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  مقدمة املؤلف
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

     ،هرفغتـسنو ،هينعتسن ،لَّهل دمالْح
 أَنفُِسنا، ومـن    ونعوذُ بِاَللَّه من شرورِ   

سيئَات أَعمالنا، من يهده اللَّه فَلَا مضلَّ       
        دـهأَشو ،لَه يادلْ فَلَا هلضي نمو ،لَه
          ،لَـه رِيكلَا ش هدحو أَنْ لَا إله إلَّا اللَّه
وأَشهد أَنَّ محمدا عبده ورسولُه صلَّى      

  . يه وسلَّم تسليمااللَّه علَ
جـاء اهتمـامي    أما بعد، فقـد       

مبوضوع جتلية شخصية اإلنسان املسلم     
كما أراد له اإلسالم أن يكـون إثـر         
مالحظيت ملا يقع فيـه  كـثري مـن          
املسلمني من إفراط يف جانب وتفريط      
يف جانب آخر، أو اهتمـام بـأمور        
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خرى؛ كـأن جتـد     أوتساهل بأمور   
على الـصالة يف    الواحد منهم حيرص    

الصف األول، ولكنه ال يأبه للرائحـة       
الكريهة تنبعث من فمه، أو تفوح من       
أردانه، أو جتده طائعا هللا خمبتا خاشعاً،       

وقد جتده  . ولكنه مقصر يف صلة رمحه    
منصرفا إىل العبادة والعلـم، ولكنـه       
مقصر يف تربية أوالده، غـافال عمـا        
يقرؤون ومن يرافقون، أو جتده معنيـا       

الده، ولكنه عاق لوالديه، قاس يف      بأو
وقد جتده حسن العـشرة     . معاملتهما

لزوجه وأوالده، ولكنه يسيء معاملـة      
جاره، وقد جتده منصرفا إىل شـؤونه       
اخلاصة مهتما مبا يعود عليه بـالنفع،       
ولكنه مقصرا يف عالقته االجتماعيـة      
واهتمامه بأمر املسلمني، أو جتده متدينا      
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آداب اإلسالم  صاحلا، ولكنه يتساهل ب   
يف السالم أو الطعام والشراب وجمالسة      

   .الناس وحمادثتهم
    لقد هالين ما رأيت، رأيت البـون       
شاسعا، واملسافة بعيدة جدا بني مـا       
أراده اإلسالم للمسلمني، ومـا أرادوه      
هم ألنفسهم، إال قليال منـهم، ممـن        
صحت عقيدم، وحسن إسـالمهم،     
وصفت قلوم، ومسـت نفوسـهم،      

شطت مهمهم، فأقبلوا على دينـهم      ون
  .بصدق
وقد دفعـين اهتمـامي بتجليـة         

شخصية املسلم كما أرادها اإلسالم أن      
تكون إىل تتبـع النـصوص املتعلقـة        
باإلنسان وتوجيهه وتكوينه، ألضع بني     
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يدي املسلمني، وخصوصا العـاملني     
منهم، دراسة وافية شاملة جتلي تلـك       
الشخصية، وتربز ما متيزت بـه مـن        

ات وعادات وأخـالق، لتكـون      صف
نرباسا ألولئك املقـصرين يف بعـض       
اجلوانب، ليسموا بأنفسهم إىل املرتقى     
السامق الوضيء الـذي أراده دينـهم       

    .  احلق هلم
إن من يتاح له االطـالع علـى        
هدي اهللا ورسوله لإلنسان يف مظاما      
من كتاب اهللا وحـديث رسـول اهللا        
صلى اهللا عليه وسلم، ليـدهش مـن        

ارة النصوص واستيعاا ومشوهلا لكل     غز
صغرية وكبرية من قـضايا اإلنـسان       
املتصلة بربه وبنفسه وبالناس من حوله،      
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وكلها توجيه وتكوين وبناء لشخصية     
اإلنسان املسلم يف كل جانـب مـن        
جوانبها، وتأهيل هلا للحياة الفرديـة      

  .واالجتماعية الـمثلى
ورحت أمجع تلك النصوص مـن        

نة رسول اهللا صـلى اهللا      كتاب اهللا وس  
عليه وسلم، وأصنفها حسب أبواـا      
وموضوعاا، حـىت إذا مت يل هـذا        
التصنيف اتضحت معـامل البحـث،      

  :وانتظمت يف األقسام التالية
 .املسلم مع ربه .١
 .املسلم مع نفسه .٢
 .املسلم مع والديه .٣
 .املسلم مع زوجته .٤
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 .املسلم مع أوالده .٥
املسلم مـع أقربائـه وذوي       .٦

 .رمحه
 .م مع جريانهاملسل .٧
 .املسلم مع إخوانه وأصدقائه .٨
 .املسلم مع جمتمعه .٩

ولقد تبني يل من خالل مصاحبيت      
تلك النصوص، وتأملي ما تضمنته من      
هدي عال قومي أن رمحة اهللا بعبـادة        
كانت كبرية إذ انتشلهم مـن وهـدة       
الضالل، ورفعهم إىل علياء اهلدايـة،      
فأرسل إليهم رسله، وأنـزل علـيهم       

رائعه، ليبقى البشر دومـا     رساالته وش 
على احملجة البيـضاء، ال خيبطـون يف        
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ظلماء، وال يتيهون يف عماية، وال تغم       
  . عليهم مسالك السبيل القصد

والذي يبدو واضـحا يف حيـاة         
البشر أم أدىن إىل اهلبوط والتفلـت       
منهم إىل الـصعود والتماسـك، إذ       
اهلبوط دوما أسـهل مـن الـصعود،        

تماسك، وال بد   والتفلت أشهى من ال   
من وازع يزعهم كلما رانـت علـى        
قلوم الغفلة، وحادت م األقدام عن      

  .   الصراط املستقيم
إن اهللا مل يرتل هذا الدين من فوق   

سبع مسوات ليكون نظريات تستمتع 
العقول مبناقشتها، وال ليكون كالما 
مقدسا يتربك الناس بتالوته وهم ال 
يه، يفقهون هديه وال يدركون معان
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وإمنا أنزله اهللا ليحكم حياة الفرد، 
وينظم حياة األسرة، ويقود حياة 
اتمع، وليكون نورا يضيء طريق 
البشر، وخيرجهم من الظلمات إىل 

 قَد جاءكُم من اللّه نور وكتاب: "النور
 بِنيم*هانورِض عبنِ اتم اللّه ي بِهدهي  

الَمِ ولَ السبس اتنِ الظُّلُمم مهرِجخي
النورِ بِإِذْنِه ويهديهِم إِلَى صراط  إِلَى

  )١٦-١٥:املائدة" (مستقيمٍ
  املسلم مع ربه: أوال

 إن أول ما يتطلبـه      :مؤمن يقظ 
اإلسالم من املسلم أن يكون مؤمنا باهللا       
حق اإلميان، وثيق الصلة بـه، دائـم        

يستمد منـه   الذكر له والتوكل عليه،     
العون مع أخذه باألسباب، وحيس يف      
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أعماقه أنه حباجة دومـا إىل قـوة اهللا         
وعونه وتأييده، مهما بذل من جهـد،       

  .ومهما اختذ من أسباب
واملسلم احلق الصادق يقظ القلب،     
ومن مث فهو ذاكر دوما هللا، يرى آثار        
قدرته غري احملدودة يف كل ومضة مـن    

ـ       ن ومضات احلياة، ويف كل مشهد م
مشاهد الكون، فيزداد إميانا به، وذكرا      

 خلْـقِ  فـي  إِنَّ: "له، وتوكال عليـه   
اتاومضِ الساَألرو الَفتاخـلِ  واللَّي 
 الَّذين * األلْبابِ لِّأُولي آليات والنهارِ
 وعلَـى  وقُعـوداً  قياماً اللّه يذْكُرونَ
ــوبِهِم نونَ جــر ــ ويتفَكَّ ــقِ يف  خلْ
اتاومضِ الساَألرا ونبا رم لَقْتذا خه 
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..." النـارِ  عذَاب فَقنا سبحانك باطالً
  )١٩١-١٩٠:آل عمران(

 فـال عجـب أن      :مطيع أمر ربه  
يكون املسلم الصادق مطيعا هللا يف أمره       
كله، وحمك إميان املـسلم االنـصياع       
 واالمتثال ألمر اهللا ورسـوله يف كـل       

ال يؤمن أحدكم حىت    : "كبرية وصغرية 
 فَالَ. ")١("يكون هواه تبعا ملا جئت به     

كبرونَ الَ ونمؤي ىتح وككِّمحا ييمف 
رجش مهنيب واْ الَ ثُمجِدي يف  أَنفُـِسهِم 
" تـسليماً  ويسلِّمواْ قَضيت مما حرجاً

الم املطلـق   إنه االستس ). ٦٥: النساء(
. والطاعة الكاملة حلكم اهللا ورسـوله     

                                                            

  .رواه النووى ىف األربعني  )١(
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ومن مث ينتفي من حياة املسلم الصادق       
االحنراف عن هدي اهللا، واانبة ألمر      
رسوله، سواء أكان ذلك يف شـخص       
املسلم أم يف أسرته وأطرافه، ممن لـه        

  .عليهم التوجيه واملسؤولية
 ذلك  :يشعر مبسؤوليته عن رعيته   

      اون أو تفـريط    أنه ما من تقصري أو
يف جنب اهللا ورسوله، يقع فيه أحـد        
أفراد أسرة هذا املسلم إال وهو مسؤول       

كلكم راع، وكلكم مـسؤول     : "عنه
 وهـذه   .متفـق عليـه    ..."عن رعيته 

املسؤولية اليت حيسها املسلم الـصادق      
من جراء تفريط أحد أفراد أسرته ختز       
جنبه، فيسارع يف إزالة أسباا مهمـا       

ما يطيق السكوت عليها    تكن النتائج، و  
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إال رجل يف إميانه ضعف، ويف دينـه        
  .رقة، ويف رجولته خور

واملسلم : راض بقضاء اهللا وقدره   
راض دوما بقضاء اهللا وقدره، يـضع       

صـلى  (نصب عينه حديث رسول اهللا      
عجبا ألمر املسلم إن    : ")اهللا عليه وسلم  

أمره كله خري، إن أصابته سراء شكر،       
ابته ضراء صرب   فكان خريا له، وإن أص    

   . رواه البخاري"فكان خريا له
ذلك أن املسلم يعتقد يف أعماقـه       
أن اإلميان بالقضاء والقدر ركن مـن       
أركان اإلميان، وأن ما يصيبه يف هـذه        
احلياة ما كان ليخطئـه، ألنـه قـدر         
مقدور، ال قبل له بدفعه، وأن رضـاه        
بقضاء اهللا وقدره يكسبه الثواب اجلزيل      
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ه عنده مـن املـؤمنني      من اهللا، ويكتب  
ومن مث كان أمـره     . الطائعني الفائزين 

كله خريا، إن أصابته سراء هلج لسانه       
بالشكر اجلزيل لربه الكـرمي املـنعم       
املتفضل، وإن أصابته ضراء صرب امتثاال      
ألمره، ورضي بقضائه وقـدره، ويف      

  .كال احلالتني خري له، أي خري
وقد تغشى نفس املـؤمن     : أواب

ة، فتزل به القدم، أو يقع      إثارة من غفل  
يف تقصري، لكنه سرعان مـا يتـذكر        
ويتنبه وينتفض من غفلته، ويستغفر من      
تقصريه، ويؤوب إىل ربه خمبتا نادمـا       

 مـسهم  إِذَا اتقَواْ الَّذين إِنَّ: "مستغفرا
فطَائ نم طَانيواْ الشذَكَّرـم  فَإِذَا ته 

 فقلـب   .)٢٠١:األعراف" (مبصرونَ
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املسلم الـصادق متفـتح دومـا إىل        
االستغفار والتوبة واإلنابة، مـستروح     
أبدا نسمات الطاعة واهلداية والتقـي      

  .والرضوان
 واملسلم يبتغـى    :مهه مرضاة ربه  

يف أعماله كلها وجه اهللا، مهه مرضـاة        
ربه يف كل عمل من أعماله، ال مرضاة        
الناس، بل قـد يـضطر أحيانـا إىل         

سبيل مرضـاة اهللا،    إغضاب الناس يف    
مستهديا يف ذلك كله بقول الرسـول       

من الـتمس   ): "صلى اهللا عليه وسلم   (
رضاء اهللا بسخط النـاس كفـاه اهللا        
مؤونة الناس، ومن التمس رضاء الناس      
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 ")١(بسخط اهللا وكلـه اهللا إىل النـاس       
ومن مث فهو يرى أعماله مبيزان مرضاة       

، وبـذلك تـستقيم     )عز وجـلّ  (اهللا  
م، وتتضح أمـام عينيـه      مقاييس املسل 

معامل الطريق فال يقع يف متناقـضات       
سخيفة، كأن تراه يطيـع اهللا يف أمـر    
ويعصيه يف آخر، إن الذين تـراهم يف        
املسجد مصلني خاشعني، مث تراهم يف      
السوق يتعاملون بالربا، أو تـراهم يف       
البيت أو الشارع أو املدرسة ال يقيمون       
شرع اهللا على أنفـسهم وزوجـام       

