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�أمرا�ض النف�س وعالجها يف الرتاث الإ�سالمي ( الغزايل �أمنوذجً ا)

اإلمام الغزالي مدرسة في التميز واألصالة وموضوعية العالج النفسي ومنهجيته
لقد اهتم الفالسفة املسلمون بالنفس
وأمراضها ،وبرزوا في تشخيص أحوالها،
ووص���ف ع�لاج��ه��ا ،واش��ت��ه��ر منهم الكثير
ف���ي ذل����ك .وم���ن ال���ذي���ن مت���ي���زوا باألصالة
ف��ي امل��وض��وع وامل��ن��ه��ج ،اإلم���ام أب��و حامد
الغزالي .ال��ذي متيزت نظرته إل��ى النفس
عن فالسفة اليونان ،وقد ظهر ذلك التميز
في أنه يستمد أسس فلسفته النفسية من
اإلسالم ،ومن جتربته الذاتية في التصوف،
مع العلم أن التصوف ذو عالقة وطيدة بعلم
النفس ،واإلمام (الغزالي) من ناحية أخرى
ب��اح��ث ف��ي ال��ن��ف��س ،وف���ي ال��ت��ص��وف مادة
نفسية غزيرة ،وح َّية تستوقف كل باحث،
وتنشد اه��ت��م��ام ك��ل دارس .لقد ك��ان لتلك
التجربة النفسية العميقة أعمق األث��ر في
إبداع اإلمام الغزالي في موضوعات النفس
وحتليل عللها ،وإدراك الدوافع واالنفعاالت،
ومعرفة العواطف واالنحرافات ،وبالتالي
تشخيص احلاالت ،ووصف العالجات.
ولعلنا ال نبالغ إن قلنا :إن لإلمام الغزالي
مالمح نظرية ف��ي حتليل النفس ،تستمد
أصولها من اإلس�لام ،وسنتطرق إل��ى أهم
معالم هذه النظرية في نظرة اإلمام الغزالي
إل��ى النفس ،وإل���ى ال��غ��ري��زة واالنفعاالت،
وتأثيرهما على النشاط النفسي ،وأمراض
النفس وأسبابها ثم كيفية عالجها.
ويبدو لنا أننا في ه��ذا القليل من الكثير
ال��ذي يتميز ب��ه اإلم���ام الغزالي ق��د أثبتنا
أصالة العالج النفسي ومتيزه الذي قدّمه
الغزالي ،وس ْبقه لكثير من املدارس احلديثة
ف��ي ط��� ْرق م��وض��وع��ات النفس وأحوالها،
وأمراضها.
ماهية أمراض النفس عند الغزالي
يعتبر اإلم���ام أب��و حامد الغزالي (- 450
505ه��ـ1111 - 1056 /م) من أب��رز مفكري
اإلس�لام الذين أول��وا أهمية بالغة للنفس
البشرية ،من جميع جوانبها ،حيث وقف
ع��ل��ى ال��ك��ث��ي��ر م��ن اآلل���ي���ات ال��ت��ي حتكمها،
ّ
شخص العديد من عللها وأمراضها،
كما
واجتهد في وصف عالجاتها.
يتكلم ال��غ��زال��ي ع��ن أم���راض النفس التي
يطلق عليها أمراض القلب ،وذلك ألنه يعطي
للنفس والقلب والروح املعنى نفسه أحيا ًنا،
وت��ن��ش��أ ه���ذه األم����راض ع���ادة م��ن اختالل
التوازن بني أقسام النفس البشرية ،وغلبة
طرف على األطراف األخرى من جهة ،وعدم
قدرة العقل على التحكم والسيطرة من جهة
أخ���رى ،فنصبح أم��ام ح��االت م��ن انحراف
السلوك ،وطاعة الرغبات والشهوات ،التي
تسيطر على صاحبهاَ ،ف ُتس ّيره .لقد تكلم
اإلمام الغزالي عن أمراض النفس التي لم
يتطرق إليها علم النفس ،وإن فعل ذلك فلم
يحدد تلك األمراض بالضبط ،أو اعتبرها لم
عالجا،
تصل إلى درجة الشدة التي تتطلب
ً
اَّ
إل أن ذل���ك نعتبره س��ب� ًق��ا ع��ل��م� ًّي��ا لإلمام
الغزالي في تناول تلك األم��راض ووصف
العالج لها ،وإن استفاد الغزالي كما هو
واض��ح من الدين اإلسالمي في كشف تلك
األمراض واستخراجها  ،إال أننا نحسب له
السبق في قدرته على حتديدها وضبطها
ووصفها وتبيني أسبابها ثم العمل على
وصف عالجها ،ويتضح هنا منهج دراسة
حالة في التعامل مع هذه األمراض ،ولذلك
يحسب لإلمام الغزالي اإلبداع في املوضوع
وف��ي اكتشاف املنهج معً ا ،وللتدليل على
ذل��ك ن��ذك��ر بعض ه��ذه األم����راض (التكبر،
الغرور ،احلسد ،الكذب ،البخل ،الرياء ،إلخ)
كما منثل ببعض النماذج لتعامله مع تلك
األمراض إلثبات ما ذكرناه.
