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ABSATRACT:
Notes through the reality of the process the lives of Muslims, deficiencies in
the performance of duties as well as mustahabb, and this indicates the
presence of a defect in motivation, both in terms of look to the Excellencies
request, or contest the good guys in good works, perhaps due to the disparity
Hmmm selves and the amount of patience and rigidity to withstand hardships
accomplish tasks, have been told: from Loud mettle long his main concern,
and is creating a weakness for being one of the very end of morality based on
inaction and failing to achieve the interests of religion and the world, and the
base of apathy and submissiveness for ambition and aspiration to the top, and
if coupled with ignorance and stupidity and folly, the acts with scientific life
The process is a wise and beneficial, and where the weakness in control of the
souls, the actions pursued in the results, what I missed souls for control of God
and indulged behind its ambitions, and Astsgrt values and HH souls, Astrechst
life of splendor and Alaabah, and ambitious young people and Hmmanm
killed only weakness, and dawdle people call only because of apathy, and was
one of the greatest interruption of the Senate to continue the course of
obedience trip for the remainder of the old submissiveness and weakness, and
only Almohnon of request more world and the Hereafter, but due to the
weakness Rcnhm.ؤؤؤ
May Allah bless our Prophet Muhammad
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(سراسةيي ضوءالقرآٌالكريه( ).الحزءاألول)

الحنزهللوحزهوالصالةوالسالوقلىمًالىبيبكزهوقلىآلهوأصحابهومًتبكههبئحساٌأمابكز?
َ ْ
َ
{ق َال َر يبإ يىي َو َه َ
نًالْ َك ْؿ م
نه ِّم ِّيينيم(منريه)9
يئٌ "الوهً" خلق جبلي ومكتسب ،يصنل وهً الدلق ،قال تكالى?
ِّ ِّ ِّ
َ م ْ
م م َ َ َ ي ي َي ي َ َ َ َ َ م ي م ي َ َ ٌ َ َ َ َ م ْ
وال َناأَ َص َاب مه ْهيي َسبيل ي
اهلل َو َمناض منكًوام(آلقننراٌ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ووهً الدلق? {وكؤ ِّيً ِّمً ى ِّب ٍّي قاتل مكه ِّر ِّبيوٌ ك ِّثير يناوهي ِّ
; )69وتبقىإراسةاإلىساٌمًميػلقتوجيهاتاإلسالو،ثهبصزققزينتنهببن لجهنزهللوصنولإلنى روة
الكنالالسينايياألمورالصرقية،أوييمحابهةحياة الزاريًبصًةقامة،اقتزاءبرسلاهللقليههالسالوال يً
َ
م ََ م َ م َ َْ
أخبر قيهه? {إ َيى مه ْه َك ماىوا مي َسار مق َ
وٌ ِّيي الْ َد ْي َ
ات َو مه ْنه ل َهنا
س
ي
نَ
ئ
ول
{أ
)
>9
(األىبيناء?
اتم
نر
ِّ
نارقوٌ ِّيني الد ْي َنر ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َساب مق َ
وٌم (النؤميوٌ? );6يتهلب قلى الوهً إلى قوة سايكة ىامية تطاقٌ قوته ،وتكسبه حياته الحز والصنزق
ِّ
َ َ
واإلقزاو واالىتؿاو ،تػلكاوغنوحاإلىشنوراليحاحوالكزوالكرامة،وإلنىهن اوجنهالقنرآٌالكنريه?{وال
َ
الس ْنله َوأَ م
َته ميوا َوالَ َت ْح َز مىوا َوأَ مىت مه األَ ْق َل ْو ٌَ إٌ مك م
ينته ميم ْنؤ ِّمي َ
{ي َنال َته مينوا َو َت ْنز مقوا إلَنى َي
ىنت مه
)
>68
قننراٌ
(آل
م
يً
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ْ َ ْ َ ْ َ َ َي م َ
م َْ َم
اهللم َم َكك ْه َولً َي ِّت َرك ْه أق َنالك ْهم (محنز  )8:وقال ? (النؤمً القويخير وأحب إلنياهللمنًالننؤمً
األقلوٌ و

الطكيٌ ويي كل خير ،احرص قلى ما ييًكَ واستكً باهلل وال تكحز) 1وحيً يركًاإلىسناٌإلنىحيناةالزقنة،
ْ
َ َ مي
َ َْ َ َ َ َْ َ
َْ
اٌ ِّيي هن ِّ ِّه أق َننى ي مه َنو ِّيني ار ِّخ َنر ِّة أق َننى َوأضنل
وتدلو حياته مً الحز ومً الهزٍ ،يسبيله الطيام? {ومً ك
ً
وٌ َوي ْر َق ْو ٌَ َو َه َام َ
ََ َ
ناء مه ْه مم َ ْ َ
اٌ َولَ َق ْز َج َ
نات
وسنى ِّبال َب ِّييي ِّ
َس ِّبيالم (اإلسراء? )<7ييصيٌ يي قائنةالنتؤخريً?{وق مار ِّ
اس َت ْك َب مروا يي ْاألَ ْرع َو َما َك ماىوا َسابق َ
َي ْ
يًم (الكيكبوت?> )8وقز ح ر اهلل مًقواقبالوهًوالًتوريطنربلينا
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َ ََ ْ َ ْ َ َ َ َ م َ
َ َ ْ َ َ ً
{ولقز ق ِّهزىا ِّإلى آس َو ِّم ًْق ْبلي َي ِّس َي َول ْهى ِّحزل مهق ْزمنام(غننه?)66:يكنهمننًآثنر
مثال بؤبيياآسو قلیہ السالو?
مم ً
الوهً يطيلالحزويقز الحزو،يًقزالنطيقزما،يقكزملومامحسورا،نزتحياتهأشبهبزخارٍوتزويقات
سنرقاٌمناتن بلمتنؤثرةبنالنتهيرات،وتصنتزالحاجنةالسننيناينيقصنرالنتقلبناتإلنىبيناٌخػنرالننوهً
بالتوجيهات القرآىية وبالتوجيهات اليبوية وما له مًآثنار وخيننة قلنى ىحاحنات اإلىسناٌ ينيحياتنه الكلنينة
والكنليةييالزاريً.
خػةالبحث?تتؤلٌخػةالبحثمً?مقزمة،وتنهيز،أربكةيصول،خنسةقصر مبحثا،وخاتنة.
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النقزمة?وييهاأتحزثقً?قيواٌالبحث،موضوقه،أهنيتهميهحيييه،أهزاٍالبحث.
التنهيز?ويصتنلقلى?حزيثالقرآٌالكريهقًخلقالوهً.
الًصلاألول?مًهووالوهًييالقرآٌالكريهأسبابهومسبباتهوقالجه.
النبحث األول? مً أسرار وروس كلنة الوهً ،النبحث الثاىي? وروسه يي القرآٌ الكريه ،النبحث الثالث?
بكظاأللًافقريبةالزاللة.
الًصلالثاىي?أسبابالوهً.
النبحث األول? سوايل الوهً ،النبحث الثاىي? مهريات الحياة وتػلكاتها ،النبحث الثالث? الوهً ومباهخ
الزىيا،النبحثالرابل?الوهًوتوقكاتالنستقبل.
الًصلالثالث?مسبباتالوهً.
النبحث األول? مً آثار الوهً? (تؤثر الكقيزة ،تؤثر الكباسة ،تؤثر الكله ،تؤثر سحايا اليًس) النبحث الثاىي?
َ ْ
الوهًوسسائساإلنراءات،النبحثالثالث?أثرالوهًوالطكٌالدلقي.
الًصلالرابل?قالدالوهًووسائلمقاومته.
النبحث األول? أثر القياسة الواقية يي ريل مكيويات الطكًاء ،النبحث الثاىي? خػوات قالد الوهً لتحقيق
الػنوح  ،النبحث الثالث? تصوير يهه السلٌ لنصاسر القوة ومكامً الوهً ،النبحث الرابل? ىصر ثقاية
مقاومة الوهً بيً أيراس الصكوب بنًهوو الكصر الحزيث ،النبحث الدامس? صور مً تػبيقات السلٌ يي
مقاومةالوهً.
خاتننة ? وتصتنل قلى? األهزاٍ التربوية يي البحث ،مستيبػات البحث ،ىتائخ وتوصيات الزراسة ،يهرس
النصاسروالنراجل،يهرسالنوضوقات.
محنل حزيث القرآٌ الكريه قً الوهً? يالحـييواقنلحيناةالنسنلنيًبسنببمهريناتالنناسةوغهياىهنا
تقصيراتحاهالحقوق
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(سراسةيي ضوءالقرآٌالكريه( ).الحزءاألول)

ومقومات الحياة قلى أىهاالهزٍ،ىتخقيهايقزاٌالػنوحوالهنهوقصراليؿرواىصنرايها،وهن اراجنلإلنى
خلل يي مطاميً التربية ،برزت أجيال مستهترة تحهنل أهنينة الحيناة الحناسة،لتحقينقأننراعسىيوينةقلنى
حساب الزيً والقيه ،وموضوم " مًهوو الوهً " لهأهنيةلكوىهيوقـالقلوبليصححمساراليًوس،ويكنالخ
أسباب أمراضها واىحراٍ اإلراسات ،ويستهزٍ إلى توضيحمكيى"الوهً"بتوضيحىؿرةاإلسنالولنه،ببيناٌ
خػرالوهًقلىالحياةويبكثقلىاستصكارالنسئولية وتحقيقمبزأاليصيحةامتثااللقولهتكالى?{والكصرإٌ
اإلىساٌ لًي خسر إال ال يًآميوا وقنلوا الصالحاتوتواصوابالحقوتواصوابالصبرم(الكصر)8-6ولقوله
قلیہ ٰ
الصلوۃ والسالو ? (الزيً اليصيحة) قيل? لنً يا رسول اهلل ؟ قال? (هلل ولكتابه ولرسوله وألئننة النسنلنيً
وقامتهه)  2ويتحقق ه ا بتؤصيل البحوث بنصاسر التصريل? القرآٌ الكريهوالسيةاليبوينةالصنريًة،ويينتهخ
البحث? جنل اريات التي ورس ييها كر "الوهً" وشرحها وماجاء ييها مً توجيهات مستصهزا بالسية اليبوينة
الصريًة،وبؤقوالسلًيارضواٌاهللقليههوتػبيقاتههالكنلية.
وقز أجنل القرآٌ الكريه حزيثهقً خلق الوهً مً قزة جواىب،مبيياآثارهال مينة،ومنايينتخقينهمنًر ائنل
وخسائر? مياياته لًطيلة الصبر وزقزقته أركاٌ الثبات قلى الحقوقلىاأليكالالحسية،اهتنامهبالزقوةإلنى
مقاومة الوهً للثبات قلى الحق أماو متقلبات الحياة ،بياىه لنايسببمًإضكاٍاليًوسقًتحنلمايصيبهاأو
يلحقها يي ات اهلل ،مهالبة شهوات اليًس الزاقية إلى الوهً لئال تنيل بها ،مهالبنة وسناوس النوهً وهنواجس
اليًسحيًالًتور.
الًصلاألول?

الوهً?أسبابهومسبباتهوقالجهسراسةييضوءالقرآٌالكريه

النبحث األول? مًأسراروروسكلنةالوهً.
ورست ماسة "الوهً" يي القرآٌ الكريه يي مواضل مدتلًة بزالالت مدتلًة ،ويي محنل وروسها سلت قلى
أمورميها?
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{والَ َته ميوا َوالَ َت ْح َز مىوا َوأَ مىت مه األَ ْق َل ْو ٌَ إٌ مك ميته ميم ْؤ ِّمي َ
 -6استيهاع الهنه للثبات قلى النبزأ ،قال اهلل? َ
يًم (آل
ِّ
ِّ
ِّ
َ َ َ ي ي َي ي َ َ َ َ َ م ي م ي َ َ ٌ َ َ َ َ م ْ
وا ل َنا أَ َص َاب مه ْه يي َسب ي
اهلل َو َما
قنراٌ > )68وقال اهلل? {وكؤ ِّيً ِّمً ى ِّب ٍّي قاتل مكه ِّر ِّبيوٌ ك ِّثير ينا وهي
يل ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ
َ مم ْ
الصابر َيًم (آل قنراٌ ; )69وقال تكالى? { َ ل مك ْه َوأَ َيٌ ي
وا َو َما ْ َ َ م ْ َ ي
اهللم ميح ميب َي
اهللَ ممو ِّه مً ك ْي ِّز
ضكً
استكاىوا و ِّ
ِّ
ِِّّ
َْ
الكا ِّي ِّر َيًم(األىًال=.)6
َ َ َي ْ َ ْ َ َ َ
َ مم ْ ً َ َ ْ
اٌ ِّب َوالِّز ْي ِّه َح َنل ْت مهأ يم مه َوهيا قلى َوه ًٍّم
اإلىس
 -7االقتياء بالحقوق والواجبات االجتناقية ،قال اهلل? {ووصييا ِّ
(لقناٌ.)69
َ َ َ م ْ ْ َ ْ َ ْ َ م م ْ َ ْ َ م َ َ َي
وٌ ي ِّئى مه ْه
 -8التسابق للوصول إلى األهزاٍ بنبزأ التقابل ،قال اهلل? {وال ت ِّهيوا ِّيي اب ِّتهاء القو ِّو ِّإٌ تكوىوا تؤلن
اهلل َماالَ َي ْر مج َ
ََْ َ َ ََْ َ َ َ م َ َ ي
وٌم(اليساء.)699
يؤل منوٌك َناتؤلنوٌوت ْرجوٌ ِّمً ِّ
َ َ َ م َ َ ْ م َ َي ْ َ َ م م ْ َ ْ َ ْ َ َ َي م
اهللم َم َكك ْنهم
 -9استيهاع التًكير لتصويب السلوك ،قال اهلل? {يال ت ِّهيوا وتزقوا ِّإلى السل ِّه وأىته األقلنوٌ و
(محنز.)8:
َ َ
ي
 -:الثبات قلى غاقة اهلل تكالى بتهير الحال بالطكٌ والكبر وسالئله الؿاهرة والباغية ،قال اهلل? {قال َر ِّ يب ِّإ ِّىي
َ َ َ ْ َ ْ م ي َ ْ َ َ َ َي ْ َ ً َ َ م م َ َ
َ ً
الرأ مسش ْيبا َول ْهأكً ِّبزقا ِّئَ َر ِّ يبش ِّق ييام(مريه.)9
وهًالكؿه ِّم ِّييواشتكل
َ َ م َي َ َي َ م
َي َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ م َي َ َ ْ
م
وتاتد ت
س
ً
م
وا
; -بياٌأسبابيقزاٌالثقةباليًس،قالاهلل?{مثلال ِّ يًاتد
ِّ
اهللأولِّياءكنث ِّلالكيكب ِّ
وٌ ِّ
ِّ
َ ْ ً َ َي َ ْ َ َ ْ م م َ َ ْ م ْ َ َ
يك مبوتلَ ْو َك ماىوا َي ْك َل من َ
وٌم(الكيكبوت.)96
وتلبيتالك
ِّ
بيتاو ِّإٌأوهًالبي ِّ
النبحث الثاىي?تكريٌ الوهًييالقرآٌالكريه.
ْ
الوهًيياللهة?تزلماسة?(وهنٌ)ييأصلاللهةقلىالطكٌ،يقال?وهًالصيء َي ِّهً َوهيا?ضكٌ3قًالرانب
ي َ ْ ْ
َ َ
َ ْ
م م
َ َ ْ
الوهً? ضكٌ مً حيث الدلق ،أو الدلق ،قال اهلل? {قال َر ِّ يب ِّإ ِّىي َوه ًَ ال َكؿ مه ِّم ِّيييم (مريه { )9ي َنا َوه ميوا لِّ َنا
َ
َ َ مم ْ ً
{ح َنل ْت مهأ يم مه َوهيا
أ َص َاب مه ْهم(آل قنراٌ;4 )69وقيلالوهً? الطكٌ ييالكنلواألمر ،والوهًالحهز ،قالاهلل?
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ََ ْ
قلى َوه ًٍّم (لقناٌ  )69أي? جهزا قلى جهز 5ومً مكاىي الوهً? الًتور والتقاقس والترسس واالضػراب،
وقيل?االسترخاءوالكسل،ويقابلالوهً?الكزووالقوةواالىزيامواالجتهاسوالػنوحوالنسارقةوالحهز.
يالوهً هو? ضكٌ يي اإلراسة لنهالبة الصهوات ،ويتور يي القوه اليًسية تصزهقً الكننل الحناس ،أوهنو اتحناه
ىًسي خامل يرنبقً تلقي التكاليٌ ،ميحؼ القزرةقً تصزي الكقبات ومهالبتها ،قاجزقً سيل قنزرة تنزيل
يً مي َدناس مق َ
اإلراسة الداملة بحسب الكاسة لألمور التكليًية التييقووبهامكؿهالياس،قالتكالى?{إ َيٌالْ من َينايق َ
وٌ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ي َ َ م َ َ م م ْ َ َ َ م ْ َ َي َ َ م ْ م َ
نامواك َسنالىم(اليسناء)697ينزلقلينهقولنه( ?يوشنَأٌتنزاقى
اهلل وهو خ ِّاسقههو ِّإ اقاموا ِّإلىالصال ِّةق
قليكه األمه كنا تزاقىاألكلةإلىقصكتها)يقال قائل?ومًقلةىحًيومئ يارسولاهلل؟يقال?(بلأىنتهيومئن
كثير ،ولكيكهنثاء كهثاء السيل ،ولييزقً اهلل مً صزور قزوكه النهابة ميكه ،وليق يً يني قلنوبكهالنوهً)
قال قائل? يا رسول اهلل وما الوهً ؟ قال? (حب الزىيا وكراهية النوت) 6سل الحزيث قلى أٌالوهًموتالهنه،
ييرنب الواهً إلى إيثار السالمة ،أو يػلب الكايية مقتيكابالتبكيةوالزوٌ،أويتهنربويسنتيكٌقننااليحننز
تركه ويواته شرقاوقريا كحهاس األقزاء أو رس الكزواٌ أو الوقوٍ بحاىب الحق ،أوغلنبالكننالمنًخينري
الزاريً.
يزل أٌ الوهً خلق ىًسي ياشل ،ىاشئقً جنلة مً األخالق الرسيئنة حسنية ومكيوينة ،يهني تتقا ينه وتتيازقنه
بحسب النواقٌ التي ينر بها اإلىساٌ ،يتارة ييصؤ قً الحبً والدوٍ والنسكية ،وتنارةقنً الن ل والهنواٌ،
وتارة بًقزاٌ الثقة باليًس،وتارةبئيثارالسالمةمًالهوائلونيره،يهوأصللكثيرمًالر ائل،ويرمقًنينره
مًالدسائس.
النبحث الثالث? بكظاأللًافقريبةالزاللةمًالوهً.
مً بليو أسلوب القرآٌ كرت آيات تطنيت أكثر مً كلنة يبزو ؾاهرها متراسية النكاىي ،يي الحقيقة تيػوي
قلىمكاٌقزيزةوأسرارابليهة،اختالياييالنكيىوالزاللةمً لَ?
ي
َ
اس َت َك ماىوال َر يبه ْه َو َما َي َت َط َير مق َ
7
{ي َنا ْ
وٌم(النؤميوٌ;<)
ٌ?
والسكو
والتطرم
ل
االستكاىة?الدطوموال
ِّ
ِّ ِّ
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َ
َ م ْ م م يَ ََ َم
ْ مْم َ َ
اهللم يالنالِّ َبلك ْه َو ِّإٌ َيد لك ْهي َنً ا
التدا ل? ضز التياصر ،وهو ترك مً ميؿ يً به اليصرة والكوٌ? ِّ{إٌ ييصركه
َي َ م م
يص مركه يِّمً َب ْك ِّز ِّهم(آلقنراٌ .8 )6;9
ال ِّ يي
ي
مي
ي
كنل
قلى
و
التقز
جال? ال ي َيهاب
الر ِّ
الحبً? ضز الصحاقة ،وهو ضكٌ القلب قنا يحق أٌ يقوى قليه ،وهو مً ِّ
ِّ
ً َ
ً
شيء ْليالكاٌأوىهارا .9
ْ َ
ي ْ
َ
َ
والصنوت ،ال مي ْك َنرٍ وال مين كرم ومنً
الدنول? الدا ِّمل الد ًِّ ميي الساقؼ ال ي ال ى َباهة له ،يقال? هو خامل ال ِّ ك ِّر
ِّ
َ
َ
والدنيلة? م
الن ْي َه َبؼالهامظمً َي
الر ْمل.10
القول?الد ًِّيظ،
ِّ
م
الطكٌ? بالًتح خالٍ القوة ويكوٌ يي اليًس ويي البزٌ ويي الحال ،قً الدليل? الطنكٌ بالطنه يكنوٌ يني
َ مَ َ
َي َي َ َ َ م
َ م ًَم َ
{اهللم ال ِّ ي خلقكه يِّمً ض ْك ٌٍّ ث يه َج َكل ِّمً َب ْك ِّز ض ْك ٌٍّ ق ينوةث ينه
البزٌ ،وبالًتح يكوٌ يي الكقل والرأي?
َ
مَ َ ً َ ً
َج َكل ِّمً َب ْك ِّزق يو ٍّةض ْكًا َوش ْي َبةم(الروو .11):9
َ َ َ َ ََْ َ َ َ ْ م َ ْ َ م َ ْ َ َ َ ْم َ
اب
الكحز? ضز القزرة ،وهو التؤخر والقصور قً يكل الصيء?{قاليناويلتناأقحنزتأٌأكنوٌ ِّمثنلهنن االهنر ِّ
ََ
َم
يؤ َو ِّار َي َس ْوءةأ ِّخيم(النائزة.12 )86
م َ ي م َ َي
نار َال َي ًْ مت منر َ
الل ْي َنل َو َي
الي َه َ
وٌم(األىبيناء)79
الًتور? سكوٌ بكز حزة ،وليً بكز شزة ،وضكٌبكزقوة?{يس ِّبحوٌ
أي?اليسكيوٌقًىصاغههييالكباسة .13

