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التوحيد فقه -١  
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وأنه ، هو أن يتيقن العبد ويقر أن اهللا وحده هو رب كل يشء ومليكه: التوحيد
 وحده وأنه سبحانه املستحق للعبادة، وحده اخلالق الذي يدبر الكون كله وحده

وأنه سبحانه متصف بصفات ، وأن كل معبود سواه فهو باطل، ال رشيك له
 .والصفات العال، له األسامء احلسنى، منزه عن كل عيب ونقص، الكامل

وهو املقصود من خلق ، وهو أحب يشء إىل اهللا، مراد اهللا من عباده: والتوحيد
 .بل خلق الكون كله، اجلن واإلنسان

فأدنى يشء خيدشه ويدنسه ، وأنظفه وأصفاه، أنزههألطف يشء و: والتوحيد
ًوكاملرآة الصافية جدا أدنى ، فهو كالثوب األبيض يدنسه أدنى أثر، ويؤثر فيه

 .يشء يؤثر فيها
 .وهلذا تشوشه وتؤثر فيه اللحظة واللفظة والشهوة اخلفية

ًوإال استحكم وصار طبعا يتعرس عليه ، فإن بادر صاحبه وقلع ذلك األثر بضده
 .لعه والتخلص منهق

 .مفزع أولياء اهللا وأعدائه: والتوحيد
3 (: فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها كام قال اهللا عنهم
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 .وأما أولياؤه فينجيهم من كرب الدنيا واآلخرة
أغرق من كفر كام قال و، ومن آمن به،  فأنجاه اهللاملسو هيلع هللا ىلصولذلك فزع إليه نوح 

Ð Ï Î Í ÌÑ  Õ Ô Ó Ò(: سبحانه
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Ö×( ]٧٦-٧٥: الصافات[. 
ًوجعلها بردا وسالما عليه كام قال ،  فنجاه اهللا من النارملسو هيلع هللا ىلصوفزع إليه إبراهيم  ً
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ت البحر فنجاه وهو يف بطن احلوت يف ظلام،  فنادى ربهملسو هيلع هللا ىلصوفزع إليه يونس 
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ويف بدر فنرصه اهللا كام ،  يف اهلجرة إىل املدينة فحفظه اهللاملسو هيلع هللا ىلصوفزع إليه حممد 

! " # $ % & ' ) ( * (: قال سبحانه
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وما أعد اهللا هلم ، ُفنجوا مما عذب به املرشكون يف الدنيا، يه أتباع الرسلوفزع إل
 .من العذاب يف اآلخرة

وملا فزع إليه فرعون عند معاينة اهلالك مل ينفعه؛ ألن اإليامن عند معاينة املوت 
` a (: وهذه سنة اهللا يف عباده ال تتبدل كام قال سبحانه، ال يقبل

 h g f e d c bn m l k j i 
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 .وقوة التوحيد واإليامن تقهر ما يضادها وحترقه
ًومن الناس من يكون توحيده عظيام كبريا ينغمر فيه كثري من الذنوب ويستحيل ، ً

فيغرت به صاحب ، بمنزلة املاء الكثري الذي خيالطه أدنى نجاسة أو وسخ، فيه
يده الضعيف بام خالط به صاحب التوحيد فيخلط توح، التوحيد الذي هو دونه

 .العظيم توحيده فيسقط وهيلك
ْ به من أتى َمـح بام ال يساَمـحيسا، وصاحب املحاسن الكثرية والغامرة للسيئات َ

 .وليست له تلك املحاسن، مثل تلك السيئات
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وال ظفر ، وال دفعت الشدائد إال بالتوحيد، فام حصلت املطالب إال بالتوحيد
وال يلقي يف الكرب العظام ، وال نجاة من النار إال بالتوحيد،  بالتوحيدباجلنة إال

وهو ، فالتوحيد مفزع اخلالئق كلها، وال ينجي منها إال التوحيد، إال الرشك
 .ملجؤها وحصنها وغياثها

َّوهللا عز وجل عىل كل عبد ثالثة أمور َّ: 
 .ونعم ينعم هبا عليه ..وقضاء يقضيه عليه ..به أمر يأمره

 ..وواجبه يف النعم الشكر ..وواجبه يف القضاء الصرب ..واجبه يف األمر الطاعةف
 .وهو ال ينفك عن هذه الثالثة

َّفال بد له مع تلك الثالثة من ، والتقصري والغفلة والنسيان من طبيعة البرش
 .والتقصري يف حق الرب، لعظمة حجم النقص، االستغفار الكثري املستمر

 :والقضاء نوعان
 .وإما معائب ..مصائبإما 

من عرف عبوديته يف هذه املراتب ووفاها ، وأقرهبم إليه، وأحب اخللق إىل اهللا
فعبوديته يف األمر  .وأبعدهم منه من جهل عبوديته يف هذه املراتب كلها، حقها

 .ملسو هيلع هللا ىلصًامتثاله إخالصا واقتداء برسول اهللا 
 .وحمبة له، ًوحياء منه، ًوإجالال له، ًوعبوديته يف النهي اجتنابه خوفا من اهللا

ثم ، وهو أعىل منه، ثم الرضا هبا، وعبوديته يف قضاء املصائب الصرب عليها
 .وهو أعىل من الرضا، الشكر عليها

، وبره به، وعلم حسن اختياره له، وهذا إنام يتأتى منه إذا متكن حب اهللا من قلبه
 .وإحسانه إليه باملصيبة وإن كرهها، ولطفه به

ووقوفه أمام ربه يف مقام ، اء املعائب املبادرة إىل التوبة منهاوعبوديته يف قض
وأهنا إن ، َّوال يقيه رشها سواه، ًمستيقنا أنه ال يرفعها إال هو، االعتذار واالنكسار

 .وطردته من بابه، استمرت أبعدته من قربه
فهو ، حتى إنه لرياها أعظم من رض البدن، فرياها من الرض الذي ال يكشفه غريه
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 .مستجري وملتجئ إليه، وبه منه، وبعفوه من عقوبته، ئذ برضاه من سخطهعا
، وقع يف أمثاهلا أو رش منها، وخىل بينه وبني نفسه،  ختىل عنهإذاًيعلم يقينا أنه 

وأن ذلك ، وأنه ال سبيل إىل اإلقالع عنها والتوبة منها إال بتوفيقه سبحانه وإعانته
 .كله بيده سبحانه ال بيد غريه

أو يأيت بام يريض سيده ، قن أنه أعجز وأضعف وأقل من أن يوفق نفسهويستي
 .بدون إذنه ومشيئته وإعانته

، وأنه ويل نعمته، يعلم أن اخلري كله بيديه، ملق نفسه بني يديه، فهو ملتجئ إليه
وساقها ، وأجراها عليه، هبا من غري استحقاق وابتدأه، أعطاها له بدون سؤال

فحظه وحقه سبحانه احلمد ، إعراضه وغفلته ومعصيتهمع تبغضه إليه ب، إليه
 .وحظ العبد الندم والنقص والعيب والتقصري، والشكر والثناء

واخلري كله يف ، واملنَّة كلها له، والفضل كله منه، فاحلمد كله هللا رب العاملني
 .يديه

 ومن، ومنه التودد إىل العبد بنعمه، ومن العبد اإلساءة، فمنه سبحانه اإلحسان
 .العبد التبغض إىل ربه بمعاصيه

وعدم إضافتها إىل سواه وإن ، ًفمعرفتها واالعرتاف هبا أوال: وأما عبودية النعم
ثم الثناء هبا ، فالنعمة منه وحده بكل وجه واعتبار، فهو مسببه ومقيمه، ًكان سببا

 .وشكره باستعامهلا يف طاعته، وحمبته عليها، عليه
 ..ويستقل كثري شكره عليها .. يستكثر قليلها عليهومن لطائف التعبد بالنعم أن

فال  ..وأهنا هللا ال للعبد ..ويعلم أهنا وصلت إليه من سيده من غري ثمن بذله فيها
ًتزيده النعمة إال انكسارا وذال وتواضعا وحمبة للمنعم وكلام جدد اهللا له نعمة  ..ًً

ًوخضوعا وذال، أحدث هلا عبودية وحمبة ًقبضا أحدث له وكلام أحدث له  ..ً
ًوكلام أحدث العبد ذنبا أحدث له توبة وانكسارا واعتذارا ..ًرىض ً ً. 

ومنه كل ، بيده كل يشء، الذي عرف أن مواله واحد: ِّفهذا هو العبد الكيس
 .ولزم بابه، فأحبه وتواله، يشء
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وأن سيده إن ختىل عنه وأمهله ، فليس للعبد غري باب سيده وفضله وإحسانه
وهو عبد مربوب مدبر مأمور ،  له من يعوذ به ويلوذ به غري سيدهألنه ليس، هلك
وليس عند العبد عمل ، يترصف بحكم العبودية ال بحكم االختيار لنفسه، منهي

 .والعمل بام يرضيه، إال تنفيذ أوامر سيده
: هم املضافون إليه سبحانه يف قولهو، فهؤالء هم عبيد الطاعة الذين آمنوا برهبم

) » º ¹ ¸ ¶ µ¿ ¾ ½ ¼À( ]٦٥: اإلرساء[ 
، وشأهنم شأن امللوك واألحرار، ومن عداهم عبيد القهر والربوبية وهم الكفار

وهي إضافة مبنية عىل امللك ، وإضافتهم إليه كإضافة سائر املخلوقات إليه
 .ال عىل الطاعة واالمتثال .واالقتدار

 :ًوالعبد حقا من يعبد ربه يف مجيع أحواله
ًفيكون عبدا مطيعا ً من مجيع الوجوه صغريا أو كبرياً ًغنيا أو فقريا، ً ًمعاىف أو ، ً

 .بالقلب واللسان واجلوارح، مبتىل
وكيف يكون له يف نفسه ، ال يترصف إال بأمره، فالعبد وما يملك لسيده ومواله

 .وقلبه بني إصبعني من أصابعه، وناصيته بيده، ونفسه بيد ربه، ترصف
ليس إىل ، كله إليه سبحانه، وعافيته وبالؤه، هوسعادته وشقاوت، وموته وحياته

، بل هو ومن يف العامل العلوي والسفيل يف قبضته سبحانه، العبد منه يشء
 .فكيف يرجو أو خياف غريه؟

ًفمن شهد ذلك صار فقره ورضورته إىل ربه وصفا الزما له ومتى شهد الناس ، ً
قام توحيده وتوكله فاست، ومل يعلق أمله ورجاءه هبم، كذلك مل يفتقر إليهم

 .وعبوديته ومعرفته
 :ومعرفة اهللا نوعان

والرب  ،املؤمن والكافر، وهي التي اشرتك فيه مجيع الناس: معرفة إقرار: األوىل
́ µ (: واملطيع والعايص، والفاجر  ³ ² ± ° ̄  ® ¬ « ª ©
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والشوق ، وتعلق القلب به، هواملحبة ل، معرفة توجب احلياء من اهللا: والثانية
 .والفرار من اخللق إليه، واإلنابة إليه، وحمبته، واألنس به، إليه

وتفاوت اخللق فيها ال حيصيه إال الذي عرفهم ، وهذه أعىل املعارف وأعظمها
 .وكشف لقلوهبم من معرفته ما أخفاه عن سواهم، بنفسه

، وما كشف له منها، وكل يعبد اهللا ويطيعه ويتلذذ بذلك بحسب تلك املعرفة
َال أحيص ثناء عليك« :وقد قال أعرف اخللق به ْ َ ََ ًْ َ َأنت كام أثنيت ع، ِ َ َ َْ ْ َ َ َ نفسكَلـىْ ِ ْ َ« 

 .)١( أخرجه مسلم
وأشعة ال إله إال اهللا تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع 

ه إال اهللا وتفاوت أهلها يف ذلك النور ال حيصي، فلها نور يف القلوب، وضعفه
َّعز وجل َّ. 

ومنهم من نورها يف قلبه  ..يف قلبه كالشمس) ال إله إال اهللا(فمن الناس من نور 
ومنهم من نورها يف قلبه  ..ومنهم من نورها يف قلبه كالكوكب الدري ..كالقمر

وآخر  ..ومنهم من نورها يف قلبه كالرساج امليضء.. كاملشعل العظيم
 .وهكذا ..كالرساج الضعيف

بحسب ، هلذا تظهر األنوار يوم القيامة بأيامهنم وبني أيدهيم عىل هذا املقدارو
 .ما يف قلوب املؤمنني من نور هذه الكلمة

وكلام عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته 
ًوال ذنبا ، وال شهوة، حتى إنه ربام وصل إىل حال ال يصادف معه شبهة، وشدته
 ً.وهذا حال الصادق يف توحيده الذي مل يرشك باهللا شيئا، قهإال أحر

فسامء إيامنه ، أو شهوة أو ذنب أو معصية دنت من هذا النور أحرقها، فأي شبهة
فإذا ، فال ينال منها السارق إال عند غفلته، قد حرست من كل سارق حلسناته

 .أو حصل أضعاف مكسبه، استيقظ وعلم ما رسق منه استنقذه من سارقه

                                                
  ).٤٨٦(برقم  أخرجه مسلم )١(
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ووىل الباب ، ليس كمن فتح هلم خزائنه، فهو هكذا مع لصوص اجلن واإلنس
 .وتركهم يرسقون ويفسدون، ظهره

وأن اهللا رب كل يشء ، وليس التوحيد جمرد إقرار العبد بأنه ال خالق إال اهللا
 .ومليكه فقط

وكامل االنقياد ، والذل له، واخلضوع له، بل التوحيد يتضمن من حمبة اهللا
، وإرادة وجهه األعىل بجميع األقوال واألعامل، وإخالص العبادة له، لطاعته

ما حيول بني صاحبه وبني األسباب الداعية ، واحلب والبغض، واملنع والعطاء
 .إىل املعايص واإلرصار عليها

وهم ، فإن املنافقني يقولوهنا بألسنتهم، وال حيصل هذا بمجرد قول اللسان فقط
َّفال بد من قول القلب وقول ،  األسفل من النارحتت اجلاحدين هلا يف الدرك

 .اللسان
 :ومعرفة اهللا هلا بابان واسعان

والنظر والتفكر يف آيات اهللا ، النظر والتفكر يف آيات اهللا املتلوة: الباب األول
 .املشهودة

ويتم ذلك بمعرفة أسامء اهللا ، ولطفه وإحسانه وعدله، وتأمل حكمته فيها وقدرته
 .وتعلقها باخللق واألمر، وتفرده بذلك، ا وكامهلاوجالهل، وصفاته

ًفقيها يف  ..ًفقيها يف أوامره ونواهيه ..ًفيكون العبد فقيها يف أسامء اهللا وصفاته
ًفقيها يف احلكم الكوين  ..ًفقيها يف احلكم الديني الرشعي ..قضائه وقدره

 .]٢١: احلديد[ )~z y x w v u t s } | {( ..القدري
وهو ، ويترصف فيه بام يشاء، يدبره بحكمته،  املالك هلذا الكونواهللا سبحانه

ويف ، ويف أمره وهنيه، ويف قضائه وقدره، عىل رصاط مستقيم يف قوله وفعله
 .ثوابه وعقابه

وما هنى عنه كله  ..وأمره كله مصلحة ..وقضاءه كل عدل ..خربه كله صدق
ابه ملن يستحق وعق ..وثوابه ملن يستحق الثواب بفضله ورمحته ..مفسدة
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 .العقاب بعدله وحكمته
 :وحكم اهللا يف عباده نوعان

 .وحكمه الكوين القدري ..حكمه الديني الرشعي
لكن احلكم الكوين ، شاء أم أبى، ماضيان فيه، والنوعان نافذان يف العبد

 .وأما الديني الرشعي فقد خيالفه، القدري ال يمكنه خمالفته
فاحلكم الذي ، إنام يكون بعد مضيه ونفوذهو، والقضاء هو اإلمتام واإلكامل
وذلك يتضمن مجيع أقضيته يف عبده من كل ، نفذه اهللا يف عبده عدل منه فيه

وعقوبة وعفو ، وحياة وموت، ولذة وأمل، وغنى وفقر، من صحة وسقم: الوجوه
Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï × (: كام قال سبحانه

ØÙ( ]٣٠: الشورى[. 
َّهـمَّلـال«: قط هم وال حزن فقالًما أصاب أحدا « :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  َ إين عبدكُ ُ ْ َ ِّ ُوابن ، ِ ْ َ

َعبدك ِ ْ َوابن أمتك، َ ِ َ َ ُ ْ َناصيتي بيدك، َ ِ ِ َِ َِ َماض يف حكمك، َ ُ َْ ُ َّ ِ َعدل يف قضاؤك، ٍ ُ َ َ َّ ِ ٌ ْ  أخرجه »َ

 .)١(أمحد 
 .والعدل للقضاء، فجعل املضاء للحكم

فإن كان ، قد ال ينفذهو، وقد يشاء تنفيذه، وأما احلكم فهو ما حيكم به سبحانه
ٍحكام دينيا فهو ماض يف العبد ً وإن ، فإن نفذه سبحانه مىض فيه، ًوإن كان كونيا، ً

 .مل ينفذه اندفع عنه
، وغريه قد يقيض بقضاء، يميض ما يقيض به، فهو سبحانه عىل كل يشء قدير

وهو سبحانه يقيض ويميض ما شاء يف أي ، وال يستطيع تنفيذه، ًويقدر أمرا
 .ويف أي مكان شاء، اءوقت ش

فإن تعدد ، ًوصالح احلياة واستقامتها إنام تتم إذا كان اآلمر يف اململكة واحدا
ثم ، اآلمرون باحلركات تعارضت حركات البرش بعضهم مع بعض وتعاندت

                                                
  ).١٩٩(، انظر السلسلة الصحيحة رقم )٤٣١٨( أخرجه أمحد برقم : صحيح)١(



 ١٥

 .فسدت احلياة واألحياء
 .فالوحدانية أساس استقامة حركة احلياة

كذلك نوحده بعبادته وطاعته ، فكام نوحده سبحانه بأسامئه وصفاته وأفعاله
 .وحده ال رشيك له
، ونتوكل عليه وحده ..ونؤمن به وحده، ونجتنب هنيه وحده، فنطيع أمره وحده

 .ونستعني به وحده، ونعبده وحده
َّال بد أن يكون اهلدف ، واألوامر واحلركات، فلكي ال تتعاند األقوال واألفعال

وتعدد اآلمرون كان الفساد ، داففإن اختلفت األه، ًواآلمر واحدا، ًواحدا
 .والفوىض

اسم جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه من األقوال واألعامل الظاهرة : والعبادة
 .والباطنة

والشعائر كالصالة واألذكار ، ًوالعابد حقا من يأمتر بأوامر اهللا يف مجيع األحوال
 . يف كل حالفيسهل عليك امتثال أوامر اهللا، تعينك وتعطيك القوة ليزيد إيامنك

وهو القاعدة التي ترجع ، والتوحيد هو األصل العام الذي يرتبط بجميع األعامل
فيجب قبل  .وتستمد منها احلقوق والواجبات، إليها مجيع التكاليف والفرائض

وقبل  ..وقبل الدخول يف التكاليف والفرائض ..الدخول يف األوامر والنواهي
يعرتف الناس بربوبية اهللا وحده هلم يف أن  ..الدخول يف الرشائع واألحكام

 .كام يعرتفون بألوهيته وحده هلم يف عقيدهتم ..حياهتم
 .ًوال يرشكون معه أحدا يف ربوبيته ..ًال يرشكون معه أحدا يف ألوهيته

وهو ، ألنه يـجر إىل كل حمرم، فالرشك بكل أقسامه وصوره هو املحرم األول
 .املنكر األول الذي جير إىل كل منكر

وال  ..حتى يعرتف الناس أن ال إله هلم إال اهللا، ًفيجب فورا حشد اإلنكار كله له
 .وال مرشع هلم إال اهللا ..وال حاكم هلم إال اهللا ..رب هلم إال اهللا

: وأعظم واجب عىل كل إنسان كام قال سبحانه، فمعرفة التوحيد أول واجب
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 :ريق إىل العلم بأنه ال إله إال اهللا أموروالط
ثم تدبر ، وآياته الرشعية، بل أعظمها التفكر يف سنن اهللا وآياته الكونية: أحدها

فذلك يوجب بذل ، أسامء اهللا وصفاته وأفعاله الدالة عىل كامله وعظمته وجالله
 .اجلهد يف التأله والتعبد للرب الكامل الصفات

ومنه يعلم أنه املستحق ، هو املتفرد باخللق والتدبريالعلم بأن اهللا : الثاين
 .املتفرد باأللوهية، للعبادة
املادية ، العلم بأن اهللا وحده هو املتفرد هببة النعم الظاهرة والباطنة: الثالث

، حمبة ورغبة، فذلك يوجب تعلق القلب به، الدنيوية واألخروية، والروحية
 .ًوخوفا ورهبة

من النرص والنعم ، القائمني بتوحيده، ه من الثواب ألوليائهما نراه ونسمع: الرابع
 .ومن عقوبته ألعدائه املرشكني، العاجلة

ورصفتهم عن دين اهللا وكتبه ، معرفة الطواغيت التي فتنت الناس: خلامسا
ًال متلك لنفسها وال لعبادها نفعا ، وأهنا ناقصة باطلة من مجيع الوجوه، ورسله َّ

 .ًوال رضا
ً خواص اخللق الذين هم أكمل اخلليقة أخالقا وعلامأن: السادس وهم األنبياء ، ً

: والرسل واملالئكة والعلامء الربانيون قد شهدوا بذلك كام قال سبحانه
) 6 5 4 E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7

FG( ]١٨: آل عمران[. 
 .)ال إله إال اهللا(وكلمة التوحيد 

 .وهلا قوة ..وهلا قيمة ..وهلا عظمة ..هلا وزن وثقل
ِّإين «: قال البنه،  ملا حرضته الوفاةملسو هيلع هللا ىلصًإن نبي اهللا نوحا « :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ِ

ّقاص َعليك الوصية ٌَ ْ ََّ ِْ َ ِآمرك باثنتني، ََ ْ ُ َُ َ ْ ِ َوأ، َ َنـهَ ِاك عن اثنتنيْ ْ َ َ ْ ِ َ َآمرك بـ، َ ُ َلـهِ إَال(ُ َّ إال اَ َّفإن ) هللاُِ ِ َ



 ١٧

َالسموات السبع ْ ََّ َ َّواأل َرضني الس، َِّ َْ ِ ْ َبعَ ْلو وضعت يف كفة ووضعت ، ْ َْ ُ َ َ ُ ِْ ٍ ِ َِّ ِ َلـهِ إَالَ َّ إال اَ  هللاُِ
ْيف كفة رجحت  َ َ َ ٍ َِّ ِبـهِ َلـهِ إَالَّن ِ َّ إال اَ َّولو أن السموات السبع واأل َرضني السبع كن ، هللاُِ َ ْ َ َ ْ َ ْ َُ َّ ْ َّ َ ََّ ِ ِْ َّ َ َ

ُحلقة م ً َ ْ َبـهـمَ َ َة قصمْ َ َ ُتـهً َلـهِ إَالَّن ْ َّ إال اَ َسبحان اَو، هللاُِ َ ْ ِ وب٬ُ ْحـمَ ِده فإَ َ ِ َنـهِ ٍة كل يشء َالَا صَّ
ْ َ ِّ ُ ُ

َبـهَو ْيـرا ِ ُزق اُ َلـخَ ُلقْ َوأ، ْ َنـهَ ْاك عن الرشك والكربْ َ َِ ِْ ِّْ ِ  .)١( أخرجه أمحد والبخاري يف األدب املفرد »َ
وسبع أرضني ، فلو كانت ال إله إال اهللا يف كفة، فكلمة التوحيد وزهنا عظيم

 ..وإنسها وجنها ..ومدهنا وقراها، وبحارها وأهنارها ..ابجباهلا وسهوهل
، وتراهبا ونباهتا ..ومعادهنا وحديدها، وذهبها وفضتها ..وحيواناهتا وطيورها

 ..وما يف ظاهرها وما يف باطنها
وهكذا  ..السامء األوىل بمالئكتها ..والسموات وما فيها من النجوم والكواكب

، والولدان والغلامن، ها من القصور واحلورواجلنة وكل ما في ..إىل السابعة
 .والصور وكل ما حتت العرش يف كفة ..وجربيل وميكائيل وإرسافيل، واألهنار

وال إله إال اهللا يف ، فلو وضعت السموات واألرض وما فيهام كام سبق يف كفة
 .ملالت هبن ال إله إال اهللا، كفة

كيف يكون وزنه عند اهللا؟ )  إال اهللاال إله(انت يف قلبه كلمة التوحيد فمن ك
 وكيف تكون منزلته عند اهللا؟

 وكيف تكون جنته يوم القيامة؟
من : كام أنزل اهللا بمكة أصوله، ويكمل بفروعه، والدين أول ما يبنى من أصوله

ثم أنزل باملدينة ملا  .والوعد والوعيد، واألمثال والقصص، التوحيد واإليامن
، وصالة اجلمعة واجلامعة، ألذان واإلقامةمن ا: صار له قوة فروعه الظاهرة

وغري ذلك من ، واخلمر وامليرس، وحتريم الرسقة والزنا، واجلهاد والصيام
 .واجباته وحمرماته

وإذا جرد  .وفروعه تكمل أصوله وحتفظها، فأصوله متد فروعه وتثبتها وتقوهيا
                                                

 ). ٥٥٨(، وأخرجه البخاري يف األدب املفرد برقم )٦٥٨٣( أخرجه أمحد برقم :صحيح ) ١(
 ). ١٣٤(انظر السلسلة الصحيحة لأللباين برقم 



 ١٨

ه من أن وكان عدوه أهون علي، خرج من قلبه خوف ما سواه، العبد التوحيد هللا
 .خيافه مع اهللا

، واشتغاله به من نقص توحيده، وخوفه منه، فريى أن إعامله فكره يف أمر عدوه
، واهللا يتوىل حفظه والدفاع عنه، وإال فلو جرد توحيده لكان له فيه شغل شاغل

 .فإن اهللا يدافع عن الذين آمنوا
،  عنه أتم وأكملفإن كمل إيامنه كان دفع اهللا، وبحسب إيامنه يكون دفاع اهللا عنه

ُوإن مزج مزج له  .كان اهللا له مرة ومرة، وإن كان مرة ومرة، َ
 :مركبة من مجلتني) ال إال إال اهللا(وكلمة التوحيد 

 .إثبات) إال اهللا( ..نفي) ال إله(
ومن  ..من األرض إىل السامء، فالنفي أن خيرج فكره ويقينه عام سوى اهللا

 ..ومن البعوضة حتى الفيل ..اء إىل البحرومن قطرة امل ..الذرة إىل أعظم جبل
 .ومن أصغر خملوق إىل أكرب خملوق ..ومن النملة حتى جربيل

، فكل هذه خملوقات ليس بيدها وال بيد غريها من املخلوقات نفع وال رض
 .وإنام هي خملوقة مملوكة مقهورة بأمر اهللا، فكلها ليست بإله

كز فكره ويقينه بأن اهللا وحده هو اإلله فري، إثبات األلوهية هللا وحده: )إال اهللا(
فإذا اعتقد ذلك أتبعه بشهادة أن ، فيعبده وحده ويطيعه، الواحد األحد القهار

ألن اهللا بعثه ، وحركاته وسكناته، فيتبعه يف أقواله وأفعاله، ًحممدا رسول اهللا
Á Ä Ã Â (: لنقتدي به كام قال سبحانه، ًإلينا رمحة بنا وبالعاملني مجيعا

ÅÑ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Ò ( ]٢١: األحزاب[. 
 .والترصيف والتدبري من صفة الربوبية، واخللق واإلجياد

 .من صفة األلوهية، واألمر والنهي، والدين والرشع
 .من صفة امللك، واجلنة والنار، واجلزاء بالثواب والعقاب

وأثاهبم  ..يتهوهداهم وأضلهم بربوب، وأعاهنم ووفقهم ..فأمر اهللا خلقه بإهليته
 .وعاقبهم بملكه وعدله



 ١٩

وحممود ... وحممود يف رمحته ..وحممود يف ربوبيته ..فهو حممود يف إهليته
.  -+ , *& ' ) ((: يف ملكه كام قال سبحانه

 .]٤-٢: الفاحتة[ )1/ 0
، وامللك هو الذي يأمر وينهى، واهللا تبارك وتعاىل هو امللك احلق املبني

، وخيفض ويرفع، ويعز ويذل، ويعطي ويمنع، اقبويثيب ويع، ويكرم وهيني
 .وهيدي ويضل

̧ (: وهذه أفعاله ..فكيف يتوجه الناس إىل غريه وهذه صفاته  ¶ µ
 ½ ¼ » º ¹ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾

Í Ì Ë Ê ÉÎ( ]٤٦: احلج[. 
 :والفطرة فطرتان، وقد فطر اهللا الناس عىل التوحيد

 .وإيثاره عىل ما سواه، وحمبته، وهي معرفة اهللا، فطرة تتعلق بالقلب: األوىل
 : بقولهملسو هيلع هللا ىلصوقد أشار إليها النبي ، وهي فطرة عملية، فطرة تتعلق بالبدن :الثانية

ُالفطرة « َ ْ ِ ْخـمْ ْخـمْأو (ٌس َ ِس من الفطرةَ ِ َِ ْ ْ َ ِلـخا) ٌ ُتانْ ْواالس، َ ْتـحَ ُدادِ ِوتقليم األظفار، َ ََ ْ ُ ِ ْ َ َ ،
ُونتف اإل َْ ِبطَ ِوقص الشارب، ِ ِ َّ ُّ  )١(فق عليهمت »ََ

 .والثانية تزكي البدن وتطهره وجتمله، فاألوىل تزكي الروح وتطهر القلب
وال يغلط يف توحيد ، وتوحيد اهللا بذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله هو األصل

 .فمن عرف اهللا أطاعه وخافه ورجاه، العبادة إال من مل يعطه حقه
 .وتوحيد العبادة أشهر نتائج توحيد الربوبية

، واملحبة، والتفويض، واإلنابة، والتوكل، والتسليم، والرضا، لصربوكذلك ا
 .كل ذلك من نتائج توحيد الربوبية، والرجاء، واخلوف

، ومعرفة أسامئه وصفاته وأفعاله، فإن توحيد العبادة إنام يكون بعد معرفة الرب
 .ومعرفة خملوقاته، ومعرفة خزائنه وآالئه ونعمه

                                                
  .، واللفظ له)٢٥(، ومسلم برقم )٥٨٨٩(أخرجه البخاري برقم  متفق عليه، )١(
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فكل عمل ليس ، وهو قلبها ولبها وروحها، لهاوالتوحيد هو أساس األعامل ك
أن تكون : فقبول األعامل له رشطان، معه التوحيد فهو باطل ولو كان عىل السنة

è ç æ å ä ã â (: ملسو هيلع هللا ىلصوأن تكون عىل طريقة النبي ، خالصة هللا
î í ì ë ê éï( ]١١٠: الكهف[ 

، حد سواهوال حيني هامته أل، يدين هللا وحده بكل يشء، فالقلب الذي يوحد اهللا
 .وال يعتمد عىل أحد من خلقه، ًوال يطلب شيئا من غريه

والعباد كلهم ضعاف ، وهو القاهر فوق عباده، فاهللا وحده هو القوي عنده
ًمهازيل ال يملكون له نفعا وال رضا ً. 

وهم مثله ال يملكون ألنفسهم ، فال حاجة به إىل أن حيني هامته لواحد منهم
ًنفعا وال رضا ً. 

u (: ويمنع من يشاء، يعطي من يشاء، ده هو الغني وما سواه فقريواهللا وح
� ~ } | { z y x w v¡  (]١٥: فاطر[. 

ومن ثم ال ، يؤمن بأنه اإلله الذي يرصف الوجود كله، والقلب الذي يوحد اهللا
 .بل يطيع أمره ورشعه، خيتار غري ما اختار اهللا من األحكام والرشائع

 القرابة بينه وبني كل ما أبدعت قدرة اهللا يف هذا والقلب الذي يوحد اهللا يدرك
ويتحرج من إيذاء ، ويتفكر يف خملوقاته، فيأنس باهللا، الكون من أشياء وأحياء

 .أو الترصف يف يشء إال بإذن اهللا، أو إتالف يشء، أحد
 .ومالك كل يشء ..ورب كل يشء ..خالق كل يشء

ومل ،  عرف اهللا فتعلق بههو القلب الذي ..والقلب املؤمن بحقيقة التوحيد
 .يلتفت إىل أحد سواه

ألن قلبه وبرصه معلق ، ًفهو يقطع الرحلة عىل هذه األرض عىل هدى وبصرية
ًوألنه ال يعرف إال مصدرا واحدا للحياة والرزق، باجتاه واحد ًومصدرا واحدا ، ً ً
ًومصدرا واحدا للعطاء واملنع، للنفع والرض ً. 

ًويعبد ربا واحدا،  الواحدفتستقيم خطاه إىل هذا املصدر يعرف ماذا يرضيه ، ً



 ٢١

 .وماذا يغضبه فيتقيه، فيفعله
ال تنفع وال ترض إال بإذن ، وصغريها وكبريها، واملخلوقات كلها أوهلا وآخرها

ومثاهلا كاحلجر ال ينفع وال ، وهي كامليت ال تعمل وال تتحرك إال بإذن اهللا، اهللا
وهكذا كافة ، ة أقوى منه فحركته جاءت قوة خارجإذايرض وال يتحرك إال 

 .املخلوقات ال تنفع وال ترض إال بإذن اهللا وإرادته
 :واملخلوقات قسامن

 .وشكل للرضر كالنار والسم ..شكل للنفع كالطعام واملاء
وهي مملوكة مأمورة ، وكل املخلوقات ال تنفع وال ترض إال بإذن اهللا ال بذاهتا

 .مدبرة
ولكن ملا جاء إليها أمر اهللا ،  مظهر للرضرملسو هيلع هللا ىلصاهيم فالنَّار التي ألقي فيها إبر

ًوكانت بردا وسالما عىل ، فصارت نافعة، قلب حاهلا الذي خلقها، لنرصة وليه ً
 .إبراهيم

فجاء إليه أمر اهللا بالرضر فأغرق من ، واملاء الذي يرشبه قوم نوح مظهر للنفع
 .كفر واستكرب من قوم نوح

جاء إليها أمر اهللا بالرضر انقادت وأطاعت فإذا ، فالطيبات كلها أشكال للنفع
 .فرضت بإذن اهللا من شاء اهللا

فهو خملوق ، فهو ال ينفع وال يرض بنفسه، ًوالطعام وإن جعله اهللا شكال للنفع
 .ليس بيده يشء

ويأكله ، ويأكله الكبري فيضعف، ويأكله الضعيف فيسمن، يأكله الصغري فيكرب
فالفعال هو اهللا ، ًوأحيانا ال يزيد وال ينقص، صًوأحيانا ينق، ًالشاب فأحيانا يزيد

 .وحده ال رشيك له
ويمتثلون أوامر ، وهو سبب يتلذذون به، وأنعم به عىل خلقه، والطعام خلقه اهللا

 .وهو مملوك مربوب ال ينفع وال يرض كغريه إال بإذن اهللا، اهللا عند أكله
جاء إليها أمر اهللا فإذا ، واخلبائث واملؤذيات واملهلكات كلها أشكال للرضر
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 .بالنفع نفعت وانقادت وأطاعت ألمر رهبا
التعلق باهللا وحده ذي اجلربوت وامللكوت والكربياء : وحقيقة التوحيد

 .أو االلتفات إىل ما سواه، وعدم التعلق بغريه، والعظمة
 ..وتبدل احلر بالربد ..واختالف الليل والنهار ..فحصول الرضر والنفع
والعزة  ..والصحة واملرض ..واألمن واخلوف ..عوحصول اجلوع والشب

بل أمر اهللا وحده ال رشيك له كام قال  ..ليست بذاهتا ..والفقر والغنى ..والذلة
̀ ih g f e d c b a(: سبحانه  .]٦٢: الزمر[ )_ 

وال يتعلق ، ًفاملوحد ال يتعلق قلبه باألسباب النافعة كالطعام والدواء مثال
الذي له امللك وله ، بل يتعلق قلبه باهللا وحده،  والسمومباألسباب الضارة كالنار

 .وبيده مقاليد األمور، احلمد وهو عىل كل يشء قدير
 .]٥: احلديد[ )Q P O N M L K J IR(و

َّواهللا عز وجل ابتىل كل إنسان بثالثة أشياء َّ: 
إىل اهللا أم إىل ، لينظر أين يتوجه القلب يف مجيع األحوال، ابتاله باملصائب

 .ألسباب؟ا
وقلب الكافر ، وعند املرض إىل اهللا، فقلب املؤمن يتوجه عند اجلوع إىل اهللا

وابتاله اهللا  ..وهكذا ..وعند املرض إىل الدواء، يتوجه عند اجلوع إىل الطعام
فاملؤمن يقدم أمر ، لينظر من يقدم أوامر اهللا عىل الشهوات، بالشهوات واألوامر
والكافر يقدم حمبوباته وشهواته عىل ، لنفسوحمبوبات ا، اهللا عىل املباحات

 .كل يشء
p (: ليعلم من يـخافه بالغيب كام قال سبحانه، وابتاله باحلالل واحلرام

 ¡ � ~ } | { z y x w v u t s r q
 .]٩٤: املائدة[)   © £ ¤ ¥ ¦ §̈ ¢

، يف مجيع األحوال، واجتناب احلرام، فاملؤمن إيامنه يدفعه لالنتفاع باحلالل
ألنه ليس لديه إيامن حيجزه عن ، افر يقرتف املحرمات والكبائروالك
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 .املحرمات والكبائر
 :والتوحيد يقوم عىل ثالثة أصول

 .ومكانه القلب، االعتقاد واليقني بوحدانية اهللا: األول
 .ومكانه اللسان، النطق واإلقرار: الثاين

 .ارحومكانه اجلو، العمل الذي هو تنفيذ األوامر والنواهي: الثالث
 .ًفإن أخل العبد بيشء من هذه مل يكن املرء مسلام

 .فإن أقر بالتوحيد ومل يعمل به فهو كافر معاند مستكرب كفرعون وإبليس
ًوإن عمل بالتوحيد ظاهرا وهو ال يعتقده باطنا  .ُّفهو منافق أرش من الكافر .ً

 :والتوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب نوعان
، وهو توحيد اهللا بأسامئه وصفاته وأفعاله،  املعرفة واإلثباتتوحيد يف: األول

القادر عىل كل ، فهو سبحانه الكامل وحده يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله
خالق كل يشء املالك لكل ، الذي بيده كل يشء، العليم بكل يشء، يشء
له األسامء احلسنى ، الذي ليس كمثله يشء، املحيط بكل يشء، يشء

 .]١١: الشورى[ )18 2 3 4 5 6 7(:  العالوالصفات
وهو إفراد اهللا بجميع ، وهو توحيد العبادة، توحيد يف القصد والطلب: الثاين

فيتيقن العبد ويقر أن اهللا ، واخلوف والرجاء، أنواع العبادة كالدعاء والصالة
وأنه سبحانه املستحق للعبادة وحده ، وحده ذو األلوهية عىل خلقه أمجعني

 .اهدون سو
، واخلوف والرجاء، فال جيوز رصف يشء من أنواع العبادة كالدعاء والصالة

 .والذبح والنذر ونحوها إال هللا وحده دون سواه، والتوكل واالستعانة
̧  ¹ (: ًومن رصف منها شيئا لغري اهللا فهو مرشك كافر كام قال سبحانه ¶

É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » ºÊ( 
 .]١١٧: املؤمنون[

ولكامله ،  تبارك وتعاىل وحده هو الكامل يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعالهواهللا
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 .استحق أن يعبد وحده ال رشيك له، وجالله ومجاله وإحسانه
فله سبحانه األسامء احلسنى والصفات العال التي تستلزم أن يكون هو 

 ..وأن خيضع له غاية اخلضوع ..وأن يعظم غاية التعظيم، املحبوب غاية احلب
وترجوه ، وتذل له، فهو وحده املعبود الذي تأهله القلوب وحتبه وختضع له

، وتلجأ إليه، وتتوكل عليه يف مصاحلها، وتنيب إليه عند الشدائد، وختافه
Û Ú (: وتطمئن بذكره وحده ال رشيك له كام قال سبحانه، وتسكن إليه

å ä ã â á à ß Þ Ý Üæ(  ]٢٨: الرعد[. 
د هذا اليقني عىل ذات اهللا وأسامئه وصفاته وأفعاله وقد اجتهد الشيطان إلفسا

 .بني عموم البرش
ليحصل هلام امللك واخللد بزعمه كام ، َّفزين آلدم وزوجه األكل من الشجرة

)   ts r q p o n m l k j(: قال اهللا عن الشيطان
 .]١٢٠: طه[

Ð Ñ (: فتاب اهللا عليه، ثم تاب إىل ربه، وعىص ربه، فأكل آدم من الشجرة
Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ÒÜ( ]٣٧: البقرة[. 

َّوزين الشيطان كذلك لقوم نوح أن يصوروا الصاحلني من األموات ليتذكروهم 
 .وينشطوا للعبادة إذا رأوهم، ويتعظوا بعبادهتم

والعكوف عندها من حمبة أهل القبور من ، َّثم زين هلم أن البناء عىل قبورهم
 .دها مستجابوأن الدعاء عن، األنبياء والصاحلني

واإلقسام به عىل اهللا يف قضاء ، ثم نقلهم من هذه املرتبة إىل الدعاء باملقبور
 .ملكانته عند اهللا، احلوائج

واختاذ ، وسؤاله الشفاعة، نقلهم إىل دعاء امليت وعبادته فلام تقرر ذلك عندهم
، إليهوحيج ، ويستلم، ويطاف به، ًقربه وثنا تعلق عليه القناديل والستور والزهور

 .ويذبح عنده
، والشياطني تعينهم ملا أرشكوا باهللا غريه، فلام تقرر ذلك عند هؤالء وألفوه
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ًواختاذه عيدا ومنسكا يقصده ، نقلهم الشيطان منه إىل دعاء الناس إىل عبادته ً
 .الناس من كل مكان

َّزين هلم الشيطان ونقلهم منه إىل اعتبار أن من هنى عن ، فلام تقرر ذلك عندهم
، وحط من قدرهم، لك فقد تنقص أهل الرتب العالية من األنبياء والصاحلنيذ

وكثري  .ورسى ذلك يف نفوس اجلهال والطغام، وزعم أنه ال حرمة هلم وال قدر
ْحتى عادوا أهل التوحيد؛ ورموهم بالعظائم، ممن ينتسب إىل العلم والدين َ ،

وزعموا أهنم أولياء ، مووالوا أهل الرشك وعظموه، َّونفروا الناس منهم وعنهم
+ , - . / 0 1 2 (: ويأبى اهللا ذلك، وأنصار دينه، اهللا

 .]٣٤: األنفال[ )37 4 5 6
وإغرائهم بعبادة ، فهذه خطوات الشيطان يف إفساد يقني العباد عىل رهبم

 " # $ % & (: وقد حذرنا اهللا منه بقوله، األصنام من دون اهللا
 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( '

 6F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7G( 
 .]٢١: النور[

والتوحيد الذي دعت إليه الرسل من أوهلم إىل آخرهم هو إفراد اهللا بالعبادة 
فمن عبد ، ًفضال عن غريهم، وال لنبي مرسل، ليس فيها حق مللك مقرب، كلها

ًاهللا ليال وهنارا ًثم دعا نبيا أو وليا عند قربه فقد اختذ إهلني اثنني، ً ً :) ± ° ¯ 
½ ¼ » º ¹ ̧  ¶ µ ́  .]٥١: النحل[ )¾² ³ 

وهذا هو ، فقد اختذ إهلني اثنني، ثم ذبح لنبي أو غريه، ومن ذبح هللا ألف أضحية
وأمرنا بالتوحيد يف مجيع األحوال كام قال ، الرشك الذي حذرنا اهللا منه

® ¯ ° ±  ¬£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª »(: سبحانه
 µ ́  .]١٦٣ ،١٦٢: األنعام[ )¸¶² ³ 

فهو املؤمن املوحد الذي ، ومل يرشك فيها غريه، فمن أخلص العبادات كلها هللا
ومن عبد غريه ، ومن عبد اهللا وعبد معه غريه فهو املرشك، شهد أن ال إله إال اهللا
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 .من دونه فهو الكافر اجلاحد
وعبادة اهللا وحده ال رشيك له كام قال ، والناس كلهم مأمورون بالتوحيد

 ¶ ¸ µ  ́³ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹(: سبحانه
Â ÁÃ( ]٣١: التوبة[. 

ًوالتوحيد يرد األشياء كلها إىل اهللا وحده خلقا وإجيادا ًونفعا ، ًوبقاء واستمرارا، ً
 ً.وغنى وفقرا، ًوحياة وموتا، ًونجاة وهالكا، ًورضا

 .والكفر والرشك يرد األشياء كلها إىل غري اهللا
 .والرشك أظلم الظلم ..فالتوحيد أعدل العدل

 :ومن عالمات ضعف التوحيد واليقني
 ..وعدم الكالم عن عظمة اهللا ..فرتكه استكبار، وهو غري تركه، ضعف الدعاء

 ..وعدم الثناء عليه ..وقلة محده وشكره ..وقلة ذكره ..وعدم التحدث بنعمه
وكثرة  ..وتعظيم املخلوق ..وقلة ذكر أسامئه وصفاته ..وعدم نرش دينه ورشعه

وقلة الرغبة يف سامع  ..وخفة املعايص عليه ..اعات عليهوثقل الط ..ذكره
 .وعدم الطمأنينة والسكينة يف جمالس الذكر ..كالمه

َّواهللا عز وجل واحد ال رشيك له يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله َّ. 
، له اخللق واألمر، وخري الرازقني، وأحسن اخلالقني، هو وحده أحكم احلاكمني

 .له ملك الدنيا واآلخرةو، وبيده النفع والرض
ويكشف ، ويغيث امللهوف إذا ناداه، وهو وحده الذي جييب املضطر إذا دعاه

 .ويقيل العثرات، ويفرج الكربات، السوء
ًويرسل الرياح برشا بني ، وهو وحده الذي هيدي خلقه يف ظلامت الرب والبحر

 .وهو الذي يبدأ اخللق ثم يعيده، يدي رمحته
ًأنزل من السامء ماء فأخرج به ، ً أراد شيئا قال له كن فيكونوهو سبحانه الذي إذا

وخشعت له ، الذي عنت له الوجوه، من الثمرات ما ال حيصيه إال هو
 .وسبحت بحمده األرض والساموات، األصوات



 ٢٧

، وال تطمئن القلوب إال بذكره، وهو سبحانه الذي ال تسكن األرواح إال بحبه
، وال يقع أمر إال بإذنه، ال حتيا القلوب إال بلطفهو، وال تزكو العقول إال بمعرفته

 .وال يزيد وال ينقص إال بعلمه ومشيئته، وال يزول إال بأمره
، وال يستقيم معوج إال بتقويمه، وهو سبحانه الذي ال هيتدي ضال إال هبدايته

وال حيصل ، وال حيفظ يشء إال بكالءته، وال يتخلص من مكروه إال برمحته
 .وال يتم يشء إال بحمده، وال يفتتح أمر إال باسمه، يشء إال بإذنه

، وال تنال سعادة إال بطاعته، ُوهو سبحانه الذي ال يدرك حمبوب إال بتيسريه
ًوأوسع كل خملوق فضال وبرا، ًالذي وسع كل يشء رمحة وعلام ً. 

املتفرد بالكامل املطلق ، امللك احلق، اإلله احلق، وهو سبحانه الرب احلق
املتوحد باجلامل ، املتفرد باجلالل املطلق من كل الوجوه، جوهمن كل الو

 .املربأ من النقائص والعيوب من كل الوجوه، املطلق من كل الوجوه
بل ، ال يبلغ املثنون وإن استوعبوا مجيع األوقات بكل أنواع الثناء ثناء عليه

 .ثناؤه عىل نفسه أعظم وأكرب وأشمل من ثناء اخللق عليه
§ ¨ © ª (. يص ثناء عليك أنت كام أثنيت عىل نفسكسبحانك ال نح

 .]٤: الزمر[ )®» ¬
يقتيض أن تكون احلاكمية العليا هللا ) ال إله إال اهللا(إن مدلول كلمة التوحيد 

 .كام أن له احلاكمية العليا يف تدبري الكون سواء، وحده يف حياة البرش
وهو احلاكم ،  وقدرهفهو سبحانه احلاكم الذي حيكم يف الكون والعباد بقضائه

 .الذي حيكم يف حياة العباد بمنهجه ورشيعته
 ..ًوبناء عىل هذا ال يعتقد املسلم أن هللا رشيكا يف خلق الكون وتدبريه وترصيفه

وال يتلقى الرشائع واألوامر يف شئون  ..وال يتقدم بالشعائر التعبدية إال هللا وحده
ن العبيد أن يرشع أو حيكم يف وال يسمح لطاغوت م ..احلياة إال من اهللا وحده
 .يشء من هذا كله مع اهللا

وإن من الغيورين عىل اإلسالم اليوم وقبل اليوم من يتحدثون لتصحيح شعرية 
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، وهذا واجب، أو خمالفة من املخالفات، أو استنكار انحالل أخالقي، تعبدية
 .ومن قام به مأجور

الناس عىل غري التوحيد يف وهو قيام حياة ، لكن أوجب منه إنكار املنكر األكرب
 .العبادات واملعامالت واملعارشات واألخالق وغريها

فالناس يتوجهون ، واملرض املنترش يف العامل اليوم هو تصدع جدار التوحيد
من الناس ، ويتوجهون يف قضاء حاجاهتم إىل غري اهللا، يف عباداهتم إىل اهللا

 .واحليواناتواألحوال واألشياء واألحجار واألشجار واألموات 
فهو الذي بيده كل ، وإلزالة هذا املرض اخلطري نتوجه إىل اهللا يف كل يشء

 .والقادر عىل كل يشء، وعنده خزائن كل يشء، يشء
واهللا بيده خزائن ، نتوجه إىل اهللا وحده لقضاء حوائجنا يف مجيع األحوال

فاهللا ، يدةوال ننظر إىل أحوالنا مهام كانت شد، وبيده تغيري األحوال، األموال
 .]٥٤: األعراف[ )v u t s r q p o nw(: عىل كل يشء قدير

فقلب اهللا سبحانه سالح ، ولكن اهللا معه،  ليس معه قوة وال جيشملسو هيلع هللا ىلصفإبراهيم 
ًوصارت النار بأمر اهللا بردا وسالما عىل ، األعداء وهو النار من ضار إىل نافع ً

 .خليل الرمحن
واملؤمنون مع رسول اهللا قلة يف العدد ، واملرشكون يف بدر معهم قوة األسباب

 .وأهلك أعداءهم، فتوجهوا إليه فنرصهم، لكن اهللا معهم، والعدة
ًفاملؤمن حقا هو الذي يعلم ويتيقن أن امللك والترصيف والتدبري بيد اهللا تعاىل 

 .ال بيد غريه
ًفال يرى نفعا وال رضا ًفضا وال خ ..ًوال ظلمة وال نورا ..ًوال حركة وال سكونا ..ً

ًوال قبضا وال بسطا ..ًوال رفعا َّإال واهللا عز وجل خالقه  ...ًوال حياة وال موتا ..ً َّ
وال حياة وال ، فال حيصل يف ملكه سبحانه حركة وال سكون، وفاعله ومدبره

! " # $ (: وال نفع وال رض إال بإذنه وأمره وإرادته سبحانه، موت
 .]١: امللك[ )*% & ' ) (
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ًاوتون يف توحيدهم علام ومعرفة وحاال تفاوتا ال حيصيه إال وأهل التوحيد متف ً ً
 .اهللا الذي خلقهم ويعلم رسهم ونجواهم

 .واملرسلون منهم أكمل يف ذلك، ًفأكمل الناس توحيدا األنبياء والرسل
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى : ًوأولو العزم من الرسل أكمل توحيدا وهم

 .عنيصلوات اهللا وسالمه عليهم أمج، وحممد
، ًوأكمل أويل العزم توحيدا اخلليالن حممد وإبراهيم عليهام الصالة والسالم

ًوحاال وجهادا، ًعلام ومعرفة، فقد قاما بالتوحيد بام مل يقم به غريمها ودعوة ، ً
 .للخلق إىل رهبم

وجاهدوا األمم من ، ودعوا إليه، فال توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل
 .غهوصربوا عىل إبال، أجله

¾ ¿ Â Á À ( : أن يقتدي هبم فيه كام قال سبحانهملسو هيلع هللا ىلصوهلذا أمر اهللا نبيه 
 ÃÄÅ (]٩٠: األنعام[. 

ويدعون ، هيدون بأمره، وملا قاموا بحقيقة التوحيد جعلهم اهللا أئمة اخلالئق
M L K J (: ًوجعل اخلالئق تبعا هلم كام قال سبحانه، إليه

 S R Q P O NTU( ]٢٤: السجدة[. 

وأخذ هبا امليثاق عليهم يف ذات ، د هو فطرة اهللا التي فطر الناس عليهاإن التوحي
 .وهم بعد يف عامل الذر، أنفسهم

، فطرة أودعها اخلالق فيه، فاالعرتاف بربوبية اهللا وحده فطرة يف الكيان البرشي
6 7 8 (: وشهدت هبا عىل نفسها بحكم وجودها ذاته كام قال سبحانه

 B A @ ? > = < ; : 9 D C I H G F E
R Q P O N M L K JS  Z Y X W V U T
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َّفاهللا عز وجل قد فطر البرشية كلها عىل التوحيد أما الرساالت فتذكري وحتذير ، َّ



 ٣٠

فيحتاجون إىل التذكري والتحذير فالتوحيد ، ملن ينحرفون عن فطرهتم األوىل
© ª » (:  فطرة البرش وخالق البرش منذ بداية خلقهمميثاق معقود بني

 ¬ » º ¹  ̧ ¶ µ ´ ³ ² ± °  ̄ ®
 .]٣٠: الروم[ )¿¼ ½ ¾

حتى لو مل يبعث اهللا إليهم بالرسل يذكروهنم ، فال حجة هلم يف نقض امليثاق
ولكن رمحة اهللا وحدها اقتضت أال يكلهم إىل فطرهتم هذه فقد ، وحيذروهنم

فبعث إليهم الرسل مبرشين ، عقوهلم فقد تضلوأال يكلهم إىل ، تنحرف
 .لئال يكون للناس عىل اهللا حجة بعد الرسل، ومنذرين ومذكرين

إنه مشهد عجيب فريد حني يتماله اخليال ، أال ما أعظم قدرة اخلالق العليم
وحينام يتصور تلك اخلاليا التي ال حتىص وهي جتمع ، البرشي جهد طاقته

فتعرتف وتقر ، وتستجيب استجابة العقالء، ءوتستشهد وختاطب خطاب العقال
 .ويؤخذ عليها امليثاق يف األصالب، وتشهد

املستكنة يف ظهور بني ، مشهد الذرية املكنونة يف عامل الغيب، إنه مشهد عظيم
فيسأهلا ، تقف أمام الذي خلقها وفطرها، آدم قبل أن تظهر إىل العامل املشهود

 ألست بربكم؟
وتشهد له سبحانه  ..وتقر له سبحانه بالعبودية ..بوبيةفتعرتف كلها هللا بالر

 .وهي منثورة كالذر يف الكثرة واحلجم ..بالوحدانية
وهو يتمىل هذا املشهد  ..ويرتعش من أعامقه ..إن اإلنسان ليصيبه الذهول

ويف كل خلية  ..ويف كل خلية حياة ..ويتصور هذا الذر السابح ..العظيم
ويف كل خلية إنسان كامل الصفات  ..فهم واإلجابةاستعداد كامن لالستامع وال

ويقطع عىل نفسه العهد وامليثاق بالتوحيد قبل  ..ينتظر اإلذن له بالنامء والظهور
 .أن يربز إىل حيز الوجود

َما من مولود إال يولد ع« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ْ ُْ َ ُُ َ ٍَ ِ الفطرةَلـىِ َِ ْ ُفأبواه ، ْ َ َ َيـهَ َوداُ ِنـهِّ َ أو ينرصاِ ِّ َ ُ ِنـهْ ْ أو ِ
ِّمـجُيـ ِنـهَساَ ْكام تن، ِ ُ َ ُتـجَ ِبـهْ الَ ُيمة َ ِبـهَ ًيمة َ ْجـمَ َعاءَ ْهل ، َ ِتـحَ َسون فيها من جدعاء؟ُ َ َ ْْ ِ َِ َ َّثم  .»ُّ ُ



 ٣١

َيقول أبو هر ُ ُ َُ َيـرُ ̄°(: َة ْ  ® ¬ « ª ©( متفق  .]٣٠: الروم[ .َاآلية

 .)١(عليه
أودع هذا يف ، ة وحدهوقد أنشأ اهللا البرش مفطورين عىل االعرتاف له بالربوبي

ويميل ، حتى ينحرف عنه بفعل فاعل يفسد إيامنه، فطرة كل حي فهو ينشأ عليه
َوإين خلقت عبادي حنفاء : يقول اهللا تعاىل« :ملسو هيلع هللا ىلصبه عن فطرته كام قال النبي  َ َ ُ َُ َ َِ ِ ْ َ ِّ ِ

ْهـمَّلـُك ِوإ، ُ ْنـهـمَ ُ ُهـمْتـَ أتَّ َ الشياطني فاجتالُ َ ْ َ ُ ِ َ ْهـمْتـَّ ِ عن ديُ ْ ْهـمِنـَ َوحرمت عل، ِ َ َ َْ َ ْهـمْيـَّ ُ ما أحللت ِ ْ َ ْ َ
ْهـمَلـ َوأمر، ُ َ ْهـمْتـَ َ أن يرشكوا يب ما ُ ُِ ُ ِ ْ ْلـمْ ْ أنزل َ ِ ِبـهْ ً سلطاناِ َ ْ  .)٢(أخرجه مسلم  .»ُ

وهو ، مودع يف كل خلية منذ نشأهتا، فالتوحيد ميثاق معقود بني الفطرة وخالقها
 .د كل خلية بربوبية اهللا سبحانهوفيه تشه، ميثاق أقدم من الرسل والرساالت

وال سبيل إىل أن يقول ، فال سبيل إىل االحتجاج بعد ميثاق الفطرة وشهادهتا
وعن رساالت اهللا التي دعت ، أحد إنه غفل عن كتاب اهللا اهلادي إىل التوحيد

 .إىل هذا التوحيد
ومل يكن ، أو يقول إين خرجت إىل هذا الوجود فوجدت آبائي عىل الرشك

 إنام ضل آبائي فضللت فهم املسئولون،  سبيل إىل معرفة التوحيدأمامي
Q P O N M L K J (: فلن يقبل هذا كله يوم القيامة، وحدهم

RS  b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T
dc( ]١٧٣، ١٧٢: األعراف[. 

، يعلم أن فطرهتم هذه تتعرض لعوامل االنحراف، ولكن اهللا رؤوف بالعباد
كام أنه ال حياسبهم ، ر أال حياسبهم عىل عهد الفطرة هذافرمحة منه بعباده قد

ويفصل هلم ، حتى يرسل إليهم الرسل، عىل ما أعطاهم من عقل يميزون به
ويستنقذ عقوهلم من ضغط اهلوى ، ليستنقذ فطرهم من االنحراف، اآليات

 .والضعف والشهوات
                                                

 ). ٢٦٥٨(واللفظ له، ومسلم برقم ) ١٣٥٨(اري برقم أخرجه البخمتفق عليه،  )١(
  ).٢٨٦٥(برقم  أخرجه مسلم )٢(
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دون ، للهدىولو كان اهللا تبارك وتعاىل يعلم أن الفطر والعقول تكفي وحدها 
 .ألخذ اهللا عباده هبا، ودون تذكري وتفصيل لآليات، رسل وال رساالت

كام قال ، فجعل احلجة عليهم هي الرسالة، ولكنه سبحانه رمحهم بعلمه
 .]١٧٤: األعراف[ )i h g f ej(: سبحانه

وإىل ما أودعه اهللا يف نفوسهم من قوى ، يرجعون إىل فطرهتم وعهدها مع اهللا
 .دراكالبصرية واإل

وردها إىل بارئها ، وذلك كفيل بانتفاض حقيقة التوحيد يف القلوب التي ضلت
ثم رمحها فأرسل إليها الرسل ، الذي فطرها عىل عقيدة التوحيد، الوحيد

 .باآليات للتذكري والتحذير
املركوز يف ، وفطرة اهللا التي فطر الناس عليها هي عهد اهللا الذي عقده مع البرش

 .ويتجه إليه وحده بالعبادة، يعرف خالقهطبيعة كل حي أن 
 .فإذا نقض هذا العهد العظيم فقد دخل يف الرشك الذي ال يغفر اهللا لصاحبه

 ًوملاذا يتخذ العبد وليا من دون اهللا؟
وهو خري  ..فاهللا هو فاطر السموات واألرض ..إن كان يتواله لينرصه ويعينه

 .النارصين
 . هو الرزاق املطعم للخالئق كلهافاهللا، وإن كان يتواله لريزقه ويطعمه

s r q p o n (: ففيم الوالء لغري صاحب السلطان املنعم الرزاق؟
 w v u t ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x

 .]١٤: األنعام[ )©¦ §̈ 

ًويمدون يدا أخرى ، ًوقد كان كفار قريش يرفعون يدا لإليذاء واحلرب والتنكيل
هذه املحاولة املزدوجة أمر اهللا رسوله ويف وجه ، لإلغراء واملصاحلة واللني

º ¹ « ¼ (: واحلسم الرصيح بقوله، أن يقذف هؤالء باالستنكار العنيف
Á À ¿ ¾ ½Â( ]١٦٤: األنعام[. 

 ًوملاذا يتخذ العبد وليا من دون اهللا؟



 ٣٣

 وملاذا يعرض نفسه للرشك الذي هنى اهللا عنه؟
 به؟ وملاذا خيالف اإلسالم الذي أمره اهللا

فهذا كله بيد ، ك كله رجاء جلب نفع أو دفع رض يف هذه احلياة الدنياإن كان ذل
وبيده وحده ، وله القهر عىل العباد، وله القدرة املطلقة يف عامل األسباب، اهللا

Â Á Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã (: والعطاء واملنع، النفع والرض
Ò Ñ Ð Ï Î Í ÌÓ (]١٧: األنعام[. 

بينام هو يتلقى من غري اهللا يف شئون ، دتهًوهل يكون اإلنسان مسلام هللا يف عبا
 ويتوىل غري اهللا؟، ويستنرص بغري اهللا، وبينام هو خيضع لغري اهللا، احلياة

وأن ال يرشك بينه ، واملحبة الصادقة هللا تقتيض توحيد املحبوب يف كل يشء
وكل ، مع كامل الذل له، التي تستلزم كامل التعظيم هللا، وبني غريه يف حمبته

 .ري اهللا فهي عذاب ووبال عىل صاحبهاحمبة لغ
، ابتاله بمحبة غريه، والشوق إىل لقائه، وذكره، ومن أعرض عن حمبة اهللا

 .ويف اآلخرة، ويف الربزخ، وعذبه هبا يف الدنيا
أو بمحبة  ..أو بمحبة املردان، أو بمحبة الصلبان، فإما أن يعذبه بمحبة األوثان

وغريها مما هو يف  ..حبة الغناء والفحشأو بم ..أو بمحبة الدينار ..النسوان
 .غاية احلقارة واهلوان

T S R Q P O N M (: ًواإلنسان عبد حمبوبه كائنا ما كان
^] \ [ Z Y X W V U( ]١٦٥: البقرة[. 

القاهر ، وهو اخلالق وحده، واهللا سبحانه رب السموات واألرض وما فيهن
ال يملك ،  مقهور مأموروما سواه خملوق مربوب، الذي له األمر كله، وحده

ًلنفسه نفعا وال رضا ً :) Y X W V U T S R Q P O N M L
 j i h g f e d c b a ` _  ̂] \ [ Z

 l k { z y x w v u t s r q p o n m
 .]١٦: الرعد[ ){|
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العليم بالظواهر ، املدبر للكون واحلياة ..واهللا سبحانه هو الواحد القهار
 .باقي والزائلوال، واحلق والباطل، والبواطن

ومن أرشك به ومل يستجب ، فمن آمن به ووحده واستجاب ألمره فله اجلنة
Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ (ألمره فله النار 

 ì ë ê é è ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý
ïî í( ]١٨: الرعد[. 

وهو الرقيب املسيطر عليها يف ، وهو سبحانه القائم عىل كل نفس بام كسبت
: وهو رقيب عليه، ًه البرش رشيكا اهللا خالقه ومالكهفكيف جيعل ل، كل حال

) Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ  ́ ³ ² ±
 Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í

Ü Û Ú Ù Ø ×Ý( ]٣٣: الرعد[. 

ومن  ..فحقت عليهم سنة اهللا ..إن هؤالء سرتوا نفوسهم عن دالئل اهلدى
ألن سنة  ..الضالل فلن هيديه أحدألنه سار يف طريق  ..اقتضت سنة اهللا ضالله

 .اهللا ال تتوقف إذا حقت بأسباهبا عىل العباد
ًوإن حلت قريبا من دارهم فهو ، والكفار إن أصابتهم قارعة يف الدنيا فهو عذاب

، وإال فجفاف القلب من بشاشة اإليامن عذاب، الرعب والقلق وتوقع الرش
 .وحرية القلب بال طمأنينة اإليامن عذاب

ثم عذاب اآلخرة ، ة كل حادث وكل مصيبة بال إدراك احلكمة عذابومواجه
n m l k j i h r q p o (: بعد ذلك أدوم وأشق

~ } | { z y x w v u t s�( ]٣١: الرعد[. 

ًإن املؤمن حقا هو الذي يعلم أن إهله هو الذي يستحق أن يكون ربا ال رب  ً
، وال معبود سواه، اهوال مترصف سو، وال مرشع سواه، وال حاكم سواه، سواه

 .وال مالك سواه
بل ، ال يف أوقات الصالة فحسب، ويدين له وحده، ومن ثم فهو يعبد اهللا وحده



 ٣٥

 .يف كل شأن من شئون احلياة
إن عبادة األصنام واألوثان واألحجار وسائر األوثان التي كان يزاوهلا أهل 

ر العبادة وال تستغرق كل صو، اجلاهلية ال تستغرق كل صور الرشك باهللا
، وإنام هي صورة من صور الرشك باهللا التي جيب تغيريها، لألصنام من دون اهللا

 .ورصف العبادة هللا وحده ال رشيك له
والوقوف بمدلول الرشك عند هذه الصور يمنعنا من رؤية صور الرشك األخرى 

 .التي ال هناية هلا يف ميادين احلياة يف كل زمان ومكان
والرشك باهللا يتمثل يف كل وضع ويف ، نة هللا يف كل يشءإن التوحيد هو الدينو

، كل حالة ال تكون فيها الدينونة خالصة هللا وحده يف كل شأن من شئون احلياة
: واآلمر واحد ال رشيك له، واملطاع واحد، واملعبود واحد، فالرب واحد

) h v u t s r q p o n m l k j i
x wy( ]٥: البينة[. 

ثم يدين هللا يف  .. إىل اهللا باالعتقاد يف ألوهيته وحدهإن العبد الذي يتوجه
بينام هو يف الوقت ذاته  ..وسائر الشعائر، والصوم واحلج، الوضوء والصالة

ويدين يف قيمه  ..يدين يف حياته االجتامعية واالقتصادية لرشائع من غري اهللا
مالت تفرض عليه هذه األخالق واملعا ..وأخالقه وأزيائه ألرباب من البرش

 ..وتارة ينفذ أوامر البرش ..فتارة ينفذ أوامر اهللا ..واألزياء خمالفة لرشع اهللا وأمره
 .ويدين لغريه يف حال ..يدين لربه يف حال

، ال إله إال اهللا(وخيالف شهادة أن ، إن هذا العبد يزاول الرشك يف أخص حقيقته
 .يف أخص حقيقتها) ًوأن حممدا رسول اهللا

 .وأي اقتداء مع هذا اخللط العجيب؟ ..توحيد؟وأي  ..فأي إيامن؟
) R Q P O N M L K J I H

 U T S c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V
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إن اإلسالم هو الدين احلق الذي جاء لتحطيم األصنام احلجرية واخلشبية التي 
 .وتوجيه الناس إىل عبادة اهللا وحده ال رشيك له، تعبد من دون اهللا

 جاء اإلسالم ليقيم مفرق الطريق بني الدينونة هللا وحده يف كل أمر ويف كل كام
ويف كل ، وبني الدينونة لغريه يف كل هيئة ويف كل صورة، شأن من شئون احلياة
 .شأن من شئون احلياة

وتتبعها عند ، َّفال بد من عرض اهليئات والصور واحلركات عىل الرشع اإلهلي
ً ما إذا كانت توحيدا أم رشكا؟لتضبط وتعرف ويقرر، كل فرد ً 

  أم خمالفة له؟^موافقة هلدي رسول اهللا 
 أم لشتى الطواغيت؟، يدين هبا العبد هللا وحده

َّإن دين اهللا عز وجل منهج كامل شامل جلزيئات احلياة اليومية َّ. 
هي ، ًفضال عن أصوهلا وكلياهتا، والدينونة هللا يف كل جزئية من جزئيات احلياة

ًفال يقبل من أحد دينا ، وهو اإلسالم الذي رضيه اهللا لنا إىل يوم القيامة ،دين اهللا
 .سواه

ولكنه كذلك يتمثل ، والرشك ال يتمثل فحسب يف االعتقاد بألوهية غري اهللا معه
 .ابتداء يف حتكيم أرباب غريه معه

 فلينظر الناس ملن املقام األعىل يف حياهتم؟
 اعة الكاملة؟وملن الط ..وملن الدينونة الكاملة؟

 وملن االتباع واالمتثال؟
وإن كان لغري اهللا معه أو من دونه فهم يف  ..فإن كان هذا كله هللا فهم يف دين اهللا

Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º (: دين الطواغيت
Æ ÅÇ   (]٥٢: إبراهيم[. 

َّوتوحيد اهللا عز وجل إنام ، ليس كلمة تقال باللسان فقط، وإخالص الدين له، َّ
 . حياة كامل يصبغ احلياة كلها بلونههو منهاج

وينتهي بنظام يشمل حياة الفرد واجلامعة يف  ..يبدأ من اعتقاد بوحدانية اهللا
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 .مجيع األحوال واألماكن واألزمان
احلق الواحد الذي يرصف  ..ملسو هيلع هللا ىلصوقد أنزل اهللا الكتاب باحلق عىل رسوله 

 الذي وهو املنهج ..ويرصف أهل السموات واألرض ..السموات واألرض
وقيام ، وإخالص الدين له، يسري عليه البرش يف أنحاء األرض بعبادة اهللا وحده

 .احلياة كلها عىل أساس هذا التوحيد
وال حيني هامته ألحد ، وحده ال رشيك له، يدين هللا، والقلب الذي يوحد اهللا

 .ًوال يطلب شيئا من غريه، سواه
هلي الذي يرصف الوجود يؤمن بوحدة الناموس اإل، والقلب الذي يوحد اهللا

وال ، ويؤمن بأن الدين الذي اختاره اهللا للبرش ال تصلح حياة البرش إال به، كله
ومن ثم ال خيتار غري ما اختاره ، تستقيم مع الكون الذي يعيشون فيه إال باتباعه

وال يتبع إال رشيعة اهللا املتسقة مع نظام ، اهللا من النظم والسنن واألحكام
 .نظام احلياة الشاملو، الوجود كله

كام تبدو يف السلوك ، وكذلك تبدو آثار التوحيد يف التصورات واملشاعر
ًوترسم للحياة كلها منهاجا كامال واضحا متميزا وفق أمر اهللا، والترصفات ً ًً :

)T S R Q P O N M L KU( ]٢: الزمر[. 

ور مع فكام ال جيتمع الن، ًال جيتمعان أبدا، إن التوحيد والرشك متقابالن
 .ويف آن واحد، فكذلك ال جيتمع التوحيد والرشك يف قلب واحد، الظالم

خياصم ، ًوقد رضب اهللا مثال للعبد املوحد والعبد املرشك بعبد يملكه رشكاء
ولكل منهم عليه ، ولكل منهم فيه توجيه، وهو بينهم موزع، ًبعضهم بعضا فيه

وال يملك ، قيم عىل طريقوال يست، وهو بينهم حائر ال يستقر عىل هنج، تكليف
 .أن يريض أهواءهم املتعارضة

فهو مسرتيح مستقر عىل ، وهو يعلم ما يطلب منه، وعبد آخر يملكه سيد واحد
Á À ¿ ¾ ½ Â (: منهج واحد من مصدر واحد كام قال سبحانه

Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ÃÒ( 



 ٣٨

 .]٢٩: الزمر[
م براحة االستقامة واملعرفة فالذي خيضع لسيد واحد ينع، فهام ال يستويان

 .ووضوح الطريق، ووحدة االجتاه، واليقني
ًوال يريض واحدا ، والذي خيضع لسادة متشاكسني معذب ال يستقر عىل حال

 .ًمنهم فضال عن أن يريض اجلميع
 .وهكذا حقيقة التوحيد وحقيقة الرشك يف مجيع األحوال

ألن ، ذه احلياة عىل هدىفالقلب املؤمن بحقيقة التوحيد هو الذي يسري يف ه
ال ، ويعتصم بحبله، يستمد منه اهلدى والتوجيه، قلبه وبرصه معلقان بإله واحد

 .وال يتجه إىل غري فكره، يزوغ عنه برصه
ًوخيدم سيدا كريام غنيا قويا واحدا ً ً ويعرف ماذا ، يعرف ماذا يرضيه فيفعله، ًً

 .يغضبه فيجتنبه
مد هللا الذي اختار لعباده طريق األمن فاحل، وبذلك جتتمع الطمأنينة وتتوحد

 .وطريق االستقامة واالستقرار، والراحة والطمأنينة، واإليامن
 ..ويقفوا بباب غريه؟، فهل يليق بالناس مع هذه النعمة الكربى أن ينحرفوا عنه

وماذا يملك الفقري؟ وماذا  ..ويقفوا بباب الفقري؟، ويعرضوا عن باب الغني
 .لعاجز للعاجز؟وماذا يملك ا ..يعطي؟

الغني الكريم؟ امللك الذي كل ، وهل يقيض احلاجات إال امللك العزيز اجلبار
العزيز الذي كل يشء حتت  ..الغني الذي كل يشء يف خزائنه ..يشء ملكه

العفو الغفور الذي يغفر الذنوب  ..الكريم الذي كل يشء من فضله ..قهره
التواب الذي يتوب عىل من أناب  ..الرمحن الذي يرحم اخلالئق كلها ..ًمجيعا

 .اخلالق الذي خلق الكون وما فيه ..الودود الذي يتحنن إىل عباده بنعمه ..إليه
الظاهر الذي  ..اآلخر الذي ليس بعده يشء ..هو األول الذي ليس قبله يشء

العليم الذي ال خيفى عليه  ..دونه يشء الباطن الذي ليس ..ليس فوقه يشء
 Î Í Ì Ë ÊÐ Ï Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ (: يشء
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وإذا جاء نور اإليامن  ..إذا طلعت الشمس ميز اإلنسان بني الذهب واحلجر
ومن ، والقوي والضعيف، والتوحيد يف القلب ميز العبد بني الكبري والصغري

ورأى كل يشء عىل ، وميز بني الدنيا واآلخرة، ادة ممن ال يستحقهايستحق العب
 ً.ورأى الباطل باطال، ًورأى احلق حقا، حقيقته

وقيمة  .ًفينبغي تذكريهم دائام هبذا احلق، والتوحيد واإليامن حق اهللا عىل العباد
 ففي املخلوقات من هو أكرب، اإلنسان عند اهللا بإيامنه وتوحيده وصفاته ال بذاته

ِ ال ينظر إهللاََّن اإ« :ملسو هيلع هللا ىلصوأقوى منه كام قال النبي ، منه ُ َُ ْ صوركم وأموالكمَلـىْ ْ ُْ ِ َ َ َ ُُ ِ ،
ِولكن ينظر إ ُ َُ ْ ْ َِ ْ قلوبكم وأعاملكمَلـىَ ُْ ُِ

َ ْ َ ِ ُ  .)١(أخرجه مسلم  »ُ
فاألوامر الكونية ، ورشيعة اهللا للبرش إنام هي جزء من ترشيعه وترصيفه للكون

وخمالفة األوامر الرشعية زيادة يف ، بيد اهللا وحدهوالرشعية للمخلوقات كلها 
 .الكفر يضل به الذين كفروا

فينبغي له أن يسرتيض ربه قبل ، وبيت هو قادم إليه، وللعبد رب واحد هو مالقيه
 .ويعمر بيته قبل انتقاله إليه، لقائه

ًوإن من املؤسف حقا أننا نقف ضد مرتكب اجلريمة يف حق املخلوق وهذا 
، قف ضد مرتكب جريمة الكفر والرشك يف شأن أحكم احلاكمنيوال ن، حق

¦ § ¨ © ª ¥ (: وهذا حق أكرب من ذلك وأوجب
¶ µ  ́³ ² ± ° ̄  .]٣٩: األنفال[ )¸» ¬ ® 

ْمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إُأ« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  ُْ َّ َّ َُ ْ َ َْ َ َ َِ َلـهِ َّ وأن هللاُ إال اَ َ
َّحـمُمـ ُدا رسول اَ ُ َ ُوي، ٬ً َقيموا الصالةَ َّ ُ َويؤتوا الزكاة، ِ َ َّ ُ ْ ُ ِّفإذا فعلوا ذلك عصموا مني ، َ ِ ُِ َ َ ََ َ َُ َ َ

                                                
  ).٢٥٦٤(برقم أخرجه مسلم ) ١(
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َدماء َ ْهـمِ َ وأمواُ ْهـمَلـَْ ِ إال بحق اإلسالمُ ْ ِّ َ َوحسا، ِ ِ ْبـهـمَ ُ  .)١(متفق عليه »اهللا َلـىَ عُ

 :وتوحيد اإلهلية، ًواملؤمن حقا من مجع يف كل وقت بني توحيد الربوبية
 ..خيلق ويرزق ..يدبر أمر عباده وحده ..الرب تعاىل فوق عرشهفيشهد قيومية 
ويدبر مجيع األمور يف العامل  ..وحييي ويميت ..ويعز ويذل ..ويعطي ويمنع

 .وما مل يشأ مل يكن ..وما شاء اهللا كان ..العلوي والسفيل
وال تسقط ورقة إال  ..وال جيري حادث إال بمشيئته ..ال تتحرك ذرة إال بإذنه

وال يعزب عنه مثقال ذرة يف السموات وال يف األرض وال أصغر من  ..بعلمه
 ..ونفذت به مشيئته ..وأحاطت به قدرته ..ذلك وال أكرب إال أحصاه علمه

فهذا مجع توحيد الربوبية  ..وحيكم ما يريد ..يفعل ما يشاء ..واقتضته حكمته
 .وشهوده

وجيمع  ..ه عىل اهللاوأما مجع توحيد اإلهلية فهو أن جيمع قلبه ومهه وعزم
فتجتمع شئون  ..والقيام بعبوديته سبحانه ..إرادته وحركاته عىل أداء حقه تعاىل
 .إرادته عىل مراد اهللا الديني الرشعي

 .]٥: الفاحتة[ )26 3 4 5(: وهذان اجلمعان مها حقيقة

الذات اجلامعة جلميع صفات الكامل  )2(فإن العبد يشهد من قوله 
 .واجلالل واجلامل

مجيع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة التي أمر اهللا  )3(: م يشهد من قولهث
 .والتي تؤدهيا مجيع الكائنات يف ملكه، هبا خلقه

مجيع أنواع االستعانة والتوكل  )46 5(: ثم يشهد من قوله
 .والتفويض والتسليم هللا

 ..هوأن يقدره علي ..هداية اهللا له للعلم واإليامن )7(ثم يشهد من قوله 
وأن يثبته  ..وإال فهو غري قادر بنفسه ..ًوأن جيعله فاعال له، ًوجيعله مريدا له

                                                
 ). ٢٢(، واللفظ له، ومسلم برقم )٢٥(أخرجه البخاري برقم  متفق عليه، )١(
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وأن هيديه يف  ..وأن يرصف عنه املوانع والعوارض املضادة له ..عىل ذلك
 .الطريق نفسها هداية خاصة

 .ًوأن يشهده املقصود يف الطريق فيكون مطالعا له يف سريه
 .اهلداية فوق كل رضورةوأن يشهده فقره ورضورته إىل هذه 

الذين ، ومها طريق أهل الغضب، وأن يشهده الطريقني املنحرفني عن طريقها
ًعدلوا عن اتباع احلق قصدا وعنادا بعد معرفته وهم اليهود وطريق أهل الضالل ، ً

ًالذين عدلوا عنها جهال وضالال بعد معرفتها وهم النصارى ً. 
 مجيع أنبياء اهللا عليه، يف طريق واحد )8 9:(ثم يشهد مجع 

 .ورسله وأتباعهم من الصديقني والشهداء والصاحلني
فمن حصل له هذا اجلمع فقد ، فهذا هو اجلمع الذي عليه رسل اهللا وأتباعهم

K J I Q P O N M L ( :هدي إىل الرصاط املستقيم
[ Z Y X W V U T S R\ 

d c b a ` _ ̂  ]e   (]٧٠-٦٩: النساء[. 
واهللا  ..ثم يرتقي منه إىل توحيد اإلهلية ..توحيد الربوبيةوأول ما يتعلق القلب ب

َّعز وجل يدعو عباده يف كتابه هبذا النوع من التوحيد إىل النوع اآلخر وحيتج  ..َّ
ثم خيرب أهنم ينقضونه برشكهم به يف اإلهلية كام قال  ..ويقررهم به ..عليهم به

 .]٨٧: الزخرف[ )Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ÂË(: سبحانه

وهم يشهدون أنه ، وعن عبادته وحده، رصفون عن شهادة أن ال إله إال اهللاُفأين ي
 .وال خالق سواه، ال رب غريه

وما من قلب إال وهو بني إصبعني من ، فجميع اخللق مقهورون حتت قبضة اهللا
، فالقلوب كلها بيده، وإن شاء أن يزيغه أزاغه، إن شاء أن يقيمه أقامه، أصابعه

 .شوفة كغريها لهمك، وكلها مملوكة له
هيدي من يشاء بفضله  ..ومن يضلل فال هادي له ..من هيده اهللا فال مضل له

وهذا عدله  ..هذا فضله وعطاؤه، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، ورمحته
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 ..وقضاؤه
فإنه ، ًفإذا ثبت قدم العبد يف توحيد الربوبية رقى منه صاعدا إىل توحيد اإلهلية

، والعطاء واملنع واهلدى والضالل، والرض والنفع، إذا تيقن أن اخللق واألمر
وأنه الذي يقلب القلوب ، وكل يشء بيد اهللا ال بيد غريه، والسعادة والشقاء

وال خمذول إال من خذله ، وأنه ال موفق إال من وفقه اهللا وأعانه، ويرصفها وحده
، ًوداًوأن أصح القلوب وأسلمها من اختذه وحده إهلا ومعب، وأهانه وختىل عنه

وأخوف عنده من ، وأرجى له من كل ما سواه، فكان أحب إليه من كل ما سواه
 .فهذا عالمة توحيد اإلهلية يف قلب العبد، كل ما سواه

كام ، وحياة البرشية كلها، واهللا تبارك وتعاىل يريد منا حتقيق التوحيد يف حياتنا
 .وفطر كل خملوق عىل التسبيح بحمده، حققه اهللا يف الكون كله

 ..وخلق اللسان لذكره وتكبريه ..فخلق اهللا القلوب للتوحيد واإليامن واليقني
 .وتعليم دينه ..والدعوة إليه ..ومحده والثناء عليه

 .وخلق اجلوارح لعبادته وطاعته وتنفيذ أوامره
كذلك هو حيب سبحانه من ، وكام حيرك اهللا الكون كله وما فيه بالسنن الكونية

ألن له ، وأنزل هبا كتبه، لسنن الرشعية التي أرسل هبا رسلهالبرش أن يتحركوا با
 .اخللق واألمر يف الكون كله

 .وال طمأنينة هلا إال باإليامن والتوحيد، فال سعادة للبرشية يف الدنيا واآلخرة
 .وحتصل له السكينة باإليامن باهللا وتوحيده وذكره، فيطمئن كل قلب

ومحده ، وذكر اهللا وتكبريه، الشهادتنيويتحقق التوحيد يف اللسان باإلقرار ب
 .والثناء عليه يف كل حني

وتطبيق مقتضيات اإليامن ، ويتحقق التوحيد يف اجلوارح بطاعة اهللا ورسوله
 .عىل كل عضو من أعضاء اإلنسان

 ..ولليد سنن ..وللبرص سنن ..وللسمع سنن ..وللقلب سنن ..فللبدن سنن
وللوضوء  ..وللنكاح سنن ..نولألكل سن ..وللعقل سنن ..وللرجل سنن
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 ..وللكسب سنن ..وللسفر سنن ..وللباس سنن ..وللصالة سنن ..سنن
 .وهكذا ..وللمعامالت سنن ..وللعبادات سنن
فاإلنسان ، والكون كله عابد لربه مطيع، واإلنسان له سنن ..فالكون له سنن

ًكذلك ال بد أن يكون عابدا مطيعا لربه ليفوز باجلنة والسعادة ً فإن عىص حتمل  ،َّ
 .تبعة معصيته بالعقوبة يف الدنيا واآلخرة

وهي مظهره ، فهذه السنن واآلداب واألحكام من لوازم التوحيد واإليامن
كام أن التوحيد ، لكنها ال تنفع وال تقبل إال مع اإليامن والتوحيد، وثمرته

í ì ë ê é è ç æ å ä ã â (: واإليامن ال ينفع بدوهنا
îï   (]١١٠: الكهف[. 
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اجلهل خطر -٢  
 .]٦٤: الزمر[ )z y x w } | { ~(: قال اهللا تعاىل

 )Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ÐÛ(: وقال اهللا تعاىل
 .]٥٠: املائدة[

£ ¤ ¥ } | { ~ � ¡ ¢ (: وقال اهللا تعاىل
³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦´  ̧  ¶ µ

º ¹»( ]١١٧، ١١٦: النحل[. 
 .جرة القبائح والسيئاتواجلهل ش ..العلم شجرة الزينات واحلسنات

فجاهل بأسامء اهللا  ..كام هم متفاوتون يف العلم ..والناس متفاوتون يف اجلهل
وهم متفاوتون يف  ..وجاهل بقضائه وقدره ..وجاهل بدينه ورشعه ..وصفاته

 .اجلهل بذلك فمستقل ومستكثر
والعلم شجرة طيبة تثمر كل ، واجلهل شجرة خبيثة تثمر كل رش وبالء وقبيح

 . وبركة ومليحخري
 .وينفع غريه، والعامل ينفع نفسه، ويرض غريه، واجلاهل يرض نفسه

وال يستويان ، وال يستويان يف اجلزاء، فالعامل واجلاهل ال يستويان يف العمل
¸ º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿ (: وعند الناس، يف القيمة عند اهللا

 Á À Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â
ÑÒ( ]٩: الزمر[. 

ويقطعون عليهم طريق ، ِّسامء اهللا وصفاته يبغضون اهللا إىل خلقهواجلهال بأ
 .والتودد إليه بطاعته من حيث ال يعلمون، حمبته

أن اهللا سبحانه ال تنفع معه طاعة وإن طال ، ُّفلجهلهم يقرون يف قلوب الضعفاء
 .وأن العبد ليس عىل ثقة وال أمن من مكر اهللا، زماهنا

ومن التوحيد ، تقي من املحراب إىل مكان الفسادوأنه سبحانه يأخذ املطيع امل



 ٤٥

، ويقلب قلبه من اإليامن اخلالص إىل الكفر، والطاعة إىل الرشك واملعصية
À (: ويستدلون عىل ذلك بقوله سبحانه، ويزعمون أن هذا حقيقة التوحيد

Å Ä Ã Â ÁÆ( ]٢٣: األنبياء[. 

Q P O N M L K J I H (: وقوله سبحانه
RS( ]٩٩: األعراف[. 

¸ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ (: وقوله سبحانه
ÁÂ( ]٢٤األنفال[. 

لكن ، ًوأنه كان عابدا يف السامء، ويقيمون إبليس حجة هلم عىل هذه املعرفة
وأنه ينبغي أن ختاف اهللا كام ختاف األسد الذي يثب ، جنى عليه جاين القدر

 .عليك بغري جرم منك
َإن أحدكم ليعم« :ملسو هيلع هللا ىلصوحيتجون بقول النبي  َ ْْ ََ ُ َ َّ ِل بعمل أهل اِ ِْ ََ ِ َلـجُ ُنة حتى ما يكون ْ ُ َ َ َّ ََّ ِ

ْبي ُنـهَ ْ وبيَ َ َنـهَ ٌا إال ذراعَ َ ِ َفيسبق عل، ِ َ ُ ِ ْ َ ِيـهَ ُ الكتابْ َ ِ ِفيعمل بعمل أهل النار، ْ َّ ِ ِْ َ َْ َ َِ ُ ُفيدخ، َ ْ َ َلـهَ َّوإن ، اُ ِ َ
ِأحدكم ليعمل بعمل أهل النار َّ َِ ِْ َ ْ ََ َ َ ِْ ُ َ ْحتى ما يكون بي، ُ َ ََ َُ ُ ُنـهَّ ْبيَ وَ َنـهَ ٌا إال ذراعَ َ ِ َفيسبق عل، ِ َ ُ ِ ْ َ ِيـهَ ْ 

ُالكتاب َ ِ ِفيعمل بعمل أهل ا، ْ ِْ َ َْ َ َِ ُ َلـجَ ُنة فيدخْ ْ ََّ َ َلـهِ  .)١(متفق عليه .»ا ُ

 ،وهو إنكار احلكمة والتعليل واألسباب، وبنوا هذا وأفعاله عىل أصلهم الباطل
ة من احلكمة وإنام يفعل بمشيئة جمرد، وأن اهللا ال يفعل حلكمة وال بسبب

وينعم ، وأنه جيوز عليه أن يعذب أهل طاعته أشد العذاب، والتعليل والسبب
 .وأن األمرين بالنسبة إليه سواء، عىل أعدائه وأهل معصيته بجزيل الثواب

أال ما أخطر اجلهل عىل صاحبه وعىل من اقتدى به؟ فأي جهل يصد عن اهللا 
 وعن دينه فوق هذا؟

وال يؤمن ، من ال يستقر له أمر: وفهم منهم هذا قال، فإذا رجع العاقل إىل نفسه
 .وكيف يعول عىل طاعته واتباع أمره؟، كيف يوثق بالتقرب إليه، له مكر

                                                
  .، واللفظ له)٢٦٤٣(، ومسلم برقم )٣٢٠٨(أخرجه البخاري برقم  متفق عليه، )١(



 ٤٦

، وتركنا الشهوات، فإن هجرنا اللذات، ليس لنا إال هذه املدة اليسرية: وقال
امن وكنا مع ذلك عىل غري ثقة منه أن يقلب علينا اإلي، وتكلفنا أثقال العبادات

ويديم علينا العقوبات كنا ، ًوالرب فجورا، والطاعة معصية، ًوالتوحيد رشكا، ًكفرا
 .خارسين يف الدنيا واآلخرة

صاروا إذا أمروا ، وختمر يف نفوسهم، فإذا استحكم هذا االعتقاد يف قلوهبم
معلمك إن أحسنت وأطعته : بمنزلة من يقول لولده، بالطاعات وهجر اللذات

فيودع يف قلبه ما ال يثق بعده إىل  .ن أسأت وعصيته ربام أكرمكوإ، ربام عاقبك
 .وال عىل وعده عىل اإلحسان، وعيد املعلم عىل اإلساءة

هذا سلطان بلدنا يأخذ اللص من : وإن كرب الصبي وصلح للمناصب قال له
ًفيجعله وزيرا أو أمريا، احلبس فيخلده يف احلبس أو ، ويأخذ املحسن املتقي، ً

 .يقتله
، وجعله عىل غري ثقة من وعده ووعيده، ا قال له ذلك أوحشه من سلطانهفإذ

، وجعله خيافه خمافة الظامل الذي يأخذ املحسن بالعقوبة، وأزال حمبته من قلبه
 .والربيء بالعذاب

، وإىل ما حصل هبا وهبم من الفساد وترك العمل، فانظر إىل جناية اجلهل وأهله
 هؤالء؟وبغض الدين عند من وقع يف رشاك 

 وهل يف التنفري عن اهللا وتبغيضه إىل عباده أكثر من هذا؟
والتنفري عن اهللا ملا ، ولو اجتهد الكفار واملالحدة عىل تبغيض الدين للناس

 .أتوا بأكثر من هذا
، ويرد عىل أهل البدع، وهذا الصنف من الناس يظن أنه يقرر التوحيد والقدر

 .وينرص الدين
 ..شاهدة بضد ذلك ..ورسله كلهم .. املنزلة كلهاولو علم هؤالء أن كتب اهللا

وأهنم يفسدون أكثر مما  ..لعلموا أهنم ليسوا عىل يشء ..وال سيام القرآن
 .وينفرون الناس من دين اهللا أكثر مما جيمعون ..يصلحون
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لصلح العامل ، ولو سلك الدعاة املسلك الذي دعا اهللا ورسوله به الناس إليه
R Q P \ [ Z Y X W V U T S ( :ًصالحا ال فساد معه

b a  ̀_ ̂  ]c( ]١٠٨: يوسف[. 

وجيازهيم ، أنه إنام يعامل الناس بكسبهم، فاهللا سبحانه قد أخرب يف كتابه
ًوال خياف املحسن لديه ظلام وال هضام، بأعامهلم ًوال خياف بخسا وال ، ً

يظلمها وال يضيع عىل العبد مثقال ذرة وال ، ًوال يضيع عمل حمسن أبدا، ًرهقا
R Q P O N M L K J I H G F (: كام قال سبحانه

U T SV  (]٤٠: النساء[. 

إىل ، ويضاعفها إىل سبعامئة ضعف، وجيزي سبحانه باحلسنة عرش أمثاهلا
̂ (: وجيزي السيئة بمثلها كام قال سبحانه، أضعاف كثرية ال يعلمها إال اهللا

 m l k j i h g f e d c b a ` _
no   (]١٦٠: األنعام[. 

وأنقذ  ..وأصلح الفاسدين ..وهو سبحانه احلكيم العليم الذي هدى الضالني
 .. اجلاهلنيَّلـموع ..وتاب عىل املذنبني ..وآوى الشاردين ..اجلاهلني

ودعوة العبد إىل الرجوع ، ًوإذا أوقع عذابا أوقعه بعد شدة التمرد والعتو عليه
بحيث يعذر ،  ببعض كفره أخذهمل يستجب العبدحتى إذا ، إليه مرة بعد مرة

وأنه هو الظامل لنفسه كام قال ، ويعرتف بأنه سبحانه مل يظلمه، العبد من نفسه
 .]١١: امللك[)  Î Í Ì Ë Ê É(: سبحانه عن أهل النار
)   +! " # $ % & ' ) ( *(: وهلذا قال اهللا تعاىل

 .]٤٥: األنعام[

ووضعه ، عدلهلكامل حكمته و، فهذا قطع إهالك حيمد عليه الرب تعاىل
، فال تليق العقوبة إال هبذا املحل، الذي ال يليق به غريها، العقوبة يف موضعه

 .وال يليق به إال العقوبة
+ , (: وهلذا قال سبحانه عقيب إخباره عن احلكم بني عباده يوم القيامة



 ٤٨

 .]٧٥: الزمر[ )3- . / 0 1 2

ا من حكمة احلق ملا شاهدو، احلمد هللا رب العاملني: فكأن الكون كله قال
 .وعدله وفضله وإحسانه

وال يعمهم باهلالك ، وقد أخرب سبحانه أنه إذا أهلك أعداءه أنجى أولياءه
I H G F EJ  K(: ^كام قال سبحانه عن نوح ، بمحض املشيئة

S R Q P O N M LT  Y X W V U
Z[ _  ̂ ] \`  h g f e d c b a

ij( ]١٢١-١١٧: الشعراء[. 

ومل يقل إين ،  ابنه أخرب أنه يغرقه بسوء عمله وكفره نجاة^وملا سأله نوح 
 .أغرقه بمحض مشيئتي بال ذنب وال سبب

ومل خيرب أنه يضلهم ، كام أنه سبحانه ضمن زيادة اهلداية للمجاهدين يف سبيله
الذين ، وحصول الربكات للمتقني، وكذلك ضمن زيادة اهلداية، ويبطل سعيهم

 .يتبعون رضوانه
، الذين ينقضون عهد اهللا من بعد ميثاقه، ال يضل إال الفاسقنيوأخرب سبحانه أنه 

وأنه ، فيطبع حينئذ عىل سمعه وقلبه، وأنه إنام يضل من آثر الضاللة عىل اهلدى
 .ودفعه ورده، إنام يقلب قلب من مل يرض هبداه إذا جاءه ومل يؤمن به

 علم يف وأنه سبحانه لو، فيقلب فؤاده وبرصه عقوبة له عىل رده ودفعه للحق
ولكنها ، ًتلك املحال التي حكم عليها بالضالل والشقاء خريا ألفهمها وهداها

{ ~ � ¡ ¢ (: وال تليق هبا كرامته كام قال سبحانه، ال تصلح لنعمته
© ̈  § ¦ ¥ ¤ £ª  (]٢٣: األنفال[. 

فمن يصلح ، ومكن من أسباب اهلداية، وأقام احلجج، وقد أزاح سبحانه العلل
وال هيدي املرسفني ، وال يضل إال الفاسقني والظاملني، للهداية هداه

وال يركس يف الفتنة إال ، وال يطبع إال عىل قلوب املعتدين، واملكذبني
وإذا أعرض عن ، وأنه ال يضل من هداه حتى يبني له ما يتقي، املنافقني بكسبهم



 ٤٩

 .اهللا أعرض اهللا عنه
والغي عىل الرشاد كام ، فيختار العبد لشقوته وسوء طبيعته الضالل عىل اهلدى

: الصف[ )Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »Æ(: قال سبحانه

٥[. 

ألهنم ، فهؤالء ملا انرصفوا عن احلق باختيارهم عاقبهم اهللا فلم يوفقهم للهدى
ألهنم أغلقوا عىل أنفسهم أبواب ، وال يصلحون إال للرش، ال يليق هبم اخلري

 .اهلدى
، هو جمازاته للامكرين بأوليائه ورسلهف، وأما املكر الذي وصف اهللا به نفسه

ومنه ، فيكون املكر منهم أقبح يشء، فيقابل مكرهم السيئ بمكره احلسن
 .ألنه عدل وجمازاة، أحسن يشء

، فهي منهم أقبح يشء، وكذلك املخادعة منه جزاء عىل خمادعة رسله وأوليائه
 .ألهنا عدل وجمازاة، ومن اهللا أحسن يشء

مل أهل اجلنة حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق أما كون الرجل يعمل بع
ولو كان ، فإن هذا الرجل عمل بعمل أهل اجلنة فيام يظهر للناس، عليه الكتاب

ًعمال صاحلا مقبوال للجنة قد أحبه اهللا ورضيه مل يبطله عليه ً فإن فيه آفة كامنة  ،ً
واهللا ، هللا إيامنهفلو مل يكن هناك غش وآفة مل يقلب ا، خذل هبا يف آخر عمره

 .يعلم من سائر العباد ما ال يعلمه بعضهم من بعض
 .]٣٠: البقرة[ )?: ; > = <(: فإن اهللا قال ملالئكته، وأما شأن إبليس

فالرب تعاىل كان يعلم ما يف قلب إبليس من الكفر والكرب واحلسد ما ال تعلمه 
 .املالئكة

 الطاعة واملحبة واخلشية ظهر ما يف قلوهبم من، فلام أمرهم اهللا بالسجود
 .واالنقياد ألمر اهللا فبادروا إىل االمتثال والطاعة

فأبى واستكرب وكان ، وظهر ما يف قلب عدوه من الكرب والغش والكفر واحلسد
 .من الكافرين



 ٥٠

 خيافون أن خيذهلم بذنوهبم مفإهن، وأما خوف أولئك من مكره فحق
 .فيصريوا إىل الشقاء، وخطاياهم

 .ورجاؤهم لرمحة رهبم، وهبمفخوفهم من ذن
Q P O N M L K J I H (: أما قوله سبحانه

RS  (]٩٩: األعراف[. 

فال يعيص ويأمن مقابلة اهللا له : ومعناه، فهذا إنام هو يف حق الكفار والفجار
 .عىل مكر السيئات بمكره به إال القوم اخلارسون

فيحصل ، لذنوبوالذي خيافه العارفون باهللا من مكره أن يؤخر عنهم عذاب ا
 .فيأتيهم العذاب عىل غرة وفرتة قبل التوبة، فيأنسوا بالذنوب، هلم نوع اغرتار

، فيرسع إليهم البالء والفتنة، فيتخىل عنهم، وينسوا ذكره، أو أن يغفلوا عنه
 .فيكون مكره هبم ختليه عنهم

فيأتيهم املكر من ، ما ال يعلمون من نفوسهم، أو أن يعلم سبحانه من ذنوهبم
 .حيث ال يشعرون

 .أو يبتليهم ويمتحنهم بام ال صرب هلم عليه فيفتنوا به وذلك مكر
والقول عىل اهللا ، يولد مثل هذه الطامات، هذا خطر اجلهل بأسامء اهللا وصفاته

 .وظن الناس برهبم غري احلق، بال علم
 فامذا ينتظر هؤالء من العقوبة؟

) W V e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X
g fh( ]١٤٤: نعاماأل[. 

َّفقد نشأ بسببه من البدع واملخالفات ما عم وطم، وأما اجلهل بدين اهللا ورشعه َّ ،
 .وبلغ السهل واجلبل

، ًفمن الناس من يعبد اهللا خملصا لكن عىل جهل، والناس متفاوتون يف ذلك
فصارت عبادات ، ومنهم من ابتدع يف الدين عبادات مل يرشعها اهللا ورسوله

، ويعادون من أنكرها عليهم، ويدافعون عنها، هلون إىل اهللايتقرب هبا اجلا



 ٥١

وينسبوهنا هللا ورسوله فبأي يشء يفرح الشيطان بأكثر من ، ويدعون الناس إليها
 .هذا؟

) ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }
  ̄®¶ µ ́  .]٢١: الشورى[)   ¸° ± ² ³ 

ه إليه تعاىل اهللا عن فقد نشأ بسببه نسبة ما ال يليق ب، وأما اجلهل بقضائه وقدره
ًذلك علوا كبريا ً. 

فإنه ، وهذا غاية اجلهل باملشكو واملشكو إليه، فاجلاهل يشكو اهللا إىل الناس
والعارف إنام يشكو ، ولو عرف الناس ملا شكا إليهم، لو عرف ربه ملا شكاه

 .إىل اهللا وحده
يشكو من فهو ، وأعرف العارفني من جعل شكواه إىل اهللا من نفسه ال من الناس

Û Ú Ù Ø × ß Þ Ý Ü (: موجبات تسليط الناس عليه كام قال سبحانه
ë ê é è ç æ å ä ã â á àì  (]٧٩: النساء[. 

 :فاملراتب ثالث
وأوسطها أن .. وأعالها أن تشكو نفسك إليه ..أخسها أن تشكو اهللا إىل خلقه

 .تشكو خلقه إليه
وليست املقابل ملا  ..اريخواجلاهلية ليست فرتة من الزمن حمدودة يف ثنايا الت

 .يسمى بالعلم واحلضارة
ورفض احلكم بام أنزل  ..هي رفض االهتداء هبدي اهللا: وإنام حقيقة اجلاهلية

 .ورفض العمل برشع اهللا ..اهللا
وتستحب العمى عىل  ..فاجلاهلية يف احلقيقة هي التي تستنكر هدى اهللا

ن ما تدعى إليه من اهلدى وأ ..وتزعم أن ما هي فيه هو اخلري املحض ..اهلدى
® ¯ ° ± ² ³ (: هو الرضر واخلرسان كام قال سبحانه

½¼ » º ¹ ̧  ¶ µ ´( ]١٧: فصلت[. 

وبذل اجلهد إلعالء ، واألعامل الصاحلة، وزوال هذه اجلاهلية يكون باإليامن
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 .كلمة اهللا
 .وملا جاء احلق زهق الباطل، وملا جاء اإلسالم ذهب الكفر

 :ىل يد أربعة أصناف من الناسوذهاب اإلسالم يكون ع
 .وصنف يعملون بام ال يعلمون ..صنف ال يعملون بام يعلمون

، والثاين العابد اجلاهل، فاألول العامل الفاجر، وهذان الصنفان فتنة لكل مفتون
، والعباد جهلة، فإذا كان العلامء فجرة، والناس إنام يقتدون بعلامئهم وعبادهم

فليحذر العبد من ، لفتنة عىل العامة واخلاصةوعظمت ا، عمت املصيبة هبام
q p o n m l k (: وال خيالف قوله فعله، هؤالء

rs( ]٢: الصف[. 

وإنام هم كاألنعام السائمة كام ، الذين ال علم هلم وال عمل: والصنف الثالث
" # $ % & ' ) ( * + , - . ! (: قال اهللا عنهم

 .]٤٤: الفرقان[) 2/ 0 1

، ويثبطوهنم عنهام، ين يمنعون الناس من العلم والعملالذ: والصنف الرابع
 .وهم أرض عىل الناس من شياطني اجلن، وهؤالء هم نواب إبليس يف األرض

ْومن قبلهم كاألنعام السائمة، وهؤالء كالسباع الضارية َ. 
كام يستعمل من حيب يف ، يستعمل من يشاء يف سخطه، واهللا حكيم عليم

 .ويصلح هلذا، ح هلذاواهللا أعلم بمن يصل، طاعته
َّواهللا عز وجل أعطاك السمع والبرص والعقل وبني لك  ..وعرفك اخلري والرش ..َّ

ويرسه للذكر ، وأنزل عليك كتابه، وأرسل إليك رسوله، ما ينفعك وما يرضك
، وأعانك بمدد من جنده الكرام حيفظونك ويثبتونك ..والفهم والعمل

 .وحياربون عدوك
 .بل لتنال به املزيد من فضله، اجته إليهأمرك اهللا بشكره ال حل

َّبل أعطاك أجل ، وأمرك بالسؤال ليعطيك، ليذكرك بإحسانه إليك، وأمرك بذكره
 .العطايا بال سؤال
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َويشكو من ر، ويسأل غريه، ويكفر بنعمه، فكيف ينسى اإلنسان ربه َحـمَْ ُه إىل من ِ
 .مهويدعو من يعاديه ويظل، ويتظلم ممن ال يظلمه، ال يرمحه

 .وما أظلمه لنفسه ولغريه ..أال ما أجهل اإلنسان بربه
، استعان بنعمه عىل معاصيه، واملال واجلاه، ْإن أنعم اهللا عليه بالصحة والعافية

ال يصلح له عىل عافية وال ، ًوإن سلبه ذلك ظل ساخطا عىل ربه وهو شاكيه
 .عىل ابتالء

،  إىل كفرانه وجحود نعمتهوالبالء يدفعه، العافية واملال تلقيه إىل مساخطه
 .وشكايته إىل خلقه

 .وغريب منه اإلعراض والكفران؟ ..عجيب أمر هذا اإلنسان؟
أرسل إليه رسوله ، ثم فتح له فام عرج عليه، دعاه اهللا إىل بابه فام وقف عليه

وال أترك ما أراه ليشء ، ًال أبيع ناجزا بغائب: وقال، يدعوه إىل دار كرامته فعصاه
 .سمعت به

، متى جئتني قبلتك: بل قال، ومع هذا اجلحود واإلعراض مل يؤيسه من رمحته
: وعفوي سبق عقوبتي، رمحتي سبقت غضبي، ومتى استغفرتني غفرت لك

) 2 1 0 / . ; : 9 8 7 6 5 4 3
B A @ ? > = <C( ]١٥٦: األعراف[. 

، تسليمواالنقياد وال، إن اإلنسان بالعلم واإليامن حتصل له الطمأنينة والسكينة
 .وطاعة اهللا ورسوله

، والرياء واالستكبار، وبسبب اجلهل والكفر حتصل له الوحشة واالضطراب
واالعرتاض عىل ، واالعرتاض عىل أسامء اهللا وصفاته، ومعصية اهللا ورسوله

 .رشعه وقدره
فكل نفس بسبب اجلهل معرتضة عىل قدر اهللا وقسمه ، َّوقل من يسلم من هذا

 .فأناخت ببابه، وعرفته حق املعرفة، طمأنت إليهًوأفعاله إال نفسا ا
 .َّأال ما أعظم اجلهل بالرب والدين والرشع
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وقلبه بني ، ونفسه بيده، ماذا يملك اإلنسان من أمره إذا كانت ناصيته بيد اهللا
وسعادته وشقاوته ، وحياته وموته بيده، إصبعني من أصابعه يقلبه كيف يشاء

 .ناه وفقره بيده؟وغ، وعافيته ومرضه بيده، بيده
 وأقواله وأفعاله بإذن اهللا ومشيئته؟، وحركاته وسكناته

 .وتفريط وخطيئة، إن وكله اهللا إىل نفسه وكله إىل عجز وضيعة
ًوإن وكله إىل غريه وكله إىل من ال يملك له رضا وال نفعا ًوال موتا وال حياة ، ً

 .ًوال نشورا
فهو ال غنى له عنه طرفة ،  لهًوجعله أسريا، وإن ختىل عنه استوىل عليه عدوه

يتبغض إليه بمعصيته مع ، معرض عنه، ومع ذلك فهو جلهله متخلف عنه، عني
 .حاجته إليه
وفوق هذا ، وبني يديه موقفه، ًواختذه وراءه ظهريا مع أنه إليه مرجعه، نيس ذكره

 )4- . / 0 1 2 3(: واستجاب ألوامره، رافق عدوه
 .]٣٨: النساء[

بل وصفهم بأهنم ، وشبههم باألنعام، َّ وجل أهل اجلهل يف كتابهَّوقد ذم اهللا عز
" # $ % & ' ) ( ! (: ًأضل سبيال كام قال سبحانه

 .]٤٤: الفرقان[)  2* + , - . / 0 1

عىل اختالف أصنافها من ، وأخرب سبحانه بأن اجلهال رش الدواب عند اهللا
 .نعاموسائر الدواب واأل، والكالب واحلرشات، احلمري والسباع

بل هم أعداؤه عىل ، وليس عىل دين الرسل أرض من اجلهال، فاجلهال رش منهم
 z y x w v u t s r (: كام قال سبحانه، احلقيقة

 .]٢٢: األنفال[ )|}

ٌبكم عن النطق به ..ٌّفهؤالء اجلهال صم عن استامع احلق ال يعقلون ما  ..ْ
ألن اهللا  ..يع الدوابفهم رش من مج ..وال يؤثرونه عىل ما يرضهم ..ينفعهم

ًأعطاهم أسامعا وأبصارا وأفئدة ليستعملوها يف طاعة اهللا فاستعملوها يف ، ً
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ًوحرموا بذلك أنفسهم وغريهم خريا كثريا، معاصيه ولو ، فكانوا رش الربية، ً
 .أطاعوا اهللا وآمنوا به لكانوا من خري الربية

ومعرفته وفقهه فقال وأخرب سبحانه عن عقوبته ألعدائه بأن منعهم علم كتابه 
z } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ (: سبحانه

¦§  « ª © ¨ ̧  ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬
½ ¼ » º ¹¾   (]٤٦، ٤٥: اإلرساء[. 

O (: وأثنى عىل عباده املؤمنني باإلعراض عنهم وتركهم فقال سبحانه
 \ [ Z Y X W V U T S R Q P

 .]٥٥: القصص[ )^[
وقاهلا ، قاهلا اليهود يف العزير، ًختذ اهللا ولداومن أعظم اجلهال باهللا الذين قالوا ا

 .وقاهلا املرشكون يف املالئكة .النصارى يف عيسى
 ًوأي حاجة بالغني القوي الذي له ملك السموات واألرض أن يتخذ ولدا؟

 أيعينه الولد يف تدبري امللك؟ أم خيلفه عىل خلقه؟
 ُّفأي جهل بعظمة اخلالق فوق هذا؟

) { z y x w v u t s£ ¢ ¡ � ~ } | 
 .]١١٦: البقرة[ )¥¤

فجمعوهم عليه ، إن اهللا أرسل األنبياء والرسل ليجمعوا الناس عىل الدين
 .ولو مجعوهم عىل الدنيا لتقاتلوا عليها، فتحابوا

 .جتمع الناس وجتعل الرابطة بينهم ..ويف أي زمان ..واجلاهلية يف أي مكان
 ..ًوأحيانا القوم والعشرية ..وطنًوأحيانا األرض وال ..ًأحيانا الدم والنسب

 .ًوأحيانا املصالح املشرتكة ..ًوأحيانا احلرفة والطبقة
َّوكل هذه تصورات جاهلية ختالف خمالفة أصيلة دين اهللا عز وجل وتطل ، َّ

 .وتغري فطرهتم، وتفسد حياة الناس، بوجهها الكالح اخلادع
 ذلك مما يشرتك وكل، وشدة وفساد، ويعيش الناس يف ظلها يف عذاب وعناء
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 .بل مع الكالب واحلمري، فيه اإلنسان مع البهائم
وما زالوا يف كل مكان وزمان يتخذون األوثان ، لقد كان الكفار يف مكة
بينام كانوا هم الذين يقومون بحامية تلك اآلهلة أن ، واألصنام لينالوا هبا النرص

اهتا املعدين فكانوا هم جنودها ومح، أو يصيبها بسوء، يعتدي عليها معتد
C B A @ ? > =D  G F E(: لنرصهتا

K J I HL   (]٧٥، ٧٤: يس[. 
 فأي سخف وأي جهل انحدر إليه البرش فوق هذا؟

وأعظم ما يلهي الناس عن اهللا والدار اآلخرة هو طلب التكاثر يف األموال 
] (: والتفاخر بذلك كام قال سبحانه، والتمرغ يف الشهوات، واألوالد

\]  ̀_ ̂a( ]٢، ١: التكاثر[. 

فكل من شغله وأهلاه التكاثر بأمر من األمور ، والتكاثر والتفاخر يف كل يشء
 .عن اهللا والدار اآلخرة فهو داخل يف حكم هذه اآلية

 ..ومن الناس من يلهيه التكاثر باألوالد ..فمن الناس من يلهيه التكاثر باملال
ًه تكاثرا وتفاخرافيجمع، ومنهم من يلهيه التكاثر بالعلم أو باجلاه ً. 

ًومن مجع العلم تكاثرا وتفاخرا فهو أسوأ حاال عند اهللا ممن يكاثر باملال  ً ً
وصاحب املال واجلاه استعمل أسباب ، فإنه جعل أسباب اآلخرة للدنيا، واجلاه

 .وكاثر بأسباهبا، الدنيا هلا
ًهو يف الدين احلق علام وعمال: والنعيم التام م فأهله هم أصحاب النعي، ً

ًهو يف الباطل علام وعمال: والشقاء التام، الكامل وأهله هم أصحاب الضالل ، ً
_̀  Z^  a ] \ [(: والشقاء يف الدنيا واآلخرة كام قال سبحانه

bc( ]١٤، ١٣: االنفطار[. 

ًولكن اإلنسان قد يسمع ويرى ما يصيب كثريا من أهل اإليامن يف الدنيا من 
كفار والفجار والظلمة يف الدنيا من الرياسة ًوما ينال كثريا من ال ..املصائب

 .واألموال وغريها
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وأن املؤمنني ، فيعتقد جلهله أن النعيم يف الدنيا ال يكون إال للكفار والفجار
 .حظهم من النعيم يف الدنيا قليل

وكذلك قد يعتقد أن العزة والنرصة يف الدنيا قد تستقر للكفار واملنافقني عىل 
h g f e d (: يف القرآنفإذا سمع ، املؤمنني

k j il( ]٨: املنافقون[. 

َّوقوله عز وجل َّ :)¬ « ª ©®  (]١٧٣: الصافات[. 

أما : وقال، محل ذلك عىل أن حصوله يف الدار اآلخرة فقط، ونحو هذه اآليات
والقرآن ال يرد بخالف ، الدنيا فإننا نرى الكفار واملنافقني يغلبون فيها ويظهرون

 .احلس
أو ، إذا أديل عليه عدو من جنس الكفار واملنافقني، ذا الظنويعتمد عىل ه

ويرى صاحب ، وهو عند نفسه من أهل اإليامن والتقوى، الفجرة الظاملني
 .الباطل قد عال عىل صاحب احلق

قال هذا يف ، فإذا ذكر بام وعده اهللا تعاىل من حسن العاقبة للمتقني واملؤمنني
 .اآلخرة

 . تعاىل هذا بأوليائه وأحبائه وأهل احلق؟وإذا قيل له كيف يفعل اهللا
يفعل اهللا يف ملكه ما : فإن كان ممن ال يعلل أفعال اهللا باحلكم واملصالح قال

 .]٢٣: األنبياء[ )Å Ä Ã Â Á ÀÆ(: وحيكم ما يريد، يشاء

فعل هبم هذا ليعرضهم بالصرب عليه لثواب : وإن كان ممن يعلل األفعال قال
 .توفية األجر بغري حسابو، وعلو الدرجات، اآلخرة

، ولكل أحد مع نفسه يف هذا املقام مباحث وأجوبة بحسب حاصله وبضاعته
 .واجلهل بذلك، من املعرفة باهللا تعاىل وأسامئه وصفاته وحكمته

 .وحق وباطل، وطيب وخبيث، والقلوب تغيل كالقدور بام فيها من حلو ومر
ما ال يصدر ،  تعاىل واهتامهوكثري من الناس جلهله يصدر منهم من التظلم للرب

 .ويظنون باهللا غري احلق ظن اجلاهلية، إال من عدو
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 :وهذه األقوال والظنون الكاذبة سببها أمران
، واعتقاده أنه قائم بام جيب هللا عليه، حسن ظن العبد بنفسه وبدينه: أحدمها

وأن نفسه أوىل باهللا ورسوله ودينه ، واعتقاده يف خصمه وعدوه خالف ذلك
 .منه

وقد ال ، اعتقاده أن اهللا سبحانه قد ال يؤيد صاحب الدين احلق وينرصه: الثاين
ًبل يعيش عمره مظلوما مقهورا، جيعل له العاقبة يف الدنيا مع قيامه بام أمره اهللا ، ً

ًبه ظاهرا وباطنا ً. 
وهو حتت أهل الظلم ، فهو عند نفسه قائم بحقائق اإليامن ورشائع اإلسالم

 .نوالفجور والعدوا
ومنتسب إىل  ..ومتدين ال بصرية له ..فلله كم فسد هبذا االغرتار من عابد جاهل

 .العلم ال معرفة له؟
من ، َّفإنه طالب يف الدنيا ملا ال بد له منه، ومعلوم أن العبد وإن آمن باآلخرة

 .هبام قوام معيشته، ودفع رض، جلب نفع
ومتابعة ، مة عىل التوحيدواالستقا، واتباع اهلدى، فإذا اعتقد أن الدين احلق

ويتعرض ملا ال يقدر عليه ، وأنه يعادي مجيع أهل األرض، ينايف ذلك، السنة
 .لزم من ذلك إعراضه عن الرغبة يف كامل دينه وجترده هللا ورسوله، من البالء

بل مع  ..بل قد يدخل مع الظاملني ..فيعرض قلبه عن حال السابقني املقربني
 .املنافقني

من حصول رضر ،  اعتقد أن الدين الكامل ال حيصل إال بفساد دنياهوذلك أنه إذا
وال ، مل يقدم عىل احتامل هذا الرضر، َّوفوات منفعة ال بد له منها، ال حيتمله

 .تفويت تلك املنفعة
 َّفسبحان اهللا كم صدت هذه الفتنة الكثري من اخللق عن القيام بحقيقة الدين؟

الذي هو غاية ، وجهله بحقيقة النعيم، دينوأصل ذلك ناشئ من جهله بحقيقة ال
 .وبه ابتهاجها والتذاذها، مطلوب النفوس وكامهلا
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وعن طلب ، فيتولد من بني هذين اجلهلني إعراضه عن القيام بحقيقة الدين
 .حقيقة النعيم

مع ، وبالعمل الذي يوصله إليه، ًوكامل العبد أن يكون عارفا بالنعيم الذي يطلبه
 .وحمبة صادقة لذلك النعيم،  العملإرادة جازمة لذلك

ًوالعبد إذا اعتقد أنه قائم بالدين احلق ظاهرا وباطنا فهذا من جهله بالدين ، ً
 .وما هو املراد منه، وما هللا عليه، احلق

ًجاهل بام معه من الدين قدرا ونوعا وصفة، فهو جاهل بحق اهللا عليه ً. 
بل قد تكون ،  الدنيا واآلخرةوإذا اعتقد أن صاحب احلق ال ينرصه اهللا تعاىل يف

 .العاقبة يف الدنيا للكفار واملنافقني عىل املؤمنني
وما أعده ألهل ، وما أعده اهللا ألهل طاعته، فهذا من جهله بوعد اهللا ووعيده

 .معصيته
ًفيكون مقرصا ، ًفإن العبد كثريا ما يرتك واجبات ال يعلم هبا، فأما املقام األول

ًإما كسال وإما هتاونا، يرتكها بعد العلم هبا وبوجوهباًوكثريا ما ، يف العلم وإما ، ً
أو لغري ذلك ، أو لظنه أنه مشتغل بام هو أوجب منها، لنوع تأويل باطل أو تقليد

 .من األسباب
وكأهنا ليست من ، وآكد منها، ًفواجبات القلوب أشد وجوبا من واجبات األبدان

 .ن باب الفضائل واملستحباتبل هي م، واجبات الدين عند كثري من الناس
وقد ترك ، فرتى بعض الناس يتحرج من ترك فرض أو واجب من واجبات البدن
واخلشية ، ما هو أهم من واجبات القلوب وأفرضها من التقوى والتوكل

 .ونحو ذلك، واخلوف والرجاء، واإلنابة
وقد ارتكب من حمرمات القلوب ، ويتحرج من فعل أدنى املحرمات الظاهرة

 .ًوأعظم إثام، ًونحو ذلك مما هو أشد حتريام، واحلسد والكيد، نفاق والرياءكال
فيتخىل وينقطع عن األمر ، بل ما أكثر من يتعبد هللا برتك ما أوجب اهللا عليه

ويزعم أنه متقرب إىل اهللا بذلك ، مع قدرته عليه، والنهي عن املنكر، باملعروف
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 .جمتمع عىل ربه
مع ظنه أنه من خواص ، وأبغضهم له،  تعاىلفهذا من أمقت اخللق إىل اهللا

 .أوليائه وأصفيائه
ًواهللا عز وجل إنام ضمن نرص دينه وحزبه وأوليائه القائمني بدينه علام وعمال ً َّ َّ ،

 .ولو اعتقد صاحبه أنه حمق، مل يضمن نرص الباطل
وأنزل به ، وكذلك العزة والعلو إنام هو ألهل اإليامن الذي بعث اهللا به رسله

 .وهو علم وعمل وحال، بهكت
§ ¨ © ª » ¬ ¥ ¦ (: فللعبد من العلو بحسب ما معه من اإليامن

¸ ¶ µ  ́³ ² ± ° ̄  .]١٢٩: آل عمران[)   ¹® 

f e d (: وله من العزة بحسب ما معه من اإليامن وحقائقه
k j i h gl( ]٨: املنافقون[. 

، ن حقائق اإليامنففي مقابلة ما فاته م، فإذا فات العبد حظ من العلو والعزة
ًعلام وعمال ًظاهرا وباطنا، ً ً. 

فهو من نقص ، فإذا ضعف الدفع عنه، وكذلك الدفع عن العبد بحسب إيامنه
: احلج[)  Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Ý(: إيامنه

٣٨[. 
K J I H G F (: وكذلك الكفاية واحلسب هي بقدر اإليامن

M LN( ]٦٤: األنفال[. 

فام نقص من ، وطاعتهم له، ب اتباعهم لرسوله وانقيادهم لهفكفاية اهللا هلم بحس
 .اإليامن عاد بنقصان ذلك كله

5 6 (: وكذلك النرص والتأييد الكامل إنام هو ألهل اإليامن الكامل
 .]٥١: غافر[)  @7 8 9 : ; > = < ?

 .فمن نقص إيامنه نقص نصيبه من النرص والتأييد
فإنام ذلك ، أو بإدالة عدوه عليه،  أو مالهوهلذا إذا أصيب العبد بمصيبة يف نفسه
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 .وهو من نقص إيامنه، أو فعل حمرم، إما برتك واجب، بذنوبه
@ A (: وهبذا يزول اإلشكال الذي يورده كثري من الناس عىل قوله تعاىل

F E D C BG( ]١٤١: النساء[. 

ن فإذا ضعف اإليامن صار لعدوهم م ..فانتفاء السبيل عن أهل اإليامن الكامل
فهم جعلوا هلم عليهم السبيل بام تركوا  ..السبيل بحسب ما نقص من إيامهنم

 .من طاعة اهللا تعاىل
ولو ، مكفي مدفوع عنه بالذات أين كان، مؤيد منصور، ٍفاملؤمن عزيز عال

ًظاهرا وباطنا، إذا قام بحقيقة اإليامن وواجباته، اجتمع عليه من بأقطارها ً :) k
v u t s r q p o n m lw( ]٣٥ :حممد[. 

حيفظهم ، فهذا الضامن إنام هو بإيامهنم وأعامهلم التي هي جند من جنود اهللا
 .وينرصهم هبا، ويعزهم هبا، اهللا هبا

فكثري من الناس جلهله يظن أن ، وأما املقام الثاين الذي وقع فيه الغلط واللبس
خالف من ب، ًأهل الدين احلق يف الدنيا يكونون أذالء مقهورين مغلوبني دائام

 .فال يثق بوعد اهللا بنرص دينه وعباده، وطاعة أخرى، فارقهم إىل سبيل أخرى
فإنه سبحانه بني يف كتابه أنه نارص ، وسوء الفهم لكتاب اهللا، وهذا سببه اجلهل

5 6 7 8 9 (: املؤمنني يف الدنيا واآلخرة كام قال سبحانه
 .]٥١: غافر[)  @: ; > = < ?

فذلك بسبب ذنوبه كام قال ، أو إدالة عدوه عليه، وما أصاب العبد من مصيبة
Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï × (: سبحانه

ØÙ( ]٣٠: الشورى[. 

َّوفوق هذا ال بد أن نعلم أن ما يصيب املؤمنني من الرشور واألذى واملحن 
وكذلك ما يصيب األبرار يف هذه الدنيا دون ما يصيب ، دون ما يصيب الكفار

 .والواقع شاهد بذلك، الفجار والفساق والظلمة بكثري
فإن فاهتم ، وما يصيب املؤمنني يف اهللا تعاىل مقرون بالرضا واالحتساب
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وذلك خيفف عنهم ثقل البالء ، فمعوهلم عىل الصرب واالحتساب، الرضا
 .ومؤنته

بخالف الكفار فال ، هان عليهم حتمل املشاق، فإهنم كلام شاهدوا العوض
 ¢ £ ¤ ¥ � ¡} | { ~ (: رضا عندهم وال احتساب

° ̄  ® ¬ « ª © ̈  .]١٠٤: النساء[ )±¦ § 

كان أذى املحب يف رضا ، واملحبة كلام متكنت يف القلب ورسخت فيه
فام الظن بمحبة املحبوب األعىل الذي ابتالؤه ، حمبوبه مستحىل غري مسخوط

 .ورفعة له، وإحسان إليه، حلبيبه رمحة منه له
ِّز والنرص واجلاه دون ما حيصل وما يصيب الكافر والفاجر واملنافق من الع

 .وأبى اهللا إال أن يذل من عصاه، بل باطن ذلك ذل وهوان، للمؤمنني بكثري
أو ، يستخرج منه األدواء التي لو بقيت فيه أهلكته، وابتالء املؤمن كالدواء له

فيستخرج االبتالء منه تلك األدواء ويستعد به ، وأنزلت درجته، نقصت ثوابه
ِعجبا ألمر ا« :ملسو هيلع هللا ىلصلو املنزلة كام قال النبي وع، لتامم األجر ْ ً َ ُلـمَ ُؤمن إن أمره كْ ُ َ ْ َّ ِْ ِ ُلـهِ َّ 

ٌيـرَخ ِوليس ذاك ألحد إال ل، ْ ٍِ َ َ ََ َ ْ ُلـمَ َؤمن إن أصابْ َ ْ ِْ ِ ُتـهِ َ رساء شكرْ ََ َ ُ َفكان خ، َّ َ َ ًيـرَ ُلـها ْ ْ وإن َ ِ َ
َأصاب ُتـهَ َ رضاء صربْ َ َ ُ َّ َفكان خ، َ َ َ ًيـرَ ُلـها ْ  .)١(مأخرجه مسل »َ

وال يزال البالء باملؤمن حتى ، ثم األمثل فاألمثل، وأشد الناس بالء األنبياء
 .يميش عىل وجه األرض وليس عليه خطيئة

وأذاه يف بعض ، وغلبته له، وما يصيب املؤمن يف هذه الدار من إدالة عدوه عليه
مراض واأل، والربد الشديد، وهو كاحلر الشديد، َّأمر الزم ال بد منه، األحيان

 .واهلموم والغموم
، حتى لألطفال والبهائم، فهذا أمر الزم للطبيعة والنشأة اإلنسانية يف هذه الدار

 .ملا اقتضته حكمة أحكم احلاكمني

                                                
  ).٢٩٩٩(برقم  مسلم أخرجه) ١(
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، واللذة عن األمل، والنفع عن الرض، فلو جترد اخلري يف هذا العامل عن الرش
مة التي مزج ولفاتت احلك، ونشأة أخرى غري هذه، ًلكان ذلك عاملا غري هذا

 .ألجلها بني اخلري والرش
 :ويف ابتالء املؤمنني بغلبة عدوهم هلم حكم عظيمة

وسؤاهلم نرصهم عىل ، وافتقارهم إليه، منها استخراج عبوديتهم هللا وذهلم له
ًولو كانوا دائام ، ًولو كانوا دائام منصورين غالبني لبطروا وأرشوا، أعدائهم

 .وال قامت للحق دولة، ن قائمةملا قامت للدي، مغلوبني مقهورين
وكوهنم مغلوبني ، فاقتضت حكمة أحكم احلاكمني أن رصفهم بني غلبهم تارة

، َوإذا غلبوا أقاموا دينه وشعائره، ُفإذا غلبوا ترضعوا إىل رهبم وأنابوا إليه، تارة
 .ونرصوا أولياءه، وجاهدوا عدوه، وهنوا عن املنكر، وأمروا باملعروف

ولو كانوا ،  منصورين غالبني لدخل معهم من ليس قصده الدينًولو كانوا دائام
 .مغلوبني مقهورين مل يدخل معهم أحد

جعل اهللا هلم الدولة ، ومن يريد اجلاه والدنيا، ولكي يتميز من يريد اهللا ورسوله
± µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹  ° (: وعليهم تارة ..تارة
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حيب من عباده تكميل عبوديتهم عىل الرساء ، واهللا سبحانه حكيم عليم
 .ويف حال إدالتهم واإلدالة عليهم، ويف حال العافية والبالء، والرضاء

كام ال ، وال يستقيم القلب بدوهنا، فلكل حالة عبودية خاصة ال حتصل إال هبا
والشبع ،  والعطشوالري، والراحة والتعب، تستقيم األبدان إال باحلر والربد

 .واجلوع
 .فامتحاهنم بإدالة عدوهم عليهم يمحصهم وخيلصهم وهيذهبم

َّوزين ، وخلق احلياة واملوت، واهللا سبحانه إنام خلق السموات واألرض
ليعلم من يريده ممن يريد الدنيا ، البتالء عباده وامتحاهنم، األرض بام عليها
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u t s y x w v (: وليعلم الصادق من الكاذب، وزينتها
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لكن املؤمن قد ، َّفال بد من حصول األمل واملحنة لكل نفس آمنت أو كفرت
 .ثم تكون له عاقبة الدنيا واآلخرة، ًحيصل له األمل يف الدنيا ابتداء

صري إىل األمل ثم ي، والكافر واملنافق والفاجر قد حتصل له اللذة والنعيم ابتداء
 .فال يطمع أحد أن خيلص من املحنة واألمل البتة، واحلرسة

، وال ينفك عن موافقتهم أو خمالفتهم، َّواإلنسان ال بد له أن يعيش مع الناس
ويف املخالفة أمل وعذاب إذا مل ، ويف املوافقة أمل وعذاب إذا كانت عىل باطل

 .يوافق أهواءهم
َّال بد من رمحته واألخذ بيده قبل أن ،  حفرةوالكافر كاألعمى الذي يرتدى يف

 .ولو تركناه حتى يسقط نكون ظاملني، يسقط
َّفال بد من رمحته ، فكذلك الكافر لو تركناه عىل كفره حتى يموت يدخل النار

 .حتى يدخل نور اإليامن يف قلبه، واإلحسان إليه، ودعوته واألخذ بيده
، فلتهم تركوا العايص ومعصيتهولكن أكثر املسلمني اليوم بسبب جهلهم وغ

، ثم حرموا احلزن عىل الكفار، ُوحرموا احلزن عىل العايص، فكيف بالكافر
وحتول الفكر ، والفكر يف هداية البرشية، فقل نزول اهلداية بسبب ترك الدعوة

 .إىل الفكر يف زيادة األموال ومتلك األشياء، من اإليامن واألعامل الصاحلة
إال من ، فإن اإلنسان كفور للنعم، وكفره بنعمه، نسان بربهوهذا كله من جهل اإل

َّفمن عليه بالعقل السليم، هدى اهللا فإنه يعلم ، واهتدى إىل الرصاط املستقيم، َ
الذي يكشف ، الغني الكريم، العزيز الرحيم، أن اخلالق البارئ املصور

لص له وخت، هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة، وينجي من األهوال، الشدائد
 .ويف الشدة والرخاء، سائر األعامل يف العرس واليرس

 .لقد أكرم اهللا بني آدم بجميع وجوه اإلكرام
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 .وإنزال الكتب، وإرسال الرسل، والسمع والبرص، فكرمهم بالعلم والعقل
وأنعم عليهم ، والصديقني والشهداء، وجعل سبحانه منهم األولياء واألصفياء

 .بالنعم الظاهرة والباطنة
واملراكب ، والبغال واحلمري، ومحلهم سبحانه يف الرب عىل اإلبل واخليل

 .الربية واجلوية
 .ومحلهم سبحانه يف البحر عىل السفن واملراكب

واملالبس واملناكح فام ، ورزقهم سبحانه من الطيبات من املآكل واملشارب
 .لتيسريويرسه هلم غاية ا، من طيب تتعلق به حوائجهم إال وقد أكرمهم اهللا به

َّوفضلهم عز وجل عىل كثري من خلقه وفضلهم به ، بام خصهم به من املناقب، َّ
_ (: من الفضائل التي ليست لغريهم من أنواع املخلوقات كام قال سبحانه

 l k j i h g f e d c b a `
o n mp( ]٧٠: اإلرساء[. 

 .؟ودفع عنهم النقم، وحباهم هبا، أفال يقوم الناس بشكر من أوىل النعم
، أال ما أجهل البرش حني حتجبهم النعم عن املنعم فيشتغلوا هبا عن عبادة رهبم

 بل ربام استعانوا هبا عىل معصيته؟
بل اتبع الرش ، إن كل من كان يف هذه الدنيا أعمى عن احلق فلم يقبله ومل ينقد له

، كام مل يسلكه يف الدنيا، والضالل فهو يف اآلخرة أعمى عن سلوك طريق اجلنة
)  ¯£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ®(: ًوأضل سبيال

 .]٧٢: اإلرساء[

 :وضالل البرش رضبان
ضالل يف العلوم النظرية االعتقادية كاجلهل باهللا وأسامئه وصفاته : األول

 .وأفعاله ووحدانيته
¤ ¥ ¦ § ¨ © (: وهذه يعرب عنه بالضالل البعيد كام قال سبحانه
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ضالل يف العلوم العملية كاجلهل باألحكام الرشعية كالعبادات : ينالثا
 .والبيوع واحلدود ونحوها، واملعامالت كالصالة والصيام

، ًأما ختاف مرصعا حتت الثرى، يا من أكثر عمره قد مىض يف اجلهل والغفلة
 ًوحسابا بني الورى؟

 أال ما أخطر اجلهل والتعصب إذا اجتمعا عىل العبد؟
ومن جزم بال ، ومن دنيا بال دين، ومن سفه بال حلم،  من جهل بال علمنعوذ باهللا

 .علم
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ثم جاءهتم ، حيد التي فطر اهللا الناس عليهاكان الناس أمة واحدة عىل فطرة التو
لريدوهم ، فبعث اهللا الرسل مبرشين ومنذرين، الشياطني فاجتالتهم عن دينهم

وليحكموا بينهم بكتاب اهللا الذي يشتمل عىل األخبار ، إىل فطرة التوحيد
P O N S R Q (: واألوامر العادلة كام قال سبحانه، الصادقة

 _  ̂ ] \ [ Z Y X W V U T
à( ]٢١٣ ::البقرة[. 

 :وبعد بعثة الرسل كان الناس ثالث طوائف
، الذين استقر اإليامن يف قلوهبم، أهل اإليامن والصدق: الطائفة األوىل

® (: وهؤالء خري الناس كام قال سبحانه، وظهرت آثاره عىل جوارحهم
¶ µ ́  .]٧: البينة[ )¸̄ ° ± ² ³ 

، ن استقر الكفر والرشك يف قلوهبمالذي، أهل الكفر والرشك: الطائفة الثانية
فهؤالء أخرس اخللق وأضلهم وأرشهم كام قال ، وظهرت آثاره عىل جوارحهم

̈ z } | { ~ � ¡ ¢(: سبحانه  § ¦ ¥ ¤ £ 
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وهؤالء ، ويبطنون الكفر، الذين يظهرون اإلسالم، أهل النفاق :الطائفة الثالثة
: م من أشد العذاب يوم القيامة كام قال سبحانهوعذاهب، أرش الطوائف عند اهللا
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 .فكذلك للكفر أركان، ًوكام أن لإليامن أركانا
 :وأركان الكفر أربعة وهي

 .والشهوة ..والغضب ..واحلسد ..الكرب
واحلسد يمنعه من قبول النصيحة  .. االنقياد للحقفالكرب يمنع اإلنسان من

 .والشهوة متنعه من التفرغ للعبادة ..والغضب يمنعه من العدل ..وبذهلا
وإذا اهندم ركن احلسد سهل عليه ، فإذا اهندم ركن الكرب سهل عليه االنقياد

وإذا ، وإذا اهندم ركن الغضب سهل عليه العدل والتواضع، قبول النصح وبذله
 . ركن الشهوة سهل عليه الصرب والعفاف والعبادةاهندم

 :ومنشأ هذه األربعة من أمرين
 .وجهله بنفسه ..جهل العبد بربه

 :والكفر باهللا أقسام
وهو كفر أكثر األتباع ، كفر صادر عن جهل وضالل وتقليد األسالف: أحدها

 )6- . / 0 1 2 3 4 5(: والعوام الذين يقولون
 .]٢٣: الزخرف[

، ككفر اليهود والنصارى، ر جحود وعناد وقصد خمالفة احلقكف: الثاين
 .ملسو هيلع هللا ىلصوزعامء قريش بنبوة حممد 

 ..وغالب ما يقع هذا النوع فيمن له رئاسة علمية يف قومه كاألحبار والرهبان
أوله جتارة وأموال يف قومه  ..أوله رئاسة سلطانية كفرعون وكرسى وقيرص

 .كقارون وأيب بن خلف
فيؤثر الكفر عىل ، وهذا عىل مكانته، وهذا عىل سلطانه، فيخاف هذا عىل ماله

 ً.اإليامن عمدا
وال حيبه وال ، فال ينظر فيام جاء به الرسول، كفر إعراض حمض: الثالث
 .بل هو معرض عنه إىل غريه، وال يواليه وال يعاديه، يبغضه
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 :وموانع اإليامن كثرية
إما ، مانع من قبولهلكن يمنعه ، ويلتذ به وحيبه، فقد يعرف اإلنسان احلق

أو لعدم األهلية وإن كانت املعرفة تامة كاألرض الصلبة ال  ..لضعف املعرفة
كام ، فكذلك القلب احلجري ال يقبل التزكية وال تؤثر فيه النصائح، تنتفع باملاء

 .ولو أصاهبا كل مطر، ال تنبت األرض الصلبة
بليس من االنقياد وذلك مانع إ، قيام مانع من حسد أو كرب :والسبب الثالث

ومها اللذان منعا اليهود ، وهذان داء األولني واآلخرين إال من عصم اهللا، لألمر
محلهم الكرب واحلسد عىل الكفر باهللا ، واملنافقني وزعامء قريش من اإليامن

 .ورسوله
لكن ، وإن مل يكن بصاحبه حسد أو كرب، مانع الرياسة وامللك: والسبب الرابع

كحال هرقل وأرضابه من ملوك ، د الضن بامللك والرياسةيمنعه من االنقيا
 .الكفار

V U T S R (: وهو داء فرعون وقومه الذين قالوا
WX( ]٤٧: املؤمنون[. 

ًوهو الذي منع كثريا من الناس من ، مانع الشهوة واملال: والسبب اخلامس
 .كفارًخوفا من بطالن مآكلهم وأمواهلم التي تصري إليهم من قومهم ال، اإليامن

، فتتفق قوة داعي الشهوة واملال، وكذلك الرغبة يف الشهوات من اخلمر والزنا
 .فيجيب داعي الشهوة واملال، وضعف داعي اإليامن

فريى أنه إذا اتبع احلق ، حمبة األهل واألقارب والعشرية: السبب السادس
فيبقى عىل كفره ، وأخرجوه من بني أظهرهم، وخالفهم أبعدوه وطردوه عنهم

 .ينهمب
، وإن مل يكن له هبا عشرية وال أقارب، حمبة الدار والوطن: السبب السابع

فيضن بداره ، ولكن يرى أن يف اإلسالم خروجه عن داره ووطنه إىل دار الغربة
 .ووطنه عن اإلسالم
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ًإزراء وطعنا منه عىل ، ومتابعة الرسول، من رأى أن يف اإلسالم: السبب الثامن ً
 . هلمًوذما، آبائه وأجداده

لئال يسفه عقول وأحالم آبائه ، وهذا هو الذي منع أبا طالب وأمثاله عن اإلسالم
هو عىل ملة :  اإلسالمملسو هيلع هللا ىلصحتى قال عند موته ملا عرض عليه الرسول ، وأجداده

 . وصدقهملسو هيلع هللا ىلصمع يقينه بصحة نبوة حممد ، عبد املطلب
خول يف وسبقه إىل الد، ملسو هيلع هللا ىلصمتابعة من يعاديه من الناس للرسول : السبب التاسع

كام جرى ، فيحمله ذلك عىل معاداة احلق وأهله، وعلو شأنه فيه، اإلسالم
محلتهم معاداهتم ، وكانوا أعداء اليهود، فلام أسلم األنصار، لليهود مع األنصار

 .هلم عىل البقاء عىل كفرهم وهيوديتهم
، وهذا السبب أغلب عىل األمم، مانع اإللف والعادة واملنشأ: السبب العارش

فاالنتقال عنه كاالنتقال عن الطبيعة ، ن العوايد هو الغالب عىل أكثر الناسفدي
 .وعن دار إىل دار أخرى، إىل طبيعة ثابتة

ًخصوصا خامتهم وأفضلهم حممد ، فصلوات اهللا وسالمه عىل أنبياء اهللا ورسله
 .ملسو هيلع هللا ىلص

ونقلوهم إىل ، وطريقة حياهتم املعوجة، كيف غريوا عوائد األمم الباطلة
وبذلوا كل ما يقدرون عليه من ، واألخالق العالية، واألعامل الصاحلةاإليامن 

 .أجل إعالء كلمة اهللا
فاإلنسان حساس ، َّوكل من كفر باهللا واستكرب عن عبادة اهللا ال بد أن يعبد غريه

َّفال بد لكل عبد من ، َّوكل إرادة ال بد هلا من مراد تنتهي إليه، يتحرك باإلرادة
 .ى حبه وإرادتهمراد حمبوب هو منته

َّفال بد أن يكون له مراد حمبوب ، ومنتهى حبه وإرادته، فمن مل يكن اهللا معبوده
 .يستعبده غري اهللا

ًوإما ما يتخذه إهلا من دون اهللا كالشمس  ..وإما الصور ..وإما اجلاه ..إما املال
أو من املالئكة  ..وقبور األنبياء والصاحلني ..والكواكب واألوثان ..والقمر
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ًوكلام كان العبد أعظم استكبارا عن عبادة اهللا كان أعظم إرشاكا باهللا ألنه كلام ، ً
املحبوب الذي هو مقصود ازداد فقره وحاجته إىل املراد ، استكرب عن عبادة اهللا

إال بأن يكون اهللا هو مواله ، ولن يستغني القلب عن مجيع املخلوقات، القلب
 .وال يتوكل إال عليه، وال يستعني إال به، الذي ال يعبد إال إياه

 .وكلام قويت عبودية العبد هللا أبرأه اهللا من الكرب والكفر والرشك
 . النصارىوالرشك غالب عىل ..والكرب غالب عىل اليهود

حتى يصفوا اهللا بالعجز ، ًواليهود كثريا ما يعدلون اخلالق باملخلوق ويمثلونه به
وهي من ، ونحو ذلك من النقائص التي جيب تنزهيه عنها، والفقر والبخل

 .صفات خلقه
حتى جعلوا يف املخلوقات من ، ًوالنصارى كثريا ما يعدلون املخلوق باخلالق

، وجيوزون له ما ال يصلح إال للخالق سبحانه، يةوصفات اإلهل، نعوت الربوبية
ًتعاىل اهللا عام يقول الظاملون علوا كبريا ً. 
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وال ، كانت فيه عبوديته لغري اهللا بحسب ذلك، وكلام كان يف القلب حب لغري اهللا
، وال خيرجه من اإلسالم بعمل، ًز ألحد أن يكفر أحدا من املسلمني بذنبجيو

إال إذا تضمن ترك ما أمر اهللا به كاإليامن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
 .املوت فإنه يكفر به

وكذلك يكفر بعدم اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة املتواترة كالصالة والزكاة 



 ٧٢

 .ونحومها
والظلم والقتل ، املحرمات الظاهرة املتواترة كالرشك والفواحشوعدم حتريم 

 .ونحو ذلك
إال إذا تغلبت عليه األهواء ، وال يبتعد عنه، واإلنسان ال يقطع عالقته باهللا

 .ويشتغل هبا عن طاعة اهللا وعبادته، فيقبل عليها ويبتعد عن ربه، واللذات
فإن اهللا أكرم ،  والذل واهلوانوسبب هذا الضاللة واجلهالة التي قادته إىل الكفر

وسخر له ما يف ، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له مالئكته، اإلنسان فخلقه بيده
 .وأسبغ عليه نعمه الظاهرة والباطنة، السموات وما يف األرض

وسامع  ،ولذة مناجاة اهللا، ليتذوق حالوة اإليامن، وجعله أرشف املخلوقات
 .واالبتهاج بذكره، كالمه

ً نفسه الكريمة فيتخذ حجرا أو صنام أو معبودا غري اهللافكيف يذل ويفقد  ،ًً
 .شعوره بعظمته ومكانته؟

 ذل عبودية وعبادة؟، أو ملا هو أدنى من نوعه، وكيف يذل نفسه لنظريه
كمن يرصف كل قواه الفكرية ، ًفيكون عبدا له، وقد يذل نفسه لعضو من أعضائه

أو أذنه ،  فرجه لينكح ما حل وحرمأو، يف نيل شهوة بطنه ليأكل ما حل وحرم
 .أو لسانه فيتكلم بام يغضب اهللا، أو عينه فريى ما حرم اهللا، ليسمع ما حل وحرم

ألن تلك األعضاء خلقها اهللا ، فيكون اإلنسان بذلك من أذل العبيد وأحقرهم
 .ال لتسخره وتستعبده، لتخدمه وتنفعه

واإلقبال ، ذاته احلسية بإرادتهفإن كامل اإلنسان بقهر مل، وسبب هذا كله جهالته
َّعىل كامالته الروحية وإخضاعها ألوامر اهللا عز وجل َّ. 

 .مأخوذ من الطغيان الذي هو جماوزة احلد: والطاغوت
، واتباع أمره، ويطلق الطاغوت عىل كل ما رصف عن عبادة اهللا وطاعته

 .واجتناب هنيه
غوائه هلم حتى عبدوا وإ، لرصفه الناس عن عبادة خالقهم ..فالشيطان طاغوت
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 .وحرموا احلالل، وأحلوا احلرام، وسفكوا الدماء، غري اهللا
 ..كلها طواغيت، والقباب واألشجار التي تعبد من دون اهللا، واألوثان واألصنام

 .ألهنا رصفت عن عبادة اهللا تعاىل بعبادة الناس هلا
فبدل ، املرشعألنه نصب نفسه منصب اإلله  ..واحلاكم بغري ما أنزل اهللا طاغوت

وجتاوز حده من عبد ، جتاوز ذلك وأصبح حيكم هبواه، أن حيكم بام أنزل اهللا
 .هللا ينفذ أحكام اهللا إىل مرشع حيكم بام يريد
َّوقد أمرنا اهللا عز وجل أن نؤمن باهللا ونعبده ًونكفر بالطاغوت ونجتنبه أيا كان ، َّ

 :شكله ومنزلته
ًسواء كان إنسا أو جنا ًأو ومها أو خياال، ًشجراًأو حجرا أو ، ً ، أو هوى أو شهوة، ً

ًأو ماال أو جاها H G F E D (: أو وظيفة أو غريها كام قال سبحانه، ً
N M L K J IO( ]٣٦: النحل[. 

 .فكل ما رصف القلوب عن طاعة اهللا إىل طاعة غريه فهو طاغوت
صالة وكل ما تركوه من واجبات الدين كال، وكل ما تنعم به الكافرون من النعم

فهذا كله ، وكل ما اقرتفوه من اآلثام واملحرمات، والزكاة والصيام ونحوها
 .حياسب عليه الكفار يوم القيامة

سواء كانت ، ألهنم كفار، لكنهم إذا أسلموا ال جيب عليهم قضاء الواجبات
ًوسواء كان كفرهم جحودا أو عنادا أو استكبارا أو ، الرسالة بلغتهم أم مل تبلغهم ً ً

 .ًجهال
 :وإذا أسلم الكفار فإن اهللا يغفر هلم ما سلف من الذنوب كام قال سبحانه

) ¡ � ~ } | { z y x w v u t s
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والسخرية ، فكذلك الكفر له شعب كالكذب والشك، وكام أن اإليامن له شعب
 .واحلسد والبغي ونحو ذلك، والنفاق والظلم، والكرب

 . إىل اإلسالم عارضوه بشعب الكفر والرشكملسو هيلع هللا ىلصلنبي فكفار مكة ملا دعاهم ا
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، والعناد واجلحود، والسخرية، والتهكم، إىل آخر ما قالوا من الكذب والبهتان
 .وما فعلوه برسول اهللا من السب واألذى

َّواهللا عز وجل يأمره بالصرب واحللم عليهم كام قال سبحا ̂  _ (: نهَّ ]
c b a `d( ]١٠: املزمل[. 

