
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم

  مت بفضل اهللا التحميل من موقعمت بفضل اهللا التحميل من موقع
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بني بني   نرجو منكم اخوايت األحباء املسامهة معنا يف نشر املوقعنرجو منكم اخوايت األحباء املسامهة معنا يف نشر املوقع

  األصدقاء واألقارب ويف املنتدياتاألصدقاء واألقارب ويف املنتديات

  يكن لنا مجيعا بإذن اهللا صدقة جارية

  واهللا املوفقواهللا املوفق
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  التنازع والتوازن
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  مقدمة الطبعة اخلامسة 

  : وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعدوصلى اهللا على سيدنا رسول اهللا ، احلمد هللا  

 الطبعة الثانية من هذا الكتاب، وفيها زيادات – وهللا احلمد –فقد ظهرت 
  . يحاتوتصح

الذي كنت أرغب إفراده يف رسالة، ولكين ) التفرغ(ولعل أهل الزيادات مبحث 
. أن إحلاقه ذا الكتاب أوىل لقوة ارتباطه مبباحثه، وترتيب بعضها عليهرأيت بعد ذلك 

 الطبعة – كذلك –وتبعتها ) مطلب يف الترويح واالستجمام(ومن الزيادات كذلك 
  . الثالثة

  . عة، وفيها زيادة أضيفت إىل املبحث الثالث منهوجاءت الطبعة الراب

 من هذا الكتاب، وفيها اإلضافات – وهللا احلمد –وهذه هي الطبعة اخلامسة 
  : التالية

ترمجة موجزة لألعالم املذكورين، حيث أن أغلب القراء حيتاجون إىل عرفة  -1
 . شيء عن أولئك األعالم الذين يقرأون أقواهلم ويعجبون بفعاهلم

 . إلضافات املكملة للنص من زيادة عبارة، أو فكرة، أو تقسيمبعض ا -2

 . بعض الفهارس العلمية -3

 هذا وقد كنت كتبت قبل ست سنوات، وأنا اآلن متيقن أكثر من ذي قبل 
بصعوبة حتقيق ما أوردته، وأن الشخص الذي يريد املعايل املسرودة يف هذه الرسالة عليه 

 وإال راوح مكانه، ومل – بدون مبالغة –ات جساماً أن يبذل جهداً كبرياً ويتخطى عقب



يأت بشيء ذي بال، فليفزع إىل ذي اجلالل سائالً املعونة واإلقبال، والتوفيق والتسديد 
  . واملباركة يف األقوال واألعمال

هذا وإن احلمد هللا أوالً وأخراً حيث كتب هلذا الكتاب بعض القبول واالنتشار، 
 يضفي عليه مزيداً من القبول، وينيلين من فضله ماهو مأمول، وأسأله سبحانه وتعاىل أن

وآخر دعوانا أن احلمدهللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وإىل آله وصحبه 
  . أمجعني

  

  املؤلف

  حممد موسى الشريف. د

Mohammad-

mousa@hotmail.com 

  

  



  مقدمة الطبعة األوىل

مه البيان، ودلّه على طريق اخلري والرشاد احلمد هللا الذي خلق اإلنسان وعلّ
باإلميان، وأنشأ فيه نوازع كثرية للخري والطغيان، فأما من هذّب هذه النوازع فهو الفائز 

  . اجلذالن، وأما من أتبع نفسه هواها فهو اخلاسر احلريان

وأشهد أن ال إله إال اهللا شهادة شهادة تنقذين يوم العرض، وأشهد أن حممداً عبده 
ورسوله الذي مل خيلد إىل األرض، صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان 

  : وبعد

 إىل سابق جمدها وقدمي عزها، وسبيله  مطالب بإرجاع أمته– اليوم –إن املسلم 
  . إىل ذلك هو إصالح نفسه، مث دعوة غريه

 يف وإصالح النفس هدف يرجوه كل مسلم ولكن دونه عقبات عظيمة ال سيما
العقبات هي ما كان من داخل الشخص نفسه؛ إذ أن هناك هذا العصر، وأعظم هذه 

عقبات حسية ومعنوية، ولكن أعظم العقبات قاطبة هو ما يصادم الشخص داخل نفسه، 
فالنفس أمارة بالسوء، وفيها كَبر وحسد وحقد وغلّ وبغضاء ورياء وشقاق ونفاق إىل 

 اهللا للنجاة من هذه اآلفات وأمثاهلا فهو يف خري عظيم، غري ذلك من املهلكات، فمن وفقه
  . وقد تكفّلة كتب كثرية بشرح سبل السالم من هذه املهلكات شرحاً وافياً كافياً

مث إن املسلم إذا خلّص دواخله من كل هذا فجأته جمموعة من املطالبات النفسية 
فت به، وميكن يف كثري من  أقلقته وعص-))النوازع(( وهي ما ميكن أن يسمى –الداخلية 

  . األحوال أن يقوده عدم حتقيقها إىل اليأس واإلحباط إن مل تدركه رمحة مواله وفضله

 وسيأيت للكلمة وضوابطها شرح مفصل، إن شاء اهللا تعاىل –وأعين ذه النوازع 
  :  هو ما ترتع إليه النفس وترغبه وتشتهيه–



  . ة إىل اهللا تعاىلفاملسلم امللتزم بدينه حيب أن يكون داعي

  . وكذلك يرغب أن يكون قوي اإلميان، راسخ اليقني

  . وكذلك يستهويه املال الصاحل. وهو حيب أن يكون من العابدين الزاهدين

  . وتدفعه نفسه إىل أن يكون من رجال الشهرة املعروفني املتصدرين

 فأصبح من وكذلك حين املسلم إىل أن يكون ممن رزقه اهللا تعاىل العلم الشرعي
  . علماء األمة العاملني

وهو من الراغبني يف الثقافة الفكرية والواقعية، حىت يكون مرشداً ومفيتاً من مفْيت 
  . الشباب والصحوة

وهو ممن تتوق نفسه إىل اجلهاد والذَّود عن أعراض املسلمني، ويكاد يتمزق شوقاً 
  . التعندما تالمس أذنه نداءات اجلهاد وأخبار البطو

  . وهو ممن ال يحب أن يرى مقصراً يف حقوق األهل واألرحام واألحباب

 ممن يرغب أن يرى أوالده وبناته من عباد اهللا الصاحلني الداعني – والبد –وهو 
  . ااهدين، فريبيهم تربية إسالمية حسنة

فهذه عشرة نوازع يف نفس اإلنسان املسلم يرغب كل عاقل لبيب أن جيمعها، 
  . كن هيهات أن جتتمع له إال بتوفيق عظيمول

  :  رمحه اهللا تعاىل)1(قال اإلمام ابن اجلوزي
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ويندر من اخللق من يلهمه الكمال وطلب اآلفضل، واجلمع بني العلوم واألعمال ((
  . )1())ومعامالت القلوب، وتتفاوت أرباب هذا احلال

الترجيح بينها جاء هذا ولشرح هذه النوازع والتوفيق بني بعضها البعض والتوازن و
البحث، الذي أحسبه جديداً يضيف شيئاً إىل املكتبة اإلسالمية، ويشرح أموراً جيدها كل 

 يف نفسه حال سريه يف دروب – على وجه اخلصوص –مسلم ملتزم ذا الدين داعية 
  . هذه احلياة
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  املبحث األول

  النوازع وأمهية التوفيق بينها

  : لنوازعمعىن التوازن وا

  : التوازن لغةً

   :)1(قال أبو فارس

وهو . معتدله: ووزِين الرأي, بناء يدل على تعديل واستقامة: الواو والزاء والنون((
   .)2())راجح الوزن إذا نسبوه إىل رجاحة الرأي وشدة العقل

  :أما اصطالحاً فيمكن تعريفه بأنه

نشأ عن معرفة حقائق وهو ي,  إعطاء كل شيء حقه من غري زيادة وال نقص((
  .اا ومنافعهاومعرفة حدودها وغاي, األشياء على ما هي عليه

يؤيت احلكمة من يشاء ومن يؤت احلكمة : (وهو احلكمة املنوه ا يف قوله تعاىل
    .)3(*)فقد أويت كثرياً وما يذكر إال أولوا أاللباب

  )):ز عن ((يف مادة )) املصباح املنري((وأما التنازع فقد جاء يف 

حنت إىل : وبعري وناقة نازع, اشتاقت: نازعت النفس إىل الشيء نزوعاً ونزاعاً((
  )).أوطاا ومرعاها
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  :يف املادة نفسها)) لسان العرب((وجاء يف 

ويقال لإلنسان إذا هوى شيئاً ونازعته نفسه , غالبتين: نازعتين نفسي إىل هواها نزاعاً((
  .هو يرتع إليه نزاعاً: إليه

, يف قراءته أجاذب أي )1())مايل أنازع القرآن((: ومنه حديث, التجاذب: والتنازع
فنهاه عن اجلهر بالقراءة يف , فشغله, فنازعه قراءته, وذلك أن بعض املأمومني جهر خلفه

  )).الصالة خلفه

  .فالتنازع تدور معانيه على التجاذب واحلنني واملغالبة

وحتصل ,  هي األمور اليت يشتاقها اإلنسان وحين إليهاوالنوازع املذكورة يف هذا البحث
  .ااذبة فيها بينه وبني نفسه لتحقيقها وحتصيلها

فمن كان عايل ,  ما تدفعه مهته إليهوال خيفى على اللبيب العاقل أن كل إنسان يرتع إىل
ها نزع إىل  إليها وكبلته حببومن كان ممن جذبته الدنيا, اهلمة شريف النفس نزع إىل املعايل

  .والبون بني الفريقني شاسع, ما يزيده حباً فيها وتعلقاً ا

وميكث , وال شك أن حديثي موجه للفريق األول؛ ألنه هو الذي تتنازعه فضائل كثرية
  .أو خيتار منها ما وفقه اهللا إليه, زماناً حياول أن يوفق بينها

ضمن باقي النوازع اليت وقد رأيت أن أتكلم عن نوازع مخسة أظن أا تستوعب وتت
  :وهذه اخلمسة هي, ذكرا يف املقدمة

 . طلب العلم الشرعي -1

 .كثرة العبادة وإحساا -2
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 . الدعوة إىل اهللا تعاىل -3

 . اجلهاد يف سبيل اهللا -4

 .طلب املال الصاحل -5

فال , وأورثته السهاد, وهي إن حاكت يف صدر املسلم كلها أو بعضها منعته الرقاد
وقد , وخيتار منها ما يوفقه اهللا تعاىل إليه, حىت يحكم أمره فيهايعود يطيب له العيش 

  .إن شاء اهللا تعاىل, فيكون إماماً قدوة كما سأبني, مين اهللا عليه جبمعها أو جبمع غالبها

, واجلامع بني هذه النوازع املختلفة بطريقة حمكمة هو الذي ميلي على التاريخ ما يكتبه
, ملجأ للناس ومالذاً هلم حال اخلَطْب املُدهلم واحلادث اجلَللوهو الذي جيعله اهللا تعاىل 

  .وإن مات صار حديثاً لألجيال, وهو الذي إن عاش كان رمزاً

أما من جد واجتهد يف جانب أو جانبني من الفضائل واقتصر على ذلك هو يف حال 
  .لكنها مفضولة, حسنة

يفية هذا التنازع بني الفضائل يقول األمام ابن اجلوزي رمحه اهللا تعاىل موضحاً ك
  :املتنوعة

 ما أتيقن أين ال أصل وذلك أنين أروم من العلم,  فرأيتها عجباًنظرت إىل علو مهيت((
وهذا أمر , وأريد استقصاء كل فرد, إليه؛ ألنين أحب نيل كل العلوم على اختالف فنوا

  . عن نقص اهلمةفال أرى الرضى بنقصان العلوم إال حادثاً.. يعجز العمر عن بعضه



، )2(، وزهادة معروف)1( بشر العمل بالعلم، فأتوق إىل ورع– ايةً –مث إين أروم 
م بعيدوهذا مع مطالعة التصانيف وإفادة اخللق ومعاشر .  

مث إين أروم الغنى عن اخللق، وأستشرف اإلفضال عليهم، واالشتغال بالعلم مانع من 
  . باه اهلمة العالية مما تأ)3(الكسب، وقَبول املننن

 نائبين )4(مث إين أُوق إىل طلب األوالد، كما أتوق إىل حتقيق التصانيف لبقاء اخلَلَفَين
  . عين بعد التلف، ويف طلب ذلك مافيه من شغل القلب احملب للتفرد

مث إين أروم االستمتاع باملستحسنات، ويف ذلك امتناع من جهة قلة املال، مثّ لو حصل 
  ... اهلمةفرق مجع

 فواقلقي من طلب قيام الليل وحتقيق الورع مع إعادة ...وكل ذلك جمع بني أضداد
وواأسفي على ما يفوتين من املناجاة باخللوة مع مالقاة ... وشغل القلب بالتصانيف, العلم

غري إين قد استسلمت , ويا كدر الورع مع طلب البد منه للعائلة, الناس وتعليمهم
   .)5())وإن بلغ مهي مراده وإال فنية املؤمن خري من عمله,  ذييب يف تعذييبولعلّ, لتعذييب

والغالب , وكالم اإلمام ابن اجلوزي رمحه اهللا تعاىل يتردد يف صدور كثري من الصاحلني
  .أن أكثرهم ال جيد سبيالً للجمع بني تلك األمور املذكورات على وجه حسن
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 فإين أذكر حال –ر التوازن بني النوازع املختلفة  أم–وللتدليل على أمهية هذا األمر 
ولكنه كان يعاين من عدم استطاعته , فقد كان داعية نشيطاً, واحد من إخواين الصاحلني
حىت إذا , فقد كان يقوم الليل ويكثر من التعبد أياماً كثرية, التوفيق والتوازن بني نوازعه

مث , غمس يف العمل الدعوي بنشاط عظيمفطن أنه قد قصر يف حق الدعوة ترك التعبد وان
, إذا فطن أنه قد قصر يف حقوق أهله وأقاربه ترك كل ما مضى وجعل يهتم بأهله وأبنائه

فنتج عن ذلك أنه ترك االلتزام كلية بعد , فنصحته وبعض إخواين باالتزان فلم ينتصح
,  والرجوع واحلمد هللامث من اهللا عليه بالتوبة, شعوره بالضعف وعدم القدرة على التوفيق

لعل هذه , ولكنه حيدث يف صفوف الدعاة بدرجات خمتلفة احلدة, نعم هذا مرض نادر
  .عافاين اهللا وإياكم, احلالة أشدها

وأذكر , وأقواالً للسلف حوهلا, وحال عرضي هلذه النوازع سوف أذكر أموراً تضبطها
, ينها وبني بعض النوازع األخرىوكيفية التوفيق ب, أيضاً كيفية حتقيق التوازن فيها خاصة

  .ذكر تفصيل بعض ذلك إىل املبحث األخري إن شاء اهللا تعاىلوقد أرجىء 

  

  

  

  

  

  

  



  املبحث الثاين    

  ذكرها وبياا: النوازع

  :طلب العلم الشرعي: النازع األول

وذلك ملا ورد من ,  النازع قوي متجذِّر يف نفوس كثري من امللتزمني باإلسالمهذا
كثرية يف الكتاب والسنة وكالم أئمة السلف تنوه بطلب العلم وتذكر عظم نصوص 

  .أجره وفضله

وهم الذين جيددون الدين وينقّونه مما علق به من , والعلماء العاملون سبب هلداية الناس
 وهم الذين يستشفى حبديثهم, ويصححون مفاهيم العامة وآراءهم, البدع واملخالفات
  . بسببهمويترتل نصر اهللا

وإذا علم األخ املسلم فضل العلم والعلماء دعته نفسه ليكون منهم فيفوز مبا فازوا به 
ولكنه ال بد له أن يلتفت إىل مجلة من التحذيرات والتنبيهات يف , من األجر والفضل

  :وهي, هذا

 إن كان من – ال حيسن به وال جيمل أن يترك دراسته للفنون والصناعات  -1
فإن هذه ,  ليطلب العلم الشرعي الكفائي–والدارسني هلا املتخصصني فيها 
 سبب من – من طب وهندسة وفيزياء وكيمياء وغريها –الفنون والصناعات 

وترك املسلمني هلا , أسباب سعادة األمة وفوزها على أعدائها املتربصني ا
 –ه  ممن تعينت علي–وقد يصيب التارك هلذه الفنون , يزيدهم وهناً على وهن

 . من فروض الكفاية ومن أصول الريادة– اليوم – ألا إمثٌ؛



فال ,  مل تكن للصناعات والفنون يف عهد السلف هذه املرتلة اليت هلا يقوم -2
 تقاس مبا – اليوم –فقوة األمم , يصح أن نقارن ما عليه السلف مبا حنن عليه

قَين والعلميهي عليه من التقدم الت. 