أس���ال���ي���ب ع��ل��اج أم�������راض ال���ن���ف���س عند
(الغزالي)
-1العبادات
طقوسا مبهمة
العبادات في اإلسالم ليست
ً
ُم��غ� ِ�رق��ة ف��ي ال��رم��زي��ة ،ال غاية دنيوية لها،
وإمن��ا ه��ي أع��م��ال مرتبطة ارت��ب� ً
�اط��ا وثي ًقا
بالصحة النفسية واجل��س��دي��ة للفرد من
جهة ،ولها عالقة وثيقة باستقرار املجتمع
أخالق ًّيا واجتماع ًّيا .لهذا أدرك الغزالي مثل
غيره من فالسفة اإلسالم ،أن العبادات لها
وظيفة كبيرة في عالج املشاكل واالنحرافات
ل���دى ال��ف��رد وامل��ج��ت��م��ع .ف��ت��أم��ل م��ا حتققه

ال����ص��ل�اة م����ن طمأنينة،
وشعور باألمن واالستقرار
ال��ن��ف��س��ي ،زي����ادة ع��ل��ى ما
ف��ي��ه��ا م���ن ن��ظ��اف��ة للنفس
واجل����س����د ،وم�����ا يحققه
الصيام من صحة للجسد،
زي��ادة على ما ت��ؤدي إليه
الزكاة من تعاون وتكافل
اجتماعي .ومع تكافل هذه
العبادات وما تدعو
إل��ي��ه م��ن معامالت
ب�ين األف����راد يكون
ال�����س�����ع�����ي ن���ح���و
م��ج��ت��م��ع ف���اض���ل،
ع���ادل تنتفي فيه،
أو ت��ق��ل اآلف����ات االج��ت��م��اع��ي��ة ،ألن صالح
األف��راد من صالح املجتمع .واملتأمل لكثير
من اآليات واألحاديث يتأكد من ذلك ،حيث
الصلاَ َة
�ص�َل�اَ َة ِإ َّن َّ
يقول تعالىَ ( :و َأقِ � ِ��م ال� َّ
َت ْنهَ ى عَ ِن ا ْل َف ْح َشاءِ َوالمْ ُ ْن َك ِرَ ،و َلذِ ْك ُر ال َّلهِ َأ ْك َب ُر،
ص َنعُ ونَ ) العنكبوت اآلية
َوال� َّل� ُه َي ْع َل ُم َما َت ْ
( .)45ولو تتبعنا أمنوذج ما قدمه الغزالي
للعبادات ،نتبينّ منه التحليل النفسي الدقيق
للنفس البشرية  ،ونظرته إلى العبادة على
أنها أساس حتقيق االتصال بالله ،لتصل
النفس إل��ى ال��ت��وازن واالس��ت��ق��رار النفسي
والطمأنينة .إذ يرى مث ً
ال أن روح الصالة
في حضور القلب ،أما « إذا كان القلب غاف ً
ال
ولسانه يتحرك بحكم العادة ،فما أبعد هذا
عن املقصود بالصالة التي شرعت لتصقيل
القلب وجتديد ذكر الله عز وجل ،ورسوخ
عقد اإلميان» .ومع معرفة الغزالي للطبيعة
البشرية فهو يدرك أن اخلشوع التام يبدو
مستحي ً
ال ،إذ ال ميكن التخلص من مشاغل
ال��دن��ي��ا ،وأه����واء ال��ن��ف��س ،إال أن الغزالي
يجتهد في فهم أغوار النفس البشرية ليحدد
األسباب التي تشغل النفس عن اخلشوع،
ملتزما مبنهجه العلمي ُيبينّ لنا في الوقت
ً
نفسه ال��دواء وكيفية ع�لاج ش��رود الذهن،
ودفع املثيرات ،وهنا تبرز عبقرية الغزالي
في حتليل النفس ،إذ يقول « :وسبب موارد
خارجا ،أو أم ًرا
اخلواطر إما أن يكون أم ًرا
ً
في ذاته باط ًنا .أما اخلارج فما يقرع السمع
أو يظهر للبصر ،فإن ذلك قد يختطف الهَ م )
أي الفكر) حتى يتبعه ويتصرف فيه ،تنجر
الفكرة إلى غيره ويتسلسل ،ويكون اإلبصار
سب ًبا لالفتكار ،ثم يصير بعض تلك األفكار
س��ب� ًب��ا للبعض ،وم���ن ق��وي��ت ن��ي��ت��ه ،وعلت
همته لم يلهه ما جرى على حواسه ،ولكن
الضعيف فال بد وأن يتفرق به فكره)).