E D C (: ولزوم عبادة اهللا كام قال سبحانه، ويأمره بالثبات عىل الدين
I H G FJ P O N M L KQ  S R

V U TW   (]٩٩-٩٧: احلجر[. 
، ومأل قلبه باإليامن، رشح اهللا صدره لإلسالم، ومن أقبل عىل اهللا وطلب هداه

 .واستعمل جوارحه يف طاعته وعبادته



 ٧٥

شقى يف الدنيا ، ومن أعرض عن اهلدى فلم يسمعه ومل يطلبه ومل يقبله
وسخطه ، واستعمل الشيطان فكره وقلبه وجوارحه يف معصية اهللا، واآلخرة
 .]٣٨: النساء[ )4- . / 0 1 2 3(: وغضبه

 :وأمهات الذنوب واملعايص تنحرص يف أربع صفات
، وحب املدح والثناء، ومنها حيدث الكرب والفخر ..صفات ربوبية: األوىل

 .والعز وطلب االستعالء ونحو ذلك
 ..واحليل واخلداع ..ومنها يتشعب احلسد والبغي ..صفات شيطانية: الثانية

 .والغش والفساد واإلفساد ..واملكر والنفاق
والتهجم عىل الناس ، ومنها يتشعب الغضب واحلقد ..صفات سبعية: الثالثة

 .والظلم والقهر، أخذ األموالو، وسفك الدماء، بالقتل والرضب
واحلرص عىل قضاء شهوة ، ومنها يتشعب الرشه ..صفات هبيمية: الرابعة

والرسقة وأخذ احلطام ، فيتشعب من ذلك الزنا والفواحش، البطن والفرج
 .لعجز أكثرهم عام قبلها، وهذه أكثر ذنوب اخللق، ألجل الشهوة ونحو ذلك

 . هلا تدرج يف الفطرةوهذه الصفات التي يتمرغ فيها الكفار
فإذا  ..ًثم تتلوها الصفة السبعية ثانيا ..ًفالصفة البهيمية هي التي تغلب أوال

اجتمعت هاتان استعملتا العقل يف الصفات الشيطانية من املكر واخلداع 
 .واحليل

 .وحب العلو، وحب املدح، ثم تغلب الصفات الربوبية فيحدث الكرب والفخر
 .فتفسد بقية اململكة، ه املنابع إىل اجلوارحثم تتفجر الذنوب من هذ

وبعضها يف العني واألذن  ..فبعضها يف القلب كالكفر والبدع والنفاق
 .وبعضها يف األيدي واألرجل ..وبعضها يف البطن والفرج ..واللسان

ومنها فيام  ..ومنها فيام بني العبد والرب ..وهذه الذنوب منها ما يتعلق بالنفس
½ ¾ ¿ Ä Ã Â Á À (: لقبني العبد واخل

É È Ç Æ ÅÊ( ]١٤: النساء[. 
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ويكثر اخلراب ، وبسبب ترك الدعوة إىل اهللا يزداد الكفر والرشك والبدع
ثم ، ثم حرمنا احلزن عىل العصاة، وقد حرمنا احلزن عىل الكفار، والفساد

، وحيمل الناس عليها، ثم قام فينا من يدعو إليها، انتقلت إلينا صفات الكفار
 . كله بسبب ترك الدعوةوذلك

ويقضون أوقاهتم كاألنعام عىل حد ، والكفار يعيشون يف الدنيا عيشة البهائم
 .وال صالة وال صيام، وال حالل وال حرام، ليس عليهم أمر وال هني، سواء

ألهنم مل يستعملوا ما وهبهم اهللا من العقول واألسامع ، بل هم أضل من األنعام
! " # (:  عبادة اهللا كام قال سبحانهواألبصار فيام خلقت له من

 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ 4 3 2
A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5B  (]١٧٩: األعراف[. 

 وإذا كان الناس يعيشون عىل اهلوى ال عىل اهلدى فكم تكون املصائب؟
 .وكم تفسد احلياة واألحياء؟ ..وكم يكون االضطراب يف العامل؟

 .واهلوى حيدث التصادم يف العامل .. العاملفاهلدى يوحد احلركات يف
 وإذا كان لكل إنسان هوى خاص فكم تكون األهواء يف العامل؟

Ç Æ Å Ä Ã Â (: وكيف تستقيم احلياة وكل يريد حتقيق هواه
Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ÈÒ( ]٥٠: القصص[. 

 وأسبغ ..وركب فيهم العقول ليعرفوه ..واهللا تبارك وتعاىل خلق اخللق ليعبدوه
وأنزل عليهم الكتاب  ..وأرسل إليهم الرسول ليطيعوه ..عليهم نعمه ليشكروه

 ..ليتبعوه
ومتى يدركون قيمة هذا التكريم هلم من  ..فمتى يعرف الناس قدر هذه النعم؟

 ومتى يشكرون من أنعم عليهم بجزيل النعم؟ ..رهبم؟
) $ # " ! 1 0 / . - , + * ) ( ' & %

 .]١٢: لقامن[)   25 3 4

وبحسب غلظ ، لكفر موجب للعذاب والشقاء واخللود يف النار يوم القيامةوا
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 .الكفر يكون غلظ العذاب يوم القيامة
 :وغلظ الكفر املوجب للعذاب له ثالث مراتب

، من حيث العقيدة الكافرة يف نفسها كمن جحد رب العاملني بالكلية: األوىل
باهللا ومالئكته وكتبه ورسله فلم يؤمن ، وعطل العامل عن الرب اخلالق املدبر له

 .واليوم اآلخر كفرعون وهامان وقارون

; > = < ? @ A (: وهؤالء هم الدهرية الذين جحدوا وجود الرب
Q P O N M L K J I H G F E D C BR  (]٢٤: اجلاثية[. 

مثل من شهد قلبه أن الرسول ، ًتغلظه بالعناد والضالل عمدا عىل بصرية: الثانية
ًوكفر عنادا وبغيا كقوم ثمود،  آيات صدقهملا رآه من، حق وكفر ، وقوم فرعون، ً

 .أيب جهل وزعامء قريش ونحوهم

 .بام تصل إليه قدرته، وصد عباده عن دينه، من سعى يف إطفاء نور اهللا: الثالثة

فمنهم من ، وعذاهبم بحسب غلظ كفرهم، ًفهؤالء أشد الكفار عذابا يوم القيامة
فليس عذاب هؤالء ، أو واحدة، أو اثنتان، ثجيتمع يف حقه اجلهات الثال

! " # $ % & ' (: كعذاب من هو دوهنم يف الكفر
 .]٨٨: النحل[ ). -) ( * + ,

واملؤمنون منه يف ، فمن دون هؤالء يف الكفر ممن هو ملبوس عليه جلهله
بل هو مقر باهللا ، ومل يتغلظ كفره كتغلظ أولئك، سالمة فال يناهلم منه أذى

وإن شارك أولئك ، وجنس الكتب والرسل واليوم اآلخر، ومالئكتهووحدانيته 
 .ًفقد زادوا عليه أنواعا من الكفر، يف كفرهم بالرسول

ُفكفر أيب طالب ليس ككفر أيب جهل وأمثاله ممن آذوا الرسول واملؤمنني 
 .وعذاب أيب طالب أخف من عذاب أيب جهل وأمثاله، وحاربوهم

ِأهون أهل « :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ْ َ ٍالنار عذابا أبو طالبُْ ِ َ ُ ً ََ ِ ِوهو منتعل بنعلني يغيل م، َّ ِِ ْ َ ْ ُِ َ ٌْ َ ُ ََ َ َنـهـامِْ ُ ْ 
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ُدماغه ُ َ  .)١(أخرجه مسلم »ِ
والكفار يف النار متفاوتون يف ، فاملؤمنون يف اجلنة متفاوتون يف الدرجات

 .ويكرم أو هيان، كل حسب عمله ينعم أو يعذب، الدركات
بحيث ، املنغمسون يف اجلهل، لظلامتوأهل الكفر والرشك هم أصحاب ا

. / (: ًبل هم أضل سبيال، فهم بمنزلة األنعام، أحاط هبم من كل وجه
 .]١٢: حممد[ )08 1 2 3 4 5 6 7

فال يقبل منها يشء يف اآلخرة كام قال ، وأعامهلم كلها ظلم وظلامت وهباء
 .]٢٣: الفرقان[)  J I H G F E D C BK(: سبحانه

ونامء ، يف الدنيا جيازون به يف الدنيا من صحة يف األبدانوما عملوه من خري 
حتى يالقوا رهبم يوم القيامة وليس هلم حسنة ، ورغد يف العيش، يف األموال

 .واحدة جيزون هبا
ًومن كان ظاملا يعيش يف الظلامت يف الدنيا ، واملرشك ظامل، والكافر ظامل

 :واآلخرة
وظلمة  ..وظلمة الشك والريب ..لوظلمة اجله ..وظلمة الرشك ..ظلمة الكفر

ليخرج به الناس من الظلامت إىل ، ملسو هيلع هللا ىلصاإلعراض عن احلق الذي جاء به حممد 
4 5 6 7 8 9 : ; > (: النور بإذن رهبم

B A @ ? > =C   (]١: إبراهيم[. 

 ًفأنى يكون هلذا الظامل الذي يعيش يف الظلامت نورا بدون نور اإليامن؟
 ر يف الدنيا واآلخرة؟وكيف تكون حاله إذا فقد النو

) o n m l k j i h g u t s r q p
� ~ } | { z y x w v¡  (]١٢٢: األنعام[. 

 من اهلدى ودين احلق يتقلب يف بـحور ملسو هيلع هللا ىلصًكل معرض عام بعث اهللا به حممدا ف

                                                
  ).٢١٢(برقم  أخرجه مسلم )١(
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 .ًوإن كان فيام يرى الناس سعيدا، والظلامت اهلم والغم
 ..وفكره مظلم .. مظلموعمله ..وكالمه مظلم ..ووجهه مظلم ..فقلبه مظلم

! " # $ % & ( .ومصريه إىل الظلمة ..وحياته مظلمة
 2 1 0 / . - , + * ) ( '

 .]٢٥٧: البقرة[)  >;3 4 5 6 7 8 9 : 

 .فتالطم أمواج الشبه والباطل يف صدور الكفار كتالطم أمواج البحار
َّوقد شبه اهللا عز وجل أكثر الناس باألنعام التساوي يف واجلامع بني النوعني ، َّ

 .عدم قبول اهلدى واالنقياد له
ألن البهيمة هيدهيا سائقها فتهتدي ، ًوجعل األكثرين أضل سبيال من األنعام

ًفال حتيد عنها يمينا وال شامال، وتتبع الطريق ، واألكثرون يدعوهنم الرسل، ً
وال يفرقون بني ما يرضهم وبني ، فال يستجيبون وال هيتدون، وهيدوهنم السبيل

 .ينفعهمما 
: وبني ما ينفعها فتؤثره، واألنعام تفرق بني ما يرضها من النبات والطريق فتجتنبه

) ! 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # "
 .]٤٤: الفرقان[  )12

ًواهللا عز وجل مل خيلق لألنعام قلوبا تعقل هبا َّ وأعطى ذلك ، وال ألسنة تنطق هبا، َّ
 من القلوب والعقول واأللسنة واألسامع ثم مل ينتفعوا بام جعل اهللا هلم، هلؤالء

 .واألبصار
أضل ، وإىل الطريق مع الدليل، فمن ال هيتدي إىل الرشد، فهم أضل من البهائم

 .ًوأسوأ حاال ممن ال هيتدي حيث ال دليل معه
وال ، وامليت ال خياطب بأحكام اهللا الرشعية، والكافر ميت، واملؤمن حي

إذا مات مل يعد فيه إحساس وال متييز بني احلق فإن القلب ، يطلب منه العمل هبا
بمنزلة اجلسد امليت الذي ال حيس ، وكراهة للباطل، وال إرادة للحق، والباطل

 .بلذة الطعام والرشاب وأمل فقدمها
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، ًوصار حيا يعرف احلق ويقبله وحيبه، فإذا دخل اإليامن يف قلبه دبت فيه احلياة
k j i h g (:  سبحانهويؤثره عىل غريه كام قال، ويعمل به

 o n m l { z y x w v u t s r q p
 .]١٢٢: األنعام[)  ¡| { ~ �

 .وعنده أم الكتاب، يمحو ما يشاء ويثبت، َّواهللا جل جالله فعال ملا يريد
عقوبات عاجلة للكفـار يف الدنيا كمـا قـال ، والغشاوة والقفل، واخلتم والطبع

-  ,! " # $ % & ' ) ( * +(: سـبحانه
، ٦: البقرة[ );. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :

٧[. 
، ويمكن للعبد أن يفعل األسباب التي يكشف اهللا بسببها عنه الطبع واخلتم

 .وفتح ذلك القفل يفتحه الذي بيده مفاتيح كل يشء
، غري مقدور له، وفك اخلتم، وإن كان فتح القفل، فأسباب الفتح مقدورة للعبد

 .غري مقدور له، وحصول العافية، وزوال العلة ،كام أن رشب الدواء مقدور له
، فإذا استحكم به املرض مل يكن له عذر يف ترك ما يستطيع من أسباب الشفاء

 .وإن كان الشفاء غري مقدور له
مع تكرر ، وآثر عليه الضالل، ومل يرض به، فالعبد إذا عرف اهلدى فلم حيبه

ولو أنه يف ، اب اهلدى بالكليةَّفقد سد عىل نفسه ب، تعريفه بام يرضه وما ينفعه
وعلم أنه ليس إليه هدى ، هذه احلال تعرض وافتقر إىل من بيده نفعه وهداه

، وأن يقيه رش نفسه، وسأل اهللا أن يقبل بقلبه، وأنه إن مل هيده اهللا فهو ضال، نفسه
x w v u t s r q p (: وفقه اهللا وهداه كام قال سبحانه

z y( ]٦٩: العنكبوت[. 

ِيا عبادي: قال« : فيام يرويه عن ربه تبارك وتعاىلملسو هيلع هللا ىلصبي وقال الن َِ ُإين حرمت ! َ ْ َّ َ ِّ ِ

َلـمُّالظ ْ نفيس وجعلَلـىَ عْ َ َ َ ِ ْ ُتـهَ ْ بينكم ُ ُْ َ َمـحَ ًرماُ َفال تظا، َّ َ ُلـمَ ِيا عبادي، واَ َِ ِكلكم ضال إال ! َ ٌّ َ ْ ُ ُّ ُ
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ْمن هدي ََ َ ُتـهْ ْفاس، ُ ْتـهَ ْدوين أهدكمَ ُ ِ ْ ِ  .)١(أخرجه مسلم »ُ
ورغب إىل اهللا يف ، كره ذلك الضالل، املختوم عليه، و أن املطبوع عىل قلبهول

 .لكان هداه أقرب يشء إليه، وفعل مقدوره، فك ذلك عنه
، وسؤال الرب فكه، حال بينه وبني كراهة ذلك، لكن إذا استحكم الطبع واخلتم

 .وفتح قلبه
م كام قال والرين الذي غطى اهللا به قلوب الكفار هو عني كسبهم وأعامهل

 .]١٤: املطففني[ )R Q P O N M L K J IS(: سبحانه

وكلام زاد زاد الرين الذي يمنع من ، فغلظ الكفر سببه سوء الكسب والعمل
 .قبول احلق ومعرفته وحمبته والعمل به

والطبع واخلتم والغشاوة عقوبات مل يفعلها اهللا بعبده من أول وهلة حني أمره 
 .ودعاه إليه، باإليامن

، وتكرار اإلعراض منهم، إنام عاقبه اهللا هبا بعد تكرار الدعوة منه للكفارو
وخيتم عليها فال ، فحينئذ يطبع اهللا عىل قلوهبم، واملبالغة يف الكفر والعناد

 .تقبل اهلدى بعد ذلك
فلام ، ًبل كان منهم اختيارا، واإلعراض والكفر األول مل يكن مع ختم وطبع

 .ةتكرر منهم صار طبيعة وسجي
بل الذين آمنوا وصدقوا الرسل كان أكثرهم ، ًوليس هذا حكام يعم مجيع الكفار

 .ومل خيتم عىل أسامعهم وقلوهبم، ًكفارا قبل ذلك
فعل اهللا هبم ذلك ، فهذه اآليات يف حق أقوام خمصوصني معاندين من الكفار

هم كام عاقب بعض، هبذا النوع من العقوبة العاجلة، عقوبة منه هلم يف الدنيا
وبعضهم بخسف ، وبعضهم بالطمس عىل أعينهم، باملسخ قردة وخنازير

 .ديارهم

                                                
  ).٢٥٧٧(برقم  أخرجه مسلم )١(



 ٨٢

 .كام يعاقب بالطمس عىل األعني، فهو سبحانه يعاقب بالطمس عىل القلوب
وقد يعاقب به ، وهو سبحانه قد يعاقب بالضالل عن احلق عقوبة دائمة مستمرة

 .ككام يعاقب بالعذاب كذل، ثم يعايف عبده وهيديه، إىل وقت
ثم ، ثم حيييه، ثم يميته، ووهبه احلياة، وكيف يكفر العبد بربه وهو الذي خلقه

® (: ًفيجازي كال بعمله، يعود إليه؟ فكام ذرأهم يف األرض إليه حيرشون
 » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯

 .]٢٨: البقرة[ )½¼

 .ويتقلبون يف نعمه؟، أفيليق بالناس أن يكفروا برهبم وهم حتت ترصفه وتدبريه
 وإنكار للجميل واإلحسان؟، وسفه ومحاقة، وهل هذا إال جهل عظيم

ويرجوا ، وخيافوا عذابه، فالالئق بأهل العقول أن يؤمنوا باهللا ويتقوه ويشكروه
 .ثوابه

وجعله خليفة يف ، ًوكيف يكفر باهللا من خلق اهللا له ما يف األرض مجيعا
 .ًمالكا ملا فيها؟، األرض

امللك العريض من بني املخلوقات فكيف ال يطيع إنه الكائن األعىل يف هذا 
Á À ¿ ¾ Ä Ã Â (: وملكه وسوده؟، ربه الذي خلقه ورزقه

Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ÅÒ( ]البقرة :

٢٩[. 
جمرد من ، إن الكفر باهللا يف مواجهة هذه الدالئل واآلالء العظام كفر قبيح بشع

 .أي حجة أو برهان
ًال يمكن أن يرتد عنه ارتدادا حقيقيا أبدا، ه ويعرفاإلسالموالقلب الذي يذوق  ً ً ،

 .ًإال إذا فسد فسادا ال صالح له
، فارتد حتت مطارق األذى والفتنة، ومن يرتد عن اإلسالم بعد ما ذاقه وعرفه

 :فمصريه عند اهللا
i h (: ًولزوم العذاب يف النار خلودا، حبوط عمله يف الدنيا واآلخرة
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 m l k j v u t s r q p o n
w} | { z y x ~( ]٢١٧: البقرة[. 

، واليهود والنصارى، وال زال أعداء هذا الدين من الكفار واملرشكني
، ويشككون يف حقائقه، واملجوس واملنافقني يكيدون له وحياربون أهله

̀  e d c b a (: وينهون عنه وينأون عنه _ ^
fg( ]٢١٧: البقرة[. 

ومكروا ، وضلوا وأضلوا، لباطلولبسوا احلق با، لقد كفر الكفار بآيات اهللا
ودسوا يف الرتاث اإلسالمي ما ال سبيل إىل كشفه إال ، باملسلمني وكادوا هلم

َّوما سلم يشء من الرتاث اإلسالمي إال كتاب اهللا عز وجل، بجهد القرون َّ ،
ومن الزيادة ، فسلم من التحريف والتبديل، الذي تكفل بحفظه إىل يوم الدين

 .والنقصان
ودسوا ،  التفسري واحلديث والتاريخ اإلسالمي بام يندى له اجلبنيودسوا يف

ولبسوا وجندوا من الرجال والنساء باملئات واأللوف من الكفار الذين كانوا 
 .دسيسة خبيثة عىل الرتاث واملجتمع اإلسالمي

والعرشات من الشخصيات املدسوسة عىل األمة املسلمة يف صورة أبطال 
ليؤدوا ألعداء ، والصليبية احلاقدة، يونية املاكرةمصنوعني عىل أيدي الصه

اإلسالم من اخلدمات واخليانات والغدر والفساد ما ال يملك هؤالء األعداء أن 
 .يؤدوه ظاهرين

ًوما يزال هذا الكيد قائام ومطردا يركض يف كل مكان تراه العيون وتبرصه يف ، ً
̀ (ويف كل دولة ، ويف كل جمتمع، ويف كل زمان، كل مكان  _ ^
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: ومن اإليامن إىل الكفر، ورغبة الكفار إخراج املسلمني من النور إىل الظلامت
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وما تزال مثابة األمان والنجاة من كيدهم هي ، َّجل حفظ دينهَّولكن اهللا عز و
ومن قام ، والعمل بام فيه فهو احلق، والعودة إليه، اللياذ هبذا الكتاب املحفوظ

R Q P O N M L K JS  U T(: به فاهللا معه
 ̀  _  ̂ ] \ [ Z Y X W V

e d c b af   (]٤١، ٤٠: احلج[. 

خاصة مع غفلة املسلمني وتفرقهم ، سعتهوما أشد ل، أال ما أخطر كيد الكفار؟
$ % & ' ) ( (: وتناحرهم فيام بينهم مما سبب فشلهم

 .]٤٦: األنفال[ )0* + , - . /

وهلذه القوى املاكرة اليوم يف أنحاء ، وقوى الكفار منترشة يف أنحاء العامل
وفالسفة ، يف صورة علامء ودعاة، العامل اإلسالمي جيش جرار من املنافقني

حيملون أسامء ، وغريهم، وصحفيني وأطباء، وباحثني وفنانني، ترةودكا
 .ألهنم انحدروا من ساللة مسلمة، إسالمية

وهذا اجليش املنظم من املنافقني موجه خللخلة العقيدة يف النفوس بشتى 
ومتجيد حياة ، وتوهني العقيدة والرشيعة يف األمة عىل حد سواء، األساليب

وجلب ، ونقل أجساد أهل الشهوات إىل ديارهم، والتزين بزهيم، األعداء
وينفذوا رغباهتم يف ، طالب املسلمني إىل مدارسهم ليحملوا أفكارهم

وسحق ، ويسعون إلطالق الشهوات من عقاهلا، أجسادهم وجسد األمة الكبري
: ًلتخر األمة يف الوحل الذي ينثرونه يف األرض نثرا، قواعد األخالق

 .]٣٠: التوبة[ )§¢ £ ¤ ¥ ¦(

إهنم يريدون حتويل العامل اإلسالمي إىل قطيع من األنعام التي ال تعرف إال 
^ _ ` c b a (: وال تبايل بام وراء ذلك، قضاء شهواهتا
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، ء وأتباعهمفيقفون بالعداوة واألذى لألنبيا، ًويتعاون شياطني اإلنس واجلن معا
ويغروهم بحرب ، ليخدعوهم به، ويوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول

 .وما جاءوا به من اهلدى، الرسل
، ويرضوه، وقدر اهللا أن تصغي إىل هذا الزخرف أفئدة الذين ال يؤمنون باآلخرة

ومن الضالل والفساد يف ، ويقرتفوا ما يقرتفونه من العداوة للحق وأهله
9 : ; > (:  ذلك كله حلكم يعلمها سبحانهوقد شاء اهللا، األرض

 A @ ? > = L K J I H G F E D C B
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وال ، ًوهؤالء األعداء من شياطني اإلنس واجلن ال يفعلون شيئا من هذا كله
إنام ، تية فيهميقدرون عىل يشء من عداء األنبياء وأتباعهم وإيذائهم بقدرة ذا

 .هم وأهل السموات واألرض يف قبضة اهللا وحتت قهره
لكنه سبحانه يبتيل هبؤالء عباده املؤمنني ألمر يريده من متحيص هؤالء األنبياء 

، وامتحان صربهم عىل احلق الذي هم عليه أمناء، وتطهري قلوهبم، وأتباعهم
، وكف عنهم هؤالء األعداء، كف اهللا عنهم االبتالء، فإذا اجتازوا االمتحان بقوة

وآب أعداء ، وعجز هؤالء األعداء أن يمدوا إليهم أيدهيم باألذى وراء ما قدر اهللا
 .وبأوزارهم كاملة حيملوهنا عىل ظهورهم، اهللا بالضعف واخلذالن

ًوما يرض هؤالء أحدا من أولياء اهللا ، وكل هذا الكيد حماط بمشيئة اهللا وقدره
% & ! " # $ (:  حدود االبتالءبيشء إال بام أراد اهللا يف

 .]٢٤: الفتح[ )5' ) ( * + , - . / 0 1 2 3 4
 .أال ما أخطر الكفر والرشك والتعطيل واإلحلاد
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َّوملا كان أحب األشياء إىل اهللا عز وجل محده ومدحه والثناء عليه بأسامئه  َّ
من وهو رش ، كان إنكارها وجحدها أعظم اإلحلاد والكفر به، وصفاته وأفعاله

 .فاملعطل أرش من املرشك، الرشك
والترشيك بينه وبني غريه يف ، فإنه ال يستوي جحد صفات امللك وحقيقة ملكه

 .امللك
، بل كل رشك يف العامل فأصله التعطيل، فاملعطلون هم أعداء الرسل بالذات

: فإنه لوال تعطيل كامله أو بعضه وظن السوء به ملا أرشك به كام قال سبحانه
)U T S RV W [ Z Y X\   (]٨٧، ٨٦: الصافات[. 

 أي فام ظنكم به أن جيازيكم وقد عبدتم معه غريه؟
 وما الذي ظننتم به حتى جعلتم معه رشكاء؟

 أظننتم أنه حمتاج إىل الرشكاء واألعوان؟
أم ظننتم أنه خيفى عليه يشء من أحوال عباده حتى حيتاج إىل رشكاء تعرفه هبا 

 كامللوك؟
 .يقدر وحده عىل استقالله بتدبريهم وقضاء حوائجهم؟أم ظننتم أنه ال 

 أم ظننتم أنه قاس فيحتاج إىل شفعاء يستعطفونه عىل عباده؟
 ويتعزز هبم من ذلة؟، أم هو ذليل فيحتاج إىل أولياء يتكثر هبم من قلة

 أم حيتاج إىل الولد فيتخذ صاحبة يكون الولد منها ومنه؟
ًتعاىل اهللا عن ذلك كله علوا كبريا ً :) « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £

 ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ ´ ³ ² ± °  ̄ ® ¬
 .]٦٨: يونس[ )¾½

ونسب إليه ما ال يليق ، وما أخرس من ظن به ظن السوء، فام أسوأ هذا الظن باهللا
P O N M L K J (: به وبجالله وعظمته وكربيائه

R QS  (]٢٣: فصلت[. 

وما أقبح ، باهللاوما أشنع الكفر والرشك ، أال ما أخطر اجلهل عىل اإلنسان
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 .الكذب عىل اهللا ورسوله
 .]٥: ص[ )M L K J I H G F EN(: لقد قال الكفار

)å ä ã â á à ß Þ Ýæ  (]٤٩: اإلرساء[. 

) b o n m l k j i h g f e d c
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 فهل فوق هذا من جهل باهللا وآياته ورسله؟

، وجحدوا آيات اهللا، حيث كذبوا عىل اهللا ورسوله، هلوا أشد اجلهللقد ج
، وقاسوا قدرة اجلبار خالق السموات واألرض بقدرهتم الضعيفة العاجزة

ًوضلوا ضالال بعيدا، وأنكروا ما حييل العقل واحلس إنكاره ً. 
ًفسبحان من جعل خلقا من خلقه يزعمون أهنم أولو العقول واأللباب مثاال يف  ً

لريي عباده أنه ، وأبينها وأعالها، ًوأوضحها برهانا،  أظهر األشياء وأجالهاجهل
½ ¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À (: أو اهلالك والضالل، ما ثم إال توفيقه وعونه

Ì Ë Ê É È Ç ÆÍ( ]٨: آل عمران[. 
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الرشك خطر -٤  
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V U T S R Q P O N M L K J (: ال اهللا تعاىلوق
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 .وهو الكفر باهللا تعاىل، الكفر والرشك إذا افرتقا فهام بمعنى واحد
، فاملراد بالكفر جحود اخلالق سبحانه، وإذا اجتمعا يف آية أو حديث أو كالم

 .العبادةوإرشاكه معه يف ، واملراد بالرشك جعل رشيك هللا من خملوقاته
، وأنجس النجاسات، وأنكر املنكرات، وأقبح القبائح، الرشك باهللا أظلم الظلم

ورتب عليه ، ًوأشدها مقتا لديه، وأكرهها له، ولذلك كان أبغض األشياء إىل اهللا
وأن ، وأخرب أنه ال يغفره، من عقوبات الدنيا واآلخرة ما مل يرتبه عىل ذنب سواه

: رمه لشدة نجاستهم كام قال سبحانهومنعهم من قربان ح، أهله نجس
) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /
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وأباح ، وقطع املواالة بينهم وبني املؤمنني، وحرم سبحانه ذبائح أهل الرشك
 ً.ألهل التوحيد أمواهلم وأوالدهم ونساءهم أن يتخذوهم عبيدا

 :ونجاسة الرشك نوعان
 .ونجاسة خمففة ..جاسة مغلظةن

َّهي الرشك األكرب الذي ال يغفره اهللا عز وجل :فالنجاسة املغلظة فإن اهللا ال ، َّ
 .يغفر أن يرشك به إذا مات العبد ومل يتب منه

، والتصنع للمخلوق، هي الرشك األصغر كيسري الرياء :والنجاسة املخففة
 .وخوفه ورجائه، واحللف به
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 .بل هي أنجس منهام، كالبول والغائطونجاسة الرشك عينية 
 .كام أنه أظلم الظلم، فأنجس النجاسة الرشك

والنجس قد ، ًأو تؤذهيام معا، أو القلب، واألعيان النجسة إما أن تؤذي البدن
 .وإن مل تكن له رائحة كرهية، وقد يؤذي بمالبسته، يؤذي برائحته

فيغلب عىل ، ة باطنةوتارة تكون معنوي، والنجاسة تارة تكون حمسوسة ظاهرة
 .القلب والروح اخلبث والنجاسة

حتى إن صاحب القلب احلي ليشم من تلك الروح والقلب رائحة خبيثة يتأذى 
 .ًويظهر ذلك كثريا يف عرقه، هبا كام يتأذى من يشم رائحة النتن

 .ً أطيب الناس عرقاملسو هيلع هللا ىلصوكان رسول اهللا ، وهلذا كان الرجل الصالح طيب العرق
وجد هلا كأطيب نفحة مسك وجدت عىل ، فس الطيبة من البدنوإذا خرجت الن

وإذا خرجت النفس اخلبيثة من البدن وجد هلا كأنتن ريح جيفة ، ظهر األرض
 .وجدت عىل وجه األرض

وتنقيص ، ألنه هضم حلق الرب، وأنجس النجاسات، فالرشك أقبح القبائح
i h g (: وسوء ظن به كام قال سبحانه، لعظمته

 n m l k j o v u t s r q p
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َّفلم جيمع اهللا عز وجل عىل أحد من الوعيد والعقوبة ما مجع عىل أهل  َّ
إذ سووا به غريه ، وما قدروا اهللا حق قدره، فإهنم ظنوا باهللا ظن السوء، اإلرشاك

q p o n m (: كام قال اهللا عن املرشكني أهنم يقولون آلهلتهم يف النار
rs w v u tx   (]٩٨، ٩٧: الشعراء[. 

وال قالوا إن آهلتهم ، ومعلوم أهنم ما سووهم باهللا يف الذات والصفات واألفعال
 .وال أهنا حتيي ومتيت، خلقت السموات واألرض

 .وعبادهتم هلا، وتعظيمهم إياها، وإنام سووها به يف حمبتهم هلا
ًفام قدر اهللا حق قدره من جعل له عدال وندا ورشيكا ً وخيافه ،  حيبه كحب اهللاً



 ٩٠

وهذا هو ، ويؤثر مرضاته، وهيرب من سخطه، وخيضع له، ويذل له، ويرجوه
U T S R ( .والظلم الكبري، واالفرتاء العظيم، الضالل البعيد

VW [ Z Y X\( ]٨٧، ٨٦: الصافات[. 

 فام ظننتم به من السوء حتى عبدتم معه غريه؟
َّل حيتاج إىل من يدبر أمر العامل معه من َّفإن املرشك إما أن يظن أن اهللا عز وج

 .وزير أو ظهري أو عون
وكل ما سواه فقري إليه ، وهذا أعظم التنقيص ملن هو غني عن كل ما سواه بذاته

 .بذاته
وإما أن يظن بأنه ال يعلم ، وإما أن يظن أنه تعاىل إنام تتم قدرته بقدرة الرشيك

أو ال يكفي عبده ، لواسطة يرحمأوال يرحم حتى جيعله ا، حتى يعلمه الواسطة
أوال يفعل ما يريد العبد حتى يشفع عنده الواسطة كام يشفع املخلوق ، وحده

 .فيقبل شفاعته حلاجته إىل الشافع وانتفاعه به، عند املخلوق
أوال جييب دعاء عباده حتى يسألوا الواسطة أن ترفع تلك احلاجات إليه كام هو 

 .اخللقوهذا أصل رشك ، حال ملوك األرض
أو يظن ، أو يظن أنه ال يسمع دعاءهم لبعده عنهم حتى يرفع الوسائط إليه ذلك

ويتوسل إليه به ، ًأن للمخلوق عليه حقا فهو يقسم عليه بحق ذلك املخلوق عليه
 .وال يمكنهم خمالفته، كام يتوسل الناس إىل امللوك واألكابر يمن يعز عليهم

ولو مل يكن فيه إال نقص حمبة اهللا ، وهضم حلق اإلله، َّوكل هذا تنقص للرب
وذلك بسبب ، واإلنابة إليه من قلب املرشك، والتوكل عليه، وخوفه ورجائه

فينقص ويضعف ذلك التعظيم ، قسمته ذلك بينه سبحانه وبني من أرشك به
واخلوف والرجاء واملحبة بسبب رصف أكثره أو بعضه إىل من عبده من دونه 

 .لكفى يف شناعته
 .ه تنقص لرب العاملني شاء املرشك أم أبىفالرشك كل

وأن خيلد صاحبه يف ، وهلذا اقتىض محده سبحانه وكامل ربوبيته أن ال يغفره



 ٩١

 .وجيعله أشقى الربية، النار
ًفال جتد مرشكا قط إال وهو متنقص هللا سبحانه وإن زعم أنه يعظمه بذلك 

 .الرشك
ن زعم أنه معظم له  وإملسو هيلع هللا ىلصًكام أنك ال جتد مبتدعا إال وهو متنقص للرسول 

أو يزعم أهنا هي السنة إن ، فإنه يزعم أهنا خري من السنة وأوىل، بتلك البدعة
 .ًوإن كان مستبرصا يف بدعته فهو مشاق هللا ورسوله، ًكان جاهال

S R Q P (: وهلذا جعل اهللا البدعة قرينة الرشك يف كتابه كام قال سبحانه
 \ [ Z Y X W V U T e d c b a ` _ ^ ]

 fl k j i h gm   (]٣٣: األعراف[. 

وال سوء الظن ، وأما نجاسة الذنوب واملعايص فإهنا ال تستلزم تنقيص الربوبية
َّباهللا عز وجل وهلذا مل يرتب اهللا سبحانه عليها من العقوبات واألحكام ما رتبه ، َّ

 .عىل الرشك
، يعواستقرت الرشيعة عىل أنه يعفى عن النجاسة املخففة كبول الصبي الرض

 .والنجاسة يف حمل االستجامر ما ال يعفى عن املغلظة
ويعفى ألهل التوحيد ، وكذلك يعفى عن صغائر الذنوب ما ال يعفى عن الكبائر

 .املحض الذي مل يشوبوه بالرشك ما ال يعفى ملن ليس كذلك
ًفلو لقي املسلم املوحد الذي مل يرشك باهللا شيئا البتة ربه بقراب األرض خطايا 

 .به بقراهبا مغفرةأتاه ر
فالتوحيد اخلالص الذي ال ، وال حيصل هذا ملن نقص توحيده وشابه بالرشك

، فإنه يتضمن من حمبة اهللا وتعظيمه وإجالله، يشوبه رشك ال يبقى معه ذنب
، وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب األرض

 .والدافع هلا قوي فال تثبت معه، فالنجاسة عارضة
ولكن نجاسة الزنا وفاحشة قوم لوط أغلظ من غريمها من النجاسات من جهة 

 ً.أهنا تضعف القلب وتفسده وتضعف توحيده جدا



 ٩٢

 ً.وهلذا كان أحظى الناس هبذه النجاسة أكثرهم رشكا
، فكلمـا كـان الشـرك يف العـبد أغلـب كانـت هـذه النجـاسة واخلبائث فيـه أكثـر

:  كـان منـها أبعـد كمـا قــال اهللا تعـاىل عن يوسـفًوكلمـا كـان أعظـم إخالصا
)Q P O N M L K J I HR( ]يوسف :

٢٤[. 

وهلام خاصية يف ، وليس يف الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتني الفاحشتني
ًوكلام ازداد القلب خبثا ازداد ، فإهنام من أعظم اخلبائث، تعبيد القلب لغري اهللا

 ً.من اهللا بعدا
: ً هذه حال الزنا كان قرينا للرشك يف كتاب اهللا كام قال سبحانهوملا كانت

) J I H Y X W V U T S R Q P O N M L K
Z[( ]٣: النور[. 

د قوجنس هذا الفعل ، واهللا سبحانه سمى الزناة والزواين خبيثني وخبيثات
ًوسمى فاعله جنبا لبعده عن الصالة حتى ، ًرشعت فيه الطهارة وإن كان حالال

 . باملاءيتطهر
بل حيول ، ًفكذلك إذا كان حراما يبعد القلب عن اهللا تعاىل وعن الدار اآلخرة

ًبينه وبني اإليامن حتى حيدث طهرا كامال بالتوبة  .ًوطهرا لبدنه باملاء، ً
فالعايص إنام ينقم عىل أهل الطاعة جتريدهم الطاعة وتركهم املعصية كام 

- ) ( * + , (: حكى اهللا عن قوم لوط قوهلم
 .]٨٢: األعراف[ )/.

وأنه ال يشوبه ، وهكذا كل مرشك إنام ينقم عىل املوحد جتريده للتوحيد
 .بالرشك

وأنه مل ، وهكذا املبتدع إنام ينقم عىل صاحب السنة جتريده متابعة الرسول
3 4 5 6 7 8 9 : ; > / 0 1 2 (: يشبها بام خيالفها

B A @ ? > =C   (]٥٩: املائدة[. 
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 :ن وصفهم اهللا ورسوله بالرشك أصلهم صنفانواملرشكون الذي
 .وقوم إبراهيم ..قوم نوح

ثم صوروا ، فقوم نوح كان أصل رشكهم العكوف عىل قبور الصاحلني
 .ثم عبدوها من دون اهللا، ثم دعوا اهللا عندها، متاثيلهم

 .وقوم إبراهيم كان أصل رشكهم عبادة الكواكب والشمس والقمر
، فإن الشياطني ختاطبهم وتعينهم عىل أشياء، نوكل هؤالء إنام يعبدون اجل

 .فريوهنم بأعينهم، وتتصور هلم بصور اآلدميني
 .واملنافق والفاسق، واملطيع والعايص، واجلن كاإلنس فيهم املؤمن والكافر

والشياطني من اجلن يوالون وينفعون من يفعل ما حيبونه من الرشك والفسوق 
& ' ) ( ! " # $ % (: والعصيان من اآلدميني

*+  8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,
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، وهو عبادة أهل األرض لألصنام،  أول من غري الرشك األريضملسو هيلع هللا ىلصفنوح 
وهو عبادة قومه للكواكب ،  أول من غري الرشك السامويملسو هيلع هللا ىلصوإبراهيم 

 .والنجوم
ًا فيبعث اهللا نبي، ثم حصل الرشك، وكلام ضعف اإليامن ضعف اليقني عىل اهللا

 إىل ملسو هيلع هللا ىلصحتى ختمهم ببعثة حممد ، يرد الناس إىل عبادة اهللا وحده ال رشيك له
 :مجيع أهل األرض إىل يوم القيامة باإلسالم الذي يقوم عىل أصلني

 .ًوشهادة أن حممدا رسول اهللا ...شهادة أن ال إله إال اهللا
ن يف كل شأن م، ملسو هيلع هللا ىلصعىل طريقة رسوله ، عبادة اهللا وحده ال رشيك له: ومعناها

وحتقيق العبودية هللا يف ، وامتثال أوامره سبحانه يف مجيع األحوال، شئون احلياة
 :كل أمر

 .واألخالق ..واملعارشات ..واملعامالت ..يف العبادات
فعبادة األصنام ال تعني فقط الصور الساذجة التي كان يزاوهلا العرب يف 
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أو ، نجم أو كوكبأو ، أو حيوان أو طري، اجلاهلية جمسمة يف أحجار أو أشجار
 .أرواح أو نار

وال تستغرق كل صور العبادة لألصنام من ، فهذه الصور ال تستغرق الرشك كله
 .َّفال بد من معرفة معنى األصنام، دون اهللا

 .فالرشك بمعناه املطلق يتمثل يف كل حالة ال يكون فيها احلكم هللا
ن هللا يف الوضوء والصالة ثم يدي، ًفاإلنسان الذي يتوجه إىل اهللا معتقدا بألوهيته

بينام هو يف الوقت ذاته يدين يف معامالته ومعارشاته ، والصيام وسائر الشعائر
وعاداته وأزيائه ألرباب من ، ويدين يف قيمه وأخالقه، وطريقة حياته لغري اهللا

ًوجيعل مع اهللا رشيكا ، فهذا العبد إنام يزاول الرشك يف أخص حقيقته، البرش
 .يطيعه

H (: اخلـزي يف الدنيـا والعـذاب يف اآلخـرة كمـا قـال سبحانهفلهؤالء 
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وطاعته وحده يف كل أمر وفعل ما ، فاإلسالم هو توحيد اهللا يف مجيع األحوال
 .واجتناب ما هنى عنه، أمر اهللا به

ُبل جاء ليعبد اهللا ، م األصنام احلجرية واخلشبية فحسبمل يأت اإلسالم بتحطي
 :وليكون الدين كله هللا، وحده ال رشيك له

 .ويف كل زمان ..ويف كل بلد ..ويف كل صورة ..ويف كل هيئة ..يف كل أمر
) ¢ ¡ � ~ } § ¦ ¥ ¤ £
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 :والرشك قسامن
 :وهو نوعان، ئه وصفاته وأفعالهرشك يتعلق بذات املعبود وأسام: أحدها
: وهو أقبح أنواع الرشك كقول فرعون، وهو جحد الرب، رشك التعطيل: األول
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ومل جيحد ، ومل يعطل أسامءه وصفاته، ًرشك من جعل مع اهللا إهلا آخر: الثاين
الكواكب ومنه رشك عباد األصنام و، ربوبيته كقول النصارى إن اهللا ثالث ثالثة

 .ًالذين جيعلون مع اهللا إهلا آخر
فإنه يصدر ممن يعتقد ، وهذا الرشك دون األول، الرشك يف العبادة: القسم الثاين

ولكن ال خيلص هللا يف معاملته ، وأنه ال يرض وال ينفع إال اهللا، أن ال إله إال اهللا
 .وعبوديته

فلله من  ..ة تارةولطلب الرفع ..ولطلب الدنيا تارة ..فيعمل حلظ نفسه تارة
 .وللخلق نصيب ..وللشيطان نصيب ..ولنفسه نصيب ..عمله نصيب

فالرياء كله ، فالرشك يف هذه األمة أخفى من دبيب النمل، وهذا حال أكثر الناس
 .والتوحيد ضد الرشك، رشك

: ونفرده بالعبودية ..أن نفرده باأللوهية ..فالواجب علينا كام أفردنا اهللا بالربوبية
)# " !  2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $
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َقال ا« :وهذا الرشك مبطل للعمل كام قال سبحانه يف احلديث القديس َ تبارك هللاَُ َ َ َ
َوتعا ِأنا أغنى الرشكاء عن الرشك: َلـىََ ِ

ْ َِّ ُِّ َ َ َ ْ َمن عمل عمال أرشك فيه معي غ، َ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ْ ََ َ ِيـرْ ، يْ
َتـر ُتـهْكَ ُ ورشكهُ ََ ْ

 .)١(أخرجه مسلم »ِ
 :والرشك يف العبادة يبطل ثواب العمل وهو قسامن

 .ورشك أصغر ..رشك أكرب
والذبح لغري ، هو رصف العبادة أو بعضها لغري اهللا كدعاء غري اهللا: فالرشك األكرب

وشفاء املرىض ، وسؤال غري اهللا مما ال يقدر عليه إال اهللا كنزول الغيث ..اهللا
 .ونحو ذلك

                                                
  ).٢٩٨٥(برقم  أخرجه مسلم )١(
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واخلضوع ، والطاعة والتأله، كرب الرشك باهللا يف املحبة والتعظيمومن الرشك األ
 .واخلوف والتوكل، والتذلل

فقد أرشك باهللا الرشك ، كام حيب اهللا ويعظمه، ًفمن أحب خملوقا أو عظمه
 .األكرب الذي ال يغفره اهللا

أو ، يف حتليل ما حرم اهللا، والرؤساء واحلكام، ومن أطاع العلامء واألمراء
، فقد اختذهم رشكاء هللا يف الترشيع والتحليل والتحريم،  ما أحل اهللاحتريم

̈ (: وذلك كله من الرشك األكرب الذي ال يغفره اهللا كام قال سبحانه
 ± °  ̄ ® ¬ « ª © ³ ²
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إنس ومن خاف غري اهللا من وثن أو صنم أو طاغوت أو ميت أو غائب من جن أو 
وهذا اخلوف من ، أن يرضه أو يصيبه بام يكره فقد أرشك باهللا الرشك األكرب

فقــد أشـرك بـاهللا الشـرك ، فمـن صـرفه لغـري اهللا، أعظـم مقامـات الـدين وأجلـها
 .]١٧٥: آل عمران[ )=7 8 9 : ; >(: األكـرب كمـا قــال سـبحانه

كالتوكل عىل املوتى ،  اهللافيام ال يقدر عليه إال، ومن توكل عىل غري اهللا
فقد ، وحتصـيل املنـافع واألرزاق واألوالد، والغائبني ونـحوهم يف دفـع املضار

Ó Ò Ñ Ð Ï (: أرشك باهللا الرشك األكرب كام قال سبحانه
ÔÕ( ]٢٣: املائدة[. 

 :ويتبع هذا الرشك الرشك باهللا
 .واإلرادات والنيات ..واألعامل ..يف األقوال

أو ، ما شاء اهللا وشئت: وقول اإلنسان،  األقوال كاحللف بغري اهللافالرشك باهللا يف
، أو أنا يف حسب اهللا وحسبك، أو أنا متوكل عىل اهللا وعليك، مايل إال اهللا وأنت

 .أو هذا من بركات اهللا وبركاتك ونحو ذلك، أو هذا من اهللا ومنك
والسجود ، تهوالطواف بغري بي، والرشك باهللا يف األعامل كالسجود لغري اهللا
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 .وتقبيلها واستالمها ونحو ذلك، والطواف عليها، للقبور
فمن ، ّوقل من يسلم منه، والرشك باهللا يف اإلرادات والنيات بـحر ال ساحل له

فقد ، وطلب اجلزاء منه، ًأو نوى شيئا غري التقرب إليه، أراد بعمله غري وجه اهللا
9 : (:  قال سبحانهوهذا حال أكثر اخللق كام، أرشك يف نيته وإرادته

 .]١٠٦: يوسف[)  @; > = < ?

واملحبة والطاعة ، واخلوف والرجاء، والتوكل واإلنابة، فالسجود والعبادة
من : كله حمض حق اهللا تعاىل الذي ال يصلح وال ينبغي لسواه، والتوبة والدعاء

è ç æ å ä ã â (: ًملك مقرب أو نبي مرسل فضال عن غريهم
î í ì ë ê éï( ]١١٠: فالكه[. 

فاملرشك شبه ، ملخلوق بهوتشبيه ا، هو التشبه باخلالق :وحقيقة الرشك
والعطاء ، املخلوق باخلالق يف خصائص اإلهلية من التفرد بملك النفع والرض

 .وذلك يوجب تعليق الدعاء واخلوف والرجاء والتوكل باهللا وحده، واملنع
ًيملك لنفسه نفعا وال وجعل من ال ، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه باخلالق

ًشبيها ملن له اخللق ، ًفضال أن يملكها لغريه، ًوال موتا وال حياة وال نشورا، ًرضا
ال مانع ملا ، وما مل يشأ مل يكن، الذي ما شاء كان، وبيده كل يشء، واألمر كله

 .أعطى وال معطي ملا منع
 .الغني بالذاتحيث شبه العاجز الفقري بالذات بالقادر ، وهذا من أقبح التشبيه

وذلك يوجب أن ، الكامل املطلق من مجيع الوجوه :ومن خصائص اإلهلية
واخلوف واخلشية والرجاء ، والتعظيم واإلجالل كله له، تكون العبادة كلها له

 .والدعاء واملحبة والطاعة كلها له سبحانه، كله له
، وال مثيل له، ًفمن جعل شيئا من ذلك لغريه فقد شبه ذلك الغري بمن ال شبيه له

 .وذلك أقبح التشبيه وأبطله، َّوال ند له
مع أنه كتب عىل نفسه ، ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم فإن اهللا ال يغفره

X W V U T _ ^ ] \ [ Z Y (: الرمحة كام قال سبحانه
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والذل ، ة التعظيم لهمع غاي، غاية احلب هللا: ومن خصائص اإلهلية العبودية وهي
 .له

فمن أعطى حبه وذله وخضوعه وتعظيمه لغري اهللا فقد شبهه به يف خالص حقه 
 .سبحانه

ورصف ، فمن سجد لغريه فقد شبه املخلوق به، ومن خصائص اإلهلية السجود
 .له ما ال يستحقه

واخلضوع ، فمن تعاظم وتكرب ودعا الناس إىل مدحه وتعظيمه: وأما التشبه به
 .د تشبه باهللا ونازعه يف ربوبيته وإهليتهفق، له

إال وقعت ، واألصنام واألوثان ..وما عبد أحد غري اهللا من املالئكة والكواكب
K J I H G F E D (: عبـادته للشـيطان كمـا قـال سـبحانه
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_ ` g f e d c b a (:  ألبيهملسو هيلع هللا ىلصوقال إبراهيم 
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َّواهللا عز وجل كام أنه ال يرىض أن يكون معه آهلة أخرى خيلقون ويرزقون  َّ
فإنه ال يرىض كذلك أن يكون معه آهلة أخرى يرشعون وحيللون  ..ويدبرون

 .وال يرىض كذلك أن يكون معه آهلة أخرى يعبدون من دون اهللا ..وحيرمون
 :فالرشك األكرب

وصاحبه  ..مبيح للدم واملال ..لوحمبط جلميع األعام ..خمرج من امللة
 .خملد يف النار

 :والرشك األصغر
 ..وهو وسيلة إىل الرشك األكرب ..لكنه ال خيرج من امللة ..ينقص التوحيد

 .وال خيلد يف النار خلود الكفار ..يعاقب عليه صاحبه
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لكن الرشك األصغر حيبط العمل الذي ، والرشك األكرب حمبط جلميع األعامل
كأن حيسن صالته أو يتصدق ، ً يعمل عمال هللا يريد به ثناء الناس عليهكأن، قارنه

 .أو يسمعونه أو يمدحونه، أو يصوم أو يذكر اهللا ألجل أن يراه الناس
 .فهذا الرياء إذا خالط العمل أبطله

أو لوال ، وقول اإلنسان ما شاء اهللا وشئت، ومن الرشك األصغر احللف بغري اهللا
 .ونحو ذلك، اهللا وفالن

َ تقولوا ما شاء اَال« :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا  َ َ ُ ُ ُ وشاء فهللاَُ ََ َن ولكن قولوا ما شاء اَالَ َ َ ُ ُ َْ َِ َّ ثم هللاٌُ ُ
ُشاء ف  .)١( أخرجه أمحد وأبو داود »ٌنَالََ

فيجب ، َوالرشك األصغر قد يكون أكرب عىل حسب ما يكون يف قلب صاحبه
 .لم عظيم ال يغفره اهللافالرشك ظ، األكرب واألصغر، ًاحلذر من الرشك مطلقا

 :والرشك نوعان
 ورشك خفي ..رشك جيل

مثل أن حيب مع اهللا ، واخلفي ال يكاد يسلم منه أحد، فاجليل ما سبق ذكره
وأكثر األمة واقعون فيه كام قال ، وهو يف هذه األمة أخفى من دبيب النمل، غريه

 .]١٠٦: يوسف[)   9 : ; > = < ? @(: سبحانه

وكلام ، إذ لو كملت حمبته هللا مل حيب سواه،  أحب غريهفمن نقصت حمبته هللا
وكلام ضعفت ، َّقويت حمبة العبد ملواله صغرت عنده املحبوبات وقلت

 .حمبته هللا كثرت حمبوباته من املخلوقات وانترشت
وإذا نقص خوفه خاف من ، ًوإذا كمل خوف العبد من ربه مل خيف شيئا سواه

 . زاد خوفه من غريهوكلام نقص خوفه من ربه، املخلوق
وإذا نقص رجاؤه وضعف ، ًوإذا كمل رجاء العبد يف مواله مل يرج أحدا سواه

 .وذل لغري مواله، وقف بباب املخلوق ورجاه
                                                

 ). ١٣٧(، انظر السلسلة الصحيحة رقم )٢٣٥٤(أخرجه أمحد برقم :  صحيح)١(
 ). ٤١٦٦(واللفظ له، صحيح سنن أيب داود رقم ) ٤٩٨٠(وأخرجه أبو داود برقم 
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وإذا نقص توكله توجه إىل ، واستغنى به عمن سواه، ومن توكل عىل ربه كفاه
 .واتكأ عىل عاجز مثله، املخلوق

 .د يسلم منه أحد إال من عصم اهللا سبحانهفهذا هو الرشك اخلفي الذي ال يكا
 .ًوكثريا ما يقرن الناس بني الرياء والعجب

 .والعجب من باب اإلرشاك بالنفس، فالرياء من باب اإلرشاك باخللق
 :وهذا حال املستكرب

 .خرج من الرياء) إياك نعبد(فمن حقق 
 .خرج من العجب) وإياك نستعني(ومن حقق 

? @ B A ; > = <  : 8 79(: فاللهم
CD( ]٧، ٦: الفاحتة[. 

ًواختاذ الوسائط بني اهللا وخلقه قبيح عقال ورشعا فإن الوسائط بني امللوك ، ً
 :والناس عىل أحد وجوه ثالثة

َّواهللا عز وجل يعلم ، إما إلخبار امللوك عن أحوال الناس بام ال يعرفونه: األول َّ
وهو السميع ، ءوال خيفى عليه يشء يف األرض وال يف السام، الرس وأخفى

 .فال حيتاج لذلك، العليم بكل يشء، البصري بكل يشء، لكل يشء
، ودفع أعدائه إال بأعوان يعينونه، ًأن يكون امللك عاجزا عن تدبري رعيته: الثاين

ًفلضعفه وعجزه يتخذ أعوانا وأنصارا ً. 
ىل فال حيتاج إ، وكل ما سواه فقري إليه، واهللا سبحانه هو الغني عن كل ما سواه

 .بل كلهم حمتاجون إليه، أحد من خلقه
ًأن يكون امللك ليس مريدا لنفع رعيته واإلحسان إليهم إال بمحرك : الثالث

 .حيركه من خارج
حتركت مهة ، أو يرجوه أو خيافه، فإذا خاطب امللك من ينصحه أو يعظمه

 حلاجته، وقبل شفاعتهم بإذنه وبدون إذنه، امللك وإرادته لقضاء حوائج رعيته
 .وتارة جزاء إلحساهنم إليه، وتارة خلوفه منهم، إليهم
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ًواهللا عز وجل ال يرجو أحدا وال خيافه َّ بل هو الغني ، وال حيتاج إىل أحد، َّ
وكل ، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وهو رب كل يشء ومليكه، سبحانه

ك وكل ما وهو املل، فام شاء كان وما مل يشأ مل يكن، يشء إنام يكون بمشيئته
z y x w v u t s r } (: سواه عبيد

 ¡ � ~ } | ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢
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 )Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â ÁË(: وقـــال اهللا تعـــــاىل
 . ]٩٣ :مريم[

، ًواملرشك إنام يتخذ معبودا من دون اهللا ملا يعتقد أنه حيصل له به من النفع
 :ه خصلة من أربعوالنفع ال يكون إال ممن في

ًفإن مل يكن مالكا كان رشيكا للاملك ..إما مالك ملا يريده عابده منه فإن مل  ..ً
ًيكن رشيكا له كان معينا له وظهريا ً ًفإن مل يكن معينا وال ظهريا كان شفيعا  ..ً ً ً

Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á (: عنده كام قال سبحانه
Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ÌÜ 
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، لقد استكرب عن االنقياد للرسل بزعمه أهنم برش، فام أعجب حال املرشك
واستكرب عن اإلخالص للملك ، وريض أن يعبد ويدعو الشجر واحلجر

طاعة ، وريض بعبادة من رضه أقرب من نفعه من األصنام، الرمحن الديان
 Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ È Ç½ ¾ (: ألعدى أعدائه الشيطان

Î Í Ì Ë Ê ÉÏ  " ! ( ' & % $ #
 .]٦، ٥: األحقاف[ )*(

، يعبدوهنا وحيبوهنا، ومن السفاهة واحلامقة أن يتخذ الناس آهلة من دون اهللا
 .وهي غافلة عنهم ال تسمع وال تعقل، ويتقربون إليها، ويرجوهنا وخيافوهنا

t s r q p o (وماذا صنعت؟، فامذا خلقت هذه اآلهلة
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uv( ]١٩١ :األعراف[. 

 وهذا الكون قائم معروض عىل األنظار والقلوب فامذا هلم فيه؟
 .وأي جزء من أجزائه شاركوا يف بنائه ..وأي قسم من أقسامه أنشأوه؟

،  ليواجه الكفار بشهادة كتاب الكون املفتوحملسو هيلع هللا ىلصواهللا سبحانه يلقن رسوله 
} | { ~ � ¡ ¢ (: الكتاب الذي ال يقبل اجلدل واملغالطة فيقول

 ¤ £ © ¨ § ¦ ¥ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª
» º ¹  ̧¶¼(  ]٤: األحقاف[. 

 فهذه األوثان واألصنام التي تعبدوهنا من دون اهللا ماذا عملت؟
 ًهل خلقت من أجرام السموات واألرض شيئا؟

هل أنبتوا  ..ًهل خلقوا حيوانا؟ ..ًهل أجروا أهنارا؟ ..ًهل خلقوا جباال؟
 .ًهل أنزلوا غيثا؟ ..ًهل أرسلوا رياحا؟ ..ًأشجارا؟

 .وكال ..كال ..هل كان منهم معاونة عىل خلق يشء من ذلك؟
ًفهذه األنداد ال متلك نفعا وال رضا وعبادة العاجز ، فهي عاجزة ضعيفة، ً

 .الضعيف الذليل قبيحة باطلة ال تليق بعاقل
Æ Å Ä (: ًفهذه األوثان التي تعبد من دون اهللا ال تستحق شيئا من العبادة

 É È ÇÍ Ì Ë ÊÎ( ]٤٦: احلج[. 

ُفتلك املعبودات من دون اهللا مل ختلق شيئا فكيف تعبد؟ ً 
أو بقية علم يقر خرافة هذه اآلهلة التي ، وليس هناك كتاب إهلي يقر هذا الرشك

 تعبد من دون اهللا؟
_ (وما أقبح اجلهل والتقليد والتعصب؟ ، فام أحسن العقل والفهم والبصرية

 j i h g f e d c b a ` p o n m l k
 w v u t s r q ~ } | { z y x
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 :وعقائد املرشكني يف مكة خمتلفة
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ومنهم من يعبد الشمس  ..ومنهم من يعبد اجلن ..فمنهم من يعبد املالئكة
 .وكل يعمل عىل شاكلته ..ومنهم من يعبد األصنام املختلفة ..والقمر

` c b a (: ًرافا من يقولون عن هذه اآلهلةوكان أقل عقائدهم انح
f e d( ]٣: الزمر[. 

ًومن العجيب حقا أننا لو عرضنا عىل أحد املسلمني صنام من الذهب وقلنا ، ً
 هذا يأيت بالرزق واألوالد؟

 .أعوذ باهللا هذا رشك: لقال
فإنه قايض ، احفظوه: قال هذا املسلم، فإذا حولناه إىل نقود ذهبية وجئنا به إليه

 .ومغيث اللهفات، فارج الكربات، املغني عن الناس، احلاجات
 .ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له: فبلسانه يقول

 .كام يمسك الغريق بـحبل النجاة، وبيده يمسك النقود الذهبية
 .وبقلبه يتعلق هبا ويرى فيها قضاء حاجاته من دون اهللا

; > = < 9 : (: وهذا هو الرشك اخلفي الذي يقول اهللا عنه
 .]١٠٦: يوسف[)  @?

إنام حتيا وتعمل وتؤثر بمقدار ما حتمل  ..إن أي فكرة وأي عقيدة وأي شخصية
وهذه القوة تتوقف عىل مقدار ما فيها من احلق  ..من قوة كامنة وسلطان قاهر

 .الذي أمر اهللا به
 وإال فهي زائفة، وعندئذ يمنحها اهللا القوة والسلطان املؤثرين يف هذا الوجود

 .باطلة ضعيفة واهية مهام بدا فيها من قوة وانتفاش
 .واملرشكون يف أنحاء األرض يرشكون مع اهللا آهلة أخرى يف صور شتى

ًويقوم الرشك ابتداء عىل إعطاء غري اهللا سبحانه شيئا من خصائص اإلهلية  ً
ًظلام وعدوانا، ومظاهرها ً. 

 .اويف مقدمة ذلك حق الترشيع للعباد يف شئون حياهتم كله
 .وإلزامهم بالطاعة لتلك الترشيعات، وحق االستعالء عىل العباد
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 .وكل ذلك ظلم للعباد، ثم تأيت مسألة ترشيع العبادات الشعائرية للبرش
 .فإن اهللا الواحد خلق هذا الكون لينتسب إىل خالقه الواحد

 .وخلق هذه اخلالئق لتقر له بالعبودية وحده ال رشيك له
 .األخالق واآلداب بال منازعولتتلقى منه الرشيعة و

 .ولتعبده وحده بال أنداد
فكل ما خرج عن قاعدة التوحيد يف معناها الشامل فهو زائف باطل مناقض 

وال يملك أن يؤثر يف ، ًال حيمل قوة وال سلطانا، ٍومن ثم فهو واه هزيل، للحق
 .وكيف يؤثر وهو ال يملك عنارص احلياة وال حق احلياة؟، جمرى احلياة

فهم يرتكنون إىل ضعف ، ً دام املرشكون يرشكون باهللا ما مل ينزل به سلطاناوما
; > 6 7 8 9 : (: ًوهم أبدا يف رعب وخواء، وخواء

 I H G F E D C B A @ ? > =
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وتلجأ إىل إهلها احلق يف ساعة ، وفطرة اهللا التي فطر الناس عليها تعرف رهبا
 .الشدة

ًالذي ترتعد له الفرائص ليس مؤجال دائام إىل يوم القيامةفاهلول والكرب  ً ،
، فالناس يف الدنيا يصادفون ويواجهون اهلول والكرب يف ظلامت الرب والبحر

ولكنهم ، وال ينجيهم من الكرب إال اهللا، فال يتوجهون عند الكرب إال إىل اهللا
\ [ ] Z (: يعودون إىل ما كانوا فيه من الرشك عند اليرس والرخاء

j i h g f e d c b a ` _ ^k  l
u t s r q p o n mv( ]٦٤، ٦٣: األنعام[. 

وتتعرى ، وتطرح كل يشء، إن الفطرة عند الشدائد تلفظ كل يشء من دون اهللا
، وتتجه إىل اإلله احلق بال رشيك، وتتوجه إىل بارئها وفاطرها، من كل يشء

 .وال تلتفت ليشء سواه
 .وتدرك انعدام الرشيك، ة الرشكألهنا تدرك حينئذ سخافة فكر
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 .واالنحراف عن التوحيد إىل الرشك إنام ينشأ من اجلهل واحلامقة
 .واجلهل من احلامقة ضد العقل، واجلهل من اجلهالة ضد املعرفة

َّإن اهللا عز وجل فطر كل نفس عىل التوحيد ، فتتوجه إىل بارئها عند اخلوف، َّ
 .وعند الشدة، وعند الطمع
ولكنهم ينبذون أوامره ورشائعه من ورائهم ، ًاس يعرتفون باهللا رباوكثري من الن

تـخالف يف سبيلها أوامـر اهللا ، بينام جيعـلون أوامـر الطاغـوت مقـدمة، ًظهريا
o n (: العتقـادهم أهنـا سـبب التخـلف واملصـائب، ًبـل تنبـذ نبـذا، وشـريعته

 w v u t s r q p � ~ } | { z y x
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فقد كانت تتخذ مع اهللا ، ًواجلاهلية القديمة عىل ما فيها من رشك أكثر أدبا مع اهللا
 .آهلة أخرى لتقرهبا إىل اهللا زلفى

 .فكان اهللا يف حسها األعىل
 .فهي جتعل اآلهلة األخرى أعىل من اهللا سبحانه عندها، فأما اجلاهلية احلديثة

ًوتنبذ ما يأمر به اهللا نبذا شنيعا ..فتقدس ما تأمر به هذه اآلهلة ً. 
، والفضيلة والقرار يف البيوت، إن اهللا تبارك وتعاىل يأمر املرأة بالعفة واحلشمة

وتعمل مضيفة سافرة عىل ، ولكن الوطن واإلنتاج يأمرها بأن خترج وتتعرى
 .وأماكن الرذيلة، وساحات املصانع، وصاالت الفنادق، ظهور الطائرات

 لذي تتبع أوامره؟فمن اإلله ا
 أم أوامر الطاغوت؟ ..أهو اهللا سبحانه؟

ولكن الوطن والقومية ، واهللا سبحانه يأمر أن تكون رابطة التجمع هي العقيدة
 .وتأمر أن يكون اجلنس أو القوم هم القاعدة، تستبعد العقيدة

 فمن هو اإلله الذي تتبع أوامره؟
 أم هي اآلهلة املدعاة؟ ..َّأهو اهللا جل جالله

َّواهللا عز وجل يأمر أن تكون رشيعته هي احلاكمة ًولكن عبدا من العبيد أو ، َّ
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ورشيعتهم هي ، ِّإن العبيد هم الذين يرشعون، جمموعة من الشعب تقول كال
 .وهذا كله قائم ظاهر يف مجيع بالد اإلسالم إال ما شاء اهللا، احلاكمة

 فمن هو اإلله الذي تتبع أوامره؟
 .أم هي اآلهلة املدعاة؟ ..أهو اهللا سبحانه؟

وخياطب عقوهلم البرشية إليقاظها من تلك ، والقرآن الكريم حياور املرشكني
r q p o (: ًالغفلة التي ال تليق بالعقل البرشي أيا كانت طفولته فيقول

u t sv } | { z y x w~   (]١٩١: األعراف ،

١٩٢[. 
، كون به من ال خيلقفكيف يرش، ُإن اإلله الذي خيلق هو الذي يستحق أن يعبد

 بل هو خملوق؟
هو ، ويملك أن ينرص عباده بقوته وحيميهم، وامللك الذي يملك أن يرزق عباده

 .الذي جيب أن يعبد
 ..هي خصائص الربوبية ..والغنى وامللك ..والقوة والقهر ..فاخللق واألمر

 .وموجبات العبادة والعبودية
وال نرص ، ستطيعون نرص أنفسهمال ي، وما يرشكون به ال قوة هلا وال سلطان

 .فكيف جيعلوهنا رشيكة هللا؟، غريهم
 .يا حرسة عىل العباد كيف لعب الشيطان بعقوهلم إىل هذا احلد؟

وما حل هبا من رشك ، إن العقل البرشي لو خيل بينه وبني واقع األمة اليوم
 .فإنه ال يقره وال يرضاه، وظلم وفساد

هي التي جعلت البرشية ترتد ، ل واخلداعوالتضلي، ولكنها الشهوات واألهواء
وال يملكون ، ًفترشك باهللا ما ال خيلقون شيئا وهم خيلقون، إىل هذه اجلاهلية

 .ًهلم نرصا وال أنفسهم ينرصون
إىل أن ختاطب هبذا ، كام كانت يف حاجة باألمس، إن البرشية لفي حاجة اليوم

 .وتسعد هبداه، لتؤوب إىل رهبا، القرآن مرة أخرى
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وخيرجها من الظلامت إىل ،  حاجة إىل من يقودها من اجلاهلية إىل اإلسالميف
وال ، كام أنقذها الدين أول مرة، ومن ينقذ عقوهلا وقلوهبا من هذه الوثنية، النور

 .فهل من مشمر؟، يصلح آخر هذه األمة إال بام صلح به أوهلا
هذا  .صنام سواءمثل رشك عبادة األوثان واأل، إن رشك تلقي األحكام من البرش

 .وهذا رشك يف الرشيعة ..رشك يف العبادة
والذي تعرب عنه ، وخروج من التوحيد الذي يقوم عليه دين اهللا، وهذا كله رشك

 .)ًوأن حممدا رسول اهللا، أن ال إله إال اهللا(شهادة 
إذ ، واهللا تبارك وتعاىل ينبه هؤالء املرشكني إىل سخف ما هم عليه من الرشك

 آهلة ال ختلق بل هي خملوقة؟كيف يتخذون 
 ًبل ال متلك لنفسها وال لغريها نرصا؟، َوال تنرص عبادها
 كيف يدعون من دوهنم أو أمثاهلم؟، أين عقول هؤالء

 .وكيف يدعون من ال يستجيب هلم؟
 .وكيف يعبدون من هو غافل عنهم؟

) ¾ ½ Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿
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 ضل؟فام أعجب حال اإلنسان إذا 
 ن عقوهلم؟موما أخرس البرش الذين ال يستفيدون 
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هلا ليس ، إن هذه األصنام التي يعبدها املرشكون من دون اهللا أحجار هامدة
 .وليس هلا عقول وال إدراك، وليس هلا أعني وال آذان، أرجل وال أيدي

فكيف يعبدون ما هو دوهنم من هذه ، هذه اجلوارح التي تتوافر هلم هم
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Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À (: األحجار اهلامدة؟
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وأن يتجرد ،  أن يستهني هبذه األسناد واألصنامَّفال بد لصاحب الدعوة إىل اهللا
 .مهام بدت قوية قادرة، فهي يف ذاهتا واهية واهنة، منها

فليواجههم بقوة ، فإنام تقدر عىل أذاه بإذن ربه، وحتى لو قدرت عىل أذاه
! " # $ % & ' ) ( (: وليتوكل عىل اهللا، مواله

 .]١٩٦: األعراف[  )+*

ًلن يبلغ شيئا إال بمثل هذه ، يف كل زمان ومكانإن صاحب الدعوة إىل اهللا 
. / 0 1 2 (: وإال بمثل هذا اليقني، وإال بمثل هذه العزيمة، الثقة

4 3 8 7 6 5  @ ? > = < ; : 9
B A( ]٩٦-٩٤: احلجر[. 

فإن معرفتهم باهللا ، ولقد كان مرشكو العرب يعرفون أن اهللا هو خالق هذا الكون
 . غامضة كام يظنه بعض الناسمل تكن قليلة وال سطحية وال

وال يف عدم معرفتهم ، ًومل يكن رشك العرب متمثال يف إنكار اهللا سبحانه
z y x w v u t (: احلقيقة كام قال اهللا عنهم

 « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { ® ¬
 ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯

 .]٣٨: الزمر[  )¾½

وذلك بتلقي منهج ،  العبودية هللاإنام كان أكثر رشكهم يتمثل يف عدم إخالصهم
ًوهو ما مل يكن متفقا مع إقرارهم بألوهية اهللا ، حياهتم ورشائعهم من غريه

 .ومعرفتهم له
فام كان ذلك قط العتقادهم بألوهيتها كألوهية ، فأما األصنام التي كانوا يعبدوهنا

 .اهللا سبحانه



 ١٠٩

عند اهللا كام قال لتكون جمرد شفعاء ، وإنام اختذوا الشعائر والعبادة هلا
̀ f e d c b a(: سبحانه  _ ̂  ] \ [  (

 .]٣: الزمر[

َّبل ال بد مع ذلك من  ..فال يكفي للمسلم االعتقاد وأداء الشعائر هللا وحده فقط
.. وحتقيق التوحيد يف شعب احلياة كلها ..إقامة احلياة كلها عىل منهج اهللا

£ ¤ ¥ ¦ (: هورفض العبودية لغري اهللا يف كل عمل كام قال سبحان
« ª ©  ̈ §¬  µ  ́ ³ ² ± °  ̄ ®¶¸( 

 .]١٦٣، ١٦٢: األنعام[
هم كفار مرشكون كام قال ، وبدلوا رشائعه، وأهل الكتاب بعدما حرفوا كتاهبم

¨ © ª » ¬ ® ¯ ° (: اهللا عنهم
 ± ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ²

Â Á ÀÃ( ]٣١: التوبة[. 
وكثر إطالقه عىل علامء  ،وهو العامل من أهل الكتاب، مجع حرب: واألحبار

 .اليهود
وهو عادة ، وهو عند النصارى املتبتل املنقطع للعبادة، مجع راهب: والرهبان
 .وال يزاول الكسب، ال يتزوج

ًواليهود والنصارى مل يتخذوا األحبار والرهبان أربابا بمعنى االعتقاد 
هللا عليهم ومع هذا فقد حكم ا، أو تقديم الشعائر التعبدية إليهم، بألوهيتهم

 .ملجرد أهنم تلقوا منهم الرشائع فأطاعوها واتبعوها، بالرشك والكفر
 .ًوهذا وحده يكفي العتبار من يفعله مرشكا باهللا

واآلية الكريمة تسوي يف الوصف بالرشك بني اليهود الذين قبلوا الترشيع من 
 وبني النصارى الذين قالوا بألوهية املسيح، أحبارهم وأطاعوهم واتبعوهم

 .وقدموا إليه الشعائر يف العبادة، ًاعتقادا
الرشك الذي خيرجه من اإليامن إىل ، ًفهذه كتلك يف اعتبار فاعلها مرشكا باهللا
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 .ومن التوحيد إىل الرشك، الكفر
ولو مل يصحبه ، فالرشك باهللا يتحقق بمجرد إعطاء حق الترشيع لغري اهللا من عباده

 . الشعائر التعبدية لهوال تقديم، رشك يف االعتقاد بألوهيته
َعن عدي بن حا ْ ِّ ِْ ِ َ ٍتـمَ َّ قال أتيت النَّبي ِ ِ ُ َْ َ َ َ ويف عنُقي صليب من ذهب فقال َملسو هيلع هللا ىلصَ َ َ ٍَ َ ْ ٌ َ َِ ِِ ُ َيا « :ِ

َعدي اطرح عنك هذا الوثن َ َ َ ْ ُّ ََ ْ َ َ ْ َ ْ ْوسمع »ِ َِ ُتـهَ ٌ يقرأ يف سورة براءة ُ َ َ َ ُ ََ َِ ِ ُ ْ) ̈
 ̄ ® ¬ « ª ©( ]َقال ]٣١:التوبة ِأما إ« :َ َ ْـهـمَّنَ ْلـم ُ َ 

ُيكونوا يعبدو ُ ْ َ َُ ْنـهـمُ ُ ِ ولكَ َ ْنـهـمَ ُ ُّ كانوا إذا أحلوا َّ َ َ َ ِ ُ ْهـمَلـَ ْ شيئا اسُ ًْ َتـحَ َلوه وإذا حرموا علَ َُّ َ َ ُُ َّ َ ْهـمْيـِ ِ 
ُشيئا حرموه َُ َّ ًْ  .)١( أخرجه الرتمذي» َ

ال باتباع واإلسالم ال يقوم إ، ًإن دين احلق الذي ال يقبل اهللا دينا غريه هو اإلسالم
وتقديم الشعائر التعبدية له ، بعد االعتقاد بألوهيته وحده، اهللا وحده يف الرشيعة

 .وحده ال رشيك له
 ..صح فيهم ما صح يف اليهود والنصارى، فإذا اتبع الناس رشيعة غري رشيعة اهللا

 .من أهنم مرشكون ال يؤمنون باهللا
بغري ، د هلم من دون اهللاألن هذا الوصف يلحقهم بمجرد اتباعهم لترشيع العبا

ال طاقة هلم ، يثبت منه أهنم ال يتبعوهنم إال عن إكراه واقع هبم، إنكار منهم
 .بدفعه

 :فالدين يتجىل يف ثالثة أمور
وتنفيذ الرشائع التي أنزهلا اهللا  ..وأداء الشعائر التعبدية هللا ..إيامن يف القلب

 .لعباده
ويتلقون ، قدمون له وحده الشعائروي، والذين يعتقدون بألوهية اهللا سبحانه

 .هم مرشكون بنص القرآن، الرشائع من غريه
، وهو من أفتك األسلحة التي حياربه هبا أعداؤه، وهذا أخطر يشء عىل الدين

                                                
  ).٢٤٧١(، صحيح سنن الرتمذي رقم )٣٠٩٥(ه الرتمذي برقم أخرج:  حسن)١(
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 .الذين خيدعون بعض الناس عىل أهنم هبذا مسلمون
وأهنم ، ال يدينون دين احلق، واهللا سبحانه يقرر يف أمثاهلم أهنم مرشكون

¨ © ª » ¬ (: ًون أربابا من دون اهللايتخذ
 ± ° ¯ ® º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ²

Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »Ã   (]٣١: التوبة[. 

فيتبعوهنم ، وحيرمون عليهم احلالل، وهؤالء األرباب حيلون هلم احلرام
 .فتلك عبادهتم إياهم، ويطيعوهنم

، كاء أن يسأل املرشكني عام يعبدونه من الرشملسو هيلع هللا ىلصواهللا تبارك وتعاىل أمر رسوله 
 .وماذا يملكون من األمر الذي به يستحقون العبادة؟

F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 (: فقال له
N M L K J I H GT S R Q P O U( ]٣٥: يونس[. 

ولكنهم غري مسلمني بإعادته ، واملرشكون مقرون بأن اهللا هو الذي يبدأ اخللق
̈  © ª ~ � ¡ ¢ (: وال بالبعث والنشور كام قال سبحانه § ¦ ¥ ¤ £

 .]٧: التغابن[ )´» ¬ ®̄  ° ± ² ³

ثم انتهاء حياة ، ولكن حكمة اخلالق املدبر ال تكمل بمجرد بدء اخللق
ومل يلقوا جزاء ، ومل يبلغوا الكامل املقدر هلم، املخلوقني يف هذه األرض

 .إحساهنم وإساءهتم
ة لرضورة من وإن احلياة اآلخر، إهنا رحلة ناقصة ال تليق بخالق مدبر حكيم
 .وعدله ورمحته، رضورات االعتقاد يف حكمة اخلالق وتدبريه

فام هلم ال يؤمنون ، وإذا كان هؤالء الكفار يؤمنون بأن اهللا هو الذي يبدأ اخللق
وهذه اإلعادة قريبة الشبه بإخراج احلي من ، بأنه كذلك قادر عىل أن يعيده

 .امليت الذي يؤمنون به
    @  ?   < > = ;  :  9  8  7  6  5 (: رىــــــــــرة أخــم مــهـألـــــسـم يـــث

N M L K J I H G F E D C B A S R Q P O 
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TU  (]٣٥: يونس[. 

 ًويرسل رسوال؟، ًهل من رشكائكم الذين أرشكتموهم مع اهللا من ينزل كتابا
ويكشف ، وينذر ويوجه إىل اخلري، ويرشع رشيعة، ًوهل فيهم من يضع نظاما

وحيرك املدارك ، ويوقظ القلوب الغافلة، اهللا يف الكون والنفسعن آيات 
، ومن رسوله الذي جاءكم هبذا كله، كام هو معهود لكم من اهللا، املعطلة

 .وعرضه عليكم لتهتدوا إىل احلق؟
ومن هنا تنشأ قضية ، اهللا هيدي للحق: ملسو هيلع هللا ىلصولوضوح احلجة قال هلم رسول اهللا 

 ? @ E D C B A 5 6 7 8 9 : ; > = <(: جواهبا مقرر
N M L K J I H G FT S R Q P O U(  ]٣٥: يونس[. 

فالذي هيدي الناس إىل احلق أوىل باإلتباع ممن ال هيتدي هو بنفسه إال أن 
ًوهذا ينطبق عىل كل معبود من دون اهللا سواء كان حجرا أو شجرا ، هيديه غريه ً

فهو ، يه السالمأو كانوا من البرش بام يف ذلك عيسى بن مريم عل، ًأو كوكبا
ًوإن كان هو قد بعث هاديا للناس، ببرشيته حمتاج إىل هداية اهللا له فغريه من ، ُ

 .باب أوىل
ويتعلقون ، كيف حييدون عن احلق الواضح املبني، فام أعجب حال أكثر البرش

̀ X W V (: ًبأوهام وظنون ال تغني من احلق شيئا  _  ̂ ] \ [ Z Y
h g f e d c b ai( ]٣٦: يونس[. 

، وعجيب أمر هؤالء الكفار إهنم يقرون أن اهللا خالق السموات واألرض
، ولكنهم مع هذا يعبدون األصنام أو اجلن أو املالئكة، ومسخر الشمس والقمر

وهو ، وإن مل جيعلوهم رشكاء يف اخللق، وجيعلوهنم رشكاء هللا يف العبادة
 .تناقض عجيب

 فأنى يؤفكون عن احلق إىل هذا التخليط العجيب؟
3 4 5 6 (: وفيها التناقض واالضطراب، وعجيبة أخرى تقع منهم

B A @ ? > = < ; : 9 8 7C  (]٦٥: العنكبوت[. 
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 فهم مضطربون متقلبون؟
 .إذا خافوا وحدوا اهللا يف مشاعرهم وألسنتهم سواء

 .وانحرفوا من التوحيد إىل الرشك، وإذا أمنوا أرشكوا مع اهللا غريه
وما آتاهم من ، ىل الكفر بام آتاهم اهللا من النعمةوهذا االنحراف ينتهي هبم إ

ثم ، وأن يتمتعوا يف الدنيا إىل األجل املقدور، وما آتاهم من البينة، الفطرة
I H G F E D (: تكون عاقبتهم الرش والسوء

JK  (]٦٦: العنكبوت[. 

 .أو أسامئه أوصفاته، ًمعناه أن جتعل هللا رشيكا يف ربوبيته أوألوهيته: والرشك
ًإذا اعتقد اإلنسان أن مع اهللا خالقا أو معينا فهو مرشكف ً. 

 .ًوإذا اعتقد أن أحدا سوى اهللا يستحق أن يعبد فهو مرشك
 .ًوإذا اعتقد أن هللا مثيال يف أسامئه أو صفاته فهو مرشك

والرشك باهللا ظلم عظيم؛ ألنه اعتداء عىل حق اهللا تعاىل اخلاص به وهو 
وأقبح القبائح؛ ألنه ، والرشك أظلم الظلم، لفالتوحيد أعدل العد، التوحيد

وعدل ، ورصف خالص حقه لغريه، واستكبار عن طاعته، تنقص لرب العاملني
 .ولعظيم خطره فإن اهللا ال يغفره، غريه به

َّوقد ذكر اهللا عز وجل للرشك أربع قبائح يف أربع آيات وهي َّ: 
v u t s r ¡ � ~ } | { z y x w (: قال اهللا تعاىل -١

 .]٤٨: النساء[)   ¨ £ ¤ ¥ ¦ §¢

 .]١١٦: النساء[ )h g f e d c bi(: وقال اهللا تعاىل -٢

V U T S R Q P O N M L K J (:  وقال اهللا تعاىل-٣
Z Y X W  ( ]٧٢: املائدة[. 

' ) ( * + , - . / 0 ( :وقال اهللا تعاىل -٤
 .]٣١: احلج[ )17 2 3 4 5 6

وهو من ، ر والكهانة والعرافة وغريهاهو كل ما ال خري فيه من السح: واجلبت
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 .الرشك
أو متبوع كعلامء ، كل ما جتاوز به العبد حده من معبود كاألصنام: والطاغوت

 .وهو من الرشك، أو مطاع كاألمراء والرؤساء، الضاللة
وإن ذهب ، ًفإن ذهب يمينا تفاءل، هي زجر الطري للتشاؤم أو التفاؤل: والعيافة

 .اجلبتوهي من ، ًشامال تشاءم
: ثم يقول، هو اخلط عىل األرض عىل سبيل السحر والكهانة: والطرق

 .وهو من اجلبت، أو حصل كذا، سيحصل كذا
وهي من ، هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم كاأليام والشهور: والتطري
وكان ، وأضيفت إىل الطري؛ ألن غالب التشاؤم عند العرب بالطري، اجلبت

، ري واملكان والزمان واألشخاص والنبات واحليوانالعرب يتشاءمون بالط
 .وهذا كله من الرشك

تنزل عليهم ، هم رجال أو نساء يف أحياء العرب يتحاكم الناس إليهم: والكهان
ًثم يضيف الكاهن إىل هذا أخبارا ، الشياطني التي تسرتق السمع وختربهم

، قع ما أخرب بهفيصدقه الناس إذا و، أو سيقع كذا، حصل كذا: فيقول، كاذبة
 .وهذا من الرشك، ويعتقدون أنه عامل بالغيب

ونحوهم ممن يستدل عىل معرفة ، اسم للكاهن واملنجم والرمال: والعراف
 .وهذا من الرشك، وخيدع هبا ضعاف العقول، الغيب بمقدمات يستعملها

 :وهناك أقوال وأفعال من الرشك أو من وسائله ومنها
وتعليق ، وذلك رشك، بقصد رفع البالء أو دفعهلبس احللقة واخليط ونحومها 

، وذلك اتقاء للعني، سواء كانت من خرز أو عظام أو كتابة، التامئم عىل األوالد
 .وذلك رشك

فطلب الربكة ورجاؤها ، والتربك باألشجار واألحجار واآلثار والقبور ونحوها
 .ربكةواعتقادها يف تلك األشياء رشك؛ ألنه تعلق بغري اهللا يف حصول ال

، وهو عزائم ورقى وكالم يتكلم به، وهو عبارة عام خفي ولطف سببه: والسحر
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 .فيقتل أو يمرض أو يفرق بني املرء وزوجه، فيؤثر يف القلوب واألبدان، وأدوية
 .وكثري منه ال يتوصل إليه إال بالرشك، وهو عمل شيطاين

 فيه من ادعاء علم وملا، والسحر رشك؛ ملا فيه من التعلق بغري اهللا من الشياطني
 .الغيب

( * + , - . / 0 (: قال اهللا تعاىل
 .]١٠٢: البقرة[ )1

 .وقد يكون السحر معصية من الكبائر إذا كان بأدوية وعقاقري فقط
واالستسقاء بالنجوم هو عبارة عن نسبة نزول املطر إىل طلوع النجم أو غروبه 

 ،ىل الكوكب ال إىل اهللافينسب نزول املطر إ، مطرنا بنوء كذا وكذا: كأن يقول
 .ال بيد الكوكب وال غريه، فهذا رشك؛ ألن نزول املطر بيد اهللا

فمن نسبها إىل غريه فقد ، ونسبة النعم إىل غري اهللا رشك؛ ألن كل النعم من اهللا
 .وأرشك باهللا، كفر

أو ينسب نعمة السري ، كمن ينسب نعمة حصول املال أو الشفاء إىل فالن
 .ئق واملالح والطياروالسالمة إىل السا

إىل جهود احلكومة أو األفراد أو ، أو اندفاع النقم، وينسب نعمة حصول النعم
 .العلم ونحو ذلك

Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì (: فيجب نسبة مجيع النعم إىل اهللا كام قال سبحانه
Ø × Ö Õ Ô ÓÙ  (]٥٣: النحل[. 

، مهاملتضمنة لكامل حمبته وتعظي، واهللا جل جالله خلق اخللق لعبادته
 .واخلضوع له

وخلق السموات ، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل، وهلذا خلق اجلنة والنار
 .واألرض

وحيب من  ..ويقدس نفسه ..وحيمد نفسه ..واهللا تبارك وتعاىل حيب نفسه
 .وحيمده ويثني عليه ..حيبه
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فال أحد أحب ، كانت حمبة اهللا له أكمل وأتم، بل كلام كانت حمبة عبده له أقوى
 .ن حيبه وحيمده ويثني عليهإليه مم

وجيعلها ، ألنه ينقص هذه املحبة، ومن أجل ذلك كان الرشك أبغض يشء إليه
 .بينه وبني من أرشك به

، وال ريب أن هذا من أعظم ذنوب املحب عند حمبوبه التي يسقط هبا من عينه
 .إذا كان من املخلوقني، وتنقص هبا مرتبته عنده

واملخلوق ال ، رشك بينه وبني غريه يف املحبةفكيف حيتمل رب العاملني أن ي
 .ًوال يغفر هذا الذنب ملحبه أبدا؟، وال يرىض به، حيتمل ذلك

هذا ، ومل يقربه إليه، ومتى علم بأنه حيب غريه كام حيبه مل يغفر له هذا الذنب
 .مقتىض الطبيعة والفطرة

العبودية وبني غريه يف هذه ، أفال يستحي العبد أن يسوي بني إهله ومعبوده
 .واملحبة؟

)W V U T S R Q P O N MX( ]١٥٦: البقرة[. 

ًفام أجهل اإلنسان وما أضله حني يعبد من دون اهللا أصناما ناقصة يف ذاهتا ويف 
ًوال متلك لعابدها نفعا وال رضا؟، فال تسمع وال تبرص، أفعاهلا ً. 

كام قال ، وال تقدر عىل يشء من الدفع، ًبل ال متلك لنفسها شيئا من النفع
J I H G F E D C B A (: ً مهجنا ألبيه عبادة األوثانملسو هيلع هللا ىلصإبراهيم 

O N M L KP( ]٤٢: مريم[. 

فهذا برهان جيل يدل عىل أن عبادة الناقص يف ذاته وأفعاله وأحواله مستقبح 
ًعقال ورشعا وترك عبادة الكامل يف ذاته وأسامئه ، فهل يليق باإلنسان عبادته ..ً

 .وصفاته وأفعاله؟
فاهلدهد جاء إىل نبي اهللا ،  شناعة الرشك وقبحه أن احليوانات اشمأزت منهومن

فقد ذهب ، ًوصار داعيا إىل التوحيد، وأخربه بام رأى من الرشك ،ملسو هيلع هللا ىلصسليامن 
Í Ì Ë Ê É (: فلام جاء إىل سليامن قال له، اهلدهد إىل مملكة سبأ
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 .فمتى يغار أهل التوحيد عىل البرشية من الرشك؟
 .ومتى ينقذوهنم من عدوهم الذي زين هلم الرشك والبدع واملعايص؟

 .ومتى يؤدوا أمانة الدعوة إىل التوحيد التي كلفهم رهبم هبا؟
) Á À ¿ ¾ ½ ¼ » ºÆ Å Ä Ã ÂÇ  (

 .]٥٢: إبراهيم[
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ومعاداة اهللا ، وأبطنوا الكفر، املنافقون قوم أظهروا اإلسالم ومتابعة الرسل
 .ون بألسنتهم ما ليس يف قلوهبميقول، ورسله

فالكفار املجاهرون بكفرهم أخف منهم ، وهؤالء يف الدرك األسفل من النار
 .واملنافقون حتتهم يف دركات النار، ًعذابا

وزاد املنافقون بالكذب ، فالطائفتان اشرتكتا يف الكفر ومعاداة اهللا ورسله
وهم الذين ، ار املجاهرينوبلية املسلمني هبم أعظم من بليتهم بالكف، والنفاق

ًويرتبصون هبم الدوائر صباحا ومساء، يدلون العدو عىل عورات املسلمني ً. 
كام استهزؤوا باملسلمني ، وهلذا يستهزأ هبم يف اآلخرة، وهم أشقى األشقياء

 :ثم يطفئ اهللا نورهم، ًويعطون نورا يتوسطون به عىل الرصاط، يف الدنيا
) E D C B A @ ? > = < ; : 9

 P O N M L K J I H G FS R QT( ]احلديد :

١٣[. 
R Q P O N M L K J (: ويرضب اهللا بينهم وبني املؤمنني

T S  ̀  _  ̂ ] \ [ Z Y X W V U
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م الرسالة وبارشوا من أعال، فهؤالء املنافقون خالطوا املسلمني وعارشوهم
 .وشواهد اإليامن ما مل يبارشه البعداء
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¢ £ (: ًوأخبث قلوبا، ًكانوا أغلظ كفرا، فإذا كفروا مع هذه املعرفة والعلم
¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤®( ]٣: املنافقون[. 

ومجاعة املنافقني اندسوا يف صفوف املسلمني باسم اإلسالم بعد أن غلب 
 .وظهر وعال أمره

وحب الكسب يقتضيان أن حينوا رؤوسهم ، مةفرأى هؤالء أن حب السال
بعد أن عز عليهم أن يكيدوا له ، وأن يكيدوا له داخل الصفوف رسا، لإلسالم

 .خارج الصفوف عالنية
ونكصوا عن ، وهؤالء املنافقون إذا دعوا إىل اجلهاد والبذل ختلفوا عن الركب

: كل مكانويف ، أو مطلب رخيص يف كل زمان، ومالوا إىل عرض تافه، البذل
) 9 8 7 6 5 4 3 2 = < ; :
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وإن خيل إليهم أهنم بلغوا ، إن هؤالء املنافقني يعيشون عىل هامش احلياة
 .واجتنبوا أداء الثمن الغايل، ونالوا مطالب، منافع

 .زاموما يكذب إال الضعفاء األق، وهبذا الكذب، هيلكون أنفسهم هبذا احللف
 .وخييل إليهم أن احللف والكذب عىل الناس سبيل النجاة

 .وهيلك الكاذب يف الدنيا واآلخرة، ويكشفه للناس، واهللا يعلم احلق
فالنفوس ، خاصة يف ميدان اجلهاد، أال ما أخطر املنافقني عىل املسلمني

¬ ® ¯ ° ± ª » (: اخلائنة خطر عىل اجليوش املتامسكة
 ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²

 .]٤٧: التوبة[ )¾½

ولو خرج املنافقون ما ، إن القلوب احلائرة تبث اخلدر والضعف يف الصفوف
ًبل لزادوهم اضطرابا وفوىض، زادوا املسلمني قوة بخروجهم وألرسعوا ، ً

 .ويف املسلمني من يسمع هلم، والفرقة والتخذيل، بينهم بالوقيعة والفتنة
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َّواهللا عز وجل عليم باملنافقني ال يبعث ،  فيهم مهة اخلروج مع املسلمني للجهادَّ
، فأقعدهم مع القاعدين الذين ال يستطيعون الغزو، ملا يعلمه من سوء نواياهم

والنفوس اخلاوية من ، والقلوب املرتابة، فهذا مكاهنم الالئق باهلمم الساقطة
 z y } | { ~ � ¡ ¢ £ (: اليقني

 .]٤٦: التوبة[)   ©¤ ¥ ¦ §̈ 

وبذلوا ما يف طوقهم لتمزيق كلمة ، ملسو هيلع هللا ىلصيف وجه الرسول وقد وقف املنافقون 
! " (: فاستسلموا ويف القلب ما فيه، ُحتى غلبوا عىل أمرهم، املسلمني

 / . - , + * ) ( ' & % $ #
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ثم ، قبل أن يظهره اهللا عىل أعدائه،  املدينةملسو هيلع هللا ىلصوكان ذلك عند مقدم الرسول 
فحنوا هلا رؤوسهم وهم كارهون هللا ورسوله  ،وانترصت كلمة اهللا، جاء احلق

 .وأتباعه، ودينه
وهم كذلك إىل يوم القيامة وال ، وظلوا يرتبصون الدوائر باإلسالم واملسلمني

 .خيلو منهم زمان وال مكان
واإليامن ، ظهرت آثاره يف السلوك، إن اإليامن احلق متى استقر يف القلب

فاملؤمنون تصدق ، ة سلوكية واقعيةعقيدة متحركة من الشعور الباطن إىل حرك
 .ويبذلون يف سبيله أنفسهم وأمواهلم وأوقاهتم، أفعاهلم أقواهلم

وقد كان ، ًثم يدعها ويميض خمالفا هلا، واإليامن ليس لعبة يتلهى هبا صاحبها
̀ (: وخيالفون مدلوله، املنافقون يدعون اإليامن  _ ^ ]

ml k j i h g f e d c b a( ]٤٧: النور[. 

إنام هو ، ثم يسلك هذا السلوك امللتوي، ذا الفريق الذي يدعي اإليامنوه
 .نموذج للمنافقني يف كل زمان ومكان

، فيتظاهرون باإلسالم، املنافقني الذين ال جيرؤون عىل اجلهر بكلمة الكفر
، ولكنهم ال يرضون أن تقيض بينهم رشيعة اهللا إال أن تكون هلم مصلحة



 ١٢١

وال ، وال ينحرف عن اهلوى، ه ال حييد عن احلقلعلمهم أن حكم اهللا ورسول
 .يتأثر باملودة والشنآن

ومن ثم يعرضون ، وال يطيق العدل، هذا الفريق الناقص من الناس ال يريد احلق
 x w v u t s r q p o ny(: عن التحاكم إليه

¡ � ~ } | { z¢   (]٤٩، ٤٨: النور[. 

وهو املظهر الذي ينبئ عن ، حلقإن الرضا بحكم اهللا ورسوله هو دليل اإليامن ا
 .ملسو هيلع هللا ىلصوهو األدب الواجب مع اهللا ومع رسول اهللا ، استقرار حقيقة اإليامن يف القلب

ومل ، مل يتأدب بأدب اإلسالم، وما يرفض حكم اهللا ورسوله إال سيئ األدب
 .يرشق قلبه بنور اإليامن

 هناك ما ألنه مل يكن، مل يكن هلا وجود يف مكة، إن حركة النفاق حركة مدنية
فاملسلمون يف مكة كانوا يف موقف املضطهد الذي ال حيتاج أحد ، يدعو إليها

 .أن ينافقه
وانترش يف ، فلام أعز اهللا اإلسالم واملسلمني باألوس واخلزرج يف املدينة

اضطر ناس ممن كرهوا ، بحيث مل يبق بيت إال دخله اإلسالم، العشائر والبيوت
ومل يملكوا يف الوقت ذاته أن جيهروا ، يللإلسالم وللرسول أن يعز ويستع

وهم يضمرون الكفر واحلقد ، اضطروا للتظاهر باإلسالم عىل كره، بالعداوة
 .ويرتبصون بالرسول وأصحابه الدوائر، والبغضاء

وكراهيتهم ، ومتتعهم فيها بقوة عسكرية ومالية، وكان وجود اليهود يف املدينة
 .افقنيً ولدينه وأتباعه مشجعا للمنملسو هيلع هللا ىلصملحمد 

ًفأخذوا مجيعا حييكون الدسائس ، ورسعان ما مجعتهم البغضاء واحلقد
 .واملؤامرات يف كل مناسبة ضد املسلمني

وإذا كان املسلمون .. فإن كان املسلمون يف شدة جهروا بعدائهم وبغضائهم
 .ودبرت املكايد يف الظالم ..يف رخاء ظلت املؤامرات والدسائس رسية

i k j (: لذين تولوا عن اإليامن بعد إذ شارفوهفام أخطر املنافقني ا
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ُإهنم عند املوت ترضب وجوههم ، أال ما أخرس صفقة النفاق واملنافقني
 من مأساة فيا هلا، األدبار التي ارتدوا إليها من بعد ما تبني هلم اهلدى، وأدبارهم
̄  ° ± µ´ ³ ²(: وخسارة ® 
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وهم الذين عمدوا إىل ما ، فاملنافقون هم الذين اختاروا ألنفسهم هذا املصري
وهم  .أسخط اهللا من نفاق ومعصية وتآمر مع أعداء اهللا وأعداء دينه من اليهود

فأحبط ، لوا ما يسخط اهللا ويغضبهبل عم، الذين كرهوا رضوانه فلم يعملوا له
¶ ¸ º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿ (: أعامهلم

ÀÁ Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ÂÍ( 
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يتآمرون هبا عىل ، وحيسبوهنا مهارة وبراعة، ُتلك األعامل التي يعجبون هبا
ًوعذابا يف ، فإذا هبذه األعامل تورثهم ذلة يف الدنيا، ويكيدون هلم، املؤمنني

 Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸(: اآلخرة
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وخطرهم عىل املسلمني ، ًإن بلية اإلسالم واملسلمني باملنافقني شديدة جدا
هيدمون ، ألهنم منسوبون إليه وإىل نرصته ومواالته وهم أعداؤه، ًقوي جدا
a h g f e d c b (: ويزعمون أهنم مصلحون، ويفسدون

k j il( ]١١: البقرة[. 

وهو ، يظن اجلاهل أنه علم وإصالح، خيرجون عداوهتم لإلسالم يف كل قالب
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ونزلت عليهم نصوص الوحي نزول الضيف ، وتركوا االهتداء به، فارقوا الوحي
 .ابلوها بغري ما ينبغي هلا من القبول واإلكرامفق، عىل أقوام لئام

ويرون املتمسك من الناس بالكتاب والسنة ، يرون أنفسهم أهل العلم واملعرفة
x w v u y (: وال يستجيبون له، فال يسمعون منه، ًسفيها غري مقبول

© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { zª( 
 .]١٣: البقرة[

عىل قلوب أهل ، ا ثياب أهل اإليامنلبسو ،أال ما أخطرهم عىل جسد األمة
 :وقلوهبم قلوب املحاربني، ألسنتهم ألسنة املساملني، الزيغ والغل والكفران

)F E D C B A @ ? > = <G   (]٨: البقرة[. 
وعندهم العقل ، وبضاعتهم الكذب واخلرت، رأس ماهلم اخلديعة واملكر

J I H (: وهم بينهم آمنون، املعييش أن الفريقني عنهم راضون
Q P O N M L KR( ]٩: البقرة[. 

وغلبت املقاصد ، قد أهنكت أمراض الشبهات والشهوات قلوهبم فأهلكتها
Y X W V U T S (: السيئة عىل إراداهتم ونياهتم فأفسدهتا

_ ̂  ] \ [ Z`( ]١٠: البقرة[. 
وحيولون بينهم وبني ، خيرجون العباد من الدين، فسادهم يف األرض كثري

 : منهم وجهانلكل، التصديق
 .ووجه ينقلب به إىل إخوانه امللحدين ..وجه يلقي به املؤمنني

) » º ¹  ̧ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «
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ًقد أعرضوا عن الكتاب والسنة استهزاء بأهلهام واستحقارا وأبوا أن ينقادوا ، ً
، ًنه إال رشاًحلكم الوحيني فرحا بام عندهم من العلم الذي ال ينفع االستكثار م
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¾ ¿ Â Á À (: ويعظمون إخواهنم الكافرين، يستهزؤون باملؤمنني
Ä ÃÅ  (]١٥: البقرة[. 

فركبوا ، يف بحار الظلامت، والعلوم السافلة، خرجوا يف طلب التجارة البائرة
È Ç Æ (: فهلكوا وأهلكوا وخرسوا، مراكب الشبه والشكوك

Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÑ  (]١٦: البقرة[. 

ثم ، فأبرصوا يف ضوئها مواقع اهلدى والضالل، مصابيح اإليامنأضاءت هلم 
، فهم بتلك النار معذبون، وبقيت نار تأجج ذات هلب واشتعال، ى ذلك النورفط

" # $ % & ' ) ! (: ويف تلك الظلامت يعمهون
1 0 / . - , + * )2  7 6 5 4 3
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 .سمع منادي اإليامنأسامع قلوهبم قد أثقلها الوقر فهي ال ت
 .وعيون بصائرهم عليها غشاوة العمى فهي ال تبرص حقائق القرآن

 .وألسنتهم هبا خرس عن احلق فهم به ال ينطقون
 .]١٨: البقرة[ )3 4 5 6 7 8 9(

وفيه حياة ، ب الوحيِّنزل عليهم صي، أال ما أجهل املنافقني وما أسفههم
، واألمر والنهي،  التهديد والوعيدفلم يسمعوا منه إال رعد، القلوب واألرواح

: ; (: وجدوا يف اهلرب، واستغشوا ثياهبم، فجعلوا أصابعهم يف آذاهنم
 K J I H G F E D C B A @ ? > = <

 LMN   (]١٩: البقرة[. 

وقعد هبم الكسل عام أمروا به من ، قام هبم الرياء وهو أقبح مقام قام به اإلنسان
J I H L K (: ًليهم ثقيالفأصبح اإلخالص ع، أوامر الرمحن

 Y X W V U T S R Q P O N M
Z[( ]١٤٢: النساء[. 

وال ، وإىل هذا مرة، تفيء إىل هذا مرة، هم بني الناس كالشاة التائهة بني الغنمني



 ١٢٥

وأعز ، ينظرون أهيم أقوى، فهم واقفون بني اجلمعني، تستقر مع إحدى الفئتني
 [ ^ _ ` k j i h g f e d c b a\ (: ًقبيال

lm  (]١٤٣: النساء[. 

فإن كان للمؤمنني نرص وغنائم قالوا أمل نكن ، يرتبصون باملسلمني الدوائر
 .وإن كان للكفار نصيب قالوا أمل نكن معكم ضد املؤمنني، معكم

 :ًحقا إن املنافقني هم الكافرون ..أال ما أسفه املنافقني؟
) / . - , + * ) ( ' & % $ # " !

 6 5 4 3 2 1 0: 9 8 7 < ; 
F E D C B A @ ? > =G( ]١٤١: النساء[. 

ويشهد اهللا عىل ما يف قلبه من ، يعجب السامع من قول أحدهم حلالوته ولينه
@ B A ? (: ًويف الباطل قائام، ًفرتاه عند احلق نائام، كذبه ولينه

O N M L K J I H G F E D CP( ]٢٠٤: البقرة[. 
ويف قلوهبم ، سون لباس التقوىيلب، وينهون عن كل صالح، يأمرون بكل فساد

W V U T S R Q (: يقول أحدهم ما ال يفعل، الكفر البواح
 Y X_ ̂  ] \ [ Z`(  ]٢٠٥: البقرة[. 

وينهون عن ، يأمرون باملنكر بعد أن يفعلوه، وأشد كفرهم، أال ما أخزاهم
t (: ويبخلون باملال يف سبيل اهللا أن ينفقوه، املعروف بعد أن يرتكوه

 y x w v u ~ } | { z
 © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �

ª«  (]٦٧: التوبة[. 

 .وما أخطر كيدهم؟ ..وما أقسى قلوهبم؟ ..أال ما أغلظ كفر املنافقني؟
وإن دعوهتم إىل حكم كتاب اهللا وسنة ، إن حاكمتهم إىل رصيح الوحي نفروا

@ J I H G F E D C B A (: رسوله أعرضوا
N M L KO( ]٦١: النساء[. 
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 .لفالح واهلدى بعد ما أصيبوا يف عقوهلم ودينهم؟فكيف هلؤالء با
 .وأنى هلم التخلص من الضالل والردى وقد اشرتوا الكفر باإليامن؟

)Y X W V U T S R Q P [ Z 
_ ̂  .]٦٢: النساء[   )`\ [ 

ًوقد أقسم اهللا عز وجل حمذرا ألوليائه َّ ¬ (: ًومنبها عىل حال هؤالء بقوله، َّ
  ̄ ® º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ± ° »

À ¿ ¾ ½ ¼Á   (]٦٥: النساء[. 

فيتربأ ، لعلمه أن قلوب أهل اإليامن ال تطمئن إليه، تسبق يمني أحدهم كالمه
z y x w v u t s } | { ~ (: بيمينه من سوء الظن به

 .]٢: املنافقون[)  ¡�

نكصوا ، وبعد الشقة، فلام رأوا طول الطريق، برزوا إىل البيداء مع ركب اإليامن
̈  © ª » (: ورجعواعىل أعقاهبم  § ¦ ¥ ¤ £ ¢

 .]٣: املنافقون[  )®¬

 ً.وأخبثهم قلوبا، ًوألطفهم بيانا، ًوأخلبهم لسانا، ًأحسن الناس أجساما
 ° ± ² (: التي ال ثـمر هلا وال ينتفع هبا، فهم كاخلشب املسندة

 ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ́  ³ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½
Ì Ë Ê É È Ç ÆÍ( ]٤: املنافقون[. 

P O N (: ًوال يشهدون اجلامعة إال قليال، الة عن وقتهايؤخرون الص
Z Y X W V U T S R Q[( ]١٤٢: النساء[. 

ُآية ا« :ملسو هيلع هللا ىلصأما معاملتهم للخلق فكام قال النبي ، تلك معاملتهم للخالق ُلـمَ ِنافق ْ ِ َ
ٌثالث َإذا حدث كذب، َ ََ ََ َ َوإذا وعد أخلف، َّ َ ْ َ َ َ ْوإذا اؤ، ََ َ ِتـمَ َن خانُ َ  .)١(متفق عليه »َ

4 5 6 7 8 9 (: ًحيلفون كذبا إهنم منكم وما هم منكم

                                                
 ). ٥٩(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٣٣(، أخرجه البخاري برقم  متفق عليه)١(



 ١٢٧

 .]٥٦: التوبة[  )<: ; > =

وخيافون أن ، خيافون إن أظهروا حاهلم من املؤمنني، ليس يف قلوهبم شجاعة
ورذيلة ، رذيلة الكذب: قد مجعوا بني رذيلتني، تتربؤوا منهم فيتخطفهم األعداء

B A @ ? E D C (: فام أشد خوفهم وجبنهم، اجلبن
I H G FJ( ]٥٧: التوبة[. 

وإن أصاهبم ابتالء من ، ساءهم ذلك وغمهم، إن أصاب املؤمنني عافية ونرص
: ويكفر به عنهم سيئاهتم أفرحهم ذلك ورسهم، وامتحان يمحص قلوهبم، اهللا

) ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸
Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿È( ]١٢٠: آل عمران[. 

وتفلتت ، وأعياهم محلها فألقوها ووضعوها ،ثقلت عليهم النصوص فكرهوها
¸ ¹ (: فأحبط اهللا أعامهلم، ومل يعملوا هبا، منهم السنن فلم حيفظوها

¿ ¾ ½ ¼ » ºÀ   (]٩: حممد[. 

ًوهؤالء املنافقون متفقون متاما مع أعداء اهللا ورسوله يف حماربة اإلسالم 
} | (: ينفذون من ذلك ويظهرون حسب الظروف املناسبة، وأهله

 ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }
 .]٢٦: حممد[ )¬»

: وفلتات اللسان، فأظهرها اهللا عىل صفحات الوجوه منهم، أرسوا رسائر النفاق
)Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ÂÍ  " !

. - , + * ) ( ' & % $ #/( 
 .]٣٠، ٢٩: حممد[

ُوعرضت ، وجتىل اهللا جل جالله للعباد، فكيف هبم إذا مجعوا ليوم التالق
! " # $ % & ' ) ( * + (: م عليهم يف املعاد؟أعامهل

 .]٤٣: القلم[ )-,

وكيف هبم إذا حرشوا إىل جرس جهنم وهو مظلم ال يقطعه أحد إال بنور يبرص به 



 ١٢٨

وبقوا هم يف الظلامت ، فقسمت بني الناس أنوار اإليامن، مواطئ األقدام
 .يتخبطون

 .روبواطنهم مع الكفا، ًتبا هلم إن ظواهرهم مع املؤمنني
 .وإىل أين يصريون؟ ..وماذا يقال هلم؟ ..فامذا يقول املنافقون حينذاك؟

) E D C B A @ ? > = < ; : 9
 P O N M L K J I H G FS R QT  U

 \ [ Z Y X W V e d c b a ` _  ̂]
i h g fj  l k x w v u t s r q p o n m

| { z y}( ]١٥-١٣: احلديد[. 

 :إن زرع النفاق ينبت عىل ساقيتني
 .وساقية الرياء ..ساقية الكذب

 :وخمرجهام من عينني
 .وعني ضعف العزيمة ..عني ضعف البصرية

فإذا ، ولكنه عىل شفا جرف هار، فإذا متت تلك استحكم نبات النفاق وبنيانه
وحصل ما ، وبعثر ما يف القبور، شاهد املنافقون سيل احلقائق يوم تبىل الرسائر

G F (: عته التي حصلها كالرسابتبني للمنافق أن بضا، يف الصدور
 L K J I H V U T S R Q P O N M

\ [ Z Y X W](  ]٣٩: النور[. 

¢ £ ¤ ¥ (: وما أشد عقوبة املنافقني يوم القيامة، أال ما أخطر النفاق
¬ « ª © ¨ § ¦®  ± ° ¯ ³ ²

 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´
ÂÃ   (]١٤٦، ١٤٥: النساء[. 

 ..وألسنتنا من الكذب ..وأعاملنا من الرياء ..اللهم طهر قلوبنا من النفاق
 .وجوارحنا من املعايص ..وأعيننا من اخليانة
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واخلذالن التوفيق فقه -٦  
O N M L X W V U T S R Q P (: قال اهللا تعاىل

_ ̂  ] \ [ Z Y`( ]١٦٠: آل عمران[. 

! " # $ % & ' ) ( * + , - (: وقال اهللا تعاىل
 .: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / 

 .]١٢٥: األنعام[   )?; > = <

J I H G F E D C B A (: وقال اهللا تعاىل
KL   (]١٩: احلرش[. 

 .ونعم اللذات كلها ..نعم الطاعات كلها ..النعم كلها من اهللا وحده
وكام أن ، ويوزعه شكرها، أن يلهمه ذكرها، وعىل كل عبد أن يرغب إىل اهللا

 . وشكرها ال ينال إال بتوفيقهفذكرها، ومن جمرد فضله، النعم منه سبحانه
وإن مل يكشف ، وختليته بينه وبني نفسه، والذنوب من خذالنه وختليه عن عبده

فهو مضطر إىل الترضع ، فال سبيل له إىل كشفه عن نفسه، ذلك عن عبده
 .حتى ال تصدر منه، ليدفع عنه أسباهبا، واالبتهال إىل ربه

ر إىل الدعاء والترضع إىل فهو كذلك مضط، وإذا وقعت كذلك بحكم القدر
 .ليدفع عنه عقوباهتا، ربه

 :وال فالح له إال هبا، فال ينفك العبد عن رضورته إىل هذه األصول الثالثة
 .والتوبة النصوح ..وطلب العافية... الشكر

، بل بيد مقلب القلوب، وليسا بيد العبد، ومدار ذلك عىل الرغبة والرهبة
 .ومرصفها كيف يشاء

 .فصار من السعداء، ومأله رغبة ورهبة، ه أقبل بقلبه إليهفإن وفق عبد
 .فصار من األشقياء، ومل يأخذ بقلبه إليه، وإن خذله تركه ونفسه ونسيه
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 :وللتوفيق واخلذالن أسباب وهي
فهو سبحانه خالق املحال متفاوتة يف االستعداد والقبول ، أهلية املحل وعدمها

 .أعظم تفاوت
 .والنوعان متفاوتان يف القبول، قبله احليوانفاجلامدات ال تقبل ما ي

 .وهو متفاوت يف القبول أعظم تفاوت، فاحليوان الناطق يقبل ما ال يقبله البهيم
لكنه أقل من النوع ، وكذلك احليوان البهيم متفاوت يف القبول أعظم تفاوت

 .اإلنساين
 ..رهاويعرف قدرها وخط ..بـحيث يعرفها ..ًفإذا كان املحل قابال للنعمة

ويعلم أهنا من حمض ، ويعظمه عليها ..ويثني عليه هبا ..ويشكر املنعم هبا
 .ًمن غري أن يكون هو مستحقا هلا ..وعني املنَّة ..اجلود

ورصفها يف حمبته ، ًفوحده بنعمته إخالصا، ومنه وبه وحده، بل هي هللا وحده
 ً.شكرا

ًها عجزا وعرف قصوره وتقصريه يف شكر، وشهدها من حمض جوده سبحانه
ًوضعفا وتفريطا ً. 

 .وعلم أن اهللا إن أدامها عليه فذلك حمض فضله وصدقته وإحسانه
 .ًوإن سلبه إياها قهرا فهو أهل لذلك مستحق له

ًازداد ذال له وانكسارا، وكلام زاده اهللا من نعمه وخشية له ، ًوقياما بشكره، ً
 من مل يعرفها ومل كام سلب نعمته، سبحانه أن يسلبه إياها لعدم توفيقه شكرها

 .يرعها حق رعايتها
سلبه إياها ، وقابلها بضد ما يليق أن يقابل به سبحانه، فإن مل يشكر نعمته سبحانه

َّوال بد كام قال عز وجل َّ َّ :) ( ' & % $ # " !
 .]٥٣: األنعام[)   1( * + , - . / 0

وافته بـحيث لو ، وسبب اخلذالن عدم صالحية املحل وأهليته وقبوله للنعمة
وإنام أوتيته ألين أهله ومستحقه كام قال سبحانه عن ، النعم لقال هذا يل



 ١٣١

/ 0 1 ! " # $ % & ' ) ( * + , - . (: قارون
 .]٧٨: القصص[   )?2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = <

t s r q p (:  ملا أويت امللكملسو هيلع هللا ىلصوالواجب أن يقول كام قال سليامن 
£ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u¦ ¥ ¤ §  (]النمل :

٤٠[. 

َّمن هبا عىل ، وهو املتفضل هبا، واملؤمن يرى كل نعمة من ربه هو املالك هلا
وله أن ال ، بل هي صدقة تصدق هبا عىل عبده، عبده من غري استحقاق منه

 .وله أن يسلبها، يتصدق هبا
فإذا مل يشهد ذلك رأى ، ًفلو منعه إياها مل يكن قد منعه شيئا هو له يستحقه عليه

ًأنه أهال ومستحقافيه  وعلت هبا واسـتطالت ، فأعجبته نفسه وطغت بالنعمة، ً
n m (: فكـان حظـها منـها الفـرح والفخـر كمـا قـال سـبحانه، علـى غـريها

w v u t s r q p ox  { z y
 .]١٠، ٩: هود[)   ¨| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §

 :وإذا علم اهللا هذا من قلب عبد
وذلك  ..وكالمها فتنة وبالء ..ح وفخر عند النعامءوفر ..يأس وكفر عند الرضاء

 .من أعظم أسباب خذالنه وختليه عنه
 r (: وال تناسبه النعمة املطلقة التامة كام قال سبحانه، فإن حمله غري قابل هلا

{ z y x w v u t s| £ ¢ ¡ � ~ } ¤
© ̈  § ¦ ¥ª( ]٢٣-٢٢: األنفال[. 

 التوفيق من جعل اهللا سبحانه هلا وأسباب ..فأسباب اخلذالن من النفس وفيها
 .قابلة للنعمة

كام خلق سبحانه ، وهو اخلالق هلذه وهذه، فأسباب التوفيق منه ومن فضله
هذه قابلة ، وخلق الشجر، وهذه غري قابلة، هذه قابلة للنبات، أجزاء األرض

 .وهذه ال تقبلها، للثمرة
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والزنبور غري ، اهناوخلق النحلة قابلة ألن خيرج من بطوهنا رشاب خمتلف ألو
 .قابل لذلك

وإجالله ، وحمبته وتوحيده، وخلق سبحانه األرواح الطيبة قابلة لذكره وشكره
 .ونصح عباده، وتعظيمه

 .وهو احلكيم العليم، بل قابلة لضده، وخلق األرواح اخلبيثة غري قابلة لذلك
 .وكل رش فأصله خذالنه لعبده ..فكل خري فأصله توفيق اهللا للعبد

 .واخلذالن أن خيىل بينك وبني نفسك ..وفيق أن ال يكلك اهللا إىل نفسكفالت
فمفتاحه الدعاء ، وهو بيد اهللا ال بيد العبد، وإذا كان كل خري فأصله التوفيق

 .وحسن التوجه إليه، وصدق اللجوء والرغبة والرهبة، واالفتقار
 .اخلري والربكاتفقد أراد أن يفتح له أبواب ، فمتى أعطى اهللا العبد هذا املفتاح

 .فهو واقف دونه، ًبقي باب اخلري مرجتا عليه، ومتى أضله عن املفتاح
، يكون توفيقه سبحانه وإعانته، وعىل قدر نية العبد ومهته ورغبته يف ذلك

 .فاملعونة تنزل من اهللا عىل عباده بقدر مههم ورغبتهم ورهبتهم
 .واخلذالن ينزل عليهم عىل حسب ذلك

 ..يضع التوفيق يف مواضعه الالئقة به ..وهو احلكيم العليم ..ادواهللا بصري بالعب
 .ويضع اخلذالن يف مواضعه الالئقة به

ِوما أيت من أيت إال من قبل إضاعته الشكر واالفتقار والدعاء ُ. 
 .وما ظفر من ظفر بتوفيق اهللا وعونه إال بقيامه بالشكر واالفتقار والدعاء

 .يامن بمنزلة الرأس من اجلسدفإنه من اإل، ومالك ذلك كله الصرب
 :وقد ضل أكثر اخللق عن باب التوفيق

أو رغبتهم يف العلم وتركهم  ..إما الشتغاهلم بالنعمة عن شكر املنعم هبا
أو االغرتار بصحبة الصاحلني  ..أو املسارعة إىل الذنب وتأخري التوبة ..العمل

أو إقبال اآلخرة  ..بعوهناأو إدبار الدنيا عنهم وهم يت ..وترك االقتداء بأفعاهلم
أو االهتامم بالعادات والتقاليد وترك السنن  ..عليهم وهم معرضون عنها
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 .واآلداب
 :والناس يف احلياة قسامن

وعطاءه بعدم الشكر ومنعه  ،من قابلوا أمر اهللا بالرتك وهنيه باالرتكاب: أحدمها
 .ومل يستجيبوا هللا والرسول، بالتسخط

وليس بينهم وبني النار إال سرت ، وهم رش الربية، لهفهؤالء أعداء اهللا ورسو
 .صاروا إىل احلرسة والعذاب األليم، فإذا مزقه املوت، احلياة

Ý Ü Û Ú Ù (: وهؤالء أكثر اخللق كام قال سبحانه
Þß(  ]١٠٣: يوسف[. 

: املخلدون يف النار يوم القيامة كام قال سبحانه، وهؤالء هم األشقياء يف الدنيا
)~ } | { z¢ ¡ �  ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ 

 .]٦: البينة[)  ¬»

وإن ، فإن أمرتنا سارعنا إىل اإلجابة، أنت ربنا ونحن عبيدك: قسم قالوا: الثاين
وإن منعتنا ، وإن أعطيتنا محدناك وشكرناك، هنيتنا أمسكنا عام هنيتنا عنه

 .ترضعنا إليك وذكرناك
، بني اجلنة إال سرت احلياةفليس بني هؤالء و، وآمنا باهللا ورسوله، سمعنا وأطعنا

! " (: صاروا إىل النعيم املقيم كام قال سبحانه، فإذا مزقه املوت
 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ #

: 9 8 7 6 5 4 3 2 DC B A @ ? > = < ; 
G F EH( ]٢٥: البقرة[. 

 فانظر لنفسك من أي الفريقني أنت؟
 ..ومن أطعت ومن عصيت؟ ..وبأي العملني اشتغلت؟

 ذا قدمت وماذا أخرت؟وما
º ¹ « ¼ ½ (: وكل إنسان يوم القيامة سوف خيرب بام قدم وأخر

 .]١٣: القيامة[   )¿¾



 ١٣٤

أو أخر حاجات الدنيا أو حاجات  ..هل قدم حاجات الدنيا أو حاجات الدين؟
 .الدين؟

َّأو أخر شهوات النفس أو أوامر اهللا  .َّوهل قدم أوامر اهللا عىل شهوات النفس؟
َّعز وجل  .وهل قدم حمبوبات الرب عىل حمبوبات النفس؟ ..؟َّ

َّواهللا عز وجل خلق عباده له وهذا عقد ، وهلذا اشرتى منهم أمواهلم وأنفسهم، َّ
فتطيع رهبا ، ليسلموا إليه النفوس التي خلقها له، مل يعقده مع خلق غريهم

 .وتعبده برشعه الذي أنزله
! " # $ (:  قال سبحانهوخلق كل يشء من أجلهم كام، وقد خلق اهللا عباده

 / . - , + * ) ( ' & % 5 4 3 2 1 0
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 ..والبيان والنطق ..وكرمهم وفضلهم عىل كثري ممن خلق بالعقل والعلم
والتخلق ، واكتساب العلوم ..واهليئة الرشيفة ..والشكل والصورة احلسنة

 .والطاعة واالنقياد، الصدق واإليامنباألخالق الرشيفة الفاضلة من الرب و
وجعل ثمن ذلك اجلنة ، وقد اشرتى اهللا عز وجل من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم

̄  °  § ¨ © ª » ¬ ®(: كام قال سبحانه
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وقدر ، مرضية لديه، مصطفاة عنده، وهذا الرشاء دليل عىل أهنا حمبوبة هللا
 .وبمقدار ثمنها، هياُالسلعة يعرف بجاللة قدر مشرت
 ..وعرف الثمن املبذول فيها ..وعرف مشرتهيا ..فإذا عرف اإلنسان قدر السلعة

 .علم شأهنا ومرتبتها يف الوجود
، والنظر إىل وجه الرب، والثمن اجلنة، واهللا املشرتي، فالسلعة أنت أهيا املؤمن

 .وسامع كالمه يف دار األمن والسالم واخللود
َّواهللا عز وجل ه ال يصطفي لنفسه إال أعز األشياء ، و امللك العزيز اجلبارَّ

 ً.وأرشفها وأعظمها قيمة وقدرا



 ١٣٥

ًوبنى له دارا يف ، وارتضاه ملعرفته وحمبته، وإذا كان الرب قد اختار العبد لنفسه
، يسعون يف مصاحله يف يقظته ومنامه، وجعل مالئكته خدمه، جواره وقربه
 .موات وما يف األرضوسخر له ما يف الس، وحياته وموته

 .ًمعرضا عن رضاه، ثم إن العبد جلهله أبق عن سيده ومالكه
، ووااله من دونه، وصالح عدوه الشيطان، ثم مل يكفه ذلك حتى خامر عليه

فقد باع نفسه ، ًمؤثرا ملرضاته عىل مرضاة وليه وخالقه ومالكه، وصار من جنده
عىل عدوه ،  والنظر إىل وجههوجعل ثمنها جنته، التي اشرتاها منه إهله ومالكه

 .ولعنته برمحته وحمبته، واستبدل غضب ربه برضاه، أبغض خلقه إليه، الشيطان
 فأي مقت خىل هذا املخدوع عن نفسه مل يتعرض له من ربه؟

) U T S R Q P O N M L K J I H
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َّوإذا أراد اهللا عز وجل خذالن من عصاه استدرجه عناه أن يعامل واالستدراج م، َّ
 .مع متادهيم يف الغي واإلجرام، اهللا العصاة واملجرمني باللطف واإلحسان

فيزدادون ، فيظنون أهنا لطف من اهللا تعاىل هبم، وذلك بأن يزيد اهللا نعمه عليهم
ًبطرا واهنامكا يف الغي : حتى حتق عليهم كلمة العذاب كام قال سبحانه، ً

)d c b a ` _ ̂  ] \  i h g f e
jk(   ]١٨٣، ١٨٢: األعراف[. 

ًفيزدادون بطرا ، ًفتح اهللا عليهم بابا من أبواب اخلري والنعم، ًفكلام أحدثوا ذنبا
\ (: ثم يأخذهم اهللا تعاىل أغفل ما يكونون، ًوإمعانا يف الغي والفساد

d c b a ` _ ^ ]  i h g f e
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 .بل يتواله ويعينه ويدافع عنه، نفسهفالتوفيق أن ال يكل اهللا العبد إىل 
 .واخلذالن أن خييل اهللا تعاىل بني العبد ونفسه ويكله إليها

 .وبني عدوه إبليس، والعبد مطروح بني اهللا



 ١٣٦

وإن خذله وأعرض عنه افرتسه الشيطان كام ، فإن تواله اهللا مل يظفر به عدوه
O N M L W V U T S R Q P (: يفرتس الذئب الشاة
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وال تكلنا إىل أنفسنا طرفة ، أصلح لنا شأننا كله، ال إله إال أنت برمحتك نستغيث
 .وال ألحد من خلقك طرفة عني، عني

 أكثر املسلمني َّيـرغ، وضعف اليقني عىل األعامل الصاحلة، ولضعف اإليامن
 .ل االجتامعوغريوا أعام، وا موضوع االجتامعَّيـروغ، مكان االجتامع

وموضوع االجتامع الدعوة ،  وأصحابه كان املسجد مكان اجتامعهمملسو هيلع هللا ىلصفالنبي 
واستقبال ، ومواساة الفقراء، وتعلم الدين، واجلهاد يف سبيل اهللا، إىل اهللا

 .وتعلم القرآن والذكر والعبادة ونحو ذلك، الضيوف
الطبقات وسائر ، وكان االجتامع يف املسجد جلميع املسلمني أغنياء وفقراء

وخروج الناس للدعوة إىل ، وأعامل االجتامع إقامة الدين يف أنحاء األرض
واخلروج للجهاد ، والعمل به، وقراءة القرآن، وتعليم الناس أحكام دينهم، اهللا

 .يف سبيل اهللا ونحو ذلك
 :واليوم تغريت األحوال
فأصعب يشء عىل املسلم اليوم هو االجتامع يف ، فتغري مكان االجتامع

ًبل لذيذا وحمبوبا، ًوصار االجتامع يف غري املسجد سهال، املسجد ً ،
واملالعب وأماكن ، واملطاعم واألسواق، كاالجتامع يف الفنادق واحلدائق

 .ًفضال عن أماكن اللهو والفساد، الرتفيه
وأقيمت الدنيا بأركاهنا اخلمسة عىل ، وتغري موضوع االجتامع فصار كله للدنيا

 .حساب اآلخرة
8 9 : ; > = (: كان الدنيا اخلمسة بينها اهللا بقوله سبحانهوأر
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وأعامل الدنيا  ..وحلت الشهوات مكان األعامل ..فحل املال مكان اإليامن
سوق الدين عند كثري من وتعطل  ..فقام سوق الدنيا ..مكان أعامل الدين

z y x w } (: فنزلت هبم من اهللا املحن والشدائد ..املسلمني
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 .ومتى رأيت العقل يؤثر الفاين عىل الباقي فاعلم أنه قد مسخ
وحل فيه حب ، واالستعداد للقائه، ومتى رأيت القلب قد ترحل عنه حب اهللا

 .دنيا فاعلم أنه قد خسف بهوالرضا باحلياة ال، املخلوق
ومن اخللوة مع ، ومتى رأيت نفسك هترب من األنس باهللا إىل األنس باخللق

 .فاعلم أنك ال تصلح له، اهللا إىل حب اخللوة مع غريه
 :واملوجودون اآلن من بني آدم أربعة أصناف

 ودعوا إىل الدين، وعملوا بالدين، تعلموا الدين، مؤمنون باهللا: الصنف األول
فهؤالء خري ، وبرتتيب النبي، وبفكر النبي، وبيقني النبي، بنية النبي قتدينم

 .ويف مقدمتهم الصحابة ريض اهللا عنهم، ونرصة اهللا معهم، القرون
فهم قانعون باألعامل ، لكنهم ال يقومون بالدعوة، مؤمنون صاحلون: الثاين

ويف اآلخرة هلم ، فاهللا يعطيهم يف الدنيا حياة طيبة بقدر ما عملوا، الصاحلة
 .اجلنة

ًلكن يف الدنيا إذا جاءت األحوال واملصائب فغالبا ال يستطيعون حفظ أنفسهم 
 .من الفتن

 .ولكنهم غارقون يف املعايص واملحرمات، مسلمون: الثالث
 .ولشهواهتم، فهم عبيد هلم، حيبون معارشهتم، وهؤالء مقلدون للكفار

ولكن إذا آذوا ، الدنيا إىل آجاهلموهؤالء يبقون يف ، كفار ومرشكون: الرابع
ولو كانوا قلييل العدد ، فاهللا ينرص املؤمنني عليهم، وقاتلوا الصنف األول

 .والعدة
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ليأيت عندهم مع الصالح ، واملطلوب جهد الصنف األول عىل الصنف الثاين
، وعىل الصنف الثالث باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ..اإلصالح

إىل االقتداء ، ليغريوا حياهتم من االقتداء بالكفار ..والرتغيب والرتهيب
وعىل الصنف الرابع ، باألنبياء والصحابة يف الدعوة والعبادة واالستقامة

 .وعرض اإلسالم باحلكمة واملوعظة احلسنة لعلهم هيتدون، بالدعوة إىل اهللا
َّواهللا عز وجل هو العزيز احلكيم الذي يأمر بالعدل واإلحسان ه عموم عم بعدل، َّ

 .وخص من شاء منهم بفضله وإحسانه، عباده
ًولو أن ملكا أرسل إىل أهل بلد من بالده رسوال ًوكتب معه كتابا يعلمهم فيه أن ، ً

وأرسل إليهم ، ومهلك من فيها، وخمرب البلد، العدو مصبحهم عن قريب
ًأمواال ومراكب وزادا وعدة وأدلة  .ارحتلوا مع هؤالء األدلة لتنجوا: وقال، ً

وامحلوه وال تذروه ، ثم قال جلامعة من مماليكه اذهبوا إىل فالن فخذوا بيده
وذروا من عداهم فإهنم ال يصلحون أن ، واذهبوا إىل فالن وفالن كذلك، يقعد

فحملوهم ، فذهب خواص امللك إىل من أمروا بحملهم، يساكنوين يف بلدي
فال يعد ،  من أرسوقتلهم وأرس، واجتاح العدو من بقى يف املدينة، إىل امللك

 ًامللك ظاملا هلؤالء؟
 .وبني هلم سبيل النجاة، ألنه حذرهم، بل هو عادل فيهم

إذ ال جيب عليه التسوية ، نعم خص أولئك بإحسانه وعنايته وحرمها من عداهم
z y x w v u t s } | (: بينهم يف فضله وإكرامه بل
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،  قلوب عباده املؤمنني حمبته واإليامن بهواهللا تبارك وتعاىل هو الذي جعل يف
وذلك حمض ، وألقى يف قلوهبم كراهة ضده من الكفر والفسوق والعصيان

 ؟حيث مل يكلهم إىل أنفسهم، فضله ومنته عليهم
ًفجاد عليهم به فضال منه ، بل توىل سبحانه هذا التحبيب والتزيني وتكريه ضده

 .ونعمة
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حكيم بجعله يف ، ومن ال يصلح له، ح لهومن يصل، واهللا عليم بمواقع فضله
M L K J I H G F E D C B A (: مواضعه كام قال سبحانه
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ًبأن جيعله قادرا ، والتوفيق إرادة اهللا من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد

ًا له حمبا له مؤثرا له عىل غريهمريد، عىل فعل ما يرضيه ً ويبغض إليه ما يسخطه ، ً
 .والعبد حمل له، وهذا جمرد فضله، ويكرهه إليه

ولكن اهللا ، وتزيينه يف قلوبكم منكم، وإرادتكم له، فلم تكن حمبتكم لإليامن
 .هو الذي جعله يف قلوبكم كذلك

ال توفيقه لكم وأنتم لو، أعلم بمصالح عباده منكم، والذي حبب إليكم اإليامن
 .ملا أذعنت نفوسكم لإليامن

َّوكل خري فيها ففضل من اهللا من به ، وهي منبع كل رش، َّوالنفس أمارة بالسوء
7 8 9 : ; 3 4 5 6 (: عليها مل يكن منها كام قال سبحانه
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 فضل اهللا ونعمته وتزكية النفس باإليامن حمض، وكراهية الكفر، فحب اإليامن
` b a (: وهو الذي جعل العبد بسبب ذلك من الراشدين، عىل عبده

g f e d ch   (]٨: احلجرات[. 

وهو ، ويثمر عنده، ويزكو عليه وبه، فهو سبحانه العليم بمن يصلح هلذا الفضل
 .فيضيعه بوضعه يف غري موضعه، احلكيم فال يضعه عند غري أهله
ه ومواحلسنات كلها من إحسان اهللا  وتفضله عىل العباد باهلداية واإليامن كام نـِّ

Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á Ï Î Í Ì (: قال أهل اجلنة
Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ÐÜ( ]٤٣: األعراف[. 

فجميع ما يتقلب فيه العامل من خري الدنيا واآلخرة هو نعمة حمضة بال سبب 



 ١٤٠

وهو سبحانه خالقهم ، ومن غري حول وقوة منهم إال به، سابق يوجب ذلك هلم
، بخالف الرش، وهذا كله منه سبحانه، وخالق جزائها، وخالق أعامهلم الصاحلة

 .وذنبه من نفسه، فإنه ال يكون إال بذنوب العبد
فشكر ربه عىل ، وإذا تدبر العبد هذا علم أن ما هو فيه من احلسنات من فضل اهللا

ًفزاده من فضله عمال صاحلا، ذلك  .يهًونعام يفيضها عل، ً
فزال ، استغفر ربه وتاب، وإذا علم أن الرش ال حيصل له إال من نفسه وبذنوبه

 .عنه سبب الرش
ًفيكون دائام شاكرا مستغفرا ً : والرش يندفع عنه، فال يزال اخلري يتضاعف له، ً

) Û Ú Ù Ø × ê é è ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü
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 :والعامل كله قسامن
 .وأشقياء ..سعداء

K J I O N M L (: فالسعداء أربعة أنواع كام قال سبحانه
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 :وأما األشقياء فهم نوعان

 .ومنافقون ..كفار
0 1 2 3 4 5 (: فذكر الكفار بقوله سبحانه

 .]١٩: احلديد[)  67

» ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª (: وذكر املنافقني بقوله
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، ولكنه بني اجلنة والنار، أما املخلط فليس من الكفار الذين قطع هلم بالعذاب
فعسى ، ألنه أتى بسببه، كل منهام يدعوه إىل موجبه، واقف بني الوعد والوعيد

̂  _ (: اهللا أن يتوب عليهم ] \ [ Z Y X W



 ١٤١

 c b a `h g f e di   (]١٠٢: التوبة[. 

 .وقدر اهللا هبم، وإنام هي فتنة هلم، ًإىل الكفر ال ترض اهللا شيئاومسارعة الكفار 
فرتكهم ، ما يؤهلهم للحرمان يف اآلخرة، فقد علم اهللا من أمرهم وكفرهم

 .يسارعون يف الكفر إىل هنايته
، فرتكهم يسارعون يف الكفر، فآثروا عليه الكفر، ًوقد كان اهلدى مبذوال هلم

 .واإلمالء يف الرخاء، ع اإلمالء يف الزمنم، ًوأمىل هلم ليزدادوا إثام
< ? @ B A (: إنام هو وبال عليهم وبالء، فهذا اإلمهال واإلمالء
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األمانة محل فقه -٧  

́  º ¹ ¸ ¶ µ ° ± ² (: قال اهللا تعاىل ³
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من املخلوقات العظيمة التي يبدو اإلنسان ، إن السموات واألرض واجلبال
ًأمامها شيئا صغريا ضئيال ً وهتتدي إىل ، هذه اخلالئق تعرف بارئها بال حماولة، ً

 .اسطةوتطيع أمر اخلالق طاعة مبارشة بال تدبر وال و، من حيكمها ويدبرها
 .وجتري يف تنفيذ أوامر خالقها دائبة منقادة

وتؤدي ، وجتري ملستقر هلا، وترسل أشعتها، فهذه الشمس تدور يف فلكها
 .وظيفتها التي قدر اهللا هلا بال إرادة منها

، وهذا اهلواء، وهذه الرياح والسحب، وهذه النجوم والكواكب، وهذا القمر
، وختضع ملشيئته بال جهد منها، ارئهاوتعرف ب، كلها متيض لشأهنا بإذن رهبا

 .وال كد وال حماولة
 .وهذه السامء املرفوعة بام فيها من العجائب واملخلوقات اهلائلة

، وتقوت أبناءها، خترج زرعها، وهذه األرض بام فيها من اآليات والعرب
 .وفق سنة اهللا بال إرادة منها، وتفجر ينابيعها، وتواري موتاها

وهذه  ..وهذه األشجار املثمرة ..وهذه النباتات املختلفة ..يوهذا املاء اجلار
وهذه  ..وهذه الوهاد ..وهذه السهول ..وهذه البحار الواسعة ..اجلبال العالية

خاشعة  ..وتقوم بوظيفتها طائعة منقادة بإذن بارئها ..كلها تؤدي دورها ..البطاح
 .تنفذ أمره بال إرادة منها ..لرهبا

كلها أشفقت ، ويف العامل السفيل، يمة يف العامل العلويهذه املخلوقات العظ
 .أمانة املحاولة اخلاصة، أمانة املعرفة الذاتية، أمانة اإلرادة، من أمانة التبعة



 ١٤٣

وهيتدي إىل بارئه بتدبره ، ومحلها اإلنسان الذي يعرف اهللا بإدراكه وشعوره
وجماهدة ، ه ونزغاتهانحرافاتبومقاومة ، ويطيع اهللا بإرادته ومحله لنفسه، وبرصه

µ ´ ³ ° ± ² (: ميوله وشهواته كام قال سبحانه
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، القليل القوة، ًحقا إهنا أمانة عظيمة محلها هذا املخلوق الصغري احلجم
الذي ، الكفور العجول، الظلوم اجلهول، املحدود العمر، الضعيف احلول

، وتستبد به النزغات وامليول واألطامع، تناوشه الشهواتو، حتيط به املغريات
 .وإهنا لتبعة ثقيلة جسيمة

 .زج نفسه حلملها ..وجهله بطاقته ..وبسبب ظلمه لنفسه
، ويصل إىل معرفة بارئه، وإنه ملقام عال كريم حني ينهض اإلنسان بالتبعة

، وقات األخرىكاملخل، والطاعة الكاملة إلرادة ربه، واالهتداء املبارش إىل ربه
وال حيول بينها وبني ، وتطيع مبارشة، وهتتدي مبارشة، التي تعرف رهبا مبارشة

 .وال تقعد هبا املثبطات عن االنقياد والطاعة واألداء، بارئها حائل
ًفإنه يصل حقا ، وهو واع مدرك مريد، إن اإلنسان حني يصل إىل هذه الدرجة

 .ومكان بني خلق اهللا فريد، إىل مقام كريم
هي ميزة هذا اإلنسان عىل ، ومحل التبعة، واملحاولة، واإلدراك، إن اإلرادة

 .كثري من خلق اهللا يف السامء واألرض
وهوأمر املالئكة ، الذي أعلنه اهللا يف املأل األعىل، وهي مناط التكريم

 .وأكرم بذلك ذريته من بعده، بالسجود آلدم
والتي ،  باألمانة التي اختارهاولينهض، فليعرف اإلنسان مناط تكريمه عند اهللا

، فأبني أن حيملنها وأشفقن منها، عرضت عىل السموات واألرض واجلبال
 .ومحلها اإلنسان

وهيتدي ، وأخذه عىل عاتقه أن يعرف بنفسه، واختصاص اإلنسان بحمل األمانة
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 .ويصل بنفسه، ويعمل بنفسه، بنفسه
وليحق العذاب  .. عملهوليكون جزاؤه عىل ..هذا كان ليتحمل عاقبة اختياره

وليمد اهللا يد العون  ..واملرشكني واملرشكات ..عىل املنافقني واملنافقات
فيتوب عليهم مما يقعون فيه حتت ضغط ما ركب فيهم  ..للمؤمنني واملؤمنات

وما يشدهم ، وما يقف يف طريقهم من حواجز وموانع ..من ضعف ونقص
 .اهللا وعونهفذلك فضل  ..وجيذهبم من الشهوات واملغريات

È Ç Æ Å (: وقد محل اإلنسان هذه األمانة
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َّوقد أمرنا اهللا عز وجل بأداء مجيع األمانات كام قال ، واألمانات يف الدين كثرية َّ
 .]٥٨: النساء[ ) © ª » ¬ ®̄  ° ±(: سبحانه

والتي ، لتي ناط اهللا هبا فطرة اإلنساناألمانة ا، واألمانات تبدأ من األمانة الكربى
وهي ، ومحلها اإلنسان، وأشفقن منها، أبت السموات واألرض أن حيملنها

 .أمانة اهلداية واملعرفة واإليامن باهللا عن قصد وإرادة وجهد واجتاه
 .فهذه أمانة الفطرة اإلنسانية خاصة

، وعبادته، ومعرفته ،واالهتداء إليه، فكل ما عدا اإلنسان أهلمه ربه اإليامن به
 .وألزمه طاعة أمره بغري جهد منه، وطاعته

وإىل معرفته وإىل ، وإىل عقله، واإلنسان وحده هو الذي وكله اهللا إىل فطرته
وإىل جهده الذي يبذله للوصول إىل اهللا بعون من اهللا كام ، وإىل اجتاهه، إرادته

 )y x w v u t s r q pz(: قال سبحانه
 .]٦٩: العنكبوت[

وعليه أن يؤدهيا أول ما يؤدي من ، قد محل اإلنسان هذه األمانة العظيمةو
 .ومن هذه األمانة تنبثق سائر األمانات التي أمر اهللا أن تؤدى، األمانات

 .ومن هذه األمانات أمانة الشهادة هلذا الدين
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ترمجة حية ، ًالشهادة له يف النفس أوال بمجاهدة النفس حتى تكون ترمجة له
، حتى يرى الناس صورة اإليامن يف هذه النفس، ا وسلوكهايف شعوره

وهو يصوغ أصحابه عىل ، ما أحسن هذا اإليامن وأطيبه وأزكاه: فيقولون
 .وحسن األخالق واآلداب، اجلامل والكامل

 .فتكون هذه شهادة هلذا الدين يف النفس يتأثر هبا اآلخرون فيدخلون فيه
فام يكفي أن يؤدي ، وبيان فضله ومجاله، والشهادة له كذلك بدعوة الناس إليه

وما ، إذا هو مل يدع إليها الناس كذلك، املؤمن الشهادة لإليامن يف ذات نفسه
: وهي إحدى األمانات الكربى، يكون قـد أدى أمانـة الدعـوة والتبليغ والبيان

)Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » ºÇ( 
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بكل ما ، ًراره يف األرض منهجا للبرشية كلهاثم الشهادة هلذا الدين بمحاولة إق
فإقرار منهج اهللا يف حياة البرش هو ، ومتلكه األمة من وسائل ..يملكه الفرد

 .وال يعفى من هذه األمانة فرد وال مجاعة، كربى األمانات بعد اإليامن باهللا
، مورد أماناهتم إليه، أمانة التعامل مع الناس، ومن األمانات التي جيب أداؤها

وأمانة القيام عىل ، وأمانة النصيحة للراعي والرعية، وأمانة املعامالت والودائع
وأمانة املحافظة عىل العبادات وأدائها يف وقتها بصفتها ، األهل واألوالد

 .وسنن وآداب، وسائر ما ورد يف الدين من أحكام وواجبات، خالصة هللا
 © ª » ¬ ® (:  بقولهفهذه من األمانات التي جيب أن تؤدى كام أمر اهللا

 .]٥٨: النساء[ )̄ ° ±

، ويف أي قبيل، ومن أعظم األمانات وأمهها احلكم بام أنزل اهللا يف أي جيل
 .وذلك كفر، فإنام يرفض ألوهية اهللا ويرد أمره، ومن مل حيكم بام أنزل اهللا

َّوقد وصف اهللا عز وجل من مل حيكم بام أنزل اهللا بثالث صفات هي َّ: 
 الفسق ..ظلمال ..الكفر

: املائدة[ ){z y x w v u t } |(: فقال سبحانه
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ًفهو كافر باعتباره رافضا أللوهية ، فالظلم صفة أخرى ملن مل حيكم بام أنزل اهللا
 . بالترشيع لعباده وحدهواختصاصه، اهللا سبحانه

وهو ظامل بحمل الناس عىل رشيعة غري رشيعة اهللا الصاحلة املصلحة 
، وتعريضها لعقاب الكفر، وهو ظامل لنفسه بإيرادها موارد اهللكة، ألحواهلم

 .وتعريض حياة الناس وهو معهم للفساد
فهو فاسق ، تضاف إىل صفتي الكفر والظلم من قبل، وصفة الفسق صفة ثالثة

 .واتباع غري طريقه، خروجه عن منهج اهللاب
والظلم بحمل الناس عىل  ..ًفالكفر برفض ألوهية اهللا ممثال يف رفض رشيعته

 .والفسق باخلروج عن منهج اهللا وجتاوزه إىل غريه ..غري رشيعة اهللا
حتى ، ملسو هيلع هللا ىلصوقوامة رسول اهللا ، لقد ربى اهللا تبارك وتعاىل هذه األمة بمنهج القرآن

يف نفوسها وحياهتا ، ستوى الذي تؤمتن فيه عىل دين اهللاوصلت إىل امل
 .وقوامتها عىل البرشية

َّلقد ربـاها اهللا عز وجل بشتى التوجيـهات ، وشتى الترشيعات، وشتى املؤثرات، َّ
 .وشتى االبتالءات

ألن تقوم ، ونظامها، ورشيعتها، وأخالقها، وسلوكها، وأعدها سبحانه بعقيدهتا
 .وألن تتوىل القوامة عىل البرش، رضعىل دين اهللا يف األ

 ملسو هيلع هللا ىلصفقامت يف واقع احلياة األرضية يف عهده ، وقد حقق اهللا ما يريده هبذه األمة
 .حني كان دين أولئك سمعنا وأطعنا، تلك الصورة الوضيئة من دين اهللا

فيعينها ، وجتاهد لبلوغ رضاه، ومتلك البرشية ذلك اليوم حني تعود إىل رهبا
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 .وبيده مقاليد األمور، ب عىل أمرهواهللا غال، اهللا
 :والناس يف الدنيا قسامن

وهؤالء هم الذين ينكرون احلق ويكذبون به فلهم ،  قسم خلقه اهللا جلهنم-١
! " # $ % & ' ) ( * (: جهنم كام قال سبحانه
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ويدافعون ، وحيكمون به، يدعون الناس إليهو،  وقسم متمسكون باحلق-٢
Y X W V U T (: وال ينحرفون عنه كام قال سبحانه، عنه

Z[(  ]١٨١: األعراف[. 

هي احلارسة ألمانة اهللا يف ، العاملة به يف كل حني، فهذه األمة الثابتة عىل احلق
فهم ال يقترصون عىل معرفة ، ويدعون إىل احلق، فهم هيدون باحلق، األرض

ويتجاوزون معرفة ، إنام يتجاوزونه إىل اهلداية به والدعوة إليه، ق والعمل بهاحل
، واحلكم به بينهم، إىل حتقيق هذا احلق يف حياة الناس، احلق واهلداية به

 .ًحتقيقا للعدل الذي ال يقوم إال باحلكم هبذا احلق
 وال جمرد وعظ هيدى به ..فام جاء هذا احلق ليكون جمرد علم يعرف ويدرس

 .إنام جاء هذا احلق ليحكم أمر الناس كله بال استثناء ..ويعرف
 ..وحيكم حياهتم الواقعية ..وحيكم شعائرهم التعبدية ..حيكم اعتقادهم

 ..يصبغها بلونه ..وحيكم أفكارهم وعلومهم ..وحيكم أخالقهم وسلوكهم
Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì (: ويضبطها بموازينه
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ويقوم العدل الذي ال يقوم إال هبذا ، يوجد هذا احلق يف حياة الناسوهبذا كله 
 .احلق وحده

ًواألموال واألوالد فتنة قد تقعد الناس عن االستجابة هللا والرسول خوفا وبخال ً. 
   ..َّال بد هلا من تكاليف .. حياة كريمةملسو هيلع هللا ىلصواحلياة التي يدعو إليها رسول اهللا 
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 .َّوال بد هلا من تضحيات
فهي موضع فتنة ، ذا احلرص ينبه اهللا عباده إىل فتنة األموال واألوالدولقلع ه

ومن التخلف عن ، وحيذرهم من الضعف عن اجتياز هذا االمتحان، وابتالء
 .وعن النكوص عن تكاليف األمانة والعهد والبيعة، دعوة اجلهاد

مة وخيانة لألمانات التي تضطلع هبا األ، واعتبار هذا كله خيانة هللا والرسول
 .املسلمة يف األرض

والوصاية عىل ، وتقرير ألوهيته وحده للعباد ..وهي إعالء كلمة اهللا يف األرض
 .وتنفيذ أوامر اهللا يف عباده عىل مدار الزمان، البرشية باحلق والعدل

يرجح باألموال واألوالد ، التذكري بام عند اهللا من أجر عظيم، ومع هذا التحذير
5 (: ضحية واجلهاد يف سبيل اهللا كام قال سبحانهالتي تقعد الناس عن الت

? > = < ; : 9 8 7 6@  A
J I H G F E D C BK( ]٢٨، ٢٧: األنفال[. 