 رغم بدائيتها يف – على هذه الفنون والصناعات  كان السلف حريصني -3
,  فكثري من علمائهم اشتقت ألقام من الصناعات اليت يزاولوا- عصرهم

, والسراج, واخلياط, والفراء, والزجاج, واحلداد, والشاشي, فهناك القفّال
 .وغريهم من علماء السلف وأعالمهم, واحلذّاء

فهذا اإلمام ,  الفنون والصناعات قد عاب بعض السلف تضييع بعض -4
  :)2( يقول فيما نقله عنه الربيع)1(الشافعي

ال أعلم علماً بعد احلالل واحلرام أنبل من الطب إال أن أهل الكتاب قد ((
   .)3())غلبونا عليه

  :)4(وقال حرملة

ضيعوا ثلث : ي يتلهف على ما ضيع املسلمون من الطب ويقولكان الشافع((
   .)4())وه إىل اليهود والنصارىالعلم ووكل

  !يقول هذا يف زمانه فكيف يف زماننا؟
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 قد سهل عند بعض السلف اجلمع بني الصناعات والفنون وبني طلب العلم  -5
ر فعل هذا, الشرعيا اليوم يصعب علينا بل قد يعسفطلبك للعلم , ولكن

لشرعية أو الشرعي من مظانه يعين أنك البد أن تلتحق بكلية من الكليات ا
واألول صعب املنال إن كان الشخص مشغوالً بفنه , تطلب العلم على شيخ

والثاين من أصعب األمور؛ إذ هات يل شيخاً يصرب على تدريس , وبصناعته
 -فاملشايخ, مث يتدرج معه حىت يكمل ويفقه, الطالب أوليات العلوم ومبادئها

وبني كثري منهم وبني , درة وعدم الق يعتذرون لطالب العلم باالنشغال-اليوم
وإذا ,  إال بشق األنفس– غالباً - الشباب فجوة سحيقة؛ إذ ال يوصل إليهم

وصلت إليهم وجدت من الصعاب والعقبات عند الشيخ ما يفقدك الرغبة يف 
 .طلب العلم عليه

, هذا ما حدا بكثري من الشباب إىل طلب العلم من الكتب والتفقه بغري شيخ
واحلقيقة أنه بينهم وبني العلم الصحيح املعترب مفاوز؛ إذ , علموافظنوا أم قد 

  .وال يصح وصفهم بأكثر من هذا, هم من الفضالء املطّلعني

فإذا فهمت األمور اخلمسة املاضية فاعلم أنك إن مل تستطع حتصيل العلم 
الشرعي على الوجه املطلوب فقد يعوضك اهللا بفن وبصناعة تكفي ا األمة 

 من  من كثريوتكون ممن رفع عند اهللا درجات أعلى وأعظم, هلوانالذل وا
  :العلماء املتقاعسني الذين مل جيمعوا بني العلم والعمل

أين فينا من يساهم ابتداًء يف العمل على رقي املسلمني وحتررهم ووحدم ((
, ةأن يكونوا عباداً بررة وصناعاً مهر, إسهاماً جيسد ما يريد اإلسالم من أبنائه

وسعاة إىل إزالة , دعاة إىل إنارة القلوب بالذكر, رهباناً بليل وفرساناً بنهار
يريدهم أن يكونوا هم املتفوقني دوماً , الظُلمة واجلوع واملرض والفقر بالتقدم



وهم , يف كل علم وصنعة ال عالة على أهل البحوث والدراسات والصناعات
يدان ال املستوردين املستهلكني دون ماملخترعني املبدعني املبتكرين يف كل فن و

وهم الذين يصنعون التاريخ ال الذين , تقص أو انتقاء لكل جديد مبتدع
   .)1())يقرؤون أحداثه فحسب

ومن األمور اليت جيب أن تعرف أنه ال بد ملزاول صناعة أو مهنة أن يكون له 
 عليه أن -  مثالً-بيبفالط, إملام باألحكام الشرعية الالزمة لصناعته ومهنته وفنه
ومىت جيوز له ذلك ومىت , يعرف احلكم الشرعي يف االطالع على عورة مرضاه

  ...وحكم اإلجهاض إخل, وحكم التشريح, يحظر عليه

 ال حيل واإلعالمي عليه أن يعرف ما الذي حيل له بثُه وإذاعته بني الناس وما
ات وأخبار؟ وجيب أن وما هي الضوابط الشرعية لبثّ ما ميلك من معلوم, له

يعرف أيضاً كيفية التثبت من األخبار شرعاً حتى يكون يف مأمن من تشويش 
 – اليوم – ودئتهم بدون وجه حق كما حيصل الناس وإقالقهم أو تطمينهم

  .كثرياً

وهذا األمر ينسحب على أصحاب املهن األخرى من صيدلية وهندسة وجتارة 
  ...وصناعة إخل

 تعلم فروض – أياً كانت صنعته –نه جيب على الشخص ومما هو معلوم أ
وكذلك حيسن به أن , وال يعذر جبهل هذه األمور, العني وفروض الكفاية

يعرف الضرورات واحلاجيات والتحسينات حىت يستطيع فهم واقعه على ما 
  .هو عليه
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  :جوانب التوازن يف طلب العلم الشرعي

فال يطغى ,  العلم فعليه باآليت ليتوازن يف طلبه للعلم إن وفّق اهللا املسلم لطلب املزيد منمث
  :جانب على جانب

  :التوازن يف طلب العلوم املختلفة وتفضيل بعضها على بعض: أوالً

  .وأيها يؤخر,  طالب العلم إىل النظر والتخري يف العلوم ليعلم بأيها يبدأحيتاج

  :)1(قال اإلمام حيىي بن عمار السجستاين

وعلم هو قوت الدين وهو العظة , علم هو حياة الدين وهو علم التوحيد: العلوم مخسة((
وعلم هو داء الدين وهو أخبار ما وقع بني , وعلم هو دواء الدين وهو الفقه, والذكر
  .)2())وعلم هو هالك الدين وهو علم الكالم, السلف

  :)3(وقيل لإلمام مالك

 الذي يلزمك من حني تصبح إىل ولكن انظر, حسن مجيل: ما تقول يف طلب العلم؟ قال((
  .)4())أن متسي فالزمه

وعلى طالب التفصيل , وقد حيتاج طالب العلم أن يستشري غريه يف هذه القضية املهمة
  .)5(الرجوع إىل الكتب اليت تتحدث عن طرق طلب العلم ومراتب العلوم
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  : العلم وطلب ترقيق القلبالتوازن بني طلب: ثانياً

 فقد حثّ عليه السلف كثرياً وحذروا من تركه والتفريط فيه؛ ألن , من أهم املهماتوهذا
  .الشخص حال انشغاله يف طلب العلم قد ينسى هذا األمر املهم

 رمحه اهللا )1(فهذا حممد بن عبادة املعافري حيدث أنه وصحبه كانوا عند أيب شريح املعافري
 )3(د ابن محيد املَهريفقوموا إىل خال,  قلوبكم)2(قد درنت: فكثرت املسائل فقال((

, وتورث الزهادة, وتعلموا هذه الرغائب والرقائق فإنها جتدد العبادة,  قلوبكم)4(استقلُّوا
وتورث ,  تقسي القلب– يف غري ما نزل –وأقلوا املسائل فإا , وجتر الصداقة

  .)5())العداوة

  )6(وقال شعبة

فهل أنتم ,  صلة الرحمإن هذا احلديث يصدكم عن ذكر اهللا وعن الصالة وعن((
  .)7())منتهون

 قد تؤدي إىل ما ذكره إذا مل يجمع بينه وبني قراءة الرقائق يعين أن كثرة طلب احلديث
  .واملرغبات واملزهدات
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وهل يراد من , أمسك: فقال, قصري العلم: فقيل, وذُكر معروف الكَرخي عند اإلمام أمحد
  .)1(العلم إال ما وصل إليه معروف

  :مام ابن اجلوزي رمحه اهللا أمر املوازنة بني العلم وطلب ترقيق القلب فقالوذكر اإل

, تأملت العلم وامليل إليه والتشاغل به فإذا هو يقوي القلب قوة مييل به إىل نوع قساوة((
, فإين أكتب احلديث أرجو أن أرويه, ولوال قوة القلب وطول األمل مل يقع التشاغل به

ورق ,  قلّ األمل)2(فإذا تأملت إىل باب املعامالت,  أن أمته بالتصنيف أرجووأبتدىء
, إال أن العلم أفضل... وغشيت السكينة, وطابت املناجاة, وجاءت الدموع, القلب

 وإن كثرت -واملعاملة , )3(وإن حدث منه ما شكوت منه, وأعلى مرتبة, وأقوى حجة
اجلبان الكسالن الذي قد اقتنع  فإا قريبة إىل أحوال -الفوائد اليت أشرت إليها منها
فالصواب , وانفراد بعزلته عن اجتذاب اخللق إىل رم, بصالح نفسه عن هداية غريه
 النفس بأسباب املرقِّقات تلذيعاً ال يقدح يف كمال )4(العكوف على العلم مع تلذيع

  .)5())التشاغل بالعلم

تلذيع النفس بأسباب فالصواب العكوف على العلم مع: ((وقول اإلمام ابن اجلوزي 
  .يعد من القواعد اجلامعة املُثلى يف هذا الباب...)) املرققات

, والناظر اليوم حلال طلبة العلم يعرف أن أكثرهم قد قست قلوم ومجدت عيوم
وانصرفوا عن الرقائق وطلب بعضهم الدنيا بعلمه؛ وذلك ألن القلب ليس متوجهاً إىل اهللا 
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وندرة الربكة , وقلة التوفيق, وهذا من عوامل تأخر النصر, واهوال اللسان مبخلص يف دع
  .واهللا املستعان, يف األعمار واألوقات

  :التوازن بني طلب العلم وحقوق األهل واألوالد: ثالثاً

وطالب العلم إن مل يوازن ,  حب العلم للعلم أعظم من حب الناس للمال والنساءإذ أن
  .ل مسريتهبني احلقوق املختلفة يضعف عن إكما

, إن السلف كانوا يطلبون العلم وال يفكرون يف غريه من األمور املذكورة: وقد يقول قائل
مثّ يصح لك , وهات معيشة كمعيشتهم, هات نساء كنساء السلف: وأقول ملن يقول ذلك

  .بعد ذلك قياسك

هللا  رمحه ا)1(عيينةفقد قال سفيان بن , وهاك أمثلةً توضح مدى انشغال طالب العلم به
  :تعاىل

   .)2())ال تدخل هذه احملابر بيت رجل إال أشقى أهله وولده((

  .وانشغاله عن طلب الرزق, أي أشقاهم بكثرة انشغاله عنهم

  ؟))ما حرفتك: ((وسأل رمحه اهللا رجالً

  .طلب احلديث: قال

  )3())بشر أهلك باإلفالس: ((فقال له

غين به أهلهأي أنه ألجل حرفته هذه لن يطلب عمالً دنيوياً ي.  
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  : لزوجه)1(وقالت بنت أخت الزبري بن بكار

واهللا هذه الكتب أشد : فقالت املرأة , )2(خايل خري رجل ألهل ال يتخذ ضرة وال سرية((
  .)3())علي من ثالث ضرائر

بني قابع يف بيته ال خيرج بدعوى احلفاظ على حقوق األهل , وحنن اليوم بني مفْرط ومفَرط
التزم اجلادة وأعطى كل وقليل من , وبني مضيع هلم ال يعرف هلم حقاً وال واجباً, دواألوال

   .� يف ذلك ما كان عليه رسول اهللا والطريقة املثلى, ذي حق حقه

  :التوازن بني طلب العلم وفعل التطوعات: رابعاً

ى فعل حيث إنه يفضل طلب العلم عل,  مسألة مهمة طاملا أرقت طالب العلم اجلادهذه
ويظل هذا األمر حيوك يف صدره زماناً طويالً خاصة عند قراءة سري العابدين , التطوع
  .الزاهدين

  : رمحه اهللا شارحاً املراد)4(يقول اإلمام الذهيب

   أو صالة النافلة والتالوة والذكر؟هل طلب العلم أفضل: هذه مسألة خمتلف فيها((

ولكن مع حظٍّ من صالة , فالعلم أوىل, نه جيد وذهفأما من كان خملصاً هللا يف طلب العلم
وليس , فهذا كسالن مهني, فإن رأيته جمداً يف طلب العلم ال حظّ له يف القربات, وتعبد

  .هو بصادق يف حسن نيته
                                                 

3 ��( و"�����, ا�����(,  ا�+*�( ا���)' )1(�C , ر��يأ�& "��ا2 ��/�Lي ا���Qا وت&) ���( . 172و�� ��( . �� "��ا2 ا��
ش
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 أ"*م ا���*ء((ا/� :((12/311-315. 
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�Lه( ا�%q*ء (( )3( :((2/892. 

 ا�;ه� ��ّ�ث ا�+�
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 ��ة ��/
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ج�( �%p ��� �ُ/�;ر �� J+� ا����ّ!� l ��~( /�K ا�;ه�
 .وا2 أ"!�, إ�/�



وأما من كان طلبه احلديثَ والفقه غيةً وحمبة نفسانية فالعبادة يف حقّه أفضل، بل ما بينها 
  . أفعل تفضيل

  . )1()) من رأيته خملصاً يف طلب العلم– واهللا –يم يف اجلملة، فقَلّ وهذا تقس

  : )2(وقال يف موضع آخر معلقاً على قول ابن املبارك

  )).ما رأيت أحداً ارتفع مثل مالك ليس له كثري صالة وال صيام إال أن تكون له سريرة((

  : فقال رمحه اهللا

  . )3())الصوم والصالة ملن أراد به اهللاما كان عليه من العلم ونشره أفضل من نوافل ((

فحاصل كالم اإلمام الذهيب رمحه اهللا تعاىل هو وجوب التوازن بني العلم والعبادات 
 يفضل العلم على النوافل مثل – أي الذهيب –التطوعية لتحقيق الكمال املنشود، وإن كان 

  . كثري من السلف

  :  طلب الثقافة اإلسالمية والواقعيةالتوازن بني طلب العلم الشرعي وبني: خامساً

كثري من إخواننا الصاحلني املعتكفني على العلم الشرعي قد قصروا أنفسهم عليه أو على 
جانب منه، ومل يتهموا مبا يثري ثقافتهم اإلسالمية أو مبعرفة واقعهم الذي يعيشونه، فترى 

 مبا آل إليه حال األقليات، كثرياً منهم ال يفقهون أحوال إخوام املسلمني، وال يهتمون
  . إخل... وال يطّلعون على شبهات الكافرين والضالني

                                                 
�Lه( ا�%q*ء(( )1( :((1/578. 
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�m((ا�� .320)): ا�

 .622-2/621: ا����ر ا����� )3(



 عيب يف العامل أو طالب العلم املتصدر إلرشاد الناس؛ إذ معرفة – ال شك –وهذا األمر 
  . أحوال الناس أمر ال غىن عنه لفهم مشاكلهم والعمل على حلها

عرفة الواقع، ويعده من الفضول، بل عالمة والعجيب أن بعض الناس اليوم يستهزئ بأمر م
 الشخص املشتغل به، وهذا واهللا عجيب عجيب؛ إذ كيف يريدون أن يعيش على خسارة

حنن حباجة ماسة ! أجبهل واقع األعداء والغفلة عن شأم؟. الناس، ويواجهوا أعداءهم
القتصادي، ، والسياسي، وا))الفين((ملعرفة الواقع العقدي، والفكري، والقايفّ، و 

واالجتماعي لكل األمم احمليطة بنا ممن تتربص بنا الدوائر، وتعمل على حربنا بشىت 
  . الوسائل، وإن مل نفعل ذلك فنحن غارقون يف الغفلة والسذاجة

هذه بعض جوانب التوازن يف طلب العلم اليت ال مناص لطالب العلم من مراعاا، حىت ال 
  . يضل الطريق السوي أو ينقطع

  : كثرة العبادة: لنازع الثاينا

رغبة كل مسلم ملتزم بدينه أن يكون عظيم العبادة، كثري األوراد متقرباً إىل بشتى 
  . الطاعات حىت يفوز يف اآلخرة باملرتلة العظيمة والدرجة الرفيعة

وأشد ما يكون شوقه إىل اإلكثار من العبادة حني يقرأ أو يسمع أخبار السلف وعبادم، 
كثري الصالة والصوم والصدقة، خرج (( رضي اهللا عنه قد كان )1(هيل بن عمروفهذا س

جبماعته إىل الشام جماهداً، ويقال إنه صام وجد حىت شحب لونه وتغير، وكان كثري 
  . )2())البكاء إذا مسع القرآن

                                                 
)1( /kخ��%�

�| و)�/��� وشC m .��*و#�� إ� z� ���& �� ��Cم ���( �+� و)�ة ر�&ل ا2 . وآ�ن ���ً� ج&ادًا. أ�!� �&م ا�%

  . خ�k( ا����� �������( )����� و"�Dّ ا-�*م

)Cا��*ة وا��/�م وا��� 
0�� �&م ا�/
�&ك ر3 ا2 "��. وآ�ن آ6/�
 . وا�D�
 أ"*م ا���*ء((ا/� :((1/194-195. 

�Lه( ا�%q*ء(( )2( :((1/34-35. 



لو  ((– أحد أئمة التابعني – )2( حيدث أنه رأى صفوان بن سليم)1(وهذا أنس بن عياض
  . )3())ما كان عنده مزيد على ماهو عليه من العبادة)) إذا القيامة: ((يل لهق

كثري (( بأنه كان )5( حيدث عنه أمحد بن سلمة النيسابوري احلافظ)4(وهذا هناد بن السري
البكاء، فرغ يوماً من القراءة لنا، فتوضأ وجاء إىل املسجد فصلى إىل الزوال، وأنا معه يف 

أ وجاء فصلى بنا الظهر، وأخذ يقرأ يف املصحف حىت  إىل مرتله، فتوضاملسجد، مث رجع
هذه عبادته بالناهار منذ : ما أصربه على العبادة، فقال: صلّى املغرب، فقلت لبعض جريانه

  . )6())سبعني سنة، فكيف لو رأيت عبادته بالليل

، فهذه األخبار هذه بعض األمثلة من عبادة السلف، إذ لو أكثرت ألتيت بالعجب العجاب
وغريها يقرأها املسلم أو يسمعها يتفطر قلبه، ويتمنى أن ول عبداهللا مثلهم، ولكنه يصدم 
بواقعه، فهو يعمل من الصباح الباكر حىت العصر، هذا إن كان ممن اقتصر على عمل 

 مث إنه عندما يعود إىل مرتله – صباحاً ومساًء –واحد، فكيف مبن يعمل مرتني يف اليوم 
احة أو يقضي حوائجه وحوائج أهله، مث قد ينظر يف بعض أموره، إما أن خيلد إىل الر

فينتهي يومه وهو يف عمل متصل، حىت إذا جاء املساء احتاج لقضاء بعض الوقت يف 
الدعوة أو يف شأن آخر، مث خيلد إىل الراحة ليستيقظ فجراً، وهكذا دواليك، فماذا يصنع 

  القوم؟  يصل إىل ما وصل إليه وكيف

                                                 
)1( �/� و�� ��( وت�+&ن ��(. أ�U �� "/�ض �� �3
ة، أ�& "��ا�
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لبيان ذلك البد م توضيح اآليت حىت ال يصاب الشخص بإحباط، أو يكذب هذه األخبار 
  : فريتكب ما ال يسوغ

 مل يكن السلف يعملون أغلب أوقات ارهم كما نفعل اآلن، بل كان أحدهم -1
إذا كسب ما يقوته اكتفى به، فهذا اآلن، بل كان أحدهم إذا كسب ما يقوته 

 ماله كان رأس ((– من نساك أهل البصرة – )1( الغالماكتفى به، فهذا عتبة
فلساً يشتري به خوصاً يعمله ويبيعه بثالثة فلوس، فيتصدق بفلس، ويتعشى 

 . )2())بفلس، وفلس رأس ماله

  . )4( إذا ربح يف ثوب حبة أو حبيتني مل يبع شيئاً)3(هذا شيخ اإلسالم محاد بن سلمة

 يف زماننا – أيضاً –ائغة اليوم، وال هي مطلوبة فهذه الصورة لكسب الرزق مل تعد س
  . هذا الذي نريد اإلمساك بزمام األمر فيه

 –كانت عندهم بركة يف الوقت تكاد تكون معدومة يف عصرنا، وما ذاك  -2
 .  إال بإخالصهم وكثرة حتريهم للحالل–واهللا أعلم 

متقاربة، مل تكن احلياة بنحو هذا العسر الذي نعيشه اآلن، فاألماكن كانت  -3
والعيش سهل، ولكن انظر إذا تعطلت سيارة الشخص مثالً كيف يعسر 
عيشه، أو إذا خرب شيء يف مرتله فكيف يتنغص وميكث أياماً من أجل 