وفي هذا التحليل والوصف يحدد (الغزالي)
ط��ب��ي��ع��ة ال��ع��وام��ل ال��ذات��ي��ة واملوضوعية
التي تؤثر في املصلي وح��واس��ه ،فتشغله
ع��ن اخل��ش��وع ،وتشتت انتباهه البصري
وال��س��م��ع��ي .وال يكتفي ب��ع��رض املثيرات
املختلفة بل يصف ً
أيضا احللول« ،وعالجه
قطع ه��ذه األس��ب��اب ب��أن يغض ب��ص��ره ،أو
يصلي في بيت مظلم ،وال يترك بني يديه
م��ا يشغل ح��س��ه ،وي��ق��رب م��ن ح��ائ��ط عند
ص�ل�ات���ه ،ح��ت��ى ال ت��ت��س��ع م��س��اف��ة بصره.
ويحترز م��ن ال��ص�لاة على ال��ش��وارع ،وفي
املواضع املنقوشة املصنوعة وعلى الفرش
امل��ص��ب��وغ��ة .وأم���ا األس��ب��اب الباطنة فهي
أش��د ،ويعينه على ذل��ك أن يستعد له قبل
التحرمي ،بأن يجدد على نفسه ذكر اآلخرة،
وم��وق��ف امل��ن��اج��اة ،وخ��ط��ر امل��ق��ام ب�ين يدي
ال��ل��ه سبحانه ،وه��و امل��ط��ل��ع ،وي��ف��رغ قلبه
يهمه ،فال يترك
قبل التحرمي بالصالة عما ّ
لنفسه شغ ً
ال يلتفت إليه خاطره.
وكما الحظنا يقترح احللول إلبعاد تأثير
امل��ث��ي��رات اخل��ارج��ي��ة ،ث��م حت��ري��ر النفس
م��ن اخل��واط��ر الداخلية ،لتحقيق التركيز
وح��ض��ور ال��ق��ل��ب ف��ي ال��ص�لاة ،وي��ب��رز في
حتليله إدراك جيد للعوامل املختلفة التي
تؤثر في النفس البشرية.
 -2االعتدال والتوازن
وق���د ت��ن � َّب��ه ال��غ��زال��ي وغ��ي��ره م��ن فالسفة
اإلس�لام ،كابن سينا وغيره إلى ذلك ،حيث
يقول ال��غ��زال��ي« :إن االع��ت��دال ف��ي األخالق
هو صحة النفس وامليل عن االعتدال سقم
ومرض...وكما أن البدن في االبتداء ال يخلق

كام ً
ال ،وإمنا يكمل ويقوى
بالنشوء والتربية بالغذاء،
فكذلك النفس تخلق ناقصة
قابلة للكمال وإمن��ا تكمل
بالتربية وتهذيب األخالق
والتغذية بالعلم
وي����ؤك����د ال����غ����زال����ي على
م��ب��دأ االع���ت���دال والتوازن
على املستويني اجلسمي
والنفسي ،فإذا كنا
الحظنا ذلك ساب ًقا
على اجل��س��م ،فهو
ً
أيضا ضرورة
يرى
التوازن واالعتدال
ب�ين ق���وى النفس،
وذلك بتحكيم العقل ،كما أنه ال يؤمن بقمع
الغريزة واالنفعاالت ،والعاطفة ومحوهن ،
وإمنا يعتبرهن جز ًءا ضرور ًّيا من اإلنسان،
وإمن��ا يجب تنظيم ذل��ك النشاط النفسي
«فإذ رأيت واحدًا منهم قد عصى عليك مثل
الشهوة والغضب ،فعليك باملجاهدة وال
تقصد قتلهما ،ألن اململكة ال تستقر ،إال بهما
ف��إذا فعلت ذل��ك كنت سعيدًا ،وأدي���ت حق
النعمة ...وإال كنت شق ًّيا
كما أن االع��ت��دال وال��رج��وع إل��ى الوسطية
مهم في حدوث الشفاء والتوازن للنفس ،في
مواجهة احلاالت النفسية كاخلوف املفرط،
واليأس والقنوط وبالتالي االكتئاب ،ويكون
التعامل -حسب الغزالي -بحسب احلالة ،إذ
«الذي غلب عليه اخلوف حتى هجر الدنيا
بالكلية ،وك ّلف نفسه ما ال يطيق ،وض ّيق
العيش على نفسه بالكلية ،فتكسر صورة
إسرافه في اخل��وف ،بذكر أسباب الرجاء،
ليعود إل��ى االع��ت��دال ،وك��ذل��ك املُ��ص��ر على
الذنوب املشتهي للتوبة ،املمتنع عنها بحكم
استعظاما لذنوبه .
