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المقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه

أمجعني.

أما بعد:

فإن اهلل سبحانه وتعاىل خلق النفس وما فيها ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭼ [ الشمس ]٨ -٧ :وجعل فيها دقائق وأرسار دالة عىل

وحدانيته ،من حب وبغض ،وغضب ورضا ،وإقبال وإدبار ،وإقدام
وإحجام ،وسائر ما يعرتي النفس من مشاعر وأحاسيس.

واملسلم ُيقبل عىل اخلري حُ
ويجم عن الرش ،السيام يف هذا العرص الذي
كثرت فيه الفتن ،واستعرت الشهوات ،فالبد أن يكون للمسلم كوابح

تكبحه عن الوقوع فيها ،وتعينه عىل الصمود أمامها.

فام الكوابح ،وما صورها ،وما أسباب ضعفها ،وكيف يقوي املسلم
كوابحه ،هذا ما سنتناوله يف هذا الكتيب.

نسأل اهلل أن يلهمنا رشدنا ،ويقينا رش أنفسنا
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ما الكوابح؟
تقول العربَ :ك َب َح الدابة يك َبحها َك ْبح ًا :جذهبا إليه باللجام لتقف وال
اض َر ُس ُ
جتري ،ويف حديث أسامة بن زيد ريض اهلل عنه قالَ :أ َف َ
ول اهللِ ِ rم ْن
َع َر َف َة َو َأ َنا َر ِد ُيف ُهَ ،ف َج َع َل َي ْك َب ُح َر ِ
يب َق ِ
اد َم َة
اح َل َت ُه َح َّتى َأنَّ ِذ ْف َراهَ ا َل َي َك ُاد ُي ِص ُ

الر ْحلِ ( .)1وتقول :كبحه عن حاجته ،إذا رده عنها(.)2
َّ

وقد جعل اهلل سبحانه وتعاىل يف النفس البرشية قوتني :قوة إقدام ،وقوة

إحجام ،فقوة اإلقدام ينبغي أن ترصف إىل ما ينفع اإلنسان يف دينه ودنياه،

وقوة اإلحجام لإلمساك عام يرضه ،واملفرتض يف نفس املسلم أن ُتقبل عىل
اخلري حُ
وتجم عن الرش ،وهذا اإلحجام كابح يكبح به املسلم نفسه عن
الرش.

فالكوابح إذن :هي إحجامات املسلم عن الوقوع يف الرش ،واملعصية،

وسفاسف األمور.

وكلام اشتدت الكوابح ،كان صمود املسلم أمام املغريات والشهوات
املحرمة والفتن أقوى؛ فمن الناس من يصرب عىل مشقة الطاعة ،وال صرب

له عن املعصية ،ومنهم من ال صرب له عىل هذا وال عىل ذاك ،وأفضل الناس
أصربهم عىل النوعني ،فكثري من الناس يصرب عىل مكابدة قيام الليل يف
احلر والربد ،وعىل مشقة الصيام ،وال يصرب عن نظرة حمرمة ،وكثري من

الناس يصرب عن النظر ،وعن االلتفات إىل الصور ،وال صرب له عىل األمر
1
2

() رواه النسائي ( )3018وصححه األلباين.

() هتذيب اللغة ( ،)68/4لسان العرب ( ،)568/2تاج العروس ( )86/7مادة :كبح.
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باملعروف والنهي عن املنكر ،وجهاد الكفار واملنافقني(.)1

قال ابن القيم رمحه اهلل :مشقة الصرب بحسب قوة الداعي إىل الفعل

وسهولته عىل العبد ،فإذا اجتمع يف الفعل هذان األمران كان الصرب عنه
أشق يشء عىل الصابر ،وإن ُفقدا مع ًا سهل الصرب عنه ،وإن ُوجد أحدمها
و ُفقد اآلخر سهل الصرب من وجه ،وصعب من وجه ،فمن ال داعي له

إىل القتل والرسقة ورشب املسكر وأنواع الفواحش وال هو سهل عليه
فصربه عنه من أيرس يشء عليه وأسهله ،ومن اشتد داعيه إىل ذلك وسهل

عليه فعله فصربه عنه أشق يشء عليه ،وهلذا كان صرب السلطان عن الظلم،
وصرب الشاب عن الفاحشة ،والغني عن تناول اللذات والشهوات عند
اهلل بمكان ،لذلك استحق السبعة املذكورون يف احلديث الذين يظلهم اهلل

يف ظل عرشه لكامل صربهم ومشقته ،فإن صرب اإلمام املتسلط عىل العدل
يف قسمه وحكمه ورضاه وغضبه ،وصرب الشاب عىل عبادة اهلل وخمالفة

هواه ،وصرب الرجل عىل مالزمة املسجد ،وصرب املتصدق عىل إخفاء
الصدقة حتى عن بعضه ،وصرب املدعو إىل الفاحشة مع كامل مجال الداعي

ومنصبه ،وصرب املتحابني يف اهلل عىل ذلك يف حال اجتامعهام وافرتاقهام،
وصرب الباكي من خشية اهلل عىل كتامن ذلك وعدم إظهاره للناس من أشق

الصرب.

وهلذا كان الصرب عن معايص اللسان والفرج من أصعب أنواع الصرب؛ لشدة

الداعي إليهام وسهولتهام ،فإن معايص اللسان فاكهة اإلنسان كالنميمة،
1

() انظر :عدة الصابرين (.)11،10
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والغيبة ،والكذب ،واملراء ،والثناء عىل النفس تعريضا وترصحيا ،وحكاية

كالم الناس ،والطعن عىل من يبغضه ،ومدح من حيبه ونحو ذلك فتتفق
قوة الداعي وتيرس حركة اللسان فيضعف الصرب.

وجتد الرجل يقوم الليل ،ويصوم النهار ،ويتورع من استناده إىل وسادة
حرير حلظة واحدة ،و ُيطلق لسانه يف الغيبة والنميمة يف أعراض اخللق.

وكثري ممن جتده يتورع عن الدقائق من احلرام ،والقطرة من اخلمر ،ومثل

رأس اإلبرة من النجاسة ،وال يباىل بارتكاب الفرج احلرام ،كام حُيكى أن

رجال خال بامرأة أجنبية فلام أراد مواقعتها قال :يا هذه غطى وجهك؛ فإن
النظر إىل وجه األجنبية حرام.

وسأل رجل عبداهلل بن عمر ريض اهلل عنهام عن دم البعوض؟ فقال :انظروا

إىل هؤالء يسألوين عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول اهلل . r

ثم قال ابن القيم رمحه اهلل :واتفق يل قريب من هذه احلكاية كنت يف

حال اإلحرام فأتاين قوم من األعراب املعروفني بقتل النفوس واإلغارة
عىل األموال يسألوين عن قتل املحرم القمل؟ فقلت :يا عجبا لقوم ال

يتورعون عن قتل النفس التي حرم اهلل قتلها ،ويسألون عن قتل القملة يف
اإلحرام(.)1

1

() عدة الصابرين (.)57 -55
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صعوبة الكبح
إن كبح النفس عن الفواحش شديد ،والصرب عن احلرام شاق ،عن أنس t
«ح َّف ْت جْ َ
الش َه َو ِ
ال َّن ُة بِ مْالَ َكا ِر ِ,ه َو ُح َّف ْت ال َّن ُار بِ َّ
ات »(.)1
قال :قال رسول اهلل ُ :r
قال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل( :املراد باملكاره هنا :ما ُأمر املكلف بمجاهدة
نفسه فيه فعال وتركا؛ كاإلتيان بالعبادات عىل وجهها ،واملحافظة عليها،
واجتناب املنهيات قوال وفعالُ ,
وأطلق عليها املكاره؛ ملشقتها عىل العامل
وصعوبتها عليه ،واملراد بالشهوات ما يستلذ من أمور الدنيا مما منع

الرشع من تعاطيه إما باألصالة ،وإما لكون فعله يستلزم ترك يشء من
املأمورات ,فكأنه قال :ال يوصل إىل اجلنة إال بارتكاب املشقات املعرب عنها
باملكروهات ,وال إىل النار إال بتعاطي الشهوات ,ومها حمجوبتان فمن هتك

احلجاب اقتحم)(.)2

عن أبى هريرة  tأن رسول اهلل  rقال « :مَلَّا َخ َل َق ُ
اهلل جْ َ
ال َّن َة َق َ
ل رْب َ
ال جِ ِ
ِيل:
ا ْذهَ ْب َفان ُْظ ْر إِ َل ْي َهاَ ،ف َذهَ َب َفن ََظ َر إِ َل ْي َهاُ ،ث َّم َج َاء َف َق َ
الَ :أ ْى َر ِّب َو ِع َّزتِ َك
َال َي ْس َم ُع هِ َبا َأ َحدٌ إِ َّال َد َخ َل َها ُث َّم َح َّف َها بِ مْالَ َكا ِر ِهُ ،ث َّم َق َ
الَ :يا ِج رْب ُ
ِيل ا ْذهَ ْب
َفان ُْظ ْر إِ َل ْي َها َف َذهَ َب َفن ََظ َر إِ َل ْي َها ُث َّم َج َاء َف َق َ
يت
الَ :أ ْى َر ِّب َو ِع َّزتِ َك َل َقدْ َخ ِش ُ
الَ « :ف َل اَّم َخ َل َق ُ
ار َق َ
َأنْ َال َيدْ ُخ َل َها َأ َحدٌ »َ ،ق َ
الَ :يا ِج رْب ُ
ِيل ا ْذهَ ْب َفان ُْظ ْر
اهلل ال َّن َ
1
2

() رواه البخاري ( )6487ومسلم ( )2822واللفظ له.
() فتح الباري (.)320/11
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إِ َل ْي َهاَ .ف َذهَ َب َفن ََظ َر إِ َل ْي َها ُث َّم َج َاء َف َق َ
الَ :أ ْى َر ِّب َو ِع َّزتِ َك َال َي ْس َم ُع هِ َبا َأ َحدٌ

ات ُث َّم َق َ
الش َه َو ِ
الَ :يا ِج رْب ُ
َف َيدْ ُخ ُل َها َف َح َّف َها بِ َّ
ِيل ا ْذهَ ْب َفان ُْظ ْر إِ َل ْي َهاَ .ف َذهَ َب
َفن ََظ َر إِ َل ْي َها ُث َّم َج َاء َف َق َ
يت َأنْ َال َي ْب َقى َأ َحدٌ
الَ :أ ْى َر ِّب َو ِع َّزتِ َك َل َقدْ َخ ِش ُ
إِ َّال َد َخ َل َها »( ،)1أي لوجود املكاره من التكاليف الشاقة ،وخمالفة النفس،

وكرس الشهوات(.)2

فكبح النفس وإجلامها بلجام التقوى حيتاج إىل جماهدة ومصابرة ،فعن أيب

الدرداء tقال :قال رسول اهلل  « :rإِ َّن اَم ا ْل ِع ْل ُم بِال َّت َع ُّل ِمَ ،وإِ َّن اَم حْ ِ
ال ْل ُم بِال َّت َح ُّل ِم،
َم ْن َيت ََح َّرى خْ َ
ي ُي ْع َط ُهَ ،و َم ْن َي َّت ِق رَّ َّ
الش ُيو َق ُه »( ،)3وعن أيب سعيد اخلدري
ال رْ َ
اهلل َو َما ُأ ْع ِط َي َأ َحدٌ َع َط ًاء
ب ُه ُ ,
 tقال :قال رسول اهلل َ « :r
ب ُي َص رِّ ْ
...و َم ْن َيت ََص رَّ ْ
الص رْ ِ
ب »(.)4
ي ًا َو َأ ْو َس َع ِم ْن َّ
َخ رْ َ
ب ُي َص رِّب ُه ُ
اهلل» أي فإن اهلل يقويه ,ويمكنه من نفسه حتى
ف َق ْولهَ :
«و َم ْن َيت ََص رَّ ْ

تنقاد له وتذعن لتحمل الشدة ,فعند ذلك يكون اهلل معه فيظفر بمطلوبه.

قال ابن اجلوزي رمحه اهلل :إنام ُجعل الصرب خري العطاء؛ ألنه حبس النفس
عن فعل ما حتبه ،وإلزامها بفعل ما تكره يف العاجل مما لو فعله أو تركه

لتأذى به يف اآلجل(.)5

وعىل اإلنسان أن يعلم أن الصرب عن احلرام – وإن كان شاق ًا  -يعقبه لذة
1
2
3

بالوقف.

4
5

() رواه أبوداود ( )4744وصححه األلباين.

() حتفة األحوذي (.)237/7

() رواه الطرباين يف األوسط ( )2663وحسنه األلباين ،وأعله الدارقطني يف العلل ()326/10

() رواه البخاري ( )1469ومسلم ( )1053واللفظ للبخاري.