َ َ َ ْ م َ َي َ َ َي م َ
الصالة ِّإال َو مه ْهك َسالىم (التوبة.14 ):9
الكسل?التثاقلقناالييبهيالتثاقلقيه،يهوب لَصارم موما?{واليؤتوٌ

م
يتحصل الًرق بيً الوهً وبيً مراسياته بؤٌ? الطكٌ-بالطه -يكوٌ ييالبزٌخاصنة- ،وبنالًتح-يكنوٌيني
البزٌوالرأيوالكقل،يقال?ييرأيهضكٌواليقالييهضكٌ،كنايقالييجسنهضكٌ،وهومًيكلاهللتكالى
يقال? خلقه اهلل ضكيًا أو خلقه قويا 15أما الوهً يًتور يي القوه اليًسية وضكٌ يي اإلراسةوالهنة ،أوإ اأخ يينه
َ َ
أخ الطكيٌ ،كؤٌ يًكل اإلىساٌ يكل الطكيٌ كالوهيً يستحثقلىالكنل،ويكوٌمكينىقولنهتكنالى?{وال
ََ م َ
ََْ
َ
ت ِّه ميوا َوال ت ْح َزىوا َوأ مىت مه األقل ْو ٌَم (آل قنراٌ >)68أي?التًكلواأيكالالطكًاءوأىتهأقويناءقلنىمناتػلبوىنه
بت ليل اهلل إياه لكه ،وال يقال? خلقه اهلل واهيا كنا يقال? خلقه اهلل ضكيًا 16وقنز يسنتكنل الطنكٌ مكناٌالنوهً
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َ َ َ مم َْ َ ْ َ م ْ
اس َتكاىوام(آلقنراٌ; )69أي?لهيًكلوايكلالطكيٌ،ويحوزأٌ
محازا يي مثلقولهتكالى?{وماضكًواوما
يقال?إٌالوهًهو اىكسارالحزوالدوٍوىحوه،والطكٌ?ىقصاٌالقوة .17
َ َ َ مم َْ َ ْ َ م ْ
اس َتكاىوام(آل
أمااالستكاىة?يئؾهارالطكٌوالدطومواالستسالو،ويكوٌمكيىقولاهلل?{وماضكًواوما
قنراٌ;)69إشارةإلىىًيالحالتيًقيههييالحهاس،أي?مايترواوماجبيواقًقتالقزوهه،ولهيطكًوا
بيقصالقوةوالاستكاىوابئؾهارالطكٌقيزالنقاومة.18
أما الكحز? يطزه القزرة وهو التؤخر قً الصيء ،وميه سني الكحوز لكحزه قً تكاغي كثير مً األمور ،وسني
ىاقصالدلققاجزالكزوقزرتهقلىتحقيقكثيرمًمصالحه.19
ي
والحس ،واالستكاىة إؾهار الكحنز ،والكحنز تراجنل
يزل أٌ الوهً? ضكٌ القلب ييتخ قيه اختالل قوة الحسه
ىًسيأوجسزي،والطكٌواجتناماأللًافييارياتإىناجاءإلياسةاالستقصاءييبياٌالصًةالتييحبأٌ
يكوٌ قليها النسله مً قوة وقزينة مطاءة التًتنرالهننه،ومنًقنوةالكقنلينالتدنورالقنوىبًقنزاٌالحينل
والتحايل ،ومً قوة الثبات يال يستسله ،ومً قوة النطي قزما سوٌ مهابة أو اىثيناء ليينل الكنز ولتحقينق مػالنب
الزاريً.
أسباب الوهً.
الًصل الثاىي?
َ
مي َ
َ َْ
َ
السبب? كل شيء يتوصل به إلى نيره ،قال تكالى?﴿إ َيىا َم يك َييالَ مه ِّيي ْاألَ ْ
ع َوآت ْي َي ماه ِّمًك ِّلش ْي ٍّء َس َب ًبا،ينؤت َب َل َس َنب ًبا
ر
ِّ
ِّ
ً
(الكهٌ  )=:-=9آتاه اهلل مً كل شيء مكرية و ريكة يتوصل بها ،سواء أكاٌ ه االصيءماسياكآلنةماسينة،أو
ً
كاٌ مكيويا كالكله والقزرة  20سلت ارية قلى أٌ اهلل خلق الزىيا وما ييها بحكنتنه بيؿناو سقينق ،يدلنق األسنباب
وأوجز بها مسبباتها بتقزير أزلي ،مل أٌ اهلل قاسر قلى إيحاس ما يريزه ابتزاء مًنير ه ه الوسائؼ،وتتحلىقالقنة
األسباب بالنسببات يي كتاب اهلل يي ىؿاو الزىيا مًحيث قياو مصالح الزاريً قليهنا بارتبناؽ َي
النكوىنات ييننا
م ْ َ َي َي َ ْ َ
اهللال ِّ يأتق ًَ
بييها،حيث جكل اهللتكالىالتقاءالسببيًإليحاسالنسبب لتحقيقمصالحالزاريًبسببها?﴿صيل ِّ
م َي َ
كلش ْي ٍّء (الينل?==) وه االيياييقزرتهقليهابواسػةخلقه هالقوىالنؤثرةوالقابلةيياألجساو،وإىنا
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أجرى اهلل الكاسة قلى اقتبارها جزءا مً التكاليٌليصلاإلىساٌمًخاللهاإلىحقنائقوأهنزاٍبالهنةاألهنينة
َ َ َ َ َي م َ َ ْ
وٌ ِّينيخل ِّنق
يتحته قليه تحقيقها ،إضاية إلىأىهأمرتكبزيكلناكرراليؿرواالستبصاريثنابقلينه?﴿ويتًكنر
َي َ َ َ َ ْ َ َي َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ً
ناغ ِّال (آلقننراٌ )6>6وقنزحنرصالقنرآٌالكنريهقلنىتصنويق
ع ربيا ما خلقت ه ا ب ِّ
السنو ِّ
ات واألر ِّ
م َي
{ه َو الن ِّ ي
اإلىساٌ قلى األخ باألسباب لتتحقق له مسبباتها مل تحلية مًهومها ،يوضل النرنبات لنباشرتها?
مم
َ َ َي ْ َ َ م َ َ َي َ
َ َ م ْ َ َ َم ًَ م
ْ
َج َكل لك مه األ ْرع لوال ي ْامصنوا ِّيني َم َيا ِّك ِّب َهنا َوكلنوا ِّمنً ي ِّرز ِّقن ِّهم (النلنَ { )6:وأل ِّنو اسنتقاموا قلنى الػ ِّريقن ِّة
ََ َ
َ َ َي م ْ ي َ َ ْ َ َي م ْ م ْ َ ً
َ ََ ً
أل ْسق ْي َي ماهه يماء نزقام (الحً ;{)6إٌ تتقوا اهلل يحكل لكه يرقاىنام (األىًنال > )7لنيالحـ اإلىسناٌسقنة ىؿناو
َي َ ْ ْ َ َ َ َ َ
األسباب والنسببات ،ثه يالحنـأىنهالنكينيبقولنهتكنالىسوٌسنائرالندلوقنات? ِّ{إىناق َرض َنيااأل َماىنةقلنى
ىس م
َي َ
ات َو ْاألَ ْرع َوالْح َبال َي َؤ َب ْي ًَ أٌَ َي ْح ِّن ْل َي َهنا َوأَ ْش َنً ْق ًَ ِّم ْي َهنا َو َح َن َل َهنا ْاإل َ
ناٌم (األحنزاب  )<7وبسنبب
الس َناو ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
مي
التكليٌ ييال اإلىساٌ مسبباتها كالكز والتنكيً يي األرع ،أوتيهالقليهأسبابال لوالدزي،وقزالتتحقق

له مسبباتها وقز يؤتي اليتائخقكس ما يتسبب لها ،ليتبنيً لنه أٌ منً وراء حنزيث القنرآٌ الكنريهقنً األسنباب
َ َ َ َي َي م َي م ْ م ْ َ ْ
َ
ابم(البقرة>;.)7
والنسبباتأهزاٍحكينةوناياتىبيلة?{وماي كر ِّإالأولوااأللب ِّ
النبحث األول?سوايلالوهً.
َْ
م
الوهً خلق إىساىي ِّمً خلق اهلل ،وهو مرع ييتاب بؤسباب يرسا أو جناقة ،نير أٌ األمه الناسية لكوىها ماسية
يحسب يال يتحاوز إصابتها سوى حزوس سائرتها بؤضرار ماسية ،أما أمة اإلسالو يلكوىها أمة النبزأ والقياسة يقز
يتسبب الوهً بئصابتها بالطكٌ يي مياحي الحياة ،بل يصنل الكاله كله ،وحيً يستكرع الحصيٌ توجيهات
القرآٌ الكريه وتوجيهات السيةيحز أٌ مً أبرز مسببات الوهً تقهقر ازسهار حياة األمة اإلسالمية بتؤثر ركائز
حطارة اإلسالو ،ولكل مرس لَ ما يسببه الوهً مً? اختالل يي إسراك مًاهيه الحياة ،إخًاق يي تقييه
التصورات ،اىتكاس يي ترسيه األهزاٍ والدػؼ ،ومصزاق ه ا قوله  يي قبارة موجزة? (حب الزىيا
َ َ َ ْ َ َ م م ي ْ َ َي
وكراهية النوت)  21إشارة إلى اختالل يي إسراك مًاهيه الحياة ،يوضح ه ا قول اهلل? {وما ه ِّ ِّه الحياة الزىيا ِّإال
َ ْ ٌ َ َ ٌ َ َي َي
الز َار ارخ َر َة لَه َي الْ َح َي َو م
اٌم (الكيكبوت  );9أو إخًاق يي تقييه التصورات ،وإلى ه ا يصير
لهو ول ِّكب و ِّإٌ
ِّ ِّ
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َ َ َ َ َي َ َ ً َ َ َ ْ َ ْ َ ٌ َ َ َ َ ْ َ
اح َت َنل
قوله? (ولكيكه نثاء كهثاء السيل) 76يوضح ه ا قوله اهلل?{أىزل ِّمً السنا ِّء ماء يسالت أو ِّسية ِّبقز ِّرها ي
َي ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ٌ ي ْ م م َ ٰ َ َ َ ْ م َي ْ َي ْ َ َ َ َ
الس ْي مل َز َب ًزا َيراب ًياَ ،وم َينا ميوق مز َ
َي
وٌ َق َل ْ
اهللم ال َحق َوال َب ِّاغل ،يؤ يما
ام زبز ِّمثله ،ك لَِّ يط ِّرب
ت
م
و
أ
ة
ي
ل
اء
ه
ت
اب
ار
الي
ي
ي
ه
ي
حِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ٍّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ٍّ
َي َ م َ َ ْ َ م م َ ً َ َ َي َ َ َ م َي َ َ َ ْ م م
ْ َْ
عم (الرقز < )6أو اىتكاس يي ترسيه األهزاٍ
الزبز يي هب جًاء ،وأما ما ييًل الياس يينكث ِّيي األر ِّ
والدػؼ ،وإلى ه ا يصير قوله? (يقول ابً آسو? مالي مالي ،وهل لَ مً مالَ إال ما تصزقت يؤمطيت ،أو أكلت
م م َم م َ
َ ً
يؤيييت ،أو لبست يؤبليت)  22يوضح ه ا قوله اهلل? {لِّ َي ْبل َوك ْه أ ييك ْه أ ْح َس مً ق َنالم (النلَ  )7وكاٌ مً أسباب
ه ه االىتكاسة حيً له يقظ قليها يي مهارسها ؾهور أمراع اجتناقية ،حتى نزت وباء تًصت واستحكنت
مًبكظاليًوسالنكرضةلإلصاباتميها?
 -6اليًاق والنيايقوٌ? اليًاق كنا قال الرانب? هوالزخولينيالصنرممنًبنابوالدنرودقينهمنًبناب

