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إعداد: ضاري المطيري

كثرت ف�ي اآلون�ة األخي�رة رؤيتنا صفح�ات إس�امية متخصص�ة في اجلرائ�د احمللي�ة والعاملي�ة لتلبي 

رغبة ش�ريحة كبي�رة من الق�راء،  ومتي�ز بعضها بأس�لوب العرض فأب�دع، بينما س�لك البع�ض اآلخر وهم 

األكثر اس�لوبا جام�دا وطرح�ا تقليدي�ا،   فبهتت الص�ورة اجلميلة وثقل�ت الفائ�دة املرجوة عل�ى القارئ.

»األنباء« كما عودتكم تسعى دائما الى اجلديد واملفيد، وتتلمس ما يرغب فيه قراؤها على اختاف شرائحهم،  فها 

هي تقدم بني أيديكم صفحة إسامية غير تقليدية، بحلة جديدة تواكب اإلبداع واالبتكار في طريقة العرض، أسميناها 

»خواطر إسامية«،  ال نزعم الكمال أو العصمة فيها، لكن طموحنا دائما لألفضل لن يكون له حد،  سنحرص على تقدمي 

الفائدة على طبق جذاب ومشوق مع رشفة من اخلواطر والفوائد واألخبار اإلسامية، تأتيكم كل يوم اثنني بإذن اهلل.

أستاذ كلية الشريعة بجامعة الكويت في حديث موسع عن أهمية القلب

ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم«.

أنواع القلوب

ما أقسام القلوب في ميزان الشريعة؟
القلوب ثالثة أقس����ام: قلب سليم، وقلب 
ميت، وقلب مريض، فالقلب السليم هو الذي 
سلم من الشرك والكفر وأدناس املعصية، الذي 
سلم من كل شهوة تخالف أمر اهلل ونهيه، ومن 
كل ش����بهة تعارض خبره، وأما القلب امليت 
فهو الذي ال يعرف ربه، وال يعبده مبا شرع، 
واتبع الشهوات والشبهات، فجعل إلهه هواه 
من دون اهلل س����بحانه، وأما القلب املريض 
فهو قلب له حياة وبه علة، فله مادتان، متده 
ه����ذه مرة، وهذه أخرى، وه����و ملا غلب عليه 
منهما، ففيه من محبة اهلل تعالى واإلميان به 
واإلخالص له والتوكل عليه ما هو مدة حياته، 
وفيه من محبة الشهوات وإيثارها واحلرص 
عل����ى حتصيلها، واحلس����د والكبر والعجب 
وحب العلو في األرض والفساد بالرياسة ما 
هو مادة هالكه، فهو ممتحن بني داعيني، داع 
يدعوه إلى اهلل ورس����وله ژ والدار اآلخرة، 
وداع يدعوه إل����ى العاجلة، وهو إمنا يجيب 

أقربهما منه بابا.
لكن ما هي أمراض القلوب؟

أمراض القلوب نوعان: مرض شهوة، ومرض 
ش����بهة، فمرض الش����هوة هو أن مييل القلب 
إلى محبة املعصية، وشهوة الفاحشة، وإرادة 
الفجور، وتثور فيه معاني احلس����د والكبر 
والبخل واجلنب، وغيرها من األدواء، وأما مرض 
الش����بهة فهو أن مييل القلب إلى االعتقادات 
الباطلة، ويتقبل الش����كوك الرديئة، ويصبح 
محال قابال لفتنة الش����بهة التي يلتبس فيها 
بالباطل، والهدى بالضالل، واملعروف  احلق 

باملنكر.

