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افتتاحـيـة

والسلام عىل س�يدنا حممد وعىل آله
احلمد هلل رب العاملنيَّ ،
والصالة َّ
وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
وبعـــد:
فيرس « دائرة الش��ؤون اإلس�لامية والعمل الخيري بدبي  -إدارة

إصدارها اجلديد « القلب الس�ليم أس�اس املجتمع
البحوث » أن تقدِّ م
َ

ٌ
وبي�ان لطرق
ووص�ف لعالج�ه
تش�خيص مل�رض القل�ب
الس�ليم:
ٌ
ٌ

الوقاي�ة منه » جلمه�ور القراء من الس�ادة الباحثني واملثقفين واملتطلعني
إىل العلم واملعرفـة.

وه�و كتاب يتن�اول مرض القلب بالبيان والتش�خيص ،ويبحث عن

أسبابه وعالجه وطرق الوقاية منه ،ويبدي بوضوح خطر أمراض القلوب
عل�ى الفرد والمجتمع ،مم�ا يزيد الحاجة إلى الس�عي في صالح القلب
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وطهارت�ه حت�ى ينعم صاحب�ه بحياة عاجل�ة هنيئة ،ويس�عد المجتمع في

تآخي�ه وتراحمه ،ثم تك�ون النجاة والحظوة ﴿ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﴾ [الشعراء.]89 ،88 :

وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقـدم عظيم الش�كر والدعاء ألرسة آل

مكت�وم حفظه�ا اهلل تعاىل التي حتب العلم وأهله ،وتؤازر قضايا اإلسلام
والعروب�ة ب�كل س�خاء ،ويف مقدمته�ا صاحب الس�مو الش�يخ حممد بن
راش�د بن س�عيد آل مكتوم ،نائ�ب رئيس الدولة ،رئيس جمل�س الوزراء،

حاك�م ديب الذي يش�يد جمتمع املعرف�ة ،ويرعى البحث العلمي ويش�جع
أصحابه وينهض ب ُطالبه.

راجين م�ن العلي القدي�ر أن ينف�ع األم�ة هب�ذا العم�ل ،وأن يرزقنا

التوفيق والسداد ،وأن يوفق إىل مزيد من العطـاء من أجل خدمة اإلسالم

وأهله.

َّبي
األمي
وآخ�ر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملينَ ،
وصلىَّ اهلل عىل الن ِّ
ِّ
حممــد وعىل آله وصحبه أمجعني.
اخلاتم سيدنا َّ
الدكتور سيف بن راشد اجلابري
مدير إدارة البحوث
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ٌ
ٌ
وتقريظ
خاطرة

محــد ًا هلل ،وصال ًة وسالم ًا عىل نبيه وآل بيته وصحبه.
قمت بمطالعة الكتاب ال مراجعته  -إذ الكاتب
بعد أن ُ

والكتاب غنيان عن ذلك  -عنّت يل هذه اخلاطرة العابرة ،من
خالل س�ياحتي العاجزة يف رياض بساتينه الشذية الزاهرة،

وقطوفها تدعوك أن تشتار من رحيقها ،ومتتار من ثامرها.

كت�ب كت�ب ،وال ُّ
أق�ول :لي�س ُّ
كل من
ركب
َ
كل م�ن َ

الركْ�ب ،وما َّ
رك�ب ،وقدي ً
أق�ل احلجيج،
أكث�ر َّ
ما قي�ل :م�ا َ
وأقول :ما أكثر ال ُكتّاب ،وما ّ
أقل ال ُّلباب.

ِ
فلتحاك أهل الدراي�ة والدُّ ربة والصنعة
كن�ت كاتب ًا  -وال ب�دّ -
ف�إذا
َ

بفن�ون الكتاب�ة ،وصياغة العب�ارة ،وجزالة اإلش�ارة  ..وإال فدعها إىل ما
تس�تطيع ،وغادره�ا إىل ٍ
َ
نفس�ك فيه�ا ،فالكتابة ف ٌّن رفيع،
حمطة أخرى جتد
ٍ
ٍ
ٌ
دقيقة ،وفه ٍم ينبع من السليقة.
مهارة
سطيع ،مع
وعلم
شفيف،
وذوق
ٌ
ٌ
ٌ
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وه�ي  -الكتابة  -ذاكر ٌة حي ٌة مليئ ٌة بش�تى رضوب املعرفة ،وصنوف

ٍ
العل�م ،حتركه�ا موهب ٌة ّ
بأس�لوب ممت ٍع
وحس�ن العرض،
ف�ذ ٌة يف االختيار ُ
سهل ظريفٍ ،
ٍ
خال من احلشو والتطويل السخيف.
ّأما عن الكاتب والكِتاب فأقول:

لقد جاء ِس ْحر قلمك الثمني  -يا أخي التّمني  -من نور وحيه تعاىل،

ونور وحي نبيه عليه الصالة والتس�ليم؛ فال عبارة ش�ا ّذة ،وال كلمة نا ّدة،

ب�ل هي عىل اجلادة ،فكأنه ٌ
نف�ث رمحاين ..فجزالة الكلم�ة ،وقوة العبارة،

ونصاع�ة الصياغ�ة ،وم�ا أ ّدت إلي�ه اإلش�ارة ،الت�ي أغن�ت ع�ن اإلطالة
وحس�ن االقتباس،
والتكري�ر ،مع ُعم�ق التحلي�ل ،وس�ديد التلخيصُ ،
وج�ودة االستش�هادُّ :
رت
كل ذل�ك كان بعض ًا من اجلامل البي�اين الذي د ّث َ

أبيض من غري
ب�ه كتاب�ك،
َ
وأظهرت به مكتوب�ك ناصع ًا ،زاهي ًا ،مرشق� ًاَ ،
ٍ
ٍ
بصوت جهير :ها أنذا ،فهلموا
س�وء ..ينتظر اخلُطاب ويطلبهم ،ويقول
مقلت�ي ،واقتطفوا زه�ر
دفت�ي ،ومت ّلوا بنور
إ ّيل ،ومتتع�وا برحي�ق
وجنتي،
ّ
ّ
ّ

عيل ،ود ّله
فاخلير كل اخلري بني
ّ
ي�دي ،،فهنيئ ًا هنيئ� ًا ملن وقعت عني قلب�ه ّ

احلق إ ّيل.
ّ

عزيزي القارئ:
ناصح أمني -
إذا أردت اس�تفاد ًة م�ن هذا الس�فر املبارك  -وأنا ل�ك
ٌ

مر الك�رام ،بل تأ َّم ْ�ل أبوابه ،وق ِّلب
متر علي�ه وعىل ألفاظ�ه وعباراته ّ
فلا َّ
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ٍ
وج ْ�ل بخواطرك
صفحات�ه ،واجته�د أن تعمل بكل ح�رف من حروفهُ ،

ح�ول املعنى ومعنى املعنى ،فاملعاين هي املقصودة من املباين ،وإليها تش�د

ف يف أعماق مداها،
فح ْم ح�ول محاها ،ثم ُط ْ
أحزم�ة الرتحال العرف�اينُ ،

وذق شهدهاُ ،
ورس عىل هدى خطاها
وش َّم شذاها ،ثم َّ
ترسم خط سريهاْ ،
..ب ّلغك اهلل جنة مأواها ،بفضله ومنّه ،فالعطايا واملِنح منه وإليه مثواها.
فللطالب وللعامل وللمريب وللداعية وللواعظ أنصح:
مب�ارك ،فأقب�ل عليه ِ
ٌ
ختف ،واهنَ�ل واعمل
طي�ب
ه�ذا زاد
بج�دٍّ وال ْ
ٌ

تقف ،واصرب وصابر ،ورابط تقطف يانع التُّحف.
وتقدّ م وال ْ

وكتبه أفقر الورى

سيد املهدي بن أمحد نارص

حمقق كتب أول بإدارة البحوث
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ومرصفه�ا ،يعل�م م�ا
احلم�د هلل مق ِّل�ب القل�وب
ِّ

توس�وس ب�ه نفس اإلنس�ان ،وهو س�بحانه أق�رب إليه من
حب�ل الوري�د﴿ ،ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾

والسلام عىل س�يد املرس�لني
[غاف�ر ،]19 :وأفضل َّ
الصالة َّ
إن اهلل ال ينظر إىل
وخات�م النبيني ،حممد بن عبد اهلل القائلّ « :
أجسادكم وال إىل صوركم ،ولكن ينظر إىل قلوبكم » وأشار
إن اهلل ال ينظر إىل صوركم
بأصابعه إىل صدره ،ويف روايةّ « :

وأموالكم ،ولك�ن ينظر إىل قلوبكم وأعاملكم » ،صىل اهلل

عليه وآله وصحبه وسلم.

فإن القلب عىل صغر حجمه جعله اهلل ا ُمل ِ
أما بعـــدّ :
درك من اإلنسان

واملطا َلب واملخا َطب ،وجعل االعتبار يف املجازاة عىل األعامل واملحاس�بة
 أخرجه مس�لم يف صحيحه ( )1986/4يف كتاب البر والصلة واآلداب ،باب حتريم
ظلم املسلم ....برقم.33 :
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بالقل�ب ،فاألعامل الظاه�رة ال حيصل هبا التقوى ،وإنما حتصل بام يقع يف

القل�ب من عظمة اهلل تعاىل وخش�يته ومراقبته ،وع ّلق س�بحانه صالح

وإن يف اجلس�د مضغ ًة
اإلنس�ان عىل صلاح قلبه ،يقول احلبيب ﷺ « :أال ّ
إذا صلحت صلح اجلس�د كله ،وإذا فس�دت فس�د اجلس�د ك ُّل�ه أال وهي

القلب».

ٌ
خملوق
وه�ذا القل�ب
عجي�ب حيار العق�ل يف أمره ،فهو م�ن الناحية
ٌ

املادية س ِّيد هذا البدن ومصدر حياته ،ملا يضخ من الدم ويدور فيه ،وحركة

عضلته حرك ٌة ال إرادية ،ال يملك اإلنس�ان ش�يئ ًا م�ن أمرها ،والقلب من
الناحي�ة املعنوي�ة مص�در خواطر اإلنس�ان التي هي منب�ع األعامل ،وهذه

أيض ًا ال يملك اإلنسان من أمرها شيئ ًا ،ظاهرتان عجيبتان يف هذا القلب،
أن األمر هلل من ُ
يقف العقل أمامهام مستسل ًام ،ويتيقن ّ
قبل ومن بعدُ .

وه�ذا القل�ب تعرتي�ه أح�وال خمتلف�ة ،فهو ّ
ي�رق ويقس�و ،ويؤمن

ويكفر ،وحييا ويموت ،وينشط ّ
ويمل ،يتغري من حال إىل حال ،فال بدَّ له

من سياس�ة وتدبري محُ كمني ،قال ابن مسعود ريض اهلل عنهّ :
إن للقلوب
 راجع رشح النووي لصحيح مسلم.121/16 :

 متف�ق عليه من حديث النعامن بن بشير ريض اهلل عن�ه ،أخرجه البخاري ( )28/1يف

كتاب اإليامن  ،باب فضل من اس�تربأ لدينه برقم ،52 :ومس�لم ( ،)1219/3كتاب
املساقاة ،باب أخذ احلالل وترك الشبهات برقم.1599 :

أساس املجتمع السليم
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ش�هو ًة وإقباالً ،وفرت ًة وإدبار ًا ،فخذوها عند ش�هوهتا وإقباهلا ،وذروها

عند فرتهتا وإدبارها ،وقال ريض اهلل عنه :أرحيوا القلوب ّ
فإن القلب إذا

كره عمي .

والقل�وب تصدأ كام يصدأ احلديد ،وجالؤها ذكر اهلل وتالوة القرآن،

قال بعض احلكامء :كام ّ
أن احلديد إذا مل ُيستعمل غشيه الصدأ حتى هُيلكه،
كذلك القلب إذا ُع ِّطل من احلكمة غلب عليه اجلهل حتى يميته .

ّ
إن امل�دار يف صلاح اإلنس�ان وفس�اده على القلب وعن�ه يصدران،

ونوه احلكامء،
رصح العلامء ّ
فوجبت العناية به والسعي يف صالحه ،بذلك ّ
وإن يف
ق�ال الن�ووي رمحه اهلل مع ّلق ًا عىل قول�ه ﷺ يف احلديث املتقدم « أال ّ

اجلس�د مضغة » « :ويف هذا احلديث التأكيدُ عىل الس�عي يف صالح القلب
ومحايته من الفساد ».

صلاح القل�ب ه�و سلامته من كل م�ا خيال�ف فطرته ،م�ن الرشك

والنف�اق وال ُعج�ب والكرب واحلس�د ونحوها من كبائر الذن�وب الباطنة،

فالقل�ب النق�ي م�ن كل ذلك ه�و القلب الس�ليم الذي ينج�و صاحبه يف
اآلجلة ،وحييا حياة ط ّيبة يف العاجلة.

 انظر اآلداب الرشعية واملِنح املرعية البن مفلح احلنبيل.109/2 :

 اعتالل القلوب للخرائطي.33/1 :

 رشح النووي عىل صحيح مسلم.29/11 :
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وه�ذه السلامة القلبية كام تع�ود بالنفع عىل صاحبه�ا ،حت ِّقق كذلك

وأخوت�ه وتآلفه ،فيكون كما أراد الرس�ول عليه الصالة
س�عادة املجتم�ع
ّ
والسالم « :كالبنيان يشد بعضه بعض ًا » ،ومرض القلب يرض باملجتمع
وبصاحب�ه ،فالفرد من املجتمع بمنزلة القلب من اجلس�د ،يصلح املجتمع
بصالحه ويفسد بفساده.

ٍ
مؤلفات يف التزكية
وخلطورة مرض القلب وأمهية سالمته أ َّلف العلامء

والس�لوك ،وبينوا أمراض القلوب وعالجها ،وكانوا يتواصون بالتأليف

يف ذل�ك ،فهذا الش�يخ أبو الفيض حمم�د بن عبد الكبير الكتاين رمحه اهلل
( 1327 -1290هـ) يقول يف رسالة أرسلها إىل أعيان أصحابه يف مراكش:

« وأ ِّلفوا يف أمراض القلوب وعللها ،ومراتب الظالم مثل ما عند صاحب
اإلبريز ،فام أحوج املسلمني لعلم هذا العلم ».

وم�ن ِ
حض اإلمام حجة اإلسلام أبو حامد الغزايل
قبل هذا الش�يخ ّ

رمح�ه اهلل على تع ّل�م ه�ذا العلم فق�ال « :وه�ذا النوع من الط�ب واجب

ب ،إذ ال خيلو قلب من القلوب عن أسقام لو ُأمهلت
تع ُّلمه عىل كل ذي ُل ّ
تراكمت وترادفت العلل وتظاهرت ».

 أخرج�ه مس�لم ( )1999/4يف كت�اب الرب والصل�ة واآلداب ،ب�اب تراحم املؤمنني
وتعاطفهم وتعاضدهم برقم.2585 :

 رس�الة املؤاخاة ،65-64 :أش�كر للش�يخ عبد احلكيم األنيس إمدادي هبذه املعلومة
وتوثيقها ،فجزاه اهلل خري ًا.

 إحياء علوم الدين لإلمام الغزايل.49/3 :
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م�ن هنا رأيت أمهية البح�ث يف هذا املوضوع ،لكني أردت أن أجعل

املوضوع يف إطار أعم من اإلطار الفردي ،أردت أن أبينّ أن سالمة القلب

ومرضه مؤ ِّثران عىل سلامة املجتمع وفساده ،فخ ْطب مرض القلب أكرب

م�ن أن يقتصر عىل صاحب�ه ،ف�زادت أمهية إصلاح القلب محاي� ًة للفرد
واملجتمع.

ث�م إين
قصدت إىل طريقة عرض هلذا املوضوع تناس�ب أهل العرص،
ُ

فتناولت نامذج من أمراض القلوب عىل متثيل بأمراض األبدانِّ ،
أشخص
كل م�رض ،وأبدي أس�بابه وأعراضه وكيفية عالجه وس�بل الوقاية منه،

بعد أن أحضرّ الذهن بام جاء يف ذم ذلك املرض والتحذير منه.

جعل�ت عنوان الكتاب « :القلب الس�ليم أس�اس املجتمع الس�ليم:
ُ

ٌ
ووصف لعالجه،
تشخيص ملرض القلب،
وبيان لطرق الوقاية منه » ،بدأته
ٌ
ٌ

هبذه املقدمة ،ثم قسمت الكتاب قسمني :جعلت األول لبيان سالمة القلب

ومرضهوتأثريمهاعىلاملجتمع،فجاءيفثالثةمباحث،وق ّفيتعىلإثرهبقسم
ٍ
ٍ
مبحث
ثان يستعرض سبع ًة من أمراض القلوب ،يتناول كل مرض منها يف

خ�اص ،وكان�ت مباحث�ه س�بع ًة ،ثم ختم�ت الكت�اب بخالص�ة ملباحثه
ومسائله.

فالكتاب
تقريب بأسلوب عرصي لرتاث علامء األمة يف طب القلوب
ٌ

أردت فيه
وتزكيتها ،وتلخيص لذلك املجهود بام يناس�ب الوقت واحلال،
ُ
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أن أبينّ ّ
أساس يف سالمة املجتمع،
لحـ ٌة ؛ ألهنا
ٌ
أن سالمة القلب رضور ٌة ُم ّ
فه�ي يتعدى نفعها الفرد ،وهي وس�يل ٌة للس�عادة الدنيوي�ة قبل أن تكون
رشط ًا للنجاة األخروية.

وق�د
جانبت في�ه التطويل وفزعت فيه إىل التبس�يط ،كتبت�ه تذكر ًة يل
ُ

وملن قرأه ،وعيل يصدُ ق قول أحدهم:

س�قيم
دواء ل�ك أهــ�داه
ْ
فخـ�ذ ً

من غري أن تنس�ب نس ً
لعقيم
لا
ْ



العيل القدي�ر أن ينفع هبذا العمل وأن يتقبل�ه ،وأن جيزي عني
أس�أل ّ

خير ًا كل من أس�هم فيه من قري�ب أو بعيد  ..وأخص بالش�كر والتقدير

ش�يخي الرشيفني الصاحلني الش�يخ عيل الرضا بن حممد ناجي ،والش�يخ
ّ
حم حفظهام اهلل.
ابن َّ

وصلىّ اهلل وس�لم عىل س�يد
وآخ�ر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملنيَ ،

األولني واآلخرين وعىل آله وصحبه ومن تبعهم بإحس�ان إىل يوم الدين،

وال حول وال قوة إال باهلل العزيز احلكيم.

الس�ادة املتقين للعالم�ة حمن�ض بابه ب�ن أ َّمني
 م�ن نظ�م س� ّلم املرتقين إىل درج�ات ّ
الشنقيطي.
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القسم األول
سالمة القلب ومرضـه
وأثرهـما على اجملتـمع
ً
أوال :سالمة القلب.
ً
ثانيا :مرض القلب.

ً
ثالث��ا :أث��ر س�لامة القل��ب ومرض��ه على
اجملتمع.

18
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رشف اهلل اإلنس�ان باالس�تعداد ملعرفت�ه ،التي هي
لقد ّ

فخ�ره يف الدني�ا وذخ�ره يف اآلخ�رة ،وجع�ل تل�ك املعرفة

حمله�ا القل�ب ال س�واه ،فبانت مكانت�ه وأمهيته ،فه�و العالمِ

املتقرب إلي�ه ،ق�ال ﷺ  « :األعامل بالني�ة ولكل امرئ
ب�اهلل ِّ

م�ا نوى» وحمل النية القلب ،وأش�ار ﷺ إىل صدره ثالث
ٍ
مرات وهو يكرر « :التقوى هاهنا » ،فالقلب هو املخاطب
واملعاتَب واملطا َلب ،وسائر اجلوارح تابع له ومنقاد ألمره.

قلبت الشيء أقلبه قلب ًا إذا رددته
والقل�ب يف األصل اللغوي مصدر ُ

وقلب�ت اإلناء :رددته عىل وجهه ،ثم نقل هذا اللفظ فس�مي
على بداءته،
ُ
 متفق عليه ،أخرجه البخاري يف مواضع منها يف كتاب اإليامن ،باب ما جاء أن األعامل بالنية
برق�م ،54 :واللفظ له ،ومس�لم ( )1515/3يف كتاب اإلمارة ،ب�اب قوله ﷺ إنام األعامل
بالنية برقم.1907 :

 أخرجه مسلم ( )1986/4يف كتاب الرب والصلة ،باب حتريم ظلم املسلم وخذله برقم.2564 :
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به العضو الذي هو أرشف ما يف اإلنس�ان ،لرسعة اخلواطر إليه ولرتددها

عليه ،كام قيل:

م�ا س�مي القل�ب إال م�ن تقلب�ه

فاحذر عىل القلب من ٍ
قلب وحتويل

ث�م مل�ا نقلت العرب ه�ذا املصدر هل�ذا العضو الرشي�ف التزمت فيه

تفخيم قافه ،تفريقا بينه وبني أصله ،وربام للمناسبة بني النطق واملنزلة،
فالقلب فخم املنزلة فحقه أن ّ
يفخم النطق به.

وعن أيب موسى األشعري ريض اهلل عنه ّ
أن رسول اهلل ﷺ قال « :إنام

س�مي القلب من تقلبه ،إنام م َثل القلب مثل ريش�ة بالفالة تعلقت يف أصل
شجرة تقلبها الريح ظهر ًا لبطن ».

والقلب معدن نور اإليامن ،قال تعاىل ﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﴾ [املجادل�ة ،]22 :وق�ال ﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﴾ [احلج�رات ،]7:وق�ال﴿ :
.]106

ﮆ ﮇ ﮈ ﴾ [النح�ل:

 رشح األربعين النووي�ة يف األحادي�ث الصحيح�ة النبوية البن دقي�ق العيد،48/1 :
اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي.188-187/1 :

 أخرج�ه البيهقي يف الش�عب ،206/2 :وأبو نعي�م يف احللية ،263/1 :ومصنف ابن
أيب ش�يبة ،141/7 :ق�ال املن�اوي يف فيض القدي�ر :)2/3( :أخرج�ه الطرباين ،قال

العراقي :إسناده حسن.
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والوج ِل واإلخبات واللني واخلشوع
وهو معدن الطمأنينة و السكينة
َ

والتمحيص والطهارة:

قال اهلل تعاىل يف الطمأنينة﴿ :ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ﴾

[الرعد.]28 :

وقال يف السكينة ﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﴾ [الفتح.]4 :
وقال يف الوجل ﴿ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﴾ [احلج.]35 :
وق�ال يف اإلخب�ات ﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﴾ [احلج.]54 :

وقال يف اللني ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﴾ [الزمر.]23 :
وقال يف اخلشوع ﴿ :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﴾

[احلديد.]16 :

وقال يف التمحيص ﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﴾ [آل عمران.]154 :
وقال يف الطهارة ﴿ :ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴﯵ ﴾

[املائدة.]41 :

ومن القلب ترسي هذه املعاين والصفات إىل جنوده من اجلوارح؛ فقد
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كان ﷺ يقول « :خشع لك سمعي وبرصي وخمي وعظمي وعصبي »،
وروي « :لو خشع قلب هذا خلشعت جوارحه » .
ولفظ القلب ُيطلق عىل معنيني:
 -أحدمها اللحم الصنوبري الشكل ،املودع يف اجلانب األيرس من الصدر،

وهو حلم خمصوص ويف باطنه جتويف ويف ذلك التجويف دم أسود.

 واملعن�ى الثاين هو :لطيفة ربانية روحانية ،هلا هبذا القلب اجلسماينتعل�ق ،وه�ذه اللطيفة هي ِ
املدرك العالمِ من اإلنس�ان ،وهي التي نعنيها يف
هذا الكتاب.

وتش�ارك َ
ٌ
لفظ القلب يف االس�تعامل
ألف�اظ مثل :الص�در ،والنفس،

والروح ،والعقل ،و ُيتجوز يف استخدام بعض هذه األلفاظ حمل بعض.

فربام ُعبرِّ عن القلب بالصدر جماز ًا  ،قال تعاىل ﴿ :ﮒ ﮓ ﮔ
 أخرج�ه مس�لم ( )54/1يف كتاب صالة املس�افرين وقرصها ،ب�اب الدعاء يف صالة
الليل برقم.201 :
 أخرجه ابن أيب ش�يبة يف املصنف ،)482/4( :قال املناوي (الفتح السماوي بتخريج
أحاديث الق�ايض البيضاوي :)854/2 :أخرجه احلكيم الرتمذي يف نوادر األصول
بس�ند ضعي�ف من حديث أيب هريرة ،وفيه س�ليامن بن عمرو وهو أب�و داود النخعي
أح�د م�ن اتهُّ م بوضع احلديث .ويف رشح البخاري البن املنيرِّ  :صح عن النبي ﷺ أنه
قال لعائش�ة :لو خش�ع قلب هذا خلش�عت جوارحه.اهـ ،فابن املنري كام رأيت وصفه
بالصحة ،واهلل تعاىل أعلم.
 انظر إحياء علوم الدين.3/3 :
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ﮕ ﮖ ﴾ [آل عم�ران ،]118 :وعن�ى بذل�ك القل�ب ،وقد يعَّب�رَّ بالنفس عن
القل�ب جم�از ًا أيض ًا  ،قال س�بحانه ﴿ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙﮚ ﴾ [البقرة. ]235 :

وال�روح موضع النفس،
والع�رب قد تض�ع النفس موضع ال�روح،
َ

روحه ،وقد يسمى القلب عق ً
ال .
نفسه ،وفاضت ُ
فيقولون :خرجت ُ

وألن القل�ب ٌّ
ُ
ومبعث حركات
ومنب�ع اخلواطر
حمل ألصول األعامل،
ّ
ُ

ختصيص
املوج َه الذي تقع عليه مس�ؤولية اجلسم ،وكان له
ٌ
األعضاء ،كان ِّ

باملدح والذمُ ،
فخص بالذم يف مثل قوله تعاىل ﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡﭢ ﴾ [الزمر ،]22 :وباملدح يف قوله ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻﭼ ﴾ [الزمر ،]23 :فالقلب يقسو ويلني ويس َلم ويمرض بل ويموت،

وتتكيف أعضاء اجلسم تبع ًا حلالته ،صالح ًا وفساد ًا.

عىل أن القس�اوة واللين وصفان عام�ان ومظهران يش�فان بصفات

أخ�رى ،فالقل�ب اللِّي�نِّ قلب ح�ي س�ليم ،والقلب القايس قل�ب أخذ يف
منحدر الضياع ومال إىل هاوية اهلالك ،فمآله بعد املرض املوت.
فيمكن حرص القلوب يف قلبني:
 )1قلب سليم  )2 .وقلب مريض  .و ْلنفرد كل واحد بكالم.
 راجع بيان الفرق بني الصدر والقلب والفؤاد واللب للحكيم الرتمذي.47 :
 التمهيد ملا يف املوطأ من املعانى واألسانيد البن عبد الرب.274/5 :
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ً
أوال :سالمة القلب
ورد يف القرآن الكريم وصف القلب بالسالمة ،يف قوله ّ
جل من قائل:

﴿ ﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵ

ﭶ ﴾ [الش�عراء-88 :

 ،]89وقول�ه يف وصف إبراهيم عليه السلام ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾
[الصافات.]84 :

ق�ال اب�ن الع�ريب يف تفسير اآلي�ة األوىل « :في�ه  -القلب الس�ليم -

قوالن:

 أحدمها :أنه سليم من الرشك ،قاله ابن عباس. الثاين :أنه سليم من رذائل األخالق ...وقال قوم :معناه لديغ  -العرب تسمي اللديغ سلي ًام تفاؤالً  -أحرقته

املخاوف ولدغته اخلشية.

وق�د ق�ال بع�ض علامئناّ :
إن معن�اه إال م�ن أتى اهلل بقلب س�ليم من

الشرك ،فأ ّم�ا الذن�وب فال يس�لم أحد منه�ا ،والذي عندي أن�ه ال يكون

معجب ًا متكرب ًا ».
القلب سلي ًام إذا كان حقود ًا حسود ًا َ

وق�ال الطبري يف تفسير ه�ذه اآلي�ة « :وال خت�زين يوم يبعث�ون يوم
 أحكام القرآن.459/3 :
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ال ينفع إال القلب السليم ،والذي عنى به من سالمة القلب يف هذا املوضع،
هو سالمة القلب من الشك يف توحيد اهلل والبعث بعد املامت ».
ويف تفسير قوله ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﴾ يقول الطربي « :سليم
من الرشك ،خملص له التوحيد ».
وقال أبو الس�عود « :أي من آفات القلوب أو من العالئق الش�اغلة
عن التبتل إىل اهلل عز وجل ».
فمعنىسالمة القلبيف اآليتني طهارتهمنالشوائبواألمراض-رشك ًا

كانت أوشك ًا  -وغري ذلك من آفات القلب وأدرانه ،فالقلب السليم يكون

« خالي ًا من العقائد الفاسدة ،وامليل إىل اللذات والشهوات العاجلة ،و ُيتبع

ِ
تأثريها يف اجلوارح ،كام
ذلك األعامل الصاحلة؛ إذ من عالمة سالمة القلب ُ
ّ
أن صحة البدن عبار ٌة عن حصول ما ينبغي عن استقامة املزاج والرتكيب
ومرضه عبارة عن زوال أحدها ».
واالتصال،
ُ

وق�د أخبر النبي ﷺ بتبعية اجلس�د ك ِّله للقلب  -صالح ًا وفس�اد ًا -
 تفسري الطربي.366/19 :
 املصدر السابق.69/23 :

 تفسري أيب السعود.197/7 :

 فيض القدير للمناوي.131/2 :
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وإن يف اجلس�د مضغ� ًة إذا صلحت صلح اجلس�د كله ،وإذا
يف قول�ه « :أال ّ
فسدت فسد اجلسد ك ُّله أال وهي القلب ».

ق�ال الن�ووي رمحه اهلل « :واملضغة القطعة من اللحمُ ،س�ميت بذلك

ألهن�ا تمُ ضغ يف الفم لصغرها ،قالوا :املراد تصغري القلب بالنس�بة إىل باقي
اجلس�د ،مع ّ
أن صالح اجلس�د وفس�اده تابعان للقل�ب ،ويف هذا احلديث
التأكيدُ عىل السعي يف صالح القلب ومحايته من الفساد ».

ٍ
مول�ود يو َلد عىل
فاألص�ل يف القل�ب السلامة وه�ي فطرت�ه ،وكل

ِ
الفطرة ،وإنام تذهب سلامته بس�بب ظلمة الذنوب وكُدرهتا ،فإذا عولج
رجع إىل نقائه وصفائه األول .

 سبق خترجيه (ص .)12

 رشح النووي عىل صحيح مسلم.29/11 :

 راجع إحياء علوم الدين.13/4 :
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ً
ثانيا :مرض القلب
امل�رض لغ ًة :النقصانٌ ،
وقلب مريض:
ب�دن مريض :ناقص الق�وة ،
ٌ

ناق�ص الدِّ ي�ن ،وامل�رض :إظلام الطبيع�ة واضطراهب�ا بع�د صفائه�ا
واعتداهل�ا  ،ق�ال ابن فارس « :امليم وال�راء والضاد أصل صحيح يدل

عىل ما خيرج به اإلنسان عن حد الصحة يف أي يشء كان ».

وامل�رض :الفت�ور ،ففي القلب :فتوره عن احل�ق  ،ويف األبدان :فتور

األعض�اء ،ويف العين :فت�ور النظ�ر ،وعين مريض�ة  :فيها فت�ور ،ومنه :
﴿ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﴾ [األح�زاب ،]32 :أي فتور عما ُأ ِمر به ونهُ ي
عنه.
فاملرض يف الوضع اللغوي :هو ما أخرج اإلنس�ان عن حال الصحة،

نقص� ًا كان أو فت�ور ًا أو اضطراب ًا أو ظلم ًة ،ويكون يف اجلس�م ويف القلب،

ويكون معنوي ًا ومادي ًا.

واملرض املادي أو العضوي يف البدن أو يف القلب خطبه سهل وعالجه

متيسر ،ولك ّن املرض املعنوي يف القلب هو البلية الكربى واملصيبة اجللل،
ِّ

ملا يرتتب عليه من فساد ديني ودنيوي.

 راج�ع املحكم واملحيط األعظم البن س�يده ،204/8 :لس�ان الع�رب البن منظور:
.232/7

 مقاييس اللغة.311/5 :

 راجع لسان العرب.232/7 :
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بل ّ
إن مرىض القلوب أكثر من مرىض األبدان ،وسبب ذلك:
 ّأن مريض القلب ال يدري أنه مريض.
 ّأن عاقبة مريض القلب غري مشاهدة لكثري من الناس ،واإلحساس

بآالم هذا املرض قليل بخالف مرض البدن.

 قلة أطباء أمراض القلوب وندرهتم ،وهذا هو املصيبة الكربى.ُ
واختلال مهمته ،قال
فم�رض القلب عد ُم قيامه بوظيفته األساس�ية

ٍ
ٍ
أن ّ
�م ّ
لفع�ل خاص به،
عض�و من أعض�اء البدن ُخلق
كل
الغ�زايل « :اع َل ْ
وإنما مرضه أن يتعذر عليه فعله الذي ُخل�ق له حتى ال يصدر منه أصالً،
أو يص�در من�ه م�ع نوع م�ن االضط�راب؛ فمرض الي�د أن يتع�ذر عليها

وم�رض العني أن يتعذر عليها اإلبص�ار ،وكذلك ُ
مرض القلب
البطش،
ُ

أن يتع�ذر علي�ه فعله اخلاص به ال�ذي ُخلق ألجله ،وه�و العلم واحلكمة
واملعرف�ة وح�ب اهلل تع�اىل وعبادته والتل�ذذ بذكره وإيث�اره ذلك عىل كل

شهوة سواه ،واالستعانة بجميع الشهوات واألعضاء عليه ،قال اهلل تعاىل:
﴿ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﴾ [الذاري�ات ،]56 :فف�ي كل عضو
فائدة ٌ،وفائدة القلب احلكمة واملعرفة » .

 راجع إحياء علوم الدين.51/4 :
 إحياء علوم الدين.62/3 :
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هذا وقد ورد وصف القلب باملرض يف مواضع من القرآن:
 قوله تعاىل يف اآلية  10من سورة البقرة ﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈﮉ ﴾.

 وقول�ه س�بحانه يف اآلية  52من س�ورة املائ�دة ﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﴾.

 ويف اآلي�ة  49من س�ورة األنف�ال ﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﴾.

 ويف اآلية  125من س�ورة التوب�ة ﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﴾.

 ويف اآلية  53من سورة احلج ﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﴾.

 ويف اآلي�ة  12م�ن س�ورة األح�زاب ﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﴾.

 -ويف اآلي�ة  32من س�ورة األح�زاب ﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﴾ .وقوله يف اآلية  60من الس�ورة نفسها ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﴾.
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 ويف اآلي�ة  20من س�ورة حمم�د ﴿ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫﭬ ﴾ ،ويف اآلية  29من السورة نفسها ﴿ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﴾.

 ويف اآلي�ة  31من س�ورة املدث�ر ﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﴾ .

أن مرض القلب يف القرآن
وإذا تتبع�ت هذه اآليات وتأملتها
َ
وجدت ّ

ُأطلِق عىل نوعني :

أ) م�رض بالنف�اق والش�ك والكف�ر  ،ومنه قول�ه تع�اىل يف املنافقني ﴿ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﴾ ،وقول�ه﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾ أي كفر وشك .

ب) م�رض القل�ب بميل�ه للفاحش�ة والزن�ا  ،ومنه هب�ذا املعنى قوله

تعاىل ﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﴾ أي :ميل إىل الزنا
ونحوه  ،والعرب تسمي انطواء القلب عىل األمور اخلبيثة :مرض ًا ،وذلك

معروف يف لغتهم ومنه قول األعشى:
ٍ
ٌ
راض بالتُّقى
حافظ للفرج

ليس ممـن قل ُبـه فيه َم َر ْض

 انظر تفسري أضواء البيان ملحمد األمني الشنقيطي.290/5 :
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ق�ال أب�و حيان رمح�ه اهلل تعاىل « :وق�د تلخص يف الق�رآن من املعاين

الس�ببية الت�ي حتصل يف القلب س�بعة وعشرون مرض ًا  ،وه�ي  :الرين ،

والزي�غ  ،والطب�ع  ،والرصف  ،والضيق  ،واحل�رج  ،واخلتم  ،واإلقفال ،
واإلرشاب  ،والرعب  ،والقساوة  ،واإلرصار  ،وعدم التطهري  ،والنفور،

واالش�مئزاز  ،واإلنكار  ،والش�كوك  ،والعمى  ،واإلبعاد بصيغة اللعن ،
والتأيب  ،واحلمية  ،والبغضاء  ،والغفلة  ،والغمرة  ،واللهو  ،واالرتياب ،
ٍ
والنفاق  .وظاهر آيات القرآن تدل عىل أن هذه األمراض
معان حتصل يف
القلب فتغلب عليه  ،وللقلب أمراض غري هذه من الغل واحلقد واحلسد،

ذكرها اهلل تعاىل مضافة إىل مجلة الكفار ».

فجملة هذه املعاين اخلبيثة أمراض للقلب وأس�قام فيه ،تنقله من حال

الصحة والسالمة إىل حال املرض ثم املوت ،عوذ ًا باهلل.
فالقلوب ثالثة أقسام:

مي�ت ،وهو قلب الكاف�ر واملنافق َ
نفاق عقي�دة ،وهو قلب
قل�ب
)1
ٌ
ٌ

ال حي�اة فيه « ،وكام َأ َّن اهلل س�بحانه جعل حياة الب�دن بالطعام والشرّ اب،

فحياة القلب بدوام الذكر ،واإلنابة إىل اهلل ،وترك الذنوب ،والغفل ُة اجلاثم ُة
والتعل�ق بالرذائل والش�هوات املنقطعة ع�ن قريب ي ِ
ف
على القلب،
ضع ُ
ُ
ُ
 البحر املحيط يف التفسري أليب حيان.96 -95/1 :
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هذه احلياة ،وال يزال الضعف يتواىل عليه حتى يموت ،وعالمة موته :أنه
ال يعرف معروف ًا وال ينكر منكر ًا ».

ٌ
مريض :وهو قلب غزته الش�هوات والش�بهات ومهلكات
قلب
ٌ )2

الطباع كاحلس�د والكرب والرياء ،ولكن في�ه من اخلري يشء وله من اإليامن
نصيب ،فجمع حياة وموت ًا ومل يمت كلية.

فاملع�ايص يكون هلا أثر يف إظلام القلب ومرض�ه ؛ ّ
ألن القلب يتأثر
بأعمال اجلوارح  -وإن كان هو ِ
ملك اجل�وارح وهي تابعة له  -لالرتباط

إن العبد إذا أخطأ
ال�ذي بين الظاهر والباطن ،يش�هد لذلك قول�ه ﷺّ « :

خطيئ ًة نُكتت يف قلبه نكت ٌة سوداء ،فإذا هو نزع واستغفر وتاب ُسقل قلبه،

تعلو قلبه ،وه�و الران الذي ذكر اهلل ﴿ ،ﭹﭺ ﭻﭼ ﭽ
وإن ع�اد ِزيد فيها حتى ّ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﴾ [املطففني.» ]14 :

واسمع إىل تصوير تسلل الظالم إىل القلب وغمرته له يف حديث بليغ

رواه حذيف�ة بن اليامن ريض اهلل عنه قال :س�معت رس�ول اهلل ﷺ يقول:

« تُعرض الفتن عىل القلوب كاحلصري ُعود ًا ُعود ًا ،فأي قلب ُأرشهبا نُكت

فيه نكت ٌة سوداء ،وأي قلب أنكرها نُكت فيه نكت ٌة بيضاء ،حتى تصري عىل
 مدار ج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني البن قيم اجلوزية.248/3 :

 أخرج�ه الرتم�ذي يف س�ننه )434/5( :برق�م ،3334 :وق�ال :ه�ذا حديث حس�ن
وصقل بمعنى واحد.
وسقل ُ
صحيحُ ،
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قلبني :عىل أبيض مثل الصفا ،فال ترضه فتنة ما دامت الساموات واألرض،
م ِ
خ ّي� ًا ،ال يعرف معروف� ًا وال ينكر منكر ًا
واآلخر أس�ود ُمرب�ا ّد ًا كالكوز جُ َ
إال ما ُأرشب من هواه ».
وإذا كان املتبادر من هذا احلديث أنه ورد مورد التمثيل والتشبيهّ ،
وأن

ما فيه من الصفات معنوي وليس حقيقي ًاّ ،
فإن القرطبي رمحه اهلل يميل إىل

ّ
أن الصفات القلبية الس�يئة  -كاخلتم واإلقفال  -حقيقية وليست معنوية،

قال القرطبي « :وقال جماهد :القلب كالكف يقبض منه بكل ذنب إصبع،
ثم يطبع .قلت :ويف قول جماهد هذا ،وقوله عليه السلام « :إن يف اجلس�د

مضغة إذا صلحت صلح اجلس�د كله وإذا فس�دت فس�د اجلس�د كله ،أال
وهي القلب » دليل عىل ّ
أن اخلتم يكون حقيقي ًا ،واهلل أعلم ».

فالقلب املريض هو الذي ّ
يتعذر عليه فعله اخلاص الذي ُخلق ألجله،

وهو العلم واملعرفة واحلكمة .

 أخرجه مس�لم )128/1( :يف كتاب اإليامن ،باب بيان ّ
أن اإلسلام بدأ غريب ًا وس�يعود غريب ًا
برقم ،231 :قال النووي :)173/2( :قال القايض عياض رمحه اهلل :ليس تش�بيهه بالصفا

بيان� ًا لبياض�ه ،لك�ن صف ٌة أخرى لش�دته عىل عقد اإليامن وسلامته من اخلل�ل وأن الفتن مل
تلص�ق ب�ه ومل تؤثر فيه كالصفا ،وه�و احلجر األملس الذي ال يعلق ب�ه يشء .واملرباد :ما به

يسري خيالط السواد كلون أكثر النعام ،واملجخي :هو املنكوس أي
ربدة وهي يشء من بياض ٌ
املقلوب ،ش ّبه القلب الذي ال يعي خري ًا بالكوز املنحرف الذي ال يثبت املاء فيه.

 تفسري القرطبي.187/1 :

 إحياء علوم الدين.62/3 :
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سليم :وهو اخلايل من الضغائن واخلالل املهلكة ،ال َّ
غل فيه
قلب
ٌ )3
ٌ

ممتلئ بذكر اهلل وحمبته وطاعته ،وهو املخموم الذي جاء الثناء
وال حس�دَ ٌ ،

عليه يف قول احلبيب عليه الصالة والسالم عندما سئل أي الناس أفضل؟
ق�ال « :كل خمم�وم القل�ب ،ص�دوق اللس�ان »  ،قالوا :صدوق اللس�ان

نعرف�ه ،فما خمموم القلب؟ قال « :ه�و التقي النقي ،ال إث�م فيه ،وال بغي،
وال غل ،وال حسد ».

