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الطريق على آفات

الللله رسللول سلليدنا علللى والسلما والصلةا لله والحمد لله بسم
والسللالكين وأصللحابه آللله لللوعلى وسلم عليه الله صلى ل محمد
...... بعد الدين يوما إلى بدعوته والداعين سبيله

إلللى بللدينهم الفللارين العللاملين أمللاما الطريق معالم توضيح فإن
فل أهبتلله شلئ لكلل ويأخللذوا عللدته أملر لكللل يعللدوا كلي ربهللم

مفللر ل ضللرورةا النجللاةا ركب عن يتأخروا ول يتوانوا ول ينقطعوا
أجللل مللن والجهللاد الللله إلى الدعوةا توجبها عنها محيص ول منها

. الرض في لدينه التمكين
بهللا يصللاب أن يمكللن آفات هناك :أن المعالم هذه أهم من ولعل
دورهللم أداء عن بهم فتقعد بالفعل تصيبهم قد بل العاملين بعض

. بواجبهم والقياما
ًا الكتللاب مللن الول الجللزء فللي استعرضللنا وقللد هللذه مللن سللبع

: وهي الفات
بالنفس -  العجاب -  العزلة - الستعجال -  السراف - الفتور 

 -  التكبر - الغرور
ًا الكتاب ) من ( الثاني الجزء هذا في ونستعرض مللن أخللر سللبع

: هي الفات
وطلللب الصدارةا إلى التطلع - و الهوى - واتباع السمعة أو الرياء

اللتزاما تلشى أو وضعف ، النظر قصر أو الفق - وضيق الريادةا
. الليلة و اليوما عمل في التفريط و ، التبين أو التثبت - وعدما
مللن بشلليء الفللات لهذه نعرض : أن المقاما هذا في لنا ويطيب
. منها ويتطهروا العاملون يحذرها كي البيان و التحليل

 السبيل قصد الله وعلى
الرحمن عبد أبو

2



الثامنة الفة
السمعة أو الرياء

أخطللر من تعد والتي العاملين بعض بها يبتلى التي الثامنة والفة
فللورا أنفسللهم يجاهللدوا أن وعليهللم بهللم فتكللا وأشللدها الفللات
إنمللا والخللرةا الللدنيا فللي سعيهم ضل وإل منها والتطهر للتخلص

. السمعة أو : الرياء هي
هللذه عللن الواضللح مللن قريللب أو واضللح تصور لدينا يكون ولكي
النحللو علللى سللنتناولها فإننللا منهللا الخلصا وسللبيل وآثارها الفة

التالي:

: السمعة أو الرياء : مفهوم أول
الرؤيللة مللن مشللتق اللغللة فللي  الريللاء: لغة والسمعة الرياء
ومنلله النللاس ليللراه صللالحا عمل أظهر : إذا الرجل رأي : أ تقول
الناس ورئاء } { بطرا الماعون ويمنعون تعالى: { يراءون قوله

{
أظهره أي بعمله الناس : سّمع يقول سّمع من مشتقة والسمعة

. سرا كان أن بعد لهم

فللي السللمعة أو الرياء مفهوما  أما: اصطلحا والسمعّ الرياء
المسلللم إطلع : فهللو والخلقا السلوك وعلماء الدعاةا اصطلحا

والمكانللة للمنزلللة طلبا الصالحات من منه يصدر ما على  الناس
هللو فذلك ورأوها أمامهم وقعت فإن دنياهم في طمعا أو عندهم
، السللمعة هللي فتلللك بهللا حدثهم لكنه أمامهم تقع لم وإن الرياء
قائل والسمعة الرياء بين السلما عبد بن الدين عز العلمة وفرقا

 :
ثللم لللله عمللله يخفللي أن والسللمعة الللله لغير يعمل :( أن الرياء
السللمعة أمللا مللذموما كله الرياء أن يرى ) وكأنه الناس به يحدث
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، النللاس وجلله عمللله عللن بالحديث  قصد إذا مذمومة تكون فقد
الللذي وذلللك مرضللاته وابتغللاء الله وجه بذلك قصد إذا ومحمودةا

يقللول إذ الشللرعية النصللوصا تصدقه ما هو السلما عبد ابن قاله
بللالمن صللدقاتكم تبطلللوا ل آمنللوا الللذين أيها :{ يا وجل عز الله

صلللى الرسللول يقول } وإذ الناس رئاء ماله ينفق كالذي والذى
الللله يرائللي يرائي ومن به الله سمع سمع ( من وسلم عليه الله
: ومللا قلالوا الصللغر الشلرك عليكم أخاف ما أخوف ( إن  ) ، به

وجللل عللز الله يقول : الرياء قال ؟ الله رسول يا الصغر الشرك
كنتللم الللذي إلللى اذهبللوا بأعمللالهم العبللاد جللازى إذا القيامة يوما

) وإذ ؟ الجلزاء عنللدهم تجللدون : هلل فانظروا الدنيا في تراءون
صللوته ويرفللع يقللرأ رجل وسلللم عليلله الللله صلى الرسول يسمع
. السود بن المقداد هو ) فإذا أواب : ( إنه فيقول بالذكر

فيلله توقللعّ بللواعث أو أسللباب السللمعة أو وللريللاء هذا
: منها نذكر إليه وتؤدى

: الولى النشأة)1(
ت أحضان في الولد ينشأ قد إذ ه بي دنه دأب اء ودي معة أو الري الس

هللذه تتأصللل الزمللن وبمللرور والمحاكاةا التقليد إل منه يكون فما
شخصلليته مللن يتجللزأ ل جللزء هللي وكأنما وتصبح نفسه في الفة
أساس هو الدين يكون بأن السلما وصية في السر هو هذا ولعل

( فللاظفر وسلللم عليلله الله صلى يقول إذ بالمرأةا الرجل اقتران
ودينلله خلقلله ترضللون مللن أتاكم ) ( وإذا يداك تربت الدين بذات

.) فزوجوه
:  السيئة الرفقة أو الصحبة)2(

السللمعة أو الريللاء إل لهللا هم ل سيئة رفقة أو صحبة تحتويه وقد
التأثر شديد الشخصية ضعيف كان إذا لسيما ويحاكيهم فيقلدهم

بطللابعه ويطبعها نفسه من الداء هذا يتمكن الياما وبتوالي بغيره
تكللون أن ضرورةا من آفات من مر فيما قدمناه ما سر هو وذلك

. به وتعمل الله شرع تحترما طيبة الصحبة
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:- وجل عز بالله الحقيقة المعرفة عدم)3(
أو السللبب هللو وجللل عللز بللالله الحقيقة المعرفة عدما يكون وقد

نقصللان أو بللالله الجهللل أن إذ السللمعة أو الريللاء علللى البللاعث
هذا يظن ثم : ومن قدره حق تقديره عدما إلى يؤدى به المعرفة
العبللاد أن يقللدره ولللم المعرفة حق يعرفه لم الذي بالله الجاهل

مراءاتهللم علللى فيحللرصا النفللع أو الضللر مللن شلليئا يملكللون
ممللا شلليئا ليمنحللوه الصللالحات من عنه يصدر ما كل وتسميعهم

إلللى السلللما دعللوةا في السر هو ذلك ولعل مالكوه أنهم يتصور
ذلك وتطبيقه } بل الله إل إله ل أنه : { فاعلم أول بالله المعرفة

وسللم عليله اللله صللى الرسول وعمل المكي القرآن دار حيث
وتأكيللدها العقيللدةا بأصللول التعريللف حول المكية المرحلة طوال

. النفس في وترسيخها
:  المنصب أو الصدارة في الرغبة)4(

أو الريللاء إلللى المنصللب فللي أو الصللدارةا فللي الرغبللة تدفع وقد
الصللدارةا فللي فيجعلوه المر هذا بيدهم من به يثق حتى السمعة

علللى السلللما تأكيللد فللي السر هو ذلك ولعل المنصب يبوئوه أو
سلليما ل إليهللم الركللون أو بهم الوثوقا قبل الناس ابتلء أو اختيار

: وجللل عللز الللله يقللول إذ ذلللك إلللى تللدعو حللال علللى كللانوا إذا
رشللدا منهللم آنسللتم فللإن النكاحا بلغوا إذا حتى اليتامى { وابتلوا
جللاءكم إذا أمنللوا الللذين أيهللا } { يللا أمللوالهم إليهللم فللادفعوا

} فامتحنوهن مهاجرات المؤمنات
:  الناس أيدي في فيما الطمعّ)5(

الللدنيا علللى والحللرصا النللاس أيللدي بيللن فيما الطمع يحمله وقد
فيعطللونه للله قلوبهم وترقا الناس به ليثق السمعة أو الرياء على

الللله صلللى للنبي العرابي سؤال وفي بطنه ويشبع جيبه يمل ما
 ( والرجل وسلم عليه

فللي وسلللم عليلله الللله صلللى قللوله فللي ) وكللذلك للمغنم يقاتل
ً إل يبغي ل غزا ( من الخر الحديث يشللير ) مللا نوى ما فله عقال

.السبب هذا إلى
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: الناس من الثناء أو المحمدة حب غريزة إشباع)6(
أو الريللاء إللى النللاس ملن الثنلاء أو المحمللدةا حلب يلدعوه وقلد

فتنتفللش مجلللس كل وذكر لسان كل حديث يكون حتى السمعة
بقيللة يشللير السللبب هللذا وإلللى بللالله والعياذ بذلك وتنتفخ نفسه

مكانه ليرى ويقاتل ليذكر يقاتل : ( .... والرجل المتقدما الحديث
...) ؟ الله سبيل في من

: المحاسبة في المسؤلية ذوى شدة)7(
فللي السللبب هي  المحاسبة في المسئولية ذوى شدةا تكون وقد

وفتللور الرادةا فللي ضعف هناك كان إذا لسيما السمعة أو الرياء
ضعفه ستر السمعة بهذه أو الرياء بهذا يحاول وكأنه العزيمة في

ينطللق ل الللذي وسلم عليه الله صلى الله رسول وصدقا وفتوره
زانلله إل شئ في يكون ل الرفق ( إن لعائشة يقول إذ الهوى عن
.) شانه إل شئ من ينزع ول
مللن عنلله يصللدر وبمللا بلله إعجابهم الخآرين إظهار)8(

: أعمال
أعمللال من عنه يصدر وبما به إعجابهم الخرين إظهار يكون وقد
هللذا مللن مزيد هناك يكون كي السمعة أو الرياء على الباعث هو

. العجاب
هللذا إبللراز منللع  الللداء هللذا مللن البشللر السلللما يحمللى وحللتى

بان والحيطة الحتراز معه فليكن بد ول كان فإن العجاب
أحللدا الله على أزكى ول حسيبه والله كذا فلنا : (( أحسب يقول
 .((

:  القران سيما ل الناس قالة من الخوف)9(
البللاعث هللو القللران سلليما ل النللاس قلة من الخوف يكون وقد
ترضيهم التي بالصورةا أمامهم يظهر حتى السمعة أو الرياء على

الللله محللارما انتهللك بنفسلله خل مللا وإذا عنلله ألسللنتهم وتسللكت
إذ معهلم وهلو اللله ملن يسلتخفون ول النلاس ملن { يستخفون

}. محيطا يعملون بما الله وكان القول من يرضى مال يبيتون

6



الناجمللة الثآللار أو العواقب عن الغفلة أو الجهل )10(
:  السمعة أو الرياء عن

الناجمللة الثللار أو العللواقب عن الغفلة أو الجهل يكون قد وأخيرا
تسميعهم أو الناس مراءاةا في السبب هي السمعة أو الرياء عن
هللذه كللانت إذا لسلليما مللا شئ عاقبة عن غفل أو جهل من فإن

.  له خلقا يصير حتى ولزمه الشيء هذا تعاطى ضارةا العاقبة

ًا :  السمعة أو الرياء علمات أو : سمات ثآالث
هنللاك فللإن السللمعة أو الريللاء مللن مللوقعه المسلم يدرك وحتى

هي العلمات تلك أو السمات وهذه بها يعرف علمات أو سمات
:
أو ثنللاء هنللاك كللان إذا الجهللد ومضللاعفة العمل في النشاط)1(

.  ذما أو عيب هناك كان إذا والتقصير والكسل مدحا
ي النشلاط)2( النلاس ملع كلان إذا الجهلد ومضلاعفة العملل ف

هللاتين وإلللى النللاس عللن البعد أو التفرد حال والتقصير والكسل
:  : فيقول عنه تعالى الله رضى على سيدنا يشير أو السمتين

فللي كللان إذا وينشللط وحللده كان إذا : كسل علمات (( للمرائي
.)) ذما إذا وينقص عليه أثنى إذا العمل في ويزيد الناس

النللاس مللع كللان إذا ورعايتهللا الللله محللارما علللى الحفللاظ)3(
علن بعيلدا أو وحلد كان إذا عليها والتطاول المحارما هذه وانتهاك
عليله اللله صللى النلبي يشير العلمة أو السمة هذه وإلى الناس
:  قائل وسلم

أمثللال بحسللنات القيامللة يللوما يللأتون أمتي من أقواما (( لعملن
ومللن إخللوانكم منثللورا هبللاء الللله فيجعلهللا بيضللاء تهامللة جبللال

خلللوا إذا قللوما ولكنهللم تأخللذون كمللا الليل من ويأخذون جلدتكم
انتهكوها))   . الله بمحارما
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ًا  السمعة أو الرياء : آثآار رابع
علللى سللواء مهلكللة وعللواقب ضللارةا آثللار للسللمعة أو وللريللاء
الثللار هللذه مللن طرفللا وإليللك السلمي العمل على أو العاملين

العواقب:  وتلك
:  العاملين على الرياء أ- آثآار

:  العاملين على آثاره فمن

:  والتوفيق الهداية من الحرمان - 1
وهللو والتوفيق الهداية يملك الذي وحده هو وجل عز الله أن ذلك

راد ل يشللاء ممللن ويمنعهللا يشللاء من على بهما يمن الذي وحده
ل أنلله قضللاؤه وجرى سنته مضت وقد لحكمة معقب ول لقضائه

{ ويهللدى إليلله التوجه وصدقا الخلصا منه علم لمن إل يمنحهما
السللمع أو } والمرائللي ينيللب من إليه }. { ويهدى أناب من إليه
؟ والتوفيللق الهدايللة له فأنى الصدقا ذلك وضيع الخلصا هذا بدد

ل ولللله قلللوبهم الللله أزاغ زاغوا : { فلما يقول الذي الله وصدقا
}.  الفاسقين القوما يهدى

:  النفسي الضطراب أو الضيق - 2
لنللاس لمرضللاةا طلبللا يفعللل إنمللا المسللمع أو المرائللي أن ذلللك

تحقيللق دون وقللدره الللله قضللاء يحللول وقد بأيديهم فيما وطمعا
: { وكللل بالمقللادير تجللرى سللبحانه عنللده المور لن نظرا ذلك
النفسي والضطراب الضيق يعتريه }. وحينئذ بمقدار عنده شئ
كللان ما حصل بالذي هو ول وجل عز الله برضا ظفر الذي هو فل

له فإن الله ذكرى عن أعرض : { ومن الناس من ويرجوه يؤلمة
صللعدا عللذابا يسلكه ربه ذكر عن يعرض } { ومن ضنكا معيشة

 . {

:  الناس قلوب من الهيبة نزع - 3
قلللوب فللي الهيبللة هللذه غرس يملك الذي هو وحده الله أن ذلك
يدي بين الخلصا بتقديم مرهون ذلك أن بيد عباده من يشاء من
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الرهينللة هللذه أضللاع المسللمع أو والمرائللي تصرف أو سلوك كل
هينللا فصللار النللاس قلللوب مللن ونزعهللا الهيبللة عليلله الله فيضيع
}.  مكرما من له فما الله يهن :{ ومنعليهم
الخلصا علللى النللاس أحللرصا فكللانوا ذلللك السلللف وعللى ولقد

أو الصللدور فللي مسللتقرةا ومكانتهم هيبتهم تبقى حتى لله العمل
تحصللى أن مللن اكللثر ذلك في عنهم الواردةا والخبار القلوب في

تعللالى الللله - رضللى الخطللاب بن عمر به أوصى ما منها وحسبنا
الله كفاه نيته خلصت :(( من له قال إذا الشعرى موسى أبا عنه

)).  الناس وبين بينه ما تعالى
بالليللل لنفسلله مجاهللداته كللثرةا من البصري الحسن عن أثر وما

ذللك إللى اسلتطاع ملا عنهللم ذلك إخفاء محاولة ثم نياما والناس
.  والجاه السلطان ذووا هابه حتى سبيل
فللوجه وطغيللانه - لظلمللة  مللرةا - ذات  الحجللاج مللن نللال فقللد

قيللل إل هللو وما ليقتله به يأتوه أن وأمرهم شرطه بعض الحجاج
القلللوب عليه ووجفت البصار نحوه فشخصت الحسن جاء حتى

ووقللار المسلللم وعللزةا المللؤمن جلل وعليه الحجاج على واقبل
وقللال الهيبللة أشدد هابه هذه حاله على الحجاج رآه فلما الداعية

للله يوسللع مللازال ...... ثللم .........  هاهنللا سعيد أبا يا : هاهنا له
واسللتغراب دهشللة فللي إليه ينظرون .....والناس : هاهنا ويقول

إليلله  التفللت مجلسه الحسن أخذ ولما فراشه على أجلسه حتى
للله فقللال والحسللن الللدين أمللور بعض عن يسأله وجعل الحجاج
وعلللم سللاحر وبيللان ثللابت بجنللان مسللالة كل عن يجيبه الحجاج

للله أذن ثم سعيد أبا يا التابعين سيد : أنت الحجاج له فقال واسع
.  مكرما معززا بيته إلى بالعودةا

:  التأثآر وعدم الناس من  العراض -4
الرحمللن بيد والقلوب النسان من التأثر محل هو القلب أن ذلك

بينلله مللا قطللع فقللد بعمللله سللمع أو راءى ومن يشاء كيف يقلبها
تللأثيرا أو النللاس مللن إقبللال الللله يمنحلله أن لذلك وأنى الله وبين
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التالي والحوار يحرك ل عمل وإذا يسمع ل تكلم إذا تره لذا فيهم
:  ووضوحا بجلء ذلك حقيقة عن لنا يكشف

الخليفة عهد في العراقين على واليا الفزارى هبيرةا بن عمر كان
تلللو بالكتللاب إليلله يرسللل يزيد وكان مالك عبد بن : يزيد الموي
بحللق مجافيللا كللان ولللو الكتللب هذه في ما بإنفاذ ويأمره الكتاب
بللن وعللامر البصللري الحسللن مللن كل هللبيرةا ابللن فللدعا أحيانللا

مللن للله وهللل ذلللك في يستفتيهما بالشعبي المعروف شراحبيل
 ؟ الله فيدين مخرج
لللوالي ومسلايرةا للخليفلة ملطفلة فيله جوابلا الشلعبي فأجاب

: مللا وقللال الحسن إلى هبيرةا ابن عمر فالتفت ساكت والحسن
ول ، يزيد في الله خف هبيرةا ابن : يا فقال سعيد أبا يا أنت تقول
، يزيللد مللن يمنعللك وجللل عز الله أن واعلم ، الله في يزيد تخف
ينللزل أن يوشللك إنلله  هبيرةا ابن ... يا الله من يمنعك ل يزيد وأن
هللذا سللريرك عللن فيزيلللك أمللره ما الله يعصى ل غليظ ملك بك

هنللاك تجللد ل حيللث ، قللبرك ضلليق إللى قصرك سعة من وينقلك
ابلن ... يلا يزيللد رب فيلله خلالفت اللذي عمللك تجد وغنما ، يزيد

بللن يزيد بائقة يكفك طاعته وفي تعالى الله مع تك إن إنك هبيرةا
الللله معصللية في يزيد مع تك وإن ، والخرةا الدنيا في الملك عبد

. يزيد إلى يكلك الله فإن تعالى
ًا لمخلوقا طاعة ل أنه هبيرةا ابن يا واعلم معصية في كان ما كائن

دمللوعه بللللت حللتى هللبيرةا بللن عمللر - فبكللى وجل - عز الخالق
إعظللامه فللي وبللالغ ، الحسللن إلللى الشللعبي عللن ومللال لحيتلله

فللاجتمع ، المسللجد إلللى توجهللا عنللده مللن خرجا فلما ، وإكرامه
العراقيللن أمير مع خبرهما عن يسألونهما وجعلوا ، الناس عليهما

أن منكم استطاع من الناس : أيها وقال إليهم الشعبي فالتفت ،
فوالللذي ، فليفعل مقاما كل في خلقه - على وجل - عز الله يؤثر

ً هللبيرةا بن لعمر الحسن قال ما بيده نفسي ولكنللى أجهللله قللول
، الللله وجلله قللاله فيمللا وأراد ، هللبيرةا ابللن وجلله قلته فيما أردت

.إليه وحببه منه وأدناه هبيرةا ابن من الله فأقصاني
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: العمل إتقان - عدم5 
و ، الخللالق ل الخلللق يراقللب إنمللا المسللّمع أو المرائلي أن ذللك

المتابعللة عللن عللاجزون ، وإمكاناتهم طاقاتهم كانت مهما الخلق
فإن لذا ، ملبسة أو ظرف كل وفي ، وقت كل وفي بيئة كل في

، العمللل إتقان عدما إلى بالمسّمع أو بالمرائي ينتهي هذا عجزهم
ّيع قللد بللذلك ويكللون الناس ثقة يفقده الذي المر مللن نفسلله ضلل
- وتعللالى - تبللارك الحللق وصدقا ، منفعتها أو مصلحتها أراد حيث

المولى أشار ولقد }، بأهله إل السيئ المكر يحيق { ول يقول إذ
فقللال:{ وإذا المنافقين عن يتحدث وهو الثر هذا إلى وجل - عز
الللله يللذكرون ول النللاس يراءون كسالى قاموا الصلةا إلى قاموا

ً  إل } . قليل

يللوم الشللهاد رؤوس وعلللى الللدنيا فللي - الفضلليحة6
: القيامة

غيللره خللداع هللذا بعمللله يقصللد إنما المسمع أو المرائي أن ذلك
- عللز الللله ويللأبى ، قيللاده إليه وليسلم ، زمامه الغير هذا ليعطيه

ًا - ذلك وجل المسللمع أو المرائللي هللذا يصنعه أن يمكن لما نظر
النللاس { وملن النسللل و للحلرث وإهلك الرض فلي إفساد من
قلبله فلي ملا عللى الله ويشهد الدنيا الحياةا في قوله يعجبك من
ويهلك فيها ليفسد الرض في سعى تولى * وإذا الخصاما ألد وهو

} . الفساد يحس ل والله النسل و الحرث
ول ، الناس يحذره حتى ، حين بعد ولو الدنيا في يفضحه فإنه لذا

النتقللاما من مزيدا تكون الفضيحة فإن الخرةا في أما ، به يغتروا
. العذاب و

عليلله الللله صلللى النبي قول في السبب بهذا التصريح سبق وقد
و الجهللاد عللن سللأله وقللد ، العللاصا بن عمرو بن الله لعبد وسلم
ًا قللاتلت إن عمرو بن الله عبد :( يا الغزو ًا صللابر بعثللك ، محتسللب

ًا الله ًا صابر ًا قاتلت وإن ، محتسب ًا مرائي ًا الله بعثك ، مكاثر مرائي
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ًا بعثللك قتلت أو قاتلت حال أي على عمرو بن الله عبد يا ، مكاثر
). الحال تيك على الله

ثآم الغرور ثآم ، بالنفس العجاب غوائل في - الوقوع7
: التكبر

ًا يخدع المسمع أو المرائي أن ذلك زمنيللة فللترةا النللاس من كثير
و بحمللده وأفئدتهم الناس ألسنة تلهج الفترةا هذه وخلل ، معينة
، الغللرور ثللم ، بنفسه العجاب على ذلك يحمله وقد ، عليه الثناء

ًا الرض في يعيث ثم ، التكبر ثم نشللاهده مللا ذلللك ويؤكد ، فساد
ًا أن مللن الحاضر الوقت في ، أمتنللا فللي القيللادةا ذوى مللن كللثير

و الللدهماء بهللم انخللدع إذا حتى التسميع و الرياء سبيل يسلكون
ثللم ، بأنفسللهم معجللبين إلللى انقلبللوا بحمللدهم وسبحوا ، العامة

منللذ يفهمللونهم الللذين علللى سلطوا ثم ، متكبرين ثم ، مغرورين
ًا ، العذاب سوء يسومونهم الولى اللحظة علللى يسلطون وأخير

الللذي العظيللم الللله وصللدقا ، فيللأكلونهم ، ضيعوهم الذين أولئك
ًا الله نعمة بدلوا الذين إلى تر { ألم يقول دار قومهم وأحلوا كفر
.} القرار وبئس يصلونها * جهنم البوار

: العمل - بطلن8
مللن يقبللل أل خلقلله فللي سللنته - مضللت - سبحانه الحق أن ذلك

ًا كان ما إل العمل يرجللو كللان { فمن وجهه به وابتغى ، له خالص
ً فليعمل ربه لقاء ًا عمل ًا ربه بعبادةا يشرك ول صالح } . أحد

ًا وللناس لنفسه جعل المرائي و أن لللذلك وأنللى ، عمله من حظ
ً منلله الله يقبل { وعنللت الللله وصللدقا ، عليلله يللثيبه أن أو ، عمل

ًا حمل من خاب وقد القيوما للحى الوجوه إلللى } { وقللدمنا ظلم
ًا هباء فجعلناه عمل من عملوا ما - صلللى النللبي } وصدقا منثور

، الصغر الشرك عليكم أخاف ما أخوف - :( إن وسلم عليه الله
الللله يقول : الرياء قال ؟ الله رسول يا الصغر الشرك وما قالوا

الذي إلى : اذهبوا بأعمالهم العباد جازى إذا القيامة يوما وجل عز
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) ، لجللزاء عنللدهم تجللدون : هل فانظروا الدنيا في تراءون كنتم
عللن الشركاء أغنى :( أنا القدسي الحديث في تعالى الله ويقول

ً لي عمل فمن ، الشرك وهو برئ منه فأنا غيري فيه أشرك عمل
.) أشرك للذي

ورده العمللل بطلن إلللى بصللاحبه السمعة أو الرياء ينتهي وهكذا
. قبوله وعدما

: الخآرة في الشديد - العذاب9
ًا للله ليللس ، قدمنا الذي النحو على عمله حبط من ... فإن وأخير

صللور العللذاب ولللذلك ، الخللرةا في الشديد العذاب إل جزاء من
: صورتان أبرزها

قال كما وقودها فإن ، النار بهم تسعر من أول يكون : أنه الولى
قلوا آمنلوا اللذين أيهلا { يلا ، الحجلارةا و النلاس ، كتلابه في الله

ًا وأهليكم أنفسكم النبي ويقول } ،  الحجارةا و الناس وقودها نار
، القيامة يوما عليه يقضى الناس أول - إن وسلم عليه الله صلى
عملت : ما فقال ، فعرفها نعمته فعّرفه به فأتى ، استشهد رجل
ولكنللك ، كللذبت قللال ، استشهدت حتى فيك : قاتلت قال ؟ فيها

علللى فسللحب بلله أمللر ثللم ، قيللل فقللد ، : جرئ يقال لن قاتلت
ّلملله و العلللم تعلللم ورجللل ، النللار فللي ألقللى حتى وجهه وقللرأ ع

؟ فيهللا عملت : ما فقال ، فعرفها نعمته فعّرفه به فأتى ، القرآن
، كللذبت قال ،  القرآن فيك وقرأت ، وعلمته العلم : تعلمت قال

: ليقللال القللرآن وقللرأت ، عللالم إنللك ليقال العلم تعلمت ولكنك
فللي ألقللى حللتى وجهه على فسحب به أمر ثم ، قيل فقد ، قارئ
، كللله المللال أصللناف مللن وأعطللاه عليلله الله وسع ورجل ، النار
:مللا قللال ؟ فيها عملت : ما فقال ، فعرفها نعمته فعّرفه به فأتى

قللال ،  لللك فيهللا أنفقللت إل فيهللا ينفق أن تحب سبيل من تركت
بلله أمللر ثللم ، قيللل فقللد ، جللواد : هو ليقال فعلت ولكنك ، كذبت

.) النار في به ألقى ثم وجهه على فسحب
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، أوصللاله وتتفكللك مفاصله تخلع بحيث النار في : اللقاء الخرى
النللار أهللل مللن ومللرأى مشللهد على بها ويدور ، أمعاؤه وتسقط

ًا يللوما بالرجللل :( يللؤتى وسلم عليه الله صلى النبي يقول ، جميع
يدور كما بها فيدور ، بطنه أقتاب فتندلق النار في فيلقى القيامة
مالك فلن يا فيقولون ، النار أهل عليه فيجتمع ، بالرحى  الحمار

، : بلللى فيقللول ؟ المنكللر عن  وتنهي بالمعروف تأمر تكن ألم ؟
). وآتيه المنكر عن وأنهي ، آتيه ول بالمعروف آمر كنت

: السلمي العمل على الرياء ب- آثآار
، العللاملين على قدمنا التي الثار تلك للسمعة أو للرياء كان وإذا

الثللار هذه وتتلخص ، السلمي العمل على تنعكس بدورها فإنها
: يأتي فيما السلمي بالعمل المتعلقة

: التكاليف وكثيرةا الطريق طول
ًا أن ذللك أن يمكللن ل التسللّمع وصللفاتهم ، الريلاء أخلقهللم قوملل
ّكن : تمحيص وكثرةا ابتلء طول بعد إل لهم  ُيَم
الخبيث يميز حتى عليه أنتم ما على المؤمنين ليذر الله كان { ما
آمنللا يقولوا أن يتركوا أن الناس { ... أحسب ... } ، الطيب من

الللذين الللله فليعلمللن قبلهللم من الذين فتنا ولقد ، يفتنون ل وهم
ولمللا الجنللة تدخلوا أن حسبتم { أما }، الكاذبين وليعلمن صدقوا
ول الللله دون مللن يتخللذوا ولللم منكللم جاهللدوا الللذين الللله يعلللم

} . تعملون بما خبير والله وليجة المؤمنين ول رسوله

ًا  السمعة و الرياء علجا : طريق خآامس

: في تتلخص السمعة أو الرياء لعلج الطريق ... و هذا
النحو على والخروية الدنيوية السمعة أو الرياء عواقب - تذكر1

ًا قدمنا الذي لمللن ، القلوب تحريك في كبير أثر له ذلك فإن ، آنف
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هللذه عللن إقلعهللا ثللم ، شللهيد وهللو السمع ألقى أو قلب له كان
. الخطير الداء هذا عن أو ، الفة

