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ةمقدمة
من المعلوم – بداهة  -أن "اإلنسان اجتماعي بطبعه" ،كما عبر ابن خلدون
رحمه هللا ،وكان ابن القيم رحمه هللا – قبله  -يردد في غير ما موضع من
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كتبه "اإلنساني مدني بالطبع" .

وقـد فـسر شـهاب الـدين األلوسـي رحمهه هللا فهـي رو المعهـاني قولهه ععهال
و َجعَ ْلنَا ُك ْم ُ
ارفُوا ، 2 بـأن المـراد مـن جعـل النهـا
شعُوبًا َوقَبَائ َل لتَعَ َ
َ

شهعوبا

وقبائل هو التعارف قائال " لتعارفوا" علة لل َج ْعل أي :جعلنهاكم كهكلل ليعهـرف
بعهههـضبم بعضههها ،فتصهههلوا األرحهههام وعبينهههوا األنسهههاب ال لتفهههاخروا باءبهههاء
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والقبائل" .

ومن معاني النا  :األنس( الوناسة) وسمي اإلنسان إنسانا ألنه يأنس بغيره،
كما قال بعض اللغويين
ي (ابتعد) عن أهله وبلده ،يضيق ع َ
طنه،
يدل عل ذلل أن الواحد منا إذا قَص َ
ويبدو ع َ
آنس (أبصر) إنسانا من قومه حن
طبُه ،ويشعر بالبآبة والوحشة! فإذا َ
إليه ،ودنا منه ،وركب الصعب و الكلول لطلبه .ولكلل اعت ُبر النفي ععكيبا،
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والحبس عأديبا (وفيه عنبسر النفس وعلين) .

 1انظر مثال زاد المعاد  ،13/3إغاثة اللهفان 143/2
 2الحجرات 13
 3رو المعاني لأللوسي 162/26
 4ويرى بعض األطباء والدارسين أن األسباب األساسية ألمراض القلب هي االكتئاب والعزلة االجتماعية وقلة
الدعم االجتماعي
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وانظر كيف آنس هللا ععال وحشة آدم (عليه السالم) وهو في الجنة؛ فخلق
له من نفسه امرأة ً (حواء) يسبن إليها ويأنس بها ..ولتبون أما ً لبنيه يقول
اإلمام المنَاوي -رحمه هللا -في شرحه لحديث (المـُؤْ م ُن لل ُمؤْ من َكالبُنيَان)
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"وفيه عفضيل االجتماع عل االنفراد ،ومد االعصال عل االنفصال ،فإن
البنيان إذا عفاصل بطل وإذا اعصل ثبت االنتفاع به ببل ما يراد منه"  .2و"إنه

ال يفزع من النا

إال من ال يعرفهم" ،كما نُسب إل الفيلسوف األلماني

جوعة .
وللعزلة منافعها ما لم عخرج عن حد االعتدال؛ فإذا عجاوزت حد االعتدال
كان صاحبها في حبم المجبور  -المعكور -عافانا هللا؛ ألن اإلنسان ال يقوم -
مبن ومعن  -بغير اجتماع! وكل أنواع الصنائع والتجارات والحرف
والمهن والوظائف واألعمال ،والعلوم والفنون ..ال عتم  -من عهد آدم  -إال
بتواصل اإلنسان مع أخيه اإلنسان ،أحب أم كره و َمن كره التواصل مع أبناء
جنسه في الخارج ابت ُلي بهم في الداخل ،أي ضمن األسرة الواحدة ،والبيت
الواحد و َمن استغن

ماديا وماليا واجتماعيا عن الخروج إل

النا

في

أسواقهم وشوارعهم ،شرع له حضور بعض العبادات جماعة ،كعبادة الحج
والعمرة ،وصالة الجماعة والجمعة والعيدين؛ ناهيل عن وجوب صلة
األرحام ،وحرمة القطيعة في اإلسالم

 1رواه البخاري في صحيحه  ،191/2ومسلم في صحيحه 1201/2
 2فيض القدير شر الجامع الصغير للمناوي252/6 ،
4

وكل هكا وذاك يدعو بإلحا إل العناية بفقه التعامل ،وفن التواصل ،أو
"التنمية البشرية" ،باصطال

البعض -والمعن

واحد أو متقارب؛ ألن

االحتباك يولد االشتباك ،أو الطاقة  -الحرارية  -كما يقول الفيزيائيون،
واإلنسان ال يباد يسلم في احتباكه اليومي بشرائح المجتمع المختلفة من أن
ضل ،أو يَزل أو يُزل ،أو يَظلم أو يُظلم ،أو يجهل أو يُجهل عليه!
يَضل أو يُ َ

فإذا لم يبن متسلحا بسال

المعرفة واليقظة ،والدعاء واالستهداء ،عحول

االحتباك إل شرارة ونار ..ووقع العار والشنار!!.
وإن المتأمل في أحوال النا

في هكا العصر  -وال سيما في واقعنا

األوروبي  -يجد أنهم يعانون أشد المعاناة من جفاف المشاعر اإلنسانية،
وعدهور العالقات األسرية واالجتماعية ،جراء جزئيات وعفاهات -أحيانا-
اغتنم الشيطان فيها فرصةً ،ونفَكَ من خاللها إل العقول والقلوب والمشاعر
فعاث فسادا وإليبم أمثلة من واقع الحال ،ال من نسج الخيال:
فمن النا

من هجر والديه -أو أحدهما-؛ ألنه أشار عليه  -مجرد إشارة  -في

أمر زواج أو طالق ،أو دراسة أو حرفة ،أو سفر أو إقامة ،أو صحبة أو
جوار

ونسي هكا الولد  -ذكرا كان أو أنث  -سنوات من جهاد الوالدين..

وسهرهما من أجله!
وهكا يرحل من الحي والقرية والمدينة والقُطر ..لعجزه عن التوفيق بين
مطالب الزوجة والحماة ،ومطالب الوالدة واألخت!..
وهكا هجر أخاه أو عمه الختالف في قضية ميراث!
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وهكه قد نشزت وعخلت عن زوجها لسبب عافه ضعيف يتبرر مثله آالف
المرات في الحياة الزوجية ،وال يعني شيئا أكثر من خالف "روعيني"!.
وهكا قد عرك الجماعة ،والجمعة ،والجمعية ،والمسجد؛ ألن إمام المسجد ،أو
ام المسجد ،لم يرحبوا به حسب ذوقه ،أو حصل له
رئيس الجمعية ،أو ُخد َ
احتباك خفيف مع بعض إخوانه المصلين!.
وهكا قد قاطع جاره شهورا ً ،وشهر به؛ ألنه قد قسا مرة عل ولده!
وهكا يتوجس خيفةً من كل ناظر وسائر وزائر ..بدعوى أنه عائن حسود،
بلمسة !.
يقتل بهمسة ،ويس َحر ْ
وهكا ُمر َهف اإلحسا  ،هش المرا  ،كثير الوسوا  ،يحسب كل صيحة

عليه ،وكل ائتالف واختالف ضده!.
وهكا قد عرك الدراسة والتبوين ،والعمل والوظيفة ،والجامعة والمختبر
بحجة أن األوروبيين عنصريون ،أنانيون ،مصلحيون ،ال يقدرون األجنبي،
ويغارون من العرب أو المسلمين !!..وهلم جرا ً ،من أمور أصلها  -في
الغالب األعم  -أزمة في الفهم ،وض ْيق في الصدر ،وعسرع في الطبع!.
ومن أجل ذلل يتعين علينا أن نجدد النقد والنظر في ععاملنا اإلنساني بشبل
عام ،وععاملنا الرحمي (األسري) بوجه خاص ونعني بكلل عفصيال:
 -1التعامل مع اءباء واألمهات ،واألجداد والجدات
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 -2التعامل مع الزوج

1

واألوالد.

 -3التعامل مع األرحام (األصول والفروع والحواشي و األصهار).
 -4التعامل مع الجيران و الزمالء واألصحاب (من المسلمين وغير
المسلمين).
 -5التعامل مع أهل المساجد والمراكز والجمعيات.

وكل ذلل في إطار المنهج العلمي الرشيد ،المتوازن المعتدل ،السهل القريب،
الكي يجمع بين أنوار الوحي ،وحقائق العلم ،ومقتضيات العصر -في انسجام
عام ،وعناغم محبم-؛ مستهدين بوصية الخالق :يَا أَي َها النا ُ اعقُوا َرب ُب ُم الكي
سا ًء
َخلَقَ ُب ْم م ْن نَ ْف ٍس َواحدَةٍ َو َخلَقَ م ْن َها زَ ْو َج َها َوبَث م ْن ُه َما ر َج ًاال َكث ً
يرا َون َ
علَ ْي ُب ْم َرقيبًا.2
ام إن َّللاَ َكانَ َ
َواعقُوا َّللاَ الكي ع َ َ
سا َءلُونَ به َو ْاأل َ ْر َح َ
ومع أن التدريب العملي(عل يد أهله) هو الناجع دائما في عنمية الكات،
الوسنان ،ويطرد
وكسب الصفات؛ فإن شيئا من البيان النظري قد يوقظ َ
الشيطان ،ويفيد إل حد كبير في "عقليل المفاسد ،وجلب المراشد" .ومن ث َم
كانت هكه األبجديات والمقدمات (في فقه المعامالت والمواصالت) ،انطالقا
من الوحي المنقول ،والتراث المصقول ،والفبر المعقول .وإليبموها
-1استككار طبيعة اإلنسان ،في كل وقت و أوان.
 -2معاملة النا

بأخالق اإلسالم الثابتة ،ال بالمزاج الشخصي المتقلب

 -3معاملة النا

حسب طبائعهم

 1الز ْو ُج البعل (الرجل) والزوج أيضا المرأة قال هللا ععال ا ْس ُب ْن أ َ ْنتَ َوزَ ْوجُلَ ْال َجنةَ البقرة 35
 2النساء 1
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 -4إنزال النا

منازلهم ،وحفظ مراعبهم
حسب الظواهر ال حسب البواطن

 -5معاملة النا
 -6العدل بين النا

وإنصافهم بال عمييز

 -7التغافل عن زالت النا  ،وعدم التدقيق في أخطائهم
 -8االعتدال في الحب و البره.