23

كالنكر والدوٍ والحبً والهلل ،والنراونة والدزام والتنويه ،والحهالة والحنق والهباء والهيـ والحقنز
َي ْ م َ َ م َ م َ ي َ َ م َ َ م م ْ َ َ َ م ْ َ َي َ َ م ْ م َ َ م َ م َ َي َ َ َ
ناسقهه و ِّإ ا قناموا ِّإلنى الصنال ِّة قناموا كسنالى ينرآ وٌ اليناس وال
والكياس? { ِّإٌ النيا ِّي ِّقيً يد ِّاسقوٌ اهلل وهنو خ ِّ
َ َ َ م
َ ْ م م َ ي َ َي َ ً م ي َ ْ َ َ َ َ َ َ َ م
يً َب ْي ًَ لَِّ ال ِّإلى هنؤالء َوال ِّإلىهنؤالءم (اليساء)698 ،697والدرودقيهمنً
ي كروٌ اهلل ِّإال ق ِّليال ،م ب ِّب
م
َ َ
باب النؤامرات والكصبية والنكابرة والزسائس واإلرجاٍ والتثبيؼ والوهً والكراقيل?{ل ْو خ َر مجوا ِّييك ْه َمنا
َ م م ْ َي َ َ ً َ َ َ ْ َ م َ َ م ْ َ ْ م َ م م ْ ْ َ َ َ م ْ َ َي م َ َ م ْ َ َي م َ ٌ َي َ َ َ َ ْ َ
يً،لق ِّز ْاب َته مواال ًِّ ْت َينة
زاسوكه ِّإال خباال وألوضكوا ِّخاللكهيبهوىكهال ًِّتيةو ِّييكهسناقوٌلههواهللق ِّليه ِّبالؿالِّ ِّن
ْ َ ْ م َ َ َي َ ْ م
اهلل َو مه ْه َكار مه َ
ور َح َيت ٰى َج َاءالْ َح ميق َو َؾ َه َرأَ ْم مر َي
م
َ
وٌم (التوبة< )9>-9يوضحالقنرآٌالكنريه
م
ِّمً قبل وقل مبوالَاأل
ِّ
ِّ
صورة ىوم مً أيراس النحتنل سقػوا ميهنسيً ييمرعالنوهًبسنبب االىتكاسنةالتنيأصنابتهه،يتقنصنوا
اليًاقليبقواقلىأىًسهه،وىؿرواإلىالًاىيقلىأىهالباقي،ل لَلًتاهللأىؿارقباسهييسورةالنيايقيًققب
َ ْ َم ْ م
َ ْ
َ
َ
ءام ميواالتل ِّهك ْهأموالكه َوالأوالسكهقً ِّ ك ِّراهللم(النيايقوٌ>)لكوىههله
كر َبالس ِّةالنيايقيً?{ياأيهاال يً
َم ْ م
يًقهوا مًهوو?{التل ِّهك ْهم يآثروا حياة الوهً والدوٍ وال ل قلى حياة الكز والقوة بنزقوىالن كاءوالنزهاء?
وٌ َم ْل َح ًؤ أَ ْو َم َه َارات أَ ْو مم َيز َخ ًال لَ َولَي ْوا إلَ ْيه َو مه ْه َي ْح َن مح َ
{لَ ْو َيح مز َ
وٌم (التوبنة < ):منً حينث ال يكلننوٌ أٌ خصنلة
ِّ ِّ
ٍّ
ِّ
اليًاق يي قلوبهه قتلت الهنة،وآيةييغبيكتهه وبتالحزو،ومرعييىًوسههسيًاإلراسة،وكلهناخصنال
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َي
ْ ْ ََ
م
{وإ َ ا أم ْىزلَ ْت مس َ ٌ َ ْ م َي
َ
اس َتؤ ىَأولوالػ ْو ِّل ِّم ْي مه ْه
اهلل َو َجا ِّهزوا َم َل َر مسولِّ ِّه
ورة أٌ آ ِّميوا ِّب ِّ
تتيايى مل قوامل القوة واإلراسة? ِّ ِّ
َ م َ َ َم
َْ
َْ
م َ م م
َوقالوا ْرىا ىك ًْ َم َل القا ِّق ِّز َيًَ ،رضوا ِّبؤ ٌْ َيكوىوا َم َل الد َوالِّ ٌِّم (التوبة?;= )=< ،وكاٌمًآثار لَالػبلقزو
إسراكنايةالوجوس،وقزواإليقاٌباليووالنوقوس.
-7اىكزاواإليقاٌأوضكًه بيوو الزيً? حيًيصاباإلىساٌبالوهًيكزواإلراسةوالػنوح،ييطلباىػالقهوراء
أهواء اليًس الحامحةقًسرخلقهوييحرٍمسارحياتهغلباللنزىياسوٌرقينبأووازم،متنيقالإلنىمسنارح
الصهوات والتسابق يي االىهناس يي ل ائ الزىيا قلى أىهاهيالنتبقىله،ييدتلموازيًالحياةويستحو الصر
قلىاليًوس،ويبقىاألمرواليهيميقاسالهوىاليًسوالنصالحالصدصية،والأسلقلى لَمًاألمهالناسية
التي قزمت البصيرة ويقزت اإلراسة وآميت بالناسة مبزأ وىهاية،ونًلتقً سر وجوسها ،يهزمت جاىبا مهننا
َ
يي حياتها أال وهو اليؿر يينا بكز النوت ،واىككست آثارها قلى الكاله بؤضرار ،و ِّمً ث يه قنز القرآٌ الكريه يني
تربيته لليًوس إلى الت كير بيوو الحزاء ،حتى إىه ليقرٌ لَ باألحكناو التصنريكية ،ينيلنح إلنى ضنرورة اىتبناه
َي
َ َ َ َ ْ َ َ َ َ م َي َ َ ْ م
مي َ
وه َيً ب َن ْك منروٍأَ ْو َينار مق م
نك م
وه ًَي
ي
النكلٌ يي مباشرته للنكامالت الزىيوية ،قال تكالى?﴿ي ِّنئ ا بلهنً أجلهنً يؤم ِّس
ٍّ
ِّ
ِّ
َ َ ْ م َ َ ْ َ ْ ْ م ْ َ َ م َي َ َ َ َي َ م ْ م َ م َ ْ َ َ م ْ م َي ْ ْ
َْ
اهلل َوال َي ْنو ِّو ار ِّخ ِّنر
هلل لِّكنه ينوقـ ِّبن ِّه منً كناٌ ينؤ ِّمً ِّبن ِّ
وٍ وأش ِّهزوا وي قز ٍّل ِّميكه وأ ِّقينوا الصهاسة ِّ ِّ
ِّبنك مر ٍّ
(الػالق?  )7ترنيبا ي ي التسابق والتػلل إلى ما هوأقزوأكرو،ل امًأوائلماحنرصقلينهالقنرآٌالكنريهيني
تربيته هو إقامة موازيً الكزل لتتكنق ج ور مبزأ البكث بكز النوت والحزاء قلى األقنال ،ألٌ به يتصنور الكبنز
الحزاء قلى األقنال ،يييزيل إلىكسبهاوهوخيرمكيارلترنيبهييالتسابقييهارنبةييالحزاءقليها? َ
{و َى َط م
نل
ََْ َ ْ ْ َ
ؼ ل َي ْوو الْق َي َامة َيال مت ْؿ َل مه َى ًْ ٌس َش ْي ًئا َوإ ٌْ َك َ
اٌ ِّمثْ َق َال َح َيبة ِّم ْنً َخ ْنر َسل أَ َت ْي َينا ب َهنا َو َك ًَنى ب َينا َحاسنب َ
يًم
النو ِّازيً ال ِّقس
ِّ
ِّ
ٍّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ٍّ
ِّ
(األىبياء?<)9وقالﷺ? (يصاح برجل مً أمتي قلى ر وس الدالئق يووالقيامة،يييصنرلنهتسنلوتسنكوٌ
سحال ،كل سحل مز البصر ،ثه يقال له? أتيكر مً ه اشيئا ،ييقنول ال ينا رب،ييقنول?ألنَقن رأوحسنيةييهنا
ييقولالرجل?اليارب،ييقول?بلىإٌلَقيزىاحسياتوأىهالؾلهقليَ،ييدردلهبػاقةييها"أشهزأٌالإله
إال اهلل وأٌ محنزا قبزه ورسوله" ييقول? يا ربماه هالبػاقةمله هالسحالت؟،ييقنول?إىنَالتؿلنه،قنال
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ييوضل السحالت يي كًة والبػاقة يي كًة يػاشت السحالتوثقلنتالبػاقنة) 24لتنربيتههقلنى مبكنزاليؿنر
وتكنيق البصيرة يي مػالبهه ،لتتيامىييههالهنهوتقوىاإلراسة،وصوالإلىقالهأيطلوحياةأكنرووإىسناىية
أكنل ،وه ه الكياية القرآىية والتربية اليبوية بنثل هن االتصنورأمنريحنركينياليًنوسأسننىغرائنقالدينر
والتسابق ييه ،ويحولبييهاوبيًأسبابالوهًوالصوارٍ،وينلؤهابالًطائلويححبهاقًالر ائل،يتستقيه
األمورويسوسالتيايسييمدتلٌالنحاالت.
-8قصر اليؿر? إ ا اىصب جهز اإلىساٌ ميحصرا يي مػالب تلبيةشهواته وأهنلاليؿرييقواقبها،وضكٌقً
غلب النكالي ،أو نًلقً يوونزه ،وقنل للزىيا قنل النقيه ييهانارقا نايال مل ما اشتنلت قليه منا يزل قلنى
حقارتها ،واغنئً غنؤىيية مً ال يزقخ قيها مل مايصناهزمسنرقةزوالهنا،سل لنَقلنىوهينهونًلتنهوقصنر
َ ْ َ َ َ َ َي م ْ ْ َ م َ َي َ ي ْ
اٌ َوأىنىل منهالن ِّ ك َرى،
األىس
بصيرته وضكٌ قزينته ويتور إراسته ،يكقبه غهياٌوضياموإهنال? {يوم ِّئ ٍّ يت كر ِّ
م م َ َ َي م
َيقول َيا ل ْي َت ِّيي قز ْمت ِّل َح َيا ِّتيم (الًحر?)79-78وقاصر اليؿربالنسنتل اتسنرقاٌمناييدنزمبالزخنارٍ،
َي َي َ َ
م ي
وإىنا يطل الكقل بتؤمل الكواقب ،وىاقص الكقنل ينرى الحنال الحاضنرةسوٌاليؿنرإلنىقاقبتهنا? ِّ{إٌالن ِّ يًال
َ ْ م َ َ َ َ َ َ م ْ ْ َ َ مي ْ َ َ ْ َ َ مي ْ
وا ب َها َوالَي َيً مه ْه َق ًْ َآيات َيا َناي مل َ
وٌم(ينوىس?=)كنالوهيًالكسنول
ِّ
ِّ ِّ
يرجوٌ لِّقاءىا ورضوا ِّبالحيا ِّة الزىيا واغنؤى ِّ
يرى ل ة الراحة وييسى يوات النصالح ،ثه يًوت ثوابارخرةبتركالكنلييالزىيا،والكاقلمًيقنيسوييتبنه
للكواقب مً خالل تكاليه سييه وميهحه ،ويوزٌ ييدتار األرجح وال ينؤثرلن ةتًنوتقلينهخينراكثينرا،وصنابر
النصقة تحصل ربحا وايرا ،قً ربيكة قال?كيتأبيتقيزاليبيﷺ يؤتيتهبوضوئهوحاجتهيقاللي?(سل)
يقلت? يا رسول اهلل أسؤلَ مرايقتَ يي الحية ،يقال? (أونير لنَ)قلنت?هنو اكقنال?(ينؤقييقلنىىًسنَ
بكثرةالسحوس)25وأتتامرأةسوساءإلىاليبيﷺ يقالت?يارسولاهللإىيأصرموإىيأتكصٌياسماهلللي،
قال? (إٌ شئت صبرت ولَ الحية ،وإٌ شئت سقوتاهللأٌيكاييَ)يقالت?أصبريقالت?إىيأتكصٌياسماهلل
أٌالأتكصٌ،يزقالها .26
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َ
{و َيات َب َل الي َيً َؾ َل منوا َما أم ْتر ميوا يي ِّه َو َك ماىوا مم ْحر ِّم َ
9ن -التنننننننننرٍ? هو التوسل يي اليكنة ،قال اهلل? َ
يًم
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
(هوس?; 27 )66حياة الرياهية موهية مرقق للهنه ،واالستهراق والتوسل يي النل ات والصهوات مً ىتائخ
قصر اليؿر ،ييتخ وباٌ القوة وقتل اإلراسة ،غنس البصائر وتبلز اإلحساس وتهرس األىاىية ،يصحبها قنوما
بػر وأشر واستهتار بالقيه والكواقب ،تقلب النًاهيه قلى أىها النزىية وسنة الكنال والرجولة والنػلب
ً
ً
النؤمول والهزٍ النيصوس ،ومً ثه الكًاح واليطال مً أجلها ،وصرٍ الهنه ماسيا ومكيويا يي توييرها ،وقز
اٌ يي الْ َنز َيية ت ْس َك مة َر ْهؼ مي ًْس مز َ
{و َك َ
يتًاقه بنحاربة الًطائل ومالحقة النصلحيً? َ
وٌ ِّيي ْاألَ ْ
ع َوال
ر
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ٍّ
ِّ
اهلل لَ مي َب يي َت َيي مه َوأَ ْه َل مه ثم َيه لَ َي مقولَ َيً ل َول ييه َما َشه ْز َىا َم ْه َلَ أَ ْهله َوإ َيىا لَ َصاس مق َ
َي
م ْ م َ َ م ََ َ م
وٌم (الينل?=،9
ِّ
ِّ
يص ِّلحوٌ ،قالوا تقاسنوا ِّب ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َي َ َ م ْ َ م َ
وها إ َيىا ب َنا أم ْرس ْل مت ْه به َكاي مر َ
ي
وٌم
ِّ
ِّ ِّ ِّ
> )9و توالى اليكه تيسي الحكه اإللهية? {وما أرسليا ِّيي قري ٍّة ِّمً ى ِّ ٍّير ِّإال قال متري ِّ ِّ
(سنبؤ?.)89
وامتزه االتصورالزائٌإلىالصباب،يقتلهنههوحػهغنوحاتههحتى ابتييههالحنيةالزييية،يؿيواأٌ
الهاية مً الحياةهواستهاللهابالصهوات،هنههالكبثواقتيناءالنوضناتواألزيناء،ومحنالسالقينلوالقنال
وتقاقسواقً غلبحياةالحز،يقول مح راييوصيتهلنكا ( ?إياكوالتيكه،يئٌقباساهللليسوابنالنتيكنيً)
28و كر التيكهقيزه يقال?(أالتسننكوٌأالتسننكوٌ،إٌالبن ا ةمنًاإلينناٌإٌالبن ا ةمنًاإلينناٌ)يكيني
التقحلرثاثةالهيئة .29
:ن -التيازم واالختالٍ? النحا بة والنحاسلة ويكبر بها قً النداصنة واالختالٍ بئتبام الهوى ،تبايً
م
ََ َ َ َ ْ َ م َْ َ
{وال ت َياز مقوا ي َتًصلوا َوت هب ِّريحك ْهم (األىًال ;)9
األيكار وارراء حول أمر ال يحتنل لَ ،قال تكالى?
وإىنا كاٌ التيازم مصزر الطكٌ وبث الوهً لكوىه يصتت األيكار واألبزاٌ ،ويبزس القوى ويزمر التطامً
بيقطهقرىالتكاوٌ،إمابزايلاالستبزاسواألىاىية،أوتنسكاوتكصباللرأي،أوألجلتبايًوجهاتاليؿربزايل
مصلحة اتية ،واليحزالوهًسبيالإالحيًالتيازموتتكزسارراءواأليكاربزايلالهوىحولقطية اتوجهة
واحزة ،أو حيً يكوٌ الهوى النػام يوجه ارراء واأليكار بئصرار صاحبه قليها مهنا تبيً له وجه الحق ،ل ا
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م
َ ْ َ م َْ َ
ققب اهلل بكز اليهي قً التيازم واالختالٍ ب كر ما ييتخ قيه مً الطيام يقال? {ي َتًصلوا َوت هب ِّريحك ْهم
الًصل? ضكٌ مل جبً ،يقال? تًصل الناء? سال 30أما التربية قلى االتحاس والتطامً وقلى رأس لَ كله? ما
كاٌ ميبثقا مً غاقة اهلل وغاقة رسولﷺ يهو السبيل لكي يباشر النحتنل حياته بروح الحز والكزينة
الصاسقة يي جنيل شئوىه@ ويحب أٌ تكوٌ ه ه الػاقة غاقة قلبية قنيقة ،ال محرس غاقة تيؿينية ؾاهرية
وهنية.
;ن -إخًاق يي التنربية? بكزو ترويظ اليصىء قلى احتراو النباسيء والقيه ،أو بكزو اقتبارها مً محاسً
األقنال ومكنالتها ،أو بكزو إقػاء الحقوق االقتبارية أهنية قلى اقتبار قزو جزواها ،قال ﷺوهو يهرس
أهنية ضبؼ اليًس تحاه الحقوق االقتبارية? (يا نالو سني اهلل وكل بينييَ وكل منا يليَ)  31وحيينا يحؿى
اليصؤ بنثل ه ه الرقاية واالهتناو ،ال شَ يي أىه يبقى مؤموٌ الزلل ،ميطبػا يي حياته مً أسىى اقتبار وأصهره،
أما حيينا يبقى النرء غليقا لتقلباته مكزوو الكياية الواقية ،ييػول للتصرب مً ثقايات مدتلًة ييها الهث
والسقيه ،والنستورس الزيٌ ،ومهنا اسقت اليًوس سنو الًكر يئىها بزوٌ توجيه وجيه تيًتح أماو مصارب
قكرة ومسار ب مطلة ،يتيقاس باستحوا الدلؼ واللبس لهوىاليًسوالنئارب الصدصية ،وقز تتوههبسبب
إخًاق يي تحقيق مرنوب أو سيل مرهوب ،أو بسبب يصل ريل بكز محاوالت متكررة أو بهزائه متتالية ،يصال
يي جنيل جواىب الحياة ،وحييئ تنيل بػبيكة خلقتها إلى إيثار األهواء اليًسية ،وتحقيق الرنبات كيًنا أمكيه
َ م ََْم م
وىوا َم َل الْ َد َوالٌ َو مغب َل َق َلى مق ملوبه ْه َي مه ْه ال َي ًْ َق مه َ
وٌم
وغالت اليزه ،كنا قال تكالى قً الوهيييً? {رضوا ِّبؤٌ يك
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
(التوبة<=)ثهيقكزقًمهالبةالصكابوت ليلالكقبات،رنبةييتحقيقماينكيهالتوصلإليه.32
<ن -الينننؤس? هو القيوؽ واىتًاء الثقة والػنل واىقػام الرجاء واألمل ،وحيينا تصاب اليًس بالوهً مً خالل
ىؿرتها إلى الحياة كيزول ىازلة مً يقر أو مرع أو منا يكزر صًو الكيض يتسرب اليؤس إليها يينيت شكورها
م
ويحػه آمالها وتػلكاتها ،وقز تتصور غول البلوى ومالحقة النحً والصزائز ،وه ا مً أقبح ما تبتلى به اليًس