الدهم ومن يعولون، يعانون مـن      وأو
نقص واضطراب يف فهمهم وتصورهم     

                                                            

رواه الترمذى والقضاعى وابن عسكر،   )١(
  .وسنده حسن

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  ١٨

حلقيقة هذا الدين املتكامل الذي يقود      
املسلم يف أعماله كلها إىل مرضـاة اهللا     

، فيجعله يزن كل قـضية      )عز وجلّ (
مبيزان رضاه، ومن مث فهـم يبـدون        
أنصاف مسلمني، وقد ال يكون هلـم       
من اإلسالم سـوى االسـم، وهـذا        

 يف الشخصية من أخطر مـا       االزدواج
  .ابتلى به املسلمون يف هذا العصر

ــان  ــرائض واألرك ــؤد للف م
واملسلم يـؤدى فـرائض     : والنوافل

اإلسالم وأركانه أداء كامال حسنا، ال      
فهو . اون فيه وال تساهل وال ترخص     

يقيم الصلوات اخلمـس بأوقاـا؛ إذ       
الصالة عماد الدين، من أقامها فقـد       

تركها فقـد هـدم     أقام الدين، ومن    
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، وهي أجل األعمال وأفضلها     )١(الدين
كما يف احلديث الذي رواه ابن مسعود       

سألت رسـول   : ، قال )رضي اهللا عنه  (
ــه وســلم(اهللا  أي : )صــلى اهللا علي

الصالة علـى   : "األعمال أفضل؟ قال  
بـر  : "مث أي؟ قـال   : ، قلـت  "وقتها

اجلهاد : "مث أي؟ قال  : ، قلت "الوالدين
   .ق عليه متف"يف سبيل اهللا

ذلك أن الصالة صلة بني العبـد       
وربه، ينقطع فيها اإلنسان عن شواغل      
احلياة، ويتجه بكيانه كلـه إىل ربـه،        
يستمد منه اهلداية والعون والتـسديد،      

. ويسأله الثبات على الصراط املستقيم    
                                                            

  .١/١٤٧انظر إحياء علوم الدين   )١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  ٢٠

: قـال ) رضي اهللا عنه  (فعن أيب هريرة    
صـلى اهللا عليـه     (مسعت رسول اهللا    

م لو أن را ببـاب  أرأيت:  يقول )وسلم
أحدكم يغتسل منه كل يـوم مخـس        

"  شـيء؟  )١(مرات، هل يبقى من درنه    
فذلك : "ال يبقى من درنه، قال    : قالوا

مثل الصلوات اخلمس ميحو اهللا ـن       
رضي ( وعن جابر    . متفق عليه  "اخلطايا
صـلى  (قال رسول اهللا    : قال) اهللا عنه 

مثـل الـصلوات    : ")اهللا عليه وسلم  
غمر جار على باب    اخلمس كمثل ر    

أحدكم، يغتسل منه كل يوم مخـس       
 وعن ابن مسعود    .رواه مسلم  "مرات

                                                            

  .أى وسخه  )١(
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أن رجال أصاب مـن     ) رضي اهللا عنه  (
صلى اهللا عليـه    (امرأة قبلة، فأتى النيب     

: ، فأخربه، فـأنزل اهللا تعـاىل      )وسلم
 مـن  وزلَفاً النهارِ طَرفَيِ الصالَةَ وأَقمِ"

 يــذْهبن ناتالْحــس إِنَّ اللَّيــلِ
ئَاتـيفقــال )١١٤:هــود"(الــس ،

جلميع أمـىت   : "أيل هذا؟ قال  : الرجل
 وعن أيب هريـرة     . متفق عليه  "كلهم

صـلى  (أن رسول اهللا ) رضي اهللا عنه (
الـصلوات  : "قـال ،  )اهللا عليه وسلم  

اخلمس، واجلمعة إىل اجلمعة، كفارة ملا      
  . رواه مسلم" بينهن ما مل تغش الكبائر

رضي اهللا  (ثمان بن عفان    وعن ع 
صلى اهللا  (مسعت رسول اهللا    : قال) عنه

ما مـن امـرئ     : " يقول )عليه وسلم 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  ٢٢

مسلم حتضره صالة مكتوبة فيحـسن      
وضوءها، وخشوعها وركوعهـا، إال     
كانت كفارة ملا قبلها من الذنوب، ما       

 "مل تؤت كبرية، وذلك الـدهر كلـه       
   .رواه مسلم

وحيرص املسلم علـى اجلماعـة      
 املسجد ما استطاع إىل ذلك      األوىل يف 

صلى اهللا  (سبيال؛ ذلك أن رسول اهللا      
صالة اجلماعـة   " أخرب أن    )عليه وسلم 

أفضل من صالة الفذ بسبع وعـشرين       
 وأخـرب الرسـول     . متفق عليه  "درجة

إذا " أن املسلم    )صلى اهللا عليه وسلم   (
توضأ فأحسن الوضوء، مث خـرج إىل       
املسجد، ال خيرجه إال الصالة، مل خيط       

طوة إال رفعت له ا درجة، وحـط    خ
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، فإذا صلى مل تـزل      )١(عنه ا خطيئة  
املالئكة تصلى عليه ما دام يف مـصاله        

اللهم صل عليه، اللـهم     : ما مل حيدث  
ارمحه، وال يزال يف صالة مـا انتظـر         

 وبشر الرسـول    . متفق عليه  "الصالة
املصلى احلريص  ) صلى اهللا عليه وسلم   (

غدوة مـن  على اجلماعة باجلنة يف كل  
غدواته إىل املسجد أو روحـة إليـه،        

من غدا إىل املـسجد أو راح       : "فقال
أعد اهللا له يف اجلنة نزال، كلما غدا أو         

    . متفق عليه"راح

                                                            

رضى اهللا (هلذا كان عبد اهللا بن عمر   )١(
يقارب بني خطوه، وهو ىف طريقه إىل ) عنهما

  .  املسجد، لتزداد خطواته فتزداد حسناته
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وهلذا كان الصحابة رضـوان اهللا      
عليهم أحرص ما يكونون على صالة      
اجلماعة، ويف ذلك يقول عبد اهللا بـن        

من سره أن   ): رضي اهللا عنه  (مسعود  
قى اهللا تعاىل غدا مسلما فليحـافظ       يل

على هؤالء الصلوات حيث ينادى ن، 
صلى اهللا عليـه    (فإن اهللا شرع لنبيكم     

 سنن اهلدي، وإن من سـنن       )وسلم
اهلدي، ولو أنكم صليتم يف بيـوتكم       
كما يصلي هـذا املتخلـف يف بيتـه         
لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سـنة       

لف نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخ     
عنها إال منافق معلوم النفاق، ولقـد       
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 بـني   )١(كان الرجل يؤتى به يهـادى     
 رواه "الرجلني حىت يقـام يف الـصف   

صلى اهللا  ( ويبلغ اهتمام الرسول     .مسلم
بأمر اجلماعة يف املـسجد      )عليه وسلم 

أن يهم بتحريق بيوت تاركي اجلماعة      
والذي نفسى  : "من غري عذر، إذ يقول    

حبطـب،  بيده لقد مهمـت أن آمـر        
فيحتطب، مث آمر بالصالة فيؤذن هلـا،       
مث آمر رجال فيؤم الناس، مث أخالف إىل        

متفـق  " رجال فأحرق عليهم بيـوم    
فال عجب بعد ذلك أن جند مثل       . عليه

سعيد بن املسيب ال يرى خالل ثالثني       
سنة قفا أحد يف املسجد ألنـه كـان         

                                                            

أى ميشى بينهما معتمدا عليهما من ضعفه   )١(
  .ومتايله
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دائما يف الـصف األول قبـل األذان،        
.  تاريخ املسلمني  وأمثال سعيد كثري يف   

ومل يكن بعد الدار عن املسجد ليعيق        
الصحابة الكرام عن حضور اجلماعـة      
كلما مسعوا النداء، ملا كان للجماعـة       
من أمهية بالغة يف نفوسهم، بل إـم        
كانوا يسرون ببعد بيوم عن املسجد      
ليكتب هلـم ممـشاهم إىل املـسجد،      
وحتسب هلم خطوام إليه يف صحيفة      

رضي اهللا  (عن أيب بن كعب     ف: أعماهلم
كان رجل من األنـصار ال      : قال) عنه

أعلم أحدا أبعد من املـسجد منـه،        
لـو  : فقيل له ! وكانت ال ختطئه صالة   
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اشتريت محارا لتركبه يف الظلماء ويف      
ما يسرىن أن مرتيل إىل     :  قال )١(الرمضاء

جنب املسجد، إين أريد أن يكتب يل       
ممشاي إىل املـسجد ورجـوعي إذا       

 إىل أهلي، فقـال رسـول اهللا        رجعت
قد مجـع اهللا    : ")صلى اهللا عليه وسلم   (

   . رواه مسلم"لك ذلك كله
ولقد كان من هـدي الرسـول       

للصحابة الذين  ) صلى اهللا عليه وسلم   (
بعدت بيوم عن املساجد أال يتحولوا      
إىل بيوت قريبة منها، وأكد هلـم أن        
آثارهم يف السعى إليهـا سـتكتب يف    

 وأن خطوام الكثرية    صحيفة أعماهلم، 
                                                            

  .  أى شدة احلر)١(
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رضـي اهللا   (فعن جابر   : إليها لن تضيع  
خلـت البقـاع حـول      : "قال) عنه

املسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلـوا       
صـلى  (قرب املسجد، فبلغ ذلك النيب      

بلغين أنكم  : " فقال هلم  )اهللا عليه وسلم  
" تريدون أن تنتقلوا قـرب املـسجد؟      

نعم يا رسول اهللا، قـد أردنـا        : قالوا
بين سلمة دياركم تكتب    : "قالذلك، ف 

" آثاركم، دياركم تكتـب آثـاركم     
 رواه  "ما يسرنا أنا كنا حتولنـا     : فقالوا

مسلم، وروى البخاري معنـاه مـن       
رضي اهللا  ( وعن أيب موسى     .رواية أنس 

صـلى اهللا   (قال رسول اهللا    : قال) عنه
إن أعظم الناس أجرا يف     : ")عليه وسلم 

، الصالة أبعدهم إليها ممشى فأبعـدهم     
والذي ينتظر الصالة حىت يصليها مـع       
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اإلمام أعظم أجرا من الذي يصليها مث       
 وجاء احلـث علـى      . متفق عليه  "ينام

حضور اجلماعة يف الصبح والعشاء يف      
عدد من النصوص، بني فيها الرسـول       

الثواب اجلـزل   ) صلى اهللا عليه وسلم   (
العميم ملن شهد اجلماعـة يف هـاتني        

  : الصالتني، أجتزئ منها نصني
عن عثمان بـن عفـان      : األول

مسعت رسـول   : قال) رضي اهللا عنه  (
من : " يقول )صلى اهللا عليه وسلم   (اهللا  

صلى العشاء يف مجاعة فكأمنـا قـام        
بنصف الليل، ومن صلى الـصبح يف       

 رواه  "مجاعة فكأمنا صلى الليل كلـه     
   .مسلم
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رضي اهللا  (عن أيب هريرة    : والثاين
 صـلى اهللا  (قال رسول اهللا    : قال) عنه

ليس صالة أثقل علـى     : ")عليه وسلم 
املنافقني من صالة الفجر والعشاء، ولو      

 "يعلمون ما فيهما ألتومها ولو حبـوا      
 وال يفوت املسلم التقـي      .متفق عليه 

احلريص على فوزه يف آخرته أن يـأيت        
من النوافل ما يتسع له نشاطه وتنشط       
إليه نفسه آناء الليل وأطراف النـهار؛       

من النوافل يدين العبد    ذلك أن اإلكثار    
من ربه، ويرفعه إىل مقام حبـه لـه         
ورضاه عنه، ويشهد لذلك احلـديث      

ما زال عبدى يتقـرب إىل      : "القدسي
بالنوافل حىت أحبه، فإذا أحببته كنـت       
مسعه الذي يسمع به، وبصره الـذي       
يبصر به، ويده اليت يبطش ا، ورجله       
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اليت ميشي ا، ولئن سألين ألعطينـه،       
   . رواه البخاري"عاذين ألعيذنهولئن است

ويترتب على حمبة اهللا للعبـد أن       
حيبه أهل السماء واألرض، مـصداق      
ذلك ما رواه أبو هريرة عن رسول اهللا        

قـال  :  قـال  )صلى اهللا عليه وسلم   (
إن : ")صلى اهللا عليه وسلم   (رسول اهللا   

: اهللا إذا أحب عبدا دعا جربيل فقـال       
 فيحبـه : إين أحب فالنا فأحبه، قـال     

إن : جربيل، مث ينادى يف السماء فيقول     
اهللا حيب فالنا فأحبوه، فيحبـه أهـل        

مث يوضع له القبـول يف      : السماء، قال 
وإذا أبغض عبدا دعا جربيـل      . األرض
: إين أبغض فالنا فأبغضه، قال    : فيقول