 -9االستفادة من فنون "التنمية البشرية" لبسب مهارات جديدة
 -10الدعاء واالستهداء
علل عشرة كاملة ،نفصلها-بعون هللا  -حسب الوسع واليسر -في الصحائف
اءعية:
 . 1استذكار طبيعة اإلنسان ،في كل وقت و أوان
وليس اإلنسان كما عصوره بعض األفالم السينمائية سوبرمان (باإلنجليزية
 )Supermanأي شخصا فوالذيا قويا ،ال يعرف الضعف والقصور؛ بل
اإلنسان -كما صوره ربه -وكما هو في الواقع عجول جهول ،جزوع هلوع،
َمنُوع جموع ،ناقص ضعيف ..ال يثبت كثيرا أمام الشبهات والشهوات بشهادة
س ُ
ضعيفًا 1. يضعف أمام المال ،وأمام المرض ،وأمام
ان َ
خالقهُ  :خلقَ اإل ْن َ
الغربة ،وأمام الحزن ،وأمام الفر  ،وأمام الجاه ،وأمام المنصب ،وأمام
المد  ،وأمام القد  ،وأمام النصح ،وأمام الشائعة ،وأمام األكثرية ،وغير ذلل

 1النساء 28
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من مفردات ومظاهر الضعف ،التي يمبن لإلنسان -نفسه -أن يبتشفها يوميا،
ويضع أصبعه عليها بال صعوبة وال ععقيد
عا قال صل هللا عليه وسلم (لما صور
وفي حديث أنس رضي هللا عنه مرفو ً
عركه ما شاء هللا أن يَتركه ،فجعل إبليس يُطيف به
هللا  -ععال  -آدم في الجنة َ
ينظر إليه ،فلما رآه أجوف عرف أنه خ َْلق ال يَتمالل) .

1

قال اإلمام النووي  -رحمه هللا ععال  -في شرحه " قوله صل هللا عليه
وسلم (فلما رآه أجوف علم أنه ُخلق خلقًا ال يَتمالل) ،األجوف صاحب
ال َجوف ،وقيل هو الكي داخلُه خا ٍل ،ومعن

ال يَتمالل ال يَملل نفسه،

ويَحبسها عن الشهوات ،وقيل ال يَملل دَفع الوسوا

عنه ،وقيل ال يَملل

نفسه عند الغَضب ،والمراد جنس بني آدم"  2.اهـ
وعدبر قول الخالق جل جالله في هكا المعن
َو َر ْح َمتُهُ َالعبَ ْعت ُ ُم
َو َر ْح َمتُهُ َما زَ َك

علَ ْي ُب ْم
َ ولَ ْو َال فَ ْ
ض ُل َّللا َ
علَ ْي ُب ْم
َ ولَ ْوال فَ ْ
ض ُل َّللا َ

طانَ إال قَل ً
الش ْي َ
يال 3. وقال ععال
4
م ْن ُب ْم م ْن أ َ َح ٍد أَبَدا ً َولَبن َّللاَ يُزَ كي َم ْن يَشَا ُء. 

ورحم هللا اإلمام الحسن البصري الكي أبصر المعن -حقيقة -فصا  ":ليس
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العجب ممن هلل كيف هلل ،إنما العجب لمن نجا كيف نجا!" .

 1صحيح مسلم 1210-1209/2
 2شر مسلم للنووي 248/16
 3النساء 83
 4النور 21
 5انظر كتاب آداب الحسن البصري وزهده ومواعظه ألبي الفرج ابن الجوزي ص  24-23عن زين العابدين
علي بن الحسين عنه ورواها أبو نعيم في حلي األولياء  ،72/3عن يحيي بن أبي كثير عن سليمان بن داود
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فاللهم اجعلنا من عبادك الناجين ،بفضلل ال بعدلل ،وبإحسانل ال بميزانل!
ومن فروع هكا األصل البلي :استحضار أن هكا اإلنسان الكي عُـخَالـلُهُ،
وع ُخالقُه ،وعحسن الظن به ،وعنظر إليه -أحيانا -نظرة طهرانية وعقديس ،قد
عزل به القدم بعد ثبوعها ،وقد عرى منه ما ال يُطربل وال يعجبل؛ بل قد عرى
منه -أحيانا -ما ال يخطر عل

بال ،لسبب واضح معلوم ،هو أنه إنسان

طيني ضعيف ..ناقص ..مثلل ،وليس نبيا معصوما ،أو ملبا كريما! وقد
أكد الصادق المعصوم صل

هللا عليه وسلم ذلل في حديث نحفظ مبناه
1

وننس معناه " :كل بني آدم خطاء ،وخير الخطائين التوابون" .

ومن أقوال الفقيه اإلمام ،عز الدين بن عبد السالم رضي هللا عنهَ " :وا ْعلَ ْم أَنهُ
سل َمَ ،و َال ُخلُقَ َكأ َ ْخ َالقه فَ َم ْن َوفقَهُ َّللاُ
ب َكأَدَب َر ُ
صل َّللاُ َ
َال أَدَ َ
علَيْه َو َ
سول َّللا َ
علَيْه َويَص ُل إلَيْهَ ،و َما م ْن
علَ أ َ ْخ َالقه َواال ْقتدَاء به ليَتَخَلقَ م ْنهُ ب َما يَ ْقد ُر َ
عانَهُ َ
أَ َ
أ َ َح ٍد إال َوقَ ْد هَم َولَم. "!..

2

"وليس من شرط أولياء هللا المتقين أال يبونوا مخطئين في بعض األشياء
خطأ ً مغفورا ً لهم؛ بل وال من شرطهم عرك الصغائر مطلقا ً؛ بل وال من
3

شرطهم عدم الوقوع في الببائر التي ععقبها عوبة" .

عليهما السالم أنه قال البنه يا بني ال ععجب ممن هلل كيف هلل ،ولبن اعجب ممن نجا كيف نجا" اهـ ولم
أجدها في األصول من عبارة الحسن البصري رحمه هللا ،إال ما ذكره ابن الجوزي
 1رواه أحمد  ،344/20الترمكي  273/4وغيرهما
 2قواعد األحبام للعز بن عبد السالم 125/1
.3مجموع الفتاوي 67-66/11
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ومن الخطإ الفاد ؛ بل من الظلم الفاضح  ..أن يعامل اإلنسان أخاه اإلنسان
عل

أسا

العصمة والبمال ،أو يبلفه أمورا خارجة عن نطاق اإلرادة

والقدرة ،والطبيعة واالستعداد ،سواء ععلق األمر بالزواج والمصاهرة ،أو
األخوة والصداقة ،أو المدراسة والتعلم  ،أو غير ذلل من العالئق التي يبدو
فيها القصور اإلنساني عل أشده ،وعطفح األخطاء ،وعنتصر الواقعية!.
وعأمل في جواب اإلمام أحمد رحمه هللا لما قال له راويت ُه مهنا كان ُ
غندَر
يغلط؟ قال "أليس هو من النا ؟!  ."1فلنحفظ هكه العبارة ولنجعلها شعارا
في التعامل " أليس هو من النا ؟! "
 .2معاملة الناس بأخالق اإلسالم (الراقية) ،ال بالمزاج الشخصي .

ومعلوم أن المزاج
آخر ،ومن حال إل

2

الشخصي ( )état d'espritيختلف م ْن شخص إل
حال  ، 3ولبل منا هموم وأحزان ..يبثها إل

البريم

المنان ،ويحبسها في صدره -باحتساب.-
وليس من العدل وال من الفضل أن نحمل اءخرين ما ال شأن لهم به ،وال يدَ
لهم فيه ،وال قدرة لهم عل دفعه .أي أن نعبس في وجوههم مثال أو ننفس

غيظنا فيهم ،وهم أبرياء!!.

 1علل الحديث البن أبي حاعم 62/1
س م ْن أَحْ َوا ٍل َو َ
 2المزاج َما ُجبلَ ْ
طبَائ َع كما جاء في قامو المعاني
علَيْه الن ْف ُ
ت َ
علما أن عغير المزاج (بشبل حاد سريع متبرر) نوع من أنواع المرض النفسي الخطير ،الكي ينبغي معالجته
3بحزم
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ما ذنب الزائر  -مثال  -يُستقبل بجالفة  -في إدارة أو جمعية أو بيت  -إذا
ور َمهموما ً بماله وولده ؟!" ..وأكثر النا في هكا الزمان لهم ه ُموم
كان ْال َم ُز ُ
من هكا النوع".
ما ُج ْرم العامي الفطري المسبين يُعا َمل بإهمال أو المباالة من طرف الشيخ،
أو الفقيه ،أو الدكتور ،أو المعلم ،أو الداعية ..بدعوى الوقار واالحتشام،
وحفظ الرعبة والمقام؟! وأي وقار واحتشام واحتجاب  -وما شئت من
أوصاف وألقاب  -بعد قول هللا ععال مخاطبا سيد األنبياء والعلماءَ  :ولَ ْو
1
ت فَ ًّ
ظا غَلي َ
ظ ْالقَ ْلب الَ ْنفَضوا م ْن َح ْول َل . 
ُك ْن َ
وبعض النا

-مع األسف -يسوغ (يبرر) جفاءه بالحزن والحداد عل واقع

األمة المرير ،ناسيا قول اإلمام علي رضي هللا عنه (المؤمن بشره في
2

وجهه ،وحزنه في قلبه!) .