القنوط واليأس
ً
ويظهر هنا جل ًّيا أس��ل��وب ال��ع�لاج املبني
على اإلرشاد واإلقناع ،واستعادة الثقة إلى
امل��ري��ض حتى يسترجع ت��وازن��ه النفسي،
وب��ال��ت��ال��ي ي��ح��دث ال��ع�لاج ،وه��و األسلوب
نفسه املعتمد في املدارس احلديثة.
 -3تربية الغرائز والتحكم فيها
وي��ؤك��د أن االن��ف��ع��االت وال��ع��واط��ف جزء
م��ن احل��ي��اة النفسية ،إذ ال ميكن إزالتها
بالكلية وإمن��ا تربيتها والتحكم فيها ،إذ
ي��ق��ول« :اع��ل��م أن��ه ظ��ن ظ��ان��ون أن��ه يتصور
محو الغضب بالكلية ،وزعموا أن الرياضة
إليه تتوجه وإياه تقصد ،وظن آخرون أ ّنه
أصل ال يقبل العالج ،وهذا رأي من يظن أن
ُ
َ
كاخللق ،وكالهما ال يقبل التغيير،
اخللق
وك�ل�ا ال��رأي�ين ض��ع��ي��ف ،ب��ل احل���ق ف��ي��ه ما
نذكره ،وهو أنه ما بقي اإلنسان يحب شي ًئا
ويكره شي ًئا فال يخلو من الغيظ والغضب،
وما دام يوافقه شيء ويخالفه آخر ،فال بد
من أن يحب ما يوافقه ،ويكره ما يخالفه،
والغضب يتبع ذلك .
ومل��ا كانت تلك االن��ف��ع��االت ج���ز ًءا ح� ًّي��ا من
اإلن���س���ان ،ف��م��ا ع��ل��ي��ه إال أن يتحكم فيها
صحيحا ما دام مستحي ً
ال
ويوجهها توجيهً ا
ً
محوها بالكلية كما يقول الغزالي« :فليست
الرياضة فيه لينعدم غيظ القلب .ولكن لكي
يقدر على اَّ
أل يطيع الغضب ،وال يستعمله
ف��ي الظاهر ،إال على ح��د يستحبه الشرع
ويستحسنه العقل .وذلك ممكن باملجاهدة،
وتك ّلف احللم ،واالحتمال مدة يصير احللم
واالحتمال ُخل ًقا راس� ً
�خ��ا .فأما قمع أصل
الغيظ من القلب ،فذلك ليس مقتضى الطبع،
وه��و غير ممكن ،نعم ميكن كسر سورته،
وتضعيفه .وكذلك الشهوة والغضب ينبغي
أن يكونا حتت يد العقل ،فال يفعال شي ًئا اَّ
إل
بأمره ،فإن فعل ذلك صح له حسن اخللق،
وهي صفات املالئكة ،وهي بذر السعادة.
 -4العالج العملي عند الغزالي
ويكمن في وجهني متكاملني ،ترك وفعل ،أي
جتنب الرذائل ،والتخلي عنها ،واكتساب
الفضائل والتحلي بها.