فيبغضه جربيل، مث ينـادى يف أهـل        
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السماء إن اهللا يبغض فالنا فأبغـضوه،       
ضع له البغـضاء    فيبغضونه، مث تو  : قال

 وهلذا كـان    . رواه مسلم  "يف األرض 
 )صلى اهللا عليـه وسـلم     (رسول اهللا   

يصلي من الليل حىت تتفطـر قـدماه،        
فتسأله أم املؤمنني السيدة عائشة رضي      

مل تصنع هذا يا رسول اهللا،      : اهللا عنها 
وقد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبـك         

أفال أكون عبدا   : "وما تأخر؟ فيجيبها  
 وحيـرص   .واه الـشيخان   ر "شكورا؟

املسلم احلق يف صلواته كلها علـى أن        
ــستكملة  ــسنة األداء، م ــون ح تك
الــشروط، ال جمــرد قيــام وقعــود 
وحركات، والذهن شارد، والـنفس     

وهو ال ينفتـل    . مبلبلة، والقلب خواء  
من صالته توا لينغمر يف شواغل احلياة       
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وتيارها اجلارف، بل يكون لـه بعـد        
 وتـسبيحات   الصالة استغفار وأذكار  

نصت عليها السنة املطهـرة، يتوجـه       
بعدها إىل اهللا العلى الكـبري بـدعاء        
خاشع من أعماق القلـب أن يهبـه        
خريي الدنيا واآلخرة، وأن جيعل له من       
أمره رشدا، وبذلك تـؤدي الـصالة       
دورها يف تصفية الـروح، وترقيـق       
القلب، وتزكية النفس، وهلذا كله كان      

: قـول الرسول صلوات اهللا عليـه ي     
 رواه  "وجعلت قرة عيين يف الـصالة     "

   .أمحد والنسائي بإسناد حسن
ومن هنا كان املصلون الصادقون     
اخلاشعون يف محـى اهللا اآلمـن، ويف        
رعايته الشاملة، ال جيزعون إذا مسهم      
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 إِنَّ: "شر، وال مينعون إذا غمرهم خري     
 الـشر  مسه إِذَا * هلُوعاً خلق الْإِنسانَ
 إِلَّا * منوعاً الْخير مسه وإِذَا * اًجزوع
لِّنيص٢١-١٩: املعارج (..."الْم( .  

، إن كـان ذا     وهو يؤيت الزكـاة   
سعة توجب عليه الزكاة، فيحصي ما      
يتوجب عليه دفعه من هذه الفريـضة       
بكل دقة وأمانة وتقوى، وينفقـه يف       
مصارفه املشروعة، ولو بلـغ مقـدار       

يه آالفا كـثرية، أو     الزكاة املتوجبة عل  
ماليني، وال يدور يف خلده أن يتهرب       

. من بعض ما يتوجب عليـه دفعـه       
وحسبنا أن نعلم أن حابـسها يقاتـل        
ويهدر دمه، حىت يؤديها كاملة كمـا       
بينتها أحكام الدين، وما تزال قوله أيب       
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بكر الصديق يف أهل الردة تتـردد يف        
وألقاتلن من فرق بـني     : "مسع الزمان 

وإنه لقسم مـن أيب     ". والزكاةالصالة  
بكر يوحى بعمق فهمه لطبيعة هـذا       
الدين إذ رأى آيات القـرآن الكـرمي        
تقرن بني الصالة والزكاة على هـذا       

 الصالَةَ يقيمونَ الَّذين: "النحو املتالزم 
ــونَ تؤيــاةَ و ــدة( "الزكَ . )٥٥: املائ

: البقرة ("الزكَاةَ وآتواْ الصالَةَ وأَقيمواْ"
" الزكَـاةَ  وآتواْ الصالَةَ وأَقَامواْ "،)٤٣

   ).٢٧٧: البقرة(
 إميانـا   يصوم رمـضان  واملسلم  

أن من  : "واحتسابا، واإلميان يعمر قلبه   
صام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما       

 ويعـرف   . متفق عليه  "تقدم من ذنبه  
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حق الصوم عليه يف حفظ لسانه وبصره     
لفـة، ختـدش    وجوارحه عن كل خما   

إذا كـان   : "صومه، أو حتبط من أجره    
يوم صوم أحدكم فـال يرفـث وال        
يصخب، فإن سابه أحـد أو قاتلـه        

من مل   ". متفق عليه  "إين صائم : فليقل
يدع قول الزور والعمل به فلـيس هللا        

 رواه  "حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه     
   .البخاري

وال يغيب عن بال املسلم الصائم      
م، والـصوم هللا،    أنه يعيش شهر الصو   
كل عمل ابـن    : "وهو الذي جيزي به   

آدم يضاعف، احلسنة بعشر أمثاهلا إىل      
إال : قال اهللا تعـاىل   ".  ضعف ةسبعمائ

الصوم فإنه يل وأنا أجزى به، يـدع        
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شهوته وطعامه من أجلـي، للـصائم       
فرحة عند فطره، وفرحة عند     : فرحتان
وخللوف فيه أطيب عند اهللا     . لقاء ربه 

   .رواه مسلم "من ريح املسك
ومن مث وجب على املسلم اليقظ      
أن يغتنم أوقات هذا الشهر املبـارك،       
فيمألها بالعمل الصاحل؛ فنهاره صـوم      
وصالة وتالوة وصدقة وغري ذلك من      

: الصاحلات، وليله قيام وجد ودعـاء     
من قام رمضان إميانا واحتسابا غفر له       "

 ولقـد   . متفق عليه  "ما تقدم من ذنبه   
 )صلى اهللا عليه وسلم   (  كان رسول اهللا  

جيتهد يف رمضان باإلكثار من األعمال      
الصاحلة ما ال جيتهد يف غريه، وخباصة       

فعـن عائـشة    : يف العشر األواخر منه   
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كان رسول اهللا   : "رضي اهللا عنها قالت   
 جيتهـد يف    )صلى اهللا عليه وسـلم    (

رمضان ما ال جيتهـد يف غـريه، ويف         
العشر األواخر منه مـا ال جيتهـد يف         

 وعنها رضـي اهللا     .رواه مسلم  "ريهغ
صـلى  (كان رسول اهللا    : "عنها قالت 

 إذا دخـل العـشر      )اهللا عليه وسـلم   
األواخر من رمضان أحيا الليل كلـه،       

متفق  "وأيقظ أهله، وجد، وشد املئزر    
 وكان يأمر بتحرى ليلة القـدر،       .عليه

حتروا ليلـة   : "ويرغب يف قيامها بقوله   
ـ        "ضانالقدر يف العشر األواخر من رم

   .متفق عليه
حتروا ليلة القدر يف الوتر     : "وقوله

رواه  "من العشر األواخر من رمـضان     

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  ٣٩

من قام ليلة القـدر     : " وقوله .البخاري
إميانا واحتسابا غفر له ما تقـدم مـن         

 ومن مث كان هـذا      .متفق عليه  "ذنبه
الشهر الكرمي شهر عبادة خالـصة، ال       
جمال فيه للمسلم اجلاد أن يقضى الليل       

اللهو والسهر الفارغ الطويل، حىت     يف  
إذا ما قارب طلوع الفجر، وغـشيه        
النعاس، تنـاول لقيمـات، وآوى إىل       
فراشه، وراح يغط يف نوم عميق، وقد       

إن !. ال يصحو ألداء صـالة الفجـر      
املسلم التقي الواعي تعاليم دينه يعـود       
من صالة التراويح، فال يطيل السهر؛      

 لقيام  ألنه سيستيقظ بعد سويعات قليلة    
الليل وتنـاول طعـام الـسحور، مث        
الــذهاب إىل املــسجد ألداء صــالة 

صلى اهللا  (ولقد أمر رسول اهللا     . الفجر
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 بالسحور، ملا فيه من خري      )عليه وسلم 
تـسحروا، فـإن يف     : "كثري، فقـال  
 ذلـك أن    .متفق عليه  "السحور بركة 

االستيقاظ للسحور يذكر بقيام الليل،     
املساجد وينشط النفوس لالنطالق إىل     

ألداء صالة الفجر يف مجاعة، هذا إىل       
ما فيه من تقوية األجسام على الصوم،       

صلى (وهذا ما كان يفعله رسول اهللا       
، ويـروض عليـه     )اهللا عليه وسـلم   

: فعن زيد بن ثابـت قـال      :  أصحابه
صلى اهللا عليه   (تسحرنا مع رسول اهللا     "

كـم  : قيل.  مث قمنا إىل الصالة    )وسلم
متفق  "مخسون آية : كان بينهما؟ قال  

 واملسلم التقي اليقظ ال يفوتـه       .عليه
 يف غري رمضان، كـصوم      صوم النافلة 

يوم عرفة، ويـوم عاشـوراء، ويـوم       

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  ٤١

تاسوعاء؛ فصيام هذه األيام من أفضل      
األعمال اليت تكفر الذنوب كما أخرب      

: )صلى اهللا عليه وسلم   (بذلك الرسول   
: قـال ) رضي اهللا عنه  (فعن أيب قتادة    

 )صلى اهللا عليه وسلم   (اهللا  سئل رسول   
يكفـر  : "عن صوم يوم عرفة، فقـال     

 .رواه مـسلم   "السنة املاضية والباقية  
أن ) رضي اهللا عنـه   (وعن ابن عباس    

: )صلى اهللا عليه وسـلم    (رسول اهللا   
 "صام يوم عاشوراء، وأمر بـصيامه     "

رضي اهللا  ( وعن أيب قتادة     .متفق عليه 
صـلى اهللا عليـه   (أن رسول اهللا   ) عنه

سئل عن صيام يوم عاشـوراء       )وسلم
رواه  "يكفر الـسنة املاضـية    : "فقال
) رضي اهللا عنه  ( وعن ابن عباس     .مسلم
صلى اهللا عليـه    (قال رسول اهللا    : قال
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 )١(لـئن بقيـت إىل قابـل      : ")وسلم
 وكذلك  . رواه مسلم  "ألصومن التاسع 

صوم ستة أيام من شوال، ويف بيـان        
صلى اهللا  (فضل صومها يقول الرسول     

من صام رمـضان، مث     ): "سلمعليه و 
أتبعه ستا من شوال كـان كـصيام        

ومـن األيـام     . رواه مـسلم   "الدهر
املستحب صيامها ثالثة أيام من كـل       
شهر، ويف ذلك يقول أبـو هريـرة        

أوصـاين خليلـي    ): "رضي اهللا عنه  (
صـيام  :  بثالث )صلى اهللا عليه وسلم   (

ثالثة أيام من كل شـهر، وركعـيت        
 متفق  "أنامالضحى، وأن أوتر قبل أن      

                                                            

  .أى عام قابل  )١(
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) رضي اهللا عنه  ( وعن أيب الدرداء     .عليه
أوصاين حبيىب بثالث لن أدعهن     : "قال

بصيام ثالثة أيام من كـل      : ما عشت 
شهر، وصالة الضحى، وبأن ال أنـام       

   . رواه مسلم"حىت أوتر
وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص       

قال رسـول اهللا    : قال) رضي اهللا عنه  (
 ثالثـة   صوم: ")صلى اهللا عليه وسلم   (

 "أيام من كل شهر صوم الدهر كلـه       
 ووردت نصوص حتدد هذه     .متفق عليه 

األيام الثالثة بالثالث عشر والرابع عشر      
واخلامس عـشر، وتـسميها األيـام       
البيض، ووردت نصوص أخرى تفيـد   

) صلى اهللا عليـه وسـلم     (أن الرسول   
كان يصوم ثالثة أيام غري حمددة مـن        
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ـ     . كل شهر  ا فعن معاذة العدويـة أ
سألت عائشة رضي اهللا عنها أكـان       

 )صلى اهللا عليـه وسـلم     (رسول اهللا   
: يصوم من كل شهر ثالثة أيام؟ قالت      

من أي الـشهر كـان      . نعم، فقلت 
مل يكن يباىل مـن أي      : يصوم؟ قالت 
   .رواه مسلم" الشهر يصوم

حيج واملسلم يضع نصب عينيه أن      
 مىت استطاع إىل ذلك سبيال،      بيت اهللا 

الديار املقدسة يعكف   وقبل سفره إىل    
على دراسة أحكـام احلـج دراسـة        
مستفيضة، فإذا ما أقبل يؤدى مناسك      
احلج كان حجه صحيحا تاما، فينقلب      
بعد هذا احلج املربور إىل أهله وبلـده،       
وقد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه،       
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وأفعمت نفسه إميانا بعظمة هذا الدين      
الذي مجع أمم األرض قاطبـة حـول        

مـور، إذ احلجـيج علـى       البيت املع 
اختالف ألوانه وأجناسه ولغاته يصدع     
بالتلبية والتهليل والتكـبري والتـسبيح      

