ذكر هكذا ملتنا، من ليس منا ليس ويقول العلماء من نفر عن قدمنا الذيِّ أيِّ
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:  تطيق ما فوق الواجبات من النفس  - تحميل13
وقد حلوة، البداية فآي له تآكون العمال من عمل أيِّ أن وذلك
فآي وما وسعه، فآي ما لكل واستفراغا إقبال، العامل من يلقى

فآي ما ببعض فآيلقون به، يحيطون من ذلك رأى وربما طاقته،
ويقبل ذلك، إلى هو يلتفت ول عليه، وتآكاليف واجبات من أيديهم
أنهكه قد نفسه يجد الزمان من فآترة وبعد ويمضي، منهم،
هذه من والتخلص بالعلج يبادر لم وإذا فآيفتر، وأضناه، العمل
" آفآة وفآي الواجب، أداء عن والنقطاع القعود، يكون الحال
الكتاب هذا من الثالث الجزء " من التنطع أو الدين فآي الغلو

والترك القعود إلى صاحبها الفآة هذه إيصال لكيفية دقيقة صورة
 .

:  الهفوات من هفوة أي عن الخآرين تجاوز  - عدم14
النبياء باستثناء الخطأ على مجبول بطبيعته المرء أن وذلك

العصمة، من به وجل عز الله أكرمهم لما والمرسلين
.  الخطأ هذا من التخلص سبل من سبيل والمحاسبة

الهفوات بعض عن أحيانا التجاوز المحاسبة أساليب ومن
وقد النفس، على والقنوط اليأس يسيطر كيل اليسيرة والزلت

وإجادتآه العمل إتآقان ويحمله السلوب، هذا إلى البعض ينتبه ل
بسيطة، يسيرة كانت لو حتى المور كل فآي المؤاخذة على

عن والتخلي القعود، العاقبة وتآكون ذلك العامل يتحمل ل وربما
الواجب.  أداء

على القدرة مع العفو إلى السلم دعوة سر هو هذا ولعل
:  سبحانه يقول . إذ والبطش النتقام

السنن   الباريِّ              4/284فآي فآتح فآي حجر ابن ذكره ما على قياسا المذكورين التفسيرين بين الجامع والتفسير ،
9/104 ،105: الزواج                 وتآرك ّتل، التب على عزموا الذين الرهط حديث فآي وسلم عليه الله صلى قوله معنى فآي

          :    ( من(      ناشئا الصغير ورحمة الكبار، بحق قيامه عدم كان إن نقول أن هو مني فآليس سنتي عن رغب فآمن
النبويِّ                 الهديِّ عن وتآنطع أعراض من ناشئا كان وإن الول، المعنى فآالمراد انتباه، وعدم ذهول مع تآأويل

. أعلم         والله الثاني، المعنى فآالمراد بشيء، ليس أنه بحجة
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ِظِميَن َكا ْل َوا ْيَظ { َغ ْل ِفآيَن ا َعا ْل ّناِس َعْن َوا ّلُه ال ِنيَن}َ ُيِحّب َوال ْلُمْحِس ا
عمران).  (آل

ْذ َو {ُخ ْف َع ْل ْأُمْر ا ُعْرِف َو ْل ِرْض ِبا ْع َأ ِليَن}َ (العراف).  َعْن َو ِه ْلَجا ا
َول َتآِل { ْأ ُلوا َي ْو َفْضِل ُأ ْل ُكْم ا ْن ِة ِم َع ُتآوا َأْن َوالّس ْؤ ِلي ُي ْو َبى ُأ ُقْر ْل ا

ِكيَن ْلَمَسا ِريَن َوا َهاِج ْلُم ِبيِل ِفآي َوا ِه َس ّل ُفوا ال ْع َي ْل َفُحوا َو َيْص ْل َأل َو

ّبوَن ِفَر َأْن ُتآِح ْغ ّلُه َي ُكْم}َ ( النور:  ال ). 22َل

:  وعافية سلمة القعود في أن  - الظن15
العمل وتآرك القعود الناس لبعض يسول قد الشيطان أن وذلك
فآي سيما ل المحنة، من وغيره نفسه، حماية بحجة الله لدين

َنّمر الذيِّ هذا عصرنا الله لدين للعاملين وتآفرغ الباطل، فآيه َتآ
أن متناسيا أو ناسيا ُهم، إل شاغل شغل من لديه يعد لم بحيث

بيد وتآعالى، سبحانه الله من فآضل ومحض منة والعافآية السلمة
العاملين، للمتقين يمنحهما أن مضت وتآعالى سبحانه سنته أن

سبحانه:  قال كما
َد َع َو ّلُه { ِذيَن ال ّل ُنوا ا ُكْم آَم ْن ُلوا ِم َعِم ِلَحاِت َو ُهم الّصا ّن ِلَف َتْخ َيْس ِفآي َل
َلْرِض َلَف َكَما ا َتْخ ِذيَن اْس ّل ِهْم ِمْن ا ِل ْب َنّن َق ّك ُيَم َل ُهْم َو ُهْم َل َن ِذيِّ ِدي ّل ا
َتآَضى ُهْم اْر ُهْم َل ّن َل ّد َب ُي َل ِد ِمْن َو ْع ِهْم َب ِفآ ْو ًءنا}َ (النور:  َخ ). 55َأْم
ِذيَن ّل ُنوا {ا َلْم آَم ِبُسوا َو ْل ُهْم َي َن ٍم ِإيَما ْل ُظ ِئَك ِب َل ْو ُهْم ُأ َلْمُن َل ُهْم ا َو

ُدوَن}َ (النعام).  َت ْه ُم
ِذيَن ّل ُنوا {ا ِئّن آَم ْطَم َتآ ُهْم َو ُب ُلو ِر ُق ْك ِذ ِه ِب ّل ِر َأَل ال ْك ِذ ِه ِب ّل ِئّن ال ْطَم َتآ

ُلوُب}َ (الرعد).  ُق ْل ا
للعامل: إنك يقول آخر: إذ مدخل من الشيطان يدخل وربما

عون يؤخر وهذا والثام، المعاصي من كثيرا وتآرتآكب تآخطئ
محنة أو كارثة فآي سببا يكون ربما بل العاملين، عن وتآأييده الله،
التآقياء البررة هؤلء طريق من تآبتعد أن لك وخير بالجميع، تآنزل
أو ناسيا العافآية، وتآصيبهم السلمة، عليهم لتحل الله عباد من

يصرون ل وهؤلء أنه غير ويخطئون، يصيبون مثله أنهم متناسيا
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عز الله إلى والرجوع والنابة، بالتوبة، يبادرون بل الخطأ على
وجل. 

:  الخآرين استجابة  - عدم16
إذا إل مهمته فآي ينجح ل أنه يتوهم الدعاة من نفرا أن وذلك

لما يستجيبوا لم فآإن يقول، ما منه وقبلوا الخرون، استجاب
إلى الطريق فآي المضي عن والتخلي القعود، منه كان يقول

من أصبعين بين جميعا العباد قلوب أن متناسيا أو ناسيا نهايتها
قال الله وأن يشاء، كيف يصرفآه واحد كقلب الرحمن أصابع
لنبيه: 
ّنَك ِإ ِديِّ ل { ْه ْبَت َمْن َتآ َب ِكّن َأْح َل ّلَه َو ِديِّ ال ْه َيَشاء}َ (القصص: َمْن َي

56 .(
ِإْن ْيَك { َل ُغ}َ (الشورى:  ِإل َع َبل ْل ). 48ا

القعود:  عاقبة عن  - الغفلة17
القعود على المترتآبة والعواقب الثار عن الغفلة تآكون قد وأخيرا

السبب - هي أخروية أو كانت دنيوية جماعية، أو كانت - فآردية
فآي قعدوا ممن نفرا الحاضر العصر فآي رأينا وقد القعود، فآي

أن درينا لو يقولون: والله وهم الن، عليها يحسدون ل حال
قعدنا.  ما الحال هذا وإلى المستوى، هذا إلى بنا سيصل القعود

لقعود:  ا رابعا: آثار

أو العاملين على سواء مهلكة وعواقب ضارة، آثار وللقعود هذا
والعواقب:  لثار ا هذه من طرفآا ودونك السلمي، العمل على

العاملين:  - على أ
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:  العاملين على القعود آثار فآمن

:  افتراسهم ثم بهم الشياطين  - تفرد1     
موالين صاروا بالمرة بالسلم اللتزام عن قعدوا من إذ

العاملين عن انفصلوا الذين وأما والنس، الجن من للشياطين
بمنهج وأهليهم أنفسهم فآي ملتزمين وحدهم وعاشوا الله، لدين
يفترسوهم، ثم بهم، يتفردوا أن للشياطين سمحوا فآهؤلء الله،
وسلم:  عليه الله صلى النبي قال كما

فآإن الجماعة، فآليلزم الجنة، بحبوحة منكم أحّب (... فآمن
)   68أبعد" . ( الثنين من وهو الواحد، مع الشيطان

أن ينتهي الذي المر والثام الذنوب  - مضاعفة2     
لمأوى:  ا هي الجحيم تكون
الضعفاء من كثيرين أمام واسعا بابا يفتحون القاعدين أن وذلك

يحملون وبهذا قعودهم، فآيقعدون بهم، يقتدون ممن والعامة،
سبحانه:  يقول إذ غيرهم، إقعاد ووزر قعودهم، وزرين: وزر
ُلّن َيْحِم َل َو ُهْم { َل َقا ْث ًءل َأ َقا ْث َأ َع َو ِهْم}َ (العنكبوت:  َم ِل َقا ْث ). 13َأ
ُلوا َيْحِم ِل ُهْم { ْوَزاَر ًءة َأ َل ْوَم َكاِم ِة َي َياَم ِق ْل ِر َوِمْن ا ْوَزا ِذيَن َأ ّل ُهْم ا َن ّلو ُيِض

ِر ْي َغ ٍم ِب ْل َء َأل ِع ِزُروَن}َ (النحل).  َما َسا َي
هي الجحيم تآكون حتى القعود بدوام والثام الذنوب وتآتضاعف

بالله.  والعياذ المأوى

:  والهوان  - الذل3     
القعود هذا يمنعهم لم الله دين نصرة عن قعدوا حين انهم وذلك

فآي والهوان الذل حياة الله قدر وقد الله، قدر بهم ينزل أن من
سبحانه ذكره عن وأعرض تآولى من كل على والخرة الدنيا

فآقال:  وتآعالى،
68       :   : الجماعة -      لزرم فآي جاء ما باب اللفتن كتاب السنن فآي الترمذيِّ أخرجه )2165رقم  (4/404الحديث

              " : عنه،   الله رضي عمر ابن حديث من الوجه هذا من غريب صحيح حسن حديث هذا بقوله عليه وعقب
المسند    فآي عنه         .1/26وأحمد الله رضي سمرة بن جابر حديث من
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َوَمْن ْعَرَض { ِريِّ َعْن َأ ْك ِإّن ِذ ًءة َلُه َفآ ِعيَش ًءكا َم ُه َضن َنْحُشُر ْوَم َو َي
ِة َياَم ِق ْل ْعَمى}َ (طه).  ا َأ

َوَمْن ِرْض { ْع ِر َعْن ُي ْك ِه ِذ ّب ْكُه َر ُل ًءبا َيْس َذا ًءدا}َ (الجن).  َع َع َص
دين نصرة عن قعد من الحاضر العصر فآي وشاهدنا عشنا وقد
البقاء إل مبرر من له كان وما نشاط، شعلة كان أن بعد الله
ولم الله، قدر ومضى والولد، والمال، والهل، النفس، على

ِني حظه، يندب وعاد أراد، بما يظفر َت ْي َل َيا ُهْم ُكنُت ويقول: { َع َم
ُفآوَز َأ ًءزا َفآ ْو ًءما}َ (النساء).  َفآ ِظي َع

:  السلمي العمل - على ب

السلمي:  العمل على القعود آثار ومن
القل على أو للغتيال وتآعريضه العمل، هذا  - إضعاف1

طويل وزمن كثيرة تآكاليف بعد إل ثماره يؤتآي ل بحيث الجهاض
على قعوده يقتصر لم القاعدين من الصنف هذا أن . ذلك
من أبعد بل وتآأسيا، اقتداء، الخرين قعود إلى تآعداه بل نفسه،

والعمل الله بدين اللتزام يريدون من وجه فآي الباب أغلق ذلك
هذا أن شك ول بزعمهم، والعافآية للسلمة إيثارا مرة، لول له

ل المبطلين أن ومعروف السلمي، وللعمل للعاملين، إضعاف
الجو هذا مثل فآي إل السلمي والعمل العاملين من يتمكنون

.  والتفرق الضعف من
من تآطاق ل وامتحانات لشدائد الله لدين العاملين  - تآعريض2

القل على أو للدماء، وسفك للهوال، وسلب للعراض، انتهاك
هذه وكل الرض، فآي والتشريد النفي أو والتعذيب، التضييق
.  القاعدين قعود بسبب الجرائم

أوائل فآي التعذيب من مصر فآي السلمية الحركة أبناء لقيه وما
ومعهم الصف، من العلماء من نفر انسحاب بسبب الخمسينات

صدق - شاهد فآيهم والواثقين بهم، المتأثرين من يحصى ل ما
يعفو أن إل بهؤلء نزل ما إثم النفر هذا ويتحمل نقول، ما على
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من بعموم اليوم السلمي العمل يلقاه . وما ويتجاوز عنهم، الله
الباطل يد فآي سوطا يكون أن وقبوله الميدان، من نفر انسحاب

- منهم الناس ويخيف عليهم، يحّرض و العاملين ظهور به يلهب
نقول.  ما على كذلك صدق شاهد لهو

القعود:  خآامسا: علجا

رسم يمكن وبواعثه القعود أسباب من قدمنا ما ضوء وفآي
معالم ودونك القعود، هذا من الوقاية طريق بل الخلص، طريق

الطريق:  هذه
وفآى أنفسنا، فآي علينا بها أنعم التي الله نعم  - استشعار1

يقول حيث باطنة، أو النعم هذه كانت ظاهرة بنا، المحيط الكون
سبحانه: 

ِإْن َو ّدوا { ُع ْعَمَة َتآ ِه ِن ّل َها ل ال ِلنَساَن ِإّن ُتآْحُصو ُلوٌم ا َظ ّفاٌر}َ َل َك
(إبراهيم). 

َغ َب َأْس َو ُكْم { ْي َل َعَمُه َع ًءة ِن ِهَر ًءة}َ (لقمان:  َظا َن ِط َبا ). 20َو
النعمة وشكر تآدوم، كي بالشكر تآقابل أن ينبغي النعم هذه وأن
يغضب فآيما باستخدامها له،ل خلقت فآيما بتوظيفها يكون إنما
من النفر يحرك قد الستشعار هذا مثل فآإن ويسخطه، الله

جديد.  من النهوض على ويحملها داخلها
يلقاه عما القيامة يوم الله أمام مسؤوليته القاعد  - استشعار2

مكان: فآي كل فآي الملحقون المضطهدون، المسلمون
فآي آسيا، فآي السلمية الجمهوريات فآي والهرسك، البوسنة
دول فآي الفلبين، فآى أريتريا، فآي بورما، فآي المسلمة، كشمير
ل فآيما فآلسطين، فآي العرب، بلد فآي إفآريقيا، فآي البلقان،

وجل.  عز الله ويعلمه المقصود، العلمي التعتيم بسبب نعلمه
العالمين، لرب الناس يقوم يوم غدا لربه جوابه سيكون وماذا
هذا فآإن لله، يومئذ والمر شيئا لنفس نفس تآملك ل يوم

والعقل السليمة، الفطرة صاحب يخيف أن شأنه من الستشعار
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على ويعمل القعود، من التحرر على نفسه فآيجاهد الراشد
جديد.  من النهوض

مع تآفريط، أو إفآراط غير من المباحات تآعاطى فآي  - التوسط3
وأن وأرواحنا، وعقولنا، أبداننا، فآي لنا عافآية ذلك فآي أن اليقين

صورة:  وأبهى أكمل فآي غدا سنلقاه اليوم منه أنفسنا نحرم ما
ُقْل َنَة َحّرَم َمْن { ِه ِزي ّل ِتي ال ّل ِه َأْخَرَج ا ِد َبا ِع َباِت ِل ّي ّط الّرْزِق ِمْن َوال

ِذيَن ِهَي ُقْل ّل ُنوا ِل ِة ِفآي آَم َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ًءة ال ِلَص ْوَم َخا ِة َي َياَم ِق ْل ِلَك ا َذ َك
َفّصُل َياِت ُن ٍم ال ْو َق َلُموَن}َ العراف ِل ْع :  َي

حب فآإن القلوب - من بأخرى أو - بوسيلة الدنيا حب  - إخراج4
فآي الدنيا هذه تآكون أن يمنع ل وهذا خطيئة، كل رأس الدنيا
وأن حلل، من تآكون أن شريطة نشاء، حيث منها نتبوأ أيدينا
اقتضت إن لله جميعا عنها تآتنازل أن بل فآيها، الله حق نؤديِّ
وأرضاه، عنه الله رضي الصديق بكر أبي عن أثر كما ذلك، الحال

على القاعد يحمل أن شأنه من الدنيا مع الصنيع هذا مثل فآإن
مفعول.  كان أمرا الله يقضى أن إلى والستمرار النهوض

عليه الله صلى الرسول وسنة الله، كتاب فآي النظر  - دوام5
إليه صاروا وما المخلفين، القاعدين، أخبار على للوقوف وسلم

يخوف النظر هذا مثل فآلعل والخرة، الدنيا فآي وهوان ذل من
على نفسه ويحمل القعود، بترك فآيبادر قلب، له كان إن القاعد

القاعدون هؤلء إليه صار ما إلى تآصير أن من لها حماية النهوض
والخرة الدنيا فآي والهوان الذل من الله يذيقها وأن قبل، من

والفتح والحزاب، والتوبة، النساء، وسورة بهؤلء، صنع مثلما
الناس.  من الصنف هذا عن حديثا القرآن سور أوسع من

فآي أسهما صاروا وكيف اليوم، القاعدين هؤلء واقع  - تآأمل6
صدور إلى يصوبونه والمؤمنين، ورسوله الله، أعداء كنانة

استنفذوا إذا حتى العداء، هؤلء شوكة بهم فآتقوى العاملين،
مزبلة فآي بهم وألقوا أقدامهم، من خلعوهم منهم، بنيتهم

الخرة وخسارة والخرة، الدنيا جميعا الحياتآين فآخسروا التاريخ،
أشد: 
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ُقْل ِريَن ِإّن { ْلَخاِس ِذيَن ا ّل ُهْم َخِسُروا ا ُفَس ْن ِهْم َأ ِلي ْه َأ ْوَم َو ِة َي َياَم ِق ْل ا
ِلَك َأل َو َذ ْلُخْسَراُن ُه ِبيُن}َ (الزمر)  ا ْلُم ا
والعمل الجهاد نية تآستصحب أن أجل من النفس  - مجاهدة7

مع ولكن النية، هذه تآقتضيه ما تآنفيذ ثم وجل، عز الله لدين
النية بهذه وجل عز الله فآلعل السنة، واتآباع والخلص، الصدق

وهدة من وينتشله الناس من القاعد الصنف هذا على يمن
سبحانه:  يقول إذ والعمل، النهوض قمة إلى القعود،
ُد ِزي َي َو ّلُه { ِذيَن ال ّل ْوا ا َد َت ْه ًءدى}َ (مريم:  ا ). 76ُه

ِذيَن ّل َوا ْوا { َد َت ْه ُهْم ا َد ًءدى َزا ُهْم ُه َتآا ُهْم}َ (محمد).  َوآ ْقوا َتآ
العمل يكون به الذيِّ بالقدر إل القاعدين صحبة عن  - النقطاع8

فآي وبسرعة الرتآماء مع هذا، قعودهم من هؤلء انتشال على
ّويِّ مما ذلك فآإن العاملين، وسط الهمة، ويعلى العزيمة، يق
يكن لم فآإن والتأسي، القتداء على ويحملها النفس، ويثبت

والمحاكاة.  فآالتشبه
والغلبة بالنصر للمؤمنين ورسوله الله وعد فآي النظر  - دوام9

ّقق وكيف الرض، فآي والتمكين حين مرة أول للمؤمنين ذلك ح
قائما الوعد هذا سيظل و القاعدين، من يوما كانوا وما نهضوا،

القعود، نرفآض حقا مؤمنين نكون أن شريطة الدين يوم إلى
شيء على نلويِّ ل عاملين الطريق فآي ونمضي والهوان، والذل،

يحرك مما النظر هذا مثل فآإن ورسوله، الله، مرضاة على إل
القعود.  وتآرك النهوض، على ويحملها الكريمة البية النفوس

والولد، الزواج، من الطريق معوقات إلى  - النتباه10
الهبة لها نأخذ كي ونحوها والجاه، والسلطان، والموال،

شيئا.  وجل عز الله من عنا يغنوا لن هؤلء أن ونعلم والستعداد،
َها ّي أ

َ َيا ِذيَن { ّل ُنوا ا ُكْم ِمْن ِإّن آَم َواِج ُكْم َأْز ِد ْول َأ ّوا َو ُد ُكْم َع َل
ُهْم َذُرو ِإْن َفآاْح ُفوا َو ْع َفُحوا َتآ َتآْص ِفُروا َو ْغ َتآ ِإّن َو ّلَه َفآ ُفوٌر ال َرِحيٌم َغ

ّنَما ُكْم ِإ ُل َوا ُكْم َأْم ُد ْول َأ َنٌة َو ْت ّلُه ِفآ ُه َوال َد ْن ِظيٌم}َ (التغابن).  َأْجٌر ِع َع
َها ّي أ

َ َيا ِذيَن { ّل ُنوا ا ُكْم ل آَم ِه ْل ُكْم ُتآ ُل َوا ُكْم َول َأْم ُد ْول ِر َعْن َأ ْك ِه ِذ ّل ال
َعْل َوَمْن ْف ِلَك َي ِئَك َذ َل ْو ُأ ْلَخاِسُروَن}َ (المنافآقون).  ُهْم َفآ ا
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وصورها، بأشكالها الحياة يستوعب منهاج بعمل - المبادرة11
الصنف هذا سيما ول الناس، وإمكانات لطاقات ملئما ويكون

هما رسوله وسنة الله كتاب يكون أن على القاعدين، من
المنهاج.  هذا مثل وضع فآي والصل الساس

لحظات كل على يقضي أن شأنه من المنهاج هذا مثل فآإن
وشياطين الجن شياطين قبل من تآستغل أن يمكن التي الفراغ
جديد.  من للنهوض القاعدين أمام الباب ويفتح النس،

أهل سيما ل الخرين وتآوقير احترام على النفس - مجاهدة12
التكاليف من تآحمل أل على مجاهدتآها بل والدين، الفضل

التكاليف، ومشقة الطريق لطول نظرا تآطيق، ما إل والواجبات
من فآينهضون القاعدين تآحرك أن شأنها من المجاهدة هذه فآإن

جديد. 
من للدنى، العلى من سيما - ول الموقع تآغيير - استقبال13

خاطر، وهدوء بال، وراحة وسرور، الجندية- بفرح إلى القيادة
أشد الحساب كان المسؤولية فآي النسان منزلة علت كلما فآإنه

تآعالى:  قوله حد على أعظم والمؤاخذة
َء ِنَسا َيا ِبّي { ّن ْأِت َمْن ال ُكّن َي ْن ٍة ِم َفاِحَش ٍة ِب َن ّي َب َعْف ُم َها ُيَضا َذاُب َل َع ْل ا
ْيِن َف ْع َكاَن ِض ِلَك َو َلى َذ ِه َع ّل ًءرا}َ (الحزاب).  ال َيِسي

الحياة وإغراء والنس، الجن شياطين وسوسة - مواجهة15
الهلك هو هذا بأن وعافآية وراحة سلمة القعود فآي بأن الدنيا
فآرارا تآبوك عن تآخلفوا الذين هؤلء عن سبحانه قال كما بعينه،

والعافآية:  والسلمة للراحة، وإيثار التكاليف، من
ْو َل ًءضا َكاَن { ًءبا َعَر ِري ًءرا َق َف ًءدا َوَس ُعوَك َقاِص َب ّتآ ِكْن َل َل َدْت َو ُع ِهْم َب ْي َل َع

ّقُة ُفوَن الّش ِل َيْح ِه َوَس ّل ْو ِبال َنا َل ْع َط َت َنا اْس ُكْم َلَخَرْج َع ُكوَن َم ِل ْه ُي
ُهْم ُفَس ّلُه َأن َلُم َوال ْع ُهْم َي ّن ُبوَن}َ (التوبة).  ِإ ِذ َكا َل

ِرَح َفآ ُفوَن { ّل ْلُمَخ ِهْم ا ِد َع ْق ِه َرُسوِل ِخَلَف ِبَم ّل ُهوا ال ِر َك َأْن َو

ُدوا ِه ِهْم ُيَجا ِل َوا َأْم ِهْم ِب ُفِس َأن ِبيِل ِفآي َو ِه َس ّل ُلوا ال َقا ِفُروا ل َو ِفآي َتآن
ْلَحّر ّنَم َناُر ُقْل ا َه ّد َج ْو َحّرا َأَش ُنوا َل ُهوَن َكا َق ْف ُكوا َي َيْضَح ْل ِليل َفآ َق

ُكوا ْب َي ْل ًءرا َو ِثي ًءء َك ُنوا ِبَما َجَزا ُبوَن}َ (التوبة).  َكا ْكِس َي
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أبى عن الثار هذه بعينه، الهلك هو القعود أن يوضح مما ولعل
- قال:  عنه الله - رضي عمران

أهل وعلى عامر، ابن عقبة مصر أهل وعلى بالقسطنطينية، "كنا
من فآخرج عنهما، الله رضي عبيد بن فآضالة يريد رجل الشام

من رجل فآحمل لهم، فآصففنا الروم، من عظيم صف المدينة
فآصاح علينا خرج ثم فآيهم، دخل حتى الروم، على المسلمين

أبو فآقام التهلكة، إلى بيده ألقى الله فآقالوا: سبحان إليه، الناس
الله صلى الله رسول صاحب عنه الله رضي النصاريِّ أيوب
هذا على الية هذه تآأولون إنكم الناس، فآقال: ياأيها وسلم عليه

الله أعز لما إنا النصار، معشر فآينا الية هذه نزلت إنما التأويل،
من سرا لبعض بعضنا بيننا - فآيما فآقلنا ناصروه، وكثر دينه،

فآلو ضاعت قد أموالنا وسلم-: إن عليه الله صلى الله رسول
علينا يرد وجل عز الله فآأنزل منها، ضاع ما فآأصلحنا فآيها، أقمنا

فآقال:  به، هممنا ما
ُقوا َأنِف َو ِبيِل ِفآي { ِه َس ّل ُقوا َول ال ْل ُكْم ُتآ ِدي ْي أ

َ َلى ِب َكة}َ (البقرة: ِإ ُل ْه ّت ال
195 .(

أموالنا فآي نقيم أن أردنا التي القامة فآي التهلكة فآكانت
غازيا عنه الله رضي أيوب أبو زال فآما بالغزو، فآأمرنا نصلحها،

)   69وجل" . ( عز الله قبضه حتى الله سبيل فآي
: "غزونا قال عنه الله رضي عمران أبى عن آخر، وجه ومن

بن الرحمن عبد الجماعة وعلى القسطنطينية، - يعني المدينة
فآحمل المدينة، بحائط ظهورهم ملصقوا والروم الوليد، بن خالد
الله، إل إله )   ل70( ، مه الناس: مه، فآقال العدو على رجل
الله رضي أيوب. النصاريِّ أبو فآقال التهلكة، إلى بيده يلقي

نبيه، الله نصر لما النصار، معشر فآينا الية هذه أنزلت عنه: إنما
69     :    : البقرة -      سورة ومن باب القرآن تآففسير كتاب السنن فآي الترمذيِّ أخرجه 2972رقم  5/196الحديث

      "     " : التجيبي     عمران أبى أسلم حديث من غريبي صحيح حسن حديث هذا بقوله حديثه على الترمذيِّ وعقب
   } :    :   . إلى       بأيديكم تآلقوا ول تآعالى قوله باب التفسير كتاب الكبرى السنن فآي والنسائي اللفظ، هذا بنحو

.       11029رقم  6/299التهلكة}  الصحابة      حياة فآي يوسف محمد الشيخ وأورده عمران أبى أسلم حديث من
1/470. البيهقي    عن نقل

70   :   ::        : الوسيط -  المعجم انظر اكفف، بمعنى السكون على مبنى أمر فآعل اسم .2/889مه
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الله فآأنزل ونصلحها، أموالنا فآي نقيم قلنا: هلم السلم، وأظهر
ُقوا َأنِف َو ِبيِل ِفآي تآعالى: { ِه َس ّل ُقوا َول ال ْل ُكْم ُتآ ِدي ْي أ

َ َلى ِب َكة}َ ِإ ُل ْه ّت ال
وندع ونصلحها، أموالنا، فآي نقيم أن التهلكة إلى بأيدينا فآاللقاء
الله سبيل فآي يجاهد أيوب أبو يزل عمران: فآلم أبو قال الجهاد،

)   71بالقسطنطينية" . ( دفآن حتى
قال: "حمل عنه الله رضي عمران أبى عن ثالث، وجه ومن
حتى العدو صف على بالقسطنطينية المهاجرين من رجل

ناس: فآقال عنه الله رضي النصاريِّ أيوب أبو ومعنا خرقه،
إنما الية، بهذه أعلم أيوب: نحن أبو فآقال التهلكة، إلى يده ألقى
معه وشهدنا وسلم عليه الله صلى الله رسول صحبنا فآينا، نزلت

معشر اجتمعنا وظهر السلم، فآشا فآلما ونصرناه، المشاهد،
عليه الله صلى نبيه بصحبة الله أكرمنا فآقلنا: قد تآخفيا، النصار
على آثرناه قد وكنا أهله، وكثر السلم، فآشا حتى ونصره، وسلم

فآنرجع أوزارها، الحرب وضعت وقد والولد، والموال، الهلين،
ُقوا فآنزل فآيهم، فآنقيم وأولدنا أهلينا، إلى َأنِف َو ِبيِل ِفآي فآينا: { َس
ِه ّل ُقوا َوَل ال ْل ُكْم ُتآ ِدي ْي أ

َ َلى ِب َكة}َ فآكانت ِإ ُل ْه ّت القامة فآي التهلكة ال
)   72الجهاد" . ( وتآرك والمال، الهل، فآي
ندعوه ما إلى الخرين استجابة عدم يصرفآنا أن ينبغي - ل16
أحسن تآخير مع الستمرار من لبد بل الله، إلى الدعوة عن

حين سبحانه وهو الله إلى ذلك بعد القلوب أمر ونكل الساليب،
والوسائل، الساليب كل واستفراغ والخلص، الصدق منا يرى
والمثوبة: الجر وحسبنا وعطائنا، جهدنا ثمرة علينا يضيع لن

ُكْم َل ْي َو َواُب { ِه َث ّل ْيٌر ال َعِمَل آَمَن ِلَمْن َخ ًءحا}َ (القصص:  َو ِل ).80َصا

71     :   : والجبن -       الجرأة فآي باب االجهاد كتاب السنن فآي داود أبو أخرجه حديث  2512رقم  3/27الحديث من
   : الصحابة           حياة فآي يوسف محمد الشيخ وأورده اللفظ، بهذا التجيبيى عمران أبي عن  471، 1/470أسلم نقل

البيهقي.
الصحابة -       :   72 حياةة فآي يوسف محمد الشيخ أورده القرآن      :  1/471الحديث تآفسير فآي كثير ابن عن نقل

العظيم.
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والعشرون الرابعة الفة
الشح

من نفرا وتآصيب أصابت التي والعشرون الرابعة والفآة
المسلمين نحن منه نعاني مما كثير فآي سببا وكانت العاملين،

ويتقيها بها، ابتلي من منها يتطهر هي: "الشح". وحتى إنما اليوم
أبعادها، على سنقف فآإننا وجل- منها، - عز الله عافآاه من

الفقرات.  هذه خلل من ومعالمها

 الشح أول: تعريف

 لغة
ًءة الّشح يطلق :  منها معان على لغ

إذ اليثار، ضد هو أو به، وبخلها تآملك، ما على النفس  - حرص1
والشحيح إليه، محتاج هو لما تآارٌك نفسه على غيره المؤثر
بإخراجه، وبخل شّح، بيده حصل فآإذا بيده، ليس ما على حريص

فآهو الشيء: حرص، على وشّح بالشيء: بخل، فآلن نقول: شح
وشحاح.  شحيح

ّا: قل ونحوه، الماء نقول: شّح والعسر،  - القلة2 َعُسر، ّ، شح و
يشتعل.  لم أيِّ يور الّزناد: لم وشّح

فآي نقول: تآحاشوا عليه، والتنافآس الشيء إلى  - التسابق3
الخصمان: بدا وتآشاح وتآنافآسوا، المر: تآسابقوا، وعلى المر

الغلبة.  على حرصهما
فآلنا: نقول: شاح والمجادلة، المماحكة أو  - المخاصمة4

الصطلح: ل فآي مشاحة العلماء: ل ويقول وماحكه، خاصمه،
)   73. ( عليه تآعارفآوا فآيما مجادلة

73   : الوسيط -  المعجم .1/474انظر بتصرف 
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أو الّشح: حرص إذ جميعا، المعاني هذه بين تآعارض ل أنه وعنديِّ
على يحمل وربما بقلة، العطاء أو المنع، فآي يتلخص بخل

المجادلة.  أو والمخاصمة التنافآس

اصطلحاا: 
معنيان:  له

الناس بين معروفآا صار حتى بالمال، البخل عرفآي: وهو أحدهما
المال إمساك إلى مباشرة انصرفآت شح كلمة أطلقت إذا أنه

بذله.  وعدم
فآي غيره، أو مال ومعروف بّر بكل البخل شرعي: وهو والخر

منها:  وأدلة شواهد الشرعي المعنى ولهذا غيره، يد فآي أو يده
الظلم فآإن الظلم، وسلم: (اتآقوا عليه الله صلى  - قوله1

كان من أهلك الّشح فآإن الّشح، واتآقوا القيامة، يوم ظلمات
محارمهم) ، استحلوا و دماءهم سفكوا أن على حملهم قبلكم،

قبلكم كان من هلك فآإنما والّشح رواية: (إياكم )   وفآي74(
فآقطعوا، بالقطيعة وأمرهم فآبخلوا، بالبخل بالشح: أمرهم

)   75فآفجروا) . ( بالفجور وأمرهم
ِكرُت َمْن وسلم: (البخيل عليه الله صلى قوله يصل فآلم عنده ُذ

)   76علي) . (
فآي لفلن فآقال: إن وسلم عليه الله صلى النبي إلى رجل وجاء

عذقه، مكان علي وشق آذاني، قد )   وإنه77( ، عذقا حائطي
74    :       : الظلم -      تآحريم باب الداب و الصلة و الببر كتاب الصحيح فآي مسلم أخرجه  (2578رقم  4/1996الحـَديث

المسند)             56 فآي وأحمد اللفظ، بهذا مرفآوعا الله عبد بن جابر حديث هريرة    2/431من أبي حديث من
              ) : يحب  ل الله فآإن والفحش، وإياكم القيامة، يوم الله عند ظلمات الظلم فآإن والظلم، إياكم بلفظ مرفآوعا

وقطعوا             دماءهم، وسفكوا محارمهم، فآاستحلوا قبلكم من دعا فآإنه والّشح، وإياكم والتفحش، الفحش
].3/323أرحامهم) [ مسلم          بلفظ مرفآوعا الله عبد بن جابر حديث من

75   :   : الشح -       باب االزكاة كتاب السنن فآي داود أبو أخرجه المسند   1698رقم  2/324الحديث فآي وأحمد ،
العاص          195، 191، 2/160 بن عمرو بن الله عبد حديث من .16J 'DDG 9FGكلهما داود      لبي اللفظ و مرفآوعا

76:         :   : وسلم -      عليه الله صلى الله رسول قول باب اللدعوات كتاب السنن فآي الترمذيِّ أخرجه الحديث
رجل(    )  أنف المسند    3546رقم  5/515رغم فآي وأحمد أبي        1/201، بن علي بن الحسن حديث من كلهما

.      : غريب     صحيح حسن حديث هذا بقوله الترمذيِّ عليه وعقب طالب،
77    :             : قوله -  منه و النخلة، فآهو بالفتح العذق أما عذاق، على وييجمع الشماريخ، من فآيه بما العرجون العذق

   ] (        ) : غريب      فآي النهاية انظر ، الدحداح لبي الجنة فآي مذلل عذق من كم الحديث فآي وسلم عليه الله صلى
والثر   .]3/77الحديث
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فآي الذيِّ عذقك وسلم: (بعني عليه الله صلى النبي إليه فآأرسل
قال: (فآبعنيه لي) قال: ل، قال: (فآهبه فآلن) قال: ل، حائط
وسلم: (ما عليه الله صلى النبي فآقال الجنة) قال: ل، فآي بعذق
)   78بالسلم) . ( يبخل الذيِّ إل منك أبخل هو الذيِّ رأيت
فآي الّشح أن على الدالة الشرعية النصوص من ذلك غير إلى

غيره، أو مال ومعروف، بر، بكل البخل هو الشرع: إنما لسان
غيره.  يد فآي أو يده فآي

السلم.  ميزان في وقيمته الّشح ثانيا: مظاهر

عليه، تآدل - مظاهر ذكرناه الذيِّ الشرعي - بمعناه وللشح
المارات:  وتآلك المظاهر، هذه وأهم بها، يعرف وأمارات

على تآعود رئاسة صاحب المرء يكون بأن بالرئاسة  - البخل1
فآي يصرفآها فآل الرئاسة، هذه يحبس ثم بالخير، والمة الدين
المة.  ومصالح الدين خدمة

بشرف معروف بيت من المرء يكون بأن بالوجاهة،  - البخل2
الشرف هذا يحبس ثم ومؤازرتآه، الحق حماية يفيدان ووجاهة

ويؤازرانه.  الحق هذا مع يقفا أن عن الوجاهة وهذه
هذه تآكون أن عن نفسه وإجمام ورفآاهيته براحته  - البخل3

ذلك.  على قدرتآه مع الغير مصلحة فآي جميعا
حبس أو سألوه، وإن الناس عن حبسه بمعنى بالعلم  - البخل4

الجواب، فآي والقتصار السؤال، عند الشافآي الكافآي الجواب
"ل".  "نعم" أو بكتابة الفتيا، عند سيما ول
بين كالعدل الصور، من صورة أيِّ فآي البدن بنفع  - البخل5

الطريق، عن الذى وإماطة الحاجة، ذويِّ ومواساة الناس
المجلس فآي والفآساح الطريق إلى التائه أو الضال وإرشاد
ونحوه. 

المسند -      78 فآي أحمد أخرجه الله       3/328الحديث عبد بن جابر ححديث .16J 'DDG 9FGمن اللفظ    بهذا مرفآوعا
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ومن بمثلها، السيئة مقابلة عدم من الخلق بحسن  - البخل6
الذى.  وكف العقود،

ًءء يبذلها ول بها يضحي فآل بالنفس،  - البخل7 مع الله، لدين فآدا
واللحاد، الشرك نشر فآي متمثلة تآنتهك الدين حرمة يرى أنه

والعدوان الموال، وسلب العراض، وانتهاك الدماء، وسفك
ونحوها.  المقدسات على

الخير أوجه فآي صرفآه عن حبسه بمعنى بالمال،  - البخل8
والستحقاق. 

الله لدين خدمة ومال نفس من الخرون يقدمه بما  - البخل9
وإيذاء ملحقة من اليوم رسميون يصنعه ما نحو على وجل، عز
من بها الله أنزل ما بأوصاف إياه متهمين ذلك، يصنع من كل

المنابع.  تآجفيف بحجة سلطان
فآي المنافآقون قال ما نحو على يقدمون فآيما الخرين  - لمز10
جهدهم، سوى به يتصدقون ما يجدوا لم المؤمنين من نفر

يلمزون فآقال: {الذين كتابه فآي وتآعالى تآبارك الحق وحكاه
إل يجدون ل والذين الصدقات، فآي المؤمنين من المطوعين

أليم}َ عذاب ولهم منهـَم الله سخر منهم فآيسخرون جهدهم
جرا.  ]. وهلم79[التوبة: 

مذموم:  ومظاهره صوره، بكل والّشح
من فآهو الّشح من نفسه طهرت من أن كتابه فآي الله بين فآقد

هم فآأولئك نفسه شح يوق فآقال: {ومن حقا، المفلحين
]. 16. التغابن: 9المفلحون}َ [الحشر: 

رجل فآرأيت بالبيت أطوف قال: كنت السديِّ الهياج أبي وعن
فآقال: له، فآقلت ذلك، على يزيد ل نفسي، شح قني يقول: اللهم

شيئا"، أفآعل ولم أزن، ولم أسرق، لم نفسي شح وقيت إذا "إني
)   79. ( عوف بن الرحمن الرجل: عبد وإذا

البيان -        79 جامع فآي جرير ابن أخرجه بهذا         228/12/28الحديث الهياج أبي عن جبير بن سعيد حديث من
بالمأثور    "      التفسير فآي المنثور الدر فآي السيوطي وأورده المنذر،      8/108اللفظ، وابن جرير، ابن إلى وعزاه ،

. عساكر  وبن
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وجل: {و عز الله قول فآي زيد ابن قال: قال وهب، ابن وعن
َقى نفسه}َ قال: َمْن شّح يوق َمْن من يأخذ فآلم نفسه شّح و

ُعه ولم يقربه، ولم شيئا، الحرام ْد الحلل من يحبس أن الّشح َي
)   80. ( المفلحين من فآهو شيئا
نفسه}َ يقول: هوى شّح يوق قال: قوله: {وَمْن عباس ابن وعن

)   81. ( اليمان يقبل ولم هواه، يتبع حيث نفسه،
نفسه}َ: شّح يوق قال: {وَمْن عنه الله رضي مسعود ابن وعن

)   82. ( فآيأكله غيره مال إلى يعمد أن
المفلحون}َ هم {فآأولئك الله: وقوله رحمه جرير ابن ويقول

أدركوا الذين المنجحون أنفسهم شح وقوا الذين يقول: فآهؤلء
)   83. ( ربهم عند طلباتآهم

البر من بالخير المؤمنين على الّشح أن سبحانه بين كما
فآقال: للشح، ذما بهذا وكفى المنافآقين، صفات من والمعروف

ول إلينا هلم لخوانهم والقائلين منكم، المعوقين الله يعلم {قد
رأيتهم الخوف جاء فآإذا عليكم، أشحة قليل، إل البأس يأتآون

فآإذا الموت من عليه يغشى كالذيِّ أعينهم، تآدور إليك ينظرون
لم أولئك الخير على أشحة حداد بألسنة سلقوكم الخوف ذهب

يسيرا}َ الله على ذلك كان و أعمالهم، الله فآأحبط يؤمنوا
]. 19- 18[الحزاب: 

عليكم}َ فآيه تآعالى: { أشحة الماروديِّ: قوله الحسن أبو يقول
تآأويلت:  أربعة

مجاهد.  قاله بالخير، أحدهما: أشحة
كامل.  ابن قال معكم، الثاني: بالقتال

ّديِّ.  قاله أصابوها، الثالث: بالغنائم الس

البيان -        80 جامع فآي جرير ابن أخرجه :     28/12/30الحديث ابن     عن وهب، ابن أخبرنا قال يونس طريق من
. اللفظ    بهذا وساقه زيد،

البيان -        81 جامع فآي جرير ابن أخرجه عباس،         28/12/82الحديث ابن عن علي، عن معاوية، أبي حديث من
. اللفظ    بهذا الحديث وساق

البيان -        82 جامع فآي جرير ابن أخرجه السود         28/12/82الحديث عن شداد، بن جامع عن سفيان حديث من
. اللفظ         بهذا الحديث وساق مسعود ابن عن هلل، بن

83      : الطبريِّ -  جرير لبن البيان جامع  .12/82//28انظر
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)   84. ( قتادة قاله الله، سبيل فآي بالنفقة الرابع: أشحة
أوجه:  ثلثة فآيه الخير}َ، على تآعالى: {أشحة أيضا: قوله ويقول

سلم.  بن يحيى قاله الغنيمة، قسمة أحدهما: على
السديِّ.  قاله الله، سبيل فآي ينفقونه المال الثاني: على
)   85. ( بظفره وسلم عليه الله صلى النبي الثالث: على

فآضله من الله آتآاهم بما يبخلون الذين يحسبن {ول تآعالى وقال
القيامة}َ يوم به بخلوا ما سيطوقون لهم شر هو بل لهم خيرا هو

]. 18عمران:  [آل
فآي أحاديث من ذكرنا ما فآوق وسلم عليه الله صلى وقال

كمثل والمنفق البخيل ذمه: (مثل فآي الّشح: وكلها تآعريف
فآأما تآراقيهما، إلى ثديهما من حديد من جبتان عليهما رجلين
تآخفى حتى جلده على وفآرت أو سبغت، إل ينفق فآل المنفق

لزقت إل شيئا ينفق أن يريد فآل البخيل وأما أثره، وتآعفو بنانه،
)   86. ( تآتسع ول يوسعها فآهو مكانها، حلقة كل

الله رسول ضربه مثل الله: هذا رحمه الخطابي المام يقول
الممسك، والبخيل المنفق، للجواد وسلم عليه الله صلى

بها يستجن درعا يلبس أن منهما واحد كل أراد برجلين وشبههما
يلبس ما أول والدرع ليلبسها، رأسه على - فآصبها يستتر - يعني

يديه لبسها يسلك أن إلى والثديين الصدر، موضع على يقع إنما
فآجعل سفل، فآيستمر بدنه أسفل على ذيلها ويرسل كميها، فآي

سابغة درعا لبس من مثل المنفق مثل وسلم عليه الله صلى
وجعل وحصنته، بدنه، جميع سترت حتى عليه فآاسترسلت

دون ناتآئتين عنقه، إلى مغلولتين يداه كانت كرجل البخيل
تآمر أن وبين بينهما، يداه حالت الدرع لبس أراد فآإذا صدره،

84      : المماورديِّ -  بتفسير المعروف والعيون النكت  .3/312انظر
85   : والعيون -  النكت  .3/313انظر
86     :   : والبخيل -      المتصدق مثل باب االزكاة كتاب الصحيح فآي البخاريِّ أخرجه وكتاب 143، 2/142الحديث

الحرب:               فآي والقميص وسلم عليه الله صلى النبي درع فآي قيل ما باب : 4/50الجهاد باب.   الطلق وكتاب
والمور     الطلق فآي :       7/67الشارة وغيره   الصدر عند القميص جيب باب اللباس وكتاب فآي.  7/185، ومسلم

والبخيل:   :      المنفق مثل باب الزكاة كتاب :77-75 (1021رقم  709، 2/708الصحيح السنن)    فآي والنسائي ،
    : البخيل  صدقة باب الزكاة ) 3-1 (2329-2327رقم  38، 2/37كتاب ).  72-5/3/70الكبرى ) ( فآي ( وأحمد المجتبى

هريرة      523، 522، 2/256المسند  أبي حديث من .16J 'DDG 9FGكلهم للبخاريِّ    واللفظ مرفآوعا،
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فآكانت تآرقوتآه، فآلزمت عنقه، فآي واجتمعت البدن، على ُسفل
لبدنه.  تآحصين أو له، وقاية غير من عليه ووبال ثقل

صدره، لذلك اتآسع بالنفقة هم إذا الجواد المعنى: أن وحقيقة
صدره، يضيق البخيل وأن والبذل، بالعطاء فآامتدتآا يداه وطاوعته
هـَذا والصدقة. وإلى المعروف فآي النفاق عن يداه وتآنقبض
اليهود وجل: {وقالت عز قوله - فآي أعلم - والله أشير المعنى

مبسوطتان يداه بل قالوا بما ولعنوا أيديهم غلت مغلولة الله يد
)   87] . (64يشاء}َ [ المائدة:  كيف ينفق

 الّشح ثالثا: أسباب

السباب، هذه وأهم إليه، تآدعو وبواعث تآوقع أسباب وللشح
البواعث:  وتآلك

المسلم.  فيه يعيش الذي الوسط  ـ1
بالوسط ونعني بالشح، معروف وسط فآي المسلم يعيش فآقد
لدى تآكون - ول المجتمع وهو - والبعيد البيت - وهو القريب هنا
وتآنتقل الوسط، بهذا يتأثر وحينئذ الكافآية، الحصانة المسلم هذا

أو يده فآي غيره، أو معروف: مال أو بر بكل فآيبخل إليه، عدواه
غيره.  يد فآي

وطهارة نظافآة ضرورة على السلم أكد وغيره المعنى ولهذا
المسلم.  فآيه يعيش الذيِّ الوسط واستقامة

الداعية النصوص بعض آفآة من أكثر وفآي مرة، غير ذكرنا وقد
المجتمع.  فآي أو البيت فآي سواء ذلك إلى

الفقر.  توهم مع الدنيا حاب  ـ2

87       : البخاريي -  صحيح شرح فآي الحديث أعلم الباريِّ        770، 1/769انظر فآتح فآي حجر ابن الحافآظ نقل وعنه
البخاريِّ    صحيح .3/306شرح كثير   بتصرف
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السباب من وزينتها وزخارفآها، ببريقها الدنيا حب يكون وقد
إن أنه الدنيا بحب الله ابتله من يتوهم حيث الّشح، إلى المؤدية
ماء وسيريق وعافآيته صحته وستضيع جيبه، فآسيخلو أعطى
ويعرض أوقاتآه، ويبدد الناس، بين ومنزلته مكانته وتآذهب وجهه،
المادية وأشكاله صنوفآه بكل الذى من عقباه تآحمد ل لما نفسه

والمعنوية. 
دنياه، له تآدوم كي الناس عن ومعروفآه بره يمسك أن له وخير
أنفقتم قال: {وما كما عبده على يخلف الله أن متناسيا أو ناسيا

السباب بين من هذا ولعل ]،39يخلفه}َ [سبأ:  فآهو شيء من
إذ لها، والمحبين الدنيا، حب وجل عز الله ذم أجلها من التي
الخرة}َ وتآذرون العاجلة تآحبون بل سبحانه: {كل الله يقول

]. 20  ـ21َ[القيامة: 
الخرة}َ وتآذرون العاجلة تآحبون بل {كل الماورديِّ: قوله يقول

الخرة، ثواب وتآذرون الدنيا، ثواب وجهان: أحدهما: تآحبون فآيه
. الخرة عمل وتآذرون الدنيا، عمل وثانيهما: تآحبون مقاتآل، قاله

)88   (
يوما وراءهم ويذرون العاجلة يحبون هؤلء سبحانه: {إن ويقول

]. 27ثقيل{ [النسان: 
الذين شديد عذاب من للكافآرين سبحانه: {وويل ويقول

]. 3 - 2الخرة}َ [إبراهيم:  على الدنيا الحياة يستحبون
ولهم الله من غضب فآعليهم صدرا بالكفر شرح من {ولكن
الخرة}َ على الدنيا الحياة استحبوا بأنهم ذلك عظيم عذاب

]. 107-106[النحل: 

المجاهدة.  من النفس إهمال  ـ3
التي السباب بين من المجاهدة من النفس إهمال يكون وقد
كما الّشح، على بفطرتآه مجبول المرء أن ذلك الّشح، فآي تآوقع

88    : العيون -  و النكت .4/361انظر
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وإنه لشهيد ذلك على وإنه لكنود لربه النسان سبحانه: {إن قال
]. 8 - 6لشديد}َ [العاديات:  الخير لحب
الماورديِّ: يقول إذ بالدنيا، أو بالمال، هنا الخير العلماء فآسر فآقد

ها الخير وفآي النسان، لشديد}َ يعني الخير لحب قوله: {وإنه
وقتادة، ومجاهد، عباس، ابن قاله وجهان: الول: المال، هنا

: هنا ها الخير ثالثا: أن ويحتمل زيد، ابن قاله والثاني: الدنيا،
)   89. ( شديد لنفسه اختياره لحب وإنه معناه، ويكون الختيار،

الكبير قلب يزال وسلم: ( ل عليه الله صلى النبي قال وكما
)   90( المل وطول الدنيا، حب اثنتين: فآي فآي شابا
وطول المال، اثنتان: حب معه ويكبر آدم، ابن رواية: (يكبر وفآي

)   91العمر) . (
ومعناه: واستعارة، مجاز، الله: هذا رحمه النوويِّ المام قال فآقد
كاحتكام ذلك، فآي متحكم للمال، الحب كامل الشيخ قلب أن

هذا غير تآفسيره فآي وقيل صوابه، هذا شبابه، فآي الشاب قوة
)   92. ( يرتآضي مما

فآي الحكمة بيان العلماء بعض عن حجر ابن الحافآظ ونقل
ابن إلى الشياء أحب وخلصته: أن المرين، بهذين التخصيص

وأحب العمر، طول لذلك فآأحب بقائها، فآي فآهو نفسه، آدم
عنها ينشأ التي الصحة دوام فآي السباب أعظم من لنه المال،

و له، حبه اشتد ذلك نفاذ بقرب أحس فآكلما العمر، طول غالبا
)   93. ( دوامه فآي رغبته
هذه من رأينا - كما الّشح على بفطرتآه مجبول المرء إن أجل،

ول عليه، فآطر الذيِّ هذا إلى المرء هذا يستسلم - وقد النصوص

89    : العيون -  و النكت .503، 4/502انظر
90          :   : فآي -      إليه الله أعذر فآقد سنة ستين بلغ من باب االرقاق كتاب الصحيح فآي البخاريِّ أخرجه الحديث

هريرة     8/111العمر  أبي حديث .16J 'DDG 9FGمن اللفظ    بهذا مرفآوعا
91          :   : فآي -       إليه الله أعذر فآقد سنة ستين بلغ من باب الرقاق كتاب الصحيح فآي البخاريِّ أخرجها الرواية هذه

المسند    8/111العمر  فآي وأحمد واللفظ.        275، 169، 119، 3/115، مرفآوعا، مالك بن أنس حديث من كلهما
للبخاريِّ.