() فتح الباري (.)304/11
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وراحة يوم الدين كام قال تعاىل :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ [العنكبوت.]٦٩ :
ٍ
فـتأهب لشــــــتاتك
شتات
أنت يف دار
واجعل الدنيا كيوم
وليكن فطرك عند

صمته عن شهواتك
اهلل يف يوم وفاتك

()1

فالصرب عن احلرام وإن كان فيه ُغصة يف البداية ,ولكنه أفضل من الغسلني

والرضيع يوم القيامة.

ال خري فيمن ال يراقـــــــــــــــــب ربه
َح َج َب التقى ُس ُب َل اهلوى فأخو التقى

عنــــــــــد اهلوى وخيافه إيامن ًا
()2
خيشى إذا واىف املعـــــاد هوانا

وبعض الناس إذا عرضت عليه رشوة صغرية مث ً
ال ,فقد حيجم عن

قبوهلا ،لكن إذا عرضت عليه رشوة كبرية  ,فإنه ال يتمكن من مقاومة هذا
اإلغراء.

وما أمجل ما فعله كعب بن مالك  ,tعندما رفض ما ُقدم له من إغراء:

وذلك ملا ختلف عن اخلروج مع رسول اهلل  rيف غزوة تبوك وهجره الرسول
 rوالصحابة ريض اهلل عنهم  ...يف هذه األثناء حيكي كعب ريض اهلل عنه

قائال ( :فاجتنبنا الناس وتغريوا لنا حتى تنكرت يف نفيس األرض فام هي
التي أعرف ،فلبثنا عىل ذلك مخسني ليلة ...قال :فبينا أنا أميش بسوق

املدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه باملدينة يقول:
من يدل عىل كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشريون له حتى إذا جاءين دفع
إ َّيل كتابا من ملك غسان ،فإذا فيه :أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد
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جفاك ،ومل جيعلك اهلل بدار هوان وال مضيعة ،فاحلق بنا نواسك ،فقلت ملا
قرأهتا :وهذا أيضا من البالء ،فتيممت هبا التنور فسجرته هبا  )...إىل آخر
القصة حتى نزلت اآليات ,وتاب اهلل عليه( ،)1فهذا الثبات أمام املغريات

كان سببا لفالحه وفوزه.

فلدى املؤمن من اإليامن ما يكبح به نفسه عن التفريط يف أمر اهلل ،يقول
احلسن البرصي رمحه اهلل( :إن املؤمن يفجأه اليشء يعجبه ,فيقول واهلل إين
ألشتهيك ،وإنك ملن حاجتي ,ولكن واهللِ ما من صلة إليك ,هيهات هيهات,
حيل بيني وبينك ,ويفرط منه اليشء فريجع إىل نفسه فيقول :ماذا أردت إىل

هذا؟ مايل وهلذا ،واهلل مايل عذر هبا ،وواهلل ال أعود هلذا أبد ًا إن شاء اهلل)
(.)2

1
2

() رواه البخاري ( )4418ومسلم (.)2769
() حلية األولياء (.)157/2
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أسباب ضعف الكوابح
تتفاوت الكوابح بني الناس تفاوتا كبريا ،فمن الناس من تكون كوابحه

وإحجاماته عن الرش قوية ،ومنهم من تكون كوابحه ضعيفة ،ولضعف
الكوابح عند املسلم أسباب عديدة ،منها:
.1

1ضعف اإليامن .

اإليامن سالح املؤمن ،وهو احلصن احلصني الذي يقي من الوقوع يف

مهاوي الرذيلة ،وحينام يبتعد اإلنسان عن الطاعات يضعف إيامنه ويتجرأ

عىل الوقوع يف املعصية ،ولذلك قال بعضهم( :ثالثة من أعالم التقوى:
ترك الشهوة املذمومة مع االستمكان منها ،والوفاء بالصاحلات مع نفور
النفس منها ،ورد األمانات إىل أهلها مع احلاجة إليها)( ،)1فهذه األشياء

الثالثة فعلها يدل عىل أن يف قلب فاعلها إيامن ًا ودين ًا عظي ًام؛ ألنه جيد احلرام

أمامه لكنه يرتكه هلل ،ويرغم نفسه عىل العبادة والطاعة مع نفور النفس
منها ،ويرد األمانات إىل أهلها مع احلاجة إليها.
.2

2اجلهل بالنصوص الرشعية.

العلم باهلل أصله اخلشية منه سبحانه ،والذي خيشى اهلل حياذر ،فيحاسب

نفسه قبل أن حياسبه ربه ،فهو متيقظ غري غافل ،يعلم من نفسه ما ال

يعلمه غريه منها ،فهو يراقب اهلل دائام ،ويمنع نفسه من كثري مما هتوى،
ويلجمها بلجام الرشع لئال تزل فتغوى ،ولعلمه بعاقبة الغضب يملك

1

() حلية األولياء (.)393/9
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نفسه ،ويروضها عىل الصرب وحتمل األذى ،وهكذا هو يف كل أمر حيذر
مغبة الترسع فيه  ،فيملكه بالرتوي ،ويتعامل معه باحلكمة ،قال اهلل تعاىل:

ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﭼ [فاطر.]٢٨ :
قال ابن جرير رمحه اهلل ( :إنام خياف َ
العلامء ،بقدرته
اهلل فيتقي عقابه بطاعته
ُ
عىل ما يشاء من يشء ،وأنه يفعل ما يريد؛ ألن من علم ذلك أيقن بعقابه

عىل معصيته ،فخافه ورهبه خشية منه أن يعاقبه)(.)1
.3

3النقص يف حتصني النفس وجماهدهتا.

إن توارد اخلواطر السيئة عىل القلب سبب لركونه إليها ،ومن ثم يصبح

القلب مريضا ،فليحذ ِر املسلم من االسرتسال مع اخلطرات وعدم
جماهدهتا ودفعها ،فإن اخلطرات شأهنا صعب ،فمبدأ اخلري والرش خاطرة،
فإذا دافعت اخلاطرة من أول الطريق ملكت زمام نفسك وقهرت هواك،
وإذا غلبتك خواطر احلرام فإنك ستنزلق يف اهلاوية.

والنفس هلا خواطر رمحانية من الرمحن ،وخواطر شيطانية من الشيطان،
وخواطر نفسانية من النفس ،وكلام كان اإلصالح يف مرحلة مبكرة كانت

القضية أهون وأسهل ،وكلام بادر اإلنسان كان اإلصالح أرسع.
.4

4ضعف اخلشية من اهلل عز وجل.

خشية اهلل تعاىل واخلوف منه صامم األمان ،وهو العاصم للعبد من مواقعة
احلرام ،واالنسياق وراء الشهوات واملحرمات.

(معاذ اهلل) قاهلا يوسف  uفأعاذه اهلل ،ورصف عنه كيد النسوة ،ويقوهلا
1

() تفسري الطربي (.)462/ 20
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بعض من يستظل بظل العرش يوم ال ظل إال ظله ،عن أيب هريرة  tعن النبي
ات َم ْن ِص ٍ
ب
«س ْب َع ٌة ُي ِظ ُّل ُه ُم اهلل فيِ ِظ ِّل ِه ،ومنهمَ ...و َر ُج ٌل َط َل َب ْت ُه ا ْم َر َأ ٌة َذ ُ
 rقالَ :
َال َف َق َ
َوجمَ ٍ
ال :إِ يِّن َأ َخاف اهلل»( ،)1إنه اإليامن الصادق باهلل تعاىل ،الذي يثمر
لصاحبه خشيته ومراقبته يف الغيب والشهادة ،ويف الرس والعلن.

هذه أبرز األسباب املؤدية لضعف الكوابح ،نسأل اهلل السالمة منها.

1

() رواه البخاري ( )660ومسلم (.)1031
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الكوابح عند المؤمنين
تتعدد الكوابح واإلحجامات عند املؤمنني بتعدد األحداث ،فمنهم من

يكبح نفسه عن الغضب ،ومنهم من يكبحها عن الوقوع يف املعايص،
ومنهم من يكبحها عن الطالق وغري ذلك ،وإليك بعضا منها:

كظم الغيظ وكبح مجاح النفس عن االنتقام

مدح اهلل عز وجل املؤمنني بصفات كثرية ،ومنها كظم الغيظ قال تعاىل :ﭽ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ [آل عمران.]١٣٤ :

فهذه ثالث صفات عظيمة أوهلا :كظم الغيظ وإيقافه ،والثانية :العفو

والصفح مع املقدرة والتمكن ،والثالثة وهي أعالها مرتبة :اإلحسان إىل

الناس مقابل إساءهتم.

وعن سهل بن معاذ بن أنس اجلهني عن أبيه عن النبي  rقالَ « :م ْن َك َظ َم
يع َأنْ ُي َن ِّف َذ ُه َد َعا ُه ُ
وس خْ َ
اهلل َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َع ىَل ُر ُء ِ
ال اَلئِ ِق َح َّتى
َغ ْي ًظا َو ُه َو َي ْست َِط ُ
ي ُه ِم َن َأ ِّي حْ ُ
الو ِر َش َاء »(.)1
خُ َي رِّ َ

وكان لعيل بن احلسني زين العابدين جارية تسكب عليه املاء يف وضوئه،
ومرة سقط اإلبريق من يدها عىل وجهه فأصابه ،فرفع رأسه إليها فقالت:

إن اهلل يقول :ﭽ ﭣ ﭤﭼ فقال :قد كظمت غيظي ،قالت:
ﭽ ﭥ ﭦ ﭧﭼ فقال :قد عفوت عنك ,قالت :ﭽ ﭩ ﭪ

1

() رواه أبو داود( ،)4777والرتمذي ( )2021واللفظ له ،وحسنه األلباين.
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ﭫﭼ قال :اذهبي فأنت حرة(.)1

وقد أمر اهلل تعاىل نبيه  rبالعفو والصفح ،فقال تعاىل :ﭽﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ [األعراف.]١٩٩ :

وقال تعاىل :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ [فصلت ]٣٤ :قال ابن عباس ريض اهلل

عنهام :أي ادفع بحلمك جهل من جيهل عليك.

وعنه أيضا قال :هو الرجل يسب الرجل ،فيقول اآلخر إن كنت صادقا

فغفر اهلل يل ،وإن كنت كاذبا فغفر اهلل لك(.)2

وقد كان يف أنبياء اهلل ورسله عليهم السالم األسوة احلسنة يف العفو
ٍ
مسعود  tقالَ :
«ك َأ يِّن َأن ُْظ ُر إِ ىَل ال َّنبِ ِّي  rحَ ْي ِكي َنبِ ّي ًا ِم ْن
واملساحمة :فعن ابن
أْ َ
ال ْنبِ َي ِ
ض َب ُه َق ْو ُم ُه َف َأ ْد َم ْو ُهَ ،ف ُه َو َي ْم َس ُح الدَّ َم َع ْن َو ْج ِه ِه َو َي ُق ُ
اء رَ َ
ولَ :ر ِّب ْاغ ِف ْر

لِ َق ْو ِمي َفإِ هَّن ُْم لاَ َي ْع َل ُمونَ »(.)3

عن عروة بن الزبري أن عائشة زوج النبى  rحدثته أهنا قالت لرسول اهلل :r
يت
يا رسول اهلل هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقالَ « :ل َقدْ َل ِق ُ
ِم ْن َق ْو ِم ِ
يت ِم ْن ُه ْم َي ْو َم ا ْل َع َق َب ِة ،إِ ْذ َع َر ْض ُت َن ْف ِسى َع ىَل ا ْب ِن
ك َو َكانَ َأ َشدَّ َما َل ِق ُ

يل ْب ِن َع ْب ِد ُك َ
َع ْب ِد َيالِ َ
ال ٍل َف َل ْم جُ ِ
وم َع ىَل
ي ْبنِى إِ ىَل َما َأ َر ْد ُتَ ،فان َْط َل ْق ُت َو َأ َنا َم ْه ُم ٌ
َو ْج ِهى َف َل ْم َأ ْست َِفقْ إِ َّال بِ َق ْر ِن ال َّث َعالِ ِ
بَ ،ف َر َف ْع ُت َر ْأ ِسى َفإِ َذا َأ َنا بِ َس َحا َب ٍة َقدْ
ِيل َفنَا َدانِى فقال :إِنَّ َ
َأ َظ َّل ْتنِى َفن ََظ ْر ُت َفإِ َذا ِف َيها ِج رْب ُ
اهلل َع َّز َو َج َّل َقدْ َس ِم َع
1
2
3

() رواه البيهقي يف الشعب ( )545/10ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق (.)386/41