 .    واحلمد لإلله الواحد العلي الكبري
 واملسلم  :متمثل معىن العبودية هللا   

يعتقد اعتقادا جازما أنه ما وجـد يف        
 خلَقْت وما: "هذه احلياة إال لعبادة ربه    

الْجِن الْإِنسإِلَّا و وندبعيالذاريات("ل :
 وعبادة اهللا تتمثل يف كل حركة       ).٥٦

من حركات اإلنسان اإلجيابية البنـاءة      
ألعمار الكون، وحتقيق كلمـة اهللا يف       
األرض، وتطبيق منهجه يف احلياة، إن      
أجل األعمال التعبدية اليت يقوم ـا       
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املسلم احلق هو العمل علـى حتكـيم        
تطبيق منهجـه   شرع اهللا يف األرض، و    

يف احلياة، حبيث حيكم حيـاة الفـرد        
وإن املسلم  . واألسرة واتمع والدولة  

الصادق ليشعر أن عبادته تبقى ناقصة،      
إذا هو مل يبذل جهده إلعالء كلمة اهللا        

ال "وبه وحده يتحقق معىن     . يف األرض 
يف واقـع   " إله إال اهللا حممد رسول اهللا     

هذه إذ يفسر له علة وجوده يف       . احلياة
 آدم بنِــي كَرمنــا ولَقَــد: "احليــاة
ماهلْنمحي وف ررِ الْبحالْبم  وـاهقْنزرو 

نم اتبالطَّي ماهلْنفَضلَى وريٍ عكَث نمم 
   ).٧٠:اإلسراء(" تفْضيالً خلَقْنا

فال بدع أن يضع يف سبيل نصرا       
كان كل وقته وجهده وماله؛ ومن مث       
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املسلم الواعي عامال دوما على نصرة      
هذه الرسالة وحتقيق هدفها الكـبري يف       
احلياة، ال مينح والءه إال هلا، وال يرفع        
راية إال رايتـها، وال يلتـزم بعقيـدة         

  .سواها
ومن أجل  : كثري التالوة للقرآن  

بلوغ هذا املرتقى السامي، فهو يكثـر       
من تالوة القـرآن يف تـدبر وتبـصر     

عل هلذه التالوة أوقاتا ال     وخشوع، وجي 
تتخلف، خيلو فيها إىل ربه يتلو كالمه،       
فتنسرب معانيه يف نفـسه فتزكيهـا،       
وتالمس عقله فتنميه، وختـالط قلبـه       

 اللّه بِذكْرِ أَالَ" :فتزيده إميانا وطمأنينة  
نئطْمت ٢٨:الرعد(" الْقُلُوب.(   
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وحسب املسلم أن يتملى الصورة     
رآن اليت رمسها الرسول    احملببة لقارئ الق  

مثل املـؤمن   : ")صلى اهللا عليه وسلم   (
، )١(الذي يقرأ القرآن مثـل األترجـة      

رحيها طيب وطعمها طيـب، ومثـل       
املؤمن الذي ال يقرأ القـرآن كمثـل        
التمرة، ال ريح هلا، وطعمهـا حلـو،        
ومثل املنافق الذي يقرأ القـرآن مثـل        
الرحيانة، رحيها طيب وطعمهـا مـر،       

ق الذي ال يقرأ القرآن كمثل      ومثل املناف 
" احلنظلة ليس هلا ريح وطعمهـا مـر       

   .متفق عليه

                                                            

فاكهة ذات رائحة طيبة تشبه : األترجة  )١(
  .الكباد
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صلى اهللا عليـه    (ويقول الرسول   
اقرؤوا القرآن، فإنه يأتى يوم     : ")وسلم

 .رواه مـسلم   "القيامة شفيعا ألصحابه  
الذي يقرأ القرآن وهو    : "ويقول أيضا 

ماهر به مع السفرة الكـرام الـربرة،        
تتعتع فيه، وهـو    والذي يقرأ القرآن وي   
 فهل  .متفق عليه " عليه شاق، له أجران   

يستطيع املسلم بعد هذا أن يتلكـأ يف        
  !. تالوة القرآن وتدبر معانيه؟

  املسلم مع نفسه: ثانيا
 يريد اإلسالم من املسلمني   : متهيد

أن يكونوا شامة يف الناس، متميزين يف       
زيهم وهيئام وتصرفام وأعمـاهلم،     

نة، جتعلـهم   حىت يكونوا قدوة حـس    
جديرين حبمـل رسـالتهم العظمـى       
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للناس، ففي حديث الصحأيب اجلليـل      
صلى اهللا عليـه    (ابن احلنظلية أن النيب     

قال ألصحابه وكانوا يف سفر     ) وسلم
إنكم قـادمون   . "قادمني على إخوام  

على إخوانكم، فأصلحوا رحـالكم،     
وأحسنوا لباسكم، حىت تكونوا كأنكم     

 ال حيـب    شامة يف النـاس، فـإن اهللا      
والرحل هو  ما    ". الفحش وال التفحش  

. يوضع على ظهر اجلمل عند ركوبـه      
 دكل مـا يـشت    : والفحش والتفحش 

  . قبحه
صلى اهللا عليه   (فقد عد رسول اهللا     

اهليئة الرديئة، وإمهال العنايـة     ) وسلم
فحـشا  : باملظهر، والتبذل يف اللبـاس   

فاملسلم يوازن بني جـسمه     . وتفحشا
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 لكـل حقـه،     وعقله وروحه، فيعطى  
صـلى اهللا   (مستهديا دي رسول اهللا     

املتوازن احلكيم، وذلـك    ) عليه وسلم 
فيما يروى عبد اهللا بن عمـرو بـن         

صلى (أن النيب   ) رضي اهللا عنه  (العاص  
علم مبغاالته يف العبادة    ) اهللا عليه وسلم  

أمل أخرب أنك تصوم النـهار      : "فقال له 
. بلى يا رسـول اهللا : وتقوم الليل، قال  

فال تفعل، صم وأفطر، ومن وقم؛       ":قال
فإن جلسدك عليك حقا، وأن لعينيـك    
عليك حقا، وإن لزوجـك عليـك       

 .رواه البخـاري ومـسلم    ....." حقا
فكيف حيقق املسلم هذا التوازن بـني       

  .   جسمه وعقله وروحه؟
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: معتدل يف طعامه وشرابه   

 
      املسلم
يعتدل يف طعامه وشرابه، وإمنا يصحب

من الطعام ما    
     
   يقيم به صلبه، وحيفـظ
عليه صحته وقوته ونشاطه، مـستهديا

": بقول اهللا تعاىل يف حمكم كتابه     
 
        وكُلُواْ
ـبحالَ ي ـهرِفُواْ إِنسالَ تواْ وبراشو

نيرِفس٣١:األعراف" (الْم.(
   
 ويقـول

) صلى اهللا عليـه وسـلم     (الرسول  
 
يف

: "االعتدال يف الطعام والشراب   
  
ما مأل

آدمى وعاء 
       
        شرا من بطنه، فإذا كان ال
حمالة فاعال، فثلث لطعامـه، وثلـث

  ". )١(لشرابه، وثلث لنفسه
                                                            

حديث حسن، أخرجه أمحد والترمذى   )١(
  .وغريمها، وصححه احلاكم
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): رضـي اهللا عنـه    (ويقول عمر   
إياكم والبطنة يف الطعام والـشراب،      "

فإا مفسدة للجسد، مورثة للـسقم،      
وعليكم بالقـصد  . مكسلة عن الصالة 

فيهما، فإنه أصلح للجسد، وأبعد من      
اىل ليبغض احلـرب    وإن اهللا تع  . السرف

السمني، وإن الرجل لن يهلك حـىت       
  ". )١(يؤثر شهوته على دينه

ــدرات  ــسلم املخ ــب امل وجيتن
واملنبهات، بله احملرمات منـها، ينـام       

                                                            

 وانظر املقام القيم ىف مضار ٨/٤٧الكرت   )١(
الشبع املفرط على اجلسم والعقل والنفس 
للدكتور الطيب حممد ناظم نسيمى ىف جملة 

:  من السنة٥،٦: حضارة اإلسالم، العديدين
١٥.  
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مبكرا ويستيقظ مبكرا، وال يتنـاول      
أمـا فيمـا   . الدواء إال يف حالة املرض 

عداها، فكل ما يف نظام حياته يساعد       
  . نيعلى الصحة والنشاط الطبيعي

واملسلم يعلم أن املؤمن القـوى      
أحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف، كما       

، )صلى اهللا عليه وسلم   (قرر رسول اهللا    
ومن مث فهو يعمل على تقوية جـسمه        

  .بإتباع نظام صحى يف حياته
إن املسلم  : يزاول الرياضة البدنية  

احلق، إن كان يف الغالـب صـحيح        
ت اجلسم قوي البدن، لبعده عن املنهكا     

واملهلكات من املأكوالت واملشروبات    
الضارة اخلبيثة احملرمة، ولتجنبه العادات     
السيئة اهـدة املنهكـة كالـسهر       
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واالماك مبا يوهي العزميـة وحيـط       
اجلسم، ليعمل جاهدا علـى كـسب       
املزيد من القوة جلسمه، مبزاولة الرياضة      
املدروسة اليت تناسب جسمه وعمـره      

 جسمه قوة   ووضعه االجتماعي، وب  
ونشاطا وحيوية ومناعة مـن العلـل       
واألمراض، ويضع لذلك مواعيـد ال      
ختلف، لتؤتى هذه التمارين أكلـها،      
وتعطي نتاجها الطيب جلسمه، كـل      

  . ذلك باعتدال وتوازن ونظام
واملسلم : نظيف اجلسم والثياب  

الذي يريده اإلسالم نظيف يف جسمه،      
ويستحم كثريا، ويف فترات متقاربـة      

صلى اهللا  (با يف ذلك هلدي النيب      مستجي
الذي حث على االغتسال    ) عليه وسلم 
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الكامل والتطيب، خباصة يوم اجلمعة،     
اغتسلوا يوم اجلمعة، واغسلوا    : "فقال

رؤوســكم، وإن مل تكونــوا جنبــا، 
   .رواه البخاري" وأصيبوا من الطيب

واملسلم نظيف يف ثوبه وجوربه،     
فال يرضي أن تفوح مـن أردانـه أو         

ه رائحة منفرة، ويـستعني علـى       قدمي
 بالطيب أيضا، فلقد حكى عـن       كذل

: أنه كان يقـول   ) رضي اهللا عنه  (عمر  
من أنفق ثلث ماله يف الطيب ما كان        "

  ".مسرفا
 ويتعهد املسلم فمه، فـال يـشم       
أحد منه رائحة مؤذية، وذلك بتنظيف      
أسنانه يوميـا بالـسواك والفرشـاة       
واملطهرات واملنظفات، ويتفقد فمـه،     
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يعرضه على طبيب األسنان مـرة يف       ف
كل سنة على األقل، وعلى غريه مـن        
أطباء الفم واحلنجـرة والبلعـوم، إن       
احتاج األمر إىل ذلك يبقى فمه نقيـا        

تروى السيدة عائشة أم    . معطر األنفاس 
أن رسول اهللا   : املؤمنني رضي اهللا عنها   

كان ال يرقد   ) "صلى اهللا عليه وسلم   (
ظ إال تسوك قبل    ليال وال ارا، فيستيق   

حديث حسن، رواه أمحد    " أن يتوضأ 
صلى ( وتبلغ عناية الرسول     .وأبو دواد 

بنظافة الفم حدا جيعله    ) اهللا عليه وسلم  
لوال أن أشق على أمىت ألمرم      : "يقول

رواه " بالسواك عنـد كـل صـالة      
 وسئلت السيدة عائشة عن     .الشيخان

صـلى اهللا   (أي شيء يبدأ به الرسول      
: ا دخل بيته، فقالـت    إذ) عليه وسلم 
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 إنه مما يؤسـف     .رواه مسلم " السواك"
له أن نرى بعض املسلمني ال يعتنـون        
بنظافة أفواههم وأبدام ومالبـسهم،     
فتراهم يغشون املساجد وغريها مـن      
جمالس الـذكر وحلقـات الـدرس       
واملذاكرة، وروائحهم البشعة تـؤذى     
إخوام احلاضرين، وتنفر املالئكة اليت     

. ماكن اجلليلة املباركـة   حتف هذه األ  
ومن عجب أم يسمعون ويـرددون      

) صلى اهللا عليه وسلم   (قول رسول اهللا    
فيمن أكل ثوما أو بصال أو كراتا، أال        
يقرب املساجد لكيال يؤذى برائحـة      

من أكل البصل   : "فمه املالئكة والناس  
والثوم والكرات فال يقربن مـسجدنا،      

ـ        و فإن املالئكة تتأذى مما يتأذى منه بن
وروى األمام أمحـد    . رواه مسلم " آدم
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، أنه  )رضي اهللا عنه  (والنسائي عن جابر  
أتانا رسول اهللا زائرا، فرأى رجال      : قال