92      : العسقلني -  حجر لبن الباريِّ فآتح .111/241انظر
93      : العسقلني -  حجر لبن الباريِّ فآتح .111/241انظر

63



من الّشح هذا تآمكن العاقبة وتآكون يجاهدها، ول نفسه، يسوس
العلج.  معها يصعب بصورة نفسه

.  الحق بغير الرض في التكبر و الستعلء  ـ4
أسباب من الحق بغير الرض فآي والتكبر الستعلء يكون وقد

الرض فآي المتكبر أو المستعلي، أن ذلك الّشح، فآي الوقوع
خاصة، بهالة أحاطها و معينة، صورة لنفسه رسم الحق بغير

ويغريه بالسوء، المارة نفسه له وتآوسوس هواه، عليه ويملي
له بد ل - أنه الدنيا له وتآزين والنس، الجن شياطين من أقرانه

التي الهالة وتآلك لنفسه، رسمها التي الصورة بهذه يحتفظ كي
المطالبون هم إذ للخرين، وبر عون، فآيه ما يأتآي أل بها أحاطها

وحينئذ وحاجتهم، خدمتهم فآي هو يكون ل وحاجته خدمته فآي
بالله.  والعياذ الّشح آفآة فآي يقع

. الله عند بما اليقين عدم  ـ5
هو والخرة الدنيا ثواب من الله عند بما اليقين عدم يكون وقد

الّشح.  على الباعث
يخلف الله أن بحال الشك يقبل ل تآصديقا يصدق لم من أن ذلك
غير من ابتداء المانح هو بل العبد، هذا يعطي مما أكثر العبد على
طول.  ول قوة ول الخلق، من حول
يشح.  بل يبخل بذلك يصدق لم من
من قال: {وأما حين السبب هذا إلى النظر العزة رب لفت وقد
8للعسرى}َ [الليل:  فآسنيسره بالحسنى وكذب واستغنى بخل

 -10 .[
: بخل}َ وجهان: أحدهما من قوله: {وأما الماورديِّ: وفآي يقول
والثاني: بخل والحسن، عباس ابن قاله يبقى، ل الذيِّ بماله بخل
وجهان: أحدهما: {واستغنى}َ فآيه قتادة، قاله تآعالى، الله بحق

عباس: {وكذب ابن قاله ربه، عن والثاني الحسن، قاله بماله،
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: قوله فآي ذكرها - التي السبعة التأويلت بالحسنى}َ فآيه
بالحسنى}َ وهي:  {وصدق

الضحاك، قاله الله، إل إله قول: ل وهو الله بتوحيد أحدها: كذب
مجاهد، قاله الثالث: بالجنة، قتادة، قاله الله، الثاني: بموعود
والزكاة، الخامس: بالصلة، خصيف، قاله الرابع: بالثواب،

قاله عليه، الله أنعم السادس: بما أسلم، بن زيد قاله والصوم،
أكثرها ومعاني الحسن، قاله عطائه، عن السابع: بالخلف عطاء،

)   94. ( متقاربة

الحقد.   ـ6
الّشح.  فآي تآوقع التي السباب بين من الحقد يكون وقد
أل جاهدا سيسعى فآإنه غيره على حاقدا كان إذا المرء أن ذلك

بديهي أمر وهذا معا، هما أو مال، أو نفس، من بنافآعة ينفعه
من النصار موقف عن يتحدثا وهو العزة، رب إليه ألمح

قبلهم من واليمان الدار تآبوءوا فآقال: {والذين المهاجرين
أوتآوا مما حاجة صدورهم فآي يجدون ول إليهم هاجر من يحبون

شح يوق ومن خصاصة بهم كان ولو أنفسهم على ويؤثرون
]. 9المفلحون}َ [الحشر:  هم فآأولئك نفسه

على النصار هؤلء حمل الذيِّ أن الية هذه فآي سبحانه بين فآقد
من التابع اليمان هو إنما اليثار، حد إلى وصلت التي التضحية

والموالة. والمودة المحبة أثمر والذيِّ الحقاد من الصدر سلمة
فآي يجدون ول إليهم هاجر من الماورديِّ: قوله: {يحبون يقول

وحسدا وجهان: أحدهما: غيرة أوتآوا}َ فآيه مما حاجة صدورهم
والثاني: محتمل، وهو وتآقريب، تآفضيل من به قدموا ما على
فآل وغيره، الفيء، مال من به خصوا ما على حسدا يعني

)   95. ( الحسن قاله عليه، يحسدونهم

94   : والعيون -  النكت .468، 4/467انظر
95   : والعيون -  النكت .4/212انظر
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الشح.  عن المترتبة العواقب عن الغفلة  ـ7
الّشح: على المترتآبة والثار العواقب عن الغفلة تآكون قد وأخيرا

هي السلمي العمل على أو العملين، على دنيوية، أو دينية
الشيء عاقبة جهل من فآإن الّشح، فآي الوقوع فآي السبب

يدريِّ.  ل وهو الشيء هذا فآي تآردى المهلك، وأثره الضارة،

الشح.  : آثار رابعا

والعمل العاملين على مهلكة، وعواقب ضارة، آثار وللشح
العواقب:  وتآلك الثار، هذه من طرفآا ودونك السلمي،

العاملين.  أ- على

العاملين:  على الّشح آثار فآمن

رذيلة.  و إثم كل في الوقوع على النفس  - حامل1     
فآبخل الّشح بداء الله ابتله من الثر: أن هذا وفآحوى وخلصة

عمل من له بد ل غيره، يد فآي أو يده فآي ومعروف بر بكل
للنفس تآوظيفا يكون أن يخرج ل العمل وهذا نفسه، به يشغل

بين التي نفسك [أن منطلق من ورذيلة، إثم بكل التآيان فآي
بالباطل].  شغلتك بالحق تآشغلها لم إن جنبيك،

والرذائل الثام إلى وسلم عليه الله صلى النبي أرشدنا ولقد
تآعريف فآي تآقدم الذيِّ الحديث فآي قال حين البخل يثمرها التي

حملهم قبلكم كان من أهلك الّشح فآإن الّشح، الّشح: (.. واتآقوا
)   96محارمهم) . ( واستحلوا دماءهم، سفكوا أن على
بالشح: قبلكم كان من هلك فآإنما والّشح، رواية: إياكم وفآي

وأمرهم فآقطعوا، بالقطيعة وأمرهم فآبخلوا، بالبخل أمرهم
)   97. ( فآفجروا بالفجور

96. تآخريجه -     سبق بروايته الحديث
97. تآخريجه -     سبق بروايته الحديث
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قدمنا إذ عوف، بن الرحمن عبد الجليل الصحابي ذلك فآهم وقد
رجل فآرأيت بالبيت، أطوف قوله: كنت السديِّ الهياج أبي عن

فآقال: له، فآقلت ذلك، على يزيد ل نفسي، شح قني يقول: اللهم
شيئا، أفآعل ولم أزن، ولم أسرق، نفسي: لم شح وقيت إذا إني
)   98. ( عوف بن الرحمن الرجل: عبد وإذا

النفسي.  والضطراب  - القلق2     
القلق هو العاملين: إنما على الّشح يتركه الذيِّ الثاني والثر

الثام فآي غارقا صار الشحيح أن وذلك النفسي، والضطراب
ومثل قدمنا، كما وباطنها ظاهرها وكبيرها، والرذائل: صغيرها

وهو الدنيا، فآي العقاب بأشد الله يعاقبه الناس من الصنف هذا
سبحانه: {ومن لقوله مصداقا النفسي، والضطراب القلق
{ومن ]،17صعدا}َ [الجن:  عذابا نسلكه ربه ذكر عن يعرض
]. 124ضنكا}َ [طه:  معيشة له فآإن ذكريِّ عن أعرض

.  الخآرة في الشديد  - العذاب3     
الدنيا فآي العقاب حد عند العاملين على الّشح أثر يقف ول

وهو الخرة، عقاب إلى يتعداه بل النفسي، والضطراب بالقلق
الثالث.  الثر وهذا جهنم، نار فآي الشديد العذاب

نارا يدخله حدوده ويتعد ورسوله الله يعص تآعالى: {ومن قال
الله يعص {ومن ]،14مهين}َ [النساء:  عذاب وله فآيها خالدا

]. 23أبدا}َ [الجن:  فآيها خالدين جهنم نار له فآإن ورسوله

.  السلمي العمل ب- على

وأهمها:  أيضا، فآكثيرة السلمي العمل على الّشح آثار وأما

والتمزق.  الفرقة  ـ1     

98. تآخريجه -    سبق الثر
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معروف أكثرهم أو به والقائمين إليه، المنتمين كل عمل أن ذلك
أبدا واحد رجل قلب على هؤلء الله يجمع أن يمكن ل بالشح،
الواحدة والمشاعر الواحد، والفكر الواحد، الروح يصيرون بحيث

على بل الجساد، منهم تآعددت وإن واحد، رأيِّ عن ويصدرون
وفآاقا.  جزاء ممزق، شر الله يمزقهم العكس

التكاليف.  وكثرة الطريق  - طول2     
ومزقوا أهله، بين والقطيعة بالفرقة السلمي العمل ابتلي وإذا
على القبضة وإحكامه العدو، النتيجة: تآمكن كانت ممزق، شر

التكاليف، وتآكثر الطريق، فآتطول علينا، الخناق وتآضييق أعناقنا
اليوم.  المسلمين نحن ونعيشه نشهده، الذيِّ النحو على

الّشح.  خآامسا: علجا

وآثاره وأسبابه ومظاهره، الّشح، ماهية على وقفنا قد دمنا وما
السهل من أصبح فآقد السلمي العمل وعلى العاملين، على
السبيل:  وإليك الداء، هذا من الوقاية بل الدواء، وصف علينا

الدنيا فآي الّشح على المترتآبة والثار العواقب فآي  - النظر1
من ويحركها النفوس، يخوف مما النظر هذا مثل فآإن والدين،
هذا من والتخلص القلع، سبيل عليها ييسر الذيِّ المر داخلها،
الداء. 

المقيم والنعيم والمثوبة، الجر من الله عند بما التام  - اليقين2
{وما ]،60تآعقلون}َ [القصص:  أفآل وأبقى خير الله عند {وما
يتوكلون}َ ربهم وعلى آمنوا للذين وأبقى خير الله عند

باق}َ [النحل: الله عند وما ينفد عندكم {ما ]،36[الشورى: 
الرازقين}َ خير وهو يخلفه فآهو شيء من أنفقتم {وما ]،96

]. 39[سبأ: 
خبر على للوقوف وجل عز الله كتاب مع الطويل  - العيش3

العطاء أهل وثواب خبر وكذلك والبخل، الّشح أهل وعاقبة
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أخلق من التخلص سبيل علينا ييسر الذيِّ المر والجود،
وصفنا.  ممن الجواد بأخلق التحلي على ويحملنا الشحاء،

الله صلى محمد نبينا وهديِّ وسيرة سنة فآي النظر  - دوام3
غيره، أو مال من عليه بها الله أنعم التي النعمة مع وسلم عليه

وتآوظيفها النعمة، هذه إنفاق على الخلق أحرص من كان وكيف
: إذ بخل أو شح دون كامل تآوظيفا وجل عز الله مرضاة فآي

عليه الله صلى صفته فآي عنهما الله رضي عباس ابن يقول
وكان الناس، أجود وسلم عليه الله صلى الله رسول وسلم: كان

كل فآي يلقاه وكان جبريل، يلقاه حين رمضان فآي يكون ما أجود
عليه الله صلى الله فآلرسول القرآن فآيدارسه رمضان من ليلة

)   99. ( المرسلة الريح من بالخير أجود وسلم
الحكمة قيل القرآن، حجر: قوله: فآيدارسه ابن الحافآظ قال

النفس، غنى بمزيد العهد له تآجدد القرآن مدارسة فآيه: أن
لمن ينبغي ما إعطاء الشرع فآي والجود الجود، سبب والغنى
)   100. ( الصدقة من أعم وهو ينبغي،

عشرة مراتآب السالكين مدارج كتابه فآي القيم ابن ذكر ولقد
بالراحة والجود بالجاه، والجود بالنفس، الجود للجود: مثل
وبسط بالبشر والجود بالبدن، والجود بالعلم، والجود والرفآاهية،

بكف والجود والصفح، بالعفو والجود بالصبر، والجود الوجه،
)   وما101( ، الناس أيديِّ فآي عما والتعفف بالمال والجود الذى،

المراتآب هذه مصدر كان وسلم عليه الله صلى أنه فآي شك من
الناس، دنيا فآي عملي واقع إلى حولها ثم وحيا، ربه عن تآلقاها
محمد نبينا وهدى وسيرة سنة فآي النظر دوام من بد ل إنه أجل

99   :    : منه -      باب الوحي ببدء كتاب الصحيح فآي البخاريِّ أخرجه :    1/5الحديث كان   ما أجود باب الصوم وكتاب ،
رمضان         فآي يكون وسلم عليه الله صلى :     3/33النبي الملئكة    ذكر بدء باب الخلق بدء وكتاب وكتاب 4/137، ،

وسلم:         عليه الله صلى النبي صفة باب :      4/229المناقب يكره   وما والسخاء، الخلق حسن باب الدب وكتاب ،
البخل،   :         8/16من   : الناس    أجود وسلم عليه الله صلى النبي كان باب الفضائل كتاب الصحيح فآي ومسلم ،

المرسلة     الريح من :  50 (2308رقم  1804، 4/1803بالخير   : الفضل)    باب الصيام كتاب السنن فآي والنسائي
رمضان     شهر فآي ) 2405رقم  2/64والجود )    4/126.125الكبرى ( المسند ( فآي وأحمد ،231، 1/230الصغرى

عباس      373، 367، 366، 363، 288 ابن حديث من .16J 'DDG 9FGEكلهم للبخاريِّ'   واللفظ
100   : الباريِّ -  فآتح .1/31انظر
101   : السالكين -  مدارج .296-2/293انظر ككثير   بتصرف
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عليه، الله بنعمة الجود من عليه كان وما وسلم عليه الله صلى
فآلعل بينا، الذيِّ النحو على عباده ونفع مرضاتآه فآيه فآيما وبذلها

ثم الّشح، من التخلص على ويحملهم الشحاء نفوس يحرك ذلك
وسلم.  عليه الله صلى الله برسول وتآأسيا اقتداء بالجود التحلي

أمتنا أبناء سيما ول البشر، من الجواد أخبار  - مطالعة5
كان و عبادة، بن سعد بن قيس عن أثر ما نحو على المسلمة

فآي إخوانه فآاستبطأ مرة، مرض المعروفآين: أنه الجواد من
عليهم لك مما يستحيون كانوا فآقالوا: إنهم عنهم، فآسأل العيادة

ثم الزيارة، من الخوان يمنع مال الله فآقال: أخزى الدين، من
فآما حل، فآي منه فآهو مال عليه لقيس كان يناديِّ: من مناديا أمر

عاده.  من لكثرة بابه، عتبة كسرت حتى أمسى
 منك؟ أسخى رأيت يوما: هل له وقالوا

فآقالت: إنه زوجها، فآحضر امرأة، على بالبادية نزلنا قال: نعم،
 وقال: شأنكم؟ فآننحرها، بناقة فآجاء ضيفان، بك نزل
التي من أكلنا فآقلنا: ما فآنحرها، بأخرى جاء الغد من كان فآلما

البائت، ضيفاني أطعم ل فآقال: إني اليسير، إل البارحة نحرت
فآلما ذلك، يفعل وهو تآمطر، والسماء ثلثة أو يومين عنده فآبقينا
لنا للمرأة: اعتذريِّ وقلنا بيته، فآي دينار مائة وضعنا الرحيل أردنا
خلفنا: قفوا يصيح برجل نحن إذ النهار طلع فآلما ومضينا، إليه،
وقال لحقنا، إنه ثم ؟ قرأيِّ ثمن أعطيتموني اللئام، الركب أيها

)   102. ( وانصرف فآأخذناه برمحي، لطاعننكم أو لتأخذنه
المرحوم السبق المصرية الديار مفتي عن حفظ ما نحو وعلى
أبناء من واحدا داره فآي أوى إذ مخلوف، حسنين محمد الشيخ

المصرية يوليو ثورة زعماء جحيم من الفارين السلمية الحركة
أمره، كشف لو أنه العلم تآمام يعلم وهو سنين، لعشر المباركة

على حمله الذيِّ هو جوده ولكن اليواء، هذا ثمن هي رقبته فآإن
البشر من الصنف هذا أخبار مطالعة إن بالله. نعم مستعينا ذلك

102   : السالكين -  مدارج .2/292انظر
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أو يتوبون علهم داخلهم، من الشحاء تآحريك فآي كبير دور له
يذكرون. 

فآي والرتآماء بالشح المعروف الوسط من النسلخا  ـ6َ
يحمل ذلك مثل فآإن والسخاء، بالجود المعروفآة الوساط
والتشبه. المحاكاة القل على أو والتأسي، القتداء على الشحيح

الحق، بغير الرض فآي والتكبر الستعلء داء من التخلص  ـ7َ
من فآإن الفآات، هذه من الول الجزء فآي رسمنا ما نحو وعلى
عليه يسهل الحق بغير الرض فآي والتكبر الستعلء، من تآحرر

ثماره من ثمرة أنه اعتبار على الّشح من ذلك بعد يتحرر أن
المرة. 

الحقاد من طهر إذا الصدر فآإن الحقاد، من الصدر  - تآطهير8
إلى ذلك تآجاوز وربما الّشح، من يتحرر أن صاحبه على سهل

النصار عن الله كتاب فآي جاء ما نحو على اليثار، بل المواساة
إليهم هاجر من يحبون قبلهم من واليمان الدار تآبوءوا {والذين

أنفسهم على ويؤثرون أوتآوا مما حاجة صدورهم فآي يجدون ول
]. 9خصاصة}َ [الحشر:  بهم كان ولو

تآرك على حمل وحملها بالعزيمة، وأخذها النفس،  - مجاهدة9
يأخذها أن ويحسن باليثار، بل بالمواساة تآتحلى وأن الشح

على ويصبر أخرى، والترهيب تآارة، الترغيب مع بالتدريج صاحبها
بسرعة تآوصل صادقة كانت إن المجاهدة هذه فآإن زمانا، ذلك
فآينا جاهدوا يقول: {والذين الذيِّ الله وصدق المراد، إلى

]. 69المحسنين}َ [العنكبوت:  لمع الله وإن سبلنا لنهدينهم
مقاليد بيده الذيِّ الله إلى والضراعة الدعاء  - كثرة10

كانا إن الضراعة وهذه الدعاء هذا فآإن والرض، السماوات
هذا من التخلص ورزق النفس، على وأعان الله، أجاب صادقين

يقول: {وقال سبحانه والله كذلك، المر يكون ل وكيف الداء،
عبادتآي عن يستكبرون الذين إن لكم أستجب ادعوني ربكم

]. 60داخرين}َ [غافآر:  جهنم سيدخلون
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ليست أنها على علينا الله أفآاض التي النعم إلى  - النظر11
أمناء ونحن لله، ملك هي وإنما عباده، عن نمنعها حتى لنا ملكا

أن الخازن أو المين واجب ومن النعم، هذه على فآقط خزنة أو
إلى النعمة صاحب دعا وقد النعمة، صاحب مراد وفآق يتصدق
سيخلف بأنه الحق الوعد مع مرضاتآه، فآي و عباده، على إنفاقها
وأنفقوا ورسوله بالله سبحانه: {آمنوا يقول إذ مضاعفة، أضعافآا

أجر لهم وأنفقوا منكم آمنوا فآالذين فآيه مستخلفين جعلكم مما
خير وهو يخلفه فآهو شيء من أنفقتم {وما ]،7}َ [الحديد:  كبير

]. 39الرازقين}َ [سبأ: 
فآي كبير دور لها المحاسبة فآإن بأول، أول النفس  - محاسبة12

تآأديب المحاسبة مع كان إذا سيما ول الداء، هذا من التخلص
العقاب.  طريق عن لدائها واستئصال للنفس،

الذيِّ النحو على الفآة بهذه يتصل ما بكل الدائم  - التذكير13
تآنفع الذكرى فآإن وتآعالى: {وذكر سبحانه قال كما ذكرنا،

الذكرى}َ [العلى: نفعت إن ]}َ فآذكر55المؤمنين}َ [الذاريات: 
9 .[

البر صنوف الشحاء فآيها يمارس ميادين أو مجالت  - فآتح14
طاقات من لديهم ما يوظفوا أن عليهم ويهون والمعروف،
وإمكانات. 

ومعروفآا برا يأتآي حين الناس من الصنف هذا  - تآشجيع15
والمدح بالثناء نفسه مع ينجح ما كثيرا المرء فآإن والمدح، بالثناء
عنهما: الله رضي عمر بن الله عبد حديث فآي جاء ما نحو على
عهد فآي عزبا شابا غلما يقول: كنُت إذ الّشح، غير مسألة فآي

من وكان المسجد، فآي أبيت وكنت وسلم عليه الله صلى النبي
فآقلت: اللهم وسلم عليه الله صلى النبي على قصه مناما رأى
صلى الله رسول لي يعبره مناما فآأرنا خير، عندك لي كان إن

بي، فآانطلقا أتآياني، ملكين فآرأيت فآنمت، وسلم عليه الله
فآانطلقا صالح، رجل إنك تآراع، لي: لن فآقال آخر، ملك فآلقيهما

قد ناس فآيها وإذا البئر، كطي مطوية هي فآإذا النار، إلى بي
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ذلك ذكرت أصبحت فآلما اليمين، ذات بي فآأخذا بعضهم، عرفآت
عليه الله صلى النبي على قصتها أنها حفصة فآزعمت لحفصة،

من الصلة يكثر كان لو صالح رجل الله عبد فآقال: (إن ، وسلم
)   103الليل) . (

بعد الله عبد الزهريِّ: وكان قال عمر، ابن فآي الثناء هذا أثر فآقد
الليل.  من الصلة يكثر ذلك
الجنة كأصحاب والبخلء الشحاء عواقب على  - الوقوف16

البخلء كتاب على العتماد ويمكن القلم، سورة فآي المذكورين
العقلء يحمل مما ذلك مثل فآإن الجانب، هذا تآغطية فآي للجاحظ

وما أعني: الّشح، العواقب، هذه إلى يؤديِّ ما تآجنب على غالبا
بعزيز.  الله على ذلك

103        :   : فآصلى -      الليل من تآعار من الفضائل باب االتهجد كتاب الصحيح فآي البخاريِّ أخرجه ،2/69الحديث
             : النوم  فآي اليمين على الخذ وباب المنام، فآي الروع وذهاب المن باب التعبير وكتاب 52، 9/51وكتاب

         : الخطاب  بن عمر بن الله عبد مناقب باب الصحابة 16J 'DDG 9FGE' 5/30فآضائل  ، 31: الصحيح    فآي ومسلم ،
       : عمر   بن الله عبد فآضائل باب الصحابة فآضائل 16J 'DDG 9FGE' 4/1927كتاب  ، رقم  1928 ،2478 ،2479) 139،

140    :    : الرؤيا)     تآعبير باب الرؤيا تآعبير كتاب السنن فآي ماجة المسند    2/1291وابن فآي وأحمد من  2/146، كلهم
عمر      بن الله عبد .16J 'DDG 9FGEحديث للبخاريِّ'    واللفظ مرفآوعا،
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والعشرون الخامسة الفة
الغضب

من نفرا وتآصيب أصابت التي والعشرون الخامسة والفآة
العمل ساحة على نشهده مما كثير فآي سببا وكانت العاملين

هي: "الغضب".  إنما اليوم السلمي
هذه ضد التحصن بل التخلص على جاهدين نعمل أن من بد ول

عن ودقيق واضح تآصور أيدينا فآي يكون أن ذلك وبداية الفآة،
الجوانب:  هذه خلل من وذلك الفآة، هذه ومعالم أبعاد

الغضب:  أول: تعريف

 لغة
منها:  معان، على اللغة فآي الغضب يأتآي

نقول: الشيء، وعن بالشيء، الرضى عدم أو - السخط، أ
له: وغضب يرض، أولم ومغضبة: سخط غضبا، عليه غضب
أجله.  من غيره على يرض أولم سخط

اللجم: على الخيل نقول: غضبت الشيء، على - العض ب
عضت. 

غضوب: عبوس.  وامرأة غضوب، نقول: ناقة - العبوس، ج
َبْت الشيء، حول ما - ورم د َغِض َبْت: ورم عينه، تآقول:  ُغِض ما و

حولها. 
ِابي: كدر نقول: هذا والخلق، المعاشرة فآي - الكدر هـَ فآي ُغَض

وخالقه.  معاشرتآه
ّنة: تآتخذ و والغضبة: جلد للقتال، تآلبس البل، جلود من - الُج

)   104. ( يسلخ حين الوعول من المسن

104   : العرب -  لسان الوسيط   651 - 2/648انظر والمعجم للمرعشليين     2/654، والعلوم اللغة فآي والصحاح ،
.819ص    " " : كثير  بتصرف غضب مادة ،
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حقيقة عن يعبر ما منها إذ جميعا، المعاني هذه بين تآعارض ول
وأماراتآه مظاهره عن يعبر ما ومنها الول، المعنى وهو الغضب،

يعبر ما ومنها والرابع، والثالث، الثاني، المعنى وهو عليه، الدالة
وغايته، هدفآه، عن يعبر ما ومنها الخامس، المعنى وهو آثاره عن
والخير.  السادس المعنى وهو

اصطلحاا: 
السطو على يحمل انفعال أو داخلي فآهو: تآغير الصطلح فآي أما

فآي قالوا حتى الغيظ منه وأشد الصدر، فآي لما شفاء والنتقام
)   105. ( الغضب شدة تآعريفه: إنه

السلم:  في وحاقيقته ثانيا: مظاهر،

ومنها:  بها، يعرف وأمارات عليه، دالة مظاهر وللغضب
والعينين.  الوجه احمرار مع والوداج العروق  - انتفاخا1
والجبين.  الوجه وتآقطيب  - عبوس2
يقوم ما أو بالرجل، أو باليد، أو باللسان، الغير على  - العدوان3

ذلك.  مقام
الناجمة للعواقب تآقدير عدم مع وأشد بمثله العدوان  - مقابلة4

جرا.  )   وهلم106( ، ذلك عن
هو ما ومنه محمود، هو ما منه السلم: أن فآي الغضب وحقيقة

مذموم. 
أو دين، أو مال، أو عرض، أو نفس، عن دفآاعا منه كان * فآما
كثيرة أدلة بذلك فآمحمود. ويشهد مظلوم نصرة أو عامة، حقوق
منها: 

قال كما الرض فآي خليفة ليكون النسان خلق الله  - أن1
سبحانه: 

105     : للغزالي -  الدين علوم إحياء ص    3/247انظر للجرجاني والتعريفات ،162. كثير   بتصرف
106     : للغزالي -  الدين علوم إحياء .3/247انظر كثير   ببتصرف
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ْذ ِإ َو ّبَك َقاَل { ِة َر َك ِئ ْلَمَل ّني ِل َلْرِض ِفآي َجاِعٌل ِإ ًءة}َ (البقرة: ا َف ِلي َخ
30 .(

وعقل، روح، من مكونا خلق المهمة بهذه النسان ينهض وحتى
خدمة فآي البدن يجعل سبحانه: أن حكمته واقتضت وبدن،
مدة الروح لخدمة صالحا تآجعله هيئة فآي البدن يكون وأن الروح،

قوتآين:  فآيه فآخلق الرض، فآي النسان بقاء
ويغذيه. البدن ينفع ما كل جلب ومهمتها الشهوية، الولى: القوة
ويهلكه.  البدن يضر ما كل دفآع ومهمتها الغضبية، الثانية: القوة

القوة من كل خدمة فآي لتكون والجوارح العضاء له خلق كما
بمثابة ليكون كذلك العقل له وخلق الغضبية، والقوة الشهوية

الشهوية القوتآين من كل مالت إن بحيث للروح، ناصح أو مشير
نصحه أو الروح على العقل أشار العتدال، حد عن والغضبية،

للنسان ليعود مالت، التي القوة مع صارم موقف اتآخاذ بضرورة
وتآكامله.  تآوازنه
النصح بذل وبين بينه يحول ما يعتريه قد العقل أن الله وعلم

وسنة كتابه فآي يتمثل منهاجا له فآأنزل لخر، أو لسبب والرشاد
ويحفظ للحق، ويهديِّ الطريق، ينير وسلم عليه الله صلى نبيه

النسان، منها يتكون التي الجوانب سائر بين والتكامل التوازن
. اعوجاج أو خلل بها ليس مستقيمة، سوية شخصيته تآبقى كي

)107   (
تآقدم، ما كل عن به ليدافآع النسان فآي خلق إذن فآالغضب
والمقدسات.  الحرمات، به ويصون

أشداء بأنهم نبيه أصحاب على - أثنى وجل - عز الله  - وأن2
فآيقول:  الكفار، على

ٌد ِه َرُسوُل {ُمَحّم ّل ِذيَن ال ّل َعُه َوا ُء َم ّدا َلى َأِش ّفار}َ (الفتح: َع ُك ْل ا
29 .(

لم وهم والغضب، الحمية، عن إل تآنبعث ل الكفار على والشدة
يقول:  حيث وتآعالى، سبحانه له إل ربهم عنهم أخبر فآيما يغضبوا

107    : للغزالي -  الدين إحياء .3/247انظر كثير   بتصرف
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ِء َقَرا ُف ْل ِل ِريَن { َهاِج ْلُم ِذيَن ا ّل ِرُجوا ا ِهْم ِمْن ُأْخ ِر ِهْم ِديا ِل َوا َأْم ُغوَن َو َت ْب َي
ِه ِمْن َفآْضل ّل ًءنا ال َوا ِرْض ْنُصُروَن َو َي ّلَه َو َلُه ال ِئَك َوَرُسو َل ْو ُهْم ُأ

ُقوَن ِد ِذيَن الّصا ّل ُءوا َوا ّو َب ّداَر َتآ ِليَماَن ال ِهْم ِمْن َوا ِل ْب ّبوَن َق َمْن ُيِح
ِهْم َهاَجَر ْي َل ُدوَن َول ِإ ِهْم ِفآي َيِج ِر ُدو ًءة ُص ُتآوا ِمّما َحاَج ِثُروَن ُأو ْؤ ُي َو
َلى ِهْم َع ُفِس ْن ْو َأ َل ِهْم َكاَن َو َق َوَمْن َخَصاَصٌة ِب ِه ُشّح ُيو ْفِس ِئَك َن َل ْو ُأ َفآ
ِلُحوَن}َ (الحشر).  ُهْم ْف ْلُم ا

ٌد : " قوله الله جرير-رحمه ابن يقول ِه َرُسوُل : {ُمَحّم ّل ِذيَن ال ّل َوا
َعُه ُء َم ّدا َلى َأِش ِر}َ: يقول َع ّفا ُك ْل الله، رسول ذكره: محمد تآعالى ا

الكفار: على أشداء دينه على معه هم الذين أصحابه من وأتآباعه
)   108رحمتهم" . ( بهم قليلة قلوبهم، عليهم غليظة

المرشح الصنف صفات من - أن وجل - عز الله  - وذكر3
من يعرض إذ بعد الرض فآي له والتمكين الله دين لحماية
َها الكافآرين على العزة هي إنما يعرض، ّي أ

َ َيا ِذيَن فآقال: { ّل ُنوا ا آَم
ّد َمْن َتآ ُكْم َيْر ْن ِه َعْن ِم ِن ْوَف ِدي ِتآي َفآَس ْأ ّلُه َي ٍم ال ْو َق ُهْم ِب ّب َنُه ُيِح ّبو ُيِح َو
ٍة ّل ِذ َلى َأ ِنيَن َع ْؤِم ْلُم ٍة ا َلى َأِعّز ِرين}َ (المائدة:  َع ِفآ َكا ْل ). يقول54ا
الله:  جرير-رحمه ابن

ٍة بقوله "ويعني َأِعّز َلى { ِرين}َ أشداء َع ِفآ َكا ْل بهم، غلظاء عليهم، ا
له، نفسه من العزة أظهر إذا فآلن عزني القائل: قد قول من

)   109والغلظة" . ( الجفوة له وأبدى
َها تآعالى  - وقال4 ّي أ

َ َيا ِبّي : { ّن ْد ال ِه ّفاَر َجا ُك ْل ِقيَن ا ِفآ َنا ْلُم ُلْظ َوا ْغ َوا
ِهْم ْي َل ُهْم َع َوا ْأ ّنُم َوَم َه ْئَس َج ِب ْلَمِصيُر}َ (التوبة، َو ). 9التحريم:  ا

عليهم الغضب من تآنبع إنما هؤلء على الغلظة أن ومعلوم
الله، سبيل عن الصد إلى المؤدين ونفاقهم كفرهم بسبب

عوجا.  وإرادتآها
أمرين بين خير "ما أنه وسلم عليه الله صلى صفته فآي  - وجاء5
الناس أبعد كان إثما كان فآإن إثما، يكن لم ما أيسرهما أخذ إل

108   : البيان -  جامع .26/11/69انظر
109   : البيان -  جامع .6/4/185انظر
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بها" . الله فآينتقم الله، حرمة تآنهك أن إل لنفسه انتقم وما منه،
)110   (

الله رضي الشافآعي قول يتنزل الغضب من النوع هذا وعلى
)   111حمار" . ( فآهو يغضب فآلم استغضب عنه: "من

وبذمه هنا، المقصود وهو فآمذموم، لنفس انتقاما منه كان *وما
والثار:  الخبار جاءت

الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي هريرة أبي عن
يملك الذيِّ الشديد إنما بالصرعة، الشديد وسلم: "ليس عليه

)   112الغضب" . ( عند نفسه
وسلم: عليه الله صلى للنبي قال رجل أيضا: أن هريرة أبي وعن

)113تآغضب" . ( قال: "ل مرارا، فآردد تآغضب"، قال: "ل أوصني،
وسلم عليه الله صلى النبي أن عنه الله رضي مسعود ابن وعن

الرجال، تآصرعه ل قلنا: الذيِّ فآيكم؟"، الصرعة تآعدون قال: "ما
)   114الغضب" . ( عند نفسه يملك الذيِّ ولكن ذلك قال: "ليس

110        :   : وسلم -      عليه الله صلى النبي صفة باب االمناقب كتاب الصحيح فآي البخاريِّ أخرجه ،4/230الحديث
     (   ) :        : على  واليسر التخفيف يحب وكان ، تآعسروا ول يسروا وسلم عليه الله صلى النبي قول باب الدب وكتاب

الله          37، 8/36الناس  لحرمات والنتقام الحدود إقامة باب ة الحدود وتآهاب عن   199، 8/198، وجهين من
فآي                  ومسلم به، عائشة عن الزبير، بن عروة عن شهاب، ابن عن كلهما عقيل، عن وجه ومن مالك،

             : لله:   وانتقامه أسهله المباح من واختياره للثام وسلم عليه الله صلى مباعدتآه باب الفضائل كتاب الصحيح
حرماتآه    انتهاك عروة،)          2327رقم  (1814، 4/1813عند عن كلهما عروة بن وهشام شهاب، ابن حديث من

      :   : المر       فآي التجاوز فآي باب الدب كتاب السنن فآي داود وأبو به، عائشة حديث)  4785رقم  (4/250عن من
    :    : فآي            جاء ما باب الخلق حسن كتاب الموطأ فآي ومالك به، عائشة عن الزبير، بن عروة عن شهاب، ابن

ص    الخلق رقم  (563حسن المسد)             2، فآي وأحمد به، عائشة عن عروة، عن شهاب، ابن حديث ،6/85من
بن        262، 232، 223، 209، 191، 189، 182، 181، 162، 130، 116، 114 وهشام شهاب، ابن عن أوجه عدة من

. ومختصرا          مطول وبنحوه به، عائشة عن عروة عن كلهما عروة،
111     : للغزالي -  الدين علوم إحياء حجر        3/247انظر لبن إدريس بن محمد لمعالي التأسيس وتآوالي ،

      : ص           منثور من شيء ذكر ونثرا نظما كلمه بليغ من شيء سياق فآي السابع الفصل .136العسقلني،
112     :   : الغضب -      من الحذر باب االدب كتاب الصحيح فآي البخاريِّ أخرجه :8/34الحديث الصحيح    فآي ومسلم ،

            : الغضب    يذهب شيء وبأيِّ الغضب عند نفسه يملك من فآضل باب والداب والصلة البر رقم  (4/2014كتاب
2609       :    : ص)    الغضب فآي جاء ما باب الخلق حسن كتاب الموطأ فآي ومالك و)  12رقم  (565، فآي  2، وأحمد

.517، 268، 2/236المسند  ومسلم          للبخاريِّ واللفظ مرفآوعا، هريرة أبي حديث من كلهم ،
113     :   : الغضب -      من الحذر باب االدب كتاب الصحيح فآي البخاريِّ أخرجه :8/35الحديث السنن    فآي والترمذيِّ ،

       : الغضب   كثرة ني جاء ما باب والصلة البر :2020رقم  (4/326كتاب    : الخلق)    حسن كتاب الموطأ فآي ومالك ،
ص       الغضب فآي جاء ما المسند)    12رقم  (565باب فآي وأحمد هريرة     466، 2/362، أبي حديث من كلهم ،

وعقب                 عوف، بن الرحمن عبد بن حميد حديث من مرسل عنده فآإنه مالكا، إل للبخاريِّ، واللفظ مرفآوعا،
."        " : الوجه    هذا من غريب صحيح حسن حديث هذا بقوله حديثه على الترمذيِّ

114     :     : نفسه -        يملك من فآضل باب والداب والصلة البر كتاب الصحيح فآي مسلم أخرجه حديث جزء الحديث
الغضب   :     2608رقم  (4/2014عند  : غيظا)     كظم من باب الدب كتاب السنن فآي داود وأبو ،)4779رقم  (4/248،

المسند    فآي :  383، 1/382وأحمد رسول            أن مسلم عند وأوله مرفآوعا، مسعود بن الله عبد حديث من كلهم ،
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عليه الله صلى الله رسول سأل عمرو: أنه بن الله عبد وعن
)   115تآغضب" . ( قال: "ل الله؟ غضب من ينقذني وسلم: ما

يدخلني عمل على دلني الله، رسول الدرداء: قلت: يا أبو وقال
)   116تآغضب" . ( قال: "ل الجنة،
غضبه، عند الرجل حلم إلى : انظروا مسعود بن الله عبد وقال

علمك وما يغضب، لم إذا بحلمه علمك وما طمعه، عند وأمانته
)   117. ( يطمع لم إذا بأمانته
خطبته:  فآي قال خطب، إذا عنه الله رضي عمر وكان
)   118والغضب" . ( والهوى، الطمع، من حفظ من منكم "أفآلح
كلمة، فآي الخلق حسن لنا المبارك: أجمل بن الله لعبد وقيل

)   119. ( الغضب فآقال: اتآرك
الحقيقة هذه لخص وقد السلم، فآي الغضب حقيقة هي تآلك

فآي الغزالي عن نقل محفوظ علي الشيخ ميسور سهل بأسلوب
فآقال:  الحياء

درجات:  ثلثا للغضب
أو دينه، أو نفسه، عن ليدافآع يغضب بأن العتدال، الولى: درجة

المظلوم، ونصرة العامة، الحقوق عن ليدافآع أو ماله، أو عرضه،
لحكمة مخلوق فآهو الغضب، خلق أجلها من التي الحالة وتآلك

المجتمع نظام وطلبها العمران، طبيعة اقتضتها ضرورية
مرافآقها على والتزاحم الحياة، هذه فآي التنافآس فآإن النساني،
والعرض والمال، والدين، النفس، عن قويا دفآاعا يستدعي
الفوضى، بانتشار الرض لفسدت ذلك ولول العامة، والحقوق

  :  :      -"    " : ل      الذيِّ قلنا قال أولده، بموت المصاب يعني فآيكم الرقوب تآعدون ما قال وسلم عليه الله صلى الله
  " :  "           " : الصرعة   تآعدون فآما قال ، شيئا ولده من يقدم لم الذيِّ الرجل ولكنه بالرقوب، ذلك ليس قال له، يولد

. الحديث...  فآيكم؟
المسند -      115 فآي أحمد أخرجه الدين       2/175الحديث علوم إحياء فآي الغزالي وأوورده عليه  3/244، وعقب ،

    : مكارم           فآي الطبراني أخرجه بقوله الحياء بذيل السفار فآي السفار حمل عن المغني فآي العراقي
." عمرو                 بن الله عبد السائل وأن أحمد، عند وهو حسن، بإسناد التمهيد فآي البر عبد وابن الخلق،

الددين -        116 علوم إحياء فآي الغزالي أورده الحياء       3/245الحديث بذيل المغني فآي العراقي عليه وعقب ،
." حسن: "          بإسناد والوسط الكبير فآي والطبراني الدنيا، أبي ابن أخرجه بقوله

الدين -         117 علوم إحياء فآي الغزالي أورده الثر .3/246هذا
الدين -         118 علوم إحياء فآي الغزالي أوردهما الثران .3/246هذان
الدين -         119 علوم إحياء فآي الغزالي أوردهما الثران .3/246هذان
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معرضا كان لنفسه يغضب ل من لن الجتماع؛ نظام وتآقويض
تآسخير غيره يسخره لن معرضا أو الوجود، هذا من للزوال
يكون فآإنه لدينه، يغضب ل ومن لنفسها، تآغضب ل التي الدواب
دين من فآينتقل ويستحسنه، يراه ما كل فآي القويِّ لتقليد عرضة