 ...إصالحه، وهكذا 
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 –مل تكن هناك كثري من األمور املزعجة لنا اآلن، أذ هاجس الشخص امللتزم  -4
ام وقضاء كثري من الوقت يف  هو تربية أوالده فيحتاج إىل مراع–اليوم 

إصالحهم، بينما مل يكن ذلك كذلك عند السلف، وذلك لنقاء حيام 
 . وصفائها وخلوها من كثري من أسباب الفساد الكائنة يف هذا العصر

 هو توفري أسباب العيش الكرمي له وألهله؛ فقد ضافت – كذلك –وهاجس آخر 
على وجه مل يكن معروفاً عند سلفنا، أرزاق كثري من الناس يف كثري من البالد 

  . وكذلك كانوا يقنعون بالرزق اليسري مما ال يقنع أبناء العصر بأضعافه

وهاجس آخر، وهو أن الشخص امللتزم يف كثري من ديار املسلمني أصبح يفكر كيف 
  . أعني الغادرين واملتربصنييتخفى بإسالمه ودينه عن 

  . ر يف عصرناواهلواجس املزعجات أكثر من أن تحص

 يفكر يف مستقبله – إال من رحم اهللا –تغري منط احلياة حبيث صار الشخص  -5
ووظيفته وماله، وكذا مستقبل أوالده ووظائفهم وأمواهلم، ويسعى هلذه األمور 

 . الثالثة سعياً عظيماً يكاد يغلب كلَّ سعي آخر

ة اإلسالم قد  إلقامة دول– يف كثري من ديار اإلسالم – سعي الشخص املسلم  -6
اقتطع كثرياً من وقته، ومل يعد هناك الوقت الكايف ألن يكثر من العبادة، خبالق 
أكثر السلف فإم كانوا يعيشون يف ظل دولة خالفة إسالمية عزيزة مرهوبة 

 .  هذه املؤونة– يف أكثر األحيان –اجلانب، قد كفتهم 

  : جوانب التوازن يف التعبد

 نصنع لكي حنقق التوازن بني العبادة البدنية وغريها من إذا عرفنا هذا كله فماذا
  ؟...العبادات املطلوبة من املسلم كالدعوة، والتعلم، وصلة الرحم، إخل



  :  واهللا أعلم– يف ظين –هذه بعض اجلوانب املساعدة على هذا 

  : األولوية إقامة الفرائض: أوالً

وصة، وال يعذر يف ترك شيء البد للشخص املسلم من إقامة الفرائض كاملة غري منق
منها إال فيما يعذره فيه الشرع، مث بعد ذلك يأيت بأنواع من الطاعات حسب قدرته 

  . وفراغه

  : فعل بعض التطوعات أمر الزم لطالب الدرجات العلى: ثانياً

 من فعل بعض الطاعات البدنية – إذا أراد الدرجات العلى –الحميص للمسلم 
أو ه الزمان؛ ألن كثرياً من الناس يعلل نفسه بأنه يدعوا إىل اهللا، التطوعية بقدر ما يسعف

فهذا , وال قدرة عنده على صيام نافلة,  وقت عنده لصالة تطوعفال, أنه يتعلم العلم
  : رمحه اهللا تعاىل)1(يساق له قول الفُضيل بن عياض

   .)2()) خطيئتككبلتك, إذا مل تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك حمروم((

  :العزمية القوية: ثالثاً

فهذا أبو مسلم ,  للشخص من العزمية القوية حىت يستطيع فعل بعض الطاعاتالبد
 التعلّلووأما التراخي , )3( إذا فَتر يف العبادة ضرب ساقه سوطاً أو سوطني)2(اخلوالين
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 واحلق أن العزمية فرع فال يورث إال حرماناً من القُربات، وقد يعترب عن العزمية باهلمة،
  .  صحت عزميته، والعكس صحيح، واهللا أعلمعن اهلمة، فمن ارتفعت مهته

  : إقامة احلقوق األخرى: رابعاً

البد من إقامة احلقوق األخرى قبل القيام بالعبادات التطوعية، وأعين ا حقوق الزوج 
  : داء رضي اهللا عنهواألوالد وما مياثلها مما يتعلق بذمة الشخص، فقد قال أبو الدر

كنت تاجراً قبل املبعث، فلما جاء اإلسالم مجعت التجارة والعبادة فلم جيتمعا، ((
  )). فتركت التجارة ولزمت البعادة

  : فقال الذهيب معلقاً على هذا

األفضل مجع األمرين مع اجلهاد، وهذا الذي قاله هو طريق مجاعة من : قلت((
تلف يف ذلك، فبعضهم يقوى على اجلمع السلف، وال ريب أن أمزجة الناس خت

كالصديق وعبدالرمحن بن عوف، وكما كان انب املبارك، وبعضهم يعجز ويقتصر 
على البعادة، وبعضهم يقوى يف بدايته، مث يعجز وبالعكس، وكل سائغ، ولكن ال بد 

  . )1())من النهضة حبقوق الزوجة والعيال

أن  (()3( عن أبيه)2( عون بن أيب جحيفةوأخرج اإلمام البخاري رمحه اهللا بسنده عن
سلمان وأيب الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى الدرداء  آخى بني �رسول اهللا 

أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة يف الدنيا، فجاء : ما شأنك؟ قالت: متبذلة، فقال هلا
أنا بآكل حىت ما : فإين صائم، قال: كل، قال: أبو الدرداء، فصنع له طعاماً فقال

                                                 
 .1/157: ا����ر ا����� )1(
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/Kا� mو���ل �� وه ،��0�&ر ���/� ،Wا2 ا�ُ�&ا��" �� mوه . : ا����ر ا�����: �74+
وف ر3 ا2 "��، ��ت ��( ص���

585. 



من، فنام، مث ذهب : فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: تأكل، قال
قم اآلن، فصلَّيا، فقال له : من، فلما كان من آخر الليل قال سلمان: يقوم، فقال

إن لربك عليك حقاً، ولنفسك عليك حقاً، وألهلك عليك حقاً، فأعط كل : سلمان
  . )1())صدق سلمان: � فذكر ذلك له، فقال النيب �نيب ذي حق حقّه، فأتى ال

  : الشمولية يف العبادة: خامساً

ال بد من اجلمع بني التطوعات املختلفة، فال يصلح االقتصار على العبادات البدنية 
فالدعوة، والتعلم، واألمور : فقط، بل هناك عبادات أخرى حيسن اإلتيان ا

وصلة الرحم كلها من األمور املهمة، بل قد تكون أهم باملعروف، والنهي عن املنكر، 
 ألن تلك نفعها متعد والعبادة – واهللا أعلم –من العبادات التطوعية البدنية، وذلك 

  . البدنية نفعها ذايت قاصر على العابد

بادةً إذا وهذا من ميزات دين اإلسالم الذي جعل كل حركة يتحركها املسلم ع
مل على قواعد اإلسالم وأحكامه، والناظر لألديان واملذاهب ال صلحت نيته وأتى بالع
  . جيد مثل هذه امليزة أبداً

  : الدعوة إىل اهللا تعاىل: النازع الثالث

هذا مطلب لكثري من امللتزمني، وهو تأدية حلق العلم بالدعوة إىل اهللا تعاىل، وهو أمر 
عوا أهواءهم وشهوام، واجب يف هذا العصر الذي ضلّ فيه كثري من الناس، واتب

  . ونكصوا على أعقام، ونكثوا البيعة مع اهللا تبارك وتعاىل

                                                 
 ا��k&ع: أخ
ج� ا-��م ا���Kري ) آ��ب ا��/�م )1(( 
k%/� �/أخ �!" ��Cب �� أ��. 



رسائلُ كثرية، ولكن الذي هو ) شروطها، ووسائلها، ومقوماا، وآداا( وللدعوة
مطلوب البحث ذكر بعض األمور اليت يتم ا للداعية أمر دعوته من حيث التوازن 

  . واالعتدال

  

  : الدعوةجوانب التوازن يف 

  : التوازن بني الدعوة وأداء القربات: أوالً

حال خوض الداعية غمار الدعوة ال ينسى أن يوازن بني التقرب إىل اهللا بأداء بعض 
 يفعل؛ وذلك ألن الدعوة بدون قُرب �العبادات البدنية وبني الدعوة كما كان 

  .  والرسلجفاف، والقُرب بدون دعوة تضييع، واجلمع بينهما حال األنبياء

  : )1(قال التابعي معاوية بن قُرة

  . )2())من يدلين على رجل بكّاء بالليل بسام بالنهار((

فهو يبكي بني يدي اهللا تبارك وتعاىل حال قيام الليل، ويضحك يف وجوه الناس يف 
  . النهار تألُّفاً وحتبباً

 )3(أيب إسحاق الفزاريوقد سئل أبو أسامة عن اإلمامني الكبريين الفُضيل بن عياض و
  : فأجاب مبا يصلح إيراده هاهنا، إذ قال

  . )4())كان فضيلٌ رجل نفسه، وكان أبو إسحاق رجل عامة((
                                                 

 ا���
ي وا�� ا���3 إ��س )1(�Lأ�& إ��س ا�� ،p�6. ا-��م ا�+��� ا���ا2 " ت&) . و�� آ*م #��. أدرك ��+/� �� ا�����( ر3


 .  ��(76 وه& ا�� �113�( D�
 أ"*م ا���*ء((ا/� :((5/153-155. 

�Lه( ا�%q*ء(( )2( :((1/482. 


ًا ����+
وف و��ه/ً� .  ا���0ا-��م ا���/
، ا���)' ا���Vه� إ�
اه/� �� ���� �� ا���رث ا�%Lارّي )3(�R ،�ًا����`، ص��� )�Wآ�ن �� أ



 . ��ً� "� ث���/� ��( ت�
��186ت ��( . "� ا����D�
 أ"*م ا���*ء((ا/� :((8/539-543. 



  :  رمحه اهللا)5(وقال الشيخ عبدالقادر اجليالين

أمتىن أن أكون يف الصحاري والرباري كما كنت يف األول ال أرى اخللق وال يروين، ((
 منفعة اخللق، فقد أسلم على يدي أكثر من مخسمائة، وتاب على أراد اهللا مين: مث قال

  .)1())يدي أكثر من مئة ألف، وهذا خري كثري

  : عدم االجنراف مع الناس حال دعوم: ثانياً

ولست أقصد أن ينجرف معهم يف معاصيهم؛ ألن هذا خارج موضوع البحث، ولكين 
اهلَذَر معهم، ويسترسل يف اللغو  إىل أن يكثر – حال دعوة الناس –أقصد أال ينجرف 

 )2(واملزاح فيفقد تأثريه وبريقه، فال يقبل بعد ذلك غالب كالمه، وهللا در الشاطيب
  : رمحه اهللا حيث قال

   يغدو على الناس كلهم )3(هو اتيب

          قـريباً غـريـباً مستمـاالً مـؤم  

  . نعم هو قريب منهم بدعوته وغريب عنهم حال هذرهم ولغوهم

  :  رمحه اهللا تعاىل)4(قال اإلمام ابن القيم

                                                                                                                                            
 .2/679: ا����ر ا����� )4(

 ا����!، ش/. �@�اد،  )5(!/Vا� pدو� ا�0/. ا-��م ا�+��� ا�Lاه� ا�+�رف ا���وة، �� ا���� أ�& ���� "��ا���در �� "��ا2 �� ج��


 . 561، وت&) ��@�اد ��( �471�( )) ج/*ن((و�� �ـ D� .1576-3/1573)):  ا�%q*ء�L"(((ا

�Lه( ا�%q*ء(( )1( :((3/1447. 

 ا�0/. ا-��م، ا�+��� ا�+��u، ا���وة، �/� ا��
اء )2(����Qا ،��/"�
�j �� خ!9 �� أ#�� ا�
، أ�& ����، وأ�& ا�����، ا����� �� )/

 ���� ،
�
qا� ،�J�0ا�)))/�J�0( )). ا��ذآ�ء، �� ا�538و�� � �C&��� وا�&�Cر، وآ�ن ��b�. ��ع اJQ&ل ) )� ا��
اءات وا���&ى وا�

 )�� 
، وت��ر، وش�ع ذآ
j، وت%�� �J&�
.  ر#�� ا2 ت+���590ا�D�
 أ"*م ا���*ء: ((ا/� :((21/261-264. 

��ر )3(Kا����&س: ((ا�� m/ت
 ) ج ب ي)): (ت

)4(  ،
 �� أ�&ب ا�Lَُر" ا����0�� ، وآ�ن وا�< 751 وت&) ��( 691ش�U ا���� ا����!ّ، و�� ��( ا-��م ا��0�&ر ���� �� أ�


 . ا�+!�، "�ر)ً� ���K*ف و�;اهm ا��!9D� .23-4/21)): ا��رر ا�����(((ا



فأما ما تؤثره كثرة اخللطة فامتالء القلب من دخان أنفاس بين آدم حىت يسود، ((
ويوجب له تشتتاً وتفرقاً، ومهّاً وغماً وضعفاً، ومحالً ملا يعجز عن محله من مؤنة قرناء 

م فكره يف أودية مطالبهم السوء وإضاعة مصاحله واالشتغال عنها م وبأمورهم، وتقس
  وإرادام، فماذا يبقى من هللا والدار اآلخرة؟ 

هذا وكم جلبت خلطة الناس من نقمة، ودفعت من نعمة، وأنزلت من حمنة، وعطلت 
من منحة، وأحلّت من رزية، وأوقعت يف بلية؟ وهل آفة الناس إال الناس، وهل كان 

سوء؟ مل يزالوابه حىت حالوا بينه وبني  أضر من قرناء ال– عند الوفاء –على أيب طالب 
  ...كلمة واحدة توجب له سعادة األبد

أن خيالط الناس يف اخلري كاجلمعة واجلماعة واألعياد : والضابط النافع يف أمر اخللطة
  ...واحلج وتعلم العلم واجلهاد والنصيحة، ويعتزهلم يف الشر وفضول املباحات

قلبه من بينهم كسلّ الشعرة من العجني، وليكن فإن أعجزته املقادير عن ذلك فليسلّ 
فيهم حاضراً غائباً، قريباً بعيداً، نائماً يقظاً، ينظر إليهم وال يبصرهم، ويسمع كالمهم 

 يسبح حول العرش مع وال يعيه؛ ألنه قد أخذ قلبه من بينهم ورقى به إىل املأل األعلى
نفوس، وإنه ليسري على من األرواح العلوية الزكية، وما أصعب هذا وأشقه على ال

 أن يصدق اهللا تبارك وتعاىل، ويدمي اللّجأ إليه، )1(يسره اهللا عليه، فبني العبد وبينه
ويلقي نفسه على بابه طرحياً ذليالً، وال يعني على هذا إال حمبة صادقة، والذكر الدائم 

وجل، وعزمية بالقلب واللسان، وال ينال هذا إال بعدة صاحلة، ومادة قوة من اهللا عز 
  . )2())صادقة، وفراغ من التعلق بغري اهللا تعاىل

                                                 
�� �!��س )1(k��K� )ا���� c!ت �!" u��� و�/� أن ��أي �/ . 


ف ��/
246-245)): ت�;�m ��ارج ا�����/�(( )2(��� ، . 



  :  فيقول)3(وهللا در الشافعي حيث يرشد تلميذه يونس بن عبداألعلى

يا يونس، االنقباض عن الناس مكسبة للعداوة، واالنبساط إليهم جملبة لقُرناء السوء، ((
  . )1())فكن بني املنقبض واملنبسط

  :  رمحه اهللا قد جاءه رجل فقال)2(وهذا وهب بن منبه

إنه البد لك من الناس وال بد ال تفعل، : قد حدثت نفسي أن ال أخالط الناس، قال((
هلم منك، وهلم إليك حوائج ولك حنوها، ولكن كن فيهم أصم مسيعاً، أعمى بصرياً، 

  . )3())سكوتاً نطوقاً

  : يحاإلقالل من خمالطة املدعوين إال لغرض صح: ثالثاً

وهذا ألن الداعية قد يلتبس عليه األمر فيخالط املدعوين لسبب وبدون سبب، ويكثر 
من زيارم كثرة تفضي به إىل أن تكون زيارته عادة وليست عبادة، فيضيع الغرض 
 ل من الزيارة، نعم كثرة الزيارة لغرض صحيح أو إلصالح مدروس أمرالصحيح األو

  . باتال غبار عليه بل هو من املندو

  :  رمحه اهللا)4(قال احلميدي

  لقـاء النـاس يفيـد شيئـاً

                                                 
�Lه( ا�%q*ء(( )3( :((2/741. 

�Lه( ا�%q*ء(( )1( :((2/741. 

)2( ّ� ا�;��ري ا���+��
 ا�+!� ��-�
اW/!/�ت. 34و�� ��( . ا-��م ا�+*�(، اQخ��رّي ا����، أ�& "��ا2 ا�/���Ly آ�ن . وآ�ن


 .  ر#�� ا2 ت+���114ت&) ��( . "���ًا #!/�ً� زاه�ًا و�� آ*م #��D�
 أ"*م ا���*ء((ا/� :((4/544-557. 

)3(  
D��Lه( ا�%q*ء((ا :((1/442. 

)4(  )�� )��� 
 �� "/�� ا��
ش ا��Qي ا�ُ��/�ي ا���، أ�& ��
، ت&)/�Lري، "��ا2 �� ا��Kش/. ا-��م ا�� 
 219ا-��م ا���/


 . ر#�� ا2 ت+���D�
�m((ا�� .303)): ا�



  سـوى اهلَـذيـان مـن قيـل وقـال        

  

  فـأقلـل مـن لقـاء النـاس إال

  ألخـذ العلـم أو إصـالح حـال        

  : حيحالل من خمالطة الدعاة إال لغرض صاإلق: رابعاً

قته وأوقام، ويأخذ من وقت قد يعتاد الداعية زيارة إخوانه الدعاة كثرياً فيضيع و
املدعوين بدون حق، فيجب على الداعية أال يكثر من زيارة إخوانه الدعاة إال لغرض 

  . ذلك  من تنسيق يف أعمال اخلري، أو ختطيط لغزو بعض القلوب الصدئة وحنوصحيح

قارب وحيسن بالدعاة أال يتأثروا من قلة زيارة إخوام هلم؛ إذ املعيار هو األخوة وت
 إىل اإلمام )1(فقد جاء يوسف القاضي, وليس الدليل على احملبة كثرة الزيارة, القلوب

  : فقال له)2(إبراهيم احلريب

  :فقال. لو جئناك على مقدار واجب حقِّك لكانت أوقاتنا كلها عندك, يا أبا إسحاق

   .)3())وإمنا هو تقارب القلوب, وال كل لقاء مودة, ليس كل غيبة جفوة((

  :التوازن يف احلرص على الناس: ساًخام

                                                 
)1( u/"9 �� �+�&ب �� إ����&� �!+� ,�
 أ"*م ا���*ء(( آ�� ) 297&)� ��( ا-��م ا���)' ا��/� :((14/86.  

