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افـــتــتـــــــاحـــيــــة

افتتاحـية
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسلام عىل س�يدنا حممد

وعىل آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين..

وبعـــد :فيرس « دائرة الش��ؤون اإلس�لامية والعم��ل اخلريي بدبي -

إصدارها اجلديد « كلمات إلى الش�باب:
إدارة البح��وث » أن تقدِّ م
َ

في العالقة مع الله والنفس واألسرة والمجتمع » جلمهور القراء
من السادة الباحثني واملثقفني واملتطلعني إىل املعرفة.

ٍ
خير للش�باب واملوجهين واملربين،
وه�ذه الرس�ال ُة زا ُد

بحب الش�باب واحلرص عليه�م ،تعيش معهم
وكلمات ُم ْف َعم ٌة
ِّ

رحل�ة ممارس�تهم أله�م عالقاهت�م ،وه�ي العالق�ة م�ع اهلل تعاىل
وم�ع النفس واملجتمع واألرسة واجليران واألصدقاء والفتيات،
توضح أسسها وحقوقها وآداهبا ،وكيفية إقامتها إقامة صحيحة،

جِ
معال ًة كثري ًا مما يتعرض له ش�بابنا يف رحلتهم مع هذه العالقات،
خماطِب� ًة العق�ل والقل�ب ،مهتدي ًة بكتاب اهلل وس�نة رس�وله ﷺ،
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وتوجيه�ات العلماء واملربين قدي ًام وحديث� ًا ،فام أجدر الش�باب
بقراءهتا واالستفادة منها.

وه�ذا اإلنجاز العلم�ي جيعلنا نقدم عظيم الش�كر والدعاء

ألرسة آل مكتوم حفظها اهلل تعاىل التي حتب العلم وأهله ،وتؤازر

قضايا اإلسالم والعروبة بكل متيز وإقدام ،ويف مقدمتها صاحب
الس�مو الش�يخ حممد بن راشد بن س�عيد آل مكتوم ،نائب رئيس
الدول�ة ،رئي�س جمل�س ال�وزراء ،حاك�م ديب الذي يش� ِّيد جمتمع
املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ،ويشجع أصحابه و ُطالبه .

راجين من العلي القدير أن ينفع هب�ذا العم�ل ،وأن يرزقنا

التوفي�ق والس�داد ،وأن يوف�ق إىل مزي�د م�ن العط�اء عىل درب
التميز املنشود.

وآخ�ر دعوان�ا أن احلمد هلل رب العاملني ،وصلىَّ اهلل وس� َّلم

عىل النَّبي األمي اخلاتم س ّيدنا حممد وعىل آله وصحبـه أمجعني.
مدير إدارة البحوث

الدكتور سيف بن راشد اجلابري

اإلسالم واالهتمام بالشباب
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احلم�د هلل رب العاملين ،والصلاة والسلام على أرشف

املرس�لني ورمح�ة اهلل للعاملين :س�يدنا وموالن�ا حمم�د وعلى آله

وصحبه أمجعني.
وبعد:

فالش�باب أوىل من ُأهديت إليه�م الكلامت واجتهت نحوهم

جه�ود املصلحني والدعاة ،فهم س�واعد األمم وعامدها ،وعدهتا

وعتاده�ا ،ورصيدها احلقيقي وأملها ،وال تصلح أمة وال تضمن
استمرار تقدمها إال إذا كان شباهبا يف استقامة وعافية.

وصالح الشباب يكون بأمرين:

األول :بإحس�ان تنش�ئتهم وإعداده�م ،وه�و واجب اآلباء

واملربني ومؤسسات الدول الرسمية وغري الرسمية.

والث�اين :باس�تقامتهم يف أنفس�هم ،وه�ي واج�ب الش�باب

جتاه أنفسهم.
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وأساس استقامة الشباب يكون بأمور:

 -بإصلاح عالقتهم م�ع اهلل عز وجل ،وتوطي�د صلتهم به

سبحانه.

 -ث�م بإصلاح عالقتهم بالنف�س ومعرفة كيفية سياس�تها،

وجتنب رشورها ،وكيفية تزكيتها.

 -وبإصلاح عالقته�م باخلل�ق ،الس�يام باملجتم�ع القريب

املتمث�ل يف أرسهم وأهليهم وأصحاهبم وزمالئهم وجرياهنم ،ثم

بمجتمعه�م البعيد ،وهو الذي تربطه هب�م معامالت وقتية ليس
من صفتها الدوام.

هذه العالقات الثالث الس�ابقة ،بأصوهلا وحقوقها وآداهبا،

وأمثلتها الواقعية ،وكيفية معاجلتها ،وآثار صالحها وفسادها هي
موضوع هذه الكلامت ،وهي حديثها إىل الشباب.

ولعل ه�ذه الرس�ائل وهذه الكلامت تس�د بع�ض حاجات

للش�باب ،وقد كانوا يف غنى عن كثري من هذه الكلامت لو متتعوا

اإلسالم واالهتمام بالشباب

9

كام متتعت األجيال الس�ابقة بحياة بس�يطة هادئ�ة يرتابط أفرادها
وتنتق�ل األص�ول الرتبوي�ة والفكرية الصحيح�ة بينهم من جيل
إىل جي�ل بيسر وس�هولة ،وتتوف�ر فيها لآلب�اء أوق�ات وطاقات
نفس�ية يتابع�ون هب�ا أبناءهم ،ويعاجل�ون أخطاءهم ب�كل إرصار
امل�رة بع�د امل�رة ،حتى تس�تقر عنده�م ه�ذه املفاهي�م والفضائل
السلوكية ،ولكن رسعة تطور احلياة ،وكثرة متطلباهتا ،واملؤثرات
الكثيرة ال�واردة عليه�ا ،ومش�كالهتا املرتتب�ة عليه�ا ،كل ذل�ك
أره�ق الكثير م�ن األرس ،وأفقد بعضه�ا توازهنا فأثر س�لب ًا عىل
دورها الرتبوي.
ج�ره إلينا
وق�د كان ش�بابنا يف غن�ى عن كثري منه�ا ،لوال ما َّ

التط�ور املذه�ل لوس�ائل االتص�ال اإللكتروين وغيره ،وم�ا
يع�رف بالس�موات املفتوحة (الفضائيات) من س�لبيات وخماطر
ختتل�ف درجاهت�ا ،والتي تتطور إىل أن تصل إىل تش�ويش فكرهم
وعقيدهت�م ،وإىل تغيير منظوم�ة أخالقه�م القائم�ة على الطهر
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والفضيل�ة إىل منظومات أخالقية أخرى ،وإىل إضعاف األس�س
والروابط التي تكفل متاس�ك املجتمع ،وحتفظ اس�تقالله وهويته
وعدم تبعيته ،وإىل حماولة صياغة عالقاته بعيدة عن هدي الوحي
الرباين ،واستبدال رموز أخرى برموز القدوة احلسنة فيه.
وال خيف�ى أن ه�ذه املؤث�رات الس�لبية عىل الش�باب بعضها
ُيقص�د ب�ه اإلرضار واإلفس�اد ،وبعضه�ا منتج�ات فلس�فات
وقناعات فاسدة يتلقاها من يتلقاها.
ومن وسائل نشر هذا الفساد ُ
اخلُلقي:

 خلخلة فضيلة احلياء عند اجلنسني. وإشاعة األدب املبتذل والقصص الرديئة. والتهوين من ترك التحشم. -واإلسفاف املسموع واملرئي ،باسم الواقعية أو اإلبداع.

اإلسالم واالهتمام بالشباب
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ومن أخطر هذه الوسائل:
 أفلام الرذيل�ة الت�ي تغ�ري بالفاحش�ة وهتين اإلنس�انالذي كرمه اهلل.
 وحتطي�م الش�باب برتويج املخدرات وتزيني املس�كرات،والتي ترضهم يف دينهم وبدهنم وأنفسهم ،وحتوهلم إىل عبء عىل
أرسهم وجمتمعهم بدالًمن أن يكونوا لكليهام سواعد وسند ًا.
ومن وسائل نشر الفساد الفكري:

 الدع�وة إىل مذاه�ب واجتاه�ات تقل�ل م�ن قيم�ة الدي�نونظم�ه وفاعليت�ه يف حي�اة اإلنس�ان ،أو تفرغه من ش�موليته أو
بعض خصائصه.
 ودعوات التفلت باس�م التحرر واإلبداع حتى ولو وصلإىل اإلحلاد والعياذ باهلل.
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 وأعمال الدراما (التمثيل) وما يش�بهها م�ن الربامج التيتنق�ل إلينا أنامط ًا اجتامعي�ة بعيدة عن نظمن�ا االجتامعية الفاضلة
التي بناها ونظمها لنا دين اإلسالم ،لتجعلها لنا نمط حياة.
 والتش�جيع على إنش�اء مجاع�ات تغ�ايل يف الدي�ن حت�ىخترجه عن سماحته ووس�طيته ،ثم تعادي جمتمعاهت�ا وتتطور إىل
ما هو أخطر.
وربما س�اعد يف تأث�ر بع�ض الش�باب هب�ذه الثقاف�ات
واالجتاهات السيئة-عىل اختالف درجات التأثر -ما يمر به كثري
منه�م من ظروف اقتصادية وأرسية واجتامعية تؤثر يف اس�تقراره
النفسي وتوازنه  -وإن كانت تلك الظروف ليس�ت مربر ًا لذلك
 وبعضه�م مل جي�د من يوجهه وهيتم به ،وأش�د منه�م من مل جيدمن أرسته إال هذه األنامط الثقافية والسلوكية اخلاطئة ،وبعضهم
كان فريسة االغرتاب ،وضياع املنهج العلمي الصحيح ،ومن هنا
ج�اءت حاجة كثري من الش�باب إىل التنبيه وإىل التذكري املس�تمر

اإلسالم واالهتمام بالشباب
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والنصيحة الدائمة بنحو هذه الرس�ائل وه�ذه الكلامت ،وغريها
من وسائل التواصل معهم.
االهتمام واملنطلق:

وأح�ب أن أذكرك�م أهي�ا الش�باب أن دينك�م ق�د اهتم بكم
اهتامما كبير ًا ،ووضع لكم معامل وتوجيهات تبني ش�خصيتكم،
منه�ا أوامر وتوجيهات عقدي�ة وخلقية مبارشة جاءت يف القرآن
والس�نة ،ومنها معامل وتوجيهات غير مبارشة ،كصفات املؤمنني
يف أول س�ورة (املؤمن�ون) وما جي�ب أن يكونوا علي�ه ،وصفات
عب�اد الرمحن يف س�ورة الفرق�ان ،ووصايا لقامن البنه ،يف س�ورة
لقمان ،وقص�ص الصاحلني من ش�باب القرآن وغريه�م ،وكلها
معامل تبني ش�خصية املس�لم عامة ،والش�باب والناش�ئة خاصة،
وجتمع هلم منهجهم ،وتعطيهم صور ًا عملية للتطبيق.(((...
((( أسأل اهلل أن يوقفني لتناول هذا املوضوع يف رسالة مستقلة.
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يق�ول تعاىل يف آيتين جامعتني ،مها عنوان للمس�لم ﴿ :ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﴾ [ األنعام.]١٦٣ - ١٦٢ :
فأس�اس انطالق املس�لم يف احلي�اة ( العبودي�ة هلل ) ،وأعامله
وترصفات�ه ينبغ�ي أن تك�ون قب�ل كل يشء خالص�ة هلل ،وابتغ�اء
رض�ا اهلل ،واملنه�ج الذي يسير علي�ه هو ما أم�ر ب�ه اهلل .فهاتان
عرفت�ا بأصلن�ا ،وبمنهجن�ا وبمصدر هذا املنه�ج ،وملاذا
اآليت�ان َّ

نلتزم هبذا املنهج ،وبغايتنا الكربى يف س�عينا ويف مجيع ترصفاتنا،
وهي ابتغاء رضا اهلل.
شخصية راقية كاملة:

واعلموا أهيا الش�باب أن ش�خصية املس�لم فكري ًا واجتامعي ًا
ش�خصية راقية كاملة ،ألهنا ش�خصية صاغه�ا الوحي املعصوم،
صاغها من هو أعلم هبا وهو رب العاملني سبحانه وتعاىل ،وهدانا
إليها خري معلم وهو رسول اهلل ﷺ يف شخصه ويف توجيهاته لكل

اإلسالم واالهتمام بالشباب

15

من حييطون به وملن س�يجيئون من بع�ده إىل أن يرث اهلل األرض
و َم ْن عليها ،وهذه املعامل والتوجيهات نقلت إلينا نق ً
ال مستفيض ًا.
إن ش�خصية املسلم « ش�خصية فريدة ،ال تقاس بالشخصية

االجتامعي�ة التي ربته�ا النظ�م الوضعية املع�ارصة ،وال الرشائع

القديمة التي تعب يف صياغتها الفالسفة واملفكرون.

إهنا ش�خصية اجتامعية راقية ،كونتها جمموعة كبرية جد ًا من

مكارم األخالق ،نطقت هبا نصوص هذا الدين احلنيف من قرآن

كريم وحديث رشيف ،وجعلت التخلق هبا دين ًا يثاب املرء عليه،
وحياس�ب على تركه ،فاس�تطاعت بذلك أن جتعل من ش�خصية
املس�لم الصادق نموذج ًا ًّ
فذا لإلنسان الراقي املهذب التقي اخلري

النظيف»((( .وكم كانت هذه الش�خصية أقرب داع إىل اإلسالم،

وأوضح صورة له.

فاس�تعن باهلل أهيا الشاب عىل ما يريض ربك ،ويرفع قدرك،

ويعيل ش�أنك ،وعلى جتاوز العقبات ،وجتنب م�ا يرضك ،وأظهر
((( شخصية املسلم كام يصوغها اإلسالم يف الكتاب والسنة ،ص .162
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س�مو دينك يف سلوكك وخلقك ،واعلم أن اهلل معك ،وأنك إذا
استعنت به أعانك.
وه�ا نح�ن أهيا الش�باب نب�دأ إن ش�اء اهلل مع ًا ه�ذه الرحلة
م�ع العالق�ة م�ع اهلل وم�ع النف�س واألرسة واملجتم�ع واجلريان
والزمالء والفتيات وغريها من العالقات ،والتي أنحو يف غالبها
إىل التوجيه املبارش ،وأجعل كل فقرة منها بمثابة توجيه مستقل.
وأرجوك أهيا الش�اب أن تقرأ هذه الرس�ائل عىل َم َه ٍل ،فإهنا

واهلل مل تكت�ب ترف� ًا ،وإنما وفاء ببع�ض حقك ،فالله�م انفع هبا،

وتقبلها بقبول حسن ،وأرجو أهيا الشاب أن تعذرين يف التفصيل
أحيان ًا ،فهناك من حيتاج إليه ،وأرجوك أال تنساين من دعوة صاحلة
ووالدي ومش�اخيي َّ
وكل من أس�دى إىل ه�ذا العمل نصيحة،
أنا
َّ

وأول م�ا نب�دأ به من ه�ذه العالقات ،العالق�ة العظمى :العالقة

مع اهلل تعاىل.
•

•

•
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يف العالقة مع اهلل تعاىل
فم ْن أحسن إليك
 أهيا الشابَ ،أ ْحبِ ْب ر َّب َك من كل قلبكَ ،

يأرسك بامتنانه ،فكيف باملحسن األعظم سبحانه؟!

رب العاملني ،فاجعل
 َأ ْولىَ َم ْن تعل ْق َت بهَ
وتوجهت إليه هو ُّ

لك به تعلق ًا كبري ًا ،وهذا التعلق هو الذي يبقى.

 عالقتن�ا ب�اهلل عالقة املنعم عليه ِباملنع�م األعظم الذي منه
َ

النع�م كلها ،عالق�ة الصنعة بصاحبها ال�ذي أوجدها من العدم،
الضيف  -الذي ال يملك ش�يئ ًا ،حتى وجوده  -با ُمل ِضيف
عالقة َّ
ال�ذي أوج�ده وه ّيأ له دار ضيافت�ه ﴿ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ﴾ [ البقرة.] 29 :

 -عالقتن�ا ب�اهلل عالق�ة فِطري ٌة عقلي�ة من أوضح م�ا تكون،

وخفاؤه�ا على البعض ه�و من ش�دة وضوحها ،كغفل�ة الغافل

ع�ن طل�وع الش�مس ،وعط�اء األرض! فه�و يف أوض�ح عمى،
وأخطر غرور.

18

كـلـمــات إىل الـشـبـاب

ويف كل شيء له آية:

 األدل�ة على اهلل ال تنتهي ،ومظاهر إنعام�ه ال حتىص ،انظرن�وع يف األجن�اس واألن�واع
َ�م َخ َل َ
�ق م�ن املخلوق�ات ،وك�م ّ
ك ْ

واألوص�اف ،وكم فارق بينها بدقائ�ق التكوين والصفات ،وكَم

َ�مٌّ ،
وبعض
�ق له،
كل ُم َيسرّ ٌ ملا ُخ ِل َ
ٌ
ز َّي� َن و َّ
مج َ�ل ،وكم ن َّظ�م و َأ ْحك َ

مس�خر لبعض بغري اختيار منه ،ولو ش�اء اهلل تعاىل ما كان ،وكَم

رزق من�ذ خلق ،وكم أطعم أفواه ًا ،وك�م أعطى وكَم منع ،وكَم
ص�ح وكَم أمرض ،وكَم أضحك وكَ�م أبكى ،وكم أغاث وكم
َأ َّ

ونجى ،وكم َأهل ْ َم ،وكم ع َّلم ،وكم رفع أقدار ًا ،وكم خفض،
َّفرج َّ

أرص علي�ه صاحبه ،وصاحب�ه ال يدري ما
وك�م نقض من ع�ز ٍم َّ

مرصا عليه ،وكم رحل إليه من اخللق منذ
َّ
حول�ه عنه بعد أن كان ًّ

خلقهم ،ففي كل يشء آية هلل تظهر للمتأملني(((.

((( انظ�ر للتوس�ع :حقيق�ة التوحيد لبديع الزمان س�عيد الن�وريس ،وكربى
اليقيني�ات الكوني�ة ،ومدخ�ل إىل فهم اجل�ذور ضمن سلس�ة « هذا هو

اإلسالم » ،وكالمها للدكتور حممد سعيد رمضان البوطي.

الـعــالقة مـع اهلل تعاىل
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 انظ�ر هل حددن�ا ميعاد وجودنا يف ه�ذه الدنيا أو عىل أيأرض نول�د؟ أم هل حددن�ا ألواننا وأش�كالنا ،أو اخرتنا عوائلنا
ووالدين�ا اللذي�ن كان�ا س�بب ًا يف وجودن�ا؟ ول�و طرحنا الس�ؤال
على أمثالنا م�ن املخلوقات من حيوان ونبات ،فبامذا س�تجيب؟
ستقول نحن صنعة العليم واختيار احلكيم.
 ل�و نظرن�ا إىل دقائق تكوينن�ا ،لذهلنا ولنطق�ت كل خليةوكل ذرة يف أجس�امنا بعظمة خالقها ،فشعرة واحدة يف أجسامنا
حتتاج إىل أجهزة وهرمونات تتحكم يف تغذيتها ،ونموها ،ولوهنا،
وطبيعتها من نعومة وجعودة ،وجتديد ما يس�قط منها ،وارتباطها
باحلال�ة النفس�ية والصحية والعمرية لصاحبه�ا ،وبكونه ذكر ًا أو
أنثى ،هذا يف ش�عرة واحدة فكيف ببقية أجهزتنا ،بل كيف بالعامل
العل�وي بسمائه وكواكب�ه وأجرام�ه ،وب�األرض وبالبح�ار وما
انط�وت علي�ه م�ن املخلوق�ات؟! ال يمل�ك اإلنس�ان إال أن خير
ساجد ًا ،يقول :سبحان اهلل خالقها ومدبرها.
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 أس�اس الطريق هو اإليامن به تعاىل وبرس�وله ﷺ وباليومَ
وجدِّ ْده.
فصح ْح
اآلخر،
اإليامن و َق ِّوه َ
ِّ
 ثِ�ق ب�اهلل عز وج�ل فام م�ن ذرة تتحرك إال بإذن�ه ،وتوكلواعتمد عليه ،فمن َصدَ َق يف التوكل عليه كفاه.
 املؤمن يرىض بام قىض اهللُ وقدَّ ر له ،ويعلم أن َّكل فِ ْع ِل اهلل

إن
خري ،قال رس�ول اهلل ﷺ « :عجب� ًا ألمر املؤمنَّ ،
بعبده املؤمن ٌ

رس ُاء
أم�ره كل�ه خري ،وليس ذاك ألح�د إال للمؤم�نْ ،
إن أصابته ّ
ب فكان خري ًا له »(((.
َشك ََر فكان خري ًا له ،وإن أصابته ّ
رض ُاء َص رَ َ

ِ -م� ْن ِحكَ� ِم األق�دار أهنا ُت َع ِّرف�ك باهلل عز وج�ل وبصفاته

تعريف� ًا عملي ًا ،فاهلل عز وج�ل وهو يقلبك يف أق�داره ُي َع ِّرفك إما
بلطف�ه وإم�ا بقه�ره ،وإم�ا بعظمت�ه ،ويعرفك بحج�م قدراتك،

ويطلب منك يف ٍّ
كل أدب ًا تلتزمه فانتبه(((.
((( صحيح مسلم برقم .2999

((( للمزيد تنظر رسالة احلظوظ واألقدار للمؤلف.

الـعــالقة مـع اهلل تعاىل
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نظام العليم احلكيم:

 الدي�ن هو أعظ�م املؤث�رات يف حياة اإلنس�ان ،وهو نظامرب�اين ،وليس جمموعة تقاليد وأع�راف برشية  -وإن كان العرف
إهلي فيه رس س�عادة البرشية،
الصحي�ح معتبر ًا فيه  -ديننا نظ�ا ٌم ٌّ

قائ�م يف مبادئه العقدية عىل العق�ل واملنطق ،ويف أحكامه العملية
عىل حتقي�ق املصالح الدنيوي�ة واألخروية ،والتي ت�درك بالتفكر
والتدب�رْ ،
وإن قصر ع�ن إدراكه�ا فه�م بع�ض العق�ول لبعض
العوارض واألس�باب((( .نظا ٌم جعل الكون مصدر ًا رئيس�ي ًا من

مص�ادر املعرف�ة ،بَّي�نَّ َ أن هلل كتابني ،كتاب� ًا منظور ًا وه�و الكون،

وكتاب ًا مسطور ًا وهو القرآن ،وكالمها صادر عن اهلل ،فالقرآن من
أمره والكون من خلقه ﴿ ،ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﴾ [ األعراف،]54 :

فلا تناقض بينهما ،ال تناقض أب�د ًا بني الدين واحلقائ�ق العلمية
توصل إليها بالتجربة الصحيحة واألدلة الساطعة.
التي ُي َّ
((( ينظر فقه السرية النبوية للبوطي ،ص .75
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 جاء اإلسلام ليبعث اإلنس�ان بعث� ًا جدي�د ًا ،وليهديه إىلالت�ي هي أق�وم يف مجيع جماالت حيات�ه ،ووضع ل�ه النظام الذي
يص�ون ذل�ك كله ،ال كام تتص�وره العلامنية الت�ي تفصل العامل يف
نظم�ه ع�ن خالق�ه ،وال جتعل للدي�ن س�لطة يف تنظي�م املجتمع
والدول�ة والثقافة والعالق�ات االجتامعية  -والتي كانت رد فعل
ملامرسات دينية تارخيية سيئة يف بيئات بعيدة عن بيئاتنا اإلسالمية
 ومرج�ع ذل�ك عندها فقط إىل العقل واخلربات اإلنس�انية وماخيتاره اإلنس�ان من أنظم�ة بعيدة عن اإلل�زام الديني ،وما الدين
عنده�ا إال عالق�ة روحي�ة بين العبد ورب�ه ،ومظاه�ر ال تتعدى
الترصفات الشخصية(((.
 ليس أحد أعلم بام يصلحك أهيا الشاب من اهلل تعاىل ،ألنهصانع�ك ،وق�د وضع لك قان�ون مهامك وسلامتك وصيانتك
وترقيك فيام جاءك به رس�ولك ﷺ ،فتمس�ك بام رشع اهلل تعاىل،
((( ينظر بني األصالة والتغريب ص .13 ،12

الـعــالقة مـع اهلل تعاىل
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واجع�ل أوامر اهلل تعاىل وأوامر رس�وله ﷺ هي الفيصل عندك،
وأحس�ن الفه�م لتل�ك األوام�ر ﴿ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﴾ [ امللك .] 14 :
املس َّلامت التي نعرفها أن إمهال اتباع األدلة اإلرشادية
 فمن َالصنّاع من البرش لصناعاهتم واخرتاعاهتم
(الكتلوج) التي يضعها ُّ
يؤدي إىل تعطيلها أو إفسادها ،أو عىل األقل عدم االستفادة منها
اس�تفادة تامة ،فما بالنا بابتعاد اإلنس�ان -هذا املرك�ب املعقد يف
تركيبه ،صاح�ب العقل ،واهل�وى ،والقوة ،واإلرادة ،والش�هوة
الت�ي توقده وتضعف�ه ،املبتىل بتس�خري املخلوقات ل�ه ،وبرتبص
الش�يطان به -م�ا بالنا بابتعاده ع�ن القانون الرب�اين لصيانته :إنه

أش�د إيذان ًا بفس�اد هذا املس�كني ﴿ ،ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰﯱﯲﯳﯴ ﯵ ﯶﯷﯸ ﯹﯺ﴾
[ طه.]124-123 :
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لـطـــائـف:

احلق ،املتبِع هلدى اهلل ينج�و ويفلت من الضنك؛
 -املؤم�ن ُّ

ألن عالقت�ه ب�اهلل تعوض�ه عما يالقيه من ش�دائد ،ولي�س ذلك

لغري املؤمن.

َ
الن�ازل به أو بغريه م�ن املؤمنني
 -املؤم�ن يع�رف أن البلاء

إم�ا ترقية وإما تطهري ،وكالمها م�ن لطف اهلل ورمحته ،فهو يفهم
ع�ن اهلل فال ييأس ،وال يغرت بالعافي�ة والنعيم اللذين يعيش فيهام
كثير م�ن الكافرين ،ألنه يع�رف أن الكافر ُت َع َّج ُل له حس�ناته يف

الدني�ا ،وأن عط�اء الدني�ا يك�ون للجميع ،وأنه جيري عىل س�نن
ِ
ب،
ب وملن ال يحُ ُّ
األخذ باألس�باب ،ويعطيه اهلل عز وجل ملن َأ َح َّ

َّ
ب.
وأن عطاء اآلخرة ال يكون إال ملن َأ َح َّ

 -اإلخلاص هلل يريح القلب ،ويريح النفس ﴿ ،ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﴾ [التغاب�ن]11 :؛ ألن ا َمل ْح َم�دَ َة الت�ي تنتظره�ا ،إنام

تنتظره�ا من اهلل الذي أخلصت ل�ه ،ال من اخللق ،فريتاح القلب
بمج�رد األداء ،وال يلتف�ت لِ َتنَك ُِّر من أحس�ن إلي�ه؛ ألنه يتعامل
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مع اهلل ،وهذا هو التعامل األرقى ﴿ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﴾ [ اإلنسان.]9 :

 -استخارة اهلل تعاىل فيام ُن ْق ِد ُم عليه من أمور ،هي من وسائل

املعون�ة واهلداية اإلهلي�ة ،وهي تدل عىل صلتك ب�اهلل ،ومعرفتك

أن�ك لس�ت وحدك ،وتدل على ثقتك به تع�اىل ،فاحرص عليها
ٍ
ٍ
ْ
س�فر ،أو
بأم�ر ،كاختي�ار دراس�ة ،أو وظيف�ة ،أو
م�ت
إن همَ َ َ

أي أم�ر هيم�ك ،فاخلرية يعلمه�ا اهلل ،ولكن
زواج ،أو جت�ارة ،أو ِّ

األمرين عندك س�وا ًء ،ت ُْر َش�دْ إن ش�اء اهلل بربكة صالتك
اجع�ل َ

ودعائ�ك ،وتك�ن عاقبة أمرك عىل أي ٍ
حال خير ًا ،فعن جابر بن

عبد اهلل ريض اهلل عنهام قال ( :كان رس�ول اهلل ﷺ يعلم أصحابه

االستخارة يف األمور كلها ،كام يعلمهم السورة من القرآن يقول:

�م أحدُ ك�م باألمر فلريك�ع ركعتني من غير الفريضة ،ثم
« إذا َه َّ
ِ
َ
ُ
وأستِ ْق ِد ُر َك ب ُقدْ َرتِ َ
وأسألك
ك،
َخِري َك بعلمك ْ
ليقل :اللهم إين أ ْست ُ
من فضل�ك ،فإنك َت ْق ِد ُر وال َأ ْق ِد ُر ،و َت ْع َل ُم وال َأ ْع َل ُم ،وأنت عالم

الغُي�وب ،الله�م فإن كنت تعلم ه�ذا األمر  -ثم تس�ميه بعينه -
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خير ًا يل يف عاج�ل أم�ري وآجل�ه فاق�دره يل ويسره يل ،ثم بارك
رش يل يف عاج�ل أمري وآجله
يل في�ه ،الله�م وإن َ
كنت َت ْع َل ُ
�م أنه ٌّ
ثم َر ِّضنِي به »)(((.
اخلري حيث َ
كان َّ
َ
فارصفني عنه ،وا ْقدُ ْر ليِ َ

 -إن اهلل حي�ب أن يس�مع نج�وى عب�ده ،حي�ب أن يس�مع

رضاعتك ،فالتجئ إليه وأقبل عليه ،واب ِك له ي ِربق لك من وس ِ
ط
ُ
ْ
َ َ

الظلمة نور ًا ،ومن وسط الوحشة أنس ًا ،ومن وسط الضيق فرج ًا،
وما يدريك لعلها حلظات الصلح وحلظات القرب واالندراج يف
سلك السالكني الربانيني.
الـربـــانـيـة:

 املؤم�ن يس�عى يف حياته إىل الربانية ،أن يك�ون عبد ًا رباني ًامتعلق� ًا ب�اهلل قلب ًا وقا َلب ًا ،خمبت� ًا إليه قلبه ،مطمئنة به نفس�ه ،طائعة
له جوارحه ،فام أهنأه بش�عوره أنه يعي�ش باهلل مدد ًا ومعونة ،وهلل
قصد ًا ،وعليه توك ً
ال واعتامد ًا ،وإىل اهلل مرجع ًا ومستقر ًا.
((( صحيح البخاري برقم .6955
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 -ه�ذه الرباني�ة تنقلك نُقلة ثاني�ة ،وال ُي َل َّقاها إال الصابرون

املجاهدون ألنفس�هم ،ه�ذه الرباني�ة جتعلك وأنت تق�رأ القرآن

مثلاً ،تش�عر ب�أن اهلل خياطبك ،وتش�عر بقدس�ية ه�ذا اخلطاب،

وتتفاع�ل معه نفس�ك ،فتستش�عر تعظيم اهلل يف مواط�ن التعظيم

ومتتلئ خش�ية وتنطق تس�بيح ًا ،وتش�عر بالغرية عليه س�بحانه يف
ِ
بالرغبة عندما يرغبك،
مواطن إنكار فضله واإلرشاك به ،وتشعر
والرهبة عندما يرهبك ،واألمل يف سعة اهلل ورمحته عندما ُي َذك ُِّر َك

بمننه وعفوه ،وبقرب تفرجيه للكرب ،هذه الربانية حتييك ،وهي

ليست منك ببعيدة ،ألن اهلل دعاك إليها.

ٌ
س�هل حيتاج إىل عزيمة
ب ربك لك
 -طريق الوصول إىل ُح ِّ

صادق�ة ،وهو أن تطيعه خملص ًا ل�ه ،وأن تبذل من وقتك بعد أداء
الفرائ�ض والبعد عن املحرمات ،وقت ًا ت ُْؤثِ�ر ُه هلل تعاىلَ ،ت ْق ِضيه يف
ٍ
فعندئذ
النوافل والطاعات  -وما أوسع دائرهتا  -قرب ًة إليه تعاىل،

يؤث�رك كما آثرته ،فيتوالك بوالية خاصة تس�عد هب�ا ،وعليك أن
حتاف�ظ عليها بمزيد اخلش�ية واالس�تقامة ،وع�دم االغرتار بتلك

االستقامة ،وبالشعور بالتقصري يف حقه تعاىل حتى تلقاه.
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 -ه�ذه الوالي�ة واملحب�ة الرباني�ة تنع�م يف ظالهل�ا باحلفظ،

واملعون�ة والنُّرصة وتيسير الطاعة علي�ك ،وبتويل اهلل جلوارحك
فال تتوج�ه إال إىل ما يريض رهبا ،وتلتذ النفس واجلوارح بذلك،

فه�ي جنة معجلة يف الدني�ا ،فقد قال تع�اىل يف احلديث القديس:

إيل مم�ا افرتض�ت علي�ه،
إيل عب�دي بشيء
َّ
أح�ب َّ
« وم�ا تق�رب َّ
وم�ا ي�زال عب�دي يتق�رب إيل بالنوافل حت�ى أحبه ،ف�إذا أحببته،
كنت س�معه الذي يس�مع ب�ه ،وبرصه الذي يبرص ب�ه ،ويده التي

يبط�ش هبا ،ورجل�ه التي يميش هب�ا ،وإن س�ألني ألعطينه ،ولئن
استعاذين ألعيذنه »(((.

َ
واحلب
القبول
 يف ظالل هذه الوالية َتنْ َع ُم بأن يضع اهلل لكَّ

أحب اهللُ العبد
يف قلوب عباده املؤمنني ،فقد قال النبي ﷺ « :إذا َّ
جربيلِ ،
ُ
َ
فينادي
حي�ب فالن ًا فأحب ْب ُه ،فيحب�ه
جربيل :إن اهللَ
ن�ادى
ُّ

ُ
جربي�ل يف أه�ل السماء :إن اهلل حيب فالن�ا فأحب�وه ،فيحبه أهل

ُ
السامء ،ثم ُيوضع له
القبول يف األرض »(((.
((( صحيح البخاري برقم .6137

((( متفق عليه ،صحيح البخاري رقم  ،3037ومسلم رقم .2637
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 -ث�م إنك أهي�ا املؤمن الطائع معروف للأرض التي تعيش

عليه�ا ،حتب�ك وتفرح بك ،وتبك�ي عليك إذا مت ،وتش�هد لك
بخلاف الكافر ،فع�ن عيل ريض اهلل تعاىل عنه ق�الَّ « :
إن املؤمن

إذا مات بكى عليه مصاله من األرض ومصعد عمله من السامء،

ث�م تلا ﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﴾

[ الدخ�ان .(((» ] 29 :وكما يف حديث الصحيحين يف املوتى ،إما:

ومسرتاح منه» ...احلديث.
«مسرتيح
ٌ
ُ

((( ورد ذل�ك عن املس�يب بن رافع عن عيل ريض اهلل عن�ه ،رواه ابن املبارك
يف الزه�د رقم  ،336وأبو داود يف الزه�د رقم  ،107وابن أيب اجلعد يف
مس�نده  ،2305والضياء يف املختارة ،رق�م  ،741وغريها ،وفيه انقطاع
بني املسيب وعيل .وله شواهد عدة بأسانيد حسنة عن ابن عباس وجماهد

وحممد بن كعب القرظي ،فهو حسن لغريه ،واهلل أعلم.
وب�كاء األرض على موت الصاحلني م�روي عن مج ٍع كام يف تفسير ابن

أيب حات�م ويف ال�در املنث�ور للس�يوطي عند تفسيرمها هلذه اآلي�ة ،وكذا
ش�هادة األرض هلم ،قال الش�وكاين يف نيل األوطار (  ) 235 /3تعليق ًا

على أحادي�ث اس�تحباب التط�وع يف غير موض�ع الفريض�ة « :والعلة
يف ذل�ك تكثير مواض�ع العب�ادة  -كما قال البخ�اري والبغ�وي  -ألن
مواضع السجود تش�هد له كام يف قوله تعاىل﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﴾
[الزلزلة ]4 :أي خترب بام عمل عليها.»....
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أمــور ضـرورية:

 -أق�ل م�ا جي�ب علي�ك أن تتعلم�ه م�ا تص�ح ب�ه عبادتك،

كالرضوري من أحكام الطهارة – الوضوء والغس�ل ونحومها -
وم�ا تصح وما تفس�د ب�ه الصالة والصي�ام ،وهك�ذا ،وحكم ما
ت ِ
ُق�دم علي�ه من معامالت ،هل هي جائزة أم غري جائزة ،وتس�أل

عام استش�كل عليك أهل العلم والثقة يف الدين ﴿ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﴾ [ النح�ل ،] 43 :فه�ذا رضوري

لك أهيا الشاب.

اسـجــد واقــرتب واذكر ُتذكـر:

 -األوراد واألذكار والدعوات أ ْم ٌـر ال َيستغني املسلم عنه،

َّعر ُض ملزيد رمح�ات اهلل ،وفتح ألبواب
فحاف�ظ عليها ،ففيه�ا الت ُّ

ال�رزق ،واحلف�ظ ،وال تكاد ختلو حالة للمس�لم إال وله فيها ذكر
أو دعاء ،فلنحافظ عىل ما استطعنا منها((( ،قال تعاىل ﴿ :ﯩ

ﯪ﴾ [ البقرة.] 152 :

((( أويص بق�راءة كتابني نفيسين :األذكار لإلمام الن�ووي ،وحتفة الذاكرين
لإلمام الشوكاين.
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 يكفي�ك أنك إذا ذكرت اهلل بص�دق َذكَرك﴿ ،ﯪ ﯫﯬ﴾ ،وكن�ت يف معيت�ه تع�اىل ومعية مالئكت�ه ،تنزل عليك
الرمح�ة ويـطـمـئـ�ن قلب�ك ﴿ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ
ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ﴾ [ الرع�د ،]28 :و ُت ْغف�ر
خر لك كنوز ،وإذا
ل�ك أوزار ،وت ُْرفع لك درجات وأق�دار ،وتُدَّ ُ

يت ،وأنك
ي�ت وك ُِف َ
وو ِق َ
خرج�ت من بيتك عىل ذك�ر اهلل ُه ِد َ
يت ُ

إذا كن�ت م�ن املكثرين من ذك�ر اهلل تعاىل كنت من الس�ابقني إىل
اخلريات يوم القيامة ،وممن أعد اهلل هلم مغفرة وأجر ًا عظي ًام.
يق�ول اهلل تع�اىل يف احلدي�ث الق�ديس« :أنا عند ظ�ن عبدي
يب ،وأن�ا معه إذا ذكرين ،فإن ذكرين يف نفس�ه ذكرته يف نفيس ،وإن

إل ذكرته يف م ٍ
ذكرين يف م ٍ
إيل بشرب تقربت
إل خري منهم ،وإن َّ
تقرب َّ

تقربت إليه باع ًا ،وإن أتاين يميش
تقرب إيل ذراع ًا ّ
إليه ذراع ًا ،وإن َّ
أتيته هرول ًة»(((.