نعم هكه هي السمة الظاهرة للمؤمن الراشد -في عوصيف اإلمام الراشد،-
المؤمن يحمل في قلبه األحزان (أحزان البناء والصحة ،ال أحزان الهدم
والمرض) وبشره مع ذلل في وجهه! أي ال عفارقه البسمة والدعابة إال

اضطرارا.

 1آل عمران 159
 2ربيع األبرار لجار هللا الزمخشري  ،157/2خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر لمحمد أمين المحبي
 ، 206/1وهو منسوب ككلل لمحمد بن علي ،الحبيم الترمكي ،انظر الطبقات الصوفية ألبي عبد الرحمن
اليسلمي ،ص  ،70صفة الصفوة البن الجوزي  ،146/2عاريخ اإلسالم للكهبي 277/2
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وفي الحض عل ضبط المزاج ،والخروج إل النا

بوجه طلق يقول -

صل هللا عليه وسلم -في حديث أبي ذر ( وخالق النا

بخلق حسن)  1رواه

أحمد والترمكي وقال حديث حسن صحيح
قال العالمة الـ ُمنَاوي رحمه هللا في "فيض القدير"" :أي عبلف معاشرعهم
بالمجاملة من نحو طالقة وجه ،وحلم ،وشفقة وخفض جانب ،وعدم ظن
السوء بهم ،وعودد إل

كل كبير وصغير ،وعلطف في سياستهم مع عباين

طباعهم وجمع هكا بعضهم في قوله وأن عفعل معهم ما عحب أن يفعلوه
2

معل ،فتجتمع القلوب وعتفق البلمة ،وعنتظم األحوال" .

ومعلوم أنه ال يبمل الخلق الحسن وال يؤعي أكله إال ببف األذى وعحمل
األذى .والجمع بينهما (أي بين البف والتحمل) عزيز ،والثبات عليهما عسير.
وباهلل ععال نستعين.
وليست األخالق أمرا ثانويا أو عحسينيا -في ديننا-كما يتصور البعض؛ بل
هي ثمرة العقيدة وفَصها ،وروحها وجوهرها .وما بُعث النبي الخاعم إال من
أجلها( ،أي من أجل عتميم مبارم األخالق ،أو صالح األخالق) .يدل عل هكا

قوله صل هللا عليه وسلم( :إنما بعثت ألعمم حسن األخالق) 3رواه مالل في
الموطأ.

1رواه أحمد  ،284/35والترمكي  527/3عن أبي ذر الغفاري رضي هللا عنه
 2فيض القدير للمناوي 120/1
 3رواه مالل في موطئه  904/2وأما قول كثير من النا ( الدين المعاملة ) فمعناه صحيح (في الجملة)،
ولبنه ليس له أصل ال مرفوع وال موقوف ،ال صحيح وال ضعيف ،في كل ما بين أيدينا من كتب السنة ،كما نص
13

ار ُك ْم
سنُ ُه ْم ُخلُقًا َوخيَ ُ
وقال صل هللا عليه وسلم ( أ َ ْك َم ُل ْال ُمؤْ منينَ إي َمانًا أ َ ْح َ
سائه ْم)  1.رواه أحمد والترمكي عن أبي هريرة رضي هللا عنه،
خي َ ُ
ار ُك ْم لن َ
وقال حديث حسن صحيح.
والجميل الرائع في المسلم-الحق -أنه ال يؤمن بالبرغماعية في األخالق ،وال
بالعبثية في الوجود ،وال بالنسبية في العدل وال يُحس ُن خلقه ليبسب مصلحة
(مادية أو معنوية) ،عاجلة أو آجلة ،إنما يفعل ذلل قُ ْربة وطاعة ،ومبدأ ً
وغاية ،سوا ًء رضي النا

أم سخطوا! شبروا أم كفروا! أنصفوا أم ظلموا!

بقي اإليمان!.
أحسنوا أم أساؤوا! .وبهكا ع ْبق األخالق ما َ
و ْ
عن فضائل الخلق الحسن ،يقول صل هللا عليه وسلم ،في أحاديث صحا

مال ( :إن الرجل ليُدركُ بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار)

2

،

وفي رواية (إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الظامئ
بالهواجر)

3

وفي رواية (إن المسلم المسددَ ليدرك درجةَ الصوام القوام

بآيات هللا بحسن خلقه وكرم ضريبته) "4ضريبته أي طبيعته وسجيته".
والحاصل أن صاحب الخلق البريم والقلب الببير ال يخزيه هللا أبدا! كما

أقسمت أم المؤمنين خديجة رضي هللا عنها لرسول هللا صل هللا عليه وسلم
عل ذلل عدد من أهل الحديث ،ومنهم العالمة عبد هللا بن الصديق الغماري ،والعلالمة ناصر الدين األلباني
رحمهما هللا ععال  ،وطهر أيدينا وألسنتنا من الخوض فيما جرى بينهما!
 1رواه أحمد في مسنده  ،364/12والترمكي في سننه 454/2
 2رواه أحمد في مسنده  ،470/41والحاكم في مستدركه  128/1عن عائشة رضي هللا عنها
 3رواه الطبراني في المعجم الببير  198/8عن أبي أمامة الباهلي رضي هللا عنه
 4رواه أحمد في مسنده  ،229/11والطبراني في المعجم الببير  108/14عن عبد هللا بن عمرو بن العاص
رضي هللا عنه
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يل هللا أَبَدًاَ ،وهللا إن َل لَتَص ُل الرح َم،
(فَ َوهللا ال يُ ْخز َ
علَ
ْال َبلَ ،وع َ ْبس ُ
ْفَ ،وعُعي ُن َ
ُومَ ،وع َ ْقري الضي َ
ب ْال َم ْعد َ

صد ُُق ْال َحد َ
يثَ ،وع َ ْحم ُل
َوع َ ْ
1
ن ََوائب ْال َحق) .

فطوب لمن أكرمه هللا بكلل  -قليال كان أو كثيرا  !!-وطوب لمن جبلَه ربه
عل أخالق ع ُرضي هللا ورسوله والمؤمنين ،وع ُسعد النا

أجمعين !.

 – 3معاملة الناس حسب طبائعهم التي جبلهم هللا عليها
ذلبم أن الطبائع ()caractères

قسمة إلهية ،وعطايا ربانية ،أبوابها

سم األخالق!  2والنا
سم هللا األرزاق فقد ق َ
واسعة! وكما ق َ

موزعون في

ُ
والجزر ،والبوادي والقرى ،والمدائن والعواصم ،وال بد أن يتأثر
الصحاري
كل منهم ببيئته ومحيطه ومجتمعه  .شعر أم لم يشعر ،أحب أم كره.

فمن النا

من عغلب عليه أخالق البادية( ،بإيجابياعها وسلبياعها) !

ومنهم من عغلب عليه أخالق الحاضرة (ببماالعها ونقائصها)!
ومنهم المؤمن المدمن -شفاه هللا -الكي يحتاج إل لمسة الحبيب ،ووصفة
الطبيب !
ومنهم المنهار عصبيا ،البئيب نفسيا ،الجاف روحيا !

ومنهم السهل البشوش ،الكي يترقرق ماء البشر والحياء في وجهه!
 1رواه البخاري في صحيحه  ،14/1ومسلم في صحيحه 84/1
 2روى أحمد في مسنده  ،189/6عن ابن مسعود يرفعه "إن هللا ععال قسم بينبم أخالقبم ،كما قسم بينبم
أرزاقبم" ورواه البخاري في األدب المفرد ص  101موقوفا عل ابن مسعود ،وال شل أن أكمل النا أخالقا
هو رسول هللا -صل هللا عليه وسلم ،-كما قال ابن عبا -رضي هللا عنه " -كان رسول هللا هللا صل هللا عليه
وسلم أجود النا " البخاري  ،16/1ومسلم  ،1091/2وكما وصفته أمنا عائشة-رضي هللا عنها " -كان خلقه
القرآن" رواه أحمد  ،148/41وغيره
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ومنهم الشر

العبو  ،الكي ال يلين وال يرحم!

ومنهم من كان بين ذلل قواما ،أو مبتغيا بين ذلل سبيال!.
وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي صل
هللا عليه وسلم قال (النا

معادن كمعادن الفضة والكهب ،خيارهم في

الجاهلية خيارهم في اإلسالم إذا فقهوا .واألروا جنود مجندة ،فما ععارف
1

منها ائتلف وما عناكر منها اختلف) .

كاألرض ومنها ُه ُم *** فم ْن خَشن الطبع ومن لين

النا

فجنـدل عدمـ بـه أرجـل *** وإثــْمد يـُوضـع في األعـين.
ومن أقوال اإلمام أبي العبا

القرطبي

جبلة في نوع اإلنسان  ،غير أن النا

2

 -رحمه هللا  " -أن أصل الخلق

في ذلل متفاوعون  ،فمن النا

من

يغلب عليه بعضها ويقف عن بعضها  ،وهكا هو المأمور بالرياضة
3

والمجاهدة حت يقوى ضعيفها  ،ويعتدل شاذها" .

ُ
قهر
وقال الماوردي رحمه هللا " :األخالق
غرائز كامنة عظهر باالختيار  ،وع ُ ُ
4

باالضطرار" .