() تفسري القرطبي (.)361/15

() رواه البخاري ( )6929ومسلم (.)1792
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ال َب ِ
َق ْو َل َق ْو ِم َك َل َك َو َما َر ُّدوا َع َل ْي َكَ ،و َقدْ َب َع َث إِ َل ْي َك َم َل َك جْ ِ
ال لِت َْأ ُم َر ُه بِ اَم
ل ،ثم قالَ :يا حُ َم َّمدُ إِنَّ َ
ال َب ِ
ال َو َس َّل َم َع ىَ َّ
ْت ِفي ِه ْم ،قالَ :فنَا َدانِى َم َل ُك جْ ِ
اهلل
ِشئ َ

ال َب ِ
َقدْ َس ِم َع َق ْو َل َق ْو ِم َك َل َك َو َأ َنا َم َل ُك جْ ِ
ال َو َقدْ َب َع َثنِى َر ُّب َك إِ َل ْي َك لِت َْأ ُم َرنِى
ْت َأنْ ُأ ْطبِ َق َع َلي ِهم َ
األ ْخ َش َبينْ ِ » .فقال له رسول اهلل
ْت إِنْ ِشئ َ
بِ َأ ْم ِر َك َف اَم ِشئ َ
ْ ُ
ال هِبِ ْم َم ْن َي ْع ُبدُ َ
َ «: rب ْل َأ ْر ُجو َأنْ خُ ْي ِر َج ُ
اهلل ِم ْن َأ ْص َ
اهلل َو ْح َد ُه َال ُي رْ ِ
ش ُك بِ ِه
َش ْيئ ًا»(.)1

قال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل( :ويف هذا احلديث بيان شفقة النبي  rعىل

قومه ,ومزيد صربه وحلمه ,وهو موافق لقوله تعاىل :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭼ [آل عمران ]١٥٩ :وقوله :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ

[األنبياء.)2()]١٠٧ :

وهذا نبي اهلل يوسف عليه وعىل نبينا الصالة والسالم يقول إلخوته –وقد

عانى ما عاناه بسببهم :-ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ

ﯚ ﯛﭼ [يوسف.]٩٢ :

فالعفو سبب لعلو املنزلة ،ورفعة الدرجة ,وفيه من الطمأنينة ,والسكينة,

ورشف النفس وعزها ,وترفعها ما ال يدركه إال أصحاب النفوس

الكريمة.

عالج الغضب:

ملا كان الغضب من رعونات النفس ،ومن أسباب ُّ
متكن الشيطان منها

1
2

() رواه البخاري ( )3231ومسلم ( )1795واللفظ له.
() فتح الباري (.)316/6
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واستيالئه عليها ،كان التعرف عىل طرق عالجه الزما؛ لتوقيه وكف رشه،

فمن ذلك:

 -1معرفة فضل كظم الغيظ.

فمعرفة فضل الشئ مدعاة لطلب حتصيله ،عن سهل بن معاذ بن أنس عن
يع َأنْ ُي َن ِّف َذ ُهَ ،د َعا ُه اهلل
أبيه أن رسول اهلل  rقالَ « :م ْن َك َظ َم َغ ْيظ ًا َو ُه َو َي ْست َِط ُ
وس خْ َ
ي ُه ِم ْن َأ ِّي حْ ُ
َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َع ىَل ُر ُء ِ
الو ِر َش َاء»(.)1
ال اَلئِ ِق َح َّتى خُ َي رِّ َ
وعن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال:قال رسول اهلل َ « :rما ِم ْن ُج ْر َع ٍة َأ ْع َظ ُم
َأ ْجر ًا ِع ْن َد اهللِ ،م ْن ُج ْر َع ِة َغ ْي ٍظ َك َظ َم َها َع ْبدٌ ا ْبتِ َغ َاء َو ْج ِه اهلل»(.)2
 -2جتنب ما يسبب الغضب وجماهدة النفس عىل دفعه.

عن أيب هريرة  tأن رجال قال للنبي  :rأوصني .قال« :ال تغضب» ،فردد
مرار ًا قال« :ال تغضب»(. )3

قال ابن رجب رمحه اهلل (:قوله  rملن استوصاه ال تغضب حيتمل أمرين:

أحدمها :أن يكون مراده األمر باألسباب التي توجب حسن اخللق ،من
الكرم ،والسخاء ،واحللم ،واحلياء ،والتواضع ،واالحتامل ،وكف األذى،
والصفح ،والعفو ،وكظم الغيظ ،والطالقة والبرش ،ونحو ذلك من

األخالق اجلميلة ،فإن النفس إذا ختلقت هبذه األخالق وصارت هلا عادة

أوجب هلا ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه.

والثاين  :أن يكون املراد ال تعمل بمقتىض الغضب إذا حصل لك ،بل

1
2
3

() رواه أبو داود( ،)4777والرتمذي ( )2021واللفظ له ،وحسنه األلباين.
() رواه ابن ماجة ( )4189وصححه األلباين.

() رواه البخاري (.)6116
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جاهد نفسك عىل ترك تنفيذه والعمل بام يأمر به)(.)1
 -3التعوذ باهلل من الشيطان الرجيم.

فالشيطان أصل كل بالء ،ومادة كل رش ،قال تعاىل :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ [األعراف]200:

َب رجالن عند النبي  rفجعل أحدمها
است َّ
وعن سليامن بن صرُ َ د  tقالْ :
حتمر عيناه ،وتنتفخ أوداجه ،فقال رسول اهلل  «:rإِ يِّن أَ َل ْع ِر ُف َك ِل َم ًة َل ْو َق هَ َ
الا
يدُ َ ،أ ُع ُ
الش ْي َط ِ
َل َذهَ َب َع ْن ُه ا َّل ِذي جَ ِ
وذ بِاهللِ ِم ْن َّ
يم» ،فقال الرجل :وهل
الر ِج ِ
ان َّ

ترى يب من جنون(.)2

 -4السكوت حال الغضب وحبس اللسان وإجلامه.

سوا
عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال:قال رسول اهلل َ « :rع ِّل ُموا َو َي رِّ ُ
اس ُك ْتَ ،وإِ َذا َغ ِض ْب َت
اس ُك ْتَ ،وإِ َذا َغ ِض ْب َت َف ْ
سواَ ،وإِ َذا َغ ِض ْب َت َف ْ
َولاَ ُت َع رِّ ُ
اس ُك ْت »(.)3
َف ْ

 -5تغيري اهليئة.

عن أيب ذر  tقال :إن رسول اهلل  rقال لنا « :إِ َذا َغ ِض َب َأ َحدُ ُك ْم َو ُه َو َقائِ ٌم
سَ ،فإِنْ َذهَ َب َع ْن ُه ا ْل َغ َض ُب َوإِلاَّ َف ْل َي ْض َط ِج ْع »(.)4
َف ْل َي ْج ِل ْ

 -6معرفة نتائج الغضب وعواقبه.

فقد خيرس اإلنسان أعز ما يملك يف حلظة غضب  ,فكم تسبب الغضب يف
1
2
3
4

() جامع العلوم واحلكم(.)145

() رواه البخاري ( ،)6048ومسلم (.)2610

() رواه أمحد( ,)2556والبخاري يف األدب املفرد ( )1320وصححه األلباين.

() رواه أبو داود( ،)4782وصححه األلباين.
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فراق الزوجة ،وحرمان األبناء ،وتضييع احلقوق ،واالعتداء عىل الضعفاء

واإلخوان.

فمتى أدرك العاقل عاقبة الغضب وما يؤدي إليه تو ّقاه.

معاوية يتذكر احلديث عند الغضب:

عن معاوية بن أيب سفيان ريض اهلل عنهام :أنه خطب الناس ،وقد حبس

العطاء شهرين أو ثالثة ،فقال له أبو مسلم :يا معاوية إن هذا املال ليس
باملك ،وال مال أبيك ،وال مال أمك ،فأشار معاوية إىل الناس أن امكثوا،
ونزل فاغتسل ،ثم رجع فقال :أهيا الناس ،إن أبا مسلم ذكر أن هذا املال

ليس باميل وال بامل أيب وال أمي ،وصدق أبو مسلم إين سمعت رسول اهلل r
يقول «:الغضب من الشيطان ،والشيطان من النار ،واملاء يطفىء النار ،فإذا
غضب أحدكم فليغتسل» ،أغدوا عىل عطاياكم عىل بركة اهلل عز وجل(.)1

وعن مبارك بن فضالة قال :وفد سوار بن عبد اهلل يف وفد من أهل البرصة إىل
أيب جعفر ،قال :فكنت عنده إذا أتى برجل فأمر بقتله فقلت يقتل رجل من

املسلمني وأنا حارض ،فقلت يا أمري املؤمنني :أال أحدثك حديث ًا سمعته من
احلسن؟ قال :وما هو؟ قلت سمعته يقول :إذا كان يوم القيامة مجع اهلل عز
وجل الناس يف صعيد واحد حيث يسمعهم الداعي وينفذهم البرص ،فيقوم

مناد فينادي من له عند اهلل يد فليقم ،فال يقوم إال من عفا ،فقال :واهلل لقد

سمعته من احلسن؟ فقلت واهلل لسمعته منه ،فقال :خلينا عنه(.)2
ذكره بآية من كتاب اهلل فانتهى عن الظلم :

1
2

() حلية األولياء ( )130/2وضعفه األلباين.
() إحياء علوم الدين (.)183/3
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وروي أن زياد ًا أخذ رج ً
ال من اخلوارج فأفلت منه ،فأخذ أخ ًا له فقال له :إن
جئت بأخيك وإال رضبت عنقك ،فقال :أرأيت إن جئتك بكتاب من أمري

املؤمنني ختيل سبييل؟ قال :نعم ،قال :فأنا آتيك بكتاب من العزيز احلكيم،

وأقيم عليه شاهدين إبراهيم وموسى ،ثم تال ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ [النجم ،]38-36:فقال

زياد :خلوا سبيله ،هذا رجل قد ُلقن حجته(.)1
ومن الكوابح اخلوف أن ينسب إليه اجلنب

ملا أخرج أهل مكة خبيبا  tلقتله خارج احلرم ،قال هلم :ذروين أركع ركعتني،
فرتكوه فركع ركعتني ،ثم قال :لوال أن تظنوا أن ما يب جزع لطولتها( ،)2فمثل
هذا حممود ملا يتضمنه من العزة واالستعالء بأمر اهلل تعاىل.

وقال معاوية  :tلقد وضعت رجيل يف الركاب ،ومهمت يوم صفني باهلزيمة،
فام منعني إال قول ابن اإلطنابة:
أبت يل عفتي وأبى بالئي
وإكراهي عىل املكروه نفيس

وقويل كلام جشأت وجاشت

وأخذي احلمد بالثمن الربيح
ورضيب هامة البطل املشيح

مكانك حتمدي أو تسرتحيي

()3

وملا رجع املتنبي من بالد فارس قاصد ًا بغداد ثم الكوفة ،عرض له فاتك

األسدي وأصحابه - ،وكان املتنبي قد هجا أم فاتك  -وكان مع املتنبي
مجاعة من أصحابه ،فقاتلوهم فقتل املتنبي وابنه حُم َِّسدٌ  ,وغالمه ُم ِ
فلح ,ويذكر
1
2

() األذكياء البن اجلوزي (.)66

() رواه البخاري (.)3045
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الرواة أن أبا الطيب قاتل قتاال شديدا وملا َف َّر حني رأى الغلبة ،قال له
غالمه :ال يتحدث الناس عنك بالفرار أبد ًا ,وأنت القائل:

فاخليل والليل والبيداء تعرفني

والطعن والرضب والقرطاس والقلم

فقال :قتلتني قاتلك اهلل ,فكر راجع ًا ,فطعنه زعيم القوم برمح يف عنقه فقتله,

ثم اجتمعوا عليه فطعنوه بالرماح حتى قتلوه وأخذوا مجيع ما معه ,وكان
سبب قتله هذا البيت( ،)1ومثل هذا مذموم وهو ِف ْع ُل اجلاهلية األوىل.
ومن الكوابح األدب

عن عبد اهلل  tقال :صليت مع النبي  rليلة فلم يزل قائام حتى مهمت بأمر

سوء ،قلنا :وما مهمت؟ قال :مهمت أن أقعد وأذر النبي .)2( r

قال السندي رمحه اهلل« :قوله ( بأمر ) أي :غري الئق أن يفعل ( أن أجلس )
يف الصالة ،أو باخلروج منها؛ لثقل القيام لطوله .وكان هذا يف صالة الليل
النافلة ،وإال ففي الفرض قد جاء مراعاة املقتدي بأتم وجه»(.)3