14

’’الوهً? أسبابه ومسبباته وقالجه ‘‘

(سراسةيي ضوءالقرآٌالكريه( ).الحزءاألول)

اهلل -رحنته ورجاء يرجه -إ َيال الْ َق ْو مو الْ َكاي مر َ
ميصًز أبواب الرحنة? {إ َيى مه َال َي ْي َؤ مس مً َير ْوح َي
وٌم (يوسٌ <=) يال
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يكاس يتحه الوهيً إلى تحريَ ساكً أو تياول حتى قريب النيال ؾاىا ىهاية حياته ،لكوىه يكايض أحالما وآماال
وأوهاما ،ويزساس ب لَ ضكًا ووهيا ومسكية ،حتى ميق ِّكزه لَ قً االهتناو بيًسه أو بصئوٌ مينزله حتى يصل
إلى إساءة الؿً باهلل تكالى ،قال قتبة بً نزواٌ يي بكظ خػبه ،وهو يقارٌ بيً ماع كاٌ يكاىي ييه مً قسوة
الكيض ،وحاضر أبزله اهلل ييه باليكنة? "لقز رأيتيي سابل سبكة مل رسول اهلل ﷺ ماليا غكاو إال ورق الصحر،
حتى قرحت أشزاقيا ،والتقػت برسة يصققتها بييي وبيً سكز بً مالَ ياتزرت بيصًها واتزر سكز باليصٌ
ارخر،يناأصبحاليوومياأحزإالوكاٌأميراقلىمصرمًاألمصار".33
النبحث الثاىي? مهرياتالحياةوتػلكاتها.
توال ي النحً قلى اليًس توهيها ،وتتابل اليكبات واليكايات قليها يقكزها ،ومسنيرة الحيناة السنكيزة مرهنوٌ
بت ليل الكقبات أو بتدػيها ،وليسهنوآخنر النػناٍ حتنى يرتناح اإلىسناٌمنًالكيناء،ينالالنوهًيحنزيأو
يدلصها ،أو االستكاىة تريح مً متاقبها ،وتبقى الكوارع والتقلبات النتبايية بتًاوت تؤثيرها مستنرة ،والياس
يي تلقي تقلبات األحوال سرجات متًاوتوٌ ،ينً الياس مً يكوٌ وهيينا مهيينا يني غبكنه وإراستنه متنؤثرا بنؤسىى
مهريات الحياة ،يال يكاس يرنب اليهوع مهنا قزمت لنه شنواهز منً ىحاحناتوبػنوالت،أوقنايًاىحنازات
وابتكارات ،وميهه لطكًه أصال أو لنحابهته صكوبات الحياةالنكيقةالنتكررةقزتهًىًسنهوتطنكٌروحنه
ييستثقل بكظ أقباء الحياة ،ربنا حًاؾا قلى بكظ النصالح أو يركً إلى الزقة ليستريح مً النصقات،نير أٌ
ال ي يحب االهتناو له هو مقاومة مهريات الحياة بته يب تػلكنات اليًنوس ،أخن ا بنبنزأ? "الوقاينة خينر منً
الكالد" يقز يستصري إٌأهنلقالجهييحييه يييقلبمتنكيامرضاوبائياموهياللكزائهقاتاللإلراسات،مثبػا
قً الػنوح والتػلل إلى النكالي ،يكصٌ الرسول ﷺ قناتسببهمهرياتالحياةمنًتنوهيًاليًنوسوقتنل
اإلراسات،بقوله?(يوشَأٌتزاقىقليكهاألمهكناتزاقىاألكلةإلىقصكتها)يقالقائل?ومًقلةىحًيومئ
يا رسول اهلل ؟ يقال? (بل أىته يومئ كثير ،ولكيكهنثاء كهثاء السيل ،ولييزقً اهلل منً صنزور قنزوكه النهابنة
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ميكه ،وليق يً يي قلوبكه الوهً)قالقائل?يارسولاهللﷺوماالوهً؟قال?(حبالزىياوكراهيةالنوت)
34حب الزىيا يكيي? التصبث بها بتنيي غول األملوقلة الكنل ،وكراهية الننوتيكيني?االسنتكاىةوالدطنوم
والدور باالبتكاسقً الهوائلالتييتصورييهاالهالك،يئ اأصيبتبنثلهأمةقطىقلىوجوسهاوحػهسقائنها،
يكقبها سقوؽ الهيبة ويقزاٌ الكزة واإليالس الناسي والنكيويحتى تصنبح لقننة للػنامكيً تسنتحيب راككنة
لألقزاءليحتنكواباقتسامهابالقطاءقليها.
ومً آثار كراهية النوت بن ل اإلىسناٌ قصنارى جهنزه ميقناسا وراء الهرائنز يني إقنزاس النسنتل ات إلشنبام
الصهوات ما استػام إلى لَ سبيال،حتىلوتسبب لَييهنالك اتنهبينزه،سوٌأٌيقنزولننابكنزالننوت،
َ ْ َ م م َي َ م َ م ْ َ َ َي
التكاث مرَ ،ح يتى مز ْرت مهال َنقا ِّب َر،كنال
ويصرح القرآٌ الكريه ه ا النرع بصقيه مبييا أثرهوخػرهوقاقبته?{ألهاكه
َ
م َ
وٌَ ،ك َيال لَ ْو َت ْك َل من َ
وٌ ،ثم َيه َك َيال َس ْو ٍَ َت ْك َل من َ
َس ْو ٍَ َت ْك َل من َ
وٌ ِّق ْل َهالْ َي ِّقيً،لَ َت َر مو َيٌالْ َح ِّح َ
يه،ثم َينه لَ َت َر مو يى َهنا َق ْني ًَالْ َِّ
نيً،ث ينه
ق
ي
ِّ
ِّ
لَ مت ْس َؤلم َيً َي ْو َمئ َقً َي
يهم (التكاثر)=-6وه امًسالئلاىكنزاوالًكنروالًهنه،وحنيًنًنلالنسنلنوٌقنً
ك
الي
ِّ
ِّ ٍّ ِّ
ِّ
مطنوٌ ه ا الحزيث ،تكالب قليهه االستكناريوٌ مل كثرة قزسالنسنلنيًووينرة مقنزتهه،ياسنتولواقلنى
هويتهه ومقزساتهه ومقزراتهه ،وصزق قليهه وصٌ اليبي ﷺ? (نثاء كهثاء السيل) ل لَ حرص القرآٌ
ْ َ َ َي
الكريه ييآياتكثيرةقلىكصٌه هالحقيقةللنسنلهوليصنوبيكنرهويهننه،قنالتكنالى?{اقل مننواأى َننا
ْ َ َ م مي
الز ْى َيالَك ٌب َولَ ْه ٌو َوز َيي ٌة َو َت ًَ ماخ ٌر َب ْي َي مك ْه َو َت َكاثم ٌريي ْاألَ ْم َوال َوا ْألَ ْو َالس َك َنثَل َن ْيثأَ ْق َح َبالْ مك َيً َار َى َب مات مهثم َيه َيه م
يخ
الحياة
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ٍّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ َ َ م م ْ َ ي ً م َي َ م م م َ ً َ ْ َ َ َ ٌ َ ٌ َ َ ْ َ ٌ ي َ َي َ ْ َ ٌ َ َ ْ َ َ م م ي ْ َ َي َ َ م
امالْ مه م
ورم
ر
اهللو ِّرضواٌوماالحياةالزىيا ِّإالمت
يتراه مصًراثهيكوٌحػاماو ِّييار ِّخر ِّةق ابش ِّزيزومه ًِّرة ِّمً ِّ
ِّ
ْ م َ َ َ َ َي َ
م
نً ي
َ ْ َ َ َْ َ
َ
{ز يي ًَل َيلي م م َي َ َ
ناغ ِّيرالنقيػنر ِّة ِّمنًالن ه ِّب
الي َسناءوال َب ِّينيًوالقي ِّ
اسح يبالصنهو ِّ
ات ِّم ِّ
(الحزيز )79وقال تكالى? ِّ ِّ ِّ
َ ْ َي َ ْ َ ْ ْ م َ َي َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ م ْ َ َ م ي ْ َ َ ي م َ م م ْ م ْ َ
آبم(آلقنراٌ)69
وال ًِّط ِّة والدي ِّل النسوم ِّة واألىك ِّاووالحر ِّث لَِّمتامالحيا ِّةالزىياواهلل ِّقيزهحسًالن ِّ
َ َ م ي َ َي م َي َ ْ َ َي ٌ ي َ َ َ م َ َي م
اهلل َحنقينالته ينرىك مه
ويبيً القرآٌ الكريه حقيقة الحياة ويح ر مًيتيتها،ييقولتكالى?{ياأيهنااليناس ِّإٌوقنز ِّ
ْ َ م م ي ْ َ َ َ م َ َي م َي
اهللالْ َه مر م
ورم(ياغر.):
الح َياةالزى َياواليه يرىكه ِّب ِّ
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النبحث الثالث? الوهًومباهخالزىيا.

َ ي َ َ َْ َ َْ
مي َ
نً ل َيليناس مح مي َي َ َ
نيً َوالق َينا ِّغ ِّير
اليسناء والب ِّي
نب الصنهو ِّ
ات ِّمنً ِّ
يقرر القرآٌ الكريه ألواىا مً زيية الحياة النزىيا? {ز ِّي ِّ ِّ
ْمَ َ
يػ َرة م ًَ ال َي َهب َوالًْ َيطة َوالْ َد ْيلالْ من َس َيو َمة َواألَ ْى َكاو َوالْ َح ْنرثم(آلقننراٌ)69والتكبينر م
بنن{ز يِّي ًَمينزل
النق
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ً َي
قلى أٌ اإلىساٌ مهلوب قليها ،يقيل أٌ النزيً هو اهلل تكالى? {إ َيىا َج َك ْل َيا َما َق َلى ْاألَ ْ
ع ِّز َييةل َهام(الكهنٌ<)ثنه
ر
ِّ
ِّ
َ ْ َ َ َ َ َي َي ْ
َ َ َ
اهللم النز َار ار ِّخ َنرة َ ،وال ت ْني َس
سقا الياس إلى كيًية التكامل مكها حسب ما قرره الصرم وقزره? {وَابت ِّو ِّييننا آتناك
َ ََ
َي َي َ َ م م ي ْ ْ
َ م ي ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َي م َ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ
ناس ِّيني ْاألَ ْ
نبال منً ِّس ِّنز َيًم
عِّ ،إٌاهللالي ِّح
ر
س
ً
ال
نو
ب
ت
ال
و
،
نَ
ي
ل
إ
اهلل
نً
س
ح
أ
نا
ن
ك
نً
س
ح
أ
و
ا،
ي
ى
النز
نً
م
َ
يب
ى ِّص
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
(القصص <<) ال الوقوٍ قيزها أو االقتصنار قليهنا ،لكنوٌ االلتًناٍ حولهنا منزقاة للنوهً ومحلبنة للحنبً
َ َ َ ً َ
م َ
ْ َ م َ ْ َ م َ َ م ْ َ َ مي ْ َ َ ْ َ َ م
ات َي
الصا ِّل َحات خ ْي ٌر ِّقيز َر ِّيبَ ث َوابا َوخ ْي ٌر
والدطوم وال ل للصهوات? {النال والبيوٌ ِّزيية الحيا ِّة الزىيا والبا ِّقي
َ ً
أ َمالم (الكهٌ ; )9ينً زييتها النالهيالصوارٍقنًالحيناةالحناسة،ونالبناتًتنرالنيًسوتطنكٌأمامهنا