، فعىل األمة املسلمة التي آمنت باهللا أن جتاهد لتقرير عقيدة اإليامن يف القلوب
 .وبذلك تكون قد أدت األمانة التي محلتها، وإقامة منهج اهللا يف خلقه

وليس جمرد عبادات وأدعية وأذكار  .. ليس كلمة تقال باللسان فقطفاإلسالم
إنام هو مع ذلك منهج حياة كاملة شاملة لبناء واقع احلياة اإلنسانية عىل  ..فقط

 .)ًوأن حممدا رسول اهللا، أن ال إله إال اهللا(قاعدة 
ورد املجتمع كله إىل حكمه ، وذلك برد الناس إىل العبودية لرهبم احلق

، ورد الطغاة املعتدين عىل ألوهية اهللا وسلطانه من الطغيان واالعتداء ،ورشعه
 ً.وتأمني احلق والعدل ومكارم األخالق للناس مجيعا

والنهوض بتكاليف ، وتعمري األرض، وإقامة القسط بينهم بامليزان الثابت
 .ملسو هيلع هللا ىلصوفق سنة رسول اهللا ، بمنهج اهللا، اخلالفة فيها عن اهللا

عهد اهللا الذي عاهد وخان ،  من مل ينهض هبا فقد خاهناوكل هذه أمانات عظيمة
 .ونقض بيعته التي بايع هبا رسوله، اهللا عليه
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وإىل االستعالء عىل فتنة األموال ، وأداء ذلك كله حيتاج إىل الصرب والتضحية
: واىل التطلع إىل ما عند اهللا من األجر العظيم ملن أدى األمانة، واألوالد

) I H G F E D C B AJK( 
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فهي من زينة ، ويفتنهم هبا، فقد وهب اهللا عباده األموال واألوالد ليبلوهم هبا
لريى اهللا فيها صنع العبد ، احلياة الدنيا التي تكون موضع امتحان وابتالء

 .وترصفه
 .ويؤدي حق النعمة فيها؟، أيشكر اهللا عليها

 أم يشتغل هبا حتى يغفل عن أداء حق اهللا فيها؟
ًكان ذلك عونا له عىل احلذر ، فإذا انتبه القلب إىل موضع االمتحان واالختبار

 .ثم ال يدعه اهللا بال عون منه وال عوض، لئال خيفق يف االمتحان، واليقظة
فيلوح ، خاصة يف موطن الضعف يف األموال واألوالد، فقد يضعف لثقل األمر

ويتقوى ،  مقاومة الفتنةليستعني به عىل، اهللا له بام هو خري من ذلك وأبقى
 .ويثبت

وأن الناس  ..وبعض الناس يظن أن االعرتاف بألوهية اهللا يف ذاته هو اإليامن
دون أن يرتبوا عىل األلوهية  ..متى اعرتفوا بأن اهللا إهلهم فقد بلغوا الغاية

فال يتقدمون  ..فيطيعونه وخيضعون له يف كل يشء ..مقتضاها وهو العبودية
 .وال حيكمون يف أمرهم كله غريه ..ية إال لهبالشعائر التعبد

وحيسبون أهنم  ..وبعضهم يظن أن العبودية تتحقق بمجرد تقديم الشعائر هللا
مشتقة ) العبادة(بينام كلمة ، فقد عبدوا اهللا وحده ..متى قدموا الشعائر هللا وحده

 .دان وخضع: وعبد تفيد ابتداء، من عبد
ال يستغرق كل ، ر الدينونة واخلضوعوما الشعائر إال مظهر واحد من مظاه

 .وال كل مظاهرها، حقيقة الدينونة
 .وسوء اجلهل ..وسوء الظن ..يا حرسة عىل العباد من سوء الفهم
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إنام هي انحسار معنى األلوهية ، إن اجلاهلية ليست فرتة من الزمان مضت فقط
وهم ، هذا االنحسار الذي يؤدي بالناس إىل الرشك، والعبادة عىل هذا النحو

J I H (: حيسبون أهنم عىل دين اهللا كام قال سبحانه
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، بينام أرباهبم يف احلياة غري اهللا، فهل يليق باملسلمني أن يؤدوا الشعائر هللا
 .اهموتلك عبادهتم إي، يرشعون هلم بام مل يأذن به اهللا فيطيعوهنم

َّواهللا عز وجل هو الذي خلق هذا الكون فهو الذي ، وله األمر واحلكم فيه، َّ
وخيضعون ألمره ، وهو الذي يدينون له وحده، حيكم العباد بسلطانه ورشيعته

فال جيوز هلم أن يرشكوا معه ، ويتبعون ما رشعه هلم يف مجيع أحواهلم، وهنيه
 .ًأحدا سواه

هللا أن يعملوا إلعادة هذا الدين يف حياة األمة  اىلإن عىل املصلحني والدعاة إ
بعد أن انقطع هذا الوجود منذ أن ، إىل الوجود الفعيل يف خمتلف شعب احلياة

وخال وجه األرض ، حلت رشائع البرش حمل رشيعة اهللا يف أغلب بقاع األرض
 واألدعية والشعائر، وإن بقيت املآذن واملساجد، من الوجود احلقيقي لإلسالم

وتومههم أنه ال ،  مشاعر الباقني عىل الوالء العاطفي الغامض هلذا الدينختدر
وتطرد رشائعه وأحكامه من واقع ، ًوهو يمحى من الوجود حموا، يزال بخري

 .وهتدم أركانه وواجباته وسننه كل حني، ًاحلياة طردا
وقبل أن ، قبل أن توجد الشعائر، إن جمتمع التوحيد واإليامن قد وجد يف مكة

N M L K J I (: وجد من يوم قيل للناس، جد املساجدتو
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فالشعائر مل تكن بعد قد ، ومل تكن عبادهتم حينئذ ممثلة يف الشعائر، فعبدوه
إنام كانت عبادهتم له ممثلة يف الدينونة هللا وحده يف كل يشء قبل ، فرضت

 .نزول الرشائع
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 هللا وحده سلطان مادي يف األرض وحني أصبح هلؤالء الذين قرروا الدينونة
 .ودان الناس لرهبم هبذا وهذا عىل حد سواء، تنزلت الرشائع والشعائر

إىل اإلسالم وعبادة اهللا ، لطواغيتاًإن الناس ال تتحول أبدا من اجلاهلية وعبادة 
الذي سارت فيه دعوة ، إال عن طريق ذلك الطريق الطويل البطيء، وحده

 .ول يوم فأفلحتاإلسالم يف كل مرة من أ
ثم تتحرك ، ثم تتبعه طليعة مؤمنة، ملسو هيلع هللا ىلصوهو الرسول ، ذلك الطريق الذي بدأه فرد

حتى حيكم اهللا بينها وبني ، وتعاين ما تعاين، هذه العصبة يف وجه اجلاهلية
ويمكن هلا يف األرض فتقيم الشعائر والرشائع يف مجيع ، قومها باحلق

O N M L K J (: ًواجاثم يدخل الناس يف دين اهللا أف، أحواهلا
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وعليها ، هلا صفات، وهذه األمة التي اختارها اهللا حلمل أمانة الدين والدعوة إليه
 .ومكانة عند الناس، وهلا مكانة عند اهللا، واجبات

، كاليف التي ناطها بهوخلص الت، وقد مجع اهللا املنهاج الذي رسمه هلذه األمة
 :وقرر مكاهنا الذي قدره هلا بقوله

) m l k j i h g f e
qo n  { z y x w v u t s r
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َّإن اهللا عز وجل ينادهيم بالصفة التي ميزهم هبا عن غريهم وهي  ثم ، اإليامنَّ
ًثم يأمرهم ثالثا باألمر ، ومها ركنا الصالة البارزان، يأمرهم بالركوع والسجود

 .وهي أشمل من الصالة، العام بالعبادة
وكل ، وكل حركة، وتزيد عليها كذلك كل عمل، فعبادة اهللا تشمل الفرائض كلها
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ل مع الناس ثم خيتم بفعل اخلري عامة يف التعام، يتوجه هبا العبد إىل ربه، نية
 .بعد التعامل مع اهللا بالصالة والعبادة

َّيأمر اهللا عز وجل األمة املسلمة بذلك رجاء أن تفلح  :فهذه هي أسباب الفالح، َّ
وفعل اخلري يؤدي إىل استقامة احلياة عىل قاعدة  ..العبادة تصلها باهللا خالقها

 .اإليامن باهللا
، واستقامة احلياة، لصلة باهللامن ا، فإذا استعدت األمة املسلمة هبذه العدة

z y x w v u t s r } (: هنضت بالتبعة الشاقة
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 :واجلهاد يف سبيل اهللا يشمل
 .كلها سواء ..وجهاد الرش والفساد ..وجهاد العدو ..جهاد النفس

واختاركم هلا ،  يف اهللا حق جهاده فقد انتدبكم هلذه األمانة الضخمةوجاهدوا
، ينبغي أن يقابل منها بالشكر، وإنه إلكرام من اهللا هلذه األمة، من بني عباده

 .وحسن األداء هلذه األمانة
 .فال حرج فيه وال مشقة، وهو تكليف حمفوف برمحة اهللا

، ملحوظ فيه فطرة اإلنسان وطاقته، وهذا الدين كله بتكاليفه وعباداته ورشائعه
وال تنطلق انطالق احليوان الغشيم الذي يتلف ، فال تبقى طاقته حبيسة مكتومة

 .كل يشء بال حساب
منبع التوحيد الذي بقي ، ملة أبيكم إبراهيم، إنه منهج اهللا الذي أكرم به البرشية

امكم اهللا وقد س، كام انقطع من قبل إبراهيم، مل ينقطع من األرض، يف ذريته
 .وبعد نزول القرآن، باملسلمني من قبل

فكانت األمة املسلمة ، واإلسالم هو إسالم الوجه والقلب هللا وحده ال رشيك له
حتى انتهى هبا ، ذات منهج واحد عىل تتابع الرسل والرساالت واألجيال
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وعهد اهللا إليها ، وحتى سلمت إليها األمانة، ملسو هيلع هللا ىلصاملطاف إىل أمة حممد 
 .ىل البرشية إىل يوم القيامةبالوصاية ع

وهي الوصية عىل الناس بموازين ، فهذه األمة هي القوامة عىل البرشية بعد نبيها
 .ومسئولة عنه، وهي أمينة عىل ذلك، رشيعتها

، كام أراد اهللا، ومنهج حياهتا، فعليها أداء الشهادة هلذا الدين من خالل واقعها
 .وشاهدة عليهم، مسؤولة عنهموهي ، ًليدخل الناس يف دين اهللا أفواجا

 .وما أثقل األمانة ..وما أكرب املهمة ..فام أعظم الكرامة
̄ (: وهذه األمة تشهد عىل الناس،  يشهد عىل هذه األمةملسو هيلع هللا ىلصفالرسول 
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وقد ظلت هذه األمة وصية عىل البرشية طاملا استمسكت بذلك املنهج 
 .ومشت به يف الناس، الواقعيةوطبقته يف حياهتا ، اإلهلي

، ردها اهللا من مكان القيادة والعزة، وختلت عن تكاليفه، حتى إذا انحرفت عنه
حتى حتكم فيها أحفاد القردة واخلنازير من ، إىل مكان التابع يف ذيل القافلة

 .اليهود والنصارى
 .وما تزال ولن تزال حتى تعود إىل هذا األمر الذي اصطفاها اهللا له

º ¹ « (: واالستعداد له،  األمر العظيم يقتيض االحتشاد لهوهذا
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هبذه العدة متلك األمة املسلمة أن تنهض بتكاليف الوصاية عىل البرشية التي 
 .ورشفها هبا، اجتباها اهللا هلا

لصادق من ليعلم اهللا ا، َّوال بد من االبتالء، إن اإليامن أمانة اهللا يف األرض
z y x w v u t s } (: الكاذب كام قال سبحانه
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ثم ال جيد النصري الذي ، ومن الفتن أن يتعرض املؤمن لألذى من الباطل وأهله
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وال جيد القوة التي ، وال يملك النرص لنفسه وال املنعة، يسانده ويدافع عنه
 .انيواجه هبا الطغي

فهناك فتن ، ولكنها ليست أعنف صور الفتنة، وهذه هي الصورة البارزة للفتنة
 .ربام كانت هي أمر وأدهى، كثرية يف صور شتى

وهو ال ، هناك فتنة األهل واألحباء الذين خيشى عليهم أن يصيبهم األذى بسببه
 ً.يملك عنهم دفعا

واتقاء اهللا يف ، القرابةوينادونه باسم احلب و، وقد هيتفون به ليسامل أويستسلم
 .الرحم التي يعرضها لألذى أو اهلالك

، ورؤية الناس هلم ناجحني ومرموقني، وهناك فتنة إقبال الدنيا عىل املبطلني
وال ، وهو مهمل منكر ال حيس به أحد، وتصاغ هلم األجماد، هتتف هلم الدنيا
إال ،  معهوال يشعر بقيمة احلق الذي، وال تقيض له حاجة، حيامي عنه أحد

 ً.الذين ال يملكون من أمر احلياة شيئا، القليلون من أمثاله
ًحني يرى املؤمن كل من حوله غارقا يف تيار ، وهناك كذلك فتنة الغربة يف البيئة

 .وهو وحده موحش غريب طريد، ًسابحا يف بحر الشهوات، الضاللة
ًفتنة أن جيد املؤمن أمما ودوال، وهناك كذلك فتنة من نوع آخر  غارقة يف ً

جيد الفرد فيها من الرعاية واحلامية ، وهي مع ذلك راقية يف جمتمعها، الرذيلة
 .وهي مشاقة هللا ورسوله، وجيدها غنية قوية، ما يناسب قيمة اإلنسان

، وجاذبية األرض، إهنا فتنة النفس والشهوة، وهناك فتنة أكرب من هذا كله
وصعوبة االستقامة عىل ، لراحةويف الدعة وا، والرغبة يف املتاع والسلطان

، ويف مالبسات احلياة، مع املعوقات واملثبطات يف أعامق النفس، رصاط اهللا
 .ويف منطق البيئة
وكان االبتالء أشد ، كانت الفتنة أشد وأقسى، وأبطأ نرص اهللا، فإذا طال األمد

 .ومل يثبت إال من عصم اهللا، وأعنف
ويؤمتنون عىل تلك ، قة اإليامنوهؤالء هم الذين حيققون يف أنفسهم حقي
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 .األمانة الكربى
 .وأمانة اهللا يف قلب اإلنسان ..أمانة السامء يف األرض

ولكنه اإلعداد  ..وأن يؤذهيم بالفتنة ..حاشا هللا أن يعذب املؤمنني باالبتالءو
فهي يف حاجة إىل إعداد خاص ال يتم إال باملعاناة  ..احلقيقي لتحمل األمانة

وإال بالصرب  ..وإال باالستعالء احلقيقي عىل الشهوات ..العملية الشاقة
عىل الرغم  ..وإال بالثقة احلقيقية يف نرص اهللا أو يف ثوابه ..احلقيقي عىل اآلالم

 .واقتحام األهوال ..وشدة االبتالء ..من طول الفتنة
وتطرقها ، وتستجيش كامن قواها، فتنفي عنها اخلبث، والنفس تطهرها الشدائد

 .دة فيشتد عودهابعنف وش
ًفال يبقى صامدا إال أصلبهم عودا، وكذلك تفعل الشدائد باملؤمنني وأشدهم ، ً

 .وثقة فيام عنده، ًاتصاال باهللا
بعد االستعداد ، وهؤالء هم الذين يسلمون الراية يف النهاية مؤمتنني عليها

 .واالختبار
بام أدوا هلا من وهي عزيزة عىل نفوسهم ، وإن هؤالء األخيار ليتسلمون األمانة

وبام ذاقوا يف سبيلها من ، وبام بذلوا هلا من الصرب عىل املحن، غايل الثمن
 .اآلالم والتضحيات

، فال هيون عليهم أن يسلموها رخيصة، فهؤالء هم الذين يشعرون بقيمة األمانة
 .بعد كل هذه التضحيات واآلالم

وما يشك مؤمن يف ، اهللافأمر تكفل به ، فأما انتصار اإليامن واحلق يف النهاية
وليس أحد بأغري ، فإن أبطأ فلحكمة مقدرة فيها اخلري لإليامن وأهله، وعد اهللا

 .عىل احلق وأهله من اهللا
أن يكونوا هم  ..ويقع عليهم البالء ..وحسب املؤمنني الذين تصيبهم الفتنة

م بأن يف وأن يشهد اهللا هل، ليكونوا أمناء عىل حق اهللا ودينه، املختارين من اهللا
 .فهو خيتارهم لالبتالء حسب إيامهنم ..دينهم صالبة
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َاألنبياء ثم األمثل فاألمثل فيبت« : فقال؟ عن أشد الناس بالءملسو هيلع هللا ىلصسئل النبي  ْ ُ ْ ْ َّ ََ َُ َ ُ َ َُ َ َُ ِ  َلـىْ
َالرجل ع ُُ ِ حسب ديَلـىَّ ِ َ ِنـهَ ِ فإن كان ديِ َ َْ ِ ُنـهَ َ صلبا اشتد بُ ً َُّ َ ْ ِؤه وإن كان يف ديَالْ ِ َ َْ ِ َ ُ ٌ رقة ِـهِنُ َّ ِ

َابتيل ع َْ
ِ ِ حسب ديَلـىُ ِ َ ِنـهَ َ فام يربح البِ ُ ْْ َ َ َ َء بالعبد حتى يَالَ َّ َ ْ َِ ْ ِ ُتـرُ ُكه ْ ْيـمَ َيش عَ َ األرض ما َلـىِ ِْ َ

َعل ِيـهَ ٌ خطيئةْ َ  .)١( أخرجه الرتمذي وابن ماجه »َِ
فام هم بمفلتني من عذاب اهللا وال ، والذين يفتنون املؤمنني ويعملون السيئات

́ ¬ ® ¯(: ني مهام انتفخ باطلهم وانتفشناج  ³ ² ± ° 
 ̧¶ µ¹(  ]٤: العنكبوت[. 

وفسد ، ومن حيسب هذا فقد ساء حكمه، فال حيسبن مفسد أنه مفلت وال سابق
 )M L K J I H G F E D C B A @N(: تقديره

 .]١٢٣ :النساء[

َّفإن اهللا عز وجل الذي جعل االبتالء سنة ميز بني وي، ليمتحن إيامن املؤمن، َّ
هو الذي جعل أخذ املسيئني سنة ال تتبدل وال تتخلف وال ، الصادقني والكاذبني

 .حتيد
فخيبة ، ومتحيص الصفوف، وإذا كانت الفتنة سنة جارية المتحان القلوب

 .َّسنة جارية ال بد أن جتيء، وأخذ املفسدين، املسيئني
نام جتاهد لنفسها إ، ومشاق اجلهاد، وهذه النفوس التي حتتمل تكاليف اإليامن

وإال فام باهللا من ، وإلصالح أمرها وحياهتا، واستكامل فضائلها، وخلريها
Ï Î Í Ì Ë Ê É È (: وإنه لغني عن كل أحد، حاجة إىل أحد
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ويمن عليه وعىل  ..فال يقفن أحد يف وسط الطريق يطلب من اهللا ثمن جهاده
 ..فإن اهللا ال يناله من جهاد العبد يشء ..ما نالهويستبطئ املكافأة عىل  ..دعوته

                                                
 ). ١٩٥٦(، وهذا لفظه، صحيح سنن الرتمذي رقم )٢٣٩٨( أخرجه الرتمذي برقم : حسن)١(

  ).٣٢٤٩(، صحيح سنن ابن ماجه رقم )٤٠٢٣(وأخرجه ابن ماجه برقم 
 ). ١٤٣(انظر السلسلة الصحيحة رقم 
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 .وليس يف حاجة إىل جهد برش ضعيف هزيل
وأن ، وأن يستخلفه يف األرض به ..وإنام هو فضل من اهللا أن يعينه يف جهاده

! " # $ % & ' (: يأجره يف اآلخرة بثوابه
 .]٧: العنكبوت[  )-) ( * + ,

وليثبت عىل ، ليصرب عىل تكاليف اجلهادو، فليطمئن املؤمن عىل ماله عند اهللا
 )X W V U T S\ [ Z Y] (: مرارة الفتنة واالبتالء

 .]٣٦: الشورى[

: ومن ضيع األمانة باء بالنار واخلرسان، ومن أدى األمانة فاز باجلنة والرضوان
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، هذا مبدأ اجلزاء العادل الذي يفرق بني املحسنني واملسيئني يف الدنيا واآلخرة
 .والذي يعلق اجلزاء بالعمل عىل أساس العدل واإلحسان

حتى يستووا ، يف طبيعة وال شعور وال سلوك، فام يستوي املؤمنون والفاسقون
 .يف اجلزاء يف الدنيا واآلخرة سواء

 .نون متجهون إىل اهللا مؤمنون به عاملون بمنهجهاملؤم
ال يلتقون مع املؤمنني ، مفسدون يف األرض، والفاسقون منحرفون شاردون

 .عىل منهج اهللا يف احلياة
وأن يلقى ، فال عجب أن خيتلف طريق املؤمنني وطريق الفاسقني يف اآلخرة

 .وما قدمت يداه، كل منهام اجلزاء الذي يناسب رصيده
هو محل ، ومع أويل العزم خاصة،  اهللا تبارك وتعاىل مع النبيني عامةوميثاق

والقيام عليه يف األمم التي ، وتبليغه للناس، واالستقامة عليه، أمانة هذا املنهج
 .أرسلوا إليها
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 .ملسو هيلع هللا ىلص إىل خاتم النبيني حممد ملسو هيلع هللا ىلصوهو ميثاق واحد مطرد من لدن نوح 
حتى يسلمها ، ويقوم بحقها، ميتسلمها كل منه، وأمانة واحدة، وهو منهج واحد

! (:  كام قال سبحانهملسو هيلع هللا ىلصحتى انتهت إىل سيد املرسلني حممد ، إىل من بعده
 " 0 / . - , + * ) ( ' & % $ #
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َّواهللا عز وجل يطمئن رسوله  ويوصيه بالتمسك بام ،  أنه عىل رصاط مستقيمملسو هيلع هللا ىلصَّ
من عنت الشاردين عن الطريق مهام القى ، والثبات عليه، أوحي إليه من ربه

: الزخرف[ )¥} | { ~ � ¡ ¢ £ ¤(: بقوله سبحانه

٤٣[. 

بام فيه من اهلدى والرشاد الذي ، إن هذا القرآن العظيم يرفع ذكرك وذكر قومك
والذي حتقق بفضل اهللا عىل يد الرسول ، وما زالت تسعد، سعدت به البرشية

̈ © ª » ¬(: ومن آمن معه  .]٤٤: الزخرف[ )®¦ § 

يف كل ،  فإن ماليني الشفاه تصيل وتسلم عليه يف كل حلظةملسو هيلع هللا ىلصفأما الرسول 
من بعثته إىل أن ، ختفق بذكره وحبه، ومئات املاليني من القلوب، زمان ومكان

 .يرث اهللا األرض ومن عليها
وإن أحست اعتربهتم ، وأما قومه فقد جاءهم هذا القرآن والدنيا ال حتس هبم

 .لذي جعل هلم الدور األكرب يف حياة البرشيةوهو ا، عىل هامش احلياة
ودانت هلم ، فعرفتهم بالصدق واألمانة والعدالة، وهو الذي واجهوا به الدنيا

 .طول الفرتة التي متسكوا فيها به
وقذفت هبم يف ذيل ، واستصغرهتم الدنيا، فلام ختلوا عنه أنكرهتم األرض

 .قنيبعد أن كانوا قادة املوكب املرمو، القافلة هناك
واختارها لقيادة ، وإهنا لتبعة ضخمة ستسأل عنها األمة التي اختارها اهللا لدينه

 .القافلة البرشية الشاردة إذا هي ختلت عن األمانة
 أصحابه من املهاجرين واألنصار عىل التضحية بكل يشء ملسو هيلع هللا ىلصوقد ربى النبي 
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 .من أجل إعالء كلمة اهللا
وترك املحبوب ، ا هو أحب منهوالتضحية تكون ببذل املحبوب للوصول إىل م

وذلك ال يكون إال ، وتقديم ما حيبه اهللا عىل ما حتبه النفس، ملا هو أحب منه
 .مع كامل اإليامن

أكرههم عىل اخلروج ، فاملهاجرون أخرجوا من ديارهم وأمواهلم بغري حق
 .ال لذنب إال أن يقولوا ربنا اهللا، األذى واالضطهاد من قرابتهم وعشريهتم

ًيبتغون فضال من اهللا ورضوانا كام قــال ، جوا من ديارهم وأمواهلموقد خر ً
¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ¢ £ ¤ (: سبحانــه
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، وال جناب هلم إال محاه، ال ملجأ هلم سواه، خرجوا بدينهم معتمدين عىل اهللا
يوفهم يف ينرصون اهللا ورسوله بقلوهبم وس، وهم مع أهنم مطاردون قليلون

أولئك هم الصادقون الذين قالوا كلمة ، وأضيق األوقات، أحرج الساعات
، وكانوا صادقني مع اهللا يف أهنم اختاروه، وصدقوها بعملهم، اإليامن بألسنتهم

وصادقني مع احلق يف أهنم كانوا صورة ، وصادقني مع رسوله يف أهنم اتبعوه
 .متيش به يف الناس، منه

، املهاجرين بذلوا كل يشء من أجل إعالء كلمة اهللاوهؤالء السابقون من 
 .وضحوا بكل يشء من أجل نرصة دين اهللا

 وال غرابة فقد ضحوا بأغىل ما يملكون من أجل إعالء ملسو هيلع هللا ىلصفهم أفضل أمة حممد 
 :كلمة اهللا

 ..واألنفس ..ضحوا باألوقات، فضحوا بستة أشياء من أجل ال إله إال اهللا
ألهنم ، واجلاه وهلذا سامهم اهللا بالصادقني ..واتوالشه ..والبلدان ..واألموال

 ..وصدقوا فيام عاهدوا اهللا عليه، أتبعوا القول بالعمل
¸ º ¹ « ¼ (: ثم يليهم يف الفضل األنصار الذين قال اهللا عنهم
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لوال أهنا وقعت ، وبلغت إىل آفاق،  بصفاتهذه املجموعة العجيبة التي تفردت
 .ًحلسبها الناس أحالما طائرة، بالفعل

كام تبوؤوا فيها ، هؤالء الذين تبوءوا املدينة دار اهلجرة قبل املهاجرين
 .وكأنه منزل هلم ودار، اإليامن

ووطنهم الذي تعيش ، لقد كان دارهم ونزهلم، وهذا موقف األنصار من اإليامن
 .ويثوبون إليه كام يثوب املرء إىل داره، تسكن إليه أرواحهمو، فيه قلوهبم

ًومل تعرف البرشية كلها حادثا مجاعيا كحادث استقبال األنصار للمهاجرين ً ،
، واملشاركة الطيبة يف األموال، والبذل السخي، لقد استقبلوهم باحلب الكريم

 .واإليامن واألعامل، وشاركوهم يف الشعور واملشاعر
حتى لريوى أنه مل ينزل مهاجري ، واحتامل األعباء، نصار إىل اإليواءوتسابق األ

ألن عدد الراغبني يف اإليواء املتزامحني عليه أكثر من ، عىل أنصاري إال بقرعة
 .عدد املهاجرين

 .فلله در هذه األنفس ما أعزها وما أكرمها وما أرشفها
م حاجة مما ال جيدون يف صدوره، وهؤالء األنصار نفوسهم عزيزة كريمة

كهذا الفيء الذي ، ومن مال خيتصون به، لضأويت املهاجرون من مقام مف
 .وخصهم به دون األنصار، أفاءه اهللا عىل رسوله

واإليثار عىل ، ولو كان هبم خصاصة، بل يؤثرون املهاجرين عىل أنفسهم
، ًرياوقد بلغ إليها األنصار بام مل تشهد له البرشية نظ، النفس مع احلاجة قمة عليا

 .ويف كل حالة بصورة خارقة ملألوف البرش، وكانوا كذلك يف كل مرة
:  قسمة ما أفاء اهللا عليه من أموال بني النضري قال لألنصارملسو هيلع هللا ىلصوحني أراد النبي 

وشاركتموهم يف هذه ، إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم«
 .؟»الغنيمة
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 ؟»سم لكم من الغنيمة يشءومل يق، وإن شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم
وال ، ونؤثرهم بالغنيمة، بل نقسم هلم من أموالنا وديارنا: فقالت األنصار

 .نشاركهم فيها
 .وتلك القلوب الزاكية النقية، فلله در هذه النفوس األبية

ومن يوق شح نفسه فأولئك هم ، وشح النفوس هو املعوق عن كل خري
 .وقد محى اهللا األنصار منه، املفلحون

 .وال هيم مرة أن يعطى، ًوال يمكن أن يفعل اخلري شحيح هيم أن يأخذ دائام
وقامت روح  ..قام شكل الدين ..وهؤالء األنصار .عىل يد هؤالء املهاجرين

 .وكمل بناء الدين عىل أمجل صورة ..وقامت أخالق الدين ..الدين
سالم وكانوا نواة اإل،  إىل هؤالءملسو هيلع هللا ىلصوانتقلت أعامل الدين من جسد الرسول 

: فريض اهللا عنهم ورضوا عنه، وقاموا هبا خري قيام، فحملوا األمانة، األوىل
) * ) ( ' & % $ # " !
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وماذا  ..ماذا تركوا من الفضائل واألخالق ما جتملوا به؟ ..ُّفأي رجال أولئك؟
 بال إله إال اهللا؟تركوا من البالد واألمصار ما فتحوها 

أما الصورة الثالثة اجلميلة الرضية الواعية فهي متثل أول جمموعة انتقلت إليهم 
) ! " # $ % & ' (: وهم التابعون، صفاهتم
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كام تربز أهم خصائص األمة اإلسالمية ، فهذه اآلية تربز أهم مالمح التابعني
 .يف مجيع األوطان واألزمان، القعىل اإلط

سمة نفوسهم أهنا تتوجه إىل اهللا ، هؤالء الذين جييئون بعد املهاجرين واألنصار
ويف طلب براءة ، ولسلفها الذين سبقوها باإليامن، يف طلب املغفرة لنفسها
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مع الشعور واليقني برأفة اهللا ، القلب من الغل عىل املؤمنني عىل وجه اإلطالق
 .ورمحته

وإهنا لقافلة كريمة  ..ومجال الباطن ..ه قافلة اإليامن حتمل مجال الظاهرهذ
 .عىل اهللا وعىل الناس

ًإهنا تقف صفا واحدا واختالف ، عىل مدار الزمان واملكان، وكتيبة واحدة، ً
 .حتت راية اهللا ورسوله، األوطان واألنساب واللغات

 .عدة يف طريقها إىل اهللامتعاونة صا، متوادة، متكافلة، تقف بإيامهنا مرتابطة
ًفهل عرفت برشا أفضل من هذا الطراز؟ َ 

ًوهل رأيت صدقا ومجاال وحسنا بلغ كامله يف أحسن من هؤالء؟ ًً 
 ينتظر هؤالء عند رهبم؟، وأي مغفرة وأجر، فأي جزاء وثواب
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فإن احلي ال تؤمن عليه ،  فليستن بمن قد مات من املؤمننيًومن كان مستنا
 :الفتنة

، ًوأقلها تكلفا، ًوأعمقها علام، ًأبر هذه األمة قلوبا، ملسو هيلع هللا ىلصأولئك أصحاب حممد 
، وأدوا حقهم، فاعرفوا هلم فضلهم، وإقامة دينه، قوم اختارهم اهللا لصحبة نبيه

 .فإهنم كانوا عىل اهلدى املستقيم
فكانوا القرن األول الذين تلقوا أحكام الدين ، ملسو هيلع هللا ىلصت الرسول انتقلت إليهم صفا

 . مبارشةملسو هيلع هللا ىلصوسننه وآدابه وأخالقه من الرسول 
، وأفكارهم للدين ..فكانت أوقاهتم للدين، وبذلوا من أجل ذلك كل يشء

 .وأعامهلم كلها قائمة عىل الدين ..وأمواهلم للدين ..وأنفسهم للدين
وأئمة يف التعاون عىل  ..وأئمة يف التعليم ..ةوأئمة يف الدعو ..أئمة يف العبادة

 .والتوايص بالصرب ..والتوايص باحلق ..الرب والتقوى
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ِال تسبوا أصحايب« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  َ ْ ُّ ُ ِال تسبوا أصحايب، َ َ ْ ُّ ُ ِفوالذي نفيس بيده، َ ِ ِ َِ ِ ْ ََ َّ ْلو ! َ َ
َأن أحد َ ًكم أنفق مثل أحد ذهباَّ َ َُ ٍ َِ ْ َ َ ْ ْ ِما أدرك مد أحد، ُ َ َّْ ُ َ ْهـمََ َوال نصيفه، ِ ِ َ  .)١(متفق عليه »َ

إن حرية االختيار التي أعطاها اهللا سبحانه لإلنسان عرب عنها يف القرآن الكريم 
́  µ ¶ ° ± ² (: بكلمة األمانة فقال سبحانه ³
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، ًأن يعطيك أحد شيئا حتفظه عندك كأمانة بال شهادة أحد: األمانة معناها العامو

ْفهو دين ال أمانة، ُأو كتب عىل ورقة، فإن كان هناك شهود َ. 
عرضها اهللا قبل ذلك عىل عدد من خملوقاته ، واألمانة التي محلها اإلنسان

رفضت أن ًلكن هذه املخلوقات مجيعا ، السموات واألرض واجلبال، العظام
 .ألهنا أحست أهنا لن تستطيع أن تفي هبا، حتمل األمانة

وهذه املخلوقات كلها ، هلا حق أداء الشكر، فالنِّعم التي أعطاها اهللا سبحانه لنا
 .ولذلك رفضت حتملها، أحست بعجزها عن أداء حق الشكر هللا عليها

ِوجاء اإلنسان وقبل محل األمانة ِقبل أن يأخذ النِّعم، َ ، ي عنها حق الشكرويؤد، َ
وفرح اإلنسان بأن ، ًوأن يكون يف ذلك خمتارا يفعل أو ال يفعل، وحق العبادة هللا

، يستطيع أن يسحب منها كام يشاء، ًلديه رصيدا من النعم التي سخرها اهللا له
 .وحق الطاعة، وحق العبادة، حق الشكر، دون أن يؤدي حق اهللا فيها

 ًوما ملاذا؟ولقد كان اإلنسان حني فرح بذلك ظل
أمام مغريات ، فتحمل ما ال تقدر عليه هذه النفس الضعيفة، ألنه ظلم نفسه
 .الكون وشهواته
فلو اتبعنا ، ألن البعد عن منهج اهللا سبحانه ال يتم إال بظلم، وألنه ظلم غريه

                                                
 . واللفظ له) ٢٥٤٠(، ومسلم برقم )٣٦٧٣(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
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فاحلق هو ما يطالبنا ، وال فسدت األرض، ًمجيعا احلق ما بعدنا عن منهج اهللا
 .اهللا به

 .ألننا اتبعنا منهج اهللا يف األرض، عناه فنحن مل نخن األمانةفإن اتب
 .ولكن متى نخون األمانة؟

عندما نعتدي عىل حرمة غرينا وماله ، عندما نأخذ حق الغري، عندما نظلم
 .وعرضه

 .وخنَّا األمانة، وظلمنا الناس، حينئذ نكون قد ظلمنا أنفسنا
 ًواإلنسان عندما فعل ذلك كان جهوال ملاذا؟

 .فقاد نفسه إىل اهلالك دون أن يكسب أي يشء، ًنه ظن أنه سيكسب شيئاأل
 ..الشكر عىل نعمة احلياة ..أمانة الشكر عىل عطاء اهللا ..فاإلنسان محل األمانة
 ..الشكر عىل أن اهللا سبحانه يبارك له ويعطيه ويرزقه ..الشكر عىل رزق اهللا

 ..ويدفع عنه كل رش ..وينجيه من كل سوء
وباحرتام  ..وبالعدل يف حكمه ..انة التي تلزمه باحلق بني الناسمحل األم

 .حقوق اآلخرين مهام كانوا ضعفاء
 فامذا فعل؟، ونزل إىل األرض، لقد محل اإلنسان األمانة

وأن ، َّوصور له أنه يستطيع أن يملك، لقد استطاع الشيطان أن يصل إىل قلبه
 . عليه دينهويفسد، ليشغله بذلك عن وظيفته، يملك بال حساب

 .بينام يف احلقيقة أن ملك اإلنسان ينحرص فيام ينفقه حلاجاته
ًفأحيانا نجد إنسانا غنيا تقدم به العمر ً ومع ذلك فهو حياسب عىل كل قرش ، ً

كيف تكون هذه ، وقد تعجب من ذلك، وحياول أن يوفر بقدر ما يستطيع، أنفقه
 ثم يقرت عىل نفسه؟، األموال كلها عند هذا الرجل

ولكنها تتمشى مع ، وال مع منطق التفكري، هنا مسألة ال تتمشى مع حكم العقلإ
 .قدر اهللا العليم اخلبري

ولكنه ، ولو كان رزقه لتمتع به، ليس من رزقه، فاملال رغم أن الرجل قد كسبه



 ١٦٥

وهو يف دوره هذا باحلراسة عىل هذا ، ليسلمه إىل صاحبه، جمرد حارس عليه
ًويبقى أمينا حافظا عىل اجلزء الباقي، ه فقطإنام يأخذ منه رزق .املال حتى ، ً

 .أو فيام ال ينفع، وربام أنفقوه فيام ينفع، يوصله إىل أصحابه فيأخذوه
وجعل هذه األمانة بينه وبني ، والشكر هللا، وقد محل اهللا اإلنسان أمانة الطاعة هللا

 .ال يطلع عليها أحد، اهللا سبحانه
وكل ، كذلك العبادة، ًوال يعرف ثالث عنها شيئا، فاألمانة تكون بني العبد وربه
 .يكون بني اهللا والعبد، عمل يقصد به وجه اهللا تعاىل

 :وأفعال اإلنسان االختيارية قسامن
ًكأن حتب أن تأكل صنفا معينا من الطعام أحله ، قسم ال ثواب وال عقاب عليه ً

، ه أنت حر فيهافهذ، أو ختتار لون ثوبك، ًأو ختتار نوعا من الفاكهة، اهللا لك
 .وليس عليها ثواب وال عقاب

، ًاألعامل االختيارية التي أنزل اهللا فيها أحكاما بالفعل أو الرتك :والقسم اآلخر
 .اختبار حلرية اإلنسان يف الفعل، وهذا هو االختبار اإليامين يف احلياة

يتم فقد ال ، ولكنه ال يملك القدرة إلمتامه، ًوقد يريد اإلنسان أن يعمل عمال
 .ويقول لليشء كن فيكون، ويفعل ما يريد، ألن اهللا وحده هو الذي يريد، العمل

َّوقد وضع اهللا عز وجل اإلرادة احلرة لإلنسان يف مكان ال يستطيع أحد يف ، َّ
 .العامل أن يسيطر عليها

وال تستطيع الدنيا كلها أن ، وما هو داخل القلب ال يستطيع أحد، إهنا يف القلب
 .تصل إليه

ولكن ربام حتت التعذيب أو التهديد أو اخلوف تتظاهر ، ًأنت قد تكره إنساناف
 .ولكن احلقيقة أنك تكرهه من داخل قلبك، باحلب له

التي ال يستطيع برش وال قوة يف األرض أن ، فاحلساب هنا عىل اإلرادة احلرة
 .ولكنها مرتوكة لك وحدك، جتربك عىل يشء فيها

ًاء كنت غنيا أو فقرياسو، وهي ال تتغري وال تتبدل ًقويا أو ضعيفا، ً هذه املنطقة ، ً
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، تركها اهللا سبحانه وتعاىل حرة لك، بالذات هي التي يتم عىل أساسها احلساب
 .وجعلها مركز األرسار والنيات واألمانات اخلاصة بك

 .هذه هي منطقة األمانة التي محلتها
 ولكن ملاذا هي أمانة؟

 .حده؟ألن ما فيها بينك وبني اهللا و
وهو ، فام يف القلب رس بني العبد وربه، ًفال يستطيع أحد أن يعرف عنه شيئا

ًفإن فعل إثام بإرادته احلرة بال إكراه ، األمانة التي محلها اإلنسان يف األرض
 .استحق العقاب

 .بال حماولة للتظاهر أو التفاخر أثيب، وقلبه مصدق لعمله، ًوإن فعل خريا
وأخرج ، حدد منطقة االختيار يف أعاملنا ..انا االختيارفاهللا سبحانه حينام أعط

وترك لنا حرية االختيار بال ثواب ، َمنها عددا ً من األعامل التي ليس فيها ترشيع
 .وجعل الثواب والعقاب فيها، ثم جاء ملنطقة األمانة، وال عقاب

 .ولكن ملاذا جعل اهللا منطقة الثواب والعقاب هي القلب؟
فام يف ، زء الوحيد الذي ال يسيطر عىل مشاعره أحد إال أنتألنه اجل: واجلواب

 .وليس ألحد سيطرة عليه، بإرادتك وحدك، قلبك ملكك وحدك
 .ًال يدخل فيه ظلم أبدا، ًوبذلك يكون احلساب عدال

، ًورفض أن يكون خمتارا يف أن يؤمن أو ال يؤمن، إن الكون كله قد أسلم هللا
 . دون أن تكون له إرادة يف املعصيةواختار اإليامن باهللا، ًأسلم طوعا

فأعطاه اهللا ، وأن يؤمن باهللا باختياره عن حب، أما اإلنسان فقد قبل محل األمانة
 .حرية االختيار أن يؤمن أو ال يؤمن

َّواهللا عز وجل حني أعطانا حرية االختيار َّوأعطانا وسخر لنا كل ما يف الكون، َّ َّ ،
، وهي العقل وحرية االختيار، نا األمانةثم أعطا، كان هذا من أجل اإلنسان

وله ، وبيده كل يشء، وأشهدنا عىل نفسه بأنه الرب اخلالق املالك لكل يشء
 .كل يشء
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 .ًوجعلها مكان مؤقتا للعمل، خلق الدنيا من أجلنا
ًوجعلها مكانا دائام للثواب والعقاب، وخلق اآلخرة من أجلنا ً. 

 .دنيا واآلخرةوأنزل إلينا املنهج الذي يسعدنا يف ال
 .فمن أدى األمانة أسعده اهللا يف الدنيا واآلخرة، ومحلنا هذه األمانة

، وفيام هنى اهللا عنه، وبعض الناس محل األمانة وراح يضيعها فيام ال ينفع
 .ًكافرا بلقاء اهللا، وأن احلياة بال هناية، ًمعتقدا أن الدنيا دائمة

وال يقبل ، توا باختيارهم طائعنيأ، إن كل الذين أسلموا يف عهد النبوة وبعده
ذلك ألن السيف يف اإلسالم ، قول من قال إن اإلسالم انترش بالسيف واإلكراه

فقد كانت  .وملنع اإلكراه، وضع حلامية حرية اإلنسان يف أن يؤمن أو ال يؤمن
ومتنعهم ، هناك قوى متسلطة عىل الناس بالسيف تكرههم عىل عبادة غري اهللا

 .بل منهم من أكره الناس عىل عبادته، ترغمهم عىل عقائد زائفةو، من عبادة اهللا
 .ومن مل يعبده فدمه مباح، فمن عبده فله األمان، ًفكان احلاكم ينصب نفسه إهلا

نعرض عليهم ، ًدعوا الناس أحرارا يف اختيار ما يعتقدون: وهنا قال اإلسالم
 I H G K J( :وبعد ذلك، واعرضوا أنتم عليهم ما أردتم، اإلسالم

LM( ]٢٩: الكهف[. 

وعدل ، ورمحة اإلسالم، ومجال اإلسالم، وعظمة اإلسالم، إن سامحة اإلسالم
ألهنم رأوا فيه دين احلق والعدل ، هي الدافع ألن يعتنقه ماليني البرش، اإلسالم

 .واإلحسان
ًليس أهال هلذه النعمة التي ، وأعرض عنه فهو مطرود حمروم، وكل من علم به

: فهو شاذ عن سائر املخلوقات بمعصيته للواحد القهار، ا عبادهأكرم اهللا هب
) Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »
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سبقته صور منه ، إن اإلسالم هو املنهج اإلهلي للبرشية يف صورته األخرية
 .ًتناسب أطوارا معينة من حياة البرشية
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د كلها هلذه الصورة مته، وسبقته جتارب يف حياة الرسل واألمم السابقة
، الذي أراد اهللا أن يكون خامتة الرساالت، الكاملة األخرية من الدين الواحد

 .وأن يظهره عىل الدين كله يف األرض
ومل ، ُّفضلوا، وانحرفوا عن رسالته، فقوم موسى الذين أرسله اهللا إليهم آذوه

̄  ° ± (: يعودوا أمناء عىل دين اهللا يف األرض ® ¬ «
  ́ ³ ² ¶ µ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸
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فقد ، فلم يعودوا أمناء عليه، وإذن فقد انتهت قوامة قوم موسى عىل دين اهللا
، وأزاغ قلوهبم، ًفزادهم اهللا زيغا، زاغوا بعدما بذلت هلم كل أسباب االستقامة

 .وكيف هيدون وهم غري مهتدين؟ ..فلم تعد صاحلة للهدى
 .واهللا ال هيدي القوم الفاسقني، ًم الضالل أبداوضلوا فكتب اهللا عليه

فلم يعودوا يصلحون حلمل أمانة الدين ، وهبذا انتهت قوامتهم عىل دين اهللا
 .وهم عىل هذا الزيغ والضالل، والدعوة إليه

 ليقول لبني ملسو هيلع هللا ىلصثم أرسل اهللا عيسى بن مريم ، ثم تتابعت الرسل من بني إرسائيل
، ً مصدقا ملا بني يديه من التوراةملسو هيلع هللا ىلصلة موسى ًإرسائيل إنه جاء امتدادا لرسا

! " # $ (: ًومبرشا برسوهلا كام قال سبحانه، ًوممهدا للرسالة األخرية
 0 / . - , + * ) ( ' & % 6 5 4 3 2 1
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ل إنه بل قا، وال أنه ثالث ثالثة، وال أنه ابن اهللا، فلم يقل هلم نبي اهللا عيسى أنه اهللا
متعدد يف ، جاء بدين اهللا الذي هو منهج واحد يف أصله، إنه عبد اهللا، رسول اهللا

 .صوره وفق استعداد البرشية وحاجاهتا وطاقاهتا
، وانحرفوا عن عقيدة التوحيد،  وآذوهملسو هيلع هللا ىلصفلام اختلف بنو إرسائيل يف عيسى 

هلية مل يعودوا صاحلني حلمل الرسالة اإل، وأضلوا غريهم، وضلوا عن رشيعتهم
 .للناس
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ونحيت رشيعة اهللا من حياة ، وانترش الظلم والفساد يف األرض، َّفلام ضل الناس
أن يستقر دين اهللا يف األرض ، ًوكان مقررا يف علم اهللا، فلم يعمل هبا، الناس

ًكامال شامال يف صورته األخرية عىل يد رسوله األخري ً. 
` b a (:  يوم القيامة إىل البرشية كافة إىلملسو هيلع هللا ىلصًفأرسل اهللا رسوله حممدا 

m l k j i h g f e d cn(  ]٩: الصف[. 

 وقفة ملسو هيلع هللا ىلصالذي جاء به حممد ، وقد وقفت بنو إرسائيل يف وجه الدين اجلديد
ًوأعلنوها حربا ، وحاربوه بشتى الطرق والوسائل، العداء والكيد والتضليل

Z Y X W V U T ] \ (: مل تضع أوزارها حتى اليوم، شعواء
 .]٨: الصف[  )_[ ^

 .فظهر هذا الدين عىل الدين كله، ولقد ظهرت إرادة اهللا
وشعائره ، فام يثبت له دين آخر يف حقيقته وصفائه، ظهر يف ذاته كدين

 .وأخالقه وآدابه، ورشائعه
 .فأما الديانات الوثنية فهي هزيلة ليست بيشء؛ ألهنا من أوهام البرش

فهذا الدين اإلسالمي ، ونحوهاوأما الديانات الكتابية كاليهودية والنرصانية 
 .وهو الصورة األخرية الكاملة الشاملة منها، خامتها

وزيد فيها ما ليس  ..ومزقت ..وشوهت ..وبدلت ..ولقد حرفت تلك الديانات
وانتهت حلال ال تصلح معه ليشء  ..وكتم بعضها ..ونقصت من أطرافها ..منها

 .وال يف الرشائع ..ائروال يف الشع ..ال يف العقيدة ..من قيادة احلياة
وحتى لو بقيت من غري حتريف وال تشويه فهي نسخة سابقة مل تشمل كل 

وجليل  ،ألهنا جاءت يف تقدير اهللا ألمد حمدود، ًمطالب احلياة املتجددة أبدا
 .حمدود

فظهر هذا الدين قوة وحقيقة ، فقد صدق اهللا وعده، أما من ناحية واقع احلياة
 .هونظام حكم عىل الدين كل

ثم  ..فقد دانت له معظم الرقعة املعمورة من األرض يف مدى قرن من الزمان
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 .ًزحف سلميا إىل قلب آسيا وأفريقيا
، ويف كل دولة، ويف كل مدينة، ويف كل قرية، وما يزال يمتد بنفسه يف كل بيت

ًحتقيقا لوعد ، عىل الرغم من كل ما يرصد له يف أنحاء األرض من حرب وكيد
 .هر دينه عىل الدين كلهبأن يظ، اهللا

يف ، بعد أن مل يرعها اليهود والنصارى، فهل نؤدي األمانة التي اختارنا اهللا هلا
 وإبالغه للبرشية كافة؟، العمل بالدين

) Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â
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وهم ينفذون قدر اهللا يف إظهار ، إن هذا ليسكب يف قلوب املؤمنني الطمأنينة
 .وإن هم إال أداة، الذي أراده ليظهردينه 

ًوما تزال حافزا ومطمئنا لقلوب املؤمنني الواثقني بوعد اهللا وستظل تبعث يف ، ً
حتى يتحقق وعد اهللا مرة أخرى يف واقع ، األجيال القادمة مثل هذه املشاعر

 .احلياة بإذن اهللا
ة يف الدنيا وهيتف هبم إىل أربح جتار، إن اهللا تبارك وتعاىل ينادي املؤمنني

o (: واجلهاد يف سبيل اهللا إلعالء كلمة اهللا، جتارة اإليامن باهللا، واآلخرة
z y x w v u t s r q p  ¢ ¡ � ~ } | {
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ثم يكسب مغفرة ، وإهنا ألربح جتارة أن جياهد املؤمن يف حياته القصرية
، فوز باجلنات واملساكن والقصوروال، وإسقاط ديونه كلها، ذنوبه كلها

° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹ ®̄  (: ورضوان من اهللا أكرب
À ¿ ¾ ½ ¼ » ºÁ( ]١٢: الصف[. 

 فهل انتهى حساب هذه التجارة الرابحة عند هذا؟
 .ويأخذ اآلخرة، إنه لربح ضخم هائل أن يعطى املؤمن الدنيا

نصار رسول اهللا لقد متت املبايعة عىل هذه الصفقة من أول يوم حني بايع األ
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 . ليلة العقبة يف مكةملسو هيلع هللا ىلص
 :فقال،  يف جملسملسو هيلع هللا ىلصكنا مع رسول اهللا :  قالعن عبادة بن الصامت 

َتبايعوين ع« ُ َِ ِ ِ أن ال ترشكوا باَلـىُ ُ ِ ْ ُ ً شيئا٬ْ ْ ُوال تزنوا، َ ْ َ ُوال ترسقوا، َ ِ ْ َ َوال تقتلوا النفس ، َ َْ َّ ُ َُ ْ
َالتي حرم ا َّ َ ِ ِ إال باهللاَُّ َلـحِ ْفمن ، ِّقْ َ َوىف منكم فأجره عَ ُ ْ َُ َْ ُ ْ ِ ْومن أصاب شيئا من ، ٬ اَلـىَ َ َ ْ َِ ً ْ ََ

َذلك فعوقب  ُِ َِ َ ِبـهَ ٌفهو كفارة ، ِ ََ َّ ََ ُلـهُ َومن أصاب شيئا من ذلك فس، َ ْ ََ ََ ِ َِ ْ َ َ ْ َتـرًَ َ علهللاُُه اَ ِيـهَ ُ فأمره ْ ُ ْ َ
َإن شاء عفا ع، ٬ اَلـىِإ ََ ََ ْ ُنـهِ َّ وإن شاء عذْ َ ََ َ ْ ُبـهِ  .)١(متفق عليه »َ

وهو يعلم من تلك النفوس أهنا تتعلق بيشء قريب يف ، ولكن فضل اهللا عظيم
من إظهار هذا الدين يف ، فيبرشها بام قدره يف علمه املكنون، هذه األرض

)  Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ÂÍ(: األرض كام قال سبحانه
 .]١٣: الصف[

وال ، كه إال اهللاوالذي ال يمل، وهنا تبلغ الصفقة ذروة الربح يف الدنيا واآلخرة
 .يعطيه إال اهللا

 .والذي ال ممسك لرمحته، اهللا الغني الذي ال تنفد خزائنه
 .ثم يتقاعس عنها أو حييد؟، فمن الذي يدله اهللا عىل هذه التجارة

 .ِّأما له يف العز من نصيب؟ ..أما له يف جنة اخللد من رغبة؟
 .أال من مسارع إىل اخلريات؟ ..أال من مشمر إىل اجلنة؟
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 .وهل هناك أرفع من هذا املكان؟
 .وهل هناك أرشف من هذا العمل؟

فآمنت طائفة من بني ارسائيل ،  بنرصة دين اهللاملسو هيلع هللا ىلصلقد قام احلواريون مع عيسى 

                                                
 . واللفظ له) ١٧٠٩(، ومسلم برقم )٧١٩٩(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
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وأظهرهم ، ونرصهم عىل أعدائهم،  باهللاثم أيد اهللا املؤمنني، وكفرت طائفة
 .عليهم

لقيامهم بنرصة دين اهللا مع ، ونالوا هذا التكريم من رهبم، لقد انتدبوا هلذا األمر
 .ملسو هيلع هللا ىلصنبيهم 

كام انتدب احلواريون ، فام أجدر أتباع سيد الرسل أن ينتدبوا هلذا األمر الدائم
 .لألمر املوقوت

،  األمناء عىل منهج اهللا يف األرض همملسو هيلع هللا ىلصإن أتباع سيد الرسل وآخرهم حممد 
وهم املختارون من بني ، ملسو هيلع هللا ىلصوهم ورثة العقيدة والرسالة اإلهلية بعد نبيهم 

 .واألمانة العظمى، األمم هلذه املهمة الكربى
، فاختارهم ليجعلهم أهل الكتاب املبني، َّوقد من اهللا عىل العرب األميني

وخيرجهم ، هم إىل مقام كريميرتفعون باختياره من، ًويرسل فيهم رسوال منهم
ويميزهم عىل العاملني كام قال ، من أميتهم وجاهليتهم إىل نور العلم واإليامن

3 4 5 6 7 8 9 . / 0 1 2 (: سبحانه
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فقد علم اهللا أهنم هم ، ومع كل ما كانوا عليه يف اجلاهلية من جهل وضالل

بام علم سبحانه يف نفوسهم من استعداد ، األمناء عليها، لة هذه العقيدةمح
ومن رصيد مذخور ، ومن طاقة تنهض هبذه العقيدة اجلديدة، للخري والصالح
وإقامة حياة الناس يف األرض عىل ، ونرشها صافية يف العامل، للدعوة اجلديدة

 .أساسها
لقبول والسمع والطاعة أول وتلقته با ..فاستلمته أول طليعة من هذه األمة

وقد فرغت منه ونبذته نفوس  ..ملسو هيلع هللا ىلصهم أصحاب النبي ، جمموعة من هذه األمة
فامتألت بالعقد وااللتواءات  ..اليهود التي أفسدها الذل الطويل يف مرص

 .ال يف حياة موسى وال من بعده، ًومن ثم مل تستقم أبدا بعد ذلك ..واالنحرافات



 ١٧٣

وظلموا ، وبدلوا وغريوا، وحرفوا يف دينهم، رهمونبذوا كتاب اهللا وراء ظهو
7 8 9 : (: وقتلوا األنبياء، وصدوا عن سبيل اهللا، وكذبوا

 @ ? > = < ; J I H G F E D C B A
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ثم ، وآتاه التوراة، ^فأرسل إليهم كليمه موسى ، َّوقد من اهللا عىل بني إرسائيل
إىل أن ختم ، ن حيكمون بالتوراة من بني إرسائيلتابع من بعده الرسل الذي

 .وآتاه من اآليات البينات ما يؤمن عىل مثله البرش، ملسو هيلع هللا ىلصأنبياءهم بعيسى بن مريم 
كلام جاءهم رسول بام ال هتواه ، ثم مع هذه النعم التي ال يعرف قدرها إال اهللا

: ًقا قتلوهموفري، ًففريقا من األنبياء كذبوهم، أنفسهم استكربوا عن اإليامن به
) £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v
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فطبع اهللا عىل ، وقد خان اليهود األمانة ونقضوا العهد وأفسدوا يف األرض
) ( * + ! " # $ % & ' (: قلوهبم
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كتب اهللا عليهم لعنته ، رائم والقبائح والفواحشفلام فعلوا هذه الكبائر واجل
فلم ، وانتزع من أيدهيم أمانة القيام عىل دينه يف األرض إىل يوم القيامة، وغضبه

فال يستحقون إال الذلة ، وال مؤهلني حلمل األمانة، يعودوا صاحلني لالقتداء
¾ ´ º ¹  ̧¶ µ « ¼ ½ (: واللعنة والغضب
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ًفلام صار اليهود أرش خلق اهللا كفرا وظلام وفسادا وعنادا أذهلم اهللا ولعنهم ً ًً :
) U T S R Q P O N M L K J I H G F E D

\ [ Z Y X W V` _  ̂] a( ]٦٠: املائدة[. 



 ١٧٤

، فيجمعهم بعد فرقة، وقد كان اليهود ينتظرون مبعث الرسول األخري منهم
 .كانوا يستفتحون بذلك عىل العربو، ويعزهم بعد ذهلم

فقد ، ولكن حكمة اهللا اقتضت أن يكون هذا النبي من العرب األميني غري اليهود
بعدما ، علم اهللا أن هيود قد فرغ عنرصها من مؤهالت القيادة الكاملة للبرشية

! " # $ % & ' ) (: ضلت وزاغت وكفرت بآيات اهللا
 + * ) 5 4 3 2 1 0 / . - ,

 .]٨٩: البقرة[ )>;6 7 8 9 : 

وليكون ، حلمل هذه األمانة الكربى، وإن اختيار اهللا لفرد أو مجاعة أو أمة
 .إن ذلك لفضل عظيم ال يعدله فضل، وموضع تلقي فيضه، مستودع نور اهللا

 .فضل عظيم يريب عىل كل ما يبذله املؤمن من نفسه وماله وحياته
َّواهللا عز وجل يذكر املؤمنني باختيارهم حلم P O N (: ل هذه األمانةَّ

X W V U T S R QY(  ]٤: اجلمعة[. 

فلم تعد هلم قلوب حتمل هذه ، فاليهود قد انتهى دورهم يف محل أمانة اهللا
األمانة التي ال حتملها إال القلوب احلية الفاقهة املدركة الواعية املتجردة 

Z ] \ [ ^ _ (: فهم كام وصفهم اهللا بقوله، العاملة بام حتمل
 a ` b o n m l k j i h g f e d c
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، وكلفوا أمانة العقيدة والرشيعة عىل أيدي الرسل، فبنو إرسائيل محلوا التوراة
 .وهاِّلـمومل يع، ثم مل حيملوها ومل يعملوا هبا

ومن ثم كانوا ، ومل يعملوا هبا، ومل يفقهوا حقيقتها، فهم مل يقدروا هذه األمانة
، فهو ليس صاحبها، وليس له منها إال ثقلها، ل الكتب الضخامكاحلامر حيم

 .ًوليس رشيكا يف الغاية منها
فهؤالء كأولئك ، والذين محلوا أمانة العقيدة من هذه األمة ثم مل حيملوها

 ً.وأولئك كلهم كاحلامر حيمل أسفارا، اليهود



 ١٧٥

، ة جد خالصوأمر الدين والعقيد، إن هذا الدين العظيم الذي أنزله اهللا أمانة
 .وال جمال فيه للهزل واللعب، جد كله ال هزل فيه، حازم جازم

جد ال حيتمل  ..وجد يف ميزان اهللا وحسابه ..وجد يف اآلخرة ..جد يف الدنيا
ًقليال وال كثريا، التلفت عنه هنا أو هناك ً. 

يستنزل غضب اهللا ، أو إدخال فيه ما ليس منه، وأي تلفت عنه من أي أحد
فاألمر عظيم ، ولو كان الذي يتلفت عنه هو الرسول، خذه احلاسموأ، الصارم

احلق ، إنه احلق الذي ال تستقيم احلياة إال به، وأكرب من البرش، أكرب من الرسول
` Z Y X W V[ ^ ] \_  b a(: من رب العاملني

cd j i h g f ek( ]٤٧-٤٤: احلاقة[. 

 .فمتى يشعر اإلنسان بعظمة القاهر اجلبار؟
 .س بضآلة نفسه أمام قدرة اهللا التي ال يقف هلا يشء؟ومتى حي

 .ومتى يقدر عظمة األمانة التي حتملها؟
ًإن اهللا قادر عىل أخذه أخذا شديدا يف الدنيا واآلخرة عندما حييد أو يتلفت عن ، ً

ًممثال فيام جييء به الرسل من احلق ، هذا املنهج الذي يريده اهللا للبرشية
 .والعقيدة والرشيعة

، إنام جييء ليطاع وحيرتم، ا املنهج وهذا احلق ال جييء ليهمل وال ليبدلفهذ
وهناك اهلول والروع ، وإال فهو األخذ والقصم، ويقابل باالستجابة والتقوى

ª¯ ³ ² ± °´  ¶ µ » ¬ ®(: فقد
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 .فأخذهم اهللا بالصيحة الطاغية، فثمود كذبوا رسوهلم
 .فأخذهم بريح رصرص عاتية، وعاد كذبوا رسوهلم
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 .وفرعون ومن قبله من املكذبني أخذهم اهللا بالنقمة الرابية الغامرة الطامرة
التي تكذب بعد كل ما سبق ، واآلذان البليدة، إهنا تذكرة تلمس القلوب اخلامدة

وكل ما سبق من ، وكل ما سبق من اآليات،  سبق من املصائروكل ما، من النذر
 .وكل ما سبق من آالء اهللا ونعمه عىل هؤالء الغافلني، العظات

تبدو صغرية ضئيلة إىل ، اهلائلة القاصمة احلاسمة، وكل هذه املشاهد املروعة
هول احلاقة والقارعة والصاخة والواقعة التي ، جانب اهلول واملوقف األكرب

 :والتي ستقع بال شك، هبا املجرمونيكذب 
)C B A @ ? >D J I H G F EK L 
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ويتبع ذلك حركة هائلة ، قامت اخلالئق لرهبا، فإذا نفخ إرسافيل يف الصور

 . مستويةًلتصبح أرضا، فرتفع وتدك دكة واحدة، لألرض واجلبال
إىل جانب هذه ، ضآلة عاملهو، يشعر معه اإلنسان بضآلته، إنه مشهد عظيم مروع

وال يقترص اهلول عىل محل األرض واجلبال ودكها دكة ، القدرة العظيمة
S R Q P (: فالسامء يف هذا اليوم اهلائل ليست بناجية، واحدة

TU(  ]١٦: احلاقة[. 

ًومن خان األمانة فردا ، فيحاسب من قام بأداء األمانة، وحيرش الناس إىل رهبم
0 (: وجيـازي كـل إنسان بام عمل من خري ورش، ً وعمالًونيـة وقـوال، ًفردا

 .]٤٧: الكهف[ );1 2 3 4 5 6 7 8 9 :

ُ يف مكة كان يعد املؤمنني بهملسو هيلع هللا ىلصإن النبي  ِ وهم يبذلون األموال ، املبايعني له، َ
يعدهم باجلنة عىل اإليامن والعمل ، ويضحون باألوقات والشهوات، واألنفس

 .الصالح
هذه ، واستقبال املكاره، ً قلوبا يعدها حلمل األمانةلقد كان القرآن ينشئ

بحيث ال تتطلع وهي تبذل ، القلوب جيب أن تكون من الصالبة والقوة والتجرد
وال تنتظر إال ، إىل أي يشء يف هذه األرض، وحتتمل كل يشء، كل يشء
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 .والفوز باجلنة، وال ترجو إال رضوان اهللا، اآلخرة
وحرمان ،  األرض كلها يف نصب وشقاءقلوب مؤمنة مستعدة لقطع رحلة

ولو كان هذا ، بال جزاء يف هذه األرض قريب، وتضحية واحتامل، وعذاب
 .وظهور املسلمني، اإلسالموغلبة ، اجلزاء هو انتصار الدعوة

وعرفت ما يـجب  ..حتى إذا وجدت هذه القلوب التي ذاقت حالوة اإليامن
 ..رض يشء إال أن تعطي بال مقابلوعلمت أنه ليس أمامها يف رحلة األ ..عليها

ًوموعدا كذلك للفصل بني أهل احلق  ..ًوأن تنتظر اآلخرة وحدها موعدا للجزاء
أتاها النرص يف  ..وعلم اهللا منها صدق نيتها عىل ما بايعت وعاهدت ..والباطل
ولكن لتقوم بأمانة املنهج  ..وائتمنها عىل احلق ال لنفسها فقط ..األرض
 ..وحتكم بالدين يف حياهتا ..تعمل بالدين ..ل ألداء األمانةوهي أه ..اإلهلي

 .وتدعو البرشية إىل الدين
ومل تتطلع إىل يشء من ، فقد كانت مل توعد بيشء من املغنم يف الدنيا تتقاضاه

 .املغنم يف األرض تعطاه
ًوقد جتردت هللا حقا يوم كانت ال تعلم هلا جزاء إال رضاه والفوز باجلنة يف ، ً

 :اآلخرة
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جاء نرص اهللا يف املدينة بعد ، وبعد أن استقرت هذه احلقيقة يف نفوس املؤمنني
 .وإنام يتطلع إىل رضوان اهللا واجلنة، أن أصبح املؤمن ال يتطلع إليه

ن هلذا املنهج وهلذا الدين ألن مشيئة اهللا اقتضت أن تكو، وجاء نرص اهللا ذاته
وتربزه يف منتهى ، تقرره يف صورة عملية حمددة، واقعية يف احلياة اإلنسانية

 :ويكون قدوة للبرشية كلها إىل يوم القيامة، اجلامل والكامل
ويف  ..ويف املعارشات ..ويف املعامالت ..ويف العبادات ..يف اإليامن
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 .األخالق
 .مم يف كل زمان ومكانوتقتدي هبا األ، تراها األجيال

ًوإنام كان قدرا ، فلم يكن النرص للمؤمنني جزاء عىل التعب والنصب والتضحية
به مكن اهللا املؤمنني أن يقيموا حياهتم وفق مراد ، من قدر اهللا له حكمته ومنافعه

! (: أما جزاؤهم فهو ينتظرهم يف اآلخرة، كام حيب اهللا، اهللا
 - , + * ) ( ' & % $ # "
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َّإن اهللا عز وجل يريد من املؤمنني أن يؤدوا أمانتهم التي استحفظوا عليها يف  َّ
 :مجيع األحوال
أمانة  ..أمانة العلم ..أمانة األخالق ..أمانة املعامالت ..أمانة العبادات

هو ذروة سنام أمانة اجلهاد يف سبيل اهللا الذي  ..أمانة الدعوة ..االستقامة
 .اإلسالم

 :وال خيافون لومة الئم، فيقفون يف وجه الرش والفساد والطغيان
أو األغنياء املتسلطني  ..سواء جاء هذا الرش من احلكام املتسلطني كفرعون

 ..أو العامة املتسلطني باهلوى ..أو األرشار املتسلطني باألذى ..باملال
 .فتعم مجيع وظائف الدين، وكل ما افرتض اهللا عىل العباد فهو أمانة

 :واألمانة تشتمل عىل ثالثة أمور
 .وعدم التفريط به أو التهاون بشأنه، اهتامم األمني بحفظ ما استؤمن عليه: األول
 .عفة األمني عام ليس له به حق: الثاين

 .تأدية األمني ما جيب عليه من حق لغريه: الثالث
P O N (: اهللا بقولهوأداء األمانة من صفات املؤمنني كام وصفهم 

R QS( ]٨: املؤمنون[. 

 © ª » (: وقد أمرنا اهللا عز وجل بأداء األمانات إىل أهلها كام قال سبحانه
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 .وأمرك بحفظه، واألمانة لفظ عام يشمل كل ما استودعك اهللا أمره
ما وحفظ  ..فيدخل فيها حفظ القلوب واجلوارح عن كل ما ال يريض اهللا

 .ائتمنت عليه من حقوق العباد
 .وتعم األمانات كذلك مجيع الواجبات عىل اإلنسان

أو كانت ، سواء كانت واجبة حلق اهللا كالعبادات من صالة وصيام ونحومها
واجبة لسبب من األسباب كالكفارات والنذور ونحومها من احلقوق الواجبة 

 .هللا
بسبب من األسباب كالودائع ، أو كانت واجبة حلقوق العباد بعضهم عىل بعض

 .والديون ونحومها
، ويدخل يف ذلك الواليات كاإلمامة واإلمارة والوزارة والرئاسة والوظائف

 .وغري ذلك مما يؤمتن عليه اإلنسان
 .فكل ذلك داخل يف األمانة التي أمرنا اهللا بأدائها

 :ويدخل يف األمانة التي جيب حفظها حفظ اجلوارح عن املحرمات
 ..والبطن أمانة ..والقلب أمانة ..والعني أمانة ..واألذن أمانة .. أمانةفاللسان

 .واألهل أمانة ..واملال أمانة ..والوقت أمانة ..واليد أمانة ..والفرج أمانة
وقراءة الكتب ، فاللسان أمانة جيب عىل املسلم استعامله يف تالوة القرآن

والنهي عن ، واألمر باملعروف ،والدعوة إىل اهللا، وتعليم أحكام الدين، النافعة
 .وما أوجبه اهللا من األذكار، واإلصالح بني الناس، والوعظ واإلرشاد، املنكر

واحلديث النافع من األهل ، يباح استعامله يف حاجات املسلم كالبيع والرشاء
 .والضيف

، والسخرية واالستهزاء، والسب والشتم، وحيرم استعامله يف الغيبة والنميمة
وقد حذر اهللا من ، ومن فعل ذلك ونحوه فقد خان األمانة، ات البنيوإفساد ذ

5 6 7 8 9 : ; > = < (: ذلك بقوله
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كالقرآن ، وما أمره اهللا به، واألذن أمانة جيب عىل املسلم أن يسمع هبا ما ينفعه
 .وما فيه صالح دينه ودنياه، واحلديث

، واللغو والسب،  من السوء والفحشاءوال جيوز أن يسمع هبا ما حرمه اهللا
 .ومن فعل ذلك فقد خان األمانة، وإفساد ذات البني، والغيبة والنميمة

وما فيه نفعه يف ، والعني أمانة جيب عىل املسلم أن يبرص هبا ما أباحه اهللا له
 .ومصالح معاشه، كالنظر يف ملكوت السموات واألرض، العاجل واآلجل

ومن ، إىل ما حرم اهللا من العورات والنساء األجنبياتوال جيوز أن ينظر هبا 
 .فعل ذلك فقد خان األمانة

واخلوف واخلشية من ، يـجب عليه أن يمأله بالتوحيد واإليامن، والقلب أمانة
واخلشوع ، والصدق واإلخالص، والذل له، وتعظيمه، واملحبة له، اهللا

 .والتقوى
فإن ، ونحو ذلك، والكرب واحلسد، قوال جيـوز أن يمأله اإلنسان بالرشك والنفا

 .فعل فقد خان األمانة
 .فيجب أن ال يدخل فيه إال ما أحله اهللا من الطيبات بال إرساف، والبطن أمانة

 .ًومن أدخل بطنه شيئا من املحرمات من مأكول ومرشوب فقد خان األمانة
ز ذلك ومن جتاو، والفرج أمانة فيجـب حفظه فيام أحل اهللا من الزواج والترسي

 .إىل الزنا والفواحش فقد خان األمانة
فمن استعمل ، وكفها عام حرم اهللا، واليد أمانة فيجـب استعامهلا يف طاعة اهللا

يده يف الرسقة أو الغش أو تناول هبا املحرمات أو قتل هبا النفوس املعصومة 
 .فقد خان األمانة

،  الصلوات واجلهادكامليش إىل، فيجب استعامهلا يف طاعة اهللا، والرجل أمانة
والنهي عن ، واألمر باملعروف، والدعوة إىل اهللا، وجمالس العلم والذكر

 .وصلة األرحام ونحو ذلك، املنكر
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، ومواطن الريب، ومن استعمل قدميه فيام حرم اهللا كامليش لإلفساد يف األرض
 .فقد خان األمانة، وأماكن اللهو واللعب واخلنا

بالتفكري يف ، ة فيه استعامله يف طاعة اهللا ورسولهوأداء األمان، والعقل أمانة
 .ونحو ذلك، وما فيه مصلحة اإلسالم واملسلمني، العلوم النافعة

، والكذب والتزوير، واخلديعة والظلم، ومن استعمل عقله يف املكر والكيد
 .واإلرضار باملسلمني فقد خان أمانة العقل، واحليلة الباطلة

، وتعليمهم إياه، ودعوة الناس إليه، نة فيه العمل بهوأداء األما، والعلم أمانة
 .والصرب عىل األذى الذي حيصل بسببه

فقد خان ، ومل يصرب عىل ذلك، ومل يدع الناس إليه، ومن مل يعمل بعلمه
 .األمانة

والدعوة ، والعمل بالدين، فيـجب محلها عىل طاعة اهللا ورسوله، والنفس أمانة
وتركها ترتع يف اللهو والشهوات فقد خان ، ومن أطلق لنفسه العنان، إليه

 .األمانة
، فيجب حفظه بالعبادة والتعليم والدعوة واألعامل الصاحلة، والوقت أمانة

 .وطلب الالزم من املعاش
واألعامل السيئة فقد خان ، ومن أضاع أوقاته يف الشهوات والقيل والقال

 .األمانة
ونفع النفس ،  فيام يريض اهللاوإنفاقه، واملال أمانة فيجب كسبه من احلالل

 .ومواساة املحتاجني منه، واألهل واملسلمني به
 .وأنفقه يف املحرمات فقد خان األمانة، ومن اكتسبه من املحرمات

بشكر املنعم ، فيجب عىل املسلم رعاية هذه األمانة، واألهل واألوالد أمانة
، ن األخالقوالسنن وحس، وتربية األهل واألوالد عىل احلق والدين، هبا

وحفظهم ، وترغيبهم يف معايل األمور، والفقه الرشعي، بتعليمهم القرآن والسنة
 .وأداء حقوقهم، من كل ما يرضهم
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يفعلون ما ، وترك هلم احلبل عىل الغارب، ومن أرخى لزوجته وأوالده العنان
، وينظرون إىل ما يشاؤون، ويسمعون ما يشاؤون، ويأكلون ما يشاؤون، يشاؤون

 .وغدر بأقرب الناس إليه، وأضاع من حتت يده، ان األمانةفقد خ
من ، ما ائتمن اهللا عليه بعض عباده، ومن أعظم األمانات التي جيب رعايتها

 .والية عامة أو خاصة
وإيصال حقوقهم  ..بالنصح لرعيته ..فويل أمر املسلمني جيب عليه أداء األمانة

والرضب عىل أيدي  ..العدل واألمنونرش  ..واحلكم بينهم بام أنزل اهللا ..إليهم
واإلحسان  ..وقمع الظامل ..ونرص املظلوم ..واملفسدين يف األرض ..العابثني

 .واجلهاد يف سبيل اهللا ..ونرش الدين ..وتعليمهم الدين ..إىل الناس
وحكم بينهم بالظلم  ..ومنع حقوقهم ..ومن توىل أمور املسلمني فغشهم

وقعد عن نرص  ..وأسكت العلامء ..الدعاةوقمع  ..ونرش الفساد ..واجلور
 .فقد خان األمانة، الدين ونرشه

 ..وأداء األمانة له بالسمع والطاعة، وجيب عىل الرعية طاعة إمام املسلمني
والتعاون معه  ..ولزوم النصح له ..وعدم اخلروج عليه ..وعدم شق عصا الطاعة

 .لنرصوالدعاء له باهلداية والصالح وا ..عىل الرب والتقوى
 .فإن أمر بمعصية فال سمع وال طاعة، وجتب طاعة اإلمام ما مل يأمر بمعصية

ًوخرج عليه ظلام وعدوانا، وشق عصا الطاعة، ومن غش اإلمام فقد خان ، ً
 .األمانة

والقايض واألمري والوزير واملوظف جيب عليه أن يؤدي األمانة بالعدل بني 
 .قضاء حوائجهمو، والنصح هلم، الناس واإلحسان إىل اخللق

 .ومن تعمد ظلم الناس وغشهم وأكل أمواهلم فقد خان األمانة
وإنه ليسري عىل من  ..وما أثقل أداءها ..وما أشد محلها ..أال ما أعظم األمانة

 .وعرف عقوبة اخليانة ..وعرف ثواهبا ..وعرف جزيل إنعامه ..عرف ربه
́  (: قال اهللا تعاىل ³ ² ± °  ̄® ¬ « ª ©  ¶ µ
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ً مسكنا وقرارا وجعل هلم فيها، فأهبط اهللا آدم وزوجه وإبليس إىل األرض ً
وخلقت ، ثم ينتقلون إىل الدار التي خلقوا هلا، ًومتاعا إىل حني انقضاء آجاهلم

 .هلم
، وأرسل إليهم الرسل، وأسكنهم يف األرض، اجلن واإلنس: فخلق اهللا الثقلني

 .ومن عصاه فله النار، فمن آمن باهللا فله اجلنة، وأنزل عليهم الكتب
تعجز  ..وأهبطه إىل األرض حلكم عظيمة، من اجلنةوقد أخرج اهللا آدم أبا البرش 

 .وهذه إشارة إىل بعضها، وتعجز األلسن عن وصفها، العقول عن معرفتها
، فقد أراد اهللا تبارك وتعاىل أن يذيق آدم وذريته من نصب الدنيا ومهومها

إذ ، ما يعظم به عندهم مقدار دخوهلم اجلنة يف الدار اآلخرة، وغمومها وآالمها
 .بوا يف دار النعيم مل يعرفوا قدرهالو تر
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وعوضهم بذلك ، فأهبطهم إىل األرض، وأراد سبحانه ابتالءهم وأمرهم وهنيهم
 .أفضل الثواب الذي مل يكن لينال بدون األمر والنهي
ًوأراد عز وجل أن يتخذ من بني آدم رسال وأنبياء َّ حيبهم ، وأولياء وشهداء، َّ

 . وامتحنهم هبم يف هذه الدارفخىل بينهم وبني أعدائه، وحيبونه
نالوا من حمبته ، فلام آثروه وبذلوا نفوسهم وأمواهلم يف مرضاته وحمابه

ومل يكن ينال هذا إال ، ًورضوانه والقرب منه ما مل يكن لينال بدون ذلك أصال
 .عىل الوجه الذي قدره وقضاه من إهباطه إىل األرض

، العفو احلليم،  الغفور الرحيمفمن أسامئه، واهللا سبحانه له األسامء احلسنى
 .التواب اخلالق، الكريم الرزاق، القاهر القادر

 .ويرزق ويشفي، ويعطي ويمنع، ويعز ويذل، وهو الذي حييي ويميت
فاقتضت حكمته سبحانه أن ينزل آدم ، َّوال بد من ظهور أثر هذه األسامء وغريها

 .اته العالًوذريته دارا يظهر عليهم فيها أثر أسامئه احلسنى وصف
ويذل  ..ويعز من يشاء ..ويرحم من يشاء ..ويعذب من يشاء ..فيغفر ملن يشاء

 ..إىل غري ذلك، ويمنع من يشاء ..ويعطي من يشاء ..من يشاء
وامللك الذي هو الذي يأمر ، وكذلك اهللا تبارك وتعاىل هو امللك احلق املبني

 .ويثيب ويعاقب، ويكرم وهيني، ويعز ويذل، وينهى
ًت حكمته سبحانه أن ينزل آدم وذريته دارا جتري عليهم فيها أوامر فاقتض
 .ثم ينقلهم إىل دار تتم عليهم فيها أحكام امللك، امللك
فلو خلقوا يف دار ،  فإنه سبحانه أنزهلم إىل دار يكون إيامهنم فيها بالغيبًوأيضا
ذلك ال واللذة والكرامة احلاصلة ب، مل ينالوا درجة اإليامن بالغيب، النعيم

 .حتصل بدونه
واألرض فيها الطيب ، واهللا سبحانه خلق آدم من قبضة قبضها من مجيع األرض

 .والسهل واحلزن، والكريم واللئيم، واخلبيث
فأنزله وذريته إىل دار ، فعلم سبحانه أن يف ظهره من ال يصلح ملساكنته يف داره
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 .استخرج فيها الطيب من اخلبيث
 :م عليه بدارينثم ميزهم سبحانه بعد القدو

 .ومساكنته يف داره دار السالم، فجعل الطيبني أهل جواره
 .وجعل اخلبيثني يف دار اخلبث واخلبثاء واألشقياء دار البوار

ما جعله يف األرض من خواص ، وأراد سبحانه أن يظهر لعباده وخلقه ومالئكته
رضاته ويبذل نفسه يف م، ومن يتقرب إليه، خلقه ورسله وأنبيائه وأوليائه

ال كمن يعبده من غري ، مع جماهدة شهوته وهواه ابتغاء مرضاته، وحمبته
 .وال عدو سلط عليه كاملالئكة، وال شهوة تعرتيه، معارض له

،  عىل خلقه من شأن عدوه إبليس فإنه سبحانه أراد أن يظهر ما خفيًوأيضا
 .وسعيه يف خالف مرضاته، وتكربه عن أمره، وحماربته له

، ويف أيب اجلن إبليس، ملسو هيلع هللا ىلصنا كامنني مسترتين يف أيب البرش آدم وهذا وهذا كا
، ال يعلمه سواه، ًفأنزهلم إىل دار أظهر فيها ما كان اهللا سبحانه منفردا بعلمه

 .وظهر للمالئكة من علمه ما مل يكونوا يعلمون، وظهرت حكمته وتم أمره
ب وحي، وحيب املحسنني، وكذلك اهللا سبحانه ملا كان حيب الصابرين

وحيب الذين ، وحيب املتقني، وحيب الشاكرين، وحيب املتطهرين، التوابني
 .وكانت حمبته أعىل أنواع الكرامات، ًيقاتلون يف سبيله صفا

ها هبذه الصفات التي ينالون ًأن أسكن آدم وذريته دارا يأتون فياقتضت حكمته 
لنعم فكان إنزاهلم إىل األرض من أعظم ا، هبا أعىل الكرامات من حمبته

 .عليهم
وحيبهم ، ًوأيضا فإنه سبحانه أراد أن يتخذ من بني آدم ذرية يواليهم ويودهم

 .فمحبته هلم هي غاية كامهلم ورشفهم، وحيبونه
 .واجتناب ما يكره، واتباع أمره، وال يتحقق هلم ذلك إال بموافقة رضاه

فينالوا ، يهواجتناب هن، ليقوموا بامتثال أمره، ًفأنزهلم دارا أمرهم فيها وهناهم
 .وحمبته هلم، درجة حمبتهم له
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ًوأيضا فإنه سبحانه خلق خلقه أطوارا وأصنافا َّوفضل آدم وذريته عىل كثري من ، ً
 .وجعلها ألنبيائه ورسله وأتباعهم، وجعل عبوديته أفضل درجاهتم، خملوقاته

ًفاقتضت حكمته سبحانه أن أسكن آدم وذريته دارا ينالون فيها هذه الدرجة 
، وترك مألوفاهتم من أجله، وتقرهبم إليه بمحابه، بكامل طاعتهم له، اليةالع

 .وإحسانه إليهم، فكان ذلك من متام نعمته عليهم
، وكذلك اهللا سبحانه أراد أن يعرف عباده الذين أنعم عليهم متام نعمته عليهم

 .يمبام أعطاهم من النع، ًوأكثر شكرا له، ليكونوا أعظم حمبة له، ويعرفهم قدرها
وأشهدهم ختليصهم من ، وما أعدهلم من العذاب، فأراهم سبحانه فعله بأعدائه

، وتكمل غبطتهم، ليزداد رسورهم، وختصيصهم بأعىل أنواع النعيم، ذلك
 .ويعظم فرحهم

وتوفيق من شاء منهم ، ّومل يكن بد يف ذلك من إنزاهلم إىل األرض وامتحاهنم
وهو احلكيم ، ًكمة منه وعدالوخذالن من شاء منهم ح، ًرمحة منه وفضال

 .العليم
وكامل العبودية ال حيصل يف دار النعيم ، وهو سبحانه خلق اخللق لعبادته

 .إنام حيصل يف دار املحنة واالبتالء، والبقاء
 .ال دار امتحان وابتالء، وأما دار البقاء فدار لذة ونعيم

مستلزم لداعي ًوأيضا فإنه سبحانه اقتضت حكمته خلق آدم وذريته من تركيب 
فخلق يف البرش داعي العقل والشهوة ، وداعي العقل والعلم، الشهوة والغضب

 .ليتم مراده
وعرفه ما جنت عليه ، فاقتضت حكمته ورمحته أن أذاق أباهم وبيل خمالفته

 .ًوأشد هروبا، ًليكون أعظم حذرا فيها، شهوته وهواه
،  فعل العدو هبم وبأبيهمأن أراهم ما،  وذريتهملسو هيلع هللا ىلصفمن متام نعمة اهللا عىل آدم 

 .ويأخذوا أهبتهم منه، ليستعدوا له وحيذروه
 كان من املمكن أال يسلط عليهم العدو؟: فإن قيل
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اهللا تبارك وتعاىل خلق آدم وذريته عىل بنية وتركيب مستلزم ملخالطتهم : قيل
 .لعدوهم وابتالئهم به

فلم يكن لعدوهم ، ولو شاء اهللا خلقهم كاملالئكة الذين هم عقول بال شهوات
 .وبنو آدم ركبوا عىل العقل والشهوة، طريق إليهم

وملا كانت حمبة اهللا وحده هي غاية كامل العبد وسعادته التي ال كامل وال 
 .سعادة له أصال بدوهنا

وكانت املحبة الصادقة إنام تتحقق بإيثار املحبوب عىل غريه من حمبوبات 
 .مرضاتهواحتامل أعظم املشاق يف طاعته و، النفس

اقتضت حكمة العزيز احلكيم إخراجهم إىل هذه الدار املحفوفة بالشهوات 
ومركوب ، وملبوس ومنكوح، وحماب النفوس من مطعوم ومرشوب

واإلعراض عنها يتحقق ، والتي بإيثار حمبوب احلق عليها، ومرئي، ومسموع
 .وايثارهم إياه عىل غريه، حبهم له

وظهور األسباب التي حيمد ، ق الكاملوأيضا فإنه سبحانه له احلمد املطل
 :وهي نوعان، وهي من لوازم محده تعاىل، ًمن مقتىض كونه حممودا، عليها
 .وعىل هذا ..وهو سبحانه املحمود عىل هذا ..وعدل ..فضل

ليرتتب عليها كامل احلمد ، واقتضائها ملسبباهتا، َّفال بد من ظهور أسباب العدل
 .الذي هو أهله

فهو حممود عىل ، وفضله وثوابه،  حممود عىل إحسانه وبرهفكام أنه سبحانه
 .عدله وانتقامه وعقابه

 .إذ مصدر ذلك كله عن عزته وحكمته ورمحته
 .فام وضع نعمته ونجاته لرسله وألتباعهم إال يف حملها الالئق هبا

 .وما وضع نقمته وإهالكه ألعدائه إال يف حملها الالئق هبا
فجعل ، كمته فاوت بني عباده أعظم تفاوت وأبينهواهللا تبارك وتعاىل لكامل ح

وذلك ليشكره من ، واملؤمن والكافر، والصحيح والسقيم، فيهم الغني والفقري
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وخص دون غريه ، ويعرف أنه قد حبي باإلنعام، ظهرت عليه نعمته وفضله
 .باإلكرام

 .ولو تساووا يف النعمة والعافية مل يعرف صاحب النعمة قدرها
خلق األسباب التي يكون شكر الشاكرين عندها أعظم فاقتضت حكمته 

 .وأكمل
َّواهللا عز وجل أحب يشء إليه من عبده تذللـه بني يديه ، وخضوعه وافتقاره، َّ

وحصول ، وهذا ال يتم إال بأسبابه التي يتوقف عليها، وانكساره وترضعه إليه
مستلزم وهو ، هذه األسباب يف دار النعيم املطلق والعافية الكاملة ممتنع

 .للجمع بني الضدين
َّوأيضا اهللا عز وجل له اخللق واألمر واألمر هو رشعه ودينه الذي بعث به ، ًَّ

 .وإنام هي دار نعيم ولذة، وليست اجلنة دار تكليف، وأنزل به كتبه، رسله
َّفاقتضت حكمة اهللا عز وجل استخراج آدم وذريته إىل دار جتري عليهم فيها  َّ

 .يظهر فيهم مقتىض األمر ولوازمهل، أحكام دينه وأمره
ًواهللا سبحانه حيب من عباده أمورا يتوقف حصوهلا منهم عىل حصول األسباب 

 .وال حتصل إال يف دار االبتالء واالمتحان، املقتضية هلا
وحيب ، وحيب الشاكرين، وحيب املحسنني، فإنه سبحانه حيب الصابرين

 . ممتنعوحصول هذه املحبوبات بدون أسباهبا، التوابني
ليرتتب عليه ، خلق األسباب املفضية إليه، فاقتضت حكمته وحمبته لذلك

 .املسبب الذي هو حمبوب له
فأراد سبحانه أن ، وأيضا فإن اهللا سبحانه خلق آدم وذريته ليستخلفهم يف األرض

 .ينقلهم من هذا االستخالف إىل توريثه جنة اخللد
ر العاجل الفاين اخلسيس عىل وعلم سبحانه أنه لضعفه وقصور نظره قد خيتا

 .اآلجل الباقي النفيس
وعلم سبحانه ما يف طبيعته من ، وخلق من عجل، ًفاإلنسان خلق عجوال
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 .الضعف واخلور
فيكون إليه ، ًليعرف النعيم الذي أعد له عيانا، فاقتضت حكمته أن أدخله اجلنة

 .ًوله أشد طلبا، وعليه أحرص، أشوق
، ثم قص عىل بنيه قصته، وأسكنه إياها، م آدمواقتضت حكمته أن أراها أباه
فاستجاب من خلق هلا ، حارضون مع أبيهم، فصاروا كأهنم مشاهدون هلا

ثم ، بل يعد نفسه كأنه فيها، فلم يثنه عنها حب العاجلة، وسارع إليها، وخلقت له
 .فهو دائم احلنني حتى يعود إليها، سباه العدو

لتي ينالون فيها األسباب املوصلة إىل أعىل فكان إسكان آدم وذريته هذه الدار ا
 .املقامات من إمتام إنعامه عليهم

َّواهللا عز وجل جعل النبوة والرسالة والوالية والعبودية من ، واخللة والتكليم، َّ
، ًفأنزهلم دارا أخرج منهم فيها األنبياء، وهنايات كامهلم، أرشف مقامات خلقه

واختذ ، ًوكلم موسى تكليام، ًهم خليالواختذ من اختذ من، وبعث فيها الرسل
وكان إنزاهلم إىل ، وخاصة حيبهم وحيبونه، ًمنهم أولياء وشهداء وعبيدا

 .واإلحسان إليهم، األرض من متام اإلنعام عليهم
ومن تأمل آيات اهللا املشهودة واملسموعة ورأى آثارها علم متام حكمته يف 

 .ومإسكان آدم وذريته يف هذه الدار إىل أجل معل
َّفاهللا عز وجل إنام خلق اجلنة آلدم وذريته ، ًوجعل املالئكة فيها خدما هلم، َّ

ًولكن اقتضت حكمته أن خلق هلم دارا يتزودون منها إىل الدار التي خلقت 
~ � ¡ ¢ £ (: وأهنم ال ينالوهنا إال بالزاد كام قال سبحانه، هلم
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القلب خلق -١  
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 .]٤٦: حلجا[

ويف باطنه أكثر ، واإلنسان له ظاهر وباطن، اهللا تبارك وتعاىل خلق اإلنسان
 .األعضاء وأمهها كالقلب والكبد واملعدة

 :ولفظ القلب يطلق عىل معنيني
وهو ، املودع يف اجلانب األيرس من الصدر، اللحم الصنوبري الشكل: أحدمها

 دم أسود هو منبع ويف ذلك التجويف، حلم خمصوص ويف باطنه جتويف
 .ثم يدفعه بواسطة العروق لتغذية البدن، يدخل فيه الدم، الروح ومعدنه

وتلك اللطيفة ، هلا بذلك القلب اجلسامين تعلق، لطيفة ربانية روحانية: الثاين
 .وهو املدرك العامل العارف من اإلنسان، هي حقيقة اإلنسان

 اللطيفة عالقة مع القلب وهلذه، واملثاب واملعاقب، وهو املخاطب واملطالب
 .اجلسامين
ينترش بواسطة ، فهو جسم لطيف منبعه جتويف القلب اجلسامين :أما الروح

 .العروق إىل سائر أجزاء البدن
والسمع والبرص والشم منها ، وفيضان أنوار احلياة واحلس، وجريانه يف البدن

 .ا البيتيضاهي فيضان النور من الرساج الذي يدار يف زواي، عىل أعضائها
يشبه حركة الرساج يف جوانب ، وحركته يف باطن اإلنسان، ورسيان الروح

 .البيت بتحريك حمركه
وهي اللطيفة التي هي نفس اإلنسان ، فتطلق عىل ذات اإلنسان :أما النفس

 .وتطلق عىل املعنى اجلامع لقوة الغضب والشهوة يف اإلنسان، وذاته
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يشينه ويدنسه من األقوال واألفعال وضده فهو ما يعقل اإلنسان عام  :أما العقل
 .اجلنون

فيكون عبارة عن صفة العلم الذي حمله ، فيطلق ويراد به العلم بحقائق األمور
 .القلب

 .ويطلق ويراد به تلك اللطيفة املدرك للعلوم فيكون هو القلب
َّوملا خلق اهللا عز وجل اإلنسان ابتاله وامتحنه ، بام يعرف به صدقه وكذبه، َّ

 .اعته ومعصيته وطيبه وخبثهوط
فلذلك اجتمع عليه أربعة أنواع من ، فمزج يف خلقته وتركيبه أربع شوائب

 :األوصاف وهي
 ..والربانية ..والشيطانية ..والبهيمية ..الصفات السبعية

 .وكل ذلك جمموع يف قلبه
، من العداوة والبغضاء، فهو من حيث سلط عليه الغضب يتعاطى أفعال السباع

 .م عىل الناس بالشتم والرضب والقتلوالتهج
من الرشه واحلرص ، وهو من حيث سلطت عليه الشهوة يتعاطى أفعال البهائم

 .والنكاح والشبق وغري ذلك
مع مشاركته هلا يف الغضب ، وهو من حيث اختصاصه عن البهائم بالتمييز

ًفصار رشيرا يستعمل التمييز يف استنباط وجوه ، حصلت فيه شيطانية، والشهوة
، ويظهر الرش يف معرض اخلري، ويتوصل إىل األغراض باملكر واخلداع، الرش

 .وهذه أخالق الشياطني
وحيب االستيالء ، فإنه يدعي لنفسه الربوبية، ومن حيث أنه يف نفسه أمر رباين

، والتفرد بالرياسة، وحيب االستبداد يف األمور كلها، واالستعالء يف كل يشء
 .واالنسالل عن ربقة العبودية والتواضع

 .ويدعي لنفسه العلم واملعرفة واإلحاطة بحقائق األمور
واالستيالء بالقهر عىل مجيع اخلالئق من أوصاف ، واإلحاطة بجميع احلقائق
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 .ويف اإلنسان حرص عىل ذلك، الربوبية
 .وكل إنسان فيه شوب من هذه األوصاف األربعة

x w (: وأساس طريق السالكني، وحقيقة أوصافه أصل الدين، ة القلبفمعرف
¡ � ~ } | { z y¢( ]٤٠: النور[. 

 .والقلب يغرق فيام يستويل عليه من حمبوب أو مكروه أو خموف
 .واخلوف حيذره ..واملكروه يدفعه، فاملحبوب يطلبه

 .واخلوف يتعلق باملكروه ..والرجاء يتعلق باملحبوب
وال يذهب بالسيئات واملكروهات ، ّنات واملحبوبات إال اهللاوال يأيت باحلس

! " # $ % & ' (: ّإال اهللا واهللا أعلم حيث جيعل رسالته
 + * ) ( : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,
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القلب منزلة -٢  
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ٍن لكل ملك َأال وإ« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  ِ َِ ِّ ُ ًحـمَّ َحـمَّأال إن ، ىِ ِ يف أرضه ٬ى اِ ِ ْ َمـحِ ُارمهَ ُ ِ ،
ِأال وإن يف ا َّ َلـجَ ًسد مضغةْ َ ْ ُ َإذا ص: َِ َلـحَ َت صَ َلـحْ َلـج اَ ُسد كْ ُ ُلـهَ َوإذا فسدت فسد ، ُّ ْ ََ ََ َ َ َ

َلـجا ُسد كْ ُ ُلـهَ ُأال وهي القلب، ُّ َْ َ ْ َ  .)١(متفق عليه »ِ
باستعداده ملعرفة ، ورشفه عىل كثري من خلقه، اإلنسانَّاهللا تبارك وتعاىل فضل 

ويف ، وفخره وسعادته وأنسه، التي هي يف الدنيا مجاله وكامله، اهللا سبحانه
 .اآلخرة عدته وذخره

، فالقلب هو العامل باهللا، ال بجارحة من جوارحه، وإنام استعد للمعرفة بقلبه
وهو العامل بام عند ، اعي إىل اهللاوهو الس، وهو العامل هللا، وهو املتقرب إىل اهللا

 .وإنام اجلوارح أتباع له وخدم وآالت، اهللا
، واستخدام الراعي للرعية، يستخدمها القلب ويستعملها استعامل املالك للعبد

 .واستخدام اإلنسان لآللة
إذا ، وهو املحجوب عن اهللا، إذا سلم من غري اهللا، فالقلب هو املقبول عند اهللا

 .بغري اهللاًصار مستغرقا 
وهو الذي خييب ويشقى إذا ، فيفلح إذا زكاه، وهو الذي يسعد بالقرب من اهللا

 .دنسه ودساه
وإنام الذي ينترش عىل اجلوارح من العبادات ، وهو املطيع يف احلقيقة هللا تعاىل

 .واألخالق أنواره وآثاره
ناء إذ كل إ، تظهر حماسن الظاهر ومساويه، وبحسب ما فيه من النور والظالم

 .والقلوب كالقدور تغيل بام فيها، بام فيه ينضح
                                                

 ). ١٥٩٩(قم ، ومسلم بر)٥٢(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
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إذ هو قلب ، وصالح العامل وفساده يكون بحسب حركة اإلنسان يف احلياة
وصالح بدن اإلنسان وفساده قائم عىل صالح القلب وفساده كام ، العامل ولبه
ٍأال وإن لكل ملك « :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ِ َِ ِّ ُ َّ ًحـمَ َحـمَّأال إن ، ىِ ْ يف أر٬ى اِ ِضه ِ َمـحِ ُارمهَ ُ أال ، ِ

ِوإن يف ا َّ َلـجَ ًسد مضغةْ َ ْ ُ َإذا ص: َِ َلـحَ َت صَ َلـحْ َلـج اَ ُسد كْ ُ ُلـهَ َوإذا فسدت فسد ا، ُّ ْ ََ ََ َ َ َلـجَ ُسد ْ َ
ُلـهُك ُأال وهي القلب، ُّ َْ َ ْ َ  .)١(متفق عليه »ِ

، َّبـهوإذا عرف نفسه عرف ر، والقلب هو الذي إذا عرفه اإلنسان فقد عرف نفسه
، َّبـهومن جهل نفسه فقد جهل ر، لذي إذا جهله اإلنسان فقد جهل نفسهوهو ا

 .ومن جهل ربه فقد جهل كل يشء، ومن عرف ربه فقد عرف كل يشء
وأكثر اخللق جاهلون بقلوهبم وأنفسهم ، ومن جهل قلبه فهو بغريه أجهل

فإن اهللا حيول بني املرء وقلبه كام قال ، وقد حيل بينهم وبني أنفسهم، ورهبم
̄  ° (: سبحانه ® ¬ « ¶ µ  ́ ³ ² ±

Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸Â( ]األنفال :

٢٤[. 

 .ومعرفة أسامئه وصفاته، بأن يمنعه سبحانه عن مشاهدته ومراقبته: وحيلولته
أنه كيف هيوي مرة إىل أسفل ، وكيفية تقلبه بني إصبعني من أصابع الرمحن

، ىل أعىل علينيوكيف يرتفع أخرى إ، وينخفض إىل رتبة الشياطني، سافلني
 .ويرتقي إىل عامل املالئكة املقربني

وحاجة القلب إىل معرفة اهللا وأسامئه وصفاته وأفعاله أعظم من حاجة البدن 
 .إىل الطعام والرشاب

َّومعرفة اهللا عز وجل، بل نسبة حاجات القلب إىل اإليامن وحاجات البدن ، َّ
 .لنسبة للبحروالقطرة با، للطعام والرشاب كالذرة بالنسبة للجبل

 

                                                
 ). ١٥٩٩(، ومسلم برقم )٥٢(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(



 ١٩٨

ٍوقد خلق اهللا عز وجل يف كل إنسان ثالث أوان أساسية وهي َّ َّ: 
 .واملعدة ..والقلب ...الدماغ

واملعدة آنية الطعام  ..والقلب آنية اإليامن والتوحيد ..فالدماغ آنية العقل والعلم
 .ولك غذاء ثمرة ..فلكل آنية غذاء ..والرشاب

واخلوف ، ني والتعظيم لرب العاملنيواليق، فالقلب حمل اإليامن والتصديق
والتسليم له ، واالنقياد له، ومعرفته، وحمبته واألنس به، والتوكل عليه، منه

 .سبحانه
َّإن ا« :ملسو هيلع هللا ىلصكام قال النبي ، ولذا صار القلب حمل نظر اهللا من العبد ِ ال ينظر إهللاَِ ُ َُ  َلـىْ

ْصوركم وأموالكم ْ ُْ ِ َ َ َ ُُ ِولكن ينظر إ، ِ ُ َُ ْ ْ َِ ُ قلَلـىَ ْوبكم وأعاملكمُ ُْ ُِ
َ ْ َ  .)١(أخرجه مسلم »ِ

 ..وخشيته لربه ..ويوجب خشوع القلب ..وأصل العلم الذي يورث العمل
هو  ..ولزوم طاعته ..واإلقبال عليه ..واألنس به ..والقرب منه ..وحمبته له
وصفات جالله  ..وآالئه ونعمه ..وهو معرفة أسامئه وصفاته ..العلم باهللا

وماذا  ..وماذا أعد اهللا من النعيم للمتقني ..وعده ووعيدهثم معرفة  ..ومجاله
 .أعد من العذاب للمجرمني
وما حيبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال  ..ثم يتلوه العلم بأحكام اهللا

 .ويستقيم عىل ذلك إىل أن يموت ..أو اعتقاد
 : بقولهملسو هيلع هللا ىلصبي وقع يف األربع التي استعاذ منها الن، ومن فاته هذا العلم النافع

َّهـمَّلـال« ِإين أعوذ بك من ع! ُ ِْ َُ ِ ُ ِّ ٍلـمِ ُ ال ينفعْ َ ْ ٍومن قلب ال ، َ ْ َ ْ ْيـخَِ ُشعَ ُومن نفس ال تشبع، َ َ ْ َْ ََ ٍ ْ ِ ،
ْومن دعوة ال يس ُ ٍ َِ ْ َ ْ َتـجَ َلـهُاب َ  .)٢(أخرجه مسلم »اَ

خلق القلب لإلنسان يعلم به  ..واهللا تبارك وتعاىل خلق اإلنسان يف أحسن تقويم
 ..وخلق األذن يسمع هبا األصوات ..وخلق العني يرى هبا األشياء ..ألشياءا

 ..وخلق العقل يعقل به األشياء
                                                

 ). ٢٥٦٤( برقم أخرجه مسلم )١(
 ). ٢٧٢٢( برقم أخرجه مسلم )٢(



 ١٩٩

كام خلق سبحانه كل عضو من أعضائه ألمر من األمور وعمل من األعامل فاليد 
، واألنف للشم، والفم لألكل، واللسان للنطق، والرجل للسعي، للبطش

 .لكل وظيفة وحكمة، الباطنةوكذلك سائر األعضاء الظاهرة و
وكان ، وأعد ألجله فذلك هو احلق، فإذا استعمل اإلنسان العضو فيام خلق له

ًذلك خريا وصالحا لذلك العضو ولربه  .ولليشء الذي استعمل فيه، ً
، وصاحبه مغبون، فذلك خرسان، ًبل ترك بطاال، وإذا مل يستعمل العضو يف حقه

وصاحبه من الذين ، و الضالل واهلالكوإن استعمل يف خالف ما خلق له فه
 ً.بدلوا نعمة اهللا كفرا

 .والفكر للقلب كاإلصغاء لألذن، ورأسها وملكها هو القلب، وسيد األعضاء
 :هو أن يعقل األشياء، وصالح القلب وحقه والذي خلق من أجله

 ..وما يصلحه وما يفسده ..وما ينفعه وما يرضه ..فيعرف ربه ومعبوده وفاطره
وخيتار ما ينفعه  ..ويميز بني هذا وهذا ..أسباب النجاة وأسباب اهلالكويعرف 

 .وال يلتفت إىل ما سواه ..ويعتصم باهللا ..وما يصلحه
من بني كامل  ..ومتفاوتون يف عقلهم األشياء ..والناس متفاوتون يف اخللق

 .وجيد ورديء ..وفيام يعقلونه من بني قليل وكثري، وناقص
 : أكرم اهللا قلبه بعرش كراماتوإذا آمن العبد باهللا

n m l k j i h g (: كام قال سبحانه: احلياة: األوىل
 o ~ } | { z y x w v u t s r q p

 .]١٢٢: األنعام[ )¡�
َّوكذلك اهللا عز وجل خلق القلب، ًومن أحيا أرضا ميتة فهي له وجعل فيه نور ، َّ

 .فال جيوز أن يكون لغريه فيه نصيب، اإليامن
: التوبة[ ),) ( * +(: كام قال سبحانه: الشفاء: الثانية

١٤[. 

 .والعلم شفاء من اجلهل ..واإليامن شفاء القلوب ..فالعسل شفاء األبدان
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وكذلك اهللا إذا ، فالصائغ إذا امتحن الذهب مرة ال يدخله النار :الطهارة: الثالثة
́  µ ¶ (: امتحن قلوب املؤمنني ال يدخلهم النار ³ ² ± °

» º ¹ ¸¼( ]٣: احلجرات[. 

6 7 8 9 : ; > = < (: كام قال سبحانه :اهلداية: الرابعة
 .]١١: التغابن[ )@?

، فكام أن الورقة إذا كتب فيها قرآن مل جيز إحراقها :ثبوت اإليامن: اخلامسة
7 8 9 (: فكذلك قلب املؤمن إذا كتب فيه اإليامن مل جيز إحراقه

 E D C B A @ ? > = < ; :
 H G F M L K J I W V U T S R Q P O N

XY( ]٢٢: املجادلة[. 

B A > = < ? @ (: كام قال سبحانه :السكينة: السادسة
P O N M L K J I H G F E D CQ( ]الفتح :

٤[. 
5 6 7 / 0 1 2 3 4 (: كام قال سبحانه :اإللفة: السابعة

D C B A @ ? > = < ; : 9 8E( 
 .]٦٣: األنفال[

á à ß Þ Ý Ü Û Ú (: حانهكام قال سب :الطمأنينة: الثامنة
å ä ã âæ( ]٢٨: الرعد[. 

N U T S R Q P O (: كام قال سبحانه: املحبة: التاسعة
^ ] \ [ Z Y X W V_( ]٧: احلجرات[. 

N Q P O (: كام قال سبحانه :الزينة واحلفاظة من السوء: العارشة
 ] \ [ Z Y X W V U T S R

 .]٧: احلجرات[ )_^
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القلب صالح -٣  
A @ ? > = < ; : 9 8 7 (: تعاىلقال اهللا 

G F E D C BH( ]٢: األنفال[. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > . / (: وقال اهللا تعاىل
 .]١١: التغابن[   )@= < ?

فاحلياة والنور مادة اخلري ، أصل كل خري وسعادة للعبد كامل حياته وكامل نوره
 .كله يف الدنيا واآلخرة

وسائر ، وشجاعته وصربه، وحياؤه وعفته، هفباحلياة تكون قوته وسمعه وبرص
 .وبغضه للقبيح، وحمبته للحسن، أخالقه الفاضلة

ضعفت فيه ، وإذا ضعفت حياته، قويت فيه هذه الصفات، وكلام قويت حياته
 .هذه الصفات

فالقلب احلي إذا عرضت عليه ، وحياؤه من القبائح هو بحسب حياته يف نفسه
بخالف القلب امليت فإنه ال ، ا ومل يلتفت إليهاوأبغضه، القبائح نفر منها بطبعه

فإنه لضعفه يميل ، وكذلك القلب املريض بالشهوة، يفرق بني احلسن والقبيح
 .إىل ما يعرض له من ذلك فيعطب

وكذلك إذا قوي نور القلب وإرشاقه انكشفت له صور املعلومات وحقائقها 
 .عىل ما هي عليه

 .وكذلك قبح القبيح، اتهفاستبان حسن احلسن بنوره وآثره بحي
فاملؤمن ، وروح حتيا به القلوب، والقرآن نور تستيضء به القلوب وترشق به

 .حي أكرمه اهللا بالنور الذي يبرص به احلق من الباطل
، والكافر النرصافه عن طاعة اهللا، مغمور يف ظلمة اجلهل، والكافر ميت القلب

لعمل بام يؤد به إىل نجاته وترك ا، ورشائعه وسننه، وجهله بمعرفته وتوحيده
 .بمنزلة امليت الذي ال ينفع نفسه وال يدفع عنها مكروه، وسعادته



 ٢٠٢

ًومرشقا ومستنريا بعد ظلمته، ًوجعل قلبه حيا بعد موته، فإذا هداه اهللا لإلسالم ً ،
، ويعمل يف خالصها من سخط اهللا وعقابه، فصار يعرف مضار نفسه ومنافعها

، واتبعه بعد إعراضه عنه، وعرفه بعد جهله به، وأبرص احلق بعد عامه عنه
h g (: ويميش به يف الناس كام قال سبحانه، وحصل له نور يستيضء به

 o n m l k j i w v u t s r q p
� ~ } | { z y x¡( ]١٢٢: األنعام[. 

وما يدعونا إليه اهللا ، وحياة القلب واستنارته حتصل باالستجابة هللا والرسول
̄ (:  واإليامن كام قال سبحانهوالرسول من العلم  ® ¬ «

 ° ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧  ¶ µ ́  ³ ² ±
Á ÀÂ( ]٢٤: األنفال[. 

ًمؤثرا له  ..ًمريدا له ..ًوحياة القلب وصحته ال حتصل إال بأن يكون مدركا للحق
 .ًفاللهم أرنا احلق حقا وارزقنا اتباعه ..عىل غريه

 :والقلب فيه قوتان
 .رادة واملحبةوقوة اإل ..قوة العلم والتمييز

 .وكامل القلب وصالحه باستعامل هاتني القوتني فيام ينفعه
، والتمييز بينه وبني الباطل، فكامل استعامل قوة العلم يف إدراك احلق ومعرفته

 .وايثاره عىل الباطل، وباستعامل قوة اإلرادة واملحبة يف طلب احلق وحمبته
 ..ه عليه فهو مغضوب عليهومن عرفه وآثر غري ..فمن مل يعرف احلق فهو ضال

 .ومن عرفه واتبعه فهو منعم عليه
 .فاملسلمون أخص باحلق؛ ألهنم عرفوه واتبعوه

 .عرفوا احلق فلم يتبعوه، واليهود أخص بالغضب؛ ألهنم أمة عناد
 .عرفوا احلق وضلوا عنه، والنصارى أخص بالضالل؛ ألهنم أمة جهل

َّوقد أمرنا اهللا عز وجل بطلب اهلداية إ وهو طريق املنعم عليهم ، ىل طريق احلقَّ
; > =  :7 8 9(: بمعرفة احلق والعمل به بقوله سبحانه
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C B A @ ? >D( ]٧، ٦: الفاحتة[. 
، إال من كملت قوته العلمية باإليامن باهللا، وكل إنسان خارس يف هذه احلياة

 .فهذا كامله يف نفسه، وقوته العملية بالعمل بطاعة اهللا
كام قال ، والصرب عىل ذلك، وأمره إياه به، وصيته له بذلكَّثم كمل غريه ب

) ( * +  '# $ % & "!(: سبحانه
 .]٣-١: العرص[ )1, - . / 0

 .وهاتان القوتان ال تتعطالن يف القلب
وإال استعملها يف ، بل إن استعمل العبد قوته العلمية يف معرفة احلق وادراكه

 .معرفة ما يليق به ويناسبه من الباطل
وال  .وإال استعملها يف ضده، إن استعملها يف العمل باحلق، ا قوته اإلراديةوكذ

سعادة للقلب وال لذة وال نعيم وال صالح إال بأن يكون اهللا هو إهله وفاطره 
 .ومعبوده وحده ال رشيك له

من ملك أو إنس أو جن أو حيوان ، سوى اهللا سبحانه، وكل حي، فكل خملوق
وال يتم ذلك إال ، ودفع ما يرضه،  يف جلب ما ينفعهأو نبات فهو فقري إىل ربه

 .بتصوره للنافع والضار
 .واملرضة من جنس األمل والعذاب، واملنفعة من جنس النعيم واللذة

 :َّفال بد للعبد من أمرين
 .ويلتذ بإدراكه، معرفة ما هو املحبوب املطلوب الذي ينتفع به: أحدمها
 .ل لذلك املقصودمعرفة املعني املوصل املحص: والثاين

 :وبإزاء ذلك أمران آخران
 .مكروه بغيض ضار: أحدمها
 .معني دافع له عنه: والثاين

 .بل لكل حيوان، فهذه األربعة رضورية لكل عبد
وإذا ثبت ذلك فاهللا تعاىل هو الذي جيب أن يكون هو املقصود املدعو 



 ٢٠٤

 عىل وهو املعني، ويطلب رضاه، ويبتغي قربه، واملطلوب الذي يراد وجهه
 .حصول ذلك

واهللا هو ، هو املكروه الضار، والتعلق به، وااللتفات إليه، وعبودية ما سواه
 .فهو سبحانه اجلامع هلذه األمور األربعة دون سواه، املعني عىل دفعه

 ..وهو املعني لعبده عىل وصوله إليه وعبادته له ..فهو املعبود املحبوب املراد
وهو املعني لعبده عىل دفعه  ..يئته وقدرهواملكروه البغيض إنام يكون بمش

 .عنه
، وحمبته، واإلنابة إليه، واهللا تبارك وتعاىل خلق اخللق لعبادته اجلامعة ملعرفته

 .واإلخالص له
وبرؤيته يف اآلخرة تقر ، وتسكن نفوسهم، فبذكره سبحانه تطمئن قلوهبم

 .ويتم نعيمهم، عيوهنم
وال أقر لعيوهنم ، وال أحب إليهم، ًا هلمًفال يعطيهم سبحانه يف اآلخرة شيئا خري

 .ورضوانه عليهم، وسامع كالمه منه، من النظر إليه
ًومل يعطهم يف الدنيا شيئا خريا هلم وال أقر لعيوهنم من ، وال أحب إليهم، ً

 .والتنعم بذكره وعبادته، واألنس بقربه، وحمبته والشوق إىل لقائه، اإليامن به
، عبادهتم إياه أعظم من حاجتهم إليه يف خلقه هلموحاجة العباد إىل رهبم يف 

 .ومعافاة أبداهنم، ورزقه إياهم
 .وال صالح وال سعادة هلم بدون ذلك، فإن العبادة هي الغاية املقصودة هلم

وأطيب ما يف  ..واهللا تبارك وتعاىل يريد من خلقه أن يعرفوا أطيب ما يف الدنيا
ًفيقبلون عليه علام وعمال ..اآلخرة ً. 

 .فيحذروه وجيتنبوه ..ورش ما يف اآلخرة ..يعرفوا رش ما يف الدنياو
ًوإن كان فاسدا ، ًفإن كان صاحلا صلحت أعامل اجلوارح، واألصل هو القلب

 .فسدت أعامل اجلوارح
ًامتحانا وابتالء، والعني تبرص يف ضوء الشمس صورة اليشء ال حقيقة اليشء ً ،
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 .ف القلب ذلك إذا كان فيه نور اإليامنويعر، ولكن ال يعرف احلقيقة إال القلب
فكذلك ، فكام حتتاج العني إىل الضوء اخلارجي ملعرفة األشياء ورؤيتها

ومن اسود قلبه ال يعرف حقيقة ، القلب ال يعرف حقيقة اليشء إال بنور اإليامن
 .بل يعرف صور األشياء، األشياء

، لطاعات وكره املعايصفأحب ا، وإذا استنار القلب بنور اإليامن أناب إىل اهللا
وال يبقى ، وقيمة اإليامن واألعامل، وبنور القلب تبني قيمة األموال واألشياء

 .بل يكون تعلقه باآلخرة، للعبد تعلق بالدنيا
 .ونور اإليامن يف القلب يرسخ حقيقة الوعد والوعيد

، ونفرنا من املعايص، وإذا جاءت حقيقة الوعد والوعيد زدنا يف الطاعات
 .ورغبنا يف اآلخرة، ا يف الدنياوزهدن

 .ًويف اآلخرة يكون ظاهرا للمؤمنني، ًونور القلب يف الدنيا يكون مستورا
وبمخالفة السنن يزيد ظالم ، يزداد نور القلب، وفعل كل سنة، وبامتثال أوامر اهللا

 .وتثقل الطاعات، القلب
 .لب والوجهوحمبة غري اهللا ظالم يف الق ..وحمبة اهللا نور يف القلب والوجه

وإذا جاء ، جاء النور يف قلبه) ًال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا(وكل من أقر بـ 
ودعوة ، والتلذذ هبا، واإلكثار منها، نور اهلداية يف القلب سهل تطبيق أوامر اهللا

 .والصرب عىل كل ذلك، الناس إليها
، واملعز واملذل، أن يتيقن العبد أن املعطي واملانع: ونور اهلداية يف القلب

 .واملحيي واملميت فقط هو اهللا وحده ال رشيك له، والنافع والضار
ألن القلب حمل ، وحاجات البدن كالقطرة، وحاجات القلب كثرية كالبحر

 .وباإليامن يسعد اإلنسان يف الدنيا واآلخرة، واإليامن ليس له حد، اإليامن
واآليات ، ر يف اآليات الكونيةوالنظ، واإليامن يزيد يف القلوب بكثرة الطاعات

 .وحتصل بذلك اهلداية، واجلهد للدين، القرآنية
ولكن الباطل ال يزول إال بالتضحية بكل يشء من أجل إعالء كلمة اهللا 
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 .واألوقات، واجلاه، والشهوات، واألنفس، باألموال
وكثرت ، وقلت الطاعات، وملا تركت األمة التضحية بذلك نقص اإليامن

 .جاء البالء والفساد والعقابف، املعايص
واألنبياء يأمرون الناس ، فالشيطان يزين لإلنسان الشهوات التي عاقبتها اهلالك

 .باإليامن واألعامل الصاحلة التي عاقبتها الفالح
وزينة اإلنسان الداخلية ، وزينة اجلوارح باألعامل، وزينة القلب باإليامن

:  بقولهملسو هيلع هللا ىلصًف اهللا هبا نبيه حممدا واخلارجية تكمل باألخالق احلسنة التي وص
)n m l ko( ]٤: القلم[. 

ويأنس ، ويطمئن به، وليس يف الوجود يشء غري اهللا سبحانه يسكن إليه القلب
 .ويتلذذ بالتوجه إليه، به

فمرضته بذلك أضعاف ، وحصل له به نوع لذة ومنفعة، ومن عبد غري اهللا سبحانه
 .ملسموم اللذيذوهو بمنزلة أكل الطعام ا، أضعاف منفعته

فكذلك القلب إذا ، وكام أن السموات واألرض لو كان فيهام آهلة إال اهللا لفسدتا
إال بأن خيرج ذلك ، ًفسد فسادا ال يرجى صالحه، كان فيه معبود غري اهللا تعاىل

 .هللا وحده هو إهله ومعبوده وحمبوبهاويكون ، املعبود من قلبه
ولكن ، ليس له نظري فيقاس به، رشيك لهوفقر العبد إىل أن يعبد اهللا وحده ال 

لكن بينهام ، يشبه من بعض الوجوه حاجة اجلسد إىل الطعام والرشاب والنفس
 .فروق كثرية

وال صالح له وال سعادة إال بإهله احلق الذي ال ، فإن حقيقة العبد قلبه وروحه
 .إله إال هو

صل له من اللذات ولو ح ..وال يسكن إال بمعرفته وحبه ..فال يطمئن إال بذكره
 .والرسور بغريه ما حصل فال يدوم له ذلك

 .ًوكثريا ما يكون ذلك الذي يتنعم به هو أعظم أسباب أمله ومرضته
 .وأينام كان، ويف كل حال، َّوأما إهله احلق فال بد له منه يف كل وقت
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، هو غذاء اإلنسان وقوته، وإجالله وذكره، وحمبته وعبادته، فنفس اإليامن به
 .حه وقوامهوصال

أما من قال إن عبادة اهللا وذكره وشكره تكليف ومشقة ملجرد االبتالء 
، كاملعاوضة باألثامن، أو ألجل جمرد التعويض بالثواب املنفصل، واالمتحان

فهذا ، لريتفع عن درجة البهيم من احليوان، أو ملجرد رياضة النفس وهتذيبها
 . حقائق اإليامن وحالوتهومن ذوق، قول من قل نصيبه من العلم والتحقيق

وأفضل لذة ، بل عبادته سبحانه ومعرفته وتوحيده وشكره قرة عني اإلنسان
 .للروح والقلب واجلنان

وإن وقع ، وليس املقصود بالعبادات واألوامر املشقة والكلفة بالقصد األول
َّذلك ضمنا وتبعا يف بعضها ألسباب اقتضته ال بد منها ً ً. 

هي ، ورشائعه التي رشعها هلم، الذي أوجبه عىل عبادهوحقه ، فأوامره سبحانه
، وهبا شفاؤها وسعادهتا، ورهاونعيم األرواح ورس، ولذة القلوب، قرة العيون

T S R (: وكامهلا يف معاشها ومعادها كام قال سبحانه، وفالحها
_ ^ ] \ [ Z Y X W V U`  b a

j i h g f e d ck( ]٥٨، ٥٧: يونس[. 

ًوجل أوامره ووصاياه ورشائعه تكليفاَّومل يسم اهللا عز  ًوإنام سامها روحا ، َّ
وما ذكر يف ، ونحو ذلك، ًوعهدا ووصية، ورمحة وشفاء، وهدى وحياة، ًونورا

§ (: القرآن من ذكر التكليف فإنام ورد يف جانب النفي كام قال سبحانه
µ́  ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨( ]٢٨٦: البقرة[. 

َّهو النظر إىل وجه الرب ،  وأعاله عىل اإلطالقوأفضله، وأجل نعيم يف اجلنة
 .وسامع خطابه، جل جالله

ًمل يعطهم رهبم شيئا ، فاملؤمنون مع كامل تنعمهم بام أعطاهم رهبم يف اجلنة
 .أحب إليهم من النظر إليه

والفرح ، ألن ما حيصل هلم به من اللذة والنعيم، وإنام كان ذلك أحب إليهم
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واحلور ، ق ما حيصل هلم من التمتع باألكل والرشبفو، وقرة العني، والرسور
 .وال نسبة بني اللذتني والنعمتني البتة، العني

، إىل نعيم النظر إىل وجه األعىل سبحانه، وكام أنه ال نسبة لنعيم ما يف اجلنة
 .واألنس به، فكذلك ال نسبة لنعيم الدنيا إىل نعيم حمبته ومعرفته والشوق إليه

ِ يقول ألهل اهللاَ اَّإن« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ْ ُ ُ َلـجَ ِنةْ َيا أهل ا، َّ ْ َلـجَ ِنةْ َفيقولون! َّ ُ ُ َ َلبيك: َ ْ َّ َربنا، َ َّ َ !
َوسعديك ْ ََ ْ َلـخَوا، َ ُيـرْ َ يف يديكْ ْ ََ ُفيقول، ِ ُ َ ِهل رضي: َ َ ْ ْتـمَ َ؟ فيقولونُ ُ ُ َ َوما لنا ال نرىض؟ : َ ْ ََ َ َ َ

ِّيا رب َ َوقد أعطيتنا ما ! َ َْ َ َْ ْ ْلـمََ ً تعط أحداَ َُ َ من خلقكِْ ِ ِْ َ ُفيقول، ْ ُ َ ْأال أعطيكم أفضل من : َ ِْ َِ َ ْ ْ ُ
َذلك؟ فيقولون ُ ُ َ َ َ ِ ِّيا رب: َ َ ُوأي يشء أفضل من ذلك؟ فيقول! َ ُ ُ ََ َ َْ ِ ِ ٍَ ْ ُّ ََ ْأحل عليكم : ْ ُْ َ َُّ ِ

ِرضواين َ ْ ًفال أسخط عليكم بعده أبدا، ِ َ ََ ُ ْ َ َْ ْ ُْ َ ُ  .)١(متفق عليه »َ
، ليس عنده للعبد نفع وال رض، فهقويه وضعي، كبريه وصغريه، واملخلوق كله

وال خفض وال ، وال نرص وال خذالن، وال هدى وال ضالل، وال عطاء وال منع
 .وال عز وال ذل، رفع

 .بل اهللا الواحد القهار هو الذي يملك كل ذلك وحده دون سواه
وإىل من جيلب له منافعه ، والعبد ضعيف مضطر إىل من يدفع عنه عدوه بنرصه

فهو ، واهللا وحده هو الذي ينرص ويرزق،  له من نارص ورازقَّفال بد، برزقه
 .الرزاق ذو القوة املتني

وإذا ناله ، مل يرفعه عنه غريه، ومن كامل إيامن العبد أن يعلم أن اهللا إذا مسه بسوء
 .مل يرزقه إياها سواه، بنعمة

ده ودعاؤه وسؤاله وح، واالستعانة به، وهذا يقتيض من العبد التوكل عىل اهللا
 .وإسباغ نعمه عليهم، إلحسانه إىل عبيده، وحمبته وعبادته، دون سواه

وعظيم اإليامن ، فتح اهللا هلم من لذيذ مناجاته، فإذا أحبوه وعبدوه وتوكلوا عليه
! " # $ ( :ما هو أحب إليهم من قضاء حاجاهتم، واإلنابة إليه، به

                                                
 . ، واللفظ له)٢٨٢٩(، ومسلم برقم )٦٥٤٩(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
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O N M L W V U T S R Q P (: وقال اهللا سبحانه
_ ̂  ] \ [ Z Y X`( ]١٦٠: آل عمران[. 

إذا أخذ منه فوق القدر الزائد عىل ، وتعلق العبد بام سوى اهللا تعاىل مرضة عليه
 .غري مستعني به عىل طاعته، حاجته

 .فإذا نال من الطعام والرشاب والنكاح واللباس فوق حاجته رضه ذلك
ُفال بد أن يسلبه ويفارقه، ولو أحب العبد ما سوى اهللا ما أحب فإن أحبه لغري اهللا ، َّ

أو فيهام ، إما يف الدنيا أو يف اآلخرة، ويعذب بمحبوبه، َّفال بد أن ترضه حمبته
! " # $ % & ' (: وهذا هو الغالب كام قال سبحانه، ًمعا

 .]٥٥: التوبة[ )3, - . / 0 1 2) ( * + 
ومل تكن حمبته له هللا تعاىل وال لكونه ، ًحب شيئا سوى اهللا تعاىلفكل من أ

 .عذب به يف الدنيا قبل يوم القيامة، ًمعينا له عىل طاعته
، َّفإذا كان يوم القيامة وىل احلكم العدل سبحانه كل حمب ما كان حيبه يف الدنيا

ًفكان معه إما منعام أو معذبا ً. 
والكافر الذي اجتمع مع ، معهم يف اجلنةيكون ، فاملؤمن الذي حيب املؤمنني

ويعذب ، جيمع اهللا بينهم يوم القيامة يف النار، الكفار عىل غري طاعة اهللا ورسوله
m l (: ًويلعن بعضهم بعضا كام قال سبحانه، كال منهم بصاحبه

r q p o ns(  ]٦٧: الزخرف[. 

، وإن فقدإن وجد ، ًفكل من أحب شيئا سوى اهللا فالرضر حاصل له بمحبوبه
 .وتأمل عىل قدر تعلق قلبه به، فإنه إن فقده عذب بفراقه

ومن النكد والتعب يف حال ، وإن وجده كان ما حيصل له من األمل قبل حصوله
 .أضعاف أضعاف ما يف حصوله من اللذة، ومن احلرسة عليه بعد فوته، حصوله

ته هو وال يوجب له الرضر من جه، وتوكله عليه، واعتامد العبد عىل املخلوق



 ٢١٠

ُويذم ، ُذل من اجلهة التي قدر أن ينرص منهاُيـخَّفال بد أن ، َّعكس ما أمله منه، َّبد
H G F E D C (: مد كام قال سبحانهحُيـمن حيث قدر أن 

J IK R Q P O N M LS  (]٨٢، ٨١: مريم[. 
 ..واحلمد تارة ..والسعادة تارة ..والعز تارة ..فاملرشك يرجو برشكه النرص تارة

 .وأنى له ذلك ..والثناء تارة
: واالستعانة به وحده، فصالح القلب وسعادته وفالحه يف عبادة اهللا وحده

)M L K J I H G F EN(  ]٢١٣: الشعراء[. 

يف عبادة املخلوق واالستعانة ، ورضره العاجل واآلجل، وهالك القلب وشقاؤه
̂ _̀  ed c b a(: فاحذر ذلك، به  .]٢٢: اإلرساء[ )\ [ 

َّ عز وجل غني كريمواهللا يريد ، فهو حمسن إىل عبده مع غناه عنه، عزيز رحيم، َّ
 .وال لدفع مرضة، ال جللب منفعة إليه من العبد، ويكشف عنه الرض، به اخلري

وهو سبحانه مل خيلق خلقه ليتكثر هبم من ، ًبل رمحة منه وإحسانا وحمبة له
كام قال  :ا عنه أو يرزقوهوال ينفعوه أو يدفعو، وال ليعتز هبم من ذلة، قلة

H G F E D CI  Q P O N M L K J(: سبحانه
RS Z Y X W V U T[   (]٥٨-٥٦: لذاريات[. 

وماذا يعلم من اخللق حتى يوايس  ..وماذا يملك العبد الفقري حتى يعطي؟
 .وماذا يملك من العمر حتى يبقى؟ ..غريه؟

وال يقدر عىل ، اىل إياهاإن العبد املخلوق ال يعلم مصلحتك حتى يعرفه اهللا تع
وال يريد ذلك حتى خيلق اهللا فيه ، حتصيلها لك حتى يقدره اهللا تعاىل عليها

 .إرادة ومشيئة لذلك
، ليه يرجع األمر كلهإو، فهو الذي بيده اخلري كله، فعاد األمر كله ملن ابتدأ منه

هو وما حيصل بذلك من املنفعة ف، فتعلق القلب بغريه رضر حمض ال منفعة فيه
وغالب اخللق إنام يريدون قضاء ، سبحانه الذي قدرها ويرسها وأوصلها إليك

فهم إنام يريدون قضاء ، وإن أرض ذلك بدينك ودنياك، حوائجهم منك
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 .حوائجهم ولو بمرضتك
ويريد اإلحسان إليك لك ال ، َّوالرب تبارك وتعاىل إنام يريد لك املصلحة

 لق أملك ورجاءك وخوفك بغريه؟فكيف تع، ويريد دفع الرضر عنك، ملنفعته
ُالذي تعالت ذاته أن يتقرب إليه إال بالعمل الصالح ، واهللا سبحانه رفيع الدرجات

، وهو اإلخالص الذي يرفع درجات أصحابه ويقرهبم إليه، الزكي الطاهر
 .وجيعلهم فوق خلقه

فكام أن اجلسد بال روح ، بمنزلة األرواح لألجساد، والوحي لألرواح والقلوب
فكذلك الروح والقلب بدون روح الوحي ال يصلح وال ،  حييا وال يعيشال

̄  »£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª(: يفلح  ® ¬
½ ¼ » º ¹ ̧  ¶ µ ́  .]١٥، ١٤: غافر[ )¾° ± ² ³ 

ال باإليامن ، يرى العزة باألموال واألشياء، إن من مل يكن يف قلبه نور اإليامن
 .علق قلبه بالفانيةويت، وبذلك حيرم من األعامل الصاحلة، واألعامل

والعمل بال يقني ، فتوجه الناس إىل غري اهللا، وكلام ضعف اإليامن نقص الدين
يف ، واليقني أن نعتقد أن مجيع الفوز والفالح، كاجلسد بال روح ال فائدة فيه

 .بيد اهللا وحده ال رشيك له، الدنيا واآلخرة
فتحت لإلنسان ، لسننواألجساد مزينة با ..وإذا كانت القلوب متوجهة إىل اهللا

̈  © ª » ¬ (: أبواب اهلداية والسعادة يف الدنيا واآلخرة § ¦
 .]٧١: األحزاب[ )¯®

واستعمل قلبه ، وأشغله فيام حيب، وأدخله بيته، هداه إليه، ًوإذا أحب اهللا عبدا
 )r q p o n m l k js(: وجوارحه فيام حيب

 .]١٣: الشورى[
 .من عافيتوعافنا في ..اللهم اهدنا فيمن هديت

 ..واستعمل ألسنتنا بذكرك ..وتولنا فيمن توليت
 .وجوارحنا يف طاعتك وعبادتك
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القلب حياة -٤  
\ [ ^ _ ` Z Y c b a ] (: قال اهللا تعاىل

k j i h g f e dl(  ]٩٧: النحل[. 

̄  ° (: وقال اهللا تعاىل ® ¬ « ́  ³ ² ±
Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µÂ   (

 .]٢٤: األنفال[
واإلنابة ، ومعرفته وحمبته،  ونعيمه ورسوره وهبجته باإليامن باهللاحياة القلب

 .وطاعته وطاعة رسوله، وعبادته، والتوكل عليه، إليه
وال نعيم فوق نعيمها إال نعيم اجلنة الذي ، فإنه ال حياة أطيب من هذه احلياة

 .وكامل النعيم، جيتمع فيه كامل اإليامن
 .فطابت كام طاب، عته حياة اجلوارحوإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تب

Y (: وقد جعل اهللا احلياة الطيبة ألهل معرفته وحمبته وعبادته كام قال سبحانه
 [ Z f e d c b a  ̀ _  ̂ ] \

k j i h gl( ]٩٧: النحل[. 

 :وحياة القلب تكون بثالثة أشياء
 .وجتنب مفسدات القلب ..وتدبر القرآن ..قرص األمل

وهو من ، ورسعة انقضاء مدة احلياة، لعلم بقرب الرحيلفهو ا، فأما قرص األمل
 .أنفع األمور للقلب

ويثري ، وانتهاز الفرص التي متر مر السحاب، فإنه يبعثه عىل تدارك األيام
ويرغبه يف اآلخرة كام ، ويزهده يف الدنيا، عزمات القلب إىل دار البقاء واخللود

É È Ç Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê Ö (: قال سبحانه
Ù Ø ×Ú( ]٣٥: األحقاف[. 

ومجع الفكر عىل تدبره ، فهو حتديق ناظر القلب إىل معانيه، وأما تدبر القرآن



 ٢١٣

كام قال ، ال جمرد تالوته بال فهم وال تدبر، وهو املقصود بإنزاله، وتعقله
: ص[  )J I H G F E D C BK(: سبحانه

٢٩[. 
، ته من تدبر القرآنقرب إىل نجاأو، فليس يشء أنفع للعبد يف معاشه ومعاده

، فإهنا تطلع العبد عىل معامل اخلري والرش، ومجع الفكر فيه عىل معاين آياته
، وتثبت قواعد اإليامن يف قلبه، وتدله عىل مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة

 .واجلنة والنار، وتريه صور الدنيا واآلخرة
، وتشهده عدل اهللا وفضله، وتريه أيام اهللا فيهم، وحترضه بني األمم السابقة

 .وما حيبه اهللا وما يبغضه، وتعرفه ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله
، وأهل الشقاوة، ومراتب أهل السعادة، وأهل النار، وتريه طريق أهل اجلنة

، واحلالل واحلرام، والرشع والقدر، وتطلعه عىل تفاصيل األمر والنهي
 .اواملواعظ والصرب وغريه، والرتغيب والرتهيب

وكثرة الشبع  ..والتعلق بغري اهللا ..والتمني .وأما مفسدات القلب فكثرة اخللطة
 .فهذه اخلمسة أكرب مفسدات القلب ..وكثرة النوم

، وهذه اخلمسة تطفئ نوره، فالقلب السليم يسري إىل اهللا تعاىل والدار اآلخرة
ته وجعل نعيمه وسعاد، قاطعة له عن الوصول إىل ما خلق له، وتضعف قواه

 .وابتهاجه ولذته يف الوصول إليه
، إال بمعرفة اهللا وحمبته، وال ابتهاج وال كامل، فإنه ال نعيم للقلب وال لذة

فهذه جنته ، والشوق عىل لقائه، والفرح واالبتهاج بقربه، والطمأنينة بذكره
 .العاجلة

نعيم يف إال بجوار ربه يف دار ال وال فوز وال فالح، كام أنه ال نعيم له يف اآلخرة
 .اجلنة اآلجلة

وهذه األشياء اخلمسة ، ال يدخل الثانية منهام حتى يدخل األوىل: فله جنتان
 .حائلة بني القلب وبينه، قاطعة عن هذا



 ٢١٤

 :وحلياة القلب عالمات أمهها
7 (: كام قال سبحانه، وشدة خوفه منه، وجل القلب من اهللا سبحانه

 E D C B A @ ? > = < ; : 9 8
G FH( ]٢: الاألنف[. 

ولني اجللود والقلوب عند سامع القرآن كام قال ، القشعريرة يف البدن: ومنها
B A @ ? > = < ; : 9 8 (: اهللا سبحانه

 K J I H G F E D C R Q P O N M L
[ Z Y X W V U T S\( ]٢٣: الزمر[. 

َّخشوع القلب عند ذكر اهللا سبحانه كام قال اهللا عز وجل: ومنها َّ :) ¢ ¡ � 
¥ ¤ £ ¬ « ª ©  ̈§ ¦  ́  ³ ² ± °  ̄®

¾ ½ ¼ » º ¹ ̧  ¶ µ¿(   ]١٦: احلديد[. 

¨ © ª (: اإلذعان للحق واإلخبات له كام قال اهللا سبحانه: ومنها
 ® ¬ « » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯

¿ ¾ ½ ¼À( ]٥٤: احلج[. 

å ä ã â á à (: كثرة اإلنابة إىل اهللا كام قال اهللا سبحانه: ومنها
æç( ]٣٣: ق[. 

A > = < ? @ (: السكينة والوقار كام قال اهللا سبحانه: هاومن
 O N M L K J I H G F E D C B

PQ( ]٤: الفتح[. 

! " # (: خفقان القلب بحب املؤمنني كام قال اهللا سبحانه: ومنها
 ' & % $ / . - , + * ) (

 .]١٠: احلرش[ )08 1 2 3 4 5 6 7

K J I H (: سبحانهسالمة القلب من األحقاد كام قال اهللا : ومنها
 Z Y X W V U T S R Q P O N M L
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e d c b a  ̀_  ̂] \ [( ]١٠٣: آل عمران[. 

ومل يؤد حق اهللا من  ..وإذا مات قلب العبد تعطلت جوارحه عن الطاعة والعبادة
وعادى  ..ملسو هيلع هللا ىلصوال بسنة رسوله  ..ِّبـهومل يعمل بكتاب ر ..الطاعة والعبودية

 .وواىل الشيطان ..الرمحن
وعلم أن املوت حق ومل  ..ودفن املوتى ومل يعترب ..رزق اهللا ومل يشكرهوأكل 

 ..وأقبل عىل الدنيا يعمرها وجيمعها وينافس يف مجع حطامها ..يستعد له
! " # $ % & ' ) ( (: ويتعذب بذلك ليله وهناره كله

 .]٥٥: التوبة[ )3, - . / 0 1 2* + 

َّوحمركات القلوب إىل اهللا عز وجل ثالثة َّ: 
 .والرجاء ..واخلوف ..املحبة

ومطالعة آالئه ، وحيركها يف القلب كثرة ذكر املحبوب، فاملحبة أقواها
 .فيسري إىل حمبوبه الذي يرى كل نعمة منه، ونعامئه

 .املقصود منه املنع والزجر عن اخلروج عن الطريق، واخلوف
ار والعرض واحلساب والن، وحيركه يف القلب مطالعة آيات الوعيد والزجر

 .والعقوبات التي حلت باملجرمني، وأهواهلا
 .فيقود اإلنسان إىل الطريق، أما الرجاء

 .ّوالعطاء واملن، واحللم والعفو، وحيركه يف القلب مطالعة الكرم واإلحسان
 :بيد اهللا وقلوب العباد كلهم

 .فمن أقبل عىل اهللا أقبل اهللا بقلوب عباده إليه فأحبوه
 . بقلوب عباده عنهومن أعرض عن اهللا أعرض اهللا

 .]٩٦: مريم[)  *! " # $ % & ' ) ((
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القلب فتوحات -٥  

)  y x w v u t s r q pz(: قال اهللا تعاىل
 .]٦٩: العنكبوت[

ْمن « :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  ِيـرَ ِبـه هللاُِد اُ ًيـرَ خِ ِا يفقهه يف الدينْ ِّ ِ ُ ْ ِّ َ  .)١(متفق عليه »ُ
َّوتأهب للقدوم عىل اهللا عز ،  باآلخرةوتعلق، القلب إذا خال من االهتامم بالدنيا

 .وتباشري فجره، فذلك أول فتوحه، َّوجل
، فيفعله ويتقرب به إليه، فعند ذلك يتحرك قلب العبد ملعرفة ما يرىض به ربه منه

 .وينبعث ملعرفة ما يسخطه منه فيجتنبه
وحمبة ، فتح اهللا له باب األنس باخللوة والوحدة، فإذا متكن العبد يف ذلك

فال يشء أشوق إليه من ، ماكن اخلالية التي هتدأ فيها األصوات واحلركاتاأل
 .ذلك

وتسد عليه األبواب التي ، فإهنا جتمع عليه قوى قلبه وإرادته وإقباله عىل ربه
 .ومتزق شمله، تفرق مهه

وجيد فيها من اللذة ، بحيث ال يكاد يشبع منها، ثم يفتح له باب حالوة العبادة
 .ونيل الشهوات، ا كان جيده يف لذة اللهو واللعبوالراحة أضعاف م

وإذا سمعه هدأ قلبه كام ، ثم يفتح له باب حالوة استامع كالم اهللا فال يشبع منه
 .هيدأ الصبي إذا أعطي ما هو شديد املحبة له

ومعاين ، وكامل نعوته وصفاته، ثم يفتح له باب شهود عظمة املتكلم به وجالله
 .ه يف ذلكبحيث يستغرق قلب، خطابه

َّثم يفتح له باب احلياء من اهللا عز وجل وهو نور يقع ، وهو أول شواهد املعرفة، َّ
َّيريه ذلك النور أنه واقف بني يدي ربه عز وجل، يف القلب فيستحي منه يف ، َّ

                                                
 ). ١٠٧٣(، ومسلم برقم )٧١(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
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 .خلواته وجلواته
حتى كأنه يراه ، ودوام التطلع إىل ربه، ويرزقه اهللا عند ذلك دوام املراقبة للرقيب

، ًسامعا ألصواهتم، ًناظرا إىل خلقه، ًمستويا عىل عرشه، اهده فوق سامواتهويش
 .ًمطلعا عىل حركاهتم

فهو يف ، ًغطى عليه كثريا من اهلموم بالدنيا وما فيها، فإذا استوىل هذا عىل العبد
 .والناس يف وجود آخر، وجود بني يدي ربه ووليه

فريى سائر ،  مجيع الكائناتثم يفتح له باب الشعور بمشهد القيومية لربه عىل
 .وتصاريف الوجود بيده سبحانه وحده، التقلبات الكونية

واإلحياء ، واخللق والرزق، مالك النفع والرض، فيشهده ذلك ربه العظيم
ًويرىض به ربا ومدبرا، ًفيتخذه وحده وكيال، واإلماتة وعند ذلك إذا وقع نظره ، ً

 .رئهعىل يشء من املخلوقات دله عىل خالقه وبا
فيقبض عليه حتى جيد أمل ، فتح عليه باب القبض والبسط، فإذا استمر له ذلك
كام ، وتفيض أنوار املعرفة واملحبة واإلخالص من قلبه، القبض لقوة وارده

 .يفيض نور الشمس من جرمها
وزاد نور ، زادت اهلداية يف قلبه، وكلام سار إىل ربه من الطريق املوصل إليه

 .ووجد اللذة يف طاعة مواله، درهوانرشح ص، اإليامن
ًال يلتفت عنه يمينا وال شامال، ًواقفا بباب مواله، فإذا استمر عىل حاله وال ، ً

هو ، رجا أن يفتح له فتح آخر، ويعلم أنه مل يصل بعد، جييب غري من يدعوه إليه
 .فوق ما كان فيه

ويبقى ، د احلقبعد ظهور أنوار الوجو، فيستغرق قلبه يف أنوار مشاهدة جالل اهللا
، فتنبع األنوار من باطنه، ًقلبه سابحا يف بحر من أنوار آثار اجلالل واجلامل لربه

ًوجيد قلبه عاليا صاعدا إىل من ليس فوقه يشء، كام ينبع املاء من العني ً. 
بعد ما شهد أنوار اجلالل ، ثم يرقيه اهللا تبارك وتعاىل فيشهد قلبه أنوار اإلكرام
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 .والعظمة ملواله
فيذوق ، واإلنعام واإلحسان، يستغرق يف نور من أنوار أشعة اجلامل واإلكرامف

ولذة ، الباعثة حلسن العبادة، رواح والقلوبامللهبة لأل، املحبة اخلاصة
 .املناجاة

ًممتحنا ، ووليه الغفور الرحيم، ًفيبقى القلب مأسورا يف يد حبيبه العزيز الكريم
وهذا غاية ، ًمستغرقا يف جالله ومجاله، بادتهًمتلذذا بع، ًمستسلام لطاعته، بحبه

 )X W V U T S R Q P O NY(: مراد الرب من عبده
 .]٤: اجلمعة[

، والصور والرئاسة، من األموال واألشياء، والناس مفتونون ممتحنون بام يفنى
 .وبعد حصوله، وحال حصوله، معذبون بذلك قبل حصوله

ًأو عامال عىل ، ًمفتونا باحلور العنيمن يكون ، وأعالهم مرتبة، وأرشفهم منزلة
 .باألكل والرشب واجلامع واللباس، متتعه يف اجلنة

ينظرون إليه يف اجلنة كام ، وهذا املحب قد ترقى يف درجات املحبة عىل غريه
وقرب ، لعلو درجته عند ربه، ينظرون إىل الكوكب الدري الغابر يف األفق

 .منزلته من حبيبه
َأهل اَّن ِإ« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  َلـجْ َنة ليْ َ ِ َتـرَّ ِاءون أهل الغرف من فوقَ ِ ِْ ْ ْ َْ َ ُ ْ َ َ ْهـمَ َكام ت، ِ َ َتـرَ َاءون َ ْ َ

َالكوكب الدري الغابر من األفق من ا َ َّ َ ِْ ِِ ُ َ ِِّ َ َْ ُّْ َلـمَ ِرشق أو اْ ِ ِ َلـمْ ِغربْ ِ ْلتفاضل ما بي، ْ ََ ِ ُ َ َ ْنـهـمِ ُ َ«. 
ُقالوا َيا رسول ا: َ ُ َ َتلك منازل األنبي! ٬َ َِ ْ ُ ِ َ َ ْ َال يبلغها غ، ِاءِ َُ ُ ْ ُيـرَ ْهـمْ َقال، ُ ِ والذي َلـىَب« : َ َّ َ

ِنفيس بيده ِ َِ ِ ْ ِرجال آمنوا با! َ ُ َ ٌ َ ُ وصدقوا ا٬ِ َّ َ ُلـمَ َرسلنيْ ِ َ  .)١(متفق عليه»ْ
وجزاء ، ولكل عمل جزاء، فإن املرء مع من أحب، وهذا العبد معية اهللا معه

< ? @ J I H G F E D C B A (: املحبة املحبة

                                                
 . ، واللفظ له)٢٨٣١(، ومسلم برقم )٣٢٥٦(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
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إىل أن يوصله ، ًومنزال بعد منزل، ًفهذا العبد ال يزال ربه يرقيه طبقا بعد طبق
 .وله ما نوى، فيقع أجره عىل اهللا، أو يموت يف الطريق، ويمكن له بني يديه، إليه

فإذا أقبلت نشطت ، وهلا إقبال وإدبار، يقلبها كيف يشاء، والقلوب بيد اهللا
ًوسارعت إليه قوال ، ونافست يف اخلري، تلذذت بذلكو، للفرائض والسنن

 ً.وفعال
 .وإذا أدبرت وضعفت نلزمها عىل األقل الفرائض والواجبات
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القلوب أقسام -٦  
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 :تنقسم قلوب العباد إىل ثالثة أقسام
 .وميت ..وسقيم ..صحيح

قد سلم من ،  هو السليم الذي قد صارت السالمة صفة ثابتة لهفالقلب الصحيح
 .ومن كل شبهة تعارض خربه، كل شهوة ختالف أمر اهللا وهنيه

وسلم من أن يكون ، وسلم من حتكيم غري رسوله، فسلم من عبودية ما سواه
 .لغري اهللا فيه رشك بوجه ما

ًوخشية وإخباتا ، ًوتوكال وإنابة، بل قد خلصت عبوديته هللا تعاىل إرادة وحمبة
 .ًوخوفا ورجاء

وإن أعطى  ،وإن أبغض أبغض يف اهللا، فإن أحب أحب يف اهللا، وخلص عمله هللا
وال يكفيه هذا حتى يسلم من االنقياد والتحكيم لكل ، وإن منع منع هللا، أعطى هللا

 .ملسو هيلع هللا ىلصمن عدا رسول اهللا 
وهو القلب السليم الذي ال ينجو يوم القيامة إال من أتى اهللا ، فهذا أزكى القلوب

 .]٨٩، ٨٨: الشعراء[ )F E D C B AG @: ; > = < ?(: به
وال يعبده بأمره ، فهو ال يعرف ربه، هالقلب امليت الذي ال حياة ب :والقلب الثاين

 .وما حيبه ويرضاه
فهو ال يبايل ، ولو كان فيها سخط ربه وغضبه، بل هو واقف مع شهواته ولذاته
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ًفهو متعبد لغري اهللا حبا وخوفا ، ريض ربه أم سخط، إذا فاز بشهوته وحظه ً
ًورضا وسخطا، ًورجاء ًوتعظيام وذال، ً ً. 