قلب
وروي عن أيب س�عيد اخل�دري ريض اهلل عنه « :القلوب أربع ٌةٌ :

ٌ
أج�ر ُد فيه ُ
ُ
وقلب
مربوط عىل غالف�ه،
أغل�ف
وقلب
مث�ل الرساج ُيزه�ر،
ٌ
ٌ

�ح ،فأما القلب األجرد :فقل�ب املؤمن رساجه فيه
منك�وس،
وقلب مص َّف ٌ
ٌ
ٌ
نوره ،وأم�ا القلب األغلف :فقلب الكافر ،وأم�ا القلب املنكوس :فقلب
املناف�ق عرف ثم أنكر ،وأما القلب املص ّفح :فقلب فيه إيامن ونفاق ،فمثل

اإليامن فيه كمثل البقلة يمدُّ ها املاء الطيب ،ومثل النفاق فيه كمثل القرحة

يمدُّ ها القيح والدم ،فأي املدتني غلبت عىل األخرى غلبت عليه » .

 ق�ال العراقي يف املغن�ي :)890/1( :أخرجه ابن ماج�ه ( )1409/2عن عبد اهلل بن
عمرو بإسناد صحيح.

 أخرج�ه أمحد يف املس�ند 208/17 :مرفوع ًا ،ورواه أبو نعي�م يف احللية 385/4 :عن
حذيفة مرس ً
ال و رواه من هذا الطريق ابن أيب شيبة 36/11 :و108/15موقوف ًا عىل

حذيفة ،قال يف جممع الزوائد :)63/1( :رواه أمحد والطرباين يف الصغري ،ويف إسناده

ليث بن أيب سليم.
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ويمكن أن نُرجع هذا التقس�يم الرباعي للقلوب إىل التقسيم الثالثي
الس�ابق :فالقل�ب األج�رد م�ن قس�م القلب الس�ليم ،والقل�ب األغلف
واملنك�وس م�ن قس�م القل�ب املي�ت ،والقلب املصف�ح من قس�م القلب
املريض ،أعاذنا اهلل من مرض القلب وموته.
والقلب املريض يصري ميت ًا بدوام املرض واس�تفحاله ،فالقلوب إذن
يف قسمتها األوىل قلبان :قلب مريض وقلب سليم ،وكام تتفاوت القلوب

ٍ
َ
ومنازل ،قرب� ًا من اهلل
درج�ات
يف امل�رض وتتن�وع ،تتفاوت يف السلامة

وطاع ًة له ،ونقا ًء من العيوب والظلامت.

وأمراض القلوب املهلكة هلا ،هي جمموعة األخالق السيئة ،والكبائر

الباطن�ة التي ُأمرنا باجتناهب�ا يف قوله عز من قائل ﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﴾ [األنع�ام:

 ،]120وقول�ه ﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﴾
[األنعام.]151 :
والقلب الس�ليم ممتلئ باألخالق الفاضلة احلسنة ،يفوح شذاها منه،

وينض�ح خيره عىل م�ن حييط به وم�ن خيالطه ،مأم�ون احلضرة وال َغيبة،

وحسن اخللق صف ٌة لكل حمبوب هلل قريب منه ،فسيد اخل ْلق
وسالمة القلب ُ
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وص َفه ربه بقوله ﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﴾ [القلم ،]4 :والرسول ﷺ أخرب
أن « :م�ا م�ن ٍ
يشء يوضع يف امليزان ُ
ّ
وإن صاحب
أثقل من ُحس�ن اخلل�قّ ،

ُحسن اخللق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصالة » .

أما س�وء اخللق فش�ؤم حارض ،وعذاب واقع ،يشقى به صاحبه و َمن

حوله ،ويرض الفرد وال يقترص رضره عىل من تل ّبس به بل يصيب املجتمع
كل�ه ،فأم�راض القل�ب وأخالق�ه الس�يئة هلا أثر س�يئ كبري على املجتمع
سنتعرف عليه يف هذا املبحث التايل.
ّ

 أخرجه أبو داود ( ،)253/4والرتمذي (.)363/4
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ً
ومرضه على اجملتمع
ثالثا :أثر سالمة القلب
ِ
لقد تبني لك مما سبق أن صالح الفرد منوط بصالح القلب ،وسالمته

وإن يف اجلسد
ره ٌن بسالمة قلبه ،لقوله عليه أزكى الصالة والسالم « :أال ّ

مضغ ًة إذا صلحت صلح اجلس�د كله ،وإذا فس�دت فس�د اجلس�د ك ُّله أال

وهي القلب ».

وصلاح القلب بقاؤه عىل ح�ال الصحة والنقاء ،حيب اهلل ورس�وله

وحي�ب املؤمنني ،خالي ًا من الضغائن والظالم ،والعلل الباطنة واألس�قام،
ممتلئ ًا باإليامن واألخالق الفاضلة.

واملجتمع جمموعة أفراد ،وهم جسد واحد ،إذا صلحت قلوهبم ِأمنوا

وعاشوا يف تراحم وتوادد ،ال تق ّطعهم الشحناء وال تفرقهم اإلحن ،يسوء
ٍ
َّ
واح�د منهم ما يس�وء أخاه ،ويرسه ما يرس أخ�اه ،وكانوا كام وصفهم
كل

رس�وهلم ﷺ « :املؤم�ن للمؤم�ن كالبني�ان يش�د بعض�ه بعض� ًا » ،ويف

حديث آخر « :م َثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم م َثل اجلس�د،

إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى ».
 سبق خترجيه (ص .)12

 أخرج�ه مس�لم ( )1999/4يف كت�اب الرب والصل�ة واآلداب ،ب�اب تراحم املؤمنني
وتعاطفهم وتعاضدهم برقم.2585 :

 متف�ق علي�ه ،أخرجه البخاري ( )10/8يف كت�اب األدب ،باب رمحة الناس والبهائم

برق�م ،6011 :ومس�لم ( )1999/4يف كت�اب الرب والصل�ة واآلداب ،باب تراحم

املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم برقم.2586 :

38
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أظهر الرسول ﷺ يف هذه اجلسدية الواحدة عنرصين:
 العنرص األول :التوا ّد أي التحابب ،وهو الروح التي تعقد الرابطةبني أفراد املجتمع ،حتى يشعر كل ٍ
فرد بأنه جزء من وحدة كلية.
 -العنصر الثاين :الرتاح�م ،وهذا العنرص يربز باملش�اركة الوجدانية

واملادي�ة يف األف�راح واألتراح ،والرساء والرضاء ،وصورة هذه املش�اركة

ُ
العاطفي النبيل نحو اآلخرين.
االنفعال
العطا ُء ،وحقيقتها
ُّ

ّ
إن التعاطف والرتاحم والتآزر إنام يتأتى إذا س�لم القلب من العيوب

الباطنة كاحلسد ونحوهّ « ،
فإن احلسد  -مث ً
ال  -يقتيض أن يكره احلاسد أن

يفوقه أحد يف خري أو يساويه فيه ؛ ألنه حيب أن يمتاز عىل الناس بفضائله
يرشكُه املؤمنون
وينف�رد هبا عنهم ،واإليامن يقتضي خالف ذلك ،وهو أن َ

كلهم فيام أعطاه اهلل من اخلري من غري أن ينقص عليه منه يشء ».

لقد نفى ﷺ اإليامن عمن مل حيب ألخيه ما حيبه لنفسه ،فقال « :ال يؤمن

أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفس�ه » ،وقال « :والذي نفيس بيده
 األخالق اإلسالمية وأسسها لعبد الرمحن حسن حبنكة امليداين.378/2 :
 جامع العلوم واحلكم البن رجب احلنبيل.306/1 :

 متف�ق علي�ه ،أخرجه البخ�اري ( )12/1يف كتاب اإليامن  ،باب م�ن اإليامن أن حيب

ألخي�ه ما حيب لنفس�ه برقم ،13 :وأخرجه مس�لم ( )67/1يف كت�اب اإليامن ،باب

الدليل عىل أن من خصال اإليامن أن حيب ألخيه  ...رقم .45

أساس املجتمع السليم
القلب السليم ُ

39

ال تدخل�ون اجلنة حت�ى تؤمنوا ،وال تؤمن�وا حتى حتاب�وا » ،فالتباغض

مصيبة كربى ال تبقي من احلس�نات شيئ ًا وال تذر ،وكام قال الصادق ﷺ:

دب إليك�م داء األمم قبلكم :البغضاء واحلس�د ،والبغضاء هي احلالقة،
« َّ

ليس حالقة الشعر ،ولكن حالقة الدين ،والذي نفيس بيده ال تدخلوا اجلنة
حتى تؤمنوا ،وال تؤمنوا حتى حتابوا ،أال أنبئكم بام يثبت لكم ذلك؟ أفشوا

السالم بينكم ».

ويف نفس الس�ياق ما رواه أنس بن مالك ريض اهلل عنه ّ
أن رس�ول اهلل

ﷺ قال « :ال حتاس�دوا ،وال تناجشوا ،وال تباغضوا ،وال تدابروا ،وال يبع
بعضكم عىل بيع بعض ،وكونوا عباد اهلل إخوان ًا ،املس�لم أخو املس�لم ،ال

يظلمه ،وال خيذله ،وال حيقره ،التقوى هاهنا » ،ويشري إىل صدره ثالث مرات
ٍ
ام�رئ م�ن الرش أن حيقر أخاه املس�لم ،كل املس�لم عىل املس�لم
« بحس�ب

حرام ،دمه ،وماله ،وعرضه » .

فالتحاس�د والتباغض والتناجش والتداب�ر ،كلها من لوازم مرض

عرض ًا
القلب واختالل صحته ،وكذلك احتقار املس�لم أخاه إنام يكون َ
 أخرج�ه مس�لم يف مواضع منها يف ( )74/1يف كتاب اإليمان ،باب بيان أنه ال يدخل
اجلنة إال املؤمنون برقم ،54 :والرواية بثبات النون وحذفها.

 قال اهليثمي يف جممع الزوائد ( :)30/8أخرجه البزار وإسناده جيد.

 متف�ق عليه ،أخرجه البخاري يف مواضع منها ( )21/8يف كتاب األدب ،باب اهلجرة
برق�م ،6076 :ومس�لم يف مواض�ع أيض� ًا منه�ا ( )1983/4يف كتاب البر والصلة
واألدب  ،باب النهي عن التحاسد برقم.2558 :
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صادق ًا من أعراض مرض الكرب « ،الكرب بطر احلق ،وغمط النّاس »



أي احتقاره�م ،فهذه الصفات كلها صف�ات مذمومة هنى عنها الرشع،

ول�ن يت�م اجتناهبا إال بصالح القلب وسلامته ،فانظر ك�م يؤثر مرض
القل�ب يف تآخي أفراد املجتمع وسلامته وقوت�ه ،إذ « باجتامع النفوس

والكلم�ة حيم�ى الدين وجياه�د الع�دو ،والبغضاء تنقض ع�رى الدين
وهتدم عامد احلامية ».

فإذا س�لِمت قلوب أفراد جمتمع ما ،س�ادت بينه�م املحبة والرمحة،

فترى الواحد منهم « ال يق�ع يف عرض أخيه بالغيب�ة والطعن والقذف

والش�تم ،والغمز واللمز والتجس�س عن عوراته وإفشاء أرساره ّ -
فإن
م�ن تتبع عورة أخيه تت ّب�ع اهلل عورته فيفضحه ،ولو يف جوف بيته  -وال

يامري�ه ،وي�رى الفضل ِّ
لكل أحد عىل نفس�ه :أما الصغير فألنه مل يعص
اهلل وه�و قد عصى ،والكبري فألنه أكثر عبادة ،والع�امل لعلمه ،واجلاهل
ألن�ه قد عىص اهلل بجهل�ه ،فحجة اهلل عىل العامل أوك�د ،ولذا وردٌ :
ويل

للجاهل مرةًٌ ،
وويل للعامل س�بع مرات ،وأما الكافر ّ
فألن حسن العاقبة
غري معلومة ،واملدار عىل خامتتها ».

 أخرجه مسلم ( )93/1يف كتاب اإليامن ،باب حتريم الكرب وبيانه برقم.147 :
 املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز لإلمام ابن عطية األندليس.234/2 :

 كذا يف األصل ،والصواب :معلوم.

 مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح لعيل القاري. 3106/7 :
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وتص�و ْر جمتمع� ًا انتشر بين أف�راده الكرب واحلس�د وح�ب املنزلة يف
ّ

القل�وب واجل�اه والتناف�س يف ذل�كّ ،
وعش�ش يف قلوهب�م البخل وحب
ْ
وقارن هذا املجتمع بمجتمع
الدني�ا ،كيف يكون حاله؟ وإىل أين يصير؟
آخ�ر أفراده متحابون متآزرون ،يرحم كبريه�م الصغري ،ويو ّقر صغريهم

الكبير ،أش�بهوا أنص�ار رس�ول اهلل ﷺ فيما وصفه�م به رهب�م يف قوله:

﴿ ﯦﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ﴾ [سورة احلرش.]9 :
ك�م يس�عد جمتمع نفى أف�راده عن قلوهب�م داء البخ�ل ،وجادوا مما

رزقهم اهلل ،ومل يتامنعوا املعروف بينهم ،وحققوا معنى األخوة الكاملة،

ألست حتس معي يف عقده ﷺ املؤاخاة بني األنصار واملهاجرين يف نشأة

الدولة اإلسالمية إش�ار ًة واضح ًة إىل الدور الرئيس الذي حيتله التآخي
واملحب�ة يف قوة املجتمعات واس�تمرارها ،ومتانة الرتاب�ط بني أفرادها؟

ولعم�ري ّ
إن ه�ذا الرتاب�ط الق�وي لعام�ل رضوري للرق�ي والنهوض
احلضاري لكل جمتمع.

ومع كل ما تقدَّ م ّ
فإن كثري ًا من األزمات الس�لوكية واالضطرابات

ٍ
كالتوح�د واالكتئاب
أم�راض
النفس�ية ،وم�ا يعاني�ه الن�اس اليوم م�ن
ّ

والره�اب وانفص�ام الش�خصية ،ه�ي يف رأي كثير م�ن الدارسين
ُ

ٌ
أنامط م�ن أمراض القل�وب بتعبري علماء تزكية
 -وأوافقه�م ال�رأي -
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النف�س وتربيتها ،ولقد أثبت الطب احلديث عجزه عن اس�تئصال هذه
األمراض ،وأقىص ما يس�تطيعه هو التهدئة والتسكني ثم ينتكس احلال

ويعود املرض أشد من أول أمره .

لك�ن إذا عوجل�ت ه�ذه األمراض بتقوي�ة اإليامن والت�وكل عىل اهلل،

مرصف القل�وب ومق ِّلبها،
ودوام ذك�ره مع التوب�ة وصدق االلتج�اء إىل ِّ
ّ
واطمأن القلب
و ُأصلحت القلوب ،ذهبت تلك الوس�اوس واألوه�ام،
ُ
وش�في ﴿ :ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ

ﰓ ﴾ [الرع�د ،]28 :وم�ا تلك األمراض واالضطرابات إال صور من
ضن�ك املعيش�ة الذي تُو ِّعد ب�ه من صد ع�ن احلق وغفل قلب�ه عن الذكر

﴿ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﴾ [طه.]124 :

وكذل�ك م�ا يعص�ف اآلن باملجتمعات م�ن (الفوبي�ا) أو اخلوف

الزائد من املستقبل واملتو َّقع ،وانتظار السوء دائ ًام ،وسوء الظن يف املغ ّيب،

ٍ
مل�رض قلبي قاتل اس�مه :قلة اليقني وس�وء الظن باهلل ،وناش�ئ
أع�راض
ٌ

ع�ن اجله�ل الت�ام ؛ ّ
ألن هذه األمور املنتظ�رة إما أن تك�ون واجبة الوقوع
 راجع بحث الوقاية الصحية يف اإلسلام دراس�ة حديثية للدكت�ور عيل بن جابر وادع
الثبيتي املنشور يف جملة البحوث اإلسالمية عدد  71صفحة .312
 مصطل�ح « »Phobiaوي�راد ب�ه :رهاب القل�ق ،أو اخلوف (الالمنطق�ي) وهو مرض
نفيس يعني اخلوف الش�ديد واملتواصل من مواقف أو نش�اطات أو أجس�ام معينة أو
أشخاص ،جيعل الشخص املصاب عادة يعيش يف ضيق وضجر ،ويكون مدركا متام ًا
بأن اخلوف الذي يصيبه غري منطقي.
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أو داخل�ة يف قس�م املمك�ن ،فاألمور املمكنة يمكن أن تق�ع ويمكن أن ال

تقع ،فلامذا نصمم عىل أهنا البد أن تقع ،فنستش�عر اخلوف منها ،ونتعجل
مك�روه التأمل هبا؟ وه�ي مل تقع بعدُ وقد ال تقع ،واحلي�اة إنام تطيب بالظن

اجلمي�ل باهلل مقدِّ ر األقدار ومغيرِّ األح�وال ،وباألمل القوي وترك الفكر

يف كل ما يمكن أن ال يقع من املكاره.

وأ ّما األشياء الواجبة الوقوع  -رضور ًة  -كاهلرم وتوابعه من األمراض

وف ْقد األحباب واألصدقاء ،فعالج اخلوف منها :أن نعلم ّ
أن اإلنس�ان إذا
أح�ب ط�ول احلياة فق�د أحب ال حمالة اهل�رم وما يتبعه ؛ ألهنما متالزمان،

فكيف خياف ما َينتظر ويرجو ،ويدعى له به ويرغب إىل اهلل فيه؟ .

ووسواس اهلروب منه،
هو ُس اخلوف من املوت
ُ
وليس يبعد من هذا َ

املفوض له
ذل�ك الكابوس البغيض الذي جيثم عىل صدر غري املؤمن باهلل ِّ
ِ
القلب من الكفر والنفاق ،وهو مرض يش�غل بال
يف كل أم�وره ،الس�لي ِم
كثري من جمتمعات العرص احلارض ،ولو علموا ما يصريون إليه بعد املوت،

وأحس�نوا الت�زود له من الصاحلات ،وعرفوا حقيق�ة هذه احلياة ومآالهتا،
مل�ا خاف�وا من امل�وت وال حرصوا عىل احلي�اة ،وكل حي الب�د أن يموت

﴿ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﴾ [اجلمع�ة،]8 :
﴿ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﴾ [الزمر.]30 :

 راجع هتذيب األخالق وتطهري األعراق البن مسكويه 215 :وما بعدها.
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إن سالم َة القلب ٌ
ُ
ومرض القلب
أسايس لسالمة املجتمع وبقائه،
رشط
ّ
ٌّ

رئيس يف دمار املجتمع وهالكه ،فالتجارب اإلنس�انية واألحداث
س�بب ٌ
ٌ

التارخيي�ة أثبت�ت ّ
أن ارتق�اء األم�م والش�عوب ملازم الرتقائها يف س� ّلم

األخلاق االجتامعي�ةّ ،
وأن اهنيارها تابع الهنيار أخالقها ،ويف ما تعيش�ه

الي�وم املجتمعات الت�ي ّفرطت يف األخالق من ويلات وتفكك وضياع
خري ش�اهد عىل مكانة اخللق الفاضل يف بقاء املجتمع واس�تقراره « ،ذلك

ّ
ألن األخلاق الفاضلة يف أفراد األمم والش�عوب مت ِّثل املعاقد الثابتة التي

ُ
الروابط االجتامعية ،ومت�ى انعدمت هذه املعاقد أو انكرست يف
تُعق�د هبا
األفراد ،مل جتد الروابط االجتامعية مكان ًا تنعقد فيه ».

فالقل�ب الس�ليم منبع األخلاق اجلميلة الفاضل�ة ،والقلب املريض

مشحون بسيئ األخالق وقبيحها ،والفرد مرآة ملا حيمل يف قلبه ،وكل إناء
بالذي فيه يرش�ح ،وسترى يف القسم التايل مع استعراض أمراض القلب

م�دى تأثري ه�ذه األمراض عىل املجتمع ،وس�تقف بالربهان عىل ضخامة
احلاج�ة إىل إصلاح القلب وتنقيته من احلس�د والكرب والري�اء والعجب

وباق�ي املجموعة اخلبيث�ة ،وصالح املجتمع تابع لصلاح الفرد ،وصدق

أمري الشعراء شوقي يف قوله:

ك�ذا الناس باألخالق يبقى صالحهم

تذهب
ويذهب عنهم أمرهم حين
ُ

 األخالق اإلسالمية.35-34/1 :
 الشوقيات.44/1 :
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القسم الثاني
أمراض القلب
التشخيص والعالج والوقاية
ً
أوالُ :
العجب.
ً
ثانيا :الكرب.

ً
ثالثا :البطر.
ً
رابعا :الغضب.

ً
خامسا :احلسد.
ً
سادسا :البخل.
ً
سابعا :الرياء.
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ّ
إن مرض القلب كام رأينا هو اختالل صحته وفساد

فطرته ،بحيث ال تتأتى منه وظيفته األساس�ية التي هي:

معرف�ة احلق س�بحانه وحمبته ،وطاعة اهلل ورس�وله ،وما
يص�در عن ذلك م�ن خلق حس�ن ،وإرادة للخري ،وب ٍ
عد
ُ
َ

عن الرش.

واعل�م  -وفقن�ي اهلل وإ ّي�اك ّ -
أن األص�ل اجلامع

مل�رض القلب وقس�وته ه�و :ح�ب الدني�ا والغفلة عن
اآلخرة وإتباع النفس هواها ،قال أحد العارفني:

« خلق اهلل هذه القلوب مساكن للذكر ،فصارت مساكن للشهوات،

وال يمحو الش�هوات م�ن القلوب إال خوف مزعج أو ش�وق مقلق »،
فدواؤها اجلامع ذكر اهلل وتالوة القرآن وهني النفس عن اهلوى.

 ذم اهلوى البن اجلوزي.70 :
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س�أل ٌ
رجل الس�يدة عائش�ة ريض اهلل عنها :م�ا دواء قس�وة القلب؟

فأمرته بعيادة املرىض ،وتش�ييع اجلنائز ،وتو ُّقع املوت ،وش�كا ذلك رجل
إىل مال�ك بن دينار فقالِ :
أدمن الصيام ،فإن وجدت قس�و ًة فأطل القيام،
فإن وجدت قسو ًة ّ
فأقل الطعام ،وسئل ابن املبارك :ما دواء القلب؟ فقال:
قلة املالقاة ،وقال رجل للحس�ن البرصي :يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة

قلب�ي ،ق�ال :أذبه م�ن الذكر ،وق�ال بعض احلكامء :دواء القلب مخس�ة
أش�ياء :قراءة الق�رآن بالتدبر ،وخالء البطن ،وقي�ام الليل ،والترضع عند
السحر ،وجمالسة الصاحلني .

ّ
إن تطهري القلب من املرض ور َّده إىل حال الصحة هو تقوى الباطن،

املقابل لتقوى الظاهر الذي هو طهارة اجلوارح من اآلثام واملنهيات ،وهو
امل�راد بالتزكية املش�ار إليها يف أكثر من آية من كتاب اهلل ،كقوله س�بحانه:

﴿ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﴾ [الش�مس ،]9 :أي :قد أدرك مطلوبه من زكّى نفس�ه

طهرها من الذنوب بفعل الطاعة وجمانب�ة املعصية ،وهبذه الطهارة
ب�أن ّ

املعنوية فسرّ َحرب هذه األمة عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام قوله سبحانه:

﴿ ﯖ ﯗ ﴾ [املدثر]4 :؛ حدّ ث عنه عكرمة رمحه اهلل أنه أتاه رجل فقال:

 ذم اهلوى.69 :

 ذم اهلوى.70 :

 تفسري الرازي.178/31 :
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أرأيت قول اهلل ﴿ :ﯖ ﯗ ﴾ ،قال -ابن عباس :-ال تلبسها عىل معصية

الثقفي:
وال عىل غدرة ،ثم قال :أما سمعت قول غيالن بن سلمة
ّ
ِ
�و َب ِ
فاج ٍ
�ر
وإنيّ بِ َح ْم�د اهللِ ال َث ْ
ٍ
ِ
َّ�ع
َلبِ ْس ُ
�ن َغ�دْ َرة أ َت َقن ُ
�ت َوال م ْ

قلت :بل إ ّن العرب تكني بالثياب عن النفس  -أي القلب  -كقول عنرتة:
ُ
األص�م ثيا َب� ُه
فش�ككت بالرم�ح
ُ
ِّ

بمح�ر ِم
الكري�م على القن�ا
لي�س
ِّ
ُ

نفسه ،وكقول امرئ القيس:
أراد بالثيابَ :
ٍ
ع�وف طه�ارى نقي� ٌة
ثي�اب بن�ي
ُ

وأوجهه�م ُ
ان
بي�ض ا َملش�اهد ُغ ّ�ر ُ

وطهارة القل�ب بتخليته من العيوب مقدَّ م ٌة عىل كل حتلية بالفضائل،

وإىل ذلك اإلشارة يف أكثر من آية ،مثل قوله حكاي ًة عن الراسخني يف العلم:

﴿ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ﴾ [آل

عمران ،]8 :قال البقاعي رمحه اهلل « :وملا َع ِلم بذلك أن الراسخني أيقنوا أنه
 -أي القرآن  -من عند اهلل املستلزم ألنه ال عوج فيه ،أخرب أهنم أقبلوا عىل

 لسان العرب البن منظور ،506/4 :وانظر رشح املعلقات السبع للزوزين.259 :
 انظر لسان العرب ،246/1 :ديوان امرئ القيس.149 :
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الترضع إليه يف أن يثبتهم بعد هدايته ،ثم أن يرمحهم ببيان ما أشكل عليهم،

بقول�ه حاكي� ًا عنهم  -وهو يف احلقيقة تلقني منه هلم لطف� ًا هبم  -مقدِّ م ًا ما

ينبغي تقديمه من الس�ؤال يف تطهري القلب عام ال ينبغي عىل طلب تنويره

عني احلكمة » .
بام ينبغي ،ألن إزالة املانع قبل إجياد املقتيض ُ
إن هذه الطهارة رشط يف اس�تقامة كل أعامل اجلوارح األخرى ،وهي
ّ

األس�اس ال�ذي ُيبن�ى عليه  ،ق�ال ابن اجل�وزي رمحه اهلل مع�دِّ د ًا رضوب

تطهير القلب عن األخلاق املذمومة من
الطه�ارة « :والضرب الثالث:
ُ
احلرص واحلقد واحلسد ِ
والكرب وغري ذلك ،وال يمكن معاجلته من أدوائه
بدوائه حتى تقع ِ
احلمية التي وصفناها يف كف اجلوارح ،ثم يعالج كل داء
بدوائ�ه ،وكم من متعب ٍ
�د يبالغ يف كثرة الصالة والص�وم وال يعاين صالح
ِّ
القل�ب ،وقد يكون عنده الكرب والري�اء والنفاق واجلهل بالعلم وال حيس

بذلك ،وقد يكون تط ُّلعه إىل تقبيل يده وإجابة دعائه ،وهذه آفات ال دواء
هل�ا إال الرياض�ة بالعلم ليق�ع التهذيب بإصلاح دائه ،وإنام تنف�ع العبادة
وتظهر آثارها وتبني لذاهتا مع إصالح أمراض القلب ».
فالسعي يف حتصيل طهارة القلب من سيئ الصفات وذميم األخالق
 نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور للبقاعي.249/4 :
 التبرصة البن اجلوزي.208/2 :
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واج�ب رشع� ًا ،وال يتم ذل�ك إال بمعرفة هذه األم�راض والوقوف
عىل تش�خيصها ،وأس�باهبا ،وكيفية الوقاية منها ،وسبل عالجها وشفاء
القلب منها.
ّ
إن م�رض القلب غالب عىل الناس إال من رح�م اهلل ،لك ّن الرتبية

والرياضة وس�يلتان للتهذيب واإلصلاح وتغيري اخلُلق ،وأثر ذلك ظاهر

ال ُينك�ر « ،وكي�ف ُينك�ر هذا يف حق اآلدم�ي وتغيري ُخل�ق البهيمة ممكن

رشه األكل إىل
إذ ُينقل البازي من االس�تيحاش إىل األُن�س،
ُ
والكلب من َ
والفرس من ِ
اجلامح إىل السالسة واالنقياد،
التأدب واإلمس�اك والتخلية،
ُ

وكل ذلك تغيري لألخالق» .

تعرف عيوب نفس�ه
وأول مراح�ل اس�تصالح القلب أن يبدأ املرء يف ُّ

واكتشافها ،وسبيل ذلك ّإما:

ٍ
 أن يسرتش�د بمع ِّل�مع�ارف ف�رغ م�ن إصالح نفس�ه ،مج�ع العلم
والعمل ،يتبع توجيهه ويمتثل أمره.
 رشح النووي عىل صحيح مسلم.29/11 :
 ي�رى اإلم�ام الغزايل ّ
أن م�رض القلب غريزي يف اإلنس�ان ،بينام يراه غيره غالب ًا عليه
وليس جبِلي ًا  .انظر :إحياء علوم الدين.49/3 :
 إحياء علوم الدين.56/3 :
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 أو باالستعانة بصديق ِخمل ٍ
ص صادق ،هيدي إليه عيوبه ويبصرّ ه هبا،

فقد ورد عن النبي ﷺ « :املؤمن مرآة املؤمن ».

 ربام كانالعدو هنا أكثر فائدة من الصديق ،إذ جيهد نفسه يف التنقيب
ُّ

فرب ضارة
عن مساوئك وإظهارها ،فتغتنم ذلك وتتجنب تلك املساوئَّ ،
نافعة ،وأحس َن اإلمام أبو حيان األندليس رمحه اهلل حني قال:
فض�ل علي ِ
ٌ
ومنّ� ٌة
ِع�دايت هل�م

الرمح�ن عن�ي األعادي�ا
فلا أبع�دَ
ُ

ه�م بحث�وا ع�ن زلت�ي فاجتنبتُه�ا
ُ

فاكتس�بت املعالي�ا
وه�م نافس�وين
ُ

 -أن ينظر يف أخالق الناس وأفعاهلم فام رآه مذموم ًا مما يأتون اجتنبه،

احلس�ن أتاه ،فالطباع متقاربة ،فليتفقد نفس�ه ويطهرها من كل
وما رآه من َ

ما يذمه من غريه ،ولو ترك الناس ك ُّلهم ما يكرهونه من غريهم الستغنوا

عن املؤ ِّدب.

 قال العراقي يف املغني ( :)639/1أخرجه أبو داود ( )280/4من حديث أيب هريرة
بإسناد حسن.

 اإلفادات واإلنشادات للشاطبي.15/1 :

 راج�ع :تطهير النف�وس ،197 :إحي�اء عل�وم الدي�ن ،65/3 :أدب الدني�ا والدي�ن
للاموردي.229 :
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وصالحه أن يحُ سن الظن بنفسه وينخدع
و ْليحذر من يريد اخلري لقلبه
َ

باعتق�اده فيه�ا ،فحس�ن الظن هب�ا خيفي كثير ًا م�ن عيوهبا ،وه�ى أعدى

ومكر ال يستبينه كل أحد ،وصدق
األعداء ،وهلا يف التلبيس والتزيني ح َي ٌل
ٌ

س�بحانه ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﴾
[يوس�ف ،]53 :وقد روي « :أعدى أعدائك نفس�ك التي بني جنبيك »،
وأصاب القائل:
قــلـب�ي إىل مــ�ا ضـ�رين دا ِع
ُيـكث�ر أس�قـــامي وأوجـــاع�ي

كي�ف احـرتايس م�ن عـــدوي إذا

كان عــ�دوي بين أضـالع�ي



ب�ل قي�ل :إن أصل أم�راض القل�وب على اختالفها ه�و الرضا عن
النف�س والتغاف�ل ع�ن عيوهبا ،ق�ال ابن عط�اء اهلل رمح�ه اهلل « :أصل كل
ٍ
ٍ
ويقظة
طاعة وع ّف ٍة
معصية وش�هوة وغفلة الرضا عن النفس ،وأص�ل كل

عدم الرضا منك عنها ».
 قال العجلوين يف كش�ف اخلفاء ( « :)161/1رواه البيهقي يف الزهد بإس�ناد ضعيف،
وله شاهد من حديث أنس ».

 راجع أدب الدنيا والدين.229 :
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ق�ال الش�يخ زروق يف رشح ه�ذه احلكم�ة « :عالم�ة الرض�ا ع�ن

النفس ثالث :رؤية احلق لنفسه ،والشفقة عليها ،واإلغضاء عن عيوهبا

بتزكيته�ا من حيث يرى قبيحها حس�ن ًا بالتأوي�ل ،ال أنه يعلم العيب ثم

ُيغيض عنه » .

يف هذا القس�م من الكتاب س�أعرض بمش�يئة اهلل نامذج من أمراض
القلب أراها ُأم ٍ
�ات لغريها من األمراض وأصوالً ،وهي أغلب يف الناس
َّ

ووقعه�ا أخط�ر ،وه�ي س�بعة :العج�ب ،والكبر ،والبط�ر ،والغضب،
واحلسد ،والبخل ،والرياء.

فأمراض القلوب كثرية يضيق الوقت عن استيعاهبا ،فاكتفيت بنامذج

اخرتهتا العتقادي باتس�اع انتشارها وغلبتها يف الناس ،ووجدت اإلمام

الغ�زايل رمح�ه اهلل يف كتابه (بداية اهلداية) جع�ل ثالث ًة من هذه األمراض
ُأم ٍ
ات لغريها من مهلكات أمراض القلب واقترص عليها ،وهي :احلسد،
َّ
والري�اء ،والعج�ب ،فجعلته يل أس�و ًة يف االقتصار على البعض دون
االس�تقصاء ،م�ع ّ
أن بع�ض األم�راض الت�ي مل ُأ ّبوب هل�ا مذكور ضمن

مش�ار إليه يف ال�كالم عىل الغضب،
أم�راض أخ�رى كاحلقد مثلاً ،فإنه
ٌ
وحب الدنيا تكلمت عليه يف البخل.
ُّ

 رشح زروق حلكم ابن عطاء اهلل. 69 :

 بداية اهلداية.125 :
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عملي يف هذا القس�م أن أجعل ل�كل مرض مبحث ًا خاص� ًا أذكر فيه
م�ا ورد يف ذل�ك املرض من كتاب اهلل تعاىل وس�نة رس�وله ﷺ ،وأقوال

ِّ
أش�خصه وأبينّ س�ببه وطريق الوقاية منه وكيفية
الس�لف واحلكامء ،ثم

عالجه ،مع التعريج عىل رضره عىل الفرد واملجتمع ،هكذا أعمل يف كل

مرض من األمراض السبعة.
توخي�ت فيه العالق�ة الس�ببية بينها حيثام
ّأم�ا ترتيب األم�راض فإين
ُ

فأخرت احلس�د مثل ً
ا عن الغضب ألنه ناتج عن�ه ،قال الغزايل:
ُوجدت،
ُ

« اعل�م ّ
أن احلس�د أيض ًا م�ن نتائج احلقد ،واحلقد م�ن نتائج الغضب فهو
فرع فرعه ،والغضب أصل أصله » .
وهذا أوان الرشوع يف استعراض هذه النامذج والكالم عليها.

 إحياء علوم الدين.186/3 :
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ً
أوالُ :
العجب
توطئة .
ضرر ُ
العجب على الفرد واجملتمع .
تشخيص مرض العجب .
عالج مرض العجب والوقاية منه .
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توطئة

ردي�ف الكبر وزميله وأحد أس�بابه وجالبي�ه ،صاحب�ه ممقوت عند

اخلال�ق ،حمقور عند اخللق ،يضعه اهلل كلام ارتفع ،وخيفضه أينام طلع ،وهو

دلي�ل اجله�ل وأصل البغ�ي ،ومن أخبث رسائ�ر القل�وب ،وأعظم كبائر
الذنوب ،يثري التجرب والطغيان ،صاحبه ال يرى غري نفسه فال فضل ألحد
عنده وال حظ .

والعجب مذموم يف القرآن واحلديث ومنقول كالم السلف ومروي ِ
احلكم:
 -ق�ال تعاىل يف خطاب املس�لمني ﴿ :ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﴾ [التوب�ة ]25 :فأنك�ر عليه�م قوهلم :لن نُغلب
اليوم من ٍ
قلة ،إعجاب ًا بكثرهتم.
 وق�ال س�بحانه وتع�اىل ﴿ :ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﴾ انظر الذخائر واألعالق أليب احلسن اإلشبييل ،466 :أدب الدنيا والدين.231 :

 انظر تفسري البيضاوي.138/3 :
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[النج�م ،]32 :أي ال تنس�بوها إىل زكاء األعمال والطه�ارة ع�ن املع�ايص،
وال تثنوا عليها واهضموها .

ٍ
جته ،إذ
 -وق�ال ﷺ « :بينام رجل يميش يف ُح ّلة تعجبه نفس�ه مرجل مُ ّ

خسف اهلل به فهو يتجلجل إىل يوم القيامة ».

َّبع ،وإعجاب
ش�ح مطاع ،وهوى مت ٌ
 -وقال ﷺ « :ثالث مهلكاتٌّ :

املرء بنفسه ».

 -وق�ال ﷺ ... « :بل ائتمروا باملعروف وتناهوا عن املنكر ،حتى إذا

�ح ًا ُمطاع ًا،
وه�وى متبع ًا ،ودنيا مؤث�رةً ،وإعجاب كل ذي رأي
ً
رأيت ُش ّ
برأيه ،فعليك بخاصة نفسك ود ِع العوام ».
 وأخ�رج البيهقي عن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه قال :التوفيق انظر البحر املحيط.162/8 :
 متف�ق علي�ه ،أخرجه البخ�اري يف كتاب اللباس ،باب من جر ثوب�ه من اخليالء برقم:
 ،5452ومس�لم يف كت�اب اللب�اس والزينة ،باب حتريم التبختر يف امليش مع إعجابه
بثيابه برقم.2088 :
 ق�ال املن�ذري (الرتغيب والرتهي�ب :)174/1 :رواه البزار والبيهق�ي وغريمها وهو
مروي عن مجاعة من الصحابة وأس�انيده وإن كان ال يس�لم يشء منها من مقال ،فهو
بمجموعها حسن إن شاء اهلل تعاىل( .بترصف)
 ق�ال الزيلع�ي يف ختري�ج األحادي�ث واآلث�ار الواقعة يف تفسير الكش�اف للزخمرشي
( :)425/1قل�ت :رواه أب�و داود يف س�ننه يف كتاب املالحم ،والرتمذي يف التفسير
( )257/5واب�ن ماج�ه يف الفت�ن ،ورواه اب�ن حب�ان يف صحيح�ه  ،...واحلاك�م يف
مس�تدركه يف كت�اب الرقاق ،وق�ال :صحيح اإلس�ناد ومل خيرجاه(،ووافقه الذهبي)،
ورواه الطبراين يف معجم�ه ،والبيهق�ي يف ش�عب اإليمان ،وابن راهويه يف مس�نده،
وأبو يعىل(.بترصف).
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وحس�ن اخللق خري قرين ،والعق�ل خري صاحب واألدب خري
خري قائدُ ،
مرياث ،وال وحشة أشد من العجب.

 -وقيل لعائش�ة ريض اهلل عنها :متى يكون الرجل مس�يئ ًا ؟ فقالت:

إذا ظن أنه حمسن.

 -وقال مرسوق ريض اهلل عنه :بحسب املرء من العلم أن خيشى اهلل،

وبحسب املرء من اجلهل أن ُيعجب بعمله .

 -وق�ال اب�ن مس�عود ريض اهلل عن�ه « :اهللاك يف اثنتين :القن�وط

والعج�ب » ،وإنما مج�ع بينهما ألن القان�ط ال يطل�ب الس�عادة لقنوطه،

عجب ال يطلبها لظنه أنه قد ظفر هبا .
وا ُمل َ

 -وأ َّم أب�و عبي�دة ب�ن اجلراح قوم� ًا مرةً ،فلما انرصف قال :م�ا زال يب

الشيطان آنف ًا حتى رأيت أن يل فض ً
ال عىل من خلفي ،ال أؤ ّم أحد ًا أبد ًا .

باك ِ
ضاحك معرتف بذنبه خري من ٍ
ٌ
مد ٌّل عىل
 وقال مورق العجيل:ٌ

ربه .

 الدر املنثور للسيوطي.609/7 :
 إحي�اء عل�وم الدي�ن ،370/3 :كت�اب األربعين للغ�زايل ،117 :وفي�ات األعي�ان
البن خلكان.17/3 :
وسنن العابدين للباجي.704/2 :
 ُسنن الصاحلني َ
 إحياء علوم الدين ،369/3 :كتاب األربعني.117-116 :
وسنن العابدين.704/2 :
 ُسنن الصاحلني َ
 املصدر نفسه ،البيان والتبيني للجاحظ.465/1 :
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فهذا هو مرض العجب الذي يعمي صاحبه عن مس�اوئه ،فيستعظم

ما يراه حس�ن ًا فيه ،ويستعذب املدح وامللق من خمالطيه ،إذ املدح من أقوى
رواف�د العجب ومغذيه ،وأش�د دواع�ي الغرور والكبر ،فيضعف عقل

املم�دوح عن معرف�ة نقصه وعيبه « ،فريى قبيحه حس�ن ًا وخط�أه صواب ًا،

فيستوجب لنفسه حق ًا مل تستوجبه ،ويرى هلا فض ً
ال مل تستأهله ،فهو منفرد

برأيه ،مرتدد يف غيه ،قد امتنع من املش�ورة فركب يف مجيع أحواله غروره،
واس�تجنب س�ؤال من هو أعلم منه وأبرص ،واستنكف عن معونة من هو

أق�وى وأق�در منه ،ينظر نفس�ه بعني اإلعظام واإلكب�ار ،وينظر غريه بعني
االحتقار واالستصغار.

 ...وقد كان أهل العقل والدين ،وأرباب التقى واليقني ،يستنقصون

املنزهة عن االختالل،
أنفس�هم وعندهم الكامل ،ويتهمون آراءهم وه�ي ّ
ويس�تعينون باملش�ورة ويس�تضيئون بأنوار اهلداية ،وكانوا يرون التواضع
رفعة ،والتكرب ضعة ».