َ َ َ ْ م َ َي َ َ َي
الصنالة ِّإال َو مه ْنه
وتزقو إلى الزقةوالليً،واالىصراٍإليهاتسكًقًاليصاؽالسيناينيالكبناسة?{والينؤتوٌ
م َ
ك َسالىم (التوبة  ):9وتحبً القلب قنا يحق أٌ يقوى قليه ،ييهاب اإلىساٌ التقزو قلى أشياءكثينرةأويقصنر
ويتؤخرقيها،ويكسلويثقلقناالييبهيالتثاقلقيه،وألجل لَصاركلصارٍقًاليؿرييارخرةم موما،
ْ َ
م
َ
ََ
ي
كنرٍ وال مي ْك َنرٍ ،ال َين كر وال مين كر ،خ ًِّيطنا ميهبػنا نامطنا،
وييقلب النرء خا ِّمال خ ًِّيا ساقػا ال ىباهة له ،ال ي ِّ
يتدا ل حيً التياصر مً يؿًبهاليصرةوالكوٌ ،وه اضزالحياةالحقيقيةوالسكاسةالحقنةالتنيأمنراإلىسناٌ
بػلبها ،ل لَ يكػٌ اليبيﷺببياٌ خػر مًاتً الزىيا ومهرياتها النوهية لليًوس ،ييقنول? (إٌ النزىيا حلنوة
خطرة ،وإٌ اهلل تكالى مستدلًكه ييها ،يييؿر كيٌ تكنلوٌ ،ياتقوا الزىيا ،واتقوا اليسناء) 35ويبنيً رسنول اهلل
ﷺقينةالزىياوهواىهاقيزاهللتكالىحيًقصزتل اتها،ييقول?(لوكاىتالزىياتكزلقيزاهللجياحبكوضة
م
ما سقى كايرا ميهاشربة ماء) 36ويح ر مً االىصهال بنالهاوخيراتهاوالتيايسييها،خصيةأٌتدنردقاصنزها
قً النسار الصحيح ،قائال? (يواهلل ما الًقرأخصىقليكه،ولكييأخصىأٌتبسؼالزىياقليكه،كننابسنػت
قلى مً كاٌ قبلكه ،يتيايسوها كنا تيايسوها ،يتهلككه كنا أهلكتهه)  37ثه بكز ه ا البيناٌ الصناييمنًمكلنه
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البصرية يصبح الكبز مهييا ليال قبزا للزىيا وزييتها يليس له سوى ما راو ،وقزحن ر منًهن اقنائال? (تكنسقبنز
الزيياروقبزالزرههوقبزالقػيًةوالدنيصةإٌأقػيرضيوإٌلهيكؼسدؼ-لهيرع-تكسواىتكسوإ ا
شيَيالاىتقض) .38
ويي مقابل لَيوجه أمتهإلىالتباصرييغلبمايستحقغلبهكناغلبهنو منًاهلل?(اللهنهالقنيضإالقنيض
ارخرة)  39ليقيهه لَ مًاالىهناسييها،وه االيكييالتدليقًالزىياوتركماييها،واقتبارهامستق رةكنا
يتصوره بكظ أتبام الزياىات النحرية ،بل الزىيا قوٌ قلى حصول ارخرة ،وميراث يرثه النؤمًلبلوىمقاصز
الزىيا وارخرة ،يي الحزيث?(الزهاسةييالزىياليستبتحريهالحالل،والإضاقةالننال،ولكنًالزهناسةيني
الزىيا أال تكوٌ بنا يييزيَأوثقمنايييزاهلل،وأٌتكوٌ ييثوابالنصيبةإ اأىتأصبتبهاأرنبييهالوأىها
أبقيت لَ)  40ومً حصاية الكقل وسزاس الرأي اىتقاء اإلىساٌ أييز ما يزرقه ،واصػًا ه أثنً ما ييبهني أٌيرثنه،
ل ا كاٌ اىتصار الحرص واالىكباب قلى جنل النال وكسبه سوٌ تنييز منًآثنار تدلنٌ الكقنل والًهنه ،يتبكنه
التقاتل والصح والبدل ،والحصل والػنل ،والتحايل يي التكامل ،قال? (اتقواالصحيئٌالصنحأهلنَمنًكناٌ
قبلكه ،حنلههقلىأٌسًكواسماءههواستحلوامحارمهه) 41يكقب لَالتدا لوالحبًوالوهًوالدنوٍ
قلىاليًسواليًيس،واالضػرابوالقلقالصزيزمًالنستقبل.
النبحث الرابل? الوهًوتوقكاتالنستقبل.
النستقبل? ما يتكلق بالنحتنل أو بالننكً أو بالنًطل مً الزماٌ ،مل احتناالت ات تؤثيرات منكية أو
متوقكةحزوثها،وليسالنستقبلباألحالوواألماىي،إىنايتحقق لَبكسبالنكارٍباليؿرإلىالزمًالقاسو
بتحليل أحوال محتنلة الوقوم ببصر متكاقب وببصيرة ثاقبة ،بهية تصور الواقل النقبل للتوجه ىحو السبيل
األقوو والصراؽ النستقيه ،بيؿرة مسبوقة يي الناضي لتهيير الحاضر لأليطل ،والحاضر بنكالحة النكوقات
إلزالتها مً النستقبل ،وه ا االهتناو بالنستقبل يػرة وميزة إىساىية ،نير أىه حسب الكصور والنحتنكات
يتًاوت اليؿر تحاهه ،ويي الكصر الحاضر ازساس االهتناو به بسبب التهير السريل ،اىًحار النكارٍ ،تػور
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الكوائق ،تقارب الزماٌ والنكاٌ ،تصابه الحطارات ،وليس اليؿر للنستقبل ألجل ما يكنً ييه مً مهيبات
لتهييرها ،إىنا لقصز اتدا التزابير الواجبة لحيً الوصول إليها ،يئٌ النستقبل يي ىؿر بكظ البصر مصزر قلق
ي
وهه ،لكوىه يحنل يي غياته مهيبات إما إلى األيطل أو إلى األسًل ،ومً أشكاله? القلق قلى الرزق وقلى
مستقبلاألبياءأوقلىالوؾيًةأوقلىالصحة،وه اأمريي اتهإ ابقيحزالوساوسوهواجسىًسيةيػبيكي،
لكً يكنً الدػر يينا إ ا تحاوزحزوسه إلى الًصل يينا يقتطي اإلىحاز ،والتؤخر يينا يحب التقزو ييه ،وميصؤ
ه ا القلق إما لطكٌ التوكل قلى اهلل تكالى بسبب ضكٌ اإليناٌ ،بحيث يتصور اإلىساٌ باضػراب األوضام
تدلي مالَ الكوٌ ومزبره قيه ،أو االستسالو لهنزات الصيػاٌ ووساوسه ،أو التؤثر بسب ضكٌ الكله بنا يبثه
بكظ الحهلة بتصويرهه أمر الرزق مً أققز النصكالت يي وسائل اإلقالو ،القتناسهه قلى أىًسهه وقلى
َي
األسباب قلى أٌ لها تؤثير مباشر سوٌ اللحوء ي
لنسبب األسباب ،يله يكتنزوا قلى اهلل وله يسؤلوه أو يرجوه? { ِّاى مه
اهللإ َيالالْ َق ْو موالْ َكاي مر َ
َ َ ْ َ م َي ْ َي
وٌم (يوسٌ<=( وه ا سنلمقالة جاهل يتكلق بها يزاخله خوٍ ونًل قً
ِّ
ال ييؤس ِّمً رو ِّح ِّ ِّ
َ َ َ ْ م َ َي م ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ م َ َ ْ
َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ م َ َي
اتم (البقرة
ق
ص ِّمً األمو ِّال واألىً ِّس والث َن َر ِّ
وم وى ٍّ
حكنة اهلل تكالى? {وليبلوىكه ِّبصي ٍّء ِّمً الدو ٍِّ والح ِّ
 )6::وه ا مياٍ لإليناٌ بقطاء اهلل وبقزره ،قال? ( َي
َ
َ
األميً ىًث يي روقي َيأى مه لً تنوت ٌ
ىًس حتى
الروح
إٌ
ْ م
َ
الػلب).42
تستكنلرزقهاوأجلهاأالياتقوااهللوأج ِّنلوايي ِّ
يكصٌ رسول اهللﷺ ه ه الحقيقة -لئال ميستؤسر مسيػرا ييصكب حيً توسيكه ومًارقته -بؤٌ النستقبل بيز
خالق الحياة ي
ومزبر الكوٌ وتقلباته ،وأٌ الزىيا ليست بزار خلز وأٌ متاقها زائل ،ومثلها ال تستحق القلق أو
األسى قلى يقزاىها وال يػنئً إليها إال مً ال يحسً تقزير الحقائق ،ويوجه إلى كيًية استقبال النستقبل حتى
يستكزالكاقل له مهيئاله األسبابالنحنوسة ،كحكله وسيلة تربويةبحيث يكوٌ يييزالنؤمًالكاقلليًلالكباس
والبالس ،ليبقى كرا و خرا له وقنال ىايكا ،وأجرا سائنا بكز وياته ،مبييا حـ اإلىساٌ مً مستقبله? (يقول ابً
آسو? مالي مالي ،وهل لَ مً مالَ إال ما تصزقت يؤمطيت ،أو أكلت يؤيييت ،أو لبست يؤبليت)  43وال أٌ
يحصوه يي قلبه يحرص قلى اكتيازه يصح ويبدل به? { َما ِّق ْي َز مك ْه َي ْي ًَ مز َو َما ِّق ْي َز َي َ
اقم (اليحل;>) ينتػلباته
ِّ
اهلل ب ٍّ
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واىتًاقه ميه محزوس محصور ،وحصيلته مقررة والزائز ميتقل ،سوٌ أٌ يهًل قً ه ه الحقيقة النالزمة
للبصرية،قال?(الكيس-ييروايةالكاقل-مًساٌىًسه-حاسبهاوأ لهاواستكبزهاوقهرهاحتىصارتمػيكة
ميقاسة -وقنل لنا بكز النوت ،والكاجز مً أتبلىًسه هواها وتنيى قلى اهلل األماىي)  44بل يزيلقً ىًسهالكحز
ٌ
كل خير ،احرص
والكسل ويكنل ويكزح قال? (النؤمً القوي خير وأحب إلى اهلل مً النؤمً الطكيٌ ويي ٍّ

قلى ما ييًكَ واستكً باهلل وال تكحز ،وإٌ أصابَ ٌ
شيء يال تقل? لو أىي يكلت ك ا وك ا وك ا ،ولكً قل? قزر اهلل
وما شاء يكل ،يئٌ "لو" تًتح قنل الصيػاٌ)  45وال يتصبث مطيكا حياته ب يول النستقبل ،وإلى ه ا يصير قوله
َ
َ َي َ م ْ م َ َ َ ْ َ م م ْ َ َ َ َي م ْ َ َ ي ْ َ م َ م َ َ م َ م َ ْ َ
وٌ ِّيي الد ْي َرات َو مه ْه ل َها
تكالى? {وال ِّ يً يؤتوٌ ما آتوا وقلوبهه و ِّجلة أىهه ِّإلى ربهه ر ِّاجكوٌ أول ِّئَ يس ِّارق
َساب مق َ
وٌم (النؤميوٌ  );6 ،;9ليستكز للقاء ربه بانتياو حاضر يرص حياته جاسا محتهزا سوٌ التػلل إلى
ِّ
مدبوء ،يومئ لً يكوٌ ما يب له النؤمً مً قرع حياة الزىيا ضائكا وال مقػوقا وال يحزىه النستقبل ،قال?
(انتيه خنسا قبل خنس? حياتَ قبل موتَ ،وصحتَ قبل سقنَ ،ويرانَ قبل شهلَ ،وشبابَ قبل
هرمَ ،ونياك قبل يقرك)  46وال أسل قلى لَ مً صحابة رسول اهللﷺ يئىهه لنا أسركوا حقيقة النستقبل
مً خالل يهنهه الصحيح لإلسالو اغنؤىت ىًوسهه يصارت حياتهه أنلى وأقلى وقاشوا سكزاء حتى يي
ْ م َ ي م م مي َ َ َ ً
اسأ َم َية ِّم ْي مهم(األىًال.)66
مياسيًالنوت?{ ِّا يه ِّصيكهاليك
وإٌ منا يبهر الكقلويزقوإلىالكحبكيٌأٌالقرآٌالكريهقالخمرع الوهًوتوقكاتالنستقبلورواسنبه
وتؤثيره يي اليًوس واستيهظ الهنه وأيقـ الصكور الدامل ،وه ا مزقاة لتحري خػوات القنرآٌ الكنريه يني
َ َ َ م َ َ ْ م َ َي ْ َ َ م م ْ َ ْ َ ْ َ َ َي م َ
م
اهللم َم َكك ْنه َولنً َي ِّت َنرك ْه
تربية اليًوس وقالد البصريةمًأمراضها?{يالت ِّهيواوتزقوا ِّإلىالسل ِّهوأىتهاألقلوٌو
َْ َم
أق َنالك ْهم (محنز  ) 8:ليست ارية محرس ت كير أو ثياء أو كلنةشكر وتقزير ،بل توحي بنربؼ الصنلةبنالكلي

ََ ََْْ
{وأ مىت مه األقل ْو ٌَم ميهحا وهزيا وناية ،شكورا وخلقا وسلوكا ،قوة وتنكييا وىصرة ،يلسته موكليً إلى
األقلى?
َ َي م
اهللم َم َكك ْهم بكيايته يال يحز الدن الٌ غريقنا إلنيكه ،وكنل منا تب لوىنه
أىًسكه حتى يزقحكه النستقبل بل? {و
ََ
م َْ َم
{ولً َي ِّت َرك ْهأق َنالك ْهمتهويًمًشؤٌقلقالنستقبلال يقزيواجههقكس
حاضرا أومستقبالمحسوبلكه?
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ما يتوقل ،يكالو الوهً والطكٌ والزقوة إلى السلهخويا مًنوائل مستقبلية ،به ا التوجينه والتربينة القرآىينة
يكوٌ اإلىساٌ سويا قويا ،يطنً ليًسه وإلخواىه الكزة والكرامة ،ويهرس يي ىًسه النياقة والوقاية مً النوهً،
وله يكزالنوهيوٌييحاجةإلىحوايزقويةلزيلأوهاوالنستقبلواستيهاعالهننهوتحزينزالقنوةواليصناؽ
ْ
بالحزيثقنً ميق ِّزوبيًسهوبيًيسه،والببياٌحكنةاالبتالءبالنكرهاتوتبكاتهاكناييه هارية.
الًصل الثالث?

مسببات الوهً وآثارها.

