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 : ةم م  د  ق  الم 

 هذا كتاٌب يف احلّب ، فال تقولوا : يا عجبًا ! شيخ ويتكلم يف احلب ؟ 

م عىل املشايخ القول يف احلب ، وهم كانوا األئمة يف كل يشء ،  وَمْن حرَّ

ُموا فيها الناَس أفانني  ْف ِمْثُلَها ، َعلَّ ُفوا فيه ُكُتَبًا مل ُيَؤلَّ وكان من كبارهم ثالثة َألَّ

ب ، وهم ابن القيِّم ، وابن حزم ، وابن داود ، ثالثة من جبال العلم ، احل

 وأعالم اإلسالم .

ومايل أذهب يف االحتجاج بعيد املذاهب ، وهذا الذي جئت أحدثكم 

حديثه ، كان من ) أئمة ( الدين ، وكان من ) قضاة ( املظامل ، وكان ) نقيب ( 

لك شاعرًا ، بل كان أعظم شعراء األرشاف ، وكان ) إمام ( احلج ، وكان مع ذ

ر نوازع النفس ، ولقد قرأُت أكثر  احلبِّ ، هتف للجامل ، وغنَّى للحّب ، وصوَّ

أشعار المارتني وموسه وبريون وغوته ، فام وجدُت فيهم من قال يف هذه 

 املعاين ، َأَدقَّ وال َأَرقَّ وال أحىل وال أرشَف مما قال .

ما قد ُتنكرونه اليوم ، ما َأنَكُروا عليه أن جعل من وما َأنَكَر عليه أهُل زمانه 

قال ) أربعني ( قصيدة ، هي ف) املوسم ( األكرب ، َمْوِسَم القلوب اهلائمة ، 

) احلجازيات ( ، والتي لو ترمجها إىل الفرنسية أو اإلنكليزية ، َبليٌغ يف ذلك 

شعر اخليام ، وأين اللسان ، َلَفَتنَِت الفرنسيني واإلنكليز ، أضعاف ما فتنهم 

 الرشيف الريض ؟ اخليَّام من 
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َح إليه شيخ من مشايخ  ح بام لو َلـمَّ وأنا أعجب واهلل كيف استطاع أن يرصِّ

 هذه األيام ، ملا تركوه يستطيع امليش يف األسواق ؟

 لقد عرفت السبب ..

ن ، وأن دينه ذلك أهنم َوثُِقوا أنه كان من الشعراء الذين يقولون ما ال يفعلو

إليه الشبهات ، وأنه مل يكن يعشق امرأة ، كام  وعفافه ، كانا يف مكان ال ترتقي

يفهم شباب اليوم من العشق : يراها فريضاها ، ثم يتبعها فيهواها ، ثم يتخذها 

زوجًا بال زواج ، كال . ولقد كان الرشيف رشيفًا حقًا ، وكان زوجًا أخلص 

كان سيدًا مرموقًا ، ولو علم الناس أنه واقع بعض زوج ، وكان أبًا خري أب ، و

ما يقول ألَْوَقُعوا به ، ولكنهم علموا أنه ما كان عاشقًا شاعرًا ، وما اختذ الشعر 

  حرفًة يستجدي هبا األَُكفَّ ، ولقد كان عند نفسه وعند الناس أكرب من ذلك :

يل  اا    ااِئر      وماايل    ياايل لباايلِّ ْيلل  

 

ااب م ساا أ ن  أ نااائيل       لباا   س ي 

ولكنه كان حيب احلب ، كان إمامًا يف العلم والدين واملنصب ، وإمامًا يف  

 احلب ، َوَرَد الصايف وخىلَّ العكر : 

ـــي ـــاُق إِالَّ َبِقيَّتِ َب الُعشَّ ـــا رَشِ  وم

 

 وما َوَرُدوا يف احلُبِّ إِالَّ عـىل ِوْرِدي 

  

 الشيخ القايض 

 علـي الطنطـاوي

 الشاممن حديٍث يف إذاعة 

 من كتاب ) رجال من التاريخ (

 منشورات املكتبة األموية بدمشق
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 (1من ثوابت القرآن الكريم )

  ..      .. 

 :  ب  ـــالح 

          قال تعاىل :  -1

            .. [ 54ائدة : ] امل . 

     وقال : -2               .. 

 . [ 31] آل عمران : 

 )) كان:  قال : قال رسول اهلل  وروى الرتمذي عن أيب الدرداء  -3

: اللهم إين أسألك حبك وحب من حيبك والعمل الذي  من دعاء داود 

 . لهم اجعل حبك أحبَّ إيلَّ من نفيس وأهيل .. ((يبلغني حبك . ال

  وقال الشاعر : -4

ــــمح  ــــ   إث ــــوملح إنَّ امل ب ــــال ق  ق

ـــف  ن   نَّ إ   ـــًا مل يح س  ـــ ق  ش    فيهـــا ب  الح

 

ــو    ــب   ح  ي  ــالقح  ض  ع  ــا أ   وب  لح ــاب  غ  م  اه

ـــ  مـــا معناهـــا ر  د  هـــي نفـــ ح مل   

 
 ونسب بعضهم إىل رابعة العدوية قوهلا : -5

ـــح  أح  ـــك  حح ب  ـــ ي   بَّ ـــو  بَّ ، حح  اهل

 

 

ــــوحح   ــــك أ  بَّ ــــًا ألن ــــذاكا لح ه   ل
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ـــ  اهلـــو  ب  فأمـــا الـــذي هـــو حح

ـــذي أ   ـــا ال ـــوأم ـــأ   ت  ن  ـــ لح ه   هح ل 

 لــــي اك  ا ويف ذ  يف ذ   فـــحل المـــدح 

 

ـــف    ـــذكرك ع  يل  غ  شح ـــ ب  ســـواكا ن  مَّ

ــك  ف   ــيل الح  ك  فح ش  ــأ أراكــا ب  ج   حت

ـــ ن  ك ـــول    اكـــاا وذ  يف ذ   المـــدح  ك  ل 

 
* * * 

تعريفًا عن أنواع  ) حيبهم وحيبونه ( الكتاب األول ونحن نكتبكان ال بد ـ 

الذين ) ترغيبًا عن وكذلك ونحن نكتب الكتاب الثاين  احلُبِّ عند املؤمنني ،

الكتاب وحمسنني ومتوكلني و .. .. ، ثم ونحن نكتب  مقسطنيمن ( حيبهم اهلل 

تكربين سوم نيوظاملمعتدين من ( الذين ال حيبهم اهلل ) ترهيبًا عن الثالث 

بُُّه اإلنسان ن ) ، ثم ونحن نكتب الكتاب الرابع عو .. .. 
كام ورد يف ( ما حُيِ

نقف فيها عىل تعريف ) احلب ( ومعانيه ودالالته . قد  وقفةـ من القرآن الكريم 

 يبدو األمر بسيطًا للوهلة األوىل لوال أن التنظري يشء والتطبيق يشء آخر .

يرسم هلا حدودًا ضع لألشياء تعريفات ُتعرف هبا ، إنام فواضع التعريفات وهو ي

تبدأ عند بدايتها وتنتهي عند هنايتها ، حدودًا تعرض حينًا لتكون جامعة وتضيق حينًا 

لتكون مانعة ، مستعينًا بمفردات تقرب املعنى من ذهن القارئ أو السامع . وهذا إن 

سمعنا أحدًا يعرف من أين صح يف كل األمور فهو ال يصح يف ) احلب ( الذي ما 

 يبدأ وكيف ينتهي . وال نعلم نقطة حتدد بدايته وأخرى حتدد هنايته .

عند اللغويني ، ومثلها عند املفرسين وولقد قرأنا عرشات التعريفات ـل ) احلب ( 

 ، فوجدناها مجيعاً وأهل العرفان عند علامء السلوك اإلنساين ، وأكثر منها عند املتصوفة 
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، وما يأتلف أو خيتلف ودالئله وموجباته ، وعالماته وشواهده ه ترشح أسباب

إدراك صاحب التعريف ومقامه وقدرته عىل اإلبانة  معه من أحوال ، بحسب

 قول أيب تراب النخشبي يف عالمات احلبيب عند املحّب : ، ومثاله والتعبري 

ــــ  ف   نَّ ع  د  ال ت 
ــــب     ل  ل  ــــد   ب  ي   لح الئ 

ــــع  ن  منهــــا     ــــب   هح مح  ه  حلئ ـــــب   ر  مح

ــــ ــــهح  عح ن  امل  ف   ع   من
ــــط  ــــبح ق  م    ح يَّ   ح ول 

ــو  
ــ ن  أ   ل  الئ  الــدَّ  ن  م  ــر     ــز  ع   ن    م 

 ه  م 

ــو   ــ ن  أ   ل  الئ  الــدَّ  ن  م  ً س  ب  ـت ــ  مح ر  يح  م 

ـــو   ـــ ن  أ   ل  الئ  الـــدَّ  ن  م  ـــر  يح ً ه  ف  ت    مح  م 

ــو   ــ ن  أ   ل  الئ  الــدَّ  ن  م  ــق  ت    مح ر  يح  اً ف  ش 

 

ــ ولديــه    ــو   البيــب   ف  مــن  ح   لح ائ  س 

ح  ـــ هح ورح وسح ـــ ل  يف كح ـــف   و  مـــا هح  لح اع 

ــــإ   والفقــــرح  ــــع   ر  ب ــــو   املح ر  ك   لح اج 

ــ ــأ   ن  إ  و   البيــب   ع  و  ط  ــ حَّ ل   لح اذ  الع 

ــبح  ــه   والقل ــ في ــب   ن  م  ــب   البي  لح حلب 

ــل   ــ حلمل  ك  ــحي    ن  م  ــد  أ ل  ظ   ي 
ــ ه   لح ائ  السَّ

ــف     ت  مح  ــظ  ــ ن  ًا م  ــ ل  كح ــم  ــق   و  ا هح  لح ائ 

يف أبو حفص رشف الدين عمر بن الفارض احلموي هذا هو الشاعر الصوو 

هـ ، وتويف هبا  576األصل ، املرصي املولد والدار والوفاة ، ولد بالقاهرة عام 

 هـ ، وقىض مخسة عرش عامًا من حياته يف احلجاز ، سائحًا بأودية مكة ، 632عام 

 ها قوله :حيث َنِعَم باحلب هلل ، وكانت له فيه أذواق وأحوال وآثار شعرية ، من

ــواك   ل   ــاك     َ ــن يف  ــل  م ــكح  ن  ك 

 

 

ــا  اك  َ ــن  يف  ــل  م  ــدي بكح ــا وح  أن

 

 
 وانظر إن شئت يف قوله :

ـب يل شـ  مـن  ق 
 نسختح ب بي آي  الع 

ـــه ـــل  فتـــأ  ـــو  فـــ ين إمامح  وكح

ــفا حه ــل    ــمح ُّ   ــو  عل  ويل يف اهل

 

ـل    كمي عىل الكح ندي وحح    فأهل اهلو  جح

ت ـ ـن  ف 
ل  وإين بريءح م  ـذ  ع  الع 

ـام   ًأ س 

هح اهلـو  فهـو يف جهـل   ه  ق  ف  ن  مل يح  وم 
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 وَتَتْلَمْذ إن أحببَت يف مدرسة حبّه حيث يقول :

ــن   موا قــبيل وم  ــل  للــذين  قــدَّ  قح

وا عح ـم  وا ويل اس  ت ـدح ذوا ويب اق  ن ي خح  ع 

 

ن  أض أ ألشـجاين يـر    بعدي وم 

ت ي بـــي الـــور  ـــب اب   َ ثحوا ب  ـــدَّ  و    

 
ت حمبوبة ابن الفارض التي هيتف باسمها دائاًم ، والتي َردََّد أنشودَة حبِّها لقد كان

ترديدًا مجياًل ) ذاتًا ( أََخصُّ خصائصها : اجلامل املطلق ، الذي يصدر عنه ،  ويفيض 

منه ُكلُّ ما يف الكون من آيات اجلالل واجلامل والكامل واخلري والرب واإلحسان . 

ـ ) حبِّ ( شاعر احلب اإلهلي ابن الفارض .فالذات اإلهلية كانت مو  ضوعاً ل

قلنا أننا ما سمعنا أحدًا يعرف ِمْن أين يبدأ اهلل ـ بام  وال نقصد ـ يعلم

ُ وُيبنْيُ ؟  انتقاصًا هلؤالء وأولئك ، بقدر وكيف ينتهي ؟ وماذا يقول وبَِم ُيعربِّ

حاولَت تعريَفه  ما نريد أن نوضح أن ) احلب ( ِِسٌّ َعِِصٌّ عىل التعريف إنْ 

زاَد غموضًا ،  أعامقهانكشَف ، وبحٌر من الغموض كلام حاولَت الغوَص يف 

َوُأُفٌق َعْرُضه ـ يف عني املحب ـ بَِعْرِض السمواِت واألرض إْن حاولَت وضَع 

ل إىل سجٍن بال منافَذ وال نوافَذ .  حدوٍد له حَتوَّ

 ات القرآنية :انظر معي إىل تعريف املفرسين لـ ) احلب ( يف اآلي

 [ . 9الش :  ]   ..    .. احلب بمعنى اإليثار ، قال تعاىل : أوالً : 

 [ .8]اإلنسان :       ..  الب بمعنأ الق لَّ  ، قال  عاىل :  : ثانياً 

            .. ل  عاىل :: الب بمعنأ االنتفاع ، قا ثالثاً 

ف :   [ . 13] اَل
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 [ . 20:  الفجر]       رابعاً : الب بمعنأ التَّعل  ، قال  عاىل : 

         ..: خامساً : الب بمعنأ الود  من اهلل الود ود لإلنسان ، قال  عاىل 

 [ . 54:  املائدة] 

     سادساً : الب بمعنأ الطاع  والعبادة من اإلنسان هلل الود ود ، قال  عاىل : 

  ..     [54:  املائدة . ] 

اهلل ـ إىل تعريف اللغويني لـ ) احلب ( . قالوا : ) احلب (  ُأْنُظْر معي ـ يرمحكُثمَّ 

هو الصفاء ، ومنه قوهلم ) َحَبُب األسناِن ( يف وصف بياضها ونضارهتا . وهو 

السمو ، ومنه قوهلم ) ُحَباُب املاء ( يف وصف ما يعلو عىل سطحه عند املطر 

صف ُقعوده إذا َبَرَك . الشديد . وهو الثباُت ، ومنه قوهلم ) حبَّ البعرُي ( يف و

 وهو اللبُّ ، ومنه قوهلم ) َحبَُّة القلِب ( يف وصف مركزه وجوهره .

 التصوف والعرفان ثم انظر معي ـ يرمحك اهلل ـ إىل تعريف أهل 

 ) املعنى النفيس () احلب ( هو امليل الدائم بالقلب اهلائم لـ ) احلب ( . قالوا : 

وهو موافقة  ،) املعنى اخُلُلقي ( حوب املصمجيع وهو إيثار املحبوب عىل 

، ) املعنى املحاسبي ( وإقامة العتاب عىل الدوام احلبيب يف املشهد واملغيب ، 

القلب يف ، وهو سفر ) املعنى االستطاعي ( وهو بذل املجهود يف املقصود 

ال يصحو صاحبه إال  رٌ كْ ، وهو ُس ) املعنى اهلجروي ( طلب املحبوب 

وهو حمو املحب بصفاته وإثبات املحبوب ، املعنى الغيبويب (  )بمشاهدة حمبوبه 

وهو معانقة بذاته ومواطأُة القلب ملرادات الرّب ) املعنى امليتافيزيقي ( ، 

وهو دخول صفات املحبوب عىل  ) سهل التسرتي ( ،الطاعة ومباينة املخالفة 
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 املحبوب أن البدل من صفات املحب ) أبو القاسم اجلُنيد ( ، وهو أن تغار عىل

بَُّه أحٌد مثلك ) أبو بكر الشبيل ( ، وهو أغصان ُتغرس يف القلب ، 
عىل  فتثمرحُيِ

قدر القبول ) ابن عطاء ( ، وهو أن هَتََب ُكلََّك ملن أحببَت ، فال يبقى لك منك 

يشء ) أبو عبد اهلل القريش ( ، وهو أن ينسى العبد حظه من اهلل عزَّ وجل ، 

، وهو ميلك إىل اليشء بكليتك ، ) أبو يعقوب السويس (  وينسى حوائجه إليه

ثم إيثارك له عىل نفسك وروحك ومالك ، ثم موافقتك له ِسًا وجهرًا ، ثم 

علمك بتقصريك يف حّبه ) احلارث املحاسبي ( ، وهو هتك األستار ، وكشف 

 األِسار ) ابو احلسني النوري ( . 

ريفات هو فناء اإلنسان عن واملحور األسايس الذي تدور عليه هذ التع

 نفسه ، وإنكاره لذاته ، وبقاؤه يف ربه ، وإثباته لربه .

وهو أن يأخذ اإلنسان نفسه بالتصفية ، وقلبه بالتنقية ، وأن يتخىل عن 

الصفات املذمومة ، ويتحىل بالصفات املحمودة ، بحيث ينكشف عن عني 

إذا هو يرى ما ال باب القدس ، ف قلبه حجاب احلس ، وينفتح من دون قلبه

عني رأت ، ويسمع ما ال أذن سمعت ، ويذوق من احلقائق والدقائق والرقائق 

ما ال خيطر عىل قلب برش ، وإنام يصبح اإلنسان كذلك ألنه حيب اهلل ، وال 

 يصدر إال عنه ، وال يرد أيَّ يشء إال إليه ، وال يستمد أي عون إال منه .

سمى لكل ما يف الوجود من آيات احلق الذات اإلهلية عنده هي املنبع األ

 واجلامل ، وهي املورد األسنى لكل ما يف الكون من دالالت اخلري والكامل . 

ثم اسأل ـ يرمحك اهلل ـ أيَّ قارئ جيهل ) احلب ( : هل أسعفته هذه 
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التعاريف يف معرفة ما جيهل ؟ واسأل أي قارئ اكتوى بنار ) احلب ( : هل 

منفردة أو جمتمعة ـ أثرًا ملا هو فيه ؟ أو صورة متثل  وجد يف هذه التعاريف ـ

وإذا حار البرش يف تعريف  للناظر فيها ما يتملكه ويتحكم يف جوارحه ؟

احلب فقد حاروا يف تعريف العرفان والتصّوف كام حاروا يف منهج ومنهاج 

 .()الطرق الصوفية يف الرتبية الروحية

. و ) احلب ( حرفان : حاء  ) احلب ( هو ) احلب ( وال يشء غري ذلك

وباء ، األول رمز الروح والثاين رمز البدن ، التقيا فشع من لقائهام نور ال يراه 

، وانبثق عن اجتامعهام َعاََلٌ من املشاعر واألحاسيس ، عاَلٌ مطلق  ونَ بُّ حِ إال املُ 

 اءه ،المتناٍه ال حدوَد لبدايته وال حدود لنهايته ، عاَل ال تستطيع األلفاظ احتو

 املطلق داخل أسوار املحدود . عاَل حيكمه الذوق  ألن من املحال َحرْشَ 

 يف حديث  حيث ال عقل وال منطق وال حواس ، ومن هنا جاء قوله 

 يف مسنده وأبو داود يف سننه عن أيب الدرداء قال :رواه أمحد 

 ع  يح  ء  الّشَّ   ك  ب  )) حح :  قال رسول اهلل 
 .  (( م  َ  ي ويح م 

 الشاعر نزار القباين :قال 

ــك   ــامتاً  ب  ــامل  حح ــت أم  وإذا وقف

 

ــالح   ــمل    مل  ا  ــر  ــمتح يف ح   فالَ

  

                                                 

()-  خاصة الطريقة  –ملحق : بحث حول منهج الطرق الصوفية يف الرتبية الروحية

لتقى الدو ي لخإخوان التيجانيني يف اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية ألقي يف امل –التيجانية 

( 25 - 23األغواط يف مدينة عني مايض مسقط رأس سيدي أمحد التيجاين بتاريخ )الشعبية بوالية 

 م . بدعوة من وزارة الشؤون الدينية واألوقاف وبرعاية رئيس اجلمهورية . 2006 ترشين الثاين
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ـــكلم ح  ـــن  ـــا ب  ا يف الح بَّن ـــلح حح   قت

ــــ ــــ ً  ب  الح  لــــي   روايــــً   قيَّ

ـــك  ل    اإلب ــــارح دحون  ســــفين    هح نَـّ

 

ـــالح   ق  ـــرومت  ُـــو ح حـــي   ح  إنَّ الح

ـــــزوَّ ح األبطـــــالح  ـــــا يت ه 
 بختام 

ن ــــالح وشــــعورح جــــوع  لح   ا أن الر 

 

 

 

 ومن هنا أيضًا جاء قول الشاعر :

ــال ي   ــالو   متح ر  ع  ــالَّ إ   د  ج  ــك  يح  ن   م   هح دح اب 

 

 

ــــالَّ إ   وال الَــــباب      ع  يح  ن   م 
ــــي  ان   اه 

 

 

حزم األندليس صاحب كتاب ) طوق احلاممة يف األُلفة  ْلنَْسَأْل ابنَ وَ 

ر به كتابه عن جالو ل احلب وقداسته ؟ فيأتينا اجلواب األاُلّف ( : ما الذي صدَّ

جلاللتها عن أن توصف ، فال  ... دقت معانيه ))/ بقوله :  5يف الصفحة / 

يانة وال بمحظور يف الرشيعة ،  تدرك حقيقتها إال باملعاناة . وليس بُمنكر يف الدَّ

، وواضح من هذا النص أن ابن حزم كان أهـ . إذ القلوب بيد اهلل عز وجل (( 

يقع يف ظن البعض أن احلديث عن احلب هو حديث عن اجلنس خيشى أن 

والشهوة والفاحشة ، فهو أحرص ما يكون عىل إبراز قدسية تلك العاطفة ، 

وحريص يف الوقت نفسه عىل التنبيه إىل أن احلب خربة معاشه ، فال يدرك حقيقته 

روحاين  )) استحسان: إال من كابده وعاناه . ويستطرد بعد ذلك فيقول إن املحبة 

     ، ويرد ذلك إىل قوله تعاىل : أهـ . وامتزاج نفساين (( 

        ..    : [ .  189] األعرامت 

يقول يف احلب أيضًا : )) .. وقـد اختلـف النـاس يف ماهيَّتـه  ونرى ابن حزم

وا وأطالوا ، والذي أذهب إليه أنه اتصال بني أجـزاء النفـوس املقسـومة يف وقال

 أهـ . هذه اخلليقة يف أصل عنرصها الرفيع (( .



  

 

 

21 

) احلب ( هو األصل يف كل حركة وعمل . فقد خلق تعاىل األشياء  : نقولو

أساسًا ، ثم جعل فيها حمركًا دافعًا ومغناطيسًا جاذبًا هو ) احلب ( ،  ساكنة

تاقت الرتابيات إىل أمها األرض وملا رأينا جاذبية أرضية متنع  ملَـَا لواله

األجسام من أن تتناثر يف الفضاء ، وملا رأينا جاذبية كونية حتكم مدارات 

يف نواهتا ، وملا ومدارات اإللكرتونات والربوتونات الكواكب يف جمراهتا ، 

األطفال بأذيال  يف األيام العاصفة كام يتمسك متسكت الرباعم بأغصاهنا

ًة قوله تعاىل : أمهاهتم يف األسواق املزدمحة .      من هنا ، ما َقَرْأنا َمرَّ

       ..  : وقوله تعاىل :  [ 41] فاطر ،

 . .         . .  : [ 65] الج  ،

إال وفهمنا أن ) احلب ( هو أداة اإلمساك اإلهلية هلذه املجرات يف إطاٍر حمكٍم 

    دقيق يصدقه قوله تعاىل :         

             :  وفهمنا أيضًا  [ 40] ي .

، ما الذي أوحى إىل أئمة التصوف أن يعتربوا ) احلب ( اسم اهلل األعظم 

 الذي يمسك القلوب اخلافقة به مع كل نبضٍة يف كل وقت .

لكننا ال يسعنا إال الوقوف أمام ) ُحبٍّ ( من نوع خاص هو ) حب 

      أشار إليه تعاىل بقوله : ، الشهوات ( 

        

     ..  : ال عالقة له بـ ) احلب ( [ 14] آل عمران ، 
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  . .      . .الذي قصده تعاىل بقوله : 

. ولقد رأينا كثريين ممن قالوا يف ) احلب ( خيلطون ) احلب (  [ 54] املائدة : 

رت هذه املقدمة باهلوى  كام رأينا كام رأينا رابعة  العدوية يف أبياهتا التي تصدَّ

 حني يقول : يني من الشعراء الُعذرنة يمجيل ُبث أيضاً  ومثلهم، ابن الفارض 

ثينـــ  قـــا يل  إذا قلـــتح مـــا يب  يـــا بح

د ي  بعض  عقيل أ عش  بـه  وإن  قلتح رح

 يمــو ح اهلــو  منــي إذا مــا لقيتحهــا

 

ــدح   ــتح ويزي ــت ثاب ــب قال ــن ال  م

 مــع النــال قالــت  ذاك  منــك  بعيــدح 

ـــــودح  ي عح ـــــا ف  ـــــا إذا فارقتحه ي   وحي  

 

 

 

نه يف البيت الثالث يتحول إىل فالشاعر يف البيت األول يذكر ) احلب ( لك

والعبَّاد عند الشعراء واألدباء ) اهلوى ( انطالقًا من الرتادف . وهذا إن جاز 

إال أنه ال جيوز عند محلة القرآن من فقهاء وعلامء . نقول هذا وأمامنا كتاب 

 هـ (  691 - 751)  ()) حمبة اهلل ( تأليف اإلمام ابن قيم اجلوزيةبعنوان 

                                                 

()- حقق احلاف  األصو ي الفقيه النحوي شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب هو اإلمام امل

، نسبة إىل مدرسة بناها يوسف ابن  ابن قيم ا وزي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي اشتهر بـ 

ترمجته موجودة يف هـ ، ألن أباه كان َقيِّاًم عليها .  652عبد الرمحن بن عيل بن اجلوزي عام 

[ والنجوم  235،  234ص 14لتاريخ مثل : البداية والنهاية البن كثري ] جالعديد من كتب ا

[ والعديد من كتب  249ص 10الزاهرة يف ملوك مرصوالقاهرة البن تغري بردي ] ج

[ وذيل طبقات احلنابلة البن  272 - 270ص 2الرتاجم مثل : الوايف بالوفيات للصفدي ] ج

األخري ننقل قوله : ) .. كان عارفًا بالتفسري [ ومن هذا  452 - 447ص 2رجب احلنبيل ] ج

ال جيارى فيه ، وبأصول الدين وإليه فيهام املنتهى ، وباحلديث ومعانيه وفقهه ودقائق االستنباط 
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 ما ييل :  دمتهورد يف مق

َف عليها القلوب كام يشاء وملا يشاء بقدرته ،  ) .. فسبحان من ََصَّ

ته ، َفها أنواعًا وأقسامًا بني َبِريَّ  واستخرج هبا ما خلق له كل حي بحكمته ، وََصَّ

لها تفصياًل فجعل كل حمبوب ملحبه نصيبًا ، خمطئًا كان يف حمبته أو  َوَفصَّ

 ، وحمب األوثان ،بني حمب الرمحن أو قتياًل ، فقسمها  مصيبًا ، وجعله حيبه منعامً 

لبان ، وحمب األوطان ، وحمب اإلخوان ، وحمب  وحمب النريان ، وحمب الصُّ

النسوان ، وحمب الصبيان ، وحمب األثامن ، وحمب اإليامن ، وحمب األحلان ، 

  .  [ 55] صوحمب القرآن ( أهـ . 

السطور السالفة هو أن اإلمام جيعل يف  إن أول ما يستوقفنا ويثري عجبنا

) احلب ( أقسامًا ، ال بل ينسب إىل اهلل سبحانه أنه جعله أقسامًا مقسومًة 

ُد صوُر جتلياته ، وتتعدد  مًة ، و ) احلب ( جوهر ال ينقسم . قد تتعدَّ وُمقسَّ

مقاماته وأحواله ، لكن تلك التجليات وهذه املقامات واألحوال تبقى ـ عىل 

ِدها ـ كحّباِت القالئد منتظمة يف سلك واحد هو ) احلب ( . مثاهلا : حب  تعدُّ

 الرمحن وحب اإليامن وحب األوطان وحب القرآن .

 هو أن اإلمام جعل ) حب النسوان وحب األثامن ( وإن ثاين ما يثري دهشتنا

قسمني من أقسام ) احلب ( ، ووضعهام يف مرتبة واحدة مع باقي األقسام كام 

                                                                                                                     

منه ال ُيلحق يف ذلك ، وبالفقه وأصوله وبالعربية وله فيها اليد الطوىل ، وبعلم الكالم وبكالم 

 ( أهـ .  أهل التصوف وإشاراهتم ودقائقهم ..
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التي  14أهنام يندرجان حتت بند الشهوات بداللة آية آل عمران  يراها ، رغم

سلف ذكرها . والفروقات بني ) احلب ( و ) الشهوات ( عديدة ومعروفة ، 

أبرزها أن شهوة النساء وشهوة املال غرائز تكوينية نحن مأمورون بمغالبتها 

 به . يقول وتنظيمها وكبح مجاحها ، بينام احلب معيار أخالقي ساٍم نحن مكلفون

 ، [ 31] آل عمران :            ..تعاىل : 

عىل أن ) احلب ( هلل تعاىل  ةً عَ مِ ويقول اإلمام الغزا ي : ) إعلم أن األمة جُمْ 

 .  ( أهـ فرض ولرسوله 

حب الصبيان ( قساًم من أقسام هو أن اإلمام جعل )  بنااوإن ثالث ما يثري استغر

) احلب ( ، أَْدَرَجُه جنبًا إىل جنب مع ) حب اإليامن ( . فلو كان القصد من ) حب 

     الصبيان ( حب الذكور من األوالد الذي أشار إليه تعاىل بقوله :

        : القسمة الضيزى أي التي ال  [ 22،  21] النجم [

شهوة النساء ، نابعة من غريزة احلفاظ  عدل فيها [ فهذا ليس حبًا ، بل هو شهوة ، شأن

          عىل البقاء بداللة قوله تعاىل : 

ملردان (ـ  كام َصح اإلمام بذلك يف الفصل . أّما إن كان القصد ) حب ا [ 57] الن ل : 

ـ   فهذا أشنُع األول من كتابه حتت عنوان ) املحبة أصل كل فعل وحركة ودين (

الفواحش اجلنسية التي تنحرف بفاعلها ليس عن املعايري األخالقية وحسب ، بل عن 

    الفطرة السليمة التي فطر اهلل الناس عليها ، وأشار إليها تعاىل يف قوله : 

            

        ..  : [ 81،  80] األعرامت . 
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م يضع ) حب األوثان فهو أنَّ اإلما أما آخر ما يثري استنكارنا

ٍة واحدة مع ) حب الرمحن  وحب النريان وحب الصلبان ( يف سلَّ

الثالثة األوائل يف وحب اإليامن وحب القرآن ( . وهو يعلم أن 

 ، بداللة قوله تعاىل : رَخ أُ  ُأمورٌ الثالثة األخرية يف ، وأن  َأوجُه َنَظْر 

 . .                      

         . .  :  [ 7] الجرا . 

فإذا نحن تركنا أقسام ) احلب ( االثني عرش كام عددها املؤلف ابن القّيم 

يف مقدمة كتابه ، وانتقلنا إىل الباب الثاين وجدناه يضع للمحبة مخسة أنواع 

 أوهلا :يرى وجوب التفريق بينها ) فإنام ضل من ضل بعدم التمييز بينها . 

 . (  حمبة اهلل ، وال تكفي وحدها يف النجاة من عذاب اهلل والفوز بثوابه

 رة : هذه العبا تطرحه كبريٌ  ثمة سؤال . [ 151] انظر ص

 به ؟فعاًل يف النجاة من عذابه ويف الفوز بثواحمبة اهلل ال تكفي هل  :وهو 

السؤال فنقول : حمبة اهلل كافية وحدها للفوز بالثواب أما يف جواب 

والنجاة من العذاب ، ألن العبادة والطاعة من لوازم حمبة اهلل بدوهنام ال تعود 

املحبة حمبة بل يصبح هلا اسم آخر ، واهلل ال يعذب عبدًا عرفه فآمن به فأحبه 

ب عبدًا يف قلبه مثقال)) :  بدليل قول رسول اهلل فعبده وأطاعه   إن اهلل ال يعذ 

 حب    من خردل  من إيمن (( .

ثم يميض اإلمام يف تعداد ) مراتب املحبة ( العرش : العالقة ، وامليل ، 
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والصبابة ، والغرام ، والوداد ، والشغف ، والعشق ، والتتيم ، والتعبد ، 

 . [ 186 - 181] انظر صواخللة 

نستحسن مفردات أهل التصوف يف هذا نحن من جهة أوىل ونقول : 

املجال ، حني يسموهنا ) مقامات وأحوال ( وال يسموهنا مراتب ، ألن يف 

 املراتب أفضلية لألعىل عىل األدنى ، أما يف األحوال فال تفاضل بينها . 