ثللم ، بالسللمعة أو بالريللاء المعروفيللن الصللحبة مللن - النسلخا2
في دوره له ذلك فإن ، الصادقين المخلصين أحضان في الرتماء

ًا منها تبرأ حتى الفة هذه عن النفس إقلع . تمام
المعرفللة هللذه فللإن ، المعرفللة - حللق وجل - عز الله - معرفة3

التخلللص إلللى يؤدى الذي المر ، قدره حق الله تقدير على تعين
ذلللك وسللبيل ، بللالخلصا التحلللي ثللم ، السللمعة أو الريللاء مللن

. السنة و الكتاب معايشة
علللى تملللى الللتي الغرائللز مللن تهللذب حتى ، النفس - مجاهدةا4

الصدارةا في الرغبة جملتها من التي و السمعة أو الرياء النسان
أو الثناء وحب ، الناس أيدي في فيما الطمع وكذلك ، المنصب أو

. المحمدةا
فللي كان ما الرفق فإن ، المحاسبة في المسئولية ذوى - رفق5

. شانه إل شئ من نزع وما ، زانه إل شئ
و الحللتراما فللي غلللو فل المعاملللة في السلما بأدب - اللتزاما6

وخيللر ، الوسللط المللر هللو وإنما ، تقصير ول إهمال ول ، التقدير
. أوساطها المور

ذلللك فللإن ، عللواقبهم ومعرفة ، المرائين أخبار على - الوقوف7
تكللون لئل ، الفللة هللذه أو ، الللداء هللذا تجنللب علللى يسللاعد مما

. هؤلء كعاقبة العاقبة
و ، الخلصا فللي المرغبللة للنصللوصا السللماع أو النظللر - دواما8

والللتزاما الخطللاء علن القلع بدايللة فلإن ، الريللاء من المحذرةا
ًا جهل من إذ ، التصور ودقة ، الرؤية بوضوحا تكون بالصواب شلليئ

بعلملله يحيطللوا لللم بما كذبوا وجل{ بل عز الله قال كما ، عاداه
} . تأويله يأتهم ولما

ً النفس - محاسبة9 التخلللص ثم ، عيوبها على للوقوف بأول أول
. العيوب هذه من
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الله إلى لجأ من فإن ، به والستعانة ، الله إلى التاما - اللجوء10
ًا وكان ، به واستعان وصلدقا ، وأعللانه ، الله أيده ، ذلك في صادق

: فقال يوما ذات خطب إذ وسلم عليه الله صلى الله رسول
، النمللل دبيللب مللن أخفللي فللإنه ، الشرك هذا اتقوا الناس ( أيها
دبيللب مللن أخفللي وهو ، نتقيه وكيف ، يقول أن شاء من له فقال
أن مللن بللك نعللوذ إنللا اللهللم : ( قولوا قال ؟ الله رسول يا النمل

ًا بك نشرك ). نعلمه ل لما ونستغفرك  نعلمه شيئ
: وقدر بقضاء الكون هذا في يجرى شئ كل بأن - التذكر11

كتللاب فلي إل أنفسكم في ول الرض في مصيبة من أصاب { ما
مهمللا الخلللق وأن } ، يسللير الله على ذلك إن نبرأها أن قبل من

أن عللن عللاجزون فللإنهم سلللطانهم كللان ومهمللا ، قللوتهم كللانت
ًا لنفسهم يجلبوا ًا عنها يدفعوا أو نفع ً ضر يملكللون أن عللن فضل

أمثللالكم عبللاد الللله دون مللن تللدعون الللذين { إن لغيرهللم هللذا
يغنللوا لن { إنهم } ، صادقين كنتم إن لكم فليستجيبوا فادعوهم

ًا الله من عنك }. شيئ
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 التاسعة الفة
الهوى إتباع 

العمللل بناره ويصطلي لعاملين بعض تصيب التي التاسعة والفة
)).  الهوى :(( إتباع هي إنما السلمي

غللوائله مللن ويتحصللن وأصلليبوا ابتلللوا مللن منهللا يتطهللر وحللتى
الوقللوف ملن لبللد فلإنه منهللا وجل عز الله عافاهم من وخطرها

.  لها واضح تصور وتقديم ومعالمها أبعاده على
تصللور لللدينا ويكللون المعللالم وتلللك البعاد هذه على نقف ولكي
علللى سللنتناولها فإننللا الفة هذه عن الواضح من قريب أو واضح
:  التالي النحو

ً :  الهوى اتباع : مفهوم أول
الهوى باتباع المراد يظهر أو ينجلي أن يمكن : ل لغة الهوى اتباع
؟.... يطلللق بللالهوى يللراد فمللاذا بللالهوى المللراد فسر إذا إل لغة

:  منها نذكر معان عدةا على الهوى
.  تشتهي ما إلى النفس (أ) ميل

.  تحب ما النفس (ب) إرادةا
.  القلب من وتمكنه الشيء (ج) عشق

اختلللف وإن متقاربللة جميعللا المعللاني هللذه أن الحللال وحقيقللة
فللي الهللوى يصللوران والثللاني الول المعنى إذا اللفظ أو العبارةا
أمللا واستقرار تمكن دون قلبية وإرادةا ميل مجرد أنه على بدايته

قلبيللة غلبللة أو حللب أنه على وسطه في فيصوره الثالث المعنى
والخيللر الرابللع المعنللى أمللا الجاهللدةا مللن بقليل تزول أن يمكن

القلللب علللى يسلليطران وهياما عشق أنه على نهايته في يصوره
وزمن جهيد جهد بعد إل بالجاهدةا زوالهما يمكن ول منه ويتمكنان

.  طويل
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فللي يكون لن صالحا آنفا المذكورةا المعاني من معنى كان ولما
الهللوى : إن اللغللة علمللاء فقد الشر في يكون لن وصالحا الخير

به أريد فإذا مذموما كان ما أو شرا كان ما إلى انصرف أطلق إذا
.  للصواب مواقف وهوى حسن : هوى يقال كأن ما

: أن نقللول فإننللا لغللة بللالهوى المللراد تحديللد من الن انتهينا وإذا
تشتهي وما النفس تهوى ما وراء السير هو اللغة في الهوى اتباع

. تحب ما بل
اصللطلحا فللي الهللوى بتبللاع المللراد : أمللا اصطلحا الهوى اتباع 

أو وتشللتهي النفللس تهللوى ما وراء السير فهو والدعوةا الشرعي
إلللى الرجوع أو العقل تحكيم غير من العاطفة حكم على النزول

.  لعاقبة تقدير أو شرع

:  السلم الميزان في الهوى اتباع حقيقة:  ثآانيا
هللو مللا منهللا بل السلما نظر في كله مذموما ليس الهوى واتباع

عنلاه اللذي وهلو الصلطلحي المعنلى في المذكور وهو مذموما
-:  وجل عز الله قول في الكريم القرآن
}.  تعدلوا أن الهوى تتبعوا { فل
}.  الله سبيل عن فيظلك الهوى تتبع { ول
}.  يوحي وحي إل هو إن الهوى عن ينطق { ما

الجنللة فللإن الهللوى عللن النفس ونهي ربه مقاما خاف من { وأما
}.  المأوى هي

}.  هواه واتبع الرض إلى أخلد ولكنه بها لرفعناه شئنا { ولو
}.  الله من هدى بغير هواه اتبع ممن أضل { ومن
.  كثيرةا أخرى

:  قوله في وسلم عليه الله صلى النبي عناه كما
أتبللع مللن والعاجز الموت بعد لما وعمل نفسه دان من ( الكيس

).  الله على وتمنى هواها نفسه
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شللحا رأيللت إذا حللتى المنكللر عللن وتناهوا بالمعروف ائتمروا بل
برأيلله رأي ذي كللل وإعجللاب مللؤثرةا ودينللا متبعللا وهللوى مطاعللا
..... العواما ودع نفسك بخاصة فعليك
منكرا ينكر ول معرفا يعرف ل مجخيا كالكوز مربادا أسود والخر

تجللارى أقللواما أمللتي من سيخرج .... وأنه هواه من أشرب ما إل
لصاحبه. الكلب يتجارى كما الهواء تلك بهم

: بقوله بعضهم وعناه 
لها   قوس   من    بالنيل            يرمينني    بأربع    بليت     إني

توتير
على    أنت     رب يا         والهوى    ونفسي    والدنيا   إبليس

قدير    الخلصا
 

وهللو وهللديه ومنهجه الله لشرع الموقف وهو محمود هو ما ومنه
: بقوله وسلم عليه الله صلى النبي عناه الذي

كمللا به جئتكم لما تبعا هواه يكون حتى إيمانه مؤمن يستكمل لن
عليلله الللله صلللى للنبي بقولها عنها تعالى الله رضى عائشة عنته

وتؤوى منهن تشاء من :{ ترجى قوله تعالى الله أنزل لما وسلم
}:  عليك جناحا فل عزلت ممن ابتغيت ومن تشاء من إليك
)).  هواك في يسارع إل أرى (( ما

فيه توقعّ وبواعث إليه تؤدى الهوى اتباع : أسباب ثآالثا
: منها نذكر

:  الصغر منذ الهوى ضبط على التعويد -  عدن1
التعويللد عللدما حللول يللدور إنمللا الهوى لتباع الول السبب أن أي

:  الصغر منذ الهوى هذا ضبط على
وحنان مفرطا حبا الصغر منذ أبويه من يلقى قد النسان أن ذلك
تنميللة على الحنان وذلك الحب هذا يطغى بحيث المطلوب فوقا

أو الرغللائب لتنظيللم منها لبد التي والشرعية الفطرية الضوابط
وراء النسللياقا معلله ويكللبر النسللان هللذا يكللبر وحينئللذ الللدوافع

19



شب من إذ للمشروع مخالفة كانت لو حتى والرغائب العواطف
.  وجل عز الله رحم من إل عليه شاب شئ على
كاتبه:  قول السلمية التربية منهج في جاء

تطيللق ل لنهللا أو يسللكت لكي بكى كلما طفلها ترضع التي والما
ول رغبللاته ضللبط على تعينه ل لنها بذلك تضره يبكى تسمعه أن

منا ومن كبره في يتعوده فل صغره في الضبط  ذلك على تعوده
عللن فضل وذلك ؟ يشاء كما يشبعها لرغباته الحياةا ظروف تتركه

بللاكر منللذ ويتعللوده الضللبط يتعلللم أن ينبغللي بالذات المسلم أن
ل الللتي النفللس فللي يسللتقيم ل الله سبيل في الجهاد لن عمره

بغيللر الجهللاد يمكللن وكيللف معهللا فتنساقا رغباتها ضبط تستطيع
سبيل في الجهاد عن يشغل حين إثما يصبح ولكنه ذاته في ضبط

:  الله
وعشلليرتكم وأزواجكللم وإخوانكم وأبناؤكم آباؤكم كان  أن { قل

ترضللونها ومسللاكن كسادها تخشون وتجارةا اقترفتموها وأموال
}.  الفاسقين القوما يهدى ل الله من إليكم احب
فسللقا صللار ولكنلله ذاتلله فللي محرمللا ليللس اليللة ذكرته ما فكل

الللله سللبيل فللي الجهللاد عللن القعود في سببا أصبح حين وحراما
ورسللوله الللله حللب علللى القلب الميزان في كفته رجحت وحين

سبيله. في والجهاد
،  الرغبات هذه ضبط إل الله ميزان على للستقامة الوسيلة فما

. الله سبيل وبين النسان بين تحول حين عنها والستغناء
وكلمللا يتعلمهللا وعللادةا ، عليهللا النسللان يتدرب مقدرةا الضبط و

ًا واكثر ، عليها اقدر كان صغير وهو عليها تدرب فيجدها منها تمكن
الحداث. تفجؤه حين أعصابه في حاضرةا

: ومصاحبتهم الهواء أهل - مجالسة2
الهللواء أهللل مجالسللة هللو إنمللا ، الهللوى لتبللاع الثاني السبب و

بالمجالسللة تنمللو الللدوافع أو العواطللف أن ذلللك ، ومصللاحبتهم
وأداما الهللواء أهللل مجالسللة لزما فمللن وعليلله ، الصحبة وطول
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ضللعيف كللان إذا لسلليما ، عليه هم بما تأثره من فلبد ، صحبتهم
. الناس أولئك من بغيره التأثر قابلية وعنده ، الشخصية

فللأكثروا ، السللبب - هللذا عليهم الله - رضوان السلف وعى وقد
أثللر معهللم التعامللل و بللل ، الهواء أهل مجالسة من التحذير من
: قوله قلبة أبى عن

أن آمللن ل فللإني ، تجللادلوهم ول ، الهللواء أهل تجالسوا ( .... ل
تعرفون. كنتم ما عليكم يلبسوا أو ، ضللتهم في يغمسوكم

: قولهما سيرين وابن الحسن عن وأثر
) منهلم تسمعوا ول ، تجادلوهم ول الهواء أصحاب تجالسوا ( ول

.

: الخآرة الدار و بالله الحقة المعرفة - ضعف3
بالله الحقة المعرفة ضعف هو إنما الهوى لتباع الثالث السبب و

له وحده وأنه ، بالله معرفته ضعفت من أن ذلك ، الخرةا وبالدار
قللال كما ، الحاسبين أسرع وهو ، المآب و المرجع وإليه ، الحكم

} مللن الحاسللبين أسللرع وهللو الحكم له { أل نفسه عن سبحانه
غيللر يفعللل مللا يفعللل وبالتالي ، قدره حق ربه يقدر ل كذلك كان

. يهلكه أو ينجيه ، يغضبه أو الله يرضى ذلك كان إذا بما مبال
الضالين عن يتحدث وهو ذلك إلى النظر سبحانه الحق لفت وقد

ًا ، المكذبين و إنمللا وتكللذيبهم هللؤلء ضلللل فللي السللبب أن مبين
عللدما وبالتللالي ، المعرفللة حللق بللالله معرفتهللم عللدما إلللى يعللود

: سبحانه يقول إذ ، قدره حق له تقديرهم
مللن بشللر علللى الله أنزل ما قالوا إذ قدره حق الله قدروا { وما
الللذين إن للله فاسللتمعوا مثللل ضللرب النللاس أيها ... } { يا شئ

ًا يخلقللوا لللن الله دون من تدعون وغللن ،  للله اجتمعللوا ولللو ذبابلل
ًا الللذباب يسلللبهم و الطللالب ضللعف منلله يسللتنقذوه ل شلليئ
} { قللل عزيللز لقللوى الله إن قدره حق الله قدروا ما المطلوب

وإلللى إليللك أوحللى ولقد ، الجاهلون أيها أعبد تأمروني الله أفغير
مللن ولتكللونن عملللك ليحبطللن أشللركت لئللن قبلللك مللن الللذين
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الللله قللدروا ومللا ، الشاكرين من وكن فاعبد الله بل ، الخاسرين
ًا والرض قللدره حللق والسللموات القيامللة يللوما قبضللته جميعلل

} . يشركون عما وتعالى سبحانه بيمينه مطويات

صللاحب نحللو بللواجبهم القيللام فللي الخآرين - تقصير4
: الهوى

القيللاما فلي الخريللن تقصير هو إنما الهوى لتباع الرابع السبب و
ممللن رأي إذ الهوى صاحب أن ذلك ، الهوى صاحب نحو بواجبهم

ًا حوله ًا أو ، عليلله هو لما استحسان مللن بلأي إنكلار وعلدما سللكوت
يتمكللن حتى ، عليه هو فيما ويتمادى يمضى فإنه ، النكار وسائل
. وتصرفاته سلوكياته كل على ،ويسيطر قلبه من الهوى
، المنكللرات مقاومللة علللى السلما تأكيد في السر هو هذا ولعل
، التكللرار ومللع ، المناسلب بالسلوب ولكن عنها السكوت وعدما
ًا سللبحانه الحللق يقول إذ ، الهوى اتباع عن ناشئ غالبها لن نظر

بللالمعروف ويللأمرون ، الخيللر إلللى يللدعون أمللة منكللم { ولتكن
سللبيل إلللى { ادع } ، المفلحللون هم وأولئك المنكر عن وينهون

} ، أحسللن هي بالتي وجادلهم الحسنة الموعظة و بالحكمة ربك
ً أنفسهم في لهم وقل {  وعظهم ًا قول } . بليغ

علللى وسلللم عليلله الله صلى النبي حرصا في كذلك السر ولعله
ً فيهم لمح من مجانبة ، لهم الصدر رحابة وعدما ، الهوى إلى ميل
. يذكرون أو يتوبون لعلهم

، مالللك بللن كعللب : سللمعت قللال أنلله كعب بن الله عبد عن جاء
- وسلم عليه الله - صلى النبي عن تخلفه قصة السرحا ابن وذكر

: قال ، تبوك غزوةا في
كلمنا عن - المسلمين وسلم عليه الله - صلى الله رسول ونهي

وهللو ، قتللادةا أبى حائط جدار تسورت طال إذا حتى ،  الثلثة أيها
سللاقا ثم ، السلما على رد ما الله فوا ، عليه فسلمت ، عمى ابن
توبته. خبر
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لصلفية بعيلر اعتل - أنه عنها تعالى الله - رضى عائشة عن وجاء
- صلللى الللله رسللول فقللال ، ظهللر فضل زينب وعند ، حيى بنت
ًا - أعطيهللا وسلللم عليلله الللله تلللك أعطللى : أنللا فقللالت ، بعيللر

- وسلللم عليلله الللله - صلللى الللله رسللول فغضللب ؟؟ اليهوديللة
. صفر وبعض المحرما و الحجة ذا فهجرها

وقللد ، أهلللي علللى :: قللدمت قللال أنلله ياسللر بن عمار عن وجاء
- صلللى النبي على فغدوت ، بزعفران فخلفوني ، يداي تشققت

:( اذهللب وقللال ، علللى فللرد ، عليلله - فسلللمت وسلم عليه الله
). هذا عنك فاغسل

: الخآرة نسيان معّ إليها الركون و الدنيا - حب5
إليها الركون و الدنيا حب هو إنما الهوى لتباع الخامس السبب و

ونسللى إليهللا وركللن ، الدنيا أحب من أن ذلك ، الخرةا نسيان مع
، الحللب هللذا يفرضه ما كل لتلبية حثيث سعى عنده يتولد الخرةا
ًا كان وإن حتى ، الركون وذلك هو بعينه وذلك ، الله لمنهج مخالف
: قوله في السبب هذا إلى النظر المولى لفت وقد ، الهوى اتباع
، بهللا واطمللأنوا الدنيا بالحياةا ورضوا لقاءنا يرجون ل الذين { إن

كللانوا بمللا النللار مللأواهم أولئللك غللافلون آياتنللا عللن هللم الذين و
} . يكسبون

الحللديث فللي - النظللر وسلللم عليلله الللله - صلى النبي لفت كما
ًا المذكور و ، المللوت بعد لما وعمل نفسه دان من :( الكيس آنف
) الله على وتمنى هواها نفسه أتبع من العاجز

: الهوى اتباع على المترتبة  بالعواقب - الجهل6
المترتبة بالعواقب الجهل هو إنما الهوى لتباع السادس والسبب

مللن محظللور عللواقب جهللل مللن أن ذلللك ، الهللوى اتبللاع علللى
، مبللالةا أو اهتماما أدنى دون المحظور هذا في وقع المحظورات

بالعواقب بالتذكير الحكيم الشارع اهتماما في السر هو هذا ولعل
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غيللر ذلللك إلللى أشرنا كما ، المنهيات و المأمورات على المترتبة
. آفات من تقدما فيما مرةا

ًا : الهوى اتباع : آثآار رابع
علللى كللانت سللواء ، مهلكللة وعللواقب ، ضارةا آثار الهوى ولتباع

: الثار هذه ودونك السلمي العمل على أو العاملين

: العاملين على الهوى اتباع أ- آثآار
: العاملين على آثاره فمن

: النفس من الطاعة تلشى بل - نقصان1
فللي يكللبر بللل ، عليلله يعللز لهواه المتبع أو الهوى صاحب أن ذلك

ًا ، غيره يطيع أن نفسه ًا أو الغيلر هلذا كان خالق بسلبب ، مخلوقل
، نفسلله أقطللار عليلله وملللك ، قلبلله مللن تمكن قد الهوى هذا أن

ًا فصار ًا لديه أسير و ، الغللرور إلللى الللوقت نفللس فللي للله ودافع
يطيللع أن فإما ، جوفه في قلبين من لرجل الله جعل وما ، التكبر

بمطيللع ليللس وهو ، وشيطانه ، وهواه نفسه يطيع أن وغما ، ربه
ًا يكون أن إل يبق فلن ، ربه . لهواه مطيع

: وموته قسوته ثآم القلب - مرض2
قللدميه أخمص إلى رأسه مفرقا من غارقا الهوى صاحب أن ذلك
علللى خطيللرةا آثللار لهللا بللدورها وهذه ، السيئات و المعاصي في

كمللا ، الموت أو القسوةا ثم المرض إلى به تنتهي أنها إذ ، القلب
أذنللب إذا المللؤمن - :( إن وسلللم عليه الله - صلى الرسول قال

قلبلله صقل واستغفر ونزع تاب فإن ، قلبه في سوداء نكتة كانت
- عز الله ذكره الذي الرين ذاك قلبه يعلو حتى ، زادت زاد وإن ،

يكسللبون كللانوا ما قلوبهم على ران  بل { كل القرآن - في وجل
لهللذا بقى فماذا ، وجوهره النسان لب وهو القلب مات وإذا } ،

بللالحرى أو ، اللحللم و الشللحم سللوى له يبقى ل ؟!! إنه النسان
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انب وهو الطيني الجانب ي لله قيملة ل حقيلر ج ، اللله ميلزان ف
: يقول - إذ وسلم عليه الله - صلى الرسول وصدقا

قلوبكم إلى ينظر وإنما ، وأموالكم صوركم إلى ينظر ل الله ( إن
). وأعمالكم

: والثآام بالذنوب - الستهانة3
قدمنا الذي النحو على ومات قلبه قسا قد لهواه المتبع أن وذلك

بالذنوب والستهتار الستهانة تكون وتموت القلوب تقسو ويوما ،
- : وسلم عليه الله - صلى النبي قال كما والثاما

عليلله يقع أن يخاف جبل تحت قاعد كأنه ذنوبه يرى المؤمن ( إن
.... ) هكذا به فقال أنفه على مّر كذباب ذنوبه يرى الفاجر وإن ،

الخسران و البوار و ، الهلك عين هي والثاما بالذنوب والستهانة
. المبين

: والرشاد النصح جدوى - عدم4
وأني ، لشهواته عبد وصار ، رأسه ركب قد لهواه المتبع أن وذلك
خيللر ؟!! ول وإرشللاد تللوجيه فيلله ينفع أو لنصح يستجيب أن لهذا
يسللتجيبوا لللم { فإن ، النصيحة يقبلون ول يتناصحون ل قوما في
... } . أهواءهم يتبعون أنما فاعلم لك

: الله دين في - البتداع5
ذاتلله إثبللات إلللى البشللر من كغيره يميل الهوى صاحب أن وذلك

ًا الله منهج يرضى ل وهو ووجوده فلللم ، الميل هذا لتحقيق طريق
ًا يبتدع أن إل يبق بللن حمللاد يقللول ، وشللهواته هواه يوافق منهاج

إذا :( كنللا - قللال الرافضة - يعنى تاب لهم شيخ :( حدثني سلمة
ًا فاستحسنا اجتمعنا ًا جعلنللاه شلليئ الضلللل هللو ) والبتللداع حللديث

( ... وسلللم عليلله الله صلى النبي يقول كما النار في ضلل وكل
). ضللة بدعة كل فإن المور ومحدثات إياكم
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هللدى الهللدى وخيللر ، الللله كتللاب الحديث خير فإن ، بعد ( ... أما
بدعللة وكللل محللدثاتها المللور وشللر وسلم عليه الله صلى محمد
) ضللة

: المستقيم الطريق إلى الهداية وعدم - التخبط6
أعللرض قللد ، وميللوله لشللهواته بعبوديته الهوى صاحب أن وذلك

الهدايللة و ، التوفيق يأتيه أين فمن ، التوفيق و الهداية مصدر عن
- الللذي وتعللالى - سللبحانه الله وصدقا ؟ المستقيم الطريق إلى

: يقول
علللى وختللم علللم على الله وأضله هواه إلهه اتخذ من { أفرأيت

الللله بعللد مللن يهللديه فمن غشاوةا قلبه على وجعل وقلبه سمعه
} . تذكرون أفل

: الطريق عن وإبعادهم الخآرين -إضلل7
ًا بللل ، الهللوى صاحب على الضارةا الثار هذه تقتصر ول مللا كللثير

سللهل الطريللق عن البعد أو السقوط لسيما الخرين إلى تتعداه
إلللى - النظللر وتعللالى - سللبحانه المولى لفت وقد ، فيه مرغوب

: قوله في ذلك
ًا { وإن } . علم بغير بأهوائهم ليضلون كثير

: المصير وبئس الجحيم إلى - الصيرورة8
ًا الجحيم مأواه فإنما قدمنا التي الثار بكل عوقب من فإن وأخير
: العظيم الله وصدقا
} . المأوى هي الجحيم فإن الدنيا الحياةا وآثر طغى من { فأما

: السلمي العمل على الهوى اتباع ب- آثآار
ذكر كلثيرةا فإنهلا ، السللمي العمل  على الهوى اتباع آثار وأما ن
: منها
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: النصار كسب تلشى بل - ضعف1
صللفه في كان أو ، أكتاف على قاما إذا السلمي العمل أن وذلك

النصللار وجلله في الباب يسد بذلك فإنه ، الهوى باتباع عرف من
ٍذ فيه ليس إذ ، الجدد ، بلله باللتحللاقا تغللرى قللدوةا أو أسللوةا حينئ
ًا به المضي و نصرته سبيل في الرخيص و الغالي وبذل إلللى قدم
. التكاليف كثرةا مع الطريق طول إلى يؤدى بدوره وهذا ، الماما

: الصف وحدة تمزيق أو - تفريق2
الهللواء أصحاب على اشتمل إذا السلمي العمل صف أن وذلك

ًا ، الفرقللة و التمزيللق إلللى بلله ينتهللون فللإنهم ، أو لضللعف نظللر
هلذا أو الفرقلة هلذه تقلع وحيلن ، عنلدهم الطاعلة مبلدأ تلشلى
. العداء فم في سائغة لقمة السلمي العمل صار فقد ، التمزقا

حقيقلة يصلير حلتى ، هلؤلء إليله يسلعى ما أهم هو هذا ولعمري
ًا ٍذ ، الرض هذه في وواقع ضللرب مللن بواسللطته يتمكنللون وحينئ
الللوراء إلللى الرجللوع و إجهاضلله القللل علللى أو السلمي العمل

. السنين عشرات

: اللهي والتأييد العون من - الحرمان3
أو العلون يمنحهلم ل أنله مضلت خلقله  فلي اللله سلنة أن وذلك
ً كانوا إذا إل التأييد ّكن إذا حتى ، لذلك أهل قال كما يكونون لهم م

وآتللوا الصلللةا أقللاموا الرض فللي مكللانهم إن :( الللذين سللبحانه
... } . المنكر عن ونهوا بالمعروف وأمروا الزكاةا

ولمللارةا ولرسللوله لربلله بمعصلليته الهللوى صللاحب فإن ولعمري
ًا يكون ، المسلمين اللهي التأييد وذلك العون هذا حجب في سبب

.  السلمي للعمل
أبللان ، وجنللدها السلللمية الجيللوش لمراء عمر وصايا زالت وما

أبللى بللن لسللعد قللال إذ ، الذان فللي تللرن السلللمية الفتوحللات
: العراقا على أّمره حين وقاصا
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الللله رسللول خللال قيللل أن الللله مللن يغرنللك ل وهيب بن سعد يا
بالسيئ السيئ يمحو ل الله فإن ، وصاحبه وسلم عليه الله صلى
نسللب أحد وبين بينه ليس الله وإن ، بالحسن السيئ يمحو ولكن

، سللواء الللله ذات فللي ووضلليعهم شللريفهم فالناس ، بطاعته إل
الللله عنللد مللا ويدركون بالعافية، يتفاضلون عباده وهم ربهم الله

عليلله الللله صلللى الللله رسول رأيت الذي المر فانظر ، بالطاعة
هللذه ، المللر فللإنه ، فلالزمه عليلله فارقنا أن إلى بعث منذ وسلم
مللن وكنللت ، عملللك حبللط عنهللا ورغبت تركتها إن ، إياك عظتي

). الخاسرين
: الجناد من معه ومن إليه كتب كما
كل على الله بتقوى الجناد من معك ومن آمرك ... فإني بعد أما

المكيللدةا وأقللوى ، العللدو على العدةا أفضل الله تقوى فإن ، حال
ًا أشلد تكونللوا أن معلك ومللن وآملرك الحللرب فلي مللن احتراسلل

عليهللم أخللوف الجيللش ذنللوب فإن ، عدوكم من منكم المعاصي
ولللول ، لللله عدوهم بمعصية المسلمون ينصر وإنما ، عدوهم من
عللدتنا ول ، كعللددهم ليللس عللددنا لن قللوةا بهللم لنللا يكن لم ذلك

فللي علينللا الفضللل لهللم كان المعصية في استوينا فإن ، كعدتهم
أن فللاعلموا ، بقوتنللا نغلبهللم لللم بفضلنا عليهم ننصر وإل ، القوةا
فاستحيوا ، تفعلون ما يعلمون الله من حفظة سيركم في عليكم
تقولللوا ول ، الللله سبيل في وأنتم الله بمعاصي تعملوا ول ، منهم

شللر عليهم سلط قوما فرب علينا يسلط فلن ، منا شر عدونا إن
- الللله بمسللاخط عملللوا - لما إسرائيل بنى على سلط كما منهم
ًا وكللان ، الللديار خلل فجاسللوا المجللوس كفللار ً وعللد ،   مفعللول

علللى النصللر تسللألونه كمللا ، أنفسللكم علللى العللون الله واسألوا
. ولكم لنا ذلك تعالى الله واسألوا ، عدوكم
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ًا : الهوى اتباع : علجا خآامس
فللإنه الجادةا على ويقيمونها أنفسهم الهواء أصحاب يعالج وحتى

: التية الخطوات اتباع من مناصا ل
علللى أو العللاملين  علللى سللواء الهللوى اتبللاع بعواقب - التذكير1

مللن النفللس تخليص في كبير دور له ذلك فإن ، السلمي العمل
. ورسوله الله لمنهج مخالفة دامت ما وشهواتها أهوائها

الرتملاء ملع ، الهلواء أهلل ومصلاحبة مجالسة عن - النقطاع2
تحريللر على يعين ذلك فإن ، والستقامة الصلحا أهل أحضان في

. والشهوات الهواء أسيرةا وقوعها من النفس
فللي يولللد ذلك فإن ، المعرفة - حق وجل - عز بالله - التعريف3

، بلله أمللر مللا كللل في حكمه على النزول و ، وإجلله حبه النفس
و وخشلليته مراقبتلله كللذلك فيها ويربى بل ، عنه نهي ما كل وفي

. وعقابه ناره من الخوف و ورضوانه ، جنته في الطمع
بالنصلليحة تلارةا ، الهللوى لصللاحب ورعللايتهم الخريللن - حياطة4

، أمامه المثل السلوك بإيقاع وتارةا ، وشروطها بآدابها المقرونة
القطيعللة و بللالهجر وتللارةا التأنيب و بالتوبيخ وتارةا بالعتاب وتارةا

. الرعاية و الحياطة ووسائل أساليب من ذلك غير إلى
من أكانوا سواء وعاقبتهم الهواء أصحاب سير على - الوقوف5

ًا النفس في يولد ذلك فإن ، الخرى المم من أو المة هذه نفللور
مللن بهللا ينللزل ولئل ، لسان كل حديث تكون لئل الهوى اتباع من

. بهؤلء نزل مثلما العقاب
نفوسللهم بمجاهللدةا عرفللوا مللن وأخبللار سللير علللى - الوقللوف6

و ، العزيللز عبللد بللن عمللر مثللل الللله بحللدود وإلزامهللا وأهللوائهم
وعبد عياض بن الفضيل و ، سيرين بن ومحمد ، البصري الحسن

القتداء معنى يحمل ذلك فإن ، وغيرهم وغيرهم المبارك بن الله
. المشابهة و المحاكاةا القل على أو ، التأسي و
الربللط مللع بهللا والطمئنللان الللدنيا إلللى الركللون من - التحذير7

الخرةا : الدار الله آتاه فيما المسلم يبتغى بحيث بالخرةا الشديد
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الولى عن الخرةا آثر وإل ، أمكن إن الدنيا من نصيبه ينسى ول ،
.