قال النووي رمحه اهلل( :وفيه :أنه ينبغي األدب مع األئمة والكبار ,وأال
خيالفوا بفعل وال قول ما مل يكن حراما ,واتفق العلامء عىل أنه إذا شق عىل

املقتدي يف فريضة أو نافلة القيام وعجز عنه جاز له القعود ,وإنام مل يقعد
ابن مسعود  tللتأدب مع النبي .)4()r
1
2
3
4

() البداية والنهاية (.)257/11

() رواه البخاري ( )1135ومسلم (.)773

() حاشية السندي عىل ابن ماجه (.)206/3

() رشح النووي عىل مسلم (.)63/6
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ومن الكوابح مراعاة املكانة وخوف االقتداء يف ما ال يليق

عن موسى بن أعني ،قال :قال يل األوزاعي :يا أبا سعيد كنا نمزح
ونضحك ،فأما إذا رصنا ُيقتدى بنا ،ما أرى يسعنا التبسم(.)1

ومن الكوابح الوقوف عند حدود اهلل

عن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال :قال رسول اهلل« : rلاَ مَ ْتن َُعوا الن َِّس َاء ِم ْن
خْ ُ
وج إِ ىَل مْالَ َس ِ
اج ِد بِال َّل ْيلِ » ,فقال ابن لعبد اهلل بن عمرريض اهلل عنهام :ال
ال ُر ِ

ندعهن خيرجن فيتخذنه دغال – والدغل هو الفساد واخلداع والريبة – قالَ :فزَ َب َر ُه

ابن عمر وقال :أقول قال رسول اهلل rوتقول ال ندعهن(.)2

وعن نعيم بن مسعود األشجعي قال :سمعت رسول اهلل rيقول هلام-أي
لرسويل مسيلمة -حني قرآ كتاب مسيلمة ما تقوالن أنتام؟ قاال :نقول كام

قال ،قال :أما واهلل لوال أن الرسل ال تقتل لرضبت أعناقكام(.)3

وعن الفضل بن موسى ،قال :كان الفضيل شاطر ًا( )4يقطع الطريق بني
أبيورد ورسخس وكان سبب توبته :أنه عشق جارية ،فبينام هو يرتقي
اجلدران إليها سمع تالي ًا يتلو :ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﭼ [احلديد ]١٦ :فقال :يا رب قد آن ،فرجع ،فآواه الليل إىل خ ِربة ،فإذا
1
2
3
4

() حلية األولياء (.)143/ 6

() رواه مسلم (.)442

() رواه أبو داود (. )2761

() يقالَ :
«ش َط َر» فالن عىل أهله « َيشْ ُط ُر» من باب قتل ،إذا ترك موافقتهم وأعياهم لؤما وخبثا ،وهو
«ش ِ
َ
َّ
ارةُ» اسم منه .املصباح املنري(.)163
اط ٌر»
و»الش َط َ
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فيها ُرفقة ،فقال بعضهم :نرحتل ،وقال قوم :حتى نصبح ،فإن فضيال عىل
وأمنهم .وجاور احلرم حتى مات(.)1
الطريق يقطع علينا .فتاب الفضيل َّ

ومن الكوابح الورع

عن أنس  tقال :مر النبي  rبتمرة ساقطة عىل األرض فقالَ «:ل ْولاَ َأنْ َت ُكونَ
ِم ْن َص َد َق ٍة أَ َل َك ْلت َُها»(.)2

وملا وقعت حادثة اإلفك ،وتكلم املنافقون يف الصديقة عائشة ريض اهلل

عنها ,وتناقل الناس كالمهم ,عصم اهلل أم املؤمنني زينب ريض اهلل عنها من
الولوغ يف احلرام ،فتقول عائشة ريض اهلل عنهاَ « :و َكانَ َر ُس ُ
ول اهللَ rي ْس َأ ُل
ت؟ َما َر َأ ْي ِ
ش َع ْن َأ ْم ِري َف َقالَ :يا َز ْين َُب َما َع ِل ْم ِ
َب بِ ْن َت َج ْح ٍ
ت؟ َف َق َال ْت:
َز ْين َ
َيا َر ُس َ
ول اهلل َأ مْ ِ
حي َس ْم ِعي َو َب رَ ِ
ي ًاَ ,ق َال ْت :
صيَ ,واهلل َما َع ِل ْم ُت َع َل ْي َها إِلاَّ َخ رْ َ
َو ِه َي ا َّلتِي َكا َن ْت ُت َس ِ
امينِيَ ,ف َع َص َم َها اهلل بِا ْل َو َر ِع »(.)3
فزينب ريض اهلل عنها من رضائر عائشة ريض اهلل عنها ,وهي التي كانت

تنافسها وتساميها عند النبي  rتورعت وكبحت مجاح شهوة االنتصار
واالنتقام الذي متارسه كثري من النساء والرضائر ظل ًام وعدوان ًا .

وال يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما ال بأس به حذر ًا مما به بأس،

وقال بعضهم (:كنا ندع سبعني باب ًا من احلالل خمافة أن نقع يف احلرام )

1
2
3

() تاريخ دمشق (. )382/48

() رواه البخاري ( )2055ومسلم (.)1071
() رواه البخاري ( )2661ومسلم (.)2770

الكـوابح

29

(.)1
ومن الكوابح الصمت

عن أيب هريرة  tقال :قال رسول اهللَ « :rم ْن َكانَ ُيؤْ ِم ُن بِاهلل َوا ْل َي ْو ِم آْال ِخ ِر
ار ُهَ ،و َم ْن َكانَ ُيؤْ ِم ُن بِاهلل َوا ْل َي ْو ِم آْال ِخ ِر َف ْل ُي ْك ِر ْم َض ْي َف ُهَ ،و َم ْن َكانَ
َف اَل ُيؤْ ِذ َج َ
ي ًا َأ ْو لِ َي ْص ُم ْت »(.)2
ُيؤْ ِم ُن بِاهلل َوا ْل َي ْو ِم آْال ِخ ِر َف ْل َي ُق ْل َخ رْ َ

قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللَ ( :ق ْوله َ « :م ْن َكانَ ُيؤْ ِم ُن بِاهلل َوا ْل َي ْو ِم آْال ِخ ِر
ي ًا َأ ْو لِ َي ْص ُم ْت » هذا من جوامع الكلم ألن القول كله إما خري وإما
َف ْل َي ُق ْل َخ رْ َ
رش وإما آيل إىل أحدمها ; فدخل يف اخلري كل مطلوب من األقوال فرضها
وندهبا  ,فأذن فيه عىل اختالف أنواعه ,ودخل فيه ما يؤول إليه ,وما عدا ذلك
مما هو رش أو يؤول إىل الرش فأمر عند إرادة اخلوض فيه بالصمت)(.)3

وعن عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنهام قال :قال رسول اهللَ « rم ْن َص َم َت
َن َجا»(.)4

قال الراغب :الصمت أبلغ من السكوت؛ ألنه قد ُيستعمل فيام ال قوة
له للنطق وفيام له قوة للنطق ,وهلذا قيل ملا ال نطق له الصامت واملصمت,

والسكوت يقال ملا له نطق فيرتك استعامله .فالصمت يف األصل سالمة
() ذكره أبو القاسم األصبهاين يف الرتغيب والرتهيب ( )813فقال :ويف بعض اآلثار...:فذكره،
1
وذكره ابن القيم يف املدارج ( )25/2عن بعض الصحابة -وال يعرف له إسناد عن أحد من الصحابة فيام نعلم،
والذي عند عبدالرزاق ()14683يف مصنفه بسند ضعيف عن عمر  tقال(:تركنا تسعة أعشار احلالل خمافة الربا).

2
3
4

() رواه البخاري ( )6018ومسلم(.)47
() فتح الباري (.)446/10

() رواه الرتمذي ( )2425وصححه األلباين.
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لكن قد جيب النطق رشعا .ومقصود احلديث أن ال يتكلم فيام ال يعنيه
ويقترص عىل املهم ففيه النجاة(.)1

إن آفات اللسان مهالك ومعاطب ،وهي عىل طريق املتكلم فإن سكت

سلم من الكل ،وإن نطق وتكلم خاطر بنفسه إال أن يوافقه لسان صدوق
وعلم غزير وورع حافظ ومراقبة الزمة ،ويقلل من الكالم فعساه يسلم

عند ذلك ،وهو مع مجيع ذلك ال ينفك عن اخلطر ،فإن كنت ال تقدر
عىل أن تكون ممن تكلم فغنم  ،فكن ممن سكت فسلم  ،فالسالمة إحدى

الغنيمتني.

عن عبد اهلل بن املبارك رمحه اهلل قال :عجبت من اتفاق امللوك األربعة

كلهم عىل كلمة ،قال كرسى :إذا قلت ندمت وإذا مل أقل مل أندم ،وقال
قيرص :أنا عىل رد ما مل أقل أقدر مني عىل رد ما قلت ،وقال ملك اهلند:

عجبت ملن تكلم بكلمة إن هي رفعت تلك الكلمة رضته ،وإن هي مل
ترفع مل تنفعه ،وقال ملك الصني :إن تكلمت بكلمة ملكتني وإن مل أتكلم

هبا ملكتها). (2

وقال أمري املؤمنني عمر  ( :tمن كثر كالمه كثر سقطه ,ومن كثر سقطه قل

حياؤه ،ومن قل حياؤه قل ورعه ،ومن قل ورعه مات قلبه )(.)3

فاملسلم إذا علم أن كل كلمة ينطق هبا لسانه سوف حياسب عليهاَّ ,
قل كالمه
1
2
3

() حتفة األحوذي (.)172/7

() اآلداب الرشعية ( .)63/1

() رواه الطرباين يف األوسط ( ،)2259والقضاعي يف مسند الشهاب ( ،)374والبيهقي يف الشعب

( ،)4640وابن حبان يف الروضة ( )44اللفظ متقارب ،وفيه ضعف وله طرق وهو مشهور عن عمر .t
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إال فيام ينفع ،ولذا كان الصحابة رضوان اهلل عليهم شديدي احلرص عىل

حماسبة أنفسهم فيام تنطق به ألسنتهم ،وكان أبو بكر  tيأخذ بلسانه ويقول:
(هذا الذي أوردين املوارد)(.)1

الر ُج َل
وعن علقمة عن بالل بن احلارث املزين قال :قال رسول اهلل « :rإِنَّ َّ
َل َيت ََك َّل ُم بِا ْل َك ِل َم ِة ِم ْن ِر ْض َو ِ
ُب
ان اهلل َع َّز َو َج َّل َما َي ُظ ُّن َأنْ َت ْب ُل َغ َما َب َل َغ ْت َي ْكت ُ

الر ُج َل َل َيت ََك َّل ُم بِا ْل َك ِل َم ِة ِم ْن
اهلل َع َّز َو َج َّل َل ُه هِ َبا ِر ْض َوا َن ُه إِ ىَل َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِةَ ،وإِنَّ َّ
ُب اهلل َع َّز َو َج َّل هِ َبا َع َل ْي ِه
َس َخ ِط اهلل َع َّز َو َج َّل َما َي ُظ ُّن َأنْ َت ْب ُل َغ َما َب َل َغ ْت َي ْكت ُ

َس َخ َط ُه إِ ىَل َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة» ،قال :فكان علقمة يقول :كم من كالم قد منعنيه
حديث بالل بن احلارث(.)2

ومن الكوابح معاقبة النفس عند التقصري فهو يعصمها من املعاودة

ابن عم ٍر ريض اهلل عنهام صالة اجلامعة فأحيا تلك الليلة كلها(،)3
فاتت َ

وفاتت ابن أيب ربيعة ركعتا سنة الفجر فأعتق رقبة(.)4
فالنفس ال تستقيم إال أن تجُ َ اهد حُ َ
اسب و ُت َعا َقب ،ومما يعني عىل معاقبة
وت َ
التأمل يف أخبار املجتهدين.
النفس أو إرغامها عىل استدراك النقص؛ ُّ

ومن الكوابح اخلوف من اآلخرة

قال عيل بن زيد :أغلظ رجل من قريش لعمر بن عبد العزيز القول فأطرق
1

() رواه مالك يف املوطأ ( ،)1855وابن املبارك يف الزهد( ،)369والنسائي يف الكربى ()11841

2
3
4

() رواه أمحد ( )15852والرتمذي ( )2319واللفظ ألمحد ،وصححه األلباين.

والبزار يف مسنده ( )84وإسناده صحيح.