ونحن من جهة ثانية نرى أن هذه املراتب العرش هي مراتب حمبَّة العبد 

، ال خيتلف يف ذلك عاقالن . أما (  ) التََّعُبدا عدا للعبد واملخلوق للمخلوق م

 . .يف حمبة العبد هلل ويف حمبة اهلل للعبد اللتني أشار إليهام تعاىل بقوله :    

     . .  : فالقول هبذه املراتب تشخيص وتشبيه وجتسيد  [ 54] املائدة ،

شغف به حبًا أو صبا إليه وجدًا ؟  وإال فهل سمع أحد أن اهلل عشق عبدًا أو

  قال تعاىل :            

             : تعاىل  [ 30] يوسف

 اهلل عام يصفون . 

لثة نفتقد يف هذه املراتب العرش ـ إن اعتربناها أحواالً ـ ونحن من جهة ثا

، لعله َل وله ، واهليام و .. اإلمام من بينها : الشوق ، والوجد ، والمجلة مقامات أغفلها 

 يعتربها مراتب .

 . . 54لقد انقسم الناس يف قراءهتم آلية املائدة      . .  ،

 مهم إياها ، إىل قسمني : وتفسريهم هلا وفه
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قسم اعترب احلب والكره والبغض والرضا والغضب والفرح واحلزن  -1

  ..     صفات تعرض للمخلوق َجلَّ اخلالُق عنها ألنه 

       :  فإْن هي وردت يف آيات القرآن الكريم  [ 11] الشور ،

، ومن هنا جاء  وفهمها عىل وجه املجازاهلل فال بد من تأويلها منسوبة إىل 

بُّ  مُ َح رْ ويَ  مُ عِ نْويُ إنَّ اهلل ُيريّب ) :  قولنا
أي : ،  اعُ ُد وُيطَ بَ ُيعْ و ) ، ( ، أي : حُيِ

 حتاشيًا للوقوع يف منزلق التجسيم .  ( ُيـَحبُّ 

 عىل وجه( للعبد  اهلل بَّ حح )  م  ه  ف  و  وقسم أخذ بالظاهر احلريف لأللفاظ  -2

، فجعل للحب أقسامًا وللمحبة مراتب كام فعل اإلمام ابن القيم يف  القيق 

كتبه ) حمبة اهلل ( و ) مدارج السالكني ( و ) روضة املحبني ( ، ودليله عىل 

ذلك أن اهلل حيب الصابرين واملحسنني واملتقني .. .. ، وأنه ال حيب الظاملني 

 وقد جاء هذا َصحيًا يف القرآن الكريم . .. واملفسدين واملستكربين ..

َوََلْ يقترْص خالف أصحاب هذين القسمني عىل مسألة ) احلب ( ، بل امتد 

حتى شمل مسائل أخرى كمسألة رؤية العبد لربه ومسألة استواء الرمحن عىل 

[ ، ثم حتول  59، الفرقان  5، طه  2، الرعد  3، يونس  54العرش ] األعراف 

اختالف اشتد فيه تبادل التَُّهِم والتنابذ باأللقاب ، فأهل القسم الثاين  اخلالف إىل

عند أصحاب القسم األول هم : املجسمة واملشبهة والظاهرية واحلشوية ، 

ثم  ، ()وأهل القسم األول عند أصحاب القسم الثاين هم : اجلَْهِميَّة واملَُعطَِّلة

 ،فري حينًا وإىل حد القتل حينًا آخر تفاقم االختالف مرة أخرى ليصل إىل حد التك

                                                 

()- . اجلَْهِميَّة واملَُعطَِّلة : فرقة دينية ، ُنسبت إىل َجهم بن صفوان ، آمنت باجلربية ونفت الصفات 
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  فكان هذا االختالف حجًة عىل اإلسالم واملسلمني يف نظر أعداء الدين .

[ ، و ) مدارج  180يقول اإلمام ابن القيم يف كتابيه ) حمبة اهلل ( ] ص

[ بعد تعداد مراتب املحبة ورشحها وبعد اإلشارة  28ص 3السالكني ( ] ج

ِة وال هلا : ) .. فال  لِ يْ طِ عْ التَّ  إىل إنكار أهلِ  ِة ) باخلُلَّ وال  َأَقرَّ املنكرون ()(باخِللَّ

بالعبودية ، وال بتوحيد األلوهية ، وال بحقائق اإلسالم واإليامن واإلحسان ، 

ِم هؤالء وشيخهم ) جعد  بن اوهلذا ضحى خالد بن عبد اهلل القرسي بُِمقدَّ

وا َتَقبََّل ) درهم ( وقال يف يوم عيد اهلل األكرب ُعقيب خطبته :  أهيا الناس َضحُّ

اهللُ ضحاياكم ، فإين ُمَضحٍّ باجلعد بن درهم فإنه زعم أن اهلل َل يتخْذ إبراهيَم 

خليال وَل ُيكلْم موسى تكلياًم ، تعاىل اهللُ عام يقول اجلَْعُد ُعلوًا كبريا . ثم نزل 

ُه اهللُ َوَتَقبََّل منه  َفَذَبَحهُ   .( َفَشَكَر املسلمون َسْعَيه َوَرمِحَ

فقد روى اخلرب كام ورد يف األصل دون ( مدارج السالكني ) أما حمقق 

فقد ذيله بحاشيتني قال يف أوالمها عن األول : ( حمبة اهلل ) تذييل ، وأما حمقق 

اقني وأحد خطباء العرب ، أبو اهليثم ، أمري العر بن عبد اهلل القرسي) هو خالد 

هـ . ( وقال  126تويف مقتوالً بيد يوسف بن عمر الثقفي سنة  وأجوادهم ،

عن الثاين : ) هو اجلعد بن درهم ، مبتدع ، له أخبار يف الزندقة ، ثانيتهام يف 

إن ما ذكرناه  هـ . ( . 118نحو سنة  يقول بخلق القرآن والقدر ، ُقتِلكان 

ح أملح يف كتبه ملخالفيه يف الرمن اهتاما  وجهها اإلما ري  ي من ا همي  املعطل  خ 

                                                 

()- . ُة : الصداقة واملحبة التي ختّللِت القلب فصارت خالله ، أي يف باطنه . ) ج ( ِخالَل  اخلُلَّ

ة .  واخِللَُّة : املصادقة واإلخاء واملُوادَّ
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مثال  يوضح لنا كيف يت ول االختحلمت الفكري إىل  كفري . وإن ما ذكرناه من 

خرب ذبح خالد بن عبد اهلل القرسي للجعد بن درهم شيخ املعط ل  يومل  عيد 

ولكن األض أ خريح مثال  يوضح لنا كيف يت ول االختحلمت الفكري إىل قتل . 

هل املسأل  فعحًل وحقًا مسأل  اختحلمت فكري ال غري ؟ وهل يكفي أن خيالفك 

نك رًا للعبودي  ولتوحيد األلوهي  ولقائ    قرآني  ليَبح مح
دح يف فهم آي   أ ح 

اإلسحلمل واإليمن واإلحسان ؟ وهل جيوز ذبح امرئ يشهد أن ال إله إال اهلل وأن 

يت الزكاة ملجرد أنه ينزه ربه عن التجسيم لمدًا رسول اهلل ويقيم الَحلة ويؤ

امرئ عىل رؤول األشهاد دون لاكم  ؟ وهل  ملوالتشبيه ؟ وهل جيوز إعدا

بناء عىل قرار اهتامل عيد البعد  حلة وخطب  جيوز ذبح رجل كم  ذبح األضاحي 

  ادر عن حاكم فرد ال يرتك له فر ً  للدفاع عن نفسه ؟

ال بد من إلقاء الضوء عليها قبل ثمة بعض التوضيحات والتعريفات 

 هذه األسئلة وغريها : عن اإلجابة 

أمرُي العراقني خالد بن عبد اهلل القرسي . يقول ابن خلكان يف كتابه  أوهلا :

[ : ) كان أمرَي العراقني من جهة هشام  228 - 227ص 2َوفّيات األعيان ] ج

لهجرة وأمه نرصانية . بن عبد امللك األموي ، َو ِيَ مكة سنة تسع وثامنني ل

ه كنيسًة تتعبد فيها فقال الفرزدق يف ذلك هيجوه :  وكان ُيتَّهُم يف دينه ، بنى ألمِّ
 

ـــ    يَّ
ط  ـــر  م  ـــرَنح   ه  ـــبَّح  ال  أ ال ق 

ــب   ــي  ب   أ  ن  ــهع   حم 
 ً  فيهــا الَــليبح أل 

ـــه ـــلمي  وأم  مل  املس ـــؤح ـــف  ي   وكي

 

ــد    ــ   ب خال ــن دمش ــاد  م ــا هت  ت ن   أ   

ــن مل  م ــض  م   وهــدَّ ــبحغ   املســاجد   ار  ن 

 بـــأنَّ اهلل  لـــي  بواحـــد   نح ي  د    ـــ
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هـ عن والية  120سبب عزل هشام له عام  229ثم يرشح عىل ص

هـ فيقول : ) .. وكان سبب عزل خالد  105العراقني بعد أن واله إياها عام 

ناً أن امرأًة أتته فقالت : أصلَح اهللُ األمري ، إين امرأة مسلمة وإن عامَلَك فال

وَغَصَبنِي َنْفيِس . فقال هلا : فكيف  راملجويس َوَثَب عيلَّ فأكرهني عىل الفجو

وجدت ُقْلَفَتُه ؟ . فكتَب بذلك حساُن النبطي إىل هشام َفَعَزَلُه ووىلَّ يوسَف 

أما صاحب األغاين فقد اهتمه بالزندقة  أهـ .( ابَن عمر الثقفي مكانه 

أنكر أنه من خطباء العرب املشهورين و اب اللعنات عليه ،بوالتخنث وانص

 . [ 31 - 17ص 5]  وزعم أنه كان حلَّانًا ، بالفصاحة والبالغة 

وأما الطربي فقد ذكر لعزله أسبابًا عدة ليس من بينها ما ذكره أبو الفرج ، 

منها ما كتبه يوسف بن عمر الثقفي هلشام من أن أهل هذا البيت من بني 

ُة أحدهم قوَت عياله ، فلام و ي جوعًا  هاشم كانوا قد هلكوا ، حتى كانت مِهَّ

خالد القرسي العراق أعطاهم األموال فقووا هبا حتى تاقت أنفسهم إىل 

] انظر  اريخ إال عن رأي خالد . ( زيُد بن عيل ) طلب اخلالفة ، وما خرج 

. ومنها ما كتبه كلثوم بن عياض عامل هشام عىل  [ 255ص 7الرسل وامللوك  

ظهور حرائق كل ليلة يف دمشق تتلوها غارات النهب والرسقة ، دمشق من 

 وأنه ِمْن َعَمِل موا ي خالد يريدون الوثوب عىل بيت املال .

ويستوقفنا عند الطربي خرب حيمل داللة عىل ثراء خالد وعظم ما لديه من 

أموال ، يقول : ) جلس الوليد للناس بعد موت هشام ويوسُف عنده ، فتكلم 

نُُه لكم عىل مخسني أبان بن ع بد الرمحن النمريي يف خالد ، فقال يوسف أنا ُأَضمِّ
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ألف ألف ، فأرسل الوليد إىل خالد : إن يوسف اشرتاك بخمسني ألف ألف 

وهذا يؤكد ما قيل إن ما  [ 259] صفإن كنَت َتْضَمنُها وإالّ دفعُتك إليه .. ( 

 .( لف ألف يف العام يدخل عىل خالد من إمارة العراق زاد عىل ثالثة عرش أ

ف ذا ن ن نظرنا يف هذه األخبار ، رجح لدينا أن املسأل  ليست خحلفًا فقهياً 

يف  فسري اآليا  وفهمها ، وال عحلق  هلا ال ب براهيم خليل الرَن وال 

بموسأ كليم اهلل  عاىل . وحتأ لو كانت كذلك فخالد بن عبد اهلل القرسي 

ب ت   ل 
ل  ل  م  املؤهَّ ك   فيها . لي  ال 

ِمِهْم وشيِخهم  املَُعطَِّلة اجلَْهِميَّةحديث اإلمام ابن القيم عن  ثانيها ، َوُمَقدَّ

موىل  أما ا همي  فهم أ  اب ا هم بن  فوان الرتمذياجلعد بن درهم . 

وَل  كان ا عد بن درهم من أ باعهراسب الذي قتل يف آخر دولة بني أمية ، 

َم اجلَْهِمية وال َلةِ  شيَخها . واجلهمية فرقة عظيمة وعدادهم يف يكن ُمَقدَّ  امُلَعطِّ

ةِ  وانفرد شيخهم ، ينفون الصفات والرؤية ويقولون بخلق القرآن ،  املُْجرِبَ

  . ا هم بن  فوان بالقول بجواز اخلرو  عىل السلطان ا ائر

 .  [ 351،  349ص 2نظر اخلطط املقريزي   ا] 

سكو  عنه عند ابن خلكان وهذه األخرية هي السبب اخلفي امل

د أيب الفر  األ بهاين وعند ابن جرير الطربي يف خرب ذبح ا عد وعن

بن درهم عىل يد خالد بن عبد اهلل القرسي يف املسجد ا امع بواسط يف ا

القديم العراق الذي يذكرنا بجمل  أخبار مشاهب  يف  ارخينا اإلسحلمي 
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مع الجا  الثقفي ،  ()بريأبرزها خرب سعيد بن جوالديث يف العراق 

مشاهب  يف  واريخ كم يذكرنا بجمل  أخبار  ()وخرب ابن رشد يف األندل 

                                                 

()- قال أمحد بن حنبل  عيد بن جبري :س  ، يف سعيد بن جبري : ) لقد ُقتَِل سعيد بن جبري

،  . أخذ سعيد العلم عن طائفة من الصحابة  وما عىل األرض أحٌد إال وهو حمتاج إىل علمه (

منهم : أبو سعيد اخلدري ، وأبو موسى األشعري وعبد اهلل بن عمر وعائشة أم املؤمنني ، ولقد 

ف يف ديار املسلمني ، ثم اختذ الكوفة دارًا له ومقامًا واحلجاج واٍل لزم عب د اهلل بن عمر ، ثم َطوَّ

عىل العراق واملرشق وبالد ما وراء النهرين زمن األمويني ، إىل أن حصل ِصدام بني احلجاج 

ىل وعبد الرمحن ابن األشعث أحد كبار قواده ، فاستجاب سعيد بن جبري وعبد الرمحن بن أيب لي

لدعوة األشعث يف مؤازرته ، لكن األشعث ُهِزَم وفرَّ ناجيًا بنفسه ، وتوارى سعيد عن األنظار 

ت عرش سنوات بأمان إىل أن َقِدَم مكة واليًا عليها ) خالد بن  وجلأ إىل جوار مكة املكرمة ومرَّ

ل أمام احلجاج عبد اهلل القرسي ( فساق سعيد بن جبري مقيَّداً إىل احلجاج يف مدينة واسط ، ومث

ودار حوار بينهام استفزَّ احلجاج به سعيدًا حتى قال : فواهلل ما تقتلني قتلًة إال قتلك اهلل مثلها يف 

  اآلخرة ، فقال احلجاج : اذبحوا عدّو اهلل فُذبح .  

()- ( . فيلسوف وطبيب وفقيه .  1198 - 1126)  ، أبو الوليد حممد بن أمحد : ابن رشد

، ولد بقرطبة ، وحذق العلوم الرشعية والعقلية ، وو ي القضاء يف أشبيلية ، ثم يف عريب أندليس 

قرطبة ، فشغل منصب أبيه وجده ، وأصبح يلقب بقايض قرطبة ، إىل جانب تلقيبه بالشارح ، 

لرشحه كتب أرسطو ، بتكليف من ) أيب يعقوب يوسف ( أمري املوحدين ، الذي عرفه عن 

 وعندما أ ب ت الفلسف  موضعاً للسخط ، اضطهد ابن رشد ،وقربه ،  طريق ابن طفيل ، فأكربه

 ونفي يف أليسان  قرب قرطب  ، ثم عفا األمري عنه ، فعاد الفيلسومت إىل مراكش ، حيث عاجلته املني  .

أكرب ابن رشد ) أرسطو ( ، فرشح من كتبه ) الطبيعيات ( ، و ) السامء ( ، و ) العاَل ( ، و ) الكون 

( ، و ) اآلثار العلوية ( ، و ) النفس ( . وأهم رشوحه : رشحه املعروف باسم ) تفسري  والفساد
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ما بعد الطبيعة ألرسطو ( . وأهم مصنفاته الفلسفية : ) هتافت التهافت ( ، الذي رد فيه عىل 

وقد عني الفيلسومت بالتوفي  بي الفلسف  والدين ، وب ثبا  كتاب الغزا ي ) هتافت الفالسفة ( . 

أن الشيع  اإلسحلمي  حثت عىل النظر العقيل وأوجبته ، وأهنا والفلسف  ح  ، وال  ال يضاد 

. وهلذا وضع رسالتني : إحدامها ) فصل املقال فيام بني احلكمة  ال  ، بل يؤيده ويشهد له

 والرشيعة من االتصال ( ، واألخرى ) الكشف عن مناهج األدلة يف عقائد امللة ( . وله يف الطب

كتاب ) الكليات ( . وكان له شأن يف العصور الوسطى وقد ألفه لكي يقابل به كتاب ) التيسري ( 

ملعاَصه أيب مروان بن زهر الذي عني ببحث اجلزئيات ، وتدور فلسفة ابن رشد عىل قدم العاَل ، 

خلق متجدد وعلم اهلل ، وعنايته ، واملعاد ، وحرش األجساد . فعنده أن العاَل خملوق ، وأن اخللق 

واحلاف  له ، وذلك به يدوم العاَل ويتغري ، وأن اهلل هو القديم احلقيقي ، فاعل الكل وموجده ، 

بتوسط العقول املحركة لألفالك . وعنده أن اهلل عقل ومعقول معًا ، وأن علم اهلل منزه عن أن 

تي تنتزع من اجلزئيات ، فكال يكون علاًم باجلزئيات احلادثة املتغرية املعلولة ، أو علاًم بالكليات ال

العلمني باجلزئيات والكليات حادث ومعلول ، أما علم اهلل فعلم يوجد العاَل وحييط به ، فيكفي 

أن يعلم اهلل يف ذاته اليشء ليوجد ، ولتدوم عناية اهلل به ، وحفظه الوجود عليه . وعنده أن العقل 

، أز ي أبدي ، وأن العقل اإلنساين ، بحكم  الفعال ، الذي يفيض املعقوالت عىل العقل اإلنساين

اتصاله بالعقل الفعال ، وإفاضة هذا العقل عليه ، أبدي هو اآلخر . أما النفس ، فصورة اجلسم 

تفارقه وتبقى بعده منفردة . وأما اجلسد الذي كان سيبعث ، فهو ليس عني اجلسد الذي كان 

وير  ابن رشد أن يعمل اإلنسان ثر كامالً منه . لكل إنسان يف احلياة ، وإنام هو جسد يشبهه ، وأك

عىل إسعاد املجموع ، فحل خيص شخَه باخلري والرب ، وأن  قومل املرأة بخدم  املجتمع والدول  ، 

كم يقومل الرجل ، وأن املَل   العام  هي مقيال قيم األفعال من حيث اخلري والش ، وإن كان 

ل اخللقي هو ما يَدر عن عقل وروي  من اإلنسان . ولي  العمل خريًا أو  ًا لذا ه ، وكان العم

الدين عنده مذاهب نظري  ، بل هو أحكامل  عي  ، وغايا  خلقي  ، بت قيقها يؤدي الدين 

 رسالته ، يف خضوع النال ألوامره ، وانتهائهم عن نواهيه .
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. .. .. .. .. .. . أثينا وهو أستاذ أفحلطون ()طاألمم األخر  أبرزها قتل سقرا

أن نشري إنَافًا إىل أن الطربي ـ رغم بقي  . ()سبينوزاأ   يح ف  ن  كذلك و

                                                 

()- سجل حياته وتعاليمه أبوه نحات وأمه قابلة . َل يرتك أثرًا مكتوبًا ، لكن  . سقراط أثينا

تلميذه أفالطون يف ) حماوراته ( ، واكسانوفون يف ) مذكراته ( . اعتقد أن له رسالة يف إصالح 

احلالة العقلية واخللقية . وملا قالت كاهنة معبد دلفى أنه أحكم اليونان ، َل يفهم قولتها حتى تبني 

ومن ثم أمهل شؤونه اخلاصة ، أنه جاهل كغريه ، لكنه يعلم أنه جاهل ، وهم ال يعلمون ، 

وجال يف الطرقات واألسواق واملالعب ، يتحدث إىل الناس يف الفضيلة والعدل والتقوى وما 

إليها ، وكان يتبع يف حواره منهج ) التوليد ( ، بأن يعاون من حياوره عىل استخراج املعرفة من 

صوره أرستوفان يف رواية دخيلة نفسه ، فإذا كان سوفسطائياً هتكم عليه . ورغم ذلك فقد 

. ويف حماورة  اهتم ب فساد عقائد الشبان ، ف وكم وحكم عليه باملو ) السحاب ( سوفسطائيًا . 

) الدفاع ( ألفالطون وصف ملحاكمته . ويف حماوريت ) أقريطون ( و ) فيدون ( وصف لسجنه 

ها من احلاالت وموته . وحمور فلسفة سقراط أن هنالك حقائق عقلية ثابتة يمكن استنباط

اجلزئية املتغرية ، وأن اإلنسان إذا أدرك بعقله فضيلة سلك بمقتضاها ، فالعلم والفضيلة يشء 

 واحد ال خيتلف باختالف األفراد .

()-   ( فيلسوف هولندي ، سليل أِسة هيودية فرت  1677 - 1632)  : سبينوزا ، باروخأ

وكان مستقل الرأي مما أد  إىل طرده من فتيش ، مع من فر من إسبانيا والربتغال بسبب حماكم الت

 ( ، فلبث حيناً يف مسقط رأسه أمسرتدامل ، 1656ا مع  اليهودي  ، وحرمانه من حقوقه الديني  ) 

. ورغم انطوائه ذاع صيته ، وزاره  ثم غادرها حتأ استقرَّ بحلهاي ، وعاش من  ناع  العدسا 

دلربج فاعتذر ، ومات بالسل . وأهم كتبه فالسفة وعرضت عليه األستاذية بجامعة هي

) األخالق ( وفيه يبسط فلسفته ، وخالصتها أن اهلل جوهر واحد متمثل يف كافة املوجودات ، 

فالعقل واملادة والزمان وسائر الظواهر هي صور يتبدى هبا ، واجلوهر الواحد يفرس نفسه ، لكن 

ألنه وجه من أوجه كثرية كافيًا بذاته يكون  يشء متناٍه ذي حدود مكانية وزمانية أنيستحيل عىل 
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في املذكور آنفًا ـ هو الوحيد الذي علل عزل خالد سكو ه عن السبب اخل

عن إمار ه بأسباب سياسي  ، وكأنه يقَد أن يشري إىل أن املسأل  ليست 

 مسأل  فقهي  وال مسأل  أخحلقي  .

والسؤال اآلن : هل كان اإلمام ابن القيم وهو يروي خرب اجلعد بن درهم 

، أم ال يعلم ؟ واجلواب يف يف كتبه الثالثة يعلم بأخبار ابن جبري وابن رشد 

 قول الشاعر :

ــك  مَــيب ح  ــدري فتل ــت  ال    إ ن  كن

 

ــمح   ــيب ح أعظ ــدري فاملَ ــت     أو كن

 
ثمة ما هو أهم يف رأينا من هذا كله ، وأهم من علم اإلمام باألخبار ومن 

جهله هبا . يقول احلاف  ابن كثري يف ترمجته البن القيم : ) برع يف علوم 

لم التفسري واحلديث واألصلني ، وملا عاد ابن تيمية من متعددة والسيام ع

                                                                                                                     

فكل يشء بمثابة النتيجة املنطقية التي يتحتم خروجها من مقدمتها .  يتبدى فيها الالمتناهي ،

وال حرية للفرد باعتباره فردًا بل هو حر باعتباره جزءاً من كل المتناه مطلق ال يأتيه قرس من 

رشًا إنام يبدو له كذلك ، أو للمصادفة . وما يراه اإلنسان  خارجه ، فال جمال حلرية اإلرادة الفردية

كل لوجده جزءًا َل يكن منه ألنه يراه من وجهة نظر جزئية حمدودة ، ولو رآه من حيث هو جزء من 

بمنظار عواطفه فرياها بد الكتامل احلقيقة الكونية ، وخالص اإلنسان هو أن ينظر إىل نفسه ال 

لرياها جزءًا من اهلل الذي يد اإلرادة معرضًا للرش بل ينظر إليها بالعقل فردًا مستقالً بذاته ، مق

يبسط حقيقته يف شتى الكائنات ، وذلك هو ) حب اإلنسان هلل حبًا عقلياً ، الذي ينجم عن فهم 

صحيح للحقيقة املطلقة ( . وقد أغضبت هذه الفلسفة التي توحد بني اهلل والطبيعة فرتى 

ألشياء كلها أهل عرصه حتى َل يسمح بنرش مؤلفات اسبينوزا يف حياته ، الربوبية ماثلًة يف ا

 لكنها كانت عميقة األثر بعدئذ كام يظهر يف فشته وشلنج وهيجل .
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ترمجته بمقدمة كتاب زاد وورد يف الزمه إىل أن مات ( أهـ .  712مرص سنة 

من مرص  تهد: ) وقد الزم شيخ اإلسالم ابن تيمية مالزمة تامة منذ عو املعاد

وة هـ . وهو إذ ذاك يف ريعان شبابه وذر 728هـ . إىل وفاته سنة  712سنة 

قوته واكتامل مدركه .. ( أهـ . َوَنْفَهُم يف ضوء هذا أن اإلمام كان يعلم بكل 

يف مسألة  تأكيد بام جرى لشيخه وأستاذه ، وكيف تم حبسه يف قلعة دمشق

    ثم موته يف احلبس حيث يقال إنه مات خمنوقًا . ، ()الزيارة

                                                 

()- ) 3] ج يقول اإلمام شمس الدين الذهبي يف ) الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة 

ثالثمئة جملدة ... وتويف حمبوسًا يف قلعة ) ولعل تواليفه تبلغ  يف  ر   ابن  يمي  :[  337ص

دمشق عىل مسألة الزيارة ( . ويقول ابن تغري بردي يف ) النجوم الزاهرة يف ملوك مرص 

والقاهرة ( نقالً عن القايض كامل الدين الزملكاين : ) اجتمعت فيه رشوط االجتهاد عىل 

حال إىل قبور األنبياء وجهها ثم جرت له حمن يف مسألة الطالق الثالث ومسألة شد الر

[ . ويعُد  272ص 9والصاحلني وُحبس مرات بالقاهرة واالسكندرية ودمشق ( أهـ ] انظر ج

صاحب فوات الوفيات البن تيميه عرشين كتابًا يف التفسري ، وثامنية وستني كتابًا يف األصول ، 

ما فتاواه يف الديار وسبعة وعرشين كتاباً يف أصول الفقه ، وستني كتاباً يف مسائل الفقه ، أ

[ ، َل  80 - 75ص 1املرصية فبلغت ثالثني جملداً ، ومثلها يف أنواع شتى من العلوم ] انظر ج

يرد بينها كتاب حول مسألة الزيارة سوى ما ذكرناه من عبارتني مقتضبتني عند الذهبي وابن 

سبب حبسه وقتله  تغري بردي ، وهذا أمر يثري الريبة والعجب ، ألن هذه املسألة بالذات هي

بشهادة اجلميع ، وال يعقل أال يكون قد كتب فيها مدافعًا عن نفسه ، وشارحًا الدليل الذي 

حني منع النساء من زيارة القبور ، بعد أن رأى ما  استند إليه يف فتواه تلك ، متأسيًا بالنبي 

ية ، ثم أذن هلن يف ذلك يقمن به من بدع يف املقابر ال جتوز يف الدين متأثرات باألعراف اجلاهل

 بعد زوال السبب . 

ُب أنفَسنا مدافعني عن شيخ اإلسالم يف حمنته ، بقدر ما نقصد أن فتواه يف  منع ونحن ال ُننَصِّ
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األصل ملا إن ما جرى البن تيميه يف القرن الثامن اهلجري صورة طبق 

 جرى قبله البن رشد ، وقبلهام معًا البن درهم ، وقبلهم مجيعًا البن جبري . 

فثمة يف أخبار هؤالء سبب مسكوت عنه ال عالقة له مطلقًا ال بأصول 

 الفقه وال بمذاهب التفسري وال بقواعد اللغة .

ونأيت يف هناية هذا املوضوع بلطيفٍة من لطائف األجوبة يف املفاضلة بني 

أيب بكر وعيل ريض اهلل عنهام ، قيل : كان أليب الفرج بن اجلوزي يف جمالس 

الوع  أجوبٌة نادرة ، فمن أحسن ما حُيَْكى عنه ، أنه وقع النزاع ببغداد ، بني 

أهل السنة والشيعة ، يف املفاضلة بني أيب بكر وعيل ريض اهلل عنهام ، فريض 

قاموا شخصًا سأله عن ذلك ، وهو الُكلُّ بام جييب به الشيخ أبو الفرج ، فأ

ونزل  ) أفضلهم من كانت ابنته  ته (عىل الكريس يف جملس وعظه ، فقال : 

 يف احلال حتى ال ُيَراَجَع يف ذلك .

نَّة : هو أبو بكر  ألن ابنته عائشة ريض اهلل عنها حتت  فقال أهل السُّ

 رسول اهلل  ألن فاطمة بنت ، وقال أهل الشيعة : هو عيل  رسول اهلل 

 حتته . وهذا من لطائف األجوبة .

للدكتور زكي  نفيسٍ  نختم مقدمتنا هذه ، بفقرات استقيناها من كتاٍب 

                                                                                                                     

زيارة قبور األولياء والصاحلني مسألة تستحق الوقوف عندها بالتفكر ، يف ضوء ما شاع يف 

حة ومقامات ُمَقبَّبٍَة بالرخام والذهب ، عرصه ـ وما زال شائعًا حتى يومنا هذا ـ من أرض

يقصدها زوارها من العوام لذبح النذور وإشعال الشموع والتمسح بجوانبها واالستغاثة  

 بصاحب الرضيح أن يتوسط هلم لدى ربه يف كشف الرض وجلب اخلري .
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مبارك ـ رمحه اهلل ـ بعنوان ) التصوف اإلسالمي يف األدب واألخالق ( كان 

 ، نثبتها مع التََّحفُّ  : 1937لنيل درجة الدكتوراه عام  تهيف احلقيقة رسال

هكذا جيب أن يكون عنوان الفصل عىل هذه  .. احلُْب .. احلُْب :احلُْب 

الصورة . فام أعرف كلمة من أسامء املعاين شغلت الصوفية كام شغلتهم 

. يكفي أن نتذكر أن أناشيد الصوفية تدور كلها حول ( احلب ) كلمة 

، وال يفسد إال بسبب ( احلب ـ ) ، وأن التصوف ال يصلح إال ب( احلب ) 

 هو األول واآلخر يف حياة أولئك الناس .( احلب ـ ) . ف( ب احل) 

احليس ( احلب ـ ) وأغلب الظن عندي أن الصوفية ابتدؤوا حياهتم ب

، ثم ترقوا إىل احلب الروحي . واالنتقال من حب ) البرشي أو الطبيعي ( 

اجلامل إىل التصوف أمر معقول ، والسيام يف حال احلرمان من املحبوب . 

حب ) قنطرة إىل ( عشق الغلامن احلسان ) الدين الشريازي يرصح بأن  رُ دْ َص فَ 

 ، فكان ذلك سبب ثورة رجال الدين عليه الذين َل يفهموا ما يرمي إليه .( اهلل 

والصوفية أنفسهم يعرفون حمنتهم هذه مع اجلامل ، ويرون أن اهلوى َل يغز 

ناؤه إنام امتحن الناس قلوهبم إال حلكمة إهلية . يقول أحدهم : إن اهلل جل ث

باهلوى ليأخذوا أنفسهم بطاعة من هيوونه ، فيشق عليهم سخطه ويرسهم 

رضاؤه ، فيستدلوا بذلك عىل قدر طاعة اهلل إذ كان ال مثل له وال نظري ، فهو 

خالقهم ورازقهم ابتداء ، فإن أوجبوا عىل أنفسهم طاعة سواه كان هو أحرى 

 بأن يطلب رضاه .