فالعج�ب س�بب رئيس للكبر ،فكل ما قي�ل يف ذم الكبر وارد هنا،

بل لش�دة تداخلهام وتش�ابه أعراضهام ربام س�مي العجب كبر ًا  ،وكم

أهل�ك من العلماء والعابدين ؛ ألن املبتىل به جيتمع عليه مفس�دان :س�وء
 الذخائر واألعالق.469 :

 راجع مقاصد الرعاية البن عبد السالم السلمي.140 :
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نظره لنفسه واستعظامه هلا ،وما يسمعه من ٍ
مدح خاد ٍع يطريه به املنافقون
واملتملقون ،ونيس نصيحة َمن قال:
ي�ا جـاه ً
غ�ره إف�راط مادح�ه
لا ّ

يغلبن ُ
علمك بِ ْ
ال
ك
ْ
جهل َمن أطراك َ

أثن�ى وق�ال بلا عل� ٍم أح�اط ب�ه

أعلم باملحصول من ريبِ ْ
ك
وأنت ُ



ضرر ُ
العجب على الفرد واجملتمع:
للعج�ب أرضار عىل الف�رد وعىل املجتمع ،وأوهلا أن�ه داع إىل الكرب،
وآفات الكرب كثرية ستقف يف مبحثه عىل بعض منها.
وال ُعجب يدعو إىل نس�يان الذنوب وإمهاهلا ،وجيلب الغرور بالنفس

وال�رأي ،واألم�ن من ع�ذاب اهلل ومكره ،وحيرم  -من ابتلي به  -إعجا ُبه

بعقله ورأيه من االس�تفادة واالستش�ارة والس�ؤال ،ف ُيحرم العلم ويستبد

برأي خطأ يورده موارد اهلالك دني ًا وأخرى ،وقد قيلُ :عجب املرء بنفسه
أحد ُحساد عقله.
 أدب الدنيا والدين.234 :

 انظر إحياء علوم الدين ،370/3 :أدب الدنيا والدين.232 :
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ومن آفات العجب أنه ٍ
ناف ملحبة اهلل عز وجل ،يقول سبحانه﴿ :ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﴾ [احلديد ،]23 :قال القايض ابن عطية رمحه اهلل:
وخص هاتني الصفتني
« ونفي املحبة عمن هذه صفته رضب من التوعد،
َّ

هن�ا إذ مقتضامه�ا العج�ب والزه�و ،وذل�ك ه�و احلام�ل على اإلخالل
باألصن�اف الذي�ن تقدم أمر اهلل باإلحس�ان إليهم ،ول�كل صنف نوع من
اإلحسان خيتص به ،وال يعوق عن اإلحسان إليهم إال العجب أو البخل،
املعجبني والباخلني » .
فلذلك نفى اهلل حمبته عن َ
وال ُعج�ب  -عوذ ًا باهلل منه  -س�بب للتباغض والتقاطع والش�حناء،

مانع من التواضع والرمحةِ ،
وخم ٌّل باإلحسان والرفق ،وصدق أمري املؤمنني

علي ب�ن أيب طال�ب ريض اهلل عنه حين قال ... « :وال وحش� َة أش�د من
فاملعجب بنفس�ه مس�توحش ممن حول�ه ؛ ألنه يرى أنه
العج�ب » ،نعم
َ
خري منهم وأفضل ،وهم مستوحشون من صلفه وعنجهيته.

واآلن وقد س�معت بعض ًا مما ورد يف ذم العجب والتنفري منه وتب ّينت

تش�وقت لسماع تش�خيصه وبيان حقيقته
أرضاره ومس�اوئه ،ما أراك إال
َ

تشمر يف عالجه ورصفه عن قلبك ،فدونك ما طلبت.
وأسبابه ،كي ِّ
املحرر الوجيز.51/2 :
 َّ

 شعب اإليامن.161/4 :
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تشخيص مرض العجب:
حقيقة العجب استعظام النفس وخصاهلا ،والركون إىل ذلك واألمن

من زواله ،مع نسيان إضافته إىل اهلل سبحانه .

وح�دّ ه ابن عبد السلام رمح�ه اهلل بقول�ه « :فرحة يف النف�س بإضافة
أن اهلل تعاىل ه�و ِ
واملتفضل
املنعم به
ِّ
العم�ل إليها ومحدها عليه ،مع نس�يان ّ
بالتوفيق هلا ».

زهو بام يتصل بالشخص من حال أو أعامل ،دون نسبة
فالعجب إذن ٌ

ذل�ك إىل م�ن له الفضل فيه س�بحانه ،أما الفرح بالنعم مع نس�بتها إىل اهلل

فمأم�ور ب�ه ﴿ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﴾ [يون�س ،]58 :فم�ن
ف�رح بشيء من نِعم اهلل لكونه من ًة من اهلل ،واس�تعظمه مل�ا يرجو عليه من
بمعجب.
ثواب اهلل ،ومل يضف ذلك إىل نفسه ومل حيمدها عليه فليس
َ
فللشخص يف فرحه بالنعم حاالت ثالث:
بمعجب.
 أن يكون خائف ًا من زواهلا مشفق ًا من تكدرها فليسَ
 -أن ال يك�ون خائف� ًا من زواهلا ،لك ّن فرحه هبا من حيث إهنا من اهلل

بمعجب أيض ًا.
تعاىل ،ال من حيث إضافتها إىل نفسه ،وهذا ليس
َ
 كتاب األربعني ،117 :إحياء علوم الدين.371-370/3 :

 مقاصد الرعاية.131 :
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 -أما لو كان غري خائف عىل النعم من الزوال ،وفرح هبا ناس�ب ًا إياها

إىل نفسه ،فهذا هو العجب املهلك .

فمت�ى اجتم�ع الف�رح بالنعمة م�ع نس�بتها إىل النف�س ،واألمن من

زواهلا ،والركون إليها ،فذلك العجب نسأل اهلل السالمة.

والعجب خيتلط بالكرب ويش�اركه يف اآلثار وربام يف األسباب ،بل قد

جيري التعبري عن أحدمها باس�م اآلخر كام أسلفت ،لك ّن الفرق بينهامّ :
أن

الكرب يس�تدعي من ُيتكّب�رّ عليه ،والعجب ال يس�تدعيه ،فالعجب مرض
نفسي مقصور عىل الفرد ،حتى لو مل يخُ لق غيره لكان من املمكن إعجابه

تصور أن يكون متكبرِّ ًا إال أن يكون مع غريه وهو يرى نفسه
بنفسه ،وال ُي ّ
فوق ذلك الغري يف صفات الكامل.
والعج�ب ربما أ ّدى إىل أن ي�رى العب�د ّ
أن ل�ه عند ربه س�بحانه قدر ًا

عظي ًام اس�تحقه بعمله الكبري يف عينه هو ،ويس�تحق عليه من اهلل الثواب،
في ِ
�د ّل بعمله ،ويس�تنكر أن ينزل به بالء أو تُر ّد ل�ه دعوة ،ونيس من جهله
ُ
فض�ل اهلل علي�ه يف التوفي�ق ،وتفضل�ه بالقب�ول ،وغناه عن عم�ل عباده،
﴿ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﴾ [النور. ]21 :
فلنر كيف عالجه.
فهذا هو تشخيص مرض العجب الفتاكَ ،
 انظر إحياء علوم الدين ،371-370/3 :مقاصد الرعاية ،131 :كتاب األربعني.117 :
 كتاب األربعني ،117 :إحياء علوم الدين.344 :

 راجع مقاصد الرعاية ،132 :إحياء علوم الدين.371/3 :
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عالج مرض العجب والوقاية منه:
س�بب ال ُعج�ب الرئيس ه�و اجلهل املحض ،فاإلنس�ان ال�ذي يغفل

عن حقيقة نفس�ه وما يتصل هبا من خصال وخالل ،وينس�ى مصدر ذلك
ومفيضه ،يدخل نفسه مرض العجب ويرميه يف متاهات الغرور واهلالك،

فالعالج اجلامع للعجب هو املعرفة املضادة لذلك اجلهل.

عىل املرء أن يعقل ّ
أن كل ما به من نعمة ظاهرة أو باطنة ،فاهلل سبحانه

هو املتفضل هبا ،فعليه مقابلتها بالشكر واحلمد ،وينبغي أن يكون إعجابه

بفض�ل اهلل وكرم�ه ،إذ أف�اض عليه ما ال يس�تحق وآثره به على غريه من

غري وس�يلة وال س�ابقة « ،فال معنى ل ُعجب العابد بعبادته ،و ُعجب العامل
بعلم�ه ،و ُعج�ب اجلميل بجامله ،و ُعجب الغني بغن�اه ؛ ّ
ألن كل ذلك من

فضل اهلل ،وإنام هو حمل لفيضان فضل اهلل تعاىل وجوده ،واملحل أيض ًا من
فضله وجوده » .

معرضة للزوال يف كل حني،
وهذه األشياء التي دخله ال ُعجب بسببها ّ

وه�و مثلها صائر إىل زوال ،وإنما املنزلة والرفعة يف التقوى ورضوان اهلل،

﴿ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﴾ [احلج�رات ﴿ ،]13 :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﴾ [يونس]58 :

 إحياء علوم الدين ،372 :وانظر مقاصد الرعاية 133 :وما بعدها.

أساس املجتمع السليم
القلب السليم ُ

68

فبهذه املعرفة ودوام استحضارها ينتفي العجب عن القلب ،و ُيرجع

العجب.
كل موجب له إىل سببه احلقيقي ،ومتى ُعرف السبب بطل َ

وينفع يف عالج ال ُعجب أيض ًا أن يتف ّقد نفسه ويتعاطى ما ُيذهب عنها

العزة والزهو ،فالنفس عدو لدود ال ُيغفل عنه ،روي ّ
أن عمر بن اخلطاب

ريض اهلل عن�ه محل قرب ًة يوم ًا ،فقال ل�ه أصحابه :ما محلك عىل هذا يا أمري
املؤمنني؟ فقالّ :
إن نفيس أعجبتني ،فأحببت أن أهينها وأكرسها .

وسن العابدين.705/2 :
 ُسنن الصاحلني َ

أساس املجتمع السليم
القلب السليم ُ

69

ً
الك رْب
ثانياِ :
توطئة .
ضرر مرض الكرب على الفرد واجملتمع.
تشخيص مرض الكرب.
أسباب الكرب وعالجه والوقاية منه .
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توطئة

خلق اهلل بني آدم متساوين يف القدر والقيمة ،وجعل تفاضلهم بالقرب
إلي�ه والتق�وى والعمل الصالح ،قال تع�اىل ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﴾
[احلج�رات ،]13 :وق�رر الرس�ول ﷺ أن�ه « ال فض�ل لع�ريب على عجمي،
وال لعجمي عىل عريب إال بالتقوى » ،فالناس آلدم وآدم من تراب ،هذه
ه�ي القاعدة الس�لوكية التي ربى عليها اإلسلام أتباع�ه ،وهي تنفي كل
مظهر اختالل يف الس�لوك يدفع بصاحبه إىل رفع نفسه عىل غريه ،أو رؤية
فضل له عىل من سواه ،ألجل صفة أو مال أو مكانة ،فيستكرب عىل الناس
ويزدري هبم ،ممكِّن ًا نفسه من مرض خطري وداء عضال هو الكرب.
 ق�ال يف جمم�ع الزوائ�د ( :)266/3أخرج�ه أمح�د ( )475/38ورجال�ه رج�ال
الصحيح.
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يف كتاب اهلل نصوص كثرية مرصحة بذم الكرب والتحذير منه ،منها:
 -قول�ه تع�اىل ﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﴾[ .األعراف.]146 :

 -وقال سبحانه ﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﴾.

[غافر.]35 :

 وقال عز و جل ﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﴾ [النحل.]23 : -وقال تعاىل ﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﴾[ .غافر.]60 :

 -وق�ال تع�اىل ﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﴾[ .غافر.]76 :

وأما األحاديث فكثرية أيض ًا ،منها:
ّ
 -عن حارثة بن وهب اخلزاعي ريض اهلل عنه أن رسول اهلل ﷺ قال:

« أال أخربك�م بأه�ل اجلنة :كل ضعيف متض ّعف ،لو يقس�م عىل اهلل تعاىل
ألبره ،أال أخربكم بأهل النار :كل عتل جواظ مستكرب ».
ّ

 متف�ق علي�ه ،أخرجه البخاري يف مواضع منه�ا ( )20/8يف كتاب األدب ،باب الكرب

برقم ،6071 :ومس�لم ( )2190/4يف كتاب صف�ة القيامة واجلنة والنار ،باب النار
يدخلها اجلبارون برقم ،46 :واللفظ للبخاري.
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 عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام ّأن رس�ول اهلل ﷺ قال « :بينام

رج�ل جي�ر إزاره من اخليالء ُخس�ف به ،فهو يتجلج�ل يف األرض إىل يوم

القيامة ».

 -عن ابن مسعود ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل ﷺ « :ال يدخل

اجلن�ة م�ن كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب ،فق�ال رجلّ :
إن الرجل حيب أن

إن اهلل مجيل حيب اجلامل ،الكرب بطر
يكون ثوبه حس�ن ًا ونعله حس�ن ًا ،قالّ :
احلق وغمط الناس».

 -وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رس�ول اهلل ﷺ قال « :ال ينظر اهلل

يوم القيامة إىل َم ْن جر إزاره بطر ًا »



 وعن ابن عمر ريض اهلل عنهام ّأن رس�ول اهلل ﷺ قال « :من تع ّظم

يف نفسه واختال يف مشيته لقي اهلل وهو عليه غضبان ».

 أخرج�ه البخ�اري يف موضعني ،أحدمها يف ( )140/7يف كتاب اللباس ،باب من جر
ثوبه من اخليالء برقم.5789 :

 أخرجه مسلم ( )93/1يف كتاب اإليامن ،باب حتريم الكرب يرقم.147 :

 متف�ق علي�ه ،أخرج�ه البخ�اري ( )141/7يف كت�اب اللباس ،باب من ج�ر ثوبه من

اخليالء برقم ،5788 :ومسلم ( )1653/3يف كتاب اللباس والزينة ،باب حتريم جر

الثوب خيالء ...برقم ،48 :واللفظ للبخاري.

 ق�ال العراق�ي يف املغن�ي ص  :1253أخرج�ه أمح�د والطبراين واحلاك�م وصححه،
والبيهقي يف الشعب من حديث ابن عمر.

أساس املجتمع السليم
القلب السليم ُ

74

 -وعن سلمة بن األكوع ريض اهلل عنه أن رسول اهلل ﷺ قال « :ال يزال

الرجل يذهب بنفسه حتى ُيكتب يف اجلبارين ،فيصيبه ما أصاهبم » .

 -وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل ﷺ « :العز إزاره،

والكربي�اء رداؤه ،فمن ينازعني عذبته » ،قال النووي رمحه اهلل « :وهذا
وعيد ش�ديد يف الكبر مرصح بتحريمه ،وأما تس�ميته إزار ًا وردا ًء فمجاز
واس�تعارة حس�نة ،كام تقول العرب :فالن ش�عاره الزهد ودثاره التقوى،

ال يري�دون الث�وب ال�ذي هو ش�عار أو دثار ،ب�ل معناه صفت�ه ،كذا قال
امل�ازري .ومعن�ى االس�تعارة هن�ا أن اإلزار وال�رداء يلصق�ان باإلنس�ان
ويلزمانه ،ومها مجال له ،قال :فرضب ذلك مث ً
ال لكون العز والكربياء باهلل

تعاىل أحق وله ألزم واقتضامها جالله ».

وأقوال علامء السلف يف ذم الكرب مشهورة كثرية منها:
 ّيب ب�ن كع�ب ومع�ه ن�اس ،فعلاه
أن عم�ر ب�ن اخلط�اب رأى أ ّ

بال�درة ،فقال :يا أمري املؤمنني ما تصنع؟! فق�ال :إهنا فتنة للمتبوع ومذلة
للتابع.

وحسنه.
قال العراقي يف املغني ص  : 1250أخرجه الرتمذي ()63/4
ّ

 أخرجه مسلم ( )2023/4يف كتاب الرب والصلة واألدب ،باب حتريم الكرب برقم.136 :

 رشح صحيح مسلم.174-173/16 :

وس�نن العابدين ،706/2 :اجلامع ألخالق الراوي وآداب الس�امع
 ُس�نن الصاحلني َ
للخطيب البغدادي.395/1 :

أساس املجتمع السليم
القلب السليم ُ

75

 -وج�اء جرير بن عب�د اهلل البجيل ريض اهلل عنه ومع�ه ناس يطؤون

عقب�ه ،فقال له س�لامن :يا جري�ر ما هؤالء خلفك؟ فق�ال :رهطي ،فقال:

رب ؛ ّ
فإن اهلل تعاىل يقول :وعزيت وجاليل وارتفاع مكاين
ي�ا جرير إياك والك َ
ال يدخ�ل اجلنة عبد من عبيدي ويف قلبه مثقال حبة من كرب ،إياك أن تحُ رم

اجلن�ة ،أتدري ما اجلنة؟ ق�ال  :نعم ،وصفها اهلل لنا يف كتابه .قال :أما واهلل
ليس فيها عود ،وإن أصول ثامرها الزبرجد والياقوت واللؤلؤ ،ويخُ رج اهلل

منها أي الثامر شاء ،فإياك أن تحُ َرمها .

 ونظ�ر مط�رف ب�ن عبد اهلل ب�ن الش�خري إىل املهلب ب�ن أيب صفرةوعلي�ه حلة يس�حبها ويميش اخليالء فق�ال :يا أبا عبد اهلل ،ما هذه املِش�ية

التي يبغضها اهلل ورس�وله؟ فقال املهلب :أما تعرفني؟ فقال :بل أعرفك:
بول ِ
ِ
أولك نطف ٌة ِ
وح ْش ُوك فيام بني ذلك ٌ
وعذرةٌ،
مذرةٌ،
وآخرك جيف ٌة قذرةٌَ ،
ُّ
ُ
ونظمه بعضهم شعر ًا فقال:
عج ٍ
�ب بصورت�ه
ُ
عجب�ت م�ن ُم َ
ِ
م�ذر ْه
وكان باألم�س نطف� ًة
ٍ
غ�د بع�د ُحس�ن صورت�ه
ويف
يصير يف اللح�د جيف� ًة ِ
ق�ذر ْه
وه�و على تيه�ه ونخوت�ه
ْ
م�ا بين ثوبي�ه حيم�ل الع�ذر ْه

وسنن العابدين.706/2 :
 ُسنن الصاحلني َ
 انظر أدب الدنيا والدين.231 :
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هكذا رصحت نصوص القرآن والسنة بذم الكرب والتحذير منه وبيان

أنه موجب لغضب اهلل س�بحانه ومستحق لعقابه ،فهو من أخبث أمراض
القلب وأخطرها؛ قال تعاىل يف وصف املرشكني وما يظهرون من رفض احلق
والتكبر علي�ه ﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ

ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﴾ [غاف�ر ،]56 :فالكرب مهلك لصاحبه،

مباعد عن اجلنة ،موجب للمقت وموغر لصدور اإلخوان ،مشؤوم العاقبة

يف الدنيا واآلخرة ،انظر إىل هذا املتكرب الذي أكل بشامله بحرضة النبي ﷺ،
فقال له :كُل بيمينك ،قال :ال أس�تطيع ،ما منعه إال الكرب ،فدعا عليه ﷺ

اس�تطعت ،فام رفعها بعدُ إىل فيه! ،فام أش�أم الكرب ،وما أس�وأ
قائالً :ال
َ

عاقبة صاحبه.

تأ ّم ْ�ل  -وفقن�ي اهلل وإ ّياك  -كي�ف دفع الكرب هذا الرج�ل إىل خمالفة

أمر النبي ﷺ ،وكيف أقحمه كربه يف الكذب ،فكان جزاء كربه وكذبه أن

أصبح عاجز ًا عن أن يرفع يده إىل فمه بعد ذلك !

ب�ل ّ
إن الكرب كان وراء كفر كثري م�ن األمم وتكذيبهم ألنبيائهم ،قال

تعاىل﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ

ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﴾ [التغاب�ن ،]6-5 :واق�رأ م�ا ق�ص الق�رآن م�ن خرب قوم
 أخرجه مسلم ( )1599/3يف كتاب األرشبة ،باب آداب الطعام والرشاب وأحكامهام
برقم.107 :
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نوح ،وعاد ،وثمود ،وقوم ش�عيب ،وقوم إبراهيم ،وما حكى عن فرعون

وهام�ان وقارون ،فسترى نماذج ملتكربين نفخ فيهم الش�يطان من الكرب
م�ا أعم�ى أبصارهم وأصم آذاهنم ،فردوا م�ا جاءهم من احلق ،وحل هبم
ما يس�تحقون م�ن العق�اب ﴿ ،ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﴾[ .العنكبوت.]40 :
وباملقاب�ل حضت تعالي�م الدين الكريم على التواضع ولني اجلانب

وتوطئ�ة الكن�ف ،والناس حتب املتواض�ع وتألفه ،وتك�ره املتكرب وتأنف
عن�ه ،ومن س�نن اهلل يف كون�ه ،أنه ما تكرب أحد إال أذل�ه اهلل « ،وما تواضع
إن اهلل أوحى إيل أن تواضعوا حتى
أح�دٌ هلل إال رفع�ه اهلل » ،وقال ﷺّ « :

ال يفخ�ر أح�د عىل أحد ،وال يبغي أحد عىل أح�د » ،وكان ﷺ يرضب
يف التواض�ع أحس�ن مثال :توقف�ه األَ َم ُة وتأخذ بيده ليقضي حاجة هلا،
ويس�لم عىل الصغار ويمسح رؤوس�هم ووجوههم ،ويشارك أهل بيته

 أخرجه مسلم ( )2001/4يف كتاب الرب والصلة ،باب استحباب العفو والتواضع برقم.69 :

 أخرجه مس�لم ( )2198/4يف كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ،باب الصفات التي
يعرف هبا يف الدنيا أهل اجلنة وأهل النار برقم.64 :

 روى البخاري ( )20/8يف كتاب األدب ،باب الكرب برقم ،6072 :عن أنس ريض اهلل
عنه :إن كانت األمة من إماء املدينة لتأخذ بيد النبي ﷺ ،فتنطلق به حيث شاءت.

 روى مس�لم ( )1814/4يف كتاب الفضائل ،باب طيب رائحة النبي ﷺ ولني مس�ه
والتربك بمس�حه برقم ،80 :عن جابر بن س�مرة قال :صل ْي ُت مع رس�ول اهلل ﷺ =
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أعامهلن ومهنتهن ،ومع أنه رفيع املكانة يف نفس�ه ،عظيم املنزلة عند ربه

أمره سبحانه بقوله ﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ ﴾[ .احلجر.]88 :

ضرر مرض الكرب على الفرد واجملتمع:
للكبر  -كغيره من األم�راض  -أرضار س�يئة كثرية ،جت�اوز املتكرب

لتطال املجتمع:

أ) رضر الكرب عىل الفرد:
الكرب  -نعوذ باهلل منه  -كبرية من الكبائر املهلكة ،ال يدخل اجلنة من

كان يف قلب�ه مق�دار حبة خردل منه ،وهذا وعيد ش�ديد ِ
فهم منه احلاذقون
اإلطالق لش�دة خوفه�م واحتياطهم يف أم�ر دينهم – رغ�م أن حممله عند

ٍ
بع�ض على الكبر عن اإليامن – فقد ق�ام عبد اهلل بن عم�ر ريض اهلل عنهام

يبكي فقالوا :وما يبكيك يا أبا عبد الرمحن؟ فقال :هذا  -يعني عبد اهلل بن

= صلاة األوىل (صلاة الظهر) ،ثم خرج إىل أهله وخرجت معه ،فاس�تقبله ُولدان،
فجعل يمسح خدي أحدهم واحد ًا واحد ًا ،قال :وأما أنا فمسح خدي ،قال :فوجدت
ليده برد ًا أو رحي ًا كأنام أخرجها من جؤنة عطار.

 روى البخ�اري يف مواض�ع منه�ا ( )65/7يف كتاب النفقات ،ب�اب خدمة الرجل يف
أهله برقم ،5363 :عن األس�ود بن يزيد قال :س�ألت عائش�ة ريض اهلل عنها :ما كان
النب�ي ﷺ يصنع يف بيته؟ قالت :كان يكون يف مهنة أهله ،فإذا حرضت الصالة خرج

إىل الصالة.
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عمرو بن العاص  -زعم أنه سمع رسول اهلل ﷺ يقولَ « :من كان يف قلبه

مثقال حبة من خردل من كرب أكبه اهلل يف النّار عىل وجهه » .

فل�و مل يكن فيه إال هذه اخلصلة لكفته ،فكيف وهو موجب ملقت اهلل

وغضبه « ،ألنه منازعة له س�بحانه يف خصوص صفته ،إذ الكربياء رداؤه
والعظم�ة ال تلي�ق إال ب�ه ،ومن أين تلي�ق العظمة بالعب�د الذليل الذي ال

يملك من أمر نفسه شيئ ًا ،فض ً
ال عن أمر غريه » .

عرفه
والكبر حيمل صاحبه عىل احتق�ار اخللق وجحد احلق ،فهو كام ّ

الص�ادق املص�دوق « :بط�ر احلق وغمط الن�اس » ،ويف رواي�ة « :غمص
النّ�اس » ،واملعنى واحد أي احتقار الناس  ،ولعل الذي احتقره أن يكون

ولي ًا هلل ،فيقع يف الوعيد الرباين « :من عادى يل ولي ًا فقد آذنته باحلرب »؛
ٍ
ّ
ثلاث :رض�اه يف طاعته فال
ألن اهلل  -كما ق�ال بعضه�م  -خب�أ ثالث ًا يف
 قال العراقي يف املغني ( :)125/1رواه أمحد والبيهقي يف الش�عب من طريقه بإس�ناد
صحيح.

 كتاب األربعني.112-11 :
 عن أيب هريرة ّ
إن اهلل قال :من عادى يل ولي ًا فقد آذنته باحلرب،
أن رسول اهلل ﷺ قالّ « :

تق�رب إيل عبدي بشيء أحب إيل مما افرتضت عليه ،وما ي�زال عبدي يتقرب إيل
وم�ا ّ
بالنوافل حتى ُأحبه ،فإذا أحببتُه كنت س�معه الذي يس�مع به ،وبرصه الذي ُيبرص به،
وي�ده الت�ي يبطش هبا ،ورجل�ه التي يميش هبا ،وإن س�ألني ألعطينه ،ولئن اس�تعاذين
ألعيذنه ،وما ترددت عن يشء أنا فاعله ترددي عن نفس املؤمن يكره املوت وأنا أكره

مساءته » أخرجه البخاري يف كتاب الرقاق ،باب التواضع برقم.6137 :
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حتق�روا منها ش�يئ ًا فلع�ل رضاه في�ه ،وغض َبه يف معاصيه فلا حتقروا منها

ش�يئ ًا فلعل غضبه فيه ،وخبأ واليت�ه يف عباده فال حتقروا منهم أحد ًا فلعله
و ُّيل اهلل تعاىل.

وم�ن رضر الكرب عىل من تل ّبس ب�ه أن حيول بينه وبني مجيع األخالق

املحمودة ،فاملتكرب ال يستطيع أن حيب للناس ما حيب لنفسه ،وال يقدر عىل
التواضع وكظم الغيظ ،ومن الصعب عليه أن جيانب احلسد والرياء ،فهو

مدفوع بكربه إىل كل خلق مذموم ،ومرصوف عن كل خلة حممودة .

وتتو ّل�د ع�ن الكرب حالة نفس�ية مرضية ِ
تظهر آثار ًا قبيح ًة يف الس�لوك

الداخيل واخلارجي ،فهو ال يرى فض ً
ال لغريه ،وإن ُوجد س�ارع يف طمس�ه
وستره ،بل قد يبلغ به اإلجرام إىل أن ينس�ف كل صفة للمنافس تقف يف

طريق متيزه وانفراده ،وربام سعى إىل قتله وإعدامه من الوجود.
ٍ
م�ع ّ
أن هناك
سمات خارجي� ًة ال ختطئه�ا العني ،كالتبختر واخليالء
وتصعري اخلد والنظر الش�زر إىل الناس ،والتقعر يف الكالم والتش�دق فيه،
والرتفع يف املجلس ،والتعصب للرأي .
 إحياء علوم الدين ،49/4 :جممع األمثال للميداين.555-554/2 :
 كتاب األربعني.112 :

 األخالق اإلسالمية.733-732/1 :
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ب) أرضار الكرب عىل املجتمع:
يؤ ِّدي الكبر إىل أن يبغي بعض الناس عىل بعض ،ويتفاخروا بينهم،

فيق�ع اإليذاء وتعم البغضاء جراء ذلك ،وتلك حالقة الدين كام نعتها ﷺ
يف احلديث املتقدِّ م.

والكبر ق�ادح يف األخوة اإلسلامية التي جي�ب حتققها بين الناس،
ومان�ع م�ن انتفاع بعضهم م�ن بعض ،فهو جيع�ل املتكرب يعي�ش يف عزلة
منفضون
نفس�ية واجتامعية ،حيجبه كربه عن أن ينتفع وينفع ،والناس عنه ّ
ال يرغبون يف قربه ،لفظاظته وقسوة جانبه ﴿ ،ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﴾ [آل عمران.]159 :
فكي�ف نتصور جمتمع ًا يرسي بني أفراده (فريوس) التعايل والتعاظم،
واالس�تهزاء بالناس وازدرائهم ،هل يمك�ن ملجتمع هذه صفته أن يعيش
بوئام وتصالح؟
إن لحُ م�ة املجتم�ع التس�امح والرف�ق واملحب�ة ،صف�ات ال يمكن أن
توجد وتنتعش مع فش�و الكرب والعزة بالباطل ،بل إن خراب املجتمعات
من ضعف لحُ مة األخالق وتالشيها:

 انظر صفحة (.)39
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بقي�ت
وإنما األم�م األخلاق م�ا
ْ

ه�م ذهب�ت أخالقه�م ذهب�وا
ف�إن ُ

بح ْج�ر صحي ،يمنع رضره عن
فالكبر اختالل نفيس جدير صاحبه َ

الح ْج�ر إىل تأهيل نفيس
املجتم�ع ويكف�ي النّ�اس رشه ،وحيت�اج يف ذل�ك َ

واجتامعي ،حتى يس�تطيع العيش بسلام وتوازن وس�ط الن�اس ،ال يرفع
نفسه عليهم وال يستصغرهم.
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تشخيص مرض الكرب:
عرف الرس�ول صلوات اهلل وسلامه عليه الكبر بمظهرين من
لق�د ّ

مظاه�ره ،ومه�ا « بطر احل�ق وغمط النّ�اس » ،فه�ذان املظه�ران مها أبرز

مظاهر الكرب يف الس�لوك ،فالكرب خ ُل ٌق يف النفس يثمر أعامالً يف اجلوارح،

منه�ا رفض احلق واألنفة من قبوله ،واحتقار الن�اس وازدراؤهم ،فالكرب
كما ق�ال العلامء ينقس�م إىل باطن وظاه�ر ،فالباطن :هو ُخ ُل�ق يف النفس،
والظاه�ر :ه�و أعامل تص�در عن اجل�وارح ،ف�إذا ظهر ُخل�ق النفس عىل
اجلوارح يقال تكبرّ  ،وإذا مل يظهر يقال يف نفسه كرب .

فحقيق�ة الكبر هي :أن يرى الش�خص نفس�ه ف�وق غيره ،فيتعاظم

على غريه أنف ًة منه واحتقار ًا له ،فيدخله من ه�ذا االعتقاد الكاذب انتفاخ
ش�يطاين يرى به نفس�ه أكرب من سماع احلق وقبوله ،وأعظم من كل أحد،
وهو االنتفاخ الذي خاف عمر ريض اهلل عنه أن يصيب الذي اس�تأذنه أن

يعظ الناس ،فقال له :أخشى أن تنتفخ حتى تبلغ الثريا .

الكرب شعور مغرور باالستعالء ،وغالب ًا ما يكون إلخفاء نقص يشعر

ب�ه املتكبر ،حياول ع�ن طري�ق « التعوي�ض » أن يوجد بتكبره عىل غريه
 إحياء علوم الدين.343/3 :

 انظر إحياء علوم الدين ،344/3 :كتاب األربعني ،112 :مقاصد الرعاية.141 :
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انس�جام ًا داخلي ًا يقنع به نفس�ه حتى هتدأ وتستروح لذل�ك ،وهو عالمة
ظاه�رة عىل قلة عقل صاحبه ،ولقد قال بعض احلكامء :ما الكرب إال ُ
فضل

حمُ �ق مل ي�در صاحب�ه أين يذه�ب ب�ه ،فيرصفه إىل الكبر ،وما أش�به ما

قال باحلق.

فالكبر خت ُّي ٌل ملنزلة ال أس�اس هل�ا ،أو بعبارة أخ�رى ّ
أدق :ظ ٌّن
كاذب
ٌ

بالنفس باستحقاق مرتبة هي غري مستحقة هلا .

َّب من اعتقادات كاذبة يف نفس املتكرب ،يقول الغزايل
ناتج مرك ٌ
ألنه ٌ

رمح�ه اهلل « :وال يتص�ور أن يك�ون متكرب ًا إال أن يكون م�ع غريه ،وهو
يرى نفس�ه فوق ذلك الغري يف صف�ات الكامل فعند ذلك يكون متكرب ًا،

وال يكفي أن يستعظِم نفسه ليكون متكرب ًا ،فإنه قد يستعظم نفسه ولكنه
يرى غريه أعظم من نفس�ه أو مثل نفس�ه فال يتكرب عليه ،وال يكفي أن
يستحقر غريه ،فإنه مع ذلك لو رأى نفسه أحقر مل يتكرب ،ولو رأى غريه

مثل نفسه مل يتكرب ،بل ينبغي أن يرى لنفسه مرتب ًة ولغريه مرتبة ،ثم يرى
مرتب�ة نفس�ه فوق مرتبة غريه ،فعند هذه االعتق�ادات الثالثة حيصل فيه
خلق الكرب ،ال أن هذه الرؤية تنفي الكرب ،بل هذه الرؤية وهذه العقيدة
 انظر أدب الدين والدنيا.231 :

 هتذيب األخالق وتطهري األعراق.205 :
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تنف�خ فيه فيحص�ل يف قلبه اعت�داد وهزة وف�رح وركون إىل م�ا اعتقده
وعز يف نفس�ه بس�بب ذلك ،فتلك العزة واهلزة والركون إىل العقيدة هو
َّ
خلق الكرب» .

والكرب أقسام:
كبر على اهلل س�بحانه ،وه�ذا أفح�ش أن�واع الكبر وأخطرها،
ٌ -1

وال س�بب له إال اجلهل املحض والطغيان ،فيس�تنكف املصاب هبذا النوع
عن العبودية هلل ،وربام ادعى الربوبية كالنمرود وفرعون وأش�باههام ،قال
تعاىل ﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾
[النساء.]172 :

وترفع عن متابعتهم واالنقياد هلم ،جه ً
ال وعناد ًا
تكرب عىل الرسل
ٌ
ٌ -2

متذرع ًا بأهنم برش كسائر البرش ﴿ ،ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﴾ [النساء،]172 :

﴿ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﴾ [املؤمن�ون ﴿ ،]34 :ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﴾ [الزخرف.]31 :
كبر عىل عب�اد اهلل ،فيس�تعظم نفس�ه وحيتقر غريه ،ناس�ي ًا وصية
ٌ -3

سيد اخللق يف احلديث الصحيح « :املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله
 إحياء علوم الدين .343/3
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وال حيقره ،التقوى ها هنا  -ويشري إىل صدره ثالث مرات  -بحسب امرئ

من الرش أن حيقر أخاه املس�لم » ،ويدفعه كربه إىل رفض احلق مع علمه
بأن�ه حق ،وقد يؤدي به كربه إىل الكف�ر  -والعياذ باهلل  -كام جرى لليهود
يف رفضهم اإليامن بالرسول ﷺ مع معرفتهم به كام يعرفون أبناءهم ،وكام
جرى إلبليس لعنه اهلل حني امتنع من السجود آلدم .
فهذه دركات مرض الكرب « ،وأش�دها التكرب عىل اهلل ورسوله ،وهو
ال�ذي محل أكثر الكفار على الكفر ،ثم التكرب عىل أه�ل الدين من العلامء
والصلح�اء وغريهم ،باالزدراء هبم وع�دم القبول ملناصحتهم ،ثم التكرب
عىل سائر الناس».
وإذ قد بينا تشخيص هذا املرض وأرضاره البالغة ،فكيف نستطيع أن
ونتحصن منه ؟
نعاجله
ّ

 أخرج�ه مس�لم ،كتاب البر والصلة واآلداب ،ب�اب حتريم ظلم املس�لم واحتقاره...
برقم.2564 :

 راج�ع للتوس�ع :إحي�اء علوم الدي�ن 345/3 :وم�ا بعدها ،مقاص�د الرعاية،141 :
الزواجر عن اقرتاف الكبائر للهيثمي.139/1 :

 القوانني الفقهية البن جزي.426 :
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أسباب الكرب وعالجه والوقاية منه:
مر ض الكرب  -كام تقدّ م  -اختالل يف النفس وانحراف يف الس�لوك،
وتضخم يف « األنا » -بالتعبري النفيس  ،-تس�ببه جمموعة من ُعقد النقص

وسوء الرتبية وضعف البناء اإليامين ،قال الغزايل رمحه اهلل « :اعلم ّ
أن الكرب
من املهلكات ،وال خيلو أحدٌ من اخللق عن يشء منه ،وإزالته فرض عني،
وال يزول بمجرد التمني ،بل باملعاجلة واستعامل األدوية القامعة له ».

فللكرب عدة أس�باب نفس�ية تنبع من أصل األنانية املفرطة ،ومن هذه
األسباب:
 الرغب�ة بعدم اخلض�وع ألحد :وهي رغبة متمردة عىل كل س�لطة،وربما وصلت إىل التمرد عىل طاعة اخلالق س�بحانه والفس�وق عن أمره،

كما وقع لكثري من اجلباب�رة والطغاة ،وما َخبرَ ُ إبليس  -لعنه اهلل  -وقوله:
﴿ ﭚ ﭛ ﭜ ﴾ [األعراف ]12 :منك ببعيد.

شعور باالس�تغناء بالذات ،مما يو ّلد
ويصاحب هذه الرغبة الفاس�دة
ٌ

طغيان ًا يف السلوك ﴿ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﴾ [العلق.]6 :
 إحياء علوم الدين.358/3 :

 راجع للتوسع :األخالق اإلسالمية وأسسها 718/1 :وما بعدها.
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 الطم�وح اجلام�ح إىل التمي�ز على اآلخري�ن وإخف�اء النق�ص:فاملتكبر يرى لنفس�ه درج�ة ومنزلة متقدمة عىل كل من س�واه ،بناها يف
نفس�ه بأوهامه عىل موج خياله ،فإذا واجهه واقع احلياة ومل ينل ما توهم
ع�وض ذلك التناقض بين الواقع واخلي�ال بالكرب،
م�ن منزل�ة ورفعةّ ،

فيج�د يف تكربه متن َّفس� ًا لنقصه ،وتكمي ً
ال ملا مل يس�تطع بلوغ�ه بكفاءاته
ومؤهالته احلقيقية ،فيفزع إىل نفخ ذاته وتضخيم ( أناه ) واحتقار غريه،

ِ
حتى تسكن نفسه
وتسرتوح لذلك الشعور.

فهذا الصنف من مرض الكرب مبناه الوهم املحض والطموح اجلامح

من غري أساس وال معتمد ،ولكن من الكرب ما يكون نتيجة استعظام ِ
صفة
ّ
َ

ٍ
كمال ُرزق املتكبر طرف ًا منها ،فريى أنه هبا صار خير ًا من غريه ،وكأنه يف

قول�ه ذلك ي�ردد مقالة أول املتكربي�ن ﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﴾ ،فتدب يف أوصاله
محيا العزة والكرب ،حتى يبلغ الثريا أو يكاد.
ُ

والكمال املوج�ب للكرب دني�وي أو دين�ي :فالديني العل�م والعمل،
والدنيوي النس�ب واجلامل والقوة واملال وكثرة األنصار ،وربام نتج الكرب
عن مرض قلبي آخر كالعجب وهو أكرب أس�بابـه  ،أو الرياء أو احلسد،
 انظر مقاصد الرعاية.140 :
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فأم�راض القلوب يم�د بعضها بعض� ًا وتتداخل فيام بينها الحتاد الس�بب
احلقيقي الذي هو الغرور وضعف اإليامن وحب العاجلة.
عرفت أس�باب الكرب ّ
فإن عالجه صار س�ه ً
ال عليك ،فعالج
وإذ قد
َ

الكبر بعالج أس�بابه ،فما كان منه ناجت ًا ع�ن مرض من أم�راض القلوب
جره
ُيعال�ج بما يزيل ذل�ك املرض وهو مبَّي�نَّ يف مكانه ،وم�ا كان من كرب ّ

توهم العظمة ونفخة العزة ،فهذا لعالجه مقامان :استئصال جرثومته من
القلب ،ودفع ما يعرض منه لسبب مما يتكرب به اإلنسان:

أ) استئصال جرثومته من القلب:
الس�تئصال جرثوم�ة الكرب من القلب ال بد من م�زج العلم بالعمل،
فمن جمموعهام يكون العالج يف هذا املقام:
 -أم�ا العل�م فمعرفة نفس�ه ور ِّب�ه ،فإذا عرف اإلنس�ان رب�ه بالقدرة

املرصف واملق�دّ ر ال إله إال هو ،وال رشيك له
والكربي�اء والعزة ،وأنه هو ّ

وال ند ،عرف أن الكربياء ال تليق إال به.

وإذا عرف نفس�ه باجلهل والعجز والفق�ر واختالل اإلرادة وانحالل

العزيم�ة ،عل�م أنه ّ
أذل من كل ذليل ،وأصغر م�ن كل صغري ،فمن أين له
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آيات من كتاب اهلل قوله عز وجل ﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
أن يتكرب؟ ،وتكفيه ٌ
ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﴾ [عبس ،]22-17 :لو ّ
أن اإلنسان أعمل الفكر فيام

مر به من انتقال من طور
تضمنته هذه اآليات من بيان ملراحل خلقه ،وما ّ
الع�دم إىل احلياة ،ثم الصريورة إىل العدم تارة أخرى ،وما يتخلل العدمني

من نقل وترصيف ،لتيقن أنه مضطر ذليل « ،يمرض كره ًا ،وجيوع كره ًا،

ويعط�ش كره� ًا ،يري�د أن يعلم الشيء فيجهل�ه ،ويريد أن ينس�ى اليشء

فيذكره ،ويكره اليشء فينفعه ،ويشتهي اليشء فيرضه ،ال يأمن يف حلظة أن

يخُ تلس روحه أو عقله أو صحته أو عضو من أعضائه » .

هذا ما حيتاجه من العلم حتى يقتلع جذور الكرب من قلبه إذا فكر فيه

وأنع�م النظ�ر فيه ،أما العلاج العميل فبالتواضع هلل وخللقه ،واألس�وة يف

ذلك بسيد اخللق وخري ولد آدم ﷺ ،فقد كان القدوة العظمى يف التواضع،

وس�يجد يف أخباره ما يكفيه ليأخذ به ويتعلق بطرف منه ،و ْليخالف نفسه

فيما تنزع إليه بداعية الكبر والعزة ،فام اقتضاه كربه فلي�أت نقيضه ،ومن
طول التطبع يكون الطبع ويستقر اخلُلق اجلديد .
 انظ�ر الذريعة إىل مكارم الرشيعة لألصفهاين ،215-214 :كتاب األربعني-112 :
 ،113وراجع إحياء علوم الدين 358/3 :وما بعدها.