ال��ع�لاج ب��ت��رك ال��رذائ��ل :وسماها الغزالي
املهلكات ،وه��ي احلسد وال��ك��ذب ،والرياء
والتكبر ،وغيرها من املوبقات.
ال��ع�لاج باكتساب الفضائل وه��ي كثيرة
وتشكل أس��اس ال��ع�لاج عند ال��غ��زال��ي وقد

بقلم � :أ .مها م�صطفى

أفرد لها الغزالي فصو ًال في اإلحياء ،سماه
رب��ع املنجيات ويتمثل ف��ي ال��ت��زام الصبر
وال��ع��ف��ة وال��ص��دق ،واألم��ان��ة ،وغ��ي��ره��ا من
الفضائل .إذ يستخدم معها جميعً ا طريق
الوعظ واإلرش���اد ،لترك الرذائل واكتساب
الفضائل ،لكن يكون ذل��ك حسب حالة كل
شخص ،أي باملوازنة بني الرجاء واخلوف،
«أم��ا ال��ذي غلب عليه اخل���وف ،حتى هجر
الدنيا بالكلية ،وك� َّل��ف نفسه ما ال تطيق،
وض ّيق العيش على نفسه بالكلية ،فتكسر
ص��ورة إس��راف��ه ف��ي اخل���وف ،بذكر أسباب
الرجاء ،ليعود إلى االع��ت��دال ،كذلك املصر
على الذنوب املشتهي للتوبة ،املمتنع عنها
استعظاما لذنوبه
بحكم القنوط واليأس،
ً
ً
أيض ًا بأسباب الرجاء
التي سبقت ،يعالج
حتى يطمع في قبول التوبة فيتوب.
 -5توازن الشخصية عند الغزالي
مهما للداللة
مصطلحا
يستخدم (الغزالي)
ًّ
ً
على ح��ص��ول ال��ت��وازن النفسي ،وتوافق
الشخصية م��ع محيطها ،وه���و مصطلح
مستخدما ً
أيضا في علم
الرضا ،الذي صار
ً
النفس احلديث .إذا الرضا عند (الغزالي)
هو ثمرة احملبة ،أي محبة العبد خلالقه،
وطاعته له ،ويتصور الرضا من وجهني:
الوجه األول :يبطل اإلحساس باأللم ،فال
يحس الشخص ب��األل��م ،ويتقبل اإلنسان
األفعال رغم ضررها ويتزود بالصبر ،مثاله
ال��رج��ل احمل����ارب ف��ي ال��غ��ض��ب أو اخلوف
يتعرض للجراح وال يحس باأللم.
ال��وج��ه ال��ث��ان��ي« :أن يحس األل���م ويدركه،
ولكن يكون راض ًيا به ،راغ ًبا فيه بعقله ،وإن
كان كارهً ا بطبعه ،مثله من يسافر في طلب
الربح ،يدرك مشقة السفر ،ولكن حبه لثمرة
س��ف��ره ط� ّي��ب ع��ن��ده مشقة ال��س��ف��ر ،وجعله
راض ًيا بها مهما أصابه.
والرضا عند الغزالي هو احلالة التي يتم
فيه التغلب على الشهوات والغرائز ،بعد
ص��راع بني باعث الهوى وباعث األخالق.
وحتلي اإلنسان في ه��ذه املرحلة بالصبر
واملواظبة على رياضة النفس على جتنب
ال��رذائ��ل ،وبالتالي تتحقق حرية اإلنسان
وق��ي��ادت��ه لنفسه ،وذل���ك ح�ين مي��ل��ك العبد
شهوته وغضبه فينقادان لباعث الدين...
إذ ب��ه يصير صاحبه ح��� ًّرا .أم��ا إذا حدث
العكس ول��م يفلح ف��ي التحكم ف��ي نفسه،
واستولت عليه غرائزه .فإنه يصير عبدًا
م��س��خ� ًرا مثل البهيمة ،مم��ل��وك� ًا يستجره
زمام الشهوة ،آخ ًذا مبختنقه إلى حيث يريد
وي��ه��وى» فالغزالي أدرك منذ ذل��ك الوقت
منهج العالج املتكامل املبني على اجلمع
ب�ين ال��ع�لاج ال��ذات��ي ال���ذي ي��ق��وم ب��ه الفرد
نفسه ،والعالج املوضوعي ال��ذي يقوم به
مالحظ خارجي ،كاملعلم أو املرشد ،حيث
يقول مث ً
ال« :اإلنسان الغفل الذي ال مييز بني
احلق والباطل ،واجلميل والقبيح .بل بقي
كما ُفطر عليه خال ًيا عن جميع االعتقادات...