هم ألسنة أرباب األحوال الروحية ، فقد حكوا عن  اِت وَ بَ الَص  وشعراءُ 
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يف أنه سمع الراوي يقول أبياتًا لشاعر فاجر هو عبد وأيب الفتح األعور الص

 ل : عذَّ الصمد بن املُ 

ـــــن ج    يـــــا بـــــديع الـــــدل  والغ 

ـــــــ بيتـــــــًا أنـــــــت   نَّ إ    اكنهح س 

ـــــ ـــــأمولح وجهح ـــــاتح جَّ حح  ك امل  ن

 

ــــج    ــــىل امله ــــلطانح ع ــــك س  ل

ــــــا   إىل  غــــــري   ــــــ   لت ح  الرس 

ــــ يــــأيت النــــالح  يــــومل    ج  ج  الح ب 

 عىل صدره إىل أن أغمي عليه . قُّ دُ طربًا وهو يَ  يرقُص  اَح رَ وَ  دَ اَج وَ تَ فَ  7

إال أن اهتامم املتصوفة باجلامل احليس ساقهم إىل فن من األدب الرفيع 

 هو الكالم عن فضل العفاف . 

يف كتابه  ومن الصحف الباقية ما كتبه ابن القيم عن عفاف يوسف 

 :  342) روضة املحبني ( ص

 ) .. إن الداعي الذي اجتمع يف حقه َل جيتمع يف حق غريه ، فإنه 

وكان عزبًا ليس عنده من يعوضه ،  كان شابًا والشباب مركب الشهوة ،

وكان غريبًا عن أهله ووطنه واملقيم بني أهله وأصحابه يستحي منهم فإذا 

لوكًا والعبد ال يأنف مما يأنف منه احلر ، تغرب زال هذا املانع ، وكان مم

وكانت املرأة ذات منصب ومجال ، وكانت هي الطالبة فتزول بذلك كلفة 

تعرض الرجل للرفض وعدم اإلجابة ، وكانت يف حمل سلطاهنا بحيث 

تعرف وقت اإلمكان ومكانه أن تناله العيون ، وزادت مع ذلك تغليق 

.. وهذا أمر لو ابتيل به سواه َل يعلم  األبواب لتأمن هجوم الداخل بغتة ..

 كيف تكون حاله ( أهـ .
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 أخريًا ، قال أبو منصور احلاّلج :

ـــهح : ر  ح ـــا زح ـــوبح مل ـــال يل امل ب  ق

ــو  ــد  اهل ــر    وحي ــال يل : أنك  ق

ــــهح  ــــم ج   تح ــــاملح ، فل  ومىضــــ ع

ـم   ن ـت  ؟ قلـتح ان ظحـر  ف 
ـن  أ   قال يل م 

ــو  ــد  اهل ــت   وحي ــال يل : أدرك  ق

 

ــن  ب     ب ــايب ؟ قلـــتح بالبــاب  أنـــام 

قـــــت  فيـــــه  بيننـــــا  حيـــــنم فرَّ

ن ــــا ه  و  قح البــــاب  عليــــه مح ــــرح  أ ط 

ـــا ن  ـــت  هح ـــاب  ســـو  أن ـــمَّ بالب  ث 

ــا ــا أن ــل  ي خح اد  ــت  الــبَّ .. ف  ف  ر   وع 

  

 

* * * 
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 (3) – (2من ثوابت القرآن الكريم ) 

  ..            ..  

 قال تعاىل :             

                        

                [ : 165البقرة ] . 

إنام نعني أنه  إننا ونحن نقرُّ ونقرر أن احلب من ثوابت القرآن الكريم ،

موضعًا من التنزيل احلكيم . أوهلا  95موجود بداللة ورود ذكره رصاحة يف 

   املذكورة أعاله ، وآخرها يف قوله تعاىل :  165يف آية البقرة 

       : ومع ذلك ال يفوت املتأمل يف املعاين  [ 8] العاديات .

ها اآليات يف هذه املواضع ، أن يف احلب جانبًا متغريًا واملقاصد التي ترسم

يصعب ـ إن مل نقل يستحيل ـ جتاهله . فاحلب يتغري معناه وتعريفه بتغري 

فاعله ، فإن كان احلب إنسانًا جتَّلى حبه يف صور بعينها وصارت له مقامات 

 وأحوال يعرفها املحبون .

ب اجلزيئات للنواة وإن كان املحب شيئًا ـ كحب األجسام لألرض وح

وحب الزهرة ألمها الشجرة ـ تغريت تلك الصور وهذه التجليات ، أما إن 

كان املحب هو اهلل ، تغري معنى احلب وحتول إىل رمز جمازي للتقريب ال 
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عالقة له مطلقًا بحب اإلنسان وحب األشياء الذي هو حب عَّل وجه 

، فإن كان املحبوب إنسانًا  احلقيقة . واحلب يتغري معناه وتعريفه بتغري مفعوله

جاز الكالم عن الوله والعشق والغرام ، وجاز احلديث عن سهر الليايل 

النجوم ومناجاة القمر ، وجاز التغني بمحاسن املحبوب عيونًا  د  واألرق وع  

ا وخدودًا وقوامًا . أما إن كان املحبوب شيئًا  احلاج للحجر  ب  ح  ، ك  ماديًّ

د يف املدينة املنورة ق األسود يف البيت العتي عند املسلمني وحب  الزائر جلبل أ ح 

 ـ فال حمل لذلك الكالم واحلديث ، وال مكان هلذا التغني باملحاسن .

فاملسألة تصبح  وأما إن كان املحبوب إهلًا واحدًا أحدًا ليس كمثله يشء ،

لتي أكرب من احلب بمعناه البرشي املادي ، وخترج عن كل املعايري والصور ا

ومن هنا يأيت قول رابعة العدوية بأهنا  .يتجَّل فيها حب املخلوق للمخلوق 

حتب اهلل حبني أحدمها حب اهلوى حتت عنوان التجسيم والتشبيه أيًا ما كانت 

بٌّ ألنه سبحانه أهٌل لِذاك  .التخرجيات لتربيره   ، والثاين ح 

آية البقرة فإن كان ذلك كذلك ، فكيف نفهم معنى حب املؤمنني هلل يف 

، التي نصت عَّل هذا احلب برصاحة ال يمكن جتاهله معها ؟ اهلل تعاىل  165

      يف سورة الفجر يصف اإلنسان فيقول : 

 ، ويصفه يف سورة العاديات فيقول :  [ 20] الفجر :      

    : فهل املطلوب أن حيب املؤمنون اهلل كام حيبون  [ 8] العاديات .

املال ؟ ويصف الذين آمنوا بأهنم حيبون النرص والفتح القريب وذلك يف قوله 
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،  [ 13] الصف :             ..تعاىل : 

رص والفتح القريب ؟ ويصف فهل املطلوب منهم أن حيبوا اهلل كام حيبون الن

 حب األبرار للطعام يف قوله تعاىل :             

          : فهل املطلوب منهم أن حيبوا اهلل  [ 8] اإلنسان ،

 بالطريقة نفسها وعَّل املستوى ذاته ؟

    قوله تعاىل : ويأيت اجلواب أوالً واضحًا رصحيًا يف 

                 

                          

               : ورغم أن  [ 14] آل عمران .

حتدد حرفيًا صورة معينة حلب اهلل ، لكنها تبني بشكل ال لبس فيه أن  اآلية ال

أي ميل وتعلق يسبغه اإلنسان عَّل أي حمبوب مادي من نساء وأوالد وأموال 

الىت إنام هو شهوة تدور حول متاع زائل وأن ما عند  اهلل وخيول وأنعام وغ 

    خري وأبقى . ثم يأيت اجلواب ثانيًا حاساًم وحمددًا بقوله تعاىل : 

                 

                        

                   

     ..  : كانت آية آل عمران قد اكتفت بتعداد . وإذا  [ 24] التوبة

نامذج من الصور التي يتجَّل فيها حب الشهوات ، وبذكر أمثلة عن املفعول 

لتعدد ذات النامذج  24له اإلنسان ، فقد جاءت آية التوبة به يف حب فاع
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ولتذكر ذات األمثلة فلامذا التكرار ؟ واجلواب : إن املقارنة الدقيقة بني 

اآليتني توضح عدم وجود تكرار ، وتوضح عددًا من وجوه االختالف 

 :والتباين بينهام 

اآلية الثانية أن حب اآلباء واإلخوان والعشرية واملساكن ورد يف  أوهلا :

 ومل يرد يف األوىل .

 أن حب اخليل واألنعام واحلرث ورد يف اآلية األوىل ومل يرد  ثانيها :

 يف الثانية .

أن يف اآلية الثانية مفاضلة بني حب وحب ، تتمثل يف قوله تعاىل :  ثالثها :

 ..       .. . ال نجدها يف اآلية األوىل 

األوىل حتدثت عن حب شهوة النساء عمومًا ، تلك أن اآلية  رابعها :

الشهوة اجلنسية التي جعلها اهلل تعاىل صفة تكوينية تدفع باملشتهي نحو 

مشتهاه ، برشًا كان أم حيوانًا أم نباتًا أم مجادًا . بينام حتدثت اآلية الثانية عن 

حب األزواج خصوصًا ، وهو حب ال خيرج يف األصل عن الشهوة اجلنسية 

تكوينية إال أنه يمتد ليلتمس املودة والرمحة والسكينة مصداقًا لقوله تعاىل : ال

            

            : [ 21] الروم . 

 أن ختام اآلية األوىل جاء يف مقام الرتغيب بقوله تعاىل : خامسها وأمهها :

  ..          بينام جاء ختم اآلية الثانية يف مقام ،
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  ..: الرتهيب بقوله تعاىل             .. . 

وإنام قلنا إن هذا الوجه اخلامس من وجوه االختالف هو أمهها ، ألن 

باحلب املتأمل ال يسعه أمامه إال أن يتساءل : ما عالقة الرتغيب والرتهيب 

عمومًا ؟ وما عالقتهام بحب اهلل ورسوله واجلهاد يف سبيله خصوصًا ؟ 

بداية  واجلواب عَّل هذين السؤالني هو جواب بحد ذاته عَّل ما طرحناه يف

سطورنا هذه : كيف حيب املؤمنون اهلل ؟ وما هي الصور التي جيوز والتي ال 

 جيوز أن يتجَّل فيها هذا احلب ؟

فإذا قال أحدهم : إهلي ال أعبدك خوفًا من نارك وال طمعًا يف جنتك 

ولكن أعبدك ألنك تستحق العبادة ، فأين هذا القول من الرتغيب يف آية آل 

 / ؟ 24هذا القول من الرتهيب يف آية التوبة /  / ؟ وأين 14عمران / 

ولقد استقرأنا وتأملنا يف كل املواضع التي ورد فيها حب املؤمن هلل يف 

 الكتاب العزيز ، فوجدناه ال خيرج عن حمورين : 

 عن قناعة .  ةالعباد والثاين   .الطاعة عن رضا أوهلام 

            قال تعاىل :  -1

        

        : [ 67 – 66] الزمر . 

          وقال تعاىل :  -2
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           : [ 74 – 73] احلج . 

              وقال تعاىل :  -3

              

            

            : [ 91] األنعام . 

[ حيدثنا ابن عباس : ) أن قريشًا دعت  67 - 66فعن اآليتني ] الزمر : 

فيكون أغنى رجل يف مكة ،  ويزوجوه ما أراد  أن ي عطوه ماالً  رسول اهلل 

ها  من النساء .. وقالوا : هذا لك يا حممد وتكفى عن شتم آهلتنا وال تذكر 

   ..فنزل قوله تعاىل : )) حتى أنظر ما يأتيني من رّبي (( :  بسوء ( فقال 

  ..       ...  هذه اآلية يبني اهلل أن ، ففي

إىل عبادة آهلتهم ، فأمره اهلل  املرشكني ـ من جهلهم ـ دعوا رسول  اهلل 

سبحانه أن يعبده وحده دون سواه ، وأن يكون من الشاكرين بام هداه ، مبينًا 

 أهنم مل يعظموه حقى التعظيم ، وهو القادر عَّل كل يشء ، املالك لكل يشء .

  [ حيدثنا املفرسون أن املرشكني  74 – 73وعن اآليتني ] احلج : 

           ،  أي ما عظىموا اهلل حقى

التعظيم ، إذ عبدوا معه غريه من هذه األصنام التي ال تقاوم  الذباب  لضعفها 
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ب  عليه يشء ، عزيٌز  وال تنترص  منه إْن سلب ها شيئًا ، إنه سبحانه قوي ال ي ْصع 

غال ب  ، بِقدرتهِ  ْلِكِه شيئًا . ال ي  ل ق  كلى يشء ، وال يقدر  يشٌء أن يسلب ه  من م   خ 

         [ :  91وعن اآلية ] األنعام : 

        ...  علامء : ) ما عرفوه حقى معرفته ، ، قال ال

وال آمنوا بقدرته عَّل إفاضة ما شاء من علمه بام ي ْصِلح  به الناس  من اهلدى 

 شاء من البرش ( . نوالرشائع عَّل م

 ثالث آيات ال غري يف كتاب اهلل        ...  

حق املعرفة ، ونعبده حق  تدعونا إىل أن نعظمه حقى التعظيم ، ونعرفه

 العبودية والِعب اِديىة .

يف رسالة احلقوق : ) اعلم رمحك اهلل أنى هللِ عليك  يقول زين العابدين 

ْكن ٍة سكنتها ، أو منزلٍة نزلتها ،  ا ، أو س  ْكت ه  ٍة حترى ك  ر  حقوقًا حميطة لك يف كل ح 

ها  ْفت  هبا : بعض  أكرب  من ب ْعض ، وأكرب  حقوق اهلل أو جارحٍة قلىبتها أو آلٍة ترصى

 عليك ما أوجب ه لنفسه تبارك وتعاىل من حقه الذي هو أصل احلقوق .. ( .

 ونتساءل : ما هو هذا احلق ؟ إنه العبادة و الطاعة .

وللعبادة والطاعة مفهوم واسع يمتد ليشمل أفعال اإلنسان وأعامله كلىها 

ها ، وال يقترص ـ كام يق ها وكبري  رصه بعضهم ـ عَّل الصالة والزكاة صغري 

والصوم واحلج . . . ، فهذه وإن كانت طاعة يف عباداٍت باملعنى العام ، إال 
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أهنا تبقى شعائر  وتكاليف باملعنى اخلاص ، فالربح احلالل يف البيع والرشاء 

عبادة وطاعة ، وإتقان العمل عبادة وطاعة ، وخدمة الوطن عبادة وطاعة ، 

خللق مجيعًا عبادة وطاعة . ومن هنا فإن اهلل تعاىل ي ْعب د  وي ط اع  يف وتقوى اهلل يف ا

األسواق واملصانع واملختربات والدوائر واملؤسسات ، وعَّل مقاعد الدراسة ويف 

ْعب د  وي ط اع  يف اجلوامع واملساجد إِْن مل نقل أفضل ،  مدرجات العلم ، متامًا كام ي 

ى أث ا إالى يف ميادين العمل وخمالطة الناس ، وهذا ألن العبادة والطاعة ال ي ر  ه  ر 

يدل عَّل أن التعبد  والطاعة  بمعنامها الواسع شأن عام يمتد أثره لبناء املجتمع 

      واألمة واإلنسانية والكون . قال تعاىل : 

            : اجلمعة [

. هذه اآلية مثاًل : نفهم منها أن االنتشار يف األرض وابتغاء فضل اهلل سعيًا  [ 10

وصالة اجلمعة ، وراء الرزق شكالن من أشكال العبادة والطاعة بعد خطبة 

 الشيخ سليامن األمحد  :يأمرنا هبام تعاىل لِعامرة هذا الكون . قال العالمة 

رررررررر   بالز ررررررررادة والعبرررررررراد ْ   ال َيْفَخررررررررَرنت أخررررررررو التتنَسع

رررررتع معرررررت  الوا برررررات  مرررررن العبررررراد ْ   أنرررررا ق اعتقرررررادِ ال

رررررررياد ْ   شرررررررهم  يسرررررررودل حبيَّرررررررةه أد   رررررررا َحررررررر ت الس 

رررررررريهمل اعترررررررر اد ْ  ح   ومعَّررررررررمل األلفررررررررال يبرررررررر لل ق رل

 َ
مل    ه 

ررررررْأن  يرررررر م  عررررررن ح رررررريع   اَد ْ َوَاررررررَ ْاَي راعرررررري العت

ررررررَو ت عنرررررر  خالقرررررر   رررررر اه َأْ ررررررَر اإل رررررراَد ْ  ررررررتَّف يل  ال
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ضوء حمور الطاعة عن رضا ، وحمور العبادة عن قناعة ، يمكن فهم ويف 

دون أن يقعوا يف التجسيم من جانب ، ودون أن يقعوا يف  حب املؤمنني هلل

الوهم من جانب آخر ، ألن من جيعل ملحبة اخلالق مراتب ودرجات من 

للمخلوق ، م وهوى هي يف األصل خمصوصة بمحبة املخلوق عشق وغرا

ينزلق دون أن يدري يف مهاوي التشبيه والتشخيص . وألن من يزعم أنه 

حيب اهلل ال لرغبة يف ثوابه وال لرهبة من عقابه ينزلق يف بحار من الوهم ال 

وجود هلا إال يف خياله السابح ، إضافًة إىل أنه خيرج عن القصد اإلهلي يف 

 / .24/ والتوبة /14عمران /آل يف آيتي لتنزيل احلكيم ا

 وتستوقفنا أبيات للشيخ حميي الدين بن عريب يف الباب السادس 

صن فًا املحبني  هلل   يف معرفة بدء اخللق الروحاين من ) الفتوحات ( م 

ْسب  ما يرى ـ   فيقول : ـ ح 

َل ررر ع   هَلررر ل  مل َأَحررر    رررنْهل
 َمرررا م 

َمرررةه َوَ اَميلَقرررالل  ررر ا عَ   ْبررر ل َمْعر 

لمْ  يرررت  َمررر   ت
رررَن الَقَّ    ال الَقَّ ْيرررتل م 

ِْ    رررمْ  رررمل َعب ْيررر ل اَ  ال َيرررْ ر   َمهل

 

ْرَ م    رررر   الرررر   رررر ل ب  ل    الت َوَيْمزل ل

َبْيررر ل َ َهرررنتم   نَررران  َوَ ا عل  َعْبررر ل اجل 

م   ررْو   رر   يل ررْن َ ررْ   ح   َسررْكَر  ب رر   م 

ررررَوا ل الَ َعب ْيرررر ل 
 م  ع  نْ اللرررر َأَحررر   س 

ـر  يتساءل اإلمام الغزايل مستنكرًا : كيف و  ســـى ف  احلب بالطاعة والطاعة ي 

تبع له وثمرة من ثامره ؟ ونقول : احلب والطاعة وجهان لقطعة نقد واحدة 

ال يتولد واحدمها من اآلخر . بينهام لزوم وجود متبادل ، بحيث إن انعدم 

 أحدمها سقط اآلخر . 
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إن العبادة والطاعة هلل ، قد تكون رغبًة يف ثوابه عند  ونقول أيضًا :

، وقد تكون رغبًة بعضهم اآلخر بعضهم ، وقد تكون رهبًة من عقابه عند 

 .عند آخرين ورهبًة يف آٍن واحٍد معًا 

 يقول فيهام :  من الشعر لإلمام الشافعي ونجد أنفسنا أمام بيتني 

بترر ل  رررل حل  َتعيصرر اإللررَ  وأنررَت تلْظه 

بعررَ  اررادحاه ألََلْعَترر ل  لررو  ارراَن حل

 

ي ل  
َعرررال  َبررر   ِ ق الف    ررر ا َلَعْمرررر 

ْيررر ل 
َل ررر ع مل      نت الل ررر ت لرررن 

تروي كتب األخبار أن اإلمام أبا حامد رأى رجاًل حزينًا انتحى من  

هالطريق جانبًا وجلس  ه عَّل خد  يرضب األمخاس باألسداس ، فجلس  وكفُّ

ف عنه . قال اإلمام : أرأيت أمرًا أراده اهلل مل يكن ؟ إىل جانبه يواسيه وخيف

قال الرجل : ال . قال اإلمام : أفرأيت أمرًا مل يرده اهلل كان ؟ قال الرجل : ال . 

 قال اإلمام : ففيم احلزن إذن ؟

نتت َهررررا  َدع  القرررراديَر يفرررررِ ق َأع 

 

 وال َتب ْيرررررَتنت  ال خررررراَ  البررررراَل  

 وقال آخر : 

ررَ  لرري رر ل ورزحل صل
نْق   يالتررأ نررر   يل

 

 العنرررا ل  
 ولررريَ  يزيررر ل ق الررررز  

 
فليأذن لنا اإلمام أن نخالفه الرأي يف هذه اجلربية التي تفتح الباب عَّل 

مرصاعيه للتواكل ، يف دعوة إىل ترك العمل واألخذ باألسباب ، وإىل القعود 

 بانتظار أن متطر السامء ذهبًا وفضة وهيهات أن حيصل ذلك .
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      هناك عاقل ينكر صدق قوله تعاىل : ليس 

                  : لكن  [ 3] األنعام .

العلم يشء واإلرادة يشء آخر . وليس هناك عاقل ينكر وجوب التوجه إىل 

والعون مع العمل ، لكن االكتفاء بالدعاء دون اهلل بالدعاء يف طلب التوفيق 

 عمل ضالل عن السبيل القويم يتحول الدعاء معه إىل أماين .

ل مني كيف  وتروي كتب األخبار أن فتى جاء إىل اإلمام الغزايل فقال : ع 

أحب اهلل . قال اإلمام : أعشقت يا فتى ؟ قال : ال . قال اإلمام : فاذهب 

 عال أعلمك كيف حتب اخلالق .فتعلم حب املخلوق ثم ت

وليأذن لنا اإلمام مرًة أخرى أن نخالفه الرأي يف هذا اخللط اخلطري بني 

 حمبة اهلل وعشق النساء . 

روحي نفساين ال ينتهي يتالزم وجوبًا بالطاعة عن رضا يف  ٌق وْ فاألوىل ت  

ناعة كل ما يأمر به املحبوب وما ينهى عنه ، كام يتالزم وجوبًا بالعبادة عن ق

  .بأن املحبوب واحد أحد ال يقبل املشاركة وال يسمح بالتشبيه 

أما الثاين فميل جسدي شهواين ينتهي بوصال املعشوق أو بغريه . وهذا 

بقولنا إن معنى احلب والصور التي يتجَّل فيها يتغري بتغري حمله .  ما قصدناه

ان ، وحب فحب اهلل ـ كام أسلفنا ـ طاعة وعبادة ، وحب الولد رمحة وحن

الزوج مودة وسكينة ، وحب العشرية التامس للعزة واملنعة ، وحب املال فرع 

من فروع غريزة التملك والبقاء ، وحب الرسول طاعة واتباع وأسوة ، وهذا 

 ما سنفصله يف بحثنا القادم .
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 :لَّخَّ  أمجعني اَ ح   -

 عة فإنعة عن رضا والعبادة عن قناإذا كان حب املؤمنني هلل ينحرص بالطا

ِل حب اهلل للعباد يتجَّلى باإلنعام والربوبية  ضُّ  . والتىف 

)) أحبعوا اََ لا يغ وام ب  من ن َعم    ، وأحبوين حل ل   اَ ، :  قال 

ب ي (( ل
 . ) روا  الرتم ِ واحلاام ( وأحبعوا أ ت بيتي حل 

ْم ب  من ن َعم   .. (()) أحبعوا اََ لا َيْغ ل  ونقف  عند  قوِل رسوِل اهللِ   وال

ب   ب  الرى لُّ عَّل ح  ِمه .  خِل ْلِقهِ التي ت د  ِد نِع  دُّ  بِت ع 

ِليىٌة يف األنفس ، قال تعاىل :      وكم هي ـ هذه النعم ـ ج 

        : [ 21] ال اريات  . 

   اىل : وكم هي ـ هذه النعم ـ ظاهرة يف األرض ، قال تع

      : قال الشاعر :  . [ 20] ال اريات 

  ن شئَت ق مٍَّ  أو شرئَت ق َمََّرٍ  

رررر ل  ررررتع ين رررر  أن اَ خالقل  مالكل

 

 أو شئَت ق َمَ ٍر أو شرئَت ق حجرر   

ر  و و الَّي  وربع العشر  والب  

 
         قال تعاىل : 

          

            :  [ 4] الرع . 
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 الكون الذي أراده اهلل أن يكون بقوله : وكم هي ـ هذه النعم ـ عديدة يف

       : قال تعاىل  ) كْن ( فكان .

            

            

           

             

    : [ 34 – 32]  برا يم  . 

باألداة ) إنى ( وبالالم ـ لقد ختم اهلل سبحانه هذه اآليات الكريمة مؤكدًا 

ار (  ، عَّل أن اإلنسان ـ االبتدائية املزحلقة وبصيغة لفظ املبالغة ) ظلوم ، كفى

دُّ  ار ، ظلوم لنفسه ، ظلوم لرّبه ، كّفار بنعم اهلل التي ال ت ع  َْص  ، ظلوم كفى  وال حت 

خملوقاته ،  يف عبادته بعض   رشك  بادته ، وربام عبد غريه ، أو أ  عِ  قى ح   ه  د  ب   ع  ام  ف  

وما أطاعه  من أجل منفعة زائلة أو مصلحة عاجلة . وحمبتهِ  يف عبادتهِ  افق  أو ن  

 .حقى طاعته ، ألنه كان يف عداد الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعضه 

 اإلنسان قول الشاعر :  ويصدق يف هذا

رل العنيل ضوَ  الشم  من َرَم ٍ 
 ح  تلنْك 

 

رل  
نْك  رو ل ويل  لعرَم الرا   مرن َسرَقم   الفل

 
،  أمية بن أيب الصلت وكان يف عهد اجلاهلية )بترصف(قال الشاعر و

ا ..بعنوان:  لى ربًّ  ج 

 ال َح لَّعقرررت  مرررن حبيرررٍ  مجرررالل 

 

 وليرررررراٍل خاهلررررررنت  ررررررارل  
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 خ  راسررررريات  و برررررال  شررررروام

رررنْ   ليرررتٍ   ونجررروم  تَّررروحل ق  ل

رررررْيَئة  لَّ ايرررررا ع   وشرررررموض  مل

رررت  مرررج    وريررراح   ررر ع مرررن ال

 شرررأن  عظررريم  
  ن شرررأَن اإللررر  

 

ررررررَزارل  
 وعيررررررون  ميررررررا هن   

رررَحات  ق ارررت يررروٍم تلرررَ ارل    ْ  مل

 ق  ررررراٍر وق الررررر  ى أحرررررامرل 

 وبررررررو   ورا  رررررا أم رررررارل 

 ا ثررررارل 
  ررررتت ربجررررا و َّتررررت 

 

 

 

 نفوسررراه هلرررا  رررو ه واعتبرررارل 
 والررر ِ حررر   اررررتل دلت عرررف الَّرررررر  

يقول املفكر الفرنيس ) لينه ( : ) إن اهلل األزيل الكبري العامل بكل يشء ، قد  

جتَّلى يل ببديع صنائعه ، حتى رصت مدهوشًا مبهوتًا ، فأيُّ قدرة وأي حكمة 

شياء أم أكربها ، إن وأيُّ إبداع أودعه مصنوعاته ؟ سواء يف ذلك أصغر األ

املنافع التي نستمدها من هذه الكائنات ، تشهد بعظيم رمحة اهلل التي سخرها 

لنا ، كام أن مجاهلا وتناسقها ينبئ بواسع حكمته ، وكذلك حفظها وجتددها 

 ينطق بجالل عظمته ( . قال الشاعر : 

 عجبررتل لعاحررٍت ق النرراض  أضرر ى

 

 يرررر   ررر ا اجلرررامَل وال  ررريمل   

 
 ل تعاىل : قا            

               ..  : [ 165] البقرة  . 

بتَ  ، وحل ت أنه قال :  ويف الدعاء عن رسول اهلل  )) الَّهم  ين أسأللَ  حل

بع  .. (( 
َل   الشاعر :قال  .من 

ررَو ل  ررت  إٍ    ا َضرريتْعَت ل ع  ررْن ال  م 

 

ررَو ل   ررَن اَ   ن ضرريتعَت ل ع 
 ومررا م 
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ه  بأبياٍت من الشعر  بى د  ر  ج   وهذه منها :وقال األصمعي : سمعت  غالمًا ي م 

    
ررررررَرّب  العررررررالنَي ب رررررر    َربَّف يل

 

ررررتل    وَنَواللرررر ل أبرررر اه  لرررريهْم واا 

ررو ل ن   و ررو َيسل
  رروَي دا ررامه تعصرري  

 

تل   ررر   َتْسرررَتا    مرررا ال تكرررونل ل َبْعع 

رررود      رررت  أبررر اه وأنرررت  جل ل َتَفع   مل

 

 

َقاب ررتل    نْررَ  تل  ب َقَبررا    الع ْصررَيان  م 

 :َ سب ان  اور من ال بني  - 

ي روى أن امرأًة قد امتدى هبا العمر قالت : لقد سئمت  احلياة .. ، ولو 

ب اع  حالالً  بًّا للقاء اهلل . فقيل  هلا : فعَّلوجدت  املوت  ي    الشرتيت ه  ح 

 ثقة أنت من عملك ؟ قالت : ال ، إال أين حِل ّبي إياه ، وحسن ظني به ،  

اه  ي عذبني وأنا أحبُّه !؟  أ ف رت  

عن الساعة ، فقال له  أن رجاًل سأل رسول اهلل  عن أنس  روىوي  

 : ))   هلا كثري  صالة وال صيام وال  قال : ما أعددت   )) ما أع دَت هلا

.  )) أنَت م  َمْن أحببَت ((:  إال أين أحبُّ اهلل ورسوله ، فقال صدقة ، 

ن ا بقوله  قال أنس  ح  ِرْحن ا بيشء ف ر   )) أنَت م  َمْن أحببَت (( .:  : فام ف 

نأيت عَّل خرب رابعة العدوية كمثاٍل عن املؤمنات يف حبهّن هلل  ويف اخلتام

فقد ورد يف كتاب ) الروض الفائق يف املواعظ والرقائق ( للشيخ ه : سبحان

أهنا كانت إذا  –رمحها اهلل تعاىل  –احلريفيش ، أنه حكى عن رابعة العدوية 

صلت العشاء ، قامت عَّل سطح هلا ، وشدت عليها درعها ومخارها ، ثم 

بواهبا ، قالت : ) إهلي ! أنارت النجوم ، ونامت العيون ، وغلقت امللوك أ

وخال كل حبيب بحبيبه ، وهذا مقامي بني يديك . ثم تقبل عَّل صالهتا ، 



 

 

 

56 

فإذا كان وقت السحر ، وطلع الفجر ، قالت : ) إهلي ! هذا الليل قد أدبر ، 

ا عيلى  ْدهت   د  بِْلت  مني ليلتي فأهنأ ، أم ر  وهذا النهار قد أسفر ، فليت شعري ! أ ق 

تِك  ه ِعزى ى ؟ ف و  زى أ ع  تِك  لو طردتني عن ف  ذا دأيب ما أحييتني وأعنتني . وِعزى

 ، ثم أنشدت :بابك ما برحت عنه ملا وقع يف قلبي من حمبتك ( 

رررراَمد ِ نَْيت رررري وع   يررررا  ورِ ومل

وحل الفرر اد  أنررَت ر ررا ي  أنررَت رل

 أنررَت لرروالي ، يررا حيررا  وأن رر ،

نتررة  واررم َلررَ  عنرر ِ  اررم َبررَ ْت م 

ْغَيت رررري و بعررررَ  ا ن بل  نعيمرررريحل

 َبرَراح   –مرا َحي ْيرتل  –لي    َعنَْ  

ررررْن راضررررياه عرررر ت مرررر ين ْن َتكل
   

 

رررررَراد ِ  ررررر ت  ومل  وأني ررررر وعل

َ  زادِ ررر ن   وشررروحل  أنرررَت   مل

 مرررا تشرررتتتل ق مسررري   الرررباد  

 مررررن ع رررراٍ  ونعمررررٍة وأيررررادِ

ررراد ِ َعرررنْي  َحَّْب ررري الصت
 وَ رررا   ل 

رررَواد   رررن  ق الست َكت ٌل  َأْنرررَت منررري 

 نَررى القَّرر   حرر  برر ا  سررعادِيررا مل 

 

 

 

 وق بعض ما أوحى اَ عزت وَ تت  ىل بعض عباد  : ر 

 نْ إِ ف   .. ..، ويذكروين وأذكرهم  َبوين وأحبهم إنى يل عبادًا من عبادي ،

ْم  ه  ْوت  ط ِريق  ذ  ! وما عالمتهم ؟ قال : .. .. إذا ، قال : يا رب   َأْحَببْتلَ  ح 

م  الليل  نىه  لُّ ج  ب وا أقدامهم ، وناجوين بكالمي ،  حبيٍ  ب بيب ، وخال ك  ، ن ص 

، بعيني ما يتحملون من أجيل ، فبني باٍك وشاٍك ، وبني راكٍع وساجد 

ْون  مِ  ْشك   . يب  حل  نْ وبسمعي ما ي 

* * * 
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 (4من ثوابت القرآن الكريم ) 



                     ..  

لقد رسم اهلل تعاىل يف تنزيله احلكيم ثالث صور يتجىل فيها احلب 

انيها : االتباع ، ثالثها : األسوة . وكلها ، أوهلا : الطاعة ، ث لرسول اهلل 

جاءت يف اآليات حتمل معنى التكليف سواء بصيغة األمر أم بصيغة 

 اإلخبار املتضمن معنى األمر . 