 إحياء علوم الدين.360/3 :
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ب) ولدف�ع ما يع�رض من الكرب لس�بب من األس�باب التي يتكرب
هبا اإلنس�ان عىل أخيه ،كالعلم والعبادة والنس�ب واجلامل واملال والقوة
وكثرة األتباع:
فعلاج م�ا خيطر من الكرب لس�بب من هذه األس�باب يك�ون بعقد
أن الكامل احلقيق�ي إنام هو يف العلم والعم�ل به للنجاة من
القل�ب على ّ
غضب اهلل والفوز بمرضاته ،فأما ما سواه مما يفنى باملوت فكامل ومهي،
وأن صفة الكامل التي رزقه اهلل جيب عليه أن يقابلها بالشكر ،وال جيعلها
نقمة بعصيان اهلل فيها.
فم�ن ُرزق العل�م علي�ه أن يعمل بعلمه ،وأول عمله ب�ه أن يريد به

وجه اهلل ،ويتواضع فيه ،ويرفق بمن جهل حتى يع ِّلمه و ُيرشده ،و ْليعلم
حج�ة اهلل علي�ه فيه ،وليكن م�ن خطر اخلامتة عىل وج�ل ،فأنَّى له الكرب
بعلم�ه والرتفع عىل الن�اس! ومن ِ
علم وتكرب ّ -
وق�ل أن ينجو عامل من

كبر  -فهو بوص�ف اجلهل أحق منه بوص�ف العلم ،ومصيب�ة هذا أ ّن
حص�ل من العلم أصاب خب�ث نفس فتك ّيف ب�ه « ،فالعلم كالغيث
م�ا ّ
ينزل من السماء حلو ًا صافي ًا ،فتغيرّ ه األش�جار إىل طباعه�ا ،فيزداد املر
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حصله املتكربون ازدادوا كرب ًا
مرار ًة واحللو حلاوةً ،وكذلك العلم إذا ّ
إىل كربهم ،وإذا ناله املتواضعون ازدادوا تواضع ًا عىل تواضعهم ».

والعبد ِ
الورع عليه أن يبقى من اخلامتة عىل وجل ،فام يدري بامذا يخُ تم
ل�ه ،فينبغي ل�ه أن يكون عىل نفس�ه أخوف منه عىل غريه ،فلا حيتقره وال
يس�تصغره ،فربما كان عند اهلل خير ًا من�ه ﴿ ،ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﴾ [احلج�رات،]11:
فعالج التكرب الذي س�ببه هذه اخلصلة :أن ُيلزم قلبه التواضع لكل أحد،

فالعواق�ب مطوية عن العباد ،وال ينظر العاقل إال إىل العاقبة ،والكبري هو
الكبري عند اهلل يف اآلخرة ،والكلب واخلنزير خري ممن هو عند اهلل من أهل
النار وهو ال يدري.
وقد يشتبه عىل اإلنسان الكرب بالبغض يف اهلل ،فيتكرب عىل الناس وهو
يظن أن ذلك ٌ
أن الناس
بغض يف اهلل ،واملخرج من ذلك االشتباه أن يعرف ّ
بالنسبة إليه أقسام:
فضل عليه.
 أحدها :من ال يعرفه وال يعرف أنه ِّ مقاصد الرعاية ،142 :وانظر إحياء علوم الدين 363/3 :وما بعدها.
 كتاب األربعني،115-114 :إحياء علوم الدين.364/3 :
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 الث�اين :من يعرف�ه بذنوب أقل من ذنوبه ،فلا يمكنه أن يتكرب عىلهذا ،وال عىل القسم األول.
 الثال�ث :من عرف أن ذنوبه أكثر من ذنوبه وعيوبه أكرب من عيوبه،م�ع أنه م�ن عيوبه عىل يقني ،ومن عيوب اآلخر على ظن ،فإن كان خياف
عىل نفس�ه من العقوبة أكثر مما خياف عىل اآلخ�ر فليس بمتكرب عليه ،وإن
خاف عليه أكثر مما خياف عىل نفس�ه ،فهو متكرب عليه ،فإن س�بب اخلوف
العصيان ،ومعاصيه متحقق منها ،ومعايص اآلخر مظنونة.
وإن كان�ت مع�ايص اآلخر أكثر من معاصي�ه ،فالطريق يف ترك الكرب
أن يع�رف نعم�ة اهلل عليه بعصمته إي�اه من مثل عمل�ه ،وأن يغضب عليه

وهيج�ره غضب ًا هلل تعاىل مع خوفه عىل نفس�ه ،بحي�ث ال يرى أنه ٍ
ناج وهو
هالك ،إذ ال يدري بام خيتم هلام .
فهك�ذا يكون احلال مع العصاة ول�و مبتدعة ،وحتى الكفار تبغضهم

يف اهلل وتعادهي�م في�ه ،وال تتكبر عليهم بناء على ّ
أن عاقبتك عند اهلل خري
منهم ،فام تدري ما اخلامتة ،ولقد تأخر إسلام مجاعة من الصحابة ،وكانوا
أفضل من بعض من سبقهم.
 مقاصد الرعاية.150-149 :
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ويمنع�ه من الكرب بالنس�ب واملال واجلمال والقوة ونحوه�ا ،معرفتُه

اليقيني�ة أن هذه أوصاف مفارق�ة له وخارجة عنه ،وبتذكّر مبدئه ومنتهاه،
وما يعرتيه بينهام من ضعف وقلة وفقر ،فلو تد ّبر ذلك بحضور عقل لعلم

وخلف�ض جناحه وأالن
أن�ه بتكبره هب�ذه الصفات مفاخ�ر بام ال يمل�ك،
َ
جانب�ه ،قال األحن�ف بن قيس:
عجبت ملن جرى م�ن جمرى البول مرتني
ُ

كيف يتكرب؟ .

وقال بعضهم :

ي�ا ُمظه�ر الكِبر إعجاب� ًا بصورت�ه
مه ً
مس�لوب
لا فإن�ك بع�د الكِبر
ُ

بطوهن�م
ل�و فكّ�ر الن�اس فيما يف
ُ
شيب
ما استش�عر الكِرب
ٌ
ش�بان وال ُ

َ
ومأكول الرتا ب غد ًا
يا ابن الرتاب
ٌ
ومشروب
مأك�ول
أقِص�رِ ْ فإن�ك
ُ

ويس�اعده أيض� ًا يف عالج الكرب وتعوي�د النفس التواض�ع ،أن يبارش

م�ن األعامل ما حيس أن نفس�ه تنفر منه ،كحمل أمتعته بنفس�ه ،وخدمة
 انظر أدب الدنيا والدين ،233 :مقاصد الرعاية.146 :

 راجع عيون األخبار البن قتيبة الدينوري ،403/1 :املنهج املسلوك.423 :

 انظر املدخل البن احلاج ،68/2 :تلبيس إبليس البن اجلوزي.191/1 :
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أهل�ه يف بيته ،فقد صح أنه ﷺ كان حاله يف بيته أن يكون يف مهنة أهله،
ومر عبد اهلل بن سلام ريض اهلل عنه يف الس�وق وعليه حزمة من حطب،
ّ

فقي�ل له :م�ا حيملك عىل ه�ذا وقد أغن�اك اهلل عن هذا ؟ ق�ال :أردت أن
أدف�ع الكبر ،ويف أخباره ﷺ وصور تواضعه ،وم�ا ينقل عن الصحابة
والتابعني من ذلك نامذج جدير ٌة بالتقليد والتم ّثل.
فام أجدر باملرء السعي اجلاد يف وقاية نفسه وعالجها من مرض الكرب
الفت�اك ،ال�ذي صاح ُبه يف مقت اهلل متق ِّلب وإىل س�خطه منقلب ،وهو من

الناس مبغوض ويف جمالسهم مرفوض ،يبدي بكربه سيئاته ويعمي الناس

عن حس�ناته ،قال بعض احلكامء :التواضع مع السخافة والبخل أمحدُ من

ٍ
بحس�نة ع َفت عن س�يئتني ،وأفظِ ْع
الكرب مع الس�خاء واألدب! ،فأعظِ ْم
ٍ
بعيب أفسدَ من صاحبه حسنتني ،وما أحسن ما قيل:

 أخرج�ه البخاري يف عدة مواضع ،منها يف كت�اب األدب ،باب كيف يكون الرجل
يف أهله برقم :،5692 :عن إبراهيم عن األس�ود قال :س�ألت عائشة ما كان النبي

ﷺ يصنع يف أهله؟ قالت :كان يف مهنة أهله ،فإذا حرضت الصالة قام إىل الصالة
 ،ق�ال اب�ن حجر يف الفت�ح ( :)163/2وفيه الرتغيب يف التواض�ع ،وترك التكرب،
وخدمة الرجل أهله.

 رواه الطبراين يف الكبير ،147/13 :ق�ال اهليثم�ي :رواه الطرباين يف الكبري بإس�ناد
حسن ،وفيه :أدمغ بدل أدفع(.جممع الزوائد.)99/1 :
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ٍ
ناظ�ر
وأحس�ن مقرونين يف عين
ُ

جالل�ة ق�در يف مخ�ول تواض�ع



فش�مر أخ�ي ع�ن س�اعد اجل�د وب�ادر إىل درء الكبر ع�ن نفس�ك،
ّ

فلي�س يس�لم أح�د من�ه ،ق�ال بع�ض العارفين « :م�ا م�ن نف�س إال
وه�ي مضم�رة م�ا أظه�ر فرع�ون م�ن قول�ه ﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﴾
[النازع�ات ،]24 :ولك� ّن فرعون وجد له جماالً وقبوالً فأظهره إذ اس�تخف

قوم�ه فأطاع�وه ،وم�ا من أح�د إال وه�و يدّ عي ذل�ك مع عب�ده وخادمه
وأتباع�ه ،وكل َم ْن هو حتت قهره وطاعته ،وإن كان ممتنع ًا من إظهاره ّ
فإن

استش�اطته وغيظه عند تقصريهم يف خدمته واستبعاده ذلك ،ليس يصدر
إال عن إضامر الكرب ومنازعة الربوبية يف رداء الكربياء » .

 انظر جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب ،142/1 :الذريعة إىل مكارم الرشيعة.214 :
 إحياء علوم الدين.70/4 :
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ً
ثالثا :البطر
توطئة .
أضرار مرض البطر على الفرد واجملتمع .
تشخيص مرض البطر .
عالج البطر والوقاية منه .
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توطئة

ّ
إن نعمة اهلل عىل العبد سواء كانت يف احلال أو املآل ،مادية أو معنوية،
جيب عليه شكرها فالشكر قيد النعم وموجب الزيادة ﴿ ،ﭰ ﭱ
ﭲﭳ ﴾ [إبراهي�م ،]7 :والنعمة فتن�ة وابتالء ﴿ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﴾ [األنبي�اء ،]35 :فالسراء والضراء فتنت�ان تتطلبان
الصرب عليهام ،فصرب الرضاء باالحتس�اب وعدم الش�كوى ،وترك اجلزع،
وصبر السراء بالش�كر وعدم الطغي�ان والبط�ر ،ومن معن�ى الصرب عىل
النعم�ة « أن ال يرك�ن إليها ،ويعل�م ّ
أن كل ذلك وديعة عنده ،و ُيسترجع
على الق�رب ،وأن ال ينهمك يف الغفلة والتنع�م » حتى يطمئن إىل هذه
الدار الدنيا ويرىض هبا ،فيشارك الكفار يف بعض أوصافهم ،وكأنه مل يقرع
س�معه قول احل�ق س�بحانه ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
 كتاب األربعني.158 -157 :
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ﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﴾ [يونس.]8-7 :
فالصرب عىل النعمة ومراعاة حقها ّ
قل من يستطيعه ،قال أحد السلف:

« املؤمن يصرب عىل البالء ،وال يصرب عىل العافية إال صدّ يق » .

وق�ال عبد الرمحن بن ع�وف ريض اهلل عنه :ابتُلين�ا بالرضاء فصربنا،

وابتُلينا بالرساء فلم نصرب .

وقال أبو الفرج ابن اجلوزي رمحه اهلل « :الرجل كل الرجل من يصرب

عىل العافية ،وهذا الصرب متصل بالشكر  ،فال يتم إال بالقيام بحق الشكر،

وإنام كان الصرب عىل الرساء شديد ًا ألنه مقرون بالقدرة ،واجلائع عند غيبة
الطعام أقدر عىل الصرب منه عند حضور الطعام اللذيذ » .

�ق رديء يس�مونه ال َبطر،
بر عىل النعم�ة
وش�كرها ُخ ُل ٌ
َ
ويقاب�ل الص َ

ده ٌش يعرتي اإلنس�ان من س�وء احتامل النعمة ،وقل ُة القيام بحقها،
وهوَ :

ورص ُفه�ا إىل غير وجهها  ،وربام يع َّبر عنه بامل�رح والفرح ،قال تعاىل يف

خطاب الكفار ﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
 انظر اآلداب الرشعية البن مفلح.30/1 :

 مصنف عبد الرزاق.457/11 :

 اآلداب الرشعية البن مفلح.31/30/1 :
 التعاريف للجرجاين.134 :
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ﯫ ﴾ [غافر ،]75 :قال الفريوزآبادي رمحه اهلل « :ال َبطر حمركة :النشاط،

واألَشرَ  ،وقل�ة احتمال النعم�ة ،والده�ش واحليرة أو الطغي�ان بالنعمة،

وكراهية اليشء من غري أن يستحق الكراهة ،ف ْعل الكل  :كفرح» .

وهذا الفرح املذموم مرض يف القلب خيرج به عن حالته األصلية التي

ه�ي عرفان أن النعمة من اهلل ال من حوله وال من قوته ثم عليه رصفها فيام

يرض�اه ربه ،فامليل بالقلب عن هذا الس�نن إىل الطغي�ان بالنعمة والركون
إليه�ا ٌ
ميل بالقل�ب عن حالته الصحي�ة ،فكان مرض ًا م�ن أمراض القلب

نعوذ باهلل منه.

ولي�س املقص�ود بالفرح االستبش�ار بحصول نعمة م�ن اهلل الكريم،

فهذا ال ذ ّم فيه وهو ش�عور َط َبعي ،قال ابن عباس ريض اهلل عنهام « :ليس
أح�دٌ إال حي�زن ويف�رح  ،ولكن من أصابت�ه مصيبة فجعلها صبر ًا  ،ومن

أصاب خري ًا جعله ش�كر ًا »  ،وإنما الفرح بالنعمة املذموم هو ما أخرج

عن حال الشكر.

فالبطر إذن هو املرح والفرح واألرش ،كلامت مرتادفة تفيد معنى عدم

احتمال النعمة واالندهاش هبا والزهو بموجبها ،وهو مرض من أمراض

القلوب رصح الكتاب العزيز بذمه والتحذير منه:
 القاموس املحيط للفريوزآبادي :مادة بطر.
 تفسري البحر املحيط.224/8 :

102

أساس املجتمع السليم
القلب السليم ُ

 قال تعاىل﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﴾ [ العلق.]7 ،6 : -وق�ال س�بحانه ﴿ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ

ﰇ ﴾ [لقامن.]18 :

 وقال ّجل من قائل ﴿ :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ

ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﴾ [اإلرساء .]37:

 -وق�ال أيض ًا ﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﴾ [األنفال.]47 :

 -وق�ال تع�اىل ﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﴾ [القصص.]58 :

 -وق�ال تع�اىل ﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﴾ [غافر.]75 :

أما أحاديث الرسول ﷺ املحذرة من البطر ،فمنها:
 ع�ن أيب هري�رة ريض اهلل عنه قال :قال رس�ول اهلل ﷺ :س�يصيبأمت�ي داء األم�م ،فقال�وا :ي�ا رس�ول اهلل ،وم�ا داء األم�م ؟ ق�ال :األَشرَ
وال َب َطر ،والتكاثر ،والتشاحن يف الدنيا والتباغض ،والتحاسد حتى يكون
البغي » .

 أخرجه احلاكم يف املستدرك ( )168/4وصححه ووافقه الذهبي.
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أضرار مرض البطر على الفرد واجملتمع:
ّ
إن م�رض البط�ر موج�ب لعقوب�ة اهلل  ،وه�ذه العقوب�ة تق�ع بالفرد

وباملجتمع :فاملسلم نهُ ي عن الطغيان بالنعمة والتطاول هبا عىل خلق اهلل،
وما ينتج عن ذلك من ظلم وبغي وس�وء ترصف ،وتكفيك عظ ًة صور ٌة

واحد ٌة لرصعة من رصعات البطر :قصة قارون وما جرى له من خسف

ب�ه وبداره ،تنقل لنا س�ورة القصص هذه اللقط�ات احلية  ﴿ :ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﴾ ،وتكشف اآليات يف تصوير حي ما جرى لقلوب الناس عند مطلع

ق�ارون عليهم وهو يتبخرت يف زينته :انبهرت طائفة وهاهلم املظهر فتمنوا
مكانه ،وركنت طائفة إىل علم ويقني فلم خيلبهم ذلك الربيق اخل ّلب ،ويف

حلظة رسيعة ينجيل املوقف عن خس�ف ش�ديد بقارون وداره ﴿ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ

ﮧ ﴾ ،فج�زاء َمن يتعاىل عىل األرض أن تعلوه ،ويف النهاية ختتم

اآليات بخالصة هي س�نة إهلية ثابت�ة ﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﴾.
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هك�ذا تكون عاقب�ة البطر واخليالء والعلو يف األرض والفس�اد ،وهي

عاقبة نزلت بأفراد كقارون مثالً ،ونزلت بأمم كذلك ،ففي سورة القصص

أيض ًا إش�ارة موقظة إىل هالك األمم بس�بب البطر يف النعم وس�وء احتامهلا:
﴿ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﴾  ،ق�ال البقاع�ي رمح�ه اهلل:
« ومعنى ِ
شقوها بمجاوزة احلد يف املرح ،واألشرَ والفرح،
بطرهم هلا :أهنم ْ

إىل أن تعدوها فأفس�دوها وكفروها فلم يشكروها ،بل فعلوا يف تلقيها فعل
احلائر املدهوش ،فلم حيسنوا رعايتها ،وقل احتامهلم حلق النعمة فيها ،فطغوا

يف التقل�ب عند مصاحبتها وتكبروا هبا ،ومتادوا يف الغي ق�والً وفعالً ،من

عمهم من الرفاهية عن تقييدها ،وس�اء احتامهلم للغنى هبا وطيب
أج�ل م�ا َّ
العيش فيها ،فأبطلوها هبذه اخلصائل ،وأذهبوها هدر ًا من غري مقابل ».

ومن بديع اإلش�ارة أنه اجتمع يف هذه الس�ورة بي�ان عاقبة البطر عىل

والتخويف بما جرى لألمم من ُ
قبل بش�ؤم
الف�رد مم َّثل� ًة يف قصة ق�ارون،
ُ

البطر وسوء مآله ،فعاقبة البطر وخيمة عىل الفرد وعىل املجتمع.

نع�م ّ
إن كف�ران النعمة موجب لس�لبها وحتوهل�ا نقم ًة ،ق�ال تعاىل يف

س�ورة النح�ل ﴿:ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪﭫ ﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﴾.
 نظم الدرر.327/14 :
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واليوم نش�اهد م�ن أرضار البط�ر االجتامعي�ة واالقتصادية الكثري:
ٍ
تع�ال وتكرب ،واألرواح
�رى الرتاب�ط مقطوعة بام ينت�ج عن البطر من
َف ُع َ
تزهق يف حوادث السير من س�وء استخدا ٍم لنعمة الس�يارات ،وبسبب

الرسع�ة املجنون�ة التي منش�أها الفرح الزائ�د والبطر ،وم�ع ذلك إيذاء

الن�اس باألص�وات والتزمري ،كل هذا بس�بب نعمة مل يحُ س�ن اس�تعامهلا
واالنتفاع هبا.

تشخيص مرض البطر:
البطر كام س�بق تعريفه :هو االندهاش للنعمة وعدم احتامهلا ،والفرح

الزائد عن الفرح املعتاد ،يظهر ذلك يف ترصفات غري موزونة يطبعها الفخر
والزهو واالعتزاز بالنعمة املستفادة.

وربام نتج عن هذه احلالة النفس�ية رفض للحق ورؤية االستعالء عىل

اخللق فيتحول إىل مرض آخر هو الكرب أعاذنا اهلل من اجلميع ،بل ّ
إن الكرب
ٍ
وتعال عنه ،فالكرب مظهر من مظاهر البطرٍّ ،
وجتل
بطر للحق ،أي رفض له
من جتلياته اخلبيثة.

واملصاب بمرض البطر ٍ
ناس لنفسه ولربه وملعاده ،فهو يسبح يف بحور

واملرح ؛ ألهنام ُيس�هيان
البطر
ُ
م�ن الغفل�ة متالطمة ،فأبينَ ُ عالمات الغفلة ُ
و ُينسيان التيقظ ،ويف ترك التيقظ ترك االستعداد ملا بعد املوت.
 آداب النفوس للمحاسبي.86 :
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عالج البطر والوقاية منه:
عالج البطر له منحيان :علمي وعميل:
 -فالعلم�ي :بتذك�ر اآلي�ات التي س�لفت معن�ا ،وما فيه�ا من وعيد

وختوي�ف ،واس�تحضار ذل�ك يف القلب حت�ى يكون رادع ًا مت�ى ما هبت
طف�رة من طف�رات النفس أو نزغت نزغة من ش�يطان ،كب�ح ذلك العلم
اجلامح ور َّد إىل الصواب.

 -وأما اجلانب العميل :فأحس� ُن ما يعا َلج به هذا املرض هو اجلوع،

إذ ب�ه ختبو قوة النف�س وثورهتا ،وحيصل هلا « االنكس�ار والذل ،وزوال

ِ
والف�رح واألشرَ ال�ذي هو مب�دأ الطغيان والغفلة ع�ن اهلل تعاىل،
البط�ر
ٍ
بيشء كما تذل باجلوع ،فعنده تس�كن لرهبا
فلا تنكسر النفس وال تذل

وختش�ع له وتقف على عجزها ،إذا ضعف�ت ُمنّته�ا  وضاقت حيلتها
بلقيم�ة طع�ام فاتته�ا ،وأظلمت عليها الدني�ا لرشبة ماء تأخ�رت عنها،

وما مل يش�اهد اإلنس�ان ذل نفسه وعجزه ال يرى عزة مواله وقهره ،وإنام
ِ
مشاهد ًا نفسه بعني الذل والعجز ،ومواله بعني
سعادته يف أن يكون دائ ًام
العز والقدرة والقهر » .

 املن�ة :بض�م املي�م الق�وة ،وخصه�ا بعضه�م بق�وة القل�ب ،راج�ع لس�ان الع�رب:
.415/13

 إحياء علوم الدين.85/3 :
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ً
رابعا :الغضب
توطئة .
أضرار الغضب على الفرد واجملتمع .
تشخيص الغضب.
أسباب الغضب وعالجه والوقاية منه.
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توطئة

حاالت نفس�ية جتاوب ًا مع ما حييط به من مالبس�ات
تعرتي اإلنس�ان
ٌ
وبيئات ،وتتفاوت هذه احلاالت صف ًة بحس�ب املثري ،فهي رد ُة ٍ
فعل معينّ
واستجاب ٌة ملثري حمدد.

من ذلك ما يعرتي اإلنسان عند سامع ما يكره ،أو وقوع ما ال يعجبه،
فيستشيط غيظ ًا وتثور ثائرته ،ويقع فريسة ملرض قتال اسمه الغضب.
فالغض�ب أكث�ر االنفعاالت ش�يوع ًا بني األف�راد صغ�ار ًا وكبار ًا،
وأقوى العواطف تدمري ًا وختريب ًا للمجتمعات ،فكم س� ّبب من حروب
ونزاع�ات ،وك�م فرق من ش�مل ،وكم قطع من ِ
رح�م ،فهو خ ُلق ذميم
ّ

وتصرف لئيم ،مفتاح ألعظم الرزايا وس�بب لكثري م�ن الباليا متى زاد
ُّ
عن حده ،أو انحرف عن قصده.
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وهو كام قال اإلمام الغزايل رمحه اهلل « :شعلة من نار اهلل املوقدة ،التي

تطلع عىل األفئدة ،ومن غلب عليه فقد نزع إىل عرق الشيطان ،فإنه خملوق

من النّار ».

وق�د أثن�ى اهلل عز وجل عىل الذي�ن ال ُينفذون غضبه�م ويتحكمون

في�ه ،فق�ال﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﴾ [آل عم�ران ،]١٣٤ :فه�ذه

صف�ات ثلاث جتان�ب َس�ورة الغض�ب وتنافيها :كظ�م الغي�ظ وإيقافه،
والصف�ح والعف�و م�ع الق�درة والتمكّ�ن ،ومقابلة اإلس�اءة باإلحس�ان،
وخريهم من مجعها.
ويتفاوت الناس يف التحيل هبذه الصفات،
ُ

 -ومدح س�بحانه احللم الذي هو ضبط النفس عند هيجان الغضب

فقال ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾ [األعراف.]١٩٩ :

 -وق�ال ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﴾ [فصلت.]٣٤ :

 -وقال تع�اىل ﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﴾ [األعراف.]200:

وع�ن احلبي�ب املصطف�ى ﷺ ج�اءت أحاديث ت�ذم الغضب ومتدح

احللم ،منها:

 كتاب األربعني.89 :
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 -قوله ﷺ « :ليس الشديد بالصرُّ َعة ،إنام الشديد الذي يملك نفسه

عند الغضب » .

ه�ذا تصحيح منه عليه الصالة والسلام ملفهوم ش�ائع بني الناس،

مفهوم القوة والتفوق عىل اخلصوم ،فأرش�د عليه الصالة والسلام إىل

ّ
أن القوي املس�تحق للقب « الصرُّ َ ع�ة »  -الذي يرصع كل من يصارعه
 -ه�و من يرصع غضبه عندما هييج وتعص�ف به زوابعه ،فالذي يملك

نفس�ه فال يس�تخفه الغضب هو الق�وي احلقيقي ؛ ّ
ألن الش�جاع العزيز

النف�س هو « الذي يقهر بحلم�ه غضبه ،ويتمكن من التمييز والنظر فيام

يدْ َهم ،وال يستفزه ما ِيرد عليه من املحركات لغضبه حتى يرتوى وينظر

كي�ف ينتقم؟ ،مم�ن وعىل أي قدر؟ وكيف يصف�ح ويغيض؟ ،عمن ويف
أي ذنب؟ ».

كرس�ه الناس جه ً
ال من تس�مية
وه�ذا التوجيه تصحيح  -أيض ًا  -ملا ّ

الغضب والعمل بمقتضاه ش�جاع ًة وعزة ِ
نفس وشهام ًة  « ،بل هو مرض
ٍ
قل�ب ونقص�ان ٍ
عقل ،وه�و لضعف النف�س ونقصاهنا ،وآي�ة أنه لضعف

النف�س ّ
أن املري�ض أرسع غضب� ًا من الصحي�ح ،وامل�رأة أرسع غضب ًا من

 متف�ق علي�ه ،أخرجه البخ�اري ( )28/8يف كت�اب األدب ،باب احل�ذر من الغضب
برقم ،6114 :ومس�لم ( )2014/4يف كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب فضل من
يملك نفسه عند الغضب برقم ،106 :واللفظ هلام.

 هتذيب النفوس وتطهري األعراق.213 -212 :
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الرجل ،والصبي أرسع غضب ًا من الرجل الكبري ،والشيخ الضعيف أرسع

غضب� ًا من الكهل ،وذو اخل ُلق الس�يئ والرذائل القبيح�ة أرسع غضب ًا من
صاحب الفضائل » .

 -وعن عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنهام قال :سألت رسول اهلل ﷺ،

ما يبعدين من غضب اهلل؟ قال « :ال تغضب » .

 وع�ن أيب هري�رة ريض اهلل عن�ه ّأن رج ً
ال ق�ال للنبي ﷺ :أوصني،

قال :ال تغضب ،فر ّدد مرار ًا قال :ال تغضب .

ق�ال اب�ن رج�ب احلنبلي رمح�ه اهلل « :فقوله ﷺ مل�ن اس�توصاه « ال

تغضب » حيتمل أمرين:

 -أحدمها :أن يكون مراده األمر باألسباب التي توجب حسن اخللق،

م�ن الكرم ،والس�خاء ،واحلل�م ،واحلي�اء ،والتواض�ع واالحتامل ،وكف

األذى ،والصف�ح والعف�و ،وكظم الغيظ ،والطالق�ة والبرش ،ونحو ذلك
م�ن األخالق اجلميلة ،فإن النفس إذا ختلقت هبذه األخالق ،وصارت هلا

عاد ًة أوجب هلا ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه.
 إحياء علوم الدين.172/3 :

 قال العراقي يف املغني ص  « :1060رواه الطرباين يف مكارم األخالق ،وابن عبد الرب
يف التمهيد بإسناد حسن ،وهو عند أمحد ».

 أخرجه البخاري ( )28/8يف كتاب األدب،باب احلذر من الغضب برقم.5766 :
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 -والث�اين :أن يك�ون امل�راد :ال تعم�ل بمقتضى الغض�ب إذا

حص�ل ل�ك ،ب�ل جاهد نفس�ك على ت�رك تنفي�ذه والعم�ل بام يأم�ر به،

ف�إن الغض�ب إذا م َل�ك ش�يئ ًا م�ن بن�ي آدم كان اآلم�ر والناه�ي ل�ه،
وهل�ذا املعن�ى ق�ال اهلل ع�ز وج�ل ﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﴾

[األع�راف ،]154 :وإذا مل يمتث�ل اإلنس�ان ما يأمره به غضبه وجاهد نفس�ه

على ذلك اندف�ع عن�ه رش الغضب ،وربام س�كن غضبه وذه�ب عاجالً،

وكأن�ه حينئ�ذ مل يغضب ،وإىل هذا املعنى وقعت اإلش�ارة يف القرآن بقوله

عز وجل ﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﴾ [الشورى ،]37 :وبقوله عز وجل:
﴿ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﴾

[آل عمران.»]134 :

ومما نقل عن سلف هذه األمة يف التحذير من الغضب وذمـه:
ِ
يش�ف
 -عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه أنه قال :من خاف اهلل مل

غيظ�ه ،وم�ن اتقى اهلل مل يصن�ع ما يريد ،ول�وال يوم القيامة ل�كان غري ما

ترون .

 -وقال احلسن :يا ابن آدم كلام غضبت و َث ْب َت ،ويوشك أن تثب وثب ًة

فتقع يف النار .

 جامع العلوم ِ
واحلكم يف رشح مخسني حديث ًا من جوامع ِ
الكلم.364-363/1 :

وسنن العابدين.416/1 :
 ُسنن الصاحلني َ
 الرتغيب والرتهيب للمنذري.148/3 :
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َ
العس�ل
 -وق�ال بع�ض احلكماء :الغضب ُيفس�د اإليامن كام يفس�د

الصبرِ. 

هذا بعض ما جاء يف ذم الغضب ومدح احللم ،واملذموم من الغضب

هو شدته وغلبته عىل اإلنسان حتى يؤ ِّدي إىل أن تبدر منه بوادر من إيذاء
قويل أو فعيل ،أما جمرد االنفعال النفيس فهذا ما ال يس�تطيع املرء دفعه،

ق�ال اخلطايب رمح�ه اهلل موضح ًا معنى قوله ﷺ للس�ائل « ال تغضب »:

« هو أن حيذر أسباب الغضب ،وأن ال يتعرض لألمور التي جتلب عليه
الضج�ر فتغضبه ،فأما نف�س الغضب فط ْب ٌع يف اإلنس�ان ال يمكنه نزعه
وإخراجه من جب ّلته ».

وم�ن الغضب غضب إجيايب ال بد منه ،وهو ما كان للحق ويف احلق،

وسيأيت بيان ذلك يف التشخيص.

أضرار الغضب على الفرد واجملتمع:
لقد تبني لك مما س�بق ّ
يقرب من
أن الغض�ب  -أعاذنا اهلل من رشه ّ -

مر معك ،وهذه خصلة
غضب اهلل كام أخرب الصادق ﷺ يف احلديث الذي ّ
تكفي يف التنفري منه ،وله أيض ًا أرضار كثرية عىل الفرد واملجتمع:

والصِب�رِ  ،بكرس الباء :عصار ُة َش ٍ
�جر ُم ٍّر (لس�ان العرب:
 ُس�نن الصاحلينَّ .415/1 :
.)442/4

 أعالم احلديث يف رشح صحيح البخاري.2197/3 :
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أ) فم�ن أرضاره على الفرد :أن�ه ُيفقد املرء صوابه ويس�لبه عقله ،فال

يع�ي م�ا يق�ول وال يضبط ترصفاته ،وهذا أمر مش�اهد يومي� ًاّ ،
قل منا من

ال يلمس�ه م�ن نفس�ه ،ويفق�د الغضب�ان تركي�زه وبصريته فيام يري�د ،قال
أحرض الناس جواب ًا من ال يغضب » ،بل
أبو مسلم الداراين رمحه اهلل« :
ُ
ربام نطق يف غليان غضبه بام ال يس�تطيع إصالحه وال تداركه ،وقد يكون

فيام نطق هالكه:

ك�م يف املقاب�ر م�ن رصي�ع لس�انه

الش�جعان
لق�اءه
كان�ت هت�اب
ُ
َ

والغضب يجُ هد القلب ،وله مضار جسمية عديدة عىل صحة وسالمة

اإلنسان ،منها ارتفاع ضغط الدم واحتامل اإلصابة باألزمات القلبية بسبب
التوتر الش�ديد الذي ينتج عن الغضب ،فأكثر الذين يتوفون بجلطة قلبية

يكون الغضب أحد أس�باب الوفاة الرئيسة ،إذ ّ
أن الغضب يعمل إما عىل

تقوي�ة رسعة القلب بحيث خيرج عن الس�يطرة ،أو إبط�اء نبضاته ليصبح
م�ن الصعب إعادته إىل حالته األوىل ،ذلك ما أعلنه األطباء يف مؤمتر ُعقد
يف 2002/4/16م يف العاصمة األملانية برلني.

 -ومن لواحق الغضب ونتائجه السيئة عىل الفرد م ْقت األصدقاء،

وشماتة األعداء ،واستهزاء احلس�اد واألراذل من الناس ،والندامة عىل
وسنن العابدين.415/1 :
 ُسنن الصاحلني َ

 الغضب :أسبابه ،أرضاره ،الوقاية ،العالج للدكتورة سناء حممد سليامن.67 :
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م�ا يصدر من�ه ،وانتظ�ار املجازاة بالعق�اب من املغض�وب عليه عاج ً
ال

أو آج ً
ال .

ب) أم�ا رضر الغضب عىل املجتمع ،فكثري :منه رسيان روح العداوة

والقطيع�ة والتقاتل ،فكم من حروب س�ببها الغض�ب ،وكم يتّم من أبناء

وكم ر ّمل من أمهات ،فهو وباء عىل األمم وسبب كبري يف خراب البيوت،

بام جير من تشتيت شمل وانفراط عقد.

ق�ال الغ�زايل رمحه اهلل « :فكي�ف ال تعظم آفة الغض�ب وهو حيمل يف

الظاه�ر عىل الرضب ،والش�تم ،وإطالة اللس�ان ،ويف الباط�ن عىل احلقد،

واحلس�د ،وإظه�ار الس�وء ،والشماتة ،والع�زم عىل إفش�اء السر ،وهتك
الستر ،والف�رح بمصيبة املغضوب عليه والغم بمرست�ه ،وكل واحدة من

هذه اخلبائث مهلك ».

فع�ن مرض الغض�ب نتجت ه�ذه األم�راض املهلك�ة ،ومنه رست

فريوس�اهتا القاتل�ة ،فام أجدر باملرء أن يكبح مج�اح انفعاله ويكظم غيظه،

فيأمن غائلة نزوته ،ويفوز برضا ربه.

ولك�ن ما هي حقيق�ة الغضب الذي يعترب مرض ًا قلبي ًا جتب مداواته،

وما هي أسبابه وكيف عالجه؟

 انظر هتذيب األخالق وتطهري األعراق.203 :

 كتاب األربعني.90-89 :
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تشخيص الغضب:
الغضب قوة طبع ّي ٌة مركّبة يف اإلنس�ان ومغروزة يف قلبه ،وتش�خيص

ه�ذه الق�وة أهنا عبارة ع�ن غليان دم القل�ب بطلب االنتق�ام ،وهذه القوة
تتوج�ه عند ثوراهنا إىل دفع املؤذيات قبل وقوعها ،وإىل التش�في واالنتقام

بعد وقوعها .

والنّاس يف هذه القوة عىل ثالث درجات :
 -تفري�ط :بفق�د هذه القوة أو ضعفها حتى يصب�ح ال مح ّية له ،وهذه

الدرج�ة مذموم�ة وصاحبها ناق�ص جد ًا ،فقد وصف س�بحانه النبي ﷺ

وأصحاب�ه بأهن�م ﴿ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﴾ [الفت�ح ،]29 :وق�ال

لنبي�ه علي�ه الصلاة والسلام ﴿ :ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗﭘ ﴾ [التوبة ،73 :التحريم ،]9 :والغلظة والشدة من آثار قوة احلمية وهي
الغضب.

 -إفراط :بأن تغلب هذه القوة حتى خترج عن سلطان العقل والدين،

وال يبق�ى للش�خص معها نظر وال فك�رة وال اختيار ،وس�بب غلبتها إما
استعداد فطري أو لتأثري الوسط االجتامعي والرتبية.

 هتذيب األخالق وتطهري األعراق ،213 :إحياء علوم الدين.167/3 :

 إحياء علوم الدين.167/3 :
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 -توسط واعتدال :وخضوع ألمر العقل والدين ،فيثور إذا وجبت

حيس�ن احللم
احلم ّي�ة وكان الغض�ب يف احل�ق وللح�ق ،وينطف�ئ حني ُ
وكظ�م الغيظ ،فلوال وجود الغضب ملا كان جهاد يف س�بيل اهلل وال ِقيم
بحدود اهلل وال ُغيرِّ منكر.

وعىل التوسط واالعتدال كانت حال النبي ﷺ ،مل يكن ينتقم لنفسه،

ولكن إذا انتُهكت حرمات اهلل مل يقم لغضبه يشء ،فعن عائش�ة ريض اهلل

عنه�ا أهن�ا قالت :ما خيرِّ رس�ول اهلل ﷺ بني أمرين إال أخ�ذ أيرسمها ما مل
يكن إث ًام ،فإن كان إث ًام كان أبعدَ الناس منه ،وما انتقم رسول اهلل ﷺ لنفسه
إال أن تُنتهك حرمة اهلل فينتقم هلل هبا .

ويف احلديث الصحيح عن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه قال :كان

النبي ﷺ أش�دَّ حيا ًء من العذراء يف خدرها ،فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه

يف وجهه .

فالغضب اخلارج عن الس�يطرة ،واملارق عىل س�لطان العقل والدين

وخلق رديء جتب معاجلته والتنزه عنه.
مرض من أمراض القلب،
ٌ
ٌ

 متف�ق علي�ه ،أخرج�ه البخ�اري ( )1306/3يف كتاب املناقب ،ب�اب صفة النبي ﷺ

برقم 3367 :واللفظ له ،ومسلم ( )1814/4يف كتاب الفضائل ،باب مباعدته ﷺ
لآلثام واختياره من املباح أسهله وانتقامه هلل عند انتهاك حرماته برقم.2328 :

 متف�ق علي�ه ،أخرجه البخاري ( )2263/5يف كتاب األدب ،باب من أكفر أخاه بغري

تأويل برقم ،5751 :ومس�لم ( )1809/4يف كتاب الفضائل ،باب كثرة حيائه ﷺ

برقم ،2320 :واللفظ هلام.
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وهلذا املرض أعراض ظاهر ٌة وباطن ٌة ،منها:
 تغري اللون ،وارتعاد األطراف ،وخروج األفعال عن النظام. انطالق اللسان بالشتم والفحش من الكالم. حماولة الرضب والتمزيق والقتل إن أمكن. -امتالء القلب باحلقد واحلس�د وإضامر الس�وء والشامتة وغري ذلك

ٍ
من مس�اوئ األخالق ؛ ّ
لعجز
ألن الغضب إذا مل يس�تطع صاحبه التشفي

وك َظم�ه ،رج�ع إىل الباطن واحتقن فيه فصار حقد ًا،
حيمد
ّ
وج�ر إىل ما ال َ
من الرذائل وقبائح اخلالل.

أسباب الغضب وعالجه والوقاية منه:
مم�ا يتعين رشع� ًا وعق ً
تع�ود كظمه
ال علاج ش�دة الغضب ،ويل�زم ُّ

والتحكم فيه ،وال يتم ذلك إال بمعرفة أس�بابه ،إذ عالج كل علة بحس�م

م�ادة أس�باهبا وإزالته�ا  ،فأكرب س�بب للغضب ه�و عزة النف�س والزهو،
إن أعظم أس�باب الغض�ب ِ
ق�ال ابن رجب احلنبيلّ « :
الكرب ،وإنام يغضب
اإلنس�ان مل�ا يتداخله من الكرب عندما يخُ الف يف أم�ر يريده ،أو ُيعارض يف

يشء هيواه ،فيحمله الكرب عىل الغضب لذلك » .
 أعالم احلديث( 2197/3 :بترصف).
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وعدّ العلامء جمموعة من األخالق الذميمة أسباب ًا للغضب هتيجه منها:

ال ُعجب ،واملزاح ،واهلزل ،واهل�زء ،والتعيري ،واملامراة ،واملضا ّدة ،والغدر،
وش�دة احلرص عىل فضول املال واجلاه ،فهذه األسباب ال خالص للقلب

من الغضب إال بإزالتها.