, ش/. ا-�*م, ا���)' ا�+*�(,  ا�0/. ا-��م )2(�
�/9, أ�& إ���ق إ�
اه/� �� إ���ق �� إ�
اه/� ا��@�ادي ا�����و�� , ص�#m ا�


ًا ��Q#��م, "�ر)ً� ���%��, رأ�ً� ) ا�Lه�, آ�ن إ���ً� ) ا�+!�. �198�( /�� , �ًD(�#`���!� ,)!+!� ًاL/�� ,ة
ت&) , ص�9 آ��ً� آ6/


 .=  ر#�� ا2 ت+����258�( D�
 أ"*م ا���*ء((ا/� :((13/356. 

 .2/982:  ا����ر ا����� )3(



شاكلهم قد يضعف شعوره  الدعاة بسبب كثرة خمالطته للناس ومعرفته مببعض
وبعض الدعاة على العكس من ذلك يكاد يتمزق كلما مسع , مبشاكلهم وجتاوبه معها
  .واملطلوب التوازن, مشكلة أو رأى منكراً

 يهلك نفسه حسرة على قومه  على أال�فقد حث اهللا سبحانه وتعاىل رسوله األعظم
  :فقال

   .)1(*)لعلك باخع نفسك أال يكونوا مؤمنني((

  :وقال سبحانه

  .)2(*))فلعلك باخع نفسك على ءاثارهم إن مل يؤمنوا ذا احلديث أسفاً((

  .اهلالك: والبخع

فيا حبذا أن , ولكنه قد غلب الناس يف هذه األزمنة تبلد شعورهم مبشاكل املسلمني
فال يتأثر تأثراً يفضي به إىل عدم القدرة على العمل وإىل , هذا األمر يف الداعيةيتوازن 

  .وال يضعف هذا الشعور يف نفسه فيتبلد حسه, اإلحباط واليأس

, إذا أمسى تصدق مبا يف بيته من الفضل من الطعام والشراب (()3(كان أويس القَرينّ
  .)4())ومن مات عرياً فال تؤاخذين به, اللهم من مات جوعاً فال تؤاخذين به: مثّ قال

فتألّم , طلب يف جملسه ماالً لبعض الثُّغور فتأخر (()5(وهذا الزاهد أبو عثمان احلريي
   .)7()) بألفي درهم فدعا له)6(وبكى على رؤوس الناس فجاءه ابن نجيد

                                                 
 ].3: [ �&رة ا�0+
اء )1(

)2( 9� ].6: [ �&رة ا��

 ز����,  ا���وة ا�Lاه� )3(( �/+���, �/� ا����/� و"��دj ا��K!�/��� أو�/�ء ا2 ا�. ا��
ادي ا�/��� . أ#�د�` �أث�� "!/� ا���( 


 . ص�/��D�
 أ"*م ا���*ء((وا/� :((4/19-33. 

�Lه( ا�%q*ء (( )4( :((1/324. 



  :التوازن بني كره التصدي والشهرة وبني وجوب قيادة الناس: سادساً

ولكن ماذا يفعل إن تعني , ره التصدر والشهرة بطبعه إلخالصه وبعده عن الرياء يكالداعية
فإنه ال ينبغي له الفرار من امليدان بدعوى كراهية , عليه نصح اجلمهور وإرشادهم للحق

  .كما أنه ال ينبغي له طلب الشهرة وإرادة التصدر لئال جيرح إخالصه, الشهرة والتصدر

  :قال تعاىل

   .)1(*)قني إماماًوأجعلنا للمت(

  :وقال سبحانه قاصاً كالم سيدنا يوسف عليه الصالة والسالم

   .)2(*)أجعلين على خزائن األرض إين حفيظ عليم(

بل قد ينبغي له طلب هذه الوظيفة , فهاتان اآليتان توضحان أن املسلم هو الرائد والدليل
  .الشريفة

ولكنه نازع ,  يشعر به وال يريدهوقد يكون يف قلب املتصدر املخلص حب للشهرة وهو ال
  : يقول)3(فهذا إبراهيم بن أدهم, من نوازع النفس اإلنسانية ال يؤخذ عليه إن شاء اهللا

  )) .ما صدق اهللا عبد أحب الشهرة((
                                                                                                                                            

��ذ �+/� �� إ���"/u �� �+/� ا��/���&ري ا��&), ش/. ا-�*م, ا���وة, ا����ث ا�&ا"',  ا�0/. ا-��م )5(�Qي . ا
و�� ���

)��230 .V� ه�د, �ب ا��"&ةوآ�نLا�+��د وا� >�V� ,)!/!ا��ت ج
 ر#�� ا2 298ت&) ��( . و�� �&ا"' #��( و#�� راW+( وآ


 . ت+���D�
 أ"*م ا���*ء((ا/� :((16/146-148. 

, ا����ث,  ا�0/. ا-��م ا���وة )6(���
�V/� ا��!� ا��&), ا� �� u/"ر إ���&���/�ر#��  365وت&) ��( . 272و�� ��( . ش/. 


 . ا2 ت+���D�
 أ"*م ا���*ء((ا/� :((16/146-148. 

�Lه( ا�%q*ء (( )7( :((2/1158. 

 ].74: [ �&رة ا�%
�Cن )1(

 ].55: [ �&رة �&�9 )2(

,�/� ا�Lه�د,  ا���وة ا-��م ا�+�رف )3(K!ا�� �
ا��Kا� !V+ا��0م,  أ�& إ���ق ا� u�L� .)Wود ا����# ج�/u  آ*م را�W= �� . و�� )


 . 162ت&) ر#�� ا2 ��( . وآ
ا��تD�
 أ"*م ا���*ء((ا/� :((7/387-396. 



  :فيعلق الذهيب قائالً

عالمة املخلص الذي قد حيب شهرةً وال يشعر ا أنه إذا عوتب يف ذلك ال يحرد وال ((
وال يكن معجباً بنفسه ال , رحم اهللا من أهدى إيلّ عيويب:  بل يعترف ويقول,نفسهيربىء 

   .)1())فإن هذا داٌء مزمن, بل ال يشعر أنه ال يشعر, يشعر بعيوا

فهذا شيخ املالكية أبو , وقد أكثر السلف من التحذير من طلب التصدر وحب الشهرة
  : يقول)2(عثمان ابن احلداد

   .)3())ثل طلب احملامد وطلب الرفعةما صد عن اهللا م((

  :ويقول الذهيب رمحه اهللا حمذراً من حب الشهرة

فكم رجل نطق باحلق وأمر باملعروف ... فرمبا أعجبته نفسه وأحب الظهور فيعاقب((
فهذا داء خفي سارٍ يف نفوس , فيسلط اهللا عليه من يؤذيه لسوء قصده وحبه للرئاسة الدينية

 خفي يسري يف نفوس وهو داء...  يف نفوس املنفقني من األغنياءكما أنه سارٍ, الفقهاء
فتراهم يلقون العدو ويصطدم اجلمعان ويف نفوس ااهدين , اجلند واألمراء وااهدين

يضاف إىل ذلك إخالل  ... )4(خمبآت وكمائن من االختيال وإظهار الشجاعة ليقال
فمن طلب ... ن؟ وكيف ال خيذلون؟أىن ينصروبالصالة وظلم للرعية وشرب للمسكر ف

ومن طلب العلم للمدارس واإلفتاء والفخر , وبكى على نفسه, العلم للعمل كسره العلم
  .)5())والرياء حتامق واختال وازدرى بالناس وأهلكه العجب ومقتته األنفس

                                                 
�Lه( ا�%q*ء (( )1( :((1/596. 

)2( �
����.  ا-��م ش/. ا�����/( �+/� �� ���� �� ص�/z ا��@�Vوع ا�%��وآ�ن, أ#� ا��
( 
ًا , رأ�ً� ) ���ن ا�+
ب,  ��
ًا )/��

�ً�/!# �ً��

 .  ��( ر#�� ا2 ت+���83 "� 302 ��( ت&). ������ آD�
 أ"*م ا���*ء((ا/� :((14/205-214. 

�Lه( ا�%q*ء (( )3( :((2/1034. 

�� شV+�ن  )4(� . أي �/��ل "��� إ

�Lه( ا�%q*ء (( )5( :((3/1277-1278. 



  )1(: والذي حيب الصدارة معرض للذل، كما قال أبو الطيب سهل الصعلوكي

  . )2()) أوانه فقد تصدى هلوانهمن تصدر قبل((

  :)3(وكما قال زفَر بن اهلذيل

  .)4())من قعد قبل وقته ذَلّ((

 إن –وهذه األقوال إن انطبقت على حمب التصدر والشهرة وعدمي اإلخالص فال تنطبق 
 على داعية تصدر إلرجاع قومه إىل احلق وإىل طريق مستقيم حىت لو شهر –شاء اهللا 

 وله أسوة بالرسل الكرام، فهم أعظم الناس – إن شاء اهللا تعاىل –يه وعرف فال بأس عل
  . شهرة، وكذلك املصلحون والدعاة من بعدهم

  : وما أمجلَ قول الفُضيل رمحه اهللا

  . )5())من أحب أن يذكر مل يذكر، ومن كره أن يذكر ذُكر((

  :  هذا األمر قائالً– أيضاً –وقد وازن الفُضيل 

ما أبلغه : ، إن كنت بليغاً قالوا)6(أال تكون حمدثاً وال قارئاً وال متكلماًإن استطعت ((
وأحسن حديثه وأحسن صوته فيعجبك ذلك فتنتفخ، وإن مل تكن بليغاً وال حسن الصوت 

                                                 
 ا���% ث� ا�ُ� )1(!V+ا� ���� �� u�� m/kا��ن، ا-��م ا�
K� )/+(�0ش/. ا� )�*+ا�و�+�t+� j . +!&آ ا��/���&ري ا�%�/� ا��0)+

0
 ا���6�/�404ت&) ر#�� ا2 ت+��� ��( . ا�+!��ء ��Vد ا���W( ا�
ا�+(" 
 .  وه& )D�
 أ"*م ا���*ء((ا/� :((17/207-209. 

�Lه( ا�%q*ء(( )2( :((3/1277-1278. 

)3( u�;�، ا�+*�(، أ�& ا����
��، ا��Vي، ا�%�/� ا��
�110�ًو�� ��( . ا�+��&�b� )آ�ن ث�  . )�� 
 .  ر#�� ا2 ت+���158ت&)D�ا


 أ"*م ا���*ء((/� :((8/46-48. 

�Lه( ا�%q*ء(( )4( :((2/612. 

 .2/665: ا����ر ا����� )5(

 . أي )�)+u إن آ�m�� ��� p ا����ر )6(



ليس حيسن حيدث وليس صوته حبسن، أحزنك ذلك وشق عليك فتكون مرائياً، : قالوا
   .)1())ن مدحك فتكلممت مل تبال من ذمك وموإذا جلست فتكل

وقد يكون املرء كارهاً للشهرة من باب التواضع الكاذب الذي سول لصاحبه أنه أضعف 
وهذا داء سارٍ يف كثري من الصاحلني ولواله لتمكنوا من , وأصغر من أن يشتهر ويعرف

  .ارتياد آفاق أعظم لدعوم ودينهم

  :اجلهاد يف سبيل اهللا: النازع الرابع

 ال –واجلهاد , وكلما دعاه الداعي إليه رغب فيه وحن إليه, قاً إىل اجلهاد املسلم شويطري
  :استمع إىل قوله تعاىل,  من أعظم القُرب وأفْعلها يف النفس وأشدها تأثرياً–شك 

إن اهللا أشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة يقاتلون يف سبيل اهللا فيقتلون ((* 
 ومن أوىف بعهده من اهللا فأستبشروا حقاً يف التوراة واالجنيل والقرءانويقتلون وعداً عليه 

   .)2(*))ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم

 اجلليل ال بد أن يستجيب إن كان يف قلبه إميان قوي فالذي يسمع هذا النداء العلوي.  

  :جوانب التوازن يف اجلهاد

وخاصة يف , فضل من اجلهاد الكفائي يف بعض األحيان العلم والتعليم والدعوة أقد يكون
ولكن املتصدر احلكيم للتعليم والدعوة نادر , هذا الزمان الذي قد يتصدر فيه للجهاد كثري

 ما ال – أحياناً – للدعوة يفعل يف األمة – الصادق احلكيم –فاملتصدر , أشبه باملفقود
  .يفعله مجع من ااهدين

  
                                                 

�Lه( ا�%q*ء(( )1( :((2/665. 

)2( )�&� ].111: [ �&رة ا�



  : رمحه اهللا تعاىل)1(يقول حيىي بن معني

  )).الذب عن السنة أفضل من اجلهاد يف سبيل اهللا((

   .)2(فقال له حممد بن حيىي الذهلي

  الرجل ينفق ماله ويتعب نفسه وجياهد فهذا أفضل منه؟((

   .)3())بكثري, نعم: قال

فهذا رأي حيىي بن معني يف ذلك الزمان؟ فكيف يف هذا العصر الذي قلّ فيه من ينشر العلم 
  .دعو بصدق وحكمةوي

  :وجوب االستعداد للجهاد: ثانياً

 اجلهاد مفضوالً يف حقّه فليس معىن هذا أنه ينسى االستعداد له نفسياً وعقلياً من كان
بل جيعلها أمسى , منى الشهادة ويرغب فيهابل ينبغي له أن يكثر من ذكره ويت, وبدنياً
نظر إىل (( اإلمام التابعي )4(بن عبيدفهذا يونس ,  ويتحسر على اجلهاد إذا فاته,أمانيه

قدماي مل تغرب يف سبيل : ما يبكيك أبا عبداهللا؟ قال: فقيل,  وبكىقدميه عند املوت
   .)5())اهللا

                                                 
��; ا-��م ا� )1(Vا�@, ش/. ا����ث/�, ��)' ا� �/+� �� �/�� ��
 ث� ا��
ي ���&lء ا��@�اديأ�& زآ��%k ,م*"Q( , أ#� ا�158و�� �.  

u��+�
ح وا�Vا� 
��� �!�� ��) . وآ�ن رأ�ً� (J ( )������� 
 . ر#�� ا2 ت+���, 233ت&)D�
 أ"*م ا���*ء((ا/� :((11/71-

96. 


ا��ن, ��)' ا���رع ا-��م ا�+*�( ا� )2(K� `ا���� uق وإ��م أه
 – ���&lء -أ�& "��ا2 ا�;ه!, ش/. ا-�*م و"��� أهu ا��0

 .  ر#�� ا2 ت+���258و�� ��( �q< و��+/� و��W( وت&) ��(  . ا��/���&ري( ��
 ت
ج�D�
 أ"*م ا���*ء((ا/� :((12/273 – 

285. 

�Lه( ا�%q*ء (( )3( :((2/778. 

��, ��م ا���وة ا��V( ا- )4(W*q(و �/+���
 .  ر#�� ا2 ت+���140ت&) ��( . ورع,  ث�(– ���&lء –ا�+��ي , �� ص@�ر ا�D�
 ((ا/�

  .296-6/288)): أ"*م ا���*ء

�Lه( ا�%q*ء (( )5( :((2/903.  



 رمحه اهللا تعاىل )1(فهذا اإلمام البخاري, ولقد كان الكثري من السلف مستعدين للجهاد
   .)2(ته اهلدفوكان ال يسبق يف إصاب, كان يركب إىل الرمي كثرياً

  )3(وهذا السلطان الصاحل نور الدين حممود الشهيد

وإمنا حنن , واهللا ما أقصد اللعب:  فكتب إليه)4(كان يكثر اللعب بالكرة فأنكر عليه فقري((
   .)6()) فتكون اخليل قد أدمنت على االنعطاف والكر والفر)5(يف ثغر فربما وقع الصوت

أمر العلماء أن جيمعوا أحاديث يف  (()7(ن عبداملؤمنوهذا سلطان املوحدين يوسف ب
   .)8())وكان هو ميلي بنفسه وكبار املوحدين يكتبون يف ألواحهم, اجلهاد تملى على اجلند

  : إمام املصريني قد قال مرة لبعض نواب مصر)9(وهذا العامل الصاحل حيوة بن شريح

وبني حبشي ,  بني قبط ال ندري مىت ينقضفنحن, ال ختلين بالدنا من السالح, يا هذا((
وبربري ال ندري مىت , وبني رومي ال ندري مىت حيلّ بساحتنا, ال ندري مىت يغشانا

   .)10())يثور
                                                 

)1(  %+Vري ا��Kاه/� ا��
( 256&) ��)  ت– ���&lء – ا-��م ا���(' ا�+!� ���� �� إ���"/u �� إ��
�� c�َْت
. ر#�� ا2 ت+���, َخْ

 
D�
 أ"*م ا���*ء((ا/� :((12/391-471. 

�Lه( ا�%q*ء (( )2( :((2/904. 

, �/` ا-�*م, ا��!c ا�+�دل,  ص�#m ا��0م )3(����د. 511و�� ��( . أ�& ا����� ���&د �� زVا�+�ل وا� �uّC أن , آ�ن #��u را�
, وا)
 ا��/�(, ن �kً* ش�V"ً�وآ�. ت
ى ا�+/&ن �6!��

ض �!0��دة ) Lyوات آ6/
ة , ذا ت+�� وخ&ف وورع, #�� ا�+�وآ�ن �

��

 . 569ت&) ر#�� ا2 ت+��� ��Ly . )اه� �< ا-(D�
 أ"*م ا���*ء((ا/� :((20/531-539. 

)4(  . أي ص&)

 . أي ج�ء ا�+�ّو )5(

�Lه( ا�%q*ء (( )6( :((3/1454. 

)7(  m#ب ص�
���U , ش�V"ً�, ج&ادًا, ��%��ً�, "�ر)ً� ���!@( واQخ��ر وا�%��, #!& ا��%�آ�(, آ�ن #!& ا��*م )�/�ً�. ا��@Q�� ��0�ا�

 )�� ��
 .  ر#�� ا2 ت+���580ا�;ي دخ!�� �!�)�ع "�D�
 أ"*م ا���*ء((ا/� :((21/98-103. 

�Lه( ا�%q*ء (( )8( :((3/1473. 

)9( ���
 ا���
ي, أ�& زر"(,  ا-��م ا��/V�ت&) ر#�� ا2 ت+��� ��( . وص�#m آ
ا��ت, وآ�ن 3/� ا���ل ج�ًا, �� ا����W/�, ا�

158 . 
D�
 أ"*م ا���*ء((ا/� :((6/404-406. 