مللن يعيللن سللبحانه - فللإنه وجل - عز بالله الكاملة - الستعانة8
الللله وصللدقا ، منه التسديد و العون وطلب ، بحماه ولذ إليه لجأ
: القدسي الحديث في يقول إذ

). أهدكم فاستهدوني ، هديته من إل ضال كلكم عبادي ( يا
ًا وحملها ، النفس - مجاهدةا9 أهوائهللا مللن التخلللص علللى قسللر

ك ل يلوما يلأتي أن قبلل ملن وشهواتها ًا لنفلس نفلس تمل ، شليئ
ٍذ والمر . لله يومئ

هي إنما ، الفوز و الطمأنينة و الراحة و السعادةا بأن - التذكير10
، تهللوى ومللا النفللس تملللى مللا اتبللاع في ل ، المشروع اتباع في

: يقول إذ الله وصدقا
فل هللداى تبللع { فمللن } ، يشقى ول يضل فل هداي اتبع { فمن
: القائل يقول المعنى هذا } وفي يحزنون هم ول عليهم خوف

إليه يوحي الذي في ل إيحائه في الفضل بأن واعلم
هواكا
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العاشرة الفة
الريادة وطلب الصدارة إلى التطلعّ

يسلللم يكللاد ول العللاملين مللن نفر بها يبتلى التي العاشرةا والفة
الصللدارةا إلللى : ( التطلللع هللي إنمللا السلللمي العمل شرها من

ويتقللى بها ابتلوا من الفة هذه من يتطهر ) وحتى الريادةا وطلب
العمل أماما الطريق فتصفو منها وجل عز الله عافاهم من شرها

وذلللك لهللا واضللح تصللور عللرض أو تقديم من لبد فإنه السلمي
: التالي النحو على

: الريادة وطلب الصدارة إلى التطلعّ : مفهوم أول
تحديللد نسللتطيع : ل لغللة الريللادةا وطلللب الصللدارةا إلللى التطلللع
تحديللد بعللد إل لغللة الريللادةا وطلللب الصدارةا إلى بالتطلع المراد
؟ بهما يراد فماذا والريادةا بالصدارةا المراد
هللي إذ الللترؤس أو التقللدما بهللا ويللراد اللغللة في الصدارةا تطلق

: تقللول ، وأوله شئ كل مقدما أعلى هو الذي الصدر من مأخوذةا
تعنللى ذلللك أشللبه ومللا والصيف الشتاء وصدر والليل النهار صدر
الخيللل تقدما أي وصدر الفرس وتصدر منها واحد كل وأعلى أول

. بصدره

للعللداد السللبق أو : التقللدما بهللا ويراد لغة تطلق الريادةا وكذلك
الرائللد فعللل أو الترويللد وهللو الللرود مللن مللأخوذةا هي إذ والتهيئة
ينظللر أي ويرتللاد ، والمنللزل الكل لنللا يللرود رائللدا : بعثنللا تقللول

. أفضله ويختار ويطلب
فإننللا لغللة والريللادةا بالصللدارةا المللراد تحديللد من الن انتهينا وإذ

هلو إنمللا اللغلة فلي الريلادةا وطلللب للصللدارةا التطلع : إن نقول
إلللى التطلللع صراحة ذلك سؤال بل الغير على التقدما في الرغبة

إلللى بللالتطلع المللراد : أمللا اصللطلحا الريللادةا وطلللب الصللدارةا
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فإنمللا والللدعوى الشرعي الصطلحا في الريادةا وطلب الصدارةا
أو صللراحة ذلللك وسللؤال الريللادةا أو بالمامللة القلللب تعلللق هللو

. الرسالة وأداء بالواجب القياما عن القعود

فللي الريللادة وطلب الصدارة إلى التطلعّ : حقيقة ثآانيا
: السلم ميزان
شللئ السلللما ميللزان فللي الريللادةا وطلب الصدارةا إلى والتطلع
صلللى النللبي يقول إذ الشديد الوعيد عليه بل عنه ومنهي مذموما

ول سأله أحدا العمل هذا على نولى ل والله ( إنا وسلم عليه الله
.) عليه حرصا أحدا

الله رضى سمرةا بن الرحمن - لعبد والسلما الصلةا عليه ويقول
عللن أعطيتهللا إن فإنللك المللارةا تسللأل ل الرحمن عبد : ( يا عنه

) . عليها ُأعنت مسألة غير عن أعطيتها وإن إليها ُوكلت مسألة
تسللتعملني أل الللله رسول يا : قلت عنه الله رضى ذر أبو ويقول

ضعيف إنك ذر أبا : ( يا قال ثم منكبي على بيده : فضرب قال ؟
بحقهللا أخللذها مللن إل وندامللة خللزي القيامة يوما وإنها أمانة وإنها
: إن يكللرب معللد بللن المقللداما ) ويقللول فيهللا عليلله الللذي وأدي

: للله قال ثم منكبه على ضرب وسلم عليه الله صلى الله رسول
ًا تكن ولم مت إن قديم يا ( أفلحت ًا ول أمير ًا ول كاتب .) عريف

: وسلم عليه الله صلى النبي ويقول
القيامة يوما أقواما ليتمنين للمناء ويل للعرفاء ويل للمراء (ويل 

والرض السللماء بيللن يتذبللذبون بالثريللا معلقللة كانت ذوائبهم أن
 .) شئ على عملوا يكونوا ولم
وطلللب الصدارةا إلى التطلع من السلما موقف هو هذا كان وإذا

؟ ليعطاهللا نفسه وزكى سألها الله أنبياء من نبي بال فما الريادةا
{ اجعلنللي قللوله الكريم القرآن حكى إذ السلما عليه يوسف إنه

فللي يلللح المسلم بال } وما عليم حفيظ إني الرض خزائن على
الناس بين بها يعرف وعلمة سماته من سمة تصبح حتى سؤالها
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: { والللذين الرحمللن عبللاد صللفات فللي سبحانه الحق يقول إذ ؟
واجعلنللا أعيللن قللرةا وذرياتنللا أزواجنللا مللن لنللا هللب ربنللا يقولون
يوسللف أن : ذلللك تناقض ول تعارض : ل } ونقول إماما للمتقين

قللائم مللن المكللان خلللو رأي لنه نفسه وزكى سأل السلما عليه
لللم ولكنلله لللذلك أهل نفسلله ووجللد عنه ومدافع إليه وداع بالحق

{ ولللول بللاب مللن والتزكيللة السللؤال من لبد فكان معروفا يكن
سللؤال } وكللذلك الرض لفسللدت ببعض بعضهم الناس الله دفع

للبشللر وليللس لللله سللؤال هللو إنمللا والمامللة الريللادةا المسلللم
يطلللب أن بيللن فللرقا هنللاك وأيضللا البشللر سللؤال عنلله والمنهي
عنللد الفللراغ لسللد ومعدا جاهزا يكون حتى ربه من ذلك المسلم
بسللبب يأخللذ ولللم الريللادةا يسللأل ثللم نائما يظل أن وبين الحاجة

. بحقها والقياما عليها القدرةا أسباب من واحد

: الريادة وطلب الصدارة إلى التطلعّ : أسباب ثآالثا
وبللواعث إليلله تؤدى أسباب الريادةا وطلب الصدارةا إلى وللتطلع

:   منها نذكر فيه توقع

: الخآرين وسلطان سيطرة من التحرر في ) الرغبة1(
إنمللا الريللادةا وطلللب الصدارةا إلى التطلع في السبب يكون فقد
أن ذلللك الخريللن وسلللطان سلليطرةا من التحرر في الرغبة هي

مللرةا ولللو لحد الطاعة طعم يذوقا أن دون ينشأ قد الناس بعض
بللل عليلله يعللز فإنه جماعي محيط في وضع إذا هذا ومثل واحدةا

تعلقللا نفسه تتعلق تراه لذلك أحد فوقه يكون أن نفسه في يكبر
مللن بتصوره يتحرر حتى الريادةا لسؤال جاهدا ويسعى بالصدارةا
.الخرين وسلطان سيطرةا

الللدنيا الحياة أعراض من عرض تحصيل في ) الرغبة2(
:
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إنمللا الريللادةا وطلللب الصدارةا إلى التطلع في السبب يكون وقد
أن ذللك الللدنيا الحيللاةا أعراض من عرض تحصيل في الرغبة هي

من إصابتها على يحمله تعلقا الدنيا بالحياةا يتعلق قد الناس بعض
الصللنف هللذا ومثل حراما أو الباب هذا كان حلل له تيسر باب أي

خلدمته فللي سلليكون الكللل فإن رائدا أو صدرا كان إذا أنه يتصور
تللراه لللذا الفانيللة الحيللاةا هللذه أعللراض من حظه إصابة أجل من

طلللب أو لسللؤال واهتمللاما بجدية ساعيا بالصدارةا النفس متعلق
. الريادةا

: والريادة الصدارة تبعات عن ) الغفلة3(
عللن الغفلة هي إنما الريادةا وطلب التطلع في السبب يكون وقد

الصللدارةا تبعللات أن ذلللك  الريللادةا وتلللك   الصللدارةا هللذه تبعات
حيللث ويظمأ الخرين يشبع حيث يجوع فصاحبها ضخمة والريادةا

يسللتريح حيللث ويتعللب الخرون يناما حيث ويسهر الخرون يروى
الخرين صاحبه يفدى أن المر هذا تبعات فإن وبالجملة الخرون
فللي النفللس هللذه علللى ويقللدمهم الشللدةا سللاعات فللي بنفسلله
عليلله الللله صلللى النللبي يصللنع كللان مللا نحو على الرخاء ساعات

إذا والللله : ( كنا عنه الله رضى للبراء يقول إذ أصحابه مع وسلم
النبي يعنى به يحاذى للذي منا الشجاع وإن به نتقى البأس احمر
.) وسلم عليه الله صلى

ولقللي البأس أحمر إذا ( كنا عنه تعالى الله رضى علّى يقول وإذ
أحد منا يكون فما وسلم عليه الله صلى الله برسول اتقينا القوما
.) منه القوما من أدنى
الصللوت قبللل النللاس فللانطلق ليلللة ذات المدينللة أهل فزع ولقد

إلللى النللاس سللبق قللد وسلللم عليلله الللله صلى النبي فاستقبلهم
فللرس علللى ) وهللو تراعللوا لللن تراعوا يقول: ( لن وهو الصوت

أبللو ) ويقللول سلليف عنقلله فللي سللرج عليلله ما عرى طلحة لبى
كنللت إن هللو إل إللله ل الللذي : الللله عنلله تعالى الله رضى هريرةا
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على الحجر لشد كنت وإن الجوع من الرض على بكبدي لعتمد
يخرجللون الللذي طريقهم على يوما قعدت ولقد الجوع من بطني

إل سللألته مللا الللله كتللاب مللن آيللة عللن فسللألته بكر أبو فمر منه
مللن آيللة عللن فسللألته عمللر بللي مللر ثم يفعل ولم فمر ليشبعني

القاسللم أبو بي مر ثم بفعل ولم فمر ليشبعني إل سألته ما كتاب
نفسللي فللي مللا وعللرف رآني حين فتبسم وسلم عليه الله صلى

قال الله رسول يا : لبيك فقلت هر أبا : يا قال ثم وجهي في وما
لبنا فوجد فدخل لي فأذن فاستأذن فدخل فتبعته ومضى : الحق

أو فلن لللك : أهللداه قللالوا ؟ اللبللن هذا أين : من فقال قدحا في
إلللى : الحللق قللال الللله رسللول يا : لبيك قلت هر : أبا قال فلنة
ل السلللما أضللياف الصللفة : وأهللل قللال لي فادعهم الصفة أهل

، إليهللم أرسللل هديللة أتتلله إذا أحللد ول مللال ول أهللل إلللى يأوون
اللبللن هذا : وما فقلت ذلك فساءني فيها وأشركهم منها وأصاب

شللربة اللبللن هللذا مللن أصلليب أن أنللا أحللق كنت الصفة أهل في
أن عسللى وملا أعطيهللم أنلا فكنللت أمرنلي جلاء فلإذا بهللا أتقوى
الله رسول وطاعة الله طاعة من يكن ولم اللبن هذا من يبلغني
فاسللتأذنوا فللأقبلوا فللدعوتهم فللأتيتهم بللد وسلللم عليه الله صلى
لبيك قلت هر أبا : يا فقال البيت من مجالسهم وأخذوا لهم فأذن

فجعلللت القللدحا : فأخللذت قللال فأعطهم : خذ قال الله رسول يا
انتهت حتى القدحا على يرد ثم يروى حتى فيشرب الرجل أعطيه

فأخللذ كلهللم القللوما روى وقللد وسلللم عليلله الللله صلى النبي إلى
: قلللت ، هر : أبا فقال فتبسم إلى فنظر يده على فوضعه القدحا
يللا : صللدقت قلللت ؟ وأنللت أنللا :بقيللت قللال الللله رسول يا لبيك

: اشللرب قللال فشللربت فقعدت فاشرب : اقعد قال الله رسول
بللالحق بعثللك قلت: والذي حتى : اشرب يقول زال فما فشربت

الللله فحمللد القللدحا : فللأعطيته : فللأرني قللال مسلللكا للله أجد ما
.) الفضلة وشرب وسمى

تتعلق فإنه عنها غفل ومن والريادةا الصدارةا وتكاليف تبعات هذه
الريادةا. طلب في ويجتهد بالصدارةا محالة ل نفسه
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والريللادة الصدارة في التقصير عواقب عن ) الغفلة4(
:

إنمللا الريللادةا وطلللب الصدارةا إلى التطلع في السبب يكون وقد
الريللادةا وتلللك الصدارةا هذه في التقصير عواقب عن الغفلة هي

وذلللك الريللادةا وتلك الصدارةا هذه في التقصير عواقب أن وذلك
إفسللاحا هللي إنمللا الللدنيا فللي المللر هللذا في التقصير عواقب أن

الحللرث ويهلللك الرض فللي ليفسللد وجنللده الباطل أماما المجال
والسلسللل بللالغلل التقييللد فهللي الخللرةا فللي وأمللا والنسللل

عليلله الللله -صلللى يقول إذ النار في واللقاء الجنة من والحرمان
-:  وسلم

غللاش وهللو يمللوت يللوما يمللوت رعية الله يسترعيه عبد من ( ما
) الجنة عليه الله حرما إل لرعيته

إل يفكلله ل مغلللول القيامللة يللوما به يؤتى إل عشرةا أمير من ( ما
). الجور يوبقه أو العدل
فللله جللوره عدله غلب ثم يناله حتى المسلمين قضاء طلب (من

). النار فله عدله جوره غلب ومن الجنة
الصللدارةا إلللى نفسلله تتللوقا فإنمللا العللواقب هللذه عن غفل ومن

.  الريادةا ويسأل

:  الخآرين وإذلل التسلط في ) الرغبة5(
ذلللك وطلللب الصللدارةا إلللى التطلللع في السبب يكون قد وأخيرا

الناس بعض أن ذلك الخرين وإذلل التسلط في الرغبة هي إنما
حللب حللد إلللى وتسيبا تخوينا أو تربيته في وضغطا شدةا يلقى قد

منلله يلللج بللاب والريادةا الصدارةا يرى هذا ومثل والذلل التسلط
نفسه فإن .... لذا السيئة التربية أفرزتها غريزةا وليشبع ليتشفى

.  الريادةا تلك طلب في ويجتهد الصدارةا هذه إلى تتوقا

: الريادة وطلب الصدارة إلى التطلعّ : آثآار رابعا
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وخيمللة وعللواقب سيئة آثار الريادةا وطلب الصدارةا إلى وللتطلع
هللذه مللن طرفللا ودونللك السلللمي العمللل وعلى العاملين على
:  العواقب وتلك الثار

:  العاملين على الصدارة إلى التطلعّ أ- آثآار
:  العاملين على ذلك آثار فمن 
:  للهي والعون التوقيف من ) الحرمان1(

بالنفس الوثوقا يعنى الريادةا وطلب الصدارةا إلى التطلع أن ذلك
دون وإمكانيللات طاقللات مللن لللديها مللا وعلللى عليهللا والعتمللاد

أن خلقه مع الله سنة جرت وقد الله من وتأييد عون إلى الحاجة
بحللوله عللابئين غيللر وقللوتهم حللولهم علللى اعتمللدوا عمن يتخلى

التوفيق له أيكتب ربه عنه تخلى بمن ظنك ... وما وقوته سبحانه
!! ل اللهم ؟ تأييد أو عون بأي يحظى أو

فللي الثللر هللذا إلللى النظر وسلم عليه الله صلى النبي لفت وقد
تسللأل : ل الرحمللن عبللد :( يللا سللمرةا ابللن الرحمللن لعبللد قللوله

من أعطيتها وإن إليها وكلت مسالة عن أعطيتها إن فإنك المارةا
.....) عليها أعنت مسالة غير

:  اللهي للغضب وبالتالي للفتنة النفس ) تعريض2(
فللي نفسلله جعللل فقللد والريادةا الصدارةا إلى تطلع من أن وذلك
مراقبللة الطلللب وذلك التطلع بهذا ينسى ربما إذ الفتن ريح مهب
الدنيا إلى فيركن سبحانه يديه بين غدا والمساءلة والحساب الله

جللار ربمللا بللل المللر هللذا وتكللاليف تبعللات ينسللى أو بها ويرضى
اللهي والسخط الغضب استحقاقا إلى به ينتهي كله وهذا وظلم
.  آنفا شرحنا ما نحو على والعذاب العقاب في يتمثل الذي
هللذا لمثللل وسلللم عليلله الله صلى النبي تصوير وأروع اجمل وما

:  يقول حتى المر
القيامللة يللوما ندامللة وسللتكون المللارةا علللى ستحرصون ( إنكم
.) الفاطمة وبئست المرضعة فنعم
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:  والثآقال الوزار ) تضاعف3(
والسللؤال التطلللع بعللد الريادةا و الصدارةا إلى يصل من أن وذلك

أنفسللهم فيعرضللون دونلله هللم مللن بلله ويتأسي ويقتدي يفتن قد
وزره فيحمللل والحمال الوزار عليه تتضاعف وحينئذ مثله للفتنة
:{ ليحملللوا الللله وتصللدقا بلله الشللر في وتأسى اقتدى من ووزر

علللم بغير يضلونهم الذين أوزار ومن القيامة يوما كاملة أوزارهم
 .{

-:- وسلم عليه الله صلى الله رسول وصدقا
ووزر وزرهللا عليلله كللان سيئة سنة السلما في سن ( ...... ومن

) ... شئ أوزارهم من ينقص أن غير من بعده من بها عمل من
ل اتبعلله مللن آثللاما مثللل الثم من عليه كان ضللة إلى عمل من 

)  شيئا آثامهم من ذلك ينقص

:  الرض في التشريد أو النفي أو ) القتل4(
إلللى يللؤدى قللد الريللادةا وطلللب الصللدارةا إلللى التطلللع أن وذلك

والتشللريد النفي أو قتل عن ذلك أسفر وربما التناحر أو التشاجر
تطلعللت الللتي النمللاذج بآلف حافل البشرى والتاريخ الرض في
بهللا انتهللت بل مرادها إلى تصل ولم الريادةا وطلب الصدارةا إلى

الرض: في والتشريد النفي أو القتل إلى الحال
:  السلمي العمل على الصدارة إلى التطلعّ ب- آثآار

الطريللق وطللول التكللاليف كللثرةا السلمي العمل ذلك آثار ومن
وطللالبين الصللدارةا إللى متطلعيللن طياته في يحوى صفا أن ذلك

يسللتقيم أن الصللف لهللذا وأنللى أبللدا يستقيم أن يمكن ل للريادةا
ممثل وزينتهللا وزهرتهللا وبريقهللا بزخرفهللا الدنيا أغرتهم من وفيه
؟. به والتعلق المنصب إلى التطلع ذلك
إل بعيللد منلله الللله نصر فإن العوجاج إلى بصف المر انتهي وإذا
:  الله وصدقا واستدراجا مكرا ذلك يكون أن

}  . ينصره من الله { ولينصرن

38



أقللدامكم ويثبللت ينصللركم الللله تنصللروا إن آمنوا الذين أيها { يا
 .{..

فكانوا أجمعين عليهم الله رضوان المة سلف ذلك إلى فطن قد
والتعلللق الدنيا حب إلى التأخير هذا يردون النصر عليهم تأخر إذا
.  نصره بهم فينزل الله إلى والرجوع بالتوبة يبادرون ثم بها

:  هؤلء إليه فطن لما بديع تصوير التالية والقصة
يستمده  عمر إلى كتب العاصا بن عمرو على مصر فتح أبطأ لما

منهللم رجللل ألللف ) علللى آلف ثمانيللة (تمللاما آلف بأربعة فأمده
ألللف كللل علللى رجللل آلف بأربعللة أمددتك : إني إليه كتب رجل
بللن والمقللداد العللواما بللن : الزبيللر اللللف مقاما منهم رجل رجل

معللك أن واعلللم مخلللد بللن ومسلللمة الصللامت بن وعبادةا عمرو
.  قلة من ألفا عشر اثنا تغلب ول ألفا عشر اثني
: أما عمرو إلى كتب عمر على الفتح وتأخر المدد هذا وصل ولما
ومللا سنين منذ تقاتلونهم مصر فتح عن لبطائكم عجبت فقد بعد
الللله وإن عللدوكم أحللب مللا الدنيا من وأحببتم أحدثتم لما إل ذاك

وجهللت كنللت وقللد نيللاتهم بصللدقا إل قوما ينصر ل  وتعالى تبارك
علللى رجللل ألف مقاما منهم الرجل أن وأعلمتك نفر الربعة إليك

كتللابي أتللاك فللإذا غيرهللم غيللر مللا غيرهللم يكون أن إل أعرف ما
الصللبر فللي ورغبهللم عللدوهم قتللال علللى وحضللهم الناس فاخب
جميعللا النللاس ومللر النللاس صدور في الربعة أولئك وقدما والنية

الللزوال عنللد ذلك وليكن واحد رجل كصدمة صدمة لهم يكون أن
وليعللج الجابللة ووقللت الرحمللة تنللزل سللاعة فإنهللا الجمعللة يوما

...... عدوهم على النصر ويسألوا الله إلى الناس

ًا: علجا :  الريادة وطلب الصدارة إلى التطلعّ خآامس
باتبللاع ضللدها النفللس وتحصللين بل الفة هذه من التطهر ويمكن

:  التالية الساليب
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:  النبوية السنة في النظر ) دوام1( 
بللل بهللا القلب تعلق أو الولية سؤال من شديدا تحذيرا فيها فإن
نحو على المر هذا في التقصير وعواقب لتبعات بليغ تصوير فيها

.  قبل من السباب في ذكرنا ما

الدنيويللة وعللواقبه المر هذا بتبعات التذكير دوام )2(
:  والخآروية

بالتللذكير إل النسلليان لهللذا علج ول ينسللى بفطرته النسان فإن
نفعللت إن :{ فللذكر الكريللم القللرآن منهللج علللى الدائم والتذكير
}.  المؤمنين تنفع الذكرى فإن }.   { وذكر الذكرى

نعومللة منللذ النفللس وهضللم الطاعة على ) التعويد3( 
:  الظافر

القلللب مللن المللراض هللذه فيخلللع بعللد فيمللا أثللره للله ذلك فإن
الله صلى النبي قال كما المسلم فيها يوضع التي بالحال والرضا

وسلم:  عليه
رأسلله أشللعت الللله سبيل في فرسه بعنان آخذ لعبد (.... طوبى

كللان وإن الحراسللة فللي كان الحراسة في كان إن قدماه مغبرةا
......).  الساقة في كان ساقة في

:  المعاملة في ) الرفق4(
إل شللئ مللن الرفق نزع وما زانه إل شئ في الرفق كان ما فإنه

مللن القلللب تخليللص علللى سلليعين الرفللق هللذا فإن وعليه شانه
. منها المعافاةا على الله وحمد بل الصدارةا

الصللدارة مللن ومللوقفهم السللف بسليرة ) التلذكير5(
:  والرياء
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الشديد والتحذير والنفور المر هذا بكراهية طافحة سيرتهم فإن
ًا منه عنلله تعللالى الللله رضللى بكر أبو فهذا وعواقبه لتبعاته تقدير

:  قائل الخلفة قبوله بعد المسلمين في يخطب
أو فيها رغبة خلفتكم أخذت أنى ظننتم كنتم : إن الناس أيها ( يا

مللا بيللده نفسي والذي فل المسلمين وعلى عليكم استئثار إرادةا
المسلللمين مللن أحد على ول عليكم استئثار ول فيها رغبة أخذتها

علنيللة ول سرا الله سألت ول قط ليلة ول يوما عليها حرصت ول
ولللوددت الله يعين أن إل به لي طاقة ل عظيما أمرا تقلدت ولقد
أن علللى وسلللم عليلله الله صلى الله رسول أصحاب أي إلى أنها

أحببتللم لمن فادفعوا عندي لكم بيعة ول رد إليكم فهي فيها يعدل
).  منكم رجل أنا فإنما
مللن سللتة فللي شورى المر جعل الخير النزع في عمر كان ولما

، عمر بن الله عبد بابنه شعبة بن المغيرةا عليه فأشار المسلمين
ً عليه ورد عمر فغضب ، خليفة ليكون والللله ، الله :" قاتلك قائل

فللأرغب حمللدتها وما ، أموركم في لنا إرب ل ، بهذا الله أردت ما
ًا كان إن ، بيتي أهل من لحد فيها ًا كان وإن ، منه أصبنا خير شللر

أمللر عللن ويسللأل ، واحللد رجل منه يحاسب أن عمر آل فبحسب
، نفسللي جهللدت لقللد أمللا وسلللم عليلله الللله صلللى محمللد أمللة

ًا نجوت وإن ، أهلي وحرمت  ،" لسللعيد إني أجر ول ، وزر ل كفاف
بين ليسير الشرطة صاحب جاءه ، العزيز عبد بن عمر ولى ولما
: عمر له فقال ، قبله الخلفاء مع عادته على بالحربة يديه

سللار ثللم المسلللمين مللن رجللل أنللا إنمللا ، عنللى تنح ؟ ولك مالي
النللاس واجتمللع المنللبر فصللعد ، المسجد دخل حتى معه وساروا

كللان رأي غيللر عللن المللر بهللذا ابتليت قد الناس : أيها فقال إليه
قللد وإنللي ، المسلللمين مللن مشللورةا ول ، للله طلبللة ول فيه منى

ولمركللم ، لنفسكم فاختاروا ، بيعتي من أعناقكم في ما خلعت
د واحلدةا صليحة المسللمون فصلاحا ، تريلدون ملن اخترنلاك : ق

الخبللار مللن ذلللك غيللر .... " إلى بك كلنا ورضينا ولمرنا لنفسنا
. التاريخ كتب بها المشحونة

41



ما نحو على ، الخآرة من الدنيا ومنزلة بمكانة - التذكير6
الللله صلللى النللبي لسللان - وعلللى وجللل - عز الله كتاب في جاء

وسلم: عليه
: المكانة وتلك ، المنزلة هذه - عن وجل عز المولى يقول إذ

{ فمللا ..... } ، اتقللى لمن خير والخرةا ، قليل الدنيا متاع { قل
ي الدنيا الحياةا متاع هلذه إنملا قلوما { يلا } ، قليلل إل الخلرةا ف

{ زيللن } ، القللرار دار هللي الخللرةا الللدار وإن متاع الدنيا الحياةا
المقنطللرةا القنللاطير و البنين و النساء من الشهوات حب للناس

ذلللك ، الحللرث و والنعاما المسومة الخيل و الفضة و الذهب من
 .} الثواب حسن عنده والله الدنيا الحياةا متاع

إل الخللرةا فللي الدنيا :" ما وسلم عليه الله صلى النبي يقول وإذ
" لو   ،" يرجع بما فلينظر ، اليم في إصبعه أحدكم يجعل ما مثل

ًا سللقى مللا بعوضللة جنللاحا الللله عند تعدل الدنيا كانت منهللا كللافر
يكونلوا أن عللى العقلء يحملل قد التذكير هذا فإن  ،" ماء شربة

ًا مغمورين هللذه مللن يخرجوا حتى ، ريادةا أو صدارةا أي عن بعيد
ًا فيظفللروا غللانمين سللالمين الدنيا و سللبحانه الللله برضللوان غللد
. الجنة
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 عشر الحادية الفة
النظر قصر أو الفق ضيق 