يغار ل لعرضه يغضب ل ومن العمى، التقليد بسبب دين إلى
طبقات فآي الفاحشة وتآشيع النساب، وتآختلط نسائه، على

غيرة بدون أنثاه على ذكره ينزو كالحيوان النسان ويصبح المة،
منه الناس يسلبه أن يلبث ل فآإنه لماله يغضب ل ومن حمية، ول

العمل، نظام تآعطل المال سلب فآشا وإذا معدما، فآقيرا فآيصبح
واعتمد والزراعية، والصناعية، التجارية، العمال بطلت بل

العاجل فآي ووبال شر وذلك بعضا، بعضهم سلب على الناس
فآقد المظلومين وإنصاف العامة، للحقوق يغار ل ومن والجل،

مثله وفآي عليها، الناس الله فآطر التي الطبيعة مقتضى خالف
يغضب فآلم استغضب الله: من - رحمه الشافآعي المام يقول
قوله يشير ذلك والى الحمية، فآاقد الطبع، بليد أيِّ حمار؟ فآهو

ْول َل َو ُع تآعالى: { ْفآ ِه َد ّل ّناَس ال ُهْم ال ْعَض ْعٍض َب َب َدْت ِب َفَس َلْرُض َل ا
ِكّن َل ّلَه َو َلى َفآْضٍل ُذو ال َلِميَن}َ (البقرة).  َع َعا ْل ا

درجة عن الغضب ينحط أن وهي التفريط، الثانية: درجة
وتآلك رأسا، منه يفقد أو النسان، فآي يضعف بأن العتدال،

لدينه، أو لنفسه، يغضب ل من لن وعقل؛ شرعا، مذمومة الحالة
على يجر لم جبان فآهو العامة للمصالح أو لماله، أو لعرضه، أو

خلقه.  فآي الله سنن
فآي الفوضى مثار لنه الجتماع؛ على عظيم خطر ذلك وفآي
علمت.  كما الحياة مرافآق جميع

العتدال، حد عن الغضب يخرج أن وهي الفآراط، الثالثة: درجة
قد اندفآاعا الشر سبيل فآي ويندفآع والدين، العقل على ويطغى

أمر لجل غضبه جره وربما يدريِّ، ل حيث من الهلك إلى يؤديِّ
أن ومعلوم الموبقات، وشر الجرائم، أكبر ارتآكاب إلى يسير

درجات وتآتفاوت وعقل، شرعا مذموم الحالة تآلك فآي الغضب
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اشتد فآكلما وضعفا، قوة عليه المترتآبة الثار بتفاوت الذم
)   120ذما" . ( وأكثر حجما، أكبر الغضب كان ضررها

الغضب:  ثالثا: أسباب

هذه وأهم فآيه، تآوقع وبواعث إليه، تآؤديِّ أسباب وللغضب
البواعث:  وتآلك السباب

بالمرء:  المحيطة  - البيئة1
إلى يرجع إنما الغضب إلى بالمرء يؤديِّ الذيِّ الول والسبب

- وهي قريبة تآكون أن من أعّم المرء، بهذا المحيطة البيئة
مليئة بيئة بالمرء تآحيط قد إذ المجتمع؛ - وهي بعيدة أو البيت،
الموجب الغضب وطغيان شجاعة، التهور يحسبون بأشرار
عادة الغضب سرعة وتآصبح بذلك، نفسه فآتتأثر رجولة، للظلم

وشعارا.  له،

الجدل:  أو  - المراء2
أو المراء إلى يرجع إنما الغضب إلى المؤديِّ الثاني والسبب

على النتصار يريد المتخاذلين من كل أن ذلك بالباطل؛ الجدل
قاصدا ويثور، يغضب ذلك له يتم ل وحين بالباطل، ولو الخر،

ممن وأشد أقوى نفسه يرى كان إذا سيما ل النتقام، أو السطو
يجادله.  أو يناظره

بالباطل الجدل أو المراء من التحذير فآي السبب هو هذا ولعل
هذه من ل الجدل أو آفآة: "المراء فآي قدمنا الذيِّ النحو على

الطريق".  على سلسلة: "آفآات أعني السلسلة

بالباطل:   - المزاح3

120    : ص -  المرشدين هداية .264، 263انظر
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المزاح إلى يعود إنما الغضب إلى المؤديِّ الثالث والسبب
ّدى الباطل إلى الحق حدود تآجاوز إذا المزاح أن ذلك بالباطل؛ أ

فآي الغضب نار إشعال إلى الخصومة وتآنتهي الخصومة، إلى
إلى ساعية هي فآإذا الجوارح، على تآنعكس بصورة القلب

والنتقام.  السطو
ول يمزح كان وسلم عليه الله صلى أنه فآي السبب هو هذا ولعل
تآمار يقول: "ل إذ بالباطل، المزاح عن نهى وأنه حقا، إل يقول
)   121فآتخلفه" . ( موعدة تآعده ول تآمازحه، ول أخاك

العدوان:  ألوان من لون بأي الخآرين  - عدوان4
عدوان إلى يرجع إنما الغضب إلى يؤديِّ الذيِّ الرابع والسبب
عليه وقع إذا المرء أن ذلك العدوان، ألوان من لون بأيِّ الخرين
أو العدوان: سخرية، ألوان من لون بأيِّ الخرين من عدوان

سبا أو ونميمة، غيبة، أو لعوراتآه، وتآتبعا تآجسسا أو استهزاء،
تآصنعه ما نحو على وتآعذيبا، ضربا أو وسجنا، اعتقال أو وتآجريحا،

الخصوص وجه على العربي - بل السلمي العالم حكومات أكثر
المر الطريق، أخطأ الذيِّ الغيور المتدين الشباب بعض - مع
بأخرى.  أو بصورة الرد على ويحمله داخله، من يثيره الذيِّ
على العدوان من ورسوله الله تآحذير فآي السبب هو هذا ولعل

َها يقول إذ ذلك، يقتضي مبرر دون الخرين ّي أ
َ َيا ِذيَن سبحانه: { ّل ا

ُنوا ٍم ِمْن َقوٌم َيْسَخْر ل آَم ْو ُنوا َأْن َعَسى َق ُكو ًءرا َي ْي ُهْم َخ ْن َول ِم
ٌء ٍء ِمْن ِنَسا ُكّن َأْن َعَسى ِنَسا ًءرا َي ْي ُهّن َخ ْن ْلِمُزوا َول ِم ُكْم َتآ ُفَس َول َأن

َبُزوا َنا َقاِب َتآ ْل َل ْئَس ِبا ُق الِْسُم ِب ُفُسو ْل َد ا ْع ِليَماِن َب ُتْب َلْم َوَمْن ا َي
ِئَك َل ْو ُأ ِلُموَن ُهْم َفآ ّظا َها ال ّي أ

َ ِذيَن َيا ّل ُنوا ا ُبوا آَم ِن َت ًءرا اْج ِثي ّظّن ِمْن َك ال
ْعَض ِإّن ّظّن َب ْثٌم ال َتْب َول َتآَجّسُسوا َول ِإ ْغ ُكْم َي ْعُض ًءضا َب ْع ُيِحّب َب َأ

ُكْم ُد ُكَل َأْن َأَح ْأ ِه َلْحَم َي ًءتا َأِخي ْي ُه َم ُتُمو ْه ِر َك ُقوا َفآ ّتآ ّلَه َوا ّلَه ِإّن ال ال
ّواٌب َرِحيٌم}َ  َتآ

121      :    : المراء -      فآي جاء ما باب والصلة اللبر كتاب السنن فآي الترمذيِّ أخرجه من) 1995رقم  (4/316الحديث
  " : حسن              حديث هذا بقوله عليه وعقب اللفظ، بهذا مرفآوعا عنهما الله رضي عباس بن الله عبد حديث

." الوجه       هذا من إل نعرفآه ل غريب
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الظن فآإن والظن، وسلم: "إياكم عليه الله صلى النبي يقول وإذ
ول تآنافآسوا، ول تآحسسوا، ول تآجسسوا، ول الحديث، أكذب

الله عباد وكونوا تآقاطعوا، ول تآدابروا، ول تآباغضوا، ول تآحاسدوا،
يخذله..." ول يسلمه، ول يظلمه، ل المسلم أخو المسلم إخوانا،

)   122. ( الحديث

الحق:  بغير الرض في والتكبر  - الستعلء5
إلى يرجع إنما الغضب إلى يؤديِّ الذيِّ الخامس والسبب
المستعلي أن ذلك الحق؛ بغير الرض فآي والتكبر الستعلء

أنه يعتقد ما فآاتآه كلما يتأثر الحق بغير الرض فآي المتكبر
بحق أحد طالبه فآإذا الناس، بين ومنزلته عظمته يستبقي

أمر أيِّ فآي عارضه أو رذيلة، عن نهاه إذا وكذا غضبه، استشاط
أن لحد يصح فآل الجهات، جميع من كامل أنه لعتقاده كان،

من ناقص الواقع فآي وهو سبيله، فآي يقف أو ينهاه، أو يأمره،
وتآكبره.  باستعلئه، نقصه يجبر أن يحاول وجه، كل

المجاهدة:  من النفس  - نسيان6

نسيان إلى يعود إنما الغضب إلى يؤديِّ الذيِّ السادس والسبب
يتفاقم النسان به يبتلى داء أيِّ أن ذلك المجاهدة؛ من النفس

ول يهمله، حين النسان جبلة من قطعة كأنه ويصبح ويعظم،
- كما الله دعا منه. ولهذا وتآتخلص عنه، تآقلع أن نفسه يجاهد
سبحانه:  فآقال المجاهدة، -إلى مرة غير قدمنا

ِذيَن ّل َوا ُدوا { َه َنا َجا ُهْم ِفآي ّن َي ِد ْه َن َنا َل َل ُب ِإّن ُس ّلَه َو َع ال ِنيَن}َ َلَم ْلُمْحِس ا
(العنكبوت). 

122."  "  : الظن -       سوء آفآةة الثالث الجزء فآي تآخريجه سبق الحديث
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ابتلى من نحو بواجبهم الخآرين قيام  - عدم7
بالغضب: 

قيام عدم إلى يرجع إنما الغضب إلى يؤديِّ الذيِّ السابع والسبب
قد النسان أن ذلك بالغضب؛ ابتلي من نحو بواجبهم الخرين

إغراءات وأمام نفسه، أمام لضعفه ولكنه وآفآته، عجبه يعرف
التخلص عن يعجز الدنيا، الحياة وزينة والجن، النس شياطين

ّد ل وحينئذ الفآة، وهذه العيب، هذا من الخرين، عون من له ب
هذا فآإن بالغضب، عيبه من يتخلص حتى بجانبه ووقوفآهم

شخصية من جزء وكأنه يصبح حتى ويعظم يتفاقم، الغضب
بحال.  عنه ينفك ل صاحبه

عيبا:  أو له منقصة المرء يراه بما  - الوصف8
الوصف إلى يرجع إنما الغضب إلى يؤديِّ الذيِّ الثامن والسبب

وصف إذا النسان أن ذلك عيبا؛ أو له منقصة المرء يراه بما
له: لو يقال بأن كرامته من ونيل له، انتقاصا فآيها يرى بأوصاف

إل فآلنا تآلقى أن تآريد ما أنك وأظن وفآلنا، فآلنا للقيت رجل كنت
داخله من يحركه الذيِّ المر وهكذا، بأسه، من خوفآا أو فآرقا

والعينين، الوجه محمر هو فآإذا جوارحه على ذلك وينعكس
فآي جاء ما نحو على والنتقام السطو إلى ساعيا مزبدا، مرغيا،
بدر:  يوم مصرعه إلى خلف بن أمية خروج سبب

فآيقول:  عنه الله رضي مسعود بن الله عبد يرويِّ إذ
أبي خلف بن أمية على فآنزل معتمرا، معاذ بن سعد "انطلق
على نزل بالمدينة فآمر الشام إلى انطلق إذا أمية وكان صفوان،

وغفل النهار، انتصف إذا حتى لسعد: انتظر، أمية فآقال سعد،
فآقال: جهل، أبو إذا يطوف سعد فآبينا فآطفت، انطلقت الناس،

أبو فآقال سعد، سعد: أنا فآقال بالكعبة؟ يطوف الذيِّ هذا من
فآقال: وأصحابه، محمدا آويتم وقد آمنا، بالكعبة جهل: تآطوف

أبي على صوتآك تآرفآع لسعد: ل أمية فآقال بينهما، فآتلحيا نعم،
منعتني لئن سعد: والله، قال ثم الواديِّ، أهل سيد فآإنه الحكم،
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أمية قال: فآجعل بالشام، متجرك لقطعن بالبيت أطوف أن
فآقال: سعد فآغضب يمسكه، وجعل صوتآك، تآرفآع لسعد: ل يقول
يزعم: أنه وسلم عليه الله صلى محمدا سمعت فآإني عنك، دعنا

إذا محمد يكذب ما قال: والله، قال: نعم، قال: إيايِّ؟ قاتآلك،
ّدثا، أخي قال ما تآعلمين فآقال: أما امرأتآه، إلى فآرجع ح

أنه يزعم محمدا سمع قال: إنه قال؟ قالت: وما اليثربي؟
بدر إلى خرجوا قال: فآلما محمد، يكذب ما الله قالت: فآو قاتآلي،

أخوك لك قال ما ذكرت امرأتآه: أما له قالت الصريخ، وجاء
أشراف من جهل: إنك أبو فآقال يخرج، أل قال: فآأراد اليثربي،
)   123الله" . ( فآقتله معهم، فآسار يومين، أو يوما فآسر الواديِّ،

نجيح: أبي بن الله عبد قال: وحدثني إسحاق، ابن عن رواية وفآي
جسيما جليل، شيخا وكان القعود، أجمع كان خلف بن أمية "أن

بين المسجد فآي جالس وهو معيط أبي بن عقبة فآأتآاح ثقيل،
وضعها حتى ومجمر، نار فآيها يحملها، بمجمرة قومه ظهراني

النساء، من أنت فآإنما استجمر، علي، أبا قال: يا ثم يديه، بين
مع وخرج تآجهز، قال: ثم به، جئت ما وقبح الله، قال: قبحك
)   124الناس" . (

حتى ويحرضه يدفآعه به زال ما الذيِّ هو جهل أبا رواية: "أن وفآي
)   125بمكة" . ( بعير أجود لشترين غلبتني إذ قال: أما

إغضاب جهل أبو أو معيط أبي بن عقبة استطاع كيف فآانظر
ليشاركهم بعير أجود شراء على حمله إغضابا خلف بن أمية

هي إنما ذلك فآي منهما كل وسيلة وكانت بدر، إلى الخروج
ورأى له، وإهانة وعجبا، انتقاصا، اعتبره بما خلف بن أمية وصف

الخروج هي إنما الوصاف، هذه كل على للرد وسيلة أحسن أن
راحلة.  أجود على القوم مع

123      :   : السلم -      فآي النبوة علمات باب االمناقب كتاب الصحيح فآي البخاريِّ أخرجه من 250، 4/249الحديث
. اللفظ       بهذا مسعود بن الله عبد حديث

124        : والسير -  والشممائل المغازيِّ فآنون فآي الثر عيون .1/294انظر إسحاق     ابن عن نقل
والرشاد -         125 الهددى سبل فآي الصالحي أوردها الرواية .4/72هذه البخاريِّ    عن نقل
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القديمة:  والثارات بالعداوات  - التذكير9
يرجع إنما الغضب فآي الوقوع إلى يؤديِّ الذيِّ التاسع والسبب

قد المرء أن ذلك ؛ القديمة والثارات بالعداوات التذكير إلى
وتآلتقي إيمانا، أو ديانة عنه ويتنازل آخرين، عند ثأر له يكون

والحساد الحاقدون يعمل وهنا والخاء، الحب ويكون القلوب
بأخرى، أو بوسيلة الخوة من والنيل القلوب، هذه تآسويد على

الوسائل أنجح من وسيلة القديمة بالثارات التذكير من ويتخذون
لذلك. 

- فآقد وخزرجهم النصار- أوسهم علقة فآي جاء ما نحو على
أبطل السلم جاء ولما الجاهلية، فآي وثارات حروب بينهم كانت
ّلف الثارات، هذه كلمتهم.  وجمع قلوبهم، بين وأ

ابن أورده ما - على بينهم الوقيعة فآحاولوا اليهود، ذلك وغاظ
ُقْل قوله تآفسير فآي الطبريِّ جرير ْهَل تآعالى: { َأ َتاِب َيا ِك ْل ِلَم ا

ُفُروَن ْك َياِت َتآ ِه ِبآَ ّل ّلُه ال ٌد َوال ِهي َلى َش ُلوَن َما َع ْعَم ْهَل ُقْل َتآ َأ َتاِب َيا ِك ْل ا
ّدوَن ِلَم ِبيِل َعْن َتآُص ِه َس ّل َها آَمَن َمْن ال َن ُغو ْب ًءجا َتآ َو ُتْم ِع ْن َأ ُء َو َدا َه ُش

ّلُه َوَما ِفآٍل ال َغا ُلوَن َعّما ِب ْعَم َها َتآ ّي أ
َ ِذيَن َيا ّل ُنوا ا ُعوا ِإْن آَم ِطي ًءقا ُتآ ِري َفآ

ِذيَن ِمْن ّل ُتآوا ا َتاَب ُأو ِك ْل ُكْم ا ّدو َد َيُر ْع ُكْم َب ِن ِريَن ِإيَما ِفآ َتِصْم َوَمْن َكا ْع َي
ِه ّل ْد ِبال َق َيِّ َفآ ِد َلى ُه ٍم( إلى ِصَراٍط ِإ ِقي َت ِئَك قوله ُمْس َل ْو ُأ َو تآعالى: )
ُهْم َذاٌب َل ِظيٌم}َ (آل َع عمران).  َع

ُقْل من اليتين هاتآين أن ذكر يقول: "وقد إذ ْهَل قوله: { َأ َيا
َتاِب ِك ْل ُفُروَن ِلَم ا ْك َياِت َتآ ِه}َ واليات ِبآَ ّل : قوله إلى بعدهما ال

ِئَك َل ْو ُأ َو ُهْم { َذاٌب َل ِظيٌم}َ نزلت َع حاول اليهود من رجل فآي َع
ّيين بين الغراء ما ليراجعوا السلم بعد والخزرج الوس من الح

بفعله الله فآعنفه والبغضاء، العداوة من جاهليتهم فآي عليه كانوا
رسول أصحاب أيضا ووعظ عليه، ووبخه فآعل، ما له وقبح ذلك،
والختلف، الفآتراق عن ونهاهم وسلم عليه الله صلى الله

ابن فآقال: حدثنا بذلك الرواية وذكر والئتلف بالجتماع وأمرهم
قال: حدثني إسحاق، بن محمد عن سلمة قال: حدثنا حميد،
قد شيخا وكان قيس، بن شاس قال: مّر أسلم بن زيد عن الثقة،
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على الضغن شديد الكفر، - يعني: كبر-عظيم الجاهلية فآي عسا
الله رسول أصحاب من نفر على لهم الحسد شديد المسلمين،

قد مجلس فآي والخزرج الوس من وسلم عليه الله صلى
وألفتهم جماعتهم من رأى ما فآغاظه فآيه، يتحدثون جمعهم،
العداوة من بينهم كان الذيِّ بعد السلم، على بينهم ذات وصلح

-يعني البلد بهذه قيلة بني مل اجتمع : قد فآقال الجاهلية، فآي
ملؤهم اجتمع - إذا معهم لنا ما - والله قيلة تآسمى وكانت أمهم،
فآقال: معه، وكان اليهود، من شابا فآتى فآأمر قرار، من - بها
قبله، كان وما بعاثا، يوم وذكرهم معهم، فآاجلس إليهم، اعمد

بعاثا يوم وكان الشعار، من فآيه تآقاولوا كانوا ما بعض وأنشدهم
على للوس فآيه الظفر وكان والخزرج، الوس فآيه اقتتلت يوما

حتى وتآفاخروا، فآتنازعوا، ذلك، عند القوم فآتكلم فآفعل، الخزرج،
ّيين من رجلن تآواثب بني أحد قيظي بن أوس الركب، على الح
من سلمة بني أحد صخر بن وجبار الوس، من الحارثا بن حارثة

رددناها والله شئتم لصاحبه: إن أحدهما قال ثم فآتقاول، الخزرج،
السلح، السلح فآعلنا، وقالوا: قد الفريقان، جذعة. وغضب الن

وتآحاور إليها، - فآخرجوا الحرة - والظاهرة الظاهرة موعدكم
إلى : بعضها والخزرج بعض، إلى بعضها الوس فآانضمت الناس،
إلى ذلك فآبلغ الجاهلية، فآي عليها كانوا التي دعواهم على بعض،
من معه فآيمن إليهم فآخرج وسلم عليه الله صلى الله رسول

معشر فآقال: "يا جاءهم، حتى أصحابه من المهاجرين
إذ بعد أظهركم بين وأنا الجاهلية، أبدعوى الله، الله المسلمين،

أمر عنكم به وقطع به، وأكرمكم السلم، إلى الله هداكم
ّلف الكفر، من به واستنقذكم الجاهلية إلى تآرجعون بينكم، به وأ

وكيد الشيطان، من نزغة أنها القوم فآعرف كفارا"، عليه كنتم ما
من الرجال وعانق وبكوا، أيديهم، من السلح فآألقوا عدوهم، من

صلى الله رسول مع انصرفآوا ثم بعضا، بعضهم والخزرج الوس
عدو كيد عنهم الله أطفأ قد مطيعين، سامعين وسلم عليه الله
قيس بن شاس فآي الله فآأنزل صنع، وما قيس، بن شاش الله
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ُقْل وما ْهَل صنع: { َأ َتاِب َيا ِك ْل ُفُروَن ِلَم ا ْك َياِت َتآ ِه ِبآَ ّل ّلُه ال ٌد َوال ِهي َش
َلى ُلوَن َما َع ْعَم ْهَل ُقْل َتآ َأ َتاِب َيا ِك ْل ّدوَن ِلَم ا ِبيِل َعْن َتآُص ِه َس ّل َمْن ال
َها آَمَن َن ُغو ْب ًءجا}َ (آل َتآ َو - فآي وجل - عز الله وأنزل عمران)، ِع

قومهما من معهما كان ومن صخر، بن وجبار قيظي، بن أوس
أمر من قيس بن شاس عليهم أدخل مما صنعوا ما صنعوا الذين

َها الجاهلية ّي أ
َ َيا ِذيَن { ّل ُنوا ا ُعوا ِإْن آَم ِطي ًءقا ُتآ ِري ِذيَن ِمْن َفآ ّل ُتآوا ا ُأو

َتاَب ِك ْل ُكْم ا ّدو َد َيُر ْع ُكْم َب ِن ِريَن}َ إلى ِإيَما ِفآ ِئَك َكا َل ْو ُأ َو ُهْم قول: { َل
َذاٌب ِظيٌم}َ (آل َع )   126ن)" . ( عمرا َع

الغضب:  على المترتبة العواقب عن  - الغفلة10
على المترتآبة والثار العواقب عن الغفلة تآكون قد وأخيرا،
فآي السبب هي أخروية، أو دنيوية جماعية، أو فآردية الغضب
والعواقب الثار عن غفل إذا المرء أن ذلك الغضب؛ فآي الوقوع

ول يدريِّ، ل حيث من المر ذلك فآي وقع ما أمر على المترتآبة
يشعر. 

فآي الفقه إلى الحكيم الشارع دعوة فآي السر هو هذا ولعل
ْأ آيات أول فآي وجل عز الله يقول إذ الدين ْقَر ِم الوحي: {ا ِباْس
ّبَك ِذيِّ َر ّل َق ا َل َق َخ َل ِلنَساَن َخ َلٍق ِمْن ا ْأ َع ْقَر ّبَك ا ْكَرُم َوَر َل ِذيِّ ا ّل ا
ّلَم ِم َع َل َق ْل ّلَم ِبا ِلنَساَن َع َلْم}َ (العلق).  َلْم َما ا ْع َي

َوَما ُنوَن َكاَن ويقول: { ْؤِم ْلُم ِفُروا ا َين ًءة ِل ّفآ ْول َكا َل َفَر َفآ ُكّل ِمْن َن
ٍة َق ُهْم ِفآْر ْن َفٌة ِم ِئ ُهوا َطا ّق َف َت َي ّديِن ِفآي ِل ِذُروا ال ُين ِل ُهْم َو ْوَم َذا َق ُعوا ِإ َرَج
ِهْم ْي َل ُهْم ِإ ّل َع ُقْل َل َو َذُروَن}َ (التوبة). { ِني َرّب َيْح ْد ًءما}َ (طه). ِز ْل ِع

يفقهه خيرا به الله يرد وسلم: "من عليه الله صلى النبي ويقول
)   127. ( الدين..." الحديث فآي

الغضب:  رابعا: آثار

126   : البيان -  جامع .17، 4/3/16انظر
127.( بالنفس -        (  العجاب آفآة الول، الجزء فآي تآخريجه سبق الحديث
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وعلى العاملين، على مهلكة وعواقب ضارة، آثار وللغضب
العواقب:  وتآلك الثار، هذه من طرفآا ودونك السلمي، العمل

:  العاملين - على أ

العاملين:  على الغضب آثار فآمن

بالبدن:   - الضرار1     
فآي اندفآاعه ثم القلب، فآي الدم غليان من ينشأ الغضب أن ذلك

ينشأ ذلك وتآكرار والعينين، الوجه احمرار من يظهر كما العروق،
والعياذ الشلل ثم الشرايين، تآصلب وربما الدم، ضغط غالبا عنه

بالبدن.  الضرار إلى الغضب ينتهي وهكذا بالله،

الدين:   - نقصان2     
إلى وربما الخرين، غيبة إلى بصاحبه يؤديِّ قد الغضب أن وذلك

إثم، كله وذلك دمائهم، وسفك أموالهم وسلب أعراضهم، انتهاك
الدين.  فآي ونقصان

النفس:  بزمام المساك على القدرة  - عدم3     
كالمغطى، أو كالمستور يكون الغضب ساعة فآي العقل أن ذلك
المساك على قادر غير النسان صار غطي أو العقل ستر وإذا

إلى يؤديِّ وما عقباه، يحمد مال منه يصدر وحينئذ النفس، بزمام
عليهما داود بن سليمان قال الوان. وقد فآوات بعد ولكن الندم،

فآؤاد تآستخف الغضب كثرة فآإن الغضب، وكثرة السلم: "إياك
)   128الحليم" . ( الرجل

الشيطان فآأراد صومعته، فآي كان راهبا منبه: "أن بن وهب وعن
فآلم له: افآتح، فآقال ناداه، حتى فآجاءه يستطع، فآلم يضله أن

إليه... قال: يلتفت فآلم ندمت، ذهبت إذا فآإني فآقال: افآتح يجبه،
128     : للغزالي -  الدين علوم إحياء .246- 3/245انظر
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ًءا، فآولى أيِّ أخبرني قال: بلى، تآسمع؟ الراهب: أل فآقال مدبر
ّدة، عليهم؟ لك أعون آدم بني أخلق إذا الرجل إن فآقال: الح

)   129الكرة" . ( الصبيان يقلب كما قلبتاه حديدا كان
ل كما الغضب، عند العقل يثبت ل بني، لولده: "يا بعضهم وقال
غضبا الناس فآأقل المسجورة، التنانير فآي الحي روح تآثبت

ًءء كان للدنيا كان فآإن أعقلهم، كان للخرة كان وإن ومكرا، دها
غول والغضب العقل، عدو قيل: الغضب فآقد وعلما، حلما

)   130العقل" . (

العتذار:  مذلة في  - الوقوع4     
به، يشعر ول يدريِّ مال الغضب حال منه يقع المغضب أن ذلك
الله صلى النبي نهى العتذار. وقد مذلة فآي يوقعه بدوره وهذا
مذلة فآي الوقوع إلى يؤديِّ ما كل ارتآكاب عن وسلم عليه

)   131منه" . ( يعتذر ما وكل فآقال: "إياك العتذار،
ذلة إلى يصيرك فآإنه والغضب، يقول: "إياك بعضهم وكان

)   132العتذار" . (

الشديد:   - العذاب5     
وهذه والسيئات، المعاصي فآي والوقوع الخطأ، كثير الغضبان إذ

والخرة الدنيا فآي أو فآقط، الخرة فآي الشديد العذاب تآوجب
َوَمْن إذ الله وصدق جميعا، ِرْض يقول: { ْع ِر َعْن ُي ْك ِه ِذ ّب ْكُه َر ُل َيْس
ًءبا َذا ًءدا}َ (الجن)، َع َع َوَمْن َص ْعَرَض { ِريِّ َعْن َأ ْك ِإّن ِذ ًءة َلُه َفآ ِعيَش َم

ًءكا}َ (طه:  ). 124َضن

للغزالي -  :     129 الدين علوم إحياء .246-- 3/245انظر
للغزالي -  :     130 الدين علوم إحياء .246-- 3/245انظر
131 : الجزء -              الول المجلد الصحيحة الحاديث سلسلة فآي الألباني الدين ناصر محمد الشيخ أورده الحديث

ص   رقم   (77الرابع أنس)             354حديث عن بشر بن شبيب حديث من المختارة فآي المقدسي الضياء عن نقل
         :  : ل        كلم شبيب وفآي ثقات، رجاله حسن سند وهذا قلت بقوله عليه وعقب اللفظ، بهذا مرفآوعا مالك بن

يضر"
132     : للغزالي -  الدين علوم إحياء .3/246انظر
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الله عبد سأله - وقد يقول إذ وسلم عليه الله صلى النبي وصدق
تآغضب" ، "ل الله؟ غضب من ينقذني العاص: ما بن عمرو بن

عمل على قائل: دلني الدرداء أبو سأله - وقد يقول )   وإذ133(
)   134تآغضب" . ( الجنة؟: "ل يدخلني

:  السلمي العمل - على ب

السلمي:  العمل على الغضب آثار ومن

والمؤيدين:  النصار كسب  - قلة1     
تآصرفآاتآه فآي الحكيم المنضبط العاقل تآألف النفوس أن ذلك

أما استطاعت ما وتآؤازره وتآعينه حوله، وتآلتف عليه، وتآقبل
وتآنفض تآعرض فآإنها وتآصرفآاتآه، سلوكياتآه فآي الرعن الطائش

لنفسهم يغضبون ممن الله لدين العاملون كان فآإذا وعليه عنه،
أو للنتائج تآقدير دون مثير لكل ويستجيبون هيعة، لكل ويطيرون
ولن العاملين، هؤلء على يقبلوا لن الناس فآان العواقب،

النصار من كثيرا بذلك السلمي العمل ويخسر يؤازروهم،
والمؤيدين. 

والتمزق:   - الفرقة2     
وهو أل الغضب، وراء من السلمي العمل على ثان أثر وثمة

لغير العمل أن يعني للنفس الغضب أن ذلك والتمزق؛ الفرقة
تآرابط، أو مودة، ورائه من يرجى فآلن كذلك كان ما وكل الله،

والتمزق.  الفرقة تآكون العكس على بل
وسلم: "والرواح عليه الله صلى قوله الحديث فآي جاء فآقد

اختلف" . منها تآناكر وما ائتلف، منها تآعارف ما مجندة، جنود
)135   (

133. تآخريجه -    سبق الحديث
134. تآخريجه -    سبق الحديث
135     :   : مجندة -      جنود الرواح باب االنبياء كتاب الصحيح فآي البخاريِّ أخرجه عائشة   5/162الحديث حديث من

     :     : مجندة      جنود الرواح باب والداب والصلة البر كتاب الصحيح فآي ومسلم عنها، الله رقم  (4/2031رضي
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التكاليف:  وكثرة الطريق  - طول3     
طول هو إنما السلمي، العمل على للغضب الخير والثر

كسب قلة أن إذ بدهي، أمر وهذا التكاليف، وكثرة الطريق
بهذا حتما ينتهيان والتمزق الفرقة شيوع مع والمؤيدين، النصار،

التكاليف.  وكثرة الطريق طول إلى العمل

الغضب:  خآامسا: علجا

السلم موقف وحقيقة الغضب، ماهية على وقفنا قد دمنا وما
العمل وعلى العاملين، على وآثاره عليه، الحاملة والسباب منه،

بل العلج، طريق نرسم أن وميسورا سهل صار فآقد السلمي،
فآي:  الطريق هذه وتآتلخص الغضب، هذا من الوقاية طريق

على المترتآبة المهلكة والعواقب الضارة بالثار  - التبصير1
دنيوية السلمي، العمل على أو العاملين، على سواء الغضب،

النفس تآحريك فآي يفيد التبصير هذا مثل فآإن أخروية، أو كانت
من الوقاية بل العلج، طريق فآي ساعية هي فآإذا داخلها، من
الداء.  هذا

فآي أو البيت فآي المرء فآيها يعيش التي البيئة  - تآطهير2
إلى أو بيئة إلى التحول لزم وإل أمكن، ما الداء هذا من المجتمع

الداء.  هذا من الوقاية بل التخلص فآي يساعد نظيف، آخر وسط
بالباطل، المزاح من وكذلك الجدل، أو المراء من  - التداوي3ِّ

بالنسبة الهمية غاية فآي رافآدين على يقضي منهما التداويِّ فآإن
على القضاء من ينبع الداء على القضاء أن باب من للغضب،
أسبابه. 

هذا مثل فآإن وعدوانا، ظلما الخرين على العدوان  - عدم4
وهناك والتضحيات، التكاليف تآكن مهما الرد على يحمل العدوان

2638  : المسند)   فآي وأحمد ،2/295 ،527. هريرة      أبي حديث من كلهما ،
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باب: أن من العدوان وآخرها الخطأ، لعلج وطريق طريق ألف
الكي.  الدواء آخر

مع الحق، بغير الرض فآي والتكبر الستعلء من  - التحرر5
يحمل أن شأنه من ذلك فآإن التواضع، وهو بنقيضهما، التحلي

أمراضهم من تآحرروا وقد هؤلء، رؤية عند بالغضب المعروفآين
الغضب.  هذا يتوقوا أن بل يتخلصوا أن أدوائهم، أو
المعروفآين نحو - بواجبها ومحكومين - حكاما المة  - قيام6

ومرة بالتخويف، ومرة بالنكار، ومرة بالنصيحة، مرة بالغضب،
هذا بمثل القيام فآإن وهكذا والمقاطعة، بالهجر ومرة بالثواب
الداء.  هذا من الوقاية بل التخلص فآي كثيرا يفيد الواجب

الحترام، من حقهم وإعطائهم منازلهم، الناس  - إنزال7
من هذا فآإن ينبغي، ل بما أو يليق ل بما وصفهم وتآجنب والتقدير،

الداء.  هذا من الوقاية بل التخلص على يحمل أن شأنه
شأنه من ذلك فآإن القديمة، الثارات أو العداوات إثارة  - عدم8

الداء.  هذا فآي الوقوع يقي بل يقضي، أن
بأن الغضب ساعة النسان عليها يكون التي الحال  - تآغيير9

فآي ووجهه خده ويمرغ قائما، كان إن ويجلس يغتسل، أو يتوضأ
ًءء، الله ذكر من ويكثر جالسا، كان إن التراب وتآوبة دعا

كان إن يمشي - أو وتآعالى - تآبارك الله على وثناء واستغفارا،
وصوابه.  رشده إلى ويعود ثائرتآه، تآهدأ حتى وهكذا واقفا،
إذ الدواء، هذا إلى وسلم عليه الله صلى النبي أرشدنا ولقد
عليه الله صلى النبي عند رجلن ُصَرد: استّب بن سليمان يقول
قد مغضبا صاحبه، يسب وأحدهما جلوس، عنده ونحن وسلم
كلمة لعلم وسلم: "إني عليه الله صلى النبي فآقال وجهه، احمر

الشيطان من بالله قال: أعوذ لو يجد، ما عنه لذهب قالها لو
عليه الله صلى النبي يقول ما تآسمع للرجل: أل الرجيم". فآقالوا

عليه الله صلى )   ويقول136. ( بمجنون لست قال: إني ، وسلم
136    :    : إبليس -      صفة باب الخلق ببدء كتاب الصحيح فآي البخاريِّ أخرجه :151، 4/150الحديث الدب   وكتاب ،

الغضب     من الحذر :    35، 8/34باب     : يملك    من فآضل باب والداب والصلة البر كتاب الصحيح فآي ومسلم ،
الغضب        يذهب شيء وبأيِّ الغضب، عند : 2610رقم  (4/2015نفسه   : باب)     الدب كتاب السنن فآي داود وأبو ،

93



ابن قلب فآي جمرة الغضب إن طويل: ".... أل حديث فآي وسلم
أحس فآمن أوداجه، وانتفاخا عينيه، حمرة إلى رأيتم أما آدم،

)   137. ( بالرض" الحديث فآليلصق ذلك من بشيء
الله رسول قال: إن ذر أبي عن السود، أبي بن حرب أبي وعن
:  لنا قال وسلم عليه الله صلى
الغضب، عنه ذهب فآإن فآليجلس، قائم وهو أحدكم غضب " إذا
)   138" . ( فآليضطجع وإل

السعديِّ، محمد بن عروة على قال: دخلنا القاص وائل أبي وعن
: فآقال تآوضأ، وقد رجع ثم فآتوضأ، فآقام، فآأغضبه، رجل فآكلمه
الله صلى الله رسول قال: قال عطية، جديِّ عن أبي، حدثني

من خلق الشيطان وان الشيطان، من الغضب وسلم: "إن عليه
)139فآليتوضأ" . ( أحدكم غضب فآإذا بالماء، النار تآطفأ وإنما النار،

يكون ما أشبه وأنه الغضب، وقت بحاله الغضبان  - تآذكير10
بإنسان يليق ل ما هذا مثل وأن الهائج، بالوحش أو بالمجانين،

يقول إذ خلقه من كثير على وفآضله تآقويم، أحسن فآي ربه خلقه
ْد َق َل َو َنا : { ِني َكّرْم َدَم َب ُهْم آ َنا ْل َبّر ِفآي َوَحَم ْل ِر ا َبْح ْل ُهْم َوا َنا ْق ِمْن َوَرَز
َباِت ّي ّط ُهْم ال َنا ْل َفآّض َلى َو ٍر َع ِثي َنا ِمّمْن َك ْق َل ْفِضيل}َ (السراء). َخ َتآ

ْد َق َل َنا { ْق َل ِْلنَساَن َخ ٍم}َ (التين)، َأْحَسِن ِفآي ا ِوي ْق هذا مثل فآلعل َتآ
الغضب.  من الوقاية بل العلج فآي يفيد التذكير

وأن الغضب، ضد النفس مجاهدة ضرورة إلى النظر  - لفت11
الله صلى يقول إذ حقا، والشجاعة القوة دليل المجاهدة هذه

الغضب     عند يقال .4781رقم  (4/249ما للبخاريِّ)          واللفظ مرفآوعا، ُصَرد بن سليمان حديث من كلهم ،
137          :   : أصحابه -      وسلم عليه الله صلى أخبر ما جاء ما باب اللفتن كتاب السنن فآي الترمذيِّ أخرجه الحديث

القيامة       يوم إلى كائن هو : " 2191رقم  (420، 4/419بما حديث)      وهذا بقوله حديثه على الترمذيِّ وعقب ،
    " المسند  فآي وأحمد ، صحيح .61، 3/19حسن مرفآوعا        الخدريِّ سعيد أبي حديث من كلهما ،

138      :   : الغضب -       عند يقال ما باب االدب كتاب السنن فآي داود أبو أخرجه )4783، 4782رقم  (4/249الحديث
 " : أصح                هذا الخر عن وقال مرسل، والخر متصل، مسند الول ، وسلم عليه الله صلى النبي إلى بإسنادين

الحديثين".
139      :   : الغضب -       عند يقال ما باب االدب كتاب السنن فآي داود أبو أخرجه بالسناد) 4784رقم  (4/249الحديث

. مرسل     وهو اللفظ، وبهذا المذكور،
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يملك الذيِّ الشديد وإنما بالصرعة، الشديد وسلم: "ليس عليه
)   140الغضب" . ( عند نفسه

من الوقاية بل العلج فآي يفيد ما كثيرا السلوب هذا مثل فآإن
الداء. 

ويكظم نفسه، يجاهد حين المسلم ينتظر الذيِّ الجر  - بيان12
سبحانه:  يقول إذ غيظه،

ِذيَن ّل َوا ُبوَن { ِن َت ِئَر َيْج َبا ِم َك ْث ِل َواِحَش ا َف ْل َذا َوا ِإ ُبوا َما َو ُهْم َغِض
ِفُروَن}َ (الشورى).  ْغ َي

ُعوا ِر َوَسا َلى { ٍة ِإ ِفَر ْغ ُكْم ِمْن َم ّب ٍة َر ّن َها َوَج َواُت َعْرُض الّسَما
َلْرُض ّدْت َوا ِقيَن ُأِع ّت ْلُم ِذيَن ِل ّل ُقوَن ا ْنِف ِء ِفآي ُي ِء الّسّرا َوالّضّرا

ِظِميَن َكا ْل ْيَظ َوا َغ ْل ِفآيَن ا َعا ْل ّناِس َعْن َوا ّلُه ال ِنيَن}َ ُيِحّب َوال ْلُمْحِس ا
عمران).  (آل
أجرا أعظم جرعة عبد جرع وسلم: "ما عليه الله صلى يقول وإذ
كتم )   "من141( تآعالى" ، الله وجه ابتغاء كظمها غيظ جرعة من

الخلئق، رؤوس على الله دعاه ينفذه أن على قادر وهو غيظا،
)   142شاء" . ( ما منها يزوجه العين، الحور من يخيره حتى
.  التكليف مشقة عليه هانت الجر بريق له لح من فآإن
الله صلى محمد رسوله وسنة الله لكتاب المعايشة  - دوام13

خير وهما التقوى، ملكة وتآربي الطريق، تآبصر فآإنها ، وسلم عليه
.  الغضب من الوقاية بل التخلص على يعين ما

والتحلي الغيظ كظم عنهم عرف من تآاريخ فآي  - النظر14
العزيز، عبد بن وعمر قيس، بن كالحنف والعفو بالحلم

والتأسي القتداء على يحمل النظر هذا فآإن وغيرهم، والشافآعي
والتشبه.  المحاكاة القل على أو

140. تآخريجه -    سبق الحديث
141   :   : الحلم -       باب االزهد كتاب السنن فآي ماجه ابن أخرجه المسند)   4189رقم  (2/1401الحديث فآي وأحمد ،

الزجاجة            2/128 مصباح فآي البوصيريِّ وأورده مرفآوعا، عمرو بن حديث من كلهما عليه  4/233، وعقب
." أيضا: "               عباس ابن حديث من مسنده فآي أحمد المام رواه ثقات، رجاله صحيح، إسناد هذا بقوله

142     :   : غيظا -       كظم من باب االدب كتاب السنن فآي داود أبو أخرجه حديث)  4777رقم  (4/248الحديث من
    :    : الغيظ            كظم فآي باب والصلة البر كتاب السنن فآي والترمذيِّ يسير، خلف مع به أبيه عن معاذ بن سهل

: "       2021رقم  (327، 4/326 المسند)    فآي وأحمد غريب، حسن حديث هذا بقوله عليه وعقب ،3/438 ،439،
الصغير       4/14 الجامع صحيح فآي اللباني وأورده ،5/351. اللفظ         بهذا فآوعا أنس بن معاذ حديث من
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وأن غيظ، من بها مما القلوب يشفي أن الله إلى  - الدعاء15
فآإن الله، عباد على والشفقة والرحمة، الرضا، فآيها يسكب
حقا.  العبادة هو بل تآخطئ، تآكاد ل نافآذة سهام الدعاء
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والعشرون السادسة الفة
الحقد

العاملين، من نفر بها ابتلي قد التي والعشرون السادسة والفآة
على نشهده فآيما سببا وكانت بالفعل، كثيرون بها ابتلي لقد بل

هي: إنما الصادقين للمجاهدين التآهامات كيل من اليوم الساحة
"الحقد". 

- عز الله عافآاه من منها ويسلم بها، ابتلي من منها يتطهر وحتى
على عنها وواضح دقيق، تآصور إعطاء من لبد فآإنه - منها، وجل
التالي:  النحو

الحقد:  أول: تعريف

لغة
ومنع. وأحقد: احتبس حقدا، المطر يقال: حقد والمنع، الحتباس

شيء، منه يخرج لم وأحقد: إذا المعدن العرابي: حقد ابن وقال
القوم: إذا وأحقد شيئا، ينل لم حاقد: إذا ومعدن منالته، وذهبت
)143( ، الحقد والحقود: كثير يجدوا، فآلم شيئا، المعدن من طلبوا

غيره، وأحقده المر، نقول: أحقده الحقد، إلى والحقاد: التصيير
حاقدا.  صيره

لغة:  والضغن
واعتمدوا عليه، عليه: مالوا نقول: ضغنوا الجور أو - الميل أ

كما إليه، فآلن: ملت إلى العرابي: ضغنت ابن وقال بالجور،
ضغن، ذات الناقة: هي فآي قيل وإذا وطنه، إلى البعير يضعن
فآي ذلك استعير - وربما وطنها إلى الشوق - أيِّ نزعها يراد فآإنما

النسان. 