وكيفي�ة عالجها يوضحها ل�ك اختصايص هذا الف�ن اإلمام الغزايل

متيت الزهو بالتواضع ،ومتيت
رمحه اهلل ،فاس�تمع إليه يقول « :فينبغي أن َ

ال ُعج�ب بمعرفتك بنفس�ك ... ،وتزيل الفخر بأن�ك من جنس عبدك ،إذ

أب واح�دٌ  ،وإنام اختلفوا يف الفضل أش�تات ًا
الن�اس جيمعهم يف االنتس�اب ٌ
فبن�و آدم جنس واح�د ،وإنام الفخر بالفضائل ،والفخ�ر والعجب والكرب

أكبر الرذائ�ل ،وهي أصلها ورأس�ها ،فإذا مل ُ
ختل عنه�ا فال فضل لك عىل
ِ
�م تفتخ�ر وأن�ت من جن�س عب�دك من حي�ث البنية والنس�ب
غيرك ،فل َ

واألعضاء الظاهرة والباطنة؟

وأم�ا املزاح فتزيله بالتش�اغل باملهمات الدينية التي تس�توعب العمر
ّ

وتفض�ل عنه إذا عرف�ت ذلك ،وأما اهلزل فتزيله باجل�د يف طلب الفضائل
وأما
واألخلاق احلس�نة والعلوم الدينية الت�ي تب ِّلغك إىل س�عادة اآلخرةّ ،

اهلزء فتزيله بالتكرم عن إيذاء الناس وبصيانة النفس عن أن ُيس�تهزأ بك،

وأم�ا التعيير فاحلذر عن القول القبي�ح ،وصيانة النفس ع�ن ُم ِّر اجلواب،
 راجع هتذيب األخالق وتطهري األعراق ،204 :وإحياء علوم الدين.172/3 :
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وأما شدة احلرص عىل مزايا العيش فتزال بالقناعة بقدر الرضورة طلب ًا لعز
االستغناء وتر ُّفع ًا عن ذل احلاجة ».

هذه املرحلة من العالج تعترب استباقي ًة ،أي وقاي ًة من الغضب حتى ال

يثور يف القلب ،واملراد منها كرسه بالرياضة ،وليس مقصودها إزالته كلي ًا،

فذل�ك أمر غري مرغوب في�ه ،إذ ال ينبغي أن يزول كلي� ًا ،وإن زال وجب

حتصيل�ه ،ألنه وس�يلة القتال م�ع الكف�ار ،واألمر باملع�روف والنهي عن

صوره العلامء ككلب الصيد،
حل َرم والدفاع عنها ،فهو كام ّ
املنك�ر ،ومحاية ا ُ

الغاية من تأديبه أن ينقاد للعقل والرشع ،فيهيج ويس�كن بإش�ارهتام ،وال

خيالفهما يف ح�ال ،فاملطلوب تروي�ض القلب حتى يتحك�م يف انفعاالته،
وقد قيل إنه ليس من املمكن يف الطبع البرشي حمو الغضب حمو ًا تام ًا حتى

ال يبقى له أثر.



وأ ّم�ا علاج الغض�ب بع�د هيجان�ه ،فيكون بضبط�ه والتحك�م فيه

وكظمه ،ويمكن ذلك بمزاوجة علم وعمل:

 -فالعل�م :أن يس�تحرض م�ا جاء يف مدح كظ�م الغيظ ،وم�ا ُو ِعد به

الكاظم�ون الغي�ظ والعاف�ون ع�ن الن�اس ،وم�ا ج�اء يف احلل�م والعف�و
واالحتمال فريغ�ب يف ث�واب ذل�ك ،فف�ي احلدي�ث ّ
أن النب�ي ﷺ ق�ال:

 إحياء علوم الدين.172/3 :

 انظر كتاب األربعني ،90 :إحياء علوم الدين.170/3 :
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« من كظم غيظ ًا وهو يس�تطيع أن ُينفذه ،دعاه اهلل يوم القيامة عىل رؤوس

اخلالئق حتى خييرّ ه يف أي احلور شاء » ،فهذا التخيري يف حور العني وما
يتب�ع ذل�ك من لذة ال منغص هل�ا وال انقطاع ،جزاء وف�اق ملا ترك من لذة
إنفاذ الغيظ ،فاجلزاء من جنس العمل.

وينفع�ه هنا أيض� ًا أن يتذكر ّ
أن غضب اهلل علي�ه أعظم من غضبه هو

ّ
وأن فضله أكرب ،هذا أحد أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه حيكي لنا قصة
مؤثرة رادعة ،قال أبو مس�عود البدري :كنت أرضب غالم ًا يل بالس�وط،
فس�معت صوت ًا من خلفي « ،اعلم أبا مس�عود »  ،فل�م أفهم الصوت من

الغضب ،قال :فلام دنا مني إذا هو رس�ول اهلل ﷺ ،فإذا هو يقول « :اعلم

أب�ا مس�عود ،اعلم أبا مس�عود »  ،قال :فألقيت الس�وط من ي�دي ،فقال:

أن اهلل أقدر عليك منك عىل هذا الغالم »  ،قال :فقلت:
« اعلم أبا مسعودّ ،
ال أرضب مملوك ًا بعده أبد ًا .
ويعينه عىل كظم غيظه أيض ًا أن يتفكر يف قبح صورته عند الغضب،
وأن يع�رف ّ
أن مـ�ا جرى مما يثير غضبه إنما كان بتقدي�ر اهلل وعلمــه،
فهو بغضبه كأنام ينكر أن جيري اليشء عىل مراد اهلل ال عىل مراده ،وهـذا

غايـة اجلهل .

 قال العراقي يف املغني ص :1041أخرجه أبو داود ( ،)248/4والرتمذي ()372/4
وحسنه  ،وابن ماجه ( )1400/2من حديث معاذ بن أنس.
ّ

 أخرج�ه مس�لم ( )1280/3يف كتاب األيامن ،باب صحبة اململ�وك وكفارة من لطم
عبده برقم.34 :

 إحياء علوم الدين ،173/3 :كتاب األربعني.90 :
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 -والعم�ل :أن يب�ارش أمور ًا تطفئ نار الغض�ب وتعيد توازن العقل،

فق�د ورد عن�ه ﷺ األم�ر بتعاطي أمور تس�كِّن الغضب وتس�كته ،وجتعل

الشخص يملك نفسه ،منها:

أ) االلتج�اء إىل اهلل واالس�تعاذة ب�ه من الش�يطان :فف�ي الصحيحني

فامحر وجه أحدمها وانتفخت أش�داقه،
أنه
ّ
اس�تب رجالن عن�د النبي ﷺ ّ

فق�ال ﷺ « :إين ألعل�م كلمة لو قاهلا لذهب عنه الذي جيـد » ،ويف رواية:
« لو قال أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم » فانطلق إليه الرجل فأخربه بقول

تعوذ باهلل من الشيطان ،فقال :أترى يب بأس ًا ،أجمنون أنا؟
النبي ﷺ وقالَّ :
اذهب! .
ْ

تأ ّم ْ�ل  -أعاذين اهلل وإياك من الش�يطان وعمله  -أين وصل الغضب

هبذا الرجل ،حتى مل ينطق بام أرش�ده إليه مرش�د هذه األمة ومع ِّلم الناس
ِ
اخلري! ،قال ابن حجر رمحه اهلل تعاىل« :
وأخلق هبذا املأمور أن يكون كافر ًا

أو منافق� ًا ،أو كان غلب عليه الغضب حتى أخرجه عن االعتدال ،بحيث
زج�ر الناصح الذي دله عىل ما يزيل عنه ما كان به من وهج الغضب هبذا
اجلواب السيئ ،وقيل :إنه كان من جفاة األعراب وظن أنه ال يستعيذ من

الشيطان إال من به جنون ،ومل يعلم أن الغضب نوع من رش الشيطان وهلذا
 أخرج�ه البخاري ( )1195/3يف مواضع منها يف كتاب بدء اخل ْلق ،باب صفة إبليس
وجن�وده برقم ،3108 :ومس�لم ( )2015/4يف كتاب البر والصلة واآلداب ،باب

فضل من يملك نفسه عند الغضب برقم.261 :
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خيرج به عن صورته ،ويز ِّين إفساد ماله كتقطيع ثوبه وكرس آنيته ،أو اإلقدام
عىل من أغضبه ،ونحو ذلك مما يتعاطاه من خيرج عن االعتدال » .

ب) الس�كوت وكب�ح مجاح اللس�ان عن�د الغضب :فع�ن ابن عباس

ريض اهلل عنهام ّ
أن رسول اهلل ﷺ قال « :ع ِّلموا ،ويسرِّ وا وال تعرسوا ،وإذا
غضب أحدكم فليسكت ،وإذا غضب أحدكم فليسكت ».
وقت غلي�ان غضبه ،وأول عالمات ذلك
مجيل أن يملك املرء نفس�ه َ

املل�ك أن يمس�ك لس�انهّ « ،
ألن الغضبان يص�در منه يف ح�ال غضبه من

الق�ول م�ا يندم علي�ه يف حال زوال غضبه ،من الس�باب وغيره مما يعظم
رضره ،فإذا سكت زال عنه هذا الرش كله ،وما أحسن قول مورق العجيل
امتلأت غيظ ًا قط ،وال تك ّلمت يف غض�ب قط بام أندم عليه
رمح�ه اهلل :ما
ُ
إذا رضيت ».

ُ
اإلنس�ان املنفعل الوضع ال�ذي كان عليه
ج) تغيير اهليئ�ة :بأن يغّي�رّ
س�اع َة انفعال�ه ،حتى خيف�ف بعض اليشء م�ن ضغط ال�دم املرتفع الذي
يصاح�ب االنفعال ،فعن أيب س�عيد اخلدري ريض اهلل عنه ّ
أن رس�ول اهلل

وإن الغض�ب مجر ٌة يف قلب اب�ن آدم ،أما
ﷺ ق�ال يف بع�ض خطب�ه « :أال ّ

رأيت�م إىل محرة عينيه وانتفاخ أوداجه ،فمن أحس بيشء من ذلك فليلصق
 فتح الباري.467/10 :

 قال اهليثمي يف جممع الزوائد :385/7 :رواه أمحد والطرباين ،ورجال أمحد ثقات ّ
ألن
ليث ًا رصح بالسامع من طاووس.

 جامع العلوم واحلكم.366/1 :
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باألرض » ،و يف حديث آخر « إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس،
فإن ذهب عنه الغضب وإال فليضطجع » ،قال ابن رجب احلنبيل رمحه اهلل:

إن املعنى يف هذاّ ،
« وقد قيلّ :
واجلالس دونه يف
متهيئ لالنتقام،
القائم
أن
َ
ٌ
َ
ذلك،
فأمره بالتباعد عن حالة االنتقام ».
َ
واملضطجع أبعدُ عنهَ ،

الطب النفيس يف العرص احلديث فائدة هذا التغيري ،متأخر ًا
ولقد أثبت ُّ

رشف نبيه وقال يف وصفه:
ع�ن البيان النبوي بقرون كثرية ،فس�بحان من ّ

﴿ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﴾ [النس�اء ،]113 :وجع�ل هدايتنا وصالح أمورنا

يف اتباع أمره وتوجيهه فقال ﴿ :ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﴾ [النور.]54 :

َ
ومن ِحكم أمره ﷺ
الغضبان بتغيري هيئته قر ُبه من األرض التي ُخلق

ُ
وسكون غضبه بسكون حركته .
منها فتذل نفسه،

د) استعامل املاء البارد إلطفاء حرارة الغضب :فقد ورد عنه ﷺ قوله:
 رواه أمحد يف املسند ( )61/3يف مسند أيب سعيد اخلدري برقم ،11604 :ويف روايته:
فليجل�س ب�األرض ،والرتمذي ( )484/4برق�م ،2191 :واللفظ ل�ه وقال :وهذا

حديث حسن صحيح.

 رواه أمح�د يف املس�ند ( ،)152/5وأب�و داود ( ،)249/4وصحح�ه اب�ن حب�ان
(.)501/12

 جامع العلوم ِ
واحلكم.365/1 :

 راجع كتاب :الغضب أسبابه وأرضاره.163 :....
 إحياء علوم الدين.174/3 :
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وإن الش�يطان ُخلق من النار ،وإنام تُطفأ النار
إن الغضب من الش�يطانّ ،
« ّ
باملاء ،فإذا غضب أحدكم فليتوضأ » ،ويف رواية « :فليغتسل ».

وروي ّ
أن عمر ريض اهلل عنه غضب يوم ًا فدعا بامء فاستنش�ق وقال:

« ّ
إن الغضب من الشيطان ،وهذا ُيذهب الشيطان ».

والي�وم يثبت الطب احلديث ّ
أن الش�خص املنفعل بمجرد تعريضه

لتي�ار امل�اء  -خاص�ة إذا كان ب�ارد ًا ّ -
فإن ذل�ك يؤ ّثر برسع�ة يف هتدئته
وختفيف انفعاله.

ولئنكان الشخص ال يملك انفعاله عند اإلثارة ،فإنه يستطيع أن يتعلم

كيفيسيطرعىلذلكاالنفعالويتحكمفيه،وليكنمنخريأصنافالناس

يف الغضب ،فقد قسمهم صاحب اخللق الكريم ﷺ إىل أصناف حني قال:

وإن منه�م البط�يء الغض�ب رسيع الفيء ،ومنه�م رسيع الغضب
« أال ّ

وإن منهم رسيع الغض�ب بطيء الفيء،
رسي�ع الفيء فتلك بتل�ك ،أال ّ
أال وخريه�م بط�يء الغضب رسيع الف�يء ،أال ورشهم رسيع الغضب

بطيء الفيء ».

 رواه أمح�د ،226/4 :وأب�و داود ،249/4 :ق�ال املن�اوي يف التيسير بشرح اجلامع
الصغري( :)297/1وسكت عليه أبو داود فهو صالح.
 أخرجها أبو نعيم يف احللية ،130/2 :وابن عساكر يف تاريخ دمشق.169/59 :
 انظر إحياء علوم الدين.174/3 :
 الغضب أسبابه وأرضاره .163 :...
 أخرجه الرتمذي ( )484/4برقم ،2191 :واللفظ له وقال :وهذا حديث حسن صحيح.
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ً
خامسا :احلسد
توطئة .
ضرر احلسد على الفرد واجملتمع .
تشخيص مرض احلسد وعالجه والوقاية منه .
عالج احلسد والوقاية منه .
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توطئة

وفضل
قس�م اهلل س�بحانه وتعاىل األرزاق بني عباده بع�دل وحكمةّ ،

بعضه�م على بعض يف تل�ك القس�مة حلكمة أيض� ًا ،قال تع�اىل ﴿ :ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾ [النح�ل ،]71 :وه�ذا ال�رزق الواق�ع
التفاضل فيه منه معنوي ومنه مادي ،ويف كل يتفاضل اخللق ابتال ًء وفتنة؛

ليش�كر صاحب الفضل ويصرب عادمه ،فهام َمظهران من مظاهر التس�ليم
واالنصياع للمشيئة الربانية :صرب وشكر ،فالصابر والشاكر كالمها متخ ِّلق

ُ
ب�أدب احلالة التي هو عليها من حرمان أو نعمة ،
وحرمان احلكي ِم العلي ِم

اخللق وفيه اخلري هلم ،وهو رحيم هبم،
الكري ِم عطا ٌء؛ ألنه أعلم بام ُيصلح َ

بل وأرحم هبم من أنفسهم.

وترصف
متصرف يف ملكه،
ع�ز وجل فيام يفعل�ه يف خلقه
والب�اري ّ
ُّ
ِّ

املالك يف ملكه يس�مى عدالً ال جور ًا ،واالعرتاض عليه يف ترصفه س�وء
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أدب ،وخ�روج ع�ن تس�ليم العبودي�ة وإذعاهنا ،مع أنه ال يغِّي�رِّ من األمر

شيئ ًا ،فالقادر ال مع ِّقب حلكمه وال را ّد ألمره.

ومن صور االعرتاض عىل فعل احلكيم العليم ما يصيب بعض ذوي
النف�وس اخلبيثة من حتكم يف نعم اهلل عىل عباده ،وهذا الداء الفتاك ُيعرف

باحلسد ،وهو ضارب يف القدم ِقد َم البرشية ،فهو أول ذنب ُعيص اهلل به يف

فس�ق إبليس الرجيم عن أ ْمر ربه له بالسجود ألبينا آدم عليه
السماء ،حني َ

السلام حس�د ًا واعتداد ًا باألص�ل ﴿ ،ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﴾ [األع�رافَ ،]12 :
ففخ�ر بأصله ،ثم تو ّعد حس�د ًا ﴿ :ﮓ ﮔ

ﮕﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞ ﮟﮠ
ﮡ ﴾ [اإلرساء.]62 :
طوعت ألحدهم
واحلسد أول ذنب ابتيل به بنو آدم عىل األرض ،يوم ّ

نفس�ه قتل أخيه حس�د ًا ،قال تعاىل ﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ُ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾ [املائدة.]27 :
وق�د أمرنا اهلل جل جالله باالس�تعاذة من رش احلس�د ،قال عز من
قائل ﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﴾ [الفلق ،]5 :وقال تعاىل يف معرض
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اإلن�كار ﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﴾ [النس�اء:

 ،]54ومدح سبحانه األنصار بأهنم ال حيسدون إخواهنم املهاجرين فقال:
﴿ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﴾ [احلرش ،]9 :وبسبب احلسد كفر َمن كفر

وذكر احلسد يف الكتاب
بمحمد ﷺ من صناديد قريش وأهل الكتاب،
ُ
العزيز كثري.

 -وأخرج الشيخان عن أنس ريض اهلل عنه « :ال تباغضوا وال حتاسدوا

وال تقاطعوا وال تدابروا ،وكونوا عباد اهلل إخوان ًا ».

دب إليك�م داء األمم قبلكم :البغضاء واحلس�د ،هي
 -وق�ال ﷺَّ « :

احلالق�ة ،لي�س حالقة الش�عر ،ولكن حالق�ة الدين ،وال�ذي نفيس بيده ال

تدخل�وا اجلنة حت�ى تؤمنوا ،وال تؤمن�وا حتى حتاب�وا ،أال أنبئكم بام يثبت
لكم ذلك؟ أفشوا السالم بينكم ».
 وج�اء يف م�دح طه�ارة القلب من احلس�د ،وكونه س�بب ًا يف دخولاجلن�ة ،م�ا رواه أنس ريض اهلل عنه أنه ﷺ ق�ال « :يطلع عليكم اآلن رجل
 أخرجه مس�لم ( )1983/4يف كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب النهي عن التحاسد
والتباغض والتدابر برقم.24 :

 قال يف جممع الزوائد ( :)30/8رواه البزار وإسناده جيد.
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من أهل اجلنة ،فطلع رجل من األنصار تنطف حليته من وضوئه ،قد تع ّلق

نعلي�ه يف يده الشمال ،فلام كان الغد قال النبي ﷺ مث�ل ذلك ،فطلع ذلك
الرج�ل مث�ل املرة األوىل ،فلام كان اليوم الثالث ق�ال النبي ﷺ مثل مقالته

أيض� ًا ،فطل�ع ذلك الرج�ل عىل مثل حال�ه األوىل ،فلام قام النب�ي ﷺ تَبِع

عب�د اهلل ب�ن عمرو بن العاص الرجل واحتال حت�ى صحبه إىل بيته وبات
مع�ه لي�ال ،ومل ير م�ن عمله ما يكثر ،فس�أله « :م�ا الذي بلغ ب�ك ما قال
وليت دعاين فقال:
رس�ول اهلل ﷺ؟ فق�ال :ما هو إال ما رأيت ،قال :فلما ُ

ما هو إال ما رأيت غري أين ال أجد يف نفيس ألحد من املس�لمني غش� ًا وال
أحس�د أحد ًا عىل خري أعطاه اهلل إياه ،فقال عبد اهلل :هذه التي بلغت بك،

وهى التي ال نطيق ».

آثار كثري ٌة عن أئمة الس�لف يضيق املقام عن رسدها،
ويف ذم احلس�د ٌ

ُ
وأبل�غ م�ا ورد في�ه عنه�م قول اإلم�ام عيل ب�ن أيب طال�ب ريض اهلل عنه:

بغ�م دائ ٍم،
نفس�ه ٍّ
« ل�ن يص�ل احلاس�د إىل املحس�ود حت�ى يقتل احلاس�د َ
ٍ
وهم الز ٍم ،وما رأيت ظامل ًا يتش� ّبه باملظلوم إال احلاس�د،
وعق�ل هائ� ٍمٍّ ،
وأخذه بعض الشعراء فقال:

 قال العراقي يف املغني ص  « : 1085رواه أمحد بإس�ناد صحيح عىل رشط الش�يخني،
ورواه البزار وسمى الرجل يف رواية له سعد ًا ،وفيها ابن هليعة»

 املنهج املسلوك يف سياسة امللوك ،426 :وورد يف كتب أخرى منسوب ًا إىل غريه.

 أدب الدنيا والدين.260 :
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إن احلس�ود الظـل�وم يف ك ٍ
ُ�رب
ّ

خيــال�ه َم�ن ي�راه مظــلوم�ا

ٍ
ذا ن َف ٍ
نف�س
�س دائ�م على

يظه�ر منــه�ا م�ا كان مكتـوم�ا

وقريب منه قول ابن املعتز:
اصِب�رِ ْ
فالن�ار

على
د

كي�د
ف�إن
ّ

ت�أكل

إن

مل

احلس�و

صبرك
َ

قاتل� ْه

م�ا

تأكل� ْه

بعضه�ا

جت�د

وقال منصور الفقيه :
أال ق�ل مل�ن ب�ات يل حاس�د ًا

األدب
أت�دري على م�ن أس�أت
ْ

أس�أت على اهلل يف حكم�ه

َ
وه�ب
ت�رض يل م�ا
بأن�ك مل
ْ

يتوجه
ق�ال املاوردي « :ولو مل يكن من ذم احلس�د إال أنه خ ُل ٌق دينءّ ،
 هناية األرب يف فنون األدب للنويري.100/3 :

 حمارضات األدباء وحماورات الشعراء والبلغاء للراغب األصفهاين.313/1 :
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ِ
واملصاحب ،لكانت النزاهة عنه
نحو األكفاء واألقارب ،وخيتص باملخالِط
رص ،حتى
رض وعىل اهلم ُم ٌّ
كرم ًا ،والسالمة منه مغن ًام ،فكيف وهو بالنفس ُم ٌّ
ربام أفىض بصاحبه من غري نكاية يف عدو ،وال إرضار بمحسود ».

ضرر احلسد على الفرد واجملتمع:
أ) رضر احلسد عىل الفرد:
إضاف ًة إىل ما س�بق قريب ًا من إهالك احلس�د صاحبه دون نكاية بعدو،
ّ
فإن احلاس�د ينفع حمسوده يف الدنيا واآلخرة من حيث أراد أن يرضه؛ ففي
الدنيا ألنّه تتواىل غمومه وحرسته بام يرى من نعمة املحسود ،فيظل يتقلب
يف عذابه كلام تقلب حمسوده يف نعمة ،واملحسود يرى ذلك.
وأ ّما يف الدِّ ين ّ
فإن احلاسد ظامل للمحسود ،فإذا جره حسده إىل أن ينال

منه بيده أو بلسانه  -غيب ًة أو قدح ًا  -أهدى إليه بذلك حسناته ،فينفعه من
حيث أراد اإلساءة إليه.



ومن بش�اعة رضر احلس�د رسع ُة إبطاله حسنات من تل ّبس به؛ اسمع
 أدب الدنيا والدين.262 :

 راجع إحياء علوم الدين.197/3 :

135

أساس املجتمع السليم
القلب السليم ُ

إىل هذا التشبيه البليغ يف قوله ﷺ « :احلسد يأكل احلسنات كام تأكل النار

احلطب » ،وناهيك بحال ذلك ّرش ًا.

فيعرض صاحبه
وه�ذا املرض الفتاك يتعدى رضره إىل الدار اآلخرة ِّ

لسخط ربه ،أما يف هذه الدار فللحاسد من حسده الغم واهلم املتواصالن
والبغض عند الناس ،وليس يزيل عن حمس�وده ش�يئ ًا مم�ا خو ّله ربه ،وهو

كل عداوة ،ورأس ِّ
 عذن�ا باهلل من�ه  « -أصل ِّكل بلية ،و ُأ ُّس كل خطيئة،

كل مالم�ة وجال�ب ِّ
وس�بب ِّ
رب
كل ندامة،
وأعظ�م نتائجه البغ�ي وهو أك ُ
ُ
وأرسع رصعات�ه ،وكل َمن كان
دواعيه ،وأش�دّ عواديه وأخب�ث ثمراته،
ُ

معه هلك وأه َلك ،واستوجب اخلزي أية سلك ».

وإذا شب حريق احلسد أتى عىل كل أخرض ويابس ،وارتكب صاحبه

م�ن اجلرائم ما ال خيطر بب�ال ،أدناها الغيبة ،والنميمة ،والكذب ،والزور،

واذكر قصة الشقيقني قابيل وهابيل ففيها عظة !!
وربام القتل،
ْ

ب) رضر احلسد عىل املجتمع:
األخ�وة والرتابط ورعاية
تريب تعاليم اإلسلام املجتمع املس�لم عىل
ّ

احلقوق ،واحلديث الرشيف م ّثل ذلك الرباط أبدع متثيل فقال ﷺ « :ترى
 قال العراقي يف املغني ص  « : 56أبو داود من حديث أيب هريرة ،وقال البخاري :ال يصح،
وهو عند ابن ماجه من حديث أنس بإسناد ضعيف ،ويف تاريخ بغداد بإسناد حسن» .

 الذخائر واألعالق.445 :
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املؤمنني يف ترامحهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل اجلس�د؛ إذا اشتكى عضو ًا
س�ائر جس�ده بالس�هر واحلمى » ،فاملسلمون جسد واحد من
تداعى له
ُ

واألخوة ،وهناه�م نبيهم عليه أزكى الصالة والسلام عن
ش�دة الرتاحم
ّ
التقاطع والتحاسد فقال « :ال تباغضوا ،وال حتاسدوا ،وال تدابروا ،وكونوا
عباد اهلل إخوان ًا ،وال حيل ملسلم أن هيجر أخاه فوق ثالثة أيام ».

لك�ن نار احلس�د إذا اش�تعلت يف الص�دور ق ّطعت وش�ائج املودات،
ّ

وصالت القرابات ،وأفس�دت الصداقات ،وزرعت يف الناس العداوات،

وفككت اجلامعات واملجتمعات.

فرضر احلس�د عىل املجتمع معيش و مشاهد رأي العني ،فاإلنسان ال

دب إىل
خيلو من نعمة أية نعمة ،وال ختلو نعمة مهام كانت من حاسد ،وقد ّ
األم�ة م�ا ّ
حذرهم منه نبيهم عليه الصالة والسلام :حالق ُة الدين العداو ُة

والبغضا ُء ،ووقع البغي وفش�ا التباغض والتحاس�د ،فالبغي  -وكفاك به
رضر ًا وفت�ك ًا  -م�ن أكرب نتائج احلس�د وأخبث ثمراته ،ملا في�ه من انتهاك
املحارم واستباحة األموال واألرواح .

 متفق عليه ،أخرجه البخاري ( )2238/5يف كتاب األدب ،باب رمحة الناس والبهائم

برق�م ،5665 :واللف�ظ ل�ه ،وأخرج�ه مس�لم ( )1999/4يف كت�اب البر والصلة

واآلداب ،باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم برقم.2586 :

 متف�ق علي�ه ،أخرج�ه البخ�اري ( )2253/5يف كت�اب األدب ،ب�اب م�ا ُينه�ى عن

التحاس�د والتدابر برقم 5718 :واللفظ له ،ومس�لم يف الرب والصلة واآلداب ،باب
حتريم التحاسد والتباغض والتدابر برقم.2559 :

137

أساس املجتمع السليم
القلب السليم ُ

ففي احلس�د تتقاطع أمراض كثرية ،كالغضب واحلقد والكرب والبغي

والشماتة باملصاب وغريها ،وبئس التقاطع ،فهو خزان ألمراض القلوب
مما يؤكد خطره عىل الفرد واملجتمع ،عوذ ًا باهلل منه .

تشخيص مرض احلسد:
حقيقة احلسد املذموم :متني زوال نعمة أنعمها اهلل عىل عبد من عباده،

أي ًا كانت تلك النعمة ،إال نعمة أصاهبا فاجر أو كافر وهو يستعني هبا عىل
الفتنة والفس�اد وإيذاء اخللق ،فهذه ال يرض متني زواهلا ؛ ألهنا آلة للفساد،

ومن هذه اجلهة جاز متني زواهلا .

اعلم أنه ال حس�د إال عىل نعمة ،فإذا أنعم اهلل
قال الغزايل رمحه اهللْ « :

عىل أخيك بنعمة فلك فيها حالتان:

 -إحدامه�ا :أن تكره تلك النعمة وحتب زواهلا ،وهذه احلالة تس�مى

حسد ًا ،فاحلسد حدُّ ه كراهة النعمة وحب زواهلا عن املن َعم عليه.

 -احلالة الثانية :أن ال حتب زواهلا وال تكره وجودها ودوامها ،ولكن

تش�تهي لنفس�ك مثلها ،وهذه تس�مى غبطة ،وقد ختتص باس�م املنافسة،
 راجع :الذخائر واألعالق ،445 :األخالق اإلسالمية وأسسها.802/1 :

 انظر إحياء علوم الدين ،189/3 :كتاب األربعني.91 :
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ويوضع أحد اللفظني موضع
وقد تسمى املنافسة حسد ًا واحلسدُ منافس ًة،
َ
حجر يف األسامي بعد فهم املعاين ».
اآلخر ،وال ْ

وفصل الراغب األصفهاين يف هذه املس�ألة أكثر فقال « :الذي ينال
ّ

َ
اإلنس�ان بس�بب خري يصل إىل غريه عىل س�بيل التمني أن يكون له مثله

س�عي منه أن يبلغ هو مثل ذلك من اخلري
فهو غبط ٌة ،وإذا كان مع ذلك
ٌ

أو ما هو فوقه فمنافسة ،وكالمها حممودانْ ،
وإن كان مع ذلك متني زوال
ما بصاحبه من غري اس�تحقاق لزواله فحس�د ،واحلاس�د التام هو الذي

يك�ون حي�ث النفس تس�عى يف إزالة نعمة مس�تحقة من غير أن يكون
طالب ًا ذلك لنفسه ».

فالغبطة واملنافسة حتمالن عىل السعي إىل اكتساب املحامد والفضائل،
بل قد ِ
جتبان إذا كانت النعمة ديني ًة واجب ًة كالصالة والزكاة ،ألنه إذا مل حيب

أن يك�ون مثل�ه كان راضي ًا باملعصي�ة وذلك حرام ،وتندب�ان يف املندوب،

ومها يف نعمة املباح مباحتان.

والش�خص يف ح�ال االغتب�اط واملنافس�ة ال حي�ب زوال نعمة الذي

يغبطه أو ينافس�ه ،بل يدعو له بدوامها وحيب له حصوهلا ،وهذا الش�عور
القلبي هو الفيصل بني احلسد وبني الغبطة واملنافسة .

 إحياء علوم الدين.189/3 :

 الذريعة إىل مكارم الرشيعة.348 :

 راجع :إحياء علوم الدين ،191/3 :األخالق اإلسالمية وأسسها.795/1 :
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والنبي ﷺ ّ
حث  -ضمن ًا  -عىل الغبطة يف اخلري والفضائل ،وسمى

ذلك حسد ًا من حيث إنه عبارة عن الغم الذي ينال اإلنسان من خري يناله

غريه وال يناله هو ،أخرج الشيخان من رواية عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل
عنه « :ال حسدَ إال يف اثنتنيٌ :
رجل آتاه اهلل ماالً فسلطه عىل َه َلكَته يف احلق،

ٌ
ورجل آتاه اهلل احلكمة فهو يقيض هبا ويعلمها » ،ويف رواية « :ال حسد إال

يف اثنتين :رجل آتاه اهلل القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ،ورجل

آتاه اهلل ماالً فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار ».

فامل�راد م�ن احلديث الرتغي�ب واحلث عىل حتصي�ل هاتني اخلصلتني

الصاحلتني ،فهو إغراء عىل اكتساهبام بالتعريض دون املبارشة.

أما تسمية الغبطة يف هذا احلديث حسد ًا فمجازّ ،
ألن العلامء قالوا:

« احلس�د قسمان :حقيق�ي وجم�ازي ،فاحلقيق�ي متن�ي زوال النعمة عن

صاحبه�ا ،وه�ذا ح�رام بإمجاع األم�ة مع النص�وص الصحيح�ة ،وأما

املج�ازي فهو الغبطة وهو :أن يتمنى مثل النعمة التي عىل غريه من غري

زواهلا عن صاحبها ،فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة ،وان كانت
طاعة فهي مستحبة » .

 متف�ق علي�ه  ،أخرج�ه البخاري يف مواض�ع منها كتاب اإليامن ،ب�اب الفهم يف العلم،
برقم ،73 :ومس�لم يف صحيحه يف كتاب صالة املس�افرين وقرصها ،باب فضل من
يقوم بالقرآن ويعلمه برقم ،815 :واللفظ للبخاري.
 رشح النووي عىل صحيح مسلم.97/6 :
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أن للغبطة ضابطني:
و ُيستنبط من النصني الرشيفني السابقني ّ
 أن تكون النعمة قابلة لالكتس�اب :وليست اختصاصية بالفطرة أواملنح�ة الرباني�ة ،فهذه متنيها ال طائ�ل من ورائه ،فليس يص�ل صاحبه إىل
يشء ويضيع عمره هبا ًء ،وربام جر عدم الوصول إىل هذه النعم إىل احلسد
املذموم أو غريه من الرشور.

 أن تك�ون النعمة مم�ا يفيد يف اآلخرة ،ويوص�ل إىل مرضاة اهلل :ويفقصة اخلس�ف بقارون وداره وما أويت من مال تنوء مفاتيحه بالعصبة أويل
الق�وة فلم يحُ س�ن ترصيف�ه ،يف تلك القصة عبرة ورادع ع�ن متني غري ما
يقرب إىل اهلل عز ّ
وجل.
ِّ

املح�رم الذي هو مرض من أم�راض القلوب ،وكبرية من
إذن احلس�د
ّ

كبائر الذنوب هو :أن حيب الش�خص زوال نعمة عن ش�خص آخر ،ليست
أعم من أن يسعى يف إزالتها أو ال،
مما يستعني به عىل املعصية والفساد ،وهو ُّ

« فإن سعى كان باغي ًا ،وإن مل يسع يف ذلك وال أظهره ،وال تسبب يف تأكيد
أس�باب الكراهة التي هني املسلم عنها يف حق املسلم نُظر :فإن كان املانع له
م�ن ذل�ك العجز بحيث لو متك�ن لفعل فهذا م�أزور ،وإن كان املانع له من
ذلك التقوى فقد ُيعذر ،ألنه ال يس�تطيع دفع اخلواطر النفس�انية ،فيكفيه يف
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جماهدهتا أن ال يعمل هبا وال يعزم عىل العمل هبا ،وقد أخرج عبد الرزاق،

عن معمر ،عن إسامعيل بن أمية ،رفعهٌ « :
ثالث ال يسلم منها أحد :ال ِّطيرَ ة،

والظن ،واحلس�د » ،قيل :فام املخرج منها يا رس�ول اهلل؟ قال « :إذا تطيرّ َت
ّ
ترجـع ،وإذا
فـال
ـق ،وإذا َح َسدْ َت فال تَب ِغ ».
َ
ظننت فال حت ِّق ْ
ْ

هذا هو تش�خيص احلس�د ،وذاك هو حدُّ ه وحقيقت�ه ،وأعراض هذا

املرض كثرية ومتنوعة منها:

 بغض املحس�ود لغري س�بب :بل ملجرد أنه حصلت له نعمة ،وهذاالبغض ال سبيل إىل إصالحه َف ِقدم ًا قيل:
كل الع�داوة ق�د تُرج�ى مودتهُ�ا

ِ
حس�د
إال ع�داو َة َم�ن ع�اداك ع�ن

وقال معاوية ريض اهلل عنه :كل إنس�ان ِ
أقد ُر أن أرضيه إال احلاس�د،

فإنه ال يرضيه إال زوال النعمة .

 املصنف ،403/10 :قال العراقي يف املغني ص  « :1085ويف روايةّ « :
قل َمن ينجو
منهن » .أخرجه ابن أيب الدنيا يف كتاب ذم احلسد من حديث أيب هريرة ،وفيه يعقوب

اب�ن حممد الزهري وموس�ى بن يعقوب الزمع�ي ض ّعفهام اجلمه�ور ،والرواية الثانية
رواه�ا اب�ن أيب الدني�ا أيض ًا م�ن رواية عبد الرمح�ن بن معاوية وهو مرس�ل ضعيف،

وللطبراين من حدي�ث حارثة بن النعامن نح�وه » ،وأورده ابن عبد البر يف التمهيد:
 ،125/6وهو متداول يف الكتب كثري ًا.

 فتح الباري برشح صحيح البخاري ،482/10 :وانظر :إحياء علوم الدين،193/3 :
رشح الزرقاين للموطأ ،329/4 :الزواجر البن حجر اهليتمي.121/1 :

 الرسالة أليب القاسم القشريي.252 :
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 -ومنها :رفض إحسان املحسود :ولو كان احلاسد حمتاج ًا إىل إحسانه،

أنف ًة منه أن يقع حتت رمحة حمسوده.

 -ومنه�ا :أن يبال�غ يف مدح املحس�ود إذا حرض ،ويذكره بالس�وء إذا

غاب ،ويفرح بام ينزل به من مصيبة .

أسباب احلسد وعالجه والوقاية منه:
ُ
مداخل يترسب منها إىل القلب ،وهي كثرية ،
أس�باب هي
وللحس�د
ٌ

ال بد من التعريج عليها الستكامل تشخيص هذا املرض ،فقد عدّ د العلامء

من أسباب احلسد:

عدوه نعم� ًة ،ويتمنى زواهلا
 -الع�داوة :فيكره الش�خص أن يصيب ُّ

عنه إن ُوجدت ؛ ألنه يبغضه إلساءته إليه.

 -الكرب والتعزز :فيأنف أن يصيب غريه نعم ًة حتى ال يتكرب عليه هبا،

غريه يف نعمة كان هو يتكرب هبا عليه.
ويكره أن يشاركه ُ

 -اخلوف من فوات املقصد :فاملتزامحون عىل مقصد واحد حيس�د كل

واح�د منهم صاحبه على كل نعمة تكون عون ًا ل�ه يف االنفراد بمقصوده،

ومنه حتاس�د الضرات عىل مقاصد الزوجية ،وحتاس�د األبن�اء والطالب
والعامل ،فاالشتراك يوجب التحاس�د؛ إذ يس�عى كل طرف إىل االنفراد

 :الزواجر عن اقرتاف الكبائر  ،111/1الرسالة القشريية.252 :
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باحلظ�وة عند املقص�د ،ليخلو له وجهه ويس�تبد بمنافع ذل�ك ،ومنه قول

إخوة يوس�ف عليه السلام ﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﴾ [يوسف.]9 :

 ُخ ْب ُوالشح باخلري :فيبخل بنعمة اهلل عىل عباده من غري أن
ث النفس
ُّ

يرغب فيها ،وال قدرة له عىل جلبها أو منعها ،فيسخط عىل اهلل يف قضائه،
وحيسد عىل ما منح من عطائه ،وهذا النوع من احلسد أعمها وأخبثها ،فال

راحة لصاحبه وال غاية لرضاه .

وربما اجتمع�ت ه�ذه األس�باب ف�زادت من ق�وة احلس�د يف النفس

وضاعفت حنق احلاسد.

لعت عىل أسبابه  -تتبع الوصفة التالية:
ولعالج احلسد  -وقد ا ّط َ
ّأما احلاسد فدواؤه من مرض احلسد مزيج من علم وعمل:
 -فالدواء العلمي :أن يتحقق أن احلس�د ال يرض املحسود ،وال يزيل

نعمته ،بل ينفعه ملا يرى من غم احلاسد ومهه ،وما أهدى إليه من حسناته،

وقد أرشنا  -سابق ًا  -إىل يشء من أرضار احلسد عىل احلاسد.

واحلاسد بحسده يتعرض لسخط ربه العرتاضه عىل قسمته يف خلقه،

كأنه املخاطب بقوله سبحانه﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﴾ [الزخرف،]32:
 انظر :إحياء علوم الدين ،193-192/3 :أدب الدنيا والدين.262-261 :
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وباس�تحضار النص�وص الرشعي�ة الواردة يف ذم احلس�د ،وأق�وال علامء
الس�لف واحلكامء والشعراء ،تتهيأ النفس للتطهر من هذه الرذيلة املشينة،

وتتش�وف لكمال اإليمان املش�ار إلي�ه يف قول�ه علي�ه الصلاة والسلام:
ّ
« ال يؤم�ن أحدك�م حتى حي�ب ألخيه ما حيب لنفس�ه » ،ب�ل ترغب يف
أكثر من ذلك ؛ أن تتش�به باخليار يف ُخ ُلق اإليثار فقد وصفهم رهبم بأهنم:

﴿ ﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴ ﯵﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﴾ [احلرش.]9 :

 -والدواء العميل :إذا عرف الشخص رضر احلسد وحكمه الرشعي،

وأنه من كيد الشيطان ووسوسته ،عليه أن يعمل بخالف ما يقتضيه احلسد،

رضه ،وهبذا
فيمدح املحس�و َد إن ز ّين له الش�يطان ذ َّمه ،وينفعه إن رام منه َُّ

تتولد املحبة بينهام ،وتدرجيي ًا يزول ما بنفس�ه من كره للمحسود ،فال يكره
نعمته وال حيب مساءته.

ٍ
أ ّما الشخص الذي أنعم اهلل عليه
بنعمة ما ،ويستشعر ًا حاسد ًا -ولكل

نعمة حاس�د -فينبغي أن يكثر االستعاذة باهلل من رش احلسد ،عم ً
ال بقوله

س�بحانه ﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﴾ [الفل�ق ،]5 :وأن يتوكل عىل اهلل
ويستعني به  ،فهو حسبه وكافيه .

 متف�ق علي�ه ،أخرج�ه البخاري ( )12/1يف كت�اب اإليامن ،باب م�ن اإليامن أن حيب

ألخي�ه ما حيب لنفس�ه برقم ،13 :وأخرجه مس�لم ( )67/1يف كت�اب اإليامن ،باب

الدليل عىل أن من خصال اإليامن أن حيب ألخيه  ...رقم .45
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ومما يدفع به رش احلس�د إفشاء السلام ،ففي بعض روايات احلديث
دب إليكم داء األمم قبلكم البغضاء واحلسد ،هي احلالقة حالقة
املتقدمَّ « :

الدي�ن ال حالقة الش�عر ،وال�ذي نفس حممد بي�ده ال تؤمنوا حت�ى حتابوا،
أال أنبئكم ٍ
بأمر إذا فعلتموه حتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم » .

أن التحاب�ب ينف�ي احلس�دّ ،
فأخبر ﷺ ّ
وأن السلام يبع�ث على
التحاب�ب ،فصار السلام إذن نافي ًا للحس�د ،و جاء يف كت�اب اهلل تعاىل ما
يؤكد ذلك ،قوله سبحانه ﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
بالسلام
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﴾ [فصل�ت .]34 :ق�ال جماهد :معناه :ادفع ّ

إساءة امليسء.

وقال الشاعر:
ق�د يلبث الن�اس حين ًا لي�س
بينهم
ُ

و ٌّد فيزرع�ه التس�ليم وال َّل َط�ف



 سبق خترجيه.

