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 (1من ثوابت القرآن الكريم )

 ان ـــاإلنس

ُُ ذلك املعلوُم يف القرآن امل  عند اإلنسان هجوو

            

                

 

الكريم بحانه ألجله الثابت أال وهو القرآن اإلنسان هو الثابت الذي أنزل اهلل س

 ن لتحقيق سعادته يف الدنيا واآلخرة . ذا اإلنساوالذي يبّين اهلل فيه الثوابت هل

. القرآنية اإلنسان هو الثابت املحوري األعظم الذي تدور حوله اآليات 

مرة ، أو حتت اسم ) الناس ( الذي  65تارًة حتت اسم ) اإلنسان ( الذي ورد 

مرة ، أو ) اإلنيس ( أو ) األنايس (  18مرة يف القرآن ، أو ) اإلنس (  240د ور

 مرة .  25مرتّي ، وتارًة حتت اسم ) آدم ( و ) بني آدم ( 

وليس هذا فقط ، بل حّي يتحدث عن األقوام واجلامعات والشعوب 

والقبائل ) بني إرسائيل ـ  قوم موسى ـ قوم فرعون ـ قوم عاد وثمود 

أليكة ( فهو يعني اإلنسان . وحّي يتحدث عن ) الذين آمنوا ( و وأصحاب ا

) الذين كفروا ( فهو يعني اإلنسان . وحّي يتحدث عن ) املصلحّي ( و 
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) املفسدين ( و ) الطغاة ( وعن ) ذوي األلباب ( و ) اجلاهلّي ( فهو يعني 

ارسين اإلنسان ، وحّي يتحدث عن ) املفلحّي الذين ربحت جتارهتم ( و ) اخل

الذين حبطت أعامهلم ( فهو إنام يعني اإلنسان ، وعن األصناف الثامنية الذين 

أعلن اهلل حبهم يف القرآن الكريم ، وعن األصناف العرشة الذين ال حيبهم 

 وعن الذين حيبهم وحيبونه فهو إنام يعني اإلنسان .

 وحّي يتحدث عن الثوابت الفرعية التي تتمحور حول ثابت املساواة يف

          ..اخلَلق بّي الذكر واألنثى : 

   .. وحول احلقوق والواجبات بّي الناس :  .  [ 13] احلهجرات : 

                     ..  [ : البقرة

    . وحول التنوع يف األعراق واأللوان واأللسن :  [ 286

                 ..  : [ 22] الروم  .

  ..وحول التعارف بّي الشعوب والقبائل :         

      ..  : هذا التعارف الذي ال يتم إال بالتعاون عىل  . [ 13] احلهجرات

  ..عمل الرب :                   ..  : وال  [ 2] املائدة .

  يكمل إال بحوار األنداد بالتي هي أحسن :               

         ..  : وال يقوم إال عىل ثابت فرعي  . [ 64] آُ عمران

  آخر هو حرية املعتقد :        ..  : فهو إنام  [ 256] البقرة ،

 .يعني اإلنسان 
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َ اهلل سبحانه يف القرآن الكريم أن اإلنسان يرتقي درجات التقدم  ولقد بّين

َ أن هذا العمل يف احل كيفًا ـ ياة الدنيا ويف اآلخرة بقدر عمله وسعيه ، كام بّين

 : هو معيار اجلزاء ثوابًا أو عقابًا ، وذلك يف قول احلق سبحانه  كًّما ـال 

                       

          . ، وقوله تعاىل : [ 19] األحقاف : 

          : [ 41و  40و  39] النهجم .  

وإذا كان اجلانب املادي اإلنتاجي للعمل هو ما ُتْعنَى به األنظمة 

ة واالشرتاكية ، فإن للعمل يف القرآن معنى أوسع يشمل االقتصادية الرأسًّملي

مكارم األخالق واملثل العليا والقيم األسمى التي صنفوا أفالطون يف ثوابته 

  وانظر معي إن شئت يف قوله تعاىل :  .() الثالثة حتت اسم ) اخلري (

                  ..  [105:  التوبة ]  ،

  وقوله تعاىل :                   

        [8و  7:  الزلزلة ]  فالواضح أن العمل املقصود يف ،

  . . اآليات ليس جمرد النجارة واحلدادة والتجارة والزراعة .

وإذا كان ارتقاء اإلنسان يف درجات التقدم ال يكون إال بمفهومه 

                                                 

()- ، 428وهو تلميذ سقراط  –الثوابت الثالثة عند أفالطون هي : احلق ، اخلري ، اجلامل – 

 ( من أشهر ما كتب .ق.م. ويعترب كتاب ) اجلمهورية  347
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من خالل عمله وسعيه ، فكذلك ال يكون إال إذا خلص من الواسع 

يف  اصفات متنع هذا التقدم وذلك االرتقاء ، صفاٍت بّين سبحانه عددًا منه

 حمكم كتابه املبّي : 

-   ..        [6:  العلق ] .  

-   ..         [34:  إبراهيم ] . 

-                     

         [21و  20و  19:  املعارج ] . 

-   ..           [54:  الكوف ] . 

-   ..          [72:  األحزاب ] . 

-   ..        [100:  اإلرساء ] . 

-                       

         [8و  7و  6:  العاديات ] . 

ى ، غري املربنى ،  صفات اإلنسان غريبعض تلك هي  ر ، غري املزكن املطهن

قوالً وعماًل وتطبيقًا والتي ال ُبدن من جتريده منها ، ومما علق ، غري املؤمن باهلل 

به من طغيان ، وكفران بالنعم ، وخوف وجزع يف الرضاء ومنع للخري يف 

اء ، وجدل ، وظلم ، وجهل ، وبخل ، وجحود بنعمة ربه ، وحب للامل  الرس
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حتى يستحق أن يميش عىل سطح األرض كإنسان ، وحتى يصبح عمله 

 بعيدًا عن هذه الصفات ، أساسًا للتقدم كعنرص من عنارص اإلنتاج .

والحظ معنا إن شئت الفرق بني مفووم العمل املادي يف األنظمة 

م العمل األخالقي يف اإلسالم . َفَغضُّ البرص ـ مثاًل ـ ال االقتصادية ، ومفوو

يعترب عماًل إنتاجيًا عند األنظمة االقتصادية مجيعوا بل سلوكًا فرديًا ال مردود 

له لكنه يف اإلسالم عمل له مردود دنيوي يعود نفعه عىل الفرد واجلًّمعة يف 

 ىل : يقول تعا الدنيا ، ويعود مردوده عىل الفرد يف اآلخرة .  

                     

          [30:  النور ] .  ، فاألمر بغض البرص يف اآلية

نسان يتبعه أمر بحفظ الفروج ، معلل بأن ذلك أزكى هلم من جهة ، وألن اإل

  مسؤول عام يفعل ويعمل بحواسه وجوارحه وقلبه حسب قوله تعاىل :

                      

           [36:  اإلرساء ]  من جهة ثانية ، وألن اهلل ، 

  ..[ :  30] النور  ـ حسب خامتة آية        . من جهة ثالثة 

ثم جاءت السنة النبوية الرشيفة لتقرر أن غض البرص من آداب الطريق ، 

 وأن حفظ اللسان ال يقل شأنًا عن اإليامن والصالة واجلهاد . 

)) رأس األمر :  قال : قال رسول اهلل  روى الرتمذي عن معاذ 

)) أال أخربك ثم قال :  موده الصالة وذروة سنامه اجلواد (( .اإلسالم وع
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)) ُكفَّ قلت : بىل يا رسول اهلل . فأخذ بلسانه وقال : بمالك هذا كله ؟ (( 

:  . قلت : يا رسول اهلل وإنا ملؤاخذون بام نتكلم به ؟ فقال  عليَك هذا ((

 أهـ .سنتوم (( )) وهل َيكِبُّ الناَس يف النار عىل وجوهوم إال حصائد أل

كان يؤمن باهلل واليوم  )) منأنه قال :  وروى أبو هريرة عن النبي 

و  1522) انظر رياض الصاحلني للنووي رقم  اآلخر فليقل خريًا أو فليصمت ((

يشمل األذن  30أهـ . بقي أن نشري إىل أن حفظ الفروج يف آية النور  ( 1511

سان ) النطق ( واألنف ) الشم ( . أما ) السمع ( والعّي ) البرص ( والفم والل

تضييق دائرة اللفظ وحرصه بالقبل والدبر ) األعضاء التناسلية ( كام فعل 

فليس عندنا بيشء ، ألننا مع الشبيل يف توسيع معنى البرص ، حّي  ()بعضهم

  ..سئل عن معنى قوله تعاىل :          ..  [30:  النور ] . 

ل : ) غض أبصار الرؤوس عن املحرمات ، وغض أبصار القلوب عام قا

سوى اهلل ( أهـ . ولفظ الفروج أوىل بتوسيع معناه . ونحن مع أيب العالية ، 

 ،.  [ 30] النور :    ..    ..: حّي سئل عن معنى قوله تعاىل 

 . .قال : كل ما يف القرآن من قوله     . .  هو احلفظ من

 التي يف النور ، فهو احلفظ من النظر ومن سائر ما حرم من تلك الزنا ، إال 

                                                 

()-  منهم الشيخ عز الدين احلايك يف ترمجته التقريبية ملعاين القرآن الكريم إىل اإلنكليزية . إذ قال

: ) قل للرجال من املؤمنّي أن يديروا أعينهم عن الغواية وأن يكبحوا  30يف ترمجة آية النور 

ننا لإلنصاف نبّي أن الشيخ اعتمد يف هذا ويقيدوا رغباهتم الشهوانية ، ذلك أنقى هلم وأطهر ( . لك

 . 178-175ص 23عىل ما ورد يف العديد من التفاسري . انظر التفسري الكبري للفخر الرازي ج
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 ، وإالن فكيف حيفُظ الفرَج إذا مل حيفظ سائر األعضاء .املس وغريه 

هلذا ركز اإلسالم بقرآنه وسنته عىل جانب بناء اإلنسان ، حيث أعلن 

 ية أصناف من الناس هم : سبحانه أنه حيب ثامن

 املتطهرون ،  -4التوابون ،  -3املتقون ،  -2املحسنون ،  -1

 املقاتلون يف سبيله صفًا .  -8الصابرون ،  -7املقسطون ،  -6املتوكلون ،  -5

بعنوان تفصيلهم يف كتابنا الثاين من ) احلب يف القرآن الكريم ( وقد ورد 

 فال نعيد . ) الذين حيبوم اهلل (

 أعلن سبحانه أنه ال حيب عرشة أصناف هم :و

 الظاملون ،  -4اخلائنون ،  -3الكافرون ،  -2املعتدون ،  -1

الذين جيهرون بالسوء  -8الفرحون ،  -7املرسفون ،  -6املفسدون ،  -5

 املختالون الفخورون .  -10املستكربون ،  -9من القول ، 

بعنوان يف القرآن الكريم ( وقد ورد تفصيلهم يف كتابنا الثالث من ) احلب 

 فال نعيد . ) الذين ال حيبوم اهلل (

وركزت السنة الرشيفة عىل تربية هذا اإلنسان يف ضوء األهداف القرآنية 

، وقد ورد تفصيل ذلك يف الثابتة ، وعىل قيمه ومثله العليا وسموه الروحي 

، التي  بونه () حيبوم وحيبعنوان ( احلب يف القرآن الكريم ) كتابنا األول من 

خري مرآة هلا يف حياته وسلوكه وعمله ، فاستحقن بذلك ثناء  كان النبي 

 اهلل تعاىل عليه يف قوله :                : [ 4] القلم  .
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ج وُيشاَر  وأحاديثه  ََص ، وأشهر من أن ُُتَرن يف هذا املجال أكثر من أن حُتْ

 إىل رواهتا ، منها :

 ـ )) املسلم من َسلَِم املسلمون من لسانه ويده (( .

 ـ )) املؤمن من أمنه الناس عىل دمائوم وأمواهلم (( . 

 ـ )) ال يؤمن أحدكم حتى يأمن جاُره بوائقه (( . 

 )) أعِط األجرَي أجَرُه قبل أن ََيِفَّ َعَرُقه (( . ـ 

َُ عن  أربع :  ـ )) ال تزوُ قدما ابن آدم يوم القيامة حتى ُيْسَأ

 منوا ، عن ماله من أين اكتسبه وفيَم أنفقه (( .   

 ـ )) واهلل ال يأخذ أحٌد منكم شيئاً بغري حقٍّ إال لقي اهلل حيملُه يوَم القيامة (( .

 ـ )) من اقتطع حق امرٍئ مسلٍم بيمينه فقد أوجَب اهللُ له الناَر (( . 

 (( . بَِم َيْرِجعْ  ْصبُعَُه يف البحر َفْليَنْظُْر )) ما الدنيا يف اآلخرة إال كًّم َيعل أحُدكم أُ ـ 

 )) إنًّم أنا والدنيا كراكب استظلَّ حتت شهجرة ثم راح وتركوا (( . ـ 

وهي من فقد يملك اإلنسان اآللة والعلم واملال والقدرة عىل العمل 

، لكن هذه كلها عنارص حمايدة ، ال تؤدي بذاهتا إىل تقدم وال عنارص اإلنتاج 

لف ، وال إىل خري وال إىل رش ، وال إىل هداية وال إىل ضالل . ألن إىل ُت
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املعول عليه هو اإلنسان ، واملهم هو اإلنسان ، واملقصود هو اإلنسان ، الذي 

 يوظف هذه العنارص املحايدة ويستخدمها ويوجهها .

حتت عنوان ) الطاقة يقول حممد قطب يف كتابه ) النفس واملجتمع ( 

 :دة بّي اخلري والرش ( البرشية املحاي

 قرأت لفرويد كلمة أعجبتني يف أحد كتبه حيث قال : 

ذلك عىل طاقة ) حمايدة ( ال لون هلا ،  إن النفس البرشية تشتمل بجانب

ولكن املشاعر القوية يف النفس تستخدم هذه الطاقة املحايدة وتسخرها 

 ألغراضها . 

 اصة . ورسحت بفكري أتدبر هذا القول من وجهة نظري اخل

ورحت أبحث املسألة من ناحية اخلري والرش . اخلري والرش بأي مقياس . 

 مقاييس السامء أو مقاييس األرض . 

 وخطرت يل خواطر عجيبة .. 

إن الطاقة النفسية كلها .. حمايدة بّي اخلري والرش .. ال لون هلا يف ذاهتا .. 

 خرية أو طاقة رشيرة . ولكن التوجيه الذي يقع هلا هو الذي حيوهلا إىل طاقة 

 هذا تيار من املاء تستطيع أن حتوله لري األرض واستنبات النبات ، 

أو تستطيع أن تغرق به األرض وتقتل احلياة . هو يف احلالة األوىل خري ، 
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ويف احلالة الثانية رش . ولكنه هو املاء ذاته يف احلالتّي ، مل تتغري طبيعته ، ولكن 

 تغريت وظيفته .

ار من الكهرباء تستطيع أن تيضء به املصابيح هدى ونورًا للناس وهذا تي

 وتستطيع أن تصعق به األحياء . 

هو يف إحدى حالتيه خري ويف الثانية رش ، ولكنه هو هو تيار الكهرباء مل 

 يطرأ عليه تغيري . 

وكذلك الطاقة النفسية .. طاقة حمايدة .. تصلح أن تستخدمها للخري كام 

أن تستخدمها يف الرش .. ال تتغري طبيعتها يف احلالتّي وإنام تصلح هي ذاهتا 

 يتغري التوجيه ..

 خذ طاقة اجلنس .. أرش هي يف ذاهتا أم خري ؟

ال يشء من ذلك .. إهنا طاقة ميكانيكية جسمية توازهيا طاقة نفسية 

تتحرك معها يف نفس االجتاه .. وليس اخلري أو الرش كامنًا يف طبيعتها .. 

جهها أننى شئت .. توجهها إلحداث النسل ، يف الطريق التي ولكنك تو

تتمشى مع أهداف احلياة وحتققها يف نظافة فإذا هي خري .. وتوجهها هلدف 

 منقطع عن هدف احلياة ، ناشز منحرف ، فإذا هي رش ..

وخذ طاقة القتال ، إن اإلنسان السوين مشتمل عىل هذه الطاقة كجزء من 
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 أم خري ؟ بنيته .. ولكن رش هي

ذاك .. إهنا جمرد قدرة عىل الرصاع .. قدرة ميكانيكية جسمية ال هذا وال 

توازهيا قدرة نفسية يف ذات االجتاه .. وهي ليست يف ذاهتا خريًا أو رشًا .. 

ها إلقامة احلق والعدل ودفع الظلم والعدوان فهي خري .. ولكنك تستخدم

 بّي .. وتستخدمها يف الظلم والعدوان فهي رش واضح م

وشبيه بالطاقة النفسية الطاقة الفكرية و الروحية .. فالقدرة عىل التفكري 

طاقة حمايدة .. ولكنك تستخدمها للنفع العام فهي خرية .. وتستخدمها 

 لإليذاء وإيقاع الرضر فهي رشيرة .

وكذلك الطاقة الروحية .. وقد غلب عىل الناس أن يتصوروا الطاقة 

 والنقاء والسمو .. ولكنها ـ ككل طاقة برشية ـ حمادية الروحية مقرونًة باخلري

 يف ذاهتا وصاحلة لكال التوجيهّي . 

هناك إذن نتيجة نستطيع أن نطمئن إليها : هي أن الطاقة البرشية طاقة 

 حمايدة تصلح للخري والرش بحسب ما تتلقاه من توجيه .

ة بالغة اخلطورة .. ومن هنا تنشأ القيم اخلطرية للرتبية والتوجيه ..إهنا قيم

ألنه يتوقف عليها اللون الذي تأخذه هذه الطاقة املحايدة الصاحلة ملختلف 

األلوان .. واإلنسان وحده هو املخلوق املتعدد األلوان القابل للتلوين .. 
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نعم ) النفس ( البرشية وحدها تقدر عىل النقيضّي .. ومن هنا توصف أعامل 

 قب أو يثاب عليها .اإلنسان بأهنا خري أو رش ، ويعا

ناس يريدون أن يردوا اإلنسان حيوانًا ال توصف أعامله باخلري  وقد وجد

أو الرش .. ناس يغفلون قدرة اإلنسان عىل التلون ، وجيعلون من طبيعته 

 املزدوجة طبيعة مفردة االجتاه .

ناس يقولون لك : ما دخل املسألة اجلنسية باألخالق ؟ إهنا عملية 

 ليست هلا صفة خلقية .. متامًا كاحليوان !) بيولوجية ( 

وناس شبيهون هبم من أنصار التفسري املادي والتفسري االقتصادي 

للتاريخ يقولون لك : إن االستعامر ليس مسألة خلقية ، وال تدخل فيه 

االعتبارات اإلنسانية . ال يقال إنه ظامل أو غري ظامل ، إنه حركة طبيعية كأكل 

 ة ال بد أن حتدث ، وال يقال عنها إهنا خري أو رش !القطة للفأر ، عملي

وهؤالء هم خالصة املدنية احلديثة ! خالصتها أن ترد اإلنسان حيوانًا ذا 

لون واحد وطبيعة واحدة ، بينام املعجزة الكربى يف خلق هذا اإلنسان هي 

 طبيعته املزدوجة اللون واالجتاه .

ميّي أو نرتد حيوانات . هي والرتبية هي التي يتوقف عليها أن نصبح آد

 التي جتعلنا نزكي أنفسنا أو ندسيها .. فنفلح أونخيب ..



  

 

 

21 

وقد أدرك اإلنسان منذ فجر حياته قيمة الرتبية فوضع هلا قواعد وأهدافًا 

تتناسب مع درجة وعيه لنفسه وإدراكه حلقيقة رسالته يف األرض . وما تزال 

ختلفت قواعدها وأهدافها بّي الرتبية موضع العناية من الشعوب كلها وإن ا

 اخلطأ والصواب .

والرتبية الغربية احلديثة ـ عىل براعتها الفائقة ودقتها املتناهية ـ هي أخطر 

ما عرفته البرشية يف تارخيها ، وأقرهبا إىل إفساد اإلنسانية ، ما مل يصُح الغرب 

 إىل أخطائه ويرتد إىل الصواب . 

  أبحاث العلم التجريبي . ذلك أهنا ـ فيام تزعم ـ تعتمد عىل

والعلم التجريبي مظلوٌم يف هذا الزعم . فهو ـ ككل الطاقات البرشية ـ 

 عنرص حمايد ، يصلح أن يوجه للخري كام يوجه للرش ! 

ونرجع إىل قولة فرويد : إن النفس البرشية تشتمل عىل طاقة حمايدة ولكن 

 ا ..املشاعر األقوى يف النفس تستخدمها وتسخرها ألغراضه

واإلسالم قد أدرك الطبيعة البرشية املحايدة الطاقة املزدوجة االجتاه ، 

وأوجب تزكيتها ، وجعل هذه التزكية عىل أساس إنسان بحت ال يعرف 

فوارق الوطن وال اللغة وال اجلنس وال حتى العقيدة ، وجعل أساس هذه 

أو  التزكية هو التهذيب ال الكبت ، فهو ال حيب أن يمحق طاقة حيوية
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يعطلها عن عملها ، ولكنه كذلك ال يرتك اإلنسان ) عىل طبيعته ( باملعنى 

اخلاطئ من هذا التعبري ، الذي يزعم أن رضورات اجلسد هي الطبيعة 

الوحيدة لإلنسان ، بل يرتكه ) عىل طبيعته ( فيعطي رضورات جسده نصيبها 

ا نصيبها أشواقه العليويعطي  )) إن لبدنك عليك حقًا (( ، املعقول : 

)) ال ، ويوازن بّي هذه وتلك  )) أحب ألخيك ما حتب لنفسك ((املعقول : 

 أ . هـ .يكلف اهلل نفسًا إال وسعوا (( 

)) إن هذا اخلري قال :  عن سهل بن سعد الساعدي أنن رسول اهلل 

والرش خزائن ، ولتلك اخلزائن مفاتيح ، فطوبى ملن كان مفتاحًا للخري ، 

) رواه ابن ماجة ،  .وويل ملن كان مفتاحًا للرش ، مغالقًا للخري ((  مغالقًا للرش ،

 وهو حديث ضعيف إال أننا أخذنا بًّم فيه ، ألنه ال يتعارض مع نص قرآين أو نبوي ( . 

فاإلنسان الضال الذي يملك العمل واملال والقدرة عىل العمل أخطر عىل 

   ل تعاىل : اإلنسانية ممن ضل عىل جهالة أو فقر أو عجز . يقو

              ..  [23:  اجلاثية ]  ولعلن خري ،

مثال عىل ما نقول هذه احلروب التي بدأت مع والدة القرن احلادي 

 والعرشين ، والتي هتدد البرشية بأمجعها حتت اسم ) القضاء عىل اإلرهاب ( ،

دل عىل أن اإلنسان يضل يف علمه رغم ما أويت من علوم وأموال وآالت وت

وقدرات . قال بعضهم : إنه الرصاع . ونقول نحن : إنه اإلنسان . حّي 
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اُت النواِة عن  اُت عقله كام تنفلت ذرن تنحل روابطه وخيتل توازنه وتنفلت ذرن

صفات اإلنسان متنِصَفًا بالنواة ، فيصبح عبدًا ألهواء دوافعه ورغائبه 

، بعيدًا عن الصفات التي حيبها اهلل ، قريبًا من تلك املذمومة يف القرآن 

سلطان حبِّ األمور واألشياء واقعًا يف التي ال حيبها سبحانه ، الصفات 

وأوالد عاجلة وشهوات ومدح وأنداد وأهل ومن ماٍل ودنيا والذوات 

 .. ..  وأهواءوصاحبة ونفس ووالدة وإخوة ووالد 

 هذه السالطّي األخرية هي التي سنأيت عليها بالتفصيل يف كتابنا هذاو

 واهلل املستعان . بعنوان : ) ما حيبُّه اإلنسان يف القرآن الكريم ( ..

* * * 
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 ( 2من ثوابت القرآن الكريم ) 

           

 

امليم والواو والالم ) م و ل ( أصل صحيح يف اللسان العريب وردت 

 موضعًا من القرآن الكريم . أوهلا يف قوله تعاىل :  86اشتقاقاته يف 

                         

           : وآخرها يف قوله تعاىل :  [ 155] البقرة ، 

              : [ 2] املسد . 

ومتاع وعروض وجتارة وأنعام ،  واملال : هو كل ما ملكه اإلنسان من نقد

وأكثر ما كان ُيراُد به عند أهل البادية اإلبل واخليل . واملال ، هو كل ما ُيباُح 

اقتناؤه واالنتفاع به مما له قيمة بني الناس . فإن نحن حرصنا داللته يف الذهب 

أن  والفضة ، كان املال هو املعيار التجاري يف حتديد قيم األشياء وأثامهنا ، بعد

اتسع مفهوم التبادل التجاري وتعددت صوره بتعدد املنتوجات كاما وَكْيَفًا ، 

حوله األنشطة التجارية ليصبح املال عصب احلياة واملحور الذي تدور 

للكسب والتكسب ، بعد أن مل تعد املقايضة تكفي لتغطية هذه األنشطة 

 املتعددة واملتنوعة . 



  

 

 

26 

ًة وُعْرَفًا ، نأيت عىل تبيان حب املال مدحاً بعد أن أتينا عىل تعريف املال لغ

مُّ ملعنى من اإلنسان يتصف به  وذمًا ، لنعلم أن املال ال ُيَذمُّ لذاته ، بل يقع الذَّ

ِه ، أو حبسه عن حقه  ذلك املعنى إما شدة حرصه عليه ، أو تناوله من غري ِحلِّ

غيان به ، قال أو إخراجه وإنفاقه يف غري وجهه ، أو املفاخرة والبغي والط

 تعاىل :                     

     : [ 28] األنفال . 

إذن .. املال ال ُيَذمُّ لذاته ، ألنه سبب للتوصل إىل ما يصلح به أمر الدنيا 

ه ا    هلل خريًا ، قال تعاىل : وأمر الدين وأمر اآلخرة ، فقد سامَّ

    [8:  العاديات ]  وهو قوام اإلنسان يف احلياة برصيح القرآن ،

         الكريم ، قال تعاىل : 

  ..  [5:  النساء ] . 

ِه ، يكفُّ  ال خري فيمن ال يريديد بن املسيب : قال سع مجع املال من ِحلِّ

 به وجَهُه عن الناس ، وَيِصُل به رمحه ، وُيعطي منه حقه .

عة عونًا عىل الدين .وقال أبو إسحاق السبيعي :     كانوا يرون السَّ

 املال يف زماننا هذا سالح املؤمنني .وقال سفيان : 

فيها سم وترياق ) داء ودواء ( ، فرتياقه فوائده ،  املال مثل َحيَّة   وقيل :

ه ،  ه ، فمن عرف فوائده وغوائله ، أمكنه أن حيرتز من رشِّ وغوائله ُسمُّ

 ويستدرَّ من خريه .
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 أما فوائده ، فتقسم إىل دنيوية ودينية : 

 ويتهالك يف طلبها ، وال حاجة إىل تعدادها .  فاإلنسان يعرفها ، أما الدنيوية ،

 منها :  فال حرص هلا ، ا الدينية ،وأم

أن ينفقه عىل نفسه ، إما عبادًة ، كاحلج و .. .. ، وإما يف االستعانة  -1

 عىل العبادة ، كاملسكن وامللبس واملطعم وغريها ، فإن هذه احلاجات إذا 

مل تتيَّسَّ ، مل يتفرغ قلب اإلنسان للعبادة ، وما ال يتوصل إىل العبادة إال به ، 

 ادة .فهو عب

ما يرصفه عىل الناس من صدقة وضيافة وهدية وإعانة ، ونحو ذلك ،  -2

 إذ به يكتسب اإلنسان اإلخواَن واألصدقاَء واجلريان و .. .. 

ما ينفقه وقايًة لِِعْرِضِه يف دفع أذى السفهاء ، وَكفِّ ألسنتهم ، وَقْطِع  -3

ِهْم ، قال  ويف منع املغتابني  (()) ما وقى الرجل به عرضه فهو صدقة :  ََشِّ

 وأصحاب اإلفك والبهتان الذين حيبون أن تشيع الفاحشة بني املؤمنني .

 وهذا غيٌض من فيٍض من فوائد املال الكثرية .

 وأما غوائل املال وآفاته وأخطاره فنأيت عىل بعضها باختصار فنقول : 

مِ  ُك اإلنساَن إىل التَّنَعُّ رِّ يف املباحات ، حتى  إنه جيرُّ إىل املعايص ، كام حُيَ

، فال يصرب عنها ، وربام مل يقدر عىل استدامتها إال بكسب  تصري له عادًة وإِْلَفاً 

فيه شبهة ، فيقتحم الشبهات ، فيقع يف احلرام ، كام أنُه ُيلهي صاحبه عن ذكر 

 اهلل وطاعته وحضور جمالس العلم واإليامن و .. ..
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  :حب املال رصاحة  ثمة آيتان يف التنزيل احلكيم ورد فيهام

 .      ، قال تعاىل :  20آية الفجر  األوىل

       يف قوله تعاىل واصفًا اإلنسان : ةوالثاني

املال  . ] اخلري هنا : املال [ . قال اإلمام الرازي يف تفسريه : ) حتبون [ 8] العاديات : 

 حباا كثريًا شديدًا عىل سبيل االستمرار ( وإنام قال ذلك مشريًا إىل فعل املضارع 

  ..  ..  الذي حيمل معنى استمرار هذا احلب الكثري الشديد لدى

 اإلنسان يف كل زمان ومكان .

وقال ابن عاشور يف تفسريه : ) حتبون املال حباا مفرطًا حيمل أصحابه عىل 

كتسابه ] حتى [ بالوسائل غري املرشوعة كالغصب والَّسقة وأكل األمانات ا

. وإنام قال ذلك  وكذلك باالحتيال واملكر واخلداع واحلقوق بغري وجه حق (

 ناظرًا إىل ما ينتج عن اإلفراط يف حب املال من سيئات . 