() حلية األولياء (.)303/1

() الزهد البن املبارك (.)528
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عمر زمان ًا طوي ً
ال ثم قال :أردت أن يستفزين الشيطان بعز السلطان فأنال

منك اليوم ما تناله مني غد ًا ،ثم عفا عنه(.)1
ومن الكوابح خشية االنتقام للنفس

قال عمر بن عبد العزيز رمحه اهلل لرجل أغضبه :لوال أنك أغضبتني
لعاقبتك(.)2

ومن الكوابح خشية أن ينسب اإلنسان إىل ما ال يليق به

كام يف حديث أيب سفيان  tمع هرقل ،أن هرقل أرسل إليه يف ركب من

قريش وكانوا جتارا بالشام فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم يف جملسه وحوله
عظامء الروم ثم دعاهم ودعا برتمجانه ،فقال :أيكم أقرب نسبا هبذا الرجل
الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان :فقلت أنا أقرهبم نسبا ،فقال :أدنوه

مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره ،ثم قال لرتمجانه :قل هلم إين
سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه ،قال أبو سفيان :فواهلل لوال

احلياء من أن يأثروا ع َّ
يل كذبا لكذبت عنه(.)3

ومن الكوابح خوف الوقوع فيما نهى عنه النيب r

1
2
3

() شعب اإليامن ( ،)7971تاريخ دمشق (..)205/45
() تلبيس إبليس (. )133

() رواه البخاري ( )7ومسلم (.)1773
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عن قيس قال أتيت خبابا  tوقد اكتوى سبعا يف بطنه فسمعته يقول :لوال

أن النبي  rهنانا أن ندعو باملوت لدعوت به(.)1

وقال أنس  tلوال أين سمعت النبي  rيقول « :لاَ َتت ََم َّن ْوا مْالَ ْو َت َلت ََم َّن ْي ُت »

()2

.

وعن زينب بنت أيب سلمة قالت :ملا جاء نعي أيب سفيان  tمن الشام دعت أم
حبيبة ريض اهلل عنها بصفرة يف اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها،

وقالت :إين كنت عن هذا لغنية ،لوال أين سمعت النبي  rيقول « :لاَ حَ ِ
ي ُّل
ت َف ْو َق َث اَل ٍ
لاِ ْم َر َأ ٍة ُتؤْ ِم ُن بِاهلل َوا ْل َي ْو ِم آْال ِخ ِر َأنْ تحُ ِدَّ َع ىَل َم ِّي ٍ
ث إِلاَّ َع ىَل َز ْو ٍج
َفإِ هَّنَا تحُ ِدُّ َع َل ْي ِه َأ ْر َب َع َة َأ ْش ُه ٍر َو َع رْش ًا»(.)3
وعن عائشة ريض اهلل عنها قالت :قال رسول اهلل rيف مرضه الذي مل يقم
ارى خَّ َ
ور َأ ْنبِ َيائِ ِه ْم َم َس ِ
اج َد» لوال ذلك
ات ُذوا ُق ُب َ
منهَ « :ل َع َن اهلل ا ْل َي ُهو َد َوال َّن َص َ
أبرز قربه غري أنه خيش أو خيش أن يتخذ مسجدا (.)4

وعن رفاعة بن شداد القتباين قال :لوال كلمة سمعتها من عمرو بن احلمق

اخلزاعي ملشيت فيام بني رأس املختار وجسده سمعته يقول :قال رسول اهلل
َ «:rم ْن َأ ِم َن َر ُج ً
ال َع ىَل َد ِم ِه َف َقت ََل ُه َفإِ َّن ُه حَ ْي ِم ُل لِ َو َاء َغدْ ٍر َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة»(.)5

ومن الكوابح تقوى اهلل ومراقبته يف السر والعلن
1
2
3
4
5

() رواه البخاري ( )6349ومسلم (.)2681

() رواه البخاري ( )7233ومسلم (.)2680
() رواه البخاري ( )1280ومسلم (.)1486
() رواه البخاري ( ،)1390ومسلم(.)530

() رواه ابن ماجه ( ،)2688وصححه األلباين.
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يعس ليل ًة من الليايل ويتتبع أحوال األمة ،وتعب
كان عمر بن اخلطاب ُ ،t
ِ
ُ
باملاء
اللبن
تقول البنتها :امذقي
فاتكأ عىل جدا ٍر ليسرتيح ،فإذا امرأة
َ
ليكثر عند البيع.
َ

اللبن باملاء.
أمر مناديه أن ينادي أن ال
يشاب َ
ُ
عمر َ
فقالت البنت ُ :إن َ
بموضع ال ِ
ِ
عمر وال مناديه.
فقالت األم ُ :يا ابنتي قومي فإنك
ٍ
يراك فيه ُ

ِ
البنت املستشعر ُة لرقاب َة اهلل كلمتها املشهورة (:إن كان عمر ال يرانا
فقالت ُ

فإن رب عمر يرانا)(.)1

ومن الكوابح مراعاة مصلحة املسلمني

قال الفاروق عمر  :tلوال آخر املسلمني ما فتحت قرية إال قسمتها بني

أهلها كام قسم النبي  rخيرب(.)2

قال ابن القيم رمحه اهلل سمعت شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل يقول:

مررت أنا وبعض أصحايب يف زمن التتار بقوم منهم يرشبون اخلمر فأنكر
عليهم من كان معي ،فأنكرت عليه وقلت له :إنام حرم اهلل اخلمر ألهنا
تصد عن ذكر اهلل ،وعن الصالة ،وهؤالء يصدهم اخلمر عن قتل النفوس،
وسبئ الذرية ،وأخذ األموال ،فدعهم(.)3

ومن الكوابح كراهة الطالق
() رواه اآلجري يف أخبار عمر بن عبدالعزيز ( ،)48وابن عساكر يف تارخيه ( )253/70بلفظ( :ما
1
كنت ُألطيعه يف املأل وأعصيه يف اخلالء).

2
3

() رواه البخاري (.)2334

() إعالم املوقعني (.)4/3
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عن أيب هريرة  tقال :قال رسول اهلل  «:rلاَ َي ْف َر ْك ُمؤْ ِم ٌن ُمؤْ ِم َن ًة إِنْ َك ِر َه ِم ْن َها
ُخ ُل َق ًا َر يِ َ
ض ِم ْن َها َ
آخ َر»( .)1أي ال يبغض مؤمن مؤمنة.
قال النووي رمحه اهلل ( :ينبغى أن ال يبغضها؛ ألنه إن وجد فيها ُخلقا
ُيكره ،وجد فيها ُخلقا مرضيا ،بأن تكون رشسة ُ
اخللق لكنها دينة أو مجيلة

أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك)(.)2

فام يراه فيها من صفات محيدة يمنعه من بغضها وكراهتها ،ويغفر هلا

إساءهتا وسوء خلقها مثال ،ويعلل نفسه بام يعلمه منها من صيانتها لدينها،

وصالهتا وصيامها وقيامها ،وحسن تربيتها لولدها وغري ذلك.

وعن أنس  :tأن النبي  rطلق حفصة فأتاه جربيل عليه السالم فقال :يا
حممد طلقت حفصة وهي صوامة قوامة وهي زوجتك يف اجلنة ،فراجعها

(.)3

ومن الكوابح وجود األوالد

عن ابن عباس ريض اهلل عنهام أن مغيثا كان عبدا فقال يا رسول اهلل اشفع

يل إليها  -أي إىل بريرة زوجته لرتجع إىل عصمته -فقال رسول اهلل « :r
َيا َب ِر َير ُة ات َِّقي َ
اهلل َفإِ َّن ُه َز ْو ُج ِ
ك َو َأ ُبو َو َل ِد ِك» ،فقالت يا رسول اهللَِ :أ َت ْأ ُمرُنيِ
بذلك؟ قال« :لاَ إِ َّن اَم َأ َنا َش ِاف ٌع»(.)4

فأراد النبي  rأن يذكرها بام بينها وبينه مما عسى معه أن تراجع نفسها،

1
2
3
4

() رواه مسلم (.)2672

() رشح النووي عىل مسلم (.)58/10

() رواه احلاكم ( )6754وحسنه األلباين .

() رواه البخاري ( )5283وأبو داود ( )2231واللفظ له.
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متسببة هبذا الذي ِّ
يذكرها به ،ذكرها أوال بأنه زوجها ،ثم ذكرها بالولد
الذي رزقها اهلل منه فإنه حيسن هبا أن تنظر يف هذا األمر ،بعد أن صار سبب

العرشة األصيل ال أثر له يف حياهتا.

واخلشية من تلك اآلثار السيئة جتعل كثريا من العقالء الذين كثرت

خالفاهتم مع زوجاهتم يرتاجعون عن قرار الطالق  ،وجتعل أيضا كثريا من
الزوجات الكيسات يصربن عىل مرارة العيش وغصصه مع أزواجهن.
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أقسام الكوابح
تنقسم الكوابح إىل قسمني ،كوابح مانعة من الوقوع يف الشهوات ،وكوابح

مانعة من الوقوع يف الشبهات ،وبيان ذلك كام يأيت:

القسم األول :الكوابح املانعة من الشهوات:

كبح النفس عن الوقوع يف الشهوات ،مطلب أسايس لكل مسلم يريد
سلوك الرصاط املستقيم بعزيمة ورشد ،وإن انتشار الفتن واملغريات يف

املجتمع ،جتعل املسلم حيتاج إىل كابح يكبحه عن الولوغ فيها ،والكوابح

واإلحجامات عن الوقوع يف الشهوات كثرية ومنها:
اخلوف من اهلل

إن اخلوف من اهلل تعاىل وخشيته يعصم صاحبه من الوقوع يف احلرام ،

كام يف قصة الثالثة الذين دخلوا الغار فانحدرت عليه صخرة فسدته ،قال
أحدهم « :ال َّل ُه َّم َكا َن ْت يِل بِ ْن ُت َع ٍّم َكا َن ْت َأ َح َّب ال َّن ِ
اس إِ يَ َّلَ ،ف َأ َر ْدتهُ َا َع ْن
السنِ َ
ني َف َج َاءتْنِي َف َأ ْع َط ْيت َُها
َن ْف ِس َها َفا ْم َتن ََع ْت ِمنِّيَ ،ح َّتى َأ مَلَّ ْت هِ َبا َسن ٌَة ِم ْن ِّ
ين َو ِما َئ َة ِدينَا ٍر َع ىَل َأنْ خُ َت يِّ َ
ِع رْ ِ
ل َب ْينِي َو َبينْ َ َن ْف ِس َها َف َف َع َل ْتَ ،ح َّتى إِ َذا
ش َ
ض خْ َ
َق َد ْر ُت َع َل ْي َهاَ ،ق َال ْت :لاَ ُأ ِح ُّل َل َك َأنْ َت ُف َّ
الا َت َم إِلاَّ بِ َح ِّق ِهَ ،فت ََح َّر ْج ُت
اس إِ يَ َّل َو َت َر ْك ُت َّ
ْص ْف ُت َع ْن َها َو ِه َي َأ َح ُّب ال َّن ِ
الذهَ َب
وع َع َل ْي َها َفان رَ َ
ِم ْن ا ْل ُو ُق ِ
ا َّل ِذي َأ ْع َط ْيت َُها ،ال َّل ُه َّم إِنْ ُك ْن ُت َف َع ْل ُت ا ْبتِ َغ َاء َو ْج ِه َك َفا ْف ُر ْج َع َّنا َما َن ْح ُن ِف ِ
يه،
الص ْخ َر ُة قليال.)1( »...
َفا ْن َف َر َج ْت َّ

قال احلسن البرصي رمحه اهلل :كانت امرأة بغي قد فاقت أهل عرصها يف
1

() رواه البخاري ( )2111ومسلم (.)4926
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احلسن ،ال متكن من نفسها إال بامئة دينار ،وإن رج ً
ال أبرصها فأعجبته،
فذهب فعمل بيديه وعالج فجمع مائة دينار ،فجاء فقال :إنك قد أعجبتني

فانطلقت فعملت بيدي وعاجلت حتى مجعت مائة دينار ،فقالت :ادفعها
إىل القهرمان حتى ينقدها ويزهنا ،فلام فعل ،قالت :ادخل ،وكان هلا بيت
منجد ورسير من ذهب ،فقالت :هلم لك ،فلام جلس منها جملس اخلائن

تذكر مقامه بني يدي اهلل ،فأخذته رعدة ،وطفئت شهوته ،فقال :أتركيني
ألخرج ولك املائة دينار ،فقالت :ما بدا لك! وقد رأيتني كام زعمت
فأعجبتك ،فذهبت فعاجلت وكدحت حتى مجعت مائة دينار ،فلام قدرت

ع ّ
يل فعلت الذي فعلت ،فقال :ما محلني عىل ذلك إال ال َف َرق -أي اخلوف-
من اهلل ،وذكرت مقامي بني يديه ،قالت :إن كنت صادقا فاميل زوج غريك،
قال :ذريني ألخرج ،قالت :ال ،إال أن جتعل يل عهدا أن تتزوجني ،فقال:

ال ،حتى أخرج ،قالت :عليك عهد اهلل إن أنا أتيتك أن تتزوجني ،قال:

لعل ،فتقنع بثوبه ،ثم خرج إىل بلده ،وارحتلت املرأة بدنياها نادمة عىل ما

كان منها حتى قدمت بلده ،فسألت عن اسمه ومنزله ،فدلت عليه ،فقيل
له :امللكة جاءت بنفسها تسأل عنك ،فلام رآها شهق شهقة فامتُ ،فأسقط
يف يدها ،فقالت :أما هذا فقد فاتني ،أما له من قريب؟ قيل :بىل أخوه

رجل فقري ،فقالت :إين أتزوجك حبا ألخيك ،قال :فتزوجته ،فولدت له

سبعة أبناء(.)1

وقال أعرايب :خرجت يف ليلة ظلامء فإذا أنا بجارية كأهنا علم ،فأردهتا

1

() روضة املحبني (.)448 -447
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فقالت :ويلك أما لك زاجر من عقل ،إذ مل يكن لك ٍ
ناه من دين؟ فقلت:

إهيا واهلل ما يرانا إال الكواكب .فقالت :وأين مكوكبها؟(.)1
الصوم

إن الصيام حيفظ من الوقوع يف فاحشة الزنا ،ولذلك أرشد النبي  rإىل هذا

است ََطاعَ
العالج ،فعن عبد اهلل بن مسعود  tقال :كنا مع النبي  rفقالَ « :م ِن ْ
ض لِ ْل َب رَ ِ
ال َب َاء َة َف ْل َيتَزَ َّو ْج؛ َفإِ َّن ُه َأ َغ ُّ
صَ ،و َأ ْح َص ُن لِ ْل َف ْر ِجَ ،و َم ْن مَ ْل َي ْست َِط ْع َف َع َل ْي ِه
الص ْو ِم َفإِ َّن ُه َل ُه ِو َج ٌاء»(.)2
بِ َّ

قال ابن القيم رمحه اهلل( :فأرشدهم إىل الدواء الشايف الذي وضع هلذا األمر
 -وهو الزواج ،-ثم نقلهم عنه عند العجز إىل البدل ،وهو الصوم؛ فإنه

يكسـر شهوة النفس ،ويضيق عليها جماري الشهوة ،فإن هذه الشهوة تقوى
بكثرة الغذاء وكيفيته ،فكمية الغذاء وكيفيته يزيدان يف توليدها ،والصوم

يضيق عليها ذلك ،فيصري بمنزلة ِو َج ُاء الفحل ،و َق َّل من أدمن الصوم إال

وماتت شهوته أو ضعفت)(.)3

الص َي ُام ُج َّن ٌة»( ، )4أي وقاية وسرت.
وعن أيب هريرة  tعن النبي  rأنه قالِّ « :
فالصيام يقي النفس من انبعاث الشهوة وثوراهنا ،ووقوعها يف املحرمات؛

ألن األكل يقوي الشهوة.
1
2
3
4

() صفة الصفوة (.)395/4

() رواه البخاري ( )1905ومسلم (.)1400
() روضة املحبني (.)219

() رواه البخاري ( )1894ومسلم (.)1151
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قال القرطبي رمحه اهلل( :كلام َق َّل األكل ضعفت الشهوة ،وكلام ضعفت

الشهوة َق َّلت املعايص)(.)1
الشهامة والرجولة

قد يرتك اإلنسان املعصية شهامة ورجولة وذلك عندما يتأمل ما فيها من
ِخ َّس ٍة ودناءة ،كام قال الشاعر:
ٍ
لفاحشة
ما إن دعاين اهلوى
فال عىل فاحش مددت يدي

والكرم
إال هناين احلياء
ُ
()4
قدم
وال مشت يب لريبة ٌ

وملا أرادت أم سلمة ريض اهلل عنها أن تلحق بزوجها أيب سلمة  tإىل املدينة،

قالت :خرجت أريد زوجي ،وما معي أحد من خلق اهلل ,حتى إذا كنت

بالتنعيم لقيت عثامن بن طلحة ،فقال يل :إىل أين يا بنت أيب أمية؟

فقلت :أريد زوجي باملدينة .قال :أو ما معك أحد؟! فقلت :ال واهلل ،إال

اهلل وبني هذا .قال :واهلل ما لك من مرتك.

فأخذ بخطام البعري ،فانطلق معي هيوي يب ،فواهلل ما صحبت رجال من

العرب قط أكرم منه ،كان إذا بلغ املنزل أناخ يب ،ثم استأخر عني ،حتى
إذا نزلت استأخر ببعريي ،فحط عنه ،ثم قيده يف الشجرة ،ثم تنحى عني

إىل شجرة ،فاضطجع حتتها ،فإذا دنا الرواح قام إىل بعريي فقدمه فرحله،
ثم استأخر عني وقال :اركبي؛ فإذا ركبت ،أتى فأخذه بخطامه فقاده حتى

1

() تفسري القرطبي (.)275/2
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ينزل يب ،حتى أقدمني املدينة ،ثم انرصف راجعا إىل مكة(.)1

عفة ،وشهامة ،ونخوة ،ورجولة من عثامن بن طلحة ،حيث رعى تلك

املرأة حتى بلغها زوجها ،عف عنها ،فلم يطمع فيها ،مع وجود الداعي،
من خلو مكان ،و ُبعد ،وقدرة ،وغريزة جاحمة ،وميل ال خيفى ..فام الذي

منعه؟

لقد كان عثامن وغريه من العرب يف ذلك الزمان يعظمون احلرائر ،وحيفظون
عفتهن ،من باب الرجولة والنخوة ،ويفتخرون بمثل ذلك ،إذ كان الكف

عنهن من مفاخر العرب ،كام قال عنرتة:
()5
َو َأ ُغ ُّ
جاريت َمأواها
ض َطريف ما َبدَ ت يل َ
جاريت َح ّتى ُيواري َ

وعن أيب أمامة  tقال :إن فتى شابا أتى النبي  rفقال :يا رسول اهلل ائذن يل
بالزنا ،فأقبل القوم عليه فزجروه قالوا مه مه ،فقال :ادنه فدنا منه قريبا،

قال :فجلس ،قال :أحتبه ألمك؟ قال :ال واهلل جعلني اهلل فداءك ،قال :وال

الناس حيبونه ألمهاهتم ،قال :أفتحبه البنتك؟ قال :ال واهلل يارسول اهلل
جعلني اهلل فداءك ،قال :وال الناس حيبونه لبناهتم ،قال :أفتحبه ألختك؟

قال :ال واهلل جعلني اهلل فداءك ،قال :وال الناس حيبونه ألخواهتم ،قال:
أفتحبه لعمتك؟ قال :ال واهلل جعلني اهلل فداءك ،قال :وال الناس حيبونه

لعامهتم ،قال :أفتحبه خلالتك ،قال :ال واهلل جعلني اهلل فداءك ،قال :وال
الناس حيبونه خلاالهتم ،قال :فوضع يده عليه وقال :اللهم اغفر ذنبه،

1

() انظر :السرية النبوية البن هشام (.)316/2
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وطهر قلبه ،وحصن فرجه ،فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إىل يشء (.)1

وقد يرتك العبد فعل املحرم ،ويكبح نفسه عن شهواهتا ،خشية العار

والسمعة السيئة بني الناس ،ويقول :لو أين فعلت كذا لعابني الناس
وتنقصوين ،وصار يل فيهم املثل اليسء ،والثناء اليسء ،وهذا يؤثر عىل

مكانتي بينهم ،ويعاب به أوالدي من بعدي  ،ف ُيحجم.

وقد ينظر إىل الفعل املشني  ،وإىل عاقبته وما يؤول إليه يف الدنيا ،فيخاف

عىل نفسه أن يصيبه ،فريتدع.

تقول له نفسه :إن اجلزاء من جنس العمل وكام تدين تدان .ويسمع الناس

يقولون :الزنا يورث الفقر ،ويذهب بنور القلب ،ويكسو صاحبه سواد
الوجه ،ويوجب املقت بني الناس ،وليس بعد مفسدة القتل أعظم من
مفسدته ،وهلذا شرُ ع فيه القتل عىل أشنع الوجوه وأصعبها.

فحني يسمع ذلك وغريه خيشى عاقبة األمر ،فيرصفه ذلك عام كان قد
أضمر ،فينرصف خائفا من خزي الدنيا ،فعسى أن يذكره ذلك اخلوف

من اهلل.

اخلوف من األمراض

قد يرتك كثري من الناس املعصية ،والوقوع يف الفاحشة خوف ًا من الوقوع

يف املرض ،ولعل الكثري ممن يرتكون الزنا يف البالد الغربية إنام يرتكونه هلذا
الدافع .

1

() رواه أمحد ( )21185وصححه األلباين.
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ويف حادثة طريفة  ..شعرت الزوجة أن اخلادمة أصبحت ترفع صوهتا

أمامها ،وترفض تنفيذ طلباهتا ،وعندما تذكر ذلك لزوجها يبادر بالدفاع

عنها بأهنا مسكينة ومغرتبة ,ثم اكتشفت الزوجة أن زوجها عىل عالقة حمرمة
مع اخلادمة ..فصربت  ..ومل متض فرتة حتى ذهب الزوج خارج املدينة يف
رحلة عمل ،استغلتها الزوجة لرتحيل اخلادمة إىل بالدها.

رحلتها إىل بالدها بعدما تبينّ
وعندما عاد وسأل عن اخلادمة؛ أخربته أهنا ّ

أهنا مصابة بمرض اإليدز .وبعد سامع الزوج للخرب اهنار وحزن وأصيب

بتوتر شديد ،ونقص وزنه 20كغ ،وراح حيتضن أوالده والدموع تتساقط
من عينيه العتقاده أن املوت اقرتب منه ،وابتعد عن زوجته خمافة أن

يعدهيا.

وما إن شعرت الزوجة أهنا شفت غليلها ،حتى أخربته بالقصة كاملة،

فاعرتف الزوج بخطئه ،وطلب من زوجته أن تساحمه ،مؤكد ًا هلا بأنه لن

خيوهنا مرة أخرى ،وأحسن إليها واستقامت أموره بعد ذلك.
اخلوف من الفضيحة

األصل يف املؤمن أنه يرتك املعايص خوف ًا من عقاب اهلل عز وجل ,ولكن مع

ذلك فقد حتدثه نفسه باملعايص وقد يضعف مع الوقت ,وهنا يكون اخلوف
من الفضيحة رادع ًا له عن ارتكاب الرذائل.

فهذا شاب اعتاد الدخول عىل شبكة اإلنرتنت لالستفادة من مواقعه املفيدة
واملشاركة الدعوية يف بعض املنتديات ,ولكن كثري ًا ما حتدثه نفسه بدخول
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املواقع اإلباحية ,فامذا فعل؟

قام بإخراج احلاسوب من غرفته اخلاصة ,ووضعه يف غرفة املعيشة التي
يكون فيها ظاهر ًا أمام والديه وباقي إخوانه وأخواته.

وهنا إذا حدثته نفسه بالدخول عىل مواقع سيئة ,فإنه سيمتنع خوف ًا من

الفضيحة.

ولعل من الكوابح القوية يف عرصنا هذا :معرفة أن أي يشء يتم خترينه

يف احلاسبات أو اجلواالت يمكن اسرتجاعه بسهولة ,حتى لو تم مسحه,
فهناك برامج متخصصة الستعادة املعلومات املمسوحة.

يقول أحد التقنيني الغربيني ":الناس ليسوا مدركني كم هم يكشفون
أنفسهم لآلخرين عن طريق هذه اجلواالت.

وتزداد املسألة خطورة إذا علمنا أن استعادة املعلومات من احلاسبات
واجلواالت تتم باستخدام برجميات متخصصة ويف ذات الوقت رخيصة
ومتاحة عىل شبكة اإلنرتنت.

ولذلك قال أحدهم :من األفضل أن أدهس اهلاتف املحمول بقدمي ،أو
أضع عليه حامض ًا ليفسده ,بد ً
ال من أن أبيعه "(.)1

ولعل مثل هذه األشياء جتعل الشباب حيجمون عن تناقل الصور واألفالم
الفاضحة خشية الفضيحة والعار.