فهذا سريع القبول للعالج ج ًدّا ،فال يحتاج
إال إلى معلم ومرشد ،وإلى باعث من نفسه
حسن ُخلقه في
يحمله على املجاهدة ،ف ُي ّ
أقرب زمان.
وتلخيصا مل��ا سبق ميكننا أن نقول دون
ً
وج���ل :إن اإلم���ام ال��غ��زال��ي ه��و م��ؤس��س علم
ال��ن��ف��س اإلس�ل�ام���ي ،وأن����ه س��ب��ق غ��ي��ره في
ومنهجا ،وقد
تأسيس هذا العلم موضوعً ا
ً
بنينا ه��ذا احلكم على األدل���ة التي سقناها
من مصادرها األصلية ،وقد أخذنا قلي ً
ال من
كثير مت ّيز به اإلمام الغزالي في موضوعات
النفس .والتي ب��دا لنا أنها جديرة بدراسة
أكثر عم ًقا وتوسعً ا ألصالتها .كما يبرز من
خالل النماذج املختصرة التي قدمناها ،أن
الغزالي قد أدرك كثي ًرا من مشكالت النفس
وأم��راض��ه��ا ،ووصفها بطريقة موضوعية،
تدل على اعتماده املالحظة ،واستفادته من
ال��ت��ج��رب��ة ،ومت� ّك��ن��ه م��ن امل��ن��ه��ج .إض��اف��ة إلى
أن الغزالي تن ّبه إل��ى دور العامل الروحي
في جناح العالج النفسي ،دون أن يغفل ما
للعوامل النفسية ،واجلسدية واالجتماعية من
تأثير .مع إشاراته العلمية الدقيقة التي نراه
سبق بها كثي ًرا من علماء النفس والتربية
املعاصرين ،رغم اختالف الزمان والظروف
واإلمكانات بني عصرنا وعصره.
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ال�سلوك �أحد
�أ�سبـاب الغـالء()5-2
احل���م���د ل���ل���ه رب ال���ع���امل�ي�ن ،
وال��ص�لاة وال��س�لام على خ��امت األنبياء
وامل��رس��ل�ين  ،وخ��ي��ر خ��ل��ق ال��ل��ه أجمعني
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعني
بإحسان إلى يوم الدين .
لقد فهم السلف الصالح هذه
امل��ع��ان��ي وع��اش��وه��ا ف��اخ��ت��ص��روا مفهوم
الضرورات  ،مكتفني منها مبا يقيم الود
ويستر العورة  ،ومدخرين ما زاد عن ذلك
ليوم تشتد احلاجة فيه لذلك ؛ فقد روى
ابن كثير في البداية والنهاية أن عمر قال
 « :ال يحل لي من مال املسلمني إال حلتان
 :حلة للشتاء وحلة للصيف  ،وقوت أهلى
كرجل من قريش ليس بأغناهم  ،ثم أنا
رجل من املسلمني  ،وروى أبو نعيم في
احللية أن عمر رضي الله عنه قال  :والله
لباسا
إن���ى ل��و ش��ئ��ت لكنت م��ن ألينكم
ً
ً
عيشا  ،إني
طعاما  ،وأرقكم
 ،وأطيبكم
ً
والله ما أجهل من كراكر وأسنمة  ،وعن
صالء وصناب وصاليق  ،ولكني سمعت
قوما بأمر فعلوه فقال
الله عز وجل ع َّير ً
( َو َمنْ َأ ْظ َل ُم ممِ َّ ِن ا ْف َت َرى عَ َلى ال ّلهِ كَذِ ًبا َأ ْو
َق َ
وح ِإ َل ْيهِ َش ْي ٌء َو َمن
ال ُأ ْو ِح� َ�ي ِإ َل� َّ�ي َو َل ْم ُي َ
ُ
ُ
ّ
َ
ْ
�ال َس�أن� ِ�زل مِ ث َل َما أ َن� َ
َق� َ
�زل الل ُه َو َل� ْ�و َت َرى
ِإذِ َّ
الظالمِ ُونَ فِ ي َغ َم َر ِ
ات المْ َ ْ��و ِت َوالمْ َآلئِ َك ُة
َب ِ