هي الوجه ـ كام سبق أن أسلفنا يف احلديث عن احلب هلل تعاىل ـ  الطاعة -1

إن كان املحبوب ، فإن كان املحبوب هو اهلل اقرتنت بالعبادة ، و اآلخر للحب

 هو الرسول اقرتنت باالتباع واألسوة ، ألن العبادة ال تكون إال هلل وحده . 

أما طاعة الرسول فقد وردت يف مواضعها من اآليات منفردة كام يف قوله 

 تعاىل :              

    : ووردت متالزمة مع طاعة اهلل كام يف قوله تعاىل :  [ 56] النور . 

-                     

               : [ 92] املائدة  . 
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-         : [ 132] آل عمران  . 

-            .. 

 .  [ 46] األنفال : 

 وهذا التالزم املنطقي بني طاعة اهلل وطاعة الرسول يفرسه قوله تعاىل : 

              

   : أما من حاول يف قراءته املعارصة أن يميز بني الطاعتني  [ 80] النساء .

، إذ لكي تكون للرسول  80متومهًا أن هذه غري تلك فقد غاب عن آية النساء 

 وآية  56طاعة اهلل كام يوحي ظاهر آية النور طاعة منفصلة ومستقلة عن 

، يلزم وجوبًا أن يأيت الرسول من عنده بام ليس يف  هاملذكورتان أعال 92املائدة 

     الرسالة املوحاة إليه ، وهذا حمال يف ضوء قوله تعاىل : 

            

 .  [ 46،  45،  44] احلاقة : 

طاعة متلؤ القلب   وكام أن حمبة اهلل طاعة عن رضا ، كذلك حمبة الرسول

    وتنعكس سلوكًا وعماًل ، وهذه نجدها يف قوله تعاىل : 

           ..  : [ 81] النساء . 

  ونجدها يف قوله تعاىل :                
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 .  [ 53:  ] النور

واملعصية نقيض الطاعة ، متامًا مثلام أن الكره نقيض احلب والضالل نقيض 

اهلدى ، وأن البعد نقيض القرب والعقاب نقيض الثواب . وملا كانت الطاعة 

    واملعصية سلوكًا اختاره اإلنسان لنفسه ، بداللة قوله تعاىل :

        : كان من الطبيعي أن يعاقب  [ 3] اإلنسان ،

العايص عىل عصيانه وأن يثاب الطائع عىل طاعته ، وكان من الطبيعي أيضًا أن 

 يقول تعاىل :  نجد صور ثواب الطاعة وثمراهتا يف الكتاب العزيز .

-   ..     ..  : ى أول ثمرات الطاعة . . واهلد [ 54] النور 

-   ..         

     ..  : والفوز باجلنة ثاين ثامر الطاعة .  [ 13] النساء . 

-                    

        : والنجاة من النار [ 132،  131] آل عمران . 

 اهلل ثالث ثامر الطاعة .  برمحة 

-   ..                   
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         : فهم بالتقابل أن غفلة القلب عن الذكر . ون [ 28] الكهف

 واتباع اهلوى إن كانت من لوازم العصيان فإن نقيضها من لوازم الطاعة . 

 .  تلك هي الصورة األوىل من صور جتليات حمبة الرسول 

قوله  . وهذه نجدها واضحة رصحية يف وأما الصورة الثانية فهي االتباع

 تعاىل :                       

     ..  : وإذا كانت الطاعة انصياعًا ملا يأمر به املطاع  [ 31] آل عمران .

وينهى عنه فإن االتباع انصياع ملا يفعله ويعمله . وإذا كانت الطاعة يمكن أن 

، فإن االتباع ال يكون إال  53النور  وآية 81يدخلها النفاق كام تشري آية النساء 

بالعمل . وإذا كان ثواب الطاعة هو الفوز باجلنة والنجاة من النار ، فإن ثمرة 

 االتباع أعظم وأكرب . إهنا حمبة اهلل ملن يتَّبع رسوله . 

:  قال : قال رسول اهلل  أخرج البخاري يف صحيحه عن أيب هريرة 

ما تقرب إيلَّ عبدي بيشء أحبَّ إيلَّ مما افرتضت  إن اهلل عز وجل قال : . . . ))

عليه ، وما يزال عبدي يتقرب إيلَّ بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه 

يسمع به ، وبرصه الذي يبرص به ، ويده التي يبطش هبا ، ورجله التي الذي 

ه .. (( . يميش هبا ،   وإن سألني ألعطينَّه ولئن استعاذين ألعيذنَّ

املشهور الذي يبنين بأنَّ اهلل إذا أحبَّ  ذا يذكرنا بحديث رسول اهلل وه

)) إن ينادي جربيل :  ) فإذا أحببُته (()عبدًا برصيح احلديث القديس السابق 
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 . اهلل حيب فالنًا فأحّبوه ، فيحبُّه أهل السامء و . . . ((

ها يف قوله التي نجد وأما الصورة الثالثة من صور حمبة الرسول فهي األسوة

  تعاىل :                 

               : [ 21] األحزاب  . 

مواضع من التنزيل احلكيم ، إحداها  ةواألسوة مفردة قرآنية وردت يف ثالث

     ذكورة آنفًا ، والثانية يف قوله تعاىل : يف آية األحزاب امل

             ..  : أما الثالثة ففي قوله  [ 4] املمتحنة .

  تعاىل :                    

     ..  : [ 6] املمتحنة  . 

واألسوة لغًة هي : اإلصالح ، واملداواة ، واالقتداء . وهبذا املعنى األخري 

وردت األسوة يف مواضعها من التنزيل احلكيم . وملا كان لالقتداء أفق واسع 

 حمل االقتداء بإبراهيم  6و  4وجمال رحب فقد خصص تعاىل يف آيتي املمتحنة 

لذين معه من املؤمنني به ، وحرصه بالتربؤ ممن كفر باهلل من قومهم وعبد وا

 21األوثان من دونه . لكن هذا التخصيص واحلرص مل يرد يف آية األحزاب 

 بأن جيعلوه قدوًة هلم . والسبب  التي تأمر املؤمنني بالرسول العريب 

االً من األسوة أوسع أفقًا وأرحب جم ـ فيام نرى ـ أن األسوة برسول اهلل 

 والذين معه ، فهي متتد لتشمل كل أمر وهني موجه للرسول يف بإبراهيم 
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وإنذار أهل الضالل ، مرورًا بالصرب  ةالتنزيل احلكيم بدءًا من القيام بالدعو

عىل املشاق واألذى وباالستقامة يف كل ما يفعل ، وانتهاًء بالتسبيح باحلمد 

 يف دين اهلل أفواجًا . واالستغفار وهو يرى الناس يدخلون

نصل اآلن إىل صفة يصف هبا تعاىل األسوة يف اآليات الثالث وهي 

فة بصفات  ) األسوة احلسنة ( . فقارئ القرآن الكريم تدهشه كثرة األسامء املعرَّ

معينة يف آيات التنزيل احلكيم ، مثاهلا : األجر العظيم ، والفساد الكبري ، 

يض ، والكتاب العزيز واملكنون ، والصرب والقول احلسن ، والدعاء العر

اجلميل ، واهلجر اجلميل ، والصفح اجلميل ، والرساح اجلميل ، واآليات 

لصفة التي لاملحكامت واملتشاهبات ، وأرض اهلل الواسعة ، وغريها . . . و

تلحق باالسم شأن هام يف تعريفه وختصيصه . فاألسوة احلسنة هي التي ال 

طرف وحملها مكارم األخالق أما األسوة السيئة فنقيض ذلك . ُغُلوَّ فيها وال ت

والقول احلسن هو الذي ال غلظة فيه وال فحش والقصد منه العدل واهلدى 

واملوعظة أما القول اليسء فخالف ذلك . والدعاء العريض هو الواسع الذي 

يمتد ليشمل اخللق مجيعًا أما الدعاء الضيق فعكس ذلك . أخرج البخاري يف 

يف صالة وقمنا معه ، فقال  حيحه عن أيب هريرة قال : قام رسول اهلل ص

أعرايب وهو يف الصالة : اللهم ارمحني وحممدًا وال ترحم معنا أحدًا . فلام سلَّم 

رت واسعًا ((قال لألعرايب :  النبي  ] يريد رمحة اهلل [ . والصرب  )) لقد حجَّ

ميل هو الذي ال قطيعة معه ، اجلميل هو الذي ال تربم فيه ، واهلجر اجل
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. أما الصرب القبيح  ومٌ ل   هُ والصفح اجلميل هو الذي ال ختالطه ِمنٌَّة وال يشوبُ 

 ومثله اهلجر والصفح فخالف ذلك .

والتطرف يف اتباعه واإلفراط يف االقتداء به ،  والغلو يف طاعة الرسول  

 بعض األمثلة . إنام هو غلو وتطرف وإفراط يف حبه . ولبيان ذلك ننظر يف

 : املثال األول : الصالة عىل النبي 

   الصالة عىل النبي أمر إهلي رصيح ورد يف قوله تعاىل : 

                        

       : لكن الفقهاء اختلفوا يف وجوهبا ، ومتى .  [ 56] األحزاب

يكون . فمنهم من أوجبها يف أداء الصلوات ضمن دعاء التشهد ومل يوجبها 

يف غريه كاإلمام الشافعي . ومنهم من أوجبها مرة واحدة يف العمر كالقايض 

عياض ، ومنهم من مل يوجبها مطلقًا كاإلمام أيب حنيفة ، ومنهم من أوجبها 

كاإلمام اخلطايب ] انظر تفسري ابن كثري [ . إال أن املغالني يف مرة يف كل جملس 

أفردوا للصالة عليه جمالس خاصة وحلقات يف بيوت اهلل ، التي  حب النبي 

    إنام أقيمت ليذكر فيها اسم اهلل وحده ، بداللة قوله تعاىل : 

                           

وا عليه السلطان د  ع  ت  . فإذا نقدهم ناقد كفروه عىل املنابر واس   [ 36] النور : 

 وأسندوا إليه من التهم ما ال يعلمه إال اهلل .
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 : املثال الثاين : أسامء النبي 

ل : قال  صحيحه عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه قاأخرج مسلم يف

)) أنا حممد ، وأنا أمحد ، وأنا املاحي الذي يمحى يب الكفر ، :  رسول اهلل 

] والعاقب الذي  وأنا احلارش الذي حيرش الناس عىل عقبي ، وأنا العاقب (( .

 ليس بعده نبي [ . 

ى النبي هبا نفسه ، من بينها اسامن مها حممد وأمحد  تلك مخسة أسامء سمَّ

كيم رصاحة ، ولو كانت له أسامء أخرى غريها لعددها ، وردا يف التنزيل احل

)) يل يف رواية البخاري عن حممد بن جبري بن مطعم يقول :  بدليل أنه 

 . مخسة أسامء ((

مل يشف غلة تطرفهم هذه األسامء  إال أن املتطرفني يف حب النبي 

وها اخلمسة ، فأضافوا إليها من عندهم مئات األسامء األخرى التي استوح

من القرآن الكريم مثل : الناس ، والنور ، واحلي ، واهلادي ، ومن التوراة 

واإلنجيل مثل : ماذماذ ، وموذموذ ، والبارقليط ، وحممطايا ، وأخوناخ ، 

 ] انظر كتاب ) سيدنا حممد رسول اهلل ومن أشعار الشعراء وكتب الفقه 

، دار الكلم  2003لعام  4ط األسوة احلسنة ( تأليف الشيخ حممد سعيد الصاغرجي ،

. ولقد فصلنا القول يف هذه األسامء املزعومة يف كتابنا  الطيب بدمشق [

 وما بعدها فانظرها هناك . 312) الثابت واملتغري يف السنة والسرية ( ص

يبقى أن نضيف هنا أن هؤالء املتطرفني خلطوا بني األسامء والصفات . 
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 نبيه الكريم : صحيح أن اهلل تعاىل يقول خماطبًا       

                          

 . لكن هذه كلها صفات وليست أسامء . وصحيح  [ 46،  45] األحزاب : 

. لكنه مل يقصد أبدًا أن نسمي  د (()) خري األسامء ما محِّد وعبِّ قال :  أنه 

 أوالدنا : عبد النبي ، وعبد الرسول . 

 املثال الثالث : املعجزات النبوية :

لقد أراد اهلل تعاىل أن تكون ألنبيائه قدرات خارقة يعجز اإلنسان العادي 

عن اإلتيان بمثلها ، كي يصدق الناس أهنم أنبياء ويؤمنوا هبم . وأراد تعاىل 

تتضمن الرشائع بأوامرها ونواهيها وألواح لرسله كتب وصحف أن تكون 

اهلل بداللة معجزات أنبيائه .  كي يعمل الناس هبا بعد إيامهنم بأهنا من عند

وأراد تعاىل أن تأيت معجزات أنبيائه منفصلة ومستقلة عن رساالت رسله . 

معجزته النار التي حتولت إىل برد وسالم ، ورسالته يف  فإبراهيم 

معجزاته العديدة  لصحف التي أوحيت إليه عن طريق النذر . وموسى ا

التي من بينها : العصا ، واليد البيضاء ، وشق البحر ، ورسالته يف األلواح ، 

معجزته يف إحياء املوتى وشفاء األكمه واألبرص ، ورسالته يف  وعيسى 

نبوته كنبي  فجاءت معجزة اإلنجيل . أما النبي العريب حممد بن عبد اهلل 

ورسالته كرسول مدموجتان يف كتاب واحد هو القرآن الكريم ، الذي يمثل 

بآياته املتشاهبات النبوة بام فيها من علوم كونية ، ويمثل بآياته املحكامت 
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ٍم  الرسالة بام فيها من قواعد سلوكية وقيم أخالقية وُمُثل عليا وِحك 

عجزاٍت حسية ومادية فإن وأحكام . وإذا كانت معجزات األنبياء قبله م

 جاءت عقلية فكرية . معجزته 

هي  وأراد تعاىل أخريًا أن تكون املعجزة الوحيدة الكربى لنبيه العريب 

     القرآن الكريم . وإنام قلنا ) الوحيدة ( بداللة قوله تعاىل : 

     ..  : الذي يوضح أنه  [ 110] الكهف .  كان كباقي

البرش ليس عنده ما يميزه عنهم سوى هبذا الكتاب املوحى . وإنام قلنا 

) الكربى ( ألهنا من اخلوارق التي حتدى هبا تعاىل معرش اإلنس واجلن 

 جمتميعن يؤازر بعضهم بعضًا .

 : صور من حياة الصحابة يف حب رسول اهلل  -

 : أبو بكر الصديق  -1

لبيهقي عن ابن سريين قال : ُذكر رجاٌل عىل عهد عمر ، فكأهنم أخرج ا

لوا عمر عىل أيب بكر ريض اهلل عنهام ، فبلغ ذلك عمر ، فقال : واهلل !  فضن

ٌ من آل عمر ، لقد خرج رسول اهلل  ري  ٌة من أيب بكر خ  ي ل  ل  ة  انطلق إىل  ل  ي ل  ، ل 

هِ  ي  د  ُه ، حتى ف طِن   الغار ومعه أبو بكر فجعل يميش ساعة بني ي  ل ف  وساعة خ 

)) يا أبا بكر ! مالك متيش ساعًة َخْلفي ، وساعًة بني ، فقال :  رسول اهلل 

د  َيَديَّ (( ؟  ص  ك  ، ثم أذكر الرَّ ل ف  فقال : يا رسول اهلل ! أذكر الطَّل ب  فأميش خ 
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 فأميش بني يديك .

 :   الفاروقعمر  -2

  بن هشام ، قال : كنا مع النبي عن عبد اهلل وأخرج البخاري يف صحيحه

، فقال له عمر : يا رسول اهلل ! ألنت  وهو آخذ بيد عمر بن اخلطاب 

)) ال والذي نفيس بيده :  أحب إيلَّ من كل يشء إال من نفيس . فقال النبي 

فقال له عمر : فإنه اآلن واهلل ! ألنت  حتى أكون أحبَّ إليك من نفسك (( .

 )) اآلن يا عمر (( .:  ، فقال رسول اهلل  أحب إيلَّ من نفيس

م اهلل وجهه :عيل  -3  كرَّ

َّ إليه رسول اهلل  وهذا عيلٌّ  ى  ، الذي أ َس  ليلة اهلجرة ، أن يتسجَّ

ُه أن يتخلَّف  بعده يف  ر  ُه احل رضميَّ األخرض ، وأن ينام يف فراشه ، وقد أ م  د  ُبر 

د  يف تلبية طلب مكة ، حتى يؤدي الودائع التي كانت للنا س عنده . مل يرتدَّ

، ومل يتقاعس عن تقديم نفسه فداًء للحبيب املصطفى عليه  رسول اهلل 

اًل إلنجاح خطته يف اهلجرة من مكة إىل املدينة  صُّ الصالة والسالم ، وت و 

املنورة . إنَّ سيوفًا حتيط بالبيت النبوي الرشيف ، بِي ِد رجاٍل أشداء ، تتفجر 

وأصحابه الكرام مِمَّن  أطاعوه  ًا وغيظًا وكراهية ، عىل حممد قلوهبم حقد

د   س  سَّ سيُفه ج  وا به ، وُمن ي ُة ُكلِّ شابٍّ من هؤالء األشداء أن ي م  واتَّبعوه وتأسن

، لقد أمىض هؤالء ليلًة طويلة يف انتظار حلظة الدخول عىل  رسول اهلل 

وا ُمه رسول اهلل  متهم الدنيئة ، وإذا باألمل خييب ، للقضاء عليه ، ولُِيتِمُّ
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 . يف الفراش ، وإنام وجدوا عليًّا  حيث مل جيدوا حممدًا 

 يلتفت إىل املخاطر املحدقة ، لقد نام يف فراش رسول اهلل  مل يكن عيلٌّ 

يفديه بنفسه . لقد كان راضيًا هبذا الفداء وكيف ال وهو املُِحبُّ املطيُع املتَّبع 

 . اهلل املتأيس برسول 

 : ثوبان  -4

، كان  إنه ثوبان  ، هذا واحٌد من الصحابة املحبِّني لرسول اهلل 

ل   شديد احلب له ، قليل الصرب عنه ، أتاه ذات ليلٍة ، وقد تغريَّ لونه ، ون ح 

ُنه ، فقال له رسول اهلل  َ :  جسمه ، وبدا عىل الوجه ُحز  )) يا ثوبان ، ما َغريَّ

ك  قال  لوَنَك (( ؟ ٌع وال ُُض ، غري أين إذا مل أ ر  ج  : يا رسول اهلل ، ما يب و 

اشتقُت إليك ، واستوحشُت وحشة شديدة حتى ألقاك ، ولوال أين أجيُء 

فأنظُر إليك لظننُت أن نفيس خترج فأفارُق احلياة . ثم ذكرُت اآلخرة ، 

ُت اجلنة فأخاف أن ال أراك هناك ، ألين عرفُت أنك مع النبيني ، وأين إن  دخل

كنُت يف منزلٍة هي أدنى من منزلتك ، وإن مل أدخل اجلنة ال أراك أبدًا ، فيشقُّ 

 ذلك عيلَّ وُأِحبُّ أن أكون معك . 

 فأنزل اهلل عزَّ وجلَّ :              

                          

        : [ 69] النساء  . 
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ثِنَّة  -5  : زيد بن الدَّ

ل والقارة قدموا عىل رسول اهلل ذكر أصح ض  ري  : أن رهطًا من ع   اب السِّ

نفرًا من  بعد ُأُحٍد ، فقالوا : يا رسول اهلل إن فينا إسالمًا ، فابعث معنا

ُه ويقرؤننا القرآن ، فبعث ستة من كبار أصحابه  اِئع  أصحابك ، يعلموننا َش  

يل باحلجاز   هلُذ 
ٍ
خرجوا مع الرهط ، وساروا معهم فلامَّ كانوا مجيعًا عىل ماء

، وأَسوا الثالثة بناحية تدعى ) الرجيع ( غدروا هبم ، فقتلوا ثالثًة منهم 

ريق ، انتزع عبد اهلل بن طارق أحد املسلمني الباقني . فلام كانوا ببعض الط

ُه من ُغلِّ األَس ، فاستأخر عن القوم ، وطفقوا يرمجونه  د  الثالثة األَسى ي 

باحلجارة حتى قتلوه . أما األسريان اآلخران ، فباعومها من أهل مكة ، وكان 

) زيد بن الدثنة ( من نصيب صفوان بن أمية الذي سارع إىل َشائه ليقتله 

يه أميَّة بن خلف الذي قتله املسلمون يف ) بدر ( . فأخرجوه إىل التنعيم بأب

ليقتلوه ، واجتمع رهط من قريش ليشهدوا قتله ، وكان فيهم أبو سفيان ، 

م  للقتل سأله أبو سفيان قائاًل : ) أنشدك باهلل يا زيد ! أحتب أن حممدًا  فلام ُقدِّ

ُب ُعنُُقُه وأ  نت يف أهلك ؟ ( . اآلن عندنا يف مكانك ُترض  

يف مكانه الذي هو فيه ، تصيبه  ) واهلل ما ُأِحُب أن حممدًا قال زيد : 

) ما رأيُت . فعجب أبو سفيان وقال :  شوكة تؤذيه ، وأين جالٌس يف أهيل (

دًا ( ٍد حُمَمَّ بُّ أصحاُب حُمَمَّ
بُُّه أصحابه ، كام حُيِ

 . أحدًا من الناس حُيِ

 : ُخَبْيب  -6
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يب فقد ُحبِس  حتى خرجوا به ليصلبوه ، فقال هلم : ) إن رأيتم أن أما ُخب

َُّهام   تدعوين حتى أركع ركعتني فافعلوا ، فلبوا طلبه فركع ركعتني أ مت 

لت  وأحسنهام ، ثم أقبل عىل القوم وقال : أما واهلل لوال أن تظنوا أين إنام طون

ة فلام أوثقوه إليها جزعًا من القتل الستكثرت من الصالة ، ورفعوه إىل خشب

جاء أبناء املرشكني الذين قتلوا يف بدر ، فصوبوا إليه سهامهم ، وناد وه 

) ال واهلل العظيم ! ما ُأِحبُّ أن مناشدين : أحتبُّ أن حممدًا مكانك ؟ فقال : 

( ، فضحكوا ، ثم قتلوه . ومما يروى عنه َيْفِديني بشوكة يشاُكها يف قدمه 

 : قال  رفعوه إىل اخلشبة ريض اهلل عنه ، أنه حني

 َلَعْمررِري مررا َأْحِفررْل إذا ِمررتُّ مسررلامً 

 أْ َشررريَ  نْ وإِ  اإللرررهِ  وذلرررك يف ذاِت 

 

رمَ  يف اهللِ عىل أيِّ حراٍل كرانَ    يعِ رْصَ

ع  يبررارْ  عررىل أوصررال ِشررْلٍو مُمَررزَّ

 : سعد بن الربيع  -7 

بن ايوم أحد أطلب سعد  : بعثني رسول اهلل  قال زيد بن ثابت 

 : بيع فقال يل : إن رأيته فأقرئه مني السالم وقل له : يقول لك رسول اهلل الر

قال زيد : فجعلت أطوف بني القتىل فلقيته وهو بآخر  )) كيف جتد  ؟ ((

 رمق وفيه سبعون ُضبة ما بني طعنة رمح وُضبة سيف ورمية سهم فقلت 

جتدك ؟ يقرئك السالم ويقول لك أخربين كيف  يا سعد : إن رسول اهلل 

 السالم . قل له : يا رسول اهلل أجد ريح  فقال سعد : عىل رسول اهلل 

وفيكم عني   اجلنة ، وقل لألنصار ال عذر لكم إن خلص إىل رسول اهلل 
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 . تطرف . وفاضت روحه 

بِّ اهلل ، :  قال  )) أحبُّوا اهللَ ملا يغذوكم به من نَِعِمِه ، وأحبوين حِلُ

 . ) رواه الرتمذي واحلاكم ( بِّي ((وأحبُّوا أهل بيتي حِلُ 

 ونقول أخريًا : 

 يرررا عرررنُي إِْن َبُعرررَد احلبيرررُب وداُرهُ 

 فلقررد رفرررِت ِمررَن الزمرراِن بطائِررلٍ 

 

 َوَنرررَأْت مرابُِعرررُه وشررر َّ مرررزاُرهُ  

 إِْن مل َتَرْيررررررِه َفَهررررررِذِه آثرررررراُرهُ 

 
* * * 
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 (5من ثوابت القرآن الكريم ) 

            .. 

 )) أين املتحابُّون بجاليل .. ((

 قال تعاىل :                   

       [10:  احلجرات ] . 

)) أين املتحابون بجاليل ، اليوم أظلهم يف ظِِّلي وقال يف احلديث القديس : 

 يوم ال ظل إال ظِِّلي (( .

قال :  ي أن النب وأخرج البخاري يف صحيحه عن أنس بن مالك 

 )) ال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه (( .

)) ال يؤمن قال :  أن النبي  وروى صاحب فتح الباري عن مسدد 

 عبد حتى حيب ألخيه وجلاره ما حيب لنفسه (( .

قال :  وأخرج الرتمذي عن عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنهام أن رسول اهلل 

 ريهم لصاحبه ، وخري اجلريان عند اهلل خريهم جلاره (( .)) خري األصحاب عند اهلل خ
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 )) واهلل ال يؤمن .. ثالثًا .. َمْن ال يأمن جاره بوائقه (( .:  وقال 

 . )) اخللق كلهم عيال اهلل وأحبُّ اخللق إىل اهلل أنفعهم لعياله ((:  وقال 

 النبي  أن وأخرج الطرباين يف املعجم الكبري عن خالد بن زيد األنصاري 

 )) برئ من الشح من َأدَّى الزكاة ، وَقَرى الضيف ، وأعطى يف النائبة (( .قال : 

م اهلل وجهه ـ للمقداد بن األسود وهو يرسله ، الناس    وقال اإلمام عيل ـ كرَّ

 رجالن : أخ لك يف الدين ونظري لك يف اخللق . 

ل هذه حوولقد رأينا أن يدور بحثنا هذا يف حب املؤمنني للمؤمنني 

 الثوابت ، واهلل املستعان .

* * * 

نا عن احلبِّ يف مقدمة الكتاب ثم عن حب املؤمن هلل تعاىل ، ثحني حتد

فإننا نتحدث اآلن عن حب املؤمن للمؤمن . ،  وعن حبه للرسول الكريم 

بٍّ من نوع  ولقد أرشنا ونشري إىل أننا يف كل موضع من هذه املواضع أمام ح 

 مثيله يف املوضع اآلخر . خاص ، خيتلف عن 

فحب اهلل طاعة وعبادة ، وحب الرسول طاعة واتباع وأسوة ، 

 . ةة وخرييَّ ونفعيَّ  أما حب املؤمن للمؤمن فإيثاٌر وغرييَّة

بَِل اإلنسان عليه يتفرع من غريزة  وإذا كان حب الذات طبع تكويني ج 
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لَّ عاقل حب البقاء ، فإن حب الغري تكليف أمر به اهلل  تعاىل ونبي   ه  الكريم ك 

الغرائز التي  ()رشيد ذي ل ب ، يف مجلة تكاليف أخرى أنزهلا سبحانه لَِشْكمِ 

نها له . والصوم غرسها يف اإلنسان ،  وللسيطرة عىل سلطان الشهوات التي زيَّ

مثال من هذه التكاليف يتمرن فيه اإلنسان عىل قهر غريزة حب الطعام لديه 

اخلروج من سلطان بطنه . وِقْس عليه حب الغري ليتمكن وهو يغالبها من 

 الذي يغالب فيه اإلنسان أنانيته لريتقي إىل مراتب اإليثار والغريية . 

إن حب املؤمن ألخيه املؤمن خصوصًا فرع صغري من 

وإذا كنا قد بدأنا باحلديث عن ذلك  أصل كبري هو حب الغري عمومًا .

ي أن نغيب عن أصله الكبري العام  فإن ذلك ال يعن الفرع الصغري املخصوص ،

الذي يتجىل بكل وضوح يف الثوابت التي توجنا هبا هذا البحث ، حيث نرى 

يف حديث مسدد عند العسقالين يذكر اجلار ، ويف حديث خالد بن  النبي 

لألخ يف حديث أنس  زيد عند الطرباين يذكر الضيف ، إىل جانب ذكره 

، وكأين  10ا دارت عليه آية احلجرات عند البخاري ، وهذا األخري هو م

بالتكليف النبوي بحب األخ يف حديث أنس جاء منطلقًا ومعتمدًا يف آٍن معًا 

 املؤمنني . ةِ وَّ خ  من أ   10عىل ما قرره سبحانه يف آية احلجرات 

                                                 

()-  َشَكَم الفرَس ونحوه شكاًم : َوَضَع الشكيمَة يف َفمه ، والشكيمة  : احلديدة  املعرتضة  من

 الّلجام يف الفم .
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ل ِق املؤمن  أما حب الضيف فهو قراه وإكرامه ، وإكرام الضيف من خ 

الطرباين . والضيف قد يكون مؤمنًا وقد ال بداللة حديث خالد بن زيد عند 

يكون ، وقد يكون من العشرية وقد ال يكون ، وإكرامه واجب بعيدًا عن كل 

 اعتبار آخر ، وهذا ما أشار إليه حسان بن ثابت األنصاري يف مدحه آلل غسان : 

 ُيْغَشووْوَن حتووى مووا ُبوورُّ كالُ ووم

 

وووَواِد املُْقبِووولِ    ال َيْسوووألوَن عووون السَّ

 
َمة من مكارم األخالق التي ب ِعَث وح ها ، والتي  ب الضيف َمْكر  لِي تِمَّ

متتد  جذورها عميقة الِقَدم يف األرض منذ كان اإلنسان بدويًا يرضب يف 

َمة إحدى الصفات التي اشتهر هبا  الفيايف والفلوات . فكانت هذه املَْكر 

ِرَف هبا حتى أطلقوا عليه اسم ) أبو الضيفان  إبراهيم اخلليل  ( . كام ع 

فقال :   قال : أتى رجٌل النبيَّ  فعن أيب هريرة الصحابة الكرام ، 

إىل نسائه فلم جيد عندهن إال  أصابني اجلَْهد  ) التعب من اجلوع ( فأرسل 

.  )) أال رجٌل يضيف هذا الرجل الليلة رمحه اهلل ؟ ((املاء ، فقال ألصحابه : 

اهلل ، فذهب إىل أهله وقال : أكرمي ضيف  فقال أبو طلحة : أنا يا رسول

ْبَية . قال : إذا أراد الصبية  رسول اهلل  ، فقال : واهلل ما عندي إال ق وت  الصِّ

يِل وأطفئي الرساج وأريه  ِمْيِهْم ، فإذا دخل ضيفنا َفاْدخ  ِلْيِهْم ثم َنوِّ الَعَشاَء َفَعلِّ

ا نأكل . وباتا طاويني . فلام أصبح غدا عىل  )) لقد :  ، فقال  النبي أنَّ

ويف روايٍة : ،  (رواه البخاري ومسلم  )َعِجَب اهلل من صنيعكام الليلة (( 

 ونزل قوله تعاىل يف حقهام : ، كام الليلة (( ع)) ضحك اهلل من صني
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  ..                    

            : [ 9] احلرش . 

وأما حب اجلار فهو أيضًا من ُخُلِق املؤمن وقد أمر اهلل يف 

 القرآن الكريم باإلحسان إليه ، كام دعانا إليه رسول اهلل 

  ..بداللة قوله تعاىل :                  

     بداللة ما أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري . و [ 36:  ] النساء

)) ما آمن يب من بات :  قال : قال رسول اهلل  عن أنس بن مالك 

. وحب اجلار ال يقترص عىل  وجاره جائع إىل جنبه وهو يعلم به (( شبعانَ 

صائب ومعونته يف إطعامه حسب ظاهر احلديث بل يمتد إىل مواساته يف امل

)) ما زال جربيل يوصيني باجلار  بقوله : النوائب وهذا ما قصده النبي 

 . (أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري عن ابن عمر  )حتى ظننُت أنه سيورثه (( 

واجلار كالضيف قد يكون مؤمنًا وقد ال يكون ، وقد يكون من 

راعيًا جلريانه وقد ال األقارب وقد ال يكون ، وقد يكون حسن األخالق م

يف بره وحبه والقيام بواجب جريته أمر الزم لكامل اإليامن  يكون ، إال أنَّ 

ولعلَّ خرَي ما يوضح القصد يف قولنا هذا ما رواه ابن عبد ربه كل األحوال . 