عالمات المرض

كيف لنا أن نعرف إن كانت قلوبنا مريضة أم 
ال؟ وهل هناك عالمات يتبني لنا منها املرض؟

ملرض القل����ب عالمات، أوالها أنه ال تؤمله 
جراحات املعصية، فت����راه يعصي ويعصي، 
ويقع في صغائر الذنوب وكبائرها دون مباالة 

لكم برام��ج تلفزيونية وأخ��رى إذاعية حول 
موضوع أعمال القل��وب، فلماذا احلديث عن 

أعمال القلوب؟
ألن اهلل تعالى أمر بتطهير القلب وتنقيته 
وتزكيته، قال سبحانه )وثيابك فطهر(، قال 
ابن القيم »وجمهور املفسرين من السلف ومن 
بعدهم على أن امل����راد بالثياب ههنا القلب«، 
وامنت اهلل س����بحانه على عباده ببعثة نبيه 
ژ وأنه جاء لتزكية النفوس والقلوب، قال 
تعالى )هو الذي بعث في األميني رسوال منهم 
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
واحلكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبني(، 
وألن اإلنس����ان ال ينجو من ع����ذاب اهلل يوم 
القيامة وال يكون من املفلحني إال إذا جاء بقلب 
سليم )يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى 

اهلل بقلب سليم(.
وألن صالح األعمال إمنا يكون بصالح القلب 
في الصحيحني عن النعمان بن بشير ÿ قال: 
قال رسول اهلل ژ: »أال إن في اجلسد مضغة 
إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد 
اجلسد كله أال وهي القلب«، وألن ما يعيشه 
كثير من الناس من قلق وآالم نفس����ية سببه 
انصراف القلوب عن وظائفها التي خلقت له 
فاصطلت بنار هموم الدنيا، فالقلب خلقه اهلل 
حلكمه عظيمة: وهي معرفة اهلل تعالى وحبه، 
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية »والقلب إمنا خلق 
ألجل حب اهلل تعالى، وهذه الفطرة التي فطر 

اهلل عليها عباده«.
وكذلك فإن الكثير من مشكالت الناس سببها 
أمراض القلوب كالكبر والعجب واحلسد والغل 
واحلقد وس����وء الظن، وغيرها من األمراض، 
فهذه املشكالت تترجم أحوال قلوب أصحابها، 
وال س����بيل إلى عالج مثل هذه املش����كالت إال 
بعالج أمراض القلوب، وألن كثيرا من الناس 
يجهلون أن هناك معاصي قلبية: كالشك والنفاق 
والشرك، والرياء والعجب والكبر، والقنوط من 
رحمة اهلل، والفرح بأذى املسلمني، وأخيرا فإن 
االبتالء احلقيقي هو ابتالء القلوب، وأن القلوب 
موضع نظر الرب سبحانه، ففي صحيح مسلم 
من حديث أبي هريرة ÿ قال: قال النبي ژ 
»إن اهلل ال ينظر إلى صوركم وأبشاركم وإمنا 

وال تأث����ر، فإن القلب إذا كانت فيه حياة تألم 
بورود القبيح علي����ه، وأحس بهذا األلم على 
احلقيق����ة، والعالمة الثانية أال يوجعه جهله 
باحلق فال يرضى أن يكون جاهال بأمور دنياه، 
ولكنه يرضى بأن يكون جاهال في أمور دينه 
وأخراه، ال يحرص على العلم الشرعي وتعلم 
أمور الدين العلمية والعملية، والنبي ژ يقول 
»طلب العلم فريضة على كل مسلم« رواه ابن 

ماجه وصححه األلباني.
والعالم����ة الثالثة هي س����وء الظن باهلل 
سبحانه: هو صفة املنافقني واملشركني، قال اهلل 
تعالى )ويعذب املنافقني واملنافقات واملشركني 
واملش����ركات الظانني باهلل ظن السوء عليهم 
دائرة السوء( واملقصود باآلية ظنكم السيئ 
من أن اهلل تعال����ى ال يطلع على أعمالكم هو 
الذي أهلككم، ولو تأمل املتأمل في أحوال كثير 
من الناس لظهرت له صور وأحوال من الظن 

السيئ باهلل ال تخطر لهم على بال.
وأما العالمة الرابعة فهي سوء الظن بالناس، 
والعالمة اخلامس����ة أال يقرأ الق����رآن بتدبر، 
فصاح����ب القلب املريض معرض عن القرآن، 
هاجر له، وإذا قرأ القرآن لم يقرأه بتدبر، بل 