((( متفق عليه ،البخاري برقم  ،6970ومسلم برقم .2675
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الـم َف ِّ�ردون
الـم َف ِّ�ردون» قال�وا :وم�ا ُ
«س� َبق ُ
وق�ال ﷺَ :

ي�ا رس�ول اهلل؟ ق�ال« :الذاك�رون اهلل كثير ًا والذاك�رات»(((.

وبرشه�م النبي ﷺ يف رواية أخرى ببشرى عظيمة ،حيث قال:
الذكر عنه�م أثقاهلم فيأتون يوم
«املس�تَهتَـرون يف ذك�ر اهلل ،يضع
ُ
القيامة ِخفافا»((( .واملستهرتون يف ذكر اهلل :هم املولعون بذكر اهلل
تعاىل ،املداومون عليه.

وعن عبد اهلل بن برس ريض اهلل عنه أن أعرابي ًا قال لرسول اهلل

ﷺَّ :
عيل ،فأنبئني منها بيشء أتشبث
إن
َ
رشائع اإلسالم قد ك ُثرت َّ

به ،قال« :ال يزال لس�انك رطب ًا من ذكر اهلل عز وجل»((( .ومعنى

أي خصلة أوىص
( أتش�بث به ) :أتعلق به وأستمس�ك .فانظروا َّ

النب�ي ﷺ ه�ذا الرج�ل أن يديم عليه�ا ،إهنا خصل�ة اإلكثار من
ُّ

الذك�ر! .وكم ض َّن الصاحلون باألوقات واألنفاس واللحظات،
((( رواه مسلم برقم .2676

((( سنن الرتمذي برقم  ، 3596وقال « :هذا حديث حسن غريب».

((( رواه الرتم�ذي برق�م  ،3375وابن ماجه برق�م  ،3793وقال الرتمذي:
«هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه».
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وك�م كان�ت هل�م جمالس للذك�ر وخل�وات للفك�رَ ،ع ُم َ�رت هبا
األوقات ،وعمت هبا الربكات ،وانتشلت الناس من الغفالت!

والذك�ر م�ن أفض�ل األعمال عن�د اهلل لشرف م�ن تذك�ره

وتنشغل به ،وملا يفتح لك من أبواب اخلريات ،فعن معاذ بن جبل
ريض اهلل عن�ه ،ع�ن النبي ﷺ ق�ال« :أال أنبئكم بخير أعاملكم،
وأزكاه�ا عن�د مليككم ،وأرفعه�ا يف درجاتكم ،وخير لكم من

والو ِر ِق ،وخري لكم من أن تلقوا عدوكم فترضبوا
إنفاق الذهب َ

أعناقه�م ويرضب�وا أعناقكم؟» قالوا :بىل .ق�ال« :ذكر اهلل تعاىل»
ق�ال مع�اذ بن جبل ريض اهلل عنه« :م�ا يشء أنجى من عذاب اهلل
من ذكر اهلل»((( .فاذكر ت ُْذك َْر وتُؤجر.

 -تل�ذذ بمناج�اة اهلل والثن�اء علي�ه واإلعلان بما تؤم�ن به

وتدين ب�ه له ،ففيه رفعت�ك ،وغذاء لروح�ك ،وجتديد إليامنك،

وق�د كان م�ن دعائ�ه ﷺ يف ج�وف اللي�ل « :اللهم ل�ك احلمد،
((( رواه الرتم�ذي برق�م  ،3377واب�ن ماج�ه برق�م  .3790وه�و حديث
صحيح.

34

كـلـمــات إىل الـشـبـاب

رب الس�موات واألرض ،لك احلمدُ  ،أنت َق ِّي ُم الس�موات
أن�ت ُّ

نور الس�موات واألرض،
واألرض ومن فيهن ،لك احلمدُ  ،أنت ُ

احلق ،ولق�اؤك حق ،واجلنة ح�ق ،والنار
وو ْع�دُ ك ُّ
قو ُل�ك ُّ
احلقَ ،

ت ،وب�ك آمنت ،وعليك
أس� َل ْم ُ
حق ،والس�اعة ح�ق ،اللهم لك ْ
ت ،فاغفر
ت ،وإليك حاك َْم ُ
اص ْم ُ
توكل�ت ،وإليك َأ َن ْب ُ
ت ،وبك َخ َ
أخ�رت ،وم�ا أرسرت وما أعلن�ت ،أنت إهلي
يل م�ا قدَّ م�ت وما َّ

ال إله يل غريك »(((.
هـنـيـئـًا بالـصـلـح:

أف�رح بتوب�ة عب�ده م�ن
 يق�ول رس�ول اهلل ﷺ« :واهللِ ،هللُُ

أحدكم جيد ضالته بالفالة» (((.أي بالصحراء البعيدة عن العامر،
فهنيئ ًا ملن اصطلح مع اهللَ ،ف َع َبدَ ُه خملص ًا ،واتقاه ما اس�تطاع ،فمن

ُو ِّف�ق لذل�ك فقد جمُ ع له ُّ
كل خري ،وإن بدا يف الدنيا للناس مضيق ًا

علي�ه ،فيكفيه انشراح الصدر وطمأنين�ة النفس ،و َم� ْن َف َقدَ هذا
((( صحيح البخاري برقم .1069
((( صحيح مسلم برقم .2675
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حي ِّصل ش�يئ ًا،
الصلح فام يغني عنه ما َح َّصل ،بل يف احلقيقة هو مل َ
وم�ا أصدق قول هذا الع�ارف باهلل إذ يق�ول يف مناجاته ( :إهلي،

م�اذا َو َجدَ َم ْن َف َق�دك؟! وما الذي َف َقدَ َم� ْن َو َجدَ ك؟! لقد خاب

م�ن ريض دونك بدالً ،ولقد خرس من بغى عن�ك ُمت ََح َّوالً! إهلي
وخسرِ ْت صفق ُة ٍ
عبد مل جتعل هلا
َع ِم َي ْت ٌ
عني ال تراك عليها رقيب ًاَ َ ،
من حبك نصيب ًا).

 -حياتن�ا الدني�ا قصرية ج�د ًا ،كأهنا حمصورة بني قوسين يف

فأطع
َ�ص كبري ،حياة يس�بقها العدم ،وتعقبها هناي�ة ال آخر هلا،
ْ
ن ٍّ

ربك بني هذين القوسني ،تسعدْ سعادة ال هناية هلا.

 -العبودي�ة هلل أرشف أوصاف�ك ،ودخول�ك حت�ت قول�ه:

« يا عبادي » يزيدك رشف ًا وفخر ًا ،فتحقق بأوصافك يمنحك من
أوصافه ،يقول اهلل تبارك وتعاىل يف احلديث القديس « :يا عبادي،

الظلم عىل نفيس ،وجعلته بينك�م حمرم ًا ،فال َت َظاملوا،
إين َح َّرم�ت
َ
يا عبادي كلكم ٌّ
ضال إال من هديته ،فاستهدوين َأ ْه ِدك ُْم ،يا عبادي،
ِ
فاس�تطعموين ُأ ْط ِع ْمك ُْم ،يا عبادي،
جائع إال من َأطعمتُه،
كلك�م ٌ
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كلكم َع ٍ
اس َتك ُْسونيِ َأك ُْسك ُْم ،يا عبادي ،إنكم
ار إال من كسوتُهَ ،ف ْ

ختطئ�ون بالليل والنهار ،وأن�ا أغفر الذنوب مجيع ًا ،فاس�تغفروين

أغف�ر لك�م ،ي�ا عبادي ،إنك�م لن تبلغ�وا ضرَ ي فتضروين ،ولن
ْ
ِ
وإنسكم
تبلغوا نَفعي فتنفعوين ،يا عبادي ،لو أن ّأو َلكم وآخ َركم َ

ٍ
ِ
وجنّك�م كانوا عىل أتقى قلب َر ٍ
واح�د منكم ،ما زاد ذلك يف
جل
ِ
وإنس�كم وجنَّكم
ُملكي ش�يئ ًا ،يا عبادي ،لو أن ّأو َلكم وآخ َركم َ

ٍ
أفج ِ
�ر ِ
ٍ
واحد ،م�ا نقص ذلك م�ن ُملكي
رج�ل
قلب
كان�وا على َ
وإنسكم وجنَّكم قاموا يف
شيئ ًا ،يا عبادي ،لو أن ّأولكم
وآخركم َ
َ

ٍ
ص ٍ
واحد فسألوين فأعطيت ّ
كل إنسان مسألته ،ما نَقص ذلك
عيد
َ

البح�ر ،يا عبادي ،إنام
�ص املِخْ يط إذا ُأ ْد ِخ َل
مم�ا عندي إال كام َينْ ُق ُ
َ
ه�ي أعام ُلكم ُأحصيه�ا لكم ،ثم ُأوفيكم إياها ،فم�ن َو َجدَ خري ًا،

ومن َوجد غري ذلك فال
نفسه »(((!
َّ
يلومن إال َ
فل َيحمد اهللََ ،
•

((( صحيح مسلم برقم .2577

•

•

37

الـعــالقة مـع الـنـفـــس

يف العالقة مع النفس
�س على ثالثة أن�واعَ :ن ْف ٌس ّأمارة بالس�وء ،قد غلبت
 -النَّ ْف ُ

عليه�ا الغواية ،تأمر بالس�وء وال تل�وم صاحبها على فعله ،وقد

ج�اءت اإلش�ارة إليها يف قول�ه جل ش�أنه ﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ﴾ [ يوس�ف ،]53 :و َن ْف ٌس َّلوامة تلوم صاحبها عىل الوقوع
يف الَّش�رَّ ِّ  ،وتلومه عىل عدم االس�تكثار من اخلير ،وتدق نواقيس

التنبي�ه لصاحبه�ا ،وهذه نف�س فيها حياة ،وفيها خير كثري ،وقد
أقس�م اهلل تعاىل هب�ا يف كتابه فق�ال ﴿ :ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ    ﴾

�س مطمئن� ٌة ب�اهلل تع�اىل على يقني ِمن
[ القيام�ة ،]2:والثال�ث َن ْف ٌ
َو ْعده ،قد س�كنت إىل طاعته س�بحانه ،ودافعت الش�هوات غري

ا َمل ْرضي�ة((( ،وق�د ذكرها اهلل يف كتابه حي�ث قال﴿ :ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾ [ الفجر.] 28-27 :

((( ينظ�ر :إحياء علوم الدين  ،4 /3باب بيان معنى النفس والروح والقلب
والعقل.
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 -صاحب النفس املطمئنة يعيش يف انسجام مع نفسه ،ومع

الكون ،ألنه متعلق برب هذا الكون ،يعرف وظيفته وغاية خلقه،
وي�رى لكل يشء يف الكون ِحكم ًة ووظيف ًة ،وال يعكر عليه صفو
ٍ
مع�اص للعب�اد وخمالفات يطل�ع عليه�ا ،أو تبدر منه،
احلي�اة إال

أو ش�فقة على مبتلى ،وال يع�اين كثير ًا يف الصبر على اخلَلق إذا

ما قورن بغريه.

 -اقتراف احل�رام جيع�ل املؤم�ن يف اضط�راب ورصاع بني

مل�كات نفس�هَ ،م َلكَ�ة متنعه من�ه ،و َم َلك�ة تدفعه إلي�ه ،جيعلنا يف

خ�وف وقل�ق أن يطلع علين�ا أحد ،قالﷺ « :الص�دق طمأنينة،
وإن الكذب ريبة »((( ،وقال « :اإلثم ما حاك يف صدرك ،وكرهت

أن يطلع عليه الناس »(((.

 اش�غل أهيا الش�اب نفس�ك بام يعود عليك نفع�ه يف الدنياأو اآلخ�رة ،واترك ما ال جيدي ،واعلم أن رأس مالك هو عمرك
((( سنن الرتمذي برقم .2518

((( صحيح مسلم برقم .2553
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ووقتك ،فاعرف أين تبذل جهدك ،وأعط لكل عمل ما يس�تحقه
من وقت وجهد ،دون زيادة.
مراتب قصدنا للفعل ،وما نؤاخذ به منها(((:
ب والكُره
حل ِّ
 -ال يؤاخذن�ا اهلل تعاىل يف األعمال القلبية  -كا ُ

واحلسد وسوء الظن ونحوها  -وال يف األعامل العملية وهي أعامل
اجل�وارح ،ال يؤاخذنا فيهما باهلاجس ،وهو اليشء الذي يلقى يف
النف�س ،أو ينبع�ث من داخله�ا دون قص�د .وال يؤاخذنا كذلك
باخلاط�ر وهو التفكر يف ه�ذا اهلاجس ،وهو أم�ر حلظي ال يلبث
((( ينظر يف ذلك رشح النووي عىل مسلم  ،51 /2وفتح الباري ،327 /11

واألش�باه والنظائر للسيوطي ص  ،33وفيض القدير  ،218 /2ومرقاة
املفاتي�ح  ،136-135 /1وني�ل امل�رام يف احلفظ�ة الك�رام البن حبيب

الغزي ص  35وما بعده ،وتنوير القلوب يف معاملة عالم القلوب لشيخ

مش�اخيي الش�يخ حممد أمني الك�ردي ،يف اخلامتة ص  495وم�ا بعدها،
واألخالق اإلسالمية لعبد الرمحن حسن حبنكة .106 /1

وقد قالوا يف ذلك:

هاجس َذكَروا
مراتب القصد مخس
ٌ
ـت
ــز ٌم كلها ُرفِـ َع ْ
يـلـيــه َهـٌّم َفـ َع ْ

فخـاطـر فحـديث النفس فاستمعا
ٌ
ِ
سـوى األخـري ففيه األَ ْخ ُذ قد وقعا
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أن ي�زول رسيع� ًا ويدخ�ل فيه التأث�ر النفيس اللحظ�ي باهلاجس
(ويس�مى امليل الطبع�ي)((( .وال يؤاخذنا بحدي�ث النفس الذي
جيول فيها ،وترددها هل تفعل أو ال تفعل .وال يؤاخذنا اهلل تعاىل
يف أعامل اجلوارح باهل َ ِّم بالفعل ،وهو ترجيح النفس أن تفعل هذا

وج ْز ٍم منها ،يقول النبي ﷺ:
األم�ر الذي ترددت في�ه ،دون َع ْز ٍم َ
«إن اهلل جت�اوز ألمت�ي عام وسوس�ت ،أو حدثت به أنفس�ها ،ما مل
َّ
تعم�ل به أو تكلم»((( ،وهذا من كرمه تعاىل وختفيفه وعفوه ،ولو
شاء آلخذنا عىل اهل َ ِّم ،بل عىل حديث النفس.
 -يثيبنا اهلل تعاىل عىل اهل َ ِّم باحلس�نة ،وإن مل نعملها ،فلو نوينا

حس�نة ومل نعملها ُأثِ ْبنا على هذه النية ،فع�ن أيب هريرة عن النبي
ﷺ ،ق�ال« :قال اهلل ع ّز ّ
وجل :إذا َه َّم عبدي بحس�نة ومل يعملها،

((( وذلك مثل حترك الشهوة من هاجس ،أو التغري اللحظي عىل شخص بناء
عن هاجس أو فكرة وردت ،وهذا خارج عن إرادتنا ،واختيارنا.

((( متف�ق علي�ه ،البخ�اري برق�م  ،6287ومس�لم برق�م  ،127وه�ذا لفظ
البخاري.
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كتبتها له حس�نة ،فإن عملها كتبتها عرش حس�نات إىل س�بع مائة
كت املعصية خشي ًة هلل كُتبت لك حسنة.
ضعف»((( .وإن ت ََر َ
 يف أعمال القل�وب اخلالص�ة :إن اس�تقر حدي�ث النف�سباألمر الس� ِّيئ فيها ،مثل اسقرار ظن السوء بأهل اخلري ،واحتقار
املسلمني ،وحسدهم ،والكرب ،والرياء ،وحب ما يكره اهلل تعاىل،
�ب إيذاء الغير دون ما يوجبه،
وح ّ
واالس�تلذاذ بتص�ور احلرامُ ،
وغريه�ا من أعمال القلوب يعد ذل�ك معصية قلبي�ة وإث ًام ،حتى
ول�و مل يرتتب عليه عمل .يقول اهلل ع�ز وجل يف املؤاخذة بأعامل
القل�وب﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﴾ [البق�رة،]225 :
ويق�ول﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﴾ [اإلرساء ،] 36 :ويق�ول ع�ز وج�ل
((( متفق عليه ،البخاري برقم  ،7062ومسلم برقم  ،128وهذا لفظ مسلم.
وعن�د البخ�اري « :وإذا أراد أن يعمل حس�ن ًة فلم يعم ْله�ا ،فاكتبوها له
حسن ًة »...احلديث.
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يف املؤاخ�ذة بمحب�ة الس�وء﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

ﰆ ﰇ ﴾ [الن�ور ،]19 :واملحب�ة من أعامل القلوب ،ويقول يف

الظ�ن ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ﴾ [احلجرات.]13 :

 -يف أعمال اجل�وارح الفعلي�ة ،كالزن�ا والرسق�ة واالعتداء

بالرضب وقتل النفس ظل ًام ،وغريها ،أو األعامل القولية كالقذف

�ب والك�ذب ،إن وص�ل اهل َ ُّم بفعله�ا إىل حدِّ ال َع�زْم ،وهو
والس ِّ
َّ

التصمي�م وعقد الني�ة اجلازمة عىل الفعل ،فهن�ا خالف بني أهل

العل�م ،هل يأثم بذل�ك العزم والتصمي�م أو ال؟ كثري من العلامء

قال�وا ال يؤاخذ ،وذل�ك لعموم قوله تع�اىل يف احلديث القديس:
ه�م عبدي بس�يئة فلا تكتبوها علي�ه ،فإن عمله�ا فاكتبوها
«إذا َّ

س�يئة»((( .وبعضه�م قال يؤاخذ إذا كان مع الع�زم َبد ٌء يف العمل
حت�ى ولو مل يتم�ه ،وأكثر العلماء قالوا يؤاخذ بعزم�ه وتصميمه

((( رواه مسلم برقم .128
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على املعصية((( ،لعموم اآلي�ات واألحاديث الدالة عىل املؤاخذة
بأعامل القلوب.

 -الع�زم عىل الصغيرة أو الكبرية وإن كان س�يئة ،عند أكثر

العلماء ،ولكنه يك�ون دون ذن�ب اقرتافهام ،فالذن�وب تتفاوت،
ودرج�ات العزم نفس�ها تتف�اوت ،فهو يعاقب بعزم�ه بمقدار ما
يستحقه ،وال يعاقب عقاب من بارش الذنب ،ولذلك قالوا« :إهنا

تكتب سيئ ًة جمردةً ،ال السيئة التي َه َّم أن يعملها».

((( وه�و مذهب القايض أيب بكر الباقالين والغزايل ،واختيار القايض عياض
والن�ووي والس�يوطي وغريهم رمحه�م اهلل ،قال الن�ووي « :وهو ظاهر

حسن ال مزيد عليه وقد تظاهرت نصوص الرشع باملؤاخذة بعزم القلب
املس�تقر» .وقال اإلمام الغزايل بعد أن بني درجات ما يرد إىل القلب قبل

العمل ،وما يقع حتت اختيار اإلنس�ان وم�ا ال يقع حتت اخياره « :فظهر
به أن كل ما ال يدخل حتت الوس�ع من أعامل القلب هو الذي ال يؤاخذ
ب�ه فهذا هو كش�ف الغطاء عن ه�ذا االلتباس ،وكل م�ن يظن أن كل ما

يس�مى حدي�ث النفس ومل يف�رق بني هذه األقس�ام
جي�ري على القلب
َّ

الثالث�ة فال بد وأن يغل�ط ،وكيف ال يؤاخذ بأعمال القلب؟! من الكرب
والعجب والرياء والنفاق واحلس�د ومجل�ة اخلبائث من أعامل القلب بل
السمع والبرص والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوالً ،أي ما يدخل حتت
االختيار» [إحياء علوم الدين.]43 ،41 /3 :
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 املس�لم ال َفطِ ُن ال يسرتسل مع خواطر السوء ،بل يدفعها،ألهنا بذرة الشيطان إن تُركت سقاها املر َة تلو األخرى بوساوسه،
حتى تثمر عزم ًا وإرادة يش�ق عليه دفعهام ،ولو دفع الش�اب هذا
وس ِل َم.
اخلاطر  -الذي هو يف أوله أمر ضعيف  -ألراح نفسه َ

جماهدة النفس ومراقبة الربِّ:

 -راقب نفس�ك قبل رقابة الغري عليك ت َْس� َلم﴿ ،ﯮ    ﯯ      

ﯰ    ﯱ      ﯲ   ﯳ   ﯴ    ﯵ    ﯶ   ﴾ [ القيام�ة،]15-14 :
وأخلص النية ،وانظر إىل الباعث عىل كل عمل تعمله ،وال تقدم

عىل عمل حتى تعرف حكمه من ِح ٍّل وحرمة ،هذه مسؤوليتك.
 النف�س وم�ا اعت�ادت ،إن عودهت�ا اعت�ادت ،وتعويده�ارس�خ فيها ذلك ،وهيي ُئه�ا ملدد احلفظ
ت ََو ِّق�ي احلرام والش�بهات ُي ِّ
اإلهل�ي ،ويؤهله�ا لتلق�ي إهلام�ات االس�تزادة ،واالس�تجابة
هل�ا ﴿ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﴾ [ مري�م،] 76 :
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وق�د قي�ل يف تعري�ف اخلُ ُلق ( :إن�ه الع�ادة ) ،وع�ن أيب الدرداء
ريض اهلل عنه قال :قال رس�ول اهلل ﷺ « :إنام ِ
العلم بالتعلم ،وإنام
ِ
وم ْن َيت ََح َّر اخلري ُي ْع َط ُه ،ومن َيت َِّق الشرَّ َّ ُيو َقه »(((.
احللم بالت ََّح ُّلمَ ،

 -حاس�ب نفسك ففي ذلك تقويمها وإصالحها ،ويف ذلك

ٍ
ٌ
ألبواب م�ن ال ُعجب،
وإغلاق
وق�وف على حجمه�ا احلقيقي،
ٌ

ٍ
ٌ
واس�تدراك للتقصير ،فق�د روى
ألب�واب ِم�ن الت�زود،
وفت�ح

الرتمذي وغريه عن ش�داد بن أوس عن النبي ﷺ قال « :ال َك ِّي ُس
ان نفسه وعمل ملا بعد املوت ،والعاج ُز َمن َأتْبع نفسه هواها
َم ْن َد َ

ومتنَّ�ى على اهلل »((( .أي العاقل من حاس�ب نفس�ه يف الدنيا قبل
أن حياس�ب يوم القيامة ،وعن عمر ريض اهلل عنه قال « :حاس�بوا
أنفسكم قبل أن حتاسبوا ،وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا ،وجتهزوا
((( رواه البيهقي يف شعب اإليامن برقم  ،10254واملدخل برقم  ،385وابن
عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله برقم .903

((( رواه الرتمذي برقم (  ،)2459وقال « :هذا حديث حس�ن» .وابن ماجه

وحسنه البغوي يف رشح السنة )308 /14( ،ونقل النووي
(ّ ،)4260
حتسني الرتمذي يف رياض الصاحلني.
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للع�رض األكبر ،(((» وي�روى ع�ن ميم�ون ب�ن مه�ران ،ق�ال:
« ال يكون العبد تق ّي ًا حتى حياسب نفسه كام حياسب رشيكه ،من
أين مطعمه وملبسه »(((.

 -جاه�د نفس�ك ،فمجاهدة النفس وإن كانت فيها مش�قة،

ف�إن يف داخل هذه املش�قة هداية ومتعة ول�ذة ،ومنتهاها النجاة،
﴿ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﴾ [ العنكب�وت،]69 :

﴿ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲ ﯳﯴ

ﯵ ﯶ ﯷ ﴾ [ النازعات.]41-40:

ً
موصوال أمح�د يف الزهد ( )633
((( أورده الرتم�ذي معلق� ًا موقوف� ًا ،ورواه

واب�ن أيب الدنيا يف حماس�بة النفس (  ، )2وأبو نعي�م يف احللية (،)52/1
واآلج�ري يف أدب النف�وس (  ،)17وابن اجل�وزي يف ذم اهلوى .كلهم
من طريق س�فيان بن عيينة عن جعفر بن برقان عن ثابت بن حجاج به،
وهذا إس�ناد قابل للتحسين إال أن في�ه انقطاع ًا .قال ابن كثري يف مس�ند

الف�ارق ( « :) 618 /2أث�ر مش�هور وفي�ه انقطاع ،وثاب�ت بن احلجاج
هذا جزري تابعي صغري مل يدرك عمر» .وقد حس�نه صاحب االستعداد

للم�وت (ص  . )191وأورده اب�ن القي�م يف م�دارج الس�الكني (/1
 ،)190 -189وإغاثة اللهفان (ص.)94

((( سنن الرتمذي برقم .2459

الـعــالقة مـع الـنـفـــس

47

املثابرة على العمل الصاحل واملفيد:

 ا ْب ِنفس�ك ش�يئ ًا فش�يئ ًا ،واصعد الس�لم درج�ة درجة،
�ن َ
فالتدرج س�نة من س�نن اهلل تع�اىل ،وحماولة القف�ز إىل القمة َدفعة
واحدة معناه التعرض لسقوط ُم َر ِّوع!
نجاح
 اصبر على إمت�ام ما ب�دأت من عمل ،ف�إن اإلمت�امٌ
يدع�وك إىل غريه ،ويكس�بك ثق�ة اآلخرين ،وعدم اإلمت�ام يو ِّلدُ
لديك ش�عور ًا باإلحباط واخليبة ،ويفقدك ثقة اآلخرين ،وتذكَّر:
﴿ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﴾ [ البقرة.] 124 :
 اعم�ل لدنياك كأنك تعيش أب�د ًا ،واعمل آلخرتك كأنكمت�وت غد ًا ،واعلم ب�أن إرادة اآلخرة ال يعني أن ترتك الدنيا ،بل
م�ن أمر اآلخرة إصالح الدنيا وإعامرها وتنظيم حاجات الناس،
على هدى من اهلل ،والتقصري يف ذلك تضييع لألمانة ،وغفلة عن
مهمة االستخالف يف األرض.
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 -إرادة اآلخ�رة ال متنع من التمتع بام أحل اهلل من الطيبات،

﴿ ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ﴾
[ األعراف ،] 32 :وإنام جتعل املسلم يتطلع إىل آفاق أعىل فال يكون

املتاع يف األرض هو اهلدف والغاية.

 أعت�ق نفس�ك و ُف ّ�ك رقبت�ك من الن�ار ،وليك�ن يف قرارة

نفس�ك وأن�ت جتته�د لتحي�ا حياة س�عيدة كريم�ة يف الدني�ا ،أن

املقص�د األكبر أن ختلصه�ا وتعتقها يف اآلخرة ،ق�ال ﷺُّ « :
كل

الن�اس يغدو فبائع نفس�ه فمعتقه�ا أو موبقها »((( .وكان س�فيان
الث�وري فقي�ه أهل الع�راق وحمدثها ،يق�وم من الليل ث�م يتوضأ

ويقول عىل أثر وضوئه « :اللهم إنك عامل بحاجتي ،غري ُم َع َّل ٍم بام
أطلب ،وما أطلب إال فكاك رقبتي من النار.(((»...

 -ت�زود م�ن التق�وى ،وق�ل لنفس�ك إن ضعف�ت مهته�ا

وتكاس�لت عن الفرائض وغريها :إن أمامي س�فر ًا طوي ً
ال حيتاج
((( صحيح مسلم برقم .223

((( حلي�ة األولي�اء  .60 /7وه�و أثر في�ه مفرج بن ش�جاع « جمهول» .ينظر
تاريخ بغداد  .204 /2واألمر يف مثل هذه األخبار يسري.
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إىل زاد ،وال ينف�ع في�ه إال زاد التقوى ﴿ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾ [ البقرة.]197 :

 -تأمل كالم هذا الرجل الصالح الذي َف ِقه احلقيقة ،فقد قيل

ٍ
فرض
حلاتم األص�م :علاَ َم َبنَيت علمك؟ قال « :عىل أربعٍ :عىل

ال يؤدي�ه غريي فأن�ا به مش�غول ،وعلمت أن رزق�ي ال جياوزين

إىل غيري فقد وثقت ب�ه ،وعلمت أين ال أخلو من عني اهلل طرفة
عين فأنا منه ُم ْس�ت ٍَح ،وعلم�ت أن يل أج ً
ال يب�ادرين فأبادره »(((.
واملب�ادرة إىل األج�ل االس�تعداد باألعمال الصاحل�ة ،واالمتناع

عام هنى اهلل عنه.
ضرورة إصالح القلب:

 -احذر عىل نفس�ك من ظاه�ر اإلثم وباطنه ،فاهلل عز وجل

يقول ﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾ [ األنعام ،]120 :وباطن
اإلثم أمراض خفية تضعف النفس ،ومنها ما يفتك هباَّ ،
فالش�ك
((( حلية األولياء .73 /8
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يف اهلل مرض من أعظم خفاياها ،واالس�تكبار عن قبول احلق ،أو

على اخللق ،وال ُعج�ب والرياء ،واحلقد واحلس�د والبغضاء كلها

م�ن كبائر اآلث�ام الباطنة ،ومعاجلته�ا أصعب م�ن معاجلة اآلثام
الظاهرة ،فاحذر عىل نفسك منها(((.

 -صالح�ك قطع� ًا متوقف على صالح قلب�ك ،فال صالح

دون صلاح القلب ،يق�ول ﷺ « :أال وإن يف اجلس�د مضغة ،إذا

صلح�ت ،صلح اجلس�د كله ،وإذا فس�دت ،فس�د اجلس�د كله،
أال وهي القلب »(((.

 -صلاح قلب�ك بتخليت�ه م�ن الصف�ات املذموم�ة والبع�د

ع�ن املع�ايص واآلثام الت�ي تورث�ه الظلم�ة ،وصالح�ه بتحليته

بالصفات املحمودة ،باإليامن ،باخلش�ية واإلنابة ،وجتديد التوبة،
ودوام الذك�ر ،وسماع القرآن وتدبره ،وهذا هو القلب الس�ليم،

وهبذا حتيا القلوب.

((( للمزيد انظر :كتاب عيوب النفس أليب عبد الرمحن السلمي.

((( متفق عليه ،صحيح البخاري ،برقم  ،52ومسلم برقم .1599
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 -يف سلامة قلب�ك م�ن اآلث�ام الباطن�ة ،وحتلي�ه بالفضائل

نجات�ك ،يق�ول س�يدنا إبراهي�م عليه السلام يف دعائ�ه ﴿ :ﭥ
ﭦﭧ ﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﴾ [ الش�عراء ،]89-87 :وصاح�ب ه�ذا القل�ب ،من
أفض�ل الن�اس عن�د اهلل تعاىل ،فع�ن عبد اهلل بن عم�رو ريض اهلل

أي الناس أفضل؟ قالُّ « :
كل
عنهما ،قال :قيل لرس�ول اهلل ﷺُّ :

مخَ ْم�وم القل�ب ،ص�دوق اللس�ان » ،قال�وا :ص�دوق اللس�ان،

إثم فيه،
التق�ي
نعرف�ه ،فما خمموم القل�ب؟ قال « :هو
النق�ي ،ال َ
ُّ
ُّ

بغ�ي ،وال َّ
غل ،وال حس�دَ »((( ،فاحرص أخي عىل أن تكون
وال َ

صاحب قلب سليم.

ُ -ك ْن أهيا الشاب ما استطعت كهذا الصحايب ،صاحب هذا

القل�ب الص�ايف الذي ليس في�ه أدنى ضغينة أو حس�د ألحد من
((( س�نن اب�ن ماجه ،برق�م  ،4216وه�و حديث صحيح اإلس�ناد ،صحح
إس�ناده العراق�ي يف ختري�ج أحادي�ث اإلحي�اء  ،15 /3والبوصريي يف
مصباح الزجاجة .240 /4
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النبي ﷺ أنه من أهل اجلنة ،فهذه اخلصلة
ُّ
املسلمني ،والذي َبشرَّ َ

العظيم�ة  -والت�ي ليس�ت أمر ًا يسير ًا  -ترفع صاحبه�ا عند اهلل
حتى ول�و كان قليل االجته�اد يف نوافل الطاعات ،واس�تمع إىل
ذل�ك فيما رواه أنس بن مال�ك ريض اهلل عنه ،حيث ق�ال ( :كنا
جلوس� ًا مع رس�ول اهلل ﷺ فقالَ « :ي ْط ُل ُع عليك�م اآلن ٌ
رجل من
أهل اجلنة » فطلع رجل من األنصارَ ،تنْطف حليته من وضوئه(((،
النبي ﷺ مثل
ق�د تعلق نعليه يف يده الشمال ،فلام كان الغ�دُ  ،قال ُّ
ذلك ،فطلع ذلك الرجل َ
املر ِة األوىل .فلام كان اليوم الثالث
مثل َّ

قال النبي ﷺ مثل مقالته أيض ًا ،فطلع ذلك الرجل عىل مثل حاله
النب�ي ﷺ تبع�ه عب�د اهلل بن عمرو ب�ن العاص
األوىل ،فلما ق�ام
ُّ

الح ْي ُت أيب((( فأقس�مت أن ال أدخ�ل عليه ثالث ًا ،فإن
فق�ال :إين َ

((( أي تقطر ماء.

((( «قول�ه ( :الحي�ت أيب ) أي خاصمت�ه وجادلت�ه يف أم�ر ،وإنما احت�ال
عب�د اهلل بن عم�رو ريض اهلل عنه هبذه الطريقة ليتوص�ل هبا إىل الوقوف
على عمل هذا الرجل الصالح فيقتدي ب�ه ،وهذا من احليل املرشوعة =
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رأي�ت أن تؤويني إليك حتى متيض فعلت؟ قال :نعم .قال أنس:
وكان عب�د اهلل حي�دث أنه بات معه تلك اللي�ايل الثالث ،فلم يره
ب عىل فراش�ه ذكر اهلل
تعار وتق َّل َ
يقوم من الليل ش�يئ ًا ،غري أنه إذا َّ
عز وجل وكبرَّ  ،حتى يقوم لصالة الفجر .قال عبد اهلل :غري أين مل
َّ

أس�معه يقول إال خري ًا ،فلام مضت الثالث ليال وكدت أن َأ ْح ِق َر
ب وال
َع َم َل�ه ،قل�ت :ي�ا عبد اهلل ،إين مل يك�ن بيني وبين أيب َغ َض ٌ
َ
رس�ول اهلل ﷺ يق�ول لك ثالث مرار:
س�معت
َه ْجر َث َّم ،ولكن
ُ
فطلعت أنت الثالث
�ع عليكم اآلن رجل م�ن أهل اجلنة »
َ
« َي ْط ُل ُ

ِم ٍ
�رار ،ف�أردت أن آوي إلي�ك ألنظر ما عمل�ك ،فأقتدي به ،فلم
كثري ٍ
عمل ،فام الذي َب َل َغ بك ما قال رس�ول اهلل ﷺ؟
أرك تعم�ل َ

ي�ت دعاين ،فقال :ما هو
رأيت .قال :فلام و َّل ُ
فق�ال :م�ا هو إال ما َ
= التي ال تناقض مقاصد الرشع . »....نقل من تعليق الشيخ عبد الفتاح

أبو غدة رمحه اهلل يف كتابه «الرس�ول املعلم ﷺ وأس�اليبه يف التعليم» ص

 .183وانظر إن شئت بقية تعليقه.
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إال ما رأيت ،غري أين ال أجد يف نفيس ألحد من املس�لمني غش� ًا،
وال أحسد أحد ًا عىل خري أعطاه اهلل إياه .فقال عبد اهلل :هذه التي
بلغت َ
بك ،وهي التي ال نُطيق )(((.
ْ
رأيت يا ابن أخي ،إال
ويف رواي�ة أخ�رى قال ( :ما هو إال ما َ
أين مل أبت ضاغن ًا عىل مسلم )(((.
((( مس�ند أمح�د  ،166 /3والنس�ائي يف « عم�ل اليوم والليل�ة برقم ،863

وش�عب اإليمان للبيهق�ي برق�م  ،6181واألحادي�ث املخت�ارة برق�م
 .2619ومس�ند الب�زار رق�م  6308 ،6307بنحوه .وق�ال العراقي يف

املغن�ي « :رواه أمح�د بإس�ناد صحيح عىل رشط الش�يخني ،ورواه البزار

وس�مى الرجل يف رواية له س�عدا وفيها ابن هليعة » (هامش اإلحياء /3
 .)187وصحح�ه املن�ذري يف الرتغيب والرتهي�ب ( . )348 /3وقال

اهليثم�ي (  « : )79 /8ورج�ال أمح�د رج�ال الصحي�ح ،وكذل�ك أحد

إس�نادي الب�زار »  .وقال البوصريي يف إحتاف اخليرة  ،87 /6يف رواية

عبد بن محيد وأمحد « :هذا إسناد صحيح عىل رشط البخاري ومسلم ».
وق�د ُأ ِع َّل ه�ذا احلدي�ث باالنقطاع بني الزه�ري وأنس ،وق�د تبني بعد

البح�ث أن الزه�ري رواه م�رة ع�ن رجل ع�ن أنس وعدل�ه ،ورواه من
طريق صحيح بغري واسطة.