 قال الشاعر :

 إن ابنننَن آداَل ال ُيعطينننَت نع َتنننه

 

 واجلمننال إال ليأخننَذ منننَت الثننورَ  

 
 وسواء أكان حب اإلنسان للامل كثريًا وشديدًا ومستمرًا ـ كام عند الرازي 

ـ أم مفرطًا له توالياته ونتائجهـ  كام عند ابن عاشور ـ فهو يف احلالتني غريزة يف 

النفس البرشية متفرعة عن غريزة أساسية أصلية هي غريزة حب البقاء . يف ضوء 

يت احلفاظ عىل النفس عىل رأس الرضورات اخلمس كان من الطبيعي أن يأ ذلك

 عند الفقهاء يليه مباَشًة احلفاظ عىل املال ، لكونه عصب احلياةـ  كام أسلفناـ  . 
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 قال أبو العالء املعري : 

 ويف َقْبِض َكنفِّ الطفنِل عنند والدة

 ويف َبْسننطَِها عنننَد املنناِت إ ننارة

 

ِِ يف احلني  ن  دليٌل عىل احِلْرِص املَُركَّ

 ال فننانُُروا إخ خرجننُت بننال َ  أ

 
من هنا فقد جاءت الرساالت الساموية عمومًا والرسالة املحمدية خصوصاً 

لرتسم هلذه الغريزة حدودًا ونواظم تضعها ضمن مسار إهلي مستقيم يضمن 

لإلنسان الَفالَح يف الدينا والفوَز يف اآلخرة . هذه احلدود والنواظم نجدها 

إنفاقه  ثانيها :كسب املال ،  أوهلا :االت املتعلقة باملال ، واضحة يف عدد من املج

 جعله غايًة بدل أن يكون وسيلة . رابعها :اكتنازه ،  ثالثها :

فال يكون إال بالعمل املنتج الرشيف الطيب ، فلكل جمتهد  كسِ املالأما 

نصيب . كام ال يكون إال يف الوجوه املرشوعة املباحة ، من زراعة وصناعة 

ارة وخدمات ، يقدم فيها اإلنسان جهده وعرقه لينتج ما ينفع الناس . وجت

ومن هنا جاء النهي عن الَّسقة واالغتصاب واالختالس ، وعن الغش يف 

، وسنأيت يف آخر املواصفات ، وعن اإلخسار والتطفيف يف املوازيني واملكاييل 

 ملجال . هذا البحث بشواهد من القرآن واحلديث ترهيبًا وترغيبًا يف هذا

   فهو إن خرج عن حدوده التي أوجزها تعاىل بقوله : إنفاق املالوأما 

                      

    : ح [ 29] اإلرساء َفِه أو يف وديان البخل والشُّ ،  ، وقع يف خنادق السَّ

 وكأين بالشحيح يرتاب يف أن الذي رزقه باألمس لن يرزقه بالغد .
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وكام أن اإلفراط يف حب املال يف جمال الكسب يقود إىل الغصب والنصب 

والَّسقة والغش ، كذلك هو يف جمال اإلنفاق يقود إىل اإلرساف والتبذير ، أو 

ف ما يف اجليب إىل اإلمساك والتقتري . ولقد شاع عىل األلسنة قول يقول : إرص

به فقيه عاقل ، ألنه يدفع من جانب إىل  يأتيك ما يف الغيب . وهذا قول ال يقول

َفِه واإلرساف والتبذير ، ومن جانب آخر إىل وضع األشياء يف غري أماكنها  السَّ

وهذا هو احلمق بعينه ، ومن جانب ثالث ـ وهو األهم ـ ُيؤدِّي إىل عصيان أمره 

 .   ..     ..بقوله تعاىل :  29 سبحانه يف آية اإلرساء

وقد أتينا عىل هذا املجال بالتفصيل يف كتابنا : ) الثابت واملتغري يف القرآن 

 الكريم ( ،  فال نعيد .

يتجسد ، املتطرف لالدخار ، وهو أجىل صورة ، فهو الوجه  كنز املالوأما 

   ..  تعاىل :  فيها اإلفراط بحب املال . يقول

            

            

        : [ 35،  34] التوبة  . 

والكنز ـ كمصدر لفعل كنز ـ هو كل مال مجعه صاحبه وأمسك عن اإلنفاق 

منه ، سواء أخفاه يف بطن األرض ، أم يف صندوق ، أم أودعه لدى أحد الصيارفة 

ال حالالً من جتارة وزراعة أو املصارف املالية . وسواء أكان مصدر هذا امل

 رسقة أو هنب وغصب أو غش واحتكار .وصناعة وخدمات ، أم حرامًا من 
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إن جمرد قياال املرء باكتناز الذهِ والفضة واإلمساك عن اإلنفاق ، هو جتميد 

هلذه األموال ، وإخراج هلا من الدورة االقتصادية يف األسواق ، األمر الذي يعود 

لشلل ، عىل املشاريع الصغرية والكبرية ويؤدي إىل انعداال بالرضر ، إن مل نقل با

فرص العمل أماال املحتاجني إليها من الشباب ، وإىل تقلص آفاق وجماالت 

وهلذا كان عقاب الذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقوهنا  الكسِ الرشيف .

. ومن هنا  يف الوجوه التي بيَّنها سبحانه هو العذاب األليم يف الدنيا قبل اآلخرة

ذهب بعض الفقهاء إىل وجوب الزكاة يف حيل النساء والرجال ، ناظرين إىل أهنا 

وإخراج هلا من والقطع الثمينة لذهب والفضة والآللئ واألحجار الكريمة لكنز 

الدورة االقتصادية . ومن هؤالء اإلمام فخر الدين الرازي الذي أفاض يف 

 .  [ 38ص 16سري الكبري للرازي ج] انُر التفتفسريه برشح هذه املسألة 

واملال مسؤولية كبرية وخطرية يف آٍن معًا ، قد ال يستطيع كل إنسان ََحَْلَها 

 :واجتناَب أخطاِرها 

، حني ُيْسَأُل عن ماله من أين  فهو أوالً أحد ما ُيْسَأُل عنه املرء يوال احلساب

حاجاته وحاجات عياله ،  دِّ َس اكتسبه ، وفيَم أنفقه . أما الذي كان رزقه يكفيه لِ 

وحيفظ عليه كرامته وُيْغنِيِه عن سؤال الناس ، َفْلَيْحَمِد اهلَل الذي أعفاُه مما 

 ُيْمَتَحُن به كثرٌي من األغنياء حني ُيغرهيم املاُل الفائُض لدهيم باكتنازه . 

ضًا تعرُّ  ال أ دُّ وهو ثانيًا الزناد الذي تنقدح به الشهوات ، فصاحِ امل

ارة بالسوء يف قيامه وقعوده ، اهلوى هل ات  ، تستهدفه نوازع النفس األمَّ

مال فائض ، ال يكاد  همل يوجد عند يف باله لو َر طُ خْ تَ ما كانت لِ  له رغائَب  نُ يِّ زَ تُ فَ 

 يتحقق له أدناها حتى تربز له أخرى من بعيد . 
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 قال الشاعر : 

 إذا ُعِرَضننْت َلننهُ  َمنننْ َجْهننُل الديانننة 

 

 ُيْلننننَف باملُتاِسنننننِت أطاُعننننه مل  

 
الشهوات كاملاء املالح كلام ازداد اإلنسان منه َُشبًا ازداد عطشًا ، فاألطامع و

 تعاىل : ومغالبُتها ثم االنتهاُء عنها جهاٌد أكرُب أجُرُه اجلنُة بداللة قوله    

                      

   : بشكل واهلوى ، وسنأيت عىل بحث الشهوات  [ 41،  40]النازعات

 يف بحٍث آٍت .مفصل 

 قال الشاعر : 

ُِ يننرتُك  نني اً مننن فريسننتهِ   الننذئ

 ()واملرُء وهو ُيداوي البطن من َبَشم  

 

ئباِن إن  ننبعا   لل ننائعنَي مننن الننذِّ

َِ طاوي البطِن ما مجع  ايسعى ليسل

 
التي تقود الوالَج فيها إىل النار بداللة قوله  وهو ثالثًا بوابة البغي والطغيان

 تعاىل :                      

   : فالبغي ـ بمعنى شدة الظلم والعدوان [ 39،  38،  37] النازعات . 

ـ يكون أقرب ما يكون من املفرط يف حب املال ، ال يردعه عن ذلك يشء . 

   وهذا ما أشار إليه تعاىل بقوله :       

      ..  ثم يتابع سبحانه َشح ما قاد قارون إىل هذا البغي ،

                                                 

()- . آمة َم من الطعام وسئمه فهو َبِشٌم . والَبَشُم : التُّخمُة والسَّ
 َبِشَم َبَشاًم : ََتِ
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 . .فيقول :                    

 . .  : وُقْل مثَل ذلك يف الطغيان ـ بمعنى اخلروج عن  [ 76] القصص .

      احلد والعدوان عليه ظلاًم ـ الذي يقول فيه تعاىل : 

 ه بيان املدخل إىل هذا الطغيان فيقول :، ثم يتابع سبحان [ 6] العلق : 

            : [ 7] العلق  . 

، وحتديدًا عالقة الغنى باإلفراط يف  7ولكي نوضح عالقة آية العلق 

، نشري إىل ) األلف والسني ثم الوصول إىل البغي والطغيان حب املال 

  ..والتاء ( يف كلمة        .. ه احلروف التي تدخل عىل الفعل ، هذ

فتعطيه إضافًة إىل معناه األصيل معنًى جديدًا يدل عىل جهد غري عادي َبَذَلُه 

صاحُبه إلنجاز ذلك الفعل ، مثال ذلك فعل ) خرج ( . فخروج املاء من 

األرض يعني الينابيع ، أما استخراجه فيعني التنقيب عنه وحفر اآلبار 

نَى قد يتحقق لإلنسان من عمله يف التجارة أو والسواقي الصناعي . والغِ 

الزراعة أو الصناعة ، أما االستغناء فيلزمه طلب وجهد غري عادي وهذا ال 

 يكون إال مع حب املال املصحوب بامليل نحو البغي والطغيان .

         قال تعاىل : 

           

          [ 11 - 5 : الليل ] . 

 من ملالا معه يتحول الذي  املال حِ يف اإلفراط إىل أخرياً و رابعاً  نصل

        : تعاىل بقوله ونبدأ . غاية إىل وسيلة
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               .. [ 23 : اجلاثية ] . 

 ويتحول ، معبود إىل املال فيها يتحول اخلطورة بالغة صورة أمام نحن هنا

 حمل ال وثنية طقوس إىل املال مجع فيها ويتحول ، عبادة إىل املال حب افيه

 املالمح هي تلك . جائع جارٍ  لرِِبِّ  وال مسكني إلطعام وال يتيم لرعاية فيها

 شهوة من جعل رجل عن 23 اجلاثية آية لنا ترسمها التي للصورة التفصيلية

  : الشاعر قال . معبوداً  إهلاً  املال

ِْ  إذا املاُل مل  ينفْع صنديقًا ، ومل ُيِصن

 َفُعْقَبننناُه أْن زتننناَزه كنننفُّ َواِر   

 

ْننَبْ بننِه حنناُل ُمْعننَدالِ   ُْ  قريبننًا ، ومل 

الِ   َولِْل نناِمِع املننوروِ  ُعقبننى التَّنَنندُّ

 
 أكلَت  ما إال مالَت  من لَت  وهل ، مايل مايل : آدال ابن يقول )) :  قال

قَت  أو ، فأبليَت  لبسَت  أو ، فأفنيَت   . (( ! فأبقيَت  تصدَّ

 : أربع عن ُيْسَأَل  حتى ، القيامة يوال آدال ابن َقَدما تزوُل  ال )) :  وقال

 وفيا اكتسبه أين من ماله وعن ، أباله فيا  بابه وعن ، أفناه فيا عمره عن

 بنظرات مستشهدين هذا بحثنا ونختم ، (( به عمل ماذا علمه وعن ، أنفقه

 : الغزايل لإلمام

 ، البخل بحكم ويمسكوهنا ، األموال حيفظون ) : الذين الغزايل ماإلما هاجم

 ، الليل وقيام ، النهار كصيام نفقةٍ  إىل حتتاج ال التي الدينية بالعبادات يشتغلون ثم

 ( بواطنهم عىل استوىل قد املهلك البخل ألن ، مغرورون وهم ، القرآن وختم

  . [ 397ص ، 3ج ، اإلحياء ]
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 الصالة بنوافل االشتغال من أفضل البخل من للتخلص ونحيتاج هؤالء وأمثال

 ! والصالة الصوم كثريُ  الغنيَّ  فالناً  إن : احلارث بن لِبرِْش  قيل ، القرآن وتالوة والصوم

 بنوافل االشتغال غريه حال وإناّم ، غريه حال يف ودخل حاله ترك املسكني ) : فقال

 فهذا ، .. املساكني عىل واإلنفاق ، اعللجي الطعام إطعام هذا حال أمَّاو ،العبادات

  . ( للفقراء ومنعه للدنيا مجعه مع لنفسه صالته ومن نفسه جتويع من له أفضل

 الزكاة بأداء إال نفوسهم تسمح فال البخُل  غلَبهم ممّن آخر صنف وهناك

 ، عّدة ألمورٍ  عنه يرغبون الذي ء الردي املال من خيرجوهنا قد إهنم ثم ، فقط

 أو ، حاجاهتم يف ويرتّددون خيدموهنم الذين للمحتاجني الزكاة فعونيد وربام

 ، غرض عنده هلم أو ، أنفسهم خدمة يف ليسخروه املستقبل يف إليه حيتاجون َمنْ 

 . العمل وحمبطات النّية مفسدات من ذلك وكل .. وصاية أو

 ، ءالثنا وحب الرياء بداء أصيبوا أهنم إال خريية أعامل عىل حيرص من ومنهم

 حيسنون أهنم حيسبون وهم ، ُطرقها يف أمواهلم فينفقون ، األضواء وتسليط

 . حرام أو مشبوهة مصادر من األموال هذه تكن مل إن اللهمَّ  ، صنعاً 

 الرتف أصاهبم الذين إهنم ، هؤالء من وال هؤالء من ليس صنف وهناك

 ، القديم رصالع يف حتى ، عرص كل يف وهؤالء ، والتبذير اإلرساف يف ووقعوا

َلُب  ن كا : املثال سبيل وعىل م لبنان جبال من الصيف يف الثلج هلم جُيْ  يف ليقدَّ

 اجلوع يفرتسها األكثرية كانت بينام ، لألطفال الطهور أو األعراس حفالت
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 االحتالل البالد أصاب حني هؤالء مشاكل وازدادت ، األسعار وارتفاع

ل ، الداخلية والفتن الصليبي  . ومرات مرات ونازحني الجئني إىل الينيامل فتحوَّ

 مرة وليس عام كل مرة الغني فيه حيج الذي املجتمع هذا جمتمع أَيُّ   : أخرياً  ونتساءل

  ؟ مرة بعد مرةً  ، العمرة تلو العمرة إىل الناس وخيرج ، األبنية فيه وتزخرف العمر يف

 منع ) ه:خالصت ما 397ص 3ج اإلحياء كتابه يف الغزايل اإلمام ويقول

 عىل إنفاقها إىل ودعا ( الفروض أداء بعد العبادات من النافلة يف املال إنفاق

 مرةً  فيحجون احلج يف املال إنفاق عىل حيرصون وربام ) : يقول ، املحتاجني

 آخر يف : مسعود ابن قال ولذلك . جياعاً  جرياهنم تركوا وربام ، أخرى بعد

 ، الرزق يف فيهم وُيبسط السفر عليهم هيون ، سبِ بال احل اج يكثر الزمان

 وجاره والقفار الرمال بني بعرُيه بأحدهم هيوي ، مسلوبني حمرومني ويرجعون

 . ( يواسيه ال جنبه إىل مأسور

 ما ذلك من السلف لعلامء مشاهبة مواقف أورد هذه آراءه اإلمام عموليدّ 

 ؟ بيشء أفتأمرين جاحل عىل عزمت : وقال احلارث بن برش يودِّع رجل جاء : رواه

 فأي : برش قال . درهم ألفي : الرجل فقال ؟ للنفقة أعددت كم : برش فقال

 قال ؟ اهلل مرضاة ابتغاء أو البيت إىل اشتياقاً  أم تزهداً  ؟ بحجك تبتغي يشء

 ، منزلك يف وأنَت  اهلل مرضاة أصبَت  فإن : برش قال . اهلل مرضاة ابتغاء : الرجل
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 قال ؟ ذلك أتفعل ، اهلل مرضاة من يقني عىل ونوتك ، درهم ألفي وتنفق

 ، دينه يقيض اً مديون -1 : أنفس عرشة فأعطها اذهب : برش قال ! نعم : الرجل

 .. يفرحه يتيمٍ ل اً ومربي -4 ، عياله يغني ومعيالً  -3 ، شعثه يلم اً وفقري -2

د  إنَّ  : قال ثم . فافعل واحداً  تعطيها قلبك قوي وإن : قال ثم عرشاً  له وعدَّ

 وإعانة ، الرض وكشف ، اللهفان وإغاثة ، املسلم قلب عىل الَّسور إدخالك

 ، أمرناك كام فأخرجها قم ، اإلسالم ِحّجة بعد ّجةٍ حِ  مائة من أفضل الضعيف

 . قلبي يف أقوى سفري ، نرص أبا يا : الرجل قال ؟ قلبك يف ما لنا َفُقْل  وإال

م  والشبهات التجارات وسخ من مُجِعَ  إذا املاُل  : له وقال عليه وأقبل برش فتبسَّ

 فأظهرت ( مأرٌب  فيها حاجة أو ُبغيته منه تنال أن : أي ) وطراً  به تقيض أن النفس اقتضت

 اإلماال ] . املتقني عمل إالَّ  يقبل أال نفسه عىل اهللُ أخذ وقد . الصاحلات األعامل

  [ 9-6ص ، دعيا وكامل صليبا مجيل زقيق ، الضالل من املنقذ ، الغزايل

 : الكريم القرآن يف املال أحبوا الذين من صور ن

 :   عيِ قوال -1

 أطراف من ، َمَعان أرض يسكنون عرباً  ( () األيكة أصحاب ) َمْدَين أهل كان

 وصاروا ، دونه من األْيكة عبدو إذ ، باهلل وُيرشكون ، يكفرون وكانوا ، الشام

                                                 

()- : غيضة تنبت الشجر . األيكة 
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 وإذا ، َيْسَتوُفونَ  الناس عىل ()الوااْكتَ  وإذا ، أشياءهم الناس َيْبَخسون

ون َوَزُنوُهمْ  أو ()كاُلوُهمْ   . خُيَِّْسُ

 عبادة إىل فدعاهم ، باملعجزات وآَزَرهُ  ، رسوالً   شعيباً  فيهم اهلل بعث

رهم ، بالَعْدل وأمرهم ، وحده اهلل َرُهم ؛ الظلم عاقبة وحذَّ  اهلل نعمة وَذكَّ

 غريَ  َنْعُبدَ  أن تأُمُركَ  َأَصالُتَك  ؛ ُشَعْيُب  يا : قالوا ) و ، بقوله فاستهزؤوا ؛ عليهم

 َدَرْجنَا ما عَ دَ نَفَ  ونشتهي بُّ حِ نُ  كام الناس َل امِ عَ نُ  أن وتنهاكَ  ، آباؤنا دُ بُ عْ يَ  كان ما

    : تعاىل قال ، (( ! طريقه من أموالنا ْت رَ ثُ وكَ  فيه ونشأنا عليه

                          

          [ 87 : هود ] . 

 وآثر جداهلم يف تلطََّف  بل ، قسوة أو جفوة منه َتبدُ  مل  شعيباً  ولكن

رهم ، بالرفق واجتذاهبم ، باللني استاملتهم  . صلة من وبينهم بينه بام وذكَّ

 ُيْكِرَهُهمْ  لن وأنه ، باهلَُدى إليه ُأوِحَي  قد أنه أعلن ، إليه ميالً  منهم َأنَِس  وملا

باعِ  عىل  إصالح يريد وأنه ، لنفسه رضيه إال بيشء يأمرهم وال ، دعوته اتِّ

 . سبيال ذلك إىل استطاع ما أمرهم

َ  ، هماعتقاد فساد هلم أظهر ملا لكنّهو  إىل واؤجل ، ظلمهم عاقبة هلم وبنيَّ

ةِ  ومدافعة ، القول يف املراوغة ْتم احلُجَّ  من كثرياً  َنفَقه مل إننا ) : له فقالوا ، بالشَّ

                                                 

()- إذا كان هلم حق بالكيل أو الوزن . : اكتالوا 

()- إذا كان للناس حق عندهم يف مكيل أو موزون . : كالوهم 
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 ، الذليل املستضعف وأنت ، وَمنَعة عزة يف هم َمنْ  إثارة عن فلتكفَّ  ؛ قولك

  : تعاىل قال ، ( قبيلتك ةُ وُحْرمَ  ، عشريتك مكانُ  إالَّ  َأَذاكَ  عن يمنعنا مل الذي

                        

                 [ 91 : هود ] . 

 آذاناً  القوم بعض من فوجد ، اهلل إىل الدعوة عىل  شعيٌب  دأَب  وهكذا

 َيْعُظمَ  أن ِخيَفةَ  القوم نفوُس  َفَهَلَعْت  ، قليل َنَفرٌ  وآمنَ  واعيةً  وقلوباً  صاغيةً 

فوهنم ، املؤمنني القوم إىل فرجعوا . أمُره  ، الظلم تركوا إن باخلَّسان خُيَوِّ

دوهنم ُفوا مل إن باخلراب وهُيَدِّ روهنم ، وامليزان الكيل ()ُيَطفِّ  مل إن مَ الُعدْ  وحُيَذِّ

    : تعاىل قال ، مفسدين األرض يف ويعيثوا ، أشياَءُهم الناَس  َيبَْخُسوا

          

            [ 88 : األعراف ] ، وقال 

             : تعاىل

  [ 90 : األعراف ] . 

عوَذةَ  إليه ونسبوا بالتكذيب  شعيب عىل َكروا ثم  ، والسحر الشَّ

وهُ   إن العذاب عليهم ُينِْزَل  وأن ، السامء من ()ِكَسفاً  عليهم ُيْسِقطَ  أن وحتدَّ

 . الصادقني من كان

                                                 

()- نقص املكيال . : التطفيف 

()-  ًقطعاً علوية مهلكة . : كَِسَفا 
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 ال فكان ، الشديد باحلرِّ  وابتالهم ، بنرصه وآزره ، دعاَءه اهلل استجاَب 

وا ، واملنازل األرساب َتِقيهم وال ، ظِاَلل متنعهم وال ، ماءٌ  ظمَأهم يروي  َفَفرُّ

عني ديارهم من وخرجوا ، هاربني  ِج َوهْ  من هلم ظنوها سحابةً  َرَأوا فقد ؛ ُمَّْسِ

 ، بظلها ليستظلوا حتتها فاجتمعوا ؛ دافعة للحرِّ  وحسبوها ، واقية الشمس

 صيحةٌ  جاءهتم ، مجعهم وتألَّف ، عددهم تكامل إذا حتى ، َفيَْئَها ويسرَتِوُحوا

 ، أرواحهم أزهقْت  ىحت ؛ أقدامهم حتَت  تتزلزل األرَض  وأحسوا ، السامء من

  : تعاىل قال             

  [ 189 : ]الشعراء .  

 ذكرَ  ولكنه ، أصاهبم ما عىل احلزنُ  ُيْثِقُلهُ  ؛ بقومه حلَّ  ما  شعيب رأى

 قال ،عنهم وتوىلَّ  ، ()َوْجِده من ذلك َف َفَخفَّ  ، باهلل وُكْفَرُهمْ  أعامهلم سوءَ 

   : تعاىل                   

                   [ 93 : األعراف ] . 

 : هفالك سورة يف َجنََّتنْيِ  اهلل آتاه من قصة ن2

را َأَخَوانِ  دَّ  يف تباينَا ولكنهام واحدة أم وأرضعتهام ، واحد رجل عن حَتَ

 عارفاً  ، بربه مؤمناً  كان أحدمها . واحد وأصلهام والنبتة النَّْبتَةُ  تتباين كام طبعهام

 . القلب قايس ، بخيالً  شحيحاً  جاحداً  كافراً  كان واآلخر ، نفسه بمقدار

                                                 

()- احلزن . : الوجد 
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 ، والعقار املاَل  فاقتسام احلياة فارق أن إىل ، وافية عمةون ثروة عىل أبومها مَجعهام

 . طبعه ُيوائم مذهباً  إنفاقه يف منهام ُكل   وذهب

 يف مايل عن سأخرج إين ، رب يا : قائالً  اهلل إىل توجه فقد ، األول أما

 العاين وفكَّ  ، العايف فأعطى ، لنعامئك شكراً  ، طاعتك يف وسأبذله ؛ َمْرَضاتك

 . الدهر نوائب عىل وأعان املعروف وبذل ، لَّ الكَ  وَحل

 َأنَّةِ  عن أذنيه وَأَصمَّ  ، السائل حرم حتى ماله يتسلَّم كاد ما فإنه ، اآلخر أما

 أيام عليهام َأْنَفَق  بحائطني واهتمَّ  ، املسكني رؤية عن عينيه وأغمَض  ، الفقري

 . البرص فتنة أضحيا حتى ، بالنخيل وأحاطهام ، املاءَ  بينهام وأجرى ، ُعْمِرهِ 

 وما ، ُكفراناً  إال اهلل نعمة عىل ازداد فام ، ماله يف وزاد ، رزقه يف اهلل بسط ثم

 . طغياناً  إال عنده أثمرت

ُتَك  أين ؟ مالك أين : بقوله منه فنال ، أخوه عليه َمرَّ   َلَشتَّانَ  ؟ وذهبك فِضَّ

 خري ، الثامر هذه إىل ظران ثم ، وأعوان وخَدمٌ  ، وبنون ماٌل  يل ! وبينك بيني ما

 . َينَْفد أظنه ما ، دائم

 من خرياً  اهلل عند واجدٌ  ُبدَّ  ال فإنني ، بقيامها دائامً  تذكرين التي الساعة أما

 أن عنده يمنعُ  فام ! باخلري دنياي يف آثرين قد تراه أال ، يومها اجلنتني هاتني

  ! لديه وأحسن ، عنده أكرم هو بام آخريت يف يؤثرين

 بل ال ؟ فيحاسبك يبعَثك أن عليه ُتنِْكرُ  إذ ، باهلل لتكُفرُ  إنك : األول قال
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ين ثم ، عليه أهونُ  ذلك ُ  هبا َتْفَخرُ  التي تلك وإن ، باملال وُتَكاثُِرين ، بالفقر ُتَعريِّ

 ينمو األرض يف يطلع ُعْشَباً  تقديري يف جتاوزُ  ال ؛ حساهبا عىل وتكاثرين

 صربت ملا ِكفاءً  ـ ريب وعسى ، الرياح تذروه هشيام ريُ ويص َيْيبَُس  ثم ، ويرتعرع

 من خرياً  َجنَّةً  يل َأَعدَّ  قد يكون أن ـ فقرائه عىل مايل من أنفقُت  وما ، قضائه عىل

 . نعيمك من خرياً  ُمِقيامً  ونعيامً  ، جنتيك

 النَّمري املاء وهذا ، العواصف عوادَي  عليهام تأمن ال فقد ، هاتان جنتاك أما

 فتتطلبه األرض أعامق يف يغور قد ، احلياة فيبعث فيهام َسْلَسالً  جيري الذي

  . عزيز كل من عليَك  َأَعزُّ  هو فإذا ، حيلة بكل

 أن إال راعه فام ، َجنَّتَْيهِ  إىل كعادته فذهب اجلنتني صاحب أصبح يومٍ  ويف

ُب  وأخذ  ، بالية أطالالً  رآمها يهِ  ُيَقلِّ  مل َلْيَتنِي ) : قولوي ، أنفق ما عىل حَّسةً  َكفِّ

كْ   . ( أحداً  بريب ُأَْشِ

           : تعاىل قال
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   [ : 42 – 32الكهف ] . 

 : التوبة سورة يف َعْهَدهُ  اهللَ أعطى َمنْ  قصة ن3

 وثروةً  ماالً  فضله من أغناه لئن وميثاقه عهده اهلل أعطى من املنافقني من

 من بأمواهلم الصالح أهل ملع وَلَيْعَمَلنَّ  منها بالصدقة نعمته له َلَيْشُكَرنَّ 

 . اهلل سبيل يف واإلنفاق به الرحم صلة

 يتصدقوا فلم وأمسكوه آتاهم بام بخلوا ـ طلبوا ما وأعطاهم رزقهم فلام

ُروا إذا بحيث ، الطاعة عىل به االستعانة عن وانرصفوا وتولوا ، بيشء منه  ُذكِّ

 . يستجيبون ال ُدُعوا وإذا ، يذكرون ال عليهم جيب بام

 يف نَِفاقاً  اهلل عىل والكذب املَُوثَّق العهد بعد والتويل البخل ذلك فأعقبهم



  

 

 

44 

ناً  قلوهبم  . احلساب يوم إىل هلا وُمالزماً  منها متمكِّ

 ومنهم ) : قوله يف عباس ابن عن والبيهقي مردويه وابن جرير ابن أخرج

 : قال أشهدهمف جملساً  أتى ثعلبة له يقال األنصار من رجالً  أن : ( اهلل عاهد من

 للقرابة منه وجعلت وتصدقت حقه حق ذي كل آتيت فضله من اهلل آتاين لئن

 وعده من أخلفه بام اهلل فأغضب ، وعده ما فأخلف ، فضله من فآتاه اهلل فابتاله

  . القرآن يف شأنه اهلل فقص

ونَ  ما غري يعلنون الذين املنافقون هؤالء يعلم أمل  مبينه فيام ويتناَجونَ  ُيَِّسُّ

 به خيصون الذي نفوسهم أعامق يف الكامن الَّس يعلم اهلل أنَّ  والعدوان باإلثم

 خيفى ال كلها الغيوب يعلم اهلل وأن ، النفاق يف هلم مشارك هو ممن به يثقون من

 به يعاهدونه فيام اهلل عىل يكذبون فكيف ، السامء يف وال األرض يف يشء عليه

  : تعاىل قال . [ 10ج – املراغي تفسري ] . باسمه عليه حيلفون فيام الناس وعىل

            

           

           

            

        [78 - 75:  التوبة ] . 
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 : والرتهيِ الرتغيِ يف واحلديث قرآنال من  واهد ن

با وأكل اليتيم مال أكل باب -1  : الرِّ

   : تعاىل قال         

                [ : 10النساء ] .   