143   : العرب -  لسان للزبيديِّ    939، 2/938انظر العرروس وتآاج ،2/338." " : حقد  مادة ،
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واضطغنوا: القوم نقول: تآضاغن الحقد، على - النطواء ب
الحقاد.  على انطووا

نقول: ما، لسبب النفس فآي ما كل إعطاء عن - المتناع ج
حتى الجريِّ من عنده ما كل يعطي وضغن: ل ضاغن، فآرس

سواء فآيه والنثى - الذكر ضغون عبيدة: فآرس أبو وقال يضرب،
عمر: حديث وفآي القهقرى، يرجع كأنما يجريِّ الذيِّ - وهو

فآي ويكون جهده، فآيقومها الضغن دابته فآي يكون "والرجل
عسرة تآكون أن الدابة فآي والضغن يقومها"، فآل الضغن نفسه

على النطواء هو إذ الثلثة؛ المعاني هذه بين تآعارض النقياد. ول
تآمنع بصورة الجور أو بالميل أحيانا عنه )   المعبر144( ، الحقد

النفس.  فآي ما كل إعطاء من

لغة:  والوغر
صدره نقول: فآي الغيظ، من الحتراق أو الحر تآوقد - شدة أ

الغيظ، من وتآوقد وعداوة، - بالتسكين: ضغن، وغر علي
بالتحريك.  الوغر والمصدر

ووغر وغرا، يوغر عليه، صدره نقول: وغر غيظا، - المتلء ب
بالحقد، والتوغير: الغراء وحقدا، غيظا امتل أو تآجرع يغر: إذا
الغيظ.  من وأحميته فآلن: أوقدتآه، على صدره وأوغرت

الرجل يؤديِّ أن وهو الخراج، إيغار من مشتق وهو - الصوت، ج
العمال.  من فآرارا الكبر السلطان إلى خراجه

تآوقده بصورة وحقدا، غيظا القلب امتلء هو إذ تآعارض؛ ول
)   145. ( وتآحرقه

ّدوى لغة:  وال
يقال: الصدر فآي باطن داء هو أو والسل، المرض أو الضغن
له داء زرع: كل أم حديث وفآي حياة، به أرى ما دوى، فآلنا تآركت

داء، العيب فآجعلت فآيه، فآهو الرجال فآي يكون عيب كل أيِّ داء،
144   : العرب -  لسان اللعروس   2593، 4/2592انظر وتآاج ،9/264."  " : ضغن  مادة ،
145   : العرب -  لسان اللعروس   4879، 6/4878انظر وتآاج ،3/604." " : وغر  مادة ،
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وداء لداء، صفة يكون أن ويحتمل لكل، داء: خبر وقولها: له
هذا يقال: إن كما متناه، بليغ فآيه داء كل أيِّ لكل، خبر الثانية

)   146. ( فآرس الفرس

لغة:  والغل
ذا وغليل: كان غل صدره نقول: غل والحقد، الضغن أو الغش
التنزيل: فآي سبحانه قوله )   ومنه147( ، وحقد ضغن، أو غش،

َنا ْع َنَز َو ِهْم ِفآي َما { ِر ُدو ).47الحجر:  ،43ِغّل}َ (العراف:  ِمْن ُص

اصطلحاا: 
من: الضغن، معناه فآي وما الحقد فآإن الصطلح فآي أما

والبغضاء العداوة إمساك أو يعني: حبس والغل والدويِّ والوغر،
للتعبير التحين أو التربص مع حال التشفي عن للعجز الصدر فآي

وعرفآه مآَل، الشكال من شكل أو الصور، من بصورة عنها
وتآحقيقه النتقام، طلب بقوله: "الحقد: هو الجرجاني الشريف

إلى رجع الحال فآي التشفي عن لعجز كظمه لزم إذا الغضب أن
الظن هو: "سوء )   أو148( " ، حقدا فآصار فآيه، واحتقن الباطن

الول )   والتعريف149( العداوة" ، لجل الخلئق على القلب فآي
الذيِّ التعريف عن كثيرا يختلف ل الجرجاني عن نقلناه الذيِّ

آثاره.  ببيان للحقد تآعريف فآإنه الثاني التعريف أما ذكرناه،
والبغضة استثقاله، قلبه يلزم أن الحقد الغزالي: "ومعنى وقال

)   150ويبقى" . ( ذلك يدوم وأن له،
العداوة هو بقوله: "والحقد الميداني الرحمن عبد الشيخ ويعرفآه
بالنتقام رغبة يصاحبها كراهية هي والعداوة القلب، فآي الدفآينة

ّد إلى المكروه الشخص من ومن الوجود، من وإلغائه إفآنائه ح

146   : العرب -  لسان .1465 - 2/1463انظر   " " : كثير  بتصرف دوا مادة ،
147   : الوسيط -  المعجم .660، 2/659انظر ككثبر   بتصرف
148   : ص -  التعريفات الدين        91انظر علوم إحياء فآفي الغزالي عن .3/266نقل
149   : ص -  التعريفات الدين        91انظر علوم إحياء فآفي الغزالي عن .3/266نقل
150    : الدين -  علوم إحياء .3/266انظر
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المتغلغلة العداوة هو فآالغل الغل، تآقريبا: كلمة الحقد مرادفآات
جميعا فآهي والشحناء، أيضا: الضغن، مرادفآاتآه ومن القلب، فآي

عام بوجه تآرجع متقاربة، معان أو واحد معنى حول تآدور كلمات
)   151الدللت" . ( فآي فآروق بعض مع العداوة، معنى إلى

السلم:  في وحاقيقته الحقد ثانيا: صور

منها:  بها، يعرف وأمارات عليه، تآدل صور وللحقد
حياتآهم وقفوا الذين المجاهدين البررة وسمعة صورة  - تآشويه1

وما الدين، هذا وعلى الدين، لهذا وماتآوا فآعاشوا الله دين على
وأن الله، يقولون: ربنا أنهم إل ذنب أو جريرة من لهم كان

الخافآقين.  فآي طارت ودعوتآهم سمعتهم،
أصحابها، منها تآاب التي الخطاء بعض عند  - الوقوف2

العام عرفآها حتى الوساط كل فآي التوبة هذه وانتشرت
الناس بين الخطاء هذه إشاعة ثم والداني، والقاصي والخاص،

أصحابها، صورة لتشويه كاسيت، أشرطة أو ومؤلفات كتب فآي
لها التي والدعوة يعتنقون، الذيِّ المنهج على والتشويش

قطب سيد الستاذ موقف على المستمر التعليق مثل يعملون،
ذلك.  عن ورجع تآاب أنه مع الصحابة بعض من

إلى الدعوة حكمة وتآمليها أملتها التي المواقف بعض  - تآفسير3
أن وعلى وجاسوسية، عمالة، أنها على الدعاة بعض من الله

مبتدعون.  كفار أو رافآضة، أو ماسونيون أهلها
المذهب يخالفهم أو بالولء، لهم يذعن ل من كل على  - الحط4

على سوءاتآهم وكشف تآعريتهم، فآي سببا كان أو والمشرب،
.  الناس من المل

معا.  بهما أو المال، أو بالنفس الجهاد عن  - المتناع5
ِإْن قال َها تآعالى: { ُكُمو ْل َأ ُكْم َيْس ِف ُيْح ُلوا َفآ ْبَخ ِرْج َتآ ُيْخ ُكْم}َ َو َن َغا َأْض

(محمد). 
151    : وأسسها -  السلمية الخلق .1/875انظر
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الماورديِّ:  يقول
ِإْن "قوله َها تآعالى: { ُكُمو ْل َأ ُكْم َيْس ِف ُيْح ُلوا}َ فآيه َفآ ْبَخ أوجه:  ثلثة َتآ

وقطرب.  زيد، ابن قاله الجميع، أخذ الحفاء أحدها: أن
وهو الحفاء، من مأخوذ السؤال، وإكثار اللحاح والثاني: أنه

 عيسى، ابن قاله حذاء، بغير المشي
ُكم}َ، معه معنى الثالث: أن ِف ُيْح َفآ ابن قاله تآبخلوا، فآيجدكم أيِّ {

عيينة. 
ِرْج وقوله ُيْخ ُكْم}َ يحتمل تآعال: { َن َغا وجهين: أحدهما: يظهر َأْض

عند والثاني: يظهرون عدوانكم، من أضمرتآموه ما بامتناعكم
)   152عداوتآكم" . ( من أضمرتآموه ما مسألتكم

إن الغل، أو الدويِّ أو الوغر أو الضغن، من معناه فآي وما والحقد
على مذموم. دلنا قبيح فآهو والتقوى الصلح أهل نحو مصوبا كان

ضمن دعا إذا كان أنه الناس من صنفا مدح الله وذمه: أن قبحه
فآقال:  المرض هذا من قلبه يطهر أن ربه سؤال دعاءه

ِذيَن ّل َوا ُءوا { ِهْم ِمْن َجا ِد ْع ُلوَن َب ُقو َنا َي ّب ِفْر َر ْغ َنا ا َنا َل ِن َوا ِلْخ ِذيَن َو ّل ا
َنا ُقو َب ِليَماِن َس َعْل َول ِبا َنا ِفآي َتآْج ِب ُلو ِذيَن ِغل ُق ّل ُنوا ِل َنا آَم ّب ّنَك َر ِإ
ُءوٌف َرِحيٌم}َ (الحشر).  َر
الله:  كثير-رحمه ابن يقول

ِذيَن "وقوله ّل َوا ُءوا تآعالى: { ِهْم ِمْن َجا ِد ْع ُلوَن َب ُقو َنا َي ّب ِفْر َر ْغ َنا ا َل
َنا ِن َوا ِِلْخ ِذيَن َو ّل َنا ا ُقو َب ِليَماِن َس َعْل َول ِبا َنا ِفآي َتآْج ِب ُلو ِذيَن ِغل ُق ّل ِل

ُنوا َنا آَم ّب ّنَك َر ُءوٌف ِإ ممن الثالث القسم هم َرِحيٌم}َ: هؤلء َر
النصار، ثم المهاجرون وهم الفيء، مال من فآقراؤهم يستحق

ُقوَن براءة آية فآي قال كما بإحسان، لهم التابعون ثم ِب َوالّسا } :
ُلوَن ّو َل ِريَن ِمْن ا َهاِج ْلُم ِر ا َلنَصا ِذيَن َوا ّل ُهْم َوا ُعو َب ّتآ ِإْحَساٍن ا َرِضَي ِب

ّلُه ُهْم ال ْن ْنُه}َ (التوبة:  َوَرُضوا َع بإحسان لهم ) فآالتابعون100َع
لهم الداعون الجميلة، وأوصافآهم الحسنة، لثارهم المتبعون هم
الكريمة: الية هذه فآي تآعالى قال ولهذا والعلنية، السر فآي

ِذيَن ّل َوا ُءوا { ِهْم ِمْن َجا ِد ْع ُلوَن}َ أيِّ َب ُقو َنا َي ّب ِفْر قائلين: {َر ْغ َنا ا َل
152      : المماورديِّ -  بتفسير المعروف والعيون النكت .4/54انظر
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َنا ِن َوا ِلْخ ِذيَن َو ّل َنا ا ُقو َب ِليَماِن َس َعْل َول ِبا َنا ِفآي َتآْج ِب ُلو ِغل}َ أيِّ ُق
ِذيَن وحسدا بغضا ّل ِل ُنوا { َنا آَم ّب ّنَك َر ُءوٌف ِإ أحسن َرِحيٌم}َ. وما َر

الكريمة: أن الية هذه - من الله - رحمه مالك المام استنبط ما
نصيب الفيء مال فآي له ليس الصحابة يسب الذيِّ الرافآضي

)   153هؤلء" . ( به الله مدح بما اتآصافآه لعدم
طهر أنه الجنة أهل على وفآضله منته، تآمام من أن الله وبين

بعضهم يكره ول بعضا، بعضكم يبغض فآل الغل، من قلوبهم
َنا قال بعضا، ْع َنَز َو ِهْم ِفآي َما تآعالى: { ِر ُدو ِريِّ ِغّل ِمْن ُص ِمْن َتآْج
ِهْم ِت َهاُر َتآْح ْن ل

َ ُلوا ا َقا ُد َو ْلَحْم ِه ا ّل ِذيِّ ِل ّل َنا ا َدا َذا َه َه ّنا َوَما ِل َيِّ ُك ِد َت ْه َن ِل
ْول َنا َأْن َل َدا ّلُه}َ (العراف:  َه ). 43ال

َنا عز الماورديِّ: "قوله يقول ْع َنَز َو ِهْم ِفآي َما وجل: { ِر ُدو ِمْن ُص
عبد بن سهل قاله والبدع، أوجه: أحدها: الهواء أربعة ِغّل}َ فآيه

والرابع: نزع والثالث: الحقد، والتحاسد، والثاني: التباغض الله،
لغيرهم.  ما يتمنوا أن نفوسهم من

صدورهم من ذلك نزع الله وجهان: أحدهما: أن نزعه وفآي
من نزعه الذيِّ هو اليمان من إليه هداهم ما والثاني: أن بلطفه،

قاله الجاهلية، غل قولن: أحدهما: أنه الغل هذا وفآي صدورهم،
وقد اليمان، بعد يتحاقدون ول يتعادون ل والثاني: أنهم الحسن،

قال: إني -أنه وجهه الله - كرم طالب أبي بن علي عن رويِّ
فآيهم: الله قال ممن والزبير وطلحة وعثمان أنا أكون أن لرجو

َنا ْع َنَز َو ِهْم ِفآي َما { ِر ُدو أهل فآي نزلت ِغّل}َ وقيل: إنها ِمْن ُص
ُلوا ويحتمل بدر، َقا َو ُد قوله: { ْلَحْمـَ ِه ا ّل ِذيِّ ِل ّل َنا ا َدا َذا}َ َه َه ِل

والثاني: هدانا صدورنا، من الغل لنزع وجهين: أحدهما: هدانا
وجه وفآيه صدورنا، من الغل نزع حتى قلوبنا فآي اليمان بثبوت
)154الجنة" . ( ودخول الصراط لمجاوزة جويبر: هدانا قال ثالث

َنا وقـَال ْع َنَز َو ِهْم ِفآي َما تآعالى: { ِر ُدو ًءنا ِغّل ِمْن ُص َوا َلى ِإْخ ٍر َع ُسُر
ِليَن}َ (الحجر). يقول ِب َقا َت َنا عز المـَاورديِّ: "قوله ُم ْع َنَز َو وجل: {

153      : للصابوني -  كثير ابن تآفسير مختصر .475//3انظر
154      : المماورديِّ -  بتفسير المعروف والعيون النكت .29، 2/28انظر
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ِهْم ِفآي َما ِر ُدو بالسلم وجهـَان: أحدهما: نزعنا ِغّل}َ فآيه ِمْن ُص
الحسين، بن علي قـَاله الجاهلية، غل من صدورهم فآي ما

قاله الدنيا غل من صدورهم فآي ما الخرة فآي الثـَاني: نزعنا
)   155مرفآوعـَا" . ( الـَخدريِّ سعيد أبـَو رواه وقـَد الحسن،

قلوبهم فآي ما بإبراز المنافآقين فآضح على قادر أنه سبحانه وبين
فآقال:  وحقد ضغن من
َأْم ِذيَن َحِسَب { ّل ِهْم ِفآي ا ِب ُلو ِرَج َلْن َأْن َمَرٌض ُق ّلُه ُيْخ ُهْم}َ ال َن َغا َأْض

(محمد). 
َأْم عز قوله ِذيَن َحِسَب وجل: { ّل ِهْم ِفآي ا ِب ُلو َمَرض}َ فآيه ُق

الكلبي. قاله الثاني: نفاق، مقاتآل، قاله وجهان: أحدهما: شك،
َلْن وقوله ِرَج تآعالى: { ّلُه ُيْخ ُهْم}َ فآيه ال َن َغا أوجه: أحدها: أربعة َأْض

الثالث: عباس، ابن قاله الثاني: حصدهم، السديِّ، قاله غشهم،
وأنشد: قطرب، قاله الرابع: عدوانهم، عيسى، ابن قاله حقدهم،

الضغان ذا وسّر الصديق، ساء      بمنطق أردت ما هند لبن قل
)156(

قال: "ثلثا وسلم عليه الله صلى النبي عن عباس، ابن وعن
يشرك ل مات شاء: من لمن سواه ما له غفر فآيه يكن لم من

أخيه" . على يحقد ولم السحرة، يتبع ساحرا يكن ولم شيئا، بالله
)157   (

صلى الله رسول مع جلوسا قال: كنا عنه الله رضي أنس وعن
الجنة"، أهل من رجل عليكم الن فآقال: "يطلع وسلم عليه الله

وقد وضوئه، من )   لحيته158( تآنطف النصار من رجل فآطلع
الله صلى النبي قال الغد، كان فآلما الشمال، بيده بعلقة تآعلق
فآلما الولى، المرة مثل الرجل ذلك فآطلع ذلك، مثل وسلم عليه

155      : المماورديِّ -  بتفسير المعروف والعيون النكت .371، 2/370انظر
156      : المماورديِّ -  بتفسير المعروف والعيون النكت .4/52انظر
ص -          157 الشحناء بباب المفرد، الدب فآي البخاريِّ أخرجه عباس)    731رقم  (182، 181لحديث ابن حديث من

   : التهذيب            تآقريب فآي كما أوهام له صدوق الخياط سهاب أبو إسناده وفآي اللفظ، .1/471بهذا
158      :  ..  :    :   : والثر -  الحديث غريب فآي النهاية انظر قطر ينطف الماء نطف يقال تآقطر، .4/154تآنطف
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مقالته مثل وسلم عليه الله صلى النبي قال الثالث اليوم كان
النبي قام فآلما الولى، حاله مثل على الرجل ذلك فآطلع أيضا،
لحيت فآقال: إني عمرو، بن الله عبد تآبعه وسلم عليه الله صلى
إليك تآؤويني أن رأيت فآإن ثلثا، عليه أدخل أل فآأقسمت أبي،
يحدثا الله عبد أنس: فآكان قال قال: نعم، فآعلت، تآمضي، حتى

شيئا، الليل من يقوم يره فآلم الليالي الثلثا تآلك معه بات أنه
- وكبر وجل - عز الله ذكر فآراشه على وتآقلب تآعار إذا أنه غير

الفجر.  لصلة يقوم حتى
مضت فآلما خيرا، إل يقول أسمعه لم أني الله: غير عبد قال

يكن لم الله، عبد قلت: يا عمله، أحتقر أن وكدت الليالي، الثلثا
الله رسول سمعت ولكني هجرة، ول غضب، أبي وبين بيني
الن عليكم مرات: "يطلع ثلثا لنا يقول وسلم عليه الله صلى
أن فآأردت مرات، الثلثا أنت فآطلعت "، الجنة أهل من رجل
كبير عملت أرك فآلم بك، فآأقتديِّ عملك، فآأنظر: ما إليك آويِّ

وسلم عليه الله صلى الله رسول قال ما بك بلغ الذيِّ فآما عمل،
هو فآقال: ما دعاني، وليت قال: فآلما رأيت، ما إل هو قال: ما ؟
غشا، المسلمين من لحد نفسه فآي أجد ل أني غير رأيت، ما إل
الله: هذه عبد فآقال إياه، الله أعطاه خير على أحدا أحسد ول

)   159نطيق" . ( ل التي وهي بك، بلغت التي
فآي وما الحقد، وذم قبح عن النصوص هذه لنا تآكشف وهكذا
أهل المسلمين من واحد على منصبا كان إذا سيما ل معناه،
والصلح.  التقوى

الحقد:  ثالثا: أسباب

السباب هذه وأهم إليه، تآؤديِّ وبواعث فآيه، تآوقع أسباب وللحقد
البواعث:  وتآلك

المسند -      159 فآي أحمد أخرجه مالك      3/166لحديث بن أنس ححديث وأورده    tمن لفظه، وهذا مرفآوعا،
        :   : والحسد    الغش من الصدر سلمة فآي باب الدب كتاب الزوائد مجمع فآي حديث  82، 8/81الهيثمي من

."    " : الصحيح          رجال أحمد رجال بقوله عليه وعقب والبزار، أحمد إلى وعزاه اللفظ، بهذا أنس
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 - الحرمان: 1
من النعم من نعمة المرء يحرم قد وتآعالى تآبارك الحق أن وذلك
عقل أو صحة، أو لسان، أو وجاهة، أو سلطان، أو حرفآة، أو مال،

أو ووقار، هيبة أو عشيرة، أو ولد، أو وضيئة، زوجة أو وذكاء،
الحرمان هذا عند المرء ويقف غيره، ويعطيها ذلك، ونحو قبول
تآبعا عباده على النعم يقسم وجل عز الله أن متناسيا أو ناسيا

ونواياه، منهم كل عمل وحسب كتابه، وفآي علمه، فآي سبق لما
ْو كالمال نعمة فآي سبحانه يقول حيث َل َو ّلُه َبَسَط مثل: { ال

َق ِه الّرْز ِد َبا ِع ْوا ِل َغ َب َلْرِض ِفآي َل ِكْن ا َل َنّزُل َو ٍر ُي َد َق ُء َما ِب ّنُه َيَشا ِإ
ِه ِد َبا ِع ِبيٌر ِب َبِصيٌر}َ (الشورى).  َخ
يصلحه ل من عباديِّ من القدسي: "إن الحديث فآي يقول وحيث

ل من عباديِّ من وإن دينه، عليه لفآسدت أفآقرتآه ولو الغني، إل
)   160دينه" . ( عليه لفآسدت أغنيته ولو الفقر، إل يصلحه
ّد عند المرء يقف وحين فآي الله حكم ناسيا الحرمان هذا ح
للتعبير الفرصة ينتهز ويظل داخله، من وغل حقدا يمتلئ خلقه،

من شكل أو الصور، من صورة فآي الغل وذلك الحقد، هذا عن
الشكال. 

المعاملة:  في والتفريق التوزيع  - سوء2
بين المعاملة فآي التفريق وكذلك للثروة التوزيع سوء يكون وقد

أو الوطن، أبناء وبين الواحدة، والعشيرة الواحد، البيت أفآراد
تآوقع التي السباب من الواحدة، المة وكذلك الواحد، المجتمع

على الن يقومان باتآا ما والمعاملة والتوزيع سيما ل الحقد فآي
العصور فآي كان كما والمكانات والطاقات المواهب أساس

الهوى اتآباع على يقومان أصبحا وإنما الزاهرة، السلمية
والمجاملة.  والمحاباة

االعظيم -         ((160 القرآن تآفسير فآي كثير ابن أورده ) 3/278لحديث بغير      للصابوني كثير ابن تآفسير مختصر
إسناد.
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التوزيع، فآي العدالة على السلم تآأكيد فآي السر هو هذا ولعل
إلى البسيطة السرة مستوى من المعاملة فآي والتسوية
سبحانه:  يقول إذ والدولة، المارة مستوى
َها ّي أ

َ َيا ِذيَن { ّل ُنوا ا ُنوا آَم ّواِميَن ُكو ِقْسِط َق ْل َء ِبا َدا َه ِه ُش ّل ْو ِل َل َلى َو َع
ُكْم ُفِس ْو َأن ْيِن َأ َد ِل َوا ْل ِبيَن ا ْقَر َل ُكْن ِإْن َوا ّيا َي ِن ْو َغ ًءرا َأ ِقي ّلُه َفآ َلى َفآال ْو َأ

ِهَما ُعوا َفآل ِب ِب ّت َوى َتآ َه ْل ُلوا َأْن ا ِد ْع ِإْن َتآ ُووا َو ْل ْو َتآ ِرُضوا َأ ْع ِإّن ُتآ ّلَه َفآ ال
ُلوَن ِبَما َكاَن ْعَم ًءرا}َ (النساء).  َتآ ِبي َخ

َذا ِإ َو ُتْم { ْل ُلوا ُق ِد ْع ْو َفآا َل َبى}َ (النعام:  َذا َكاَن َو ). 152ُقْر
َول ُكْم { ّن ِرَم َنآَُن َيْج ٍم َش ْو َلى َق ُلوا َأل َع ِد ْع ُلوا َتآ ِد ْع َو ا ْقَرُب ُه َأ

َوى ْق ّت ُقوا ِلل ّتآ ّلَه َوا ّلَه ِإّن ال ِبيٌر ال ُلوَن}َ (المائدة).  ِبَما َخ ْعَم َتآ
تآفضيل أراد وقد لبشير، وسلم عليه الله صلى النبي يقول وإذ

غيرها:  من إخوانه على منها، بطلب رواحة بنت عمرة من ولده
رواية: "قاربوا )   وفآي161( أولدكم" ، فآي واعدلوا الله "اتآقوا

)   162أولدكم" . ( بين

والقهر:   - الكبت3
أن ذلك الحقد؛ آفآة فآي الوقوع وراء والقهر الكبت يكون وقد

يجول وما بصدره، يجيش عما التعبير وبين بينه حيل إذا المرء
سب، كان: من صورة أيِّ على القهر ذلك إلى وأضيف بخاطره
للقامة، تآحديد أو اعتقال إلى واستهزاء، سخرية إلى وتآجريح،

وذلك الكبت هذا م ودا وتآخويف، وضرب وتآجويع، سجن إلى
161     :   : الهبة -        فآي الشهاد باب الهبة ككتاب الصحيح فآي البخاريِّ أخرجه حديث من فآي  3/206جزء ومسلم ،

        : الهبة:   فآي الولد بعض تآفضيل كراهية باب الهبات كتاب فآي)   1623رقم  (1244 - 3/1241الصحيح داود وأبو ،
         : النحل:   فآي ولده بعض يفضل الرجل فآي باب البيوع كتاب والترمذيِّ) 3544، 3542رقم  (293، 3/292السنن ،

      :   : الولد  بين والتسوية النحل باب الحكام كتاب السنن :1367رقم  (3/649فآي بقوله)     الترمذيِّ عليه وعقب
       :   : بن       النعمان لخبر الناقلين ألفاظ اختلف باب النحل كتاب السنن فآي والنسائي صحيح، حسن حديث هذا

ّنحل    ال فآي :   3687 - 3672رقم  (262 - 6/258بشير   : ينحل)     الرجل باب الهبات كتاب السنن فآي ماجه وابن ،
:2376، 2375رقم  (2/795ولده  مسلم)              فآي كما ولفظه مرفآوعا، أبيه عن بشير بن النعمان حديث من كلهم ،

    :           : تآشهد     حتى أرضى ل رواحة بنت عمرة أمي فآقالت ماله، ببعض أبي علي ّدق تآص قال بشير بن النعمان أن
فآقال                  صدقتي، على ليشهد وسلم عليه الله صلى النبي إلى أبي فآانطلق وسلم، عليه الله صلى الله رسول

   " :   :      : فآي       واعدلوا الله اتآقوا قال ل، قال كلهم؟ بولدك هذا أفآعلت وسلم عليه الله صلى الله رسول له
أولدكم".

162       :   : الهبة -       فآي الولد بعض تآفضيل كراهية باب الهبات كتااب الصحيح فآي مسلم أخرجها الرواية هذه
. 1624رقم  (3/1244 مرفآوعا)     جابر حديث من
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صورة فآي ذلك، كل يختزن يظل المرء فآإن طويل، زمانا القهر
عما ليعلن والمناسبات الفرص ويتحين الصدر، تآمل عداوة
الحقد.  هو وهذا بداخله
وتآحريم بالشورى، وأمره السلم، دعوة فآي السر هو هذا ولعل
الستهزاء أو والسخرية أموالهم، الناس وسلب الظهور، جلد
وتآعالى:  تآبارك الحق يتول إذ بهم،

ُهْم ِوْر َوَشا ِر}َ (آل ِفآي { َلْم ). 159عمران:  ا
ُهْم َأْمُر َو ُهْم}َ (الشورى:  ُشوَرى { َن ْي ). 38َب

َها ّي أ
َ َيا ِذيَن { ّل ُنوا ا ٍم}َ (الحجرات:  ِمْن َقوٌم َيْسَخْر ل آَم ْو ). 11َق
ل أمتي من وسلم: "رجلن عليه الله صلى النبي يقول وإذ

الدين، فآي غال وآخر غشوم، ظلوم شفاعتي: سلطان تآنالهما
تآنالهما ل أمتي من رواية. "صنفان )   وفآي163( مارق،منه" ،

عليهم يشهد الدين فآي وغال غشوم، ظلوم شفاعتي: سلطان
فآأحسنوا، قلتم وإذا فآاعدلوا، حكمتم )   "إذا164( منهم" ، ويتبوأ

)   "كل165( المحسنين" ، يحب - محسن وجل - عز الله فآإن
)   166وعرضه" . ( وماله، دمه حرام المسلم على المسلم

فآي القيام من اليوم السلمية الساحة على نشهده ما ولعل
بل السلمي العالم أنحاء من كثير فآي السلطان أصحاب وجه

الناس، على المفروض والقهر الكبت حالت إلى العربي: مرده
ولو حدتآها من التخفيف القل على أو زوالها، فآي أمل ل والتي
.  البعيد المدى على

السلمية:  الخآوة حاقوق رعاية  - عدم4

163      :   : وأئمة -        والجور الظلم أئمة فآي باب الخلفآة كتاب الزوائد مجمع فآي الهيثمي أورده بروايتيه الحديث
: "   239، 5/238الضللة  فآي          بإسنادين الطبراني رواه بقوله عليه وعقب مرفآوعا، يسار بن معقل حديث من

."            : ثقات     الول رجال وبقية به، بأس ل أنه وأرجو أفآراد، له عديِّ ابن قال منيع، أحدهما
164      :   : وأئمة -        والجور الظلم أئمة فآي باب الخلفآة كتاب الزوائد مجمع فآي الهيثمي أورده بروايتيه الحديث

: "   239، 5/238الضللة  فآي          بإسنادين الطبراني رواه بقوله عليه وعقب مرفآوعا، يسار بن معقل حديث من
."            : ثقات     الول رجال وبقية به، بأس ل أنه وأرجو أفآراد، له عديِّ ابن قال منيع، أحدهما

165     : والجرور -       ::   العدل فآي باب الخلفآة كتاب الزوائد مجمع فآي الهيثمي أورده حديث  5/197الحديث من
".tأنس        " : الثقات     فآي ورجاله الوسط، فآي الطبراني رواه بقوله عليه وعقب مرفآوعا،

166. القادمة -          الحاششية فآي تآخريجه سيأتآي طويل حديث من جزء
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من: المواساة السلمية الخوة حقوق رعاية عدم يكون وقد
وإخناء والمحاسن، الفضائل إظهار ومن وبالمال، بالنفس
بظهر الدعاء ومن الصحبة، بحق الوفآاء ومن والرذائل، المعايب
آفآة فآي الوقوع وراء من ونحوها، التكلف، تآرك ومن الغيب،
يواسيه ول النعمة، فآي أخاه رأى إذا المسلم أن ذلك الحقد؛
الظروف تآقتضي حين ومحاسنه فآضائله يبرز ول مال، أو بنفس،

له يفي ول به، التشهير ويحاول ورذيلته، عيبه يخفي ول ذلك،
والتوديع، اللقاء، فآي له ويتكلف عنه، ويعرض الصحبة بحق

يتولد الزمن وبمرور عليه، داخله من يتغير ونحوها، والضيافآة
الحقد.  ويكون والعداوة، والبغضاء الكراهية لديه

حقوق رعاية على اللهي المنهج تآأكيد فآي السر هو هذا ولعل
وتآعالى:  تآبارك الحق يقول إذ السلمية، الخوة
َها ّي أ

َ َيا ِذيَن { ّل ُنوا ا ّد َمْن آَم َتآ ُكْم َيْر ْن ِه َعْن ِم ِن ْوَف ِدي ِتآي َفآَس ْأ ّلُه َي ال
ٍم ْو َق ُهْم ِب ّب َنُه ُيِح ّبو ُيِح ٍة َو ّل ِذ َلى َأ ِنيَن}َ (المائدة:  َع ْؤِم ْلُم ). 54ا

وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب وصف فآي ويقول
ُء مهاجرين ُهْم}َ (الفتح:  وأنصار: {ُرَحَما َن ْي ّنَما29َب ِإ ). ويقول: {
ُنوَن ْؤِم ْلُم ٌة ا َو ِلُحوا ِإْخ َأْص ْيَن َفآ ُكْم َب ْي َو ُقوا َأَخ ّتآ ّلَه َوا ُكْم ال ّل َع َل

ُتآْرَحُموَن}َ (الحجرات). 
وسلم:  عليه الله صلى النبي يقول وإذ

ول تآحسسوا، ول الحديث أكذب الظن فآإن والظن، "إياكم
تآدابروا، ول تآباغضوا، ول تآحاسدوا، ول تآنافآسوا، ول تآجسسوا،

ول تآحاسدوا رواية: "ل )   وفآي167( إخوانا" ، الله عباد وكونوا
بعض، بيع على بعضكم يبع ول تآدابروا، ول تآباغضوا، ول تآناجشوا،

ول يظلمه، ل المسلم، أخو المسلم إخوانا، الله عباد وكونوا
مرات ثلثا صدره إلى - ويشير هاهنا التقوى يحقره، ول يخذله،

167 ( :       :   : ِذيَن -      ّل ا َها ّي أ
َ َيا والتدابر التحاسد عن ينهي ما باب اللدب كتاب الصحيح فآي البخاريِّ أخرجه لحديث

 )     ، ّظن ال ِمْن ًءرا ِثي َك ُبوا ِن َت اْج ُنوا :   8/23آَم     : الظن    تآحريم باب والداب والصلة البر كتاب الصحيح فآي ومسلم ،
:      2564، 2563رقم  (1986، 4/1985والتجسس  الظن)     فآي باب الدب، كتاب السنن فآي داود وأبو رقم 4/280،

بها)                4917( رويِّ التي اللفاظ لكل وجامع أوسع تآخريج وللحديث هذا مرفآوعا، هريرة أبي حديث من كلهم ،
       " : السنن  من مختارات شرح فآي البيان غاية كتابنا .1/67فآي أراد "    من فآليراجعه
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المسلم كل المسلم، أخاه يحقر أن الشر من امرئ - بحسب
)   168وعرضه" . ( وماله، دمه، حرام المسلم على
الجسد مثل وتآعاطفهم وتآراحمهم، تآوادهم، فآي المؤمنين "مثل

والحمى" . بالسهر الجسد سائر له تآداعى عضو منه اشتكى إذا
)169   (

الخآرين:  تكبر بل  - غرور5
ذلك الحقد؛ آفآة فآي يوقع مما الخرين تآكبر بل غرور يكون وقد
ما كل واستصغار احتقار حد إلى بنفسه المعجب هو المغرور أن

يصنع ما هو والمتكبر عنه، يصدر ما جنب فآي الخرين عن يصدر
ول أشخاصهم، على والترفآع الخرين، ذوات من النيل من ذلك
من مليئة هي فآإذا النفوس، فآي آثاره يترك مما هذا أن شك

إل البغضاء وتآلك العداوة، هذه وما والبغضاء، بالعداوة داخلها
النفوس طهارة على وتآأكيده السلم حرص من ولعل الحقد،

من الخرين حماية على العمل هو إنما والتكبر الغرور من
الذيِّ النحو على منها التحذير و بذمها الفآة هذه فآي الوقوع
)   170. ( والتكبر الغرور من كل علج فآي ذكرنا

الخآرين:   - استغلل6
الشدائد أوقات فآي سيما ول للمرء، الخرين استغلل يكون وقد

بالمرء تآنزل فآقد الحقد، على الحاملة السباب من والمحن،
كانت إذا إل الخرين من عونا يجد فآل ويتلفت ضائقة، أو شدة
ولكنه يقبل، الحاجة وطأة وتآحت بحتة، مادية منفعة هناك

168 } :       :   : ِذيَن -      ّل ا َها ّي أ
َ َيا والتدابر التحاسد عن ينهي ما باب االدب كتاب الصحيح فآي البخاريِّ أخرجه الحديث

 {     ، ّظن ال ِمْن ًءرا ِثي َك ُبوا ِن َت اْج ُنوا :   8/23آَم     : الظن    تآحريم باب والداب والصلة البر كتاب الصحيح فآي ومسلم ،
:      2564، 2563رقم  (1986، 4/1985والتجسس  الظن)     فآي باب الدب، كتاب السنن فآي داود وأبو رقم 4/280،

بها)                4917( رويِّ التي اللفاظ لكل وجامع أوسع تآخريج وللحديث هذا مرفآوعا، هريرة أبي حديث من كلهم ،
       " : السنن  من مختارات شرح فآي البيان غاية كتابنا .1/67فآي أراد "    من فآليراجعه

169     :   : والبهائم -      الناس رحمة باب االدب كتاب الصحيح فآي البخاريِّ أخرجه فآي  8/12الحديث ومسلم ،
      : وتآعاضدهم:     وتآعاطفهم المؤمنين تآراحم باب والداب والصلة البر كتاب ،)2586رقم  (2000، 4/1999الصحيح

. مرفآوعا          عنه الله رضي بشير بن النعمان حديث من كلهما
170." الطريق -          "   على آفآات الكتاب ههذا من الول الجزء فآي الفآتين هاتآين راجع
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يتحين بل والبغضاء العداوة من صدره يسلم ل هذه والحالة
الحقد.  هو وهذا للنتقام، الفرصة

على تآحظر التي الكثيرة النصوص مجيء فآي السر هو هذا ولعل
الستغلل صور من صورة أيِّ فآي الخرين استغلل المسلم
إذ ونحوها، ظلما اليتامى ل أموا وأكل والغبن، والحتكار، كالربا،
سبحانه:  يقول

َها ّي أ
َ َيا ِذيَن { ّل ُنوا ا ُقوا آَم ّتآ ّلَه ا َذُروا ال ِقَي َما َو َبا ِمْن َب ُتْم ِإْن الّر ُكن

ِنيَن ْؤِم ِإْن ُم ُلوا َلْم َفآ َع ْف ُنوا َتآ َذ ْأ ِه ِمْن ِبَحْرٍب َفآ ّل ِه ال ِل ِإْن َوَرُسو ُتْم َو ْب ُتآ
ُكْم َل ُءوُس َفآ ُكْم ُر ِل َوا ِلُموَن ل َأْم ْظ َلُموَن َول َتآ ْظ ِإْن ُتآ ُذو َكاَن َو

ٍة ٌة ُعْسَر ِظَر َن َلى َفآ ٍة ِإ ْيَسَر َأْن َم ُقوا َو ّد ْيٌر َتآَص ُكْم َخ ُتْم ِإْن َل ُكن
َلُموَن}َ (البقرة).  ْع َتآ

ِإّن ِذيَن { ّل ُلوَن ا ُك ْأ َواَل َي َتاَمى َأْم َي ْل ًءما ا ْل ّنَما ُظ ُلوَن ِإ ُك ْأ ِهْم ِفآي َي ِن ُطو ُب
ًءرا ْوَن َنا َل َيْص ًءرا}َ (النساء).  َوَس ِعي َس
- وهو الرجل يأكله ربا وسلم: "درهم عليه الله صلى يقول وإذ

تآلقوا )   (ل171( زنية" ، وثلثين ست من الله عند - أشد يعلم
- أحد - أو أحدكم يخطب ول بعض، على بعض يبع ول البيوع،

فآيخطب" . يأذنه أو الول الخاطب يترك حتى أخيه خطبة على
)172   (

الجار:  حاق في  - التفريط7
أو قريبا مسلم، غير أو مسلما الجار حق فآي التفريط يكون وقد
إذا المرء أن ذلك الحقد؛ إلى المؤدية السباب من قريب، غير
ذلك فآي شيء وأبسط الجار، حقوق يرعى ل جاره رأى

الصحيحة -        171 الحاديثث سلسلة فآي اللباني أورده فآي)    1033رقم  (3/29لحديث الطبراني إلى وعزاه ،
حنظلة                 بن الله عبد عن مليكة أبي ابن حديث من المسند فآي وأحمد السنن، فآي والدارقطني الوسط

          " : الرأيِّ      بمجرد يقال ل لنه المرفآوع؛ حكم فآي الموقوف إن ثم بقوله عقب ثم ومرفآوعا، موقوفآا الراهب
 ." يخفى   ل كما

المسند -      172 فآي أحمد أخرجه :    2/153الحديث صلى        الله رسول نهى قال عباس ابن عن نافآع ححديث من
     "...   " : سلسلة         فآي اللباني وأورده الحديث، ، البيوع تآلقوا ل يقول وكان لباد، حاضر يبيع أن وسلم عليه الله

الصحيحة   :1030رقم  (3/27الحاديث " : قلت)            بقوله عليه وعقب عمر، ابن عن المسند فآي أحمد إلى وعزاه ،
."... مفرقا          بنحوه أخرجاه وقد الشيخين، شرط على صحيح إسناد وهذا
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ينمو البغض هذا ويظل يبغضه، فآإنه والمال، بالنفس المواساة
حقدا.  يصير أن إلى يصل حتى
رعاية إلى السلم دعا أجلها من التي السرار بين من هذا ولعل
وتآعالى:  - تآبارك الحق يقول إذ الجوار، حق

ُدوا ُب ْع َوا ّلَه { ُكوا َول ال ِر ِه ُتآْش ًءئا ِب ْي ْيِن َش َد ِل َوا ْل ِبا ًءنا َو ِذيِّ ِإْحَسا ِب َو
َبى ُقْر ْل َتاَمى ا َي ْل ِكيِن َوا ْلَمَسا ِر َوا ْلَجا َبى ِذيِّ َوا ُقْر ْل ِر ا ْلَجا ُنِب َوا ْلُج ا

ْنِب َوالّصاِحِب ْلَج ْبِن ِبا ِبيِل َوا َكْت َوَما الّس َل ُكْم َم ُن ْيَما ّلَه ِإّن َأ ل ال
َتال َكاَن َمْن ُيِحّب ًءرا}َ (النساء).  ُمْخ َفآُخو

يوصيني جبريل زال وسلم: "ما عليه الله صلى النبي يقول وإذ
بالله يؤمن كان )   "من173( سيورثه" ، أنه ظننت حتى بالجار

173    :   : بالجار -      الوصاة باب االدب كتاب الصحيح فآي البخاريِّ أخرجه :8/12الحديث الصحيح    فآي ومسلم ،
      : إليه    والحسان بالجار الوصية باب والداب والصلة البر حديث)   2625، 2624رقم  (4/2025كتاب من كلهما ،

       : الجوار        حق فآي باب الدب، كتاب السنن فآي داود وأبو مرفآوعا، وعائشة عمر ،5151رقم  (339، 4/338ابن
5152        :     : صلى)     الله رسول سمعت فآإني اليهوديِّ لجاريِّ أهديتهم فآقال شاة، ذبح أنه عمرو ابن حديث ولفظ ،

  :    :      "   " : ما    باب والصلة البر كتاب السنن فآي والترمذيِّ الحديث، وساق ، جبريل زال ما يقول وسلم عليه الله
الجوار     حق فآي : " 1942رقم  (294، 4/293جاء حديث)        هذا بقوله عليه وعقب مرفآوعا، عائشة حديث من

ورقم   ( صحيح، عليه)             1943حسن وعقب المتقدم، داود أبي بلفظ مرفآوعا عمرو بن الله عبد حديث من
هريرة: "                 وأبي عائشة عن مجاهد، عن الحديث هذا روى وقد الوجه، هذا من غريب حسن حديث هذا بقوله

      :     " الجوار       حق باب الدب، كتاب السنن فآي ماجه وابن ، أيضا وسلم عليه الله صلى النبي رقم  (2/1211عن
ورقم)      (3673 مرفآوعا، عائشة حديث مصباح)         3674من فآي البوصيريِّ عليه وعقب هريرة أبي حديث من

    : الجار :   حق باب الدب كتاب : "        4/102الزجاجة فآي  حبان ابن رواه ثقات، رجاله صحيح إسناد هذا بقوله
حديث                 من وغيرهما الصحيحين فآي شاهد وله به، هريرة أبي عن فآراهيم، بن داود طرق من صحيحه

حديث                 من الجامع فآي الترمذيِّ ورواه عمرو، بن الله عبد حديث من البخاريِّ ورواه شريح، وأبي عائشة،
    " المسند    فآي وأحمد ، عمرو بن الله مرفآوعا      2/85عبد عمر ابن حديث بن     2/165من الله عبد حديث من

مرفآوعا،   أخرى        2/259عمرو رواية وفآي هريرة، أبي حديث :2/305من قال        وسلم عليه الله صلى النبي أن
              : إل"     فآيه أنت الذيِّ البيت عليك أدخل أن يمنعني فآلم الليلة، أتآيتك كنت إني فآقال السلم، عليه جبريل أتآاني

        " :    "... أنه      رأيت أو ظننت، حتى بالجار يوصيني زال وما آخره وفآي الحديث، رجل تآمثال البيت فآي كان أنه
أيضا،      514، 458، 2/445سيورثه"  هريرة أبي حديث : 365، 5/32من خرجت       قال النصار من رجل حديث من

حاجة،                    لهما أن فآظننت عليه، مقبل معه ورجل قائم، به أنا فآإذا وسلم عليه الله صلى النبي أريد أهلي من
                : طول  من الله لرسول أرثي جعلت حتى وسلم عليه الله صلى الله رسول قام لقد والله النصاريِّ فآقال

:             :    : قال    القيام، طول من لك أرثي جعلت حتى الرجل، بك قام لقد الله رسول يا قلت انصرف فآلما القيام،
      " :   :  "   " :  :  :  " يوصيني"  زال ما السلم عليه جبريل ذاك قال ل، قلت هو؟ من أتآدريِّ قال نعم قلت رأيته؟ ولقد

 "         " :   "     ، السلم عليك رد عليه سلمت لو إنك أما قال ثم ، سيورثه أنه ظننت حتى ،187، 125، 91، 6/52بالجار
238. مرفآوعا     عائشة حديث من ،

111



ذلك غير )   إلى174. ( جاره..." الحديث فآليكرم الخر واليوم
.  النصوص من

هذا علجا في المة سعي عدم مع السرة  - تفكك8
التفكك: 

والزواج الطلق، أو العائل موت بسبب السرة تآفكك يكون وقد
عدم ومع الشرعية والضوابط القيم، غياب ضوء فآي بأخرى
هذا علج نحو بواجبها القيام فآي ومحكومين حكاما، المة، سعي

السرة أن ذلك ؛ الحقد إلى المؤدية السباب بين من التفكك،
يطرأ الجيال. ويوم وحماية تآخريج فآي الساسي المحضن هي

ذكرنا، الذيِّ النحو على تآفككها إلى يؤديِّ ما السرة على
ينتهي وتآشريد لحرمان يتعرضون الولد فآإن المجتمع، وينساها

المجتمع.  وطبقات أجناس كل على الحقد إلى بهم
الولية السلم أوجب أجلها من التي السرار بين من هذا ولعل

سبحانه:  يقول إذ بعضا، بعضهم المؤمنين بين
ُنوَن ْؤِم ْلُم َوا َناُت { ْؤِم ْلُم ُهْم َوا ْعُض ُء َب َيا ِل ْو ْعٍض َأ ْأُمُروَن َب ْعُروِف َي ْلَم ِبا

ْوَن َه ْن َي ِر َعْن َو َك ْلُمن ِقيُموَن ا ُي َة َو ُتآوَن الّصَل ْؤ ُي َة َو َكا ُعوَن الّز ِطي ُي َو
ّلَه َلُه}َ (التوبة:  ال ). 71َوَرُسو
اليتامى كفالة وكذلك الزوجات، تآعدد عند العدل أوجب كما

سبحانه:  يقول إذ إهمالهم، من وحذر
ِإْن َو ُتْم { ْف ُطوا َأل ِخ ْقِس َتاَمى ِفآي ُتآ َي ْل ِكُحوا ا ُكْم َطاَب َما َفآان ِمَن َل

ّنَساِء َنى ال ْث ُثلثَا َم َع َو َبا ِإْن َوُر ُتْم َفآ ْف ُلوا َأل ِخ ِد ْع ًءة َتآ َد َواِح ْو َفآ َما َأ
َكْت َل ُكم}َ (النساء:  َم ُن ْيَما ). 3َأ

174          :   : جاره -      يؤذ فآل الخر واليوم بالله يؤمن كان من باب االدب كتاب الصحيح فآي البخاريِّ أخرجه الحديث
8/13  ...      :   : إلخ    الجار إكرام على الحث باب اليمان كتاب الصحيح فآي ومسلم أبي)   48رقم  (1/69، حديث من

مرفآوعا،     الخزاعي العدويِّ فآي)        47ورقم  (69، 1/68شريح ماجه وابن مرفآوعا، هريرة أبي حديث من
    : الجوار:   حق باب الدب كتاب مرفآوعا،)       3672رقم  (2/1211السنن الخزاعي العدويِّ شريح أبي حديث من

    :   : الضيافآة   فآي باب الطعمة كتاب السنن فآي ومالك       2/98والدارمي مرفآوعا، الخزاعي شريح أبي حديث من
         :        : ص  والشراب الطعام فآي جاء ما جامع باب وسلم عليه الله صلى النبي صفة كتاب الموطأ رقم  (578فآي

22. مرفآوعا)       الكعبي شريح أبي حديث من
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َنَك ُلو َأ َيْس َذا { ُقوَن َما ُتْم َما ُقْل ُينِف ْق َف ٍر ِمْن َأن ْي ْيِن َخ َد ِل َوا ْل ِل َفآ
ِبيَن ْقَر َل َتاَمى َوا َي ْل ِكيِن َوا ْلَمَسا ْبِن َوا ِبيِل َوا ُلوا َوَما الّس َع ْف ٍر ِمْن َتآ ْي َخ

ِإّن ّلَه َفآ ِه ال ِليٌم}َ (البقرة).  ِب َع
َنَك ُلو َأ َيْس َو َتاَمى َعْن { َي ْل ُهْم ِإْصلٌح ُقْل ا ْيٌر َل ِإْن َخ ُهْم َو ُطو ِل ُتآَخا

ُكْم ُن َوا ِإْخ ّلُه َفآ َلُم َوال ْع َد َي ْفِس ْلُم ِلِح}َ (البقرة:  ِمْن ا ْلُمْص ). 220ا

تثبيت:  غير من للوشااة  - السماع9
الحقد فآي المسبب هو تآثبيت غير من للوشاة السماع يكون وقد
وتآبين عاقل، يكن لم وإذا يسمع، بما يتأثر ما كثيرا المرء أن ذلك

يكون قد أحكاما ذلك على يبني فآإنه يسمع، ما كل من تآثبت أو
والحقد.  والبغضاء العداوة بينها من

حكام على الله أعداء يلقيه ذلك: ما على به نستدل ما وخير
والسلطة الكرسي أخذ يريدون السلميين أن من المسلمين