((( هي رواية البزار السابقة.
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 -القلب وإن كان أمري البدن ،فإن هلذا األمري مداخل تفسده

أو تضعف�ه ،ومداخل�ه ه�ي حواس�ك ،فاحفظها ،وم�ن مداخله
االس�تجابة لوس�اوس الش�يطان ونزغاته ،فادفعها ،واحذر عىل

قلبك ال يرسقه منك الش�يطان ،يقول رس�ول اهلل ﷺ « :إن العبد
إذا أخطأ خطيئ ًة نُكِتت يف قلبه نُكت ٌة سوداء ،فإذا هو َنز ََع واستغفر
ِ (((
الران
وتاب ُسق َل قلبه ،وإن عاد ِزيدَ فيها حتى تعلو قلبه ،وهو َّ

ال�ذي ذك�ر اهلل ﴿ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﴾
[املطففني.(((» ]14 :

ُدرٌَّة جتمع لك ما سبق:

يقول ابن رسالن الشافعي رمحه اهلل ،يف منظومته ( الزبد ):

َفـكُـ ْن ِم َن اإليامن يف َمــزيــد

ِ
بِكَـثـرة الص ِ
والطــاعـات
ـالة
َّ

ِ
ِ
ِ
ـديـد
صفــاء
ويف
القلب ذا تجَ ْ

ِ
هوات
وتر ِك ما للنَّفس ِمن َش
ْ

((( س ِ
وص ِفي م�رآة قلبه لتجلي�ات ربه ،ألن
�قل ،أي جلي ،واملعن�ىَ :ن ُظ َ
�ف َ
ُ
ِ
التوبة بمنزلة امل ْصقلة متحو وسخ القلب( .مرقاة املفاتيح .)70 /3
((( سنن الرتمذي برقم .3334
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ُـوب ُمـوجبتـان َقسـو َة ا ْلـ ُقـ ُل ِ
الذن ِ
ـع ُّ
ــوب
فشهـو ُة النَّـفس َم َ

(((

ِ ِ
وإِ َّن أبـعـدَ ُقـ ُل ِ
ـلب قــايس
ـوب الـن
الرحي ِم َق ٌ
َّـــاس من َربنَـا َّ
ِ
ِ
ص إِلاَّ مع النِّـ َّيـة ُ
ـص
وســائ ُـر
حيث تخَ ْـ ُل ُ
األعمـال ال تخَـ ُل ُ

(((

ِ
ـح النِّـ َّيـة َ
فصح ِ
األو ِل
قبـل العـمـل وائـت هبـا مـقـــرونـ ًة بِ ّ
ِّ
بلغت ِ
آخــر ْه
وإِ ْن تَـدُ ْم حـتَّى َ

ال يف ِ
ح ْز َت ال َّثواب ِ
كام ً
اآلخ َرة
َ
ُ

مظاهر لضعف النفس وموجهات لصالحها:

َ
نفسك عن شهواهتا التي حرمها اهلل ،أو كرهها لك،
 -ا ْفطِ ْم

وكن صاحب إرادة تضبط هبا نفس�ك ،واعلم َّ
بأن اهنزام اإلنسان
((( يعن�ي كن س�اعي ًا طول حياتك إىل زيادة إيامن�ك وتصفية قلبك مما يكدره
ويذه�ب بصفائ�ه ،واس�تمر على ذلك حتى تف�وز بالدرج�ات العىل يف
اآلخ�رة ،وب�ذا تكون ق�د نجحت النج�اح األكرب يف حيات�ك ،والطريق

لزي�ادة اإليامن وصفاء القلب هو كث�رة الصالة والطاعات عىل اختالف
وه�ة .وإياك واملعايص
أنواعه�ا ،وترك ش�هوات النفس املحرم�ة وا َملك ُْر َ
فإهنا تنقص فيِ إيامنك ،وإذا حتركت نفس�ك إىل ش�هوة حرام أو مكروهة
فإن بصريتك ستدركها فامتنع عنها مستعين ًا باهلل تعاىل.

((( أي س�ائر أعامل الطاعات من الفرائض وغريه�ا ال تقبل وال تثاب عليها
إال إذا كانت النية فيها هلل تعاىل ،ويثاب املرء عىل قدر إخالصه.
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أمام ش�هوات نفس�ه ورغباهتا ،وإرضاءه الدائم هلا ،أو غلبة ذلك
علي�ه ،مؤرش واضح إىل مرض ش�ديد ،وضع�ف واضح يف بنائه
الداخيل ،حيتاج إىل وقفة ،ورحم اهلل البوصريي إذ يقول:
ِ
شب عىل
والن ْف ُس كالطفل إن تهُ ْمله َّ

		

الرضــاع وإن تفطمه ينفط ِم
حـب َّ

 للنف�س مظاهر ت�دل عىل ضعفها((( ،ربما ال يتنبه إليها أوإىل بعضها كثري منا ،وذلك لكثرة ش�يوعها ،فمن مظاهر ضعفها:

بأصل أو ٍ
ٍ
والتفاخر املبا َل ُ
مال
�غ فيه
كث�ر ُة احلديث ع�ن إنجازاهتا،
ُ
ٍ
واالغرتار باملواهب واإلمكانات ،والغفلة عن
نعم�ة وغريها،
أو
ُ

كوهنا هب ًة من اهلل ،فال تكن كذلك.

 اعل�م أنه بمقدار س�يطرة هذه الصف�ات املذمومة وغريهاعىل صاحبها وبمقدار انشغاله هبا يكون التقصري يف العمل ،وربام
سوء استخدام تلك النعم ،وهكذا يغبن اإلنسان نفسه.
((( ينظر ظاهرة الضعف النفيس وسبل عالجها ص .20-13
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 -ال تتعامل ،وال تس�تأثر باحلديث دون اآلخرين ،وال هترف

بام ال تع�رف ﴿ ،ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﴾ [ اإلرساء.]36 :
 ال حتس�د الن�اس على ما آتاه�م اهلل من فضل�ه ،وال تدفننجاح�ات اآلخري�ن حت�ى ال تدخ�ل يف قوله تع�اىل﴿ :ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﴾ [ النحل.]83 :
َش�جع ووسع صدرك للنقد وللنصيحة ،وإياك واملكابرة
 -ت َّ

وع�دم االعتراف باخلطأ ،أو العمل عىل تربي�ره ،فليس ذلك من
صف�ات أصحاب النفوس القوية ،وال�ذي يعتاد عىل تربير اخلطأ

الناس ع�ن نصيحته ،وقد كان عمر
لنفس�ه تكثر عثراته ،ويحُ ِجم ُ
ريض اهلل عن�ه يق�ول« :رح�م اهلل ام�ر ًأ أهدى إيل عي�ويب» ،وقال

غيره« :رحم اهلل َمن أهدى إيل عيويب يف رس بيني وبينه»((( ،فهذه
أقوال أصحاب النفوس الكبرية.

((( إحياء علوم الدين  ،64 /3واآلداب الرشعية .290 /1
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حب الرئاس�ة والصدارة،
 من مظاهر ضعف النفس أيض ًا ُُّ
واحل�رص عليهام ،والله�ث وراءمها،
واحلزن والضيق إن ُو ِّس�دَ

األمر
األمر إىل غريه ،واألس�و ُأ من ذلك حماولة تش�ويه َمن ُو ِّسدَ
ُ
ُ
إليه ،والتمرد عىل قيادته له أو عدم اخلضوع له بسهولة.
�ق يف وع�د اهلل تع�اىل ،وال تث�ق يف وع�د الش�يطان،
 -ثِ ْ

﴿ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﴾ [ البق�رة،]268 :
ه�ذا اخل�وف الدائم من الفق�ر ضعف يف النف�س ،وقلة يف اليقني
حيمل صاحبه عىل الش�ح واحلرص ،وضي�ق العيش ،واالقتصاد
والتدبري ال يستلزم االتصاف بذلك.
 من ضعف النفس عدم القدرة عىل حتمل اإلنس�ان أخطاءجير إىل الكذب
عمل�ه
ُ
واخلوف م�ن مواجهة اآلخرين ،وهذا ق�د ُّ
إنكار ًا للخطأ عند املواجهة.
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 -ه�ذه املظاه�ر الس�ابقة هلا أس�باب ،ومن ورائه�ا أمراض

كامن�ة يف النف�س ويف القلب ،ولك�ن علينا أن نف�رق بني ضعف
والذ ِ
وح�ظ النفس العارضين َ -
ين ق َّلام خيلو منهما أحد  -وبني

املرض الكامن.

الضعف العام للرتبية
 من أكرب أسباب شيوع هذه املظاهر:ُ

اخللقي�ة ،نظ�ر ًا لتغييب كثري من الش�باب أو إهلائه�م عن مصادر

التلقي احلقيقية للفضيلة (كتاب اهلل وسنة رسوله ،وسري الصاحلني

من العباد) أو ُق ْل :تزهيدهم فيها .فض ُع َفت الرتبية الروحية املبنية

عىل مراقبة اهلل عز وجل ،واإلخالص له ،وتقوية النفس بالثقة به
تعاىل ،وحماس�بتها طلب ًا لتزكيتها ،واحتس�اب األجر عىل الصرب،
أي ٍ
َّ�ب عىل ذلك أن
فعل ،وت ََرت َ
واخل�وف م�ن إضاعته بارت�كاب ِّ

شاعت فينا أخالق التنافس عىل الدنيا ،مما َض َّي َق الصدور ،وأعىل

من صيحات الـ(أنا).

 -ل�ن نس�تطيع معاجلة النفس إال بع�د أن نوقن بحاجتها إىل

وأمراضها -كام س�بق -منها
ذل�ك ،ونع�رف مرضها ،وأس�بابه.
ُ
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اجللي�ة ،ومنه�ا اخلفي�ة الدقيقة ،الت�ي حتتاج إىل جه�د يف التعرف

عليه�ا ،ف�إن مل تع�رف فاس�أل أهل املعرف�ة ،فإن مل جتده�م فاجلأ

إىل اهلل مترضع� ًا حت�ى يعرف�ك ،واصحب الصاحلين ،والعقالء

املربني ،وكم نحن يف حاجة إليهم!.

 -ما أس�هل العالج يف مرحلة الش�باب ألهن�ا مرحلة قوة يف

اإلرادة ،وانفت�اح عىل التلقي ،وجرأة عىل التغيري ،وال يس�تغرب
الناس من الشباب ذلك ،وما أصعب التغيري يف الكرب.

ِ
وترك
 -اعل�م أن أكث�ر ما حيمل اإلنس�ان عىل اتباع اهل�وى،

احلق الواض�ح ،هو ضعف اليقني باهلل تعاىل ،والتعصب األعمى

للرأي أو للعائلة واألصل والنسب ،أو استعجال املنفعة القريبة،
وقل�ة اليقين بأن اهلل يع�وض عب�اده ،والغفلة عن أن�ه تعاىل قدر
أرزاقنا وفرغ منها ،فيس�لك هذا اإلنس�ان أقرب السبل وأسهلها
يف ظن�ه لتحصيل ما يرغ�ب ،أو دفع ما خياف وحيذر .وأش�د من

ذلك استمراء هذا السلوك واالستمرار عليه حتى تفسد الفطرة،
ويعمى عن رؤية احلق بعد ما كان واضح ًا له.
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احـــرتس:

 -احرتس أن تغرت بعبادتك ،أو بصالح عملك ،أو بسرت اهلل

تعاىل على الذنوب والعيوب ،وبإمهاله عن املؤاخذة ،وال تزد يف
االغترار بأن تظن أن إمهاله وستره عليك لكرامتك عنده ،وأنه

ح َّبب�ك إىل الن�اس ملنزلتك عن�ده ،ما أدراك ذل�ك؟! كيف وأنت
وس� ْب ِق رمحتِه
مضي�ع حلقوقه؟! وإنام إمهاله وستره حللمه تعاىلَ ،

ب عليك طريق العودة(((!
غض َبه ،فهذا االغرتارُ ،ي َص ِّع ُ

 -إذا وصل ضمري اإلنسان أال يؤنبه عىل املعصية فهذه حالة

خطرية ،فإن استهان هبا كانت استهانته أعظم من الذنب نفسه -
كام قال العلماء(((  -وأخطر منها أن يتطور حتى يفرح باملعصية،
فهذه من املهلكات.

ِ
 يا َحل ُـرمات ،و َم ْن دعا إىل ذلك
طول حرسة من استهان با ُ

كرسه يف املجتمع بسلوكه أو وظيفته أو قلمه أو عمله ،ويا طول
أو َّ
((( للمزي�د م�ن حماذير االغرتار ينظ�ر مقاصد الرعاية حلق�وق اهلل ،للعز ابن
عبد السالم ،وهو كتاب جدير بكل مسلم أن يقرأه.

((( ينظر االعتصام للشاطبي .557/2
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حرسة م�ن اجتمعوا عىل ذلك ،ومن ربوا ل�ه الكوادر ،حتى ولو
ملؤوا العيون واألسماع وص َّفق هلم كثري من الناس ،وظنوا أهنم

حيسنون صنع ًا ،فاخرت أهيا الشاب لك عم ً
ال ال تكون هذه طبيعته

أو يستلزم ذلك ،نسأل اهلل أن يتداركنا برمحته وحيسن خامتتنا ،وأن
يبرصنا ويتوب علينا وينقلنا من دائرة سخطه إىل دائرة رضاه.

بريد جيدد حياتك:

 -إذا وجدت أهيا الش�اب يف نفس�ك َو ْح َش� ًة عن الدنيا ،أو

عن نفس�ك وعم�ن حولك ،وال تدري م�اذا تفعل إلذهاب هذه
الوحش�ة ،أو بتعبري آخ�ر ( َق ِلق مضطرب) ،أو كما يقال :حتريت
يف األس�باب أو ختلت عن�ك ،فاغتنم هذا الش�عور وهذه احلالة،
فهي داعية لك من نفس�ك أن تطببها بذكر اهلل ،وتؤنس�ها به ،هذا

وقت�ه ،هذا الذي س�يمأل قلب�ك بالس�كون والطمأنين�ة ،كام قال

تع�اىل﴿ :ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ
ﰑ ﰒ ﰓ﴾ [ الرع�د ،] 28 :وه�ذه الطمأنينة س�تجدد
لك حياتك ،وتُنِري لك الطريق.
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�ب علي�ك مداواة قلب�ك والتخلص من قس�اوته
 -إن َص ُع َ

ووحشته ،فأكثر من زيارة القبور ،وتأمل أين كانوا وأين هم اآلن!

وزر املرىض ،وتأمل أحوال أهل البالء ،وجالس الصاحلني ،وقم

يف اللي�ل وتضرع إىل اهلل باكي ًا ،وقل :ي�ا رب ،هذا حايل ال خيفى
علي�ك ،وليس�ت يل حيل�ة إال أنت ،أعوذ برضاك من س�خطك،

وبمعافاتك من عقوبتك ،وأعوذ بك منك ال أحيص ثناء عليك،

أنت كام أثنيت عىل نفسك ،قال رسول اهلل ﷺ« :دعوة ذي النون

إ ْذ دعا وهو يف بطن احلوت :ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من

الظاملني ،فإنه مل يدع هبا رجل مس�لم يف يشء قط إال استجاب اهلل
ل�ه »(((  .يق�ول عز وج�ل ﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ﴾ [ األنبي�اء  ،] 88-87 :فأكث�ر م�ن

دعوة ذي النون عليه السالم.
•

((( الرتمذي ،برقم .3505

•

•
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يف العالقة مع اجملتمع
ش�اب ـ
 القاعدة الكربى يف معاملة املس�لم ـ ش�ا ّب ًا أو غريٍّ

مع الناس مجيع ًا ،أن نخالقهم باخلُ ِلق احلسن ،كام َو َّجه النبي ﷺ،
فقال « :وخالق الناس بخلق حسن »(((.
 العبادات ـ بمعنى إقامة الشعائر ـ أوقاهتا حمدودة ،واملجالاألوسع هو جمال املعامالت والعالقات ،فإصالحك هلام إصالح
للجانب األوسع من حياة املسلم.
نافع لنفس�ه ب�أداء واجباته وكثرة
 املس�لم ُّخريٌ ،
احل�ق ك ُّله ٌ

طاعت�ه ،وناف�ع للن�اس بما يص�در من�ه م�ن املع�روف وم�كارم
النب�ي ﷺ ذلك حني َش� َّبه النخلة ب�ه لكثرة
ُّ
األخلاق ،فق�د بينَّ

خريه�ا ودوام ظله�ا وطيب ثمره�ا ،واالنتفاع ب�كل يشء فيها،
واملؤمن أشد نفع ًا من هذه الشجرة التي هي خري كلها.
((( سنن الرتمذي برقم .1987
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مـوجـهــات عــامـة:

 -اب�ذل اخلير للن�اس ما اس�تطعت ،وافع�ل مع الن�اس ما

حب
حت�ب أن يفعل�وه مع�ك ،فقد ق�ال رس�ول اهلل ﷺَ « :م�ن َأ َّ
أن يزَح�زَح ع�ن الن�ار ،ويدخ�ل اجلن�ةَ ،ف ْل ِ
تأتِ�ه َمن ّيت�ه وهو يؤمن
َ
ُ
ب�اهلل والي�وم اآلخ�ر ،ولي�أت إىل الن�اس ال�ذي حي�ب أن يؤتَ�ى
إلي�ه »((( ،فهذا هو ُخ ُل ُق املس�لم ،ومما قاله النبي ﷺ للذي س�أله

ِ
نجيه م�ن النار ،ق�ال « :وما حت�ب أن يفعله
عما ُيدْ خ ُل�ه اجلن�ة و ُي ِّ
الن�اس ب�ك فافعل�ه هب�م ،وم�ا تك�ره أن يفعل�ه الناس ب�ك فذر

الناس منه »(((.
ُف أذاك عن الناس تس�لم لك حس�ناتك يوم القيامة(((،
 ك َّوال تغرك فورة الشباب.
((( صحيح مسلم برقم .1844

((( مسند أمحد  ،383 /6وشعب اإليامن للبيهقي برقم .1844

((( ينظ�ر وصاي�ا اآلب�اء إىل أوالده�م عبر عشرة ق�رون ،وصي�ة اب�ن قتيبة
الدينوري البنه ص .137
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 -قابِ�ل املع�روف باملع�روف ،وال تجَ ُ ْ�ر يف أخ�ذ احل�ق م�ن

الن�اس ،وإذا طالب�ت بحق�ك فطالب ب�ه بطريقة الئق�ة ال جتاوز
ِ
�م ًحا إذا باع ،وإذا
فيه�ا وال اعتداء ،قال ﷺَ « :رح َم اهللُ َر ُجلاً َس ْ

اشرتى ،وإذا اقتىض »((( ،واقتىض أي :طالب بحقه.

 األصل يف املؤمن أن يكون سه ًال يسري ًا يف معاملته ،يأ َلف

و ُيؤل�ف ،كما ق�ال ﷺ « :املؤمن يأ َل�ف و ُيؤل�ف ،وال خري فيمن

ال يألف وال يؤلف »(((.

 -الش�دة يف املعامل�ة اس�تثنا ٌء ،واجلف�اء اس�تثناء ملواق�ف

وأغ�راض نبيل�ة تقتضيه�ا ،وكثير ًا م�ا يك�ون دفع ًا لضرر أكرب
بارت�كاب ه�ذا الضرر األصغ�ر ،وه�و مم�ا يطل�ب رشع� ًا عند

احلاجة إليه.

((( البخاري برقم .1970

((( مس�ند أمحد  ،400 /2ومس�ند البزار برقم  8919ع�ن أيب هريرة ،وقال
اهليثم�ي ( « :)273/87،10 /8رجال أمحد رجال الصحيح » .ورواه
أمحد  ،335/5والطرباين عن س�هل بن سعد ،وقال اهليثمي « :وإسناده
جيد ».
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جوامع من صفات املسلم:

ٌ
ص�ادق ،ال يغ�ش وال خي�دع ،وال حيس�د ،حليم،
 املس�لمناص�ح لغريه ،يف�ي بالعهد ،وحيف�ظ الرس ،أمين ،عفيف النفس

�وش م�ن غير تكل�ف ،ال َي ْف ُح ُ
�يَ ،ب ُش ٌ
�ش يف
واجل�وارحَ ،ح ِي ٌّ

ال�كالم ،وال يتن َّطع في�ه ،بعيد عن ِ
الغ ْيب�ة والنميمة والتدخل فيام

ال يعني�ه ،يتخير الطريق�ة املناس�بة يف أم�ره باملع�روف وهنيه عن

املنك�ر ،خيالط الناس ويصبر عىل أذاهم ،ويتعاىل عن سفاس�ف
األم�ور .ه�ذا بعض ما دع�اك إليه دين�ك من اخللق أهيا الش�اب
املس�لم يف معاملت�ك مع الناس عام�ة ،فام أرقى ه�ذا اخللق ،وما
أرقى هذا الدين(((.
 َخير املؤمنني من يأم�ن الناس جانِبه ،فلا ِيغدر ،ويتوقع
َ
ُ
َ ْ

الن�اس منه اخلري ،ورشهم عكس ذلك ،فعن أيب هريرة ريض اهلل

ٍ
ٍ
جلوس فق�ال « :أال أخربكم
ن�اس
عن�ه أن النب�ي ﷺ وقف عىل
((( ينظ�ر تفصي�ل ذلك يف ش�خصية املس�لم للهاش�مي ،مبحث املس�لم مع
جمتمعه ص  ،162وما بعدها.
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بخريك�م ِم ْن رشكم؟ » فس�كت الق�و ُم ،فأعادها ثلاث مرات،
فقال رجل من القوم :بىل يا رسول اهلل ،قال « :خريكم َم ْن ُيرجى

رشه ،وشرَ ُّ كم َمن ال ُيرجى خريه وال يؤمن رشه »((( .
خريه و ُيؤمن ُّ
ُ
 أصحاب القلوب الكبرية ،أش�د إع�ذار ًا للناس ،يقابلوناإلس�اءة بالعفو ما أمكنه�م ،فحاول أن تك�ون منهم ،وأعىل من
ذلك أن تقابلها باإلحس�ان ،وتلك درجة عالي�ة من اخللق ،يهُ ن ُّـأ

عليه�ا صاحبها ،كام قال تع�اىل﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ﴾ [ فصلت.]35-34 :
 إذا كان�ت الش�جاعة فضيلة ،فإن من آفاهت�ا التهور ،وهذافعود نفس�ك أن تضبط ش�جاعتك
يق�ع فيه كثير من الش�بابِّ ،

بملك�ة عقلك ،وبموجه�ات رشعك ،قال ﷺ « :ليس الش�ديد
((( سنن الرتمذي برقم  ،2263ومسند أمحد .368 /2

70

كـلـمــات إىل الـشـبـاب

بِال ع ِ
�ة ،إنما الش�ديد ال�ذي يملك نفس�ه عند الغض�ب »(((،
صرُّ َ َ
والصرُّ َ َع ُة هو الذي يغلب الرجال ويرصعهم.

 -نحت�اج أحيان ًا يف املعاملة مع الن�اس إىل نوع من التكلف،

وحسن
وهو إما أن يكون أدب ًا أو مدارا ًة حس�ن ًة ،وهذا من العقل ُ
السياس�ة مع الناس ،وليس م�ن النفاقْ ،
فإن فعلت�ه فال تبالغ فيه
حتى ال يتحول إىل ضده.
بني الرضا وإحسان الظن:

 -ينبغ�ي ونح�ن نتعام�ل م�ع الن�اس أن نذك�ر أن اهلل تعاىل

�م ِمنَحه بني خلقه بحكمت�ه وعدله ،وأنه ال مانع ملا َأعطى اهللُ
َق َس َ

خللق�ه ،وال معط�ي ملا َمن ََع ،فذل�ك يقوي فينا خلق� ًا رضوري ًا هو
خل�ق القناع�ة والرض�ا ،ويدف�ع عنا خلق� ًا م�ن أرض األخالق،
وه�و احلس�د ،وجيعلن�ا نُقبِل عىل الن�اس بنفس مطمئن�ة ،مرتفعة
عما بأيدهيم ،ونتعامل املعامل�ة الراقية ،فيطمئن إلينا الناس وتقع
((( متفق عليه ،صحيح البخاري برقم  ،5763ومسلم برقم .2608
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األُلفة واملحبة ،وهكذا ترتقي العالقات اإلنسانية وتقوى و ُت ْثمر،
وهكذا نستفيد من إيامننا بعدل اهلل وحكمته.
 إس�اءة الظن بالن�اس جتعلك حتجم ع�ن معاملتهم ،فتقلُ
واألص�ل ُح ْس� ُن الظ�ن
اس�تفادتك منه�م واس�تفادهتم من�ك،
باملس�لم ،فال تسئ الظن إال إذا ظهر لك ما يربر ذلك ،واحلذر يف
كثري من األحيان مطلوب ،وهو ال يعني أنك تيسء الظن ،ولكن
حتتاط للظروف.
معاملة أصحاب املعاصي:

 َأ ْش ِف ْق عىل أصحاب املعايص ،وال يكن موقفك منهم جمردكراه�ة ما هم عليه ،فإن هلم حق ًا عليك ،وهو حق النصيحة بقدر
استطاعتك ،ولو با َد َر ٌّ
كل منا إليها ،ومد يديه ألصحاب املعايص

ل َق ُّلوا ،يقول عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه « :إذا رأيتم أخاكم
ف ذنب� ًا فال تكون�وا أعوان ًا للش�يطان علي�ه ،تقول�وا :اللهم
ق�ار َ
َ
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اخزه ،اللهم العنه ،ولكن سلوا اهلل العافية »((( .ويف الصحيح أن

رس�ول اهلل ﷺ هن�ى ع�ن الدع�اء على من أص�اب ذنب� ًا ،وقال:

« ال تكونوا عون الشيطان عىل أخيكم »(((َ ،و ُر ِو َي أن أبا الدَّ ْرداء

ٍ
أصاب َذنب ًا ،فكانوا َي ُس ُّبو َن ُهَ ،ف َق َال:
ريض اهلل عنه َم َّر عىل
رجل قد َ

« َأ َر َأ ْيتُم َلو وجدمتوه يف َقليب((( ،أمل تكونوا مس�تخرجيه؟ قالوا:

بلىَ  ،قال :فال تس�بوا أخاك�م ،وامحدوا اهللَ ال�ذي عافاكم ،قالوا:

غض َع َمله ،فإذا تَركهَ ،ف ُه َو أخي »(((.
أفال ت ْبغض ُه؟ قال :إنام أ ْب ُ

((( الزه�د والرقائ�ق البن املبارك برقم  ،896وش�عب اإليامن للبيهقي برقم
 ،6265ورشح الس�نة للبغ�وي برق�م  .3559ورواه الطبراين برق�م

 ،8574ق�ال اهليثمي يف جممع الزوائ�د (  « : )247 /6رجاله ثقات إال
أن عبيدة مل يسمع من أبيه».

((( البخاري برقم .6781 ،6780
((( أي بئر.

((( اجلام�ع ملعم�ر بن راش�د ( ملحق بمصنف عبد ال�رزاق) برقم ،20267
وش�عب اإليامن للبيهقي برقم  ،6264ورشح السنة برقم  ،3559وهو

أثر رجاله ثقات .أبو قالبة  -كام قال احلافظ ابن حجر يف ( إحتاف املهرة

 ، 581 ، /12والفتح  - ) 30 / 2مل يسمع من أيب الدرداء .وإنام سمع

م�ن أم الدرداء ع�ن أيب الدرداء ،ينظر املطال�ب العالية  ،50 /6وتغليق

التعليق .114 /3
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وق�ال عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه « :إذا رأيتم أخاكم َز َّل

وسدِّ دوه ،وادعوا اهلل أن يتوب عليه ،و ُيراجع به إىل
َزل ًة ،ف َق ِّوموه َ
التوبة ،وال تكونوا أعوان ًا للشيطان عليه »(((.

 -قد يذن�ب العبد عن غلبة عادة أو ضعف نفس ،دون مترد

على حك�م اهلل أو كراهة ل�ه ،ورغم ذنبه فإن ذل�ك ال خيرجه عن

ح�ب اهلل ورس�وله ،فقد أخ�رج البخاري عن عم�ر بن اخلطاب
ريض اهلل عن�ه ،أن رجل ً
ا عىل عهد النبي ﷺ كان اس�مه عبد اهلل،

َ
النبي
وكان يل َّق�ب مح�ار ًا ،وكان ُيضح�ك
رس�ول اهلل ﷺ ،وكان ُّ

ﷺ ق�د جلده يف الرشاب ،فأيت به يوم ًا فأمر به فجلد ،فقال رجل

م�ن الق�وم :الله�م العنه ،م�ا أكثر ما يؤت�ى به؟ فق�ال النبي ﷺ:
« ال َت ْلعنوه ،فإنه حيب اهلل ورسوله »(((.

((( احللية أليب نعيم  ،97 /4وشعب اإليامن للبيهقي ( برقم  .6263قال ابن
كثري يف مس�ند الفارق (  " :)517 /2إس�ناد جيد وفيه انقطاع" .وذلك

ألن ال�راوي ع�ن عمر وه�و يزيد بن األص�م مل يدركه .وينظر "دراس�ة
نقدي�ة يف املرويات الواردة يف ش�خصية عمر بن اخلطاب" لعبد السلام
حمسن آل عيسى (.)941 /2

((( صحيح البخاري برقم  ،6398وأبو يعىل  ،161/1واللفظ له.
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النفس عىل االنقباض ممن وقعوا يف ذنوب كبرية،
 ال تُلامُ
حت�ى بع�د توبته�م ،فهذا أم�ر داخيل وهو م�ن طبيع�ة النفوس،
ولكن إذا تاب املس�لم من ذنبه فلا ُيذكَّر به وال ُي َعيرَّ به ،وكذلك
إذا أخذ العقوبة املس�تحقة عليه ،بل تفتح صفحة جديدة ،ويعان
ويراق�ب حتى ُي ْطمأن إىل اس�تقامته .يق�ول النبي ﷺ « :إذا زنت
أم�ة أحدكم ،فتبني زناها ،فليجلدها احلدَّ  ،وال ُي َث ِّرب عليها »(((.
أي ال يعريه�ا .ولك َّن كثريي�ن يرصون أال يفتحوا للتائب صفحة
جديدة ،وهذا من اجلهل ،أو من قلة رمحة القلوب.
معاملة غري املسلم(((:

 عالق�ة املس�لم بغير املس�لم ،عالق�ة تُبنَ�ى على الع�دلواإلنص�اف واألمان�ة يف مجي�ع املعاملات معه�م ،وك�ذا على
((( متفق عليه ،صحيح البخاري برقم  ،2152ومسلم برقم .1703

((( ه�ذه الفق�رة م�ن كت�اب أس�س الرتبي�ة اإلسلامية يف الس�نة النبوي�ة.
د .عبد احلميد الصيد الزنتاين ص  .796بترصف يسري.
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اإلحسان ،فاألخالق ال تتجزأ ،فإن كان قريب ًا أو جار ًا  -سواء يف
حق هذه القرابة
السكنى أو العمل أو الدراسة  -فالبد من رعاية ِّ
وه�ذا اجلوار وتقديم اإلحس�ان عىل غيره ،فهك�ذا كان يتعامل
رسول اهلل ﷺ وأصحابه معهم.
 عالقة املس�لم بغري املسلم جيب أن تقوم عىل حفظ العهودواملواثيق معهم ما مل خيونوها.
 عالق�ة املس�لم هبم تق�وم أيض ًا على الرمح�ة والعطف فيامتس�توجبه االحتياج�ات اإلنس�انية كاجل�وع والعط�ش واملرض
والك�وارث ،وعلى حف�ظ أرواحه�م وأعراضه�م وأمواهل�م
وع�دم االعت�داء عليه�م فيه�ا ،والتع�اون معه�م يف عمارة
األرض وإصالحه�ا بما يع�ود بالفائ�دة املشتركة على اجلميع،
والتع�اون ال يعني أن�ك تقرهم عىل دينهم .يق�ول اهلل عز وجل:
﴿ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾ [املمتحنة.]8 :
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وقال رسول اهلل ﷺ « :من ال يرحم الناس ال يرمحه اهلل »(((،
وقال اهلل تعاىل يف حرمة الظلم عامة « :يا عبادي إين حرمت الظلم
عىل نفيس ،وجعلته بينكم حمرم ًا ،فال تظاملوا »((( .وشدَّ د اإلسالم
يف ش�أن غري املسلمني الذين يعيش�ون يف دولة اإلسالم أن يؤذوا
أو يظلموا ،يقول النبي ﷺ « :أال َم ْن َظ َل َم ُمعاهد ًا ،أو ان َت َق َص ُه ،أو

سَ ،فأنا َح ِ
أخ َذ منه شيئ ًا بغري طيب ن ْف ٍ
يج ُه
ك َّل َف ُه فوق طا َقتِه ،أو َ
ج ُ
ِ
القيامة »((( ،وسيأيت يف حقوق اجلار مزيد يف ذلك.
يو َم
 عالقة املسلم بغري املسلم وإن أفادته من علمهم وتقدمهمجي�ب أال تضر بعقيدت�ه أو تنح�رف بخلق�ه وس�لوكه ،فعليه أن
حي�رص عىل عدم التش�به هبم واتباعه�م يف مس�الكهم وعاداهتم
املنحرف�ة ،وأن يدعوهم إىل الرصاط املس�تقيم كلام وجد إىل ذلك
سبيالً ،معزز ًا ذلك بالتزامه الديني واخللقي يف حياته اليومية.
((( متفق عليه.

((( صحيح مسلم رقم .2577

((( سنن أيب داود برقم  ،3052وهو حديث حسن.
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حـق الكبري:

 َأك ِوحتم�ل كالمه ،واعذره ،وال جتعله
ْ�رم الكبري ،و َقدِّ مهَّ ،

يت�أمل أو يتحرس بسماعه إهانة منك ،وانرصف عن�ه باألدب ،فقد
روي عن رس�ول اهلل ﷺ أنه قال « :ما أكرم شاب شيخ ًا ِ
لسنِّه إال
قيض اهلل له من يكرمه عند سِ�نِّه »((( ،وقال رس�ول اهلل ﷺ « :إن

من إجالل اهلل إكرام ذي الش�يبة املسلم »((( .وقال « :ليس منا من

مل يرحم صغرينا ويعرف رشف كبرينا »((( ،ويف رواية « :ويعرف

حق كبرينا »((( .ومعنى ( ليس منا ) :أي ليس من سنتنا وطريقتنا،
ليس من أدبنا.

((( س�نن الرتمذي ( برقم  ، )2022وقال « :هذا حديث غريب  . »...وهذا
احلديث له ش�واهد كثرية ،وقد حسنه حمقق الطيوريات ( : )1354 /4

وقال ":له شواهد كثرية يرتقي هبا إىل احلسن " .واهلل أعلم.

((( س�نن أيب داود برقم  .4843وحسنه النووي والعراقي وابن حجر .ينظر
ري�اض الصاحلين ص  ،141واملغن�ي للعراق�ي (اإلحي�اء )196 /2
والتلخيص احلبري .240 /2

((( س�نن أيب داود برق�م  ،4943والرتم�ذي برق�م  ،1920وه�ذا لفظ�ه.
وصححه الرتمذي والنووي يف رياض الصاحلني ص .118

((( هي إحدى روايتي الرتمذي السابقة ،وابن حبان برقم .464 ،458
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 م�ن أخط�ر الظواه�ر ظاهر ُة التط�اول عىل الكبار باس�مالنقد واحلرية ،أو التمرد ،فاحذر هذه املوجة التي جتتاح كثري ًا من
ش�بابنا ،والنقد له آدابه ،بل قد يترك النقد بكامله إكرام ًا للكبري،
فاعرف حقه ،وإياك وخلق الغوغاء!
 س�اءين كثري ًا موقف شباب نزلوا من سيارة أجرة ،ووقفوايصيحون يف وجه الس�ائق ،وكان رج ً
ال كبري الس� ِّن ،حتى كادوا
يرضبونه ،والرجل مذهول ال حول له وال قوة!
•

•

•
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يف العالقة مع األسرة
 األرسة كاخللي�ة ،وح�دة متكاملة ،دمها ال�ذي جيري فيهاهو احلب ،والشعور الواحد ،وهذا يثمر احلنان واملودة والتعاون
واإليثار ،والثقة املتبادلة واالحرتام.
 -األرسة أيض ًا كالشجرة جذورها ُت َث ِّبتها ومتدها بالرضوري

م�ن املواد الالزم�ة للحياة والنم�و ،وهذا َم َث ُل اآلب�اء واألجداد،

وفروعه�ا تنترش وترتع�رع ،وتتفاعل مع الض�وء واهلواء فتجدد
حياة الشجرة كلها ،وهذا َم َث ُل األبناء واألحفاد.

احل�ب واحلن�ان يف أرسته صغير ًا ،كان
 َم�ن ارتض�ع هذاَّ

أكثر توازن ًا نفسي ًا ،وش�عور ًا باألمان والثقة ،وأكثر تأه ً
ال لتحمل

املس�ؤولية ،وإقب�االً على الن�اس ،ونفع� ًا هل�م ،وأكث�ر نجاح ًا يف
مس�تقبله ،يف دراس�ته وعمله ،وزواج�ه ،ومعاملت�هِ .
وق َّل ُة متردك

على الوالدي�ن أهيا الش�اب واس�تقامتُك يس�اعد يف احلفاظ عىل
هذا اجلو.
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التماسك والتفكك:

 -احرص عىل متاس�ك أرستك ،فالتامس�ك حياة ،والتفكك

دمار معنوي ومادي.

 -الدمار املعنوي للتفكك بأن يعيش اإلنسان وحيد املشاعر

والدمار
غريب� ًا بني أفراد أرست�ه حتى ولو عاش بينهم بجس�ده،
ُ
املوج�ه ل�ك وألف�راد
امل�ادي يك�ون بانع�دام الرقاب�ة ،وافتق�اد ِّ

أرست�ك ،ذك�ور ًا وإناث� ًا ،فيعي�ش كل واح�د وح�ده يف مواجهة
مش�كالت احلي�اة ،وأزماهت�ا ومغرياهتا ،ليس له م�ن ينصحه ِمن
ُق ْر ٍ
ب ،أو خياف عليه.