: ) كان لإلمام أيب حنيفة النعامن جار  15ص 6األندليس يف العقد الفريد ج

اب ، وكان أبو حنيفة حييي الليل بالقيام ، بينام حيييه من الكيالني مغرم بالرش
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 جاره الكيال بالرشاب والغناء فيغني عىل رشابه : 

 اْ ُ  وعُ اْ َضووووأيَّ فتوووًى أَ  يِنْ وْ عُ اْ َأَضووو

 

 لِيوووووِم كروووووةد وِسووووَداِد َثْغوووورِ  

 
فوقع يف احلبس ، وافتقد أبو حنيفة صوته واستوحش  فأخذه العسس ليلةً 

ا فعل جارنا الكيال ؟ قالوا : أخذه العسس فهو يف احلبس . له ، فقال ألهله : م

فلام أصبح الصباح وضع أبو حنيفة الطويلة عىل رأسه وخرج حتى أتى باب 

ع يف إذنه ، وكان أبو حنيفة قلياًل ما يأي رسعيسى بن موسى فاستأذن عليه فأ

حنيفة ؟ قال : األمراء ، فأقبل عليه عيسى بوجهه وقال : أمٌر ما جاَء بَِك يا أبا 

كذا فوقع يف  نعم ، أصلح اهلل األمري ، جاٌر يل من الكيالني أخذه العسس ليلةَ 

لِّ من أ ِخَذ يف تلك الليلة إكرامًا أليب حبسك . فأمر عيسى  بإطالق رساح ك 

َرانا َضيَّْعنَاَك   حنيفة . فأقبل الكيال عىل أيب حنيفة شاكرًا . قال أبو حنيفة : َأت 

 الكيال : ال واهلل ، لقد َحِفْظَت وَبَرْرَت . أهـ . قال يا فتى ؟

وقال اخلوازمي يف ) مفيد العلوم ( : كان لعبد اهلل بن املبارك جاٌر أراد أن 

يبيع داره ، فقيل له : بكم تبيع ؟ قال : بألفني ، قيل له : ال تساوي إال ألفًا ، 

رك . فلام علم ابن قال : صدقتم ، ولكْن ألٌف للدار وألٌف جلواِر ابن املبا

 املبارك بام صنع دعاه فأعطاه ثمن الدار وأبقاه فيها .

رَيِ أن عمرو بن العاص حني كان واليًا عىل مرص ، ونزل يف  وجاء يف السِّ

ا ، وكأهنا ( خيمته فسطاطه )  ََذْت من أعاله عشًّ َحطَّْت محامة بفسطاطه فاَّتَّ
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َيَِّجَها بتقويض  أضحت جارًة له ، فلام أراد عمرو الرحيَل رآها ، فلم يشأ أن ُي 

 ران من حوله فكانت مدينة الفسطاط بمرص .الفسطاط ، فرتكه ، وتكاثر العم

هذا عن حب العموم من ضيف وجار وطري ، فامذا عن حب اخلصوص 

من إخوة مؤمنني ؟ إن األخ يف حديث أنس عند البخاري ليس األخ بالنسب 

، وأشار إليه اإلمام يف  10حلجرات بل األخ باإليامن حسبام قررته آية ا

بَّ أٍخ لَك مل َتِلْده  أمك .  وصيته للمقداد . ومن هنا قيل : ر 

ولعل حب املؤمنني للمؤمنني يتجىل يف أ ى صوره يف حب 

األنصار للمهاجرين ، حني فتحوا هلم أبواب قلو م وأبواب 

بيوُبم ، وقاسموهم عن طيب خاطر أمواهلم وأسواقهم 

َمِة أن يصفهم سبحانه بقوله :  ،وأنعامهم     فاستحقوا هبذه املَْكر 

            

            

        : وكانوا هبذه  [ 9] احلرش .

 قائالً :  النبي  نَ لِ عْ ي   نْ املحبة إلخواهنم املهاجرين أهاًل أِلَ 

)) األنصار ال حيبهم إال مؤمن وال يبغضهم إال منافق ، فمن أحبهم  -

 .أبغضه اهلل ((  أحبه اهلل ومن أبغضهم
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 )) والذي نفيس بيده إنكم ألحبُّ الناس إيلَّ (( . -

النضري ، بعث  بني قال : ملا َغنَِم رسول اهلل  روى صاحب اإلمتاع

ثابت بن قيس فدعا األنصار كلها ، فحمد اهلل وأثنى عليه وذكر األنصار وما 

عىل أنفسهم ، ثم صنعوا باملهاجرين وإنزاهلم إياهم يف منازهلم وإيثارهم هلم 

أحببتم قسمت بينكم وبني املهاجرين ما أفاء اهلل عِّل من بني  )) إنقال : 

 النضري ، وكان املهاجرون عىل ما هم عليه من السكن يف مساكنكم وأموالكم ،

فقال سعد بن عبادة وسعد  وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من ُدوِرُكْم (( ،

وِرَنا كام كانوا . ونادت ويكونقسمه للمهاجرين تبن معاذ : بل  ون يف د 

)) اللهم ارحم األنصار :  األنصار : رضينا وسلَّمنا يا رسول اهلل . فقال 

، وقسم ما أفاء اهلل عليه عىل املهاجرين دون األنصار إال  وأبناء األنصار ((

رجلني كانا حمتاجني مها سهل بن حنيف وأبو دجانة ، وأسلم من بني النضري 

 فأحرزاها . مواهلامرجالن عىل أ

عىل املهاجرين من قريش  الغنائم فلام كانت غزوة حنني ، وزع 

قلوهبم ، وحرم األنصار منها . فقال بعضهم : إن هذا وخصوصًا عىل املؤلفة 

هلو العجب ، يعطي قريشًا ويرتكنا وسيوفنا تقطر من دمائهم . وكثر احلديث 

يا رسول اهلل أعلمت ما  وقال : بني األنصار فجاء سعد بن عبادة إىل النبي 

، قال : إهنم يقولون إنك أعطيت  )) وما قالوا ؟ ((قالت األنصار ؟ قال : 

:  قومك وعشريتك وهم حديثو عهد باإلسالم وتركت األنصار . فقال 
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، قال : واهلل ما أقول إال كام قال قومي . فقال  )) وما تقول أنت يا سعد ؟ ((

 : . فدعاهم . فلام اجتمعوا قال النبي  يا سعد (( )) فادعهم يل:  النبي 

وجدٌة وجدمتوها عِّلَّ يف ٌة بلغتني عنكم ، الَ ا قَ )) يا معرش األنصار ، مَ 

أمل آتكم ُضالَّالً فهداكم اهلل يب ؟ وعالة فأغناكم اهلل يب ؟ وأعداًء  أنفسكم ؟

 ورسوله أمن  ، قالوا : بىل يا رسول اهلل ، واهلل فألف اهلل بني قلوبكم ؟ ((

، قالوا : بامذا  )) أال جتيبونني يا معرش األنصار ؟ ((:  وأفضل . ثم قال 

قتم ، نجيبك يا رسول اهلل ؟ فقال :  )) أما واهلل لو شئتم لقلتم فصدقتم وُصدي

قناك ، وخمذوالً فنرصناك ، وطريدًا فآويناك ، وعائالً  َبًا فصدَّ أتيتنا ُمَكذَّ

معرش األنصار يف أنفسكم يف لعاعة من الدنيا و نعيمها و  فآسيناك . أوجدتم يا

َتَألَّْفُت  ا قلوب قوم ليسلموا َوَوَكْلُتُكْم إىل إسالمكم ؟ أال َتْرَضْوَن يا معرش 

وترجعوا برسول اهلل إىل رحالكم ؟ لشاة والبعري ااألنصار أن يذهب الناس ب

ألنصار ، ولو سلك فوالذي نفس حممد بيده لوال اهلجرة لكنت امرًأ من ا

الناس ِشْعَبًا وسلك األنصار ِشْعَبًا لسلكُت ِشْعَب األنصار ، اللهم ارحم 

القوم حتى اْخَضلَّْت  فبكىاألنصار وأبناء األنصار وأبناء أبناء األنصار (( . 

ْم وقالوا :    وحًًا .اَمً ْس رضينا برسول اهلل قَ حِلَاه 

قارئ الكريم : ما فائدة أن ىل سؤال قد خيطر يف بال اليبقى أن نجيب ع

 نبحث يف حب املهاجرين لألنصار ، وحب األنصار للمهاجرين ، ونحن

نبحث عن حب املؤمنني للمؤمنني ؟ بعبارة أخرى : ملاذا نشغل أنفسنا اليوم 
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بحدث تارخيي وقع وانطوى منذ أربعة عرش قرنًا ؟ أليس األفضل لنا أن 

 ـ كام يقول البعض ـ من عشاق نبحث يف أمورنا املعارصة ، أم أننا فعالً 

 اجرتار املايض والعيش فيه ؟

واحلق أن هذا النوع من األسئلة جيري عىل َأْلِسنَِة الكثريين اليوم ، بعضهم 

يطرحها عىل غري علم ، والبعض اآلخر يطرحها لغاية يف نفس يعقوب ، 

 ولعل البعض األول أخطر عىل األمة وفكرها من البعض الثاين . 

 مجيعًا نقول : هلؤالء

لقد وقع حدث اهلجرة بمعناها املخصوص املحدد من مكة إىل املدينة 

املنورة منذ ألف سنة وأربعمئة وعرشين ونيف ، وهذا صحيح . وطوت 

القرون املهاجرين كام طوت مستقبليهم من األنصار يف أرض املهجر ، وهذا 

هم ما تزال يف ا َتَعبَّد  صحيح أيضًا ، إالَّ أنَّ اآليات يف حقِّ لقرآن الكريم ي 

بتالوهتا آناء الليل وأطراف النهار ، وتؤخذ منها احِلَكم  كام تؤخذ منها 

ْقَتَدى برسول اهلل  ْقَتَدى بأصحاهبا كام ي  ، وما تزال اهلجرة  األحكام ، وي 

ِد باقيًة كثابت من الثوابت القرآنية  بمعناها الواسع العريض ومفهومها املتجدِّ

        له تعاىل : يتجىل يف قو

                                       

                             

. فكلام وقع ظلم وجبت اهلجرة ، وكلام جاء من يصادر  [ 97] النساء : 
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األموال واحلريات وجبت اهلجرة ، وكلام حصل قمع للعقائد وإكراه يف 

الدين وإخراج من الديار وجبت اهلجرة ، وها نحن نرى يف العرص احلديث 

اإلخراج من الديار ومصادرة األموال عرشات النامذج التي َيَقع  فيها الظلم و

واحلريات تارًة ألسباب ِعْرِقيَّة ، وتارًة ألسباب دينية ، وتارًة ألسباب 

شخصية نادرًا ما ينكشف سياسية أو مذهبية ، َّتتفي وراءها مجيعًا أسباب 

عنها الستار . واألمثلة أكثر وأشهر من أن نرصف اجلهد يف تفصيلها . 

طني عىل َمَدى سبعنَي عامًا مضت ، وما حيدث أوضحها ما حدث يف فلس

 اليوم يف العراق ولبنان ودارفور يف السودان . 

إن الذي حصل يف اهلجرة من مكة إىل املدينة املنورة ، هو أن سكان املدينة 

 األصليني نرصوا املهاجرين وآووهم مدفوعني بدافعني : 

 : مكارم األخالق .  ألولا

 عتقد . : األخوة يف امل والثاين

 .لكن هذا ال يتوفر دائاًم يف مجيع اهلجرات 

والالفت للنظر أن مجيع األسامء التي أطلقت عىل الفاّرين ، كالالجئني 

َتات ليس بينها اسم املهاجرين !  والنازحني واملغرتبني يف الشَّ

لعلَّ هؤالء وهؤالء وأولئك مل جيدوا أنصارًا هلم يف بلد املهجر يرّبوهنم 

م املأكل وامللبس واملسكن كام وجد املهاجرون من مكة إىل وي قاسموهن

 املدينة املنورة .
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 قال الشاعر : 

نَوْاِس َمووْا داَم اإلخواُء ِ ووم  النواُس لِلَّ

 وأفضُل الناِس ما بني الورى َرُجوٌل 

 ال َتْقَطَعوونَّ َيووَد املعووروِأ عوون َأَحوودد 

 واذكْر َصنِْيَعَة َفْضوِل اهلل إْذ جعَلوْت 

 

 ُيرُسو َسواعاٌت وأوقواُت والُعرُس وال 

نَووْاِس حاجوواُت   ُتْقََضوو عووىل َيووِدِه لِلَّ

 إْن ُكنْوووَت َتْقوووِدُر فاأليووواُم ُدوالُت 

 إليَك ، اَلْ َلوَك ، لِْإِْنَسوْاِن سواعاُت 

 

 

 

)) أفضل األعامل إدخال الرسور عىل مؤمن ، كسوَت عوَرَته ، :  قال رسول اهلل 

 . (رواه الطرباين يف األوسط عن عمر مرفوعاً  )( أو أشبعَت جوَعتَه ، أو قضيَت حاجته (

 نَّ )) إِ :  وقال
ها عندهم ما كانوا يف حوائج بعضهم .. (( . لَّهِ ولِ  عند أقوامد نَِعاًم أََقرَّ

 . (( .. )) .. من كان يف حاجة أخيه كان اهلل يف حاجته وقال أيضًا :

 يف قرية أخرى ، فأرصد )) إن رجاًل زار أخًا له يف اهللأنه قال :  عن النبي 

اهلل تعاىل له عىل مدرجته ملكًا ، فلام أتى عليه قال : أين تريد ؟ قال : أريد أخًا يل 

ا عليه ) تقوم  ا ( قال : ال ، غري أين   َتُر ُّ
يف هذه القرية ، قال : هل لك من نعمةد

بََّك كام أحببته أحببته يف اهلل تعاىل ، قال : فإين رسول اهلل إليَك بأن اهلل قد َأَح 

 :ومن لطائف ما ورد يف زيارة األخ ألخيه شعرًا  . (رواه مسلم  )فيه (( 

ِووبُّ يف ُكوولي شووهرد زُ َتوو اَلْ  ُِ  ْر َمووْن 

وووووْهِر يووومٌ  فوواجتالُء اهلووالِل يِف   الشَّ

 

 غوووورَي يووووومد وال َتووووِزْدُه عليووووهِ  

ًُووووُر العيوووووُن إليووووهِ   ثووووم ال َتنْ
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 َفَردَّ عليه آخر بقوله :

ْقووووَت ِمووووْن ِخوووول  ِوداداً إذا َح   قَّ

 وُكووْن كالشوومِس َتْطُلووُع ُكوولَّ يووومد 

 

ووووْف منووووه َموووو  َ َْ  اَلْ اَلْ َفووووُزْرُه وال 

 اَلْ ُك يف زيارتوووووِه ِهووووواَلْ َتووووو اَلْ وَ 

 
 وقال قيس بن املّلوح :

 اَنووإذا دَ  بَّ ِحوواملُ  نَّ وا أَ ُمووعَ زَ  ْد َقوووَ 

 

 دِ ْجووَ الْ  نَ ي ِموفِ ْش يَ  يَ أْ لُّ ، وأنَّ النَّ مَ يَ  

 
)) وجبت حمبتي للمتحابني يفَّ ، حلديث القديس قال تعاىل : ويف ا

 وللمتزاورين يفَّ ، وللمتجالسني يفَّ ، وللمتباذلني يفَّ (( .

 رواه اإلمام أمحد وأبو يعىل بإسناد جيد ، واحلاكم وقالفيام  قال 

 )) يا أوا الناس ! اسمعوا:  صحيح اإلسناد ، عن أيب مالك األشعري 

اعلموا أن هلل عزَّ وجل عبادًا ليسوا بأنبياء وال شهداء ، يغبطهم وا ، ولواعق

فجثا رجل من األعراب النبيون والشهداء عىل منازهلم وقر م من اهلل (( ، 

، فقال : يا رسول اهلل ناٌس من  من قاصية الناس ، وألوى بيده إىل النبي 

اء عىل جمالسهم هدالناس ، ليسوا بأنبياء وال شهداء ، يغبطهم األنبياء والش

م لنا ( ،  ْله  وقرهبم من اهلل ؟ انعتهم لنا ، َحلِّهم لنا ) يعني صفهم لنا ، َشكِّ

َّ وجه النبي  )) هم ناس من أفناء الناس ، فقال :  بسؤال األعرايب َفرس 

ونوازع القبائل ، مل تصل بينهم أرحام متقاربة وِابوا يف اهلل ، وتصافوا ، 

 قيامة منابر من نور فيجلسون عليها ، فيجعل وجَهُهم نورًا ،يضع اهلل هلم يوم ال
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وثيا م نورًا ، يفزع الناس يوم القيامة وال يفزعون ، وهم أولياء اهلل ال خوٌأ 

 . عليهم وال هم حيزنون ((

 من حب املؤمنني للمؤمنني :نامذج ونأيت عىل و 

 : ةد يف اإليامن من كوكبة الشهداء يوم الريموكثالثة إخوو 1

عكرمة بن أيب جهل نادى يف املسملني حني ثقلت وطأة الروم عليهم إنَّ 

  يوم الريموك بقيادة خالد بن الوليد قائاًل :

ر  من  قبل ) لطاملا قاتلت  رسول اهلل 
أن ُيديني اهلل إىل اإلسالم ، َأَفَأفِ

 أعداء اهلل اليوم ( ؟ 

 ؟  ِت وْ  املَْ ىَل عَ  ع  يِ اْ بَ ي   نْ ثم صاَح : مَ 

معًا إىل قلب املعركة انطلقوا بايعه عىل املوت كوكبٌة من املسلمني ، ثم ف

ْم  ْم وَبْيَعَته  من و فيستشهدونباحثني عن النرص أو الشهادة ، ويتقبَّل  اهلل َبْيَعه 

هذه الكوكبة ثالثة ) عكرمة بن أيب جهل ، واحلارث بن هشام ، وعياش بن 

ضوا ما أيب ربيعة ( قد أصيبوا بجراح أليمة ، فج يء هلم بامء ليرشبوه حتى يعوِّ

َم إىل أوهلم ، أشار للساقي أن أعِط أخي الذي  دِّ نزفته جراحاهتم ، فلام ق 

ه  أخطر ، وظمأه  أشد  .. فلام قدم املاء للثاين ،  ْرح  بجواري ، وكأنه يقول : ج 

 أشار بدوره جلاره الثالث ، وهكذا حتى جادت أجسادهم بأرواحهم مجيعًا .
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 يف حاجة أخيه املؤمن : بن عباس او 2

مما روي عن ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهام ، أنه كان معتكفًا يف مسجد 

 فأتاه رجٌل فسلََّم عليه ثم َجَلَس ، فقال له ابن عباس :  ، رسول اهلل 

ْكَتِئَبًا حزينًا ، قال : نعم ! يا ابن عم رسول اهلل ، لفالن عيلَّ  يا فالن ! أراَك م 

ْرَمِة صاحب هذا القرب ما َأْقِدر  عليه . َحق    ، وح 
ٍ
 والء

: أال أكلمه فيك ؟ قال : إن أحببت ، قال : فاْنَتَعَل ابن عباس  قال ابن عباس

ثم خرج من املسجد ، فقال له الرجل : أنسيَت ما كنت فيه ؟ قال : ال ولكني 

ـ وهو يقول :  سمعت  صاحب هذا الَقرْبِ ، والَعْهد  به قريب ـ فدمعت عيناه

 . )) من مشى يف حاجة أخيه وَبَلَغ فيها ، كان خريًا له من اعتكاأ عرش سنني ((

)) َمْن أحبَّ هلل ، وأبغض هلل ، وأعطى :  قال ، قال  عن أيب أ َماَمَة و

 . (أخرجه أبو داود  ) هلل ، وَمنََع هلل ، فقد استكمل اإليامن ((

 َفاِة من أهل األعراب :تعليُم األشعريني جلرياهنم اجُل و 3

فأثنى عىل طوائف من املسلمني خريًا ،  ذات يوم ، خطب رسول اهلل 

)) ما بال أقوام ال يفقهون جرياهنم ، وال يعلموهنم ، وال يعًوهنم ، ثم قال : 

وال يأمروهنم وال ينهوهنم .. وما بال أقوام ال يتعلمون من جرياهنم وال 

َمنَّ قوٌم جرياهَنُْم ويفقهوهنم ويعًوهنم يتفقهون ، وال يتعًون .. واهلل  ليعلي

َمنَّ قوٌم من جرياهِنِْم ويتفقهون ويتعًون ؛ أو ألعاجلنّهم العقوبة (( .  وليتعلَّ

 ..  ثم نزل
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فقال قوم : من ترونه عنى هبؤالء ؟ فقيل هلم : األشعريني هم قوم فقهاء ، 

 لك األشعريني ، وهلم جريان جفاة من أهل املياه واألعراب . فبلغ ذ

رَشٍّ  فأتوا رسول اهلل 
 فقالوا : يا رسول اهلل ذكرت قومًا بخري ، وذكرتنا بِ

)) ليعلمنَّ قوٌم جرياهَنُْم ، وليعًنّهم ولَيأُمَرهّنم ولَينَْهوهَنُم ، فام بالنا ؟ فقال : 

 وليتعلمن قوم من جرياهنم ويتعًون ويتفقهون أو ألعاجلنهم العقوبة 

 . يف الدنيا ((

فقالوا يا رسول اهلل : أنفّطن غرينا ) أي أنفهم ونوقظ غرينا ( ؟ فأعاد 

قوله عليهم . فأعادوا قوهلم : أنفطِّن غرينا ؟ ، فقال ذلك أيضًا ، فقالوا : 

أمهلنا سنة ؛ فأمهلهم سنة ، ليفقهوهم ، ويعلموهم ويعظوهم . ثم قرأ 

        قوله تعاىل :  رسول اهلل 

                   

    [78:  املائدة ] . 

درس بليغ من الدروس التي أعطاها  هذه ويف خطبة رسول اهلل 

بِّ الكرام  للصحابة رسول اهلل  هم لبعضهم من وللمؤمنني عن كيفية ح 

 واجبهم يف تفقيه وتعليم 
ِ
 . بعضهم بعضاً خالل أداء

* * * 
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 ( 6 من ثوابت القرآن الكريم )

 () 

  ..      ..    

إذا كان أطيب الكالم كالم اهلل .. وأرشف القول قوله .. وأحسن 

وأقوم احلكم حكمه .. وأوضح السبل سبيله .. وأسمى احلديث حديثه .. 

الفعل فعل رسول اهلل .. حممد بن عبد اهلل ..  أطيباملقاصد هداه .. فإن 

 . واقتدى بسننه العملية واتبع خطاه وأطاعهصىل اهلل عليه وعىل من آمن به 

وإذا كان القرآن الكريم قد نزل وتنزل وحيًا مباركًا عىل قلب النبي 

 .. لريسم خطوط وحدود السلوك اإلنساين للخلق بام يضمن هلم األمني 

السعادة يف الدنيا والفالح يف اآلخرة ، فإن السرية  -رمحة من اهلل وكرمًا  -

هذه اخلطوط عمليًا ..   اهلل النبوية الرشيفة تبني لنا كيف طبق رسول

ه وكيف مارسها يف كل أفعاله وأعامله .. بحيث جاءت مرآة صادقة لقول

 تعاىل :          [ : 4القلم ] . 

                                                 

()-  قاعة الرسول األعظم حممد ( بحث ألقي يف  ) جامعة أصفهان ، بدعوٍة من رئيس

[ ، وبمسامهة من قسم التاريخ  اجلامعة حلضور املؤمتر الدويل لـ ] سرية النبي األعظم حممد 

معة ومكتب الدراسات السياسية والدولية لوزارة اخلارجية يف اجلمهورية اإلسالمية باجلا

 م .  2006كانون األول  20-19اإليرانية وبمساعدة مجعية باحثي التاريخ وذلك بني 
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 .. وإذا كان التعليم أحد ثالثة مقاصد حدد هبا اهلل مهمة نبيه الكريم 

     حني بعثه رسوالً ورمحة للعاملني .. يف قوله تعاىل : 

                       

                   [2:  اجلمعة ] . 

ثم رسم له سبحانه بكل وضوح طريقة هذا التعليم ومنهاجه .. وذلك 

          يف قوله تعاىل : 

     ..  : ويف قوله تعاىل : ،  [ 125] النحل    

                     .. 

يف كل ما قاله وفعله مل خترج عن هذا  إن سريته ، ف [ 159آل عمران : ] 

املنهاج وتلك املقاصد . ولقد أثبت ذلك سبحانه وتعاىل يف كتابه احلكيم 

   ..      : مؤكدًا بقوله 

      : [ 128] التوبة . 

 ذلك بقوله : لقد خلص أحد الشعراءو

وووو      وأالَن القلوووووَه وِوووو    

 

 يشوووال ال وووُر  اعلبووو  والا ووو ا 

 
ومن هنا نراه كنبيٍّ مرسل يتلو عىل أصحابه آيات ربه ويبلغهم أحكامه 

أمرًا وهنيًا .. هذا من جانب .. ونراه كمعلم هاٍد إىل سبيل اهلل يتعهد أصحابه 

مهم قدوة ومثاالً حيتذى بالتزكية ويغرس فيهم احلكمة ، جاعاًل من نفسه أما
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يعي بنظره الثاقب وشامئله الدمثة الرقيقة أن  من جانب آخر .. فقد كان 

فاقد اليشء ال يعطيه .. وكان يدرك بفطرته البدوية من جهة ، وبالرأفة 

والرمحة اللتني اتصف هبام نحو أصحابه من جهة أخرى ، بدليل قوله تعاىل : 

           

      : أن العريب البدوي ، [ 128] التوبة 

بحكم طبعه األيب اخلشن ال يستحب األمر الفوقي املبارش ، وال يستسيغ 

، وكيف داخ  التبعية ألحد ، ولقد روت لنا كتب األخبار كثريًا من القصص

األكارسة والقيارصة يف الصحارى العربية وهم حياولون ترويض أهلها ، وال 

 يظنَّن واهم أننا نتحدث عن جاهلية موغلة يف القدم نائية عن العرص النبوي ،

قد يكون تقادم العهد هبا غريَّ من طبع أهلها املعتزين ببداوهتم ، بل نحن 

فيه ، وتفتحت عيناه عليه ، ورضع  نتحدث عن جمتمع ولد النبي العريب 

 من ألبانه يف خيام بني سعد .

 كثري من املؤرخني اإلسالميني وهم يذكرون العام الذي ولد فيه 

ويسمونه عام الفيل ويروون أخبار جيش أبرهة عىل أبواب مكة ، ينسون 

ه ، يصلح مثاالً ملا ذهبنا إلي -يف رأينا  -خربًا آخر ال يقل أمهية عن خرب أبرهة 

 هو خرب عمرو بن كلثوم التغلبي وقتله لعمرو بن هند ملك احلرية .

كان عمرو بن كلثوم بن مالك بن عّتاب من بني تغلب ، أمه تغلبية أيضاً 

هي بنت املهلهل ، وكان ابن مخس عرشة سنة حني ساد قومه يف مساكنهم يف 
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ني ابن هند ود اجلزيرة الفراتية من أعايل شامل الشام والعراق ، وكان بينه وب

متبادل فيزوره يف قرصه وينشده الشعر إال أنه مل يمدحه أبدًا متكسبًا كباقي 

الشعراء ، ثم اتفق أن شيئًا من الوحشة خالط ما بينهام من ود ، وجاء عام 

 الفيل وأضاءت الكائنات بمولد املصطفى املختار ومها عىل هذا احلال .

ة ، جلست هند أم كرسى الفرس بني وصيفاهتا  تتأمل نفسها يف مرآة جملوَّ

وحوهلا اجلواري واخلدم يتسابقن لتلبية أية إشارة من إصبعها ، وتساءلت يف 

تيه : أهناك امرأة عىل ظهر هذه األرض ال تتمنى أن ختدمني ؟ وصمتت 

الوصائف خوفًا من نزوة يدفع هبا العجب والغرور فتسقط معها الرؤوس ، 

هن إليها : تكلمي وعليك األمان .. قالت فراهبا هذا الصمت ، قالت ألحب

 الوصيفة : إن كان .. فهي بنت املهلهل أم عمرو التغلبية .

 مل تنم أم كرسى يف ليلتها تلك حتى أرسلت البنها بدعوة صديقه عمرو ابن

كلثوم ومعه أمه .. ووصل الرسول إىل مساكن تغلب حاماًل دعوة سيده التي 

 ملشاعر يغلب عليها الريب والتوجس والدهشة ،أثارت عند ابن كلثوم مجلة من ا

اد ،  أما الريب والتوجس فللوحشة التي خالطت ودمها بفعل الوشاة واحلسَّ

وأما الدهشة فألن نساء العرب ال شأن هلن بالصيد وال يدعون عادة إىل 

حفالت القنص ، فأمر رجاله بلبس السالح حتت الثياب ، وانطلق هبم نحو 

 ض عىل أطراف برية واسعة تفصله عن بادية الشام .قرص اخلورنق الراب

كان اإليوان الكرسوي بطنافسه وأرائكه ونامرقه يغص بوجوه القوم ، 
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تدور عليهم الولدان بأكواب من بللور فتدور معها الرؤوس ، إال عمرواً 

ورفاقه ال تكاد كؤوسهم تالمس شفاههم وقد أرهفوا أسامعهم وأبصارهم 

ة تصل إليهم عرب الشفوف الرقيقة التي تفصل يرصدون كل حركة ومهس

 جملسهم عن جملس احلريم .

قالت أم كرسى ألم عمرو بلهجة آمرة جهدت كثريًا لتجعلها تبدو 

طبيعية : ناوليني صحن اللوز من أمامك ، فردت بنت املهلهل وهي تقف 

غاضبة : صاحب احلاجة أوىل بحاجته ، ثم صاحت بصوت تزلزلت منه 

ذاله ، ومل يكد صدى الصيحة اجلرحية يصل إىل اإليوان حتى األركان : وا

استلَّ عمرو وأصحابه السيوف من أقربتها واخلناجر من أغامدها ، وما هي 

 إال حلظات حتى كان كرسى وملؤه يتشحطون يف دمائهم . 

لقد حفظ لنا التاريخ ملحمة شعرية لعمرو بن كلثوم ، صنفها 

إهنا بلغت ألف بيت ، إنام مل  أصحاب التصانيف يف املعلقات قيل

يصلنا منها إال عرشها أو أقل قليالً ، أشار يف بعضها إىل ما أوردناه 

 من أخبار كقوله :

وووبووومش مشووو  ة  عَ   و بوووَن ِنووو رَ م 

َوووو ووووو    وتل نَ دل    تل ووووووَ   .. رل نَ  ل ع   ا  َ  ي 

 

  نَوووي  ر  دَ ز  وتَ    الوشووو  َ نَوووب   عل   وووط  تل  

ل ن وووومتوووو   ل  وووو  ل    نَووووي  و  تَ ق  مل  َك م 

 
ورسم يف بعضها صورة للروح البدوية التي ال تقبل الضيم ال ترصحيًا 

 وال تلميحًا كقوله :
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َبَلووووون  َأَعووووو   عل نووووو   َأالَ الَ ََي 

ووَ        َ ََ وو ََّ الن وو  ََ  إذا موو  الَل ووكل 

َاووول  عل نووو  ن ووو   ْووو  َتع   ِ  َأَبووو  

 ب   َ وووو   
اَيوووو    دل الر  ر   ب َمن وووو  نلووووو 

َن ل َوووو  و  عل
َنووووو  َوَأن وووو  الَووووو ن   َأَرد 

َطوووو  ََّ َلنَوووو  َ ووووا      إذا َبَلووووَل ال  

 

وووَل اجل ِل نووو   َْ َ ب  وووو  َْ َبووول  نَا  َْ 

  نَووووو 
ل  ْ  ووووور  الوووو   ق   َأَب  نَوووو  َأن  نل

َ  ال ق نووووو  وووووي   َُ َنووووو  نل ر 
 وَأن ظ 

نَووو  ي  و  ووو   رل َُ ن  رل وووَرا   ِل رل
ووو    ونل  

ووو  نَ 
َن ب َح  وووال ش  للو   َوَأن ووو  الن ووو ن 

نَ ََت ووور  َلووولل اجَلَاووو  ي 
ووو      ََ  ()ب رل 

 

 

إننا ندرك متامًا أن ما ذكرناه من أخبار بني التغالبة وصاحب احلرية مل يكن 

جمرد عصبية جاهلية بدوية بل كان املحرك فيها عدد من العوامل األخرى 

فقد كانت تغلب نرصانية وكان األكارسة جموسًا من أوهلا العامل العقائدي 

لتغالبة مل ينسوا مطلقًا أن أرض العراق كانت أرضهم ، ، ثانيها أن اعبدة النار 

وأن جدهم مالك بن زهري بن عمرو التغلبي كان أول من سكن احلرية 

رها   . ( 328ص  2) أنظر معام الال ان للحموش ج . وعمَّ

 إن هذه الروح البدوية املتمردة دائاًم وأبدًا عند التغالبة هي التي دفعتهم 

حني اختاروا البقاء  سالمية أيام عمر بن اخلطاب يف زمن الفتوحات اإل -

إىل رفض تسميتها جزية يدفعوهنا  -عىل نرصانيتهم ورضوا أن يدفعوا اجلزية 

 .  صاغرين فطلبوا تغيري اسمها وقبل عمر

                                                 

()-  املقتوين يف البيت الثاين هم اخلدم، واجلهل يف البيت الثالث هو الكرب والتيه، وقوله

 السابع يعني ) شئنا ( رقق اهلمز فيه إىل ياء عىل عادة العرب لرضورة الشعر.) شينا ( يف البيت 
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يف ضوء هذه القراءة الواعية يستطيع املتأمل أن خيطو اخلطوة األوىل عىل 

 التعليمي اللذين سار النبي العريب  طريق فهم املنهج الرتبوي واألسلوب

عىل هدهيام يف تربية أصحابه وتزكيتهم وتعليمهم الكتاب واحلكمة ، فاملسألة 

عنده مل تكن جمرد إبالغ وتبليغ لرسالة ربه إليه كام يتوهم الكثريون ، رغم 

أمهية اجلانب اإلبالغي من مهمته كنبي ورسول ، بقدر ما كانت إجابة عىل 

و : كيف يبلغ هذه الرسالة ؟ .. وما هي الطريقة املثىل التي سؤال كبري ه

تنسجم مع ما رسمه له ربه يف تنزيله احلكيم من جانب وحتقق اهلدف 

وم  ِ  أَ ل ب ترب تل وتعل مل املطلوب من جانب آخر ؟ 

ل ح بتل الكراَّ الت  تاني م ى حماتل هلم والت  ترت م عق قة 

 م ب لؤمنني رؤوف رع م ؟ م  و  ل اهلل بل يف  ت بل العظ 

و حمور اجلواه عمل     لق    نت ع  تل   لب  ت ور عول حمور واع ِ 

ِ ا ال ؤال الكاري ، ونحن ن ع بني ي ش الق رئ وال  مع نامذج عىل عن 

َا ل الث ل ول س احلرص من ال ور الت  جت  ْ  ب  النبج الرتبوش الناوش ، 

ريتل الرشي ة  والت  ومن  تب ال ا ر عموم      و     م تق   منَ 

َ أمجعني  ترت م عب النا    واهلل ال تع ن .. ..للمؤمنني وللن 
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 ب لَو  احل نة والررة : الرتب ة والتعل م عن  رَول اهلل  -1

             قال تعاىل :

        : [ 21] العزاه . 