يهزه هز الشعر، يقرأ بال تدبر وال تفكر، وال 
وقوف عند معانيه وأسراره، يقول سبحانه 
)أف����ال يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها( 
قال ابن جرير في تفسيره يقول تعالى ذكره: 
أف����ال يتدبر هؤالء املنافقون مواعظ اهلل التي 
يعظه����م بها في آي الق����رآن  الذي أنزله على 
نبي����ه ژ، ويتفكرون في حججه التي بينها 
لهم في تنزيله، فيعلمون بها خطأ ما هم عليه 
مقيمون، )أم على قلوب أقفالها( يقول: أم أقفل 
اهلل على قلوبهم فال يعقلون ما أنزل اهلل في 

كتابه من المواعظ والعبر.
وم����ن العالمات أيض����ا أن صاحب القلب 
المريض يتثاقل عن الصالة، وال يتحسر على 
ف����وات طاعة، وال يحرص على اغتنام الوقت 
بالطاعة، وتجده معرضا عن ذكر اهلل، ويقدم 
األدنى على األعلى، فيهتم بتوافه األمور على 
حساب دينه، ومنها الوحشة من الصالحين 
واألنس بالعصاة، وقبوله للشبهات وتأثره بها، 

وكونه ال يعرف معروفا وال ينكر منكرا. 

صحة القلب

لكن ماذا عن عالمات صحة القلب؟

العالمة األولى أنه يرتحل عن الدنيا حتى 
ينزل باآلخرة ويحل فيها، حتى يبقى كأنه من 
أهلها وأبنائها، جاء إلى هذه الدنيا غريبا، يأخذ 
منها حاجته ويعود إلى وطنه. قال النبي ژ 
البن عمر رضي اهلل عنهما: »كن في الدنيا كأنك 
غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أصحاب 
القبور«. رواه الترمذي وصححه األلباني في 

صحيح الترمذي وأصله في البخاري.
وقال علي بن أبي طالب ÿ: إن الدنيا قد 
ترحلت مدبرة، وإن اآلخرة قد ترحلت مقبلة، 
ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء اآلخرة، 
وال تكونوا م����ن أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل 
وال حساب، وغدا حساب وال عمل. وكلما صح 
القلب من مرضه ترح����ل إلى اآلخرة، وقرب 
منه����ا، حتى يصير من أهله����ا، وكلما مرض 
القلب واعتل آثر الدنيا واس����توطنها، حتى 

يصير من أهلها.
العالمة الثاني����ة: أنه اليزال يضرب على 
صاحبه حتى يتوب إلى اهلل تعالى وينيب، 
ويخبت إليه ويتعلق به تعلق المحب المضطر 
إلى محبوبه الذي ال حياة له وال فالح وال نعيم 
وال سرور إال برضاه وقربه واألنس به، فبه 
يطمئن وإليه يس����كن وإليه يأوي وبه يفرح 
وعليه يتوكل وبه يثق وإياه يرجو وله يخاف 
فذكره قوته وغذاؤه ومحبته والشوق إليه: 
حياته ونعيمه ولذته وس����روره وااللتفاف 
إلى غيره والتعلق بسواه داؤه والرجوع إليه 
دواؤه فإذا حصل له ربه س����كن إليه واطمأن 
به وزال ذلك االضطراب والقلق وانسدت تلك 
الفاقة فإن في القلب فاقة ال يس����دها ش����يء 
س����وى اهلل تعالى أبدا وفيه ش����عث ال يلمه 
غير اإلقبال عليه وفيه مرض ال يشفيه غير 
اإلخالص له وعبادته وحده فهو دائما يضرب 
على صاحبه حتى يسكن ويطمئن إلى إلهه 
ومعبوده فحينئذ يباشر روح الحياة ويذوق 
طعمه����ا ويصير له حياة أخ����رى غير حياة 
الغافلين المعرضي����ن عن هذا األمر الذي له 
خلق الخلق وألجله خلقت الجنة والنار وله 
أرسلت الرس����ل ونزلت الكتب، ولو لم يكن 
ج����زاء إال نفس وجوده لكفى به جزاء وكفى 
بفوته حسرة وعقوبة . قال بعض العارفين 