 -املحافظة عىل متاس�ك األرسة يكون بالبعد عن األس�باب

الت�ي تثير ال ُفرق�ة ،وبحس�ن م�داواة األم�ور ،وذلك ب�اإلرساع

لب األمر،
بإصالح ما فس�د ،واحلكم بالعدل ،واالعت�ذار إن َت َّط َ

والعف�و والصرب والتحمل ،ث�م حماولة إرضاء اآلخرين ،ولو عىل
حساب النفس إذا اقتىض األمر ،حمتسب ًا األجر ال ِمنّ ًة(((.
((( للمزيد :ينظر آداب وأحكام من أحاديث صلة األرحام.
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 س�اعدت وس�ائل االتص�االت احلديثة ،ك�ـ (اإلنرتنت)بخيارات�ه الت�ي ال تنتهي ،واهلوات�ف التي تنقل الرس�ائل النصية
والصوتي�ة واملصورة ،يف إحداث عزالت ورشوخ داخل األرس،
فاحذر أهيا الشاب أن تستحوذ عليك كام استحوذت عىل غريك،
فجعلت�ه يف عزلة ،يعيش بجس�ده م�ع أهله ،غريب ًا عنهم بنفس�ه،
ش�ارد ًا بفك�ره ،يف جمتمع�ه البديل املوه�وم الذي كون�ه عرب هذه
الوس�ائل ،فقد خلقنا لنس�تفيد بام يتاح لنا من الوسائل ال لنغرق
فيها وتستويل علينا سلبياهتا!
 صلة الرحم واجب�ة ،فاحرص عىل صلة رمحك :أقاربك،أج�دادك وجدات�ك ،وأعاممك وعامتك ،وأخوال�ك وخاالتك،
وأبنائه�م وبناهت�م ،وإي�اك واجلفاء ،يق�ول اهلل تع�اىل يف احلديث
الق�ديس « :أن�ا الرمح�ن ،خلق�ت الرحم ،وش�ققت هلا اسم ًا من
اسمي ،فمن وصلها وصلته ،ومن قطعها قطعته »(((.
((( السنن الكربى للبيهقي .26 /7
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كن فعا ًال يف أسرتك ،متعاونًا ،معطا ًء:

 اب�ذل جهدك يف نف�ع أرستك ،فهم أوىل الن�اس بك ،فقدخريكم ألهله ،وأنا خريك�م ألهيل »((( ،فهذا
خريك�م ُ
ق�ال ﷺ « ُ
أحد مقاييس خرييتك.

 واعل�م أن�ك إذا أديت حق أرست�ك ،كان ذلك أعون لكعلى أداء حقوق غريهم ،ألن هذا اجلو داخل األرسة س�ينعكس
عىل ترصفاتك خارج األرسة.
 شارك أرستك يف أعامل البيت ،وقضاء احلاجات خارجه،ويف ح�ل مش�كالهتا ،واالهتمام هبمومهم ،وال تك�ن نافر ًا عنهم
 وه�ذه مش�اعر طبيعي�ة ال حتت�اج إىل توصية  -واقت�د بأرشفاخللق وس�يدهم ﷺ ،فقد سئلت الس�يدة عائشة ريض اهلل عنها،
م�ا كان النب�ي ﷺ يصن�ع يف بيته؟ قال�ت « :كان يك�ون يف َم ْهنة
((( سنن الرتمذي عن عائشة ريض اهلل عنها برقم  ،3895وابن ماجه عن ابن
عباس ريض اهلل عنهام برقم .1977
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أهله  -تعني خدمة أهله ،وما يقومون به  -فإذا حرضت الصالة
خرج إىل الصالة »(((.
 َجـدِّ د الصلة باهلدية يف املناسبات ،ويف غريها.ف النفقات عن البيت؛ عن والديك قدر ما تس�تطيع،
َ -خ ِّف ْ

فهذا من بِ ِّر َك و ُي ْمنِك وبركتك.

 إن كان يف اس�تطاعتك مس�اعدة أخي�ك يف دراس�ته ،أوتنمي�ة مهارات�ه ،خاصة يف املجاالت املؤهل�ة للوظائف والعمل،
فلا تتأخر ،وخذ بيده ،وانقل إلي�ه خرباتك ،وابذل معه جهدك،
فبناؤك ألخيك بناء لنفسك.
 -ما ُل�ك جي�ب أال تبخ�ل ب�ه ع�ن أخي�ك أو أخت�ك إن

ِ
وامح�د اهللَ أن أعط�اك ما تقدر أن تس�اعد ب�ه إخوتك،
احتاج�ا،
وال ترتك�ه يب�ذل وجه�ه للن�اس ،قال ﷺ « :ي�د املعط�ي العليا،
((( صحيح البخاري برقم .5692
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واب�دأ بم�ن تع�ول :أم�ك ،وأب�اك ،وأخت�ك ،وأخ�اك ،ث�م
أدناك ،أدناك »(((.
ال تتمرد على عيشك وأسرتك:

 ِع ْ�ش راضي ًا بام قس�م اهلل لوالديك ولك م�ن الرزق ،وال
تتمرد أهيا الشاب عىل معيشة أهلك.
 -الرضا بام قس�م اهلل تعاىل ال يعني أال تقرتح عىل الوالدين

أعامالً لزيادة دخلكم املادي ،وأال تسعى أنت يف حتسينه.

 ال تك�ن س�بب ًا يف إره�اق والدي�ك بالدي�ون وحتميله�مم�ا ال يطيق�ون .وعدم هت�ورك ،وتع�ودك اجلدية وااللت�زام بأداء
واجباتك خري معني لك عىل ذلك.
 ليس من الرب أن تَفرض عىل والديك سياسة األمر الواقع،حت�ى تلجئهما إىل الرضوخ كره�ا ،وال تتوقع أن يب�ارك اهلل لك
((( سنن النسائي  61 /5عن طارق املحاريب ،وبلفظ مقارب يف الصحيحني
عن أيب هريرة وغريه.
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ُ
وكرس اخلاط�ر ال يأيت بخري،
فالعقوق واإلح�راج
فيما اخترت،
ُ
وح�اول أن تت�دارك ه�ذا بمحاولة استرضاء الوالدي�ن ،وعدم

الع�ودة إىل إغضاهبام ،فقل�ب الوالدين أرسع بالعف�و ،خاصة إذا
شعرا بندمك!
 ق�د حيص�ل من بع�ض اآلب�اء أن يمنعوا بع�ض أبنائهم ماحيتاج�ون إلي�ه م�ن م�ال أو مرصوفات ،بس�بب أو بغري س�بب،
ف�إن كنت يف حاج�ة حقيقية إليه ،فتفاهم م�ع والدك ،وارشح له

حاجت�ك يف ٍ
أدب ،أو َو ِّس�ط والدتك يف ذل�ك ،فإن منعك األب
فلا مان�ع أن تبين له ب�كل أدب أنه منع�ك ما حتت�اج إليه حاجة

ش�ديدة ،فإن منع�ك ،فاصرب ،واحفظ يدك أن متت�د إىل ما مل يأذن
الوالدان فيه.
بينك وبني إخوتك:

 تأمل دعوة س�يدنا موسى عليه السالم جتد املعاين احلقيقيةلألخوة ،والتي تتمثل يف كون األخ س�ند ًا ،ورشيك ًا ،ومس�تأمن ًا،
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مش�فق ًا عىل أخيه ،قال موس�ى عليه السالم ﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ﴾ [ ط�ه:

 ،] 35 -29وتأمل أيض ًا دعاء موسى عليه السالم ألخيه تعلم أنه

أوىل بالدع�اء له ،إذ ق�ال ﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾ [األعراف.]151:
 واملتأم�ل يف لفظ�ة (أخ) ومدلوهل�ا جيده�ا تدل على ٍرابط
ق�وي ،ف�األخ م�ن التوخ�ي ،وه�و القص�د ،ألن األخ يف�زع إىل
ٍّ

أخي�ه ،ويقصده عن�د امللامت ،وينتم�ي إليه ،ويتح�رى موافقته،
ُ
اش�تقاق هذا االس�م عن ه�ذه الرابطة ،وأخ�و ُة الدم
هك�ذا َعبرّ

تقتضي َّ
كل هذا ،وال أش�دَّ داللة عىل ذلك من أن�ك إن تأملت أو

تأوهت م�ن غيظ أو حزن تقول ( َأخ)((( ،فكأنك تقول أين أخي
ليخفف عني؟!!
((( ينظر لسان العرب ،ومشارق األنوار (وخى ،وأخخ).
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 -األصل يف العالقات بني اإلخوة أن تكون قوية ،وتس�تمر

العالق�ات قوي�ة بينه�م إذا ن ُِّش�ئوا عىل احترام بعضه�م بعض ًا،
�ودوا عىل التس�امح فيام بينهم ،وتصفو ه�ذه العالقة إذا عَدَ َل
و ُع ِّ

ٍ
ألطراف مهما كانت أن تعكر ما
بينه�م اآلباء ،ومل يس�مح األبناء
بينهم ،ووضعوا هلذه األطراف حدود ًا ال تتعداها.

 -القسوة ال تتناسب مع األُ ُخ ّوة ،فال تكن قاسي ًا مع إخوتك،

وال أقصد القسوة الوقتية التي تقتضيها احلاجة ،وتقتضيها بعض
املواقف ،ولكن أقصد القسوة الدائمة أو الغالبة.
 ال حتس�د أخاكُّ ،ٍ
حصله هو ل�ك ،وينبغي أن
ف�كل
نجاح َّ

ِ
خريه ،ويكفي أنك مل ت َُسأ أو ُتعيرَّ بإخفاقه،
يرس َك ،حتى لو ُمن ْع َت َ
َّ

وسوء حاله!

وخ�ارس ،ولكن
كاس�ب
 الصراع بين األش�قاء ليس فيهٌ
ٌ

ال�كل فيه خارس ،يقول عز وج�ل﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾ [ حممد.]22 :
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يقرب استجابته لك.
 انصح أخاك فيام بينك وبينه ،فهذا ِّ -ال َغيرة على أخوات�ك البن�ات ش�عور طبيع�ي ،وهي أمر

واج�ب ،فكن غي�ور ًا عليهنِ ،
وم�ن الغرية أال تس�مح هلن بفعل
يشء ييس ُء إىل سمعتهن.
 حافظ عىل مقام أخيك الكبري ،وأختك الكبرية ،فهام عامداألرسة بعد الوالدين ،ومها ا َمل َر ُّد يف كثري من األمور واملشكالت،

فق�د جاء ثالثة رجالَ :أ َخ ِ
ٌ
النبي ﷺ يف قضية من
�وان
وثالث إىل ِّ

القضاي�ا ،فأراد األخ الصغري أن يبدأ بالكالم ،فقال له النبي ﷺ:
َب » يريد السن(((!
« ك رِّ ْ
َب ك رِّ ْ
ُ
 األخ الكبير نعمة ،فهو -يف األغل�ب األعم-حائط صدٍّ
ألخي�ه ،يتحم�ل عن�ه أم�ور ًا وخيفف عن�ه مواقف حتف�ظ له ماء
وجهه ،وا َمل َث ُل يقولَ « :من ليس له كبري فليشتر له كبري ًا » ،هكذا
((( متفق عليه ،صحيح البخاري برقم  ،3002ومسلم برقم .1669
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سياس�ة الدنيا ،وهكذا جيمع اهلل العائلات واألرس ،فحافظ عىل
هذه األعراف الكريمة ،تستفد منها ،وت ِ
ُرض ربك.
 ال تتأخ�ر يف صلح أخيك ،واعل�م أن الفضل للبادئ ،كامق�ال النب�ي ﷺ « :وخريمها الذي يب�دأ بالسلام »((( .وقد روى
أبو احلس�ن املدائن�ي ق�ال ( :ج�رى بين احلس�ن بن علي وأخيه
احلسين ريض اهلل ع�ن اجلمي�ع كالم حتى هتاجرا ،فلما أتى عىل
احلس�ن ثالث� ُة أي�ام تأ َّثم من هج�ر أخيه ،فأقبل إىل احلسين وهو
َب عىل رأسه فقبله ،فلام جلس احلسن قال له احلسني:
جالس َفأك َّ
إن ال�ذي منعن�ي م�ن ابتدائك والقي�ا ِم إليك أنك أح�ق بالفضل
مني،
فكرهت أن أنازعك ما أنت أحق به )((( .ويف رواية أخرى:
ُ
( فقي�ل للحسين :لو أتيت أخاك فهو أكرب س�ن ًا من�ك ،فقال :إن
((( متفق عليه ،صحيح البخاري برقم  ،5727ومسلم برقم .2560

((( مس�اوئ األخلاق للخرائط�ي برقم  ،536وتاريخ دمش�ق ،181 /14
والبداية والنهاية .226 /8
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الفض�ل للمبت�دئ وأنا أكره أن يكون يل الفض�ل عىل أخي ،فبلغ
ذلك احلسن فأتاه )(((.
 انظر كيف عفا سيدنا يوسف عليه السالم عن إخوته عنداملقدرة ،رغم أهن�م مكروا به ،وحرموه من أبيه وأهله ،وعرضوه
للم�وت ،وكيف س�احمهم ودعا هلم أول ما اعت�ذروا إليه ،فقال:

﴿ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ﴾ [ يوسف ،] 92 :و َق ْب َلها َأك َْر َمهم وأوىف هلم الكيل

ْ
واترك ما
وت ََصدَّ َق عليهم ،فهذه أخالق األنبياء ،وهؤالء قدوتنا،

ش�اع مما أفسده الناس بسوء ممارس�اهتم ،و ُق ْل ملن يستغرب منك
ذل�ك أو يصدك عن�ه :أنا أقتدي بمن قال اهلل فيهم لرس�وله ﷺ:
﴿ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ﴾ [ األنعام.]90 :

((( وفي�ات األعي�ان  ،69 /1ولك�ن ق�ال« :قيل دار بني احلس�ن واحلسين
كالم» .وروى البيهق�ي يف الش�عب (  )7963واب�ن عس�اكر يف تاري�خ

دمش�ق ( ) 333 /54نحوه بني احلسني بن عيل وأخيه حممد ابن احلنفية
ريض اهلل عنهم مجيع ًا .فلينظر.

الـعــالقة مـع األســـرة

91

ارتق باحلوار ،والتزم الكلمة الطيبة:

 ارتق�اؤك باحل�وار داخ�ل األرسة ،ب�أن تحُ س�ن االس�تامعل�رأي الوالدي�ن واإلخ�وة ،وتناقش�هم بالطريق�ة الالئق�ة ،وال
يكون بش�يوع ثقافة الصوت العايل والغضب ،واعرف لوالديك
يف ذل�ك حقهما ،فلا تؤذمه�ا بأدن�ى كلم�ة أو نظ�رة ،وق�ل هلام
قوالً كري ًام.
 م�ا أمج�ل كلمة االعت�ذار ،وم�ا أحوجنا إىل سماعها وإىلقوهلا ،فال تنس قولة ( آس�ف ،أو س�احمني ) إن أخطأت ،وسارع
بتصحيح سوء الفهم ،وامحل كالم أخيك عىل أحسن الوجوه.
 ما أمجل أن تبدأ طلبك من أخيك أو أختك بدعاء أو كلمةاعتذار خاصة إذا طلبت منهام طلب ًا تعرف أن فيه تكليف ًا عليهام أو
مشق ًة ،أو أنه سيأخذ منهام وقت ًا ،أو حتى يف طلبات البيت املعتادة
خاصة أختك ،فهذا يريح نفسها و َيسرُ ُّ ها ،ولكن ال ُت ْث ِقل.
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 ينبغ�ي أن يغل�ب يف كالمن�ا م�ع األرسة  -يف األمور التيختصه�ا  -أس�لوب اجلامع�ة (نح�ن) والت�ي ت�دل عىل الش�عور
الواح�د ،ال كلمة (أنا) التي تدل على التميز ،فإن (نحن) أقرب

إىل السماع واالس�تجابة ،وأم�ا (أنا) فكثير ًا ما ت�ؤدي إىل النفور
وجلب النزاع ،واإلشعار باملنة(((!
َ -ركِّ�ز على إجيابيات أرستك ،أو من حت�اوره ،ثم انتقل من

ذل�ك إىل ما تريد أن تنبه إليه أو تس�ديه م�ن نصحية ،كذلك كان
حق عبد اهلل بن عم�ر بن اخلطاب
يفع�ل
النب�ي ﷺ ،فقد ق�ال يف ِّ
ُّ

ريض اهلل عنهما  -مل�ا رأى رؤي�ا وه�و ش�اب وقصته�ا أخت�ه أم
ُ
الرج�ل عبد اهلل
املؤمنين حفص�ة على رس�ول اهلل ﷺ  « :-نِ ْع َم

ل�و كان يصلي باللي�ل » قال ابنه س�امل « :ف�كان عب�د اهلل ال ينام

م�ن اللي�ل إال قليل ً
ا »((( .فانظر كيف ب�دأ النب�ي ﷺ باملدح ثم،
أتبعه النصيحة.
((( انظر فيض اخلاطر ألمحد أمني ،12 /4 ،مقال بعنوان « حوار يف أرسة ».

((( متفق عليه ،صحيح البخاري رقم  ،3530ومسلم رقم .2479
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 -مالحظ�ة اإلجيابي�ات  -م�ن ناحي�ة أخ�رى  -تعمل عىل

تصفي�ة النفوس وهتدئته�ا ،وت َْصبرِ هتا ،وتقوي�ة داعي اإلصالح،

وتأم�ل ق�ول النب�ي ﷺ « :ال َي ْف َ�ر ْك مؤم�ن مؤمن ًة ،إن ك�ره منها
آخر »((( .وهو وإن ورد يف حق الزوجات إال إنه
ُخ ُلق ًا ريض منها َ

يمك�ن أن يك�ون قاعدة يف كل العالقات القريب�ة .ومعنى َي ْفرك:
أي يبغض.

ٍّ
فل�كل رأ ُي�ه
 -اخللاف م�ع اإلخ�وة ال يس�تلزم اجلف�وة،

ٍّ
ولكل ش�خصيته ،واحرتا ُم
 فيما حيتمل اخلالف ،وهو كثير -اخلصوصية واجب ،والعاقل من يراعي ذلك.

 -إذا احتدَّ النقاش وعرفت أنك س�تخرج عن السيطرة عىل

وأجل هذا النقاش حتى هتدأ.
أعصابك ،فاستعذ باهللِّ ،

 ُح ْس� ُن التفاهم بني اإلخوة ،واالحرتام املتبادل يضيف إىل�و ِة الصداق َة ،وما أمجل أن يكون أخوك صديقك ،وما أمجل
األُ ُخ ّ

أن يكون أخ ًا نسب ًا ،وأخ ًا يف اهلل.
((( صحيح مسلم رقم .1469
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التغيري يكون باحلسنى:

 إذا كنت يف أرسة متهاونة يف أمور دينها ،أو يف أمور حياهتاعام�ة ،فلا طري�ق إلصالحه�م إال النصيحة بكل ص�دق ،وإال
الرتغي�ب والرتهي�ب ،والتفهيم ،والصرب ،والدع�اء هلم ،وزيادة
الرب للوالدين.
 اجعل يف كثري من األحيان حس� َن خلق�ك ،وقربك منهموالس�عي يف مصاحله�م يكون الداعي هل�م ،ويثبت هلم حرصك
وخوف�ك عليهم ،فهذا هو الطريق ال�ذي حيرك النفوس وجيعلها
أقرب إىل االس�تجابة ،واستمر يف ذلك وال تتعجل ،فإن القلوب
بيد اهلل ،واألمل يف فضله ال ينقطع.
 العن�ف مع من تعيش معهم حتت س�قف واحد ،ال جيديش�يئ ًا يف التغيير ،بل يزيد املش�كلة تعقيد ًا ،وربما كرهوا تدينك،
الر ْف َق ال
ونف�روا م�ن التدين ،فلم حتقق ما أردت ،ق�ال ﷺ « :إن ِّ
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يك�ون يف يشء إال زان�ه ،وال ُينْز َُع من يشء إال ش�ا َن ُه »((( ،وانظر
خماطب�ة س�يدنا إبراهيم عليه السلام ألبيه ال�ذي كان عىل الكفر

 كما يف س�ورة مري�م  -جتد ذلك واضح� ًا ،ويف اخلت�ام قال له:﴿ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ﴾
[ مريم ،] 47 :فام بالك بآبائنا وإخوتنا املسلمني؟!.
 ْالعن�ف أحيان� ًا فلا يك�ون إال مل�ن ل�ه والي�ة
إن أج�دى
ُ
األب ،وو ُّيل أمر الصبي ،ومن ينزل منزلتهم ،وقد
التأديب ،وهو ُ
يقبل من األخ الكبري ما ال يقبل من الصغري.

 لي�س من التحبب إىل األهل املش�اركة يف املعصية ،وتأملتوجي�ه اهلل تع�اىل ملن دع�اه الوال�دان إىل ما ال ي�ريض اهللَ ،حيث

ق�ال﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﴾ [ لقمان ،] 15 :وك�ن

حكي ًام مهذب ًا يف اعتذارك لوالديك.
((( مسلم برقم .2593
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كن باراً بوالديك ،وإياك وعقوقهما:

 -بِ ُّر الوالدين هو :اإلحسان إليهام ،بل التوسع يف اإلحسان،

ِ
ِ
يرسمها(((.
وف ْع ُل ما يليق هبام من اجلميل ،وف ْع ُل ما ُّ

 يق�ول اهلل ع�ز وج�ل يف آي�ات جامع�ة ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
ﮰﮱﯓ ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [ اإلرساء.] 24-23 :
 وال�داك مه�ا صاحبا الفض�ل عليك بعد اهلل تع�اىل ،فأنتمنهام ك ُِّونت ،ويف كنفهام نش�أت ،وم�ن حناهنام ارتويت ،أعطياك

أي َح ٍ
ول
فرحينْ ِ بك وقت أن مل يكن لك ُّ
ما اس�تطاعا من عنايةَ ،
فطري لك ومس�ؤولية
�ب
ٍّ
أو ق�وة إال بما ملأ اهللُ قلبيهما من ُح ٍّ
((( ينظر املفردات للراغب (برر) ورشح النووي عىل مسلم .76 /2
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وأول ٍ
فأول ٍ
يد محلتك يدُ الوالدينُ ،
عنكُ ،
يد كستك وغ َّطتك يدُ

الوالدين ،وأول شرَ بة رشبتها رشب ٌة من أمك ،وأول كلمة نطقتها
وأول خطوة خطوهتا كانتا من تعليمهام ،وعينامها عليك وقلبامها
معك رضيع ًا وفطي ًام وصبي ًا متأل البيت حركة وهبجة ،وش�اب ًا متأل
الدنيا سعي ًا وأمالً ،هذان مها الوالدان!!
ِ -م� ْن ِع َظ ِم حق الوالدين َق َر َن اهللُ ش�كره بش�كرمها ،وقرن

األم�ر بعبادته باألمر باإلحس�ان إليهام ،ووىص هبما أوالدمها أن
يصاحبومه�ا يف الدنيا معروف� ًا ،حتى ولوكانا مرشكني باهلل تعاىل،
حتى ول�و أمراهم بمعصية ،وأال يتجاوزوا معهام ولو بأقل كلمة

ف).
تضجر ًا ،وهي كلمة ( ُأ ّ

رب ،واقرتان شكرمها بشكر اهلل تعاىل
 -استحقاق الوالدين ال َّ

لي�س فقط ألن اهلل جعلهام س�بي ً
ال لوجود يف احلي�اة ككيان مادي
يعيش ويتحرك ويسعى ،بل لكوهنا سبي ً
ال ألرشف ما خلقت من
أجله ،وهو معرفة اهلل تعاىل وعبوديته.
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 -ووالداك مها طريق لك إىل اجلنة ،بل من أيرس الطرق إليها

إن أحس�نت صحبتهما ،فهما منح ٌة ل�ك من اهلل ،قال رس�ول اهلل

غِ�م أنف�ه » قي�ل :م�ن
غِ�م أنف�ه ،ث�م َر َ
غِ�م أن ُف�ه ،ث�م َر َ
ﷺَ « :ر َ

�ن أدرك والدي�ه عند الكَِب�رَِ  ،أحدمها أو
ي�ا رس�ول اهلل؟ قالَ « :م ْ

كليهام ،ثم مل يدخل اجلنة »((( .فأ ْد ِركْهام ،و ُك ْن هلام قبل أن يفوتاك
فتتحرس وتندم.

النب�ي ﷺ ملن ترك والدي�ه ،ومها يف حاجة
 انظ�ر ماذا قالُّ

نب�ي اهلل ﷺ فقال :أبايعك عىل اهلجرة
إلي�ه ،فقد ( أقبل رجل إىل ِّ
مِ�ن والديك أحدٌ
واجله�اد ،أبتغ�ي األجر م�ن اهلل ،قال « :فه�ل ْ

ح�ي؟ » قال :نعم ،بل كالمه�ا ،قال « :فتبتغ�ي األجر من اهلل؟ »
ٌّ

قال :نعم ،قال « :فارجع إىل والديك فأحسن صحبتهام.(((» 

 -بِ ُّ�ر الوالدين ،وخدمتُهام مقدَّ ٌم على النوافل من الطاعات

والقرب�ات ،فلو احتاجا إليك تقدم حاجتهام عىل هذه النوافل إذا
((( صحيح مسلم برقم .2551
((( صحيح مسلم برقم .2549
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تع�ارض األمران ،وثوابك يف هذا كبري .فمث ً
ال لو دعواك لتذهب
معهما إىل الطبي�ب أو قض�اء حاجة ،ف�ذاك مقدم عىل اش�تغالك
عذر لك
بالس�نن  -إذا تعارضا  -واش�تغالك بتمريض أحدمها ٌ
يف التخل�ف ع�ن صلاة اجلامعة ،وع�ن الصلاة يف أول الوقت،
وكذا اش�تغالك بتأنيس�هام عند احلاجة ،وحيصل ذل�ك غالب ًا عند
كرب سنهام ،هذا هو الفقه ،وهكذا بني العلامء(((!
 -وانظ�ر هذا الفهم العايل للس�لف الصالح ،يقول حممد بن

املنك�در رمح�ه اهلل  -وكان من ُع ّباد التابعين ( :-بِ ُّت َأ ْغ ِم ُز ِر ْج َل
أم�ي ،وبات أخ�ي ُعمر يصيل ،وما يسرين أن ليلت�ي بليلته )(((.
وأغمز يعني أدلك ،وهو ما يعرف اآلن بـ (التكبيس أو التدليك)،
وحيتاج اإلنسان إليه غالب ًا عند اإلرهاق أو التأمل.
((( ينظر رشح مس�لم للنووي  ،87 /2وفتح الباري رشح صحيح البخاري
.406 /10

((( التاري�خ الكبير الب�ن أيب خيثم�ة  ،260 /2وحلية األولي�اء ،150 /3
والتبرصة البن اجلوزي ص .191
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 ه�ل َت ْع ِح�ق الوالدين؟
ف م�اذا ق�ال العلماء يف ِع َظ� ِم ِّ
�ر ُ

ق�ال مجهورهم:إن�ه ال جي�وز للرج�ل أن خي�رج للجه�اد  -الذي
ِ
املس�لامن أو أحدمه�ا،
لي�س ف�رض عين  -إذا منع�ه وال�داه
ألن برمه�ا ف�رض عين ،وه�ذا اجله�اد ف�رض كفاي�ة((( ،وق�د

علل�وا ذل�ك بما يصيبهما من املش�قة م�ن توق�ع قتل�ه أو إصابته

إصابة بالغة(((!

 -إن أردت باب ًا عظي ًام من أبواب اس�تجابة الدعاء ،أو تكفري

الذن�وب ،أو الربك�ة يف األعمار واألرزاق وزيادهتما ،فق�د أخرب
النب�ي ﷺ أن بِ َّ�ر الوالدي�ن ب�اب ل�كل ذل�ك ،وف�وق ذلك كله

رضوان اهلل تعاىل.

 -اعلم وتنبه أن مس�ألة ب�ر الوالدين وعقوقهام َد ْي ٌن س�وف

تقضاه ،ووفاء س�يوىف لك ،فإن بررهتام رزقك اهلل من أبنائك من
يبرك ،وإن عققتهما فاجل�زاء من جن�س العمل ،والش�واهد من

((( ينظر فتح الباري  ،140 /6ومرقاة املفاتيح  .2472 /6وفيها تفصيل.
((( ينظر رشح النووي عىل مسلم .87 /2
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الواقع عىل هذه السنة الربانية كثرية ،وقد روى ابن عمر ريض اهلل
َبك ُْم أ ْبناؤُ ك ُْم »((( .وقال
عنهام عن النبي ﷺ قال « :بِ ُّروا َ
آباءك ُْم ت رَ َّ

َ
أعجل الطاعة ثواب ًا صلة الرحم »((( .وقال
إن
رس�ول اهلل ﷺَّ « :
ﷺ « :كل ذن�وب يؤخ�ر اهلل منه�ا م�ا ش�اء إىل ي�وم القيام�ة ،إال
البغ�ي ،وعقوق الوالدين ،أو قطيعة الرح�م ،يعجل لصاحبها يف

الدني�ا قبل املوت »((( .وق�ال ﷺ « :اثنان يعجلهما اهلل يف الدنيا:

البغي وعقوق الوالدين »(((.

((( املعج�م األوس�ط للطبراين  ،299 /1ع�ن اب�ن عم�ر ريض اهلل عنهما،
حس�ن املنذري إس�ناده يف الرتغيب والرتهيب (  . )218 /3وقال
وقد ّ

اهليثم�ي يف املجم�ع ( « : )138 /8رواه الطرباين يف األوس�ط ،ورجاله
رجال الصحيح غري ش�يخ الطرباين أمحد غري منس�وب ،والظاهر أنه من

املكثرين من شيوخه فلذلك مل ينسبه ،واهلل أعلم».

((( صحي�ح ابن حب�ان برقم  ،440وش�عب اإليامن للبيهق�ي برقم ،7601
وم�كارم األخلاق للخرائط�ي برق�م  ،275وق�د روي ع�ن ع�دة من
الصحابة منهم أبو الدرداء مرفوع ًا بإسناد متصل ورجاله مل يقدح فيهم،
ينظر البدر املنري .196 ،195 /8

((( األدب املفرد للبخاري برقم  .591وذكر املحقق تصحيحه.

((( التاري�خ الكبري للبخ�اري  ،166/1واملعجم الكبير للطرباين كام يف كنز
العامل .464 /16
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العقوق كله شر ،ولكن ما العقوق؟

رش ،وهو عىل درج�ات ،والعقوق
 -عق�وق الوالدي�ن كل�ه ٌّ

ال�ذي هو من الكبائر ،هو :كل فعل يتأذى به الوالدان تأذي ًا ليس
باهلِّي�نِّ عرف ًا ،برشط أال يكون ه�ذا الفعل الذي تأذى به الوالدان
واجب� ًا على الول�د ،وأال يك�ون ما أم�را به حمرم� ًا ،أو في�ه تعنت

شديد منهام(((.
 والعق�وق يكون بتضيي�ع الولد حق الوالدي�ن أو ِأحدمها
يف الرعاي�ة أو النفق�ة ونحومه�ا ،ويك�ون باإلس�اءة إليهما حتى
ولو بعد مماهتام.
 والعق�وق يكون بإيذاء الولد والِدَ يه أو أحدمها بام لو فعلهمع غري أبويه كان حمرم ًا من مجلة الصغائر ،فيكون يف حق األبوين
�ت يف وج�ه صديق�ك ،ق�د ال يكون
�ت و َع َب ْس َ
كبيرة ،فل�و َق َّط ْب َ
((( ينظ�ر فت�ح الباري  ،406 /10وعمدة الق�اري ،86 /22 ،216 /13
وروح املعاين .61 ،60 /15
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حرام� ًا ،لكن لو فعلت هذا العبوس يف وج�ه أبيك أو أمكَ ،ل ُعدَّ

ذلك عقوق ًا (((!

 -ع�دم اإلحس�ان إىل الوالدي�ن ،ق�د جيتم�ع م�ع ع�دم

العق�وق ،وذل�ك ب�أن يك�ون الول�د م�ع كون�ه غير حمس�ن

ال يفع�ل م�ا يؤذهيما((( ،فيك�ون الول�د يف مرتب�ة بين املرتبتين،
ٍ
وحينئذ يوص�ف بأنه مقصر ،عل ًام
ال ه�و حمس�ن وال هو ع�اق،
أن هنال�ك أنواع� ًا م�ن اإلحس�ان إن ترك�ت تع�د عقوق� ًا ،وهي

الت�ي تش�تد حاج�ة الوالدي�ن إليه�ا ،ويعد الول�د برتكه هل�ا كأنه

فعل ما يؤذهيام.

 العق�وق أيض� ًا ربام حيصل م�ع فِ ْع ِل ما يأم�رك به األبوان،ومع ت َْر ِك ما هنياك عنه ،وذلك حني تبذل هلام الطاعة مع استثقاهلا،

ويظهر عليك أثر هذا االستثقال أو امللل بنظرة أو حركة ونحوها،

وأن�ت ملتزم الصمت ،وقد عَدَّ العلام ُء ه�ذه احلالة من الصغائر،
((( ينظر سبل السالم  ،163 -162 /4وروح املعاين .60 /15

((( ينظر روح املعاين .79 /15
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ونبه�وا أن�ه يكون كبرية إن ترت�ب عىل ظهور الكراه�ة من الولد
ألم�ر والديه أو هنيهما أن يضطرمها إىل حت�ايش الطلب من الولد
وحلقهام من ذلك ضرَ َ ٌر((( .فتنبه هلذه التفاصيل والقواعد.
 ال جتب عىل الولد طاعة الوالدين يف أمر يرضه ،إال إذا كانلغ�رض يفوق رضره ،وهذا أمر يقدره العقالء ،أما إذا كان األمر
�ق عىل الولد فقط وال يرضه أطاعهام فيه ،وتتأكد هذه الطاعة
َي ُش ُّ
إذا كانت فيها مصلحة(((.
 إذا كان الوال�د مثل ًأمحق
ا يف حال�ة غري طبيعي�ة ،كأن كان َ
ِ
العقل َفأ َم َر أو نهَ ى و َلدَ ه بام ال تعد خمالفته فيه يف العرف
أو س�في َه

عقوق ًا فال يفس�ق الولد هب�ذه املخالفة(((ْ ،
�ب الولدُ رضا
وإن َط َل َ
الوالد يف ذل�ك فهذا أمر آخر يرجع إىل اختيار الولد ،وربام يثاب
((( ينظر شعب اإليامن للبيهقي .267 /1

((( األرسة حتت رعاية اإلسالم للشيخ عطية صقر  ،31 /5بترصف.
((( ينظر روح املعاين .60 /15
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في�ه ،وعلى الولد على كل حال أن يراع�ي مقام الوال�د ويراعي
حاله ،ويتلطف به.
 -امتناع�ك أهيا الش�اب عن ال�زواج بامرأة أم�رك الوالدان

أو أحدمه�ا بال�زواج منه�ا وأن�ت ال ترغ�ب فيها ال يع�د عقوق ًا،
دت يف
حت�ى ول�و كان�ت ذات دين مناس�بة ل�ك ،ولك�ن إن َو َج َ

نفس�ك رغب�ة فيها وه�ي ذات دي�ن ،فقدمتها عىل غريها بس�بب
رغب�ة الوالدين ،ف�ذاك من الرب الذي تثاب علي�ه ،وال تتعجل يف
الرد ،وراجع نفس�ك ،فلعل باملراجعة يتغري رأيك ،وإن اعتذرت
فتلطف يف االعتذار.

 لي�س من الرب أن تطيع الوالدي�ن إن أمراك بمقاطعة ذويرمحك ،ألن قطيعة الرحم حرام ،ومراعاة أال تغضبهام ربام تقتيض

أن تصل الرحم رس ًا ،أو تلتمس األعذار عند والديك لصلتهم.

تقصري يف
 ُر ّبما َب�دَ َر ْت من األبناء البررة هفو ٌة أو زل� ٌة أوٌ

حق الوالدين أو أحدمها يف حالة من األحوال ،وهم ال يقصدون
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ِ
مس�تخ ِّفني بحقهام ،ولك�ن غلب�ت الطبيعة
بذل�ك عقوق� ًا ،غير
البرشي�ة ،فص�درت هذه اهلفوة  -التي ليس�ت م�ن عادهتم  -أو
لظ�ن األبن�اء أهن�م غير مؤاخذين هب�ا ،أو أهن�م يفعل�ون خري ًا،
فيخربن�ا اهلل تع�اىل أن هذه اهلفوة وه�ذه الزلة قريب�ة من عفو اهلل
تع�اىل مل�ن ن�دم عليه�ا ألن اهلل أعل�م بما يف النف�وس ،وأنك�م مل
تقصدوا اس�تخفاف ًا باحلق�وق((( ،فيقول ع�ز وجل﴿:ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﴾
[اإلرساء ،] 25 :فخف�ف عن نفس�ك أهيا البار ،واعتذر لوالديك،
واستغفر اهلل.
هذا بعض أدبك مع والديك:

 اخف�ض صوت�ك عند احلدي�ث معهام ،وال تحُ ِ�دَّ النظر إىلعينيهام وأنت تتحدث معهام ،بل اخفضه ،وال تقاطعهام إذا تكلام.
((( ينظر تفسري الطربي ،اآلية ،555 /14 ،وما بعدها.
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 أوقات املباس�طة مع الوالدين والتنزه واملرح هلا أحكامها،ولكن هلا حدٌّ ال خترج عنه ،وطبائع البيوت والعادات ربام ختتلف.
�ود عىل هذا الس�ؤال لوالديك :هل تريدان ش�يئ ًا حتى
 َت َع ّأقضي�ه لكما؟ خاص�ة قب�ل خروجك م�ن املنزل ،فذل�ك يطيب
قلبيهام ،ويشعرمها باهتاممك ،وجيعلهام أسهل يف التعامل معك!
 -اح�رص على إدخ�ال الرسور على قلبيهام ما اس�تطعت،

حب األعمال إىل اهلل إدخ�ال الرسور عىل
مِ�ن َأ ِّ
فف�ي احلدي�ثْ « :
املسلم »((( ،وال شك أنه يف حق الوالدين أشد حب ًا إىل اهلل.