 انظر تفسري الطربي.105/17 :

 راج�ع أدب الدني�ا والدي�ن .269/1 :وال َّل َط�ف ،حمرك�ة :الِب�رِ ُّ والتكرم�ة (العين:
.)429/7
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تنبيـه:
ربما س�مى العام�ة « اإلصابة بالعني » حس�د ًا ،فيقولون :حس�دين
فلان ،أي أصابن�ي بالعني ،وقع هلم ذلك بس�بب ّ
أن احلاس�د إذا أمىض
أرض بقول�ه أو بفعل�ه أو بإصابت�ه بالعينّ ،
فإن عني احلس�ود يف
حس�ده ّ
األغلب قاتلة ،فس�موا أثر ًا من آثار احلس�د (اإلصابة بالعني) باس�م

احلسد عىل سبيل املجاز .

املحرر الوجيز ،539/5 :قال ابن عطية متحدِّ ث ًا عن س�ورة الفلق:وهذه السورة
 انظر َّ
مخ�س آي�ات ،فقال بعض احلذاق :وه�ي مراد الناس بقوهلم للحاس�د إذا نظر إليهم:
اخلم�س عىل عينيك ،وق�د غلطت العامة يف هذا فيشيرون يف ذلك باألصابع لكوهنا

مخسة .وانظر التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي.226/4 :
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ً
سادسا :البخل
توطئة .
أضرار مرض البخل على اجملتمع .
تشخيص مرض البخل .
سبب مرض البخل وعالجه والوقاية منه .
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توطئة

ُ
البخل ،وهو
من أشدِّ أمراض القلوب وأخطرها عىل الفرد واملجتمع
من أذ ِّم األخالق وأسوأ الطباع ،هنى عنه الرشع وقىض بقبحه العقل ،وهو
من املهلكات العظيمة:
 قال اهلل تعاىل ﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ﴾[احلرش.]9 :

 وق�ال تع�اىل ﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ  ﴾...اآلية [آل عمران ،]180 :وقال تعاىل ﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ  ﴾...اآلية [النساء.]37 :
ف�إن الظل�م ظلمات يوم
 -وق�ال رس�ول اهلل ﷺ « :اتق�وا الظل�مّ ،
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القيام�ة ،واتقوا ُّ
فإن الش�ح أه َلك من كان قبلك�م؛ محلهم عىل أن
الش�حّ ،
سفكوا دماءهم واستحلوا حمارمهم ».

ِ
س�يئ
خائن وال
ب وال
ٌ
 وق�ال ﷺ « :ال يدخ�ل اجلنة بخيل وال خ ٌُّ

الملكة ».
َ

 -وق�ال ﷺ « :خصلت�ان ال جتتمع�ان يف مؤم�ن :البخ�ل وس�وء

اخللق ».

ِ
الج�دّ بن قيس
 وق�ال ﷺَ « :م ْ�ن س� ّيدكم ي�ا بني س�لمة؟ قال�واَ :
 أخرجه مسلم ( )1996/4من حديث جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهم  ،يف كتاب الرب
والصلة واآلداب ،باب حتريم الظلم برقم.56 :

 أخرجه أمحد يف املس�ند ( )4/1يف مس�ند أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه برقم،13 :
وحس�نه ( ،)343/4يف كت�اب البر والصل�ة ،ب�اب ما ج�اء يف البخل
والرتم�ذي
ّ

برق�م ،1963 :واللفظ ألمحد ،ومعنى احلدي�ث أن البخيل الذي يتكرر منه البخل
ال يدخ�ل اجلن�ة م�ع الداخلين يف الرعي�ل األول م�ن غير ع�ذاب وال ب�أس ،أو

ال يدخلها حتى ُيعاقب بام اجرتحه ،واخلب بفتح اخلاء وكرسها هو الذي يفسد بني
املس�لمني باخلداع ،وسيئ ا َمللكة :س�يئ التدبري يف أمور معاشه أو من ملكت يمينه،
راج�ع إحتاف الس�ادة املتقني برشح إحي�اء علوم الدين للزبي�دي ،192/8 :وانظر
فيض القدير للمناوي.517/4 :

 قال العراقي يف املغني عن محل األسفار ص  « :1159أخرجه الرتمذي من حديث أيب
س�عيد وقال :غريب» ،وأخرجه الطياليس وعب�د بن محيد والبخاري يف األدب املفرد
والب�زار وأب�و يعىل واب�ن جرير يف هتذيبه والبيهقي يف الش�عب ،انظر :إحتاف الس�ادة

املتقني.193/8 :
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إال ّ
وأي داء أدوى م�ن البخل؟ بل س�يدكم برش بن
أن في�ه بخلاً ،ق�الّ :

وأي داء أدوى م�ن البخ�ل؟،
البراء ب�ن مع�رور» ،وتأ ّم ْ�ل قول�ه ﷺّ :
وانظر كيف حجب ﷺ الس�يادة عن البخي�ل وأعطاها غريه ،فالبخل من

موانع السيادة.
 -وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن النبي ﷺ قال « :ما من يوم يصبح

العب�اد فيه إال ملكان ينزالن فيقول أحدمها :اللهم أعط ُم ِنفق ًا َخ َلف ًا ويقول

اآلخر :اللهم أعط ممُ سك ًا َت َلف ًا » .

 وق�ال ﷺَ « :م َث ُكم َثل رجلين عليهام ُجبتان من
�ل املنفق والبخيل َ

حديد ِمن لدُ ن قدميهام إىل تراقيهام ،فأما املنفق فال ينفق شيئ ًا إال سبغت أو

و ّف�رت عىل جلده حتى ختف�ي بنانه وتُعفي أثره ،وأم�ا البخيل فال يريد أن
ٍ
ينفق شيئ ًا إال لزمت كل
حلقة مكاهنا فهو يوسعها وال تتسع » .

 أخرجه احلاكم يف املستدرك ( ،)219/3كتاب معرفة الصحابة يف ذكر مناقب برش بن
البراء بن مع�رور ريض اهلل عنه وقال :صحيح عىل رشط مس�لم ومل خيرجاه ،ووافقه

الذهبي.

 متف�ق علي�ه أخرج�ه البخ�اري يف صحيحه كتاب ال�زكاة ،باب قوله تع�اىل ﴿ :ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﴾ اآلي�ة برق�م ،1374 :ومس�لم يف صحيحه يف كتاب ال�زكاة ،باب املنفق
واملمسك برقم.1010 :

 أخرج�ه البخ�اري ()120/2يف ال�زكاة ،ب�اب مث�ل املتص�دق والبخي�ل ،ومس�لم
( )708/2يف الزكاة ،باب مثل املنفق والبخيل.
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قال اخلطايب رمحه اهلل « :وحقيقة املعنى ّ
هم بالنفقة اتسع
أن اجلواد إذا ّ

لذل�ك صدره ،وطاوعته يداه فامتدتا بالعطاء والبذلّ ،
وأن البخيل يضيق
صدره وتنقبض يده عن اإلنفاق يف املعروف والصدقة » .

وقال اإلمام عيل ريض اهلل عنه :البخل جامع ملساوئ العيوب.
أبخل الن�اس ِ
وق�ال بعض احلكماءُ :
بعرضه أجوده�م بامله ،وأجود
الن�اس بعرضه أبخلهم بامله ،وقال آخر :البخل باملوجود ِمن س�وء الظن
باملعبود ،وقال برش بن احلارث رمحه اهلل :البخيل ال غيبة فيه .

ال ؛ ّ
وقال أبو حنيفة رمحه اهلل :ال أرى أن ُأعدِّ ل بخي ً
ألن البخل حيمله

على االس�تقصاء فيأخ�ذ فوق حق�ه خيف ًة م�ن أن ُيغبن ،فم�ن كان هكذا

ال يكون مأمون األمانة .

وكان القايض إياس بن معاوية رمحه اهلل ال جييز شهادة البخيل.
مس�لوب اهليبة ،مفقو ُد الرهبة ،ثقي�ل عىل النفوس ،بغيض
والبخيل
ُ

إىل القلوب ،منشور املساوئ مطوي املحاسن ،قال الشاعر:
 أعالم احلديث يف رشح صحيح البخاري. 770/1 :

 الصواعق املحرقة عىل أهل الرفض والضالل والزندقة البن حجر اهليتمي.129 :

 الذخائر واألعالق ،386 :إحياء علوم الدين.256/3 :

 إحياء علوم الدين.256/3 :

 أحكام القرآن للجصاص.235/2 :
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عي�ب املرء يف الن�اس بخ ُله
و ُيظهر
َ

ويستره عنه�م مجيع� ًا س�خاؤُ ُه

ت َّ
َغ�ط بأث�واب الس�خاء فإنن�ي

والسخاء غطاؤُ ُه
أرى كل عيب
ُ



وقال إسحاق املوصيل (ت 235هـ):

ٍ
قل�ت هل�ا اقصرِ ي
وآم�رة بالبخ�ل
ُ

ُ
س�بيل
فذل�ك يشء م�ا إلي�ه
ِ
فم�ن خري حاالت الفت�ى لو علمتِه

إذا ن�ال ش�يئ ًا أن يك�ون ُيني�ل

ف�إين رأي�ت البخ�ل ُي�زري بأهل�ه

فأكرم�ت نفسي أن يق�ال بخي�ل
أرى الناس ِخلا َّن اجلواد وال أرى
بخي ً
لا ل�ه يف العاملين خلي�ل



والبخي�ل يبغض�ه اهلل س�بحانه ،ويضع ل�ه البغض يف قل�وب عباده،

يق�ول س�بحانه ﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
املاوردي يف كتابه :أدب الدنيا والدين:
 نسبهام إىل صالح بن عبد القدوس أبو احلسن
ُّ
 ،185وذكرمها غريه.

 احلامسة البرصية لعيل ابن أيب الفرج بن احلسن البرصي 281/2 :بترصف.
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ﯜﯝ ﯞﯟﯠ ﯡﯢﯣ ﯤ
ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﴾ [النساء ،]37-36 :وال بأس

من إعادة ما نقلنا من قبل عن القايض ابن عطية رمحه اهلل إذ يقول « :ونفي

وخص هاتني الصفتني هنا إذ
املحب�ة عمن هذه صفته رضب من التوع�د،
َّ
مقتضامه�ا العج�ب والزهو ،وذل�ك هو احلامل عىل اإلخلال باألصناف

الذي�ن تق�دم أم�ر اهلل باإلحس�ان إليهم ،ول�كل صنف نوع من اإلحس�ان

خيت�ص به ،وال يعوق عن اإلحس�ان إليهم إال العج�ب أو البخل ،فلذلك
املعجبني والباخلني » .
نفى اهلل حمبته عن َ

أضرار مرض البخل على اجملتمع:
إن البخل والشح  -كام ب ّينا  -ينتجان عن ضيق النفس وشعورها باألنانية

املفرط�ة ،والرغبة بالتف�رد بكل خري ،ولذلك آثار س�لبية بالغة عىل املجتمع،
وهو عنرص من عنارص هبوط الفطرة ،ودناءة الطبع ،ونقص اإلنسانية.

وباملقاب�ل ّ
فإن ُخلق حب العطاء من األس�س العامة التي ترجع إليها

ظواه�ر خلقية حممودة ،وله آثار عظيم�ة عىل املجتمع ظاهرة ،وهو برهان

عىل رجاحة العقل وكامل اإلنسانية وعلو الفطرة .
املحرر الوجيز.51/2 :
 َّ

 راجع األخالق اإلسالمية وأسسها للشيخ عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين371/2 :
وما بعدها.
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فاملجتمع املسلم كاجلسد الواحد يرحم بعضه بعض ًا ،ويشتكي بعضه

لشكوى بعض ،قال ﷺ « :مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم كمثل اجلسد
الواحد ،إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى »،

فبالرتاحم بني أفراد املجتمع املس�لم « تربز املش�اركة الوجدانية واملادية يف
اآلالم واملسرات ،واألحزان واألفراح ،وهذه املش�اركة صورتهُ ا العطاء،
وحقيقتُها االنفعال العاطفي النبيل نحو اآلخرين» ،وهو انفعال منعدم

عند البخيل ،الذي ال يشعر بمن حوله.

فالبخي�ل خمال�ف مل�ا أراد اهلل من ت�داول الناس للمناف�ع واخلريات،

وتكافلهم بحيث يشد قوهيم من أزر الضعيف ،ويعني الغني منهم الفقري،

ف�اهلل أوجب حق� ًا يف مال الغني للفقير واجب ًا بقوة الشرع ال منّة فيه وال
تفضل ،فمن منع ذلك احلق لبخله فهو ظامل ومتعد.

ّ
إن املواس�اة بالزائ�د ع�ن احلاج�ة مطلوب�ة ّ
ب فيه�ا ،قال ﷺ:
مرغ ٌ

فض ُل ظهر فلي ُع�د به عىل من ال ظهر ل�ه ،ومن كان معه
« َم�ن كان مع�ه ْ

فض�ل زاد فلي ُع�د ب�ه عىل م�ن ال زاد ل�ه » ق�ال  -ال�راوي  :-فذكر من
ٍ
حق
ألح�د منّا يف فض�ل»،
أصن�اف امل�ال م�ا ذكر حت�ى رأينا أن�ه ال ّ
 سبق خترجيه .

 األخالق اإلسالمية وأسسها.378/2 :

 أخرجه مس�لم ( )1354/3يف كتاب اللقطة ،باب اس�تحباب املواس�اة بفضول املال
برقم ، ،1728 :وأخرجه غريه.
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ّ
وإن ِم�ن املواس�اة م�ا جي�ب كمواس�اة املضط�ر ،ب�ل يضم�ن م�ا تل�ف
برتك�ه للمواس�اة الواجب�ة ؛ ق�ال خليل يف خمتصره عاطف ًا على ما يلزم
في�ه الضمان « :أو فض�ل طع�ام أو رشاب ملضط�ر » ،ق�ال اخل�ريش:
« وكذل�ك الضمان يف هذه الص�ورة وهي :ما إذا كان لش�خص مك َّلف

فضل�ة طع�ام أو رشاب ،فمنعها مم�ن اضطر إليها حتى هل�ك جوع ًا أو
عطش ًا فإنه يضمن ،وسواء كان املضطر حيوان ًا أم ال ،ناطق ًا أم ال ».
فتصو ْر لو ّ
أن جمتمع ًا متانَع أهله املعروف ،وبخلوا بام يف أيدهيم ،كيف
ّ

يكون حاله؟ وأين هو مما وصف الباري س�بحانه به أصحاب رس�ول اهلل
ﷺ يف قوله ﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ﴾ [احلرش.]9 :
ُ
فه�ذه نص�وص الكت�اب والس�نة املطهرة،
وأق�وال الس�لف وفرائدُ

األش�عار ،ومنثور ِ
احلكم ،قد تضافرت عىل ذم البخل والتنفري منه ،فام هو
ُ
حد البخل املذموم ،وما تشخيص هذا املرض؟

 خمترص الشيخ خليل املالكي.91 :

 رشخ اخلريش ملخترص خليل.22/3 :
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تشخيص مرض البخل:
البخ�ل من ُْع الش�خص ما جي�ب عليه يف ماله من نفق�ات أو حقوق أو

صدقات ،سواء كان ما ُذكر واجب ًا بالرشع أو باملروءة .

فالواج�ب بالشرع :كال�زكاة والنفق�ة على األه�ل وحق�وق الناس
م�ن دي�ن ِ
وصلة رحم ومواس�اة مضطر ،وأم�ا الواجب بامل�روءة فكل ما
ْ
في�ه حفظها ّ
ألن حفظها واج�ب ،وذلك خيتلف تعيينه بحس�ب قدر املال

والش�خص ،وم ّثلوا له برتك االس�تقصاء يف احلق�وق واملضايقة يف اليشء

اليسير ،خاصة من الثري أو مع اجلار « ،فمن ك ُثر ماله اس�تُقبح منه ما ال

ُيس�تقبح من الفقري من املضايقة ،و ُيس�تقبح من الرجل [من]  املضايقة

مع أهله وأقاربه ومماليكه ما ال ُيس�تقبح مع األجانب ،و ُيستقبح من اجلار

ما ال ُيس�تقبح مع البعيد ،و ُيس�تقبح يف الضيافة ما ال ُيستقبح يف املعاملة…

و ُيستقبح يف رشاء كفن مث ً
ال أو رشاء األضحية أو رشاء خبز الصدقة ما ال

ُيستقبح يف غريه من املضايقة » .

وق�ال علي ريض اهلل عنه :واهلل ما اس�تقىص كريم حقه ق�ط؛ قال اهلل
 أح�كام الق�رآن البن الع�ريب ،396/1 :أحكام القرآن للجص�اص ،163/3 :كتاب
األربعني.98 :

 إضافة من عندي إذ ال يستقيم املعنى إال هبا.

 إحياء علوم الدين ،260/3 :وانظر كتاب األربعني.99-98 :
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تع�اىل ﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﴾ [التحريم ،]3 :وروي مثله عن عطاء
اخلراساين .
منع املستحب فهو
فمنع الواجب رشع ًا أو مروء ًة يس�مى بخالً ،وأما ُ
ُ

ّ
واستدل علامء املالكية عىل التفريق بينهام بقوله تعاىل ﴿ :ﯷ
الشح،
ﯸﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿﰀﰁﰂﰃﰄ
ﰅ﴾[ ،احلرش ،]9 :واإليثار
وس�مي منعه ُش ّح ًا ،فدل
ٌّ
مس�تحب ُ
عىل اختصاص اسم البخل بمنع الواجب.

ق�ال فخ�ر الدي�ن ال�رازي رمح�ه اهلل « :واعل�م أن الفرق بني الش�ح
والبخل هو أن البخل نفس املنع  ،والشح هو احلالة النفسانية التي تقتيض
ذلك املنع ».
بمعنى واحد ،ويقابلهام اجلود.
وقيل :البخل والشح
ً
وكام يكون منع املال يف الواجبات بخالً ،يدخل البخل كذلك اخلريات
واملنافع كالعلم ونحوه ،فيكون منعها عن مستحقها بخ ً
ال كالبخل باملال،
 انظر شعب اإليامن.317/12 :

 انظر أحكام القرآن البن العريب.396/1 :

 التفسري الكبري للرازي ،250/29 :وانظر عمدة القاري للعيني.120/22 :

 أحكام القرآن للجصاص ،271/3 :وانظر زاد املسري البن اجلوزي.215/8 :
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فخ ُل�ق منع اخلري ش�امل للامل وغيره ،فالبخل حالة نفس�ية تبعث عىل
املن�ع وع�دم الرغب�ة يف نف�ع الغير ،قال ع�ز وج�ل يف وص�ف املنافقني:

﴿ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﴾ [األح�زاب ،]19 :ق�ال اب�ن ج�زي رمح�ه اهلل « :أي
يشحون بفعل اخلري» فبئس اخل ُلق!.

والبخل ثالثة أقسام :بخل اإلنسان بامله ،وبخله بامل غريه عىل غريه،

وبخله عىل نفسه بامل غريه وهو أقبح الثالثة .

قال احلرب الزاهد أب�و عيل اجلوزجاين :البخل عىل ثالثة أحرف :الباء

وه�و البالء ،واخلاء وهو اخلرسان ،والالم وه�و اللوم ،فالبخيل بالء عىل

نفسه ،وخارس يف سعيه ،وملوم يف بخله .

وإذا كان البخ�ل منع ما جي�ب رشع ًا أو مروءةً ،فإن�ه ينبغي أن يكون

أداء ه�ذا الواجب بطيب نفس ،فال بد م�ن ذلك ليربأ من وصف البخل،

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﴾ [التوب�ة:

واهلل وص�ف املنافقين بقول�ه﴿ :
 ،]54فيجب عىل ِ
املنفق أن يبذل ما يقدِّ م قاصد ًا مرضاة ربه ط ِّيب ًة به نفسه،
ال عىل ُخ ٍ
وأال يتيم�م اخلبي�ث من ماله فيام خيرج�ه ،وإال كان ذلك دلي ً
بث

ٍ
وانقباض يف الكف ،وحال�ه قريب من حال الذي ي ُعدّ الصدقة
يف الطوي�ة
 انظر التفسري الكبري للرازي.25/30 :

 التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي الكلبي.135/3 :

 الذريعة إىل مكارم الرشيعة للراغب األصفهاين.414 :

 حلية األولياء أليب نعيم األصفهاين.350/10 :
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َمغرم ًا ،قال س�بحانه ﴿ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﴾ [التوبة.]98 :

إن م�ن أدى م�ا وجب علي�ه يف ماله بحكم الشرع أو داعي املروءة
ّ

بطي�ب نفس قد برئ من وصف البخ�ل ،وال يتصف باجلود حتى يبذل

وراء ذل�ك طلب ًا للفضيلة ونيل الدرج�ات ،لكن برشط أال يكون رجاء

اع وليس
خدم�ة أو مكاف�أة أو ثن�اء ،فإن من طمع يف الش�كر والثن�اء ب ّي ٌ

بج�واد ؛ ألنه يشتري املدح بامله وامل�دح لذيذ والثن�اء حمبوب ،واجلود

املحم�ود هو البذل لغري عوض إال رض�ا اهلل والقرب منه ،هكذا يقصد

الصديق�ون يف قرباهت�م ﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﴾

[اإلنسان. ]9 :

فاجلود مثل غريه من الس�جايا احلميدة واس�ط ٌة بني طرفني مذمومني،

ٌ
عضال
داء
ومنزلة حس�نى بني البخل والسرف أو التبذير ،فكام أن البخل ٌ
ٌ
ٌ
مهلك.
ممقوت
إفراط
فإن الرسف والتبذير
ٌ
ّ

رشفه�م باإلضافة إليه واس�تحقوا صفة
وق�د
َ
وصف س�بحانه عباد ًا ّ

« عب�اد الرمحن» فق�ال ﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿ ﰀ ﰁ ﴾ [الفرقان ،]67 :واإلرساف يف النفقة الذي عناه اهلل يف

 وانظ�ر إحي�اء علوم الدي�ن ،260/3 :كت�اب األربعني ،99 :الذخائ�ر واألعالق يف
آداب النفوس ومكارم األخالق.355 :
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واإلقتار ما
هذا املوضع :ما جاوز احلد الذي أباحه اهلل لعباده إىل ما فوقه،
ُ

قصرُ عام أمر اهلل به ،والقوام بني ذلك ،النفقة بالعدل واملعروف.

فلب�ذل املال طرفان مذموم�ان :البخل أو التقتري والرسف أو التبذير،

وهناك من ّفرق بني األخريين؛ فقال :الرسف هو اجلهل بمقادير احلقوق،

والتبذير هو اجلهل بمواقعها ،واهلل جل ش�أنه أ ّدب أ ّمة نبيه يف ش�خصه

ﷺ بل�زوم الوس�ط الع�دل فق�ال﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﴾ [اإلرساء ،]29 :ويف ذل�ك أس�و ٌة
ألمته ،وهي أمة وسط تلزم من كل يشء أوسطه.

وحد العدل يف بذل املال :أن يبذل املرء ماله حيث جيب البذل ،وحيفظه

تربأ من البخل مجلة ،وأما َمن بذل مكان
حي�ث جيب احلفظ ،فمثل هذا قد ّ
اإلمساك فهو ِّ
ومن أمسك مكان البذل فهو بخيل.
مبذرَ ،

لق ممدوح مرغوب فيه ،وحقيقته ما قال القشريي رمحه اهلل:
واجلود ُخ ٌ

« أن ال يصع�ب علي�ه البذل ،وعند القوم :الس�خاء ه�و الرتبة األوىل ،ثم
اجل�ود بعده ،ثم اإليثار؛ فمن أعطى البع�ض وأبقى البعض فهو صاحب

س�خاء ،ومن بذل األكثر وأبقى لنفس�ه ش�يئ ًا فهو صاح�ب جود ،والذي
قاسى الرضر وآثر غريه بالبلغة فهو صاحب إيثار».

 تفسري الطربي.37/19 :

 انظر أدب الدنيا والدين.187 :

 انظر :الذخائر واألعالق يف آداب النفوس ومكارم األخالق.354 :
 الرسالة للقشريي. 360 :
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والبخل وخوف الفقر من أبواب الشيطان النافذة إىل القلب ،وبسبب

البخل يدعو الشيطان اإلنسان إىل احلرص عىل مالزمة األسواق والتكاثر

فيلهي�ه ذلك عن التزود آلخرته حتى يفجأه امل�وت عىل ذلك ،قال تعاىل:
﴿ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﴾ [التكاث�ر ،]2 ،1 :م�ع ما يناله من

ع�ذاب يف مجع املال وحفظه واخلوف علي�ه ،قال تعاىل يف وصف املنافقني
الذي�ن ال ي�ؤدون زكاة أمواهل�م ويبخل�ون هب�ا ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﴾ [التوب�ة ،]55 :ق�ال أب�و الس�عود رمحه اهلل « :إنما يريد اهلل

ليعذهب�م هبا يف احلياة الدنيا بام يكابدون جلمعها وحفظها من املتاعب وما
يقاس�ون فيها من الش�دائد واملصائب ،فيموتوا كافرين مش�تغلني بالتمتع
عن النظر يف العاقبة ».

ق�ال املاوردي رمحه اهلل « :وقد ينتج عن البخل من األخالق املذمومة

 وإن كان ذريع�ة إىل كل مذم�ة  -أربع� ُة أخالق ،ناهيك هب�ا ذم ًا ،وهي:ومنع احلقوق:
احلرص،
والرشه ،وسوء الظنُ ،
َ

احلرص :فهو شدة الكدح ،واإلرساف يف الطلب.
 فأماُ

الرش ُه فهو :استقالل الكفاية ،واالستكثار لغري حاجة.
 -وأما َ

 -وأما س�وء الظن فهو :عدم الثقة بمن هو هلا أهل ،فإن كان باخلالق

كان شك ًا يؤول إىل ضالل.
تفسري أيب السعود.74/4 :
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 وأم�ا منْع احلقوقّ :فإن نفس البخيل ال تس�مح بفراق حمبوهبا ،وال

حلق ،وال جتيب إىل إنصاف»
تنقاد إىل ترك مطلوهبا ،فال تذعن ٍّ



وإنام قيل إن البخيل ييسء الظن باهلل تعاىل لكونه يعتقد ّ
أن املال ُيذهبه

اإلنفاق ،وال خ َلف من اهلل تعاىل وال عوض يرجع إليه ،فيحصل عىل عدم

الثق�ة باهلل تعاىل ،وذلك غاية املذمة والقبح ،فصىل اهلل وس�لم عىل القائل:

« وأي داء أدوى من البخل؟!».

سبب مرض البخل وعالجه والوقاية منه:
عالجها
الب�د لعلاج مرض البخل من معرفة س�ببه ،وك�ذا كل علة
ُ

بتحديد موجبها واس�تعامل الدواء املناسب لذلك ،وسبب البخل الرئيس

حب املال ،وحلب املال موجبان:

 -ح�ب الش�هوات التي ال وص�ول إليها إال باملال م�ع طول األمل،

وربما كان قصير األمل وله أوالد فيق�دِّ ر بقاءهم كبقاء نفس�ه فيو ِّفر املال

ألجله�م ،ف�إذا انض�اف إىل ذلك خوف الفق�ر وقلة الثق�ة بمجيء الرزق
متكّن مرض البخل من القلب والعياذ باهلل.

 -حب املال لذاته بأن يصري عاشق ًا للامل يلتذ بوجوده يف يده وقدرته

عليه ،وال تطاوعه نفس�ه أن يأكل منه أو يتصدق أو يزكي ،وهذا الصنف

من املصابني بالبخل يعرس عالجهم ال سيام يف كرب السن.
 أدب الدنيا والدين 187 -186 :بترصف.

 انظر :إحياء علوم الدين ،261/3 :الذخائر واألعالق.388 :
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فاملؤم�ن ال حي�ب املال لذاته ،وإنما يتزود منه آلخرت�ه ويبلغ به غايته
من رضا ربه والقيام بالواجب عليه وقضاء حاجته ،قال ﷺ « :نِعماّ باملال
الصال�ح للرجل الصالح » ،فاملال ليس مذموم ًا من كل وجه « ،وكيف

يكون مذموم ًا مطلق ًا والعبد مس�افر إىل اهلل تعاىل ،والدنيا منزل من منازل

س�فره ،وبدنُ�ه مرك ُبه وال يمكن الس�فر إىل اهلل إال ب�ه ،وال يبقى البدن إال
بمطعم وملبس ،وال وصول إليهام إال باملال ».

فعالج كل سبب من
عرفت سبب حب املال املؤدي إىل البخل
وإذ قد
َ
ْ

أسباب حب املال بمضاده:

 فعالج حب الشهوات بالقناعة والصرب.واالعتبار بموت األقران
 وعلاج طول األمل كثر ُة ذكر امل�وت،ُ
ِ
وط�ول تعبه�م يف مجع امل�ال وضياعه بعده�مِ ،
وداو التف�ات القلب إىل

ب�أن خالق�ه خ َلق مع�ه رز َقه ،وكم م�ن ولد مل يرث م�ن أبيه ماالً
الول�د ّ

وحاله أحسن ممن ورث!.

ح�ب املال بعلم ّ
أن املال هلل س�بحانه ،مكّن منه ل ُيرصف
 ويعال�جُّ

فحسن الذكر والثواب
إىل أهم األمور ،ال ل ُيمس�ك للتنعم يف الشهوات ُ

 ق�ال العراقي يف املغني عن محل األس�فار ( « :)1024/2أخرجه أمحد (،)338/29
وأب�و يعلى ( ،)320/13والطبراين (األوس�ط )291/3 :م�ن حدي�ث عمرو بن
العاص بسند جيد».

 كتاب األربعني.95 :
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يف اآلخ�رة ألذ م�ن التنعم ،واملال ال يتبع صاحب�ه  -إن بقي  -إىل قربه،

وإنما يصحب�ه عمل�ه الصالح م�ن نفق�ات وصدقات ،ح�دّ ث أنس بن

مال�ك ريض اهلل عنه ّ
ت ثالث ٌة ،فريجع
أن رس�ول اهلل ﷺ قال « :يتْب�ع امل ِّي َ

اثن�ان ويبق�ى معه واحد ،يتبع�ه أهله وماله وعمله ،فريج�ع أهله وماله،
ويبقى عمله » .

حب املال  -أيض ًا  -بعلمه أنه بإنفاقه املال يف وجوهه يكون
ويعال�ج َّ

حديث ًا حسن ًا ملن يأيت من بعده ،قال ابن دريد يف مقصورته :
م�ت
وللفت�ى م�ن مال�ه م�ا قـدّ ْ

ي�داه قب�ل موتــ�ه ال م�ا اقتن�ى

ٌ
حــدي�ث بع�دَ ُه
المــ�رء
وإنم�ا
ُ
فك�ن حـديث� ًا حس�ن ًا لم�ن وع�ى
ْ

ِ
ونفرة
وم�ن أدوية البخل الناجعة « :كثرة التأمل يف أحوال البخالء

الطبع عنهم ،واستقباحهم له ،فإنه ما من بخيل إال ويستقبح البخل من

َ
مستقذ ٌر ومستق َب ٌح يف
غريه ،ويستثقل كل بخيل من أصحابه ،ف َيعلم أنه
قلوب الناس مثل سائر البخالء يف قلبه » .

 متفق عليه ،أخرجه البخاري  -واللفظ له  )2388/5( -كتاب الرقائق ،باب سكرات
املوت برقم ،6149 :ومسلم يف صحيحه ،يف كتاب الزهد والرقائق ،برقم.2960 :

 رشح التربيزي للمقصورة ،74 :وانظر :كتاب األربعني ،99 :إحتاف السادة املتقني.207 :
 إحياء علوم الدين. 262/3 :
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ه�ذا اجلزء من العالج علمي نظ�ري ،أما الدواء العميل فهو أن حيمل

نفس�ه على الب�ذل تك ُّلف� ًا ،وال يزال يفعل ذل�ك حتى يصري له ع�ادة ،فإن

العم�ل املتك�رر يرتس�خ يف النف�س وتألفه ويس�هل عليها ،والع�ادة  -كام
قيل  -طبيعة ثانية.

رأيت  -مركّب من عل�م وعمل :فالعلم يرجع
علاج البخل  -كما َ

إىل معرف�ة آفة البخ�ل وفائدة اجلود ،والعمل يرج�ع إىل البذل واجلود عىل
صم فيمنع حتقق
سبيل التكلف « ،ولكن قد يقوى البخل بحيث يعمي و ُي ّ

املعرفة فيه ،وإذا مل تتحقق املعرفة مل تتحرك الرغبة فلم يتيرس العمل فتبقى

العلة مزمنة ،كاملرض الذي يمنع معرفة الدواء وإمكان اس�تعامله ،فإنه ال
حيلة فيه إال الصرب إىل املوت ».

ول ُيكثر املس�لم االس�تعاذة باهلل من البخل ،فقد كان ﷺ يس�تعيذ باهلل

منه ،قال مصعب بن سعد بن أيب وقاص ريض اهلل عنهم :كان سعد يع ِّلمنا

هذا الدعاء ويذكره عن رس�ول اهلل ﷺ « :اللهم إين أعوذ بك من البخل،

وأعوذ بك من اجلبن ،وأعوذ بك أن ُأ َر ّد إىل أرذل العمر » .
 انظر كتاب األربعني ،99 :إحياء علوم الدين.263/3 :

 أخرج�ه البخ�اري ( )159/7يف الدع�وات ،باب االس�تعاذة م�ن أرذل العمر وباب

التعوذ من البخل برقم ،6370 :والرتمذي برقم 3562 :يف الدعوات ،باب يف دعاء

وتعوذه دبر كل صالة ،والنس�ائي ( )266/8يف االستعاذة باب االستعاذة
النبي ﷺ ّ
من فتن الدنيا.
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سابعا :الرياء
توطئة .
أضرار الرياء على الفرد واجملتمع .
تشخيص الرياء .
أسباب الرياء وعالجه والوقاية منه .
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توطئة

ّ
إن اإلنسان بطبيعته ميال إىل طلب الكامل والتفرد يف األوصاف ،وهي

نزعة ِجبِلية يف أصل ِخلقة اإلنسان ؛ ّ
ألن قيام املنزلة يف القلوب وحصول
اجل�اه عند الناس معناه :العلو والكربياء والعز ،وهي من الصفات اإلهلية
حمبوبة لإلنس�ان بالطبع ،بل هو ُّ
ألذ يشء عنده ،ذلك لرس خفي يف مناس�بة

ال�روح لألم�ور اإلهلية ،وعن�ه العبارة بقول�ه تع�اىل ﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ﴾ [اإلرساء. ]85 :
فاإلنسان بطبعه حيب االستيالء والتملك لكل ما يف الكون وتسخريه

ِّ
يس�خره اإلنس�ان وخيضعه له بنو جنس�ه ،بأن يلقى
كام يريد ،ومما حيب أن

تعظيم�ه يف قلوهبم مل�ا يعتقدون فيه من كامل اخلصالّ ،
ف�إن اإلجالل يتبع
اعتقاد الكامل.
 راجع إحياء علوم الدين ،279/3 :كتاب األربعني.101 :
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إن اجل�اه ال�ذي هو املنزل�ة يف القلوب مرغوب من اإلنس�ان؛ ألنه مع
ّ

يكون�ان ركني الدني�اّ ،
ألن « معنى امل�الُ :
ملك األعي�ان املنتفع هبا،
امل�ال ِّ
مل�ك القلوب املطلوب تعظيمها وطاعته�ا ،وكام ّ
ُ
أن الغني
ومعن�ى اجلاه:

ه�و ال�ذي يملك الدراه�م والدنانير ،أي يق�در عليهام ليتوص�ل هبام إىل
األغراض واملقاصد وقضاء الش�هوات وس�ائر حظ�وظ النفس ،فكذلك

ذو اجل�اه ه�و ال�ذي يملك قلوب الن�اس ،أي يقدر على أن يترصف فيها

ليستعمل بواسطتها أرباهبا يف أغراضه ومآربه » .

فامل�ال واجلاه مرغوبان للنف�س طبيع ًة ،وهي حريصة عىل حتصيلهام،

وحرصه�ا ذلك ربام دفع إىل س�لوك س�بيل غري مشروع أو فيه خطر عىل

دي�ن امل�رء وآخرته ،لذا كان احلرص عىل نيل الرشف  -وهو اجلاه  -ونيل

أرض األشياء عىل الدين ،فاسمع إىل هذا املثل البديع الذي رضبه
املال من ِّ
س�يد اخلل�ق ﷺ لذلك يف قوله « :ما ذئبان جائعان ُأ ِ
رسلا يف غنم بأفس�د

هل�ا من حرص املرء عىل املال والرشف لدين�ه » ،قال ابن رجب احلنبيل
رمح�ه اهلل « :فه�ذا ٌ
مث�ل عظي�م جد ًا رضب�ه النبي ﷺ لفس�اد دين املس�لم

باحلرص عىل املال والرشف يف الدنياّ ،
وأن فس�اد الدين بذلك ليس بدون

 إحياء علوم الدين.278/3 :

 أخرج�ه أمح�د يف املس�ند( ،)460 ،456/3والرتم�ذي يف اجلام�ع ( )588/4وقال:
حس�ن صحيح ،وأخرجه ابن حبان يف صحيحه ( )24/8كتاب الزكاة ،باب ما جاء

يف احلرص وما يتعلق به.
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فس�اد الغنم بذئبين جائعني ضاريني يأتي�ان يف الغنم ،وق�د غاب عنها

رعاؤه�ا ليالً ،فهام يأكالن يف الغنم ويفرتس�ان فيه�ا ،ومعلوم أنه ال ينجو
من الغنم من إفساد الذئبني املذكورين واحلالة هذه إال قليل » .

واحلرص عىل الرشف واجلاه يف الدنيا والرئاس�ة عىل الناس والعلو يف

أرض م�ن احلرص عىل املال ،وخطره أكرب والزهد فيه أصعب ،بل
األرض ُّ
إن املال ُيبذل يف طلب اجلاه والرشف.
ّ

قال ابن رجب يف رشح احلديث املتقدم « :واحلرص عىل الرشف عىل قسمني:

أحدمها :طلب الرشف بالوالية والس�لطان وامل�ال ،وهو خطِ ٌر جد ًا،

وه�و الغالب ،يمن�ع خري اآلخرة ورشفه�ا وكرامتها وعزه�ا ،قال تعاىل:

﴿ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﴾
[القصص ّ .]83:
وقل من حرص عىل رياس�ة الدنيا بطلب الواليات فو ِّفق،

بل يوكَل إىل نفسه ،كام قال النبي ﷺ « :يا عبد الرمحن بن سمرة ،ال تسأل

اإلم�ارة ،فإنك إن ُأعطيتها عن مس�ألة ُوكلت إليه�ا ،وإن ُأعطيتها من غري
مسألة ُأعنت عليها ».

 وردت الكلمة يف املصدر حمذوفة النون والصواب إثباهتا.

 جمموع رسائل ابن رجب احلنبيل (رسالة رشح حديث ما ذئبان ضاريان إلخ).64/1 :

 متف�ق علي�ه ،أخرجه البخاري يف مواضع منه�ا ( )63/9يف كتاب األحكام ،باب من
س�أل اإلمارة أعانه اهلل عليها برقم ،7146 :ومسلم ( )1273/3يف كتاب األيامن ،

باب ندب من حلف يمينا  ....برقم ،19 :واللفظ للبخاري.
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القسم الثاين :طلب الرشف والعلو عىل الناس باألمور الدينية ،كالعلم

أفحش من األول وأقبح وأشدّ فساد ًا وخطر ًاّ ،
ُ
والعمل والزهد ،فهذا
فإن

العلم والعمل والزهد إنام ُيطلب هبا ما عند اهلل من الدرجات العىل والنعيم
املقيم ،والقرب منه والزلفى لديه » .

ورغم معرفة غالبية الناس برضر حب الرشف واجلاه عىل الدينّ ،
قل

َمن يس�لم من هذه الش�هوة القاتلة ،ذلك ّ
ألن تف ُّقد النفس وتفتيشها قليل
َمن يعتني به ،وربام غفل اإلنس�ان عن كثري م�ن األعامل التي ظاهرها أهنا

من الرب ،وقد ش�ابتها ش�ائبة من تلك الشهوة خفي ٌة ال يفطن هلا إال البصري

املوف�ق ،إذ ليس ثغ�ر املرابطة مع النفس ُ
أعامل الرش فق�ط ،بل الصاحلات

وأعامل الطاعة أوىل باملرابطة ،يقول املحاسبي « :ولو
نظرت يف أكثر الناس
َ
لوجدت أكثرهم إنام يؤتى من قبل الرب ،وقلة العناية بتصفية األعامل ،وما
َ

قد
استح َل ْت النفس من حب املحمدة من املخلوقني » .
ْ

فتفتي�ش القل�ب وفحص م�ا خيطر فيه صّم�اّ م أمان  -بع�د توفيق اهلل

فالقلب جدير بدوام
سبحانه َ -يمنع رسيان النقص واآلفات إىل األعامل،
ُ

املراقب�ة والتف ُّق�د له  « ،فلتكن مهتك يف النظر يف مرآة الفكر كاهلمة بالعمل

وأكثر من ذلك ،فإنه ليس شهوات الذنوب والسيئات ،وشهوات املطاعم
 جمموعة رسائل ابن رجب احلنبيل( 78-77/1 :بترصف).

 آداب النفوس للحارث بن أسد املحاسبي.57 :
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واملش�ارب واملالبس والبناء واملراكب واملناكح والذهب والفضة ،بأغلب

عىل أصحاهبا من ش�هوة اجلاه وحب الرئاسة ،وإقامة القدر واختاذ املنزلة،
وقبول األمر والنهي وقضاء احلوائج ».

وطلب اجلاه واحلرص عليه يس�تتبع  -مع خطورته عىل دين اإلنسان

وفتك�ه ب�ه  -ورط َة حفظه وحراس�ته ؛ ّ
ألن قوة اجلاه حتم�ل صاحبها عىل
حفظه�ا « ،وذل�ك احلفظ ال يتم إال بجميع األخلاق الذميمة ،من الغدر
واملكر والكذب والغيبة والنميمة واأليامن الكاذبة ،ولو مل يكن للامل واجلاه

عيب س�وى أن اهلل تعاىل حكم بأنه إنام وصف هبذه الصفات الذميمة من

كان له مال وجاه ،لكفى ذلك دلي ً
ال عىل خساسة املال واجلاه » .

ّ
إن مما ُيستجلب به اجلاه واملنزلة يف القلوب طاعة اهلل وعبادته ،ف ُيظهر

امل�رء م�ن أمور الدي�ن ما جيعل الن�اس حيبون�ه ويعظمونه ويعتق�دون فيه
اخلري ،ليحص�ل منهم عىل ما يريد ويكون موضع تقديرهم ،لكنه كثري ًا ما
يتخلف ظنه؛ فيقذف اهلل س�بحانه يف قلوب اخللق حقيقة طويته ويعرفون

منه خالف ما ُيظهر فيكرهونه وال حيصل منهم عىل يشء ،فيعامل بنقيض
ُعج�ل له الفضيحة يف الدني�ا ،وما ينتظره منها ي�وم القيامة حني
قص�ده وت ّ
ُيظهر اهلل رسيرته عىل رؤوس اخلالئق أسو ُأ وأخزى.