تأمل أضرار املعاصي
1

() مستفاد من صحيفة االقتصادية االلكرتونية  ,العدد ( .)4881
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قال حييى بن معاذ( :من أرىض اجلوارح يف اللذات فقد غرس لنفسه شجر
الندامات)( .)1وقال عبد الصمد الزاهد( :من مل يعلم أن الشهوات فخوخ

فهو لعاب)(.)2

فمعرفة ما يف احلرام من املفاسد واآلالم تضع أمام اإلنسان مانع ًا قوي ًا له

عن احلرام ،ويكفيه يف ذلك أن يتأمل فيام حدث لغريه ،وما حصل لألقوام
السابقة من املفاسد واملصائب:

فام الذي أخرج األبوين من دار النعيم واللذة والرسور إىل دار اآلالم
واألحزان..؟ إهنا املعصية  !..وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السامء

وطرده ولعنه ومسخ باطنه وظاهره فجعله يف أقبح صورة ,وبدله بالقرب

بعد ًا وبالرمحة لعنة ,وباجلنة نار ًا تلظى ,فهان عىل اهلل غاية اهلوان ,وصار فاسق ًا
جمرم ًا قاد البرشية إىل كل فساد ورش؟ إهنا املعصية !..وما الذي أغرق أهل
األرض مجيعهم حتى عال املاء فوق رؤوس اجلبال..؟ ،وما الذي سلط
الريح العقيم عىل قوم عاد حتى ألقتهم رصعى عىل سطح األرض..؟،وما

الذي أرسل عىل قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوهبم يف أجوافهم..؟،

وما الذي رفع قرية سدوم..قرية قوم لوط  ..حتى سمعت املالئكة نباح

كالهبم ،ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها ،وأتبعها بحجارة ,وجعل
مكاهنا منتن ًا ال يكاد يوجد فيه حياة..؟ ،وما الذي أرسل عىل قوم شعيب
عذاب ُّ
الظ ّلة ،فلام صار فوق رؤوسهم أمطرهم نار ًا ّ
تلظى..؟ ،وما الذي
أغرق فرعون وقومه يف البحر ,ثم ُنقلت أرواحهم إىل جهنم تعرض

1
2

() ذم اهلوى (.)27
() ذم اهلوى (.)31
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عليها صباح مساء؟ فاألجساد للغرق ،واألرواح للحرق ،واملوعد يوم

القيامة!..
َفت ََأ ُّم ُل ما يف الذنوب من اآلالم واملصائب ؛ يقود إىل التقوى ولو كان فيها
لذة عاجلة.
َتفنى ال َلذا َذ ُة ممِ َّن َ
فوتهَ ا
نال َص َ
تبقي َع ِ
واق َب ٍ
سوء يف َم َغ َّبتِها

ِم َن َ
احلرا ِم َو َيبقى ا ِ
العار
ثم َو ُ
إل ُ
()6
ري يف َل َذ ٍة ِمن َب ِ
النار
ال َخ َ
عدها ُ

وهذا رجل زنى بامرأة -والعياذ باهلل -فحملت منه ،وهو يف حرية ال

يدري ماذا يفعل ،أيتزوجها ويتعرض للفضيحة بني أهله؟ أم يقتل ما

يف بطنها ،وهذه جناية أخرى أعظم؟ أم يرتكها وولدها ويترشد الولد؟

وكلها مصائب وآالم وذنوب وحرسات  !..فلو تأمل يف هذه املفاسد من
قبل ،لقاده تأمله بإذن اهلل إىل ترك احلرام ابتدا ًء.

وهبذا يتم احلديث عن القسم األول من أقسام الكوابح ،وننتقل لبيان

القسم الثاين.
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القسم الثاين :الكوابح املانعة من الشبهات:
هناك جمموعة من الكوابح املانعة من الوقوع يف الشبهات املهلكة ،لعل من

أبرزها ما ييل:

مغالبة اهلوى ومدافعة اخلطرات

ال بد لإلنسان أن يتعلم كيف يغالب هوا ,ه ابتدا ًء من معاجلة اخلواطر،

فإذا جاءت اخلاطرة باملعصية أو بالرش طردها ،فمبدأ األفعال إنام هو من
اخلواطر.

وأكثر القلوب قد فتحتها جنود الشياطني ومتلكتها فامتألت بالوساوس

الداعية إىل احلرام .

قال جرير بن عبيدة :شكوت إىل العالء بن زياد ما أجد يف صدري من

الوسوسة ,فقال :إنام مثل ذلك مثل البيت الذي يمر به اللصوص ,فإن كان
فيه يشء عاجلوه وإال مضوا وتركوه(.)1

وال يمحو وسوسة الشيطان إال ذكر اهلل واالستعاذة به ,قال اهلل تعاىل :ﭽ

ﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔ
ﭼ [األعراف.]٢٠١ :

وقال جماهد يف قول اهلل تعاىل :ﭽﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ [الناس]٤ :

هو منبسط عىل القلب فإذا ذكر اهلل تعاىل خنس وانقبض ،وإذا غفل انبسط
1

() املنتقى من أخبار األصمعي (.)66
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عىل قلبه(.)1
االنتهاء عن االسرتسال

ورود اخلاطر ال يرض وإنام الذي يرض استدعاؤه وحمادثته ,فاخلاطر كاملار

عىل الطريق فإن مل تستدعه وترتكه َم َّر وانرصف عنك ,وإن استدعيته
سحرك بحديثه ِ
وخدَ ِعه وغروره.
ال ِد ِ أَ َ َ
جاء رجل إىل النبي  rفقال« :إِ يِّن ُأ َح ِّد ُث َن ْف يِس بِ حْ َ
الس اَم ِء
يث لنْ أ ِخ َّر ِم ْن َّ
الَ :ذ َ
َأ َح ُّب إِ يَ َّل ِم ْن َأنْ َأ َت َك َّل َم بِ ِهَ ,ق َ
اك رَ ِ
يح الإْ ِ اَيم ِن»(.)2
ص ُ
الش ْي َطانُ َأ َح َد ُك ْ ,م َف َي ُق ُ
وقال رسول اهللَ « :rي ْأ يِت َّ
ولَ :م ْن َخ َل َق َك َذا ؟ َم ْن َخ َل َق
َك َذا ؟ َح َّتى َي ُق َ
ولَ :م ْن َخ َل َق َر َّب َك؟ َفإِ َذا َب َل َغ ُه َف ْل َي ْست َِع ْذ بِاهلل َو ْل َي ْنت َِه»(.)3
قال ابن القيم رمحه اهلل (:وقد خلق اهلل سبحانه النفس شبيهة بالرحى
الدائرة التي ال تسكن ،وال تبقى معطلة أبد ًا ,فإن وضع فيها َح ٌّب طحنته،

وإن وضع فيها تراب أو حىص طحنته ،فاألفكار التي جتول يف النفس

بمنزلة َ
احل ِّب الذي يوضع يف الرحى ،فمن الناس من تطحن رحاه حبا
خيرج دقيقا ينفع به نفسه وغريه ،وأكثرهم يطحن رمال وحىص وتبنا ونحو

ذلك فإذا جاء وقت العجن واخلبز تبني له حقيقة طحينه.

فإذا دفعت اخلاطر الوارد عليك اندفع عنك ما بعده ،وإن قبلته صار
فكرا جواال ،ومن املعلوم أن إصالح اخلواطر أسهل من إصالح األفكار،

1
2
3

()

تفسري الطربي ( ،)710/24تفسري ابن كثري (.)540/8

() رواه مسلم (.)132

() رواه البخاري ( )3276ومسلم (. )134
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وإصالح األفكار أسهل من إصالح اإلرادات ،وإصالح اإلرادات أسهل
من تدارك فساد العمل ،وتداركه أسهل من قطع العوائد ،ومن كان يف
خواطره وجماالت فكره دنيئا خسيسا مل يكن يف سائر أمره إال كذلك.

وإياك أن متكن الشيطان من بيت أفكارك فإنه يفسدها عليك فسادا يصعب
تدراكه ،ويلقي إليك أنواع الوساوس واألفكار املرضة ،وأنت الذي أعنته
عىل نفسك بتمكينه من قلبك وخواطرك فملكها عليك.

فمثالك معه مثال صاحب رحى يطحن فيها جيد احلبوب ،فأتاه شخص
ٍ
ٍ
وغثاء ليطحنه يف طاحونته ،فإن طرده ومل
وفحم
وبع ٍر
معه حمِ ْ ُل
ٍ
تراب ْ

يمكنه من إلقاء ما معه يف الطاحون استمر عىل طحن ما ينفعه ,وإن مكنه
من إلقاء ذلك يف الطاحون؛ أفسد ما فيها من احلب وخرج الطحني كله

فاسدا )(.)1

ترك جمالسة أهل البدع

عن أيب قالبة رمحه اهلل أنه كان يقول ( :ال جتالسوا أهل األهواء وال

جتادلوهم ،فإين ال آمن أن يغمسوكم يف الضاللة ،أو يلبسوا عليكم ما كنتم
تعرفون )(.)2

وعن احلسن البرصي رمحه اهلل أنه قال ( :ال جتالسوا أهل األهواء ،وال

جتادلوهم ،وال تسمعوا منهم)(.)3
1
2
3

() الفوائد (.)175-174
() رواه الدارمي (.)391

() رواه البيهقي يف شعب اإليامن (.)9467
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وعن حممد بن سريين رمحه اهلل ( :أنه دخل عليه رجالن من أهل األهواء

فقاال :يا أبا بكر نحدثك بحديث؟ قال :ال ،قاال :فنقرأ عليك آية من كتاب

اهلل عز وجل؟ قال :ال ،لتقومان عني ،أو ألقومن) (.)1

وكتب عيسى بن يونس رمحه اهلل إىل بعض أصحابه يقول( :ال جتالسوا

اجلهمية ،وبينوا للناس أمرهم كي يعرفوهم ،فيحذروهم)(.)2

وعن أيب إدريس اخلوالين رمحه اهلل :أنه رأى رج ً
ال يتكلم يف القدر فقام إليه
فوطئ بطنه ،ثم قال( :إن فالن ًا ال يؤمن بالقدر فال جتالسوه ،فخرج الرجل

من دمشق إىل محص)(.)3
عدم الفتيا بغري علم

قال ابن القيم رمحه اهلل( :قد حرم اهلل سبحانه القول عليه بغري علم يف الفتيا
والقضاء ،وجعله من أعظم املحرمات بل جعله يف املرتبة العليا منها فقال

تعاىل :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ [األعراف:

.)4(( ]٣٣

وعن أيب هريرة  tقال :قال رسول اهلل َ «:rم ْن ُأ ْفتِ َى بِ َغ رْ ِ
ي ِع ْل ٍم َكانَ إِ ْث ُم ُه َع ىَل

1
2
3
4

() رواه الدارمي (.)397

() نقض الدارمي (.)146/1

() االبانة البن بطة (.)391/2

() إعالم املوقعني ( .)38/1
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َم ْن َأ ْفتَا ُه »( ،)1هلذا وأمثاله كره العلامء التقدم يف الفتوى ،وآثروا اإلحجام،

وأصل ذلك اخلوف من التقول عىل اهلل ،والكالم يف دين اهلل بغري علم.

وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهام قال :سمعت رسول
اهللrيقول « :إِنَّ َ
ض ا ْل ِع ْل َم انْتِزَ اع ًا َي ْن َت ِز ُع ُه ِم ْن ا ْل ِع َب ِ
ادَ ،و َل ِك ْن َي ْقبِ ُ
اهلل لاَ َي ْقبِ ُ
ض
ض ا ْل ُع َل اَم ِءَ ،ح َّتى إِ َذا مَ ْل ُي ْب ِق َعا مِل ًا خَّ َ
اس ُر ُءوس ًا ُج َّه ً
ا ْل ِع ْل َم بِ َق ْب ِ
اال َف ُسئِ ُلوا
ات َذ ال َّن ُ
َف َأ ْفت َْوا بِ َغ رْ ِ
ي ِع ْل ٍمَ ،ف َض ُّلوا َو َأ َض ُّلوا »(.)2

وقال عبد الرمحن بن أيب ليىل عن الصحابة ريض اهلل عنهم( :كانوا إذا سئل

أحدهم عن املسألة ردها هذا إىل هذا ،وهذا إىل هذا حتى ترجع إىل األول)

(.)3

وقال أبو حصني عثامن بن عاصم التابعي اجلليل رمحه اهلل( :إن أحدهم

ليفتي يف املسألة ولو وردت عىل عمر tجلمع هلا أهل بدر)(.)4

وقال عبد الرزاق عن معمر قال :سأل رجل عمرو بن دينار عن مسألة فلم

يجُ به ،فقال الرجل :إن يف نفيس منها شيئا فأجبني؟ فقال :إن يكن يف نفسك
منها مثل أيب قبيس أحب إيل أن يكون يف نفيس منها مثل الشعرة(.)5

وقال ابن مهدي رمحه اهلل سأل رجل مالك بن أنس رمحه اهلل عن مسألة
فطال ترداده إليه فيها وألح عليه فقال :ما شاء اهلل يا هذا إين مل أتكلم إال

1
2
3
4
5

() رواه أبو داود ( )3657وحسنه األلباين.