العاقبة وتآكون تآثبت، أو تآبين غير من الحكام ويصدقهم منهم
بهؤلء.  والتنكيل للنتقام، والسعي الحقد
السلمية الجماعات من نفر يصنعه أيضا: ما الباب هذا ومن
الناس، فآي وقبول وانتشارا ظهورا أكثر أخرى جماعة تآجاه

من الذهن خالي روع فآي يلقون إذ الحق، منهج على واستقامة
الفلني السمت ذا الجماعة أن الجماعات هذه عن تآصور أيِّ

والصهيونية، بالستعمار صلة ذات كافآرة، بل مبتدعة جماعة
يطالبهم ول التهم، هذه مثل يكيلون ويظلون والرافآضة،
ربما بل البينات، القطعيات الواضحات بالدلئل المخاطب

لهذه انتماء له واحد بأيِّ يتصلوا أل والميثاق العهد عليهم يأخذون
لهم، تآجمع أيِّ يشهدوا وأل فآكرهم، فآي ينظروا وأل الجماعة،

والبغضاء العداوة النتيجة وتآكون فآيهم، متحدثا ليِّ يسمعوا وأل
- إلى وجل - عز الله دعانا وغيره هذا أجل الحقد. ومن أو

سبحانه:  فآقال التبين أو التثبيت
َها ّي أ

َ َيا ِذيَن { ّل ُنوا ا ُكْم ِإْن آَم َء ٌق َجا ٍإ َفآاِس َب َن ُنوا ِب ّي َب َت ُبوا َأْن َفآ ًءما ُتآِصي ْو َق
ٍة َل َها ِبُحوا ِبَج ُتْص َلى َفآ ُتْم َما َع ْل َع ِدِميَن}َ ( الحجرات).  َفآ َنا
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َها ّي أ
َ َيا ِذيَن { ّل ُنوا ا َذا آَم ُتْم ِإ ْب ِبيِل ِفآي َضَر ِه َس ّل ُنوا ال ّي َب َت ُلوا َوَل َفآ ُقو َتآ
َقى ِلَمْن ْل ُكْم َأ ْي َل ًءنا َلْسَت الّسلَم ِإ ْؤِم ُغوَن ُم َت ْب ِة َعَرَض َتآ َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ال
َد ْن ِع ِه َفآ ّل ِنُم ال َغا ٌة َم ِثيَر ِلَك َك َذ ُتْم َك ْبُل ِمْن ُكن ّلُه َفآَمّن َق ُكْم ال ْي َل َع

ُنوا ّي َب َت ّلَه ِإّن َفآ ُلوَن ِبَما َكاَن ال ْعَم ًءرا}َ (النساء).  َتآ ِبي َخ

الطويل:  الهجر أو  - القطيعة10
تآؤديِّ التي السباب بين من الطويل الهجر أو القطيعة تآكون وقد
لخر، أو لسبب غيره مع المرء يختلف قد أنه ذلك الحقد؛ إلى

قطيعة فآي ضير ول الهجر، أو القطيعة النتيجة تآكون وربما
المراجعة، وتآكون النفوس، تآهدأ ريثما يسير هجر أو خفيفة،
يطول وأن القطيعة، تآدوم أن لكن مجاريها، إلى المياه وعودة

البغض، يتعمق يوم كل مع لنه بعينه؛ الخطر هو فآذلك الهجران،
بالله. والعياذ الحقد، فآي الوقوع العاقبة وتآكون البغضاء، وتآرسخ

بين الهجران أو القطيعة طول تآحريم سر هو هذا ولعل
يحل وسلم: "ل عليه الله صلى النبي يقول إذ المتخاصمين،

هذا، فآيعرض يلتقيان ليال، ثلثا فآوق أخاه يهجر أن لمسلم
)   175بالسلم" . ( يبدأ الذيِّ وخيرهما هذا، ويعرض

)   176ثلثا" . ( بعد هجر "ل

الجدل:  أو  - المراء11

175        :   : عليه -      الله صلى الله رسول وقول الهجرة، باب االدب كتاب الصحيح فآي البخاريِّ أخرجه الحديث
ثلثا: "         فآوق أخاه يهجر أن لرجل يحل ل :     81/26وسلم المعرفآة   وغير للمعرفآة السلم باب الستئذان وكتاب ،

8/65         : شرعي    :     عذر بل ثلثا فآوق الهجر تآحريم باب والداب والصلة البر كتاب الصحيح فآي ومسلم ،4/1984
ورقم)           (2560رقم ( اللفظ بهذا مرفآوعا النصاريِّ أيوب أبي حديث من كلهما عمر)    2561، ابن حديث من

   :   :     " يهجر: "         فآيمن باب الدب كتاب السنن فآي داود وأبو أيام ثلثة فآوق أخاه يهجر أن للمؤمن يحل ل بلفظ
المسلم   ورقم)       (4911رقم  (279، 4/278أخاه مرفآوعا، أيوب أبي حديث أبي)   4914، 4912من حديث من

ورقم   ( بنحوه، :   4913هريرة    :     : جاء)    ما باب والصلة البر كتاب السنن فآي والترمذيِّ بنحوه، عائشة حديث من
للمسلم     الهجر كراهية : "1932رقم  (289، 4/228فآي هذا)         بقوله عليه وعقب مرفآوعا، أيوب أبي حديث من

المسند       فآي وأحمد صحيح، حن : "183، 1/176حديث قتال         بلفظ مرفآوعا وقاص أبي بن سعد حديث من
أيام              ثلثة فآوق أخاه يهجر أن لمسلم يحل ول فآسوق، وسبابه كفر، 225، 209، 199، 165، 3/110، 1المؤمن

بنحوه،      مرفآوعا أنس حديث بنحوه،       4/20من عامر بن هشام حديث عائشة   328، 4/327من حديث من
بنحوه،   .422، 421، 5/416مرفآوعا مرفآوعا      أيوب أبي حديث من

176    :     : فآوق -         الهجر تآحريم باب والداب والصلة البر كتاب الصحيح فآي مسلم أخرجها اللفظ بهذا الرواية هذه
شرعي     عذر بل .2562 (27رقم  4/1984ثلثا مرفآوعا)      هريرة أبي حديث من
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كل أن ذلك الحقد؛ فآي الوقوع إلى الجدل أو المراء يؤديِّ وقد
الخر إفآحام على حريصا يكون المتمارين أو المتجادلين من

على قادر غير ويكون الخر، أمام أحدهما ينهزم وحين وغلبته،
والبغضاء.  والعداوة، الحقد، نفسه فآي يضمر النتقام،

بها ابتلى التي البليا من المناويِّ: الحقد يقول هذا وفآي
تآكاد ل إذ عنه، ينفك المناظر يكاد الغزالي: ل قال المناظرون،

عند رأسه يحرك من على حقدا يضمر أل على يقدر مناظرا تآرى
بل الصغاء، بحسن يقابله فآل كلمه، فآي ويتوقف خصمه، كلم

النفس.   فآي ويرتآبه الحقد، يضمر

بالمرء:  المحيطة  - البيئة12
أو كالبيت، كانت قريبة المرء فآيها يوجد التي البيئة تآكون وقد

أن ذلك الحقد؛ فآي الوقوع فآي السبب هي كالمجتمع بعيدة
هذا كان وإذا فآيه، يعيش الذيِّ بالوسط يتأثر ما كثيرا المرء

لذلك للمستعدين تآوريثه على يعمل فآإنه بالحقد، مبتلى الوسط
أو آبائهم من الحقد ورثوا كثيرين رأينا وقد معه، يعيشون ممن
فآيما مرة غير ذلك على نبهنا كما وجندية، قيادة، مجتمعهم من

آفآات.  من سبق

الحقد:  على المترتبة بالعواقب  - الجهل13
سواء الحقد، على المترتآبة بالعواقب الجهل يكون قد وأخيرا

هذه سنذكر - كما السلمي العمل على أو العاملين على
فآإن الحقد، فآي الوقوع فآي السبب - هو قليل بعد العواقب

على المترتآبة المهلكة والثار الضارة، العواقب جهل إذا المرء
مدافآعا له نصيرا كان ربما بل المر، هذا فآي يقع فآإنه ما، أمر

فآي الفقه إلى الله دعا ولهذا الناس؛ من كثير شأن وهذا عنه،
فآقال:  الجهاد من وجعله الدين،
َوَما ُنوَن َكاَن { ْؤِم ْلُم ِفُروا ا َين ًءة ِل ّفآ ْوَل َكا َل َفَر َفآ ٍة ُكّل ِمْن َن َق ُهْم ِفآْر ْن ِم

َفٌة ِئ ُهوا َطا ّق َف َت َي ّديِن ِفآي ِل ِذُروا ال ُين ِل ُهْم َو ْوَم َذا َق ُعوا ِإ ِهْم َرَج ْي َل ُهْم ِإ ّل َع َل
َذُروَن}َ (التوبة).  َيْح
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: علما" (طه زدني ربي وسلم: "وقل عليه الله صلى لنبيه وقال
114 .(

الحقد:  رابعا: آثار

على أو العاملين على سواء مهلكة وعواقب ضارة، آثار وللحقد
:  العواقب وتآلك الثار، هذه من طرفآا ودونك السلمي، العمل

العاملين:  - على أ

العاملين:  على الحقد آثار فآمن

النفسي:  والضطراب  - القلق1     
ول موجب بغير عليهم الحقد حد إلى الناس كراهية أن وذلك
القلق عاقبتها تآكون منها، التطهر فآي السعي عدم مع مبرر

بصاحبه ينتهي قد إذ عقابا؛ بذلك وكفى النفسي، والضطراب
يكن لم المنافآقين من صنف عن سبحانه حكى كما الموت إلى
 المؤمنين: مل على الحقد إل عمل من لهم
ِإْن ُكْم { َنٌة َتآْمَسْس ُهْم}َ (آل َحَس ْؤ ). 120عمران:  َتآُس
ُقْل ُتآوا { ُكْم ُمو ِظ ْي َغ ّلَه ِإّن ِب ِليٌم ال َذاِت َع ِر}َ (آل ِب ُدو عمران).  الّص

 - الحسد: 2     
ويحاول داخله، من وبغضا عداوة ممتلئ الحاقد أن وذلك

زوال تآمني - وهو الحسد ويرى بداخله، الذيِّ هذا عن التنفيس
التنفيس، هذا ميادين من واسعا - ميدانا عليه يحقد من نعمة

من سيظهر كما ويبطله العمل، يحبط مما والحسد به، فآيأخذ
تآعالى.  الله شاء إن مستقبل الفآة هذه عن الحديث خلل

بالغير:   - الشماتة3     
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به تآنزل أو مصيبة عليه بالمحقود تآلم حين والفرح بالسرور وذلك
ِإْن عن سبحانه قال كما كارثة، َو ُكْم المنافآقين: { ْب َئٌة ُتآِص ّي ْفَرُحوا َس َي

َها}َ (آل بالمسلمين، الشماتآة عن منهي ) والمسلم125عمران:  ِب
لخيك، الشماتآة تآظهر وسلم: "ل عليه الله صلى النبي يقول إذ

)   177(ويبتليك" .  الله فآيرحمه

السلمية:  الخآوة حاقوق من تبقى ما  - تضييع4     
الحقد: عدم فآي الوقوع أسباب من أن معنا مضى قد أنه وذلك
يضيع بأن ذلك على الرد الحاقد ويحاول السلمية، الخوة رعاية

منه فآيكون السلمية، الخوة حقوق من تآبقى ما الخر هو
منه والنيل والسخرية، والستهزاء والحتقار والقطيعة، الهجران

وقد والنميمة، والغيبة العورات، وتآتبع الظن، سوء من يحل ل بما
ونحوه، بالضرب البدني اليذاء حد إلى فآيصل الحقد، هذا يتفاقم
نصرتآه أو مظلمة، رد أو رحم، صلة أو دين، قضاء من حقه ومنعه

ويؤديِّ الحسنات يأكل حرام كله وذلك النصرة، يوجب وقت فآي
بالله.  والعياذ جهنم عذاب إلى

والثواب:  الجر من  - الحرمان5     
نظرا آنفا المذكورة العواقب فآي الوقوع يخاف الحاقد أن وذلك

عنها ويبتعد نفسه فآيجاهد والعذاب، الثم من عليها يترتآب لما
والثواب العظيم الفضل يوجب ما إلى ذلك يتجاوز ل أنه غير

وإظهار المجلس، فآي والفآساح والرفآق، البشاشة، من الجزيل
واليغار. بل والمواساة البر على والتحريض والفضائل المحاسن

إجمال: فآي ذكرنا التي الحقد آثار عن الغزالي حامد أبو يقول
أمور:  ثمانية يثمر "والحقد

عنه، النعمة زوال تآتمنى أن على يحملك أن وهو الول: الحسد،
من وهذا به، نزلت إن بمصيبة وتآسر أصابها، إن بنعمة فآتغتم
تآعالى.  الله شاء إن ذمه وسيأتآي المنافآقين، فآعل

177)  :      : باب -      والورع والرقائق القيامة صففة كتاب السنن فآي الترمذيِّ أخرجه رقم  (4/571) 54الحديث
2506."    " : غريب)            حسن حديث هذا بقوله عليه وعقب اللفظ، بهذا مرفآوعا السقع بن وائلة حديث من
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بما فآتشمت الباطن، فآي الحسد إضمار على تآزيد الثاني: أن
البلء.  من أصابه

وأقبل طلبك، وإن عنه، وتآنقطع وتآصارمه، تآجهره، الثالث: أن
عليك. 

له.  استصغارا عنه تآعرض أن دونه، الرابع: وهو
وإفآشاء وغيبة، كذب، من يحل ل بما فآيه تآتكلم الخامس: أن

وغيره.  ستر، وهتك سر،
منه.  وسخرية به، استهزاء تآحاكيه السادس: أن

بدنه.  يؤلم وما بالضرب، السابع: إيذاؤه
رد أو رحم، صلة أو دين، قضاء من حقه تآمنعه الثامن: أن

حرام.  ذلك وكل مظلمة،
ول المذكورة الثمانية الفآات من تآحترز : أن الحقد درجات وأقل
فآي تآستثقله ولكن به، الله تآعصي ما إلى الحقد بسبب تآخرج

به تآطوع كنت عما تآمتنع حتى بغضه، عن قلبك تآنهي ول الباطن
والمجالسة بحاجاتآه، والقيام والعناية، والرفآق، البشاشة، من
بترك أو له، المنفعة على والمعاونة تآعالى، الله ذكر على معه

كله فآهذا ومواساتآه، بره على والتحريض عليه، والثناء له، الدعاء
عظيم، فآضل وبين بينك ويحول الدين، فآي درجتك ينقص مما

)   178الله" . ( لعقاب يعرضك ل كان وإن جزيل، وثواب

السلمي:  العمل - على ب

فآي:  فآتتلخص السلمي العمل على الحقد آثار وأما

النصار:  كسب  - قلة1     
نفرة يوجب ما والثام المعاصي من أتآى قد الحاقد أن وذلك

فآيه يجدوا لم إذا عنه، يصدر بما تآأثرهم عدم بل منه، الخرين
ويخسر عنه فآيتولون به، التأسي أو القتداء ينبني الذيِّ النموذج

178. تآخريجه -   سبق
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وإبلغها المانة حمل فآي تآشارك سواعد السلمي العمل
القل على أو العابثين وعبث الكائدين، كيد من وحمايتها للناس،

من الخروج ويحاولوا المانة هذه يحملون من بالدعاء ولو تآؤيد
المسؤولية.  وتآلك التبعة هذه
تآعارف فآما مجندة، جنود الحديث: (... والرواح فآي جاء وقد
)   179اختلف" . ( منها تآناكر وما ائتلف، منها

والتمزق:   - الفرقة2     
الفرقة السلمي العمل على الحقد عاقبة تآكون وكذلك

عدم يثمر فآإنه الوسط، هذا فآي الحقد شاع إذا ذلك والتمزق
والتمزق الفرقة العاقبة وتآكون السلمية، الخوة حقوق رعاية
بخناقنا، فآيمسكون الله أعداء على الطريق يفتح الذيِّ المر

عز الله ويحرمنا يوم بعد يوما أعناقنا حول الخناق هذا ويضيقون
التكاليف.  وتآعظم الطريق فآتطول ونصره، تآأييده وجل

الحقد:  خآامسا: علجا

منه السلم وموقف ومظاهره، الحقد، حقيقة عرفآنا قد دمنا وما
الوقاية، بل العلج سبيل تآحديد علينا سهل فآقد وآثاره، وأسبابه،
الخطوات:  هذه فآي السبيل هذه وتآتلخص

من العباد يعطي حكيم، عليم وجل عز الله بأن التام  - اليقين1
فآيه وما حكمته، اقتضته وما علمه، فآي سبق لما تآبعا النعم

بما الرضا على صاحبه يحمل اليقين هذا فآإن للعبد، مصلحة
له، النعمة هذه تآكون أن من أعم النعمة، من وأعطى الله قسم

للخرين.  أو
المعاملة فآي والتسوية التوزيع، فآي العدالة على  - الحرص2

فآإن للرعية، الحاكم ومن لخوانه، الخا ومن لولده، الب من

179. تآخريجه -   سبق
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يحل وأن النفس، من الحقد جذور اقتلع فآي كبير دور له ذلك
والحسان.  والصفح، العفو، محله

جلد ومنع بداخله، يدور عما التعبير فآي الحق الغير  - إعطاء3
هذا فآإن والعراض، والموال الدماء، على والعتداء الظهور،

بصبغة وصبغها الحقد، من النفس تآطهير فآي كذلك يساعد مما
والتسامح.  العفو

- شرحنا الذيِّ النحو - على السلمية الحقوق حقوق  - رعاية4
وأن وآثاره، الحقد، هذا على القضاء فآي كبير دور له هذا فآإن

ورخاء.  رفآاهية وفآي كرماء، أعزة المسلمون يعيش
والتكبر والغرور، بالنفس، العجاب أمراض من  - التخلص5

فآإنه الفآات، هذه من الول الجزء فآي تآقدم الذيِّ النحو على
الحقد.  من النفس طهارة تآكون المراض هذه من بالتخلص

الصور من صورة أيِّ فآي الخرين استغلل بعدم  - التحذير6
الحقد، ومنها وخيمة، عواقب له تآكون الستغلل هذا أن ببيان
محله يحل وأن الستغلل، تآلشي إلى يؤديِّ التحذير هذا فآلعل

.  واليثار بل والمواساة الرحمة،
عقيدة عن النظر بغض الجار حقوق رعاية على  - التأكيد7

صادقة وكانت الحقوق هذه روعيت إذا فآإنه الجار، هذا وجنسية
والحقد.  والبغضاء العداوة جذور اقتلع أثمرت

تآعدد عند العدالة ورعاية السرية، المشكلت لحل  - السعي8
من تآحميهم كفالة عائلهم يموت حين اليتامى وكفالة الزوجات،

فآي يسهم هذا فآلعل والباطنة، الظاهرة والمراض العلل سائر
النفس.  من الحقد جذور اقتلع

فآي كبير دور له هذا فآإن نسمع، وما نرى، ما كل من  - التثبت9
إن منه، التخلص أولى باب ومن أصل، الحقد فآي الوقوع عدم
الصدر.  فآي بجرانه ألقي قد كان
دور له هذا فآإن بأخرى، أو بطريق الهجران لقطع  - السعي10

وتآثمر، تآنبت أن قبل النفس، من الحقد بذور اقتلع فآي كبير
ذلك:  تآشرح التالية والقصة
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ابن - وهو الحارثا ابن - هو الطفيل بن مالك بن عوف عن "جاء
عائشة لمها: أن وسلم عليه الله صلى النبي زوج عائشة أخي

أعطته عطاء أو بيع فآي قال الزبير بن الله عبد أن حدثت
قال فآقالت: أهو عليها، لحجرن أو عائشة لتنتهين عائشة: والله

أبدا، الزبير ابن أكلم أل نذر، علي لله قالت: هو قالوا: نعم، هذا؟
ل فآقالت: والله الهجرة، طالت حين إليها الزبير ابن فآاستشفع

ابن على ذلك طال فآلما نذريِّ، إلى أتآحنث ول أبدا فآيه أشفع
بن السود بن الرحمن وعبد مخرمة، بن المسور كلم الزبير،

لما بالله لهما: أنشدكما - وقال زهرة بني من - وهما يغوثا عبد
فآأقبل قطيعتي، تآنذر أن لها يحل ل فآإنها عائشة، على أدخلتماني

على استأذنا حتى بأرديتهما، مشتملين الرحمن وعبد المسور، به
قالت أندخل؟ وبركاتآه، الله ورحمة عليك : السلم فآقال عائشة،

تآعلم ول كلكم، ادخلوا قالت: نعم عائشة: ادخلوا: قالوا: كلنا؟
الحجاب، الزبير ابن دخلوا: دخل فآلما الزبير، ابن معهما أن

وعبد المسور وطفق ويبكي، يناشدها، وطفق عائشة، فآاعتنق
النبي : إن ويقولن منه وقبلت كلمته، ما إل يناشدانها الرحمن

ل فآإنه الهجرة، من علمت قد عما نهى وسلم عليه الله صلى
على أكثروا فآلما ليال، ثلثا فآوق أخاه يهجر أن لمسلم يحل

تآبكي، وهي تآذكرهما، طفقت والتحريج التذكرة، من عائشة
ابن كلمت حتى بها يزال فآلم شديد، والنذر نذرت، وتآقول: إلي

نذرها تآذكر وكانت رقبة، أربعين ذلك نذرها فآي وأعتقت الزبير
)   180خمارها" . ( دموعها تآبل حتى فآتبكي ذلك، بعد
بعيدا أو كالبيت قريبا المرء، فآيه يعيش الذيِّ المحيط  - تآنقية11

القائمة النظيفة الطاهرة الجواء تآهيئة بل الحقد، من كالمجتمع،
له ذلك فآإن واليثار المواساة بل الحقاد، من الصدر سلمة على
ضده.  والتحصن بل الحقد، من العلج فآي كبير دور

180   " :     :   : أن -      لرجل يحل ل الرسول وقول الهجرة، باب االدب كتاب الصحيح فآي البخاريِّ أخرجه الحديث
 ( ثلثا    فآوق أخاه .8/25يهجر اللفظ               بهذا الزبير بن الله عبد عن الطفيل بن مالك بن عوف حديث من
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الله صلى النبي وسيرة وسنة الله كتاب مع العيش  - دوام12
والضغن، والدغل، والبغضاء، للغل، الذم جاء وكيف وسلم عليه

أول يساعد ذلك فآإن الحقد إناء فآي النهاية فآي يصب مما ونحوها
يقويِّ وثانيا الحقد، من التخلص أو والتطهر النفس مجاهدة على

فآل الحقد، وجه فآي الطريق تآسد بحيث النفس، فآي اليمان
أخرى.  مرة النفس هذه إلى يدخل

على الحقد أن وإفآهامها بأول، أول النفس  - محاسبة13
العتراض يعني منه حرمت ما النعمة من أوتآوا لنهم ؛ الخرين

أصل فآي خدش وهذا وقدره، بقضائه الرضا وعدم الله على
الدنيا فآي الله غضب يحل وأن العمل، يحبط أن يوجب اليمان

والخرة. 
والنظر والسماع السلمي، التاريخ فآي المطالعة  - دوام14

كانوا حيث الخرين، عند الحقد علج فآي السلف عن جاء فآيما
والهدية، النفقة، لهؤلء فآيقدمون بالحسنة، السيئة يقابلون

ويشاركونهم وتآفقدونهم، وضيافآتهم، جوارهم، ويحسنون
بظهر لهم ويدعون حضور، أو غياب فآي يؤذونهم ول أفآراحهم

أثاثة، بن مسطح من الصديق موقف هنا وحسبنا وهكذا، الغيب
فآي تآورط وحين بالنفقة، يتعهده الصديق وكان له، قريبا وكان
فآنزل وعطاءه، رفآده عنه يمنع أن الصديق حلف الفآك حادثة

يقول:  القرآن
َول َتآِل { ْأ ُلوا َي ْو َفْضِل ُأ ْل ُكْم ا ْن ِة ِم َع ُتآوا َأْن َوالّس ْؤ ِلي ُي ْو َبى ُأ ُقْر ْل ا

ِكيَن ْلَمَسا ِريَن َوا َهاِج ْلُم ِبيِل ِفآي َوا ِه َس ّل ُفوا ال ْع َي ْل َفُحوا َو َيْص ْل َأل َو

ّبوَن ِفَر َأْن ُتآِح ْغ ّلُه َي ُكْم ال ّلُه َل ُفوٌر َوال َرِحيٌم}َ (النور).  َغ
لي، تآغفر أن أحب رب يا قال: بلى ذلك الصديق سمع وحين
)   181. ( يمينه عن وكفر عليه النفقة إلى وعاد

181     :   : بعضا -         بعضهن النساء تآعديل باب الشهادات كتاب الصححيح فآي البخاريِّ أخرجه طويل حديث من جزء
3/227 - 231    : الفآك   حديث باب المغازيِّ وكتاب ،5/148 -154   :   : منه   باب النور سورة التفسير وكتاب ،6/127- 

132        :   : القاذف    تآوبة وقبوله الفآك حديث فآي باب التوبة كتاب الصحيح فآي ومسلم رقم  (2137 - 4/2129،
2770     :    : النور)    سورة ومن باب القرآن تآفسير كتاب السنن فآي والترمذيِّ وأحمد) 3180رقم  (314- 5/310، ،

المسند   حديثه           197 - 194، 61 - 6/59فآي على الترمذيِّ وعقب عنها الله رضي عائشة حديث من كلهم ،
            ( وغير: (     ومعمر يزيد، بن يونس رواه وقد عروة، بن هشام حديث من غريب صحيح حسن حديث هذا بقوله
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العراق سواد أراضي قسمة عدم يرى كان عمر الفاروق وهذا
كل يكون ل الفتح هذا مثل بأن محتجا ونحوها ومصر والشام

شيء يبق لم المقاتآلين بين الراضي هذه قسمت إذا وأنه يوم،
إلى استند كما ثابت، مورد المال لبيت يبق ولم بعدهم، لمن
الحشر:  سورة آيات
َء {َما َفآا ّلُه َأ َلى ال ِه َع ِل ْهِل ِمْن َرُسو ُقَرى َأ ْل ِه ا ّل ِل ِللّرُسوِل َفآ ِذيِّ َو ِل َو

َبى ُقْر ْل َتاَمى ا َي ْل ِكيِن َوا ْلَمَسا ْبِن َوا ِبيِل َوا ُكوَن ل َكْي الّس ًءة َي َل ْيَن ُدو َب
ِء َيا ِن ْغ َل ُكْم ا ْن ُكْم َوَما ِم َتآا ُه الّرُسوُل آ ُذو ُكْم َوَما َفآُخ َها ْنُه َن ُهوا َع َت ْن َفآا
ُقوا ّتآ ّلَه َوا ّلَه ِإّن ال ُد ال ِدي َقاِب َش ِع ْل ِء ا َقَرا ُف ْل ِريَن ِل َهاِج ْلُم ِذيَن ا ّل ا

ِرُجوا ِهْم ِمْن ُأْخ ِر ِهْم ِديا ِل َوا َأْم ُغوَن َو َت ْب ِه ِمْن َفآْضل َي ّل ًءنا ال َوا ِرْض َو
ْنُصُروَن َي ّلَه َو َلُه ال ِئَك َوَرُسو َل ْو ُقوَن ُهْم ُأ ِد ِذيَن الّصا ّل ُءوا َوا ّو َب ّداَر َتآ ال
ِليَماَن ِهْم ِمْن َوا ِل ْب ّبوَن َق ِهْم َهاَجَر َمْن ُيِح ْي َل ُدوَن َول ِإ ِفآي َيِج
ِهْم ِر ُدو ًءة ُص ُتآوا ِمّما َحاَج ِثُروَن ُأو ْؤ ُي َلى َو ِهْم َع ُفِس ْن ْو َأ َل ِهْم َكاَن َو ِب
َق َوَمْن َخَصاَصٌة ِه ُشّح ُيو ْفِس ِئَك َن َل ْو ُأ ِلُحوَن ُهْم َفآ ْف ْلُم ِذيَن ا ّل َوا

ُءوا ِهْم ِمْن َجا ِد ْع ُلوَن َب ُقو َنا َي ّب ِفْر َر ْغ َنا ا َنا َل ِن َوا ِِلْخ ِذيَن َو ّل َنا ا ُقو َب َس
ِْليَماِن َعْل َول ِبا َنا ِفآي َتآْج ِب ُلو ِذيَن ِغّل ُق ّل ُنوا ِل َنا آَم ّب ّنَك َر ُءوٌف ِإ َر

َرحيٌم}َ (الحشر). 
فآلو الفيء، هذا فآي بعدكم من يأتآون الذين الله أشرك قائل: "قد

الراعي ليبلغن بقيت ولئن شيء، بعدكم لمن يبق لم قسمته
كرامته - يعني وجهه فآي ودمه الفيء، هذا من نصيبه بصنعاء

)   182وجهه" . ( ماء الناس: أراق يسأل لمن يقال إذ مصونة،
وفآقه اليات، هذه على معقبا القرضاويِّ يوسف الدكتور يقول
هذا:  عمر

فآي غرة زال ل عادل، تآوزيعا الفيء عائد تآوزيع اليات "وقررت
المهاجرين من الحاضر للجيل فآيه نصيبا فآجعلت النسانية، جبين
بغير ملكياتآهم وصودرت وأموالهم، ديارهم من أخرجوا الذين

صدورهم، فآتحوا الذين النصار ومن الله، يقولوا: ربنا أن إل حق
عبد                  ابن الله وعبيد الليثي، وقاص بن وعلقمة المسيب، بن وسعيد الزبير، بن عروة عن الزهريِّ، عن واحد

." وأتآم            عروة، بن هشام حديث من أطول الحديث هذا عائشة عن الله،
182   : الزكاة -  فآقه  .410- 1/406انظر
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على وآثروا ونصروا، فآآَووا المهاجرين، لخوانهم ودورهم
الذيِّ الجيل هذا مع وأشركت خصاصة، بهم كان ولو أنفسهم،

بقوله:  القرآن عنهم عبر أخرى، أجيال وضحى بذل،
ِذيَن ّل َوا ُءوا { ِهْم ِمْن َجا ِد ْع ُلوَن َب ُقو َنا َي ّب ِفْر َر ْغ َنا ا َنا َل ِن َوا ِِلْخ ِذيَن َو ّل ا
َنا ُقو َب ِليَماِن َس َعْل َول ِبا َنا ِفآي َتآْج ِب ُلو ِذيَن ِغل ُق ّل ُنوا ِل َنا}َ آَم ّب َر

). 10(الحشر: 
على متكاملة وحدة كلها المة الكريمة: أن اليات علمتنا وبهذا

- العصور مر - على وأنها الزمنة، وامتداد المكنة، اختلف
ليجني سلفها ويغرس آخرها، لخير أولها يعمل متماسكة، حلقات
بما الحفاد ويفخر الول، بدأه ما فآيكمل الخر، يأتآي ثم خلفها،

المة آخر يلعن ول للسابق، اللحق ويستغفر الجداد، فآعله
التي الرأسمالية خطأ السلم تآفادى العادل التوزيع وبهذا أولها،
- ما الغالب مغفلة- فآي ومنفعته الحاضر، الجيل مصلحة تآؤثر

كثيرا تآتطرف التي الشيوعية خطأ تآجنب كما الجيال، من وراءه
لم أجيال سبيل فآي قائمة أجيال أو بجيل، التضحية حد إلى

الحياة.  أبوب بعد تآطرق
عمر- المؤمنين لمير جبل بن معاذ الجليل الفقيه قال ولهذا
إذن -: والله الفاتآحين على المر أول الرض بقسمة هم حين

فآي العظيم الريع صار اليوم قسمتها إن إنك تآكره، ما ليكونن
ثم والمرأة، الواحد، الرجل إلى فآيصير يبيدون، ثم القوم، أيديِّ
- عنه يدافآعون - يعني سدا السلم من يسدون قوم بعدهم يأتآي
قال: وآخرهم، أولهم، يسع أمرا فآانظر شيئا، يجدون ل وهم

معاذ.  قول إلى عمر فآصار
على الرض وقف عارض - ممن وغيره لبلل عمر قال هنا ومن
)183شيء" . ( لهم ليس الناس آخر يأتآي أن كلها-: تآريدون المة

كلها للمة ملكا الرض هذه بقاء أن يرى كان عمر فآإن وبالجملة
هذا وجوهر يتفق مما الحاضرة، الجيال على لها قسمة دون

183   : الزكاة -  فآقه  .410- 1/406انظر
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َنا ّب ِفْر الدعاء: {َر ْغ َنا ا َنا َل ِن َوا ِلْخ ِذيَن َو ّل َنا ا ُقو َب ِليَماِن َس َعْل َول ِبا َتآْج
َنا ِفآي ِب ُلو ِذيَن ِغل ُق ّل ُنوا}َ (الحشر:  ِل ). 10آَم
والجماعة، الفرد على وخطورتآه الداء بهذا الدائم  - التذكير15

النسيان وعلج ينسى، النسان فآإن منه، الوقاية وسبيل وأسبابه
بالتذكير.  يكون إنما
- أن وجل - عز الله إلى والضراعة والتبتل الدعاء  - كثرة16

ما المقام هذا فآي به ندعو ما وخير الداء، هذا من القلوب يطهر
كتابه.  فآي الله علمنا مما قدمنا
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والعشرون السابعة الفة
الدنيا تنافس

لدين العاملين تآصيب أن يمكن التي والعشرون السابعة والفآة
آثارا وراءها وخلفت منهم، نفرا بالفعل أصابت لقد بل الله،

الدنيا".  "تآنافآس هي إنما مهلكة وعواقب خطيرة
من وغوائلها شرها من ويسلم بها، أصيب من منها يداوى وحتى
صحيحا تآصورا سنعطي فآإننا - منها، وجل - عز الله عافآاه

الجوانب:  هذه خلل من عنها وواضحا

الدنيا:  تنافس أول: تعريف

هما:  كلمتين من مؤلف إضافآي الدنيا" مركب "تآنافآس
على منهما كل ماهية معرفآة يقتضي والمر "تآنافآس" و"دنيا"،

ودونك الدنيا"، "تآنافآس المركب هذا تآعريف يسهل كي حدة،
ذلك: 

لغة:  التنافس
منها:  معان، على اللغة فآي التنافآس يأتآي

فآي النفيس الشيء من وأصله فآيه، والرغبة الشيء، - محبة أ
ونفاسا، ونفاسة، منافآسة، الشيء فآي يقال: نافآست نوعه

محبوبا.  فآيه مرغوبا صار نفاسة، بالضم الشيء ونفس
الشيء عليه يقال: نفست به، البخل أو بالشيء - الضن ب

أن أحب وما به، عليه بخلت أو نفاسة: ضننت أنفسه بالكسر
إليه.  يصل

: نقول عليه، حسده مع للشيء الهلية فآاقد الغير - رؤية ج
الشيء لهذا أهل يره فآلن: لم على وبالشيء الشيء، تآنافآس

عليه.  وحسده
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-أيِّ به الضرر إلحاق غير من الشيء فآي والتباريِّ - التسابق، د
من وباراه كذا: سابقه فآي فآلنا فآلن - نقول: نافآس بالتنافآس

فآيه، كذا: تآسابقوا فآي القوم وتآنافآس به، الضرر يلحق أن غير
قوله )   ومنه184( ، ببعض - الضرر بعضهم يلحق أن دون وتآباروا

سبحانه: 
ِفآي َو ِلَك { َفآْس َذ َنا َت َي ْل ِفآُسوَن}َ (المطففين).  َفآ َنا َت ْلُم ا

أهل ليس الغير رؤية فآإن جميعا المعاني هذه بين تآعارض ول
فآي والتباريِّ التسابق إلى تآقود أو تآحمل قد للمر أو للشيء
الغير.  هذا على به وضنا له، ومحبة فآيه، رغبة تآحصيله

"الدنيا" لغة: 
ابن يقال: هو اللصق، يعني: القرب الدنى، مؤنث لغة، والدنيا
صارت ثم النسب، لصق منون) قريب وغير (منون، دنيا عمي
الغائبة الحياة تآسبق التي العاجلة أو الحاضرة الحياة على تآطلق

من يقال: دنا إذ منا، لقربها أيِّ لدنوها، بذلك وسميت الجلة، أو
طلبت إذا وحقارتآها، لخستها، أو دان: قرب، فآيهو دناوة، الشيء
عمرها وقصر لنقص أو دون، دنيء: خسيس يقال: هذا لذاتآها،

. دينه: النقيصة فآي الدنية نقول: أعطى الخرة، عمر جنب فآي
)185   (

الدنيا" لغة:  "تنافس
حدة، من: "التنافآس" و"الدنيا" على كل معنى عرفآنا وإذ

للدنيا أهل ليس أنه الغير الدنيا" لغة: رؤية "تآنافآس ونقول: إن
فآيها، رغبة تآحصيلها، فآي والتباريِّ التسابق على تآحمل بصورة
الغير.  هذا على بها وضنا لها، ومحبة

الدنيا" اصطلحاا:  "تنافس
184   : العرب -  لسان ص    6/238انظر الصحاح ومختار الوسيط   452، 451، والمعجم ،2/940"  :  ، نفس مادة ،

         : النوويِّ  للمام الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج كذلك حجر    5/427وانظر لبن الباريِّ وفآتح ،
.11/245العسقلني  كثير   بتصرف

185   : العرب -  لسان الوسيط   275 - 14/271انظر والمعجمم كثير   .299، 1/298، بتصرف
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- رحمه النوويِّ يقوللمام فآهو- كما الدنيا" اصطلحا "تآنافآس أما
-:  الله

)186( " ، وحظوظها وأسبابها الدنيا، فآي الرغبة فآي "التباريِّ
جاء ما نحو بها" على والستئثار النفراد، وجه يريد: "على ولعله
المعنى عن كثيرا يختلف ل أنه التعريف هذا من وواضح لغة،

اللغويِّ. 

من السلم وموقف الدنيا تنافس مظاهر ثانيا: بعض
التنافس:  هذا

هذه وأهم الدنيا، تآنافآس على تآدل وسمات مظاهر وهناك
السمات:  وتآلك المظاهر

والملبس، والمشارب، المطاعم، فآي الورع إهدار أو  - إهمال1
ونحوها.  والمراكب

والتحريف والتظاهر بل منهم، والنيل الخرة، طلب  - بغض2
بأخرى.  أو بوسيلة عليهم

يستطيع ول الدنيا، فآي يسبقه من كل معاداة أو  - بغض3
به.  اللحاق

وقدره.  الله وبقضاء بها الرضى وعدم الله نعمة  - ازدراء4
عرض أو متاع من فآيها وما الدنيا على المستمرة  - المخاصمة5

زائل. 
عند سيما ول والحزان، الهموم كثرة مع الدائم  - التشتت6

الدنيا.  من شيء فآوات
الخرة نسيان مع الدنيا طلب فآي بالسعي الدائم  - الشتغال7

وفآتور.  بتهاون ولكن تآذكرها، مع أو بالمرة
وسبل وزيناتآها، وزخارفآها، الدنيا، عن الدائم  - الحديث8

جرا.  اقتناصها... وهلم

186   : للنوويِّ -  المنهاج الباريِّ        5/427انظر قح فآي حجر اابن نقل وعنه ،11/245.
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مذموم، قبيح الخرة إهمال أو نسيان مع للدنيا الدنيا وتآنافآس
والسنة.  الكتاب نصوص بذلك شهدت كما
تآعالى:  فآقوله الكتاب نصوص أما

َو ُه ِذيِّ { ّل َعَل ا ُكْم َج َلْرَض َل ُلول ا َها ِفآي َفآاْمُشوا َذ ِب ِك َنا ُلوا َم ُك ِمْن َو
ِه ِق ِه ِرْز ْي َل ِإ ّنُشوُر{ (الملك).  َو ال

ِفآي َو ِلَك }َ َفآْس َذ َنا َت َي ْل ِفآُسوَن{ (المطففين) .  َفآ َنا َت ْلُم ا
ْثِل ِلِم َذا }َ ْعَمْل َه َي ْل ُلوَن{ (الصافآات).  َفآ َعاِم ْل ا
َها ّي أ

َ َيا ِذيَن }َ ّل ُنوا ا َذا آَم ِديِّ ِإ ِة ُنو ِم ِمْن ِللّصل ْو ِة َي َع ْلُجُم ْوا ا َع َلى َفآاْس ِإ
ِر ْك ِه ِذ ّل َذُروا ال َع َو ْي َب ْل ُكْم ا ِل ْيٌر َذ ُكْم َخ ُتْم ِإْن َل َلُموَن ُكن ْع َذا َتآ ِإ َيْت َفآ ُقِض

ُة َتِشُروا الّصل َلْرِض ِفآي َفآان ُغوا ا َت ْب ِه َفآْضِل ِمْن َوا ّل ُكُروا ال ْذ ّلَه َوا ال
ًءرا ِثي ُكْم َك ّل َع ِلُحوَن{ (الجمعة).  َل ْف ُتآ

ُعوا ِر َوَسا َلى }َ ٍة ِإ ِفَر ْغ ُكْم ِمْن َم ّب ٍة َر ّن َها َوَج َواُت َعْرُض الّسَما
َلْرُض ّدْت َوا ِقيَن{ ( آل ُأِع ّت ْلُم عمران).  ِل
َلُموا ْع ّنَما }َا ُة َأ َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ِعٌب ال ٌو َل ْه َل َنٌة َو ِزي َفاُخٌر َو َتآ ُكْم َو َن ْي ُثٌر َب َكا َتآ َو

َواِل ِفآي َلْم ِد ا ْول َل َثِل َوا ْيٍث َكَم ْعَجَب َغ ّفاَر َأ ُك ْل ُتآُه ا َبا ِهيُج ُثّم َن ُه َي َتَرا َفآ
َفّرا ُكوُن ُثّم ُمْص ًءما َي َطا ِفآي ُح ِة َو َذاٌب الِخَر ٌد َع ِدي ٌة َش ِفَر ْغ ِمْن َوَم

ِه ّل َواٌن ال ِرْض ُة َوَما َو َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ُع ِإل ال َتا ِر َم ُغُرو ْل ُقوا ا ِب َلى َسا ِإ
ٍة ِفَر ْغ ُكْم ِمْن َم ّب ٍة َر ّن َها َوَج َعْرِض َعْرُض ِء َك َلْرِض الّسَما ّدْت َوا ُأِع

ِذيَن ّل ُنوا ِل ِه آَم ّل ِه ِبال ِل ِلَك َوُرُس ِه َفآْضُل َذ ّل ِه ال ِتآي ْؤ ُء َمْن ُي ّلُه َيَشا ُذو َوال
َفْضِل ْل ِم{ (الحديد).  ا ِظي َع ْل ا

إلى صراحة تآدعو الخرة، عن تآتحدثا حين النصوص هذه إن
عن تآتحدثا وحين والسعي، والمسابقة، والمسارعة، المنافآسة

الرض، فآي والنتشار الهوينا، المشي إلى صراحة تآدعو الدنيا
الدنيا.  هذه طلب فآي التنافآس أو التكالب وعدم
سبحانه:  - قوله -كذلك الكتاب نصوص ومن
ّدّن {ل ْيَك َتآُم َن ْي َلى َع َنا َما ِإ ْع ّت ِه َم ًءجا ِب َوا ُهْم{ (الحجر:  َأْز ْن ). 88ِم

َول ّدّن { ْيَك َتآُم َن ْي َلى َع َنا َما ِإ ْع ّت ِه َم ًءجا ِب َوا ُهْم َأْز ْن َة ِم ْهَر ِة َز َيا ْلَح َيا ا ّدن ال
ُهْم َن ِت ْف َن ِه ِل ُق ِفآي ِرْز ّبَك َو ْيٌر َر َقى{ (طه).  َخ ْب َأ َو
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الله صلى محمد لنبيه تآعالى الله: "يقول كثير-رحمه ابن يقول
وأشباههم، المترفآون هؤلء ما إلى تآنظر ل وسلم عليه

حائلة ونعمة زائلة، زهرة هي فآإنما النعيم، من فآيه ونظراؤهم
)   187الشكور" . ( عباديِّ من وقليل بذلك، لنختبرهم

وسلم:  عليه الله صلى فآقوله النبوية السنة نصوص وأما
عليكم أخشى الفقر ما فآوالله يسركم، ما وأملوا "فآأبشروا،

من على بسطت كما الدنيا عليكم تآبسط أن أخشى ولكني
)188( أهلكتم" ، كما وتآهلككم تآنافآسوها، كما فآتنافآسوها قبلكم،

عبد قال أنتم؟"، قوم أيِّ والروم، فآارس عليكم فآتحت "إذا
الله رسول )   قال189( ، الله أمرنا كما عوف: نقول بن الرحمن

تآتحاسدون، ثم تآتنافآسون، ذلك، غير وسلم: "أو عليه الله صلى
فآي تآنطلقون ثم ذلك، نحو أو تآتباغضون، ثم تآتدابرون، ثم

)190( بعض" ، رقاب على بعضهم فآتجعلون المهاجرين، مساكين
فآلينظر والخلق المال، من عليه فآضل من إلى أحدكم نظر "إذا
إلى )   "انظروا191( عليه" ، فآضل ممن منه أسفل هو من إلى
أل اجدر فآهو فآوقكم، هو من إلى تآنظروا ول منكم، أسفل هو من

)   192الله" . ( نعمة تآزدروا

187     : كثير -  ابن تآفسير مختصر .2/499انظر
188    :         ( فآؤاد - (    محمد الشيخ تآعليق انظر فآضله، من المزيد ونسأله ونشكرهه، نحمده، أيِّ الله أمرنا كما نقول

مسلم      صحيح على الباقي .4/2274عبد للنوويِّ     المنهاج عن نقل
189    :         ( فآؤاد - (    محمد الشيخ تآعليق انظر فآضله، من المزيد ونسأله ونشكرهه، نحمده، أيِّ الله أمرنا كما نقول

مسلم      صحيح على الباقي .4/2274عبد للنوويِّ     المنهاج عن نقل
190   :        ( محمد - (     الشيخ تآعليق انظر بعض على أمراء بعضهم فآتجعلوون أيِّ بعض رقاب على بعضهم فآتجعلون

مسلم       صحيح علي الباقي عبد :4/2275فآؤاد الصحيح          فآي مسلم أخرجه والحديث للنوويِّ، المنهاج عن نقل
   : منه   باب والرقائق الزهد :  2962رقم  (2275، 4/2274كتاب   : فآتنة)     باب الفتن كتاب السنن فآي ماجه وابن ،

.3996رقم  (2/1324المال  لمسلم)             واللفظ مرفآوعا العاص بن عمرو بن الله عبد حديث من كلهما
191   :    : منه -       باب والرقائق الزهد ككتاب الصحيح فآي مسلم أخرجه بروايته ،)2963رقم  (4/2275الحديث

       :   : الثوب   تآرقيع فآي جاء ما باب اللباس كتاب السنن فآي صفة)  1785رقم  (216، 4/215والترمذيِّ وكتاب ،
)  : باب   والورع والرقائق :2513رقم  (4/574) 58القيامة بقوله)        الروايتين هاتآين إحدى على الترمذيِّ وعقب

   :   :     " القناعة"   باب الزهد كتاب السنن فآي ماجه وابن ، صحيح حديث حديث)   4142رقم  (2/1387هذا من كلهم ،
. لمسلم     واللفظ مرفآوعا، هريرة أبي

192   :    : منه -       باب والرقائق الزهد ككتاب الصحيح فآي مسلم أخرجه بروايته ،)2963رقم  (4/2275الحديث
       :   : الثوب   تآرقيع فآي جاء ما باب اللباس كتاب السنن فآي صفة)  1785رقم  (216، 4/215والترمذيِّ وكتاب ،

