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 التربية الروحية
 

صحابو ومن تبعهم اغبمد هلل رب العاؼبُت والصالة والسالم على سيدان دمحم وعلى آلو وأ
 واىتدى هبديهم إىل يوم الدين.

اما بعد: فإن اغبديث عن )الًتبية الروحية للشباب( حديث شيق من انحية وشديد 
األمهية من الناحية اؼبوضوعية ال للشباب وحدىم ولكن لكل الناس وعبميع األعمار فكيف إذا  

خطر فصيلة من فصائل األمة، أال  كان اؼبراد تناول ىذا اعبانب اػبطَت من جوانب الًتبية وال
 وىي فصيلة )الشباب(.

اجيابيا كان ذلك التغَت او سلبيا ومهمة التغيَت ىذه فالشباب اىم عناصر التغيَت يف األمة 
اليت تقوم على اكتاف الشباب ربتاج أول ما ربتاج إليو: حسن إعداد عقلي ونفسي وروحي 

كثَتة من صور اإلعداد الذي ىيأه الباري وجسدي، ولذلك ذبد القرآن العظيم يعرض صورا  
سبحانو لعناصر كان قدر ؽبا جل شأنو أن يكون ؽبا دور او أثر يف قيادة عملية تغيَت يف شعب 
أو أمة أو قبيلة. فالقرآن العظيم يذكر لنا كيف اعد موسى عليو السالم إعدادا ظباه الباري جل 

ل، فقد تعرض القرآن العظيم لذكر مراحل شأنو صناعة إلحداث عملية التغيَت يف بٍت اسرائي
يضعون  -إذن–إعداد ىذا الرسول الكرمي، وعقب عليو بقولو: )ولتصنع على عيٍت( فالرجال 

صناعة لكنها اعقد وأشق وأخطر بكثَت من صناعة األشياء واألجهزة ااي كانت درجة تعقيد تلك 
 األجهزة.

نسان كائن مركب: لو عقل وحكمة كما اهنا ربتاج إىل اللطف اإلؽبي أوال وأخرا فاإل
 وطبيعة وشهوة وتشاركو يف الوجود ـبلوقات اخرى زبتلف عنو وىي أنواع ثالثة:

األول: اؼبالئكة وىؤالء ـبلوقات ؽبا عقل وحكمة فقط، وليس يف تركيب خلقتها طبائع 
صون هللا أبهنم )يسبحون الليل والنهار ال يفًتون( وال يع -تعاىل–وشهوات، ولذلك وصفهم هللا 

ما أمرىم، وخيافون رهبم من فوقهم، ويفعلون ما يؤمرون، ويشارك ىذا الصنف عاؼبان آخران مها 
 اعبن والشياطُت.
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 الثاين: ـبلوقات ركبت فيها الطبيعة والشهوة دون العقل وىي سائر اغبيواانت.
هللا والنوع الثالث: ـبلوقات ليس ؽبا عقل أو حكمة أو شهوة، ولكنها ـبلوقات سخرىا 

 تسخَتا لألنواع الثالثة اؼبتقدمة ويف مقدمتها اإلنسان، وىي اعبمادات والنبااتت. -تعاىل–
اىل اؼبالئكة )إين جاعل يف األرض خليفة( قالةا )أذبعل فيها من  -تعاىل–أوحى هللا وؼبا 

يفسد فيها ويسفك الدماء وحنن نسبح حبمدك ونقدس لك قال اين اعلم ما ال تعلمون( 
ة أدركت أن ىذا اؼبخلوق قد ركبت فيو مع العقل والشهوة والغضب، وما دام األمر  فاؼبالئك

كذلك فإن عنصري الشهوة والغضب سيغلبان على العقل ويسخرانو لقضاء الشهوة وتنفيذ 
مقتضى الغضب، وبذلك يعم الفساد، ذلك ىو مقتضى اعًتاض )اؼبالئكة( على استخالف 

د اجاهبم )إين اعلم ما ال تعلمون( ولعل ىذا الذي يعلمو )اآلدميُت( ولكن الباري جل شأنو ق
اػبالق وجهلتو اؼبالئكة: أن ىذا الًتتيب وإن اشتمل على اسباب الفساد، فإن ىناك وسائل ؼبنعو 
ديكنها أن ربقق توازن بُت جانيب )الشهوة والغضب( و )العقل والروح واغبكمة( فيو فإذا كانت 

حنو سفك الدماء واحداث الفساد فإن )العقل والروح واغبكمة( الطبيعة والشهوة والغضب تدفعو 
 ستوجد فيو معارف واشواقا إؽبية تكفل لو ربقيق توازن بُت ىذا وذاك.

ال تتقبلو الطبيعة اؼبالئكية،وال اؽبيئة اغبيوانية فهذا اؼبخلوق مع أنو ىذا التوازن الذي 
ائر األخالق الذميمة والصفات السيئة     مركب من الشهوة والغضب الذين جيعالن فيو استعدادا لس

فأن لو قلبا اودع فيو االستعداد الكامل لقبول نور العرفان اإلؽبي الذي إذا تفعل بو ربول إىل  
إنسان رابين يكون لسانو معلنا بتوحيد هللا وذكره، وعيناه طريقا إىل رؤية دالئل اغبق، واذانه ؿبال 

ىذا اؼبخلوق الذي ىو اإلنسان ىو اؼبخلوق    الوحيد  لسماع وحيو وتلقي كالمو  ولذلك كان
من األنواع األربعة من اؼبوجودات القادر على أن يرتقي بفضل هللا تعاىل ولطفو إىل مراتب 

الدائمُت على ذكره ، اؼبتفكرين يف  -تعاىل–اؼبالئكة واؼبقربُت اؼبعتكفُت على عتبات جالل هللا 
لكستغرقُت يف ؿببتو، كما يستطيع أن يهبط  إىل ؿبيط البهائم آالءه، اؼبتوكلُت على فيض فضلو، ا

اؼبسَتة بشهوهتا، ونزوات رضاىا وغضبها ولذلك فإن من غَت العسَت أن نالحظ يف بعض 
األحيان اانسا أبشكاؽبم قد ربولوا بسيطرة شهواهتم إىل ما يشبو خنزيرا اشبع مث ارسل يف أنواع 
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ما ذب عنو من جديد،  أو كلبا عقورا أو ذب اؼبال اىل  من النجاسات يلتهمها او ذاباب كلما
 فحال صئوال، أو انرا ؿبرقة.

وىذه األحوال اؼبتناقضة والصفات اؼبتباينة كلها ديكن أن تظهر على ىذا اؼبخلوق الفريد 
يف نوعو من بُت اؼبوجودات، فوجوده هبذه االستعدادات اؼبتباينة على قدرة قاىرة مطلقة، وحكمة 

 ىية.غَت متنا
فهو اؼبخلوق الوسط بُت عامل اؼبالئكة الروحاين احملض، وبُت عامل األجسام اغبيوانية 

 اػباصة، فهو إذا توجو إىل العامل اإلؽبي كان قابال وإذا توجو إىل العامل اؼبادي كان فاعال.
ىو اؼبخلوق الذي تشده األشواق الروحية إىل أعلى، وذبذبو الشهوات اعبسمية إىل 

مقام عال شريف  عليو مدار آالم األرواح ولذائذىا وبو ديتاز  -تعاىل–لشوق إىل هللا أسفل ، وا
 اإلنسان عن بقية اؼبوجودات اليت تعجز عن االحساس بو، ومنها اؼبالئكة.