 . (( املوبقات السبع اجتنبوا )) : قال  النبي عن ،  هريرة أيب عن

 النفس وقتل ، والسحر ، باهلل الرشك )) : قال ؟ هن وما ! اهلل رسول يا : قالوا

 ، الزحف يوال والتويل ، اليتيم مال وأكل ، الربا وأكل ، باحلق إال اهلل حرال التي

 . (( الغافالت املؤمنات املحصنات وقذف

  : قضاءوال الزور  هادة باب -2

 أحلنَ  يكونَ  أن أحدكم ولعلَّ  ، إيلَّ  ختتصمون وإنكم ، برش أنا إنا )) :  قال

 أخيه مال من له قضيُت  َفَمنْ  ، أسمع ما نحو عىل له فأقَض  ، صاحبه من بح ته

 . ( ومسلم البخاري واهر  ) (( النار من قطعةً  له أقطع فإنا ، يأخْذه فال حق   بغري

 : الصدقة باب -3

 ابن له ُيقال األزدِ  من رجالً   النبي استعمل : الساعدي َُحيد أبو لقا

  النبي فقام . إيلّ  ُأهدي وهذا لكم هذا : قال قدم فلام ، الصدقة عىل اللتبية

 الرجَل  أستعمُل  فإخ : بعد أما )) : قال ثم عليه وأثنى اهلل فحمدَ  ، املنرب عىل

ه أبيه بيت يف جلس فالأ ! يل ُأهدي وهذا لكم هذا : فيقول منكم  تأتيه حتى وأمِّ

  اهلل لقي إال حق   بغري  ي اً  منكم أحٌد  يأخذ ال واهلل ، صادقاً  كان إن هديُته
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  ، ُرغاء له بعرياً  حيمل اهلل لقي منكم رجالً  فألعرفنَّ  ، القيامة يوالَ  حيمُله

 (( بلغت هل اللهم )) : فقال يديه رفع ثم . (( َتْيعر  اة أو ، خوار هلا بقرة أو

 . ( داود وأبو ومسلم البخاري رواه )

 : بالباطل الناس أموال بأخذ الُلم باب -4

 . (( ظلمٌ  الغنيِّ  ْطُل مَ  )) : والسالم الصالة عليه قال

 من )) :  اهلل رسول قال ، عليه حق عىل الفاجرة اليمني الظلم أكرب ومن

َِ  فقد بيمينه مسلم   امرئ   حقَّ  اقتطعَ   ! اهلل رسول يا : قيل . (( النَّارَ  هل اهللُ أوج

 . [ مسلم رواه ] (( أراك من قضيباً  كان وإن )) : قال ؟ يسرياً  شيئاً  كان وإن

رُ  ، ُمدبر غري ُمقبالً  حُمتسباً  صابراً  ُقتِْلُت  إِنْ  ! اهلل رسول يا : رجل وقال  أتكفَّ

ْين إال ، نعم )) : قال ؟ خطاياي عني  . [ مسلم رواه ] (( الدَّ

ةَ  عن ، الكويف أسلم عن ، زيد بن الواحد عبد وقال  زيد عن ، اهلمداينّ  ُمرَّ

ي جسٌد  اجلنَّةَ  َيدخل ال )) : قال  النبي عن ، بكر أيب عن ، أرقم بن  ُغذِّ

 . [ احلاكم رواه ] (( بحراال

 : الغموس اليمني باب -5

 وهو اهللَ لقيَ  مسلم امرئ   مال هبا ليقتطعَ  يمني   عىل حلَف  َمنْ  )) :  قال

 من قضيباً  كان وإن )) : قال ؟ يسرياً  شيئاً  كان وإن : قيل (( غضبان عليه

 . ( مسلم رواه ) (( أراك
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 : البغي باب -6

  : تعاىل قال               

                 [42:  الشورى ] . 

  ، ترى ما اجلاََملِ  من ُأعطيُت  قد ! اهلل رسول يا : فقال أحدهم سأل

 ليَس  ))  :  قال ؟ البغي من أفذاك ، نعيل برشاكِ  يفوقني أحداً  أن أحبُّ  وما

 ( (( الناس وغمطُ  احلقِّ  سفهُ  ـ قال أو ـ احلقِّ  بطرُ  البغيَ  ولكنَّ  ، البغي من ذلَت 

 . ( املستدرك يف احلاكم رواه

 : املَْيرس باب -7

  : تعاىل قال                  

                       

 . [ 90:  املائدة] 

 : الكاذب احللف ببا -8

يهم وال ، القيامةِ  يوالَ  إليهم اهللُ ينُرُ  ال ثالثةٌ  )) :  قال  عذاٌب  وهلم ، ُيزكِّ

 . [ مسلم رواه ] (( الكاذِب  باحللِف  سلعَتهُ  واملنفُق  ، واملنَّانُ  ، املسبُل  : أليمٌ 

 من نفِسه يف َوَذلَّ  ، َمنَْقَصة   غري يف َتواَضعَ  ملَِنْ  ُطوبى )) :  قال اخلتام ويف

َعهُ  ماالً  وأنفَق  ، َمسألة   غريِ  لَّةِ  َأْهَل  وَرِحمَ  ، َمْعِصَية   غريِ  يف مَجَ  ، واملسكنةِ  الذِّ

 . ( الطباخ رواه ) .  (( واحِلكَمة الِفقهِ  أهَل  وَخاَلطَ 
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 (4و ) (3من ثوابت القرآن الكريم )

               ..  

             ..  

 قال تعاىل يف كتابه العزيز :

-   ..                 

                         

          [3،  2:  إبراهيم ] . 

-  . .                 

                  

   . .  [107،  106:  النحل ] . 

-                      

                 ..  [77:  القصص ] . 

-           : [ 21،  20] القيامة . 

-           [ 27ن : ] اإلنسا . 

-                        
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                  [ 18:  اإلرساء ] . 

لطرباين يف املعجم الكبري عن ابن شداد والفهري قال : قال وأخرج اإلمام ا

ما الدنيا يف اآلخرة إال كام جيعل أحُدكم ُأْصُبَعُه يف البحر )) :  هلل رسول ا

 َفْلَينُْظْر بَِم َيرجع (( .

         وقال تعاىل : 

           

          

            

           

       [ : 25 - 24يونس ] . 

م اهلل وجهه أنه قال : اعمل لدنياك كأنك تعيش   وُأثَِر عن اإلمام عيل كرَّ

 أبدًا ، واعمل آلخرتك كأنك متوت غدًا .

ضمن هذه الثوابت القرآنية والنبوية ، وضمن أقوال األئمة وهم يغرفون 

مومة ، من هذين النبعني العظيمني ، يدور بحثنا يف حب الدنيا ، حممودة ومذ

 واهلل املستعان .

يف الوقت موضعًا من التنزيل احلكيم  115الدنيا ، مفردة قرآنية وردت يف 

، أوهلا يف قوله تعاىل : / موضعًا أيضًا  115الذي وردت فيه ) اآلخرة ( يف / 

 . .                    
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        . .  : وآخرها يف قوله تعاىل :  [ 85] البقرة ،  

                 [ 17،  16عىل : ] األ  .

موضعًا ومفردة  68ويالحظ املتأمل أهنا وردت مقرونًة بكلمة ) احلياة ( يف 

 موضعًا . إال أهنا يف املواضع مجيعًا ال خترج عن أحد معنيني :  47يف 

ُنو أي القرب ، من دنا يدنو ، إن اعتربناها واوية املصدر .  األول ،  الدُّ

الدناءة والدنية ، إن اعتربناها يائية انخفاض املرتبة ، من  والثاين ،

 املصدر . أما يف املعنى األول فيقول تعاىل : 

-                      

               [5:  امللك ] . 

-             

           : [ 130] البقرة . 

-                 ..  [ : 31فصلت ] . 

 وأما يف املعنى الثاين فيقول سبحانه :

-   ..                 [20:  احلديد ] . 
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-            : [ 17،  16] األعىل . 

-   ..          ..  : [ 61] البقرة . 

إننا نعجب كثريًا ممن سّود مئات الصفحات يف ذم الدنيا ولعنها ، ثم سّود 

مئات أخرى مثلها يف الدعوة إىل هجر الدنيا وترك لذائذها املرشوعة ومتعها 

 اهلل تعاىل يأمرنا قائاًل : املباحة . إذ كيف يمكن للدنيا أن تكون ملعونة و

 . .          . .  : ؟ وكيف  [ 77] القصص

   :   يمكن أن تكون مذمومة واهلل سبحانه يقول عن إبراهيم

                          

      ..  : ؟  [ 27] العنكبوت 

ونعجب أكثر ممن ينادي بالزهد يف الدنيا وهو يعلم أن الزهد احلقيقي 

 الصادق هو الزهد يف املوجود وليس الزهد يف املفقود . وممن يشجع طالبه

امه عىل ترك العمل واالعتكاف وعىل اعتزال الدنيا وناسها ، وأم وتالمذته

  قوله تعاىل :                

                          

سنده ، عن أيب يعىل يف م وأمامه حديث أنس بن مالك  . [ 105التوبة : ] 

.  )) اخللق عيال اهلل فأحبهم إىل اهلل أنفعهم لعياله ((:  قال : قال رسول اهلل 

 والواضح أنه ال ُبدَّ من العمل ، وال ُبدَّ هلذا العمل من مكان يتم فيه 

 ويتجىل ، وهذا املكان هو الدنيا . وبالتايل ال يصحُّ أن تكون بذاهتا حماًل 
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 عن وال لذم ، هي مكان للعمل الصالح ملدح وال لقدح ، أو موضعًا لل

  ] الشهاب [ )) أصلحوا دنياكم واعملوا آلخرتكم ((:  والزرع النافع ، قال 

)) ال تسبُّوا الدنيا فلنعمت املطيُة للمؤمن ، عليها يبلغ اخلري ، وقال أيضًا : 

 . ] الديلمي [وعليها ينجو من الرش (( 

 حتلوها ُتبلِّغكم اآلخرة (( .)) نعم املطية الدنيا ، فار:  وقال 

) الدنيا دار صدق ملن صدقها  حني سمع رجاًل يذم الدنيا : وقال عيل 

َد منها (  . ، ودار نجاٍة ملن َفِهَم عنها ، ودار غنى ملن َتَزوَّ

 يا رب حتى متى أتردد يف طلب الدنيا ؟قال :  وحكى مقابل أن إبراهيم 

 . س طلب املعاش من طلب الدنيا (َأْمِسْك عن هذا ، فلي) فقيل له : 

) ليس من الرغبة يف الدنيا اكتساب ما يصون وقال أحد احلكامء : 

 .  العرض فيها (

 .أهلها ما ينتظم به أمور  أوهلام : وصالح الدنيا معترب من وجهتني :

 ما يصلح به حال كل واحد من أهلها . وثانيهام :

، ألن من صلحت حاله مع  فهام شيئان ال صالح ألحدمها إالَّ بصاحبه

اختالل أمور الدنيا لن يعدم أن يتعدى إليه اختالهلا ، ومن فسدت حاله مع 

ًة ، ألن اإلنساَن ُدْنَيا  صالح أمر الدنيا وانتظام أمورها مل جيْد النتظامها لذَّ

َنْفِسِه ، فليس يرى الصالح واالنتظام إال إذا صلحت وانتظمت الدنيا له ، 

وفكره ، ، وحاله َأَمسُّ ، فصار نظره إىل ما خيصه مرصوفًا ألن نفسه أخصُّ 

ه موقوفًا .  عىل ما يمسُّ
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أحواهلا منتظمة من ال يكون حتى تصري ورأى بعضهم أن صالح الدنيا 

، هي قواعد هلا : دين متبع ، وسلطان صارم ، وعدل شامل ، وأمن  ستة أمور

 عام ، وخصب دائم ، وأمل فسيح .

بع فألنه يرصف النفوس عن شهواهتا وأهوائها ، أما الدين املتَّ  -1

  عليها يف خلواهتا . قال تعاىل :  وينصحها يف ملاّمهتا ؛ ورقيب  

      [36:  القيامة ] . 

وأما السلطان الصارم فَتنَْكفُّ بسطوته األيدي املتغالبة ، ومتتنع من  -2

ألن يف طباع الناس من حّب املغالبة ما ال ينكفون عنه ، ية خوفه النفوس العاد

 إال بامنع وردع قوّي . ] وقيل : إن اهلل يزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن [ .

ر  -3 وأما العدل الشامل فإنه يدعو إىل األلفة ، ويبعث عىل الطاعة ، وتتعمَّ

حني  قاله املَْرُزبان لعمر  ، ويأمن السلطان ، وهذا األموال  ُر مَّ ثَ البالد به ، وتُ 

 رآه نائاًم كام تنام الرعية : ) َعَدْلَت َفَأِمنَْت َفنِْمَت يا عمر ( . 

وأما األمن العام ، َفبِِه تطمئن النفوس ، وتنبعث اهلمم ، وتنتعش  -4

األعامل ، وألن اخلوف يقبض الناس عن مصاحلهم وحيجزهم عن آماهلم . 

ايب حارض ـ : ما أشدَّ وجع الرضس ! فقال ُحِكَي أن رجاًل قال ـ وأعر

 َأَشدُّ َدْاًء . ] وفهمكم كفاية [ . 
ٍ
 األعرايب : ُكلُّ َدْاء

وأما اخلصب الدائم ، فهو دار تتسع النفوس هلا يف األحوال كلها ،  -5

عة والضيق ، فتغدو الدار ال حسد فيها وال حقد ،  اشرتك فيهيو أصحاب السَّ

 . واخلصب له وجهان : وجه إهلّي ووجه كسبّي . بل مواساة وتواصل وإخاء
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وأما األمل الفسيح فيشدُّ اإلنسان ويدفعه إىل اقتناء ما يقرُص الُعْمُر عن  -6

استيعابه ، ويأخذ بيده إىل اقتناء ما ليس يؤمل يف الوصول إليه بحياة أصحابه ، 

رهتا يف وبذلك األمل مع العمل تعمر الدنيا التي ال يسعد اإلنسان إال بعام

 الدنيا واآلخرة . قال الشاعر :

 وللنفوووو وإْن كانووٍت عووىل َوَجوولٍ 

 

ْ َوووووا   ِموووووَن املنيَّوووووِة آموووووال  ُتَقوِّ

 
 ونعود إىل الدنيا لنقول بقول الشعراء فيها : 

 ىرَ ْخووووواألُ  الووووودنيا مزرعوووووةُ 

 

 األَْحوووَرى فيهوووا العموووَل  ْل َمووواعْ فَ  

 

 
 وقال آخر :

نيا وَأياَمَهوووووا  ال َتْلَعوووووِن الووووودُّ

نيا وَفْهوووولَِهاِموووو ِف الوووودُّ  ْن ََشَ

 

ا َِرةْ    لعنووووًا وإِْن َداَرْت بِووووَك الوووودَّ

 أنَّ هبوووووا ُتْسوووووَتْدَرُك اآلِخوووووَرةْ 

 
        إننا نرى يف قوله تعاىل : 

                   ..  : وصفًا  [ 20] احلديد

ة التي جبل  للحياة الدنيا ولعدد من األنشطة بنوعيها : البرشي النابع من اجلبلَّ

عن كون  اهلل اخللق عليها ، كالتكاثر يف األموال واألوالد ، واإلنساين الناتج

يتابع يف  والتفاخر . صحيح أنه سبحانهاإلنسان فردًا يف جمتمع كاللَّعب والزينة 

اآلية ذاهتا واصفًا احلياة الدنيا بأهنا متغرية ثم زائلة ، فيشبِّه تغريها بتغري النبات 

من اخلرضة إىل الصفرة ، ويشبِّه زواهلا هبذا النبات الذي يتحول بفعل اليبوسة 

إىل حطام تذروه الرياح ، وصحيح أنه خيتم اآلية فيعلن يف ضوء ما ذكره 
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  ..قائاًل :                   : إال  [ 20] احلديد ، 

أن ذلك كله ال خيرج فيام نرى عن دائرة وصف األشياء بصفاهتا ، وهذا ما 

)) إنام أنا والدنيا كراكٍب استظلَّ حتت شجرة ثم راح بقوله :  أراده 

 . ] ابن ماجه [وَتَرَكَها (( 

 قال الشاعر :

 لوووودنيا أنوووواو  قبلنووووادخووووَل ا

 ودخلناهوووا َكَموووْن قووود َدَخُلووووا

 

 وَجَلوووووا عنهووووا وخلُّوهووووا لنووووا 

 لَِقوووووووٍم بعوووووودنا وُنَخلِّيهووووووا

 
وعىل نقيض ما رآه الذامون الالعنون ، فإننا نراه سبحانه حني يقارن بني 

الدنيا واآلخرة ال يغمط الدنيا حقها من اخلريية والبقاء املؤقت ، فهو يف قوله 

 تعاىل :             : يعلن بكل وضوح  [ 4] الهحى

هذا يف املعنى ، أن الدنيا فيها خري لكن اآلخرة أفضل يف جمال املقارنة منها 

 . وهو يف قوله تعاىل : املطلق لآلية           : [ 17] األعىل  ،

ضل من الدنيا يف جانبني : جانب اخلريية يعلن بكل وضوح أن اآلخرة أف

يغرف ـ  وجانب البقاء . ثم يأيت حديث ابن شداد عند الطرباين ، لنجده 

من النبع القرآين الصايف ، فيقارن بني الدنيا كدأبه يف كل ما يقوله وما يفعله ـ 

واآلخرة ، ويرسم هلام صورة تقرب املعنى من ذهن السامع والقارئ ، هي 

رة كبحر ، وصورة الدنيا كقطرة عىل أصبع غامس ، ومرة أخرى صورة اآلخ

ال نرى يف هذا كله أكثر من وصف حيادي لطبائع األشياء يستطيع القائل يف 

)) إن َش الناو منزلًة عند اهلل يوم :  ضوئه أن يقرر ما يأخذ وما يرتك . قال 
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 . القيامة ، عبد  أذهَب آخرته بدنيا غريه ((

بب الغضب والعذاب العظيم الذي توعد به تعاىل يف ولكن كيف نفهم س

؟ وكيف نفهم سبب العذاب الشديد الذي أعده اهلل للكافرين  106آية النحل 

 ؟  2يف آية إبراهيم 

وهل السبب هو حب الدنيا كام فهم البعض فأطلقوا ألنفسهم العنان بلعنها 

ا نجد السبب يف آية وذمها ، وبالدعوة إىل هجرها وتركها وإىل الزهد فيها ؟ إنن

       بقوله تعاىل :  107النحل 

  ..  بقوله تعاىل :  3ونجده يف آية إبراهيم    

    .. م الذي يستوجب غضب اهلل . ونفهم أن األمر املذمو

وعذابه العظيم والشديد هو استحباب احلياة الدنيا عىل اآلخرة وليس حب 

 الدنيا ، فهذا يشء وذاك يشء آخر مغاير متامًا . 

)) من أحب دنياه أرضَّ أنه قال :  عن أيب موسى األشعري ، عن النبي 

واحلُبُّ  بآخرته ، ومن أحبَّ آخرته أرضَّ بدنياه ، فآثروا ما يبقى عىل ما يفنى (( .

 ، واإليثار إنام يعني التقديم . التفضيل يف احلديث إنام يعني 

ه من حمبوباته يف الدنيا ببيتني من الشعر فقال :  ولقد خلص أحدهم ما هيمُّ

 

 ثوووريةٍ مهووووُم رجووواٍل يف أمووووٍر ك

 

ووي موون الوودنيا صووديق  ُمَسوواِعُد    ومهِّ

 
وَمْت   نكون كروٍح بني جسومني ُقسِّ

 

 ا ِجسووامن والووروُح واحووُد َفِجسوواممه 

 
   لقد ورد حب الدنيا حتت اسم ) حب العاجلة ( يف قوله تعاىل : 
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        : لدنيا ، الذي يشري فيه سبحانه إىل ان حب ا [ 20] القيامة

العاجلة ميل فطري لدى اإلنسان يفرسه العديد من األقوال املأثورة ، 

ة  منقودة  كقوهلم : عصفور يف اليد خري من عرشة عىل الشجرة ، وكقوهلم : َذرَّ

ة موعودة وال ُدرَّ
()  وكقوهلم : الدنيا نقد  واآلخرة نسيئة ، والنقد أنفع من ،

                                                 

()- ( حتقيق  يقول ابن قيم اجلوزية يف كتابه ) اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف

بشري حممد عيون : وأعظم الناس غرورًا من اغرتَّ بالدنيا وعاجلها ، فآثرها عىل اآلخرة ، 

وريض هبا من اآلخرة ، حتى يقول بعُض هؤالء : الدنيا نقد ، واآلخرة نسيئة ، والنقد أنفع من 

ة موعودة . ويقول آخُر منهم : لّذات الدنيا  النسيئة . ويقول بعضهم : ذّرة منقودة ، وال ُدرَّ

متيقنة ، ولّذات اآلخرة مشكوك فيها وال أدع اليقني للشك . وهذا من أعظم تلبيس الشيطان 

وقول هذا القائل : النقد خري من النسيئة . جوابه : إنه إذا تساوى النقد والنسيئة  وتسويله .

سيئة أكثر وأفضل فهي خري . فكيف والدنيا كلُّها من أوهلا فالنقد خري ، وإن تفاوتا وكانت الن

إىل آخرها كنفس واحد من أنفاس اآلخرة . كام يف مسند اإلمام أمحد والرتمذي من حديث 

)) ما الدنيا يف اآلخرة إال كام ُيْدِخُل َأَحُدُكْم :  املستورد بن شداد قال : قال رسول اهلل 

هذا النقد عىل هذه النسيئة من أعظم الغبن . فإيثار  نُْظْر بَِم َيْرِجُع ؟ ((َفْليَ  ُأْصبَُعُه يف اليَمِّ ، 

وأقبح اجلهل ، وإذا كان هذا نسبة الدنيا بمجموعها إىل اآلخرة ، فام مقدار عمر اإلنسان 

بالنسبة إىل اآلخرة ؟ فأّيام أوىل بالعاقل ؟ إيثار العاجل يف هذه املدة اليسرية ، وحرمان اخلري 

م يف اآلخرة ، أم ترك يشء صغري حقري منقطع عن قرب ، ليأخذ ما ال قيمة له ، وال خطر الدائ

له ، وال هناية لعدده ، وال غاية ألمده ؟ . فأما قول اآلخر : ال أترك متيّقنًا ملشكوك فيه . فيقال 

له : إما أن تكون عىل شك من وعد اهلل ووعيده وصدق رسله ، أو تكون عىل يقني من ذلك ؛ 

فإن كنت عىل يقني من ذلك فام تركت إال ذرة عاجلة منقطعة فانية عن قرب ، ألمر متيقن ال 

شك فيه وال انقطاع له . وإن كنت عىل شك فراجع آيات الرب تعاىل الدالة عىل وجوده ، 
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ة ولذات اآلخرة مشكوك فيها ، وال أدع النسيئة ، وكقوهلم : لذات الدنيا متيقن

  اليقني للشك . كام ورد حب العاجلة يف قوله تعاىل :     

                ..  : الذي  [ 18] اإلرساء ،

 .()يبني فيه سبحانه بكل وضوح أن حلب العاجلة أجرًا معجاًل مثلها

 / موضعاً  47ولقد ورد لفظ ) العني ( و ) اجليم ( و ) الالم ( باشتقاقاته يف /

        قوله تعاىل : من القرآن الكريم ، أوهلا يف 

                

         : وآخرها يف  [ 203] البقرة ،

          قوله تعاىل : 

 . [ 27:  اإلنسان] 

 : ث مرات ، أعلن اهلل يف مرتني حبَّ اإلنسان للعاجلة وورد ذكر ) العاجلة ( ثال

-           : [ 21،  20] القيامة . 

-            : [ 27] اإلنسان . 

                                                                                                                     

وقدرته ، ومشيئته ، ووحدانيته ، وصدق رسله فيام أخربوا به عن اهلل ، وجتّرد ، وُقْم هلل ناظراً  

 و مناظرًا ، حتى يتبني لك أن ما جاءت به الرسل عن اهلل فهو احلق الذي ال شك فيه . أ

()-  وبقوله تعاىل : 18إن حال ملعرتض أن حيتج بخامتة آية اإلرساء  ..     

   عقاب من ترك اآلخرة وشغله حب  متومهًا أنه عقاب حمب العاجلة ، أجبناه : هذا

 ، وليس ملن أحبَّ العاجلة ، فحبُّها فطرة تكوينية .العاجلة عن العمل والسعي من أجل اآلخرة 
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-                        

                  [ 18:  اإلرساء ] . 

 وورد لفظ الفعل معها بصيغة املضارع ) حتبون ( و ) حيبون ( 

ددة مستمرة للعاجلة عىل جتدد الزمان ، وهذه لَِيُدلَّ عىل أن البرش يف حمبٍة متج

 املحبة فطرية تكوينية .

وجتيء اآليات القرآنية التكليفية باألحكام واألحاديث النبوية أيضًا لتكبح 

مجاح حمبة اإلنسان عن الشهوات ولتقوده إىل التوازن يف احلياة بني الدنيا 

 والعاجلة من جانب وبني اآلخرة من جانب آخر .

 حباب الدنيا وإرادة العاجلة : ومن است

       قال تعاىل :  أوالً ، أكل الربا .

          [275:  البقرة ] . 

      قال تعاىل :  ثانيًا ، أكل مال اليتيم .

           : [ 10] النساء . 

      قال تعاىل :  ثالثًا ، الفرار يوم الزحف .

            

       [16:  األنفال ] . 

   ..     قال تعاىل :  رابعًا ، الغلول من الغنيمة .

    [161:  آل عمران ] . 
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   ..  قال تعاىل :  التطفيُف يف املكيال وامليزان .خامسًا ، 

            : [ 3 - 2] املطففني . 

    قال تعاىل :  سادسًا ، َشب اخلمر ولعب امليرس .

            

         [91:  املا دة ] . 

      قال تعاىل :  سابعًا ، ترك خطبة وصالة اجلمعة .

               

     [11:  اجلمعة ] . 

           قال تعاىل :  ثامنًا ، الزنا .

 . [ 32:  اإلرساء] 

    قال تعاىل :  تاسعًا ، أكل أموال الناو بالباطل .

           

      [188:  البقرة ] . 

تسعة  يقُع فيها أهُل العاجلِة ، وهم حيسبون أهنم حُيِْسنُوَن ُصنَْعًا تلك أمور 

 يف احلياة الدنيا .ال ُيْسَأُلوَن عامَّ كانوا يعملون يظنون أهنم و

 ونعود إىل استحباب الدنيا فنقول :

ـ دون عني إليها أما استحباب الدنيا عىل اآلخرة فال أجر لطالبيها والسا

يف اآليات الشواهد إال الغضب والعذاب العظيم الشديد . ُحْسَباٍن لآلخرة ـ 
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ا ، وبني استحباهبا عىل اآلخرة ، فرق يف املعنى  والفرق بني حب الدنيا لَِذاهِتَ

أرشنا إليه يف سطور سابقة فال نعيد ، وفرق يف املبنى واللفظ  واملضمون

ثة ] األلف والسني والتاء [ التي حتول احلب يتجىل يف إضافة األحرف الثال

إىل استحباب ، والتي إن هي أضيفت إىل أول الفعل أعطته معنى الغلو 

واملبالغة واجلهد . مثال ذلك قولنا : خرج املاء من النبع ، وقولنا : استخرج 

 احلفار املاء من األرض .

فيه ، أما يف العبارة ففي العبارة األوىل خروج املاء من النبع طبيعي ال عناء 

الثانية فاستخراج املاء من األرض يعني ضمنًا : التنقيب عنه ، ثم احلفر ، ثم 

الء واملضخات .  تركيب الدِّ

من سورة إبراهيم وجدنا أن الكافرين  3و  2فإذا نحن عدنا إىل اآليتني 

 الذين استحقوا العذاب الشديد قاموا بثالثة أعامل : 

 الدنيا ورصف الطاقة والوسع يف ترك اآلخرة . الغلو يف حب  أوهلا ،

الصدُّ عن سبيل اهلل . وهذا عنوان واسع يدخل حتته عدد كبري من  ثانيها ،

املهلكات بدءًا من ترك العبادات ومرورًا باإلساءة إىل اجلريان يف القول 

والعمل ، وانتهاًء بإحلاق األذى بالناس يف أمواهلم وأعراضهم ، والسعي 

  األرض .فسادًا يف

االنحراف عن الطريق القويم يف الفكر والسلوك والسري يف طريق  ثالثها ،

مون الثقافات ويسيؤون إىل  رون التاريخ وهيدِّ عوجاء ملتوية ، فيزوِّ

املعتقدات . وقد قيل : من أراد الدنيا احلسنة فعليه بالعلم النافع ، ومن أراد 
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أرادمها معًا فعليه بالعلم النافع . اآلخرة احلسنة فعليه بالعلم النافع ، ومن 

  ..ومن الدعاء يف القرآن الكريم :             

             : [ 201] البقرة . 