)  : باب   والورع والرقائق :2513رقم  (4/574) 58القيامة بقوله)        الروايتين هاتآين إحدى على الترمذيِّ وعقب
   :   :     " القناعة"   باب الزهد كتاب السنن فآي ماجه وابن ، صحيح حديث حديث)   4142رقم  (2/1387هذا من كلهم ،

. لمسلم     واللفظ مرفآوعا، هريرة أبي
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يوما خرج وسلم عليه الله صلى النبي أن عامر بن عقبة وعن
المنبر إلى انصرف ثم الميت، على صلتآه أحد أهل على فآصلى

إلى لنظر والله وإني عليكم، شهيد وأنا لكم، فآرط فآقال: "إني
مفاتآيح أو الرض، خزائن مفاتآيح أعطيت وإني الن، حوضي
ولكن بعديِّ، تآشركوا أن عليكم أخاف ما والله وإني الرض،
)   193فآيها" . ( تآنافآسوا أن عليكم أخاف
الله صلى الله رسول أن عنه الله رضي الخدريِّ سعيد أبي وعن
من لكم الله يخرج ما عليكم أخاف ما قال: "أخوف وسلم عليه

قال: الله؟ رسول يا الدنيا زهرة قالوا: وما الدنيا"، زهرة
)   194. ( الرض..." الحديث "بركات

ومن فآنافآسه، دينك فآي نافآسك قال: من أنه الحسن وعن
أدركت لقد )   "والله195( نحره" ، فآي فآالقها دنياك فآي نافآسك
عليه، تآمشون الذيِّ التراب من عليهم أهون الدنيا كانت أقواما

إلى ذهبت أو ذا، إلى ذهبت غربت، أم الدنيا أشرقت يبالون ما
)   196ذا" . (

كفاية أو سبق إحراز أجل من الدنيا فآي التنافآس كان إذا أما
ول اقتصاديِّ، سبق أو علمي، كابتكار المسلمون، بها يستغني

الله، إلى بذلك التقرب نية مع أعدائهم، على عالة يبقون
الخرة أعمال بكل الهتمام ومع ورضوانه، جنته فآي والطمع
كل - فآي وجل - عز الله حكم على النزول فآي والمتمثلة الخرى

193     :   : الشهيد -      على الصلة باب االجنائز كتاب الصحيح فآي البخاريِّ أخرجه وكتاب 115، 2/114الحديث ،
السلم:       فآي النبوة علمات باب :       4/240المناقب يحبنا   جبل أحد وباب أحد، غزوة باب المغازيِّ وكتاب ،

5/120 ،132    : الحوض   فآي باب الرقاق وكتاب ،8/151   :   : حوض    إثبات باب الفضائل كتاب الصحيح فآي ومسلم ،
وصفاتآه       وسلم عليه الله صلى المسند)    2296رقم  (1796، 4/1795نبينا فآي وأحمد حديث   4/149، من كلهم ،

. للبخاريِّ         واللفظ مرفآوعا، عنه الله رضي عامر بن عقبة
194     :   : اليتامى -         على الصدقة باب الزكاة كتاب الصححيح فآي البخاريِّ أخرجه طويل حديث من ،2/149جزء

150       : الله   سبيل فآي النفقة فآضل باب الجهاد وكتاب ،4/32   :   : ما    تآخوف باب الزكاة كتاب الصحيح فآي ومسلم ،
الدنيا     زهرة من :    1052رقم  (729- 2/727يخرج   : اليتيم)    على الصدقة باب الزكاة كتاب السنن فآي والنسائي ،

:     2581رقم  (91، 5/90   : اليتيم)  على الصدقة باب الزكاة كتاب والكبرى فآي)   2362رقم  2/48، ماجة وابن ،
    : المال:   فآتنة باب الفتن كتاب المسند)    3995رقم  (2/1323السنن فآي وأحمد حديث   91، 21، 3/7، من كلهم ،

. للبخاريِّ         واللفظ مرفآوعا عنه الله رضي الخدريِّ سعيد أبي
195     : للغزالي -  الدين علوم إحياء .307،، 304/ 3انظر
196     : للغزالي -  الدين علوم إحياء .307،، 304/ 3انظر
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عن يخرج ل لنه ؛ ومحمود حسن فآذلك يدع، وما المرء يأتآي ما
الخرة.  عمل من يكون أن

موجهة أيدينا فآي التي الدنيا تآكون - أن وجل - عز الله أمرنا وقد
َتِغ سبحانه قوله فآي وذلك الخرة، عمل نحو ْب َوا َتآاَك ِفآيَما : { ّلُه آ ال

ّداَر َة ال َبَك َتآنَس َول الِخَر َيا}َ (القصص:  ِمْن َنِصي ْن ّد ). 77ال

الدنيا:  تنافس ثالثا: أسباب

هذه وأهم إليه، تآؤديِّ وبواعث فآيه، تآوقع أسباب الدنيا ولتنافآس
البواعث:  وتآلك السباب

بالمقادير:  تجري الدنيا حاظوظ أن عن  - الغفلة1
من بالمقادير تآجريِّ الدنيا حظوظ أن عن الغفلة تآكون فآقد

- وجل - عز الله أن ذلك ؛ الدنيا تآنافآس إلى المؤدية السباب
َنْحُن قال كما الدنيا، هذه من واحد كل حظ أزل قدر سبحانه: {

َنا ُهْم َقَسْم َن ْي ُهْم َب َت ِعيَش ِة ِفآي َم َيا ْلَح َيا ا ْن ّد َنا ال ْع َفآ ُهْم َوَر ْعَض َق َب ْو َفآ
ْعٍض َذ َدَرَجاٍت َب ّتِخ َي ُهْم ِل ْعُض ًءضا َب ْع ّيا}َ (الزخرف:  َب ِر ). 32ُسْخ
َنْحُن - رحمه الطبريِّ جرير ابن العلمة يقول الله: "وقوله: {

َنا ُهْم َقَسْم َن ْي ُهْم َب َت ِعيَش ِة ِفآي َم َيا ْلَح َيا}َ يقول ا ْن ّد ذكره: بل تآعالى ال
من فآنجعل خلقنا، من شئنا من بين وكرامتنا رحمتنا نقسم نحن
قسمنا كما خليل، أردنا من ونتخذ صديقا، أردنا ومن رسول، شئنا
الرزاق من الدنيا حياتآهم فآي بها يعيشون التي معيشتهم بينهم

هذا جعلنا بل درجة، بعض من أرفآع فآيها بعضهم فآجعلنا والقوات
بعضا بعضهم ليتخذ مملوكا، وهذا ملكا، وهذا فآقيرا، وهذا غنيا،

قال من التأويل. ذكر أهل قال ذلك فآي قلنا الذيِّ وبنحو سخريا،
قتادة، عن سعيد، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا بشر، حدثنا ذلك،

ُهْم تآبارك الله قال: قال َأ ْقِسُموَن وتآعالى: { ّبَك َرْحَمَة َي َنْحُن َر
َنا ُهْم َقَسْم َن ْي ُهْم َب َت ِعيَش ِة ِفآي َم َيا ْلَح َيا}َ (الزخرف:  ا ْن ّد ):32ال
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الرزق، فآي له مبسوط وهو اللسان، عيي الحيلة، ضعيف فآتلقاه
)   197عليه" . ( مقتور وهو اللسان سليط الحيلة، شديد وتآلقاه

بإذنه إنسان كل فآي الروح نفخ يتولى الذيِّ للملك ذلك أبرز بل
أم وشقيا وعمله، وأجله، رزقه، يكتب يؤمر: أن حيث سبحانه

الله رسول : حدثنا قال عنه الله رضي مسعود ابن سعيدا. عن
يجمع أحدكم المصدوق: "إن الصادق وهو وسلم عليه الله صلى
علقة ذلك فآي يكون ثم نطفة، يوما أربعين أمه بطن فآي خلقه
الملك يرسل ثم ذلك، مثل مضغة ذلك فآي يكون ثم ذلك، مثل

وأجله، رزقه، كلمات: يكتب بأربع ويؤمر الروح، فآيه فآينفخ
ليعمل أحدكم إن غيره، إله ل فآوالذيِّ سعيد، أم وشقي وعمله،

عليه فآيسبق ذراع إل وبينها بينه يكون ما حتى الجنة، أهل بعمل
ليعمل أحدكم وإن فآيدخلها، النار أهل بعمل فآيعمل الكتاب،

عليه فآيسبق ذراع إل وبينها بينه يكون ما حتى النار، أهل بعمل
)   198فآيدخلها" . ( الجنة أهل بعمل فآيعمل الكتاب
الله قضى مما شيئا يغيروا فآلن وتآسابقوا الناس، تآبارى ومهما
سبحانه:  قال كما وقدر
ُد َكاَن {َمْن ِري َلَة ُي َعاِج ْل َنا ا ْل َها َلُه َعّج ُء َما ِفآي ِريد}َ ِلَمْن َنَشا ُن

). 18(السراء: 
طلب من كل ما أنه تآعالى الله: "يخبر كثير-رحمه ابن يقول
الله، أراد لمن يحصل إنما بل له، يحصل النعم من فآيها وما الدنيا

197   : البيان -  جامع المنثور       24/11/41انظر الدر فآي االسيوطي نقل وعنه ،7/375. وتآأخير    تآقديم مع
198    :    : الملئكة -      ذكر باب الخلق ببدء كتاب الصحيح فآي البخاريِّ أخرجه : 4/135الحديث باب   النبياء وكتاب ،

{         } : َفة         ِلي َخ َلْرِض ا ِفآي َجاِعٌل ّني ِإ ِة َك ِئ ْلَمل ِل ّبَك َر َقاَل ْذ ِإ َو تآعالى الله وقول وذريته عليه الله صلوات آدم خلق
49/161 ،162   : منه   باب القدر وكتاب ،8/152   } :    : َنا   ِد َبا ِع ِل َنا ُت ِلَم َك َقْت َب َس ْد َق َل َو تآعالى قوله باب التوحيد وكتاب ،

ِلين}  ْلُمْرَس :          166، 9/165ا أمه    بطن فآي الدمي الخلق كيفية باب القدر، كتاب الصحيح فآي ومسلم ،4/2036،
:    2643رقم  (2037   : القدر)     فآي باب السنة كتاب السنن فآي داود وأبو فآي)  4708رقم  (4/228، والترمذيِّ ،

       : بالخواتآيم   العمال أن جاء ما باب القدر كتاب حديثه)    2137رقم  (389، 4/388السنن على الترمذيِّ وعقب ،
} :    :   :     " فآمنهم: "    تآعالى قوله باب التفسير كتاب الكبرى السنن فآي والنسائي ، صحيح حسن حديث هذا بقوله

 { سعيد   ومنهم :    11246رقم  (6/366شقي  : القدر)     فآي باب المقدمة السنن فآي ماجة وابن ،)76رقم  (1/29،
المسند    فآي واللفظ            430، 414، 1/382وأحمد مرفآوعا، عنه الله رضي مسعود بن الله عبد حديث من كلهم ،

للبخاريِّ.
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قال: فآإنه اليات، من سواها ما لطلق مقيدة وهذه يشاء، وما
َنا ْل َعّج َها َلُه { ُء َما ِفآي ِريد}َ ". ( ِلَمْن َنَشا )   199ُن

يبتلى بالمقادير تآجريِّ الدنيا حظوظ أن من قدمنا ما ينسى ومن
الدنيا.  فآي التنافآس بداء محالة ل

الدنيا:  حاقيقة عن  - الغفلة2
فآي الوقوع فآي السبب هي الدنيا حقيقة عن الغفلة تآكون وقد
لتكون الدنيا الحياة خلق الله أن ذلك ؛ الدنيا هذه تآنافآس آفآة

ولكنه الخرة، الدار إلى فآوقها من الناس يمر قنطرة أو معبرا
امتحان دار وشهوات وزينات، زخارف من فآيها بما جعلها سبحانه
إلى ركن إذ نفسه، ضيع فآقد آخرتآه ونسي إليها ركن من وابتلء،

من يسلمه الذيِّ بالقدر منها وأخذ إليها انتبه ومن قصير، حقير
غنم.  بل ونجا، سلم، آخرتآه إلى ويوصله شرها،
:  سبحانه فآقال
ّيَن ّناِس {ُز َواِت ُحّب ِلل َه ِء ِمْن الّش ّنَسا ِنيَن ال َب ْل ِر َوا ِطي َنا َق ْل َوا

ِة َطَر ْن َق ْلُم َهِب ِمْن ا ّذ ِة ال ِفّض ْل ْيِل َوا ْلَخ ِة َوا ّوَم ْلُمَس ِم ا َعا ْن َل َوا
ْلَحْرثِا ِلَك َوا ُع َذ َتا ِة َم َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ّلُه ال ُه َوال َد ْن ْلَمآَِب ُحْسُن ِع ُقْل ا
ُكْم ُئ ّب َن ُؤ ٍر َأ ْي ُكْم ِمْن ِبَخ ِل ِذيَن َذ ّل ْوا ِل َق ّتآ َد ا ْن ِهْم ِع ّب ّناٌت َر ِريِّ َج ِمْن َتآْج

َها ِت َهاُر َتآْح ْن ل
َ ِديَن ا ِل َها َخا َواٌج ِفآي َأْز ٌة َو ّهَر َط َواٌن ُم ِرْض ِه ِمْن َو ّل ّلُه ال َوال

ِد}َ (آل َبِصيٌر َبا ِع ْل عمران)  ِبا
ْلَماُل ُنوَن {ا َب ْل َنُة َوا ِة ِزي َيا ْلَح َيا ا ْن ّد َياُت ال ِق َبا ْل ِلَحاُت َوا ْيٌر الّصا َد َخ ْن ِع

ّبَك ًءبا َر َوا ْيٌر َث َأَمل}َ (الكهف).  َوَخ

ِذيِّ ّل َق {ا َل ْوَت َخ ْلَم َة ا َيا ْلَح ُكْم َوا َو ُل ْب َي ُكْم ِل ّي َو َعَمل َأْحَسُن َأ ُه َو
ِزيُز َع ْل ُفوُر}َ (الملك).  ا َغ ْل ا
ُقْل ُع { َتا َيا َم ْن ّد ِليٌل ال ُة َق ْيٌر َوالِخَر َقى ِلَمْن َخ ّتآ َلُموَن َول ا ْظ ِتيل}َ ُتآ َفآ

(النساء). 
َفآَما ُع { َتا ِة َم َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ِة ِفآي ال ِليٌل}َ (التوبة).  ِإل الِخَر َق

199    : الدين -  علوم إحياء .2/251انظر
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ِإّن ِذيَن { ّل َنا َيْرُجوَن ل ا َء َقا ِة َوَرُضوا ِل َيا ْلَح َيا ِبا ْن ّد ّنوا ال َأ ْطَم َها َوا ِب
ِذيَن ّل َنا َعْن ُهْم َوا ِتآ َيا ُلوَن آ ِفآ ِئَك َغا َل ْو ُهْم ُأ َوا ْأ ّناُر َم ُنوا ِبَما ال َكا

ُبوَن}َ (يونس).  ْكِس َي
ُد َكاَن {َمْن ِري َة ُي َيا ْلَح َيا ا ْن ّد َها ال َت َن ِزي َوّف َو ِهْم ُن ْي َل ُهْم ِإ َل ْعَما َها َأ ُهْم ِفآي َو
َها ْبَخُسوَن ل ِفآي ِئَك ُي َل ْو ِذيَن ُأ ّل ْيَس ا ُهْم َل ِة ِفآي َل ّناُر ِإل الِخَر ِبَط ال َوَح

ُعوا َما َن َها َص ِطٌل ِفآي َبا ُنوا َما َو ُلوَن}َ (هود).  َكا ْعَم َي
َول ّدّن { ْيَك َتآُم َن ْي َلى َع َنا َما ِإ ْع ّت ِه َم ًءجا ِب َوا ُهْم َأْز ْن َة ِم ْهَر ِة َز َيا ْلَح َيا ا ّدن ال

ُهْم َن ِت ْف َن ِه ِل ُق ِفآي ِرْز ّبَك َو ْيٌر َر َقى}َ (طه).  َخ ْب َأ َو
َوَما ُتْم { ِتآي ٍء ِمْن ُأو ُع َشْي َتا ِة َفآَم َيا ْلَح َيا ا ْن ّد َها ال ُت َن ِزي َد َوَما َو ْن ِه ِع ّل ال
ْيٌر َقى َخ ْب َأ َفآل َو ُلوَن}َ (القصص).  َأ ِق ْع َتآ

َتِغ ْب َوا َتآاَك ِفآيَما { ّلُه آ ّداَر ال َة ال َبَك َتآنَس َول الِخَر َيا}َ ِمْن َنِصي ْن ّد ال
). 77(القصص: 

َها ّي أ
َ ّناُس {يا َد ِإّن ال ْع ِه َو ّل ّق ال ُكْم َفآل َح ّن ُغّر ُة َتآ َيا ْلَح َيا}َ (فآاطر: ا ْن ّد ال

اليات.  من ذلك غير ) إلى5
ركن الحقيقة، هذه عن غفل ومن الدنيا، الحياة حقيقة هي تآلك
وذلك الركون هذا وحمله عليها، وحرص الدنيا الحياة إلى

الدنيا.  تآنافآس إلى الحرص

الدنيا:  يتنافس حاريص وسط في  - العيش3
- أو البيت - وهو المرء: قريبا فآيه يعيش الذيِّ الوسط يكون وقد

أن ذلك الدنيا؛ تآنافآس أسباب بين - من المجتمع - وهو بعيدا
فآي والتباريِّ التسابق الشاغل شغله وسط فآي وجد إذا المرء
الثر من تآحميه التي الكافآية الحصانة لديه تآكن ولم الدنيا، حيازة

الدنيا.  محالة-بتنافآس يبتلى- ل فآإنه الوسط، بهذا
الدنيا على الحريص صحبة من التحذير فآي الغزالي يقول

قاتآل؛ سم فآصحبته الدنيا على الحريص فآيها: "وأما المتنافآس
من يسرق الطبع بل والقتداء، التشبه على مجبولة الطباع لن

الدنيا على الحريص فآمجالسة صاحبه، يدريِّ ل حيث من الطبع
تآكره فآلذلك الدنيا، فآي تآزهد الزاهد ومجالسة الحرص، تآحرك
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الخرة" . فآي الراغبين صحبة ويستحب الدنيا، طلب صحبة
)200   (

الدنيا:   - حاب4
الدنيا تآنافآس إلى المؤدية السباب بين من الدنيا حب يكون وقد

التباريِّ على حمل القلوب من تآمكن إذا الدنيا حب أن ذلك ؛
عليه الله صلى النبي قال كما أبدا، شبع غير من فآيها والتسابق

ول ثالثا، واديا لبتغى مال من واديان آدم لبن كان وسلم: "لو
)201تآاب" . ( من على الله ويتوب التراب، إل آدم ابن جوف يمل

الدنيا:   - إقبال5
تآنافآسن إلى المؤدية السباب بين من الدنيا إقبال يكون وقد
الدنيا.  هذه
هذه تآعاطي وضوابط معايير وغابت أقبلت، إذا الدنيا أن ذلك

كما تآنتهي أو تآضيع أن خشية وتآنافآسوها فآيها، الناس تآبارى الدنيا
يتصورون. 

ّبه ولقد قال حين السبب هذا إلى وسلم عليه الله صلى النبي ن
أخشى الفقر ما آنفا: "... فآوالله ذكرناه الذيِّ الحديث فآي

على بسطت كما الدنيا عليكم تآبسط أن أخشى ولكن عليكم،
أهلكتهم" ، كما وتآهلككم تآنافآسوها، كما فآتنافآسوها قبلكم، من

زهرة من لكم الله يخرج ما عليكم أخاف ما )   "أخوف202(

200    : الدين -  علوم إحياء .2/251انظر
201       :   : المال -      فآتنة من يتقى ما باب االرقاق كتاب الصحيح فآي البخاريِّ أخرجه ابن   8/115الحديث حديث من

      :   : واديين          آدم لبن أن لو باب الزكاة كتاب الصحيح فآي ومسلم مرفآوعا، مالك بن وأنس الزبير، وابن عباس،
ثالثا   الشعريِّ)          1050- 1048رقم  (726، 2/725لبتنى موسى وأبي عباس، وابن مالك، بن أنس حديث من

         :   : مال    من واديان آدم لبن كان لو باب الرقاق كتاب السنن فآي والدارمي حديث  319، 2/318مرفآوعا، من
المسند        فآي وأحمد مرفآوعا، مالك بن جابر         347، 3/341أنس حديث ومن بمثله، مالك ابن أنس حديث من ؛

بنحوه،     الله عبد عباس،     5/117بن ابن حديث كعب،      132، 131من بن أبي حديث أبي   219من حديث من
. الليثي  واقد

202. تآخريجه -    سبق الحديث
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قال: "بركات الله؟ رسول يا الدنيا زهرة قالوا: وما الدنيا"،
)   203. ( الرض..."الحديث

:  حاق بغير الرض في والتكبر  - الستعلء6
بين من الحق بغير الرض فآي والتكبر الستعلء يكون وقد

المستعلي أن ذلك الدنيا؛ هذه تآنافآس إلى المؤدية السباب
ّول الحق بغير الرض فآي والمتكبر بالسوء، المارة نفسه له تآس

النفس لهذه يحتفظ لن أنه والنس، الجن شياطين من بإغراء
يكون بأن إل الخرين لنفوس ومنزلة وتآكبر، علو من حّصلته بما

وهذا الدنيا، هذه من الوافآر والحظ الوفآى، النصيب صاحب
وهذا الدنيا هذه طلب فآي والتباريِّ التسابق على يحمله بدوره

الدنيا.  تآنافآس هو

المل:   - طول7
تآنافآس إلى المؤدية السباب بين من المل طول يكون وقد

يجمع أن على يحرص الدنيا فآي أمله يطول من أن ذلك ؛ الدنيا
بالتسابق إل ذلك له يتأتآى ول المل، هذا يغطي ما الدنيا هذه من

سر هو هذا ولعل فآيها، يعني: التنافآس الدنيا، طلب فآي والتباريِّ
بن الله عبد يقول إذ المل؛ طول فآي السترسال من التحذير
عنه:  الله رضي مسعود

فآي خطا وخط مربعا، خطا وسلم عليه الله صلى النبي خط
فآي الذيِّ هذا إلى صغارا خططا وخط منه، خارجا الوسط
وهذا النسان، وقال: "هذا الوسط، فآي الذيِّ جانبه من الوسط

خارج: أمله، هو الذيِّ - وهذا به أحاط قد - أو به محيط أجله
وإن هذا، نهشه هذا أخطأه فآإن الّصغار: الغراض، الخطط وهذه

)   204هذا" . ( نهشه هذا أخطأه

203. تآخريجه -    سبق الحديث
204     :   : وطوله -      المل فآي باب االرقاق كتاب الصحيح فآي البخاريِّ أخرجه فآي  111، 8/110الحديث والترمذيِّ ،

)  : باب:      والورع والرقائق القيامة صفة كتاب رواية)    2454رقم  (636، 4/635) 22السنن على الترمذيِّ وعقب
    :   :     " والجل: "   المل باب الزهد كتاب السنن فآي ماجه وابن ، صحيح حديث هذا ،)4231رقم  (2/1414قائل
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وقسوة العين، الشقاء: جمود من رفآعه: "أربعة أنس وعن
)   205الدنيا" . ( على والحرص المل، وطول القلب

الطاعة، عن المل: الكسل طول من حجر: "ويتولد ابن قال
للخرة، والنسيان الدنيا، فآي والرغبة بالتوبة، والتسويف
)   206القلب" . ( فآي والقسوة

:  الخآرة والدار الموت عن  - الغفلة8
الوقوع أسباب من الخرة والدار الموت عن الغفلة تآكون وقد
به طال مهما أنه متذكرا بقي من أن ذلك الدنيا؛ تآنافآس فآي

هذه عن راحل وأنه محالة، ل ميت فآإنه العمر، به وامتد الجل،
شيء، كل عن ويسأل ربه، يلقى حيث الخرة الدار إلى الدار
فآي وضعه لم المكحل وعن بل والقطمير، النقير، عن حتى

تآعالى:  فآتته. يقول لم والذر عينيه،
ُقْل ُكْم { ّفآا َو َت َلُك َي ْوِت َم ْلَم ِذيِّ ا ّل ّكَل ا ُكْم ُو َلى ُثّم ِب ُكْم ِإ ّب َر

ُعوَن}َ (السجدة).  ُتآْرَج
ُتْم ْب َفآَحِس َأ ّنَما { ُكْم َأ َنا ْق َل ًءثا َخ َب ُكْم َع ّن َأ َنا َو ْي َل ُعوَن}َ ل ِإ ُتآْرَج

(المؤمنون). 
ّبَك َوَر َفآ ُهْم { ّن َل أ

َ َنْس ِعيَن َل ُنوا َعّما َأْجَم ُلوَن}َ (الحجر).  َكا ْعَم َي
ُثّم ُلّن { َأ ُتْس ٍذ َل ِئ ْوَم ِم}َ ( التكاثر) .  َعْن َي ِعي ّن ال

يوم يسأل المرء إن معاذ، وسلم: "يا عليه الله صلى ويقول
فآي الطين فآتات وعن عينيه، كحل حتى سعيه، جميع عن القيامة
الله آتآاك بما أسعد غيرك وأحد القيامة، يوم ألفينك فآل أصبعه،

     :   : والجل   المل فآي باب الرقاق كتاب السنن فآي المسند    2/304والدارمّي فآي وأحمد من  1/385، كلهم ،
. للبخاريِّ        واللفظ مرفآوعا، مسعود بن الله عبد حديث

205       :   : القلب -       وقسوة العين جمود فآي باب الزهد كتاب الزوائد مجمع فآي الهيثمي أورده 10/229الحديث
." ضعيف: "        وهو المتوكل بن هانئ وفآيه البزار، رواه وقال

العظيم -         206 القرآن تآفسير فآي كثير ابن أورده وعزاه        2/559الحديث به، مرفآوعا جبل بن معاذ حديث من
. حاتآم    أبي ابن إلى
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به يحاسب وخبز الحائط، وظل الزار، فآوق )   "ما207( منك" ،
)   208عنه" . ( يسأل أو القيامة، يوم العبد
رسول وسلم: يا عليه الله صلى الله لرسول يوما الصحابة وقال
رؤية فآي تآضارون قال: "هل القيامة؟ يوم ربنا نرى هل الله،

قال: "قالوا: ل، سحابة؟ فآي ليست الظهيرة، فآي الشمس
سحابة؟ فآي ليس البدر، ليلة القمر رؤية فآي تآضارون "فآهل

رؤية فآي تآضارون ل بيده، نفسي قال: " فآوالذيِّ "قالوا: ل،
العبد، قال: "فآيلقى أحدهما"، رؤية فآي تآضارون كما إل ربكم

ّودك، أكرمك، - ألم فآلن - يعني: يا فآل فآيقول: أيِّ وأس
)209( ، وتآربع؟ تآرأس وأذرك والبل، الخيل لك وأسخر وأزوجك،

فآيقول: ل، ملقي؟ أنك قال: "فآيقول: أفآظننت فآيقول: بلى"،
فآيقول: أيِّ الثاني يلقى ثم نسيتني، كما أنساك فآيقول: فآإني

والبل، الخيل لك وأسخر وأزوجك، وأسودك، أكرمك ألم فآل،
أنك فآيقول: أفآظننت ربي، أيِّ فآيقول: بلى وتآربع؟ تآرأس، وأذرك

يلقى ثم نسيتني، كما أنساك فآيقول: إني فآيقول: ل، ملقي؟
وبكتابك، بك، آمنت رب فآيقول: يا ذلك، مثل له فآيقول الثالث،

استطاع، ما بخير ويثني وتآصدقت، وصمت وصليت، وبرسلك،
عليك، شاهدنا نبعث له: الن يقال قال: " ثم إذا"، فآيقول: هاهنا

فآيه، على فآيختم علي؟ يشهد الذيِّ ذا نفسه: من فآي ويتفكر
ولحمه، فآخذه، فآتنطق وعظامه: انطقي، ولحمه، لفخذه، ويقال

وذلك المنافآق، وذلك نفسه، من ليعذر وذلك بعمله، وعظامه
)   210عليه" . ( الله يسخط الذيِّ

العظيم -         207 القرآن تآفسير فآي كثير ابن أورده وعزاه        2/559الحديث به، مرفآوعا جبل بن معاذ حديث من
. حاتآم    أبي ابن إلى

العظيم -         208 القرآن تآفسير فآي كثير ابن أورده أبي        4/547الحديث إلى وعزاه مرفآوعا، عباس ابن حديث من
."     " : السناد   -   -    بهذا إل نعرفآه ل قائل عليه عقب البزار أيِّ وأنه البزار، بكر

209:        :    : سبحانه -       الحق يريد أموالهم، ربع أخذت إذا أربعهم القوم ربععت يقال الغنيمة، ربع تآأخذ يعني تآربع،
فآيي                :   النهاية انظر أصحابه دون الجاهلية فآي الغنيمة من الربع يأخذ كان الملك لن مطاعا رئيسا أجعلك ألم

والثر    الحديث .2/60غريب
210    : والرقائق -      الزههد كتاب الصحيح فآي مسلم أخرجه فآي)  2968رقم  (2280، 4/2279الحديث والترمذيِّ ،

)  : باب:      والورع والرقائق القيامة صفة كتاب :2428رقم (535، 4/534) 6السنن بقوله)     عليه الترمذيِّ وعقب
    " المسند"    فآي وأحمد ، غريب صحيح حديث مرفآوعا،         2/492هذا عنه الله رضي هريرة أبي حديث من كلهم

. لمسلم  واللفظ
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وتآحت يديه، فآي الدنيا يضع فآإنه الحقيقة هذه متذكرا بقي من
الحقيقة هذه نسي من أدبرت. أما أو أقبلت يبالي ول قدميه،

فآي جهده قصارى ويبذل حسابا لها ويعمل وزنا، للدنيا يقيم فآإنه
بين من هذا ولعل فآيها، والتباريِّ بالتسابق كان ولو تآحصيلها
إلى وسلم عليه الله صلى النبي دعا أجلها من التي السباب

ذكر قائل: " أكثروا الخرة للدار والستعداد الموت ذكر دوام
نفسه، دان من )   "الكيس211( الموت" ، - يعني اللذات هاذم

تآمنى ثم هواها، نفسه أتآبع من والعاجز الموت، بعد لما وعمل
)   212" . ( الله على

:  الدنيا تنافس على المترتبة الثار عن  - الغفلة9
الدنيا تآنافآس على المترتآبة الثار عن الغفلة تآكون قد وأخيرا
فآي الوقوع فآي السبب هي جماعية، أو فآردية أخروية، أو دنيوية

الضارة الثار عن غفل من مبدأ: أن من انطلقا التنافآس، هذا
تآحميه التي الكافآية الحصانة لديه تآكن ولم ما، أمر على المترتآبة

كانت هنا ومن محالة، ل فآيه يقع المر: فآإنه هذا فآي الوقوع من
مرة غير قدمنا الذيِّ النحو على الدين فآي الفقه إلى الدعوة

آفآات.  من مضى فآيما

الدنيا:  تنافس رابعا: آثار

211       :   : الموت -      ذكر فآي جاء ما باب اللزهد كتاب السنن فآي الترمذيِّ أخرجه )2307رقم  (4/479الحديث
           " : كما    اللفظ، بهذا مرفآوعا هريرة أبي حديث من غريب، حسن حديث هذا بقوله عليه الترمذيِّ وعقب

)  : باب            والورع والرقائق القيامة صفة كتاب فآي طويل حديث جزء أنه على )2460رقم  (4/551) 26أخرجه
             ) : الخدريِّ    سعيد أبي حديث من الوجه، هذا من إل نعرفآه ل غريب حديث هذا بقوله الترمذيِّ عليه وعقب

   : من:            ( أسنانهم تآظهر يعني يكتشرون أناسا فآرأى مصله وسلم عليه الله صلى الله رسول دخل بلفظ
               " : هاذم)  ذكر من فآأكثروا الموت، أرى، عما لشغلكم اللذات هاذم ذكر أكثرتآم لو إنكم أما قال ، الضحك

    :   :     "... الموت  ذكر باب الجنائز كتاب السنن فآي والنسائي الحديث، الموت :1824رقم  (4/4اللذات، والكبرى) 
     : الموت    ذكر كثرة باب الموت وتآمني الجنائز مرفآوعا،)     1950رقم  (601، 1/605كتاب هريرة أبي حديث من

      :   : له    والستعداد الموت ذكر باب الزهد كتاب السن فآي ماجه أبي)   4258رقم  (2/1422وابن حديث من
المسند      فآي وأحمد مرفآوعا، هادم          "293، 2/292هريرة وقوله مرفآوعا، عنه الله رضي هريرة أبي حديث من

إما"                اللذات، هاذم وهو الموت، والمراد البناء، هدم من بالمهملة أو قاطعها، بمعنى المعجمة بالذال اللذات
الحافآظ                   قاله أعلم، تآعالى والله شيئا، الدنيا لذائذ من ُيبقي ما جاء إذا لنه أو فآيها، ُيزهده ذكره لن

الّربي     زهر فآي .4/4السيوطي المجتبى   بهامش
212         : بدران -  بن القاددر عبد للشيخ دمشق تآاريخ تآهذيب .221، 6/220انظر
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سواء وأخروية دنيوية مهلكة وعواقب ضارة، آثار الدنيا ولتنافآس
هذه من طرفآا . ودونك السلمي العمل على أو العاملين، على

العواقب:  وتآلك الثار،

:  العاملين - على أ

:  الدنيا تآنافآس آثار فآمن
:  النفسي والضطراب  - القلق1     

والتنافآس بجمعها، وابتلى الدنيا، عليه سيطرت من أن وذلك
أن من خوفآا النفسي، والضطراب بالقلق محالة ل فآيصاب فآيها

ويحق منها، الكثير يحصل أل من خوفآا بل الدنيا، هذه عليه تآضيع
وتآعالى:  - تآبارك الحق قول فآيه

َوَمْن ْعَرَض { ِريِّ َعْن َأ ْك ِإّن ِذ ًءة َلُه َفآ ِعيَش ًءكا}َ (طه:  َم ). 124َضن
َوَمْن ِرْض { ْع ِر َعْن ُي ْك ِه ِذ ّب ْكُه َر ُل ًءبا َيْس َذا ًءدا}َ (الجن).  َع َع َص

:  السلمية الخآوة حاقوق  - إهدار2     
وما الكاذبة الظنون إلى حتما صاحبه سيجر الدنيا تآنافآس أن ذلك

والسخرية والنميمة، والغيبة، للعورات، تآتبع من إليه تآؤديِّ
أو شراء أو بيع فآي المسلم أخيه على والمزايدة والستهزاء

وانتهاك والتآَمر، الكيد حد إلى المور تآصل ربما بل نكاح،
تآحصيل فآي يسبق لئل الموال وسلب الدماء، وسفك العراض،

شر.  وهذا الدنيا،

الخآرة:  أعمال عن  - النصراف3     
سبق إلى وسعى علمه، ومبلغ همه، أكبر الدنيا جعل من أن ذلك

أعمال عن محالة ل ينصرف تآحصيلها فآي الخرين ومجاراة
إتآيان على يعينه ما والتفكير الوقات من يجد ل وربما الخرة،

العمال.  هذه
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:  الخآرة والدار الموت  - كراهية4     
وبالتسابق بالدنيا، واشتغل الخرة، أعمال عن انصرف ومن

يقطعانه لنهما الخرة؛ والدار الموت يكره تآحصيلها فآي والتباريِّ
شيئا يقدم لم أنه عن فآضل به، متلذذ متعلق، مشتغل هو عما

الخرة.  فآي إليه يسعى
وقد العرج حازم أبو الجليل العالم ذلك فآقهه ما هو هذا ولعل
- نكره لنا ما حازم، أبا قائل: يا الملك عبد بن سليمان سأله

فآكرهتم آخرتآكم، وخربتم دنياكم عمرتآم : لنكم فآأجاب ؟ الموت
)   213. ( الخراب إلى العمران من النتقال

:  السلمي العمل - على ب

فآأهمها:  السلمي العمل على الدنيا تآنافآس آثار وأما

والتمزق:   - الفرقة1     
بدورها وهي الخصومات، إلى يؤديِّ الدنيا على التنافآس أن ذلك

وحدة يكون ل وحينئذ والبغضاء، والكراهية، العداوة، إلى تآؤديِّ
حقا.  الظهر قاصمة هي وهذه تآرابط، ول اجتماع ول

التكاليف:  كثرة مع الطريق  - طول2     
الفرقة، حد إلى الله لدين بالعمل المر ينتهي حين أنه ذلك

العناق، ويطوق الظهور، فآيمتطي العدو أمام الطريق تآفسح
وينتفش الطريق، وتآطول التكاليف، فآتعظم الخناق، ويشدد

والفساد. الشر بذور لبذر جديد من ويعود وينتشي، الباطل،
سواء الثار هذه كل إلى وسلم عليه الله صلى النبي أشار ولقد
حين إجمال فآي ولكن السلمي، العمل على أو العاملين على

تآبسط أن أخشى ولكن عليكم، أخشى الفقر ما قال: "... فآوالله
كما فآتنافآسوها قبلكم، من على بسطت كما عليكم، الدنيا

213. تآخريجه -    سبق الحديث
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أخاف ما )   " أخوف214( أهلكتهم" ، كما وتآهلككم تآنافآسوها،
)   215. ( الدنيا..." الحديث زهرة من لكم الله يخرج ما عليكم

الدنيا:  تنافس خآامسا: علجا

وموقف مظاهره وتآحديد الدنيا، تآنافآسن تآعريف من فآرغنا قد وإذ
سواء عليه، المترتآبة والثار إليه، المؤدية والسباب منه، السلم

بعون السهل من فآإن السلمي، العمل على أو العاملين على
فآي:  الطريق هذه وتآتلخص العلج، طريق رسم وتآوفآيقه الله

مهما وأنه بالمقادير، تآجريِّ الدنيا حظوظ بأن التام  - اليقين1
فآي الخرين مع وتآبارى الدنيا، على وتآكالب نفسه، المرء أتآعب

قسم ما فآوق شيء إلى يصل لن فآإنه منها، حظ نيل أو تآحصيلها
الهوينا، يمشي أن صادقا كان إن صاحبه اليقين يقود قد إذ الله،
والله له، الله قسم ما ويدع فآقط، البشرية بالسباب يأخذ وأن

المحسنين.  أجر يضيع ل سبحانه
هدفآا، أو غاية ليست وأنها الدنيا، بحقيقة التامة  - والبصيرة2

عندها يقف أن يصح فآل وعليه وهدف، لغاية وسيلة هي وإنما
وتآحصيلها.  جمعها فآي الخرين ويسابق إليها، يركن أو طويل

الوسط من الخرون ينتزعه أن أو نفسه المسلم ينزع  - وأن3
وسط فآي بنفسه يلقي ثم فآيها، المتنافآس الدنيا على الحريص

من نصيبهم ينسون ول الخرة، والدار ورسوله، الله يريدون من
فآي ويجعلها القلوب من الدنيا اقتلع فآي يسهم ذلك فآلعل الدنيا،

تآنافآس أسباب من وليس سبب على يقضي وبذلك اليديِّ،
الدنيا. 

إذ أبدا، يشبع فآلن الدنيا من حّصل مهما المرء أن يوقن  - وأن4
جوف يمل ول ثالثا، واديا لبتغى مال، من واديان آدم لبن كان لو

214. تآخريجه -    سبق الحديث
215. تآخريجه -    سبق الثر
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النبي أخبر تآاب،كما من على الله ويتوب التراب، إل آدم ابن
الصحيح.  الحديث فآي وسلم عليه الله صلى

ّدل  - وأن5 مجال يراها ل بحيث الدنيا إقبال إلى نظرتآه من يع
قال كما منها نفسه على يخاف فآتنة يراها وإنما للتنافآس،

:  سبحانه
ُكْم ُلو ْب َن َو ِر ِبالّشّر { ْي ْلَخ ًءة َوا َن ْت َنا ِفآ ْي َل ِإ ُعوَن}َ (النبياء).  َو ُتآْرَج

َلّما َفآ ّكُروا َما َنُسوا { ِه ُذ َنا ِب َتْح ِهْم َفآ ْي َل َواَب َع ْب ٍء ُكّل َأ ّتى َشْي َذا َح ِإ
ِرُحوا ُتآوا ِبَما َفآ ُهْم ُأو َنا ْذ ًءة َأَخ َت ْغ َذا َب ِإ ِلُسوَن}َ (النعام).  ُهْم َفآ ْب ُم

والغرور بالنفس، العجاب آفآات من نفسه المرء يداويِّ  - وأن6
إلى يؤديِّ أن يمكن كبير باب على بذلك فآيقضي والتكبر،
الدنيا.  تآحصيل فآي والتباريِّ التسابق

واضعا سبيل، ذلك استطاع ما المل طول من يخفف  - وأن7
يدريِّ ل جاهل ضعيف بعبد يليق ل المل طول أن حسابه فآي

الرحيل.  هذا بعد يكون ما ول الدار، هذه عن الرحيل متى
محمد نبينا وسيرة وسنة الله كتاب فآي النظر ينعم  - وأن8

جنب فآي الدنيا وحقيقة ماهية ليرى ، وسلم عليه الله صلى
قناعة لديه تآولد الرؤية هذه لعل و الخرة، الدار وحقيقة ماهية
عليها، الناس يتكالب أن من وأحقر أقل الدنيا أن ويقينا

.  ويتنافآسوها
الموت، سكرات عند وحاله الخرة، والدار الموت تآذكر  - دوام9

الدنيا، هذه وأوله شيء، كل عنه انقطع وقد قبره، دخوله وعند
فآيها، والتنافآس عليها، والتكالب طلبها، فآي عمره أفآنى التي تآلك
شقوة أو وراحة، نعيم من بعده يكون وما السؤال، عند حاله ثم

الله، على والعرض والحشر والنشور، البعث عند وحاله وتآعب،
فآي الجنة أهل يستقر حتى القيامة يوم يكون مما ذلك غير إلى

داخله، من يخوفآه ذلك تآذكر ولعل النار، فآي النار وأهل الجنة
اليد، فآي ويجعلها القلب، من الدنيا حب يخرج أن على ويحمله
وحيازتآها.  طلبها فآي والتباريِّ التسابق وينسيه
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كان وكيف المة، هذه سلف سيرة فآي النظر  - طول10
أقل الدنيا بمنهج: أن أنفسهم وأخذهم بينهم، فآيما تآواصيهم

لذاتآها فآيها والتنافآس طلبها فآي أعمارهم يفنوا أن من وأحقر
وجل:  - عز الله قول معها مستخدمين

َتِغ ْب َوا َتآاَك ِفآيَما { ّلُه آ ّداَر ال َة ال َبَك َتآنَس َوَل الِخَر َيا ِمْن َنِصي ْن ّد ال
َأْحِسْن ّلُه َأْحَسَن َكَما َو ْيَك}َ (القصص:  ال َل ). 77ِإ

نافآسك ومن فآنافآسه، دينك فآي نافآسك يقول: "من الحسن هذا
)   216نحره" . ( فآي فآألقها دنياك فآي

حازم أبو عليه يقدم العزيز، عبد بن عمر المؤمنين أمير وهذا
فآيقول يعرفآه، ل حازم وأبو عمر، فآيعرفآه العرج، دينار بن سلمة

له: فآيقول يعرفآه، منه يدنوا وحين حازم، أبا يا مني عمر: ادن له
بالمدينة تآكن فآيقول: ألم عمر: نعم، فآيقول المؤمنين؟ أمير أنت

نقيا، وثوبك وطيئا، مركبك قلت: كان قال: نعم، أميرا؟ بالمس
ما غير الذيِّ فآما كثيرا، وحرسك شهيا، وطعامك بهيا، ووجهك

لو كيف حازم، أبا قال: يا ثم فآبكى، المؤمنين؟ أمير وأنت بك،
وجنتي، على حدقتايِّ سالت قد قبريِّ، فآي ثالثة بعد رأيتني
لي إنكارا أشد لكنت بدني، فآي الديدان وجرت بطني، وانشق

قلت: بالمدينة، حدثتنيه الذيِّ الحديث علي أعد هذا، يومك من
رسول يقول: سمعت هريرة أبا سمعت المؤمنين، أمير يا نعم
كؤودا عقبة أيديكم بين يقول: "إن وسلم عليه الله صلى الله

قال: ثم فآبكى، مهزول"، ضامر كل إل يجوزها لن مضرسة،
منها، أنجو لعلي العقبة، لتلك نفسي أضمر أن حازم أبا يا تآلومني

)   217. ( منها بناج أظنني ما
هذا:  حازم أبو وقال

فآيما نعمته من أفآضل الدنيا من عني زوى فآيما الله "نعمة
الدنيا " رأيت فآهلكوا"، قوما أعطاها رأيته إني منها، أعطاني
بقوة طلبته ولو أجله، قبل أعجله فآلن لي هو منها : شيئا شيئين

216. تآخريجه -    سبق الثر
217       :  ..    :    : والثر   الحديث غريب شرح فآي النهاية انظر الثياب من الخلق وهو سمل جمع .2/183أسمالهم

145



فآيما أنله لم ما فآذاك لغيريِّ، هو منها وشيئا والرض، السموات
يمنع كما مني، لغيريِّ الذيِّ يمنع بقى، فآيما أرجوه ول مضى،

ّيِّ فآفي غيريِّ، من لي الذيِّ "الناس عمريِّ؟"، أفآني هذين أ
آخرتآه، عن دنياه شغلته قد للدنيا، الدنيا فآي عاملن: عامل

عمره فآيفني نفسه، على ويأمنه الفقر، يخلف من على يخشى
من له الذيِّ فآجاءه بعدها، لما الدنيا فآي وعامل غيره، بغية فآي

شيئا الله يسأل ل الله، عند ملكا فآأصبح عمل، بغير الدنيا
فآيمنعه". 

فآتح عندما لسعد عنه الله رضي الخطاب بن عمر كتب قبل ومن
تآلقى حتى فآيه أنت ما زهرة عن فآأعرض بعد، عليه: أما الله

بطونهم )   لصقة218( ، أسمالهم فآي دفآنوا الذين الماضين
ولم الدنيا، تآفتنهم لم حجاب، الله وبين بينهم ليس بظهورهم،

الدنيا كانت فآإذا لحقوا، أن لبثوا فآما فآطلبوا، أرغبوا بها، يفتنوا
أجلك، وحضور علمك، ورسوخا سنك، كبر فآي هذا مثلك من تآبلغ

)   فآي219( المأفآون بعلمه، الجاهل سنه، فآي الحدثا يلزم فآمن
)   220راجعون" . ( إليه وإنا لله إنا عقله، فآي المدخول رأيه،
الباب.  هذا فآي هؤلء أخبار من ذلك غير إلى

أو والتأسي القتداء معنى النفس فآي يولد النظر هذا طول ولعل
والتشبه.  المحاكاة القل على
النسان فآإن فآيها، والتنافآس بالدنيا، والتبصير التذكير  - دوام11

والتبصير، بالتذكير يكون إنما النسيان، هذا وعلج ينسى ما كثيرا
ّكْر - تآبارك الحق يقول ولهذا َذ َو ِإّن وتآعالى: { ْكَرى َفآ ّذ ُع ال َفـَ َتآن

ِنيَن}َ (الذاريات)، ْؤِم ْلُم ّكْر ا َذ َفآ َعْت ِإْن { َف ْكَرى}َ (العلى).  َن ّذ ال
السر فآي والخروج، الدخول فآي الله مراقبة  - دوام12

كانت إن فآإنها الحايين، سائر وفآي الظروف كل فآي والعلنية،
مع يكون ثم خير، كل إلى وتآدفآع شر، كل عن تآحجز صاقة

218      .   :    :    : الحديث -  غريب فآي النهاية ة انظر العقل ناقص وومأفآون أفآين، رجل يقال العقل، ناقص المأفآون
1/36.