ويعللانى ، العللاملين من كثير بها يبتلى التي عشرةا الحادية والفة
: هي إنما ، المعاناةا أشد السلمي العمل منها

من الفة هذه اقتلع في نسهم وحتى النظر قصر أو الفق ضيق
مللن ويسلللم ، ضللدها الخريللن وتحصللين بهللا ابتلللوا من النفوس

واضللح دقيللق تصور تقديم من لبد فإنه ، السلمي العمل شرها
: التالي النحو على

ً  النظر قصر أو الفق ضيق : مفهوم  أول
أو الجهللات هللي الللتي الفللاقا واحللد لغة : الفق لغة الفق ضيق

هللو النظللر } و الفللاقا فللي آياتنا { سنريهم تعالى قال النواحي،
كيللف البللل إلى ينظرون { أفل تعالى قال ، بالعين الشيء تأمل

، ورؤيتله الشليء لدراك البصليرةا تقليلب كللذلك وهو } ، خلقت
ومللا ، والرض السللموات ملكللوت في ينظروا { أولم تعالى قال
ًا شئ من الله خلق فللي الفللق ضلليق فإن ، ذكرنا لما .... } وتبع
والتأملل النظللر ناحيلة أو جهلة انكمللاش أو انحسللار يعنى ، اللغة

أو البصلليرةا و البصللر اختلل أو ضللعف يعنللى النظر قصر وكذلك
ًا هما . مع

ًا الفق ضيق النظللر قصلر أو الفلق ضليق مفهلوما : أما اصطلح
فللي خلللل أو ضللعف فهللو الللدعوى و الشللرعي الصللطلحا فللي

ل ضلليقة حللدود فللي الرؤيللة أو التفكيللر حصر إلى يؤدى البصيرةا
في خلل أو ضعف هو ، أخرى بعبارةا أو ، الزمان و المكان تتجاوز

دون ، فقللط القللدمين تحت وما القريب رؤية إلى يؤدى البصيرةا
تعللالى قللال ، العللواقب و الثللار تقللدير ودون ، البعيللد إلى النظر

آذان أو بهللا يعقلون قلوب لهم فتكون الرض في يسيروا { أفلم
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الللتي القلللوب تعمللى ولكللن البصار تعمى ل فإنها ، بها يسمعون
} . الصدور في

ًا : النظر قصر أو الفق ضيق : أسباب ثآاني
توقللع وبللواعث ، إليلله تللؤدى أسباب النظر قصر أو الفق ولضيق

: منها نذكر ، فيه

: الولى - النشأة1
ًا تهتم ل بيئة في النسان ينشأ فقد أو الفطري الذكاء بتنمية كثير

أو التفكيللر دائللرةا انحسللار العاقبللة فتكون أفرادها لدى المواهب
 .- وجل - عز الله رحم من إل التأمل أو النظر

: القصير النظر و الضيق الفق ذوى من نفر - صحبة2
، قصللير ونظللر ، ضلليق أفللق ذات صللحبة بالنسللان يحيللط وقللد

المواقللف كللل يواجه به فإذا ، النسان هذا إلى ذلك آثار فتسرى
. خليله دين على المرء إذ ، المنوال هذا وعلى ، النمط بنفس

: العزلة أو - النزواء3
ا ، النلزواء و العزللة النسلان يلؤثر وقلد عللى القلدرةا لعلدما إم

ًا وإما ، الجماعية و الفردية بين التوفيق ، السلمة و للعافية إيثار
ًا جنى وإن هذا ومثل يخسللر فإنه ، التفرد أو العزلة ثمار من كثير
ملزمللة مللن تسللتفاد التي تلك ، التجربة أو الخبرةا يخسر ما أول

اتسللاع علللى تسللاعد الللتي و ، أحضللانها فللي والرتمللاء الجماعة
ذا يظللل فإنه ، الخبرةا النسان يخسر وحين ، النظر وبعد ، الفق
. محدود قصير ونظر ، ضيق أفق

: الرض في النسان لرسالة أو لدور الفهم - عدم4
خليفلة أنله من ، الرض في رسالته أو دوره النسان يفهم ل وقد
الرض في جاعل إني للملئكة ربك قال { وإذ فيها
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مللن أنشللأكم { هللو سلليادةا هي إنما الخلفة هذه ..} وأن  خليفة
والنللس الجللن خلقت { وما } وعبودية فيها واستعمركم الرض

التبصللر يقتضي الرسالة أو الدور هذا تحقيق وإن } ، ليعبدون إل
أفل أنفسللكم وفللي للمللوقنين آيللات الرض { وفللي التللدبر و

اعملللوا { وقللل النهللار و بالليللل الللدائم العمللل و } ، تبصللرون
يفهللم ل وقللد } ، المؤمنللون و ورسللوله عملكللم الللله فسلليرى
هللدى غيللر علللى ينطلللق أو ، وينللاما فيقعللد ، كللله ذلللك النسللان
. ؟ النظر بعيد الفق واسع يكون أن لهذا وأنى ، وبصيرةا

: السلم ومضمون لحقيقة الفهم - عدم5
ديللن أنلله مللن ، السلللما ومضللمون حقيقللة المسلللم يفهم ل وقد

ًا للحياةا شامل لكللم أكملللت :{ اليللوما الساعة قياما وإلى ، جميع
ًا السلللما لكللم ورضيت نعمتي عليكم وأتممت دينكم } وأن دينلل

مللن الللتي الحكمة يقتضي الرض في له التمكين و ، إليه الدعوةا
وتعللالى سللبحانه قللال كمللا ، النظللر وبعللد ، الفق اتساع لوازمها

} ، اتبعني ومن أنا بصيرةا على الله إلى أدعوا سبيلي هذه { قل
ل } وقللد الحسللنة الموعظللة و بالحكمللة ربللك سللبيل إلى { ادع
التمكين على ويعمل ، السلما هذا إلى فيدعو ذلك المسلم يفهم

حللرما لمللن وأنللى ، الحكمللة تحصلليل في نفسه يجهد أن  دون له
. ؟ النظر بعيد الفق واسع يكون أن الحكمة

: العمل في وأسلوبهم العداء بواقعّ اللمام - عدم6
العمل في وأسلوبهم ، العداء بواقع ملم غير المسلم يكون وقد
فللي أسلللوبهم وأن ، العللدد و العتللاد لللديهم وأن ، كللثرةا أنهم من

المسلللم يلللم ل قللد ، الخديعة و المكر و الدهاء على يقوما العمل
و الدرايللة و الخللبرةا اكتسللاب فرصللة عليلله فتضلليع ، كللله بللذلك

أن تجربللة ول درايللة ول خللبرةا يكتسللب لللم لمللن وأنى ، التجربة
. ؟ النظر بعيد الفق واسع يكون
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: التكبر و الغرور بل ، بالنفس - العجاب7
ًا النسان يكون وقد ًا ، بنفسه معجب ًا مغرور ذلللك فيحمللله متكبر
مهللارةا أو الخللبرةا غيللره من يكتسب أن والستعلء ، الترفع على

. النظر قصير الفق محدود حياته طول فيبقى ، تجربة أو

ضلليق علللى المترتبللة الثآللار أو العواقب عن - الغفلة8
العللواقب عللن غافل المسلم يكون وقد ، النظر قصر أو ، الفق

هو بما فيقنع ، النظر قصر أو ، الفق ضيق على المترتبة الثار أو
هللذه تلشللى فللي فكللره يعمللل أن أو ، نفسه يجهد أن دون عليه

الفللق ضيق حياته طول يظل هذا ومثل ، الثار تلك أو ، العواقب
. النظر محدود ،

: الماضين وحوادث بأخآبار - الجهل9
ً المسلم يكون وقد كللانوا وكيللف الماضللين وحوادث بأخبار جاهل

يعيش هذا ومثل ، المفاجئة أو المباغتة المواقف بإزاء يتصرفون
ًا اتساع أساس هي التي ، التجربة و الدراية و الخبرةا من محروم

يقللول - الللذي وتعالى - سبحانه الله وصدقا ، النظر وبعد ، الفق
: الماضين وحوادث أخبار عن

{ فاقصللص } ، اللبللاب لولللى عللبرةا قصصللهم فللي كان { لقد
} . يتفكرون لعلهم القصص

- وجل - عز بالله الصلة - ضعف10
يكللون - بللأن وجللل - عللز بللالله الصلة ضعيف المسلم يكون وقد
أو ، منهلا الصلغائر لسليما ، السيئات و المعاصي من محترز غير
ًا يكون أن ً يكللون أن أو ، الليلللة و اليللوما عمللل فللي مفرط مهمل

مللن بالحرمللان كللله ذلللك علللى فيعللاقب ، الخيللرات فعل لجانب
. النظر وبعد الفق سعة أساس هي التي الحكمة

: الحكيم كتابه في تعالى قوله من المفهوما هو ذلك ولعل
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ًا لكم يجعل الله تتقوا إن آمنوا الذين أيها { يا قوله } ومن فرقان
تعالى الله يقول القدسي الحديث في  وسلم عليه الله صلى

ًا لي عادى :" من عبللدي إلللى تقللرب وما ، بالحرب آذنته فقد ولي
إلى يتقرب عبدي يزال وما ، عليه افترضته مما إلى أحب بشيء

، بلله يسللمع الللذي سللمعه كنللت أحببتلله فإذا ، أحبه حتى بالنوافل
يمشللى الللتي ورجله  بها يبطش التي ويده به يبصر الذي وبصره

تللرددت وما ، لعيذنه استعاذني ولئن ، لعطينه سألني وإن ، بها
وأنللا المللوت يكللره المللؤمن نفللس عن ترددي فاعله أنا شئ عن

" مساءته أكره

ًا : النظر قصر أو الفق ضيق سمات أو : مظاهر ثآالث
وتللدل بهللا يعللرف سمات أو مظاهر النظر قصر أو الفق ولضيق

: منها نذكر عليه
ارتضللته الللذي الحركللي أو الللدعوى بالمنهللج الشللديد - التللبرما1

فللي الللله لللدين التمكيللن أجل من ، المعاصرةا السلمية الحركة
مواكبة على القدرةا وعدما ، بالتخلف المنهج هذا ووصف ، الرض

بللالركون عليه القائمين ووصف بل ، العصر ومستجدات ظروف
ًا الدنيا إلى . السلمة و للعافية إيثار

، ثانويللة أنهللا إل مفيللدةا كللانت وإن ، جللوانب في الجهد - حصر2
ًا ، كللبيرةا طاقللة تسللتهلك ً ووقتلل بنللاء علللى العمللل مثللل ، طللويل

كتاب تأليف أو ، موعظة إلقاء أو ، خيرية جمعية إنشاء أو مسجد
قراءةا أو ،

رأي علللى النللاس جمللع محاولللة أو ، مريللض عيادةا أو ، ومطالعة
وهكللذا ، فيهللا المختلللف المسللائل أو ، الفللروع مسائل في واحد

. دواليك
هيئللة أو ،  السنن من سنة في التقصير عند الشدةا أو - الصلبة3

عنللد الللوجه تمعللر أو القلب تغير وعدما السكوت و ، الهيئات من
ً فتراه ، الواجبات من واجب أو ، الفرائض من فريضة تضييع مثل
يحافظ ل أو ، ثيابه بتقصير يهتم ل من على يقعدها ول الدنيا يقيم
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تتحللرك ول ، اليمنللى اليللد في الساعة يلبس ل أو ، السواك على
ً الللله حكللم يللرى عنللدما شللعرةا فيلله وأهللل ، الرض فللي معطل

سللوء الللله أوليللاء ويسللومون ، الللله سللبيل عللن يصدون الباطل
. العذاب

بطريللق السلللمية المللة منهللا تعللانى الللتي المشكلت - علج4
، العلللة وسللبب ، الللداء أصل عن البحث دون المسكنات تعاطى

ً ، جللذوره من السبب هذا أو ، الصل هذا اجتثاث ثم نسللمع فمثل
، الللداعرةا الفيديو ومراكز البارات و الحانات مشكلة علج ونرى

أن يجللب العلج وحقيقلة ، الحرائللق وإشعال بالتكسير يكون إنما
، الرض فللي الللله شللرع يقيم الذي السلطان إيجاد إلى ينصرف

فللي وعللى إحداث ثم ، بالقرآن يزع ل ما بالسلطان يزع الله فإن
تطللبيق أمانللة أو مسئولية تحمل ويجعلها العاما العرف يغير المة
بنفسها. الله شرع

: من قيل وقد ن  أوانها قبل الثمار قطف أو النتائج - استعجال5
. بحرمانه عوقب أوانه قبل الشيء استعجل

ًا : النظر قصر أو الفق ضيق : آثآار رابع
علللى وخيمللة وعللواقب سلليئة آثللار النظر قصر أو  الفق ولضيق

ًا وهاك السلمي العمل وعلى ، العاملين : منها طرف
: العاملين على الفق ضيق آثآار
: العاملين على النظر قصر أو الفق ضيق آثار فمن

  الطاقات وإهدار الجهود - تبديد1
نافعللة أمللور فللي الطاقللات وإهللدار الجهللود : تبديللد الول فالثر
وأهللدرت ، الجهللود بللددت وإذا ، هامشللية بللل ثانوية لكنها مفيدةا

بعللد سيعجز العامل المسلم فإن ، المور هذه مثل في الطاقات
التبعللات و ، الجسللاما المهللاما مواجهللة علللى القللدرةا ويفقللد ذلك

. الضخمة
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أول للمسلللمين القللرآن تللوجيه مللن المفهللوما هو الثر هذا ولعل
فيمللا الللترابط يحسنوا وأن أنفسهم في السلما يقيموا : أن مرةا

أفلللح { قد } ، فصلى ربه اسم وذكر تزكى من أفلح { قد بينهم
أو إثارةا لي يستجيبوا أن دون } ، دساها من خاب وقد زكاها من

: عدوهم من إليهم يوجه اضطهاد أو أذى أي على يردوا
وآتللوا الصلللةا وأقيملوا أيللديكم كفوا لهم قيل الذين إلى تر { ألم
فسللبح يقولون بما صدرك يضيق أنك نعلم { ولقد ... } ، الزكاةا
}. اليقين يأتيك حتى ربك واعبد الساجدين من وكن ربك بحمد

بللل جهللودهم وتتضللاعف ، طاقللاتهم تنمللو أن أجللل مللن هللذا كل
والمفيللد النللافع نحللو لتوجه الطاقات وتلك الجهود بهذه ويحتفظ

... فللإن كللان وقللد ، المناسبة اللحظة وفي المناسب الوقت في
وأوذوا ، بينهللم فيمللا وترابطللوا أنفسللهم جاهللدوا الللذين أولئللك

الفريقين بين التكافؤ عدما رغم ، بدر في المرحلة طوال فصبروا
مللدى علللى تللدل صور لهم وسجلت ، العدةا في ول العدد في ل ،

ولعلل ، وأعلدائهم اللله أعلداء ضد داخلهم من وشحنهم امتلئهم
إذ ، خلللف بن أمية مع رباحا بن بلل صنعه ما الصور هذه أبرز من

: عوف بن الرحمن عبد يقول
ًا خلف بن أمية " كاتبت ( خاصتى صاغيتى في  يحفظني بأن كتاب
، الرحمللن ذكللرت فلمللا ، بالمدينة صاغيته في وأحفظه ، ) بمكة
، الجاهليللة فللي كان الذي باسمك كاتبني الرحمن أعرف قال: ل
جبللل إلللى خرجللت ، بدر يوما في كان فلما ، عمرو : عبد فكاتبته
علللى وقللف حللتى فخللرج بلل فأبصللره ، الناس ناما حين لحرزه
أميللة نجا إن نجوت ل ، خلف بن : أمية فقال النصار من مجلس

أن خشلليت فلمللا ، آثارنللا فلي النصللار مللن فريللق معلله فخللرج ،
، يتبعونللا حتى أتوا ثم ، فقتلوه ، لشغلهم ابنه لهم خلفت يلحقونا

ً وكان ً رجل عليه فألقيت فبرك ابرك له قلت أدركونا فلما ، ثقيل
وأصللاب ، قتلوه حتى تحتي من بالسيوف فتخللوه لمنعه نفسي
بسيفه. رجلي أحدهم
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: القنوط و - اليأس2
قصر أو  الفق ضيق أن وذلك ، القنوط و اليأس هو الثاني والثر
ًا طريقه في سيواجه النظر ولللن ، الصللعاب و العقبللات من كثير

العقبللات هللذه - اسللتيعاب نظره لقصر أو أفقه - لضيق يستطيع
و : اليللأس النتيجة وتكون عليها التغلب ومحاولة ، الصعاب وتلك

ولعمللري ، بللالواجب والقيللاما الدور أداء عن القعود بله ، القنوط
ويفسللح الجللو لهم ليخلوا ، الله أعداء إليه يسعى ما أهم هو ذلك

." واصفري فبيضي الجو لك :" خل المجال أمامهم

: المؤيدين و النصار كسب تلشى بل - قلة3
، المؤيللدين و النصللار كسب تلشى بل قلة هو إنما الثالث والثر
ًا النظر قصر أو الفق ضيق أن ذلك و التوفيللق يصللادفه مللا نللادر

بلله يغللرى مللا لللديه يبقللى ل النجاحا و التوفيق يفقد ومن ، النجاحا
ًا منهللم يكسللب حللتى ، النللاس ًا القللل علللى أو ، نصللير و ، مؤيللد
يعيللش نظللر قصللير أو أفللق ضلليق مللن فكللم ، ذلللك يؤيللد الواقع

ًا إل حوله من وليس ويموت ً ، الصللابع علللى يعللدون أفراد فضللل
. عنه وإعراضهم ، منه الناس من كثير نفور عن

: اللهي التوفيق من - الحرمان4
ضلليق أن ذلللك ، اللهللي التوفيللق من الحرمان هو الخير والثر 

تصللوره وفللق السللير الناس كل من يريد ، النظر قصير أو الفق
ٍذ ، النللاس للله يسللتجيب ولللن ، المحللدودةا ورؤيتلله الضيق وحينئلل

ًء لحللومهم من ويجعل ، حداد بألسنة يسلقهم ًا غللذا وأنللى ، شللهي
يمنحلله أن  لحللومهم علللى ويعيللش ، الناس أعراض في يلغ لمن
ًا ربه ًا أو توفيق ؟ تأييد

: السلمي العمل على الفق ضيق آثآار
: السلمي العمل على النظر قصر أو الفق ضيق آثار ومن
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: - التشويه1
إلللى السلللمي العمللل سيوجه النظر وقصر الفق ضيق أن ذلك
السللباب في النظر دون المسكنات طريق عن المشكلت علج

ذورها ملن وبترهلا هلذه ومثلل آنفلا ذكرنلا اللذي النحلو عللى  ج
طللول مللن سيصللاحبه عمللا فضللل مجللد غير العمل في السلوب
فرصلله الللله أعللداء يجللدها وحينئللذ التكللاليف وكللثرةا  الطريللق
غيللر أنهمللا علللى للله العمللل  وصللورةا  السلللما وتقللديم للتشويه
المناسللبة الحلللول ووضللع العصر مشكلت مواجهة على قادرين

.  لها

: ) المصادرة2(
والصللعاب العقبللات مللن كللثيرا يللواجه السلمي العمل أن وذلك
النظللر قصللر أو الفللق  وضيق طريقه في الله أعداء يضعها التي

القللدرةا  وعللدما الصعاب وتلك العقبات بهذه الصداما إلى سيؤدى
وعللدما المصللادرةا تكللون وحينئللذ عليهللا تحايللل أو استيعابها على

بالستمرار. السماحا

:  الجهاض القل على أو ) الضرب3(
السلللمي العمللل سلليحرما النظللر قصللر أو الفق ضيق أن وذلك

يحللرما ويوما اللهي والعون التوفيق من بل المؤيدين النصار من
أو ضللربه الللله أعللداء على يسهل فإنه ذلك من السلمي العمل

. السنين عشرات الوراء إلى به والرجوع إجهاضه القل على

:  النظر قصر أو الفق ضيق : علجا خآامسا
ضللده والتحصين بل النظر قصر أو الفق ضيف علج ويمكن هذا

:  التالية الساليب باتباع
الظفار نعومة ومنذ الصغر في المسؤلية حمل على ) التعويد1(

وينمللى والتجللارب الخللبرات مللن كثيرا النسان يكسب ذلك فإن
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واسللع كللان ذلللك بعللد شللب فللإذا الفطري ذكاءه أو مواهبه لديه
. الرؤية بعيد التصور

وسلللم عليلله الللله صلى محمد سيما ل ورسله الله أنبياء في ولنا
الصللغر فللي الحيللاةا مسئولية بأنفسهم حملوا إذ والقدوةا السوةا

مللواهبهم تنميللة علللى سللاعد الللذي المللر أظفارهم نعومة ومنذ
لفللت وقد الرسالة بعد وإصلحها النفوس سياسة على وقدرتهم

الللتربوي السلللوب هللذا إلللى النظللر وسلم عليه الله صلى النبي
: أصللحابه ) فقللال الغنللم رعللى إل نبيللا الله بعث : ( ما قال حين

.) مكة لهل قراريط على أرعاها كنت ( نعم فقال وأنت

المحدودةا والنظرةا الضيق الفق ذوى بين من النفس ) اقتلع2(
اتسلموا اللذين والتجارب الخيرات أصحاب أحضان في والرتماء

مللع دومللا هللؤلء وملزمللة البعيدةا والرؤية الواسع التصور بسمة
إلللى الزمللن بمللرور يللؤدى ذلللك فإن لهم الجناحا وخفض التواضع

أو الفللق اتساع يعد التي الحكمة وتعلم الفطرية المواهب تنمية
. سماتها من بارزةا وسمة أماراتها من أمارةا النظر يعد

وسللبيل الرض فللي ودوره النسللان لرسللالة الللدقيق ) الفهم3(
. الرسالة وهذه الدور بهذا القياما

أو العمللل وسللبيل السلللما ومضللمون لحقيقة الدقيق ) الفهم4(
جمللع علللى يحمل ما كثيرا الفهم هذا فإن الرض في له التمكين

سللعة علللى يسللاعد الللذي المر والتنفيذ التطبيق أجل من الهمة
النظر. وبعد الفق

العمللل فللي مناهجهم أو وسبيلهم العداء بواقع التاما ) اللماما5(
الفكللر زنللاد قللدحا علللى صللاحبه يحمللل مللا كثيرا اللماما هذا فإن

مللا هللو وذلك النهج هذا أو السبيل هذه إبطال أجل من والحتيال
. النظر وبعد الفق بسعة نعنيه
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فإنهللا سلليرته في وسلم عليه الله صلى الله رسول ) معايشة6(
وبعللد الفلق سللعة علللى تساعد التي المواقف من بالكثير حافلة
عليلله الللله صلللى عنلله أثللر مللا المواقللف هذه من وحسبنا النظر
الكعبللة جللوف فللي الموجللودةا الصللناما يحطللم لم أنه من وسلم
لنلله مكة فتح يوما الهجرةا من الثامن العاما في إل سطحها وعلى

الصللناما تحطيللم قبللل الصللناما هللذه بتحطيللم البدء أن يرى كان
ى وتلدعو تلوجه اللتي تللك النفوس بداخل الموجودةا الشلرك إل

الذهب من الصناما هذه بناء إعادةا على سيساعد والرذيلة والثم
ى وعملل تركهلا لذا عددها من سيضاعف بل الحجارةا من بدل إل

يغيللر ل الللله { إن تعالى لقوله تطبيقا داخلها من النفوس إصلحا
النفللوس هذه صلحت إذا بأنفسهم} حتى ما يغيروا حتى بقوما ما

الللله صلللى قادها بينها فيما وترابطت الله منهج على واستقامت
أثللر مللا وكذلك الصناما هذه بها وحطم مكة بها وفتح وسلم عليه
الصلللح هللذا قبل إذ الحديبية صلح في وسلم عليه الله صلى عنه
كللثيرا ذلللك ضايق حتى شروطه عليها انطوت التي القسوةا رغم
صلللى لنه عنه تعالى الله رضى عمر رأسهم وعلى الصحابة من

هللذه أن يللرى وكللان النبللوةا بعيللن ينظللر كللان وسلللم عليلله الللله
كللثير خيللر عللن ستسللفر فإنهللا قاسللية أنهللا بللدا وإن الشللروط
بعللد المسلللمين عدد زاد فقد الواقع أكده ما هو وذلك للمسلمين
عللدد أن حسللبنا قبللله كللانوا مللا أضللعاف أضللعاف إلللى الحديبيللة
الخامسة السنة في كانت التي وهي الخندقا غزوةا في المقاتلين

عشرةا إلى مكة فتح يوما يصل به وإذا آلف ثلثة كان الهجرةا من
الفريقيللن بيللن والختلط الللتزاور بسللبب هللذا حللدث ومللا آلف

الهدنة نتيجة وأحوالهم المسلمين أخلقا على المشركين واطلع
جللاء وكللذلك سللنوات لعشللر الفريقيللن بيللن الحللرب ووضللع

شللرط بإلغاء يطالبون الصلح هذا إبراما من فترةا بعد المشركون
إلللى رده مسلللما وسلللم عليلله الللله صلللى النبي إلى جاء ( ومن

مللا وبعللد المريللن ورفللاقه بصللير أبو أذاقهم ما ) بعد المشركين
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والميتللة الجيف أكل إلى اضطروهم حتى تجارتهم طريق قطعوا
. الجوع شدةا من الشجر وأوراقا

النظر. وبعد الفق سعة تكون كيف تعلم  وغيرها المواقف هذه

والسلليئات للمعاصللي تللرك مللن وجل عز بالله الصلة ) حسن7(
ومللن والليلللة اليللوما عمللل لللي المواظبللة ومللن وكبيرها صغيرها
: عنوانها التي الحكمة يورث ذلك فإن الخيرات فعل في التفاني

. النظر وبعد الفق سعة

مشللحونة فإنها الماضين وتجارب خبرات على الطلع ) دواما8(
المواهب وينمى والتجارب الخبرات يكسب الذي والكثير بالكثير

الفللرج أبى الحافظ عن أثر ما المقاما هذا في وحسبنا والقدرات
مجلللس فللي رافضللي سللأله  إذ597 ت الجللوزى بابن المعروف

أيهمللا عنللك ننقلهللا كلمللة : نريللد سلليدي :(يللا للله قائل عاما وعظ
وخطللورته السؤال خبث فرج أبو وأدرك ؟ على أو بكر أبو أفضل

). تحته بنته كانت من : (أفضلهما الفور على فرد
: الفريقيللن ترضللى فهللي لللذا للللوجهين محتملللة العبللارةا وهللذه

وبعللد الفللق لسعة إل الجواب هذا كان وما السنة وأهل الرافضة
. النظر

كتللاب مؤلللف علللى ردا البنللا حسللن الشيخ قاله ما أيضا وحسبنا
فيلله يبطللل كتبلله مقللال إليلله حمل ) وقد التاريخ صنعت ( أحداث

أواخللر فللي الهللراما جريللدةا فللي قطب سيد نشره الذي المقال
صللريحة دعللوةا المقللال هللذا فللي قطب سيد دعا حيث الثلثينات

قرأ أمهاتهم ولدتهم كما عرايا الناس يعيش وأن التاما العرى إلى
والتفللت عللادته غيللر على طويل أطرقا ثم الرد البنا حسن الشيخ

إن محمللود : يللا للله ) وقال (محمود واسمه الرد مقال كاتب إلى
أن سللبق وقللد ينشر أن جدير الحجة قوى السلوب متين المقال
فللي ولكللن اليوميللة الصحف بعض في نشرته ما بعض لك أجزت
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عليللك أعرضللها أن أحللب خواطر عدةا بخاطري مرت المرةا هذه
فقال:
ً . المؤمن قلب تجرحا مثيرةا المقال فكرةا أن  لشك: أول
ونعرفهللا تعرفهللا التي بالبيئة متأثر شاب المقال هذا كاتب: ثآانيا
. الفكار هذه بمثل تغذيه التي وهي
مجللرد ليللس المقللال هللذا كتابة من الشاب هذا هدف  إن: ثآالثا

علللى إليلله النظللار جللذب محاولللة هو وإنما به يؤمن عما التغيير
. الوسيلة تبرر الغاية أن من عرفهم أساس
البلد هللذه لسللكان بالنسبة محدود عدد الهراما قراء  إن: رابعا
المقال هذا قرأوا قد الهراما قراء كل وليس مصر بها يعنى
قللرءوا الللذين وأكللثر الخبار إل فيه يقرأون ل الهراما قراء فأكثر

غيللر المقللالت قللراءةا اعتللادوا لنهم فكرته يستوعبوا لم المقال
. عابرةا قراءةا الرئيسة

لذلك كانت الهراما في المقال هذا على ردا نشرنا  إذا: خآامسا
: التية النتائج

إلللى الصلي المقال يقرءوا لم الذين اهتماما الرد نشر (أ) سيثير
أن عللابرةا قللراءةا قللرأوه الللذين سلليدفع كما وقراءته عنه البحث
فللي المقللال فكرةا بذلك وسيبرز متأنية قراءةا أخرى مرةا يقرأوه
ونكللون واهتمللاما مناقشللة موضللوع وتكللون المجتمعللات مختلف

صلاحب ملأرب تحقيلق عللى نقصلد ل حيلث ملن عملنا قد بذلك
. اللسنة على اسمه وجعل إليه النظار جذب من المقال

من لون إلى النظار لفت في تسببنا قد قصد غير من (ب) نكون
عليلله نللرد لللم ولو الضعيفة النفوس بعض به علقت ربما الرذائل
معللارةا غيللر الناس من غفلة في الرذائل هذه إلى الدعوةا لمرت

. النسيان طيات في ولطمرت اهتماما أي
عليلله المللردود المللرء نفس في يخلف التحدي من نوع (ج) الرد

اقتنللع مهمللا لرأيلله يتعصللب يجعللله العنللاد وهللذا العنللاد مللن نوعا
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ي الرجعلة خلط عليله قطعنلا قلد بلذلك ونكلون بخطئله هلذا وف
. عنها غنى في نحن خسارةا

خيللر الحللق إلى للرجوع أمامه الفرصة وترك شاب الكاتب وهذا
ويفللئ غفلتلله مللن يفيللق الشاب هذا لعل يدريك وما إحراجه من
مللن يلوما فلي بجهللوده الللدعوةا تنتفللع مملن ويكون الصواب إلى

الرد كاتب - أي قلت ؟ الخواطر هذه في رأيك : ما قال ثم الياما
يديه. بين الرد ....ومزقت القناع تماما مقنعة - إنها
أعلما مللن علمللا الللله ) رحمللة قطللب (سلليد ويصللير الياما وتمر