 الروح غَت البدن:
إذن: فالروح غَت البدن، وؽبا وسائل تربية ـبالفة سباما لوسائل تربيتو وؽبا أغذية تتغذى 

يقول )وال ربسنب الذين قتلوا يف سبيل هللا  -تعاىل–تعاًف هبا وأمراض تعًتيها، إن هللا ية هبا، وأدو 
أمواات بل أحياء عند رهبم يرزقون فرحُت دبا آاتىم هللا من فضلو( وقال يف صفة اؼبعذبيُت )النار 

 نفسكم(.يعرضون عليها غدوا وىشيا( وقال)فبا خطيئاهتم أغرقوا فأدخلوا انرا( وقال )أخرجوا اأ
مراتب اػبلقة اعبسمانية فقال :)ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة  -تعاىل–ولقد ذكر هللا 

من طُت مث جعلناه نطفة ىف قرار مكُت ......أحسن اػبالقُت( وىذا كلو يدل بوضوح ال يزيد 
 عليو: أن الروح شيء واعبسد شيء آخر ويؤيد ىذا ويقويو قولو تعاىل )وال تكونوا كالذين نسوا
هللا فانساىم أنفسهم( واإلنسان ال ينسى جسده الذي يراه يف كل حُت ويطعمو ويسقيو 

 ويكسوه، ولكنو ينسى شيئا آخر غَته أال وىو النفس والروح.
ولقد احنرفت فطرة قوم تومهوا أن السعادة ىي يف ربصيل اؼبنافع اؼبادية واللذائذ اغبسية 

وابلكثَت من اغبيوان يف ر كذلك لكان اإلنسان من قضاء شهوات البطن والفرج، ولو كان األم
 ىذا اعبانب، أن مل يتفوق عليو بعضها، وال قائل هبذا.
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إن اإلنسان ال يفتخر بكثرة األكل أو الشرب أو الوقائع، بل كثَتا ما يعَت بكثرة ذلك 
م، واعتربوا ولو كانت ىذ األمور فبا يؤدي إىل السعادة ؼبا امتدح الناس الزىاد والعباد، وتعلقوا هب

 مستحقُت الحًتامهم وتقديرىم، خالفا الؤلئك الذين اشتهروا ابلشره والنهم.
ليست بلذائذ، بل يرجع –إن اغبكماء قد اوضحوا: أن اللذائذ اغبسية يف حقيقتها 

صل عن اعبوع، وال معٌت للذة حاصلها إىل دفع اآلالم فإنو ال معٌت للذة األكل إال دفع أمل حي
يف أوعية خاصة ابؼبٍت فخروجو ابلشكل اؼبخصوص أمل معُت انجم عن احتقان  ع إال دفعا قالو 

 ذلك اإلحساس ابألمل، وال معٌت للذة سوى دفع أمل اغبر والربد. يزيل 
إن اإلنسان إذا احتبس بولو أو حدث لو إمساك فإنو حيس أبمل شديد فإذا زبلص من 

 غمره.ذلك وخرجت نلك الفضالت فإن إحساسا ابلراحة واللذة ي
سوى  -يف اغبقيقة–إذن: فهذه األمور اليت ينظر الكثَتون إليها على أهنا لذائذ ليست  

عمليات زبلص من آالم، واشتغال النفس هبا آالم آخر، بل ىي حال كوهنا لذة فبزوجة ابآلالم، 
 مشوبة ابؼبكدرات.

 السعادة اغبقيقية يف اللذائذ الروحية:
لوصف بل ابؼبطالعة أنو إذا أراد امرؤ أن يصف لذة وىذه السعادة واللذائذ ال تدرك اب

الوقاع لصيب صغَت فإنو مهما أويت من بالغة أو فصاحة ال يستطيع أن يفيده تصورا ؽبذا النوع 
 من اللذة حىت يبلغ، فيباشره بنفسو.

إنو ما من إنسان إال وىو فازع إىل السعادة، طالب ؽبا، ولكنو كثَتا ما خيطئ طريقها، 
سعادة فيغًت هبا، وتشبث بكل وسيلة للوصول  -يف ذاتو–بياهتا، فيظن ما ليس بسعادة ويقبل سل

إليها ولكنو سرعان ما يكتشف أنو )كسراب بقيعة حيسبو الظمآن ماءا حىت إذا جاءه مل جيده 
أعمال قوم )كرماد اشتدت بو الريح يف يوم عاصف ال  -تعاىل–شيئا ( ولذلك وصف هللا 

 كسبوا على شيء(.يقدرون على شيء فبا  
إن لكل قوة من قوى النفس، وجزء من أجزاء البدن لذة زبتص هبا ال يشاركها فيها 

ولذة السمع يف االستماع إىل ما يستطاب ظباعو، غَتىا فلذة العُت يف النظر إىل ما تستحسن 
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ما ولذة اللمس يف ؼبس ما يستلذ ؼبسو، ولذة الوىم يف تصور ما يؤىلو، ولذة اػبيال يف زبيل 
 يستحسن زبيلو ولذة الفكر يف التعرف على ؾبهول أو اكتساب معرفة.

أما اللذائذ الروحية فهي لذائذ ال تدرك إال ابلعقل اؼبخلص اػبالص الصايف، والقلب 
اؼبستنَت اؼبشرق الذي ال تكدره اغبجب ولذلك يقول رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص )إنو ليغان على قليب وإين 

 هللا يف اليوم سبعُت مرة(.ألستغفر 
 فما الطريق إىل ىذه اللذة، وما السبيل إىل ىذا النوع من السعادة؟

 التخلص من الرذائل والشوائب: -1
أن اإلنسان حُت يولد تكون معو ؾبموعة من الفضالت والشوائب اليت ال بد من إزالتها 

 اليت تنزل من الرحم. فور الوالدة فيقطع ما يربطو ابؼبشيمة وتزال عنو صبيع الفضالت
فإذا تقدمت بو السن ظهرت فيو فضالت من نوع جديد كاألوساخ اؼبكتسبة من البيئة 

 وشعر العانة وما ربت اإلبط واألظفار وغَتىا.
كذلك هتبط معو بعض األوساخ النفسية اليت ال بد من إزالتها كاعبهل والشره والعجلة 

و، وأنو مأمور ابلتخلص منو قولو تعاىل )خلق والشح والظلم، ويدل على كون ذلك ـبلوقا في
 اإلنسان من عجل( )سأريكم آاييت فال تستعجلون( )إنو كان ظلوما جهوال(.

إن اإلنسان خلق ىلوعا  إذا مسو الشر جزعا وإذا مسو اػبَت منوعا( )احضرت األنفس 
أنتم سبلكون الشح( )ومن يوق شح نفسو فأولئك ىم اؼبفلحون( )وكان اإلنسان كفورا( )قل لو 

خزائن رضبة ريب إذا ألمسكتم خشية اإلنفاق وكان اإلنسان قتورا( )وكان اإلنسان أكثر شيئا 
 جدال(.

وكما أن من الضروري إماطة الفضالت اؼبصاحبة لو، فإن من الضروري كذلك تطهَت 
أنثى وىو نفسو من األقذار اؼبصاحبة ؽبا ليحِت اغبياة الطيبة اؽبانئة )من عمل صاغبا من ذكر أو 

مؤمن فلنحيينو حياة طيبة ولنجزينهم أجرىم أبحسن ما كانوا يعملون( ولكي ال تتحول      
الطيبات اليت خوؽبا هللا تعاىل لإلنسان إىل وسائل لتغذيتو ال بد من تطهَت النفس وتزكية الروح، 

ليعذهبم هبا يف  وتنقية القلب من تلك الشوائب: )فال تعجبك أمواؽبم وال أوالدىم إمنا يريد هللا
اغبياة الدنيا وتزىق أنفسهم وىم كافرون( ولتحقيق ىذا اؽبدف : )التخلص من الرذائل 
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والشوائب( ال بد من بذل اعبهد والعمل اؼبتواصل إلصالح القوى الثالث اليت عنها تنبثق 
 الدوافع اإلنسانية وىي:

 قوة الشهوة.
 قوة اغبمية.
 قوة الفكر.

ة وتقوديها حيقق اإلنسان بنفسو العفة، فتصونو عن الشره، فالبعمل على هتذيب الشهو 
وما يستتبعو من شرور وتدفعو إىل العمل على ربري االعتدال والتوازن يف اؼبأكل واؼبشرب واؼبلبس 

 واؼبنكح، وسائر اللذات اغبسية.
وإبصالح )قوة اغبمية( يتخلص اإلنسان من سائر اػبصال النفسية الذميمة اؼبرتبطة هبذه 

قوة: فتخلص من التهور واالندفاع األىوج واعبنب واغبسد ويتحرى االقتصاد والتوازن يف اػبوف ال
 والغضب واألنفة وحنوىا.

وإبصالح )قوى الفكر( يتوصل اإلنسان إىل اغبكمة واالتزان الكامل، ويضع كل أمر 
 موضعو )ومن يؤت اغبكمة فقد أويت خَتا كثَتا(.

)العبودية هلل( فالعبادة كما يقول ابن تيمية :اسم  وصباع وسائل إصالح ىذه القوى-2
جامع لكل ما حيبو هللا ويرضاه من األقوال واألعمال الباطنة والظاىرة: فالصالة والزكاة والصيام 
واغبج وصدق اغبديث وأداء األمانة وبر الوالدين وصلة األرحام والوفاء ابلعهود، واألمر ابؼبعروف 

للكفار واؼبنافقُت، واإلحسان للجار واليتيم واؼبسكُت وابن السبيل والنهي عن اؼبنكر واعبهاد 
 واؼبملوك من اآلدميُت والبهائم، والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة.