دمشق -        219 تآاريخ تآهذيب فآي الخبار هذه .227، 66/226انظر
دمشق -        220 تآاريخ تآهذيب فآي الخبار هذه .227، 66/226انظر

146



بالنابة الخطأ وتآصحيح والمحاسبة، المشارطة، المراقبة،
الجدية مع الزمن، بمرور الخطوات هذه ولعل النصوح، والتوبة

التخفيف القل على أو القضاء فآي تآفيد وقوة، بحزم المر وأخذ
الدنيا.  تآنافآس من
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والعشرون الثامنة الفة
النفسي النهزام أو الحاتقار

المسلمين، من كثير بها يبتلى التي والعشرون الثامنة والفآة
إنما اليوم، المسلمين نحن نعاني ما كثير أسباب بين من وكانت

الفآة هذه من يبرأ النفسي". وحتى النهزام أو هي: "الحتقار
ّلمه من معافآى صحيحا ويبقى بها، ابتلى من - وجل - عز الله س

الجوانب:  هذه خلل من سنتناولها فآإننا منها،

 النفسي النهزام أو الحاتقار أول: تعريف

لغة:  الحاتقار
َقَره يقال: احتقره، والتصاغر، والهانة، لغة: الذلل، والحتقار َح

ُقر . وصغر وهان، حقير: ذل، فآهو وحقارة، حقرا، الشيء وَح
)221   (

)   : صغائر،222الذنوب" ( ومحقرات الحديث: "إياكم وفآي
ّقرة.  واحدتآها: مح

221     : منظور -  لبن العرب لسان الوسيط   2088، 4/207انظر والمعجم ،1/187.  " " : بتصرف  حقر مادة ،
المسند -        222 فآي أحمد أخرجه حديث من أن          403، 1/4522زء عنه الله رضي مسعود بن الله عبد حديث من

        " : يهلكنه،       حتى الرجل على يجتمعن فآإنهن الذنوب، ومحقرات إياكم قال وسلم عليه الله صلى الله رسول
صنيع                   فآحضر فآلة، أرض فآي نزلوا فآي قوم كمثل مثل، لهن ضرب وسلم عليه الله صلى الله رسول وإن
وأنضجوا               نارا فآأججوا سوادا جمعوا حتى بالعود، يجيء والرجل بالعود، فآيجيء ينطلق الرجل فآجعل القوم،

 "   ، فآيها قذفآوا : "     5/331ما محقرات       مثل وإنما الذنوب، ومحقرات إياكم رفآعه سعد بن سهل حديث من
وإن                 خبزهم، به أنضجوا ما جمعوا حتى بعود وجاؤوا بعود، فآجاءوا واد، بطن نزلوا قوم كمثل الذنوب

        -  " الباريِّ       فآتح فآي حجر ابن يقول كما وإسناده تآهلكه صاحبها بها يؤخذ متى الذنوب :11/329محقرات
 " "، : "  151، 6/70حسن إياك            عائشة، يا قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عائشة؛ حديث من ،

 ." طالبا      -   -  وجل عز الله من لها فآان الذنوب، ومحقرات
    :   : الذنوب     ذكر باب الزهد كتاب السنن فآي ماجه ابن عائشة)    4243رقم  (2/1417أخرج حديث من نحوه

        ) : الله:         من لها فآإن العمال، ومحقرات إياك عائشة، يا وسلم عليه الله صلى الله رسول لي قال قالت
الزجاجة"        مصباح فآي البوصيريِّ عليه وعقب ، : "    4/245طالبا ثقات،  ورجاله صحيح، إسناد هذا بقوله

    :   : المحقرات   فآي باب الرقاق كتاب السنن فآي ابن       2/303والدارمّي وأورده أحمد، بلفظ عائشة حديث من
الباريِّ     فآتح فآي : "    11/329حجر حسن،          بسند أحمد أخرجه بقوله عليه وعقب رفآعه، سعد بن سهل حديث من

صلى                 النبي أن عائشة؛ عن ماجة وابن النسائي وعند مسعود، ابن حديث من والطبراني أحمد، عند ونحوه
.             " : حبان     ابن وصححه طالبا، الله من لها فآان الذنوب، ومحقرات إياك عائشة، يا لها قال وسلم عليه الله
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نقول: انهزم والتشقق، لغة: النكسار لغة: النهزام والنهزام
منهزم، فآهو عليه، وانتصر صفه، وشق شوكته، العدو: انكسرت

)   223. ( والفل القتال: الكسر، فآي والهزيمة ومهزوم،

اصطلحاا: 
فآهو: استصغار الصطلح، فآي النفسي النهزام أو الحتقار أما

ّيرة، النفس ما أمام انكسارها أو بها والستهانة واستذللها، الخ
شياطين ومن بالسوء، المارة النفس من أعداؤها عليه يمليه

ببريقها، وامتحاناتآها، بشدائدها، الدنيا ومن والجن، النس
بر أيِّ لعمل أهل ليست أنها تآشعرها بصورة وزيناتآها، وزخارفآها

أو بسيطا المعروف وذلك البر هذا كان وإن حتى معروف، أو
يسيرا. 

مع النفسي النهزام أو الحاتقار مظاهر ثانيا: بعض
 السلم ميزان في حاكمه بيان

عليه تآدل ومظاهر بها، يعرف صور النفسي النهزام أو وللحتقار
المظاهر:  وتآلك الصور، هذه وأهم

إلى الدعوة - من وجل - عز الله لدين العمل عن  - القعود1
الكفار ومجاهدة المنكر، عن والنهي بالمعروف، والمر الله

بدعوى عوجا، ويبغونها الله، سبيل عن يصدون الذين والمنافآقين
وتآمكن، استفحل قد المنكر وأن وانتشر، تآفشى قد الشر أن

ّير فآلن عملنا ومهما والمشقة.  التعب سوى نجني ولن شيئا، نغ
ورءوس والودية الشعاب إلى الهجرة بل المجتمع  - اعتزال2

صلى بقوله واحتجاجا قدمنا، التي الدعوى على اعتمادا الجبال
بها يتبع غنم المسلم مال خير يكون أن وسلم: "يوشك عليه الله

)   224الفتن" . ( من بدينه يفر القطر ومواقع الجبال، شعف
223   : العرب -  لسان الوسيط   611 - 12/608انظر والمعجمم ،2/985.   " كثر  " بتصرف هزم مادة ،
224       :   : المنكر -       عن والنهي بالمعروف المر باب االفتن كتاب السنن فآي ماجة ابن أخرجه 2/1328الحديث

البوصيريِّ)    4058رقم ( عليه وعقب ،4/182        " : المسند  فآي وأحمد ثقات، رجاله صحيح، إسناد هذا ،3/30بقوله
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شياطين يمليه وما للهواء، والستسلم والنقياد  - الخضوع3
القدرة عدم بدعوى وزخارفآها، ببريقها والدنيا والنس، الجن
المواجهة.  على

يفعل، وما يقول، ما كل فآي له والنقياد الباطل، من  - الخوف4
ومن قوة، من أوتآينا مهما ونحن شيء، كل يملك أنه بدعوى

شيئا.  نغير فآلن وبالتالي شيئا، نعمل فآلن سلطان
جزئي أمر فآي كانت وإن حتى قيادية مسئولية أيِّ  - رفآض5

القدرة عدم بل المسئوليات، فآي الفقه عدم بدعوى بسيط،
جرا.  وهلم وتآبعات، أعباء، من المسئوليات هذه تآتطلبه ما على

والستهانة النفس، استصغار من ذكرنا الذيِّ بالمعنى والحتقار
قبيح الرض، هذه فآي ورسالته المسلم بل النسان، دور أمام بها

وتآعالى:  - تآبارك الله يقول إذ الحكيم، الشارع عنه نفى مذموم
َول ُنوا { ِه ُنوا َول َتآ ُتْم َتآْحَز ْن َأ ْوَن َو َل ْع َل ُتْم ِإْن ا ْن ِنيَن}َ (آل ُك ْؤِم ُم

عمران). 
َول ُنوا { ِه ِء ِفآي َتآ َغا ِت ْب ِم ا ْو َق ْل ُنوا ِإْن ا ُكو َلُموَن َتآ ْأ ُهْم َتآ ّن ِإ َلُموَن َفآ ْأ َكَما َي

َلُموَن ْأ َتآْرُجوَن َتآ ِه ِمْن َو ّل ). 104َيْرُجوَن}َ (النساء:  ل َما ال
َفآل ُنوا { ِه ُعوا َتآ ْد َتآ َلى َو ِم ِإ ْل ُتْم الّس ْن َأ ْوَن َو َل ْع َل ّلُه ا ُكْم َوال َع َلْن َم َو

ُكْم ِتَر ُكْم}َ (محمد).  َي َل ْعَما َأ

ّ ِإل ِذيَن { ّل َلُموا ا ُهْم َظ ْن ُهْم َفآل ِم ْو ِني}َ (البقرة: َتآْخَش ْو َواْخَش
150 .(

ِذيَن ّل ُهْم َقاَل {ا ّناُس َل ّناَس ِإّن ال ْد ال ُعوا َق ُكْم َجَم ُهْم َل ْو َفآاْخَش
ُهْم َد ًءنا َفآَزا ُلوا ِإيَما َقا َنا َو ُب ّلُه َحْس ْعَم ال ِن ِكيُل َو َو ْل ُبوا ا َل َق ْن ٍة َفآا ْعَم ِن ِمْن ِب

ِه ّل َفآْضٍل ال ُهْم َلْم َو ٌء َيْمَسْس ُعوا ُسو َب ّتآ َواَن َوا ِه ِرْض ّل ّلُه ال ُذو َوال
ٍم َفآْضٍل ِظي ّنَما َع ُكْم ِإ ِل َطاُن َذ ْي ّوُف الّش ُه ُيَخ َء َيا ِل ْو ُهْم َفآَل َأ ُفآو َتآَخا

ِني ُفآو ُتْم ِإْن َوَخا ْن ِنيَن}َ (آل ُك ْؤِم عمران).  ُم
ْوَم َي ْل ِئَس {ا ِذيَن َي ّل َفُروا ا ُكْم ِمْن َك ِن ُهْم َفآل ِدي ْو ِني}َ َتآْخَش ْو َواْخَش

). 3(المائدة: 

ماجه،              92، 91، 73، 48، 47 لبن واللفظ مرفآوعا، عنه تآعالى الله رضي الخدريِّ سعيد أبي حديث من كلهما
. رواياتآه    بعض فآي ولحمد
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َفآل ْوا { ّناَس َتآْخَش ِني ال ْو َتُروا َول َواْخَش ِتآي َتآْش َيا ًءنا ِبآَ ِليل}َ َثَم َق
). 44(المائدة: 

ِذيَن ّل ُغوَن {ا ّل َب ِه ِرَسالِت ُي ّل َنُه ال ْو َيْخَش ْوَن َول َو ًءدا َيْخَش ّلَه ِإل َأَح ال
َفى َك ِه َو ّل ًءبا}َ (الحزاب).  ِبال َحِسي

نفسه" قالوا: أحدكم يحقر وسلم: "ل عليه الله صلى يقول وإذ
عليه لله أمرا قال: "يرى نفسه؟ أحدنا يحقر كيف الله، رسول يا

يوم وجل- له - عز الله فآيقول فآيه، يقول ل ثم مقال، فآيه
فآيقول: خشية وكذا؟ كذا، فآي تآقول أن منعك القيامة: ما

)   "احرص225( تآخشى" ، أن أحق كنت فآيقول: فآإيايِّ الناس،
)   226. ( تآعجز..." الحديث ول بالله، واستعن ينفعك، ما على

النهزام أو الحتقار عن الحكيم الشارع نهي من وانطلقا
َقاَل نفسه، السلم عليه الصديق يوسف زكى النفسي فآقال: {
ِني ْل َع َلى اْج ِئِن َع َلْرِض َخَزا ّني ا ِفيٌظ ِإ ِليٌم}َ (يوسف).  َح َع

هي إنما للعمل يوسف الله: "وطلب عطية-رحمه ابن يقول
العدل... فآجائز يقع أن فآي لرغبته السلم عليه منه حسبة

عنه، عوض أل رأى إذا العمل يطلب وأن يعمل، أن للفاضل
أمره" . جهل إذا بالحق نفسه على يثني أن للمرء أيضا وجائز

)227   (
الله:  كثير- رحمه ابن ويقول
يقدر ممن الطالب كان إذا الولية، طلب جواز على دليل "وفآيه
يد فآي كان وان الشريعة، أحكام وإجراء العدل، إقامة على

)   228الكافآر" . ( أو الجائر
مدح جواز على دليل الله: "وفآيه -رحمه اللوسي ويقول

كان إذا الولية طلب وجواز أمره، جهل إذا بالحق نفسه النسان
225       :   : المنكر -       عن والنهي بالمعروف المر باب االفتن كتاب السنن فآي ماجة ابن أخرجه 2/1328الحديث

البوصيريِّ)    4058رقم ( عليه وعقب ،4/182        " : المسند  فآي وأحمد ثقات، رجاله صحيح، إسناد هذا ،3/30بقوله
ماجه،              92، 91، 73، 48، 47 لبن واللفظ مرفآوعا، عنه تآعالى الله رضي الخدريِّ سعيد أبي حديث من كلهما

. رواياتآه    بعض فآي ولحمد
226  : المحرر -  .325، 9/324انظر
227     : كثير -  ابن تآفسير مختصر فآي          2/254نظر إلى السليم العقل إرشاد المسمى السعود أبي تآفسسير و

الكريم    القرآن .4/2/286مزايا
228   : المعاني -  روح .13/5/5انظر
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الشريعة، أحكام وإجراء العدل إقامة على يقدر ممن الطالب
إذا الطلب عليه يجب وربما الكافآر، أو الجائر يد من كان وان

فآي وما لذلك، متعينا وكان مثل، واجب إقامة وليته على تآوقف
رسول قال: قال سمرة، بن الرحمن عبد حديث من الصحيحين

المارة تآسأل ل الرحمن، عبد وسلم: "يا عليه الله صلى الله
غير من أعطيتها وإن إليها، وكلت مسألة عن أوتآيتها إن فآإنك

)   229ذكر" . ( ما غير فآي وارد عليها"، أعنت مسألة
إني والله بقوله: "أما نفسه وسلم عليه الله صلى النبي ومدح

يوم الناس سيد )   "أنا230( له..." ، وأتآقاكم لله، لخشاكم
)   إلى232( القيامة" ، يوم تآبعا النبياء أكثر )   "أنا231( القيامة" ،

عنه الله رضي عثمان الشأن. ومدح هذا فآي عنه جاء ما آخر
عليه الله صلى الله رسول أن تآعلمون بقوله: ... ألستم نفسه

229   : المعاني -  روح .13/5/5انظر
230     :   : النكاح -        فآي الترغيب باب النكاح ككتاب الصحيح فآي البخاريِّ أخرجه حديث من فآي  7/2جزء ومسلم ،

              : المؤن:   عن عجز من واشتغال مؤنة ووجد إليه نفسه تآاقت لمن النكاح استحباب باب النكاح كتاب الصحيح
:     1401رقم  (2/102بالصوم    : التبتل)    عن النهي باب النكاح كتاب السنن فآي والنسائي ،)3217رقم  (6/60،

     : التبتل:   عن النهي باب النكاح كتاب المسند)    5324رقم  (3/264والكبرى فآي وأحمد كلهم 285، 259، 3/241، ،
      : أزواج             بيوت إلى رهط ثلثة جاء البخاريِّ عند كما ولفظه مرفآوعا، عنه الله رضي مالك بن أنس حديث من

تآقالوها،                 كأنهم أخبروا فآلما وسلم عليه الله صلى النبي عبادة عن يسألون وسلم عليه الله صلى النبي
: أحدهم:                     قال تآأخر، وما ذنبه، من تآقدم ما الله غفر قد ؟ وسلم عليه الله صلى النبي من نحن وأين فآقالوا

     :        : أتآزوج        فآل النساء، أعتزل أنا آخر وقال أفآطر، ول الدهر أصوم وأنا آخر وقال أبدا، الليل أصلي فآأنا أنا، أما
       :    " : لله         لخشاكم إني والله أما وكذا؟ كذا قلتم الذين أنتم فآقال وسلم عليه الله صلى الله رسول فآجاء أبدا،

." مني               فآليس سنتي عن رغب فآمن النساء، وأتآزوج وأرقد، وأصلي وأفآطر، أصوم لكني له، وأتآقاكم
231{     } :     :   : ِه -       ْوِم َق َلى ِإ ًءحا ُنو َنا ْل َأْرَس ّنا ِإ تآعالى الله قول باب النبياء كتاب الصحيح فآي البخاريِّ أخرجه حديث من

4/163 ،164 {         }  : ًءرا   ُكو َش ًءدا ْب َع َكاَن ّنُه ِإ ُنوٍح َع َم َنا ْل َحَم َمْن ّيَة ُذّر باب التفسير وكتاب فآي  107 - 6/105، ومسلم ،
       : فآيها:   منزلة الجنة أهل أدنى باب اليمان كتاب : 194رقم  (186 - 1/184الصحيح باب)   الفضائل وكتاب ،

الخلئق          جميع على وسلم عليه الله صلى نبينا :  2278رقم  (1782/ 4تآفضيل صفة)    باب السنن فآي والترمذيِّ ،
      : الشفاعة   فآي جاء ما باب والورع والرقائق :2434رقم  (539 - 4/537القيامة السنن)    فآي والدارمي ،

الفضل:            من وسلم عليه الله صلى النبي أعطي ما باب المسند    28، 1/27المقدمة فآي وأحمد ،1/281 ،282،
فآإنه            144، 3/2، 540، 436، 2/435، 296، 295 الدارمي إل مرفآوعا، عنه الله رضي هريرة أبي حديث من كلهم ،

. مالك                    بن أنس طريق من وأخرى عباس، ابن طريق من له رواية أحمد وزاد مالك، بن أنس رواية من عنده
232 " :          : أول -      أنا وسلم عليه الله صلى النبي قول باب الييمان، كتاب الصحيح فآي مسلم أخرجه الحديث

 " تآبعا        النبياء أكثر وأنا الجنة، فآي يشفع عنه)        196رقم  (188/ 1الناس الله رضي مالك ابن أنس حديث من
    :   : الحوض         ذكر باب الزهد كتاب السنن فآي ماجة ابن نحوه وأخرج اللفظ، بهذا )4301رقم  (2/1438مرفآوعا

      " :        : وبيت     الكعبة بين ما حوضا لي إن قال وسلم عليه الله صلى النبي أن الخدريِّ سعيد أبي حديث من
     ( عطية             إسناده فآي أن إل القيامة يوم تآبعا النبياء لكثر وإني النجوم، عدد آنيته اللبن، مثل أبيض المقدس،

التقريب  -        فآي حجر ابن يقول كما وهو مدلسا،):      216رقم  (2/24العوفآي شيعيا كان كثيرا يخطئ صدوق
          : الزجاجة  مصباح فآي البوصيريِّ الشهاب ذكر كما ضعيف أنه بهذا المسند    4/259يعني فآي وأحمد ،2/341،

451            " : عليه       آمن مثله ما اليات من أعطي وقد إل نبي النبياء من ما بلفظ مرفآوعا هريرة أبي حديث من
.( القيامة        -   -         يوم تآبعا أكثرهم أكون أن وأرجو إلي، وجل عز الله أوحاه وحيا أوتآيت الذيِّ كان وإنما البشر،
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ألستم فآحفرتآها؟ الجنة"، فآله رومة بئر حفر قال: "من وسلم
فآجهزتآها؟ الجنة"، فآله العسرة جيش جهز قال: "من أنه تآعلمون

)   233. ( قال بما قال: فآصدقوه
الرجل تآحدثا جواز الحديث: "وفآيه هذا شرح فآي حجر ابن يقول

منفعة، تآحصيل أو مضرة لدفآع ذلك إلى الحتياج عند بمناقبه
)   234والعجب" . ( والمكاثرة، المفاخرة، عند ذلك يكره وإنما

عنها الله رضي عائشة على الشعريِّ موسى أبو واستأذن
أن أريد إني المؤمنين، أم يا أو أماه، لها: يا فآقال له، فآأذنت
تآسألني أن تآستحي فآقالت: ل استحييك وإني شيء، عن أسألك

قلت: فآما أمك، أنا فآإنما ولدتآك، التي أمك عنه سائل كنت عما
الله رسول قال سقطت، الخبير قالت: على الغسل؟ يوجب
الختان ومس الربع شعبها بين جلس وسلم: "إذا عليه الله صلى

)   235الغسل" . ( وجب فآقد الختان،
لها: "والله وتآقديرا بنفسه، ثقة عنه الله رضي مسعود ابن وقال
أين أعلم أنا إل الله، كتاب من سورة أنزلت ما غيره، إله ل الذيِّ

ولو أنزلت، فآيمن أعلم أنا إل الله كتاب من آية أنزلت ول أنزلت،
)236إليه" . ( لركبت البل تآبلغه الله بكتاب مني أعلم أحدا أعلم
هذا:  مسعود ابن كلم على تآعليقا حجر ابن قال

الفضيلة من فآيه بما نفسه النسان ذكر جواز الحديث "وفآي
منه ذلك وقع من على ذلك ذم من ورد ما ويحمل الحاجة، بقدر
)   237إعجابا" . ( أو فآخرا

منهم ن المؤلفون سيما ول المسلمين علماء المشاهير وهؤلء
نفسه: عن منهم الواحد يقول حتى فآيمدحونها، بأنفسهم يثقون

نفسي" وهكذا.  مثل رأيت "ما

233   : الباريِّ -  فآتح .5/408انظر
234        :   : بالتقاء -      الغسل ووجوب الماء من الماء نسخ باب الحييض كتاب الصحيح فآي مسلم أخرجه الحديث

.349رقم  (272، 1/271الختانين  اللفظ)           بهذا مرفآوعا عائشة عن الشعريِّ موسى أبي حديث من
235        :   : بالتقاء -      الغسل ووجوب الماء من الماء نسخ باب الحييض كتاب الصحيح فآي مسلم أخرجه الحديث

.349رقم  (272، 1/271الختانين  اللفظ)           بهذا مرفآوعا عائشة عن الشعريِّ موسى أبي حديث من
236   : الباريِّ -  فآتح .9/51انظر
237. تآخريجه -   سبق
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وعظمته، الله نعمة أمام النفسي النهزام أو الحتقار أما
- تآبارك الحق مدحه الذيِّ التواضع وهو محمود، فآيه فآمرغوب

قوله:  - فآي وتآعالى
ُد َبا َوِع ِذيَن الّرْحَمِن { ّل َلى َيْمُشوَن ا َلْرِض َع ًءنا ا ْو َذا َه ِإ ُهْم َو َب َط َخا

ُلوَن ِه ْلَجا ُلوا ا ًءما}َ (الفرقان)، َقا ْد َسل َق َل َو ُكْم { ّلُه َنَصَر ٍر ال ْد َب ِب
ُتْم ْن َأ ّلٌة َو ِذ ُقوا َأ ّتآ ّلَه َفآا ُكْم ال ّل َع ُكُروَن}َ (آل َل وقال: عمران)، َتآْش
َقاَل ِه { ّل ْدَت ِإْن َتآال ِني ِك ِدي ُتْر ْول َل َل ْعَمُة َو ّبي ِن ُكنُت َر ِمْن َل

ِريَن}َ (الصافآات)، ْلُمْحَض َوَما ا ُئ { َبّر ْفِسي ُأ ْفَس ِإّن َن ّن ٌة ال َلّماَر

ِء ّبي َرِحَم َما ِإل ِبالّسو ّبي ِإّن َر ُفوٌر َر َرِحيٌم}َ (يوسف).  َغ
قوله:  فآي ذلك وسلم عليه الله صلى النبي ومدح

أتآبع من والعاجز، الموت، بعد لما وعمل نفسه، دان من "الكيس
)   238الماني" . ( الله على وتآمنى هواها، نفسه

ل وأنها النفس، هضم إلى الحكيم الشارع دعوة من وانطلقا
عن الخبار ونعمته،جاءت الله، عظمة جنب فآي شيئا تآساويِّ
عباده على الترفآع وعدم لله، والتواضع النفس، بهضم السلف
من خرج سلم بن الله عبد الشج: إن بن بكير يقول بحال،
أبا قالوا: يا الناس، أبصره فآلما يحملها، حطب بحزمة له حائط

هذا، يكفيك - من وعبيدك ولدك، فآي - يعني كان قد يوسف،
)   239. ( هذا ينكر هل قلبي أجرب أن قال: أردت

آدم، ابن يقول: يا الحسين سمع فآضالة: إنه بن المبارك ويقول
هدم فآي تآزل لم وأنك قبرك، قليل عن فآإنها بقدمك، الرض طأ

)   240. ( أمك بطن من سقطت منذ عمرك
أمراء  ه): أن660 (ت السلم عبد بن الدين عز الشيخ عن وأثر

حكم زال ل أيوب الدين نجم الملك اشتراهم الذين المماليك
من لبد وأنه المسلمين، مال لبيت عليهم مستصحبا الرق

238. تآخريجه -   سبق
ص -        ::    239 التواضع باب الزهد كتاب فآي المبارك ابن أورده بن)    852رقم  (292لخبر المبارك حديث من

. اللفظ     بهذا الحسن عن فآضالة
ص -        ::    240 التواضع باب الزهد كتاب فآي المبارك ابن أورده بن)    852رقم  (292لخبر المبارك حديث من

. اللفظ     بهذا الحسن عن فآضالة
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عتقهم ثم وشرائهم، ببيعهم، وذلك الشنيع، الخطأ هذا تآصحيح
عليه فآغضب السلطنة، نائب هؤلء جملة من ثانية. وكان مرة
فآي مناصب ذويِّ أصبحوا أن بعد إهانة من فآيه لما المر لهذا

يجبه، فآلم الدين عز الشيخ السلطنة نائب استدعى وقد الدولة،
فآخرج لقتله، جماعة مع بيته وقصد لذلك السلطنة نائب فآانزعج

فآما أباه، فآأخبر رأى، ما السلطنة نائب من فآرأى الشيخ، ولد
فآي يقتل من أقل أبوك ولديِّ، وقال: يا تآغير، ول لذلك، اكترثا
على بصره وقع فآحين مطمئن، وهو الشيخ وخرج الله، سبيل
أن الشيخ وسأل فآبكى، منها، السيف ووقع يده يبست النائب
ثمننا؟ تآصرف له: فآفيم وقال البيع، فآي لرأيه وخضع له، يدعوا

له فآتم قال: أنا، يقبضه؟ قال: من المسلمين، مصالح فآي قال
العلني، المزاد فآي واحدا واحدا المراء على ونادى أراد، ما

أعتقهم ثم الخير، وجوه فآي وصرفآه وقبضه، ثمنهم، فآي وغالى
لقب أثرها )   وعلى241( ، عنه ورضي الله، رحمه ذلك، بعد

الملوك.  ببائع الشيخ
حماية أمام نفسه الدين عز الشيخ القصة: احتقار هذه وفآحوى

أن ينبغي ما على دليل آخر جانب من وهي ومنهجه، الله دين
فآي احتقارها وعدم بالنفس، التامة الثقة من المسلم عليه يكون

الباطل.  ومجاهدة المنكر، مواجهة

 النفسي النهزام أو الحاتقار ثالثا: أسباب

تآوقع وبواعث إليه، تآؤديِّ أسباب النفسي النهزام أو وللحتقار
البواعث:  وتآلك السباب، هذه وأهم فآيه،

من بل المسؤولية على التعويد من المرء  - إهمال1
التشجيع: 

241    : للكساني -  الصنائع بدائع .1799، 4/178انظر بتصرف 
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من بل المسئولية، على التعويد من المرء إهمال يكون فآقد
والنهزام الحتقار، إلى المؤدية السباب بين من التشجيع
يمنح التشجيع بل المسئولية، على التعويد أن ذلك النفسي؛

ليس أنه يوقن بحيث لها، وتآقديرا واحتراما بنفسه، ثقة المرء
من المرء يهمل وحين المنال، بعيد أو صعبا، يكون ما الدنيا فآي

الشياطين، له يوسوس التشجيع ومن المسئولية، على التعويد
إل الصورة بهذه أهمل ما أنه بالسوء المارة النفس له وتآسول

فآي يأخذ بل بنفسه، الثقة فآيفقد شيئا، يجيد ل أو يحسن ل لنه
النفسي.  النهزام ويكون احتكارها،

بقدر القيادة، بالمسئولية نعني ل أننا إلى هنا نشير أن جرم ول
الذيِّ وهذا والمساءلة، التبعة، يوجب بما التكليف بها نعني ما

والخرة، الدنيا جميعا الحياتآين يشمل بحيث العموم من نعنيه
ودعوة وخلقه، وعقله، وروحه، ببدنه، بالهتمام المرء فآتكليف

ومجاهدة المنكر، عن ونهيهم بالمعروف وأمرهم الخرين،
عوجا، ويبغونها الله، سبيل عن يصدون الذين والمنافآقين الكفار

مسئولية.  وغيرها هذه
ضوابط، أو قيود دون المدح أو الغناء بالتشجيع نعني ل وكذلك

وأهمها: الشرعية، والضوابط بالقيود، محفوفآا يكون أن لبد بل
أو الظن على مبنيا يكون وأن والمبالغة، الكذب من الخلو

- الله إلى مرده فآذلك والقطع، اليقين على ل الغالب التخمين
ول حسيبه والله كذا، فآلنا يقول: أحسب - بأن وتآعالى تآبارك
حركة السبب هذا بصحة يشهد ما وخير أحدا، الله على أزكى

والواقع:  التاريخ
ول وأجدادنا آباءنا قديم: أن من طالعتنا التاريخ: فآقد حركة أما

من إليه وصلوا ما إلى وصلوا ما العربية الجزيرة عرب سيما
قبل بها عرفآوا التي تآلك والشمم، والباء والعزة بالنفس، الثقة

بل أظفارهم نعومة منذ المسئولية على بالتعويد إل السلم
من حوله بل هذا، على وأكد السلم وجاء المستمر، والتشجيع
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فآقال ودينا، شرعة يكون أن إلى وعرفآا عادة يكون أن مجرد
- سبحانه:  الحق
ُقْل َو ُلوا { ْعَم َيَرى ا ّلُه َفآَس ُكْم ال َل ُلُه َعَم ُنوَن َوَرُسو ْؤِم ْلُم َوا

ّدوَن ُتَر َلى َوَس ِم ِإ ِل ْيِب َعا َغ ْل ِة ا َد َها ُكْم َوالّش ُئ ّب َن ُي ُتْم ِبَما َفآ ُلوَن}َ ُكن ْعَم َتآ
ّبَك )، (التوبة َوَر َفآ ُهْم { ّن َل أ

َ َنْس ِعيَن َل ُنوا َعّما َأْجَم ُلوَن}َ َكا ْعَم َي
(الحجر). 

فآي صباه فآي عمل أنه وسلم عليه الله صلى سيرتآه من وعرفآنا
فآي وشارك الكعبة، تآجديد فآي وساعد التجارة، وفآي الغنم، رعي
فآي أسهمت العمال هذه وأن الفضول، وحلف الفجار، حرب

ذلك.  بعد والجهاد والبلغ، الدعوة، أمانة لحمل وتآهيئته إعداده
من عمل فآي الصغير ابنه يؤاجر أن للب بأن الحنفية أفآتى وقد

من ذلك - ولن المصالح رعاية النظر-أيِّ باب . . . من العمال
الوصي، ذلك فآي الب ومثل والرياضة، والتهذيب الديب باب

)   242. ( ضي والقا
عنه الله رضي مالك بن أنس عن جاء ما هذا فآي سندهم ولعل

إذا حتى يوما، وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: خدمت أنه
بعد ينام - أيِّ قلت: يقيل خدمتي، من فآرغت قد أني رأيت

إلى فآخرجت وسلم عليه الله صلى الله رسول به الظهر- ويعني
رسول قال: فآجاء لعبهم، إلى أنظر قال: فآجئت يلعبون صبيان

يلعبون، وهم الصبيان على فآسلم وسلم عليه الله صلى الله
إلى فآبعثني وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: فآدعاني

وسلم عليه الله صلى الله رسول وجلس فآيها، فآذهبت له، حاجة
التآيان عن أمي عن واحتبست أتآيته، - حتى ظل - أيِّ فآيء فآي

قلت: بعثني حسبك؟ قالت: ما أتآيتها فآلما فآيه، أتآيها كنت الذيِّ
هي؟ قالت: وما له، حاجة فآي وسلم عليه الله صلى الله رسول

عليه الله صلى الله رسول على قالت: فآاحفظ سر، قلت: هو
أنس: لي أنس: قال عن الحديث - راويِّ ثابت قال سره، وسلم

242        :    : الله -      رضي مالك بن أنس فآضائل من باب الصحابة فآضائئل كتاب الصحيح فآي مسلم أخرجه الحديث
المسند)    2482رقم  (4/1929عنه  فآي وأحمد بن     235، 228، 227، 195، 174، -3/159، أنس حديث من كلهما ،

. رواياتآه          إحدى فآي لحمد واللفظ مرفآوعا، عنه الله رضي مالك
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يا به - لحدثتك به محدثا كنت لو -أو الناس من أحدا به حدثت لو
)   243. ( ثابت
والقرى البادية أبناء أن من نشاهد وما نرى ما الواقع: فآهو وأما
الحاضرة؛ أو المدينة أبناء من بأنفسهم ثقة أكثر يكونون ما غالبا
على يدربوا أن عليهم أوجبت والقرية البادية قسوة لن نظرا

يوضعون الن الغرب فآي والولد الصبا، حال فآي المسئولية
منهم كان شبوا ما إذا حتى صغارا يزالون ل وهم المحك، على

على التعويد فآإن وهكذا والمخترعون، والمبتكرون، القادة،
ينشأ ذلك وإهمال بالنفس، الثقة يولد التشجيع بل المسئولية

النفسي.  النهزام أو الحتقار عنه

الدوام:  على للمرء وتحقيرهم الخآرين  - انتقاص2
بين من الدوام على للمرء وتآحقيرهم الخرين انتقاص يكون وقد

المرء أن ذلك النفسي؛ النهزام أو الحتقار إلى المؤدية السباب
على يلحقونه بل شيئا، منه يستحسنون ل حوله من كل رأى إذا

بذلك، يتأثر ما غالبا فآانه والفشل، والحتقار، بالنتقاص، الدوام
مكلفا كان أو حياتآه من الولى المراحل فآي كان إذا سيما ل

أو والحتقار بالحباط، يصاب أن العاقبة وتآكون مرة، لول بالمر
النفسي.  النهزام

الحكيم الشارع نهى أجلها من التي السرار بين من هذا ولعل
الحق يقول إذ بحال، منه ينال أو المسلم أخاه المسلم يحقر أن

َها - تآبارك ّي أ
َ َيا ِذيَن وتآعالى: { ّل ُنوا ا ٍم ِمْن َقوٌم َيْسَخْر ل آَم ْو َق

ُنوا َأْن َعَسى ُكو ًءرا َي ْي ُهْم َخ ْن ٌء َول ِم ٍء ِمْن ِنَسا ُكّن َأْن َعَسى ِنَسا َي
ًءرا ْي ُهّن َخ ْن ْلِمُزوا َول ِم ُكْم َتآ ُفَس َبُزوا َول َأن َنا َقاِب َتآ ْل َل ْئَس ِبا الِْسُم ِب

ُق ُفُسو ْل َد ا ْع ِليَمان}َ (الحجرات:  َب ). 11ا

243        :    : الله -      رضي مالك بن أنس فآضائل من باب الصحابة فآضائئل كتاب الصحيح فآي مسلم أخرجه الحديث
المسند)    2482رقم  (4/1929عنه  فآي وأحمد بن     235، 228، 227، 195، 174، -3/159، أنس حديث من كلهما ،

. رواياتآه          إحدى فآي لحمد واللفظ مرفآوعا، عنه الله رضي مالك
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ل المسلم أخو وسلم: "المسلم عليه الله صلى النبي يقول وإذ
يحقر أن الشر من امرئ بحسب يحقره، ول يسلمه، ول يظلمه،

)   244. ( المسلم..." الحديث أخاه

واحاتقار بالنهزام معروف وسط في  - العيش3
النفس: 

واحتقار بالنهزام معروف وسط فآي المرء عيش يكون وقد
الحتقار، فآي الوقوع إلى المؤدية السباب بين من النفس

وهو قريبا الوسط هذا يكون أن من أعم النفسي، والنهزام
بالوسط التأثر شديد المرء أن ذلك المجتمع، وهو بعيدا أو البيت،
أو لنفسه محتقر الوسط هذا كان فآإذا وعليه فآيه، يعيش الذيِّ

كذلك هم وأصيبوا الخرين، إلى عداوة سرت أمامها منهزما
الفآات هذه فآي مرة غير نبهنا وقد النفسي، والنهزام بالحتقار

المرء فآيه يعيش الذيِّ الوسط ونظافآة طهارة ضرورة إلى
قد العفنة الوساط عدوى كانت إن ليتداوى بل شره، من ليسلم
وأفآسدتآه.  إليه، سرت

القلوب:  من الدنيا حاب  - تمكن4
المؤدية السباب بين من القلوب من الدنيا حب تآمكن يكون وقد

من تآمكن إذا الدنيا حب أن ذلك النفسي، النهزام أو الحتقار
محالة، ل والسيئات المعاصي فآي الوقوع على حمل القلوب

الدنيا.  بهذه البخل أو الشح السيئات، وتآلك المعاصي هذه وأقل
يسود الدوام على والسيئات المعاصي فآي المرء يقع وحين
القلب، هذا قفل إلى الحال انتهت وربما ران، عليه ويصير قلبه،

كثيرة أمور فآي ذلك أثر ويظهر بالله، والعياذ عليه الختم بل
الحتقار وكذلك النفسي، والضطراب والخوف، أهمها: القلق،

بذلك، يشهد ما خير اليوم العصاة النفسي. وواقع والنهزام
والسيئات، المعاصي فآي الوقوع من الحكيم الشارع حذر ولهذا

244. تآخريجه -    سبق الحديث
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- أن لخر أو - لسبب والسيئات المعاصي فآي وقع من وأرشد
الله.  إلى والرجوع والنابة بالتوبة يبادر
سبحانه:  فآقال

َها ّي أ
َ َيا ِذيَن { ّل ُنوا ا َذا آَم ُتْم ِإ ْي َناَج ْوا َفآل َتآ َناَج َت ِم َتآ ْث ِل َواِن ِبا ْد ُع ْل َوا

ِة َي ْعِص ْوا الّرُسوِل َوَم َناَج َتآ ِبّر َو ْل َوى ِبا ْق ّت ُقوا َوال ّتآ ّلَه َوا ِذيِّ ال ّل ِه ا ْي َل ِإ
ُتآْحَشُروَن}َ (المجادلة). 

ْيَف َك َفآ َذا { َنا ِإ ْئ ٍة ُكّل ِمْن ِج ٍد ُأّم ِهي َنا ِبَش ْئ َلى ِبَك َوِج ِء َع ُؤل ًءدا َه ِهي َش
ٍذ ِئ ْوَم ّد َي َو ِذيَن َي ّل َفُروا ا ْوا َك َعَص ْو الّرُسوَل َو ّوى َل ِهْم ُتآَس َلْرُض ِب َول ا

ُتُموَن ْك ّلَه َي ًءثا}َ (النساء).  ال ِدي َح
ُقْل ّني { ْيُت ِإْن َأَخاُف ِإ ّبي َعَص َذاَب َر ٍم َع ْو ٍم}َ (الزمر).  َي ِظي َع

َوَمْن ْعِص { ّلَه َي َلُه ال ّد َوَرُسو َع َت َي ُه َو َد ُدو ْلُه ُح ْدِخ ًءرا ُي ًءدا َنا ِل َها َخا َلُه ِفآي َو
َذاٌب ِهيٌن}َ (النساء).  َع ُم
َوَمْن ْعِص { ّلَه َي َلُه ال ِإّن َوَرُسو ّنَم َناَر َلُه َفآ َه ِديَن َج ِل َها َخا ًءدا}َ ِفآي َب َأ

(الجن). 
ُقْل ِديِّ { َبا ِذيَن َياِع ّل ُفآوا ا َلى َأْسَر ِهْم َع ُفِس ْن ُطوا ل َأ َن ْق ِة ِمْن َتآ َرْحَم
ِه ّل ّلَه ِإّن ال ِفُر ال ْغ ُنوَب َي ّذ ًءعا ال ّنُه َجِمي َو ِإ ُفوُر ُه َغ ْل ُبوا الّرِحيُم ا ِني َأ َلى َو ِإ

ُكْم ّب ِلُموا َر َأْس ْبِل ِمْن َلُه َو ُكْم َأْن َق َي ِتآ أ
ْ َذاُب َي َع ْل ْنَصُروَن ل ُثّم ا ُتآ

ُعوا ِب ّتآ ِزَل َما َأْحَسَن َوا ْن ُكْم ُأ ْي َل ُكْم ِمْن ِإ ّب ْبِل ِمْن َر ُكْم َأْن َق َي ِتآ أ
ْ َي

َذاُب َع ًءة ال َت ْغ ُتْم َب ْن َأ ُعُروَن ل َو ُقوَل َأْن َتآْش ْفٌس َتآ َتآا َن َلى َياَحْسَر َما َع
ْطُت ْنِب ِفآي َفآّر ِه َج ّل ِإْن ال ْنُت َو ِريَن َلِمْن ُك ْو الّساِخ ُقوَل َأ ْو َتآ َأّن َل

ّلَه ِني ال َدا ْنُت َه ُك ِقيَن ِمْن َل ّت ْلُم ْو ا ُقوَل َأ َذاَب َتآَرى ِحيَن َتآ َع ْل ْو ا َأّن َل

ًءة ِلي ُكوَن َكّر َأ ِنيَن ِمْن َفآ ْلُمْحِس َلى ا ْد َب ْتآَك َق َء ِتآي َجا َيا ْبَت آ ّذ َك َها َفآ ِب
َبْرَت ْك َت ْنَت َواْس ُك ِريَن}َ (الزمر).  ِمْن َو ِفآ َكا ْل ا

الله صلى الله رسول أن عنه الله رضي الصامت بن عبادة وعن
أل على أصحابه: (بايعوني من عصابة وحوله قال وسلم عليه

ول أولدكم، تآقتلوا ول تآزنوا، ول تآسرقوا، ول شيئا، بالله تآشركوا
فآي تآعصوا ول وأرجلكم، أيديكم بين تآفترونه ببهتان تآأتآوا

ذلك من أصاب ومن الله، على فآأجره منكم وفآى فآمن معروف،
شيئا ذلك من أصاب ومن له، كفراة فآهو الدنيا فآي فآعوقب شيئا
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)، عاقبه شاء وإن عنه، عفا شاء إن الله إلى فآهو الله، ستره ثم
)   245. ( ذلك على فآبايعناه

يقصد:  ما كل في وفشله المرء إخآفاق  - دوام5
بين من يقصد ما كل فآي وفآشله المرء إخفاق دوام يكون وقد

أن ذلك النفسي؛ والنهزام الحتقار، إلى المؤدية السباب
هذه تآهدر أو تآهمل وحين رعايتها، من لبد سننا والتوفآيق للنجاح
ولن خلقه، فآي الله سنة والفشل، الخفاق دوام يكون كل السنن

يرى وحين تآحويل، الله لسنة تآجد ولن تآبديل، الله لسنة تآجد
يده، فآي يسقط الدوام على وفآشل إخفاق فآي نفسه المرء
ما وخير أمامها، وهزيمته نفسه، احتقار إلى ذلك به انتهى وربما
أعدائنا. مع صراعنا فآي اليوم المسلمين نحن واقعنا بذلك يشهد
هذا إلى المور به تآنتهي أن من المسلم حماية أجل ومن

إلى الحكيم الشارع دعوة جاءت النفسي النهزام وذلك الحتقار
فآي والستعداد الهبة أخذ أو والحذر والتآقان، العداد، ضرورة
الصعبة.  قبل والسهلة المركبة، قبل البسيطة المور

تآعالى:  قال
ّدوا َأِع َو ُهْم { ُتْم َما َل ْع َط َت ٍة ِمْن اْس ّو َباِط َوِمْن ُق ْيِل ِر ْلَخ ُبوَن ا ِه ِه ُتآْر ِب

ّو ُد ِه َع ّل ُكْم ال ّو ُد َع ِريَن َو ِهْم ِمْن َوآَخ ِن ُهْم ل ُدو َن َلُمو ْع ّلُه َتآ ُهْم ال َلُم ْع َي
ُقوا َوَما ٍء ِمْن ُتآنِف ِبيِل ِفآي َشْي ِه َس ّل َوّف ال ُكْم ُي ْي َل ُتْم ِإ ْن َأ ل َو

َلُموَن}َ (النفال).  ْظ ُتآ
ُنوا َأْحِس َو ّلَه ِإّن { ِنيَن}َ (البقرة).  ُيِحّب ال ْلُمْحِس ا

245      :    : وتآحديد -      والقتل الذبح بإحسان المر باب والذبائح الصصيد كتاب الصحيح فآي مسلم أخرجه الحديث
:       1955رقم  (3/1548الشفرة    : والرفآق)     البهائم تآصبر أن النهي فآي باب الضاحي كتاب السنن فآي داود وأبو ،
:        2815رقم  (3/100بالذبيحة    : المثلة)    عن النهي فآي جاء ما باب الديات كتاب السنن فآي والترمذيِّ رقم 4/16،

)1409 :   :     "    " : باب)     الذبائح كتاب السنن فآي ماجه وابن ، صحيح حسن حديث هذا بقوله الترمذيِّ عليه وعقب
الذبح     فآاحسنوا ذبحتم :  3170رقم  (2/1058إذا   : المر)     باب الضحايا كتاب الكبرى السنن فآي والنسائي ،

الشفرة   الذبح):    4494رقم  (63، 3/62بإحداد حسن فآي)  4503 - 4501رقم  (65، 3/64وباب والنسائي ،
     : الشفرة:   بإحداد المر باب الضحايا كتاب على):       4405رقم  (7/227السنن يقدر ل التي المنفلتة ذكر وباب

الذبح):    4411رقم  (7/229أخذها  حسن : 4414 - 4412رقم  (230، 7/229وباب كتاب)    السنن فآي والدارمي
الذبيحة:      حسن فآي باب .2/82الضاحي مرفآوعا        أوس بن شداد حديث من كلهم ،
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َها ّي أ
َ َيا ِذيَن { ّل ُنوا ا ُذوا آَم ُكْم ُخ ْذَر ِفُروا ِح َباٍت َفآان ْو ُث ِفُروا َأ ًءعا}َ ان َجِمي

(النساء). 
كل على الحسان كتب الله وسلم: (إن عليه الله صلى وقال

)   246. ( شيء... ) الحديث
)   247يتقنه" . ( أن عمل أحدكم عمل إذا يحب الله "إن

:  العمل دون بالقول الجد ذوي  - منافسة6
بين من العمل دون بالقول الجد ذويِّ منافآسة تآكون وقد

النفسي، النهزام أو الحتقار فآي الوقوع إلى المؤدية السباب
على أساسا تآبنى إنما أخروية أو كانت دنيوية الحياة أن ذلك

المور يأخذ جادا الطرفآين أحد يكون وقد والمسابقة، المنافآسة
ول وإمكانات، طاقات من لديه ما بكل وينتفع وقوة، وعزم بحزم
ل لعبا لهيا الخر ويكون بددا، أو هباء واحدة لحظة منه تآضيع

تآماما، عنه بمعزل فآهو العمل أما والقول الكلم سوى له هم
فآي أو عدما الول أمام نفسه الخير هذا يجد الزمان وبمرور