وهواه أحب إليه وآثر عنده من  ..ض أبغض هلواهوإن أبغ ..إن أحب أحب هلواه
 .رضا مواله

والسيئات  ..والغفلة مركبه ..واجلهل سائقه ..والشهوة قائده ..فاهلوى إمامه
 .واملحرمات سلعته ..واملعايص بضاعته ..جتارته

فهذا ، من اإلنس واجلن ..ويتبع كل شيطان مريد، ٍال يستجيب لداع وال ناصح
Y X W V U T S (: ا وأركسهاأخبث القلوب وأنجسه
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 .فهو السقيم، قلب له حياة وبه علة :والقلب الثالث
 .وهو ملا غلب عليه منهام، وهذه أخرى ..متده هذه مرة: فله مادتان

ما هو مادة ، والتوكل عليه، واإلخالص له، واإليامن به، ففيه من حمبة اهللا تعاىل
 .حياته ونجاته

واحلسد والكرب ، واحلرص عىل حتصيلها، لشهوات وإيثارهاوفيه من حمبة ا
ما هو مادة هالكه ، والظلم، وحب العلو والفساد يف األرض بالرياسة، والعجب

 .وعطبه
 :وهو ممتحن بني داعيني

وهو إنام جييب ، ٍوداع يدعوه إىل العاجلة، ٍداع يدعوه إىل اهللا والدار اآلخرة
 ً.وأكثرها حضورا، اًوأعالمها صوت، ًأقرهبام منه بابا

 .والثالث مريض، والثاين يابس ميت، فالقلب األول حي خمبت واع لني
وإن مل يكن له مذكر فهو إىل العطب ، فإن كان له مذكر فهو إىل السالمة أدنى

 .وهوصيد من يسبق إليه، أدنى
u x w v (: وقد مجع اهللا بني هذه القلوب الثالثة يف قوله سبحانه

 ¡ � ~ } | { z y ¥ ¤ £ ¢
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، فالقلب الصحيح السليم ليس بينه وبني قبول احلق وحمبته وإيثاره سوى إدراكه
 .ثم االنقياد له والقبول، فهو اإلدراك للحق

 .والقلب امليت القايس ال يقبل احلق وال ينقاد له
وإن غلب عليه ، عليه صحته التحق بالقلب السليموالقلب املريض إن غلبت 

 .مرضه التحق بالقلب امليت القايس
ويف القلوب من الشبه  ..وكل ما يلقيه الشيطان يف األسامع من األلفاظ

ألنه يرد ذلك  ..وقوة للقلب احلي السليم ..فتنة هلذين القلبني ..والشكوك
 .ويعلم أن احلق يف خالفه ..ويكرهه ويبغضه

فإن القلوب كالقدور تغيل ،  عىل معرفة ما يف القلوب بحركة اللسانويستدل
 .وألسنتها مغارفها، بام فيها

 :فلسان املرء يغرف لك من قلبه
وحسن  ..وطيب وخبيث ..وحار وبارد ..وعذب وأجاج ..حلو وحامض

 .وخري ورش ..وحق وباطل ..وقبيح
ومن  ..د واحلسدومن احلق ..فالقلب السليم هو الذي سلم من الرشك والغل

 .وحب الرياسة ..ومن حب الدنيا ..ومن الكرب والعلو ..الشح والبخل
وسلم من كل ، وسلم من كل شبهة تعارض خربه، فسلم من كل آفة تبعده عن اهللا

وسلم من كل قاطع يقطع ، وسلم من كل إرادة تزاحم مراده، شهوة تعارض أمره
 .عن اهللا والدار اآلخرة

 :ًطلقا حتى يسلم من مخسة أشياءوال تتم له سالمته م
ومن شهوة ختالف  ..ومن بدعة ختالف السنة ..من رشك يناقض التوحيد

 .ومن هوى يناقض اإلخالص ..ومن غفلة تناقض الذكر ..األمر
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 :والقلوب بالنسبة لالستجابة للحق تنقسم إىل قسمني
 .فهذه بأرفع املنازل يف الدنيا واآلخرة، قلوب مستجيبة للحق: أحدها
 :واإلعراض مراتب، قلوب معرضة عن احلق: الثاين

 ..ثم االستهزاء مرتبة فوقها ..والتكذيب مرتبة فوقها ...فاإلعراض مرتبة
! " (: واملرتبة األسوأ من ذلك هي الصد عنه كام قال اهللا سبحانه
 , + * ) ( ' & % $ #-.   (
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 :واهللا جل جالله جعل القلوب عىل ثالثة أقسام
 .وقاسية ..ومريضة ..خمبتة

 .وتزكو به، هي التي تنتفع بالقرآن :فالقلوب املخبتة
 .سكون اجلوارح عىل وجه التواضع واخلشوع هللا :واإلخبات

 :ومن آثار اإلخبات
، واإلخالص يف عبوديته، والصرب عىل أقداره، وجل القلوب لذكر اهللا سبحانه

d c b(  h g f e(: واإلحسان إىل خلقه كام قال سبحانه
 r q p o n m l k j i
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وهو سبحانه الذي جعل بعض ، فالقلب املخبت ضد القايس واملريض
 .ًولإلخبات آثارا، ًوجعل للقسوة آثارا، ًوبعضها قاسيا، ًالقلوب خمبتا إليه

وال ينطبع فيها ، فهي التي ال تقبل ما يبث فيها، ما القلوب القاسية احلجريةأ
 .وال تلني إلعطاء األعامل الصاحلة، وال ترتسم فيها العلوم النافعة ،احلق

، وغلظة متنعه من التأثر بالنوازل، فالقسوة يبس يف القلب يمنعه من االنفعال
 .ال لصربه واحتامله، وقساوته فال يتأثر لغلظه

 :ومن آثار قسوة القلب
ِّونسيان ما ذكر  ..ّوالصد عنه ..وعدم قبول احلق ..حتريف الكلم عن مواضعه
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ًوهو ترك ما أمره اهللا به علام وعمال كام قال سبحانه، به ً :) j i h g
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لكن مع ضعف وانحالل ، ًأما القلوب املريضة فهي التي يكون احلق ثابتا فيها
u ~ } | { z y x w v (: كام قال سبحانه
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فذكر سبحانه القلب املريض وهو الضعيف املنحل الذي ال تثبت فيه صورة 
 .ثم القلب القايس اليابس الذي ال يقبلها وال تنطبع فيه، احلق

 .فهذان القلبان شقيان معذبان
 .رآن ويزكو بهوهو الذي ينتفع بالق، ثم ذكر القلب املخبت املطمئن إليه

 .وهذا االختبار واالمتحان مظهر ملختلف ما يف القلوب الثالثة
واملخبتة ظهر خبؤها من ، فالقاسية واملريضة ظهر خبؤها من الشك والكفر

 .وبغض الكفر والرشك، وزيادة حمبة الرب، اإليامن واهلدى
، ًوكل عضو كاليد مثال، وهو أرشف أعضائه، والقلب عضو من أعضاء اإلنسان

ًإما أن يكون جامدا يابسا ًأو يكون مريضا ضعيفا، ً ًأو يكون حيا قويا، ً ً. 
 :فالقلوب كذلك ثالثة

وقلب رقيق صاف  ..ًوقلب مائع رقيق جدا ..ٍقلب قاس بمنزلة اليد اليابسة
 .صلب

 .وكالمها ناقص، والثاين بمنزلة املاء، فاألول ال ينفعل بمنزلة احلجر
فهو يرى احلق من الباطل  ..لصايف الصلبوأصح القلوب القلب الرقيق ا

 .وحيفظه وحيارب عدوه بصالبته ..ويقبله ويؤثره برقته ..بصفائه
b (: وهو القلب املستقيم املخبت املطمئن، وهذا أحب القلوب إىل اهللا

cd  o n m l k j i h g f e
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قايس واملريض كالمها والقلب ال، وأبغض القلوب إىل اهللا القلب القايس
! " # $ (: وهذا بقسوته، هذا بمرضه، منحرف عن االعتدال
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، املعرضون عن دين اهللا، وهؤالء أصحاب القلوب املريضة والقاسية
 .ويتأملونه حق التأمل؟، أال يتدبرون كتاب اهللا، املعارضون له
وملأل قلوهبم من ، وحذرهم من كل رش،  عىل كل خريمـَهّه لدلفإهنم لو تدبرو

واملواهب ، وألوصلهم إىل املطالب العالية، وأفئدهتم من اإليقان، اإليامن
والطريق املوصلة إىل ، ولبني هلم الطريق املوصلة إىل اهللا وإىل جنته، الغالية

 .وبأي يشء حتذر؟، العذاب
ولشوقهم إىل الثواب ، فاته وإحسانهوبأسامئه وص، ولعرفهم برهبم سبحانه

 .ورهبهم من العقاب الوبيل، اجلزيل
b a (: ًفال يدخلها خري أبدا، أم قلوهبم مقفلة عىل ما فيها من الرش

g f e d ch( ]٢٤: حممد[. 

، وارزقنا حسن تالوة كتابك، اللهم مرصف القلوب رصف قلوبنا عىل طاعتك
! " # $ (: دتكوصدق اإلخالص يف عبا، وحسن العمل برشعك

 .]٥٣: آل عمران[  )*% & ' ) (
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القلوب غذاء -٧  
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z y x w v u t } | { ~ � (: وقال اهللا تعاىل
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َّاهللا عز وجل جعل للقلوب نوعني من الغذاء َّ: 
ولكل عضو ، قلب منه خالصته وصفوهولل، الطعام والرشاب احليس :األول

 .منه بحسب استعداده وقبوله
، خارج عن الطعام والرشاب من الرسور والفرح، غذاء روحاين معنوي :الثاين

 .والعلوم واملعارف، واالبتهاج واللذة
ًوهبذا الغذاء كان سامويا علويا ًوبالغذاء املشرتك كان أرضيا سفليا، ً وقوامه ، ً

 .هبذين الغذاءين
وله غذاء يصل إليه منها ، قلب ارتباط بكل واحدة من احلواس اخلمسولل

وارتباطه بحاستي ، وحاسة اللمس والشم والذوق، كحاسة السمع والبرص
ووصول الغذاء منهام إليه أكمل وأقوى ، السمع والبرص أشد من ارتباطه بغريمها

 .من سائر احلواس
انه يف القرآن هبام أكثر من واقرت، وانفعاله عنهام أشد من انفعاله عن غريمها

 .اقرتانه بغريمها
µ ¶ ¸ ¹ (: بل ال يكاد يقرن إال هبام أو بأحدمها كام قال سبحانه
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وألن ، أعظم من تأثره بام يلمسه ويذوقه ويشمه، وتأثر القلب بام يراه ويسمعه
 .ع والبرص والعقلهذه الثالثة هي أهم طرق العلم وهي السم
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لكن ما ، وتأثره هبام ال خيفى، وارتباطه هبام، وتعلق القلب بالسمع والبرص
وما يدركه بحاسة البرص ، يدركه بحاسة السمع من العلم واهلدى أعم وأشمل

 .أتم وأكمل
، واحلارض والغائب، واإلحاطة باملوجود واملعدوم، فللسمع العموم والشمول

 . التامم والكاملوللبرص، واحليس واملعنوي
 .وأرواحها حظ القلب ونصيبه منها، وهذه احلواس اخلمس هلا أشباح وأرواح

فهو ، فمن الناس من ليس لقلبه منها نصيب إال كنصيب احليوانات البهيمية منها
" # $ % & ' ) ( * + ! (: بمنزلتها كام قال سبحانه
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لعدم انتفاعهم ، تعاىل عن الكفار السمع والبرص والعقلوهلذا نفى اهللا تبارك و
! " # $ % & ' ) ( * + (: هبا كام قال سبحانه
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وال ، وهبام قامت عليهم احلجة، فهم يسمعون ويبرصون باحلواس الظاهرة
التي هي روح ، التي هي سامع القلب، يسمعون وال يبرصون باحلواس الباطنة

حلصلت هلم ، ولو سمعوه من هذه اجلهة، التي هي حظ القلب، حاسة السمع
 .احلياة الطيبة يف الدنيا واآلخرة

وآثاره عىل قلب ، أشد من تعلق البرص به، وتعلق السمع الظاهر احليس بالقلب
، رسه أو يسوؤهًفربام غيش عىل اإلنسان إذا سمع كالما ي، اإلنسان أرسع وأشد

ًأو صوتا لذيذا طيبا مناسبا ً ً وال حيصل له ذلك من رؤية األشياء بالبرص الظاهر ، ً
 .ًإال نادرا

حصل للقلب حظه ونصيبه من ، ًفإذا كان املسموع معنى رشيفا بصوت لذيذ
كام حيصل للقلب ، وابتهج به أتم ابتهاج عىل حسب إدراكه له، إدراك املعنى

 . املرتلةعند سامع آيات القرآن
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، فيحصل هلا االرتياح، وللروح حظها ونصيبها من لذة الصوت ونغمته وحسنه
حتى ربام فاض االبتهاج والرسور عىل البدن ، وتتضاعف اللذة، ويتم االبتهاج

 .واجلوارح وعىل اجلليس
، ًويلج عاملا آخر، أن يفارق هذا العامل، وتوفر غذائه، ويكاد القلب لكامل لذته

 .وحالة ال يعهدها يف يشء غريه البتةوجيد له لذة 
 .وذلك ملحة من حال أهل اجلنة يف اجلنة

 .وما أيرسه ..وما أنفعه ..فيا له من غذاء ما أصلحه
سمع ، فإذا امتأل من حمبة اهللا، والقلب يتأثر بالسامع بحسب ما فيه من املحبة

 .وتأثر به وانتفع به، كالم حمبوبه
 :وقلوب البرش عىل ثالثة أقسام

فغلبت ، ًبحيث صار قلبه نفسا حمضة، من اتصف قلبه بصفات نفسه: أحدها
 .عليه آفات الشهوات واألهواء

ًال يسمع إال دعاء ونداء، فهذا حظه من السامع الديني كحظ البهائم ً. 
ًفصارت نفسه قلبا حمضا، من اتصفت نفسه بصفات قلبه: الثاين فغلبت عليه ، ً

 .والعقل واللب، واملحبة املعرفة
وقرت ، واطمأنت إىل رهبا، فاستنارت نفسه بنور قلبه، وعشق صفات الكامل

 .وصار نعيمها يف حبه وقربه، عينها بعبوديته
وسامعه غذاء قلبه ، فهذا حظه من السامع مثل أو قريب من حظ املالئكة

 .وقرت عينه، وروحه
ما ترصف لكن ، وقلبه باق عىل فطرته األوىل، من له منزلة بني منزلتني: لثالثا

فبني ، وال قويت النفس عىل القلب فأحالته إليها، ًيف نفسه ترصفا أحاهلا إليه
 .النفس والقلب منازالت ووقائع

 .واحلرب سجال ..ويدال عليها تارة ..تدال النفس عليه تارة
فإن صادفه وقت دولة القلب كان حظه ، فهذا حظه من السامع حظ بني احلظني
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 .ً دولة النفس كان ضعيفاوإن صادفه وقت، ًمنه قويا
وحصول ، واالبتهاج به، والفهم عنه، ومن هنا يقع التفاوت يف الفقه عن اهللا

 .النعيم واللذة بسامع كالمه
 :وخالصة غذاء القلوب يمكن احلصول عليه من أربعة أبواب

، وعظمة أسامئه وصفاته وأفعاله والتحدث بذلك، الكالم يف عظمة اهللا: األول
 .واآليات القرآنية، يات الكونيةوالنظر يف اآل

ورؤية إحسانه ومجاله وإكرامه والتحدث ، الكالم يف آالء اهللا ونعمه: الثاين
 .]١١: الضحى[  )s r q pt(: بذلك كام قال سبحانه

ورؤية ما ، وذكر منازهلا وقصورها، معرفة وعد اهللا لعباده املتقني باجلنة: الثالث
، وسامع كالمه،  برؤية الرب جل جاللهوالتنعم، فيها من النعيم واللذات

 .والتحدث بذلك بني الناس
، وتذكر النار وما فيها من السعري والسموم، معرفة وعيد اهللا ملن عصاه: الرابع

وعند ذلك ترق القلوب ومتتلئ باخلوف والوجل من ، والقمع واإلحراق
 .وتقبل عىل رهبا بلباس اإليامن والتقوى، معصية الرب

 .وحاجات اإلنسان بعد املوت كالبحر، ان قبل املوت كالقطرةوحاجات اإلنس
 .وحاجات القلب كالبحر، وحاجات البدن يف الدنيا كالقطرة

والتقرب إليها بام ، وحمبته وليس للقلوب رسور وال لذة وال نعيم إال باإليامن باهللا
 .عرفة بهوامل وليس يف الدنيا نعيم يشبه نعيم اآلخرة إال نعيم اإليامن باهللا، حيبه

فإن نال مراده ، فهو معذب يف الدنيا واآلخرة، ًومن كان حمبا لغري اهللا يف الدنيا
 .وإن مل ينله فهو يف العذاب واحلرسة واحلزن، عذب به

، ظهرت شعب اإليامن يف حياته، واجتهد للدين، وكل من استقام عىل الدين
واالستعانة باهللا يف ، واملحبة واإلنابة، واخلوف والرجاء، من التوكل واخلشية

 .مجيع األقوال واألعامل الظاهرة والباطنة
 .ودخل اجلنة يف اآلخرة ..وفاز بالسعادة يف الدنيا
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القلوب أعامل فقه -٨  
: احلج[ )8A 9 : ; > = < ? @(: قال اهللا تعاىل

٣٢[. 
Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë (: وقال اهللا تعاىل

ÔÕ(  ]٥٢: النور[. 

واألعامل تصدر من ذات ، من ذات اهللا تبارك وتعاىلاألوامر تنزل يف كل حلظة 
فلهذا اإلنسان السعادة يف الدنيا ، فإذا تطابقت األوامر واألعامل، اإلنسان
شقي هذا اإلنسان يف الدنيا ، وإذا خالفت أعامل اإلنسان أوامر الرب، واآلخرة
 .واآلخرة

 :واألعامل التي تصدر من اإلنسان نوعان
 .ل اجلوارحوأعام ..أعامل القلوب

 :وأعامل القلوب من أصول اإليامن وقواعد الدين
وإخالص الدين  ..والتوكل عىل اهللا ..وحمبة اهللا ورسوله ..كاإليامن والتوحيد

واخلشية  ..والرجاء له ..واخلوف منه ..واليقني عىل ذاته وأسامئه وصفاته ..له
،  حكمهوالصرب عىل ..والتذلل والترضع بني يديه ..واخلشوع له ..منه

 .واالستعانة به ونحو ذلك
والناس فيها عىل ثالث ، فهذه األعامل مجيعها واجبة عىل مجيع اخللق

 :درجات كام هم يف أعامل األبدان عىل ثالث درجات
 .وسابق باخلريات ..ومقتصد ..ظامل لنفسه

 .أو فعل حمظور، هو العايص برتك مأمور :فالظامل لنفسه
 .التارك للمحرمات، املؤدي للواجبات :واملقتصد

، املتقرب إىل ربه بام يقدر عليه من فعل واجب ومستحب :والسابق باخلريات
 .الذاكر لربه يف كل حني، التارك للمحرم واملكروه
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لكن األول أسايس ، كالمها مطلوب، وأعامل اجلوارح، وأعامل القلوب
 .لكنه ال يقبل بدونه، والثاين مظهره وعالمته، للثاين

ألن أعامل ،  أعامل القلوب بالتحصيل دون أعامل اجلوارحوإنام خص اهللا
فلوال إرادة القلب مل حتصل أفعال اجلوارح ، اجلوارح تابعة ألعامل القلوب

 %! " # $ ¯ § ¨ © ª » ¬ ®(: وهلذا قال سبحانه
 .]١١-٩: العاديات[ )+& ' ) ( *

8 9 7 (: وجعل اهللا القلوب األصل يف املدح كام قال سبحانه
< ; : F E D C B A @ ? > = 

GH(   ]٢ :األنفال[. 

 )A> = < ? @(: وجعلها األصل يف الذم كام قال سبحانه
 .]٢٨٣ :البقرة[

ًوأعالها ذاتا وقدرا، وأنورها وأرشفها، وأنزهها وأطهرها، وأعظم املخلوقات ً ،
 .ولذلك صلح الستوائه عليه، عرش الرمحن جل جالله، وأكرمها وأوسعها

وهلذا كانت ، ب إىل العرش كان أنور وأنزه وأرشف مما بعد عنهوكل ما كان أقر
لقرهبا من عرش ، وأرشفها وأنورها وأجلها، جنة الفردوس أعىل اجلنان

 .الرمحن إذ هو سقفها
، وهلذا كان أسفل سافلني رش األمكنة، وكل ما بعد عنه كان أظلم وأضيق

 .وهي النار، وأضيقها وأبعدها من كل خري
َّعز وجل القلوبوقد خلق اهللا  فهي ، ًوجعلها حمال ملعرفته وحمبته وإرادته، َّ

: عرش املثل األعىل الذي هو معرفة اهللا وحمبته وإرادته كام قال سبحانه
)o n m l k j i h g f e d c b a  (

 .]٦٠: النحل[

مل يصلح الستواء املثل ، والقلب إن مل يكن أطهر األشياء وأنزهها وأطيبها
وإال استوى عليه مثل الدنيا األسفل وحمبتها ، رفة وحمبة وإرادةاألعىل عليه مع
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 :حتى تعود القلوب عىل قلبني، وإرادهتا
والبهجة وذخائر ، والفرح والرسور، ففيه النور واحلياة :قلب هو عرش الرمحن

 .اخلري
واهلم ، واملوت واحلزن، فهناك الضيق والظلمة :وقلب هو عرش الشيطان

 .والغم
فلذلك ينفسح ، يدخل القلب إنام هو من آثار املثل األعىلوالنور الذي 

 .وإذا مل تكن فيه معرفة اهللا وحمبته فحظه الظلمة والضيق، وينرشح
، فروعها األعامل الصاحلة، والتوحيد واإليامن واإلخالص شجرة يف القلب

 .والنعيم املقيم يف اآلخرة، وثمرها طيب احلياة يف الدنيا
وثمرها يف ، ء شجرة يف القلب فروعها األعامل السيئةوالرشك والكذب والريا

 .ويف اآلخرة عذاب اجلحيم، الدنيا اخلوف واهلم والغم
ًفشجرة اإليامن أصلها ثابت يف قلب املؤمن علام واعتقادا وفرعها من الكلم ، ً

يف السامء ، واآلداب احلسنة، واألخالق املرضية، والعمل الصالح، الطيب
ما ،  منه من األعامل واألقوال التي خترجها شجرة اإليامنيصعد إىل اهللا، ًدائام

Ê É È Ç Æ Å Ä (: وينفع غريه كام قال سبحانه، ينتفع به املؤمن
Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ËÓ  $ # " !

 .]٢٥، ٢٤: إبراهيم[)  .% & ' ) ( * + , -
، احلنظل ونحوها وأما شجرة الكفر فهي شجرة خبيثة املأكل واملطعم كشجرة

 .وال ثمرة صاحلة تنتجها، سكهاال عروق مت
وال تثمر إال كل ، كذلك كلمة الكفر واملعايص ليس هلا ثبوت نافع يف القلب

وال يصعد إىل اهللا منه عمل ، يرض صاحبه وال ينفعه، وعمل خبيث، قول خبيث
/ 0 1 2 3 4 5 6 (: صالح كام قال سبحانه

 .]٢٦: إبراهيم[  )>7 8 9 : ;

 .ات حمجوبة عن اهللا بقدر تعلقها هباوالقلوب املتعلقة بالشهو
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 .وأحبها إليه ألينها وأرقها وأصفاها، والقلوب آنية اهللا يف أرضه
وإذا رضيت ، قعدت عىل موائد اآلخرة، وإذا زهدت القلوب يف موائد الدنيا

 .بموائد الدنيا فاتتها تلك املوائد الغالية
، ًاهللا عبدا اصطنعه لنفسهوإذا أحب ، وال تدخل حمبة اهللا يف قلب فيه حب الدنيا

ورصف ، وجوارحه بخدمته، ولسانه بذكره، فشغل مهه به، واستخلصه لعبادته
 .قلبه عام سواه

وشفاؤه ، والقلب يمرض كام يمرض البدن، والبدن يعمل، والقلب يعمل
والقلب  ..وجالؤه بالذكر، والقلب يصدأ كام تصدأ املرآة ..بالتوبة واحلمية

 ..وزينته بالتقوى، يعرى كام يعرى اجلسم
وطعامه ورشابه العلم باهللا ، والقلب جيوع ويظمأ كام جيوع البدن ويظمأ

 .واإلنابة والعبادة، واملحبة والتوكل، واملعرفة
 :والوصول إىل املطلوب املحبوب موقوف عىل ثالثة أمور

 .وإزالة العوائق ..وقطع العالئق ..هجر العوائد
وه من الرسوم والعادات التي جعلوها بمنزلة ما ألفه الناس واعتاد :فالعوائد

وهذه الرسوم قد استولت ، بل هي عند بعضهم أعظم من الرشع، الرشع املتبع
 .عىل طوائف من بني آدم من امللوك والوالة والفقهاء والعامة واخلاصة

واختذها ، أو ضللوه أو قتلوه، وربام كفروه أو بدعوه، ينكرون عىل من خالفها
 .ُوهجر ألجلها الكتاب والسنة ،الناس سننًا

فهي كل ما تعلق به القلب من دون اهللا من مالذ الدنيا وشهواهتا : وأما العالئق
 .والتعلق هبم، وصحبة الناس، ورياساهتا

فإن النفس ال ترتك ، وال سبيل إىل قطعها إال بقوة التعلق باملطلوب األعىل
 .مألوفها وحمبوهبا إال ملحبوب هو أحب إليها منه

فهي أنواع املخالفات التي تعوق القلب عن سريه إىل اهللا وهي : وأما العوائق
 .واملعصية، والبدعة، الرشك: ثالثة
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 :واإليامن مبني عىل أصلني
وبذل اجلهد يف رد الشبهات التي ، تصديق اخلرب عن اهللا ورسوله :أحدمها

 .توحيها شياطني اجلن واإلنس يف معارضته
وجماهدة النفس يف دفع الشهوات التي حتول ، ورسولهطاعة أمر اهللا  :الثاين

 .بني العبد وبني كامل الطاعة
 .فالشبهات والشهوات أصل فساد العبد وشقائه يف معاشه ومعاده

أصل فالح العبد ، وطاعة األمر، تصديق اخلرب: كام أن األصلني األولني
 .وسعادته يف معاشه ومعاده

 :وكل عبد له قوتان
 .وما يتبعها من العلم واملعرفة والكالم، راك والنظرقوة اإلد: األوىل

 .وما يتبعهام من النية والعزم والعمل، قوة اإلرادة واحلب: لثانيةا
 .ًفالشبهات تؤثر فسادا يف القوة العلمية النظرية ما مل يداوها بدفعها

 .ًوالشهوات تؤثر فسادا يف القوة اإلرادية العملية ما مل يداوها بإخراجها
ام حكمة اهللا تعاىل أنه يبتيل هذه النفوس بالشقاء والتعب يف حتصيل ومن مت

تفرغت هذه  ولو، ًفال تتفرغ للخوض يف الباطل إال قليال، مراداهتا وشهواهتا
 .تدعو إىل النار النفوس لكانت أئمة

فإن داء األولني واآلخرين ، وهذا حال من تفرغ منها كام هو مشاهد بالعيان
 :أمران

واخلوض بالشبهات املانعة من  ..وات املانعة من متابعة األمراتباع الشه
 .االنقياد لألمر

وال تزال ساعية يف نيل ، وهذا شأن النفوس الباطلة التي مل ختلق لنعيم اآلخرة
فإذا نالتها فإنام هي يف خوض بالباطل الذي ال جيدي عليها إال ، شهواهتا

Í Ì Ë Ê É ( :فاحذر هؤالء وجمالسهم، الرضر العاجل واآلجل
 Ð Ï Î Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ
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à ß Þ Ýá(  ]٦٨: األنعام[. 

ًومن رزقه اهللا قلبا سليام  .ًورأى الباطل باطال واجتنبه، ًرأى احلق حقا واتبعه، ً
w (: توكل عىل اهللا، وصحة أبداهنم، فإذا رأى الناس متوكلني عىل جتارهتم

 x}| { z y( ]٣: الطالق[. 

لعلمه أن رزقه ، نفسهم يف طلب الرزق اشتغل بام لربه عليهوإذا رآهم يذلون أ
# $ % & ' ) ( * + , - . / 0  " ( :سيأتيه

 .]٦: هود[   )13 2

لعلمه أن نصيبه من الرزق ، وإذا رآهم يتحاسدون يف دنياهم ترك ذلك هلم
© ª » ¬ ® ¯ ° ± ² (: غريه ولن يأخذه، سيصل إليه

 µ  ́³ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶
 ÃÆ Å ÄÇ( ]٣٢: الزخرف[. 

وإذا رأى الناس يطلبون العزة واملكانة عند املخلوق باملال واجلاه 
S R Q (: طلب املكانة عند ربه بالتقوى كام قال سبحانه، واملناصب

Z Y X W V U T[( ]١٣: احلجرات[. 

أجهد نفسه يف دفع اهلوى حتى تستقر ، وإذا رأى الناس يركضون وراء شهواهتم
َّهللا عز وجلعىل طاعة ا َّ :)Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼Å  Ç Æ

É ÈÊ( ]٤١، ٤٠: النازعات[. 
جعل ، فإذا وصل إىل القرب فارقه حمبوبه، وإذا رأى اخللق كل له حمبوب

! " # $ % & ' (: حمبوبه حسناته التي ال تفارقه
 .]٤٦: الكهف[)  /) ( * + , - .
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السليم القلب صفات -٩  
E D C B A  @; > = < ?:  59 6 7 8(: قال اهللا تعاىل

FG( ]٨٩-٨٧: الشعراء[. 
A @ ? > = < ; : 9 8 7 (: وقال اهللا تعاىل

G F E D C BH  M L K J I
NO( ]٣، ٢: األنفال[. 

هو القلب الذي قد سلم من ، القلب السليم الذي ينجو من عذاب اهللا يوم القيامة
،  ألمرهوسلم، الذي قد سلم لربه، وسلم من مرض الشبهات، مرض الشهوات

 .وال معارضة خلربه، ومل تبق فيه منازعة ألمره
َّوال يفعل إال ما أمره اهللا عز ، ال يريد إال اهللا، فهو سليم مما سوى اهللا وأمره

 .َّوجل
ال تعرتضه شبهة حتول بينه وبني  ..وأمره ورشعه وسيلته ..فاهللا وحده غايته

 .حتول بينه وبني متابعة رضاه وال شهوة ..تصديق خربه
وسليم من ، وسليم من البدع، ومتى كان قلب العبد كذلك فهو سليم من الرشك

 .وسليم من الباطل، وسليم من الغي، املعايص
ًفالقلب السليم هو الذي سلم لعبودية ربه حبا وخوفا ًورجاء وطمعا، ً وسلم ، ً

فلم يتهمه ومل ، واستسلم لقضاء اهللا وقدره، ًتصديقا وطاعة ألمره وسلم لرسوله
 .ومل يتسخط ألقداره، ازعهين

ًفأسلم لربه ومواله انقيادا وخضوعا  .ًوذال وعبودية، ً
ملا جاء عن رسول اهللا ، وأعامله الظاهرة والباطنة، وسلم مجيع أحواله وأقواله

 .ملسو هيلع هللا ىلص
والقائمني ، ملسو هيلع هللا ىلصالذابني عن دينه وسنة نبيه ، وسامل أولياء اهللا وحزبه املفلحني

 .والداعني إليها، هبا
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الداعني ، اخلارجني عنهام، ملسو هيلع هللا ىلصوسنة نبيه  ءه املخالفني لكتاب اهللاوعادى أعدا
 .إىل خالفهام

وامليت ال يؤمر بصالة وال صيام حتى تنفخ فيه ، والكافر ميت، واملؤمن حي
 .وإن كان سيحاسب عىل تركه اإليامن واألعامل يوم القيامة، روح اإليامن

ًصار قابال ومستعدا لقب، فإذا حيي قلبه باإليامن  .ول األوامر والنواهيً
فصاحب القلب السليم هو ، وإما مريض، واحلي إما صحيح، فاملؤمن حي

 .وصاحب القلب املريض هو السقيم، الصحيح
 :واملرض قسامن

 .ومرض شهوة ..مرض شبهة
Z Y X W V U T S (:  كام قال سبحانه عن املنافقنيفاألول

_ ̂  .]١٠: البقرة[ )`] \ [ 

5 6 7 8 9 : 1 2 3 4 (: نهكام قال سبحا: والثاين
D C B A @ ? > = < ;E(   ]٣٢: األحزاب[. 

́  µ ¶ (: وشفاء هذين املرضني يف القرآن كام قال سبحانه ³
 ¹ ¸ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º

É È Ç ÆÊ( ]٤٤: فصلت[. 
 :وحيصل تأثر القلب بالقرآن أو باملواعظ أو غريها بأربعة أمور

 .سمعه أو يقرؤهًاملؤثر كالقرآن مثال ي: ألولا
 . وهو القلب احلي الذي يعقل عن اهللا، املحل القابل: الثاين

 .وهو اإلصغاء، وجود الرشط: الثالث
 .وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى اخلطاب، انتفاء املانع: الرابع

 .وهو االنتفاع والتذكر واالستقامة، حصل األثر، فإذا متت هذه الرشوط
4 5 6 7 8 9 : ; > 1 2 3 (: كام قال سبحانه

 .]٣٧: ق[   )<=
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 .هذا هو املؤثر )1 2 3 4(
 .هذا هو املحل)   5 6 7 8(
 .وهذا هو الرشط وهو اإلصغاء)   9 : ;(
 .وهذا انتفاء املانع )<> =(

 :وكلها تصب يف القلب وهي، وقلب اإلنسان له أربعة أبواب
 .والدماغ ..والعني ..واألذن ..اللسان

تأثر ، وتالوة القرآن، فإذا تكلم باإليامن،  يتأثر به القلبفام يتكلم به اللسان
 .وزاد إيامنه، بذلك قلبه

وزاد ، فإذا سمع كلامت اإليامن والقرآن تأثر هبا قلبه، واألذن باب إىل القلب
 .إيامنه

وعظيم صنع الباري يؤثر يف ، فالنظر إىل املخلوقات، والعني باب إىل القلب
فكلام نظروا إىل املخلوق ، ظر للكاملني يف اإليامنوتعلم اإليامن بالن، القلب

 .زاد إيامهنم باخلالق سبحانه
ألنه اشتغل به ، فينقص إيامنه، أما ناقص اإليامن فينظر إىل املخلوق ويغرق فيه

 \ [ ^ _̀  Z Y X b a ](: ومل يتعداه إىل خالقه
f e d cg   (]١٠١: يونس[. 

وزاد ، تأثر بذلك القلب، م إحسانهوعظي، وكلام تفكر الدماغ يف عظمة اهللا
 .إيامنه

 :والقلب السليم هو ما سلم من ستة أدواء
 ..سليم من الغفلة ..سليم من الكرب ..سليم من اجلهل ..فهو سليم من الرشك
 .سليم من سيئ األخالق ..سليم من حب الدنيا

وم ولز، والتواضع لربه، مملوء باإليامن والتوحيد والعلم، فهو قلب طاهر زكي
 .متجمل بمكارم األخالق، حيب اهللا والدار اآلخرة، ذكره

وأعانه عىل ،  وأحبه واجتباهريض اهللا عنه، فهذا القلب السليم إذا نظر اهللا إليه



 ٢٣٩

q p (: وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء، ومنع عنه كل سوء، كل خري
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فهو مطالب باملحافظة عليه بام ، متهوإذا تأكد املسلم من صحة قلبه وسال
، وإىل محية من املؤذي الضار، حيفظ عليه قوته باإليامن وأوراد الطاعات

 .وذلك باجتناب اآلثام واملعايص واملحرمات
وإىل ، وإىل استفراغ املواد الفاسدة التي تعرض له بالتوبة النصوح واالستغفار

، والعمل الصالح،  العلم النافعويزيده من، ًشغله بكل ما يورث القلب إيامنا
 .فكل ذلك أغذية له، والدعوة إىل اهللا
وسلم من ، واحلسد والشح، هو الذي سلم من الغل واحلقد: والقلب السليم

وسلم من كل شهوة ، وسلم من كل شبهة تعارض خربه، كل آفة تبعده عن اهللا
قطعه عن وسلم من كل قاطع ي، وسلم من كل إرادة تزاحم مراده، تعارض أمره

 .اهللا
ويف جنة يوم ، ويف جنة يف الربزخ، فهذا القلب السليم يف جنة معجلة يف الدنيا

 .ورؤية املنعم جل جالله، وكامل النعيم، حيث كامل النعمة، املعاد
 :ًوال تتم سالمته مطلقا حتى يسلم من مخسة أشياء

ومن شهوة ختالف  ..ومن بدعة ختالف السنة ..من رشك يناقض التوحيد
 .ومن هوى يناقض التجريد ..ومن غفلة تناقض الذكر ..األمر

وهلذا اشتدت حاجة العبد بل رضورته إىل أن ، وهذه اخلمسة حجب عن اهللا
بل يف كل ، بل يف كل صالة، يسأل اهللا أن هيديه الرصاط املستقيم كل يوم

 .ركعة
،  اهللاومن جهة الوارد عليه من ..والقلب يتعلق به أحكام من جهة خلقه وشكله

ومن جهة املطلوب منه من العبادة وطاعة اهللا  ..والشيطان، ومن النفس
 .ورسوله

ًوخري القلوب ما كان داعيا للخري ضابطا له وليس كالقلب القايس الذي ال ، ً



 ٢٤٠

ولكن ال حيفظ وال ، وال كاملائع األخرق الذي يقبل، فهذا قلب حجري، يقبله
 .يضبط

 :التغفلوالبله و، والفرق بني سالمة القلب
فيسلم قلبه من إرادته  ..إرادة الرش بعد معرفته أن سالمة القلب تكون من عدم
فإهنا جهل وقلة  ..وهذا بخالف البله والغفلة ..وقصده ال من معرفته والعلم به

 .وهذا ال حيمد إذ هو نقص ..معرفة
 . إرادتهًسليام من، ًعارفا بالرش، ًمريدا له، ًفالكامل أن يكون القلب عارفا باخلري

 :وأصل أعامل القلوب املأمور هبا
 ..واإلنابة ..والرجاء ..واخلوف ..والتوكل ..والتقوى ..واإلحسان ..اإليامن

 .والتسليم ونحوها
، فكل عمل صالح ظاهر وباطن فمنشؤه الصدق، وأصل ذلك كله الصدق

 :وأضداد ذلك من أعامل القلوب املنهي عنها هي
 ..والعجز ..واألرش ..والبطر ..واخليالء ..والفخر ..والكرب ..والعجب ..الرياء

 .وغريها، واجلبن ..والكسل
 .فكل عمل فاسد ظاهر وباطن فمنشؤه الكذب، وأصل ذلك كله الكذب

َّواهللا عز وجل يعاقب الكذاب ويثيب ، بأن يقعده ويثبطه عن مصاحله ومنافعه، َّ
 .بأن يوفقه للقيام بمصالح دينه ودنياه وآخرته، الصادق

 وال استجلبت مضار الدنيا، ام استجلبت مصالح الدنيا واآلخرة بمثل الصدقف
 .واآلخرة ومفاسدمها بمثل الكذب

وأمرهم بلزوم أهل الصدق يف القول ، وهلذا رغب اهللا عباده املؤمنني بالصدق
H G F E D C B (: والعمل كام قال سبحانه

IJ(  ]١١٩: التوبة[. 

َّإن « :ملسو هيلع هللا ىلصكام قال النبي ، كذب أساس الفجوروال، وهلذا كان الصدق أساس الرب ِ

َالصدق  ْ ْيـهِّ ِدي إَ ِّ الربَلـىِ ِ َّوإن الرب ، ْ ِ ْ َّ ِ ْيـهَ ِدي إَ َلـج اَلـىِ ِنةْ َّوإن الرجل ليصدق حتى ، َّ َُ ْ ُ َُ َ ََ َّ َّ ِ
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ًيكون صديقا ِّ ِ َ ُ َوإن الكذب  .َ َِ َ ْ َّ ْيـهِ ِدي إَ ِ الفجورَلـىِ ُ ُ َوإن الفجور ، ْ ُ َُ ْ َّ ْيـهِ ِدي إَ ِ النارـىَلِ َّ ،
ُوإن الرجل ليكذب ُ َِ ْ َ ََّ َ َّ َحتى يكتب عند ا، ِ ْ َ َِّ َ َْ ً كذابا٬ُ َّ  .)١(متفق عليه »َ

ثم يرسي إىل اجلوارح ، إىل اللسان فيفسده وأول ما يرسي الكذب من النفس
 .كام أفسد عىل اللسان أقواله، فيفسد عليها أعامهلا

 .وأحواله، وأعامله، فيعم الكذب أقواله
إن مل يتداركه اهللا بدواء ، ويرتامى داؤه إىل اهللكة، ليه الفسادفيستحكم ع

½ ¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À (: الصدق الذي يقلع تلك املادة من أصلها
Ì Ë Ê É È Ç ÆÍ( ]٨: آل عمران[. 
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القلب سكينة فقه -١٠  
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عند ، هي الطمأنينة والوقار والسكون الذي ينزله اهللا يف قلب عبده: السكينة
 .اضطرابه من شدة املخاوف

 . وقوة اليقني والثبات، ويوجب له زيادة اإليامن، فال ينزعج مما يرد عليه
َّوهلذا أخرب اهللا عز وجل عن   وعىل املؤمنني يف مواضع ملسو هيلع هللا ىلصإنزاهلا عىل رسوله َّ

والعدو فوق ، كيوم اهلجرة إذ هو وصاحبه يف الغار، القلق واالضطراب
وكيوم احلديبية ، وكيوم حنني حني ولوا مدبرين من شدة بأس الكفار، رؤوسهم

 .حني اضطربت قلوهبم من حتكم الكفار عليهم
 :والسكينة اسم لثالثة أشياء

ففي أي مكان كان التابوت ، ني إرسائيل التي أعطوها يف التابوتسكينة ب :أوهلا
 .وسكنوا اطمأنوا إليه

إنام هي يشء من ، ًليست شيئا يملك، ثنيَّ لسان املحدالتي تنطق عىل :الثانية
 .ث احلكمةَّتلقى عىل لسان املحد، لطائف صنع احلق

، ح وخشعتوسكنت إليها اجلوار، فالسكينة إذا نزلت عىل القلب اطمأن هبا
وحالت بينه وبني قول اخلنا والفحش ، وأنطقت اللسان بالصواب واحلكمة

 .واللغو وكل باطل
، وربام ينطق من يف قلبه السكينة بكالم مل يكن عن فكرة منه وال روية

 .ويستغربه هو من نفسه
وصدق ، وصدق الرغبة من السائل واملجالس، وأكثر ما يكون هذا عند احلاجة
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 .وحرضته مع جترده من األهواء،  إىل اهللالرغبة منه هو
 . وقلوب املؤمننيملسو هيلع هللا ىلصالسكينة التي نزلت عىل قلب النبي  :الثالثة

 .والروح ..والقوة ..وهذه السكينة تشتمل عىل النور
وبالقوة  ..وبالنور الذي فيها استنارته وإرشاقه ..فبالروح الذي فيها حياة القلب

 .ثباته وعزمه ونشاطه
واهلدى ، ويميز له بني احلق والباطل، عبد عن دالئل اإليامنفالنور يكشف لل

والقوة توجب  ..توجب كامل يقظته وفطنته واحلياة ..والغي والرشد، والضالل
وضبط النفس عن جزعها  ..وقهر داعي الغي ..له الصدق وصحة املعرفة

ع ًولكي يزداد بالسكينة إيامنا م ..واسرتساهلا يف النقائص والعيوب ..وهلعها
 .إيامنه

سكن ، فإذا حصلت هذه الثالثة بالسكينة، واإليامن يثمر له النور واحلياة والقوة
لعدم سكينة اإليامن ، وهو الذي سكونه إىل املعصية واملخالفة، إليها العايص

 .صار سكونه إليها عوض سكونه عن الشهوات واملخالفات، يف قلبه
فإذا ،  كان يطلبها يف املعصيةوهي اللذة التي، فيجد يف هذه السكينة مطلوبه

وصارت ، نزلت عليه السكينة اعتاض بلذهتا وروحها ونعيمها عن لذة املعصية
وذهب ، وسكن خوفه، بعد أن كانت لذته جسامنية هبيمية، لذته روحانية قلبية

 .مهه وغمه
ويظهر أثرها  ..وأصلها يف القلب ..هي طمأنينة القلب واستقراره: فالسكينة

 :والناس فيها متفاوتون ..عىل اجلوارح
وذلك مثل ، فسكينة األنبياء عليهم الصالة والسالم أخص مراتبها وأعالها

ألقي يف النار التي أرضمها له   حنيملسو هيلع هللا ىلصالسكينة التي نزلت عىل إبراهيم اخلليل 
 .أعداؤه

 .فلله عظمة وطمأنينة تلك السكينة التي أنزهلا اهللا عىل قلبه
 وقد غشيه فرعون وجنوده من ملسو هيلع هللا ىلصوسى وكذلك السكينة التي حصلت مل
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 .والبحر أمامهم، ورائهم
،  حني رضب البحرملسو هيلع هللا ىلصفلله ما ألذ تلك السكينة التي أنزهلا اهللا عىل قلب موسى 

 .وحني رأى أعداءه يغرقون يف البحر، وحني عرب البحر
 .وكذلك السكينة التي حصلت له وقت تكليم اهللا له عند الشجرة

 .ًه وقد رأى العصا ثعبانا مبينًا أمام فرعون وملئهوكذلك السكينة التي حصلت ل
التي نزلت عليه وقد رأى حبال السحرة وعصيهم كأهنا حيات  وكذلك السكينة

ثم ألقى عصاه التي ابتلعت تلك العيص ، فأوجس يف نفسه خيفة، تسعى
 .واحلبال

 .ونرصه لنبيه، فلله عظمة تلك السكينة حني رأى فعل ربه بعدوه
وقد أرشف عليه ،  يف الغارملسو هيلع هللا ىلصة التي حصلت لنبينا حممد وكذلك السكين

 .فرصفهم اهللا عنه، أعداؤه
 .فلله كم لذة تلك السكينة التي رأى فيها حفظ وليه من كيد أعدائه

وأعداء اهللا قد أحاطوا ،  يف مواقفه العظيمةملسو هيلع هللا ىلصوكذلك السكينة التي نزلت عليه 
 .وغريها، ويوم حنني، ويوم اخلندق، به يف يوم بدر

 .وهي آية عظيمة عىل صدق األنبياء، فهذه السكينة أمر فوق عقول البرش
وهي سكينة ، فتكون للمؤمنني بحسب متابعتهم، وأما سكينة أتباع األنبياء

 .اإليامن واليقني
وهلذا أنزهلا اهللا عىل املؤمنني ، وهي سكينة تسكن القلوب عن الريب والشك
> = < (:  قال اهللا سبحانهيف أصعب املواطن أحوج ما كانوا إليها كام

 @ ? N M L K J I H G F E D C B A
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وذلك حني منعتهم ، وملا علم اهللا ما يف قلوب املؤمنني من االضطراب والقلق
وعلم ما فيها من اإليامن والصدق ، قريش من دخول بيت اهللا عام احلديبية

: نزهلا عليهم كام قال سبحانهوحب اهللا ورسوله ثبتها بالسكينة وأ، واخلري
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وهي التي تورث ، ومنها السكينة التي جيدها العبد عند القيام بوظائف العبودية
بحيث يؤدي عبوديته بقلبه وبدنه ، ومجعية القلب عىل اهللا، اخلشوع واخلضوع

 .ًقانتا هللا عز وجل
 .وخشوع اجلوارح نتيجة خشوع القلب، وثمرهتا، جة هذه السكينةواخلشوع نتي

واألسباب املؤدية إىل السكينة سببها استيالء مراقبة العبد لربه جل جالله حتى 
 .كأنه يراه

واملحبة ، وكلام اشتدت هذه املراقبة أوجبت له من احلياء والسكينة
ة أساس األعامل فاملراقب، ما ال حيصل بدوهنا، واخلوف والرجاء، واخلضوع

 .القلبية كلها
وهي ،  أصول أعامل القلوب وفروعها كلها يف كلمة واحدةملسو هيلع هللا ىلص مجع النبي وقد
َأن تعبد ا: اإلحسان« :قوله َُ ْ َ كأنك هللاْ َّ َتـرَ ْفإن ، ُاهَ ْلـمَ ْ تكن َ ُ َتـرَ َاه فإَ ُنـهُ َيـر َّ  .)١(متفق عليه »َاكَ

، وعند اخلطرات السيئة، وكل عبد حمتاج إىل السكينة عند الوساوس املعرتضة
لئال ، وعند الفرح، وعند املخاوف ليثبت قلبه ويسكنه جأشه، ليثبت قلبه وال يزيغ

 .لئال ييأس ويقنط، وعند هجوم األسباب املؤملة، يطمح به مركبه فيجاوز احلد
وهلذا أنزل اهللا السكينة عىل رسوله وعىل املؤمنني يف مواقع القلق 

: كام قال اهللا سبحانه، ينام أحاط املرشكون بالغاركيوم اهلجرة ح، واالضطراب
) °  ̄® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡

 º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±
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 ٢٤٦

: كام قال سبحانه، وكيوم حنني حني وىل املؤمنون مدبرين من شدة بأس الكفار
) « ª © ¶ µ  ́ ³ ² ± °  ̄ ® ¬
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> (: وكيوم احلديبية حني اضطربت قلوب املؤمنني من حتكم الكفار عليهم
 @ ? > = J I H G F E D C B A
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، وسكينة الوقار كالضياء لتلك السكينة، الوقار فهي نوع من السكينة وأما سكينة
 .كام حيصل الضياء عن الشمس

 :توسكينة الوقار هلا ثالث درجا
ًسكينة اخلشوع عند القيام للخدمة رعاية وتعظيام وحضورا :األوىل فاخلشوع ، ً

، وتعظيم اخلدمة وإجالهلا، يف العبادة يكون برعاية حقوقها الظاهرة والباطنة
 .وذلك تبع لتعظيم املعبود وإجالله ووقاره

يكون تعظيمه خلدمته وإجالله ، فعىل قدر تعظيمه يف قلب العبد وإجالله
 .ته هلاورعاي

ويتقدم من مقام اإليامن إىل ، وحضور القلب فيها بمشاهدة املعبود كأنه يراه
� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © (: مقام اإلحسان كام قال سبحانه

 ¬ « ª ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®
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 :السكينة عند املعاملة: الثانية
 .ة احلق سبحانهومراقب، ومالطفة اخللق، وحتصل بمحاسبة النفس

وزكاهتا وطهارهتا موقوف عىل ، فمحاسبة النفس حتى تعرف ما هلا وما عليها
 .حماسبتها

 .فيمكنه السعي يف إصالحها، يطلع عىل عيوهبا ونقائصها، وبمحاسبة النفس
وال يعاملهم ، ومالطفة اخللق بمعاملتهم بام حيب أن يعاملوه به من اللطف
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ويفسد عليه قلبه ، ويغرهيم به، لك ينفرهم عنهفإن ذ، بالعنف والشدة والغلظة
 .ووقته وحاله مع اهللا

 .واحللم والرمحة، فليس للقلب يشء أنفع من معاملة الناس باللطف واللني
 :فإن معاملة الناس بذلك ثمرته

وإما صاحب وحبيب فتستديم صحبته  ..إما أجنبي تكسب مودته وحمبته
 .مجرته وتستكفي رشهوإما عدو ومبغض فتطفئ بلطفك  ..ومودته

ومراقبة ، وخري عاجل أو آجل، فهي املوجبة لكل صالح، أما مراقبة اهللا سبحانه
 .واللطف باخللق، احلق سبحانه توجب إصالح النفس

وتوقف صاحبها ، ومتنع من الشطح، السكينة التي تثبت الرضا بالقسم: الثالثة
 .عند حده من رتبة العبودية

، وال تتطلع نفسه إىل غريه،  أن يرىض باملقسومفهذه الرتبة توجب لصاحبها
 .ّومن أجل عطاياه، وهي من أعظم مواهب احلق جل وعال

والسكينة كأهنا رداء ، وهلذا مل جيعلها اهللا يف القرآن إال لرسوله وللمؤمنني
 .وهيدئ االنفعاالت الثائرة، فيثبت القلوب الطائرة، ينزل

واهدنا  ..ورصفها يف طاعتك ..دينكاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا عىل 
 .إنك هتدي من تشاء إىل رصاط مستقيم ..ألحسن األقوال واألعامل
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القلب طمأنينة فقه -١١  
ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú (: قال اهللا تعاىل
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 .وعدم اضطرابه وقلقه، ءسكون القلب إىل اليش :الطمأنينة

ًوالكذب يوجب له اضطرابا وارتيابا، ًفالصدق مثال يطمئن إليه قلب السامع ً. 
فإن القلب ال يطمئن إال ، وبه حتصل طمأنينة القلوب، وذكر اهللا هو القرآن

 .وال سبيل إىل حصول اإليامن واليقني إال من القرآن، باإليامن واليقني
 :نينةوالفرق بني السكينة والطمأ

والسكينة تصول عىل اهليبة احلاصلة ، سكون القلب مع قوة األمن :أن الطمأنينة
 .فيسكن القلب يف بعض األوقات، يف القلب فتخمدها يف بعض األحيان

 .ويصحبه األمن والراحة بوجود األنس، أما سكون أهل الطمأنينة فهو دائم
وهلذا ، قني والظفر باملعلومفإهنا تكون يف العلم واخلرب به والي، والطمأنينة أعم

 .ملا حصل هلا اإليامن به، اطمأنت القلوب بالقرآن
وزوال قلقه ، وأما السكينة فهي ثبات القلب عند هجوم املخاوف عليه وسكونه

 .واضطرابه
 :والطمأنينة عىل ثالث درجات

َّطمأنينة القلب بذكر اهللا عز وجل: ألوىلا ، وهي طمأنينة اخلائف إىل الرجاء، َّ
َّوأراد اهللا عز وجل أن يرحيه وحيمل ، اخلائف إذا طال عليه اخلوف واشتد بهف َّ

 .فاسرتاح قلبه إىل الرجاء واطمأن به، أنزل عليه السكينة، عنه
وأعياه ، فإن من أدركه الضجر من قوة التكاليف، وطمأنينة الضجر إىل احلكم

وجهاد أعداء اهللا ، ال سيام من يقوم بدعوة الناس إىل اخلري وتعليمهم، األمر
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 .ويضعف صربه، َّفال بد أن يدركه الضجر، ونحو ذلك
فاطمأن إىل حكمه ، أنزل اهللا عليه سكينته، فإذا أراد اهللا أن يرحيه وحيمل عنه

 .وحكمه القدري، الديني
 .بل لذته، وبحسب مشاهدة العبد هلام تكون طمأنينته وراحته

وهو ، وهو رصاطه املستقيم، حلقفإذا اطمأن إىل حكمه الديني علم أنه دينه ا
 .نارصه ونارص أهله وكافيهم

وأنه ما شاء ، علم أنه لن يصيبه إال ما كتب اهللا له، وإذا اطمأن إىل حكمه الكوين
 .فال وجه للجزع والقلق إال ضعف اإليامن واليقني، وما مل يشأ مل يكن، كان

ُن قدر فال وإ، إن مل يقدر فال سبيل إىل وقوعه، وكل خموف، فكل حمذور
 .بعد أن أبرم تقديره العليم القدير، سبيل إىل رصفه

فإن املبتىل إذا قويت مشاهدته للمثوبة سكن ، وأما طمأنينة املبتىل إىل املثوبة
 .واطمأن قلبه بمشاهدة العوض، قلبه

 .وإنام يشتد عليه البالء إذا غاب عنه مالحظة الثواب عىل البالء
كالدواء الكريه يلتذ ، نعمه يستلذ بالبالء ويراهوقد تقوى مالحظة الثواب حتى 

 .به ملالحظة نفعه
ومعرفة عيوب ، طمأنينة الروح إىل الطريق املوصل إىل املطلوب :الثانية

وهو معرفة ، ومعرفة املطلوب املقصود بالسري، وآفات األعامل، النفس
 .واإليامن والتوحيد، األسامء والصفات

كام يطمئن اجلائع الشديد اجلوع إىل ما ، هوتطمئن إلي، فتسكن النفس لذلك
 .ويسكن إليه قلبه، عنده من الطعام

طمأنينة القلب إىل لطف اهللا عند شهوده ذات اهللا وأسامئه وصفاته  :الثالثة
ّ صعقا ملا جتىل رملسو هيلع هللا ىلصَّفقد خر موسى ، فلوال الطمأنينة ملحقه الشهود، وأفعاله ّ  ُّبـهً
 .للجبل

وكذلك القلب السليم ، من جتليه سبحانهوتدكدك اجلبل وساخ يف األرض 
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 .ًويرى كل يشء قائام به، ًيرى احلق سبحانه وحده قائام بذاته
َّواهللا عز وجل قد فاوت بني قوى القلوب أشد من تفاوت قوى األبدان َّ. 

، جتمعه عليه، والطمأنينة إىل اهللا سبحانه حقيقة ترد منه سبحانه عىل قلب عبده
ويتحرك ، ويبرص به، يسمع به، حتى كأنه جالس بني يديه ،وترد قلبه الشارد إليه

 .ويبطش به، به
وقواه الظاهرة والباطنة جتذب ، فترسي تلك الطمأنينة يف نفسه وقلبه ومفاصله

 .ويلني جلده ومفاصله وقلبه إىل خدمته والتقرب إليه، روحه إىل اهللا
رسوله كام قال وهو كالمه الذي أنزله عىل ، وال حيصل ذلك إال باهللا وبذكره

ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú (: سبحانه
åæ(  ]٢٨: الرعد[. 

 :وحقيقة الطمأنينة التي تصري هبا النفس مطمئنة
، أن تطمئن يف باب معرفة أسامء اهللا وصفاته إىل خربه الذي أخرب به عن نفسه

 .وأخربت به عنه رسله
فال ،  القلب بهوفرح، وانرشاح الصدر له، فتتلقاه بالقبول والتسليم واإلذعان

حتى خيالط اإليامن بأسامء الرب ، يزال القلب يف أعظم القلق واالضطراب
 .بشاشة قلبه، وتكلمه بالوحي، وصفاته وتوحيده وعلوه عىل عرشه

حتى كأنه شاهد األمر كام أخربت به ، ويلني له قلبه، ويفرح به، فيطمئن إليه
 .الرسل صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني

 .فهذه أول درجات الطمأنينة،  بعد ذلك بأي خمالففال يبايل
فهذه الطمأنينة ، ثم ال يزال يقوى كلام سمع آية متضمنة لصفة من صفات ربه

 .التي قام عليها بناؤه، أصل أصول اإليامن
وما بعدها من أهوال ، ثم يطمئن إىل خربه بام بعد املوت من أمور الربزخ

 .ًاناالقيامة حتى كأنه يشاهد ذلك كله عي
6 7 8 9 (: وهذا حقيقة اليقني الذي وصف اهللا به أهل اإليامن بقوله
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 .فال حيصل اإليامن باآلخرة حتى يطمئن القلب إىل ما أخرب اهللا به عنها
 :والطمأنينة إىل أسامء الرب تعاىل وصفاته نوعان

مأنينة إىل ما تقتضيه وتوجبه من وط ..اطمأنينة إىل اإليامن هبا وإثباهتا واعتقاده
 .ثار العبوديةآ

يقتيض الطمأنينة إىل مواضع األقدار ، فالطمأنينة إىل القدر وإثباته واإليامن به
وال ، فيسلم هلا ويرىض هبا، التي مل يؤمر العبد بدفعها وال قدرة له عىل دفعها

 .وال يضطرب إيامنه، يسخط وال يشكو
ألن املصيبة فيه مقدرة قبل أن ، وال يفرح بام آتاه ربه ،فال يأسى عىل ما فاته

. / 0 1 2 3 4 5 (: تصل إليه وقبل أن خيلق كام قال سبحانه
 .]١١: التغابن[  );6 7 8 9 :

، والرضا والغضب، واملحبة والعلم، وهكذا سائر الصفات كالسمع والبرص
 .فهذه طمأنينة اإليامن

ًة إىل أمر اهللا امتثاال وإخالصا ونصحافهي الطمأنين: وأما طمأنينة اإلحسان ً فال ، ً
، فال يسكن إىل شبهة تعارض خربه، ًيقدم عىل أمره إرادة وال هوى وال تقليدا

 .وال إىل شهوة تعارض أمره
 :وعالمات هذه الطمأنينة

، إىل سكون التوبة وحالوهتا وفرحتها، أن يطمئن من قلق املعصية وانزعاجها
ولكن سكر الشهوة والغفلة يواري عنه ، والقلقٍوكل عاص يف قلبه اخلوف 

 .ذلك اخلوف والقلق
وكذلك الغضب له سكر أعظم من ، ولكل شهوة سكر يزيد عىل سكر اخلمر

 .سكر الرشاب
إىل سكون اإلقبال عىل اهللا وحالوة ، وكذلك يطمئن من قلق الغفلة واإلعراض

 .وتعلق الروح بحبه ومعرفته، ذكره
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 ..ومن اجلهل إىل العلم ..لت من الشك إىل اليقنيوإذا اطمأنت النفس وترح
 .فقد بارشت روح الطمأنينة ..ومن الغفلة إىل الذكر

فإن الغافل عن ، فهي أول مفاتيح اخلري، وأصل ذلك كله ومنشؤه من اليقظة
كام قال ، ًبل أسوأ حاال منه، بمنزلة النائم، والتزود ملعاده، االستعداد للقاء ربه

 % & ' ) ( * + , - . ! " # $(: سبحانه
 1 0 / @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2

AB( ]١٧٩: األعراف[. 
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القلب رسور فقه -١٢  
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َّاهللا عز وجل أمر عباده بالفرح بفضله ورمحته وذلك تابع للفرح والرسور ، َّ
 .بصاحب الفضل والرمحة

يكون فرحه بمن أوصل ، حمسن بر، فإن من فرح بام يصل إليه من جواد كريم
 .ذلك إليه أوىل وأحرى

مة من والسال، ونيل املشتهى، لذة تقع يف القلب بإدراك املحبوب: والفرح
 .املكروه

 .فيتولد من ذلك حالة تسمى الفرح والرسور
فيتولد من ذلك ، وحصول املكروه، كام أن احلزن والغم من فقد املحبوب

 .حالة تسمى احلزن والغم
، وال يشء أحق أن يفرح العبد به من فضل اهللا ورمحته التي تتضمن املوعظة

ًوهو أشد أملا هلا من ، فهوالغي والس، وشفاء الصدور من أدواء اجلهل والظلم
 .فهناك حيرضها كل مؤمل حمزن، ويشتد أملها به عند مفارقة الدنيا، أدواء البدن

وطمأنينة ، الذي يتضمن ثلج الصدور باليقني، وما آتاها من رهبا من اهلدى
فذلك خري من كل ما جيمع الناس من أعراض ، وسكون النفس إليه، القلب به

 .الدنيا وزينتها
 .ووشيك الزوال، ألنه عرضة لآلفات، س بموضع فرحفهذا لي

 :وقد جاء الفرح يف القرآن عىل نوعني
 .وفرح مقيد ..فرح مطلق
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 :واملقيد نوعان
مذموم كام قال ينيس صاحبه فضل اهللا ورمحته فهو ، مقيد بالدنيا فرح :األول

Í Ì Ë Ê Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î (: سبحانه
Ý Ü Û Ú Ù Ø ×Þ(   ]٤٤: األنعام[. 

والفرح ، فهو حممود كالفرح باهللا ورسوله، فرح مقيد بفضل اهللا ورمحته: الثاين
f e d c b a (: باإليامن والسنة والقرآن كام قال سبحانه

j i h gk(   ]٥٨: يونس[. 

واالستبشار ، أن الفرح باملحبوب بعد حصوله، شاروالفرق بني الفرح واالستب
: إذا كان عىل ثقة من حصوله كام قال سبحانه، يكون باملحبوب قبل حصوله

) u t s ¡ � ~ } | { z y x w v
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واهلم ، والفرح والرسور نعيمه، فالفرح أعىل وأعظم نعيم القلب ولذته وهبجته
 .واحلزن عذابه

فإنه تربق منه أسارير ، اسم الستبشار جامع يظهر أثره عىل الوجه :والرسور
 .الوجه

سميت بذلك ، أول خرب صادق سار: والبشارة، مأخوذ من البرشى :واالستبشار
 .ألهنا تؤثر يف برشة الوجه بالنور والرسور

 :والبرشى نوعان
 .وبرشى حمزنة ..برشى سارة

 .تكسب الوجه نرضة وهبجة :فاألوىل
 .ًوعبوسا، ًتكسبه سوادا :والثانية

وإذا قيدت كانت بحسب ما تقيد به من ، والبرشى إذا أطلقت كانت للرسور
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 .األحوال
 :والرسور عىل ثالث مراتب

وحالوة ، واألنس به، واإلقبال عىل اهللا، رسور ذوق طعم اإليامن :األوىل
 .والتلذذ بعبادته، مناجاته

وفيه وحشة ال يزيلها إال األنس ، ل عىل اهللاففي القلب شعث ال يلمه إال اإلقبا
وفيه قلق ال ، وصدق معاملته، وفيه حزن ال يذهبه إال الرسور بمعرفة اهللا، باهللا

 .والفرار منه إليه، يسكنه إال االلتجاء إليه
، والتسليم لقضائه وقدره، وفيه نريان حرسات ال يطفئها إال الرضا بأمره وهنيه

 .ودوام ذكره، واإلنابة إليه، حمبتهوفيه فاقة ال يسدها إال 
فيقبل عىل الطاعات ، ومجاله وجالله، رسور شهود العبد آالء ربه ونعمه :الثانية

، ًونعيام لروحه، وقرة عني يف حقه، ًورسورا له، ًألنه يراها غذاء لقلبه، ًمرسورا
 .أعظم مما يتنعم بمالبسة الطعام والرشاب، ويتنعم بمالبستها، يلتذ هبا

فال جيد يف ، ذات القلبية الروحانية أقوى وأتم من اللذات اجلسميةفالل
 .ويتلذذ بتكرارها واإلكثار منها، بل يرس هبا، العبادات كلفة

وهو سامع انقياد القلب والروح واجلوارح ملا ، رسور سامع اإلجابة :الثالثة
 .ويزيل بقايا الوحشة التي سببها ترك االنقياد التام، سمعته اآلذان

وأعطاه ما سأله أو أعطاه ، و إذا دعا ربه سبحانه فسمع ربه دعاءه سامع إجابةوه
حصل له بذلك رسور يمحو من قلبه آثار ما كان جيده من وحشة ، ًخريا منه

 .البعد
 .فللعطاء واإلجابة رسور وأنس وحالوة يف قلب العبد

 .وللمنع وحشة ومرارة وضيق
وال لذة له وال رسور إال بأن ، جتهوالفرح أعىل أنواع نعيم القلب ولذته وهب

 .يكون ربه معبوده وحمبوبه ومطلوبه
والفرح ، فإن الرضا طمأنينة وسكون وانرشاح، والفرح باليشء فوق الرضا به
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ًوليس كل راض فرحا، ٍفكل فرح راض، ورسور لذة وهبجة ٍ. 
، وهلذا يوصف الرب جل جالله بأعىل أنواعه وأكملها، والفرح صفة كامل

التي عليها طعامه ، بحانه بتوبة التائب أعظم من فرحة الواجد لراحلتهكفرحه س
ُلـهَل« :ملسو هيلع هللا ىلصكام قال النبي ، بعد فقده هلا، يف األرض املهلكة، ورشابه ً أشد فرحا َّ َ َ َُّ

ِبتوبة عبده ِ ِْ َ َ ْ َ َحني يتوب إل، ِ ِ ُ ُ َ َ ِيـهِ َمن أحدكم كان ع، ْ َ َْ َ ُْ ِ َ راحلَلـىِ ِ ِتـهَ ٍ بأرض فالةِ َ ِ ْ  .)١(ليهمتفق ع »ِ

 .وفرح النفس ظاهر، والفرق بني فرح القلب
فإن الفرح باهللا ومعرفته وحمبته وحمبة كالمه ودينه من القلب كام قال اهللا 

: يونس[)  j i h g f e d c b ak(: سبحانه

٥٨[. 
 .ويثاب عليه العبد، فهذا فرح القلب وهو من اإليامن

 .قدر املعرفة وعىل ..والفرح يكون عىل قدر املحبة
فالفرح باهللا وأسامئه وصفاته ورسوله وسنته وكالمه حمض اإليامن وصفوته 

والفرح بذلك أفضل ما ، وأثر يف القلب ال يعرب عنه، وله عبودية عجيبة، ولبه
 .ّبل هو أجل عطاياه، يعطاه العبد

 .وحمبته يف الدنيا، بحسب الفرح به، والفرح يف اآلخرة باهللا ولقائه
 .فهذا شأن فرح القلب

، واإلخالص له، وهو فرحه بام من اهللا به عليه من معاملته، وله فرح آخر
 .وحسن عبادته، والثقة به، والتوكل عليه

فإن هلا  ،وهي الفرحة التي حتصل له بالتوبة، وله فرحة أخرى عظيمة الشأن
 .فرحة عجيبة ال نسبة لفرحة املعصية إليها البتة

الرب تعاىل بتوبة عبده أشد من  رحإنام يعلمه من علم رس ف، ورس هذا الفرح
 .فرح العبد الذي أضل راحلته يف أرض فالة ثم وجدها

                                                
 . ، واللفظ له)٢٧٤٧(، ومسلم برقم )٦٣٠٩(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
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إذا ، وهي فرحته عند مفارقته الدنيا إىل اهللا، وفوق ذلك فرحة أعظم من هذا كله
أخرجي أيتها : وقال له ملك املوت، أرسل اهللا إليه املالئكة فبرشوه بلقائه

ورب غري ، أبرشي بروح ورحيان، الروح الطيبة كانت يف اجلسد الطيب
1 2 (: فرتجع الروح الطيبة إىل رهبا راضية مرضية، غضبان

34 9 8 7 6 5: = < ;> @ ?A( ]الفجر :

٣٠-٢٧[. 

 :ومن بعدها أنواع من الفرح
وفتح أبواب ، صالة املالئكة الذين بني السامء واألرض عىل روحه :منها

وقد استؤذن هلا ، كيف يقدر فرحهاو، وصالة مالئكة السامء عليها، السامء هلا
 .بالسجود فسجدت وأذن هلا، عىل رهبا ووليها فوقفت بني يديه

ويلقى أهله وأصحابه ، وما أعد اهللا له، ثم يذهب إىل اجلنة فريى مقعده فيها
 .فيستبرشون به ويفرحون

بجلوس املؤمن يف ظل : وهذا كله قبل الفرح األكرب يوم حرش األجساد
وبياض  ..وثقل ميزانه ..وأخذه كتابه بيمينه ..من احلوضورشبه  ..العرش

 .وانتهائه إىل باب اجلنة ..وقطعه جرس جهنم ..وإعطائه النور التام ..وجهه
 )Ö Õ Ô ÓØ ×(: وقد أزلفت له يف املوقف كام قال سبحانه

 .]٣١: ق[
 .وتلقاه خزنتها بالسالم والرتحيب والبشارة واإلكرام

 .ه وأزواجه منازله وقصوروقدومه عىل
 .ومل خيطر عىل قلب برش، ومل تسمعه أذن، والنعيم الذي مل تره عني
 .وما أخرس من أضاعه ..وما أشد فرح العبد به، فلله ما أعظم هذا النعيم

وهو ، تتالشى هذه األفراح واملرسات عنده، وبعد ذلك فرح آخر ال يقدر قدره
وتكليمه إياهم كام قال ، ورضاه عنهم، وسالمه عليهم، رؤية املؤمنني لرهبم

 .]٢٣، ٢٢: القيامة[)   0- . / ,( * +(: سبحانه
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القلب خشوع فقه -١٣  
̈  © ª » ¬ (: قال اهللا تعاىل § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �  ®
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 )*% & ' ) ( $! " #(: وقال اهللا تعاىل
 .]٢ ،١: املؤمنون[

ذو اجلربوت وامللكوت والكربياء ، لواحد القهاراهللا تبارك وتعاىل هو ا
وذل ، وخشعت األصوات هليبته، الذي خضعت رقاب العباد لعظمته، والعظمة

 .وافتقرت مجيع اخلالئق إليه، األقوياء لعزته
 .قيام القلب بني يدي الرب باخلضوع والذل :واخلشوع

ن أدب فإن حسن أدب الظاهر عنوا، وثمرته عىل اجلوارح، وحمله القلب
 .والكامل اخلارجي ثمرة الكامل الداخيل، الباطن

 :فاخلشوع معنى يلتئم من
 .واالنكسار بني يديه ..والذل له ..واملحبة له ..التعظيم للرب

 :واخلشوع أربعة أنواع
وهو مقام الرب ، اتضاع القلب واجلوارح وانكسارها لنظر الرب إليها :األول

فخوفه من هذا املقام يوجب له خشوع ، يةعىل عبده باإلطالع والقدرة والربوب
ًوكلام كان أشد استحضارا لعظمة الرب وجالله ومجاله ، القلب ال حمالة

 .ًوإحسانه كان أشد خشوعا
مع إظهار الضعف ، بتلقيه بذلة القبول واالنقياد واالمتثال، التذلل لألمر :الثاين

وقبوله بعد ، حال الفعلواإلعانة عليه ، واالفتقار إىل اهلداية لألمر قبل الفعل
 .الفعل

 .بعدم تلقيه بالتسخط والكراهة واالعرتاض، واالستسالم للحكم القدري
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وذلك بانتظار ظهور نقائص نفسك ، ترقب آفات النفس وآفات العمل :الثالث
 .وعملك وعيوهبام لك

من الكرب ، ًفذلك جيعل القلب خاشعا ملطالعة عيوب نفسه وأعامله ونقائصهام
وعدم إيقاع العمل عىل الوجه ، وتشتت النية، وقلة اليقني، لرياءوالعجب وا

 .ورؤية فضل كل ذي فضل عليك، الذي ترضاه لربك
، وتعرتف بفضلهم، وعدم مطالبتهم بحقوق نفسك، وذلك بأداء حقوق الناس

 .وتنسى فضل نفسك عليهم
ضبط النفس بالذل واالنكسار عن البسط واإلدالل الذي تقتضيه  :الرابع

لئال ، كخشوعه وذله وانكساره، وأن خيفى أحواله عن اخللق جهده، كاشفةامل
فيفسد عليه وقته وقلبه ، ورؤيتهم هلا، فيعجبه اطالعهم عليها، يراها الناس

 .فال يشء أنفع للصادق من التحقق باملسكنة والفاقة والذل، وحاله مع اهللا
والشهقة  . بال سبب منكّفهو املان به، وأن ال يرى الفضل واإلحسان إال من اهللا

 :ًالتي تعرض أحيانا عند سامع القرآن أو عند ذكر اهللا هلا أسباب منها
فهذه ، فيشهق، أن يلوح له عند سامع القرآن والذكر درجة ليست له فريتاح هلا

 .شهقة شوق
 .فهذه شهقة خشية، ًأو يلوح له ذنب ارتكبه فيشهق خوفا

فيشهق شهقة ، ًدفعه فيحدث حزناأو يلوح له نقص يف العمل ال يقدر عىل 
 .حزن

 .فيشهق شهقة أسف، ويرى الطريق إليه مسدودة، أو يلوح له كامل حمبوبه
 .فيشهق شهقة فرح ورسور، ًويرى الطريق إليه مفتوحا، أو يذكره ذلك بمحبوبه

فريى اخلالئق كلها حتت ، وإحسانه وإكرامه، أو يذكره ذلك جالل ربه ومجاله
ومجيل ، فيشهق ملا يرى من كامل عظمة الرب،  وإحسانهمدينني لفضله، قهره

̈  © ª » ¬ (: إحسانه إىل عباده § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � 
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 .]١٦: احلديد[   )¿¾

واستبطاء لالستجابة الكاملة من تلك ، إنه عتاب مؤثر من املوىل الكريم الرحيم
 .القلوب التي أفاض عليها من فضله

، وأنزل عليها اآليات البينات، ليها الرسول يدعوها إىل اإليامن برهبافبعث إ
 .ليخرجها من الظلامت إىل النور

 .وأراها من آياته يف الكون واخللق ما يبرص وحيذر
، وفيه االستجاشة إىل الشعور بجالل اهللا، وفيه احلض، إنه عتاب فيه الود

بجالل اهللا من اخلشية وتلقي ما نزل من احلق بام يليق ، واخلشوع لذكره
 .مع رائحة التنديد واالستبطاء يف السؤال، والطاعة واالستسالم

حتذير من عاقبة التباطؤ والتقاعس عن ، وإىل جانب احلض واالستبطاء
، وبيان ملا يغشى القلوب من الصدأ حني يمتد هبا الزمن بدون جالء، االستجابة

وحني ال ختشع ، فل عن ذكر اهللاحني تغ، وما تنتهي إليه من القسوة بعد اللني
 .للحق

 ® ¯ ° ± ² (: وليس وراء قسوة القلوب إال الفسق واخلروج
¿¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ ́  .]١٦: احلديد[) ³ 

فإذا طال عليه ، وفيه نور الفطرة، كثري النسيان، إن القلب البرشي رسيع التقلب
 من تذكري هذا القلب َّفال بد، وأظلم وأعتم، األمد بال تذكري وال تذكر تبلد وقسا

 .حتى يذكر وخيشع
َّوال بد من اليقظة الدائمة كي ال يصيبه ، َّوال بد من الطرق عليه حتى يشف ويرق

 .التبلد والقساوة
فإنه يمكن أن تدب فيه ، وقسا وتبلد، ولكن ال بأس من قلب مخد ومجد

 .وأن خيشع لذكر اهللا، وأن يرشق فيه النور، احلياة
َّفاهللا عز وجل وخترج ، فتزخر بالنبات واألزهار،  حييي األرض بعد موهتاَّ

¹ (: وتصبح األرض خمرضة بعد أن كانت مغربة، احلبوب والثامر
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كام ، ويف هذا القرآن ما حييي القلوب باإليامن، وكذلك القلوب حني يشاء اهللا
Ç Æ Å Ä Ã Â Á À Ì Ë Ê É È (: حتيا األرض باملاء

ÍÎ(  ]١٧: احلديد[. 

، قادر عىل أن حييي األموات بعد موهتم، والذي أحيا األرض بعد موهتا
 .فيجازهيم بأعامهلم

قادر عىل أن حييي القلوب امليتة بام ، والذي أحيا األرض بعد موهتا بامء املطر
 .أنزله من احلق عىل رسوله

.. ذكر اهللا الذي هو القرآن؟وختشع ل، فمتى جييء الوقت الذي تلني فيه القلوب
 .ومتى تنقاد ألوامره وزواجره؟

 .وما أنزله من الكتاب واحلكمة؟، ومتى خيشع القلب لربه
ونقدم أوامر الرب عىل  .ومتى نرتقى من سمعنا وعصينا إىل سمعنا وأطعنا؟

 .ونؤثر احلياة العالية عىل الشهوات الفانية؟ ..حمبوبات النفس؟
) ¹ ¸ ¶ À ¿ ¾ ½ ¼ » º Æ Å Ä Ã Â Á

É È ÇÊ(  ]٥١: النور[ 

وتناطق باحلكمة ، أال ما أحوج القلوب يف كل وقت إىل أن تذكر بام أنزله اهللا
¯ ° ± (: لئال حتصل هلا الغفلة والقسوة ومجود العني، واملوعظة

 .]٤٥: ق[ )´² ³
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القلب حياء فقه -١٤  
 .]١٤: العلق[ )°ª » ¬ ® ¯(: قال اهللا تعاىل

 )?3 4 5 6 7 8 9 : ; > = <(: وقال اهللا تعاىل
 .]١: النساء[

ًاإليامن بضع وسبعون شعبة« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  َ ْ ُ ْ َ ٌُ َ َُ ْ ِ َ ٌبضعأو ، ِ ْ َ وستون ِ ُّ ِ ًشعبةَ َ ْ َفأفض، ُ ْ َلـهََ ا ُ
ّقول ال إله إال اهللاُ ّ ُْ ِوأدناها إماطة األذى عن الطريق، َ ََّ َِ َ َ ْ ََ ُ َلـحَوا، َ ِياء شعبة من اإليامن ْ َ ِ َ َ ِْ ٌ ُ ُ َ« 

 .)١(خرجه مسلمأ
 .فيتولد بينهام حالة تسمى احلياء، ورؤية التقصري، رؤية اآلالء :احلياء

 أشد حياء من العذراء ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسول اهللا ، واحلياء خلق عظيم ال يأيت إال بخري
 .ملسو هيلع هللا ىلصًفإذا رأى شيئا يكرهه عرف يف وجهه، يف خدرها

 يف الطاعات ويمنع من التفريط، خلق يبعث عىل ترك القبائح :وحقيقة احلياء
 .يتولد من امتزاج التعظيم باملودة، واملحاسن

وقلة احلياء من موت ، وعىل حسب قوة حياة القلب تكون فيه قوة خلق احلياء
 .القلب والروح

فيستحي ، لكرامته عليه، استحى اهللا منه وهو مذنب، ًومن استحى من اهللا مطيعا
 .أن يرى من وليه ومن يكرم عليه ما يشينه عنده

 .به اإلنسان دون مجيع احليوان خص اهللا، ياء خلق مجيلواحل
 .ًوأكثرها نفعا، ًوهو أفضل األخالق وأجلها وأعظمها قدرا

فمن ال حياء فيه ليس معه من اإلنسانية إال اللحم والدم ، بل هو خاصة اإلنسانية
 .وصورهتام الظاهرة

َومل تقض  ..أمانةومل تؤد  ..ومل يوف بالعهد ..ولوال خلق احلياء مل يقر الضيف
وال آثر اجلميل عىل القبيح من األقوال  ..وال سرت له عورة ..ألحد حاجة

                                                
 ). ٣٥( برقم أخرجه مسلم )١(
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 .وال امتنع من فاحشة ..واألعامل
، ًوكثري من الناس لوال احلياء الذي فيه مل يؤد شيئا من األمور املفروضة عليه

 .ًوال بر له والدا، ًومل يصل له رمحا، ًومل يرع ملخلوق حقا
 : عىل هذه اخلصال احلميدةفإن الباعث

 .وهو رجاء عاقبتها احلميدة :إما ديني
 .وهو حياء فاعلها من اخللق :وإما دنيوي علوي

 .فلوال احلياء إما من اخلالق أو من اخلالئق مل يفعلها صاحبها
َّإن « :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  َّمـامِ

ِ أدرك الناس من كالم النبوةِ َِّ ُ ْ ُ ُّْ َِّ َ َ َإذا : َ ْلـمِ ْ تسَ ْتـحَ َِ َ فاصنع ما ي ْ َْ َ
َشئت ْ  .)١(أخرجه البخاري »ِ

ولكل ، فمن مل يستح فإنه يصنع ما يشاء، فالرادع عن فعل القبيح إنام هو احلياء
 :إنسان آمران وزاجران

 .وآمر وزاجر من جهة اهلوى والطبيعة ..آمر وزاجر من جهة احلياء
: ل سبحانهأطاع آمر اهلوى والشهوة كام قا، فمن مل يطع آمر احلياء وزاجره

) ¡ � ~ } | { z y x w£ ¢¤  (]مريم :

٥٩[. 
 :وحياء البرش عىل عرشة أوجه

وعىل حسب معرفة العبد بربه  ..وحياء إجالل ..وحياء تقصري ..حياء جناية
وحياء استصغار للنفس واحتقار  ..وحياء حشمة ..وحياء كرم ..يكون حياؤه منه

 .هوهو حياء املحب من حمبوب ..وحياء حمبة ..هلا
ومشاهدة عدم صالح ، وهو حياء ممتزج من حمبة وخوف ..وحياء عبودية

فعبوديته له توجب ، وأن قدره أعىل وأجل منها، عبوديته ملعبوده سبحانه
 .استحياءه منه ال حمالة

                                                
 ). ٣٤٨٤( برقم أخرجه البخاري )١(
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إذا صدر منها ما هو ، وهو حياء النفس العظيمة الكبرية ..وحياء الرشف والعزة
فإنه يستحي مع بذله حياء رشف نفس ، اندون قدرها من بذل أو عطاء أو إحس

 .وعزة
وهو حياء النفوس الرشيفة العزيزة الرفيعة من رضاها  ..وحياء املرء من نفسه

 .ًفيجد نفسه مستحيا من نفسه، وقناعتها بالدون، لنفسها بالنقص
فهو بأن يستحي ، فإن العبد إذا استحى من نفسه، وهذا أكمل ما يكون من احلياء

 .من غريه أجدر
 :واحلياء عىل ثالث درجات

وذلك جيذبه إىل ، حياء يتولد من علم العبد بنظر احلق إليه :الدرجة األوىل
وأرفع منه درجة االستقباح ، وحيمله عىل استقباح اجلناية، احتامل أعباء الطاعة
 .فاستقباح املحب أتم من استقباح اخلائف، احلاصل عن املحبة

 .فيكون قد شكى اهللا إىل خلقه،  لغري اهللاوهذا احلياء يكف العبد أن يشتكي
، فيدعوه إىل ركوب املحبة، حياء يتولد من النظر يف علم القرب من اهللا :الثانية

ًوكلام ازداد العبد حبا ازداد قربا، واهللا قريب من أوليائه وأهل طاعته ً. 
 :والقرب نوعان

وهؤالء هم أهل ، وقربه من عابده باإلثابة ..قربه سبحانه من داعيه باإلجابة
 .طاعته

« ¼ ½ ¾ ¿ Ã Â Á À (:  كقوله سبحانه:فاألول
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َأقرب ما يكون العبد من ر« :ملسو هيلع هللا ىلصكام قال النبي  :والثاين َ َ َْ ْ َ ُِ ُ ْ ُْ ِبـهُ ٌ وهو ساجدِّ ِ َ َ ُ ُفأكثروا ، َ ِ ْ َ
َالدعاء َ  .)١(أخرجه مسلم »ُّ
وعكوفه عىل رب ،  الروح والقلب من الكائناتحياء يتولد من انجذاب :الثالثة

                                                
 ). ٤٨٢( برقم أخرجه مسلم )١(
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وإذا وصل القلب إليه غشيته اهليبة ، ًفهو يف حرضة قربه مشاهدا لربه، الربيات
 .واإلجالل ملواله

فهو سبحانه ليس له غاية وال ، فال خيطر بباله يف تلك احلال سوى اهللا وحده
 .وال يف مزيد جوده، هناية ال يف وجوده

وال هناية  ..وهو اآلخر الذي ليس بعده يشء .. قبله يشءفهو األول الذي ليس
 .وال هناية لعظمته وجالله ..حلمده وعطائه

ًوكلام ازداد العبد شكرا زاده اهللا فضال وكلام ازداد له طاعة زاده ملجده وكرمه ، ً
 .مثوبة

فإن نعيمهم متصل بمن ال هناية لفضله وال ، وأهل اجلنة يف مزيد دائم بال انتهاء
الرزاق ذو القوة ، فتبارك اهللا رب العاملني، وال ملزيده وال ألوصافه، ئهلعطا

 .]٥٤: ص[)   §� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦(: املتني
ونعوذ بك من النار وما  ..اللهم إنا نسألك اجلنة وما قرب إليها من قول وعمل

 .قرب إليها من قول وعمل
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والبدن القلب مرض أسباب -١٥  
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، يفسد به إدراكه، خروجه عن اعتداله الطبيعي لفساد يعرض له: مرض البدن
 .وحركته الطبيعية

وإما أن ينقص إدراكه لضعف ، كالعمى والصممفإما أن يذهب إدراكه بالكلية 
، ًوإما أن يدرك األشياء عىل خالف ما هي عليه كام يدرك احللو مرا، يف اآلالت

 .ًوالطيب خبيثا
أو ، أو املاسكة، وأما فساد حركته الطبيعية فمثل أن تضعف قوته اهلاضمة

 .أو اجلاذبة، الدافعة
وسبب هذا اخلروج عن ، فيحصل له من األمل بحسب خروجه عن االعتدال

 :االعتدال
 .وإما فساد يف الكيفية ..إما فساد يف الكمية

وإما لزيادة فيها فيحتاج إىل ، إىل زيادهتا إما لنقص يف املادة فيحتاج :فاألول
 .نقصها

أو نقصاهنا عن ، أو اليبوسة، أو الرطوبة، أو الربودة، إما بزيادة احلرارة :والثاين
 .القدر الطبيعي

 . بمقتىض ذلكفيداوى
 :والصحة تقوم عىل ثالثة أصول

 .واستفراغ املواد الفاسدة ..واحلمية عن املؤذي ..حفظ القوة
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 .ونظر الطبيب دائر عىل هذه األصول الثالثة
وهو اإليامن  ..ُوإذا عرف هذا فالقلب حمتاج إىل ما حيفظ عليه قوته

 . والطاعات
 ..ناب اآلثام واملعايصوذلك باجت ..وحمتاج إىل محية من الضار املؤذي

 .وأنواع املخالفات
وذلك بالتوبة النصوح ، وحمتاج إىل استفراغه من كل مادة فاسدة تعرض له

 .ولزوم االستغفار
فال ، وإرادته له، يفسد به تصوره للحق، هو نوع فساد حيصل له :ومرض القلب
إرادته   بهوتفسد، أو ينقص إدراكه له، أو يراه خالف ما هو عليه، ًيرى احلق حقا

 .له
 .أو جيتمعان له وهو الغالب، أو حيب الباطل الضار، فيبغض احلق النافع

من يسري احلر والربد ، يؤذيه ما ال يؤذي الصحيح، وملا كان البدن املريض
فكذلك القلب إذا كان فيه مرض آذاه أدنى يشء من الشبهة أو ، واحلركة

 .هوحتى ال يقوى عىل دفعها إذا وردا علي، الشهوة
 .والقلب الصحيح يطرقه أضعاف ذلك فيدفعه بقوته وصحته

وإذا استنار القلب باإليامن رأى الفاعل ، وإذا أظلم القلب رأى املخلوق يفعل
 .احلقيقي هو اهللا وحده

ثم ، ثم تكون قوة األعامل، تكون قوة اإليامن، وبقدر قوة اليقني عىل عظمة اهللا
 .حصول الربكات

 : هيوأعظم أسباب مرض القلب
 .والغفلة عن اليوم اآلخر ..والغفلة عن أوامر اهللا ..الغفلة عن اهللا

 .وتعلق القلب بغريه من املحبوبات، فالغفلة عن اهللا سببها قلة ذكره
وتعلق ، وإيثار الشهوات عليها، أوامر اهللا سببها عدم الرغبة فيها والغفلة عن

 .القلب باهلوى والشيطان
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 .واجلنة والنار، ها قلة املذكر باملوت واحلرشوالغفلة عن اليوم اآلخر سبب
وشمرت النفس  ..ثقلت عىل العبد الطاعات ..وإذا متت الغفلة بأركاهنا الثالثة

 ..وقدمت الشهوات عىل أوامر اهللا ..وآثرت الدنيا عىل اآلخرة ..للمعايص
وقدمت مراد النفس عىل مراد الرب كام قال  ..وجتاوزت العدل إىل اإلرساف

¢ z y x w } | { ~ � ¡ (: سبحانه
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 .وغذاء القلب باإليامن واألعامل الصاحلة، فغذاء البدن بالطيبات
 .َّفال بد من الغذاء اليومي هلام، وأعامل البدن مستمرة، وملا كانت أعامل القلب

 .أكل اخلبائثويعتل ب ..فالبدن يصح عىل أكل الطيبات
وهو معرفة اهللا بأسامئه  ..الطيب من القولفكذلك القلب يزكو ويصح بمعرفة 

ومعرفة وعده .. ومعرفة نعمه وآالئه ..ومعرفة جالله وعظمته ..وصفاته
 .ومعرفة دينه ورشعه ..ووعيده

واإلعراض عن ، وطاعة الشيطان، واتباع اهلوى، ويفسد القلب باجلهل بذلك
 .ورسوله ودينه اهللا
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القلب مفسدات -١٦  
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 :مفسدات القلوب كثرية وجيمعها مخسة أمور
 :كثرة خمالطة الناس: األول

ًيوجب له تشتتا وتفرقا، فامتالء القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى يسود ً ،
وتقسم فكره يف ، واالشتغال عن مصاحله هبم، وإضاعة مصاحله، ًامًومها وغ

 .أودية مطالبهم وجمالسهم
 .فامذا يبقى منه هللا والدار اآلخرة؟
 .ودفعت من نعمة؟، وكم جلبت خلطة الناس من نقمة

، يتوادون ما داموا متساعدين عىل حصوله، وكل املشرتكني يف حتصيل غرض
ولعنة ، ًوانقلبت تلك املودة بغضا، ًدامة وحزناأعقب ن، فإذا انقطع ذلك الغرض

 .من بعضهم لبعض إال ما شاء اهللا
 :وحمكم القول يف أمر اخللطة

 ..واألعياد واحلج ..أن خيالط اإلنسان اخللق يف اخلري كاجلمعة واجلامعة
والنصيحة  ..والعلم واجلهاد ..والدعوة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر

 .وفضول املباحات ..يعتزهلم يف الرشو ..وبذل املعروف
وليصرب عىل ، فليحذر أن يوافقهم، فإن دعت احلاجة إىل خلطتهم يف الرش

 .والصرب عىل أذاهم خري وأحسن عاقبة، فإهنم ال بد أن يؤذوه، أذاهم
فليجتهد أن يقلب ذلك ، وإن دعت احلاجة إىل خلطتهم يف فضول املباحات

فإن عجز عن ذلك فليسل قلبه من ، كنهاملجلس إىل جملس طاعة هللا إن أم
 .بينهم كسل الشعرة من العجني
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ًوليكن فيهم حارضا غائبا ًقريبا بعيدا، ً ويسمع كالمهم ، ينظر إليهم وال يبرصهم، ً
األرواح  مع، ورقى به إىل املأل األعىل، ألنه قد أخذ قلبه من بينهم، وال يعيه

 . وعونهوال ينال هذا إال بتوفيق اهللا، العلوية الزكية
 .ركوبه بحر التمني: املفسد الثاين

وبضاعة ركابه ، وهو البحر الذي يركبه مفاليس العامل، وهو بحر ال ساحل له
وتلك بضاعة كل نفس مهينة ، واألماين الكاذبة، واخلياالت، مواعيد الشيطان

 .خسيسة سفلية
 :وكل بحسب حاله، والناس متفاوتون يف ذلك

ٍّفمن متمن للقدرة والس َ  ..والتطواف يف البلدان ..وللرضب يف األرض ..لطانِ
أو  ..أو للعب واللهو ..أو للنسوة واملردان ..ٍّأو متمن لألموال واألثامن

 .للشهوات واللذات
والعمل الذي يقربه ، أمانيه حتوم حول العلم واإليامن، وصاحب اهلمة العالية

 .ًويكون سببا للفوز باجلنة، إىل اهللا
 .ومنها ما يطوف حول احلش ..نها ما يطوف حول العرشفالقلوب جوالة م

ًلو أن يل ماال : كالقائل، ربام جعل اهللا أجره كأجر فاعله، والذي يتمنى اخلري
 .ويصل فيه رمحه، لعملت فيه بعمل فالن الذي يتقى اهللا يف ماله

، فأعطاه اهللا ثواب القران بفعله، ً أن يكون متمتعا وقد قرنملسو هيلع هللا ىلصوكام متنى النبي 
 .واهللا غني كريم، فجمع له بني األجرين، ثواب التمتع الذي متناه بأمنيتهو

 .التعلق بغري اهللا تبارك وتعاىل: الثالث
وال  ..فليس عليه أرض من ذلك ..وهذا أعظم مفسدات القلب عىل اإلطالق

 .فليحذره العبد ..أقطع له عن مصاحله وسعادته منه
وفاته ، وخذله من جهة ما تعلق به،  ما تعلق بهفإنه إذا تعلق بغري اهللا وكله اهللا إىل

َّحتصيل مقصوده من اهللا عز وجل بتعلقه بغريه  .والتفاته إىل ما سواه، َّ
 .وال إىل ما أمله ممن تعلق به وصل، فهو ال عىل نصيبه من اهللا حصل



 ٢٧١

 .ًفأعظم الناس خذالنا من تعلق بغري اهللا
وصاحب ذلك مذموم ، بغري اهللاوأساس الرشك وقاعدته التي بني عليها التعلق 

̂  _ ` d c b a(: خمذول كام قال سبحانه ] \e   (
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 .الطعام: الرابع
 :واملفسد للقلب من الطعام نوعان

 :ما يفسده لعينه وذاته كاملحرمات وهي نوعان: أحدمها
وكل ذي ، وكل ذي ناب من السباع، حمرم حلق اهللا كامليتة والدم وحلم اخلنزير

 .لب من الطريخم
وما أخذ بغري رضا ، وحمرم حلق العباد كاملرسوق واملغصوب واملنهوب

 .وإما حيلة، ًإما قهرا، صاحبه
، والشبع املفرط، ما يفسده بقدره وتعدي حده كاإلرساف يف احلالل: الثاين

فإذا ظفر ، ويشغله بمزاولة مؤونة البطنة حتى يظفر هبا، فإنه يشغله عن الطاعات
ووسع ، وقوي عليه مواد الشهوة،  بمزاولة ترصيفها والتأذي بثقلهاشغله، هبا

فكثرة ، والشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم، عليه طرق جماري الشيطان
ويسد عليه ، والصوم يضيق جماريه، األكل يوسع طرق الشيطان يف اإلنسان

 .طرقه
 :كثرة النوم: اخلامس

وتورث كثرة الغفلة ، األوقات تضيعو، وتثقل البدن، فكثرة النوم متيت القلب
 .والكسل

 .ومنه الضار غري النافع للبدن، ًفمنه املكروه جدا، والنوم درجات
ونوم أول الليل أنفع وأمحد من ، ما كان عند شدة احلاجة إليه :وأنفع النوم

 .ونوم وسط النهار أنفع من طرفيه، آخره
، وال سيام نوم العرص، وكثر رضره، وكلام قرب النوم من الطرفني قل نفعه



 ٢٧٢

 .والنوم أول النهار إال لسهران
ووقت نزول ، فإنه وقت غنيمة، ويكره النوم بني صالة الصبح وطلوع الشمس

 .ومنه ينشأ النهار، وأول النهار ومفتاحه، األرزاق والربكات
وهو مقدار ثامن ، وسدسه األخري، وأعدل النوم وأنفعه نوم نصف الليل األول

 .ساعات
أثر عندهم يف ، أو نقص منه، وما زاد عليه، دل النوم عند األطباءوهذا أع

 .الطبيعة
وهو مكروه ، النوم أول الليل عقيب غروب الشمس، ومن النوم الذي ال ينفع

ًرشعا وطبعا ً. 
، فمدافعته وهجره مورث آلفات عظام، وكام أن كثرة النوم مورثة هلذه اآلفات

وجفاف الرطوبات املعينة عىل الفهم  ،وانحراف النفس، من سوء املزاج ويبسه
وما قام ، ًويورث أمراضا متلفة ال ينتفع صاحبها بقلبه وال بدنه معها، والعمل

 .الوجود إال بالعدل
 :وشياطني اإلنس واجلن يقتحمون النفس البرشية بسالحني

 z y x w } (: إلفساد سلوكه فيغوى، سالح الشهوات: أحدمها
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 :وقد حث اهللا املؤمنني عىل جماهدة هؤالء األعداء بسالحني أمىض وأقوى
 .وبه جيتث شجرة الشهوات واألهواء، سالح الصرب: أحدمها

K J (: وهام كام قال سبحانهاليقني الذي حيطم الشبهات واأل: الثاين
 S R Q P O N M LTU( ]٢٤: السجدة[. 

توجب للقلب حرارة ونجاسة ، واملعايص والسيئات، والذنوب واخلطايا
 .وتضطرم فيه نار الشهوة وتنجسه، فريختي القلب، ًوضعفا
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 .النار ويوقدها فاخلطايا والذنوب للقلب بمنزلة احلطب الذي يمد
 .وضعف عن الطاعة،  اشتدت نار القلبوهلذا كلام كثرت اخلطايا

 .ويطفئ النار، واملاء يغسل اخلبث
فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى يف ، ًفإن كان باردا أورث اجلسم صالبة وقوة

 .فكان أذهب ألثر اخلطايا، التربيد وصالبة اجلسم وشدته
 .فالنجاسة التي تزول باملاء هي ومزيلها حسيان

وصالح ، بالتوبة واالستغفار هي ومزيلها معنويانوأثر اخلطايا التي تزول 
 » ª(: وهذا كام قال اهللا تبارك وتعاىل ..القلب ونعيمه وحياته ال يتم إال هبذا
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َّهـمَّلـال« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  ِ اغسل خطاياي باُ َ َ َ َ ْ ِ َلـامْ َّء والثْ َ ِِ ِ والربدْلـج
َ َ  .)١(متفق عليه »َْ

 . شدة حاجة البدن والقلب إىل ما يطهرمها ويربدمها ويقوهياموهذا يدل عىل
فكذلك الذنوب تثقل القلب ، وكام أن النجو يثقل البدن ويؤذيه باحتباسه

 .وتؤذيه باحتباسها فيه
 .وخروجهام فيه راحة البدن والقلب، فهام مؤذيان مرضان بالبدن والقلب

َّهـمَّلـال« : إذا دخل اخلالء قالملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي  َ إين أعوذ بك من اُ ُِ َ ِ ُ ُلـخِّ ِبث ْ ُ
َلـخَوا ِبائثْ ِ  .)٢(متفق عليه »َ

والتوبة واالستغفار إلزالة ، فاملاء والغسل إلزالة األوساخ واألدران عن البدن
 .اآلثام والذنوب التي تراكمت عىل القلب

 .والثاين به مجال الباطن والظاهر، فاألول به مجال الظاهر

                                                
 ). ٥٩٨(، ومسلم برقم )٧٤٤(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
 ). ٣٧٥(، ومسلم برقم )١٤٢(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٢(
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القلب إىل الشيطان مداخل -١٧  
S R Q P O N MT  X W V U(: قال اهللا تعاىل

d c b a ̀  _ ^ ] \ [ Z Ye( ]١٧، ١٦: األعراف[. 

ºÁ À ¿ ¾ ½ ¼Â  Ã « (: وقال اهللا تعاىل
É È Ç Æ Å ÄÊ( ]١٢١، ١٢٠: النساء[. 

وسبب اخلاطر الداعي إىل الرش ، ًسبب اخلاطر الداعي إىل اخلري يسمى ملكا
 .ًيسمى شيطانا

والذي يتهيأ به ، ًيتهيأ به القلب لقبول إهلام اخلري يسمى توفيقاواللطف الذي 
 .ًلقبول وسواس الشيطان يسمى إغواء وخذالنا

، وإفادة العلم، شأنه إفاضة اخلري، وامللك عبارة عن خلق خلقه اهللا من نور
وقد خلقه اهللا ، واألمر باملعروف، وكامل الطاعة، والوعد باخلري، وكشف احلق
 .وسخره لذلك

فعمله ، وشأنه ضد عمل امللك، والشيطان عبارة عن خلق خلقه اهللا من نار
، والتخويف عند اهلم باخلري بالفقر، واألمر بالفحشاء واملنكر، الوعد بالرش

، وتزيني املعايص للعباد، واألمر بالسوء، وإيقاع العداوة والبغضاء بني الناس
? @ H G F E D C B A (: بني آدم قاطبة وهو عدو

 IL K JM( ]٦: فاطر[. 

ًصالحا  ..ولقبول آثار الشيطان ..والقلب بأصل الفطرة صالح لقبول آثار امللك
 .ًمتساويا

أو ، واالنغامس يف الشهوات، ويرتجح أحد اجلانبني عىل اآلخر باتباع اهلوى
 .اإلعراض عنها وخمالفتها

ظهر تسلط الشيطان بواسطة ، فإن اتبع اإلنسان مقتىض الغضب والشهوة
 .ألن اهلوى مرعى الشيطان ومرتعه، وصار القلب عش الشيطان ومعدنه، اهلوى



 ٢٧٥

صار ، وتشبه بأخالق املالئكة، وإن جاهد الشهوات ومل يسلطها عىل نفسه
 .قلبه مستقر املالئكة ومهبطهم

ًوجد الشيطان جماال ، ومهام غلب عىل القلب ذكر الدنيا بمقتضيات اهلوى
 .فوسوس

وأقبل ، وضاق جماله،  ذكر اهللا تعاىل ارحتل الشيطانومهام انرصف القلب إىل
 .وأهلم فعل اخلري، امللك

إىل أن ينفتح القلب ألحدمها ، والتطارد بني جندي املالئكة والشياطني دائم
 .ًويكون اجتياز الثاين اختالسا، فيستوطن ويستمكن

ذا ألنه إ، وال يمحو وسوسة الشيطان من القلب إال ذكر ما سوى ما يوسوس به
 .انعدم منه ما كان فيه من قبل، خطر يف القلب يشء

ال بالسؤال عن أصله ونسبه ، فينبغي للعبد أن يشتغل بدفع العدو عن نفسه
 .ومسكنه

، وسالح الشيطان اهلوى والشهوات، ليدفعه عن نفسه، وأن يعرف سالح عدوه
 .ٍوذلك كاف للعاملني

فيملكه ، صن ويدخلهوالشيطان عدو يريد أن يقتحم احل، فالقلب كاحلصن
 .ويستويل عليه

وال يقدر اإلنسان عىل حفظ احلصن من العدو إال بحراسة أبواب احلصن 
 .ومواضع ثلمه، ومداخله

وإذا ضعف جند ، فالغضب غول العقل، الغضب والشهوة :فمن أبوابه العظيمة
 .فأفسد القرص ومن فيه، هجم جند الشيطان، العقل

 .وفجر شهواته فيام يغضب اهللا، ان بهلعب الشيط، ومهام غضب اإلنسان
ًفمهام كان اإلنسان حريصا عىل كل ، احلسد واحلرص: ومن أبوابه العظيمة

وزين له الكفر ، وأقعده عن الطاعات، وأصمه عن اإليامن، أعامه حرصه، يشء
 .والفسوق والعصيان
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، نوإذا غلب عليه الطمع زين له الشيطا، الطمع يف الناس :ومن أبوابه العظيمة
حتى يصري ، وحبب إليه التصنع والتزين ملن طمع فيه بأنواع الرياء والتلبيس

عىل  فال يزال يتفكر يف حيلة التودد والتحبب إليه ولو، املطموع فيه معبوده
 .حساب دينه

وسائر أصناف األموال من العروض ، الدراهم والدنانري :ومن أبوابه العظيمة
 .والدواب والعقار واألشياء

فإن من معه قوته ، فهو مستقر الشيطان،  يزيد عىل قدر القوت واحلاجةفكل ما
 .فهو فارغ القلب

حتتاج كل ، انبعث من قلبه عرش شهوات، ًفلو وجد مائة دينار مثال عىل طريق
ويزيد يف ، فيزيد يف الطلب، فال يكفيه ما وجد، شهوة إىل مائة دينار أخرى

 .وذلك أمر ال آخر له، اإلنفاق
حتى يقع فيام ال حيمد ، العجلة وترك التثبت يف األمور :ه العظيمةومن أبواب

 .عقباه
ليمنع به الصدقات والزكوات ، البخل وخوف الفقر :ومن أبوابه العظيمة
 .لتكثر اجلرائم والرسقات، واإلحسان إىل العباد

واألسواق ، احلرص عىل مالزمة األسواق جلمع املال :ومن آفات البخل
 .زين ألهلها الكذب والغش واالحتيالت، مرسح الشياطني

 .واملراكب واملساكن، حب التزين يف األثاث والثياب :ومن أبوابه العظيمة
فال يزال ، ًفإن الشيطان إذا رأى ذلك غالبا عىل قلب اإلنسان باض فيه وفرخ

ويدعوه إىل التزين بالثياب والدواب ، يدعوه إىل عامرة الدار وتزيينها وتوسيعها
ويشغله هبا ، ويستسخره فيها طول عمره، وجتديد األواين واألثاث ،واملراكب

 .من طاعة اهللا وعبادته والدعوة إليه، عام خلق له
حتى ينقله من صف املحسنني املتقني إىل صف ، وال يزال يغريه ويزين له

 .املرسفني واملبذرين واملرتفني
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، األشخاصالتعصب للمذاهب والقبائل واألهواء و :ومن أبوابه املهلكة
 .والنظر إليهم بعني االزدراء واالستخفاف واالحتقار، واحلقد عىل اخلصوم

 .ًوذلك مما هيلك العباد والفساق مجيعا
من ، وأكل حلومهم، واالشتغال بذكر عيوهبم ونقصهم، فالطعن يف الناس

 .صفات السباع املهلكة
ويقرص ، فيهلكفيغريه الشيطان بغيبته ، ومن أبوابه كذلك سوء الظن باملسلمني

ويرى نفسه ، وينظر إليه بعني االحتقار، أو يتوانى يف إكرامه، يف القيام بحقه
 .وكل ذلك من املهلكات، ًخريا منه

وإضاعة األوقات ، اإلرساف يف إضاعة األموال بالشهوات :ومن أبوابه العظيمة
وإضاعة احلسنات بجمع احلطام ، وإضاعة العقول بالعلوم السافلة، بالباطل

 .لفاينا
فإن أصابه هذا ، وحتوم حول أبواهبا، واملالئكة والشياطني تتوارد عىل القلوب

 .أصابه اآلخر من جانب آخر، من جانب
وإن جذبه ، نزل به امللك فرصفه عنه، فدعاه إىل اهلوى، فإذا نزل به الشيطان

جذبه ، وإن جذبه ملك إىل خري، جذبه شيطان آخر إىل غريه، شيطان إىل رش
 .ر إىل خري غريهملك آخ

وتارة بني ملك ، وتارة بني شيطانني ..ًفتارة يكون القلب متنازعا بني ملكني
 .وشيطان

 :والقلوب يف التقلب والثبات عىل اخلري والرش ثالثة
تنقدح فيه خواطر ، وطهر عن خبائث األخالق، ُقلب عمر بالتقوى :أحدها
يرى ،  أبواب الشياطنياملسدودة عنه، املفتوحة فيه أبواب املالئكة، اخلري

 .وينفر مما سوى ذلك، ويصرب عليه، ويدعو إليه، ويعمل به، احلق وحيبه
والقبائح ، مدنس باألخالق املذمومة، قلب خمذول مشحون باهلوى :الثاين

 .املسدود عنه أبواب املالئكة، املفتوح فيه أبواب الشياطني، واخلبائث
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فريى الباطل ،  فيأنس به ويستجيب لهأن ينقدح فيه خاطر اهلوى، ومبدأ الرش فيه
 .وينفر مما سواه، ويصرب عليه، ويدعو إليه، ويعمل به، وحيبه
فيلحقه خاطر اإليامن ، قلب تبدو فيه خواطر اهلوى فتدعوه إىل الرش: الثالث

 .فيدعوه إىل اخلري واهلدى، واهلدى
لتمتع وحتسن ا، فتنبعث النفس بشهواهتا إىل نرصة خاطر الرش فتقوى الشهوة

ويقبحها ، فيدفع عن وجهه الشهوة، فينبعث العقل إىل خاطر اخلري، والتنعم
ويشبهها بالبهيمة والسبع يف هتجمها عىل ، وينسبها إىل اجلهل، ويقبح فعلها

 .وقلة اكرتاثها بالعواقب، الرش
فيقوي داعي ، فيحمل الشيطان محلة عىل العقل، فتميل النفس إىل نصح العقل

فعند ذلك تستجيب النفس إىل قول ،  امللك عىل الشيطانثم حيمل، اهلوى
 .امللك

 .حتى يظفر به أقوامها وأصربمها، وال تزال األحزاب واجلنود متوالية عليه
فهو ، ًونفوذا إىل قلبه وصدره، ًوقد جعل اهللا للشيطان دخوال يف جوف العبد

 .ويتجول عىل سائر أعضائه وجوارحه، جيري منه جمرى الدم
 .بالعبد فال يفارقه إىل املامتوقد وكل 

َما منكم من أحد إال وقد وكل « :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  َِّ ُ َ َ ْْ ِْ ٍ ِ ِْ ِبـهَُ ِ قريِ ُنـهَ َ من اُ ِلـجِ ُقالوا .»ِّنْ َ :
َوإياك؟ يا رسول ا ُ َ َ َّ ََ َقال! ٬ِ َوإياي« :َ ََّ َّإال أن ا، ِ َ أعانني علهللاَِ َ َِ ِيـهَ ْ فأسْ َلـمَ ِ فال يأمرين إال َ ِ ُْ ُ َ َ

َبخ ٍيـرِ  .)١(أخرجه مسلم  »ْ

َّوقد وصف اهللا عز وجل الشيطان بأعظم صفاته ، ًوأقواها تأثريا، ًوأشدها خطرا، َّ
 .وهي الوسوسة التي هي مبادئ اإلرادة، ًوأعمها فسادا

وخيطر ، ًفإن القلب يكون فارغا من الرش واملعصية فيوسوس إليه الشيطان
وخييلها له يف خيال ، ه وحيسنهاويزينها ل، فيصري شهوة، ويشهيه له، الذنب بباله

                                                
 ). ٢٨١٤( برقم سلمأخرجه م )١(
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، عاقبتها ويطوي عنه سوء، وينسيه علمه برضرها، فيصري إرادة، متيل نفسه إليه
 .وينسيه ما وراء ذلك، فال يرى إال صورة املعصية فقط

فيبعث اجلنود يف ، فيشتد احلرص عليها من القلب، فتصري اإلرادة عزيمة جازمة
 .ًم وعوناًفيبعث الشيطان معهم مددا هل، الطلب

W V U T (: وإن سكنوا أزعجهم كام قال سبحانه، فإن فرتوا حركهم
 X\ [ Z Y]  (]٨٣: مريم[. 

] \ [ (: وحذرنا، وهلذا وصفه اهللا هبا، فأصل كل معصية الوسوسة
^_ d c b a `e  g f

h  i( ]٦-٤: الناس[. 
 :فالذي يوسوس يف صدور الناس نوعان

 .وجن ..إنس
 .ًواإلنيس أيضا يوسوس إىل اإلنيس .. الناسفاجلني يوسوس يف صدور

وهذا مشرتك بني اجلن واإلنس كام قال ، اإللقاء اخلفي يف القلب :والوسوسة
A @ ? > = < ; : 9 C B (: سبحانه

Q P O N M L K J I H G F E DR(  ]١١٢: األنعام[. 
ويشرتكون كذلك يف ، الشيطاين فشياطني اإلنس واجلن يشرتكون يف الوحي

 .ويشرتكون كذلك يف الفساد واإلفساد، وسةالوس
فهم يسبحون الليل ، وكام أن املالئكة ليس هلم عمل إال عبادة اهللا وطاعته

 .ويفعلون ما يؤمرون، وال يعصون اهللا ما أمرهم، والنهار ال يفرتون
وإغوائهم ، فكذلك الشيطان وذريته ليس هلم هم وال عمل إال إضالل بني آدم

 .يعلم من يطيعه ممن يطيع عدوهل، ابتالء من اهللا
من أعجب ، وخطواته يف حتقيق ما يريد، وكيده، ومكره، وحيل الشيطان

 .العجب
ًفوجد القلب يف حصنه جالسا عىل  ..فإذا أقبل عىل اإلنسان بجنوده وعساكره
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 .حيرسونه ويدافعون عنه ..وجنده قد أحاطوا به، أمره نافذ ..كريس مملكته
وأخص ، وده من اهلجوم عليه إال بمخارة بعض أمرائهفال يتمكن الشيطان وجن

حتى استولت عىل ، فزينوا هلا الشهوات واملحبوبات، جنده وهي النفس
 :ومكنت للشياطني من االستيالء عىل ثغور اململكة، القلب
 .والرجل ..واليد ..والفم ..واللسان ..واألذن ..العني

 .وأمر الشيطان جنوده باملرابطة عىل هذه الثغور
ًوال متكنوا أحدا يدخل منها ، ادخلوا منها إىل القلب لتقتلوه أو تثخنوه: وقال

 .ويفسده عليكم، فيخرجكم منه، إىل القلب
ًبل اجعلوه تفرجا وتلهيا، ًوامنعوا ثغر العني أن يكون نظرها اعتبارا وبالعني ، ً

 .تنالون بغيتكم من بني آدم
ِعدوه ومنّوه حتى  ثم، بامء األمنيةثم اسقوه ، فابذروا يف القلوب بذور الشهوة

 .فيقع يف املعصية فيهلك، تقوى عزيمته
 .ثم امنعوا ثغر األذن أن يدخل منه ما يفسد عليكم أمركم

تستحليه ، فإنه خفيف عىل النفس، واجتهدوا أال يدخل منه إال الباطل واللهو
 .وتستملحه وتطرب له

لئال يفسد عليكم ،  ورسولهوإياكم أن يدخل من هذا الثغر يشء من كالم اهللا
 .وحيرق سلعتكم، أمركم

 .فإن دخل يشء فأفسدوه عليه بإدخال ضده عليه أو هتويله
من ذكر اهللا واستغفاره وتالوة ، ثم امنعوا ثغر اللسان أن يدخل منه ما ينفع القلب

 .والدعوة إليه، ونصح عباده، كتابه
وإما بالسكوت عن ،  بالباطلإما بالتكلم، وزينوا له الكالم بام يرضه وال ينفعه

 .احلق
 .أو يمسك عن باطل، عىل هذا الثغر أن يتكلم بحق ..الرباط ..الرباط ..فالرباط

وأكبهم عىل ، الذي أهلك منه الشيطان بني آدم، وهذا الثغر هو الثغر األعظم
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 .مناخرهم يف النار
O N M (: وبكل مناسبة ..وبكل طريق ..واقعدوا لبني آدم بكل رصد

 Q PS RT  ̂  ] \ [ Z Y X W V U
d c b a ̀  _e  (]١٧، ١٦: األعراف[. 

َإن الشيطان قعد البن آدم « :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  َْ ْ َِ ِ َ َ َ ََّ َّ ِبأطرقهِ ِ ُ ْ َ َفقعد ، ِ َ َ ُلـهَ ْ بطريق اإلسَ ِ ِ ِ َ َم فقال َالِ َ َ ِ
ْتس ُلـمُ ُ وتذرِ َ َ ْدينك ودين آبائك وآباء أبيك فعصاه فأس َ َ َ َُ َ َ َ َ َ َ ََ َ َِ َ ِ ِ ِ َلـمَِ َثم قعد  ،َ َ َ ُلـهَُّ ِ بطريق َ ِ َ ِ

ِلـها َجرة فقال ْ َ َ ِ َ َتـهأْ ُاجر ُ ُوتذرِ َ َ أرضك وسامءكَ َ َ َ َْ َ َ ُوإنام مثل ا، َ َ َ َ َّ ِ ُلـمَ ِهاجر كمثل الفرس ْ َِ ََ ْ َ َ ِ ِ َ
َيف الطول فعصاه فهاجر َ ُ َ َ ََ َ َ ِ ِّ َثم قعد ، ِ َ َ ُلـهَُّ ِ بطريق اَ ِ َ ِلـجِ َّهاد فقال جتاهد فهو جهد النْ ُ ُْ ُ ََ َ َ َِ َِ ُ َ ِفس َ ْ

َلـامَوا ُل فتقاتل فتقتل فتنكح اْ َ ْ ُ َ ُ َُ َ َُ ْ ُ َِ َلـمِ ُرأة ويقسم اْ َ ُ ْْ َ ُ َلـامَ َل فعصاه فجاهدْ َ َ ُ َ ََ َ ُفقال رسول ا .ُ َُ َ َ َ٬ 
َ فمن فعل ذلك كان حقا عملسو هيلع هللا ىلص َ َ ََْ َ َ ِ َ َ ِ عز وجل أن يدخ٬ اَلـىََ ْ َُّ ْ َ ُلـهَّ َلـج اَ َنةْ َومن قتل كان ، َّ َ َ ُِ ْ ََ

َحقا ع ِجل أن يدخَّ عز و٬ اَلـىَ ْ ُ ْ َ ُلـهَّ َلـج اَ َنةْ َوإن غرق كان حقا ع، َّ َ َََ َْ ِ َ ِ أن يدخ٬ اَلـىِ ْ ُ ْ ُلـهَ َ 
َلـجا َنةْ َأو وقص، َّ َ َْ ُتـهَ َّ دابْ ُتـهَ َ كان حقا عُ َ َ ِ أن يدخ٬ اَلـىَ ْ ُ ْ ُلـهَ َلـج اَ  .)١( أخرجه أمحد والنسائي »َّنةْ

 :والسبل التي يسلكها اإلنسان أربعة
 .واخللف ..واألمام ..لوالشام ..اليمني

 .ًوأي سبيل سلكها اإلنسان من هذه وجد الشيطان عليها رصدا له
 .ويبطئه ويعوقه، فإن سلكها العبد يف طاعة وجد الشيطان عليها يثبطه عنها

ًوإن سلكها يف معصية وجده عليها حامال له وخادما  .ومعينًا ومزينًا، ً
، ن تبطش بام يرضكم أو متيش فيهفامنعوها أ، ثم الزموا ثغر األيدي واألرجل
وتبطش ، وحركوها لتميش يف كل رش وفساد، وقيدوها عن األعامل الصاحلة

 .بكل صالح تقي
فاستعينوا هبا عىل حرب النفس ، واعلموا أن أكرب أعوانكم النفس األمارة

 .املطمئنة
                                                

 ). ٢٩٣٧(، انظر السلسلة الصحيحه رقم )١٦٠٥٤(أخرجه أمحد برقم : صحيح )١(
 ). ٢٩٧٣(، وهذا لفظه، صحيح سنن النسائي رقم )٣١٣٤(وأخرجه النسائي برقم 
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، واعزلوه عن مملكته، فاستنزلوا القلب من حصنه، فإذا قويت النفس األمارة
 .فإهنا ال تأمر إال بام هتوونه وحتبونه، لوا مكانه النفس األمارةوو

 :واستعينوا عىل بني آدم بجنديني عظيمني
وعن الدار ، وعن أوامر اهللا، فأغفلوا قلوب بني آدم عن اهللا، جند الغفلة :أحدمها

 .غفل عن اهللا تعاىل متكنتم منه فإن القلب إذا، اآلخرة
، وحسنوها يف أعينهم،  الشهوات يف قلوب بني آدمفزينوا، جند الشهوة :والثاين

فاستعينوا ، ومل تقدروا عىل تفريقهم، فإن رأيتم مجاعة اجتمعوا عىل ذكر اهللا
 .عليهم ببني جنسهم من اإلنس البطالني

فال تصطادوا بني آدم يف أعظم من هذين ، وانتهزوا فرصة الشهوة والغضب
وألقيت العداوة بني أوالدهم ، لشهوةفإين أخرجت أبوهيم من اجلنة با، الوطنني

: سبأ[)  §| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦(: بالغضب

٢٠[. 
 :فاملداخل التي يأيت الشيطان من قبلها إىل اإلنسان ثالثة

 .واهلوى ..والغضب ..الشهوة
ومن نتائجها احلرص ، ًوهبا يصري اإلنسان ظاملا لنفسه، فالشهوة هبيمية

 .والبخل
ًوبالغضب يصري اإلنسان ظاملا ، ظم من الشهوةوهو آفة أع، والغضب سبعية

 .ومن نتائجه العجب والكرب، لنفسه ولغريه
وباهلوى يتعدى ظلمه إىل خالقه ، وهو آفة أعظم من الغضب، واهلوى شيطانية

 .ومن نتائجه الكفر والبدعة واملعصية، بالرشك والكفر
 بقية ومنها يدخلون إىل، لعجزهم عن غريها، وأكثر ذنوب اخللق هبيمية

 .األقسام
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وصحته القلب مرض عالمات -١٨  
6 7 8 9 : ; > = < ? 3 4 5 (: قال اهللا تعاىل
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وجعل كامله ، لفعل خاص بهخلق اهللا تبارك وتعاىل كل عضو من أعضاء البدن 
 .يف حصول ذلك الفعل منه

أو يصدر مع نوع ، حتى ال يصدر منه، ومرضه أن يتعذر عليه الفعل الذي خلق له
 .من االضطراب والنقص

، ومرض العني أن يتعذر عليها النظر والرؤية، فمرض اليد أن يتعذر عليها البطش
ن تتعذر عليه حركته ومرض البدن أ، ومرض اللسان أن يتعذر عليه النطق

 .أو يضعف عنها، الطبيعية
والشوق إىل ، وحمبته، ومرض القلب أن يتعذر عليه ما خلق له من املعرفة باهللا

 .وإيثار ذلك عىل مجيع شهواته، واإلنابة إليه، لقائه
 .ًفلو عرف العبد كل يشء ومل يعرف ربه فكأنه مل يعرف شيئا

ومل يظفر بمحبة اهللا ،  وشهواهتاولو نال كل حظ من حظوظ الدنيا ولذاهتا
 .فكأنه مل يظفر بلذة وال نعيم وال قرة عني، واألنس به، والشوق إليه

ًعادت تلك احلظوظ واللذات عذابا له وال ، ًبل إذا كان قلب العبد خاليا عن ذلك
ًفيصري معذبا بنفس ما كان منعام به من جهتني، َّبد ً: 

 .نه مع شدة تعلق روحه بهوبي وأنه حيل بينه، من جهة حرسة فوته
 .حيث مل حيصل له، ومن جهة فوت ما هو خري له وأنفع وأدوم

َّوكل من عرف اهللا عز وجل أحبه ًومل يؤثر عليه شيئا من ، وأخلص له العبادة، َّ
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 .املحبوبات
َّفمن آثر عليه شيئا من املحبوبات فقلبه مريض وال بد  كام أن املعدة إذا، ً

 .سقطت عنها شهوة الطيب، ته عىل الطيباعتادت أكل اخلبيث وآثر
بل ، النشغاله عنه، وال يعرف به صاحبه، وقد يمرض قلب اإلنسان ويشتد مرضه

 .قد يموت وصاحبه ال يشعر بموته
 :وعالمة ذلك

 .وال يوجعه جهله باحلق ..أن ال تؤمله جراحات القبائح
جهله باحلق بحسب وتأمل ب، فإن القلب إذا كان فيه حياة تأمل بورود القبيح عليه

 .حياته
فهو يؤثر ، ولكن يشتد عليه حتمل مرارة الدواء والصرب عليها، وقد يشعر بمرضه

وذلك أصعب يشء ، فإن دواءه يف خمالفة اهلوى، بقاء أمله عىل مشقة الدواء
 .وليس هلا أنفع منه، عىل النفس

 .هلضعف علمه وبصريته وصرب، ثم ينفسخ عزمه، وتارة يوطن نفسه عىل الصرب
مل حيتج ، واحلق إذا الح وتبني، والقلب يبرص احلق كام تبرص العني الشمس

 .كام أن األجسام إذا جتلت أمام العني مل حتتج إىل شاهد، إىل شاهد يشهد به
،  وأصحابهملسو هيلع هللا ىلصمن عهد النبي ، واحلق هو الذي كانت عليه اجلامعة األوىل

امعة فعليك بام وإذا فسدت اجل، واجلامعة ما وافق احلق وإن كنت وحدك
فإنك أنت اجلامعة حينئذ ، كانت عليه اجلامعة قبل أن تفسد وإن كنت وحدك

 .فالزم احلق
وهو ، وهو اإلمجاع، فهو احلجة، ٍفالعرص إذا كان فيه إمام عارف بالسنة داع إليها

وهو سبيل املؤمنني التي من فارقها واتبع سواها واله اهللا ما ، ّالسواد األعظم
B A @ ? > E D C (: ً جهنم وساءت مصرياوأصاله، توىل

R Q P O N M L K J I H G FS( 
 .]١١٥: النساء[
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ومن عالمات أمراض القلوب عدوهلا عن األغذية النافعة املوافقة هلا إىل 
 .وعدوهلا عن دوائها النافع إىل دائها الضار.. األغذية الضارة

والقلب املريض  ،والقلب الصحيح يؤثر النافع الشايف عىل الضار املؤذي
 .يؤثر الضار املهلك عىل النافع الشايف، بضد ذلك

وكل منهام فيه الغذاء  ..وأنفع األدوية دواء القرآن ..وأنفع األغذية غذاء اإليامن
 .والشفاء والرمحة، والدواء

وحيل فيها ، ومن عالمات صحة القلب أن يرحتل عن الدنيا حتى ينزل باآلخرة
ًجاء إىل هذه الدار غريبا يأخذ حاجته ويعود ، وأبنائهاحتى يبقى كأنه من أهلها 
َكن يف الدنيا « : لعبداهللا بن عمر ريض اهللا عنهامملسو هيلع هللا ىلصإىل وطنه كام قال النبي  ْ ُّ ِ ْ ُ

ٍكأنك غريب أو عابر سبيل ِ َِ ُ ِ َ ْ ٌ َ ََّ ُوكان ابن عمر يقول» َ ُ ََ ُ ْ ََ َ ُ َإذا أمسيت فال تنْتظر الصباح: َ َ َّ ِْ ِ َ َ ََ ََ ْ ِ ،
ْوإذا أصبح َ ْ ََ ِت فال تنْتظر اِ ِ َ َ َلـمََ َساءْ َوخذ من صحتك ، َ ِ َِّ ْ َِ ْ َلـمُ َرضكِ ِ َومن حياتك ، َ ِ َِ َ ْ َ

َلـم َوتكِ ِ  .)١(أخرجه البخاري .ْ
وقرب منها حتى يصري من ، ترحل إىل اآلخرة، وكلام صح القلب من مرضه

 .وجيني من ثامرها، يعمل بأعامهلا، أهلها
 .حتى يصري من أهلها، وطنهاآثر الدنيا واست، وكلام مرض القلب واعتل

حتى ينيب إىل ، أنه ال يزال يرضب عىل صاحبه، ومن عالمات صحة القلب
ويتعلق به تعلق املحب املضطر إىل حمبوبه الذي ال حياة له ، وخيبت إليه، اهللا

 .وال نعيم وال رسور إال برضاه وقربه واألنس به
وال ، سأم من خدمتهوال ي، ومن عالمات صحته كذلك أن ال يفرت عن ذكر ربه

 .ويذكره به، يأنس بغريه إال بمن يدله عليه
وجد ، أو فاته ورده، ومن عالمات صحته أنه إذا فاته فرض من فرائض اهللا

ًأملا عظيام لفواته  .أعظم من تأمل احلريص بفوات ماله وفقده، ً

                                                
 ). ٦٤١٦( برقم أخرجه البخاري )١(
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كام يشتاق اجلائع إىل ، اخلدمة والعبادة ومن عالمات صحته أنه يشتاق إىل
واشتد ، وأنه إذا دخل يف الصالة ذهب عنه مهه وغمه بالدنيا، ام أو الرشابالطع

 .ووجد فيها راحته ونعيمه، عليه خروجه منها
وأن يكون أشح ، وأن يكون يف اهللا، ًومن عالمات صحته أن يكون مهه واحدا

ًبوقته أن يذهب ضائعا من أشد الناس شحا بامله ً. 
 .ل أعظم منه بالعملوأن يكون اهتامم العبد بتصحيح العم

ويشهد مع ذلك منة اهللا عليه ، فيحرص فيه عىل اإلخالص واملتابعة واإلحسان
 .وتقصريه يف حق اهللا جل جالله، فيه

، وقصده له، وحبه كله هللا، فالقلب السليم الصحيح هو الذي مهه كله يف اهللا
ه أشهى إليه واحلديث عن، وحديثه له، ويقظته له، ونومه له، وأعامله له، وبدنه له

 .وحمابه سبحانه، وأفكاره حتوم حول مراضيه، من كل حديث
ًوكلام وجد من نفسه تقاعسا أو التفاتا إىل غريه تال عليها ً :) 2 1

34 9 8 7 6 5: = < ;> @ ?A  (]الفجر :

٣٠-٢٧[. 

صارت العبودية ، فإذا انصبغ القلب بني يدي إهله ومعبوده احلق بصبغة العبودية
ً هبا توددا وحتببا وتقرباوأتى، صفة له ً ً. 

واحلمد ، واملنّة لك، لبيك وسعديك: هني قال فكلام عرض له أمر من ربه أو
 .]٢٨٥: البقرة[ )¦~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥(: فيه عائد إليك

ال ، وأنا الفقري العاجز الضعيف، أنت ريب العزيز الرحيم: وإن أصابه قدر قال
 . إليكوال ملجأ يل منك إال، صرب يل إن مل تصربين

ًوإن رصف عنه ما حيب قال رشا ، وإن أصابه ما يكره قال رمحة أهديت إيل
 .رصف عني

وانفتح له منه باب ، ًاهتدى هبا طريقا إليه، فكل ما مسه به من الرساء والرضاء
 .يدخل منه عليه
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 .وعرف الباطل واجتنبه، هو الذي عرف احلق واتبعه: والقلب الصحيح
 .وارزقنا اجتنابه، ًوأرنا الباطل باطال، ارزقنا اتباعهو، ًفاللهم أرنا احلق حقا

 :ومرض القلوب نوعان
 .ومرض شهوات وفسوق ..مرض شبهات وشكوك

 :وصحة القلب الكاملة تتم بشيئني
 .وكامل إرادته وحبه ملا حيبه اهللا ويرضاه ..كامل معرفته باهللا وعلمه ويقينه

، يف أصول الدين وفروعه،  بهفإن كان عند اإلنسان شبهات تعارض ما أخرب اهللا
كان ، وإن كانت إرادته وحمبته مائلة ليشء من معايص اهللا ..ًكان علمه منحرفا

 .ومها متالزمان ال ينفك أحدمها عن اآلخر، ًذلك انحرافا يف إرادته
، وجهله بعدله وقضائه، فال تغلب عىل العبد الشبهات إال بفساد علمه باهللا

 .وحكمته ورشعه وجزائه
وغلبة ، وغلبة شهوات الدنيا عليه، تغلب عليه الشهوات إال بفساد نفسهوال 

 .رياساهتا وحظوظها عىل ما عند اهللا والدار اآلخرة
 .وإنام يكون فقط أحدمها أبرز من اآلخر

Z Y X W V U T S ] \ (: فمن األول قوله سبحانه
_ ̂  .]١٠: البقرة[ )`[ 
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، كام أن املعدة مكان الطعام والرشاب، والقلب مكان اإليامن والتقوى
كام أن الطعام يف املعدة يمد البدن ، واإليامن يف القلب حيرك البدن لطاعة اهللا
 .بالغذاء الذي به تتم صحته وتكمل حركته

وكالمها ،  حيتاج إىل أكل الطيباتوالبدن، فالقلب حيتاج إىل غذاء اإليامن
 .وهالكه بفقدمها، وكامله باجتامعهام، الزم لإلنسان

َّوهلذا أمرنا اهللا عز وجل هبذا وهذا فقال سبحانه َّ :) P O N M



 ٢٨٨

Z Y X W V U T S R Q[( ]١٧٢: البقرة[. 

والصفات الرديئة فيه مثل الغضب ، ومهبط أثرهم، والقلب منزل املالئكة
وأخواهتا كلها كالب ، والكرب والعجب، واحلقد واحلسد، مةوالشهوة املحر

 .فأنى تدخله املالئكة وهو مشحون بالكالب؟، نابحة
َّوهو مظلم فيه يشء مما يكره اهللا عز وجل، وحرام عىل قلب أن يدخله النور َّ. 

 .وعلل القلب كثرية مؤملة أشد من أمل البدن
فعالجه بذل  .. املرض داء البخلفإن كان ..ًأن ينظر إىل العلة أوال :وعالجها

 .وال يقرت، أو يبذر، ولكن ال يرسف ..املال
 .ومعرفة الوسط تكون بأن تنظر إىل نفسك

فاعلم أن الغالب ، ألذ عندك من بذله ملستحقه، فإن كان إمساك املال ومجعه
 .فعالج نفسك بالبذل، عليك البخل

،  غلب عليك التبذيرفقد، وإن كان البذل ألذ عندك وأخف عليك من اإلمساك
 .املواظبة عىل اإلمساك فارجع إىل

فال تبايل من قلته أو ، حتى تنقطع عالقة قلبك باملال، وال تزال تراقب نفسك
 .وال متيل إىل بذله وال إمساكه، كثرته

 .ًفكل قلب صار كذلك فقد جاء اهللا سليام
 .. أمكنه العالجوإذا عرف العيوب ..ًوإذا أراد اهللا بعبد خريا برصه بعيوب نفسه

 .علمه من علمه وجهله من جهله ..وما أنزل اهللا داء إال أنزل له دواء
وهو أن تعرف فاطرها ومعبودها وتطيع ، وعالج أدواء القلوب معلوم موجود

وذلك كله يف كتاب اهللا وسنة  ..وحتذر مما يكره ..وحتب ما حيب ..أمره
̧  ¹ ( :ملسو هيلع هللا ىلصرسوله ¶ µ ´ ³ ¾ ½ ¼ » º
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وعالجها القلوب أمراض فقه -١٩  
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 .ه وإرادتهويفسد به تصور، هو نوع فساد حيصل له: مرض القلب
أو يراه ، حتى ال يرى احلق، ففساد تصوره يكون بالشبهات التي تعرض له

 .خالف ما هو عليه
 .وحب الباطل الضار، وفساد إرادته يكون ببغض احلق النافع

T S (: فلهذا يفرس املرض تارة بالشك كام قال سبحانه عن املنافقني
U( ]١٠: البقرة[. 

 .]٣٢: األحزاب[ )= < ? @ A(: انهكام قال سبح وتارة يفرس بالشهوة
، واملرض يف اجلملة يضعف اإلنسان، واملريض يؤذيه ما ال يؤذي الصحيح

 .وجيعل قوته ضعيفة ال تطيق ما يطيقه القوي
فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه ، واملرض يقوى بمثل سببه ويزول بضده

 .حتى ربام هلك، وزاد ضعف قوته، زاد مرضه
فإن ذلك ، صل يف القلب كالغيظ من عدو استوىل عليكأمل حي :ومرض القلب

 .يؤمل القلب
 .وشفاء العي السؤال، وكذلك الشك واجلهل يؤمل القلب

ويمرض بنوع من ، فالقلب يموت باجلهل املطلق، واملرض دون املوت
 ً.كالبدن متاما ..وحياة وشفاء، فللقلب موت ومرض، اجلهل
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ومرضه ، ظم من حياة البدن وموتهأع، ومرضه وشفاؤه، وحياة القلب وموته
 .وشفائه

وإن حصلت له ، فلهذا مريض القلب إذا ورد عليه شبهة أو شهوة قوت مرضه
 .حكمة وموعظة كانت من أسباب صالحه وشفائه

ففي ، ومن يف قلبه أمراض الشبهات والشهوات، والقرآن شفاء ملا يف الصدور
 .القرآن من البينات ما يزيل احلق من الباطل

بحيث يرى األشياء ، يل أمراض الشبهة املفسدة للعلم والتصور واإلدراكفيز
 .عىل ما هي عليه

ما يوجب ، والقصص التي فيها عربة، واملوعظة احلسنة، وفيه من احلكمة
 .وحيذر ما يرضه، فريغب فيام ينفعه، صالح القلب

من كام يتغذى البدن ، فالقلب يتغذى من اإليامن والقرآن بام يزكيه ويشفيه
 .فزكاة القلب مثل نامء البدن، الطعام والرشاب بام ينميه ويقومه

كام حيتاج البدن أن ، حتى يكمل ويصلح، والقلب حيتاج أن يرتبى فينمو ويزيد
 .َّوال بد مع ذلك من منع ما يرضه، يربى باألغذية املصلحة له
، قلبوكذلك ترك الفواحش واملعايص يزكو هبا ال، ًفالصدقة مثال تزكي القلب

 .فإهنا بمنزلة األخالط الرديئة يف البدن
وكذلك القلب إذا ، اسرتاح البدن ونام، فإذا استفرغ البدن من األخالط الرديئة

ًحيث خلط عمال صاحلا وآخر ، ًكان استفراغا من ختليطاته، تاب من الذنوب ً
 .ًسيئا

ل ختلصت قوة القلب وإرادته لألعام، فإذا تاب العبد من الذنوب واملعايص
 .واسرتاح القلب من تلك املواد الفاسدة التي كانت فيه، الصاحلة

وفساده يف الظلم وهو الرشك ، فصالح القلب يف العدل وهو التوحيد واإليامن
 .والكفر
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 .ًوظاملا لغريه، ًوهلذا مجيع الذنوب يكون العبد فيها ظاملا لنفسه
 .أثره يف اخلارجقبل ، وصالح وفساد، من نفع ورض، والعمل له أثر يف القلب

 .ومرضه من الزيغ واالنحراف والظلم، وصحة القلب وصالحه يف العدل
 :والظلم كله من أمراض القلوب بأنواعه الثالثة

 .والظلم يف حق اخللق ..والظلم يف حق النفس ..الظلم يف حق الرب
i h g (: وأصل صالح القلب هو حياته واستنارته كام قال سبحانه

 o n m l k jr q p y x w v u t s 
� ~ } | { z¡( ]١٢٢: األنعام[. 

وهو البغض والكراهة ملا يراه من حسن حال  :ومن أمراض القلوب احلسد
 .املحسود

 :واحلسد نوعان
، احلسد املذموم وهذا هو، ًكراهة اإلنسان للنعمة عىل غريه مطلقا: أحدمها

، ًك مرضا يف قلبهفيكون ذل، وإذا أبغض ذلك فإنه يتأمل ويتأذى بوجود ما يبغضه
لكن نفعه زوال األمل ، وإن مل حيصل له نفع بزواهلا، ويلتذ بزوال النعمة عنه

 .الذي كان يف نفسه
، أو أفضل منه، فيحب أن يكون مثله، أن يكره فضل ذلك الشخص عليه: الثاين

 .وهو الذي يسمى الغبطة واملنافسة، فهذا حسد
ذه األمور أرفع درجة ممن عنده منافسة إال أن السامل من ه، ًوهذا وإن كان مباحا

 .وغبطة
 :ويعرض لكل قلب مرضان عظيامن ومها

 .ومرض الكرب ..مرض الرياء
 .]٥: الفاحتة[) 2 3(: فدواء مرض الرياء بـ

 .]٥: الفاحتة[)   46 5(: ودواء مرض الكرب بـ
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ومن مرض الكرب بإياك  ..فإذا عويف املسلم من مرض الرياء بإياك نعبد
فقد عويف من  ..ومن مرض اجلهل والضالل باهدنا الرصاط املستقيم ..نستعني

وهم الذين  ..غري املغضوب عليهم، وكان من املنعم عليهم ..أمراضه وأسقامه
 .وهم الذين جهلوا احلق ومل يعرفوه ..وال الضالني ..عنه عرفوا احلق وعدلوا

 عىل استفراغه من كام أن زكاة البدن موقوفة، وزكاة القلب موقوفة عىل طهارته
7 8 9 : ; > = 3 4 5 6 (: أخالطه الرديئة الفاسدة

F E D C B A @ ? >G( ]٢١: النور[. 

 .]١٥، ١٤: األعىل[ )Õ Ô Ó Ò Ñ Ú Ù Ø × Ö(: وقـال سبحانه

الذي هبام يزكو ، فأصل ما تزكو به األرواح والقلوب هو التوحيد واإليامن
 .وينرشح الصدر، القلب

وإثبات ، وذلك طهارته، ي إهلية ما سوى احلق من القلبفإن ذلك يتضمن نف
 .وهو أصل كل زكاة ونامء، إهليته سبحانه

فإنه كذلك حيصل بإزالة ، فإن التزكي وإن كان أصله النامء والزيادة والربكة
 .الرش

 .ًفلهذا صار التزكي ينتظم األمرين مجيعا
َّفمن غض برصه عام حرم اهللا عز وجل  من جنسه ما هو خري عوضه اهللا تعاىل، َّ

فرأى به ، أطلق اهللا نور بصريته وقلبه، فمن أمسك نور برصه عن املحرمات، منه
وهذا أمر حيسه ، ومل يغضه عن حمارم اهللا تعاىل، ما مل يره من أطلق برصه

 .اإلنسان من نفسه
وتعرتهيا اآلفات كام تعرتي األعضاء ، والقلوب مترض كام مترض األبدان

 .واجلوارح
ًأن لألبدان غذاء ودواءوكام   .فكذلك للقلوب غذاء ودواء، ً

ومعرفة ، ومعرفة ربه، القلب قبوله ما ينفعه ويغذيه من اإليامن وعالمة صحة
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واإلعراض ، وحب الطاعات واألعامل الصاحلة، أسامئه وصفاته وأفعاله
 .والنفرة عام سوى ذلك

من ، ية الضارةعدوله عن األغذية النافعة إىل األغذ، وعالمة فساد القلب
، واجلهل والظلم، والعجب والكرب، واحلقد واحلسد، الكذب والنفاق والرياء

 .ونحو ذلك من حب املعايص والفواحش واملنكرات
ّوإذا أراد اهللا بعبد خريا برصه بعيوب نفسه ً

، فإذا عرف العيوب أمكنه العالج، ٍ
مرضها أو بسبب موت قلوهبم أو ، ولكن أكثر اخللق جاهلون بعيوب أنفسهم

وما ، بحيث ال متيز بني القبيح واملليح وما يزينها وما يشينها، نقص إدراكها
 )Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ÄÎ(: ينفعها وما يرضها

 .]٤٦: احلج[

َّواهللا عز وجل خلق طبيعة الغضب من النار َّفإذا صد ، وغرزها يف اإلنسان، َّ
ًثورانا يغيل به دم وثارت ، اشتعلت نار الغضب، اإلنسان عن غرض من أغراضه

 .ويرتفع إىل أعايل البدن كام ترتفع النار، وينترش يف العروق، القلب
وإنام ، غليان دم القلب بطلب االنتقام: ومعناها، وقوة الغضب حملها القلب

وإىل التشفي ، تتوجه هذه القوة عند ثوراهنا إىل دفع املؤذيات قبل وقوعها
 .واالنتقام بعد وقوعها

 .ت هذه القوة وشهوهتا وال تسكن إال بهواالنتقام قو
 :واألسباب املهيجة للغضب هي

وشدة  ..والغدر ..والتعيري ..واهلزء ..واهلزل ..واملزاح ..والعجب ..الزهو
وال خالص  ..ونحوها من األخالق الرديئة ..احلرص عىل فضول املال واجلاه
 .من الغضب مع بقاء هذه األسباب

 :سباب املهلكة بأضدادها املنجيةَّفال بد من إزالة هذه األ
وتزيل الفخر بأنك  ..ومتيت العجب بمعرفتك بنفسك ..فتميت الزهو بالتواضع
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 .وإنام الفخر بالفضائل ..من جنس عبدك
 .ًوأشدها هالكا للعبد، والفخر والعجب والكرب أكرب الرذائل

، العبادةمن الذكر و، وأما املزاح فتزيله باملهامت الدينية التي تستوعب العمر
 .والعلم والدعوة

والعلوم ، واألخالق احلسنة، وأما اهلزل فتزيله باجلد يف طلب الفضائل
 .الرشعية التي تبلغك إىل سعادة اآلخرة

 .ُوبصيانة النفس عن أن يستهزأ هبا، وأما اهلزء فتزيله بالتكرم عن إيذاء الناس
ّفس عن مر اجلوابوصيانة الن، وأما التعيري فتزيله باحلذر عن القول القبيح ُ. 

عن  ًوترفعا، ًطلبا لعز االستغناء، وأما شدة احلرص فتزال بالقناعة بقدر الرضورة
 .ذل احلاجة

 :فيهلك صاحبه، حتى ال هييج، وقطع ألسبابه، فهذا حسم ملواد الغضب
حتى ال يقع ما ال ، فعند ذلك جيب الصرب والتثبت، فإذا جرى سبب هيجانه

 .حتمد عقباه
 .والصرب ..والعمل ..ج الغضب عند هيجانه بمعجون العلموإنام يعال

وما يف ذلك من ، والعفو واحللم، أما العلم فيعلم العبد فضل كظم الغيظ
، فيسكن غضبه، فتمنعه شدة احلرص عىل الثواب من التشفي واالنتقام، الثواب

قدرة اهللا عيل أعظم من قدريت عىل هذا : ويقول، وخيوف نفسه بعقاب اهللا
 .ساناإلن

وتشمر العدو ملقابلته والسعي يف هدم ، وحيذر نفسه عاقبة العداوة واالنتقام
والسبع ، وأنه كالكلب الضاري، ويفكر بقبح صورته عند الغضب، أغراضه
 .العادي

 .وكالقمر يف نوره، أما احلليم اهلادي فهو كاألنبياء واألولياء يف علمه وحلمه
، وال تأنفني من خزي يوم القيامة، نتأنفني من االحتامل اآل: ويقول لنفسه
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وال حتذرين من أن تصغري عند اهللا ، وحتذرين من أن تصغري يف أعني الناس
 .وأنه يوشك أن يكون غضب اهللا عليه أعظم من غضبه، واملالئكة

 :فإنه يقول من أصابه الغضب، وأما العمل
ْفإن مل يزل بذلك فاجلس إن كنت، أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ، ً قائامُ

وأما  .ّفإن مل يزل بذلك فليتوضأ باملاء البارد وليصل، ًواضطجع إن كنت جالسا
 .وثوابه اجلزيل يف الدنيا واآلخرة، الصرب فيتذكر عاقبته

رجع إىل ، لعجز عن التشفي يف احلال، فإن الغضب إذا لزم كظمه، وأما احلقد
، وهجره، نًفصار حقدا ينشأ عنه احلسد لإلنسا، الباطن واحتقن فيه

أو ، ومنعه حقه من قضاء دين، وإيذاؤه، واالستهزاء به، وذمه، واالستصغار له
 .وكل ذلك حرام، أو رد مظلمة، صلة رحم

واحلسد يأكل احلسنات ، واحلقد من نتائج الغضب، واحلسد من نتائج احلقد
 فإذا أنعم اهللا عىل أخيك بنعمة، وال حسد إال عىل نعمة، كام تأكل النار احلطب

 :فلك فيها حالتان
 .أن تكره تلك النعمة وحتب زواهلا: األوىل
ولكن تشتهي لنفسك ، وال تكره وجودها، أن ال حتب زواهلا عنه: والثانية

 .والثانية جائزة، فاألوىل حرام، مثلها
، فمن آذاه شخص وخالفه أبغضه قلبه، وأشد أسباب احلسد العداوة والبغضاء

 .إن قدر منهوانتقم ، عليه وحقد عليه وغضب
ًفإن أصاب أحد أقرانه والية أو ماال أو علام ثقل عليه، ومنها التعزز وخاف أن ، ً

 .وال يطيق تكربه فيحسده، يتكرب عليه
 ويستصغره، وهو أن يكون يف طبعه أن يتكرب عليه، ومن أسباب احلسد الكرب

 .فإذا نال نعمة خاف أال حيتمل تكربه ويرتفع عن متابعته، ويستخدمه
وهو أقل منه فيام يرى ، عالية من دونه فيتعجب أن يفوز برتبة، ها العجبومن
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 .فيحسده
، ومنه تزاحم الرضات عىل مقاصد الزوجية، ومنها اخلوف من فوت املقاصد

 .خوة عىل نيل املنزلة يف قلب األبوين١وتزاحم اإل
كمن حيب أن يكون عديم ، وطلب اجلاه لنفسه، ومنها حب االنفراد بالرياسة

 .ليقال أنه فريد عرصه، ليس مثله أحد، نظريال
ًفيضيق ذرعا إذا سمع بأحد نال ، ومنها خبث النفس وشحها باخلري لعباد اهللا

 .نعوذ باهللا من ذلك اخللق الشيطاين، ويفرح بإدبار أحوال الناس، نعمة
أما ، فإن الدنيا هي التي تضيق عىل املتزامحني، ومنشأ مجيع ذلك حب الدنيا

وجمال املسارعة واملسابقة إىل اخلريات مفتوح جلميع ،  ضيق فيهااآلخرة فال
 .العباد

َّواهللا عز وجل حيدث يف قلب من يشاء من عباده ما شاء ويطلعه عىل أمور ، َّ
ويوارهيا عنه بالغني الذي ، وقد يمسكها عنه بالغفلة عنها، ختفى عىل غريه

وهو ، أو بالران ..نهوهو أغلظ م، أو بالغيم ..وهو أرق احلجب، يغشى قلبه
 .أشدها
ُنـهِإ« :ملسو هيلع هللا ىلصكام قال النبي ، وهو الغني يقع لألنبياء والرسل: فاألول َ ليغان عَّ ُ َ ُ  َلـىَ

ِقلبي ْ ُوإين ألستغفر ا، َ ِْ ْ َ ِّ ِ ِيف اليوم، هللاََ ْ َ ْ ٍمائة مرة، ِ َِّ َ َ  .)١(أخرجه مسلم »َ
 .يكون للمؤمنني، وهو الغيم :والثاين

L K J I (: كام قال سبحانه، ن غلبت عليه الشقوةيكون مل، وهو الران :والثالث
R Q P O N MS( ]١٤: املطففني[. 