واألسوة هي القدوة التي حيتذى هبا يف القول والعمل ، وإذا كان سبحانه 

قد أمرنا بأسلوب إخباري كام يف اآلية أعاله بالتأيس برسوله وجعله مثاالً 

عرشة آية أعىل لنا يف مواقف القتال واجلهاد حسبام فصله تعاىل يف اثنتي 

سبقت هذا األمر ، إال أن األسوة مطلوبة يف مجيع املواقف األخرى من احلياة 

 عىل اختالف جماالهتا .

فاألسوة والقدوة احلسنة من أنجع الوسائل الرتبوية التي تؤثر يف تكوين 

، ومن أنجح العوامل اهلامة يف  األفراد وإعدادهم خلقيًا ونفسيًا واجتامعياً 

فراد يف املجتمع ، ذلك ألن املريب سواء أكان نبيًا أم معلاًم صالح وإصالح األ

أم أبًا وأمًا هو املثل األعىل يف نظر من هو مسؤول عن تربيته ، وملا كان فاقد 

واألب ، اليشء ال يعطيه فاملعلم الكاذب ال يستطيع تعليم تالميذه الصدق 

أن عقبة بن أيب املبذر ال يستطيع محل أوالده عىل االقتصاد ، روى اجلاحظ 

سفيان ملا دفع بولده إىل عبد الصمد املؤدب قال له : ) ليكن أول ما تبدأ به 

من إصالح بنيَّ إصالح نفسك ، فإن أعينهم معقودة بعينيك ، فاحلسن 

 عندهم ما استحسنت والقبيح عندهم ما استقبحت .. ( .

         ضمن هذا اإلطار نقرأ قوله تعاىل :

             : [ 3و  2] ال ف . 
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 ومن هنا كان تقريع الشاعر أمحد شوقي ألياًم ملن ختالف أفعاهلم أقواهلم :

َ ل  ووولل اللَعل ووومل َ وووري  َووو  الر  ل  يووو  َأا 

 

ووو   ل نَ   ووو  مل َِ
ل  وووَك  ووو َن َذا  الت ع       

و ش     ل   اءَ وَ ال    فل    تَ   و ش  ذ  وَ   َّ  قَ ال     نَ ال  

وو   نَ ب   أ  َ  ب ووإ   َ َْ  َك      َبوو    َ  ن  َعوو    َبوو ن 

 ىَ َ  َتووق  ويل  َت ظ ووعَ موو  وَ  لل َاووق  يل    َ نَووبل َْ 

 

ووو يَ اَم    َ ووو  ووو َت ن وووأَ وَ  ل  ب ووو ح      مل    ق  ََ

 مل    ك ووَع  َت ن وومَ َْ  لل ن ووعَ  ت  َبووتَ ْوواذا ان  

 مل    ل وووع  الت   عل َ ووون  يَ وَ  َك ن وووم   م  ل  ع   ل  ب ووو

من أكثر الناس إدراكًا ألمهية أثر األسوة يف الرتبية  لقد كان رسول اهلل  

والتعليم ، فهو أول من يعمل ، وأول من جياهد ، وأول من يبذل ، وأول من 

 يعفو . وأول من يعبد وأول من يزهد وأول من ُينصف وأول من يثبت .

ببناء مسجده يف املدينة املنورة كان عىل رأس الصحابة حيملون  حني رشع 

 اللبن حتى اغرب صدره الرشيف . لقيه رجل وهو حيمل لبنة فقال : أعطنيها 

 . ((إذِب ُْ   ريِ  ْل ت بمْقر إىل اهلل من  )) :  يا رسول اهلل ، فقال 

: قال  ويف الصحيحني من طريق الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة 

يقبل احلسن بن عيل كرم اهلل وجهه  رسول اهلل  ()أبرص األقرع بن حابس

                                                 

()- 59058ص 1اإلصابة البن حجر ج . 

 هو األقرع بن حابس بن عقال بن حممد بن سفيان التميمي . عن ابن إسحاق أنه وفد عىل 

ري كان األقرع وشهد فتح مكة ويوم حنني والطائف وهو من املؤلفة قلوهبم : قال الزب النبي 

 حكاًم يف اجلاهلية .

 من وراء احلجرات : يا حممد . فلم جيبه ، النبي نادى روى ابن جرير والبغوي وابن منده أنه 
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ثم قال :  فقال : إن يل عرشًة ما قبَّلت أحدًا منهم قط ، فنظر إليه النبي 

 ، ويف رواية أخرى أن رجاًل جاء رسول اهلل  ((م رَع م ال يل رَع من ال يَ )) 

 م  أَ  وَ أَ  )):   إنكم تقبلون الصبيان وما نقبلهم ، فقال :فقال 
أن نزع اهلل  كل ل 

 ورحم اهلل البوصريي حني قال :  . ((الررة من ُلاك 

و َت      ش  إىل ذاتل مَ  ب   ل  ن  َْ   ف  َشَ  ن  م 

وووبَ  لل ن وووأَ  ل    وووْ   م  ل وووع  ال   لل َلوووا  مَ َْ   رَش 

 

َُ  ب   ل ان  وَ    م  َظوع   ن  م   َت    م  ش      ر     إىل 

ل َ وووو لل ن ووووأَ وَ  وووول   ل  اهلل  ق  ل ووووَ   ري   م  ب 

 
 ريض اهلل عنهام كان يداعب احلسن واحلسني وجاء يف اإلصابة أنه 

نعم اجلمل )) فيميش عىل يديه وركبتيه ، ويتعلقان به من اجلانبني ويقول : 

 . ((مجلكام ، ونعم الع الن أنتام 

                                                                                                                     

      . )) ذلكم اهلل ((:  فقال رسول اهلل ، فقال : يا حممد ، واهلل إن محدي لزين وإن ذمي لشني 

 ام قيل له األقرع لقرع كان برأسه .قال ابن دريد : اسم األقرع بن حابس فراس وإن

 قال الفرزدق يفخر بعمه األقرع :

ـــابسٍ  ـــن ح ـــام اب ـــول اهلل ق ـــد رس  وعن

 لــــه أطلــــق األرسى التــــي يف قيودهــــا

 

 بخطــــة أســـــوار إىل املجـــــد حـــــازم 

ـــــــكائم ـــــــا يف الش ـــــــة أعناقه  مغلل

 
إليهم  وأصل اخلرب الذي تشري إليه األبيات أن بني العنرب امتنعوا عن إخراج الزكاة فأرسل

عيينة بن حصن فأصاب منهم أرسى جاء هبم إىل املدينة ، فوفد عىل النبي وفد من  النبي 

ر األقرع فكلم األقرع  متيم فيهم األقرع بن حابس ، فقال أبو بكر   : يا رسول اهلل أمِّ

م فيهم النبي رجالً َحَكَم بإطالق بعضهم وفداء البعض اآلخر . رسول اهلل   بالسبي فحكَّ
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 ب ل حاة احل نة : الرتب ة والتعل م عن  رَول اهلل  -2

جيالس ، والعوام يقولون :  الطبع من الطبع يرسق ، واملرء جيانس من

الصاحب ساحب ، فإن كان صاحلًا سحب صاحبه إىل مكارم األخالق وإن 

 كان طاحلًا قاده إىل مهاوي الرذائل .

 ومن هنا قال الشاعر :

وووتَ ن  تق ًّووو  ع لووو   تَ  س  ل     َ ووووَ   ل  ب ووو ع    

وووإ  وَ  َْ ال تَ   َ    ي  ووو  ووووال ل    م  بل ن  اَ َح   

ُ  ذَ إ   وواَل   ني     وو:  َل   ووا  وو ق      ر  ث  ؤَ أو مل

 

 بل َلوط  وتل   َ َ ور  تل  م  ل  ع  ال   ل  ِ  أَ  ةل اَ ح   ل َْ  

وووَْ  ل ر  قل ووويل  مل بل ووووَ  ش     ع  َوووَ  َِ هل ا مل  ر 

و ل  ج  ر  مَ  دل و  ا دل َ   َ  َ وك  يَ  لل ن وم      ض   بل   

روا  )  ((الرء عىل دين  ل لل ْل نظر أع  م من خي لل  )):  قال  

 !. قال الشاعر :  . فام بالك إذا كان اخلليل جاهالً  (الرتم ش 

 م  ب      ل  َمَ  ن  عَ  ب   َ  ر  َْ  ل  ب  اجل َ  ول ول   ذَ م  أَ 

 

و   َت    نل   وم  الع   ت   َنو َ  ن  ل  مَ َض     َُ    ل  ي 

 
وقال ابن سينا يف الصحبة احلسنة وأثرها يف العملية الرتبوية التعليمية : 

م ، ألن رضية عاداهت) .. وأن يكون مع الصبي يف بيئته صبية حسنة آداهبم ، مُ 

 الصبي عن الصبي ألقن وهو عنه آخذ وبه آنس ( . 

وهذا يفرس لنا ثابتًا من ثوابت العملية التعليمية عند أهلها ، هو أن تعليم 

 املجموعات أجدى وأسهل وأعمق منه عند تعليم األفراد .

واخللق احلسن ليس مورثًا جينيًا ينتقل بالتوالد ، بل مكتسب سلوكي 
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حسب احلديث  -من طول معارشة من يصحبه ، فاملولود  ينطبع به اإلنسان

يولد صفحة بيضاء .. ثم تأيت البيئة املحيطة املصاحبة  -النبوي املشهور 

لرتسم حروف شخصيته ومفرداهتا وسطورها ، ألن العلم بالتعلم واحللم 

بالتحلم والتشبه بالكرام فالح ، فكام يرضع الوليد لسان قومه مع لبن أمه 

 .مع هواء بيئته ، كذلك يرشب الناشئ من كف صاحبه ويتنشقه 

يبقى أن نشري إىل أن االستسالم الكيل لتأثري األصحاب مذموم ، جيعل 

عة ال موقف له وال رأي . وكام قال الشاعر :  صاحبه بحكم التقليد األعمى إمَّ

وو ال     إ  َنوو  أَ َموووَ  ووزَ  ل  ن  م      وَ َ وو ن  إ   ةَ ي 

 

وووَ  َ   وور  تَ  ن  إ  وَ  تل ي  ووزَ  ل     شل وور  أَ  ةل ي      شل

 

 

 

ونخلص إىل القول بأن الصحابة الكرام ما سموا بالصحابة إال 

، سلوكًا  ، وما نالوا رشفها إال لتأثرهم به  لصحبتهم رسول اهلل 

 وفهاًم وإدراكًا للحقائق .

/ عامًا ينهج أساليب الرتبية املختلفة ، وأسلوُب    /23لقد عاش فيهم 

حد هذه األساليب التي مارسها خالل الصحبة ، فكان احلوار واالستجواب أ

يسأهلم ويثري انتباههم ويوسع دائرة معرفتهم ويعلمهم احلكمة ويرشدهم إىل 

قالوا : املفلس  ، ((أت رون من ال لس ؟  ))احلقيقة .. واألمثلة كثرية منها : 

وَّ ال لس من أمت  من يميت ي )):  فينا من ال درهم له وال متاع ، قال 

الق  مة ب    و   َّ ون    ، ويميت وُ  شتم ِ ا ، وُ ف ِ ا ، وأ ل م ل 
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ِ ا ، وَ ك دَّ ِ ا ، ورضه ِ ا ، ْ عط  ِ ا من ع ن تل ، وِ ا من 

ع ن تل ، ْان ْن ت ع ن تل ُال أن يقيض م  عل ل أ   من  ط ي ِم 

 .  (   روا  الاُ رش وم لم عن أيب ِرير) .  ((ْطرعت عل ل ثم  رح يف الن ر 

 أرأيتم لو أن نرا  با ه أع  م يغت ل منل )) :   ومنها قوله

، قالوا : ال يبقى من درنه  (( ل يوَّ مخس مرا  ِل ياق  من درنل يشء ؟ 

روا  )  ((ذلك مثل ال لوا  اخلمس ، يمحو اهلل بن اخلط ي   ))يشء ، قال : 

 . (  م لم عن أيب ِرير 

، قالوا : اهلل ورسوله أعلم ،  ((ن ال لم ؟ أت رون م )):  ومنها قوله 

أت رون من  )). قال :  ((ال لم من َلم الن َ من ل  نل وي    )):  قال 

  َالؤمن من أمنل الن )):  ، قالوا : اهلل ورسوله أعلم ، قال  ((الؤمن ؟ 

 والب  ر من ِار ال وء ))، ثم ذكر املهاجر فقال :  ((عىل أن  بم وأمواهلم 

 . ( روا  أر  يف م ن   عن عا  اهلل بن عمرو بن الع ص )   ((وا تنال 

 ب لرْق واللني واإلش ر  احل نة : الرتب ة والتعل م عن  رَول اهلل  -3

مع اليوم عىل استبعاد العقوبة إذا كانت ثوابت الرتبية والتعليم ُت 

ن املعلم مربٍّ قبل أي التعليمية ، وعىل أالرتبوية ومن العملية كلِّها بأشكاهلا 

منذ أربعة عرش قرنًا إىل اإلشادة هبذا  يشء آخر ، فقد سبق رسول اإلسالم 

 الثابت الرتبوي اهلام يف أكثر من مناسبة وموضع .
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ـــلم  - ـــد روى مس ـــن فق ـــى اع ـــعري ألأيب موس ـــاىل ش  ريض اهلل تع

ــنهام  ــي ع ــاذًا   أن النب ــه ومع ــنهام بعث ــام ريض اهلل ع ــال هل ــيمن فق  : إىل ال

َ يَ  )) اَم ا وعَ ّس  عَ ا وال تل ّس   . ((را    نَ  وال تل ل 

 أنـــه قـــال :  روى احلــارث والطيالوـــ والبيهقـــي عـــن النبـــي  -

 . (( اللَعن فمن   ري   اللَعل مَ وا ْان  ل ن  عَ وا وال تل مل ل  عَ  ))

 .  ((وا  ل ن  عَ وا وال تل ْل ر  عَ  ))وروى اآلجري :  -

 أنــــه قــــال :  املفــــرد عــــن النبــــي وروى البخــــاري يف األدب  -

 . ((عل ك ب لرْق وإي   والعنف وال حش  ))

ــــــي  - ــــــة أن النب ــــــن عائش ــــــلم ع  قــــــال :  وروى مس

 . ((يشء إال ش نل  إن الرْق ال يكون يف يشء إال نانل ، وال ينزع من ))

يقول :  وروى مسلم عن جرير بن عبد اهلل قال : سمعت رسول اهلل  -

 . ((رَّ اخلري  لل من حيرَّ الرْق حي ))

أمجع كثري من علامء الرتبية يف  ةالرشيف ةالنبوي اتالتوجيه هيف ضوء هذ

اإلسالم ، كإبن سينا والعبدري وابن خلدون ، عىل أنه ال جيوز للمريب أن 

يلجأ إىل العقوبة إال عند الرضورة القصوى ، ولقد قرر ابن خلدون يف 

تورثهم اخلوف واجلبن ، وتعودهم مقدمته أن القسوة املتناهية مع األوالد 

الكذب وتدفعهم إىل اهلرب خوفًا من العقوبة ، فقال : ) من كان مرباه 
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بالعسف سطا به القهر ، وضيَّق عىل نفسه انبساطها وذهب بنشاطها ، ودعا 

صاحبها إىل الكسل ومحله عىل اخلبث والكذب خوفًا من انبساط األيدي 

 يعة فصارت هذه له عادة  وخلقا ... ( .بالقهر عليه ، وعلمه املكر واخلد

أما ابن خلدون فريوي يف مقدمته خرب هارون الرشيد حني دفع بولده إىل 

نفسه  ةإن أمري املؤمنني قد دفع إليك مهج) املؤدب خلف األمحر قال : 

وثمرة قلبه ، فكن له بحيث وضعك أمري املؤمنني . أقرئه القرآن .. وعرفه 

ار .. وعلمه السنن .. وبرصه بمواقع الكالم وبدئه .. األخبار .. وروه األشع

وال مترن بك ساعة إال وأنت مغتنم فائدة تفيده إياها .. وال متعن يف مساحمته 

فيستحيل الفراغ ويألفه .. وقومه ما استطعت باللطف واملالينة ، فإن أبامها 

 . وهبذا املعنى يقول الشاعر : (فعليك بالشدة والغلظة 

َ رَ ال لووو ن  إ   ووو ع   َش  يف   يب  ووورَ  ىَ َ  اهل ل  م  ع 

 مل  ل َ  ن ووع   ل    وواجل      َ َعوو  يوو  رل نَوو لل  َ    أَ 

 

َ .. ال َعووو ل    وووع  ر  مَ َبووور  ب     ق  للووواخلل   يت 

َمووَعوي  د  وَ   ْ  زَ نَووال   َلووَ ىَ م  ط وَع   َ ة  ال دل

 
وحني شبه اإلمام الغزايل املريب بالطبيب املداوي أكد عليه أال يعالج 

عالج واحد خمافة الرضر ، وأال يقوم اعوجاجهم بعالج مشاكل األوالد ب

 التوبيخ وحده خمافة ازدياد االنحراف .

 وقد أردفه النبي  ()خرب أخيه الفضل روى البخاري عن ابن عباس 

                                                 

()-  هو الفضل بن العباس بن عبد املطلب بن هاشم ، ابن عم رسول اهلل  كان أكرب ،
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خلفه يف حجة الوداع ، حني اعرتضتهام خثعمية وضيئة الوجه فقالت : يا 

اده ، ولقد أدركت أيب شيخًا رسول اهلل ، إن احلج فريضة اهلل تعاىل عىل عب

كبريًا ال يثبت عىل الراحلة ، أفأحج عنه ؟ ) وهنا يأيت النهج النبوي الرتبوي 

 يف هني أصحابه عن املنكر وتزكيتهم ( .

مقبل عليها بكليته كعادته مع حمدثيه غري  كانت املرأة تتكلم .. والنبي 

ل بنظراهتا إىل ما موارب وال مشيح ، كام يفعل البعض ، والحظ أهنا تنتق

حسب قول  -خلفه ، فأيقن أن الفضل يسرتق إليها النظر ، وأدرك أنه 

أمام شابة وضيئة  -العسقالين يف ترمجة الفضل بن عباس يف كتاب اإلصابة 

 وشاب من أمجل الناس وجهًا فخيش عليهام من فتنة الشيطان ، فامذا فعل ؟ 

    بقوله تعاىل : إنه مل يزجر .. ومل ينهر .. ومل يذكر الفضل

           ..  : [ 30] النور ، 

ومل يصح باملرأة )) استرتي يا حرمة (( كام يفعل الناهون عن املنكر باألسواق 

بقوله  -عىل األقل  - يذكرها العامة يف بعض الدول اإلسالمية اليوم ، ومل

                                                                                                                     

، حرض  إخوته وبه كان يكنى أبوه ، أمه لبابة بنت احلارث اهلاللية أخت ميمونة زوجة النبي 

 مع النبي فتح مكة ويوم حنني وشهد معه حجة الوداع ، جزم البخاري أنه مات يف خالفة 

ن عبد الرب َبْل يف خالفة عمر بن اخلطاب وكان أمجل الناس وجهاً ، شهد غسل أيب بكر وقال اب

) أنظر اإلصابة للعسقالين واالستيعاب قبل دفنه وكان يصب املاء عىل عيل يومئذ  النبي 

 . البن عبد الرب (
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 تعاىل :             ..  [ : 31النور ]  ولو ،

بفعل فعل ملا خرج عن كونه رسوالً ينفذ األمر النازل عليه من ربه املتمثل 

  ..  ..  الوارد يف آيتي النور . لقد اكتفى وجه  ةبأن حول بيده الرشيف

  :الفضل إىل الطرف اآلخر ، فحقق بذلك أمرين معًا 

  .أنه نبه املرأة بإشارة رقيقة حسنة إىل وجوب غض البرص  الول

أنه أرسى هبذا الدرس الرتبوي قاعدة أخذها عنه املتصوفة حني  الث ين

 قدموا يف مذهبهم األدب عىل االمتثال لألوامر .

والنسائي ، أن معاوية بن احلكم وروى اإلمام أمحد ومسلم وأبو داود 

فعطس رجل من القوم يف صالته فقال  السلمي صىل خلف رسول اهلل 

له : يرمحك اهلل ، فرماه الناس بأبصارهم ، فقال : واثكل أمي ، ما شأنكم 

تنظرون إيل ؟ فجعلوا يرضبون بأيدهيم عىل أفخاذهم .. فلام رآهم يصمتونه 

 وهو يريد الكالم سكت . 

اوية : ) فبأيب وأمي ما رأيت مربيًا قبله وال بعده أحسن تربية منه يقول مع

فواهلل ما كهرين وال انتهرين وال رضبني وال شتمني وال عبس يف وجهي ، 

إن ِ   ال    ال ي لح ْ ب  يشء من   َّ الن َ ، إنام ِ   ))وإنام قال : 

 . ((الت ا ح والتكاري وُراء  القرآن 
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 ب ل ع بة والزاح : عن  رَول اهلل الرتب ة والتعل م  -4

روى البغوي والطرباين عن طريق جرير بن حازم عن زيد بن أسلم أن 

بمر الظهران ، فخرجت من  قال : نزلت مع النبي  خوات بن جبري 

خبائي فإذا نسوة يتحدثن فأعجبنني ، فرجعت فأخذت حلتي فلبستها 

 رأيته هبته فقلت : يا رسول من قبته فلام وجلست إليهن . وخرج رسول اهلل 

واتبعته ببرصي حتى  اهلل مجل يل رشد فأنا أبتغي له قيدًا . فمىض رسول اهلل 

قبل واملاء يسيل من أألقى رداءه ودخل األراك ، فقىض حاجته وتوضأ ، ثم 

عل شاد مجلك ؟  )): يا أبا عبد اهلل حليته عىل صدره فقال  فلام رأيت  ((م ْ 

فلام  ي إىل املدينة ، واجتنبت املسجد وجمالسة النبي ذلك تعجلت يف سري

طال ذلك حتينت ساعة خلوة املسجد ، فأتيته وقمت أصيل ، وخرج رسول اهلل 

  من بعض حجره فجاء فصىل ركعتني خفيفتني ، وطولت رجاء أن يذهب

 ول أب  عا  اهلل م  ش ت ْل ت ذاِا   عت  تنرصف من )) ويدعني ، فقال : 

ال  َّ عل ك أب  عا  اهلل م   )) : . وملا انرصفت من صاليت قال  ((  تك 

فقلت : والذي بعثك باحلق ما رشد ذلك اجلمل منذ  (( ْعل شاد مجلك ؟

 / ثالثًا / ، ثم مل يعد ليشء مما كان . ((ررك اهلل  )):  أسلمت . فقال 

يكذب حرجًا من  بحدسه السليم أن خوات  لقد أدرك النبي 

، والكذب كام نعلم إما أن ينتج عن خوف من  شاهده فيه النبي  موقف

 العقوبة أو عن حرج من املالمة ، وكالمها مرفوض يف املنهج الرتبوي النبوي ،
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هذه الطريقة يف املزاح  سواء نتج عنه رضر لآلخرين أم مل ينتج . فاختار 

ن ثوابت يدرك أمهية االنتهاء عن الكذب كثابت م الربيء ليجعل خوات 

أوالً ، َولِيدَع املجالس التي تتناىف مع ثابت قرآين ثانيًا هو قوله اإلسالم 

           .. تعاىل :

 . [ 30] النور : 

أكثر من أن تعد وأن  وأخبار املزاح الرقيق الربيء عند رسول اهلل 

. إذ  ((الؤمن يملف ويؤلف  )) ىص ، فهي تصب من جانب يف قوله : حت

ليس أشد تأثريًا يف تقوية أوارص ألفة املؤمن بمن حوله من املزاح الرقيق 

الربيء الذي ال تشوبه سخرية وال يعيبه تعريض . وتصب من جانب أخر 

   ..          .. يف قوله تعاىل :

مع عجوز تسأله أن  . يف ضوء هذين اجلانبني نراه  [ 159آل عمران : ] 

يدعو اهلل ليغفر هلا ويدخلها اجلنة فيقول هلا مازحًا : أما علمت أن اجلنة ال 

       يدخلها العجائز ؟ ثم تال قوله تعاىل :

   [ : 35و  36الواُعة ]  وكأين به يضيف وهو يرى عالئم احلزن عىل .

 وجهها : ستكونني هناك كعهدك يف أيام الصبا فأهل اجلنة كلهم شباب .

ونراه مع عجوز أخرى يف حارة من حارات مكة ، هيرع ليساعدها عىل 

ياك أن تصدق محل ثقيل حتى أوصلها دارها ، فأرادت أن تكافئه فقالت : إ
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 . (( الكعاةأن  ِو وره ِ    ))رجاًل يدعي النبوة ، فقال هلا باساًم : 

 وقد ُسئلت كيف كان رسول اهلل  ونسمع ابن سعد يروي عن عائشة 

 إذا خال يف بيته ؟ قالت : كان ألني الناس بسامًا ضحاكًا .

أي  -ليخالطنا  يقول : إن كان النبي  ونقرأ يف الصحيحني عن أنس 

حتى يقول ألخ يل كان له نغري ) أي فرخ العصفور ( يلعب  -يالطفنا ويامزحنا 

 . ((ي  أب  عمري م  ْعل النغري ؟  ))به فامت ، فحزن عليه كام حيزن األطفال : 

ونقف عند عبارة رائعة لإلمام عيل كرم اهلل وجهه تقول : ) روحوا القلوب 

كام متل األبدان ( . وعند  ساعة فساعة بطرائف احلكمة فإن القلوب متل

 (العقد الفريد  )عرشات الصفحات التي أفردها ابن عبد ربه األندلو يف كتابه 

حتت عنوان ) اللؤلؤة الثانية يف الفكاهات وامللح ( . وعند قول احلكيم : أعط 

 الوقت حقه من اللهو واملرح املباح بقدر ما تعطي الطعام من امللح .

يف حديث له أرشدنا إىل أن  : لكن النبي  قد يقول قائل مستنكراً 

، ذلك ألن من قّل عقله كثر مزاحه ، ومن  ((الزاح من اَت راج الش ط ن  ))

كثر مزاحه كثر خطؤه وقلت هيبته ، ومن قلت هيبته اجرتأ عليه السفهاء . 

نقول : هذا صحيح فيمن قلَّ عقله ورق دينه وخشنت رقته . وإال فكيف 

عن أمر ثم يأتيه ؟ ونحن نقرأ أن امرأة جاءته يف زوجها  ينهى رسول اهلل 

ال ش يف  ))، قالت : فالن ، فقال :  ((ومن نو ك ؟  )):  فسأهلا النبي 
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. فرجعت عجىل  ((بىل  )):  ، فقالت : ال ، فقال النبي  ((ع نل ب  ض ؟ 

عن املزاح الرقيق ونحن نقرأ يف  إىل زوجها تتأمل عينيه . وكيف ينهى 

 ) اإلصابة ( للعسقالين : كان زاهر بن حرام من أهل البادية ، أتاه النبي 

 من ووضع يديه عىل عينيه وهو يبيع شيئًا له يف السوق فاحتضنه 

، وعرف زاهر  ((من يشرتش من  ِ ا العا  ؟  ))خلفه وجعل يقول : 

:  صاحب الصوت فقال : تدين إذًا كاسدًا يا رسول اهلل . فقال له النبي 

 . ((    َ     كَ ب   َت     لَ اهلل   َ  ن  ع   َك ن  ك  لَ  ))

 ب لز ر والتح ير والنب  واهلار : الرتب ة والتعل م عن  رَول اهلل  -5

 قال الشاعر :

 ْق وو  ل زد ووروا وموون يووكل راروو 

 

 ْلوو قسل أع  نوو   عووىل موون يوورعمل  

لقولية لعل باب الزجر من أقل األبواب شيوعًا يف السنة النبوية الرشيفة ا 

من  منها والعملية ، وذلك ألسباب عدة . منها ما يتعلق بام جبل عليه 

   رمحة ورأفة عمومًا ، وباملؤمنني خصوصًا ، تسيدًا لقوله تعاىل :

          

     : ولقوله تعاىل : ، [ 128] التوبة   

      [107:  النا  ء ] .  ومنها ما يتعلق بطبائع

 أبناء قومه التي فصلنا فيها القول يف مقدمة هذا البحث فال نعيد .
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ولقد نظرنا يف أما الزجر يف املنهج الرتبوي النبوي فنادر أو معدوم ، 

فوجدناه يف ثالثة رجال . األول عيينة بن حصن الذي قال فيه  أحاديثه 

، والثاين رجل خطب عند  ((ب س أ و القوَّ وابن العشري   )):  النبي 

. والثالث أبو ذر  ((ب س اخلط ب أنت  )):  فقال له النبي  النبي 

(( ِل ة إنك امرؤ ْ ك   ))الذي قال له النبي :  الغفاري 
)*(

 . 

                                                 

أن رجالً خطب عند الطائي روى مسلم يف كتاب اجلمعة من صحيحه عن عدي بن حاتم )*( 

:  قال : من يطع اهلل ورسوله فقد رشد  ومن يعصهام فقد غوى . فقال رسول اهلل ف النبي 

 . )) ب س اخلط ب أنت ، ُل : ومن يعص اهلل ورَولل ((

أنه قال : حدثتني  وروى يف كتاب الرب والصلة واآلداب من صحيحه عن عروة بن الزبري 

)) ائ نوا لل ْلا س ر ل : فقال  النبي  أن رجالً استأذن عىلريض اهلل عنها عائشة 

م ث، فلام دخل عليه أالن له القول ، فقالت عائشة : يا رسول اهلل ، قلت الذي قلت  العشري  ((

)) ي  ع ئشة إن ش الن َ منزلة عن  اهلل يوَّ الق  مة من وادعل الن َ ألنت له القول ؟ قال : 

قائالً : قال القايض :  2002. أ هـ . ويعلن حمقق الصحيح يف حاشية ص  اتق ء ال  عشة ((

مل يسلم ، وارتد مع املرتدين يف زمن أيب  ههذا الرجل هو عيينة بن حصن ، أظهر اإلسالم لكن

 له هو من عالئم النبوة ألنه ظهر كام وصف . وجيء به إليه أسريًا . ووصف النبي  بكر 

أيب ذر بالربذة وعليه وروى يف كتاب اإليامن من صحيحه عن املعرور بن سويد قال : مررنا ب

برد وعىل غالمه مثله فقلنا : لو مجعت بينهام كانت حلة . فقال : إنه كان بيني وبني رجل من 

)) ي  أب  ذر إنك امرؤ ، فلقيت النبي فقال :  إخواين كالم ، فعريته بأمه ، فشكاين إىل النبي 

 . ْ ك   ِل ة ((
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د  ب س العا  الحتكر ، إن َمع بر ص  ))اسمه حيث قال :  ورابٌع مل حيدِّ

. ذكره ابن رزين يف جامعه . وخامٌس َنَسبَُه  ((َ ء  ، وإن َمع بغ ء ْرح 

  : ب س عا  ال رِم ، ب س  ))إىل معبوده الذي عبده من دون اهلل فقال

 .  ((عا  ال ين ر ، ب س عا  ال رج .. 