 1رواه مسلم في صحيحه 1218/2
 2هو أبو العبا أحمد بن عمر األنصاري القرطبي المعروف بابن المزين المالبي الفقيه المحدث ،ولد بقرطبة
سنة  578هـ ،أخك العلم بفا وسبتة ،وعلمسان وعونس ،كما أخك العلم بالشرق ،وهو أحد مشايخ اإلمام القرطبي
صاحب التفسير المشهور وصاحب التككرة من أنفع عصانيف أبي العبا القرطبي "المفهم لما أشبل من
علخيص صحيح مسلم" ،الكي كان من معتمدات اإلمام النووي في شرحه عل مسلم ،كما أخك عنه اإلمام عبد
المؤمن بن خلف الدمياطي ،ومن عصانيفه ككلل "اإلعالم بما في دين النصارى من الفساد واألوهام"  ،عوفي
باالسبندرية ودفن بها سنة  656هـ
 3المفهم لما أشبل من علخيص صحيح مسلم ألبي العبا القرطبي 960/3
 4عسهيل النظر وععجيل الظفر ألبي الحسن الماوردي ص5
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والشرو في هكا عطول ،وخالصتها :أن معاملة النا

ينبغي أن ال عبون

عل وزان واحد ،أو وعيرة واحدة؛ بل كل يُعامل عل حسب طبعه ،وق ْدره
ومقداره ومن ساوى بين المختلفين -سنا وعلما وعقال -فقد أساء واعتدى
وظلم!.
وفي سياق الرحمة بالخلق ،ومعاملتهم عل قدر أخالقهم ،وما فُطروا عليه،
يقول الرؤوف الحليمُ  :خك ْالعَ ْف َو َوأْ ُم ْر ب ْالعُ ْرف  1أي :خك ما عيسر من
أخالق النا  ،وال عبلفهم ما ال يستطيعون (قوال وفعال وحاال) ،فما كان من
خير فاحمد هللا عليه ،وما كان من نقص وجالفة وجهل وعقصير ..فاصفح
عنه وعجاوز (ابتغاء وجه هللا)

وبهكا يطيب العيش ،وعستمر العالئق،

وعنتظم األحوال.
ويدخل في هكا بالطبع مراعاة األعراف والعادات فيما ال يصادم الشرع
 والعرف نوعان قولي وعملي:
فالقولي :هو ما يتعلق بالبلمات واأللفاظ والمصطلحات.
والعملي هو ما يتعلق باألفعال والمعامالت
ولبل جماعة وأمة وشعب عرف خاص في التعبير عن المقاصد والنيات،
وما يبون مقبوال في جهة قد يبون مرفوضا في جهة أخرى! بل قد عبون

 1األعراف 199
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البلمة الواحدة مدحا في المشرق ذما في المغرب! أو مليحة في الجنوب
قبيحة في الشمال! (وال حاجة بنا إل المثال)
وقد يبون التصرف الواحد -من الشخص الواحد -في المجلس الواحد -يحمل
معن التنقيص عند قوم؛ في حين يحمل معن التقديس عند قوم آخرين !.1
(وباألخص في باب التعامل مع المربين ،وعلماء الدين) .رأينا هكا وعشناه،
ورحم هللا امرأ ً اععظ بغيره!.
ويتفرع عن هكا األصل :قبول أعكار النا  ،ومداراعهم ،وحمل أقوالهم
وأفعالهم عل

المحامل الحسنة ،وال سيما إن قاموا بجهد في المصارحة

والبيان ،وقاوموا النفس والشيطان ! وفي الحديث (من عُنصل إليه ـ (أي
2

اعتكر إليه) ـ فلم يقبل فلن يرد عل الحوض) .

وفي هكا السياق يقول اإلمام الفقيه الغزالي يرحمه هللا في اإلحياء" :أما زلته
في حقه  -يعني زلة األ خ في حق أخيه  -بما يوجب إيحاشه فال خالف في أن
األ َ ْول العفو واالحتمال ،بل كل ما يحتمل عنزيله عل وجه حسن ،ويتصور
3

عمهيد عكر فيه ،قريب أو بعيد ،فهو واجب بحق اإلخوة " .

 1للمزيد من البيان  /انظر –إن شئت -القواعد الحاكمة لفقه المعامالت يوسف بن عبد هللا األزهري
 2رواه الطبراني في المعجم األوسط  ،306/1ورواه الحاكم في المستدرك  ،171/4عن جابر بن عبد هللا
رضي هللا عنه
 3إحياء علوم الدين 288/2
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 – 4إنزال الناس منازلهم ،وحفظ مراتبهم.
وهكا أصل جليل في فقه التعامل -االجتماعي ،-يتسمح النا

فيه كثيرا -مع

األسف .-
منازلهم)  1.رواه أبو داود في سننه

وشاهده الشرعي حديث (أنزلوا النا

والمراد مراعاة أقدار النا

ومراعبهم (سنا وعلما وفضال) .وعقديم األكبر
 -بال شل  -جميعا مبرمون  -كرامة

فاألكبر -بال وكس وال شطط  .-فالنا

آدمية ذاعية َ  -ولَقَ ْد َكر ْمنَا بَني آدَم َ ،2غير أن الحقوق والواجبات والمنازل
والرعب عتفاوت من إنسان إل إنسان  -بإجماع العقالء  .-فمنزلة الوالدين
غير منزلة الصديق ،ومنزلة األستاذ غير منزلة التلميك ،ومنزلة الببير غير

منزلة الصغير ،ومنزلة العالم غير منزلة الجاهل ،ومنزلة اءمر غير منزلة
المأمور ،ومنزلة الطبيب غير منزلة الممرض وهلم جرا
وليست المساواة هي العدل دائما ،كما يتصور البعض؛ بل عبون التسوية -
بين مختلفين  -في محل الظلم ،أو هي الظلم عينه ،كما يردد العالمة الفقيه
األستاذ مصطف البيحياوي  -نضره هللا  .-وهكا ال يحتاج إل مزيد بيان،

فالعامة عندنا بفطرعهم يقولون  -بالعامية المغربية( :-اللي اجعل النا
3

 ..األحمق اللي ما عندو دَوا! ) .

 1رواه أبو داود في سننه  ،112/5عن ميمون بن أبي شبيب عن عائشة رضي هللا عنها
 2اإلسراء 70
 3حفظت هكا عن جارنا الحاج بن حدو الصحراوي يرحمه هللا
19

سوا
َ

والمهم هاهنا هو الجانب العملي :أي الككاء االجتماعي( ،اليقظة التامة في
النظر إل

أصناف الخلق) ،ومعاملة كل واحد بما ينبغي أن يُعامل به،

(مخاطبة ومباعبة) ،و(مخالطة ومصاحبة) .فللحاكم طريقة في المخاطبة
والمباعبة والمخالطة ،وللمحبوم طريقة ،وللوالدين طريقة ،ولألصهار
طريقة ،وللزوجة طريقة ،وللجارة طريقة ،وللعالم طريقة ،وللتلميك طريقة،

وللبريم طريقة ،وللئيم طريقة ،وللجاهل طريقة ،وللعاقل طريقة ،وللمجنون
طريقة ،وللغني طريقة ،وللفقير طريقة ،ولليتيم طريقة ،وللمسلم طريقة،
ولغير المسلم طريقة وما يصلح لهكا ،ال يصلح لكاك؛ وما يُرضي فالنا قد
يجر اءخر والحبيم من أحسن التصرف ،والزم التلطف.
ويرحم هللا اإلمام الفقيه المربي -بحق -سيدي أحمد زروق المغربي إذ قال في
"عدة المريد الصادق"" :وال يعرف األمثال إال األماثل ،وال يفهم المرعبة إال
من قاربها أو دخلها؛ بل قال سيدي أبو عبد هللا القرشي إنما يفهم عنل من
1

أشرق فيه ما أشرق فيل!" .

وهكه نماذج حسنة في التطبيق:

جاء في صحيح مسلم أن الرسول صل هللا عليه وسلم عن أبي سفيان قال
قال رسول هللا صل هللا عليه وآله وسلم (من دخل دار أبي سفيان فهو آمن،
2

ومن ألق السال فهو آمن ،ومن أغلق بابه فهو آمن) .
 1عدة المريد الصادق ألحمد زروق ص249
 2رواه مسلم في صحيحه 857/2
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"وما ميزة دار أبي سفيان إال أن النبي صل هللا عليه وآله وسلم قد راع
نفس هكا العزيز الكي ربما شعر بالكل في هكا المقام ،فأعطاه هكه الجرعة
1

التي عقوي إيمانه وعحفظ صلته باألمة" .

وفي كتاب رسول هللا لهرقل ملل الروم قال بسم هللا الرحمن الرحيم ،من
محمد رسول هللا إل هرقل عظيم الروم ) .،2
ولما دخل جعفر بن أبي طالب رضي هللا عنه عل النجاشي قال أيها الملل!
"إنل ملل ،والملوك ال يصلح عندها كثير البالم" .!!3
قال العالمة األستاذ مصطف العدوي معلقا فانظر إل هكا الفقه (إنل ملل ال
سو
يصلح عنده كثير البالم) فالملل له مشاغله وله اهتماماعه ..إذ هو يَ ُ

دولة ،فال يصلح أن يجلس وقتا ً طويالً مع شخص في جزئيات صغيرة ،فقدم
جعفر مقدمة ذكية عنم عن فهمه ألحوال النا

 ،وشر وضعه رضي هللا

4

ععال عنه ) .