يه ْم َأ ْخ ِر ُجو ْا َأن ُف َس ُك ُم ا ْل َي ْو َم
اس ُطو ْا َأ ْيدِ ِ
ْ
َ
َ
نَ
ون بمِ َ ا ُكن ُت ْم َت ُقو ُلونَ عَ َلى
ل
ا
اب
ذ
و
ز
هُ
عَ
ِ
تجُ ْ ْ
َ
ّ
َ
لحْ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
هِ
ال ّلهِ غ ْي َر ا ِق َوكنت ْم عَ نْ آ َياتِ ت ْستك ِب ُرونَ
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فاألكل واللباس إخفاء للموارد
وابالء لها  ،والبالي مصيره الفناء  ،وقد
روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن عبد
الله بن ِ ّ
الش ِ ّخير رضي الله عنه قال  :أتيت
النبي صلي الله عليه وسلم  ،وهو يقرأ (
َأ ْلهَ ا ُك ُم ال َّت َكا ُث ُر ) التكاثر1قال « يقول ابن
آدم  :مالي  ،مالي  ،وه��ل لك يا اب��ن آدم
من مالك إال ما أكلت  ،فأفنيت  ،أو لبست
فأبليت  ،أو تصدقت فأمضيت « ؟ فاملأكول
مصيره الفناء  ،واللباس مصيره البلى ،
وتبقى الصدقة .
ملا ع��رف السلف ه��ذه املعاني
اق��ت��ص��دوا ف��ي ان��ف��اق امل����وارد ف��ي هذين
البندين « امل��أك��ل وامل��ل��ب��س « وتوسطوا
ف��ي ال��ب��ن��د ال��ث��ال��ث «  ،ف��ح��دث��ت ال��وف��رة ،
وزاد اإلن���ف���اق ع��ل��ى ال��ت��ن��م��ي��ة فازدهرت
الدنيا وحصل لهم موعود الله في قوله
اب ال ُّد ْن َيا َو ُح ْسنَ
تعالى َ ( :فآتَاهُ ُم ال ّل ُه َث َو َ
اب ِ
اآلخ� َرةِ َوال ّل ُه ُي ِح ُّب المْحُ ْ ِسنِ َ
ني ) آل
َث� َ�و ِ
عمران ، 148فعمرت الدنيا بعد خ��راب ،
وصارت األمة املسلمة في أقل من نصف
قرن أغنى أمم األرض بعد أن كانت أفقرها
 ،وينتظرهم موعود الله الذى رضي عنهم
وعن الذين يسيرون في ركابهم حيث يقول
اج ِرينَ
َ ( :وال� َّ
�اب� ُق��ونَ ا َأل َّو ُل����ونَ مِ ��نَ المْ ُهَ ِ
�س� ِ
ّ
َ
ّ
َ
نص ِار َوالذِ ينَ اتبَعُ وهُ م ِب ِإ ْح َس ٍان َّر ِض َي
َوا َأل َ
ُ
ّ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ات
ال ّل ُه عَ نهُ ْم َو َرض��و ْا عَ ن ُه َوأعَ � َّد لهُ ْم َجن ٍ
تجَ ْ � ِ�ري تحَ ْ َتهَ ا ا َأل ْنهَ ا ُر َخالِدِ ينَ فِ يهَ ا َأ َبدًا
َذ ِل� َ�ك ا ْل� َف� ْ�و ُز ا ْل َع ِظي ُم ) التوبة ،100فجعل
سلوك السابقني معيا ًرا وجعل اتباعهم
بإحسان سب ًبا لبلوغ االفوز .
ولكن ملا تغيرت أمناط السلوك
تغير احلال وبدأ االنحطاط  ،قال تعالى
( َف َخ َل َف مِ ن َب ْعدِ ِه ْم َخ ْل ٌف َأ َ
الصلاَ َة
ضاعُ وا َّ
َوا َّتبَعُ وا َّ
الشهَ َو ِ
ات َف َس ْو َف َي ْل َق ْونَ َغ ًّيا )
م��رمي 59ق��وم توسعوا في بنود الصرف
التي تغني امل��وارد  ،وتعرضها للبلى ،
قوم اجتهوا لالستهالك وأهملوا اإلنتاج
 ،فتحققت فيهم السنة  ،وغلت األسعار ،
فإن أرادوا أن يغير الله ما بهم فليغيروا
ما بأنفسهم .
وللحديث بقية