النسببات هي? ىتائخ األس باب التي سبقتها بقواىييها وبنقزماتها يي إيحاس األشياء كيتائخ مترتبة يي قواىيً اهلل
يينا أوسقه يي األشياء ،وه ا القاىوٌ قاو شامل بنقتطىحكنة اهلل يي ربؼ النسببات بؤسبابها لكل ما يي الكاله
ولكل ما يحصل لإلىساٌ يي الزاريً ،وتًقه قاىوٌ قاله النسببات يًتح لإلىساٌ آياقا اقتبارية يزقو إلى التؤمل
واالتكاف لتهيير الحال ،ومً الطروري للنسلنيً أٌ يتًهنوا سيً اهلل يي قاىوٌ األسباب والنسببات ،لكوىه
مً لوازو اإليناٌ ومً يهه أسرار اإلسالو ،يسقوؽ سولة أوأمةأو قيامهاأو تقزمها أو تؤخرها أو سكاستها وشقا ها
ىتيحة أسباب مكيية أست إلى ه ا التحول ،ه ا الدطوم مً األيراس واألمه له ا القاىوٌ يساوي خطوم
األحزاث الكوىية الناسية له ا القاىوٌ ،وه ا يقوسهه إلى الح ر مً أسباب الهلكة أو ليتدلصوا ميها إ ا وقكوا
ييها ،ويحب قلى اإلىساٌ أٌ يكوٌ يكاال ثاقبا يي يهنه ،مستًيزا مً ه ا القاىوٌ اإللهي بكيًية مكالحة أسواء
األمة باختيار األىسب واألىًل مً النحاوالت ،وه ا يتػلب تزقيق االىتباه مل تحسيً البصيرة يي تًقز الحياة
باستنرار ،لنكرية أسباب االىهناس يي النصكالت ،يئٌ الوهً مرع وبائي اجتناقي مكيق بصورة قامة
قنيقة،وإ اأسركاإلىساٌ لَحييئ يكوٌقز وضلقزمهقلىالحاسة،أماإ الهيستًزاإلىساٌمًه هالنزايا
أو ال ميص ِّكر ىًسه بطرورتها ،يئىه سيؿل كالناء الراكز أسير قاسات بيئته وتقاليزها ،أو أسيرا لرنباته وشهواته
التيالتتوقٌقيزحز.
النبحثاألول? مًمسبباتالوهًوآثارها.
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حيينا يقرأ الحصيٌقً مسببات الوهً ثه يرىأثرها يي الواقل،يتبيًله مزى يزاحة خػره وبصاقة ىتائحهقلى
حياة اإلىساٌ يي الزاريً ،يوقً جازما بؤٌ األمر يستوجب االىتباه ،لكوٌ وراء الزىيا حياة مرهوىة بسكي
َ
ََ
ََ َ
َي
ْ ْ
﴿وأ ٌْ ل ْي َس ِّل ِّإلى َس ِّاٌ ِّإال َما َس َكىَ ،وأ يٌ َس ْك َي مه َس ْوٍ مي َرى (اليحه  )8>،99تسييرا للحياة وتويير
اإلىساٌ?
متػلبات التوازٌ بب ل قصارى الحهز يي سىياه لتحقيق مقاصزه باتبام ه ا اليؿاو نير متكل قليه ،وال تاركا
للحؿوفتتصرٍ،أولألقزارتزبرماقصرييه ،يكاٌمًىتائخه هاالىتكاسةتؤثراألمةييالثوابتالتالية?
أوال? تؤثر الكقيزة? -إٌ ىور الكقيزة يي القلب اىصراح ويسر وغنؤىيية وؾل منزوس يحز اإلىساٌ يي قلبه
الوضوح يي ىًسه ويي ىواياه وخواغره ويي كل ما يحري حوله يي كل شؤٌ وأمر ،ويي استقبال األحزاث
واستزبارها يحز الػنؤىيية والثقة واليقيً يي كل حالة وحيً ،وحيً يطكٌ اليور أو يتحػه السياد يتسرب ما
َ َ َي َ َ
ص َر ِّاغي
ال يحنز ققباه كالتدبؼ والكثار ،الًصل واالىكسار واالىتصار والدوٍ مً كل جاىب? {وأٌ هن ا ِّ
م ْ َ ً َ َي م م َ َ َ َي م ْ م ي َ َ َ َ َ م َ
الس مبلي َتً يرق ِّبك ْهقً َس ِّبي ِّل ِّهم(األىكاو )6:8ومًآثارضكٌالكقيزة?
مست ِّقينايات ِّبكوهوالتت ِّبكوا
أ -ضكٌ الرأي والكزينة? بًساس االقتقاس يدتل الرأي ويت ب ب ال إلى هؤالء وال إلى هؤالء ،أو مت ي
حول األيكار
بئثارة اختالٍ حول أمور تايهة ،أو بئحزاث جزال حول الهوامض ،يتبكه صرام محتزو يي قطايا تكز مً ثوابت
اإلسالو أو مً رواسذ سبل الػنوح واليحاح ،أو وغائز اليبوى والتنيز ،يتيصرٍ الكزينة ضكيًة إلى وسائل
نير محزية ،وه ا مً ىتائخ تؤثر الكقيزة لكوىه يلحؤ حيً الصزائز إلى أسباب واهية إلى َمً هه يحتاجوٌ إلى اهلل،
َ ََ
ويتصور اليًل والطر والكز وال ل والريل والدًظ مً نير اهلل ،وه ا أقرب شبها بنا جاء يي قول اهلل? { ِّإ يٌ ش ير
َي َ ي ْ َ َي م ي م ي ْ م ْ م َي َ َ ْ م
َ
اهللالصهالبكهال ِّ يًاليك ِّقلوٌم(األىًال.)77
اب ِّقيز ِّ
الزو ِّ
ب -الندالًات ? حرص اإلىساٌ يي تحقيق مػالبه ورنباته ،قز يوقكه مً حيث ال يزري يي النصتبهات
والنوبقات ويهًل قً شؤو ققوبتها ،ولنثلها خاصة الندالًات الحلية آثار وخينة وىتائخ ألينة ،أقؿنها
َ
اٌ َق َلى مق ملوبهه َيما َك ماىوا َي ْكس مب َ
{ك َيال َب ْل َر َ
وٌم (النػًًيً  )69وأقلها تورث
يقزاٌ اإلحساس بنوت القلب?
ِّ
ِّ ِّ
الكبز لة وخيبة واستكاىة ،ومً أخػرها تدوٌ اليًس صاحبها يي أمس لحؿات الكوٌ ييترقب وقوم مكروه
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منً حوله ،وه ا مً ىتائخ تؤثر الكقيزة لكوىه له يهالب رنباته قلى حساب تقييز حريته بنتابكة تكاليه اإلسالو،
َ ْ َ َي َ َ َ
َْ ََ
مم
َ َ َ ْ َ ْ َي َ َ م َ َ َ
وٌ األ ْرع ِّمً َب ْك ِّز أه ِّل َها أٌ ل ْو ىصاء أ َص ْب َي ماهه ِّب ىو ِّب ِّه ْه َوىػ َب مل قلى
يكقبه حرماٌ الهزاية? {أوله يه ِّز لِّل ِّ يً ي ِّرث
مم
قلو ِّب ِّه ْهم(األقراٍ.)699
د -الرهبة? بتطديه شؤٌ األقزاء وإلباسهه لباس القوة والقزرة ،وإيقام يي اليًوس بؤٌ لهه الحول والػول
ينلكوٌ الطر واليًل والبػض ،حتى ؾً بكظ الوهياء بؤىهه أبػال ال يقهروٌ ،وأسلحتهه ىاي ة قا ية ال يقوو لها
قائه ،ىتخ قيه التثبيؼ والتوهيً ،واىتصرت رهبتهه يي الصزور مل امتالك القوة الناسية والنكيوية ،وأصبح
بكطهه يتكلق بنقزار ما ينلَ مً الكزة والكزس ،وه ا مً ىتائخ تؤثر الكقيزة ييلتنس بكطهه ييهه النيكة والكزة
َي
مم
َ
َي َ ٌ م َ م َ ْ َ م م َ َ ْ َ َ م َ َ َ َ ٌ َ َ َ ي َ ْ ْ َ
اهللمأٌ َيؤ ِّت َي ِّبالً ْت ِّح
واليصرة?{ي َت َرىال ِّ َيً ِّييقلو ِّب ِّههمرعيس ِّارقوٌ ِّي ِّيههيقولوٌىدصىأٌت ِّصيبياسآ ِّئرةيكسى
َ َ
أ ْوأ ْم ٍّر يِّم ًْ ِّق ِّيز ِّهم(النائزة.47):7
س -الدننوٍ? ضز األمً ،توقل مكروه قً أمارة مؿيوىة أو مكلومة ،وبسبب تؤثر الكقيزة يستحو الدوٍ
ييصيب القلب والوجزاٌ بحنيل أشكاله وأحواله ييًقزه الثقة ،ييتخ قيه تديالت ووساوس ىًسية ،أوهاو
وخرايات ،تػير وشؤو ،يصبح النصاب به شدصا اهال ينتلكه الحزم والًزم ،تؿهر قالماته يي تصريات
الكبز بطكٌ الكالقة باهلل ،ويستقبل حياته ييجنيل مياحيها بالطكٌ والهزل والتقهقر ،وقز ييقلب مرضا حسيا
يزاخله اإلحساس بالدوٍ ييتوتر ويدًق ميه قلبه ،ييتوهه أىها مقزمة مرع خػير ،وه ا مكيى مً مكاىي الوهً
م َي م َ َ َي َ َ َ َ ي َ
اهللم ل َيام
لكوىه يحػه الهنة ويقػل الصلة والتكلق باهلل والتوكل قليه قنال واقتقاسا? {قل لً ي ِّصيبيا ِّإال ما كتب
(التوبة48 ):6ويًقزالثقةواالستكاىةباهللتكالىوبنكيته.
هن -ضكٌ االىتناء? وه ا مً سالئل ضكٌ الروح ،وحيً يصاب اإلىساٌ به يديل إليه أٌ َمً حوله مثله ضكًاء،
ييتدايل الدياىة واإلخالٍ والهزر ويحس بالد الٌ ،بالتالي يزب ساء التًكَ يي الصًوٍ وتبزأ اىًصاو
قرى الوالء واليصرة يينا بييهه ،يتبل لَ التيكر لإلسالو بئيحاس صالت وروابؼ مل َمً يتصور ييهه القوة
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والنيكة  49وه ا يكز مكيى مً مكاىي الوهً لكوىه غريقا لؿهور أيكار هزامة? روابؼ وسقوات مدالًة لروح
اإلسالو،والتزلٌلألقزاءبئحاللقواىييههمحلالصريكةاإلسالمية،والتصكيَوالػكًييالكتابوالسية.
ثاىيا? -تؤثر الكننننباسة? الكباسة تصنل جنيل أىصػة حياة اإلىساٌ ،وهي تنثل روح اإلسالو وإحساس صاسق
بكؿنة اهلل تكالى وبسلػاىه وقزرته ونياه قً خلقه واحتياد جنيكهه إليه ،وتكبير صاسق للكبوسية والدطوم
والت لل واإل قاٌ بالوالء هلل تكالى ،وهي أساس كرامة اإلىساىية تحًـ توازىها وصحتها وصًاءها وتنيزها قً
َي َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َي َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ
َ
ْ ََْْ
اليؤ َب ْي ًَأٌ َي ْح ِّنل َي َها َوأشًق ًَ ِّم ْي َها َو َح َنل َها
سائرالندلوقات? ِّ{إىاقرضيااألماىةقلىالسناو ِّ
عوال ِّحب ِّ
اتواألر ِّ
ىس م
ْاإل َ
اٌم (األحزاب  )<7يهي تبرز خصائصه الكليا الكامية وتػهره مً الهرائز السًلى ،وه ه ىتائخ حتنية
ِّ
تزيز مً قزرة التحنل والصبر لنواجهة الصكاب والهزوء اليًسي ،ولها أثر يكال يي تقويه األخالق وتزكية
اليًس وتوجه وجهة ىايكة مرتكزة قلى الصلة باهلل والتكرٍ إليه ،ويي سبيل تحقيق ه ه الهاية أوصى اهلل قباسه
بالًطائلوح رههمًالر ائل،وحيينايصاباإلىساٌبالوهًالروحيويحاىبقصزهوصوابهيييتخقيه?
أ? -تؤثر اليية? بحيث تيقلب النوازيً ييبتهى بالكنل واليية محظ الزىيا مً كل وجه ،تقاس جنيل األقنال
واألقوال بيؿرة ماسية ومصالح شدصية ،وال يدػر بالبال احتساب األجر قلى اهلل ،ال قينة لإلخالص
والنباسيء والقيه ،وال يائزة مً الكباسة قامة مطيكة للوقت والحهز إٌ له تحقق قوائز ماسية بحلب النيايل
الكاجلةأوبزيلالنصائب.
ب? -اختالل األولوية يي األقنال? كتقزيه الًطوليات قلى األساسيات أو اليوايل قلى الًرائظ ،أو اىتهاز
بكظ يرص النواسهمكتاسة لزى الكواو ،أو بتقزيه الكنلالنًطول قلى الًاضل،أو الكنلالنؤقت قلى الزائه
النستنر ،أو تصور زياسة األجر يينا يصق قلى اليًس ويطييه ،مقابل قباسات كثيرة األجر قليل النصقة?
(كلنتاٌ خًيًتاٌ قلى اللساٌ ،ثقيلتاٌ يي النيزاٌ ،حبيبتاٌ إلى الرحنً? سبحاٌ اهلل وبحنزه ،سبحاٌ اهلل
الكؿيه).50
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د? -إيثار الناسة? قلى أىها هي النكيية النكيية الباقية ،وأٌ الكباسات استقػام للوقت سوٌ يائزة ،يتقل الرنبة
ييهاوتيصرٍإلىمل اتالزىياأكثر،ياليباليإٌهو ييرؽييسييهمقابلسراههمكزوسةأومياصبموهومة،وقز
َ َ
َ َ
ْ م
يكوٌ سييه أول ما يزيكه ثنيا لصهواته? { َكال َب ْل ِّت م
الحياة
ارخ َرةم (القيامة) { َبل تؤ ِّثروٌ
الكاجلة َوت مروٌ ِّ
حبوٌ ِّ
م
الزىيام(األقلى).
س? -الكسل? ي هب آية الوهً بسناحة أهل اإليناٌ ،استثقال الكباسات بنوت النصاقر الزييية والتهاوٌ
باألركاٌ والواجبات ،االستهاىة بالنكروهات والنصتبهات ،التكاسل أو ترك األوراس والراتبة واليوايل
والنستحبات ،يكقبها التدلٌ قً حطور صالة الحناقة إلى الحطور أسبار الصلوات إلى تركها بالكلية،
يتزرد إلى تؤخير الصلوات وقز تدرد قً وقتها ،قزو الحزٌ أو التؤثر أو محاسبة اليًس قلى يواتها ابتزاء مً
التًريؼ يي قنل اليوو والليلة ،ضكٌ الهيرة قلى سيً اهلل ضكٌ رابػة األخوة اإليناىية ،إهنال ارساب
االجتناقية واستبزالها برو ابػة ماسية ،ويهزو االىصهال بحقالنسلهمطيكة للوقتحتى يتبزلالحهزيي أمور
تايهة.
ه?-قزو الثبات? يتًاقه األمر بزءا بتهيير الكباساتبكاسات أو تحريًها بالزياسة أو اليقصاٌأو التحويز أو التحريه
بنستحسيات الكقل والكاسات ،اهتناو بالنؿاهر بزال مً إصالح البواغً ،استبزال أجواء اإليناٌ باالىصهال
بنل ات الزىيا والحرص والسكي لها ،التحول قً ميبر الزقوة والريقة والبيئة إلى الزقاية ،أماىي خيالية ىسياٌ
ارخرة وتسويٌ يي التوبة ،استبزال الكله اليايل باتبام الهوى وبػلب ثقاية تايهة ،اإليراؽ يي الكالو والػكاو
م ْ
والنياو والدلػة  ،واليؿر إلى مً هو أسًل يي الكله والػاقة والكباسة ثه النوازىة باأليطلية والسبق ،قزو
االستقراروالثباتقلىمبزأكالتحولمًقنلمثنرأومًمحنوقةاليوابوأوالصيذالنؤثرأوقزوإتناوكتاب
مًيز ،وه ا مً ىتائخ الوهً استبزال ال ي أسىى بال ي هو خير ،يتبكه قزو التًكر يي ىهاية الزىيا وضكٌ
االستكزاسللقاءاهلل.
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و? -االستهاىة باإلهاىة? احتقار الصهائر بكوىها تهتًر بؤقنال اليوو والليلة ال يترتب قليها وقيز أو تكزير،
والتناسي حتى االستدًاٍ بالكبائر ،يئما أٌ يستدٌ بيًسه ؾالنا لها ،أو يستدٌ بكنله أو بيوم اقتراٍ
الندالًات حتى اإللٌ ،أو بكقوبتها كوىها تنهز إلى ارتكاب الكبائر ،أو أٌ الصهائر إ ا صزرت بػهياٌ وقنز
تبزل إلى كبائر ،أو الحرأة قلى ارتكابها بًقزاٌ الصكور مستهييا مستدًا بها قلى أىه له يًكل شيئا ،وىسياٌ أٌ
ال ىوبييجنيلاألحوالمكصيةهللتكالىبكلأشكالها،ثهاليح رمًاالستدًاٍباهللتكالى.
ثالثا? -تؤثننننر الكننله? الكله ىور وبصيرة وإسراك ،كله محنوس مػلوب الحتياد البصر إليه لتكلق مصالحهه به،
وهو مً تكريه اهلل تكالى لإلىساٌ لينيزه قً سائر الندلوقات ،وتًاضل الياس بالكلوو والكقول ال باألموال
َ
م ْ َ ْ َ ْ َ َي َ َ ْ َ م َ َ َي َ َ ْ َ م َ َ
وٌ إ يى َنا َي َت َ يك مر أم ْولموا األَلْ َ
ابم (الزمر >) ثه مكيار
ب
ِّ
واألصول? {قل هل يست ِّوي ال ِّ يً يكلنوٌ وال ِّ يً ال يكلن ِّ
َ ْ َ َي م َي َ َ م م ْ َ َي َ م م
وتوا الْك ْل َه َس َر َ
اتم (النحاسلة )66
ج
التًاضل والتًاوت بيً النتكلنيً? {يري ِّل اهلل ال ِّ يً آميوا ِّميكه وال ِّ يً أ
ِّ
ٍّ