   ..  : وأما التحذير فهو النهي املشدد املؤكد كقوله تعاىل

            : [ 63] النور 

 .  [ 28] آل عمران :    ..       وقوله تعاىل : 

 هذا النهي املشدد يف املنهج الرتبوي النبوي نجده يف عدد من أحاديثه 

 اخرتناه من كتب احلديث :

 إي  م والظن ْان الظن أ  ه احل يا . -

 إي  م و ثر  احللف يف الا ع ْانل ين ق ثم يمحق . -

 إي  م واجللوَ يف الطرُ   ْاذا أب تم ْمعطوا الطريق عقل . -

                                                                                                                     

نورة بينه وبني املدينة ثالث مراحل ، نفاه اخلليفة ) أما الربذة فموضع بالبادية شامل املدينة امل

ه أبو ذر بأمه فقال  إليه . وأما الرجل يف احلديث فهو بالل احلبيش  عثامن بن عفان  ، عريَّ

 بِتِيْهٍ له : يا ابن السوداء ، وأما اجلاهلية فهي التعصب املذموم للعرق أو للعشرية مصحوبًا 

 .(  ءَ اَلْ يَ وُخ  ٍب جْ وعُ 



 

 

 

112 

 إي  م والك ه ْان الك ه م نب لإليامن . -

إي  م والشح ْانل أِلك من   ن ُالكم ، أمرِم ب لاُل ْاُلوا ،  -

 وأمرِم ب لقط عة ْقطعوا ، وأمرِم ب ل اور ْ اروا .

 إي   وُرين ال وء ْانك بل تعرف . -

امها وأما النهي فهو ثاين عمودين تقوم عليهام الرسالة املحمدية ، أوهلام األمر ، أرس

   ..            تعاىل يف قوله :

      : ويف قوله تعاىل :  [ 7] احلرش ،      

          

     : [ 90] النحل . 

هو األمر بعبادة الواحد األحد الذي له األمر من  ورأس األمر عند رسول اهلل 

من اهلل ، وعن  قبل ومن بعد ، ورأس النهي عنده هو النهي عن عبادة األوثان بدالً 

     إرشاكها معه يف العبادة . وال يتناقض قولنا هذا مع قوله تعاىل :

           .. 

ثالثة بعد األمر باملعروف والنهي  الذي وضع اإليامن باهلل ثالث،  [ 110] آل عمران : 

ال تفيد الرتتيب ، واألمر   ..     ..:  عن املنكر ، فالواو يف قوله

باملعروف والنهي عن املنكر فعل إنساين وعمل يدعو اهلل إليه لكنه حمكوم عليه 
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   .. له تعاىل :باخلرسان واإلحباط إن مل يسبقه إيامن باهلل . وذلك واضح بني يف قو

            :   [ 5] ال ئ  ،

 . [ 88] النع َّ :    ..       ويف قوله تعاىل : 

قلت إن النهي هو ثاين نواظم السلوك اإلنساين يف القرآن الكريم ، التي 

أوكل اهلل لرسوله مهمة تعليمها للناس ، ومن هنا نجده تعاىل يقول يف هذه 

 املجموعة الرائعة املتتابعة من النواهي :

-                    

 وهذا هو النهي عن الرشك . . [ 22:  رساءاإل] 

-            

     : وهذا هو النهي عن التقتري والتبذير . [ 29] اإلرساء . 

-              

     : وهذا هو النهي عن قتل األوالد ، مع  . [ 31] اإلرساء

مالحظة أن بيع األوالد ورميهم يف الشوارع وإمهاهلم وحرماهنم من الرعاية 

 يدخل حتت عنوان القتل .
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-             : [ 32] اإلرساء . 

إن  -وهذا هو النهي عن تغليب الشهوات يف العالقات اجلنسية الذي يؤدي 

 إىل فساد املجتمع بأفراده وأرسه . -مل يتم إجلام الغرائز بالعفة 

-            ..  : [ 33] اإلرساء . 

وهذا هو النهي عن قتل كل ذي نفس إال باحلق . مع مالحظة أن هذا النهي 

ال يقترص فقط عىل قتل البرش كام وهم البعض بالرصاص أو بالسكني أو 

قتل كقطع األعناق ، هذا  -مثاًل  -خرى ، فقطع األرزاق ألبأدوات القتل ا

احليوان والنبات يدخلون حتت حكم اآلية  من جانب ، ومن جانب آخر فإن

 بمنظارها العريض ، فكالمها ذو نفس وال جيوز قتله إال باحلق ، فالصيد 

 لغرض تأمني الغذاء مرشوع ، أما للتباهي والتسلية فمنهي عنه .  -مثاًل  -

 هذا هو األسلوب القرآين يف النهي ، أسلوب مبارش رصيح جازم 

    تورية ، خري مثال عليه قوله تعاىل : ال رخصة فيه وال كناية وال

               ..  [ 1:  احلارا ]  ،

 وقوله تعاىل :                  

                        

        ..  :  وقوله تعاىل :  [ 11] احلارا ،
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  ..       . .  [ 12:  احلارا ] .  روى

مسلم يف كتاب الصيد والذبائح من صحيحه أن عبد اهلل بن املغفل رأى 

رجاًل من أصحابه خيذف ) أي جيعل احل ىص بني إهبامه وسبابته ثم ينقفها ( ، 

كان ينهى عن اخلذف ، ألنه ال  فقال له : ال ختذف ، فإن رسول اهلل 

 عني .يصطاد به وال ينكأ به العدو ، ولكنه يكرس السن ويفقأ ال

 واألسلوب النبوي الرتبوي يف جمال األمر والنهي ال خيرج أبدًا عام ذكرناه ،

: أوردناها حتت عنوان  ولقد رأينا نامذج من هذا األسلوب يف أحاديثه 

 .  (النهي املشدد واملؤكد  )

اخرتناها  ونورد هنا أمثلة عن الرتبية والتعليم بالنهي عند رسول اهلل 

 ه :من صحيح مسلم وغري

 ال ت اوا الموا  ْتؤذوا الع  ء . -

 ال تم لوا ب لشامل ْان الش ط ن يم ل ب لشامل . -

 ال تا دروا اإلم َّ ، إذا  ي ْكيوا . -

 ال تا   وا وال حت َ وا وال ت ابروا . -

 ال تات عوا الثمر عت  يا و   عل . -

 ال جتعلوا ب وتكم مق بر . -
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 ال حتل وا بآب ئكم . -

 ا  يضه بع كم رُ ه بعض .ال تر عوا بع ش    ر -

 ال تكتاوا عن  ، ومن  تب عن   ري القرآن ْل محل . -

عىل العمود األول الذي تقوم عليه  دليالً   ونأيت عىل بعٍض من أقواله 

 الرسالة املحمدية ، أال وهو ) األمر ( :

 ي  أا  الن َ ، عل كم من العامل م  تط قون . -

 ت دوا حت بوا . -

 وَّ ْم رمو  .إذا أت  م  ريم ُ -

 من   ن لل شعر ْل كرمل . -

 أعطوا ال ري أ ر  ُال أن َيف عرُل . -

 ردوا اخل وَّ عت  ي طلحوا ، ْان ْ ل الق  ء يورث ال غ ئن . -

ملا ختّلف  وأما اهلجر ، فقد روى البخاري ومسلم أن كعب بن مالك 

، هبجره ومقاطعته مخسني يومًا  عن غزوة تبوك من غري عذر ، أمر النبي 

وبقي يف مقاطعة تامة من أهله والصحابة أمجعني ، فال أحد يكلمه وال 

جيالسه وال يسلم عليه ، حتى ضاقت عليه األرض بام رحبت ، إىل أن جاء 

وانطلقت أتأمم  ]توبة اهلل عليه ، قال كعب :  اليوم الذي أعلن فيه النبي 
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وين بالتوبة ، حتى ، والناس يتلقوين فوجًا فوجًا هينئ ) أقصد ( رسول اهلل 

جالس وحوله الصحابة .. قال كعب :  دخلت املسجد فإذا رسول اهلل 

أبرش بُري يوَّ  ))قال ووجهه يربق بالرسور :  فلام سلمت عىل الرسول 

 . [ ((مر عل ك من  ول تك أمك .. 

 ب لده احل ن : الرتب ة والتعل م عن  رَول اهلل  -6

 قال تعاىل :  -         [4:  القلم ] . 

أدبني  )):  : ما أحسن أدبك يا رسول اهلل ، فقال  قيل للنبي  -

 . ((ريب فأحسن تأديبي 

من القواعد الرتبوية املجمع عليها لدى علامء الرتبية والتعليم ، تقوية 

ل الصلة ما بني املريب واملربى ليتم التفاعل الرتبوي عىل أحسن وجه ، وليكتم

أ مل الؤمنني إيامن   أع نبم  لق    )):  التكوين عىل أنبل معنى . قال 

يوَّ الق  مة  أُره الن َ من  مل     )):  ، وقال  ((وألط بم بمِلل 

 .  لق   ((أع َنبم 

وخصوصًا املعلمون يف املدارس  -وال يكون ذلك إال  إذا أخذ املربون 

ل اإلجيابية التي متكنهم من تقوية بالوسائ -واآلباء واألمهات يف البيوت 

 هذه الصلة . ومن هذه الوسائل :
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البشاشة بحيث ال تفارق االبتسامة وجه املريب ، فهكذا كان شأن  أوال  :

يف تعليم من حوله . روى الرتمذي عن جرير بن عبد اهلل  رسول اهلل 

 منذ أسلمت وال رآين إال تبسم . البجيل قال : ما حجبني رسول اهلل 

إذا خال بأهله يف  أهنا سئلت : كيف كان  وروى ابن سعد عن عائشة 

 بيته ؟ قالت : كان ألني الناس بسامًا ضحاكًا .

.  أال يتوانى عن تقديم اهلدية حني يتطلب األمر ، وهكذا كان  ث ن    :

ت دوا  ))قال :  مرفوعًا أنه  فقد روى الطرباين يف األوسط عن عائشة 

ولعل الكلمة الطيبة والوجه البشوش ألطف هدية هيدهيا املريب  . ((حت بوا 

 لطالبه إن مل جيد ما هيديه إليهم .

أتيته  قال : ملا بعث  روى الطرباين عن جرير بن عبد اهلل البجيل 

قلت : جئت ألسلم . فألقى إيل كساءه وقال :  ((م    ء بك ؟  ))فقال يل : 

 . ((إذا أت  م  ريم ُوَّ ْم رمو   ))

يقابل اهلدية هبدية ، ومثاهلا أن زاهر بن حرام األشجعي وهو  وكان 

من أهل البادية كان يستضيفه إن هو جاء إىل املدينة ثم جيهزه إن أراد 

. روى  ((ناِر ب ديتن  ونحن ع رضتل  ))قوله :  اخلروج . وأثر عن النبي 

 دينة حيمل للنبي العسقالين يف اإلصابة أن زاهر بن حرام كان حني يأيت امل

يوزعها  هدية من بواكريها ، وهي أول ما يدرك من الفاكهة ، فكان النبي 

 عىل من يكون يف املجلس من الصبيان .
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أن يستشعر املريب مشاعر اآلخرين وهيتم هبم ويشفق عليهم ،  ث لث   :

إين  ))قال :  أن النبي  . روى الشيخان عن أنس  وهكذا كان 

   أري  إ  لتب  ، ْمَمع بك ء ال ا  ْمجتون يف   يت ل  لد ل يف ال 

 . ((أعلم من ش   و   أمل وتعلقب  بل 

أال يضع املريب نفسه يف مواقف ترح صورة وقاره يف أعني الناظرين  رابع   :

أهنا سئلت : كيف كان  . فقد روى ابن سعد عن عائشة  وهكذا كان 

 جليه بني أصحابه . وتذكر الروايات أنه ؟ فقالت : ... مل ير قط مادًا ر 

فجلس  كان مضطجعًا يف حجرته الرشيفة فاستأذن عليه عثامن بن عفان 

إن عثامن ر ل ع   ، ولو رآين  ))قاعدًا . وملا سألته عائشة يف ذلك قال : 

 . ((عىل م   نت عل ل لق ل ع ئ ا  دون أن يقيض ع  تل 

طبية ، وال جياهر إال بالطيب من القول أال يتكلم إال بالكلمة ال   م    :

. فقد روى ابن ماجه والرتمذي  فإن مل يكن فالسكوت أوىل ، وهكذا كان 

يف سننهام ، وروى البخاري يف األدب املفرد عن عيل كرم اهلل وجهه قال : 

مرعا    )):  فعرف النبي صوته فقال  استأذن عامر بن يارس عىل النبي 

 . ((ب لط ب الط ب 

كان يلقى الرجل  أن النبي  وأخرج اإلمام أمحد من حديث أنس 

، فيقول : بخري أمحد اهلل عليه . فيقول له  ((ي  ْ ن   ف أنت ؟  ))فيقول له : 
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إذا لقي صاحبه ورشيكه السائب  . وكان  (( علك اهلل بُري  )):  النبي 

 . ((يامرش نعم الرشيك ال يش رش وال  )):  بن أيب السائب يقول له 

 ب ل عظة وانتب ن الن َاة : الرتب ة والتعل م عن  رَول اهلل  -7

من املعلوم أن مالحظة األحداث وانتهاز املناسبات تعل من التوجيه 

 . واإلرشاد أكثر قبوالً عند املتلقي وأفضل تأثريًا عليه ، وهكذا كان 

مّر بالسوق   أن رسول اهلل روى مسلم عن جابر بن عبد اهلل البجيل 

داخاًل من بعض العالية والناس كنفتيه ) أي حميطون به من اجلانبني ( فمّر 

أيكم  ))ذنه ثم قال : أبجدي أسك ) أي صغري األذنني ( ميت ، فتناوله ب

، فقالوا : ما نحب أنه لنا بيشء  ، وما نصنع به ؟  ((حيب أن ِ ا لل ب رِم ؟ 

قالوا : إنه أسك ، وهذا عيب فيه وهو حي ، ف ((أحتاون أنل لكم ؟  ))قال : 

 . ((ْواهلل لل ن   أِون عىل اهلل من ِ ا عل كم  ))فكيف وهو ميت . فقال : 

أن يوضح ألصحابه وجلميع سامعيه يف السوق أن الدنيا ال  يريد 

تساوي عند اهلل تعاىل جناح بعوضة ، بذهبها وفضتها وبحارها وجباهلا 

ائذها وقصورها . وليس أوقع يف النفوس لبيان ذلك وأهنارها ، وبطيباهتا ولذ

من انتهاز مناسبة وجود عدد كبري منهم يف السوق ، واالتكاء عىل ما الحظه 

 من صغر أذين اجلدي امليت املرمي هناك .

قال : قدم عىل رسول  روى البخاري ومسلم عن عمر بن اخلطاب 
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سعى ، حتى إذا وجدت بسبي ، فإذا امرأة من السبي حتلب ثدياها ت اهلل 

:  لصقته ببطنها وأرضعته . فقال لنا رسول اهلل أصبيًا يف السبي أخذته ف

،  ((أترون ِ   الرأ    رعة ول ِ  يف الن ر وِ  تق ر عىل أال تطرعل ؟  ))

 . ((اهلل أرعم بعا د  من ِ   بول ِ   )):  قلنا : ال واهلل . فقال 

مقدار رمحة اهلل بعباده أفضل من مناسبة لرشح  ومرة أخرى ال جيد 

تمع الناس حول جمموعة من األرسى جيء هبا إىل املدينة ، وال جيد 

أفضل من منظر املرأة املرضع وهي تسعى إلرضاع ولدها من اللبن 

 املتدفق من صدرها .

 ناقة تسمى العضباء  قال : كان للنبي وروى أمحد والبخاري عن أنس 

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

 :  فسابقها فسبقها ، فاشتد ذلك عىل املسلمني ، فقال رسول اهلل 

 . ((إن عق   عىل اهلل أال يرْع ش     من ال ن   إال وضعل  ))

يف هذا اخلرب يريد أن يعّلم أصحابه ويبني هلم أحد القوانني  والنبي 

       قوله تعاىل : اإلهلية يف الكون ، الذي ينظمه

                    

                    [26:  آل عمران ] . 
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 لشاعر بقوله :والذي أوضحه ا

 ع  َ ووووتَ ار  وَ  ري   َ وووو  رَ   َ ووووَموووو

 

وووووووَ   رَ  َ وووووواَم  َ ووووووال  إ     ع  َُ

 
أن يثبت يف أذهان الناس فكرة أن اهلل وحده هو اخلافض  ويريد النبي 

والرافع وهو املعطي واملانع ، وأن هذا العطاء واملنع وذلك اخلفض والرفع ال 

موعة وملموسة أرساها يتم إال ضمن قوانني حق ونواميس حقيقية مرئية ومس

 مناسبة السباق بني ناقته وناقة األعرايب ليعلمهم هذا كله . سبحانه ، فانتهز 

وروى مسلم يف كتاب األرشبة من صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي 

بن اُأيت برشاب فرشب منه وعن يمينه غالم ) هو عبد اهلل  أن رسول اهلل 

 النبي ( فقال  بكر الصديق ( وعن يساره أشياخ ) منهم أبو  عباس 

فقال الغالم : ال ، واهلل ال أوثر  . ((أت ذن يل أن أعط  ِؤالء ؟  )) للغالم :

الرشاب يف يد الغالم ،  قال سهل : فتل رسول اهلل  أحدًا .بنصيبي منك 

 أي أعطاه إياه .

  :أن يعلمها ألصحابه  ونحن مع هذا اخلرب أمام مجلة دروس تربوية يريد 

 من حيث مقام  التزام اليمني يف مسرية الطعام والرشاب . ابتداءً  هل  :أو

وورثة األنبياء  يف حياته املباركة ، ومن حيث مقام آل رسول اهلل  رسول اهلل 

 من بعده ، ومن عىل شاكلتهم من أفاضل الناس يف األرسة واملجتمع واألمة . 
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 قوم عىل يسار الشارب . احرتام هذه القاعدة ولو كان أشياخ ال ث ن ب  :

 ال عربة للسن يف أولوية الرشب .  ث لثب  :

 .احرتام حق صاحب احلق وإن كان غالمًا  رابعب  :

وهذا الدرس عام شامل ال يقترص عىل الطعام والرشاب وال ينحرص يف  

يمني املجالس ويسارها بل يمتد ليشمل الطوابري املصطفة أمام أفران اخلبز 

جيات ، فال جيوز ألحد أن يتخطى رقاب الواقفني بالدور ومراكز بيع احلا

 ليأخذ حاجته قبلهم .

ويف السرية النبوية الرشيفة عرشات األمثلة األخرى هلذا املنهج يف الرتبية 

 والتعليم ، التي تعل الفرد إنسانًا حضاريًا يف جمتمع حضاري .

 :ب لرتِ ب والرت  ب  الرتب ة والتعل م عن  رَول اهلل  -8

الرتهيب والرتغيب ركنان هامان من أركان العملية التعليمية الرتبوية 

الرتباطهام الوثيق بالفطرة التي فطر اهلل اخللق عليها فاإلنسان بطبعه يميل إىل 

الثواب وينفر من العقاب وحيب التبشري ويبغض التنفري ، وهذا معلوم عند 

 زمان ومكان . مجيع العاملني يف احلقل الرتبوي التعليمي يف كل 

ونحن نرى فيهام ركنًا واحدًا ذا وجهني متكاملني ، لكل وجه ظرفه 

ومناسبته ، وال جيوز وضع أحدمها مطلقًا يف موضع اآلخر . وهكذا كان 
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 قال الشاعر أبو متام ) البحر الطويل ( : .  رسول اهلل 

ع  ال   ف  ب لعل  ض  عل الن َ ى يف َمو  ع    َوَوض    َ َوض 
ع  الن َ ى ملض  ض   ال    ف  يف َمو 

روى مسلم يف كتاب اإلمارة من صحيحه عن أيب محيد الساعدي قال : 

رجاًل من األزد هو ابن اللتبية عىل الصدقة ، فلام قدم قال :  استعمل النبي 

عىل املنرب ، فحمد اهلل وأثنى  هذا لكم وهذا أهدي يل . فقام رسول اهلل 

ل ع مل أبعثل ْ قول : ِ ا لكم وِ ا أِ ش يل ؟ أْ  م  ب  ))عليه وقال : 

ُع  يف ب ت أب ل أو يف ب ت أمل عت  ينظر أا ى لل أَّ ال . وال ش ن س حمم  

ب    ال ين ل أع  منكم منب  ش     إال   ء بل يوَّ الق  مة حيملل عىل عنقل بعري 

ى رأينا عفريت . ثم رفع يديه حت ((لل ر  ء ، أو بقر  هل   وار ، أو ش   ت عر 

 . (() مرتني (  أال ِل بلغت ))إبطيه وقال : 

 يقول :  وعن عدي بن عمرية الكندي قال : سمعت رسول اهلل 

ْام ْوُل   ن ) أي إبرة (  من اَتعملن   منكم عىل عمل ْكتمن  خم ط    ))

 . (( لوال  يميت بل يوَّ الق  مة 

 وة وفداحة الغلول هنا أن ينبه أصحابه إىل خطر الرش يريد النبي 

اختالس املال العام ( ، فهو يتجنب تسمية مرتكب اخلطأ عىل روؤس ) أي 

ويمنعه حسن أدبه ورقة ذوقه من التشهري به ، فاملقصد النبوي من األشهاد 

الرتبية والتعليم عنده هو النصيحة وليس الفضيحة ، هو التصويب وليس 

رهبة موقف املرتيش واملختلس إىل  -خموفًا سامعيه  -التبويب ثم هو يشري 
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ُح إىل قوله تعاىل : وكأين به يوم القيامة     ..    يلمِّ

          [49:  الكبف ] . 

 ((ت دوا حت بوا  )):  قد يتوهم واهم أن هذا احلديث يتناقض مع قوله 

ة . واحلق أن ال تناقض يف ذلك ، حني نفهم أن ومع دعوته إىل قبول اهلدي

اهلدية جيب أن تكون منزهة عن املآرب ، وأن كل هدية جرت نفعًا ماديًا 

 وشابتها األغراض هي مرفوضة ومنهي عنها .

 بناوروى مسلم يف كتاب الرب والصلة واآلداب من صحيحه عن عبد اهلل 

) ويف  د لت امرأ  الن ر )):  قال : قال رسول اهلل ريض اهلل عنهام عمر 

يف ِر  عا تب  ، ْ  ِ  أ عمتب  وال ِ  تر تب  تم ل من رواية عذبت ( 

 . (( ش ش الرض 

واملقصود من هذا اخلرب هو الرفق باحليوان الذي تدعو إليه اليوم عرشات 

قد دعا إليه يف حديثه منذ أربعة  اجلمعيات واملنظامت ، وكان نبي الرمحة 

ف ، حمذرًا خمالفيه من العذاب بالنار إن هم مل يتقيدوا به . روى عرش قرنًا وني

 قال :  الطرباين يف األوسط والصغري عن عيل كرم اهلل وجهه أن النبي 

إن اهلل ْرض عىل أ ن  ء ال لمني يف أمواهلم بق ر ال ش ي ع ْقراءِم ،  ))

روا إال بام ي نع أ ن  ؤِم ، ) أي : البخل (  ولن َيب  ال قراء إذا   عوا أو عل

 . ((أال وإن اهلل حي َابم ع  ب   ش ي ا  ، ويع بم ع اب   أل ام  

إنام يع ب ن ، وم   ))مر بقربين فقال :  أن النبي  وعن ابن عباس 
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ْك ن ال ي تنز  من الاول ، وأم  اآل ر ْك ن   يع ب ن يف  اري ، أم  أع مه

 . ((يميش ب لنم مة 

من اُتطع عق امرئ م لم ب م نل  )):  قال  قال ، وعن أيب أمامة 

 .  ((ْق  أو ب اهلل لل الن ر وعّرَّ عل ل اجلنة  

هذا عن الرتهيب بالعقاب وسوء العاقبة . أما الرتغيب فهو مقرون دائاًم 

 بالثواب وحسن اخلامتة ونوال األجر .

           يقول تعاىل :

       ..  :  ويقول [ 266] الاقر ،  :    

                     

    ..   [ : 198آل عمران ] . 

إن اهلل عز و ل يقال  ))قال :  والرتمذي عن رسول اهلل روى أمحد 

ال  ُ   ويم  ِ  ب م نل ْريب ب  لع  م  ام يريب أع  م مبر  ، أو ْلو   ، 

. قال  ((، عت  إن اللقمة لت ري مثل  ال أع  ) ولد الفرس (  أو ْ  لل

         وكيع : وتصديق ذلك يف كتاب اهلل قوله :

     ..  : وقوله :  [ 104] التوبة ،  .. 

   ..  : [ 276] التوبة . 

.. م  من  ))قال :  وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أن النبي 
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هلل لل ب  ع نة ، ورْعل ب  در ة ، م لم يش ب ش اة  يف اإلَ َّ إال  تب ا

 . (روا  أر  وأبو داود والرتم ش والن  ئ  وابن م  ل ) .  ((وعط  عنل  ط  ة 

أال أدلكم عىل م  يمحو اهلل بل اخلط ي  ، ويرْع بل  ))أنه قال :  وعنه 

 إَا غ الوضوء عىل الك ر  ، ))، قالوا : بىل يا رسول اهلل ، قال :  ((ال ر    ؟ 

و ثر  اخلط  إىل ال     ، وانتظ ر ال    بع  ال    ، ْ لكم الرب ط ، 

 . (روا  م لك وم لم والرتم ش والن  ئ  ) .  ((ْ لكم الرب ط ، ْ لكم الرب ط 

فقلُت : ُمرين بعمل يدخلني  قال : أتيت رسول اهلل  وعن أيب أمامة 

َل لل  ))اجلنة ، قال :   . (روا  أر  والن  ئ  واحل  م ) .  ((عل ك ب ل وَّ ْانل ال ع   

من َع د  ابن آدَّ ث ثة :  )):  قال ، قال  وعن سعد بن أيب وقاص 

 . ((الرأ  ال  حلة ، وال كن ال  لح والر ب ال  لح 

بالعبادات كلها ، كام نرى ترغيبه  وهكذا نرى ترغيب رسول اهلل 

 إال معها وال تقبل العبادات إال هبا . باإلحسان يف املعامالت التي ال تستقيم احلياة

من أنظر  ))يقول :  قال : سمعت رسول اهلل  فعن كعب بن عمر 

 . ((معّسا  أو وضع عنل أظلل اهلل يف ظّلل 

إن اهلل مع الق يض م   ))قال :  أن الرسول  أوىف أيب وعن عبد اهلل بن 

 . ((مل َير ، ْاذا   ر َتىل اهلل عنل ولزمل الش ط ن 
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من أ   أموال الن َ يري  أداءِ   )):  قال ، قال  عن أيب هريرة 

 . ((أدى اهلل عنل ... 

 وهكذا فإننا نرى يف الرتغيب والرهيب ركنا واحدا ذا وجهني ، كام ذكرنا ،

ل أحدمها اآلخر ، ولكل ظرفه ومناسبته ، وقد يأيت الظرف واملناسبة يف  يكمِّ

 املكان واحدًا .
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 ب لع د  احل نة :  لتعل م عن  رَول اهلل الرتب ة وا -9

ينطلق هذا اجلانب يف املنهج الرتبوي النبوي من أحد ثوابت العملية 

الرتبوية أرشنا إليه سالفًا ، هو أن العلم بالتعلم واحللم بالتحلم ، وأن مكارم 

األخالق ال تأيت بالوراثة بل بالسلوك الذي يأخذ عند اإلنسان بالدأب 

 كل العادة ، وهلذا قيل : من شبَّ عىل يشء شاب عليه .واملداومة ش

يويل  وبداية اكتساب العادات تأيت من سن الطفولة ، وهلذا نرى النبي 

 األطفال عناية خاصة يف هديه التعليمي الرشيف .

  يقول تعاىل :          ..  [11:  الن  ء ]  ،

 ويقول :                  

               [9:  الن  ء ] .  ورغم أن

اآليتني نزلتا يف سياق الكالم عن اإلرث ، إال أن فيهام عمومًا باملعنى يمكن 

 ا .معه توظيفهام يف بحثنا هذ

قد فرض يف جمال  -ذكورًا وإناثًا  -ه يف وصيته باألوالد نوإذا كان سبحا

يف جمال الرتبية والتعليم مل يميز بني  هاإلرث للذكر مثل حظ األنثيني ، فإن

الذكور من األوالد وإناثهم ، مع مالحظة اختالف تركيبة كل من هؤالء 

 املجتمع من وأولئك يف اخللق من جانب ، ومالحظة اختالف دورهم يف

 هذا االختالف يف اجلانبني .  جانب آخر . ولقد الحظ 
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ومن هنا نجده حني يأمر بطلب العلم عمومًا يأيت أمره شاماًل الذكور 

.  (( لب العلم ْري ة عىل  ل م لم وم لمة  )):  واإلناث يف قوله 

من لكنه حني يأمر بتعليم األوالد الرماية وركوب اخليل فهو يعني الذكور 

األوالد حرصًا ، ليس ألن اإلناث أقل شأنًا ، بل ألن هلن دورًا يف حفظ 

 األرسة ورعايتها .

يف ضوء ذلك كله نفهم ما رواه أبو داود واحلاكم عن عمرو بن شعيب ، 

مروا أوالد م ب ل    ل اع  )):  من قول النبي أبو داود وما رواه 

. فالصالة كغريها من  (( ع وارضبوِم عل ب  لعرش وْرُوا ب نبم يف ال  

 التكاليف ومكارم األخالق ، يعتادها الولد باملامرسة والتكرار ، ولذا 

بوِم  )):  قال  روا  عا  الرناْ )  ((علموا أوالد م وأِل كم اخلري وأد 

 قال الشاعر : . (وَع   بن من ور 

 ىَل ب  عَ َش  لل ل  م  تل   ن  إ   ل     لط      َ  سل    الن  وَ 

 

و  وط     تَ  ن  إ  وَ  ع     رَضووال  ب  عل  م  ط   َ ن  َيوو لل م 

 
 .  ((م  نحل أع  م ول    ريا  من أده ع ن  )):  كام نفهم أيضاً قوله 

  ((لن يؤده أع  م ول    ري من أن يت  ْ ب  ع  )):  وقال 

 ورحم اهلل الشاعر القائل :.  (روا  الرتم ش ) 

َ  عل َ ون  يَ     َُ  َ  هل دَ ال  ويف   َل    َ و   ال   ر  غَ    

 

وو م  بل عل  َ ن  َيوو َس    َلوووَ   ووبَ  ن  م   هل دَ أَ        ع 

ووغل ال   ن  إ    ل  ا َعووذَ إ   نَ و   ل  ت  لَ َ  َتوو  اع  بَ تَ   

 

ل ل ووويَ  الَ وَ    بل َطووواحل َ  لل َتووو  ن  و لَ َلووووَ  ني 
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  :ونقف طوياًل عند أمور كان العقالء يعلموهنا ألوالدهم 

أدبوا  ))اين قال : ، يف حديث رواه الطرب ثالثة أمرنا هبا رسول اهلل  أوهلا

  . ((أوالد م عىل ث ث    ل : عب نا كم ، وعب آل ب تل ، وُراء  القرآن 

 قال الشاعر :

وووونَ  مل َشوووون  يَ وَ    نَوووو   ْ    ن  َ ووووت     ال   ئل  ش 

 

دَ َعووو نَ      َ ووو َموووىَل َعووو    ل و  بلوووأَ   ل و 

َاوووب    َ َتووو َ ال   انَ   دَ َمووووَ    ن  ك ووولَ    وَ ح 

 

دل َعوووووويل     ل و  بلوووووورَ ُ  أَ  نَ ي  َ  َتووووووال    ل و 

 
رابعها الكتابة ، خامسها الرماية ، سادسها السباحة ، سابعها ركوب 

اخليل . تروي األخبار أن احلجاج بن يوسف الثقفي قال ملؤدب ولده : علمه 

 السباحة قبل الكتابة ، ألنه قد جيد من يكتب له ، لكنه لن جيد من يسبح عنه .
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  بة :ب خلط الرتب ة والتعل م عن  رَول اهلل  -10

يدرك أن اهلداية بالتعليم والتزكية بالرتبية والتوجيه  كان رسول اهلل 

 تكون أعمق نفعًا وأوسع انتشارًا إن هي مورست علنًا أمام مجع كبري .

ولقد كان من متام نعمة اهلل عىل األمة اإلسالمية أن جعل هلا يومًا يف 

ادهتا وحكامؤها وأئمتها األسبوع ، تتمع فيه للصالة ولسامع ما يلقيه عليها ق

 من دروس تربوية ، هو يوم اجلمعة .