 أخرب بعض الفضالء أنَّ رجاًل قال ليحيى بن معاذ الرازّي : 

جل : أخربين عن اآلخرة أبالطَّاعة ُتنال إنك لتحبُّ الدُّ  نيا ؛ فقال حييى للرَّ

أم باملعصية ؟ قال : ال ؛ بل بالطَّاعة . قال : فأخربين عن الطاعة ؛ أباحلياة 

تنال أم باملامت ؟ قال : ال ؛ بل باحلياة . قال : فأخربين عن احلياة ؟ أبالقوت 

؛ قال : فأخربين عن القوت ؛ تنال ، أم بغري القوت ؟ قال : ال ؛ بل بالقوت 

نيا ، قال :  نيا هو ؛ أم من اآلخرة ؟ قال : ال ؛ بل من الدُّ  أمن الدُّ

َر يل فيها قوت  أكتسُب به حياًة ، ُأْدِرُك هبا طاعًة ،  فكيف ال أحبُّ دنيا ؛ ُقدِّ

 . أنال هبا اآلخرة ؟

جل : أشهد أنَّ ذلك معنى قول النبي   .البياِن لَِسْحَراً (( )) إِنَّ من :  فقال الرَّ

اَرى ؛  ()واللَّحم واخلَبيص ()وُسِئَل ُفضيل عن ترك الطَّيبات من احُلوَّ

، إنَّ اهلل ال يكرُه أن تأكَل  ليتَك تأكُل وتتَّقيفقال ملن ، قال : ال آكُل اخلَبيص : 

حم ؟ ك لوالديك وصلُتك للرَّ َف ، كيف برُّ ْ كيف عطُفك عىل احلالَل الرصِّ

ْن اجلار  ؟ كيف رمحُتك للمسلمني ؟ كيف كظُمَك للغيظ ؟ كيف عفُوك عمَّ

 ، ظلَمك ؟ كيف إحساُنك إىل من أساء إليك ؟ كيف صرُبك واحتاملك لألذى ؟

                                                 

()-  : اَرى  . قيق األبيض ما ُيعرف اليوم بالشام الطحني الزيرودلباب الاحُلوَّ

()-  : ْلَواُء ُتصنَُع بالتمر والسمنَح اخلبيص . 
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 أنت إىل إحكام هذا أحوُج منك إىل ترك اخَلبيص .ثم قال : 

 يف الشعر : عىل لسان الشافعي وما أمجل ما قيل 

ووْن ثَِياَبووَك َمووا اْسووتَ  َوواَحسِّ  َطْعَت َفإَِّنَّ

ووَن يف الثَِّيوواِب َتَواُاووَعاً   َوَدِع التََّخشُّ

 َفَرثِْيووُ  َثْوبِووَك الَ َيِزْيووُدَك ِرْفَعووةً 

ووَك َبْعووَد َأنْ  ُّ َُ  َوَجِدْيووُد َثْوبِووَك ال َي

 

َجوواِل هِبَووا ُتَعووزُّ وُتْكووَرمُ    ِزَيووُن الرِّ

 َفووواهللُ َيْعَلوووُم َموووا ُتكِووونُّ وَتْكوووُتمُ 

 ْنوووَت َعْبووود  ُ ْوووِرمُ ِعنْوووَد اإِلَلوووِه َوأَ 

َشوووى اإِلَلوووَه وَتتَِّقوووْي َموووا َ ْوووُرمُ   ََتْ

 
 

 

)) من كانت نيته اآلخرة ، مجع اهلل شمله ، وجعل غناه يف قلبه ، :  قال 

  وأتته الدنيا وهي راغمة .. (( .

يف الرتبية والتعليم أنه كان يستفيد من  ومن أساليب رسول اهلل 

رًا هلم الدنيا ومقيِّاًم : لصحابة الكرام املناسبات لريِّبِّ ويعلِّم ا  مصوِّ

 رَّ مَ  روى مسلم عن جابر بن عبد اهلل البجيل ريض أن رسول اهلل  -1

بالسوق داخاًل من بعض العالية والناو كنفتيه ) أي حميطون به من اجلانبني ( 

) أيكم ، فتناوله بأذنه ثم قال : ) اً ) أي صغري األذنني ( ميت كَّ َس أَ  فرأى ِجْدياً 

، فقالوا : ما نحب أنه لنا بيشء ، وما نصنع به ؟   ب أن هذا له بدرهم ؟ ((

، فقالوا : إنه أسك ، وهذا عيب فيه وهو حي  )) أحتبون أنه لكم ؟ ((قال : 

 .  )) فواهلل للدنيا أهون عىل اهلل من هذا عليكم ((فكيف وهو ميت . فقال: 

: كان للنبي صىل ناقة  وروى أمحد والبخاري عن أنس ريض قال -2

تسمى العضباء وكانت ال ُتسبُق ، فجاء أعرايب عىل قعود له ) أي ناقة فتيَّة ( 

)) إن فسابقها فسبقها ، فاشتدَّ ذلك عىل املسلمني ، فقال رسول اهلل صىل : 

 حقًا عىل اهلل أال يرفع شيئًا من الدنيا إال واعه (( .
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 ( 5 من ثوابت القرآن الكريم )

           .. 

 

         يقول تعاىل : 

              

 . [ 19النور : ] 

الفاء واحلاء والشني ) ف ح ش ( أصل صحيح يف اللسان العريب ومفردة 

  .( موضعًا من القرآن الكريم  24قرآنية وردت مشتقاهتا يف ) 

 أوهلا يف قوله تعاىل : 

                    

     [ : 169البقرة ] . 

 وآخرها يف قوله تعاىل : 

                    

                       

             ..  [ : 1الطالق ] . 
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ونالحظ أهنا وردت بصيغة املفرد يف شكلني : الفاحشة والفحشاء ، 

 احش . يقول تعاىل : وبصيغة اجلمع يف شكل واحد : الفو

-             : [ 32] اإلرساء . 

-                  

                     

 . [ 90النحل : ] 

-                       

                            

           [ : 33األعراف ] . 

والفحش والفحشاء داللًة ، هي كل قبيح من قول أو عمل اشتد حتى 

 جاوز احلد يف القبح والشناعة . 

 .قال اجلرجاين : هي التي توجب حدًا يف الدنيا وعذابًا يف اآلخرة 

الذين حيبون أن :  19وقال الرازي نقاًل عن أيب مسلم يف تفسري آية النور 

تشيع الفاحشة هم املنافقون ، فأوعدهم اهلل تعاىل يف الدنيا عىل يد الرسول 

  باملجاهدة لقوله سبحانه خماطبًا نبيه حممدًا  : وكل مؤمن بعده 
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         : ذلك ألن حمبة إشاعة الفاحشة  [ 73] التوبة ،

 دالة عىل خبث النية نحو املؤمنني . 

أي :     ..     وأما قوله تعاىل يف خامتة اآلية : 

اعة ال خيفى عليه يشء . وإن حاول املنافقون إخفاء حقيقتهم من حب إش

 الفاحشة بني املؤمنني . 

 قال الشاعر يصف املنافقني : 

وا هلما  ر مماط   إن يسمععوا ريبمةط رممارهل

 

 أو يسععوا صاحلاط من صالٍح د نهلموا 

 
 وقال آخر خياطب منافقًا :

 تهلكمما ض كممحكاط َ نممح  ناصممح  

ممح ع قممم    لسممانهلح معسممون  ون سهل

 

   َّ و  َ  ي د  بممنَّ أنر صممنر  وعينهلممح تهل

َ مبسممو   و َّ  و ُّ ت ممو  َ  مهل   هل  ُ مم  خ 

 

 

قوا باهلل  نوقال الطربي : إن الذي حيبون أن يذيعوا الزنا يف الذين صدَّ

ورسوله ويظهروا ذلك فيهم هلم عذاب يف الدنيا هو احلد الذي جعله اهلل 

عقوبة ملن يرمي املحصنات واملحصنني ، وهلم يف اآلخرة عذاب أليم إن هم 

 إلفك العظيم .ماتوا مرصين عىل ما قالوا من ا

جه أصحاب  وال ريب يف أن اإلمام الطربي يقول هذا ناظرًا إىل ما روَّ
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يف عرضه ،  اإلفك بحق السيدة عائشة ريض اهلل تعاىل عنها متهمني النبي 

ويف أن الرازي قال عبارته ناظرًا إىل ما كان يشيعه املنافقون من دسائس 

ع الواحد ، وهذا صحيح بال تشعل نار األحقاد والضغائن بني أفراد املجتم

ريب . لوال أننا نرى يف تعريف اإلمام اجلرجاين للفاحشة أفقًا أوسع يشمل 

) املس م من س م ):  كل قول وعمل قبيح شنيع . وهذا معنى قوله 

 [ ] رواه البخارَّ يف صحيحه عن عبن اهلل بن ععرو (( .  املس عون من لسانه وينه

 ة الفعل .فاللسان آلة القول واليد آل

صحيح أن الزنا فاحشة ، وأن الوقيعة بني الناس فاحشة ، وأن قذف 

املحصنات واملحصنني فاحشة . إنام ال جيوز أن ننسى أن الغيبة فاحشة ، 

والنميمة فاحشة ، وترويج اإلشاعات فاحشة ، واحللف بغري اهلل فاحشة ، 

ول فاحشة ، والتوجه لغري اهلل بالدعاء فاحشة ، واجلهر بالسوء من الق

 والكذب واالفرتاء فاحشة ، والنفاق فاحشة .

وسنأيت يف آخر بحثنا هذا عىل ثالثة من هذه الفواحش يف قصص القرآن 

 الكريم وهي : قصة اإلفك وقصة املنافقني وقصة نبأ الفاسق .

 ونخلص إىل ما ُيستنتج من اآلداب يف اآلية الكريمة : 

خرب سوء ، كذلك ال حيب إشاعة أن املؤمن ال حيب أن ُيشاَع عنه  -1

)) ال يؤمن أ نَم  تى حيب :  اًل بقوله ، َعمَ السوء عن إخوانه املؤمنني 
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 ألخيه ما حيب لن سه (( .

ا بأرضار إشاعة أن أصحاب إشاعة الفاحشة عليهم أن يفكرو -2

ه من الويالت .  الفواحش عىل الفرد واألرسة واملجتمع ، وما جترُّ

أن سبيَل إشاعِة الفاحشة ، هو سبيُل الشيطان الذي أن يتذكر هؤالء  -3

 يبتغي من ورائه أن َتْفُسَد األرض وَتْضُعَف العالقُة بني املؤمنني .

أن اهلل ال يرىض بظلم هؤالء ، وهو الذي يعاقبهم عىل عظيم ما  -4

 ارتكبوا وكبري ما اجرتموا من قذف املؤمنني واملؤمنات ، قال تعاىل : 

                    

            [58:  األ زاب ] . 

أن اهلل ينادي املؤمنني أن ال يتَّبعوا خطوات الشيطان ، وال َيقَتفوا  -5

 يقوموا بنقلها وروايتها ، ألنَّ آثاره بإشاعة الفاحشة يف الذين آمنوا ، وأن ال

 ، أي من الكبائر .قذف املحصنات الغافالت املؤمنات من السبع املوبقات 

أن من فضل اهلل عىل املؤمنني ورمحته هبم أن جعل من حادثة اإلفك  -6

      خريًا هلم ومدرسة ، بدليل قوله تعاىل : 

                    ..  [11:  النور ] .  

 ليزكيهم ويعلمهم فيكونوا كام قال الشاعر :
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ن مما َ  وا   حمم  وإض ليثنينممع عممن ال هل

  يممماء  وإيمممقن  وتقمممو  وراعمممة  

 

هُل أربم هل   م
ب ى خالئ  ر  ت م  ذَّ القهل  وعن ش 

ممم وين ممم هل   لمممر  م وممممثُّ ال يفُّ

 
 بالشاعر هنا جعل ) الفحش ( خاصًا ) بالعمل القبيح ( ، وجعل وكأين

) اخلنا ( خاصًا ) بالقول القبيح ( ، رغم ما يذهب إليه البعض من أن القول 

 بحد ذاته عمٌل آلتُه اللساُن .

مؤمن  عورة عبن مؤمٍن إال سرته اهلل يوم القيامة م  )) ال يسرت عبن  :  قال 

 ن  اهلل عثرتههل يوم القيامة (( م ثم أتبعه بقوله تعاىل :ومن أقان عثرة مس ٍم أقا

           

              

 . [ 19النور : ] 

 عر : قال الشا

ت  ممن صما ٍب لمح ةلرمة    إذا ما ب ن 

ههل  عهل مع  َ  س  بُّ ال تى ين ع ال وا 
 أهل  

يمهل دواعع الق   مب  ال باسمأ أذ 
 س   

 

ا  ر  مم    عهل
لرت ممه  ممن  أنممت  ًتمماالط ل ز  كهل    

ا ممر  ق   َمم نر بممه عممن َممل  ا رممٍة و 

ا ممر   وال مممان  خممُاط وال قائممل ه   

 

 

 

 



  

 

 

71 

 : رآن الكريم يف القصور من أصحاب ال ا رة  -

 ) اإل ح  ا رة (: عائرة م ريض اهلل عنها م قصة  -1

رضب الليل رواَقه عىل الصحراء ، وكساها رداًء من السكون ، فصارت 

قطعًة سوداء مظلمة ، ال يكاد الساري فيها يرى رفيقه ، وهي فضاٌء هادئ ، 

 حتى لتكاُد األذن تسمع دبيب الدابة ؛ وحركة النملة إذ تسري .

هر فيها بدوّي ُمْلَتفٌّ يف ردائه ، جيهد الناقة ، وجيتهد يف السري ، وكأنه ويظ

 مطلوب هارب ، أو طالب جمد ..

َلمى ( قد ختلف لبعض حاجته عن  نوكا  ) صفوان بن املُعطل السُّ

) بني امُلْصَطِلق ( عىل املدينة ؛ وهو اآلن  يومجيش الرسول وهو عائد من 

أثرهم ليسري معهم ، ولكنه يلمح يف سريه  يطلب القوم ليلحقهم ، ويقفوَ 

ا عىل نفسه ، وهو غارق يف نومه ، وكأنه ذاهب  ا يف ثيابه ، مطويًّ شخصًا ُمْلتفًّ

يف أحالمه ، فنزل عن ناقته ، واجته صوبه ، يميش عىل أطرافه ، خشية أن 

 ُيفزعه أو خييفه .

، فإذا هو وما كان أشدَّ ذهوله ، وأعظم دهشته ، حينام تبنيَّ الشخص 

عائشة أم املؤمنني ريض اهلل عنها ، مغرقًة يف نومها ، ملتفًة يف ثوهبا ، يف هذا 

املَْهَمِه القفر ، والظالم احلالك ، ومل يستطع أن يملك صيحته ، أو يكتم 
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 !  دهشته ، فصاح : إنا هلل وإنا إليه راجعون ! ظغينة رسول اهلل 

ورة عىل ترجيعه وصوته ، فاستيقظت ) عائشة ( ريض اهلل عنها مذع

ووضعت اخلامر عىل وجهها ، فقال هلا : ما خطبك يرمحك اهلل ؟! فام 

 .استطاعت أن ترّد عليه جوابًا ، حياًء وخجالً 

َم إليها راحلته فركبتها وأخذ هو بَِزَمامها ، وانطلق يطلب رسول اهلل  ثم قدَّ

 ثها ، حتى أدرك القوم ، وظلَّ طريَقه ما التفت إليها وال حّدثته نفسه بحدي

 مقيمني يف الظهرية .

 : ما خطبها ؟ وفيم ختلُّفها ؟  وسأهلا رسول اهلل 

ذن يف القوم بالرحيل ، فذهبت لقضاء  قالت : سمعُتك ليلة األمس تؤِّ

بعض شأين ، وملا ُعْدُت إىل رحيل تفقدُت عقدي ، فإذا هو قد انسلَّ من 

جدت القوم قد ارحتلوا ، ما فيهم داع عنقي ، فذهبت يف طلبه ، وملا ُعْدُت و

وال جميب ، فتلففت يف ثيايب ، ولزمت مكان رحيل لعلكم إذ تتفقدونني ، فال 

جتدونني ، تعودون يف طلبي . ثم رضب اهلل عىل أذين فنمت ، وما استيقظت 

 إال عىل صوت َصْفوان .

هي يف حديثها ، ومل خيالطه الشك يف أمرها ، إذ  وصّدقها رسول اهلل 

 وطهارة ِعْرفها ، وهي عائشة زوج عائشة بنت أيب بكر يف رشف َمنْبتها ،
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 يف عفة أديمها ، وكرم طويتها : رسول اهلل 

ب مممةٍ  ي  نُّ ب ر  ان  مممما تهلمممز  ة    صمممان  ر 

ممعم   مممن لممؤَّ بممن   الممب   قي ممةهل     ع 

يعهمما ب ممة  قممن  ري ممب  اهللهل خ  ه  ر مهل
() 

 

ا  مل    و   َ ث مى ممن حلموم ال ر  بحهل     وتهلص 

هُل ةائممل   م   مم ههل ُ  ممنهل ممرام  املسمماعع 
 َ 

مموٍء وبارممل   ممٍل سهل هَل رهمما مممن   وره 

 
أما ُعْصَبُة الكذب ومجاعة السوء ، فإهنم ما رأوا عائشة يقود راحلتها 

) صفوان ( مقبَلنْي من الصحراء ، حتى أخذوا يتخّرصون الكذب ، ويقعون 

 يف رشف ) عائشة ( ، ويتهموهنا يف ) صفوان ( !

د اهلل بن أيّب ( حينام رآمها : واهلل ما َنَجْت منه ، وال نجا منها ! قال ) عب

بن اوفشت هذه القالة بني الناس ، وتبع ) ِمْسَطُح ( ابَن أيب! ، وتبعهام ) حسان 

ثابت ( و ) زيد بن رفاعة ( و ) مَحْنَة بنت جحش (، ثم أخذوا يفيضون يف القول 

( ،  وَسقط يف ُأُذيَن ) أيب بكر  ، ويزيدون ، حتى بلغ اخلرب رسول اهلل 

اين والبعيد . َث به الصغري والكبري ، والدَّ  وحتدَّ

 وظل القوم يف هْرِجهم وَمْرجهم ، واهتامهم ودفاعهم ، وشكهم ويقينهم ،

حتى وصلوا إىل املدينة ؛ كل هذا و ) عائشة ( ال تعرف شيئًا مما يف نفس 

ىل بيتها إلناس ، ولكنها حني ذهبت القوم ، ومل يقع هلا كلمة مما خاض فيه ا

                                                 

()- . خيمها : سجيتها 
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ى ومسها املرض ، فلزمت الفراش ، وتلمست الشفاء ،  أضعفتها احلمَّ

ـ كام اعتادت ـ قلبًا عطوفًا ، ورمحًة مبسوطة  وترقبت من رسول اهلل 

م  ( ؟اجلناح ، فام ظفرت منه إال بنظرة خاطفة وسؤال قصري :  ي كهل
 ) َيف ت 

أكرهبا ، وزاد من سقمها ، وضاعف من ِعّلتها ؛ ، فأمهها و ال يزيد عىل ذلك

ال َيِرّق حلاهلا ، وال يرثي ملرضها وال حَيِْفل بشأهنا ! ذلك  ما بال رسول اهلل 

ما ال تعرفه ) عائشة ( ريض اهلل عنها ، وال تستطيع أن تربط فيه علة بمعلول 

ا ، لعل لتذهب إىل بيت أبيه أو سببًا بمسبب ، وهلذا استأذنت رسول اهلل 

 يف البعد ما يثري حنانه ، ويعطف من قلبه .

وأذن هلا ، وقضت يف بيت أبيها بضعًا وعرشين ليلًة ، تعاين املرض 

 وحتتمل الداء ، حتى أبلَّت من مرضها ، واستفاقت من علتها .

وخرجت يومًا إىل ُفسح املدينة ومعها ) أم ِمْسطح بنت أيب ُرْهم ( . 

) أم مسطح ( يف كسائها فقالت : َتِعس وإهنام ليمشيان إذ عثرت 

) عائشة ( ريض اهلل عنها : بئس لعمر اهلل ما قلت لرجل  ت) مسطح ( ! قال

شهد بدرًا ! قالت هلا : أو ما بلغك اخلرب يا بنت ) أيب بكر ( ؟ قالت 

فحّدثتها بام كان من أصحاب اإلفك  ) عائشة ( ريض اهلل عنها : وما اخلرُب ؟

َل ب ه ) ِمْسطح وحسان ( ، وما أذاعه ) ابن ُأيَب ( ، وما تزيدت فيه وما َتَقوَّ

 ) مَحْنة بنت جحش ( .
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قالت ) عائشة ( ريض اهلل عنها : أو كان هذا ؟ قالت ُأمُّ ِمْسطِح : نعم 

واهلل كان ، قالت ) عائشة ( : هيا بنا نعود ، وانكفأت إىل البيت تبكي ما َتْرَقُأ 

َث هلا دمعة ، وال تسكن منها ل اه ، يغفُر اهلل لك ؛ حتدَّ وعة ، ثم قالت : يا أمَّ

ثوا ، وال تذكرين من ذلك شيئًا ؛ قالت : أي بنية ، خّفيض  الناس بام حتدَّ

عليك الشأن ، فواهلل لقلَّام كانت امرأة حسناُء عند رجل حيبها وهلا رضائر ، 

 إال َأْكَثْرَن عليها .

ٍة من أ ومىض شهر ورسول اهلل  مرها ، وريب من قضيتها ؛ يف َحرْيَ

ف إىل الرؤيا ، َعلَّه جيد فيهام خمرجًا من أمره ،  يتطلع إىل الوحي ؛ ويتشوَّ

وسكونًا من حريته ، وكشفًا لشبهته ، ولكن مل ينزل الوحي ، ومل ُتَتح له 

الرؤيا ـ فرأى أن يستفتي ويستشري ؛ فسأل ) زينب بنت جحش ( ـ وكانت 

هتا ـ وَتْزمَحها يف مكانتها ـ فقالت : أمْحي سمعي وبرصي ، واهلل ما  رَضرَّ

علمت عليها إال خريًا . وسأل ) ُأسامة بن زيد ( ، فقال : أهلك يا رسول اهلل 

وما علمنا إال خريًا ، وسأل ) عيل بن أيب طالب ( فقال : سل ) َبريَرة ( 

 جاريتها تصدقك اخلرب ، وجاء ) بريرة ( فقال هلا الرسول : هل رأيت شيئاً 

يريبك ؟ فقالت : ال والذي بعثك باحلق ، ما رأيت منها أمرًا أعيبه عليها قط 

 أكثر من أهنا جارية حديثة السّن ، تنام عن العجني ، فتأيت الدواجن فتأكله .

من استشارة من استشار ، ومل يَر يف حديثهم شيئًا  وفرغ رسول اهلل 
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ضبًا ، وقال : أهيا الناس ؛ ما يتهم ) عائشة ( أو َيِصمها ، فخرج إىل الناس مغ

بال رجال يؤذونني يف أهيل ، ويقولون عليهم غري احلق ؟ واهلل ما علمت 

منهم إال خريًا وقد ذكروا رجاًل ما علمت منه إال خريًا ، وما يدخل بيتًا من 

 بيويت إال وهو معي .

ثم ذهب إىل ) عائشة ( يف منزل أبيها ؛ فوجدها تبكي ، ووجد امرأة من 

نصار تبكي معها ، وعندها أبواها ؛ فسلََّم عليها ، وقال : يا ) عائشة ( ؛ إنه األ

قد كان ما بلغك من قول الناس ، فاتقي اهلل ؛ فإن كنت ارتكبت سوءًا مما 

يقول الناس ، فتويب إىل اهلل ، فإن اهلل يقبل التوبَة عن عباده . ولكنها مل تستطع 

الت : أجب عني رسول اهلل ، فقال : واهلل ما جوابًا . ثم التفتت إىل أبيها ، وق

أدري ما أقول . فالتفتت إىل أمها ، وقالت : أجيبي عني رسول اهلل ، فقالت : 

 واهلل ما أدري ما أقول .

ُق خيوط الشك التي  وملا مل تر من أبوهيا قوالً ينفح عنها ، أو دفاعًا يمزِّ

عليهم ما دخل عىل آل ُنِسَجت حوهلا قال : واهلل ما أعلم أهل بيت دخل 

: واهلل ال أتوب إىل اهلل مما  ت) أيب بكر ( يف هذه األيام . ثم استعربت ، وقال

ذكرت أبدًا . واهلل إين ألعلم لئن أقررت بام يقول الناس ـ واهلل يعلم أين منه 

أنكرت ما يقول الناس ال تصدقونني ، ثم  نلربيئة ـ ألقولّن ما مل يكن ، ولئ

أجهشت بالبكاء ، والتمست أن تذكر اسم ) يعقوب ( فغاب عنها ، فقالت : 
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  ..ولكني أقول لكم كام قال أبو ) يوسف ( :       

          [ : 18يوسف ] . 

( ، وتنهدت ) أم ُرومان ( ،  بو بكر ، ووجم ) أ فأطرق رسول اهلل 

ما كان يتغشاه حني نزول  وبينام هم عىل هذه احلال إذ تغيش رسول اهلل 

ي بثوبه وُوِضَعْت وسادة حتت رأسه ، وعند ذلك علمت  الوحي ، َفُسجِّ

عائشة أن الوحي سيفصل يف أمرها ، وسيزيح الشك عن قضيتها ، فرتقبت 

رح ؛ إذ كانت عارفة بنفسها ، واثقة من نزاهتها ، ربيطة اجلأش ، ساكنَة اجلوا

ا رسول اهلل يتلقى الوحي ، حتى  وطهارة ذيلها . أما أبواها فإهنام ما أحسَّ

ذاب قلبهام من الفزع ، وكادت تتزايل أعضاؤمها من اجلزع أن يأيت الوحي 

 بتصديق ما قال الناس .

َي عن رسول اهلل  ُر من جبينه مثل ، وإن قطرات العرق لتتحدَّ  ثم رُسِّ

وقان : أبرشَّ يا ) عائرة ( م لقن أنزن اهلل براءتح يف قرآن اجلامن ، 

  يتىل بني الناس م ثم أخ  يقرأ :

                          

                         

                        



  

 

 

78 

                           

                          

                    

                     

                        

            

            

             

            

            

             

           

               

     : [ 21  -11] النور . 

 ت : قال الشاعر يصف املؤمنات املحصنات الغافال
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ممن  بريبممةٍ  ع    َ  بممي   أوانمم  ممما 

ممب ن  مممن لممني  الكممالم نواقصمماط   حيهل س 

 

نر  مممرامهل   ههل مممي نهل مممة  ص   مكر
 َظبممماء 

ن ممما اإلسمممالمهل  نر عمممن ا    ويصمممنههل

 

 

 ) الن اق  ا رة ( املنا قني :قصة  -2

، َفغزِت املشاعر وشّقت القلوب ، وتغلغلت يف  ظهرت رسالة حممد 

 د سبيلها يف األرجاء ، وانترش أمرها يف كل مكان .قرارة النفوس ، واّطر

أخذوا يقاوموهنا ، ويتوقعون النكاية هبا والَكيَْد  الناسولكْن ثالثٌة من صنوف 

هلا ، خوفًا عىل زعامتهم ، أو حرصًا عىل رياستهم ، أو حسدًا من عند أنفسهم ؛ 

 م والكفر .مرشكو قريش بمكة ، واليهود باملدينة ، واملنافقون بني اإلسال

أما املرشكون فقد أعلنوا ُكْفَرُهْم رصحيًا ، وأبدوا عداوهتم ِجَهارًا 

وأقاموها حربًا ال تنطفئ َجذوهتا ، وال تسكن وْقَدهُتا . وأما اليهود باملدينة 

فإهنم ما كادوا يرون رسول اهلل بني َظْهَرانيهم حتى نِفسوا عليه رسالته ، 

، وسلكوا سبيل أشباههم من كفار قريش نعمته ، وأنكروا زعامته  اوحسدو

 كفرًا وعنادًا ، وحربًا وعداء .

فأصبح رسول اهلل من بني هؤالء وهؤالء عىل املحجة الواضحة ، 

والعداوة الرصحية ، حيارهبم أحيانًا ، ويعاهدهم أحيانًا ، وهو فيام بني ذلك 
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 يرجو أن يغلبهم ، أو ينتهي هبم إىل اإلسالم واإلذعان .

نافقون فقد كانوا قومًا من األنصار أبناء عمومة أبطنوا الكفر وأما امل

وأضمروا العداء ، ثم أعلنوا اإلسالم وتظاهروا باملحبة الصافية ، وانتحلوا 

اإلخاء الصايف واصطنعوا الود املنخول ، وإنَّ قلوهبم لتنطوي عىل املرض 

قوا ، ولكن واحلقد ، والغدر واملكر . زعموا أن سيوفهم مع املسلمني ، صد

ون ، كذبوا ! هم  قلوهبم كانت مع الكفار ، وزعموا أهنم خالصون خريِّ

 .جبناء أخساء أرشار 

 قال تعاىل :                    

                   [14:  البقرة ] . 

مل يقولوا كلمة اإلسالم يف صدق فينتظموا يف عقد األنصار ، ومل يعلنوا 

الكفر واضحًا َفُيجري عليهم الرسول حكم الكفار ؛ ُمَذْبَذبني بني ذلك ؛ ال إىل 

هؤالء وال إىل هؤالء ، وهلذا كانوا أشدَّ رضرًا ، وأبلغ يف األذى أثرًا ، إذ أن 

ما كان يف استطاعته إال أن يكتفي بظاهرهم ، وَيكَِل إىل اهلل ما يف  رسول اهلل 

رسائرهم ، وكان ظاهرهم السلم واإلسالم ، وباطنهم الُكفر والكفران وظلوا 

عىل هذا شوكًة يف جنب املسلمني ، وقذًى يف العيون ؛ وُقْرحًة يف األكباد حتى 

إذ هتك اهلل أرسارهم ، وُكِشَفْت  كان يوم بني املُْصَطِلق ، وعىل ماء املَُرْيسيع ،



  

 

 

81 

 خُمبَّآُت ضامئرهم ، ودمغهم بآياته ، وأظهر زائَفهم بكلامته .

بعد أن فرغ رسول اهلل من أمر ) بني املصطلق ( ، وردت واردة من الناس 

ونه املريسيع ، وازدحم  تستقي املاء ، وتذود اخليل واإلبل حول ماء يسمُّ

ب وتدافعت الدواب ، وضاق املكان ، وتالقى عىل املاء ) جهجاه بن  الرشَّ

مسعود الِغفاري ( أِجرُي ) عمر بن اخلطاب ( ـ وكان يقود فرسه ـ ) وسنان 

بن مسعود اجلُهني ( ، حليف بني عوف من اخلَْزَرج ؛ ووقع بينهام ما أثار 

الرش ، وأرضم الغيظ ، وهاج البغضاء ؛ فنادى الغفاري : يا َلْلمهاجرين ! 

إىل جاهلية قىض عليها اإلسالم ، وأهابا  واعَ ي : يا لألنصار ! ودَ ونادي اجلهن

 بعصبية ُمنْتِنٍَة عفى عليها القرآن .

د من املهاجرين وواحد من األنصار اثنان من عداد املسلمني اقتتال ؛ واح

وشجر بينهام عداء ، فام شأن املهاجرين ، وما شأن األنصار ! وقد أصبحوا 

أحبابًا وأعوانا ، يٌد عىل من سواهم ، وأمرهم مجع عىل بنعمة اهلل إخوانا ، و

 من عداهم ، ُودُّهم غرُي ُمتَّهم ، والعهد بينهم غرُي ُمضاع .

ولكن ما أرسع ما وجدت هذه القالة عند املنافقني رواجًا ، ويف قلوب 

 املرتددين استئناسًا وقبوال .