وانظر  -رعاك هللا  -إل فعل النبي صل هللا عليه وسلم مع أبي قحافة قبل
أن يُسلم ،فقد ذكر اإلمام ابن إسحاق في سيرعه أن النبي صل هللا عليه وسلم
لما دخل مبةَ فاعحا ،ودخل المسجدَ الحرام ،أع أبو ببر رضي هللا عنه بأبيه
مع

النا "

 1األساليب الشرعية في التعامل
http://www.assakina.com
 2رواه البخاري  ،17/1ورواه مسلم  850/2عن ابن عبا عن أبي سفيان بن حرب
 3مختصر سيرة الرسول ص 9
 4انظر فقه التعامل مع المسلمين لمصطف العدوي محاضرة منشورة ،بموقع الشببة اإلسالمية
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=1256
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الدكتور

صالح

بن

سعد،

عن

موقع

عركت
أبي قحافة يقوده ،فلما رآه رسول هللا صل هللا عليه وسلم قال له (هال
َ
1

الش ْي َخ في بيته حت آعيه؟) .

قال ابن عيمية رحمه هللا "وكان النبي صل

هللا عليه وسلم يتألف قوماً،

ويهجر آخرين ،كما أن الثالثة الكين خلفوا كانوا خيرا ً من أكثر المؤلفة
قلوبهم ،لما كان أولئل كانوا سادة مطاعين في عشائرهم ،فبانت المصلحة
الدينية في عأليف قلوبهم ،وهؤالء كانوا مؤمنين ،والمؤمنون سواهم كثير،
2

فبان في هجرهم عز الدين ،وعطهيرهم من ذنوبهم " .

 – 5معاملة الناس حسب الظواهر ال حسب البواطن
وبكلل يسلم اإلنسان من األحبام الظنية ،والوهمية ،والغيابية ،الجائرة
الظالمة ،..ويعيش سليم القلب ،نقي الفؤاد ،مرعا البال ،بعيدا عن الوساو
واألنباد .والصراعات واألحقاد؛ بل بمثل هكا-فقط -يتفرغ لما هو أهم
وأعظم ،ويترك وراءه اءثار والثمار
ولقههد ثبههت للعيههان-فضههال عههن إقامههة البرهههان -أن نسههبة عاليههة مههن مش هبالت
األسهههر والقرابهههات والشهههركات والمؤسسهههات ..أصهههلها التأويهههل والتهويهههل،
والظن الباذب ،والرجم بالغيب ،وعدم االقتصار عل ما عراه العين ،وعسهمعه
األذن ،ويرويههه الثقههة ،حيههث يلجههأ بعههض الضهعَاف َ إله

عسههمع كههالم الخصههم،

وعسههليط الوشههاة عليههه ،وعسههجيل حديثههه – خفيههة  -إل ه غيههر ذلههل مههن ألههوان

1سيرة ابن هشام ص ،546ورواه أحمد  ،82/20وغيرهم
 2مجموع الفتاوى 206 /28
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التصعيد والتعقيد وكل ذلل محرم بالنص ،مبروه بهالطبع ،مهدمر لالجتمهاع!
ض الظن إثْم . 
قال ععال يَا أَي َها الكينَ آ َمنُوا ْ
اجتَنبُوا َكث ً
يرا منَ الظن إن بَ ْع َ

1

2

أككب الحديث) .
وفي الحديث (إياكم والظن فإن الظن
ُ

ومههن موجبههات النههار-كمهها أقههر أهههل سههقر -عههدم الت هدقيق فههي الخبههرَ  :و ُكنهها
وض َم َع ْالخَائضينَ 
نَ ُخ ُ

3

وقد ثبت في السنة والسيرة أن المثل البامل واألسوة التامة  -صل هللا عليه
وسلم  -كان يتعامل مع النا حسب ظواهرهم ،دون استبطان للنيات ،أو
عتبع للمساوئ والعورات ..يقول  -صل هللا عليه وسلم ( : -إني لم أُومر أن
أنقب عن قلوب النا  ،وال أشق بطونهم) . 4

وروى البخاري عن الفاروق الملهم عمر بن الخطاب  -رضي هللا عنه -
قَ ْوله "إن أناسا ً كانوا يؤخكون بالوحي في عهد رسول هللا  -صل هللا عليه
وسلم  -وإن الوحي قد انقطع ،وإنما نأخككم اءن بما ظهر لنا من أعمالبم،
فمن أظهر لنا خيرا ً أمناه وقربناه ،وليس إلينا من سريرعه شيء ،هللا يحاسبه
في سريرعه ،ومن أظهر لنا سوءا ً لم نأمنه ولم نصدقه ،وإن قال إن سريرعه
5

حسنة" .

 1الحجرات 12
 2رواه البخاري  ،373/3ومسلم  1129/2عن أبي هريرة
 3المدثر 45
 4رواه البخاري  ،163/3ومسلم  ،472/1عن أبي سعيد الخدري
 5رواه البخاري 248/2
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 – 6العدل بين الناس ،وإنصافهم بال تمييز
يَاأَي َها

وأصل هكا الخلُق البريم قوله ععال

علَ
ُ
شن ُ
ش َهدَاء ب ْالق ْسط َوالَ يَ ْجر َمن ُب ْم َ
َآن قَ ْو ٍم َ
1
للت ْق َوى. 

الكينَ آ َمنُواْ ُكونُواْ قَوامينَ لِل
ب
أَال ع َ ْعدلُواْ اعْدلُواْ ُه َو أ َ ْق َر ُ

علَ
وقوله ععال يَا أَي َها الكينَ آ َمنُواْ ُكونُواْ قَوامينَ ب ْالق ْسط ُ
ش َهدَاء لِل َولَ ْو َ
أَنفُس ُب ْم أَو ْال َوالدَيْن َواأل َ ْق َربينَ  .2 يعني ال عحملنبم وعدفعنبم عداوة قوم -أيا
كان نوع العداوة وسببها -أن ععتدوا عليهم ،أو عقولوا في حقهم ما ليس فيهم
أو عظلموهم باألقوال أو األفعال فهكا مخالف للتقوى
ومن أدعية رسول هللا صل هللا عليه وسلم في هكا المعن ( َوأ َ ْسأَلُ َل
ضاَ ،وأ َ ْسأَلُ َل
ضب َوالر َ
َخ ْشيَت َ َل في ْالغَيْب َوالش َهادَةَ ،وأ َ ْسأَلُ َل َكل َمةَ ْال َحق في ْالغَ َ
صدَ في ْالفَ ْقر َو ْالغنَ !)3 .وكأن الرسول صل هللا عليه وسلم أدرك أن هكا
ْالقَ ْ
ضا ) صعب المنال! لكلل سأل ربه
ضب َوالر َ
الخلق ( َكل َمة ْال َحق في ْالغَ َ
ععال أن يعينه عليه ،أي :أن يعينه عل النطق بالحق في جميع أحواله ،في
حال غضبه ،وفي حال رضاه ،فال يداهن في حال رض النا

وغضبهم

عليه ،ويبون الحق والعدل واإلنصاف مقصدَه في جميع األحوال
ومن عأمل سيرة النبي وسيرة صحبه وعابعيه وورثته ،وجد التطبيق العملي
صور رائعة .عهز المشاعر والوجدان! فقد روى
لهكا الخلق النبيل ،في ُ
 1المائدة 8
 2النساء 135
 3رواه أحمد  ،265/30سنن النسائي ص  212واللفظ له ،عن عمار بن ياسر رضي هللا عنه
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البخاري ومسلم واللفظ له عن هش ٍَام عن أبيه أَن َحسانَ بن ثَاب ٍ
ت كان مم ْن
سبَ ْبتُهُ ،فقالت (يابن أ ُ ْختي دَ ْعهُ فإنه كان يُنَاف ُح عن رسول
عائ َ
َكث َر عل َ
شةَ فَ َ
1

َّللا صل هللا عليه وسلم) .

ومعلوم أن حسان بن ثابت رضي هللا عنه كان ممن خاض في اإلفل ،ومع
ذلل لم عسمح السيدة عائشة رضي هللا عنها البن أختها عروة بن الزبير أن
2

يسبه!" .

وهكا أحمد بن حنبل رحمه هللا يسمع كال ًما للحارث المحاسبي رحمه هللا يعظ
مريرا فقال له إسماعيل السراج كيف
به أصحابه في الزهد فبب أحمد ببا ًء
ً
رأيت يا أبا عبد هللا؟ فقال أحمد ما رأيت أحدًا يتبلم في الزهد مثل هكا
3

الرجل ،وما رأيت مثل هؤالء! ومع هكا ال أرى لل أن عجتمع بهم!" .

قال ابن كثير في البداية والنهاية موضحا" :كره أحمد ذلل؛ ألن في كالمهم
من التقشف وشدة السلوك ،التي لم يرد بها الشرع والتدقيق والمحاسبة الدقيقة
4

البليغة ما لم يأت بها أمر" .