 :واحلجب التي حتول بني القلب وبني اهللا عرشة
فال يتهيأ لصاحب هذا احلجاب ، وهو أغلظها، حجاب التعطيل والكفر :األول

 .وال يصل إ ليه البتة، أن يعرف اهللا
                                                

 ). ٢٧٠٢( برقم أخرجه مسلم )١(
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 .اهللا غريهوهو أن يعبد مع ، حجاب الرشك :الثاين
 .كحجاب أهل األهواء، حجاب البدعة القولية :الثالث
 .كحجاب أهل السلوك املبتدعني يف طرقهم، حجاب البدعة العملية :الرابع

والرياء ، كحجاب أهل الكرب والعجب، حجاب أهل الكبائر الباطنة :اخلامس
 .ونحوها، والفخر واخليالء، واحلسد
وهؤالء حجاهبم أرق وأخف من ، حجاب أهل الكبائر الظاهرة :السادس

وكبائر هؤالء ، حجاب أهل الكبائر الباطنة مع كثرة عبادهتم وزهدهم كاخلوارج
 .أقرب إىل التوبة من كبائر أهل الكبائر الباطنة

 .حجاب أهل الصغائر :السابع
 .حجاب أهل الفضالت والتوسع يف املباحات: الثامن
وما هللا ، وما أريد منهم، لقوا لهحجاب أهل الغفلة عن استحضار ما خ :التاسع

 .عليهم من دوام ذكره وشكره وعبوديته
 .حجاب املجتهدين السالكني املستمرين يف السري عن املقصود :العارش

 .فهذه عرشة حجب حتول بني القلب وبني اهللا سبحانه وتعاىل
 :وهذه احلجب تنشأ من أربعة عنارص

 .وعنرص الدنيا ..وعنرص اهلوى ..وعنرص الشيطان ..عنرص النفس
 .فال يمكن كشف هذه احلجب مع بقاء أصوهلا وعنارصها يف القلب البتة

وما وصل إىل ، وهذه األربعة تفسد القول والعمل والقصد أن يصل إىل القلب
 .القلب قطعت عليه الطريق أن يصل إىل الرب

ىل وطلب النفوذ من هناك إ، وخلص العمل إىل قلبه دار فيه، فإن حارهبا العبد
 .]٤٢: النجم[ )è ç æ åé(: فإنه ال يستقر دون الوصول إليه، اهللا

ًفإذا وصل إىل اهللا عز وجل أثابه عليه مزيدا من اإليامن واليقني َّ ومجل به ، َّ
ورصف عنه به سيئ ، فهداه به ألحسن األخالق واألعامل، ظاهره وباطنه
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 .األخالق واألعامل
 . حيارب به قطاع الطريق للوصول إليهًوأقام اهللا سبحانه من ذلك العمل جندا

 .وإخراجها من قلبه، فيحارب الدنيا بالزهد فيها
فإن الشيطان مع اهلدى ال ، وحيارب الشيطان برتك االستجابة لداعي اهلوى

 .يفارقه
 .والوقوف مع اهلدى، وحيارب اهلوى بتحكيم األمر الرشعي املطلق

 . عىل مرادهاوتقديم مراد اهللا، اإلخالص وحيارب النفس بقوة
وثبت عليه النفس فأخذته ، ًومل جيد منفذا إىل اهللا، وإن دار العمل يف القلب

# $ % & ' )  " (: فصالت به وعلت وطغت، ًوصريته جندا هلا
 .]٥٣: يوسف[  )3( * + , - . / 0 1 2
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القلوب أمراض أدوية -٢٠  
Z Y X W V U T S R ] \ (: قال اهللا تعاىل

_ ̂  .]٥٧: يونس[   )`[ 

z y x w v u t } | { ~ � (: وقال اهللا تعاىل
 .]٨٢: اإلرساء[   )£¡ ¢

 :تنقسم أدوية أمراض القلوب إىل قسمني
 .وأدوية رشعية ..أدوية طبيعية

 :ومرض القلب نوعان
ومرض الشبهات ، مرض ال يتأمل به صاحبه يف احلال كمرض اجلهل :األول

ولكن لفساد القلب ال ، ًني أملاوهذا النوع هو أشد النوع، والشهوات والشكوك
وهو ، وألن سكر اجلهل واهلوى يـحول بينه وبني إدراك األمل، حيس باألمل

 .ٍمتوار عنه الشتغاله بضده
فهم أطباء هذا ، وعالجه إىل الرسل وأتباعهم، وهذا أخطر املرضني وأصعبهام

 .وال شفاء منه إال باتباع ما جاءوا به من اهلدى، املرض
، واحلزن والغيظ ونحوها، مرض مؤمل له يف احلال كاهلم والغم :ينوالنوع الثا

أو باملداواة بام يضاد تلك ، وهذا املرض قد يزول بأدوية طبيعية كإزالة أسبابه
 .وما يدفع موجبها مع قيامها، األسباب

وأمراض ، ويشقى بام يشقى به البدن، فقلب اإلنسان يتأمل بام يتأمل به بدنه
وهذه قد ال توجب ، باألدوية الطبيعية من جنس أمراض البدنالقلب التي تزول 

 .وحدها شقاءه وعذابه بعد املوت
فهي التي توجب ، وأما أمراض القلب التي ال تزول إال باألدوية اإليامنية النبوية

فإذا استعمل ، إن مل يتداركها باألدوية املضادة هلا، له الشقاء والعذاب الدائم
 .شفاءتلك األدوية حصل له ال
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وإن ، فإن شفاه بحق اشتفى، ودواؤه يف شفاء غيظه، ًفالغيظ مثال مؤمل للقلب
كمن شفى مرض العشق ، واستحق العقوبة عليه، شفاه بظلم وباطل زاد مرضه

 .بالفجور باملعشوق
وشفاؤها بأضدادها من الفرح ، وكذلك اهلم والغم واحلزن من أمراض القلب

 .والرسور واألنس
وإن كان بباطل توارى ذلك ، وصح وبرئ من مرضه،  القلبفإن كان بحق شفي

 .ًوأعقب أمراضا أصعب وأخطر، واسترت
بل ، فمن الناس من يداويه بعلوم ال تنفع، وكذلك اجلهل مرض مؤمل للقلب

 .وإنام شفاؤه وصحته بالعلوم اإليامنية النافعة، ًتزيده مرضا إىل مرضه
، ه حتى حيصل له العلم واليقني بهيتأمل قلب، وكذلك الشاك املرتاب يف اليشء

وحصل ، قيل ملن حصل له اليقني ثلج صدره، وملا كان ذلك يوجب له حرارة
 .له برد اليقني

ومنها ما ال يزول إال باألدوية ، فمن أمراض القلوب ما يزول باألدوية الطبيعية
 .الرشعية اإليامنية

 .بدنوذلك أعظم مما لل ..ومرض وشفاء ..والقلب له حياة وموت
والقرآن ، وأمراض الشهوات، ومجاع أمراض القلوب هي أمراض الشبهات

 :ومجيع األسقام، شفاء للنوعني
فتزول أمراض  ..ففيه من اآليات والرباهني القطعية ما يبني احلق من الباطل

 .بحيث يرى األشياء عىل ما هي عليه ..الشبه املفسدة للعلم والتصور واإلدراك
 ..وإثبات النبوات ..وإثبات املعاد ..وإثبات الصفات ..وفيه إثبات التوحيد

 .ويف ذلك كله شفاء من اجلهل
ولكن ذلك موقوف عىل ، وهو الشفاء عىل احلقيقة من أدواء الشبه والشكوك

 .فهمه ومعرفة املراد منه
كام يرى الليل ، ًفمن رزقه اهللا تعاىل ذلك أبرص احلق والباطل عيانا بقلبه
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وبني ظنون كاذبة ، ا عداه من كتب الناس بني علوم ال ثقة هباوعلم أن م، والنهار
وبني علوم ، وبني أمور صحيحة ال منفعة للقلب فيها، ًال تغني من احلق شيئا

 .صحيحة قد وعروا الطريق إىل حتصيلها
 ..فذلك بام فيه من احلكمة واملوعظة احلسنة ..وأما شفاؤه ملرض الشهوات

واألمثال  ..والرتغيب يف اآلخرة ..د يف الدنياوالتزهي ..بالرتغيب والرتهيب
 .والقصص التي فيها أنواع العرب واالستبصار

ويرغب عام ، فريغب القلب السليم إذا أبرص ذلك فيام ينفعه يف معاشه ومعاده
ًفيصري القلب حمبا للرشد مبغضا للغي، يرضه ويعود للفطرة التي فطره اهللا ، ً
 .ىل صحتهكام يعود البدن املريض إ، عليها

ويرسه ، ويؤيده ويفرحه، ويتغذى القلب من اإليامن والقرآن بام يزكيه ويقويه
 .وينشطه كام يتغذى البدن بام ينميه ويقويه

 .فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح، وكل من القلب والبدن حمتاج إىل أن يرتبى
، هواحلمية عام يرض، فكام أن البدن حمتاج إىل أن يزكو باألغذية املصلحة له

فكذلك القلب ال يزكو وال ينمو ، ومنع ما يرضه، فال ينمو إال بإعطائه ما ينفعه
 .إىل ذلك إال من القرآن وال سبيل له إىل الوصول، وال يتم صالحه إال بذلك

، ونجاسة الفواحش واملعايص يف القلب بمنزلة األخالط الرديئة يف البدن
 .وبمنزلة اخلبث يف الذهب والفضة

ختلصت القوة الطبيعية منها ، دن إذا استفرغ من األخالط الرديئةفكام أن الب
 .فعملت عملها بال معوق وال ممانع فنام البدن، فاسرتاحت

، فقد استفرغ من ختليطه، فكذلك القلب إذا ختلص من الذنوب بالتوبة
، فاسرتاح من تلك اجلواذب الفاسدة، فتخلصت قوة القلب وإرادته للخري

ونفذ ، وجلس عىل رسير ملكه، وقوي واشتد، زكا القلب ونامواملواد الرديئة ف
 .فصلحت اململكة، فسمعت له وأطاعت، حكمه يف رعيته

كام أن زكاة البدن موقوفة عىل استفراغه من ، فزكاة القلب موقوفة عىل طهارته
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7 8 9 3 4 5 6 (: أخالطه الرديئة الفاسدة كام قال سبحانه
F E D C B A @ ? > = < ; :G( ]٢١: لنورا[. 

 .]١٠، ٩: الشمس[)   C B A @D H G F EI(: وقال سبحانه
، ًأكسبه ذلك حتريفا للحق عن مواضعه، واإلنسان إذا اعتاد سامع الباطل وقبوله

فإذا جاء احلق بخالفه رده وكذبه إن قدر عىل ، فإنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيه
 .ذلك وإال حرفه

فإهنا لو طهرت ملا أعرضت ،  أن يطهر قلوهبمفهذا وإخوانه من الذين مل يرد اهللا
Á À ¿ Â (: وتعوضت بالباطل عن كالم اهللا ورسوله، عن احلق

 Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã
ÑÒ( ]٤١: املائدة[. 

فلكامل حياته ونوره وختلصه من األدران واخلبائث ال يشبع ، أما القلب الطاهر
 .اوى إال بأدويتهوال يتد، وال يتغذى إال بحقائقه، من القرآن

، فإنه يتغذى من األغذية التي تناسبه، وأما القلب الذي مل يطهره اهللا تعاىل
ال ، فإن القلب النجس كالبدن العليل املريض، بحسب ما فيه من النجاسة

 .تالئمه األغذية التي تالئم الصحيح
لم ما ويع، وطهارة القلب موقوفة عىل إرادة اهللا تعاىل الذي يعلم ما يف القلوب

ّومن مل يطهر اهللا قلبه فال بد أن يناله اخلزي يف ، يصلح له منها وما ال يصلح
 .بحسب نجاسة القلب وخبثه، والعذاب يف اآلخرة، الدنيا

فمن تطهر يف ، وال من فيه يشء من اخلبث، فاجلنة دار الطيبني ال يدخلها خبيث
 نجاساته دخلها بغري ًولقي اهللا طاهرا من، الدنيا باإليامن واألعامل الصاحلة

 .وعمل سليم، معوق؛ ألنه جاء ربه بقلب سليم
وإن ، فإن كانت نجاسته عينية كالكافر مل يدخلها بحال، ومن مل يتطهر يف الدنيا

ثم ، كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعد ما يتطهر يف النار من تلك النجاسة
 .خيرج منها إىل اجلنة بعد طهارته
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 جاوزوا الرصاط حبسوا عىل قنطرة بني اجلنة والنار وكذلك املؤمنون إذا
 .ثم يؤذن هلم يف دخول اجلنة، فيهذبون وينقون

فال يدخل ، ًواهللا جل جالله بحكمته جعل الدخول عليه موقوفا عىل الطهارة
ًوكذلك جعل الدخول إىل جنته موقوفا عىل الطيب ، املصىل عليه حتى يتطهر

 .ب طاهرفال يدخلها إال كل طي، والطهارة
ًوالذنوب واخلطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفا ، فريختي القلب، ً

 .وتضطرم فيه نار الشهوة وتنجسه
 .فاخلطايا والذنوب للقلب بمنزلة احلطب الذي يمد النار ويوقدها

 .واشتد ضعفه، ولذلك كلام كثرت اخلطايا اشتدت نار القلب
 .ويطفئ النار، واملاء يغسل اخلبث

وإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى يف ، ًاردا أورث اجلسم صالبة وقوةفإن كان ب
 .فكان أذهب ألثر اخلطايا والذنوب، التربيد وصالبة اجلسم وشدته

ولذلك كان ، فالقلب والبدن بأشد احلاجة إىل ما يطهرمها ويربدمها ويقوهيام
َّهـمَّلـال« : يقول يف دعاء االستفتاح يف الصالةملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ْ اغسل ُ ِ ِخطاياي باْ َ َ َ َلـامَ ِء ْ

َّوالث َِ ِ والربدْلـج
َ َ  .)١(متفق عليه »َْ

 .ض وأسقاماوأمر، وقلوب البرش هلا آفات وعلل
 أمراض وال تداوى، واحلسد من األمراض العظيمة التي تصيب القلوب

 .القلوب إال بالعلم والعمل
 هو أن يعرف اإلنسان أن احلسد رضر عليه يف، فالعلم النافع ملرض احلسد

 .الدنيا والدين
وكرهت نعمته التي قسمها بني ، أما يف الدين فهو أنك سخطت قضاء اهللا تعاىل

فاستنكرت وكرهت واستبشعت ما ، وعدله الذي أقامه يف ملكه بحكمته، عباده

                                                
 ). ٥٩٨(، واللفظ له، ومسلم برقم )٧٤٤(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
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 .ّقضاه اهللا وقدره واختاره لعبده
 .وهذه جناية كربى عىل التوحيد واإليامن والدين

فالذين ، أو تتعذب به، فهو أنك تتأمل يف الدنيا، دنياًوأما كونه رضرا عليك يف ال
، تراها فال تزال تتأمل بكل نعمة، حتسدهم ال خيليهم اهللا من نعم يفيضها عليهم

ًفتبقى مغموما حمروما، وتتعذب بكل بلية ترصف عنهم قد نزل بك ما تشتهيه ، ً
 .ألعدائك

انطفأت نار ، ٍصاففإذا فكر اإلنسان فيها بذهن ، فهذه هي األدوية العلمية
ومنغص ، ومسخط ربه، ومفرح عدوه، وعلم أنه مهلك لنفسه، احلسد من قلبه

 .عيشه
فإن محله ، ويكلف نفسه نقيضه، فهو أن حيكم احلسد، وأما العمل النافع فيه

 .والثناء عليه، كلف لسانه املدح له، احلسد عىل القدح يف حمسوده
 .واالعتذار إليه، فسه التواضع لهألزم ن، وإن محله احلسد عىل التكرب عليه

فإذا عرف ، ألزم نفسه الزيادة يف اإلنعام عليه، وإن بعثه عىل كف اإلنعام عليه
 .وجاءت املوافقة التي تقطع مادة احلسد، املحسود ذلك طلب قلبه وأحبه

ولكن ، ًإال أهنا مرة عىل القلوب جدا، ًوهي نافعة جدا، احلسد فهذه أهم أدوية
 .مل ينل حالوة الشفاء، فمن مل يصرب عىل مرارة الدواء، واء املرالنفع يف الد

واإلعراض عن ، ًومتتعا ..ًوطلبا ..ًومن أمراض القلوب حب الدنيا فكرا
ًومن اختذ الدنيا ربا اختذته عبدا، اآلخرة والعاقل من يرىض منها بالقليل مع ، ً

 .دنياكام ريض أهل الدنيا بقليل الدين مع سالمة ال، سالمة الدين
وبقدر ما حيزن اإلنسان للدنيا خيرج هم اآلخرة ، ًومن أحب شيئا أكثر من ذكره

 .من قلبه
 .وبقدر ما حيزن العبد لآلخرة خيرج هم الدنيا من قلبه

َّفالدنيا واآلخرة رض وبقدر ما ، فبقدر ما ترىض إحدامها تسخط األخرى ..تانَ
 .ا تؤخر األخرىوبقدر ما تقدم إحدامه ..تعمر إحدامها هتدم األخرى
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ًكلام ازداد رشبا ازداد عطشا، وطالب الدنيا مثل شارب ماء البحر حتى يقتله ، ً
 .الرشب

تنظر إليها فرتاها ساكنة ، تعد بالبقاء ثم ختلف يف الوفاء، والدنيا رسيعة الفناء
ًوهي سائرة سريا عنيفا، مستقرة متحرك يف ، وهي كالظل فإنه متحرك ساكن، ً

 .الظاهراحلقيقة ساكن يف 
 .وإن محلتها عىل رأسك قتلتك، والدنيا كاألرض إن مشيت عليها محلتك

ودار عارية ال دار  ..وهي دار ضيافة سبلت عىل املجتازين ال عىل املقيمني
 .ودار زوال واآلخرة هي دار القرار ..ودار فناء ال دار بقاء ..ملك

ذ منها بقدر احلاجة ويأخ، والعاقل من رصف مهه عنها حتى ال يتأمل عند فراقها
 .ما يستعني به عىل عبادة ربه

، وال يتبع كل شهوة، وأما الشهوات فيقمع منها ما خرج عن طاعة الرشع والعقل
 .وخري األمور أوسطها، بل يتبع العدل، وال يرتك كل شهوة

بل يعلم مقصود ، وال يطلب كل يشء من الدنيا، وال يرتك كل يشء يف الدنيا
 .ويأخذ منه قدر حاجته، ياكل ما خلق من الدن

ويأخذ من املسكن ما يكن  ..فيأخذ من القوت ما يقوى به البدن عىل العبادة
ويستقل من املركب ما  ..وحيفظ األهل واملال من اللصوص ..من احلر والربد

ويلبس من الكسوة ما يسرت  ..حيمله حلاجاته من غري إرساف وال خميلة
 .زين به يف العيد ولقاء الضيوفويت، ويتجمل به يف صالته ..عورته

واشتغل بالذكر والفكر ، فرغ القلب من شغل البدن أقبل عىل اهللا بكليته حتى إذا
 .واهللا شكور حليم، وكل ميرس ملا خلق له، والطاعات يف جل وقته

 .احلرص والطمع: ومن أمراض القلب
د ويصلح أن يكون آلة ووسيلة إىل مقاص، فاملال وسيلة إىل مقصود صحيح

ًفهو بحسب استخدامه يكون حممودا أو مذموما، فاسدة ً. 
وكان املال ، وملا كانت الطباع مائلة إىل اتباع الشهوات القاطعة عن سبيل اهللا
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 .عظم اخلطر فيام يزيد عىل قدر الكفاية من املال، ًمسهال وآلة إليها
وتدنس ، عةفإن تشوف إىل الكثري أو طول أمله فاته عز القنا، فعىل العبد القناعة

 .ال حمالة بالطمع وذل احلرص
وارتكاب املنكرات اخلارقة ، وجره احلرص والطمع إىل مساوئ األخالق

 .والوقوف بأبواب اللئام، للمروءات
 .وال يمأل جوف ابن آدم إال الرتاب، وقد جبل اآلدمي عىل احلرص والطمع

 :ودواء احلرص والطمع
 .والرضا بام قسم اهللا له ..قوالرفق يف اإلنفا ..االقتصاد يف املعيشة

ويعينه عىل ، فال يضطرب ألجل املستقبل، فإذا تيرس للعبد يف احلال ما يكفيه
َّواليقني بأن الرزق الذي قدر له ال بد أن يأتيه وإن مل يشتد ، ذلك قرص األمل

وما يف احلرص والطمع من ، وأن يعرف ما يف القناعة من عز االستغناء، حرصه
 .الذل

ويف الطمع ، ألنه يف احلرص ال خيلو من تعب، بعث رغبته يف القناعةوبذلك تن
 .وكالمها مذموم، ال خيلو من ذل

 . املتنعمني من اليهود والنصارى وأراذل الناسوينظر يف أحوال
ًوخيري نفسه بني أن يكون مشاهبا ألراذل ، ثم ينظر يف أحوال األنبياء واألولياء

وما ، ويفهم ما يف مجع املال من اخلطر، د اهللاًأو مقتديا بأعز اخللق عن، الناس
وما يف خلو اليد من الراحة ، والضياع والفساد، فيه من خوف الرسقة والنهب

 .واألمن والفراغ
وعىل اكتساب خلق ، وهبذه األمور يقدر عىل التخلص من احلرص والطمع

 .القناعة
وإن ، قلة احلرصًواملال إن كان مفقودا فينبغي أن يكون حال العبد القناعة و

، واصطناع املعروف، ًكان موجودا فينبغي أن يكون حاله اإليثار والسخاء
 .فإن اجلود والسخاء من أخالق األنبياء والفضالء، والتباعد عن الشح والبخل
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 .البخل والشح: ومن أمراض القلب
 :وحلب املال سببان، وسببهام حب املال

وإن ، إال باملال مع طول األملحب الشهوات التي ال وصول إليها  :أحدمها
 .أقام الولد مقام طول األمل، كان قصري األمل ولكن له أوالد

فمن الناس من يملك ما يكفيه بقية عمره وهو شيخ ، أن حيب عني املال :الثاين
وال بمداواة نفسه ، وال تسمح نفسه بإخراج الزكاة، ومعه أموال كثرية، بال ولد

ويكنزها ، يلتذ بوجودها يف يده، ًعاشقا هلا، ا هلاًبل صار حمب، منها عند املرض
 .وهو يعلم أنه يموت فتضيع أو يأخذها غريه، حتت األرض أو يف مكان أمني

 .ومع هذا فال تسمح نفسه بأن يأكل أو يتصدق أو يعالج نفسه منها
 .ال سيام يف كرب السن ..عسري العالج ..وهذا مرض للقلب عظيم

فتعالج حب الشهوات بالقناعة  ..مضادة سببهافعالج كل علة يف القلب ب
ويعالج التفات  ..ويعالج طول األمل بكثرة ذكر املوت ..باليسري وبالصرب

 .القلب إىل الولد بأن خالقه خلق معه رزقه
، عنهم ونفرة الطبع، كثرة التأمل يف أحوال البخالء: ومن األدوية النافعة

 .وأنه ملاذا خلق؟، املال والتفكر يف مقاصد، واستقباحه هلم
 .وما هو ثواب إنفاقه يف سبيل اهللا ومرضاته؟

، وعرف أن البذل خري له من اإلمساك يف الدنيا واآلخرة، فإذا عرف اإلنسان هذا
 ً.هاجت رغبته يف البذل إن كان عاقال

 .وحسن عاقبته، قمعها برؤية ثمرة اإلنفاق وثوابه، فإن هاجت شهوة اإلمساك
 .ياء والسمعةالر: ومن أمراض القلب

 .مشتقة من السامع: والسمعة، مشتق من الرؤية :والرياء
واملراءى ، أصله طلب املنزلة يف قلوب الناس بإيرائهم خصال اخلري :والرياء
 .وهو كل ما يتزين به العبد للناس، به كثري
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 :والرياء حيصل بستة أشياء هي
 .ياءواألش ..واألتباع ..والعمل ..والقول ..واللباس ..البدن

 .وكذلك أهل الدنيا يراؤون هبذه األسباب
فالرياء يف الدين بالبدن يكون بإظهار النحول والصفار ليوهم بذلك شدة 

 .وعظم احلزن عىل أمر الدين، االجتهاد
ولبس غليظ ، وإطراق الرأس يف امليش، والرياء باهليئة والزي بشعث الرأس

كل ذلك يرائي به ليظهر أنه ، ًوترك الثوب خمرقا، وترك تنظيف الثياب، الثياب
 .متبع للسنة

وحفظ األخبار ، والنطق باحلكمة، وأما الرياء بالقول فيكون بالوعظ والتذكري
وحتريك الشفتني ، ًوإظهارا لغريزة العلم، واآلثار ألجل الربوز يف املحاورة

 .ونحو ذلك، بالذكر يف حمرض الناس
له بطول القيام والركوع وأما املراءاة بالعمل فكمراءاة املصيل من حو

وإطعام الطعام ونحو ، وكذلك بالصوم والصدقة، وإطراق الرأس، والسجود
 .ذلك

ًوأما املراءاة باألصحاب والزوار كالذي يتكلف أن يستزير عاملا من العلامء 
ًليقال إن العامل فالنا قد زار فالنا ليقال إن أهل الدين ، ًأو عابدا من العباد، ً

 .ونحو ذلك، يتربكون بزيارته
وهو من كبائر الذنوب ، وسبب للمقت عند اهللا تعاىل، فالرياء حمبط لألعامل

 .واملهلكات
وذلك بقلع ، وما هذا وصفه فجدير بالعاقل التشمري عن ساق اجلد يف إزالته

 .عروقه واستئصال أصوله
والطمع فيام يف ، والفرار من أمل الذم، حب املنزلة واجلاه عند الناس: وأصله

 .دي الناسأي
أعظم وأوىل من طلبها عند ، فيعلم أن طلب املنزلة واجلاه عند اهللا بالطاعة
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 .الناس بالرياء والنفاق
وأن اخللق كلهم ، ويعلم أن اهللا تعاىل هو املسخر للقلوب باملنع واإلعطاء

ُومن طمع يف اخللق مل خيل من الذل ، فال رازق إال اهللا، مضطرون إليه سبحانه
فكيف يرتك ما عند ، ُ وصل إىل املراد مل خيل عن املنة واملهانةوإن، واخليبة

 .اهللا لذلك
وال ، ًوال يزيده ذمهم شيئا ما مل يكتبه اهللا عليه ..وأما ذمهم فلم حيذر منه؟

 .وال جيعله من أهل النار إن كان من أهل اجلنة، وال يؤخر رزقه، يعجل أجله
بذكر ومراعاة ، أنه يشمر لدفعه وقهرهَّوما يعرض من الرياء أثناء العبادة ال بد 

 .باطن العبادة وظاهرها
 .ففي إرسار األعامل فائدة اإلخالص والنجاة من الرياء

 .ولكن فيه آفة الرياء، وترغيب الناس يف اخلري، ويف اإلظهار فائدة االقتداء
وذلك ، ويف كل خري، ولكن يف اإلظهار فائدة االقتداء، والرس أحرز العملني
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 .الكرب والعجب: ومن أعظم أمراض القلوب
 .والكرب ينقسم إىل ظاهر وباطن

وهي ، والظاهر هو أعامل تصدر عن اجلوارح، فسفالباطن هو خلق يف الن
 .ثمرات ذلك اخللق

 :وعالمة املتكرب
وإن  ..ٌوإن وعظه أحد استنكف من القبول ..ًإن حاج أحدا أنف أن يرد عليه
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وإن علم مل يرفق  ..ُوإن رد عليه يشء من قوله غضب ..وعظ عنّف يف النصح
 .ًن دونه تكريام حقد عليهوإن رأى مل ..ّواستذهلم وامتن عليهم ..باملتعلمني

 ..وال يميش إال ومعه غريه يميش خلفه ..وحيب قيام الناس له أو بني يديه
 .وأن يصدر يف املجالس ..وحيب أن يثنى عليه يف املجالس

ّوقلام ينفك عنه الزهاد والعباد ، وفيه هيلك اخلواص من اخللق، فهذا داء الكرب
 .ًوالعلامء والوالة فضال عن عوام اخللق

وال يستعظمها إال وهو يعتقد هلا صفة من ، وال يتكرب إال من استعظم نفسه
 .صفات الكامل

 :ومجاع ذلك يرجع إىل أمرين
 .وكامل دنيوي ..كامل ديني

، والقوة، واجلامل، واملال، والدنيوي هو النسب ..فالديني هو العلم والعمل
 .وكثرة األنصار ونحو ذلك، والذكاء

وهذا الشعور الباطن له ، ورؤية قدرها فوق قدر الغري، سفالكرب استعظام النف
فإنه إذا أعجب بنفسه أو ، وهو العجب الذي يتعلق باملتكرب، موجب واحد

 .استعظم نفسه وتكرب، أو بيشء من أسبابه، بعلمه أو بعمله
وكرب الباطن يثمر التكرب الظاهر يف األقوال ، فالعجب يورث كرب الباطن
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، ة لهواستعامل األدوية القامع، بل باملعاجلة، وهو ال يزول بمجرد التمني، واجبة
 :وذلك يتم بأمرين

وذلك بأن ، وقلع شجرته من مغرسها يف القلب، استئصال أصله :أحدمها
 .ويكفيه ذلك يف إزالة الكرب، ويعرف ربه تعاىل، يعرف نفسه

، وأقل من كل قليل، علم أنه أذل من كل ذليل، فإنه مهام عرف نفسه حق املعرفة
 .وأنه ال يليق به إال التواضع والذلة واملهانة

 .وإذا عرف ربه علم أنه ال تليق العظمة والكربياء إال باهللا وحده ال رشيك له
 .ولسائر اخللق باملواظبة عىل أخالق املتواضعني، ثم يتواضع هللا بالفعل

 :السابقة وأما عالج التكرب باألسباب املذكورة
بعيد وجده ال، فإن أباه القريب نطفة قذرة، ويذكر أباه وجده، فيعلم نسبه احلقيقي

 .تراب ذليل
وال ينظر إىل الظاهر ، ومن تكرب بجامله فدواؤه أن ينظر إىل باطنه نظر العقالء

 .ومهام نظر يف باطنه رأى من القبائح ما يكدر عليه تعززه باجلامل، نظر البهائم
 :فاألقذار يف مجيع أجزائه

 .. فيهوالبزاق يف ..واملخاط يف أنفه ..والرجيع يف أمعائه ..البول يف مثانته
والوسخ يف  ..والصنان حتت إبطه ..والصديد حتت برشته ..والدم يف عروقه

 .ورائحة العرق تنبعث من جلده ..أذنيه
 .فهل ألحد أن يتكرب بعد هذا؟
فيمنعه منه علمه بام سلط عليه من العلل ، وأما التكرب بالقوة واأليدي

وأذل ،  كل عاجزلصار أعجز من، وأنه لو اعتل عرق واحد من بدنه، واألمراض
 .من كل ذليل

فال ينبغي أن ، وال يدفع عن نفسه ذبابة، وال يقاوم بقة، ثم إنه ال يطيق شوكة
 .يفتخر بقوته وهذه حاله

 .ثم إن قوي اإلنسان فال يكون أقوى من محار أو بقرة أو مجل
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 .ويأكل هبا القوي الضعيف؟ ..وأي افتخار يف صفة يسبقك فيها البهائم؟
فكل ذلك تكرب خارج ، ويف معناه كثرة األتباع واألنصار، ثرة املالأما الغنى وك

 .عن ذات اإلنسان
 .وهذا أقبح أنواع الكرب

ولو مات فرسه واهندمت داره لعاد ، فإن املتكرب بامله كأنه متكرب بفرسه وداره
 .ًذليال

 .فلو تغري عليه كان أذل اخللق، واملتكرب بمعرفة السلطان ومتكينه له عىل وجل
وأبعدها عن قبول العالج ، وأغلب األدواء، فهو أعظم اآلفات، ما الكرب بالعلمأ

، عظيم عند الناس، ألن قدر العلم عظيم عند اهللا، وتعب شديد، إال بجهد جهيد
 .وللعلم طغيان يف النفوس كطغيان املال

، ولن يقدر العامل عىل دفع الكرب إال أن يعلم أن حجة اهللا عىل أهل العلم آكد
إذ من عىص اهللا تعاىل ، ه حيتمل من اجلاهل ما ال حيتمل عرشه من العاملوأن

 .عن معرفة وعلم فجنايته أفحش وذنبه أعظم من اجلاهل
، وأن يعرف كذلك أن الكرب ال يليق إال باهللا امللك العزيز اجلبار املتكرب وحده

عاجز ألن الالئق باملخلوق الضعيف ال، ًوأنه إذا تكرب صار ممقوتا عند اهللا
 .الكرب التذلل واخلضوع ال

وسبيله أن يلزم قلبه ، وأما التكرب بالورع والعبادة فذلك فتنة عظيمة عىل العباد
ويعلم أن من تقدم عليه بالعلم ال ينبغي أن يتكرب عليه ، التواضع لسائر اخللق

 .ملا عرفه من فضيلة العلم، كيفام كان
ويدعو إىل نسيان الذنوب ، وهو يدعو إىل الكرب، والعجب من أمراض القلوب

وما يتذكره منها يستصغره وال يستعظمه ، ٍلظنه أنه مستغن عن تفقدها، وإمهاهلا
 .بل يظن أنه يغفر له، فال يتداركه

، ويمن عىل اهللا بفعلها، وأما العبادات واألعامل فإنه يستعظمها ويستعيل هبا
 إذا أعجب هبا عمي عن ثم، والتمكني منها، وينسى نعمة اهللا عليه بالتوفيق هلا
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 .قلام تنفع، نقية من الشوائب، واألعامل ما مل تكن خالصة هللا، آفاهتا
، ويظن أنه عند اهللا بمكان، ويأمن مكر اهللا وعذابه، واملعجب يغرت بنفسه وبرأيه

 .ًوأن له عند اهللا منّة وحقا بأعامله التي هي نعمة من نعمه
وإن أعجب بعلمه ، مدها ويزكيهاوخيرجه العجب إىل أن يثني عىل نفسه وحي

فيستبد بنفسه ، ومن االستشارة والسؤال، ورأيه وعقله منعه ذلك من االستفادة
ويرص عىل ، ويستجهل غريه، ويستنكف عن سؤال من هو أعلم منه، ورأيه
 .خطئه

 .وإن كان يف دين هلك به، فإن كان يف أمر دنيوي أخفق فيه
، وأنه قد استغنى، لظنه أنه قد فاز، سعيومن أعظم آفات العجب أنه يفرت عن ال

 .وهو اهلالك الرصيح الذي ال شبهة فيه
 :وعالج العجب

وحسن صوته  ..وقوته وصحته ..أن من أعجب ببدنه يف مجاله وهيئته
وواجب النعم الشكر  ..أن يعلم أن ذلك كله نعمة من اهللا تعاىل عليه ..وصورته

وعالجه بام ذكرناه يف  .. كاألنفسوأن يعلم أن النعم عرضة للزوال ..للمنعم
واألبدان الناعمة سوف تتمزق يف  ..وأن يعلم أن الوجوه احلسان ..الكرب

 .تنتن يف القبور حتى تستقذرها الطباع وسوف ..الرتاب
 .وعالج العجب بالعقل والفطنة والذكاء

ب ويتفكر أنه بأدنى مرض يصي ..أن يعلم أن ذلك نعمة من اهللا فليشكر اهللا عليها
 .ويضحك منه اخللق، دماغه يوسوس وجين

 .وعالج العجب بالنسب الرشيف
وظن أنه يلحق هبم فقد ، أن يعلم أنه مهام خالف آباءه يف أفعاهلم وأخالقهم

 .فليترشف بام رشفوا به من اإليامن واألخالق والتقوى، جهل
 .ومن أعجب بكثرة العدد من األوالد واخلدم والغلامن واألنصار

ال يملكون ، وأهنم كلهم عبيد عجزة، ن يتفكر يف ضعفه وضعفهمأ: فعالجه
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ًألنفسهم نفعا وال رضا ً. 
 .وهيربون منه يوم القيامة؟، ثم كيف يعجب هبؤالء وهم سيفرتقون عنه إذا مات

، وكثرة حقوقه، أن يتفكر يف آفات املال: ومن أعجب باملال وافتخر به فعالجه
ويعلم ، وسبقهم إىل اجلنة يوم القيامة، اءوينظر إىل فضيلة الفقر، وعظم غوائله

وأن يف اليهود والكفار والفساق واللئام من ، أن املال غاد ورائح ال أصل له
وغاية املال بال إيامن أن يكون كقارون الذي خسف اهللا به ، يزيد عليه يف املال

 .وبداره األرض
إنام ، لضاللأن يعلم أن مجيع أهل البدع وا: ومن أعجب برأيه اخلطأ فعالجه

 .وتعصبهم هلا، لعجبهم بآرائهم، أرصوا عليها
ألن صاحب الرأي اخلطأ جاهل ، وعالج هذا العجب أشد من عالج غريه

، واجلهل داء ال يعرف، وال يعالج الداء الذي ال يعرف، ولو عرفه لرتكه، بخطئه
 .ًفعرست مداواته جدا

ًفعالجه أبدا أن يكون متهام لرأيه ال يغرت به  أن يشهد له قاطع من كتاب أو إال، ً
 .سنة أو دليل عقيل صحيح

 .الغرور: ومن أمراض القلب
عن شبهة ، ويميل إليه الطبع، ما يوافق اهلوى هو سكون النفس إىل :والغرور

 .وخدعة من الشيطان
فمن اعتقد أنه عىل خري إما يف العاجل أو يف اآلجل عن شبهة فاسدة فهو 

ًوأشدهم غرورا ، وإن اختلفت أصناف غرورهم ،وأكثر الناس مغرورون، مغرور
 .والفساق ..والعصاة ..الكفار

َومنهم من غره باهللا الغرور كام قال ، فالكفار منهم من غرته احلياة الدنيا َّ
. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > (: سبحانه

 .]٥: فاطر[)   <=

واآلخرة ، دنيا نقدوال، النقد خري من النسيئة: الدنيا قالوا فالذين غرهتم احلياة
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 .َّفال بد من إيثارها، ًفهي إذا خري، نسيئة
فال نرتك ، ولذات اآلخرة شك، ولذات الدنيا يقني، اليقني خري من الشك: وقالوا

فانظر كيف صاغ هلم الشيطان هذه املقدمات التي جرهم هبا  ..اليقني بالشك
 إىل النار؟

 . جاء عن اهللا ورسولهوعالج هذا الغرور واجلهل باإليامن والتصديق بام
، إنه لو كان هللا معاد فنحن أحق به من غرينا: وأما غرور الكفار باهللا فقوهلم

ًونحن أوفر حظا فيه وأسعد حاال ً :) l k j i h g f
mn  (]٣٥: سبأ[. 

، وإنا نرجو عفوه، إن اهللا كريم: وأما غرور العصاة من املؤمنني فهو قوهلم
وظنهم أن الرجاء مقام حممود يف ، ألعاملوإمهاهلم ا، واتكاهلم عىل ذلك

ًوربام كان رجاؤهم مستندا إىل ، وأن رمحة اهللا واسعة وكرمه عميم، الدين
 .وعلو مرتبتهم، صالح اآلباء

 :واألصناف فرق ودرجات، واملغرورون من البرش أصناف
 :واملغرتون منهم فرق، أهل العلم :فأوهلم

وأمهلوا تفقد اجلوارح ،  واشتغلوا هباففرقة أحكموا العلوم الرشعية والعقلية
وظنوا أهنم عند ، واغرتوا بعلمهم، وإلزامها الطاعات، وحفظها من املعايص

 .ولو كانوا مقرصين يف العمل، اهللا بمكان
وتركوا ، فواظبوا عىل الطاعات الظاهرة، وفرقة أحكموا العلم والعمل

لصفات املذمومة عند اهللا ليمحوا عنها ا، إال أهنم مل يتفقدوا قلوهبم، املعايص
فهؤالء ، وطلب الرياسة والشهرة يف البالد والعباد، من الكرب واحلسد والرياء

 .زينوا ظواهرهم وأمهلوا بواطنهم
إال أهنم لعجبهم ، وفرقة علموا أن هذه األخالق مذمومة من جهة الرشع

،  بذلكوأهنم أرفع عند اهللا من أن يبتليهم، بأنفسهم يظنون أهنم منفكون عنها
ثم إذا ظهرت عليهم خمايل ، وإنام يبتىل به العوام دون من بلغ مبلغهم يف العلم
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وإنام هو طلب عز ، ما هذا كرب: وطلب العلو والرشف قالوا، الكرب والرياسة
 ملسو هيلع هللا ىلصونيس هؤالء ما عليه النبي ، ونرصة دين اهللا، وإظهار رشف العلم، الدين

 .لني اجلانبوالقناعة و، وأصحابه من التواضع والتبذل
وأنه يفرح  ..ونيس املغرور من هؤالء أن عدوه الذي حذره اهللا منه هو الشيطان

وبامذا أرغم  .. بامذا نرص الدين؟ملسو هيلع هللا ىلصوينسى أن النبي  ..بام يفعله ويسخر به
 .وبامذا جذب قلوب العاملني؟ ..الكافرين؟

، وزينوها بالطاعات، وطهروا اجلوارح، وفرقة أخرى أحكموا العلم والعمل
وصفات القلب من الرياء واحلسد ، وتفقدوا أخالق النفس، واجتنبوا املعايص

وقلعوا من القلوب ، وجاهدوا أنفسهم عىل التربي منها، والكرب وطلب العلو
 .منابتها القوية

إذ بقيت يف زوايا القلب من خفايا مكايد الشيطان ، ولكنهم بعد مغرورون
 .طنوا هلا وأمهلوهافلم يف، وخداع النفس ما دق وغمض مدركه

ويتعب ، فرتاه يسهر ليله، ويغفل عن املراقبة للخفايا، فالعامل قد يفعل كل ذلك
وهو يرى أن باعثه ، وحتسني ألفاظها ونرشها، يف هناره يف مجع العلوم وترتيبها

 .احلرص عىل إظهار دين اهللا ونرش رشيعته
 وكثرة، طرافوانتشار الصيت يف األ، هو طلب الذكر :ولعل باعثه اخلفي

واملدح بالزهد والورع ، وانطالق األلسنة عليه بالثناء، الرحلة إليه من اآلفاق
 .والعلم

 .ابتغاء وجهه سبحانه، وحسن العمل، وحسن اإلخالص، فنسأل اهللا السالمة
، واملجادلة يف األهواء، وفنون اجلدل واملناظرات، وفرقة اشتغلوا بعلم الكالم

وأمهلوا أنفسهم ، وهذيانات املبتدعة، اجلدلفتقطعت أعامرهم يف تعلم 
 .حتى عميت عليهم ذنوهبم وخطاياهم الظاهرة والباطنة، وقلوهبم

 .وأحدهم يظن أن اشتغاله باجلدل أوىل وأقرب وأفضل عند اهللا
وأعالهم رتبة من يتكلم يف أخالق ، وجمموعة أخرى اشتغلوا بالوعظ والتذكري
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واإلخالص ، والصرب والشكر، جاءوصفات القلب من اخلوف والر، النفس
ودعوا اخللق ، يظنون أهنم إذا تكلموا هبذه الصفات، وهم مغرورون، واليقني

إال عن ، وهم منفكون عنها عند اهللا، فقد صاروا موصوفني هبذه الصفات، إليها
 .قدر يسري ال ينفك عنه عوام املسلمني

ويظنون ، إلعجابألهنم معجبون بأنفسهم غاية ا، وغرور هؤالء أشد الغرور
 .وهكذا، أهنم ما تبحروا يف علم املحبة إال وهم حمبون هللا

، فاملسكني هبذه الظنون يرى أنه من الراضني بقضاء اهللا وهو من الساخطني
ويرى أنه من املتوكلني عىل اهللا وهو من املتكلني عىل العز واجلاه واملال 

 .ويرى أنه من املخلصني وهو من املرائني، واألسباب
فاشتغلوا ، وفرقة أخرى عدلوا عن املنهاج الرشعي يف الوعظ والتعليم

وشغفوا بطيارات النكت ، ًوتلفيق الكلامت طلبا لإلغراب، بالطامات والشطح
ويكثر يف جمالسهم ، وغرضهم أن يكثر الناس حوهلم، والسجع يف األلفاظ

لوا فهؤالء شياطني اإلنس قد ض، ولو عىل أغراض فاسدة، الزعاق والرصاخ
 .وما يفسدونه أكثر مما يصلحونه، وأضلوا عن سواء السبيل

وتكلموا به ، وطائفة أخرى قنعوا بحفظ كالم الزهاد وأحاديثهم يف ذم الدنيا
 .عىل املنابر ويف األسواق وجمامع الناس

ًوصار مغفورا ، وأنه قد أفلح ونال الغرض، وكل منهم يظن أنه متيز هبذا القدر
لكونه يظن أن ، من غري أن حيفظ ظاهره وباطنه عن اآلثام ،وأمن عقاب اهللا، له

 .وغرور هؤالء أظهر من غرور من قبلهم، حفظه لكالم أهل الدين يكفيه
ومجع الروايات الكثرية ، وطائفة استغرقوا أوقاهتم يف علم احلديث يف سامعه

 .وطلب األسانيد الغريبة العالية، منه
، أنا أروي عن فالن:  الشيوخ ليقولويرى، فهمة أحدهم أن يدور يف البالد

 .وفالن، وفالن، وفالن
ويظن أنه ، حيفظ األسانيد والروايات، فهؤالء أكثرهم مغرور ليس معه إال النقل
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ويرتكون العلم الذي حيصل به عالج القلب ، يكفيه العمل بام يروى وحيفظ
 حيصل به والعلم الذي، ووعده ووعيده، من معرفة اهللا وأسامئه وصفاته وأفعاله

 .معرفة الدين وأحكامه والعمل به
أحدهم أن  مهة، وطلب العايل منها، وتعدد الطرق، ويشتغلون بكثرة األسانيد

 .غريي معي من اإلسناد ما ليس مع: يقول
 .وهل نزل الوحي إال للعلم والعمل والتعليم للدين؟

ًواألمة حتتاج من هؤالء من كان تقيا عامال ، فام أشد غرور هؤالء  .بعلمهً
وزعموا أهنم ، وطائفة أخرى اشتغلوا بعلم النحو واللغة والشعر وغريب اللغة

وقوام الكتاب والسنة بعلم ، إذ قوام الدين بالكتاب والسنة، من علامء األمة
 .فأفنى هؤالء أعامرهم يف طلب ذلك، اللغة والنحو

لوم ال ويزعم أن الع، فهؤالء كمن يفني عمره يف تعلم اخلط وحتسني الكتابة
 .وكان يكفيه معرفة أصل اخلط والباقي زيادة، يمكن حفظها إال بالكتابة

واشتغلوا يف غري ما خلقوا ، فهؤالء مغرورون أضاعوا أوقاهتم وأوقات غريهم
ومن النحو ما يتلعق ، فيكفيهم من اللغة معرفة الغريب يف القرآن والسنة، له

 .بالقرآن واحلديث
يضيع ، فهو فضول مستغنى عنه، ال تتناهىفأما التعمق فيه إىل درجات 

 .ويشغل عن أداء احلقوق والواجبات، األوقات
 .أرباب العبادة والعمل: والصنف الثاين

 :والذين غرهم الشيطان منهم فرق كثرية
ومنهم من  ..ومنهم من غروره يف تالوة القرآن ..فمنهم من غروره يف الصالة

ومنهم  ..ومنهم من غروره يف الوضوء ..غروره يف احلج أو الصيام أو األذكار
 .من غروره يف الزهد

 .ًوكل عامل غالبا ال خيلو من غرور إال من رحم اهللا
وربام تعمقوا يف ، واشتغلوا بالنوافل والفضائل، الفرائض فمنهم فرقة أمهلوا
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كمن غلبه الوسواس يف ، الفضائل حتى وصلوا إىل حد العدوان والرسف
 .الوضوء والغسل

فال يدعه الشيطان يعقد نية ، خرى غلب عليها الوسواس يف الصالةوفرقة أ
وخيرج الصالة عن ، بل يشوش عليه حتى تفوته اجلامعة أو الركعة، صحيحة

 .َّوإن كرب شككه الشيطان يف صحة نيته، وقتها
ومنه من تغلب عليه الوسوسة يف إخراج حروف الفاحتة وسائر األذكار من 

ًذاهال عن معاين ، ويردد التشديدات ال هيمه غريهفال يزال حيتاط ، خمارجها
فإن اهللا مل يكلف ، وهذا من أقبح أنواع الغرور، واالتعاظ هبا وفهمها، اآليات

 .عباده يف تالوة القرآن إال بام جرت به عادهتم يف الكالم
، وربام ختموه يف اليوم والليلة مرتني، ًوطائفة اغرتوا بتالوة القرآن هيذونه هذا

فهو مغرور يظن أن ، وقلبه يف أودية األماين يتجول،  هذا املغروريتلوه
 .املقصود من إنزال القرآن اهلمهمة مع الغفلة عن تدبره والعمل بموجبه

، األيام الرشيفة أو صاموا، وربام صاموا الدهر، وفرقة أخرى اغرتوا بالصوم
 .لكن صام الظاهر منهم دون الباطن

وملؤوا بطوهنم باحلرام عند ، ن اهلذيان والغيبةفأطلقوا ألسنتهم يف كل يشء م
 .ونرش اهلداية، وقعدوا عن الدعوة إىل احلق، اإلفطار

وعليهم من املظامل والديون ، ٍوكذلك احلج غرهم الشيطان فحجوا بزاد حرام
 .وأشغلهم بالرفث والفسوق واخلصام، ما عليهم

، لنهي عن املنكروا، واألمر باملعروف، وفرقة أخرى أخذت يف طريق احلسبة
وينسون ما يف بواطن أنفسهم من ، ينكرون عىل الناس ما ظهر من املعايص

 .املنكرات التي تأكل ما مجعوه من احلسنات
ومن املساكن ، وقنعت من اللباس والطعام بالدون، وفرقة زهدت يف املال

وهم مع ذلك راغبون يف الرياسة ، وظنت أهنا أدركت رتبة الزهاد، باملساجد
 .الزهد وإما بالوعظ أو بمجرد، إما بالعلم، جلاهوا
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 .وهكذا يف كل عمل للشيطان منه نصيب
ًوجعل هلم زيا وهيئة ومنطقا وحركات ومراسم، غرهم الشيطان ومنهم فرقة ً ،

وحاالت مشينة كالتاموت والسامع والتنفس إىل غري ، واختار هلم أدعية باطلة
 .رهم هبا الشيطانذلك من الشامئل واهليئات املشينة التي غ

، وجماوزة املقامات واألحوال، وفرقة منهم ادعت علم املعرفة ومشاهدة احلق
وغريها من الطامات واهلذيان ، واملالزمة يف عني الشهود والكشف والوجد

حتى ظن بعضهم أن ما هم عليه من الباطل أعىل من علم األولني ، والبهتان
علامء واملحدثني واملفرسين بعني وينظر هؤالء إىل الفقهاء وال، واآلخرين

 .فكم يفرح الشيطان بمثل هؤالء؟، ًفضال عن العوام، االزدراء
، ورفضوا األحكام، وطووا بساط الرشع، وفرقة أخرى وقعت يف اإلباحة

 .وسووا بني احلالل واحلرام
َلـمٍفبعضهم يزعم أن اهللا مستغن عن عمله ف  . يتعب نفسه؟ِ

ال يطيقون من تطهري القلوب من الشهوات وحب كلف العباد ما : وقال بعضهم
 .الدنيا وذلك حمال

 .فلله كم أضل الشيطان من البرش بمثل هذه اخلواطر واألفكار؟
 .أرباب األموال :الصنف الثالث

 :واملغرتون منهم فرق
وما يظهر ، ففرقة منهم حيرصون عىل بناء املساجد واملدارس والقناطر

ويظنون أهنم ، ليتخلد ذكرهم ويدعى هلم، ويكتبون أسامءهم عليها، للناس
فهم قد تعرضوا ، وهم مغرورون حيث بنوها من أموال حمرمة، يغفر هلم بذلك

وكتابة األسامء تنايف ، وتعرضوا لسخطه يف إنفاقها، لسخط اهللا يف كسبها
ًواهللا ال يقبل من العمل إال ما كان خالصا صوابا، اإلخالص واهللا أعلم بام يف ، ً
 .املنيصدور الع

وهي ، وأنفقت عىل املساجد، وربام اكتسبت هذه الفرقة املال من احلالل



 ٣٢١

أو باإلرساف الذي زينه الشيطان بزخرفة ، وحب الثناء، ًأيضا مغرورة إما بالرياء
 .وختطف أبصارهم، والتي تشغل املصلني، املساجد ونقشها

م عن وهذه الزخرفة تشغله، وحضور القلب، واملقصود من الصالة اخلشوع
، وهو مع ذلك يغرت به، ووبال ذلك كله يرجع إليه. وحتبط ثواب أعامهلم، ذلك

 .ويرى أنه من اخلريات
وطائفــة أخـرى من األغنـياء ينفقـون األمـوال يف الصدقات عىل الفقـراء 

ويرون إخفاء الفقري ملا يأخذ ، ويطلبون بذلك املحافل اجلامعة، واملساكني
 .ًانا إلحساهنم إليهوكفر، منهم جناية عليهم

 .وعلو اجلاه عندهم، ًويكرهون التصدق يف الرس طلبا ملحمدة الناس
ثم هم ، األموال وإمساكها بحكم البخل وفرقة أخرى من األغنياء اشتغلوا بحفظ

وقيام ، يشتغلون بالعبادات البدنية التي ال حيتاج فيها إىل النفقة كصيام النهار
 .وختم القرآن ونحو ذلك، الليل

 .ألن البخل املهلك قد استوىل عىل قلوهبم، وهم مغرورون بذلك
ثم إهنم ، فال تسمح نفوسهم إال بأداء الزكاة فقط، وفرقة أخرى غلبهم البخل

ويطلبون من الفقراء من ، خيرجون من املال اخلبيث الرديء الذي يرغبون عنه
 وحمبطات، وكل ذلك من مفسدات النية، ويرتدد يف حاجاهتم، خيدمهم
 .األعامل

وفرقة أخرى من أرباب األموال والفقراء وعوام اخللق اغرتوا بحضور جمالس 
ويظنون أن هلم ، واختذوا ذلك عادة، واعتقدوا أن ذلك يغنيهم ويكفيهم، الذكر

ألن فضل جمالس ، وهم مغرورون، ًعىل جمرد سامع الوعظ دون االتعاظ أجرا
املجلس الرغبة يف العمل فال خري فإن مل هييج ، الذكر لكوهنا مرغبة يف اخلري

 .فيه
فليس يف اإلنسان صفة ، فهذه وسائل الشيطان ومداخله إىل القلب وهي كثرية

 .ة من مطاياهّومطي، ومدخل من مداخله، مذمومة إال وهي سالح للشيطان



 ٣٢٢

 :وعالجها عىل وجه العموم بثالثة أمور
 .عنهاللجوء إىل اهللا بالدعاء وسؤاله إبعاد الشيطان : األول

z y } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ (: قال اهللا تعاىل
 .]٣٦: فصلت[ )¦¥

فإن ، وقلعها منها، العناية يف إزالة هذه الصفات املذمومة من القلوب :الثاين
ًفإذا كان اإلنسان متصفا هبذه ، عىل اإلنسان الشيطان مثل الكلب يف التسلط

زلة من يكون كان بمن، الصفات الذميمة من الغضب واحلسد واحلرص ونحوها
 .ويشق دفعه، فإن الكلب ال حمالة يتهور عليه ويتوثب، بني يديه خبز وحلم

ويكون دفعه أسهل ، ألنه ال داعي له هناك، ًوإن مل يكن متصفا هبا مل يطمع فيه
 .ما يكون

 ..ويزال الكرب بالتواضع ..فيزال الغضب بالرضا ..وتزال تلك الصفات بضدها
 ..ل احلسد بمعرفة أن النعم فضل اهللا يؤتيه من يشاءويزا ..ويزال الطمع بالورع

 .وهكذا ..ويزال البخل باإلنفاق ..وهو أعلم بمن يصلح هلا
فكلام أمل بقلوهبم يشء من تلك الصفات ، ذكر اهللا تعاىل والفكر :الثالث

فعند ذلك ، وفيام هنى عنه، وفيام أمر به، املذمومة ذكروا اهللا وتفكروا يف حقه
̂  _ (: صرية كام قال سبحانهحتصل هلم الب ] \ [ Z Y

d c b a ̀e  (]٢٠١: األعراف[. 

 .والغني عىل القلب ألطف يشء وأرقه
ُنـهإ« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  َ ليغان عَّ ُ َ ُ ِ قلبيَلـىَ ْ ُوإين ألستغفر ا، َ ِْ ْ َ ِّ ِ ِيف اليوم، هللاََ ْ َ ْ ٍمائة مرة، ِ َِّ َ َ َ« 

 .)١(أخرجه مسلم

فإذا كثرت الذنوب واملعايص ، ثفهاوالران من أغلظ احلجب عىل القلب وأك
أحاطت تلك الذنوب واملعايص بالقلب ، وتواىل الذنب بعد الذنب، عند العبد

                                                
 ). ٢٧٠٢( برقم أخرجه مسلم )١(



 ٣٢٣

 .غمرته تلك األعامل اخلبيثة فيموت القلب إذا، وتغشته
ْإن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت يف قل« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  َ ً ِْ َْ َ َ َ ْ َِ ُِ َ َ َ ِ ِْ َ ِبـهَّ ُ نكتة سوداءِ َ ْ َ ٌ َ ْ َفإذا، ُ ِ َ هو نزع َ َ َُ َ

ْواستغفر وتاب سقل قل َ َ ِ ُ َ َْ َ ََ ََ ُبـهْ ْوإن عاد زيد فيها حتى تعلو قل، ُ َ َُ ْ َ َ َ ََ َّ ََ ِ ِ ْ ُبـهِ َ وهو الران الذي ذكر َ ََّ َ ِ َّ ُ َ ُ َ
 .)١( أخرجه الرتمذي وابن ماجه »]١٤: املطففني[   )SR Q P O N M L K J I( هللاُا

J I (: عليه كام قال سبحانهفالذنب بعد الذنب يغطي القلب حتى يصري كالران 
R Q P O N M L KS   (]١٤: املطففني[. 

والطبع أن  ..والران أن يسود القلب من الذنوب ..فالغني ألطف يشء وأرقه
وهي أن يقفل  ..واألقفال أشد من الطبع ..وهو أشد من الران، يطبع عىل القلب

e d c b a (: عىل القلب فال يصل إليه يشء كام قال سبحانه
 fgh(  ]٢٤: حممد[. 

، ومن جانب الشيطان، ومجيع أمراض القلوب إنام تنشأ من جانب النفس
ولكل منهام ، ولكل منهام عالمات ..ولكل منهام عىل القلب آثار وأرضار

 .دواء
 :وال تزكو القلوب إال بثالثة أمور

 ..والتزكية بفعل الواجبات وترك املحرمات ..تزكية القلوب بالتوحيد واإليامن
 .التزكية بفعل النوافل املرشوعةو

وأطاعته يف ، وعبدته بكل جارحة، فإذا زكت القلوب ذكرت رهبا يف كل حني
ومع ، مع اهللا باإليامن وأحسن األعامل، وختلقت بأحسن األخالق، كل أمر

Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î (: اخللق بأحسن املعامالت واملعارشات
Ö Õ×( ]١٨: فاطر[. 

                                                
 . ، وقال حسن صحيح، وهذا لفظه)٣٣٣٤(أخرجه الرتمذي برقم : حسن صحيح )١(

 ). ٣٤٢٢(، صحيح سنن ابن ماجه رقم )٤٢٤٤(وأخرجه ابن ماجه برقم 



 ٣٢٤

  ء النفس عليهعالج مرض القلب من استيال-١

# $ % & ' ) ( * + , - . / 0 1  " (: قال اهللا تعاىل
 .]٥٣: يوسف[  )23

Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼Å  È Ç Æ(: وقال اهللا تعاىل
ÉÊ( ]٤١، ٤٠: النازعات[. 

 .إن مجيع أمراض القلوب إنام تنشأ من جانب النفس
أول ما تنال و، ثم تنبعث منها إىل األعضاء، فاملواد الفاسدة كلها تنصب إليها

 .القلب
ومن ، ومن رش ما يتولد منها من األعامل، ً من رشها عموماملسو هيلع هللا ىلصوقد استعاذ النبي 

 .رش ما يرتتب عىل ذلك من املكاره والعقوبات
َّهـمَّلـال« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ِ فاطر السموات واألرضُ ْ َ َّ ََ َ َِ ِ َلـمَعا، َ ِ الغيب والشهادةِ َ ََ َّ َِ ْ َلـهِ إَال، ْ َ 

َإال أنت ْ َ َّ ُب كل يشء ومليكهَر، ِ َ ََّ ِ ٍَ ْ َ ِّ ِأعوذ بك من رش نفيس، ُ ِْ َ ِّ َ ْ َُ ِ ُ ِومن رش الشيطان ، َ َ ْ َّ ِّ َ ْ َِ

ِورشكه ِ ِ
ْ ْوأن أق، َ َ َْ ِتـرَ َف عَ ً نفيس سوءاَلـىَ ُ ِ ْ ِأو أجره إ، َ ُ ُ َّْ َ ْ مسَلـىَ ٍلـمُ أخرجه البخاري يف األدب  »ِ

 .)١(املفرد والرتمذي 

فإنه ال يدخل عليه سبحانه ، إىل الربوالنفس قاطعة بني القلب وبني الوصول 
 .وال يوصل إليه إال بعد إماتتها وزجرها وخمالفتها

 :فإن الناس عىل قسمني
 .ينفذ أوامرها، ًوصار طوعا هلا، قسم ظفرت به نفسه فملكته وأهلكته

 .منقادة ألوامرهم، ًفصارت طوعا هلم، وقسم ظفروا بنفوسهم فقهروها
والرب يدعو عبده إىل طاعته  ..يثار احلياة الدنياوإ، فالنفس تدعو إىل الطغيان

                                                
، وهذا لفظه، صحيح األدب املفرد رقم )١٢٣٩(أخرجه البخاري يف األدب املفرد برقم : صحيح )١(
)٩١٤ .( 
 ). ٢٧٩٢(، صحيح سنن الرتمذي رقم )٣٥٢٩(خرجه الرتمذي برقم أو



 ٣٢٥

 .الداعيني والقلب بني، وهني النفس عن اهلوى، وخوفه
 .وهذا موضع املحنة واالبتالء ..وإىل هذا مرة ..يميل إىل هذا الداعي مرة

 :وثالث باعتبار صفاهتا، والنفس واحدة باعتبار ذاهتا
 .وءونفس أمارة بالس ..ونفس لوامة ..نفس مطمئنة

وأنست ، واشتاقت إليه، وأنابت إليه، فالنفس إذا سكنت إىل اهللا واطمأنت بذكره
1 2 (: وهي التي يقال هلا عند املوت، فهي املطمئنة، بقربه

34 9 8 7 6 5: = < ;> @ ?A   (]الفجر :

٣٠-٢٧[. 

فهي التي قد سكنت إىل رهبا وطاعته ، السكون واالستقرار :وحقيقة الطمأنينة
 .ٍومل تسكن إىل أحد سواه، رهوأمره وذك

 ..واطمأنت إىل أمره وهنيه وخربه ..فقد اطمأنت إىل حمبته وعبوديته وذكره
واطمأنت إىل كفايته  ..واطمأنت إىل قضائه وقدره ..واطمأنت إىل لقائه ووعده

واطمأنت بأن اهللا  ..واطمأنت إىل التصديق بحقائق أسامء اهللا وصفاته ..وحسبه
 ..وأن مرجعها إليه ..ومالك أمرها كله .. ومعبودها ومليكهاوحده رهبا وإهلها

وباإلسالم  ..ًواطمأنت إىل الرىض باهللا ربا ..وأنه ال غنى هلا عنه طرفة عني
 ً.وبمحمد رسوال ..دينًا

وبام هتواه  ..والنفس األمارة بالسوء هي التي بضد ذلك تأمر صاحبها بالسوء
وإن أطاعها العبد قادته إىل  .. سوءفهي مأوى كل ..من شهوات الغي والباطل

# $ % " (: وهي التي ذكرها اهللا بقوله ..وساقته إىل كل مكروه ..كل قبيح
 .]٥٣: يوسف[)  3& ' ) ( * + , - . / 0 1 2

وجعلها زاكية تأمر صاحبها ، وعادة النفس ودأهبا األمر بالسوء إال إذا رمحها اهللا
ألهنا يف األصل ، إهنا بذاهتا أمارة بالسوءف، فذلك من رمحة اهللا ال منها، باخلري

والعدل والعلم طارئ عليها بإهلام رهبا ، اهللا خلقت جاهلة ظاملة إال من رمحه
 .وفاطرها هلا ذلك



 ٣٢٦

فلم تكن أمارة إال ، بقيت عىل ظلمها وجهلها، فإذا اهللا مل يلهمها رشدها
 .بموجب اجلهل والظلم

زكت منهم نفس واحدة كام قال فلوال فضل اهللا ورمحته عىل املؤمنني ما 
C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 3 4 5 6 (: سبحانه

F E DG( ]٢١: النور[. 

 .وإما حاجة ..وسبب الظلم إما جهل
ًفلذلك كان أمرها بالسوء الزما ، واحلاجة الزمة هلا، والنفس يف األصل جاهلة

 .هلا إن مل تدركها رمحة اهللا وفضله
 .ل فيها ما تزكو به من اإليامن واألعامل الصاحلةًفإذا أراد اهللا هبا خريا جع

 .وإن مل يرد هبا ذلك تركها عىل حاهلا التي خلقت عليها من اجلهل والظلم
 ^Z ] \ [(: م كام أخرب اهللا عنها بقولهوأما النفس اللوامة فهي اللؤ

b a ̀  _c( ]٢، ١: القيامة[. 

 :فكل نفس تلوم نفسها يوم القيامة
ال يكون  وتلوم امليسء نفسه أن ..ًأن ال يكون ازداد إحساناتلوم املحسن نفسه 

 .رجع عن إساءته
 :واملؤمن ما تراه إال يلوم نفسه عىل كل حاالته

ويلومها عىل تأخريه  ..ويلومها عىل ترك ما أمر اهللا به، يلومها عىل كل ما يفعل
 .ويلومها عىل فعل ما هنى اهللا عنه وعىل كثرته وإعالنه، ونقصه إن فعله

بل يف اليوم ، وتارة مطمئنة ..وتارة أمارة بالسوء ..والنفس قد تكون تارة لوامة
واحلكم للغالب عليها من ، حيصل منها هذا وهذا، والساعة الواحدة، الواحد

 .أحواهلا
وكوهنا ، وكوهنا أمارة بالسوء وصف ذم هلا ..فكوهنا مطمئنة وصف مدح هلا

أو فعل ،  تلوم عليه من ترك واجبلوامة ينقسم إىل املدح والذم بحسب ما
 .حمرم



 ٣٢٧

 :ومرض القلب باستيالء النفس األمارة عليه له عالجان مها
 .وخمالفة النفس ..حماسبة النفس

 .ومن موافقتها واتباع هواها، وهالك القلب من إمهال حماسبتها
 فكذلك النفس، والنفس مع صاحبها كالرشيك يف املال بينهام رشوط وعهود

 .َّبد أن يتفق معها عىل رشوطحتى تزكو ال 
والربح ، ًيشارطها أوال عىل حفظ اجلوارح السبعة التي حفظها هو رأس املال

 .والرجل، واليد، والفرج، واللسان، والفم، واألذن، العني: بعد ذلك وهي
فمنها عطب من عطب بإمهاهلا وعدم ، وهذه هي مراكب العطب والنجاة

 .هتاونجا من نجا بحفظها ومراعا، حفظها
 .وإمهاهلا أساس كل رش، فحفظها أساس كل خري

) N ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O
 .]٣٠: النور[)   _^

: النور[ )T S R Q P O NU(: وقال اهللا تعاىل

٣٠[. 
Á Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â (: وقال اهللا تعاىل

Ñ Ð ÏÒ(  ]٣٦: اإلرساء[. 

 .]٧٠: زاباألح[ ){z y x w v u } |(: وقال اهللا تعاىل
فإذا شارط العبد نفسه عىل حفظ هذه اجلوارح انتقل منها إىل مطالعتها 

ومتى أحس بالنقصان بادر إىل ، فال هيملها لئال ترتع يف اخليانة، ومراقبتها
 .حماسبتها وتذكريها بام شارطها عليه

من الرجوع ، فإن أحس باخلرسان استدرك منها ما يستدركه الرشيك من رشيكه
وال مطمع له يف فسخ ، والقيام باحلفظ واملراقبة يف املستقبل،  مىضعليه بام

 .َّعقد الرشكة مع هذا اخلائن واالستبدال بغريه فإنه ال بد له منه
ويعينه عىل هذه املراقبة ، وليحذر من إمهاله، فليجتهد يف مراقبته وحماسبته



 ٣٢٨

إذا صار ، اًمعرفته أنه كلام اجتهد فيها اليوم اسرتاح منها غد، واملحاسبة
 .احلساب إىل غريه يوم القيامة

والنظر إىل وجه ، ويعينه كذلك معرفته أن ربح هذه التجارة سكنى الفردوس
 .والفوز برضوانه، الرب سبحانه

 .والتعرض لسخطه، وخسارهتا دخول النار واحلجاب عن الرب تعاىل
! " # $ % & ' (: ًفإذا تيقن هذا هان عليه احلساب اليوم وغدا

 ) ( 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + *
 .]٣٠: آل عمران[ )= ; >8 9 :

 :وحماسبة النفس هلا مرحلتان
 .حماسبتها قبل العمل: األوىل

فلينظر هل ذلك العمل ، وهم به العبد، فإذا حتركت النفس لعمل من األعامل
 .مقدور له أم غري مقدور له؟

نظر هل فعله خري له من ، هًوإن كان مقدورا ل، ًفإن مل يكن مقدورا مل يقدم عليه
 .أو تركه خري له من فعله؟ ..تركه؟

وإن كان األول وقف ونظر هل الباعث عليه إرادة وجه اهللا ، فإن كان الثاين تركه
 .أو إرادة اجلاه والثناء واملال من املخلوق؟، وثوابه

لئال تعتاد النفس ، وإن أفىض به إىل مطلوبه، فإن كان الثاين مل يقدم عليه
يثقل عليها ، فبقدر ما خيف عليها ذلك، وخيف عليها العمل لغري اهللا، كالرش

 .العمل هللا تعاىل
، وله أعوان يساعدونه وينرصونه، وإن كان األول وقف ونظر هل هو معان عليه

 .ًإذا كان العمل حمتاجا إىل ذلك أم ال؟
بمكة حتى   عن اجلهادملسو هيلع هللا ىلصفإن مل يكن له أعوان أمسك عنه كام أمسك النبي 

 .صار له شوكة وأنصار يف املدينة
 .ًوإن وجد نفسه معانا فليقدم عليه فإنه منصور



 ٣٢٩

 .وال يفوت النجاح والفوز والفالح إال من فوت خصلة من هذه اخلصال
 .حماسبة النفس بعد العمل :الثانية

 .وتكون بمحاسبتها عىل طاعة قرصت فيها يف حق اهللا تعاىل
 :وحق اهللا يف الطاعة ستة أمور وهي

وشهود مشهد  ..ومتابعة الرسول فيه ..والنصيحة فيه هللا ..اإلخالص يف العمل
 .وشهود تقصريه فيه بعد ذلك كله ..وشهود منة اهللا عليه فيه ..اإلحسان فيه

وعىل كل أمر مباح ، ًوحياسبها كذلك عىل كل عمل كان تركه خريا له من فعله
 .أو أراد به الدنيا وعاجلها؟، رة؟وهل أراد به اهللا والدار اآلخ، أو معتاد مل فعله؟

 .وفساده بإمهاهلا واالسرتسال معها، وصالح القلب بمحاسبة النفس
ًفإن تذكر فيها نقصا تداركه ، ًومجاع ذلك أن حياسب نفسه أوال عىل الفرائض

 .إما بقضاء أو إصالح أو اإلكثار من النوافل
تداركه بالتوبة ، اًفإن عرف أنه ارتكب منها شيئ، ثم حياسبها عىل املناهي

 .واالستغفار واحلسنات املاحية
تداركه ، فإن كان قد غفل عام خلق له، ثم حياسب نفسه كذلك عىل الغفلة

 .بالذكر واإلقبال عىل اهللا تعاىل
أو ، أو بطشت يداه، أو مشت إليه رجاله، ثم حياسبها عىل ما تكلم به لسانه

 .وعىل أي وجه فعلته؟ ..ومل فعلته؟ ..ماذا أردت هبذا؟، سمعته أذناه
Ú Ù Ø × Ö (: فكل عبد سيسأل عن اإلخالص واملتابعة يف كل عمل

 Þ Ý Ü Û í ì ë ê é è ç æ å ä ã â á à ß
îï( ]١١٠: الكهف[. 

ًوإذا كان العبد مسؤوال وحماسبا عىل كل يشء فهو حقيق أن حياسب نفسه ، ً
0 1 2 3 4 5 6 - . / (: قبل أن يناقش احلساب

 .]١٨: احلرش[   )@ < ?7 8 9 : ; > =



 ٣٣٠

، فإن ذلك يورثه مقت نفسه، وأنفع ما للقلب النظر يف حق اهللا عىل العبد
ويفتح له باب الذل ، وخيلصه من العجب ورؤية العمل، واالزدراء عليها

وأن النجاة ال حتصل له ، واليأس من نفسه، واخلضوع واالنكسار بني يدي اهللا
 .إال بعفو اهللا ومغفرته ورمحته

ُوأن يذكر فال ينسى، ُ من حقه سبحانه أن يطاع فال يعىصفإن ُوأن يشكر فال ، ُ
 .وأن يعبد وحده دون سواه، ُيكفر

ٍعلم علم اليقني أنه غري مؤد له كام ، فمن نظر يف هذا احلق الذي لربه عليه

 .وأنه إن أحيل عىل عمله هلك، وأنه ال يسعه إال طلب العفو واملغفرة، ينبغي
وهذا الذي أيأسهم من ، هل املعرفة باهللا تعاىل وبنفوسهمفهذا حمل نظر أ

 .ورمحته وعلق رجاءهم كله بعفو اهللا، أنفسهم
 .]٢٣: املائدة[ )Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÕ(: قال اهللا تعاىل

ُسددوا وقاربوا« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  َ ُِ َ ِّ ُوأبرشوا، َ
ِ ْ ِفإ، َ ُنـهَ َ لن يدخل اَّ َِ ْ ُ َلـجْ َنة أحدا عمْ َ ًَ ُلـهََّ ُ« 

ُقالوا َوال أنت؟ يا رسول ا: َ ُ َ َ ََ َقال! ٬ْ َوال أنا« :َ َإال أن يتغمدين ا، َ َّ َِ َ ََ ْ ُنـهِ مهللاُِ َ برْ َحـمِ ، ٍةْ
ْواع ُلـمَ ِوا أن أحب العمل إَ ِ َ َ َّ َْ َّ أدومه وإن قل٬ اَلـىَّ َ ْ ِ َ ُ َ  .)١(متفق عليه »ُْ

ينظرون يف حقهم عىل ، وإذا تأمل العبد حال أكثر الناس وجدهم بضد ذلك
وحجبت قلوهبم ، ومن هنا انقطعوا عن اهللا،  ينظرون يف حق اهللا عليهموال، اهللا

 وهذا، واالبتهاج بطاعته، والتلذذ بذكره، والشوق إىل لقائه، عن معرفته وحمبته
 .غاية جهل اإلنسان بنفسه وربه

ثم نظره هل قام به كام ، ًفمحاسبة النفس تكون بنظر العبد يف حق اهللا عليه أوال
ًثم نظره هل أداه يف وقته ثالثا ثم نظره يف تقصريه عن ، ً ثانياينبغي جلالل اهللا

 ً.شكر ما أنعم اهللا به عليه رابعا
ويطرحه بني يديه  ..إىل اهللا فإنه يسري بالقلب ..وأفضل الفكر الفكر يف ذلك
                                                

 . هواللفظ ل) ٢٨١٨(، ومسلم برقم )٦٤٦٤(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(



 ٣٣١

ًذليال خاضعا ًمنكرسا كرسا فيه جربه ..ً ًومفتقرا فقرا فيه غناه ..ً ًوذليال ذال فيه  ..ً ً
 .عزه

ومن أدىل ، ًومعرفة العبد بحق اهللا عليه جيعله ال يديل بعمل أصال كائنًا ما كان
Ê É È (: واهللا غني عن كل ما سواه، بعمله مل يصعد إىل اهللا تعاىل

Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ËÓ( ]٦: العنكبوت[. 

َّهـمَّلـال« َإين ظ! ُ ِّ ْلـمِ ُت نفيس ظَ ِ ْ َ ًلـامُ ً كبرياْ ِ ِوال يغفر الذنوب إ، َ َ َُ ُّْ ُ َال أنتَِ ِفاغفر يل ، ْ ْ ِ ْ َ
ْمغفرة من عندك وار َ ََ َْ ِ ِ ِ ِْ ً ْحـمْ ِإنك أنت الغفور الرحيم، ِنيَ َّ ُ ُ َ ْ َّْ َ َ  .)١(متفق عليه »ِ

                                                
 . ، واللفظ له)٢٧٠٥(، ومسلم برقم )٨٣٤(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(



 ٣٣٢

الشيطان وسوسة من القلب مرض عالج -٢  

z y } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ (: قال اهللا تعاىل
 .]٣٦: فصلت[  )¦¥

p o n m l k jq  u t s r(: وقال اهللا تعاىل
vw( ]٩٨، ٩٧: ؤمنونامل[. 

ولذلك جاء ذكره يف الكتاب والسنة أكثر من ذكر ، الشيطان عدو جلميع بني آدم
، وذلك لعظيم خطره، وحذر اهللا عباده منه أكثر من حتذيره من النفس، النفس

 .وشدة عداوته وكثرة جنوده، وكثرة حيله
وحمل ، وموضع رشه، فهي مركبه، ورش النفس وفسادها ينشأ من وسوسته

 .وجيري يف ابن آدم جمرى الدم، ولذلك فهو مالزم هلا، عتهطا
َّوقد أمرنا اهللا عز وجل باالستعاذة منه عند قراءة القرآن وغريها لشدة احلاجة ، َّ

 .ومل يأمر سبحانه باالستعاذة من النفس يف موضع واحد، إىل التعوذ منه
َّهـمَّلـال« :ملسو هيلع هللا ىلصورش الشيطان يف قوله ، وإنام جاءت االستعاذة من رش النفس َ فاطر ُ ِ َ

ِالسموات واألرض ْ َ ََّ َ َلـمَعا، َِ ِ الغيب والشهادةِ َ ََ َّ َِ ْ َلـهِ إَال، ْ ٍ إال أنت رب كل يشء َ
ْ َ ِّ ُ َّ َ َ ْ َ َّ ِ

ُومليكه ََ ِ ِأعوذ بك من رش نفيس، َ ِْ َ ِّ َ ْ َُ ِ ُ ِومن رش الشيطان ورشكه، َ ِ ِ ِ
ْ َِّ ْ َِ َ ْ َّ ْوأن أق، َ َ َْ ِتـرَ َف عَ  َلـىَ

ْنفيس سوءا أو  َ ً ُ ِ ْ ِأجره إَ ُ َُّ ْ مسَلـىَ ٍلـمُ  .)١(أخرجه البخاري يف األدب املفرد والرتمذي  »ِ

 .أو يصدر من الشيطان ..فالرش كله إما أن يصدر من النفس
فتضمن احلديث ، أو عىل أخيه املسلم، إما أن تعود عىل العامل: وغايته

صل وغايتيه التي ي، وبيان مصدري الرش، االستعاذة من الرش وأسبابه وغايته
 .إليهام

                                                
، وهذا لفظه، صحيح األدب املفرد رقم )١٢٣٩(أخرجه البخاري يف األدب املفرد برقم :  صحيح)١(
)٩١٤ .( 

 ). ٢٧٨٩(، صحيح سنن الرتمذي رقم )٣٥٢٩(وأخرجه الرتمذي برقم 



 ٣٣٣

َّوأمر اهللا عز وجل باالستعاذة من الشيطان عند قراءة القرآن كام قال سبحانه َّ :
) s r q p o n mtu  { z y x w v

 .]٩٩، ٩٨: النحل[ )¡| { ~ �

يذهب ما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس ، فالقرآن شفاء ملا يف الصدور
وخييل منه ، ن يطرد مادة الداءفأمر اهللا العبد أ، واإلرادات الفاسدة، والشهوات

 .القلب
وكلام أحس الشيطان بنبات ، والقرآن مادة اهلدى والعلم واخلري يف القلب

َّفأمر أن يستعيذ باهللا عز وجل منه، اخلري يف القلب سعى يف إفساده وإحراقه َّ ،
 .لئال يفسد عليه ما حيصل له بالقرآن من املنافع

والشيطان ضد امللك ، تستمع لقراءتهو، واملالئكة تدنو من قارئ القرآن
حتى حيرضه خاص ، فأمر القارئ أن يطلب من اهللا تعاىل مباعدته عنه، وعدوه

 .مالئكته
حتى يشغله عن االنتفاع ، وكذلك الشيطان جيلب عىل القارئ بخيله ورجله

 .فأمر عند الرشوع يف القراءة أن يستعيذ باهللا منه، وحيول بينه وبينه، بالقرآن
، القارئ تارة وهلذا يغلط، ويلبس عليه، الشيطان يلقي يف قراءة القارئوكذلك 

 .فأمر اهللا سبحانه باالستعاذة منه عند قراءة القرآن، وخيلط عليه تارة
ًواهللا عز وجل ال جيعل للكافرين عىل املؤمنني سبيال َّ لكن قد تصدر من ، َّ

يصري به للكافرين ما ، املؤمنني من املعايص واملخالفات التي تضاد اإليامن
، فهم الذين تسببوا إىل جعل السبيل عليهم، عليهم سبيل بحسب تلك املخالفة

ُكام تسببوا إليه يوم أحد بمعصية الرسول وخمالفته ُ. 
@ D C B A (: وخذالن من عصاه، فاألصل نرص اهللا ملن أطاعه

F EG( ]١٤١: النساء[. 

O N M L W V U T S R Q P (: وقال اهللا سبحانه
 X_ ̂  ] \ [ Z Y`( ]١٦٠: آل عمران[. 



 ٣٣٤

ًحتى جعل له العبد سبيال ، ًواهللا سبحانه مل جيعل للشيطان عىل العبد سلطانا
ًفجعل اهللا حينئذ للشيطان عىل اإلنسان تسلطا وقهرا ، إليه بطاعته والرشك به ً

ويزعجهم ، بحيث يؤزهم إىل الكفر والرشك واملعايص، باإلغواء واإلضالل
X W V U T Y (: سبحانه عهم يرتكوهنا كام قالوال يد، إليها

\ [ Z]( ]٨٣: مريم[. 

واإلخالص والتوكل عىل اهللا يمنع سلطانه كام قال اهللا ، فالتوحيد واإليامن
)  ¡z y x w v } | { ~ �(: سبحانه

 .]٩٩: النحل[
والرشك وفروعه من املعايص واملنكرات والفواحش يوجب سلطانه عىل 

 .وانضموا حلزبه، ودخلوا يف طاعته، البرش الذين تولوه
، ًفأزهم إىل املعايص أزا، فهؤالء الذين جعلوا للشيطان والية عىل أنفسهم

 ¤ ¥ ¦ ¢ £(: وقادهم إىل النار من حيث ال يشعرون
ª © ̈  .]١٠٠: النحل[)  »§ 

أمرهم بالكفر ، وقد استوىل الشيطان عىل كثري من قلوب البرش وأبداهنم
| { ~ � ¡ ¢ £ (: عايص فعصواوزين هلم امل، فكفروا

 .]٢٠: سبأ[ )§¤ ¥ ¦

ومن ، ًفمن وجد خريا فليحمد اهللا، ومجيع ذلك بقضاء من أزمة األمور بيده
 .واهللا حكيم عليم، وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه
فإذا ذكر العبد ربه هرب الشيطان وخنس ، والشيطان دأبه وديدنه الوسوسة

معته التي يقمع هبا كام يقمع املفسد والرشير فإن ذكر اهللا هو مق، واختفى
 .باملقامع التي تروعه من سياط وحديد وعيص ونحوها

َّفذكر اهللا عز وجل يقمع الشيطان ويؤمله ويؤذيه كاملقامع التي تؤذي من ، َّ
 .ُيرضب هبا من البرش

ًوهلذا يكون شيطان املؤمن هزيال ضئيال مضنى مما يعذبه املؤمن ويقمعه به ، ً



 ٣٣٥

 .كر اهللا وطاعتهمن ذ
فشيطانه ، فكلام اعرتضه صب عليه سياط الذكر والتوجه واالستغفار والطاعة

 .معه يف عذاب شديد
ًوهلذا يكون قويا عاتيا شديدا، أما شيطان الكافر فهو معه يف راحة ودعة ً ألنه ، ً

فمن مل يعذب شيطانه بذكر اهللا يف ، مطاع فيام يأمر به من املعايص واملنكرات
 .اآلخرة بعذاب النار عذبه شيطانه يف،  وتوحيده واستغفاره وطاعتهالدنيا

 .وأنت أحدمها وال بد ..أو يعذبه شيطانه ..َّفال بد لكل أحد أن يعذب شيطانه
 :والرش نوعان

 .ورش من خارج النفس ..رش من داخل النفس
كام قال ، وهو ظلم الغري له، وسورة الفلق تضمنت االستعاذة من الرش اخلارجي

< ? @ A  =9 : ; > 48 5 6 7(: سبحانه
BC H G F E DI  M L K J

NO( ]٥-١: الفلق[. 
 :والرش اخلارجي الذي أمر العبد أن يستعيذ باهللا منه أربعة أقسام

االستعاذة من كل رش يف أي خملوق قام به الرش من إنسان أو غريه من  :األول
 .غريهاًجن أو حيوان أو هامة أو دابة أو رحيا أو صاعقة أو 

وهو حمل ، والقمر عالمته، وهو الليل إذا أظلم، رش الغاسق إذا وقب :الثاين
تتسلط شياطني اإلنس واجلن ما ال تتسلط  وفيه، سلطان األرواح الرشيرة اخلبيثة

 .والفلق هو الصبح الذي يطرد الظالم، يف النهار
فإذا ، بيثةواألنفس اخل، وهي األرواح الرشيرة، رش النفاثات يف العقد :الثالث

ويستعني عليه باألرواح ، تكيفت نفسه باخلبث والرش الذي يريده باملسحور
 .نفث يف تلك العقد فيقع السحر، اخلبيثة

ولكن املؤمن ، وكل عنده حسد، رش احلاسد إذا حسد من اإلنس واجلن :الرابع
 .واحلاسد عدو النعم يتمنى زواهلا، يدفعه



 ٣٣٦

ويسمى ، ذه الرشور اخلارجية األربعةفسورة الفلق تضمنت االستعاذة من ه
 .ذلك كله رش املصائب

، أما سورة الناس فقد تضمنت االستعاذة من الرش الذي هو ظلم العبد لنفسه
ويسمى رش املعائب التي أصلها الوسوسة كام قال ، وهو رش من داخل اإلنسان

 R Q PST V UW Y XZ (: اهللا سبحانه
^ ] \ [_ d c b a `e  f

h g  i ( ]٦-١: لناسا[. 
 .وال ثالث هلام، العيوب واملصائب والرش كله يرجع إىل

ألنه ليس من كسب ، ال يدخل حتت التكليف، وهو رش املصائب: فاألول
 .اإلنسان
، ويطلب من العبد الكف عنه، يدخل حتت التكليف،  وهو رش املعائبوالثاين

 .وهو منشأ العقوبات يف الدنيا واآلخرة
َّواهللا عز وجل سم مرة يقرن السمع ، عليم بام يستعيذ منه، يع الستعاذة عبدهَّ

 .القتضاء حال املستعيذ ذلك، ومرة يقرنه بالبرص، بالعلم
فاالستعاذة من الشيطان الذي نعلم وجوده وال نراه جاءت بلفظ السميع العليم 

V U T S R Q P O N M (: كام قال سبحانه
WX( ]٢٠٠: األعراف[. 

س الذين يرون باألبصار جاء بلفظ السميع البصري كام واالستعاذة من رش اإلن
q p o n m l k j i h s r (: قال سبحانه

 ¡ � ~ } | { z y x w v u t
 .]٥٦: غافر[ )£¢

عليم بكيد ، جميب له، وليعلم أن اهللا سميع الستعاذته، وذلك لينبسط املستعيذ
 .فيقبل الداعي عىل الدعاء، ويبرصه يراه، عدوه

 R Q PST (: إلضافات الثالث يف قوله سبحانهوقد اشتملت ا
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V UW Y XZ( وتضمنت ، عىل مجيع قواعد اإليامن
 .معاين أسامء اهللا احلسنى

إضافة الربوبية املتضمنة خللق العباد  )TS R( :فاإلضافة األوىل
، ودفع ما يرضهم، وجلب ما ينفعهم، وتربيتهم وإصالحهم، وتدبريهم

 .وحفظهم مما يفسدهم
فهو امللك املترصف ، إضافة امللك)   W V U( :الثانيةواإلضافة 

، النافذ القدرة فيهم، وهو املدبر هلم كام يشاء، وهم عبيده ومماليكه، فيهم
فهو ملكهم احلق الذي إليه مفزعهم عند الشدائد ، الذي له السلطان التام عليهم

رصونه إذا ويستن، فليس هلم ملك غريه يلجؤون إليه إذا دمههم العدو، والنوائب
، احلكم العدل، العزيز اجلبار، فهو امللك اآلمر الناهي، نزل العدو بساحتهم

 .وبيده كل يشء، الذي له كل يشء، القوي العظيم
، فهو إهلهم احلق، إضافة اإلهلية إليهم )Z Y X( :واإلضافة الثالثة

م فكام أنه وحده رهب، وال معبود هلم غريه، ومعبودهم الذي ال إله هلم سواه
فكذلك هو وحده إهلهم ، مل يرشكه يف ربوبيته وال يف ملكه أحد، وملكهم

 .ًفال حيل هلم أن جيعلوا معه رشيكا يف إهليته، ومعبودهم
وأخر األلوهية  ..وقدم سبحانه الربوبية لعمومها وشموهلا لكل مربوب

 .وإن كان يف احلقيقة ال إله سواه، ألنه سبحانه إله من عبده ووحده، خلصوصها
، فهو املطاع إذا أمر، ألن امللك هو املترصف بقوله وأمره، ووسط امللك

 .وكونه إهلهم احلق من كامل ملكه، فملكه سبحانه من كامل ربوبيته
ًهو كل مكلف سواء كان نبيا أو ملكا :واملستعيذ ًأو إنسيا أو جنيا، ً ألن كل عبد ، ً

فال ملجأ منه إال ، خلقهواملحتاج ال ملجأ له إال اهللا الذي ، وكل خملوق حمتاج
 .إليه سبحانه

َّهو اهللا عز وجل :واملستعاذ به ًفإن املستعاذ به ال بد أن يكون قادرا مطلقا عىل ، َّ ً َّ
فكل ، وذلك ال يعلمه إال اهللا، ًعاملا بجميع أحوال املستعيذ، اإلجارة والتعويذ
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 .استعاذة بغري اهللا رشك وخيبة
،  القرآن والسنة من االستعاذة من الشيطانأما املستعاذ منه فكثري كام ورد يف

، حسدورش احلاسد إذا ، ورش النفاثات، ورش الغاسق، ورش ما خلق اهللا
 .والسؤال عام ال يليق، واجلهالة

وشامتة ، وسوء القضاء، ودرك الشقاء، ويف السنة االستعاذة باهللا من جهد البالء
 .األعداء

 وفتنة املحيا، وعذاب القرب، سلوالعجز والك، واالستعاذة من اهلم واحلزن
ومن الربص واجلنون ، ومن عذاب جهنم، وفتنة املسيح الدجال، واملامت

 .واجلوع ونحو ذلك
ًوملا كان رش الشيطان جنيا أو إنسيا أكرب األمور املانعة من قراءة القرآن والدعوة  ً

 .اختص بالذكر باالستعاذة منه عند قراءة القرآن، إليه
 :نقسم إىل ثالثة أقسامت وخملوقات اهللا

أما باعتبار احلكمة التي خلقهم ، رش حمض كالنار وإبليس باعتبار ذاهتام: األول
 .وفيها من املنافع ما ال حيصيه إال اهللا، اهللا من أجلها فهي خري

 .خري حمض كاجلنة والرسل واملالئكة: الثاين
 .كعامة املخلوقات، ونفع ورض، ما فيه خري ورش: الثالث
: ًمن نزل منزال فقال«: ملسو هيلع هللا ىلصعاذة إنام تكون من رش ما فيه رش كام قال النبي واالست

َأعوذ بك« ِ ُ َلـامُ
َ التامات من رش ما خلق٬ِت اِ َ ََ ََّ َِّّ ْ ِ ْلـم، ِ ٌ يرضه يشءَ ْ ََّ ُ ُ َّحتى ، َ ْيـرَ ِتـحَ ْل من َ ِ َ

ِمنز ْ ِلـهَ َ ذلكِ ِ  .)١(أخرجه مسلم »َ
 :والذي يوسوس يف صدور الناس نوعان

 .وجن ..إنس
d c b a `e  g f(: كام قال سبحانه

                                                
 ). ٢٧٠٨( برقم أخرجه مسلم )١(
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h  i (  ]٦، ٥: الناس[. 
، ًواإلنيس أيضا يوسوس لإلنيس، فاجلني يوسوس يف صدور اإلنس

وإن كان ، وهذا مشرتك بني اإلنس واجلن، والوسوسة اإللقاء اخلفي يف القلب
، ألنه يدخل يف ابن آدم، واجلني ال حيتاج لذلك، اإلنيس يلقى بواسطة األذن

 . منه جمرى الدموجيري
اشرتاكهام يف الوحي الشيطاين كام قال ، ونظري اشرتاكهام يف هذه الوسوسة

A @ ? > = < ; : 9 C B (: سبحانه
Q P O N M L K J I H G F E DR( ]١١٢: األنعام[. 

 .ويوحيه اإلنيس إىل إنيس مثله، فالشيطان يوحي إىل اإلنيس باطله
ويشرتكون يف ، حي الشيطاينفشياطني اإلنس واجلن يشرتكون يف الو

 .الوسوسة
o n m l k j (: ورش هؤالء ..نسأل اهللا السالمة من رش هؤالء

pq v u t s rw( ]٩٨، ٩٧: املؤمنون[. 

َّهـمَّلـال« ْلك أس! ُ َ ْلـمَ ُوبك آمنت، ُتَ ْ َ َ ِ ُوعليك توكلت، َ َْ ََّ َ َ ََ ُوإليك أنبت، ْ ْ ََ َ ْ َ َوبك ، ِ ِ َ
ُخاصمت َْ َّهـمَّلـال، َ ِّإين ! ُ َأعوذ بعزتكِ ِ َِّ ِ ُ َلـهِال إ، ُ َ إال أنتَ ْ ِأن تضلني، ِ َِّ ُ َأنت ا، ْ َلـحْ ِي الذي ْ َّ ُّ

ُيـمال  ِلـجَوا، ُوتَ ُن واإلنس ْ َ ُيـمُّْ  .)١(متفق عليه »ُوتونَ

                                                
 . ، واللفظ له)٢٧١٧(، ومسلم برقم )٧٣٨٣(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(



 ٣٤٠

واألبدان القلوب شفاء -٣  

Z Y X W V U T S R ] \ (: قال اهللا تعاىل
_ ̂  .]٥٧: يونس[)  `[ 

 x w v u t � ~ } | { z y(: وقال اهللا تعاىل
 .]٨٢: اإلرساء[)   £¡ ¢

َّالقرآن كتاب اهللا عز وجل شفاء ملا يف الصدور من أمراض الشهوات الصادة ، َّ
 .وأمراض الشبهات القادحة يف العلم اليقيني، عن االنقياد للرشع

فقدم ، زال سقمه، وأمراض الشبهات، وإذا شفي العبد من أمراض الشهوات
، وصار ما يريض اهللا أحب إىل العبد من شهوة نفسه، فسمراد اهللا عىل مراد الن

 .ووصل القلب إىل أعىل درجات اليقني
فإهنا ، تبعته اجلوارح كلها، ورفل بأثواب العافية، وإذا صح القلب من مرضه

 .وتفسد بفساده، تصلح بصالحه
ِأال وإن يف ا« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  َّ َلـجَ ًسد مضغةْ َ ْ ُ َإذا ص: َِ َلـحَ َت صَ َلـحْ ُسد كَـجْل اَ ُ ُلـهَ َوإذا ، ُّ َ

َفسدت فسد ا ْ ََ ََ َلـجَ ُسد كْ ُ ُلـهَ ُأال وهي القلب، ُّ َْ َ ْ َ  .)١(متفق عليه »ِ
 .وكل رمحة ..وحيصل للمؤمنني بالقرآن كل هدى

 .هو العلم باحلق والعمل به: فاهلدى
والثواب العاجل واآلجل ملن ، هي ما حيصل من اخلري واإلحسان :والرمحة
 .اهتدى به

حصلت السعادة ، وحلت الرمحة الناشئة عنه، صل اهلدى للعبدوإذا ح
 .والفرح والرسور، والربح والنجاح، والفالح

َّولذلك أمر اهللا عز وجل بالفرح بذلك فقال َّ :) e d c b a
j i h g fk(  ]٥٨: يونس[. 

                                                
 ). ١٥٩٩(، ومسلم برقم )٥٢(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
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وإنام ذلك ، وليس ذلك لكل أحد، فالقرآن مشتمل عىل الشفاء والرمحة
أو عدم العمل ، وأما الظاملون بعدم التصديق به، ني بآياتهاملصدق، للمؤمنني به

 .إذ به تقوم عليهم احلجة، ًفال يزيدهم إال خسارا، به
، عام لشفاء القلوب من الشبه واجلهاالت، والشفاء الذي تضمنه القرآن

 .واالنحرافات واآلراء الفاسدة ونحوها
 .جهالةفهو مشتمل عىل العلم اليقيني الذي تزول به كل شبهة و

، ومشتمل عىل الوعظ والتذكري الذي تزول به كل شهوة ختالف أمر اهللا
 .ومشتمل عىل شفاء األبدان من أسقامها وآالمها

ألنه حيث عىل اإليامن والتوبة ، واألسقام البدنية، فالقرآن شفاء لألسقام القلبية
دم ويأمر بالعدل وع، وأقبح األعامل، ويزجر عن مساوئ األخالق، من الذنوب

 .واجتناب اخلبائث واملرضات، اإلرساف
وأهل الضالل هلم ، وأهل اهلدى واإليامن هلم رشح الصدر واتساعه وانفساحه

! " # $ % & ' (: ضيق الصدر واحلرج كام قال سبحانه
 . - , + * ) ( 6 5 4 3 2 1 0 /

 .]١٢٥: األنعام[)  ?7 8 9 : ; > = <

ًفيجعل اهللا صدره ضيقا حرجا ،فقلب الكافر ال يصل إليه يشء من اخلري  اإذ، ً
 وإذا ذكر يشء من عبادة األصنام واللهو ارتاح إىل، سمع ذكر اهللا اشمأز قلبه

t s r ~ } | { z y x w v u (: ذلك
 .]٤٥: الزمر[)   ¦� ¡ ¢ £ ¤ ¥

، واملحبة والسكينة، والعلم واملعرفة، ًوملا كان القلب حمال لإليامن والتوحيد
وكانت هذه األشياء إنام تدخل يف القلب إذا ،  ونحوهاوالصدق واإلخالص

 .اتسع هلا
 .فدخلت فيه وسكنته، وسع صدره ورشحه، هداية عبد فإذا أراد اهللا

فيعدل عنه ، ًفلم جيد حمال يدخل فيه، ضيق صدره وأحرجه، وإذا أراد ضالله



 ٣٤٢

 .إىل غريه وال يساكنه
رغت فيه زيادة ضاق إال وكلام أف، وكل يشء فارغ إذا دخل فيه اليشء ضاق به

، اتسع وانفسح وانرشح، فكلام أفرغ فيه اإليامن والعلم، القلب اللني السليم
َّوهذا من آيات قدرة الرب عز وجل َّ. 

وضيق الصدر من أعظم أسباب ، ورشح الصدر من أعظم أسباب اهلدى
كام أن ضيق الصدر ، ّورشح الصدر لإليامن واهلدى من أجل النعم، الضالل

 .ظم النقممن أع
واملؤمن ، وكلام دخل نور العلم واإليامن واهلدى يف القلب انفسح وانرشح

وإذا قوي اإليامن كان ، منرشح الصدر يف هذه الدار عىل ما ناله من مكروهاهتا
 .ًعىل مكارهها أرشح صدرا منه عىل شهواهتا وحماهبا

كحال ، بكثريوالرشح احلاصل له بفراقها أعظم ، فإذا فارقها كان انفساح روحه
فالدنيا سجن املؤمن وجنة ، من خرج من سجن ضيق إىل فضاء واسع موافق له

 .الكافر
رأى من انرشاح صدره وسعته ما ال نسبة ملا ، فإذا بعث اهللا املؤمن يوم القيامة

وأساس كل ، فهو أصل كل نعمة، فرشح الصدر كام أنه سبب اهلداية، قبله إليه
ملا علم أنه ال يتمكن من ،  يرشح له صدرهوقد طلب موسى من ربه أن، خري

 ±® ¯ ° ¬§ ¨ © ª »(: تبليغ رسالة اهللا إال برشح صدره فـ
µ ́  ³ ²¶ ¹ ¸º( ]٢٨-٢٥: طه[. 

فإذا دخله ذلك ، أما األسباب التي ترشح الصدور فهي نور يقذفه اهللا يف القلب
وهو ، وإذا فقد ذلك النور أظلم وضاق، النور اتسع بحسب قوة النور وضعفه

 .هبة من اهللا تعاىل
بل اهللا واهب ، وليس مع العبد من نفسه يشء، واخلري كله بيديه، واألمر كله هللا

وهو أعلم حيث ، ويمنعها من يشاء، يمنحها من يشاء، األسباب ومسبباهتا
 .جيعل رسالته



 ٣٤٣

فيام حيبه اهللا ، وبذل جهده، وفقه الستفراغ وسعه، ًوإذا أراد اهللا بعبده خريا
 .ويف الرهبة منه، ويف الرغبة إليه ،ويرضاه

والرغبة يف ، وبقدر قيام الرغبة والرهبة يف القلب حيصل التوفيق للعبد
 .واحلذر من املعايص، الطاعات

 .ومها جمرد فضل اهللا ومنته، والرغبة والرهبة بيد اهللا ال بيد العبد
ال يصلح وحيبسهام عام ، ويليق هبام، جيعلهام اهللا يف املحل الذي يصلح هلام

 .وال يليق هبام، هلام
 .فإن قيل فام ذنب من ال يصلح؟

وآثره وأحبه ، صالحيته بام اختاره لنفسهعدم ألن ،  ال يصلحلكثرة ذنوبه: قيل
 .من الضالل والغي عىل بصرية من أمره

وكان كفر ، واستحب العمى عىل اهلدى، فآثر هواه عىل حق ربه ومرضاته
، والسعي يف مساخطه، والرشك به، د إهليتهوجح، املنعم عليه بصنوف النعم

فهذا من عدم صالحيته ، والسعي يف مرضاته، أحب إليه من شكره وتوحيده
 .لتوفيق خالقه ومالكه

 .وأي ذنب وإعراض فوق هذا؟
وانسدت ، كان قد عدل فيه، فإذا أمسك احلكم العدل توفيقه عمن هذا شأنه

فضاق عن دخول اإلسالم ، بهفأظلم قل، وطرق الرشاد، عليه أبواب اهلداية
 .واإليامن فيه

ًفلو جاءته كل آية مل تزده إال ضالال وكفرا وعنادا كام قال سبحانه ً ً :) Ä Ã
Ê É È Ç Æ ÅË  Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì

ÓÔ   (]٩٧، ٩٦: يونس[. 
 j i h g s r q p o n m l k(: وقال سبحانه

y x w v u tz( ]٥٧: الكهف[. 

، وعرف عظمة ربه، وأنار قلبه بالتوحيد، يامنومن رشح اهللا صدره لإلسالم واإل



 ٣٤٤

وعلم أنه ، ومعرفة خاصة، صار لقلبه عبودية أخرى، ومجيل إحسانه وإنعامه
 .وبكل اعتبار، عبد من كل وجه

، واحلمد كله له، واألمر كله بيده، وعلم أن اهللا تعاىل رب كل يشء ومليكه
 .ومرجعها كلها إليه، وأزمة األمور كلها بيده

وعىل حسب كامله وقوته وزيادته يكون ، أسباب رشح الصدر التوحيدوأعظم 
' ) ( * + , ! " # $ % & (: انرشاح صدر صاحبه

 .]٢٢: الزمر[ )7- . / 0 1 2 3 4 5 6

والرشك من أعظم أسباب ضيق ، فالتوحيد من أعظم أسباب رشح الصدر
 .الصدر

 . الصدر ويوسعهفيرشح، ومنها نور اإليامن الذي يقذفه اهللا يف قلب العبد
واجلهل ، فإنه يرشح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا، ومنها العلم

فكلام اتسع علم العبد باهللا وأسامئه وصفاته ودينه ، يورثه الضيق واحلرص
 .ورشعه انرشح صدره واتسع

والتلذذ ، واإلقبال عليه، وحمبته بكل القلب، ومنها اإلنابة إىل اهللا سبحانه
 .فال يشء أرشح لصدر العبد من ذلك، بعبادته

 .كان الصدر أفسح وأرشح، وكلام كانت املحبة هللا أقوى وأشد
 ..وتعلق القلب بغريه ..ومن أعظم أسباب ضيق الصدر اإلعراض عن اهللا تعاىل

وسجن قلبه  ..فإن من أحب غري اهللا عذب به ..وحمبته سواه ..والغفلة عن ذكره
 .رض أشقى منهفام يف األ، يف حمبة ذلك الغري

ونفعهم بام يمكنه ، ومن أسباب رشح الصدر وشفاء القلب اإلحسان إىل اخللق
 .من املال واجلاه

والبخيل أضيق الناس ، ًوأطيبهم نفسا، ًفالكريم املحسن أرشح الناس صدرا
 .ًوأنكدهم عيشا، ًوأعظمهم مها، ًصدرا

 .طنويف كل مو، ومن أسباب رشح الصدر دوام ذكر اهللا عىل كل حال



 ٣٤٥

واجلبان ، ًوأوسعهم صدرا، ًفإن الشجاع أرشح الناس صدرا، ومنها الشجاعة
 .ًأضيق الناس صدرا ال فرحة له وال رسور

ًوحال العبد يف القرب كحال القلب يف الصدر نعيام وعذابا  .ًوسجنًا وانطالقا، ً
فإن هذه ، واألكل والنوم، والسامع واملخالطة، ومنها ترك فضول النظر والكالم

ًتستحيل آالما وغموما ومهوما يف القلب، لفضول إذا مل ترتكا ً حترصه ، ً
 .وحتبسه ويتعذب هبا

 .فام أضيق صدر من رضب يف كل آفة من هذه اآلفات بسهم؟
 .وما أشد حرص قلبه؟ ..وما أسوأ حاله؟ ..وما أنكد عيشه؟

 .وما أنعم عيش من رضب يف كل خصلة من اخلصال املحمودة بسهم؟
Z ( :فلهذا نصيب وافر من قوله سبحانه، دائرة عليها حائمة حوهلاوكانت مهته 
 .]١٣: االنفطار[)   ] \ [̂ 

 .]١٤: االنفطار[)   _̀  c b a(: ولذلك نصيب وافر من قوله سبحانه
 .وبينهام مراتب متفاوتة ال حيصيها إال اهللا تبارك وتعاىل

وأكمل اخللق  .. أكمل اخللق يف كل صفة حيصل هبا انرشاح الصدرملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 
، وعىل حسب متابعته ينال العبد من انرشاح صدره ..ًمتابعة له أكملهم انرشاحا

' ) ( * + , - ! " # $ % & (: وقرة عينه ما نال
 .]٢٢: الزمر[ )7. / 0 1 2 3 4 5 6

، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وزينه يف قلوبنا، اللهم حبب إلينا اإليامن
 .شدينواجعلنا من الرا
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التكليف أهل -١  
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داخلون حتت ، وهم مكلفون مأمورون منهيون، اجلن واإلنس هم الثقالن
 . بعث إىل اجلن كام بعث إىل اإلنسملسو هيلع هللا ىلصوالنبي ، رشائع األنبياء

واختصاص النبي  ،ملسو هيلع هللا ىلصرشائع الرسل قبل حممد واجلن واإلنس كانوا متعبدين ب
 . بالبعثة إىل الثقلني هو اختصاص بالبعثة إىل مجيعهم ال إىل بعضهمملسو هيلع هللا ىلص

 .ومن قبله من األنبياء كان يبعث إىل طائفة خمصوصة من اجلن واإلنس
، فهم كذلك مثابون معاقبون، واجلن واإلنس كام هم مأمورون منهيون

 .لنارومسيئهم يف ا، حمسنهم يف اجلنة
واملطيع والعايص كاإلنس كام  ..والرب والفاجر ..فاجلن منهم املسلم والكافر

! " # $ % & ' ) ( * (: قال اهللا عنهم
 .]١٥، ١٤: اجلن[)   2- . / 0 1 ,+

̧ º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿(: وقال سبحانه  ¶ µÀ( ]١١: اجلن[. 

 :فاجلن ثالث طبقات
 .والكفار ..ودون الصاحلني ..الصاحلون

 :الث طبقاتواإلنس ث
 .وكفار ..ومقتصدون ..أبرار
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ًوأتم عقوال منهم زادوا عليهم بثالثة أصناف ، وملا كان اإلنس أكمل من اجلن
 :ليس منها يشء يف اجلن وهم، خرينآ

 .واملقربون ..واألنبياء ..الرسل
 .فليس يف اجلن صنف من هؤالء بل جبلتهم الصالح

! " # (: سبحانهفكفار اجلن ككفار اإلنس يف النار كام قال 
 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ 4 3 2

A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5B  (]١٧٩: األعراف[. 
8 9 : ; > = < ? @ (: وقال اهللا سبحانه

AB( ]١٣: السجدة[. 

كام قال سبحانه للجن ، واملؤمنون من اجلن كاملؤمنني من اإلنس يف اجلنة
)  +! " # $ % & ' ) ( *(: واإلنس

 .]١٣٢: األنعام[
)   C B A @ ?D H G F EI(: وقال اهللا سبحانه

 .]٤٧، ٤٦: الرمحن[

 .إىل مجيع الثقلني اجلن واإلنس،  رسول رب العاملنيملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 
 :واجلن مكلفون كتكليف اإلنس

 .والكفار منهم يف النار ..املؤمنون منهم يف اجلنة
 .والعصاة، والفساق، واملرشكون ،والكفار، ففي اجلن املؤمنون

 .وفيهم من يعبد اهللا مع اجلهل كاإلنس، وفيهم من يعبد اهللا بعلم
 :وكل نوع من اجلن يميل إىل نظريه من اإلنس

 ..واملرشكون مع املرشكني ..والنصارى مع النصارى ..فاليهود مع اليهود
 ..والفساق مع الفساق ..واملنافقون مع املنافقني ..واملسلمون مع املسلمني

 . البدعوأهل البدع مع أهل
 .مثل استخدام اإلنس لإلنس يف يشء، واستخدام اإلنس للجن
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، فمن اإلنس من يستخدم اجلن يف املحرمات من الفواحش والظلم والرشك
 .وهو من أفعال الشياطني، وهذا حمرم ، والقول عىل اهللا بال علم

أو ، ومنهم من يستخدمهم يف أمور مباحة جللب ما ينفعه أو لدفع ما يرضه
فهذا حمرم؛ ، ونحو ذلك، أو داللة عىل مال ليس له مالك معصوم، مالهإحضار 

 . مل يفعله، ومل يأمر بهملسو هيلع هللا ىلصألن النبي 
، كام يستعمل اإلنس يف ذلك، ومنهم من يستعملهم يف طاعة اهللا ورسوله

كام يأمر ، وينهاهم عام هناهم هللا ورسوله عنه، فيأمرهم بام أمره اهللا ورسوله به
 .اإلنس وينهاهم

وهم أفضل اخللق ، وحال من اتبعه واقتدى به من أمته، ملسو هيلع هللا ىلصه حال النبي وهذ
 .لقيامهم بالدعوة إىل اهللا لعموم الثقلني

 . هلمملسو هيلع هللا ىلصه استخدام سليامن يشب، والذين يستخدمون اجلن يف املباحات
، وقرأ عليهم القرآن، لكن دعاهم إىل اهللا، ً مل يستخدم اجلن أصالملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 

 .وأعظم يشء، فضل يشءوهذا أ، وبلغهم الرسالة
، ً أعطاه ملكا ال ينبغي ألحد من بعده وسخرت له اإلنس واجلنملسو هيلع هللا ىلصوسليامن 

 .وهذا مل حيصل لغريه، والريح والطري
، والعلم النافع، واإلنسان من حيث هو إنسان عار عن كل خري من اإليامن

 :والعمل الصالح
 .]٢٨: النساء[ )58 6 7(: فهو ضعيف كام قال اهللا عنه

: إبراهيم[ )2. / 0 1(: ظلوم كفار كام قال اهللا عنهوهو 

٣٤[. 

µ ´ ³ ° ± ² (: وهو ظلوم جهول كام قال اهللا عنه
Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶Ä( 

 .]٧٢: األحزاب[
P O N M L K J (: عجول يف أموره كام قال اهللا عنه وهو
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R QS( ]١١: اإلرساء[. 

 .]١٠٠: اإلرساء[ )uw vx (: وهو قتور عند اإلنفاق كام قال اهللا عنه
! " # $ (: وهو جمادل معاند مع ظهور احلق له كام قال سبحانه

 .]٥٤: الكهف[  )%0 & ' ) ( * + , - . /

وإنام اهللا سبحانه هو الذي يكمله ، فاإلنسان من حيث هو عار عن كل خري
ة وال خروج له عن األخالق الرديئة إال بتزكي، والتقوى والعدل، باإليامن والعلم

© µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ¶ (: اهللا له كام قال سبحانه
¹ ¸º( ]٤٩: النساء[. 

َّهـمَّلـال« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  َآت نفيس تقواها! ُ َ ْ َ ِ ِْ َوزكها أنت خ، َ َ َْ َ ِّ ُيـرَ َ من زكاهاْ َّْ َ َأنت ، َ ْ
ِول َيـهَ َا وموالهاُّ ْ  .)١(أخرجه مسلم »ََ

خلق الدنيا ،  يشء قديروهو عىل كل، واهللا جل جالله هو اخلالق العليم
 .وخلق النار ألهل معصيته، وخلق اجلنة ألهل طاعته، واآلخرة

 :وخلق سبحانه املخلوقات الظاهرة والباطنة عىل أربع مراتب
وهم ، يصدر منها اخلري والرش، ظاهرة وباطنة، خملوقات عاقلة :األوىل

 .املكلفون من اإلنس واجلن
،  وخلق آثارها كالشمس التي خلقها اهللاخلقها اهللا، خملوقات ظاهرة :الثانية

وخلق فيها األثر وهو ، وخلق النبات واألشجار، وخلق فيها األثر وهو النور
 .وخلق فيه األثر وهو الكالم، وخلق اللسان، الثامر
، ويصدر منهم كل خري، ترى آثارها وهي ال ترى، خملوقات عاقلة باطنة :الثالثة

وال يعصون اهللا ما أمرهم ، ل والنهار ال يفرتونوهم املالئكة الذين يسبحون اللي
 .وهم الذين يدبرون هذا الكون بأمر اهللا سبحانه، ويفعلون ما يؤمرون

وهم ، ويصدر منهم كل رش، ترى آثارها وهي ال ترى، باطنة خملوقات :الرابعة

                                                
 ). ٢٧٢٢( برقم أخرجه مسلم )١(
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 .إبليس وذريته من الشياطني
ذي مكن هلذا هو ال، وخالق الناس، وخالق هذه األرض، وخالق هذا الكون

وهو الذي أودع األرض هذه اخلصائص ، اجلنس البرشي يف األرض
التي تسمح بحياة هذا اجلنس البرشي عىل ظهر هذه األرض من ، واملوافقات

وتكنه بام جعل اهللا فيها من أسباب ، وتقوته وتعوله، ونور وهواء، ماء ونبات
� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ (: الرزق واملعايش كام قال سبحانه

 © ̈  §« ª¬( ]١٠: األعراف[. 

ًالذي جعل هذه األرض مقرا صاحلا ، فاهللا تبارك وتعاىل هو احلكيم العليم ً
وبام أودع فيها من األرزاق ، بجوها وتركيبها وحجمها، اإلنسان لنشأة

 .وحياته ما يسمح بنشأة هذا اجلنس، ومن القوى والطاقات، واألقوات
،  خملوقات هذه األرضوهو سبحانه الذي جعل هذا اجلنس البرشي سيد

عىل تطويعها واستخدامها ، ًوجعله قادرا بام أودعه اهللا من معرفة وطاقات
: ًوأكرمه اهللا بام مل يكرم أحدا سواه كام قال سبحانه، وتسخريها يف حاجته

) _ k j i h g f e d c b a `
o n m lp(  ]٧٠: اإلرساء[. 

، ومكنه فيها، ب هذه األرضفقد أنشأه اهللا من ترا، واإلنسان ابن هذه األرض
ويرس له املعرفة التي تسلمه ، ًوجعل له فيها أرزاقا ومعايش، وجعله سيد أهلها

ويشكره عىل ، عبادة ربه الذي خلقه واستخلفه ليستعني بذلك عىل، مفاتيحها
 .نعمه

ألهنم ال يعلمون قدر املنعم وعظمته  ..ًولكن الناس قليال ما يشكرون
وحتى الذين يعلمون ال يملكون أن  .. قدر نعمه وكثرهتاوال يعلمون ..وإحسانه

وأنى هلم الوفاء لوال أن اهللا يقبل منهم ما  ..يوفوا نعمة اهللا حقها من الشكر
= < ? (: ويضاعف احلسنات ويغفر السيئات، ويعفو عن كثري ..يطيقون

@A( ]٢٣: الشورى[. 
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َّوقد خلق اهللا عز وجل آدم بيده ، وصوره يف أحسن تقويم، ونفخ فيه من روحه، َّ
غريه من  ًوذلك كله ترشيفا له عىل، وأعطاه خصائصه اإلنسانية عند خلقه

 .املخلوقات
يف جممع ، ميالد هذا الكائن اإلنساين، وأعلن اهللا بذاته العلية اجلليلة العظيمة

m l k (: كام قال سبحانه، ومعهم إبليس، حافل باملأل األعىل من املالئكة
s r q p o nt u | { z y x w v 

}~ £ ¢ ¡ �¤  © ¨ § ¦ ¥
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p o n m l (: وإبليس من اجلن ال من املالئكة كام قال سبحانه
 w v u t s r q � ~ } | { z y x
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واجلن خلقهم اهللا  ..فاملالئكة خلقهم اهللا من نور ..واجلن خلق غري املالئكة
 .رش خلقهم اهللا من ترابوالب ..من نار

فقد سجدوا ، فأما املالئكة الذين ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
 .وهذه وظيفتهم، هذه طبيعتهم، مطيعني منفذين ألمر اهللا

كام ظهرت الطاعة ، وهبذا السجود من املالئكة ظهرت كرامة آدم عىل اهللا
 .ًوإظهارا لفضل آدم، ًحرتاماًفسجدوا آلدم إكراما وا، املطلقة من املالئكة

، وهو يعلم أن اهللا ربه وخالقه، وأما إبليس فقد امتنع عن تنفيذ أمر اهللا سبحانه
 .وأمر الكون كله، ومالك أمره

 .فهذه ثالثة نامذج من خلق اهللا
 .وهم املالئكة، أهل الطاعة املطلقة والتسليم التام هللا

 .م إبليس وذريتهوه، وأهل العصيان املطلق واالستكبار املقيت
 .وهم آدم وذريته، وطبيعة ثالثة هي الطبيعة البرشية

« ¼ ½ ¾ ¿ (: فأما الطبيعة األوىل فهي خالصة هللا بالتسليم املطلق
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 .فلهام شأن آخر، اإلنسان والشيطان، وأما الطبيعتان األخريان
 يف أن حيكم نفسه وفق ما ًوجعل لنفسه حقا، ًفأما إبليس فجعل له رأيا مع النص

 .مع وجود األمر من ربه، يرى
وتتعني الطاعة التامة ، وحني يوجد النص القاطع واألمر اجلازم ينقطع النظر

! " (: ولكن إبليس أبى أن يسجد لربه حني أمره بالسجود، لآلمر سبحانه
 .]١٢: األعراف[ )#3 $ % & ' ) ( * + , - . / 0 1 2

الذي ، كن ينقصه أن يعلم أن اهللا هو اخلالق املالك الرازقوإبليس لعنه اهللا مل ي
 ولكنه مل يطع، وال يقع يشء يف الوجود إال بإذنه وقدره، يدبر الكون ويرصفه

فكان جزاؤه العاجل الذي ، بمنطق من عند نفسه، األمر كام صدر إليه ومل ينفذه
)   4A 5 6 7 8 9 : ; > = < ? @(: تلقاه لتوه

 .]١٣: األعراف[
وكذلك كل من يتلقى ، واعتقاده بوجوده مل ينفعه، إن علم إبليس باهللا مل ينفعه

 .ًثم جيعل لنفسه نظرا يف قبوله أو رده، أمر اهللا
من أجل ، فكفر وأبى واستكرب، وعىص اآلمر سبحانه، فإبليس خالف األمر

وكتب ، وحقت عليه اللعنة، وطرده من رمحة اهللا، ذلك طرد اهللا إبليس من اجلنة
 )Î Í Ì Ë ÊÏ Õ Ô Ó Ò Ñ ÐÖ(: عليه الصغار

 .]٧٨، ٧٧: ص[
، ولكن إبليس الرشير العنيد ال ينسى أن آدم هو سبب الطرد والغضب واللعنة له

ثم ليؤدي وظيفة الرش الذي ، وال يستسلم ملصريه البائس دون أن ينتقم منه
 .متحضت يف آدم وذريته

)   F E D C BG K J I HL(: فامذا قال إبليس لربه؟
 .]١٥، ١٤: األعراف[

وهو يعلم أن هذا الذي يطلبه ال ، لقد سأل إبليس ربه أن ينظره إىل يوم البعث
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 .يقع إال بإرادة اهللا وقدره
ولكن إىل يوم الوقت ، وقد أجابه اهللا إىل طلبه يف اإلنظار حلكم عظيمة

 ومن، وحكمة اهللا تقتيض ابتالء العباد ليتبني الصادق من الكاذب، املعلوم
، فلام حصل إبليس عىل قضاء اهللا له بالبقاء الطويل، يطيعه ممن يطيع عدوه

 :ينبئ عن رش كامن فيه فامذا قال؟، أعلن يف تبجح خبيث
)S R Q P O N MT  [ Z Y X W V U

d c b a  ̀_ ̂  ] \e  (]١٧، ١٦: األعراف[. 

بأن ، هوإنزاهلا به بسبب معصيته وتبجح، إنه سريد عىل تقدير اهللا له الغواية
والذي بسببه كانت مأساة إبليس ولعنه ، يغوي ذلك املخلوق الذي كرمه اهللا

 .وطرده
يصد عنه كل ، لقد أعلن إبليس أنه سيقعد آلدم وذريته عىل رصاط اهللا املستقيم

وذلك الطريق هو طريق اإليامن والطاعات املؤدي إىل ، من هيم منهم باجتيازه
وعن ، ومن خلفهم، من بني أيدهيم،  جهةوأنه سيأيت البرش من كل، رضا اهللا
 .وذلك للحيلولة بينهم وبني اإليامن باهللا وطاعته، وعن شامئلهم، أيامهنم

، فال يعرفون اهللا وال يشكرونه، وقعد إبليس آلدم وذريته عىل الطريق إلغوائهم
 .ويستجيب لربه، اللهم إال القليل الذي يفلت

وقعوده عىل ، حيلولة إبليس دونه ،فالسبب احلقيقي لقلة شكر البرش لرهبم
 .الطريق إليهن وصد الناس عنه

ونستعد ، لنأخذ منه حذرنا، وعزم عىل فعله، وقد نبهنا اهللا عىل ما قال إبليس
 .ونحرتز منه بعلمنا بالطرق التي يأيت إلينا منها، لعدونا

: وليأخذ حذره منه، والذي يدفعه عن اهلدى، فليستيقظ العبد للعدو الكامن فيه
)L K J I H G F E D C B A @ ?M( 

 .]٦: فاطر[
مشيئة اهللا اقتضت أن يرتك اإلنسان يشق طريقه  ألن، لقد أجيب إبليس إىل طلبه
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وبام ، وبام وهبه من عقل راجح، بام ركب يف فطرته من استعداد للخري والرش
اية فيختار اهلد، والتبشري واإلنذار عىل أيدي الرسل، أمده من التذكري والتحذير

سواء اهتدى أو ، وحتقق مشيئة اهللا باالبتالء، وحتق عليه سنة اهللا، أو الضالل
 .َّضل

M L K (: وحني أسكن اهللا آدم وزوجه اجلنة حذرمها من الشيطان بقوله
V U T S R Q P O NW  (]١١٧: طه[. 

أعلن ، وما أبطنه من الكيد هلم، وبعد أن كشف إبليس عن عداوته آلدم وذريته
وأوعده ومن تبعه من البرش بملء جهنم ، ًطرد إبليس طردا ال معقب لهاهللا عن 

 )r q p o n m l k j i h g fs(: منهم
 .]١٨: األعراف[

فال تليق بأخبث خلق ، ألهنا دار الطيبني الطاهرين، فأخرج اهللا الشيطان من اجلنة
 .اهللا وأرشهم وأنجسهم

ًفخرج منها صاغرا ذليال مذموما مدحورا ً ويوم ،  عىل كفره وكربه وعجبهًجزاء، ًً
 .القيامة يمأل اهللا النار بإبليس وأتباعه من اجلن واإلنس

ثم يف ، واعتقاده بألوهيته، قد يتبعه يف معرفته باهللا، ومن يتبع الشيطان من البرش
وادعاء أن له احلق يف رفض حكم ، رفض حكم اهللا وقضائه يف منهج احلياة

كام أنه قد يتبعه ليضله عن االهتداء إىل اهللا ، هواهوقبوله أو عدم قبوله وفق ، اهللا
 .ًأصال

وجعل آلدم وذريته فرصة ، لقد جعل اهللا بحكمته إلبليس وقبيله فرصة اإلغواء
ًحتقيقا لالبتالء الذي قضت مشيئة اهللا أن تأخذ به ، االختيار للهدى أو الضالل

ًوجتعله به خلقا منفردا يف خصائصه، هذا الكائن اإلنساين وال هو ، ال هو ملك ،ً
وال هو دور ، ليس هو دور امللك، ًألن له دورا آخر يف هذا الكون، شيطان

 .الشيطان
لتتم بذلك ، أمر اهللا آدم وزوجه أن يسكن اجلنة، وبعد طرد الشيطان من اجلنة
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، الذي خلق اهللا له هذا الكائن، وإعدادمها لدورمها األسايس، تربية اهللا هلام
y x w v u t (:  األرض فقال سبحانهوهو دور اخلالفة يف

¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z¥  (]١٩: األعراف[. 

ليتدرب ، ووصامها باالمتناع عن املحظور، لقد أذن اهللا هلام باملتاع احلالل
ويستعيل بإرادته عىل هذه الرغبات ، اإلنسان عىل ضبط رغباته وشهواته

وهذه خاصية اإلنسان ، نًال حمكوما هبا كاحليوا، ًفيظل حاكام هلا، والشهوات
 .التي يفرتق هبا عن احليوان

فهذا ، بدأ إبليس يؤدي دوره الذي متحض له، وملا سكن آدم وزوجه اجلنة
وهو ، وأسجد له مالئكته، ونفخ فيه من روحه، اإلنسان كرمه اهللا فخلقه بيده

 .وطرد من املأل األعىل، الذي أخرج إبليس بسببه من اجلنة
وفيه ، مستعد للخري والرش عىل السواء،  مزدوج الطبيعةهذا الكائن اإلنساين

ومن هذه الثغرات متكن ، ما مل يلتزم بأمر اهللا فيها، أماكن ضعف معينة يقاد منها
 .ويمكن جره وإغواؤه، ويمكن الدخول إليه، إصابته

وراح ، ومن شهواته يمكن أن يقاد، إن هلذا اإلنسان شهوات معينة يمكن إثارهتا
̈  © ª » (: ب هذه الشهوات فامذا فعل؟إبليس يداع § ¦

 ¯ ® ¬ ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ́  ³ ² ± °
ÀÁ(   ]٢٠: األعراف[. 

ليوقعهام يف ، ووسوس هلام من ناحية رغائبهام العميقة، فجاء إبليس إليهام
ًمستغال أماكن الضعف الفطرية يف ، وارتكاب املحظور، الرش والغواية

حتى ال يكون للشيطان ، اؤه باإليامن والذكروهذا الضعف يمكن اتق، اإلنسان
 .وال يكون لكيده الضعيف من تأثري، سلطان عىل املؤمن الذاكر

ًإنه حيب أن يكون خالدا ال ، ولكن الشيطان داعب رغائب اإلنسان الكامنة فيه
 .وحيب أن يكون له ملك غري حمدد بالعمر القصري، يموت

 .ومها أقوى شهوتني يف اإلنسان ..دوالعمر اخلال ..فأغرامها بامللك اخلالد
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بفتح الالم يكون اإلغراء باخلالص من قيود اجلسد ) َملكني(وعىل قراءة 
 .كاملالئكة مع اخللود

وأن هذا ، وملا كان الشيطان الرجيم يعلم أن اهللا قد هنامها عن هذه الشجرة
اعبة إىل جانب مد، فقد استعان عىل زعزعته، النهي له ثقله يف نفوسهام وقوته

ويف ، فحلف هلام باهللا إنه هلام ناصح، بتأمينهام من هذه الناحية، شهواهتام
 .]٢١: األعراف[   )Æ Å Ä Ã ÂÇ(: نصحه صادق

أنه عدومها ، والقسم املخدر، ونيس آدم وزوجه حتت تأثري الشهوة الدافعة
 سواء، ًوأن اهللا أمرمها أمرا عليهام طاعته، الذي ال يمكن أن يدهلام عىل خري

 .اليكون يشء إال بقدر من اهللا وأنه، عرفا علته أم مل يعرفاها
، نسيا هذا كله، فإذا كان مل يقدر هلام اخللود وامللك الذي ال يبىل فلن ينااله

 .فامذا فعل الشيطان هبام؟
) × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È

 Ý Ü Û Ú Ù Øå ä ã â á à ß Þæ( 
 .]٢٢: األعراف[

لقد أنزهلام الشيطان هبذا الغرور من ، تت ثمرهتا املرةوآ، لقد متت اخلدعة
فأنزهلام من رتبتهام العالية التي هي البعد عن الذنوب ، طاعة اهللا إىل معصيته

 .حيث دالمها بغرور إىل املعصية، واملعايص إىل مرتبة دنيا
، وشعرا اآلن أن هلام سوآت مواراة عنهام، فلام ذاقا الشجرة بدت هلام سوآهتام

 .وسوأة العورات، أة املعايصسو
التي خيجل اإلنسان ، فرآمها الرب جيمعان من ورق اجلنة ليسرتا به عوراهتام

Ý Ü Û Ú Ù Ø â á à ß Þ (: ًفطرة من تعرهيا
å ä ãæ( ]٢٢: األعراف[. 

وعىل إغفال ، وسمع آدم وزوجه هذا العتاب والتأنيب من رهبام عىل املعصية
 .وعىل طاعة العدو، النصيحة
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وهو أنه ينسى ، عد هذا العتاب تكشف اجلانب اآلخر من طبيعة هذا اإلنسانوب
، ًوال يستقيم دائام، ًإنه ال يلتزم دائام، ًإن فيه ضعفا يدخل منه الشيطان، وخيطئ

 .ويندم عىل معصيته، ويعرف زلته، ولكنه يدرك خطأه
وال ، نإنه يتوب وال يلج يف املعصية كالشيطا، ويطلب العون من ربه واملغفرة

إنه يعلم أنه ال حول له وال قوة إال ، يكون طلبه من ربه هو العون عىل املعصية
 .وإال كان من اخلارسين، بعون اهللا ورمحته

! " # $ % & ' ) ( * + ( :فامذا قال آدم وزوجه
 .]٢٣: األعراف[)  -,

نا وقد فعل، وظلمنا أنفسنا باقرتاف الذنب، فعلنا الذنب الذي هنيتنا عنه: قاال
وترمحنا بقبول التوبة ، سبب اخلسار إن مل تغفر لنا بمحو أثر الذنب وعقوبته

¢ (: وتاب عليهام، فغفر اهللا هلام ذلك، واملعافاة من أمثال هذه اخلطايا
¥ ¤ £¦   ® ¬ « ª ©  ̈§   (]١٢٢، ١٢١: طه[. 

 ..قد متت ..والرتبية الكربى ..واالمتحان األول ..وهنا تكون التجربة األوىل
 .عقوبتها وذاق أمل.. وعرفها آدم وذاقها ..وتكشفت خصائص اإلنسان الكربى

ملزاولة اختصاصه يف اخلالفة يف ، وهذا االمتحان، واستعد هبذا التنبيه
الذي كرش ، ًوللدخول يف املعركة التي ال هتدأ أبدا مع عدوه الشيطان، األرض

 . عداوته وعصيانهغري مقلع عن، وهو مستمر عىل طغيانه، عداوته من قبل عن
 .وبعد ذلك جاء أمر اهللا آلدم وإبليس

): 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .;  = <
B A @ ? >C   (]٢٥، ٢٤: األعراف[. 

هبطوا ليصارع ، وإبليس وقبيله، آدم وزوجته، ًلقد أهبطوا مجيعا إىل األرض
ولتدور املعركة ، ًوجياهد بعضهم بعضا، ًويعادي بعضهم بعضا، ًبعضهم بعضا

 : طبيعتني وخليقتني خمتلفتنيبني
 . ممحضة للرشإحدامها
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 . مزدوجة االستعداد للخري والرشواألخرى
 :وكتب عىل آدم وذريته، وجيري قدر اهللا بام شاء، وليتم االبتالء

 .ويستمتعوا بام فيها إىل حني، ويمكنوا فيها، أن يستقروا يف األرض
فيبعثوا ليعودوا ، خيرجوا منهاثم ، ثم يموتوا فيها، وكتب عليهم أن حييوا فيها

 .كل حسب عمله، فيدخلهم جنته أو يدخلهم ناره، إىل رهبم
لقد أعلن اهللا ميالد هذا الكائن اإلنساين يف حفل كوين كان شهوده املأل 

s r q p o n m l kt  v u(: األعىل من املالئكة
} | { z y x w~ £ ¢ ¡ �¤  ¥
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! " # $ (: خالفته يف األرض منذ خلقه فقالوأعلن كذلك 
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 .فام أعظم الكرامة التي خص اهللا هبا هذا اإلنسان؟
 .وما أعظم الدور الذي أعطاه بارئه له؟

ال خملوق ألمر عظيم ال يصلح له إ، فإن عامرة كوكب وسيادته بخالفة اهللا فيه
 .عظيم

ًإن هذا اإلنسان يتعامل مع ربه تعامال مبارشا ً: 
ويف ، وهو الذي أعلن اهللا ميالده يف املأل األعىل ..فهو الذي خلقه اهللا بيده

ثم خوله خالفة  ..وأسكنه اجلنة يأكل منها حيث يشاء لريبيه ..الكون كله
وأوصاه  ..ء كلهاوعلمه أساس املعرفة بتعليمه األسام ..األرض بعد ذلك بأمره

 ..وأودعه االستعدادات اخلاصة التي متيزه عن غريه ..وصيته يف اجلنة وبعدها
وكتب عىل نفسه الرمحة أن يقبل عثرته ويقبل  ..وأرسل له الرسل منه هبداه

 .توبته
` b a  _ (: وما أجل احتفاء اهللا هبم، فام أعظم نعم اهللا عىل بني آدم



 ٣٦٢

 n m l k j i h g f e d c
op(   ]٧٠: اإلرساء[. 

 :ثم هذا اإلنسان يتعامل مع املأل األعىل
كام جعل منهم من يبلغ  ..وجعل منهم حفظة عليه ..أسجد اهللا له املالئكة

وأنزهلم عىل  ..وأنزهلم عىل أهل االستقامة يبرشوهنم ويثبتوهنم ..الرسل وحيه
لذين وسلطهم عىل ا ..املجاهدين يف سبيل اهللا ينرصوهنم ويبرشوهنم كذلك

ويسلمون عىل  ..كفروا يقتلوهنم ويستلون أرواحهم يف تأنيب وتعذيب
 .ويقومون عىل عذاب الكفار يف النار ..املؤمنني يف اجلنة

 .وما أكثر ما بني املالئكة والبرش من تعامل يف الدنيا واآلخرة
فله مع الشيطان أحوال ، ويتعامل اإلنسان كذلك مع اجلن صاحليهم وشياطينهم

ويؤمنون  ..فهم يسمعون منه ..كام له مع صاحلي اجلن معامالت ،وجوالت
كام ذكر اهللا عن تسخري اجلن ، ويطيعونه فيام يأمرهم به ..بام يدعوهم إليه
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ة يف هذه األرض فهو اخلليف، كذلك هو يتعامل ويستفيد من هذا الكون
وأعطاه االستعداد لفتح ما ، الذي سخر له قواها وطاقاهتا وأرزاقها، ه ربهاستحلف

 .وهو يتعامل مع مجيع األحياء فيها، شاء اهللا من مغاليق أرسارها
 .واإلنسان بازدواج طبيعته واستعداداته يتحرك إىل العلو واملعايل

ديته حني خيلص عبو، ويتجاوز مراتب املالئكة، إنه يعرج إىل السموات العىل
 .ويرتقى فيها إىل منتهاها وأعالها، هللا وحده

ويتمرغ يف ، حني يتخذ إهله هواه، كام أنه هيبط إىل ما دون مستوى البهيمة
وبني هذين املجالني أبعاد أضخم مما بني ، أو الكيد الشيطاين، الوحل احليواين

 .ًوأبعد مدى، السموات واألرض يف عامل احلس
حتى ليمكن ، اخلصائص ضعيف يف جوانب تكوينهواإلنسان مع تفرده يف هذه 
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 .واالرتكاس إىل الدرك األسفل من خطام شهواته، قيادته إىل الرش
أو ، ويستسلم هلواه، حني يبعد عن هدى اهللا، وهو ينحط إىل أسفل سافلني

الذي أخذ عىل عاتقه إغواءه يف مجيع األوقات من ، يستسلم لعدوه العنيد
 .مجيع اجلهات
بل ، وال لعقله وحده، أن ال يرتكه لفطرته وحدها، محة اهللا بهوقد اقتضت ر

لينجو من شهواته بالتخلص من ، أرسل إليه الرسل لإلنذار والتبشري والتذكري
، والنجاة من عدوه الذي خينس ويتوارى عند ذكره لربه، والفرار إىل اهللا، هواه

حتى ، دتهوهذه كلها مقويات إلرا، وثوابه وعقابه، وتذكر رمحته وغضبه
 .يستعيل عىل ضعفه وشهواته

لتقوية هذه ، وقد كان أول تدريب له يف اجلنة بابتالئه بام حيل وما حيرم
 .وإبرازها يف مواجهة اإلغراء والضعف، اإلرادة

فإذا نيس ، ًومن رمحة اهللا به كذلك أن جعل باب التوبة مفتوحا له يف كل حلظة
 ..ًوجد الباب مفتوحا له ..تاب موإذا غوي ث ..وإذا عثر ثم هنض ..ثم تذكر

 .ودخله جنته ..وغفر ذنوبه ..وأقال عثرته ..وقبل اهللا توبته
وضاعف له ما ، بدل اهللا سيئاته حسنات، استقام عىل الرصاط املستقيم فإذا
 .شاء

وهذه سنة ، وقد قبل اهللا توبته وغفر له، ثم تاب واستغفر، لقد نيس آدم وأخطأ
: البقرة[)   Ñ ÐÜ Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò (: اهللا آلدم وذريته
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 :وقد خلق اهللا يف اإلنسان ثالث قوى
 .وقوة الشهوة ..وقوة الغضب ..قوة العقل

، وأعىل هذه القوى القوة العقلية التي خيتص هبا اإلنسان دون سائر الدواب
 .وتشاركه فيه املالئكة

البرش ركب اهللا و ..والبهائم شهوات بال عقول ..فاملالئكة عقول بال شهوات
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 .وجعل هلم شهوات .ً.فيهم عقوال
ومن غلبت شهوته عقله ، فاملؤمن الذي يغلب عقله شهوته خري من املالئكة

 .فالبهائم خري منه
ثم القوة الشهوية جللب ، ثم خلق اهللا يف اإلنسان القوة الغضبية لدفع املرضة

 .املنفعة
، فضل اجلنس اإلنساينانقسمت األمم التي هي أ، وبحسب هذه القوى الثالث
 .وكل ما ساواهم تبع هلم، وهم العرب والفرس والروم

فهذه األمم الثالث هي التي ظهرت فيها الفضائل اإلنسانية فغلب عىل العرب 
 .وهو البيان واإلظهار، فهم عرب من اإلعراب، القوة العقلية النطقية

 .ء والرياسةمن الدفع واملنع واالستعال، وغلب عىل الفرس القوة الغضبية
 .يقال فرسه إذا قهره وغلبه، فقيل فرس، واشتق اسمها من وصفها

 .وغلب عىل الروم القوة الشهوية من الطعام والرشاب والنكاح ونحو ذلك
 .فالروم هو الطلب والشهوة، واشتق اسمها من وصفها

 .وهذه الصفات الثالث غالبة عىل هذه األمم الثالث
 .ثم تليها الروم ..ألن القوة الدفعية أرفع، ا الفرسثم تليه ..فالعرب أفضل األمم

 ً:وباعتبار هذه القوى كانت الفضائل ثالثا
 .فضيلة العلم واإليامن التي هي كامل القوة العقلية

 .وكامل الشجاعة هو احللم، وفضيلة الشجاعة التي هي كامل القوة لغضبية
إن السخاء يصدر عن ف، الذي هو كامل القوة الطلبية، وفضيلة السخاء واجلود

 .اللني والسهولة
 .والنصارى ..واليهود.. املسلمون، وباعتبار القوى الثالث كانت األمم الثالث

فإن معجزة نبيهم هي علم ، فاملسلمون فيهم العقل والعلم واالعتدال يف األمور
 .وهم األمة الوسط، اهللا وكالمه

حتى حرم اهللا عليهم ، ويةوهلذا أضعفت فيهم القوة الشه، واليهود فيهم القسوة
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وأمروا من الشدة والقوة بام ، من املطاعم واملالبس ما مل حيرم عىل غريهم
 .وغالب معاصيهم من باب القسوة والشدة والظلم ال من باب الشهوة، أمروا به

فنهوا عن ، وهلذا أضعفت فيهم القوة الغضبية، والنصارى فيهم الرمحة واللني
فلم حيرم عليهم من ،  تضعف فيهم القوة الشهويةومل، االنتقام واالنتصار

 .بل أحل هلم بعض الذي حرم عىل من قبلهم، املطاعم ما حرم عىل من قبلهم
وفيهم ، وظهر يف النصارى من األكل والرشب والشهوات ما مل يظهر يف اليهود

 .من الرأفة والرمحة والرقة ما ليس يف اليهود
 .ن باب الغضبوغالب معاصيهم من باب الشهوات ال م

إىل الرشك ، والطبيعة البرشية كلام التوت وانحرفت عن التوحيد والطاعات
 .ويردها إىل بارئها، حتتاج إىل رادع وزاجر يزجرها عام هيلكها، واملعايص

أرسل اهللا ، فطبيعة بني إرسائيل بعدما أفسدها طول الذل والعبودية لفرعون
إىل عبودية ، كان من املفسدينالذي ،  إلنقاذها من عبودية فرعونملسو هيلع هللا ىلصموسى 

 .رب العاملني
ًفجاءت كل األوامر من اهللا لبني إرسائيل مصحوبة بالتشديد والتوكيد تربية هلذه 

وانحرفت عن االستقامة واجلد كام قال سبحانه ، الطبيعة التي ارختت والتوت
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كل طبيعة تعرضت ملثل ما تعرضوا له من طول ، ومثل طبيعة بني إرسائيل
، فبدت عليها أعراض االلتواء واالحتيال، العبودية والذل لغري اهللا من الطغاة

كام هو ملحوظ يف واقع كثري من اجلامعات ، ًواألخذ باألسهل جتنبا للمشقة
وتسري ، رب من تكاليفهالته، والتي هترب من العقيدة، البرشية يف زماننا هذا

 .ًألن السري معها ال يكلفها شيئا، سائمة هائمة مع القطعان الضالة
 .عجيب يف أعامله ..عجيب يف فكره ..إن هذا اإلنسان عجيب يف خلقه
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عنها ما غشاها  وال يثوب إىل فطرته وينزع، إنه ال يذكر اهللا إال يف ساعة العرسة
 .ربةمن شوائب وانحرافات إال يف ساعة الك

 .أو كالمها ..وإما الطغيان ..فإذا أمن هذا اإلنسان فإما النسيان
جملوة بجالء ، إال من اهتدى فبقيت فطرته سليمة حية مستجيبة يف كل آن

3 4 5 6 7 8 9 : ; > = < ? @ (: اإليامن
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رادها خاصة بإي، ًسواء كان بغيا عىل النفس، والبغي من املحرمات املهلكات
 .ًأو كان بغيا عىل الناس بظلمهم، موارد اهللكة

، البغي عىل ألوهية اهللا سبحانه، وأبشعه وأشنعه، وأعظم البغي وأشده
ًواغتصاب الربوبية ومزاولتها يف عباده ظلام وعدوانا ً. 

قبل أن يذوقوا ، يذوقون عاقبته يف حياهتم الدنيا، والناس حني يبغون هذا البغي
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وال تبقى  ..فال يبقى أحد ال يشقى به ..ًيذوقون هذه العاقبة فسادا يف احلياة كلها
 .إنسانية وال كرامة وال فضيلة ال تضار به

 .وإما أن يتعبدهم ويذهلم الطغاة ..فالناس إما أن خيلصوا دينهم هللا
! (: وال يتعرض لسخطه بمعصيته ..د ربه الذي خلقهفام أحسن أن يطيع العب
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فإنه ال ينبغي ملسلم يؤمن باهللا ، ًعميا وإذا كان الذين ال يؤمنون هبذا احلق
أن يتلقى يف أي شأن من ، ويؤمن بأن هذا القرآن وحي من عند اهللا، ورسوله

" # $ % & ' ) ( * + , - . / 0  (: شئون احلياة عن أعمى
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ويعرف هذا احلق الذي جاء به رسول ، إنه ال جيوز ملسلم قط يعرف هدى اهللا
الذي يتلقى من أي إنسان مل يستجب هلذا ،  أن يقعد مقعد التلميذملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

فكيف يطلب هداية ، هو أعمى بشهادة اهللا سبحانهف، ومل يعلم أنه احلق، اهلدى
 )Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ÄÎ(: الطريق من أعمى
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ثم يأخذون منهج ، وأعجب العجب أن بعض الناس يزعمون أهنم مسلمون
من الذين يقول اهللا ، أو عن فالن أو فالن، احلياة البرشية عن اليهود والنصارى

 .عنهم أهنم عمي
، املهتدون به، س ال تصلح إال بأن يتوىل قيادهتا املبرصون للحقإن حياة النا

والذين ،  هو احلقملسو هيلع هللا ىلصأولو األلباب الذين يعلمون أن ما أنزل عىل حممد 
 .والذي يصوغ احلياة كلها وفق منهجه وهديه، يسريون عىل هدى اهللا وحده

ي ختالف الت، الضالة العمياء، ًإهنا قطعا ال تصلح بالقيادات اجلاهلية الفاجرة
 .منهج اهللا الذي ارتضاه للبرشية قاطبة

الذين ال يعلمون أن ما أنزل ، إن مجيع تلك املذاهب والنظم من صنع العمي
وال تلتزم من ثم بعهد اهللا ، وما سواه باطل، عىل حممد من ربه هو احلق وحده

 .وال تستقيم يف حياهتا عىل منهجه وهديه، ورشعه
الذي يغشى ويعم وجه ، اطع هو هذا الفساد الطاميوآية هذا وبرهانه القاطع الس

 .بل يف ديار املسلمني كذلك، ال يف بالد الكفار فحسب، األرض اليوم
 ومتى تريض رهبا؟ ..ومتى تسعد يف حياهتا؟ ..ومتى تبرص البرشية طريقها؟

z y x w } | { (: واخلالفة يف هذه األرض للعمي
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ًلقد شقيت البرشية وقتا طويال وهي تتخبط بني شتى املناهج ..واأسفاه وشتى  ..ً
الذين يفسدون يف األرض  ..أولئك العمي بقيادة ..وشتى الرشائع ..األوضاع
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 .وهم ليسوا عىل يشء ..وحيسبون أهنم عىل يشء ..وال يصلحون
ًإن اإلنسان ال يكون سويا وال مأمونا وال صاحلا ً حتى يسري عىل منهج اهللا الذي  ،ً

 .ونفخ فيه من روحه، خلقه من تراب
هو ، والعنارص العلوية، والتوازن بني خصائص العنارص الطينية يف اإلنسان

 .وهو الكامل البرشي املقدر له، الذي يطلب إليه أن يبلغه، األفق األعىل
ه ليكون ًفليس مطلوبا من اإلنسان أن يتخىل عن طبيعة أحد عنرصيه ومطالب

وال ، وليس واحد منهام هو الكامل املنشود لإلنسان، ًأو ليكون حيوانا، ًملكا
 .احلكمة التي خلق اهللا من أجلها اإلنسان

َّفإن اهللا عز وجل جعل املخلوقات ثالثة أقسام َّ: 
 .ظلوم جهول وهو اآلدمي :أحدها
 .عامل عادل ال يتطرق إليه اجلهل والظلم وهم املالئكة :الثاين

 .وال من شأنه أن يكسب ذلك كالبهائم، من ليس بعامل وال عادل :ثالثال
واملالئكة فانية عن مراد نفسها باقية  ..فالبهائم فانية بمراد نفسها عن مراد غريها

 .بمراد رهبا منقادة مطيعة له
 :واآلدمي أودع اهللا فيه قوتني

 .وقوة هبيمية ..قوة ملكية
ًوبني القوتني جتاذبا وتزامحا، ى بمراد ربهوتارة يفن، فتارة يفنى بمراد نفسه ً ،

وإذا برزت إحدامها ، والبهيمية جتذب إىل السفل، فامللكية جتذب إىل العلو
 .وهذا رس التكليف، كمنت األخرى

َّواهللا عز وجل يمد هذه D C B A (: حسب الطلب ..ويمد هذه ..َّ
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والذي ، ولكل واحد منهام غذاء خاص، سد وروحواإلنسان مركب من ج
هو كالذي حياول أن ، حياول أن يعطل طاقات اإلنسان اجلسدية احليوانية

ويريد من نفسه ما مل ، كالمها خيرج عىل سواء فطرته، يعطل طاقاته الروحية
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 .يرده اخلالق له
وهو حماسب عىل سوء ، وكالمها يدمر نفسه بتدمري جزء من كياهنا األصيل

 .واختياره ما مل يأذن به اهللا، ترصفه
 . عىل من أراد أن خيرج عن سواء فطرتهملسو هيلع هللا ىلصمن أجل هذا أنكر الرسول 

ِّالنَّبي ً أن نفرا من أصحاب عن أنس  ِّ سألوا أزواج النَّبي ملسو هيلع هللا ىلصِ َِ َ َ ْ َ عن عمملسو هيلع هللا ىلصُ َ ِلـهَْ ِ يف ِ

ُالرس؟ فقال بعض ْ َ َ َ َ ِّ ْهـمِّ َال أتزوج النِّساء: ُ َ ُ َّ َ ُوقال بعض، َ ْ َ ََ ْهـمَ ُال آكل ال: ُ َحـمَّلـُ َوقال ، ْ َ َ
ُبعض ْ ْهـمَ َال أنام ع: ُ ُ ٍ فراشَلـىَ َ ِحـمَف، ِ َ وأثنَى علهللاََد اَ َْ ِيـهَ َ فقالْ َ َما بال أقوام قالوا كذا « :َ َ ُ َ ٍْ َ َُ َ

ُوكذا؟ لكني أصيل وأنام َ َ َ َِّ َُ ِّ ِ َ ُوأصوم وأفطر، َ ُِ ْ ُ َ ُ َوأتزوج النساء، َ َ ِّ َ َُ َّ ْفمن رغب عن ، َ َ َ ِْ َ َ ِسنتي َ َّ ُ
ِّفليس مني ِ َ ْ َ  .)١(متفق عليه »َ

وأن يدع  ..وقد شاء اهللا تبارك وتعاىل أن خيلق البرش باستعداد للهدى والضالل
ومنحهم بعد ذلك العقل يرجحون به  ..مشيئتهم حرة يف اختيار أي الطريقني

بعد ما بث يف الكون من آيات اهلدى ما يلمس العني  ..أحد االجتاهني
 .حيثام اجتهت آناء الليل وأطراف النهار، س والقلب والعقلواحل ..واألذن

فوضع  ..أن ال يدعهم هلذا العقل وحده ..ثم شاء الرؤوف الرحيم بعد هذا كله
ًهلذا العقل ميزانا ثابتا يف رشائعه التي جاءت هبا رسله يثوب إليه العقل كلام  ..ً

 .غم عليه األمر
 جيعل سبحانه الرسل جبارين ومل ..وهو ميزان ثابت ال تعصف به األهواء

ليس ، ولكن جعلهم مبلغني مبرشين ومنذرين ..يلوون أعناق الناس إىل اإليامن
من  ..وينهون عن عبادة ما سواه ..يأمرون بعبادة اهللا وحده ..عليهم إال البالغ

L K J I H G F E D (: وشهوة وسلطان، وثنية وهوى
 Q P O N M [ Z Y X W V U T S R

 ̀  _ ̂  ] \ab( ]٣٦: النحل[. 