() رواه البخاري ( )100ومسلم (.)4828
() تاريخ بغداد (.)412/13

() تاريخ دمشق (.)411/38

() الطبقات الكربى (.)480/5
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فيام أحتسب فيه اخلري ،ولست أحسن مسألتك هذه(.)1

وقال ابن وهب رمحه اهلل( :سمعت مالكا يقول :العجلة يف الفتوى نوع من
اجلهل واخلرق ،وكان يقال التأين من اهلل ،والعجلة من الشيطان)(.)2

وقال حممد بن املنكدر رمحه اهلل ( :العامل بني اهلل وبني خلقه فلينظر كيف

يدخل بينهم )( ،)3وقال حييى بن سعيد رمحه اهلل( :كان سعيد بن املسيب ال

يكاد يفتي فتيا ،وال يقول شيئا إال قال :اللهم سلمني وسلم مني)(.)4

وال سيام إن كان من يفتي يعلم من نفسه أنه ليس أهال للفتوى لفوات

رشط ،أو وجود مانع ،وال يعلم الناس ذلك منه فإنه حيرم عليه إفتاء الناس
يف هذه احلال بال شك ،والعاقل من أحال الفتوى عىل غريه حني يرى أنه

أقدر عليها منه.

قال ابن معني رمحه اهلل ( :الذي حُ َيدِّ ُث بالبلدة وهبا من هو أوىل منه باحلديث

فهو أمحق)(.)5

وقال مالك رمحه اهلل ( :ما أفتيت حتى شهد يل سبعون أين أهل لذلك)
(.)6

وقال ابن عيينة وسحنون رمحهام اهلل( :أجرس الناس عىل ُ
الفتيا أقلهم عل ًام)

() حلية األولياء (.)323/6
1
() اآلداب الرشعية ( )65/2واجلملة األخرية وردت عن أنس  tأن النبى  rقال «:الت ََّأ ِّنى ِم َن اهللِ،
2
الش ْي َط ِ
َوا ْل َع َج َل ُة ِم َن َّ
ان » رواه البيهقي يف سننه ( )20767وحسنه األلباين.

3
4
5
6

() اآلداب الرشعية (.)66/2
()
()
()

اآلداب الرشعية (.)66/2
اآلداب الرشعية (.)66/2
اآلداب الرشعية (.)66/2
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(.)1

وقال سحنون رمحه اهلل (:أشقى الناس من باع آخرته بدنيا غريه ،وقال:
فتنة اجلواب بالصواب أشد من فتنة املال)(.)2

وقال سفيان رمحه اهلل (:أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن جييبوا يف املسائل
والفتيا حتى ال جيدوا بد ًا من أن يفتوا ،وقال :أعلم الناس بالفتيا أسكتهم

عنها ،وأجهلهم هبا أنطقهم فيها)(.)3

وبكى ربيعة ،فقيل ما يبكيك؟ فقال( :اس ُتفتي من ال علم له ،وظهر يف

اإلسالم أمر عظيم ،وقال :ولبعض من ُيفتي ههنا أحق بالسجن من

الرساق)(.)4

وعن أيب موسى قال( :من علمه اهلل علام فليعلمه الناس ،وإياه أن يقول ما
ال علم له به فيصري من املتكلفني ،ويمرق من الدِّ ِ
ين)(.)5

قال ابن القيم رمحه اهلل( :كان السلف من الصحابة والتابعني يكرهون
الترسع يف الفتوى ،ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غريه ،فإذا رأى
أهنا قد تعينت عليه بذل اجتهاده يف معرفة حكمها من الكتاب والسنة أو

قول اخللفاء الراشدين ثم أفتى)(.)6

1
2
3
4
5
6

() اآلداب الرشعية (.)66/2
() اآلداب الرشعية (.)66/2
() اآلداب الرشعية (.)66/2
() اآلداب الرشعية (.)67/2

() سنن الدارمي (.)174

() إعالم املوقعني (.)33/1
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وسائل صناعة وتقوية الكوابح
إن اإلحجام عن الرش وعن كل ما يرض عبادة جليلة ،وعليها قوام دين
املرء ،ولذا كان ال بد من احلرص عىل صناعة الكوابح وتقويتها ،وذلك

من خالل األمور التالية:
.1

1تدبر القرآن العظيم  :قال اهلل عز وجل :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ [اإلرساء:

.2

. ]٨٢

2استشعار عظمة هللا عز وجل ،ومعرفة أسامئه وصفاته ،والتدبر
فيها ،وعقل معانيها ،واستقرار هذا الشعور يف القلب ورسيانه

إىل اجلوارح ،لتنطق عن طريق العمل بام وعاه القلب ،فهو ملكها
وسيدها وهي بمثابة جنوده وأتباعه ،فإذا صلح صلحت ،وإذا
فسد فسدت.

.3

3طلب العلم الشرعي  :قال اهلل تعاىل  :ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

.4

4لزوم حلق الذكر وهو يؤدي إىل زيادة اإليامن ،قال رسول اهلل « :r
َال َي ْق ُعدُ َق ْو ٌم َي ْذ ُك ُرونَ َ
اهلل َع َّز َو َج َّل إِ َّال َح َّف ْت ُه ُم الَْ َ
الئِ َك ُةَ ،و َغ ِش َي ْت ُه ُم

.5

5اإلكثار من األعمال الصالحة وملء الوقت بها :وينبغي أن

ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ[ فاطر.]٢٨ :

الس ِكي َن ُةَ ،و َذ َك َر ُه ُم ُ
يم ْن ِع ْن َد ُه »(.)1
الر َ
اهلل ِف َ
حْ ُةَ ،و َنزَ َل ْت َع َل ْي ِه ُم َّ
َّ
يراعي املسلم يف مسألة األعامل الصاحلة أمور ًا منها:

1

() رواه مسلم (.)2700
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املسارعة إليها:

لقوله تعاىل :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜﭼ [ آل عمران ،]١٣٣ :وقوله تعاىل :ﭽﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ [احلديد.]٢١ :
االستمرار عليها:

عن أيب هريرة  tقال :قال رسول  rإن اهلل قالَ ...« :و َما َيزَ ُال َع ْب ِدي َي َت َق َّر ُب
صَ ُه
إِ َّلَ بِال َّن َو ِافلِ َح َّتى ُأ ِح َّب ُهَ ،فإِ َذا َأ ْح َب ْب ُت ُه ُك ْن ُت َس ْم َع ُه ا َّل ِذي َي ْس َم ُع بِ ِهَ ،و َب َ
صِ بِ ِهَ ،و َي َد ُه ا َّلتِي َي ْب ِط ُ
ش َبِاَ ،و ِر ْج َل ُه ا َّلتِي َي ْمشِ َبِاَ ،وإِنْ َس َأ َلنِي
ا َّل ِذي ُي ْب ُ
است ََعا َذنِ ُلَ ِع َ
شَ ٍء َأ َنا َف ِ
يذ َّن ُهَ ،و َما َت َر َّد ْد ُت َع ْن ْ
اع ُل ُه َت َر ُّد ِدي
ُلَ ْع ِط َي َّن ُهَ ،و َلئِ ْن ْ
َع ْن َن ْف ِ
س ا ُلْؤْ ِم ِنَ ،ي ْك َر ُه الَْ ْو َت َو َأ َنا َأ ْك َر ُه َم َس َاء َت ُه»(.)1
االجتهاد فيها:

قال تعاىل :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ [الذاريات.]١٩ – ١٧ :

6 .6تنويع العبادات:

عن أبى هريرة  tقال :قال رسول اهلل َ «:rم ْن َأ ْص َب َح ِم ْن ُك ُم ا ْل َي ْو َم َصائِم »،

قال أبو بكر  tأنا ،قالَ « :ف َم ْن َتبِ َع ِم ْن ُك ُم ا ْل َي ْو َم َجن َ
َاز ًة » ،قال أبو بكر tأنا،
قالَ « :ف َم ْن َأ ْط َع َم ِم ْن ُك ُم ا ْل َي ْو َم ِم ْس ِكينًا » ،قال أبو بكر  tأنا ،قالَ « :ف َم ْن َعا َد
ِم ْن ُك ُم ا ْل َي ْو َم َم ِر ً
اجت ََم ْع َن ىِف
يضا » ،قال أبو بكر tأنا ،فقال رسول اهلل َ «:rما ْ

1

() رواه البخاري (.)6502
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ا ْم ِر ٍئ إِ َّال َد َخ َل جْ َ
ال َّن َة »(.)1

7 .7اإلكثار من ذكر الموت:

عن أيب هريرة  tقال :قال رسول اهلل َ r
«:أ ْكثِ ُروا ِذ ْك َر هَ ِ
اذ ِم ال َّل َّذ ِ
ات َي ْعنِي
مْالَ ْو َت»(.)2

 8 .8مناجاة هللا واالنكسار بين يديه عز وجل:
عن أيب هريرة  tقال :قال رسول اهلل َ « :rأ ْق َر ُب َما َي ُكونُ ا ْل َع ْبدُ ِم ْن َر ِّب ِه َو ُه َو
َس ِ
اجدٌ َف َأ ْكثِ ُروا الدُّ َع َاء »(.)3
9 .9قصر األمل :قال تعاىل :ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ
. ]٣٥

ﭼ [ األحقاف:

1010التفكير في حقارة الدنيا :قال اهلل تعاىل :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﭼ [آل عمران.]١٨٥ :

1111تعظيم حرمات هللا :يقول اهلل تعاىل :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﭼ [الحج.]٣٠ :

1212محاسبة النفس :قال تعاىل :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ
[الحشر. ]١٨ :

1313الدعاء :وهو من أقوى األسباب التي ينبغي عىل العبد أن يبذهلا،
عن النعامن بن بشري  tقال :سمعت النبي  rيقول« :الدُّ َع ُاء ُه َو ا ْل ِع َبا َد ُة»،

1
2
3

() رواه مسلم (.)1028

() رواه الرتمذي( )2460وصححه األلباين.

() رواه مسلم (.)482
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ثم قرأ ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ[غافر.)1( ]60:

هذه بعض الوسائل املعينة عىل صناعة الكوابح وتقويتها ،نسأل اهلل أن

ينفعنا هبا.

1

() رواه الرتمذي ( )3247وصححه األلباين.
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الخاتمة
هذه نظرات يف موضوع الكوابح ذكرنا فيها معناها ،ومسبباهتا ،وشيئا من
صورها ،وأقسامها ،ووسائل صناعتها وتقويتها.

ويتبني من ذلك أن مجاعها مرتكز عىل جماهدة النفس ،وكبح مجاحها عن

الرش ،ومنعها من كل ما يغضب اهلل تعاىل ،فإن العبد ما مل جياهد نفسه
ابتداء ويلزمها فعل ما ُأمرت به ،وترك ما نهُ يت عنه ،مل يمكنه جهاد عدوه
(ال َج ِ
اخلارجي ،وهلذا قال رسول اهلل  :rمْ ُ
اهدُ َم ْن َجاهَ َد َن ْف َسهُ)( ،)1يقول

احلسن البرصي رمحه اهلل( :إن املؤمن ال تراه إال يلوم نفسه ما أردت
بكلمتي ،ما أردت بأكلتي ،ما أردت بحديث نفيس ,فال تراه إال يعاتبها،

وإن الفاجر يميض قدم ًا ال يعاتب نفسه)(.)2

وليتذكر املسلم أن إيثار األمل العاجل الزائل خري من الوقوع يف األمل الدائم

حني لقاء اهلل تعاىل.

نسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن جيعل بيننا وبني احلرام برزخ ًا وحجر ًا حمجور ًا،

وأن جيعلنا من الذين إذا أساؤوا استغفروا ،وإذا أحسنوا استبرشوا ،وأن

جيعل هوانا فيام حيب ويرىض ،وصىل اهلل وسلم عىل عبده ورسوله حممد،

وعىل آله وصحبه أمجعني.

1
2

() رواه الرتمذي ( )1621وصححه األلباين.

() الزهد لإلمام أمحد (.)228
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فهرس المحتويات
مقدمة

ما الكوابح

صعوبة الكوابح

أسباب ضعف الكوابح
الكوابح عند املؤمنني

أقسام الكوابح

وسائل صناعة وتقوية الكوابح

اخلامتة

)(Footnotes
1

() لطائف املعارف (.)147

2

() روضة احملبني (.)331

3

() سري أعالم النبالء (.)142/3

4

() هبجة املجالس (.)129

5

() العقد الفريد (.)256/2

6

() اآلداب الرشعية (.)338/2
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