فهذا عتبة الغالم بات عند رياح , وأما سؤال اهللا الشهادة فقد كان الصاحلون يكثرون منه
فسمعه يقول يف سجوده)1(القيسي :  

   .)2())بة من حواصل الطري وبطون السباعاللهم احشر عت((

  . أي أن يستشهد يف معركة ويترك حىت تأكل الطري والسباع من حلمه

فهم إذ نادى مناديه ال أدري كيف , وقد غفل كثري من الصاحلني عن االستعداد للجهاد
  .سيستجيبون ولسان حاهلم الناطق بالعجز أفصح من مقاهلم

  :دمعرفة أنواع اجلها: ثالثاً

وهناك جهاد باملال وهو من أعظم األمور خاصةً ,  جهاد بالنفس وهو أعالها مرتبةًهناك
وغري , وهناك جهاد للنفس, وهناك جهاد بالدعوة, وهناك جهاد بالقلم, يف هذا العصر

فمن مل يوفق للجهاد بالبدن فليس أقل من أن جياهد مباله أو بلسانه؛ ألن هناك قوماً , ذلك
كأنه ال مرتلة , ا ختلف عن اجلهاد بالنفس صار إىل حب الدنيا والتشبث ا إذمن الصاحلني
فهو إن مل , وهذا غري صحيح, فهو إما أن جياهد بنفسه أو يركن إىل الدنيا, بني املرتلتني

جياهد بنفسه فال بد أن تكون حياته بني قومه جهاداً حقيقياً باللسان وباحلال وبالدعوة 
  .وغري ذلك

وكأم بعدم , فهم يف ترف ودعة, ثري من إخواننا الصاحلني عن هذا املعىنوقد غفل ك
  .خروجهم للجهاد البدين لعذر ما قد سقطت عنهم مجيع أنواع اجلهاد األخرى

                                                                                                                                            
�Lه( ا�%q*ء (( )10( :((1/553. 


ي زاه�, أ�& ا����ص
,  ر��ح �� "�
و ا��/� ا�+��� )1(�� ,���b�  .آ6/
 ا�0K/( وا��
اu/!C ,)�C ا����`وه& , آ�/
 ا���ر, �

 ( ��
 ت
ج�D�
 أ"*م ا���*ء((ا/� :((8/174-175. 

�Lه( ا�%q*ء (( )2( :((1/564. 



  :طلب املال: النازع اخلامس

  :أمهية املال    

واملال , كرمية يف أمس احلاجة إىل املال ليقيم به حياة إسالمية – اليوم - اإلسالمياتمع
,  العمل اإلسالمي يف حاجة إليهوكل مناحي, عصب لكثري من املشاريع اإلسالمية النافعة

وهيئات اإلغاثة , واللجان اخلريية, واإلعالم اإلسالمي, والدعوة, إذ هو أساس يف اجلهاد
طلبه فهل يالم املسلم امللتزم إن حبث عنه وجد يف , باختصار هو أساس ال غىن عنه... إخل

   .)1(فقد قال سعيد بن املسيب, ال ليس عليه لوم, لألغراض املذكورة آنفاً

  . )2())ال خري فيمن ال يريد مجع املال من حله يعطي منه حقّه ويكف به وجهه عن الناس((

   :)3(وقال ابن املنكدر

   .)4())نعم العون على تقوى اهللا الغىن((

  :وقال وهب بن منبه

   .)5())فمن ذهب خبامت اهللا قضيت حاجته, اهللا يف األرضالدرهم خواتيم ((

   .)6(وقيل لإلمام أيب الزناد

                                                 
)1( ات%�&ا "!� أن �
�*ت� أصz , أ#� ا�+!��ء اQث��ت ا�%���ء ا����ر,  �+/� �� ا���/L# �� mن �� أ� وهm ا��
ش ا��LKو�

u/ا�
��هL ا���6�/�, ��ت �+� ا���+/�, l أ"!� ) ا����+/� أو�< "!�ً� ���: �و�Cل ا�� ا����, ا�� �Cو . 
D�
�m((ا�� .241)): ا�

�Lه( ا�%q*ء (( )2( :((1/376. 

)3( �
اء ���ًءآ�ن �� ��دات ا�. و�� ��( �q< وث*ث/�.  ا-��م ا���)' ا���وة ش/. ا-�*م أ�& "��ا2 ا��
ش ا����.  


 .  ر#�� ا2 ت+���130ت&) ��( . وأخ��ر ج�/!(, ���W آ*م #�� راD�
 أ"*م ا���*ء((ا/� :((5/353-361. 

�Lه( ا�%q*ء (( )4( :((1/496. 

 .1/441:  ا����ر ا����� )5(

,  "��ا2 �� ذآ&ان )6(�, ا-��م ا�%�/� ا���)' ا��%���د, أ�& "��ا�
#�� ا��
ش ا����Lا� �b� m�!و� .�� &��وآ�ن �� , 65( و�� 

��د�
 .  ر#�� ا2 ت+���130ت&) ��( . "!��ء ا-�*م وأ�W( اlجD�
 أ"*م ا���*ء((ا/� :((5/445-451. 



ألا وإن أدنتين منها فقد صانتين : مل حتب الدراهم وهي تدنيك من الدنيا؟ فقال((
   .)1())عنها

   :)2(وقال الثوري

   .)3())فأما اليوم فهو ترس املؤمن, كان املال فيما مضى يكره((

متسك هذه الدنانري؟ , يا أبا عبداهللا: فقال, دنانري] أي سفيان[ر إليه رجل ويف يده ونظ((
   .)4())فلوالها لتمندل بنا امللوك, اسكت: قال

  :ولتحقيق التوازن يف طلبه ال بد من تدبر اآليت

  :وجوب كون املال يف اليد ال يف القلب: أوالً

   :)5(فقد قال هشام بن حسان, حبه حب املال للمال إذا متكّن يف القلب أهلك صافإن

   .)7())ما أعز أحد الدرهم إال أذله اهللا:  حيلف باهللا)6(مسعت احلسن((

ولكي يضمن األخ الداعية عدم تغري نفسه بكثرة املال فإن عليه أن يستكثر من قراءة سري 
رة وما عند الصاحلني الذين مجعوا بني الغىن واألموال الطائلة وبني الزهد والتطلع إىل اآلخ

  وعبدالرمحن بن عوفومن أعظم من مجع بني األمرين عثمان بن عفان , اهللا تبارك وتعاىل
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  . مبشرين باجلنة– مع ذلك –وكانا , رضي اهللا عنهما؛ إذ أن كثرة ماهلما معروفة

  :عدم اإلغراق يف طلب املال: ثانياً

قد ينسى دعوته وعبادته  أمر خطري؛ إذ يف غمرة محاس األخ وتطلعه إىل مجع املال وهذا
 ترى أحد أبناء الدنيا املتكالبني عليها والذين وإذا رأيته فكأنك, فيقسو قلبه وجتف روحه

  .ال يبالون بأمر آخر غري حبها وتفضيلها

وكم من صالت أخوية متينة تقطعت بسبب التهافت على , فكم من نفوس زكية خربت
 – ملا أقوله –ولكين أضرب , أن حتصرواحلوادث أكثر من , مجع املال ونسيان اآلخرة

  :ثالثة أمثلة

فابتاله , أعرف أخاً صاحلاً داعية ثقة دخل مضمار الدنيا ففتح عليه قليالً فظن أنه قد فاز
وخسرت الدعوة أخاً كان من , اهللا تعاىل بأمور متعددة نتج عنها قطع صالته بإخوانه

  .وانه الذين هم رأمساله احلقيقيوخسر هو إخ, املأمول أن يرتقي ا ويعلي من شأا

ترك وظيفته ألجل طلب الدنيا اليت , ولكنه مسلم مستقيم, ليس كسابقه, وأعرف آخر
 ,فأصبح اآلن يرثى حلاله؛ إذ هو بعيد عن اهللا تعاىل, استدرجته حىت وقع يف حبائلها

 من – اآلن -هذا خبالف ما اعتاده, ممقوت حىت من أقرب أهله إليه, مكروه من الناس
  .كذب وغش وخداع

فسول له الشيطان ترك , وأختم بثالث كان نشيطاً يف الدعوة حمباً هلا حينما كان موظفاً
 فغرق يف حبر – كالعادة -وكانت له أعذار يف هذا, الوظيفة وااللتحاق بركب التجار

  ,فتر عزمهو, وتقهقر نشاطه, التجارة شيئاً فشيئاً حىت نسي املعاين العلية اليت كان يدعو هلا

  .وتفرق قلبه, وتشوش باله



هذه بعض أمثلة توضح ما ميكن أن يصيب األخ الداعية إذا جرى يف املضمار بغري فرس 
  .جيد وبغري جلام

  :وقد قال أبو الدرداء رضي اهللا عنه موضحاً ذلك

  وما تفرقة القلب؟: قيل. أعوذ باهللا من تفرقة القلب((

   .)1())أن يجعل يل يف كل واد مال: قال

  : املسارعة يف إنفاقه لوجه اهللا تعاىل: ثالثاً

قد يسول الشيطان ألصحب األموال مجعها وعدم اإلنفاق منها بدعوى استعدادهم 
ملشاريع آخر، وهذا املنطق قد جير صاحبه إىل أن يكترت األموال فال يراها احملتاجون الذين 

  . كان مجع هذا املال من أجلهم، كما هو الظاهر

قد يقال إن هذا أمر نفسي ال يطلع عليه، ولكين أردت أن أحذر إخواين حىت ال نعم 
يكونوا مثل ذلك الداعية الواعظ الذي كان له جاللة عجيبة وأتباع وأنصار، ولكنه ملا 

  : مات وجودا له أربعني وعاء خمتومة مليئة باألموال مل يفك ختمها، فقال الذهيب

  .)2())ما أقبح بالعامل الداعي إىل اهللا احلرص ومجع املالكان من كبار املذكِّرين، لكن ((

  : وجوب التخصص يف هذا الباب: رابعاً

 اخلوض يف مجع املال بغرض اإلكثار منه وأعين بذلك أنه ليس لكل داعية أو مسلم ملتزم
لإلنفاق يف سبيل اهللا تعاىل؛ إذ البد من ضوابط يف هذا الباب، باب التجارة، حتكمه 
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عاملني فيه، فال يصلح للتفرغ هلذا األمر داعية قدوة، وال غر ضعيف ال يفقه حيل وتوجه ال
  ...الدنيا غرق فيها، إخل

 على غريه من – بدعوى اإلنفاق منه يف سبيل اهللا –وأقول هذا حىت ال يطغى مجع املال 
  . اجلوانب املهمة يف حياة املسلم، فيضيع يف تلك األودية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  ثالثاملبحث ال

  التوازن والتنازع

  

  : واقعية هذا البحث

ج يف نفس املسلم الغيور، قد عرضت يف الصفحات املاضية النوازع املختلفة اليت تتأج
وأَوضح بأن حتقيق االتستجابة لنازع أو اثنني أمر قد يكون ميسوراً، ولكن كيف السبيل 

  لتحقيقها كلها أو غالبها فيصري اإلنسان قدوة؟ 

يب على هذا السؤال هناك سؤال آخر يدور خبلد الكثريين، وهو مدى واقعية وقبل أن أج
  . هذا املبحث وإمكانية حتققه يف هذه احلياة املعقدة كثرية املطالب

والبد قبل اإلجابة على هذا السؤال التوضيح بأن هذا الكتاب كله مل يصنف لقاعدي 
 إحباط أي فكرة متفائلة أو عل اهلمة، أو للمحبطني اليائسني الذين من صميم عملهم

األقل الغض من شأا، إمنا وضع هذا الكتاب ملن هو عايل اهلمة، قوي اإلرادة، ترى بريق 
الفريق، أو ممن العزم يف عينيه، ويفصح لسانه عن خمبوء صدره وعقله، فإن كنت من هذا 
 املثبطني فاعزم يطمح ألن يكون منهم فواصل القراءة مستعيناً باهللا، وإن كنت من فريق

واهللا معكم ولن (: على فراقهم، واالستئناس مبا ورد يف هذا الكتاب يف مسريتك اجلديدة

  . )2() أعمالكم)1(يتركم 

                                                 
)1( m#ل ص��C)) :ر ا����ح��K� :(( j
��َ jُ
 أي ) )و�� ��آ� أ������(�%��، وC&�� ت+��� : �qً� وت
ًا، �����
 أ– �����
 –َوَتَ


 )) أ"�����D���ر ا����ح((اK�) ((
 ).وت

 .]35: [ ��&رة ����  )2(



هل هذا حبث واقعي ميكن إجياد أو حتقيق ما يصبو : إذاً قد يسأل سائل مستغرباً مستنكراً
  د له وال ضابط؟ أو هو مثاليات وكالم مرسل ال قي! إليه كاتبه من كتابته؟

ولإلجابة على هذا السؤال البد من بيان أنه حىت يتحقق من واقعية هذا األمر وإمكانية 
  : تطبيقه ينظر إىل جانبني اثنني

 هل حدث مثل هذا التوازن بني املتنازعات يف عصور السلف الذين فهموا :األمر األول
  !اإلسالم وطبقوه أو حىت فيمن جاء بعدهم؟

 هل ميكن أن حيدث هذا التوازن يف هذا الزمان؟ سواء أحدث يف العصر :اآلخروأما األمر 
  األول أم مل حيدث؟ 

 قوي اإلميان، �،فقد كان �أما األمر األول فقد حتقق جزماً فيسرية سيد املرسلني 
، وكان سيد العابدين الزاهدين، وكان جماهداً �راسخ اليقني، بل أعظم الناس يف هذا 

 كذلك -  � خري الناس ألهله وأقاربه، وهو �داً بطالً شجاعاً، كما كان عظيماً، وقائ
 أعظم الناس تربية لصحبه وأزواجه وأوالده، وهكذا ال تكاد جتد جانباً من جوانب –

  . )1( على الوجه األعظم�التفوق إال وقد حازه رسول اهللا 

ع بني الفضائل تتفاوت يف حتقيق اجلم �وهناك أمثلة أخرى لبعض صحابة رسول اهللا 
واملوازنة بينها، ولكين أحب بيان حال من جاء بعدهم لشهرة الصحابة ولقلة من يعرف 

  . من جاء بعدهم

وهناك مثل مضيء من عصور السلف وهو اإلمام بقي بن خملد حمدث األندلس وعاملها 
   :وزاهدها، وأعرض عليكم سريته لتعرفوا ما أقصده، قال الذهيب رمحه اهللا تعاىل
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كان بقي خيتم القرآن كل ليلة، يف ثالثَ عشرةَ ركعة، وكان يصلي بالنهار مئة ركعة، ((
  . كان كثري اجلهاد، فاضالً، يذكر عنه أنه رابط اثنتني وسبعني غَزوة. ويصوم الدهر

  : ونقل بعض العلماء من كتاب حلفيد بقي عبدالرمحن ابن أمحد

فكان إذا صلى الصبح قرأ حزبه من القرآن يف : عمال الربكان جدي قد قسم أيامه على أ
املصحف، سدس القرآن، وكان أيضاً يختم القرآن يف الصالة يف كل يوم وليلة، ويخرج 
كل ليلة يف الثلث األخري إىل مسجده فيختم قُرب انصداع الفجر، وكان يصلي بعد حزبه 

 – وقد اجتمع يف مسجده الطلبة –ىل داره من املصحف صالةً طويلةً جداً، مث ينقلب إ
، صار إىل صومعة املسجد، فيصلي إىل )1(فيجدد الوضوء، وخيرج إليه، فإذا انقضت الدول

سمعسمع، )2(الظهر، مث يكون هو املبتدئ باألذان، مث يهبط، مث يإىل العصر، ويصلي وي 
إذا غربت الشمس أتى مسجده، مث ورمبا خرج بقية النهار، فيقعد بني القبور يبكي ويعترب،ف

يصلي، ويرجع إىل بيته فيفطر، وكان يسرد الصوم إال يوم اجلمعة، وخيرج إىل املسجد، 
فيخرج إىل جريانه، فيتكلَّم معهم يف دينهم ودنياهم، مث يصلي العشاء، ويدخل بيته، 

وكن جلْداً، .  أن تويفهذا دأبه إىل. فيحدث أهله، مث ينام نومه قد أخذتها نفسه، مث يقوم
قوياً على املشي، قد مشى مع ضعيف يف مظْلَمة إىل إشبيلية، ومشى آخر إىل إلبيرة، ومع 

  .)3())امرأة ضعيفة إىل جيان

الناس من ضروب اخليال، ويراها هذه هي سرية اإلمام بقي بن خملد، يراها كثري من 
  .  حلياة بعضهم وألشواق كثري منهمالصاحلون العاملون فيعلمون أا ترمجة علمية

  . فهو رمحة اهللا قد عبد اهللا أحد ما تكون العبادة
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  . ومل ينس تالميذه وأصحابه، فكان يعلمهم ويرشدهم ويوجههم

  . ومل يغفل جريانه، فقد كان يتعهدهم بالنصح واإلرشاد

  . وكان يتعهد أهله وحيدثهم ويؤانسهم

ظلومني والسفر من أجلهم، حىت لو كان ذلك املظلوم ومل مينعه ذلك كله من االنتصار للم
  . امرأة ضعيفة

  )). كان كثري اجلهاد، رابط اثنتني وسبعني غزوة((وقد توج أعماله الصاحلة باجلهاد، فقد 

مثّ إنه قد فهم الشرط األساسي واملهم لكل تلك األعمال الصاحلة حىت تدخل سجالت 
   .اخلالدين أال وهو الدوام والدأب عليه

  . رمحه اهللا تعاىل، فقد كان شخصيته املثال املطلوب املفقود

 وهناك عشرات غريه يف التاريخ اإلسالمي، وإمنا ضربته مثاالً لقلة من يعرفه –وذا املثل 
 قد حدث يف عصور سلفنا رمحهم اهللا، – أمر التوازن – نتبني، أن هذا األمر –يف عصرنا 

  . مبستغربفحدوثه يف هذا الزمان ممكن، وليس 

  أن جيمع العامل يف واحد  وليس على اهللا مبستغرب

  : وأما األمر اآلخر وهو إمكانية حدوثه يف هذا الزمان ففيه توضيح وضوابط

أما التوضيح يف هذا األمر فهو أن هذا الزمان أصبح من الصعوبة والتعقيد مبكان، وقد 
جبديد، وقد قلّت بركة تداعت األعداء علينا من كل جانب، وأصبحنا نفاجأ كل يوم 

الزمان، وكثرت فيه اهلموم اليومية واملطالب الدنيوية كثرة عظيمة، وتباعدت األمكنة 
والديار، وكثرت شواغل احلياة كثرة قد يعصب معها فعل هذا األمر، ولكن هناك ضوابط 

  . مثل هذا ويوفقه اهللا يف حتقيقهإن استقامت للشخص يستطيع أن يفكر يف 



 مناقشة لطيفة متومهة بني املرء وبعض نوازعه، كتبها أحد –القارئ  أخي –وإليك 
األفاضل، ورأيت أن أثبتها بنصها ملالئمتها موضوع الكتاب ولطرافتها، فقد كتب حتت 