وكذلك حب هللا ورسولو وخشية هللا واإلاثبة، وإخالص الدين لو والصرب غبكمو، 
الرجاء لرضبتو واػبوف من عذابو، وأمثال ذلك والشكر لنعمو والرضاء بقضاءه، والتوكل عليو و 

ىي من العبادة هلل تعاىل وذلك أن العبادة هلل ىي الغاية احملبوبة لو واؼبرضية لو، اليت خلق اػبلق 
ؽبا )وما خلقت اعبن واإلنس إال ليعبدون( وهبا أرسل صبيع الرسل )أعبدوا هللا ما لكم من إلو 

 غَته(.
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ية ىي )اإلديان( وذاك أبن يرسخ اؼبرء يف قلبو اإلديان خطة يف طريق العبودوأول  -3
ويربط قلبو وذىنو وعقلو وفكره على اأنو ال إلو وال مالك وال حاكم، وال  -تعاىل–الكامل ابهلل 

 معطي وال مانع إال هللا تعاىل.
وأنو ال ينبغي أن تكون غبياتو وال ألي وجو من وجوه نشاطو فيها إال غاية واحدة ىي 

 تعاىل وإرادة رضاه. حب هللا
وعليو أن يبذل كل جهده لتقوية ىذا االعتقاد وترسيخو ابلقيام بسائر أنواع العبادة اليت 

 ذكرانىا.
واػبطوة الثانية ىي الطاعة التامة هلل تعاىل وانسالخ اؼبرء من كل نوازعو وىواه  -4

ء يف كل خطوة أو فكرة أو وجعلها تبعا ؼبا بو أمر هللا تعاىل وليتحقق ذلك ال بد أن يتحرى اؼبر 
 قول أو تصرفا رضا هللا تعاىل وطاعتو.

فإذا وطن اإلنسان نفسو على ذلك حىت استمر على الطاعة ونفرت عن اؼبعصية  -5
وربول اإلنسان إىل إنسان رابين فبيز بُت اػبَت والشر والصواب واػبطأ واغبالل واغبرام ينظر بنور 

 ي( واتصف ب )التقوى(.هللا تعاىل استحق آنذاك لقب )اؼبتق
_ فإذا واظب على ذلك ارتقى إىل مراتب )احملسنُت( الذين ال حيبون إال ما حيبو هللا 6

إال ما يغضبو هللا، وال يكتفون بتجنيب أنفسهم الفواحش واؼبنكرات، بل ال أيلون وال يغضبون 
ئل يف سائر جوانبها جهدىم يف تنقية اغبياة كلها من الشرور إرضاءا هلل تعاىل وغرس بذور الفضا

 وىذه أعلى اؼبراتب.
حكمتو البالغة يف ىذا التسلسل ليكون يف مقدور كل إنسان أن يصل إىل  -تعاىل–وهلل 

 اؼبستوى الذي يستطيعو.
فاؼبرحلة األوىل اليت ىي اإلسالم ديكن ربقيقها بنظام يقوم على أربعة أركان بعد اإلديان 

 وىى:
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 الصالة
 

ذاء قلبو وراحة روحو، فهي وجبات روحية منكررة تتغذى هبا ىي صلة العبد بربو، وغ
 األرواح وربيا هبا القلوب، وربتمي هبا النفوس من داء الغفلة، ومرض البعد عن هللا تعاىل.

ولذلك كانت فريضة هللا على عباده، عماد دينو، والفارق بُت اؼبؤمنُت بو والكافرين، 
 .وشرط الفالح، وسبيل الفوز ودعامة التقوى

فهي الفريضة احملكمة الذائمة اليت تصاحب اإلنسان من سن التمييز إىل غبظة الوفاة، ال 
 تسقط عنو حبال.

والصالة عبادة قلبية وعقلية وجسمية فكل إنسان يشًتك فيها ولكل من قلبو وعقلو 
 وجسمو نصيب منها، فللقلب اػبشوع والرقة والراحة، وللعقل التفكَت والتدبر والتفهم وللسان

 القيام والركوع والسجود واعبلوس.الذكر والتالوة، وللجسم 
والصالة هبذا كانت جزء من اعجاز التشريع اإلسالمي، فإنو ما كان المة من األمم 
عبادة تشًتك فيها أعضاء اإلنسان وديثل فيها اإلنسان كلو قبلها وىي ابإلضافة إىل ذلك ربقق 

د إديان العبد بربو، وسبنحو طاقة روحية كبَتة تساعده غاية العبودية واإلخبات هلل تعاىل، وذبدي
 على مقاومة اؼبغرايت والتزام الطاعات، والتغلب على نوازع الضعف البشري.

وللصالة شروطها وأركاهنا، وىيئاهتا، فإذا اؼبصلي راعى ذلك كلو وقام هبا على صفتها 
نو وبُت ربو وتقطع ما بينو وبُت اؼبشروعة فإهنا ستًتك يف نفسو آاثرا روحية عميقة فتصل ما بي

 الشيطان )إن الصالة تنهى عن الفحشاء واؼبنكر(.
وقال تعاىل : )أمل ذلك الكتاب ال ريب فيو ىدى للمتقُت الذين يؤمنون ابلغيب  

ويقيمون الصالة وفبا رزقناىم ينققون( فهي عالمة اساسية ودليل قوي على االىتداء والتقوى 
 ح من تزكى وذكر اسم ربو فصلى( وىي سبيل الفالح )قد أفل

اليت استحقوا النار هبا أىل النار وذكر بعض األخالق الذميمة  -تعاىل–وقد ذكر هللا 
واستثٌت من ذلك اؼبصلُت، فصالهتم ربميهم من التخلق أبخالق أىل النار)إال اؼبصلُت الذين ىم 
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صقر قالوا مل نك من  على صالهتم دائمون وقال تعاىل حكاية عن أىل النار )ما سلككم يف
 اؼبصلُت( فًتكها أول أسباب دخوؽبم النار.

وىو يذكر اؼبؤمنُت ويبُت أسباب فالحهم )والذيُت ىم على صالهتم خيافظون وقال تعاىل 
 أولئك ىم الوارثون الذين يرثون الفردوس ىم فيها خالدون(.

تعاىل فقد اعتربىا رسول وؼبا للصالة من أمهية يف تربية اؼبسلم وتقومي سلوكو ووصلو ابهلل 
هللا ملسو هيلع هللا ىلص ملجأ اؼبسلم ومعقلو الذي أيوي إليو من ظلمة الغفلة وغربة البعد عن ذكر هللا تعاىل عن 

  . 1حذيفة هنع هللا يضر قال: كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا حز بو أمر صلى
إذا كانت ليلة ريح شديدة كان مفزعو إىل اؼبسجد  -ملسو هيلع هللا ىلص–وروى أبو الدرداء: كان النيب 

. والصالة قرة عينو 2تتجلىحىت تسكن الريح وكان إذا انكسفت الشمس أو القمر صلى حىت 
 .3ليو الصالة والسالم وجعلت قرة عينو يف الصالةع

وراحة نفسو فكان يقول ؼبؤذنو بالل:  -عليو الصالة والسالم–وكانت الصالة ربيع قلبو 
 . 4اي بالل أقم الصالة أرحنا هبا

فقد أخرج أبو داود عن النضر قال: كانت ظلمة على  وكان ىذا شأن الصحابة مهنع هللا يضر
ملسو هيلع هللا ىلص؟ فقال –عهد أنس فأتيتو فقلت: اي أاب ضبزة ىل كان ىذا يصيبكم على عهد رسول هللا 

  .5معاذ هللا .. إن كانت الريح لتشتد فنبادر إىل اؼبسجد ـبافة أن تكون القيامة
وعرف ذلك عنهم حىت من قبل أعدائهم حيث كانوا يتحينون ؽبم فرصة انشغاؽبم 
ابلصالة لالنقضاض عليهم ولكن هللا تعاىل قد شرع صالة اػبوف ليفوت على األعداء الفرصة 

وىي الصالة، وقد روى مسلم عن جابر قال: ولكي ال حيرم اؼبسلمُت من أحب األعمال اليهم 
قوما من جهينة فقاتلوا قتاال شديدا )إىل أن قال( وقالوا أنو ستأتيهم  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–غزوان مع رسول هللا 

صالة ىي أحب إليهم من أىليهم وأمواؽبم فاستعدوا حىت تغَتوا عليهم، فأنزل هللا عز وجل على 
 .6فأقمت ؽبم الصالة(نبيو: )وإذا كنت فيهم 