. شهدائها من شهيدا بل السلمية الدعوةا
النافللذةا البصلليرةا هذه ثم أول الله توفيق هو ذلك في السر ولعل

رحمللة البنللا حسللن الشلليخ بهما يتمتع كان اللذين الملهم والرأي
. تعالى الله

العصللر هذا شباب من لشابين ملهم داعية قاله ما كذلك وحسبنا
يختلفان رآهما وقد النظر وقصر أفق ضيق عن بالسلما الملتزما

أما الربللع أما شللعرات أهللو الللرأس مللن الممسللوحا مقللدار علللى
التراشللق أحللد إلللى الختلف ؟ووصللل كللله الللرأس أما النصللف
مللن الللرأس هللذه : احميللا لهمللا قللال الضرب حد إلى بل بالكلما
قطعهمللا علللى الله أعداء قلب من مؤامرةا هناك فإن أول القطع

. منها الممسوحا مقدار في اختلفا ذلك بعد ثم
علللى سللواء الفللق ضلليق أو النظللر قصر عواقب في ) النظر9(

آنفللا شللرحنا الللذي النحللو إلى السلمي العمل على أو العاملين
السللعة إلللى فتسللعى العزائللم يحللرك أو الهمم يشحذ ذلك فلعل
. البصيرةا ونفاذ الفق
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 عشرة الثانية الفة
اللتزام تلشى أو ضعف 

أثللر ذا وتكون العاملين من نفر بها يبتلى التي عشرةا الثانية الفة
تلشللى أو :ضللعف هللي إنما السلمي العمل وعلى عليهم خطير

الللتي النفللوس مللن الفللة هللذه اقتلع في نسهم وحتى ، اللتزاما
وجل عز الله عافاها التي الخرى النفوس نحمى وحتى بها ابتلت
عنهللا الواضح من قريب أو واضح تصور تقديم من بد ل فإنه منها

: التالي النحو على وذلك

: اللتزام تلشى أو ضعف أولً: مفهوم
عدةا على اللغة في اللتزاما : يطلق لغة اللتزاما تلشى أو ضعف
منها: معان

تقللول: الللتزما بالشلليء واللتصللاقا العتنللاقا أو (أ) الستمسللاك
بلله والتصللق اعتنقلله أو بلله : استمسللاك تعنللى وبالشيء الشيء

الحللديث فللي : العتنللاقا) ومنلله :( واللللتزاما العرب لسان وفي
بللدر يللوما بربلله يهتف مازال وسلم عليه الله صلى : أنه الشريف

ًا أبللو فأتاه منكبيه عن رداؤه سقط حتى القبلة مستقبل يديه ماد
يللا وقال ورائه من التزمه ثم منكبيه على فألقاه رداءه فأخذ بكر
.....) ربك مناشدتك كفاك أو كذاك الله نبي

جرابللا :( أصللبت الحللديث في مغفل بن الله عبد قول أيضا ومنه
أحللدا اليللوما أعطى : ل فقلت : فالتزمه قال خيبر يوما شحم من
عليلله الللله صلللى الللله رسللول فللإذا : فللالتفت قال شيئا هذا من

). مبتسما وسلم
المر أو الشيء التزما تقول النفس على اليجاب أو (ب) الفرض

من قدرا يؤدى أن : تعهد للدولة فلن والتزما نفسه على : أوجبه
ملتزما. فهو أملكها من أرضا استغلله لقاء المال
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التقصللير هللو إنمللا اللغللة في اللتزاما تلشى أو ضعف فإن وعليه
عللدما أو بلله واللتصللاقا اعتنللاقه أو بالشلليء الستمسللاك فللي

أيضا  وهو بالمرةا له اعتناقا أو به واللتصاقا بالشيء الستمساك
علللى المللرء يفرضه أو يوجبه بما بالمرةا الوفاء عدما أو  التقصير

. نفسه
ًا و العلمللاء اصللطلحا فللي اللللتزاما وتلشللى ضعف : أما اصطلح

أو المسلللم بلله يتعهللد بمللا الوفللاء عللدما أو التقصللير فهللو الدعاةا
ًا بالله يرضى حين ، الصالحات من نفسه على ويوجبه يفرضه ربلل

ًا وبالسلما ًا وسلم عليه الله صلى وبمحمد دين ً نبيلل بللل ، ورسللول
قافلللة وضللمن ، الللدعاةا صللفوف فللي يكللون أن يرضللى حيللن

. الرض في الله لمنهج التمكين أجل من العاملين

ًا : اللتزام تلشى أو الضعف : مظاهر ثآاني
بها يعرف وسمات ، عليه تدل مظاهر اللتزاما تلشى أو ولضعف

: منها نذكر
. الموعد و الحديث في النضباط عدما أو الدقة - عدما1
. تبين أو تثبت دون الحكاما - إصدار2
. الخلف أدب رعاية عدما أو الخصومة في - الفجور3
. والراجيف الشاعات إلى - الصغاء4
. النفس الهوى يوافق فيما إل الطاعة - نبذ5
المسللتوى إلللى الولللد و الهللل مللن بللالبيت النهللوض - عللدما6

. المنشود
. الجتماعية السلوكيات أو الداب رعاية - عدما7
ًا بهما أو بالمال أو بالنفس سواء التضحية - عدما8 . مع
. الحركة في النضباط عدما أو الدقة - عدما9
. التزكية و التنقية من النفس .- إهمال1

. تأهب أو ترو أو تأن دون النصر - استعجال11
. للجتهاد فيه مجال ل فيما - الجتهاد12
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و المحللن وعنللد ، الللدنيا الحيللاةا مطللامع أمللاما الثبللات - عللدما13
. الشدائد

. الخوةا حقوقا - إهدار14
. يعنى ل فيما - التدخل15

ًا وهلم . جر

ًا : اللتزام تلشى أو ضعف : أسباب ثآالث
نلذكر اللللتزاما تلشى أو ضعف إلى تؤدى وبواعث أسباب وهناك

: منها

: اللتزام ومعالم لبعاد الدراك عدم أو الفهم - عدم1
مللن أمللر أي ومعللالم لبعللاد الدراك عللدما أو الفهم عدما أن ذلك

وجللل عللز الللله قللال كمللا ومعللاداته بل ، رفضه إلى يؤدى المور
} . تأويله يأتهم ولما بعلمه يحيطوا لم بما كذبوا { بل
لبعللاد القلللبي الدراك عدما مع الفهم أو ، الفهم عدما فإن وعليه

ًا سينتهي اللتزاما ومعالم الوفاء وعدما التقصير إلى بصاحبه حتم
صللفوف فللي بللل ، المسلللمين صللفوف فللي الدخول يقتضيه بما

العاملين. و الدعاةا
و ، الفهللم إلى بالدعوةا التنزيل آى افتتاحا في السر هو ذلك ولعل
، خلللق الللذي ربك باسم { اقرأ المستنير الواعي الصحيح الفهم
ّلللم الللذي ، الكرما وربك اقرأ ، علق من النسان خلق ، بللالقلم ع
ّلم  .} يعلم لم ما النسان ع

: الملتزم غير أو اللتزام الضعيف - الوسط2
غيللر أو اللللتزاما ضللعيف وسللط فللي بالمسلللم القدار تلقى وقد

فللي القللل على أو ، التأسي و القتداء في فيأخذ ، بالمرةا ملتزما
أو  يقتدي ممن الوسط هذا كان إذا لسيما والمشابهة، المحاكاةا

. اللتزاما تلشى أو ضعف النتيجة وتكون به يتأسى
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علللى السلللما تأكيللد فللي السر عن لنا يكشف السبب هذا ولعل
إذ ، السلليئة القللدوةا و للسللوةا وذّملله ، الطيبللة القللدوةا و السوةا

مبينللة بفاحشللة منكللن يللأت مللن النللبي نسللاء { يا سبحانه يقول
ًا الللله علللى ذلك وكان ، ضعفين العذاب لها يضاعف ومللن يسللير

ًا وتعمللل ، ورسللوله لللله منكن يقنت مرتيللن أجرهللا نؤتهللا صللالح
ًا لها وأعتدنا ًا رزق  .} كريم

علللى الثللواب و ، السلليئة علللى العقللاب لهللن سللبحانه فيضاعف
الللذي و فيله يعشللن الللذي العفللاف و الطهللر جللو بسبب الحسنة
بهللن يقتللدي غيرهللن أن وبسللبب ، التقوى و الطاعة على يساعد
بهللن اقتدى من معصية وعقاب ، معصيتهن عقاب عليهن فيكون

بهللن اقتللدى من طاعة وثواب طاعتهم ثواب لهن يكون وكذلك ،
ًا جزاء :" وسلللم عليه الله صلى النبي عن جاء وقد لسيما ، وفاق
ينقللص ل تبعلله مللن أجور مثل الجر من له كان هدى إلى دعا من
ًا أجورهم من ذلك الثللم من عليه كان ضللة إلى دعا ومن ، شيئ
ًا آثامهم من ذلك ينقص ل تبعه من آثاما مثل "  شيئ

ربللك سبيل إلى { ادع بالسلوك تكن بالقول تكون كما الدعوةا و
... } الحسنة الموعظة و بالحكمة

طلحللة علللى رأي - أنلله عنه تعالى الله - رضى عمر عن جاء وإذ
ًا الله عبيد بن ًا ثوبلل هللذا : مللا عمللر فقللال ، محللرما وهللو مصللبوغ

مللدر هو إنما المؤمنين أمير : يا فقال ؟ طلحة يا المصبوغ الثوب
أن فلللو ، النللاس بكم يقتدي أئمة الرهط أيها : إنكم عمر فقال ،

ً ً رجل كللان الللله عبيللد بللن طلحة : إن لقال الثوب هذا رأي جاهل
ًا الرهط أيها تلبسوا فل ، الحراما في المصبغة الثياب يلبس شلليئ

المصبغة. الثياب هذه من

: اليمان - ضعف3
هللو ، المسلم نفس في مستواه ونزول اليمان ضعف يكون وقد

مصللدر هللو اليمللان أن ذلك اللتزاما تلشى أو ضعف في السبب
أن مللن لصللاحبه الحللامي و الحللارس هللو بل المتجددةا الطاقات
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الللله صلى النبي يقول إذ ، الخطاء على يصر أو ، يقصر أو يهمل
: " وأيكللم الللله رسللول يللا تواصل : إنك له قال لمن وسلم عليه
جمهللور بيللن فقللد " ويسللقيني ربللى يطعمنللي أبيللت إني ؟ مثلى
: قائلين الكلما هذا من المراد المسلمين علماء

الشراب و الطعاما لزما عن مجاز ويسقيني ربى يطعمني " قوله
ويفيللض ، الشللارب الكل قوةا : يعطيني قال فكأنه ، القوةا وهو ،

أنللواع علللّى ويقللوى ، الشللراب و الطعللاما مسللد يسللد مللا علللّى
... " الحسللاس فللي كلل ول القللوةا فللي ضعف غير من الطاعة

:" يطعمنللي بقللوله المللراد يكللون أن :" ويحتمللل حجر ابن وقال
التملللي و عظمتلله فللي بللالتفكير يشللغلني " أي ويسللقيني ربللى

والسللتغراقا ، بمحبته العين وقرةا بمعارفه التغذى و ، بمشاهدته
" الشراب و الطعاما عن عليه والقبال مناجاته في

المعارف من به الله يغذيه ما به المراد :" ... إن القيم ابن وقال
وتنعملله بقربلله عينلله وقللرةا مناجاته لذةا من قلبه على يفيض وما

غللذاء هللي الللتي الحللوال مللن ذلللك وتوابللع إليلله الشللوقا و بحبه
الروحا و ، النفوس وبهجة ، العين وقرةا ،  الرواحا ونعيم ، القلوب

هللذا يقللوى وقللد ، وأنفعلله وأجللوده غللذاء أعظللم هو بما القلب و
: قيل كما ، الزمان مدةا الجساما غذاء عن يغنى حتى الغذاء

عن وتلهيها الشراب عن تشغلها ذكراك في أحاديث لها
الزاد

حاد أعقابها في حديثك ومن به يستضاء نور بوجهك لها
عند فتحيا القدوما روحاأوعدها السير كلل من شكت إذا

ميعاد

و القلللب بغللذاء الجسم استغناء يعلم وشوقا تجربة أدنى له ومن
صلللى النللبي يقللول وإذ ... ، الحيللواني الغذاء من كثير عن الروحا

ول ، مللؤمن وهللو يزنللي حيللن الزانللي يزني :" ل وسلم عليه الله
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حيللن الخمللر يشرب ول ، مؤمن وهو يسرقا حين السارقا يسرقا
كامللل وهللو المعاصللي هللذه يفعل : ل " يعنى مؤمن وهو يشربها
اليمان.

وتعهللد تجديللد بللدون اليمللان هذا ترك إذا المسلم ... فإن وعليه
أو ضللعف العاقبللة وتكللون النفس في تضعف أو تخبو جذوته فإن

. اللتزاما هذا تلشى
السلما دعوةا وراء من الحكمة على أيدينا يضع السبب هذا ولعل
اله ،وعلدما القللب في اليمان تعهد ضرورةا إلى لحظلة وللو إهم
ليخلللق اليمللان :" إن وسلللم عليلله الله صلى يقول إذ ، نهار من
يجللدد أن تعللالى الللله فسلوا ، الثوب يخلق كما أحدكم جوف في

الللله رسللول يا  " قيل إيمانكم :" جددوا "  ، قلوبكم في اليمان
 ." الله إل إله ل قول من :" أكثروا قال ؟ إيماننا نجدد وكيف

: بها التعلق و الدنيا - إقبال4
و والولد المللوال مللن وزخارفهللا ببريقهللا الدنيا إقبال يكون وقد

هللي بهللا القلللب وتعلللق الجللاه و المركز و الوظائف و الشهادات
الللله جعللل { مللا أنلله ذلللك اللللتزاما تلشى أو ضعف في السبب
وكللان ، الللدنيا أقبلللت فللإذا } وعليلله جللوفه في قلبين من لرجل

فكللر ول طاعللة ول وقللت هنللاك يبللق لللم بهللا التعلللق و الشتغال
ٍذ ، الللدقيق واللتزاما اللتزاما على يساعد أو ضللعف يكللون وحينئلل
. اللتزاما تلشى
التعلق و الدنيا إقبال من الشديد السلما تحذير سر هو هذا ولعل

اتقللوا النللاس أيهللا - { يللا وتعللالى - سللبحانه الحللق يقول إذ ، بها
ًا واخشوا ربكم عللن جاز هو مولود ول ولده عن والد يجزى ل يوم
ًا والده يغرنكلم ول اللدنيا الحياةا تغرنكم فل حق الله وعد إن شيئ
تغرنكللم فل حللق الللله وعللد إن النللاس أيهللا { يا } ، الغرور بالله

صلللى النللبي يقللول وإذ } ، الغللرور بالله يغرنكم ول الدنيا الحياةا
ولكللن ، عليكللم أخشللى الفقللر مللا :" .... فوالله وسلم عليه الله

كللان من على بسطت كما عليكم الدنيا تبسط أن عليكم أخشى
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" " ، أهلكتهللم كمللا وتهلككللم ، تنافسللوها كمللا فتنافسوها قبلكم
فللوقكم هللو من إلى تنظروا ول منكم أسفل هو من إلى وانظروا

نظللر " إذا روايللة وفللي "  ، عليكم الله نعمة تزدروا أل أجدر فهو
إلللى فلينظر ، الخلق و المال في عليه الله فصل من إلى أحدكم

الللله وإن خضللرةا حلللوةا الللدنيا " إن " ، منلله أسللفل هللو مللن
واتقللوا الللدنيا فللاتقوا ، تعملللون كيللف فينظللر فيهللا مسللتخلفكم

" تعللس  النساء"، في كانت إسرائيل بنى فتنة أول فإن ، النساء
وإن ، رضلى أعطلى إن الخميصللة وعبد الدرهم وعبد الدينار عبد
... " انتقش فل شيك وإذا وانتكس تعس ، سخط يعط لم

: الشدائد و - المحن5
هللي خللارجه من أو الصف داخل في الشدائد و المحن تكون وقد

الشللدةا أو المحنللة أن ذلك ، اللتزاما تلشى أو ضعف في السبب
مللن إل به تعصف وتكاد ، كيانه تزلزل فإنها بالنسان تنزل عندما
ًا نزولها كان إذا لسيما ، الله رحم ،  والستعداد الترقب من خالي

ٍذ ، المواجهللة وسبيل ، الخلصا طريق ومعرفة بهللا يشللغل وحينئلل
تلشللى أو ضللعف ويكللون السللامية ورسللالته الحقيقي دوره عن

. اللتزاما
الشللدائد و المحللن عن المتكرر السلما حديث سر هو هذا ولعل

- وتعللالى - تبللارك الحللق يقللول غللذ ، معهللا التعامللل وكيفيللة
المللوال مللن ونقللص الجللوع و الخللوف مللن بشلليء { ولنبلونكم

مصلليبة أصللابتهم إذا الللذين الصابرين وبشر الثمرات و والنفس
ربهللم مللن صلللوات عليهللم أولئللك راجعللون إليه وإنا لله إنا قالوا

تسللؤهم حسنة تمسسكم { إن } ، المهتدون هم وأولئك ورحمة
يضللركم ل وتتقللوا تصللبروا وإن ، بهللا يفرحللوا سلليئة تصللبكم وإن

ًا كيللدهم فللي { لتبلللون } ، محيللط يعملللون بمللا الللله إن شلليئ
قبلكللم مللن الكتاب أوتوا الذين من ولتسمعن وأنفسكم أموالكم

ًا أذى أشركوا الذين ومن من ذلك فإن وتتقوا تصبروا وإن ،  كثير
ديللارهم مللن وأخرجللوا وهللاجروا آمنللوا { الذين } ،  المور عزما
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سلليئاتهم عنهللم لكفللرن وقتلللوا وقللاتلوا سللبيلي فللي وأوذوا
ًا النهار تحتها من ترى جنات ولدخلنهم والللله الللله عنللد مللن ثواب

} . الثواب حسن عنده
عليكللم ليجللرب الللله :( إن وسلم عليه الله صلى النبي يقول وإذ

مللن فمنهللم بالنللار ذهبه أحدكم يجرب كما ، به أعلم وهو ، بالبلء
، السلليئات مللن الللله نجللاه الللذي فللذلك ، البريللز كالذهب يخرج

( إنكللم ) ، افتتللن الللذي فللذلك السود كالذهب يخرج من ومنهم
( مللا ) ، الحللوض على تلقوني حتى فاصبروا أثرةا بعدي ستلقون

ول أذى ول حللزن ول هللم ول وصب ول نصب من المسلم يصيب
) . خطاياه من الله كفر إل يشاكها الشوكة حتى غم

: الطريق طول معّ العباء - كثرة6
السللبب هللي الطريللق ومشللاقا طول مع العباء  كثرةا تكون وقد
حمل وإذا ، طاقة النسان أن ذلك ، اللتزاما تلشى أو ضعف في
ًا كللله أو بعضلله يسللقط لحظة عليه ستأتي فإنه ، طاقته فوقا عبئ
مللن كللثير وبهللا طويلللة الطريللق كللانت إذا لسلليما ، كللاهله عللن

إلللى السلللما دعللوةا سللر هللو ك  ذل ولعل ، والمعوقات العقبات
وتجللاوز العبللاء حمل في تشارك التي هي إذ الجماعة أو الخوةا
. الطريق ومشاقا طول
{ رحماء }  ، أخوةا المؤمنون { إنما وتعالى سبحانه الحق يقول
ًا لي { واجعل } ، المؤمنين على { أذلة }، بينهم أهلي من وزير

{ وتعللاونوا } ، أمللري فللي وأشللركه أزرى بلله اشدد أخي هارون
: وسلللم عليلله الللله صلللى النللبي ويقللول } ، التقللوى و البر على

ًا بعضه يشد كالبنيان للمؤمن ( المؤمن المللؤمنين ( مثل ) ، بعض
منلله اشللتكى إذا الجسللد مثللل وتعللاطفهم وتراحمهم توادهم في

) . الحمى و بالسهر الجسد سائر له تداعى عضو

: - البوان7
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، اللللتزاما تلشللى أو ضللعف فللي السللبب همللا البوان يكون وقد
الحيلولللة على لولده الحب عاطفة تحمله قد الباء بعض أن ذلك
اللللتزاما فيه صار الذي العصر هذا في لسيما واللتزاما الولد بين

وتهمللة ، تهمة الله لدين العاملين و بالدعاةا واللتزاما بل بالسلما
و النفللي أو ، المعتقلت و السللجون إلللى صللاحبها تقللود خطيللرةا
أن متناسين أو ناسين ، القتل أو الموت بل ، الرض في التشريد
بللإذن إل تمللت أن لنفللس كللان { وما البشر بيد ل الله بيد الجال

ًا الله ً كتاب هللذه نهايللة يعلللم الللذي هللو وحللده الللله } وأن مللؤجل
ًا تكسب ماذا نفس تدرى { وما ،  الجال بأي نفس تدرى وما غد
: يؤخر ل جاء إذا الله أجل } وأن خبير عليم الله إن تموت أرض

ًا الله يؤخر { ولن جللاء إذا الللله أجل { إن } ، أجلها جاء إذا نفس
الذين لبرز بيوتكم في كنتم لو { قل } ، تعلمون كنتم لو يؤخر ل

يللدرككم تكونللوا { أينمللا } ، مضللاجعهم إلللى القتللل عليهم كتب
أن متناسللين أو ناسين بل  ،} مشيدةا بروج في كنتم ولو الموت
حللول ل صللغير وهللو اليم في يألق - الذي السلما - عليه موسى

يللديه على مصر طاغية فرعون هلك وكان ، الله نجاه قوةا ول له
فللي فللألقيه عليه خفت فإذا أرضعيه أن موسى أما إلى { وأوحينا

المرسلين من وجاعلوه إليك رادوه إنا تحزني ول تخافي ول اليم
ًا لهللم ليكون فرعون آل فالتقطه ًا عللدو - يوسللف وأن } ، وحزنلل

ومكن الله أنجاه الجب في قبل من به ألقى - الذي السلما عليه
{ أنا النهاية في لخوته وقال يشاء حيث منها يتبوأ الرض في له

ل الله فإن ويصبر يتق من إنه علينا الله من قد أخي وهذا يوسف
} . المحسنين أجر يضيع

: الشيطانية والشبهات للوساوس - الستجابة8
هللي الشلليطانية الشللبهات و للوسللاوس السللتجابة تكللون وقللد

قاعللد الشلليطان أن ذلللك ، اللللتزاما تلشى أو ضعف في السبب
الشللبهات بإلقللاء يوسللوس ، بالمرصللاد المسلم لسيما للنسان

عن يصرفه كي والباطيل
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ًا الطريق هذه في سيره يجعل القل على أو الله طريق محفوفلل
هللذه إلللى المسلللم يسللتجيب وحيللن ، التفريللط و بالتضلللييع
. اللتزاما تلشى أو بضعف يبتلى الشبهات وتلك الوساوس

الشلليطان مللن لنللا السلللما تحللذير دواما فللي السر هو هذا ولعل
- الحللق يقللول ، نسللتجيب ول لهللا نسللمع فل ووسوسللته الرجيم
أخللرج كمللا الشلليطان يفتتنكللم ل آدما بنللى - { يا وتعالى سبحانه
{ يللا }، سللوءاتهما ليريهما لباسهما عنهما ينزع الجنة من أبويكم

خطللوات تتبعللوا ول كافللة السلللم فللي ادخلللوا آمنللوا الللذين أيهللا
مللك النلاس بلرب أعلوذ { قلل } ، مبين عدو لكم إنه الشيطان

في يوسوس الذي  الخناس الوسواس شر من الناس إله الناس
عليلله الللله صلى النبي } ويقول الناس و الجنة من الناس صدور
بطريللق للله فقعللد ، بأطرقه آدما لبن قعد الشيطان :" إن وسلم

، فأسلللم فعصللاه ، آبائك ودين ، دينك وتذر : تسلم فقال السلما
وسللماءك أرضللك وتللدع : تهاجر فقال الهجرةا بطريق له قعد ثم

، فهللاجر فعصللاه الطول في الفرس كمثل المهاجرين مثل وإنما
المللال و النفس جهد فهو : تجاهد فقال الجهاد بطريق له قعد ثم

فقللال فجاهللد فعصاه المال ويقسم المرأةا فتنكح  فتقتل فتقاتل
ًا كان ذلك فعل فمن وسلم عليه الله صلى الله رسول علللى حقلل

ًا كان قتل ومن ، الجنة يدخله - أن وجل - عز الله الللله علللى حق
ًا كان غرقا وإن ، الجنة يدخله أن - أن وجللل - عللز الللله علللى حق

ًا كان دابته وقصته أو ، الجنة يدخله الجنللة يدخله أن الله على حق
. (

: الخآرين من المتابعة - عدم9
عللدما هللو إنمللا اللللتزاما تلشللى أو ضللعف في السبب يكون وقد

ً هناك أن شعر إذا النسان أن ذلك ، الخرين من المتابعة إهمللال
، تضللعف وعزيمته ، تفتر همته فإن ، الخرين من متابعة عدما أو

فللإن ، المجللازاةا و المسللاءلة فللي المتمثلة المتابعة كانت إذا أما
سللر هللو هللذا ولعللل ، تشتد العزيمة ،و تقوى والرادةا تعلو الهمة
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فللي لصللحابه الشديدةا وسلم عليه الله صلى الله رسول متابعة
مللن الصللورةا هللذه هنللا وحسللبنا ، وسلللوكياتهم تصللرفاتهم كللل

: المتابعة
الللله صلللى الله رسول : قال قال عنه الله رضى هريرةا أبى عن

ًا؟ اليلوما منكلم اصبح :( من  وسلم عليه ال صلائم - بكلر : أبلو ق
أبو قال ؟ جنازةا منكم اليوما تبع : فمن قال ، - أنا عنه الله رضى
اليللوما منكللم أطعللم : فمللن قللال ، - أنللا عنلله الللله رضللى - بكللر

ًا منكللم عاد : فمن قال ، أنا عنه الله رضى بكر أبو قال ؟ مسكين
ًا اليوما رسللول فقللال - أنللا عنه الله - رضى بكر أبو قال ؟ مريض
الجنللة دخل إل امرئ في اجتمعن " ما وسلم عليه الله صلى الله

".