وه ا توجيه ر باىي بػلب قلو الهنة وإزاحة مكوقات ه ا الػريق ،ومً أكبر مكوقاتها الوهً وهو يصنل? الهًلة
باالىصهال قنا ال ييبهي ،والكحز والكسل قنا ال ييبهي إهناله ،وتطييل األوقات بالتكلق بالنستهترات
والتوايه ،ثه االستهراق يي مػالب الزىيا بتلبية الرنبات بنا يهوى وتنيل إليه اليًس ،ولدػرها قز استكا اليبي
 ميها? (اللهه إىي أقو بَ مً الهه والحزٌ ،وأقو بَ مً الكحز والكسل ،وأقو بَ مً الحبً والبدل،
وأقو بَمًنلبةالزيًوقهرالرجال)51قيزئ يؤثرالوهًييالكلهيياألمورالتالية?
أ? -يي تحصيله? الكله رأس الكباسات ،ومهريات الحياة وشهواتها تصرٍ كاء اإلىساٌ قً النقاصز اليبيلة
واألماىي الحليلة إلى الترهات والدوع يي سًاسٌ األمور وإلى النلهيات الصاسة قً النقاصز الهاسية
الحاسة ،والتقلب يي الترٍ واإلنراق يي اليكيه واالىهناس يي النل ات قائق يًقز النرء الصبر واالصػبار
لييل حياة السؤسس والؿًر بسبل الهايات الحنيزة التي ال تكتسب إال بتحنل النصاق وجوب الصكاب
م َي
مي
وحًت اليار بالصهوات)  52ومً له يصبر قلى ل التكله بقى
(حً ِّت الحية بالنكاره،
والحرماٌ مً الراحة?
قنره يي قناية الحهل ،ومً اصػبر آل أمره إلى قز الزىيا وارخرة ،وإ ا استدسر اإلىساٌ الب ل لتكبيز غريق
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السكاسة األبزية ركبه الكثار يي كل خػوة وتاه يي ننرات التدبؼ واالضػرابات ،ومحاىبة األياضل باستػالة
ىؿر سوء إليهه ،وؾً الؿيوٌ النريبة ييهه مً أقؿه أسباب الحرماٌ والدسراٌ ،واألمييات الهالية ال تزىو
باألحالو ،أو تحتيى ثنارها قبل ىطحها ،وتبقى الهايات الحنيزة بكيزة النيالحتى يزىيهاالنرء ،وقز تؤبىالزىو
وتكرار النحاوالت تقربهاحتى وإٌ غال الزماٌ ،ومً ؾً أىهسيحصز الحصاس قبل أواىهاتهه بالسًه،ولً يبلو
النرءالقنهحتىيحنلالنحبرة والقله ،ويثييركبيتيه يي حلقاترياع الكله ،وأسوأالياس مآال ييه االباب
مًىؤتهنته،واتسكتأماىيه،وقصرتمالزمهوقلتمقزرته.
ب? -يي اختياره? يبقى الكله بحنيل صوره وأضربه قاليا ناليا ثنييا ،نير أٌ بكظ الكلوو كًائية مل لَ لو
أهنلت قه اإلثه جنيكا ،وبكطها قييية ال نيى للبصر قيها ككلوو الزيً وما يتًرم قيه ،ويتوقٌ اختيار األصلح
واألوجه قلى مزى بصيرة اإلىساٌ وبكزها وقلى مزى حصاية ققله وإسراكه ،وسكة يكره بئسراكه للحقائق
قلىوجهها،وسنوهنتهواتسامأيقهييناهوأكثراحتياجاوأقهىًكا.
وحيينا يصاب اإلىساٌ بلوثة ققلية أو هزينة ىًسية يئىه يديل إليه الطئيل الهزيل مهينا سنييا ،ييصرٍ هنته
يي غلب قلوو تزىي الناسة وتزر اليًل قلى أىها هي محؼ األىؿار وىهاية األماىي وارمال ،وحولها تًيى اليًوس
وتب ل الحهوس ،وليس بكزها مبتهى أو مرتحى ،ومً سلَ ه ا النسلَ يقز البصيرة والتنييز بيً الباقي
والًاىي ،ونًل قً الوقيز يي حق مً تكله شيئا مً الكلوو الصرقية التي يبتهى بها وجه اهلل لييال بها الزىيا أو
الصهرة ،قال? (مً تكله قلنا منا يبتهي به وجه اهلل قز وجل ال يتكلنه إال ليصيب به قرضا مً الزىيا له يحز قرٍ
الحية يوو القيامة) يكيي? ريحها  53يي رواية? (مً غلب الكله ليناري به السًهاء أو ليباهي به الكلناء أو ليصرٍ
وجوهالياسإليهيهويياليار) 54ييرواية?(التكلنواالكلهلتباهوابهالكلناءواللتناروابهالسًهاءوالتديروابه
النحالس ،ينً يكل لَ ياليار اليار)  55ومكلوو أٌ الػب يي اته ومً حيث قنوو ىًكه واحتياد النحتنل يتبوأ
مكاىةرييكة،ويكسوالكليهالحا قهيبة،يال ييبهيقصرالهنةقليهماسيا،وإالاىتًىالًرقبيًالنسلهونيره.56
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د? -يي ثنرته ? يهو كاليحوو يهتزى به ،وبنيزلة الصحرة النثنرة اليايكة ،وقز قيل? الكله ما ىًل ،وقز ال يثنر
الكله إما أال يًيز أصال أو ال يستًيز اإلىساٌ ميه ألسباب? إما لكزو تكؿيه قزر الكله بنكرية ميزلته يي الزىيا
وارخرة ،أو قزو األهلية كاإلصابةبالوهً أو يقزاٌالكزينة أو كقسوةالقلب ونلؿته وجًائه ياليؤثر ييهالكله،
أو قياو ماىل كحسز وكبر أو اىقياس كاليهوس وكًار قريض ،أو ماىل الحنل بيً االىقياس والرياسة والنلَ كهرقل
ويرقوٌ ،أو ماىل الصهوة والحرص والنال ،أو محبة األهل واألقارب والكصيرة وإيثارهه ،أو محبة الزار
والوغً،أوتديلجلبال ووالكاروالػكًقلىالقرابة،أوماىلاإللٌوالكاسةوالنيصؤ.
وقز ال يثنر الكلهىًسهإمالكزو جزواه أصالككلهالسحر والصكو ة،أو القصص والرواياتالديالية الدرايية،
أو ما كاٌ مصزره نير الكتاب والسية ،أو ما كاٌ قً غريق الحزس والتدنيً ،يثنرة الكله ال محرس زياسة
النكلوماتلحيازةاأللقاب,ولكًليسنوبتػبيقهييمزاردالًطائلويتحيبغرقالر ائل،ومًيػلبالكله
ألقراع الزىيا يليس له إال ما أراس ولً يبارك يي قلنه ،بل مً مكاقبة اهلل تكالى للكبز حرماىه الكله ,ومً سدػه
حرماىه الكنل وتلزو صاحبه الححة ،يئما كاليهوس مهطوب قليهه قلنوا وله يكنلوا ،أو كاليصارى ضاليً
يقزواالكلهوالبصيرةوتدبػواوقنلواقلىنيرةبصيرةكنثلالحناريحنلأسًارا.
س? -يي مزخرات الحياة? يكيي بقاء كر اإلىساٌ حيا وميتا  57قز يطل ويهتر بكطهه يي ه ا الحاىب مً حيث
َ
ََ
ََ َ
َي
ْ ْ
﴿وأ ٌْ ل ْي َس لِّ ِّإلى َس ِّاٌ ِّإال َما َس َكىَ ،وأ يٌ َس ْك َي مه َس ْوٍ مي َرى (اليحه >)99 -8
اليية ييهًل قً مًهوو قوله تكالى?
وحيً تطكٌ الهنه متؤثرة بزخارٍ الزىيا وبهحتها أو تيهار الكزينة بنسايرة بهارد النحتنل ،أو تقاسالحياة
بحياةالهازليًأهلالترٍ،أومصاهزةمًسبقييمطنارمقتيياتأرقىمتلالحياة،يييصبالسكيبنسابقتهه
بتتبل أسبابها كالصهاسة ،أو تويير الكيض الرنز كيًنا صاسٍ ،أو ىيل الصهرة لهرع الثياء ،أو اليًو ألمر
شدصيأويتد سلنامكبراإلىالنبتهىالزىيوي،يه اليسلهسوىماىوىومالهييارخرةمًىصيب.
رابكا? -تؤثر سحايا اليًس? السحية? خلق اليًس سييها مروءتها سكوىها صورتها الباغية اليًسيه غبكها غبيكتها
التي خلقت قليها ،وأوصايها ومكاىيها الندتصة بها بنيزلة الدلق لصورته الؿاهرة وأوصايها ومكاىيها ،قً
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الحرجاىي? قبارة قً هيئة لليًس راسدة تصزر قيها األيكال بسهولة ويسر مً نير حاجة إلى يكر َي
وروية ،يئٌ
كاٌ الصاسر قيها األيكال الحسية كاىت الهيئة خلقا حسيا ،وإٌ كاٌ الصاسر ميها األيكال القبيحة سنيت الهيئة
التيهيمصزر لَخلقاسيئا .58
م ْ
وقال الرانب? خص الدلق بالقوى والسحايا النزركة بالبصيرة  59النقصوس بها هيا هو كل ما يتصل بكنل
النسله وىصاغه سواء تحاه ربه أو تحاه ىًسه أو تحاه مً حوله مً إىساٌ أو حيواٌ أو جناس ،والسحايا إما أٌ
تكوٌ نريزة وغبكا إ ا اتزىت تصريات اليًس واقتزلت يػرتها ،وقز يكتسبها اإلىساٌ بالرياضة واالجتهاس
يئ ا حنل ىًسه قلى امتثالها وتكاغيها وواصل متابكتها والكياية بها تصبح ملكة وخلقا ،وتكتبر سحايا اليًس مً
النحاسً النكنلة لإلىساىية ،يئ ا تهايل اإلىساٌ قً متابكتها بنا يزكيها ويينيها تراجكت مطػربة ،وأسباب
لَ متكزسة كاالنترار ببكظ مًاتً الزىيا ،أو بسبب ضيق الصزر الياتخ قً الكبر والديالء والكحب باليًس،
وقز يكوٌ ىتيحة لؤو الػبل بسبب سىاءة اليًس ييستحسً األخالق القبيحة قلى أىها الحق والحنيل ،أو
تطػربموازيًالحقيالينيزبيًالحقوالباغلوالحنيلوالقبيح،أوبسبباليصؤةحيثتربىقلىمساويء
األخالق حتى يرى الًطيلة يي كثرة الصر ويباهي به ؾيا ميه أٌ لَ يريل قزره ويكلي شؤىه ،وقز يهتيي اإلىساٌ
بكز شزة ولؤو الػبل يهير أخالقه ،ييسوء تصريه مل اهلل ومل الياس ،كنا كر اهلل قً الًقير ال ي تهير يقره إلى
م
َ ََ َ
َ ْ م َي ْ َ َ َ َي َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َي َي َ َي َ َ َ م َ َي َ َي
َ ْ
يً يل َينا آت ماهه يِّمً يط ِّل ِّه َب ِّدلوا ِّب ِّه
الصا ِّل ِّح
نيى? {و ِّميهه مً قاهز اهلل ل ِّئً آتاىا ِّمً يط ِّل ِّه ليصزقً وليكوىً ِّمً
َ م ْ
َ َ َ َ ي ْ َ م مي ْ م َ َ َ ْ َ َ م ْ َ ً م م ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ م َ َ ْ َ م َ ي
اهللَ َما َو َق مز م
وه َو ِّب َنا كاىوا َيك ِّ مبو ٌَم
وتولوا وهه مك ِّرضوٌ يؤققبهه ِّىًاقا ِّيي قلو ِّب ِّهه ِّإلى يو ِّو يلقوىه ِّبنا أخلًوا
(التوبة)<;،<:ومًأبرزماتتؤثربهسحايااليًسحتىيؿهرقلىصاحبهقزةمؿاهرواقتبرهاإلسالواضػرابا
وزقزقةىًسيةميها?
أ? -االستكحال :خلق اإلىساٌ قحوال ل ا يهو مولل باستزىاء ىتائخ أقناله ،مل أٌ لكل شيء أجال وقاىوىا كوىيا
يدطل له ويحكنه تحري قليها بحساب وقزر ،يئ ا أبػؤت قليه تطحر وىًز صبره وضاق صزره ،وتتؤثر
سحايا اليًس ويطكٌ اليصاؽ أو يتراجل قً أساء كثير مً األقنال ،وقز يؤثر "الوهً" تؤثيرا بالها بحيث يترك
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الكنلأصاللكوىهلهيصاهزىتائخأقنالكاٌميتؿراقوائزماسيةيتػللإليها،أومكايؤةكاٌيتحييها،أوثياءكاٌ
م ْ َي
َ مْم ْ
يترقبه ،ومثل ه ا ال يحصل إال مً إىساٌ اضػرب غبكه بسبب إصابته بن "الوهً"? {ي ِّئ ٌْ أقػوا ِّم ْي َها َرضوا َو ِّإٌ ل ْه
مي ْك َػ ْوام ْي َهاإ َ ا مه ْه َي ْس َد مػ َ
وٌم(التوبة=.):
ِّ ِّ
ب? -قلة الصبر :تتابل األ ى أو غول البالء أو توالي االبتالء يوهً اليًس ويًقز األمل ،وأشز البالء قلى اليًس
َ م َ
االبتالء بالدير لكوٌ اإلىساٌ يرى أىه أهال ل لَ ،وه ا ناية يي ضاللالًكر وكالل الًهه? { َي َؤ َي
اٌ ِّإ ا َما
اإلىس
ا
م
ِّ
ََ َ م م
َْ
َْ م م ََ ْ
اله َر يب مه يؤك َر َم مه َوى يك َن مه ي َيقول َر ِّيبي أك َر َم ًِّم (الًحر  )6:مل أٌ تقزير النواقٌ وإقػاءها حقها بنا يالئنها
ابت
ينرس اإلىساٌ قلى تدػي الكقبات وجوب الصكاب ،ويكػي ثقة وثباتا وأمال ،واليًس بكل ما يحيؼ بها مً
تقلباتتحتادإلىمساىزيقٌبحاىبهايقيهاالزلليويقهاللثبات،إ الحياةالبزلهامًثنًومًؾًأىهامحًوية
ببساتيًأوتحريمًتحتهااألىهاروييهاماتصتهيهاألىًس،يليوقًأٌ"الوهً"قزوجزإليهسبيال،وأٌالطكٌ
قز أخ ميه مؤخ ا ريكا ،ولكل ه ا الحسباٌ أو الوهه إىنا يزاخل ىًوس بكظ مً اضػربت لزيه الحسابات
واختلػتقيزهالنقاييس.
د?-احتقار اليًس :يصل اإلىساٌ أو هزينته يي تحقيق أمر أو رسة يكل جراء خػؤ يحبػه ويًقزه الثقة ،ويبالو يي
احتقار إمكاىياته حتى يديل إليه أٌ ال قينة إلىحازاته وال أمل يي ىحاحه وأىه سوٌ مستوى القياو بالنهاو ،حتى
ييئس مً صزور قنل يسز ثهرة يي ميزاٌ الكنل ،يئ ا أقزو قلى قنلشَ يي مقزرته وارتاب يي إمكاٌ ىحاحه،
يه ا الصكور باإلحباؽ سببه اإلصابة بزاء األوهاو والوهً والطكٌ ال ي قيز مواصلة النحاولة واستصهرشؤٌ
ال ات ،واستحقر النلكات والنواهب ،ىتخ قيه قتل الػنوح ويقزاٌالثقة باليًس،حتى تتقيز الحرية وبرزت
قوائقتقٌييوجهاإلىساٌياليستػيلالتوجهأليأمرمًاألمور.
س? -مقومات اليحاح? قز يؤسي سيػرة الوهً وتسلؼ االستكاىة قلى اليًس بسبب الدوٍ بالتقصير األخ
بنقومات اليحاح وبؤسباب التًوق ،أو التصبث بالتقاليز والكاسات السائزة تنيل االلتًات إلى التهيير بئصالح
األخػاءومكالحةمواغًاألسواء،وقزتصاباليًسبالتصا وأوالهرورييتًاقهمرعالوهًييتكزىإلىاقتقاس
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السوء يي النحتنل قلى أىه سبب الدسارة والًصل وقتل التًوق ،أو بسبب الريقة الند ولة تتصور اليحاح
غريقا شاقا ىهايتها الدسارة ،ييتخ قيه بكظ النًاهيه واألقنال الداغئة ككزو االقتيام بنقومات اليحاح التي
ميها? اإلخالص والحز واإلىتاد بؤٌ لَ ال ينيح تقزيرا ،وأٌ األيكار اليايكة والكلنات الصاسقة والحياة
اليؿيًة مطيكة ال تحلب ىًكا وال تريل كرا ،حتى يتبلز اإلحساس ييستوي ميزاٌ الًصل واليحاح ،والدػؤ
والصواب ،والتًريؼ والكياية ،واالهتناو واإلهنال ،يؤسي لَ قزو النباالة بالنحايؿة قلى األخالقيات أو
الثبات قلى النبزأ يي التصريات ،قزو االهتناو واالقتياء بالحقوق إهنال بالواجبات ،كالبهينة هنها اىتؿار
الكلٌ آخر اليهار ،ونالب الهزائه تتسرب مً مكيويات الًاشليً النهنليً ال يً يكنلوٌ بسبب ضكٌ
إيناىهه باهلل وبًقزاٌ الثقة به تحتالتهزيز بالكقاب ،وبكظ اليًوس بسبب الكحز اليًسي أو بطكٌ االستقامة
أو بسبب البيئة والكوامل الوراثية تتصور الصكوبات يال تثابر كي تصل إلى النستقبل النصرق ،تبقى قلى األبز
مزيوىةالنواهبميتةالنهاراتواالبتكارات،يتكرعقًالتحولإلىاألجزر،أوتيًرمًتكرارالنحاوالت،
ومًثهإلىالًصلواإلخًاق.
ه? -اضػراب الصحبة ? قز يًقز اإلىساٌ البصيرة يي أمر الصحبة والنحالسة يال ينيز بيً الصحبة السيئة التي
ي