يف مكة حني بعث نبيًا ورسوالً ، ومل تكن صالة اجلمعة  ومل يكن 

  وخطبتها قد فرضت بعد ، ونزل عليه أمر ربه يقول :   

       [ : 214الشعراء ] خرب ، فامذا فعل ؟ ... ويأتينا اجلواب يف 

رواه مسلم يف كتاب اإليامن من صحيحه عن ابن عباس قال : ملا نزلت هذه 

.  ((وا ا ع    ))حتى صعد الصفا وهتف :  اآلية خرج رسول اهلل 

ي  بن   ))فقالوا : من هذا الذي هيتف ؟ قيل : حممد . فاجتمعوا إليه فقال : 

معوا إليه فقال : . فاجت ((ْ ن ، ي  بن  عا  من ف ، ي  بن  عا  الطلب 

.  ((أرايتكم لو أ يتكم أن      َترج ب  ح ِ ا اجلال أ نتم م  ُ   ؟  ))

 . ((ْاين ن ير لكم بني ي ش ع اه ش ي   ))قالوا : ما جربنا عليك كذبًا . قال : 

 فقال أبو هلب : تبًا لك ، ما مجعتنا إال هلذا ...؟!
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ىل من بعثته املباركة ، قام يف السنوات األو كانت تلك من بواكري خطبه 

فيها واقفًا عىل صخرة الصفا لينذر من اجتمع إليه من أبناء عشريته وحيذرهم 

 . [ 2] ال ثر :      يفعل ذلك متمثالً قوله تعاىل : من عذاب شديد . وكأين به 

يف مكة يلتمس أماكن تمع الناس يف  راه نثم توالت السنون ... ل

اق واملواسم ، ثم لنراه يف املدينة املنورة كلام لقيه أمر يستحق تعميمه األسو

عىل الناس ، دعاهم إليه وصعد املنرب ) كام قام واقفًا عىل الصفا يف مكة 

 املكرمة ( ثم خطب فيهم ما شاء له اهلل أن خيطب .

عىل الصفا يف مكة ، ال تفوته عبارة أيب هلب  إن املتأمل يف خرب وقوفه 

هلذا مجعتنا ؟ ( ، إذ هي ال تصدر إال عن رجل يدرك أن مجع الناس ال ) أ

 يكون إال ألمر عظيم .

روى مسلم يف كتاب املساجد ومواضع الصالة من صحيحه عن أيب 

رأى نخامة يف قبلة املسجد ، فأقبل عىل الناس  أن رسول اهلل  هريرة 

ع  ))فقال :   ُ أم مل ؟ أحيب أع  م أن م  ب ل أع  م يقوَّ م تقا   ربل ْ تن

ع يف و بل ؟   ُ  .. احلديث . ((ي تقال ْ تن

واملقصد النبوي من احلديث هو تعليم الناس كيف حيافظون عىل نظافة 

املساجد من القذارات كالغائط والبول والبصاق ، وال بد هلذا املقصد من 
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 تعميم ، تدلنا عليه عبارة ) فأقبل عىل الناس ( .

قالت :  الفضائل من صحيحه عن عائشة  وروى مسلم يف كتاب

أمرًا فرتخص فيه ، فبلغ ذلك ناسًا من أصحابه وكأهنم  صنع رسول اهلل 

م  ب ل ر  ل  ))كرهوه وتنزهوا عنه ، فبلغه ذلك ، فقام خطيبًا فقال : 

بلغبم عن  أمر تر  ت ْ ل ْكرِو  وتنزِوا عنل ؟ ْو اهلل لن  أعلمبم 

 . ((ب هلل وأش ِم لل  ش ة 

أن أصحابه فاهتم وهم يتنزهون عام ترخص فيه  لقد أدرك النبي 

 َب نَ تَ ب أن جتل    ر  ل  ام حيتَ ؤ  ن اهلل حيب أن تل )) إبقوله :  رسول اهلل

فرأى فيه أمرًا جلاًل ال بد معه من أن يقوم خطيبًا يف الناس ، ،  ((مع   ل 

 . وهذا ما فعله 

 أن رسول اهلل  مالك  وروى مسلم يف كتاب الفضائل عن أنس بن

خرج حني زاغت الشمس فصىل هبم صالة الظهر ، فلام سلم قام عىل املنرب 

من أعب أن ي ملن   ))فذكر الساعة وذكر أن قبلها أمورًا عظامًا ثم قال : 

عن يشء ْل  ملن  عنل ، ْوا اهلل ال ت ملونن  عن يشء إال أ يتكم بل م  

 . ((دمت يف مق م  ِ ا 

أن يف نفوس أصحابه أسئلة كثرية حائرة ومربكة عن غيب  لنبي لقد شعر ا
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الساعة الذي طاملا حدثهم عنه ، وهو ال يريد هلم أن حيبسوها يف صدورهم 

فتتحول إىل هواجس وشكوك تعكر عليهم صفو إيامهنم ، فقال عىل املنرب فاحتاً 

م برتك اإلكثار مل ينس أنه أمره هلم باب األسئلة ، يف هذا املقام حرصًا . فهو 

 . ((إنام أِلك ال ين من ُالكم  ثر  م  ئلبم  ))من األسئلة فقال : 

* * * 
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 ( 7من ثوابت القرآن الكريم ) 

  ..                    .. 

 

             قال تعاىل : 

           

         : [ 7] احلجرات . 

أصل صحيح وردت اشتقاقاته يف األَْمُن ، أي : ) اهلمزة ( و ) امليم ( و ) النون ( 

 / موضعاً من القرآن الكريم ، أوهلا يف سورة ) البقرة ( وآخرها يف سورة ) قريش ( .871/

، ، من القرآن العظيم من عندد ر  العدامل   واإليامن هو التصديق بام جاء به املصطفى 

 . رسل  حممد وما جاءت به السنة النبوية الرشيفة القولية والفعلية من عند سيد امل

 واإليامُن ضد الكفر ، واإليامن : التصديُق ، وضده التكذيب .

 واإليامُن أيضًا عند األئمة رضوان اهلل عليهم : 

 هو تصديٌق باجلَنَان ، وإقراٌر باللسان ، وعمٌل باألركان .

 واإليامن عىل مخسة أوجه :
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 امن األنبياء والرسل . واملعصوم : إي -2        املطبوع : إيامن املالئكة .  -1

 واملردود : إيامن املنافق  .  -4     قبول : إيامن املممن  .وامل -3

 واملرفوض : إيامن الفراعنة . -5

 :  عن رفاعة بن رافع الزرقي قال : ملا كان يوم أحد قال النبي 

 فصاروا خلفه صفوفًا فقال : ،  )) استووا حتى ُأثني عىل ريب ((

ه  اللهم ال قابض ملا بسطَت ، وال باسط ملا لك ا للهما )) حلمد كلُّ

قبضت َ، وال هادَي ملا أضللَت ، وال مضلَّ ملا هديَت ، وال معطَي ملا منعَت ، 

بَت ،  دَت ، وال ُمباعَد ملا قرَّ َب ملا بعَّ  وال مانَع ملا أعطيَت ، وال مقرِّ

سألَك النعيم اللهم ابسْط علينا من بركاتك ورمحتك وفضلك ، اللهم إين أ

 املقيم الذي ال حيول وال يزول ، اللهم إين أسألَك النعيم يوَم العيلِة 

واألمَن يوم اخلوف ، اللهم إين عائٌذ بك من رشِّ ما أعطيتنا ورشِّ ما منعتنا ، 

ْه إلينا الكفر والفسوق والعصيان نُه يف قلوبنا ، وكرِّ  . اللهم حبِّْب إلينا اإليامن وزيِّ

نَا مسلمني وأحينا مسلمني وأحلقنا واجعلنا من  الراشدين ، اللهم َتَوفَّ

 بالصاحلني ، غري خزايا وال مفتونني (( .

 إليامن يزيد وينقص َكْيَفًا ال َكاما :اأنَّ واآلياُت الكريمة تشري إىل 

  . .  قال تعاىل :يزيد بازدياد االستامع إىل تالوة القرآن ،  -1

              . .  [2:  األنفال ] . 



 

 

 

139 

ع األعداء كيدًا باملممن  ، قال تعاىل :  -2    ويزيد بازدياد جتمُّ

                          .. 

 . [ 173:  آل عمران] 

قال ويزيد بازدياد نزول السكينة والطمأنينة من اهلل عىل القلو  ،  -3

   تعاىل :           

       ..  [4:  الفتح ] . 

 ويزيد بازدياد خصال اإليامن :  -4

فقال لنا :  زدي : وفدت وقومي عىل النبي ألَ قال سويد بن احلارث ا

 ؟  )) ما أنتم ((

م النبي  ،قلنا : مممنون    فَتبسَّ

 ؟  فام حقيقُة إيامنكم (( ،)) إن لكل قوٍل حقيقة وقال : 

قلنا : مخَس عرْشَة َخْصَلة : مخٌس أَمَرتنا ُرُسُلك أن نممن هبا ، ومخٌس أَمَرتنا 

قنا هبا يف اجلاهلية . ُرُسُلك أن نعمل هبا ، ومخٌس    ختلَّ

  ؟ )) فام اخلمُس التي َأَمَرتكم ُرُسيل أن تؤمنوا هبا ((:  فقال النبي 

 .  به واليوم اآلخرتُ له وكُ ُس أن نممن باهلل ومالئكته ورُ  قلنا :

 ؟  )) فام اخلمُس التي َأَمَرتكم ُرُسيل أن تعملوا هبا ((:  فقال 

ميت ونُ  ،قيم الصالة ونُ  ، وأن حممدًا رسول اهلل قلنا : أن نقول ال إله إال اهلل
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، ويف رواية : البيت إن استطعنا إليه سبيال  ونحجَّ  ،رمضان  صومَ ونَ  ،الزكاة 

 ونجاهد يف سبيل اهلل .

  ؟ )) فام اخلمُس التي ََتلَّقتم هبا يف اجلاهلية ((:  قال 

 ،ر  القضاء مُ ضا ب  لر  وا ،رُب عند البالء والصَّ  ،لنا : الشكُر عند الرخاء قُ 

 ، والتجلُّد عند اللقاء . امتة باألعداء رُك الشَّ وتَ 

،  )) ُحكامْء ُعلامْء ، كادوا من فِقِههم أن يكونوا أنبياْء ((:  فقال النبي 

)) وأنا َأزيُدكم مخسًا فيتم لكم ِعرُشون َخصلة : إن كنتم كام :  ثم قال 

، وال َتبنوا ماال َتسُكنون ، وال َتَناَفسوا يف  تقولون .. فال ََتمعوا ماال تأكلون

يشٍء أنتم عنه َتزولون ، واتَّقوا اهلل الذي إليه ُترَجعون وعليه ُتعَرضون ، 

 وارغبوا فيام عليه َتْقُدمون وفيه ََتُلدون (( .

)) َمْن أحبَّ هلل ، وأبغَض هلل ، وأعطى هلل ، :  د عن أيب أمامة قال ، قال 

 . ) أخرجه أبو داود (قد استكمَل األيامن (( ومنَع هلل ، ف

 . ) أخرجه أبو داود ( )) أكمل املؤمنني إيامنًا أحسنهم ُخُلقًا ((:  د وقال 

 أنه قال :  ويف الصحيح  عن رسول اهلل  د

 . )) ثالٌث َمْن ُكنَّ فيه َوَجَد حالوة اإليامن ((

كان فيه ثالث خصال : أن )) ال جيد حالوة اإليامن إال من د ويف لفظ آخر : 

يكون اهلل ورسوله أحبَّ إليه مما سوامها ، وأن حيب املرء ال حيبه إال هلل ، وأن 

 .كام يكره أن ُيلقى يف النار (( يكره أن يرجع يف الكفر بعد إذ أنقذه منه ، 
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 يف الطرق الصوفية ج الرتبية الروحيةامنه

َم إىل  َبْحٌث ُقدِّ

 ( 2006) املؤمتر الدويل األول لإلخوان التيجانيني يف اجلزائر عام 

 

 فللعلوم هنجها وللسلوك هنجه . املنَّْهُج : الطريق املستقيم الواضح البنيِّ ،

لسالك عىل اخلطوات املنتظمة التي يقوم هبا ا ] بفتح امليم [ : واملنهج

واملنهاج ] بكرس امليم [ : اخلطة املرسومة الطريق للوصول إىل غايته ، 

 ية ـ مثاًل ـوفاملنهاج الدرايس للمرحلة الثان اخلطوات التي هبا يتحقق القصد ،

هو ما تقرره الوزارة املختصة من معارف يلتزم املدرس ببياهنا لتالمذته 

رآنية مجعها مناهج وردت يف قوله واملنهاج مفردة قضمن جدول زمني حمدد . 

 . .تعاىل :               

   . .  [48:  املائدة ] .  

أما الطريقة فمفردٌة صوفيٌة مجعها طرق ، تعني املذهب واألسلوب ، 

 تختل  جماتات ايحياة التي تا ُبدَّ لإلنسان م  وجمموعة النواظم السلوكية يف

 اتالتزام هبا للوصول إىل الغاية املنشودة .

والطريقة كمفردٍة صوفيٍة هي نموذج مثايل لعرشات ـ إن مل نقل مئات ـ 

املفردات الصوفية األخرى التي نجدها منشورًة يف كتب اإلمام ابن تيمية 

نجدها جمموعًة يف كتاب ) التعريفات ( وتلميذه ابن قيم اجلوزية وغريمها ، و

 لإلمام اجلرجاين ، ويقصدون هبا معاين خاصة بطرقهم ومذهبهم .
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ية الروحية فمفردٌة تا هي بالقرآنية وتا هي بالنبوية وتا هي وأما الرتب

رغم ورودها باملعنى ـ كام سنرى الحقًا ـ يف هذه األصول مجيعًا .  بالصوفية ،

 أن الرتبية الروحية هي التزكية كام يف قوله تعاىل :  ففي القرآن الكريم نجد

-           

          : [ 151] البقرة . 

-             : [ 10/  9] الشمس . 

-             : [ 14/15] األعىل . 

 ويف السرية النبوية الرشيفة نجد أن الرتبية الروحية هي األدب 

  : : ما أحس  أدبك يا رسول اهلل ، فقال  يل لرسول اهلل د قوالتأديب ، فق

 )) أدبني ريب فأحس  تأديبي (( .

وإذا  أما عند الصوفية فقد أخذ القوم يف كتبهم وأخبارهم باملفردة النبوية ،

كان املتأمل جيدهم يستعملون لفظة الرتبية أحيانًا يف عناوين كتبهم : 

صهم تا خيرجون ع  اللفظ النبوي يف نصوكصاحب امليزاب ـ إال أهنم يف 

 األدب والتأديب .

م  كتاب  30يقول الشيخ العارف باهلل عبيدة ب  حممد الصغري يف ص 

ميزاب الرمحة الربانية : ) .. إعلم أدبنا اهلل وإياك بأحس  تأديب .. وجعل لنا 
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 ذلك أوفر حظ ونصيب .. أن األدبـ  كام يف رشح اخلامتة للبدايل رمحه اهلل ـ

 مأخوذه م  أدبه أدبًا مثل رضبته إذا علمته رياضة النفس ومكارم األخالق .. ( . 

قال القشريي رمحه اهلل : حقيقة األدب اجتامع خصال اخلري وقيل هي 

 ولقد اختل  يف األدب وامتثال األمر أهيام أفضل ؟األخذ بمكارم األخالق .. 

يق  ع  املحراب ومل  تأخر قال الصوفية : األدب أفضل ، ألن الصدِّ

 ؟ أنت أكرب أم النبي  وقيل للعباس  بإمتام الصالة ، يمتثل أمر النبي 

 : هو أكرب مني وأنا ولدت قبله . فقال 

وقال الفقهاء : امتثال األمر أكرب ، وبنوا عىل ذلك قول املصيل يف التشهد : 

 . أهـ . اللهم صلِّ عىل حممد من غري سيدنا امتثاالً ألمره 

ت : لقد فات الفقهاء أن إضافة كلمة سيدنا يف دعاء التشهد ليست قل

، بقدر ما هي امتثال جلملة  إضافة مزاجية جترح حرفية النص املأثور عنه 

من األوامر اإلهلية األخرى التي توجب حمبته ونرصته وتعظيمه ، وهذا ال 

ء التكاليف يمنع أن نتفق مع الفقهاء عىل ثابتة من ثوابت الفقه ، هي أن جمي

 واألوامر ال يرتك فسحة ألدب أو اجتهاد .

ولعل أبلغ ما نختم به فقرتنا هذه عن الفرق بني الرتبية واألدب ، هو 

اإلشارة إىل كتاب نفيس للدكتور زكي مبارك جعل عنوانه : ) التصوف 

اإلسالمي يف األدب واإلخالق ( ، سنعتمده يف احلديث عن التصوف عمومًا 

إىل احلديث عن الطريقة التيجانية ومنهجها يف الرتبية  لنخلص بعد ذلك

 الروحية ، التي ظهرت يف املغرب العريب ثم انترشت يف أفريقيا بشكل خاص .
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:  ( 153ص 2) جوأما التصوف .. فيقول اإلمام الغزايل يف اإلحياء 

) التصوف أمر باط  تا يطَّلع عليه وتا يمك  ضبط ايحكم بحقيقته .. ( ، 

لدكتور زكي مبارك : ) حار الناس قدياًم يف تعري  التصوف ، ويقول ا

وتشعبوا فيه إىل مائة رأي ، بل زادت أقواهلم يف ماهيته ع  أل  قول ، ويف 

كقول أيب عيل  ذلك تخلص مل  يريد أن يق  به عند معنى بعينه .. (

الروزباري ) التصوف اإلناخة عىل باب احلبيب وإن طرد عنه ( . وقول 

ييك به ( ، وقيل  اجلنيد وقد سئل عن التصوف ) هو أن يميَتك احلق عنك وُيح

 لصويف : ما صناعتكم ؟ فقال : حسن الظن باهلل وسوء الظن بالناس . أهـ ،

أما تعريفه عندنا ـ كام نراه ـ فهو حركٌة فكريٌة إجيابيٌة فعالٌة ، بمعنى أهنا تا 

العميل يف رسم السلوك  تقترص عىل التنظري السلبي بل تتعداه إىل التطبيق

 اإلنساين لرفعه والسمو به .

 وكام اخُتل  يف التعري  ، فقد اخُتل  يف أصل التصوف فكرًة ولفظًا .

 أما يف اللفظ فقد انشعب القوم إىل أربع شعب :

األوىل أن ينسب فاعل التصوف إىل صوفة فيقال صويف ، وصوفة هو  -1

ر ، انفرد بخدمة اهلل تعاىل عند بيته احلرام فنسب الصوفية إليه  الغوث بن مح

 . ( 161) أنظر تلبيس إبليس تاب  اجلوزي صملشاهبتهم إياه يف اإلنقطاع إىل اهلل . 

الثانية أن ينسب إىل الصوف ، فقد حدث اليافعي يف ) نرش املحاسن (  -2

( أن لباس الصوف كان غالبًا عىل املتقدمني من سلف 343ص 2)ج

التواضع والزهد . وينقل عن احلسن البرصي قوله :  الصوفية ألنه أقرب إىل

 ) أدركت سبعني بدريًا كان لباسهم الصوف ( . 
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الثالثة أن يكون مشتقًا من الصفاء . فقد روى صاحب تاريخ بغداد  -3

( أن أبا عيل الروزباري سئل : من الصويف ؟ فقال : من لبس  331ص 1) ج

 الصوف عىل الصفا .

ـ إن صح ـ فاسد عند علامء اللسان ، ألن الصاد قلت : وهذا االشتقاق 

والواو والفاء يشء ، أما الصاد والفاء والواو فيشء آخر ، ولقد أحسن اإلمام 

 القشريي يف رسالته حني استبعد هذا االشتقاق ، رغم ما روي عن أيب الفتح البستي 

 أنه قال :

ـ اُس نَـالَّ  عَ زَ اْ نَ تَ   اوْ ُفـلَ تَ واْخ  يِفِّ وْ يف الص 

 ىً َتـفَ  رْيَ َغـ ْسمَ ا اإلِ َذ هَ  ُل َح نْ أَ  ُت ْس لَ وَ 

 

ــفِ   ــظَ وَ  هِ ْي ــمُ  هُ وُ ن  ــقَّ تَ ْش ــ  َ ًا ِم  ِف وْ الص 

ـَب لُ  ىَ تَّـَح  يِفَ وْ ُص فَ  اَفَ َص  ـ قِّ  يِفِ وْ الص 

 
 وقال ابن احلاج يف كتابه ) املدخل ( :

ْوِف َتْرَقُعـهُ  ُف ُلْبَس الص   َلْيَس التََّصو 

ــٌص  ــَيْاٌح َوتَاْ َرْق ــَرٌب َوتَاْ ِص  َوتَاْ َط

ُف َأْن َتْصــُفْو بِــاَلْ َكــَدر    َبــِل التََّصــو 

ـــِه ُمْكَت َِبــاً  ــَعًا لِـلَّ ــَرَ  َخْاِش  َوَأْن ُت

 

ــــا  ــــَى املَُْغن ْوَن ــــْاَءَك إِْن َغنَّ  َوتَاْ ُبَك

نُْوَنـا َت جَمْ ْ
ِْ  َوتَاْ اْختَِبْاٌط َكـَأْن َقـْد 

ْينَا ـــدِّ ـــْرَآَن وال ـــقَّ َواْلُق ـــَع ايْحَ  َوَتْتَب

ــاَعــىَلَ  ــَدْهِر حَمُْزْوَن   ُذُنْوبِــَك ُطــْوَل الَّ

 
الرابعة أن ينسب إىل كلمة ) صوفيا ( اليونانية ، وهذا من اإلغراب  -4

هـ . ( ولفيف من املسترشقني  440العجيب قال به أبو الرُيان البريوين ) ت 

وكثري من كتاب هذا الزمان الذي يستحبون لسبب ال ندريه أن يردوا كل 

ة إىل أصل أجنبي إن وجدوا هلا مشاهبًا يف لغة أجنبية . يقول كلمة عربي
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من املجلد األول من كتابه ) التصوف اإلسالمي  52الدكتور مبارك عىل ص

يف األدب واألخالق ( : وكلمة ) صوفيا ( اليونانية معناها احلكمة ، ومنها : 

هتتم الفيلسوف ، أي حمب احلكمة ، وكانت الفلسفة عند اليونان القدماء 

بالعلوم الطبيعية ، وكان كثري من فالسفتهم أطباء ، والعرب يطلقون عىل 

 الطب اسم احلكمة ، وما زال الطبيب هو احلكيم يف كثري من البالد العربية .

والتصوف ، كشأن كل حركة فكرية إجيابية فعالة ، له أنصاره وله 

، ليسوا عىل خصومه ، واملتصوفون ، كشأن األتباع يف كل عقيدة ومذهب 

درجة واحدة من الرقة والعمق والشفافية ، أضف إىل ذلك أن فيهم الصادق 

والكاذب وفيهم العفوي املطبوع واملتكلف املقلد . أما األنصار فقد 

رهتم أقوال  استهوهتم حماسن التصوف وحمامده ، وأما اخلصوم فقد نفَّ

ة متومهني ذلك الكاذبني وأفعال املتكلفني وشطحات املغالني من املتصوف

كله عيوبًا يف ذات التصوف ومآخذ عليه . ولقد أحسن الدكتور مبارك حني 

فرق يف كتابه بني أصحاب اخلوارق وأصحاب املخاريق ، وحني ميز بني 

 املتصوفة والدراويش .

لقد تألب الفقهاء عىل املتصوفة حني رأوهم يفضلون التزام األدب عىل 

وغضب عليهم الفالسفة واملناطقة حني رأوهم اتالتزام باألوامر والنواهي ، 

يرتكون العقل وحيتكمون إىل الذوق ، وأهلب املفرسون ظهورهم بسياط 

م  شاطئ البنية  فهمهم آليات القرآن الكريمالنقد حني رأوهم خيرجون يف 

القواعدية إىل بحر املعاين ، وع  األلفاظ اجلامدة يف معاجم اللغة إىل 
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ل هبا أحد وإىل وضع معان  جديدة أللفاظ قديمة مل مصطلحات مبتكرة مل يق

جيد الراغب عرشات منها يف رسالة ملحي الدين بن  يعرف طعمها أحد ،

كاملريد واملراد والسالك والطريق  () عريب سامها ) إصطالحات صوفية (

 واملقام واحلال واحلضور والوجد والذوق واحلقيقة . 

 ن ابن عريب أنشد أصحابه :( أ 571ص 1ذكر صاحب نفخ الطيب ) ج

ــــــ ــــــ اْ َي ــــــ  ْ َم  هُ اْ رَ أَ  َتَاْ وَ  يِنْ اْ رَ َي

 

ـــــــــ  ـــــــــ تَاْ وَ  هُ اْ رَ أَ  اْ ذَ  مْ َك  يِنْ اْ رَ َي

 
 فسأله أحدهم : كيف تقول إنه ال يراك وأنت تعلم أنه يراك ؟ فقال 

 ابن عريب :

 اً َمـــــرِ جُمْ  يِنْ اْ رَ َيـــــ  ْ َمـــــ اْ َيـــــ

ـــــــــــ ـــــــــــ هُ اْ رَ أَ  اْ ذَ  مْ َك  اَمً عِ نْ ُم

 

 اَذ ِخــــــــــــــــــــــــآَ  هُ اْ رَ أَ  تَاْ وَ  

 اَد ِحــــــــــاْ َج  يِنْ اْ رَ َيــــــــــ تَاْ وَ 

 
ري : من هذا وأشباهه نعلم أن كالم الشيخ مؤول ، وأنه ال يقصد  قال املقَّ

 ظاهره وإنام له حمامل تليق به .

 مجيل القصاص يقول :الدمشقي وهذا الشاعر 

                                                 

()- امتي هو حممد بن عيل بن حممد اخلامتي . كنيته أبو بكر ولقبه حمي الدين ، يعرف باخل

وبابن عريب بدون ألف والم عند أهل املرشق متييزًا له عن أيب بكر بن العريب القايض ، ولد يف 

هـ . وتويف بدمشق ليلة الثامن والعرشين من ربيع  560مرسيه باألندلس يف أواخر رمضان 

 هـ . وما زال جبل قاسيون ُيتضن رضُيه حتى يومنا هذا . 638اآلخر 
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 أنا اهلل ..

 أنا املحبوب وايحب  ..

اُد والدرب ..  أنا املقصود والُقصَّ

 ن وذو النون ..النو اأن

 أنا املُلقى ببط  اجُلبِّ واجُلب  ..

قت والغرب ..  أنا الرشق إذا رشَّ

 فقل إين أنا املبدي ملا عندي ..

 وقل إين أنا اهلل ..

ف التصوف بأنه أمر باطن ال  هل تذكرون عبارة اإلمام الغزايل يف اإلحياء يعرِّ

 جيوز ألحد أن يطلع عليه . يحطلَّع عليه ؟ إنه عندنا أكثر من هذا ، فهو أمر ال

حقًا املتصوف حمب عاشق للحقيقة باحث عنها ، يؤرقه اخلوف دائاًم من 

هح .. ومن هنا يلف الغموض نظراتره إن هو نظر ، ومتأل  َّ
أن يكتشف اللُّوامح ِسر

التوريةح سطوَره إن هو كتب ، ويغلبح املجازح عىل ألفاظه إن هو تكلم ، ثم 

َط عليه األضواء الكاشفة .يميض مرسعًا قبل أن تح   َسلَّ

* * * 

 إن تزكية النفس ـ حسب التعبري القرآين ـ وتأديب وهتذيب السلوك 

ـ حسب التعبري النبوي ـ وتربية الروح ـ حسب التعبري الصويف ـ هو املحور 

األول واألخري الذي تدور حوله فكرة التصوف يف مجيع الطرق عمومًا ، من 

ية ورفاعية وجيالنية وتيجانية ، ويف مجيع أورادها شاذلية ونقشبندية ورشيد
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ومقاماهتا وأحواهلا ، سواء عىل صعيد الفرد أو اجلامعة أو املجتمع ، وسواء 

 يف عالقة الفرد بنفسه أم بأقربائه أم بإخوانه أم باإلنسانية مجعاء .

وعىل سبيل املثال ، فالتيجـاين ـ تأسـيًا بإمـام طريقتـه أمحـد بـن املختـار 

جاين رمحه اهلل املولود حسب قول صاحب ) ميزاب الرمحة الربانية ( سـنة التي

 مخســني ومئــة وألــف للهجــرة يف قريــة عــني مــايض بــاألغوا  يف اجلزائــر 

فرَن فيها سنة ثالثني ومئتني وألف  وتويف  ـ ال يعبأ كثريًا باللباس بفاس ودح

 يــاب بــل يكتفــي كــام يقــول صــاحب ) ميــزاب الرمحــة ( باملتوســط مــن الث

 مما يقيه احلر والربد كام تلبس عامة الناس وال ُيب االمتياز بثوب حسن وال قبيح .

وهذا خيرجه من قائمة الدراويش وأصحاب املرقعات الذين قال هلم 

حممد بن حممد الكتاين : إخواين ، إن كان لباسكم موافقًا لرسائركم فقد 

فقد هلكتم ورب  ائركمأحببتم أن يطلع الناس عليها ، وإن كان خمالفًا لرس

الكعبة ، والذين قال اإلمام الثوري يف لباسهم : كانت املرقعات غطاء عىل 

 الدر فأصبحت جيفًا عىل املزابل .

وأدب اللباس يف الطريقة التيجانية هيدف إىل تربية املريد السالك تربية 

بعيدة عن الكرب من جانب وعن اإلنشغال بالظاهر عن الباطن من جانب 

 وعن حب الظهور والتميز من جانب ثالث .ثان 

  . .     . .والتيجاين قرأ قوله تعاىل : 

، وفهم املقصد اإلهلي الرشعي األول من التعارف ، فرتاه  . [  13ايحجرات : ] 



  

 

 

150 

ال يف رؤوس يف طريقته ُيب الناس ويسعى ملخالطتهم , وينفر من االعتز

د حممد بن سعد بن عبد اهلل املالكي التيجاين يف  اجلبال كالرهبان . ولقد عدَّ

رر السنية ( تسعة وعرشين رشطًا للطريقة التيجانية ،  كتابه النفيس ) الدُّ

يدعو رابعها إىل دوام املحافظة عىل صالة اجلامعة ويعني االجتامع بالناس ، 

عة بينه وبني اخللق ، أما ما أثر عن ابن ويدعو رابع عرشها إىل عدم املقاط

حزم األندليس الظاهري أنه قال : الناس كالنار تدفأ هبا وال ختالطها ، فال 

جيد املتأمل له أثرًا يف السلوك التيجاين . إال أنه يميز بشفافية ذوقية رائعة بني 

االعتزال واالعتكاف ، وبني القطيعة مع الناس والبحعد عن صخبهم 

، بام يضمن له اهلدوء يف النفس والسكينة يف الروح تأهبًا  وضجيجهم

 الستقبال الفيوض والعطاءات .

 والتيجاين قرأ قوله تعاىل :             

        ..  [ : 77القصص ] .  وفهم املقصد ،

م اهلل  اإلهلي الثاين من العمل ، وأدرك ما ذهب إليه القول املأثور عن عيلٍّ كرَّ

 وجهه حني قال : 

 ( .عمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا ، واعمل آلخرتك كأنك متوت غدًا ا) 

والتيجاين يتلمس خطى أئمته ومشاخيه عىل درب الرشيعة يف بحثه عن 

تدي التيجاين به يف احلقيقة ، وإذا كنا نتعمد ذكر الشاهد القرآين الذي هي
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أوراده ووظائفه ، فألن القرآن عنده هو األصل األول للرشيعة والسنة 

 الرشيفة هي األصل الثاين . 

دفع مريدهيا يف رحابه الطاهرة ، يكذب  وهذا التوجيه الذي تعمل التيجانية عىل

من ويبطل ما زعمه البعض من أن اإلمام أمحد قال : إن صالة الفاتح ملا أغلق أفضل 

القرآن العظيم ، ولقد رد علامء هذه الطريقة املباركة عىل هذا االفرتاء يف مواضع كثرية  

بينوا فيها احلق وأبطلوا الباطل ، منها كتاب ) الرصا  املستقيم ( ملحمد سعد بن عبد 

 اهلل املالكي التيجاين صاحب ) الدرر السنية ( :

 .. َق لِ غْ أُ  اْ ملَِ  ِح تِ اْ فَ الْ  د  مَّ حُمَ  اْ نَ دِ يِّ عىل َس  لِّ اللهم َص 

 .. َق بَ َس  اْ ملَِ  مِ تِ اْ واخْلَ 

ِ اْ نَ   .. قِّ ـــايْحَ بِ  قِّ ـــايْحَ  ِْ

َ  يْ دِ اْ اهلَْ وَ 
ِْ  .. مْ يْ قِ تَ ْس املُْ  َك طِ اْ إىل 

 .. مْ يْ ظِ عَ الْ  هِ رِ اْ َد قْ مِ وَ  هِ رِ ْد قَ  قَّ َح  هِ آلِ  ىَلَ عَ وَ 

، هيهات أن من بحر عطر ، ورشفة من هنر عسل ة مَّ َش وبعد ، فهذه جمرد 

 تكفي األسابيع والشهور يف حماولة تذوقها ، فام بالك بالدقائق والثواين .

  م . 2007هـ . املوافق نيسان  1428األول يف شهر ربيع  بفضله تعاىل وتوفيقهتمَّ 

 ، سورية دمشق الشام
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