سن أَبُو العَ ْينَيْن معلقا "ولبن لم يمنع ورع اإلمام أحمد
وقال األستاذ ع َماد َح َ
وإنصافه من أن يقول ما رأيت مثل هؤالء  -يعني في عقواهم وورعهم -
ولبنه شاق عل العامة وال يتوافق مع سنة المصطف ".
 1رواه البخاري  ،512/2ومسلم  1162/2واللفظ له
 2ععالوا بنا نتعلم اإلنصاف (المجلس العلمي) موقع األلوكة
 3البداية والنهاية البن كثير  392-391/14ولم أجد قول أحمد في األصول
 4نفس المصدر والصفحة
25

1

وروى ابن حبان في "المجروحين" ،قال" :سئل علي بن المديني عن أبيه
فقال :اسألوا غيري؟ فقال سألناك ،فأطرق ثم رفع رأسه وقال " هكا هو
الدين ،أبي ضعيف (في الحديث)!".2
وروى ابن عدي في "البامل في الضعفاء" عن علي بن الحسين بن الجنيد
قال سمعت أبا داود السجستاني يقول "ابني عبد هللا هكا ككاب".3
وروى ابن حبان في "المجروحين" وابن عدي في "البامل في الضعفاء"
عن عبيد هللا بن عمرو قال قال لي زيد بن أب أنيسة" :ال عبتب عن أخي
يحي فإنه ككاب".4
وفي سؤاالت أبي عبيد اءجري ألبي داود" :سمعت أبا داود يقول قال شعبة:

لو حابيت أحدا حابيت هشاما ً ابن حسان وكان قريبه"  - 5كان ختني -ولبن لم
يبن يحفظ" ( 6.يعني الحديث)
وذكر ابن عساكر في "عاريخ دمشق" في عرجمة الحسين بن المتوكل وهو
ابن أبي السري العسقالني "قال المقرئ وسمعت أبا عروبة يقول هو خال
أمي وهو ككاب". 7
عدْل السلَف َو ُج ُحود ال َخلَف) موقع صيد الفوائد
ص ُ
اف بَيْنَ َ
 1انظر المقالة القيمة ل ( اإل ْن َ
 2المجروحين البن حبان 15/2
 3البامل في ضعفاء الرجال البن عدي 436/5
 4المجروحين البن حبان  ،110/3والبامل في ضعفاء الرجال البن عدي 3/9
 5سؤاالت أبي عبيد اءجري ألبي داود السجستاني  ،414/1وهو غير أبي ببر اءجري صاحب كتاب
"الشريعة" وغيرها
 6البامل في ضعفاء الرجال البن عدي 151/1
 7عاريخ دمشق البن عساكر  ،329/14ميزان االعتدال للكهبي 528/1
26

ب األ َ ْشراف" كما ُروي عن
والخالصة أن " َم ْن ع َ َحل باإل ْنصاف بَلَ َغ َمراع َ
أحد األسالف رضي هللا عنه
أما عن كيفية التحلي والتخلي:
س َل
فاسمع مقالة الخليفة الراشد المهدي علي رضي هللا عنه " يَا بُنَي ْ
اجعَ ْل نَ ْف َ
غيْر َك ،فَأ َ ْحببْ لغَيْر َك َما عُحب لنَ ْفس َلَ ،وا ْك َر ْه لَهُ َما
ميزَ انا ً فيَما بَ ْين ََل َوبَيْنَ َ
ظلم َك َما الَ عُحب أ َ ْن ع ُ ْ
ع َ ْب َرهُ لَ َهاَ ،والَ ع َ ْ
سنَ إلَي َْل،
ظلَ َمَ ،وأ َ ْحس ْن َك َما عُحب أ َ ْن يُ ْح َ
ضاهُ لَ ُه ْم
َوا ْست َ ْقب ْح م ْن نَ ْفس َل َما ع َ ْست َ ْقب ُحهُ م ْن َ
غيْر َكَ ،و ْ
ض منَ النا ب َما ع َ ْر َ
ار َ
م ْن نَ ْفس َلَ ،والَ عَقُ ْل َما الَ ع َ ْعلَ ُم َوإ ْن قَل َما ع ْعلَ ُمَ ،والَ عَقُ ْل َما الَ عُحب أ َ ْن يُقَا َل
1
لَ َل" .

وقريب من هكا قول اإلمام ابن حزم رحمه هللا في "مداواة النفو "" :من
2

أراد اإلنصاف فليتوهم نفسه مبان خصمه ،فإنه يلو له وجه ععسفه" .
جعلنا هللا وإياكم من المنصفين المحسنين ،القائمين بالحق والقسط !

 – 7التغافل عن زالت الناس ،وعدم التدقيق في أخطائهم
وشتان بين الغفلة المكمومة ،والتغافل المحمود!!
الغفلة :نسيان وإهمال ،وبالدة وعجز.

1

 1نهج البالغة لإلمام علي رضي هللا عنه ص 305
 2األخالق والسير في مداواة النفو ألبي محمد ابن حزم ص 80
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ي اءخر أنل غافل ،
والتغافل ععمد الغفلة ،أو عصنع الغفلة ،أي :أن ع ُر َ
ولست ككلل ،عرفعا ً عن التوافه والسفاسف .
َ
سه منزلة الجاهل بالهفوة
أي بعبارة أخرى المتغافل هو الفاضل يُنزل نف َ
والزلة( ،بقصد التأليف والتيسير).

ومثله المتغابي والمتغاضي والمتصامم والمتجاهل ..كل هكه األلفاظ عؤول
إل معن واحد هو التجاوز واإلعراض ،والصفح والعفو ،والترفع عن
سفاسف األمور -ععبدا أو ععودا.-
والتغافل أمارة العقل الراجح ،والنضج الواضح ،والخلق األصيل ،وهو
شيمة من شيَم البرام ،وشرط من شرائط القيادة والتوجيه ،والوالية والترأ ،

والتوريث والتأسيس ..ومن ال عغافل له ال سيادة له ،أي ال يصلح أن يبون
رأسا عل أسرة ،أو شركة ،أو جمعية ،أو حزب ،أو مدرسة ،أو جامعة ،أو
معهد ..أو أي عجمع -بشري  -يخطر بالبال! ألنه سيجعل من الحبة رمال،
ومن القط جمال ،ومن الحص

جبال! وسيُحصي عل

النا

أنفاسهم،

ويضيق عليهم أرزاقهم  -باسم العبقرية والنبوغ ،والحراسة والرئاسة -

وسينفر منه الصغير والببير ،ويبوء باإلثم والخكالن !!.
وقد جاء في المية ابن الوردي الشهيرة:
أمور إنهُ لم *** ْ
يفز بالحمد إال َمن ْ
غفل
وعغافل عن
ٍ
 1قال اإلمام عز الدين بن عبد السالم في "شجرة المعارف واألحوال" ص " 16وأقبح أنواع الغفالت الغفلة
عن رب األرض والسماوات ،ثم الغفلة عن الطاعات ،وأحسن الغفالت الغفلة عن المعاصي والمخالفات" اهـ
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وقال غيره
سيد في قَ ْومه*** لبن سيدَ قومه المتغابي
ْس الغَبي ب َ
لَي َ
وقد ضرب رسول هللا صل هللا عليه وسلم أروع األمثال في التجاوز عن
زالت اءخرين ،ومنها عجاوزه صل هللا عليه وسلم (عن ذكر خطأ وقعت فيه
ع ْن
ض َ
ف بَ ْع َ
إحدى أمهات المؤمنين ،رضي هللا عنهاَ  ،
ضهُ َوأَع َْر َ
عر َ
ض( 2. )1 أي لم يككر كل ما وقعت فيه).
بَ ْع ٍ
سر النبي إلَ بَ ْعض أ َ ْز َواجه َحديثا ً فَلَما نَبأ َ ْ
ت به
إقرأ قوله ععال َ  :وإ ْذ أ َ َ
3
َوأ َ ْ
ض. 
ع ْن بَ ْع ٍ
ض َ
ف بَ ْع َ
علَيْه َ
ظ َه َرهُ َّللاُ َ
ضهُ َوأَع َْر َ
عر َ
كريم قط ،قال هللا ععال

وقال الحسن البصري "ما استقص

ف
َ 
عر َ

ض . "
ع ْن بَ ْع ٍ
ض َ
بَ ْع َ
ضهُ َوأَع َْر َ

4

ومن المواطن التي يتعين فيها التغافل:

5

-1المعاشرة الزوجية :ومن ذلل ،عغافل الزوج عن هفوات زوجته ،أو
عقصيرها في بعض حقه ،كإعداد الطعام في الوقت المعلوم ،أو انشغالها بالولد

 1التحريم 3
 2رواه الدارقطني في سننه 271-270/5
 3التحريم 3
 4عفسير البغوي  164/8ورواه الخطيب البغدادي في "البخالء" ص  ،78بسنده عن عطاء عن علي بن أبي
طالب رضي هللا عنه ،وذكره المتقي الهندي في "كنز العمال"  ،539/2ونسبه إليه رضي هللا عنه ،وأشار إل
أنه من مرويات ابن مردويه عنه
 5انظر-إن شئت -مقالة "خلق التغافل" لألستاذ السنبسي ،في مدونته وانظر المقالة الجيدة ألستاذ صالح بن
فريح في مجلة البيان عدد 216
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عنه ،أو عغافل الزوجة عن عقصير الزوج في عأمين بعض حاجات البيت
أحيانا ً.
ومنه اعتدالها في الغيرة و الفضول .وهكا الخلق الرفيع يريح الزوجين
كثيرا ،ويديم المودة والرحمة ،والحياة المشتركة ،وأما التدقيق الببير،
والعتاب البثير ،والحساب العسير فمآله التفريق ،أي التطليق بعبارة أوضح
وروى البيهقي في شعب اإليمان بسنده عن اإلمام أحمد رضي هللا عنه قال:
1

"العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل!" .