                                                 
1
. 351\2ىفزر اىنجٞش سٗآ أزَذ فٜ اىَغْذ ٗأث٘ داٗد فٜ اىغِْ ػيٚ ٍب فٜ ا   

2
.348\2سٗآ اىطجشاّٜ ػِ اىْؼَبُ ثِ ثشٞش ػيٚ ٍب فٜ اىفزر    

3
68\2سٗآ أزَذ ٗاىْغبئٜ ٗاىسبمٌ ٗاىجٖٞقٜ ػيٚ ٍب فٜ اىفزر    

4
.391\3سٗآ أزَذ ٗأث٘ داٗد ػيٚ ٍب فٜ اىفزر    

5
.31سٗآ أث٘ داٗد ػيٚ ٍب فٜ األسثنبُ األسثؼخ ىيغٞذ اىْذٗٛ ص   

6
ٍٗب ثؼذٕب. 157\5ٗسٗٙ ّس٘ٓ ػِ أثٜ ٕشٝشح ٗاثِ ػجبط. أّظش رفغٞش اىطجشٛ ٗثٖبٍشٔ اىْٞغبث٘سٛ    
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إنو ما من شرط وال ركن أو واجب أو مندوب أو ىيئة، فعل أو فكر أو ذكر  يف الصالة 
ها ما أدركو بعض كمإال وفيو من اغبكم واألسرار والفوائد الظاىرة والباطنة ما ال حيصى فمن ح

 العلماء الصلحاء، ومنها ما مل يدرك.
إننا يف حاجة إىل إدراك روح الصالة لنحبها، ونريح أرواحنا فيها وروي أن عمر بن 

قال على اؼبنرب: إن الرجل يشيب عارضاه يف اإلسالم وما اكمل هلل تعاىل  -هنع هللا يضر–اػبطاب 
 .7وتواضعها واقبالو على هللا عز وجل فيها صالة. قيل: وكيف ذلك؟ قال ال يتم خشوعها

ويف اغبديث: ما ابل أقوام حيضرون صالهتم ويتمون صفوفهم ونبيهم بُت أيديهم ال 
إىل  -عز وجل–يدرون ما يتلو عليهم من كتاب رهبم؟ إال أن بٍت إسرائيل كذا فعلوا فأوحى هللا 

بدانكم، وتعطوين السنتكم، وتغيبون عٍت بقلوبكم، ابطن ما نبيهم أن قل لقومك: ربضروين أ
 .8تذىبون إليو

يف الصالة: أن تعبد هللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنو يراك، والقلب موضع فاألصل 
ة اػباشعُت اؼبخبتُت، ولتكن صالتك صال -جل شأنو–وطهر موضع نظره  -تعاىل–نظر الرب 

أن يوفقنا إلقامة الصالة، وينفعنا هبا يف الدنيا  -تعاىل–ال صالة الالىُت الساىُت، فنسأل هللا 
 إنو ظبيع ؾبيب. 9واآلخرة

                                                 
7
.172\1أّظشٓ فٜ اإلزٞبء    

8
 اىسذٝث ٍشٗٛ ثإعْبد صسٞر. اّظشٓ فٜ اىَشخغ اىغبثق. 

9
ٝغزؼبُ ىششذ شٜء ٍِ زنٌ اىصالح ٗاعشاسٕب ثْس٘ )ٍذاسك اىغبىنِٞ( ٍْٖٗب )ٍْٖبج اىقبصذِٝ( ٗ )إزٞبء ػيً٘ اىذِٝ( ٍٗغ اىؼجبداد ٍغ  

ح األزبدٝث. ٗمزىل زدخ هللا  اىجبىغخ ٗاىشعبىخ اىسَٞذٝخ ىيشٞخ اىدغش ٗ)األسمبُ األسثؼخ( ىيْذٗٛ.اىزْجٞٔ ىزخشٝ  
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 الزكاة
اليت تقوم  الزكاة يف مظهرىا تصرف مايل ال غَت، فال ديثل فيها من اإلنسان إال أجزاؤه

 ىكذا يتومهها من ال فقو لو.ابلتصرفات اؼبالية، 
كالصالة عبادة مثل فيها قلب اإلنسان وروحو وعقلو وجسمو فالقلب منها واغبق: أهنا  

 النية، والعزم وعائده منها التطهر وحب اؼبال واغبرص عليو، واشراكو ابهلل تعاىل.
وللروح منها التسامي على اؼبادة يف سبيل خالقها، وعائدىا منها: الطمأنينة إىل ما عند 

 ونعمتو حُت أقدر على العطاء، وفضلو حُت ىدى هللا. هللا    واإلحساس بنعمتو حُت رزق،
وللعقل منها اغبكم على األعضاء ابإلعطاء، إبتغاءا للرضا، ورفعا للبالء ووقاية للمعطي 
من أن يكون عرضة للحقد، ومنعا للمعطي من اإلنشغال ابلسخائم يف الدنيا ووقايو ؽبما من 

على حقيقتها ووضع كل  شيء من نفسو موضعو  النار يف األخرة. وعائده منها: إدراك األشياء
وإحاللو ؿبلو والنظر إىل اؼبال على أنو اػبادم لإلنسان وليس اإلنسان خادما لو. وأما اعبسم   

 فبأعضائو الظاىرة يباشر العطاء واألخذ.
إن صبع اؼبال عملية يشًتك فيها اإلنسان كلو، وكذلك إنفاقو عمل يشًتك فيو اإلنسان  

 كان ىذا اإلنفاق عبادة فهو عبادة لإلنسان كلو.كلو ، وإذا  
قد جعل اؼبن واألذى والرايء، واعبزاء من الناس أو الشكر منهم والشعور  -تعاىل–إن هللا 

أبهنا عزم واإلحساس ابلتعايل كل ذلك جعلو مبطال للزكاة، ماحقا لثواهبا، ذاىبا أباثرىا ، وكل 
 أمور معنوية. -كما ترى–ذلك 

من اإلعجاز التشريعي اإلسالمي، فإذا قلت:إهنا تطهر نفس اؼبعطي من الزكاة: جزء 
، وإذا قلت: 11الشح والبخل فذلك بعض فوائدىا )ومن يوق شح نفسو فألئك ىم اؼبفلحون(

فذلك جزء  -إهنا تريب اؼبسلم على اإليثار والتضحية، وتزيل عن قلبو األثرة واألاننية وحب الذات
 نظام اقتصادي للتداول ال ديكن ألي نظام غَته أن يؤدي دوره. -بعد ذلك–من أتثَتىا وىي 

                                                 
11

بح مغبئش اىؼجبداد، ال ثذ فٜ أداء اىضم -رؼبىٚ–قبه اىؼالٍخ اىنْٖ٘ٛ فٜ مزبثٔ سعبئو األسمبُ "إُ اىضمبح ىٞغذ غشاٍخ ثو ػجبدح خبىصخ هلل  

أدٙ ٍِ اىْٞخ ، ألُ اىضمبح ػجبدح ػظَٚ ، أزذ أسمبُ اإلعالً مبىصالح، ال ٝقصذ ٍْٖب إال اىث٘اة، فال ثذ ٍِ اىْٞخ، ٗإُ أدٙ ثال ّٞخ ال ٝز

أخش ٍِ اى٘مبح : مبىصالح، ألُ اىصالح ال رخي٘ ثال ّٞخ، ثخالف اىضمبح ٍِ دُٗ اىْٞخ، فإّٖب رصٞش ٕجخ، ْٗٝب ىث٘اة اىٖجخ، ألُ هللا ال ٝضٞغ 

.114ازغِ ػَال. ػِ األسمبُ األسثؼخ ص   
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ديكن أن تتناحر فيما –عناصره فبا حيولو إىل طبقات وىي عملية تطهَت للمجتمع بكل 
 بينهما يف أي وقت.

وىي تقضي على شبح اػبوف، وربل الطمأنينة والرضا ؿبلو بُت أفراد اجملتمع كافة، فالغٍت 
يتعلم منها أن اؼبال الذي يف يده مال هللا قد استخلفو فيو، فيقوي إديانو وتزداد ثقتو ابهلل، وذكره 

هللا تطمئن القلوب( والفقَت يتعلم منها: أن لو ضمانة ضد الفقر، وإن لو حقوقا لو )أال بذكر 
يستطيع اغبصول عليها مىت شاء لدفع غائلة الفقر واغباجة عنو، وإن أصحاب األمر ما ىم إال 

 إخوان لو يشكلون لو ضمانة وغطاء من الفقر والفاقة. 
–اؼبؤمن ابهلل العارف أبحكام الزكاة  إن الزكاة تعلم اؼبسلمُت التكافئ والتكافل. فالغٍت

فيحول ذلك بينو وبُت  -ىم إخوانو فقراء اؼبسلمُت ومعوزوىم -يؤمن أن لو آالف من الشركاء
 البطر والبذخ واإلسراف، وصبيع التصرفات الضارة.