أو للحتقار فآريسة يكون أن إل يملك ل وحينئذ العدم، حكم
النفسي.  النهزام

ما خير أعدائنا واقع أمام اليوم المسلمين نحن واقعنا ولعل
بالليل يعملون زالوا وما هؤلء عمل إذ نقول، ما بصحة يشهد

وإمكانات طاقات من الله منحهم ما بكل منتفعين والنهار،
واللعب اللهو فآي غرقنا بل المسلمين، نحن وقعدنا ومواهب،

الخناق وضيقوا بخناقنا، وأمسكوا بل علينا، وتآقدموا سبقونا حتى
246      :    : وتآحديد -      والقتل الذبح بإحسان المر باب والذبائح الصصيد كتاب الصحيح فآي مسلم أخرجه الحديث

:       1955رقم  (3/1548الشفرة    : والرفآق)     البهائم تآصبر أن النهي فآي باب الضاحي كتاب السنن فآي داود وأبو ،
:        2815رقم  (3/100بالذبيحة    : المثلة)    عن النهي فآي جاء ما باب الديات كتاب السنن فآي والترمذيِّ رقم 4/16،

)1409 :   :     "    " : باب)     الذبائح كتاب السنن فآي ماجه وابن ، صحيح حسن حديث هذا بقوله الترمذيِّ عليه وعقب
الذبح     فآاحسنوا ذبحتم :  3170رقم  (2/1058إذا   : المر)     باب الضحايا كتاب الكبرى السنن فآي والنسائي ،

الشفرة   الذبح):    4494رقم  (63، 3/62بإحداد حسن فآي)  4503 - 4501رقم  (65، 3/64وباب والنسائي ،
     : الشفرة:   بإحداد المر باب الضحايا كتاب على):       4405رقم  (7/227السنن يقدر ل التي المنفلتة ذكر وباب

الذبح):    4411رقم  (7/229أخذها  حسن : 4414 - 4412رقم  (230، 7/229وباب كتاب)    السنن فآي والدارمي
الذبيحة:      حسن فآي باب .2/82الضاحي مرفآوعا        أوس بن شداد حديث من كلهم ،

247   : الفتن -  كتاب العمال)         19103رقم  (5/126انظر كنز فآي الهنديِّ الدين علء نقل وععنه رقم  (5/780،
14367.(
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الليم الواقع هذا حقيقة وأدركنا وأفآقنا انتبهنا ولما أعناقنا، حول
أو السباق نستطع لم وحينئذ العمل، دون بالقول واجهناه المرير

عن جاء وقد النفسي، والنهزام الحتقار فآريسة وصرنا اللحاق،
صحيح معناه أن إل مجهول راو فآيه خبر عنه الله رضي علي

ركب وإل بالقول، ل بالعمل العداء مواجهة لضرورة موافآق
بالستعمار.  الن يعرف ما أو الحتلل وكان هؤلء، أعناقنا

عن العمش حديث من فآي: المصنف شيبة أبي ابن أخرج إذ
بأمر فآأمرنا علي، زمن فآي عريفا قال: " كنت رجل عن شهر،

تآؤمرون ما لتفعلن قال: والله قلنا: ل، أمرتآكم؟ ما فآقال: أفآعلتم
)   248والنصارى" . ( اليهود أعناقكم لتركبن أو به،

والقهر:  الستبداد أو  - الكبت7
المؤدية السباب بين من والقهر الستبداد أو الكبت يكون وقد
وبين بينه حيل إذا المرء أن ذلك النفسي، والنهزام الحتقار إلى

ما والقهر الستبداد سبيل على عليه وفآرض بداخله، عما التعبير
تآنفيس أو انفراج دون هكذا الحال واستمرت يرضاه، ول يقره ل

النفسي.  والنهزام والحتقار الحباط ثم والقنوط اليأس أصابه
القهر، الحكيم الشارع منع ذلك فآي الوقوع من الوقاية أجل ومن

لحاكم إمامة ول المرأة، تآزويج فآي إكراه ول الدين، فآي إكراه فآل
وبيعة... وهكذا.  بمشورة إل سلطان ذيِّ أو أمير، أو

تآعالى:  قال
َه {ل ْكَرا ّديِن ِفآي ِإ ْد ال ّيَن َق َب ُد َتآ َغّي}َ (البقرة:  ِمْن الّرْش ). 256ال

ُهْم ِوْر َوَشا َلْمر}َ (آل ِفآي { ). 159عمران:  ا
ُهْم َأْمُر َو ُهْم}َ (الشورى:  ُشوَرى { َن ْي ). 38َب

ثيب وهي زوجها أباها النصارية: أن خذام بنت خنساء وعن
فآذكرت وسلم عليه الله صلى الله رسول فآجاءت ذلك، فآكرهت

)   249. ( نكاحها فآرد له،

248   : الفتن -  كتاب العمال)         19103رقم  (5/126انظر كنز فآي الهنديِّ الدين علء نقل وععنه رقم  (5/780،
14367.(
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وبمنهجه:  بالله الثقة  - عدم8
تآوقع التي السباب بين من وبمنهجه، بالله الثقة عدم يكون وقد
الكمال ذو سبحانه أنه ذلك النفسي، والنهزام الحتقار فآي

قضى إذا السماء، فآي ول الرض فآي شيء يعجزه ل والجلل،
بمنهاج عباده على امتن وقد فآيكون، كن له يقول فآإنما أمرا

سبحانه:  قال كما والخرة، الدنيا سعادة فآيه معصوم
َها ّي أ

َ َيا ّناُس { ْد ال ُكْم َق ْتآ َء َظٌة َجا ْوِع ُكْم ِمْن َم ّب ٌء َر َفا ِفآي ِلَما َوِش
ِر ُدو ًءدى الّص ُه ِنيَن َوَرْحَمٌة َو ْؤِم ْلُم َفْضِل ُقْل ِل ِه ِب ّل ِه ال ِت ِبَرْحَم ِلَك َو َذ ِب َفآ

ْفَرُحوا َي ْل َو َفآ ْيٌر ُه ُعوَن}َ (يونس).  ِمّما َخ َيْجَم
فآقال العالمين، فآي له والتمكين المنهج، هذا شأن بإعلء ووعد

سبحانه: 
َد َع َو ّلُه { ِذيَن ال ّل ُنوا ا ُكْم آَم ْن ُلوا ِم َعِم ِلَحاِت َو ُهم الّصا ّن ِلَف َتْخ َيْس ِفآي َل
َلْرِض َلَف َكَما ا َتْخ ِذيَن اْس ّل ِهْم ِمْن ا ِل ْب َنّن َق ّك ُيَم َل ُهْم َو ُهْم َل َن ِذيِّ ِدي ّل ا
َتآَضى ُهْم اْر ُهْم َل ّن َل ّد َب ُي َل ِد ِمْن َو ْع ِهْم َب ِفآ ْو ًءنا َخ ِني َأْم َن ُدو ُب ْع ُكوَن ل َي ِر ُيْش

ًءئا ِبي ْي َفَر َوَمْن َش َد َك ْع ِلَك َب ِئَك َذ َل ْو ُأ ُقوَن}َ (النور).  ُهْم َفآ َفاِس ْل ا
ريب ول فآيه شك ل تآصديقا ذلك يصدقوا أن منهم سبحانه وطلب

فآقال:  أبدا،
ُنوا َفآآَِم ِه { ّل ِه ِبال ِل ِر َوَرُسو ّنو ِذيِّ َوال ّل َنا ا ْل ّلُه َأنَز ُلوَن ِبَما َوال ْعَم َتآ

ِبيٌر}َ (التغابن).  َخ
إلى الله وكله بهما يثق ولم منهجه، وفآي الله فآي شك ومن

يسعه ل وحينئذ الشيطان، حزب أمام وحيدا يبقى بحيث نفسه
هؤلء حزب من فآصار انقلب وربما نفسيا، ينهزم وأن ينهار أن إل

.  الخاسرين

الكون:  وفي النفس في الله نعمة إدراك  - عدم9

249       :   : كارهة -      وهي ابنته زوج إذا باب االنكاح كتاب الصحيح فآي البخاريِّ أخرجه فآي   7/23الحديث داود وأبو ،
    : الثيب:   فآي باب النكاح كتاب :  2101رقم  (2/233السنن   : الثيب)    باب النكاح كتاب السنن فآي والنسائي ،

كارهة     وهي أبوها :     3268رقم  (6/86يزوجها   : وهي)     ابنته زوج من باب النكاح كتاب السنن فآي ماجة وابن ،
.1873رقم  (1/602كارهة  داود)            لبي واللفظ مرفآوعا، النصارية خذام بنت الخنساء حديث من كلهم ،
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بين من الكون، وفآي النفس فآي الله نعمة إدراك عدم يكون وقد
الله أن ذلك النفسي؛ والنهزام الحتقار فآي تآوقع التي السباب

السمع، من تآحصى ول تآعد ل بنعم أنفسنا فآي علينا امتن قد
واللسان، والرجل، واليديِّ، القامة، واعتدال والفؤاد، والبصر،

امتن كما هو، إل يعلمه ل ما الداخلية العضاء ومن والشفتين،
والشمس والنهار، الليل من بنا المحيط الكون فآي بمثلها علينا

والهواء، والبحار والنهار والدواب، والشجر والنجوم، والقمر،
سبحانه:  فآقال جرا وهلم والسماء، والرض
ّلُه َوال ُكْم { ُطوِن ِمْن َأْخَرَج ُكْم ُب ِتآ َها َلُموَن ل ُأّم ْع ًءئا َتآ ْي َعَل َش ُكْم َوَج َل
َع ْبَصاَر الّسْم َل َة َوا َد ِئ ْفآ َل ُكْم َوا ّل َع ُكُروَن}َ (النحل).  َل َتآْش

َلْم َأ َعْل { ْيِن َلُه َنْج َن ْي ًءنا َع ِلَسا ْيِن َو َت َف ُه َوَش َنا ْي َد َه ْيِن}َ (البلد).  َو َد ّنْج ال
َوَسّخَر ُكْم { ْيَل َل ّل َهاَر ال ّن َقَمَر َوالّشْمَس َوال ْل ّنُجوُم َوا ُمَسّخَراٌت َوال

ِه ِر َأْم ِلَك ِفآي ِإّن ِب َياٍت َذ ٍم ل ْو َق ُلوَن ِل ِق ْع َأ َوَما َي ُكْم َذَر َلْرِض ِفآي َل ا
ًءفا ِل َت ُنُه ُمْخ َوا ْل ِلَك ِفآي ِإّن َأ ًءة َذ َي ٍم ل ْو َق ّكُروَن ِل ّذ َو َي ُه ِذيِّ َو ّل َسّخَر ا
َبْحَر ْل ُلوا ا ُك ْأ َت ْنُه ِل ًءما ِم ّيا َلْح ِر ِرُجوا َط َتْخ َتآْس ْنُه َو ًءة ِم َي ْل َها ِح َن َبُسو ْل َتآ
َتآَرى ْلَك َو ُف ْل َواِخَر ا ِه َم ُغوا ِفآي َت ْب َت ِل ِه ِمْن َو ِل ُكْم َفآْض ّل َع َل ُكُروَن َو َتآْش
َقى ْل َأ َلْرِض ِفآي َو َواِسَي ا َد َأْن َر ُكْم َتآِمي ًءرا ِب َها ْن أ

َ ُبل َو ُكْم َوُس ّل َع ّل
ُدوَن َت ْه َعلَماٍت َتآ ِم َو ّنْج ِبال ُدوَن}َ (النحل).  ُهْم َو َت ْه َي
ِفآي َو َلْرِض { َياٌت ا ِنيَن آ ِق ْلُمو ِفآي ِل ُكْم َو ُفِس َفآل َأن ْبِصُروَن}َ َأ ُتآ

(الذاريات). 
َغ َب َأْس َو ُكْم { ْي َل َعَمُه َع ًءة ِن ِهَر ًءة}َ (لقمان:  َظا َن ِط َبا ). 20َو

ِإْن َو ّدوا { ُع ْعَمَة َتآ ِه ِن ّل َها}َ (إبراهيم:  ل ال ). 18النحل:  ،34ُتآْحُصو
ورأى حقيقيا، إدراكا يدركها لم أو النعم، هذه عن غفل ومن

باليأس محالة ل يصاب فآإنه لها، واستثمارهم العداد انتفاع
النفسي.  النهزام أو والحباط

أو الحاتقار على المترتبة العواقب عن  - الغفلة10
النفسي:  النهزام
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النهزام أو الحتقار على المترتآبة العواقب عن الغفلة تآكون وقد
أو الحتقار فآي الوقوع إلى المؤدية السباب بين من النفسي
والثار الضارة، العواقب عن غفل من إذ النفسي؛ النهزام
هذا أجل ومن محالة، ل المر هذا فآي وقع ما، لمر المهلكة

مقرونة والمحظورات المنهجات من كبيرة طائفة جاءت
الوقوع ويتجنبوا بل ويحذروا، الناس، يخاف كي وآثارها، بعواقبها

المحظورات.  وتآلك المنهيات، هذه فآي

الصرار مع والسيئات المعاصي في  - الوقوع11
 التوبة وإهمال

وإهمال الصرار مع والسيئات المعاصي فآي الوقوع يكون وقد
النفسي النهزام أو الحتقار إلى المؤدية السباب بين من التوبة

عواقب التوبة وإهمال عليها الصرار مع للمعصية أن ذلك ؛
والخرة.  الدنيا فآي ضارة
النهزام أو بالحتقار البتلء الدنيوية العواقب أبرز من ولعل

:  يقول إذ الله وصدق النفسي،
َوَما ُكْم { َب ٍة ِمْن َأَصا َب ِبَما ُمِصي َبْت َفآ ُكْم َكَس ِدي ْي ُفو َأ ْع َي ٍر}َ َعْن َو ِثي َك

(الشورى). 
ِلَك َذ ّدَمْت ِبَما { َداَك َق َأّن َي ّلَه َو ْيَس ال ٍم َل ّ َظل ِد}َ (الحج).  ِب ِبي َع ْل ِل

عن الغفلة مع بحاضرنا اليوم العداء واقع  - قياس12
:  ماضينا

عن الغفلة مع بحاضرنا اليوم واقع العداء واقع قياس يكون وقد
أم والنهزام الحتقار، إلى المؤدية السباب بين من ماضينا

ينطق حاضرنا إلى بالقياس اليوم العداء واقع أن ذلك ؛ النفسي
وأننا يريدون، كما ويوجهونها البشرية، عرش على يتربعون بأنهم

ول يتغير، الواقع هذا ولكن لهم، أذنابا أو ذيول نكون أن نعدو ل
الزاهر المشرق ماضينا إلى بالضافآة صفرا يكون أن يتجاوز
بقوله:  الشاعر يصوره الذيِّ
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خالدونا جـَدود  وأخضعـَها***  قـَـَرونا الدنيا هذه ملكنـَـَا
نسينا ول الزمان نسي  فآمـَـَا*** ضـَـَياء من صحائف وسطرنا

تآلينا أن تآأبى الروع  غـَـَداة***  لمعـَـَـَـَات سيوفآا حملناها
المبينا والفتـَح الهون  رأيـَت***  يومـَا الغماد من خرجت إذا

قـَـَادريـَنا أبـَـَاة  نؤدبهم***  أنـَـَاس يرمـَينا حين وكـَنا
الجـَبينا له ندوس  بطغيـَـَان***  ولي يأخـَذنـَا حـَين وكـَنا

الجفونا الظلم عن نعـَصي  فآما***  بأسـَا بالهـَديِّ قلوبنا تآفـَيض
طـَامحونا شباب  يـَدعـَمه***  ملكـَـَا الرض فآي حقبة بنينا
دينا السلم سوى عرفآوا  وما***  المعـَـَالي سـَبل ذللوا شباب

غـَصـَونا الدنيا فآي  طـَاب***  كريـَما نباتآا فآأنبتهم تآعهدهم
معـَينا ماء عندهم  فآسـَالت***  مباركـَات الحياض وردوا هم
والحصـَونا المعاقل  يـَدكون***  كمـَاة كانوا الوغى شهدوا إذا

ساجـَدينا إل الشفـَاق  من***  تآراهـَم فآل المسـَاء جـَن وإن
العـَرينا الخصم إلى يسلم  ولم***  الليـَالي تآحطـَمـَه لم شـَباب
مـَجـَونا نواديهم ملوا  وقد***  يومـَا القداح تآشهـَدهم ولم

لـَحونا صنعت العل  ولكـَن***  مائعـَات الغـَاني عـَرفآـَوا
عيـَونا بأجـَرئهم ل  وعلما،***  نـَضـَال بأعظمهم دانوا وقد

رزينـَا مجتمـَعـَا  ويـَأتآلفون***  عـَـَذابا أخـَلقـَا فآيتحدون
بنيـَنـَا فآي التخنث عرف  ول***  بنـَات فآي الخلعـَة عرف فآما
الملـَـَحـَـَدينا فآي يتقيبوا  ولم***  عـَلـَم بقـَشـَور يتشدقوا ولم

مثقـَفـَونـَا يقال كي  خطير،***  أمـَر كـَل يتبـَجـَحـَوا ولم
أمينا حـَرا مخلصا شبابا  قومي***  السـَـَلم أخـَرج كـَذلك

)250( يهـَونا أو يقـَيـَد أن  فآيأبى***  تآبنى كيـَف الكـَرامة وعلمه
 

250. تآخريجه -   سبق
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النفسي:  النهزام أو لحاتقار رابعا: آثارا

سواء مهلكة، وعواقب ضارة آثار النفسي النهزام أو وللحتقار
السلمي:  العمل على أو العاملين، على

:  العاملين - على أ

وأهمها:  فآكثيرة، العاملين على أما

الظالمين:  أحاضان في الرتماء بل  - مداهنة1     
أن يتصور النفسي النهزام أو بالحتقار ابتلى من أن ذلك

بل فآيداهنهم شيئا، له يعملوا أن بمقدورهم والجبارين الظالمين
المسلمين عالم فآي نشهده ما نحو على أحضانهم، فآي ويرتآمي

فآي وأنفها لوجهها وتآمريغها قيادات، وانحناء مداهنة من اليوم
الظالمين هؤلء من والرجاء الخوف إل لشيء ل التراب

ضرا لنفسهم يملكون ل الحال حقيقة فآي وأولئك المتجبرين،
ذلك يملكوا أن عن فآضل نشورا، ول حياة ول موتآا ول نفعا، ول

الخلق.  من لغيرهم

الحرمات:  وفى النفس، في  - الغزو2     
الماكرين أمام الطريق يفتح النفسي النهزام أو الحتقار أن ذلك

فآي نفسيا، المنهزمين أو المحتقرين هؤلء لغزو والمتربصين
وعرض، ونسل، دين، من ومقدساتآهم حرماتآهم، وفآي أنفسهم

فآي اليوم بنا أعداؤنا يصنعه ما نحو على وأوطان، ومال،
النسان غزى وإذا العالم، بقاع كل من غيرها وفآي فآلسطين،

بعد الحياة قيمة وما له، بقي فآماذا حرماتآه وفآي نفسه، فآي
 ذلك؟

الثم:  من الرصيد  - زيادة3     
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كثيرين أمام الباب فآتح قد نفسيا انهزامه أو باحتقاره أنه وذلك
يحاكوه، كي الفآة هذه مثل فآي للوقوع استعداد لديهم ممن

والقدوة السوة موقع فآي هو كان إذا سيما ل مثله ويصنعوا
عليه الله صلى قوله من انطلقا جميعا هؤلء إثم هو ويتحمل

من آثام مثل الثم من عليه كان ضللة إلى دعا وسلم: "... ومن
)   251شيئا" . ( آثامهم من ذلك ينقص ل تآبعه

الصرار بقى ما الخآرة في المبين  - الخسران4     
توبة:  تكن ولم

ويلقي عظيما وإثما وزرا حمل قد ولغيره، لنفسه بتضييعه هو إذ
وهذا بالله، والعياذ النار فآتكون تآوبة ول إقلع ول كله، بهذا ربه
:  تآعالى قال الله، رحمة تآتداركه أن إل حقا، المبين الخسران هو

ُقْل ِريَن ِإّن { ْلَخاِس ِذيَن ا ّل ُهْم َخِسُروا ا ُفَس ْن ِهْم َأ ِلي ْه َأ ْوَم َو ِة َي َياَم ِق ْل ا
ِلَك َأل َو َذ ْلُخْسَراُن ُه ِبيُن ا ْلُم ُهْم ا ِهْم ِمْن َل ِق ْو َلٌل َفآ ِر ِمْن ُظ ّنا َوِمْن ال

ِهْم ِت َلل}َ (الزمر).  َتآْح ُظ

السلمي:  العمل - على ب

وأهمها:  أيضا، فآكثيرة السلمي العمل على وأما

والمؤيدين:  النصار كسب  - قلة1     
أنفسهم من الواثقين بالقوياء ويقتدون يتأثرون الناس أن ذلك

فآإن نفسيا المنهزمون أو المحتقرون أما ومناهجهم، وبربهم
حجم يقل وبذلك لهم، يستجيبون ول بهم، يأبهون ل الناس

والمؤيدين.  النصار

والتمزق:   - الفرقة2     
يحدثا الصف داخل فآي النفسي النهزام أو الحتقار وجود إذ

بين وما وظهير، نصير مزيد بين ما الصف هذا فآي انقساما
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من المتربصين أمام الباب يفتح الذيِّ المر وبعيد، منكر معارض
والتطويق.  والطباق للولوج، الله أعداء

الطريق:  وطول التكاليف  - كثرة3     
النصار كسب لقلة طبيعية حتمية ونتيجة بدهي شيء وهذا

.  والتمزق الفرقة ولشيوع والمؤيدين،

النفسي:  النهزام أو الحاتقار خآامسا: علجا

النهزام أو للحتقار وبواعث أسباب من قدمنا ما ضوء وفآي
النحو:  هذا على وذلك الوقاية، بل العلج وصف يمكن النفسي،

نافآع هو ما بكل البطالة على والقضاء الفراغ، أوقات  - شغل1
فآي واحد لكل تآجعل وتآنوعها باتآساعها الحياة وميادين ومفيد،
لذاك، يصلح العمل لهذا يصلح ل ومن وعمل، وظيفة الناس
فآارغين أو بطالة فآي يدعهم ل أصحابه، مع سيرتآه كانت وهكذا

يتناسب الذيِّ العمل فآي واحد كل يكون أن ويحرص العمل، من
أو الحتقار من حماهم وبهذا وإمكاناتآه، وطاقاتآه، جهده، مع

النفسي.  النهزام
الباب نغلق كي أمكن، ما وتآحقيرهم الخرين، انتقاص  - تآجنب2

النهزام أو الحتقار للمرء يزينون أو يسولون من وجه فآي بذلك
النفسي. 

النفسي، والنهزام بالحتقار المعروف الوسط من  - النسلخا3
والثقة والشجاعة، بالقوة، المعروف الوسط بين الرتآماء ثم

أن شأنه، من ذلك فآإن وبالنفس، وبرسوله، وبمنهجه، بالله،
النفسي.  النهزام أو الحتقار من الوقاية بل التخلص، على يعين

القلوب من الدنيا حب إخراج على ممكنة وسيلة بكل  - العمل4
وما حلل، من دامت ما اليد، فآي الدنيا هذه تآصير أن بأس ول

بين وسطا تآعاطيها دام وما تآكالب، وبغير نفس، بعزة دامت
مع نجح إذا المرء فآإن فآيها، الله حق يضيع ول والتقتير، السراف
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الحتقار من الوقاية بل التخلص عليه سهل الباب، هذا فآي نفسه
النفسي.  النهزام أو
بالعمل منا، والنيل إضعافآنا على يعملون من  - مواجهة5

ناحية، من والخفاق للفشل تآجنبا والجد التآقان مع الدؤوب
ناحية من بمثلها هؤلء عند المتقنة العملية للوسيلة ومقابلة
أخرى. 

بداخلهم، وعما آرائهم، عن التعبير فآي حقهم الناس  - منح6
فآإن والسكن، واللباس، والشراب، الطعام، على ذلك وتآقديم

وربما النفسي، النهزام أو الحتقار على يقضي أن شأنه من هذا
الله على ذلك وما جديد، من النفوس فآي الثقة غرس فآي أسهم

بعزيز. 
منهجه، وعلى رسوله، وعلى الله، على قرب عن  - التعرف7

من هذا فآإن والمسطورة، المنظورة، الله آيات فآي النظر بدوام
أو الحتقار من يخلصها أن بعد النفوس، فآي الثقة يزرع أن شأنه

النفسي.  النهزام
منها الظاهر النفس وفآي الكون، فآي الله نعمة  - استشعار8

إلى عمليا يقودنا الكريم والقرآن والجليل، منها الدقيق والباطن،
إلى يقودنا بل النعم، هذه من ونبصره نستشعره أن ينبغي ما

به، والثقة الله، معرفآة وهي ذلك، وراء من المرجوة الثمرة
عن شيء كل فآي المنهج هذا حكم على والنزول وبمنهجه،
ورضا.  طواعية

ظاهرها وكبيرها، صغيرها والسيئات المعاصي من - الحتراز9
شيء اقتراف عند والتوبة النابة، على الحرص مع وباطنها،

الثقة ويمنحها ويزكيها، النفس، يطهر أن شأنه من هذا فآإن منها،
والقوة. 

الله صلى محمد وخاتآمهم النبيين، قصص فآي النظر  - دوام10
قصة وحسبنا والمجاهدين، الدعاة من واتآباعهم وسلم عليه

بني من قومه ومعه مصر من خرج حين السلم عليه موسى
وأصبحوا بالبحر، وبوغتوا وقومه فآرعون وتآبعهم إسرائيل
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: إنا قائلهم قال حتى العدو، وبين البحر، بين محصورين
أن معلنا له، الله بتثبيت ثابتا قويا بقي موسى ولكن لمدركون،

ما الله وصدق واحدة، لحظة عنه يتخلى ولن يتركه، لن الله
:  قال حين أعلنه

َنا ْي ْوَح َأ َفآ َلى { ِرْب َأْن ُموَسى ِإ َعَصاَك اْض َبْحَر ِب ْل َق ا َل َف َكاَن َفآان ُكّل َفآ
ِد ِفآْرٍق ْو ّط ِم َكال ِظي َع ْل َنا ا ْف َل َأْز ِريَن َثّم َو َنا الَخ ْي ْنَج َأ َوَمْن ُموَسى َو
َعُه ِعيَن َم َنا ُثّم َأْجَم ْق ْغَر ِريَن}َ (الشعراء).  َأ الَخ

الساعة، قيام وحتى هذا يومنا إلى والعبرة للعظة محل وبقيت
لية}َ (الشعراء).  ذلك فآي {إن

قال حين الهجرة يوم وسلم عليه الله صلى موقفه أيضا وحسبنا
لرآنا. فآرد قدمه موضع إلى أحدهم نظر لو الله، نبي الصديق: يا

الله إن تآحزن ل ثالثهما، الله باثنين ظنك ما بكر، أبا قائل: يا عليه
ِإل فآي ذلك الله وصدق معنا، ُه قوله: { ْد َتآنُصُرو َق ُه َفآ ّلُه َنَصَر ْذ ال ِإ

ِذيَن َأْخَرَجُه ّل َفُروا ا ِنَي َك ْيِن َثا َن ْث ْذ ا ِر ِفآي ُهَما ِإ َغا ْل ْذ ا ُقوُل ِإ ِه َي ِب ِلَصاِح
ّلَه ِإّن َتآْحَزْن ل َنا ال َع َأنَزَل َم ّلُه َفآ َتُه ال َن ِكي ِه َس ْي َل ُه َع َد ّي َأ ٍد َو ُنو َلْم ِبُج

َها ْو َعَل َتآَر ِلَمَة َوَج ِذيَن َك ّل َفُروا ا َلى َك ْف ِلَمُة الّس َك ِه َو ّل َيا ِهَي ال ْل ُع ْل ا
ّلُه ِزيٌز َوال ِكيٌم}َ (التوبة).  َع َح

له: قال حين الهجرة يوم مالك بن سراقة من كذلك وموقفه
وقيصر؟".  كسرى سواريِّ وأعدك عني، تآكتم أن لك "هل

- ومركبا - لباسا بساطته فآي عامر بن ربعي قدم لما وقديما
يعرف رجل طلب حين رستم، على الدخول يريد الفرس على
بفرسه يدوس سلحه فآي دخل المسلمون، يريد ماذا منه

بوسادتآين، وربطها عنها ونزل آخرها إلى انتهى أن إلى البسط
- فآي فآقال سلحك، له: ضع فآقالوا رستم، على الدخول وأراد
أنتم بأمركم، سلحي فآأضع آتآكم لم -: إني وإباء عزة

فآأخبروا رجعت، وإل أريد، كما إل آتآيكم أن أبيتم فآإن دعوتآموني،
على يتوكأ فآأقبل واحد؟ رجل إل هو هل له، : ائذنوا فآقال رستم،
به تآعلق رستم من دنا فآلما والبسط، النمارق خرق حتى رمحه

فآقالوا: ما بالبسط، رمحه وركز الرض، على وجلس الحرس،
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هذه، زينتكم على القعود نستحب ل قال: إنا هذا؟ على حملك
لنخرج بنا جاء والله ابتعثنا، قال: الله بكم؟ جاء فآقال: ما فآكلمه،

إلى الدنيا ضيق ومن الله، عبادة إلى العباد عبادة من شاء من
إلى بدينه فآأرسلنا السلم، عدل إلى الديان جور ومن سعتها،
ومن عنه، ورجعنا منه، قبلنا ذلك قبل فآمن إليه، لندعوهم خلقه،

موعود قالوا: وما الله، موعود إلى نفضي حتى أبدا، قاتآلناه أبى
لمن والظفر أبى، من قتال على مات لمن قال: الجنة الله؟
تآؤخروا أن لكم فآهل مقالتكم، سمعت رستم: لقد فآقال بقى،
إليكم؟ أحب كم قال: نعم، وتآنظروا؟ فآيه، ننظر حتى المر هذا

ورؤساء رأينا، أهل نكاتآب حتى بل قال: ل، يومين، أو يوما،
أن وسلم عليه الله صلى الله رسول لنا سن فآقال: ما قومنا،
أمرك، فآي فآانظر ثلثا، من أكثر اللقاء عند العداء نؤخر

الجل.  بعد ثلثا من واحدة واختر وأمرهم،
كالجسد المسلمون ولكن قال: ل، أنت؟ رستم: أسيدهم فآقال

قومه، برؤساء رستم فآاجتمع أعلهم، على أدناهم يجير الواحد
فآقالوا: الرجل؟ هذا كلم من وأرجح أعز قط رأيتم : هل فآقال
الكلب، هذا إلى دينك وتآدع هذا، من شيء إلى تآميل أن الله معاذ

وانظروا الثياب، إلى تآنظروا ل فآقال: ويلكم، ثيابه؟ إلى تآرى أما
بالثياب يستخفون العرب إن والسيرة، والكلم، الرأيِّ، إلى

)   252. ( الحساب ويصونون والمأكل،
بل النفسية، والقوة العزة هذه فآي فآريدا عامر بن ربعي كان وما
حتى كابر، عن كابرا المسلمون وتآوارثها هكذا، الصحابة كل كان

وتآبدل الصورة، فآتغيرت والنحطاط، الضعف عصور كانت
جديد، من تآبعث العزة وإذا السلمية، الحركة وجاءت الموقف،

لهذه النتماء فآي والساس الصل هي النفسية القوة وإذ
الحركة. 

أركانها: ومشيد واضعها، قول والداعية الدعوة مذكرات فآي جاء
الول":  الرعيل تآصرفآات من عنوان: "نماذج تآحت
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بأحكام التمسك من طيبة ونماذج رائعا، مثل الخوة هؤلء "كان
ومشاعره بأخلقه، والتأثر تآصرفآاتآهم، كل فآي السلم" الحنيف

مع ذلك أكان سواء عمل، أو قول عنهم. من يصدر فآيما
سولنت المسيو استدعى الناس من غيرهم مع أم أنفسهم،

قسم - ورئيس بمصر السويس قناة - يعنى القنال باشمهندس
الذين الول الستة الحميد-أحد عبد حافآظ السكسيكون: الخا

1347( القعدة ذيِّ - فآي مصر فآي السلمية الحركة نواة كانوا
منزله، فآي النجارة أدوات بعض له  م) ليصلح1928 مارس ه

(بالعملة  قرشا130فآقال:  أجر، من يطلب عما وسأله
حرامي، - بالعربي: أنت سولنت المسيو فآقال المصرية)،

فآقال: لنك هدوء: ولماذا؟ بكل له وقال نفسه، الخا فآتمالك
فآإنك ذلك، ومع شيئا، منك آخذ له: لن فآقال حقك، من أكثر تآأخذ

أنني رأى فآإن مرؤوسيك، من المهندسين أحد تآسأل أن تآستطيع
أقوم أن عقوبتي فآإن المناسب القدر من أكثر منك طلبت
فآأسامحك أطلب أن يصح ما طلبت أنني رأى وإن مجانا، بالعمل

الزيادة.  فآي
العمل أن فآقدر وسأله، مهندسا، فآعل الرجل واستدعى
حافآظ الخا وأمر سولنت، المسيو فآعرفآه  قرش،205 يستوجب

أن فآعليك أهنتني، ولكنك له: سأفآعل، فآقال العمل، يبتدئ أن
وغلبه غضبا، الرجل فآاستشاط كلمتك، تآسحب وأن تآعتذر،
أن وقال: تآريد بالثم، العزة وأخذتآه الجاد، الفرنسي الطابع
حاكم - يقصد نفسه فآؤاد الملك كان لو أنت؟ ومن لك، أعتذر
أيضا: وهذه هدوء على حافآظ فآقال له، اعتذرت - ما آنذاك مصر
وكان فآؤاد، الملك بلد فآي فآأنت سولنت، مسيو يا أخرى غلطة
هذا مثل تآقول أل عليك يفرضان الجميل وعرفآان الضيافآة أدب

واحترام.  أدب بكل إل اسمه تآذكر أن لك أسمح ل وأنا الكلم،
بنطلونه، جيب فآي ويداه الفسيح، البهو فآي يتمشى وأخذ فآتركه،
منضدة، على واتآكأ كرسي، على وجلس عدتآه، حافآظ ووضع

الحائر، الثائر المسيو أقدام وقع إل يتخللها ل هدوء فآترة وسادت
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أعتذر لم أنني له: افآرض وقال حافآظ، من تآقدم قليل، وبعد
قنصلكم إلى تآقريرا سأكتب هين، فآقال: المر تآفعل؟ فآماذا إليك
السويس قناة إدارة مجلس إلى ثم أول، سفارتآكم وإلى هنا،

كل أتآراقب ثم والجنبية، المحلية الفرنسية الجرائد ثم بباريس،
إلى أصل لم فآإذا إليه، فآأشكوك المجلس، هذا أعضاء من قادم
من مل وعلى الشارع، فآي أهينك أن استطعت ذلك، بعد حقي

أن تآنتظر ول أريد، ما إلى وصلت قد بذلك وأكون الناس،
بسلسل قيدتآموها التي المصرية الحكومة إلى أشكوك

حقي إلى أصل حتى أهدأ لن ولكني الظالمة، الجنبية المتيازات
طريق.  بأيِّ

- ل محام " أفآوكاتآو- أيِّ مع أتآكلم أنني الرجل: يظهر فآقال
نجار". 

تآتصور فآكيف السويس، قناة فآي المهندسين كبير أنني تآعلم أل
فآي السويس قناة أن تآعلم حافآظ: وأل فآقال لك؟ أعتذر أن

مؤقتة، عليها استيلئكم مدة وأن وطنك، فآي ل وطني،
عندنا، موظفين وأمثالك أنت فآتكون إلينا، تآعود ثم وستنتهي،

مشيته إلى الرجل وانصرف لك؟ حقي أدع أن تآتصور فآكيف
الثائر، أمارات وجهه وعلى ثانية، مرة عاد فآترة الولى. وبعد

يا يقول: أعتذر وهو مرات، عنف فآي بيده المنضدة وطرق
وقال: هدوء، بكل حافآظ الخا فآقام كلمتي، سحبت حافآظ

أتآمه.  حتى عمله وزاول سولنت، مسيو يا متشكر
منها فآأخذ  قرشا،150 سولنت المسيو أعطاه النتهاء وبعد
بقشيشا- أيِّ له: خذها فآقال العشرين، له ورد  قرشا135

فآأكون حقي، من أكثر آخذ ل حتى ل، إكراما- فآقال: ل،
يكون ل لماذا مستغرب وقال: إني الرجل، فآدهش "حرامي"،

محمد".  أنت: "فآاميلي مثلك؟ العرب أولد الصناع
محمد" "فآاميلي المسلمين كل سولنت، مسيو حافآظ: يا فآقال
فآفسدت وقلدوهم الخواجات، عاشروا منهم الكثير ولكن
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قائل: مصافآحا، يده مد أن من بأكثر الرجل يرد فآلم أخلقهم،
)   253بالنصراف) . ( الذن وفآيها خيرك، كتر متشكر، متشكر،

بعض البلح": "اتآصل جباسات فآي عنوان: "الدعوة تآحت وقال
عنه فآنقلوا بالسماعيلية، بالخوان الفضلء الجباسات عمال

بايعت وهناك الجباسات، زيارة إلى ودعيت إخوانهم، إلى الفكرة
هذا فآي الفكر نواة البيعة هذه فآكانت الدعوة، على الخوان
النافآي.  المكان

إذ مسجدا، لهم تآبني أن الشركة إلى العمال طلب قليل وبعد
الشركة استجابت وفآعل عامل، ثلثمائة من أكثر عددهم كان

الجماعة من الشركة وطلبت المسجد وبنى لمطلبهم،
والتدريس.  بالمانة يقوم العلماء من أخا انتداب بالسماعيلية

فآرغلي محمد الستاذ المفضال الخا فآضيلة المهمة لهذه فآانتدب
يوليو ثورة أعدتآهم الذين (أحد آنذاك حراء بمعهد - المدرس

الملفقة).  المنشية حادثة بعد  م1954 عام مصر فآي المباركة
سكنا له وأعد المسجد، تآسلم و البلح، إلى فآرغلي الستاذ وصل
العمال هؤلء بأرواح المؤثر القويِّ روحه ووصل بجواره، خاص

مستواهم ارتآفع حتى وجيزة أسابيع عدة تآمض فآلم الطيبين،
عجيبا.  ارتآفاعا والجتماعي والنفساني، الفكريِّ،

الحياة، فآي وظيفتهم سمو وعرفآوا أنفسهم، قيمة أدركوا لقد
والذل، قلوبهمالخوف، من فآنزع إنسانيتهم، فآضل وقدروا

وظيفتهم وبإدراك بالله، باليمان واعتزوا والوهن، والضعف،
فآي "فآجدوا أرضه فآي الله خلفآة الحياة، هذه فآي النسانية

الله وسلم: "إن عليه الله صلى الرسول بقول اقتداء عملهم
يتقنه".  أن عمل أحدكم عمل إذا يحب

ولم التافآهة، المطامع تآأسرهم فآلم لهم، ليس عما عفوا ثم
عالي رئيسه أمام يقف أحدهم وصار الحقيرة، الشهوات تآقيدهم
حجة فآي يحدثه وقار، فآي النف شامخ أدب، فآي الرأس

أو جافآية، لفظة أو نابية، كلمة منه يقبل ول يقول ل ومنطق،
المصدر   .110- 108 - 253 نفس
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من شأنهم كان كما والستصغار، التحقير، مظاهر من مظهرا
والمانة، والجد الحب، على واتآحدوا الخوة، على قبل. وتآجمعوا

إذا أنه وقرروا الرؤساء، تآعجب لم السياسة هذه أن ويظهر
ولن الشيخ، لهذا كلها السلطة ستكون ذلك على الحال استمر

العمال.  وجماح جماحه، يكبح أن ذلك بعد أحد يستطيع
الشيخ هذا إقصاء فآي وفآكروا الشركة، فآي هذا الرؤساء ظن

فآلما المباشر، الرئيس إليه وأرسل العمل، عن الشكيمة القويِّ
استغنت قد الشركة بأن أخبرني المدير له: إن قال إليه تآوجه
بعملكم للقيام العمال أحد انتداب فآي تآفكر وأنها خدماتآك، عن
المدير.  أمر حسب اليوم إلى حسابكم وهذا المسجد، فآي

مسيو يا أظن كنت هدوء: ما بكل له الشيخ جواب فآكان
هذا أعلم كنت ولو البلح، جباسات بشركة موظف أنني فآرانسوا

الخوان قبل من موظف أنني أعلم ولكني معها، العمل قبلت ما
عليكم، محول منهم مرتآبي وأتآقاضى بالسماعيلية، المسلمين

منك أقبل ل وأنا الوضع، هذا على معكم ل معهم متعاقد وأنا
إذا إل بالقوة، ول المسجد، فآي عملي أتآرك ول حسابا، ول مرتآبا،
فآي أمامكم وهو هنا، انتدبتني التي الجمعية رئيس بذلك أمرني

وانصرف، واستأذن، تآريدون، كما معه فآاتآفقوا السماعيلية،
يطلب الشيخ لعل أياما، وصبرت الشركة، إدارة يد فآي وسقط

فآأوصيته السماعيلية، فآي بي اتآصل قد كان ولكنه مرتآبه، منها
ول معقوله، وحجته بحال، مكانه يدع وأل بموقفه، بالتمسك

.  عنده لهم شيء
مانيو المسيو مديرها واتآصل الدارة، إلى الشركة لجأت

بالسماعيلية، بالمأمور بدوره اتآصل الذيِّ القنال بمحافآظ
المأمور وحضر الموقف، لعلج قوة رأس على يقوم أن وأوصاه
الذيِّ الشيخ طلب فآي المدير. وأرسل مكتب فآي وجلس بقوتآه،
ول المأمور، عند لي حاجة الرسول: ل وأجاب بالمسجد، اعتصم

فآليحضر حاجة لحدهما كان فآإذا بالمسجد، وعملي المدير، عند
إليه يطلب وأخذ الشيخ، إلى المأمور حضر فآقد هذا وعلى لي،
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إلى ويعود العمل ويترك المدير، لمطالب يستجيب أن
السماعيلية. 

من تآأتآيني أن له: تآستطيع وقال تآقدم، ما بمثل فآأجاب
إذا ولكنك فآأنصرف، خطاب، فآي واحدة بكلمة السماعيلية

أخرج لن ولكني تآشاء، ما تآفعل أن فآلك القوة، استخدام أردت
فآتركوا العمال، إلى النبأ ووصل بها، لحراك جثة إل هنا من

وخشى صاخبين، متجمهرين وأقبلوا واحدة، لحظة فآي العمل
واتآصل السماعيلية، إلى وعاد الموقف، فآترك العاقبة، المأمور

الحل.  على للتفاهم بي
وعقد المر، فآي التفكير إلى مضطر بأنني له اعتذرت ولكني
الثناء هذه وفآي ذلك، بعد أجيبه ثم للنظر، الجمعية إدارة مجلس

العضو لمقابلة القاهرة إلى حضرت أقول: إنني أن يؤسفني
كل منه فآوجدت الشركة، إدارة مجلس فآي الوحيد المصريِّ
الشركة آراء إلى انحياز وكل العمال، مصالح عن إعراض

الوطنية، الغيرة معني فآيها عاطفة أيِّ من تآجرد وكل ومديرها،
فآضيلة من ينقمه عما وسألته الشركة، مدير ذلك بعد قابلت

يستسلم شخصا يريدون أنهم إل عنده أجد فآلم الشيخ،
زعماء من لكثير صديق كلمه: إنني من وكان لمطالبهم،
لم ولكني سنة، عشرين الجزائر فآي قضيت ولقد المسلمين،

عسكرية، أحكاما علينا ينفذ الذيِّ الشيخ كهذا أحدا منهم أجد
مخطئ أنه وأفآهمته الكلم هذا فآي فآناقشته تآماما، جنرال كأنه
حقوقهم من وتآنقص العمال، على تآقسوا الشركات وأن

فآي أجورهم، فآي وتآقتر عليهم، وتآبخل إنسانيتهم، وتآستصغر
علج الواجب من وأن ويتكدس، ربحها، يتضاعف الذيِّ الوقت

باليسير قناعتها ووجوب الشركات، هذه نظم بعلج الحال هذه
الربح.  من

حيث شهرين فآرغلي الشيخ الستاذ يبقى أن على أخيرا واتآفقنا
وأن المدة، هذه انتهاء عند بتكريمه الشركة تآقوم وأن هو،

وأن المشايخ، من محله يحل من الخوان من رسميا تآطلب
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نهاية وفآي ومطالبه بسكنه، وتآعنى راتآبه، الجديد للشيخ تآضاعف
الستاذ فآضيلة مكانه وتآسلم فآرغلي الشيخ فآضيلة عاد المدة
هذه فآي طريقها تآشق الدعوة واستمرت أحمد، شافآعي الشيخ

)   254. ( ومرساها مجريها، الله باسم الصحراء
أو والتأسي القتداء معنى النفس فآي يولد القصص هذا مثل إن

على القضاء يمكن الزمن وبمرور والتشبه المحاكاة القل على
النفسي.  النهزام أو الحتقار

أو الحتقار على المترتآبة العواقب فآي ودقة بإمعان  - النظر11
على والجماعية، الفردية والخروية، الدنيوية النفسي، النهزام

على القضاء فآي كبير دور لذلك كان فآربما أسلفنا، الذيِّ النحو
النفسي.  النهزام أو الحتقار

على وتآربيتها أول، نفسه رعاية من بواجبه المر ولي  - قيام12
ثم بالنفس، والثقة والكرامة، العزة، يمنح الذيِّ الصحيح السلم

هذا على جميعا المة لتربية ورعايتها وحمايتها، المجالت فآتح
من النهزام أو الحتقار جذور اقتلع فآي بذلك فآيسهم السلم،

النفسية. والعزة والقوة الشجاعة، مكانها ويغرس النفس، داخل
التي المادية مدنيتهم فآي العداء بحاضر النبهار  - عدم13

تآأخر من عليه هم فآيما كذلك تآقليدهم وعدم الن، يعيشونها
مبني لنه زوال إلى الحاضر هذا أن اليقين مع خلقي، وانحطاط

الخير وأن طويل، يدوم ل كذلك كان وما صحيح، أساس غير على
الله، كتاب من أساس على المتميز حاضره يعيش أن للمسلم

المشرق ماضيه ومن وسلم عليه الله صلى محمد نبيه سنة ومن
يقضي حتى والنهار بالليل الدؤوب الصادق العمل ومن الزاهر،

على القضاء فآن كبيرا دورا لذلك فآإن مفعول، كان أمرا الله
والعزة القوة معنى على جديد من النفسي النهزام أو الحتقار

السلمية.  
يخلصه أن إليه الضراعة ودوام بالله، الستعانة  - وأخيرا،14

وهو النفسي، النهزام أو الحتقار آفآة من مسلم كل ويخلص
254." التسوييف -      "  آفآة الثالث الجزء فآي تآخريجه سبق
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وفآي إليه، واللجوء به، الستعانة فآي يصدق من يعين سبحانه
الدعاء بهذا يدعوا ما كثيرا كان وسلم عليه الله صلى أنه الحديث

والمساء:  الصباح فآي
والهرم...".  والجبن والكسل، العجز من بك أعوذ إني "اللهم

والعجز والحزن، الهم من بك أعوذ إني ثانية: "اللهم رواية وفآي
الرجال".  وغلبة الدين، وضلع والبخل، والجبن والكسل،

وأعوذ والحزن، الهم من بك أعوذ إني ثالثة: "اللهم رواية وفآي
بك وأعوذ والبخل، الجبن من بك وأعوذ والكسل العجز من بك
)   255الرجال" . ( وقهر الدين غلبة من

255." التسوييف -      "  آفآة الثالث الجزء فآي تآخريجه سبق
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