                                                
 . واللفظ له) ١٤٠١(، ومسلم برقم )٥٠٦٣(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
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ورشد ، وفريق عىص الرسل، واستجاب لإليامن واهلدى، ففريق أطاع الرسل
 )X W V U T S R Q PY(: يف طريق الضالل

 .]٣٦: النحل[

وكالمها مل  ..كالمها مل خيرج عن مشيئة اهللا ..وذلك الفريق ..وهذا الفريق
وهبه اهللا من حرية وإنام سلك طريقه بام  ..ًيقرسه اهللا قرسا عىل هدى أو ضالل

وبعدما  ..بعدما زوده اهللا بمعامل الطريق يف نفسه ويف اآلفاق ..يف االختيار
 .وأنزل عليه كتبه ..أرسل إليه رسله

واملؤمن يرى رمحة ربه وعدله يف التكاليف التي يفرضها اهللا عليه يف خالفته 
 .اية املطافويف جزائه عىل عمله يف هن، ويف ابتالئه يف أثناء اخلالفة، لألرض

فال يتربم بتكاليفه وال يضيق هبا ، ويطمئن إىل رمحة اهللا وعدله يف هذا كله
ولو مل تكن يف ، ألنه يؤمن أن الذي فرضها عليه أعلم بحقيقة طاقته، ًصدرا

 .طاقته ما فرضها عليه
ويستنهض مهة املؤمن ، وذلك يسكب يف قلبه الطمأنينة والراحة واألنس

وهو حيس أهنا داخلة يف طوقه كام أخرب بذلك ربه ، يفهوعزيمته للنهوض بتكال
)   ª © ¨ §µ » ¬ ® ¯ ° ± ² ³́ (: بقوله سبحانه

 .]٢٨٦: البقرة[

فال ، وما قيد فيها له أو عليه، وكل إنسان سريجع إىل ربه بصحيفته اخلاصة
 .وال ينتظر عون أحد، أحد حييل عىل

ًن يقف مدافعا عن حق اهللا ورجعة الناس كلهم إىل رهبم فرادى جتعل كل إنسا
 .وكل إفساد، إضالل وكل، وكل طغيان، فيه جتاه كل إغراء

وحق اهللا فيها هو طاعته يف كل ما أمر ، وعن حق اهللا فيها، فهو مسؤول عن نفسه
ًوعبوديته له وحده شعورا وسلوكا، ويف كل ما هنى عنه، به ً. 

أو حتت ، إلضاللاإلغراء وا فإذا فرط يف هذا احلق ألحد من العبيد حتت
فام أحد من العبيد بدافع عنه ، القهر والطغيان إال من أكره وقلبه مطمئن باإليامن
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وال نارص له من ، وما أحد من العبيد بحامل عنه وزره، وال شافع له، يوم القيامة
 .اهللا يف اليوم اآلخر

 دام ما، والدفاع عن حق اهللا فيها، ومن ثم يستأسد كل إنسان يف الدفع عن نفسه
ًهو الذي سيلقى جزاءه مفردا وحيدا ً. 

حني ، ودائرة اخلطأ والنسيان هي التي حتكم ترصفه، واملسلم يقوم بالعمل
وحينذاك يتوجه إىل ربه بطلب العفو ، ينتابه الضعف البرشي الذي ال حيلة فيه

̧ º ¹ « ¼ ½(: والسامح  .]٢٨٦: البقرة[ )¾¶ 

ويرصف عنه الرشك الذي يوقعه يف  ،ويسأل ربه جل وعال أن يثبته عىل الدين
 .وتلقى الرشيعة منه وحده، وطاعته وحده، وذلك بعبادة اهللا وحده، األرص

فردهم إىل ، فالرشك باهللا هو األرص األكرب الذي أطلق اهللا عباده املؤمنني منه
¿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À (: عبادته وحده ال رشيك له

É ÈÊ( ]٢٨٦: البقرة[. 

كي ، فال يكلفهم ما ال يطيقون، رهبم أن يرحم ضعفهموكذلك يسأل املؤمنون 
 .والتسليم التام، وإال فهي الطاعة املطلقة، ال يعجزوا عنه ويقرصوا فيه

، وطمع الفقري العاجز يف رمحة الغني القادر، إنه طمع الصغري يف رمحة الكبري
 .واالعرتاف بالضعف والتقصري ال يمحو آثاره إال فضل اهللا العفو الغفور

ومن رمحة اهللا أن يعامله بالعفو ، العبد مقرص مهام حاول الوفاء والكاملف
 .واملغفرة والرمحة

وهو يعمل إلحقاق احلق الذي ، ويتوكل عليه، ّفهال يتوجه املسلم إىل مواله
Ï Î Í Ì Ë (: واهللا مواله ومعزه ونارصه كام قال سبحانه، أمره اهللا به

 Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð
ßà( ]٢٨٦: البقرة[. 

هذا ، إن هي إال حقول من األنايس كحقول النبات ..وما العمران ..وما األقوام
غرس ، وغرس منها خبيث، غرس منها يزكو، وذاك يسقى بالوحي، يسقى باملاء
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وغرس ، وغرس منها جيف ويموت غرس منها يقبل فيحيا، منها ينمو ويثمر
 z } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦(: منها يرفض فيموت

ª ©  ̈§«( ]٤: الرعد[. 

 :وحياة اإلنسان كتاب ذو ست صفحات
® ¯ ° ± ² (: صفحة احلياة كام قال سبحانه: األوىل

¼ » º ¹  ̧¶ µ  ́³½( ]٢٨: البقرة[. 

è ç æ å ä ã â á à (: صفحة العمل كام قال سبحانه: الثانية
ì ë ê éí( ]٤٦: فصلت[. 

 D C J I H G F E(: صفحة االحتضار كام قال سبحانه: الثالثة
L KM( ]١٩: ق[. 

S R Q P O N (: صفحة البعث واحلرش كام قال سبحانه: الرابعة
TU \ [ Z Y X W V   (]٢١، ٢٠: ق[. 

Æ Å ÄÇ  Ê É È(: صفحة احلساب كام قال سبحانه: اخلامسة
ËÌ( ]٢٦، ٢٥: الغاشية[. 

I H (: صفحة القرار يف اجلنة أو النار كام قال سبحانه: السادسة
JK  LN MO( ]٩١، ٩٠: الشعراء[. 

عواطف حب ، والواجب عىل اإلنسان أن يمسح مجيع العواطف لغري الدين
عاطفة الدين  حتى ال تبقى إال، وحب اجلاه، وحب الرئاسة، وحب املال، الدنيا

 .ًودعوة إليه، ًعمال به
ال بام يملك ، وقيمة اإلنسان عند اهللا بام حيمل من اإليامن واألعامل الصاحلة

فتوجه الناس إىل غري ، وكلام ضعف اإليامن نقص الدين،  األموال واألشياءمن
 .وهذا بالء عظيم، اهللا

من الذرة حتى ، مطيع له، عابد له، خاضع له، وهذا الكون كله مملوك لربه
r q p o n m l k j (: ولكن أكثر الناس ال يؤمنون، اجلبل
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x w v u t sy( ]٤٤: اإلرساء[. 

9 : ; (: فأكثرهم إيامنه ممزوج بالرشك، ومن يؤمن من البرش
 .]١٠٦: يوسف[ )@> = < ?

واملرشكون من اليهود قالوا  ..فاملرشكون من العرب قالوا املالئكة بنات اهللا
 .واملرشكون من النصارى قالوا املسيح ابن اهللا ..عزير ابن اهللا

 .فأي مقولة أعظم من هذه ممن وهبهم العقول؟
 . باهللا فوق هذا؟وأي افرتاء وهبتان وجهل

~ � ¡ (: إن الكون كله ينتفض هلذه املقولة املنكرة يف حق اهللا
¢£ § ¦ ¥ ¤¨  ̄  ® ¬ « ª ©

² ± °³  ̧ ¶ µ ´¹ ¿ ¾ ½ ¼ » ºÀ   (
 .]٩٢-٨٨: مريم[

وهيتز كل ساكن ، وجباله وبحاره، سامواته وأرضه، إن الكون كله يغضب لبارئه
ة العظيمة النابية من جهلة البرش وهو حيس بتلك الكلم، ويرتج كل مستقر، فيه

وما استقر يف ، وجتايف ما وقر يف ضمريه، تصدم كيانه وفطرته، يف حق اهللا
 .كيانه

يصدر من الرب ، ويف وسط الغضبة الكونية عىل هذه الكلمة النابية يف حق اهللا
ºÀ  Å Ä Ã Â Á « ¼ ½ ¾ ¿(: البيان الرهيب

Ê É È Ç ÆË( ]٩٣، ٩٢: مريم[. 
وال يقيمون حياهتم عىل ، وال حيسبون حسابه،  يرجون لقاء اهللاواملرشكون ال

فتنطلق ألسنتهم ، ومن ثم ال تستشعر قلوهبم وقار اهللا وهيبته وجالله، أساسه
& ' )  " # $ % (: بكلامت ال تصدر عن قلب يرجو لقاء اهللا

: الفرقان[)  6( * + , - . / 0 1 2 3 4 5

٢١[. 
الذي ال حيس جالل ، تطاول اجلاهل املستهرت، نهإنه تطاول عىل مقام اهللا سبحا
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 .وال يقدر اهللا حق قدره، اهللا يف نفسه
 .فمن هم حتى يتطاولوا هذا التطاول؟

 .ومن هم إىل جوار اهللا العظيم اجلبار املتكرب؟
 .ومن هم وهم يف ملك اهللا وخلقه كالذرة التائهة الصغرية؟

، عن طريق اإليامن باهللا،  باهللاإنه ال قيمة هلم عند اهللا حتى يربطوا أنفسهم
 .فيستمدوا منه قيمتهم

ًفاستكربوا وطغوا طغيانا كبريا، عظم شأهنم يف نظر أنفسهم لقد ً. 
عباد الرمحن الذين ، ويف مقابل هؤالء الكفار عباد اهللا الذين آمنوا باهللا ورسوله

 .وأن يكونوا عباده، ويستحقون أن ينسبوا إليه، يعرفون الرمحن
ًمثاال حيا واقعا للجامعة املسلمة التي يريدها ، ء بصفاهتم املميزةهاهم أوال ً ً
 .اهللا وحيبها

، ويوجه إليهم عنايته، وهؤالء هم الذين يستحقون أن يعبأ اهللا هبم يف األرض
وعباد الرمحن ، فالبرش كلهم أهون عىل اهللا من أن يعبأ هبم لوال أن هؤالء فيهم

 :وصفات هلم سامت
يمشون مشية ، ًأهنم يمشون عىل األرض هونا، عباد الرمحناألوىل ل فالسمة

وفيها جد  ..فيها وقار وسكينة ..جادة قاصدة ..مشية سوية مطمئنة ..سهلة هينة
وال تصعري  ..وليس فيها خيالء وال تنفج ..وليس فيها تكلف وال تصنع ..وقوة

اقة وهم يف جدهم ووقارهم ال يلتفتون إىل مح ..وال ختلع وال ترهل ..خد
وال يشغلون باهلم ووقتهم وجهدهم باالشتباك مع  ..وسفه السفهاء ..احلمقى

ال عن ضعف ولكن ، ًوإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما ..السفهاء واحلمقى
¢ £ ¤ ¥ ¦ (: وال عن عجز ولكن عن استعالء ..عن ترفع

® ¬ « ª © ̈  .]٦٣: الفرقان[  )¯§ 

واقفون بني يديه ، يلهم فهو مع رهبمفأما ل، هذا هنارهم وسلوكهم مع الناس
ًركعا سجدا ° ± ² ³ (: ويشعرون بجالله، يتقون اهللا، ً
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´µ( ]٦٤: الفرقان[. 

يتوجهون إىل اهللا يف رضاعة وخشوع أن ، وهم يف قيامهم وركوعهم وسجودهم
̧  º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿ (: عذاب جهنم يرصف عنهم ¶

Â Á ÀÃ(  ]٦٥: الفرقان[. 

Ê É (: نموذج القصد واالعتدال والتوازنوهم يف حياهتم وأمواهلم 
Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ËÔ( ]٦٧: الفرقان[. 

 .فاإلرساف والتقتري كالمها مذموم
والتقتري حبس للامل عن انتفاع ، فاإلرساف مفسدة للنفس واملال واملجتمع

 .وانتفاع اجلامعة من حوله، صاحبه به
واالعتدال ، حسابومثله إطالقها بغري ، فحبس املال حيدث أزمات واختناق

 .سمة من سامت اإليامن
ويتحرجون من قتل النفس ، وسمة عباد الرمحن بعد ذلك أهنم ال يرشكون باهللا

) ( * + ! " # $ % & ' (: ومن الزنا، إال بحق
 .]٦٨: الفرقان[ )8, - . / 0 1 2 3 4 5 6 7

السافلة وهذه الصفات الثالث مفرق الطريق بني احلياة العالية الغالية واحلياة 
 .الرخيصة

، إهنا احلياة التي يشعر اإلنسان فيها بارتفاعه عن احلس احليواين الغليظ اهلابط
 .وسموه إىل احلياة الالئقة باإلنسان الكريم عىل اهللا

واإلعانة ، ملا يف ذلك من إضاعة احلقوق، ومن سامهتم أهنم ال يشهدون الزور
ًترفعا منهم عن ،  وألوانهويفرون من جمالس الزور بكل صنوفه، عىل الظلم

 .شهود مثل هذه املجالس القذرة
ويوفرون ، وهم كذلك يصونون أنفسهم وألسنتهم عن اللغو والرفث واهلذر

̀  d c b a(: أوقاهتم ملا كلفهم اهللا به _ ^ e 
fg  (]٧٢: الفرقان[. 
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ن يتأملو،  االعتبار إذا وعظوااقريبو، ومن سامهتم أهنم رسيعوا التذكر إذا ذكروا
o n m l k j i h (: آيات اهللا وما فيها من صدق

q pr(  ]٧٣: الفرقان[. 

بل يرجون أن تعقبهم ذرية ، وعباد الرمحن ال تكفيهم تلك السامت والصفات
، فتقر هبم عيوهنم، وأن تكون هلم أزواج من نوعهم، تسري عىل هدهيم وهنجهم

s (: وخيافونهويرجون أن جيعل اهللا منهم قدوة طيبة للذين يتقون اهللا 
 ~ } | { z y x w v u t

 .]٧٤: الفرقان[)   ¡�

والذي ، أهنم يوفون بعهد اهللا الذي عهده إليهم :ومن سامت عباد الرمحن
من القيام بحقوقه كاملة موفرة من اإليامن والتوحيد واألعامل ، عاهدهم عليه

 3 4 5 6 7(: ومن متام الوفاء هبا أهنم ال ينقضون امليثاق، الصاحلة
 .]٢٠: الرعد[ ):8 9

أهنم يصلون ما أمر اهللا به أن يوصل من مجيع أمور  :ومن سامت عباد الرمحن
وحده  واالنقياد لعبادته، وحمبته وحمبة رسوله، من اإليامن باهللا ورسوله، الدين

 .وتعليمهم رشعه، ودعوة اخللق إليه، ^وطاعة رسوله ، ال رشيك له
 .وعدم عقوقهم، قول والعملويصلون آباءهم وأمهاهتم بربهم بال

ًويصلون األقارب واألرحام باإلحسان إليهم قوال وفعال ً. 
ًويصلون ما بينهم وبني األزواج واألصحاب واملامليك بأداء حقهم كامال 

 .ًموفرا
والقدوم عليه ، فيمنعهم خوفهم منه، أهنم خيشون رهبم وخيافونه :ومن سامهتم
، أو يقرصوا يف يشء مما أمر اهللا به، هللاأن يتجرؤوا عىل معايص ا، يوم احلساب

; > = < ? @ C B A (: ًورجاء للثواب، ًخوفا من العقاب
G F E DH(  ]٢١: الرعد[. 

ومغالبة ، إسالم القلب والوجه هللا، ومن سامهتم الصرب عىل اإلسالم اخلالص
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وااللتواء ، وأعرس الصرب ما كان عىل اهلوى والشهوة، اهلوى والشهوة
 .واالنحراف

وثبتوا عىل ، فصربوا عىل اإليامن، والصرب عىل السخرية واالستهزاء هبم
وال ثناهم عن اإليامن رياسة وال ، فلم تزعزعهم عن ذلك شبهة وال شك، العمل

 .شهوة وال مال وال ولد
، ورجاء القرب منه، ًطلبا ملرضاة رهبم، وصربهم ابتغاء وجه رهبم فقط

 .ئص أهل اإليامنوهذا الصرب من خصا، واحلظوة بثوابه
ودوام ، ودوام ذكره وشكره والثناء عليه، ومن سامهتم حسن عالقتهم باخلالق

 .ذلك بالصالة التي يؤدوهنا كاملة برشوطها وأركاهنا
ومواساهتم بام حيتاجون إليه من املال ، ومن سامهتم حسن عالقتهم باخللق

 .ُيقتدى هبموعالنية ل، ًيفعلون ذلك رسا لكامل إخالصهم، وسائر املنافع
وذلك أشد من جمرد الصرب عىل ، أهنم يدرؤون باحلسنة السيئة :ومن صفاهتم

، ورغبتها يف دفع السخرية، إنه االستعالء عىل كربياء النفس، اإليذاء والسخرية
درجة ، ودرجة أسمى، بالصعود إىل أفق أعىل، والشفاء من الغيظ، ورد األذى

وتقابل اجلاهل الساخر بالطمأنينة ، جلميلالتي ترد القبيح با، السامحة الراضية
 .والرمحة واإلحسان، واهلدوء

 .وذلك أفق من العظمة ال يبلغه إال املؤمنون الصادقون
فيعطون ، بل قابلوه باإلحسان إليه، فمن أساء إليهم بقول أو فعل مل يقابلوه بفعله

وحيسنون إىل من ، ويعفون عمن ظلمهم، ويصلون من قطعهم، من حرمهم
 .اء إليهمأس

 .فام ظنك بام يقابلون به املحسن؟، وإذا كانوا يقابلون امليسء باإلحسان
وشمس جتري يف ، رمحة جتري عىل وجه األرض، إن هؤالء بصفاهتم العالية

K J I S R Q P O N M L (: جو السامء
[ Z Y X W V U T\( ]٢٢: الرعد[. 
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احلديث الذي ال  و فارغواللغ، ومن سامهتم أهنم إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه
وهو اهلذيان الذي يقتل الوقت دون أن يضيف ، وال حاصل وراءه، طائل حتته

ًإىل القلب والعقل زادا جديدا وهو البذيء من القول الذي ، وال معرفة مفيدة، ً
 .أم حكي عن غائب، سواء وجه إىل خماطب، يفسد احلس واللسان

وال تعنى هبذا ، تستمع إىل ذلك اهلذروال ، فالقلوب املؤمنة ال تلغو ذلك اللغو
 .متطهرة بنوره، مرتفعة بأشواقه، فهي مشغولة بتكاليف اإليامن، البذاء

Q P O (: ويصونوهنا عن اخلوض فيه، ينزهون أنفسهم عن اللغو
] \ [ Z Y X W V U T S R^( 

 .]٥٥: القصص[
عامل الذين هم لب ال، تلك اخلالصة الصافية للبرشية، فأما جزاء الرمحن

 .واألخالق العالية، واآلراء الكاملة، أولو العقول الرزينة، وصفوة بني آدم
 .فام جزاء أولئك عىل صفاهتم وأخالقهم وأعامهلم؟
جزاء ما صربوا عىل تلك ، ُأولئك الكرام يستقبلون يف اجلنة بالتحية والسالم

̈ (: الصفات والسامت  § ¦ ¥ ¤ £ ¢
ª ©« ² ± ° ̄  .]٧٦ ،٧٥: الفرقان[ )³¬ ® 

وهم ، ومن بعضهم لبعض، ومن مالئكته الكرام، فلهم حتية وسالم من رهبم
 .ساملون من مجيع املكروهات واملنغصات

وال يبغون ، جنات عدن يقيمون فيها إقامة دائمة، أولئك الكرام هلم عقبى الدار
ملا اشتملت عليه من النعيم الذي ال ، ألهنم ال يرون فوقها غاية، ًعنها حوال

 .وليس فوقه نعيم، يزول
ومن صلح من ، أهنم يدخلون اجلنة، ومن متام نعيمهم ورسورهم وقرة أعينهم

 .آبائهم وأزواجهم وذرياهتم
ويقولون هلم ، وكرامة اهللا هلم، وهينئوهنم بالسالمة، واملالئكة يسلمون عليهم

واجلنان الغالية والنعيم ، صربكم هو الذي أوصلكم إىل هذه املنازل العالية
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 .بدياأل
[ ^ _ ` Z Y X\  c b a ](: فيا سعادة هؤالء

l k j i h g f e dm  t s r q p o n
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أن جياهدها لعلها تأخذ من ، وكان هلا عنده قيمة، فحقيق بكل عبد نصح نفسه
، التي هي منية النفوس، لعلها حتظى هبذه الدار، أوصاف أويل األلباب بنصيب

 .امعة جلميع اللذات واألفراحاجل، ورسور األرواح
ونعت هلم  ..حيث بني هلم أوصاف من حيب ..أال ما أعظم منة اهللا عىل عباده

وكشف عن  ..وأوضح أجورهم ..وبني هلم مههم، ووصف هيئاهتم، أوصافهم
ويبذلوا جهدهم يف  ..ليشتاقوا إىل االتصاف بأوصافهم ..منازهلم يف اجلنة

 .ويتوالهم كام توالهم ..أن هيدهيم كام هداهمويسألوا رهبم  ..االقتداء هبم
وما ، وما أزكى تلك النفوس، وما أرفع هذه اهلمم، فلله ما أعىل هذه الصفات

 .أطهر تلك القلوب
 .وما أتقى هؤالء السادة األئمة، وهللا ما أصفى هؤالء األخيار األبرار

مم ما وهذه اهل، وهذه األخالق ما أحسنها، وهللا در هذه األنفس ما أعزها
 .أرفعها

ولطفه الذي ، ورمحته التي وسعتهم، وهللا فضل اهللا عليهم ونعمته التي جللتهم
w vx  | { z y(: أوصلهم إىل هذه املنازل العالية
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وتوقره ، وتترضع إليه، وما قيمة البرشية كلها لوال القلة املؤمنة التي تدعو اهللا
 .وتعبده وتطيعه؟ ،وحتبه

 .ًوما هذه األرض الواسعة التي تضم البرش مجيعا؟
والبرشية كلها إن هي إال نوع ، إن هي إال ذرة صغرية يف فضاء الكون اهلائل

واألمة واحدة من أمم ، واحد من أنواع األحياء الكثرية عىل وجه هذه األرض
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ال يعلم ،  ضخمواجليل الواحد من أمة إن هو إال صفحة من كتاب، هذه األرض
 .عدد صفحاته إال اهللا العليم اخلبري

 .وما قيمة اإلنسان بال إيامن؟
ما رجحت به كفة ، لو وضع نوعه كله يف امليزان، إنه لقي ضائع ال يعبأ اهللا به

´ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ (: امليزان
ÁÂ   (]٧٧: الفرقان[. 

، يامن واالستسالموإىل اإل، إىل الرسل والرساالت والفقراء هم السابقون
أو وضع ، وال خوف عىل مصلحة، الذين ال يصدهم عن اهلدى كربياء فارغة

 .ومن ثم فهم امللبون السابقون، أو مكانة أو رياسة، اجتامعي
وهم الصف األول ، واحلكامء والقادة، ومن بيوت الفقراء نبت العلامء والفقهاء

¥ ¦ § ¢ £ ¤ (: يف إجابة الرسل واإليامن هبم
 © ¨µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª¶   (

 .]٨: احلرش[
وتقعد هبم مصاحلهم القائمة عىل ، فتقعد هبم كربياؤهم، فأما املأل الكرباء

ومن ثم يأنفون أن يسوهيم ، والقائمة عىل احتقار من دوهنم، األوضاع املزيفة
وترتفع قيمة ، حيث تسقط القيم الزائفة كلها، التوحيد اخلالص بعامة الناس

 .يمة اإليامن والعمل الصالحق، واحدة
 .وتذل آخرين ..ًتعز قوما ..وتضع آخرين ..ًترفع قوما

ê (: ملسو هيلع هللا ىلصًوهذا ما يصد كثريا من الكرباء عن اإليامن كام قال الكفار لنوح 
î í ì ëï ' & % $ # " !  + * ) (
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¸ µ ´ ³ » º ¹ ¶ ± ² (: ملسو هيلع هللا ىلصوقالوا لصالح 
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 .وما أضلهم عن معرفة سنة اهللا يف خلقه ..فام أجهل هؤالء برهبم
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والغنى له أوامر ، فالفقر له أوامر وله أهل، إن الفقر والغنى من سنة اهللا يف عباده
، ولكل منهام عبودية، ومن يصلح هلذا، واهللا يعلم من يصلح هلذا، وله أهل

 .وعبودية الغنى الشكر، ر الصربفعبودية الفق
حيتاجه ، وحاجة اجلميع، وواجب عىل اجلميع، أما اإليامن فهو حق للجميع

ويستطيعه ، وجيب عىل الغني كام جيب عىل الفقري، الغني كام حيتاجه الفقري
 8. / 0 1 2 3 4 5 6 7(: الفقري كام يستطيعه الغني
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 .وما أقل فقههم، وما أسخف عقوهلم، فام أسمج هؤالء
)Z Y X W\ [ ]   (]٦: اجلاثية[. 

واصطفى األنبياء  ..إن اهللا تبارك وتعاىل اصطفى آدم عىل خملوقات األرض
 .واصطفى املؤمنني عىل الكفار ..عىل البرش

َّواهللا عز وجل يريد إقامة عامل رباين خالص ، ره اإليامن باهللا وحدهعامل حمو، َّ
ويربئ ، بعروة واحدة ال انفصام هلا، يشد املسلمني كلهم إىل هذا املحور

 :نفوسهم من كل عصبية أخرى
أو  ..أو اللون ..أو القرابة ..أو العشرية ..أو األرض ..أو اجلنس ..عصبية القوم

 .اللسان
ت راية ال إله والوقوف حت، اإليامن باهللا ليجعل مكاهنا عقدة واحدة هي عقيدة

 .إال اهللا مع حزب اهللا
، يستمد كل مقوماته من توجيه اهللا وحكمه، إن العامل الذي يريده اهللا عامل رباين
وجيمعه يف ، يشمل اجلنس اإلنساين كله، ويتجه إىل اهللا بكل شعوره وعمله

 .يف رحاب الرشيعة، يف رحاب اإليامن، رحاب العقيدة
وسائر ما يميز ، الوطن واللغة والنسبوتذوب فيه مجيع فواصل اجلنس و

 .ًإنسانا عن إنسان عدا عقيدة اإليامن
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 .وهذا هو العامل الرفيع الالئق أن يعيش فيه اإلنسان الكريم عىل اهللا
 .ودون إقامة هذا املجتمع الفاضل املتميز تقف عقبات كثرية منذ فجر الرسالة

والتعصب ،  للبيتوما تزال يف العامل كله إىل اليوم عقبات من التعصب
 .والتعصب لألرض، والتعصب للجنس، ب للقوموالتعص، للعشرية

وأهواء القلوب من احلرص ، كام تقف عقبات أخرى من رغائب النفوس
، وااللتواءات النفسية، ومن الكربياء الذاتية، وحب اخلري للذات، والشح

 .ويوغر القلوب، وغريها مما تكنه الصدور
 يف اجلامعة التي يعدها لتحقيق منهج اهللا يف األرض واإلسالم يعالج هذا كله

 .يف صورة عملية واقعة
وحرص النفوس عىل ، والعصبيات الصغرية، إنه يعالج مشكلة األوارص القريبة

إىل ، ليخرج هبا من هذا الضيق املحيل النفيس احليواين، مألوفاهتا املوروثة
 .األفق العاملي اإلنساين

، ويعتز به، وهيتدي هبديه،  هلذا الدين من حيملهواهللا تبارك وتعاىل خيلق
 .ويشعرهم أهنم رجاله وحزبه

وتلك ، ويعرفون هبذه الشارة، وحيملون شارته، ومن ثم فهم يوسمون بسمته
p o n m l k j (: ًالسمة بني األقوام مجيعا يف الدنيا واآلخرة

u t s r qv( ]١٣٨: البقرة[. 

َّواهللا عز وجل يشعر املؤمنني ب الذين ، فهم رجاله املنتسبون إليه، أهنم منه وإليهَّ
فال ، يعادهيم من يعاديه، وهم أولياؤه وأحباؤه، حيملون شارته يف هذه األرض

 .جيوز أن يلقوا باملودة إىل أعدائهم وأعدائه
يدعوهم ليحذرهم من حبائل ، واهللا يدعوهم باسم اإليامن الذين ينسبهم إليه

! " # $ % (: امللقاة عىل عواتقهمويذكرهم باملهمة ، أعدائهم
 .]١: املمتحنة[ )& ' ) ( * + , - . / 0 1

، والوشيجة التي تربطه بغريه هي الدين، إن املؤمن يعمل ويرجو اآلخرة
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، ًقد جتر القلوب جرا إىل املودة، ًواألقارب واألرحام واألوالد إذا كانوا كفارا
 أعداء اهللا وأعدائهم وقاية وتضطر املسلمني إىل مودة، وتنسى تكاليف الدين

 .هلا
: ألن العروة التي تربط املسلم بغريه مقطوعة وهي اإليامن، فهذه املودة ال تنفع

)q p o n m l k j i h g f e d cr  (
 .]٣: املمتحنة[

وهو القسط ، فهو الرب ملن يستحق الرب، فإذا انتفى العداء والعدوان من الكفار
، ًفعسى هذا الرب يكون سببا يف إسالمهم، ًا كفارايف املعاملة والعدل ولو كانو

8 9 : ; > = < ? 7 (: ويعود اجلميع إخوة مؤتلفي القلوب
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ودين حمبة وأمن ونظام يستهدف أن يظلل العامل كله ، إن اإلسالم دين سالم

وأن جيمع الناس حتت لواء ، وأن يقيم فيهم منهجه، صبغهم بصبغتهوي، بظله
 .اإلسالم إخوة متحابني

وأخرجوهم من ، وهنى اإلسالم أشد النهي عن الوالء ملن قاتل املسلمني
` c b a (: وحكم عىل املؤمنني الذين يتولوهنم بأهنم ظاملون، ديارهم

 e d s r q p o n m l k j i h g f
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فليس بينهم وبني ، إن القضية بني املؤمنني وخمالفيهم هي مسألة العقيدة وحدها
وحتقيق ، وحرية العقيدة، الناس ما يتخاصمون عليه ويتقاتلون إال حرية الدعوة

 .وإعالء كلمة اهللا عز وجل، منهج اهللا يف األرض
 .ومن كانوا، وافالعقيدة هي الراية اجلامعة التي يقف حتتها املسلمون أين كان

 .ومن قاتلهم من أجلها فهو عدوهم ..فمن وقف معهم حتتها فهو منهم
ومل حيل بينهم ، ومل يصد الناس عنها، ومن ساملهم فرتكهم لعقيدهتم ودعوهتم
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اإلسالم من الرب به  فهو مسامل ال يمنع، ومل يفتن املؤمنني هبا، وبني سامعها
 .والقسط معه

ًا أحدا أو يرعوا عهدا؟ولكن أنى للكفار أن يساملو ً. 
، إن من البالء العظيم أن العامل الطبيعي ال خيلص من الطبيعة إىل رب الطبيعة

وأن ال يرتقي اإلنسان احليواين إىل درجة كائن مفكر شاعر بوجوده وقيمته 
 .ورسالته

ولكن ال يدري ، ومن العجب كذلك أن يعلم اإلنسان أنه جهاز له عمل وإنتاج
والعاقل يعلم أن خالق هذا ، ألنه بدون أن يدار ال فائدة منه، جلهازمن يدير هذا ا

 .الكون هو الذي يدبره
وال عالقة له بفاطر ، أال ما أخطر العلم الذي يقبع يف سجن املادية وجدراهنا

 .وال صلة له بدينه ورشعه، السموات واألرض
وحي ويف ختلف ر، إن أرباب هذا العلم يعيشون يف ختلف عقيل عن العلم

ويف ختلف إنساين عام يليق باإلنسان الذي كرمه اهللا وفضله عىل ما ، عن الدين
 .سواه

وإن هذا القرآن ، وإن هذا الدين عظيم، وخلق ألمر عظيم، إن هذا اإلنسان عظيم
¦ § ¨ © ª » (: وإن شأن من عمل به لعظيم، عظيم

 .]٤٤: الزخرف[ )®¬

 .فهل يفقه البرش هذا؟
 .وينتهون إىل التسبيح باسم الرب العظيم؟، ووهل يفرغون من كل لغ

) È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾
ÉË( ]٣٨: فصلت[. 

فحركة ، إن اهللا سبحانه أكرم البرشية بالدين الذي ينظم حركة احلياة يف الكون
 .ًاحلياة ميدان كل إنسان سواء كان مؤمنًا أو كافرا

وما حيتاجه مما  ،فكل أحد يريد أن يتحرك يف احلياة ليحصل عىل رزقه وقوته
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 .يعينه عىل أمور معاشه
 .ًوالكافر متحركا يف احلياة ..ًلذلك كان املؤمن متحركا يف احلياة

ًوال بد أن يكون املنهج موحدا، َّفال بد من منهج يسري عليه البرش حتى ال يقع ، َّ
 ً.وهيلك الناس بعضهم بعضا، التصادم بني البرش

 .ورده الكافر، ة فقبله املؤمنفأنزل اهللا الدين الكامل ينظم احليا
فيسعد يف الدنيا واآلخرة ، ًفاملؤمن يتحرك يف حياته وفقا ملنهج اهللا املرسوم

ويف عالقته مع غريه من ، يف عالقته مع ربه، بامتثال أوامر اهللا سبحانه
$ % & ' ) ( * ! " # (: املخلوقات
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، ًحراما ًال يعرف حالال وال، احلياة وفق هواه وشهواتهوأما الكافر فيتحرك يف 
ًوال طيبا وال خبيثا وال حتكم ، ويتمتع بام شاء ويفعل ما شاء، يأخذ ما شاء، ً

Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â (: حركته حدود وال قيود
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النبات و، واجلبال والبحار، والشمس والقمر، وقد خلق اهللا السموات واألرض
 .ثم خلق آدم آخر املخلوقات، واحليوان

 .خلق من يسكنه، فلام أعد اهللا السكن وهيأه سبحانه
 .واإلنسان ثمرة هلذه الشجرة، وكأن هذا الكون شجرة

فاشتغل هبا ، ثم إن اإلنسان يف هذه احلياة انخدع هبذه املخلوقات حلاجته إليها
، نية واضطربت أحواهلاففسدت أحوال اإلنسا، وغفل عن اهللا الذي خلقها

وسعادهتم يف الدنيا ، هلداية الناس ونجاهتم، وأنزل الكتب، فأرسل اهللا الرسل
 .واآلخرة

 :من شيئني و جهد اإلنسان يف هذه احلياة ال خيلو
وهذا اجلهد له أثره عىل ، جهد عىل األموال واألشياء والشهوات: أحدمها

، والظلم والكذب، دواجلشع واحلس، يولد فيه احلرص والطمع، القلب
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، وال يرغب يف الطاعات، وجيعل صاحبه ال حيب اهللا وال رسوله وال املؤمنني
 .وال حيجز نفسه عن املحرمات

وزاد جهده ، وتعلق قلبه هبا ،وكلام كثرت األموال واألشياء عنده زاد حبه هلا
حتى يكمل عذابه وشقاؤه بعد ، ثم يزداد كربه وإعراضه عن الدين، وشقاؤه

 .ت يف الناراملو
! (: ًوإن نالوا شيئا من النعيم الزائل يف صورة عذاب، فام أخرس هؤالء الناس

 + * ) ( ' & % $ # " / . - ,
 .]٥٥: التوبة[ )03 1 2

، وهو جهد األنبياء والصاحلني، جهد عىل اإليامن واألعامل الصاحلة: الثاين
 .وهو جهد الدين

، وأعامل الدين،  ورسوله واملؤمننيّوأثره عىل القلب أنه يولد فيه حمبة اهللا
 .ويزداد فرحه ورسوره بربه، فيسعد القلب ويطمئن

وزادت سعادته ، وارتفعت درجاته، وكلام اجتهد املسلم للدين أكثر زاد إيامنه
 .يف الدنيا ثم يف القرب ثم يف احلرش ثم تبلغ كامهلا يف اجلنة دار النعيم واخللود

َّألنه حقق مراد اهللا عز وجل، لسموات واألرضوهذا اإلنسان املؤمن يرجح با َّ ،
واهللا سبحانه يكمل له شهواته وحمبوباته يف ، وقدمه عىل شهواته وحمبوباته

x w v u t s r q p (: اجلنة كام أكمل حمبوبات اهللا يف الدنيا
| { z y}(   ]١٧: السجدة[. 

ا خلق له من ويتفرغ مل، فعىل املسلم أن يأخذ من الدنيا فقط بقدر الرضورة
 .واملسارعة إىل اخلريات، والعمل برشعه، والدعوة إليه، عبادة ربه

واجعل ، وال إىل النار مصرينا، وال مبلغ علمنا، اللهم ال جتعل الدنيا أكرب مهنا
 .اجلنة هي دارنا وقرارنا برمحتك يا أرحم الرامحني
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 البرشي العقل وظيفة -٢
 .]٢: يوسف[  )�z y } | { ~(: قال اهللا تعاىل
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 .ومدبر كل يشء، ومالك كل يشء، اهللا تبارك وتعاىل خالق كل يشء
، وخلق اإلنسان واحليوان، وخلق اجلامد والنبات،  واألرضخلق السامء

 .وفضل اإلنسان عىل سائر هذه املخلوقات
 .ويميز بينها بعقله، فأعطاه السمع يسمع به املسموعات

 .وأعطاه البرص يبرص به املخلوقات ويميز بينها بعقله
فيختار هذا  ،ويميز به بني البدائل، وأعطاه العقل يميز به بني ما ينفعه وما يرضه

 .ويرد هذا ملرضته، ملنفعته
من األقوال واألفعال ، وما حيسن وما يقبح، ويميز به بني ما يبقى وما يفنى

 .ثم خيتار أحسنها وأفضلها، واألشياء
ًوصار أهال ليكون خليفة ، ّوهبذا العقل رشف اإلنسان عىل سائر املخلوقات

 .يف األرض
إذ بالعقل ،  عىل اإلنسان بعد اإليامنوهي من أكرب النعم، فالعقل نعمة كربى

وبه يؤدي السنن واألحكام يف أماكنها وأوقاهتا كام ، يستقبل اإلنسان الوحي
 .وردت

 :وقد خلق اهللا يف اإلنسان طاقات كثرية ومن أمهها
 .والطاقة العقلية ..والطاقة التناسلية ..والطاقة الروحية ..الطاقة البدنية

علم باإلنسان وطاقاته كلها يعلم أن العقل البرشي ولو كان اهللا سبحانه وهو أ
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يف دنياه ، واملصلحة حلياته، الذي وهبه لإلنسان يكفيه يف بلوغ اهلدى لنفسه
وموجبات ، يبحث به عن دالئل اهلدى، لوكله إىل هذا العقل وحده، وآخرته

ويرسم لنفسه كذلك املنهج الذي تقوم عليه ، اإليامن يف األنفس واآلفاق
 .فتستقيم عىل احلق والصواب ،حياته

، وملا جعل حجته عىل عباده هي إرسال الرسل إليهم، وملا أرسل إليه الرسل
 .وملا جعل حجة الناس عىل رهبم هي عدم جميء الرسل إليهم

ولكن ملا علم اهللا سبحانه أن العقل الذي آتاه اهللا لإلنسان أداة قارصة بذاهتا عن 
وقارصة كذلك عن رسم منهج  .. الرسالةالوصول إىل اهلدى بغري توجيه من

وينجي صاحبه من ، للحياة اإلنسانية حيقق املصلحة لإلنسان يف الدنيا واآلخرة
ملا علم اهللا هذا شاء بحكمته ورمحته أن يبعث  ..سوء املآل يف الدنيا واآلخرة

وأن ال يؤاخذ الناس إال بعد الرسالة والتبليغ كام قال  ..الرسل إىل الناس
¯ ° ± ª ©  ̈§ ¦ ¶ µ  ́³ ² » ¬ ® (: سبحانه
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 .وإذا علمنا هذا فام وظيفة هذا العقل البرشي؟
 .وما هو دوره يف مسألة اإليامن واهلدى؟

 .وما موقفه من منهج احلياة ونظامها؟
 .وما وظيفة العقل البرشي ودوره يف أعظم وأكرب قضايا اإلنسان؟

وبكل ، إليامن باهللا التي تقوم عليها حياته يف األرض من جذورهاوهي قضية ا
 .وهي أكرب وأبقى، كام يقوم عليها مآله يف اآلخرة، مقوماهتا

 .ملسو هيلع هللا ىلصإن دور هذا العقل أن يتلقى الدين عن الرسول 
 .ملسو هيلع هللا ىلصووظيفته أن يفهم ما يتلقاه عن الرسول 

نية مما ران عليها من ويستنقذ الفطرة اإلنسا، ومهمة الرسول أن يبلغ ويبني الدين
وموجبات ، وينبه العقل اإلنساين إىل تدبر دالئل اهلدى، الشهوات والشبهات

ومنهج ، وأن يرسم للعقل منهج التلقي الصحيح، اإليامن يف األنفس واآلفاق
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 .ومنهج العمل الصحيح، النظر الصحيح
إىل خري املؤدي ، وأن يقيم له القاعدة التي ينهض عليها منهج احلياة العملية

 .الدنيا واآلخرة
من حيث الصحة ، ًوليس دور العقل البرشي أن يكون حاكام عىل الدين

وبعد ، بعد أن يتأكد صحة ثبوته عن اهللا ورسوله، أو القبول أو الرفض، والبطالن
 .أن يفهم مقصوده

ما استحق العقاب من اهللا ، بعد إدراك مدلوهلا، يرفضها ولو كان له أن يقبلها أو
 .كفر بعد البيانعىل ال

 .بل العقل ملزم بقبول أحكام الدين متى بلغت إليه عن طريق صحيح
ال ، ويقيم له منهج النظر الصحيح، فالدين خياطب العقل ويوقظه ويوجهه

 .أو القبول أو الرفض عىل هواه، بمعنى أنه هو الذي حيكم بالصحة أو البطالن
 عىل العقل البرشي أن وكان، الرشعي كان هو احلكم بل متى ما ثبت النص

¬ (: ًأو غريبا عليه، ًسواء كان مدلوله مألوفا له، وأن يطيعه وينفذه، يقبله
  ̄ ® » º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ± °
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وعند ، وما املراد منه ليعمل به، إن دور العقل هو أن يفهم ما الذي يعنيه النص
 .هذا احلد ينتهي دوره

 ً.وهو احلق قطعا، وما حيمله النص من حكم هو أمر اهللا، فالنص من عند اهللا
ملا جاء من عند ، أو القبول أو الرد، ًوالعقل ليس إهلا حيكم بالصحة أو البطالن

 .اهللا ورسوله
واآليات الرشعية ، ليدرك األحكام، إن الرشيعة اإلسالمية ختاطب العقل

 .وجتعل ذلك عبادة، وترغبه يف ذلك، والكونية
 . املنهج الصحيح للنظر واالعتقاد والعمل يف شئون احلياةوتضع له

، مل يعد أمامه إال التصديق والطاعة، فإذا أدرك وفهم ما يعني النص الرشعي



 ٣٩٠

 .واالنقياد والتنفيذ
واملنهج الصحيح يف التلقي عن اهللا هو أن ال يواجه العقل مقررات الدين 

 .ن بنفسه من مقوالته وجتاربهّكوهنا اإلنسا، وأحكامه بمقررات له سابقة عليها
وال ، خياطب العقل بأحكامه وسننه وأوامره، فاإلسالم دين العقل والفطرة

ويدعوه إىل تدبر دالئل اهلدى ، يقهره بخارقة مادية ال جمال له فيها إال اإلذعان
، لريفع عن الفطرة ركام اإللف والعادة والبالدة، واإليامن يف األنفس واآلفاق

 .ت والشبهات املضلة للعقل والفطرةوغبار الشهوا
وال يفرض ، ويكل إليه فهم مدلوالت النصوص التي حتتمل أحكامه لعباده

 .عليه أن يؤمن بام ال يفهم مدلوله وال يدركه
أو ، مل يعد أمامه إال التسليم هبا فهو مؤمن، فإذا أدرك وفهم املراد من النصوص

 .عدم التسليم هبا فهو كافر
 .ًوليس هو مأذونا يف قبوهلا أو ردها،  صحتها أو بطالهناًوليس هو حكام يف

ويرتك ، وخيتار ما يشاء، ويرفض ما يرفض، ًأما من جعل العقل إهلا يقبل ما يريد
: فهذا هو الكفر الذي ينال صاحبه بسببه أشد العذاب كام قال سبحانه، ما يشاء
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 .وأمر باتباع الرشع، خلق هذا الكون، واهللا سبحانه خالق كل يشء
أو أمر اخلالئق ، أو أمر اإلنسان، فإذا قرر اهللا سبحانه حقيقة يف أمر الكون

 .أو يف النواهي، ًأو إذا قرر أمرا يف فرائض الدين، األخرى
متى أدرك ، ة ممن يبلغ إليهفهذا الذي قرره الرب وأمر به واجب القبول والطاع

 .وفهم املراد منه، املدلول منه
Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ ß Þ (: فإذا قال اهللا سبحانه
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، واألشياء واألحياء، ونحو ذلك مما قاله اهللا سبحانه عن الكون والكائنات
فكل ما يبلغه العقل يف هذا معرض ، فاحلق هو ما قال وليس للعقل أن يقول

 .ره اهللا سبحانه ال حيتمل إال احلق والصوابوما قر، للصواب واخلطأ
 ){z y x w v u t } |(: وإذا قال اهللا سبحانه

 .]٤٤: املائدة[
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فاحلق ما ، ونحو ذلك مما قاله اهللا تبارك وتعاىل يف شأن منهج احلياة البرشية
ولكنني أرى ملصلحة يف كذا وكذا مما : وليس للعقل أن يقول، قاله سبحانه

 .ومل يرشعه للناس، أو فيام مل يأذن به اهللا، خيالف أمر اهللا
وتدفع إليه الشهوات ، حة حيتمل اخلطأ والصوابفام يراه العقل مصل

 .وإقحام للعقل فيام ليس من شأنه، والنزوات
Ó Ò Ñ Ð (: وما يقرره اهللا وحيكم به ال حيتمل إال الصحة والصواب

Ú Ù Ø × Ö Õ ÔÛ( ]٥٠: املائدة[. 
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سواء يف ، أو منهج احلياة ونظامها، وما قرره اهللا وحكم به ورشعه من العقيدة
 .قل إزاءهموقف الع

: فليس للعقل أن يقول، ّومل يوقت بوقت، وكان قطعي الداللة، متى صح النص
ولكني أرى أن الزمن قد تغري يف منهج ، آخذ يف العقيدة والشعائر التعبدية

 .فيتبع غري رشع اهللا، احلياة ونظامها
فإنه يستوي ، ًفام دام النص مطلقا، فلو شاء اهللا أن يوقت مفعول النصوص لوقته

، ورمي علمه بالنقص، ًاحرتازا من اجلرأة عىل اهللا، زمان نزوله وآخر الزمان
ًسبحانه وتعاىل عام يقولون علوا كبريا ً. 

 .وإنام يكون جهد العقل يف تطبيق النص عىل احلالة احلادثة ال يف قبوله أو رده
بل ، ودوره يف احلياة البرشية، وليس يف يشء من هذا انتقاص من قيمة العقل

واملدى أمام العقل أوسع  .وحسن استقبال أوامره، كامل األدب مع خالقههو 
وطبيعة  ..وقواه ومدخراته ..يف التعرف عىل طبيعة هذا الكون وطاقاته

 ..والسامء واألرض ..وخملوقات اهللا يف الرب والبحر ..الكائنات فيه واألحياء
ومعرفة بارئه  ..واالستفادة من الكائنات يف حدود منهج اهللا ..وتنمية احلياة

! " (: ومعرفة نعمه وآالئه ..ومظاهر قوته ورمحته ..وفاطره وأسامئه وصفاته
 / . - , + * ) ( ' & % $ #
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 وهو، ويبارزونه باملعايص، إهنم يكفرون باهللا، وما أجهل أكثر اخللق باهللا
 .يعافيهم ويرزقهم

، ولكنه رحيم ودود ينبه الغافلني السادرين، وقوته قاهرة، إن بأس اهللا شديد
4 5 6 7 8 ( :م مشاعر الرتقب أن يأتيهم بأس اهللاويوقظ فيه

 = < ; : 9 E D C B A @ ? >
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إنه ، العبنيجادين أم ، إن بأس اهللا ألشد من أن يقف له البرش نائمني أم صاحني
السموات ، العزيز اجلبار الذي ال يعجزه يشء يف األرض وال يف السامء

 .واألرض وما فيهام بيده أصغر من اخلردلة يف يد اإلنسان
 .فأين العقول التي تدرك بأس اهللا يف كل من طغى وكذب واستكرب؟

 .نعه؟وما الذي يم، وما الذي يعجزه؟، ومشيئته ال تتوقف، إن سنة اهللا ال تتخلف
وأن ، وما الذي يؤمن املكذبني أن يأخذهم اهللا بذنوهبم كام أخذ من قبلهم؟

 .يطبع عىل قلوهبم فال هيتدون بعد ذلك؟
يرجتفون من اهلالك ، وما يريد اهللا هبذا التحذير أن يعيش الناس فزعني قلقني

 .هنار والدمار أن يأخذهم يف حلظة من ليل أو
 .وإدامة االتصال باهللا، اقبة النفسإنام يريد اهللا منهم اليقظة ومر

وال ، وال ما يستقر فيها من مشاعر، وهو ال يعلم نفسه، واإلنسان يدعي العلم
 .وال حقيقة مشاعره، حقيقة نفسه يدرك

 .فالعقل نفسه ال يعرف كيف يعمل؟
وحني يراقب نفسه يكف عن عمله ، ألنه ال يملك مراقبة نفسه يف أثناء عمله

 . هناك ما يراقبهفال يبقى، الطبيعي
 .وحني يعمل عمله الطبيعي ال يملك أن يشتغل يف الوقت ذاته باملراقبة

وهو األداة ، وعن معرفة طريقة عمله، ومن ثم فهو عاجز عن معرفة خاصة ذاته
̧  º ¹ « ² (: التي يتطاول هبا اإلنسان ¶ µ ´ ³
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نن التي ينعم اهللا هبا عىل عبد من عباده يف األرض إن اإليامن باهللا هو كربى امل
É È Ç Æ Å Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê (: كام قال سبحانه
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، وحقيقة الدور املقسوم له، ّإن إيامن العبد باهللا يعرفه بحقيقة الوجود حوله



 ٣٩٤

 .وحقيقة الطاقة املهيأة له للقيام هبذا الدور
وملا  ..فة يستمد الطمأنينة والسكينة واالرتياح ملا جيري حولهومن هذه املعر

وماذا هو  ..وإىل أين يذهب؟ ..وملاذا جاء؟ ..فهو يعرف من أين جاء؟ ..يقع له
وأنه مل  ..وما يقع له مقدر لتامم هذا األمر ..وأنه موجود هنا ألمر ..واجد هناك؟

 .ًولن يميض مفردا، ولن يرتك سدى ..ًخيلق عبثا
هذه املعرفة اإليامنية ختتفي مشاعر القلق والشك واحلرية الناشئة عن ومن 

 .وعدم رؤية املطوي من الطريق، عدم معرفة املنشأ واملصري
وروح مستبرشة أنه يلبس ثوب العمر بقدر اهللا ، إن املؤمن يعرف بقلب مطمئن

ته وأن اليد التي خلقته وألبس، ترصيف احلكيم اخلبري، الذي يرصف الوجود كله
يف هذا الكون الذي يتأثر ، وأنه يلبسه ألداء دور معني، إياه أحكم منه وأرحم به

 .ويؤثر يف كل ما فيه، بكل ما فيه
ويؤدي الدور املطلوب منه يف ثقة ، إن املؤمن يقطع الرحلة إىل اآلخرة

 .وطمأنينة ويقني
ل وجال، ًشاعرا بجامل اهلبة، ويؤدي دوره يف فرح ورسور، إنه يقطع الرحلة

 .العطية الكربى
وهبة الدور الذي  ..هبة العمر املمنوح له من يد الكريم املنان اجلميل اللطيف

 .لينتهي به إىل ربه الكريم واملقام األمني ..ًيؤديه مهام كان شاقا
ما تكاد حقيقته تستقر يف القلب حتى ، وطاقة جممعة، إن اإليامن باهللا قوة دافعة

ولتوائم بني صورهتا املضمرة ، يف الواقعولتحقق ذاهتا ، تتحرك لتعمل
كام أهنا تستويل عىل مصادر احلركة كلها يف الكائن ، وصورهتا الظاهرة

 .وتدفعها يف الطريق السوي، البرشي
فبه صنع اخلوارق ، ورس قوة اإلنسان باإليامن، ذلك رس قوة اإليامن يف القلب

 بالعمر الفاين املحدود وبه يندفع املرء إىل التضحية، التي غريت وجه احلياة
وبه يقف الفرد القليل الضئيل أمام قوى ، يف سبيل احلياة الكربى التي ال تفنى



 ٣٩٥

فإذا هي كلها تنهزم ، وقوى احلديد والنار، وقوى املال الفاتن، السلطان الغاشم
 .أمام العقيدة الدافعة يف روح الفرد املؤمن املتصل بربه

ولكنها قوة اهللا التي ، ً هزم تلك القوى مجيعاوما هو الفرد الفاين املحدود الذي
! (: والينبوع املتفجر الذي ال ينضب وال ينحرس، استمدت منها تلك الروح

 ( ' & % $ # " / . - , + * )
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منة اإليامن التي ال يملكها وال هيبها إال اهللا ، إهنا املنّة الكربى عىل العباد
 .وأهل للقيام بشكرها، ملن يعلم أنه مستحق هلا ،وحده

عىل هذه  وقطع رحلته، وماذا فقد من وجد األنس باهللا باإليامن الذي يصله بربه
 .األرض يف ظالل رشيعة اهللا وهداها

ومتتع وأكل كام تأكل ، ولو تقلب يف أعطاف النعيم، وماذا وجد من فقد ذلك
وهتتدي به إىل بارئها ، ف بفطرهتا اإليامنألهنا تعر، واألنعام أهدى منه، األنعام
" # $ % & ' ) ( * + , - . / ! (: الكريم

 .]٤٤: الفرقان[  )02 1

، ينبه العقل الغافل، واآليات الرشعية، واهللا تبارك وتعاىل باآليات الكونية
ومعرفة اخلالق العظيم ، وتناسقه ومجاله، ويوقظه ملعرفة عظمة هذا الكون

 )b a ` _c ^ \ [Z ](: الذي أبدعه
 .]٨، ٧: الرمحن[

اململوءة ، فإىل جانب هذه العظمة يف رفع هذه السامء اهلائلة الواسعة
ميزان احلق وضعه ، وضع سبحانه امليزان، باملخلوقات التي تعبد رهبا وتطيعه

ًثابتا راسخا مستقرا رمحة بالعباد ً ً. 
 ال خيتل كي، قيم األشخاص واألحداث، وضعه منهج حياة لتقدير القيم

 .وال تتبع اجلهل والغرض واهلوى، وال يضطرب وزهنا، تقويمها
، ووضعه يف هذا املنهج اإلهلي الذي جاءت به الرسل، وضعه يف الفطرة
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 .وتضمنه القرآن
f e d (: وضع امليزان لئال تطغوا يف امليزان فتغالوا وتفرطوا

i h gj( ]٩: الرمحن[. 

 .ن وال خرسانومن ثم يستقر الوزن بالقسط بال طغيا
يرتبط ، ببناء الكون ونظامه، ومن ثم يرتبط احلق يف األرض ويف حياة البرش

ومدلوهلا املنظور حيث متثل ، بالسامء حيث يتنزل منها وحي اهللا ومنهجه
 .ضخامة الكون وثباته بأمر اهللا وقدرته

ًواهللا سبحانه وتعاىل هو الذي يعطي عطاء الربوبية عطاء متساويا للجميع ً ،
بدون جهد من اإلنسان ، الشمس ترسل أشعتها للمؤمن والكافر عىل حد سواءف

 .وكذلك اهلواء
سواء كان ، ثم سقاها باملاء، ووضع البذرة فيها، واألرض تنفعل لكل من حرثها

هذا ، وكذلك البحار واجلبال واملعادن تنفعل ملن اجتهد عليها، ًمؤمنًا أو كافرا
 .ًكله عطاء الرب خللقه مجيعا

وال يمكن ألحد أن يدعيه ، ألنه ظاهر،  أحد يستطيع أن ينكر عطاء الربوبيةوال
ولكن املسألة يف ، فعطاء الربوبية ال خيتلف عليه أحد، لنفسه من دون اهللا

ًفعطاء الربوبية أمامنا واضحا جليا، العبادة وجيب أن يقودنا إىل العبودية هللا ، ً
 .سبحانه وتعاىل وحده ال رشيك له

، يدرك بعض األشياء ويفهمها، وله طاقة حمدودة كغريه، لوق كغريهوالعقل خم
 .وخيفى عليه أكثرها

 .والكبري والصغري، والغيب والشهادة، فالكون فيه الظاهر والباطن
 .والقرآن فيه حمكم ومتشابه

، والعقل يدرك ما أذن اهللا له من ذلك بمعرفته، وال يعلم ذلك كله إال اهللا وحده
 .وجيهل أكثره

q p o n m (: هللا وحده عامل الغيب والشهادةوا
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 :واألعامل التي كلفنا اهللا هبا قسامن
ما نعرف وجه احلكمة فيه عىل اجلملة بعقولنا كالصالة والزكاة  :أحدها

 .وترضع للخالق، فإن الصالة تواضع حمض، والصوم ونحوها
 .من الشحوتطهري للنفس ، والزكاة سعي يف دفع حاجة الفقري

 .وسعي يف كرس الشهوة، والصوم تعويد عىل الصرب
 .ما ال نعرف وجه احلكمة فيه كبعض أفعال احلج :الثاين

، وتقبيل احلجر األسود، فإننا ال نعرف بعقولنا وجه احلكمة يف رمي اجلمرات
 .واالرحتال من منى إىل عرفات إىل املزدلفة، والسعي بني الصفا واملروة

حيسن منه كذلك أن يأمرهم ،  اهللا أن يأمر عباده بالنوع األوللكن كام حيسن من
الحتامل ، ألن الطاعة يف النوع األول ال تدل عىل كامل االنقياد، بالنوع الثاين

 .أن املأمور إنام أتى به ملا عرف وجه املصلحة فيه
ه ألن، وهناية التسليم، أما الطاعة يف الوجه الثاين فإهنا تدل عىل كامل االنقياد

مل يكن إتيانه به إال ملحض االنقياد ، ملا مل يعرف وجه املصلحة البتة فيه
 .والتسليم ملن هو أعلم منه

: وكل ما أخرب اهللا به، وينقاد ويسلم لكل ما أمر اهللا به، والعاقل يؤمن هبذا وهذا
) ¯ ® ¬ º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °
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وينعقل به عام ، عقل به صاحبه ما ينفعه من اخلريألنه ي، ًوسمى العقل عقال
، وذلك أن العقل حيث صاحبه أن يكون أول فاعل ملا يأمر به من اخلري، يرضه

 .وأول تارك ملا ينهى عنه من الرش
دل عىل عدم  ..أو هناه عن الرش فلم يرتكه ..فمن أمر غريه باخلري ومل يفعله

x w v u t (: ًخاصة إذا كان عاملا بذلك، عقله وجهله
~ } | { z y�  (]٤٤: البقرة[. 
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والنهي عن ، فال جيوز لإلنسان إذا مل يقم بام أمره اهللا به أن يرتك األمر باملعروف
 :فإن عىل كل إنسان واجبني، املنكر

 .وهنيه عن الرش، وأمر غريه باخلري ..وهنيها عن الرش، أمر نفسه باخلري
 .فرتك أحدمها ال يكون رخصة يف ترك اآلخر

وأما قيامه ، والنقص الكامل أن يرتكهام، فإن الكامل أن يقوم اإلنسان بالواجبني
 .وهو دون األخري، فليس يف رتبة األول، بأحدمها دون اآلخر

ألن األفعال ، وكذلك النفوس جمبولة عىل عدم االنقياد ملن خيالف قوله فعله
: لذلك قال سبحانهو، وألنه تناقض ال حيسن من العاقل، تؤثر أكثر من األقوال

)r q p o n m l ks  z y x w v u t
 .]٣، ٢: الصف[ ){} |

ًوالعاقل حقا يعلم أن اهللا عز وجل مل خيلق هذا الكون عبثا وال سدى َّ وال لغري ، ًَّ
ولريوا من ، ولتتم نعمته عىل عباده، وإنام خلقه باحلق ليقوم أمره ورشعه، فائدة

:  أنه وحده معبودهم وحمبوهبم وإهلهمما يدهلم عىل، حكمته وقهره وتدبريه
) ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }©  (

 .]٤٤: العنكبوت[
ألن اهللا أعطاهم األسامع واألبصار والعقول ، ورش الدواب عند اهللا هم الكفار

وكان يمكنهم أن يكونوا من ، فاستعملوها يف معصيته، ليستعملوها يف طاعة اهللا
r (: روا ألنفسهم أن يكونوا من رش الربيةواختا، فأبوا هذا الطريق، خري الربية

{ z y x w v u t s|  ¢ ¡ � ~ }
© ̈  § ¦ ¥ ¤ £ª   (]٢٣، ٢٢: األنفال[. 

ألنه مل يعلم ، النافع وإنام مل يسمعهم اهللا السامع، فقامت عليهم احلجة بالسامع
فاهللا ال ، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، ًفيهم خريا يصلحون به لسامع آياته

وال يثمر ، وال يزكو لديه، نع عباده اإليامن واخلري إال ملن يعلم أنه ال خري فيهيم
 .عنده



 ٣٩٩

التي يستقبل هبا  ألنه فقد اآللة، فاملجنون ال تكليف عليه، والعقل ضد اجلنون
¥ ¦ (: وهي العقل كام قال سبحانه، وجيتنب النهي، وينفذ األمر، الوحي

ª ©  ̈§«( ]٤: الرعد[. 

 .وال فائدة له، وال إناء معه، ال قيد له، ومن ال عقل له
 :والعقل البرشي ثالثة أنواع

 .ينتفع به اإلنسان يف أمور معاشه، عقل غريزي: األول
وعليه مدار ، وبه يستقبل الوحي، مستفاد من مشكاة النبوة، عقل إيامين: الثاين

 .سعادته يف الدنيا واآلخرة
وهذا العقل هو حظ ، م عىل يشءيظن أربابه أهن، عقل نفاقي شيطاين: الثالث

 .وهو عني اهلالك، أكثر الناس
وعدم ، واستجالب مودهتم، فإن أربابه يرون أن العقل إرضاء الناس مجيعهم

وإطالق شهواهتم كاحلمر ، ولو كان يف معصية اهللا، خمالفتهم يف أغراضهم
 .والبهائم

والضالل ، الغالءوالرخص و، والعافية والبالء، فسبحان من بيده الداء والدواء
 .واهلدى

، وبث من نسله الرجال والنساء، وخلق من أجله األشياء، وسبحان من خلق آدم
 .ومنهم اجلاهل الغافل، فمنهم العامل الذاكر

ًوسبحان من قسم اخلالئق سعيدا وشقيا ًوقسم األرزاق بينهم فرتى فقريا ، ً
ًوقسم العقول فرتى منهم ذكيا وغبيا، ًوغنيا ً. 

 .وأنت أهيا الراحل ..وأنت أهيا العاقل .. اإلنسانوأنت أهيا
ًيا مريضا ما يعرف أوجاعه ، أمامك يوم عصيب، يا من سلعه كلها معيب

 .وعن ما أعد له، وعن ما يراد به، ًيا غافال عن ما يراد منه، وأسقامه
 .وال يقنعه ما جيمعه متى تصحو؟، يا من ال يردعه ما يسمعه

 .بالزلل كتابه متى تفيق؟وامتأل ، ا من وهى شبابهي
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 .ًيا معتقدا صحته فيام هو سقمه متى تصحو؟، يا من كلام زاد عمره زاد إثمه
كام يطلب أهل الدنيا ، فليطلب العاقل الناصح لنفسه الذروة العالية من الدين

كام يشد الكفار ، وليشد ركائبه إىل جنة الرمحن، الذروة العالية من الدنيا
 .ركائبهم إىل النار

كم ، هللا در تلك القلوب الطاهرة التي رفضت حلية الدنيا وإن كانت فاخرةو
كم ، وباتت عيوهنا والناس نيام ساهرة، تركت هللا من شهوة وهي عليها قادرة

 .بينهم وبني بائع اآلخرة؟
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 النية فقه -٣

h s r q p o n m l k j i (: قال اهللا تعاىل
x w v u ty( ]٥: البينة[. 

ِإنام األعامل بالنيات« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  َّ ِّ ِ ُ َ َْ َوإنام لكل امرئ ما نوى، َّ ََ ُ ََّ ٍْ ِ ِّ ِ
ْفمن كانت ، َ َ َ ْ َ َ

َهجر ْ ُتـهِ ُ ورسو٬ا َلـى إُ َ ْ فهجرِلـهَ ُتـهَ ُ ورسو٬ إىل اُ َ ِلـهَ َومن كان، ِ ْ ُتـهْت هجرَ َدنيا ِ لُ ْ ُ
ِيصي َبـهُ َ امرأة ينكحهاَلـىْا أو إُ ُ ِ ٍْ َ َ َفهجر، ْ ْ ِ ُتـهَ َ ما هاجَلـى إُ َ َر إلَ ِيـهَ  .)١(متفق عليه »ْ
ًهي عزم القلب عىل يشء ما خريا كان أو رشا :النية  .وحملها القلب، ً

 .ًوتطلق رشعا عىل اإلرادة املتوجهة نحو الفعل ابتغاء وجه اهللا تعاىل
 .فكل عمل ال قيمة له عند اهللا إال بنية، والنية رشط لقبول األعامل
 :والناس يف نياهتم متفاوتون

وتركه للمعايص إجابة لباعث اخلوف من اهللا ، ن يكون عمله للطاعات مفمنهم
َّعز وجل َّ. 

 . من يكون عمله إجابة لباعث الرجاء من اهللاومنهم
كام قال ، وهذا أكمل، ً من يكون عمله إجابة لباعث اخلوف والرجاء معاومنهم

Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ Å Ä Ã Â (: سبحانه
Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç ÆÒ  (]٩: لزمرا[. 

الستحقاقه ، وهو أن يعمل الطاعة عىل نية جالل اهللا :وثمة مقام أرفع من هذين
ًوقليل من يفهمها فضال أن ، وهذه أعز النيات وأعالها، الطاعة والعبودية

$ % & ' ) ( * + , - . / 0 ! " # (: يتعاطاها
 .]١٠٢: األنعام[ )14 2 3

هر هلا أنه مصلحة هلا يف احلال أو يف هي انبعاث النفس وميلها إىل ما ظ :والنية
 .املآل

                                                
 ). ١٩٠٧( واللفظ له، ومسلم برقم ،)١(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
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Á Æ Å Ä Ã Â (: وكل إنسان مسؤول عن نيته وعمله كام قال سبحانه
Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È ÇÒ(  ]٣٦: اإلرساء[. 

َّواهللا عز وجل عليم بكل يشء وال خيفى عليه يشء يف األرض وال يف ، َّ
وسيحاسب كل امرئ  ،وهو مطلع عىل نية اإلنسان املضمرة يف صدره، السامء

Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ (  :بام نوى
ä ã â á à ß Þå( ]٢٩: آل عمران[. 

 :والنية تنقسم إىل قسمني
 ً.بأن ينوي الوضوء أو الغسل أو الصالة مثال، العمل نية: األوىل
َّوهو اهللا عز وجل فينوي بالوضوء أو الغسل أو الصالة، نية املعمول له: الثانية َّ 

 .أو غريها التقرب إىل اهللا وحده
 .لكن الثانية أهم من األوىل، والنيتان مطلوبتان يف كل عمل

 :والنية يف العمل هلا أربعة أحوال
دون حصول ، أن يكون أصل الباعث له عىل العمل طاعة اهللا عز وجل: األول

ٍأي مصلحة دنيوية وراء تلك الطاعة  وهذه أعىل املراتب، فهذا عمله مقبول، ٍ
َّعند اهللا عز وجل َّ. 

 :ًوال ينوي شيئا من اآلخرة، أن يقصد بالعمل الدنيا فقط: الثاين
J I H L K (: وهذا صنيع أهل النفاق، فهذا عمله مردود

 Y X W V U T S R Q P O N M
Z[   (]١٤٢: النساء[. 

فال اعتبار هلذا العمل عند ، وقصد اآلخرة، أن يستوي عنده قصد الدنيا: الثالث
 .اهللا

 )î í ì ë ê é è ç æ å ä ã âï(: قال اهللا تعاىل
 ]١١٠: الكهف[

َقال ا« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  َ تعاهللاَُ ِأنا أغنى الرشكاء عن الرشك: َلـىَ ِ
ْ َِّ ُِّ َ َ َ ْ َمن عمل عمال ، َ ََ َ َْ ِ



 ٤٠٣

َأرشك فيه معي غ ِ ِ َِ َ َ ِيـرْ َتـر، يْ ُتـهْكَ َ ورشكُ ْ
ِ  .)١(أخرجه مسلم »َ

، ًونية الدنيا حصلت تبعا،  العمل هو نية اآلخرةأن يكون الباعث له عىل: الرابع
F E D C (: وهو مأجور كام قال سبحانه، فهذا ال يؤثر

 N M L K J I H G Q P O
 ] \ [ Z Y X W V U T S R

 .]١٩٨: البقرة[ )_^

 .واألعامل الباطنة هلا ميزان ..واألعامل الظاهرة هلا ميزان
َإنام« :ملسو هيلع هللا ىلصفميزان األعامل الباطنة قوله  ِ األعامل بالنياتَّ َّ ِّ ِ ُ َ َوإنام لكل امرئ ما ، ْ ٍْ ِ ِّ ُ َِّ

َ َ
َنوى َفمن كانت هجر، َ َْ ِْ ْ َ َ ُتـهَ ومن كانت ، فهجرته إىل اهللا ورسوله،  اهللا ورسولهَلـى إُ

ِدنيا يصيل هجرته ُ َ ْ َبـهُ ٍ امرأة َلـىْا أو إُ َ َفهجر، يتزوجهاْ ْ ِ ُتـهَ َ ما هاجر إلَلـى إُ َ ََ ِيـهَ  .)٢(متفق عليه »ْ

ِمن أحدث يف أمرنا هذا ما ليس م« :ملسو هيلع هللا ىلصيزان األعامل الظاهرة قوله وم َ َ ْ ْْ َ ْ ََ ََ َ ِ ِ ُنـهَ َ فهوْ ُ ُّ ردَ َ« 
 .)٣(متفق عليه

وال ، والثاين يدل عىل وجوب املتابعة، فاألول يدل عىل وجوب اإلخالص
ًموزونا بام ، ًصوابا عىل سنة رسول اهللا، ًيقبل اهللا العمل إال إذا كان خالصا هللا

í ì ë ê é è ç æ å ä ã â (: ام قال سبحانهسبق ك
îï( ]١١٠: الكهف[. 

لنحصل عىل األجور ، فعلينا أن نوسع النية، وملا كانت األعامل بالنيات
 .فإن اهللا واسع عليم، الكثرية

إىل قيام ، والسنن واملستحبات، ننوي القيام بالفرائض والنوافل :ففي العبادة
 .طاقةونقوم بام نستطيع حسب ال، الساعة

َّواهللا عز وجل يعطينا األجر عىل قدر النية، ننوي هداية العامل :ويف الدعوة َّ ،
                                                

 ). ٢٩٨٥( برقم أخرجه مسلم) ١(
 ). ١٩٠٧(، واللفظ له، ومسلم برقم )١(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٢(
 . واللفظ له) ١٧١٨(، ومسلم برقم )٢٦٩٧(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٣(



 ٤٠٤

ولكنه مل خيرج من ، ودعوهتم إىل اهللا،  كانت نيته هداية العاململسو هيلع هللا ىلصفالنبي 
ولكن اهللا كتب له أجر كل من دخل يف اإلسالم إىل يوم ، اجلزيرة العربية

 .القيامة
وننوي تعليم األمة ما جاء عن اهللا ، يوم القيامةننوي طلب العلم إىل  :ويف العلم

واهللا يعطينا األجر عىل ، ورسوله من السنن واألحكام واآلداب ابتغاء وجه اهللا
 .قدر النية

َّإن ا« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  َ كتب اهللاِ َ َلـحَ َسنات والسيئات ثم بني ذلكْ ِ ِ َِ َ َّ َّ ِّ َّ ََ َُ َ ْفمن ، َ َ َّهـمَ ٍ بحسنة َ َ َ َ ِ

ْلـمَف َ يعمَ َا كتَهْلـَْ َبـهَ ُلـه هللاا اَ ً عنده حسنة كاملةَ َ ًِ َِ َ َ َْ َ َفإن هو ، ُ ُ ْ ِ َّهـمَ َبـه َ ِا فعمِ َ َلـهَ َا كتَ َبـهَ َّعز  هللاا اَ
ٍ عنده عرش حسناتَّوجل َِ َ َْ َ َ َُ ٍ سبع مائة ضعفَلـىِإ، ْ ِ ِ ِْ َْ ِ ٍ أضعاف كثريةَلـىِإ، َ ِ ٍ

َ َ َ ْومن ، ْ َّهـمََ َ 
َبسيئة ف ٍ َ ِّ َ ْلـمِ َ يعمَ َلـهَْ َا كتْ َبـهَ ُلـه هللاا اَ ً عنده حسنة كاملةَ َ ًِ َِ َ َ َْ َ َفإن هو ، ُ ُ ْ ِ َّهـمَ َبـه َ ِا فعمِ َ َلـهَ َا كتَ َبـهَ ا َ

ُلـه هللا ً سيئة واحدةَ َ َِ َ ً ِّ  .)١(متفق عليه  »َ
فإذا قمنا به كان لنا ، ننوي االستعداد للقيام بأي عمل، وهكذا يف باقي األعامل

 .والباقي بالنية، األجر بالعمل
فهي روح العمل ، وأصله الذي يبنى عليه، أساس األمر وعموده وأساسهفالنية 

يصح بصحتها ويفسد ، والعمل تابع هلا مبني عليها، وقائده وسائقه وحامله
 .بفسادها

 .وبحسب النية تتفاوت الدرجات يف الدنيا واآلخرة
، والقرب منه وما عنده من الثواب، ًفكم بني مريد بالفتوى مثال وجه اهللا ورضاه

ًوما يناله منه خوفا أو طمعا، ومريد هبا وجه املخلوق ورجاء منفعته أو يطلب ، ً
 .هبا الرئاسة والشهرة

أو يؤديان الزكاة ، أو يصليان الصالة الواحدة، فيفتي الرجالن بالفتوى الواحدة
وبينهام يف الفضل والثواب أعظم مما ، أو يقدمان النصيحة الواحدة، الواحدة

                                                
 ). ١٣١(ومسلم برقم ، واللفظ له، )٦٤٩١(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(



 ٤٠٥

 .غرباملرشق وامل بني
، هو املطاع ورسوله، ودينه هو الظاهر، هذا نيته أن تكون كلمة اهللا هي العليا

 .ًطالبا مرضاته، ًراغبا يف ثواب ربه
، وجاهه هو القائم، وهو املشار إليه، وذلك نيته أن يكون قوله هو املسموع

 .سواء وافق الكتاب والسنة أو خالفهام
واملحبة يف ، من املهابة والنورلكن من سنة اهللا سبحانه أن يلبس املخلص 

ما هو بحسب إخالص العبد ونيته ومعاملته ، وإقبال قلوهبم إليه، قلوب اخللق
 .لربه

من املقت واملهانة والبغضاء ما هو الالئق ، ويلبس املرائي الالبس ثويب الزور
 .به بحسب نيته

ًواهللا عز وجل وضع األقوال واألفعال بني عباده تعريفا وداللة ً َّ  عىل ما يف َّ
، ًفإذا أراد اإلنسان من أخيه شيئا عرف بمراده وما يف نفسه بلفظه، نفوسهم

 .ورتب سبحانه عىل تلك اإلرادات واملقاصد أحكامها بواسطة األلفاظ
وال ، ومل يرتب األحكام عىل جمرد ما يف النفوس من غري داللة قول أو فعل

 .ً حيط هبا علامومل، عىل جمرد ألفاظ املتكلم هبا مل يرد معانيها
 .بل جتاوز لألمة ما حدثت به أنفسها ما مل تتكلم به أو تعمل به

، وجتاوز هلا عام تكلمت به أو عملته خمطئة أو ناسية أو مكرهة أو غري عاملة به
 .إذا مل تكن مريدة ملعنى ما تكلمت به أو قاصدة إليه

̧ º ¹ « ¼ ½(: قال اهللا تعاىل  .]٢٨٦: البقرة[ )¾¶ 

ُقد فعلت« :لت هذه اآلية قال اهللاوملا نز ْْ ََ  .)١(أخرجه مسلم» َ

َّإن ا« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  َتـج هللاِ ْاوز عن أمتي ما حدثت َ َّ ََ َ ْ َ ََ ِبـهَِّ َ أنفسهاِ َ ُ ْلـمَما ، ْ ْ تعمل أو َ ْْ َ َ
َتتك َ ْلـمَ  .)٢(متفق عليه »َّ

                                                
 ). ١٢٦( برقم أخرجه مسلم) ١(
 ). ١٢٧(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٥٢٦٩(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٢(



 ٤٠٦

يات وهذا من مقتض، فإذا اجتمع القصد والداللة القولية أو الفعلية ترتب احلكم
ال تدخل ، وإرادات النفوس، فإن خواطر القلوب، عدل اهللا وحكمته ورمحته

لكان يف ذلك أعظم حرج ومشقة ، فلو ترتبت عليها األحكام، حتت االختيار
 .ورمحة اهللا تعاىل وحكمته تأبى ذلك، عىل األمة

ًأو التكلم به مكرها ، والغلط والسهو والنسيان وسبق اللسان بام ال يريده العبد
، ال يكاد اإلنسان ينفك عن يشء منه، وغري عارف ملقتضاه من لوازم البرشية

فرفع عنها ، وأصاهبا غاية التعب واملشقة، فلو رتب عليه احلكم حلرجت األمة
، حتى اخلطأ يف اللفظ من شدة الفرح والغضب والسكر، املؤاخذة بذلك كله

،  اللسان بام مل يردهوسبق، واإلكراه واجلهل باملعنى، وكذلك اخلطأ والنسيان
 .ولغو اليمني، والتكلم يف اإلغالق

، لعدم قصده ونيته، أشياء ال يؤاخذ اهللا هبا عبده بالتكلم يف حال منها فهذه عرشة
 .ولكل امرئ ما نوى، فاألعامل بالنيات، وعقد قلبه الذي يؤاخذ به

من وقول الرجل ، فاخلطأ من شدة الفرح كام يف حديث فرح الرب بتوبة عبده
َّهـمَّلـال« :شدة فرحه ملا وجد راحلته ُ !ِ َأنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح ََ ْ ِ ِ ِ َِّ ْ َْ ُّ َ ْ ََ َ َ ْ« 

 .)١(أخرجه مسلم

Z ] \ [ ^ _  ( :وأمـا اخلطـأ مـن شـدة الغـضب فكـام قـال ســبحانه
 b a `cl k j i h g f e d  m  (

 .  ]١١:يونس[

ألهلك الداعي من ، ه حال الغضبفلو أجاب اهللا دعاء من دعا عىل نفسه وولد 
 .دعا عليه

x w v u t s (: وأما اخلطأ من السكر فكام قال سبحانه
~ } | { z y  (]٤٣: النساء[. 

                                                
 ). ٢٧٤٧( برقم أخرجه مسلم) ١(



 ٤٠٧

 .ًفلم يرتب عىل كالم السكران حكام حتى يعلم ما يقول
̧  º ¹ « ¼ ½(: وأما اخلطأ والنسيان فقد قال سبحانه ¶¾ (

 .]٢٨٦: البقرة[

َقد فع« :فقال اهللا َ ْ ُلتَ  .)١(أخرجه مسلم »ْ
T S R Q P O N M U (: وأما املكره فقد قال سبحانه

 a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V
d c be(  ]١٠٦: النحل[. 

وأما اللغو فقد رفع اهللا املؤاخذة به حتى حيصل عقد القلب عليه كام قال 
̈  © ª » ¬ ®(: سبحانه § ¦ ¥ ¤ £¯( 

 .]٨٩: املائدة[

واخلطأ يف ، ده املتكلم فهو دائر بني اخلطأ يف اللفظوأما سبق اللسان بام مل ير
 .فهو أوىل أن ال يؤاخذ به من لغو اليمني، القصد

، وأما اإلغالق فكل من أغلق عليه باب قصده وعلمه كاملجنون والسكران
 .فقد تكلم يف اإلغالق، واملكره والغضبان

ملا مل يقصد ، ًواهللا سبحانه رفع املؤاخذة عن املتكلم بكلمة الكفر مكرها
 .معناها وال نواها

ال يلزمه ، ًوالوقف واليمني والنذر مكرها، فكذلك املتكلم بالطالق والعتاق
فعلم أن اللفظ إنام ، وقد أتى باللفظ الرصيح، يشء من ذلك لعدم نيته وقصده

 .يوجب معناه لقصد املتكلم به
كام رفعها ، ملواهللا سبحانه رفع املؤاخذة عمن حدث نفسه بأمر بغري تلفظ أو ع

وهلذا ال يكفر من جرى عىل ، عمن تلفظ باللفظ من غري قصد ملعناه وال إرادة
 .و دهشة أو نحو ذلكًفظ الكفر سبقا من غري قصد لفرح ألسانه ل

                                                
 ). ١٢٦( برقم أخرجه مسلم) ١(



 ٤٠٨

ًومن غصب ماال وبنى به مسجدا فهذا النفع ، ًأو حفر به بئرا للناس والبهائم، ً
والغاصب وإن عوقب عىل ، وعمل هذا، احلاصل للناس متولد من مال هذا

، تولد من نفع الناس بعمله له فام، واقتص للمظلوم من حسناته، ظلمه وتعديه
 .وغصب املال عليه

وعقوبة عىل ، عقوبة عىل الغصب، وهو لو غصبه وفسق به لعوقب عقوبتني
 .الفسق به

ًفإنه قد عمل خريا ، ًأو فك به أسريا، ًأو بنى به مسجدا، فإذا غصبه وتصدق به
^ _ ` a  [Z Y X W ] \(: اًورش

c bd( ]٨، ٧: الزلزلة[. 
فهو متولد من ، فإنه وإن مل يقصد ذلك، وأما ثواب صاحب املال املغصوب

فيشبه ما حيصل له من اخلري ، فقد تولد من كسبه خري مل يقصده، مال اكتسبه
 .وإن مل يقصد ذلك اخلري، بولده البار

، فقد تولد له من املصيبة خري، يف خريفإذا أنفق ، وكذلك فإن أخذ ماله مصيبة
 .ًمل يعدم صاحبها منه ثوابا، ًواملصائب إذا ولدت خريا

والعمل املجرد عن النية ال يثاب عليه ، والنية املجردة عن العمل يثاب عليها
ِإن با« :ملسو هيلع هللا ىلصكام قال النبي  َّ َلـمِ ِدينة ْ ِلـرَِ ْجاال ما رسَ

ِ َ ْتـمَ ْ مسريا وال قطعُ ََ َ ً
ِ ْتـمَ ِ وادُ ِإال ، ًياَ

ْكانوا معكم َُ َُ َحبس، َ َ ُهـمَ َلـم اُ ُرضْ  .)١(مسلم أخرجه »َ
وإذا فسد القلب ، ح القلب صلحت النياتلوإذا ص، والنيات حملها القلب

ًوانعكست اآلثار عىل اجلوارح خريا أو رشا، فسدت النيات ً. 
ِأال وإن يف ا« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  َّ َلـجَ ًسد مضغةْ َ ْ ُ َإذا ص: َِ َلـحَ َت صَ َلـج اَحَلـْ ُسد كْ ُ ُلـهَ َوإذا ، ُّ َ

َفسدت فسد ا ْ ََ ََ َلـجَ ُسد كْ ُ ُلـهَ ُأال وهي القلب، ُّ َْ َ ْ َ  .)٢(متفق عليه »ِ
َّواملحاسبة عند اهللا عز وجل عىل ما يف القلب من النيات واألعامل التي تتبعها َّ. 

                                                
 ). ١٩١١( برقم أخرجه مسلم) ١(
 ). ١٥٩٩(، ومسلم برقم )٥٢(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٢(



 ٤٠٩

عند رب العاملني كام قال  أما األجساد والصور واأللوان فليست حمل حماسبة
½ ¾ ¿ º ¹ ¸ ¶ Ã Â Á À « ¼ (: هسبحان

Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ÄÍ  (]٣٧: احلج[. 

َّإن ا« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  ِ ال ينظر إهللاَِ ُ َُ ْ صوركمَلـىْ ُ ِ َ ِولكن ينظر إ،  وأموالكمُ ُ َُ ْ ْ َِ ْ قلوبكمَلـىَ ُ ِ ُ ُ 
 .)١(مسلم أخرجه »وأعامكم

ًوال يقبل اهللا عز وجل من النيات واألعامل إال ما كان خالصا لوج َّ  .هه الكريمَّ
َقال ا« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  َ تبارك وتعاهللاَُ َ ََ ََ ِأنا أغنى الرشكاء عن الرشك: َلـىَ ِ

ْ َِّ ُِّ َ َ َ ْ َمن عمل ، َ ِ َ ْ َ
َعمال أرشك فيه معي غ ِ ِ َِ ََ َ ْ ِيـرَ َتـر، يْ ُتـهْكَ ُ ورشكهُ ََ ْ

 .)٢(مسلم أخرجه »ِ

وإذا التقى املسلامن ، دمه وماله وعرضه، وكل املسلم عىل املسلم حرام
 .سيفيهام فالقاتل واملقتول يف النارب

َإذا التقى ا« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  َْ َ ُلـمِ َلـامْسْ
َن بسيفِ ْ َ ِ َهـامْيـِ َفالقاتل وا، ِ ُ َ ِْ َلـمَ ِقتول يف النارْ َّ ُِ ُ متفق  »ْ

 .)٣(عليه

ويؤجر املسلم عىل مجيع األقوال واألعامل الصاحلة إذا كانت مقرونة بالنية 
 .ل إىل اهللاوهي التقرب بذلك العم، الرشعية

ِ تنفق نفقة تبتغي ولست« : لسعد بن أيب وقاص ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  َِ َ ْ ُْ ً َ َ َ َبـهَ َا وجه اِ ْ  إال ٬َ
َاجرت  ْ ِ َبـهُ َّحتى، اِ َ يف يف امرأتك اللقمة جتعلهاَ ِ َ ْ ِ  .)٤(متفق عليه »ِ

، وما أنت أعلم به منا، وما أرسرنا وما أعلنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
 .ال إله إال أنت، وأنت املؤخر، قدمأنت امل

                                                
 ). ٢٥٦٤( برقم أخرجه مسلم) ١(
 ). ٢٩٨٥( برقم أخرجه مسلم) ٢(
 ). ٢٨٨٨(، ومسلم برقم )٣١(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٣(
 ). ١٦٢٨(، ومسلم برقم )٥٦(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٤(



 ٤١٠

 واملمنوعة املمنوحة العلوم -٤

GH J IK M LN  O(: قال اهللا تعاىل
PQ( ]٤-١: الرمحن[. 

æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü (: وقال اهللا تعاىل
ê é è çë( ]١٩: حممد[. 

 :وعلمه البيان بأنواعه، اهللا تبارك وتعاىل خلق اإلنسان يف أحسن تقويم
 .والبيان باإلشارة ..والبيان الكتايب ..والبيان اللفظي ..يالبيان الذهن

وصالح معاشه ، وأعطاه العقل الذي بواسطته يستقبل العلم الذي فيه صالحه
فأعطاه معرفة خالقه ، ويرس عليه طرق ما هو حمتاج إليه من العلم، ومعاده

ومجعها ورشحها ، ويرس عليه طرق هذه املعرفة، وبارئه ومبدعه سبحانه
َّفصلها وبينها يف كتابه عز وجلو َّ. 

ّفليس يف العلوم ما هو أجل وأعظم وأبني وأيرس ، ويرس عليه طرق هذه املعرفة
E D C B (: لعظم حاجة اإلنسان إليها يف معاشه ومعاده، منها

J I H G FK(   ]٢٩: ص[. 

الذي هو ظله يف ، ثم وضع سبحانه يف العقل من اإلقرار بحسن رشعه ودينه
 .ونوره يف العامل، وعدله بني عباده، أرضه

وبيان  ..ومعرفة احلق من الباطل ..وتفصيل كل يشء ..فيه تبيان كل يشء
وبيان أسامء اهللا وصفاته  ..ومعرفة التوحيد من الرشك ..اهلدى من الضالل

وعقوبة أهل  ..وبيان ثواب أهل الطاعة ..وما حيبه وما يسخطه ..وأفعاله
 .ركاتهوغري ذلك من ب ..املعصية

ملا ، فكانوا عىل عقل أعقل رجل منهم، فلو اجتمعت عقول العاملني كلهم
وال أصلح وال أهدى ، وال أعدل وال أنفع، ًأمكنهم أن يقرتحوا شيئا أحسن منه

 .للخليقة يف معاشها ومعادها منه



 ٤١١

, (: وعدله وإحسانه، وأوضح بيناته عىل ربوبتيه وألوهيته، فهو أعظم آياته
 . -3 2 1 0 / ; : 9 8 7 6 5 4 

 .]٨٨: اإلرساء[   )?> = <

وكذلك أعطاهم اهللا سبحانه من العلوم املتعلقة بصالح معاشهم ودنياهم بقدر 
وعلم الصناعة ، وعلم النبات والزراعة، كعلم الطب واحلساب، حاجتهم

وصناعة وسائل النقل ، وإقامة املباين، واستخراج املياه، واملعادن
والترصف يف وجوه الكسب ، وطرق الصيد، ألدويةوصناعة ا، واالتصاالت

 .وتيسري معاشهم، ونحو ذلك مما فيه قيام مصالح العباد، املرشوع والتجارة
وزوده بآالت العلم ،  اإلنسان ما مل يعلمَّلـمفسبحان العليم احلكيم الذي ع

 .فمتى يشكر اإلنسان هذه النعم؟، واملعرفة
) Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ

Å Ä Ã ÂÆ( ]٧٨: النحل[. 

مما ليس من شأهنم وال ، ثم إن اهللا تبارك وتعاىل منع البرش علم ما سوى ذلك
والعلم  ..وال نشأهتم قابلة له كعلم الغيب، وال مصلحة هلم فيه، حاجة هلم به

 ..والعلم بعدد القطر ..والعلم بام يف قلوب الناس ..بكل ما كان وما يكون
والعلم بعدد األوراق  ..د ذرات الرمالوالعلم بعد ..وعدد أمواج البحار

 .والعلم بعدد الكواكب ومقاديرها واملسافات بينها ..ومساقطها
وما يف  ..وما يف جلج البحار ..وما حتت الثرى ..والعلم بام فوق الساموات

 .أقطار العامل من املخلوقات واحلركات
، يف األرحامومعرفة ما  ..والعلم بتسبيح اجلبال والطري واحليوان والنبات

، إىل سائر ما حجب اهللا عن البرش علمه ..وعدد األنفاس ..ووقت نزول األمطار
 .واختص بعلمه عامل الغيب والشهادة

وجتاوز ما حد ، وتدخل فيام مل يؤمر به، فمن تكلف علم ذلك فقد ظلم نفسه
 .وأوضاع أوقاته فيام ال يمكنه اإلحاطة به، وكلف نفسه ما ال طاقة له به، له



 ٤١٢

، ومعرفة آجاهلم، من حكمته سبحانه ما منع عباده من العلم بوقت قيام الساعةو
واختص ، وطوى علم ذلك عن مجيع خلقه، وأماكن موهتم، ومقدار مكاسبهم

½ ¾ ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À (: به وحده كام قال سبحانه
 Ê É È Ç Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë

ÚÛ( ]٣٤: لقامن[. 

 .لغة ما ال حيتاج إىل نظرويف ذلك من احلكمة البا
وكيف هينأ به ، ًفإن كان قصريا مل هينأ بالعيش، فلو عرف اإلنسان مقدار عمره

 .وهو يرتقب املوت يف ذلك الوقت
فال يبايل باالهنامك يف الشهوات ، وإن كان طويل العمر فهو واثق بالبقاء

 .ويقول إذا قرب الوقت أحدث توبة، واملعايص وأنواع الفساد
 .فكيف يرضاه رب العباد،  يرضاه العباد من بعضهموهذا ال

مل ، ثم ملا علم أنه صائر إليه أرضاه ساعة، ًفلو أن عبدا أسخط سيده سنوات
 .ومل يرض عنه، يقبل منه

َّوكذا سنة اهللا عز وجل أن العبد إذا عاين االنتقال إىل اهللا تعاىل مل تنفعه توبة وال  َّ
 N M L K JU T S R Q P O (: إقالع

 ̂ ] \ [ Z Y X W V_  b a `
 h g f e d c o n m l k j i

x w v u t s r q py( ]١٨، ١٧: النساء[. 
حيث سرت عنهم مقادير  ..وما أعظم نعمه عليهم ..فام أعظم حكمة اهللا يف عباده

 .ومكان وفاهتم ..ومبلغ أعامرهم ..آجاهلم
فيكف عام يرضه ، بل كل حلظة، فال يزال من وفقه اهللا يرتقب املوت يف كل يوم

 .وجيتهد فيام ينفعه ويرس به عند القدوم عىل ربه، يف معاده
الذي إذا ، القائم عىل كل نفس، ومدبر الدهور واخلالئق، فسبحان مالك امللك

وإذا ، وإذا شاء عاىف، وإذا شاء منع، وإذا شاء أعطى، وإذا شاء أمات، شاء أحيا



 ٤١٣

 .َّوإذا شاء أضل، وإذا شاء هدى، وإذا شاء أفقر، وإذا شاء أغنى، شاء أسقم
، وهو أعلم بمن يصلح له، وهو احلكيم العليم الذي يضع اليشء يف موضعه

 .ومن ال يشكرها، ومن يشكر النعمة، ومن ال يصلح
 .وغافر اخلطيات ..ومغيث اللهفات ..وجميب الدعوات ..كاشف الكربات

ه يشء يف وال خيفى علي ..ًوأحىص كل يشء عددا ..ًأحاط بكل يشء علام
¾ ¿ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À (: األرض وال يف السامء

 Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê
ßÞ Ý Ü Û Ú( ]٥٩: األنعام[. 

ويدرك بكل ، الذي يقرأ بكل لغة، إن هذا الكون العظيم هو كتاب احلق املفتوح
وساكن العامئر ، ويستطيع أن يطالعه الساذج ساكن اخليمة والكوخ، وسيلة
 .وروالقص

ًفيجد فيه زادا من احلق حني يطالعه بشعور ، كل يطالعه بقدر إدراكه واستعداده
 )m l k j in(: وهو قائم مفتوح كل آن، التطلع إىل احلق

 .]٨: ق[

أو يقطع تلك الوشيجة بني ، ولكن العلم اإلنساين احلديث يطمس هذه التبرصة
ألنه يف رؤوس ، القلب البرشي والكون الناطق املبني واخلالق احلكيم

الذي يقطع ما بني الكون ، رانت عليها خرافة املنهج العلمي الوثني، مطموسة
̂  _ ` Z Y X a ](: واخلالئق التي تعيش فيه ] \ 

f e d c bg(  ]١٠١: يونس[. 

َّأما كتاب اهللا عز وجل الذي أنزله عىل رسوله فقد مجع اهللا فيه علوم األولني ، َّ
، ويعمل به،  الذي ينبغي لكل مسلم أن يتدبرهوفيه العلم احلق، واآلخرين

± µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹ (: ويدعو إليه كام قال سبحانه
º»( ]١٠: األنبياء[. 

وحقيقة ، والعلم احلق أن يعرف اإلنسان حقيقة االرتباط بني هذا الكون وخالقه



 ٤١٤

 .االرتباط بني عمل اإلنسان وجزائه
ًيبقى العلم قشورا ال تؤثر وبدوهنام ، وهاتان حقيقتان رضوريتان لكل علم حق

 .ومعلومات تصدع الرؤوس، يف حياة اإلنسان
، وال يزجره عن معصيته، وال يبعثه لطاعة ربه، ومن أويت من العلم ماال يبكيه

ألن ، وروحه وبدنه، ويؤثر يف عقله وقلبه، ًخليق أن ال يكون أويت علام ينفعه
 D C B A @ ? > = F E(: اهللا وصف العلامء بقوله سبحانه

H GI R Q P O N M L K J  T S
W V UY( ]١٠٩-١٠٧: اإلرساء[. 

̧  º ¹(: وقوله سبحانه ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯»   (
 ]٢٨: فاطر[

وال يبعث عىل اخلشية ، ومن علم هذا تفطر قلبه عىل كل علم جير إىل الكرب
 .والعمل

، ياةيغري من شعوره باحل، وخلق هذا الكون، خلقه، ًوشعور اإلنسان بأن له خالقا
ًوجيعل لوجوده قيمة وهدفا ً. 

 .وشعوره بأن خالقه حماسبه يف اآلخرة وجمازيه يغري من فكره وعمله
عىل  واآلخرة ..واألعامل الصاحلة عىل ما سواها ..فيؤثر اإليامن عىل الكفر

 .والسنن عىل العادات ..واألوامر عىل الشهوات ..الدنيا
وترصف ، وقدر كل يشء،  يشءوأحاط بكل، فسبحان من استأثر بعلم كل يشء

 .وله كل يشء، يف كل يشء
 ..واهللا غني والعبد فقري ..واهللا قادر والعبد عاجز ..فاهللا قوي والعبد ضعيف

 .والعبد جاهل بكل يشء إال ما علمه اهللا إياه ..واهللا عليم بكل يشء
 ..وأعجزه عن أشياء ..وأقدره عىل أشياء ..وأخفى عنه أشياء ..أعلمه اهللا أشياء

 .وهو احلكيم العليم
 .واجعلنا هداة مهتدين، وانفعنا بام علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا



 ٤١٥

 العلم أقسام -٥
@ I H G F E D C B A (: قال اهللا تعاىل

O N M L K J  Z Y X W V U T S R Q P
 .]٣٢، ٣١: البقرة[ )[] \

A @ M L K J I H G F E D C B (: وقال اهللا تعاىل
Q P O NR(  ]١٠٤: نعاماأل[. 

 .وإثباهتا يف النفس، املعلوم من اخلارج نقل صورة: العلم
 .وإثباهتا يف اخلارج، نقل صورة علمية من النفس: والعمل

 :والعلوم باعتبار منفعتها نوعان
وهو العلم باهللا وأسامئه وصفاته ، علم تكمل النفس بإدراكه والعلم به: األول

 .ه وهنيهوكتبه وأمر، ووعده ووعيده، وأفعاله
فإنه ال ، وهو كل علم ال يرض اجلهل به، علم ال حيصل للنفس به كامل: الثاين

ونحو ، وعدد الكواكب ومقاديرها، كدقائق علم الفلك ودرجاته، ينفع العلم به
 .ذلك

 .ومن قلب ال خيشع،  يستعيذ من علم ال ينفعملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي 
 :والعلوم باعتبار مصدرها تنقسم إىل قسمني

 .وعلوم غري رشعية ..يةعلوم رشع
، هي ما استفيد من األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم: فالعلوم الرشعية

 :وهي قسامن
واملحبة ، واخلوف والرجاء،  ما يتعلق بالقلوب كاإليامن والتوحيدمنها

 .والتوكل ونحو ذلك
ات  ما يتعلق باجلوارح وهو علم املسائل واألحكام كالعلم بكيفية العبادومنها

 .كالصالة والزكاة والصيام واحلج ونحو ذلك



 ٤١٦

 :والعلوم التي ليست برشعية ثالثة أقسام
 .وعلم مباح ..وعلم مذموم ..علم حممود

فالطب ، ما ترتبط به مصالح أمور الدنيا كالطب واحلساب :فالعلم املحمود
 وأرشد إىل، فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء، رضوري لبقاء األبدان وسالمتها

وهو ، فال جيوز التعرض للهالك بإمهاله، وأعد األسباب لتعاطيه، استعامله
وهو أفضل العلوم بعد علم ، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقني، فرض كفاية

 .وفيه أجر بحسب نية صاحبه، الرشع
وقسمة الوصايا ، فإن تعلمه رضوري يف املعامالت والبيوع، وكذلك احلساب

إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن ، هو فرض كفايةو، واملواريث وغريها
 .الباقني

فهذه العلوم وغريها من أصول الصناعات كالفالحة واخلياطة واحلياكة 
لو خال البلد عمن يقوم هبا حرج ، ونحوها مما حيتاجه عموم الناس يف حياهتم

 .وهي فرض كفاية، وتعرضوا للهالك، أهل البلد
ونعلم ، لكن نتعلم منها، من منافع للناس يف معاشهمفال جيوز إمهاهلا ملا فيها 

 .بقدر احلاجة فقط
فعلم السحر والكهانة والشعوذة ونحوها مما يفسد البالد : وأما املذموم منه
 .والعباد واألخالق

وتواريخ األخبار ، فالعلم باألشعار التي ال سخف فيها: وأما املباح منه
 .واألحداث ونحو ذلك

 :اهتا ثالثة أقساموالعلوم باعتبار ذ
وهو العلم  ..وكلام كان أكثر كان أحسن وأفضل ..قسم حممود قليله وكثريه

 .باهللا وأسامئه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده
إذ فيه رضر ، وهو ما ال فائدة فيه يف دين وال دنيا ..وقسم مذموم قليله وكثريه

 .يغلب نفعه كعلم السحر والكهانة والنجوم ونحو ذلك



 ٤١٧

وهو ، واالستقصاء فيه، وال حيمد الفاضل عليه، وقسم حيمد منه مقدار الكفاية
 .وأصول الصناعات ونحوه من فروض الكفايات، علم الطب واحلساب

 :وأنواع العلم مخسة
 .وهو علم التوحيد: علم هو حياة الدين وأصله

لقرآنية والتفكر يف اآليات ا، والتذكر، وهو علم اإليامن: وعلم هو غذاء الدين
 .واآليات الكونية

فإذا نزل بالعبد نازلة ، وعلم الفتوى، وهو علم املسائل: وعلم هو دواء الدين
 .احتاج إىل من يشفيه بحكمها

 .والقول عىل اهللا بال علم، وهو الكالم املحدث: وعلم هو داء الدين
 .وهو علم السحر والكهانة ونحومها: وعلم هو هالك الدين
فإذا ذهبوا ،  يتعلمون الدينملسو هيلع هللا ىلص يف جمالس رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصوكان أصحاب النبي 

فإذا خرجوا إىل األسواق والبالد ، إىل بيوهتم صاروا معلمني ألهلهم الدين
فإذا كانوا يف ميدان اجلهاد كانوا جماهدين يقاتلون ، كانوا دعاة ومبلغني للدين

 .يف سبيل اهللا إلعالء كلمة اهللا
 :والعلم الرشعي له شعبتان

 .ومسائل ..فضائل
وأوامر ، فمذاكرة الفضائل تولد الشوق والطلب والرغبة المتثال أوامر اهللا

فإن القلوب تتأثر من كالم ، ونتعلمها قبل األحكام، وهي من اإليامن، رسوله
فتتحرك اجلوارح ألداء الطاعات ، ُوهبا تعرف قيمة األعامل، اهللا ورسوله

 .بالرغبة والشوق
والقصد من ، ونعلمها للناس، ونعمل هبا،  نتعلمهاهي األحكام التي: واملسائل

 .ملسو هيلع هللا ىلصمعرفتها أن تكون مجيع أعاملنا عىل طريقة الرسول 
، أرفع من الذين أوتوا اإليامن فقط، وال ريب أن الذين أوتوا العلم واإليامن

 :وهذا العلم ثالثة أقسام، والعلم املمدوح هو الذي ورثه األنبياء ألممهم



 ٤١٨

ويف مثله أنزل اهللا ، وما يتبع ذلك، أسامئه وصفاته وأفعالهالعلم باهللا و: األول
 .وآخر سورة احلرش، وآية الكريس، اإلخالص سورة

واهللا عليم ، فمستقل ومستكثر وحمروم، والناس يف العلم بذلك متفاوتون
̧ µ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¶ (حكيم 
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أو ما يكون من ،  به مما كان من األمور املاضيةالعلم بام أخرب اهللا تعاىل: الثاين
، ويف مثله أنزل اهللا قصص األنبياء مع أممهم، األمور املستقبلة واحلارضة

 .وما فيه من الوعد والوعيد ووصف اجلنة والنار، وأخبار اليوم اآلخر
من األمور املتعلقة بالقلوب ، وما هنى عنه، العلم بام أمر اهللا به: الثالث
وأحوال اجلوارح ، ومن معارف القلوب وأحواهلا، رح من اإليامن باهللاواجلوا

 .وهو دين اهللا ورشعه لعباده، وأعامهلا
 :والعلم من حيث احلصول عليه ثالث درجات

وهي طرق ، وهو ما يدرك باحلواس كالسمع والبرص والعقل، علم جيل: األوىل
 .بالفكر واالستنباطوما حيصل ، وكذلك ما يدرك بخرب الصادق، العلم وأبوابه

ونسبة العلم إليها كنسبة ، أن املعرفة لب العلم، والفرق بني العلم واملعرفة
 .اإليامن إىل اإلحسان

ويف ، واالشتغال هبا، ينبت يف القلوب الطاهرة من كدر الدنيا، علم خفي: الثانية
 .ونبتت عىل أكل احلالل، األبدان الزاكية التي زكت بطاعة اهللا

زكت ، وطهرت األنفس من عالئق الدنيا، األبدان من احلرامفمتى خلصت 
 .فقبلت بذر العلوم واملعارف، أرض القلب

، بل بإهلام من اهللا، وهو ما حيصل للعبد من غري واسطة، علم لدين: الثالثة
 .وتعريف منه لعبده

وبذل ، واإلخالص له، والصدق مع اهللا، ثمرة العبودية واملتابعة: والعلم اللدين
فيفتح اهللا له من فهم ، واالنقياد له، هد يف تلقي العلم من مشكاة رسولهاجل
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 .الكتاب والسنة بأمر خيصه به
واملحبة التي أوجبها ، فالعلم اللدين الرمحاين هو ثمرة هذه املوافقة واالنقياد

 .التقرب بالنوافل بعد الفرائض
 والنفس وحتكيم اهلوى، اإلعراض عن الوحي هو ثمرة: واللدين الشيطاين

 .والشيطان
 :والعلامء ثالثة أقسام

 .فهذا يف أعىل الدرجات، وبأمر اهللا، عامل باهللا: األول
 .غري عامل بأمر اهللا، عامل باهللا: الثاين

 .غري عامل باهللا، عامل بأمر اهللا: الثالث
، وعرف أحكام دينه ورشعه، وجالله أما األول فهو الذي عرف ربه وعظمته

 . والصديقنيفهذا سبيل األنبياء
، ًمطيعا له، ًعابدا له، ًمستحيا منه، ًخائفا منه، وعالمته أن يكون دائم الذكر لربه

 .ًمعظام له، ًحمبا له
وكونه بحيث ، ًلكونه معلام للقسمني بعده، وهو أعىل وأفضل مما بعده

 .ويستغني هو عنهام، حيتاجان مها له
فهو يرى عظمة اهللا ،  قلبهوأما الثاين فهو الذي استولت املعرفة اإلهلية عىل

 .وكربياءه فال يتفرغ لتعلم األحكام إال ما ال بد منه
لكنه ال يعرف ، وحقائق األحكام، وأما الثالث فهو الذي عرف احلالل واحلرام

 .ومجاله وحقوقه عىل عباده أرسار جالل اهللا وعظمته
 :ومعرفة اهللا سبحانه نوعان

واملطيع ، الرب والفاجر، فيها مجيع الناسوهي التي اشرتك ، معرفة إقرار: أحدها
6 7 8 9 : ; > = < (: كام قال سبحانه، والعايص
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والشوق إىل ، وتعلق القلب به، واملحبة له، معرفة توجب احلياء منه: الثاين
والتوكل عليه ، رار من اخللق إليهوالف، واألنس به، وخشيته، واإلنابة إليه، لقائه

 .والناس فيها متفاوتون، وحده
 :وهلذه املعرفة بابان واسعان

 .والفهم اخلاص عن اهللا ورسوله، باب التفكر والتأمل يف آيات القرآن: األول
ومعرفة عظمته يف ، باب التفكر يف آياته املشهودة وتأمل حكمة اهللا فيها: الثاين

 .بديع صنعها
، والفقه يف أوامره ونواهيه، الفقه يف أسامئه وصفاته سبحانه :ومجاع ذلك

N (: والدعوة إليه، فمن أوتيه فليحمد اهللا بالعمل به، والفقه يف قضائه وقدره
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وتوضح ، بعباده أن أرسل إليهم الرسل بآيات تبني احلق وتظهره ومن رمحة اهللا
يرى هبا اإلنسان كل يشء ، لب بمنزلة الشمس لألبصاروجتعله للق، املشكل

A @ K J I H G F E D C B (: ًجليا كام قال سبحانه
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ّوأرشف العلوم وأجلها ، بل بإيامنه وعلمه وعمله، وكامل اإلنسان ال بذاته

 :وأكملها وأزكاها
 .والعلم بدينه ورشعه ..العلم باهللا وأسامئه وصفاته

َّوال بد ، والثاين معرفة ما يتقرب به العبد إىل املعبود، فاألول معرفة املعبود
 .لكل عبد من هذا وهذا كل يوم

 .والثاين فيه عبودية بدنه وجوارحه، لبه وروحهاألول فيه غذاء ق
ويسعد يف ، وقلبه وبدنه، ورسه وعالنيته، وبذلك يكمل ظاهر اإلنسان وباطنه
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 .دنياه وآخرته
 :والعلوم الرشعية تنقسم إىل قسمني

 وعلوم طلبية عملية ..علوم خربية اعتقادية
، ئكته وكتبه ورسلهوالعلم بمال، كالعلم باهللا وأسامئه وصفاته وأفعاله: فاألول

والثواب ، واجلنة والنار، وما فيه من البعث واحلساب، والعلم باليوم اآلخر
 .ونحو ذلك، والعقاب

وهي ما يتعلق بأعامل القلب واجلوارح من ، العلوم العملية الطلبية: الثاين
واملحرمات ، والسنن واملستحبات، من األركان والواجبات، األحكام

 .اتواملباح، واملكروهات
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 وصفاته وأسامئه باهللا العلم -١
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٩٨[. 
وهو ، وهو تركة األنبياء التي يرثها العلامء عنهم، العلم باهللا ما قام عليه الدليل

، ولذة األرواح، ورياض العقول، شفاء الصدورو، ونور البصائر، حياة القلوب
 .وأنس املستوحشني

 .وهو امليزان الذي توزن به األقوال واألعامل واألحوال
 .والغي والرشاد، وهو احلاكم املفرق بني الشك واليقني

ُوبه يعرف اهللا ويعبد ويتميز ، ُوبه تعرف الرشائع واألحكام، ُويذكر وحيمد، ُ
 .احلالل من احلرام

وقائدهم ودليلهم إىل رهبم وإىل ، ونوره بني عباده، جة اهللا يف أرضهوهو ح
 .وال دليل إىل اهللا واجلنة إال الكتاب والسنة، جنته

ونال به العبد الرفعة يف الدنيا ، َّوحصلته القلوب، وأفضل ما اكتسبته النفوس
ß Þ Ý Ü Û Ú (: واآلخرة هو العلم واإليامن كام قال سبحانه
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واملؤهلون للمراتب العالية يف الدنيا ، وهؤالء هم خالصة الوجود ولبه
 .واآلخرة

َاللذين هبام السعادة ، وأكثر الناس غالطون يف حقيقة مسمى العلم واإليامن َّ
بل قد سدوا عىل ، وال علم يرفع، وأكثرهم ليس معهم إيامن ينجي، والرفعة

 . ودعا إليهام األمةملسو هيلع هللا ىلصَّن اللذين جاء هبام رسول اهللا أنفسهم طرق العلم واإليام
¨ © ª » ¬ ® (: وكل طائفة اعتقدت أن العلم معها وفرحت به
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والفهم عن اهللا ورسوله ، وأعىل اهلمم يف طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة
 .وعلم حدود املنزل، نفس املراد

من قرص مهته عىل تتبع شواذ املسائل وما مل وأخس اهلمم يف طلب العلم 
وكانت مهته معرفة ، وشغل األوقات والناس بذلك، وال هو واقع، ينزل

وشحن أذهان الناس ، ورضب بعضها ببعض، وتتبع أقوال الناس، االختالف
© ª » ¬ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ( :بذلك
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، أن تكون اهلمة متعلقة بمحبة اهللا،  باب اإلرادة والعملوأعىل اهلمم يف
 .والوقوف مع مراده الديني األمري

فهو إنام يعبد اهللا ، وأسفلها أن تكون اهلمة واقفة مع مراد صاحبها من اهللا ال غري
 .ال ملراد اهللا منه، ملراده منه

 . وهو فارغ عن إرادتهوالثاين يريد من اهللا، ويريد مراده من اهللا، يريد اهللا: فاألول
والتي ، واللذة التي جيد اإلنسان طعمها يف احلياة، ولذة العلم أعظم اللذات

ولذة ، هي لذة العلم باهللا وأسامئه وصفاته، وتنفع يف اآلخرة، تبقى بعد املوت
 .وهي لذة اإليامن واألعامل الصاحلة، مناجاته وعبادته

 .ما يف اآلخرة النظر إليه سبحانهوأطيب ، فأطيب ما يف الدنيا معرفته سبحانه
وتارة من شدة احلاجة  ..وفضيلة اليشء ورشفه يظهر تارة من عموم منفعته

وتارة من حصول اللذة والرسور  ..وتارة من ظهور النقص والرش بفقده ..إليه
ّوتارة من كامل الثمرة املرتتبة عليه وإفضائه إىل أجل  ..والبهجة بوجوده

 .املطالب
، وأكثره وأدومه، ًفإنه أعم يشء نفعا،  بأرسها حاصلة للعلموهذه اجلهات

 .بل فوق احلاجة إىل التنفس، واحلاجة إليه فوق احلاجة إىل الغذاء
وهو يف غاية ، واجلهل مرض ونقص، والعلم مالئم للنفوس غاية املالءمة
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 .اإليذاء واإليالم للنفس
لوم متفاوتة أعظم والع ..واألطعمة غذاء لألبدان ..والعلوم غذاء للقلوب

 .التفاوت وأبينه كاألطعمة
كعلمها ، وحمبته والتقرب إليه، فليس علم النفوس بفاطرها وبارئها ومبدعها

 .بالطبيعة وأحواهلا
ّوال ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكربه هو ، ورشف العلم تابع لرشف املعلوم

امللك احلق ، نيوقيوم السموات واألرض، اهللا الذي ال إله إال هو رب العاملني
 .املبني

بل هو ، فأجل العلوم وأفضلها وأرشفها هو العلم باهللا وأسامئه وصفاته وأفعاله
 .أصلها كلها

وما يعلمه اإلنسان من ، فإن العلم اإلنساين ال يساوي ذرة بالنسبة للعلم اإلهلي
والعلم بذاته سبحانه وأسامئه ، العلوم ال يساوي ذرة بالنسبة ملا ال يعلمه

 .اته وأفعاله يستلزم العلم بام سواهوصف
، والعلم به أصل كل علم ومنشؤه، فهو يف ذاته سبحانه رب كل يشء ومليكه

واألنعام ، ومن جهل ربه فهو ملا سواه أجهل، فمن عرف ربه عرف ما سواه
 .السائمة خري منه

وحمبة ، وال يشء أطيب للعبد وال ألذ وال أهنأ وال أنعم للقلب من معرفة ربه
وهذا هو الكامل الذي ال كامل ، والسعي يف مرضاته، ودوام ذكره، طره وباريهفا

 .للعبد بدونه
وقامت السموات  ..وأرسلت الرسل ..وألجله نزل الوحي ..وله خلق اخللق

 .وخلقت اجلنة والنار ..واألرض
وآثر غريه ، ورضبت أعناق من أباه، وقام سوق اجلهاد، وألجله رشعت الرشائع

 .عليه
فإن حمبة ، بيل إىل الدخول إىل ذلك واملنافسة فيه إال من باب العلموال س
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 .اليشء فرع عن الشعور به
ًوأعرف اخللق باهللا أشدهم حبا له وخضوعا له وتعظيام له ً والعلم يفتح الباب ، ً

 .العظيم الذي هو رس اخللق واألمر
 للعلم واحلب تابع، ًومن أحب شيئا كانت لذته عند حصوله عىل قدر حبه إياه

 .ومعرفة مجاله الظاهر والباطن، باملحبوب
وذلك بحسب العلم به ، فلذة النظر إىل اهللا بعد لقائه بحسب قوة حبه وإرادته

 .وبصفات كامله
، وكل ما سوى اهللا مفتقر إىل العلم، فالعلم أقرب الطرق إىل أعظم اللذات

األرض وما قامت السموات و، فاخللق واألمر مصدرمها علم الرب وحكمته
ُوال عبد ، وما أنزلت الكتب إال بالعلم، وما بعثت الرسل إال بالعلم، إال بالعلم

ُوال عرف احلالل من احلرام إال ، د إال بالعلمُمـجُد وأثني عليه وُحـماهللا وحده و
 .ُوال عرف فضل اإلسالم عىل غريه إال بالعلم، بالعلم

وابتغاء ، والتقرب إليه، عتهوحمبته وطا، ومعرفة اهللا بأسامئه وصفاته وأفعاله
 .واهللا يستحقه لذاته، الوسيلة إليه أمر مقصود لذاته
الذي ال تصلح العبادة واملحبة والذل واخلضوع ، وهو سبحانه املحبوب لذاته

، ًولو مل خيلق جنة وال نارا، ُفهو يستحق ذلك؛ ألنه أهل أن يعبد، والتأله إال له
ًولو مل يضع ثوابا وال عقابا ً. 

وملا له ،  سبحانه يستحق غاية احلب والطاعة والثناء واملجد والتعظيم لذاتهفهو
 .من أوصاف الكامل واجلالل واجلامل

َّوحبه عز وجل والرضا به وعنه والذلة واخلضوع له والتعبد هو غاية سعادة ، َّ
 .كانت بمنزلة اجلسد الذي فقد روحه، والنفس إذا فقدت ذلك، النفس وكامهلا

 : العلم بأن اهللا ال إله إال هو أموروالطريق إىل
، بل أعظمها تدبر أسامء اهللا وصفاته وأفعاله الدالة عىل كامله وعظمته: أحدها

والتعبد للرب ، فإن معرفة ذلك يوجب بذل اجلهد يف التأله له، وجالله ومجاله
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 .وجالل ومجال، الكامل الذي له كل محد وجمد
فيعلم بذلك أنه املتفرد ،  باخللق والتدبريالعلم بأن اهللا وحده املتفرد: الثاين

 .باأللوهية والعبودية
الدينية ، العلم بأن اهللا وحده هو املتفرد بالنعم الظاهرة والباطنة: الثالث

 .وحمبته وعبادته وحده ال رشيك له، فإن ذلك يوجب تعلق القلب به، والدنيوية
ك يوجب التعلق به فإن ذل، وخذالن أعدائه، العلم بنرصه ألوليائه: الرابع

 .وإخالص العبادة له، واحلذر من معصيته، وطاعته
، واختذت آهلة، معرفة أوصاف األوثان واألنداد التي عبدت مع اهللا: اخلامس

ًال متلك وال يملك عابدوها نفعا ، فقرية بالذات، وأهنا ناقصة من مجيع الوجوه
 .ًفع رشاوال تد، ًوال جتلب خريا، ًوال موتا وال حياة، ًوال رضا

وبطالن ألوهية ما ، وتعلق القلب به، فالعلم بذلك يوجب العلم بأنه ال إله إال اهللا
 .سواه

، وتدبر القرآن العظيم والتأمل يف آياته هو الباب األعظم إىل العلم بالتوحيد
ومعرفة جالله ومجاله ومعرفة أسامئه وصفاته ، ومعرفة اهللا بآياته وخملوقاته

 .]٢٤: حممد[  )e d c b ag f h(: وأفعاله

وأوجبت له خشية اهللا اإلقبال عىل ، وكل من كان باهللا أعلم كان أكثر له خشية
¦ (: واالستعداد للقاء من خيشاه، واالنكفاف عن املعايص، الطاعات

 ¨ § µ  ́ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©
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هم أهل كرامته كام قال وأهل خشيته ، والعلم بعظمة اهللا وكربيائه داع إىل خشيته
) ( * + , - . / ! " # $ % & ' (: سبحانه

 .]٨: البينة[ )08 1 2 3 4 5 6 7

العلم باهللا وأسامئه وصفاته ، وأعالها وأعظمها، فأرشف العلوم وأزكاها
 .وأفعاله



 ٤٢٧

الذي ال  ..الظلوم اجلهول ..الفقري املحتاج ..َّفال بد للعبد الضعيف العاجز
وأن ، ة عني أن يعرف ربه الذي يربيه بنعمه الظاهرة والباطنةيستغني عن ربه طرف

« ¼ ½ (: يعرف إهله ومعبوده الذي تكفل بكل ما حيتاجه العباد
 Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾

ÍÎ(  ]١٨٦: البقرة[. 

َينزل ربنا تبارك وتعا« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  َ َ َُّ َ َ َْ َ َ َُ ٍ كل ليلة إَلـىِ َ َ َّْ ُّ السامء الدَلـىُ ِ
َ َنياَّ َحني يبقى ، ْ ْ َ َ ِ

ُثلث الليل اآلخر ِْ ِ َّ ُ ُ ُيقول، ُ ُ ْمن يدعوين فأس: َ َ ََ ِ ُ ِتـجْْ ُلـهَيب َ ِمن يسألني فأعط، َ ِْ َْ ُ ْ َ ُيـهَ ْمن ، َ َ
ِيستغفرين ُ ْ َِ ْ َفأغفر ، َ ِ ْ ُلـهَ  .)١(متفق عليه »َ

 .َّال بد هلذا العبد أن يعرف أن ربه هو القوي وحده؛ ليستعني به وحده
 .و الغني وحده؛ ليطلب منه وحده كل ما حيتاجهويعرف أن ربه ه

 .ويعرف أن ربه هو العفو وحده؛ فيطلب منه مساحمته
 .ويعرف أن ربه هو الغفور وحده؛ ليطلب منه مغفرة ذنوبه

 . ويعرف أن ربه هو امللك وحده؛ فيتوجه إليه بالطاعة والعبودية وحده
 .ويعرف أن ربه هو الرمحن؛ ليطلب منه الرمحة

 .ن ربه هو اللطيف؛ ليسأله اللطف بهويعرف أ
 .ويعرف أن ربه هو الكريم؛ ليشكره عىل إحسانه وإنعامه

 .ويعرف أن ربه هو العزيز؛ فيطلب منه أن يعزه يف الدنيا واآلخرة
وأنه اخلالق؛ فيخصه ، وأنه العظيم؛ ليعظمه، ويعرف أن ربه الكبري؛ ليكربه

 .بالعبادة وحده دون سواه
 .وحيذر من معصيته، يم بكل يشء؛ فيسأله أن يعلمهويعرف أن ربه العل

 .ويعرف أن ربه احلي القيوم؛ ليسأله أن يكأله وحيفظه
 .ويعرف أن ربه الرزاق؛ ليسأله أن يرزقه

                                                
  ).٧٥٨(، واللفظ له، ومسلم برقم )١١٤٥(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
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D C (: ويعبد اهللا بمقتضاها، وحيفظها، وهكذا يف بقية األسامء يتعلمها
R Q P O N M L K J I H G F ES( 

 .]١٨٠: األعراف[

تفصيل العلم باهللا وأسامئه وصفاته وأفعاله يف الباب األول من هذا وقد ذكرنا 
 .الكتاب فلريجع إليه

وحاجة ، إن معرفة املعبود سبحانه بأسامئه وصفاته وأفعاله هي الفقه األكرب
إذ ال حياة للقلوب وال ، وهي أساس دعوة الرسل، العباد إليه فوق كل حاجة

وأن يكون ، تعرف رهبا وفاطرها ومعبودهانعيم وال سعادة وال طمأنينة إال بأن 
 .وأن تسعى فيام يقرهبا إليه دون سائر خلقه، أحب إليها مما سواه

والعقول حمال أن تستقل بمعرفة ذلك فاقتضت رمحة اهللا أن بعث الرسل إىل 
 .وإليه داعني، وبه معرفني، خلقه مبرشين ومنذرين

ود بألوهيته وأسامئه وجعل لب دعوهتم وزبدة رسالتهم معرفة الرب املعب
 :ثم يتبع ذلك أصالن عظيامن، وصفاته وأفعاله

وهو رشيعته املتضمنة ألمره ، تعريف الناس بالطريق املوصل إليه: األول
 .وهنيه
من النعيم املقيم ، تعريف السالكني ما هلم بعد الوصول إليه يف اآلخرة: الثاين

 .صاهوالعذاب األليم ملن كفر به وع، ملن أطاعه وآمن به
َّواهللا عز وجل رؤوف بالعباد وليس العجب من مملوك ، عفو غفور، جواد كريم، َّ

 .وال يمل من خدمته مع حاجته وفقره إليه، فقري عاجز يتذلل هللا ويتعبد له
إنام العجب الذي يأخذ األلباب والعقول من مالك غني قادر يتحبب إىل 

 . مع غناه عنهويتودد إليه بأنواع إحسانه، مملوكه بصنوف إنعامه
َّواهللا عز وجل حمسن فطوبى لعبد إن آخذه ، والعبد ميسء أو مفرط أو مقرص، َّ

 .وإن مل يؤاخذه هبا رأى فضله، ربه بذنوبه رأى عدله
 .ِّوإن عمل سيئة رآها من ختليه عنه وخذالنه له، وإن عمل حسنة رآها من منَّته



 ٤٢٩

 . وجودهوإن غفرها له فبمحض إحسانه، فإن عذبه عليها فبعدله
 :ومن أعجب األشياء

 .أن تعرف اهللا بجالله ومجاله ثم ال حتبه وال تطيع أمره
 .وأن تسمع داعيه يدعوك إليه ثم ال جتيبه

 .وأن تعرف قدر الربح يف معاملته ثم تعامل غريه وتعرض عنه
 .وأن تعرف قدر حلمه وعفوه ومغفرته ثم ال تقف ببابه

Æ Å Ä (: نكرات واملعايصوأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له بامل
Í Ì Ë Ê É È ÇÎ( ]٤٦: احلج[. 

 .فسبحان اهللا ما أضعف بصائر العباد؟
 .وال يملك مثقال ذرة؟، جى من ال حول له وال قوةُيـراف وُيـخكيف 

ونزول املكروه بمن يرجوه ، بل خوف املخلوق ورجاؤه أحد أسباب احلرمان
 .وخيافه

وعىل قدر رجائك لغري اهللا ، ه اهللا عليكيسلط، فإنه عىل قدر خوفك من غري اهللا
 .يكون احلرمان

وأن ما شاء اهللا كان وما مل ، وأساس كل خري أن يعلم العبد أن اهللا يراه ويسمعه
 .وأن مقاليد األمور كلها بيد اهللا وحده، يشأ مل يكن

 .وحينئذ يتيقن العبد أن احلسنات من نعم اهللا فيشكره عليها
 .ا عنهويترضع إليه أن ال يقطعه

وأن ال يكله ، فيبتهل إليه أن حيول بينه وبينها، وأن السيئات من خذالنه وعقوبته
 .يف فعل احلسنات وترك السيئات إىل نفسه

ثم صدق اهللا يف ، هو من عرف اهللا سبحانه بأسامئه وصفاته وأفعاله: والعارف
 .ثم أخلص له يف نيته ومقصوده وعمله، معاملته

 .وآفاته املشينة، ديئةثم انسلخ من أخالقه الر
ثم صرب عىل أحكام اهللا يف نعمه ، ثم تطهر من أوساخه وأدرانه وخمالفاته
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 .وبلياته
ثم جرد الدعوة إليه وحده بام جاء به ، ثم دعا إليه عىل بصرية بدينه وآياته

 .رسوله
فمن ازدادت ، وحصول السكينة، ومن عالمات املعرفة باهللا حصول اهليبة منه

 .ومن كان باهللا أعرف كان منه أخوف، ازدادت هيبته وسكينته ،معرفته بربه
ًومن عرف اهللا تعاىل بكامله وجالله ومجاله ضاقت عليه الدنيا بسعتها شوقا 

 . طمئنانه بربه وثقته بهواتسع عليه كل ضيق؛ ال، فالدنيا سجن املؤمن، إىل ربه
َّومن عرف اهللا عز وجل قرت عينه باهللا ، وقرت به كل عني، وقرت عينه باملوت، َّ

 .وذهب عنه خوف كل خملوق، وهابه كل يشء، وصفا له العيش
ومن عرف اهللا أحبه عىل ، ومن عرف اهللا تبارك وتعاىل مل يبق له رغبة فيام سواه

، وتوكل عليه وأناب إليه، وخافه ورجاه، وتلذذ بذكره وعبادته، قدر معرفته به
وأجله وعظمه عىل قدر معرفته ، هواستحيا من، واشتاق إىل لقائه، وهلج بذكره

 .به
وال ، ًوال يرى له عىل أحد فضال، والعارف ال يطالب وال خياصم وال يعاتب

 .وال يفرح بآت، وال يأسف عىل فائت، ًيرى له عىل أحد حقا
ًوال يكون العارف عارفا حتى يكون كاألرض صبورا يطؤها الرب والفاجر ً ،

ًونافعا كالسحاب نافعا يظل كل يشء ، وكاملطر يسقي ما حيب وما ال حيب ،ً
 .وكالشمس ينور كل ما مر به

 :والعارف مالزم لشيئني
 .وثناء عىل ربه ..بكاء عىل نفسه

 .ومعرفته بربه وكامله وجالله، وذلك لعلمه ومعرفته بنفسه وآفاهتا وعيوهبا
، أنس باهللا فأوحشه من اخللق، ووحشته ممن يقطعه عنه، والعارف أنسه بربه

، وتواضع هللا فرفعه بينهم، َّوذل هللا فأعزه فيهم،  إىل اهللا فأغناه عنهموافتقر
 .واستغنى باهللا فأحوجهم إليه
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 .وعبادته بام يرضيه، واملعرفة حياة القلب مع اهللا واألنس به
 :واملعرفة عىل ثالث درجات

فال يستقر للعبد قدم يف املعرفة وال ، معرفة أسامء اهللا وصفاته: الدرجة األوىل
ويعرفها معرفة خترجه عن ، َّ اإليامن حتى يؤمن بصفات الرب جل جاللهيف

 .حد اجلهل بربه
 . وقاعدة اإليامن، فاإليامن باألسامء والصفات هو أساس اإلسالم

وملا كان أحب األشياء إىل اهللا مدحه ومحده والثناء عليه بأسامئه وصفاته 
وهو رش من الرشك ،  باهللاكان إنكارها وجحدها أعظم اإلحلاد والكفر، وأفعاله
 .وأقبح

والترشيك بينه وبني غريه يف ، فإنه ال يستوي جحد صفات امللك وحقيقة ملكه
 .امللك

فإنه ، بل كل رشك يف العامل فأصله التعطيل، فاملعطلون أعداء الرسل بالذات
 . لوال تعطيل كامله أو بعضه وظن السوء به ملا أرشك به

RV U T S W  Z Y X(:  لقومهملسو هيلع هللا ىلصكام قال إبراهيم 
 .]٨٧، ٨٦: الصافات[ )\]

 .أي ما الذي ظننتم به حتى جعلتم معه رشكاء؟
 .أظننتم أنه حمتاج إىل الرشكاء واألعوان؟

ِّأم ظننتم أنه خيفى عليه يشء من أحوال عباده حتى حيتاج إىل رشكاء تعرفه 
 .كامللوك؟

 .وائجهم؟أم ظننتم أنه ال يقدر وحده عىل استقالله بتدبريهم وقضاء ح
 .ٍأم هو قاس فيحتاج إىل شفعاء يستعطفونه عىل عباده؟

 .ويتعزز هبم من ذلة؟، أم هو ذليل حمتاج إىل أولياء يتكثر هبم من قلة
فيتخذ صاحبة يكون له الولد منها ، أم حيتاج إىل ولد يساعده ويرث عنه ملكه

 .ومنه؟
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ًتعاىل اهللا عن ذلك كله علوا كبريا ً :){ z y x w v u t s } | 
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 .فسبحان اهللا أين العقول والبصائر؟ وأين القلوب واأللباب؟
 .أيليق بالعاقل أن ينكر مدبر هذا الكون؟

 .ًأم يليق به أن جيعل معه رشيكا يف الترصيف والتدبري؟
 .ويرجوه وخيافه، فيسأله ويدعوه

حتى حطهم إىل هذه الدرجة السافلة يف ، عب الشيطان بالعبادأال ما أعظم تال
 .االعتقاد والعمل

L K J (: ودخوهلم النار، فال يليق هبم يوم القيامة إال احلرمان من اجلنة
ZY X W V U T S R Q P O N M( 

 .]٧٢: املائدة[

، ًفال جتد معطال إال ورشكه عىل حسب تعطيله، فالتعطيل من الرشك وأساسه
 .ل ومستكثرفمستق

، ُوالرسل عليهم الصالة والسالم من أوهلم إىل آخرهم أرسلوا بالدعوة إىل اهللا
 . وبيان حال املدعوين بعد وصوهلم إليه، ِّوبيان الطريق املوصل إليه

ًفعرفوا املدعو إليه بأسامئه وصفاته وأفعاله تعريفا مفصال حتى كأن العباد  ً َّ
 ..يكلم مالئكته:  سامواته عىل عرشهوينظرون إليه فوق، يشاهدونه سبحانه
ويبرص  ..ويرى أفعاهلم وحركاهتم ..ويسمع أصوات خلقه ..ويدبر أمر مملكته

 .ظواهرهم وبواطنهم
 :ويشاهدونه كل يوم

ويكرم  ..ويغيث امللهوف ..وحيب ويسخط ..ويرىض ويغضب ..يأمر وينهى
وجيرب  ..ويعطي ويمنع ..وحييي ويميت ..وهيني أهل معصيته ..أهل طاعته

 ..وينزع امللك ممن يشاء ..ويؤيت امللك من يشاء ..وجييب املضطر ..الكسري
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 .ويذل من يشاء ..ويعز من يشاء
 :كل يوم هو يف شأن

 ..ًوهيدي ضاال ..ًويقصم ظاملا ..ًوينرص مظلوما ..ًويفرج كربا ..ًيغفر ذنبا
 ً.ويسهل عسريا ..ًويقيض دينا ..ًويشفي مريضا ..ًويرحم مسكينا

وأزمة األمور كلها بيده وحده ال  ..ويؤخر ما يشاء تأخريه ..ُيقدم ما يشاء تقديمه
 .رشيك له

 .فطوبى لعبد رزقه اهللا هذه املعرفة فعبد اهللا كأنه يراه
ِّوكذلك عرف الرسل العباد بالطريق املوصل إىل اهللا وهو رصاطه املستقيم ، َّ

واإليامن بوعده ، جتناب هنيهوا، وهو امتثال أمره، الذي نصبه لرسله وأتباعهم
 .ووعيده

وهو ما تضمنه اليوم اآلخر من ، وكذلك تعريف العباد ما هلم بعد الوصول إليه
 .والرصاط واحلوض، وما قبل ذلك من احلساب وامليزان، اجلنة والنار

فإن ، وظهرت شواهدها يف املخلوقات، وقد جاء الوحي بإثبات صفات الرب
، والصور تدل عىل وجود املصور سبحانه، قهاملخلوق يدل عىل وجود خال
 .والنعم تدل عىل وجود املنعم

وشاهد اسم الرمحن من ، ويظهر شاهد اسم الرازق من وجود الرزق واملرزوق
واسم املعطي من وجود العطاء الذي هو ، شهود الرمحة املبثوثة يف العامل

 .مدرار ال ينقطع حلظة
 . والعصاة وعدم معاجلتهمويظهر اسم احلليم من حلمه عىل اجلناة

 . وقبول التوبة، ويظهر اسم الغفور والتواب من مغفرة الذنوب
، يعرفه من عرفه، وهكذا كل اسم من أسامئه احلسنى له شاهد يف خلقه وأمره

 .وجيهله من جهله
 .فاخللق واألمر من أعظم شواهد أسامء اهللا وصفاته وأفعاله

 .معرفة الذات: الدرجة الثانية



 ٤٣٤

َّتمر عكوف القلب عىل اهللا عز وجلفإذا اس ، ونظر قلبه إليه كأنه يراه سبحانه، َّ
والعطاء واملنع فقد كملت ومتت ، والنفع والرض، ويرى تفرده باخللق واألمر

 .معرفة العبد لربه
وكلام متكن العبد يف التوحيد علم أن احلق سبحانه هو الذي علمه صفات 

 . وال بغري تعريف احلق له، مل يعرفها العبد من ذاته، نفسه بنفسه
وعامل ، وقادر عىل كل يشء، ومالك كل يشء، وعرف أن اهللا خالق كل يشء

 .وحميط بكل يشء، بكل يشء
 .وهذا يوصله إىل معرفة الذات اجلامعة لصفات الكامل واجلالل واجلامل

 .معرفة مستغرقة يف حمض التعريف: الدرجة الثالثة
 .فعل الرب وتوفيقه: تعريفوال، صفة العبد وفعله: فاملعرفة

َّفاهللا عز وجل هو الذي عرف العبد فعرف َّ ، وال علم، ولوال فضل اهللا ما وجد، َّ
 .وال اهتدى، وال آمن

، فهو الذي خلق اإلنسان وعلمه ما مل يعلم، وهذه مرتبة رشيفة وفضل من اهللا
 .وصاحب هذه املعرفة كلام كانت معرفته أتم كان قربه من ربه أتم

 ..ًىل كل عبد أعطاه اهللا عقال يدرك به حقائق األشياء أن يعرف ربهوجيب ع
 .وآخرته ..ودنياه ..ونفسه

 .وطاعته وعبادته، نشأ من ذلك حمبة اهللا وتعظيمه ..فإذا عرف ربه
 .نشأ من ذلك احلياء واخلوف من ربه ..وإذا عرف نفسه
 .نشأ من ذلك شدة الرغبة عنها ..وإذا عرف دنياه
 .نشأ من ذلك شدة الرغبة فيها ..هوإذا عرف آخرت

حسب كامل املعرفة ، والناس يف معرفة اهللا بأسامئه وصفاته وأفعاله متفاوتون
 .ونقصها

 .فمنهم من يعرف ربه باجلود واإلفضال واإلحسان
 .والتجاوز والصفح، ومنهم من يعرفه بالعفو واحللم



 ٤٣٥

 .ومنهم من يعرفه بالبطش واالنتقام
ومنهم من  ..ومنهم من يعرفه بالقوة والقدرة .. واحلكمةومنهم من يعرفه بالعلم
ومنهم من يعرفه  ..ومنهم من يعرفه بالرمحة واللطف ..يعرفه بالعزة والكربياء

ومنهم من يعرفه بإجابة  ..ومنهم من يعرفه بالرقابة واحلفظ ..بالقهر وامللك
 .وقضاء حاجته، وإغاثة هلفته، دعوته

 .ونعوت جالله، سامئه وصفاتهوأكمل هؤالء من عرفه بجميع أ
، ًخالقا لكل يشء، ًقادرا عىل كل يشء، فوق كل يشء، ًفرأى ربه فعاال ملا يريد

{ (: وخزائنه مملوءة بكل يشء، وبيده كل يشء، أكرب من كل يشء
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م عليه العارفون بام يستحقه موالهم من أوصاف وأحب العباد إىل اهللا وأكرمه
وبام ، وبام أسداه إىل عباده من اإلنعام واإلفضال، اجلالل ونعوت الكامل

وما جيوز له ، والتحول والزوال، يستحيل عليه سبحانه من العيوب والنقائص
، والتبشري واإلنذار، والبعث واإلرسال، والوعظ والزجر، فعله من األمر والنهي

 .واإلهانة واإلجالل، والثواب والعقاب، رش والنرشواحل
 .وال يبغون إال رضاه، فهم ال يعبدون سواه

فهم يف رياض ، وال يتوكلون إال عليه، فال يشكون إال إليه، قد أحرضهم لديه
 :وإىل كامل صفاته ناظرون، معرفته حارضون

 .وإن نظروا إىل مجاله أحبوه ..إن نظروا إىل جالله هابوه
 .وإن نظروا إىل شدة نقمته خافوه ..روا إىل إحسانه شكروهوإن نظ

 .وإن نظروا إىل آالئه وإنعامه محدوه ..وإن نظروا إىل سعة رمحته رجوه
 .وإن نظروا إىل ندائه أجابوه ..وإن نظروا إىل أمره وهنيه أطاعوه

 .وإن نظروا إىل توحده باألفعال مل يتكلوا إال عليه
 .م استحوا أن خيالفوهوإن نظروا إىل اطالعه عليه



 ٤٣٦

ًوأفضلهم يف هذه الدار أعالهم غدا يف دار ، فهم يف هذه الرتب خمتلفون
 .]٤: اجلمعة[ )Y X W V U T S R Q P O N(: القرار

 :وأهم املعارف حمصور يف أمرين
 .ومعرفة العبودية ..معرفة الربوبية

 *& ' ) ((: وكامل معرفة الربوبية بينه اهللا بقوله سبحانه
 .]٤-٢: الفاحتة[)   1. / 0 -+ ,

 .وأول وآخر ..أما معرفة العبودية فلها مبدأ وكامل
2 (: وهو املراد بقوله سبحانه، أما أوهلا ومبدؤها فهو االشتغال بالعبودية

 .]٥: الفاحتة[)   36 4 5

وأما كامهلا وآخرها فهو أن يعرف العبد أنه ال حول عن معصية اهللا إال بعصمة 
 .ه عىل طاعة اهللا إال بتوفيق اهللاوال قوة ل، اهللا

: وهو املراد بقوله سبحانه، فعند ذلك يستعني باهللا يف حتصيل املطالب كلها
 .]٥: الفاحتة[ )46 5(

وإذا كنا  ..وإذا قرأنا القرآن فيجب أن نعمل به ..فعلينا إذا عرفنا اهللا أن نطيعه
يجب أن نحذره وإذا عرفنا الشيطان ف .. فيجب أن نعمل بسنتهملسو هيلع هللا ىلصنحب الرسول 

 .وال نوافقه
وإذا كنا نخاف اهللا فيجب أن نقلع عن  ..وإذا كنا نحب اجلنة فيجب أن نعمل هلا

وإذا عرفنا أننا نأكل  ..وإذا عرفنا أن املوت حق فيجب أن نستعد له ..الذنوب
 .فال نأكل من رزقه ونعصيه، ونستحي منه ..من رزق اهللا فيجب أن نشكره

 . ونعمل لآلخرة بمقدار بقائنا فيها .. بقدر بقائنا فيهاوعلينا أن نعمل للدنيا
ونعمل من املعصية بقدر ما نطيق من حرارة  ..ونعمل هللا بمقدار حاجتنا إليه

 .وهيهات ما ألحد بنار جهنم من طاقة، النار
 .والعمل بال يقني كاجلسد بال روح ال فائدة فيه

ومجيع املخلوقات ،  والنجاةوالسعادة، هو أن نعلم أن الفوز والفالح: واليقني



 ٤٣٧

 .كلها بيد اهللا وحده ال رشيك له
 .واإلنسان إذا جاء يف قلبه نور اإليامن رأى كل يشء عىل حقيقته

وكام أنه إذا طلعت  ..األعامل واألخالق ..األموال واألشياء ..الدنيا واآلخرة
فكذلك ، فأخذ الذهب وترك احلجر، الشمس ميز اإلنسان احلجر من الذهب

ويؤثر األعامل الصاحلة عىل ، ر اإليامن يقدم املسلم اآلخرة عىل الدنيابنو
 .ويأخذ من الدنيا بقدر حاجته، ويعمل آلخرته بقدر طاقته، مجع حطام الدنيا

 .وهو درجات، والعلم من أحسن الصفات التي حتصل هبا اللذة
 .ودينه ورشعه، العلم باهللا وأسامئه وصفاته وأفعاله: فأعالها
 .باهللا وأسامئه وصفاته ألذ العلوم وأرشفها وأعظمهافالعلم 

فإن اجلنة ، ولذة القلب بمعرفة اهللا تعاىل أعظم من لذة البدن باألكل والرشب
وأما القلب فلذته يف لقاء اهللا تعاىل ورؤيته ورضوانه ، معدن متتع احلواس

 .وسامع كالمه
 .وما فوقها لذة، به يف الدنياولذة النظر إىل اهللا يوم القيامة تزيد عىل لذة املعرفة 

 .نسأل اهللا أن يبلغنا وسائر املسلمني إياها
ثم ، وعرف دينه ورشعه، ًفالعارف حقا من عرف اهللا بأسامئه وصفاته وأفعاله

 .وأخلص له العمل، صدق اهللا يف معاملته
ًحتى كأهنم أموات ال يملكون له رضا وال نفعا، يعتزل اخللق فيام بينه وبني اهللا ً. 