: اللتزام تلشى أو ضعف عواقب عن - الغفلة10
ًا هي اللتزاما تلشى أو ضعف عواقب عن الغفلة يكون قد وأخير
: التلشي ذلك أو الضعف هذا في السبب

هللذا تعللاطى ، مللا لمللر الخطيللرةا العواقب عن غفل من أن ذلك
ول ، بللالمرةا حسللابه مللن وألغللاه أهمللله أو ، فيه تقصير مع المر
النللدما ينفللع ل حيللث فينللدما العواقب تزول حين إل ينتبه ول يفيق

. الماني تفيد ل حين ويتمنى

ًا : اللتزام تلشى أو ضعف : آثآار رابع
علللى سلليئة وآثللار ، وخيمللة عللواقب اللللتزاما تلشى أو ولضعف

ًا ودونمللا ، السلللمي العمللل وعلللى ، العللاملين هللذه مللن طرفلل
 وتلك العواقب

: الثار

: العاملين على اللتزام تلشى أو ضعف آثآار
: العاملين على اللتزاما تلشى أو ضعف  آثار أبرز من لعل
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: الحقة العبودية دون - الحيلولة1
المجللال يفسللح فللإنه اللللتزاما عللديم أو ضللعيف كان من أن ذلك
وإلللى إليلله يصللل حللتى ، لينتشر الباطل و ليستشري الشر أماما
ٍذ ، ذويه السلللمي اللللتزاما قواعللد أبسللط وبيللن بينه يحال وحينئ

ً التعبديللة كالشللعائر الجمهوريللات فللي المسلللمين وحللال ، مثل
السللوفيتي التحللاد في الحمراء الشيوعية نير تحت الن الواقعة

الواحللد كللان زمللان هؤلء على أتى ،فقد  المر هذا يوضح ما خير
نفسه في يخصه ما وهو ، الله دين من بجزء باللتزاما يكتفي فيه

ًا ، ً تارك ً ، الباقي ومهمل كان الذي الوقت في نفسي : علّى قائل
أمسللك حللتى خطتلله تنفيللذ فللي بالنهار الليل يواصل الباطل فيه

ٍذ ، هؤلء بخناقا بللل ،  السلللمية أسللمائهم وبين بينهم حال وحينئ
بشللئون عللرف فيمللا السلللمية التقاليللد و العللراف وبيللن بينهم

وابعد ، ونحوها النفقة و الحضانة و الطلقا و :الزواج من السرةا
أو للخيالللة دور إلللى المسللاجد تحويللل إلللى سللعى ذلللك مللن

ورقللة بللل نسللخة اقتنللاء منهم أي على وحظر ، خيول اصطبلت
وكللان ، الكريللم القللرآن طيللاته بيللن يضللم الللذي المصللحف مللن

. اللتزاما تلشى أو ضعف هو إنما المباشر السبب

: الناس ثآقة - فقد2
يتأثرون ما قدر بالكلمات يتأثرون ل الناس فإن ، بدهي أمر وهذا

ملن خيلر رجلل أللف فلي رجلل :( عمل قيل حتى ، بالسلوكيات
ًا كان من فإن وعليه )  ، رجل في رجل ألف قول عديم أو ضعيف

ٍذ ، منه ثقتهم الناس يسحب اللتزاما ًا يخسللر وحينئ وتكللون كللثير
وسللمعنا قرأنللا وكللم ، الخللرةا قبللل الللدنيا فللي الخسللارةا هللذه

ًا وشاهدنا ثقللة بضياع الله فعاقبهم ، اللتزاما بأمر استهانوا أقوام
ًا عليهم ذلك وجر الناس ًا خسران ودنياهم وظائفهم في حتى مبين

الشخصية. ومصالحهم
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: النفسي والضطراب - القلق3
وللمعصللية ، لللله عللاصا هللو إنما اللتزاما عديم أو ضعيف أن ذلك
هللو ذلللك ولعللل ، النفسللي والضللطراب القلق أشدها ضارةا آثار

: تعالى قوله من المفهوما
قلللوبهم وتطمئللن آمنللوا { الذين } ، قلبه يهد بالله يؤمن { ومن

ولللم آمنللوا } { الللذين القلللوب تطمئللن الللله بللذكر أل الله بذكر
هللو } بللل مهتللدون وهللم المللن لهم أولئك بظلم إيمانهم يلبسوا

: تعالى قوله في به المصرحا
ًا معيشلة لله فإن ذكرى عن أعرض { ومن { وملن ... } ، ضلنك
ًا يسلكه ربه ذكر عن يعرض } . صعدا عذاب

: الوزار وتحمل بل المثوبة و الجر من - الحرمان4
الجللر بللذلك نفسلله علللى ضلليع اللللتزاما عديم أو ضعيف أن ذلك

بلله اقتللدوا الللذين أوزار لتحمللل وعّرضها بل المثوبة من وحرمها
: الللله وصللدقا ، وضللاعوا ففتنللوا الللتزامه عللدما أو ضللعفه فللي

يضلونهم الذين أوزار ومن القيامة يوما كاملة أوزارهم { ليحملوا
.} يزرون ما ساء أل علم بغير

: السلمي العمل على
فكللثيرةا السلللمي العمل على اللتزاما تلشى أو ضعف آثار وأما
: منها نذكر

القل على أو لضربه العمل هذا اختراقا لمحاولة المجال - فتح1
وزمللن كللثيرةا تكللاليف بعد إل ثماره يؤتى فل ، وإجهاضه تطويقه
. طويل

هللؤلء كسللب لن المؤيللدين و النصللار كسللب  انعداما أو - قلة2
ً ثقتهم بكسب يكون إنما يضلليع اللللتزاما تلشللى أو وضعف ، أول
. النصير و المؤيد منها يضيع وبالتالي الثقة هذه
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لتشللويه السلللمي بالعمللل التحللرش فرصللة الللله أعداء - منح3
ًا الناس من والدهماء ، العامة عيون في صورته و لضللربه تمهيللد
. القل على تعطيله أو عليه القضاء

فللي كللان مللن أن ذلللك ، الرباني المدد و العون من - الحرمان4
وأنللى ، الللله ديللن نصللرةا في مقصر فهو ، ضعف أو ثلمة التزامه

ًا ربلله يمنحلله أن الله دين نصرةا عن  أعرض لمن ًا أو عونلل ؟ مللدد
ويثبللت ينصركم الله تنصروا إن آمنوا الذين أيها { يا  الله وصدقا

} . أقدامكم

ًا : اللتزام تلشى أو ضعف : علجا خآامس
إلللى تللؤدى الللتي البللواعث أو السللباب علللى وقفنللا قد دمنا وما

: يلي ما بتطبيق تبدأ العلج طريق فإن اللتزاما تلشى أو ضعف
بحيللث ، اللللتزاما ومعللالم لبعللاد القلبي و بل الذهني - الدراك1

ويصللير الخواطر و بل المشاعر و الحاسيس الدراك هذا يخالط
واقللع وفلي داخلهللا في تتمثله حين وتستريح تفرحا للنفس سجية
. التمثيل هذا في قصرت هي إذا وتضيق وتحزن ، الحياةا

حللتى القللدوةا و السللوةا ذوى مللن اللللتزاما دقللة  على - التأكيد2
ًا ذلك يكون علللى أو ، التأسللي و القتللداء علللى دونهللم لمن دافع
. المشابهة و المحاكاةا القل

ذلللك فللإن ، النفللس فللي وتقويته اليمان تجديد على - الحرصا3
يكللون ذلللك مللن وأبعد اللتزاما على تعين وإمكانات طاقات يولد

. إهمال أو تقصير يكون لئل والمين الحارس
منهما كل وعلقة والخرةا الدنيا لحقيقة الواعي الدقيق -الفهم4

 بينهما التوازن تحقيق وسبل بالخر
} . الدنيا من نصيبك تنس ول الخرةا الدار الله آتاك فيما { وابتغ

أشواك كلها طريق الله إلى الفرار و الهجرةا طريق أن - إدراك5
رب جللوار فللي المقيللم النعيللم إلللى تفضللي ولكنهللا ، وصللعاب
والسللتعداد الهبة أخذ على النفس حمل من لبد وأنه ، العاملين

} . الخاشعين على إل لكبيرةا وإنها الصلةا و بالصبر { واستعينوا
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تنقطللع أو تضللعف ل حللتى بله القيلاما النفس بمقدور ما - حمل6
ًا الله يكلف { ل المجاهدين العاملين ركب عن } وسللعها إل نفس

ًا الله يكلف { ل ، } . آتاها ما إل نفس
سبيل بيان مع ووسوسته الشيطان كيد من المستمر - التحذير7

. الوساوس وتلك المكايد هذه من النجاةا
اللللتزاما وكمللال بدقللة عرفللوا من وأخبار سير على -  الوقوف8

: المفيد بالنافع ذلك في طافح السلمي والتاريخ
مللع أتينا : لق قال عنه تعالى الله رضى حذيفة عن جاء ما حسبنا

شللديدةا ريح وأخذتنا الحزاب ليلة وسلم عليه الله صلى الرسول
-:( أل وسلللم عليلله الللله صلللى الللله رسول ) فقال برد (أي وقر

فسللكتنا )؟ القيامللة يللوما معللي الللله جعله القوما بخبر يأتينا رجل
الللله جعللله القوما بخبر يأتينا رجل : (أل قال ثم منا أحد يحبه فلم

: (  أل فقللال أحللد منللا أحد يحبه فلم ) فسكتنا القيامة يوما معي
فلللم ) فسكتنا القيامة يوما معي الله جعله القوما بخبر يأتينا رجل
بدا أجد القوما)فلم بخبر فأتنا حذيفة يا : ( قم فقال منا أحد يحبه

ول القللوما بخبر فائتني : ( أذهب فقال أقوما أن باسمي دعاني إذ
فللي أمشللى كأنمللا جعلللت عنده من وليت فلما  ،) على تذعرهم

فوضللعت بالنللار ظهره يصلى سفيان أبا فرأيت أتيهم حتى حماما
الللله رسول قول فذكرت أرميه أن فأردت القوس كبد في سهما
لصللبته رميتلله ) ولللو علللى تللذعرهم (ول وسلللم عليه الله صلى

القوما بخبر فخبرته أتيته فلما حماما مثل في أمشى وأنا فرجعت
مللن وسلللم عليلله الله صلى الله رسول فألبسني قررت وفرغت

أصللبحت حللتى نائمللا أزل فلم فيها يصلى عليه كانت عباءةا فضل
). نومان يا : ( قم قال أصبحت فلما

بدايلة فلي الخطلاب بنللت جميللل أما عللن جلاء ملا أيضللا وحسللبنا
-:  عنها تعالى الله رضى عائشة تقول غذ السلمية الدعوةا

ثمانيللة وكللانوا وسلللم عليلله الللله صلللى النبي أصحاب اجتمع لما
فللي سلللم عليه الله صلى الرسول على بكر أبو ألح رجل وثلثين
حللتى يلللح بكر أبو يزل ) فلم قليل إنا بكر أبو : ( يا فقال الظهور
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فللي المسلللمون وتفللوقا وسلللم عليه الله صلى الله رسول ظهر
النللاس فللي بكللر أبو وقاما عشيرته في رجل كل المسجد نواحي
أول فكللان جللالس وسلللم عليلله الللله صلللى الللله ورسول خطيبا

بكللر أبللو علللى المشركين وثار رسوله وإلى الله إلى دعا خطيب
ربيعة بن عتبة الفاسق منه ودنا شديدا فضربوا المسلمين وعلى
بكر أبى بطن على ونزل لوجهه مخصوفتين بنعلين يضربه فجعل
فللأجلت يتعللدون تيللم بنللو وجللاء أنفلله مللن وجهلله يعللرف ما حتى

منزله دخلوا حتى بكر أبا تيم بنو وحملت بكر أبى عن المشركين
: وقللالوا المسجد فدخلوا تيم بنو رجعت ثم موته في يشكون ول

لنقتلن بكر أبو مات لئن ولله
تيللم وبنللو قحافللة أبللو فجعللل بكللر أبللو إلى فرجعوا ربيعة ابن عتبة

فعللل : ما فقللل النهللار آخللر فتكلللم أجللابهم حللتى بكللر أبا يتكلمون
ثم وعدلوه بألسنتهم منه فمسوا سلم و عليه لله صلى الله رسول
تسللقيه أو شلليئا تطعميلله أن : انظللري الخيللر أما لمة وقالوا قاموا

الللله رسللول فعل : ( ما يقول وجعل عليه ألحت به خلت فلما إياه
: فقللل بصللحبك علللى مللالي : ولللله قللالت ؟ وسلم عليه لله صلى
جاءت حتى فخرجت عنه فسأليه لخطاب بنت جميل أما إلى ذهبي

بن محمد عن يسألك وإن الله عبد أبن بكر ب : إن فقلت جميل ما
كنللت وعن الله عبد بن محمد ول بكر أبا أعرف ما فقالت الله عبد

وجدت حتى معها فمضت نعم قلت ابنك إلى معك أذهب أن تحبين
: والله وقالت بالصياحا وأعلنت جميل أما فدنت دنفا صريعا بكر أبا
لللله ينقللم أن لرجللو وإنللي وكفر فيق لهل منك هذه نالوا قوما إن
: قللالت ؟ وسلم عليه لله صلى لله رسول فعل :فما قال منهم لك

: قال صالح : سالم قالت منه عليك شئ :فل قال تسمع أمك هذه
أذوقا ى ن علللى الللله فإن قال الرقم بن دار : في قالت ؟ هو أين

وسلللم عليلله الللله صلللى لله رسول آتى و شرب أشرب ول طعاما
يتكللئ بلله خرجللت النللاس ومسللكن الرجللل هدت إذ حتى فأمهلتاه

قللل وسلللم عليلله لللله صلللى لللله رسول على أدخلتاه حتى عليهما
عليلله واكللب فقبللله وسلللم عليلله الله صلى الله رسول عليه فكب
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شللديدةا رقة وسلم عليه الله صلى الله رسول له ورقا المسلمون
ناله ما إل بأس بي : ليس الله رسول يا وأمي : بأبي بكر أبو فقال

إلللى فادعها مبارك وأنت بولدها برةا أمي وهذه وجهي من الفاسق
: فللدعا قال النار من بك يستنقذها أن الله عسى لها الله وادع لله
فأسلمت. الله إلى ودعاها وسلم عليه لله صلى الله رسول لها

صلللى الللله رسول خادما مالك بن انس عن ورد ما كذلك وحسبنا
:  يقول إذ وسلم عليه الله

مللع ألعللب وأنللا وسلللم عليلله لللله صلللى الللله رسللول على ( أتى
أمللي علللى فأبطللأت حاجللة إلى فبعثنى علينا فسلم قال الغلمان

صلللى الللله رسللول : بعثنللى قلت ؟ حسبك : ما قالت جئت فلما
قللالت سر : إنها قلت ؟ حاجته : ما قالت لحاجة وسلم عليه الله
).  أحدا وسلم عليه الله صلى الله رسول بسر تحدثن : ل

وحللديثه قديمللة المسلللمين تاريللخ فللي كللثير وغيرها الخبار هذه
المحاكللاةا القللل على أو والتأسي القتداء على سمعها من تعين

.  والتشبه
لحظللة عنهللا النفكللاك وعللدما الجماعللة لللزوما على ) الحرصا9(

بللالحق والتواصللى بالحق والتواصى التناصح يكون فيها إذ واحدةا
وغيللر الهمللة وإعلء النشللاط وتجديد والتعاون بالصبر والتواصي

.  اللتزاما ومضمون جوهر الحقيقة في يعد مما ذلك
لجللأ مللن يعين سبحانه فإنه وجل عز بالله التامة ) الستعانة10(

.  بحماه ولذ به واستعان إليه
الضللعف الجللوانب علللى للوقللوف دومللا النفللس ) محاسللبة11(

ثم فيها والخلل
لكفللارات مللن بللأنواع وجللبره الخطللأ عللن والقلع بالتوبة في تل

.  النوافل من والكثار كالصداقة
بللأدب نظرهما لفت مع المعاملة في البوين إلى ) الحسان12(

يشللاء لللم وما كان الله شاء ما وأن الله بيد الجال أن إلى ورفق
. وأجلها رزقها تستكمل حتى نفس تموت لن وأنه يكن لم
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بعللواقب وكللذلك اللللتزاما وثمللرات بفوائللد الللدائم ) التذكير13(
دور للله التذكير هذا فإن عنه التخلي أو اللتزاما هذا إهدار ومضار

.  جديد من ونهوضها صوابها إلى النفس عودةا في كبير
دقيللق بيللان فللإنه وجللل عز الله لكتاب المستمرةا ) معايشة14(

: الله حكم وهو كذلك يكون ل ولم اللتزاما مضمون لحقيقة
}.  يوقنون لقوما حكما الله من حسن { ومن

والصللحة الللوقت مللن النيللة بللالنعم بالنتفللاع ) المسللارعة15(
الله صلى يقول إذ زوالها قبل ذلك ونحو والشباب والعلم والمال

إل تنتظللرون هللل سللبعا الصللالحة بالعمال :( بادروا وسلم عليه
أو مفنللدا هرمللا أو مفسللدا مرضللا أو مطغيللا غنللى أو منسيا فقرا
فشر الدجال أو مجهزا موتا

وأمر.    أدهى فالساعة الساعة أو ينتظر غائب
عليه الله صلى الله رسول وسيرةا لسنة الدائمة ) المعايشة16(

عليلله يكللوون أن ينبغللي لما الحية الدقيقة الصورةا ففيهما وسلم
. اللتزاما من المسلم
وودائللع أمانللات عنده الناس وأمول يهاجر أن يقبل لم أنه حسبنا

أهلهللا إلللى الودائللع هللذه ليرد فراشة في مكانه عليا استبقى بل
العداء مع ل قط عهدا ينقض لم أنه وحسبنا العداء على وليموه

.  المثال مضرب بذلك فكان العداء غير مع ول
بللن حذيفللة : يللروى كثير من وقليل كل من بعض التالية والقصة
أنلى إل بلدرا أشلهد أن ينبغلي : مللا فيقول عنه الله رضى اليمان
: إنكللم قللالوا قريللش كفللار فأخللذنا قللال حسيل وأبى أنا خرجت
اللله عهد منا فاخذوا المدينة إل نريده : ما فقلنا ؟ محمدا تريدون
الله رسول فأتينا معه نقاتل ول المدينة إلى لننصرفن وميثاقه

لهللم نفللي :( انصللرفا فقللال الخبر فأخبرنا وسلم عليه الله صلى
). عليهم بالله ونستعين بعهدهم
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عشرة الثالثة الفة
التبين أو التثبيت عدم

ذا كللان مللن إل شرها من يسلم يكاد ل التي عشرةا الثالثة والفة
أو التثللبيت عللدما هللي : إنمللا حصلليفا وكللان بربه متينة قوية صلة

عللز الللله عافللاهم مللن ويتقيهللا بهللا ابتلوا من يتحرر وحتى التبين
ومعالمهللا أبعادهللا عللن دقيللق تصللور تقللديم من بد فل منها وجل
: التالية الجوانب خلل من وذلك

ً : التبين أو التثبيت عدم : مفهوم أول
التللبين أو التثللبيت بعللدما المرد نفهم  وحتى: لغة التثبيت عدم

فللي التثبيت يطلق ؟ لغة منهما كل من يراد فماذا فإننا اللغة في
: منها أمور على اللغة

التحللول وعللدما لزومه أي المر على الثبات به يكون ما (أ) طلب
الموصللل الللدليل طلللب أحللرى وبعبللاره غيره إلى تجاوزه أو عنه
. المر على الثبات إلى

وبعبللارةا المللر فللي الثبات على يعين ما حقيقة من (ب) والتأكيد
:( أثبللت تقللول المللر في الثبات إلى الوصل الدليل فحص أخرى
: المر
حجتلله أقللاما الحللق واثبللت سللجله الكتللاب وأثبللت صللححه حققه
). المعرفة حق عرفه الشيء واثبت

المللر فللي تثللبيت تقللول الستعجال وعدما التريث أو (ج)والتأني
: إذا أمللره فللي واسللتثبت يعجللل ولم فيه : تأنى استثبت والرأي
). عنه وفحص شاور

يطلللق الللتي المعنللي النفس على اللغة في يطلق التبين وكذلك
: فهو التثبت عليها

:( تللبين تقللول حللاله وتنكشللف المللر بلله يسللتبين مللا (أ) طلللب
). اتضح حتى تأمله أي الشيء
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حللاله ونتكشللف المللر به يستبين ما حقيقة من التأكيد (ب) وهو
: إذا الشلليء ).(واسللتبنت واتضللح ظهللر الشلليء :( تللبين تقللول
.) لك تبين حتى تأملته

تقللول فيلله السللتعجال وعدما لمر في التريث أو التأني (ج) وهو
) جليللا لهللم ليظهللر متعجلين غير مهل على تدبروه القوما ( تبين
.) وتأنى تثبت أمره في وتبين
القللرآن : اسللتعمال لغللة واحللد معناهما والتبين التثبت أن ويؤكد

فللي ضللربتم إذا الذين أيها { يا تعالى قوله في جاء فقد ، الكريم
بنبللأ فاسللق جللاءكم إن آمنللوا الذين أيها } { يا فتبينوا الله سبيل
عامللة وكللذلك الولللى اليللة يقللرأون الكللوفيين أكثر } أن فتبينوا

وفللي  ،) (فتبينوا ) بدل ( فتثبتوا الثانية ليةا يقرأون المدينة أهل
عنللدنا : ( والقللول الله رحمة الطبري جرير ابن الماما يقول هذا

قللراءةا فللي مستفيضللتان معروفتللان قراءتللان أنهمللا ذلللك فللي
المتثبللت لن اللفللاظ بهمللا اختلفت وإن واحد بمعنى المسلمين

فمصلليب القللارئ قللرأ القراءتيللن فبللأي متثبللت والمللتين متللبين
( والصللواب آخللر موضع في يقول كما ، ذلك في القراءةا صواب

المعنللى متقاربتللا معروفتللان قراءتللان أنهمللا ذلك في القول من
هللذه إن نقللول أن ونسللتطيع  ،) فمصلليب القللارئ قللر فبأيتهمللا

وعللدما المللر فللي الللتريث أو التللأني وهللو أل واحللد الطلقللات
وتأمللل فحللص وفلي بللل دليللله مطلوب ذلك فإن فيه الستعجال

لغللة التللبين أو بللالتثبت المراد تحديد من انتهينا وحيث الدليل هذا
فللي ( السللرعة يعنللى لغللة التللبين أو لتثبت عدما : إن نقول فإننا

). الدليل هذا تأمل ودون دليله طلب دون الشيء على الحكم
فللي التللبين أو التثبللت عللدما  أمللا: اصللطلحا التثبللت عللدم

: فهو والدعوى السلمي الصطلحا
بللل المسلللمين يمس ما كل في والتريث التأني عدما أو السرعة

لهللذه وتللداول تناقللل ومللن تصللورات أو أحكاما من جميعا الناس
من به يحيط وما للواقع دقيق فهم دون التصورات وتلك الحكاما
.وملبسات ظروف
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حيللن الفك حادثة على تعليقه في الكريم القرآن أشار هذا وإلى
بلله لكللم ليس ما بأفواهكم وتقولون بألسنتكم تلقونه : { إذ قال
}  علم
يعللرض ثللم بللالذن يكللون إنمللا التلقي أن بداهة المعلوما من لن

لفتللة هللي فإنما باللسان الكلما يكون وحينئذ والقلب العقل على
فللي بللل الحكللم إصللرار في التروي أو التأني وعدما السرعة إلى

صللمت سلللول ابللن من وقع عندما الفك كأن به والتحرك تداوله
لكتلله أن إل يبللق فلللم القلللوب وغلفللت العقللول وسللترت الذان

معرفللة ودون للواقللع فهللم دون الشللفاه بلله وتحركللت اللسللن
ّور ولقد والملبسات بالظروف - الللله - رحملله الظلل صاحب ص

ّفة فيها صور قال: "وهي حين بديعا تصويرا ذلك والسللتهتار، الخ
ّلللة ول مبللالةا بل وأخطرهللا المللور أعظللم وتنللاول الحللرج، وق

ّقونه اهتملاما: )إذ تللدبر بل لسللان، عن يتلقى بألسنتكم( لسان تل
ّو، ول علللى يمللر ل القول لكأن حتى نظر، إمعان ول فحص ول تر

ّبره ول اللللرؤوس، تتمله ول الذان، {وتقوللللون القلللللوب، تتلللد
ول بللوعيكم، ل بللأفواهكم علللم}، بلله لكللم ليللس مللا بللأفواهكم

ّنما بقلبكم، ول بعقلكم، أن قبللل الفللواه بهللا تقللذف كلمات هي إ
1 العقول..." تتلقاها أن وقبل المدارك، في تستقر

التبين:  أو التثبت عدم ثآانيا: أسباب

ّين، أو التثبللت عدما إلى تؤدى بواعث أو أسباب وهناك نللذكر التللب
منها: 

:  الولى  - النشأة1
وحينئللذ التبين، أو التثبت عدما سمتهما أبوين بين المرء ينشأ فقد

ّلللى وهنللا منهمللا، صللورةا بلله فإذا نفسه، إلى ذلك يسرى دور يتج
روعلي لللو ذلللك . إن أجللل السلللما، وآداب بلأخلقا البللاء التزاما

القرآن      1 ظلل في 6/80انظر
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إلللى الحاجللة دون النحرافللات، مللن كللثيرا أبنللاءهم البللاء لجنب
مواعظ.  أو خطب

:  السلمي الخلق هذا من العارية  - الصحبة2
السلللمي، الخلللق بهللذا ملللتزما غير وسط في المرء يعيش وقد
غيللر الشخصللية ضللعيف كان إذا سيما ل يحاكى،ويتأسى، به فإذا

الرتمللاء دور يللأتي وهنا وسلوكه، تصرفاته ومن نفسه، من واثق
هللذا السلمي. إن بالمنهاج الملتزمة الطيبة الصحبة أحضان بين
ّبهللت العصللاب، لَصللَحْت وقللع، لللو والحاسلليس المشللاعر ولتن

والجوارحا.

: النسيان أو ) الغفلة3(
التللبين أو التثبللت عدما إلى بالنسان النسيان أو الغفلة تؤدى وقد

الزمللان مدار على ينساه ل درسا ذلك من يتعلم أن يجب وحينئذ
عليلله الللله صلللى الللله رسللول وصللدقا الخطللأ هذا منه يتكرر فل

التوابللون الخطللائين وخير خطاء آدما ابن ( كل يقول الذي وسلم
(.

: اللفاظ ببريق ) الغترار4(
والعبللارات المعسللولة اللفللاظ مللن طائفللة المرء أذن يقرع وقد

بريللق مللن العبللارات وتلللك اللفاظ لهذه بما يغتر به وإذا الخلبة
النللبي لفللت وقد التبين أو التثبت عدما منه يكون وحينئذ وزخرف

: ( إنكللم قللال حين السبب هذا إلى النظر وسلم عليه الله صلى
إلى تختصمون

أخيلله بحللق له قضيت فمن بعض من بحجته ألحن بعضكم ولعلل
.) يأخذها فل النار من قطعة له أقطع فإنما بقوله شيئا

: التبين أو التثبت طرق أو بأساليب ) الجهل5(
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فللي السللرعة إلللى التبين أو التثبت طرقا أو بأساليب يحمل وقد
أو أسللاليب للتللبين أو للتثبللت أن ذلللك وهنللاك هنا وتداوله الحكم
: بينها من إليه توصل كثيرةا طرقا

سللبحانه قال كما والحجا الرأي وذوى والرسول الله إلى # الرد
اللذين لعلمله منهلم الملر أوللى وإللى الرسول إلى ردوه { ولو

} منهم يستنبطونه
ذللك يوضلح ملا وخيلر الشلأن لصلاحب المناقشلة أو # السؤال

كتللب لمللا بلتعة أبى بن حاطب من وسلم عليه الله صلى موقفه
لهللم وسللم عليله الله صللى النلبي بغلزو يخللبرهم مكة أهل إلى

الللله صلللى إليلله بلله وجللئ الكتللاب على نبيه وجل عز الله وأطلع
أن قبللل وسللأله وسلللم عليه الله صلى النبي دعاه إذ وسلم عليه

الله رسول : يا فقال ؟ هذا ما حاطب :( يا قائل أمره في يقضى
لهللم مللن المهللاجرين مللن ملصللقا امللرءا كنت إني على تعجل ل

ملن ذللك فلاتني إذا فلأحببت وأموالهم أهلهم بها يحمون قرابات
أفعللله ولللم قرابللتي يحمللون يللدا عنللدهم أتخللذ أن فيهللم النسب
صلللى النللبي فعذره السلما بعد بالكفر رضا ول ديني عن ارتدادا

عمر استأذن ) ولما صدقكم قد إنه : ( أما وقال وسلم عليه الله
مللن علللى اطلع قد الله لعل يدريك : ( وما قائل عنقه ضرب في

.لكم) غفرت فقد شئتم ما : اعملوا فقال بدرا شهد
، الملر أشللكل أو الملر للزما إذا المراجعللة و بل الجيد - الصغاء

عليلله الللله صلللى الرسللول - يعطيلله عنلله الللله علّى- رضى فهذا
الله يفتح حتى فقاتل :" اذهب له يقول ثم خيبر يوما الراية وسلم
لداء مضلليه - بعللد عنه الله رضى علّى " ويشعر تلتفت ول عليك

ي واضلح غيلر بله كللف اللذي التكليف أن مهمته فيعلود ذهنله ف
ً بظهره ً وسلم عليه الله صلى النبي ويسأل للمر امتثال : : قائل

وسلللم عليلله الللله صلللى النللبي عليلله فيللرد ؟ النللاس أقاتل علما
ًا وأن الله إل إله ل أن يشهدوا حتى قاتلهم ، ورسوله عبده محمد
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بحقهللا إل وأمللوالهم دمللاءهم منللا منعللوا فقللد ذلللك فعلللوا فللإذا
." الله على وحسابهم

فهللذا ، المصللاحبة و المعايشللة خلل مللن الملحظللة و - التجربة
فللي آخللر علللى رجللل - يثنللى عنه  الله - رضى الخطاب بن عمر

سللفر فللي صللحبته : هللل أثنللى الذي للرجل عمر فيقول مجلسه
فللي معاملللة وبينلله بينللك كانت : هل له فيقول ، : ل يقول ؟ قط
ًا لللك أرى فل :" اسللكت للله فيقللول ، : ل يقللول ؟ حق ، بلله علملل

." ويرفعه رأسه يخفض المسجد في - رايته - والله أظنك
الللتي المور في لسيما ، المواجهة مع الطراف كل بين - الجمع

الللله صلللى الللله رسول فهذا ، السكوت أو التغاضي فيها يجوز ل
ًا يعلم وسلم عليه ّي ًا بعثه لما عل أسلللوب ، اليمللن أهللل إلى قاضي

ً القضاء في التثبت ويثبللت ، قلبللك سلليهدى الللله : " إن للله قللائل
تسللمع حللتى تقضللين فل الخصمان يديك بين جلس فإذا ، لسانك

القضاء لك يتبين أن أحرى فإنه ، الول من سمعت كما الخر من
".