 اح�رص أهيا الش�اب على تقبيل يدي والديك ورأس�يهامصباح ًا عند ذهابك إىل مدرستك ،أو عملك ،وعند عودتك.
 احرص عىل اإلرساع إىل تلبية ندائهام.((( الزه�د والرقائ�ق الب�ن املب�ارك ،برق�م  ،684واجلام�ع الب�ن وه�ب
برقم .254
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 تلبية نداء الوالدين واجبة حتى ولو كنت مش�غوالً بعبادةأو أم�ر مه�م ،فقد ذكر الفقه�اء أن الول�د إن كان يف صالة نافلة،
ِ
�م تضرر الوالدي�ن أو حتى
ون�ادى علي�ه أح�د الوالدي�ن ،و َعل َ

تأذهيما برتك اإلجابة وجب عليه قطع الصالة وإجابتهام  -وهذا

غالب� ًا م�ا يكون عند كربمها ،أو ش�دة حاجتهما  -وبعض العلامء
مل يوج�ب ذلك بل قال :األفضل اإلجابة((( ،وللمس�لم أن يرفع

صوت�ه بالق�راءة أو الذك�ر يف الصلاة تنبيه ًا إىل أن�ه يصيل ،ولك

أن تتص�ور مع ذل�ك ُج ْر َم َم ْن ال يعبأون بن�داء الوالدين متعللني

بعل�ل واهية أو غير مكرتثني أصالً ،وانظ�ر يف مقابل ذلك ِع َظ َم
ثواب الرب ،وذلك فيام روته الس�يدة عائشة ريض اهلل عنها قالت:

فس�معت صوت
مت ،فرأ ْيتُني يف اجلنة،
ُ
قال رس�ول اهلل ﷺ « :نِ ُ

ق�ارئ يقرأ ،فقلت :من هذا؟ قالوا :هذا حارثة بن النعامن » فقال

الب » وكان َأ َب َّر الناس بأمه(((!
الب ،كذاك رِ ُّ
رسول اهلل ﷺ « :كذاك رِ ُّ
((( ينظر فتح الباري .384 /6

((( مسند أمحد .166 ،151 /6
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 -م�ن األق�وال اجلامع�ة يف الِب�رِ ِّ ق�ول اإلم�ام اب�ن اجلوزي

رمحه اهلل ( :بِ ُّرمها يكون بطاعتهام فيام يأمران به ما مل يكن بمحظور،

وتقديم أمرمها عىل فعل النافلة ،واالجتناب ملا هنيا عنه ،واإلنفاق

عليهما ،والتوخ�ي لش�هواهتام  [ -أي :رغباهتما]  -واملبالغ�ة يف
خدمتهما ،واس�تعامل األدب واهليبة هلام ،فال يرف�ع الولد صوته،

وال حيدق إليهام ،وال يدعومها باسمهام ،ويميش وراءمها ،ويصرب
على م�ا يكره مما يصدر منهما )((( ،فعن أيب هري�رة ريض اهلل عنه

أنه أبرص رجلين فقال ألحدمها :ما هذا منك؟ فقال :أيب ،فقال:

( ال تسمه باسمه ،وال متش أمامه ،وال جتلس قبله )(((.

وقلب يفيض باخلري لك،
 والداك َعينْ ٌ عليك مهام كربت،ٌ

ويتمنى لك السلامة ،ولن جتد ود ًا أخلص من ودمها ،فاحرص
على استش�ارهتام ،وس�تجد النصيح�ة اخلالص�ة ،وال تضج�ر

بنصائحهام ،وتظن أنك كربت عىل ذلك.
((( الرب والصلة البن اجلوزي ص .75

((( األدب املف�رد للبخ�اري برق�م  ،44وقال املحقق « :صحيح اإلس�ناد ».
ورواه ابن السني مرفوع ًا يف عمل اليوم والليلة برقم .395
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 اجع�ل والديك إذا كربا يف كنف�ك ،ويف رعايتك ،فاهلل عزوجل يق�ول ﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ﴾
[ اإلرساء ،] 23 :وتأم�ل قول�ه تعاىل ﴿ :ﮢ ﴾  ،وإياك وعقوق
دار املسنني!!
 ال تكن سبب َغ ِّم والديك بسوء ترصفاتك ،أو عالقاتك،أو أن تُبكيهام ،وجتعل النوم جيافيهام ،فحرق قلب الوالدين منك،
أو عليك كبري عند اهلل .فقد ( جاء رجل إىل رسول اهلل ﷺ فقال:
جئ�ت أبايعك عىل اهلجرة وتركت أب�وي يبكيان ،فقال « :ارجع
عليهام فأضحكهام كام أبكيتهام » )(((!
 وتعال معي نقرأ شكوى والد ذاق أمل عقوق ولده وجفائه،ش�كوى تبني ما يعتصر قلب اآلباء من عقوق م�ن كانوا يأملون
منهم غري ما وجدوا ،حيث قال الوالد لولده متحرس ًا:
((( سنن أيب داود برقم .2528
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َغ َ
ـذ ْوت َ
ُك َمولود ًا َو ُع ْلت َُك يافِع ًا
			

َ
ْـه ُـل
تُـ َع ُّـل بام ُأ ْدين
إليـك وتَـن َ

ِ
تك بِ
إِذا َل ْي َل ٌة نا َب َ
ـت
الشكـو لمَ ْ َأبِ ْ
			

لِ
ِ
َ
تـم ْل َم ُل
شكـوك إِلاَّ سـاهـر ًا َأ َ

ك َ
ُ
املطروق ُدون ََك بِالذي
َـأنيِّ أنا
			

ـر ْق َت بِ ِ
ُط ِ
ـه ُدوين َف َع ْينِ َي تهَ ْ ِم ُـل

َ
عليك وإنهَّ ا
الردى َن ْفيس
ُ
ختاف َّ
			

ف َس َين ِ
ْـز ُل
َل َت ْع َل ُم َأ َّن
املوت َض ْي ٌ
َ

السـ َّن والغـاي َة التي
فلماَّ َب َل ْغ َت ِّ
			

إِ َليها َمدى ما ُكن ُْت َ
فيك ُأ َؤ ِّم ُـل

			

ِ
ـض ُل
كأن ََّك َأن َ
الـمتَـ َف ِّ
ْت ا ُملـنْع ُم ُ

َج َع ْل َت جـزائي ِغ ْل َظ ًة وفظا َظ ًة
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َف َل ْيـت َ
ـوت
َـر َع َح َّ
ـق ُأ ُب َّ
َـك إ ْذ لمَ ْ ت ْ
			

ِ
املجاو ُر َي ْف َع ُل
اجلار
َف َع ْل َت كام ُ

(((

هذه بعض حترسات اآلباء!!
البار س�فر ًا بعيد ًا حتى تستأذن أبويك ،فكام
 -ال تس�افر أهيا ُّ

الش�اب الذي جاء يبايع�ه عىل اهلجرة
النبي ﷺ
َّ
رأي�ت كي�ف ر َّد ُّ
واجله�اد إىل أبوي�ه حلاجتهام إليه ،بل قال الفقه�اء :إن للوالد منع
ابن�ه من اخلروج حلج التط�وع ،ال الواجب ونحو ذلك من أعامل

التطوع ،قياس� ًا على منعه من اجله�اد الذي هو ف�رض كفاية(((.

فحق الوالدين عظيم!

 -ك�ن جدي�ر ًا أهيا الش�اب الكريم بما أعط�اك الوالدان من

ثق�ة ،وصالحيات يف إدارة بعض أمورك داخل البيت وخارجه،
((( املعج�م األوس�ط للطبراين  ،339 /6والرب والصلة الب�ن اجلوزي ص

 ،119وانظ�ر كش�ف اخلف�اء للعجل�وين  ،235 / 1ورشحه�ا يف رشح
ديوان احلامسة للتربيزي ص  ،314وغريه من الرشوح.

((( ينظر املغني البن قدامة.495 /3 :
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وك�ن عند حس�ن ظنهما ،ال أن يفاج�أا منك بما ال يرضيهام من
كذا وكذا وكذا.
 ربما حتت�اج يف بع�ض األح�وال أن تُدْ ِخ َ�ل بين�ك وبينوالدك واس�طة ،فاعرف مت�ى تدخل هذه الواس�طة بينك وبينه،
وه�ذا ال يكون غالب ًا إال يف أمر تتحرج حرج ًا ش�ديد ًا من مفاحتة
أبي�ك في�ه ،أو ألمر ش�ديد تعتذر م�ن وقوعه من�ك ،أو يكون يف
أم�ور مصريية ،كحالة إرصار أحد األبوين عىل اختيار نوع معني
لتعليمك ،أو كلية بعينها دون أخرى ،أو اختيار زوجة لك وأنت
ال ترغبه�ا أو ترغ�ب يف غريه�ا ،وم�ا س�وى ذلك أم�ور صغرية
ال حتت�اج أن تدخ�ل بينك وبين والدك أح�د ًا ،ويف كل األحوال
اختر ش�خص ًا يكون قريب ًا م�ن والدك ،وحمل احرتام منه ،س�واء
من أقاربه أو أصحابه املقربني ،وال حترج والدك باختيار الغرباء.
 إذا تق�دم ِس� ُّن وال�دك أو َض ُع َ�ف بدن�ه فلا ترتك�ه َي ِك�دُّ

ويتع�ب لتحصيل رزق�ه ،طاملا كنت مورس ًا ،أو تس�تطيع كفايته.
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وق�د ( أمجع أه�ل العلم عىل أن نفق�ة الوالدي�ن الفقريين اللذين

ال كس�ب هلام ،وال مال ،واجب ٌة يف مال الولد ) ،بل قال أكثرهم:
إعفاف أبيه بزوجة ،إذا احت�اج إىل النكاح ،وكان
إن�ه يلزم الول�د
ُ
عند الولد ما يسع ذلك(((.
مـاذا تـقــول يف هــذا؟

 إذا قرأت ما سبق فامذا تقول فيمن بلغ به العقوق أن يسبوالدي�ه ،أو يعنفهما ،أو يدعو عليهام ،و َم ْن بلغت ب�ه قلة أدبه أن
يرفع صوته عليهام أو يغلق الباب بشدة اعرتاض ًا عليهام ،أو يشيح
بيده يف وجهيهام؟!
 -م�ا تقول فيمن هيجرمه�ا وهيملهام كأهنام قد ماتا ،ويرتكهام

ٍ
لعطف ٍ
صديق أو إحس�ان حمس�ن ،و َم� ْن يغضبهام إرضا ًء
جار أو

لزوجت�ه ،وجيفومها ويرب صديقه؟! ،أين ه�و من وصية اهلل تعاىل
ووصية رسول اهلل ﷺ؟!
((( ينظر :املغني البن قدامة.379 ،373 / 11

الـعــالقة مـع األســـرة

115

 م�ا تق�ول فيمن آث�ر اجللوس على اإلنرتنت ،واس�تغرقالوق�ت يف عامله اخلاص ،وترك الوالدين دون أن يؤنس�هام ،دون
رسي�ع الغضب
أن جييبهما إىل حاجتهماُ ،م ْث َق َ�ل النف�س والب�دن
َ
إن طلباه!
النب�ي ﷺ أن م�ن عالم�ات الس�اعة كث�رة عق�وق
 َبَّي�نَّ َُّ
الوالدين ،فال تكن ممن انطبقت عليه هذه العالمة.
من مواقف السلف يف بر الوالدين:

 ج�اءت ع�ن الصحاب�ة والتابعين ومن بعده�م ،مواقفوقص�ص كثرية يف برهم بالوالدين ،فعن عائش�ة ريض اهلل عنها،
أهنا قالت ( :كان رجالن من أصحاب رسول اهلل ﷺ أبر من كان
يف ه�ذه األم�ة بأمهام :عثامن ب�ن عفان ،وحارثة ب�ن النعامن ،فأما
عثمان ،فإنه قال :ما قدرت أن أتأمل أمي منذ أس�لمت  [ -يعني
يملأ عينه من وجهه�ا]  -وأما حارثة ،فإن�ه كان يفيل رأس أمه،
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ويطعمها بيده ،ومل يس�تفهمها كالم ًا ّ
قط تأمر به ،حتى يس�أل من
عندها بعد أن خيرج ،ماذا قالت أمي؟ )(((.

 -وكان أب�و هري�رة ريض اهلل عن�ه ( إذا أراد أن خي�رج م�ن

بيته وقف عىل باب أمه ،فقال :السلام علي�ك يا أمتاه ورمحة اهلل
وبركات�ه ،فتق�ول ،وعلي�ك السلام يا بن�ي ورمح�ة اهلل وبركاته.
فيق�ول :رمح�ك اهلل كما ربيتن�ي صغير ًا ،فتقول :رمح�ك اهلل كام

بررتني كبري ًا ،وإذا أراد أن يدخل صنع مثله )(((!

 وكان حمم�د ب�ن عيل ب�ن أيب طالب املع�روف بابن احلنفيةيغسل رأس أمه ِ
باخل ْط ِم ِّي ويمشطها وخيضبها(((.
 -وكان حيوة بن رشيح وهو من كبار العلامء (ت 158هـ)

جيل�س يف حلقت�ه يعلم الن�اس ،فتقول له أم�هُ :ق ْم يا حي�وةِ ،
ألق

الشعري للدجاج ،فيقوم فيطعمهم ،ثم يرجع(((.
((( الرب والصلة البن اجلوزي ص .84
((( السابق ص .84

((( السابق ص  ،85واخلطمي نبات يدق ويغسل به الرأس.

((( انظر العقد الفريد .91 /2
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اتق اهلل يف والدتك وضاعف برها:

 تثق�ل املس�ؤولية على األمه�ات الل�وايت ت�ويف أزواجهنوتركوا هلن أبناء يف س�ن املراهقة ،أو ش�باب ًا ،أو بنات متزوجات
حيتجن للمتابعة ،وكثري ًا ما تصاب هذه األمهات بأمراض ضغط
ال�دم ،ونحوه�ا ،لثقل ه�ذه املس�ؤولية ،ولوفاة األنيس والس�ند
ومن كان حيمل عنهن الكثري ،فال تكن أهيا الشاب سبب ًا يف ذلك،
وليك�ن برك بأمك خمفف ًا عنها ومعين ًا هل�ا ،ويكفيك أن تفوز منها
بأن تدعو لك أن يريح اهلل قلبك كام أرحت قلبها!
من حق الوالدين عليك بعد وفاتهما:

 م�ن ه�ذا احلق الدع�اء واالس�تغفار هلما ،والثن�اء عليهاموذكرمه�ا باخلري ،س�واء يف حياهتما أو بعد مماهتام ،فق�د قال تعاىل
تلقين� ًا لن�ا يف الدع�اء ﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﴾
[ اإلرساء ،] 24 :وقال آمر ًا لنا يف الثناء ﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
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َ
الرج�ل
إن
ﮅ ﮆ﴾ [ لقمان ،] 14 :وق�ال النب�ي ﷺَّ « :
لرتف�ع درجت�ه يف اجلن�ة ،فيق�ول :أنَّى يل ه�ذا؟ فيقال :باس�تغفار
ولدك لك »(((.
 -وم�ن البر هبام التص�دق عنهام ،وقض�اء َد ْينِهما :فعن ابن

عباس ريض اهلل عنهام ( :أن س�عد بن عبادة ريض اهلل عنه توفيت
أم�ه وه�و غائب عنها ،فقال :يا رس�ول اهلل ،إن أم�ي توفيت وأنا
غائ�ب عنها ،أينفعه�ا يشء إن تصدقت به عنها؟ ق�ال « :نعم »،
ق�ال :ف�إين أش�هدك أن حائط�ي املِ
خ�راف صدق� ٌة عليه�ا )(((.
َ

واملخراف هو البستان املثمر.
 -ومن الرب قضاء الصيام عن الوالدين إن ماتا وعليهام صيام

واجب من رمضان أو ٍ
نذر أو كفارة ،أو دفع الكفارة بدل الصيام
وحسن إسناده العراقي يف ختريج أحاديث اإلحياء
((( مسند أمحد ّ ،905 /2

 ،312 /1وس�نن ابن ماج�ه رقم  ،3660وق�ال البوصريي يف مصباح
الزجاجة  « :98 /4هذا إسناد صحيح ،ورجاله ثقات ».

((( صحيح البخاري رقم .2605
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إذا متك�ن الول�د من ذلك ،وكذل�ك احلج عنهما واالعتامر ،فقد
ق�ال النبي ﷺ « :من م�ات وعليه صيام صام عنه وليه »((( .وقال
للم�رأة الت�ي س�ألته :إن أمي مات�ت وعليها صوم ش�هر ،فقال:
« أرأيت ل�و كان عليها َد ْي ٌن أكنت تقضين�ه؟ » قالت :نعم ،قال:
« فدَ ْي ُن اهلل أحق بالقضاء »((( .وقال المرأة س�ألت عن احلج عن

والدهتا بعد أن ماتتُ « :ح ِّجي عنها »(((.

 وم�ن الرب زيارهتام يف قربهيام ،طامل�ا أمكن ذلك ،وقد نصالعلامء عىل أهنا حق للوالدين(((ً ،
فضال عن أنا أمرنا بزيارة القبور
عام�ة ،فزيارة قرب الوالدي�ن آكد وأوىل ،وذاك يرسمها ويؤنس�هام
خاص�ة إذا كان الول�د صاحل� ًا ،فع�ن ابن عب�اس ريض اهلل عنهام

ٍ
ِ
يمر بقرب أخي�ه املؤمن
ق�ال :ق�ال رس�ول اهلل ﷺ « :م�ا م ْن أح�د ُّ
((( صحيح مسلم رقم  ،1147ورشح النووي عىل مسلم .25 /8

((( صحيح مسلم رقم .1148
((( صحيح مسلم رقم .1149

((( ينظر فيض القدير .141 /6
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كان يعرفه يف الدنيا فيس�لم عليه إال َع َرفه ورد عليه السلام »(((،

فكيف بالوالدين؟! .وقد روى ابن أيب ش�يبة وغريه عن ابن عمر

ريض اهلل عنهما أنه « كان إذا أراد أن خيرج دخل املس�جد فصىل،
ثم أتى قرب النبي ﷺ فقال :السلام عليكم يا رسول اهلل ،السالم

عليك يا أبا بكر ،السالم عليك يا أبتاه ،ثم يأخذ وجهه ،وكان إذا
ق�دم من س�فر يفعل ذلك قبل أن يدخل منزل�ه »((( .فهذا ُو ٌّد منه
خاص مل ينقطع.
ريض اهلل عنه وبر
ٌ

((( أخرج�ه اب�ن عب�د الرب يف االس�تذكار ( ،)234 / 1وصحح�ه عبد احلق
اإلش�بييل ،نقل�ه العراق�ي يف املغن�ي (  ،)491 /4والعين�ي يف عم�دة

الق�اري ( ،)69 /8واملن�اوي يف الفي�ض ( .)478 /5وذك�ر اب�ن
تيمي�ة يف الفت�اوى ( )42/4تصحيح ابن املبارك وعب�د احلق له ،وذكر

يف جامع املس�ائل ( ،)36/3وابن القيم يف الفوائد ( )173/2تصحيح

اب�ن عبد الرب له ،واس�تدال به .وضعفه ابن اجل�وزي ،ولكن من حديث

أيب هريرة ،ألن فيه عبد الرمحن بن زيد بن أسلم ،ضعيف.

((( املصن�ف ( رق�م ،)11793 :وعبد ال�رزاق يف املصنف ( رقم ،)6724 :

وإسماعيل الق�ايض يف فض�ل الصلاة على النب�ي ﷺ،)99 ،98( ،
وصحح�ه حمققه ،ورواه البيهقي يف الكبرى (  .)402 /5وهو حديث

رجال�ه ثقات .وصححه الس�مهودي يف وفاء الوف�ا (  ،) 183 /4قال :
«روى عبد الرزاق بإسناد صحيح أن ابن عمر »...وذكره.
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 -ومن الرب زيارة أصدقائهام ،بل صلة ذريتهام ،فعن أيب ُب ْر َد َة

م�ت املدين�ة ،فأتاين عب�د اهلل بن عمر فق�ال :أتدري مل
ق�الَ ( :ق ِد ُ
أتيتك؟ قلت :ال .قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول « :من أحب
أن يص�ل أباه يف قربه فليصل إخوان أبيه من بعده » ،وإنه كان بني
أيب عمر وأبيك إخا ٌء وود ،فأحببت أن أصل ذاك )(((.
 ويف حديث جامع عن أيب ُأسيد مالك بن ربيعة الساعديريض اهلل عن�ه ،ق�ال :بينا نحن عند رس�ول اهلل ﷺ إذ جاءه رجل

ِ
أبوي يش ٌء
من بني َس�لمة ،فقال :يا رس�ول اهلل ،هل بقي م�ن بِ ِّر َّ
واالس�تغفار
أبرمها ب�ه بعد موهتام؟ ق�ال « :نعم ،الصال ُة عليهام،
ُ

هلما ،وإنف�اذ عهدمها م�ن بعدمها ،وصل� ُة الرحم الت�ي ال توصل
ُ
احلديث الصالة عليهام،
إال هبام ،وإكرا ُم صديقهما »((( .فقد مجع
((( صحي�ح ابن حبان رقم  ،432ومس�ند أيب يعىل برق�م  .5669وصححه
املحققان ،وله شاهد بنحوه ،رواه مسلم برقم .2552

((( س�نن أيب داود رق�م  ،5142واب�ن ماج�ه برق�م  ،3664ومس�ند أمح�د
 ،497/3والبخاري يف األدب املفرد (  )35وفيه ٍ
راو جمهول وثقه ابن =
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أي الدعاء هلام ،واالس�تغفار ،وإنفاذ وصيتهما ووعدمها ،وصلة
قرابتهما ،وإكرام أصدقائهام ،وهذا م�ن الوفاء للوالدين ،وهكذا
أعلى اإلسلام مق�ام الوالدي�ن ،وع ّظم حقهما ،حتى ول�و كانا
غري مسلمني.
َ
•

•

•

وحس�ن العراقي إسناده يف ختريج أحاديث اإلحياء .320 /1
= حبانّ .
ِ
اجه بِإِ ْس�نَاد حس�ن من َحديث أيب أس�يد
قال  « :أخرجه أبو َد ُاود َوا ْبن َم َ
الس ِ
�اع ِد ّي » .ورواه البيهقي يف الش�عب بنحوه عن أنس بن مالك برقم
َّ
.7585
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يف العالقة مع اجلريان واملعاملة معهم
ـم ّ
وع َ
حـقِـه:
ـظ ُ
الـجــاُر ِ

 اجلار هو من جياورك ويرافقك ،ومنه جار الس�كن ،سواءكان يف بي�ت واحد أو بي�وت متجاورة ،وهن�اك جريات أخرى.
حيمي وينرص
جيري أي
َ
واجل�ار من املجاورة ،واملجاورة تقتيض أن َ

كل ٍ
ُّ
ج�اره ،وأن يكون يف عون�ه يف كل طارئ يطرأ له ،ال أن
ج�ار َ
جي�ور عليه أو خيذله ،ف�كال اجلارين ينبغي أن يك�ون يف أمان من
اآلخر وأمان به.
 ُح ْس� ُن اجل�وار واطمئن�ان اجل�ار إىل ج�اره ،مقص�د م�نمقاص�د الرشع ،ألنه تأمني للمحيط األقرب لإلنس�ان ،وس�بب
يف أن يعي�ش اإلنس�ان حي�اة ال تكدي�ر فيه�ا ،وال خ�وف وال
تنغي�ص م�ن أق�رب املص�ادر إلي�ه وألصقهم ب�ه ،فبا ُل� ُه مطمئن
من هذه اجلهة.
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 ح�ق اجلوار حق إنس�اين عام ،فاجلار ل�ه هذا احلق ولو معاختالف الدين.
 تنبه أن حق اجلار عظيم جد ًا ،واإلس�اءة إىل اجلار ليس�تكاإلس�اءة إىل غريه من الن�اس ،وإيذاؤه من الكبائر ،مس�ل ًام كان
أو غري مسلم!
َ
النبي ﷺ باجلار ظن
 من كثرة وصيةجربيل عليه السلام َّ

النبي ﷺ أنه س�يجعل له نصيب ًا من املرياث ،وحقه يف ِ
الع َظ ِم يأيت
ُّ
ح�ق القرابة ،فقد قال ﷺ « :م�ا زال جربيل يوصيني باجلار
بع�د ِّ
حت�ى ظننت أنه س�يورثه »((( ،وكـلام كـان اجلـ�ار أقـرب مـنك
منـزالً كان حقه ألزم.
 كان النب�ي ﷺ يزور جريانه من اليهود ،ويعود مرضاهم،فعن ابن بريدة عن أبيه قال :كنا جلوسا عند النبي ﷺ ،فقال لنا:
((( متفق عليه ،صحيح البخاري رقم  ،5669ومسلم .2625
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« اذهب�وا بنا نعود جارنا اليهودي »((( ،ويف رواية أنس ريض اهلل
النبي
النبي ﷺ ،فمرض ،فأتاه ُّ
عن�ه ،قال :كان غالم هيودي خيدم َّ
ﷺ يع�وده ،فقعد عند رأس�ه ،فقال له « :أس�لم » ،فنظر إىل أبيه
النبي ﷺ
فأس َل َم ،فخرج ُّ
وهو عنده فقال له :أطع أبا القاسم ﷺْ ،

وهو يقول « :احلمد هلل الذي أنقذه من النار »((( .وكان رسول اهلل
ﷺ يهُ �دي إليه�م ويقبل منه�م اهلدية ،وك�ذا كان أصحابه ﷺ،
فع�ن جماه�د أن عبد اهلل ب�ن عمرو  -ريض اهلل عنهما ُ -ذبحت

ل�ه ش�اة يف أهله ،فلام جاء قال :أهديتم جلارن�ا اليهودي؟ أهديتم
جلارنا اليهودي؟ س�معت رسول اهلل ﷺ يقول « :ما زال جربيل
يوصيني باجلار حتى ظننت أنه سيورثه »(((.
 إحس�انك أهي�ا الش�اب إىل ج�ارك ،ومبادرت�ك باخلري لهم�ن مقاييس خرييتك يف دينك ،واس�تقامته ،فقد قال ﷺ «:خري
((( عمل اليوم والليلة البن السني رقم .554
((( صحيح البخاري حديث رقم .1290

((( سنن الرتمذي رقم .1943
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األصح�اب عن�د اهلل ،خريه�م لصاحب�ه ،وخري اجليران عند اهلل
خريهم جلاره »(((.
ُ
وب�ذل
ك�ف أذاك ع�ن ج�ارك،
 وم�ن عالم�ات إيامن�ك ُّرب عليه ،فقد قال رسول اهلل
السلامة واملعروف منك إليه ،والص ُ

ﷺ « :من كان يؤم�ن باهلل واليوم اآلخر فال يؤذ جاره »((( .وقال
ﷺ مقس ً
ما « :واهلل ال يؤمن ،واهلل ال يؤم�ن ،واهلل ال يؤمن » قيل:

جاره بوائ َقه »(((.
ومن يا رسول اهلل؟ قال « :الذي ال يأمن ُ

رص
 -اجلار الصالح من أسباب سعادة جارهُ ،يدعى به ويحُ ُ

عليه ،وجار السوء ُيستعا ُذ منه ،قال رسول اهلل ﷺَ « :ت َع َّو ُذوا بِاهللِ،
البادي ِ
جار الس�و ِء يف د ِار ا ُمل َقامَِ ،فإِ َّن جار ِ
�ة َيت ََح َّو ُل َعن َ
ْك »(((،
َ
مِ�ن ِ َّ ْ
َ
َ

فكن أحد أس�باب الس�عادة ،ال َم ْن يس�تعاذ من�ه ،قال ﷺ « :من

((( سنن الرتمذي ،رقم .1944

((( متفق عليه ،صحيح البخاري رقم  ،5672ومسلم .47

((( صحيح البخاري رقم .5670

((( النسائي برقم .5502
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س�عادة املرء املسلم املس�كن الواس�ع ،واجلار الصالح ،واملركب

اهلنيء »(((.

 -الرسق�ة ح�رام ،ولكنه�ا م�ن اجل�ار أش�د حرم�ة ،وق�د

النب�ي ﷺ أصحا َب�ه ،ق�ال « :فما تقول�ون يف الرسق�ة؟ »
س�أل
ُّ

حرمه�ا اهلل ورس�وله ،فه�ي ح�رام إىل يوم القيام�ة ،قال:
قال�واّ :
ُ
الرج�ل م�ن عشرة بي�وت ،أيسر م�ن أن يسرق
« ألَن يسرق
من جاره »(((!

 -ال تحُ بِ ْط عملك بأذى جارك ،فإيذاؤه حمبط للعمل ،واعتياد

ذل�ك عالمة عىل س�وء الطوية ،وس�وء اخلامتة  -والعي�اذ باهلل -
وحس� ُن اخلل�ق ينفع معه العم�ل ولو كان قليلاً ،فعن أيب هريرة

ريض اهلل عنه ،قيل للنبي ﷺ :يا رس�ول اهلل ،إن فالنة تقوم الليل

وتص�وم النه�ار ،وتفع�ل ،وتصدق ،وت�ؤذي جرياهنا بلس�اهنا؟
فقال رس�ول اهلل ﷺ « :ال خري فيها ،هي م�ن أهل النار » ،قالوا:

((( األدب املفرد رقم .116
((( مسند أمحد .8 /6
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وفالن�ة تصلي املكتوبة ،وتصدق بأثوار ،وال ت�ؤذي أحد ًا؟ فقال
رسول اهلل ﷺ « :هي من أهل اجلنة »(((!
 ٌأنامط من أذى اجلار منترشة ،ن َِّزه نفسك عنها ،منها إيذاؤه
باألص�وات العالي�ة والضوض�اء الدائمة من األجه�زة الصوتية
كاملسجالت والتلفاز وغريمها ،أو من األشخاص ،فتقلق منامه،
ومتنع�ه الراحة يف بيته ،وتزع�ج املريض ،وتؤذي الطالب ،ومنها
إلق�اء القامم�ة واملخلفات أمام بيت�ه أو قربه ،أو عىل درج الس�لم
أو الطري�ق الذي مترون مجيع ًا به ،وكذا تضييق الطريق ،ومداخل
البيوت بوضع الس�يارات أو األغراض ،فكل ه�ذا من التَّعدِّ ي،
ِ
وق ْس عىل ذلك س�لوكيات سيئة أخرى ،واملسلم ينفع وال يرض،

يزي�ل األذى وحيس�ن ،يقول ع�ز وج�ل ﴿ :ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ﴾ [ البق�رة .]195 :واعتي�اد هذه األفع�ال وصرب الناس
((( مس�ند أمحد  ،440/2وصحيح ابن حب�ان برقم  ،5764واألدب املفرد
رق�م  ،119واألثوار القطع ،واملقصود القطع م�ن اللبن املتحجر ،وهو
يشء زهيد.
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عليها ال يعني ارتفاع اإلثم عمن فعله ،بل يزيد يف إثمه ،ويعرضه
أيض ًا لدعاء الناس عليه.
جارك اهللَ َ
فأطع أنت اهللَ
فيك بأن أس�ا َء إلي�ك،
ْ
 -إذا عصى ُ

في�ه ،وعالج هذه اإلس�اءة باملعروف واطلب حق�ك باملعروف،
واعل�م أن الصابر عىل أذى ج�اره هو أحد ثالثة حيبهم اهلل تعاىل،
فق�د قال النبي ﷺ يف أحدهم « :ورجل له جار يؤذيه فيصرب عىل
أذاه وحيتسبه حتى يكفيه اهلل إياه بموت أو حياة »(((.

 ليس من احلكمة وال من املروءة معادا ُة اجلار أو استعداؤهوه ٌّم دائ�م ،بخلاف البعيد ،ألن
واس�تثارته ،فمعادات�ه تكدي�ر َ
الناس يذهبون واجلار يبقى!

إحسان اجلريان إىل اجلار يف بلد ُغ ٍ
ُ
ربة خيفف عن هذا اجلار
غربته ،ورعايتُه و َب ْذ ُل املعروف إليه جيعل هذا البلد كأنه وطن له.
((( رشح مشكل اآلثار .214 /7
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آداب ُ
شارك جريانك وراِع َ
طة:
اخل ْل ِ

 األص�ل يف اجليران أهيا الش�باب الكريم التع�ارف بينهموالتواصل معهم ،طاملا كانوا عىل االس�تقامة ،واألصل يف جمتمع
املس�لمني أن يكونوا إخوان ًا هيتم بعضهم ببعض ،ويتفقد بعضهم
بعض� ًا ،وأن يكون�وا أس�هل تعاملاً ،يبذلون املع�روف ولو كان
معنى كري�م ،ال أن
قليلاً ،ويق�درون ه�ذا القليل مل�ا حيمله م�ن ً
يتقاطعوا ويتدابروا ويتحاسدوا ،ويقطعوا املعروف.

 انظ�ر كي�ف كان جمتمع الصحاب�ة ،يمتاز بالت�واد واجلودوالبس�اطة ،وع�دم التكل�ف ،ألن املس�لم أخ�و املس�لم ،فكانوا
يتبادل�ون أدوات املعيش�ة ،ويشتركون يف بعضها ،ويس�تعريون
من جرياهن�م الثياب وال�دواب وغريها ،و ُيع ِّل�م بعضهم بعض ًا،
وهي�دي بعضهم بعض ًا الطع�ام ،بل ُي ِعدُّ ونه هل�م ،وخيدم بعضهم

بعض� ًا ،فع�ن أيب ذر ريض اهلل عن�ه ق�ال :ق�ال رس�ول اهلل ﷺ:
« يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جريانك » ،وقال
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ﷺ « :ما آمن يب من بات شبعان وجاره جائع إىل جنبه وهو َي ْع َل ُم
ب�ه »((( .وهكذا كان�ت صورة جمتمعاتن�ا من َز َم ٍ
�ن قريب صافية
متآخية بالفطرة ،فجددوا هذه العادات الطيبة ،وختريوا الوس�ائل
املناسبة لعرصنا هذا التي تشيع هذه الروح الطبية.

ُ
 ُوآداب رشعية وعرفية ،وعد ُم
ضوابط
للخ ْلطة مع اجلريان
ٌ

االلت�زام هبا يفتح أبواب فس�اد كبيرة يف العالق�ات االجتامعية،

خاصة بني الفتيات والفتيان.

دخو ُل َك بيت جارك واطالعك عليه ،أمان ٌة محلتها ،وإكرا ٌم
 ُِ
صاح ِ
ب البيت لك ،فأعط لألمانة واإلكرام حقهام.
ِمن
 -إذا تص�درت حلل مش�كلة مع اجليران ،أو التفاهم يف أمر

فليكن ذل�ك باحلكمة ،وبالكلم�ة الطيبة ،وال يعن�ي أنك َكبرِ ْ َت

أن تتط�اول أو تتهور لتثبت رجولتك ،فليس�ت الرجولة بالتهور
ورف ِع الصوت ،وإنام باألدب والتعقل.

((( املعج�م الكبير  ،257 /1وق�ال اهليثم�ي يف املجم�ع  « :167 /8رواه
الطرباين والبزار وإسناد البزار حسن ».
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 م�ا ال تقبله لوالدك ووالدت�ك من جريانك ،فال تفعله معآبائهم وأمهاهتم ،والكبري له حرمة.
 جتنّب فِ ْع َل ما تعتذر منه مع اجلريان ،وإن أخطأت فصححاخلط�أ ،واعت�ذر ،وه�ذا ال يقلل من قدرك بل يرفع�ه ،ويدل عىل
ش�جاعتك ،وأنك تراجع نفس�ك وتقومها ،واالعتذار وإن كان
ثقيل ً
ا فاإلس�اءة إىل الغير أثق�ل ،وك�م أزالت كلمات االعتذار
حواج�ز ،وجددت صالت ،وكم قطع الكرب عنها صالت ،وكل
ابن آدم خطاء وخري اخلطائني التوابون.
 كن مس�تعد ًا للمش�اركة مع اجلريان يف أعامل اخلري العامةالت�ي يقومون هب�ا ،يدك يف يدهم ،كأعامل صيان�ة ،أو تنظيف ،أو
جتمي�ل ،أو إغاث�ة ،أو معونة للفق�راء ،أو زي�ارة َت َف ُّق ٍد لآلخرين،
َ
جريان ح ِّي َك أن عندهم شباب ًا يعتمد
فيد اهلل مع اجلامعة ،وأش�عر
عليه ،وإال فشجعهم واشكرهم.
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 لي�س عيب ًا أبد ًا أن تقيض حاجة جريانك -خاصة األقربنيمنهم -بحس�ب اس�تطاعتك ،وخاص�ة إذا غ�اب عائلهم أو من
يق�وم عليه�م م�ن أبنائهم ،فالن�اس للن�اس ،وقدي ً
ما كان األهل
عم َ
�ك
�ودون صغاره�م املش�ارك َة يف ذل�ك ،ويق�الُ ( :
ُي َع ِّ
بي�ت ِّ

ٌ
فلان ،وخالتِ َ
�ك فالن� ٌة ) م�ن غري غضاض�ة ،نشر ًا للمعروف،
و« كل معروف صدقة »((( ،كام قال النبي ﷺ ،وستجد من يفعل
ذلك مع أهلك.

 املع�روف كان منترش ًا بين املجتمعات اإلسلامية بصورمتع�ددة ،حيكي فضيلة الش�يخ حممد متويل الش�عراوي رمحه اهلل،
فيقول ...( :وأذكر حني ذهبت إىل مكة يف عام 1950م ،أن نزل
صديقي من سيارته أمام باب ٍ
منزل ،وكان يوجد أمام الباب لوح

م�ن اخلش�ب عليه أرغف�ة من العجين التي مل ختبز بع�د ،وذهب
ب�ه إىل املخبز ،ثم ع�اد به بعد خبزه إىل نفس الب�اب .وقال يل :إن
((( متفق عليه ،صحيح البخاري برقم  ،5675ومسلم برقم .1005
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ه�ذه هي عادة أهل مكة ،إن وجد إنس�ان لوح� ًا من العجني غري
املخب�وز؛ فعليه أن يفعل ذلك؛ ألن وجود هذا اللوح أمام الباب
إنام يعني أن الرجل َر َّب البيت غائب .وهذا كله مأخوذ من كلمة:
﴿ﭼ ﭽ﴾ [القص�ص .((()]24 :وأذكر وأنا صبي أن اجلارة
(الس� َبت) من الشرُّ ْ َف�ة وتنادي على الصبيان
كان�ت تديل الس�لة َّ

ليأخ�ذوا م�ا فيه من نقود ويشتروا هلا حاجتها ،فكن�ا نفعل دون

حرج ،وكانوا يتحفوننا بالدعوات وباحللوى.
 اح�رص عىل جتديد عالقتك باجلريان ،إن مل تكن عالقتكوطيدة هبم ،وذلك بالسالم عليهم حني تلقاهم ،وبالكلمة الطيبة
أو الفع�ل الطيب ،بأن حت�رص عىل هتنئتهم إن أصاهبم خري ،ويف
املناس�بات الس�عيدة ،وحترص أن تعزهيم وتواسيهم إن أصابتهم
مصيبة ،وأن تعود مرضاهم ،وتس�أل عنهم لتطمئن عليهم ،وإن
مات أحدهم شيعت جنازته ،وذلك من حقهم عليك.
((( تفسري الشعراوي.6653-6652 /11 ،
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 ينبغ�ي أن يكون جريان�ك كأهلك حتفظ أرسارهم ،وتغارعلى كرامتهم ،وهتت�م هبم ،وتدفع عنهم الس�وء ،وختتار أنس�ب
الس�بل لنصيحته�م وتنبيههم إن خف�ت عليهم س�وء ًا يمكن أن
يقع�وا في�ه ،أو تغري�ر ًا هب�م ،واخرت أنس�ب الس�بل لتقويمهم إن
الحظت عليهم أي انحراف.
 ال تقحم نفسك يف خصوصيات جريانك ،وال تدخل فيامال يعنيك من أمورهم ،فتكون ش�خص ًا متطف ً
ال ثقيالً ،والنبي ﷺ

إن من ُح ْس ِ
�ن إسلام امل�رء تركه ما ال يعني�ه »((( ،أما إن
يقولَّ « :

طلب�وا من�ك ذلك ،فهذا أمر آخ�ر ،وقبولك له م�ن املعروف إن
رأي�ت أنك قادر عىل ذلك ،مؤه�ل أن تدخل فيه ،ولكن دون أن
يصبيك من وراء ذلك رضر ال تتحمله.