  : ما يلي)) حسم الصراع((عنوان 

 –هو أمر طبيعي، ولكن حيصل يف كثري من األحيان إن تعدد األجزاء يف داخل نفسك ((
 أن يكون هناك صراع بني هذه األجزاء، وقد خيف هذا الصراع –ن قبل كما أشرنا م

حىت يتالشى يف أوقات معينة، أو ظروف معينة، فتكون يف حالة عدم انسجام، وتتوقف 
  . النتيجة على احملصلة النهائية النسجام األجزاء، وتأثري ذلك على حياتك وأدائك

روري حسمه، وإاء الرتاع بني ويف حالة احتدام الصراع واشتداده يكون من الض
  . األجزاء، وحتقيق السالم بينهما

الذي توجد بداخله ) عبداهللا(وفيما يلي وصف لعملية حسم الصراع لدى شخصية رمزية 
 رجل متدين، وهو موظف لدى الدولة، ومتزوج ستة أجزاء، أو ست شخصيات، فعبداهللا

ما أنه يكتب بعض املقاالت يف وله مخسة أوالد، وهو حيب رياضة املشي ويزاوهلا، ك
يدر ) جتاري(الصحف واالت، وحيث أن دخل عبداهللا حمدود فهو يفكر بعمل إضايف 

  . عليه ماالً إضافياً

وقد نشأت عند عبداهللا حالة من الصراع بني هذه األجزاء املختلفة، فوقته ال يسمح بالقيام 
  . جتاه واحد أو أكثر من هذه األجزاءا كلها، وكثرياً ما يشعر بالتقصري وتأنيب الضمري 

وقد استشارنا عبداهللا فيما ميكن فعله حلسم هذا الصراع الداخلي يف نفسه بني هذه 
األجزاء الستة، فأخربناه بأن يتخيل هذه األجزاء الستة وكأا أشخاص لكل منهم اهتمامه 

يقدم لنا تقريراً عن ورغباته، وأن يدعوهم إىل اجتماع ملناقشة الرتاع بينهم، وطلبنا أن 
عملية حسم الصراع لديه لنشره على القراء لعلهم يفيدوا منه، فاستجاب عبداهللا، وبعد 

  : أيام وافانا مشكوراً بتقديره التايل



 لعقد اجتماع طارئ ملناقشة وجهت الدعوة إىل الشخصيات الست: يقول عبداهللا
ة االجتماعات يف الوقت موضوع الصراع وإجياد طريقة حلله، فحضر اجلميع إىل غرف

املوظف، واألب، والرياضي، والكاتب، والعابد، والتاجر، فأخذوا أماكنهم : احملدد، وهو
حول طاولة االجتماعات، وطلب عبداهللا من العابد أن يترأس اجللسة ويدير االجتماع، 
ر فقام العابد وجلس يف املكان املخصص لرئاسة االجتماع، فحمد اهللا وأثىن عليه، وذكّ

هل : اتمعني بوجوب التعاون على الرب والتقوى، واالنتهاء عن اإلمث والعدوان، وسأل
أريد أوالً أن : إن اجلميع موجودون وليس هناك غائب، فقال: احلضور مكتمل؟ فقالوا

أذكَّركم جبدول األعمال هلذا االجتماع، فحسب ماهو موجود يف الورقة اليت أمامي، 
عبداهللا دف التوصيل إىل صيغة تعطي كل ذي حق حقه حول توزيع أوقات السيد 

بالعدل والقسطاس املستقيم، من أجل أن يستطيع السيد عبداهللا القيام بأعماله وواجباته، 
  . على أحسن ما يكون القيام به

وأود أن أوضح لكم أيها السادة أن للسيد عبداهللا أربعاً وعشرين ساعة يف اليوم، منها سبع 
وسبع وسبعة عشرة ساعة لكم، وسوف تدور مداوالت هذا االجتماع ساعات للنوم، 

حول ساعات اليقظة فقط، إذ ال سبيل إىل ساعات النوم؛ ألا من حق السيد عبداهللا، 
كما أرجو أن يكون الكالم مقتصراً على هذا األمر، وعدم إقحام أمور أخرى ال عالقة هلا 

 الكالم واضحاً وخمتصراً، وأن تستأذنوا باهلدف من هذا االجتماع، كذلك أرجو أن يكون
من رئيس اجللسة عند طلب الكالم، وأال يقاطع أحد منكم أحداً أثناء حديثه، وسيقوم 

  . وهنا رفع التاجر يده طالباً الكالم. السيد الكاتب بتدوين حمضر اجللسه فلنبدأ بسم اهللا

  . تفضل: الرئيس

 الظروف اليت حتيط بالسيد عبداهللا، إن شعوري باملسؤولية جعلين أفكر يف: التاجر
والتبعات امللقاة على عاتقه، وقد توصلت إىل أنه من األفضل يل ولزمالئي احملترمني أن 



أنسحب من اجللسة عن قناعة ورضى، إذا أنين تأكدت بأين ال أستطيع أن أقوم بعملي 
يص أي التجاري يف هذه الظروف، لذلك فال أرغب يف هذا االجتماع، وال أريد ختص

إن قراري هذا ال يعين إلغاء وجودي بينكم، إمنا شيء يل من وقت السيد عبداهللا اآلن، 
يعين تعليق مطاليب يف الوقت الراهن وملدة سنة واحدة على األقل، على أن أحتفظ حبق 

  . املطالبة لتخصيص جزء من الوقت يل مىت رأيت أن الظروف مالئمة لذلك، وشكراً

  . التاجر، لقد مسعتم ما قاله زميلكم، واألمر مفتوح للمناقشةشكراً للسيد : الرئيس

لقد فوجئت بقرار السيد التاجر، وال أعلم الدوافع احلقيقية له، ولكين أود : املوظف
التوضيح بأن املسؤوليات املالية تقع كلها على عاتقي، وليس يل غري الراتب الذي أتقاضاه 

هللا حيتاج إىل مورد مايل إضايف، وخاصة أن له يف اية كل شهر، وأشعر بأن السيد عبدا
زوجة وأوالد، وأن هؤالء األوالد سيكربون وسيحتاجون إىل مزيد من النفقات، وال أعلم 
إن كنت أستطيع القيام بذلك لوحدي، لذا أرجو من السيد التاجر أن يعيد النظر يف 

  . قراره

عوره أيضاً، فأنا زوج وأب إنين أتفهم موقف السيد املوظف، كما أين أشعر بش: األب
خلمسة أطفال، وأنا املسؤول املباشر عن إعالتهم، كما أين أتوقع ازدياد النفقات يف 
السنوات القادمة، وكذلك احلاجة إىل املال يف احلاالت الطارئة، ولكين من ناحية أخرى 

 عمل أقدر املوقف الصريح للسيد التاجر يف أنه ال يتوقع حصوله على وقت كاف ملزاولة
إضايف يف الوقت الراهن، لذلك أرجو التأكيد من أن قرار السيد التاجر هو تعليق لألمر 
ملدة سنة، وليس إلغآؤه على أن يطرح املوضوع يف اجتماع خاص بعد مرور السنة، كما 

  . أقترح أن يبقى السيد التاجر معنا هنا بصفة مراقب دون أن يكون له حق التصويت

  . األب، هل هناك من لديه ما يقول بشأن موضوع السيد التاجرشكراً للسيد : الرئيس



ألن طلباته يعلم اجلميع أن طلبايت متواضعة، وقد يؤيدين يف ذلك السيد الرياضي؛ : الكاتب
  . متواضعة كذلك

  . هذا صحيح: الرياضي

 لذلك فإين أؤيد اقتراح السيد التاجر يف تعليق مشاريعه، وأرجو أن يتاح يل مزيد: الكاتب
 ملمارسة الكتابة، وخاصة أين أتوقع أن يتضاءل نصييب إذا ما قرر التاجر البدء من الوقت
  . بأعماله

يبدو أن اجلميع موافقون على اقتراح السيد التاجر، وهذه عالمة جيدة على اجلو : الرئيس
الودي الذي يسود االجتماع، وإين أضم صويت إليكم ليكون قراراً باإلمجاع، أرجو من 

  .  اجللسة السيد الكاتب تدوين هذا القرار يف احملضرسكرتري

ليسمح يل السيد الرئيس ببيان موقفي، فإن يل اآلن مثان ساعات يف اليوم للقيام : املوظف
هو إلغاء إجازيت السنوية ليتسىن : بأعبا وظيفيت، وأشعر بأين حباجة إىل أمرين اثنني، األول

ب؛ ألن ذلك يساعد على ترقييت يف السلم يل إجناز بعض األعمال املتراكمة يف مكت
هو رجائي لرئيس اجللسة والزمالء احملترمني أن يوافقوا على : واألمر الثاين. الوظيفي

ضايف خارج  ختصيص ثالث ساعات من وقت السيد عبداهللا ألستطيع القيام بعمل إ
لتاجر قد ساعات العمل الرمسية، وذلك لزيارة دخل السيد عبداهللا، وخاصة وأن السيد ا

  . انسحب من املشاركة يف الوقت احلاضر

  ...هذا ليس عدالً، وال إنصافاً، فإنك تستأثر بنصف الوقت املتاح، وأنك: الكاتب

وأنا اعترض على إلغاء اإلجازة، ألنين أنتظرها ساعة بساعة، وقد وضعت برناجماً : الرياضي
  ...لإلفادة من وقتها، وأظن



لزميل الرياضي أن ال يقاطع املتحدث حىت يكمل حديثه، مث أرجو من ا): مقاطعاً(الرئيس 
  . يطلب التحدث

  . أرجو املعذرة: الرياضي

  . تفضل أيها الكاتب، أكمل حديثك: الرئيس

ما أردت قوله للسيد املوظف هو أننا وافقنا السيد التاجر على تعليق طلباته نظراً : الكاتب
وظف سلخ ثالث ساعات يف اليوم من لعدم وجود وقت كاف له، فكيف يطلب السيد امل

وقت السيد عبداهللا، إن هذا ليس إنصافاً، كان األجدر أن تعطى هذه الساعات الثالث، 
إن توفرت للسيد التاجر، أما وأنه قد علق طلبه فإين أرجو أن تؤخذ وضعي بنظر االعتبار، 

واييت يف الكتابة، ذلك بأين أشعر بالغنب، فليس لدي إال بضع ساعات يف األسبوع ملزاولة ه
والكتابة كما يعلم حضراتكم حتتاج إىل القراءة، وبالتايل فإين أحتاج إىل أربع ساعات يف 

  . اليوم ملواصلة الكتابة

 –إنين أشعر بضيف بسبب الطلبات الكثرية واملتزايدة للزمالء، وجيب أن تعلموا : الرياضي
وإذا كان السيد الكاتب يطالب بأربع   بأن العقل السليم يف اجلسم السليم، -أيها السادة 

  . ساعات فلن أرضى بأقل منه، ولكين سأقتنع بساعة يف اليوم ألداء مهميت

 يبدو كل واحد منكم يتحدث وكأنه ليس هناك أحد – أيها الزمالء –مهالً مهالً : األب
ا غريه، هل نسيتم أن يل زوجة وأوالداً مخسة حيتاجون إىل رعاية، وتربية، وتوجيه، فم
فائدة الكتابة والرياضة إذا ساءت أمور العائلة، وضعفت العالقات بني أفرادها، إن أمر 
العائلة ورعايتها حيتاج إىل ماال يقل عن اثنيت عشرة ساعة يف اليوم، كذلك أود تنبيه 

لسة، فلديه واجبات الزمالء إىل أمر يبدو أم نسوه، وهو حقوق السيد العابد رئيس اجل
يومية حنو ربه مخس صلوات يف اليوم والليلة، وقراءة جزء من القرآن، إضافة إىل خلوة مع 



نفسه بني فترة وأخرى، فإذا أخذنا هذا األمر نظر االعتبار فلن يبقى هناك وقت للكاتب 
  . وال للرياضي، وأظن أن ما يقومان به هو ترف ال حاجة لنا به

د األب على تطرقه حلقوقي، يف الواقع هي حقوق اهللا، وكنت على أشكر السي: الرئيس
 أيها –وشك أن أنبه الزمالء إليها، وقد كفاين السيد األب ذلك فجزاه اهللا خرياً، إننا هنا 

 إلجياد صيغة عادلة ترضي اجلميع، وال نريد إلغاء حق أحد، ولكن جيب أن –الزمالء 
فقط، فلننظر إىل جمموع الساعات املطلوبة حلد يتذكر اجلميع أن لدينا سبع عشرة ساعة 

اآلن، ولكن قبل ذلك أود إخباركم بأين احتاج إىل ساعة واحدة يف اليوم ألداء الصلوات 
اخلمس، أما قراءة القرآن والنوافل فقد اتفقت مع السيد عبداهللا على أخذ ساعة إضافية من 

 أنه ال يؤثر على األوقات نومه، وهذا كما تعلمون اتفاق خاص ال شأن لكم به، كما
األخرى، على أين البد أن أبوح لكم برغبيت يف أخذ مزيد من الوقت، وأرجو أن تضعوا 
هذا األمر يف حسابكم، وخاصة وأن الدنيا ليست بدار قرار، والباقيات الصاحلات خري 

 كل واحد منكم جزءاً من وقتهعند ربك ثواباً وخري أمالً، وأملي كبري يف أن يعطيين 
ما ): ملتفتاً إىل الكاتب(ألستطيع التقرب إىل اهللا بالنوافل، وهو خري للجميع إن شاء اهللا، 

  : هو جمموع الساعات اآلن

  لدي اآلن طلبات باألوقات كما يلي: الكاتب

  ). ساعات إضافية3+  ساعات 8( ساعة 11املوظف 

  . سعات4        الكاتب 

  .ساعة واحدة        الرياضي

  . ساعة12          األب

  .ساعة واحدة           لعابد ا



  . ساعة29        اموع 

  .  ساعة فقط17 ساعة، بينما الوقت املتاح لنا هو 29سيدي الرئيس، لدينا 

لقد أثر كالم السيد العابد يف نفسي، وفكرت يف أن هذا اجلسم الصحيح الذي : الرياضي
نح الصحة والقوة، أريده لن ينفعها غداً يوم يقوم احلساب، وأن اهللا الذي حيي ومييت ومي

لذلك أرجو إعطائي نصف ساعة يف اليوم للمحافظة على اللياقة البدنية للسيد عبداهللا، 
كما أرجو إعطائي بضع ساعات أخرى يف أيام العطل واإلجازات لالستمتاع بلعبة كرة 

  . املنضدة اليت أحبها

عبداهللا القيام ا، مل أكن أعلم أن هناك واجبات وأعباء كثرية بتعني على السيد : املوظف
كما أين أعتذر للسيد التاجر عن عدم مراعايت لتضحيته، لذلك فأورد أن أعلن عن تنازيل 
عن مطالبيت بالساعات اإلضافية الثالث، إال أين أرجو من الزمالء املوافقة على إلغاء 

  . إجازيت السنوية، وهو ملدة ستة أسابيع

ائلة وسوف أبذلك جهدي ألن أكتفي بست وأنا كذلك أظنين أسرفت يف أمر الع: األب
ساعات فقط، من ضمنها زيارات لبعض األقارب واألصدقاء، ولكين ال أوافق على طلب 

  . السيد املوظف بإلغاء إجازته، إذ أا ليست حقاً له، وإمنا هي للجميع

علن يبدو أن األنظار تتوجه إيل، فاجلميع قد بادر بالتضحية ومل يبق غريي، لذا أ: الكاتب
 مع السيد العابد؛ عن عزمي على االكتفاء بساعتني يف اليوم، كذلك أود التنسيق والتعاون

  . ألن أوقاتنا متجاورة، وغالباً ما تكون يف الليل أو يف أوقات اخللوة

على الرحب والسعة، وأود إخبارك بأين على عالقة جيدة بالسيد عبداهللا، وهو ال : الرئيس
  .  نومه كلما احتجت ذلك للصالة وللقياميبخل علي جبزء من ساعات

  . سيادة الرئيس، أرجو االنتباه إىل أن السهر يضر بالصحة: الرياضي



إن : (( يقول�أعلم ذلك، وليس الغرض هو جتاوز احلقوق، فإن رسول اهللا : الرئيس
، واآلن يقرأ علينا السيد الكاتب األوقات اجلديدة املخصصة لكل ...))لبدنك عليك حقاً

  . يلزم

  : لدينا اآلن: الكاتب

  . ساعات8       املوظف

  .ساعتان       الكاتب

  . ساعة0,5      الرياضي

  . ساعة واحدة، مع وعد من الكاتب بالتعاون  العابد 

  .  ساعة17,5  اموع 

 ساعة، أرجو من الزميل الرياضي أن يتعاون معي، 17,5يبدو أن اموع هو : األب
و خمصص يل، وخاصة وأنين أشرك األوالد يف بعض وسوف أجد له الوقت الالزم مما ه

  . األلعاب الرياضية، فهم حيبون كرة القدم

فكرة ممتازة، سوف أعمل على تدريبهم على كرة املنضدة أيضاً، وسأجري : الرياضي
  . مباريات معهم

  . بقيت قضية اإلجازة وهي ستة أسابيع: املوظف

  ما هو رأيكم؟ . عة لزمالئك اآلخرينإين أقترح أن تأخذ أسبوعني وتدع أرب: الرئيس

  .موافقون): يهزون رؤوسهم(اجلميع 

  هل هناك شيء آخر يود أحد منكم قوله؟ : الرئيس



الصمت عالمة الرضا، أرجو أن يكون كل منكم سعيداً مبا كتب اهللا له، وأدعو اهللا تعاىل 
  . أن يوفقكم ويبارك لك يف أوقاتكم

  . )1()تفاق باإلمجاع شكراً لكم، ويف رعاية اهللاسجل، مت اال): يلتفت إىل الكاتب(
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  : أسس وضوابط حلقيق التوازن

  :تنقسم هذه األسس والضوابط إىل قسمني

 . صفات ال بد من توفرها يف الشخص  - أ

 . وصفات أخرى البد من توفرها يف بيئته  -  ب

  :األسس والضوابط الالزم توفرها يف بيئة الشخص

  : منالطمأنينة واأل: أوالً

وجود املسلم يف دولة يقل فيها الرتاع بني الناس بعضهم بعضاً، وبني الناس ووالم،  
حبيث يغلب على أهل البلد الطمأنينة واألمن واالستقرار، وجود مثل هذا عامل مهم 

  . لتحقيق التوازن املذكور

يقيل خلُرمي املُر :  

؛ فإنه ليس لفقري عيش، والصحة؛ األمن؛ فإن ليس خلائف عيش والغىن: ما النعمة؟ قال((
  . )1())فإنه ليس لسقيم عيش، مث ال مزيد على هذا

  : اخللو من الكدورات واهلموم: ثانياً

البد من إجياد مناخ نفسي مالئم لطالب هذا األمر، حبيث تكون الشواغل عنه مبنأى، أما 
دة أو بوالد ال يريدان  بزوجة عسرة كثرية املطالب واهلموم، أو من أبتلي بوالمن ابتلي