مس����اكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما 
ذاقوا أطيب ما فيها قيل: وما أطيب ما فيها؟ 
قال: محبة اهلل واألنس به والشوق إلى لقائه 
والتنعم بذكره وطاعته، وقال آخر: إنه ليمر 
بي أوقات أقول فيه����ا إن كان أهل الجنة في 
مث����ل هذا إنهم لفي عي����ش طيب، وقال آخر: 
واهلل ما طابت الدنيا إال بمحبته وطاعته وال 
الجنة إال برؤيته ومشاهدته. وقال أبوالحسين 
ال����وراق: حياة القلب في ذك����ر الحي الذي ال 
يموت والعيش الهني الحياة مع اهلل تعالى 
ال غير. ولهذا كان الفوت عند العارفين باهلل 
أشد عليهم من الموت، ألن الفوت انقطاع عن 
الحق والموت انقطاع ع����ن الخلق فكم بين 
االنقطاعين. وقال آخر: من قرت عينه باهلل 
تعالى قرت به كل عين ومن لم تقر عينه باهلل 
تقطع قلبه على الدنيا حسرات. وقال يحيى 
بن معاذ: من س����ر بخدمة اهلل سرت األشياء 
كلها بخدمته ومن قرت عينه باهلل قرت عيون 

كل أحد بالنظر إليه.
والعالمة الثالثة: أن يكون سالما من محبة 
ما يكرهه اهلل س����بحانه: من الشرك الجلي 
والخفي، ومن األهواء والبدع، ومن الفسوق 
والمعاصي الظاهرة والباطنة. عن عبداهلل بن 
عمرو رضي اهلل عنهما قال: قيل: يا رس����ول 
اهلل أي الناس أفضل؟ قال: »كل مخموم القلب، 
صدوق اللسان«. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، 
فما مخموم القلب؟ قال: »هو التقي النقي ال إثم 
فيه وال بغي وال غل وال حسد«. رواه ابن ماجه 

وصححه األلباني في صحيح ابن ماجه.
وم����ن العالمات أيضا أنه يهتم بتصحيح 
العمل أعظم من اهتمامه بالعمل نفسه، وأنه 
ال يفتر عن ذك����ر اهلل وال يفتر عن عبادته، 
وأنه يحرص على القرآن قراءة وتدبرا وعمال، 
وأنه إذا فاتته طاعة وجد لفواتها ألما أشد من 
فوات ماله، أنه يجد لذة في العبادة أشد من 
لذة الطعام والشراب، وأنه إذا دخل في الصالة 
ذهب همه وغمه في الدنيا، وأنه شح بوقته 
أن يضيع من الشحيح بماله، وأن يكون همه 
واحدا، وأن يكون في اهلل، وأخيرا أنه يؤثر 
النافع الش����افي )غذاء اإليمان ودواء القرآن( 

على الضار المؤذي.

ي ي املطير ل املطيرات متحدثا للزميل ضار )قاسم باشا(د.عاد

»االبتاء احلقيقي هو ابتاء القلوب«، فالقلوب هي موضع نظر الرب سبحانه، 
كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ÿ قال: قال النبي ژ »إن 
اهلل ال ينظر إلى صوركم وأبش�اركم وإمنا ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم«، 

هذا ما أكده أستاذ كلية الشريعة بجامعة الكويت د.عادل املطيرات.
وأوضح أن كثيرا من الناس يجهلون معاصي القلب وصورها، كالشك 
والنفاق والشرك والرياء والعجب والكبر والقنوط من رحمة اهلل والفرح 
بأذى املسلمني، الفتا إلى أن مريض القلب ال تؤمله جراح املعصية، 
وال يوجعه جهله باحلق، سيئ الظن باهلل وبالناس، قليل الذكر هلل، 

ويتثاقل في إتيان الصاة، ال جتده يعرف معروفا وال ينكر منكرا، وفي املقابل فإن من عامات 
صحة قلب املسلم اهتمامه بتصحيح العمل أعظم من اهتمامه بالعمل نفسه، وإذا فاتته طاعة 
وجد أملا أشد من فوات ماله ألنه يجد لذة في العبادة أشد من لذة الطعام والشراب، وأنه 