تحسً القبيح والككس ،أو تحره إلى الر يلة والككس ،لكزو قلنه بؤهنيتها وقؿيه خػرها ،وال يكترث بطرر
محالسة الند ليً ومرايقتهه وإٌ جروه إلى الحطيظ ،يكلنا هه اإلىساٌ بالصكوس قوق النوهيوٌ هنته
بسحب سالله االرتقاء مً حيث ال يصكر ،وثيوا قزمه مً حيث ال يحتسب ،تارة بالتد يل وتارة بالتدويٌ أو
بوضل الكراقيل ،يئ ا أصيب اإلىساٌ بن "الوهً" وتهلهل يي وجزاىه الطكٌ ال سينا يي مرحلة النراهقة وهي
مرحلة اىتقالية صكبة مطػربة الكواغٌ والنصاقر ،تدتلؼ ييها موازيً الكقل والًهه ،وتيحصر النزارك يي
الوصول إلى مبتهى اليًس ،يييقلب الػبل كالريصة يي مهب الريح ،ال يبالي بنً صاحب أو جالس ،وقز قيل إٌ
الػبل يسرقالػبل ،والياس أشكالوللكزوى قاىوىها،يكتسب غبل جليسه بنقاله ويكاله ولولهيصكر،ويستهل
الن هرضوٌأو البيئة تدليؼ اإلىساٌ اإلمكة ،وقز ثبت أٌالتراجلأخٌ وأسرم مً اإلقزاو ،يئ ا تحكه "الوهً"
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يي تصريات اإلىساٌ يناأسرماىتقال القيهوالنًاهيهالزائًة،بلإٌ الصورة تورث يياليًوسأخالقالنيؿور
وأٌالناء والهواءيًسزاٌبنحاورة الحيًة،يكيٌ بالصحبةالسيئة تقطي قلىالدلق والنثل ،تيتخإىساىا نير
صالح للنحتنل ،وأبرز السلوكيات التي يكتسبها الوهيً? الكزواىية والتؤخر الزراسي والسرقة والك ب
م َ ْ
والًساس ،ويؿل يسًل ويسًل حتى يصبح وباال قلى ىًسه وأهله ومحتنكه ،وصزق اهلل? { َو َمً َي ْكض قً ِّ ك ِّر
َي ْ َ م َ ي ْ َ م َ ْ َ ً َ م َ َ م َ ٌ َ َي م ْ َ َ م م ي َ
وٌ أَ َيى مهه ميم ْه َت مز َ
السبيل َو َي ْح َس مب َ
وى مه ْه َقً َي
وٌم (الزخرٍ ;،8
الرحن ًِّ ىق ِّيظ له شيػاىا يهو له ق ِّريً ،و ِّإىهه ليصز
ِّ
ِّ
ِّ
<)8وماأصزقماقالرسولاهلل?(الرجلقلىسيًخليلهيلييؿرأحزكهمًيدالل).60
و? -اإلىتاد? "جنلة مً الًطائل إما ماسية أو روحية صاسرة قً قله ومكرية" وهو سر وجوس اإلىساٌ ووؾيًة
َ
استداليه يي األرع ،قال تكالى? { مه َو الي ِّ ي َج َك َل مك ْه َخال ِّئ ٌَ ِّيي األَ ْ
عم (ياغر > )8وقال? (إٌ الزىيا حلوة
ر
ِّ
خطرة وإٌ اهلل مستدلًكه ييها يييؿر كيٌ تكنلوٌ)  61وإ ا أسرك اإلىساٌ أىه ميتخ يكليه القياو بوؾيًته قلى
أحسً وجه وإال قز يي ىؿر الصرم مقصرا مًرغا مطيكا ،ينا قنر اإلىساٌ الحقيقي إال ما يدلًه وراءه مً ارثار
وما يتركه قلى األلسية مً الثياء ،وإىنا النرء حزيث بكزه يليكً حزيثا حسيا لنً وقى ،وحيينا تهً اليًوس أو
تقتصر اليؿرة باالىصراٍ إلى الكاجل مً النيايل ،أو تطػرب البصيرة ىتيحة قزو الكياية واالهتناو بها يي
اختيار األجزر،أو كاٌالكنل يي اته ياشالأو ال يهزٍإلىإىتاد،ييقلب الوضل مًالتيايس يي غلبالًالحإلى
إيثارالحؿوفالزىيوية.
ز? -اىتكاس الب ل? األصل ييه أٌ يكوٌ بوجه يحلب اليًل بكل أوجهه ،ويزيل البالء بكل أوجهه ويحقق األلًة
{و َما َآت ْي مته يمً ير ًبا لي َي ْر مب َو يي أَ ْم َوال َي
َ َي
الي َ َ َ
والوئاو ،وه ا ما كاٌ يي سبيل اهلل خالصا مدلصا? َ
اهلل َو َما
اس يال ي ْر مبو ِّقيز ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َ
اهلل َي مؤ ْولَ َئَ مه مه الْ من ْطك مً َ
َ َ م م َ ْ َ َي
وٌم (الروو > )8وحيينا يصاب اإلىساٌ بالوهً اليًسي
آت ْي مته يِّمً زكا ٍّة ت ِّريزوٌ َوجه ِّ ِّ
ِّ
والطكٌ الروحي يتيتكس مًاهينه وتيقلب موازييه يييًق ويب ل قلى نير وجهه ،كاإلىًاق تزلًا أو رياء
وسنكة ،أو إسكاتا وسيكا لصر متوقل ،أو حًاؾا قلى ما بيزيه ،وقز ميقهر قلى اإلىًاق صانرا مراننا يحس بوهيه
وضكًه إما قلى قزو أو قلى مهيً كؤىنا ييتزم ميه ،وه ا ىاتخ قنا زرقه الصيػاٌ مً تديالت ووقوس موهية?
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َي ْ َ م م م ْ َ ْ ْ م ْ َ َ
اٌ َي ِّكزك مه الًق َر َو َيؤ مم مركه ِّبالً ْحصاءم (البقرة =; )7وقز قال? (وله ييقطوا قهز اهلل وقهز رسوله إال
{الصيػ
سلؼ قليهه قزوهه مً نيرهه وأخ وا بكظ ما كاٌ يي أيزيهه) 62وقز يتوقل باستيالء الوهً يقرا أو احتياجا أو
َي َ َ م َ
اٌ خ ِّلق
اإلىس
ضيق اليز أو يداٍ اإليالس أو يتسرب النال بوجه نير مكهوس ييزب إليه الدوٍ والهلل? ِّ{إٌ ِّ
َ م ً َ َ َي م َي
وقاَ ،وإ َ ا َم َيس مه الْ َد ْي مر َم مي ً
الص مير َج مز ً
وقام (النكارد > )76 -6يينيل حقه حًاؾا قليه لنواجهة
هلوقاِّ ،إ ا مسه
ِّ
ملناتالزماٌ.
ح? -تؤثر القيه والنثل? حيينا تتؤثر البيئة بحياة النثبػيً النستهتريً يئٌ وباء لَ ييتصر يي النحتنل بؤسره،
يؤول ما تتؤثر القيه والنثل لتصبح يي ىؿر الياشئة محرس قاسات وشكارات ال اقتبار وال قينة لها توارثها األصانر
ضنً النوروث قً األكابر ،وخػر لَ يكنً مً حيث أىهه يروٌ أٌ التحزيز ومسايرة الواقل حتى وإٌ كاٌ
زائًا مػلب وناية ،وه ا الحرص مً اإلسالو لئال يتزرد أيراس النحتنل إلى تياسي اإلىساىيات ،أو التيكر
للحقوق التي يكتبرها اإلسالو مً صلب تآلٌ النحتنل واتصاله ببكطه ،ومً هيا يحب ترويظ الياشئة مي
الصبا قلى التنسَ بالقيه والنثل ،غلبا للنكالي ووصوال إلى النحز والسؤسس ،وتحيبهه مدالػة النتقاقسيً
النوهييًللهنه،وتح يرههمًقبائحأقوالههوأيكالهه.63
النبحث الثاىي?الوهًوسسائساإلنراءات.
يقؿة النسله ومحاسبة خػواته الزائنة يحكله يي ح ر مً الوقوم ينيشنباك اإلننراءات ،وحييننا ييكنزو هن ا
ي
التوجه بسبب "الوهً" يتيقظ قليه مهريات الزىيا وصواريها ،يئٌسلهمنًإننراءوقنلينيآخنر،وميصنؤهن ا
يكنً يي? (حب الزىيا) إما أٌ يكوٌ حبها ىابكا مً ات الصدص أو بكواملخارجينة كنالنؤامرات ،وقنز أسرك
النهرضوٌ التصديص الزقيق لنكيى ساء? "حب الزىيا"جيزا ،يطحوا ألجل نرس ج وره يي النسنله ،حتنى
ضحى بالقيه السامية متنسكا بنا سوىها إلى حز الكبوسية ،والتكالب قلى مل اتهاحتى ياقههينيحبهنابحكلهنا
َي
ً
ناية مً ناياته ،وسدر يي سبيل الوصول إليهاوامتالكهاأكثرمقتيياتهحتىتنلكتههيوأصبحهنوقبنزاخاسمنا
لها ،ياسترخص ييسبيلها التكزي قلى األقراع -كيتيحةحتنية له ا الحب -وقلىسيًاهللينيسنبيلها،نينر
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مبال إٌ هو ييرؽ يي سييه مقابل سراهه مكزوسة أو مياصب موهومة ،وقز يكوٌ سييه أول ما يزيكه ثنيا لزيل النبالء،
ومصزاق ه ا قوله( ?مً أحب سىياه أضر بآخرته ،ومً أحبآخرته أضر بزىياه) 64ومً ييابيل الحكه?"حنب
الزىيارأسكلخػيئة"لكوىهاأصلالتثاقلإلىاألرعوسبباالىهناسييالترٍالنرسي.
أسرك النتربصوٌمقابلحبالزىيا?"كراهيةالنوت"خػورةحبالننؤمًالننوتوإقزامنهقلينهينيسنبيل
الحق بتقزيه اليًس واليًيس قلى وجوسهه ومياهحهه ،ياسنتيً وا جنينل وسنائلهه بنزءا بؤسناليب اإلننراء
بصرٍ األبػال إلى غلب يتات الحياة ،والسقوؽ يي أحطاىهه حرصا قلى متاقها ليكره االىتقال منً الكننراٌ
كيتيحةلحبالزىياإلىخرابالقبور ،ويتحوامصاسراالىحراياتبصرٍأثنًالػاقاتمًالكقولواألوقات
والنال والحهز لترويحها،وسهلوا سبل الوصولإليهابت ليلالكقباتوالكوائقأمامها،وبئيساسالكقلومسنذ
النًاهيه بتحبيب تقاليزهه ليحػنوا بها إحساس النسله ،وباسنتيالءحنب النزىيا وكراهينة الننوت بصنكل
مًرؽ تدتل مًهوو موازيً الحياة ،وتيتكس األيكار لترسيهاألهزاٍوالدػؼ،كالتصبثبالزىيابتنييغنول
األمل وقلنة الكننل قلنى حسناب القنيه ،وبن ل الحهنز يني تنويير النلن ات إشنباقا للصنهوات ،واالسنتكاىة
والدطومباالبتكاسقًنوائليتصورييهاالنوت.
النبحث الثالث?أثرالوهًوالطكٌالدلقي.
م َ َ
َ م َ ً
َ م َ
اٌ ض ِّكيًام (اليساء = )7ومً سالئل ضكًه أصل خلقته? {خ ِّلق ِّمً يماء
اإلىس
خلق اإلىساٌ بػبكه ضكيًا? {وخ ِّلق ِّ
مَ ً مَ َ
مَ َ
َي َي َ َ َ م
مَ
َ
َ
َ
{اهللم ال ِّ ي خلقكه يِّمً ض ْك ٌٍّ ث يه َج َكل ِّمً َب ْك ِّز ض ْك ٌٍّ ق يوة ث يه َج َكل ِّمً َب ْك ِّز ق يو ٍّة
سا ِّي ٍّقم (الػارق ;) وأغوار خلقه?
َ ْ ًَ َ َْ ً
م
{ز يي ًَ ل َيلي م م َي َ َ
ات ِّم ًَ
اس ح يب الصهو ِّ
ضكًا وشيبةم(الروو ):9وتتحلىىسبة ضكًهأماو?شهواته وماله وأماو سلػته? ِّ ِّ ِّ
ْ م َ َ َ َ َي َ َ ْ َي َ ْ َ ْ ْ م َ َي َ َ َ ْ َ َ ْ
ي َ َ َْ َ َْ
َ
ْ
يً َوالق َي ِّاغ ِّير النقيػر ِّة ِّمً ال ه ِّب وال ًِّط ِّة والدي ِّل النسوم ِّة واألىك ِّاو والحر ِّثم (آل قنراٌ )69
اليساء والب ِّي
ِّ
ً َي
م
بن{ز يي ًَم يزل قلى أىه مهلوب قليها ،إما النزيً هو اهلل? {إ َيىا َج َك ْل َيا َما َق َلى ْاألَ ْ
ع ِّز َيية ل َهام (الكهٌ <)
ر
والتكبير ِّ
ِّ
ِّ
َ َ َي َ َ م م َي ْ َ م َ ْ َ
اٌ أق َنال مه ْهم (اليحل  65 );8إليصاله يي ميزاٌ
لتحقيق االبتالء ،أو النزيً هو الصيػاٌ? {يزيً لهه الصيػ
االبتالء ،وقز يكابر اإلىساٌ متؿاهرا بالقوة والقزرة واإلحاغة ،وحيً قحزه سواء قزرته قلى إىحاز قنل ،أو
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قً التًكير وصوالإلى صواب،أوال ينتلَ حيلة وصوال لنبتهاه ،يستسلهحييئ مستكييا مكتريا بطكًهوإٌله
يؿهر لَ ،ينً ضكًه يستكيً ألقل متهيراته قيزئ يلحؤ إلى اهلل ،يصور القرآٌ الكريه لحوءه حال ضكًه إلى
َ َ
َ َ م ي ي ْ َ َ َ ي م َي َ َ َي م م م ي
الط مير َيئلَ ْيه َت ْح َؤ مر َ
{و ِّإ ا
وٌم(اليحل  ):8بؤٌ مًرد الكروب هو اهلل?
اهلل ثه ِّإ ا مسكه
ِّ ِّ
اهلل? {وما ِّبكه ِّمً ِّىكن ٍّة ي ِّنً ِّ
َ َي م م ْ م ي م ي ْ َ ْ َ َي َ َ ْ م َ َي َ
وٌ ِّإال ِّإ يي ماهم(اإلسراء<;).
مسكهالطر ِّييالبح ِّرضلمًتزق
يصٌ القرآٌ الكريه حالة "قحز اإلىساٌ" و لَ حيينا قتل أحز ابيي آسو أخاه أقحزه التًكير قً أٌ يواري
ََ
َ َ َ َ ََْ َ َ َ ْ م َ ْ َ م َ َْ َ َ ْمَ َم
اب يؤ َو ِّار َي َس ْوءة أ ِّخيم (النائزة  )86وحالة "وهً"
سوأة أخيه? {قال يا ويلتا أقحزت أٌ أكوٌ ِّمثل هن ا الهر ِّ
يصًها القرآٌ الكريه حيينا يكوٌ اإلىساٌ يي حالة استسالو تاو كاألو تحنل غًلها يبلو ميها الطكٌ مبلهه?
َ َ مم ْ ً َ َ ْ
{ح َنل ْت مه أ يم مه َوهيا قلى َوه ًٍّم (لقناٌ  )69حتى أضر بالكزينة يدارت قواها ،والنكحزة التي أراسها اهلل لزكريا
َ َ
ي َ
حال كبره وقز بلو ضكًه مبلها وهً ميه قؿنه وشاب رأسه حتى أقكزه الوهً قً كل شيء? {قال َر ِّ يب ِّإ ِّىي َوه ًَ
ْ َ ْ م ي َ ْ َ َ َ َي ْ َ ً
الرأ مس ش ْيبام (مريه  )9إال أٌ ه ه ليست حاالت استكاىة وقحز ويتور ،يكحز أحز ابيي آسو
الكؿه ِّم ِّيي واشتكل
له يكً اىقػاقا أو توقًا قً ب ل الحيل ،واألو حيينا تطل وليزها إىنا هو بنثابة قيق الزجاجة ،وزكريا حيً له
ينيح ال رية رنه أسباب اليؤس كوهً الكؿه وقق ه امرأته ،له يكً لَ ىهاية النػاٍ وله ييته أمله وله ييقػل
َ َ َم ْ
وا ل َنا أَ َص َاب مه ْه يي َسب ي
اهلل َو َما
يل ِّ
رجا ه ،يله يصل وهيه سرجة االستكاىة التي ييًيها اهلل قً الصابريً? {ي َنا وهي ِّ
ِّ ِّ ِّ
َ مم ْ
وا َو َما ْ َ َ م ْ َ ي
اهللم ميح ميب َي
الصا ِّب ِّر َيًم (آل قنراٌ )9; 6يزل أٌ االستكاىة حالة وهً هي أقصى سرجات
ضكً
استكاىوا و ِّ
الطكٌ واالستسالو وهي سليل ال ل والنهاىة ،يال يستسله اإلىساٌ للوهً بتبزل األحوال واألياو ويقبله
ي
كدصلةحنيزة،أوقلىأىهامًأصلخلقتهأوقزرتقليهييركًإليها.
يالحـ مً خاللواقل حياة النسلنيً الكنلية ،قصور يي أساء الواجبات يطالقً النستحبات ،وه ا يزل قلى
وجوس خلل يي الهنه ،سواء مً حيث التػلل إلى غلب النكالي ،أو بنسابقة األخيار يي الديرات ،ولكل لَ
راجلإلىتًاوت هنه األىًس ومقزار صبرها وصرامتها قلى تحنل مصاق إىحازالنهنات ،وقز قيل? مًقلت
ِّهنته غال هنه ،ويكز خلق الوهً لكوىه مً أر ل األخالق أساس القكوس والتدا ل قً تحقيق مصالح الزيً
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والزىيا ،وقاقزة الًتور واالستكاىةقً الػنوح والتػلل إلى األقلى ،وإ ا كاٌ مقروىا بالحهل والهباء والحنق،
كاىت التصريات مل الحياة الكلنية والكنلية نير حكينة وىايكة ،وحيً يكوٌ الوهً مسيػرا قلى اليًوس يئٌ
التصريات تتبكها يي اليتائخ ،ينا نًلت اليًوس قً مراقبة اهلل واسترسلت وراء مػامكها ،واستصهرت القيه
وسنو اليًوس ،واسترخصت حياة الكز واإلباءة ،وما قتل غنوح الصباب وهننهه إال الوهً ،وما تواىى أهل
الزقوة إال بسبب الًتور ،وكاٌ مً أقؿه اىقػام الصيور قً مواصلة سير رحلة الػاقة يينا تبقى مً الكنر
االستكاىة والطكٌ ،وما اكتًى النوهيوٌ مً غلب النزيز مً خيري الزىيا وارخرة إال بسبب ركوىهه إلى
الوهً.
وصلياهللقلىسيزىامحنز.
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