فيعاف أن يبسط يده ابالستمداد  -والفقَت يشعر أبن لو حقوقا يف ىذه األموال
 واالستجداء.

 اليت ذبب فيها الزكاة: وحكم التفاوت بُت النصب واؼبقادير:األموال 
مقدار الزكاة، واألموال اليت ذبب فيها، ونصب ىذه األموال،  -ملسو هيلع هللا ىلص–حدد رسول هللا 

 وزمن وجوهبا.
 وقد جعلها يف أربعة أصناف من األموال ىي:

 الزروع والثمار. -1
 .طهبيمة األنعام: اإلبل والبقر والغنم -2

 النقدان : الذىب والفضة  -3

 أموال التجارة على اختالف أنواعها. -4

قال ابن القيم يف )زاد اؼبعاد( مبينا حكمة اختيار األموال اؼبذكورة ؿبال للزكاة 
وحكمة التفاوت بُت نصبها وحكمة إجياهبا عند حوالن اغبول... مث إنو أوجبها كل عام 

ا واستواءىا، وىذا اعدل ما يكون إذا وجوهبا كل ، وجعل حول الزروع ةالثمار عند كماؽب
 شهر أو كل صبعة يضراب رابب األموال كل عام مرة.
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 مث إنو بُت مقادير الواجب حبث سعي 
ارابب األموال يف ربصيلها وسهولة ذلك ومشقتو، فأوجب اػبمس فيما صادفو 

بل أوجب فيو  اإلنسان ؾبموعا ؿبصال من األموال_ وىو الركاز، ومل يعتب رلو حوال،
 اػبمس مىت ظفر بو.

وأوجب نصفو وىو العشر فيما كانت مشقة ربصيلو متعبة وكلفتو فوق ذلك، 
اليت يباشر حرث أرضها وسعيها وبذرىا، ويتوىل هللا سقيها من  وذلك يف الثمار والزروع

بال كلفة من العبد، وال شراء ماء وال إاثرة بئر ودوالب.. وأوجب نصف العشر عنده 
وىو ربع –يتوىل العبد سقيو ابلكلفة والدوايل، والنوضح وغَتىا وأوجب نصف ذلك  فيما

قيما كان الثمار فيو موقوفا على عمل متصل من رب اؼبال ابلضرب فياألرض  -العشر
اترة وابإلدارة اترة وابلًتبص اترة، وال ريب أن كلفة ىذا أعظم من كلفة الزرع والثمار 

فكان واجبها اكثرمن واجب التجارة، –ر اظهر من منو التجارة أيضا، فإن منو الزرع والثما
وظهور النمو فيما يسقى ابلسماء واألهنار أكثر فبا يسقى ابلدوايل والنواضح، وظهوره 

 فيما وجد ؿبصال ؾبموعا: كالكنز أكثر وأظهر من اعبميع.
جعل للمال الذي حيتمل –مث إنو ؼبا كان ال حيتمل اؼبواساة كل مال وإن قل 

اؼبواساة نصبا مقدرة، اؼبواساة فيها ال ذبحف  برابب األموال وتقع موقعها من اؼبساكُت 
فجعل للورق مأة درىم وللذىب عشرين مثقاال وللحبوب والثمار طبسة أوسق، وىي 

 .11طبسة أضبال إبل العرب، والغنم اربعُت شاة، والبقر ثالثُت، واإلبل طبسا
ويف عامل االقتصاد اؼبعاصر تظهر حكمة أخرى يف فرض الزكاة يف ىذه األموال  

جات يف تلك ىي تعديل األسعار وجعل صبيع اغبا -كلها، وتقدير أنصبتها هبذه النسبة
أيدي  -وىي احملتاج إليها إذا كانت يف متناولفإن األموال اؼبذكورة ، متناول أيدي اعبميع

مل يكن من  –وىم الصناف اليت تشتد حاجتها إىل تلك األموال  -مصارف الزكاة
 الذي ىو وسيلة التالعب ابألسعار. -اؼبمكن اإلحتكار
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 بعض ظبات الزكاة البارزة: 
فمن ىذه –يزىا عن اعبباايت والضرائب القانونية للزكاة ظبات وخصائص سب

 السمات: 
ربطها ابلثواب والعقاب، الثواب لدافعها إدياان واحتسااب، والعقاب ؼبانعها 
واؼبتهرب من دفعها، وىذا جيعل ضمَت الفرد وراء الدفع واؼبنع، فما دام ضمَت الفرد عامرا 

ضعف إديانو توقف عن الدفع إال إذا  ابإلديان فإنو يدفع طولب بذلك أم مل يطالب. وإذا
وجدت قوةتكربه على ذلك.وليست كذلك الضرائب القانونية، ولتقوية ىذه السمة فيها 
فإن القرآن الكرمي والسنة الب=نبوية قد استجاشتنا الضمائر وخاطبتا القلوب لدفعها، 

 ا حسنا(.واعتربىا هللا يف بعض األايت قرضا عليو فقال )من ذا الذي يقرض هللا قرض
ويقول: )إن اؼبصدقُت واؼبصدقات واقرضوا هللا قرضا حسنا يضاعف ؽبم وؽبم 

 أجر كرمي(. 
ويقول: )مثل الذين ينفقون أمواؽبم يف سبيل هللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل يف  

 كل  سنبلة مأئة حبة..... وال ىم حيزنون(.
 ة فلهم اجرىم(.وقال: )الذين ينفقون أمواؽبم ابلليل والنهار سرا وعالني

رجات األرحيية، كالرغبة يف واتبع ىذا التبشَت الذي يثَت يف النفس أقصى د
اإلنفاق على ذوي اغباجة _اإلنذار اؼبخيف لكل أولئك الذين يكتنزون األموال وديتنعون 

 عن أداء حق هللا فيها.
 )وال حيسنب الذين يبخلون دبا آاتىم  هللا ... وهللا دبا تعلمون خبَت(.

 ال تعاىل: )والذين يكنزون الذىب ...... فذوقوا ما كنتم تكنزون( وق
وجاءت السنة النبوية اؼبطهرة دبثل ما جاء بو القرآن الكرمي من التغيب يف 

 اإلنفاق وأداء حق اؼبال، والًتىيب من اإلنفاق واالكتناز واؼبنع.
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تصدق أحد بصدقة من طيب وال  هنع هللا يضر عن  النيب ملسو هيلع هللا ىلص : )ما–فعن أيب ىريرة 
يقبل هللا إال الطيب إال أخذىا الرضبن بيمينو، وإن كانت شبره، فًتبو يف كف الرضبن حىت 

 .12تكون أعظم من اعببل كما يريب أحدكم فلوه أو فصلة(
ألرض، فسمع صوات : بينما رجل يف فالة من ا -ملسو هيلع هللا ىلص–عنو قال: قال رسول هللا 

يف سحابة إسقي حديقة فالن، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه يف حرة فإذا شرجة 
من تلك الشراج: وقد استوعبت اؼباء كلو، فتتبع اؼباء، فإذا حل قائم يف حديثة حيول اؼباء 

 دبسحاتو.
فقال: اي عبد هللا ؼبا سألتٍت عن اظبي؟ قال: ظبعت صوات يف السحاب الذي 

 يقول: اسقي حديقة فالن ابظبك. فما تصنع فيها؟  ماؤه ىذا
فإين أنظرإىل ما خيرج منها فأتصدق بثلثو وآكل أان –قال: أما إذا قلت ىذا 

 .13وعيايل ثلثو وارد فيو ثلثو
وقال: ما نقص مال من صدقة أو قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد هللا 

    .14عبدا بصفو إال عزا وما تواضع عبد هلل إال رفعو هللا
وقال: ما من يوم يصبح فيو العباد إال ملكان ينزالن يقول أحدمها: اللهم اعط 

 .15منفقا خلفا. ويقول األخر : اللهم اعطي فبسكا تلفا
ما بقي منها؟  -ملسو هيلع هللا ىلص–قالت: إهنم ذحبوا شاة، فقال النيب  -اهنع هللا يضر–وروت عائشة 