فراقه، أو من كان مهّه توفري لقمة العيش حيث إنه يف بلد فقري كادح، فهذا ال يستطيع أن 
ليس ((حيقق املطلوب من هذا البحث وال بعضه، وقد سبق قول خرمي يف الفقرة السابقة 

  .أي عيش حسن)): لفقري عيش
                                                 

)1( ))>� .101)): ا���



  : انتشار العلم والثقافة: ثالثاً

ذا املطلوب العزيز وجود الشخص يف بيئة علمية وثقافية قوية؛ ألن فمن شروط حتصيل ه
قلة العلم والثقافة قتل لإلبداع، وحصر للفكر، وتسبب الرتابة يف العمل، واالنزواء يف 
األفكار، وليس أدلّ على ذلك من أن علماء األمة املبدعني كانوا يعيشون يف املراكز 

التاريخ اإلسالمي، وذلك يف املدينة ودمشق والقاهرة العلمية والثقافية الكربى على امتداد 
  . وبغداد ونيسابور وغريها من املدن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  : األسس والضوابط الالزم توفرها يف الشخص

   :اإلعداد املبكر والعناية اإلهلية: أوالً

اهتمام الشخص منذ الصغر ببعض اجلوانب املذكورة يف املباحث السابقة أمر مهم، فال 
ل أن يبلغ الشخص مبلغ الرجال مث يفكر يف حتقيق هذه األمور، فقد كان أئمتنا منذ يعق

حداثة أسنام يطلبون الكمال يف كثري من اجلوانب الشرعية وغريها، قد أعدهم اهللا 
  . للتصدر والرفعة واإلمامة منذ صغرهم

ملا بلغ من العمر ستر وخري، و... نشأ يف  (()2( أن اإلمام النووي)1(ذكر اإلمام السخاوي
فانتبه حنو نصف .. سبع سنني كان نائماً ليلة السابع والعشرين من رمضان جبانب والده

يا أبيت ما هذا الضوء الذي قد مأل الدار؟ فاستيقظ أهله مجيعاً فلم نر كلنا : وقال... الليل
  .)3(فعرفت أا ليلة القدر: شيئاً، قال والده

رأيت الشيخ وهو ابن عشر سنني : يوسف املراكشي قالوذكر ويل اهللا الشيخ ياسني بن 
والصبيان يكرهونه على اللعب معهم، وهو يهرب منهم، ويبكي إلكراههم، ) نوى(بـ 

فوقع يف قليب حمبته، وكان قد جعله أبوه يف دكان، : ويقرأ القرآن يف تلك احلال، قال
إنه : مه فوصيته به، وقلت لهفأتيت معل: فجعل ال يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن، قال

: أمنجم أنت؟ فقلت: يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه وأزهدهم وينتفع الناس به، فقال يل
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فذكر املعلم ذلك لوالده فحرص عليه إىل أن ختم القرآن : قال. ال، وإنما أنطقين اهللا بذلك
  .)1()) احللموقد ناهز

  : ي عن نفسه قائالًوهذا اإلمام ابن اجلوزي رمحه اهللا تعاىل حيك

أذكر نفسي ويل مهّة عالية وأنا يف املكتب ابن ست سنني وأنا قرين الصبيان الكبار، قد ((
رزقت عقالً وافراً يف الصغر يزيد على عقل الشيوخ، فما أذكر أين لعبت يف طريق مع 

وال ضحكت ضحكاً خارجاً، حىت أين كنت ويل سبع سنني أو حنوها الصبيان قط، 
ة اجلامع، فال أختري حلقة مشعبذ، بل أطلب احملدث فيتحدث بالسري فأحفظ أحضر رحب

 )2(مجيع ما أمسعه، وأذهب إىل البيت وأكتبه، ولقد رفق يب شيخنا أبو الفضل ابن ناصر
رمحه اهللا وكان حيملين إىل الشيوخ، فأمسعين املسند وغريه من الكتب الكبار، وأنا ال أعلم 

ن الصبيان يرتلون إىل دجلة ويفترجون على اجلسر وأنا يف زمن ولقد كا... )3(ما يراد مين
 من الناس إىل جانب الرقة فأتشاغل بالعلم، مث أهلمت )4(الصغر آخذ جزءاً وأقعد حجزة

وعاجلت ... الزهد فسردت الصوم وتشاغلت بالتقليل من الطعام، وألزمت نفسي الصرب
  . )5())ع الفقه والوعظ واحلديث وأتبع الزهادالسهر، ومل أقنع بفن من العلوم، بل كنت أمس

  :  رمحه اهللا تعاىل– أيضاً -وقال 
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كمنت يف زمان الصبا آخذ معي أرغفة يابسة فأخرج إىل طلب احلديث، وأقع على ر ((
، فال أقدر على أكلها إال عند املاء، فكلما أكلت لقمة شربت عليها وعني مهيت )1(عيسى

  . )2())لعلمال ترى إال لذّة حتصيل ا

 أنه قال له عندما بلغ سنه مخسة عشرة وهذا اإلمام الكبري سفيان بن عيينة حيدث عن أبيه
  : سنة

إنه قد انقضت عنك شرائع الصبا فاتبع اخلري تكن من أهله، فجعلت وصية أيب قبلةً أميل ((
  . )3())إليها وال أميل عنها

 إذ أنه أقدر على حتصيلها منذ وهكذا هي أحوال من أراد اجلمع بني فضائل متعددة؛
الصغر، وال يعين هذا أن الكبري قد فاته مجع الفضائل، ولكنه يثقل عليه، ولقد نبغ مجاعات 

  .من السلف تعلموا على كرب مثل العز بن عبدالسالم والقفّال وغريمها

  : النجابة والذكاء: ثانياً

 هذا األمر، أما من علم من ظهور لوئح النجابة والذكاء على الشخص عامل مهم يف حتقيق
  . صفاته العقلية اخلَلْقية قصوراً فال ينبغي له اخلوض يف مثل هذا، فرحم اهللا امرءاً قدر نفسه

  : توفر صفات خلقية وخلقية يف الشخص تعينه على هذا املطلوب: ثالثاً

انشراح الصدر، فال بد من اهلمة، وقوة اإلرادة، وكثرة احلركة الفعالة املنتجة، والتفاؤل، و
  . وسعة األفق، والقدرة على استجماع الفكرة، ونسيان الكدورات واألحزان، وكرم اخلُلُق
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  : يقول اإلمام ابن اجلوزي رمحة اهللا

أول أسباب الكمال تناسب أعضاء البدن وحسن صورة الباطن، فصورة البدن تسمى ((
بدن حسن السمت واستعمال خلقاً، وصورة الباطن تسمى خلُقاً، ودليل كمال صورة ال

] كمال[األدب، ودليل كمال صورة البدن حسن السمت واستعمال األدب، ودليل 
العفة، والرتاهة، واألنفة من اجلهل، : صورة الباطن حسن الطبائع واألخالق، فالطبائع

الكرم، واإليثار، وستر العيوب، وابتداء املعروف، واحللم عن : واألخالق. ومباعدة الشره
فمن رزق هذه األشياء رقته إىل الكمال، وظهر عنه أشرف اخلالل، وإن نقصت . هلاجلا

  .)1())خلة أوجبت النقص

  : توفر التوازن الذايت: رابعاً

كل الضوابط املذكورة مهمة لتحقيق التوازن بني النوازع املختلفة، ولكنها ال تصلح 
 يكون مكتمل النضج للتطبيق إن مل يكون عند الشخص توازن ذايت يف شخصيتهن حبيث

جيابه أعباء حياته ((العقلي والنفسي، وشخصيته، مبنية على دعائم قوية وسليمة، حبيث 
بإرادة قوية، وعزمية ثابتة متكنه من حسن التكيف، والتفاعل واالستجابة، واختاذ املواقف 

لي، واالجتاهات الصحيحة حيال كل املشاكل واملعوقات والعراقيل، فال يفقد اتزانه العق
  . )2())وال خيتل توازنه النفسي، وال تنهار شخصيته أمام أبسط العقبات واملصاعب

حتمل مسؤولياته يف احلياة بقوة وصالبة، ((ومما يدل على التوازن يف شخصية الفرد كذلك 
وتكوين مناعة ذاتية ضد الضعف واخلَور، وصون النفس من التقليد واالنسياق األعمى 

  . )3())ر بسلوكهم وأفعاهلموراء اآلخرين والتأث
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يسبب هلا االضطراب واالهتزاز وعدم االستقرار ] أي بالشخصية[وكل خلل يلحق ا ((
والثبات، وهو ما جيعلها غري قادر على التكيف مع مشاكل احلياة، وغري مستعدة لتحمل 
املصاعب والشدائد، وغري مؤهلة اة املتاعب واألزمات اليت تكتنف ظروف حياة 

لكائن البشري منذ مهده إىل حلده، وهو ما يؤدي بالتايل إىل أن تكون شخصيته سلبية ا
هروبية ال نفع يرجى منها للفرد أو اجلماعة أو شخصية عدوانية مدمرة تلحق بالفرد 

  . )1())واجلماعة معاً أفدح األضرار

معتدالً يف شئونه من لوازم هذا الدين أن يكون املسلم متوازناً يف أموره كلها، ((وإن 
اخلاصة والعامة، فال غلو وال تقصري، وال إفراط وال تفريط، وال مبالغة وال اون، وإمنا 

  . )2())اعتدال وقصد وتوسط

شخصية متوازنة تعطي للجسم حقه من العناية، وللمظهر ما ((وشخصية اإلنسان املسلم 
الئق باإلنسان الذي كرمه اهللا يستوجبه من الرعاية، وال يلهيها هذا املظهر عن املخرب ال

بل تعىن مبا يكون فيها العقل الراجح والتفكري السديد، واملنطق ... وأسجد له مالئكته
السليم، والفهم العميق حلقائق األشياء، والنظرة النافذة إىل لب هذه احلقائق وجوهرها، 

ه قلب خيفق، وال يعزب عنها أن اإلنسان ليس مكوناً من جسم وعقل فحسب، وإمنا ل
جسهوأشواق عليا تدفعه إىل االستعالء على هذه احلياة )3(وروح ترفرف، ونفس ت ،

املادية وحطامها، والصعود يف معارج اخلري والفضيلة والنور، ومن ثَم تعين بالتربية الروحية 
كما تعىن بالتربية اجلسمية والعقلية سواء بسواء، يف توازن حمكم دقيق حبيث ال يطغى 

  .)4())انب من هذه اجلوانب على آخرج
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  : احلفاظ على الوقت وعلو اهلمة: خامساً

وال بد كذلك من معرفة القواعد املفصلة للحفاظ على الوقت، وطلب علو اهلمة، 
والسيوطي ولنووي 1(واالطالع على جتارب البارزين يف هذا اجلانب كابن اجلوزي( 

  . )2(وغريهم، وقد ألف يف هذا رسائل عديدة

  : التنظيم والترتيب: سادساً

البد ملريد التوازن أن يكون منظماً مرتباً يف شئونه، بعيداً عن العشوائية واالرجتال، خيطط 
  . حيقق شيئاً ذا بالويفكر مث ينفذ، أما من يقْدم وال يعرف ملاذا أقدم وكيف أقدم فهذا لن 

صائح اآلخرين أو رد فعل  على املخطط أال يكون ختطيطه استجابة لن– كذلك –وجيب 
ملا يشاهده أو يسمعه، ولكن عليه أن خيطط طبقاً ملا يريد لنفسه أن تكون، وهذه اإلرادة 
تكونت ووضحت معاملها نتيجة دراسة طويلة لقدراته وما يناسبها، ودراسة األحوال 

  . احمليطة ومالئمتها

  : تنمية األسس التفكريية: سابعاً

 ويقصد ما تكوين القدرة على حسن احملاكمة –فكري املنطقي فاملرونة الفكرية أو الت
 والتفكري قبل العمل، واالتساع يف التفكري، واالستيعاب الكايف للمفاهيم –واالستدالل 

والتصورات حبيث ال ينشأ الفكر مبتوراً أو مشوهاً أو ناقصاً، كل هذه أمور مهمة يف 
  . )3(ر األحكام والقراراتاألسس التفكريية كي ال حيدث الضعف يف إصدا
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  : النظرة الشاملة للحياة: ثامناً

ختليص العقل من التركيز على النظرة اجلزئية؛ ألن التركيز ((البد لطالب هذا األمر من 
عليها يؤدي إىل آفات عقلية ليس أقلها العجز واالحنسار، كما يؤدي إىل تضخيم دور 

اع، ويصيب قدرة العطاء عند اإلنسان، بعض الفروع واجلزئيات األمر الذي يقتل اإلبد
ويوقع يف التقليد، وحيرم صاحبه من اإلفادة من جهود اآلخرين، سواء أكان ذلك بالتعامل 

  . )1())مع التراث، أو القدرة على استلهام الكتاب والسنة ملواجهة حاجات العصر املتجددة

  : معرفة األوليات: تاسعاً

ية، وإعادة تصنيف املشكالت اخلاصة حيمي اإلنسان معرفة األوليات وتسلسلها يف األمه
  . من التشتت وينجيه من اإلحباط

النوازع على حسب األوليات وكذلك جيب على طالب هذا األمر أن يوازن بني هذه 
وحبسب الزمان واملكان الذي هو فيه؛ فاملسلم يف فلسطني خيتلف حاله ونوازعه عن املسلم 

  ... عن املسلم يف أفريقية السوداء وهكذا يف البوسنة، وهو ذو حال مميزة

فإن أذن اهللا له باجلهاد وتعني فالبد من اجلهاد، وإن كان املسلم يف بلد حتتاج إىل العلم 
الشرعي درس وعلم، أو إىل الدعوة دعا، وهكذا األمر يف بقية النوازع، هذا إن مل يستطع 

  . يعينه إن شاء اهللاجلمع، أما إن استطاع فهذا الضابط مع بقية الضوابط 

عدم اخللط بني األمنيات واإلمكانات: عاشر :  

 املطلوب ولكن بقدر، فأحالم األمس حقائق اليوم، وأحالم فاألماين سلم للوصول إىل
اليوم حقائق الغد، فمن ال يتخيل ويتمنى فكيف يطيق العيش يف هذه الدنيا ذات البالء 
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ابط هو عدم اإلكثار من هذه األماين حىت ال واألكدار واألحزان واملعوقات، ولكن الض
  . يصاب الشخص باملثالية وينعت بعدم الواقعية

  : يقول األستاذ القرضاوي واصفاً هذا األمر وأمهية حتققه يف جيل النصر املنشود

جيل حيتكم إىل احلقائق ال إىل األوهام، وال ينسى وهو يتطلع إىل السماء أنه واقف على ((
ري وراء خيال كاذب، أو حلم فارغ، أو أماين موهومة فيسبح يف غري ماء األرض، فال جي

ويطري بغري جناح، جيل كبري اآلمال ولكنه واقعي التفكري، يرنو إىل شاطئ األحالم ولكنه 
ال حيرث يف البحر، وال يبذر يف ... يتوقع هياج البحر وغضب املوج، ومفاجآت األعاصري

  )1())ال، وال يبين قصوراً من الرمالالصخر، وال ينسخ خيوطاً من اخلي

  : عدم االستعجال: حادي عشر

سلوك الطريق بغري استعجال، واعتماد سياسة النفَس الطويل أساس مهم يف حتقيق التوازن 
  . املطلوب

فالطريق ذو األلف من األميال يبدأ خبطوة، وأما املتعجل الذي يريد مجع كل الفضائل 
 على الطريق هذا مل يفهم السنن الكونية ولن يطيق الصربونفي الرذائل يف مدة وجيزة ف

  . الطويل

نعم إن هناك فرقاً عظيماً بني العجلة وبني احلماس واإلجيابية، فاحلماس واإلجيابية مطلوبات 
بالقدر الذي ينفَّر به من اجللة، ولكن هناك كثري من الناس إن رآك متحمساً إجيابياً 

عدم التأين، وما أويت إال من قبل رقوده ومخوله، فلو ذاق متحركاً بقوة رماك بالعجلة و
  . عرف
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  : التفرغ ولو بقدر: ثاين عشر

البد من أن يكون الشخص الذي يطلب حتقيق مثل هذا األمر متفرغاً له بقدر معقول، فال 
يكون هذا األمر لشخص يعمل عملني يف الصباح واملساء، أو يكون ممن ابتاله اهللا تعاىل 

املال فهو جيمعه آناء الليل وأطراف النهار، أو ممن هو ملزم بعمل يومي طويل مثل من بأمر 
يعمل من السابعة إىل اخلامسة أو من الثامنة إىل الرابعة أو ما شاهما، فمثل هذه األعمال 

  . ال تتيح لصاحبها حتقيق مثل هذا األمر، بل قد ال يفكر فيه إنسان ابتلي ذا أصالً

لصديق رضي اهللا عنه كيف أنه عندما تسلم مهام اخلالفة فرغه الصحابة إلدارة وانظر إىل ا
شؤوا ومل يقبلوا أن يعمل أي عمل قد يقتطع من أوقاته الغالية ما تفوت به املصلحة على 
املسلمني، وكذلك ينبغي ألي متصدر ملهام عظيمة أن يفرغ نفسه من األعمال الدنيوية 

  .)1(ولو بقدر

  :  اإلقالل من االجتماع بالناس وخمالطتهم:ثالث عشر

وهذا من أعظم أسس وضوابط حتقق التوازن املطلوب، فمن يقضي عامة وقته خمالطاً الناس 
  !بغري هدف صحيح وال غرض صريح فكيف يستطيع أن حيقق بعض ما يصبو إليه؟

 الغالية، وهذا مرض اجتماعي أصاب كثرياً من امللتزمني والدعاة، فسرق الشيطان أوقام
  .وزين هلم ما يصنعونه بأسباب غالبها غري صحيح

وقد سبق يل ذكر هذا يف نازع الدعوة، ولكين أعدت ذكره هنا ملا له من التعلق 
  .واخلصوص ذا املبحث، وألمهية التركيز عليه
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  :معرفة أن النوازع يترتب بعضها على بعض: رابع عشر

, - غالباً–ملختلفة يترتب بعضها على بعض  أن يعرف مريد التوازن أن النوازع اجيب
واجلهاد , وضابط اجلهاد هو العلم الشرعي, ومثرا اجلهاد, فالدعوة ال بد هلا من علم
  ...وهكذا, حيسن معه توفر املال الالزم

  .فمعرفة هذا تعني على طلب التوازن وترشده

                               ***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  فرغمطلب يف الت

,  أمنية كثري من العاملني الصاحلني؛ إذ هو مظنة حتقيق كثري من أهدافهم وتطلعامالتفرغ
؛ إذ داومة احلياة وحماولة إقامتها على اجلادة, والتفرغ فرصة جيدة ملراجعة اإلنسان أحوالَه