 آداب النفوس للمحاسبي.58 :

 التفسري الكبري للرازي.143/13 :

174

أساس املجتمع السليم
القلب السليم ُ

وهب�ذا املعنى  -إظه�ار اهلل رسيرته عىل رؤوس اخلالئق  -فسرّ بعض

سمع اهلل به ،ومن يرائي يرائي اهلل به » .
سم َع ّ
العلامء قوله ﷺ « :من ّ

وال غرابة يف مجع الس�معة مع الرياء يف ه�ذا احلديث ،فهام رفيقان يف

اإلث�م واملقصد ،وإن اختلفت الوس�يلة :فوس�يلة الرياء الرؤية ،ووس�يلة
الس�معة الس�مع ،وكل ما يرد يف ذم الرياء وارد يف الس�معة ؛ ألهنام ينفيان
اإلخالص عن العمل ،بسبب قصد احلمد واملنزلة عند الناس.

وهذا احلديث من مجلة نصوص كثرية جاءت يف الكتاب والسنة تذم

الرياء وحتذر منه ،أسوق طرف ًا منها:

 -ق�ال تعاىل خمرب ًا عن املنافقين ﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﴾ [النساء.]142 :

 -وقال تعاىل ﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﴾[ ،املاعون.]7-4 :

 -وق�ال س�بحانه ﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﴾ اآلية [البقرة.]264 :

 متفق عليه ،أخرجه البخاري ( )104/8يف كتاب الرقاق ،باب الرياء والسمعة برقم:
 ،6499ومس�لم )2289/4( :يف كت�اب الزه�د والرقائق برق�م ،47 :راجع رشح
احلديث يف دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني البن عالن الشافعي.472/4 :

 راجع رشح صحيح البخاري البن بطال املالكي.208/10 :
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 -وقال عز وجل ﴿ :ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ

ﰚ ﰛ ﰜ ﴾ [الكهف ،]110 :أي ال يرائي بعمله.



 -وق�ال تع�اىل ﴿ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﴾ [الزم�ر:

ٍ
حسنات فإذا هي سيئات ،وقال
 ،]47قيل معناها :عملوا أعامالً حس�بوها
احلسن البرصي :ويل ألهل الرياء من هذه اآلية .

سم َع
ومن األحاديث التي وردت يف ذم الرياء احلديث املتقدم « :من ّ

س�مع اهلل به ،ومن يرائي يرائي اهلل به » ،قال ابن بطال رمحه اهلل يف رشحه:
ّ
س�مع بعمله الناس وقص�د به اختاذ اجلاه واملنزلة عندهم ،ومل
« معناه :من ّ

يرد به وجه اهللّ ،
يسمع به خلقه ،أي :جيعله حدي ًثا عند الناس
فإن اهلل تعاىل ِّ
الذين أراد نيل املنزلة عندهم بعمله ،وال ثواب له يف اآلخرة عليه ،وكذلك

من راءى بعمله الناس راءى اهلل به ،أي أطلعهم عىل أنه فعل ذلك هلم ومل

يفعله لوجهه ،فاستحق عىل ذلك سخط اهلل وأليم عقابه ».

إن َ
أول
 وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :قال رس�ول اهلل ﷺّ « :فعرفه
الن�اس يقىض عليه يوم القيامة رجل استش�هد يف س�بيل اهللُ ،فأيت به ّ

نِعم�ه فعرفها ،قال :فام عملت فيها؟ قال :قاتلت فيك حتى استش�هدت.

 ذم الرياء أليب حممد الرضاب ،96 :التمهيد البن عبد الرب ،272/21 :تفسري البغوي:
.187/3

 راجع التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي.196/3 :

 انظر رشح صحيح البخاري.208/10 :
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كذبت ،ولكنك فعلت ليقال هو جريء وقد قيل ،ثم أمر به فسحب
قال:
َ

وس�ع اهلل عليه وأعطاه من أصناف
على وجهه حتى ألقي يف النار ،ورجل ّ
فعرفه نِعمه فعرفها ،قال :فام عملت فيها؟ قال :ما تركت من
امل�ال ُفأيت به ّ
كذبت ولكنك فعلت
س�بيل حتب أن ُينفق فيها إال أنفقت فيها لك ،قال:
َ

فسحب عىل وجهه حتى ألقي يف النار،
ليقال هو جواد فقد قيل ،ثم أمر به ُ

فعرف�ه نعمه فعرفها ،قال:
ورج�ل تع ّلم العل�م وع ّلمه وقرأ القرآن ُفأيت به ّ
فما عملت فيها؟ قال :تعلم�ت العلم وع ّلمته وقرأت في�ك القرآن ،قال:

كذبت ،ولكنك تعلمت ليقال هو عامل ،وقرأت ليقال هو قارئ ،ثم أمر به
َ
فسحب عىل وجهه حتى ألقي يف النار».
ُ

 وقال عليه الصالة والسالم « :اليسري من الرياء رشك ». -وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه ،قال :س�معت رسول اهلل ﷺ يقول:

« ق�ال اهلل تع�اىل :أنا أغنى الرشكاء عن الرشكَ ،م�ن عمل عم ً
ال أرشك فيه
معي غريي تركته ورشكه ».

 رواه مسلم ( )1513/3يف كتاب اإلمارة ،باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار
برقم.152 :

 أخرجه احلاكم يف املس�تدرك ( )328/4وقال :حديث صحيح اإلس�ناد ومل خيرجاه،
ووافقه الذهبي ،وأخرجه غريه.

 أخرجه مسلم ( )2289/4يف كتاب الزهد والرقائق ،باب َمن أرشك يف عمله غري اهلل
برقم.46 :
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�وف ما أخاف عليك�م الرشك األصغر ،قالوا:
أخ َ
إن ْ
 -وق�ال ﷺّ « :

إن اهلل تبارك وتعاىل يقول
وما الرشك األصغر يا رس�ول اهلل؟ قال :الرياءّ ،

يوم جتازى العباد بأعامهلم :اذهبوا إىل الذين كنتم تراءون بأعاملكم يف الدنيا

فانظروا هل جتدون عندهم جزاء ».

أحس�ن الصالة حيث يراه الناس ،وأساءها حيث
 وقال ﷺ « :منَ

خيلو ،فتلك استهانة استهان هبا ر َّبه تبارك وتعاىل ».

المرائي يري�د أن يغلب قدر اهلل
 وق�ال احلس�ن البرصي رمح�ه اهللُ :ٍ
س�وء يريد أن يقول الن�اس هو صالح! فكيف يقولون وقد
فيه :هو رجل
َح َّ�ل ِمن ربه َّ
حمل األردياء؟ فال ُبدَّ لقلوب املؤمنني أن تعرفه ،وقال قتادة:
إذا راءى العبد يقول اهلل :انظروا إىل عبدي كيف يستهزئ يب .

 -وروي أن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه نظر إىل رجل وهو يطأطئ

رقبت�ه فقال :يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك ،ليس اخلش�وع يف الرقاب إنام

اخلشوع يف القلوب.

 ق�ال العراق�ي يف املغن�ي ( :)428/5أخرج�ه أمح�د والبيهقي يف الش�عب من حديث

حمم�ود بن لبي�د وله رواية ،ورجاله ثق�ات ،ورواه الطرباين من رواي�ة حممود بن لبيد
عن رافع بن خديج.

 أخرجه أبو يعىل يف مس�نده 54/9 :برق�م ،5117 :و قال البوصريي يف إحتاف اخلرية
املهرة بزوائد املسانيد العرشة :،258/1 :هذا حديث حسن.

 الزواجر عن اقرتاف الكبائر ،80/1 :إحياء علوم الدين.297/3 :
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هكذا ت�واردت نصوص الكتاب وأحاديث النب�ي ﷺ وأقوال علامء

األمة عىل ذم الرياء والتحذير منه ،وأما حتريمه باإلمجاع « فهو واضح بعد

علم�ت ما جاء فيه من تلك النصوص القطعية واألحاديث الصحيحة
أن
َ
الس�نيةِ ،
وم�ن َث�م تطابقت كلمات األئمة على ذمه ،وأطبق�ت األمة عىل

حتريمه وتعظيم إثمه ».

أضرار الرياء على الفرد واجملتمع:
وللرياء أرضار بالغة تتجاوز الفرد إىل املجتمع:
أ) ّأم�ا على الف�رد فق�د نطق�ت النصوص ّ
ب�أن عم�ل ا ُملرائ�ي باطل

وفرق العلامء بني انعق�اد العمل عىل اإلخالص
ال ث�واب فيه بل يأث�م بهّ ،

ث�م يلحقه الري�اء ،وبني مقارنة الري�اء ألول العمل ،يق�ول اإلمام الغزايل
رمح�ه اهلل تع�اىل « :فاعلم ّ
أن وارد الرياء ال خيلو إ ّما أن يرد مع أول العمل،
أو يف دوامه ،أو بعد الفراغ منه:

ّ -أم�ا م�ا يقارن االبت�داء فيبطله ويمن�ع انعقاده إن صار باعث� ًا مؤ ِّثر ًا

يف احلم�ل عىل العمل ،ب�ل أول العقد جيب أن يك�ون خالص ًا ،وإنام يبطل

بالري�اء الباع�ث عىل أصل العمل ،وأما إذا مل حيمل إال عىل املبادرة يف أول
الوق�ت مثلاً ،فأظ�ن  -والعلم عن�د اهلل ّ -
أن أصل الصلاة يصح ،وإنام
تفوته فضيلة املبادرة.

 الزواجر عن اقرتاف الكبائر.80/1 :

179

أساس املجتمع السليم
القلب السليم ُ

 -وأم�ا م�ا يرد يف دوام (أثناء) الصلاة إن أبطل باعث الصالة فتبطل

الصلاة ،مثاله :أن حيرض يف أثن�اء الصالة أوطاره ،أو يتذكر نس�يان يشء

ولو خال لقطع الصالة ،لكنه أتم حيا ًء من الناس ،فهذا ال يسقط الفرض

عن�ه؛ ّ
ألن النية ق�د انقطعت وانقطع باعث العبادة ،وأم�ا إذا مل تنقطع نيته

لك�ن صار مغلوب ًا مغمور ًا كام لو حرض قوم فغلب قلبه الفرح باطالعهم،

وانغمر باعث العبادة ،فغالب الظن أنه إن انقىض ركن ومل يعاوده الباعث

األصيل فسدت صالته ،ألنا نستصحب نية البداية برشط أن ال يطرأ ما لو

ق�ارن ابتداءها ملنع ،وإن مل ينغمر باعث العبادة ،ولكن حصل جمرد رسور
ومل يؤ ِّث�ر يف العمل بل يف حتسين الصالة فقط فغال�ب الظن أن الصالة ال
تفسد ويتأدى الفرض.

 -وأما ما يطرأ بعد الصالة من ذكر ورسور ومراآة فال ينعطف عىل ما

مىض ،ولكن يعيص ب�ه ويأثم ،ويكون عقابه بقدر قصده وإظهاره ،ومهام

ظه�رت له داعية ذك�ر العبادة إما بالترصيح وإم�ا بالتعريض ،فذلك يدل

عىل أن الرياء كان خفي ًا يف باطنه».

ه�ذا فيام خيص العب�ادة والثواب عليها يف الدار اآلخرة ،ولكن للرياء

أيض ًا عقوبة معجلة يف هذه الدار ،وهي انكشاف الرسيرة الوسخة لصاحبه

ّاس عىل ما أضمر مما خيالف
وتعري�ة طويت�ه الرديئة ،فال بد أن ُي ْطلع اهللُ الن َ

 كتاب األربعني ،127 -126 :وانظر إحياء علوم الدين ،310-307/3 :الزواجر:
.85-84
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م�ا أظهر ،فيكرهونه ويقابلونه بالبغ�ض واالزدراء ،وال يكون له ما أراد،
وتقدّ َم قول احلس�ن البصري « :فال بد لقلوب املؤمنني أن تعرفه » ،س�نة

إهلي�ة ال مبدِّ ل هلا ،فاجلزاء من جنس العمل ،والقلوب بيد اهلل يقلبها كيف
أن أحدكم عمل يف صخرة صامء ال باب هلا
يشاء ،ورسوله ﷺ يقول « :لو ّ

وال كوة ،ألخرج اهلل عمله كائن ًا ما كان » ،وأنشدوا يف ذلك:
ث�وب الري�اء يش�ف عما حتت�ه

ِ
ع�ار
التحف�ت ب�ه فإنّ�ك
ف�إذا
َ

ب) وتأثري الرياء عىل املجتمع وما ينجم عنه من أرضار يظهر يف

التحاي�ل والتلبيس اللذين يعطي هبام ا ُملرائي صورة خاطئة ومظهر ًا

ِ
رشكهِّ ،
حمقق ًا مآربه ومن ّفذ ًا ما خطط له من
كاذب� ًا ،موقع ًا من يراه يف َ
خداع ومكر.

فيوىل القضاء أو
كمن ُيظهر الورع والتقوى وهدفه أن ُيعرف باألمانة َ
َ

األوقاف أو الوصايا أو مال اليتيم ،ليس�تأثر بام قدر عليه من ذلك ،ومثله
من يبدي سمت اخلشوع وكالم احلكمة عىل سبيل الوعظ والتذكري ،وإنام

 ق�ال العجلوين يف كش�ف اخلفا ومزيل اإللباس عام اش�تهر من األحاديث عىل ألس�نة
الن�اس ( :)226/2رواه أمح�د وابن أيب الدنيا والطرباين عن أيب س�عيد ،قال النجم:

وسنده حسن.

وسنن العابدين.284/1 :
 ُسنن الصاحلني َ
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قص�ده التحب�ب إىل امرأة أو غالم ألج�ل الفجور ،وما أحس�ن ما قال
حممود الوراق يف وصف من هذه حاله :
أمين
َّ�ع ك�ي يق�ال ل�ه
ٌ
تصن َ

وم�ا يغن�ي التصن�ع لألمان� ْه

ومل ُي�رد اإلل� َه ب�ه ولك�ن

أراد ب�ه الطري�ق إىل اخليان� ْه

فالري�اء من الك�ذب العميل الذي يتع�دى رضره إىل املجتمع فيصيبه
بش�ؤمه وحيرقه بلهيبه ،وسلامة القلب من الرياء تع�ود بالنفع عىل الفرد
وعىل املجتمع.
الري�اء إذن مرض م�ن أمراض القل�وب املزمنة ،وكبرية م�ن الكبائر
املهلكة ،وقد ظهر لك مما س�قناه من اآليات واألحاديث وكالم األئمة ّ
أن
الرياء  -أعاذنا اهلل منه  -محُ بط لألعامل وسبب للمقت عند اهلل والبعد من
رمحته ،فال ريب أنك تش�وفت إىل تش�خيصه ومعرفة حده وأسبابه ،حتى
تشمر يف عالجه وتطهري أعاملك منه.

 راجع إحياء علوم الدين ،304/3 :فقد بسط الكالم يف هذا املوضوع.

وسنن العابدين.284/1 :
 ُسنن الصاحلني َ
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تشخيص الرياء:
حقيق�ة الرياء :طلب الش�خص املنزلة يف قلوب الن�اس بام يرهيم من

العبادات وخصال اخلري ،فمن الرؤية اشتقاقه اللغوي وعليها مداره.

ف�أركان الري�اء :م ٍ
�راء وه�و العابد ،وم�راءى وهم الن�اس املطلوب
ُ

رؤيتهم رغب ًة يف املنزلة يف قلوهبم ،ومراءى به وهو ما قصد العابد إظهاره
من خصال اخلري تزين ًا هلم ،وهو كثري ووسائله متعددة منها :

 -1الري�اء من جهة البدن :بإظهار النح�ول والصفرة يف البدن ل ُيظن

به الس�هر والصوم ،وإظهار احلزن ل ُيظن به أنه شديد االهتامم بأمر الدين،
وإظهار ش�عث الرأس ليومههم أنه لشدة اس�تغراقه يف العبادة ليس يتفرغ

لنفسه ،إىل غري ذلك من التموهيات واحليل.

وق�د كان الس�لف  -عكس حال�ه  -حريصني على أال تظهر عليهم

آث�ار العب�ادة  -وعبادهتم خالص�ة غري مصطنعة  -روي عن ابن مس�عود

ريض اهلل عن�ه أن�ه كان يق�ول ألصحاب�ه :أصبحوا صيام� ًا مدّ هنني ،حتى

خيفوا صومهم !

 كتاب األربعني ،120 :إحياء علوم الدين.297/3 :

 إحي�اء عل�وم الدي�ن ،297/3 :الزواج�ر ،81/1 :كت�اب األربعين،121-120 :
أحكام القرآن البن العريب454/4 :
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 -2الري�اء باهليئة :بإبقاء أثر الس�جود يف الوج�ه ،وإطراق الرأس يف

امليش ،واهلدوء يف احلركة ،وتشمري الثياب وتقصري األكامم ،وغري ذلك مما
يرائي به ليوهم اقتداءه بالس�نة وأنه متبع ملن س�بق ،وليس هو كذلك ،بل

فعل ذلك رياء.

 -3الرياء بالقول :ويكثر من أهل الوعظ والتذكري ،ويكون يف حتسني

األلف�اظ وتس�جيعها ،وحفظ األخب�ار واآلثار الس�تعامهلا يف املحاورات
وإظه�ار ًا لغزارة العلم ،وترقيق الصوت وإظهار احلزن وهو خايل الباطن

من ذلك ،وأنواعه ال تنحرص.

 -4الري�اء بالعم�ل :ويكون بتحسين الصالة بحضرة الناس فيقيم

الركوع ويظهر اإلخبات واخلشوع ،وكذلك بالصوم واحلج والصدقات،
والتصنع بالوقار والس�كينة وغري ذلك من مظاهر اخلداع والتحايل ليقيم
له مكان ًة يف قلوب اخللق بصفات هو ٍ
خال منها.

ومهما تنوع املراءى به فاحلالة واحدة ،وهو أن العابد يف ريائه ِ
ينصب

حبائله ليوقع الناس يف ظ ٍّن خاطئ يرجو من ورائه جلب نفع أو دفع رض،
أو مدح ًا أو اتقا َء ذم.

هـ�ذا الريـ�اء بالطاعات ق�د يكون بأصـ�ول العب�ادات ،وقد يكون

بأوصافـها :

 كتاب األربعني ،124-123 :إحياء علوم الدين.303-302 :
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 -فم�ن الرياء باألصول الري�اء بأصل اإليامن :فيخف�ي الكفر ويظهر

اإليامن ،وهذا  -نعوذ باهلل  -كافر خم َّلد يف النار ،وهو أغلظ أبواب الرياء.

يق�رب م�ن ه�ذا الن�وع الري�ا ُء بأص�ول العب�ادات م�ع اإليمان،
و ُ

كم�ن يكس�ل ع�ن الطاع�ة يف خلوت�ه ،وينش�ط عن�د إطلاع الن�اس

أحب إليه من منزلته عند اخلالق ،وخو ُفه
علي�ه « فتكون منزلته عند اخللق َّ
من مذمة الناس
أعظم من خوفه من عقاب اهلل ،ورغبتُه يف حممدهتم أش�دَّ
َ

م�ن رغبته يف ثواب اهلل ،وهذا غاية اجلهل وما أجدر صاحبه باملقت ،وإن
ٍّ
منسل عن أصل اإليامن من حيث االعتقاد»
كان غري



والري�اء بأصول العبادات قد يك�ون يف النوافل دون الفرائض ،وهو

أيضا حرام ،لكنه ال يصل درجة الرياء بالفرائض واإليامن.

وأم�ا الري�اء بأوص�اف العبادات :فيك�ون بفعل م�ا يف تركه نقص
ّ -

العب�ادة ،كمن يص�ون صومه عن الغيبة والرفث ألج�ل اخللق ،ومن هذا

القس�م ف ْعل ما ال نقصان يف تركه ،ولك ّن فعله يعدّ تتمة للعبادة كالتطويل

يف الركوع والس�جود ،ومنه الرياء بأش�ياء خارجة عن العبادة كالس�بق يف

حض�ور اجلامع�ة ومبادرة الص�ف األول ونحو ذلك ،وهذا القس�م أيض ًا

حمظور لكنه دون الرياء بأصول العبادة.
 إحياء علوم الدين.302/3 :
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أ ّما الرياء باألمور غري الدينية لكس�ب املحمدة والثناء من الناس فهو

مثل كس�ب املال بالتلبيس والوس�ائل املحظورة ،فتم ُّلك القلوب كتم ُّلك
األم�وال ،ولك�ن الرياء بالعبادة أخطر وأس�وأ والوعيد فيه أش�د ،فبعض

الري�اء أغلظ وأقب�ح من بعض ،والرياء يعظم بس�بب الباعث عليه وبقوة

المراءى به .
قصده وبنوع ُ

فالمرائي بتظاهره بغري حقيقته أصاب موجبني من موجبات الفس�ق
ُ

واملقت:

 -أحدمه�ا يتعل�ق بالعباد :وهو التلبيس واملك�ر ؛ ألنه خ ّيل إليهم أنه

مطيع هلل ومن أهل الدين ومل يكن كذلك.

 -والثاين يتعلق باهلل س�بحانه :وهو أنه مهام قصد بعبادته غري اهلل فهو

مس�تهزئ ب�اهلل ،ومتل ّبس برشك أصغر « ّ
ألن ا ُملرائ�ي ع ُظم يف قلبه الناس،
فاقتض�ت تل�ك العظم�ة أن يس�جد ويركع ،ف�كان الناس ه�م املع ّظمون

بالس�جود من وج�ه ،ومهام زال قص�د تعظيم اهلل بالس�جود وبقي تعظيم
اخلل�ق كان ذلك قريب� ًا من الرشك ،إال أنه قصد تعظيم نفس�ه يف قلب من

ع ُظم عنده بإظهاره من نفسه صورة التعظيم هلل ،فعن هذا كان رشك ًا خفي ًا

ال رشك ًا جلي ًا » .

 راجع إحياء علوم الدين ،299/3 :كتاب األربعني.123 -122 :

 إحياء علوم الدين ،301/3 :كتاب األربعني.123 :
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وهذا هو منتهى اجلهل ،ال يفعله إال من خدعه الش�يطان ،فأومهه أن
العب�د العاجز الضعيف يملك م�ن نفعه أو رضه أكثر مما يملك ربه القادر
الق�وي ،فمال بقصده ووجهه عن�ه تعاىل ،وأقبل يس�تميل قل�وب عباده،
فيكله تعاىل إليهم يف الدنيا واآلخرة ،ويكون خرسانه وشقاؤه.
الناس بطاعة اهلل تعاىل وعبادته ،هذه اإلرادة هي
الري�اء إذن :أن يري�د َ

روح الرياء وهي التي ُع ّلقت النجاة عىل نفيها ،وهي نوعان :

 -1أن ال يريد بتلك الطاعة إال الناس ،وهو إعراض عن اهلل بالكلية
وإقبال عىل الناس.
 -2أن يري�د بطاعته الن�اس ورب الناس ،وهو أخف من األول ألنه
أقبل عىل اهلل من وجه وعىل الناس من وجه.
وكال النوعين حمب�ط للعمل ملا تقدم يف احلدي�ث القديس « :أنا أغنى

الشركاء ع�ن الشرك ،فم�ن عم�ل عم ً
لا أرشك في�ه معي غيري تركته
لرشيك�ه » ويف رواي�ة « :تركت�ه لرشيكي » ،وفسرّ بعضه�م قوله تعاىل:

﴿ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﴾ [الفرق�ان ،]23 :قال:

 راج�ع الرعاي�ة حلق�وق اهلل للح�ارث املحاس�بي 162 :وم�ا بعدها ،مقاص�د الرعاية
حلقوق اهلل لعز الدين بن عبد السالم.55 :

 سبق خترجيه .
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أي األعامل التي ُقصد هبا غري اهلل تعاىل يب ُطل ثواهبا ،صارت كاهلباء املنثور،
وهو الغبار الذي ُيرى يف شعاع الشمس.

واهلل الغن�ي س�بحانه ال يقب�ل من العم�ل إال ما كان خالص� ًا لوجهه

الكريم ،قال تعاىل﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﴾ [الزمر ،]3 :وقال ﴿ :ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﴾ [الب ّين�ة ،]5 :والنصوص من القرآن والس�نة

يف توقف قبول األعامل عىل اإلخالص كثرية ال نطيل برسدها ،وإنام تكفي
اإلشارة إىل بعضها.

واإلخلاص أن يري�د بطاعت�ه التق�رب إىل اهلل دون أي يشء آخ�ر،

وتصفي�ة العمل عن مالحظ�ة املخلوقني ،وتتفاوت درج�ات التحقق به،

ويتف�اوت العامل�ون يف ختليص القصد ومتحيص الني�ة ،فمنهمَ :من يريد

اخلالص من العقاب ،ومنهم من يريد الفوز بالثواب ،ومنهم من يريدمها

مجيع� ًا ،وق�د يعم�ل أحدهم حيا ًء م�ن اهلل من غري أن خيط�ر بباله ثواب أو

عق�اب ،وربما كان العم�ل حب ًا هلل من غير مالحظة الث�واب أو العقاب،
وهذه أعىل الدرجات.

قال عز الدين بن عبد السالم رمحه اهلل « :وال يتصور رشك الرياء ملن

عب�د اهلل تعاىل تعظي ًام وإجلاالً ؛ ّ
ألن تعظيمه يمنعه م�ن أن يعصيه برشك
 انظر الزواجر عن اقرتاف الكبائر. 80/1 :
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الري�اء ،وكذل�ك احلي�اء أيض ًا ِيز َع�ه عن ذل�ك ،وكذلك احل�ب مانع من
عصيان املحبوب فيام يتقرب به إليه ».
فاإلخلاص احلقيق�ي يف العم�ل أن يتنزه ع�ن حظ النف�س أو إرادة
ع�وض م�ن الدارين ،بل حب� ًا هلل وتعظي ًام ،وهكذا فليك�ن الفعل والرتك،
ق�ال الفضي�ل بن عياض رمح�ه اهلل « :ت�رك العمل من أجل الن�اس رياء،
والعمل من أجل الناس رشك ،واإلخالص أن يعافيك اهلل منهام » .
ه�ذا هو الرياء الذي ورد فيه ما تقدم من وعيد ون ُُذر ،ومنه جيل وهو
م�ا يبع�ث عىل العمل ،ومنه خف�ي أخفى من دبيب النم�ل ،خيفف العمل
ويسهل مشقته ،وهو الرشك األصغر اخلفي الذي ال يفطن له إال اخلاصة؛
ِّ
قال سهل بن عبد اهلل التسرتي « :ال يعرف الرياء إال ِصدِّ يق ».

هذا هو تشخيص مرض الرياء ،وذلك توصيفه ،وهو ككل األمراض
ناتج عن أس�باب مؤدية إليه ،ال يمكن عالجه إال بعد معرفتها ،وبقطعها
يتم التخلص منه ،فام هي أسباب مرض الرياء وكيف عالجه ؟

 مقاصد الرعاية حلقوق اهلل تعاىل ،55-54 :وانظر الرسالة القشريية.314 :
 الرسالة القشريية.316 :

 الرسالة القشريية.315 :
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أسباب الرياء وعالجه والوقاية منه:
م�ن خلال توصيف مرض الري�اء يتبادر إىل الذه�ن أن الباعث عىل

إرادة الن�اس بطاع�ة اهلل ه�و طل�ب التعظيم واإلجلال منه�م ،وهذا هو

السبب الرئيس ،وعنه يتفرع سببان آخران مها :الطمع فيام يف أيدي الناس
والفرار
قلت :لذ ُة املحمدة
من املنافع واألموال ،ودفع الرضر ،وإن
ش�ئت َ
َ
ُ
والطمع فيام يف أيدي النّاس.
من أمل املذمة،
ُ
والمراؤون يتفاوتون فيام يلتمسون بريائهم؛ فمنهم من غايته التعظيم
ُ

واإلجلال وال يلتفت إىل غريمها من مال ونحوه ،ومنهم من يرمي بريائه

إىل جل�ب نف�ع وإن قل أو دفع رض ،وقد ال خيلو من قصد تعظيم وتوقري،

وربام اجتمعت األسباب الثالثة وتضافرت فتمكّن املرض واستفحل.
للمرائ�ي ،بما روى
ويمك�ن تأصي�ل ه�ذه األس�باب وأهن�ا الباعث�ة ُ

أبو موسى األشعري أن أعرابي ًا سأل النبي ﷺ فقال :يا رسول اهلل ،الرجل
يقاتِ�ل محِ َي ًة (ومعناه أنه يأنف أن ُيقهر أو ُيذم بأنه مقهور) ،والرجل يقاتل
ليرُ ى مكانه (وهذا هو طلب لذة اجلاه والقدر يف القلوب) ،والرجل يقاتِل
للذك�ر (وه�ذا هو طل�ب احلمد باللس�ان) ،فقال ﷺ « :م�ن قاتل لتكون
كلمة اهلل هي العليا فهو يف سبيل اهلل » .

 إحياء علوم الدين ،310/3 :مقاصد الرعاية.57 :

والسري ،باب َمن قاتل لتكون
 متفق عليه ،أخرجه البخاري ( )20/4يف كتاب اجلهاد ِّ

كلم�ة اهلل ه�ي العليا برقم ،2655 :ومس�لم ( )1512/3يف كت�اب اإلمارة ،باب =
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فهذه األشياء الثالثة :حب املدح ،وكراهة الذم ،والطمع فيام يف أيدي

الناس هي أس�باب الرياء وبواعثه ،ف�دواؤه يف دفعها وتطهري القلب منها،

وذل�ك بعل�م م�ا يف الرياء من مق�ت اهلل وف�وات رضاه ،وبطلان العمل

واخلرسان واحلرسة يوم القيامة،مع عدم حصول مرادهّ ،
فإن من س�نن اهلل
أن يكشف رسيرة ا ُملرائي حتى يعرفه الناس فيكرهونه .

تصور اإلنسان ما حيصل له من احلرسة حني ال يسعفه عمله وهو
ولو ّ

أح�وج م�ا يكون إليه ي�وم القيامة ،فال جيد ثواب ًا ألعامل�ه الكثرية التي كان
يدخره�ا لذلك الي�وم ،لكرهت نفس�ه الرياء وانرصفت عن�ه ،قال بعض
احلكامء :م َثل من يعمل ريا ًء وس�مع ًة كم َثل َمن مأل كيس�ه حىص ثم دخل

الس�وق ليشتري به ،فإذا فتحه بني يدي البائع افتضح ورضب به وجهه،
فل�م حيصل له به منفعة س�وى ق�ول الناس :ما أمأل كيس�ه ! وال يعطى به

ش�يئ ًا ،فكذلك من عمل للرياء والسمعة ال منفعة له يف عمله سوى مقالة
الناس ،وال ثواب له يف اآلخرة .

فعىل املس�لم أن يعقد قلبه عىل ّ
أن اخلل�ق ال يملكون له نفع ًا وال رض ًا

ِّ
ومسخرها ،وبيده خريي الدنيا
مرصف قلوهبم
إال بإذن اهلل ،وهو سبحانه ِّ

واآلخ�رةّ ،
وأن رضا الن�اس غاية ال تُدرك فكيف يس�تعاض هبا من رضا
= م�ن قات�ل لتكون كلمة اهلل هي العليا فهو يف س�بيل اهلل برق�م ،1904 :وأصل هذا

التأصيل للحارث املحاسبي ذكره يف الرعاية.168-167 :

 انظر الزواجر عن اقرتاف الكبائر.80/1 :
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امللي�ك الوه�اب القادر؟ وقد قال رس�ول اهلل ﷺ « :م�ن التمس رضا اهلل

بس�خط الناس ريض اهلل عنه وأرىض الناس عنه ،ومن التمس رضا الناس

بس�خط اهلل سخط اهلل عليه وأس�خط عليه الناس » ،وليس ينال املرائي

م�ن النّ�اس إال ما ق�دّ ر اهلل له ،فبرتس�يخ ه�ذه املعرفة يف القل�ب وتوطني

النف�س عليها واس�تحضارها يندفع خاط�ر الرياء عن القل�ب ف ُيقبل عىل

ِّ
ويسخرهم
خالقه خملص ًا جمتمع اهلم ،فيحبه ويقذف حبه يف قلوب عباده،
له و ُيطلق ألسنتهم بالثناء عليه .

َّ
إن توطين القل�ب على ه�ذه املعرف�ة وترس�يخها في�ه ه�و الدواء

العلمي ملرض الرياء ،أما الدواء العميل فبستر األعامل احلسنة كام تُسرت
الفواح�ش ،حتى يقنع قلبه بعلم اهلل وال تنازعه نفس�ه إىل علم غري اهلل،

« فال دواء للرياء مثل اإلخفاء ،وذلك يشق يف بداية املجاهدة ،وإذا صرب

عليه مدة بالتكلف سقط عنه ثقله ،وهان عليه ذلك بتواصل ألطاف اهلل

وما يمد به عباده من ُحس�ن التوفيق والتأييد والتس�ديد ،و ﴿ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﴾ [الرع�دِ ،]11 :
فم�ن العبد املجاهدة

وم�ن العب�د قرع الب�اب ِ
وم�ن اهلل اهلداي�ةِ ،
وم�ن اهلل فتح الب�اب ،واهلل
ْ
ال يضيع أجر من أحسن عمال﴿ ،ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﴾ [النساء.»]40 :

 أخرجه ابن حبان يف صحيحه يف كتاب الرب واإلحسان برقم.276 :

 راجع للزيادة إحياء علوم الدين ،312/3 :الرعاية حلقوق اهلل.167 :

 إحياء علوم الدين ،312/3 :وانظر الرعاية حلقوق اهلل 173 :وما بعدها.
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فأهل الصدق واإلخالص كانوا حيرصون عىل تعمية األثر يف العبادة،

وكأنام خلفهم َمن يتقفى آثارهم وخيافون أن يدركهم ،ويعتربون عالقتهم

برهب�م خصوصي�ة يغارون م�ن أن يط ِّلع عليها أحد ،ق�ال التابعي اجلليل
أدركت رجاالً كان الرجل يكون رأسه
حممد بن واسع ريض اهلل عنه :لقد
ُ

ورأس امرأته عىل وسادة واحدة ،قد ُب ّل ما حتت خده من دموعه ،ال تشعر

أدركت رجاالً كان أحدهم يقوم يف الصف فتسيل دموعه
به امرأته ،ولقد
ُ
عىل خديه ،ال يشعر به الذي إىل جنبه .

وه�ذا أب�و أمامة الباهيل ريض اهلل عنه أتى عىل رجل يف املس�جد وهو

أنت لو كان
س�اجد يبكي يف س�جوده ويدعو ربه ،فقال له أبو أمامةَ :
أنت َ

هذا يف بيتك !



وقال حممد بن املبارك الصوريِ :
أظه ْر السمت بالليل فإنه أرشف من

إظهاره بالنهار ؛ ألن الس�مت بالنهار للمخلوقني والس�مت بالليل لرب

العاملني .

 أخرج�ه اب�ن أيب الدني�ا يف الرق�ة والب�كاء ص  151برقم  ،165وم�ن طريقه أخرجه
أبو نعيم يف احللية.347/2 :

وس�نن العابدي�ن للباج�ي ،282/1 :الزواجر عن اقتراف الكبائر:
 ُس�نن الصاحلني َ
.74/1

 إحي�اء عل�وم الدي�ن ،297/3 :والص�وري :ه�و حمم�د بن املب�ارك بن يعلى القريش

أبو عبد اهلل الصوري القالنيس العابد نزيل دمشق وشيخ الشام ،ولد 153هـ ،وتويف
215هـ( .الثقات البن حبان البستي.)71/9 :
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صحب�ت أقوام� ًا إن كان أحدهم
وق�ال احلس�ن البصري رمح�ه اهلل:
ُ

لتع�رض له احلكمة لو نطق هبا نفعته ونفعت أصحابه ،وما يمنعه منها إال
الشهرة .

وحدّ ث احلس�ن البرصي يوم ًا ووعظ فتن ّفس رجل يف جملس�ه ،فقال

رت نفسك ،وإن كان لغري اهلل فقد هلكت.
شه َ
احلسن :إن كان هلل قد ّ

ولكراهتهم للشهرة كانوا ينكرون افتعال أثر السجود يف اجلبهة ،قال

مالك رمحه اهلل :بلغني ّ
أن سعد بن أيب وقاص رأى رج ً
ال بني عينيه سجدة
ِ
يقربه،
(أثر الس�جود) ،فقال :من كم أس�لمت؟ فذك�ر الرجل أم�ر ًا كأنه ِّ
ُ ِ
فقال سعد:
عيني يشء .
أسلمت من كذا وكذا وما بني ّ
وروى إسحاق بن راهويه عن اجلعيد بن عبد الرمحن قال « :كنا عند

الس�ائب ب�ن يزيد فج�اءه الزبري بن س�هيل بن عبد الرمح�ن بن عوف ويف

وجهه أثر السجود ،فقال :من هذا؟ فقلنا :الزبري بن سهيل ،فقال :واهلل ما
هذا السيام التي سامها اهلل ،ولقد سجدت عىل وجهي منذ ثامنني سنة فام أ ّثر

السجود بني عيني » .

 كتاب األربعني ،120 :إحياء علوم الدين.296/3 :

 أخرج�ه اب�ن أيب الدني�ا يف الرق�ة والبكاء 149 :برق�م ،157 :ومن طريق�ه أورده ابن
اجلوزي يف تلبيس إبليس.255 :

وسنن العابدين.285/1 :
 ُسنن الصاحلني َ

 املطالب العالية البن حجر العس�قالين 384/3 :برقم ،3231 :إحتاف اخلرية املهرة:
 ،259/1قال البوصريي :هذا إسناد صحيح موقوف.

194

أساس املجتمع السليم
القلب السليم ُ

فإخف�اء العب�ادة وسترها أفضل مل�ن مل يقو ق�وة الكبار الراس�خني،
ومل يأم�ن يف التش�به هبم ،فهناك تزل ق�دم الع ّباد والعلماء ،لكن ربام تعينّ

اإلظه�ار فيما ال يمكن في�ه اإلرسار كالغ�زو واحلج واجلمع�ة واجلامعة،
فتطل�ب املب�ادرة إليه وإظهار الرغب�ة فيه للتحريض علي�ه ،فلكال احلالني
 اإلظه�ار واإلرسار  -وق�ت وأه�ل ،ق�ال ابن حجر اهليتم�ي رمحه اهلل:« واحلاصل أنه متى خلص العمل من تلك الشوائب ،ومل يكن يف إظهاره
إيذاء ألحد ،فإن كان فيه ٌ
محل للناس عىل االقتداء والتأيس به يف فعله ذلك
اخلير واملبادرة إليه ،لكونه من العلماء أو الصلحاء الذين تبادر الكافة إىل
وو ّراثهم وال خيصون إال
االقتداء هبم ،فاإلظهار أفضل ألنه مقام األنبياء ُ

باألكمل ،وألن نفعه متعدٍّ  ،ولقوله ﷺ « :من س� ّن س�ن ًة حسن ًة فله أجرها

وأج�ر من يعمل هبا إىل ي�وم القيامة» ،وإن اختل رشط من ذلك فاإلرسار

أفض�ل ،وعىل هذا التفصيل يحُ مل إطالق من أطلق أفضلية اإلرسار ،نعم
مرتبة اإلظهار الفاضل مزلة قدم للعباد والعلامء ،فإهنم يتشبهون باألقوياء
يف اإلظه�ار وال تقوى قلوهبم على اإلخالص فتحب�ط أجورهم بالرياء،
والتف ُّطن لذلك غامض وعالمة احلق فيهّ :
أن َمن قام به مع علمه من نفسه

ّ
أن غيره ل�و قام به مثله م�ن أقرانه مل يتأثر به كان خملص� ًا ،وإن مل يعلم من

نفسه ذلك كان مرائي ًا ،إذ لوال مالحظة نظره للخلق ملا آثر نفسه عىل غريه
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مع علمه بكفاية غريه ،فليحذر العبد ِخدع النفس فإهنا خدوع ،والشيطان

مرتصد ،وحب اجلاه عىل القلب غالب ،وقلام تس�لم األعامل الظاهرة عن
اآلفات واألخطار ،فالسالمة اإلخفاء ».

لك ّن الرغبة يف إخفاء العمل وسرته عن اخللق ربام أدت ببعض الناس

إىل ت�رك الطاعات خوف الرياء ،وهذا ما ّ
ومر معك آنف ًا
حذر منه العلامءّ ،

ق�ول الفضي�ل ب�ن عياض :ت�رك العم�ل من أجل الن�اس ري�اء ،والعمل
م�ن أجل الن�اس رشك ،واإلخلاص أن يعافي�ك اهلل منهام ،ق�ال الغزايل

رمح�ه اهلل « :وأم�ا ترك الطاعة خوف� ًا من الرياء فال وجه ل�ه ،بل ينبغي أن
يعم�ل ويخُ ل�ص ،إال إذا كان العمل فيام يتعلق باخلل�ق كالقضاء واإلمامة
والوعظ ،فإذا ِ
علم من نفسه أنه بعد اخلوض فيه ال يملك نفسه ،بل يميل

إىل دواع�ي اهل�وى ،فيجب عليه اإلع�راض واهلرب ،كذل�ك فعل مجاعة
من الس�لف ،وأما الصالة والصدقة فال يرتكهام إال إذا مل حترضه أص ً
ال نية

العب�ادة ،بل لو جترد نية الرياء فلا يصح عمله فليرتكه ،أما من اعتاد فعله

فحرض مجاعة فيخاف عىل نفس�ه من الرياء ،فال ينبغي أن يرتكه ،بل ينبغي

أن يستمر عىل عبادته وجيتهد يف دفع باعث الرياء » .

وإذا كان الري�اء بالقرب�ات منه�ي عن�هّ ،
ف�إن الري�اء بستر الذن�وب
 الزواجر.89 :

 كتاب األربعني ،130-129 :وانظر الزواجر.90-89 :
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مطل�وب رشع� ًا ؛ ّ
ألن اهلل حيب كتمان املعايص وينهى ع�ن املجاهرة هبا،
ومل�ا روى عب�د اهلل بن عم�ر ريض اهلل عنهام أن رس�ول اهلل ﷺ قام بعد أن

ألم
رجم األس�لمي فقال « :اجتنبوا هذه القاذورة التي هنى اهلل عنها ،فمن ّ
فليس�ترت بستر اهلل وليتب إىل اهلل ،فإنه من ُيبد لنا صفحته ن ُِق ْم عليه كتاب

اهلل عز وجل » .