((( س�نن الرتمذي برقم  ،2318وابن ماجه برقم  ،3976وأمحد ،201 /1
حس�نه الن�ووي يف ري�اض الصاحلين واألذكار .وق�ال اهليثمي يف
وقد ّ

املجم�ع ( « : )18 /8رواه أمح�د والطرباين يف الثالث�ة  ...ورجال أمحد
والكبري ثقات ».
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 إن غ�اب اجليران ع�ن منزهل�م بس�فر أو غيره ،فلتك�نعين�ك حارس�ة لبيته�م ،وإن رأي�ت م�ا ترت�اب في�ه فاس�أل
وتَدَ ّخ ْل يف األمر.
إياك واالستهتار واخليانة:

 ال تك�ن س�بب ًا يف تش�ويه س�معة ج�ارك ،بالتفري�ط يفبع�ض اآلداب والضواب�ط التي حتكم العالقة بينك�م ،حتى ولو
َح ُسنت نيتك.
 بن�ات اجلريان هلن حرمة كبرية أكثر من غريهن ،فعاملهنكأخوات�ك يف صيانته�ن ،ال يف احلرم�ة ،فه�ن أخ�وات ولك�ن
غريبات.
 ال متأل عينيك من الفتيات البالغات منهن ،أو من تش�تهىول�و كان�ت صغيرة ،وال جتع�ل اجل�وار فرص�ة لالطلاع على
الع�ورات وتتب�ع احل�ركات يف البيوت ،فالكريم يص�ون جارته،
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ويس�تحي ويغض ،وهذا ُخ ُل ُق اإلسلام بل خلق األسوياء قبله،
يقول عنرتة بن شداد:

وأغض طريف إن بدت يل جاريت
ُّ
			

حتى يـوارى جــاريت مــأواها

وقال غريه من شعراء اإلسالم:
ما َض َّـر جـاري إذ أجـاوره
َ
أعشى إذا ما جاريت خرجت

ِ
ْـر
أال يكــون لـبـيـتـه ســت ُ

حتى يـواري جـاريت ِ
اخلـدْ ُر

 -أي�ن هذا أهيا الش�باب ممن جيعلون اجلوار نهُ ب� ًة أو فرصة،

والنواف�ذ والرشف�ات مراص�د يتتبع�ون م�ن خالهل�ا جرياهن�م
وحركاهت�م ،وينتهب�ون غفل�ة بع�ض النس�اء أو هتاوهن�ن أحيان ًا

يف احلش�مة ،أو خروجه�ن بثي�اب البي�ت أم�ام أبواب ش�ققهن
وبيوهت�ن ،أو إىل الرشفات ونحوها لقض�اء حاجة رسيعة؟! من

الدين ومن املروءة أن تصون ،أن َت ُغ َّض البرص عام قد يبدو ،حتى
وإن هتاونت املرأة أو غفلت ،فهذا هو الدين.
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 أين هذا أهيا الش�باب ممن يتسمعون ملا خيفى من الكالم يفبي�وت جرياهنم -حيث يتكلم اجلريان يف أمان وهم ال يظنون أن
صوهتم ُيس�مع خارجه ،أو يترسب عرب اجلدران -فإذا باملتس�مع
يتتبعه ويش�غل نفس�ه بذلك؟! فهذا من التحس�س ،والذي قبله
م�ن التلص�ص ،وكالمها أم�ر مذم�وم معاقب عليه رشع� ًا ،وقد
ق�ال اهلل تع�اىل ﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [ النور:

 ،]30وق�ال ﷺ « :ال حيل المرئ مس�لم أن ينظر إىل جوف بيت
حتى يس�تأذن »((( ،وذلك من أجل التنبيه ليتستر الناس وكذلك
لئلا ينظر إىل م�ا يكرهون أن ينظر إليه م�ن خصوصياهتم ،وقال
ﷺ « :وال حتسس�وا وال جتسس�وا »((( ،وق�ال « :م�ن اس�تمع إىل
ب يف أذنه اآلن ُ
ُك
حديث قوم ،وهم له كارهون ،أو يفرون منهُ ،ص َّ
((( س�نن الرتمذي برقم  ،357وحس�نه الرتمذي .ومس�ند أمح�د ،280 /5
واألدب املفرد برقم .1093

((( متفق عليه ،صحيح البخاري رقم  ،4849ومسلم رقم .2563
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(((
�مع حلديث قوم وهم ال يعلمون
يوم القيامة »  .فكيف بمن ت ََس َّ

أصالً؟! و اآلن ُُك هو الرصاص املذاب.

 -إفس�اد بن�ات اجليران وزوجاهت�م بإنش�اء عالقات حب

أو اس�تلطاف معهن ،أو حماولة ش�غلهن للتعلق هبن ،أو اس�تاملة
قلوهب�ن إىل احل�رام ،ه�و م�ن أش�د اخليانة وم�ن أعظ�م الذنوب

عند اهلل ،فعن عمرو بن رشحبيل ،عن عبد اهلل قال :سألت النبي
ِ
أعظ�م عن�د اهلل؟ ق�ال « :أن جتع�ل هلل نِ�دًّ ا وهو
الذن�ب
أي
ﷺُّ :
ُ

أي؟ قال « :وأن تقتل
خلقك » .قلت :إن ذلك لعظيم ،قلت :ثم ُّ
أي؟ ق�ال « :أن تزاين
�م معك » .قل�ت :ثم ُّ
ول�دك خت�اف أن َي ْط َع َ

حليلة جارك »(((.

يق�ول اإلم�ام الن�ووي يف معنى هذا احلديث األخري وش�دة

قب�ح ه�ذه اخليانة ( :معن�ى تزاين ،أي ت�زين هبا برضاه�ا ،وذلك
يتضم�ن الزن�ا وإفس�ادها على زوجها واس�تاملة قلبه�ا إىل الزنا،

((( صحيح البخاري رقم .6635

((( متفق عليه ،صحيح البخاري برقم  ،4207ومسلم .86
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وذل�ك أفحش ،وهو م�ع امرأة اجلار أش�د قبح ًا وأعظ�م جرم ًا،

الذب عن�ه وعن حريمه ويأمن بوائقه
ألن اجل�ار يتوقع من جاره َّ

ويطمئن إليه ،وقد ُأمر بإكرامه واإلحسان إليه؛ فإذا قابل هذا كله

بالزن�ا بامرأته وإفس�ادها عليه مع متكنه منه�ا عىل وجه ال يتمكن

غريه منه كان يف غاية من القبح )(((!

اقرأ معي مث ً
ال من األمثلة النبيلة:

ٍ
ٌ
ومروءة مل تتدنس أخالقه ،رأى امرأ ًة
مرشك ذو ُخ ُل ٍق
 -هذا

مسلم ًة خرجت بصغريها مهاجرة من مكة إىل املدينة إىل زوجها،

فأب�ت مروءتُ�ه أن يرتكه�ا تس�افر هذا الس�فر الطوي�ل وحدها،

فصحبها فأحس�ن صحبتها ،بكل أمان�ة حتى أوصلها إىل املدينة،
حتكي ذلك الس�يدة أم س�لمة ريض اهلل عنها ،فتق�ول « :ارتحَ َ ْل ُت

أخ�ذت ابني فوضعت�ه يف حجري ،ث�م خرجت أريد
بعيري ثم
ُ
زوجي باملدينة .قالت :وما معي أحد من خلق اهلل .قالت :فقلت:

َأ َت َب َّل ُ
لقيت حتى َأقدَ م عىل زوج�ي ،حتى إذا كنت بالتنعيم
�غ بمن ُ
((( رشح النووي عىل صحيح مسلم .81 /2
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لقي�ت عثامن ب�ن طلحة بن أيب طلح�ة ،أخا بني عب�د الدار فقال
يل :إىل أي�ن يا بنت أيب أمي�ة؟ قالت :فقلت :أريد زوجي باملدينة.

قالَ :أ َوم�ا معك أحدٌ ؟ قالت :فقل�ت :ال واهلل ،إال اهلل و ُبن َّي هذا.
ق�ال :واهلل ما لك من َمْت�رْ َ ٍك ،فأخذ بخطام البعير ،فانطلق معي

رجال م�ن العرب َق ُّ
صحبت ً
�ط ،أرى أنه
هي�وي يب((( ،ف�واهلل م�ا
ُ

كان أكرم منه ،كان إذا بلغ ِ
املنزل أناخ يب ،ثم اس�تأخر عني ،حتى

َّ
فح�ط عنه ،ثم قيده يف الش�جرة ،ثم
نزل�ت اس�تأخر ببعريي،
إذا
ُ

ال�رواح ،قام
َّ
تنح�ى عن�ي إىل ش�جرة ،فاضطجع حتتها ،ف�إذا دنا َّ
فرحله ،ثم اس�تأخر عني ،وق�ال :اركبي .فإذا
إىل بعيري فقدَّ مه ّ

واس�تويت عىل بعريي أتى فأخذ بخطامه فقاده حتى ينزل
ركبت
ُ
ُ

يب .فل�م ي�زل يصنع ذل�ك يب حتى أقدمن�ي املدينة ،فلما نظر إىل
قري�ة بن�ي عمرو بن عوف بقب�اء ،قال :زوجك يف ه�ذه القرية -

وكان أب�و س� َلمة هبا نازالً  -فادخليها على بركة اهلل ،ثم انرصف
راجعا إىل مكة.
((( أي :يسري يب سري ًا رسيع ًا.

142

كـلـمــات إىل الـشـبـاب

أه�ل ٍ
ق�ال :فكان�ت تق�ول :واهلل م�ا أعلم َ
بيت يف اإلسلام
رأيت صاحب ًا قط كان أكرم
أصاهبم ما أصاب آل أيب س�لمة ،وما ُ
من عثامن بن طلحة(((.
نع�م هذه ه�ي أخالقن�ا ،أخالق الك�رام ،وليس�ت أخالق
االنتهازيين ...ول�ن جت�د رشيع�ة راع�ت اجل�ار وصان�ت ل�ه
حرمته س�واء عىل مس�توى األحكام الفقهي�ة أو الوصايا اخللقية
مث�ل رشيع�ة اإلسلام ،كيف وقد ق�ال ﷺ « :وإنما بعثت ألمتم
صالح األخالق »(((؟!
•

•

•

((( السرية النبوية البن كثري .216 /2

((( رواه أمح�د يف املس�ند  ،381 /2والبخ�اري يف األدب املف�رد ( . )273
حدي�ث صحيح صحح�ه ابن عبد البر يف التمهي�د  ،334 /24وقال:
« ه�ذا حديث احلدي�ث َيتَّصل من ُط ُر ٍق ِص ٍ
ح�اح عن َأبيِ ُه َر ْي َ�ر َة َو َغيرْ ُ ُه
َّب�ي ﷺ »  .وقال اهليثمي يف املجم�ع  « :رواه أمحد ورجاله رجال
ع�ن الن ِّ
الصحيح ».
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يف العالقة مع األصدقاء والزمالء
يصدْ ُق َ
�ك يف ُو ِّده،
الص�دْ ِق ،فالصدي�ق من َ
 -الصداق�ة من ِّ

ويف نصيحت�ه ،ويف املواق�ف ،واألخ م�ن تتداخ�ل بين�ك وبين�ه
العالقات وختتلط عىل املحبة والسلامة ،واألخ من التأخي وهو
القصد ،فأنت تقصده عن جدارة يف أمورك التي هتمك ،وتتحراه

أي�ن ه�و ليكون مع�ك ،وكام يق�الُ ( :ر َّب أخٍ ل�ك مل تلده أمك)

فابح�ث ع�ن هذا ليكون ل�ك صديق ًا ثم أخ ًا ،وهتي�أ لذلك حتى
يقبلك هو اآلخر.
 -الصداق�ة ال ت�أيت َد ْف َع� ًة واح�دة ،وإنما تكوهن�ا املواق�ف

املتك�ررة ،والب�د هلا م�ن التوافق بين الصديقني ،ول�و يف بعض
اخلُ ُل ِق والسجايا.

ُ�و ِر ُ
اخلير وصحب�ة األرشار تورث
ث
 صحب�ة األخي�ار ت َْ

الشر ،ق�ال النبي ﷺَ « :م َث ُ
�ل اجلليس الصالح والس�وء كحامل
َّ
ِ
ُ
املس�ك إما أن يحُ ْ ِذ َي َ
ك وإما أن تَبتاع
فحامل
املس�ك ونافخ الكري،
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ونافخ الكِري إم�ا أن َ
حيرق ثيابك
من�ه وإم�ا أن جتد منه رحي�ا طيب ًة،
ُ
وإم�ا أن جتد رحي� ًا خبيث�ة »((( .والكري ه�وِ :منْفاخ احل�داد الذي
ينفخ به النار.
اختيار الصاحب:

اختيار صاحبك ،فسوف تُنسب إىل من تصاحبه،
 َأ ْح ِس�نَ

وتتأثر به ش�ئت أم أبيت ،يف ُخ ُل ٍق ،أو ميول أو أفكار ،أو س�لوك

ٍ
مظهر ،وهك�ذا ،...وربام تكون نس�خ ًة منه يف طريقة
ظاه�ر ،أو

حيات�ه ،يق�ول رس�ول اهلل ﷺ منبه� ًا إىل ذل�ك « :ا َمل�رء عىل دين
خليله ،فلينظر أحدكم من خُيالِل »(((.

ال تسرتش�د بعقله ،مس�تقي ًام يف دينهَ ،س ِ
 اصح�ب عاق ً�و َّي
النف�س ،معت�دل املِ�زاج ،واصح�ب صاح�ب اخلل�ق احلس�ن،
((( متفق عليه ،رواه البخاري برقم  ،5214ومس�لم برقم  .2628ويحُ ذيك
يعني يعطيك.

((( مس�ند أمح�د  ،343 ،303 /2وس�نن أيب داود برق�م  ،4833والرتمذي
برقم .2378
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الب�ار بوالدي�ه ،املحس�ن إىل أهل�ه ،الواص�ل لرمح�ه ،الصادق يف
املع�روف بالوف�اء ،ال�ذي حيترم الكبير ،ويف قلب�ه رمح ٌة
قول�ه،
َ
تظه�ر يف معاملت�ه ،فه�ذه عالم�ات ظاه�ر ٌة ت�دل على خريي�ة
هذا الصاحب.
 إذا اشرتطت فيمن ختتار صحبته أن يكون بال ٍعيب ،فأنت
تشرتط شبه املستحيل ،ألن الناس ال خيلون من عيب ،وكأين بك
اخلري علي�ه ،وأن يكون بينك وبينه
ل�ن جتده ،ويكفي�ك أن يغلب ُ
تواف�ق وتناس�ب جيمعكما ،ولذلك قي�لَ :م ْن ل�ك بأخيك كله،

يستقيم مرة و َي ْع َو ُّج أخرى؟!

ٍ
ش�خص ،ولك�ن بشرط أن
جت�ر َب صحب� َة
 -ال علي�ك أن ِّ

يكون ظاهر االس�تقامة ،واملواقف س�تظهر لك هل يس�تحق أن
يكون صديق ًا أو صاحب ًا أم ال ،وسرتشدك إىل درجة العالقة التي

ينبغ�ي أن تنزله إياها ،واإلنس�ان يتعلم م�ن جتاربه ،فإذا أخطأت
االختيار فصحح اختيارك.
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كـنـز ال يُستغنى عنه:

 -مهما كثر أصحابك وزمالؤك فأنت ال تس�تغني عن هذا

الصاحب الصالح ليكون قريب ًا منك ،تعود إليه إذا استوحش�ت،
ِ
صحبة هذا
فم َث ُل
وجتدد صفاءك بلقائه ،وتلتمس اخلري يف دعائهَ ،

بالنس�بة للمقرص كالدواء ال يس�تغني عنه املريض ،وهو بالنس�بة
ن�س يف الدنيا و َع ٌ
�ون عىل أمر اآلخ�رة ،يقول اهلل تعاىل
للصال�ح ُأ ٌ

يف الرتغيب يف صحب�ة أمثال هؤالء ﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾

[ لقمان ،]15 :ويق�ول ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾ [ الكهف ،]28 :ويقول
عم�ر ب�ن اخلط�اب ريض اهلل عنه ( :م�ا ُأعطي عبدٌ بعد اإلسلام
خري ًا من أخٍ صالح )(((.

صحبة ال يُرغب فيها وال يُنصح بها:

َ
الغلي�ظ اجلايف،
 -ال تصح�ب م�ن اعت�اد أكل احل�رام ،وال

وال الشديد إذا عادى.

((( قوت القلوب .360 /2
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 -ال ُينص�ح بصحب�ة األمحق وال املتهور ،فاألمح�ق ربام أراد

أن ينفع�ك فيرضك ،واملتهور يتكرر رضره ،وربام كان يف صحبته

حتفك وهالكك.

 ال تصح�ب صاح�ب ٍفك�ر منح�رف يف�رط يف الدين ،أو
متشدِّ ٍد يغايل فيه ،فاألول فتنة ،والثاين ُمنَ ِّف ٌر.
 -إذا اضطررت إىل مالزمة شخص غري مرغوب يف صحبته

حلاج�ة من احلاج�ات ،فقِّص�رِّ مدة ه�ذه الصحبة ما اس�تطعت،

وح ِّصل حاجتك ،وانرصف.
َ

 -ال تث�ق بم�ن يغتاب الناس ويفيش أرساره�م ،وال تتخذه

ٍ
قريب كام ن ََّم لك،
صاحب ًا ،فإنه خياف أن يرسي ذلك إليك ،وعام

سينم عليك.

 -ال تصح�ب الع�ايص ا ُملِص�رِ َّ على املعصي�ة ،فصحبته غري

مأمون�ة العواق�ب( ،كش�خص له عالق�ة غري محيدة م�ع الفتيات
أو يش�اهد املنك�رات أو يفعله�ا ،أو ٍّ
عاق لوالدي�ه ،أو طويل اليد
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ٍ
ٍ
إىل احل�رام ،أو ٍّ
ش�ارب
معتاد للكذب ،أو
غ�اش خيدع الناس ،أو
ِ
ٍ
ف باحلرمات ،)...فهذا
متعاط للمخدرات ،أو
للخمر ،أو
مستخ ٍّ
ش�خص ال يوثق بصداقته ،كيف وقد هانت عليه معصية ربه؟!،

فلا يبعد أن يتغري علي�ك أو يبيعك ب َع َر ٍ
ض م�ن األعراض ،وال

يبعد أن خيونك فيام استأمنته عليه ،ويكفي من أرضار صحبته أنه
أمر املعصية عىل القلب ،ويقلل من ُن ْف َر ِة القلب منها.
يهُ َ ِّو ُن َ
إيضاحات ُت َرتِّ ُب استثناءات:

 -نع�م هن�اك بع�ض العص�اة غير راضين ع�ن أنفس�هم،

ويتمن�ون أن ل�و أقلع�وا ع�ن املعصي�ة ،وه�ؤالء فيه�م بقي�ة من
خير ،وهم يس�تفيدون م�ن صحبة الش�خص الصال�ح الناصح

ق�وي النف�س ،وصحبتُهم ُّ
أقل رضر ًا من صحبة من اس�تمرؤوا
ِّ
املعصية وأحبوها.

 -من األغراض النبيلة أن يكون غرض صحبتك لش�خص

ِ
النظ�ر هل تنتفع به
رش ،بِ َغ ِّض
أن تنفع�ه بخير ،أو أن تبعده ع�ن ٍّ
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أم ال ،وه�ذا ِم�ن عم�ل أصحاب النف�وس الكبيرةِ ،
وم ْن عمل
ْ

املصلحين ،إذ لي�س رشط� ًا أن تصحب م�ن أج�ل أن تنتفع ممن

تصحبه ،ولعلك أن تنتفع من ذلك ثواب ًا.

نفس ٍ
 إذا كنت صاحب ٍقوية ،ونية صادقة يف اإلصالح ،فال

حرج أن تصحب ش�خص ًا عاصي ًا تتلطف به وتستميله إىل التوبة

واالس�تقامة بالطريقة املناس�بة ،وربام رآك عىل الطاعة فاستحى،
فصحبتك له يف هذه احلالة أشبه بصحبة الطبيب للمريض.

 -إن كان ه�ذا الش�خص الع�ايص صاحب� ًا ل�ك أو صديق ًا

قب�ل أن يتغري حاله ،فحق�ه عليك أكرب ،وه�و أن تأخذ بيده وأال
تتخىل عنه ،ألن للصحبة الس�ابقة حقوق ًا ،وأنت ينبغي أن تبغض
فعله ،ال أن تبغضه ،ألن بينك وبينه عىل أي ٍ
حال أخوة يف الدين،
وأخ�وة الدين آكد من أخوة النس�ب وحده ،وقد قال اهلل لنبيه يف

حق عشيرته﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﴾ [ الشعراء:

 ،]216ومل يقل :فإين بري ٌء منكم ،وإنام تربأ من عملهم فقط(((!
((( ينظر إحياء علوم الدين .184 /2
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حق الصحبة وكيف تدوم:

 -ك�ن بشوش� ًا يف وج�ه أصحاب�ك ،خاص�ة حين تلقاهم،

فالبشاش�ة تعم�ل يف القلوب عمل الس�حر ،خملص ًا هل�م ،صادق ًا

معهم ،حمسن ًا لإلصغاء إىل كالمهم ،مهت ًام بشؤوهنم ،حلي ًام معهم.
 -ال تكث�ر عت�اب صاحبك ،فإن الصحب�ة ال تدوم مع كثرة

العتاب ،وقد قالت احلكامء :إن (مما جيب للصديق عىل الصديق،
اإلغض�اء عن زالت�ه ،والتجاوز عن س�يئاته ،ف�إن رجع وأعتب
وإال عاتبته بال إكثار؛ فإن كثرة العتاب َمدْ َرج ٌة للقطيعة)(((.

 -ال ت�دوم الصحب�ة مع احلس�د ،وال مع إس�اءة الظن ،وال

م�ع التعدي عىل حق الصاحب ،وال مع التع�ايل أو كثرة التفاخر
ٍ
ٍ
منصب أو َر َغ ِد عيش ،أو ،...هكذا تقول التجارب.
بأصل أو
حل ّق ُة تقتيض أن تتفقد أحوال صاحبك وتس�أل
 -الصحب� ُة ا َ

عنه ،وأن ترشكه يف دعائك.
((( العقد الفريد .163 /2
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 الصحب�ة احلقة تقتضي حفظ األرسار ،والوف�اءِ ،وصدْ َق
املشورة ،وقبول االعتذار ،وقرب العفو ،وعدم تصيد األخطاء.
 الصحب�ة احلق�ة تقتضي نشر حماس�ن صاحب�ك ،وسترالقبائح ،والعمل عىل إصالحهاَّ ،
والذ َّب عنه ،والوقوف بجواره
يف األزمات ،والصرب عليه ،واألخذ بيده عند الزالت.
 الصحبة احلقة تقتيض املس�اعدة بالوق�ت واملال والنفس،َ
واس�تقالل م�ا تس�اعد ب�ه صاحب�ك ْ
وإن َك ُث َ�ر ،ب�ل تقتضي

�ت َش� َعرت أنك تس�اعد
ع�دم االلتف�ات إلي�ه ،ألن�ك إن صدَ ْق َ
نفس�ك ،ب�ل تع�ود عليك م�ن ذل�ك س�عادة جتدها يف نفس�ك،
وانرشاح ًا يف صدرك.
واق�رأ مع�ي ه�ذا النم�وذج الراق�ي للصديق ع�ايل املروءة،
ليك�ون نموذج�ا نتذك�ره ونتمثله ،فال َم� ٌّن بمع�روف ،وال َق ْط ٌع
ل�ه ْ
وإن َع ُظ�مَ ،فِب�رِ ُّ ه ممدود يف حال غناه ،وال ش�كوى عند ش�دة
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حاج�ة ،وال غفل� ٌة ع�ن حاجة صدي�ق وإن أخفاه�ا ،ويف املقابل

ال نسيان ملعروف ،إذ يقول أحدهم شاكر ًا ومادح ًا صديقه:
ُـر َع ْمـر ًا مـا ت َ
ـت َمنِ َّيتِي
َـراخ ْ
َس َأ ْشك ُ

		

يـادي مل تُـمـنَـن وإِ ْن ِهـي جـ َّل ِ
َأ ِ
ـت
َ َ
ْ ْ َ
َ

		

الشكْوى إذا النَّع ُل ز َّل ِ
هـر َّ
ت
ْ
وال ُم ْظ ُ

		

ـه حتَّى تَـج َّل ِ
ِ
ت
َ
فكانت َق َذى َعـ ْيـنَـ ْي َ

الغنَى عن ص ِ
َفتى َغ حمجوب ِ
ديقه
َ
يرْ ُ

رأى َخ َّلتـي ِم ْن َح ْي ُث يخَ ْ َفى َمكـانهُ َا

 تصف�و الصحب�ة الصاحلة وت�دوم بتجديد التوب�ة ،فجفا ُءالصاح�ب الصالح غالب ًا ما يكون بس�بب ٍ
ذنب أحدثته أو أحدثه

صاحبك ولو كان دقيق ًا ،ففتش يف حالك ،فقد قال ﷺ « :والذي

نفيس بيده ما توا َّد اثنان فيفرق بينهام إال بذنب حيدثه أحدمها »(((.
وحس�ن اهليثمي إس�ناده يف املجم�ع ( ، )184 /8
((( مس�ند أمح�د ّ ،68 /2
والبخاري يف األدب املفرد ( .)401
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 -لعل البعض يستكثر تلك احلقوق ،وهذه الدقائق ،ويقول:

هذه مثالية بعيدة ،وأقول له :إين ألعذرك ألنا نعيش زمن ًا انترشت
في�ه ثقافة املنفعة املادي�ة الرسيعة ،وكادت تغيب في�ه أرقى أنواع

األخ�وة وهي األخ�وة يف اهلل ،و َق َّل فيه الصرب واحتس�اب األجر
عند اهلل ،وتقطعت فيه أرحام وأوصال كثرية ،وفقد
البعض ِدف َء
ُ
ٍ
كثري من املشاعر التي تحُ يي اإلنسان ،ولكن حقيق ًة هذا بعض حق

الصاحب ،وقد رأيناه واقع� ًا وقرأناه وطبقنا كثري ًا منه فدامت لنا

صحبة كثري من األحبة األخيار ،و َأ َّث َر ٌّ
كل منا يف اآلخر تأثري ًا بالغ ًا
أعانه عىل االستقامة والنجاح والشعور باألنس يف هذه احلياة!

ٍ
صحب�ة ه�ذه الت�ي م�ا إن خياص�م الصاح�ب صاحبه
أي
ُّ -

يفضح�ه ،ويعِّي�رِّ ه ،وينس�ى كل مع�روف س�بق ،وينقل�ب كأن�ه
عدو؟! ال ش�ك أنك مل حتس�ن اختيار هذا الصاحب ،وال ش�ك
ٌّ
أن مثل هذا الصاحب مل ُي َر َّب كام ينبغي ،ومل يعرف أدب العرشة.
ٍ
صحب�ة هذه التي تكون رضر ًا عىل صاحبها ،أو تكون
أي
ُّ -

س�بب ًا يف ضياعه،ويف ضياع خلقه ودينه أو دراس�ته أو مس�تقبله؟
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راجع نفسك وقل هلا :ما هذه الصحبة؟! وما الذي جيربين عليها
وعىل االستمرار فيها؟!

 -ال جتع�ل حرصك على أن َي ْق َبلك أصدق�اؤك يدفعك إىل

حمر ٍم أو خيال�ف مروءتك ،فإن مل يقبلوك إال هبذا
تقليده�م يف أمر َّ
فال خري يف صحبتهم.

والرتوح مع األصدقاء وغريهم:
املِزاح ُّ

 -ما أحوج الشباب إىل االجتامع باألصحاب والزمالء ،وما

أمجل ه�ذه األوقات التي ُت ْقَض�ىَ معهم ،فمج�رد اللقاء وممازحة
األصحاب يشء مجيل مطلوب.

رت ُّوح
 -حياتك أهيا املس�لم متكاملة ،فاإلسلام أب�اح لك ال َ

واللعب غري الضار ،واملزاح اجلميل الربيء من غري إرساف وال

مش�غلة عن الواجبات أو عام ه�و أوىل ،كام يف احلديثَ « :ر ِّو ُحوا

القل�وب س�اع ًة بس�اعة »((( .وعن علي بن أيب طال�ب ريض اهلل
َ

ف احلكمة ،فإهنا تمَ َ ُّل
عن�ه ق�الَ « :ر ِّوحوا القلوب وابتغوا هلا ُط َ�ر َ
((( مسند الشهاب برقم .672
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كما متل األب�دان »((( ،وس�اع ُة الرتويح ه�ذه الب�د أن تكون فيام
أحب اهلل وفيام أباحه.
َّ

 -اإلرساف يف املباح�ات يأخذ من أوق�ات الواجبات ،ألن

الواجب�ات يف احلقيقة كثرية ،فتنبهوا ،ق�ال معاوية ريض اهلل عنه:

« ُّ
كل سرَ َ ف فبإزائه حق ُم َض َّي ٌع »((( .وقال غريه « :ما رأيت َسرَ ف ًا
ُّ
قط؛ إال وإىل جانبه حق ُم َض َّيع »(((.

 -ال يك�ون امل�زاح بالك�ذب وال بالس�خرية ،وال بإفش�اء

األرسار ،وال بالتذكير بام حيرج أصحابك أو يضايقهم ،فقد كان

رس�ول اهلل ﷺ يم�زح وال يق�ول إال حق ًا ،وكان ين�ادي أصحابه
بأحب األسماء إليهم ،وكان يقولَ « :و ٌ
ي�ل للذي يحُ َ دِّ ُ
ث فيكذب

ليضحك به القوم ،ويل له ،ويل له »(((.

((( اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع برقم .1389
((( أدب الدنيا والدين للاموردي ص .187
((( املجالسة وجواهر العلم ص .114

((( سنن أيب داود برقم  ،4990والرتمذي برقم  ،2315وقال « :هذا حديث
حسن » .وقال ابن حجر يف بلوغ املرام  « :إسناده قوي ».
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�ب ،وال بفح�ش الكالم وال بفحش
بالس ِّ
 -ال يكون املزاح َّ

وص ّف�وا صحبتكم
القص�ص واحلكاي�اتَ ،ف َط ِّه�روا ألس�نتكمَ ،

الذن�وب وتؤدي
ولقاءاتك�م م�ن الع�ادات الس�يئة ،الت�ي تحُ َ ِّم ُل
َ

إىل تفرق�ة األصح�اب ،فعن أنس ب�ن مال�ك ريض اهلل عنه قال:

« مل يك�ن
فحاش� ًا ،وال ل ّعان� ًا »((( .وق�ال
النب�ي ﷺ َس� ّباب ًا ،وال ّ
ُّ

املؤمن بالط ّع�ان وال ال ّلعان وال الفاحش
رس�ول اهلل ﷺ « :ليس
ُ

وال البذيء »(((.
ب صاحبه بوالديه ،ويتبادالن
فيس ّ
 -بعض الشباب يتساهل ُ

ذل�ك ،ومها ال يعرف�ان أهنام وقع�ا يف ذنب عظيم ،فق�د أهانا من
هلم أعظم احلق عليهام بعد اهلل ورس�وله ،والبعض قد يعتاد هذا،
وكأن�ه مل يفع�ل ش�يئ ًا ،وق�د ق�ال رس�ول اهلل ﷺ « :إن م�ن أكرب
ُ
الرج�ل والديه » ،قي�ل :يا رس�ول اهلل ،وكيف
الكبائ�ر أن يلع�ن
((( صحيح البخاري برقم  ،5684ومسلم بنحوه .2321

((( سنن الرتمذي برقم .1977
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يلع�ن الرج�ل والديه؟ قال « :يس�ب الرجل أبا الرجل ،فيس�ب
أباه ،ويسب أمه »(((.
 -بعض الشباب يصل يف املزاح إىل درجة ترويع أصحابه أو

غريه�م وإدخال الرعب يف قلوهبم ،كأن يأخذ منهم ش�يئ ًا ِخ ْفي ًة،
أو يشير إليهم بسالح ،أو خيوفهم بحيوان ،أو يدخلهم يف مكان
خموف من أجل ذلك ،أو يزيد يف رسعة الس�يارة التي يقودها هبم
زي�ادة مروع�ة ،ونحو ذل�ك ،وهذا ال حي�ل فعله ،فق�د قال ﷺ:
« ال ُّ
يروع مس�ل ًام » ،فعن عبد الرمح�ن بن أيب ليىل
حي�ل ملس�لم أن ِّ
ق�ال :حدثن�ا أصح�اب رس�ول اهلل ﷺ ،أهنم كانوا يسيرون مع
رسول اهلل ﷺ يف مسري ،فنام رجل منهم ،فانطلق بعضهم إىل َن ْبل
مع�ه فأخذها ،فلام اس�تيقظ الرجل فزع ،فضح�ك القوم ،فقال:
« م�ا يضحكك�م؟ » ،فقال�وا :ال ،إال أن�ا أخذن�ا نبل ه�ذا ففزع،
((( متفق عليه ،رواه البخاري برقم  ،5628ومسلم برقم .90
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فقال رس�ول اهلل ﷺ « :ال ُّ
يروع مس�ل ًام »((( .وهبذا
حيل ملس�لم أن ِّ

وس�خاف َة هذه الربامج واملس�ابقات (التليفزيونية)
تع�رف حرم َة َ

وغريه�ا القائم�ة على تروي�ع اآلخري�ن ،ومفاجأهتم بما يدخل

الرعب يف قلوهبم.

 -ما أجدرنا أن نلتزم هبذا األدب النبوي يف هناية كل لقاء أو

جلسة مع الزمالء ،فعسى أن يكفر ما كان فيها من هفوات ،فعن

أيب َب ْر َز َة األس�لمي ريض اهلل عنه قال :كان رس�ول اهلل ﷺ يقول
بِ َأ َخ َر ٍة إذا أراد أن يقوم من املجلس « :سبحانك اللهم وبحمدك،

أش�هد أن ال إله إال أنت ،أس�تغفرك وأت�وب إليك » فقال رجل:
كنت تقول�ه فيام مىض ،فقال:
يا رس�ول اهلل ،إنك لتق�ول قوالً ما َ

« كفار ٌة ملا يكون يف املجلس »(((.

((( س�نن أيب داود برقم  ،5004وأمحد  ،362/5واللفظ له ،قال البوصريي
يف إحتاف اخلرية  « :64 /6رواه أبو داود يف س�ننه  ...وهذا إس�ناد رواته
ثقات » .وقد رواه الطرباين عن النعامن بن بشري ،قال املنذري يف الرتغيب
والرتهيب ( « : )318/3روا ُه ال َّطربانيِ ّ فيِ الكبري َو ُر َواته ثِقات » .وكذا
قال اهليثمي يف جممع الزوائد (.)254/6

((( سنن أيب داود برقم  ،4859ومسند أمحد  ،425 /4وغريمها.
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فلنستِف ْد من لقاء أصحابنا:

 ال ينبغ�ي أبد ًا أن يكون لقاؤكم م�ع الزمالء ملجرد تضييعاألوقات أو التسكع يف الشوارع أو مراكز التسوق والطرقات.
 االجتامع عىل اخلري وعىل ما ينفع من بركات الصحبة ،وهوعالمة من عالمات رضا اهلل عنها ،وعكس ذلك من شؤمها.
 اس�تحرضوا أهيا الش�باب ني ًة طيبة للقائكم مع زمالئكم،تثاب�ون عليه�ا ،كأن يك�ون اللق�اء بني�ة التنش�يط والتجدي�د من
أج�ل الت َق ِّوي عىل م�ا ينفع ،كمذاكرة ال�دروس ،والطاعة ،وأداء
واج�ب ،فم�ن التوفي�ق أال تخُ ْليِ َ عم ً
ال ل�ك من ني�ة صاحلة ،قال

مع�اذ بن جب�ل ريض اهلل عن�ه « :أما أن�ا فأنام وأقوم ،فأحتس�ب
نومت�ي كام أحتس�ب قومتي »((( .واس�تحرضوا أيض� ًا نية أخرى
عظيم�ة ،وه�ي أن يكون اللق�اء حمبة يف اهلل تعاىل ،فق�د قال النبي
((( صحيح البخاري برقم .4088
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ﷺ « :م�ن ع�اد مريض� ًا أو زار أخ ًا ل�ه يف اهلل ناداه م ٍ
ت
ن�اد أن طِ ْب َ
َ ْ
ُ

وطاب ممَ شاك وتبوأت من اجلنة منزالً »(((.

ِ -من االستفادة باللقاءات أن تتناقشوا يف موضوعات جادة

هتمك�م ،أو أن تتبادل�وا معلوم�ات أو أخب�ار ًا أو ِسير ًا ومواقف

مفي�دة ،أو أن يدل بعضك�م بعض ًا عىل أبواب م�ن أبواب اخلري،
أو أن تتحدثوا عن أمانيكم يف املس�تقبل ،فتثروا اللقاء ،ويش�جع
بعضكم بعض ًا ،املهم أال خيلو اللقاء من فائدة يف دين أو دنيا.
 املس�ابقات الذهني�ة أو البدني�ة ِ -م�ن آن إىل آخ�ر  -بماال ي�ؤذي أو ُي َع ّ�رض للخط�ر ،أو يتل�ف م�االً عام� ًا أو خاص� ًا،
يش ٌء مطل�وب ُي َر ِّوح النفس وينش�طها ويؤل�ف بني األصحاب،
ولك�ن اح�ذروا أن تكون املس�ابقات عىل رهان يدفع�ه املغلوب
((( سنن الرتمذي برقم  ،2008وابن ماجه برقم  .1443وهو حديث حسن،
وصححه
وحس�نه
ّ
ق�ال احلافظ يف الفت�ح ( ... « :)500 / 10الرتمذي ّ
ابن حبان  ...وله شاهد عند البزار من حديث أنس بسند جيد ».