ويتقلب يف حماب اهللا ، يتنقل يف منازل العبودية من عبودية إىل عبودية أخرىو
 .ًجاهدا يف إصالح نفسه ويف إصالح غريه، ومراضيه

 ..ًمعلام للكتاب والسنة ..ًداعيا إىل اهللا ..ًتاليا لكتاب ربه ..ًذاكرا ..ًفرتاه مصليا
ًآمرا  ..ًناصحا ..ًجماهدا ..ًصائام ..ًحاجا ..ًمتصدقا ..ًمنفقا ..ًمتفقها ..ًمتعلام

ًمواسيا  ..ًحمسنا إىل اخللق ..ًواصال لرمحه ..ًناهيا عن املنكر ..باملعروف
معرض عن  ..متأهب للقدوم عىل ربه ..وهكذا قلبه متعلق باآلخرة ..للفقراء

 .الدنيا



 ٤٣٨

وألذ يشء لديه  ..جمتنبة ملا يسخطه ..قلبه وجوارحه متحركة فيام يريض ربه
 .لقيام بني يديهخلوته بربه وا
ًوسائال له  ..ًومستغفرا له تارة ..ًوحامدا له تارة ..ًومكربا له تارة ..ًمسبحا له تارة

 .ًومعظام له تارة ...تارة
إذ جيد ، بحيث ال يكاد يشبع منها، فإذا حصل له ذلك فتح له باب حالوة العبادة

 .فيها اللذة والراحة
ويعبد اهللا كأنه ، ؛ ألنه يناجي موالهّفإذا دخل يف الصالة ود أن ال خيرج منها

 .يراه
 .ثم يفتح له باب حالوة استامع كالم اهللا وتالوته فال يشبع منه

وجالله ، وعظمة أسامئه وصفاته، ثم يفتح له باب شهود عظمة اهللا املتكلم به
 .ومجاله

 .زق دوام املراقبة للرقيبُيـرو، ُثم يفتح له باب احلياء من اهللا فيستحي منه
فريى تقلبات الكون وتصاريف الوجود بيده ، يفتح له باب الشعور بالقيوميةثم 

ًويرىض به مدبرا وكافيا، ًسبحانه فيتخذه وكيال ً. 
، ومن منزلة إىل منزلة، ومن عمل إىل آخر، وهكذا يرتقى من معرفة إىل معرفة

ًحتى يلقى ربه جماهدا صابرا حمتسبا ً ً. 
َّومعرفة اهللا عز وجل تقوم عىل ثال  :ثة أركانَّ

 .واألنس ..واحلياء ..اهليبة
 .فإذا عرف قدرة اهللا وقوته وعظمته وجالله جاءت عنده صفة اهليبة

جاء عنده ، وكثرة املعايص، وإذا عرف نعم اهللا عليه وعىل غريه مع قلة الشكر
 .احلياء

جاء عنده ، وإنعامه وإحسانه، وكرمه وجوده، وإذا عرف لطف اهللا ورمحته
 .والوحشة من اخللق، األنس باهللا

، واملعرفة به، وليس يف الدنيا نعيم يشبه نعيم اآلخرة إال نعيم اإليامن باهللا



 ٤٣٩

e d c b a (: فليهنأ بذلك من رزق ذلك، وإخالص العبادة له
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 .والبعد عنه، ًفيا منفقا بضاعة العمر يف خمالفة حبيبه
 .ما لك يف اجلنة من شوق؟أ ..أما لك يف رضا الرمحن من نصيب؟

ٍونور العلم مل حيجب عن القلوب لبخل ومنع من جهة املنعم سبحانه ولكنه ، ٍ
 .ُحجب خلبث وكدورة وشغل من جهة القلوب

فالقلوب املشغولة ، فالقلوب كاألواين ما دامت ممتلئة باملاء ال يدخلها اهلواء
ياطني حيومون عىل قلوب ولوال أن الش، بغري اهللا ال تدخلها املعرفة بجالل اهللا

 .بني آدم لنظروا إىل ملكوت السامء
ولو كان ، بل املقصود اإليامن والعمل، وليس املقصود من العلم العمل فقط

لكنهم يف الدرك ، املقصود من العلم العمل فقط لكان املنافقون يف اجلنة
 .األسفل من النار؛ ألهنم يعملون بال إيامن

، وطريق معرفة الرب هو امليدان، ب يشء آخرومعرفة الر، وعلم الرب يشء
واهللا سبحانه علمنا كيف تعرف موسى عىل ربه يف امليدان يف الوادي املقدس 

' ) ( * + (: ًعند الشجرة حني ناداه اهللا فعلمه التوحيد نظريا بقوله، طوى
 .]١٤: طه[  )2, - . / 0 1

ًثم عرفه اإليامن عمليا بتقليب حال العصا أمامه يف ا I (: فقال له، حلالَّ
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فلام ذهب موسى إىل فرعون ما ، ثم أمره اهللا بعد ذلك أن يذهب إىل فرعون
وقبل ذلك كان موسى يف قرص فرعون عنده ، خاف منه؛ ألنه عرف أن ربه معه

معرفة اإليامن باهللا ،  مدين جاء عنده معرفة الربوملا خرج إىل، علم الرب
 .الذي بيده كل يشء
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 :والرتبية اإليامنية هلا رشوط
أمهها عدم االلتفات إىل األسباب؛ ألن قدرة اهللا تظهر إذا انقطعت األسباب 

 .مع األسباب ال تظهر، فقدرة اهللا خمفية وراء األسباب، وتوجه املؤمن إىل ربه
وملا اقرتب  ..اخلع نعليك: وملا اقرتب قيل له ..وماله زوجته ملسو هيلع هللا ىلصفرتك موسى 

ثم قيل له خذها وهي ضارة؛ ليعلم أن كل  ..ألق عصاك وهي نافعة: أكثر قيل له
 .وال يعجزه يشء يف األرض وال يف السامء، واهللا يفعل ما يشاء، يشء بيد اهللا

 :وموسى تعلم الرتبية بأقسامها الثالثة يف امليدان
 .ثم الرتبية اإليامنية ..ثم الرتبية األخالقية ..ةالرتبية البدني

ورفع احلجر وحده عن ، فلقوته قتل القبطي، تعلم الرتبية البدنية يف قرص فرعون
ثم أخرجه اهللا إىل مدين ليتعلم الرتبية  ..ولطم ملك املوت، بئر مدين

حللم وا، َّاألخالقية؛ ألن الدعوة ال بد أن يكون معها أخالق من الرفق والرمحة
وكل نبي رعى الغنم؛ ألن رعي الغنم ، فرعى الغنم يف مدين عرش سنني، والصرب

يف البقعة ، وهو الرتبية اإليامنية، ثم نقله اهللا إىل ميدان آخر ..شبيه برعاية البرش
كام قص اهللا ذلك يف القرآن يف سورة طه والقصص ، املباركة من الشجرة

 .وغريمها
 قد رباهم ملسو هيلع هللا ىلصهاجروا إىل املدينة كان الرسول والصحابة ريض اهللا عنهم ملا 

فجاءت عليهم يف املدينة أحوال ، ومعرفة قدرته، ًعمليا عىل معرفة الرب
وصاروا فقراء بعد ، وال يولد هلم مولود ملدة سنتني، أصابتهم احلمى، شديدة

 .وهزلت أجسامهم، أن كانوا أغنياء
وترقية ،  إعداد هلمفهي، ولكن ملا كانت تربيتهم قوية مل يتأثروا بذلك

فقد واجهوا الكفار بعد ذلك يف بدر بال عدد وال عدة فهزموهم بإذن ، إليامهنم
 .اهللا

ويف املدينة كان استخدام الرجال ، وتربية الرجال، ففي مكة كان مصنع الرجال
 .يف امليدان



 ٤٤١

 هلم؛ ألهنم يف ميدان ملسو هيلع هللا ىلصُلذلك يف مكة ملا أوذي املسلمون مل يدع الرسول 
! " (: لكن يف بدر دعا هلم بقدر حاجتهم كام قال سبحانه، الرتبية
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@A   (]١٠، ٩: األنفال[. 
 .ونرصهم وأعزهم، فأظهر اهللا هلم قدرته

ثم بثالثة ، فأمد املؤمنني بألف من املالئكة، ففي غزوة بدر أظهر اهللا قدرته
وكان يكفي ملك واحد لتدمري ،  آالف يقاتلون مع املؤمننيثم بخمسة، آالف

ولكن اهللا فرح بخروج هؤالء ، هؤالء وديارهم كام فعل جربيل بقوم لوط
ِّثم قال اهللا للمالئكة إين معكم فثبتوا ، وإعالء كلمته، املؤمنني لنرصة دين اهللا

نفي اليقني عن ينرص من ينرصه ل، ثم بني هلم أن النرص من عند اهللا، الذين آمنوا
ثم نرصهم اهللا مع أن ، حتى ال يكون التوجه إال إىل اخلالق سبحانه، املالئكة

/ 0 1 (: أحواهلم ليس فيها من مقومات النرص يشء كام قال سبحانه
 .]١٢٣: آل عمران[ ):2 3 4 5 6 7 8 9

وبسبب جهدهم ،  الصحابة عىل الدين وعىل اجلهد للدينملسو هيلع هللا ىلصلذلك ربى النبي 
يبذلون أمواهلم وأنفسهم ، ال يفرطون هبا،  أوامر اهللا غالية عندهمللدين صارت

 .ويرتكون ديارهم وشهواهتم من أجلها، من أجلها
يف ، بل هو إمام وقدوة يف كل يشء،  ليس قدوة لألمة يف الصالة فقطملسو هيلع هللا ىلصفالنبي 

 .واجلهاد، والدعوة، واملعامالت، العبادات
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 اهللا بأوامر العلم -٢
 .]٥٤: األعراف[ )v u t s r q p o nw(: قال اهللا تعاىل

r q p o n m l k j i h g (: وقال اهللا تعاىل
st(  ]١٨: اجلاثية[. 

 .اهللا تبارك وتعاىل خالق كل يشء يف العامل العلوي ويف العامل السفيل
 .خلق مجيع املخلوقات وجعل هلا أوامر

َّوأوامر اهللا عز وجل نوعان َّ: 
 .وأوامر رشعية خاصة باإلنس واجلن ..أوامر كونية لكافة املخلوقات
 :وأوامر اهللا الكونية ثالثة أقسام

وهو أمر متوجه من الرب سبحانه إىل مجيع املخلوقات ، أمر اإلجياد: األول
ثم خلق خلقه كام قال ، وال يشء غريه، فقد كان اهللا جل جالله، باإلجياد
̀ h g f e d c b a(: سبحانه  _i   (]٦٢: الزمر[. 

¼ ½ ¾ ¿ Á À (: نه الذي خيلق ما شاء يف أي وقت شاءفهو سبحا
Å Ä Ã ÂÆ( ]٨٢: يس[. 

ولو رفع اهللا ، وهو متوجه من اهللا إىل مجيع املخلوقات بالبقاء، أمر البقاء: الثاين
فهي باقية بأمر اهللا هلا بالبقاء كام قال ، عنها أمر البقاء هللكت وفنيت وزالت

e d c b a  l k j i h g f o n m (: سبحانه
u t s r q pv( ]٤١: فاطر[. 

وهو ، واإلحياء واإلماتة، والتحريك والتسكني، رــع والضــر النفــأم: ثــالثال
، يء وال يرض إال بإذن اهللاــــع شــال ينفــف، اتــــمتوجه من اهللا إىل مجيع املخلوق

ن اهللا وال حييا يشء وال يموت إال بإذ، وال يتحرك يشء وال يسكن إال بإذن اهللا
 ' ) ( * + , - .   &  %   $ ! " #(: هـــانــال سبحــــا قــــكم

 /  0  1  2  3  4  5 7 6 8   9   : ; <                                                         
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 .]١٨٨: األعراف[ )?= <
 )N M L K J I H G F E D C BO(: وقال سبحانه

 .]٦٨: غافر[
 .]٢٢: يونس[ )@ ; > = < ?:(: وقال سبحانه

 .وهذه األوامر الكونية الزمة الوقوع
، اإلنس واجلن: أما األوامر الرشعية فهي أمر اهللا الرشعي املوجه إىل الثقلني

 .وهو الدين الذي أرسل اهللا به رسله
 :وأوامر اهللا الرشعية مخسة أقسام

 .األخالق ..املعارشات ..املعامالت ..العبادات ..اإليامن
وقد ، قد يستجيب هلا بعض الناس، ه األوامر الرشعية هي جمموع الدينوهذ

 .يردها البعض اآلخر
، فيستجيب هلا من يعلم اهللا أنه أهل للكرامة: وقد ترك اهللا للعباد أمر االختيار

وحيث ، واهللا أعلم حيث جيعل رسالته، ويردها من يعلم اهللا أنه أهل لإلهانة
 .وحيث جيعل علمه، جيعل هدايته

N M L K J I H G F E D C B (: وال إكراه يف الدين
 Q P O [ Z Y X W V U T S R

a ̀  _ ̂  ] \b(  ]٢٩: الكهف[. 

وإنزال ، ولكن اهللا أقام احلجة عىل العباد بإرسال الرسل، واهلداية بيد اهللا
وهي السمع ، وأعطاهم آالت اإلدراك التي يعلمون هبا احلق من الباطل، الكتب

2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > (: لوالبرص والعق
 .]٤٤: النحل[  )?= <

، لعلمه بمن يصلح للهداية، وبعد البيان هدى اهللا من شاء إىل احلق بمنه وفضله
لعلمه سبحانه بأنه ، وترك من شاء ممن مل يرد هدايته وخىل بينه وبني نفسه

 .يصلح للغواية ال للهداية
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 . من يشاءوذلك فضل اهللا يؤتيه، فهدى اهللا بفضله من شاء
 .بعد قيام حجته سبحانه، وأضل من شاء بعدله

 .وصرب عىل كل ذلك، ودعا إليه، وعمل به، وأسعد اخللق من عرف احلق
وعالقته بخلقه يف ، فاإلسالم هو الدين احلق الذي ينظم عالقة اإلنسان بربه

 .مجيع شئون احلياة
هم إىل األخذ به ودعا، فهو الدين الكامل الشامل الذي أكرم اهللا به البرشية

O N M L K (: ليسعدوا يف الدنيا واآلخرة كام قال سبحانه
U T S R Q PV( ]٣: املائدة[. 

وهوى ، منهج بريء من جهل اإلنسان، فهو منهج عظيم رشعه اهللا لعباده
 .وضعف اإلنسان، وشهوة اإلنسان، اإلنسان

، قة وال لشعبوال لطب، ال حماباة فيه لفرد، منهج عدل مطلق جلميع اإلنسانية
واهللا يريد أن يسعد ، وال جليل دون جيل؛ ألن اهللا رب اجلميع، وال جلنس

 .ولكن الناس أنفسهم يظلمون، اجلميع
، الذي يعلم حقيقة فطرته، رشعه الذي خلق اإلنسان، وهو منهج عظيم

وما ، وما يوافقها وما خيالفها، وما ينفعها وما يرضها، وحاجات هذه الفطرة
 .يشقيهايسعدها وما 

 .ويسارعوا إليه؛ ليسعدوا يف الدنيا واآلخرة، وحسب الناس أن يقبلوه
وهو كذلك منهج من مزاياه أن الذي رشعه وأمر به هو خالق هذا الكون الذي 

فال يروح ، فهو منهج يتالءم مع ما جيري يف هذا الكون، يعيش فيه اإلنسان
حسب املنهج الذي ، هابل يتعرف عليها ويصادق، يعارك خملوقات اهللا األخرى

 .هيديه وحيميه
، ًوجيعل لعقله مكانا للعمل يف املنهج، وهذا املنهج يكرم اإلنسان وحيرتمه

ثم االجتهاد يف رد ما مل يرد فيه نص ، ًمكانا لالجتهاد يف فهم النصوص الواردة
 .إىل النصوص أو املبادئ العامة للدين
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ال ليخالف ، ليطاعوا بإذنه، ه رسلهوألمهية هذا الدين وحاجة العباد إليه أرسل ب
لتذهب يف ، يلقون املوعظة العابرة، وال ليكونوا فقط جمرد وعاظ، أمرهم

 .كال ...اهلواء بال سلطان
ومتى نزعته أصبحت ، ووقاية هلا من كل سوء، إن هذا الدين لباس هلذه األمة

 .وصارت عرضة للهالك، عارية
، وأوضاعها وقيمها، ها ونظامهابشكل، إن الدين منهج حياة واقعية لألمة

 .وعباداهتا ومعامالهتا، وأخالقها ومعارشاهتا
وختضع له ، وذلك يتطلب أن يكون للرسالة والدين سلطان حيقق املنهج

 .النفوس خضوع طاعة وتنفيذ
َّواهللا عز وجل أرسل الرسل ليطاعوا بإذنه  .ويف حدود رشعه، َّ

 .هذه احلياة بموجبهوهبذا يقوم منهج اهللا الذي أراده لترصيف 
 ملسو هيلع هللا ىلصوخالفة بعد ذلك عن رسول اهللا ، ونظام وأحكام، فاإلسالم دعوة وبالغ

 .وتنفذ رشيعة اهللا يف األمة، تقوم بالدين
وحتقيق  ..وحتقيق إرادة اهللا من إرسال الرسل ..لتحقيق الطاعة الدائمة للرسول

 .مراد اهللا يف عباده
¦ § (: صل هلا الفوز والفالحوحي، وهبذا ال بغريه تتحقق سعادة البرشية

® ¬ « ª © ¨¯(  ]٧١: األحزاب[. 

هذا وإن كان يكفي إلثبات اإلسالم القيام باألعامل وحتاكم الناس إىل رشيعة 
والقبول ، فإنه ال يكفي يف اإليامن هذا ما مل يصاحبه الرىض النفيس، اهللا

́ ¬ ® ¯ (: وإسالم القلب هللا، القلبي  ³ ² ± °
 ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µÀ ¿ ¾Á  (]النساء :

٦٥[. 
وأين  ..فلتنظر نفس أين هي من اإلسالم؟ ..وهذا هو اإليامن ..هذا هو اإلسالم

 .هي من اإليامن؟
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 .وقبل ادعاء اإليامن، قبل ادعاء اإلسالم
إنه ال يكلف العباد فوق ، وقضاء رحيم، ورشيعة سمحة، فهذا الدين منهج ميرس

 .ًوال يكلفهم عنتا يشق عليهم، طاقتهم
 .ويرحم هذا الضعف، فاهللا الذي خلق اإلنسان يعلم ضعف اإلنسان

َّواهللا عز وجل عليم حكيم يعلم أنه لو كلفهم تكاليف شاقة ما أداها إال قليل  َّ
 .منهم

 .وال يريد هلم أن يقعوا يف املعصية، واهللا الرمحن الرحيم ال يريد هلم العنت
واستمعوا للموعظة ، ا اهللا عليهمولو أهنم استجابوا للتكاليف اليسرية التي كتبه

ًلنالوا خريا عظيام يف الدنيا واآلخرة، التي يعظهم اهللا هبا ً. 
: وألعاهنم اهللا باهلدى كام يعني كل من جياهد للهدى بالعزم والقصد واإلرادة

) / . - , + * ) ( ' & % $ # " !
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C B AD G F EH  (]٦٨-٦٦: النساء[. 

إنه ال حيتاج للعزائم ، إن هذا الدين ميرس يمكن أن ينهض به كل ذي فطرة سوية
 .التي ال توجد عادة إال يف القلة من البرش، اخلارقة الفائقة

 ً.إنام جاء للناس مجيعا، وهذا الدين ما جاء هلذه القلة القليلة
 .يفوالناس معادن وطبقات وألوان من ناحية القدرة عىل النهوض بالتكال

وأن يكفوا عن ، ًوهذا الدين ييرس هلم مجيعا أن يؤدوا الطاعات املطلوبة فيه
 .املعايص التي هنى اهللا عنها

ًوقتل النفس واخلروج من الديار مثال للتكاليف الشاقة التي لو كتبت عليهم ما 
 .فعلها إال قليل منهم

وأن ، لناسوهي مل تكتب ألنه ليس املراد من التكاليف أن يعجز عنها عامة ا
 .ينكل عنها عامة الناس

وأن يشمل موكب اإليامن ، وأن يقدر عليها اجلميع، بل املراد أن يؤدهيا اجلميع
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 .كل النفوس السوية العالية والعادية
ليس هو جتميع الرخص كلها يف هذا ، وليس اليرس يف هذا الدين هو الرتخص

 .وجعلها منهج احلياة، الدين
والرخص للمالبسات ، والعزائم هي األصل، فهذا الدين عزائم ورخص

 .واألحوال الطارئة
، الذين يريدون دعوة الناس إىل هذا الدين، وبعض املخلصني حسني النية

، ويقدموهنا للناس عىل أهنا هي الدين، يعمدون إىل الرخص فيجمعوهنا
 .انظروا كم هو ميرس هذا الدين؟: ويقولون هلم

يبحثون عن منافذ ، ن أو شهوات الناسوبعض الذين يتملقون شهوات السلطا
وجيعلون هذه املنافذ هي ، هلذه الشهوات من خالل األحكام والنصوص

 .الدين
إنام هو بجملته برخصه وعزائمه ميرس ، وليس ذاك، ولكن الدين ليس هذا

 .للناس
ويبلغ فيه متام كامله الذايت يف حدود ، يقدر عليه الفرد العادي حني يعزم

p o n (: لغ العنب كامله الذايت يف احلديقة الواحدةكام يب، برشيته
t s r qu(   ]١٧: القمر[. 

فصان اهللا هذه الرشيعة أن ، ويف مكة حيث مل تكن لإلسالم دولة تنفذ رشيعته
قبل أن هييئ هلا املجتمع الذي ، وموضوعات دراسة، تكون حديث ألسن

 بالطاعة لرشيعته يف كل ويعبد اهللا، ويسلم نفسه هللا مجلة، يدخل يف السلم كافة
 .شأن

التي حتكم هبذه الرشيعة بني الناس ، وقبل أن هييئ هلا الدولة ذات السلطان
 ً.وجتعل معرفة احلكم مقرونة بتنفيذه فورا، ًفعال

فتستقبلها القلوب بالقبول واإلذعان كام حصل ذلك ، فتأيت األوامر واألحكام
 .يف املدينة بعد اهلجرة
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مرحلية يف العالقات الدائمة بني املجتمع املسلم وسائر واإلسالم له أحكام 
 .املجتمعات حوله من املرشكني وأهل الكتاب واملنافقني

فينبغي الرجوع إليها بوصفها ، وله كذلك أحكام هنائية وردت يف سورة التوبة
 .األحكام النهائية املطلقة

، م أحكام هنائيةث، وكذلك لإلسالم يف كثري من القضايا واألوامر أحكام مرحلية
 .كام يف حتريم الربا واخلمر ونحومها

 .ومنها ملح أجاج، منها عذب فرات سائغ رشابه، والعلوم كاملياه
وهي رمحة ، والعلوم اإلهلية التي جاء هبا الرسل فيها الغذاء والدواء والشفاء

 .أرسل هبا رسله إىل عباده، من اهللا
 .دها شقي يف الدنيا واآلخرةومن ر ..فمن قبلها سعد يف الدنيا واآلخرة

 .والسمع والبرص والقلب هي أمهات ما ينال به العلم ويدرك
 .يعقل األشياء بنفسه إذ كان العلم هو غذاؤه وخاصته: فالقلب
 .حتمل الكالم املشتمل عىل العلم إىل القلب: واألذن
 .تنقل ما رأت وتصبه يف القلب: والعني

توصل إليه من األخبار ، اء حجبة لهوسائر األعض، وصاحب األمر هو القلب
 .واملرئيات ما مل يكن ليأخذه بنفسه

 .والذكر للقلب بمنزلة الغذاء للجسم، ُوالقلب خلق لإليامن والتوحيد وذكر اهللا
فكذلك القلب ال جيد ، فكام ال جيد اجلسم لذة الطعام والرشاب مع السقم

 à ß Þ Ý Ü Û Ú á(: حالوة اإليامن والذكر مع حب الدنيا
å ä ã âæ(  ]٢٨: الرعد[. 

فقد وضع يف ، ًمتفكرا يف العلم، ًعاقال للحق، ًوإذا كان القلب مشغوال باهللا
كام أن العني إذا رصفت إىل النظر إىل األشياء فقد وضعت يف ، موضعه

 .موضعها
والقلب نفسه ، ومل يودع فيه احلق فهو ضائع، أما إذا مل يرصف القلب إىل العلم
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وهو مع ذلك ، فإنه ال يقبل غري ما خلق له، فإذا مل يوضع فيه، حلقال يقبل إال ا
 .ليس بمرتوك

 .فإنه ال يزال يف أودية األفكار الرديئة وأقطار األماين السافلة
، وإنام حيول بني القلب وبني احلق يف غالب األحوال شغله بغريه من فتن الدنيا

 .وشهوات النفس، ومطالب اجلسد
، فال يتبني له احلق، فيبعده عن النظر فيه، بل معرفة احلقوقد يعرض له اهلوى ق

وقد يعرض له اهلوى ، ًوكثريا ما يكون ذلك عن كرب يمنعه عن أن يطلب احلق
 .بعد أن عرف احلق فيجحده ويعرض عنه

والقلوب أوعية ، والوادي للسيل، والوعاء للعسل، والقلب للعلم كاإلناء للامء
 .افخريها أوعاها وأرقها وأصفاه

ًفالقلب إن كان لينا رقيقا كان قبوله للعلم سهال يسريا ً ورسخ فيه العلم وثبت ، ًً
 .وأثر

ًوإن كان القلب قاسيا غليظا كان قبوله للعلم صعبا عسريا ً ً ً. 
ًوال بد مع ذلك أن يكون القلب زاكيا صافيا سليام حتى يزكو فيه العلم ً ً ويثمر ، َّ

ًثمرا طيبا ن فيه كدر وخبث أفسد ذلك العلم كالدغل يف وإال فلو قبل العلم وكا، ً
 .الزرع إن مل يمنع احلب أن ينبت منعه أن يزكو ويطيب

ِأال وإن يف ا« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  َّ َلـجَ ًسد مضغةْ َ ْ ُ َإذا ص: َِ َلـحَ َت صَ َلـحْ َلـج اَ ُسد كْ ُ ُلـهَ َوإذا ، ُّ َ
َفسدت فسد ا ْ ََ ََ َلـجَ ُسد كْ ُ ُلـهَ ُأال وهي القلب، ُّ َْ َ ْ َ  .)١(ليهمتفق ع »ِ

ِمثل ما بعثني ا« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  َ ُ ََ َ َ ِبـه هللاَُ َ من اِ ُلـهِ ِدى والعْ ْ َ ِلـمَ ِكمثل الغيث الكثري ، ْ ِ َِ َْ ْ َْ َِ َ
ًأصاب أرضا ْ َ ِفكان م، َ َ َ َنـهَ ٌا نقيةْ َّ ِ ِقبلت ا، َ َ َلـامَِ َفأنبتت الكال والعشب الكثري، َءْ

ِ َِ ْ َ ْْ ْ َْ ُ َ ََ َ ،
ِوكانت م ْ َ َ َنـهَ ُا أجادبْ َأمس، َِ ِكت اْ َلـامَ َفنفع ا، َءْ َ َبـه هللاََُ َا الناسِ ْفرشبوا وسقوا ، َّ َ َُ ََ ِ َ

ُوزرعوا ََ ِوأصابت م، َ ْ َ َ َنـهَ َا طائفة أخرىْ ْ ً َ ِ ٌإنام هي قيعان ال ، َ َ ِ َِ َ ْتـمَّ ُسك ماء وال تنبت ُ ْ ُِ َ ً َ ُ ِ

                                                
 ). ١٥٩٩(، ومسلم برقم )٥٢(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(



 ٤٥٠

ًكأل ِفذلك مثل من فقه يف دين ا، َ ِ ِِ َ ُْ ُ ََ ََ َ َ ِونفعه ما بعثني ا، ٬َ َ َ َ ُ َ ََ َ َ فعِـهِب هللاَُ َلـمَ َ وعِ َلـمَ ْومثل من ، َّ ََ َُ َ
ْلـم ْيـر َ ًفع بذلك رأساَ ْ َ َ ِ َ ِ ْ ْلـمَو، َ َ يقبل هدى اَ ُ َْ ْ ُ الذي أرسلت ٬َ ْ َِّ ِبـهِْ  .)١(متفق عليه »ِ

 :َّوال بد يف كل عمل من أمرين، والعلم احلقيقي هو الذي يورث العمل
 .وأداؤه كام جاء يف سنة رسول اهللا ..إخالص العمل هللا

 :التباع الكامل يتحقق بثالثة أموروا
واتباعه يف هيئة  ..واتباعه يف وجهته وهي اآلخرة .. يف نيتهملسو هيلع هللا ىلصاتباع الرسول 

 .العمل
 .والدعوة كذلك ..والصالة كذلك ..فالوضوء له أحكام معلومة

وأرشف ، وأرشف العلوم بعد العلم باهللا وأسامئه وصفاته معرفة دينه ورشعه
واملنهي ، املأمور به: ال سيام حدود املرشوع، ودالعلوم من ذلك علم احلد

 .عنه
وال خيرج ، حتى ال يدخل فيها ما ليس منها، فأعلم الناس أعلمهم بتلك احلدود

: وأجهلهم أجهلهم بتلك احلدود كام قال سبحانه، منها ما هو داخل فيها
) h v u t s r q p o n m l k j i

x wy( ]٩٧: التوبة[. 

ً بحدود األقوال واألعامل واألخالق واملرشوعات معرفة فأعدل الناس من قام
ًودعوة وإرشادا، ًوعمال ً. 

واختص بعض عباده ، واهللا تبارك وتعاىل فضل بعض خملوقاته عىل بعض
وبعضهم بغزارة ، وبعضهم باإلكرام، وبعضهم بحسن األخالق، بكثرة األموال

 .وبعضهم بقضاء حاجات العباد، العلم
، وهي متفاوتة بحسب ما عنده من العلم، ئولية عظيمةوعىل طالب العلم مس

 .وعىل حسب طاقته وقدرته، وعىل حسب حاجة الناس إليه

                                                
 ). ٢٢٨٢(، واللفظ له، ومسلم برقم )٧٩(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(



 ٤٥١

 :أما من جهة نفسه
وكالم أهل ، فعليه أن يعتني بحفظ وفهم األدلة الرشعية من الكتاب والسنة

وأن يكون هدفه إرضاء ، ويعمل بام علم، وأن خيلص هللا ويراقبه ويتقيه، العلم
َّ عز وجلاهللا  .ونفع الناس، وبراءة الذمة، وأداء الواجب، َّ

وال هيدف للرياء ، وال هيدف بعلمه وعمله إىل مال وال عرض من الدنيا
 .والسمعة

وله موقف مع نفسه بالعلم ، فطالب العلم له موقف مع ربه بالصدق واإلخالص
 .وله موقف مع غريه بالتعليم وحسن اخللق، والعمل

وهذا كام أنه معلوم ،  يوضع فيه مرشوط بتفريغه من ضدهوقبول املحل ملا
 .مشاهد يف الذوات واألعيان فكذلك هو يف االعتقادات واإلرادات

ًفإذا كان القلب مملوءا بالباطل اعتقادا وحمبة مل يبق فيه العتقاد احلق وحمبته  ً ً
 .موضع

 إال إذا مل يمكن شغلها بالطاعة، وكذلك اجلوارح إذا اشتغلت بغري طاعة اهللا
 .فرغها من ضدها

، والشوق إليه واألنس به، فكذلك قلب اإلنسان املشغول بمحبة غري اهللا وإرادته
وال ، ال يمكن شغله بمحبة اهللا وإرادته والشوق إليه إال بتفريغه من تعلقه بغريه

إال إذا فرغها من ذكر غريه ، واجلوارح بخدمته، يمكن شغل حركة اللسان بذكره
 .وخدمته

مل يبق فيه موضع ، والعلوم التي ال تنفع،  امتأل القلب بالشغل باملخلوقفإذا
 .ومعرفة أسامئه وصفاته وأحكام دينه، للشغل باهللا

، والعلوم التي ال تنفع، وإذا امتأل القلب بالشبه والشكوك واخلياالت
، ثم جاءته حقائق القرآن، واملفاكهات واملضحكات واحلكايات ونحوها

ًفلم جتد فيه فراغا هلا وال قبوال تعدته ،  كامله وسعادتهوالعلم الذي به ً
 .وجتاوزته إىل حمل سواه



 ٤٥٢

 ..والعامل بأمر اهللا هو الذي يعرف أمره وهنيه ..والعامل باهللا هو الذي خيشاه
والكامل يف  ..ومعرفة أوامر اهللا متنع اتباع البدع ..واخلشية متنع اتباع اهلوى

 .العلم وعدم اتباع اهلوى
 :ًوالعمل يكمل ويكون مقبوال إذا توفرت فيه مخسة أمور، ة العلم العملوثمر

 .واملحرك والباعث عليه، وهو أساس كل عمل :اإليامن :األول
 .وهو معرفة ثواب العمل عند اهللا :االحتساب :الثاين

 .وهو أن يقوم بالعمل حسب ما ورد يف السنة :العلم :الثالث
 .فإن مل تكن تراه فإنه يراك،  كأنك تراهوهو أن تعبد اهللا :اإلحسان :الرابع

 .بأن تكون أعامل العبد خالصة هللا وحده :اإلخالص :اخلامس
ترصف له األجرة من ، وكل عامل يقوم بعمل، وعامل البناء، ورشطي املرور

والذكر والدعاء فيقيض اهللا ، وكذلك املسلم يقوم بالصالة والصيام، املخلوق
 .كفر عنه السيئاتوي، ويرزقه احلسنات، حاجته

وبعثه للقيام باملأمورات نذكر اهللا ، ودفعه للقيام بالطاعات، ولتحريك البدن
حتى ، ونذكر نعمه وإحسانه، فنتكلم بعظمة اهللا وأسامئه وصفاته وأفعاله، ًكثريا

ثم القلب إذا زاد فيه اإليامن أمر األعضاء واجلوارح بامتثال ، يتأثر القلب
 .ت بالشوق والرغبة واملحبةوقادها للطاعا، األوامر

ًواإلنسان إذا أراد أن يعمل عند أحد عمال سأل كم األجرة التي سيدفعها له 
 .وبناء عليها يكون العمل وحسنه، صاحب العمل؟

تعلم الفضائل قبل ذلك ليعرف قيمة ، فكذلك املؤمن إذا أراد أن يعمل الطاعات
، وبمعرفة ذلك ينشط ألدائه، توماذا يعطي اهللا عليه من احلسنا، العمل عند اهللا

 .ويسارع إىل فعله، ويكثر منه، ويداوم عليه، ويسهل عليه القيام به
ِمثل الصلوات ا« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  َ ََّ ُ َ ْخـمْلـَ ِس كمثل َ َِ َ ْنـهَ َر جار غمر عَ ٍَ ٍْ َ ْ باب أحدكمَلـىٍ ُ ِ َ ،



 ٤٥٣

ِيغتسل م ُِ َ ْ ُنـهَ ٍ كل يوم ْ ْ َ َّ ْخـمُ ٍس مراتَ َّ َ  .)١(أخرجه مسلم »َ
ًمن صام رمضان إيامنا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه« :ملسو هيلع هللا ىلصال وق  .)٢(متفق عليه »ً

واألشياء املادية ، وبحسب كامله ونفعه وحسنه تكون قيمته، فكل يشء له قيمة
فهو يعمل من أجل احلصول ، يعرف اإلنسان قيمتها؛ ألن هلا قيمة يف قلبه

 ورسوله فقيمتها جمهولة عند أما األعامل الصاحلة التي جاءت عن اهللا، عليها
 .بينام القلوب مملوءة بحب ومعرفة قيمة األشياء املادية، كثري من الناس

ها جيعل املسلم ال يرغب وال يشتاق جلهل بأعامل الدين وقيمتها وأجورإن ا
 .وال يؤدهيا بيقني وحضور قلب وانرشاح صدر، لتلك األعامل

امل قبل تعلم املسائل واألحكام فنعرف َّفال بد بعد اإليامن من تعلم فضائل األع
 ً:أوال

 ..ما قيمة اآلخرة؟ ..ما قيمة الدنيا؟ ..ما قيمة ذكر اهللا؟ ..ما قيمة ال إله إال اهللا؟
ما قيمة االستغفار؟ ما قيمة الصوم واحلج  ..ما أجر اجلهاد؟ ..ما قيمة الصالة؟
 .وحسن اخللق؟

ثم ، ثم نتعلم املسائل، لفضائلفنتعلم ا، فكل عبادة هلا فضائل ومسائل، وهكذا
 .نقوم بالعمل عىل بصرية باملحبة والرغبة والتعظيم للمعبود

َّوقد أمرنا اهللا عز وجل باألعامل الصاحلة وجعل عىل نفسه اجلزاء بمنه ، َّ
وله احلمد عىل ما ، وله احلمد عىل ما رشع، فله احلمد عىل ما هدى، وفضله

 .أثاب وأعطى
 :ل وهيوكل يشء له ثالثة أحوا

 .وحقيقة ..وصورة ..لفظ
واليرس كام قال ، ودخول اجلنة، ًفالتقوى مثال رشط حلصول الرزق والربكات

 .]٣، ٢: الطالق[ )p o n m l k j u t s r qv(: سبحانه
                                                

 ). ٦٦٨( برقم أخرجه مسلم )١(
 ). ٧٦٠(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٣٣(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٢(



 ٤٥٤

، أو فكر فيها بدماغه، أو كتب عنها بيده، فلو تكلم املسلم عن التقوى بلسانه
ه املوعودات السابقة عىل التقوى؛ مل حتصل ل، وليس يف قلبه حقيقة التقوى

 .ولكن ليست عنده حقيقة التقوى، ألنه جاء بلفظ التقوى
، وصورته فيها التقوى، وكالمه فيه التقوى، وإذا كان املسلم لباسه فيه التقوى
فهذه صورة ، فليس له املوعود عىل التقوى، ولكن ليس يف قلبه حقيقة التقوى

 .التقوى
 :وحقيقة التقوى

 .القلب باإليامن باهللا وطاعته وعبادته وخشيتهتكون يف 
 .واجتناب املعايص، ثم تظهر عىل اجلوارح بفعل الطاعات

 .وهذه هي التي تتحقق هبا موعودات اهللا عىل التقوى
وليس فوق هذا يشء من ، ومعرفة أحكامه وسننه، فام أحسن الفقه يف الدين

 .)١(متفق عليه »قهه يف الدينًمن يرد اهللا به خريا يف« :ملسو هيلع هللا ىلصاخلري كام قال النبي 

 أهنا ملسو هيلع هللا ىلصفعىل املسلم أن حيرص عىل حضور جمالس الذكر التي أخرب النبي 
ويزيد يقينه عىل ، ويعرف أحكام دينه، ليتأثر من كالم اهللا ورسوله، رياض اجلنة

ويسمع كالم ، ويعرف قيمة األعامل الصاحلة، وعىل موعوداته يف اجلنة، ربه
: ويبلغه للناس، ثم يعمل بام علم، لتحصل له اهلدايةاهللا بالتوجه واإلنصات 

 .]١٨: الزمر[ )©� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨(

 وكم تنزل عليهم من الرمحات؟ فلله كم حيصل هلؤالء من األجر والثواب؟
 . يذكرهم اهللا فيمن عنده؟وكم

Y X W V U T S R Q (: قال اهللا تعاىل
Z[( ]٧٩: آل عمران[. 

َّمثل الص« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  ُ َ ِلوات اَ َ ْخـمْلـَ ِس كمثل َ َِ َ ْنـهَ َر جار غمر عَ ٍَ ٍْ َ  باب َلـىٍ

                                                
 ). ١٠٣٧(، ومسلم برقم )٧١(ري برقم ، أخرجه البخامتفق عليه )١(



 ٤٥٥

ْأحدكم ُ ِ ِيغتسل م، َ ُِ َ ْ ُنـهَ ٍ كل يوم ْ ْ َ َّ ْخـمُ ٍس مراتَ َّ َ  .)١(أخرجه مسلم »َ
َّواهللا عز وجل فاوت بني النوع اإلنساين أعظم تفاوت يكون بني املخلوقني َّ ،

ُفاوت بينهم يف اخللق واخللق ُْ وهذا التفاوت العظيم ،  العلموفاوت بينهم يف، َ
، ولو مل يكن يف العلم إال القرب من رب العاملني، إنام حصل بالعلم وثمرته
ًوصحبة املأل األعىل لكفى به رشفا وفضال، وااللتحاق بعامل املالئكة فكيف ، ً

 .وعز الدنيا واآلخرة منوط به
إذا عدم كامله ف، ًوسنة اهللا أن جعل لكل خملوق كامال خيتص به هو غاية رشفه

 .انتقل إىل الرتبة التي دونه واستعمل فيها
 :وهكذا اآلدمي

ًإذا كان صاحلا الصطفاء اهللا له برسالته ونبوته اختذه رسوال ونبيا فاهللا أعلم ، ًً
ًصاحلا للنبوة ، ًفإذا كان جوهره قارصا عن هذه الدرجة، حيث جيعل رسالته

ّن ذلك قابال لدرجة الوالية رشح ًفإن كان قارصا ع، ّوبلغه إياها، رشحه لذلك ًُ
 .هلا

حتى ، وإن كان ممن يصلح للعمل والعبادة دون العلم واملعرفة جعل من أهله
 .ينتهي إىل درجة عموم املؤمنني

ًومل تكن نفسه قابلة ليشء من اخلري أصال استعمل ، فإن نقص عن هذه الدرجة
ًحطبا ووقودا للنار ً. 

حتى يبلغ هناية ما يناله ،  درجة بعد درجةفاإلنسان يرتقى يف درجات الكامل
، وبني حاله والرب يسلم عليه يف داره، فكم بني حاله يف أول كونه نطفة، أمثاله

 .وينظر إىل وجه ربه الكريم
ًفكيف حيسن بذي مهة أن يرىض أن يكون حيوانا وقد أمكنه أن يصري إنسانا ً ،

ًوبأن يكون إنسانا وقد أمكنه أن يصري ملكا يف مق  .عد صدق عند مليك مقتدرً

                                                
 ). ٦٦٨( برقم أخرجه مسلم )١(



 ٤٥٦

r q p o n (: وتدخل عليه من كل باب قائلني، فتقوم املالئكة بخدمته
u t sv( ]٢٤: الرعد[. 

وإذا استحكام فيه كان هالكه ، وقلب اإلنسان يعرتضه مرضان يتواردان عليه
 :وموته ومها

 .ومرض الشبهات ..مرض الشهوات
ض الشبهات أصعبهام وأقتلهام ومر، وهذا أصل داء اخللق إال من عافاه اهللا

 .للقلب
، والفخر واخليالء، والرياء واحلسد، وللقلب أمراض أخر من الكرب والعجب

وكل هذه األمراض متولدة من مريض ، وحب العلو يف األرض، وحب الرياسة
 .الشهوة والشبهة

 .فال خيرج مرض القلب عن شهوة أو شبهة أو مركب منهام
ودواؤها بالعلم ، عن اجلهل باهللا وبدينه ورشعهوهذه األمراض كلها متولدة 

 .اإلهلي
فنسبة العلم إىل القلب كنسبة ، فالعلم للقلب مثل املاء للسمك إذا فقده مات

 .فإذا عدمه كان كالعني العمياء، ضوء العني إليها
ًواهللا جل جالله بحكمته سلط عىل العبد عدوا عاملا بطرق هالكه ً ال يفرت عنه ، َّ

 .ًناما حتى يظفر بهًيقظة وال م
فإن عجز عنه ، فإن فاته وأسلم زين له البدعة، ًفيحول أوال بينه وبني اإلسالم

فإن أعجزه أشغله بالعمل ، فإن أعجزه ألقاه يف الصغائر، ألقاه يف الكبائر
فإن ، فإن أعجزه أشغله باملباحات والشهوات، املفضول عن العمل الفاضل

 ويشتمونه ويرمونه بالعظائم ليحزنه ويشغل أعجزه ذلك سلط عليه حزبه يؤذونه
فهذه سبع سكاكني يذبح هبا الشيطان كل ، قلبه عن العلم واإلرادة وسائر العمل

 .واحد من بني آدم
، وال علم له بعدوه، وال يمكن أن حيرتز من الشيطان من ال علم له هبذه األمور
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وهذا كله ال ، بهوال بأي يشء حيار، وال بكيفية حماربته، وال ما حيصنه منه
 .حيصل إال بالعلم

والرش كله بمجموعه شوك ، واخلري كله بمجموعه ثمر جيتنى من شجرة العلم
 .جيتنى من شجرة اجلهل

 .وكل رش يف العامل سببه خمالفة ما جاءت به الرسل
 .وكل خري يف العامل فسببه طاعة الرسل

وذلك يكون من ، رضاهوآفة العلم عدم مطابقته ملراد اهللا الديني الذي حيبه وي
 .ومن فساد اإلرادة تارة ..فساد العلم تارة

أو ، وهو ليس كذلك، ففساده من جهة العلم أن يعتقد أن هذا مرشوع حمبوب هللا
فيظن أنه يتقرب إىل اهللا هبذا ، ًيعتقد أنه يقربه إىل اهللا وإن مل يكن مرشوعا

 .العمل
بل يقصد ، هللا والدار اآلخرةفأن ال يقصد به وجه ا، وأما فساده من جهة القصد

 .به الدنيا واخللق
وال سبيل للسالمة من هاتني اآلفتني يف العلم والعمل إال بمعرفة ما جاء به 

وإرادة وجه اهللا والدار اآلخرة يف باب القصد ، الرسول يف باب العلم واملعرفة
 .واإلرادة

 .فمتى خال القلب من هذه املعرفة وهذه اإلرادة فسد علمه وعمله
وكل من آثر الدنيا واستحبها من أهل العلم فال بد أن يقول عىل اهللا غري احلق 

 .يف فتواه وحكمه ويف خربه وإلزامه
وال سيام ، ًألن أحكام الرب سبحانه كثريا ما تأيت عىل خالف أغراض الناس

فإهنم ال تتم هلم أغراضهم إال بمخالفة ، والذين يتبعون الشهوات، أهل الرياسة
 .فعهاحلق ود

مل يتم هلام ذلك إال ، متبعني للشهوات، فإذا كان العامل واحلاكم حمبني للرياسة
، فتتفق الشبهة والشهوة،  إذا قامت له شبهةَّيـاموال س، بدفع ما يضاده من احلق
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 .وينطمس وجه احلق، فيخفى الصواب، ويثور اهلوى
،  خمرج بالتوبةيل: ًوإن كان احلق ظاهرا ال شبهة فيه أقدم عىل خمالفته وقال

{ ~ � ¡ ¢ £ (: ويف هؤالء وأشباههم يقول سبحانه
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، فيجتمع هلم األمران، َّوهؤالء ال بد أن يبتدعوا يف الدين مع الفجور يف العمل
أو ينكسه فريى ، فال يميز بني السنة والبدعة، بفإن اتباع اهلوى يعمي عني القل

 .والبدعة سنة، السنة بدعة
يضل ، واتبعوا الرياسات والشهوات، فهذه آفة العلامء إذا آثروا الدنيا عىل الدين

ويرغب عن هدى ربه ، ويتبع الشيطان، ويغوى بعد الرشد، أحدهم بعد العلم
Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â (: ويتبع هواه
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 .فهذا حال العامل املؤثر الدنيا عىل اآلخرة
وغلبة ما هتواه نفسه ، فآفته من إعراضه عن العلم وأحكامه، وأما العابد اجلاهل

 .عىل ما رشعه ربه
ويدعوهنم ، وعلامء السوء جلسوا عىل باب اجلنة يدعون الناس إليها بأقواهلم

 .إىل النار بأفعاهلم
فهم ، ًلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول املستجيبني له: قالوافنفر الناس عنهم و

فهم كاملنخل خيرج منه ، ويف احلقيقة قطاع طرق، يف الصورة هداة وأدالء
 .وتبقى فيه النخالة من الشوك واحلجر، الدقيق الطيب

، ويبقى الغل يف صدورهم، وكذلك علامء السوء خيرج منهم احلكم
 .واإلضالل يف أعامهلم

إنام العلم نور يقذفه اهللا يف القلب يورث ، يس العلم بكثرة الرواية واحلفظول
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 .وحمبته ولذة مناجاته، خشية اهللا وتقواه
فام أبعده عن العلم احلقيقي النافع ، ّأما من حصل العلم وهو رديء األخالق

 .اجلالب للسعادة يف الدنيا واآلخرة
، ًات واحلسنات أرباحا عظيمةفإن من أوائل ذلك العلم أن يظهر أن يف الطاع

 .ًوأن يف املعايص سموما قاتلة مهلكة
ًوهل رأيت من يتناول سام مع علمه بكونه سام قاتال؟ ً ً. 

مل تنزل يف ، إنام الذي نسمعه من املرتسمني معلومات مجعوها يف أذهاهنم
 .وإن نطقت هبا أفواههم، ومل تظهر عىل جوارحهم، قلوهبم

وهناك مرة وليس ذلك من العلم ، يقولونه هنا مرة، همفهي حديث يلفقونه بألسنت
̀  ]Z Y X W V U T(: يف يش  _ ^ ] \
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والعلم بدينه ، فالفقه يف الدين أصله وأساسه العلم باهللا وأسامئه وصفاته
ى والشفاء ففيهام اهلد، والسنة النبوية، ومصدر ذلك القرآن الكريم، ورشعه

º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½ ¾ (: والسعادة والفالح، والعلم والنور
À ¿Á(  ]٨: التغابن[. 
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 :والعلوم الرشعية قسامن
ُ ألمته بام بعث به من اإليامن ملسو هيلع هللا ىلصَّوهو ما علمه الرسول ، ما أخرب به الشارع -١

 .واليوم اآلخر ونحو ذلك، ورسله، هوكتب، باهللا ومالئكته
وما هنى عنه ، ومستحب،  ما أمر به الشارع من األحكام الرشعية من واجب-٢

 .ومكروه، من حمرم
 :واألسامء التي علق اهللا هبا األحكام يف الكتاب والسنة ثالثة أقسام

ّ ما يعرف حده ومسامه بالرشع-١ ّفهذا قد بينه اهللا ورسوله كاسم الصالة ، ُ
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 .والكفر والنفاق، زكاة والصيام واحلج واإليامن واإلسالموال
ّ ما يعرف حده باللغة كالشمس والقمر-٢  .والرب والبحر، والسامء واألرض، ُ
 ما يرجع حده إىل عادة الناس وعرفهم كالبيع والنكاح والقبض والدرهم -٣

 .والدينار ونحو ذلك من األسامء التي مل حيدها الشارع بحد
وما كان من النوع الثاين ، ملسو هيلع هللا ىلصّالنوع األول فقد بينه اهللا ورسوله فام كان من 

والثالث فالصحابة والتابعون املخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا املراد به 
 ً.ملعرفتهم بمسامه لغة أو عرفا

ِّعرف بتعريفه هو ، َّ حد مسامهملسو هيلع هللا ىلصّواالسم إذا بني الرسول   كيف ما كان األمر ملسو هيلع هللا ىلصُ
، فكل مسكر مخر، حليض والنفاس والسفر ونحوهاكاسم اخلمر واملاء وا

واحليض كل ما رأته املرأة عادة ، وكل ما وقع عليه اسم املاء فهو طاهر مطهر
ًفكل ما يسمى لغة وعرفا ، والسفر ليس له مسافة حمدودة، مستمرة فهو حيض

 .ًسفرا جتري فيه أحكام السفر من قرص وفطر ومسح ونحوها
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 الكريم القرآن فقه -٦
 ? @ G F E D C B A (: ال اهللا تعاىلق
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / 0(: وقال اهللا تعاىل
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HI( ]١٠، ٩: اإلرساء[. 
َأول ما بدئ « :عن عائشة ريض اهللا عنها قالت ِ ُ ََّ ِبـهُ ُ رسول اِ ُ ِ الرؤيا ملسو هيلع هللا ىلص ٬َ َ من الوحي ُّْ ْ َ َْ ِ

َلـحَّالصا َّة يف النِ ِ ِومُ َفكان ال ، ْ َ َيـرَ َِ ْى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح ُّ َِ َ َ َْ ِ ْ َ َ َثم حبب إل، ُْ َُ ِّ ُ ِيـهَّ ْ 
َلـخا َوكان ، ُالءْ َ ْيـخَ ٍلو بغار حراءَ َِ ِ َ ِ َفي، ُ َتـحَ ِنث فيهَ ِ ُ ُوهو التعبد-َّ َُّّ َ َ ُ ِالليايل ذوات العدد -َ َِ َ َْ ِ ََّ َ َ

َقبل أن ينزع إ ِْ ْ َ ْ َ ِلـهْ أهَلـىَ َويتز، ِ َ َ َود لذلكَ ِ َِ ُ َّثم ، َّ ْيـرُ ُجع إَ ُ خدجية فيتزود َلـىِ َّ َ َ ََ َ َ َ ِلـمِ َلـهْثِ َّحتى ، اِ َ
ُجاءه ا َلـحََ ٍق وهو يف غار حراءْ َِ ِ َ ِ َ ُ َ ُفجاءه ا، ُّ ََ َلـمَ َلك فقالْ َ ََ ْاقرأ: ُ َ ٍما أنا بقارئ«: قال، ْ ِ َ ِ َ َ«. 

ِّفأخذين فغطني حتى بلغ مني ا«: قال َ َّ َِ َِ َ َ َّ َ َ َِ َلـجَ َهدْ َم أرسلني فقالُث، ْ َ ََ ِ َ ْ ْاقرأ: َّ َ َما أنا «: قال، ْ َ
ِبقارئ َ ِّفأخذين فغطني الثانية حتى بلغ مني ا، ِ َ َّ َِ ِ َِ َ ََّ َ َ َّ َ َ َِ َلـجَ َهدْ َثم أرسلني فقال، ْ َ َ َُ ِ َ ْ ْاقرأ: َّ َ ْ ،

َفقال َ ٍما أنا بقارئ«: َ ِ َ ِ َ َفأخذين فغطني الثالثة، »َ َ َِّ ِ َّ َ َ َِ َ َثم أرسلني فقال، َ َ َ َُ ِ َ ْ َّ :) M L K
Y X W V U T S R Q P O N( ]٣-١:العلق[ . 

َفرجع  َ َ َبـهَ ُا رسول اِ ُ ْيـر ملسو هيلع هللا ىلص ٬َ ُجف فؤادهَ ُ َُ ُ َفدخل ع، ُ َ َ َ ٍ خدجية بنت خويلد ريض َلـىَ ِ ِ ِْ َ ُ ْ َِ َ َ
َاهللا عنها فقال  َ ِزملوين زملوين«َ ُِ ُِّ َِّ َفزملوه حتى ذهب ع .»َ َ َ َ َُ َّ َُ َّ ُنـهَ ُ الروعْ ْ َفقال ، َّ َ َلـخَ َدجية ِ َ ِ

َأخربها اَو ََ َلـخْ َلقد خشيت ع«: ََربْ ُ َ ِْ َ ِ نفيسَلـىَ ْ ُفقالت خدجية .»َ َ ََ ِ َ ْ َكال وا: َ ْيـخَ ما ٬َ َزيك ُ ِ

ً أبداهللاُا َّإنك لتصل الر، َ ُ َِ َ َ َحـمَّ ِحـمَتـَو، ِ َّل الكلْ ْ ُوتكسب ا، َُ َِ ْ َلـمَ َعدوم وتقري الضيفْ ْ ََّ ِ ْ َ َُ ْ ،
َوتعني ع َُ ِ ِ نوائب اَلـىُ ِ َ َلـحَ  .ِّقْ

ْفان ْطلقت َ َ َ ِبـهَ ْ خدجية حتى أتت ِ َ َّ ََ ُ َ ِبـهِ َّ ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزىِ ُ ْ َ ْ ْ ْ َ ْ َْ َ َِ ِِ ِ َِ ََ ِّابن عم ، َ َ َ ْ
َخدجية َ ِ ِوكان امرءا تنرص يف ا، َ َ َّ َ َ ً َ ْ َ َ َلـجَ ِاهليةْ ِ َّوكان يكتب الكتاب العرباين، َِّ َِ َ ْ َ ُ َِ ِْ َْ ُ ْ َ ُفيكتب ، َ ُ ْ َ َ

َمن اإلنجيل بالعرب ْ َِ ِْ ِ ِ ِ َانية ما شاء اْ َ َ َِّ َ أن يكتبهللاُِ ُ ْ َ َوكان ش، ْ َ َ َا كبريا قد عميْيـخَ ِ َ ْ َ ً ًِ ْفقالت ، َ َ َ ُلـهَ َ 
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ُخدجية َ ِ ِّياابن عم: َ ََ َ َاسمع من ابن أخيك، ْ ِ ِِ ِْ ْ َ َفقال  .ْ َ ُلـهَ ُ ورقةَ َ َ َيا ابن أخي ماذا : َ َ َِ َ َتـرْ ى؟ َ
ُفأخربه رسول ا ُ َ ُ ََ ْ َ خرب ما رأىملسو هيلع هللا ىلص ٬َ َ َ َ َفقال ، َ َ ُلـهَ ُ ورقةَ َ َ َهذا الناموس الذي نزل ا: َ َّ ََّ ِ َّ ُ َُ  هللاَُ

َ موسىَلـىَع ٌيا ليتني فيها جذع، ُ ََ َ ِ ِ َ ْ ْليتني أكون حيا إذ ، ََ ً َّ ُْ ُ ِ ْيـخَ َرجك قومكُ َُ ْ َُ َفقال ، ِ َ َ
ُرسول ا ُ ْمـخَأو«: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َ َّرجي ُ ِ ْهـمِ َنعم ْ: قال .»ُ ْلـم، َ َ يأت رجل قط بمثل ما جئت َ ْ ِ َْ َ َِ ْ َ ٌِ ِِ ُّ ِبـهُ ِ 

َإال عودي ًوإن يدركني يومك أنرصك نرصا مؤزرا، ُِ ًَّ َْ ُْ ُ َ ُْ َُ َْ ْ َ ْ َِ ْ َّثم  .ِ ْلـمُ َ ينشب ورقة أن تويفَ ِّ ُ َ ُْ ْْ ُ َ َ ََ ،
َوف َتـرَ ُ الوحيَ ْ َ  .)١(متفق عليه .ْ

& ' (: اهللا تبارك وتعاىل أنزل هذا القرآن يف ليلة مباركة كام قال سبحانه
 .]٤، ٣: نالدخا[)  05 1 2 3 4 /) ( * + , - .

، والليلة املباركة التي أنزل فيها القرآن هي واهللا أعلم الليلة التي بدأ فيها نزوله
 .]١: القدر[ )&! " # $ %(: وهي ليلة القدر كام قال سبحانه

h (: وليلة القدر إحدى ليايل رمضان الذي أنزل فيه القرآن كام قال سبحانه
m l k j i( ]١٨٥: البقرة[. 

كام أنه مل ينزل كله يف ،  يف تلك الليلةملسو هيلع هللا ىلصل كله عىل النبي والقرآن مل ينز
وكانت هذه الليلة موعد ، ولكنه بدأ يتصل هبذه األرض يف رمضان، رمضان

 .ذلك االتصال املبارك
والتي ، تلك الليلة التي يفتح اهللا فيها ذلك الفتح عىل البرشية، ًوإهنا ملباركة حقا

والتي يتصل الناس فيها ، ي يف حياة البرشيبدأ فيها استقرار هذا املنهج اإلهل
 .هبذا الكون وخالقه عن طريق هذا القرآن الذي فيه تبيان كل يشء

ًويقيم من خالله عاملا إنسانيا مستقرا ً ًعاملا طاهرا نظيفا كريام، ً ً ً يعيش فيه ، ً
 .ًاإلنسان عىل األرض موصوال بالسامء يف كل حني

O N M L KP  S R Q(وأول ما نزل من القرآن قوله سبحانه 
TU X W VY   (]٣-١: العلق[. 

                                                
 ). ١٦٠(، واللفظ له، ومسلم برقم )٣(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
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 :وآخر ما نزل من القرآن يف ثالثة مواطن
S R Q P O N M L K (: قول اهللا تعاىل-١

VU T( ]٣: املائدة[. 

 .وهو واقف بعرفة بعد العرص عام حجة الوداع ملسو هيلع هللا ىلص نزلت عىل النبي
ًا بقرب أجل ثم أنزل اهللا إليه يف أوسط أيام الترشيق سورة النرص؛ إيذان-٢

FE D C B A  J I H G( ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 
NM L K WV U T S R Q P O(  ]النرص :

٣-١[. 
Ë Ê (:  بتسع ليال نزل يف املدينة قوله سبحانهملسو هيلع هللا ىلصوقبل وفاة النبي -٣

ÚÙ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì( ]٢٨١: البقرة[. 
ُولقد عاش الذين أنزل القرآن هلم أول مرة فرتة عجيبة يف كنف السامء 

 :صولني باهللا مبارشةمو
وحيسبون  ..ويشعرهم بأن عينه عليهم ..يطلعهم كل حني عىل ما يف نفوسهم

ويف كل هاجسة  ..وحساب هذه الرعاية يف كل حركة ..هم حساب هذه الرقابة
 .ختطر يف قلوهبم

 .ويلجؤون إليه أول ما يلجؤون واثقني أنه قريب جميب
ًومىض ذلك اجليل مثاال عجيبا وصورة مضيئ ًوبقي بعده القرآن كتابا ، ة لإلسالمً

ًمفتوحا هيتدي به من شاء موصوال بالقلب البرشي يصنع به حني ينفتح له ما ال ، ً
 .ًوحيول مشاعره بصورة حتسب أحيانا يف األساطري، يصنعه أي أمر آخر

ًوبقي هذا القرآن العظيم منهجا واضحا كامال صاحلا إلنشاء حياة إنسانية  ً ًً
 .حني يعمل به بدون حتريف أو تعطيل، ويف كل زمان،  بيئةنموذجية يف كل

فاهللا يعلم ، ًوقد أنزل اهللا هذا القرآن يف هذه الليلة املباركة أوال لإلنذار والتحذير
 .وحاجته إىل اإلنذار والتنبيه، غفلة هذا اإلنسان ونسيانه

ها يفرق كل إذ في، ًوهذه الليلة املباركة بنزول القرآن كانت فيصال هبذا التنزيل



 ٤٦٤

ومتيز ، وفصل فيه كل شأن، وقد فرق اهللا هبذا القرآن يف كل أمر، أمر حكيم
وأقيمت املعامل الالزمة لرحلة البرشية ، ووضعت احلدود، احلق من الباطل

 .وكل ذلك بإرادة اهللا وأمره، كلها بعد تلك الليلة إىل يوم الدين
وما ، عظم بركة تلك الليلةفام أ، وكان ذلك كله رمحة بالبرشية إىل يوم الدين

& (: أعظم القرآن الذي أنزل فيها وما أعظم كرامة هذا اإلنسان عىل ربه
. - , + * ) ( '/ 4 3 2 1 05  9 8 7 6

< ; := E D C B A @ ? >F  I H G
O N M L K JP( ]٧-٣: الدخان[. 

 الذي، وتتجىل رمحة اهللا بالبرش كام تتجىل يف تنزيل هذا القرآن هبذا اليرس
وجيعل االستجابة له تتم ، رسيع الفهم للعقول، جيعله رسيع اللصوق بالقلوب

وحتول الكائن البرشي إىل إنسان ، كام تتم دورة الدم يف العروق، بسهولة
 .واملجتمع البرشي إىل حلم مجيل، كريم

، ويسكب النور، ويفتح املنافذ، إن تدبر القرآن يزيل الغشاوة عن القلوب
f e d c b a (: تستنري به الروحو، وحيرك املشاعر

gh( ]٢٤: حممد[. 

والشهوات ، إن األقفال التي ركبتها النفس والشيطان من األموال واألوالد
حتول بينها ، حتول بينها وبني النور، حتول بني القلوب وبني القرآن، والشبهات

 .وبني اهللا
 .النورفإن استغالق القلوب كاستغالق األقفال التي ال تسمح باهلواء و

الذي يوجه ،  هي القرآن الكريمملسو هيلع هللا ىلصإن املعجزة الكربى التي جاء هبا حممد 
 .وما فيهام من إعجاز ظاهر، العقل البرشي إىل آيات اهللا يف األنفس واآلفاق

فكانت ،  من خوارق شهدت هبا روايات صحيحةملسو هيلع هللا ىلصًفأما ما وقع فعال للرسول 
 .ًال دليال إلثبات رسالته، ًإكراما من اهللا لعبده

وما فيه ، وقد جاء القرآن الكريم ليقف بالقلب البرشي يف مواجهة الكون كله
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ال مرة عارضة ، ويصله بتلك اآليات يف كل حلظة، من آيات اهللا القائمة الثابتة
وكلها يلتقي فيها ، يشهدها جيل من الناس يف مكان حمدود، يف زمان حمدود

 .تؤدي إىل اإليامن العميقو، وتستجيش هلا القلوب، الكامل باجلالل واجلامل
، ملسو هيلع هللا ىلصوأجل نعم اهللا عىل اإلطالق إنزاله كتابه العظيم عىل عبده ورسوله حممد 

ويف ضمنه إرشاد العباد ليحمدوه عىل إرسال الرسول ، ولذا محد اهللا نفسه
̄  (: وإنزال الكتاب عليهم كام قال سبحانه، إليهم ® ¬ « ± °

¸¶ µ  ́³ ²¹  Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º
 Æ Å Ä ÃÈ ÇÉ Ì Ë ÊÍ   (]٣-١: الكهف[. 

وقد وصف اهللا كتابه العظيم بوصفني يدالن عىل أنه كامل من مجيع الوجوه 
 :ومها

 .وإثبات أنه مقيم مستقيم ..نفي العوج عنه
وال يف أوامره ونواهيه ظلم وال ، فنفي العوج يقتيض أنه ليس يف أخباره كذب

 .عبث
وهي ، يأمر إال بأجل اإلخباراتوإثبات االستقامة يقتيض أنه ال خيرب وال 

ًاألخبار التي متأل القلوب معرفة وإيامنا ورمحة وعلام كاإلخبار بأسامء اهللا  ً ً
وأن أوامره ونواهيه تزكي ، ومنها الغيوب املتقدمة واملتأخرة، وصفاته وأفعاله

وتنميها وتكملها؛ الشتامهلا عىل كامل العدل والقسط ، النفوس وتطهرها
 .بودية هللا رب العاملني وحده ال رشيك لهوالع، واإلخالص

وهو أن هذا القرآن ، ويف ذكر التبشري ما يقتيض ذكر األعامل املوجبة للمبرش به
الكريم قد اشتمل عىل كل عمل صالح موصل ملا تستبرش به النفوس وتفرح به 

 .ويف اآلخرة باجلنة ورضوان اهللا، األرواح يف الدنيا بالسعادة والطمأنينة
بقلب ، بقلب خالص، اد أن ينتفع بالقرآن الكريم فليأت إليه بقلب سليمومن أر

، فالتقوى يف القلب هي التي تؤهله لالنتفاع هبذا الكتاب، يتقي اهللا وخيشاه
ويسكبها يف هذا القلب الذي جاء إليه ، وعندئذ يتفتح القلب عن أرساره وأنواره
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 .]٢: البقرة[ ),$ % & ' ) ( * +  # (: ًمتقيا

وال ينقادون جلميع األحكام ، ناس عادة ال يرتكون عاداهتم يف وقت واحدوال
 .يف وقت واحد

وغرس يف ، ًلذا فطم القرآن الكفار عن الرشك وأحيا قلوهبم بنور اإليامن أوال
، ورغبهم يف اجلنة، ًواإليامن بالبعث واجلزاء ثانيا، نفوسهم حب اهللا ورسوله

ودعاهم إىل ، ل الصاحلة بالفضائلورغبهم يف األعام، وحذرهم من النار
 ً.أحسن األخالق ثالثا

ثم ثنى ، ثم انتقل هبم إىل العبادات فبدأهم بالصالة التي تصل املخلوق بخالقه
ثم ختم باحلج يف السنة ، والزكاة التي تربط املخلوق باملخلوق، بالصوم

 .وهكذا ..التاسعة من اهلجرة
، ًجرهم أوال عن الكبائر والفواحشز، وكذا فعل يف العادات املتوارثة عندهم

وحرك نفوسهم وعواطفهم وعقوهلم للمحاسن ، ًثم هناهم عن الصغائر تدرجا
 .والفضائل

 .عزيز ..جميد ..حكيم ..والقرآن العظيم كتاب كريم
 .وتفصيل كل يشء ..فيه تبيان كل يشء ..ًوأحسنها بيانا ..ًأحسن كتب اهللا نظاما

من األقوال واألعامل واألحوال واألشخاص وفيه ذكر أعىل يشء وأدنى يشء 
 .واملنازل

بل يتأثر منه ، ويرجف من مواعظه وآياته الفؤاد، هيز القلوب التي تتفتح له
̂ Z Y ] (: الصخر اجلامد لو تنزل عليه كام قال سبحانه  ] \

 j i h g f e d c b a ` _
kl( ]٢١: احلرش[. 

ليحفظوها ويعملوا ، عناق البرشوقد كانت الكتب الساموية السابقة أمانة يف أ
7 (: ومل يعملوا هبا، َّوبدلوها وكتموها، َّوحرفوها، َّولكنهم ضيعوها، هبا

 @ ? > = < ; : 9 8 F E D C B A
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O N N M L K J I H GP( ]٧٩: البقرة[. 

j i h g (: أما القرآن الكريم فقد تكفل اهللا بحفظه كام قال سبحانه
m l kn( ]٩: احلجر[. 

أو أي تدخل من ، ًالقرآن إىل يوم القيامة حمفوظا من أي عبث برشيوسيبقى 
 .ومهام دبر مدبر، مهام بذلت من حماوالت، أي جهة كانت

 .ًفإن أحدا لن يستطيع أن يمس القرآن بسوء؛ ألن اهللا حافظه وحاميه
ومع قلة ، ًفمثال خط احلفاظ عىل املنهج والعمل به يتقلص مع مرور الزمن

ًوإنه لعجيب حقا أن ، بينام خط حفظ القرآن يعلو ويتضاعف، الوعظ والتذكري
 .بينام خط حفظ القرآن يعلو ويزداد، اخلط اإليامين يميل إىل اهلبوط

، ًولكن العجب يزول إذا علمنا أن هناك خطا يتبع اإلرادة البرشية وهو اإليامن
 .ًوخطا يتبع إرادة اهللا وهو حفظ القرآن

، لكان من املنطقي أن يسريا يف اجتاه واحد، ة البرشولو كان اخلطان يتبعان إراد
 :ولكنهام مفرتقان، ومستوى واحد

 .وأما اخلط اإلهلي فيعلو ويزداد، أما اخلط البرشي فيتناقص
ليعلمهم ، ليذكر الناس بالرصاط املستقيم، وقد أنزل اهللا القرآن تذكرة للعاملني

فالقرآن موجود لكل من ، واآلخرةواحلياة اآلمنة الطيبة يف الدنيا ، طريق العبادة
 .أراد أن يتذكر

فإذا أخذت القرآن وبدأت تدرس ، فمن أراد االستقامة وطلبها فالقرآن مذكر له
µ ´ ³ ¶ (: تعاليمه هبدف االستقامة هداك اهللا إىل الرصاط املستقيم

¸¹ ¾ ½ ¼ » º¿( ]٢٨، ٢٧: التكوير[. 

ًءا بكثري من األدواء من حروب وقد كان املجتمع البرشي قبل نزول القرآن مملو
 .واستعباد وفرقة بني الناس، وفساد وفجور، وظلم وطغيان، وقتل وترشيد

وما كان هللا من الطاعة والعبادة ، والدنيا ملن غلب ..القوي يأكل الضعيف
 .توجهوا به إىل األصنام واألوثان
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 اهللا عبده فلام أراد اهللا شفاء األمة من هذه األدواء واألمراض والضالل أرسل
، ليشفي البرشية من أسقامها،  إىل العاملني هبذا القرآنملسو هيلع هللا ىلصًورسوله حممدا 

x w v u t (: وينقذها من الشقاء الذي تعيش فيه كام قال سبحانه
{ z y|(  ]٨٢: اإلرساء[. 

وحكم حركة ، واستقر منهج اهللا يف األرض، فشفي اهللا البرشية بنزول القرآن
 . وخلفائه الراشدينملسو هيلع هللا ىلصيف عهد النبي ،  البرشيةاحلياة يف أمجل وأحسن قرون

وكان النرص ، ثم توالت الرمحات من رب العاملني لتمنع الشقاء عن األمة
 .وكانت العزة ملن متسك هبذا الدين

فإذا حدثت غفلة وابتعد الناس عن املنهج جاءت داءات جديدة ومصائب 
 وسنة رسوله جاء فإذا عاد الناس إىل املنهج وإىل حتكيم كتاب اهللا، ثقيلة

# $ % & ' ! " (: وجاءت الرمحة، وزال الوباء، الشفاء
2 1 0 / . - , + * ) (3( 

 .]٩٦: األعراف[

ورآها أولئك كآية ، وكل نبي من األنبياء أويت آية ليصدقه من أرسل إليهم
 .وآية الريح هلود ونحومها، الطوفان لنوح

الذي يعطي عطاء ، آن الكريم معجزة وآية هو القرملسو هيلع هللا ىلصًولكن الذي أوتيه حممدا 
وهو صالح لكل زمان ومكان ، خيتلف عن اجليل الذي قبله، لكل جيل

 .ومهام كانت، يداوي أمراض املجتمعات أينام كانت، وإنسان
? (: ويعالج مشاكل البرشية يف أنحاء األرض، حيمل العالج لكل الداءات

H G F E D C B A @I  (]٨٩: النحل[. 

َّم اهللا عز وجلوالقرآن الكريم كال فتارة : وقد جتىل اهللا فيه لعباده بصفاته، َّ
وتنكرس ، يتجىل سبحانه يف جلباب اهليبة والعظمة واجلالل فتخضع األعناق

 .وختشع األصوات، وختضع النفوس، الكربياء
وتارة يتجىل يف صفات اجلامل والكامل الدالة عىل كامل الذات فيستنفد به 
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 .ًويصبح فؤاده فارغا إال من حمبته، هامن قلب العبد قوة احلب كل
انبعثت قوة ، واللطف واإلحسان، وإذا جتىل سبحانه بصفات الرمحة والرب

 .َّوكلام قوي الرجاء جد يف العمل، الرجاء يف العبد فسار إىل ربه
انقمعت النفس ، والغضب والعقوبة، وإذا جتىل الرب بصفات العدل واالنتقام

واللهو ،  ضعفت قواها من الشهوة والغضبوبطلت أو، األمارة بالسوء
 .واحلرص عىل املحرمات، واللعب

، وإنزال الكتب، وإرسال الرسل، وإذا جتىل سبحانه بصفات األمر والنهي
والتبليغ ، وتنفيذ أوامره، انبعثت من النفس قوة االمتثال والطاعة، ورشع الرشائع

 .والتوايص هبا، هلا
فيستحي ، لعلم انبعثت من العبد قوة احلياءوإذا جتىل بصفة السمع والبرص وا

أو خيفي يف رسيرته ما ، أو يسمع منه ما يكره، من ربه أن يراه عىل ما يكره
 .يمقته عليه

 .فتبقى حركاته وأقواله وأفعاله موزونة بميزان الرشع
، وسوق أرزاقهم، والقيام بمصالح العباد، وإذا جتىل سبحانه بصفات الكفاية

، انبعثت من العبد قوة التوكل عىل ربه، ونرصه ألوليائه، همودفع املصائب عن
 .والرىض به، والتفويض إليه

انبعثت من العبد صفات الذل ، َّوإذا جتىل جل جالله بصفات العز والكربياء
وخشوع القلب واجلوارح ، واخلضوع لكربيائه، واالنكسار لعزته، لعظمة اهللا

 .ه ولسانه وجوارحهفتعلوه السكينة والوقار يف قلب، جلالله
َّواهللا عز وجل يدعو عباده يف القرآن إىل معرفته من طريقني َّ: 

 .النظر يف خملوقاته ومفعوالته: أحدمها
 .التفكر يف آياته وتدبرها: الثاين

 .وهذه آياته املسموعة املعقولة ..فتلك آياته املشهودة
_ Z Y ] \ [ ^ (: فالنوع األول كقوله سبحانه
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c b a ̀d(  ]١٩٠:  عمرانآل[. 

V U T S R Q P O N M L K (: والثاين كقوله سبحانه
X WY(  ]٨٢: النساء[. 

! " # $ % & ' ) ( (: والوحي روح ونور كام قال سبحانه
 - , + * ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .

 .]٥٢: الشورى[  )<> =

 .ونفخ الرسول البرشي ..واحلياة والنور موقوفان عىل نفخ الرسول امللكي
حصلت له ، دون نفخ الرسول البرشي، ومن حصل له نفخ الرسول امللكي

j i h g (: كام قال سبحانه، وفاتته األخرى، إحدى احلياتني
 o n m l k z y x w v u t s r q p

 .]١٢٢: األنعام[ )¡} | { ~ �

: ومل جيالس هذا القرآن أحد إال قام منه بزيادة أو نقصان كام قال سبحانه
)x w v u t¢ ¡ � ~ } | { z y £  (

 .]٨٢: اإلرساء[
s r q p o n m l k j i (: وقال سبحانه

tu( ]٢٦: البقرة[. 

كان كمن يكرر قراءة كتاب ، واإلنسان إذا قرأ القرآن وكرره من غري فهم وعمل
وهو تاركها أو مشغول ، وقد أمره فيه بعامرة مملكته، امللك كل يوم عدة مرات

 .اءة كتابهومقترص عىل قر، بتخريبها
 .فلو ترك القراءة مع املخالفة لكان أبعد عن االستهزاء واملقت

كمثل احلامر حيمل ، فالذي يتلو كتاب اهللا ملجرد التالوة ويعطل أحكامه
Z ] \ [ ^ _ (: فكيف حال من ال يقرؤه وال هيتم به؟، ًأسفارا

 b a ` o n m l k j i h g f e d c
r q ps( ]٥: اجلمعة[. 



 ٤٧١

 .ًحقا ال يقرأ القرآن ألجل املزيد من املعلومات فقطإن العارف 
 .وال ألجل احلصول عىل الثواب املوعود به عىل كل حرف فقط

 .وتذوق بالغته فقط، وال تكون قراءته بقصد االستمتاع بفصاحته
 .كالم ملك امللوك، بل يقرؤه مع ذلك ألجل أن يتلقى كالم رب العاملني

،  الذي يقرأ كتاب رئيسه أو سيده ليعمل بمقتضاهويقرؤه كقراءة اجلندي أو العبد
 .وينفذ وصاياه

، وحتصل له بركاته، وبذلك تنفتح له كنوز العلم واملعرفة، ويفرح به أعظم فرح
 .ويتيرس له العمل به دون إحساس أو تكلف

ويظهر أثره عىل قلبه ، ويضحي بكل يشء من أجله، بل يستلذه ويتمتع به
 .وروحه وجوارحه

وهدى وشفاء ورمحة بمعنى عام وبمعنى ، العظيم بصائر جلميع الناسفالقرآن 
 .خاص

 .وهلذا يذكر اهللا يف القرآن هذا وهذا
 ..وشفاء للمؤمنني، وشفاء للعاملني ..وهدى للمتقني، فهو هدى للعاملني

 .وموعظة للمتقني، وموعظة للعاملني
 .وشفاء وموعظة، فهو يف نفسه هدى ورمحة

واشتفى كان بمنزلة من استعمل الدواء الذي حيصل به فمن اهتدى به واتعظ 
 .فهو دواء له بالفعل، الشفاء

 .وإن مل يستعمله فهو دواء له بالقوة
، ِوبالقوة ملن مل هيتد به، فالقرآن هدى بالفعل ملن اهتدى به، وكذلك اهلدى

فهو هدى ألن من شأنه أن هيدي كام ، حم املتقون املوقنونُيـروإنام هيتدي به و
 .]١٣٨: آل عمران[  )y x w v u tz(: ال سبحانهق

َّفاهللا عز وجل هو اهلادي V U Y X W (: وكتابه هو اهلدى الذي، َّ
 b a  ̀ _ ^ ] \ [ Z



 ٤٧٢

f e d cg(  ]١٦: املائدة[. 

 . إىل احلق وإىل طريق مستقيمملسو هيلع هللا ىلصوهيدي به عىل لسان رسوله 
وأدواء الدنيا ،  والبدنيةفالقرآن الكريم هو الشفاء التام من مجيع األدواء القلبية

 .واآلخرة
ووضعه عىل ، وإذا أحسن العليل التداوي به، وما كل أحد يوفق لالستشفاء به

 .ًمل يقاومه الداء أبدا، واعتقاد جازم، وقبول تام، دائه بصدق وإيامن
الذي لو نزل عىل اجلبال ، وكيف تقاوم األدواء كالم رب األرض والسامء

L K J I H (: طعها كام قال سبحانهلصدعها أو عىل األرض لق
 ̂  ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M
 n m l k j i h g f e d c b a  ̀ _

~ } | { z y x w v u t s r q p o�(  ]٣١: الرعد[. 
فام من مرض من أمراض القلوب واألبدان إال ويف القرآن سبيل الداللة عىل 

 .ًه اهللا فهام يف كتابهواحلمية منه ملن رزق، وسببه، دوائه وشفائه
فسببه أنه إنام ينتفع به من تلقاه ، أما عدم انتفاع كثري من املرىض بطب النبوة

 .وكامل التلقي له باإليامن واإلذعان، واعتقاد الشفاء به، بالقبول
َّ هذا التلقي مل حيصل به ، فهذا القرآن الذي هو شفاء ملا يف الصدور َإن مل يتلق

 .ئهاشفاء الصدور من أدوا
ًومرضا إىل مرضهم كام قال ، ًبل ال يزيد املنافقني إال رجسا إىل رجسهم

3 4 5 6 7 8 9 : ; > = < ? @ (: سبحانه
F E D C B A  L K J I H G

R Q P O N MS( ]١٢٥، ١٢٤: التوبة[. 

كام أن شفاء القرآن ال يناسب إال ، فطب النبوة ال يناسب إال األبدان الطيبة
 .األرواح الطيبة

الذي هو ، إعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن االستشفاء بالقرآنو
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 .الشفاء النافع
وعدم ، وفساد املحل، ولكن خلبث الطبيعة، وليس ذلك لقصور يف الدواء

 .قبوله
z y x w v u t } | { ~ � (: قال اهللا تعاىل

 .]٨٢: اإلرساء[  )£¡ ¢

َما أنزل ا« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  َ ْ َ َّ داء إالهللاَ ِ ً َ أنزل َ َ ْ ُلـهَ ً شفاءَ َ  .)١(أخرجه البخاري »ِ
 .وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها

ومل ينزل اهللا سبحانه من السامء شفاء قط أعم وال أنفع وال أعظم وال أنجع يف 
 .إزالة األدواء من القرآن الكريم

 :واهللا سبحانه جعل لإلنسان حياتني
 . للحياةوهذه الزمة، حياة البدن بالروح

 .وهذه الزمة للنجاة، وحياة الروح والقلب بالنور
. ! " # $ % & ' ) ( * + , - (: قال اهللا تعاىل

= < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 />( 
 .]٥٢: الشورى[

ًفجعل سبحانه وحيه روحا ونورا ومن مل ، فمن مل حيييه هبذا الروح فهو ميت، ً
 .من نورًجيعل له نورا منه فهو يف الظلامت ما له 
 ً.والقرآن كتاب اهللا أنزله لينذر من كان حيا

ومجع الفكر عىل تدبره ، واملقصود بإنزاله حتديق ناظر القلب إىل معانيه
F E D C B (: ال جمرد تالوته بال فهم وال تدبر، وتعقله

J I H GK(  ]٢٩: ص[. 

، وأقرب إىل نجاته من تدبر القرآن، وال يشء أنفع للعبد يف معاشه ومعاده

                                                
 ). ٥٦٧٨( برقم أخرجه البخاري )١(
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 .ومجع الفكر عىل معاين آياته، وإطالة التأمل فيه
وتريه طرقهام ، فآيات القرآن تطلع العبد عىل معامل اخلري والرش بحذافريمها

 .ومآل أهلهام، وغايتهام وثمراهتام، وأسباهبام
 .وتضع يف يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة

وتريه صورة ، دين عىل جسدهوتشيد بنيان ال، وتثبت قواعد اإليامن يف قلبه
 .وصورة اجلنة والنار يف قلبه، الدنيا واآلخرة

، وتبرصه بمواقع العرب، وتريه أيام اهللا فيهم، وآيات القرآن حترضه بني األمم
 .وتشهده عدل اهللا وإحسانه وفضله

ويعرفون أسامءه ، وآيات الكتاب العزيز تعرف الناس برهبم فيعرفون ذاته
وما لسالكيه بعد ، ورصاطه املوصل إليه، ما حيبه وما يبغضهو، وصفاته وأفعاله

 :القدوم عليه من الكرامة وتعرفهم يف مقابل ذلك ثالثة ضدها
وما للمستجيب لدعوة الشيطان  ..والطريق املوصلة إليه ..ما يدعو إليه الشيطان

 .من اإلهانة والعذاب يف النار
بني احلق والباطل يف كل ما اختلف َّفهذه األصول ال بد للعبد من معرفتها ليميز 

 .فيه العامل
ًفرتيه احلق حقا والباطل باطال ًوتعطيه فرقانا ونورا يفرق به بني اهلدى ، ً ً

 .والغي والرشاد، والضالل
 :وآيات القرآن نوعان

 .وطلب ..خرب
 .وخرب عن املخلوق ..خرب عن اخلالق :واخلرب نوعان

، وخلقه وأمره، ودينه ورشعه، أفعالهذكر أسامئه وصفاته و :فاخلرب عن اخلالق
 .وثوابه وعقابه

 يكون بذكر خملوقات وأحوال العامل العلوي كخلق واخلرب عن املخلوق
وذكر خملوقات وأحوال العامل السفيل كخلق ، السموات واملالئكة والكواكب



 ٤٧٥

وذكر ، وخلق اإلنسان واحليوان والنبات واجلامد، األرض واجلبال والبحار
وما فيهام من املخلوقات ، وال اليوم اآلخر كخلق اجلنة والنارخملوقات وأح

 .واملنازل
 .وطلب ترك ..طلب فعل: والطلب نوعان

 . للناس كافةملسو هيلع هللا ىلصًوهو الدين الذي بعث اهللا به حممدا 
 يكون باألمر بفعل ما حيبه اهللا ويرضاه من األقوال واألعامل فطلب الفعل

 .كر والدعاءوالذ، الظاهرة والباطنة كالصالة والزكاة
 يكون بالنهي عن ما يبغضه اهللا ويكرهه من األقوال واألفعال وطلب الرتك

وأكل أموال الناس ، كالربا والزنى، الظاهرة والباطنة كالكبائر واملحرمات
 .وسائر املنكرات واملعايص، والكذب والنفاق، بالباطل

 :والنفوس البرشية قسامن
 .غارقة يف طلب اللذات اجلسامنية، بنفوس بليدة جاهلة بعيدة عن عامل الغي
 .ونفوس رشيفة مرشقة باألنوار اإلهلية

فإهنم ملا غرقوا يف ، إنذار وختويف: فبعثة األنبياء والرسل يف حق القسم األول
 .وإىل منبه ينبههم، نوم الغفلة ورقدة اجلهالة احتاجوا إىل موقظ يوقظهم

 ربام غشيها غواش من عامل فتذكري وتنبيه؛ ألنه: وأما يف حق القسم الثاين
 .اجلسم

9 : (: وذكرى يف حق طائفة أخرى فهو، فالقرآن إنذار يف حق طائفة
 .]٤٦: املائدة[ )>;

 .]٢: األعراف[ )0. /(و

، وقد أنزل اهللا القرآن املتضمن للعقيدة والرشيعة املطلوب اتباعها والتقوى فيها
: دنيا واآلخرة كام قال سبحانهرجاء أن ينال الناس حني يتبعوهنا رمحة اهللا يف ال

)w v u t s r q px( ]١٥٥: األنعام[. 

إن الناس اليوم يف اجلاهلية احلديثة املاكرة يطلبون حاجات نفوسهم 



 ٤٧٦

كام كان الناس يف اجلاهلية ، وجمتمعاهتم وطريقة حياهتم خارج هذا القرآن
بحانه القديمة يطلبون لإليامن خوارق ومعجزات غري هذا القرآن كام قال س

¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ² (: عنهم
¶ µ ́  .]٥١: العنكبوت[ )¸³ 

فأما هؤالء فقد كانت حتول جاهليتهم الساذجة وأهواؤهم ومصاحلهم الذاتية 
واآليات الرشعية الكاملة يف هذا الكتاب ، دون رؤية اآليات الكونية اهلائلة

 .العظيم
 القرآن العظيم غرور العلم وأما أهل اجلاهلية احلديثة فيحول بينهم وبني هذا

وغرور التنظيامت والتشكيالت ، البرشي الذي فتحه اهللا عليهم يف عامل املادة
 .وجتدد احلاجات، وتوايل التجارب، التي ظهرت مع جتدد احلياة

والصليبيني ، كام حيول بينهم وبني هذا القرآن كيد األعداء من اليهود والنصارى
 . واحدة عن حرب هذا الدين وكتابه القويمالذي مل يكف حلظة، واملنافقني

وذلك بعدما علم ، وإبعادهم عن توجيهه املبارش، وحماولة إهلاء أهله عنه
هؤالء األعداء من جتارهبم الطويلة معه أن ال طاقة هلم بأهل هذا الدين ما داموا 

ال عكوف التغني بآياته ، عكوف اجليل األول، عاكفني عىل هذا الكتاب
 .ا بعيدة عن توجيهاته وسننه وأحكامهوحياهتم كله

ثمرته النهائية هذه األوضاع التي يعيش فيها الناس ، وهو كيد مطرد لئيم خبيث
 .وتغضب اهللا رب العاملني، والتي ترس الشياطني، اليوم

ويتبع ذلك حماوالت أخرى يف كل مكان للتعفية عىل آثار هذا الدين بأساليب 
ويرد إليه كل ، يرجع إليه يف تنظيم احلياة كلها، ولتدارس قرآن غري قرآنه، ماكرة

 .كام كان املسلمون يرجعون إىل كتاب اهللا يف مجيع أحواهلم، اختالف
ورفعها من منهج ، ونبذ أحكام اهللا، وذلك بتحكيم القوانني والنظم التي يفرتوهنا

افقون وصفق لذلك املن، واتبعوا ما أمرهتم به الشياطني، فنبذوا كتاب اهللا، احلياة
 .واملغرورون



 ٤٧٧

 .أال ما أعظم تالعب الشيطان بالبرش، ًفواعجبا هلؤالء وأولئك
 .وأولئك ضلوا وخرسوا ..هؤالء أعرضوا عن الدين وأضلوا
| { ~ � ¡ ¢ £ (: واجلميع يف شقاء ووبال وسفال

 .]٢٠: سبأ[ )§¤ ¥ ¦

ر ففيهام البصائ، وسار عىل هدى ربه وسنة رسوله، فليهنأ من ثبت عىل دينه
v ~ } | { z y x w (: والسعادة يف الدنيا واآلخرة، واهلدى والشفاء

 .]٢٠٣: األعراف[ )¨� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §

واملداومة عىل ، والعمل بام فيه، والتفكر يف آياته، وهلذا أمرنا اهللا بتدبر القرآن
© ª » ¬ (: وحسن االستامع له كام قال سبحانه، تالوته

 .]٢٠٤: األعراف[ )²®̄  ° ±

وبجالل ،  االستامع هلذا القرآن واإلنصات له هو األليق بجالل هذا القولإن
 .قائله سبحانه

ًوإذا قال امللك اجلبار الرمحن الرحيم كالما يوجه فيه عباده إىل ما ينفعهم 
أفال ، ويذكرهم بآالئه ونعمه، ويعرفهم بعظمته وجالله، وحيذرهم مما يرضهم

 .يستمعون وينصتون لعلهم يرمحون؟
 . ما أعظم خسارة البرشية حني يعرضون عن هذا القرآن الكريمأال

ًإن اآلية الواحدة منه لتصنع أحيانا يف النفس حني تستمع له وتنصت أعاجيب 
ما ال يدركه إال من ذاق ، والطمأنينة والراحة، من االنفعال والتأثر واالستجابة

A @ ? > = < ; : 9 8 7 (: ذلك وعرفه
G F E D C BH( ]٢: الاألنف[. 

ًلقد حاول أعداء هذا الدين أن يرصفوا الناس عن هذا القرآن هنائيا منذ نزوله إىل 
{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § (: يومنا هذا كام قال سبحانه

 .]٢٦: فصلت[ )©¨

ومل ، ويطرب هلا املستمعون، فلام عجزوا حولوه إىل تراتيل يرتنم هبا القراء
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 .جيه واالتباعيعد القرآن يف حياة الناس هو مصدر التو
، يتلقون منها التوجيه يف شئون احلياة كلها، ًفقد صاغ هلم أعداء الدين أبداال منه

H (: وزين هلم الشيطان ما كانوا يعملون، ويسمون أنفسهم مسلمني
 U T S R Q P O N M L K J I V

e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X Wf  (
 .]٨٥: البقرة[

وسيظل يعمل؛ ألن اهللا ، اء كيد هؤالء األعداءولكن القرآن ما يزال يعمل من ور
. (: وهيلك أعداءهم، وسينرص أهله ما حكموه يف حياهتم، تكفل بحفظه

8 7 6 5 4 3 2 1 0 /9 ? > = < ; :@( 
 .]٤٥، ٤٤: القلم[

أنزله اهللا ليكون منهج حياة للبرشية إىل يوم ، والقرآن الكريم كتاب كامل شامل
 .القيامة

أو يطلب تبديل ، عىل حقيقته ال خيطر بباله أن يطلب سواهومن يدرك القرآن 
 .بعض أجزائه

ًلكن الذين جيهلون حقيقة القرآن وال يرجون لقاء اهللا يطلبون طلبا عجيبا ً :
) . - , + * ) ( ' & % $ # " !

 C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /
L K J I H G F E D( ]١٥: يونس[. 

وخالق اإلنسان هو احلق الذي ال ،  خالق الكون كله وما فيهفالقرآن الذي أنزله
فام يكون للرسول وال حيق له وال ، حق سواه؛ ألن اهللا أعلم بام يصلح اإلنسان

 .لغريه أن يبدله من تلقاء نفسه
وكل تبديل فيه أو حتريف معصية ، ْوإن هو إال مبلغ للوحي من ربه ومتبع له

 .وراءها عذاب يوم عظيم
 ..واألخبار واألوامر ..رآن العظيم بام فيه من اآليات واملعجزاتوهذا الق
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وطبيعة الكون  ..وطبيعة احلياة ..وبيان طبيعة البرش ..وتنظيم حياة البرش
كل ذلك  ..وأحوال اليوم اآلخر وقصص األنبياء مع أممهم ..وترصيفه وتدبريه

 .ال يمكن أن يكون مفرتى من دون اهللا
َّ متلك اإلتيان به هي قدرة اهللا عز وجلألن قدرة واحدة هي التي القدرة ، َّ

وتضع املنهج ، والظواهر والبواطن، املطلقة التي حتيط باألوائل واألواخر
l k j (: ومن آثار العجز واجلهل، الكامل املربأ من النقص والقصور

 o n m | { z y x w v u t s r q p
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وفات البرش وحوادثهم املكرورة قضايا كونية إن هذا القرآن جيعل من مأل
ًوتصورا ، وينشئ هبا عقيدة قوية صافية، يبني فيها عظمة اخلالق وقدرته، كربى

 .ًكامال للوجود
ويقظة يف ، وحياة لألرواح والقلوب، ًكام جيعل فيها منهجا للتفكري والنظر

وتنقاد ، وبوتطمئن القل، ويزيد اإليامن، فيتحقق التوحيد، املشاعر واحلواس
 B A @ ?C F E DG(: اجلوارح للطاعة والعبادة
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َّهللا عز وجل ينشئ العقيدة بعرض آيات قدرته يف خلق الناسإن ا ويف زرعهم ، َّ
واملوت ، ويف النار التي يوقدون، ويف املاء الذي يرشبون، الذي تزاوله أيدهيم

 .ًليقف الناس وجها لوجه أمام القدرة املطلقة املترصفة، الذي يشاهدون
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 .ومجال صنعه، وكامل قدرته، فريون كل وقت عظمة الرب
إنام يكلهم إىل ، إنه ال يكل الناس إىل اخلوارق واملعجزات اخلاصة املعدودة

ولكنهم يغفلون عنها لطول إلفهم ، مألوفات حياهتم التي يشاهدوهنا كل يوم
 .فيغفلون عن مواضع اإلعجاز فيها، هلا

، واملاء والنار، النسل والزرع، فاملشاهدات املألوفة التي يراها الناس كل يوم
 .فأي إنسان مل تدخل هذه املشاهدات يف جتاربه؟،  واملوتواحلياة

 ..وأي عامل طبيعة؟ ..وأي عامل ذرة؟ ..وأي راع للغنم؟ ..أي ساكن كهف؟
 .وأي عامل وأي جاهل؟

مل يشهد نشأة ، أي واحد من هؤالء وغريهم عىل اختالف مستوياهتم وأفكارهم
 .وحلظة وفاة،  ناروموقد، ومسقط ماء، ونشأة حياة نباتية، حياة حيوانية

ينشئ القرآن ، من هذه املشاهدات والكائنات اهلائلة التي يراها اإلنسان
فامذا يريد ، ًوتواجهه يوميا، وهي يف بساطتها ختاطب فطرة كل إنسان، العقيدة

 ] Z Y X W V U T S R Q P(: البرش فوق هذا؟
 .]٦: اجلاثية[  )[\

f e d (: ّومن فصله؟ ..ه؟ومن أحكم ..وهذا القرآن العظيم من أنزله؟
n m l k j i h go(  ]١: هود[. 

 .وماذا تضمنت آياته؟
ويقيم عليها األمة ، لقد تضمنت أمهات العقيدة وأصوهلا التي جاء القرآن يقررها

} | { ~ � ¡  y x w v u t s r q pz(: وهي
 ¥ ¤ £ ¢ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦
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)s r q p t( فهو توحيد العبودية والطاعة هللا سبحانه. 
)y x w v uz( فهي الرسالة وما تضمنته من بشارة ونذارة. 
فهي العودة إىل اهللا من الرشك واملعصية إىل  )} | { ~ � ¡(
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 .التوحيد والطاعة
) ¥ ¤ £ ¢® ¬ « ª © ¨ § ¦(  فهو اجلزاء للتائبني

 .املستغفرين
)¶ µ  ́³ ² ± ° ̄¸( فهو الوعيد للمتولني. 
)¼ » º ¹( فهي الرجعة إىل اهللا يف الدنيا واآلخرة. 
)Á À ¿ ¾ ½Â( والسلطان الشامل عىل ، فهي قدرة اهللا املطلقة

 .الكون وما فيه
 :وهذه هي األصول التي يدعو إليها، هذا هو الكتاب
ب وثوا ..واستغفار وتوبة ..وعبادة ودعوة ..وبشارة ونذارة ..إيامن وتوحيد

وعودة إىل اهللا القدير ليحكم بني  ..وعقاب ألهل املعصية ..ألهل الطاعة
 .العباد

َّوكتاب اهللا عز وجل حق بذاته وليس ألحد أن يتلمس للنصوص القرآنية ، َّ
ًمصداقا من النظريات التي تسمى علمية حتى ولو كان ظاهر النص يتفق مع 

 .النظرية
 .ًب رأسا عىل عقبًفالنظريات العلمية قابلة دائام لالنقال

سواء اهتدى العلم إىل احلقيقة التي يقررها أم ، أما القرآن فهو حق صادق بذاته
 .مل هيتد

إن تلمس البعض موافقات من النظريات العلمية للنصوص القرآنية هو هزيمة 
 .وأنه من لدن حكيم خبري، واليقني بصحة ما فيه، جلدية اإليامن هبذا القرآن

الذي ال ، وإعطائه أكثر من جماله الطبيعي، ن الفتنة بالعلموهو هزيمة ناشئة م
 .يصدق وال يوثق به إال يف حدود دائرته

فلينتبه إىل دبيب اهلزيمة يف نفسه من حيسب أنه بتطبيق القرآن عىل العلم 
 .ويثبت اإليامن، وخيدم العقيدة، حيسب أنه خيدم القرآن

املتقلبة ليثبت هلو إيامن حيتاج إىل إن اإليامن الذي ينتظر كلمة العلم اإلنساين 
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 .إعادة النظر فيه
والنظريات العلمية ، وهو الذي هيدي للتي هي أقوم، إن القرآن هو األصل
Z Y X ] \ [ ^ _ (: وهو احلق بذاته، توافقه أو ختالفه سواء

a `b p o n m l k j i h g f e d cq( 
 .]٤٢، ٤١: فصلت[

هيدي للتي هي أقوم يف ، املني إىل يوم القيامةوالقرآن الكريم هو كتاب اهللا للع
 )/ 0 1 2 3 4 5(: مجيع جماالت احلياة كام قال سبحانه

 .]٩: اإلرساء[

هيدي للتي هي أقوم يف عامل الروح والقلوب باإليامن بالعقيدة الواضحة التي 
وتطلق ، والتي تطلق الروح من عامل الوهم واخلرافة، ال تعقيد فيها وال غموض

 .ات البرشية للعمل والبناءالطاق
وبني مشاعره ، وهيدي للتي هي أقوم يف التأليف بني ظاهر اإلنسان وباطنه

فإذا هي كلها مشدودة إىل العروة الوثقى التي ال ، وبني عقيدته وعمله، وسلوكه
وإذا العمل عبادة متى ، متطلعة إىل أعىل وهي مستقرة عىل األرض، تنفصم

 .توجه به اإلنسان إىل اهللا
وهيدي هذا القرآن للتي هي أقوم يف جمال العبادة باملوازنة بني األوامر 

 .الرشعية والطاقة البرشية
 .فال تشق األوامر عىل النفس حتى متل وتيأس من الوفاء

وال تتجاوز ، وال تسهل وترتخص حتى تشيع يف النفس الرخاوة واالستهتار
 .القصد واالعتدال وحدود االحتامل

ً أقوم يف عالقات الناس بعضهم ببعض أفرادا وأزواجاوهيدي للتي هي ً ،
ويقيم هذه العالقات عىل أصول عادلة ثابتة ال تتأثر بالرأي ، ًوحكومات وشعوبا

 .وال ترصفها املصالح واألغراض، وال متيل مع املودة والشنآن، واهلوى
 بام وأعرف، وهو أعلم بمن خلق، هذه األصول التي أقامها العليم اخلبري خللقه
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 .ويف كل جيل، يصلح هلم يف كل أرض
، ونظام املال، فيهدهيم من يملك اهلدى وحده للتي هي أقوم يف نظام احلكم

 .والنظام الفردي الالئق بعامل اإلنسان، ونظام االجتامع
وإن ضل ، إن اهتدى فلها، وهيدي للتي هي أقوم بربط كل إنسان بنفسه وعمله

وجيزى ، إنام يسأل كل أحد عن عمله، رىوما من نفس حتمل وزر أخ، فعليها
¯ ° ± ª © ¨ § ¦ µ ´ ³ ² » ¬ ® (: كل بعمله

¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶À(   ]١٥: اإلرساء[. 

فيأمر باختيار ، وهيدي القرآن للتي هي أقوم ببناء األرسة عىل الوضوح والعفة
 .وإعالن هذا الزواج بني الناس، الزوجة الصاحلة

 :ً قتال من نواح شتىزنىوينهى عن الزنى؛ ألن يف ال
ًيتبعه غالبا التخلص من آثاره بقتل ، ففيه إراقة ملادة احلياة يف غري موضعها

 .أو بعد مولده، أو بعد أن يتخلق، اجلنني قبل أن يتخلق
أو حياة مهينة يف ، ك يف الغالب حلياة رشيرةُتـرك اجلنني للحياة ُتـروإذا 

 .املجتمع
وتزول ، وختتلط الدماء، فتضيع األنساب، هاوهو قتل للجامعة التي يفشو في

 .الثقة يف العرض والولد
جيعل ، إذ أن سهولة قضاء الشهوة عن طريقه، وهو قتل للجامعة من جانب آخر

واألرسة ، وجيعل األرسة تبعة ال داعي هلا، احلياة الزوجية نافلة ال رضورة هلا
 تسلم تربيتها إال ال تصح فطرهتا وال، هي املحضن الصالح للمواليد الناشئة

 .فيه
،  تدفع إليه شهوة خفيةلزنى؛ ألن الزنىولذلك حيذر القرآن من جمرد مقاربة ا

̀  a (: فالتحرز من املقاربة أضمن _  ̂ ] \ [ Z
bc(  ]٣٢: اإلرساء[. 

 .ًومن ثم يأخذ اإلسالم الطريق عىل أسبابه الدافعة توقيا للوقوع فيه
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 . وينهى عن التربج بالزينة، حيرم اخللوةو، فينهى عن االختالط يف غري رضورة
 .ويويص بالصوم ملن ال يستطيع، وحيض عىل الزواج ملن استطاع

وينفي اخلوف ، وينهى عن احلواجز التي متنع من الزواج كاملغاالة يف املهور
 .من العيلة واإلمالق بسبب األوالد

يمة الزنا ويوقع أشد العقوبة عىل جر، وحيض عىل إعانة من يرغب يف الزواج
 .وعىل رمي املحصنات دون برهان، حني تقع

وما من أمة فشت فيها الفاحشة ، وذلك ليحفظ املجتمع من الرتدي واالنحالل
 .إال صارت إىل انحالل وهالك ودمار

 .وهو هيدي للتي هي أقوم يف حفظ النفوس واألمم
فاهللا ، هللاوقتل النفس عنده كبرية تيل الرشك با، فاإلسالم دين السالم واحلياة

 .فال تقتل إال باحلق، وليس ألحد غري اهللا أن يسلبها إال بإذنه، واهب احلياة
ًوليس مرتوكا ، ِّوهذا احلق الذي يبيح قتل النفس حمدود بني ال غموض فيه

 .ًوال متأثرا باهلوى، للرأي
ِيـحال « :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا  ْل دم امرئ مسَ ُ ْ ٍُ ِ َ ٍلـمُّ ِيشهد أن ال إ، ِ ْ ُ َ ْ َلـهَ ُ وأين رسول هللاِ إال اَ ُ َ ِّ َ

ٍإال بإحدى ثالث، ٬ا َ َ ْ ِ ِالنفس بالنفس: ِِ ْ َّْ َِّ ِوالثيب الزاين، ُ َّ ُ َِّ ِفارق لديْلـمَوا، َّ ِ ُ ِنـهِ ُ التارك ِ ِ َّ
َجـامْلـِل ِعةَ  .)١(متفق عليه  »َ

وإراقة ، ويدفع عنها الرش، القصاص العادل الذي حيفظ حياة األمة: فاألول
 .الدماء

 .ع للفساد القاتل يف انتشار الفاحشةدف: والثاين
، وهيدد أمنها، دفع للفساد الروحي الذي يشيع الفوىض يف اجلامعة: والثالث

 .ونظامها الذي اختاره اهللا هلا
إن ، ًفقد جعل لوليه سلطانا عىل القاتل، فمن قتل بغري واحد من األسباب الثالثة

                                                
 . واللفظ له) ١٦٧٦(، ومسلم برقم )٦٨٧٨(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
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f e d (: ه بال ديةوإن شاء عفا عن، وإن شاء عفا عىل الدية، شاء قتله
 k j i h g v u t s r q p o n m l
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ومن كل حركة ، ومن كل ظاهرة، وهو هيدي للتي هي أقوم بالتثبت من كل خرب
ال يقوم يشء فيه عىل ، فاإلسالم دين الوضوح واالستقامة، قبل احلكم عليها

 ÁÉ È Ç Æ Å Ä Ã Â Ì Ë Ê (: الظن أو الوهم أو الشبهة
Ñ Ð Ï Î ÍÒ  (]٣٦: اإلرساء[. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : / ( :وقال اهللا تعاىل
 .]٦: احلجرات[ )@; > = < ?

إن القلب والعقل متى استقاما عىل هذا املنهج العظيم مل يبق جمال للوهم 
ومل يبق جمال للظن والشبهة يف عامل احلكم ، واخلرافة يف عامل العقيدة

مل يبق جمال لألحكام السطحية والفروض الومهية يف و، والقضاء والتعامل
 .عامل البحوث والتجارب

فاإلنسان أين كان ومن كان مسئول عن سمعه وبرصه وفؤاده أمام واهب السمع 
 .والبرص والفؤاد

ًفال يقول اإلنسان كلمة وال يروي حادثة وال ينقل رواية وال حيكم حكام وال 
 .ه مسئول عنهًيربم أمرا إال وقد تثبت منه؛ ألن

واإليامن بام جاءوا به ، واإليامن هبم، وهيدي للتي هي أقوم يف معرفة الرسل
 1 2 3 4 5 6 7 8 / 0(: من كتب من عند اهللا

> = < ; : 9?  G F E D C B A @
HI  (]١٠، ٩: اإلرساء[. 

، فأما الذين ال هيتدون هبدي القرآن فهم مرتوكون هلوى اإلنسان العجول
Q P O N M L K J (: فعه وما يرضهاجلاهل بام ين

RS( ]١١: اإلرساء[. 
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e d c (: وهذا الكتاب العزيز ينبغي أن يكون هو كتاب الذكر والوعظ
j i h g fk( ]٥٠: األنبياء[. 

V U T S R Q (: وأن يكون كتاب التعليم كام قال سبحانه
Z Y X W[( ]٧٩: آل عمران[. 

p t s r q (: وأن يكون كتاب العمل كام قال سبحانه
w v ux(  ]١٥٥: األنعام[. 

الذي يعتمد عليه الدعاة إىل اهللا قبل االجتاه ، وأن يكون كتاب الدعوة إىل اهللا
 .إىل مصدر سواه

 .والذي ينبغي هلم بعد ذلك أن يتعلموا منه كيف يدعون الناس إىل رهبم؟
وكيف  ..وكيف حييون األرواح اخلامدة ..وكيف يوقظون القلوب الغافية؟

 .نون القلوب القاسية؟يلي
، العليم بطبيعة تكوينه، خالق هذا اإلنسان، إن الذي أوحى هبذا القرآن هو اهللا

 :فهو يعرض عليه
وتارة يرغبه يف  ..وتارة النظر يف اآليات الرشعية ..تارة النظر يف اآليات الكونية

 ..وتارة خياطب عقله ..وتارة خياطب فطرته ..وتارة حيذره من النار ..اجلنة
وتارة يذكره بنعمه وإحسانه إىل  ..وتارة يذكره بعظمة اهللا بذكر أسامئه وصفاته

. / 0 1 2 3 4 5 6 (: وتارة يذكره باملوت واحلياة ..عباده
 ; : 9 8 7 J I H G F E D C B A @ ? > = <
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 اهللا وتقرير ألوهية، وكام أن عليهم أن يتبعوا منهج اهللا يف البدء بالتوحيد
فإهنم كذلك جيب أن يسلكوا إىل القلوب طريق هذا القرآن يف ، وربوبيته

، كيفام تنتهي هذه القلوب إىل الدينونة هللا وحده، تعريف الناس برهبم احلق
 .واحلكم له فيهم، واالعرتاف بربوبيته لعباده
 .وله العبودية والطاعة من مجيع خلقه، فهو الذي له اخللق واألمر



 ٤٨٧

ال يدركون أنه جاء ، أنحاء األرض ال يدركون وظيفة هذا الكتابوالكفار يف 
وأنه ، وبناء أمة تقود هذا املجتمع العاملي، إلنشاء جمتمع عاملي إنساين
 .الرسالة اخلرية للبرشية من رهبا

وإذا كان ، وأن اهللا الذي خلق البرش عليم بام يصلح هلم من املبادئ والرشائع
وال يدركون وظيفتهم يف دينهم ، يفة هذا الكتابأكثر املسلمني ال يدركون وظ

 .فكيف تكون حاهلم وحال غريهم؟
إن مثل آيات هذا الكتاب العظيم كمثل الدواء يعطى منه للمريض جرعات حتى 

" (: ثم ينصح بأطعمة أخرى تصلح للبنية العادية يف الظروف العادية، يشفى
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،  بالكذب واالفرتاءملسو هيلع هللا ىلصولذلك يتهمون الرسول ، واملرشكون ال يدركون ذلك
̄ (: ًوهو الصادق األمني الذي مل يعهدوا عليه كذبا قط  ® ¬

 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °
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تى بآية أخرى أصلح للحالة وأ، فإذا بدل سبحانه آية انتهى أجلها وحتقق مرادها
والشأن له يف ملكه وخلقه ، فهو العليم اخلبري، اجلديدة التي صارت إليها األمة

 .]٥٤: األعراف[ )v u t s r q p o nw(: وأمره

، ولكنهم جياهدون قلوهبم أال ترق له، وقد كان كفار مكة يستمعون إىل القرآن
ًم وبني الرسول حجابا خمفيا ال فجعل اهللا بينه، ويامنعون فطرهتم أن تتأثر به ً

وال هيتدون بالقرآن ، فإذا هم ال ينتفعون به، ولكن حتسه القلوب، يظهر للعيون
z } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ (: الذي يتلوه

 .]٤٥: اإلرساء[  )§¦

وما ، ولقد كان كرباء قريش أذكى من أن خيفى عليهم ما يف عقائدهم من هتافت
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ولكنه الكرب ،  القرآن من سمو وارتفاعوما يف، يف اإلسالم من متاسك
¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ (: واجلحود واحلسد

 .]٣٣: األنعام[  )²® ¯ ° ±

والفطرة ، ولقد كانوا ينفرون من كلمة التوحيد التي هتدد وضعهم االجتامعي
̈ (: والكربياء متنعهم من التسليم واالنقياد، تدفعهم إىل التسمع والتأثر
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كذلك القرآن كالم اهللا الذي ، وكام أن الروح من األرسار التي اختص اهللا بعلمها
 -وال يملك اإلنس واجلن، وال يملك اخللق حماكاته، اختص اهللا بعلمه وتنزيله

ولو ،  أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله-ومها يمثالن اخللق الظاهر واخلفي
, - . / 0 1 2 3 (: اهروا وتعاونوا يف هذه املحاولةتظ

 .]٨٨: اإلرساء[ )4 5 6 7 8 9 : ; > = <?
، وهو كالروح من أمر اهللا، فال يمكن للبرش وال للجن وال لغريهم أن يأتوا بمثله

وإن أدركوا بعض أوصافه وخصائصه ، ال يدرك اخللق رسه الشامل الكامل
 .وآثاره

والرتبية ، ًويقيم نظاما، ًوينشئ جمتمعا، رآن لرييب أمةولقد أنزل اهللا هذا الق
وإىل حركة ترتجم التأثر واالنفعال إىل ، حتتاج إىل زمن وإىل تأثر وإىل انفعال

 .واقع
ًوالنفس البرشية ال تتحول حتوال كامال شامال بني يوم وليلة بقراءة كتاب كامل  ً ً

 .شامل ملنهج احلياة
ًوتتدرج يف مراقيه رويدا رويدا، ف من هذا املنهجًإنام تتأثر يوما بعد يوم بطر ً ،

ًوتعتاد عىل محل تكاليفه شيئا فشيئا ً. 
ًفال جتفل منه كام جتفل لو قدم هلا ضخام ثقيال عسريا ً ً. 

ومن هنا ندرك جهل الكفار يف طلبهم إنزال القرآن مجلة واحدة كام قال اهللا 
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Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á Í Ì Ë (: عنهم
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فتصبح يف ، ويف املحسوس املشاهد النفس تنمو يف كل يوم بالوجبة املغذية
 .ًوأشد قابلية هلا والتذاذا هبا، ًاليوم التايل أكثر استعدادا لالنتفاع بالوجبة التالية

وجاء يف الوقت ذاته ، لقد جاء كتاب اهللا الكريم بمنهاج شامل للحياة كلها
ًجـامفجاء لذلك من، فطرة البرشية عن علم هبا من خالقهابمنهاج للرتبية يوافق ال َّ 

 .ًوفق احلاجات واالستعدادات التي تستجد وتنمو يوما بعد يوم
ال ليكون كتاب ثقافة ، ومنهج حياة، وليكون منهج تربية، جاء ليكون كتاب عمل

 .أو ملجرد املعرفة، ُيقرأ ملجرد اللذة
ًجاء لينفذ حرفا حرفا  .وسورة سورة، آية آيةو، وكلمة كلمة، ً

ليعملوا ، جاء لتكون آياته هي األوامر اليومية التي يتلقاها املسلمون يف حينها
 .هبا فور تلقيها يف مجيع شئون حياهتم

والعظمة واهليبة يف حياة األمة ، ولقد حقق القرآن بمنهجه ذاك اجلامل واجلالل
 .التي تلقته بالقبول والعمل

وزهدوا بام فيه من ، وزحزحوا عنه،  املنهجفلام غفل املسلمون عن هذا
واختذوا القرآن ، وموائد الشيطان، وقعوا عىل جيفة الدنيا، الربكات والثمرات
ًوأحيانا تفتتح اجللسات ، وكتاب تعبد للتالوة فحسب، كتاب متاع للثقافة

وال منهج ، ومل يتخذوه منهج تربية لالنطباع والتكيف، واحلفالت بآيات منه
وحرموا بركته؛ ألهنم ، فلم ينتفعوا من القرآن بيشء، مل والتنفيذحياة للع

 .خرجوا عن منهجه الذي رسمه العليم اخلبري
وماذا فقدت حني أعرضت عن مصدر هدايتها ، فيا ويح هذه األمة ماذا خرست

 .وعزهتا؟
يغسل وجه األرض باملاء ، ًإن اهللا تبارك وتعاىل كام أنزل من السامء ماء طهورا

كذلك هو ، ويسقي األنايس واألنعام، الذي ينشئ احلياة يف املوات، الطهور



 ٤٩٠

̀  b a (: سبحانه أنزل القرآن لتطهري القلوب واألرواح وإحيائها _ 
cd n m l k j i h g f eo  p
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وال ، كيف يستبرشون باملاء املحيي لألجسام، ًفوا عجبا هلؤالء البرش
 .ون بالقرآن املحيي للقلوب؟يستبرش

وأكثرها ، فهو يواجه البرشية كلها،  مهمة شاقة ضخمةملسو هيلع هللا ىلصإن مهمة الرسول 
 .ودالئل اإليامن حارضة أمامه، وأبى إال الكفر، أضله اهلوى

ولكن ، وختف الشقة، فتوزع املهمة، ًواهللا قادر عىل أن يبعث يف كل قرية نذيرا
ًاهللا اختار هلا عبدا واحدا هو خاتم  . الرسلً

فال تتفرق عىل ألسنة ، لتتوحد الرسالة األخرية، ًوكلفه إنذار القرى مجيعا
، ليجاهدهم به، وأعطاه القرآن أعظم الكتب وآخرها، الرسل يف القرى املتفرقة

 .وحيكمه يف حياهتم
ففيه من القوة والسلطان والتأثري العميق واجلاذبية التي ال تقاوم ما كان هيز 

وال يثبت هلا جدال أو ، اهدهم بقوة ال يقف هلا كيان البرشجي، ًالقلوب هزا
£ ¤ ¥  ¢z } | { ~ � ¡(: حمال

© ̈  § ¦ª  (]٥٢، ٥١: الفرقان[. 

ًواهللا عز وجل قادر عىل أن يلوي أعناق الكفار إىل اإليامن كرها بآية قاهرة َّ َّ ،
/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 (: ًتقرسهم عليه قرسا

 .]٤: الشعراء[  ):9

حانه مل يشأ أن جيعل مع هذه الرسالة األخرية آية قاهرة يراها جيل من لكنه سب
الذي هو منهج ، وهي القرآن الكريم، بل جعل آيتها دائمة يراها كل البرش، الناس

 .ومعجز يف كل ناحية، حياة كاملة
وليست ، ولألجيال كلها، ذلك أن هذه الرسالة األخرية مفتوحة لألمم كلها

 . أو أهل مكانمغلقة عىل أهل زمان



 ٤٩١

، فناسب أن تكون معجزهتا مفتوحة لكل أمة يف مشارق األرض ومغارهبا
̈ (: ومعروضة عىل كل جيل من أجيال البرشية إىل يوم القيامة  § ¦

 µ  ́ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©
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َما من األنبياء نبي إال أعطي ما مثله آمن« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  ُ ْ ََ َ َ ٌّ َ َْ ِ ِ ِ ُِ ِ ِ َِ َ علْ ِيـهَ ُ البرشْ َ َوإنام كان ، َْ َ َ َّ ِ َ
ِالذي أوتي ُِ ُتـهَّ ُ وحيا أوحاه اُ َ ْ ْ َّ إيلهللاًَ َ َفأرجو أن أكون أكثر، ِ َْ ْ َُ ْ ُ ْهـمَ ِ تابعا يوم القيامةُ َِ َ َ َْ ًْ ِ متفق  »َ

 .)١(عليه

ثم تبقى بعد ذلك قصة ، فاملعجزات القاهرة ال تلوي إال أعناق من يشاهدوهنا
ُتروى ال واقعا يشه  .ىُيـرد وً

يستمد منه أهل كل زمان ما يقوم ، ومنهج مرسوم، فأما القرآن فهو كتاب مفتوح
، وأفق أعىل، ويقودهم بعدها إىل عامل أفضل، ويلبي حاجاهتم كاملة، حياهتم

 .ويعطي لكل طالب بقدر حاجته
 .فكيف يليق باإلنسان أن يعرض عن هذا القرآن العظيم؟

 .يل هذا الذكر احلكيم؟وكيف جيهل عظيم رمحة اهللا بتنز
 .وينظم حركة حياهتا، أال ما أحوج البرشية إىل كتاب هيدهيا إىل رهبا

فهذا ، وهي أحوج ما تكون إليه، وحرمت نفسها منه، فإذا جاء من رهبا ورفضته
 .وسيعاقبهم اهللا؟، وأهله جديرون بالعقاب والعذاب، فعل مستقبح كريه

 E D C B AF; > = < ? @ (: فام أعجب هؤالء البرش
N M L K J I H GO( ]٦، ٥: الشعراء[. 

T S R Q P (: ويغفلون عن آيات اهللا الباهرة، إهنم يطلبـون آية خارقة
Z Y X W V U[ d c b a ̀  _ ̂  ] \e( ]٨، ٧: الشعراء[. 

، ولكن رمحة اهللا تقتيض أن يبعث الرسل، ويف آيات الكون غنى ووفرة وكفاية

                                                
 ). ١٥٢(، واللفظ له، ومسلم برقم )٤٩٨١(البخاري برقم ، أخرجه متفق عليه )١(



 ٤٩٢

! " # $ % & ' ) (: والتبشري واإلنذار، ويرللتبصري والتن، وينزل الكتب
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! (: وهو احلق الذي يدعو إىل احلق، واهللا سبحانه أنزل الكتاب باحلق
 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # "

 .]٣١: فاطر[  )12

له من الكتب السابقة وهو مصدق ملا قب، ودالئل احلق يف القرآن جلية واضحة
 .الصادرة من مصدره كالتوراة واإلنجيل

واصطفاها هلذه ، وقد أورثه اهللا هلذه األمة املسلمة، هذا هو الكتاب يف ذاته
ثم أكرمها بفضله يف اجلزاء حتى ملن أساء كام قال ، وأكرمها بذلك، الوراثة

: ; > = < 3 4 5 6 7 8 9 (: سبحانه
I H G F E D C B A @ ?J  (

 .]٣٢: فاطر[
 .تربو سيئاته عىل حسناته، ًهو األكثر عددا ظامل لنفسه :فالفريق األول

 .حسناته تعادل سيئاته، وسط مقتصد :والثاين
 .تربو حسناته عىل سيئاته، سابق باخلريات بإذن اهللا :والثالث

 ً.ولكن فضل اهللا شمل الثالثة مجيعا
ذلك هو ،  تفاوت يف الدرجاتعىل، ًفكلهم مجيعا انتهى إىل اجلنة وإىل النعيم

 .الفضل الكبري
w v (: حيث العذاب والقلق واالضطراب، ويف اجلانب اآلخر الكفار

 x ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y
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 :إهنام صورتان متقابلتان
 .تقابلها صورة القلق واالضطراب ..صورة األمن والراحة
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 . الرصاخ والنداءتقابلها ضجة ..ونعمة الشكر والدعاء
 .يقابله مظهر النسيان والتأنيب ..ومظهر العناية والتكريم
 .]٦٩: يس[ )É È Ç Æ Å ÄÊ(: والكتاب الذي أنزله اهللا

 .ومها صفتان ليشء واحد، فهو ذكر وقرآن
وهو ، فهو ذكر هللا يشتغل به القلب، ٌوقرآن بحسب تالوته، ٌذكر بحسب وظيفته

 .قرآن يتىل ويشتغل به اللسان
Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë (: وهو منزل ليؤدي وظيفة حمددة

ÒÓ(  ]٧٠: يس[. 

فأما الكافرون فهم موتى ال يسمعون ، ينذر من به حياة فيجدي فيهم اإلنذار
 .ولو سمعوا ما استجابوا، النذير

فإن اهللا ال يعذب ، ووظيفة القرآن بالنسبة إليهم هي تسجيل االستحقاق للعذاب
 .وهيلك بال حجة وال معذرة، ثم يكفر عن بينة، ًأحدا حتى تبلغه الرسالة

َّوالقرآن الكريم كالم اهللا عز وجل ًجعله عربيا حني اختار العرب حلمل هذه ، َّ
وهذا اللسان حلمل هذه الرسالة ، وملا يعلمه من صالحية هذه األمة، الرسالة

 .ونقلها للعاملني
: ية إىل أن تقوم الساعةفهو كتاب اهللا للبرش، وهلذا القرآن عند اهللا مكانة عظيمة

)Z Y X W V U[  a ` _  ̂ ] \
bc  (]٤، ٣: الزخرف[. 

فهل يشعر القوم الذين جعل اهللا القرآن بلساهنم بقيمة اهلبة الضخمة التي وهبها 
 .اهللا إياهم؟

 .وهل يتذكرون قيمة النعمة التي أنعم اهللا هبا عليهم؟
 وعلوه وغناه هبذا الفريق من أن يعنى اهللا يف عظمته، ًوقد كان عجيبا وما يزال

، ويصلح أحواهلم، حيدثهم بام يف نفوسهم، ًفينزل هلم كتابا بلساهنم، البرش
 .ويبني هلم طريق اهلدى
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ولكن اهللا رحيم مل يعاجلهم بالعقوبة وهم ، ثم هم بعد ذلك هيملون ويعرضون
i h g f e d (: مستحقون لإلمهال واإلعراض

k jl(  ]٥: الزخرف[. 

والعدل ، مشتمل عىل غاية اإلتقان واإلحكام، العظيم كله حمكموالقرآن 
m l k j i h g f (: واإلحسان كام قال سبحانه

no( ]١: هود[. 

وتصديق بعضه لبعض كام قال ، وكل القرآن متشابه يف احلسن والبالغة
B A @ ? > = < ; : 9 8 (: سبحانه
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 :وآيات القرآن نوعان
 .وآيات متشاهبات ..آيات حمكامت

، ليس فيها شبهة وال إشكال، هي الواضحات الداللة :فاآليات املحكامت
 .وهي معظمه وأكثره، وهي أم الكتاب وأصله الذي يرجع إليه كل متشابه

تها لكون دالل، يلتبس معناها عىل كثري من األذهان ،ومنه آيات متشاهبات
 .أو يتبادر إىل األفهام غري املراد منها، جمملة

وهبذا يزول اإلشكال ، واخلفي إىل اجليل، فالواجب رد املتشابه إىل املحكم
 .والتعارض

وما كان من عند اهللا فليس فيه تعارض ، وكل من املحكم واملتشابه من عند اهللا
 .ويشهد بعضه لبعض، ًبل هو متفق يصدق بعضه بعضا، وال تناقض

l k j i h g (: ونؤمن بمتشاهبه، والواجب أن نعمل بـمحكمه
 | { z y x w v u t s r q p o n m
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وال يفهم ، يفهم أشياء ويعمل هبا، وكل من املحكم واملتشابه ابتالء للعقل
 .وعليه االنقياد والتسليم يف احلالني،  اهللا قاهلاأشياء فيجب أن يؤمن هبا؛ ألن

كام قال ، والقرآن الكريم ذكر يذكر اهللا به عباده بام يصلحهم يف الدنيا واآلخرة
 .]٢٨، ٢٧: التكوير[ )¿µ ´ ³¹ ¾ ½ ¼ » º ¶ ¸(: سبحانه

ويذكرهم  ..فالقرآن الكريم يذكرهم بالرب تعاىل وأسامئه وصفاته وأفعاله
ويذكرهم باخلري  ..ويذكرهم باملبدأ واملعاد .. عبادهبحقوق الرب عىل

 .ويذكرهم بنفوسهم وما تكمل به ..وبالرش ليجتنبوه ..ليقصدوه
 ..ويذكرهم باملعايص والرشور ليحذروها ..ويذكرهم بالطاعات ليفعلوها

 .ويذكرهم بعدوهم وكيف حيرتزون منه؟
 ..شه ليتقوا غضبهويذكرهم بشدة بط ..ويذكرهم برمحة اهللا ليسألوه إياها

 ..وانتقامه ممن عىص أمره ..وبإكرامه ملن أطاعه ..ويذكرهم بالنعم ليشكروها
 .وكذب رسله

َّوقد بني اهللا عز وجل يف القرآن أصول األخالق التي حتقق السعادة يف الدنيا  َّ
فكان أحسن ، ملسو هيلع هللا ىلصًوزين هبا أفضل خلقه وأحسنهم وأمجلهم حممدا ، واآلخرة

ُالناس خلقا وخل ً ُْ وحيرم ، وحيل حالله، يتأدب بآدابه، ًقا؛ ألن خلقه القرآنَ
 .ويتخلق بأخالقه، وجيتنب نواهيه، ويعمل بأوامره، حرامه

 :وهذه األخالق التي وردت يف القرآن
ومنها ما  ..ومنها ما يتعلق باملجتمع والشعب ..منها ما يتعلق بالفرد واألرسة

لتأخذ هبا ،  للبرشية قاطبةوهذه األخالق موجهة، يتعلق باحلاكم والدولة
وهذه ، فهي خري أمة أخرجت للناس، وتدعو إليها، وتعمل هبا، وتتجمل هبا

 .األخالق العالية هي التي متيزها عن الناس
وأمر بالصدق ، وكظم غيظه، فقد أمر اهللا سبحانه الفرد بالتحكم يف شهواته

والثبات  ..بوالعطف واحل ..والرأفة والرمحة ..واحللم والعفو ..واألمانة
 ..واملبادرة إىل الصاحلات ..والتواضع والرفق ..والعدل واإلحسان ..والصرب
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 .واإلحسان وصلة األرحام، واملنافسة يف اخلريات
 :وهنى اإلنسان عن رديء األخالق وسيئها

والفخر  ..والكرب والعجب ..والرياء واخلداع ..فنهاه عن الكذب والنفاق
وسوء  ..والتعلق بالدنيا ..واحلرص والطمع ..واحلسد واحلقد ..واالختيال

 ..والسخرية والتعيري ..والسب واالستهزاء ..وتناقض األعامل واألقوال ..الظن
 .وظلم العباد ..وتناول اخلبائث ..وأكل املحرمات ..والقتل بغري حق

وكل  ..ورشب اخلمر ..وأكل الربا ..وعن الزنى ..وهناه عن الغيبة والنميمة
N M L K (: إلخ ..وكل كسب حرام ..ل إثم وبغيوك ..فاحشة
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َّويف جمال األرسة أمر اهللا عز وجل يف القرآن الكريم باإلحسان إىل الوالدين  َّ
وبني واجب الوالدين  ..وبني واجبات وحقوق كل من الزوجني ..وطاعتهام

 ..وبني املحرمات من النساء ..لوالدينوواجب األوالد نحو ا ..نحو األوالد
وأحكام  ..وأحكام النفقة ..وحسن املعارشة ..وكيفية الزواج ورشوطه

، وأصول الرتبية ..وأحكام العدة ..وأحكام الطالق ..املواريث والوصايا
 .وآداب األكل والنوم والضيافة ونحو ذلك

فقد ، وأحسنهافقد قررها القرآن يف أكمل صورة ، أما أصول أخالق املجتمع
 ..وصلة األرحام ..وحسن املعامالت ..وإكرام الضيف ..أمر باحرتام اجلار

 ..واإلحسان إىل الفقراء ..وإصالح ذات البني ..والوفاء بالعهد ..وأداء األمانة
 .إلخ ..واإلعراض عن اجلاهلني ..والعفو عن امليسء ..والرفق بالضعفاء

والكذب وشهادة ، ن الغدر واخلداعوع، وهنى القرآن عن قتل النفس بغري حق
 .وكتامن احلق واجلهر بالسوء ..الزور

 .وهنى قبل ذلك عن الرشك وعبادة األصنام واألوثان واألشخاص
وخيانة  ..وأكل مال اليتيم ..والنهب واالختالس ..وحرم الرسقة والغش
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والنظر إىل عورات  ..والتواطؤ عىل الرش ..والظلم واإليذاء ..األمانة
والصد عن سبيل  ..والسب والقذف ..وفتنة املؤمنني واملؤمنات ..منياملسل

 .إلخ ..اهللا
وحسن ،  حافلة باملواقف التي تدل عىل حسن اخللقملسو هيلع هللا ىلصوكانت حياة النبي 

املعاملة مع الشعوب املسلمة وغري املسلمة يف مجيع جوانب احلياة؛ لتأليف 
، واإلكرام، حسانواإل، وجذهبم بتلك األخالق من الرمحة والعفو، قلوهبم

 .راغبني ال مكرهني، واحللم والصرب للدخول يف اإلسالم
 :فقد بني اهللا يف القرآن واجبات احلاكم وحقوقه، أما ما يتعلق باحلاكم والدولة

ومن هنا ، فأمر اهللا يف كتابه احلاكم املسلم أن جيعل سياسته حسب مراد اهللا
 .هلا أوامر وسنن وأحكام وآداب، كانت السياسة يف اإلسالم عبادة من العبادات

وأمره  ..ورغبه يف العفو واإلحسان ..فأمر اهللا احلاكم باحلكم باحلق والعدل
وأداء  ..واالهتامم بمصالح املسلمني ..وإقامة احلدود ..بالصرب والرفق

وتفقد  ..والعناية بتعليمهم ..واالهتامم بالرعية والنصح هلم ..احلقوق
 ..والدعوة إىل اهللا .. وامتثال أوامر اهللا يف كل حالواإلحسان إليهم ..أحواهلم

 .واحلكم بام أنزل اهللا ..واجلهاد يف سبيل اهللا إلعالء كلمة اهللا
واتباع  ..والظلم والغش ..واخلداع والكذب ..وهناه عن الدجل والنفاق

واحلكم بغري ما  ..واالستكبار يف األرض ..وأكل األموال بالباطل ..اهلوى
Î Í Ì Ë Ê É (: واجتناب كل ما هنى اهللا عنه ..أنزل اهللا
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وما أحسن اآلداب والسنن ، وما أعظم الرب الذي أنزله، فام أحسن هذا الكتاب
: وما أعظم األخالق العالية التي يدعو إليها، واألحكام التي اشتمل عليها
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َّوقد بني اهللا عز وجل يف القرآن أصول دعوة األنبياء بالتفصيل وبني كيفية ، َّ
 ..وعىل األقوياء والضعفاء ..عرض اإلسالم عىل األفراد واألمم واحلكام

 .وعىل األغنياء والفقراء وغريهم
وكيف  ..وبني كيف نرص اهللا رسله وأتباعهم، فذكر قصص األنبياء مع أممهم

 .خذل ودمر من عاندهم وآذاهم
أو  ..أو قبيلة ..ًأو شعبا ..ًأو فردا كقارون ..ًسواء كان حاكام كفرعون ونمرود

 .ًأو قوما كعاد وثمود وغريمها ..أو عائلة ..أمة
وكام أنه ، كذلك هو كتاب رشيعة، والقرآن الكريم كام أنه كتاب توحيد وإيامن

وكام ، وكتاب أمر ودعوة، اء وعبوديةكذلك هو كتاب دع، كتاب علم وحكمة
 .كذلك هو كتاب فكر، أنه كتاب ذكر

 :وميادين جهد املسلم عىل القرآن أربعة
، وجهد عىل معانيه بالفكر واالعتبار ..جهد عىل ألفاظ القرآن بحسن التالوة

وجهد عىل الدعوة إىل  ..وجهد عىل العمل بالقرآن يف مجيع شعب احلياة
º « ¼ (: رشية يف أنحاء األرض كام قال سبحانهوإبالغه الب، القرآن
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وأكملهم أعرفهم بكتاب ، وكل له من ذلك نصيب، والناس يف ذلك متفاوتون
 ] Z Y X W(: الذي مجع اهللا فيه علم األولني واآلخرين، اهللا

 .]٦: اجلاثية[ )[\

a ` _ ^b  d c(: تهم؟وما أشد عقوب، فام أظلم املعرضني عنه
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فكن أسعد الناس باهلدى ، وتبني النور من الظالم، وأنت إذا الحت لك احلقائق
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 .]٢٨: الكهف[
 .منه بدأ وإليه يعود، والقرآن الكريم صفة هللا غري خملوق؛ ألنه كالمه

َّتكلم به عز وجل ّوبلغه ، ملسو هيلع هللا ىلصّوبلغه جربيل إىل حممد ، وسمعه جربيل من اهللا، َّ
 .وعىل أمته أن تبلغه للناس كافة إىل يوم القيامة،  إىل أمتهملسو هيلع هللا ىلصحممد 

 .صوت القارئوالصوت ، وإذا قرأنا القرآن فالكالم كالم البارئ
تارة يضيفه اهللا إىل الرسول امللكي جربيل إضافة تبليغ ال إضافة إنشاء كام قال 

 .]٢٠، ١٩: التكوير[ )l k j im s r q p o nt(: سبحانه
 إضافة تبليغ ال إضافة إنشاء؛ ملسو هيلع هللا ىلصوتارة يضيفه اهللا إىل الرسول البرشي حممد 

@ B A  ? = <; >(: ّألنه هو الذي بلغه إىل أمته كام قال سبحانه
G F E D CH( ]٤١، ٤٠: احلاقة[. 

¸ ¹ (: وتارة يضيفه اهللا إىل نفسه؛ ألنه هو الذي تكلم به كام قال سبحانه
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 .ونور وشفاء، وهو هدى ورمحة، والقرآن العظيم فيه تبيان كل يشء
 :وعمل القلب عند تالوة القرآن

ويفهم عظمة كالمه  ..رض عظمة املتكلم به وهو اهللا تبارك وتعاىلأن يستح
ويتدبر ما يقرأ وهو  ..وحيرض قلبه ويرتك حديث النفس عند تالوته ..سبحانه

ويتخىل عن  ..ويفهم من كل آية ما حتمله من أحكام ..أمر وراء حضور القلب
 .وأن يقدر أنه املقصود بكل خطاب يف القرآن ..موانع الفهم

ًسمع أمرا أو هنيا قدر أنه املأمور واملنهيفإن  ًوإن سمع وعدا أو وعيدا فمثل ، ً ً
 .ذلك

وإن سمع قصص األنبياء علم أنه املقصود ليعترب ويتأثر قلبه بآثار خمتلفة حسب 
فيكون له بحسب كل فهم حال من اخلوف والرجاء واحلزن ونحو ، اآليات

 .ذلك
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َّ عز وجلوكأنه يقرؤه عىل اهللا، ويرتقى وحيرض قلبه وهو ناظر ، ًواقفا بني يديه، َّ
 .إليه يستمع منه

َّويشهد بقلبه كأن اهللا عز ، والترضع واالبتهال، فيكون حاله السؤال والتملق
 :فمقامه هنا، ويناجيه بإنعامه وإحسانه، َّوجل يراه وخياطبه بألطافه

 .واحلمد والشكر ..واإلصغاء والفهم ..احلياء والتعظيم
 . ويف خلقه وأمره، ويف آالئه وإحسانه، ظمة ربهًمتفكرا يف ع

، فإذا تال آيات الوعد واملدح للصاحلني، وال يزكي نفسه، يتربأ من حوله وقوته
 .فال يشهد نفسه عند ذلك

 . ويتشوف إىل أن يلحقه اهللا هبم، بل يشهد املوقنني الصادقني فيها
وقدر ، نفسه هناكشهد ، وإن تال آيات الوعيد واملقت للعصاة وذم املقرصين

ًأنه املخاطب خوفا وإشفاقا : فالناس رجالن، وسأل اهللا أن يرمحه ويعفو عنه، ً
 .]١١: احلجرات[ )ã â á à ß Þä(: تائب وظامل

T S R (: وقد وصف اهللا القرآن الكريم بأربع صفات كام قال سبحانه
_ ^ ] \ [ Z Y X W V U`  (]يونس :

٥٧[. 
َّوقد أنزل اهللا عز وجل الق فعالج به القلوب املريضة ، ملسو هيلع هللا ىلصرآن عىل حممد َّ

 .بالرشك والكرب والظلم
 .واستقامت عىل دينه ..وخضعت له ..وآمنت به ..فوحدت رهبا

 :والطبيب إذا وصل إليه املريض فله معه أربع مراتب
ويأمره باالحرتاز من األشياء التي بسببها ، أن ينهاه عن تناول ما يرضه: األوىل

 .وهذا هو املوعظة ،وقع يف ذلك املرض
بعد أن يسقيه أدوية تزيل عن باطنه تلك ، أن يأمره بتناول األغذية النافعة: الثانية

وهكذا األنبياء يأمرون الناس باألخالق احلميدة بعد زوال ، األخالط الفاسدة
 .وهذا هو الشفاء، األخالق الذميمة
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، ذا حصول اهلدىوك، حصول الشفاء بعد تناول الغذاء وزوال األخالط: الثالثة
جاء اهلدى ، فإذا جاء نور اإليامن، ال يمكن إال بعد حصول النور يف القلب

 .وإذا جاء اهلدى وىل الضالل، ونور القرآن
ولوال رمحة اهللا ما قام يف الدنيا ، وبالرمحة يكون العالج، الرمحة: الرابعة

 .واآلخرة يشء
،  عىل أرواح الناقصنيفالنفس الزكية البالغة درجات الكامل تفيض أنوارها

وخص املؤمنني؛ ألن أرواح الكفار واملعاندين ال تستيضء بأنوار أرواح 
 .كام أن اجلسم القابل للنور هو اجلسم املقابل لقرص الشمس، األنبياء

َّوكالم اهللا عز وجل كله عظيم وذلك أن الكالم له ، وبعضه أفضل من بعض، َّ
 :نسبتان

 . فيهَّلـمونسبة إىل املتك ..نسبة إىل املتكلم به وهو اهللا
 ً.وباعتبار نفسه أيضا، فهو يتفاضل باعتبار النسبتني

 .]١: اإلخالص[ )%! " # $(: فـ

 .]١: املسد[ )[Z Y X ] \(: و

 .ومها مشرتكان يف هذه اجلهة، كالمها كالم اهللا
َّفهذا كالم اهللا وخربه عن نفسه عز ،  فيهَّلـملكنهام يتفاضالن من جهة املتك

 .والثاين كالم اهللا الذي تكلم به عن بعض خلقه، َّلوج
وإن كان املتكلم ، بعضه أفضل من بعض، وكالم األنبياء والعلامء واخلطباء

ًوتفاضل الكالم من جهة املتكلم فيه سواء كان خربا أو إنشاء أمر ، ًواحدا ً
 .معلوم

لذكر أيب فليس اخلرب عن اهللا وأسامئه وصفاته والثناء عليه كاخلرب املتضمن 
 . ًوإن كان كل الكالم عظيام تكلم به اهللا، هلب وفرعون وإبليس

وكذلك األمر بالتوحيد واإليامن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله ونحو ذلك ليس 
وإن كانت كل ، كاألمر بلعق األصابع وإماطة األذى عن الطريق ونحو ذلك
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 .األوامر الرشعية عظيمة أمر اهللا هبا
o n m l k j i (: زله اهللا هدى للناسوالقرآن الكريم أن

t s r q pu( ]٢٦: البقرة[. 

واهللا أعلم بمن يصلح ، ومن سمعه وعىص اهللا شقي، فمن سمعه وأطاع اهللا أفلح
 .ومن يصلح لدار إهانته، لدار كرامته

ً فصار صديقافالقرآن الكريم سمعه أبو بكر  ًوسمعه مسيلمة فصار كذابا ..ّ َّ. 
وسمعه أبو جهل فصار فرعون هذه  ..فاروق هذه األمة فصار وسمعه عمر 

وسمعه سعد بن معاذ فصار  .. فصار أمني هذه األمةوسمعه أبو عبيدة  ..األمة
وسمعه عبداهللا بن أيب فصار أكرب ، واهتز ملوته عرش الرمحن، من املهتدين

 .املنافقني
 . وهو أعلم بمن يصلح لواليته، واهللا أعلم حيث جيعل رسالته

: وال سمعنا فقط، ليس سمعنا وعصينا، سمعنا وأطعنا :عول واملقصودوامل
) y x w ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z

 .]١٦: التغابن[  )©¥ ¦ § ¨

، ووجود النور اخلارجي، سالمة البرص: وكام أن رؤية األشياء تتم بأمرين
 :فكذلك االستفادة من الدين تتم بأمرين

 .ونور القرآن ..نور اإليامن
، واملؤمن الذي ال يقرأ القرآن ال يستفيد، آن بال إيامن ال يستفيد منهفقارئ القر

َّفال بد من نور اإليامن ونور القرآن لتحصل اهلداية والسالمة وقد سمى اهللا 
 .ًالقرآن روحا إشارة إىل أنه ال حياة للناس إال بالقرآن

! " ( :ًوسامه نورا إشارة إىل أنه ال نور يف الدنيا واآلخرة إال بالقرآن
 - , + * ) ( ' & % $ # 5 4 3 2 1 0 / .

 .]٥٢: الشورى[  )<6 7 8 9 : ; > =

املتضمن النقياد ، هو التصديق التام بام أخربت به الرسل :وحقيقة اإليامن
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 .اجلوارح
فإنه ال يتميز هبا املؤمن من ، وليس الشأن يف اإليامن باألشياء املشاهدة باحلس

وإنام نؤمن به ، الذي مل نره ومل نشاهده، امن بالغيبإنام الشأن يف اإلي، الكافر
 .خلرب اهللا وخرب رسوله عنه

: فهذا اإليامن الذي يتميز به املسلم عن الكافر؛ ألنه تصديق جمرد هللا ورسوله
) #  + * ) ( ' & % $,  3 2 1 0 / . -

 .]٣، ٢: البقرة[ )45
وهتديه يف ظلم ، موآيات القرآن الكريم تبرص العبد بحدود احلالل واحلرا

 .وتصده عن اقتحام طرق البدع واألضاليل، اآلراء إىل سواء السبيل
وتثبت قلبه عن الزيغ وامليل ، وتبعثه عىل االزدياد من النعم بشكر ربه اجلليل

 .وتناديه كلام فرتت عزماته ليلحق بالركب الكريم، عن احلق
وتوقفه عىل ما ، ألليموحتذره وختوفه من العذاب ا، وحتثه عىل التزود ملعاده

 .وما أعد ألعدائه من دار العقاب الوبيل، أعد اهللا ألوليائه من دار النعيم املطلق
َّوالقرآن كالم اهللا عز وجل َّ: 

كام أن ، وهو أحق باملجد من كل كالم، وقد وصف اهللا كالمه بأنه جميد
 .جميدوعرشه ، وكالمه جميد، فهو سبحانه املجيد، املتكلم به له املجد كله

واملتكلم به هو العظيم ، وهو أحق بالتعظيم من كل كالم، ووصفه بأنه عظيم
 .الذي له العظمة كلها

واملتكلم به هو الكريم الذي ، وهو أحق بالكرم من كل كالم، ووصفه بأنه كريم
 $! " #(: وكثرة خري القرآن ال يعلمها إال من تكلم به، ال أكرم منه

 .]٧٨، ٧٧: الواقعة[)  )% & '
فالشياطني ال يمكنهم التنزل به؛ ألن حمله حمفوظ أن ، وقد حفظ اهللا كتابه

والنقصان ، وهو يف نفسه حمفوظ أن يقدر الشيطان عىل الزيادة فيه، يصلوا إليه
 .]٩: احلجر[ )m l k j i h gn(: منه كام قال سبحانه
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 ..قصانوحفظه من الزيادة والن ..وحفظ حمله ..فاهللا تبارك وتعاىل حفظ كتابه
وحفظ معانيه من  ..وحفظ ألفاظه من التبديل ..وحفظه من التبديل والتغيري

وحيفظ معانيه من  ..وأقام له من حيفظ حروفه من الزيادة والنقصان ..التحريف
a  ̀_  ̂] \ [ Z Y Xb  d c(: التحريف والتغيري

p o n m l k j i h g f eq( ]٤٢، ٤١: فصلت[. 

َّوكتب اهللا عز وجل فيه واملتقون ، واملوعظة والبيان والشفاء، ا اهلدى والنورَّ
وهم الذين تنفتح ، هم الذين جيدون يف كتب اهللا اهلدى والنور واملوعظة

 .قلوهبم ملا يف هذه الكتب من اهلدى والنور واملوعظة
وال تذوق ، فال تبلغ إليها املوعظة، أما القلوب القاسية القاسية الغليظة الصلدة

، ومن هذا النور، وال تنتفع من هذا اهلدى، تسمع لتوجيهاهتاوال ، حالوهتا
 .وال تقبل وال تستجيب، هبداية وال معرفة
، وإن اهلدى موجود ..ولكن ال تدركه إال البصرية املفتوحة، إن النور موجود

ولكن ال يلتقطها ، وإن املوعظة موجودة ..ولكن ال تدركه إال الروح املسترشفة
 .إال القلب الواعي

َّقد بني اهللا عز وجل يف القرآن كل يشء يف أصول الدين وفروعهو ويف أحكام ، َّ
: وكل ما حيتاج إليه العباد فهو مبني فيه أتم تبيني كام قال سبحانه، الدنيا واآلخرة

)H G F E D C B A @ ?I  (
 .]٨٩: النحل[

، مصار حجة اهللا عىل العباد كله، ًفلام كان القرآن الكريم تبيانا لكل يشء
فصار هدى هلم هيتدون به ، وانتفع به املسلمون، فانقطعت به حجة الظاملني

8 9 (: ورمحة ينالون هبا كل خري يف الدنيا واآلخرة، إىل أمر دينهم ودنياهم
 F E D C B A @ ? > = < ; :

 K J I H G W V U T S R Q P O N M L
[ Z Y X\( ]٢٣: الزمر[. 



 ٥٠٥

 النبوية السنة فقه -٧
¾ ¿ º ¹ ¸ ¶ µ ´ Á À « ¼ ½ (: تعاىلقال اهللا 

 Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â
ÍÎ(  ]١٦٤: آل عمران[. 

Á Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â (: وقال اهللا تعاىل
Ñ Ð Ï ÎÒ(  ]٢١: األحزاب[. 

،  إليهمملسو هيلع هللا ىلصوهي بعثة الرسول ، اهللا تبارك وتعاىل امتن عىل عباده بأكرب النعم
وهداهم به إىل ، م به من اهللكةوعصمه، الذي أنقذهم اهللا به من الضاللة

 .الرصاط املستقيم
ًبعثه سبحانه إليهم من قومهم ناصحا هلم مشفقا عليهم ، يتلو عليهم آيات ربه، ً

، ويزكيهم من الرشك واملعايص ومساوئ األخالق، ويعلمهم ألفاظها ومعانيها
 .ويعلمهم القرآن والسنة التي هي شقيقة القرآن

 .ومعرفة أرسار الرشيعة، ضع اليشء يف موضعهويعلمهم احلكمة التي هي و
 : بنيملسو هيلع هللا ىلصفجمع هلم الرسول 

وكيفية تنفيذ  ..وتزكية القلوب باإليامن ..وتعليم األحكام ..تالوة القرآن
 .وعقاب أهل املعصية ..وبيان ثواب أهل الطاعة ..األحكام

، ففاقوا بمعرفة هذه األمور واإليامن هبا والعمل بموجبها مجيع املخلوقني
: آل عمران[ )Í Ì Ë Ê É È ÇÎ(: وكانوا من العلامء الربانيني

١٦٤[. 
 .أو تقرير أو صفة،  من قول أو فعلملسو هيلع هللا ىلصما أضيف إىل النبي  :والسنة النبوية

 :والوحي قسامن
 .وسنة ثابتة ..آية حمكمة

 ملسو هيلع هللا ىلصالذي نزل به جربيل عىل النبي ، فالسنة النبوية أحد قسمي الوحي اإلهلي
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 .]٤، ٣: النجم[ )05 1 2 3 4 /, - .+ (: كام قال سبحانه
ُ إين أوتيت َالَأ« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  ِ ُ ِّ ْ ومثالكتابِ ِ ُلـهَ ُ معهَ َ  .)١(أخرجه أمحد وأبو داود  »َ

، ًومن آثار رمحة اهللا تعاىل أن أنزل القرآن الكريم وحيا يتىل إىل يوم القيامة
l k j i h g (: حمفوظ من التبديل والتغيري كام قال سبحانه

mn(   ]٩: احلجر[. 

وكان خري حافظ للرشيعة من عبث ، ملسو هيلع هللا ىلصًفكان دليال عىل إثبات نبوة حممد 
ًوكان وما زال نورا ساطعا، وحتريف الغالني، العابثني ً :) V U X W

 a  ̀ _  ̂ ] \ [ Z Y
f e d c bg(  ]١٦: املائدة[. 

رفع ، وكام حفظ اهللا رشيعته بكتاب ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه
فأنزل عىل رسوله الكريم إىل جانب القرآن العزيز ، اإلرص واحلرج عن عباده

ًإيذانا بأن ، وجعل اللفظ إليه، أنزهلا إليه باملعنى، ًنوعا آخر من الوحي هو السنة
 .ًيف األمر سعة عىل األمة وختفيفا عليها

ملا فيه ،  باللفظ النبوي إن تيرس وهو األوىلملسو هيلع هللا ىلصفيجوز للمسلمني أن يبلغوا عنه 
 .وحسن الفصاحة، من أنوار النبوة

 بعبارات تفي باملقصود؛ ألن املقصود املعنى ال ملسو هيلع هللا ىلصوجيوز أن يبلغوا عنه 
 .اللفظ

 .وختفيف عىل األمة، ويف هذا الوحي وهذا الوحي صون للرشيعة
، ولو كان الوحي كله من قبيل القرآن الكريم يف التزام أدائه بلفظه لشق األمر

 .ا استطاع الناس أن يقوموا بحمل هذه األمانة اإلهليةومل، وعظم اخلطب
لكان فيه جمال ، ولو كان الوحي كله من قبيل السنة يف جواز الرواية باملعنى

الذين يقولون ال نأمن من خطأ الرواة ، ومغمز للطاعنني، ومثار للشك، للريب

                                                
 ). ٤٦٠٤(، وأبو داود برقم )١٧١٧٤(أخرجه أمحد برقم : صحيح )١(
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 .يف أداء الرشيعة
إلرص عن األمة بجواز ورفع ا، ولكن اهللا حكيم عليم صان الرشيعة بالقرآن

 .لئال يكون للناس عىل اهللا حجة، رواية السنة باملعنى
وهي أصل من أصول الدين جيب ، والسنة النبوية وحي من اهللا إىل رسوله

p (: وحتـرم خمالفتها كام قـال ســبحانه، والعمـل بموجـبها كالقرآن، اتباعـها
� ~ } | { z y x w v u t s r q¡( 

 .]٧: احلرش[

* + , - . ! " # $ % & ' ) ( (: ل سبحانهوقا
 .]٣٦: األحزاب[ ):/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

̄  (: وقال سبحانه ® ¬ ̧  ¶ µ  ́ ³ ² ± °
À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹Á(  ]٦٥: النساء[. 