ما كان جيد   : "عليه ثياب وسخة، فقال   
لقد أنكـر   !". هذا ما يغسل به ثوبه؟    

أن ) صلى اهللا عليـه وسـلم     (الرسول  
يظهر اإلنسان على املأل بثياب وسخة      

ى غسلها وتنظيفهـا،    ما دام قادرا عل   
، )صلى اهللا عليه وسـلم    (إشعارا منه   

للمسلم بأن يكون دوما نظيف الثياب،      
وكـان  . حسن املظهر، حمبب املنظـر    

ما على أحدكم إن وجـد أن       : "يقول
يتخذ ثوبني ليوم اجلمعة سوى ثـوىب       

رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد      " مهنته
إن اإلسالم لـيحض أبنـاءه      . صحيح

نظافـة، وتفـوح مـن      مجيعا على ال  
أجسامهم الروائح النظيفـة العطـرة      
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وهذا ما كان عليه رسول اهللا      . الزكية
فيما رواه اإلمام   ) صلى اهللا عليه وسلم   (

مسلم بإسناده عن أنس بـن مالـك        
ما مشمت عنربا   : "، قال )رضي اهللا عنه  (

قط، وال مسكا، وال شيئا أطيب مـن        
صـلى اهللا عليـه     (ريح رسـول اهللا     

حاديـث واألخبـار يف     واأل)". وسلم
نظافة جسمه ومالبسه، وطيب رحيـه      

كثرية ) صلى اهللا عليه وسلم   (وعرقه،  
  . مستفيضة
أنه كان إذا صافح املصافح،     : منها

 يده، وإذا   ظل يومه جيد ريح الطيب يف     
وضع يده على رأس الصىب، عرف من       

وذكـر  . بني الصبيان بالرائحة الزكية   
أن : البخاري يف تارخيه الكبري عن جابر     
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مل يكن مير   ) صلى اهللا عليه وسلم   (النيب  
يف طريق، فيتبعه أحد إال عرف أنـه        

ونام مرة يف دار أنس،     . سلكه من طيبه  
فعرق، فجاءت أم أنس بقارورة جتمع      

صلى اهللا  (قه، فسأهلا رسول اهللا     فيها عر 
هـذا  : عن ذلك، فقالت  ) عليه وسلم 

عرقك، جنعله يف طيبنا، وهو من أطيب       
   .رواه مسلم. الطيب

ومن هدي الرسول العظيم أمـره      
برعاية الـشعر   ) صلى اهللا عليه وسلم   (

وإصالحه وجتميله؛ وذلك يف احلديث     
الذي رواه أبو داود عـن أيب هريـرة         

قال رسول اهللا   : ال، ق )رضي اهللا عنه  (
من كان لـه    ): "صلى اهللا عليه وسلم   (

وإكرام الشعر يكـون    ". شعر فليكرمه 
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بتنظيفه ومتشيطه وتطيبه وحتسني شكله     
صلى اهللا عليه   (وقد كره النيب    . وهيئته
أن يدع اإلنسان شعره مرسال     ) وسلم

مهمال شعثا منفوشا، حبيـث يبـدو       
لألعني كأنه الغول اهلـائج، وشـبهه       

لشيطان، وذلك يف احلـديث     منظره با 
الذي رواه اإلمام مالـك يف املوطـأ        

كان : "مرسال عن عطاء بن يسار، قال     
يف ) صلى اهللا عليه وسـلم    (رسول اهللا   

املسجد، فدخل رجل ثـائر الـرأس       
واللحية، فأشار إليه الرسول بيده، كأنه     
يأمره بإصالح شعره وحليته، ففعـل مث      

صـلى اهللا عليـه     (رجع، فقال النيب    
أليس هذا خريا من أن يأتى      ): "موسل

أحدكم وهـو ثـائر الـرأس كأنـه         
  !". شيطان؟
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واملسلم يعىن بلباسه   : حسن اهليئة 
وهندامه؛ ولذلك تراه حسن اهليئـة،      
أنيق املظهر، فقد كـان رسـول اهللا        

يتجمـل  ) صلى اهللا عليـه وسـلم     (
و . ألصحابه فضال عن جتمله ألهلـه     

ةَ اللّه الَّتي   قُلْ من حرم زِين   ": قوله تعاىل 
، "أَخرج لعباده والْطَّيبات من الـرزقِ     

وروى مكحول عن عائشة رضي اهللا      
كان نفر مـن أصـحاب      : عنها قالت 
) صلى اهللا عليـه وسـلم     (رسول اهللا   

ينتظرونه على الباب، فخرج يريـدهم      
ويف الدار ركوة فيها ماء، فيجعل ينظر       

قالـت  . هيف املاء، ويسوى حليته وشعر    
يا رسول اهللا، وأنت    : فقلت له : عائشة

نعم، إذا خرج الرجل    : تفعل هذا؟ قال  
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إىل إخوانه، فليهيئ من نفسه، فإن اهللا       
  ". مجيل حيب اجلمال

واملسلم يفعل هذا كله وفق نظرية      
: االعتدال اليت ال إفراط فيها وال تفريط      

"        لَـمرِفُوا وـسي إِذَا أَنفَقُوا لَم ينالَّذو
امـاً        يقَو ـكذَل نـيكَـانَ بوا ورقْت" 
 فليس من اإلسـالم يف      ).٦٨:الفرقان(

شيء أن يسف اإلنسان يف مظهره إىل       
درجة اإلمهال املزري بصاحبه، فرسول     

يرى يف هذا   ) صلى اهللا عليه وسلم   (اهللا  
التجمل وحسن اهلندام إظهارا لنعمـة      

ـ      : "اهللا عليه   رإن اهللا حيب أن يرى أث
وأخـرج ابـن    ". )١(عبدهنعمته على   

                                                            

  .حديث حسن، رواه الترمذى واحلاكم  )١(
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املبارك والطربإين واحلاكم والبيهقـى     
: قال) رضي اهللا عنه  (وغريهم عن عمر    

صـلى اهللا عليـه     (رأيت رسول اهللا    "
دعا بثياب جدد، فلبسها، فلما     ) وسلم

احلمـد هللا الـذي     : بلغت تراقيه قال  
كساين ما أواري به عوريت وأجتمل به       

وما دام التجمل ال يبلـغ      ". يف حياتى 
 التأنق املفرط، فهو من الزينة الطيبة       حد

 :اليت أباحها اهللا لعباده وحض عليهـا      
يا بنِي آدم خذُواْ زِينتكُم عند كُـلِّ        "

      هرِفُواْ إِنسالَ تواْ وبراشوكُلُواْ و جِدسم
    نيرِفسالْم بحةَ     *الَ يزِين مرح نقُلْ م 

  جرأَخ يالَّت اللّه     ـنم اتبالْطَّيو هادبعل 
        ـاةيي الْحواْ فنآم ينلَّذي لقِ قُلْ هزالر
الدنيا خالصةً يوم الْقيامة كَذَلك نفَصلُ      
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-٣٢:األعراف ("اآليات لقَومٍ يعلَمونَ  
٣٣.(   

ويف صحيح مسلم عن ابن مسعود      
ـ (أن رسول اهللا ) رضي اهللا عنه ( لى ص

ال يدخل اجلنـة    : قال) اهللا عليه وسلم  
من كان يف قلبه مثقال ذرة من كـرب،         

إن الرجل حيب أن يكون     : فقال رجل 
أيعد :  يعىن -ثوبه حسنا ونعله حسنة؟     

صـلى اهللا   ( قال النيب    -هذا من الكرب؟  
إن اهللا مجيـل حيـب      ): "عليه وسلم 
الكرب بطر احلـق، وغمـط      . اجلمال
لـصحابة  وهذا ما فهمـه ا    ". )١(الناس

الكرام ومن تبعهم بإحسان وسـاروا      
                                                            

  .أى احتقارهم واالستهانة م  )١(
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ومن مث كان اإلمام أبو حنيفـة       . عليه
حسن اهليئة والثياب،   ) رضي اهللا عنه  (

طيب الريح، حريصا على دوام التأنق      
يف امللبس وكان حيث النـاس علـى        
ذلك، ولقـد رأى ذات يـوم أحـد         
جلسائه يف ثياب رثة، فانفرد به وقدم       

ئته، فقال  إليه ألف درهم ليصلح ا هي     
إين موسر، ويف نعمـة، وال      : له الرجل 

: أحتاج إليها، فقال له أبو حنيفة معاتبا      
إن اهللا حيـب أن     : "أما بلغك احلديث  

فينبغي لك  " يرى أثر نعمته على عبده؟    
أن تغري حالك، حىت ال يغـتم بـك         

وبدهي أن الـدعاة إىل اهللا      . صديقك
  م ونظافة أبـدايئا مينبغى أن يعنوا 

م وأظافرهم وشـعورهم، ولـو      وثيا
كــانوا يف خلــوة مــع  أنفــسهم، 
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مستجيبني بذلك لنداء الفطرة السليمة     
اليت أخرب ا ومبـستلزماا الرسـول       

مخس : "يف قوله ) صلى اهللا عليه وسلم   (
اخلتان، وحلـق العانـة،     : من الفطرة 

ـ       صونتف اإلبط، وتقليم األظافر، وق
  . رواه البخاري ومسلم" الشارب

   عقله-ب
العلم عنـد املـسلم فريـضة       

يعتقد املسلم أن تعهد العقل     : وشرف
صلى اهللا  (بالعلم فريضة؛ لقول الرسول     

طلب العلم فريضة على    ). "عليه وسلم 
حديث حسن، رواه ابـن     " كل مسلم 

 وحسب املسلم تشجيعا علـى      .ماجه
طلب العلم أن اهللا تبارك وتعاىل رفـع        

 إِنما يخشى " :من شأن العلماء، فقال   
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مث . )٢٨:فاطر( "اللَّه من عباده الْعلَماء   
هـلْ  ": فضلهم على غري العاملني بقوله    

يستوِي الَّذين يعلَمـونَ والَّـذين لَـا        
 "يعلَمونَ إِنما يتذَكَّر أُولُـوا الْأَلْبـابِ      

  . )٩:الزمر(
وجاء صفوان بن عسال املـرادى      

صـلى اهللا   (إىل النيب   ) رضي اهللا عنه  (
، وهو يف املسجد، فقـال      )عليه وسلم 

يا رسول اهللا، إين جئت أطلـب       : له
مرحبا بطالب العلم، إن    : "العلم، فقال 

طالب العلم حتفه املالئكة بأجنحتها، مث      
يركب بعضهم بعضا حـىت يبلغـوا       

" السماء الدنيا من حمبتهم ملا يطلـب      
رواه أمحد والطـرباين وابـن حبـان        

  . واحلاكم بإسناد صحيح
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: طلب العلم مستمر حىت املمات    
إن التعلم احلـق هـو أن تـستمر يف          
مطالعاتك، وتزداد كل يـوم علمـا،       

وقُل رب زِدنِـي    " :عمال بقوله تعاىل  
 وقد كان سـلفنا     ).١١٣:طه" (علْماً

الصاحل مهما عظمت مرتلتهم العلميـة      
ال يكفون عن االستزداة مـن الـتعلم        

مـر،  ومتابعة التحصيل حىت أخـر الع     
ـ        مـا   هاوهلم يف ذلك أقوال رائعة، من

رواه اإلمام ابن عبد الرب عن ابـن أيب         
ال تزال عاملا ما كنـت      : "غسان، قال 

". متعلما، فإذا استغنيت كنت جاهال    
ال ): رضي اهللا عنه  (وقال اإلمام مالك    

ينبغى ألحد يكون عنده العلم أن يترك       
وقيل لإلمـام عبـد اهللا بـن     ". التعلم
:  مىت تطلب العلم؟ قـال     إىل: "املبارك
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حىت املمات، ولعل الكلمة اليت أنتفـع       
وهذا اإلمام فخـر    ". ا مل أكتبها بعد   

الدين الـرازي املفـسر الكـبري، ذو        
، ٦٠٦التصانيف الكثرية، املتويف سنة     

ملا ورد هذا اإلمام مدينة مرو، توافدت       
عليه مجوع العلماء والطلبة ليأخـذوا      

 التلقـي   عنه، ويعتزوا باالنتساب إىل   
منه، وكان يف مجلة مجوع الطلبة الذين       

 أديـب عـامل     بحيضرون جمالسه طال  
باألنساب، ال يبلغ العشرين من العمر،      
فلما كان اإلمام فخر الدين ال حيـسن        
هذا العلم، طلب من تلميذه هـذا أن        
يعلمه إياه، ومل جيـد غـضاضة مـن         
التتلمذ عليه، فأجلسه جملس األستاذ،      

 فكان هذا وسام    وجلس هو بني يديه،   
تواضع ورفعة ازدانت به سرية اإلمـام       
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فخر الدين الرازي، وما نقص ذلك من       
مقامه العظيم، وهو إمام عصره، أال ما       