الـعــالقة مع األصــدقـاء

161

للغال�ب ،ف�إن ذلك ِقمارِ ،
والقامر ح�رام ،وهو ي�ورث البغضاء
بني الناس!
 -ما املانع أن يكون من أعامل اللقاء أن يرشح أحدكم لزميله

يعرف بعضكم بعض ًا
مسأل ًة دراسية استصعب عليه فهمها ،أو أن ِّ

طرق� ًا مفيدة للمذاكرة والتحصيل ،وأمثال هذا؟ قال رس�ول اهلل
ﷺَ « :م ِن
استطاع ِمنكُم َأ ْن َينْ َف َع أخا ُه َف ْليفعل »(((.
َ

 -اس�عوا يف الصلح بني أصحابكم املتخاصمني ،فذلك من

حقهم املؤكد عليكم ،وال أظ�ن صديق ًا يرتاح باله وبني أصحابه
يشء م�ن خصام أو جفاء أو ش�حناء ،وس�وف تش�عرون براحة
يف نفوس�كم إن س� َعيتم يف الصل�ح بينهم ،فاهلل ع�ز وجل يقول:

﴿ ﭒ ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛ ﭜﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﴾ [ النساء.] 114 :
((( مسلم برقم .2199
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 ارت�ادوا املجال�س الطيب�ة ،وزوروا العلماء ،واملربينالصاحلين املذكِّرين باهلل ،وأس�اتذتكم الذي�ن علموكم ،زوروا
قريب� ًا لك�م أو ألحدك�م جت�ددت عنده مناس�بة توج�ب زيارته،
الس� ِّن -كج�دٍّ من أج�داد أحدك�م -تُدخلوا بذلك
زوروا كب�ار ِّ

الرسور عليهم ،واسألوا عنهم.

 اجتمعوا أهيا الش�باب عىل حض�ور درس ِعل ٍم أو حمارضةهتمك�م ،اجتمعوا عىل مقرأة قرآن تتعلمون فيها قراءة كتاب اهلل،
أو فعالي�ة ثقافي�ة تس�تفيدون منه�ا ،اس�تفيدوا بلق�اء أصح�اب
اخلربات يف األعامل أو يف احلياة عامة بسؤاهلم أو االستامع إليهم،
وانتهزوا فرصة حضورهم بينكم.
 اجتمع�وا م�ع أصحابك�م وجريانك�م يف الصل�وات يفاملس�اجد ،واجتمع�وا على عم�ل تطوع�ي كخدم�ة وتنظي�ف
مس�اجدكم ،وأحيائك�م ،وخدم�ة جمتمعك�م ،اجتمع�وا على
يشء مفيد.
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 زوروا القب�ور ،فزيارهت�ا تذك�ر باآلخرة ،وترق�ق القلب،وتزه�د يف الدنيا ،وتزج�ر عن املعصية ،وتنش�ط إىل الطاعة ،وما
أح�وج اجلمي�ع إىل ذلك ،وهي ُس�نة تركها و َغ َف�ل عنها كثري من
الن�اس ،حيث ال ي�زورون القبور إال عند دف�ن املوتى ،والبعض

ال حي�رص عىل ذلك ،فأحيوا هذه الس�نة ،فق�د قال ﷺ « :زوروا
القب�ور فإهن�ا ت َُذكِّر امل�وت »((( .وقال « :كنت هنيتك�م عن زيارة
القبور فزوروها ،فإهنا تزهد يف الدنيا وتذكِّر اآلخرة »(((.
 جربوا أن تقوموا بزيارات للمرىض عام ًة يف املستشفيات،أو لألطف�ال األيت�ام يف املالج�ئ و ُدور رعايته�م ،أو أن جتتمعوا

عىل مس�اعدة حمتاج ،وس�تجدون لذل�ك أثر ًا طيب ًا يف نفوس�كم،
وتع�ودون بدع�وات طيب�ات مم�ن زرمتوه�م أو س�اعدمتوهم،
وتشعرون أنكم فعلتم شيئ ًا حيبه اهلل.
((( صحيح مسلم برقم .976

((( سنن ابن ماجه برقم .1571
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 إذا حضر وق�ت الصالة فاحرص�وا عىل أدائه�ا مجاعة يفوقته�ا ،وال ترتكوها أو تؤخروها ع�ن وقتها ،فذلك من الكبائر،
والصحبة الصاحلة ال تتأخر فيها الطاعة ،بل تعني عليها.
 -إذا كن�ا قد ُأ ِم ْرنا بغض البرص عن عورات النس�اء ،فكيف

يذه�ب الش�باب إىل التنزه من أجل متابعة ه�ذا الذي نهُ ِ َي عنه؟!
فتجنب�وا م�ا يرضك�م يف دينك�م ،فكل إنس�ان بصري عىل نفس�ه،
يق�ول ﷺ « :إن احللال بِّي�نِّ ٌ  ،وإن احلرام بينّ ٌ  ،وبينهام مش�تبهات

يعلمه�ن كثير من الناس ،فمن اتّقى الش�بهات اس�تربأ لدينه،
ال
ّ
وعرضه »(((.
•

((( مسلم برقم .1599

•

•
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يف العالقات مع الفتيات
 تتع�دد ص�ور العالق�ات م�ع الفتي�ات غري املح�ارم ،فقدتك�ون جم�رد عالقة جيرة ،أو زمالة عم�ل أو دراس�ة ،أو صحبة
قصيرة اقتضته�ا رضورة لقض�اء حاج�ة أو نحوه�ا ،وقد تكون
خادم�ة مقيم�ة يف بي�ت م�ن ختدمه�م أو تتردد علي�ه ،وتلك هلا
�ب أو مغازلة،
ضواب�ط وأصول حتكمه�ا ،وقد تك�ون عالقة ُح ٍّ

أو نزوات وت ََس� ُّك ٍع وتضييع أوق�ات ،وغري ذلك ،وقد تتطور إىل

أس�وأ حاالهتا ،إىل اخت�اذ األخ�دان والزنا والعياذ ب�اهلل ،وغريها
من الفواحش!
خمـــاطــر:

 دعوات التحرر والتحلل من الضوابط السلوكية الرشعية،والدعوة إىل االختالط غري املنضبط بني الشباب من اجلنسني ،قد
جلبت علينا ويالت ،وال تزال البيوت تش�تكي مما س�ببته هلا من
قلق ومشاكل.
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طريق
 إنش�اء م�ا ُيعرف بالصداق�ة بني الش�باب والفتيات ٌش�ائك ميل ٌء بحب�ال الش�يطان ،وكثري ًا م�ا يكون طريق ًا إلش�باع
ُ
نفس�ه
الغرائ�ز أو التمت�ع بش�كل م�ا ،حت�ى وإن أوهم
اإلنس�ان َ
خالف ذل�ك ،وأما عالقات التبادل املع�ريف فتحتاج إىل ضوابط
ٍ
وطريق بعيدَ ِ
ٍ
ٍ
ين عن الش�بهات،
وأس�لوب
ونفس منتبهة
صارمة
وم�ع ذلك فلا ُينصح هبا يف مرحلة الش�باب ،ف�إذا مل تكن هناك
حاجة ماسة إىل التواصل مع الفتيات فال داعي له.
 كام تتربج املرأة لغ�رض ،فكذلك قد يتربج الرجل للمرأةالتجم َل يف كالمه ومظهره وترصفاته ،حتى
فيتصنَّع هل�ا
لغرضَ ،
ُّ
ينال إعجاهبا أو يتالع�ب بعواطفها ،ليوقعها فيام يريد ،فال دين،
وال مروءة ،بل خداع أو استهتار .وبعض هؤالء ذئاب يف صورة
بشر! فات�ق اهلل أهي�ا الش�اب أن تع�ارض فت�اة أو تعاكس�ها ،أو
تشغلها ،أو تكون سبب ًا يف فتنتها.
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 مرحل�ة املراهق�ة ،ومرحل�ة الدراس�ة اجلامعي�ة هي أش�داملراح�ل حاجة إىل ضبط النف�س ،والبعد عن التعل�ق بالفتيات،
أرضار متعددة ،أقلها أهنا س�وف تش�غلك،
وأرضار ه�ذا التعلق
ٌ
ُ
وربما تس�تويل ه�ذه العالقة عىل قلب�ك فتأخذ وقت�ك وربام تؤثر
س�لب ًا عىل دراس�تك ومس�تقبلك ،وهذا بخلاف أرضار أخرى
ِ
وترض ر َّب َك ،وس�يأيت  -إن ش�اء اهلل -
قد حتصل ،فابتعد ت َْس� َل ْم
الوقت الذي تبحث فيه عن رشيكة حياتك.
أدبك ومروءتك:

 املروءة تقتيض من الشاب أن يساعد الفتاة إن احتاجت إىلمس�اعدة ،ويدافع عنها وحيميه�ا إن احتاجت إىل ذلك ،وتقتيض
أن يتعام�ل معه�ا ب�كل ٍ
وينصرف حام�د ًا ربه أن�ه َف َع َل ما
أدب،
َ
يتوجب عليه ،دون أن يزيد عىل ذلك ،هكذا فعل س�يدنا موس�ى
علي�ه السلام م�ع الفتاتين ابنت�ي الش�يخ الكبير﴿:ﭼ ﭽ
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ﭾﭿﮀ ﮁﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾
[ القصص.] 24 :
 -ال تخَ ُْل أهيا الش�اب بامرأة أجنبية ،فقد قال ﷺَ « :م ْن كان

�و َّن بامرأة لي�س معها ذو حمرم
يؤم�ن باهلل والي�وم اآلخر ،فال خي ُل َ

ي ُل َو َّن َر ُج ٌل بِ ْام َر َأ ٍة إِلاَّ
منها ،فإن ثالثهام الش�يطان »((( ،وقال «:لاَ ْ خَ
كان ثالِ َثهام َّ
الش
ُّب اخللوة أبعد عن الفتنة ،وأطهر
ُ
�يطان »((( ،فتجن ُ

للقلب ،وأنفى للتهمة.
جلست للحديث مع امرأة فرا ِع أن تكون بينك وبينها
 إذاَ

مس�افة ،فهذا م�ن التوقي وم�ن األدبَ ،
النبي ﷺ
وتأ َّمل َه َ
�دي ِّ

صفوف
يف تنظي�م صف�وف الصالة يف املس�جد ،فقد كان جيع�ل
َ

الصبي�ان بني صفوف الرج�ال وصفوف النس�اء ،وتأ ّمل ما فعل
نبي اهلل موس�ى عليه السلام عندما جاءته الفتاة تبلغه دعوة أبيها

((( مسند أمحد .339 /3

((( سنن الرتمذي برقم .2165 ،1171
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له ليكافئه ،فلام س�ارت الفت�اة أمامه ،فكانت الريح ترضب ثوهبا
فيصف بعض جس�دها ،قال هلا :يا َأ َم� َة اهلل كوين خلفي ،ودليني
الطريق((( .فهذا أدبنا ،وهؤالء قدوتنا.
تـنـبـه واحـــرتس:

 اجل�زاء يف الدنيا غالب ًا ما يك�ون من جنس العمل ،فتعففواحفظ الناس يف أهلهم ونسائهم ،تحُ ْ ْ
فظ يف نسائك وأهلك ،وما
أعظم نصيحة اإلمام الشافعي رمحه اهلل حيث يقول:
ِعـ ّفـوا تعف نسـاؤكم يف املحـرم
			

وجتـنـبـوا مـا ال يلـيـق بمـسـل ِم

إن الـزنــا َد ْيـ ٌن فـإن َأقــرضـتَـ ُه
			
((( ينظر زاد املسري .214 /6

كان الوفـا من أهل بيتك فاعل ِم

((( ديوان الشافعي ص .108

(((
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 يت�وب اهلل على م�ن ت�اب صادق� ًا حت�ى ول�و أت�ى كبائرالذن�وب ،يق�ول اهلل ع�ز وج�ل ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ﴾ [ الزم�ر  .]53 :ويقول﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﴾ [ الفرق�ان .]70 :فلا حي�ول بينك وبني التوبة
يشء ،وال بينك وبني ربك يشء إذا أردت الرجوع إليه ،حتى ولو
بلغ�ت ذنوبك عنان السماء ،وعىل العايص أال يغتر بإمهال اهلل،
فاآلجال تالحقنا.
 سترى أهي�ا الش�اب يف حيات�ك ألوان� ًا م�ن العالق�اتغير املحم�ودة واملحظ�ورة بين ش�باب وفتي�ات ،كاملغ�ازالت
واملراسلات واملحادثات واللقاءات الغرامي�ة ،وأكثر من ذلك،
فانص�ح ه�ؤالء الش�باب أن يتق�وا اهلل ويرتك�وا ه�ذه العالقات
مبين� ًا خماطره�ا ،وانصحهم كذل�ك أال يالحق�وا الفتيات الاليت

الـعــالقات مع الفـتـيـات
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قطع�ن هذه العالق�ة معهم ،وأن يرتكوه� َّن ،وأن يتوبوا كام تابت
هذه الفتيات.

 انتب�ه فربما تعرض�ت لك بع�ض الفتيات م�ن املراهقاتالطائش�ات ،أو ممن حتللت من اخللق وأفس�دهتا عوامل اإلفس�اد
الت�ي عمت ،تغري�ك بإقامة عالقة معها ،على اختالف درجات
العالقة ،فال تستجب ،وارفض هذه الدعوة دون تفكري أو تردد،
إن أردت السلامة ،واحذر أن تسرتس�ل مع هذا العرض ،حتى
ال يصيبك من أذاها قليل أو كثري.
 ال تس�تمع ملن يقولون :إنه البد للش�اب م�ن جتربة ...معاجلن�س اآلخ�رُ ،
أو:خذ احلن�ان من مص�دره ،أو أكمل رجولتك
تغرن َ
ونحوه�ا ،فهي أقوال
َّ�ك هذه األق�وال
ُ
ومتت�ع بحيات�ك ،ال ّ

مغلوط�ة وغري بريئة ،وأكثرها من قواميس الغرب ،وليس�ت من
قواميس�نا ،ومن عاداهتم ومنظومة حياهتم ،وليس�ت من عاداتنا،

وأين هذا من ال ُّطهر الذي ُح ِف َظ به ش�بابنا ،واحلمد هلل؟! ،ولكن
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ٍ
حنان
وأي
املري�ض يظ�ن الناس مرىض مثله أو يريده�م كذلكُّ ،

ه�ذا القائ�م على اخليانة ،وعلى معصي�ة اهلل؟! ومص�ادر احلنان
احلقيقي نحن نعرفها.
احل�ب أهيا الش�اب ليس مقصور ًا عىل احل�ب بني الفتيات
ُّ

والفتي�ان ،هن�اك ح�ب اهلل تع�اىل ،وح�ب رس�وله ﷺ ،وح�ب
العب�ادة ،وح�ب القرآن الكري�م ،وحب نفع الن�اس وخدمتهم،
وح�ب األصح�اب واألصدقاء ،وح�ب العمل ،وح�ب التزود
الدائ�م م�ن العلم ،وح�ب نرشه ،وح�ب الطبيعة والتأم�ل فيها،
والدني�ا مليئ�ة بأنواع من احل�ب ،وهناك حب النج�اة يف اآلخرة
وإيثار ما يبقى عىل ما يفنى.
 اإلنس�ان ق�د أعط�ي ق�در ًة على ضب�ط ترصفات�ه ،فليساملح�رك ل�ه قلب�ه فق�ط ،ولك�ن قلب�ه وعقل�ه ،وعقل�ه يضب�ط

م�ا حت�رك ل�ه قلب�ه ﴿ﯮ  ﯯ      ﯰ  ﯱ    ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   
ﯶ﴾ [ القيامة.] 15-14 :
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ماذا إن َ
وقعت يف حب فتاة؟

 -ابت�دا ًء ،الب�د أن تعرف أن اإلسلام مل حي�ارب العواطف

البرشي�ة ،ومل يكبت الغرائز اجلنس�ية ،ألهنا مك�ون من مكونات
اإلنسان  ،وإنام أرشدها  -كام أرشد يف بقية أمور احلياة  -وهذهبا،

لرتتق�ي بصاحبه�ا ،فتك�ون وس�يلة إجيابي�ة توض�ع يف موضعها

املناس�ب ،وس�يلة إش�باع طاهرة نظيفة ،وس�يلة بناء وعطاء ،بل
أعط�اه الفرصة ليجعلها رافد ًا من روافد حتصيل رضا اهلل تعاىل .
وقد كتب علامء اإلسالم من الرتبويني والفقهاء ،قديام وحديث ًا يف

معانيه ،وأنواعه وأس�بابه ،واملحمود منه واملذموم ،وما يعذر فيه
اإلنسان وما ال يعذر ،وما ينفع منه وما يرض.

خطري،
أمر
 ( احلُ ُّب بني اجلنسين يف فرتة الش�باب بالذات ٌ
ٌ

ف
حيث تتسلط فيه الغريزة و َي ْض ُع ُ
صوت العقل ،وهو إذا مل يتعدَّ
ُ

معذور ،ولكن إذا
دائر َة اإلعجاب ومل تكن فيه حمرمات فصاحبه
ٌ
تطور وختطى احلدود فهنا يكون احلظر واملنع )(((.

((( أحسن الكالم يف الفتاوى واألحكام ص .333
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 إن تعل�ق قلب�ك بفت�اة ،فاضب�ط ترصفاتك وس�لوكياتكبالضوابط التي أمرك هبا اهلل ورس�وله ،فاحفظ عينيك ولس�انك
حرم ربك.
ويدك ،وجوارحك أن تقع فيام َّ
وكنت مؤه ً
ال
ورغبت يف الزواج هبا،
 إن اشتد هذا التعلقَ
َ
الس�ن والكفاية املالية ،والوضع
للزواج رشع ًا وعرف ًا  -من جهة ّ

االجتامعي ،وعدم االنش�غال بالدراس�ة األساسية  -فإن كان يف

مق�دورك التقدم خلطبتها بع�د أن ترتيث وتفكر جيد ًا ،وتش�اور
والدي�ك وتأخ�ذ مباركتهام ،وت�رى أنك ح ًّقا مع ه�ذا التأهل قد

ِ
ني
أحس�نت االختيار ،فافعل ،فقد قال النب�ي ﷺ «:لمَ ْ ُي َر ل ْل ُمت ََحا ِّب َ
ِم ْث ُل النِّ َكاحِ »(((.

 إن مل تك�ن لدي�ك القدرة عىل الزواج من ه�ذه الفتاة التيتعل�ق قلب�ك هبا فلا تش�غلها وتفتنها ب�ك ،ألنك مس�ؤول عن
((( س�نن ابن ماجه برق�م  ،1847واملعجم الكبري للطبراين برقم ،10895
ومسند البزار برقم .4856
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ذل�ك ،وتعف�ف ،واكتم ذلك ما اس�تطعت ،وال تفش�ه إىل اخللق
لئال هتتك السرت وتفتح الباب لوقوع الناس فيك وفيها بالظن أو
القول الس ِّي ِ
ئني ،فاهلل عز وجل يقول ﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾ [ الن�ور ،] 33 :ويق�ول تع�اىل:

﴿ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾
[يوسف .]90:فهذا هو النبل ،وال تغرت بام شاع من أخالق!.
 ارحم نفس�ك ،وتوجه إىل اهلل تع�اىل أن يرصف عنك هذااحلب ،ألنه َم ْش� َغل ٌة ترهق القلب واملشاعر ،ولن حيقق اهلدف من
ٍ ضيِ
ٍ
مبارك.
ورائه ،وهو االلتقاء عىل
زواج َم ْر ٍّ

الزواج بمن حتب ،فاعلم أهنا ليست من نصيبك،
 إن فاتكُ

َّ�ر َّ
أن اإلنس�ان يف هذه احلياة الدنيا ال ين�ال كل ما يطلب أو
وت ََذك ْ
يري�دَّ ،
وأن احلياة ال تتوقف مهام كان�ت الظروف ،ولعل يف ذلك

خير ًا وأنت ال تعلم ،واعلم أنك مأجور عىل الصرب وعىل الرضا
بام َق َس َم اهللُ.
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 تنبه يا صاحب القلب الساذج اخلايل ،فقد يكون ما وقعتفي�ه جمرد نزوة أو إعجاب ،أو اس�تلطاف ،أو جم�رد وهم ،وليس
غريها ،وربام
حب� ًا ،فإن كان كذلك فس�وف يغني عن ه�ذه الفتاة ُ

احلقيقي؟ ستجده
احلب
وس ْل نفسك :ما ُّ
ُّ
كان غريها أفضل لكَ ،

مشاعر مليئة بالفضائل ،وليس ككثري مما شاع بني شبابنا.
•

•

•

الغـرائز اجلنسية وإثارتها

177

الغرائز اجلنسية والتحذير من إثارتها
 الغرائ�ز اجلنس�ية ت�كاد تك�ون أق�وى الغرائ�ز املركب�ة يفاإلنس�ان ،وقد خلقت فيه لوظيفة عظمى ،هي وظيفة التناس�ل،
وبقاء هذا الكائن الذي رشفه اهلل وكرمه.
وضع اهللُ ضوابط صارم ًة إلش�باع هذه الغرائز املهمة ،ومل
َ

يشرع هلا طريق ًا إال الزواج الرشعي ،وأما إطالق العنان هلا دون

ضاب�ط أو رشط ،فهو بعي�د كل البعد عن دين�ك ،وهو انحطاط

ُ
فإطالق العنان هلا فس�اد
بإنس�انيتك إىل مرتب�ة أقل من احليوانية،
أ َّيام فساد.
 هذا الزواج تنظيم اجتامعي رضوري ،فيه صيانة لإلنسان،بتكوي�ن األرسة املس�ؤولة ع�ن أفراده�ا ،وبتكوي�ن العالق�ات
العاطفي�ة الراقية ،ولوال هذا الزواج املنظم الذي هو ميثاق غليظ

عند اهلل ،ما وجدت من يرعاك ،ول ُكنَّا نعيش مه ً
ال كاحليوانات يف

الغابات ،وملا كان ُع ٌ
مران ،وذلك النعدام املسؤولية!
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 َن ْف ُس�ك أمان ٌة وأعصا ُبك أمانة ،فال ترهقهام وال تفس�دمهابالتع�رض مل�ا يثير غرائ�زك اجلنس�ية ،وإي�اك أن تتح�ول  -كام
حتول بعض الش�باب  -إىل كتلة من التفكري يف اجلنس والش�هوة،
فأن�ت أع�ز من هذا ،ولك مل�كات أخرى عظيم�ة ،فأحيها تكن
هبا إنسان ًا.
 إطالق َعنان الشهوات ال ُيشبِع ،بل جيعل صاح َبه يلهث،ث�م يله�ث ،حت�ى تُنهك ق�واه ،وربما ختطف�ه األم�راض البدنية
والنفس�ية التي يكون فيها ضياعه وحتفه وهالكه ،ولذلك يقول
ع�ز وج�ل﴿ :ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾
[اإلرساء.]32 :
حرم�ت الفواح�ش والزنا ،س�دت ذرائعهام
 -الرشيع� ُة مل�ا َّ

وال ُّط َ
وكش�ف العورات،
التبرج والتعري،
�رق إليهام ،فحرمت
َ
َ
غض البرص ،وهنت النس�اء
وح ْ
ضت عىل ِّ
واخلل�و َة باألجنبياتَ ،
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َ
الرج�ال
ع�ن اخلض�وع يف الق�ول وامليوع�ة يف ال�كالم ،وهن�ت
ع�ن التخن�ث ،وع�ن كل م�ا م�ن ش�أنه أن يغ�ري بالفاحش�ة
ويفت�ح أب�واب الفتنة ،وأعلت من ش�أن احلياء ،يق�ول اهلل تعاىل:
َ
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﴾ [ النس�اء ،]27 :ويق�ول﴿ :ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﴾ [ األنفال:

 ،] 24ويف البعد عن الفواحش واخلالعة حياة كريمة.
احفظ العينني َت ْسَل ْم:

ِ
ك ُّ
احلـوادث َمـ ْبـداهـا مـن الـنَّـظــر
ُـل
َـصـ َغ ِ
ـر َّ
الش َـر ِر
ـسـت ْ
و ُمعظم النـار من ُم ْ

ٍ
نظـرة َفـتَـكـت يف قـلـب صـاحبها
كم

ِ
ٍ
َفـت َ
وتــر
قــوس وال
ْـك السهــام بـال
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ٍ
عــني ُيـقـ ِّلــ ُبــهــا
وا َملــر ُء مــادام ذا
الغ ِ
يف أعـني ِ
ِ
اخلـطــر
موقــوف عىل
يـد
ٌ
ضـر ُمـهـجــتـَــه
ـس ُّـر ُمـقـلـتَـه مـا َّ
َي ُ
ٍ
بســرور جــاء بالـضــرر
ال مرحبـ ًا

(((

الس�كين َة فاحف�ظ العين ،فالعين
 إذا أردت أهي�ا الش�اب َّمفت�اح القلب ،والنظر ُة احلرام بريد الفتنة ،فاغضض من برصك،
وال تطل�ق له العنان فذلك من اخليان�ة ،ومن قلة احلياء والديانة،

ِ
وتقوي
وتلك س�هام ت َْذ َهب باطمئن�ان القلب وس�كينة النفسِّ ،
وغض البرص يفعل عكس ذلك كام قال
داعي َة النفس إىل احلرامُّ ،
تع�اىل ﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ
ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾ [النور.]30 :
((( روضة املحبني ص  ،97والزواجر عن اقرتاف الكبائر .233 /2
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من أحكامه:

 -نظر ُة الفجأة ال حتاس�ب عليها ،فل�و وقع نظرك عىل امرأة

أجنبية ،أو ما ال حيل النظر إليه من املرأة ،ومل تستمر يف تلك النظرة،

فال إثم عليك ،فعن جرير بن عبد اهلل ريض اهلل عنه قال « :سألت

رس�ول اهلل ﷺ عن نظر الفجاءة فأم�رين أن أرصف برصي »(((،

فإن
وقد ق�ال النبي ﷺ ألحد أصحابه « :ال ُتتْبِ� ِع النظر َة النظرةََّ ،

ل�ك األوىل وليس�ت ل�ك اآلخ�رة »((( .فل�م َ
َ
يؤاخ�ذ الناظر عىل

نظرت�ه األوىل ألهن�ا كان�ت بغري قص�د ،وأما الثاني�ة فهي بقصده
واختياره ،ولذلك يؤاخذ عليها.

 -ولكن مع كثرة املعاملة بني اجلنسني واالختالط ،قد حيتاج

الش�اب إىل النظر إىل وجه امرأة أجنبية حلاجة املعاملة فهذا جائز

بق�در احلاجة((( ،وجيب عليه مع احلاجة أال يمأل العني ،فهذا من
((( صحيح مسلم برقم .2159

((( سنن أيب داود ،برقم  ،2149والرتمذي برقم .2777

((( حك�ى اإلم�ام الن�ووي اإلمج�اع على ج�واز النظ�ر إىل الوج�ه والكفني
للحاجة .رشح صحيح مسلم .210/9
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غض البرص ،وأال ينظر بشهوة ،يقول اإلمام النووي « وجيب عىل
الرج�ال غض البرص عنها يف مجيع األح�وال إال لغرض صحيح
رشعي وهو حالة الشهادة واملداواة وإرادة خطبتها  ...أو املعاملة
بالبيع والشراء وغريمها ونحو ذلك ،وإنام يباح يف مجيع هذا قدر
احلاج�ة دون م�ا زاد واهلل أعل�م »((( ،وقالت احلنفي�ة« :وال ينظر
إىل احل�رة األجنبي�ة إال إىل الوج�ه والكفني ،إن مل خيف الش�هوة،
فإن خاف الشهوة ال جيوز إال حلاكم والشاهد »...وعللوا اجلواز

أصل ً
ا باحلاج�ة أيض ًا ،وقالوا يك�ره النظر لغري حاج�ة ،ولو بغري
ش�هوة ،والكراهة هنا كراه�ة حتريمية((( ،واهلل أعل�م .وأنت أهيا
الشاب طبيب نفسك وأمني عليها واحلاجة تقدر بقدرها.
داعيات ومشوشات ومنغصات:

 -العكوف عىل قراءة قص�ص اخليانات الزوجية ،وقصص

االنحراف�ات الس�لوكية ،وأش�عار التهت ِ
ُّ�ك ،واالس�تامع إىل هذه
َ
((( رشح صحيح مسلم .139/14

((( ينظر االختيار  ،154/4وحاشية ابن عابدين .369/6
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ِ
ويو ِر ُثه�ا الريبة ،ويوح�ي إىل املتلقي
�م
النف�س ْ
َ
احلكاي�اتُ ،ي ْظل ُ

�و َّدةٌ؟ فانظ�ر م�اذا تق�رأ ،وإال َم تس�تمع؟
أن الدني�ا فاس�د ٌة ُم ْس َ
و َم ْن تصحب؟

 -النظ�ر إىل الص�ور احل�رام ،ومش�اهدة املواق�ع اإلباحي�ة،

مه ًا ال تقدر علي�ه ،فتلك الصور س�تظل عالقة بذهنك،
تحُ ِّمل�ك ّ

تنكد علي�ك ،فال تكاد تغمض عينيك إال طاردتك وشوش�تك،

فض ً
ال عما تورثه من النس�يان والرشود الذهني ،وه�ذا ِم ْن ال َغ ِّم
املعج�ل للمعايص ،ولن تس�تطيع الفكاك من�ه ،إال ٍ
ٍ
وتطهري
بتوبة
للعينني بدموع الندم!!
 الواق�ع يف ِفتن�ة الش�هوات ،واملعت�ا ُد على رؤي�ة الص�ور

ضعي�ف اإلرادة،
ضعي�ف املناعة،
واألفلام واملناظ�ر اإلباحي�ة
ُ
ُ
أي فريوس ،وكصاحب اجلرح املفتوح تتسارع
كاملريض يؤثر فيه ُّ
الطهر
فالطهر
إليه البكرتيا ،تنهشه وتتغـذى عليه ،وربام دمـرته،
َ
َ

جترئوا الش�ياطني عليك�م فتكون�وا لعبة هلم،
أهي�ا الش�باب ،وال ِّ
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وتدبروا قوله تعاىل﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ﴾ [ مري�م ،]59 :وقول�ه تع�اىل ﴿ :ﮤ
ﮥ ﮦﮧ

ﮨﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾ [ البق�رة:

 ،]195وقوله تعاىل ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ [النور.]21:
 َم ْن وقع يف فتنه الشهوات واعتاد النظر إىل ما ال حيل ،يقعمنه  -شاء أو أبى  -من النظرات أو األقوال أو األفعال ما يورث
الريب�ة في�ه ،بحي�ث ال ُيطمأن إليه ،ب�ل ربام يبدو على صفحات
وجهه للمتفرسين ،ما يع�رف به أنه صاحب معصي�ة ،يقول اهلل
تع�اىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ﴾ [ حممد . ]30
وق�ال أمير املؤمنين عثمان ب�ن عف�ان ،ريض اهلل عن�ه« :ما
رس أح�دٌ سرَ ي�رة إال أبداه�ا اهلل عىل صفحات وجه�ه ،وفلتات
َأ َّ
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ِ
(((
فخري،
لسانه»  .وقالَ « :م ْن َعم َل َع َملاً كسا ُه اهللُ ِردا َء ُه إِ ْن خري ًا ٌ
َوإِ ْن شرَ ًّ ا َفشرَ ٌّ »(((.

بخلاف العفي�ف املس�تقيم ،فإن�ه تظه�ر علي�ه آث�ار عفت�ه
فاس�تقم وال تُس�ئ إىل نفس�ك،
واس�تقامته و ُيو َث ُق به و ُيس�تأ َمن،
ْ
وخترس أحبتك.

 واعل�م ب�أن التوب�ة وذك�ر اهلل واالس�تغفار بص�دق يزيلالوس�اوس واآلثار ،يقول اهلل عز وج�ل﴿ :ﰈ ﰉ ﰊ
ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ﴾ [الرعد.]28:

َت يف قلبه
ويقول رس�ول اهلل ﷺ « :إِ َّن ال َع ْبدَ إِذا أخطأ َخطي َئ ًة نُكِت ْ

وتاب ُس ِق َل َق ْل ُب ُه »((( .ويقول:
وداء ،فإذا هو َنز ََع واستغ َف َر َ
ُن ْك َت ٌة َس ُ

الس ِّي َئ َة احلسنَ َة تمَ ْ ُحها »(((.
« ات َِّق اهللَ حيثام ُكن َ
ْت ،وأتبِ ِع َّ
((( تفسري ابن كثري .322/7

((( الزهد أليب داود برقم  ،99والزهد ألمحد برقم . 667
((( الرتمذي برقم .3334
((( الرتمذي برقم .1987
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راقب اهللَ ،
وذ ِّ
نفس َك به َت ْسَل ْم:
ك ْر َ

 -حتت�اج أهي�ا الش�اب يف عرصنا ه�ذا إىل مزيد م�ن املراقبة،

فس�بل اإلفس�اد تفتح بضغط�ة ِز ٍّر عىل جهاز متص�ل باإلنرتنت،

وفيه�ا ما اهلل أعلم به م�ن اإلغراء باحلرام ،فال حيتاج الش�اب إىل
ٍ
لق�اء يف ش�ارع أو ٍ
ناد أو مقه�ى أو ملهى ،فام ين�وب عنها مفتوح
أمام�ه بضغطة زر  -فتن ٌة حق� ًا  ،-فالبد أن تكون حذر ًا ،وتضبط
نفسك وتراقب ربك.

َ
نفس�ك ب�اهلل ،وقل هل�ا إن س�ولت لك ذل�ك ( :اهللُ
ِّ�ر
َ -ذك ْ

مع�ي ،اهللُ ناظ�ر إ َّيل ،اهللُ ش�اهدي ) ففيها تذكري ب�اهلل ،واعتصام
ب�ه ،وتقوية داعي النفس إىل ِ
الفرار من احلرام ،وهبذا ونحوه كان
سلفنا يربون أبناءهم ،فقد ع َّل َم حممد بن ِسوار ابن أخته َ
سهل بن

عب�د اهلل الت ُّْسَت�رَ ِ ي هذه الكلامت الس�ابقة وهو صغير ،فلام داوم
عليها قال له ( :يا سهلَ ،م ْن كان اهللُ معه وهو ناظر إِ َل ْي ِه وشاهد،
أيعصيه؟ إياك واملعصية )((( .وأ ْعظِ ْم هبا من تربية راقية.

((( الرسالة القشريية .59 /1
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تس�تحي ِمنْ� ُه ،فهو تعاىل مع�ك ال تغيب عنه
 اهلل َأ َح�ق َأنَ

كام ال يغيب عنه أدق يشء يف السماوات واألرض ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﭥ ﭦﭧ ﭨﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾
[ املجادلة ،]7 :وهو قائم عىل كل نفس بام كس�بت ،يس�توى عنده
سرِ ُّ ك ال�ذي ختفيه بني جنبي�ك ،وعالنيتك﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ﴾ [غاف�ر﴿ ،]19 :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﴾ [آل عم�ران ،]6 :وه�و باملرص�اد ،يرص�د
أعمال بني آدم ،فال يفوت�ه يشء من أعامهلم ،فاحفظ اهلل حيفظك،
احفظ اهلل تجَ د ُه جتاهك ،وإن نزغك من الشيطان نزغ فاستعذ باهلل

إنه سميع عليم.

 واعل�م أن ا َّل ِذي� َن يخَ َْش�ون ربهَّ م بِال َغ ِوأجر
يب هل�م َمغفر ٌة
ٌ
كبير ،وأن العين الت�ي بكت من خش�ية اهلل ال متس�ها النار ،وأن
ٌ
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الذي امتنع من حرام خشية من اهلل بعدما هتيأ ،ال يضيع اهلل أجره،
وم�ا أعظم هذا القول عند اهلل (إنيّ أخاف اهلل رب العاملني) ،وقد
غض البرص؟ فقال :بعلمك
(قال رجل للجنيد :بم أس�تعني عىل ّ
ّ
أن نظر اهلل إليك أسبق من نظرك إىل من تنظر إليه)(((.
 اعل�م أن�ه كلام كثرت أبواب الفتن ،كث�رت املعونة من اهللمل�ن طلبه�ا﴿ ،ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﴾ [ البقرة ،]153 :فاستعن باهلل.
•

•

•

((( إحي�اء عل�وم الدي�ن  ،397 /4وجام�ع العل�وم واحلك�م الب�ن
رجب .409 /1
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خامتة
يف آثار الطاعة واالستقامة
وبع�د هذه اجلولة م�ع العالقات ،مع اهلل تع�اىل ومع النفس
واألرسة واملجتم�ع عام�ة ،ومع األصح�اب والفتيات واجلريان
خاصة ،والت�ي أوضحنا فيها مفاهيم ،وفصلن�ا كثري ًا من أصوهلا
ودقائقها وآداهبا ،وعش�نا مع أمثل�ة وتنبيهات واقعية كتطبيق هلا،
وب َّينا بعض اآلثار اإلجيابي�ة لضبط هذه العالقات ولتصحيحها،

وبع�ض اآلث�ار الس�لبية للتفري�ط فيها ،بما يبني أهن�ا رضورات
وحاج�ات ال تس�تغني عنه�ا أهي�ا الش�اب ،أو حتس�ينيات جتمل
وتكمل حياتك ،وأهنا مجيع ًا من قبيل إحسانك إىل نفسك ،ونبهنا
كذل�ك إىل كثري م�ن الس�لوكيات اخلاطئ�ة التي يق�ع فيها بعض
ش�باب عرصن�ا ،وبعض م�ا ُيكاد هلم و ُي�راد هبم ،رج�ا َء التذكري

والبي�ان للق�ارئ عام�ة ،ولش�بابنا خاص�ة ،ورج�اء رف�ع اهلمم

واملس�امهة يف احلفاظ عىل اس�تقامة جمتمعاتنا من خالل اس�تقامة
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ش�بابه ،ورجاء املس�امهة يف بيان واقعية هذا الدين الكريم ورقي
نظرته إىل اإلنسان وعالقاته ،رقي ًا ال جتده يف ترشيع آخر ،أحببت
أن أختم هذه الرسائل برسالة جامعة خمترصة يف بيان آثار الطاعة
واالس�تقامة على حياة الف�رد وعلى املجتمع ،بحي�ث يمكن أن
ُقرأ ،وحدَ ها.
ت َ
 فاعل�م أهي�ا الش�اب الكري�م أن طاع�ة اهلل ورس�وله ،مهاالطري�ق إىل احلي�اة الطيبة ،ال طري�ق هلا إال ذلك ،كما قال تعاىل:
﴿ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾ [ النحل:

 ،]97وهذه من القواعد األوىل التي أوحاها اهلل تعاىل إىل آدم عليه
السلام حني أهبطه إىل األرض ،حي�ث قال اهلل تعاىل له ﴿ :ﯧ
ﯨﯩﯪ ﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱﯲ

ﯳﯴ ﯵ ﯶﯷﯸ ﯹﯺﯻﯼ
ﯽ ﯾ ﴾ [ طه.] 133-123 :
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 طاعة اهلل ورس�وله أعظم دعامات اس�تقرارك ،واستقرارأرستك ،واس�تقرار املجتم�ع عامة ،ودوام السلامة واأللفة بني
ص أفراده أو أكثرهم عىل أن
أفراده ،ولك أن تتص�ور جمتمع ًا َح َر َ

بعضهم يف بعض ،وأال يتعدوا احلدود ،وشاع بني أفراده
يتقي اهلل ُ
ح�ب اخلري بعضهم لبعض ،وغل�ب خريه عىل رشه ،كيف تكون
س�عادته ويكون اس�تقراره وأمن�ه وبناؤه وتنميته؟ ه�ذا املجتمع
أساسه أنت ،وهذه األرسة أنت أحد أفرادها!
 الطاع�ة تثم�ر حمب�ة اهلل وحمبة رس�وله ،وتزي�دك طمأنينة،وكف�اك هب�ذه اجلوائ�ز جائ�زة ،وهي عالم�ة عىل حس�ن اخلامتة،
والف�وز يف اآلخ�رة﴿ ،ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﴾ [ النور.]52 :
 التوب�ة ه�ي أول طريق�ك لتجديد حيات�ك ،والندم أصلال�دواء ،فال توبة بغري ن�دم ،فجدد حياتك بالتوب�ة ،والتائب من
الذنب كمن ال ذنب له.
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 -التوب�ة م�ن الذن�ب تقبل من�ك وإن تك�رر الذن�ب ،طاملا

كن�ت صادق� ًا يف توبت�ك يف كل م�رة ،واملؤم�ن ع�اد ًة ال خيلو من
ذن�ب ،يقول النب�ي ﷺَ « :م َث ُل املؤمن َم َث ُل الس�نبلة ،متيل أحيانا،
وتستقيم أحيان ًا »(((.