اق ، وكْبش الضالل وكان ) عبد اهلل بن ُأيَب بن َسلول ( رأس الكفر والنف

وزعيم مجاعة املنافقني ؛ فام سمعها حتى هشَّ هلا وبشَّ ، ثم راح ينفُث هلا 
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سموم مكره ، ويعلن مكنون غيظه ، ويفصح عن خمبَّآِت حقده ؛ ومجع َرْهطًا 

ه ، وهنج سبيله ؛ وقال هلم : ما رأيت كاليوم مذلة ! أو  من قومه ممن لفَّ لفَّ

ديارنا ، وكاثرونا يف بالدنا : ما نحن واملهاجرين إال قد فعلوها ! نافرونا يف 

ن َ بح ي َ ح ! أما واهلل لئن رجعنا إىل املنينة كام قال األَُول :  سع 

ليخرجنر األعزُّ منها األذن ه ا ما  ع تم ب ن سكم ؛ وصنعتم 

لوا إىل  ألقوامكم ! أما واهلل لو أمسكتم عنهم ما ب ينيكم لتحور

وا لَُ بالدَم أو ال ترون إىل أن سكم ؟  ُ ديارَم م ونز 

جع تم منكم دون ًعن أ راكاط ل عنايا ؛ وأهنا اط ل رةايا م 

تم بالولن اليتيم والط ل ال طيم ! يا  ن  ورالئ  ل خيون ؛ ثم عهل

قوم : لو أردتم ا ُ ألن سكم ال تن قوا عىل هؤالء املهاجرين 

وا   . وال تالقوهم بوجٍه  تى يظعنوام  تى ين ض 

وكان حارضًا جملسه ) زيد بن أرقم ( ؛ فتى حديث السن ، حسن اإلسالم 

ة عىل مجع كلمة املسلمني ؛ فقام إليه غري  شديد احلب للرسول ، شديد الَغرْيَ

عابئ بزعامته ، أو هيَّاب ملكانته . وقال : أنت واهلل الذليل القليل ، املُْبَغُض 

 مد ( إنام هو يف عز  من الرمحن عشريتك ، و ) حميف قومك ، امَلْشنُوء يف 

ٍة من املسلمني .  وقوَّ
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ثم قام من فوره إىل رسول اهلل ، ونفض عليه ما قال ) عبد اهلل ( ، فظهرت 

الكراهية يف وجه رسول اهلل ، واختلج اهلمُّ بني عينيه ؛ أن رأى قرن الفتنة بني 

 . املسلمني يطلع ، وأصبع الشيطان تلعب ، ونار الرش ترسي وتدب

قال احلارضون من شيوخ اخلزرج : يا رسول اهلل شيخنا وكبرينا ، ال 

إىل  تصّدق عليه كالم غالم ، عسى أن يكون قد َوِهم ! فتلفَّت رسول اهلل 

وقان له : لع ح  ضبت ع يه . قان : ال م قان : ) زيد بن أرقم ( 

ٍبه ع يح . قان: ال عح قان : ال م قان :   ع ه شهل  .   ع ه أخط  سعهل

) عبد اهلل بن ُأيَب ( وقال له : أنت صاحب الكالم الذي  ودعا رسول اهلل 

بلغني ؟ فقال ـ يف غري حتفظ وال استحياء ؛ واهلل الذي أنزل عليك الكتاب ما 

قلت شيئًا من ذلك ، وإن زيدًا لكاذب ! وهكذا حلف كاذبًا ، واختذ يمني اهلل 

 ومعارُفه تتحدث بأنه كاذب .ُجنَّة وشعارا ، واهلل يعلم إنه لكاذب ! 

 : : يا رسول اهلل ، ُمْر بقتله ، فقال رسول اهلل  وقال ) عمر بن اخلطاب ( 

 كيف يا ) ععر ( إذا حتنث الناس أن ) ًعناط ( يقتل أصحابه ! 

 أٍذن  بالر يل . نولك

وارحتل الناس يف ساعة ُمبكرة ، مل يكن رسول اهلل يرحتل فيها ، وذلك 

هم عن دعوى اجلاهلية ، وإذ كان رسول اهلل ليشغل الن اس عن الفتنة ، ويصدَّ

، فدهش أن رأى القوم قد ارحتلوا يف   يف طريقه لقيه ) ُأَسْيُد بن احلَُضري ( 
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ساعة مبكرة ، وقال : يا نبي اهلل ؛ واهلل لقد رحلَت يف ساعة مبكرة . ما كنت 

 َح ما قان صا بكم ؟ أو ما ب؛   تروح يف مثلها ! فقال له رسول اهلل 

قان : وأَّ صا ب يا رسون اهلل ؟ قان : ) عبن اهلل بن أهل  ( م قان : 

وما قان ؟ قان : ةعم أنه إن رج  إىل املنينة أخرج األعزُّ منها األذن . 

يا رسون اهلل م واهلل م خترجه منها إن شئت م هو قان أسين :   نت 

 ُ به يا رسون اهلل م  واهلل واهلل ال ليل م وأنت العزيز ؛ ثم قان : ار

جوه وإنه  لقن جاءنا اهلل بح م وإن قومه لينظعون له ا رة م ليتو 

ُ   أنح قن است بت منه م كاط م ونزعت منه رياسة ؛ وهو  اآلن ل 

 أبناط من احلسن يف همم ناصب م وق ب  انُ .

حتى ومىض رسول اهلل يف سريه حتى انتهى إىل املدينة ، وما استقرَّ فيها 

 : قوله تعاىل نزل عليه 
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           [8 - 1:  املنا قون ] . 

ب إليه ) ةيناط (   تالها رسون اهلل  بني املس عني م ثم قرر

َ أذنه م وقان له :   وعر 

ب املنا قني .  و  ت  أذنح يا  الم م إن اهلل قن صنقح وَ  

أما ) عبد اهلل ( فقد اعرتضه ابنُه خارج املدينة ـ وكان مسلاًم خالص 
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ك واهلل ال تدخلها حتى تشهد عىل نفسك بالذلة اإلسالم ـ وقال له : وراء

 والعزة هلل وللرسول وللمؤمنني . 

ولكن رسول اهلل قال له : جزاك اهلل عن رسوله وعن املؤمنني خريًا ، 

َ سبيله علَّه أن يتوب .  وأمره أن خُيَيلِّ

 

  (  ا رة الك ب ) : ال اسُ نب  قصة -3

 ثم منهم قتل َمنْ  وقتل وقاتلهم .. املُْصَطِلق بني إىل  اهلل رسول خرج

 إليهم أرسل املدينة إىل رجع وملا ، مسلمني ذلك بعد وتركهم إليهم َأْصَهَر 

 وملا . فقرائهم إىل فريدَّها ، أغنيائهم من الصدقات ليأخذ ، ( عقبة بن الوليد )

 ( الوليد ) بني وكان ، به لالحتفاء  وخرجوا ، الستقباله هتيؤوا بقدومه سمعوا

 خرجوا إنام أهنم فحسب ، موروث وِغلٌّ  ، قديمة إَِحنٌ  ( املصطلق بني ) وبني

 قد القوم أن يزعم اهلل رسول إىل فرجع ، كيداً  به ويبغون ، رشاً  به يريدون

 اجليلّ  يف وقعوا وأهنم ، الزكاة إيتاء عن وامتنعوا ، اإلسالم عن ارتدوا

 . العظمى واخلطيئة

 وَردِّهم ، لقتاهلم هتيأ ثم ، سلمونامل لغضبه وغضب ،  الرسول فغضب

 به رماهم بام برآءُ  وهم ، ( املصطلق بني ) إىل رسى اخلرب ولكنَّ  ، أعقاهبم عىل
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 برحوا ما إذ ،  اهلل رسول إىل أمرهم من وصل عام بعيدون ، ( الوليد )

ا مسلمني  إىل فذهب ، وفدهم ألفوا ثم ، صدقاً  اإلسالم قواعد عىل قائمني ، حقًّ

 . للمسري متحفزاً  ، لقتاهلم متهيئاً  فألفاه ،  سولالر

 ، لنكرمه إليه فخرجنا ، بعثته حني برسولك سمعنا ! اهلل رسول يا : قالوا

 أنا إليك زعم أنه بلغنا ثم ، راجعاً  فانشمر الصدقة من عندنا ما إليه ونؤدي

 ما ولكننا ، الزكاة عن وامتنعنا ؛ اإلسالم عن ارتددنا وأنا ، لنقتله إليه خرجنا

 . فيه دخلنا منذ اإلسالم عن انسلخنا وال ، آمنا منذ باهلل كفرنا

 يفصل وال ، بأمر يقيض ال وخربهم ( الوليد ) خرب بني اهلل رسول فوقف

  : تعاىل قوله عليه نزل حتى بحكم

                            

                        

                        

                        

        [7و  6:  احل رات ] . 

* * * 
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 ( 6 من ثوابت القرآن الكريم )

      .. 

 

 تعاىل : قال             

                 

                        

   [14:  آل عمران ] . 

 / 13) الشني ( و ) اهلاء ( و ) الواو ( أصل صحيح وردت اشتقاقاته يف  / 

    قوله تعاىل : الكريم ، أوهلا يف موضعًا من القرآن 

   ..   [ 14: آل عمران ]  : وآخرها يف قوله تعاىل ،   

   :  [ 42] املرسالت  . 

 الشهوات : مجع َشهوة . 

 وقال األصفهاين : ) أصل الشهوة نزوُع النفس إىل ما تريده ( . 

 وقال رشيد رضا : ) هي انفعال النفس بالشعور باحلاجة إىل ما تستلذه ( . 
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ا أن يقضيها يف حالٍل  ٌ ( ، واإلنسان إمَّ ِّلي
وقال آخر : ) الشهوة ميل ِجبِ

 َفُيْؤَجر أو حراٍم َفُيْؤَزر .

لرجل سأله عن َوْضِع بِْضِعِه يف زوجه ،  وهذا مصداق قول رسول اهلل 

 .)) أرأيت لو وضعته يف حرام ، أال تأثم ؟ (( :   َأَلُه أجر ؟ فقال

 َ اهلل عزَّ وجلَّ يف هذه اآلية الكريمة  نعود إىل آية آل عمران فنقول : َبنيَّ

نها للناس يف هذه احلياة الدنيا ، مما جعلهم حيرصون عىل اقتناء  األمور التي زيَّ

 يشء منها ، وهم جيدون لذة االستمتاع بتملكها .

َن للناس حمبة ما      ..: قال تعاىل  ، قال الطربي : ) ُزيي

 يشتهون من النساء والبنني وسائر ما ُأِعدَّ هلم ، وبام ُأْوِدَع فيهم .

ُن احلقيقيُّ هو اهلل سبحانه ، بام أودعه يف اإلنسان من الِفْطَرِة  وامُلَزيي

  . .        السليمة . قال تعاىل : 

   . .  : ليعمَر هذا الكون ولتستمرهذه احلياة ، قال  [ 30] الروم . )

             تعاىل : 

 . [ 7] الكهف : 

ية من اهلل سبحانه ، واملقصود االبتالء ، واملطلو  من فاجلَْعُل يف اآل

 اإلنسان أحسن العمل .

، أي : األشياء املشتهياُت .    ..    ..وأما قوله تعاىل : 



  

 

 

91 

 ُيَقاُل : هذه شهواُت فالٍن ؛ أي مشتهياته التي حَيِْرُص عىل االستمتاع هبا . 

ل  حُيذرنا من الشهوات ورسول اهلل  التي تقودنا إىل النار ، ويدعونا إىل حتمُّ

ِت النار قال : حيث املكاره لنكون من أهل اجلنة  )) ُحفَّت اجلنة باملكاره ، وُحفَّ

 )) اجلنَّة َحْزٌن بَِرْبَوةٍ ، والناُر سهٌل بشهوة (( . :  ، وقال  بالشهوات ((

نفسكم ، ) إياكم وحتكيم الشهوات عىل أيقول :  وعِّل بن أيب طالب 

 فإنَّ عاجلها ذميٌم ، وآجلها وخيٌم ( . 

 وقال الشاعر : 

 إذا املرُء أعطى نفسهه كلَّها اههتهْت 

 وساقْت إليهه اثثهَم والعهاَر باله  

 

 ومل َينَههههها تاقهههْت إب كهههل  با هههلِ  

 َدَعتههُه إليههِه ِمههْن حههالوِة عاجههلِ 

 
 ، فإنه يدل عىل        . .وأما قوله تعاب : 

 ثالثة أمور مرتبة :  

نَْت لإلنسان . أوهلا :  اهتهاُء أنواع املشتهيات ألهنا ُزي 

 ُحبُُّه وميُله هل ه املشتهيات . كا يف قوله تعاب حكايًة عن  وثانيها :

           يف القرآن : سليان 

    : [ 32] ص . 

 َسْعُيُه للوصول إليها وامتالك ما يستطيع امتالكه منها .  وثالثها :

قال رشيد رضا : ) معنى تزيني ُحبي الشهوات هلم : أنَّ ُحبَّها مستحسٌن ال 

 ُقبح فيه وال غضاضة ( . 
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َن اهلُل للنفس البرشية احلُبَّ والتعلُّق  والنُّزوَع إىل أموٍر كثرية : ولقد َزيَّ

َمُهنَّ عىل الُكلي ، ألنَّ االستئناَس هِبِنَّ  أوهلا : النساء ، َأَتمُّ  كزوجاٍت وقدَّ

ٍة ، ورمحة ، قال تعاىل : نِعم       ٍة ، من سكينٍة ، ومودَّ

            

      [  : 21الروم . ] 

ِكْينَُة ، واملودة املحبة ، والرمحة احلنو ، وهذه َأْوَكُد أسبا   َكُن السَّ السَّ

رأة ألربع : ملاهلا )) ُتنَْكُح امل:  األلفة ، وال تتحقق إال بأربعة أمور كام قال 

 ] تربت : افتقرت [ وجلاهلا وحلسبها ولدينها فاظفر ب ات الدين َتِرَبْت يداك (( .

َرًة بعد قوله  :  ونقول يف رشح احلديث النبوي ، بأنَّ هناك مجلًة حمذوفًة ُمَقدَّ

 ، هي : ) فإْن مل تظفر ( فيصبح معنى احلديث : )) فاظفر ب ات الدين ((

ت الدين ، فإْن مل تظفر ، تربْت يداك ، أي : افتقرت يداك [ وهذا ] فاظفر بذا

املعنى يدل عىل أن األلفة ال تتم إال هبذه األمور األربعة ، وأن األمر الرابع 

وهو رشط الدين ، من مستلزمات ِغنَى اإلنسان يف احلياة الزوجية ، ألن ذات 

باحلسب ) واحلسب العقل ( الدين كفيلة أن متألها باجلامل ) واجلامل أنواع ( و

 وباملال ) واملال أصناف وأعامل ( . 

 ومن لطائف ما قيل يف النساء من الشعر قول إحداهن :

ٌُ ُخلِْقههَن لكههمْ   إنَّ النسههاَء ريههاح

 

  ُِ  وكلُّكههم يشههتهم َهههمَّ الريههاح

 فأجاهبا رجل فقال :  

ٌُ ُخلِْقهههَن لنههها  إنَّ النسهههاَء ههههيا 

 

ُِ  ْوُذ بهههان مهههن َ   َنُعههه   الشهههيا 
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  وأنشد ثالث :

 إنَّ النسهههاء كأههههَاٍر َنَبهههْتَن معهههاً 

ْرَن ِمهْن َذَ هٍ    إنَّ النساء ولهو ُصهو 

 

 ِمههنُْهنَّ ُمههرع وبعههُر املُههر  مههأكوُل  

 فههيهن مههن  فههواِت اجلهههل  ييههُل 

 
        ، قال تعاىل : ثانيها : البنون 

   : [ 13 – 12] املدثر . 

والعمران . وهذا احلب ولوال هذا احلب وامليل ، ملا حصل التوالُد والتكاثر 

ٌة تكوينية إهلية .  حالٌة فِْطِريَّ

ة .وثالثها     .. قال تعاىل :  ورابعها : ال    والفضَّ

   ..   [ 14عمران : آل ] . 

والقنطاُر ماٌل كثرٌي يستعنُي اإلنسان به عىل َدْفِع أصناِف النوائِب واألزمات 

ة  كام ِبِه ُتقىض احلاجات كام بِِه تقوم احلياة الكريمة العزيزة . والذهب والفضَّ

 ُجِعال َثَمنًَا جلميِع األشياء ، عند البرش كلهم فيام تعارفوا عليه .

، أي : ذاُت اهليئة احلسنة ،    ..   .. وخامسها :

ا أن يكون هبا أجٌر أو سرٌت أو وِ  )) اخليل :  ، قال  رٌ زْ والغاليُة الثمن ، وهي إمَّ

ولرجل   ٌر ْج ٍل أَ ُج رَ معقود يف نواصيها اخلري إب يوم القيامة ، اخليل ثالثة :  م لِ 

 .. (( . رٌ زْ ، ولرجل وِ  ٌْت ِس 

واملااااااعُز ،   ، وهي اإلبُل والبقُر والغنمُ     ..  ..   ا :وسادسه
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 واملقصود األموال بأنواعها ، كام كان قدياًم عند العر  . 

ْرُع وأصناُف النبات ، كام هو ،     ..   ..  :بعها وسا واملَُراُد الزَّ

 املستثمرة .امُلَراُد باألرِض املزروعة املستثمرة أو غري 

د هذه األمور السبعة ، قال :     ..  إنه تعاىل بعد أن عدَّ

   ..  ومعلوٌم أنَّ متاعها ُوِجَد لِيُْستَْمتََع بِِه ، فهو غاية ووسيلة ؛ غاية ،

ر لسدي حاجات النفس البرشية التي ُفطَِرْت عليها ، ووسيلة لينال هبا األج

   ..والثوا  يف اآلخرة واملكانة واحلالة احلسنة يف الدنيا . قال تعاىل : 

     . 

 تلك أموٌر سبعٌة ممدوحٌة َزيَّنََها اهلل سبحانه وتعاىل لإلنسان وحبََّبها إليه :

ْمَها عىل حب اهلل سبحانه ، ورسوله  -1  بيله .، واجلهاد يف س إذا مل ُيَقدي

 إذا مل ُتْصبِْح عنده ُشْغَلُه الشاغل يف حياته الدنيا فتملك عليه قلبه وحياته . -2

إذا مل ُتبعده عن القيام بحقوق اآلخرين ، من الوالدين ، والزوجة ، واألبناء ،  -3

 واألقرباء ، واجلريان ، واألصحا  ، واملحتاجني ، واملشاريع اخلريية .

 أداء دوره بعامرة الكون وبناء اإلنسان . إذا مل ُتَؤدي إىل تقاعسه عن  -4

لمي   : ريض اهلل عنهام  قال سفيان الثوري لعِّل بن احلسن السُّ
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هوات بشهواهتم ، وال ما يتقلَّبون فيه من النعمة ،  يا أخي ؛ ال تغبْط أهل الشَّ

 فإنَّ أمامهم يومًا تزلُّ فيه األقدام ، وترعد فيه األجسام ، وتتغريَّ فيه األلوان ،

 ويطول فيه القيام ، ويشتدُّ فيه احلسا  ، وتتطاير فيه القلو  حتَّى تبلغ احلناجر ،

 فيا هلا من ندامة عىل ما أصابوا من هذه الشهوات .

اراين رمحه اهلل :   وقال أبو سليامن الدَّ

من أحسن يف ليله ؛ ُكوفئ يف هناره ، وَمن أحسن يف هناره ؛ ُكوفئ يف ليله ، 

شهوة ؛ ُكفي مؤونتها ، واهلل أكرم من أن يعذي  قلبًا ترك  وَمن صدق يف ترك

 شهوًة ألجله . 

 قال اإلمام البوصريي رمحه اهلل يف الشهوة : 

ًة لِْلَمههْرِء َقاتَِلههةً  ههنَْت َلهه َّ  َكههْم َحسَّ

 

َسهمِ   مَّ يف الدَّ  ِمْن َحْيُث مَلْ َيْدِر َأنَّ السُّ

 
ه الشهوة ، فإهنا إما أن الصرب عن الشهوة أسهل من الصرب عىل ما توجب

توجب أملًا وعقوبة ، وإما أن تقطع لذة أكمَل منها ، وإما أن ُتِضيع وقتًا إضاعته 

حرسة وندامة ، وإما أن َتثِلَم ِعرضًا توفريُه أنفع للعبد من َثْلِمِه ، وإما أن ُتْذِهَب 

من وضعه ، ماالً بقاؤه خرٌي له من ذهابه ، وإما أن تضع قدرًا وجاهًا قيامه خرٌي 

ق  وإما أن تسلب نعمًة بقاؤها ألذُّ وأطيُب من قضاء الشهوة ، وإما أن ُتَطري

ا وغامًّ وحزناً  ِلَب ََهًّ لوضيٍع إليك طريقًا مل يكن جيدها قبل ذلك ، وإما أن ََتْ

ة الشهوة ، وإما أن ُتنِِْسَ ِعْلاَمً ِذْكُرُه ألذُّ من نيل الشهوة ،  وخوفًا ال ُيَقاِرُ  لذَّ

ِزَن َولِيًّا ، وإما أن تقطع الطريق عىل نعمٍة ُمْقبَِلة ، وإما و َت عدوًا وحُتْ إما أن ُتَشمي
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 أن حُتِْدَث عيبًا يبقى صفًة ال تزول ، فإن األعامل ُتْوِرُث الصفاِت واألخالَق .

يقول حممد قطب يف كتابه ) يف النفس واملجتمع ( وحتت عنوان ) الرشق 

 واجلنس ( : 

 م باجلنس ال يشبع . الرشق منهو

 اجلنس يمأل أحالمه وألفاظه وأفكاره .

واجلنس يشغل وقته حديثًا وعماًل .. متهيدًا وتدبريًا .. جدًا ومزاحًا .. 

 تصورًا ووقائع ..

وتصل املشغلة باجلنس وتغلغله يف األفكار واملشاعر والتعبريات 

ة وميدانه األصيل والتصورات ، أال يكتفي الناس باحلديث عنه بألفاظه املبارش

بل ينقلون ألفاظه بطريق االستعارة إىل موضوعات أخرى ال دخل هلا باجلنس ، 

كالنرص واهلزيمة والسيطرة واخلضوع .. الخ ، كام تستغل كل لفظة وكل إشارة 

وكل استعارة قريبة أو بعيدة للتعبري عن أعامل جنسية بكتابات يمكن أن حتمل 

 اجالسهم اخلاصة أناس يعرفون بالوقار معنيني ، وال يتورع عن ذلك يف

 والتزمت ، أو يعرفون بنظافة املشاعر والسلوك !

والنساء والرجال يف الرشق سواء يف املشغلة باجلنس .. وإن كان احلياء 

يمنعهن أو يمنع كثريًا منهن من أن يستخدمن األلفاظ نابية أو نظيفة للتعبري عن 

 هذه املشغلة املستديمة . 
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 لك ؟مل كان ذ

إهنا مسألة تستلفت النظر ، وتستحق أن يبحث فيها عن األسبا  ، فليس 

من الطبيعي ا وال من اخلري ا أن تنفق شعو  كاملة معظم طاقاهتا يف أمور 

اجلنس ا ولو كانت اجرد قصص ونكت وأحاديث ، فإن ذلك يشغلها عن أمور 

 أخرى أجدى أن توجه إليها الطاقة ويرصف فيها املجهود . 

واجلنس طاقة برشية طبيعية حتتاج إىل إشباع ؛ وهي تؤدي مهمة حيوية 

 بإشباعها ، فتنتج النسل الذي يعمر وجه األرض جيالً بعد جيل . 

ولكن االستغراق الذي جياوز حدود املعقول هو األمر املستنكر . مستنكر 

طاقة ألنه يضخم أحد جوانب اإلنسان عىل حسا  بقية اجلوانب ، ويستنفد 

 كن أن تنطلق يف اَتاهات عدة ، فيحبسها يف اَتاه واحد حمدود . يم

وحتى الشعو  األخرى التي اهنارت ا كفرنسا ا واستغرقتها متع اجلنس 

الفاجرة ، وتفننت يف إشباعها فنونًا هابطًة مستقذرًة ، وخصصت هلذا العمل 

الكريه صحافة وموسيقى ومسارح ومواخري ، وفتحت حدائقها بل شوارعها 

 وبيوهتا إلرواء هنم هابط مسعور ..

حتى هذه الشعو  التي استغرق اجلنس حياهتا إىل هذا احلد ، مل يكن 

احلديث عن اجلنس يستغرقها كام يستغرق الرشق . بل كانت تكتفي باهلبوط 

الفكري والنفِس والروحي . وال حتتاج إىل كثرة احلديث . بينام الرشق يرصف 
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غري معقول ، حتى وهو ال يقصد اجلريمة ، وال يف احلديث عن اجلنس وقتًا 

 هيبط بفكره وروحه وسلوكه كام هيبط الغربيون ! 

يقولون إنه الكبت .. الكبت اجلنِس هو املسؤول عن هذا السلوك املنحرف 

 املعيب . 

فالرشق منذ مولده متدين .. وله تقاليد دينية ) تكبت ( النشاط اجلنِس 

رات جائعة وتعبري ات منهومة وترصفات منحرفة وأفكارًا شاردًة فتحوله تصوُّ

 وعقوالً مشغولة . 

ولست أستطيع التسليم هبذا الرأي .. وخاصة يف الرشق اإلسالمي ، الذي 

 كان إىل عهد قريب يطبق تعاليم اإلسالم يف التبكري بالزواج .

 متى ينشأ الكبت يف مثل هذا النظام ؟

استقذار الدوافع اجلنسية ، وعدم إن الكبت بمعناه الفني أو السيكلوجي هو 

اعرتاف اإلنسان بينه وبني نفسه أن مشاعر اجلنس جيوز أن ختطر يف باله أو يف 

 بال أي شخص رشيف .

و يعرتف هبا اعرتافاً واإلسالم بالذات ال يستقذر الدوافع اجلنسية ، فه

  ر .. رصحيًا عىل أهنا األمر الواقع الذي ال يستنكر يف ذاته وال يستقذ واضحاً 

            ..  [ : 14آل عمران ] . 

،  )) حب  إيلَّ من دنياكم الطي  ، والنساء ، وجعلت قرة عينم يف الصالة ((
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 . ألجرا ً.. ((ا أي لقائه بزوجته ا )) إن يف بضع أحدكم 

زواج . وهو حني يدعو إن اإلسالم حيدد فقط مصارف اجلنس ، حيددها بال

إىل التبكري يف الزواج خيفف الضغط عىل األعصا  إىل أصغر مدى ممكن ، 

 ويريح النفس من كثرٍي من عوامل االضطرا  .

وإنام وجد الكبت حقًا يف العامل اإلسالمي منذ عهد قريب .. حني خرجت 

ئع ، الذي املرأة سافرة متربجة ، وأصبحت فعاًل أو حكاًم يف متناول الشبا  اجلا

متنعه من الزواج املبكر ظروف اقتصادية واجتامعية وفكرية ، تطيل فرتة التعطل 

 اجلنِس وتدفع إىل اجلريمة . 

حني ذلك وجد الكبت .. وجد الرصاع الداخِّل بني تعاليم الدين ودفعة 

اجلريمة .. ومل يكن ذلك ا كام يريد البعض أن يفهم ا نتيجة اتباع تعاليم الدين ، 

كان نتيجة انحراف املجتمع عن الدين ، وُبْعِدِه عن احلل الطبيعي الذي  وإنام

 وضعه اإلسالم للمشكلة اجلنسية . 

ولست هنا بصدد تفنيد العقبات التي تقف اليوم يف سبيل هذا احلل الطبيعي 

وتظهره يف صورة حل نظري ال يصلح للتطبيق . وإنام أريد فقط أن أقرر أن هذا 

رشق اإلسالمي إال منذ قريب .. بينام املشغلة العنيفة باجلنس الكبت مل يعرفه ال

حد أهنا متأل كتابًا شعبيًا كاماًل كألف ليلة وليلة  قديمة قديمة يف هذا الرشق ، إىل

وتظهر بشكل بارز يف دواوين الشعر وكتب األد  يف ألف ومخسامئة عام مدونة 

 . ها . يف العصور السابقة عىل التدوين ( أ غري ما ال نعرف
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 وامرأة العزيز يف القرآن الكريم :  ه يوسف 

خيلص من حمنة اجلُبي ، وخيلد إىل حياة هادئة يف منزل  مل يكد يوسف 

العزيز ، حتى ابتدأت األيام ختيط له حمنة أخرى ، من ناحية ُحْسنِه ومجاله ، 

 حلسن زمنًا ، وجرَّ عليه بالًء طويالً . اَفشقَي هبذا 

 َقَسَاُت احُلْسِن َصهاِحَبَهاوَكْم َرَمْت 

 

ههْبِو َحاِو هها   َوَأْتَعَبههْت َقَصههَباُت السَّ

ْوِض َلْواَلْ ُحْسُن َرْوَنِقَهها   وَزْ َرُة الرَّ

 

 ملهها اسههتطالْت َعَلْيههها َكههفُّ َجانِْيَههها 

ت له املالبسات إظهاَر أمانته ؛ فازدادت به ثقة أيف عمله ، وهيَّ  ابتدأ يوسف  

 ه فيام بني نفسه وأهله ، ووضعه من قلبه موضَع األبناء األبرار .العزيز ، وأدخل

مت به األيام ، وأظلَّه ربيُع العمر ، وإذا امرأة العزيز يشغلها أمر هذا  وتقدَّ

ه ورواحه ، وتلحظه يف قيامه وقعوده ، ويف يقظته  الغالم ! فأخذت ترقبه يف ُغُدوي

لقوية ، وشعرت أن حبَّه ينبت يف ومنامه ، وبدت هلا حماسنه اخلفية وحيويته ا

قلبها ، ومتنَّتُه ، ولكن كيف السبيل إليه ، وهي امرأة العزيز ؟ خلرٌي هلا أن تغِلَب 

ميلها وهواها وشهوهتا ، ولكنها كلام رأته ُبِعَث احلب قويًا يف صدرها ، وملكت 

  .الشهوة نفسها 

يههُت مههن أمل اجلههو   وأهههدُّ مهها ُلق 

 

 إليههه وصههوُل ومهها  احلبيههِ   ُب رْ ُقهه 

 كههالِعيِ  يف البيههداِء يقتلههها ال َّههَا  

 

 واملهههاُء فهههوَر ظهور ههها  مهههوُل  

فنصبت له حبائَل الفتنة ، وما يثري داِعَيَة هواه وشهوته ، ولكنه أعرض عن  

 َتْلوحيها وتلميحها ، وغضَّ برصه عن حماسنها ، وما كان ليوسف 
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قلُبه إىل حمّرم ، وما كان له أيضاً  ا وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ا أن يميَل 

 ا وقد مهد له العزيز من َكنَفه ، وائتمنه عىل أهله ا أن خيتانه يف منزله .