وأخت�م الق�ول يف م�رض الرياء بما رواه اب�ن عبد الرب رمح�ه اهلل عن

صالح بن خالد قال :إذا أردت أن تعمل من اخلري شيئ ًا فأنزل الناس منزلة
البق�ر إال أن�ك ال حتقره�م ،قال أبو عم�ر « :معنى ه�ذا واهلل أعلم أي :ال
تلتمس من أحد فيه ش�يئ ًا غري اهلل ،وأخلص عملك له وحده ،كام أنك لو
ترج منها عليه ش�يئ ًا ،فكذلك ال ترجو
اطل�ع عليك البقر وأن�ت تعمله مل ُ

من اآلدميني ،ثم بينّ لك املعنى فقال :إال أنك ال حتقرهم » .

فينبغ�ي للعامل أن تس�توي عنده رؤية اخلل�ق وعدمها ،لكن عليه أن

حيذر مما قد ينجر عن هذا الشعور من ازدراء الناس واحتقارهم.

 أخرجه احلاكم يف املستدرك ،272/4 :وقال :هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني
ومل خيرج�اه ،ووافق�ه الذهبي ،وراج�ع إحياء علوم الدي�ن 319/3 :وما بعدها فقد

فصل القول يف هذه املسألة .
ّ

 التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد.243-242/21 :

197

أساس املجتمع السليم
القلب السليم ُ

اخلالصــة
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عزيزي القارئ ..
طوفنا بك يف هذا العرض بني خمتلف الكتب
بعد أن ّ

يف خمتلف الفنون واألعصار ،ووقفنا معك عىل نصوص
املكرم ﷺ ،وسقنا كالم سلف
التنزيل وأحاديث الشفيع َّ

ه�ذه األمة وحكامئها ،أحس�بك ال ترتاب بع�د هذا كله

ّ
أن ه�ذا الدي�ن املب�ارك اخلات�م ،أراد ب�ه رب اخلليقة أن
يس�عدها ،ويصلح هلا هذه الدار العاجلة وما تنقلب إليه
من حياة أبدية هي احلياة احلقيقية اخلالدة.

وال تصل�ح هذه الدار وال تس�عد تل�ك األخرى إال بصلاح الفرد،

ذل�ك الصلاح املرشوط بصالح القل�ب ،وقد تبينّ ل�ك ّ
أن القلب لطيفة
رباني�ة روحانية هلا هبذا القلب اجلسماين تعلق ،وه�ذه اللطيفة هي ِ
املدرك
والوج ِل
العالمِ من اإلنسان ،وهي معدن نور اإليامن ،والطمأنينة و السكينة
َ
واإلخبات واللني واخلشوع والتمحيص والطهارة.
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فلا بد م�ن سلامة القلب ليس�عد اإلنس�ان يف الدنيا ويس�عد الناس

م�ن حوله ،والقلب الس�ليم يك�ون خالي ًا من العقائد الفاس�دة ،وامليل إىل
اللذات والش�هوات العاجلة ،و ُيتبع ذلك األعامل الصاحلة؛ إذ ِمن عالمة

تأثريها يف اجلوارح ،كام ّ
أن صحة البدن عبار ٌة عن حصول
سلامة القلب ُ

ومرض�ه عبارة عن
م�ا ينبغي عن اس�تقامة املزاج والرتكي�ب واالتصال،
ُ
زوال أحدها.

واألص�ل يف القلب السلامة وه�ي فطرته ،وربما أذهبت الذنوب

وظلمته�ا تل�ك السلامة ،فيمرض القل�ب ويتعذر علي�ه فعله اخلاص
ب�ه الذي ُخلق ألجل�ه ،وهو العل�م واحلكمة واملعرفة وح�ب اهلل تعاىل

وعبادته والتلذذ بذكره وإيثار ذلك عىل كل ش�هوة س�واه ،واالس�تعانة
بجميع الش�هوات واألعض�اء عليه ،والقلب املريض يصير ميت ًا بدوام

املرض واستفحاله.

ّ
أخطر من مرض البدن وأسو ُأ عاقب ًة ،وهبذه اخلطورة
مرض القلب
إن َ
ُ

واملكانة نفرس كثرة ذكر مرض القلب يف الكتاب العزيز ،حيث ورد اثنتي
ِ
وأطل�ق حيث ُذك�ر عىل نوعني م�ن املرض :م�رض بالنفاق
عشرة م�رة،
والش�ك والكفر  ،ومنه قول�ه تعاىل يف املنافقني ﴿ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈﮉ ﴾ [البق�رة ،]10 :وم�رض القل�ب بميله للفاحش�ة والزنا  ،ومنه

هب�ذا املعن�ى قوله تع�اىل ﴿ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﴾
[األحزاب.]32 :
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وأمراض القلوب املهلكة هلا ،هي جمموعة األخالق السيئة ،والكبائر

الباطن�ة الت�ي ُأمرنا باجتناهب�ا يف قوله عز من قائ�ل﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﴾

[األنع�ام:

 ،]120وقول�ه ﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﴾

[األنعام.]151 :

ّ
إن تطهري القلب من املرض ور َّده إىل حال الصحة هو تقوى الباطن،

املقابل لتقوى الظاهر الذي هو طهارة اجلوارح من اآلثام واملنهيات ،وهو
امل�راد بالتزكية املش�ار إليها يف أكثر من آية من كت�اب اهلل ،و طهارة القلب
بتخليته من العيوب مقدَّ م ٌة عىل كل حتلية بالفضائلّ ،
إن هذه الطهارة رشط
يف استقامة كل أعامل اجلوارح األخرى ،وهي األساس الذي ُيبنى عليه.

علم�ت فيام عرضت لك م�ن أمراض قلبية ّ
أن سلامة القلب
ولق�د
َ

س�بب رئي�س يف دمار
رشط أس�ايس لسلامة املجتم�ع ،وم�رض القلب
ٌ
املجتم�ع وهالكه ،فالتج�ارب اإلنس�انية واألحداث التارخيي�ة أثبتت ّ
أن

ارتقاء األمم والش�عوب مالزم الرتقائها يف س� ّلم األخلاق االجتامعية،

ّ
وأن اهنيارها تابع الهنيار أخالقها.

ّ
غال�ب عىل الن�اس ال ينجو منه إال م�ن رحم اهلل،
إن م�رض القل�ب
ٌ

لك ّن الرتبية والرياضة وس�يلتان للتهذيب واإلصالح وتغيري اخلُلق ،وأثر

تعرف
ذلك ظاهر ال ُينكر ،وأول مراحل استصالح القلب أن يبدأ املرء يف ُّ
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عيوب نفسه واكتش�افها ،وسبيل ذلك إما :أن يسرتشد بمعلم عارف ،أو

يس�تعني بصديق خملص ص�ادق ،أو يس�تفيد من تنقيب ع�دوه عن عيبه،
وأخرص طريق أن ينظر يف أخالق الناس وأفعاهلم فام رآه مذموم ًا اجتنبه،

وما رآه حسن ًا أتاه.

وعليه قبل ذلك وبعده أن ييسء الظن بنفسه ،حتى ال ينخدع باعتقاده

فحس�ن الظن هبا خيفي كثري ًا من عيوهب�ا ،وهي أعدى األعداء ،وهلا
فيهاُ ،
ِح َي ٌل يف التلبيس والتزيني ال يفطن هلا كل أحد.
إن ه�ذا الدي�ن احل�ق يري�د للن�اس أن يصبح�وا يف املحب�ة والتآلف
ّ

كش�خص واحد ،تسود بينهم الثقة والتآزر والرتاحم ،ولن يكونوا كذلك

إال حني يطهرون قلوهبم من جمموعة من (الفريوسات) اخلبيثة املهلكة.

 -يريده�م جمتمع ًا أف�راده ال يغرهم ال ُعجب ،ال يس�تعظمون النفس

وخصاهل�ا ،وال يركن�ون إىل ذل�ك مع األمن م�ن زواله ،ونس�يان إضافته

إىل اهلل سبحانه.

فالعج�ب ٍ
ناف ملحب�ة اهلل عز وجل ،جير إىل نس�يان الذنوب وإمهاهلا،
ُ

وجيلب الغرور بالنفس والرأي ،واألم َن من عذاب اهلل ومكره ،وحيرم من

برأي خطأٍ
ابتيل به االستفادة واالستشارة والسؤال ،ف ُيحرم العلم ويستبد ٍ
يورده موارد اهلالك يف الدنيا واآلخرة.
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وال ُعج�ب يؤ ّدي إىل ا لتباغ�ض والتقاطع والش�حناء ،وهو مانع من

التواضع والرمحة ،وسببه الرئيس هو اجلهل املحض ؛ ّ
ألن كل ما باإلنسان

م�ن نعم�ة ظاهرة أو باطنة ،فاهلل س�بحانه هو املتفضل هب�ا ،فعليه مقابلتها
بالش�كر واحلمد ،وينبغ�ي أن يكون إعجابه بفض�ل اهلل وكرمه ،إذ أفاض

عليه ما ال يستحق ،وآثره به عىل غريه من غري وسيلة وال سابقة.

 -يري�د جمتمع ًا ال حيقر بعضه بعض ًا ،ليس بينهم من يرى نفس�ه فوق

غيره ،فيتعاظم عىل غريه أنف ًة منه واحتقار ًا ل�ه ،فيدخله من هذا االعتقاد
الكاذب انتفاخ ش�يطاين يرى به نفسه أكرب من سامع احلق وقبوله ،وأعظم
م�ن كل أح�د ،ويس�تويل عليه مرض الكبر الذي ه�و كبرية م�ن الكبائر
املهلكة ،ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مقدار حبة خردل منه.

وم�ن رضر الكرب عىل من تل ّبس ب�ه أن حيول بينه وبني مجيع األخالق

املحم�ودة ،فاملتكرب ال يس�تطيع أن حيب للناس ما حيب لنفس�ه ،وال يقدر
عىل التواضع وكظم الغيظ ،ومن الصعب عليه أن جيانب احلس�د والرياء،
فهو مدفوع بكربه إىل كل خلق مذموم ،ومرصوف عن كل خلة حممودة.

والكبر ق�ادح يف األخوة اإلسلامية التي جي�ب حتققها بين الناس،

ومان�ع من أن ينف�ع بعضهم بعض ًا ،وهو جيعل املص�اب به يعيش يف عزلة

نفس�ية واجتامعي�ة ،والن�اس ال يرغب�ون يف قربه لفظاظته وقس�وة جانبه،
وعلى العكس من ذلك حضت تعاليم الدي�ن الكريم عىل التواضع ولني
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اجلان�ب وتوطئ�ة الكنف ،والناس حت�ب املتواضع وتألف�ه ،وتكره املتكرب

وتأن�ف عن�ه ،ومن س�نن اهلل يف كونه أنه م�ا تكرب أحد إال أذل�ه اهلل « ،وما

تواضع أحدٌ هلل إال رفعه اهلل » .

 -يري�د ه�ذا الدي�ن جمتمع� ًا أف�راده ال يس�تخفهم البط�ر ،ال�ذي هو

االنده�اش للنعمة وعدم احتامهلا ،والفرح الزائد عن الفرح املعتاد ،يظهر

ذلك يف ترصفات غري موزونة يطبعها اخليالء والزهو واالعتزاز بالنعمة.

فاملس�لم نهُ ْ َي عن الطغيان بالنعمة والتط�اول هبا عىل خلق اهلل ،خوف ًا

من أن يقوده ذلك إىل ما ال تحُ مد عقباه من ظلم وبغي وسوء ترصف؛ ّ
ألن

املصاب بمرض البطر يس�بح يف بحور من الغفلة متالطمة ،ناس�ي ًا لنفس�ه
َ

ولربه وملعاده.

أكثر
 يري�د ه�ذا الدي�ن جمتمع� ًا ال يغل�ب عق�ول أهل�ه الغض�بُ ،االنفعاالت ش�يوع ًا بني األفراد صغار ًا وكب�ار ًا ،وأقوى العواطف تدمري ًا

وختريب� ًا للمجتمعات ،فكم س� ّبب من حروب ونزاع�ات ،وكم ّفرق من
ش�مل ،وكم قطع من ِ
وترصف لئيم ،مفتاح ألعظم
رحم ،فهو خ ُلق ذميم
ُّ
الرزايا وسبب ألكثر الباليا متى زاد عن حده ،أو انحرف عن قصده.
يقرب من غض�ب اهلل ،و ُيفقد املرء صوابه ويس�لبه عقله،
والغض�ب ّ

فلا يعي ما يقول وال يضبط ترصفاته ،وهو حيمل يف الظاهر عىل الرضب
والش�تم ،وإطالة اللس�ان ،ويف الباطن عىل احلقد واحلس�د وإظهار السوء
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والشامتة ،والعزم عىل إفشاء الرس وهتك السرت ،والفرح بمصيبة املغضوب

علي�ه والغ�م بمرسته ،وكل واح�دة من ه�ذه اخلبائث تكفي هللاك املرء
وخسارته.

ّ
إن يف قوله عليه الصالة والسالم « ليس الشديد بالصرُّ َعة ،إنام الشديد

الذي يملك نفسه عند الغضب » تصحيح ًا ملفهوم شائ ٍع بني الناس ،مفهوم
القوة والتفوق عىل اخلصوم ،فأرش�د عليه الصالة والسلام إىل ّ
أن القوي

املستحق للقب « الصرُّ َ َعة » هو من يرصع غضبه عندما تعصف به زوابعه،
فالذي يملك نفسه حينها هو القوي احلقيقي.

كرس�ه الن�اس  -جه ً
ال  -من
وه�ذا التوجي�ه تصحيح  -أيض ًا  -لما ّ

تسمية الغضب والعمل بمقتضاه :شجاع ًة وعزة ٍ
نفس وشهام ًة.

فعىل املس�لم أن يكظم غيظه ،ومن أعون األمور عىل ذلك :أن يتفكر

يف ُقب�ح صورت�ه عند الغض�ب ،وأن يعرف ّ
أن ما جرى مم�ا يثري غضبه إنام

كان بتقدي�ر اهلل وعلم�ه ،فهو بغضبه كأنام ينكر أن جي�ري اليشء عىل مراد

اهلل ال على م�راده ،وه�ذا غاية اجله�ل ،ويعينه على كظم غيظ�ه أيض ًا أن

يتعاط�ى أم�ور ًا تطفئ نار الغضب وتعيد ت�وازن العقل ،فقد ورد عنه ﷺ
األمر بتعاطي أمور تس�كِّن الغضب وتس�كته ،كاالس�تعاذة و تغيري اهليئة
واستعامل املاء البارد.
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 يريد هذا الدين جمتمع ًا صدور أفراده غري مو َغ ٍرة باحلسد ،ال يتمنى
ُ

ٍ
ع�ز وجل فيام يفعله يف
بعض�ه زوال نعمة
بعض وال يس�عى يف ذلك ،فاهلل ّ
مترصف يف ملكه ،واالعرتاض عليه يف ترصفه سوء أدب ،وخروج
خلقه
ِّ

ع�ن تس�ليم العبودية وإذعاهن�ا ،مع أنه ال يغيرِّ من األمر ش�يئ ًا ،فالقادر ال
مع ِّقب حلكمه وال را ّد ألمره .
كل عداوة ،ورأس ِّ
واحلسد أصل ِّ
كل بلية ،و ُأ ُّس كل خطيئة ،وسبب

كل مالم�ة ،وجال�ب ِّ
ِّ
رب دواعيه،
كل ندامة،
وأعظم نتائجه البغ�ي وهو أك ُ
ُ

وأرسع رصعاته ،وإذا شب حريق احلسد
وأش�دّ عواديه ،وأخبث ثمراته،
ُ

أتى عىل كل أخرض ويابس ،وارتكب صاحبه من اجلرائم ما ال خيطر ببال،
أدناها الغيبة ،والنميمة ،والكذب ،والزور ،وربام القتل!.

َّ
إن ن�ار احلس�د إذا اش�تعلت يف الص�دور ق ّطع�ت وش�ائج امل�ودات
ِ
وصالت القرابات ،وأفس�دت الصداقات وزرعت يف الناس العداوات،
وفككت اجلامعات واملجتمعات.

 -يري�د هذا الدِّ ين جمتمع ًا س�لِم أفراده من البخل ،فلا يمنع فر ٌد من

أف�راده م�ا جيب علي�ه يف ماله م�ن نفق�ات أو صدقات أو حقوق ،س�واء

كان م�ا ُذكر واجب ًا بالرشع أو باملروءة ،فالبخل من أش�دِّ أمراض القلوب

وأخطره�ا عىل الف�رد واملجتمع ،وهو م�ن أذ ِّم األخالق وأس�وأ الطباع،

والبخيل يبغضه اهلل سبحانه ،ويضع له البغض يف قلوب عباده.
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والبخل والشح ينتجان عن ضيق النفس وشعورها باألنانية املفرطة،

والرغبة بالتفرد بكل خري ،وهو عنرص من عنارص هبوط الفطرة ،ودناءة

الطبع ،ونقص اإلنس�انية ؛ ّ
ألن الرتاحم بني أفراد املجتمع املس�لم يربز
باملش�اركة الوجدانية واملادية يف اآلالم واملرسات ،واألحزان واألفراح،

وهذه املش�اركة صورتهُ �ا العط�اء ،وحقيقتُها االنفع�ال العاطفي النبيل

نحو اآلخرين.

والبخ�ل وخ�وف الفق�ر من أب�واب الش�يطان الناف�ذة إىل القلب،

وينت�ج ع�ن البخ�ل من األخلاق املذموم�ة أربع� ُة أخلاق :احلرص،

ومنع احلقوق ،والبخل كام يكون يف املال يدخل
والرشه ،وس�وء الظن،
ُ
َ
كذل�ك اخلريات واملنافع كالعل�م ونحوه ،فيكون منعها عن مس�تحقها

بخ ً
ال كالبخل باملال.

 -يري�د ه�ذا الدي�ن جمتمع� ًا ال خيدع بعض�ه بعض ًا بالري�اء ،بطلب

املنزل�ة يف قل�وب الناس بام يرهيم من العب�ادات وخصال اخلري ؛ ّ
ألن مما

ُيس�تجلب به اجل�اه واملنزلة يف القل�وب طاعة اهلل وعبادت�ه ،ف ُيظهر املرء
من أمور الدين ما جيعل الناس حيبونه ويعظمونه ويعتقدون فيه الفضل
رضب م�ن الك�ذب العميل ال�ذي يتع�دى رضره إىل
والكمال ،وه�ذا
ٌ

املجتمع فيصيبه بش�ؤمه وحيرقه بلهيبه ،وسلامة القلب من الرياء تعود
بالنفع عىل الفرد وعىل املجتمع.
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واحل�رص عىل الرشف واجلاه يف الدنيا والرئاس�ة عىل الناس والعلو

يف األرض أش�دّ رضر ًا م�ن احلرص على املال ،وخطره أكبر والزهد فيه

أصعب ،بل ّ
إن املال ُيبذل يف طلب اجلاه والرشف.

ورغم معرفة غالبية الناس برضر حب الرشف واجلاه عىل الدين،

ّ
قل من يسلم من هذه الشهوة القاتلةّ ،
ألن تف ُّقد النفس وتفتيشها قليل
م�ن يعتني به ،وربام غفل اإلنس�ان عن كثري م�ن األعامل التي ظاهرها
أهنا من الرب ،وقد شابتها شائبة  -من تلك الشهوة  -خفي ٌة ال يفطن هلا

إال البصري املو َّفق.

والري�اء م�رض من أم�راض القلوب املزمن�ة ،وكبرية م�ن الكبائر

المرائ�ي باطل ال ث�واب فيه ب�ل يأثم ب�ه ،واهلل الغني
املهلك�ة ،وعم�ل ُ

س�بحانه ال يقب�ل م�ن العمل إال م�ا كان خالص� ًا لوجه�ه ،ومع بطالن

للمرائي عقوبة معجل�ة يف هذه الدار بنقيض قصده:
انكش�اف
ُ
العم�ل ُ
رسيرته وتعرية طويته الرديئة ،فال بد أن ُي ْط ِلع اهلل الناس عىل ما أضمر،
فيكرهونه وال يكون له ما أراد.

أ ّما الرياء باألمور غري الدينية لنيل مدح الناس وتقديرهم فهو مثل

كس�ب املال بالتلبيس والوسائل املحظورة ؛ ّ
ألن مت ُّلك القلوب كتم ُّلك

األموال.

ه�ذا املجتم�ع الذي س�لمت قلوب أف�راده من األم�راض اخلبيثة هو
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املجتمع السعيد املطمئن واملزدهر ،أفراده أناس إجيابيون متحابون ال ُع َقدَ
يف نفوس�هم ،يصدق عليهم قول احلبيب ﷺ « :ترى املؤمنني يف ترامحهم

س�ائر
وتواده�م وتعاطفه�م كمثل اجلس�د؛ إذا اش�تكى عض�و ًا تداعى له
ُ

جسده بالسهر واحلمى ».

إن سالمة القلب وطهارته رشط يف سالمة املجتمع ،ومرض القلب
ّ

سبب ملرض املجتمع وفساده ،ولو م ّثلت املجتمع فرد ًا ّ
فإن صالحه يمر
عرب صلاح أفراده ،فاملجتمع جس�د والف�رد مضغ ٌة منه ،وص�دق نبينا
وإن يف اجلس�د
الناص�ح علي�ه أفضل الصالة والسلام حين قال « :أال ّ

مضغ ًة إذا صلحت صلح اجلس�د كله ،وإذا فس�دت فسد اجلسد ك ُّله أال
وهي القلب ».
ث�م إن�ه من اجلدي�ر بالتنبي�ه ّ
أن أم�راض القلوب من أش�دّ األمراض

انتق�االً بالع�دوى ،فترسي م�ن املخالِط إىل خمالِط�ه ،ويتلقاها الصغري فيام
ويكرس�ها من له املس�ؤولية يف أية جمموعة بام
يقتب�س م�ن أخالق الكبريِّ ،

يقبل من املتزلفني واملتنازعني ،واألخطر من ذلك أن عملية انتقال املرض
ال يفط�ن هلا أح�د ،فالطبع يرسق من الطبع وأنت ال تدري ،ولقد صح

 ق�ال الراغ�ب األصفهاين يف الذريع�ة إىل مكارم الرشيع�ة ( ... :)367وقد قيل :إياك
وجمالسة األرشارّ ،
فإن الطبع يرسق من الطبع وأنت ال تدري.
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أنه عليه الصالة والسلام قال « :املرء عىل دين خليله ،فلينظر أحدكم من
خيالِل» .
واس�تمع إىل رس�ول اهلل ﷺ يرضب املثل جلليسين ال خيلو جليسك

أن يك�ون أحدمها :اجلليس الصالح ،واجلليس الس�وء ،فيقول « :إنام مثل

اجللي�س الصالح واجلليس الس�وء ،كحامل املس�ك ونافخ الكري ،فحامل
املس�ك :إما أن يحُ ذيك (يعطيك) ،وإما أن تبتاع منه ،وإما أن جتد منه رحيا
طيبة ،ونافخ الكري :إما أن حيرق ثيابك ،وإما أن جتد رحيا خبيثة » ،فانظر
ساحب إىل ُخلقه وطبعه.
صاحبك أي الرجلني ،فالصاحب
ٌ

م�ن هنا ،من هذه النقطة يبدأ عالج م�رض القلب وتبدأ الوقاية منه،

م�ن انتقاء اجللي�س واملصاحب ،فلنحرص على تصحيح البداي�ة لننتظر
ُحسن النهاية.

نسأل اهلل أن يع ِّلمنا ما ينفعنا ،وأن ينفعنا بام ع ّلمنا ،وأن خيتم لنا باخلري،

واحلمد هلل الذي بنعمته وجالله تتم الصاحلات.

 ق�ال التربي�زي يف مش�كاة املصابي�ح ( :)1397/3رواه أمح�د والرتم�ذي وأب�و داود

والبيهق�ي يف ش�عب اإليمان ،وق�ال الرتم�ذي :ه�ذا حديث حس�ن صحي�ح ،وقال

النووي :إسناده صحيح.

 متف�ق عليه ،أخرجه البخاري ( )63/3يف كتاب البيوع ،باب يف العطار وبيع املس�ك

برق�م ،2101 :ويف ( )96/7يف كتاب الذبائح والصيد ،باب املس�ك برقم،5534 :
وأخرجه مس�لم ( )2026/4كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب اس�تحباب جمالس�ة

الصاحلني وجمانبة قرناء السوء برقم ،146 :واللفظ له.
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فهرست املصادر
 إحتاف السادة املتقني برشح إحياء علوم الدين للزبيدي ،مؤسسة التاريخالعريب بريوت1414 ،هـ1994/م.

 إحت�اف اخلرية امله�رة بزوائد املس�انيد العرشة للبوصريي ،دار املش�كاةللبح�ث العلمي بإرشاف أبو متيم يارس ب�ن إبراهيم ،دار الوطن للنرش،
الرياض ،ط 1420 ،1هـ 1999/م.

 أح�كام القرآن البن العريب ،حتقيق :حممد عب�د القادر عطا ،دار الكتبالعلمية ،بريوت – لبنان ،ط 1424 ،2هـ 2003/م.

 أح�كام القرآن للجصاص،حتقيق :حممد ص�ادق القمحاوي ،دار إحياءالرتاث العريب  -بريوت 1405 ،هـ.

 إحياء علوم الدين للغزايل ،دار املعرفة ،بدون تاريخ الطبع وال مكانه. األخالق اإلسلامية وأسس�ها لعبد الرمحن حس�ن حبنكة امليداين ،دارالقلم دمشق ،ط1413 ،3هـ1992/م.
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 اآلداب الرشعي�ة واملِنح املرعية البن مفلح احلنبيل ،عامل الكتب ،بدونتاريخ الطبع وال مكانه.
 آداب النفوس للمحاس�بي ،حتقيق :عبد الق�ادر أمحد عطا ،دار اجليل -بريوت ،بدون تاريخ الطبع وال مكانه.
 أدب الدني�ا والدي�ن للماوردي ،حتقي�ق :مصطفى الس�قا ،دار الفكر،ط ،3بدون تاريخ الطبع وال مكانه.
 اعتالل القلوب للخرائطي (املتوىف327 :هـ) ،حتقيق :محدي الدمرداش،الن�ارش :نزار مصطف�ى الباز ،مك�ة املكرمة-الرياض ،الطبع�ة :الثانية،
1421هـ2000/م.
 أعلام احلدي�ث يف رشح صحي�ح البخ�اري أليب س�ليامن اخلط�ايب،حتقيق :حممد بن س�عيد ،جامعة أم القرى الس�عودية ،ط1409 ،1هـ/
1988م.
 اإلفادات واإلنش�ادات للش�اطبي ،حتقيق :حممد أبو األجفان ،مؤسسةالرسالة ،ط1403 ،1هـ1983/م.
 بداي�ة اهلداية للغزايل ،حتقي�ق :عبد احلميد حمم�د الدرويش ،دار صادربريوت ،ط1998 ،1م.
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 بي�ان الفرق بين الصدر والقل�ب والف�ؤاد واللب للحكي�م الرتمذي،حتقيق :د .نقوال هري ،دار العرب مرص ،دون رقم الطبعة وال تارخيها.

 البيان والتبيني للجاحظ ،دار ومكتبة اهلالل ،بريوت ،سنة 1423هـ. تاري�خ دمش�ق البن عس�اكر ،حتقيق :عمرو ب�ن غرامة العم�روي ،دارالفكر للطباعة والنرش والتوزيع 1415 ،هـ 1995/م.

 التبصرة الب�ن اجل�وزي ،دار الكت�ب العلمي�ة ،بيروت ،ط،11406هـ 1986/م.

 الرتغيب والرتهيب للمنذري ،حتقيق :أيمن بن صالح بن ش�عبان ،داراحلديث القاهرة ،ط 1414 ،1هـ1993/م.

 التس�هيل لعلوم التنزيل البن جزي الكلبي ،الدكتور عبد اهلل اخلالدي،رشكة دار األرقم بن أيب األرقم – بريوت ،ط 1416 ،1هـ.

 التعريف�ات للجرجاين ،دار الكتب العلمية بيروت ،ط1403 ،1هـ/1983م.

 تفسير إرشاد العقل الس�ليم إىل مزايا الكتاب الكريم أليب السعود ،دارإحياء الرتاث العريب – بريوت ،بدون تاريخ الطبع وال مكانه.

 تفسير أض�واء البيان يف إيضاح الق�رآن بالقرآن للش�نقيطي ،دار الفكرللطباعة و النرش و التوزيع بريوت  1415 ،هـ1995/م.
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 تفسير البحر املحيط أليب حي�ان األندليس ،حتقيق :صدقي حممد مجيل،دار الفكر – بريوت1420 ،هـ.

 تفسري الدر املنثور للسيوطي  -دار الفكر  -بريوت ،بدون تاريخ الطبعوال مكانه.

 التفسير الكبير لل�رازي  -دار إحياء التراث العريب  -بيروت ،ط،31420هـ.

 تفسير أن�وار التنزي�ل وأرسار التأوي�ل للش�هاب البيض�اوي ،حتقيق:حمم�د عبد الرمحن املرعشلي ،دار إحياء التراث العريب – بريوت ،ط،1

1418هـ.

 -تفسير معامل التنزيل يف تفسير الق�رآن للبغوي ،حتقي�ق :حممد عبد اهلل

النمر  -عثامن مجعة ضمريية  -س�ليامن مس�لم احلرش ،دار طيبة للنرش
والتوزيع ،ط 1417 ،4هـ 1997/م.

 تلبي�س إبليس البن اجلوزي ،دار الفكر للطباعة والنرش ،بريوت ،ط،11421هـ2001/م.

 التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد البن عبد الرب ،حتقيق :مصطفىاب�ن أمحد العلوي و حمم�د عبد الكبري البك�ري ،وزارة عموم األوقاف

والشؤون اإلسالمية – املغرب 1387 ،هـ.
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 هتذيب األخالق وتطهري األعراق البن مسكويه ،مكتبة الثقافة الدينية،بدون تاريخ الطبع وال مكانه.

 التيسير بشرح اجلام�ع الصغير للمن�اوي ،مكتب�ة اإلم�ام الش�افعي– الرياض ،ط1408 ،3هـ1988/م.

 الثق�ات البن حبان البس�تي ،دائرة املعارف العثامني�ة بحيدر آباد الدكناهلند ،ط 1393 ،1ه 1973/م.

 جام�ع البي�ان يف تأوي�ل الق�رآن ،للطبري ،حتقي�ق :أمحد حممد ش�اكر،مؤسسة الرسالة ،ط 1420 ،1هـ 2000/م.

 -جام�ع العل�وم واحلكم يف رشح مخسين حديث ًا من جوام�ع الكلم البن

رج�ب احلنبيل ،حتقيق :ش�عيب األرناؤوط وإبراهيم باجس ،مؤسس�ة

الرسالة ،ط1414 ،5هـ1994/م.

 جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب ،حتقيق :أيب األش�بال الزهريي،دار ابن اجلوزي ،السعودية ،ط 1414 ،1هـ 1994/م.

 اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي ،النارش  :دار الكتب املرصية – القاهرة،الطبعة  :الثانية 1384 ،هـ  1964 -م.

 اجلامع ألخلاق الراوي وآداب الس�امع للخطيب البغ�دادي ،حتقيق:د .حمم�ود الطحان ،مكتبة املع�ارف  -الرياض ،بدون تاريخ الطبع وال

مكانه.
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 حلي�ة األولياء أليب نعيم األصفهاين ،دار الس�عادة مصر1394 ،هـ -1974م.

 احلامسة البرصية البن أيب الفرج البرصي ،حتقيق :د .عادل مجال سليامن،جلنة إحياء الرتاث -مرص1408 ،هـ1987/م دون رقم الطبعة.

 دي�وان امرئ القيس ،رشح :د .عمر ف�اروق الطباع ،دار القلم بريوت،بدون تاريخ الطبع وال مكانه.

 الذخائ�ر واألعلاق يف آداب النف�وس ومكارم األخالق أليب احلس�نالباهلي اإلش�بييل ،حتقي�ق :حممد خري رمض�ان يوس�ف ،دار ابن حزم،

ط1431 ،1هـ2010/م.

 الذريع�ة إىل مكارم الرشيعة لألصفهاين :حتقيق :د .أبو اليزيد العجمي،دار الوفاء للطباعة والنرش والتوزيع مرص ،ط1408 ،1هـ1987/م.

 -ذم الري�اء يف األعمال والش�هرة يف اللباس واألح�وال وكراهية الصفق

والزفن عند سماع الذكر أليب حممد إسامعيل بن حممد الرضاب ،حتقيق:
د.حمم�د با كريم حممد با عبد اهلل ،دار البخاري للنرش والتوزيع – املدينة

املنورة ،ط1416 ،1هـ.

 ذم اهل�وى الب�ن اجلوزي ،حتقي�ق :مصطفى عبد الواحد ،ب�دون تاريخالطبع وال مكانه.
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 رس�الة املؤاخ�اة ضمن كتاب :من رس�ائل اإلمام حممد ب�ن عبد الكبريالكت�اين يف اآلداب والس�لوك ،حتقيق :حممد مح�زة الكتاين ،دار الرازي،
بدون تاريخ الطبع وال مكانه.

 الرسالة أليب القاسم القشريي ،حتقيق :د.عبد احلليم حممود ود .حممودابن الرشيف ،بيدار ،ط1371 ،1هـ.

 الرعاية حلقوق اهلل للحارث املحاس�بي ،حتقيق :عب�د القادر أمحد عطا،دار الكتب العلمية بريوت ،ط 4بدون تاريخ الطبع.

 الرق�ة والبكاء الب�ن أيب الدنيا ،حتقيق :حممد خري رمضان يوس�ف ،دارابن حزم ،بريوت ،ط 1419 ،3هـ1998/م.

 زاد املسير يف علم التفسير البن اجلوزي ،حتقيق :عبد الرزاق املهدي،دار الكتاب العريب بريوت ،ط1422 ،1هـ.

 -الزواج�ر ع�ن اقتراف الكبائ�ر للهيتم�ي ،حتقي�ق :حمم�د حمم�د عب�د

العزيز وس�يد إبراهيم صادق ،دار احلدي�ث القاهرة ،ط1414 ،1هـ/
1994م.

 سنن ابن ماجه القزويني،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتبالعربية  -فيصل عيسى البايب احللبي ،بدون تاريخ الطبع وال مكانه.

 سنن الرتمذي ،حتقيق أمحد حممد شاكر وآخرون ،مطبعة مصطفى البايباحللبي  -مرص ،ط 1395 ،2هـ1975/م.
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وس�نن العابدي�ن للباج�ي ،حتقي�ق :إبراهي�م باج�س
 ُس�نن الصاحلين َعبد املجيد ،دار ابن حزم ،ط1424 ،1هـ2003/م.

 رشح الزرق�اين ملوط�أ اإلمام مالك ب�ن أنس ،حتقيق :ط�ه عبد الرءوفسعد ،مكتبة الثقافة الدينية – القاهرة ،ط1424 ،1هـ2003/م.
 رشح املعلق�ات الس�بع لل�زوزين ،دار إحي�اء التراث الع�ريب ،ط،11423هـ 2002/م.
 رشح زروق حلكم ابن عطاء اهلل السكندري ،حتقيق :عبد احلليم حممود،دار الشعب ،سنة 1405هـ1985/م.
 رشح صحي�ح البخ�اري البن بط�ال املالكي ،حتقيق :أب�و متيم يارس بنإبراهيم ،مكتبة الرشد  -الرياض ،ط1423 ، 2هـ2003/م.
 رشح اخلريش ملخترص خليل ،دار الفكر للطباعة – بريوت ،بدون تاريخالطبع وال مكانه.
 ش�عب اإليامن لإلم�ام البيهقي ،حتقيق :الدكتور عب�د العيل عبد احلميدحامد ،مكتبة الرشد للنرش والتوزيع بالرياض ،الطبعة :األوىل1423 ،
هـ 2003/م.
 -الشوقيات ألمحد شوقي ،دار الفكر ،بدون تاريخ الطبع وال مكانه.
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 صحي�ح اب�ن حب�ان برتتي�ب ابن بلب�ان ،حتقي�ق :ش�عيب األرناؤوط،مؤسسة الرسالة  -بريوت ،ط1993/1414 ،2م.
 صحي�ح البخ�اري ،ضبط وترقي�م :الدكتور مصطفى دي�ب البغا ،دارالفكر دمشق وبريوت.
 صحيح مس�لم ضمن موس�وعة السنة (الكتب الس�تة ورشوحها) ،دارسحنون  -تونس.
 عمدة القاري رشح صحيح البخاري للعيني ،دار إحياء الرتاث العريب-بريوت.
 الغضب :أسبابه ،أرضاره ،الوقاية ،العالج للدكتورة سناء حممد سليامن،عامل الكتب ،بدون تاريخ الطبع وال مكانه.
 فتح الباري رشح صحيح البخاري البن حجر العسقالين ،دار املعرفة-بريوت1379 ،هـ ،بدون تاريخ الطبع وال مكانه.
 الفتح السماوي بتخريج أحاديث القايض البيضاوي للمناوي ،حتقيق:أمحد جمتبى ،دار العاصمة – الرياض ،بدون تاريخ الطبع وال مكانه.
 فيض القدير للمناوي  ،املكتبة التجارية الكربى – مرص ،الطبعة :األوىل،.1356
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 القام�وس املحي�ط للفريوزآب�ادى ،مؤسس�ة الرس�الة للطباع�ة والنرشوالتوزيع ،بريوت ،ط 1426 ،8هـ 2005/م.

 القوانين الفقهية البن جزي الكلبي ،دار الكتاب العريب بريوت ،ط،11404هـ1984/م.

 كتاب األربعني يف أصول الدِّ ين للغزايل ،طبع عىل نفقة الدكتور مصطفىعياد ،بدون تاريخ الطبع وال مكانه.

 كت�اب العني للخليل بن أمحد الفراهيدي ،حتقيق :د .مهدي املخزومي،ود .إبراهيم السامرائي .دار ومكتبة اهلالل.

 كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عام اشتهر من األحاديث عىل ألسنة الناسللعجلوين ،مكتبة القديس -القاهرة ،سنة  1351هـ.

 لسان العرب البن منظور ،دار صادر  -بريوت ،ط 1414 - 3هـ. جمم�ع األمث�ال للمي�داين ،حتقي�ق :حممد حمي�ي الدين عب�د احلميد ،داراملعرفة بريوت ،بدون تاريخ الطبع وال مكانه.

 جممع الزوائد ومنبع الفوائد لعيل بن أيب بكر اهليثمي ،دار الكتاب العريببريوت ،ط1402 ،2هـ1982/م.

 حمارضات األدب�اء وحماورات الش�عراء والبلغاء للراغ�ب األصفهاين،رشكة دار األرقم بن أيب األرقم – بريوت ،ط 1420 ،1هـ.

 -املحرر الوجيز يف تفسير الكتاب العزيز الب�ن عطية األندليس ،حتقيق:
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السلام عبد الش�ايف حمم�د ،دار الكت�ب العلمية – بيروت ،ط،1
عب�د ّ
 1422هـ.

 املحكم واملحيط األعظم البن س�يده ،حتقيق :عبد احلميد هنداوي ،دارالكتب العلمية – بريوت ،ط 1421 ،1هـ 2000/م.

 خمترص الش�يخ خليل املالكي ،حتقيق :أمحد جاد ،دار احلديث/القاهرة،ط1426 ،1هـ2005/مـ.

 مدار ج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني البن قيم اجلوزية،حتقي�ق :حمم�د املعتصم ب�اهلل البغ�دادي ،دار الكتاب الع�ريب – بريوت،

ط 1416 ،3هـ1996/م.

 املدخل البن احلاج ،دار الرتاث ،بدون تاريخ الطبع وال مكانه. مرقاة املفاتيح رشح مش�كاة املصابيح لعيل القاري ،دار الفكر ،بريوت،ط1422 ،1هـ2002/م.

 املس�تدرك عىل الصحيحني للحاكم ،مع تلخي�ص الذهبي ،دار الفكربريوت1398 ،هـ1978/م.

 مس�ند اإلمام أمح�د بن حنب�ل ،حتقيق :ش�عيب األرن�اؤوط وآخرون،مؤسسة الرسالة ،ط 1421 ،1هـ 2001/م.

 مسند أيب يعىل املوصيل ،حتقيق :حسني سليم أسد ،دار املأمون للرتاث -دمشق ،ط1984/1404 ،1م.
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 مصنف عبد الرزاق الصنعاين ،حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي ،املكتباإلسالمي – بريوت ،ط1403 ،2هـ.

 املصنف البن أيب ش�يبة  ،حتقيق :كامل يوس�ف احل�وت ،النارش :مكتبةالرشد – الرياض ،ط1409 ،1هـ.

 املطال�ب العالي�ة بزوائ�د املس�انيد الثامني�ة الب�ن حج�ر العس�قالين،حتقي�ق :جمموعة باحثين ،دار العاصمة ،دار الغيث – الس�عودية ،ط،1

1419هـ.

 مشكاة املصابيح للتربيزي ،حتقيق :األلباين ،املكتب اإلسالمي – بريوت،ط1985 ،3م.

 املعجم الكبري للطرباين ،حتقيق :محدي عبد املجيد السلفي ،دار الصميعيللنرش والتوزيع ،ط1415 ،1هـ1994/م.

 معج�م مقاييس اللغة الب�ن فارس ،حتقيق :عبد السلام حممد هارون،دار الفكر1399 ،هـ1979/م.

 -مقاصد الرعاية حلقوق اهلل عز وجل أو خمترص رعاية املحاسبي البن عبد

السلام الس�لمي ،حتقيق :إياد خالد الطباع ،دار الفكر املعارص بريوت
ودار الفكر دمشق ،ط1416 ،1هـ1995/م.

 املنه�اج رشح صحي�ح مس�لم بن احلج�اج للنووي ،دار إحي�اء الرتاثالعريب – بريوت ،الطبعة الثانية 1392 ،هـ.
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 املنهج املسلوك يف سياسة امللوك للشريازي ،حتقيق :عيل عبد اهلل املوسى،مكتبة املنار األردن ،ط1407 ،1هـ1987/م.

 نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور للبقاعي ،دار الكتاب اإلسالمي،القاهرة ،بدون تاريخ الطبع وال مكانه.

 نظ�م س� ّلم املرتقين إىل درجات الس�ادة املتقين ملحنض بابه ب�ن أ َّمنيالشنقيطي ،خمطوط يف مكتبتي.

 هناي�ة األرب يف فن�ون األدب للنويري ،دار الكت�ب والوثائق القومية،القاهرة ،ط 1423 ،1هـ.

 وفي�ات األعي�ان البن خل�كان ،حتقيق :إحس�ان عب�اس ،دار صادر -بريوت ،طبع ما بني 1900و 1994م.
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