إذا دخل في الصاة ذهب همه وغمه في الدنيا.
»األنباء« التق�ت د.املطيرات للحديث حول أهمية العناية بأعمال القلوب، وأبرز أمراض 
القلوب، وعام�ات صحة القلب ومرضه، حيث أش�ار إلى أن انص�راف القلب عن وظيفته 
الرئيس�ية من معرفة اهلل عز وجل وحبه س�بب لكثير من اآلالم النفسية والقلق. وفيما يلي 

تفاصيل اللقاء:

المطيرات: أكثر مشكات الناس سببها 
أمراض القلوب من الكبر والعجب 

والحسد والغل والحقد وسوء الظن

فضل العلم على المال
عقد ابن القيم مقارنة بني العل���م واملال مبينا فضل العلم 
على املال فقال في مفتاح دار السعادة »وفضل العلم على املال 

يعلم من وجوه:
أحده���ا: أن العلم مي���راث األنبياء، واملال مي���راث امللوك 

واألغنياء.
والثان���ي: أن العلم يحرس صاحبه، وصاحب املال يحرس 

ماله.
والثال���ث: أن امل���ال تذهب���ه النفقات، والعل���م يزكو على 

النفقة.
الرابع: أن صاح���ب املال إذا مات فارقه ماله، والعلم يدخل 

معه قبره.
اخلام���س: أن العلم حاكم على امل���ال، واملال ال يحكم على 

العلم.
الس���ادس: أن املال يحصل للمؤمن والكافر والبر والفاجر، 

والعلم النافع ال يحصل إال للمؤمن.
السابع: أن العالم يحتاج إليه امللوك فمن دونهم، وصاحب 

املال إمنا يحتاج إليه أهل العدم والفاقة.
الثامن: أن النفس تش���رف وتزكو بجمع العلم وحتصيله، 
وذلك من كمالها وشرفها، واملال يزكيها وال يكملها وال يزيدها 
صفة كمال، بل النفس تنقص وتشح وتبخل بجمعه واحلرص 
علي���ه، فحرصها على العلم عني كماله���ا، وحرصها على املال 

عني نقصها.
التاس���ع: أن املال يدعوها إلى الطغيان والفخر واخليالء، 
والعلم يدعوها إلى التواضع والقيام بالعبودية، فاملال يدعوها 

إلى صفات امللوك، والعلم يدعوها إلى صفات العبيد.
العاشر: أن العلم جاذب موصل لها إلى سعادتها التي خلقت 

لها، واملال حجاب بينها وبينها.
احلادي عش���ر: أن غنى العلم أجل من غنى املال، فإن غني 
املال غني بأمر خارجي عن حقيقة اإلنسان، لو ذهب في ليلة 
أصبح فقيرا معدما، وغني العلم ال يخشى عليه الفقر، بل هو 

في زيادة أبدا، فهو الغني العالي حقيقة كما قيل:
غنيت ب���ال مال عن الناس كله���م... وإن الغني العالي عن 

الشيء ال به.
الثاني عش���ر: أن املال يس���تعبد محبه وصاحبه فيجعله 
عبدا له، كما قال النب���ي ژ: »تعس عبد الدينار والدرهم...« 
احلديث، والعلم يستعبده لربه وخالقه، فهو ال يدعوه إال إلى 

عبودية اهلل وحده.
الثالث عش���ر: أن حب العلم وطلبه أصل كل طاعة، وحب 

الدنيا واملال وطلبه أصل كل سيئة.
الرابع عشر: أن قيمة الغني ماله، وقيمة العالم علمه، فهذا 
متقوم مباله، فإذا عدم ماله عدمت قيمته وبقي بال قيمة، والعالم 

ال تزول قيمته، بل هي في تضاعف وزيادة دائما.
اخلامس عش���ر: أن جوهر املال من جن���س جوهر البدن، 
وجوه���ر العلم من جنس جوهر ال���روح، كما قال يونس بن 
حبيب: علمك من روحك، ومالك من بدنك. والفرق بني األمرين 

كالفرق بني الروح والبدن.
السادس عش���ر: أن العالم لو عرض عليه بحظه من العلم 
الدنيا مبا فيها لم يرضها عوضا من علمه، والغني العاقل إذا 

رأى ش���رف العلم وفضله وابتهاجه بالعلم وكماله به يود لو 
أن له علمه بغناه أجمع.