فللترات وعلللى ، مللرةا مللن أكللثر الشللأن صللاحب مللن - السللماع
- عائشللة المللؤمنين أما هللي فهللا الموازنة و المقابلة مع متباعدةا

قللادما أنلله ، عمرو بن الله عبد عن - يبلغها عنها تعالى الله رضى
أخللتي ابن يا ، الزبير بن عروةا أختها لبن فتقول ، للحج مصر من

، فسلائله فلالقه الحلج إللى بنلا ملار عمرو لن الله عبد أن بلغني
ًا وسلم عليه الله صلى النبي عن حمل قد فإنه ًا علم ، قللال كللثير

الللله - صلللى الللله رسللول عن يذكرها أشياء عن فسائلته فلقيته
الللله صلللى النللبي أن ذكللر فيمللا : فكللان عروةا -قال وسلم عليه
ًا النللاس مللن العلللم ينللزع ل الللله :" إن قال وسلم عليه ، انتزاعلل

النللاس فللي ويبقللى معهللم العلللم فيرتفللع العلمللاء يقبللض ولكللن
ً رؤساء َيضلون علم بغير يفتونهم جهال ُيضلللون ف عللروةا " قللال و

ّدثت فلما قلالت: أحللدثك وأنكرتلله ذللك أعظمت بذلك عائشة  ح
: عللروةا قللال ؟ هللذا يقللول وسلم عليه الله صلى النبي سمع أنه
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ثللم فللالقه قللدما قللد عمللرو ابللن : إن له قالت قابل كان إذا حتى
: قللال ، العلللم في لك ذكره الذي الحديث عن تسأله حتى فاتحه
، الولللى مرتلله فلي بلله حدثني ما نحو لي فذكر ، فسائلته فلقيته

، صللدقا قللد إل أحسللبه : ما قالت بذلك أخبرتها : فلما عروةا قال
ًا فيه يزد لم أراه  ." ينقص ولم شيئ
مللن كللثير يجهلهللا قللد  كللثيرةا وغيرهللا السللاليب أو الطللرقا هذه

ٍذ الناس . تبين ول تثبيت بغير المر يتناولون وحينئ

: المتأججة الجياشة السلمية العاطفة أو - الحماس6
إلى المتأججة الجياشة السلمية العاطفة أو الحماس يؤدى وقد
مللا العاطفللة هذه أو الحماس هذا أن ذلك ، التبين أو التثبت عدما

فإنهللا ، العقللل بلجللاما ومحكومة ، الشرع بميزان موزونة تكن لم
ًا يخطئ به وإذا ، الدراك صاحبها تسلب بيللداء فللي ويضلليع كللثير

. الحياةا هذه
التللالي زيد بن أسامة حديث من السبب هذا نستشف أن ويمكن

الحرقللة إلللى وسلللم عليلله الللله صلللى الله رسول :بعثنا يقول إذ
ً النصللار مللن ورجللل أنللا ولحقللن فهزمنللاهم القللوما فصبحنا رجل

فطعنتلله النصللاري فكف الله إل إله : ل قال غشيناه فلما ، منهم
وسلللم عليلله الللله صلللى النبي بلغ قدمنا فلما قتلته حتى برمحي

:  كان قلت ؟ الله إل إله : ل قال ما بعد أقتلته أسامة :" يا فقال
ًا قبللل أسلللمت أكللن لم أنى تمنيت حتى يكررها زال فما ، متعوذ

." اليوما ذلك

إللله بل نطقلله مللع الرجل قتل على لسامة الحامل كان لقد أجل
أو الحمللاس هللو إنمللا  بحقهللا إل الللدما تعصللم الللتي تلللك الللله إل

بللن أسللامة قلللب عليها انطوى التي الجياشة السلمية العاطفة
صللدر بمللا القتنللاع وبيللن بينه حالت - بحيث عنه الله - رضى زيد
يظهللر بللأنه واتهملله بالشللهادةا النطق و ، السلما من الرجل عن

ًا يبطن ما خلف تكنلله مللا علللى المطلللع هللو وحللده الله أن ناسي
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أو صللدوركم فللي مللا تخفللوا إن { قللل الصدور وتخفيه ، القلوب
ومللا صللدورهم تكللن مللا ليعلللم ربللك { وإن } ، الله يعلمه تبدوه

العيللن خائنللة { يعلللم } ، قلوبكم في ما يعلم } { والله يعلنون
} . الصدور تخفي وما

: الدنيا من زائل بعرض - التعلق7
هللو الللدنيا الحياةا هذه أعراض من زائل بعرض التعلق يكون وقد

يعمللى الشيء حب أن وذلك ، التبين أو التثبت عدما على الحامل
وتللبين الموقللف اسللتطلع وبيللن النسللان بيللن ويحللول ، ويصللم

:{ يا سبحانه قوله في إليه المشار هو السبب هذا ولعل الحقيقة
لمللن تقولللوا ول فتبينوا الله سبيل في ضربتم إذا آمنوا الذين أيها

ًا لست السلما إليكم ألقى فعند  الدنيا الحياةا عرض تبتغون مؤمن
 .} كثيرةا مغانم الله

عللدم علللى المترتبللة والثآللار العللواقب عللن  - الغفلة8
:  التبين أو التثبت
عللدما علللى المترتبة والثار العواقب عن الغفلة تؤدى قد وأخيرا،

ى السللمي الخللق ا بهلذا الللتزاما فلي العجللة أو السلرعة، إل
مللا، أمللر عاقبللة عن غفل من فان التأني، أو التريث وعدما المر،

وجل. - عز الله عصم من إل محالة ل فيه وقع
ًا : والتبين التثبت عدم : مظاهر ثآالث

بهللا يعللرف وأمللارات عليلله تللدل مظللاهر التبين أو التثبت ولعدما
: منها نذكر

اسللتجابة للسلللما العاملللة والهيئات الفراد من كثير ) معاداةا1(
هللؤلء مخالصللة دون المغرضللة والدعايللة التشللويش لحملت
. ومشاهدةا قرب عن وأخلقهم أحوالهم ومعرفة

والجللوهر المخللبر إهملال مللع والشكل المظهر على ) التركيز2(
إن بلالمظهر كلثيرا تهتلم للسللما العامللة الهيئلات ملن كلثيرا ف

العذبللة وإرخللاء الجلبللاب وقصللر والسللواك اللحيللة مللن والشكل
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المللر والجللوهر للمخللبر التاما الهمال مع والعمامة العصا وحمل
الصللادقا وبيللن والطالللح الصللالح بيللن يميللزون ل يجعلهللم الللذي

 والكاذب
وردت فقد ، الشياء لتلك تحقير أو استهانة أنه ذلك يفهم ول

الن تحقيقها مجال هنا وليس وضعفا صحة تتفاوت أحاديث بذلك
وتقللديرا الولويللات ترتيب لديه يكون أن المسلم من نريد ولكننا
ذلللك فإن الشكليات بعض في قصر وإن وجوهره النسان لمخبر

. يضره ل
برغللم والراء للحجللج السللماع وعدما المعاذير التماس ) عدما3(

الناس. حياةا في صعوبات ول عقبات ل أنه
أو والتلقللي السللماع لمجللرد ، والللرأي ، بللالتفوه ) المبللادرةا4(

. والمشاهدةا الرؤية لمجرد
تامللة إحاطللة دون التكليللف صللدور لمجللرد بالتنفيذ ) المبادرةا5(

التكليللف حق له بمن دقيقة معرفة ودون وملبساته ظروفه بكل
واللزاما.

ًا : التبين أو التثبت عدم : آثآار رابع
علللى سللواء وخيمللة وعللواقب سلليئة آثار التبين أو التثبت ولعدما

. الثار هذه من طرفا ودونك السلمي العمل على أو العاملين

: العاملين على التثبت عدم * آثآار
: العاملين على التبين أو التثبت عدما آثار فمن

: وبهتانا زورا الناس من البرياء ) اتهام1(
فللي منها يقع لم بما وبهتانا زورا عائشة المؤمنين أما اتهمت فقد

لمللاما زوجللة وصللارت بالسلما الله أعزها إذ بعد فكيف الجاهلية
الللذي المللر للعللالمين الللله ورسللول النللبيين وأفضل المسلمين

زوجهللا وسلللم عليلله الللله صلى الله ورسول أبويها وأقلق أقلقها
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ًا جميعا والمسلمين ً شهر مللن بشللأنها الللبراءةا نزلللت حتى كامل
. سموات سبع فوقا
الللله قللال حتى التبين أو التثبت عدما هو التهاما هذا السبب وكان
بأنفسللهم والمؤمنللات المؤمنللون ظللن سللمعتموه إذ :{ لول لهم

لللم فللإذ شهداء بأربعة عليه جاءوا لول مبين إفك هذا وقالوا خيرا
}. الكاذبون هم الله عند فأولئك بالشهداء يأتوا

بالله - والعياذ والثم للشر مجلبة هو إذ الثر هذا العامل وحسب
إذا الذين الله عباد :( خيار وسلم عليه الله صلى النبي قال - كما
المفرقللون بالنميمللة المشاءون الله عباد وشرار ، الله ذكر ُرءوا
).؟ العيب للبرآء الباغون الحبة بين

: الموال وسلب الدماء ) سفك2( 
ًا غيللره أو عنه تعالى الله رضى زيد بن أسامة َقتل فقد مللن نفللر

قوله نزل أمثاله وفي وفيه تبين ول تثبت بغير ماله وسلب الناس
ول فتللبينوا الله سبيل في ضربتم إذا آمنوا الذين أيها :{ يا تعالى
الحياةا عرض تبتغون مؤمنا لست السلما إليكم ألقى لمن تقولوا
.......}. كثيرةا مغانم الله فعند الدنيا

: والندم  - الحسرة)3( 
تثبت غير من وطاروا الفك في خاضوا الذين الصحابة بعض فإن
وغيرهمللا أثلاثه بلن ومسلطح ثلابت بن حسان أمثال من تبين ول

ل أن وشللهد أسلم أن بعد ماله وأخذوا الرجل قتلوا الذين وكذلك
- كللل عنلله تعالى الله -  رضى زيد بين أسامة مثل من هو إل إله

مللن الللوحي نللزل لمللا النللدما وعمهللم الحسللرةا أصللابتهم أولئللك
أن وتمنللوا الحللروف على النقاط ويضع الموقف يكشف السماء

والندامللة الحسللرةا ظلللت بللل اليللوما ذلك قبل أسلموا يكونوا لم
. ربهم لقوا حتى يلحقهم مخيفا شبحا
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بللن الوليللد قصللة في تعالى قوله إليه يشير ما هو الثر هذا ولعل
سللورةا فللي الللواردةا المصللطلق بنللي مللع معيللط أبللي بللن عقبللة

.....}. نادمين فعلتم ما على {...... فتصبحوا الحجرات:

: والكراهية النفور معّ الناس ثآقة ) فقد4(
أو التثبللت عللدما أو والحكللم الللرأي فللي العجلللة عنلله عرف فمن

يسللحب هللذا ومثللل أحمق أرعن أنه على الناس إليه ينظر التبين
ذهبللت وإذا بشللدةا ويكرهللونه منلله وينفرون بل منه ثقتهم الناس
به يكسب ما المسلم يد في يعد لم والكراهية النفور وكان الثقة

أو النصار
. المؤيدين

: اللهي للغضب ) التعرض5(
عللثراته وتضاعفت أخطاؤه كثرت التبين أو التثبت من تجرد فمن
الللله غضللب عليه حل ومن وسخطه الله غضب يستوجب ثم من

: الللله وصدقا مبينا خسرانا وخسر وآخرةا دنيا ضاع فقد وسخطه
}. هوى فقد غضبي عليه يحلل { ومن

: السلمي العمل على التثبت عدم آثآار *
: السلمي العمل على آثاره ومن

:  الصف اضطراب أو ) خآلل1(
أو خلللل إلللى يللؤدى أن شللأنه مللن التللبين أو التثبللت عللدما فللإن

- رحملله الظلل صاحب صوره ما نحو على الصف في اضطراب
مطمئللن معسكر في الخوف أمر إشاعة :" كذلك يقول - إذ الله

إشللاعة تحللدث قللد الطمأنينللة هللذه بسللبب القداما ثابت ، لقوته
ًا خلخلة فيه الخوف مظان لتقاء لها ضرورةا ل وحركات ، وارتباك
." القاضية كذلك تكون وقد الخوف
حيللن وخزرجهللم أوسللهم بيللن النصللار بيللن وقللع مللا نحللو وعلى

سللاعات في اليهود أحد بينهم بثه الذي الدخيل هذا إلى استمعوا
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القديمة وثاراتهم ، بعاث بيوما ليذكرهم الله في الحب و ، الصفاء
: قائلين تنادوا لقد ،

إليهللا ) وخرجللوا الحللرةا ( أي الظللاهرةا موعللدكم السلحا السلحا
بعللض  إلللى بعضها الخزرج و ، بعض إلى بعضها الوس وانضمت

الللله رحمللة ولللول ، الجاهليللة فللي عليها كانوا التي دعواهم على
إليهللم وسلللم عليلله الللله صلللى الرسللول خروج ثم ، بهم ولطفه

الضللللة و الكفللر بعللد لهللم وهللدايته عليهم الله بنعمة وتذكيرهم
ً وأنللا الجاهليللة أبللدعوى الللله  : الللله المسلمين معشر :" يا قائل
وقطللع به وأكرمكم ، السلما إلى الله هداكم إذ بعد أظهركم بين
بينكللم وألللف ، الكفللر مللن بلله واستنقذكم الجاهلية أمر عنكم به

ًا عليه كنتم ما إلى ترجعون في كانوا لعادوا- كما ذلك لول ، كفار
ًا الجاهلية ًا -شيع . وأحزاب

الخمسللينات فللي مصللر فللي لسلمية للحركة وقع ما نحو وعلى
وافللتراءات الواشللين لوشللايات أبنائهللا مللن نفللر اسللتمع حيللث

الللذي المر ، تبين أو تثبت دون المبطلين وأراجيف ،  المغرضين
بهللذه يعصللف وكللاد ، الللوقت لبعللض الصفوف في خلل إلى أدى

الصادقين لبعض وتثبيته وعنايته ، ورحمته الله لطف لول الحركة
. أبنائها من المخلصين

: العمل في التراخآي أو - الفتور2
الفتور إلى يؤدى أن شأنه من التبين أو بالتثبت اللتزاما عدما فإن

المكدرات من سلسلة بعد أو ، مباشرةا العمل في التراخي أو
:" .... فللإن يقللول إذ الظلل صللاحب يصللوره كمللا المنغصللات و

ً المللن أمللر إشللاعة متوقللع مسللتيقظ متللأهب معسللكر فللي مثل
ًا تحللدث المعسللكر هذا في المن أمر إشاعة ، العدو لحركة نوعلل

التحفللز مللن النابعللة باليقظللة الوامللر تكللن مهمللا الللتراخي مللن
ذلللك وفللي ، الوامللر مجللرد مللن النابعللة اليقظللة غيللر ، للخطللر
القاضية. تكون التراخي

86



: الدخآلء و للدعياء المجال - إفساح3
و الجمعيللات أكللثر جعللل السلمي الخلق بهذا اللتزاما عدما فإن

ًا للسلما العاملة الجماعات ًا مخترق و الدعياء قبل من ومكشوف
هللذه أن حسللبنا ، فيلله مللا الخطللورةا مللن فيلله وهللذا  الللدخلء

الدخلء و الدعياء هؤلء بواسطة لها يكاد الجماعات و الجمعيات
ل غللافلون نللائمون ، لها الحقيقيون المؤسسون أو المنشئون و ،

ًا أمرها من يدرون . شيئ

: المؤيدين و النصار بعض - خآسارة4
بعللض التللبين أو التثبللت عدما بسبب السلمي العمل يخسر وقد

العمللل علللى حربللة رأس انقلبللوا وربمللا ، المؤيللدين و النصللار
أنهللم منهللم مرجوا كانوا أن بعد ، الله لدين العاملين و السلمي
. مؤيدون أو مساندون

: الواقعّ من ل الخيال من - النطلق5
المور سينقلون التبين أو التثبت عدما شأنهم من كان من فإن
الحقيقيلة صلورته غيلر بصلورةا الواقلع ويحكلون وجهها غير على
فإنمللا رأى أو منهللاج أو خطللة كللانت فللإذا وعليلله ، عليها هو التي

عوامللل أولللى وتلللك ، الواقللع ل الخيللال منبعلله أو مصللدره يكون
. الخسران و الفشل

: اللهي التأييد و العون من - الحرمان6
... التللبين أو التثبللت ... أعنللى الخلللق بهللذا اللللتزاما عللدما فللإن

ً ، الصدور في وغل القلوب في دخن إلى سيؤدى باقي عن فضل
ًا ذكرنللا الللتي السلللبيات و الثللار إلللى يللؤدى بللدوره وهللذا ، آنفلل

- - سللبحانه عللونه أنلله إذ ، اللهللي التأييللد و العللون من الحرمان
فللي وثباتنللا باسللتقامتنا مقللرون كللله ذللك لنللا وهللدايته وتللوفيقه
ويثبللت ينصللركم الللله تنصللروا إن آمنللوا الللذين أيها { يا الطريق
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لهلم إنهلم المرسللين لعبادنلا كلمتنلا سبقت {ولقد } ، أقدامكم
} . الغالبون لهم جندنا وإن المنصورون

ًا : التبين أو التثبت عدم : علجا خآامس
عللى التلبين أو التثبلت عدما ومعالم أبعاد على وقفنا قد دمنا وما

وتتلخللص العلج سللبيل نعللرف أن علينللا فللإن ، قدمنا الذي النحو
: التالية بالوسائل الخذ في

- سللبحانه لللله المراقبللة و التقللوى ملكللة - تقويللة1
- : وتعالى

ً صللاحبها تحمللل فسللوف ، النفللس فللي تأكدت إن هذه فإن حمل
على

أو زيادةا دون هي كما الحقيقة ونقل ، والنصاف التروي و التأني
ًا ستكون بل ، نقص قللال كما البصيرةا ونفاذ ، القلب نور في سبب

ًا لكلم يجعلل اللله تتقوا إن آمنوا الذين أيها { يا سبحانه } فرقانل
عليلله الللله صلللى قللوله مللن العلجيللة الوسلليلة هللذه نلمح ولعلنا
." الشيطان من العجلة و الله من :" التثبت وسلم

- للمسللاءلة وتعللالى - سبحانه الله يدي بين - التذكير2
: الجزاء و

عمللا أجمعيللن لنسألنهم { فوربك } ، مسئولون إنهم { وقفوهم
و السللمع إن علللم بلله لللك ليللس ما تقف { ول } ، يعملون كانوا

ً عنه كان أولئك كل الفؤاد و البصر آتية الساعة { إن } ، مسئول
} . تسعى بما نفس كل لتجزى أخفيها أكاد
ًا سيقود فإنه ، القلب وخالط ، النفس من تمكن إن هذا فإن حتم
. التروي أو التأني إلى

النصللوصا هللذه خلل مللن ، السللنة و الكتللاب - معايشللة3
" : " النسللاء آيللات فللي كمللا ، التللبين أو التثبللت بقضية المتصلة
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وآيللات ... } ، بلله أذاعللوا الخوف أو المن من أمر جاءهم { وإذا
الللذين أيها { يا ، الحجرات سورةا وآيات ، النور سورةا في الفك
" " صا سللورةا وآيللات ... } ، فتللبينوا بنبللأ فاسق جاءكم إن آمنوا
المحللراب تسللوروا إذ الخصم نبأ أتاك :{ وهل الخصمين مع داود

للله قللال إذ الهدهللد مللع " سللليمان " النمللل سللورةا }      وآيات
}. الكاذبين من كنت أما أصدقت { سننظر

ًا النصوصا هذه فإن التبين أو التثبت ملكة تربية إلى مدعاةا جميع
. النفس في

طافحللة فإنهللا السلللف وأخآبللار سللير فللي النظر - دوام4
ً ،وتجعللله التثبللت هللذا تجسللد الللتي الحيللة بالنماذج أمامنللا مللاثل
: الخبار وتلك السير هذه من وحسبنا كالعيان

علللى واليلله الجمحللى عللامر بن سعيد مع الخطاب بن عمر قصة
كيللف أهلها ويسأل ، البلدةا هذه يزور أن لعمر الله قدر إذ حمص

: حمللص لهللل يقللال وكللان ، للله فيشللكونه ؟ عللاملكم وجللدتم
: قائلين عمالهم لشكايتهم الصغرى الكوفية

ًا نشكو بهللذا : أعظم قال ، النهار يتعالى حتى إلينا يخرج : ل أربع
قللالوا ؟ ومللاذا وعظيمة قال ، بليل أحد يجيب : ل قالوا ؟ وماذا ،

؟ ومللاذا ، عظيمللة قللال ، إلينللا فيلله يخللرج ل الشهر في  يوما وله
) حسه عن ويغيب عليه يغمى ( أي الياما بين الغنطة يغنط قالوا
ربله ودعلا وبينه بينهم جمع أن بعد إل ، المر في عمر يفصل فلم
بلله الظللن حسلن عملر ) وكللان فيلله رأيلي تفيل ل : ( اللهم قائل

: قالوا ؟ منه تشكون : ما أمامه لهم عمر فقال المحاكمة وبدأت
إن : والللله قللال ؟ تقول : ما قال النهار يتعالى حتى إلينا يخرج ل

أجلللس ثللم عجينللي فأعجن خادما لهلي : ليس ذكره لكره كنت
: مللا فقللال إليهللم أخللرج ثم أتوضأ ثم خبزي أخبز ثم يختمر حتى

: قللال ؟ تقللول : ما قال بليل أحدا يجيب : ل قالوا ؟ منه تشكون
وجللل عللز لله والليل لهم النهار جعلت : إني ذكره لكره كنت إن

ثيلاب لي ول ثيابي يغسل خادما لي : ليس قال ؟ تقول : وما قال
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النهار آخر من إليهم أخرج ثم أدلكها ثم تجف حتى فأجلس أبدلها
:مللا قللال اليللاما بين الغنطة : يغنط قالوا ؟ منه تشكون : ما قال

بضللعت وقللد بمكة النصاري خبيب مصرع : شهدت قال ؟ تقول
محمدا أن : أتحب فقالوا جذعة على حملوه ثم لحمه من قريش
محمللدا وأن وولدي أهلي في أنى أحب ما : والله فقال ؟ مكانك
فمللا محمللد يللا نللادى ثللم ، بشللوكة شلليك وسلللم عليه الله صلى

ل مشللرك وأنللا الحللال تلللك فللي نصرته وتركي اليوما ذلك ذكرت
بللذلك لللي يغفللر ل وجل عز الله أن ظننت إل العظيم بالله أومن
ًا الذنب براءتلله أظهر أن بعد عمر فقال الغنطة تلك فتصيبني أبد

دينللار بللألف إليه وبعث فراستي يفيل لم الذي لله الحمد أمامهم
 .) ففرقها أمرك على بها : استعن وقال

مللع العباس بنى وزراء أحد مسلمة بن القاسم أبى الوزير وقصة
هللؤلء إليلله رفللع إذ الهجللري الخامس القرن في الخيابرةا اليهود
عنهللم الجزيللة  إسللقاط فيلله نبللوي كتاب أنه زاعمين كتابا اليهود

المللر رد وإنمللا تبين أو تثبت دون المسألة في بالفصل يبادر فلم
ت البغللدادي الخطيللب الحللافظ إللى الكتللاب دفع لقد ، أهله إلى

فنظلر عصلره فلي ومحلدثها ومؤرخهلا بغداد علماء شيخ هل463
؟ كللذبه علللى الللدليل : ومللا الوزير فسأله كذب :هذا قال ثم فيه

يللوما أسلللم يكن ولم سفيان أبى بن معاوية شهادةا فيه لن فقال
أسلللم وإنمللا الهجللرةا مللن سللبع سللنة فللي خيللبر كانت وقد خيبر

خللبر قبللل مات وقد معاذ بن سعد شهادةا وفيه الفتح يوما معاوية
عللن الللوزير وتوقف ذلك الناس فأعجب خمس سنة الخندقا عاما

. بالكتاب العمل
أن غيللر من الكتاب في ما ونفذ استعجل الوزير هذا أن لو أرأيت

تعطيللل هللي النتيجة إن ؟ النتيجة تكون فماذا أهله إلى المر يرد
يقللول إذ برهللان ول دليل بغير وجل عز الله كتاب من صريح نص

ول الخللر باليوما ول بالله يؤمنون ل الذين { قاتلوا سبحانه الحق
الللذين مللن الحللق ديللن يدينون ول ورسوله الله حرما ما يحرمون

} صاغرون وهم يد عن الجزية يعطوا حتى الكتاب أوتوا
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علللى والوقللائعّ الحللداث خآلل من ذلك على - التربية5
سللورةا فللي الجهنللى مللع زيللد بللن أسللامة : قصة في جاء ما نحو

النللور سلورةا فلي الفلك : حادثلة فلي جلاء ما نحو وعلى النساء
النمللل سللورةا في الخصمين مع داود قصة في جاء ما نحو وعلى
المصللطلق بنللى مع عقبة بن الوليد : قصة في جاء ما نحو وعلى

فللي يثبللت التربيللة مللن اللللون هللذا )فللإن (الحجللرات سورةا في
. بالقصة أو بالحدث لرتباطه نظرا ينسى ول النفس

فللإن التللبين أو التثبللت وطرق ومعالم بقواعد - التذكير6
: التذكير دواما النسيان هذا وعلج النسيان على مجبول النسان
اللذكرى نفعلت إن }.{ فذكر المؤمنين تنفع الذكرى فإن {وذكر

.{

فلي التللبين أو التثبلت تلرك عللى المترتبة العواقب - تقدير7
مللن النسللان يبعللث أن شأنه من التقدير هذا فإن والخرةا الدنيا
. التريث أو التأني أو التروي على ويحمله داخله

أو التثبللت بخلللق اشللتهروا مللن مخالطللة أو - معايشة8
والنسج محاكاتهم إلى ويدعوه كثيرا النسان يفيد هذا فإن التبين
. الخطوات وتسلم العثرات لتقل منوالهم على

الظللواهر تخللدعنا فل النللاس مللعّ التعامللل في - الحكمة9
البللواطن عللن والتفللتيش البحللث في نبالغ ول والصور والشكال

. التعامل وأسلوب كيفية ليحدد الواقع ندع وإنما الصدور وخفايا

هللذا بشللأن الرض أهل مناهج من الفادة - محاولة10
مللع ذلللك يتعللارض أل شللريطة التللبين أو التثبللت ..أعنللى الخلق
ًا هللؤلء لللدى فللإن السلما وتللوجيهه اسللتغلله أمكللن لللو  رصلليد
.  الكثير بالخير والمسلمين السلما على لعاد السليم التوجيه
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يؤخآللذ مللن مللوطن فللي نفسه المسلم يتصور -  أن11
فللي خطللواته تعللديل علللى يحمللله ذلللك فإن تبين أو تثبت بغير

. لغيره يرضاه ل لنفسه يرضاه مال إذ الطريق

يقللع أن إل بالمسللمين الظلن إحسللان على - التعويد12
: هذا غير يوجب ما منهم
}. خيرا بأنفسهم والمؤمنات المؤمنون ظن سمعتموه إذ {لول
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 عشرة الرابعة الفة
والليلة اليوم عمل في التفريط

هللي إنما العاملين من الكثير بها يبتلى التي عشرةا الرابعة والفة
). والليلة اليوما عمل في (التفريط

علز اللله عافلاهم ملن ويتقيهلا بهلا ابتللوا من منها يتخلص وحتى
ومعالمها أبعادها عن يكشف تصور تقديم من لبد فإنه منها وجل
: التالي النحو على وذلك

ً : والليلة اليوم عمل في التفريط : مفهوم أول
المللر فللي : التقصللير هللو اللغللة فللي  التفريللط: لغة التفريط

يفللرط المللر فللي ( وفرط اللسان في قال يفوت حتى وتضييعه
في ) وفرط التفريط كذلك فات حتى وضيعه فيه قصر أي فرطا

تقللول :{ أن والتنزيللل فيلله العجللز وقللدما ضلليعه وفرطه الشيء
}. الله جنب في فرطت ما على حسرتا يا نفس

حللال إلللى تصلليروا أن مخافللة للله وأسلللموا ربكللم إلللى أنيبوا أي
هللو اللغة في والليلة اليوما وعمل ، الله أمر في للتفريط الندامة

مللن أعللم عليهللا الحفاظ للمرء ينبغي التي الواجبات أو الوظائف
اليللوما عمللل فللي التفريللط فإن وعليه أخروية أو دنيوية تكون أن

الللتي الواجبللات أو للوظائف التضييع أو : التقصير هو لغة والليلة
أو أخروية أو كانت دنيوية عليها المواظبة أو الحفاظ للمرء ينبغي

تفوت. حتى معا هما
مفهللوما  أمللا: اصللطلحا والليلة اليوم عمل في التفريط

والللدعاةا العلمللاء اصللطلحا فللي والليلة اليوما عمل في التفريط
للمسلللم ينبغللي الللتي العبادية للوظائف التضييع أو التقصير فإنه

وقتهللا يخللرج حللتى والليلللة اليللوما فلي عليهللا والمواظبة الحفاظ
النوافللل إهمللال ومثللل المكتوبللة الصلللةا عللن النوما مثل وتفوت
أو الضللحى صلللةا أو الللوتر صلللةا أو الليللل قيللاما تللرك أو الراتبللة
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للنفللس المحاسللبة أو الللدعاء أو الذكللار أو القرآنللي الورد تضييع
وعللدما المسللجد إلللى الللذهاب عن التخلف أو والستغفار والتوبة
الخرى الخيرات فعل عدما أو مبرر ول عذر بغير الجماعة حضور

الجنللائز وتشللييع المرض عيادةا : من الجتماعية الداب إهمال أو
السللراء فللي أحللوالهم ومشللاركتهم النللاس فللي عمللا والسللؤال
. العبادات أو الطاعات من ذلك غير ..... إلى والضراء

: والليلة اليوم عمل في التفريط :  أسباب ثآانيا
توقع وبواعث إليه تؤدى أسباب والليلة اليوما عمل في وللتفريط

: منها نذكر فيه

: بالمعصية التدنس أو ) التلطخ1(
سلليما ل المعصللية من متحرز أو محترس غير المسلم يكون بأن

رعايللة يولونهللا ول النللاس من كثير بها يستهين التي تلك الصغائر
كللثيرةا بللأمور العقللاب ويكللون العقللاب من فلبد وحينئذ أهمية أو

: { العظيم الله وصدقا والليلة اليوما عمل في التفريط بينها من
} كللثير عللن ويعفللو أيللديكم كسللبت فبما مصيبة من أصابكم وما

اليللة هللذه نزلللت : لمللا قللوله مرسللل البصري الحسن عن وجاء
} كللثير عللن ويعفو أيديكم كسبت فبما مصيبة من أصابكم { وما

بيللده محمد نفس ( والذي وسلم عليه الله صلى الله رسول قال
إل قدما عثرةا ول حجر نكبة ول عرقا اختلج ول عود خدش من ما

( ل وسلللم عليلله الللله صلى ) وقال أكثر عنه الله يعفو وما بذنب
عنلله الللله يعفللو وما بذنب إل دونها أو فوقها فما نكبة عبدا يصيب

} .. مصيبة من أصابكم : { وما وقرأ أكثر

والليلة اليوما عمل على وأثره السبب هذا مثل السلف وعى وقد
: كثيرا إليه ونبهوا

إل نسلليه ثللم القللرآن حفللظ أحللدا نعلللم : ما يقول الضحاك هذا 
كسلبت فبملا مصليبة ملن أصلابكم { وملا الضحاك قرأ ثم بذنب
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أعظللم مصلليبة : وأي الضحاك يقول } ثم كثير عن ويعفو أيديكم
سللعيد أبا : ( يا قائل رجل يسأله الحسن وهذا القرآن نسيان من
ل بللالى فمللا طهللورى وأعللد الليللل قيللاما وأحب معافى أبيت إني

.) قيدتك ذنوبك فقال ؟ أقوما
بللذنب أشللهر خمسللة الليللل قللاما : ( حرمللت يقللول الثوري وهذا

فللي فقلللت يبكى رجل : رأيت قال ؟ الذنب ذاك : وما قيل أذنبته
الناس بعض عليه يدخل وبرةا بن كرز وهذا ،)  مراء : هذا نفسي

: أشللد فيقللول ؟ أهلللك بعللض نعللى : أتللاك للله فيقول يبكى وهو
؟ ذاك ومللا للله فيقللول : أشللد فيقللول ؟ يؤلمللك : وجع له فيقول
ومللا البارحللة حزبي أقرأ ولم مسبل وسترى مغلق : بابي فيجيبه

.أحدثته بذنب إل ذاك
الجماعللة صلللةا أحللدا تفوت : (ل يقول الدارانى سلمان أبو وهذا

قيللاما منعللت أكلللة مللن : ( كللم يقللول عالم عابد ) وهذا بذنب إل
أو أكلة ليأكل العبد وإن سورةا قراءةا منعت نظرةا من وكم الليل
عللن تنهللي الصلللةا أن وكمللا سللنة قيللاما بهللا فيحللرما فعلللة يفعل

وسلائر الصللةا علن تنهلى الفحشلاء فكلذلك والمنكلر الفحشلاء
.) الخيرات

هللذا مثللل إلى السبب هذا يؤدى كيف القيم ابن الحافظ بين وقد
فلللو الطاعة حرمان المعاصي آثار من أي ( ومنها فقال التفريط

وتقطللع بللدله تكللون طاعللة عن يصد أن إل عقوبة للذنب يكن لم
رابعللة ثلم ثالثلة طريلق بالذنب عليه فينقطع أخرى طاعة طريق
منهللا واحللدةا كلل كللثيرةا طاعللات بالذنب عليه فينقطع جرا وهلم
للله أوجبللت أكلللة أكللل كرجللل وهللذا عليهللا ومللا الدنيا من له خير

المسلتعان واللله منها أطيب أكلت عدةا من منعته طويلة مرضة
(.