، فرأت أن تصل بالترصيح إىل ما مل تنله  شهوهتاولكنَّ اإلعراَض ضاعف 

 بالتلويح ، وأمجعت الرأي وهيأت نفسها ملا تريد ، ودعته ملخدعها ، فلبَّى رسيعًا ؛

تُور ، وغلَّقت اس تجابًة ألمرها ، وجريًا عىل عادته يف طاعتها ، ثم َأْسَدَلْت السُّ

 األبوا  ، وقالت : َهْيَت لك .

ولكن يوسف ، وإن كان يف َرْيَعان الشبا  ، فقد ترعرع يف كنف الرسالة ، 

    ..       ..  وأعده اهلل لرشف النبوة ، و 

فقلُبه مشغول بربه . ال تستهويه نزوات اهلوى والشهوات . ،  [ 124]آل عمران : 

أجاهبا : معاذ اهلل أن ُأجيبك إىل ما تريدين ، وحاشا أن أخوَن موالي العزيز ، 

 وهو الذي أحسن مثواي ، وأكرام مأواي .

الناهية يف  امرأُة العزيز ، تدعو فتًى من فتياهنا ، فيأبى ويمتنع ، وهي اآلمرة

ت به بطشًا ؛ وأرادت به سوءًا ، َفَهمَّ أن َيْلَقى قرصها  ، استطار غضُبها ، فهمَّ

ة يف نفسه ،  َ  بالَّض  ، ولكنه أحسَّ بإرشاق النبوَّ ْ الرش بالرش ، ويصدَّ الَّضَّ

ورأى برهان اهلل يف قلبه ، وأوِحَي إليه : أن الِفَراَر خرٌي من القتال ، واملساملَة خرٌي 

ن املواثبة ؛ وهمَّ إىل البا  جريًا ، وَهت وراءه َعْدوا ؛ حتى أمسكته من م

قًا !  قميصه ، وما انتهى إىل البا  حتى رأى العزيَز إىل البا  واقفًا وقميصه ممزَّ

قالت : إن يوسف مل َيْرَع ُحْرمتك ، ومل حَيفظ يدك ؛ فإنه حاول أن يدنيس 

   ..         ثويب فراودين عن نفِس ، 
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    ..  ! 

فلم جيد يوسف ملجأ إال الرصاحة يف القول ، فقال : هي التي راودتني عن 

 نفِس ، وهذا قيميص شاهٌد عىل صدق َدْعَواَي .

ال : ) إن كان وفيام هو يف أمره معهام دخل ابن عمها وكان فطِنًا لبيبًا ؛ فق

قميُصه ُقدَّ من ُقبُل فصدقت وهو من الكاذبني ، وإن كان قميُصه ُقدَّ من ُدُبر 

 فكذبت وهو من الصادقني ( . 

فلام رأى قميصه ُقدَّ من ُدُبر ، ظهرت براءة يوسف ، والتفت العزيز إىل 

ِت امرأته ؛ وقال : إن هذا من كيد النساء ومكرهنَّ ؛ فاستغفري لذنبك ؛ إنك كن

من اخلاطئني . وأنت يا يوسف : اربط لسانك عن اخلوض يف احلديث ، خشيَة 

 أن تشيَع املقالة ، وينترش احلديث بني الناس .

وشاع يف املدينة وعىل ألسنة النسوة ، وبني جنبات القصور أن امرأة العزيز 

 قد افتتنت بغالمها ، ووقعت يف غرامه ، ودعته لنفسها ، ولكنه َعَزَف وانرصف

عنها ، وأخذْت تلك القالُة تشيع وتتشعَّب ، حتى انتهت إىل امرأة العزيز ، 

ْدَن فيه ، فلم  ّل ُاكُ وسقط يف َسْمِعَها  َث به أتراهبا من نسوة املدينة ، وما َتَزيَّ ما حتدَّ

ًا من أن َتْدَحَض هذا القول ، وتقابل مكرهنَّ بمكر ، وكيدهنَّ بكيد ،  َتَر ُبدَّ

م من أيامها املرشقة إىل طعامها ، وهيَّأت هلن ُمتَّكآت وثرية فدعتهنَّ يف يو

مت هلن الفاكهة ، وأعطت كل واحدة منهن سكينًا ،  وأرائَك ُمرحية ، وقدَّ

وقالت ليوسف : اخرج عليهن ، فخرج من ََمَْدعه وقد َصبغ احلياُء ِغاللَة 

إذا السكاكني تقع عىل وجهه ، فشاهدَن فتًى ال كالفتيان ، فُذِهلن عام ُكنَّ فيه ، ف
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  ..     أيدهيّن فتقطعها : فقلن : حاش هلل وتبارك خلقه  

     . ! 

فصفقت امرأُة العزيز بيدهيا ، وقالت : هذا يوسف الذي ملُُْتنَّنِي فيه . ال 

م ، ولكنني ا قد أخفي عليكنَّ إنني قد راودته عن نفسه ، فتأبَّى واستعص

أذللُت نفِس ، وافتضح أمري أمام الناس ا لئن مل يفعل ما آمره ألدفعنَّ به يف 

غيابات السجن ، يعاين ظالمه ، أو ألذيقنَّه َهَوان نفسه ، أو إيذاء جسمه ، 

قالت له إحداهنَّ : أهيا الفتى الكريم ، أليس لك قلٌب يلني هلذه التي دفعْت 

بًا لك يف املرأة حبيب ، ومن املتعة نصيب !؟ اجلامل إليك بقلبها ! ألست شا

اجلامل ، وقالت األخرى : أمل تعلم أن كل ما يف هذا القرص مبذول لك لو 

دتك به من سجن  أطعتها ! املال املال ، وقالت الثالثة : ألسَت ختشى ما توعَّ

 ال تعلم مداه ، أو عذا  ال ُتْدِرُك غايته أو منتهاه . 

ف ؛ فإنه توجه إىل اهلل وتَّضع إليه أن يرصف عنه وكذلك كان يوس

السوء ويصد عنه كيد هؤالء النساء ، وقال : ر ي ، السجن عىل ظالمه 

ووحشته أروح عىل نفِس ، أما أن أقيم بني هؤالء النسوة ، فإنني ألخشى من 

  .. هواي أن يميل ، ومن الشيطان أن يوسوس فيتغلب ؛ فأصبو إليهن 

                        

           . 

ودخل يوسف السجن ا ال كام يدخل اجرم قتل َنْفَسًا ، أو لص رسق متاعًا ا 
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 جو عدل السامء .دخوَل مظلوم مل ُتنِْصْفُه كلمة القضاء ؛ فأسلَم نفسه ير

مات ، مل يَر الشمس الطالعة ، مل يكن إال مظلومًا  وقد مرت عليه سنوات اُجَرَّ

مغلوبًا عىل أمره ، يلقى العذا  ثمنًا ملا اّدرع به من عصمة وإيامن ، ونزاهة 

اًل عليه  وطهارة ، وما أحب أن خيرج من سجنه ممنونًا عليه بعفو ، أو ُمتََفضَّ

ظهَر أمري قبل أن أغادر السجن ، وُتعرف قصتي قبل أن بيشء ، بل قال : لي

 ُيْفَصَل فيها بالعفو . 

 وقالت امرأة العزيز ا وقد نالت منها األيام والسنون : اآلن َحْصَحَص احلق ،

         أنا راودته عن نفسه فاستعصم 

       : [ 52] يوسف . 

* * * 
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 (8و ) (7من ثوابت القرآن الكريم )

  ..        .. 

  ..      .. 

 

 قال تعاىل :              

                        

                [165:  البقرة ] . 

 أيضًا : وقال                

    [43:  الفرقان ] . 

/ 6النِّدُّ ، أي :  ) النون ( و ) الدال ( أصل صحيح وردت اشتقاقاته يف /

     قوله تعاىل : مواضَع من القرآن الكريم ، أوهلا يف 

                        

                   : [ 22] البقرة ، 

  وآخرها يف قوله تعاىل :                

                    : [ 9] فصلت  . 
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َبُه والنَّظِرُي . واجلمع أنداد ، أي : أضداٌد وأشباه .  النِّدُّ بالكرس : املِْثُل والشَّ

ه .  والنِّدُّ : الذي يأيت برأٍي غرِي رأي نِدِّ

 : خياطُب َمْن هجا رسول اهلل شاعر الرسول  سان بن ثابت قال ح

ووووو   
 َأََتُْجووووووُس ولَوووووَت لَوووووُ  ب   

 

ووووووَ ا ُ   ُخَْي الف  ووووووْد  ووووووُخَْي ك َ  َفََشُّ

 
 ويف األنداِد أقواٌل : 

ـ األوثان ـ التي اختذها العرب آهلًة لتقرهبم إىل اهلل زلفى ، ورجوا  أوهلا :

، ونذروا هلا النذور ، وقربوا هلا  سائلباملمنها النفع والرض ، وقصدوها 

 القرابني . وعىل هذا فاألصنام أنداٌد هلل تعاىل وذلك بحسب ظنوهنم الفاسدة . 

اُء الذين كانوا يدعون الناس إىل طاعتهم فُيحلون  وثانيها : السادُة والُكََبَ

ُموَن   قال تعاىل :  .هلم وحيرِّ                

        [67:  األحزاب ] . 

 ُتشِغُل القلَب  وثالثها :
ٍ
اهلوى قال ومثاله ندًا لُه ،  وجتعلهبه سوى اهلل ،  هو  كُل يشء

 تعاىل :                      

  .. وقوله تعاىل :  ، [ 43رقان : ] الف         

                  : [ 28] الكهف . 
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وهم املقّلدون الذين يقولون ما يكون ُُمَالَِفًا ملا جاء به اهلُل يف  ورابعها :

َباِع  كتابِه وملا جاء به الرسوُل  بدل يف ُسنَّته ، فيجعلونه دينًا واجَب االتِّ

     ، ويف هؤالء نزل قوله تعاىل : دين اهلل 

    ..  [31:  التوبة ] .  

  ..وأما قوله تعاىل :          ..  ُملحبِة هنا با ، فاملُراد

والطاعة ، أي أهنم جيعلوَن اهلَل سبحانه واألنداَد سواء ، َفُيَعظُِّموهَنم  التعظيم

ُم املؤمنوَن وُيطِيعوهنم كام   ويطيعونه .اهللَ سبحانه ُيَعظِّ

ُم اهلل فقد جعله هلل ندًا  قال ابن تيمية : )من أحب شيئًا ، أو عظَّمُه كام ُيَعظِّ

هم ليقربونا إىل اهلل زلفى ، وأهنم شفعاؤنا عند اهلل . وإن كان يقول : إنام نعبد

 قال تعاىل :                  

          ..   أي : حُيِبُّوهَنم كام حُيِبُّوَن اهلل ،

ُحبًَّا هلل منهم ، ألهنم أخلصوا هلل فلم جيعلوا املحبََّة مشرتكًة  والذيَن آمنوا أشدُّ 

 غريه ، واهلُل ال يتقبَُّل ذلك ( .بينه وبني 

أنه قال ، قال اهلل تبارك وتعاىل :  ويف احلديث الصحيح عن رسول اهلل 

)) أنا أغ ى الَشخا  عن الَشك ، فمن عمل عماًل أرشك في  غدي فأنا م   

 . ( رواس مَلم يف صحيح  )((  كَ رْشَ ي أَ ذ  ل  خل  ل  بري  ، وهو 

قيِّم : ) إن من أحب من دون اهلل شيئًا ، كام حيب اهلل تعاىل ، فهو وقال ابن 
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ممن اختذ من دون اهلل أندادًا ، فهذا نِدٌّ يف املحبة ، ال يف اخللق والربوبية ، وإن 

 ب والتعظيم ( . أكثر أهل األرض قد اختذوا من دون اهلل أندادًا يف احل

 ومن أعظم الذنوب اختاذ األنداد : 

:  عن عمرو بن رشحبيل عن عبد اهلل ريض اهلل عنهام قال : سألُت النبيَّ 

. قلت :  )) أن جتعل هلل ن ًا وهو خلقك ((أيُّ الذنب أعظم عند اهلل ؟ قال : 

َعَم )) وأن تقتل ول ك ختاف أن َيطْ إن ذلك لعظيم ، قلت : ثم أي ؟ قال : 

َ زَ )) أن تُ قلت : ثم أي ؟ قال :  معك ((  .  (( كَ ر  اْ َج  ةَ لَ يْ ل  َح  ان 

 وأنزل اهلل تصديق ذلك بقوله :          

                  .. 

 . [ 68] الفرقان : 

فدعاء إلٍه آخَر مع اهلل هو اختاُذ نِدٍّ من دون اهلل ، حيبه كحب اهلل ، وأصُل 

 العبادة املحبة اخلالصة .

و يقول ابن تيمية : ) وفتنة الذين يتخذون من دون اهلل أندادًا حيبوهنم 

 كحب اهلل من أعظم الفتن ، ومنه فتنة أصحاب العجل ، كام قال تعاىل : 

                    :  [ 85] ط  ). 

من أن نشري إىل نقيض العقل عند اإلنسان ونعني اهلوى ، الذي قد ال ُبدَّ 

ينشأ عن غياب اإليامن فيكون هوى الضالل ، أو ينشأ من غياب العلم فيكون 
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 املعرفة بذوات األشياء . هوى اجلهل ، فمعرفة نقائض األشياء توسع

العدو األول والوحيد للعقل هو اهلوى ، الذي يعمل عىل نخر ثم تقويض ف

ركيزة العلم بمعاول اجلهل ، وعىل شق ثم متزيق ركيزة اإليامن بسكاكني 

 .الضالل 

ملا كان اهلوى غالبًا وإىل سبيل املهالك ُمْوِرَدًا جعل العقل عليه رقيبًا جماهدًا 

غفلته ، ويدفع بادرة سطوته ، ويدفع خداع حيلته ، ألن سلطان يالحظ عثرة 

 يؤتى العاقل حتى نياهلوى قوي ، ومدخل مكره خفي . ومن هذين الوجه

تنفذ أحكام اهلوى عليه أعني بأحد الوجهني : قوة سلطانه وباآلخر خفاء 

 مكره .

   ..        يقول تعاىل : 

     [28:  الكهف ] . 

موضعًا من القرآن الكريم . أما يف احلديث  36ولفظ اهلوى بمشتقاته ورد يف 

 . )) ال يؤمن أح خم حتى يكون هواس تبعًا ملا جئُت ب  ((:  النبوي فيقول النبي 

. فإنَّ طول األمل  وطول األمل (( )) أخوف ما أخاف عىل أمتي اهلوىويقول : 

)) ثالٌث ُمْهل َكاٌت : ُشحٌّ ُينِِْس اآلخرة ، واتِّباع اهلوى يصدُّ عن احلق ، ويقول : 

))   َ  . ُمَطاٌع ، وَهَوًى ُمت َبٌع ، وإعجاُب املر   ب ف

وعن السيدة عائشة ـ ريض اهلل عنها ـ أهنا قالت : يا رسول اهلل أيُّ اجلهاد 
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 . )) جهادك هواك ((ل : أفضل ؟ قا

أما يف املعنى ، فللهوى عدٌد من املعاين . منها اهلوى بمعنى العشق . يقول 

 مجيل بثينة :

ْيُتَهووا  َيُمووْوُت اهلوووى م  ذووي إلا مووا َلق 

 

َيوووووا إلا َفْاَرْقُتَهوووووا َفَيُعوووووْودُ    وََيْ

 
م قيل لسفيان بن عيينة : )  إن أهل األهواء حيبون ما ابتدعوه من أهوائه

      حبًا شديدًا ، فقال : أنسيَت قوله تعاىل : 

             ..  ).  التي 
ِ
إهنا فتنُة احلُبِّ لألهواء

 حتوُل بني العبد وربه سبحانه .

 اهلل ( ، قال ابن عباس ريض اهلل عنهام : ) اهلوى إلٌه ُيعبد من دون 

 ثم تال قوله تعاىل :            [ 23:  اثية] اجل . 

 وقال الشعبي : ) إنام ُسمي اهلوى هوًى ألنه هيوي بصاحبه ( . 

 إلا أنَت مل تعص  اهلوى قادَك اهلووى

 

 إىل ُخووولذ موووا فيووو  عليوووَك مقووواُل  

 
 أخذه الشاعر وقال : وقال أعرايٌب : اهلوى هواٌن , ف

وو َ
 اسووم ُ  إن  اهلووواَن هووو اهلوووى ُق  

 

 فووو لا َهويوووَت فقووو  لَقيْوووَت َهَواَنوووا 

 
فًا , ولعقلك ُمسعفًا , وانظر إىل ما َتسوُء  وقال ابن السامك : ) ُكْن هلواك ُمسوِّ

عاقبته , فوطِّن نفسك عىل جُماَنبته , فإنَّ ترَك النَّفس وما هتوى داؤها , وَترُك ما 
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 وى دواؤها , فإن  م تفعل جعلت اهلوى هلل نّدًا ( .هت

 قال تعاىل :             

         [ 41 - 40:  ل ازعات] ا . 

  الشاعر :قال  وقال احلسن البرصي : ) أفضل اجلهاد جهاُد اهلوى ( .

 إلا مووا رأيووَت املوورَ  يعتوواُدس اهلوووى
 

 فقوووو  ثكلتووووُ  ع وووو  لاك ثواخُلوووو ْ  

 
 

و     َ  وق  أشمَت األعو اَ  جهواًل ب ف

 

 وقوو  َوجووَ ْت فيوو   مقوواالً عوال لُوو ْ  

 وما يردُع ال فَس اجلموَح عن اهلووى 
 

أي  خامُلو ْ    من ال وا  إال حوازُ  الور 
 

هوات املنفلتة الضالة من عقل العقل أما يف القرآن الكريم فاهلوى هو الش

ونور العلم وهدى اإليامن . وإذا كان اإليامن مفتاحًا للعقل ، مغالقًا للشهوة 

ا عن الرش ، ساترًا لإلنسان ، فإن اهلوى مغالق  الضالة ، جالبًا للخري ، صادًّ

للعقل ، مفتاح للشهوة ، جالب للرش ، صادٌّ عن اخلري ، هاتٌك للسرت . وهبذا 

 عنى يقول الشاعر :امل

 إن ُبل ْيوووووُت بوووووأربع  ترمي  وووووي

وو واهلوووى نيا وَنْفا   إ ْبل ووْيُس والوو ُّ

 

اخووا  َ
 بال  ْبوول  قوو  َنَصووَبْت عووا  رش 

ووْن َأْيووَن أرجووو َبْيوو َُهن  َفَكاخووا
 م 

 
ارُة بالسوء التي  بقي أن نشري إىل أن النفس عند الشاعر ، هي النفس األمَّ

 العقَل . ُم اهلوى وُتعطُِّل كِّ حُتَ 
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 قال الشاعر : 

وووووزاٌح َوَوَلوووووعْ  ُل الع ْشوووووز  م   َأو 

 ُخوولُّ موون ووووى وإن غالووْت بوو 

 

 ثوووووم يوووووزداُد إلا زاَد الط َموووووعْ  

 رتبوووُة املُْلوووك  مل َوووْن وووووى َتَبوووعْ 

 

 و العقل واهلوى :

أوالً من ما هيمنا هنا ونحن نتحدث عن اهلوى أن نتحدث عن العقل 

والقيد والرباط . نقول : عقل الرجل البعري : احلبل حيث اللغة ، فهو يعني 

ثنى وظيفه مع ذراعه فشدها . ونقول : عقل الدواء البطن : أمسكه . وإنام 

سمي العقل عقاًل ألنه يعقل صاحبه عن الوقوع يف القبائح . ومن هنا صار 

معنى العقل : فهم األمور عىل ما هي عليه يف الواقع ، وربط األسباب 

 بمسبباهتا .

موضعًا من القرآن الكريم  49يرد لفظ العقل وإنام ورد لفظ مشتقاته يف   م

        : أوهلا يف قوله تعاىل 

       : وآخرها يف قوله تعاىل  [ 44] البقرة ، : 

              [10:  تبارك ] . 

 لكننا نجد عددًا آخر من األلفاظ وردت يف اآليات بمعنى العقل أبرزها :

 : القلب ، وهو العقل باعتباره أداَة الفهم والفقه ، بدليل قوله تعاىل  -1
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           ..  [46:  احلج ] . 

 موضعًا من القرآن الكريم ، أوهلا يف قوله تعاىل :  167وردت مشتقاته يف 

             

    : وآخرها يف قوله تعاىل :  . [ 7] البقرة    

   [9:  االنشقاق ] .  ونالحظ يف معنى القلب ـ إضافًة إىل كونه أداة

 الفقه ـ أمرين : 

أنه حمل اجتامع العواطف من انرشاح وانقباض ورعب واطمئنان ،  األول ،

        : بدليل قوله تعاىل 

   ..  [151:  آل عمران ]  وقوله تعاىل ، :  ..   

    [ 28:  الرع ] .  فهو هبذا املعنى يشرتك مع الفؤاد كام سنرى

 يف الفقرة التالية . 

أنه حمل التقلب من حال إىل أخرى ، ومن فكرة إىل أخرى ، ومن  الثان ،

 مكان إىل آخر . وحمل االرتداد إىل املرجع واألصل . كام يف قوله تعاىل : 

  ..        [ 227:  الشعرا ] . 

موضعًا  16اإلدراك ، ورد يف  الفؤاد ، هو العقل باعتباره حمل اجتامع -2

 . [ 11:  ال جم]        من القرآن الكريم ، منها قوله تعاىل : 
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         : وقوله تعاىل 

          [78:  ال حل ] . 

 ونالحظ يف معنى الفؤاد أمرين : 

  .السمع والبرص يشكل أداة املعرفة عند اإلنسان مع أنه :  األول

     :العواطف ، بدليل قوله تعاىل اجتامع أنه حمل  : الثان

    ..  [10:  القصص ] . 

، هو العقل باعتباره قلب األشياء وخالصتها ، ورد جمموعًا و م  بُّ اللُّ  -3

موضعًا من القرآن الكريم ) أولو األلباب ، بمعنى أصحاب  16يرد مفردًا يف 

 . [ 269] البقرة :    ..     العقول ( ، منها قوله تعاىل : 

لباب يف اآليات تأيت مقرتنًة بالعظة والعَبة ، وبالتدبر والتفكر ونالحظ أن األ

 وبالتذكر والتقوى .

بمعنى العقول باعتبارها تنهى أصحاهبا عن فعل ما اليليق . ، ى هَ النُّ  -4

   مها يف قوله تعاىل :اوردمرتني يف القرآن الكريم بسورة طه ، إحد

           [ 54:  ط ] . 

بمعنى العقل باعتباره حيجر صاحبه عن النقائص ، وورد مرة ، ر جْ احلِ  -5
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 . [ 5:  الفجر]          : واحدة يف قوله تعاىل

عىل صالح اإلنسان أو   َ باعتبار ما يبقى أثره دليالً ى العقل بمعن،  ةُ يَّ قِ البَ  -6

      فساده ، وردت مرة واحدة يف قوله تعاىل : 

         ..  [116:  هود ] . 

وردت مشتقاته الَباهني ، وبمعنى العقل باعتباره أداة إقامة احلجج ، ى جَ احلِ  -7

    : من القرآن الكريم ، منها قوله تعاىل يف أكثر من موضع 

           ..  : [ 16] الشورى . 

عقل بمعنى أصحاب العقول باعتبار أن البصرية هي ال، أولو األبصار  -8

الكاشف التي يرى صاحبها يف ضوئها حقيقة األشياء ، وهي أداة استخالص 

 . [ 2] احلَش :    ..   : الِعَظات والِعََب ، كام يف قوله تعاىل 

األحالم ، مفردها حلم ، بمعنى العقول باعتبارها حمل التأين والرتوي  -9

         قوله تعاىل :  والتدبر ، كام يف

   [32:  الطور ] .  وقد جيمع العرب احللم بمعنى العقل عىل حلوم

 بمعنى العقول كام عند جرير الغطفي هيجو بني النمري :
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لُّ عوووىل ُنمووود    أنوووا البوووازي املُووو  

 فوووال َصوووىل  اىللوووُ  عوووىل ُنمووود  

 

ووُت موون الَووْي   هلووا انصووبابا  ْ
 ُأِت 

وووَحابا  َ َيْت ُقبووووُرهُم ال  وال ُسوووق 

َنووْت ُحُلوووُ  ب ووي نموود     ولووو ُوز 

 فصووو ًا يوووا ُتيووووَ  ب وووي ُنمووود  
 

 َفُغوو   الط ووْرَف إ ن ووَك موون ُنموود  

 

 عوووىل امليوووزان  موووا َبَلَغوووْت ُلبابوووا 

ووووَهابا  فووو ن  احلووورَب ُمْوق وووَ ٌة ش 
 

  خ البوووافوووال خعبوووًا َبَلْغوووَت وال

هذه املكانة التي ناهلا العقل يف كتاب اهلل تعاىل ، هلا ما يامثلها يف احلديث  

 النبوي ، وآثار الصحابة واألئمة والتابعني ، وأخبار العرب وأشعارهم . 

)) ما اختَب املر  مثل عقل و ي صاحب  إىل ه ى ، :  قال رسول اهلل 

 أو يردس عن ردى (( .

)) لكل يش  عمل دعامة ، ودعامة عمل املر  عقل  ، فبق ر عقل  :  وقال 

 . تكون عبادت  لرب  ((

 .)) العقل نوٌر يف القلب يفرق بني احلز والباطل ((  : وقال 

، بخري  قال : ُأْثنَِي عىل رجل عند رسول اهلل  وروى أنس بن مالك 

من عبادته كذا وكذا ، . قالوا : يا رسول اهلل إن  )) خيف عقل  ؟ (( : فقال 

 . )) خيف عقل  ؟ ((:  ومن خلقه كذا وكذا ، ومن فضله وأدبه كذا وكذا ، فقال 

قالوا : يا رسول اهلل ُنْثنِي عليه بالعبادة وأصناف اخلري وتسألنا عن عقله ؟ فقال 

يصيب بجهل  أعظم من فجور الفاجر ،  األمحز العاب  )) إن:  رسول اهلل 

   من رهبم بالزلف عىل ق ر عقوهلم (( .وإنْي يقرب ال ا
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  قال : وروى لقامن بن أيب عامر عن أيب الدرداء أن رسول اهلل 

قلُت : بأيب أنَت وأمي ومن يل  )) يا عويمر ، ازدد عقاًل تزدد من ربك قربًا (( .

ْل :  بالعقل ؟ قال  )) اجت ب حمار  اهلل وَأدذ فرائ  اهلل تكن عاقاًل ، ثم َت َف 

ا (( .ب زًّ  صاحلات األعْيل َتْزَدْد يف ال نيا عقاًل وَتْزَدْد من ربك قربًا وب  ع 

) أصل الرجل عقله ، وحسبه دينه ، ومروءته خلقه ( . :  وقال عمر بن اخلطاب 

وقال احلسن البرصي : ) ما استودَع اهلل أحدًا عقاًل إال استنقذه به يومًا ( . 

م حدث من أوالد العرب كان حيدثني لغال وحكى األصمعيُّ قال : )قلت

َك أن يكون لك مئة ألف درهم وأنت أمحق ؟  فأمتعني بفصاحة ومالحة : َأَيرُسُّ

َ ؟ قال : أخاف أن جيني عيلَّ محقي جناية تذهب  قال : ال واهلل . قلت : َو ِم

باميل ويبقى هو ( . وقال عامر بن قيس : إذا َعَقَلَك َعْقُلَك عام ال ينبغي فأنت 

اقل . وقيل ألعرايب : أيُّ األشياء خرٌي للمرء ؟ قال : عقٌل يعيش به . قيل : ع

فإن  م يكن ؟ قال : فإخواٌن يسرتون عيبه . قيل : فإن  م يكن ؟ قال : َفُخُلٌق 

الناس . قيل : فإن  م يكن ؟ قال : فصمٌت طويل . قيل : فإن  م إىل يتحبَُّب به 

منثور احلكم : كل يشء إذا كثر رخص  يكن ؟ قال : فموٌت عاجل . وقيل يف

 إال العقل ، فإنه إذا كثر غال . وقال إبراهيم بن حسان :
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 وأفضووُل قَووم  اهلل  للموور  عقُلوو ُ 

 إلا أخمووَل الوورمحُن للموور  عقَلوو ُ 

 يزيُن الفتى يف ال وا   صوحُة عقل و   

 يشوونُي الفتووى يف ال ووا  قل ووُة عقل وو   

 يعيُش الفتى بالعقل يف ال وا  ، إنو 

 

 لوويس موون األشوويا  يشٌ  يقارُبوو ْ ف 

 فقووو  خملوووْت أخالُقوووُ  وم رُبووو ْ 

 وإْن خووان حمظووورًا عليوو  مكاسووُب ْ 

 وإن َخُرَموووْت أعراقووو  وم اسوووُب ْ 

 عووىل العقوول عووري علُمووُ  وجتارُبوو ْ 

 
 ونقف أخريًا أمام قول سابور بن أزدشري : العقل نوعان : أحدمها مطبوع ،

 صاحبه .واآلخر مسموع ، وال يصلح أحدمها إال ب

 فأخذ ذلك أحد الشعراء فقال :

 رأيووووووُت العقووووووَل نوووووووعني

 فوووووووال ي فوووووووع مطبووووووووعٌ 

 خووووووْي ال ت فووووووُع الشوووووومُس 

 

 فمطبووووووووووٌع ، ومَوووووووووموعُ  

 إلا مووووووا غوووووواَب مَووووووموعُ 

 وضوووووووُ  العووووووني    وووووووعُ 

 
 ونحن نرى يف هذا القول ما يناسب مذهبنا يف أن العقل قسامن :

َل بفضله اإلن قَم مطبوع ساَن من اململكة البرشية أودعه اهلل تعاىل فحوَّ

املادية احليوانية األوىل التي حتكمها الغرائز والشهوات واألهواء ، إىل مملكة 

إنسانية حيكمها العقل الذي هيدي اإلنسان خلالقه . ومن هنا يقول تعاىل 

          : معاتبًا 
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    [7،  6:  االنفطار ]  وما كان سبحانه ليعتب عليه لوال ،

الثابت من العقل ، ويدلنا  العقل املطبوع فيه ، الذي يمثل ـ يف رأينا ـ اجلزء

َمرَّ بصبياٍن يلعبوَن   عليه ما رواه ابن قتيبة من أن اخلليفة عمر بن اخلطاب

: ما لَك  م هترب  مكانه . فقال له عمر  فهربوا ، إال واحدًا منهم ثبت يف

مع أصحابك ؟ قال الصبي : يا أمري املؤمنني  م أكن عىل ريبٍة فأخافك ، و م 

 تكن الطريق ضيقًة فأوسع لك .