! أحب العلم إىل قلوب هؤالء العلماء     
وما أرفعـه يف    ! وما أجله يف نفوسهم   

وما أحوج اخللف إىل االقتداء     ! أعينهم
  ! ذا السلف العظيم

وأول ما  :  اتقانه ما ينبغى للمسلم  
ينبغى للمسلم أن يتقنه من العلم كتاب       

تالوة، وجتويدا، وتفـسريا،    : اهللا تعاىل 
مث يلم بعلوم احلديث، والسرية وأخبار      
الصحابة والتابعني من أعالم اإلسالم،     
ويطلع من الفقه على ما يلزمه إلقامـة        
عباداته ومعامالته، ومعرفة أحكام دينه     

ا كان املسلم   هذا، إذ . على أساس قومي  
أمـا إذا   . خمتصا يف غري علوم الشريعة    
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كان خمتصا يف علم من علوم الشريعة،       
فينطبق عليه ما ينبغى للمسلم أن حيققه       
يف جمال اختصاصه من إتقـان ودقـة        

ومن نافلة القـول أن يكـون       . وجناح
  .املسلم متقنا اللغة العربية، متمكنا منها

ويلتفـت  : يتقن ما ختصص بـه    
ذلك إىل اختصاصه، فيقبل    املسلم بعد   

عليه إقبال املسلم املعتقد أن عملـه يف        
 فريضة، سواء أكـان     هدائرة اختصاص 

اختصاصه يف علم من علوم الـشريعة       
والدين، أم يف علم من علوم الـدنيا،        
كالرياضــات والفيزيــاء والكيميــاء 
واهلندسة والفلك والطب والـصناعة     
والتجارة وغريها، ومن مث يتوجب عليه      

تقن العلم الذي اختص فيه كـل       أن ي 
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اإلتقان، فال يدخر وسعا يف اإلحاطـة       
بكل ما كتب عنه يف شىت اللغـات إن   
استطاع، ويبقى دوما يرفـد عقلـه       

ومـن  . باجلديد من مستحدثات ذلك   
هنا كنا جند علماء السلف حيرصـون       
يف مقدمات كتبهم على تأكيد هـذه       
املعإين السامية؛ ذلك أم كانوا يبتغون      

علوم اليت أفنوا أعمارهم يف نشرها      من ال 
مرضاة اهللا عز وجل، مقدمني مثـرات       

  .قرائحهم خالصة لوجهه الكرمي
وال : يفتح نوافذ علـى فكـره     

يكتفي املسلم بدائرة اختصاصه، بـل      
يفتح نوافذ على فكره وعقله، فيقـرأ       
شىت الكتب واالت العلمية واألدبية     
والثقافية يف خمتلف العلـوم والفنـون       
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افعة، وخباصة القريبة منها إىل دائرة      الن
اختصاصه، فيأخذ بذلك من كل لون      
من ألوان املعرفة بطرف، ينشط ـا       
ذهنه، ويوسع أفقه، وينمـي ملكاتـه       

  .العقلية
 وال ينـسى أن     :يتقن لغة أجنبية  

يكون لبعض اللغات األجنبيـة مـن       
اهتمامه نصيب، فاللغة األجنبية يف هذا      

الثقافـة  العصر من ألزم مـستلزمات      
للمسلم النابه النشيط املتفهم متطلبات     
احلياة اإلسالمية املعاصرة، ذلـك أن      

دعـا إىل   ) صلى اهللا عليه وسلم   (النيب  
تعلم اللغات األجنبية منذ مخسة عشر      
قرنا، ليكون املسلمون دوما قـادرين      
على االتصال بشىت األمم واألجناس،     
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ودعوا إىل احلق الـذي كلفهـم اهللا        
نرى مصداق ذلك   .  العاملني حبمله إىل 

يف احلديث الذي رواه زيد بن ثابـت        
صـلى اهللا   (أن النيب   ) رضي اهللا عنه  (

يا زيد، تعلم يل    : "قال له ) عليه وسلم 
كتاب يهود، فإين واهللا ما آمن يهـود        

فتعلمته، فمـا   : ، قال زيد  "على كتايب 
مضى يل نصف شهر حـىت حذقتـه،        

صـلى اهللا   (فكنت أكتب لرسول اهللا     
إذا كتب إليهم، وأقرأ إذ     )  وسلم عليه

قال يل رسـول  : ويف رواية. كتبوا إليه 
أحتـسن  ): "صلى اهللا عليه وسلم   (اهللا  

: ، قلـت  "السريانية؟ فإا تأتيىن كتب   
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ومن ". )١(، فتعلمتها "فتعلمها: "ال، قال 
) رضي اهللا عنـه   (هنا كان ابن الزبري     

يتقن عددا من اللغات دون أن تشغله       
نه وأخرتـه، فقـد     هذه اللغات عن دي   

كان له مئة غالم وكان يكلـم كـل         
واحد منهم بلغته، وكنت إذا نظـرت       

هذا رجـل مل    : إليه يف أمر دنياه قلت    
يرد اهللا طرفة عني، وإذا نظرت إليه يف        

هذا رجـل مل يـرد      : أمر أخرته قلت  
واملسلم املعاصـر   . )٢(الدنيا طرفة عني  

مطالب أكثر من أي وقـت مـضى        
                                                            

حديث حسن : أخرجه الترمذى، وقال  )١(
  .صحيح

، وأبو ٣/٥٤٩أخرجه احلاكم ىف املستدرك   )٢(
  .١/٣٣٤نعيم ىف احللية 
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ألجنبية، ليعـيش   بإتقان بعض اللغات ا   
عصره، ويطلع على اجلوانب اإلجيابية     
والسلبية مما يتصل بثقافة أمته وتراثهـا       
ودينها فيما كتب بغري لغتـه ليكـون        
درعها الواقى يدرأ عنها الشر، ولساا      

  .األمني جيلب إليها اخلري
   روحه-ج

ال ينسى املسلم وهو يتعهد نفسه،      
ويبين كيانه اجلسمي والعقلي، أنه ليس      
مكونا من جسم وعقل فحسب، وإمنا      
يدرك أن له قلبا خيفق، وروحا فـو،        
ونفسا حتس، وأشواقا عليا تدفعـه إىل       
السمو واالستغراق يف عامل العبـادة،      
والتطلع إىل ما عند اهللا مـن نعـيم،         

  .واخلشية مما لديه من أنكال وجحيم
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ومـن مث   : يصقل روحه بالعبادة  
وحه، كان لزاما على املسلم أن يعىن بر      

فيقبل على صقلها بالعبادة واملراقبة هللا      
عز وجل آناء الليل وأطراف النـهار،       
حبيث يبقى يقظا متنبها، متقيا أحابيل      

. الشيطان املاكرة، و وسوساته املردية    
فإذا مسه طائف من الشيطان يف حلظة       
من حلظات الضعف البشرى، هزتـه      
الذكرى، فارتد بصريا متيقظـا تائبـا       

نَّ الَّذين اتقَواْ إِذَا مـسهم      إِ : "مستغفرا
طَائف من الشيطَان تذَكَّرواْ فَإِذَا هـم       

   ).٢٠١:األعراف(" مبصرونَ
صلى اهللا عليه   (وهلذا كان الرسول    

جـددوا  : "يقول ألصـحابه  ) وسلم
يا رسول اهللا، وكيـف     : قيل". إميانكم
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أكثروا من قول ال    : "جندد إمياننا؟ قال  
. رواه أمحد بـسند جيـد     " إال اهللا إله  

واملسلم يستعني على تقويـة روحـه       
وإصالح نفسه بضروب من العبـادة      
كتالوة القرآن يف أناة وتدبر وخشوع،      
والذكر يف إخبات وحـضور قلـب،       
والصالة القومية املـستكملة شـروط      
الصحة واخلشوع وحضور الـذهن،     
مدربا نفسه على القيام ذه الطاعات،      

ينه وعاداته وسـجاياه،    حبيث تصبح د  
وبذلك ترهف نفسه، ويرق شـعوره،      
وتتيقظ حواسه، فإذا هو مراقب هللا يف       
السر والعالنية، مستحضر خـشية اهللا      
ومراقبته إياه يف تعامله مع النـاس، ال        
جيور، وال حييد عن احلق، وال ينحرف       

  . عن جادة السبيل
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يلزم الرفيق الـصاحل وجمـالس      
بالرفيق الصاحل  ويستعني املسلم   : اإلميان

الذي يتواصى وإياه باحلق، ويتواصيان     
بالصرب، وباإلكثار من جمالس اإلميـان      
اليت يكثر فيها ذكر اهللا، وتدور فيهـا        
األحاديث عن اإلسالم وعظمتـه يف      
تربية الفرد واألسرة واتمع، ففي مثل      
هذه االس تزكو الـروح، وتـصقل       
النفس، ويصفو القلب، وختالط كيان     

  . ان كله بشاشة اإلمياناإلنس
وهلذا كان عبد اهللا بـن رواحـة        

إذا لقى الرجل مـن     ) رضي اهللا عنه  (
صلى اهللا عليـه    (أصحاب رسول اهللا    

، "تعال نؤمن بربنا ساعة   : "قال) وسلم
) صلى اهللا عليه وسلم   (ويبلغ ذلك النيب    
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يرحم اهللا ابن رواحـة، إنـه       : "فيقول
 "حيب االس اليت تتباهى ا املالئكـة      

وكان اخلليفة  . رواه أمحد بإسناد حسن   
) رضي اهللا عنه  (الراشد عمر الفاروق    

ينتزع نفسه من شواغل اخلالفة وأعباء      
احلكم، ويأخذ بيد الرجل والـرجلني،      

فيذكرون " قم بنا نزداد إميانا   : "فيقول
وكذلك كان معاذ بن    . )١(اهللا عز وجل  

يقول ألصحابه،  ) رضي اهللا عنه  (جبل  
لـسوا بنـا نـؤمن      اج: "وهم ميشون 

إن املسلم مـسؤول عـن      ". )٢(ساعة
تقوية روحه وتزكية نفسه، ودفعهـا      
دوما إىل أعلى، ومحايتها أبـدا مـن        

                                                            

  .٣/٣٢٩حياة الصحابة   )١(
  .٣/٣٢٩حياة الصحابة   )٢(
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ونفْـسٍ ومـا     : "االرتكاس إىل أدىن  
 * فَأَلْهمها فُجورها وتقْواهـا      *سواها  

 وقَد خاب مـن     *قَد أَفْلَح من زكَّاها     
  ).٩-٧:مسالش(" دساها

ومن هنا كان املسلم مطالبا بـأن       
حيسن اختيار األخالء والبيئات اليت ال      
تزيده إال إميانـا وصـالحا وتقـوى        
وتبصره، وأن يعرض عن رفاق السوء      
من شياطني اإلنس، وعـن جمـالس       
الفحش واملعصية اليت تظلم فيها النفس      

واصبِر نفْـسك مـع     : "ويصدأ القلب 
 ربهم بِالْغداة والْعـشي     الَّذين يدعونَ 

       مهـنع اكنيع دعلَا تو ههجونَ ورِيدي
        ـنم عطلَا تا وينالد اةيةَ الْحزِين رِيدت
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أَغْفَلْنا قَلْبه عن ذكْرِنا واتبع هواه وكَانَ       
  ).٢٨:الكهف ("أَمره فُرطاً

 واألدعية  يكثر من ترديد الصيغ   
ومما يستعني به املسلم علـى      : املأثورة

ترديـده  . تقوية روحه وربط قلبه باهللا    
صـلى  (الصيغ املأثورة عن رسول اهللا      

يف كل عمـل مـن      ) اهللا عليه وسلم  
األعمال اليت ورد فيها للرسول الكرمي      

فلقد كان له يف اخلـروج مـن        . دعاء
البيت دعاء، وللدخول فيـه دعـاء،       

عـاء، والسـتقباله    ولوداع املسافر د  
دعاء، وللبس الثوب اجلديـد دعـاء،       
ــاء،  ــراش دع ولالضــطجاع يف الف
ولالستيقاظ من النوم دعاء وهكذا مل      

) صلى اهللا عليه وسلم   (يكد رسول اهللا    
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يقوم بعمل إال وكان له فيـه دعـاء         
يتوجه به هللا تعاىل مما هو مبـسوط يف         
كتب احلديث الصحيح عن رسول اهللا      

، وكان يعلم   )١()لمصلى اهللا عليه وس   (
الصحابة الكرام هذه األدعية واألذكار،     

واملسلم . وحيضهم على قوهلم يف أوقاا    
حيرص على تعلم هذه الصيغ املـأثورة       

صلى اهللا عليه   (الرائعة، تأسيا بالرسول    
وصاحبه األبرار، ويثابر علـى     ) وسلم

تردادها يف أوقاا ومناسـباا، مـا       
ك يبقى  استطاع إىل ذلك سبيال، وبذل    

قلبه موصوال باهللا عز وجل، وتزكـو       

                                                            

  .انظر كتاب األذكار للنووى  )١(
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نفسه، وتـسمو روحـه، ويرهـف       
  . وجدانه

  املسلم مع والديه: ثالثا
إن من أبـرز صـفات      : بر ما 

املسلم الرب بالوالدين واإلحسان إليهما؛     
ذلك أن الرب بالوالدين أمر من أجـل        
األمور اليت حض عليهـا اإلسـالم،       