 - 2عربية األوالد :ذلل أن عتبع سقطات األوالد واألحفاد واإلمعان في
محاسبتهم يُبسبُهم عادات العناد والمراوغة والبكب ومن راقب الصغيرة

والببيرة (في بيته) مات غما! .وال سيما في هكا العصر – العصيب  -الكي
ساءت فيه األخالق ،وفسدت األذواق ،وعجرأ فيه األبناء عل اءباء -بشبل
ال يطاق.!-
 – 3الصداقة واألخوة :فالنا

 -كما ال يخف  -خطاؤون باليل والنهار ،وال

بد أن عصدر منهم زالت (في السفر والحضر) فإن لم يتغافل الصديق عن
صديقه والزميل عن زميله في العمل والدراسة والخلطة .ضاعت الصداقة
والزمالة واألخوة؛ بل ضاعت كل عالقة إنسانية شريفة ،وضاع كل شيء
بعدها ومن أقوال العارفين " عنا َ مساوئ اإلخوان عستدم ودهم"
 1رواه البيهقي في شعب اإليمان بسنده إل اإلمام أحمد رحمه هللا 330/6
 2ينسب إل اإلمام علي رضي هللا عنه في "غرر الحبم"
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2

وقال الشاعر:
أحب من اإلخوان كل ُمواعي *** وكل غضيض الطرف عن هفواعي
ُ
 -4الشأن الديني ،والعمل االجتماعي :وذلل لدوام االحتباك ،وثبوت
االشتباك وكثرة الدواعي إل التجاهل والتغافل ،والمالينة و المطاوعة و
لو أردت التدقيق في كل ما قيل ويقال (في السر والعلن) لضاع عمرك،
وعصدع رأسل ،وجف حلقل أو حبرك! وها هو الواقع أمامل فاستنطقه!
ومن حبم اإلمام األعمش -رحمه هللا " -التغافل يطفئ شرا ً كثيرا ً " .1
وصدق رحمه هللا! .
ومن البالم الكهبي لإلمام الكهبي  -رحمه هللا ععال  -في عككرة الحفاظ:
"فرحم هللا امرأ ً أقبل عل شأنه ،وقصر من لسانه ،وأقبل عل عالوة قرآنه،
وبب

زمانه ،وأدمن النظر في الصحيحين ،وعبدَ هللاَ قبل أن يبغته

عل
2

األجل! " .

والحاصل أن التغافل كجميع األخالق اإلسالمية وسط بين طرفين( ،أي ال
إفراط فيه وال عفريط) وهو أشبه بالدواء ،نبدأ فيه بالمسبنات والمرطبات،
واإلسعافات الضرورية ،فإذا بطل نفعها لجأنا إل

الجراحة والبتر -

ُمضطرين غير مختارين  .-وهبكا ينبغي أن نتعامل مع كل متغافَ ٍل عنه ال

 1شعب اإليمان للبيهقي 347/6
 2عككرة الحفاظ لإلمام الكهبي 530/2
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يفهم المقصود ،وال يستوعب الدر  ،ويستغل ذلل كله أو بعضه في عرسيخ
أنانيته ،وعثبيت خطئه ،وغمط أخيه (المتفضل عليه).
كما أن التغافل المقصود "إنما يمد في أمر المعاش وفي المسامحة في
كلمة ،وإهمال أدب من آداب الزوجة مع زوجها ونحو ذلل ،وأما في أمر
الدين والعرض فال يحسن التغافل ال سيما عن الواجبات "  1.والمهتدي من
هداه هللا.
 – 8االعتدال في الحب والكره ،والتعاهد والتباعد
فقد ينقلب الصديق عدوا ،والعدو صديقاً ،والحبيب بغيضا ،والبغيض حبيبا،
والماد

ذاما ،والكام مادحا وفي دار االبتالء  -الدنيا – أنوار وأكدار،

وأفرا

وأعرا  ،وعحوالت وعموجات ،وعجائب وغرائب ..واالنسان –

الضعيف  -ال يباد يستقر عل حال (في مشاعره وقراراعه ومواقفه) ،فمرة
يبون لل ومرة يبون عليل ،ومرة يستقيم ومرة يعوج ،ومرة يتعاهد ومرة
يتباعد ،ومرة يتماسل ومرة ينهار ..وقديما قالوا:
احكر عدوك مرة ،واحكر صديقل ألف مرة!
فلربما انقلب الصديق ،فبان أعلم بالمضرة!.
وفي حديث الترمكي مرفوعا( :أَحببْ َحب ْيبَ َل ه َْونًا ما ،عس

أن يبون

ض َل ه َْونًا ما ،عس أن يبون َحبْيبَ َل يو ًما ما) .
ض َل يَو ًما ما ،وأبْغ ْ
ض بَغي َ
بَغي َ

2

 1غكاء األلباب في شر منظومة اءداب لمحمد السفارايني 311/2
 2رواه الترمكي  ،532/3وغيره عن أبي عن أبي هريرة
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ومعن الحديث كما قال اإلمام ابن األثير في جامع األصول "اقتصد إذا
ْ
ْ
ت في
أبغضت ,فعس أن يصير
أحببت وإذا
الحبيب بغيضا ً فال عبون قد أسرف َ
ُ
حبه فتندم عل فعلل وعس أن يبون البغيض حبيبا ً فال عبون قد أفرطت في
بغضه فتستحيي منه"  1.وعن عبيد بن عمير قال دخلت أنا وابن عمر عل
عائشة أم المؤمنين رضي هللا عنها ،فأقبلت علي فقالت ما منعل من زيارعنا

؟ قلت (زر غبا عزدد حبا)  2أخرجه ابن حبان في صحيحه
ومن أقوال األولين:
"من عالمة األحمق الجلو

فوق القدر ،والمجيء في غير الوقت! "

"قلة الزيارة أمان من الماللة ،وكثرة التعاهد سبب التباعد!"،

"إدمان اللقاء ،سبب الجفاء"
وهكا ما عبر عنه الشاعر بقوله:
عليل بإقالل الزيارة إنهــــــــا  ...عبون إذا دامت إل الهجر مسلبا
ألم عر أن القطر يسأم دائـــــب ...

ويُسأل باأليدي إذا هو أمـبـــا

ومن الوصايا العمرية لألقارب عزاوروا ،وال عجاوروا!!.
نعم من الحبمة أن يبون اإلنسان متوازنا في غضبه ورضاه ،وفرحه
وحزنه ،وحبه وبغضه  ،معتدالً في مشاعره كلها؛ حت

يبق

في إطار

الموضوعية والعقالنية ،والوسطية والواقعية ،وال يفاجأ بشيء ينغصه
 1جامع األصول البن األثير 550/6
 2رواه ابن حبان 386/2
33

ويؤلمه؛ ذلبم أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء،
وقد يصبح الرجل عل
ععال

شيء ،ويمسي عل شيء آخر .وما أعمق قول هللا

َ ال ع َ ْدري لَعَل َّللاَ يُ ْحد ُ
ث بَ ْعدَ ذَل َل أ َ ْم ًرا . 

1

وكثير من الصحابة -رضي هللا عنهم -كانوا آيسين من هداية بعض
المشركين ،قاطعين الرجاء في مودعهم ،ثم كان الكي كان من إسالمهم
س َّللاُ أَن يَ ْجعَ َل بَ ْينَ ُب ْم
وصحبتهم ،ومودعهم وصفائهم .وفي هكا نزل َ 
ع َ
2
غفُور رحيم. 
عادَ ْيتُم م ْن ُهم م َودة ً َوَّللاُ قَدير َوَّللاُ َ
َوبَيْنَ الكينَ َ
داعي لضرب األمثال البثيرة من واقعنا  -الغربي -فإننا قد ابت ُلينا -
و ال
َ
عنصريين جائرين ..أوسعونا سبا وبكا ًء ،وظلما وإيكاء،
غير ما مرة -بجيران ُ

ثم انتهوا منصفين عادلين ،هينين لينين ،يجادلون عنا بالمجان ،ويواسوننا في
األحزان ،ويحترمون اإليمان والقرآن!
وكثيرا ً ما أسرفنا أيضا في ذم بعض إخواننا المؤمنين والمؤمنات ،في
المساجد والمصليات ،وعبرنا عن ذلل -سرا وجهرا -وبالغنا في التنقيص
والتبخيس ،ثم دار الزمان دورعه ،وجمعنا هللا بهم -في أفرا أو أعرا -

فطال العناق ،وطاب الوفاق ،وانته كل شيء.
ومثل هكا يقال فيمن غال َ في عشق ،أو عوثيق شريل ،أو زميل ،أو صديق،
أو خادم ،..وأفرط في الثقة والحميمية والقرب ،وأقرض بال إشهاد ،وعا َمل
 1الطالق 1
 2الممتحنة 7
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بال إسناد ،وأعط

بال قيود ،وزك

والجحود؛ بل ربما عحول ذلل كله إل

بال حدود فبان جزاؤه الصدود
أحزان وأوجاع ،وإحباط وضياع!.

يقول أحد البتاب "ويبالغ البعض بالحب واالهتمام والغيرة مبالغة عجعل منه
هكيانا ال يطاق فتراها عقول ال استطيع العيش من دونه ،وأخرى علقي بنفسها
من شاهق ألن خطيبها عركها ،وآخر يصاب بنوبة قلبية ألن حبيبته لم عرد
عل هاعفه ،ومنه ما يقول ذلل الدعي:
آعي إل األبواب من غير حاجة ****** لعلي أراكم أو أرى من يراكموا!
وال أدري ما حاجته فيمن يراهموا ؟" .1
والخالصة أن الحب درجات ،والنزول عن حده األدن عفريط مكموم والبره

دركات وعجاوز الحد فيه غلو مرفوض!
وال يعلم أخوكم -القصير الباع واالطالع -من عبلم -من علماء المسلمين-
في هكا الباب ببراعة مثل العالمة الدكتور السباعي رحمه هللا في كتابه
«أخالقنا االجتماعية" وقد طال العهد به!.
 – 9االستفادة من فنون التواصل و"التنمية البشرية" (لكسب مهارات
جديدة)
وأهل هكا الفن يتباثرون؛ بل يتقاطرون -بحمد هللا -يوما بعد يوم في أمتنا
وعالمنا  -مع عحفظ شديد عل ما يسم بالبرمجة العصبية  -ألسباب نككرها
في حينها.-
1

عراجع مقالة "المبالغة في حياتنا" مصعب األحمد موقع قصة اإلسالم
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ومن فاعه االنتظام في دورات التدريب (بأجرة أو بغير أجرة) فليقرأ -عل
األقل -قراءة عأمل-ما عيسر من البتب والمقاالت في ذلل.
ولعل من أجود كتب هكا الفن كتاب "المهارات السبع للتواصل واالعصال
الفعال" ،الصادر عن دار الراية للنشر والتوزيع ،للدكتور الخبير ،أحمد
(أحد أبرز خبراء التنمية البشرية في العالم العربي ،والمساعد األول

قدو

لببير الخبراء في هكا المجال عل المستوى العربي د إبراهيم الفقي (رحمه
1

هللا) .