 -م�ن فوائ�د اس�تقامتك يف الدنيا أن ت َُو َّف�ق يف عملك ،وأن

ُييرس اهلل لك أمرك ،ويس�لك بك ُسبل السالمة ،وتكون عاقبة ما
حيصل لك خير ًا ،فاهلل عز وجل يقول ،وقوله احلق ﴿ :ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ﴾ [ الطلاق ،] 3-2 :ويق�ول﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﴾ [ الطالق.]4 :
 وم�ن فوائد اس�تقامتك يف الدني�ا أن يرضيك اهلل تعاىل كامأرضيته ،ويستجيب دعاءك ،وخذ ذلك من الدعوات الكثرية يف
واقعن�ا التي أجاهب�ا لعباده الصاحلني ،ويف الق�رآن الكريم الكثري
((( األحاديث املختارة  ،134 /5ومسند أيب يعىل  ،406 /5وغريمها.
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منها ،وانظر كيف ربط ه�ذه اإلجابة بأوصاف اإليامن والصالح
والطاع�ة ،ومنها قوله تع�اىل يف حق أنبيائ�ه ﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
ﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ
ﮬﮭﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓﯔﯕﯖ
ﯗﯘﯙﯚ ﯛ ﯜﯝﯞﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾
[ األنبياء.] 90 -83 :
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 م�ن فوائ�د اس�تقامتك يف الدني�ا أن حيفظ�ك اهلل هب�ا م�ناحل�رام ،و ُي ْغ ِف ُل َ
�ك عن�ه عندما متر بك أس�بابه ،جتد ذل�ك يف قوله

تعاىل يف حق نبيه يوسف عليه السالم ﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾ [يوس�ف،] 24:

ويف ق�ول النب�ي ﷺ الب�ن عب�اس ريض اهلل عنهما « :ي�ا غلا ُم
ٍ
ْ
اح َف ْ
�ظ اهللَ يحَ ْ َف ْظ َ
إين ُأ َع ِّل َ
احف�ظ اهللَ جت�ده
�ك،
م�ك كلماتْ ،
جتاهك »((( ،وإذا ُصن َْت جوارحك عن احلرام يف صباك وشبابك
ِ
ِ
قوتك ،فحفظك يف عقلك وبدنك،
حفظك اهلل يف كبرَ ك وضعف ّ
وقيض لك من يصونك ويقوم عليك.

 -من فوائد اس�تقامتك أن يحُ َّبك َم ْن حولك و َم ْن يتعاملون

مع�ك ،ويثقون ب�ك ،ألن املس�تقيم بالرضورة سيحس�ن معاملة
الن�اس ،ويتق�ي اهلل فيه�م ،والنف�وس جمبولة عىل حمبة املحس�ن،
إال م�ا ش�ذ منه�ا ،وبالت�ايل س�تتيرس أم�ورك ،وتتجن�ب رشور ًا

ومش�اكل كثيرة تن�ال س� ِّيئي اخلُ ُل�ق ،وتش�عر بحلاوة املعيش�ة
((( سنن الرتمذي برقم .2516
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واجلرية والصحبـة ،وهـذا من عطـاء قوله تعاىل﴿ :ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ﴾ [ الرمحن.] 60 :

 -ما أهنأ أهل االستقامة بخامتتهم وبمصريهم ،فعند املامت

تتنزل عليهم املالئكة باألمان والبرشيات بام سيلقون من الكرامة،
فلا خوف عليهم ،وال ح�زن عىل ما فات ،فالتعويض عنه وعن

غيره أعظ�م يق�ول اهلل ع�ز وج�ل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠ ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ ﭩﭪ
ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾ [فصل�ت ]32 :30:ويف اآلخ�رة ﴿ :ﰒ

ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﴾ [األحق�اف.]14 :

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﴾ [ يونس.] 64 :62 :

196

كـلـمــات إىل الـشـبـاب

 -أهيا الش�باب إن االستقامة إذا ش�اعت يف املجتمع جلبت

له الربكات واخلريات ،فاس�تقامة الراعي والرعية وتعاوهنم عىل
اإلصالح ،واستقامة العامل وصاحب العمل ،والطالب وأستاذه،

واس�تقامة األرسة ،والصاحب لصاحبه ،واجلار جلاره ،حتقق هلم

وع�د اهلل ع�ز وجل يف قول�ه ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﴾ [األع�راف ،]96 :ويف

قوله عز وجل ﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﴾

[ اجل�ن ،] 16 :يعن�ي عطاء كثري ًا مبارك ًا .هذا بالنس�بة لالس�تقامة
العام�ة ،وأما اخلاص�ة فلكل عبادة أثر ،ولكل عب�ادة نور ،ولكل
عبادة خملصة لذة.

 الصالة مع اخلش�وع تنهى عن الفحشاء واملنكر ،وذكر اهلليورث�ك طمأنين�ة يف قلب�ك ،وصحبت�ك للق�رآن صحب�ة ٍ
هل�اد
وش�فيع لك ،وأكل احللال خري معني لك عىل الطاعة ،وس�بب
َ
وتزي�دك ه�دى
يف اس�تجابة دعائ�ك ،والطاع�ة تثب�ت إيامن�ك،

على ه�داك ،وتورثك ع�زة باهلل ،وثقة يف نفس�ك وثبات� ًا ،ومتحو

آثــار الطـاعة واالستقامة
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والورع خيفف حس�ابك ويبعدك عن التهم ،فهو براءة
س�يئاتك،
ُ
لدينك وعرضك ،والتقوى حفظ ومعونة ،وتفتح أبواب الفهم،
والعل�م ،واإلكث�ار م�ن النوافل عىل اتس�اعها س�بيل إىل حتصيل
حمب�ة اهلل ،وإىل أن يتوالك اهلل ،وقي�ام الليل يورث نور ًا يف الوجه،
وس�كينة يف النف�س ،والصدق�ة جتلب الربكة ،وجتل�ب املزيد من
ال�رزق ،وصدقة السر تطفئ غضب الرب ،والدع�اء مفتاح من
مفاتيح الفرج ،وسلاح من أس�لحتك ،وبِ ُّ�ر الوالدين ِمن أعظم

أس�باب دخول اجلنة ،وحتصيل رضوان اهلل ،وصلة الرحم توسع
ال�رزق ،وتب�ارك يف العمر ،والص�دق طمأنينة ،وحس�ن املعاملة
أثرها الطيب يف اآلخرين مردود عليك.
فه�ل هناك حياة أطي�ب من هذه ،حياة تس�تقيم هبا يف الدنيا
فتسعد ،وتفوز هبا يف اآلخرة؟
يقول اهلل تع�اىل﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭑ
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ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﴾ [ النساء .]28-26 :ويقول﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼ
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅﮆ
ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ﴾ [ النس�اء .]70 :66 :ويق�ول﴿ :ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾
[األنفال.]24 :
وصىل اهلل عىل س�يدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني ،وآخر
دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
•

•

•
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املصادر واملراجع
 -اآلداب الرشعية واملنح املرعية ،البن مفلح ،طبعة عامل الكتب،

دون تاريخ.

 -آداب وأح�كام م�ن أحادي�ث صل�ة األرح�ام ،ملحم�د س�عد

خلف اهلل الشحيمي ،طبعة دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي
بديب ،ط2011 ،2م.

 -إحت�اف اخلرية املهرة بزوائد املس�انيد العرشة ،للحافظ أمحد بن

أيب بك�ر البوصيري ،حتقيق دار املش�كاة للبحث العلم�ي ،طبعة دار

الوطن ،الرياض ،ط1420 ،1هـ 1999 -م .

 -األحاديث املختارة ،للحافظ ضياء الدين حممد بن عبد الواحد

املق�ديس ،حتقيق الدكت�ور عبد امللك ب�ن دهي�ش ،ط1410 ،1هـ -
1990م.

 -أحس�ن ال�كالم يف الفتاوى واألح�كام ،للش�يخ عطية صقر،

طبعة مكتبة وهبة ،القاهرة ،ط1427 ،1هـ 2006 -م.

 -إحي�اء عل�وم الدي�ن ،للغ�زايل ،طبع�ة دار املعرف�ة ،بيروت،

دون تاريخ.
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 -االختي�ار لتعلي�ل املخت�ار ،للموصلي ،بتعليق الش�يخ حممود

أبو دقيقة ،طبعة مطبعة احللبي ،القاهرة 1356 ،هـ 1937 -م .

 -األخلاق اإلسلامية وأسس�ها ،لعب�د الرمحن حس�ن حبنكة

امليداين ،طبعة دار القلم ،دمشق ،ط 1413 ،2هـ1992 -م .

 -أدب الدني�ا والدي�ن ،للماوردي ،طبع�ة دار مكتب�ة احلي�اة،

سنة 1986م.

 -األدب املف�رد للبخ�اري ،حتقيق حممد فؤاد عب�د الباقي ،طبعة

دار البشائر اإلسالمية ،بريوت ،ط 1409 ،3هـ 1989 -م.

 -األدب املفرد للبخاري ،حتقيق س�مري بن أمني الزهريي ،طبعة

مكتبة املعارف للنرش والتوزيع ،الرياض ،ط 1419 ،1هـ 1998 -م.
 -االس�تعداد للم�وت ،مج�ع وإعداد :علي بن نايف الش�حود،

طبعة دار املعمور ،هبانج ،ماليزيا ،ط 1430 ،4هـ  2009 -م.

 -األرسة حتت رعاية اإلسلام للش�يخ عطية صقر ،طبعة مكتبة

وهبة ،القاهرة ،ط1425 ،1هـ 2004 -م.

 -أسس الرتبية اإلسالمية يف السنة النبوية ،د .عبد احلميد الصيد

الزنتاين ،طبعة الدار العربية للكتاب ،ليبيا ،تونس ،ط1993 ،2م .
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 -األش�باه والنظائر ،للسيوطي ،طبعة دار الكتب العلمية ،ط،1

 1411هـ 1990 -م .

 -االعتصام للش�اطبي ،حتقيق س�ليم بن عيد اهللايل ،طبعة دار

ابن عفان ،السعودية ،ط412 ،1هـ 1992 -م .

 -اعتلال القل�وب للخرائطي ،حتقيق مح�دي الدمرداش ،طبعة

مكتب�ة نزار مصطفى الباز ،مكة املكرم�ة ،الرياض ،ط1421 ،2هـ-
2000م.

 -إغاث�ة اللهف�ان م�ن مصاي�د الش�يطان ،الب�ن قي�م اجلوزي�ة،

حتقي�ق حممد حامد الفق�ي ،طبعة مكتب�ة املعارف ،الري�اض ،اململكة

العربية السعودية.

 -بدائ�ع الفوائ�د ،البن قيم اجلوزية ،طبع�ة دار الكتاب العريب،

بريوت ،لبنان.

 -البداي�ة والنهاي�ة ،الب�ن كثير ،نشر دار الفك�ر ،بيروت،

1407هـ1986 -م.

 -الب�در املنير يف ختري�ج األحادي�ث واآلثار الواقع�ة يف الرشح

الكبير ،لسراج الدي�ن اب�ن امللق�ن ،حتقي�ق مصطف�ى أب�و الغي�ط،
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وعب�د اهلل ب�ن س�ليامن ،وي�ارس ب�ن كمال ،طبع�ة دار اهلج�رة للنشر

والتوزيع ،الرياض ،ط1425 ،1هـ 2004 -م.

 -البر والصلة البن اجلوزي ،حتقيق ع�ادل عبد املوجود ،وعيل

معوض ،طبعة مؤسس�ة الكتب الثقافي�ة ،بريوت ،ط 1413 ،1هـ -

1993م.

 -بلوغ املرام من أدلة األحكام ،حتقيق س�مري بن أمني الزهريي،

طبع�ة دار أطل�س للنشر والتوزي�ع ،الري�اض ،ط1421 ،2ه�ـ -
2000م.

 -بين األصال�ة والتغري�ب يف االجتاه�ات العلامني�ة عند بعض

املفكري�ن الع�رب املس�لمني يف مصر ( 1318ه�ـ 1900 -م إىل

1384ه�ـ 1964 -م) ،د .حسين س�عد ،طبع�ة املؤسس�ة اجلامعية
للدراسات والنرش والتوزيع ،بريوت ،ط1413 ،1هـ1993 -م.

 -تاري�خ بغ�داد ،للخطيب البغدادي ،نشر دار الفكر ،بريوت،

دون تاريخ .

 -التاري�خ الكبري للبخاري ،طبعة دائرة املعارف العثامنية ،حيدر

آباد ،الدكن.

الـمــصـــادر والـمــراجـع

203

 -التاري�خ الكبير أليب بك�ر اب�ن أيب خيثم�ة ( الس�فر الثالث )،

حتقي�ق صلاح ب�ن فتح�ي هلال ،طبع�ة الف�اروق احلديث�ة للطباعة
والنرش ،القاهرة ،ط1427 ،1هـ 2006 -م.

 -تاريخ مدينة دمشق ،البن عساكر ،حتقيق حمب الدين أيب سعيد

عمر بن غرامة العمري ،طبعة دار الفكر ،بريوت ،ط 1418 ،1هـ -

1997م .

 -التبصرة الب�ن اجلوزي ،طبع�ة دار الكتب العلمي�ة ،بريوت،

ط 1406 ،1هـ 1986 -م.

 -الرتغيب والرتهيب ،للمنذري ،حتقيق إبراهيم ش�مس الدين،

طبعة دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1417 ،1هـ .

 -تفسير اآللويس املس�مى روح املعاين يف تفسري القرآن والسبع

املث�اين ،طبعة املطبعة املنريية ،القاهرة ،نشر دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت1405 ،هـ – 1985م.

 -تفسير ابن اجلوزي ،املس�مى زاد املسري يف علم التفسري ،طبعة

املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط 1407 ،4هـ  1987 -م .
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 -تفسير ابن أيب حاتم ،املس�مى تفسير الق�رآن العظيم ،حتقيق

أس�عد حممد الطيب ،طبعة مكتب�ة نزار مصطفى الب�از ،مكة املكرمة،
ط 1417 ،1هـ 1997 -م .

 -تفسري الشعراوي ( اخلواطر ) ،للشيخ حممد متويل الشعراوي،

طبعة مطابع أخبار اليوم ،القاهرة ،عام 1997م.

 -تفسير الطربي ،املس�مى جامع البيان عن تأوي�ل آي القرآن،

حتقيق عبد اهلل عبد املحسن الرتكي ،طبعة عامل الكتب ،الرياض ،ط،1

1412هـ2003 -م.

 -تغليق التعليق عىل صحيح البخاري ،البن حجر العس�قالين،

بتحقيق س�عيد عبد الرمحن موس�ى القزقي ،طبعة املكتب اإلسالمي،
ودار عامر ،بريوت ،عماَّ ن ،ط 1405 ،1هـ .

 -التلخي�ص احلبير يف ختري�ج أحادي�ث الرافع�ي الكبري ،البن

حجر العسقالين ،حتقيق :أيب عاصم حسن بن عباس بن قطب ،طبعة

مؤسسة قرطبة ،مرص ،ط1416 ،1هـ1995 -م.

 -تنوي�ر القل�وب يف معاملة عالم الغيوب ،لإلمام الش�يخ حممد

أمني الكردي ،طبعة مطبعة السعادة ،القاهرة ،دون تاريخ.
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 جام�ع بيان العلم وفضله ،البن عبد الرب ،حتقيق أيب األش�بالالزهيري ،طبع�ة دار ابن اجل�وزي ،اململكة العربية الس�عودية ،ط،1
1414هـ 1994 -م.
 اجلامع يف احلديث ،لعبد اهلل بن وهب املرصي ،حتقيق مصطفىحسن حسني أبو اخلري ،طبعة دار ابن اجلوزي ،الرياض1996 ،م.
 جام�ع العل�وم واحلك�م يف رشح مخسين حديث� ًا م�ن جوامعالكلم ،البن رج�ب احلنبيل ،حتقيق الدكتور حممد األمحدي أبو النور،
طبعة دار السالم ،القاهرة ،ط 1419 ،1هـ  1998 -م .
 اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ،للخطيب البغدادي،حتقي�ق الدكت�ور حمم�ود الطحان ،طبع�ة مكتب�ة املع�ارف ،الرياض،
1403هـ 1983 -م.
 جامع املسائل البن تيمية ،حتقيق حممد عزيز شمس ،طبعة دارعامل الفوائد للنرش والتوزيع ،ط 1422 ،1هـ .
 حاش�ية ابن عابدين ،املسامة رد املحتار عىل الدر املختار ،طبعةدار الفكر ،بريوت ،ط1412 ،2هـ 1992 -م .
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 -احلظ�وظ واألقدار ،ملحمد س�عد خلف اهلل الش�حيمي ،طبعة

دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بديب ،ط2010 ، 1م.

 -حقيق�ة التوحي�د أو التوحي�د احلقيق�ي ،لبديع الزمان س�عيد

النوريس ،ترمجة إحس�ان قاس�م الصاحلي ،طبعة دار س�وزلر للطباعة
والنرش ،القاهرة ،ط2008 ،6م.

 -حلي�ة األولي�اء وطبق�ات األصفي�اء أليب نعيم ،مص�ورة دار

الكتاب العريب ،بريوت ،عن طبعة مطبعة السعادة ،مرص1394 ،هـ-
1974م.

 -دراسة نقدية يف املرويات الواردة يف شخصية عمر بن اخلطاب

وسياس�ته اإلداري�ة ،لعبد السلام بن حمس�ن آل عيس�ى ،طبعة عامدة
البح�ث العلمي باجلامعة اإلسلامية ،املدينة املن�ورة ،اململكة العربية

السعودية ،ط1423 ،1هـ 2002 -م .

 -الدر املنثور يف التفسري باملأثور ،جلالل الدين السيوطي ،حتقيق

عب�د اهلل عب�د املحس�ن الرتك�ي ،بالتعاون م�ع مركز هج�ر للبحوث
والدراس�ات العربي�ة واإلسلامية ،القاه�رة ،ط 1424 ،1ه�ـ-

2003م.
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 -ديوان اإلمام الشافعي ،اعتنى به عبد الرمحن املصطاوي ،طبعة

دار املعرفة ،بريوت ،ط1426 ،3هـ2005 -م.

 -ذم اهل�وى ،الب�ن اجل�وزي ،حتقي�ق مصطف�ى عب�د الواح�د،

دون تاريخ.

 -الرس�الة القشيرية ،لعبد الكريم بن هوازن القشيري ،حتقيق

الدكت�ور عبد احلليم حممود ،والدكت�ور حممود بن الرشيف ،طبعة دار

املعارف ،القاهرة.

 -الرسول املعلم ﷺ وأساليبه يف التعليم ،للشيخ عبد الفتاح أبو

غدة ،طبعة مكتب املطبوعات اإلسلامية بحل�ب ،ط1417 ،2هـ-
1997م .

 -روضة املحبني ونزهة املش�تاقني ،البن قيم اجلوزية ،طبعة دار

الكتب العلمية ،سنة 1412هـ 1992 -م.

 -ري�اض الصاحلين ،للنووي ،حتقيق ش�عيب األرنؤوط ،طبعة

مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1419 ،3هـ 1998 -م.

 -الزه�د أليب داود السجس�تاين ،حتقي�ق أيب متي�م ي�ارس ب�ن
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إبراهيم ب�ن حمم�د ،وأيب بلال غني�م بن عباس ب�ن غني�م ،طبعة دار

املشكاة للنرش والتوزيع ،القاهرة ،ط1414 ،1هـ 1993-م.

 -الزه�د والرقائ�ق لعب�د اهلل ب�ن املبارك ،حتقي�ق حبيب الرمحن

األعظمي ،طبعة دار الكتب العلمية ،بريوت.

 -الزواج�ر عن اقرتاف الكبائر ،البن حجر اهليتمي الش�افعي،

طبعة دار الفكر ،ط1407 ،1هـ 1987 -م.

 -س�بل السلام رشح بل�وغ امل�رام م�ن أدلة األح�كام ،لألمري

الصنع�اين ،حتقي�ق حممد عبد العزي�ز اخلويل ،طبع�ة دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت1379 ،هـ.

 -س�نن الرتمذي ،حتقيق أمحد حممد شاكر وآخرين ،طبعة مكتبة

ومطبعة مصطفى البايب احللبي ،القاهرة ،ط1395 ،2هـ 1975 -م.

 -س�نن أيب داود ،حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد ،طبعة دار

الفكر ،بريوت.

 -الس�نن الكبرى للبيهق�ي ،مص�ورة دار املعرف�ة ،بيروت،

1413هـ  1992 -م .
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 -س�نن ابن ماجه حتقيق حممد فؤاد عب�د الباقي ،طبعة دار إحياء

الكتب العربية ،القاهرة. ،

 -سنن النسائي ،بعناية الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ،طبعة مكتب

املطبوعات اإلسالمية ،حلب ،ط 1414 ،3هـ  1994 -م .

 -السيرة النبوية الب�ن كثري ،حتقيق مصطفى عب�د الواحد ،نرش

دار املعرفة للطباعة والنرش والتوزيع بريوت ،لبنان ،دون تاريخ.

 -ش�خصية املس�لم كما يصوغها اإلسلام يف الكتاب والس�نة،

للدكت�ور حمم�د عيل اهلاش�مي ،طبعة دار البش�ائر اإلسلامية ،ط ،5

1414هـ 1993 -م.

الش�يباين
 رشح دي�وان احلامس�ة ،ليحي�ى ب�ن علي ب�ن حمم�دّ

التربيزي ،طبعة دار القلم ،بريوت.

 -رشح الس�نة للبغ�وي ،حتقي�ق ش�عيب األرن�ؤوط ،وحمم�د

زهير الش�اويش ،طبعة املكتب اإلسلامي ،دمش�ق ،بيروت ،ط،2
1403هـ 1983 -م.

 -رشح صحيح مس�لم ،للنووي ،املس�مى املنهاج رشح صحيح

210

كـلـمــات إىل الـشـبـاب

مس�لم بن احلج�اج ،حتقيق خلي�ل مأمون ش�يحا ،طبع�ة دار املعرفة،
بريوت ،ط 1414 ،1هـ – 1994م.

 -رشح مش�كل اآلث�ار ،أليب جعف�ر الطحاوي ،حتقيق ش�عيب

األرن�ؤوط ،طبع�ة مؤسس�ة الرس�الة ،بيروت ،ط1415 ،1ه�ـ-
1494م.

 -شعب اإليامن ،أليب بكر البيهقي ،حتقيق عبد العيل عبد احلميد

حامد ،طبعة مكتبة الرشد بالرياض ،ط1423 ،1هـ 2003 -م.

 -صحي�ح البخ�اري ،بعناية مصطفى ديب البغ�ا ،طبعة دار ابن

كثري ،دمشق ،ط1414 ،5هـ 1993 -م.

 -صحي�ح اب�ن حب�ان (اإلحس�ان) ،حتقيق ش�عيب األرنؤوط،

طبعة مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1408 ،1هـ 1988 -م.

 -صحيح مس�لم ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ،طبعة دار إحياء

الكتب العربية ،نرش دار الكتب العلمية1413 ،هـ 1992 -م.

الس َلفي ،دراسة وحتقيق الدكتور سامن
 -الطيوريات ،أليب طاهر ِّ

حيي�ى مع�ايل ،وعباس صخر احلس�ن ،طبع�ة مكتبة أضواء الس�لف،
الرياض ،ط 1425 ،1هـ  2004 -م .
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 -ظاه�رة الضع�ف النفسي وس�بل عالجها ،د .جم�دي اهلاليل،

طبعة دار التوزيع والنرش اإلسالمية ،القاهرة1417 ،هـ 1997 -م.

 -العقد الفريد ،البن عبد ربه األندليس ،طبعة دار إحياء الرتاث

العريب ،بريوت ،سنة 1420هـ 1999 -م.

 -عمدة الق�اري رشح صحيح البخاري ،للعيني ،طبعة املطبعة

املنريية ،القاهرة1348 ،هـ ،نرش دار الفكر ،بريوت.

 -عمل اليوم والليلة البن الس�ني ،حتقيق كوثر الربين ،طبعة دار

القبلة للثقافة اإلسالمية ومؤسسة علوم القرآن ،جدة ،بريوت.

 -عم�ل اليوم والليلة ،للنس�ائي ،حتقيق الدكت�ور فاروق محادة،

طبعة مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط.1406 ،2

 -عيوب النفس ،أليب عبد الرمحن السلمي ،حتقيق جمدي فتحي

السيد ،مكتبة الصحابة بطنطا1408 ،هـ1987 -م.

 -فتح الباري برشح صحيح البخاري ،البن حجر العس�قالين،

ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي ،وتصحيح حمب الدين اخلطيب ،مصورة
مكتبة الفيحاء ،دمشق ،عن الطبعة السلفية.
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 -الفتاوى الكربى الب�ن تيمية ،طبعة دار الكتب العلمية ،ط،1

1408هـ 1987 -م .

 -فض�ل الصلاة عىل النبي ﷺ ،للقايض إسماعيل بن إس�حاق

املالك�ي ،حتقيق حممد نارص الدين األلباين ،طبعة املكتب اإلسلامي،
بريوت ،ط 1397 ،3هـ .

 -فقه السرية النبوية مع موجز لتاريخ اخلالفة الراشدة ،للدكتور

حمم�د س�عيد رمض�ان البوط�ي ،طبع�ة دار الفك�ر ،بيروت ،ط،11

1412هـ 1991 -م.

 -في�ض اخلاطر جمموعة مق�االت أدبية واجتامعية ،ألمحد أمني،

نرش مكتبة النهضة املرصية ،القاهرة ،دون تاريخ.

 -في�ض القدي�ر رشح اجلامع الصغير ،لعبد ال�رؤوف املناوي،

نرش دار الفكر ،بريوت ،مصورة طبعة املكتبة التجارية ،مرص ،الطبعة
األوىل 1356هـ.

 -قوت القلوب يف معاملة املحبوب ووصف طريق املريد إىل مقام

التوحي�د ،أليب طالب املكي ،حتقيق الدكت�ور عاصم إبراهيم الكيايل،

طبعة دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1426 ،2هـ 2005-م.
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 كش�ف اخلفاء ومزيل اإللباس ،للعجلوين ،حتقيق عبد احلميداب�ن أمح�د بن يوس�ف ب�ن هن�داوي ،طبع�ة املكتب�ة العرصي�ة ،ط،1
1420هـ 2000 -م .
 كبرى اليقيني�ات الكوني�ة ،للدكت�ور حمم�د س�عيد رمض�انالبوطي ،طبعة دار الفكر ،دمشق.
 كنز العامل يف س�نن األقوال واألفعال ،للمتقي اهلندي ،حتقيقبكري حياين ،وصفوة الس�قا ،طبعة مؤسس�ة الرسالة ،بريوت ،ط،5
1401هـ 1981 -م.
 لس�ان العرب البن منظ�ور ،طبعة دار ص�ادر ،بريوت ،ط،4 2005م .
 املجالس�ة وجواهر العلم ،للدينوري ،حتقيق أيب عبيدة مشهورابن حسن آل سلامن ،طبعة دار ابن حزم ،بريوت1419 ،هـ .
 جمم�ع الزوائ�د ومنب�ع الفوائ�د ،للحاف�ظ نور الدي�ن عيل بنأيب بك�ر اهليثم�ي ،نشر دار الكت�اب الع�ريب ،بيروت ،ط،2
1402هـ 1982 -م.
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 حماس�بة النفس الب�ن أيب الدنيا ،حتقيق جمدي الس�يد إبراهيم،وعب�د اهلل الرشق�اوي ،طبع�ة مؤسس�ة الكت�ب الثقافي�ة ،بيروت،
دون تاريخ.
 مدارج الس�الكني بني من�ازل إياك نعبد وإياك نس�تعني ،البنقي�م اجلوزية ،حتقيق حممد املعتصم باهلل البغ�دادي ،طبعة دار الكتاب
العريب ،بريوت ،ط 1416 ،3هـ 1996 -م.
 املدخل إىل السنن الكربى ،أليب بكر البيهقي ،حتقيق حممد ضياءالرمحن األعظمي ،طبعة دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي ،الكويت.
 مدخل إىل فهم اجلذور ،للدكتور حممد سعيد رمضان البوطي،طبعة دار الفكر ،دمشق.
 مرق�اة املفاتيح رشح مش�كاة املصابيح ،للمال عيل بن س�لطانالقاري ،طبعة دار الفكر ،بريوت ،ط1422 ،1هـ 2002 -م.
 مس�اوئ األخلاق ومذمومه�ا ،للخرائط�ي ،حتقي�ق وتعليقمصطفى بن أيب النرص الشلبي ،طبعة مكتبة السوادي للتوزيع ،جدة،
ط 1413 ،1هـ  1993 -م.

الـمــصـــادر والـمــراجـع

215

 -املس�تدرك عىل الصحيحني ،للحاكم النيسابوري ،طبعة دائرة

املعارف العثامنية ،حيدر آباد1334 ،هـ ،نرش دار املعرفة ،بريوت.

 -مسند ابن اجلعد ،حتقيق عامر أمحد حيدر ،طبعة مؤسسة نادر،

بريوت ،ط 1410 ،1هـ 1990 -م.

 -مس�ند أيب يعىل املوصيل ،حتقيق حسين س�ليم أسد ،طبعة دار

املأمون للرتاث ،دمشق ط1404 ،1هـ 1984 -م.

 -مس�ند اإلمام أمحد بن حنبل ،مصور مؤسسة قرطبة ،القاهرة،

عن الطبعة امليمنية ،دون تاريخ.

 -مس�ند أمير املؤمنين أيب حفص عم�ر بن اخلط�اب ريض اهلل

عن�ه وأقواله عىل أبواب العلم ،للحافظ اب�ن كثري ،حتقيق عبد املعطي
قلعجي ،طبعة دار الوفاء ،املنصورة ،ط1411 ،1هـ 1991 -م .

 -مس�ند الب�زار (البح�ر الزخ�ار) ،حتقي�ق حمف�وظ الرمح�ن

زي�ن اهلل ،وغيره ،طبع�ة مكتب�ة العل�وم واحلك�م ،املدين�ة املن�ورة،
2009 - 1988م.

 -مس�ند الش�هاب القضاع�ي ،حتقي�ق مح�دي ب�ن عب�د املجيد
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السلفي ،طبعة مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1407 ،2هـ – 1986م.
 -مش�ارق األن�وار على صح�اح اآلث�ار ،للق�ايض أيب الفضل

عي�اض ب�ن موس�ى الس�بتي املالك�ي ،نشر املكتب�ة العتيق�ة ودار
الرتاث ،تونس.

 -مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه ،للبوصريي ،حتقيق حممد

املنتقى الكشناوي ،طبعة دار العربية ،بريوت ،ط 1403 ،2هـ .

 -املطالب العالية بزوائد املسانيد الثامنية ،البن حجر العسقالين،

حتقيق عدة باحثني بجامعة اإلمام حممد بن سعود ،طبعة دار العاصمة،
ودار الغيث ،السعودية ،ط1419 ،1هـ.

 -املعج�م األوس�ط للطبراين ،حتقيق ط�ارق بن ع�وض اهلل بن

حمم�د، وعب�د املحس�ن ب�ن إبراهي�م احلس�يني ،طبع�ة دار احلرمين،

القاهرة ،سنة 1415هـ.

 -املعج�م الكبري لإلمام أيب القاس�م س�ليامن بن أمح�د الطرباين،

حتقي�ق محدي عبد املجيد الس�لفي ،طبعة دار إحي�اء الرتاث ،بريوت،

ط ،2بدون تاريخ.

الـمــصـــادر والـمــراجـع

217

 -املغني عن محل األسفار يف األسفار يف ختريج ما يف اإلحياء من

األسفار ،لزين الدين العراقي ،مطبوع عىل هامش إحياء علوم الدين،
طبعة دار املعرفة ،بريوت ،دون تاريخ.

 -املغن�ي الب�ن قدامة ،طبعة مكتب�ة القاهرة ،س�نة 1388هـ -

1968م.

 -مف�ردات القرآن ،للراغب األصفه�اين ،حتقيق صفوان عدنان

داوودي ،طبعة دار القلم ،دمشق ،ط1412 ،1هـ1992 -م.

 -مقاص�د الرعاي�ة حلقوق اهلل عز وجل ،لع�ز الدين عبد العزيز

ابن عبد السلام الس�لمي ،حتقيق إياد خالد الطباع ،طبعة دار الفكر،
دمشق1416 ،هـ 1995 -م.

 -م�كارم األخلاق ومعاليه�ا وحمم�ود طرائقه�ا ،للخرائطي،

حتقي�ق أيمن عبد اجلابر البحريي ،طبع�ة دار اآلفاق العربية ،القاهرة،

ط1419 ،1هـ 1999 -م.

 -نيل األوطار ،للش�وكاين ،حتقي�ق عصام الدين الصبابطي ،دار

احلديث ،مرص ،ط 1413 ،1هـ 1993 -م .
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 ني�ل امل�رام يف احلفظ�ة الك�رام ،الب�ن حبي�ب الغ�زي ،حتقيقالدكتور ،طه حممد فارس ،بدون تاريخ.
 وصايا اآلباء عىل أوالدهم عرب عرشة قرون ،دراسة ونصوص،لسناء ناجي املرصف ،طبعة دار احلرية للطباعة ،بغداد ،دون تاريخ.
 وف�اء الوف�اء بأخب�ار دار املصطف�ى ،للس�مهودي ،طبع�ة دارالكتب العلمية ،بريوت ،ط 1419 ،1هـ .
 وفي�ات األعي�ان وأنب�اء أبن�اء الزم�ان ،البن خل�كان ،حتقيقإحسان عباس ،طبعة دار صادر ،بريوت.
•

•

•
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صدر للمؤلف عن دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي
 -1آداب وأحكام من أحاديث صلة األرحام ،ط1429 ( 1هـ
 2008 -م) ،ط1432 ( 2هـ  2011 -م ) .

 -2احل�ج مقاصد وآداب ،ط 1429 ( 1هـ  2008 -م) ،ط5
(  1422هـ 2013 -م ) .

 -3التش�به بني اجلنسين ،مفهومه وأحكامه ومظاهره وأسبابه،
ط1430 ( 1هـ 2009 -م ) .
 -4ثقاف�ة أطفالن�ا أمان�ة ،فلنجتنب ثقاف�ة العن�ف واإلفراط يف
اخليال ( ،مطوية) ،ط1430 (1هـ 2009 -م ) .
 -5من أخالقيات زمالة العمل ،ط1430( 1هـ2009 -م ) .

 -6من ش�واهد السنن واآلثار عىل مودة الصحابة األخيار ،ط1
(1430هـ2009 -م) .

 -7س�نن الفط�رة أح�كام وآداب «مباحث فقهي�ة وتوجيهية يف
نظاف�ة املس�لم الش�خصية وطهارت�ه وزينته من خالل أحاديث س�نن
الفطرة» ،ط1431 ( 1هـ  2010 -م )
 -8كلامت إىل الزوجات ،ط1431( 1هـ 2010 -م).

 -9م�ن مكفرات الذن�وب ،ط 1431( 1هـ 2010 -م) ،ط2
(1433هـ 2012 -م).
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كـلـمــات إىل الـشـبـاب

 -10النج�اح مه�ة واس�تقامة( ،ملص�ق) ط1431( 1ه�ـ -

2010م).

 -11احلظوظ واألقدار«تقري�ب للمفاهيم وحفز للهمم» ،ط1

(1432هـ 2011 -م) .

 -12صفق�ات خ�ارسة وصفق�ات رابح�ة ،ط1432( 1ه�ـ -

2011م) .

 -13التزامك بقواعد املرور طاعة وسالمة وإحسان( ،مطوية)،

ط1433( 1هـ 2012 -م).

 -14يف ظالل آيات الثناء عىل الصحابة النجباء «دراس�ة حتليلية

تعن�ى بدالل�ة اآلي�ة على عل�و مق�ام الصحاب�ة» ،ط1433( 1هـ -
2012م).

 -15مع صحابة رسول اهلل ﷺ يف شهر رمضان ،ط1433(1هـ

2012 -م).

 -16أخالق الصائم ،ط 1434( 1هـ 2013 -م) .
 -17كلمات إىل الش�باب «يف العالقة م�ع اهلل والنفس واألرسة

واملجتمع» ،ط1435( 1هـ 2014 -م) .
•

•

•