. وأكدا نصوصه القاطعـة احلامسـة     
ملسلم ال يسعه إال أن يكـون الـرب         وا

بالوالدين سجية من ألـزم سـجاياه،       
  .وخليقة من أبرز خالئقه

عارف قدرمها وما جيب عليـه      
لقد رفع اإلسالم مقام الوالدين     : حنومها

إىل مرتبة مل تعرفها اإلنسانية يف غـري        
هذا الدين؛ إذ جعل اإلحسان إليهمـا       
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والرب ما يف مرتبة تلي مرتبة اإلميـان        
واعبدواْ اللّـه والَ    "باهللا والعبودية له،    

 ."تشرِكُواْ بِه شيئاً وبِالْوالدينِ إِحساناً    
ومن مث كـان املـسلم       ).٣٦:النساء(

الصادق الواعي أبر بوالديـه مـن أي        
ويـسمو القـرآن    . إنسان يف الوجود  

الكرمي يف تصوير مكانـة الوالـدين،       
الـذي  وبسط األسلوب اخللقي الراقي     

ينبغي للمسلم أن يتبعـه يف معاملـة        
والديه، إن تنفس مـا أو بأحـدمها        
العمر، وبلغا مرحلة اهلرم والشيخوخة     
والعجز، فيصل إيل الغايـة الـيت مـا        
عرفتها اإلنسانية قبل أن تسطع مشـس       

وقَضى ربك  : "هذا الدين علي األرض   
    دالبِالْوو اهواْ إِالَّ إِيدبعاناً   أَالَّ تـسنِ إِحي

        ا أَومهـدأَح ـربالْك كندع نلُغبا يإِم
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كالَهما فَالَ تقُل لَّهما أُف والَ تنهرهما       
 واخفض لَهما   *وقُل لَّهما قَوالً كَرِمياً     

        بقُـل رو ـةمحالر نالذُّلِّ م احنج
 "ي صــغرياًارحمهمــا كَمــا ربيــانِ

  ).٢٣:اإلسراء(
: إنه األمر الرباين اخلالد للمـسلم     

"         ـاهواْ إِالَّ إِيـدبعأَالَّ ت ـكبى رقَضو
، والربط احملكم بني    "وبِالْوالدينِ إِحساناً 

عبادة اهللا وبر الوالدين، ويف ذلك رفع       
لقيمة الوالدين، وإعـالء لـشأما،      

ـ     ف ويستجيش وجدان الرمحة والعط
إِمـا يـبلُغن    : "والرب يف نفوس األبناء   

، "عندك الْكبر أَحـدهما أَو كالَهمـا   
يف رعايتك ومحايتك   ) عندك(فهما إذاً   

وحفظك، وقد يكونان شيخني هرمني     
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ضعيفني، فحذار حذار أن تند منـك       
فَـالَ  : "كلمة تذمر أو متلمل أو ضيق     

    رهنالَ تو ا أُفمقُل لَّهاتمبل جيب   "ه ،
عليك أن تفكر طويالً يف الكلمة الطيبة       
توجهها إليهما ليطيبا ا نفساً، ويقرا       

، ولتكن  "وقُل لَّهما قَوالً كَرِمياً   : "عيناً
وقفتك بني أيديهما وقفـة االحتـرام       
البالغ والتقدير املتناهي، الشبيه بوقفـة      
ــسالم واخلــضوع ــذلل واالست : الت

جنـاح الـذُّلِّ مـن      واخفض لَهما   "
ةمحولينطلق لـسانك الهجـاً     " الر

بالدعاء هلما علي ما أسديا لك من يد        
التنسى، إذ ربيـاك صـغرياً قاصـراً        

وقُل رب ارحمهمـا كَمـا      : "ضعيفاً
  ". ربيانِي صغرياً
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واملسلم املفتوح القلـب، يتلقـى     
دوماً مثل هذا يف عدد من آيـات اهللا         

ت، فيزداد لوالديه احتراماً، وما     البينا
واعبدواْ اللّه والَ تشرِكُواْ بِه شيئاً      : "برا

 ،)٣٦: النـساء ( "وبِالْوالدينِ إِحساناً 
" ووصينا الْإِنسانَ بِوالديـه حـسناً     "
ووصـينا الْإِنـسانَ    " ).٨:العنكبوت(

  هأُم هلَتمح هيدالـنٍ    بِوهلَى وناً عهو " 
   ).١٤: لقمان(

والباحث املتأمـل يف النـصوص      
الواردة يف بر الوالدين، جيد األحاديث      
الشريفة تترى مواكبة اآليات الكرمية،     
مؤكدة فضل بر الوالدين، حمذرة مـن       
عقوقهما أو اإلساءة إليهما مهما تكن      

فعن عبد اهللا بـن مـسعود       : األسباب
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ـ : قال) رضي اهللا عنه  ( ألت الـنيب   س
أي العمـل   ): صلى اهللا عليه وسـلم    (

الـصالة علـى    : "أحب إىل اهللا؟ قال   
بـر  : "مث أي؟ قـال   : ، قلـت  "وقتها

اجلهاد : "مث أي؟ قال  : ، قلت "الوالدين
 لقد جعـل    .متفق عليه  ".يف سبيل اهللا  

الرسول املريب العظيم بر الوالدين بـني       
الصالة على  : أعظم عملني يف اإلسالم   

والصالة .  يف سبيل اهللا   وقتها، واجلهاد 
عماد الدين، واجلهـاد ذروة سـنام       

صلى اهللا عليه   (ويأيت الرسول   . اإلسالم
رجلً يبايعـه علـي اهلجـرة       ) وسلم

واجلهاد يبتغي األجر من اهللا تعـاىل،       
فهل مـن   : "فيتريث يف قبوله، ويسأله   

: ، فيقول الرجـل   "والديك أحد حي؟  
صلى (نعم، بل كالمها، فيقول الرسول      
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فتبتغي األجر من اهللا    ): " عليه وسلم  اهللا
نعم، فيقـول   : ، فيجيبه الرجل  "تعايل؟

فـارجع إيل   : "الرسول الرب الـرحيم   
متفـق  " والديك فأحسن صـحبتهما   

جاء رجل  : ويف رواية للشيخني   .هعلي
صـلى اهللا عليـه     (فاستأذن الرسول   

أحـي  : "يف اجلهـاد، فقـال    ) وسلم
ففيهمـا  : "نعم، قـال  : قال" والداك؟
مل يفت الرسول القائد، وهو     ". فجاهد

يعبئ كتائب اجليش للجهاد، أن يذكر      
بقلبه اإلنساين الرقيق ضعف الوالـدين      
وحاجتهما البنهما، فيـصرف هـذا      
املتطوع للجهاد عن التطوع، ويلفتـه      
برفق إيل العناية بوالديه، وإنـه لفـي        
حاجة إيل كل ساعد يضرب بالسيف      

صـلى اهللا عليـه     (آنذاك، تقديراً منه    
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خلطورة الرب بالوالدين وحسن    ) وسلم
القيام علي شؤوما يف منهج اإلسالم      
الكامل املتوازن الفريد الذي رمسه اهللا      

  . لسعادة اإلنسان
وملا أنكرت أم سـعد بـن أيب        

إما : وقاص عليه إسالمه، وقالت له    
أن ترجع عن إسـالمك وإمـا أن        
أضرب عن الطعام حـىت أمـوت،       

: لونفتكسب معرة العرب، إذ سيقو    
تعلمني واهللا  : قاتل أمه، أجاا سعد   

لو كان لك مئة نفس، وخرجـت       
. نفساً ما رجعـت عـن إسـالمي       

وصربت أمه يوماً فيومني، ويف اليوم      
الثالث أجهدها اجلـوع فطعمـت،      
وأنزل اهللا تعايل قرأناً تاله الرسـول       
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علي املسلمني فيه عتاب لسعد علي      
وإِن : "شدته معِ أمه يف جوابه هلـا      

اهج       سا لَيبِي م رِكشلى أَن تع اكد
لَك بِه علْم فَلَا تطعهما وصـاحبهما       

   ).١٥:لقمان( ً"في الدنيا معروفا
ويف قصة جريج العابـد عـربه       
بالغة يف أمهية بر الوالدين واملسارعة      
يف طاعتهما، إذ نادته أمـه وهـو        

رب، أمي أم صاليت؟    : يصلي، فقال 
ر صالته، ونادته ثانيـة، فلـم     وأختا

جيبها وبقي يف صالته، ونادته ثالثة،      
فلما مل جيبها دعت عليه أال مييته اهللا        

وزنـت  . حىت يريه وجوه املومسات   
فلمـا  . مومس براع فحملت منـه    

خشيت انفضاح أمرها قـال هلـا       
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إن سئلت عن أيب املولـود      : الراعى
وهب . جريج العابد، فقالت  : فقويل

صومعة جريح واقتاده   الناس خيربون   
احلاكم للساحة، فبينما هو يف الطريق      

وملـا قـدم    . تذكر دعاء أمه فتبسم   
للعقاب اسـتمهل حـىت يـصلي       
ركعتني، مث طلب الغـالم ومهـس       

أيب فـالن   " من أبوك؟ فقال  : بإذنه
، فهلل الناس وكربوا وقالوا     )١(الراعي

نعيد بناء صومعتك فـضة وذهبـاً،       
انـت  ال، بل أعيدوها كما ك    : فقال

ويف هذا احلـديث    . من تراب وطني  
                                                            

غالم أحد الثالثة الذين نطقوا ىف املهد،  هذا ال)١(
واآلخران عيسى بن مرمي، والغالم الذى كان مع 

    .أمه ىف أهل األخدود
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الذي رواه البخاري يقـول الـنيب       
لـو كـان    ): صلى اهللا عليه وسلم   (

جريح فقيهاً لعلم أن إجابته والدتـه       
ومـن  . ألزم من استرساله يف صالته    

مث رأى الفقهاء أن املرء إذا كـان يف         
صالة النفل، وناداه أحد والديه فعليه      

 .أن يقطع صالته وجييبه
:  ولو كانا غري مـسلمني     بر ما 

ويسمو نيب اإلسالم العظيم بتوجيهاته     
الكرمية إىل ذروة اإلنسانية إذ يوصـي       
برب الوالدين واإلحسان إليهما، ولوكانا     
على غري دين اإلسالم، وذلك فيمـا       
حدثتا به أمساء بنت أيب بكر الـصديق        

قدمت علـي   : رضي اهللا عنهما، قالت   
هللا أمي، وهى مشركة يف عهد رسول ا      
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، فاسـتفتيت   )صلى اهللا عليه وسـلم    (
، )صلى اهللا عليه وسـلم    (رسول اهللا   

 قدمت علي أمي وهى راغبـة     :  قلت
نعـم صـلي    : "، أفأصل أمي؟ قال   )١(

إن املـسلم احلـق      .متفق عليه " أمك
الواعي هذه التوجيهات القرآنية العالية،     
واللفتات النبوية السامقة، ال يسعه إال      

هللا بوالديـه،  أن يكون من أبر خلـق ا    
وأحسنهم عشرة هلما، يف كل حـال       
ويف كل آن، وهذا مـا كـان عليـه         
الصحابة ومن تبعهم بإحسان؛ فقـد      

رضـي  (سأل رجل سعيد بن املسيب      
لقد فهمت آيـة بـر      : قائالً) اهللا عنه 

                                                            

  . أى طامعة فيما عندى تسألىن شيئاً)١(
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وقُـل  : "الوالدين كلها إال قوله تعاىل    
، فكيف يكون القول    "لَّهما قَوالً كَرِمياً  

يعىن خاطبـهما   : ه سعيد الكرمي؟ فأجاب 
وكان ابـن   . كما خياطب العبد سيده   

يكلم والدتـه   ) رضي اهللا عنه  (سريين  
بصوت ضعيف، كأنه صوت مـريض      

  . إجالال هلا واحتراماً
وحنن : كثري اخلوف من عقوقهما   

إذا غادرنا هـذه الـصفحة املـشرقة        
الوضيئة من التحبيب بالرب بالوالـدين،      

 يف وأدرنا الطرف بالـصفحة املقابلـة     
التحذير من عقوقهما، رأيناها صفحة     
سوداء معتمة قاسية، تقرع قلب الولد      
العاق الصلد، وـز ضـمريه مـن        

إا لَتجبه كل عاق لوالديه     . األعماق
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باقتران العقوق باإلشراك باهللا، كمـا      
اقترن الرب ما هناك باإلميان باهللا، فإذا       
العقوق جرمية سوداء بشعة قامتة، ينهلع      

لب املسلم الصادق، ويطـري هلـا       هلا  
إا أكرب الكبـائر، وأفـدح      . صوابه

عن أيب بكرة نفيـع     : اخلطايا والذنوب 
صلى (قال رسول اهللا    : بن احلارث قال  
أال أنبئكم بـأكرب    ): "اهللا عليه وسلم  

بلى يا رسـول    : قلنا. ثالثاً" الكبائر؟
اإلشراك بـاهللا، وعقـوق     : "اهللا، قال 
   .متفق عليه" الوالدين
ولكـيال خيتـل    :  أمه مث أباه   يرب