ومنها" :مهارات التواصل وعقنيات التنشيط" ،لألستاذ العصامي المغربي
المدرب حسن رقيق (المعروف في قناة السادسة)

ومنها محاضرة ميسرة عل

شببة (اإلنترنيت) بعنوان " :فن التواصل

وسحر األلفة" إعداد المدرب األستاذ عبدالرحمن محمد يوسف.
والحبمة ضالة المؤمن يلتقطها أن وجدها  -كما جاء في األثر.-
 – 10الدعاء واالستهداء.

أي :التوجه الصادق إل

بالدعاء أن يهدينا ألحسن األخالق

هللا ععال

واألذواق (في التعامل مع خلق هللا عامة) .فقد يستوعب المرء أطنان البتب
والمقاالت واألقراص .في هكا الفن (فن التعامل والتواصل) ،ويشار إليه
 1ومن مقتطفات البتاب (بالمعن ) " هل ععلم أن أول  15ثانية هي الوقت الكي يحبم فيه النا عليل عند لقائهم
بل للمرة األول أي أن الشخص اءخر في هكه المدة القصيرة جدًا يتخك ثالثة قرارات (هل يستمع إليل  -هل
يصدقل  -هل يثق فيل؟) فلغة جسدك ونبرة صوعل وكلماعل وإيماءاعل هي التي عبني حبم اءخرين عليل"
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بالبنان في كل مبان ،ثم ال يهتدي -والعياذ باهلل ( -هداية عوفيق) ،أي ال يعمل
بما يقول! رأينا -وأيم هللا  -هكا "الفصام النبد" من أنفسنا ومن غيرنا؛ فازددنا
يقينا بقول النبي صل هللا عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل:
( يا عبادي ،كلبم ضال إال َمن هديته ! فاستهدوني أهدكم!)

1

وهو حديث صحيح ،عقشعر منه جلود الكين يخشون ربهم!.
يقول أحد العلماء -رحمه هللا -شارحا" :قوله ععال

(كلبم ضال) ،أي كلبم ال

يعرف الحق أو كلبم ال يقبل الحق  ،إال من هديته (فاستهدوني أهدكم )
يعني اطلبوا الهداية مني ،فإذا طلبتموها ؛ فإنني أجيببم وأهديبم إل الحق ،
ولهكا جاء الجواب في ( استهدوني أهدكم) ،وكأنه جواب شرط ،ليتحقق

المشروط عند وجود الشرط ودليل هكا أن الفعل جزم ( استهدوني أهدكم )
وإلحا  ،وقال فإن هللا يهديل ،واإلنسان في كل صالة يقول " رب اغفر
لي ،ارحمني واهدني" بل إنه في كل صالة يقول عل سبيل الركنية :ا ْهدنَا
يم ص َرا َ
الص َرا َ
علَيْه ْم .3 "2 
ط الكينَ أ َ ْنعَ ْم َ
ت َ
ط ْال ُم ْستَق َ
وكان رسول هللا يدعو فيقول ( ..واهـدني ألحسن األخالق ال يهدي ألحسنها
4

إال أنت ،واصرف عني سيئها ال يصرف عني سيئها إال أنت) .

 1رواه مسلم  ،1196/2عن أبي ذر الغفاري رضي هللا عنه
 2الفاعحة 7-6
 3شر رياض الصالحين لمحمد بن صالح العثيمن 124/2
 4رواه مسلم  350/1عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه
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سل َم م ْن
صل َّللاُ َ
علَيْه َو َ
وعن أم سلمة رضي هللا عنها ،قالت َما خ ََر َج النبي َ
بَيْتي قَط إال َرفَ َع َ
ضل أ َ ْو
ط ْرفَهُ إلَ الس َماء فَقَا َل( :الل ُهم أ َ ُ
عوذُ ب َل أ َ ْن أَضل أ َ ْو أ ُ َ
ظل َم أ َ ْو أ ُ ْ
أَزل أ َ ْو أُزَ ل أ َ ْو أ َ ْ
علَي)  1.رواه أحمد وأبو داود.
ظلَ َم أ َ ْو أ َ ْج َه َل أ َ ْو يُ ْج َه َل َ
وفي عحفة األحوذي شر سنن الترمكي "قال الطيبي إن اإلنسان إذا خرج
من منزله ال بد أن يعاشر النا

ويزاول األمر فيخاف أن يعدل عن الصراط

ضل ،وإما أن
المستقيم ،فإما أن يبون في أمر الدين فال يخلو من أن يَضل أو يُ َ
يبون في أمر الدنيا فإما بسبب جريان المعاملة معهم بأن يَظلم أو يُظلَم ،وإما
بسبب االختالط والمصاحبة فإما أن يَج َهل أو يُج َهل فاستعيك من هكه األحوال
2

كلها بلفظ سلس موجز ،وروعي المطابقة المعنوية والمشاكلة اللفظية" .

وكان هكا الدعاء  -وال يزال -دأبا لألولياء وهديا للعلماء ،يقول اإلمام ابن عبد
الهادي عن شيخه اإلمام ابن عيمية الحراني "كان -رحمه هللا -يقول ربما
طالعتُ عل اءية الواحدة نحو مائة عفسير ثم أسأل هللا الفهم وأقول يا معلم
آدم وإبراهيم علمني! وكنت أذهب إل المساجد المهجورة ونحوها ،وأمرغ
وجهي في التراب وأسأل هللا ععال وأقول يا معلم إبراهيم فهمني .ويككر
قصة معاذ بن جبل ،وقوله لمالل بن يخامر لما بب عند موعه ،وقال إني ال
أببي عل دنيا كنت أصيبها منل ،ولبن أببي عل العلم واإليمان الكين كنت
أععلمهما منل ،فقال إن العلم واإليمان مبانهما من ابتغاهما وجدهما ،فاطلب

 1رواه أحمد  ،316/44وأبو داود  ،206-205/5عن أم سلمة
 2عحفة األحوذي شر سنن الترمكي للمراكفوري 386-385/9
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العلم عند أربعة ،فإن أعياك العلم عند هؤالء فليس هو في األرض ،فاطلبه
من معلم إبراهيم".

1

عب َ ْ
ت ْاألُمةُ في
"وقَ ْد أ َ ْو َ
وقال رحمه هللا في "مجلد السلوك" من مجموع فتاواهَ :
ُكل فَ ٍن م ْن فُنُون ْالع ْلم إيعَابًا ،فَ َم ْن نَو َر َّللاُ قَ ْلبَهُ َهدَاهُ ب َما يَ ْبلُغُهُ م ْن ذَل َلَ ،و َم ْن
2
ض َال ًال"
أ َ ْع َماهُ لَ ْم عَز ْدهُ َكثْ َرة ُ ْال ُبتُب إال َحي َْرة ً َو َ

1العقود الدرية في مناقب ابن عيمية البن عبد الهادي ص 25-24
 2مجموع الفتاوى البن عيمية 665/10
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خاتمة ودعاء
الحليم ..رب العرش ْال َعظيم ..أ َ ْن يَ ْر ُزقَنَا ْال ُهدَى َوالسدَادَ،
البريم
فَنَ ْسأ َ ُل َّللاَ
َ
َ
َويُ ْله َمنَا ُر ْشدَنَاَ ،ويَقيَنَا شَر أ َ ْنفُسنَا ،وسيئات أعمالناَ ،وأ َ ْن َال يُزي َغ قُلُوبَنَا بَ ْعدَ إ ْذ
المآب!.
اب ،وإليه
ُ
اب التو ُ
ب لَنَا م ْن لَدُ ْنهُ َر ْح َمةً ،إنهُ هُ َو ْال َوه ُ
َهدَانَا َويَ َه َ

َوهكا ما أجراه هللا عل اللسان والبنان ،في شهر ذي الحجة الحرام  1435هـ.
قاصدا بكلل إن شاء هللا وصحت النية نفع نفسي الخاطئة أوال ،وقرابتي ثانيا،
ثم من شاء هللا له النظر في هكه الحروف عصحيحا وعنقيحا ،وعحقيقا وععليقا،
ابتغاء الخير واألجر ،ال غير
ورحم هللا امرأ ً عأمل هكه األوراق أو عصفحها فدعا لصاحبها (بما شاء من

خير) في الحياة وبعد الممات!
سلينَ  ،وحبيب
سالماعُه َ
علَ أشرف ْال ُم ْر َ
صلَ َواعُهُ و َ
و ْال َح ْمدُ لِل َرب ْالعَالَمينَ َ ،و َ
رب العالمين ،وأسوعنا أجمعين ،صاحب الخلق العظيم ،والهدي القويم،
والمقام المحمود ،والحوض المورود ،محمد ،وعل

وآله وصحبه

والتابعين!!.
والسالم من أخيبم ،المفتقر إل دعواعبم وعلومبم
أحمد بن علي الهبطي الغماري أبوخالد .غفر هللا له ولوالديه ولمربيه،
ولجميع المؤمنين والمؤمنات!!
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