فهو الذي يزيد عند امرٍئ وينقص عند آخر أما اجلزء املتغري من العقل 

دود لزيادته ، خالفًا املُْكَتَسُب بالعلم والتجربة الذي ال ح القَم املَموع

لكل الفضائل املحمودة األخرى . فالشجاعة إن زادت عن حدها صارت 

هتورًا ، والكرم إن زاد عن حده صار تبذيرًا ، والتفكر والتدبر إن زاد عن 

حده أصبح ترددًا ، أما العلم فالزيادة فيه زيادٌة باملعارف ، وتنويٌر للمجاهيل 

 ن ، ومعرفٌة بام كان لتقدير ما سيكون .واملغيبات ، وحسن إصابة بالظنو

 والعلوم واملعارف ثالثة أنواع يف ثالث دوائر :

دائرة صغرى هي دائرة األحاسيس ) علٌم باملحسوس ( ، وأدواته  أوهلا :

 احلواس من سمع وبرص وملس وذوق وشم .

، وأدواته  دائرة وسطى هي دائرة اإلدراك ) علٌم باملعقول ( والثانية :

 أو القلب أو اللب حسب التعبري القرآين .  الفؤاد
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دائرة كَبى هي دائرة علوم النبوة ) علٌم بالوحي ( ، وأدواته  والثالثة :

 الرساالت الساموية .

يقول اإلمام أبو حامد الغزايل يف ) معارج القدس ( : ) ال يستنري العقل 

 بدون وحي ، وال يفهم النقل بدون عقل ( .

من كتاب ) العلم  166جون كليفالند ، عىل صويقول عا م الكيامء 

واإليامن يف اإلسالم ( : ) إن مالحظة هذا الكون مالحظًة تقوم عىل اخلَبة 

والذكاء ، والتأمل فيام نعرفه عنه من مجيع النواحي ، سوف يقودنا إىل 

 التسليم بوجود ثالثة عوا م من احلقائق ، هي : العا م املادي ، والعا م الفكري ،

 عا م الروحي ( . وال

ويقول اإلمام الشافعي : ) من أراد الدنيا فعليه بالعلم ، ومن أراد اآلخرة 

 فعليه بالعلم ، ومن أرادمها معًا فعليه بالعلم ( .

من صفات اهلل تعاىل ، تكررت مشتقات لفظه يف  ، وصفةٌ  العلم حقيقةٌ 

بذاهتا ، هدفه موضعًا من القرآن الكريم ، لكنه حقيقة حمايدة  800أكثر من 

إنتاج املعارف ، لكنه ال ينتج خريًا وال رشًا . والعقل اإلنساين هو الذي ـ إن 

يتجه به إىل اخلري ، وهو الذي ـ إن افتقر إىل اإليامن ـ يتجه به إىل واكبه إيامن ـ 

الرش . هذا العقل القائم عىل ركيزيت العلم واإليامن ، هو حمور املقصود يف 

[ حني تومهوا أن اإلنسان كخليفة  30تعاىل واملالئكة ] البقرة احلوار بني اهلل 
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   ..: هلل يف األرض سوف ُيْفِسُد فيها وَيْسِفُك الدماء ، فجاء قوله تعاىل 

      : موضحًا أن ذلك لن حيصل إن استنار  [ 30] البقرة ،

ب األنداد واهلوى املُنبعثة من النفس ، وجانالعقل بنور العلم ونور اإليامن 

 األمارة بالسوء .

وكنا نود أن نقف بالتفصيل عند األنواع الثالثة للنفس اإلنسانية كام 

 :وردت يف كتاب اهلل املبني 

ارة بالسوء ، أشار إليها تعاىل بقوله  أوهلا :    ..  : األمَّ

       ..  [ : 53يوسف ] . 

امة ، أقسم هبا تعاىل جلليل شأهنا بقوله  والثانية :    : اللوَّ

    [2:  القيامة ] . 

      املطمئنة ، ناداها تعاىل بقوله : والثالثة :

       [28،  27:  الفجر ] . 

لوال اإلطالة وخشية اخلروج عن موضوعنا األسايس يف العقل بعلمه 

وإيامنه ودوره يف كبح مجاح اهلوى . ونكتفي باإلشارة إىل أمهية اإليامن مع 

           العقل بقوله تعاىل : 
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  ..  [ 3،  2،  1:  الع ] . 

 قصص من القرآن الكريم : -

 : إبراهيم 

 ( َيطذم األص ا  : 1

حني أنكر عليه أبوه دعوَته ، وحزَّ يف نفسه أن  خاب رجاُء إبراهيم 

ْقِعْدُه هيدَيه إىل احلق َفيََبأ منه وينأى عنه ؛ ولكن هذا اجلفاَء الذي ظهر منه  م يُ 

عن متابعة دعوته ، و م َيْثنِِه عن النكري عىل قومه إرشاَكُهْم باهلل ، وعباَدهَتُْم 

 األصناَم من دون اهلل .

   .. وما َأْوَهى ما نطقوا به ! وما أضعَف ما أجابوا به ! فقد قالوا :

     [ 53:  األنبيا ] .  

   :  ..       م قال إبراهي

قالوا : َأُتنِْقُص آهلتنا ، وَتُسبُّ أصنامنا باحلق أم أنت من   ، [ 54:  األنبيا ] 

ُكْم اخَلِليُق بالعبادة هو فاطُر السموات  قال إبراهيم الالعبني ؟  : فإنَّ ربَّ

ا هذه األصن ا  ، وهي واألرض ، أمَّ ام التي ال متلُك لنفسها نفعًا وال رضًّ

ء ، وُخُشٌب ُمَسنََّدٌة ،  ، فيها احذروا فتنَة الشيطان وإغواَءه فحجارة صامَّ
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روا بعقولكم . أال تنظرون إىل ما تعبدون من دون اهلل أنتم وآباؤكم  وفكِّ

           األقدمون ! 

           

             

   [ 82 - 77:  الشعرا ] . 

وقد كان من عادة أولئك القوم أن ُيقيموا عيدًا هلم يف كل عام ، يقضون ايامه 

خارج املدينة ، وكلهم هُيْرعون إليه ، بعد أن يضعوا طعامًا كثريًا يف بيت العبادة ، 

وا بالذهاب إىل عيدهم  حتى إذا ما رجعوا من عيدهم أكلوه فرحني . وملا مَهُّ

َح طلبوا إليه أن يرافقهم ، فأبى  أن َيْصَحَبُهْم ، وقد عقد العزم عىل أن هَيِْدَم ََصْ

ده ، دخل إىل بيت عبادهتم ، فوجد  آهلتهم ، وملا خال اجلوُّ من العيون التي ترتصَّ

باَحة قد اكتظَّْت بالتامثيل وانترشت يف أرجائها األصنام ؛ ورأى الطعام مرتاكاًم 

منهم إصغاًء ، و م يسمع جيد حتت أقدامها ، فخاطبها : أال تأكلون ! فلام  م 

منهم جوابًا ، تناول فأسًا وهوى عليها ، يكرسها وحيطِّم حجارهتا ؛ وما زال 

ها ُحَطامًا ، إال كبريهم فإنه أبقى عليه ؛ لريجعوا إليه ويسألوه .هبا حتى   َصريَّ

ورجعوا من عيدهم ، ورأوا ما حلَّ بمعبوداهتم ؛ فبهتوا هِلَْوِل ما َرَأوا ، 

لوا : َمْن فعل هذا بآهلتنا ! إنه ملن الظاملني ! قال قائلهم : سمعنا فتى وتساء

 ُيَقاُل له إبراهيم ؛ يذكر آهلتنا ويعيب علينا عبادهتا .
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 وابتدؤوا حماكمته أمام اجلميع وقالوا له : أنت فعلت هذا بآهلتنا يا إبراهيم ؟

   :  ..      فقال 

   [ 63:  األنبيا ] . 

فأقبل بعضهم عىل بعض يتالومون ، وقالوا : إنكم أنتم الظاملون . ثم 

رين ، فقال إبراهيم  ة ، فأطرقوا برؤوسهم مفكِّ   : أدركتهم احلَرْيَ

  ..           

            [ 67 -66:  األنبيا ] . 

فلام ُغِلُبوا عىل أمرهم ، َعَمدوا إىل القوة يسرتون هبا هزيمتهم ، وخيفون 

   ..      باطلهم وقالوا : 

  . [ 68:  األنبيا ] 

 ُيْلَقى يف ال ار : إبراهيم ( 2

، وقلبه باإليامن ُمْفَعم ، وثقته باهلل  يف هذه النار املسَتِعرة  ميُأْلِقَي إبراه

 شديدة ، وِصَلتُُه به وثيقة ، وأمله يف النجاة وطيد .

إله قال حني أوثقوه ليلقوه يف النار : ال  عن أيب بن كعب أن إبراهيم 

إال أنت سبحانك لك احلمد ولك امللك ، ال رشيك لك . ثم رموا به يف 
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املنجنيق إىل النار فاستقبله جَبيل فقال يا إيراهيم ألك حاجة فقال أما إليك 

حَبي من سؤايل :  فال . قال جَبيل فاسأل ربك ، فقال إبراهيم 

   ..        قال تعاىل :  علم  بحايل .

 . [ 69: األنبيا  ] 

 وال مرود : إبراهيم ( 3

به إبراهيم أما امللك ُنمرود فقد انتهى إليه شعاع من ذلك النور الذي هبر 

 قومه ، فطغى طغيانه ، وزاد هبتانه . أليس هو من آهلتهم ؟!

ب إليه إليه ، فدعا إبراهيَم  ، وقال : وما هذا نظره  فلام َمثََل بني يديه صوَّ

 اإلله الذي تدعو إليه ؟ هل تعرف ربًّا غريي ، وإهلًا يستحق العبادة دوين ؟

وقال : ريب الذي حييي ويميت ، ولكن ُنمرود أخذته  فأجابه إبراهيم 

العزة باإلثم ، وقال : أنا ُأحيي َمْن أشاء بالعفو عنه فينعم باحلياة ، وأنا كذلك 

 بحكمي .  بأمري ، وأقيض عليهُأِميُت َمْن أشاء 

َر الشمس وجعل هلا نظامًا ال حتيد  أجابه إبراهيم  بقوله : إنَّ اهلل سخَّ

عي قديرًا ، وكام زعمَت إهلًا ،  عنه ، فهو يأيت هبا من املرشق ، فإن كنَت كام تدَّ

ْ هذا النظام ، وأِت هبا من املغرب . وصدمته اآلية البينة ، وصار إبراهيم   فغريِّ

هم عداوًة له .  أبغَض الناس إليه ، وأشدَّ
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ُروا الناس اتِّباعه ، فكان إبراهيم  يرى من التضييق  ثم َبثَّ عيونه لُِيَحذِّ

ة ؛ وارتأى اهلجرة عنهم ،  عليه ، واإلرضار به ، ما يراه املصلحون يف كل أمَّ

 وفرَّ بدينه إىل أرٍض قد تنمو فيها دعوته ، وترك وطنه وقوَمه .

 : موسى  قصة -

عاش فرعوُن وأعوانه يف بالد النيل ، حيكمون الِقْبَط وبني إرسائيل ، 

ويفسدون يف األرض ُظْلاَمً واستكبارًا ويتخذون من نفوسهم أربابًا ؛ 

وَقة عبادهتم من دون اهلل .  يفرضون عىل السُّ

: أن لديك برهانان من ربك إىل فرعون  نادى اهللُ سبحانه موسى 

فتهيََّب ذهب إىل هؤالء حتى خترجهم من الظلامت إىل النور ، وَملِئه ، فا

   ..     املوقف ، واستعظَم األمر ، وقال : 

    [33:  القصص ] .  

   ..        ثمَّ دعا ربه ، فقال : 

              

            :  [ 32 - 25] ط . 

    :  عليهام السالماهلل إىل موسى وأخيه  ثم أوحى
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            [ 47،  42:  ط ] .  

هبام  ذهب موسى وأخوه عليهام السالم إىل مرص ، فأتيا فرعون ، فاستهان

   ..   واستنكر خطبهام ، فقال حتى أنَت يا موسى ! 

       [ 18:  الشعرا ] . 

وكذلك َفَعْلَت َفْعَلَتَك التي فعلت وأنت من  فانطلق فرعون قائاًل :

اجلاحدين بنعمتنا ، وردَّ دعوته فقال : ملَّا خفت بطشكم فررُت منكم ، 

فأصابتني نعمة اهلل ورمحته ، فوهب يل علاًم وحكمة ، وجعلني من املرسلني ، 

  . . َفَعَمَد إىل طريق آخَر ؛ وامهًا أن به َنَصَفته ، وفيه سالمته ؛ فقال : 

   [ :  23الشعرا ] . 

   :         ..فقال موسى 

 . [ 24:  الشعرا ] 
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 :  فقال : أهيا القوم ؛ أال تسمعون ! فقال موسى فتميَّز فرعون َغْيَظًا ، 

  ..     .. ..      

     [ 28 - 26:  الشعرا ] .  

تِِه ، وقال :     .. فثار فرعون واضطربت نفسه ، وعمد إىل ُقوَّ

       [29:  شعرا ال ] . 

 واطمأنَّ لدعوته ، وتابع رسالته . ثم  م ُيَباِل موسى 

* * * 
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 ( 9 من ثوابت القرآن الكريم )

  ..       .. 

  قال تعاىل :               

                    

 . [ 188:  آل عمران] 

احَلْمُد ، أي : ) احلاء ( و ) امليم ( و ) الدال ( أصل صحيح وردت اشتقاقاته يف 

 قوله تعاىل : / موضعًا من القرآن الكريم ، أوهلا يف 68/      

                           

                    

     : وآخرها يف قوله تعاىل :  [ 30] البقرة ،      

                : [ . 3] النرص 

 احلمُد : الثناُء باجلميل .

َد فالٌن الناَس بَِصنِيِعِه : أَ   أنه يستحقُّ احلَْمد . ُهمْ اْ رَ وحتمَّ

، والعباُد واملالئكُة ُيَسبِّحوَن بحمده ، وإن من يشء إال وحَده واحلمُد هلِل 

 ُح بحمده ، ومن يتولَّ فإنَّ اهللَ غنيٌّ محيد . ُيَسبِّ 

 .واملدُح : وهو ُحْسُن الثناء 
ِ
 ، نقيُض اهِلَجاء
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 ومدحتُه : أثنيُت عليه بام فيه من الصفات احلميدة اخلَْلِقيَّة أو اخلُُلِقيَّة .

إىل ُحبِّ احلمِد ؛ أي : حب املدح والثناء ، وهذا أمر واإلنساُن يميُل 

نحو التقدم حياة اإلنسان ألن احلمد له دور إجيايب يف و،  كوينيٌّ تفِْطِريٌّ 

عن املرحلة بعيدًا والتطور لألفضل . وكذا يف رقي املجتمع وازدهاره . 

ة التي  ُد لكلامت الثناء عَ ْس يَ و ُس نَ أْ يَ ، فإننا نجده  يمرُّ هبا اإلنسانالُعْمِريَّ

ًا أم رجاًل أم شيخًا ، ذكراً أكان طفاًل أم صبيًا أم طالبًا أواإلطراء سواٌء  م شابَّ

  .عن العمل ، ونوعه ، ومدى أمهيته  بعيداً ، كان أو أنثى 

السعادة والفرحة تغمر صاحبها إلنجازه عمله يف الوقت نفسه نجد و

 ، ويتمنى أن يسمع َمْن ُيْثنِي عليه أو يمدحه .البسيط أو العظيم 

حلمَد أي املدَح والثناَء فيام مل يفعل والذي ُُيَْشى منه هو أن ُُيِبَّ اإلنساُن ا

عيأو  وقد َذمَّ اهللُ َعزَّ وجلَّ ،  عملأنه فعل كذا وكذا ، وهو مل يقم بأي  يدَّ

       هذا الصنف من الناس . قال تعاىل : 

                   

      [188:  آل عمران ] . 

لقد ورد يف سبب نزول اآلية الكريمة ، عدة روايات ، ولكل منها حادثة 

 احلمد والثناء واملدح  إنه ُحبُّ وقعت ، ولكنها مجيعًا تركز عىل أمر واحد ، 

 ان ، قال الشاعر :عىل أمر مل يفعله اإلنس

اا  ملف ا اارَس  ف  ف ف أ ْني يفماا ف َف  ومااَش 

 

اااا مَل    ولكاااانام ْعااااُّ و مفاااا    و ف
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 ياااَ َ  ا اارسف    اا 
ُق  ومااَش َلااني  ياا

 

ااربفَ     يف
 ومااَش لااني  ِْاالَشِّج الِ يااَشَةج

 
 : أن رجاالً من املنافقني عىل عهد رسول اهلل  عن أيب سعيد اخلدري 

ًا للعدوان ـ القتال  كانوا إذا خرج رسول اهلل إىل  ـال ابتداًء منه وإنام دفاعًا وصدَّ

 ختلَّفوا عنه وفرحوا وأحبوا أن ُُيمدوا بام مل يفعلوا ، فنزلت اآلية 

                   

  ..   [188:  آل عمران ] . 

ن إذا أنصفنا عرفنا أن أحوال أكثر اخللق كذلك ، إهنم يأتون بجميع ونح

وجوه احليل يف حتصيل الدنيا ويفرحون بام وجدوا من مطلوهبم ، ثم ُيبون 

أن ُُيمدوا بأهنم أهل العفاف والصدق واألمانة والدين ، والذي يؤيُد ما 

دُ  ُر  نذهب إليه ، أنَّ اآلية يف املنافقني ، وسياُق السورة يؤكِّ ذلك ، وهي ُتَصوِّ

 ويوجد يف كل عرص .  نموذجًا من الناس ُوِجَد عىل عهد الرسول 

إنه نموذج الرجال الذين يعجزون عن تكاليف العقيدة ، فيقعدون متخلفني 

عن الكفاح . فإن ُغِلَب املكافِحون وُهِزُموا رفعوا رؤوسهم وشمخوا بأنوفهم 

ألناة .. أما إذا انترص املكافِحون ونسبوا إىل أنفسهم التعقل واحلصافة وا

رون بأهنم كانوا من مؤيدي خطتهم ، وينتحلون هوغنموا ، فإن هؤالء يتظا

 ألنفسهم يدًا يف النرص ، وُيبون أن ُُيمدوا بام مل يفعلوا . 

إنه نموذج من نامذج البرشية يقتات اجلبن واالدعاء . نموذج يرسمه 

قط . فإذا مالحمه واضحٌة للعيان ، وِساَمته التعبري القرآين يف ملسة أو ملستني ف

 خالدة يف الزمان .. وتلك طريقة القرآن .
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  .. ثم قال سبحانه :          ..   

 ، أي : بمنجاة منه .  [ 188:  آل عمران] 

َد ذلك سبحانه بقوله :    ..ثم َأكَّ      وأيُّ عذاٍب هذا ،

 العذاُب األليُم ! وال شبهة أن اآلية واردة يف املنافقني ، الذين أمر اهللُ رسوَلُه 

   تارًة ، وبجهادهم تارًة أخرى ، قال تعاىل : بالصرب عىل أذاهم 

                 ..    : [ 73] الِوبة  . 

/ واآلية  187/ وا آلية التي قبلها /  188ونأيت عىل تفيرس آية آل عمران / 

/ جمتمعات ، لنقَف عىل َفْهٍم جديٍد يف سياق اآلية التي نحن  189التي بعدها / 

 ، قال تعاىل : بصدد الوقوف عندها يف بحث ) ُحبِّ احلَْمِد ( 

            

             

            

            

         : [ 189 – 188 – 187] آل عمران . 

اذكروا حني أخذ اهلل العهد وامليثاق عىل الذين أوتوا : املؤمنني قال تعاىل خماطبًا 

، ليبينُنَّ كتبهم للناس غري كامتني هلا ، بأن يوضحوا معانيها  الكتاب بلسان أنبيائهم

 كام هي ، وال يؤولوها وال ُيرفوها عن مواضعها .

فقط ، وإنام هي للمسلمني أيضًا ألهنم ت لليهود والنصارى وهذه اآليات ليس
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أهل كتاب ، فإهنم مع حفظهم لكتاهبم وتالوهتم إياه يف كل مكان ، يف الشوارع 

واألسواق وجمتمعات األفراح واألحزان .. .. تركوا تبيينه للناس ، ففقدوا هدايته 

يَْت عليهم عظاته وزواجره ، وحكمه وأرساره ، واعرت فوا بأهنم انحرفوا عنه وُعمِّ

 وصار القابض عىل دينه كالقابض عىل اجلمر .

 وَتبْينِْيُ الكتاب عىل رضبني : 

 َتبْيـيْنُُه لغري املؤمنني به لدعوهتم إليه . -1

 َتبْيِـيْنُُه للمؤمنني به هلدايتهم وإرشادهم . -2

 وكل منهام واجب عىل العلامء ال هوادة فيه ، وكفى هبذه اآليات حجة .

كتبهم وراء ظهورهم ، ومل يبالوا هبا ومنهم املسلمون لقد نبذ أهل الكتاب مجيعًا 

ُنْصَب أعينهم ال شيئًا مهماًل ُمْلَقًى وراء وقد كان من الواجب عليهم أن جيعلوها 

ُر يف أمره .  الظهور ، ال ُينَْظُر إليه ، وال ُيَفكَّ

حني أخذوا عوضًا منه نطباق أتمَّ االوإن هذا لينطبق أوالً عىل املسلمني اليوم 

يف هذا البيع والرشاء ، ألهنم جعلوا الفاين بدالً من النعيم  فائدة دنيوية حقرية َفُغبِنُوا

الدائم الذي ُيصل لألمة من اتباعها لكتاهبا وهدهيا بإرشاده ، وهتذيب أخالقها 

 ومجع كلمتها حول تعاليمه . ، بآدابه 

مَش ْخ  اهلل عىل ْهني اجلهني ْن أنه قال :  وقد ُرِوَي عن عيل كرم اهلل وجهه

ل َموا .  يِعلموا يِى ْخ  عىل ْهني العلم ْن َيعف

لو  ا يثَش  ال ي ْخ ه اهلل معَشىل عىل ْهني العلم مَش أنه قال :  وعن احلسن 

 ي ثِكم بكثريق ممَش م ألون ع   .
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           . 

اهلل تعاىل حاالً أخرى من أحوال أهل الكتاب مجيعًا ، وهو أهنم هنا ذكر 

يث ، ومن حمن حيث احلَْرُف يفرحون بام أَتْوا من التأويل والتحريف للكتاب 

، ويرون ألنفسهم رشفًا فيه وفضاًل بأهنم أئمٌة ُيْقتََدى هبم ، السلوك والتطبيق 

وه ، وهم مل يفعلوا شيئًا من ذلك ،  اظ الكتاب ومفرسِّ وُيبون أن ُُيَْمُدوا بأهنم ُحفَّ

 وإنام فعلوا نقيضه إذ حولوه من اهلداية إىل ما يوافق أهواءهم .

أهنم ناجون من العذاب الدنيوي وهو ال تظنن أهيا املخاطب  –واخلالصة 

العذاب الذي يصيب األمم التي فسدت أخالقها وساءت أعامهلا ، وأَلَِفِت الفساَد 

، وهلم عذاب    ..      .. والظُّْلَم ، وفوق هذا 

 أيضاً .عظيم يف اآلخرة 

املحمدة باحلق عىل العمل النافع ، من قال رشيد رضا : ) لوال أنَّ ُحبَّ 

طبيعة الفطرة التي ُيْستََعاُن هبا عىل الرتبية العالية ، ملا جاء يف الكتاب احلكيم ما 

 . [ 4] الرشمل :    :    يدل عىل ذلك ، بخطابه تعاىل لنبيه 

عليها ، وهي مرتبة  إن هناك مرتبة أعىل من مرتبة من يعمل احلسنات لُِيْحَمدَ 

بًا إىل اهلل تعاىل ( .   من يعملها ُحبًَّا للخري ذاته ، وتقرُّ

قيل : من أعظم الظلم واجلهل أن تطلب التعظيم والتوقري لك من الناس 

ه أن يراك يف  وقلبك خاٍل من تعظيم اهلل وتوقريه ، فإنك توقر املخلوق وجتلُّ

        اىل حال ال توقر اهلل أن يراك عليها ، قال تع
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ومنه  ؛ أي ال تعاملونه معاملَة َمن توقرونه ، والتوقري : التعظيم ، [ 13]  ومل : 

، قال احلسن : ما لكم ال تعرفون  . [ 9:  ال ِ ]    ..  ..: قوله تعاىل 

مة ربكم . وقال ابن هلل حقًا وال تشكرونه ؟  وقال جماهد : ال تبالون عظ

 زيد : ال ترون هلل طاعة . وقال ابن عباس : ال تعرفون حق عظمته .

وهذه األقوال ترجع إىل معنى واحد ، وهو أهنم لو عظموا اهلل وعرفوا 

 حق عظمته وحدوه وأطاعوه وشكروه ، فطاعته سبحانه ، واجتناب معاصيه ،

 واحلياء منه ، بحسب وقاره يف القلب .

ِه أن ال َتْعِدَل به شيئًا من خلقه ، ال يف اللفظ ، بحيث تقول : ما ومن َوَقارِ 

  .احلُبِّ والتعظيم واإلجالل ، وال يف الطاعة  ، وال يف  يل إال اهلل وأنَت 

فهذا كله من عدم وقار اهلل يف القلب ، وَمْن كان كذلك فإن اهلل ال يلقي له 

ه فذاك وقاُر ُبْغٍض ال  يف قلوب الناس وقارًا وال هيبة ، وإْن وقَّروه خمافَة رشِّ

 [ 329ص] لَِشِّ ال وائ   بن القيم  وقاُر ُحبٍّ وتعظيم .

 عند بعض الناس منها :  ٌ  وللحمد واملدح والثناء أرضار

اُه  :ْو و   .الغرور والُعْجُب بالعمل الذي أدَّ

ِة وفتورها عن الثباِت واستمراِر العمل نتيجًة ل :ثَش يَشو   لغروِر .َضْعُف اهِلمَّ

 .ثَشلثَشو : 
ِ
 والثناء

ِ
 املواظبُة عىل العمِل ، طلبًا لسامِع كلامِت احلمِد واإلطراء

قال : إن  ولعلَّ هذا هو سبُب النهي عن املدح يف حديث أيب بكرة 

 :  فأثنى عليه رجٌل خريًا ، فقال النبي  رجاًل ُذِكَر عند النبي 
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مَشديَشو ألخي  فليقني  )) وحيك قطعتف ع ق َِشيبك !!، إن لَشن ْي لم

 ْي ب  ل ا ول ا وي يب  اهلل ، و  يزلي عىل اهلل ْي او (( .

 قال الشاعر :

بااا َ  ْو يِاااى َ ر  مااا نام امااار ي    َتف

 

رياااا ج    و  مفَ م امااااَ  ماااان بااااريج  ف

 
لااااةأ   إنام الرجااااَشلف ِاااا َشديقأ َمقف ام

 

 وماااَش مف َشميَلهاااَش بااارَي الِاميَشَيااا ج  

 

 
 ا البَشِّ :يف ه واللطَشئف ومن الطرائف  -

اشرتى غالمني أحدمها أبيض والثاين أسود فقال هلام  كى أن احلجاجُُي 

 يومًا : لَِيْمَدْح ُكلٌّ منكام نفَسه . فقال األسود :

ااااكف    سف مثلاااا   ي
ْفنام ا ج ي مفاااارف  َلف

 ْف

 وْنام ساااوادف العاااُ   راااكام  وَهاااَش

 

مج  ()وْنام بيااَش ف الل  ااتج   هف َي
ياانيأ بجاا ج

 ِحج

 عاااُ    س فاااَشعلمج وْنام بياااَش  ال

 

 وقال األبيض :

َف    سف مثلاااا  ْفنام البفاااا ي ي مفاااارف  َلف
 ْف

 وْنام َجاااَشل اهلل بجاااييهأ وجاااوَهَهمَ 

 

مج   هف َي
اااَ بجااا ج ف  وْنام مجيااال ال لااامج َيرشي

ااا اممج  هف ااانَي جف ْفهي اااودف   و  راااكام ْنام ال  

 

 فضحك احلجاج وأعتقهام .

* * * 

                                                 

()- . اللفت : نبات ُيؤَكل 
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 شعر العريب : يف ال ثر وال ا  ي و قَف ْخرياو ع   فن 

إذا كان لعاطفة اإلعجاب مشاركة يف إثارة االنفعاالت التي تبعث عىل 

ُ عن روح اإلكبار  املديح جتاه فرد من األفراد، أو مجاعة أو هيئة ، فإنام هي تعربِّ

 واالحرتام لذلك الفرد ، أو تلك اجلامعة أو اهليئة عىل اإلطالق .

شامئل الكريمة ، وإظهار للتقدير تعداد جلميل املزايا ، ووصف لل واملديح

العظيم الذي ُيِكنُُّه املادح ملن توافرت فيهم تلك املزايا ، وعرفوا بمثل هاتيك 

 الشامئل .

ولعلنا ال نكون خمطئني إذا قلنا : إن اإلعجاب باخلريِّ من الصفات ، 

والفاضل من األعامل ، والعظيم من الرجال ، خاصة إنسانية نجدها لدى 

وب يف خمتلف العصور . بل نجدها يف قرارة كل نفس إنسانية مهام مجيع الشع

تباينت نزعاهتا ، ومهام افرتقت أساليب عيشها ونظمها ، ومثلها العليا ، 

 وغاياهتا يف الوجود . 

لذلك ، مل يكن فن املديح ظاهرة وليدة األمس القريب ، وال هو مقترص 

، واإلنسان يقدر األعامل عىل جيل دون جيل ، فمنذ أن وعى اإلنسان ذاته 

العظيمة ، والبطوالت اخلارقة ، والترصفات املستحسنة ، وُيثني عىل 

د ، ويصور مآتيهم تصويرًا مثاليًا  أصحاهبا ، فيتحدث عنهم حديث املَُمجِّ

وفنيًا ، فإذا البطولة أكثر مما هي عليه يف الواقع ، وإذا العمل الفاضل أكثر 

 فضيلًة وأعظم قدرًا .