التوازن عند األبناء يف بر أحد الوالدين       
على حساب اآلخر، جاءت توجيهات     
اإلسالم تشمل الوالـدين كليهمـا،      
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وختص كال مـن األم واألب علـى        
صلى اهللا عليه   (فهذا رسول اهللا    . انفراد
يسأل الرجل الذي جاءه مبايعاً     ) وسلم

ل من  فه: "على اجلهاد كما رأينا آنفاً    
، وهذا تقرير مـن     "والديك أحد حى؟  

) صـلى اهللا عليـه وسـلم      (الرسول  
بوجوب الرب لكـال الوالـدين علـى        

ورأينا أيضاً يف حديث أمسـاء      . السواء
وجـاءه  . أنه أمرها بصلة أمها املشركة    

يا رسول اهللا، من أحـق      : رجل فسأله 
الناس حبسن صحابىت؟ فأجابه الرسول     

:  قال ".أمك): "صلى اهللا عليه وسلم   (
مث مـن؟   : قـال ". أمك: "مث من؟ قال  

" أبوك"مث من؟ قال    : قال". أمك: "قال
ففي هذا احلديث تأكيـد      .متفق عليه 

) صلى اهللا عليه وسـلم    (من الرسول   
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على أن بر األم مقدم على بـر األب،         
وكان الـصحابة الكـرام يؤكـدون       
للمسلمني هذا املعىن بعد رسـول اهللا       

ن ابـن   ، حىت إ  )صلى اهللا عليه وسلم   (
، حـرب األمـة     )رضي اهللا عنه  (عباس  

وفقيهها، جعل بـر الوالـدة أقـرب        
األعمال إىل اهللا؛ فقد جـاءه رجـل        

إين خطبت امـرأة فأبـت أن       : فقال
تنكحين، وخطبها غريى فأحبـت أن      
تنكحه، فغرت عليها، فقتلتها، فهل ىل      

. ال: أمك حية؟ قـال   : من توبة؟ قال  
 ، وتقرب )عز وجلّ (تب إىل اهللا    : قال

قال عطاء بن يـسار     . إليه ما استطعت  
: راوى هذا احلديث عن ابن عبـاس      

مل سألته  : فذهبت، فسألت ابن عباس   
إين ال أعلم عمالً    : عن حياة أمه؟ فقال   
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من بر الوالدة   ) عز وجلّ (أقرب إىل اهللا    
 ولقد استثار القرآن مشاعر الـرب       .)١(

والعرفان يف نفوس األبنـاء، فوصـى       
ل األم يف احلمـل   بالوالدين، ونوه بفض  

والرضاعة، وما تكابد مـن مـشاق       
ومتاعب يف هاتني املرحلتني من مراحل      
احلياة يف صورة لطيفة حانية تـوحى       

ووصينا الْإِنسانَ بِوالديه    ":بالبذل النبيل 
 )٢("حملَته أُمه وهنـاً علَـى وهـنٍ       

الُهصفـي        )٣(ول ـكُراش نِ أَنيامي عف 
  ريصالْم إِلَي كيدالول١٤:لقمان( "و.( 

فشكر الوالدين على ما أسديا للولـد       
                                                            

  . أخرجه البخارى ىف األدب املفرد)١(
  . أى ضعفا على ضعف)٢(
  . أى فطامه)٣(
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، )عز وجـلّ  (من خري يلى شكر اهللا      
. رأس الفضائل واألعمال الـصاحلات    

ويا للمرتلة الكرمية العليا اليت أحلها هذا       
  ! الدين الوالدين

وقد تقبل الدنيا على الولد، وتدر      
خزائنه باملـال،   عليه األرزاق، فتمتلئ    

وتشغله الزوجـة احلـسناء واألوالد،      
فينصرف عن العناية بوالديه، وينـسى      
أباه وما أنفق يف سـبيله مـن مـال،          
فيمسك يده عنه، فيبوء بغضب مـن       

ولكن املسلم احلـق الـصادق يف    . اهللا
جنوة من هذا كله، ألنه على اتـصال        
دائم بتوجيهـات اإلسـالم العاليـة       

يث الرسـول   إنه ليسمع حد  . احلكيمة
أنت ومالك  ): "صلى اهللا عليه وسلم   (
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كيانـه هلـذا األدب      فيهتز .)١("ألبيك
للهداية، فإذا هي    النبوي، وتتفتح نفسه  

                                                            

رواه اإلمام أمحد وأبو داود وابن ماجه  )١(
 أن رجالً أتى: ونص احلديث. د حسنبإسنا
يا رسول اهللا : فقال) صلى اهللا عليه وسلم (النيب

إن ىل ماالً وولداً، وإن والدى يريد أن جيتاح 
أنت ومالك ألبيك، إن أوالدكم : "ماىل، فقال

من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب 
فكلوه : "وىف رواية اإلمام أمحد". أوالدكم
خلطاىب على هذا وقد علق اإلمام ا". هنيئاً

يستأصله : معىن جيتاح ماىل: "احلديث بقوله
فيأتى عليه، ويشبه أن يكون ما ذكره السائل من 
اجتياح والده ماله، إمنا هو بسبب النفقة عليه، 
وأن مقدار ما حيتاج إليه للنفقة عليه شئ كثري ال 
يسعه عفو ماله والفضل منه، إال أن جيتاح أصله 

صلى اهللا عليه ( النيب ويأتى عليه، فلم يعذره
: ، ومل يرخص له ىف ترك النفقة، وقال له)وسلم

على معىن أنه إذا احتاج " أنت ومالك ألبيك"
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متتلئ بالرب والرعاية واحلب والعطـاء،      
وإذا هو يف منجاة من العقوق وعصمة،      
وإذا هو حقاً كما أراد لـه رسـول         

  . هو وماله ألبيه: اإلسالم أن يكون
ومل تقتـصر   : ودمهـا يرب أهـل    

توجيهات هذا الدين احلنيف على بـر       
الوالد، بل تعدا إىل من حيب ويصفي       

أن ) رضي اهللا عنه  (فعن ابن عمر    . الود
أبر : "قال) صلى اهللا عليه وسلم   (النيب  

ويف ". الرب أن يصل الرجـل ود أبيـه       
إن من أبر الرب صلة الرجل ود       : "رواية

ادف  وص .رواه مسلم  "أبيه بعد أن يوىل   
                                                                    

إىل مالك أخذ منك قدر احلاجة كما يأخذ من 
مال نفسه، وإذا مل يكن لك مال، وكان لك 

  ".كسب، لزمك أن تكسب وتتفق عليه
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) رضـي اهللا عنـه    (عبد اهللا بن عمر     
، )رضي اهللا عنـه   (صديقاً لوالده عمر    

فبالغ يف بره وإكرامه، فقال له بعـض        
أما كان يكفيه أن تتـصدق      : من معه 

عليه بدرمهني؟ فقال ابن عمر قال النيب       
احفـظ ود   ): "صلى اهللا عليه وسلم   (

  "أبيك، ال تقطعه فيطفـئ اهللا نـورك       

   .رواه مسلم
صلى اهللا عليه   (النيب  وسأل رجل   

يا رسول اهللا، هل بقـي     : فقال) وسلم
من بر أبوي شيء بعد موما أبرمها؟       

الدعاء هلما،  : نعم، خصال أربع  : "قال
واالستغفار هلما، وإنفـاذ عهـدمها،      
وإكرام صديقهما، وصلة الرحم اليت ال      
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إا ألعلى  . )١("رحم لك إال من قبلهما    
جـالل  مراتب احلب والوفاء والرب واإل    

للوالدين أن يصل الولد أصدقاءمها يف      
  . حياما وبعد مماما

إن املـسلم   : أسلوبه يف بره هلما   
الذي صاغه اإلسـالم إنـسان بـار        
بوالديه، حييطهمـا بأمجـل مظـاهر       
االحترام والتقدير، يقوم هلما إذا قدما      
على جملسه، وينكب على أيديهما لثماً      

باً وتقبيالً، يغض من صوته أمامهما تأد     
منه وإجالالً هلما، وخيفض هلما مـن       
جناحه، وينتقى العبـارات املهذبـة      
اللطيفة يف حديثه معهما، فال جيـرى       

                                                            

      . أخرجه البخارى ىف األدب املفرد)١(
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على لسانه معهما لفظ ناب أو عبارة       
خشنة جارحة، وال يبدو منه يف تعامله       
معهما فعل عار عـن أدب التـوقري        
والتكرمي واإلجـالل، مهمـا تكـن       
 الظروف واألحوال، مستهدياً دومـاً    

وقَضى ربك أَالَّ تعبـدواْ     : "بقوله تعاىل 
       نلُغـبا ياناً إِمسنِ إِحيدالبِالْوو اهإِالَّ إِي
عندك الْكبر أَحدهما أَو كالَهما فَـالَ       
تقُل لَّهما أُف والَ تنهرهما وقُل لَّهما        

ما جناح الذُّلِّ    واخفض لَه  *قَوالً كَرِمياً   
من الرحمة وقُل رب ارحمهما كَمـا       

   ).٢٤- ٢٣:اإلسراء(" ربيانِي صغرياً
وقد يكون الوالدان منحرفني عن     
جادة الصواب، حائدين عـن طريـق       
احلق، فواجب الولد املسلم البـار يف       
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مثل هذه احلالة أن يتأتى إليهما برفـق        
حة، ليزحزحهما عن   وتؤدة ولباقة ومسا  

الباطل الذي يتمسكان به، ال يـشتد،       
وال يغلظ، وال يقسو، وال ينهر، بـل        
حياول إقناعهما بذكاء وتلطف، حـىت      
يلفتهما إىل احلق الذي يـؤمن بـه،        
وسالحه يف هذا كله احلجة القويـة،       
واملنطق السليم، واألسلوب املهـذب     

وال ينسى املسلم أنه مطالب      . احلكيم
 مع والديه حىت لو كانا      ذا األسلوب 

إنه مطالب حىت يف حالـة      . مشركني
شركهما أن حيسن معاشرما، وإنـه      

إنـه  . ليعلم أن الشرك أكرب الكبـائر     
ليمتثل يف ذلك أمر اهللا جل وعـال إذ         

ووصينا الْإِنسانَ بِوالديه حملَته    : "يقول
مينِ أُمه وهناً علَى وهنٍ وفصالُه في عا      
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       ريصالْم إِلَي كيدالولي ول كُراش أَن* 
وإِن جاهداك على أَن تشرِك بِي مـا        
لَيس لَك بِـه علْـم فَلَـا تطعهمـا          
       بِـعاتوفـاً ورعا ميني الدا فمهباحصو
        كُمجِعـرم إِلَي ثُم إِلَي ابأَن نبِيلَ مس

ــ ــونَفَ ــتم تعملُ ــا كُن ئُكُم بِمبأُن "
   ).١٥-١٤:لقمان(

إن الوالدين ألقـرب األقربـاء،      
 -وأحب األحباب، ولكن رابطتـهما      

 تأتى بعد رابطة    -على جاللة قدرمها    
العقيدة، فإن كانا مـشركني وأمـرا       
ابنهما بالشرك، فال طاعة  هلما عليـه؛   
إذ ال طاعة  ملخلوق يف معصية اخلالق،        

الولـد يبقـى ملزمـاً بربمهـا     ولكن  
ورعايتهما واإلحـسان إليهمـا، يف      
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، ال يدخر   )عز وجلّ (حدود طاعة اهللا    
وسعاً يف تقدمي ألوان الـرب والرعايـة        
واإلكرام هلما، من مأكـل شـهى،       
وملبس نفيس، وسكن مريح، وفـوق      

الكلمة الطيبـة، والوجـه     : ذلك كله 
الطلق، الباسم الثغر، الفائض باحلـب      

لوفاء والعرفـان بالفـضل     واحلنان وا 
  . لصاحىب الفضل الكبري، الوالدين

وميتد بر املسلم لوالديه إىل ما بعد       
وفاما، بالتصدق عنهما، واإلكثار من     

واخفض ": الدعاء هلما مبثل قوله تعاىل    
       بقُل رو ةمحالر نالذُّلِّ م احنا جملَه
 "اًارحمهمــا كَمــا ربيــانِي صــغري

وبعد، فهذا هو هدي     ).٢٤:اإلسراء(
اإلسالم يف بر الوالدين، وهـذا هـو        
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املسلم احلق املهتدى به، ومـا ينبغـى
للمسلمني أن تغيب فيهم هذه اخلليقة،
مهما تعقدت أمور احلياة، ومهما طرأ
عليها من تطور، ومهما جتمع فوقهـا
من ركام العادات املستوردة؛ فهى من

م من حتجر القلب،اخلالئق اليت حتفظه  
وتقيهم من أنانية السلوك، وتردهم إىل
أصالتهم وإنسانيتهم ووفائهم، إذا مـا
تردى غريهـم يف حـضيض األثـرة
واجلحود والكفران، وهي فوق ذلـك

  . كله، تفتح هلم أبواب اجلنان

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t






	Blank Page