: المباحات في ) التوسع2ّ(
واللبلاس والشلراب الطعاما من المباحات في التوسع يكون وقد

اليوما عمل في التفريط في السبب هو ونحوها والمراكب
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المللر والراحللة والنوما الركون يورث التوسع هذا أن ذلك والليلة
ذلك بينا أن سبق وقد التفريط هذا مثل إلى يؤدى أن يمكن الذي

قللول هنللا وحسللبنا السللراف آفللة عللن الحللديث عنللد بالتفصلليل
فتتحسروا كثيرا فترقدوا كثيرا فتشربوا كثيرا تأكلوا :( ل الغزالى

.) كثيرا الموت عند

: الدوام وسبيل النعم قيمة إدراك ) عدم3(
فللي السللبب هو الدواما وسبيل النعم قيمة إدراك عدما يكون وقد

الله نعم أن يدرك لم من أن ذلك والليلة اليوما عمل في التفريط
المعلللوما وغيللر منهللا والمعلللوما والباطن منها الظاهر العباد على
} تحصللوها ل الللله نعمللة تعللدوا { وإن يحصللى ول يكللون ل شئ

}  وباطنة ظاهرةا نعمه عليكم { وأسبغ
: { لئللن بالشللكر يكللون إنمللا النعللم هذه دواما أن عن غفل ومن

اليللوما عمللل علللى المواظبللة الشللكر } ومللن لزيللدنكم شكرتم
عنلله وغفل كله هذا يدرك لم من والطاعات العبادات من والليلة

الللله وصللدقا والليلة اليوما فيعمل التفريط محالة ل منه يقع فإنه
}. تكفرون ول لي واشكروا أذكركم { فاذكروني

: أنس بن والربيع والسدى العالية وأبوا البصري الحسن قال
 .) كفره من ويعذب شكره من ويزيده ذكره من يذكر الله (إن

}. أذكركلم { فلاذكروني قللوله في أيضا البصري الحسن وقال 
 .نفسي) على لكم جبت أو فيما :( اذكروني قال

) بمغفرتللي أذكركللم بطللاعتي :( اذكرونللي جللبير بن سعيد وقال
 .(برحمتي) رواية وفي

: والليلة اليوم عمل إلى الحاجة عن ) الغفلة4(
السللبب هي والليلة اليوما عمل إلى الحاجة عن الغفلة تكون وقد
وقللوته بحللوله أنلله عن غفل من فإن العمل هذا في التفريط في

فللي ينجللح كللي للله لبللد وأنه قوى  وقوته الله بحول وإنه ضعيف
الللله عللون مللن لبللد الرض هللذه فللي بللواجبه والقياما دوره أداء
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الللتي هللي والليلة اليوما عمل على المواظبة وأن ونصره وتأييده
: والنصر التأييد وذلك العون هذا تستجلب
} المحسنين لمع الله وإن سبلنا لنهدينهم فينا جاهدوا { والذين
}. التقوى الزاد خير فإن {وتزودا

زد أو قليل منلله انقص أو نصفه قليل إل الليل قم المزمل أيها {يا
ناشللئة إن ثقيل قللول عليللك سللنلقى إنللا ترتيل القرآن ورتل عليه
}. طويل سبحا النهار في لك إن قيل وأقوما وطئا أشد هي الليل
كنت أحببته فإذا أحبه حتى بالنوافل إلى يتقرب عبدي يزال ( وما

بها يبطش التي ويده به يبصر الذي وبصره به يسمع الذي سمعه
اسللتعاذنى وإن لعطينلله سللألني وإن بهللا يمشللى الللتي ورجللله
.....ل}. لعيذنه

: القلب وطمأنينة النفس سكينة في سببا تكون التي هي إنها بل
فعلللم الشجرةا تحت يبايعونك إذ المؤمنين عن الله رضى { ولقد

} قريبا فتحا وأثابهم عليهم السكينة فأنزل قلوبهم في ما
}. تطمئن الله بذكر أل الله بذكر قلوبهم وتطمئن آمنوا { الذين

تليللت وإذا قلللوبهم وجلللت الللله ذكللر إذا الللذين المؤمنون { إنما
....}  إيمانا زادتهم آياته عليهم

عمللل فللي محالة ل سيفرط فإنه قدمنا ما كل عن قلبه غفل من
. والليلة اليوما

أجللر لحقيقللة الصللحيح التصللور تلشللى أو - ضللعف5
. والليلة اليوم عمل على المواظبة

أجللر لحقيقللة الصللحيح التصللور تلشللى أو ضللعف يكللون وقللد
التفريلط هلذا فلي السللبب هو والليلة اليوما عمل على المواظبة

بالتصللور مرتبللط بالنواجذ عليه والعض بالشيء الستمساك فإن
به. المرتبطة الفوائد أو وللمنافع له الصحيح
الجللر لحقيقللة الصللحيح التصللور عنللده يكتمللل لللم فمللن وعليلله

وشللدائد أهللوال مللن نجللاةا أنلله من الليلة أو اليوما بعمل المرتبط
. القيامة يوما
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هللم ول السللوء يمسللهم ل بمفللازتهم اتقللوا الللذين الله { وينجى
}. يحزنون
ننجللى ثللم مقضلليا حتمللا ربللك علللى كللان واردها إل منكم { وإن
}. جثيا فيها الظالمين ونذر اتقوا الذين

ول سمعت أذن ول رأت لعين ما فيها جنات الجر أي أنه من بل
إلى بالنظر التمتع و ، الله رؤية هذا وفوقا ، بشر قلب على خطر
: الكريم وجهه

النهللار تحتها من تجرى جنات المؤمنات و المؤمنين  الله { وعد
الللله مللن ورضللوان عللدن جنللات في طيبة ومساكن فيها خالدين

وزيللادةا الحسنى أحسنوا { للذين } ، العظيم الفوز هو ذلك أكبر
فيهللا هللم الجنللة أصللحاب أولئللك ذلللة ول قللتر وجوههم يرهق ول

ٍذ { وجللوه } ، خالدون { فل } ، نللاظرةا ربهللا إلللى ناضللرةا يومئلل
} يعملون كانوا بما  جزاء أعين قرةا من لهم أخفي ما نفس تعلم

.
و النوما يستلذ فإنه الجر هذا لحقيقة التصور عنده يكتمل لم من

يفللرط بالتالي و الله سبيل في المجاهدةا و بالتعب ويضن الراحة
. الليلة و اليوما عمل في

هللان الجر فجر لمح :" من قال حين الجوزى ابن العلمة وصدقا
". التكليف ظلما عليه

: وشدائد أهوال من بعده وما الموت - نسيان6
السبب هو وشدائد أهوال من بعده وما الموت نسيان يكون وقد
ميت أنه نسى من أن ذلك ، الليلة و اليوما عمل في التفريط في

ل
:  الجل طال وإن محالة
قبلللك مللن لبشللر جعلنللا { ومللا ... }، المللوت ذائقة نفس { كل
} . الخالدون فهم مت أفإن الخلد
: نعله شراك من إليه أقرب الموت هذا وأن
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فل يخصللمون وهللم تأخللذهم واحللدةا صلليحة إل ينظللرون { مللا
} يرجعون أهلهم إلى ول توصية يستطيعون

هولهللا مللن يشلليب وأهللوال شللدائد المللوت هذا بعد سيكون وأنه
علللى بالمواظبللة إل منهللا نجللاةا ول ، القلللوب لها وتنخلع الولدان

: الليلة و اليوما عمل
ًا كفرتللم إن تتقللون { فكيف ًا الولللدان يجعللل يوملل السللماء شلليب
ً وعده كان به منفطر إن ربكللم اتقللوا الناس أيها { يا } ، مفعول
عمللا مرضللعة كللل تللذهل ترونهللا يللوما عظيم شئ الساعة زلزلة

هم وما سكارى الناس وترى حملها حمل ذات كل وتضع أرضعت
إذ الزفللة يللوما { وأنللذرهم } ، شللديد الله عذاب ولكن بسكارى
شللفيع ول حميللم من للظالمين ما كاظمين الحناجر لدى القلوب

}  يطاع
. شك ول التفريط هذا منه كان كله ذلك نسى من

مصللله دخللل إذ وسلللم عليلله الله صلى النبي ذلك إلى ألمح وقد
ًا فرأى ذكللر أكللثرتم لللو إنكللم :" أمللا فقللال يكتشرون كأنهم ناس
هللادما ذكللر مللن فأكثروا : الموت أرى عما لشغلكم اللذات هادما

: فيقللول فيه تكلم إل يوما القبر على يأت لم فإنه الموت اللذات
بيللت وأنللا ، الللتراب بيللت وأنا ، الوحدةا بيت أنا و ، الغربة بيت أنا

...... " الدود

: الكمال بلوغ - ظن7
عمللل فللي التفريللط فللي السبب هو الكمال بلوغ ظن يكون وقد

مهما أنه وينسى نفسه ينسى قد النسان أن ذلك ، الليلة و اليوما
نعللم مللن نعمللة شللكر يستطيع فلن ، النهار و بالليل وأطاع عمل
على أخرى عوامل مع النسيان هذا ويحمله ، - عليه - تعالى الله
ٍذ ، الكمال بلوغ ظن و اليللوما عمللل فللي التفريللط منلله يقع وحينئ

. الليلة
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- وسلم عليه الله - صلى النبي حديث من نفهمه ما هو هذا ولعل
ّيس يقول إذ العاجز و الموت بعد لما وعمل نفسه دان من :( الك

) . الله على وتمنى هواها نفسه أتبع من
كللان عنلله- إذ تعللالى الللله الخطللاب-رضللى بللن عمللر عللن جاء ومما

، الكللبر للعللرض وتزينللوا  تحاسللبوا أن قبل أنفسكم يقول:"حاسبوا
" الدنيا في نفسه حاسب من على القيامة يوما الحساب يخف وإنما

.
ًا العبد يكون :" ل مهران بن لميمون قول ومن يحاسللب حتى تقي

" . وملبسه مطعمه أين من شريكه يحاسب كما نفسه

: الواجبات و العباء - كثرة8
اليللوما عمللل في التفريط إلى الواجبات و العباء كثرةا تؤدى وقد

العباء إلحاحا وفي ، العمل زحمة في النسان أن ذلك ، الليلة و
الللوقت ضلليق بحجة الليلة و اليوما عمل في يهمل قد الواجبات و

ًا ، الواجبللات وتلللك العبللاء هللذه مللن الفللراغ وضللرورةا أو ناسللي
ًا مطلللوب هللو مللا كللل من للخروج الطريق على زاده أن متناسي

و الللوقت إذ ، الليلللة و اليوما عمل على بالمواظبة يكون إنما منه
يللرى وحيللن ، سبحانه وبيده ، لله ملك كلها والمكانات الطاقات

ً العبد من ًا عليه إقبال عليلله ويتفضللل يمتللن وذكره بطاعته وتلذذ
و العزيمللة فللي المضللاء و الرادةا في القوةا و الوقت في بالبركة
: الرأي في السداد

الللله يتللق }،{ ومن تقواهم وآتاهم هدى زادهم اهتدوا { والذين
ًا له يجعل علللى يتوكللل ومللن يحتسب ل حيث من ويرزقه مخرج

ًا شللئ لكللل الللله جعل قد أمره بالغ الله إن حسبه فهو الله قللدر
. {

: - التسويف9
و اليللوما عمللل فللي التفريللط في السبب هو التسويف يكون وقد

عليلله تللتراكم التأجيللل أو التسللويف تعللود مللن أن ذلللك ، الليلللة
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تصللبح منهللا الخللروج أو الخلصا يريد وحين ، العباء أو الواجبات
ٍذ ، عليه شاقة أو ثقيلة التضللييع أو التفريللط إل منه يكون ل وحينئ
:" بللادروا وسلللم عليه الله صلى قوله من المفهوما هو هذا ولعل

ًا الصالحات بالعمال ًا إل تنتظرون هل ، سبع ًا فقر غنللى أو منسي
ًا ًا أو مطغي ًا مرضلل ًا أو ، مفسللد ًا هرملل ًا أو مفنللد ًا موتلل أو ، مجهللز
الدجال

." وأمر أدهى فالساعة الساعة أو ينتظر غائب فشر
علللى - فحرصوا عليهم الله - رضوان المة سلف ذلك وعى وقد

مقالللة هنللا وحسبنا ، يضيع أن قبل العمر واغتناما الفرصا اقتناصا
إلللى اليللوما عمللل تؤخر أل - " القوةا عنه تعالى الله - رضى عمر
". الغد
ًا :( اغتنللم بقللوله لرجل وسلم عليه الله صلى وعظه ومن خمسلل
وغنللاك ، سللقمك قبل وصحتك ، هرمك قبل : شبابك خمس قبل
 .) موتك قبل وحياتك شغلك قبل وفراغك فقرك قبل

التفريط من حال على السوة ذوى بعض - مشاهدة10
:

ًا علللى القللدوةا و السللوةا ذوى بعض مشاهدةا يكون ... قد وأخير
عمللل علللى المواظبللة عللدما فلي السللبب هللي التفريط من حال

ًا المسلم أن ذلك ، الليلة و اليوما و السللوةا ذوى إلللى ينظر أحيان
منهللم يقللع أن يمكللن ل ، الناس من فريد نمط أنهم على القدوةا
شللئ  علللى بعضللهم مللن أو منهم يطلع وحين ، تقصير أو تفريط

ًا ، محاكاتهم على تحمله قد النظرةا هذه فإن ، التفريط من ناسي
. فقط المعروف في وإنما ، المعصية في محاكاةا ول طاعة ل أنه

عللدما علللى السلللما تشللديد مللن المفهللوما هو السبب  هذا ولعل
أملتي :( كلل وسللم عليله اللله صللى يقول إذ ، بالثم المجاهرةا

الرجللل يعمللل أن  المجللاهرةا مللن وإن ، المجللاهرين إل معللافى
ً بالليل : عملللت فلن : يللا فيقللول الللله ستره وقد يصبح ثم عمل
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الللله سللتر يكشف ويصبح ربه يستره بات وقد ، وكذا كذا البارحة
). عنه

ًا : الليلة و اليوم عمل في التفريط : آثآار ثآالث
مهلكللة وعللواقب ضللارةا آثللار الليلللة و اليللوما عمل في وللتفريط

هذه بعض ودونك ، السلمي العمل على أو العاملين على سواء
: الثار

: العاملين عل الليلة و اليوم عمل في التفريط أ- آثآار
: العاملين على والليلة اليوما عمل في التفريط آثار من
: النفسي القلق و - الضطراب1

فللي يكللون إنمللا الروحا وسمو النفس وراحة القلب غذاء أن ذلك
فللي فللّرط مللن فللإن وعليلله ، الليلة و اليوما عمل على المواظبة

ومصللدر ودواءه غذاءه القلب عن قطع فقد ، الليلة و اليوما عمل
النفسللي والضللطراب القلق النتيجة وتكون ، وطمأنينته سعادته
معيشللة للله فللإن ذكللرى عللن أعرض { ومن العظيم الله وصدقا
ًا ًا يسلكه ربه ذكر عن يعرض { ومن } ، ضنك ًا عذاب }  . صعد

: الفتور القل على أو الواجب أداء عن - القعود2
علللى المواظبللة فللي هو إنما الطريق على المسلم زاد أن وذلك
الليلللة و اليللوما عمللل فللي فرط فمن وعليه ، الليلة و اليوما عمل
عللن القعللود إلللى الحللال به تنتهي هذا ومثل ، زاد  بغير بقى فقد
و الخطللورةا مللن فيلله وذلك ، الفتور القل على أو ، الواجب أداء

: قللال إذ  وسلللم عليه الله صلى الرسول وصدقا ، فيه ما الضرر
، عقللد ثلث نللاما إذا أحللدكم رأس قافيللة علللى الشلليطان ( يعقد
فللذكر اسللتيقظ فإن ، فارقد طويل ليل عليك ، عقدةا كل يضرب

انحلللت صلللى فللإن ، عقللدةا انحلت توضأ وإن ، عقدةا انحلت الله
ًا فأصبح عقدةا نشيط
) . كسلن النفس خبيث أصبح وإل ، النفس طيب
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: المعصية على - الجرأة3
وبيللن النسللان بيللن يحللول حللاجز بمثابة الحقة الطاعة أن وذلك

المنكر و الفحشاء عن تنهي الصلةا إن ، الصلةا { وأقم المعصية
وسلللم عليلله الللله صلللى النبي إلى رجل } وجاء أكبر الله ولذكر
ًا إن الله رسول : يا فقال ، سلرقا أصلبح فلإذا بالليلل يصللى فلن
وضيعها فيها فرط إذا فإنه وعليه " ، تقول ما سينهاه :" إنه فقال

الحلاجز هلذا هلدما فقلد ، وحقيقتهلا بجوهرهلا ل بشلكلها أداها أو
السيئات و المعاصي في للوقوع أمامه مفتوحة الطريق وصارت

قللول إليلله يشير ما هو هذا ولعل ، مبالةا ل أو جرأةا فيها بصورةا ،
المنكللر عللن وتنهاه بالمعروف صلته تأمره لم :" من عباس ابن
ًا إل الله من بصلته يزد ،لم ." بعد

: البدني النهيار أو - الضعف4
الجسللم تكسللب الليلللة و اليللوما عمللل علللى المواظبللة أن وذلك
هود لسان - على - سبحانه قال كما ، التحمل على وقدرةا مناعة
يرسللل إليلله توبللوا ثللم ربكللم اسللتغفروا قللوما { ويا السلما عليه

ًا عليكم السماء أوصللى وكمللا } ، قوتكم إلى قوةا ويزدكم مدرار
ًا وسلم عليه الله صلى النبي به ، السلما - عليهما وفاطمة - علي
تشكو وسلم عليه الله صلى النبي أتت فاطمة : إن  علّى قال إذ

فلللم ، رقيللق جللاءه أنه وبلغها ، الرحى من يدها في تلقى ما إليه
، : فجاءنا قال ، أخبرته جاء فلما ، لعائشة ذلك فذكرت ، تصادفه

" فجللاء مكانكمللا :" علللى فقال نقوما فذهبنا مضاجعنا أخذنا وقد
:" أل فقللال بطنللي على قدميه برد وجدت حتى وبينها بيني فقعد

أويتما أو ، مضاجعكما أخذتما إذا ، ؟ سألتما مما خير على أدلكما
ًا فسبحا ، فراشكما إلى ًا واحمللدا وثلثين ثلث وكللبرا وثلثيللن ثلثلل

ًا فللي فللرط فمللن وعليه " ، خادما من لكما خير فهو وثلثين أربع
يعللود ل وذلللك ، النللوما و السللترخاء فسيعتاد الليلة و اليوما عمل
. وانهياره ضعفه فيه بما إل الجسد على
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: اللهي التوفيق و العون من - الحرمان5
علللى كللان إذا إل العبللد بهما يظفر ل وتوفيقه الله عون أن وذلك
الليلللة و اليللوما عمللل علللى المواظبللة في تتجلى بربه طيبة صلة
الللذين { و } ، محسللنون هللم الللذين و اتقوا الذين مع الله { إن

وإذا } ، المحسللنين لمللع الللله وإن سللبلنا لنهللدينهم فينللا جاهدوا
ربلله عللن نفسلله قطع فقد ، العمل هذا في المسلم وفّرط حدث

ٍذ قوله من نفهمه ما هو ذلك ولعل ، التوفيق و العون يحرما وحينئ
ًا له نقيض الرحمن ذكر عن يعش { ومن سبحانه للله فهو شيطان

.} مهتدون أنهم ويحسبون السبيل عن ليصدونهم وإنهم ، قرين

: الناس في التأثآير أو الهيبة - فقد6
سلحا أعظم ضيع فقد الليلة و اليوما عمل في فرط من أن وذلك
بهللذا لنلله بللدهي وهللذا ، قلللوبهم وسللبى ، النللاس فللي بلله يللؤثر

فقللد ربه عند منزلته ضاعت ومن ، ربه عند منزلته ضيع التفريط
. الناس عند منزلته ضاعت

: يقلول - إذ وسللم عليله اللله - صللى النلبي ذلك إلى أشار وقد
، قصللعتها إلللى الكلة تدعى كما عليكم تداعى أن المم ( يوشك

ٍذ نحن قلة : ومن قائل فقال ٍذ أنتللم : بللل قللال ؟ يومئ كللثير يومئلل
عللدوكم صللدور مللن الللله ولينزعللن السلليل كغثللاء غثللاء ولكنكللم
: يللا قائللل فقللال ، الللوهن قلللوبكم فللي وليقذفن ، منكم المهابة
) . الموت وكراهية الدنيا : حب قال ؟ الوهن وما الله رسول

العمللل علللى الليلللة و اليللوم عمللل فللي التفريللط آثآللار
: السلمي

: السلمي العمل على آثاره ومن
: التكاليف كثرة معّ الطريق - طول1
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ً أن ذلك  ّيع عمل - وتعللالى - تبلارك الللله حق إليه المنتسبون يض
بلله وتحيللط التكللاليف عليه وتتضاعف الطريق به ستطول عليهم
في ماضون الله وأعداء لسيما ، ناحية كل من الشدائد و المحن

مللن لحظللة ذلللك عللن يتوانون ول ، ومخططاتهم أساليبهم تنفيذ
الله نبي لسان على قال حين  سبحانه الحق وصدقا ، نهار أو ليل

} . عصيته إن الله من ينصرني { ... فمن السلما عليه صالح

: الشدائد و المحن ساعات في الثبات - عدم2
البشللر يطيقهللا ل ، وشللديدةا قاسللية بطبيعتهللا المحللن أن وذلللك

وأنللى ، اللهللي التأييد و العون من له لبد وإنما ، وقوتهم بحولهم
ً الله يرزقهم أن الله جنب في فّرطوا لمن ًا أو تحمل ولعللل ، ثباتلل
ثللم الللله ربنللا قللالوا الذين { إن تعالى قوله من المفهوما هو هذا

الللذين أيهللا { يللا } ، يحزنللون هللم ول عليهم خوف فل استقاموا
قللوله ومللن } ، أقللدامكم ويثبللت ينصللركم الللله تنصروا إن آمنوا
: كلمات أعلمك إني غلما :( يا عباس لبن وسلم عليه الله صلى

فاسأل سألت إذا ، تجاهك تجده الله احفظ ، يحفظك الله احفظ
اجتمعللت لللو المللة أن واعلم ، بالله فاستعن استعنت وإذا ، الله
لللك، الللله كتبلله قللد بشيء إل ينفعوك لم بشيء ينفعوك أن على
قللد بشلليء إل يضللروك لللم بشلليء يضروك أن على اجتمعوا ولو
) . الصحف وجفت القلما رفعت عليك الله كتبه

ًا : الليلة و اليوم عمل في التفريط : علجا رابع
مللا باتباع والليلة اليوما عمل في التفريط علج نستطيع هذا وبعد
: يلي

لثللواب صللادقة صللورةا ففيهمللا السللنة و الكتللاب - معايشللة1
العقاب وذلك ، الثواب هذا وماهية ، العاصين وعقاب ، الطائعين

مللن ، المعصللية وتللرك الطاعللة ملزمللة علللى تحريللض فيهما بل
و شللئ بكللل علملله - وإحاطة - سبحانه الله باطلع التذكير خلل

أن المسلللم وحسللب الجللزاء و يديه بين المساءلة و إليه الرجوع
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أن قبللل مللن للله وأسلللموا ربكللم إلللى { وأنيبوا  اليات هذه يقرأ
مللن إليكللم أنزل ما أحسن واتبعوا ، تنصرون ل ثم العذاب يأتيكم
يأتيكم أن قبل من ربكم

علللى حسللرتي يا نفس تقول أن ، تشعرون ل وأنتم بغتة العذاب
أن لو تقول أو الساخرين لمن كنت وإن الله جنب في فرطت ما

أن لللو العللذاب تللرى حين تقول أو المتقين من لكنت هداني الله
بهللا فكللذبت آيللاتي جاءتك قد بلى المحسنين من فأكون كرةا لي

} . الكافرين من وكنت واستكبرت
سللم فإنهللا الصغائر سيما ل السيئات و المعاصي من -  التحرر2

- إذ وسلللم عليه الله - صلى الرسول وصدقا محرقة ونار ، قاتل
الرجللل علللى يجتمعللن فإنهن ، الذنوب ومحقرات :( إياكم يقول
لهللن ضرب  وسلم عليه الله صلى الله رسول وإن ، يهلكنه حتى
ً فجعللل القللوما صللنيع فحضللر فلةا أرض نزلللوا قللوما كمثللل مثل

ًا جمعللوا حللتى بللالعود فيجللئ ينطلق الرجل ًا فللأججوا سللواد نللار
." فيها قذفوا ما وأنضجوا

المشللارب و المطاعم لسيما المباحات تعاطى في  - التوسط3
- وسلم عليه الله - صلى الرسول وصدقا بلية كل أساس فإنها ،

ًا وعاء آدمي مل :( ما يقمللن أكلت آدما ابن بحسب بطنه من شر
وثللث لشلرابه وثللث لطعلامه فثللث محاللة ل كلان فلإن صللبه
) . لنفسه

و النجللاحا فللي الليلللة و اليللوما عمل على المواظبة دور - إدراك4
النفللس يحللرر ذلك فإن ، الواجبات و بالعباء القياما على القدرةا

. الملزمة و المواظبة على ويحملها التفريط من
يحللرك ذلللك فللإن ، بالطاعللات إل تدوما لن وإنها النعمة - تقدير5

وفللاء ، الليلللة و اليللوما عمللل على للمواظبة المستقيمة النفوس
ًا الله بحق . الزيادةا و الستمرار في وطمع

و الليلللة و اليللوما عمللل علللى المواظبللة بيللن التوفيق - محاولة6
ًا عليك لربك :( إن الخرى بالواجبات القياما عليللك ولنفسللك حقلل

ًا ًا عليك ولهلك حق .)  حقه حق ذي لكل فأعط ، حق
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اتهامهللا مللع ، الشللدةا و بللالحزما وأخللذها النفللس - مجاهللدةا7
، اليللوما تعبت إن بأنها تمنيتها ومع ، التسويف ترك ومع بالتقصير
ًا ستتمتع الكريللم الله وجه إلى بالنظر وتتلذذ ، المقيم بالنعيم غد

.
و اليوما عمل في التفريط عل المترتبة والثار العواقب - تقدير8

علللى الحركللة هللذه وتنعكللس القلللوب يحللرك ذلك فلعل ، الليلة
. الليلة و اليوما عمل على المواظبة فتكون الجوارحا

فللإن ، مسللتقيم صللالح وسط في العيش و ، الجماعة - ملزمة9
الللله رسللول وصللدقا ، العزائللم و الهمللم ويشللحذ بالله يذكر ذلك

يلا : بللى قلالوا ، ؟ بخيللاركم أنلبئكم :( أل وسلللم عليه الله صلى
. ) وجل عز  الله ذكر ُرؤوا إذا الذي : خياركم قال ، الله رسول

مللن يعيللن سللبحانه - فللإنه وجل - عز بالله التامة - الستعانة10
سللاعات فللي لسلليما ، بجنللابه ولذ حمللاه إلللى ولجللأ بلله استعان

} ، لكللم اسللتجب ادعللونى ربكللم { وقللال الشللدةا و الضللطرار
خلفللاء ويجعلكم السوء ويكشف دعاه إذا المضطر يجيب { أّمن
ً الله مع أءله الرض } . تذكرون ما قليل

ًا ، وزراعللة وغللرس عمل دار الدنيا أن - إدراك11 سلليكون وغللد
كللانت ، طاعة بغير الدنيا ضاعت ولئن ، النتائج ومعرفة ، الحصاد

الللذين الخاسللرين :{ ... إن بعللدها خسللارةا ل الللتي الخسللارةا
الخسللران هللو ذلللك أل القيامللة يللوما وأهليهللم أنفسللهم خسللروا
} . المبين

أنفسللهم خسللروا الللذين الخاسللرين إن آمنللوا الللذين { وقللال
} . مقيم عذاب في الظالمين إن أل القيامة يوما وأهليهم

الليلللة و اليللوما عمللل علللى القللدوةا و السللوةا ذوى - مواظبة12
ًا يكونللوا ل حللتى ، النللاس مللن غيرهللم وضللياع فتنللة فللي سللبب

دعللا :( ... ومللن بهللم غيرهللم اقتداء وإثم أنفسهم إثم فيحتملون
ذلللك ينقللص ل اتبعلله من آثاما مثل الثم من عليه كان ضللة إلى
ًا آثامهم من ). شيئ

107



وكيللف ، سلليرته فللي وسلللم عليلله الله صلى النبي - معايشة13
يقللال حتى الليل ويقوما ، يفطر ل إنه يقال حتى النهار يصوما كان
الله أن مع ، الطاعات باقي في يصنع كان ذلك ومثل ، يناما ل إنه
تحمللل المعايشللة هذه إن ، تأخر وما ذنبه من تقدما ما له غفر قد
منطلللق مللن ، المواظبة على الليلة و اليوما عمل في مفرط كل
وعللده وقللد ، ذلللك يصللنع - كان وسلم عليه الله - صلى النبي أن

سلليكون وهل ، عاقبته يعرف ل بمن فكيف المحمود المقاما الله
.؟ النار أهل مع أما الجنة في
بصللور مليئللة فإنهللا ، السلللف وأخبللار سيرةا في النظر - دواما14
كللل تحمللل ، الليلة و اليوما عمل على المواظبة في مشرقة حية
و القتلداء عللى شلهيد وهلو السلمع ألقلى أو قللب لله كلان من

. التشبه و المحاكاةا القل على أو ، التأسي
علللى يحمللل ذلللك فللإن ، الماضللية والثللاما الللذنوب - تللذكر15

ًا الليلة و اليوما عمل في المواظبة ًا ، فللات لما تدارك فللي وطمعلل
موقللف ذلللك يصللدقا مللا وخيللر ، الثاما وتلك ، الذنوب هذه تكفير

قلللوبهم اليمللان حلوةا خللالطت حين فرعون تهديد من السحرةا
: عليه وردهم
فطرنلا اللذي و البينلات ملن جاءنلا ملا عللى نلؤثرك للن { قالوا
بربنللا آمنا إنا ، الدنيا الحياةا هذه تقضى إنما ، قاض أنت ما فاقض
وأبقللى خيللر والله السحر من عليه أكرهتنا وما خطايانا لنا ليغفر
.  {
فسيسللبقه بغتللة يللأت لللم وإذا ، بغتللة يللأتي الموت أن - تذكر16

الوان فللوات بعللد ولكنلله الندما ويكون ، الموت يكون ثم المرض
. الفرصة وضياع
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