  .اليومية قد متنع املرء االلتفات إىل أحواله وشؤونه وإصالحها وتقوميها

  : رمحه اهللا تعاىل)1(يْء جزقال ابن

  لكل بين الدنيا مراد ومقصد

                              وإن مرادي صحة وفراغُ

  ألبلغ يف علم الشريعة مبلغاً

                              يكون به يل يف احلياة بالغُ

  ففي مثل هذا فلينافس أولو النهى

  ا الغرور بالغُ                           وحسيب من الدني

  فما العيش إال يف نعيم مؤبد

  )2(                          به العيش رغد والشراب يساغُ

التوازن عند التنازع؛ إذ ال يتوصل لتحقيق : الكتابوللتفرغ تعلق ال خيفى مبوضوع 
  .التوازن املطلوب إلشباع النوازع املختلفة إال حبظ وافر من التفرغ أو بتفرغ كامل
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والذين ميكن هلم أن يتفرغوا للحصول على مطلوم عدد قليل بال شك؛ إذ تكاليف احلياة 
, ولكنه ال بد مما ليس منه بد,  من التفرغ الكلي أو اجلزئيوكثرة شواغلها ومشاكلها متنع
  .وما ال يدرك جلّه ال يترك كُلّه

دهم متفرغني متاماً ملا وفقهم اهللا والناظر إىل أحوال األئمة املؤثرين يف التاريخ اإلسالمي جي
أبو حنيفة ومالك : فهؤالء أئمة الفقه األربعة, تعاىل إليه ومنقطعني لتحقيقه وإتقانه

, والشافعي وأمحد رمحهم اهللا مجيعاً مل يؤثر عنهم إال االنقطاع للعلم دراسة وتدريساً
  .خل إ..  والسيوطي)1(وكذلك أمثاهلم من األئمة حنو النووي وابن تيمية

فلم تكن الدنيا لتأخذ ,  أنين قد ذكرت أن حيام مل تكن كحياتنا– أخي –وال تنس 
  .وليست مهمهم كهممنا, منهم ما أخذت منا

إذا كان األمر كذلك فهل هذا التفرغ املنشود أمر ميسور أم هو خيال طامح ال يعدو أن 
  يكون سراباً؟

 مجلةً من – أخي القارىء –وإليك , بل هو أمر سهل ميسور على من يسره اهللا عليه, ال
  :اإلرشادات يف هذا الباب تعني على حتصيل التفرغ أو بعضه

 :احلصول على عمل قريب من تطلعات املرء ورغباته -1

 الشرعية، فهذا يساعده على التفوق يف دراسة العلوم,  يكون إمام مسجد مثالًكأن
  .إخل... وكذلك يشبع نازع التعبد ونازع الدعوة

 – توفرياً ملتطلبات العيش –بح مدرساً للعلوم الشرعية، وهذا كسابقه، وميكن أو يص
  . اجلمع بينهما
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أو يصبح صاحب مكتبه إسالمية حتقق له مجلة من النوازع وتعطيه قدراً كافياً من 
  ...التفرغ، وهكذا

 :  احلصول على إجازة طويلة من العمل -2

وه؛ إذ يستطيعون احلصول على إجازة  أن ينال– تقريباً –وهذا بوسع كل املوظفني 
  . تبلغ سنة بدون راتب مما ميكنهم أن يشبعوا مجلة من النوازع واملطالب

امجع من راتبك بالقدر الذي يكفيك أثناء : وإن احتج أحد بضيق احلال يقال له
  . تفرغك، والقناعة كرت ال يفىن

ول على إجازة سنة واألكادمييون يسمح هلم كل عدد معني من سنوات العمل باحلص
  . كاملة للتفرغ للبحث

 : استبدال العمل اخلفيف بالعمل الشاق -3

 ميكن عمل هذا بالتضحية قليالً ببعض املزايا املادية مقابل احلصول على تفرغ نسيب، فإين 
 طبيباً يعمل يف مستشفى حكومي من الساعة الثامنة إىل اخلامسة تقريباً، – مثالً –أعرف 

ل يف مستشفى خاص من الثامنة إىل الواحدة وذلك بتنازل يسري عن قليل وميكن له أن يعم
من املزايا املادية، فإذا أراد هذا الطبيب االلتفات إىل نوازعه ومتطلباته وحتقيقها بدرجة 
مرضية فليس عليه إال أن يستبدل الوظيفة الثانية باألوىل، مع مراعاة أن هذا الطبيب ليست 

طبه، فإن كان طبيباً متميزاً ماهراً فإنه ال يصح وال ينبغي له االلتفات األمة يف حاجة ماسة ل
   – بعد فروض األعيان –إال لطبه الذي يفيد به أمته ويرفع عنها الذل واهلوان 

صباحاً ومساء فليس عليه إال أن يترك أحدمها إال أن : وهكذا الشأن فيمن يعمل زمانني
  . تدفعه ضرورة ملحة للجمع بينهما



لك حال إخواننا التجار ممن يعمل مدداً طويلة ويرغب يف حتقيق بعض النوازع وكذ
والتطلعات، فليس أمامه إال أن يتريث قبل أن يعصر زمان شبابه لكسب مادي جمرد قد 

  . يزخرفه حتت دعاوى كثرية

 : التقاعد املبكر -4

بدء كثري من مزظفي الدولة يسمح هلم بالتقاعد املبكر بعد مضي عشرين سنة على 
 من التفرغ مع دخل مادي – غالباً –العمل، فيعطى نصف راتبه شهرياً مما ميكنه 

 مناسب، وهذه فرصة عظيمة ملن تناوشه نوازع نفسه وتلح عليه أن يستجيب هلا منذ
أمد بعيد، وال يلتفت إىل وساوس الشيطان ووعده له بالفقر فاهللا تعاىل لن يضيع عبداً 

  . أقبل عليه وضحى من أجله

  . هذه أفكار مطروحة لتحقيق التفرغ الكامل أو اجلزئي

 إن دعوتك هذه لتحقيق التفرغ قد تؤدي إىل تعطيل قسم :ولكن قد يقول قائل
ناشط من اتمع، وكبح طموحه الوظيفي، وتتدرج باملوظف إىل التربم من وظيفته 

  : الفقرة التاليةوتصورها حجر عثرة يف طريقه، ولإلجابة على هذا أحيل القارئ إىل 

   :ضوابط ملسألة التفرغ

  : التفرغ ليس مطلوباً لكل أحد وال من كل أحد: أوالً

مبعىن أن طالب التفرغ إمنا يطلبه لتحقيق أماينّ ونوازع ومطالب يف نفسه ال حيققها إال 
التفرغ الكلي أو اجلزئي، فهو هلذا يسعى له وجياهد للحصول عليه، مث إنه ال يسعى 

  . بعد التأكد من أن لديه قدرةً مالية يسري ا شؤونه ومتطلبات حياتههلذا إال 

والتفرغ ليس مهماً إال لعدد حمدود ذوي مواهب وقدرات واضحة بارزة، حبيث يكون 
  . التفرغ ألمثاهلم على غاية من األمهية واإلجيابية



اين يعمل ولضرب املثل على أمهية التفرغ لبعض الناس فإين أذكر حال واحد من إخو
يف وظيفة إدارية هامشية منذ عشرين سنة، وعمله هذا ميكن أن يقوم به موظف 
مبتدئ، وألخي هذا طموحات كثرية وتشتعل يف نفسه نوازع متعددة ال حيققها إال 

 مبكر تفرغ كامل، وهو قد بلغ األربعني، فصرت أبني له أمهية أن حيصل على تقاعد
بته أمثن أوقاته وزهرة شبابه، ولكنه متردد إىل اآلن ويتخلص من هذه الوظيفة اليت سل

  . على الرغم من وضوح الفائدة يف تقاعده املبكر، واهللا أعلم

  . فإذا ال يكون التفرغ لكل أحد، بل ألمثال أخي هذا ومن شاكله

  : وجوب تنسيق زمن التفرغ وترتيبه حىت تكمل االستفادة منه: ثانياً

 أو اجلزئي ال بد له من أن يضع لنفسه أهدافاً حمددة إذ احلاصل على التفرغ الكامل
لتحقيقها زمن تفرغه، فال تضيع منه هذه الفرصة الثمينة هباًء، فكم من موظف تفرغ 

  . للدراسة مث مل يوفّق، وكم من مضيع لتفرغه يف عمل مفضول ليس من ورائه طائل

  : وجوب التنسيق بني مريدي التفرغ: ثالثاً

يف ختصص واحد إال حلاجة ماسة، وال يتفرغ اثنان لتأدية عمل معني فال يتفرغ اثنان 
  . ميكن أن يؤديه متفرغ واحد

العمل جبد على أن يتفرغ عدد من الكفايات يف املواقع ((وينبغي أن يحرص على 
اإلستراتيجية اهلامة، وخصوصاً يف جمال العلم والفكر، وجمال التربية والتكوين، وجمال 

  .)1(... ))الدعوة واإلعالم
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ومن الضروري أن يراعى عند التفرغ التنوع والتكامل حىت تسد كل الثغرات، وال ((
يقع تركيز يف جانب على حساب جانب أو جوانب أخرى، فال يوجد إسراف إال 

  .)1())جبانبه حق مضيع

  : ضبط اإلنفاق املادي على مريدي التفرغ: رابعاً

اليت يشجع القادرون عليها؛ إذ أن التفرغ من اإلنفاق على مريدي التفرغ من املهمات 
املهمات اليت يشجع القادرون عليها؛ إذ أن التفرغ يعود على الفكر اإلسالمي بفوائد 

  . إجيابية مهمة

وال جيوز أن يكون املال عقبة يف سبيل هذه الغاية، فإن بذلك املال لذلك من أهم ما ((
موال الزكوات والصدقات واألوقات يتقرب به إىل اهللا، وميكن أن يصرف فيه من أ

يستنكفوا من أخذ األجر الكايف وال جيوز للعاملني املخلصني أن ... والوصايا وغريها
املالئم ألمثاهلم لو عملوا يف أي جمال آخر حىت يستمروا يف العمل وال يتربموا به، املهم 

  . )2())هو العدل يف غري إسراف وال تقتري

د أن أبني أن التفرغ البد أن يضحى له ببعض املزايا املادية، ويف اية هذا املطلب أري
والقناعةُ باليسري أمر مهم يف هذا الباب، والعائد من التفرغ على الشخص أهم بكثري 

  . مما ميكن أن يفقده حال تفرغه، واهللا أعلم
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  مطلب يف الترويح واالستجمام

  

   :وكالمها مبعىن طلب الراحة للجسد والفؤاد، ويقال

  . )1()) ألقْوى به على احلق– أي املباح –إين الستجم قليب بشيء من اللهو ((

وملا كانت النوازع املذكورة سابقاً كلها تعد من احلق وأخذ النفس بالشدة وقسرها 
على مكروهاا، ملا كان األمر كذلك كان البد من ذكر ما تستريح إليه النفس 

  . ح أو م غريهونشده اجلسد مما هو من اللهو املبا

وليس معىن هذا أن يسرف الناس يف اللهو ويفْرطوا يف املزح، ولكن املقصود أال ((
يعيش الناس يف جو مملوء بالكآبة مشحون باملضايقات حىت ختتفي فيه معامل الفرح 
والبهجة، بل ينبغي كلما أحس الناس بذلك أن يلجأوا إىل اللهو املباح الذي ال خيلّ 

  . )2())وخيرج بصاحبه عن حياة اجلد والعمل الدائب النافعدش الكرامة، باملروءة وال خي

  : فوائد الترويح وعالقته باملبحث

  : والترويح حيقق عدداً من األمور ختدم حتقيق النوازع املذكورة سابقاً، منها

  : سد حاجة األهل واألوالد من جلوسهم مع عائلهم: أوالً

ا بعض الوقت، واألوالد حمتاجون للجلوس مع إذ املرأة حتتاج للجلوس مع زوجه
، فالترويح املشترك مع األهل واألوالد حمقق هلذا اجلانب والدهم بعض الوقت أيضاً

  .االجتماعي املهم يف حياة اإلنسان
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وميكن أن جيمع املرء عدداً من أهله أيضاً فيشركهم معه يف تروحيه كأبيه وأمه وإخوته 
  . ه وقتاًفيقضي هلم حقاً ما كان جيد ل

  . وإذا روح املرء نفسه ذا ستر نفسه عن كثري من السهام الالئمة، واهللا أعلم

 جيلس بني نسائه فيشهد غرين ويضحك هلا، وكان ميكّن عائشة � وقد كان النيب 
من رؤية احلبشة وهم يلعبون، وكان حيمل أحفاده ويسر برؤيتهم، وهذا منه تعليم لنا 

�.  

  : ة اجلسد من احلركة الالزمة لهسد حاج: ثانياً

حيث إن الترويح أنواع، فمنه العقلي، ومنه اجلسدي، ومنه ما هو جامع بني االثنني، 
والترويح اجلسدي مهم لتحقيق حاجة اجلسم من احلركة الالزمة إلقامته واستمرار 

  . نشاطه

  . ليه الرمي وحيث الصحابة ع خيرج إىل� قد سابق عائشة مرتني، وكان �ورسولنا 

  : الترويح عن النفس مدعاة الستزادا من اخلري: ثالثاً

حيث إن طبيعة اإلنسان اجلاد ذي األهداف اخليرة أنه مىت ما استراح إىل شيء من 
اللهو املباح فإنه يشعر أثناءه بعظم التبعة امللقاة عليه وصعوبة حتقيقها إن مل يهرع إىل 

  .  على السري يف ركاب اخلريما كان عليه قبل هلوه، وحيث مطاياه

 املرء أنه قضى حاجته منه فها هذا وليعلم أن الترويح ليس له حد معني، بل إن شعر
  . حده

والترويح ليس له ضابط إال احلل واحلرمة، وما خيرم املروءة، أما غري ذلك فال، واهللا 
  . أعلم



حسب ميول الشخص وما وإذا كان األمر كذلك فالترويح ميادينه كثرية جداً، تتنوع 
يهواه، والعاقل السعيد من روح عن نفسه وأهله بنية التقوي على العبادة، ويف امليادين 

  . اليت ختدم أهدافه وما يتطلع إليه، واهللا املوفق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  تنبيه مهم

 أن الترويح واملستراح إليه أمر نسيب خيتلف من شخص آلخر، – أخي القارئ –لتعلم 
بمر، فرشخص يستريح إىل قراءة القرآن وحفظه، وآخر يستريح إىل قراءة كتب الس 

وثالث يفزع إىل إخوانه يف اهللا فيستريح إليهم، ورابع راحته يف التسبيح والتهليل 
  ...والتكبري واالستغفار، وهكذا

حبه هلواً أو م إليه واملستجم أن يكون الشيء املستراح إذاً ليس من الضروري ض
  . تضييع لألوقات، بل ميكن أن يكون يف االسترواح فائدةٌ عظيمة

كيف يروح عن )) الفنون(( رمحه اهللا تعاىل صاحب )1(وانظر إىل ابن عقيل احلنبيلي
  : نفسه

إين ال حيل يل أن أضيع ساعة من عمري، حىت إذا تعطل لساين عن مذاكرة ((
  . )2()) راحيت وأنا مستطرحومناظرة، وبصري عن مطالعة أعملت فكري يف حال

  . هكذا كان أئمتنا، وهكذا نرجو أن نكون، إن شاء اهللا تعاىل

***  
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  خامتة

 هذه العبارات الذهبية من احلافظ الذهيب تبني لك – أخي –مث يف اية هذا املبحث إليك 
  : أن التوازن بني النوازع هو طريق الصاحلني ومست املتقني

  : اىلقال الذهيب رمحه اهللا تع

فو اهللا إن تريل سبع القرآن يف جد قيام الليل، مع احملافظة على النوافل الراتبة، ((
والضحى، وحتية املسجد، مع األذكار املأثورة الثابتة، والقول عند النوم واليقضة، ودبر 
املكتوبة والسحر، مع النظر يف العلم النافع واالشتغل به خملص هللا، مع األمر باملعروف، 

رشاد اجلاهل وتفهيمه، وزجر الفاسق، وحنو ذلك، مع أداء الفرائض يف مجاعة خبشوع وإ
وطمأنينة وإنكسار وإميان، مع أداء الواجب، واجتناب الكبائر، وكثرة الدعاء واالستغفار، 

 عظيم جسيم، )1( واإلخالص يف مجيع ذلك، لشغلوالصدقة، وصلة الرحم، والتواضع
  .)2())ء اهللا املتقني، فإن سائر ذلك مطلوبوملقام أصحاب اليمني، وأوليا

  : وقال األستاذ عبدالكرمي زيدان فيما يعد مكمالً لكالم اإلمام الذهيب

املثالية يف اإلسالم تتصف بالشمول؛ ألن اإلسالم يريد من املسلم أن يبلغ الكمال املقدر ((
نب ويبلغ فيه له بتناسق ويف مجيع شؤونه، فال يقبل على جانب واحد أو عدة جوا

 املستوى العايل من الكمال بينما يهمل اجلوانب األخرى حىت يرتل فيها إىل دون املستوى
  . املطلوب، إن مثله مثل من يقوي يديه ويترك سائر أعضائه رخوة هزيلة ضعيفة

وعلى هذا األساس فهم الصحابة الكرام مثالية اإلسالم، فلم تأسرهم عبادة، ومل تقيدهم 
 تقلبوا يف مجيع العبادات واألحوال، وبلغوا فيها املستوى العايل من الكمال، عادة، وإمنا
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فلم جيبسوا أنفسهم يف مكان، وال على نوع من العبادة، وال على منط معني من األعمال، 
وإمنا باشروا اجلميع، فعند الصالة كانوا يف املسجد يصلون، ويف حلقات العلم جيلسون 

اجلهاد يقاتلون، وعند الشدائد واملصائب يواسون ويساعدون، معلمني أو متعلمني، وعند 
  . )1())وهكذا كان شأم يف مجيع األحوال

  

***  
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  عزاء

 إن مل تستطع بعد كل هذه الضوابط واألسس أن حتوز الفضائل وجتمع بني – أخي –مث 
  : النوازع فعلِّل النفس حبديث ابن اجلوزي حيث يقول

ضوا من الفضائل إال حتصيل مجيعها فهم يبالغون يف كل علم، وجيتهدون وهللا أقوام ما ر((
يف كل عمل، ويثابرون على كل فضيلة، فإذا ضعفت أبدام عن بعض ذلك قامت النيات 

  . )1())نائبة وهم هلا سابقون

ويف اخلتام أسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يكون هذا البحث يف ميزان أعمايل يوم ألقاه، وأن 
به عباده، واهللا املستعان، وعليه التكالن، وال حول وال قوة إال باهللا، وصلى اهللا على ينفع 

  . سيدنا حممد النيب األمي، وعلى آله وصبح وسلم تسليماً كثرياً، واحلمد هللا رب العاملني
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