 .16قالت: ما بقي منها إال كتفها. قال: بقي كلها إال كتفها
 وقال ملسو هيلع هللا ىلص: ما أحب أن أحدا عندي ذىبا فيأيت على ثالثة وعندي منو شيء إال

 .17شيء أرصده يف قضاء دين
وكذلك أنذر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مانعي الزكاة، ومن ال يؤدي حق هللا يف مالو 

 يا.ابلعقاب الشديد يف اآلخرة والنتائج السيئة وذىاب الربكة يف الدن
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فعن أيب ىريرة هنع هللا يضر أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: من أاته هللا ماال فلم يؤد زكاتو مثل لو 
 -شقيو -يعٍت–شجاعا أقرع لو زبيبتان بطوقة يوم القيامة، مث أيخذ بلهزمتيو يوم القيامة 

 (. مث يقول أان مالك أان مالك أان كنزك، مث تال )وال حيسنب الذين يبخلون
وعنو أهنا قال: )قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: إذا ازبذ الفيء دولة، واألمانة مغنمة، والزكاة  
كمغرمة، وتعلم لغَت الدين وأطاع امرأتو وعصى أمو وأدين صديقو أقصى أابه وظهرت 

رفلهم ، وأكرم الرجل ـبافة القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أاألصوات يف اؼبساجد وساد 
شره ، وظهرت الفينات واؼبعازف، وشربت اػبمور ولعن أخر ىذه األمة أوؽبا. فارتقبوا 
عند ذلك رحيا ضبراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وأايم تتابع كنظام قطع سلكو 

 .18فتتابع(
 وحنو ىذه األحاديث كثَتة جدا. 

يف كتاب هللا وسنة ولقد كانت من نتيجة ىذا الًتغيب والًتىيب الذين وردا 
اؼبسلمون ال يكتفون أبداء الزكاة الواجبة اؼبفروضة فقط، بل كانوا  خذرسولو ملسو هيلع هللا ىلص إن أ

يكثرون من الصدقة والرب والوقف وغَتىا من وجوه اػبَت، وكان البعض منهم ال يرى 
   حقا فيما زاد عن حاجتو وحاجة عيالو الضرورية. -يف مالو–لنفسو 

الثانية البارزة من ظبات الزكاة دفعها بروح مليئة ابإلخالص والتواضع هلل  والسنة
والعرفان ابلشكر لو تعاىل، ما يبعدىا عن ان يكون فيها أي تعال على اؼبدفوع اليو، 
فاؼبزكي يعلم أن اؼبال مال هللا تعاىل وأنو جل شأنو ويل النعم ولو شاء لسلبو النعمة وجعل 

 ا ال آخذا ىو نعمة أخرى تستحق الشكر.يده السفلى فكونو معطي
، قال واؼبن واألذى والتعايل على الفقَت كل ذلك مبطل للزكاة ؿببط للثواب

تعاىل: )الذين ينفقون أمواؽبم يف سبيل هللا مث ال يتبعون ما أنفقوا منا وال أذى ؽبم أجرىم 
قة عند رهبم وال خوف عليهم وال ىم حيزنون. قول معروف ومغفرة خَت من صد

يتبعها .......وهللا ال يهدي القوم الكافرين( وقد أثٌت هللا عز وجل على أولئك الذين 
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ويقدمون ما يقدمون يتواضع وخشوع و إخالص مقرونُت يريدون وجهو فيما يقدمون 
 بشكر اؼبنعم جل شأنو فقال )والذين يؤتون ما آتوا وقلوهبم وجلة(.

 يرا(.وقال تعاىل: )ويطعمون الطعام........قمطر 
وىذا اإلحسان الكرمي حيمل اؼبزكي واؼبتصدق على انتقاء زكاتو من طيب مالو 

 فإن هللا تعاىل ىو الذي يقبل الصدقة وال يقبل هللا إال الطيب.
)ايأيها الذين آمنو أنفقوا من طيبات ما كسبتم وفبا اخرجنا لكم من 

 األرض .....غٍت ضبيد(
ادت أن تتصدق بلحم مننت فقال ؽبا النيب ويف اغبديث أن عائشة اهنع هللا يضر أر 

 .19ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)تتصدقُت دباال أتكلُت؟(
تلك ىي الزكاة تروض اؼبسلم على التضحية يف سبيل هللا وابتغاء رضاه وتزيل عن 

الكلب من الشح والبخل، و  قلبو األثرة وحب الذات، وتنجيو من العبودية للمال وتطهره
على اغبطام الفاين، وذبعلو يضع األمور مواضعها: فاؼبال خلق ػبدمة اإلنسان ومل خيلق 

 اإلنسان ػبدمة اؼبال.
ومن ىنا نستطيع أن نفهم ؼباذا حرم اإلسالم الراب، وشدد النكَت على أولئك 

ليها، إن اإلسالم أراد الذين يتعاطونو، فالراب احنراف عن الفطرة اليت فطر هللا الناس ع
للناس أن يعبدوا هللا، وسخر الناس والطيبات عوان ؽبم على ذلك، والراب  يسخرىم للمال 

 وخدمتو وتنميتو دون جهد.
لقد قرن هللا تعاىل الراب والصدقات ابلذكر يف بعض اايتو فقال: )وما آتيتم من راب 

 لَتبوا يف أموال الناس.....ىم اؼبضعفون(.
والراب معا فيو وهللا أعلم إشارة إىل الفرق بُت اؼبسلم والكافر فاؼبسلم  فذكر الزكاة

 يعطي اؼبال من حيتاجو لَتبو أجرا وحسنات لو عند هللا.
والكافر يؤيت االخرين مالو ليمتص أمواؽبم ويربوا على حساب جهدىم 

سوف يكون  رابوحاجاهتم. وفيها إشارة واضحة اىل كفر اؼبرايب واشبو واىل أن عائده من ال
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اىل احملق واالذىاب، وأن كان يف أول النظر الزايدة وان ؿبق الربكة، والشقاء ملموس يف 
 اغبياة الدنيا، يف كل اجملتمعات اليت تفشى فيها الراب.

وبعد: لقد شرع هللا الزكاة وأحكامها ليكفل اؼبصاٌف الفردية واالجتماعية للذين 
ىل معجزا كسائر احكام الشريعة الغراء مربأ عن  يعيشون يف ظل اإلسالم فجاء تشريعو تعا

 كل عيب من عيوب الضرائب واعبباايت، منزىا عن كل نقص.
لقد أراد اإلسالم للمجتمع اإلسالمي أن يقوم على روح التكافل واؼبواساة 
اؼبستمدة بُت أخوة اإلديان فإذا قامت الزكاة بذلك وأخذت من أغنيائهم وردت على 

ىم، وأذىبت حاجتهم فللو اغبمد والفضل وإال فإن يف اؼبال غبقا فقراءىم فأزالت فقر 
حىت ال يبيت أىل عرصة وفيهم أمرؤ جائع أو عار أو ال مأوى   21سحقا سوى الزكاة

 لو.
ال يقوم بو اؼبسلمون عن طريق اؼبراسيم والبياانت والشعارات، بل عن وكل ذلك 

فقد كان رسول هللا  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–طريق اغبث والًتغيب والًتىيب، واألسوة اغبسنة برسول هللا 
 .21ال جيد الراحة مع اؼبال الفائض عن حاجتو الىت ال حاجة دوهنا وال زىد فوقها

عندي يف مرضو ستة  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–أهنا قالت: كان لرسول هللا  -اهنع هللا يضر–عن عائشة 
مث سألٍت عنها: ما دفعت  -ملسو هيلع هللا ىلص–داننَت أو سبعة فأمرين أن أفرقها فشغلٍت وجع النيب 

لٍت وجعك فدعا هبا، مث وضعها يف كفو، الستة أو السبعة؟ قلت ال وهللا لقد كان شغ
 22وىذه عنده؟.. -عز وجل–فثقال: ما ظن نيب هللا لو لقي هللا 

ابؼبدينة العصر،  -ملسو هيلع هللا ىلص–قال: صليت وراء النيب  -هنع هللا يضر–وعن عقبة بن اغبارث 
ب الناس إىل بعض حجر نسائو ففزع الناس من فسلم مث قام مسرعا، فتخطى رقا

سرعتو،فخرج عليهم فرأى أهنم قد عجبوا من سرعتو، قال: ذكرت شيئا من ترب عندان، 
 .23فكرىت أن رببس فأمرت بقسمتو

                                                 
21

 ٝدذس ثَذسط اىَبدح أُ ٝقف ػيٚ ٍ٘ض٘ع اىشثب ٗٝطْت فٜ ثٞبُ ٍضبسٓ ٗعٞئبرٔ ٗاىزسزٝش ٍْٔ، ػْذ اى٘ص٘ه إىٚ ٕزٓ اىْقطخ. 
21

اىْذٗٛ فٜ األسمبُ األسثؼخ.اىزؼجٞش ألثٜ اىسغِ    
22
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حاجاهتم حىت  حيث أصحابو على انفاق الفاضل عن -ملسو هيلع هللا ىلص–لقد ظل رسول هللا 
 ظن بعضهم: أن ال حق ألحد فبما فضل عن حاجتو من مالو.