ظنن أن املبالغة يف وصف أعامل العظامء ، هي نوع من التجني عىل وال ت



  

 

 

138 

احلقيقة ؛ ولكن التجني هو أن تسند الفضل إىل من ليس عنده ذرة من فضل 

َفه .وأن تنعت بالعظمة من هو  ة ، ومعدن السَّ  موطن اخِلسَّ

وأكرب الظن ، أن الشعر العريب ، مل ينشأ فيه املديح بدافع التكسب ، بادئ 

 ء ، وإنام نشأ فن املديح عند العرب إعجابًا بالفضيلة ، وثناًء عىل صاحبها ،البد

األرُيية وأمام الشجاعة ، وإكباراً باجلليل من األعامل ، واهتزازًا أمام  وُحبًّا

للمروءة ، وتقديرًا للنُّْبِل ، وحثًّا عىل كل ما من شأنه أن يسري باإلنسان نحو 

 ما ترنو إليه املجتمعات من كامل تنشده .  األفضل من األوضاع ، وأن ُيقق

قال ابن رشيق صاحب كتاب ) العمدة ( : ) كانت العرب ال تتكسب 

بالشعر وإنام يصنع أحدهم ما يصنعه فكاهة أو مكافأة عن يد ال يستطيع عىل 

 أداء حقها إال بالشكر إعظامًا هلا ( . 

ر .. حتى نشأ كانت العرب ال تتكسب بالشع ويقول ابن رشيق أيضًا : )

ابن النابغة الذبياين ، فمدح امللوك ، وقبل الصلة عىل الشعر ، وخضع للنعامن 

املنذر ، وكان قادرًا عىل االمتناع بمن حوله من عشريته أو من سار إليه من 

ملوك غسان ، فسقطت منزلته ، وتكسب ماالً جسياًم حتى كان أكله ورشبه 

 من عطاء امللوك ( . يف صحاف من الذهب والفضة ، وأوانيه 

وال يسعنا إال االعرتاف بأن النابغة الذبياين وهو واحد من شيوخ الشعراء 

َر بمسلكه يف الناشئني من أهل الشعر  املنظورين الذين كان ُيْقَتَدى هبم ، قد َأثَّ

َد هلم سبيل التكسب بعد أن اختطَّه قوٌم من األقدمني .   َفَمهَّ

شار املديح وشيوعه هو الذي مَحََل املمدوحني والذي ال مراء فيه ، فإن انت
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وا عينًا بذلك ، وأن جيدوا فيه ما يناسب أهواءهم . فطاب هلم  عىل أن َيَقرُّ

ُلُهْم ، ويتحدث عن مآتيهم ، ويكربهم يف أعني  ُدُهْم وُيَبجِّ سامع شعر ُيَمجِّ

 الناس ، وُيِقرُّ بزعامتهم وكفاءاهتم .

ء مهام يكن نصيبه من الفهم والعظمة . مفطور عىل حب اإلطرا واإلنسان

ومفطور أيضًا عىل املجاملة ، وذلك رغبة يف معارشة الناس ، والتقرب منهم 

واكتساب ودهم . والعيش مع الناس يقتيض مرونًة ولينًا ومعاملًة حسنة ، 

اًل لبعض التوافه ، ومؤانسة ،  ة وتغضيًا عن أشياء كثرية ، وحتمُّ وُظْرَفًا ومودَّ

 ة ، وعماًل عىل إرضاء اآلخرين واجتذاب ودهم . ومناصح

وإذا صح ذلك بالنسبة إىل األفراد العاديني ، وإىل أيِّ إنسان كان ، فحريٌّ 

به أن يكون صحيحًا مئًة باملئة بالنسبة إىل العظامء من الناس ، ملا يتمتعون به 

ىل من جاه ، وملا يملكونه من سلطة ومن مقدرة عىل مساعدة اآلخرين ، وع

ِّ عنهم ، واألخذ بنارصهم إبَّان ساعات احلرج .   حل مشكالهتم ودفع الُّضُّ

 :  يف عيل وإليكم َعيِّنًَة من عينات املديح املنثور 

جاء يف ) هناية األرب ( للنويري أن رضار بن ضمرة الكناين دخل عىل 

عفيني ؟ معاوية بن أيب سفيان ؛ فقال له معاوية : ِصْف يل عليًّا ، فقال : أو ت

 ال أعفيك . فقال : 

) فإ   لَشن بعي  ا  َ ، ر ي  القوَ ، يقول فاالو قال : أما إْذ ال ُبدَّ ، 

،  من  وايي  ةوحيكم ع  و . يِ ير العلم من جوا ب  ، وم طق احلكم

ي ِويش من ال  يَش وزهرهتَش ، ويأ س بَشلليني و لمِ  . لَشن واهلل عزيز 
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ة ، يَ  رف كي
ة طويني ال ج ف ْبي ي ج العف ل َ  لف ام ط       ، يعيب  من اللبَشس مَش َش، وخيقف

قرص ، ومن الطعَش  مَش خشن . لَشن واهلل لأي  َش ي  ي َش إذا ْمي َشه ، وجييب َش 

ب  إلي َش وقرب  م َش ،    كلم  هيبةو ل  . فإن ابِ م  إذا سأل َشه . ولَشن مل مقر 

   ا  
ظ َم ْهني ال ين ، وحَيج َشلُ .   يطمل فعن مثني لؤلؤ م ظو  . َيعف

 .  القوي يف بَشطل  ، و  ييأس الضعيف من ع ل  (

من الواضح أن هذا الكالم ، إن انتسب إىل فن من الفنون ، فإىل فن املديح 

ناهيك بام يف هذا املقطع من فكر رزين ، ومنطق سليم ، وفهم صحيح 

نبياًل ، للرجولة أو لصفات احلاكم الصالح واإلنسان الفّذ . كام أن فيه خلقًا 

وترشيعًا دقيقًا للعالقات التي ينبغي أن تقوم بني احلاكم واملحكوم . وهو 

، وإن جنح به نحو املثالية كأنه  مديح موفق ، ينطق عن واقع اإلمام عيل 

يبيّت يف خفاياه ، أن يلقن ابن أيب سفيان دروسًا يف العدل والعظمة 

 والرجولة والتَُّقى .

 ن عيِّنات املديح يف النعامن بن املنذر : وهذه َعيِّنٌَة ثانيٌة م

ُحِكَي أن رجاًل من ولد ُيصب بن مالك يدعى ذا فائش ، قد فاخر 

النعامن بن املنذر ملك احلرية ذات مرة ، ويف أثناء ذلك ، دخل عىل النعامن 

 فاعل بن عمرو بن عدي اللخمي ، َفَحيَّاُه بتحيِة امللوك ثم قال له : 

وْ ت سَشئس العرِّ ، وعروة احل   واألدِّ . ) ْي َشخرك ذو فَشئش 

َشكف ْي َن من  لفقف ف بيَ كف ْلرَ  من قوم  ، وف َن من يوم  ، ولفعف مف ْفيي َ كف  ألفمي

كف ْجوَد من يمي   ، ولظ  كف ِْ َ  من يقي  ، ولوعَ كف  ََ وجه  ، ولي َش
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ه ه ، ول  َ كف ْم َل من َج ي ج ه ، وخلَشَلكف ََْ  من جف   في ج َج ،  ْثلَج من 

ه  ْبج  . (وليوَمكف ْزهَر من دهره ، ول رَتكف ْب ط من رج

 ثم قال : 

يا الَ  خي ْف   مف
 رَ طفاماَش ااَش خف  تي لاماجف  كف  ج

اااا جأ وام ِفاااامَ    ج قجاااارج  ي مف  و ف بَش عااااَش  فف

مج ج  َج اااالامَه بااااَش طياااَ  جف  إذا دهاااى اخلف

 

اابااُ احلج  ودج واجَلاا سج أي يف البفاا  ااواخلف  مج لي  رج  ف

اا اا مأ غف يي ويف الااوبى  ف َِ ااالقف  وَةج يف   رج مف

ااالاااُّ جَيفاااىلام زف  ااانيج باااَش طرج  نَ َشي مف  ا فلي

 

 
ا ، وُكِِسَ أثواب  فتهلََّل وجه النعامن رسورًا ، ثم أمر أن ُُيَْشى ُفوُه ُدرًّ

أطواقها الذهب بقصب الزمرد . ثم قال النعامن  الرضا ، وكانت ِجَباٌب 

 هكذا َفْلُيْمَدِح امللوك .

لكالم املنثور أكثر مما رنَّحته وأكرب الظن أن عاهل احلرية ، قد رنَّحه ا

األبيات املنظومة ، ألن يف القسم النثري مجعًا بني تعظيم امللك والتعريض 

بخصمه ، يف حني أن األشعار قد اقترصت عىل اإلشادة بالنعامن وحده ، وإِن 

اشتملت عىل عدد كبري من الفضائل التي نسبها إليه ، كاملجد والبأس واجلود 

 وما إىل ذلك . العىل والشجاعة واملضاء واحللم واحلياء و

 وعيِّنٌَة ثالثٌة يف مديح املعتصم باهلل : 

أن نقارن بني مدُيني ، قيال يف رجل واحد لغرض لعل من املستحسن 

حممد بن مالك القرطبي ، والثاين منظوم  واحد تقريبًا ، أحدمها منثور كتبه

 ايس املعتصم باهلل .املمدوح فهو اخلليفة العب للشاعر أيب متام . أما

) مَش َْيَت وجهَشو ْسم  ، و  يلُّو قال حممد بن مالك القرطبي : 



  

 

 

142 

َش ْ  َ ، و  برة ْمجني ، و  فضيلة  َْج  ، و  بجرشاو ْب َ ، و  ل ًّ

ِفَشو  مي ْلمني ، و  خلقَشو ِْ ى ، و  وع او ْوىف ، و  ثوبَشو ْطهر ، و  سف

ِّ ، و  ل ظَشو ْع ِّ ، و  عر َشو ْوفر ، و  ِْالو ْطي  ، و  َْيَشو ِْو

ْ قى ، و  ب َشسو ْبقى ممَش خصام اهلل ب  ثَشلث القمرين ورساج اخلَشفقُ ، 

 . وعُّد الثقلُ ، ا عِام بَشهلل (

 وقال أبو متام : 

نج ْيب إسالَش  طَشلاتي ياَ  العاىل  بجَيمي

فاا َ  يِي ْفمف ْفي  ال ااوايي  ااَر ماان   َهااوف البفلي

ااف  يِااى ااطف الكف دف بف ي ااوام  لااو ْ اا   مفعف

اا ج  ويج ََ  باارَي 
اا ج  ولااو َل يفَكااني يف لف  

 

َلاا ي  
ينج وارااِ ام لفَشهج  وقَشمااتي ق ااَشَة الاا  

َل ي 
اااَشيج َِاااَ  ا عاااروَ  واجَلاااوَد سف  ففَليام

َلااااا ي 
ْف فَشمج اااااَ   عي

 َْادف ا قبَش اااااَشو َل َمطج

َل ي 
ااااَشئج امااااقج اهللف سف يِف لي  جلااااَشدف َااااَش فف

 

ًا من الفضائل فراح فمن الواضح أن القرطبي أراد أن ُيشد يف مدُيه عدد 

يذكرها واحدًة تلو أخرى ، حتى ُيرج بصورة للمعتصم متعددة الوجوه ، 

شاملًة للخصائص التي جتعل من املرء رجاًل عظياًم ، فعقلية الناثرين عقلية 

حتليلية ، تعمد إىل إظهار اجلزيئات ، يف حني أن عقلية الشعراء تركيبية ، ُتْعنَى 

َز كالمه عىل شيمة الكرم يف ممدوحه ،  فعل أبو متبالشمول ، كام ام حني ركَّ

حميطًا بمعناها ومظاهرها ، لينتهي من بعد إىل القول ، تنوهيًا بقمة ما يصل 

 إليه كرم الناس . 

اا ج  ويج ََ  باارَي 
اا ج  ولااو َل يفَكااني يف لف  

 

َل ي  
ااااَشئج امااااقج اهللف سف يِف لي  جلااااَشدف َااااَش فف
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 لِس يف اخلليفة الفاطمي : وعيِّنٌة رابعٌة من مديح ابن هانئ األند

 قال ابن هانئ يمدح اخلليفة الفاطمي املعزَّ لدين اهلل : 

 ََ  مااَش رااالتف   ماااَش رااَشس ج األقااا ا

 ولاااااأ ُّ ْ اااااتف ال باااااي   مااااا أ 

ااا فَش بااا  َ  ْ ااات الااا ي لَش ااات َمبفرش 

اااى ال ياااَشَة بجَلب ااا ج  جف  هااا ا الااا ي َمري

 هااا ا الااا ي َ ااا ي رااا َشعِ  بااا او 

 مااان آل ِْحااا ف لاااني  ف ااارق َل يكااان

 ْب اااَشسف فاااَشطمف هاااني ل اااَش يف يرشااا َش

 ْ اااااِم ْيباماااااَشَس ا لااااا  وآلااااا 

 

  ََ  فاااَشيكمي فأ اااتف الواياااَ  القهاااَش

 ََ كف األ اااااااَش ََ  ولااااااأ ُّ ْ اااااااَش

 ََ ََ واألخباااااَش اااااَش األيباااااَش  يف َلِيبجهف

 وبااااااا  حياااااااط  ا َ  واألوزاَ

ااااَش وف مااااَ  ْن مااااراه ال ااااَشَ  يقًّ

 َي ماااى إلااايهم ، لااايس فيااا  ف اااَشَ

 جلااااأأ سااااوالم عَشِاااامأ ومااااَشَ

  َْ ااااا  األباااااراََخل اااااَش ه يف

  

ة والرساااَشلة وااااا َ  ْهاااني ال باااوام

 والااويَي والِأوياانَي والِلااريم والِااا

 إن قياانيف ماان خااري الْبيااة   َل يكاان

ااتي باا   لااو ملم ااون الااا ر   يبفيف ف

 ْمعاااااازام دياااااان اهلل إنام زمَش  ااااااَش 

تي بااكف  اامف ففااتي بااكف اُفااَشَ  وا يقف ف ََ 

ااا ام  لاماااتي ِااا َشمكف ْن ََتف قاااولق جف  بجمج

اااا  بااااَشلَقرانج وفضاااال كف واهلل خاام

 

 

اااااَشدفةأ ْطهااااااَشَ  سف  يف البي  اااااَش  وف

 ااااااللينَي   َخلاااااف و  إ كاااااَشَ

اااااقأ إليااااا  يشاااااَشَ لي  إج امَلاااااَم خف

ااااارف ي ومااااا فامقفتي ْ اااااَشَ  ومف فيام

ااانيام واساااِكبَشَ  بجاااكف فيااا  ف ااارأ جف

 ََ  األَزاَ  واُجاااااااَشَل واألعاااااااُّ

 ََ  مااااَش يااااا َل ا ااااا اَ  وا جكثااااَش

 ََ ِجااااي مااااَش مبلاااا  األرااااعَش لف يي  واخف

 
يت إىل هذا الشعر كيف يعمد إىل املبالغات الفجة حتى يصل إىل حدٍّ أرأ

يشمئُز الناس منه ؟ فهو تارًة جيعل املمدوح كاهلل يف مشيئته ويستعري له 
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صفات اهلل من القرآن ، فإذا هو الواحد القهار . وطورًا جيعله كالنبي حممد ، 

 . مرساًل تدعمه األنصار وخترب عنه كتب األحبار واألخبار

كذب وخداع وتلفيق للقول وتكسب خاٍل من الضمري ومن كرامة 

النفس . إن مثل هذا الشعر ليِسُء إىل املجتمعات وإىل األنظمة وإىل األدب 

نفسه . يِسُء إىل املجتمعات ألنه يضللها وُيدعها وال ينقد ما فيها من فساد 

وال يظهر  حطغاة . ويِسء إىل األنظمة ألنه يتملق املمدو ومن خضوع حلكام

ظام عادل يف احلكم ، وإن تغنى بذلك ونسبه إليه . عيوبه وال يدعوه إىل ن

واملمدوح يطمع كلام سمع كالمًا من هذا النوع . فمن ذا الذي يوقفه عند 

حد إذا كان ابن هانئ يقول ، افعل ما شئت واحكم كام تريد فأنت ظل اهلل 

 عىل األرض وإرادتك من مشيئته وإرادته ؟ 

إساءته إىل األدب فتتجىل يف وصم هذا األدب واالنرصاف به عن أما 

حقيقته فام كان األدب يف يوم من األيام معينًا للفساد والطغيان ، ولكنه يف 

 جوهره حرب عىل ذلك ، وإصالح لكل ما ُيتاج من إصالح .

* * * 
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 ( 10من ثوابت القرآن الكريم ) 

      ..    

      .. 

        قال تعاىل : 

        

          

           [ : 24التوبة ] . 

ُجبَِل اإلنسان عىل أنواٍع من الفطرة التكوينية ، التي ال يستطيع الِفَكاَك 

عنها ، وهي حبه لنفسه ووالديه وولده وإخوته وزوجه وعشريته وأمواله 

ويلحظها اآلخرون دون ، اإلنسان يف وجتارته ومسكنه . وهذه أمور تظهر 

 حاجة إىل شواهد إلثباهتا .

 َ هذه  ةبفطرته التكوينياهلل عزن وجّل يف كتابه العزيز أن اإلنسان وقد َبَّين

وعشريته وأمواله وجتارته ومسكنه ، وأزواجه حيب والديه وأبناءه وإخوانه 

 ال يعلو هذا احلب عىل حمبة اهلل ورسوله واجلهاد يف سبيله .رشط أن 

صناف التي هذه األَقَسَم اهلل عزن وجّل ونلحظ يف هذه اآلية الكريمة أنن 

 حيبها اإلنسان إىل قسمَّي :
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 البقاء معهم ، وال يستطيع الفكاك منهم وهم من بني جنسه . املرءُ  يألُف : قسٌم  األول

يمتلكه املرء يف هذه احلياة ، وهو أحد مصادر الراحة قسٌم  والثاين :

 ، وأحد مقومات عامرة األرض .والسعادة يف هذه الدنيا 

 ن هذا احلب واهلل املستعان .ونأيت عىل تفصيل أنواع م

، ومنها : يرتبط حبُّ النفس ارتباطًا وثيقًا بدوافع حفظها  أوالً : حب النفس :

أمنها إىل  هُ لُ ِص و  تُ كل سبيل اإلنسان حيب كام البقاء واحلياة والننامء وحتقيُق الذات ، 

 . هلا  وجيلب األذى والرضر هاويكره كل ما يعكر صفووخريها وسعادهتا وهنائها ، 

ما يعمله اإلنسان يف هذه الدنيا هو نتيجُة ُحبِِّه لنفِسه إن كل  وخالصة القول :

فإذا أراد أن يعلو بنفسه ويرتقي هبا َفَعَل اخلري بكل ما حتمل هذه الكلمة من 

معاٍن ، وعىل اختالف صوره ، وإذا أراد أن يشبع رغباته وشهواته بغري طريق 

حاجة هذه الرغبات والشهوات ، فإذا به يرسق أو  احلق اجته إىل الرش حتى يلبي

يكذب أو يزين أو يرشب اخلمر وغريه ، وقد يكون ذلك عن جهل منه يف كيفية 

، وبقدر ما حيتاج اإلنسان يف مثل هذه األمور إىل حتكيم إشباع هذه احلاجات 

 العقل بقدر ما حيتاج أكثر إىل معونٍة من اهلل سبحانه . قال الشاعر : 

 اْبُتلِْيتتتتُت بتتتتأمبي َيْرِمْينَنِتتتت  إيِن 

نيا وَنْفِاتت والتتَوَم   إبلتتيُس والتتا 

 

ْت لتتت  َتتتتْوتِْ ُ    بالنَّْبتتتِل عتتتن َ تتتْو

 يتتا َمِ  أنتتَت عتتىل اَقتتالِ   تتايرُ 

 
يأيت حب اإلنسان لوالديه يف املرتبة الثانية بعد حبه  ثانيًا : حب الوالاين :

، فبهام خرج إىل احلياة ،  لنفسه ، وللوالدين شأن كبري يف حياة اإلنسان

وبأيدهيام تربنى ونشأ ، منذ طفولته اليانعة ، وبعلوِّ أخالقهام حتىلن باملكارم ، 
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وباستنارة أفكارمها نشأ عىل التوازن ، فهام مصدر أمنه واستقراره ، وثباته 

وُرِقيِِّه وعطائه ، فال ينفك عنهام يف الرعاية وهو صغري ، وال عن إرشادمها 

 ري ، ويف مجيع املراحل التي يمرُّ هبا من عمره هو يف حاجة إىل والديه . وهو كب

وأما حق أبيك فتعلم أنه أصلك يف احلقوق : )  يقول زين العابدين 

وأنك فرعه ، فمهام رأيت يف نفسك مما يعجبك ، فاعلم أن أباك أصل النعمة 

 عليك فيه ، وامحد اهلل واشكره عىل قدر ذلك ( .

َ ذلك رسول اهلل واألم تفوق  حَّي  األب يف احلب والصحبة ، وقد بَّين

جاءه رجل فقال : يا رسول اهلل ، من أحقُّ الناس بحسن صحابتي ؟ قال : 

. قال : ثم من ؟ قال :  )) أمك (( . قال : ثم من ؟ قال : )) أمك ((

ن ألم كثريًا ما لِ . وذلك لتحمُّ  )) أبوك ((قال :  قال : ثم من ؟.  )) أمك ((

 .تكوينه وهو جنَّي يف رمحها ابتداء واملشاق منذ املصاعب 

) ومن حق أمك أن يف احلقوق :  ومن أقوال اإلمام زين العابدين 

تعلم أهنا رضيت أن تشبع وجتوع ، وتكسوك وتعرى , وترويك وتظمأ ، 

 وتظلك وتضحى ( .

            قال تعاىل : 

              

         [15:  لقامن ] . 



  

 

 

148 

 لغريمها ( .  : ) ال طاعة هلام يف معصية اخلالق وال وقال عيل 

قال رشيد رضا : ) ُحبُّ الوالد للولد أحرُّ وأقوى وأنمى وأبقى ،  ثالثًا : حب األبناء :

كوُن ولده بضعة منه ، وكون وجوده مستمدًا من وجوده ، فهو حَي ِرُص عىل بقائه كام 

 حيرص عىل نفسه أو أشد ، وحيرم نفسه من كثري من الطيبات إيثارًا له هبا يف حارض أمره

 ومستقبله ، ويكابد األهوال ويركب الصعاب يف سبيل السعي واالدخار له ( .

قال : صغريهم حتى يكُُب ، فوقيَل لِرجٍل : أيُّ ولدَك َأحبُّ إليَك ؟ 

 قال الشاعر : ُبهم حتى حَيرُض .أ ، وغائِ ومريُضهم حتى َيُبَ 
 

 وإنَّتتتتتتتام أوالُننتتتتتتتا بيننتتتتتتتا

 

 أكباُننتتتتا ىل تتتت عتتتتىل األم ِ  

 :الشعراء أحد قال  
 

 يومتتًا غالمتتًا  تتاهالً    امتتر   رَ ْغتتأَ 

 يتتا ىتتت  َك ِمتتأُ    بفتتدانِ نِتتتِ ئْ  تتال اِ 

 اْ هَ مِ ْا ًا يف َصترَ َجتنْ ِخ  ىمىض وأغمتَا 

  وَ َهتت  ِ تِتتعَ ُسْ  طِ رْ متتن َىتت لكنتت ُ 

تتتعَ وهتتتو مُ  مِ األُ  ُب ْلتتت َ  هُ اْ نَ اْ َنتتت  ر  فَّ

تت نَّ أَ َكتتىَ  ه مَ ْغتتمَ  َت وْ هتتذا الصَّ  ُحنتتو 

  ُ َستتتفْ نَ  نَ عَ طْ يَ لِتتت هُ رَ َجتتتنْ ِخ  لَّ تَ اْستتتىَ 

 أذ  وال فَّ ُكتت نْ أَ  مِ األُ  ُب ْلتت َ  اهُ نَ اْ َنتت

 

 رْ طَ بتتت  التتتوَ  َل اْ نَتتتكتتتيام يَ  هِ نِ وْ ُقتتتنُ بِ  

 مْ مَ والتتا   والتتاماهمُ  اجلتتواهرُ  ولتتَك 

 رْ َثتوعتان عتىل األَ   ُ َ ترَ ْخ أَ  َب لْ قَ والْ 

تترُ  القلتتُب  َج رَ ْح َا َتتتىَ   رْ َثتتعَ  ذْ إِ  املعفَّ

 مْ َضَ  نْ ِمت َك بَ اْ َص أَ  ْل ولاي حبيب  هَ 

 رْ َمتب  عىل األم  اْنَ  ءِ اَمْ السَّ  ُب َض غَ 

بتتًا ليبقتتت  ِعتتت  َبْ َتتتتاعْ  نِ ملَِتتت ةً ْبَ َضْ

 رْ َثتتعتتىل األَ  ْيِ تَ رَّ ىتتداني َمتت نْ َعتتطْ تَ 
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ولو عدنا إىل كتاب اهلل لوجدنا أن اهلل مل يوِص الوالدين باألبناء ، وإنام أوىص 

 . [ 14] لقامن :        ..األبناء بالوالدين ، قال تعاىل : 

: ) وأما حق  ولألوالد حقوق عىل الوالدين ، قال زين العابدين 

ولدك فتعلم أنه منك ، وُمَضاٌف إليك ، يف عاجل الدنيا بخريه ورشه .. ( ، 

ِن األدب ،  وهذا يعني أن للحب رضيبة نحو األوالد وهي مسؤولية ُحس 

بِّ  اللة عىل الرن  ، واملعونة عىل الطاعة . والدن

اإلخوُة َعُضُد اإلنساِن وساعُدُه األيمن يف جمريات  مابعًا : حب  اإلخوة :

 هذه احلياة .

يقوُل رشيد رضا : ) األخ ِصن و أخيه ، منبُتهام واحد ، ودمُهام واحد ، 

ح ة اآلخر ، إال أن ُيفسَد احلسُد آرصة الرن م وُكلٌّ منهام يشعر باالعتزاز بِِعزن

 ( . والرمحة واحلبِّ ، كام حصل إلخوة يوسف مع يوسف 

) وأما حق أخيك ، ىتعلم أن  ياك يف احلقوق :  يقول زين العابدين 

ك الذي تعتما ئالت  تبسطها ، وظهرك الذي تلتج  علي  ،  إلي  ، وعز 

و وتك الت  تصول هبا ، ىال تتخذه سالحًا عىل معصية اهلل ، وال عاة للظلم 

 ، وال تاع نهتت  عىل نفس  ، ومعونت  عىل عاِوه ، واحلول بين  وبي بحق اهلل

شياطين  ، وتأنية النصيحة إلي  ، واإل بال علي  يف اهلل ، ىإن انقان لرِب  ، أحسن 

 .  اإل ابة ل  ، وإالَّ ىليكن اهلل آثر عناك وأكرم عليك من  (
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ف عن الرضوب حبُّ الزوجة رضٌب خاص خيتل خامسًا : حب  الزو ة :

السابقة ، فهو الذي يسكن به اضطراب النفس ، متماًم لوجود اآلخر ، قال 

           تعاىل : 

            

 . [ 21:  الروم] 

، وال يكون سببًا  هذا احلبُّ ال يعلو عىل حبِّ اهلل عزن وجّل ورسوله 

يف رصف اإلنسان عن اجلهاد بمعناه اخلاص والعام ، كام حصل لبعض 

الصحابة حَّي ختلفوا عن غزوة تبوك ، وال يكون سببًا يف هجران الوالدين 

 العالقة بَّي اإلخوة . وقطيعتهام ، وال يف تعكري 

إنام يكون حبًا يعمل عىل استمرار التعاون والتآلف واالنسجام ليس بَّي 

، يف وبَّي اآلخرين دومًا وبينهام الزوجَّي فقط ، وإنام بَّي األرستَّي معًا ، 

 املجتمع والوطن واألمة واإلنسانية .

ٍة قال رشيد رضا : ) حبُّ العشرية حبُّ عصبي سانسًا : حب العش ة :

َف اإلسالم هذا النوع  وتعاون واعتزاز ، ووالية ونرص يف القتال ، وقد خفن

ِة اإلسالم . قال تعاىل :   من احلب والوالية باملساواة بَّي املسلمَّي يف ُأُخون

            

 . [ 10:  احلجرات] 

   .. ، قال تعاىل : والتقوىالُب  كام جعل التعاون ال يكون إالن عىل

           ..  : [ 2] املائاة . 
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َع بينهام ، وهذا يعني أن ونلحظ يف هذه اآلية الكريم إطالق الُب والتقوى  واجلَم 

لرتك املنهيات ؛ وكذلك يف إطالق اإلثم الُِبن اسٌم لفعل الطاعات ، والتقوى اسم 

ِع بينهام ، وهذا يعني أن اإلثم اسٌم للذنوب واملحرمات املتعلقة  والعدوان واجلَم 

ل ق ، هذا والسيئاِت املتعلقة بحق اخلَ اسٌم للذنوب بحق اهلل سبحانه ، وأن العدواَن 

 اآلخر .معنى دخل فيه لوحده أطلق كل واحٍد منهام معًا ، فإذا عند اجتامع اللفظتَّي 

  : قال تعاىل  ،يف الوقت الذي جعل مقياس االعتزاز واإلكرام بالتقوى 

            

            : [ 13] احلجرات . 

د جمال االنتصار لآلخرين       يف القتال بقوله تعاىل : كام حدن

            : [ 190] البقرة . 

حبُّ اإلنسان هلذه األصناف إنام يكون باعتدال وتوازن دون إفراط وال 

، وأن  تفريط ، ودون ُغُلوٍّ وال مغاالة ، وأن يكون بعد حب اهلل ورسوله 

بحث ، وقد أتينا عىل ال يقدم عىل اجلهاد يف سبيل اهلل بمعناه اخلاص والعام 

ٍع يف كتابنا    اجلهان يف كتب ىق  اجلهان () ىق ) الثابت واملتغ  يف السنة بتوسُّ

 . ( ت اجلزء اقامسالنبوية والس ة 

 م .  2007هت . املواىق نيسان  1428األول تت تمَّ بفضل  تعاىل وتوىيق  يف شهر مبيي 
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