السابع عش���ر: أنه ما أطاع اهلل أحد قط إال بالعلم، وعامة 
من يعصيه إمنا يعصيه باملال.

الثامن عشر: أن العالم يدعو الناس إلى اهلل بعلمه وحاله، 
وجامع املال يدعوهم إلى الدنيا بحاله وماله.

التاسع عش���ر: أن غنى املال قد يكون سبب هالك صاحبه 
كثيرا، فإنه معشوق النفوس، فإذا رأت من يستأثر مبعشوقها 
عليها سعت في هالكه، كما هو الواقع، وأما غنى العلم فسبب 
حياة الرجل وحياة غيره به، والناس إذا رأوا من يستأثر عليهم 

به ويطلبه أحبوه وخدموه وأكرموه.
العشرون: أن اللذة احلاصلة من غنى، إما لذة وهمية وإما 
لذة بهيمية، فإن صاحبه التذ بنفس جمعه وحتصيله فتلك لذة 
وهمية خيالية، وإن التذ بإنفاقه في شهواته فهي لذة بهيمية، 
وأما لذة العلم فلذة عقلية روحانية، وهي تشبه لذة املالئكة 

وبهجتها، وفرق ما بني اللذتني.
احلادي والعشرون: أن عقالء األمم مطبقون على ذم الشره 
في جمع املال احلريص عليه، وتنقصه واإلزراء به، ومطبقون 
على تعظيم الشره في جمع العلم وحتصيله، ومدحه ومحبته، 

ورؤيته بعني الكمال.
الثاني والعش���رون: أنهم مطبقون على تعظيم الزاهد في 
املال املعرض عن جمعه، الذي ال يلتفت إليه، وال يجعل قلبه 
عبدا له، ومطبقون عل���ى ذم الزاهد في العلم، الذي ال يلتفت 

إليه وال يحرص عليه.

الثالث والعش���رون: أن املال ميدح صاحب���ه بتخليه منه 
وإخراجه، والعلم إمنا ميدح بتخليه به واتصافه به.

الرابع والعشرون: أن غنى املال مقرون باخلوف واحلزن، 
فهو حزين قب���ل حصوله، خائف بعد حصول���ه، وكلما كان 
أكثر كان اخلوف أقوى، وغن���ى العلم مقرون باألمن والفرح 

والس���رور.
اخلامس والعشرون: أن الغني مباله البد أن يفارقه غ����ناه، 
ويتعذب ويتألم مبفارقته، والغني بالعلم ال يزول، وال يتعذب 
صاحبه، وال يتألم، فلذة الغنى باملال لذة زائلة منقطعة، يعقبها 

األلم، ولذة الغنى بالعلم لذة باقية مستمرة، ال يلحقها ألم.
السادس والعشرون: أن اس���تلذاذ النفس وكمالها بالغنى 
استكمال بعارية مؤداة، فتجملها باملال جتمل بثوب مستعار، 
البد أن يرجع إلى مالكه يوما ما، وأما جتملها بالعلم وكمالها 

به فتجمل بصفة ثابتة لها، راسخة فيها ال تفارقها.
السابع والعش���رون: أن الغنى باملال هو عني فقر النفس، 
والغنى بالعلم هو غناها احلقيقي، فغناها بعلمها هو الغنى، 

وغناها مبالها هو الفقر.
الثامن والعشرون: أن من قدم وأكرم ملاله إذا زال ماله زال 
تقدمي���ه وإكرامه، ومن قدم وأكرم لعلم���ه ال يزداد إال تقدميا 

وإكراما.
التاسع والعشرون: أن تقدمي الرجل ملاله هو عني ذمه، فإنه 
نداء عليه بنقصه، وأنه لوال ماله لكان مستحقا للتأخر واإلهانة، 
وأما تقدميه وإكرامه لعلم���ه فإنه عني كماله، إذ هو تقدمي له 

بنفسه وبصفته القائمة به ال بأمر خارج عن ذاته.

د. عادل المطيرات

أمراض القلب نوعان أحدهما الميل إلى الشهوة ومحبة المعصية واآلخر االتجاه إلى االعتقادات الباطلة وتقبل الشكوك الرديئة