وقدصح عنو أنو قال: من كان معو فضل ظهر فليعد بو على من ال ظهر لو، 
 . 24ومن كان لو فضل من زاد فليعد بو على من ال زاد لو

ما أحب أن أحدا عندي ذىبا، فيأيت  -ملسو هيلع هللا ىلص–ذر قال: قال رسول هللا وعن أيب 
 .25على ثالثة وعندي منو شيء ارصده يف قضاء دين

 يقول يوم القيامة: -عز وجل–ويف اغبديث القدسي: إن هللا 
 دم: اي ابن آدم مرضت فلم تعدين.. فيقول ابن آ

 كيف أعودك وأنت رب العاؼبُت؟
يقول هللا أما علمت أن عبدي فالان مرض فلم تعده؟ أما إنك لو عدتو  

 لوجدتٍت عنده.
 اي ابن آدم: استطعمتك فلم تطعمٍت.. فيقول:

 اي رب، كيف أطعمك وانت رب العاؼبُت؟
و فيقول هللا: أما علمت أن عبدي فالان استطعمك فلم تطعمو أما أنك لو أطعمت

 لوجدت ذلك عندي؟
 اي ابن آدم: استسقيتك فلم تسقٍت..

 فيقول: اي رب  كيف أسقيك وانت رب العاؼبُت؟
فبقول هللا: استسقاك عبدي فالن فلم تسقو أما انك لو سقيتو لوجدت ذلك 

 . 26عندي
النفس كل ما اودع هللا فيها من الدوافع  ىذا ىو االسلوب الكرمي الذي حييي يف

المي اػبَتة ويبعثها بعثا على اؼبواساة بكل أشكاؽبا اؼبادية واؼبعنوية ليوجد اجملتمع االس
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الذي تراه وكأنو أسرة واحدة تتألف من ماليُت يف تكاتفها وتراضبها، وإذا نظرت إىل 
 جملموع.أسرة صغَتة من أسره رأيت فيها ؾبتمعا من حيث اإلحساس اب

)مثل اؼبؤمنُت يف توادىم وتراضبهم مثل اعبسد الواحد إذا اشتكى منو عضو 
 .27تداعى لو سائر اعبسد ابلسهر واغبمى(
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.3/132سٗآ ٍغيٌ ٗأزَذ فٜ اىَغْذ اّظشاىفزر اىنجٞش    



 22 

 الصيام
 

اإلنسان روح وجسد، فالروح تشده إىل اصلها وتفتح لو أبوااب حنو أشواقها 
دوه حنو عاؼبها اللطيف والتخلص من أغالال اعبسم وقيوده فهي اؽبابطة وتطلعاهتا، ورب

من احملل األرفع اؼبتطالعة على الدوام إىل العامل الذي منو ىبطت عامل الصفاء واالشراق 
 والتجرد.

واعبسد ىو األخر يسحبو حنو عاؼبو، عامل الصلصال واغبمأ اؼبسنون )لقد خلقنا 
ون( اآلية. وجيذبو حنو األرض، ويدعوه إليها: )اتل اإلنسان من صلصال من ضبأ مسن

عليهم نبأ الذي أتيناه آايتنا فانسلخ منها......................... لعلهم 
 يتفكرون(األية.

ويكاد اتريخ اإلنسان أن يكون قصة صراع بُت الطبيعتُت، فإذا تغلب األوىل 
تقشف ورفض الطيبات وعبأ إىل انشغل اإلنسان ابلرىبانية فابتدعها وغال يف ال–وتطرفت 

 العزلة يبحث فيها عن السمو الروحي: )ورىبانية ابتدعوىا ما كتبناىا عليهم( اآلية.
 . 28اػبالفة وانسحاب من ميدان الكفاح وىذا زبل ظاىر عن منصب

وإذا تغلبت الطبيعة األخرى؛ طبيعة اعبسد، فذلك يعٍت انفالت اإلنسان من 
ود العقل والشرع وزبليو عن سلطان األخالق وامهالو للروح، وانشغالو دبعدتو واسًتسالو قي

مع لذاتو وشهواتو، فيتبلد فيو كل إحساس غَت اإلحساس ابللذة واؼبتعة ويتخلى عن كل 
الذين كفروا أيكلون ويتمتعون كما أتكل 0ىم إال ىم الكسب ليأكل واألكل ليكسب: 

 (اآلية.األنعام والنار مثوى ؽبم
ومهمة اإلنسان يف ىذه األرض والغاية اليت خلق ؽبا تقتضي ان ال يكون 
االنسان ذلك الراىب، وال ذلك اغبيوان، فال الروحانيةاػبالصة وال اؼبادية البهيميةاحملضة، 
دبحققو لإلنسان القدرة على أداء مهمتو، ولذلك فقد أمر هللا تعاىل ابلصوم ليكون عامال 
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التوازن يف اإلنسان، ولينمي فيو ملكة القدرة على مقاومة اؼبغرايت ىاما يف ربقيقو 
 واالستغناء عن اؼبتع اغبسية دبتع روحية ال ديكن ربقيقها عن طريق احملسوس.

يقول اإلمام الغزايل: اؼبقصود من الصوم التخلق خبلق من أخالق هللا عز وجل 
حبسب اإلمكان فإهنم  وىو الصمدية، واالقتداء ابؼبالئكة يف الكف عن الشهوات

 منزىون عن الشهوات.
واإلنسان رتبتو فوق البهائم لقدرتو بنور العقل على كسر شهوتو ودون رتبة 
اؼبالئكة الستيالء الشهوات عليو، وكونو مبتلى دبجاىدهتا، فكلما اهنمك يف الشهوات 

 أعلى احنط اىل اسفل سافلُت، والتحق يغمار البهائم، وكلما قمع الشهوات ارتفع إىل
 . 29عليُت والتحق أبفق اؼبالئكة

 ويزيد العالمة ابن القيم ىذا إيضاحا فيقول:
اؼبقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن اؼبالوفات وتعديل 

ا وقبول ما تزكو بو فبا فيو قوهتا الشهوانية لتستعد لطلب ما فيو غاية سعادهتا ونعمته
حياهتا األبدية، ويكسر اعبوع والظمأ من حدهتا وصورهتا... ويذكرىا دبا لألكباد اعبائعة 
من السالكُت، وتضييق ؾباري الشيطان من العبد بتضييق ؾباري الطعام والشراب، 
 ورببس قوى األعضاء عن اسًتساؽبا غبكم الطبيعة، فيما يضرىا يف معاشها ومعادىا،
ويسكن كل عضو منها، وكل قوة عن صباحها، وتلحم بلحامو فهو غبام اؼبتقُت وجنة 

 احملاربُت، ورايض األبرار اؼبقربُت. 
 وديضي العالمة ابن القيم قائال:

وللصوم أتثَت عجيب يف حفظ اعبوارح الظاىرة والقوى الباطنة وضبيتها عن 
ت عليها أفسدهتا، وإفراغ اؼبواد الرديئة التخليط اعبالب ؽبا اؼبواد الفاسدة اليت إذا استوي

اؼبانعة ؽبا عن صحتها، فالصوم حيفظ على القلب واعبوارح صحتها ويعيد إليها ما 
فهو من أكرب العون على التقوى، كما قال تعاىل: )اي أيها أيدي الشهوات، استبلتو منها 

 الذين آمنوا كتب عليكم............... لعلكم تتقون( اآلية.
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أٗفغذ داس اىَؼشفخ/ثٞشٗد. 1/136أّظش: إزٞبء ػيً٘ اىذِٝ    
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 .31)الصوم جنة( -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–النيب وقال 
وأمر من اشتدت عليو شهوة النكاح، وال قدرة لو عليو ابلصيام وجعلو وجاء ىذه 

 .31 الشهوة
واؼبقصود: أن مصاٌف الصوم ؼبا كانت مشهودة ابلعقول السليمة، والفطر 

 .32وضبية وجنة اؼبستقيمة، شرعو هللا تعاىل لعباده رضبة ؽبم، واحساان إليهم،
 ويف موضع آخر قال رضبو هللا:

ؼبا كان صالح القلب واستقامتو على طريق سَته إىل هللا تعاىل متوقفا على 
يشعثو إبقبالو ابلكلية على هللا تعاىل، فإن شعث القلوب ال يلمو إال صبعيتو على هللا، ومل 

ضول الطعام والشراب وفضول ـبالطة األانم وفضول اإلقبال على هللا تعاىل، وكان ف
الكالم وفضول اؼبنام فبا يزيده شعثا ويشتتو يف كل واد، يقطعو عن سَته إىل هللا تعاىل 
أوبعضو، أو يعوقو، اقتضت رضبة العزيز الرحيم بعباده أن يشرع ؽبم من الصوم ما يذىب 

ت اؼبعوقة لو عن سَته إىل فضول الطعام والشراب، ويستفرغ من القلب أخالط الشهوا
هللا تعاىل وشرعو بقدر اؼبصاٌف حبيث ينتفع بو العبد يف دنياه وأخراه، وال يضره وال يقطعو 

  .33عن مصاغبو العاجلة واآلجلة
فلهذه اغبكم السامية وغَتىا فبا ال حييط بو علم العلماء وذكاء األذكياء شرع 

جنة للروح واعبسد، فأنزل هللا تعاىل قولو: )اي أيها الذين آمنوا  العليم اػببَت الصوم ليكون
 كتب عليكم الصيام............ ولعلكم تشكرون( اآلية.

فعبادة الصيام وما يعود منها على اإلنسان كثَت الفوائد، وعظيم اؼبنافع الدنيوية 
حتمال وغَت واألخروية، يتحقق التوازن اؼبطلوب والتوسط واالعتدال والطاقة على اال

 ذلك من اؼبور الضرورية لتكُت اإلنسان من أداء مهمة اػبالفة يف ارض هللا تعاىل.
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 الحج
 

قال هللا تعاىل: )وأذن يف الناس ابغبج................ وليطوفو ابلبيت العتيق( 
 اآلية.

وربط هبا وقائع وأمور تذكر  ا ؿبسوسة نسبها إىل نفسو،ر لقد اختار هللا تعاىل أمو 
نسان أبايم هللا وآالئو ودينو وتوحيده وظباىا )شعائر هللا( وجعل تعظيمها تعظيما لو، اال

فاإلنسان بفطرتو يبحث عن احملسوس ليوجو لواعج أشواقو وألوان حنينو ويشبع بتعظيمو 
 والقرب منو رغبتو اؼبلحة تلك )ذلك ومن يعظم شعائر هللا فإهنا من تقوى القلوب( اآلية.

العليم اػببَت اللطيف بعباده السميع البصَت، واؼبطلع على ما  واإلسالم تشريع
زبفي الصدور وتضمر السرائر وهللا تعاىل يعلم من خلقو ىذا ويعلم أن صلتهم بو ال بد 

 وأن يرافقها حب لو وشوق إىل لقاءه، قال تعال: )والذين آمنوا أشد حبا هلل( اآلية.
م ..................  وهللا ال وقال: )قل إن كان آابؤكم وابناؤكم وإخوانك

 يهدي القوم الفاسقُت( اآلية.
يقول اإلمام الغزايل: اعلم أنو ال وصول إىل هللا سبحانو وتعاىل إال ابلتنزه عن 
الشهوات والكف عن اللذات واالقتصار على الضرورايت فيها والتجرد هلل سبحانو، يف 

نيون يف اؼبلل السابقة عن اػبلق والزموا صبيع اغبركات والسكنات، وألجل ىذا انفرد الرىبا
أنفسهم اجملاىدات الشاقة طمعا يف األخرة، وأثٌت هللا عز وجل يف كتابو فقال: )ذلك أبن 

 منهم قسيسُت ورىباان وأهنم ال يستكربون( اآلية.
وىجروا التجرد لعبادة هللا عز فلما اندرس ذلك وأقبل اػبلق على اتباع الشهوات 

بعث هللا عز وجل بنبيو دمحما ملسو هيلع هللا ىلص إلحياء طريق األخرة، وذبديد سنة وجل وفًتوا عنو 
اؼبرسلُت يف سلوكها فانعم هللا عز وجل على ىذه اؼبة أبن جعل اغبج رىبانية ؽبم، فشرف 
البيت العتيق ابإلضافة إىل نفسو تعاىل ، ونصبو مقصدا لعباده، وجعل ما حواليو حرما 

وجعل عرفات كاؼبيزاب على فناء حوضو وأكدحرمة اؼبوضع بتحرمي  للبيت تفخيما ألمره
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صيده وشجره، يقصده الزوار من كل فج عميق، ومن كل اوب سحيق شعثا غربا 
متواضعُت لرب البيت ومستكينُت لو خضوعا عباللو، واستكانة لعزتو، مع االعًتاف 

قهم وعبوديتهم وأمت يف بتنزيهو عن أن حيويو بيت أو يكتنفو بلد، ليكون ذلك أبلغ يف ر 
 اذعاهنم وانقيادىم.

ولذلك وظف عليهم فيها أعماال ال اتنس  هبا النفوس وال هتتدي إىل معانيها 
العقول: كرمي اعبمار ابغبجار والًتدد بُت الصفا واؼبروة على سبيل التكرار وسبثل ىذه 

 للعقل إليو ميل.األعمال يظهر كمال الرق والعبودية، فإن الزكاة انفاق ووجهو مفهوم و 
إمنا ىو ذلك العبد الطائع لكل أمر، اؼبنفذ لكل إشارة، اؼبتنازل بطوعو واختياره 
عن حريتو، اؼبختار لعبوديتو، ينزل دبٌت فال يلبث أن يؤمر ابإلنتقال إىل عرفات نت غَت 

 أن يقف ابؼبزدلفة.
نفسو  ويظل سحابة النهار مشتغال ابلدعاء والعبادة، وقد ربدثوويقف بعرفات 

لوترك األمر الختياره ابؼبكث بعد الغروب ليستحم ويسًتيح، فال يسمح لو بذلك، ويؤمر 
 ابالنتقال إىل اؼبزدلفة.

ويقضي حياتو ؿبافظا على الصلوات يف وقتها، ويؤمر بًتك صالة اؼبغرب يف عرفة 
 يعبد ألن العبد جيب أن يتحرر من العبودية ألية عادة أو عبادة فالعبودية هلل وحده وال

 هللا إال دبا أمر وكما أمر، فعليو أن يصليها يف اؼبزدلفة صبعا مع العشاء.
وقد يطيب لو البقاء يف اؼبزدلفة، ولكن ليس لو أن يبقى أكثر من الوقت اؼبشروع 

 لينتقل إىل مٌت.
وىكذا كانت حياة رسول هللا واحبابو والصاغبُت من عباده، نزل وارربل ومكث 

واستيطان فال خضوع لعادة، وال إجابة لشهوة وال اندفاع مع  وىجرة وانتقل ونقض وابرام
 اغبج. .. ذلك بعض مقاصد 34ىوى

ومن مقاصده أيضا موافقة ما توارث الناس عن سيدان ابراىيم واظباعيل عليهما 
ولو تعاىل: )ملة أبيكم السالم، بعث لتظهر بو اؼبلة اغبنيفية وتعلو بو كلمتها وىو ق
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ٍٗب ثؼذٕبص 231أّظش األسمبُ األسثؼخ    
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استفاض عن إمامها من خصال الفطرة،  ابراىيم( اآلية. فمن الواجب احملافظة على ما
 . 35ومناسك اغبج، وىو قولو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص: )قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من أبيكم(

نو ذلك اإلنسان اؼبوصول بكل أىل اإلنسان والتقوى من إن اغبج يشعر اؼبؤمن أب
عباد هللا ، منذ خلق اإلنسان ومنذ وجد اػبَت والشر على ظهر األرض، فهو ليس 

 ابؼبنبت، بل ىو الوارث ؼبا ترك األنبياء، واؼبورث لو للدنيا كلها، وؼبن بعده.
ص اغبب والعبودية فهو وارث التوحيد، والتوكل على هللا والتفاين يف سبيلو وإخال

لو والتمرد على العادات واؼبعايَت اؼبنافية لطاعتو، تلك بعض أسرار اغبج، ونبذ من 
 معانيو، نسأل هللا تعاىل أن يفقهنا يف ديننا ويلهمنا رشدا، إنو ظبيع ؾبيب.

 
 

 إعداد وتقديم  
  الدكتور طه جابر العلواني
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