 :والسنة النبوية مع القرآن هلا ثالثة أحوال
كون فت، أن تكون موافقة ملا جاء يف القرآن من حيث اإلمجال والبيان: األوىل

مؤكدة ملا جاء فيه ألمهيته كالتأكيد عىل أمهية الصالة والزكاة والصيام واحلج 
 .وغريها
َبني اإلسالم ع« :ملسو هيلع هللا ىلصكقــــوله  ُُ ْ َ ْخـم َلـىِ ْشهادة أن ال إ: ٍسَ ِ َ َ َلـهَ َّ وأن هللاُ إال اَ َّحـمُمـَ ًدا َ
ُرسول ا ُ ِوإقام الصالة، ٬َ َّ َِ ِوإيتاء الزكاة، َ َِ َّ َ َلـحوا، َ َوص، ِّجْ َوم رمضانَ َ َ َ ِ  .)١(متفق عليه »ْ

k j i h g f e (: مع قوله سبحانه
lm(  ]٥٦: النور[. 

3 4 5 6 7 8 9 : ; > (: وقوله سبحانه
@ ? > =A( ]١٨٣: البقرة[. 

̈  © ª | (: وقوله سبحانه § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }

                                                
 ). ١٦(، واللفظ له، ومسلم برقم )٨(، أخرجه البخاري برقممتفق عليه )١(
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 .]٩٧: آل عمران[ )¯» ¬ ®

 :وذلك، ًأن تكون بيانا ملا أمجل يف القرآن: الثانية
والزكاة ، ببيان جممل كاألحاديث التي جاء فيها تفصيل أحكام الطهارة والصالة

 .والصيام واحلج ونحو ذلك، والنفقات
: أو تقييد مطلق كاألحاديث التي بينت املراد من اليد يف قوله سبحانه

) ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /
 .]٣٨: املائدة[  )=>

 .طع من الكوع ال من املرفقوأن الق، فبينت السنة أهنا اليد اليمنى
: أو ختصيص عام كاحلديث الذي بني أن املراد من الظلم يف قوله سبحانه

: األنعام[)  ! " # $ % & ' ) ( * + ,(

٨٢[. 

 .فأي أحد مل يظلم نفسه؟، ال عموم الظلم، أنه الرشك
: أو توضيح ملشكل كاحلديث الذي بني أن املراد باخليطني يف قوله سبحانه

) E D C S R Q P O N M L K J I H G F
 Y X W V U T c b a ` _ ^ ] \ [ Z

i h g f e dj( ]١٨٧: البقرة[. 

 .وسواد الليل، هو بياض النهار
وهلذه الغلبة وصفت بأهنا مبينة للكتاب كام قال ، وأغلب السنة من هذا النوع

2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = (: سبحانه
 .]٤٤: النحل[  )?<

 . دالة عىل حكم سكت عنه القرآنأن تكون: الثالثة
وحتريم ، كاألحاديث التي دلت عىل أنه حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب

، واحلكم بشاهد ويمني، واملرأة وخالتها يف النكاح، اجلمع بني املرأة وعمتها
ووجوب الكفارة عىل من انتهك حرمة صوم ، ووجوب رجم الزاين املحصن
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وحتريم ، وكل ذي خملب من الطري،  السباعوحتريم كل ذي ناب من، رمضان
 .ونحو ذلك، وكون ذكاة اجلنني يف بطن أمه ذكاة أمه، حلوم احلمر األهلية

 .وهذه األحوال الثالث تقع يف األحكام واألخبار
ًعربا ، ً العلمية كانت مفتوحة لكل الناس رجاال ونساءملسو هيلع هللا ىلصوجمالس النبي 

وال ،  مدرسة مشيدةملسو هيلع هللا ىلصكن للنبي ومل ي، أغنياء وفقراء، خاصة وعامة، ًوعجام
 .معهد للتعليم جيلس فيه إىل أصحابه
 :بل كانت جمالسه العلمية كيفام اتفق

 .وحيمس اجلنود بقوله، فهو يف اجليش معلم وواعظ يلهب القلوب بوعظه
وهو يف  ..وهو يف البيت يعلم أهله السنن واآلداب ..وهو يف السفر مرشد وهاد
وهو يف الطريق يستوقفه أضعف ، ٍومفتٍوقاض ، املسجد مدرس وخطيب

 .الناس ليسأله عن أمر دينه فيقف ليعلمه ويرشده
 .وهو يف مجيع أحواله مرشد وناصح ومعلم

حيث جيتمعون ، ًإال أنه كثريا ما كان يعقد ألصحابه املجالس العلمية باملسجد
فكان يتخوهلم باملوعظة تلو ، فيه يف أغلب األوقات ألداء فريضة الصالة

 .حتى ال يملوا ويسأموا، والدرس تلو الدرس، وعظةامل
ُّكان النبي :  قالعن ابن مسعود  ِ َّ َ َتـخَ يملسو هيلع هللا ىلصَ ِولنا باَ َ ُ َلـمَّ ِوعظة يف األيام كراهة السآمة ْ ِ َِ َّ َ ََّ َ َْ ِ ِ َ

َعلينا ْ َ  .)١(متفق عليه .َ
 :ويقتدوا بأقواله وأفعاله كام قال سبحانه، فعىل العلامء والدعاة أن هيتدوا بسنته

) Á Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â
ÑÒ(  ]٢١: األحزاب[. 

ًوال سلطانا مرتفعا عن االختالط ، ً حمجوبا عن رعيته كامللوكملسو هيلع هللا ىلصومل يكن  ً
 .بأفراد أمته

                                                
 ). ٢٨٢١(، واللفظ له، ومسلم برقم )٦٨(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
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ويشيع  ..ويعود مرضاهم ..يبلغ رسالة ربه ..ًبل كان متقلبا بني ظهرانيهم
 ..عيهموجييب دا ..ويفض منازعاهتم ..ويفصل يف قضاياهم ..موتاهم

 .ويوايس حمتاجهم ..ويكرمهم بالكلمة الطيبة ..ويستقبل أدناهم وأرشفهم
 .وقلوب واعية، وهم يف كل ذلك مقبلون عليه بآذان صاغية

وسيقع عىل كاهلهم أمر ،  أن أصحابه سيخلفونه من بعدهملسو هيلع هللا ىلصوقد علم النبي 
 هلا أكرب فأتى يف دروسه العلمية بأمور كان، اإلرشاد والتعليم واإلفتاء والدعوة

 .األثر يف توجيه الصحابة وتعليمهم كيف يضطلعون بمهنة التعليم واإلرشاد
 أنه إذا سئل عام ال يعلم سكت حتى يأتيه الوحي من اهللا ملسو هيلع هللا ىلصفكان من هديه 

 .بذلك
ُوكان من هديه أنه إذا قال كلمة أعادها ثالثا حتى تفهم عنه ً. 

 ليخترب ما عندهم من  أنه ربام طرح املسألة عىل أصحابهملسو هيلع هللا ىلصوكان من هديه 
 .وليشحذ أذهاهنم للفهم، العلم

أفاض يف مسائل أخرى هلا مناسبة ، وكان إذا سئل عن مسألة فأجاب عنها
ًفيستطرد ليفيد السائل واحلارضين علام جديدا، أو صلة باجلواب، باملقام ً. 

 .وكان خيص بعض أصحابه بالعلم دون بعض خمافة أال يفهموا فيفتنوا
حتى كانوا أئمة ، من األمثلة واآلداب واملواعظ التي تلقوها منهإىل غري ذلك 

 .أمناء عىل أحكام الدين، أساتذة يف التعليم، يف الدين
 .وما أجدر العاقل بذلك، فام أحسن االستجابة هللا والرسول

وتطلقها من أوهاق ، إن اإلسالم يدعو الناس إىل عقيدة حتيي القلوب والعقول
ومن ، ص النفوس من ضغط األوهام واألساطريوختل، اجلهل واخلرافة

ومن العبودية لغري اهللا إىل العبودية هللا ، اخلضوع املذل لألسباب الظاهرة
± µ ´ ³ ² ¶ » ¬ ® ¯ ° (: وحده

Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧Â( ]٢٤: األنفال[. 
 .ويدعوهم إىل رشيعة من عند اهللا يكملون هبا ويسعدون يف الدنيا واآلخرة
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نهج للحياة ومنهج للفكر يطلقهم من كل قيد إال ضوابط الفطرة ويدعوهم إىل م
 .التي فطر الناس عليها

واالنطالق يف ، ويدعوهم إىل القوة والعزة واالستعالء بعقيدهتم ومنهجهم
وإخراجه من ذل عبودية العباد إىل عز ، األرض كلها لتحرير اإلنسان بجملته

 .عبودية اهللا وحده
بيل اهللا لتقرير ألوهية اهللا سبحانه يف األرض ويف ويدعوهم إىل اجلهاد يف س

 .وحتطيم ألوهية العبيد التي قهروا هبا العباد وأضلوهم وأفسدوهم، حياة الناس
وهو دعوة ، ملسو هيلع هللا ىلصوجممل ما يدعو إليه الرسول ، ذلك جممل ما جاءت به السنة

 .إىل احلياة الطيبة يف كل يشء
ًوإن كان اهللا سبحانه قادرا عىل قهر  ،واهللا يأمرنا أن نستجيب له طائعني خمتارين

ويرصفه ، فإنه وحده الذي حيول بني املرء وقلبه، الناس عىل اهلدى لو أراد
وهو قلبه الذي بني ، ًوصاحبه ال يملك منه شيئا، ويقلبه كام يريد، كيف شاء

 .جنبيه
واحلذر ، خللجات القلب، واحلذر الدائم، إهنا صورة تستوجب اليقظة الدائمة

 .َّ هاجسة فيه؛ لئال ينزلق فيام حرم اهللامن كل
 .والتعلق الدائم باهللا سبحانه خمافة أن يقلب هذا القلب يف غفلة من غفالته

ِيا مقلب القلوب ثبت قلبي « : املعصوم يكثر من دعاء ربه بقولهملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي  ْ َ َ ُ ُ ْ ِّ َْ ِّ َِ ُ َ
َ دينكَلـىَع ِ  .)١(أخرجه أمحد والرتمذي» ِ

، فالقلوب كلها بيديه سبحانه ..مرسلني وال معصومني؟فكيف بنا ونحن غري 
 .فال مفر ألحد، والناس حمشورون إليه

ال استجابة العبد ، ومع هذا اهللا يدعونا لالستجابة إليه استجابة احلر املأجور
 .املقهور

                                                
 ). ١٢١٣١(أخرجه أمحد برقم : صحيح )١(

 ). ٢٧٩٢(، صحيح سنن الرتمذي برقم )٣٥٢٢(وأخرجه الرتمذي برقم 
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 للناس ملسو هيلع هللا ىلصولكن اهللا أرسل رسوله ، ًولوال اهللا تبارك وتعاىل ما زكى أحد أبدا
ليطهر أرواحهم وقلوهبم من دنس الرشك : باهلدى ودين احلقوبعثه إليهم ، كافة

 .ولوثة اجلاهلية وخرافاهتا
 .ويطهرهم من لوثة الشهوات والنزوات التي تزري هبم إىل أقل من رتبة األنعام

 .والسلب والنهب، والغش والكذب، ويطهر جمتمعهم من الربا والسحت
 .عدل واإلحسان والرمحةويطهر حياهتم من الظلم والبغي والعدوان بنرش ال

. / 0 1 (: ويتناىف مع إنسانيتهم، ويطهرهم من كل ما ال يليق بكرامتهم
 2 ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3

B A @C( ]٢: اجلمعة[. 

 :وكامل اإلنسان يتم بخمسة أمور
 .والتقوى ..والدعوة ..والعبادة ..والعلم ..اإليامن

فنقلها بتوفيق اهللا ، هذه الصفات إىل األمة وهي خالية من ملسو هيلع هللا ىلصوقد جاء الرسول 
 :ًوعونه تدرجييا إىل هذه القمة السامقة

 ..ومن اجلهل إىل العلم ..ومن الرشك إىل التوحيد ..من الكفر إىل اإليامن
ومن الضالل إىل  ..ومن الظلم إىل العدل ..ومن عبادة األصنام إىل عبادة اهللا

´ º ¹ ¸ ¶ µ (: ومن اإلثم والعدوان إىل الرب والتقوى ..اهلدى
 ½ ¼ » Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾

Í Ì Ë Ê É È Ç ÆÎ( ]١٦٤: آل عمران[. 

Á Ä Ã Â (: كام قال سبحانه،  هو عمل األمة من بعدهملسو هيلع هللا ىلصوعمل النبي 
Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ÅÒ(  ]٢١: األحزاب[. 

جيب العمل به واألخذ بمضمونه ، وكل حديث صحيح حجة عىل مجيع األمة
كام جيب العمل بحكم كل آية يف كتاب اهللا ما مل ، أو خيصص، ما مل ينسخ

فالسنة النبوية هي األصل الثاين من أصول الترشيع بعد ، تنسخ أو ختصص
 .القرآن الكريم
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والذي أوحي إليه هو الكتاب ،  هو املبلغ عن ربه ما يوحى إليهملسو هيلع هللا ىلصوالرسول 
وهي مكملة للكتاب يف بيان ، واحلكمة هي ثمرة هذا الكتاب، واحلكمة

 .كام الدينأح
، وتفرس مبهمه، والسنة يف اجلملة موافقة للقرآن الكريم تؤكد ما جاء فيه

ًوتزيد أحيانا ، وترشح أحكامه، وختصص عامه، وتقيد مطلقه، وتفصل جممله
 .عىل ما جاء فيه كام سبق

واألحكام التي استقلت هبا السنة ال تقل يف املنزلة عن األحكام التي جاء هبا 
0  /+ , - .(: ا وحي من عند اهللا كام قال سبحانهفكالمه، القرآن

 .]٤، ٣: النجم[ )15 2 3 4
وكشاف ، ومشكاة األدلة السمعية، واألحاديث النبوية هي مفتاح العلوم الرشعية

وتدور عليها رحى الرشع ، تتفجر منها ينابيع احلكم، املسائل العلمية والعملية
 .باألثر

وخبط الناس خبط ، ال من شاء ما شاءولوالها لق، وهي مالك كل أمر وهني
 .ًوركبوا فتنا عمياء، عشواء

وهلا أن تقوم ، وللسنة أن تنفرد يف الترشيع حني يسكت القرآن عن الترصيح
فالرشع اإلسالمي قائم عىل ، بوظيفة البيان حني يرتك هلا التفصيل والتوضيح

 .أصلني مها الكتاب والسنة
، واتباع وحيه وسنن رسوله،  وبرسولهوقد فرض اهللا عىل الناس اإليامن به
̈ © ª » ¬ ® (: وطاعته وطاعة رسوله كام قال سبحانه

´ ³ ² ± ° ¯µ( ]١٥٨: األعراف[. 
واحلبل الذي ، والنور الذي هيتدى به، فالقرآن والسنة مها اإلمام الذي يقتدى به

 .واملنهل الذي يستشفى به، يعتصم به
، ومل يقطف من أزهارمها، حورمهاومل يغرف من ب، فمن مل يرضع من درمها

فقد حرم من موائد اإلكرام من ، ومل يرتع يف رياضهام، ومل يستيضء بنورمها
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 .وكرع يف حياض العفن والدناءة، وباع الرشيف باخلسيس، رب الربية
 :وكالم اهللا املنزل قسامن

 فنزل جربيل بكلمة من اهللا،  هذا الكتابملسو هيلع هللا ىلصقسم قال اهللا جلربيل اقرأ عىل النبي 
 . من غري تغيري يف لفظه فهذا هو القرآن الكريمملسو هيلع هللا ىلصوقرأه عىل حممد 

افعل كذا : وقسم قال اهللا جلربيل قل للنبي الذي أنت مرسل إليه إن اهللا يقول
فهذا هو ، ملسو هيلع هللا ىلصثم نزل بذلك عىل النبي ، ففهم جربيل ما قاله ربه، وكذا وأمر بكذا

 .السنة النبوية
وكل وحي نزل من عند اهللا فهو ذكر ، رآنوجربيل ينزل بالسنة كام ينزل بالق

وكل ما تكفل اهللا بحفظه ، والوحي كله حمفوظ بحفظ اهللا له بيقني، منزل
g (: َّوال حيرف منه يشء كام قال سبحانه، فمضمون أن ال يضيع منه يشء

m l k j i hn( ]٩: احلجر[. 

 : ثالثة أقسامملسو هيلع هللا ىلصوالوحي الذي أوحي إىل الرسول 
 .لقاء واإلهلاموحي بمعنى اإل: األول
 .وحي من وراء حجاب: الثاين

 .وحي بواسطة امللك الكريم جربيل: الثالث
Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë  Ø × Ö Õ Ô Ó Ò (: قال اهللا تعاىل

á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ùâ( ]٥١: الشورى[. 

 f e d cg(: والقرآن من قبيل القسم الثالث كام قال سبحانه
k j i hl q p o n mr u t sv( 

 .]١٩٥-١٩٢: الشعراء[

 يتلقى أمور ملسو هيلع هللا ىلصوالقسامن اآلخران كان الرسول ، فالقرآن قسم واحد من الوحي
فقد أنزل اهللا عىل رسوله احلكمة كام أنزل ، الدين وأحكامه عن طريقهام

 .القرآن
 .ًوأحسنهم يقينا عليه، ً أعظم اخللق توكال عىل ربهملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 
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ٍعن جابر ِ َ ْ ِأقبلنَا مع رسول ا: قال، َ ُ َ ََ َْ ِحتى إذا كنَّا بذات الرقاع، ملسو هيلع هللا ىلص ٬ْ َُ َ َِّ ِ ِ ِ َّ َكنَّا إذا : قال، َ ِ ُ
َأتينَا ع ْ ٍ شجرة ظليلة َلـىَ ٍَ َِ َ َ َتـرَ َكنَاها َ َلـرْ ِسول اِ َجاء رجل من اف، ملسو هيلع هللا ىلص٬ُ ُ َِ ٌ َ ُلـمَ ْ ُ ْرشكني وسيف ََ َ ِْ ِ

ِرسول ا ُ ٌ بشجرةملسو هيلع هللا ىلص ٬َ ٍ معلق َ َُ ََ ِ َ نبي ا، َّ ِّفأخذ سيف َِ َ ْ َ ْ فاخملسو هيلع هللا ىلص ٬ََ َتـرَ ُطهَ َفقال ، َ َ ِسول اَـرِلَ ُ٬ 
َتـخأ: ملسو هيلع هللا ىلص ِافني؟ قالَ ْفمن : قال .»ال« :ُ َ ْيـمَ ِنَعك منِّي؟ قالَ َ ْيـم هللاُا« :ُ َنعني منكَ ْ َِ ِ قال  .»ُ

َتـهَف ِدده أصحاب رسول اَ ُ َ ُ َ ْ ُ َ َ وعلقه، ملسو هيلع هللا ىلص ٬َّ ُفأغمد السيف َ َْ َّ ََ َّ ََ  .)١(متفق عليه .ْ

ا وحيذرهم مم، يدهلم عىل كل ما ينفعهم،  أشفق الناس عىل أمتهملسو هيلع هللا ىلصوهو 
 .يرضهم

| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ (: قال اهللا تعاىل
 ¦ª ©  ̈§«( ]١٢٨: التوبة[. 

َإن مثل ما بعثني ا« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  َ َِ َ َ ََ َ َّ ِبـه هللاُِ َ عز وجل من اِ َ َ َِ َّ ُلـهَّ ِدى والعْ ْ َ ِلـمَ ٍ كمثل غيث ْ ْ ََ ِ َ َ
ًأصاب أرضا ْ َ ِفكانت م، َ ْ َ َ َنـهَ ٌا طائفة طيبةْ ٌَ ِّ َ ََ ِقبلت ا، ِ َ َلـامَِ َ فأنبتت الكأل والعشب َءْ ُ َ َْ َ ْْ ْ ِ َ َ

َالكثري
ِ َ ِوكان م، ْ َ َ َنـهَ ِا أجادب أمسكت اْ َِ َ ْ ُ َلـامَ َفنفع ا، َءْ َ َبـه هللاََُ َا الناسِ ِفرشبوا م، َّ ُ ِ َ َنـهَ ا ْ

ْوسقوا ورعوا َ َ ْ ََ ِوأصاب طائفة م، ََ ًِ َ َ َ َ َنـهَ َا أخرىْ ٌإنام هي قيعان ال ، ْ َ ِ َِ َ َّ ْتـمِ َسك ماء وال ُ ً َ ُ ِ

ُتنبت ْ ِفذلك مثل من فقه يف دين ا، َ كألُِ ِ ِِ َ ُْ ُ ََ ََ َ َ َونفعه بام بعثني ا، ٬َ ِ َ َ َ ُ َ ََ ِ َ ِبـه هللاَُ َفع، ِ َلـمَ َ وعِ َلـمَ َّ ،
ْومثل من  ََ َُ ْلـمَ ْيـر َ ًفع بذلك رأساَ ْ َ َ ِ َ ِ ْ ْلـمَو، َ َ يقبل هدى اَ ُ َْ ْ ُ الذي أرسلت ٬َ ْ َِّ ِبـهِْ  .)٢(متفق عليه »ِ

َإنام مثيل وم« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  ََ ِ َ َ َّ ًثل أمتي كمثل رجل استوقد ناراِ َ َ ُ ََ َ َْ ُْ َ َ ٍَّ ِ َ ُّفجعلت الدواب ، ِ َ َ ََّ ِ َ َ
ِوالفراش يقعن فيه ِ َ ْ ََ َْ َُ ْفأنا آخذ بحجزكم وأن، َ ََ َ ُْ ُ ِ ِ ٌ ِ ْتـمَ َ تقُ ُحـمَ ِون فيهَّ  .)٣(متفق عليه »َ

وحسن ،  فعلينا أن نقتدي به يف حسن خلقهملسو هيلع هللا ىلصوإذا علمنا ذلك من سريته 
 األمة ويف سائر أخالقه وعباداته ومعامالته وكامل شفقته عىل، توكله

 .ومعارشاته
ما خري بن أمرين إال اختار أيرسمها ما مل يكن ، ً أحسن الناس أخالقاملسو هيلع هللا ىلصوكان 

                                                
 . ، واللفظ له)٨٤٣(، ومسلم برقم )٢٩١٣(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
 . واللفظ له) ٢٢٨٤(، ومسلم برقم )٣٤٢٦(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٢(
 . ، واللفظ له)٨٤٣(، ومسلم برقم )٢٩١٣(اري برقم ، أخرجه البخمتفق عليه )٣(
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 .ًإثام
ُما خ« :عن عائشة ريض اهللا عنها قالت َيـرَ ُ رسول اِّ ُ َين أمرين إال أخذ  َملسو هيلع هللا ىلص٬َ َ ِ ِ ْ َ ْ َْ

َأيرس َ َهـامْ ْلـمَ ما ُ ً يكن إثامَ ْ ِ ْ ُ ِإن كان إثام كان أبعد الناس مَف، َ ِ َّ َ َ ْ َ َ َْ ًَ ْ ِ ُنـهِ ُوما انتقم رسول ، ْ ُ َ َ ََ َ ْ َ
ْ لنفسه إال أن تنملسو هيلع هللا ىلص ِاهللا ُ َْ ِ ِ ِ َتـهِْ ُك حرمة اَ َ ْ ُ ِفينتقم ل، ٬َ َِ ََ ْ ِلـهَ َبـه َّ  .)١(متفق عليه .»اِ

ُّكان النبي« : قالوعن أيب سعيد اخلدري  ِ َّ َ ِأشد حياء من العذراء يف ملسو هيلع هللا ىلص َ ِ َِ َْ َ َ َْ ً َّ َ 
َخدرها ِ ْ  .)٢(متفق عليه .»ِ

 : تشتمل عىل ثالثة أمورملسو هيلع هللا ىلصوحياة النبي 
 .ومقصد حياة ..وطريقة حياة ..فرائض حياة

وهي العبادات التي بني ،  وأمته فرائضملسو هيلع هللا ىلصفاهللا تبارك وتعاىل فرض عىل النبي 
واملعامالت التي بني ، العبد وربه كالصلوات وصيام رمضان واحلج ونحوها

، والعدل يف املعامالت، وبر الوالدين، وصلة الرحم،  الزكاةالعبد واخللق كأداء
وأداء ، واجتناب الكذب والغش واألخالق السيئة، والصدق وحسن اخللق

  .احلقوق
ُّحق ا« :ملسو هيلع هللا ىلصكام قال النبي  ُلـمَ ِلـمْسْ ُلـم اَلـىَ عِ ِلـمْسْ ٌّ ستِ َقيل .»ِ َما هن؟ يا رسول : ِ ُ َ ََ َّ ُ

ِإذا لقي« :قال! ٬ا َ َ ُتـهِ َ فسَ َ علْـمِّلَ ِيـهَ ِوإذا دعاك فأج، ْ َ َ ََ َ ُبـهَِ ْوإذا استنصحك فانصح ، ْ َ َ َ َْ َ َ ْ َ ْ َ ُلـهِ َ ،
َوإذا عطس ف َ َ ََ َ ِحـمِ ُتـهِّمَشَ فهللاََد اَ ُوإذا مرض فعده، ْ ُ َْ َ َ ِ َ َ ُوإذا مات فاتبعه، ِ ْ َِ َّ ََ َ َ  .)٣(أخرجه مسلم »ِ

واألعامل ، يامنً داعيا إىل التوحيد واإلملسو هيلع هللا ىلصوأما طريقة احلياة فاهللا بعث رسوله 
فاإلنسان ليس كالبهائم يأكل ما ، واألخالق الطيبة، واآلداب احلسنة، الصاحلة

 .ويقيض حياته كيف شاء، وينكح ما شاء، وينام كيف شاء، شاء
وأكرمه بالدين الذي فيه ، َّومن عليه باإليامن، بل اهللا تبارك وتعاىل أكرم اإلنسان

ومن ، الذي يعرف به ما ينفعه وما يرضهوأكرمه بالعقل والعلم ، تبيان كل يشء
                                                

 ). ٢٣٢٧(، واللفظ له، ومسلم برقم )٣٥٦٠(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
 ). ٢٣٢٠(، واللفظ له، ومسلم برقم )٣٥٦٢(، أخرجه البخاري برقممتفق عليه )٢(
 ). ٢١٦٢( برقم أخرجه مسلم )٣(
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 .ويشكر فال يكفر، ويذكر فال ينسى، يستحق أن يطاع فال يعىص
فخلق اهللا سبحانه اإلنسان وأنزل له الدين الذي ينظم طريقة حياته من حني يولد 

Q P O N M L K (: إىل أن يموت كام قال سبحانه
U T S RV( ]٣: املائدة[. 

وماذا  ..وماذا يقول عند األكل ..وكيف يأكل ..ل املسلم ماذا يأكملسو هيلع هللا ىلصَّفبني النبي 
 .يقول بعد األكل؟

وماذا يقول  ..وماذا يقول عند الرشب ..وكيف يرشب ..َّوبني ما يرشب املسلم
 .بعد الرشب؟

 .وماذا يقول عند اللبس؟ ..وكيف يلبس ..وبني ما يلبس املسلم
 . الركوب؟وماذا يقول عند ..وكيف يركب ..وبني ما يركب املسلم
وماذا يفعل عند  ..وماذا يقول عند النوم ..وكيف ينام ..وبني متى ينام املسلم

 .وماذا يقول بعد النوم؟ ..النوم
وماذا  ..وماذا يقول عند السفر ..ومتى يغزو املسلم ..وبني متى يسافر املسلم

 .يقول بعد الوصول من السفر
وماذا  ..بامذا يتكلم املسلمو ..وماذا يرى املسلم ..وبني ماذا يسمع املسلم

وماذا يفعل  ..وماذا يقرأ املسلم ..وماذا يفعل عند اخلوف ..يفعل عند املرض
وماذا يفعل  ..وماذا يفعل عند األذان ..وماذا يفعل عند الوضوء ..عند النكاح

 .عند الصالة؟
وماذا  ..وماذا يفعل عند لقاء العدو .. ماذا يفعل املسلم عند احلربملسو هيلع هللا ىلصوبني 

 ل به عند موته ودفنه؟يفع
 ..وكيف يزكيه ..وكيف ينفقه ..وكيف يكسب املال ..وبني ماذا يفعل بامله

 .وكيف ينميه؟
وكيف يعامل  ..وكيف يعامل أوالده .. كيف يعامل الرجل زوجهملسو هيلع هللا ىلصوبني 
 .وكيف يعامل البهائم؟ ..وكيف يعامل عدوه ..وكيف يعامل صديقه ..والديه



 ٥١٨

وبامذا  ..وبم يعامل الصائل ..م يعامل الظاملوب .. بم يعامل املحسنملسو هيلع هللا ىلصوبني 
 يعاقب الزاين أو السارق أو القاتل؟

وأحكام السلم  ..وأحكام البيع والرشاء ..وبني مجيع أحكام احلالل واحلرام
 .وأحكام األمن واخلوف ..واحلرب

وتأدب  ..وختلق بأخالقه، وأحل حالله وحرم حرامه،  كتاب ربهملسو هيلع هللا ىلصتلقى 
ًالناس خلقا وخلقافكان أحسن ، بآدابه ُ ً ُْ ، وكان خلقه القرآن الذي فيه كل خري، َ

ً تفسريا هلذا القرآن ملسو هيلع هللا ىلصفكانت حياته ، وتفصيل كل يشء، وفيه تبيان كل يشء
 .فعىل األمة كافة أن تقتدي به، العظيم

? @ G F E D C B A (: قال اهللا تعاىل
HI( ]٨٩: النحل[. 

 ÁÌ Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Í (: وقال اهللا تعاىل
Ñ Ð Ï ÎÒ(  ]٢١: األحزاب[. 

، والنهي عن املنكر، واألمر باملعروف،  فهي الدعوة إىل اهللاوأما مقصد احلياة
+ , - (: واجلهاد يف سبيل اهللا إلعالء كلمة اهللا كام قال سبحانه

1 0 / .2 8 7 6 5 4 39  :
A @ ? > = < ;B  H G F E D C

O N M L K J IP  (]٤٨-٤٥: األحزاب[. 
ًز وجل أرسل رسوله حممدا واهللا ع َّ وللحصول عىل النعيم ،  بالدين الكاململسو هيلع هللا ىلصَّ

والعمل  ..تعلم الدين: َّالكامل ال بد لكل مسلم من القيام بالدين الكامل
S R Q P O N (: والدعوة إىل الدين ..وتعليم الدين ..بالدين

Y X W V U TZ( ]٣٢: آل عمران[. 

م اهللا واصطفاهم من األنبياء والرسل وليس للناس من يقتدون به إال من اختاره
خاصة سيدهم ، ورباهم وأرسلهم بالدين احلق، عليهم الصالة والسالم

 .وأرسله للناس أمجعني، الذي بعثه اهللا رمحة للعاملني، ملسو هيلع هللا ىلصوأفضلهم حممد 



 ٥١٩

 .ومن عصاه شقي يف الدنيا واآلخرة، فمن آمن به وأطاعه واقتدى به فله اجلنة
 c b a h g f e d(: قال اهللا تعاىل

 k j i s r q p o n m l
{ z y x w v u t|( ]٧١: التوبة[. 

b a (: وماذا أعد اهللا هلؤالء من النعيم املقيم والرضوان من الكريم
i h g f e d cj( ]٧٤: آل عمران[. 

وأوعد من عصاه بدخول النار ،  كل من أطاعه بدخول اجلنةملسو هيلع هللا ىلصوقد وعد النبي 
َكل أمتي ي« :ملسو هيلع هللا ىلصكام قال  َِّ ُّ َدخلون اُ ُ ُ َلـجْ َنة إال من أبىْ ْ َ ِ َ ُقالوا .»َّ َيا رسول ا: َ ُ َ ْومن ، ٬َ ََ

َيأبى؟ قال َ َ َمن أطاعني دخل ا« :َْ َ َ َ ِْ َ َلـجَ َنةْ َومن عصاين فقد أبى، َّ َ َ ْ َْ َ َ ِ  .)١(أخرجه البخاري »َ

ونعوذ بك من النار وما ، اللهم إنا نسألك اجلنة وما قرب إليها من قول أو عمل
 .قول أو عملقرب إليها من 

                                                
 ). ٧٢٨٠( برقم أخرجه البخاري )١(



 ٥٢٠

 والعلامء العلم قيمة -٨
æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú (: قال اهللا تعاىل

çè( ]١١: املجادلة[. 

A @ ? > = < ; : 9 8 7 4 5 6 (: وقال اهللا تعاىل
F E D C BG( ]١٨: آل عمران[. 

 .وأنفعها علم أحكام أفعال العبيد، أرشف العلوم عىل اإلطالق هو علم التوحيد
 احلصول عىل هذين النورين إال من مشكاة من قامت األدلة وال سبيل إىل

الذي ال ، ورصح الكتاب العزيز بوجوب طاعته ومتابعته، القاطعة عىل عصمته
 .ملسو هيلع هللا ىلصحممد ، وكالمه إن هو إال وحي يوحى، ينطق عن اهلوى

ّوقد ذكر اهللا فيها ما من به عىل ، وأول ما نزل من القرآن أوائل سورة العلق
: وتفضيله اإلنسان بام علمه إياه كام قال سبحانه، عليمه ما مل يعلماإلنسان من ت

)O N M L KP T S R QU X W VY  [ Z
\] b a ` _ ^c   (]٥-١: العلق[. 

 .وطلب العلم فريضة عىل كل مسلم
فال يتصور وجود ، وهو مركب من علم وعمل، فاإليامن فرض عىل كل أحد

وال يمكن ، سالم واجبة عىل كل مسلمورشائع اإل، اإليامن إال بالعلم والعمل
 .أداؤها إال بعد معرفتها والعلم هبا

 .وعبادة اهللا واجبة عىل كل إنسان وال يمكن أداؤها إال بالعلم
، والعلم باهللا وأسامئه وصفاته وأفعاله أرشف العلوم وأجلها عىل اإلطالق

 .وأكملهم طاعة له، ًوأعرف اخللق باهللا أشدهم حبا له
فإن العلم باهللا وأسامئه وصفاته أرشف ، كله وسيلة مرادة لغريهاوليس العلم 

Ø × Ö Õ (: كام قال سبحانه، وهو مطلوب لنفسه مراد لذاته، العلوم
 Ý Ü Û Ú Ù é è ç æ å ä ã â á à ß Þ



 ٥٢١

í ì ë êî( ]١٢: الطالق[. 

 وإن كان ال يكتفى، مطلوب لذاته، وأنه ال إله إال هو، فالعلم بوحدانية اهللا تعاىل
وكام أن عبادته سبحانه ، بل ال بد معه من عبادته وحده ال رشيك له، به وحده

 .فكذلك العلم به ومعرفته، مطلوبة مرادة لذاهتا
وكامل العبد الذي ال كامل له إال به أن تكون حركاته موافقة ملا حيبه اهللا منه 

عىل حمبته ًوهلذا جعل اتباع رسوله دليال ، وال يتم ذلك إال بالعلم، ويرضاه له
< ? @ J I H G F E D C B A (: كام قال سبحانه

L KM(  ]٣١: آل عمران[. 

 .وأشقى الناس وأخرسهم من ال يعرف الطريق إىل اهللا وال يتعرفه
وقد مدح اهللا أهل العلم وأثنى عليهم ورشفهم بأن جعل كتابه آيات بينات يف 

c g f e d (وهذه منقبة هلم دون غريهم كام قال سبحانه ، صدورهم
q p o n m l k j i hr(  ]٤٩: العنكبوت[. 

 هو احلق كام قال ملسو هيلع هللا ىلصوأخرب سبحانه أن أهل العلم يرون أن ما أنزل عىل حممد 
̄  ° ± (: سبحانه ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤

´ ³ ²µ( ]٦: سبأ[. 

: وأمر سبحانه بسؤال أهل العلم والرجوع إليهم فيام يشكل كام قال سبحانه
 .]٤٣: لنحلا[ )1* + , - . / 0(

 .وأهل الذكر هم أهل العلم بام أنزل عىل األنبياء والرسل
وأخرب سبحانه أن األمثال املرضوبة يف القرآن ال ينتفع هبا إال العلامء كام قال 

)  |z y x w v u t s }(: سبحانه
 .]٤٣: العنكبوت[

ًه آتاه خريا أن اهللا شهد ملن آتاه اهللا العلم بأن، ومما يدل عىل قيمة العلم والعلامء
¸ µ ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¶ (: ًكثريا كام قال سبحانه



 ٥٢٢

Ç Æ Å Ä Ã Â Á ÀÈ( ]٢٦٩: البقرة[. 

فهم الوسائط بني اهللا ، وأفضل منازل اخللق عند اهللا منزلة النبوة والرسالة
فهم ، ودينه ورشعه، والتعريف به وبأسامئه وصفاته، يف إبالغ رساالته، وخلقه

ًأكمل اخللق علوما وأعامال  ً.وأرشفهم أخالقا، ً
وجعل أرشف مراتب الناس بعدهم مرتبة خالفتهم ونيابتهم يف أممهم وهم 

ونرص ، وتعليم اجلاهل، وإرشاد الضال، الذين يقومون بتعليم األمة، العلامء
 .واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، املظلوم

I K J (: ًوهم ورثتهم حقا دون الناس، فهؤالء أفضل أتباع األنبياء
 V U T S R Q P O N M L

[ Z Y X W\( ]٦٩: النساء[. 

ْمن سلك طريقا يل ...« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  ً ََ َ َِ َ َ ِتـمْ ِس فيه عَ ِ ِ ًلـامُ َسهل ا، ْ َّ ُلـه هللاَُ ِبـه َ ِ طريقا إِ ً ِ  َلـىَ
َلـجا ِنةْ  .)١(أخرجه مسلم »َّ

 يف وكذلك العلامء هيتدى بعلمهم، والنجوم هيتدى هبا يف ظلامت الرب والبحر
 .ظلامت اجلهل والبدع

 .وكذلك العلامء زينة لألرض، والنجوم زينة للسامء
، وكذلك النجوم رجوم للشياطني الذين يسرتقون السمع ويكذبون عىل اخللق

 .فكذلك العلامء رجوم لشياطني اإلنس واجلن
 .ًورجوما ألعدائه وأعداء رسله، وحفظة لرشيعته، ًفقد جعلهم اهللا حراسا لدينه

 . يرفع صاحبه يف الدنيا واآلخرة ما ال يرفعه امللك وال املال وال غريمهاوالعلم
 :وطلب العلم له أربع حاالت

 ..ومن طلب العلم للدنيا فقط فهو آثم ..فمن طلب العلم هللا فهذا بأرفع املنازل
ومن طلبه رياء فهو  ..ومن طلب العلم هللا وللدنيا فهذا ينقص أجره وال إثم عليه

                                                
 ). ٢٦٩٩( برقم أخرجه مسلم )١(



 ٥٢٣

 .آثم
 .لناس من درجة النبوة العلامء وأهل اجلهادوأقرب ا

وأهل اجلهاد جاهدوا عىل ما ، فالعلامء دلوا الناس عىل ما جاءت به الرسل
 .جاءت به الرسل

وبه طمأنينته وقوته ، ومن فوائد العلم أنه يثمر اليقني الذي هو أعظم حياة للقلب
7 8 9 : 6 (: وهلذا مدح اهللا أهله يف كتابه كام قال سبحانه، ونشاطه

A @ ? > = < ;B( ]٤: البقرة[. 

ومها يمدان ، وهبام قوامه، وعليهام ينبني، واليقني واملحبة مها ركنا اإليامن
وهدى ، وعلم نافع، ويثمران كل عمل صالح، سائر األعامل القلبية والبدنية

 .مستقيم
 وهلذا جاء، وبالعلم يعرف اإلنسان مداخل الشيطان ومكايده يف إفساد بني آدم

ًذكر الشيطان يف القرآن كثريا جدا حلاجة النفوس إىل معرفته لئال خيدعها ، ً
 .فتقع يف حبائل مكره وكيده، ويغرها

O N M L K (: وقد أخرب اهللا آدم بعداوته من أول يوم فقال سبحانه
V U T S R Q PW(  ]١١٧: طه[. 

ه ومنته عىل وقد ذكر اهللا سبحانه فضل، ونعمة العلم من أفضل النعم عىل العباد
 .أنبيائه ورسله وعباده بام آتاهم من العلم

È Ç Æ Å (: فذكر نعمته عىل خاتم أنبيائه ورسله بقوله
Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÕ( ]النساء :

١١٣[. 
وذكر سبحانه عباده املؤمنني بنعمة العلم وأمرهم بشكرها وأن يذكروه عىل 

¨ © ª » ¬ ® § (: إسدائها إليهم فقال سبحانه
 ¯ ̧  ¶ µ  ́ ³ ² ± °



 ٥٢٤

¹º À ¿ ¾ ½ ¼ »Á( ]١٥٢، ١٥١: البقرة[. 

 :واجلهاد نوعان
 .وهذا املشارك فيه كثري، جهاد باليد والسنان

وهو جهاد األئمة ، وهذا جهاد اخلاصة من أتباع الرسل، وجهاد باحلجة والبيان
وكثرة أعدائه من ، وشدة مؤنته، وهو أفضل اجلهادين؛ لعظم منفعته، من العلامء

£  ¢z } | { ~ � ¡(: كفار واملنافقني كام قال سبحانهال
© ̈  § ¦ ¥ ¤ª( ]٥٢، ٥١: الفرقان[. 

ونجاته من ، ًفمن سلك طريقا يطلب فيه حياة قلبه، واجلزاء من جنس العمل
ًمن سلك طريقا  ...« :ملسو هيلع هللا ىلصًسلك اهللا به طريقا إىل اجلنة كام قال النبي ، اهلالك َِ َ َ َ َْ

ْيل ِتـمَ ِس فيه عَ ِ ِ ًلـامُ َسهل ا، ْ َّ ُلـه هللاَُ ِبـه َ ِ طريقا إِ ً ِ َلـج اَلـىَ ِنةْ  .)١(أخرجه مسلم» َّ
¸ º ¹ (: وقد نفى سبحانه التسوية بني أهل العلم وغريهم فقال سبحانه

 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â
Ñ Ð Ï Î Í ÌÒ( ]٩: الزمر[. 

ه وعظيم وهذا من أعظم األدلة عىل رشف العلم وفضل، وثواب العلم ال ينقطع
فكأنه حي مل ينقطع ، فإن ثوابه يصل إىل الرجل بعد موته ما دام ينتفع به، ثمرته
 .عمله

َإذا مات اإلنسان انقطع ع«: ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  َ َ َ ْ ُْ َ َِ َ َ ُنـهِ َ عمْ ُلـهَ َ إال من ثُ ْ ِ َّ ٍثةَالِ ٍإال من صدقة : َ َِ َ َ ْ َّ ِ

ٍجارية َ ِ ِأو ع، َ ْ ٍلـمَ ُ ينتفع ْ َ َ ْ ِبـهُ َأو ولد صا، ِ َ ٍْ َ ٍَ ُ يدعو ِلـح ْ  .)٢(أخرجه مسلم »َلـهَ
فأهل العلم اإلهلي هم ، ًوكفى بخشية اهللا علام، وقد حرص اهللا خشيته يف العلامء

َّأهل خشيته سبحانه كام قال عز وجل َّ :) ¶ µ  ́ ³ ² ± ° ¯
º ¹ ̧»( ]٢٨: فاطر[. 

                                                
 ). ٢٦٩٩( برقم أخرجه مسلم )١(
 ). ١٦٣١( برقم أخرجه مسلم )٢(



 ٥٢٥

:  أن يطلب املزيد منه فقال سبحانهملسو هيلع هللا ىلصوألمهية العلم ورشفه أمر اهللا رسوله 
) ! # " 0 / . - , + * ) ( ' & % $
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ًوال ينبغي ألحد أن حيسد أحدا حسد غبطة ويتمنى مثل حاله من غري أن يتمنى 
وما ، وهي اإلحسان إىل الناس بعلمه أو بامله: زوال نعمة اهللا عنه إال يف اثنتني

 .بهلقلة منفعة الناس ، عدا هذين فال ينبغي غبطته وال متني مثل حاله
ِال حسد إال يف اثنتني« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ِْ ََ َ َْ ِ ُرجل آتاه ا: َ َُ ٌ ً ماالهللاَُ َفسلطه ع، َ ُ َ َّ َ َ هلكَلـىَ َ ِتـهَ ِ يف ِ

َلـحا ُورجل آتاه ا، ِّقْ ُ ََ ٌ ً حكمةهللاَُ َ ْ ِفهو يقيض ، ِ ْ َ َ ُ َبـهَ َا ويعِ ُلـمَُ  .)١(متفق عليه »َهاِّ
وكذلك ،  ما فيه من الصفاتوبقدر، وقيمة اليشء ترتفع بقدر ما فيه من املنافع

قيمة املسلم عند اهللا ترتفع بقدر ما فيه من املنافع والصفات اإليامنية كام قال 
æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú (: سبحانه

çè( ]١١: املجادلة[. 

 .وإصالح غريه، وكامل املسلم بإصالح نفسه
، ألشجارًويكون سببا لنبات الزروع وا، كالنهر جيري يف كل مكان :فالداعية

 .وكالشمس جتري ويدخل ضوؤها يف كل مكان
وكالبئر يؤمه الناس لريتووا ، كاملصباح يستفيد منه كل من اقرتب منه :والعامل

 .ويف كل خري، منه
والعامل يعلم ، وإذا كان الداعي جيتهد عىل الكفار والشاردين خارج املسجد

وازدانت بأهل اإليامن ، ًامتألت الدنيا نورا، الناس أحكام الدين داخل املسجد
# $ ! " (: وفتحت عليها بركات السامء واألرض، والعلم والتقوى

 0 / . - , + * ) ( ' & %
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 . واللفظ له) ٨١٦(، ومسلم برقم )٥٠٢٦(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(



 ٥٢٦

فإن أعرض الناس عنه بقلوهبم التبس ، وبقدر توجه السامع اهللا يلهم املتكلم
ِمايل « : حني قرأ خلفه أحد الصحابة يف الصالةملسو هيلع هللا ىلصكام قال النبي ، عليه األمر َ

َأنازع القرآن ْ ُ ْ ُ َ َ  .)١(أخرجه أبو داود والرتمذي» ُ
 :والعلامء قسامن

، ودينه ورشعه، أهل اإليامن والتقوى وهم العلامء باهللا وأسامئه وصفاته-١
 .وهم ورثة األنبياء، فهؤالء يف أعىل الدرجات

وتبقى فيه ، وهؤالء كاملنخل خيرج منه الدقيق الطيب، علامء السوء-٢
العلم خيرج ، ويبقى الغل يف صدورهم، وخترج من أفواههم احلكمة، لةالنخا

 .وأجوافهم منه مقفرة، من أفواههم
فهم أول من تسعر ، ويقولون عىل اهللا غري احلق، فهؤالء يأكلون الدنيا بالدين

 .هبم النار؛ ألهنم ضلوا وأضلوا غريهم
ً فهام وحفظاوطلب العلم الرشعي وتعليمه فرض عني عىل كل من أعطاه اهللا ً ،

ًوال يقال للعامل رباين حتى يكون عاملا معلام عامال ً ً. 
كام أن ، فالعامل الرباين سبب لبقاء أعامل الدين وأدائها عىل الوجه الصحيح

 .الداعي سبب لبقاء الدين ذاته وكثرة الداخلني فيه
 وكام وكل اهللا الشمس باإلنارة يف العامل كله كذلك وكل اهللا املسلمني بنرش

 .اهلداية يف العامل كله
والعلامء ، فالدعاة إىل اهللا يدعون البرشية إىل عبادة اهللا وحده ال رشيك له

 .يعلمون الناس كيف يعبدون اهللا وحده ال رشيك له
 .فام أحوج البرشية إىل هؤالء وهؤالء

 .وما أعظم أثرهم عىل البالد والعباد
                                                

وأخرجه الرتمذي ) ٧٣٦(وهذا لفظه، صحيح سنن أيب داود ) ٨٢٦(أخرجه أبو داود برقم : صحيح )١(
 ). ٢٥٧(ح سنن الرتمذي رقم ، صحي)٣١٢(برقم 
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 .وما أعظم أجورهم وأكثر حسناهتم
 .وجيب عليهم من البيان ما وجب عىل األنبياء، لامء ورثة األنبياءفالدعاة والع

ِمن دعا إ« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  َ َ ْ ً هدىَلـىَ َكان ، ُ ُلـهَ ُ من األجر مثل أجور من تبعهَ َ ْ ُ ْ َِ َِ َ ِ ُ ْ ِ ال ، ِ
ِينقص ذلك من أجور ُ ْ ُِ َِ َ ُ ْ ْهـمَ ً شيئاِ ْ ِومن دعا إ، َ َ َ ْ ٍ ضاللةَلـىََ َ َكان عل، َ َ َ ِيـهَ ْ من اإلثْ َ ِم مثل آثام ِ َِ ُ ْ ِ

ُمن تبعه َ ِْ َ ِال ينقص ذلك من آثام، َ ِ َِ ُْ َُ َ ْ ْهـمَ ً شيئاِ ْ  .)١(أخرجه مسلم »َ

 

                                                
 ). ٢٦٧٤( برقم أخرجه مسلم )١(
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 والعمل العلم فقه -٩
Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ Ä Ã Â (: قال اهللا تعاىل

Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ÅÒ( ]٩: الزمر[. 

\ [ ^ _ ` Z Y c b a ] (: وقال اهللا تعاىل
k j i h g f e dl( ]٩٧: النحل[. 

 :الناس يف العلم والعمل أربعة أصناف
ًمن رزقه اهللا علام وعمال :األول وأئمة هذا الصنف ، وهؤالء خالصة اخللق، ً

فأفضلهم أولو ، وهم يف ذلك درجات، األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم
وهم يف ، ثم ييل األنبياء أتباعهم من الصديقني والشهداء والصاحلني، العزم

 .ذلك درجات متفاوتة
وهم الصم البكم ، وهذا الصنف رش الربية، من حرم العلم والعمل :الثاين

، وشياطني يف احلقيقة، وهؤالء ناس يف الصورة، العمي الذين ال يعقلون
 .وجلهم أمثال البهائم واحلمري والسباع

 .وأغلق عنه باب العمل، من فتح له باب العلم :الثالث
ًوما زاده العلم إال وباال وعذابا،  أو رش منهفهذا يف رتبة اجلاهل وال مطمع يف ، ً

 .صالحه وهدايته
O N M (: ًفمن عرف الطريق وحاد عنها متعمدا فمتى ترجى هدايته؟

Z Y X W V U T S R Q P ] \ [ 
 .]٨٦: آل عمران[)  `̂ _

ولكن قل نصيبه من ، ًمن رزقه اهللا حظا من اإلرادة والعزيمة والعمل :الرابع
 .لعلما

وحسن ، فهذا إذا وفق له االقتداء بعامل أو داع من دعاة اهللا ورسوله ازداد عمله
 .عمله



 ٥٢٩

وال تأيت ، وال يقبل عليه إال بإرادة جازمة، واإلنسان ال يرغب يف طلب العلم
، ومعرفة فضل العلم وثواب العلامء، اإلرادة إال بمحرك هلا وهو اإليامن

 .ومعرفة درجاهتم عند اهللا
وحيرك نفسه لتعلمه وتعليمه أن يقول ، يرغب العبد لطلب العلم الرشعيومما 
 :لنفسه

 .وال أقدر عىل أدائها إال بالعلم، إن اهللا أمرين بالعبادات والطاعات والفرائض
وال أقدر عىل اجتناهبا إال بعد معرفة قبحها ، وهناين اهللا عن املعايص واآلثام

 .وال يتم ذلك إال بالعلم، وسوء عاقبتها
َّإن اهللا عز وجل أوجب عيل شكر نعمه الظاهرة والباطنة وال أقدر عىل : ويقول َّ

 .وطاعة اهللا فيها إال بالعلم، معرفتها
َّوأمرين اهللا عز وجل بإنصاف اخللق وال أقدر عىل إنصافهم إال بعد معرفة ، َّ

 .وال يتم ذلك إال بالعلم، وما جيب هلم، حقوقهم
وال أقدر عليه إال بعد معرفة ثوابه وحسن ، الئهوأمرين سبحانه بالصرب عىل ب

 .وال يتم ذلك إال بالعلم، عاقبته
، وال أقدر عليها إال بعد معرفة كيده وخطواته، وأمرين سبحانه بعداوة الشيطان

 .وال يتم ذلك إال بالعلم
 :وكامل العمل الصالح وقبوله مبني عىل ستة أمور

 .إخالص العمل هللا :األول
 .ملسو هيلع هللا ىلصون عىل طريقة رسول اهللا أن يك :الثاين

 .بأن يعرف قيمة العمل الذي يؤديه هللا، االحتساب :الثالث
 .اليقني عىل ذات اهللا الذي يملك كل يشء :الرابع

 .برتك ما حيب من أجله، أن يؤديه باملجاهدة :اخلامس
ويقوم به أمام ربه كأنه ، فيؤديه بأحسن هيئة، أن يؤديه بصفة اإلحسان :السادس

 .ن مل يكن يراه فإن ربه يراهفإ، يراه
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ومنها ، ٍواألعامل منها ما هو رشط صحة كالصالة، والعمل رشط لصحة اإليامن
 .ٍما هو رشط كامل كرب الوالدين

بل كل سائر إىل مقصد ال يتم سريه وال يصل إىل ، والسائر إىل اهللا والدار اآلخرة
 :مقصوده إال بقوتني

 .وقوة إرادية ..قو ة علمية
، وجيتنب أسباب اهلالك، ومواضع السلوك، العلمية يبرص منازل الطريقفبالقوة 

 .ومواضع العطب
فإن السري هو ، بل السري هو حقيقة القوة العملية، وبالقوة العملية يسري حقيقة

وأبرص ، وكذلك السائر إىل اهللا إذا أبرص الطريق وأعالمها، عمل املسافر
 .وبقي عليه الشطر اآلخر، ة والفالحفقد حصل له شطر السعاد، املعاثر والوهاد

ًقاطعا منازهلا منزلة ، ًوهو أن يضع عصاه عىل عاتقه ويشمر مسافرا يف الطريق
 .وكلام قطع مرحلة استعد لقطع األخرى، بعد منزلة

 .هانت عليه مشقة السفر، فإذا استشعر قرب املنزل
ش عند وبرد العي، وكلام سكنت نفسه من كالل السري وعدها قرب التالقي

ًفيحدث هلا ذلك نشاطا وفرحا ومهة، الوصول فتواصل السري إىل منازل ، ً
يتلقاها األحبة بأنواع التحف واهلدايا ، فتصل محيدة مرسورة، األحبة

 .وليس بينها وبني ذلك إال صرب ساعة، والكرامات
 :والناس من حيث القوة العلمية والعملية قسامن

الكاشفة عن الطريق ومنازهلا وأعالمها من تكون له القوة العلمية  :األول
 .وتكون هذه القوة أغلب القوتني عليه، وعوارضها ومعاثرها

ويرى ، يبرص احلقائق وال يعمل بموجبها، ًويكون ضعيفا يف القوة العملية
 .املخاوف واملتالف وال يتوقاها

، فإذا حرض العمل شارك اجلهال يف التخلف، فهو فقيه ما مل حيرض العمل
إذ قد ، وهذا هو الغالب عىل أكثر النفوس املشتغلة بالعلم، قهم يف العلموفار



 ٥٣١

، وهو العمل بموجبه، يكون هلا مقاصد غري وجه اهللا حترمها ثمرة العلم
 .واملعصوم من عصمه اهللا

وتقتيض ، وتكون أغلب القوتني عليه، من تكون له القوة العملية اإلرادية :الثاين
واجلد ، والرغبة يف اآلخرة، والزهد يف الدنيا، هذه القوة السري والسلوك

 .والتشمري يف العمل
واالنحرافات يف األقوال ، ويكون أعمى البرص عند ورود الشبهات يف العقيدة

 .كام كان األول ضعيف العقل واإلرادة عند ورود الشهوات، واألعامل
 .وضعف عقله، وداء األول من فساد إرادته ..فداء هذا من جهله

 .ال أكثر أرباب الفقر والسالكني عىل غري طريق العلموهذا ح
ال يعرفون رشيعته ودينه الذي ، فهؤالء كلهم عمي عن رهبم وعن رشيعته ودينه

 .وأنزل به كتبه، بعث به رسله
َّومن كملت له هاتان القوتان استقام له سريه إىل اهللا عز وجل ، ورجي له النفوذ، َّ

 .حول اهللا وقوتهوقوي عىل رد القواطع واملوانع ب
ولو شاء اهللا ألزاهلا ، ولوال القواطع واآلفات لكانت الطريق معمورة بالسالكني

واهللا ، وحكم وأرسار جيهلها أكثر العباد، ولكن هللا يف خلقه شئون، وذهب هبا
 .حكيم عليم

 :فلكل إنسان قوتان
 .وقو ة عملية إرادية ..قوة علمية نظرية

 .تكامل قوتيه العلمية والعمليةوسعادته التامة موقوفة عىل اس
ومعرفة أسامئه ، واستكامل القوة العلمية إنام يكون بمعرفة فاطره وبارئه

ومعرفة ، ومعرفة نفسه، ومعرفة آفاهتا، ومعرفة الطريق التي توصل إليه، وصفاته
 .عيوهبا

وأعلم الناس أعرفهم هبا ، فبهذه املعارف اخلمس حيصل كامل قوته العلمية
 .اوأفقههم هب
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واستكامل القوة العملية اإلرادية ال حيصل إال بمراعاة حقوقه سبحانه عىل 
ًوالقيام هبا إخالصا وصدقا، العبد ًونصحا وإحسانا، ً ، ًوشهودا ملنة اهللا عليه، ً

 .وتقصريه يف أداء حقه سبحانه
وحقه أعظم ، فهو مستح من مواجهته بتلك اخلدمة لعلمه أهنا دون ما يستحقه

فهو ، وأنه ال سبيل إىل استكامل هاتني القوتني إال بمعونته،  بكثريوأكرب من ذلك
إما بفساد ، وأن جينبه اخلروج عنه، ًمضطر دائام إىل أن هيديه الرصاط املستقيم

وإما بفساد يف قوته العملية فيوجب له ، يف قوته العلمية فيقع يف الضالل
 .الغضب من ربه

َّواهللا عز وجل حيب أن تعرف سبيل امل كام حيب ، ؤمنني مفصلة لتحب وتسلكَّ
 .أن تعرف سبيل املجرمني لتبغض وجتتنب

وعاقبة ، وسبيل املجرمني مفصلة، وقد بني اهللا يف القرآن سبيل املؤمنني مفصلة
وبني ، وخذالنه هلؤالء، وتوفيقه هلؤالء، وأعامل هؤالء وهؤالء، هؤالء وهؤالء

)  U T S R Q PV(: ذلك غاية البيان وأمته
 .]٥٥: نعاماأل[

 :والناس يف معرفة ذلك أربع فرق
وعرفوا ،  عرفوا سبيل املؤمنني معرفة مفصلةالعاملون باهللا وكتابه ودينه-١

فاستبانت هلم السبيالن كام يستبني للسالك الطريق ، سبيل املجرمني مفصلة
 .والطريق املوصل إىل اهللكة، املوصل إىل النجاة

 .وهم األدالء اهلداة، وأنصحهم هلم، سفهؤالء أعلم اخللق وأنفعهم للنا
والسبل ، ويف مقدمة هؤالء الصحابة الذين نشأوا يف سبل الضالل والرشك

ثم جاءهم الرسول فأخرجهم من تلك ، وعرفوها مفصلة، املوصلة إىل اهلالك
ومن الرشك إىل ، فخرجوا من الظالم إىل النور التام، الظلامت إىل سبيل اهلدى

 .م إىل العدلومن الظل، التوحيد
وهم بسبيل املجرمني ، من عميت عنه السبيالن من أشباه األنعام: الثانية-٢
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 .أحرض وهلا أسلك
فهو ال يعرف ، من رصف عنايته إىل معرفة سبيل املؤمنني دون ضدها: الثالثة-٣

 .ضدها إال من حيث اجلملة
منني وعرف سبيل املؤ، من عرف سبيل الكفر والرش والبدع مفصلة: الرابعة-٤

 .جمملة
 :وأعامل اإلنسان قسامن

، والتوكل عليه، وحمبته وخشيته، أعامل القلوب كاإليامن باهللا وتوحيده :األول
 . واليقني عىل ذاته وأسامئه وصفاته، واإلنابة إليه، واخلضوع له، وتعظيمه

 .واحلج ونحو ذلك، والصالة والصوم، أعامل اجلوارح كالذكر والدعاء :الثاين
، والناس فيها درجات يف اهليئة والقدرة، امل تتفاوت وتزيد وتنقصوهذه األع

 .واحلسن والكامل، والرغبة والرهبة، والقلة والكثرة
ًاإليامن بضع وسبعون شعبة« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  َ ْ ُ ْ َ ٌُ َ َُ ْ ِ َ َلـحَوا، ِ ِياء شعبة من اإليامنْ َ ِ َ َ ِْ ٌ ُ ُ أخرجه  »َ

 .)١(مسلم

 . وإثباهتا يف الداخلهو نقل صورة املعلوم من اخلارج :والعلم
 .هو نقل صورة املعلوم من النفس وإثباهتا يف اخلارج :والعمل

 .ًوأحىص كل يشء عددا، ًأحاط بكل يشء علام، واهللا بكل يشء عليم
̂ (: فهو سبحانه الذي، وال يعلم إال ما علمه اهللا، واإلنسان ظلوم جهول

b a  ̀_c(   ]٥: العلق[. 

بل نسبة علوم ، يساوي ذرة بالنسبة ملا ال يعلمهواإلنسان مهام علم فعلمه ال 
وأقل من القطرة ، البرشية كلها إىل علم اهللا أصغر من الذرة بالنسبة للجبل

 .وعلم البرش مهام كان فهو حمدود، فإن علم اهللا مطلق، بالنسبة إىل البحر
وماذا حصل  ..وما أكثر غروره وطغيانه ..وما أقل علمه ..أال ما أجهل اإلنسان

                                                
 ). ٣٥( برقم أخرجه مسلم )١(
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 .وماذا أدركوا منه؟ ..البرش من العلم؟
 :إنك لو سألت أكرب العلامء منهم

وكم خطوة  ..وكم كلمة قلتها؟ ..ًوكم نفسا تنفسته؟ ..كم شعرة يف رأسك؟
 .وكم كلمة سمعتها؟ ..وكم لقمة أكلتها؟ ..مشيتها؟

 .لكن اهللا عالم الغيوب يعلم ذلك كله، مل يستطع معرفة ذلك
 :ولو سألته

 ..وكم مثاقيل اجلبال؟ ..وكم عدد ورق األشجار؟ ..ر األمطار؟كم عدد قط
 .وكم عدد الذرات والنباتات؟ ..وكم عدد الطيور واحليوانات؟

ًلكن اهللا عز وجل أحاط بكل يشء علام، فإنه ال يعلم َّ َّ. 
 :ولو سألته

وكم يف اجلنة من القصور واألهنار والثامر  ..كم يف السموات من املالئكة؟
وكم  ..وكم عدد األرواح؟ ..وكم عدد النجوم والكواكب؟ ..نعيم؟وألوان ال

 .مقادير األرزاق؟
وهو بكل يشء ، لكن اهللا يعلم ما يف السموات وما يف األرض، فإنه ال يعلم

 .وكل ما علمه اإلنسان فهو مما علمه ربه، عليم
 .ّومتى جيله ويكربه ويعظمه؟ ..ومتى خياف اإلنسان من ربه؟

 .وغزارة نعمه، وعلم سعة رمحته وعلمه، وعلم قدرتهإذا عرف عظمته 
 .ومتى يستحي اإلنسان من أخيه؟

وهو يعلم ، فكيف ال يستحي العبد من ربه، عندما يعلم أنه يعرف أحواله السيئة
 .وتقواه وفجوره ..رسه وعالنيته

 .واهللا تبارك وتعاىل له اخللق واألمر وحده
وإذا امتثل اإلنسان هذه األوامر سعد  ،فله أوامر عىل اإلنسان يف مجيع أحواله

 .وهذه األوامر هي الدين، يف الدنيا واآلخرة
 



 ٥٣٥

َّوقد أمر اهللا عز وجل كل مسلم ومسلمة بعد اإلقرار بالشهادتني بأربعة أشياء َّ: 
 .وفيها يتصل املخلوق بخالقه فيستفيد من خزائنه، الصالة :األول
 .در للمخلوق العاجزوفيها مواساة املخلوق القا، الزكاة :الثاين

فإذا ، والصرب عن الشهوات، وبه يتعود الصرب عىل األوامر، الصيام :الثالث
 .انترص عىل النفس أمكنه االنتصار عىل الغري من أعدائه

وتذكري اإلنسان بأنه ، وفيه اخلروج يف سبيل اهللا ابتغاء مرضاة اهللا، احلج :الرابع
 .غريب مسافر إىل دار أخرى

وانترشت ، ملسو هيلع هللا ىلصوخرجت من مسجده ، ملسو هيلع هللا ىلصلدين كملت يف عهده ومجيع أعامل ا
 .يف مجيع أنحاء العامل

 .. مدرسة فتحت أبواهبا يف مجيع األوقات لتعلم الدينملسو هيلع هللا ىلصفكان مسجده 
 .والدعوة إليه ..والعمل به

وخمتلف األلوان من بيض  ..يتعلم فيها خمتلف األجناس من عرب وعجم
وخمتلف األسنان من شيوخ  ..وخمتلف الطبقات من أغنياء وفقراء ..وسود

 .وغريهم ..وخمتلف الناس من سادة وعبيد ..وشبان
مباركة  .. روضة من رياض اجلنةملسو هيلع هللا ىلصفكانت حلقة العلم والتعلم يف مسجده 

وتعنى بالرتبية قبل  ..وتزكي الروح والبدن ..تلقن العلم والعمل ..نافعة
 .وبتهذيب النفوس قبل حشو الرؤوس ..التعليم

أولئك أصحاب ، لذين خترجوا منها تاج خري أمة أخرجت للناسفكان هؤالء ا
قوم اختارهم اهللا ، ًوأقلها تكلفا، ًوأعمقها علام، ًأبر هذه األمة قلوبا، ملسو هيلع هللا ىلصحممد 

! (: ورضوا عنه، فريض اهللا عنهم، وإقامة دينه، لصحبة نبيه
 - , + * ) ( ' & % $ # "
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وكان كامل  ..وظهر نور العمل ..وهبؤالء ظهر نور العلم، ن هؤالءوم
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 .اإلخالص واملتابعة
 :ثم أصيب العلم بثالث آفات

وبقي يف ، أنه خرج من املسجد إىل خارج املسجد فانطفأ نوره :األوىل
 .وال تبعث عىل العمل، األذهان بصورة معلومات ال حترك القلب والبدن

 العلم الكرب وكثرة اجلدل عند العامل واملتعلم بسبب أنه تولد عن هذا :الثانية
 .فانطفأ نور آخر، والعمل به، وثمرة العلم اإلهلي التواضع هللا، عدم العمل به

وصار القفز إىل ، أنه فقد اإلخالص؛ ألن حطام الدنيا بدأ يؤكل به :الثالثة
، من نورهفانطفأ نور آخر ، ًومل يطلب هللا تعبدا، املناصب والوظائف عن طريقه

 .بل هو أعظم نوره
، ظلمة عىل ظلمة عىل ظلمة ..وال إخالص ..وال تواضع ..وعلم بال نور

 .فأنى تبرص األمة طريقها يف هذه الظلامت، ظلامت بعضها فوق بعض
 .والعمل ثمرة العلم، والعلم هو قائد العمل
 :ولقبول العمل رشوط

 .وهو التوجه إليه بالعمل، اإليامن باهللا :األول
 .وهو توحيده بذلك العمل، اإلخالص :لثاينا

 .ملسو هيلع هللا ىلصًوهو أن يكون مطابقا ملا جاء به النبي ، العلم :الثالث
 .حفظ العمل بحسن األخالق :الرابع

فلو كانت أعامل العبد كاجلبال وهو يؤذي الناس فهو خارس؛ ألن الناس 
 .يأخذون حسناته يوم القيامة

َأتدرون ما ا« :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا  َُ ْ ُلـمَ ُفلس؟ْ ِ ُقالوا »ْ ُلـما: َ ْفلس فينَا من ال درْ َِ ِْ ُ ِ َهـمْ ُلـه َ َ 
َوال متاع ََ َفقال، َ َ َّإن ا« :َ ُلـمِ ِفلس من أمتيْ ِ َِّ ْ َ ٍيأيت يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة، ْ ِ ٍ ِ َِ َ َ َ َ ٍْ َ َ َ َ َ َِ ْ ِ ْ ،

َويأيت قد ش ْ َ ِ ْ َ َتـمَ َ هذاَ َوقذف هذا، َ ََ ََ َوأكل مال هذا، َ َ ََ َ َ َوسفك دم، َ ََ ََ َ هذاَ َورضب هذا، َ َ َ ََ َ ،
َفيعطى هذا من حسنا َ َُ ْ َ ِْ َ َ ِتـهَ َ وهذا من حسناِ َ َ ْ َ َِ ِتـهَ َفإن فنيت حسنا، ِ َْ ََ ِ َ َْ ُتـهِ َقبل أن يقىض ما ، ُ َُ ْ َ َْ ْ
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َعل ِيـهَ َأخذ من خطايا، ْ َ َ ْ ِ ْهـمَِ َ فطرحت علُ َ َْ ِ ُ ِيـهَ َّثم طرح يف النار، ْ ِ َ ِ ُ َّ  .)١(أخرجه مسلم »ُ

 :ة يف الكتاب والسنة قسامنوعلوم الدين الوارد
 .وإنشاء ..خرب

 .ما يطلب فعله أو تركه: واإلنشاء، ما يطلب العلم به :فاخلرب
 :واخلرب نوعان

 .وخرب عن خملوقاته ..خرب عن اخلالق
وهذا توحيد ، فاخلرب عن اخلالق كاخلرب عن اهللا وأسامئه وصفاته وأفعاله

، وترك ما يعبد من دونه، رشيك لهوإما دعاء إىل عبادة اهللا وحده ال ، الربوبية
 .وهذا هو توحيد األلوهية

وهذا جزاء ، وإما خرب عن إكرام اهللا ألهل توحيده وطاعته يف الدنيا واآلخرة
وهذا جزاء ، وعن جزائهم يف الدنيا واآلخرة، وإما خرب عن أهل الرشك، توحيده

 .من خرج عن حكم التوحيد
فإن الترشيع كاخللق حق هللا ، حيدوهذا من حقوق التو، وإما أحكام وترشيع

: األعراف[ )v u t s r q p o nw(: وحده كام قال سبحانه

٥٤[. 

والسهول  ..وأما اخلرب عن املخلوقات كوصف خلق السامء واألرض
ونحو ذلك مما  ..واإلنسان ..والنبات واحليوان ..والبحار واألهنار، واجلبال
 .يف الدنيا

ونحو ذلك مما جيري ، ل احلرش والبعثوأحوا، ووصف النار، ووصف اجلنة
 .يوم القيامة

? @ C B A (: ففي القرآن علم كل يشء كام قال سبحانه
H G F E DI( ]٨٩: النحل[. 
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ًواألنبياء مل يورثوا دينارا وال درمها، والعلامء هم ورثة األنبياء وإنام ورثوا ، ً
 .فمن أخذه أخذ بحظ وافر، العلم

َّنيا واتبعوا الرياسات والشهوات فال بد أن يبتدعوا يف وآفة العلامء إذا آثروا الد
فإن اتباع اهلوى يعمي عني ، الدين مع الفجور يف العمل فيجتمع هلم األمران

 .والسنة بدعة، أو ينكسه فريى البدعة سنة، فال متيز بني السنة والبدعة، القلب
 اهللا غري احلق َّوكل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فال بد أن يقول عىل

 .ًيف فتواه وحكمه؛ ألن أحكام الرب كثريا ما تأيت عىل خالف أغراض الناس
، نشغاله بغريهاأن هيدم اآلخرة وهيمل أعامهلا؛ الَّفمن أراد الدنيا وزينتها فال بد 

نشغاله  هيدم الدنيا ويعرض عن زينتها؛ الَّومن أراد اآلخرة وأعامهلا فال بد أن
 .بغريها

وال يمكن ، َّاآلخرة رضتان إن ملت إىل إحدامها أرضرت باألخرىفالدنيا و
، وما حيبه اهللا عىل ما يبغضه، فليؤثر العبد ما يبقى عىل ما يفنى، اجلمع بينهام

& '  %! " # $(: وما هو أنفع وأدوم وأمجل
 .]١٧، ١٦: األعىل[ )()

ي هبم وهيتد، يقتدي هبم السالك، والعلامء هم أولو األمر وأهل االقتداء
وأقواهلم ، ويستضاء بنور هدايتهم ونصحهم، ويشفى هبم العليل، احلريان

وعىل أمر اهللا جذبت ، ملا كانت هللا وباهللا، وحركاهتم وسكناهتم، وأفعاهلم
 .قلوب الصادقني إليهم

 .وهذا النور الذي أضاء عىل الناس منهم هو نور العلم واملعرفة
 :والعلامء ثالثة

فهذا من خلفاء الرسل ، واستنار به الناس منه، نور العلمعامل استنار ب :األول
 .وورثة األنبياء

ًفهذا إن مل يفرط كان نفعه قارصا ، ومل يستنر به غريه، عامل استنار بنوره :الثاين
 .فبينه وبني األول ما بينهام، عىل نفسه
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سطته وب، فهذا علمه وبال عليه، ومل يستنر به غريه، عامل مل يستنر بنوره :الثالث
 .وبسطة األول رمحة هلم، للناس فتنة هلم

 .وحبب إليه العلم والعمل والتعليم، فاملؤمن املوفق من هداه اهللا وعلمه وأعانه
، ًفهذا ال تزيده كثرة األدلة إال حرية وضالال، وأما من أراد اهللا فتنته فال حيلة فيه

ًوكفرا وطغيانا ً :)Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ÈÒ (]٦٤: املائدة[. 
̧  º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿ (: قال سبحانهو ¶ µ  ́ ³

 Á À Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â
Ñ ÐÒ( ]٤١: املائدة[. 

ودعوة اخللق به إىل ، وسبيل اهللا التي حيبها هي اجلهاد وطلب العلم وتعليمه
وهلذا قرن اهللا هبام يف قوله ، واحلديد النارص، فقوام الدين بالكتاب اهلادي، اهللا

% & ' ) ( ! " # $ (: سبحانه
 . - , + * 7 6 5 4 3 2 1 0 /

 .]٢٥: احلديد[ )?8 9 : ; > = <

فرس ، يسمى يف سبيل اهللا ..واجلهاد باللسان ..وملا كان كل من اجلهاد بالسيف
Í Ì Ë Ê É È Ç (: الصحابة ريض اهللا عنهم قوله سبحانه

 Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ
ä ã â áå(  ]٥٩: النساء[. 

 .والعلامء الربانيون ..األمراء املتقون:  املراد بأويل األمربأن
 .وهؤالء بألسنتهم، هؤالء بأيدهيم، فإهنم املجاهدون يف سبيل اهللا

فعاد األمر إىل فضل العلم ، واألمراء يرجعون إىل العلامء فيام أشكل عليهم
 .وأهنم أئمة الناس الذين يقتدى هبم، والعلامء

وهو الذي يثمر العمل والقنوت ، ة وإدراك احلقوالعلم احلق هو املعرف
 .والتوجه إليه يف مجيع األمور، والطاعة هللا

وحيس بآالئه ونعمه ، وهو الذي جيعل املسلم يشعر بجالل اهللا فيخشاه
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 .ويذكر العبد بتقصريه فيستغفر اهللا ويتوب إليه، فيحمده ويشكره
ذا الكون من مظاهر اجلالل وهو الذي يمنح القلب نعمة الرؤية والتأثر بام يف ه

ًفيقبل عىل ربه حمبا له عابدا له، واجلامل واإلحسان ً. 
فيعمل بام حيبه ، وهو الذي جيعل املسلم حيذر اآلخرة ويرجو رمحة ربه

Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ Å Ä Ã Â (: ويرضاه
Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç ÆÒ( ]٩: الزمر[. 

وتشحن ،  التي تزحم الذهنوليس العلم هو املعلومات املفردة املنقطعة
 .وال متتد وراء الظاهر املحسوس، وال تؤثر يف القلب، الرأس

ونطقت هبا ، فأصحاب هذا العلم إنام جيمعون معلومات حفظوها يف أذهاهنم
 .ومل تتأثر هبا قلوهبم، ألسنتهم

، واخلشوع له، واخلشية منه، أما العلم احلقيقي فهو الذي يورث القنوت هللا
 .والعمل برشعه، ومراقبته يف مجيع األحوال، وأنسه به، لقلب إليهواطمئنان ا

وإنام يعرف أصحاب القلوب الواعية املدركة ملا وراء الظواهر من حقائق 
ويف كل يشء تراه أو تسمعه ، وبذكر اهللا يف كل حال، باالنتفاع بام ترى وتعلم

 .والشدة والرخاء، وال تنساه يف حال الرساء والرضاء، أو تلمسه
 :والناس يف العمل أربعة أقسام

فأعامهلم كلها خالصة هللا عىل طريقة رسول ، أهل اإلخالص واملتابعة :أحدها
 .فهؤالء خيار اخللق وهم بأرشف املنازل، اهللا

وال ، فأعامهلم ليست موافقة للرشع، من ال إخالص له وال متابعة :الثاين
ملرائني هلم بام مل يرشعه ا، وذلك كأعامل املتزينني للخلق، خالصة هللا وحده

 .اهللا ورسوله
َّوهؤالء هم رشار اخللق وأمقتهم إىل اهللا عز وجل َّ. 

، ملسو هيلع هللا ىلصلكن أعامله غري موافقة هلدي النبي ، من هو خملص يف أعامله: الثالث
ّكجهال العباد ممن يظن أن سامع املكاء ، وهم كل من عبداهللا بغري أمره
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وأن اخللوة ملناجاة اهللا ،  بالليل قربةوأن مواصلة صوم النهار، والتصدية قربة
وكل ، ونحو ذلك مما مل يرد يف الرشع، التي يرتك هبا اجلمعة واجلامعة قربة

َمن عمل عمال ليس عل« :ملسو هيلع هللا ىلصذلك مردود عىل صاحبه كام قال النبي  َ ََ َ َ َ ْْ َ ِيـهَِ َ أمرنا فهو ْ ُ َ َ ُ ْ
ٌّرد  .)١(أخرجه مسلم» َ

، لكنها لغري اهللا كطاعة املرائني ملسو هيلع هللا ىلصمن أعامله عىل طريقة النبي  :الرابع
ًوكالرجل يقاتل شجاعة أو محية أو رياء أو يقرأ القرآن ليقال ، أو حيج ليقال، ً

 .أو يعلم ليقال عامل ونحو ذلك، قارئ
لكنها غري خالصة هللا فال ، فهؤالء أعامهلم ظاهرها أعامل صاحلة مأمور هبا

َمن قاتل لتكون « :الفق،  عن الرجل يقاتل شجاعةملسو هيلع هللا ىلصوقد سئل النبي ، تقبل ُ َ َِ َ َ ْ َ
َلـمَك ِ فهو يف سبيل اَلـىْ أع٬ُة اِ ِ َ ِ َ ُ  .)٢(متفق عليه» ٬َ

ًفاملقبول من العمل مهام قل أو كثر ما كان خالصا هللا ًصوابا عىل سنة رسول ، َّ
í ì ë ê é è ç æ å ä ã â (: كام قال سبحانهملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

îï( ]١١٠: الكهف[. 

 :ئني مهاواحلجة إنام تقوم عىل العباد بشي
 .والقدرة عىل العمل به ..التمكن من العلم بام أنزل اهللا

أو العاجز عن العمل كاخلرف فال أمر عليهام ، فأما العاجز عن العلم كاملجنون
 .وال هني

 .]١٥: اإلرساء[ )ºÀ « ¼ ½ ¾ ¿(: قال اهللا تعاىل

ًسا إال وال يكلف اهللا نف، واخلرف ال يقدر عىل العمل، فاملجنون ال يعقل العلم
 .وسعها

 :ومقاصد اإلسالم تدور عىل أربعة أصول
 .وهو التوحيد واإليامن، معرفة اهللا بذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله :األول

                                                
 ). ١٧١٨( برقم أخرجه مسلم )١(
 . ، واللفظ له)١٩٠٤(، ومسلم برقم )٢٨١٠(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٢(
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واألخالق التي حيبها ، واملعارشات، واملعامالت، كيفية أداء العبادات :الثاين
 . يف كل ما جاء عنهملسو هيلع هللا ىلصباتباع النبي ، اهللا ويرضاها

ليسعد كل فرد ، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، إىل اهللالدعوة  :الثالث
 .يف العامل هبذا الدين

التي ، وذلك بوضع األحكام والعقوبات، إيقاف املعتدي عند حده :الرابع
 .وهي اجلهاد واحلدود، حتفظ األمن واألنفس واألعراض واألموال والدين

 :وآفات العمل ثالث
فإنه ، إذا قام بالعمل، ٍل داع وكل جماهدفكل عامل وكل عابد وكل عامل وك

 :يعرض له يف عمله ثالث آفات هي
 .وسكونه إليه، ورضاه به ..وطلب العوض عليه ..رؤية العمل

، ِّفالذي خيلص العبد من رؤية عمله واإلعجاب به مشاهدته ملنة اهللا عليه
Æ Å (: كام قال سبحانه، وأنه من اهللا وبه ال من العبد، وفضله وتوفيقه له

 É È Ç Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê
ÙÚ   (]١٧: احلجرات[. 

7 8 9 : ; > = < ? @ 3 4 5 6 (: وقال سبحانه
F E D C B AG( ]٢١: النور[. 

واإلعانة والقبول ، والتقوى والتوفيق واهلداية، فالسمع والبرص والعقل
 .كلها عطاء من اهللا وفضله ونعمته، ونحوها

، ن طلب العوض عىل العمل علمه بأنه عبد حمضِّوالذي خيلص العبد م
ًوالعبد ال يستحق عىل خدمته لسيده شيئا ال عوضا وال أجرة؛ ألنه مملوك  ً

ًفإن أعطاه سيده شيئا من األجر والثواب فهو إحسان وإنعام من سيده ال ، لسيده
Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â ÁË  Ì(: ًعوضا عن العمل

Ï Î ÍÐ( ]٩٤، ٩٣: مريم[. 
O N M L K J I H G F (: هوقال سبحان
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PQ( ]٦١: غافر[. 

 :ِّوالذي خيلصه من رضاه بعمله وسكونه إليه أمران
وما فيه من حظ النفس والشيطان ، وتقصريه يف عمله، مطالعة عيوبه :األول

 .والرياء
علمه بام يستحقه الرب جل جالله من حقوق العبودية وآداهبا  :الثاين

 .وأقل من أن يوفيها حقهاوأن العبد أضعف وأعجز ، ورشوطها
 :ومتام العمل حيصل بأمور أمهها

وأكل  ..وفعله عىل السنة ..وإخالص العمل هللا ..ومعرفة احلق ..اإليامن باهللا
وتعظيم  ..وتعظيم الرب ..وحسن اخللق ..وكف األذى عن الناس ..احلالل

 .وحمبة ما حيب ..َّوحمبة الرب ..أمره
 :وكامل اإلنسان مداره عىل أصلني

 .والدعوة إليه، وإيثار احلق عىل الباطل بالعمل به ..معرفة احلق من الباطل
وتفاوت منازل اخللق عند اهللا يف الدنيا واآلخرة بحسب تفاوهتم يف هذين 

 .األمرين
 :وقد انقسم الناس يف هذا املقام أربعة أقسام

ء أرشف فهؤال، من عرف احلق وآثره عىل الباطل بالعمل به والدعوة إليه :األول
 .اخللق وأكرمهم عىل اهللا تعاىل

وال قوة له عىل تنفيذ ، وهم من ال بصرية له يف الدين، عكس هؤالء :الثاين
 .احلق عىل نفسه وال عىل غريه

َّوهم الذين غرهم الشيطان فصاروا ، ًوأكثرهم رشا وبالء، وهؤالء أكثر اخللق
 .من جنده وحزبه

ولكنه ضعيف ال قوة له عىل ،  بهومعرفة، من له بصرية يف اهلدى :الثالث
 .وال الدعوة إليه، تنفيذه

 .واملؤمن القوي خري وأحب إىل اهللا منه، وهذا حال املؤمن الضعيف
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ال يكاد يميز ، ولكنه ضعيف البصرية يف الدين، من له قوة ومهة وعزيمة :الرابع
 .بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان

 الدين وال هو موضع هلا سوى القسم وليس يف هؤالء من يصلح لإلمامة يف
R Q P O N M L K J (: األول كام قال سبحانه

 STU( ]٢٤: السجدة[. 

وكامل العبد بحسب هاتني ، وكلام كان علم العبد بربه أتم كانت حمبته أكمل
، وأعىل احلب احلب له، وأفضل العلم العلم باهللا، العلم واحلب: القوتني

واحلب والشوق تابع ملعرفته ، ة تابعة للمحبةفاللذ، وأكمل اللذة بحسبهام
 .سبحانه والعلم به

، وحلية ثمينة ال تساق إال ملن طلبها، ٍوالعلم يشء غال ال حيصل ألي أحد
 .ًوكان صاحلا هلا، وجاهد من أجلها

 .وهذا يمنعه كربه، هذا يمنعه حياؤه، فال ينال العلم مستح ٍوال مستكرب
 :هبا وهيوللعلم ست مراتب ال ينال إال 

والعمل  ..وحسن احلفظ ..وحسن الفهم ..وحسن اإلنصات ..حسن السؤال
 .ونرشه وتعليمه وإال نسيه ..فإنه يوجب تذكره وتدبره ومراعاته، به

 : أصحابه عليها أربعةملسو هيلع هللا ىلصواألعامل التي ربى النبي 
 .والعبادة ..والتعليم ..واجلهاد ..الدعوة

. / 0 1 (: نبياء والرسلوهذه أعامل األ، وكذلك قام هبا الصحابة
 2 ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3

B A @C( ]٢: اجلمعة[. 

فنتكلم يف عظمة اهللا ، وحتصل اهلداية لنا ولغرينا، فبالدعوة يقوى اإليامن
وبذلك ، وعجائب قدرته، وخزائنه، وعظمة أسامئه وصفاته وأفعاله، وكربيائه

: ل الصاحلة كام قال سبحانهفيقبلون عىل األعام، ويزيد إيامهنم، يتأثر الناس
 .]٣-١: املدثر[)   ¥£ ¤ ¢� ¡ ~| {(
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وبالعلم تكون األعامل ، ولكن األعامل الصاحلة ال تكون صاحلة إال بالعلم
 .وصيام وحج وغريها، مقبولة من صالة وزكاة

 الذي ملسو هيلع هللا ىلصًليكون مطابقا هلدي النبي ، فنتعلم فضائل وأحكام ما نريد أن نعمله
َمن عمل « :قال ِ َ ْ َعمال ليس علَ ََ َ َْ ِيـهَ ٌّ أمرنا فهو ردْ ََ ُ ُْ َ  .)١(أخرجه مسلم »َ

لكن قد تأيت بعض العوائق ، وتكون األعامل صاحلة، ولكن قد يقوى اإليامن
َّولذلك ال بد من التزكية ، والفخر والعجب، فتفسد العمل كالكرب والرياء
الصدق وتزكي النفوس بام تشتمل عليه من ، بالعبادة التي هتذب األخالق

 .والصرب واحللم وحسن اخللق، واإلحسان واخلشوع، واإلخالص
هو القرن ، يف حياة األمة فخري القرون الذي اكتملت فيه هذه الصفات األربع

 . وأصحابه ريض اهللا عنهمملسو هيلع هللا ىلصالذي عاش فيه الرسول 
ُيـرَخ« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ِ الناس قرينْ ْ َ ِ ُثم الذين يلو، َّ َّ َُ ََّ ْنـهـمِ ُ َّثم ال، َ ُذين يلوَُّ َ َ ْنـهـمِ ُ  .)٢(متفق عليه »َ

 .وقمع املعتدين عليه، ويتم حفظه ونرشه، وباجلهاد تظهر قوة الدين
فضعفت ، ثم صار اجلهاد من أجل امللك واملال ال من أجل إعالء كلمة اهللا

وانرصف ، واشتغلوا بوظائفها، فأقبل أكثر الناس عىل الدنيا، الدعوة إىل اهللا
 . العلم والعبادةالزهاد والصاحلون إىل

، وأكل حطام الدنيا به، ثم تولد عن طلب العلم بدون العمل به كثرة اجلدل
، فانرصف خيار الناس عنه، ودخلت األهواء وحب الدنيا يف طلب العلم

فكثر الشقاق واخلالف والعصبية واتباع ، ومحله من ليس من أهله، وزهدوا فيه
 .اهلوى

وتركت ، فلزموا املساجد،  طريق السنةوانرصف خيار الناس إىل التزكية عن
ففسدت ، ًوبدأ الدين خيرج من حياة الناس تدرجييا، الساحة ألهل الباطل

، ثم بدأ اخللل يف التقصري يف أداء النوافل، املعامالت واملعارشات واألخالق
                                                

 ). ١٧١٨( برقم أخرجه مسلم )١(
 ). ٢٥٣٣(، واللفظ له، ومسلم برقم )٢٦٥٢( أخرجه البخاري برقم ،متفق عليه )٢(



 ٥٤٦

، وبقيت صورهتا، ثم خرجت حقيقة العبادة، َّثم دب التقصري يف أداء الفرائض
، وقلوهبم متفرقة، صفوف املصلني مرتاصة، ال روحًوصارت جسدا ب
G FH  K J I(: والقلوب شاردة، واألجساد حارضة

M LN   (]٥، ٤: املاعون[. 
وال ، وهم جديرون أن ال تقام هلم يف األرض راية، فام أهون هؤالء عىل اهللا

وأن ، وأن تتداعى عليهم األمم كام تداعى األكلة عىل قصعتها، يرفع هلم دعاء
 .صل هلم الذلة مع أهنم يملكون أسباب العزةحت

ْيوشك أن تداعى عليكم األ ُ« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ُ ْ ُُ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ُمـمِ ُمن كل أفق كام تداعى األ َكلة ، َ َ َِّ َ ُْ َ َْ َ َ ٍ ُُ ِ

َ قصعَلـىَع ْ َتـهَ َقال، »اِ ْقلنَا: َ َيا رسول : ُ ُ َ َأمن قلة بنَا يومئذ؟ قال، اهللاَ َ ٍَّ ِ ٍ ِ َِ ْ َ ِْ ْأن« :َ ْتـمَ ْ يوُ ٍمئذ َ ِ َ
ٌكثري

ِ ِولكن تكونون غثاء كغثاء السيل، َ ْ َّ ِ َِ َ َُ ُ ُ َُ ً َ َ ْ ُينتزع ا، َ ِ َ ْ َلـمَ ْهابة من قلوب عدوكمْ ُ ِّ َ ْ َُ ِ ُ ُ َِ َ ،
ْيـجَو َعل يف قلوبكم الوهنَ ْ َ َْ ُ ُ ُُ ُ ِ َقال، »ِ َقلنَا وما الوهن؟ قال: َ َ ْ ْ ُُ َ َْ ُّحب ا« :َ َلـحُ ِياةْ ُوكراهية ، َ َ َِ َ َ
َلـما ِوتْ  .)١( داودأخرجه أمحد وأبو »ْ

 :ويف الدنيا شجرتان
 .ولكل منهام ثمرة ..وشجرة اجلهل ..شجرة العلم

فشجرة العلم لو ظهرت صورهتا لألبصار لزاد حسنها عىل صورة الشمس 
 .فهي سبب كل خري يف العامل، والقمر

: ومن ثمرات هذه الشجرة، فاخلري بمجموعه ثمر جيتنى من شجرة العلم
 ..والعمل الصالح بحذافريه ..ب اهللا ورسولهوح ..اإليامن باهللا وتوحيده

 ..وبذل املعروف ..وخفض اجلناح ..والكرم واإلحسان ..واحللم والوقار
والصرب والشكر ونحو ذلك من األخالق  ..والرمحة هلم ..والنصيحة لعباد اهللا

 ..والتوايص باحلق ..واخلوف منه ..واخلشية له ..العالية من التوكل عىل اهللا
وصلة  ..ّوبر الوالدين ..واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ..ىل اهللاوالدعوة إ

                                                
 ). ٩٥٨(، انظر السلسلة الصحيحة رقم )٢٢٣٩٧(أخرجه أمحد برقم : حسن )١(

 ). ٣٦١٠(، صحيح سنن أيب داود رقم )٤٢٩٧(وأخرجه أبو داود برقم 
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 .األرحام ونحو ذلك
وهي تثمر كل ثمرة مرة ، وأما شجرة اجلهل فهي سبب كل رش وفساد يف العامل

 :ومن ثمراهتا، خبيثة
والفخر  ..والشح والبخل ..والبغي والعدوان ..والرشك والظلم ..الكفر والكرب

 ..والفساد يف األرض ..والكذب والنفاق ..لعجب والرياءوا ..واخليالء
وإيثار  ..وتزيني سلوك طرق الغي واتباع اهلوى ..والدعوة إىل سبيل الشيطان

 ..وإساءة اجلوار ..وكثرة السؤال ..وقيل وقال ..الشهوات عىل الطاعات
 .وغري ذلك من سبل الغواية ..وقطيعة األرحام
ولشجرة ، ولشجرة العلم أهل، جرتني يتزودونومن هاتني الش، والناس يعملون

والفالح يف العلم ، ومن يصلح هلذه، واهللا أعلم بمن يصلح هلذه، اجلهل أهل
S R Q P O N M L K J (: واهلدى والنور

]\ [ Z Y X W V U T( ]١٥٣: األنعام[. 

 :والعلامء ثالثة
 .وعامل بأوامر اهللا ..وعامل بأيام اهللا ..عامل باهللا

هو الذي يعرف اهللا بذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله وما يتبع ذلك من  :باهللافالعامل 
 .ووعده ووعيده، وسعة خزائنه، معرفة عظمة ملكه

وكيف نرصهم اهللا وخذل ، هو العامل بسري األنبياء واملرسلني :والعامل بأيام اهللا
 .أعداءهم

لسنن واألحكام التي وا، هو العامل املفتي يف احلالل واحلرام :والعامل بأمر اهللا
 .وفيام بني العبد واخللق ..تتعلق فيام بني العبد وربه

وبأوامر ، وبأيام اهللا، وأفضل هؤالء وأعالهم وأكملهم من مجع بني العلم باهللا
̄ (: واخلشية واخلشوع تغلب عليهم كام قال سبحانه، وهم الصديقون، اهللا

µ́  .]٢٨: فاطر[ )° ± ² ³ 

وماذا قدموا ، وماذا قدموا لآلخرة؟، ا قدموا للدين؟يا حرسة عىل العباد ماذ
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 ..ألنفسهم؟
 .للحصول عىل الدنيا كم نعطي من الوقت واملال واجلهد؟

وإذا أردنا اجلنة وهي دار النعيم املقيم فلننظر كم نعطي من الوقت واملال 
، وتعليم، ودعوة، من عبادة، واجلهد ألعامل الدين التي هي سبب لدخول اجلنة

والناس يف ذلك ، وجهاد يف سبيل اهللا، وهني عن املنكر، باملعروفوأمر 
 .والصحابة ريض اهللا عنهم درجات ..درجات

فبعض الصحابة ريض اهللا عنهم أعطى كل الوقت وكل املال للدين كأيب بكر 
مرة يف اهلجرة، وأنفق كل ماله يف سبيل اهللا،  الذي بذل نفسه يف سبيل اهللا ،

 .لعرسةومرة يف جتهيز جيش ا
ودخل حب اهللا ورسوله ودينه يف قلبه؛ ، ألنه خرج حب النفس واملال من قلبه

 .ألنه أنفق ماله للدين فجاء حب الدين يف قلبه
أبى أبو بكر ، وقبل ذلك بعض الصحابة، ولذلك ملا منع قوم الزكاة يف خالفته

ر فصا، أن ينقص الدين يف حياته؛ ألنه بذل نفسه وأنفق ماله من أجل الدين
 .يؤمله أن يدب النقص يف الدين الذي اكتمل

وبعضهم أعطى ، وبعض الصحابة كذلك أعطى كل الوقت للدين كأهل الصفة
 .ونصف املال كعمر ، نصف الوقت

 .وبعضهم أعطى ثلث الوقت وهم بقية الصحابة
وأهل الشورى وهم كبار الصحابة وهم من التجار يتناوبون اجللوس مع النبي 

 . يف أعامل الدين ليتشاور معهمملسو هيلع هللا ىلص
 :َّوكل عمل من أعامل الدين ال بد فيه من ثالثة أمور وهي

 .وترتيب العمل ..والعمل الصحيح ..النية
ّفالصالة مثال عمل ال بد له من نية َّوال بد أن ، َّوال بد أن تكون موافقة للسنة، ً

 .ملسو هيلع هللا ىلصتكون كام كانت صالة النبي 
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 : ورسولهفيجب عىل كل مسلم أداء العمل كام رشعه اهللا
ًومكانا وزمانا ..كمية وكيفية ً. 

 .وال إفراط وال تفريط، بال غلو وال تقصري
ِجاء ثالثة رهط إ:  قالعن أنس  ٍ ْ َ َُ َ َ ّ بيوت أزواج النَّبيَلـىَ ِ ِ َ ُ ُْ ِيسألون عن عبادة ، ملسو هيلع هللا ىلص ِ َِ َ ْ ََ َ ُ ْ

ِّالنَّبي  َّلـامَف، ملسو هيلع هللا ىلصِ َ أخربوا كأَ ُ ِ ْ ْنـهـمُ ُ َ تقالوهاَّ ُّ َ ُفقالوا، َ َ ِّأين نحن من النَّبي َو: َ ِ َ ُ ْ َ ِْ َ؟ قد غفر ملسو هيلع هللا ىلصَ َ ََ ْ
ُلـه هللاُا ْ ما تقدم من ذنَ َّ ََ َْ ِ َ ِبـهَ َ وما تأخرِ ََّ َ ُقال أحد، َ َ َ ْهـمَ ًأما أنا فأنا أصيل الليل أبدا: ُ َ َّ ََ ْ َِّ ُ َ ََ َوقال ، َّ َ َ

ُآخر ُأنا أصوم الدهر وال أفطر: َ َ ُِ ْ ُ َ ُْ َّ ُوقال آخر، َ َ َ َ َأنا أعتزل النِّساء: َ َ ُ ِ َ ً فال أتزوج أبداَْ ََ ُ َّ َ َ ،
ُفجاء رسول ا َُ َ َ َفقال ملسو هيلع هللا ىلص ٬َ َ ُتـمْأن« :َ ْ الذين قلُ ُ ََّ ْتـمِ َ كذا وكذا؟ أما واُ َ ََ ْ إين ألخشاكم ٬ََ ُ َ ْ ِّ ِ٬ 

ْوأتقاكم  ُ َ ْ ُلـهَ ُلكني أصوم وأفطر، َ ُِ ِْ َ ُ ِّ ُوأصيل وأرقد، َ ُ ِّْ َ َ َوأتزوج النساء، ُ َ ِّ َ َُ َّ ْفمن رغب عن ، َ َ َ ِْ َ َ َ
َسنتي فل َ ِ َّ ِّيس منيُ ِ َ  .)١(متفق عليه »ْ

ُدخل رسول او َُ َ َ َلـم املسو هيلع هللا ىلص ٬َ َسجدْ ِ ٌوحبل ، ْ ْ َ ْمـمَ ِدود بني ساريتنيَ ْ َ َْ َُ َ ٌِ َفقال، َ َ َما هذا؟« :َ َ َ«. 
ُقالوا َلزينَب: َ ْ َ ِّتصيل، ِ َ َفإذا كسلت أو ف، ُ َ َ َْ َ ْ ِ َ َتـرِ ْت أمسكت َ َْ َ ِبـهْ َفقال .ِ َ ُحلوه« :َ ِّليصل ، ُُّ َ ُ ِ

ُأحدكم نشاطه ََ َ َ ْ ُ َفإذا كسل أو ف، ُ َْ َ َ ِ َ َ َتـرِ َ قعدَ َ  .)٢(متفق عليه »َ
، فاملطلوب االعتدال، فهؤالء خملصون لكن عملهم فوق الرتتيب فال يقبل

 .فاألنبياء يعلمون الناس النية والعمل والرتتيب
َّوما تقرب إيل عبدي بيشء أحب « : فيام يرويه عن ربه سبحانهملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  َ ْ َ َ ٍَ ِ

ْ ََّ َ َِ ِ َّ ََ
َّإيل َ َّمـام ِ

َتـرْ افِ ُتـهْضَ َ علُ ِيـهَ ِوما يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حتى أح، ْ ِ ُِ َّ َّ َ ََ َ ُ ْ َ َِ ِ َّ َ َِ َّ َ َ ُبـهَُ َفإذا ، َّ ِ َ
ْأحبب َ ُتـهْ ُكنت سمعه الذي يسمع : ُ ُ ََ ْ َ ْ َِ َّ ُ ْ ِبـهُ ُوبرصه الذي يبرص ، ِ َ

ِ ِْ ُ َ َُ َّ ِبـهَ ُويده التي يبطش ، ِ ِ ِْ ُ ََ ََّ َبـهَ ، اِ
ْورج ُلـهَِ ِ التي َ ْيـمَّ َبـهِيش َ َوإن سألني ألعطي، اِ َِ ِْ َُ َ ْ ُنـهِ َولئن استعاذين ألعيذ، َّ َِ ُِ ِ َ ََ ْ ِ ُنـهَ أخرجه  »َّ

 .)٣(البخاري

َّواهللا عز وجل قد وكل بكل عبد من حيفظ عليه عمله وحييص أقواله وأفعاله ، َّ
                                                

 . )١٤٠١(، واللفظ له، ومسلم برقم )٥٠٦٣(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
 . ، واللفظ له)٧٨٤(، ومسلم برقم )١١٥٠(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٢(
 ). ٦٥٠٢( برقم أخرجه البخاري )٣(
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 .]٤: الطارق[   )2, - . / 0 1(: فال يضيع منها يشء كام قال سبحانه

 .]٨: الطارق[)   G F E D C(: به سبحانه بقولهثم ن

فذكر سبحانه ، عىل بعث اإلنسان جلزائه عىل العمل الذي حفظ وأحىص عليه
 .شأن مبدأ عمله وهنايته
I H (: وهنايته اجلزاء عليه كام قال سبحانه ..فبدايته حمفوظ عليـه

JK(   ]٩: الطارق[. 

 .بينه وبني عبده يف ظاهره وباطنه هللاوهي رسائر اهللا التي ، مجع رسيرة: والرسائر
 .والشعائر من الرسائر ..والرشائع من الرسائر ..فاإليامن من الرسائر

وما كان هللا ، ومؤدهيا من مضيعها، فتخترب ذلك اليوم حتى يظهر خريها من رشها
 .مما مل يكن له

، ًفمن كانت رسيرته صاحلة كان عمله صاحلا، واألعامل نتاج الرسائر الباطنة
ًفتبدو رسيرته يوم القيامة عىل وجهه نورا وإرشاقا ومجاال ً ً. 

فتبدو ، وال اعتبار لصورته، ًومن كانت رسيرته فاسدة كان عمله تابعا لرسيرته
ًرسيرته يوم القيامة عىل وجهه سوادا وظلمة وشينا ً وإن كان الذي يبدو عليه يف ، ً

ويكون احلكم ،  عليه رسيرتهفيوم القيامة تبدو، الدنيا إنام هو عمله ال رسيرته
 .والظهور هلا

فالعلم الظاهري يوحي بالغرور ، فتنة تعمي وتطغي، والعلم بغري إيامن فتنة
ويملك ، إذ حيسب صاحبه أنه يتحكم بعلمه هذا يف قوى ضخمة، والكرب

وينسى اآلماد اهلائلة التي ، فيتجاوز بنفسه قدرها ومكاهنا، مقدرات عظيمة
 . أكرب منهًويلبس ثوبا، جيهلها

، وما يقدر عليه يف هذا الكون إىل ما يعجز عنه، ولو قاس ما يعلم إىل ما جيهل
 .وخفف من فرحه الذي يستخفه، لطامن من كربيائه

واستهزؤوا بمن يذكرهم بام وراءه فحاق ، وهؤالء فرحوا بام عندهم من العلم
{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ (: هبم العذاب وفق سنة اهللا
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¬ « ª © ¨ § ¦®(   ]٨٣: غافر[. 

 :والعلوم الرشعية عىل قسمني
 .وعملية ..نظرية

، أما العلوم النظرية فأرشفها وأكملها وأعالها معرفة اهللا بأسامئه وصفاته وأفعاله
 .وأوامره، وأحكامه

 :وأما العلوم العملية فنوعان
 .وأعامل اجلوارح ..أعامل القلوب

وتربيتها باألخالق احلسنة  ،تزكية النفس باإليامن واليقني :فأعامل القلوب
، والصدق واإلخالص، واملحبة والتواضع، والشفقة والرمحة، كالصرب واحللم

 .ونحو ذلك
 .واملعارشات، واملعامالت، العبادات :وأعامل اجلوارح

i (: وال جتد هذه العلوم كلها مفصلة إال يف القرآن الكريم كام قال سبحانه
l k jm( ]١٢: اإلرساء[. 

يبرش بالثواب  ..كثرية بركته ..دائم عطاؤه ..كثري خريه ..ظيمفهو كتاب ع
j i h g f e d c (: ويزجر عن القبيح واملعصية ..واملغفرة

p o n m l kq( ]٤٢: فصلت[. 

ًوال هو أعطى شيئا مل ، إن العلم الذي منحه اهللا لإلنسان مل خيلق مقومات احلياة
 .يف الكون بإذن اهللاَّولكنه وفر الرفاهية لإلنسان ، ًيكن موجودا

ًواستخدم هذا العلم من ال يؤمن باهللا ظلام وعدوانا يف القتل والترشيد وإهانة ، ً
ونرش الرعب ، وهنب ثروات وخريات األمم، األمم والشعوب وإذالهلا

 .واخلوف يف العامل
ًوالعامل اليوم بلغ يف العلم اإلنساين مبلغا عاليا وكلام زادت االكتشافات زاد ، ً

 .وزاد الرعب فام السبب؟، اخلوف
فكل كشف علمي يف األرض يزيد ، السبب أن هذا العلم ما سار عىل منهج اهللا
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أذن ، وإبداعه يف اخللق، فهو إظهار لقدرة اهللا يف الكون، ًاإلنسان إقباال عىل ربه
Ã Â Á À (: اهللا بخروجه عىل يد بعض خلقه كام قال سبحانه

 Ë Ê É È Ç Æ Å ÄÓ Ò Ñ Ð Ï Î Í ÌÔ( 
 .]٥٣: فصلت[

ًإن الذين فتح اهللا هلم بابا من أبواب العلم كان جيب أن يكونوا أكثر الناس 
وميزهم عن غريهم بام علموه من ، خشية هللا؛ ألن اهللا أطلعهم عىل آية من آياته

 .آثار قدرة اهللا
وهم ال ، فتهلل هلم البرش، ولكن بعض العقول تغرت وتعتقد أهنا هي التي فعلت

 .أو حتريك أصبع أصابه شلل، د عرق انفجر يف اإلنسانيستطيعون س
، ًفهو أحيانا يملك املال الذي يكفيه طول حياته ويزيد، إن اإلنسان يقتله جشعه

 .ويشقي نفسه يف احلصول عليه، ًولكنه يطلب مزيدا من املال
فالطري واحليوان واحلرشات تلتهم من ، وكل خملوق هللا يأكل عىل قدر حاجته

 .يكفيها فقط وترتك الباقيالطعام ما 
مع أن اهللا أعلمه أنه ، أما اإلنسان فهو الوحيد الذي جيمع ويأكل أكثر من حاجته

 .ًسيصل إليه رزقه تاما
ًوهذا اجلشع البرشي هو أساس الشقاء الذي جعله العلم اإلنساين أساسا 

 .لكامل احلياة الدنيا ورفاهيتها
َّواهللا عز وجل جعل الدنيا وسيلة لآلخ ًوهذا العلم اإلنساين جعلها مقصدا ال ، رةَّ

 .غاية بعدها
، فهؤالء الذين لدهيم العلم اإلنساين بال إيامن يعيشون يف رعب وشقاء

 Þ å ä ã â á à ß(: وينتظرهم يف اآلخرة شقاء أشد وأبقى
í ì ë ê é è ç æî( ]٣٤: الرعد[. 

وأشكرهم ، ة هللاوأشدهم خشي، فهم أكثر الناس طمأنينة، أما أهل العلم اإلهلي
: وهم املهتدون إىل سواء السبيل، أولئك هلم األمن يف الدنيا واآلخرة، للمنعم
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والعلم اإلنساين مهام كان كله جهالة بالنسبة للعلم اإلهلي؛ ألن العلم اإلهلي 
ومجاله وجالله ويعرف دينه ،  عظمته وقدرتهفيعرف، يربط املخلوق باخلالق

 .ورشعه
يدور حول األرض وما فيها وما ، والعلم اإلنساين يربط املخلوق باملخلوق

وحول الناس والدواب ، وحول اجلبال وما فيها من املعادن واألرسار، تنبت
 .واألنعام

ثر الناس هم أك، والعلامء كلام كشف اهللا هلم من العلوم واألرسار يف هذا الكون
 .فهم يرون اإلعجاز يف كل ما خلقه اهللا، خشية هللا

» ¬ (: وقد ذكر اهللا سبحانه العلم البرشي كله يف آية واحدة كام قال سبحانه
¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®½  (

 .]٦٣: احلج[
ومن أكرمه اهللا هبذه النعمة فيجب ، والعلم نعمة كربى خص اهللا هبا بعض خلقه

وهلذا كان أشد الناس ، ومعصيته أقبح، وشكره له أتم،  أكملأن تكون طاعته هللا
 .فهو أول من تسعر به النار، ًعذابا يوم القيامة عامل مل ينفعه اهللا بعلمه

وأن يغفر له ما ، وقواعد الرشع تقتيض أن يسامح اجلاهل بام ال يسامح به العامل
 .ال يغفر للعامل

 .لم أعظم من نعمته عىل اجلاهلونعمة اهللا عىل العامل بام أودعه من الع
ثم أطلق لنفسه ، وخص بالفضل واإلكرام، وحكم اهللا عىل أن من حبي باإلنعام

واستخف بالتبعات ، وجترأ عىل انتهاك احلرمات، العنان يف الشهوات
 .أنه يقابل من االنتقام والعتب بام ال يقابل به من ليس يف مرتبته، والسيئات

 :وكذلك يف املقابل
وكان له يف ، وكان له قدم صدق يف اإلسالم، ت حسناته وعظمتمن كثر
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ويعفى عنه ما ال يعفى عن ، اإلسالم تأثري ظاهر فإنه حيتمل له ما ال حيتمل لغريه
 لعمر يف شأن حاطب بن أيب بلتعة ملا طلب من ملسو هيلع هللا ىلصكام قال النبي ، غريه

َوما يدريك ل« : أن يقتله؛ ألنه كتب لقريش فقال لهملسو هيلع هللا ىلصالرسول  َ ِ ْ ُ َ َّعل اَ َ اطلع عهللاََ َ َ  َلـىَّ
َأهل بدر فقال َ َ ٍ ْ َ ْاعملوا ما شئ: ِْ ِ َ َُ ْتـمْ ْفقد غفرت لكم، ُ ُْ ََ َُ َْ  .)١(متفق عليه »َ

ولطم ،  كليم الرمحن ألقى األلواح التي فيها كالم اهللا حتى تكرستملسو هيلع هللا ىلصوموسى 
وهو نبي اهللا ، وأخذ بلحية أخيه هارون وجره هبا إليه، عني ملك املوت ففقأها

 .لهمث
 .وربه تعاىل يكرمه وحيبه، ًوكل هذا مل ينقص من قدره شيئا عند ربه

واألذى ، والصرب الذي صربه، والعدو الذي برز له، فإن األمر الذي قام به موسى
 .وال ختفض منزلته، أوىل أن ال تؤثر فيه أمثال هذه األمور، الذي أوذيه يف اهللا

 .لسيئتني ونحوهاومن له ألوف احلسنات فإنه يسامح بالسيئة وا
 .ومداواة اجلرح، وتدارك الفارط، ّوالعامل إذا زل فإنه حيسن إرساع الفيئة

، وخشيته من ربه، وتصديقه بوعده ووعيده، وبأمر اهللا، وفيه من معرفته باهللا
ويأخذ ، ًوأن له ربا يغفر الذنب، وإيامنه باهللا، وإزرائه عل نفسه بارتكابه معصيته

 .ما يغمر الذنب ويزيل أثره، مور املحبوبة للربإىل غري ذلك من األ، به
، فإنه ليس معه إال ظلمة اخلطيئة وقبحها، بخالف اجلاهل بذلك أو أكثره

 .فال يستوي هذا وهذا، وآثارها املردية
لكن منع من ترتيب أثره عليه ما له من املشاهد ، فدل عىل أن سبب العقوبة قائم

، وهذا مقتىض احلكمة والرمحة، العميموالنفع ، واملواقف اجلليلة، العظيمة
s r q p (: وقد قال سبحانه يف شأن يونس، واجلود واإلحسان

tu { z y x w v| ¢ ¡ � ~£( 
 .]١٤٤، ١٤٣: الصافات[

                                                
 . ، واللفظ له)٢٤٩٤(، ومسلم برقم )٣٠٠٧(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
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أما العقوبة املضاعفة التي ورد التهديد هبا يف حق أولئك إن وقع منهم ما يكره 
Ç Æ Å Ä Ã Â Á À (: ملسو هيلع هللا ىلصكام قال سبحانه لنبيه 

ÈÉ  Ê Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë
ÕÖ  (]٧٥، ٧٤: اإلرساء[. 

̂ _ Z Y X W V ](: وقوله سبحانه  .]٤٥، ٤٤: احلاقة[ )\ [ 

وكانت سبب إخراجه من اجلنة كام قال ،  مل يسامح بلقمة واحدةملسو هيلع هللا ىلصوآدم 
 .]١٢١: طه[ )¦¢ £ ¤ ¥(: سبحانه

 .فتلك العقوبة عني احلكمة
وحبي باإلنعام ، بام مل يكرم به غريهوأكرمه اهللا ، فإن من كملت عليه نعمة اهللا

، وجعل يف منزلة الويل احلبيب، ومتيز بمزيد القرب من ربه، وخص باإلكرام
بأن يراعي مرتبته ، اقتضت حاله من حفظ مرتبة الوالية والقرب واالختصاص

 .من أدنى مشوش وقاطع
تكون ، واصطفائه عىل غريه، واصطناعه لنفسه، ومزيد تقريبه، فلشدة االعتناء به

 .ونعمته عليه أكمل، حقوق وليه وسيده عليه أتم
فهو إذا غفل وأخل بمقتىض مرتبته نبه ، واملطلوب منه فوق املطلوب من غريه

 ً.مع كونه كذلك يسامح بام مل يسامح به ذلك أيضا، بام مل ينبه عليه البعيد
 :فاجتمع يف حقه األمران

، ح به من ليس يف منزلتهمفإن امللك يسامح خاصته وأولياءه بام مل يسام
¢ £ ¤ (: ويأخذهم ويؤدهبم بام مل يأخذ به غريهم كام قال سبحانه

¥¦ ¬ « ª ©  ̈§®( ]١٢٢، ١٢١: طه[. 

ولكن رؤية أهل العلم له ،  هو احلقملسو هيلع هللا ىلصوكل مؤمن يرى أن ما جاء به الرسول 
̈ (: ورؤية غريهم له لون آخر كام قال سبحانه، لون  § ¦ ¥ ¤

² ± ° ̄  ® ¬ « ª ©´ ³ µ( ]٦: سبأ[. 

ومن جهة ، فرؤية العلامء أعظم وأكمل من غريهم لعلمهم بصدق من أخرب به
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 .موافقته لألمور الواقعة والكتب السابقة
وملا يرون يف األوامر والنواهي من ، ومن جهة ما يشاهدون من اآليات العظيمة

، األجروتنمي ، املتضمن لكل صفة تزكي النفس، اهلداية إىل الرصاط املستقيم
وبر الوالدين وصلة األرحام ونحو ، وتفيد العامل وغريه كالصدق واإلخالص

 .ذلك
وتوجب اإلثم والوزر ، وحتبط األجر، وتنهى عن كل صفة قبيحة تدنس النفس

 .والظلم يف الدماء واألموال واألعراض، والزنا والربا، من الرشك والكفر
 .الشكروهذه منقبة ألهل العلم وفضيلة تستوجب احلمد و

 .واهللا تبارك وتعاىل هو الذي خلق اإلنسان وعلمه القرآن
فهو ، ًكام أنه صار إنسانا بخلقه، فاإلنسان إنام تعلم القرآن بتعليمه سبحانه

: كام قال سبحانه، وعلمه البيان، وعلمه كتابه، سبحانه الذي خلق اإلنسان
)GH J IK M LN P OQ( ]الرمحن :

٤-١[. 

 : لإلنسان له ثالث مراتبوالبيان الذي علمه اهللا
 .الذي يميز فيه بني املعلومات، البيان الذهني :أحدها
 .الذي يعرب به بلسانه عن تلك املعلومات، البيان اللفظي :الثاين

 .الذي خيط به تلك األلفاظ التي حتمل تلك املعلومات، البيان اخلطي :الثالث
 .ث بيان للعنيوالثال ..والثاين بيان للسمع ..فاألول بيان للقلب

َّوقد مجع اهللا عز وجل الثالثة يف قوله سبحانه َّ :) ¹ ¸ ¶ µ
Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » ºÃ( ]٧٨: النحل[. 

ومنع عنه ، أعطى اإلنسان علم ما فيه صالح معاشه ومعاده، واهللا حكيم عليم
 .ثم يرس عليه طرق ما هو حمتاج إليه من العلم أتم تيسري، علم ما ال حاجة له به

ويرس عليه ، ومعرفة دينه ورشعه، عرفة خالقه وبارئه ومبدعه سبحانهفأعطاه م
º ¹ ¸ ¶ µ « (: فهي أيرس يشء وألذ يشء، طرق هذه املعرفة
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 .]٢٢: القمر[ )½¼

، وكل ما خيطر بالبال، أو يعقله بقلبه، أو يسمعه بأذنه، وكل ما يراه العبد بعينه
ته وأسامئه وصفاته فهو دليل عىل الرب وكامل ذا، وكل ما تدركه احلواس

 .وأفعاله
وقد نصب سبحانه من األدلة واآليات والرباهني ما يدل عىل وجوده ووحدانيته 

ووضعه يف العقل ، ثم ركز ذلك يف الفطر، وصفات كامله مما ال حيصيه إال اهللا
 .مجلة

ومفصلني ملا يف الفطرة والعقل العلم به مجلة ، ثم بعث اهللا الرسل مذكرين به
 .]٥٥: الذاريات[  )A @ ? > =B(: حانهكام قال سب

 .]١٠، ٩: األعىل[ )º ¹½ À ¿ ¾Á « ¼(: وقال اهللا تعاىل
فقال ، ونطق اللسان، وتعلم البيان، وقد امتن اهللا عىل عباده بتعلم القرآن

GH J IK M LN  O(: سبحانه
PQ( ]٤-١: الرمحن[. 

وهبا علم ، وهبذه احلروف والكلامت التي حتمل املعاين علم اهللا القرآن
 .وهبا فضل اإلنسان عىل سائر احليوان، البيان

وهبا انتظمت ، وهبا مجعت العلوم وحفظت، وأرسل رسله، وهبا أنزل كتبه
 .مصالح العباد يف املعاش واملعاد

، وهبا مجعت أشتات العلوم، والصحيح من الفاسد، وهبا يتميز احلق من الباطل
 .وهبا أمكن تنقلها يف األذهان

وأقيم هبا من ، وأقيلت هبا من عثرة، ودفع هبا من نقمة،  هبا من نعمةوكم جلب
وأمات هبا ، وأحيا هبا من سنة، وهدم هبا من باطل، وهدي هبا من ضاللة، حق

 .من بدعة
ولوال عجائب صنع اهللا ، وآياته سبحانه يف تعليم البيان كآياته يف خلق اإلنسان

 .بما ثبتت تلك الفضائل واملنافع يف حلم وعص



 ٥٥٨

، ًمتعلقا باسم الرمحن، ًوجعل سبحانه اخللق والتعليم ناشئا عن صفة الرمحة
وبه وضعت الربكة يف كل ، وجميء الربكة كلها منه، وهو االسم الذي تبارك

V (: وكل ما أخىل عنه نزعت منه الربكة، فكل ما ذكر عليه بورك فيه، مبارك
[ Z Y X W\( ]٧٨: الرمحن[. 

 :ًوالعمل ال يكون مقبوال عند اهللا إال برشطني ،وثمرة العلم العمل به
 .واملتابعة لرسول اهللا ..اإلخالص هللا

 :واملتابعة تتحقق بستة أمور
أو ، لكن من أحياه ليلة النصف من شعبان، فقيام الليل مرشوع :السبب: األول

 .يعتقد مرشوعيتها فهو بدعة، ليلة املعراج
وز؛ ألن األضحية مرشوعة ببهيمة فلو ضحى بفرس فهذا ال جي :اجلنس: الثاين

 .والفرس ليس بمرشوع، األنعام
 .فلو زاد صالة سادسة مل يقبل منه :القدر: الثالث
 .فلو غسل رجليه يف الوضوء قبل يديه مل يصح ملخالفته الرشع :الكيفية: الرابع

 .فلو حج أو صام رمضان يف غري وقته مل يصح :الزمان: اخلامس
 .تكف يف غري املسجد مل يصحفلو اع :املكان: السادس

فأزكى العلوم وأرشفها وأعظمها وأكملها ، ورشف العلم تابع لرشف املعلوم
 .العلم باهللا وأسامئه وصفاته وأفعاله

يعلم ما يف السموات وما ، فهو سبحانه الكامل يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله
وما  .. قعر البحارويعلم ما يف ..ويعلم ما بينهام وما حتت الثرى ..يف األرض

 .يف جو السامء
وكل  ..وكل شجرة ومغرسها ..يعلم كل شعرة ومنبتها ..عامل الغيب والشهادة

: ومسقط كل ورقة ..وكل رطب ويابس ..وكل نبات وثمرته ..زرع وحبه
) Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾

ßÞ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï( 
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 .]٥٩: األنعام[

وحجمه ووزنه  ..وعد الرمل احلىص والرتاب .. عدد كل كلمةويعلم سبحانه
ويعلم  ..ومكاييل البحار واألهنار والرياح ..ويعلم مثاقيل اجلبال ..ومكانه

, - . (: وحركاهتم وسكناهتم، وكالمهم وأنفاسهم، أعامل العباد وآثارهم
 .]١٤: امللك[ )3/ 0 1 2

وأما حقائق اإليامن الباطنة  ،ورشائع اإلسالم وأحكامه عىل األفعال الظاهرة
 .فتلك عليها رشائع الثواب والعقاب

َّفلله عز وجل حكامن َّ: 
وحكم يف اآلخرة  ..حكم يف الدنيا عىل الرشائع الظاهرة وأعامل اجلوارح

 .عىل الظواهر والبواطن
فيناكحون ،  يقبل عالنية املنافقني ويكل رسائرهم إىل اهللاملسو هيلع هللا ىلصوهلذا كان النبي 

وال يكون حكمهم حكم ، ويعتد بصالهتم يف أحكام الدنيا، ونويرثون ويورث
 .إذ قد أتوا بصورهتا الظاهرة، تارك الصالة

واهللا يتواله يف ، بل إىل اهللا وحده، وأحكام الثواب والعقاب ليست إىل البرش
مع أنه ال ، فنحكم يف الظاهر بصحة صالة املنافق واملرائي، الدار اآلخرة

فاهللا وحده هو األعلم بام ، حيصل له الثواب يف اآلخرةوال ، يسقط عنه العقاب
 .يف صدور العاملني

ولو كان ، بل املقصود مع ذلك اإليامن باهللا، وليس مقصود العلم العمل فقط
لكنهم يف الدرك ، املقصود من العلم العمل فقط لكان املنافقون يف اجلنة

 .األسفل من النار؛ ألهنم يعملون بال إيامن
فأصلحوا ، ًبة كان أوال عىل أنفسهم بالعلم والعمل ثم عىل غريهموجهد الصحا

 .ثم أخرج اهللا بأعامهلم وصفاهتم الناس من الظلامت إىل النور، ًأنفسهم أوال
وهبذا ال ، والشيطان حريص عىل جعل اإلنسان جيتهد عىل الناس وينسى نفسه

 اإلنسان نفسه بلغ وإذا اجتمع هذا مع نسيان، وال يقبلون قوله، يتأثر الناس منه
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 .الشيطان مراده من اإلنسان
فالدعوة ، ويقيمهم عىل الدعوة إىل اهللا، ًفالداعي حقا من يدعو الناس إىل اهللا

 .وهبا حتيا األوامر والسنن، هي أم األعامل
ويأمرهم بتعليم الناس ذلك ، ًواملعلم حقا من يعلم الناس الدين وأحكامه

 .صالحويسبقهم إىل كل عمل ، والعمل به
، والفرق بني اإلسالم والكفر هو الصالة، والصالة أول األوامر بعد اإليامن

وإقامتها بسننها وآداهبا ، وإقامة الصالة تكون بفعلها وأمر الناس بأدائها
، وتزيني باطنها بالتوجه التام إىل اهللا، وتزيني ظاهرها بتطبيق السنن، ورشوطها

وأول ما حياسب عليه ، كن يراه فإن اهللا يراهفإن مل ي، فيصيل العبد هللا كأنه يراه
ًفال بد أن نقيم الصالة ظاهرا وباطنا حتى نقيم سائر ، العبد يوم القيامة صالته ً َّ

وإذا كنا يف الصالة ، وحسن العمل خارج الصالة، األعامل بالتوجه التام إىل اهللا
 .يف الغفلة فكيف يف سائر أعاملنا كم تكون الغفلة؟

وال نقوم بأي عمل يف الدين إال ، ة صحيحة إال بعلم كاملوال تكون الصال
 . من السنن واألحكامملسو هيلع هللا ىلصوالعلم هو ما جاء به رسول اهللا ، بعلم

، لتقبل النفوس عىل طلبه، ّولتحصيل حقيقة العلم ال بد أن نعرف فضائل العلم
ال وبدون العلم الناس ال يعرفون اهللا وال رسوله وال أوامره و، وتعبد اهللا بموجبه

 .دينه
فمن عمل بأمر اهللا ، ولكن ليس كل الناس يفلحون، وكل الناس يعملون

فسليامن عليه السالم عمل بملكه بأمر ، ومن عمل هبواه خرس، ورسوله أفلح
 .وفرعون عمل بملكه هبواه فهلك، اهللا ورسوله فأفلح

والوعظ هو الباعث عىل ، ًوالعلم هو الطريق ملعرفة العمل املأمور به رشعا
أما العلم فإنه ، ًواألحسن أال يكون الوعظ يوميا؛ لئال يسأم الناس، لعلم والعملا

وأكملهم أعلمهم ، والناس يف ذلك متفاوتون، ُيطلب عىل قدر الطاقة
 .]١١٤: طه[ )04 1 2 3(وأتقاهم
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 اإلفتاء فقه -١٠
£ ¤ ¥ } | { ~ � ¡ ¢ (: قال اهللا تعاىل

³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦´  ̧  ¶ µ
º ¹»( ]١١٧، ١١٦: النحل[. 

 .]٤٣: النحل[ )1* + , - . / 0(: وقال اهللا تعاىل

 .وجعلهم أوعية لألعامل واألخالق، اهللا تبارك وتعاىل خلق البرش
ومنهم وعاء  ..ومنهم وعاء للعلم ..ومنهم وعاء للرش ..فمنهم وعاء للخري

 ..رمومنهم وعاء للك ..ومنهم وعاء للسفه ..ومنهم وعاء للحلم ..للجهل
 .وهكذا ..ومنهم وعاء للبخل

 .وأحسن زينة يتزين هبا عند اهللا وخلقه، والعلم أعظم حلية يتحىل هبا اإلنسان
فأورث ، وظهرت آثاره عىل القلب والبدن، وما أحسن العلم إذا تبعه العمل

 .اإليامن والتقوى
والقبول ، وعىل املسلم أن يتلقى ما جاء عن اهللا ورسوله بالسمع والطاعة

Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¶ ¸ ¹ (: االنقياد كام قال سبحانهو
É È Ç Æ Å Ä Ã ÂÊ( ]٥١: النور[. 

: وإذا ثبت احلكم عن اهللا ورسوله فيجب اتباعه واألخذ به كام قال سبحانه
)? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1@( 

 .]٣: األعراف[
َّوقد أمر اهللا عز وجل مجيع املؤمنني باتباع الرسول  األحوال  يف مجيع ملسو هيلع هللا ىلصَّ

: األعراف[ )²µ ³ ´(: واألزمان كام قال سبحانه

١٥٨[. 

وكل من خالف أمر اهللا ورسوله أو عارض ذلك فهو مستحق للعقوبة كام قال 
̀  g f e d c b a (: سبحانه _  ̂ ]



 ٥٦٢

hi( ]٦٣: النور[. 

} (: وحذر سبحانه املؤمنني من القول عىل اهللا بال علم كام قال سبحانه
 ¢ ¡ � ~ } | ¥ ¤ £ « ª ©  ̈ § ¦

 .]١١٦: النحل[ )´¬ ® ¯ ° ± ² ³

_ ` m l k j i h g f e d c b a ^ (: وقال سبحانه
no( ]١: احلجرات[. 

 .وال تفتوا حتى يفتي، ًوال تفعلوا شيئا حتى يأمر، أي ال تقولوا حتى يقول
وال إذن وال ،  أن ال يتقدم أحد بني يديه بأمر وال هنيملسو هيلع هللا ىلصومن األدب مع الرسول 

فالتقدم بني يدي ، ٍوهذا باق إىل يوم القيامة، تى يأمر هو وينهى ويأذنح، ترصف
 .سنته بعد وفاته كالتقدم بني يديه يف حياته

وال جيوز ، فال جيوز ألحد أن يفتي أو يقيض يف دين اهللا بام خيالف النصوص
 .االجتهاد والتقليد مع وجود النص

جب طاعته واالنقياد بل الوا، ملسو هيلع هللا ىلصوال جيوز كذلك معارضة حديث رسول اهللا 
¬ (: والتسليم والتلقي ملا جاء به بالسمع والطاعة كام قال سبحانه، ألمره

  ̄ ® » º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ± °
À ¿ ¾ ½ ¼Á( ]٦٥: النساء[. 

واحلرام ما حرمه اهللا ، فإن احلالل ما أحله اهللا ورسوله، وحيرم اإلفتاء بغري علم
ًلمه يقينا من كتاب اهللا وسنة رسوله فال حيل ألحد أن يفتي إال بام يع، ورسوله

£ ¤ ¥ } | { ~ � ¡ ¢ (: كام قال سبحانه
³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ̈  .]١١٦: النحل[   )´¦ § 
¬ » (: ومن أفتى بغري علم فعليه إثم من أضلهم كام قال سبحانه

 ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ  ́ ³ ² ± °  ̄ ®
 .]٢٥: النحل[ )¾½

 ÁÌ Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Ï Î Í (: وقال سبحانه



 ٥٦٣

Ñ ÐÒ(  ]٣٦: اإلرساء[. 

ِومن كذب عيل متعمدا فليتبوأ مقعده من النار« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  َّ َ َ ََ ُ َ َّ َ َ َ َ ْ َِ ْ ْ ً ََ َ ِّ ُ َْ َ َّ َ  .)١(متفق عليه »َ

فإن ذلك سبب حلبوط ،  أن ال ترفع األصوات فوق صوتهملسو هيلع هللا ىلصومن األدب معه 
به كام قال فال ترفع وال تقدم اآلراء والبدع عىل سنته وما جاء ، األعامل
u t s r q p | { z y x w v (: سبحانه

 .]٢: احلجرات[ )§{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦

وال يوقف قبول ما جاء به عىل ،  تقديم قوله والعمل بهملسو هيلع هللا ىلصومن األدب معه 
وهو عني اجلرأة عىل سنته ، فكل هذا من قلة األدب معه، موافقة أحد أو فتواه

* + , - . / ! " # $ % & ' ) ( (: وهديه
 .]٣٦: األحزاب[ ): 1 2 3 4 5 6 7 8 09

 ال أدري ملا ال تعلمه؛ ألنك إذا قلت ال أدري ُّلـمتع :ومن آداب العلم والفتوى
 .وإن قلت أدري سألوك حتى ال تدري، علموك حتى تدري

@ (: وحني سأل اهللا املالئكة مل يستحوا أن يقولوا ال نعلم كام قال سبحانه
 M L K J I H G F E D C B A

NO \ [ Z Y X W V U T S R Q P]( 
 .]٣٢، ٣١: البقرة[

الذين يتخذون من كتاب اهللا وسنة رسوله مادة ، وما أخطر املضلني لألمة
ويؤلون نصوصه لتوافق ، وحيرفونه عن مواضعه، يلوون ألسنتهم به، للتضليل

ًويشرتون هبذا كله ثمنا قليال، أهواء معينة ً. 
ويسخرونه يف تلبية ، حيرتفون الدين، ًلاموهؤالء الذين ينسبون إىل الدين ظ

يفعلون هذا ، وحيرفون الكلم عن مواضعه من أجل حطام يأخذونه، األهواء
! " # $ % & ' (: وحيسبون أهنم مسلمون

                                                
 ). ٣(، ومسلم برقم )١١٠(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
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 - , + * ) ( 7 6 5 4 3 2 1 0 / .
 .]٧٨: آل عمران[   )<8 9 : ; > =

 هبا كل أمة يرخص إنام تبتىل، وهذه آفة ال خيتص هبا طائفة من أهل الكتاب
 .حتى ما يساوي إرضاء هوى من األهواء، دين اهللا فيها عىل من ينتسبون إليه

 .ويفسد القلب حتى ما يتحرج من الكذب عىل اهللا ورسوله
الذين تعجبك أجسامهم ، وهذا املسلك كفيل بسقوط هذه اخلشب املسندة

 .وإن يقولوا تسمع لقوهلم
: البرشية من بني إرسائيل إىل بني إسامعيلوبسبب هذا املسلك نقل اهللا قيادة 

) É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ Í Ì Ë Ê
Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÚ   (

 .]٧٧: آل عمران[
 .والدعوة إىل اهللا مسئولية مجيع األمة

ًفمن علم حكام أفتى ، أما الفتاوى يف األحكام واملسائل فهي مسئولية العلامء
لامء الذين اختصهم اهللا بمزيد من العلم ومن جهله دل املستفتي عىل الع، به

يتعلموهنا ، وجعلهم أواين لعلمه وأحكام دينه، والفهم واحلفظ، والفقه
 .ويعملون هبا ويعلموهنا الناس

واملفتون فيهم يعدون عىل ، وكان الصحابة يتدافعون الفتوى فيام بينهم
 .عنهموزيد بن ثابت وابن عباس وغريهم ريض اهللا ، األصابع كمعاذ وعيل

أما الدعوة فكل يدعو إىل اهللا بحسب ما عنده ، فالفتوى ليست مباحة لكل أحد
 .وأقله آية، من العلم

* + , - . (: فالعلامء والفقهاء هم أهل الفتوى كام قال سبحانه
 .]٤٣: النحل[ )1/ 0

كل بحسب ، والدعوة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر عىل األمة كلها
 من أول يوم قبل نزول ملسو هيلع هللا ىلصوقد قام هبا أصحاب النبي ، تهعلمه وقدرته وبصري



 ٥٦٥

R Q P X W V U T S (: كام قال سبحانه، األحكام والعبادات
b a  ̀_ ̂  ] \ [ Z Yc( ]١٠٨: يوسف[. 

وجاهد ، يعطيه اهللا من يعلم صالحيته له، والفقه يف الدين من أفضل األعامل
x w v u t s r q p (: من أجله كام قال سبحانه

yz( ]٦٩: العنكبوت[. 

ْمن « :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  ِيـرَ ِبـه هللاُِد اُ ِا يفقهه يف الدينْيـرَ خِ ِّ ِ ُ ْ ِّ ًَ  .)١(متفق عليه »ُ
َّوهذه األخالق احلسنة ال بد من ، واإلسالم جاء ليكمل مكارم األخالق

 .صيانتها يف األمة
، وصيانة األخالق وتنفيذ األحكام وإقامة احلدود تتطلب سلطة تنفيذية

ليس ، ًوبات ترشيعية؛ ألن أحدا ال يستجيب لكلامت طائرة يف اهلواءوعق
 .وعقوبات تأديبية، وراءها سلطة تنفيذية

ًوكل يرصخ ولكن ال يستجيب هلم أحد؛ ألن أحدا ال يستجيب لعقيدة ورسالة 
 .وتنفذ أحكامها ورشائعها، ليس وراءها سلطة حتميها، ضائعة

 Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É Ô Ó Ò(: قال اهللا تعاىل
 × Ö Õ æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø

çè( ]٢٦: ص[. 

 :وعلامء األمة صنفان
 .وفقهاء اإلسالم ..حفاظ احلديث

ومحوا من ، فحفاظ احلديث هم الذين حفظوا عىل األمة معاقد الدين ومعاقله
حتى ورد من سبقت له من اهللا احلسنى تلك ، التغيري والتكدير موارده ومناهله

 ً.يفجروهنا تفجريا، يرشب هبا عباد اهللا، ية من األدناساملناهل صاف
واعتنوا بضبط قواعد ، وفقهاء اإلسالم هم الذين خصهم اهللا باستنباط األحكام

                                                
 ). ١٠٣٧(، ومسلم برقم )٧١(جه البخاري برقم ، أخرمتفق عليه )١(



 ٥٦٦

بام وهبهم اهللا من القوة ، وسائر السنن واآلداب واألحكام، احلالل واحلرام
 .والفهم واحلفظ واالستنباط

، هبم هيتدي احلريان يف الظلامء، فهم يف األرض بمنزلة النجوم يف السامء
وطاعتهم أفرض ، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إىل الطعام والرشاب

Ë Ê É È Ç (: عليهم من طاعة اآلباء واألمهات كام قال سبحانه
 Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ

ä ã â á à ß Þå(  ]٥٩: النساء[. 

 .هم العلامء واألمراء :وأولو األمر
، فطاعتهم تبع لطاعة العلامء، لكن األمراء إنام يطاعون إذا أمروا بمقتىض العلم

 .وما أوجبه العلم الرشعي، فإن الطاعة إنام تكون يف املعروف
 .فطاعة األمراء تبع لطاعة العلامء، وكام أن طاعة العلامء تبع لطاعة الرسول

ً الناس كلهم تبعا هلم كان وكان، وملا كان قيام اإلسالم بطائفتي العلامء واألمراء
 .وفساده بفسادمها، صالح العامل بصالح هاتني الطائفتني

 .وما أشد فسادمها إذا فسدا، فام أعظم بركتهام عىل األمة إذا صلحا
 :واملفتون صنفان

 .ٍومفت بغري علم ..ٍمفت بعلم
 .؛ ألنه يفتي بعلم ابتغاء مرضاة اهللا خري الناسفاألول
ًويقول عىل اهللا بال علم طمعا يف منصب ، نه يفتي بجهل؛ أل رش الناسوالثاين

W V b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X (: أو جاه أو مال
g f e d ch( ]١٤٤: األنعام[. 

 .وهو يف نفس الوقت منصب خطري، وثوابه جزيل، فاإلفتاء منصب عال رشيف
 :لذا ينبغي للمسلم أال ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه مخس خصال

وال ، فإن مل تكن خالصة هللا مل يكن عليه نور، أن تكون نيته خالصة هللا :األوىل
 .عىل كالمه نور



 ٥٦٧

 .أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة :الثانية
 .وعىل معرفته، ًأن يكون قويا عىل ما هو فيه :الثالثة

 .الكفاية وإال مضغه الناس :الرابعة
 .معرفة الناس وأحواهلم :اخلامسة

 .وأي يشء نقص منها ظهر اخللل يف املفتي بحسبه، ىفهذه دعائم الفتو
واملفتي يبني احلكم ، ٍأن الناصح مفت وزيادة، والفرق بني النصيحة والفتوى
ًوقد ال يعطي ترغيبا وال ترهيبا  .لكن الناصح يعطي احلكم ويرغب أو يرهب، ً

ًواإلفتاء منصب عظيم يف الدين فمن آتاه اهللا علام فعلمه خملصا يبتغي به  وجه ً
 .ونور اهللا به قلوب العباد، وأمات به البدع، اهللا نرش اهللا به السنن

وهلك ، فقد ضل وأضل، وتسلق جداره بغري فقه، ومن ارتقى إليه بغري علم
 .وقال عىل اهللا غري احلق، وأهلك غريه

Á Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â (: قال اهللا تعاىل
Ñ ÐÒ(  ]٣٦: اإلرساء[. 

ًكان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعني نفسا« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  ً َ َ ٌ َ َْ َ َُ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ ََ َ ُ ْ َْ َ ََ ْفسأل عن ، َ َ َ َ َ
ِلـمْأع َ أهل األرض فدل عَ َّْ ُ َ ِ ٍ راهبَلـىِْ ِ َفأتاه فقال، َ َ َ َُ ُنـهِإ: َ ً قتل تسعة وتسعني نفساَّ ً َ َْ َ َ ِ ِ ِْ َْ َ ْفهل ، َ َ َ
ُلـه َ من توبة؟ فقالَ َ َ ٍ َِ ْ َفقت، ال: َْ َ ُلـهَ َفك، َ َمل َ ِبـهَّ ً مائةِ َ ْثم سأل عن أع، ِ ْ َ َ َ َّ ِلـمُ َّ أهل األرض فدل َ ُ َ ِ ِْ ْ
َ رجل عاَلـىَع ٍُ ٍلـمَ َفقال، ِ َ ُنـهِإ: َ ٍ قتل مائة نفسَّ ْ َ َ َ ََ ِ ْفهل ، َ َ ُلـهَ َ من توبة؟ فقالَ َ َ ٍ َِ ْ ْنعم: َْ َ ْومن ، َ ََ

ُيـح ْول بيَ َ ُنـهُ ِ وبني التوبة؟ انطلق إَ ْ ِ َِ ْ َ ْ َ ََّ َ َ أرض كذاَلـىْ َ ِ َ وكذاْ َ َّفإن ، َ ِ َبـهَ َا أناسا يعبدون اِ ُ ُ ْ َ ً  هللاََ
ِفاعبد ا ُ ْ َ معهللاََ ْهـمَ ْتـرَوال ، ُ ِجع إَ ْ ِ أرضك فإَلـىِ َ َ ِ َنـهْ ٍا أرض سوءَّ ْ َ َفانطلق حتى إذا نصف ، ُْ َ َْ ََ ِ َّ َ َ َ َ

ُالطريق أتاه ا َ َ ِ َلـمَّ ُوتْ َّفاختصمت فيه مالئكة الر، ْ َ َُ َ ِ ِ ِ ْ َ َْ َحـمَ ْة ومالئكة الْ ُ َ ِ َِ ِعذابَ َ ْفقالت ، َ َ َ َ
َّمالئكة الر َُ َ َحـمِ ْجاء تائبا مقبال بقل، ِةْ َ ْ ًِ ً ِ ُ ِ َ َ ِبـهَ ِوقالت مالئكة العذاب، ٬ اَلـىِ إِ َ َ َْ ُ َ ََ ِ َ ُنـهِإ، ْ ْلـم َّ َ 

َيعمل خ ْ َ ُّا قطْيـرَْ َ َفأتا، ً ْهـمَ ٍّ ملك يف صورة آدميُ َ َِ َِ ُ ِ ٌ ْفجعلوه بي، َ َ ُ َ َُ ْنـهـمَ ُ َفقال، َ َ َقيسوا ما : َ ُ ِ

َبني ْ ِ األرضنيَ ْ ِفإ، َْ َهـامِتـَّ أيَلـىَ َ كان أدنىِ ْ َ َفهو ، َ ُ ُلـهَ ِفقاسوه فوجدوه أدنى إ، َ َ ْ ُ َ َ ُُ َ َُ ِ األرض َلـىَ ْ



 ٥٦٨

َالتي أراد َ ِ َفقبض، َّ َ َ ُتـهَ َّ مالئكة الرْ َُ َ َحـمِ  .)١(متفق عليه »ةْ
 ..وبالعلم يتعلم الناس كيف يعبدون اهللا برشعه ..فبالدعوة هيتدي الناس

 .ء حتل املشاكل واملسائل التي ختفى عىل بعض الناسوباإلفتا
 :والناس يف ذلك متفاوتون

ومنهم من رصف مهه إىل الدعوة ، فمنهم من آتاه اهللا الدعوة والعلم واإلفتاء
واهللا ، ومنهم من حرم هذا وهذا، ومنهم من رزقه العلم واإلفتاء، دون اإلفتاء

 .أعلم حيث جيعل رسالته
والفتوى شفاء للناس من داء  ..والعلم زينة األعامل ..بواإليامن زينة القلو

 .اجلهل

                                                
 ). ٢٧٦٦(، ومسلم برقم )٣٤٧٠(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
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 ٥٧١

 الصاحلة واألعامل اإليامن قوة فقه -١
\ [ ^ _ ` Z Y c b a ] (: قال اهللا تعاىل

k j i h g f e dl(  ]٩٧: النحل[. 

̈  © (: وقال اهللا تعاىل § ¦ ̄  ® ¬ « ª
 º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °

 .]١٣: النساء[)  ¼«

َّاهللا عز وجل هو القوي العزيز فهو القوي وكل ، وقوته صفة ذاتية ال تنفك عنه، َّ
̀ (: وهو خالق القوة يف كل خملوق كام قال سبحانه، ما سواه ضعيف  _

f e d c b ah g i( ]٦٢: الزمر[. 

فهو ، وسلط بعضها عىل بعض، وقد جعل سبحانه قوة املخلوقات متفاوتة
، ومنهم جربيل الذي خلق اهللا له ستامئة جناح، سبحانه الذي خلق قوة املالئكة

وبطرف جناحه رفع مخس قرى من قرى قوم لوط بمن ، جناح منها سد األفق
 .فيها إىل السامء ثم قلبها عليهم

وقوة  ..وقوة العرش ..وقوة األرض ..انه الذي خلق قوة السامءوهو سبح
 ..وقوة النور ..وقوة الرياح ..وقوة املاء ..وقوة النار ..وقوة احلديد ..اجلبال

وقوة  ..وقوة املعادن ..وقوة الطري ..وقوة السباع ..وقوة احليوان ..وقوة البرش
 .وقوة البرتول ..وقوة اجلن ..النبات

َّلتي خلقها اهللا عز وجل يف هذه املخلوقات ال تساوي ذرة ومجيع القوة ا َّ
z y x w v } | (: بالنسبة لقوته سبحانه كام قال سبحانه

¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }   (
 .]١٦: فصلت[

 .فال يقف هلا يشء، وقوة اهللا جل جالله مطلقة قهرت كل يشء
ة املخلوق حمدودة تفنى وقو، وهي مطلقة ليس هلا حد، وقوة اجلبار صفة لذاته



 ٥٧٢

 .وكل قوة يف العامل فمن فضله وجوده، وتضعف وتزول
َّواهللا عز وجل جعل يف األشياء واملخلوقات قوة َّ. 

وقوة اإليامن واألعامل ، وجعل كذلك يف اإليامن واألعامل الصاحلة قوة
 .الصاحلة أقوى من قوة األشياء واملخلوقات

َّولذلك اهللا عز وجل أعطى األنبيا ، ء والرسل اإليامن واألعامل الصاحلة فقطَّ
 .ومن قدرة اهللا، وجعلهم بذلك يستفيدون من خزائن اهللا

 .وخالق القوة يف كل عمل، وهو سبحانه خالق كل يشء
 .وجعل سبحانه قوة األعامل كاألشياء متفاوتة

 ..والصالة هلا قوة ..واإلخالص له قوة ..واإليامن له قوة ..فالتوحيد له قوة
والدعاء  ..واحلج له قوة ..والصيام له قوة ..والزكاة هلا قوة ..ارة هلا قوةوالطه
والصدق له  ..والتقوى هلا قوة ..والصرب له قوة ..واألذكار هلا قوة ..له قوة

 ..والشكر له قوة ..والعفو له قوة ..واإلنفاق له قوة ..واإلحسان له قوة ..قوة
 .وهكذا

: هللا له قوة املخلوقات كام قال سبحانهومن كانت عنده قوة األعامل سخر ا
) " ! - , + * ) ( ' & % $ #

 .]٩٦: األعراف[ )3. / 0 1 2

̀ (: وقال سبحانه  _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T
ab   (]١٠: سبأ[. 

z y x w v u t s r } | { (: وقال سبحانه
 � ~ ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡

 .]١٢: سبأ[  )±²

وال ، ويف األعامل، الذي خلق القوة يف املخلوقاتفسبحان القوي العزيز 
 .يستفيد من قوة األعامل إال األنبياء وأتباعهم من املؤمنني

ودهلم عىل ، وقد أرسل اهللا الرسل ألمر الناس بعبادة اهللا وحده ال رشيك له



 ٥٧٣

 .ومن خزائن اهللا باإليامن واألعامل الصاحلة، االستفادة من قدرة اهللا
والعمل بام جاء ، وال تكون طاعته إال باإليامن به، هللا إال بطاعتهوال ينال ما عند ا

 .ملسو هيلع هللا ىلصبه رسوله 
 .وقد بني اهللا ورسوله قوة املخلوقات وقوة األعامل

وأما قوة ، أما قوة املخلوقات فقد أرشنا إليها فيام سبق يف باب اخللق واألمر
 .األعامل وقيمة األعامل فهي املقصودة هنا

وحيصل للعبد إذا قام بذلك ، إليامن تكون قوة األعاملوبقدر قوة التوحيد وا
 .ونيل مراده، واستجابة دعائه، قضاء حاجته

? (:  عىل كفار قومه فأغرقهم اهللا باملاء كام قال سبحانهملسو هيلع هللا ىلصكام دعا نوح 
C B A @D JI H G F E  M L K

 NS R Q P OT Y X W V UZ  ̂  ] \ [
` _a( ]١٤-١٠: القمر[. 

i (: كفار قومه فأهلكهم اهللا بالريح كام قال سبحانه عىل ملسو هيلع هللا ىلصوكام دعا هود 
o n m l k jp y x w v u t s r qz   (

 .]٤٢، ٤١: الذاريات[

:  عىل كفار قومه فأهلكهم اهللا بالصيحة كام قال سبحانهملسو هيلع هللا ىلصوكام دعا صالح 
)£ ¢ ¡ � ~ } | {¤  « ª © ¨ § ¦ ¥

¬® µ ́  .]٤٥-٤٣: الذاريات[ )¶̄ ° ± ² ³ 

ً ربه حني ألقي يف النار فجعلها سبحانه بردا وسالما عليه ملسو هيلع هللا ىلصم وكام دعا إبراهي ً
 .]٦٩: األنبياء[ )¯§ ¨ © ª » ¬ ®(: كام قال سبحانه

 . عىل فرعون وقومه فأهلكهم اهللا وأغرقهم يف البحرملسو هيلع هللا ىلصوكام دعا موسى
X W V U T S R QY  \ [ Z(: كام قال سبحانه

_  ̂]` g f e d c b ah( ]٤٠-٣٨: الذاريات[. 
 عىل الكفار يف بدر فأهلكهم اهللا وأنجى املؤمنني كام قال ملسو هيلع هللا ىلص دعا حممد وكام



 ٥٧٤

! " # $ % & ' ) ( * (: سبحانه
+,  0 / . - 9 8 7 6 5 4 3 2 1

@ ? > = < ; :A( ]١٠، ٩: األنفال[. 

، تكون باإليامن واألعامل الصاحلة، ومن خزائن اهللا، فاالستفادة من قدرة اهللا
َّوقد من اهللا عز وجل  َّ  .فلنستفد من ذلك، علينا بذلكَّ

 :فقوة األعامل الصاحلة حيصل هبا منافع كثرية منها
ومضاعفة  ..ورفعة الدرجات ..وسرت العيوب ..ومغفرة الذنوب ..إجابة الدعاء

 ..ورضا اهللا عن العبد ..ودخول اجلنة ..والسعادة يف الدنيا ..احلسنات
وكشف ، النرصونزول ، وحسن اخللق ..وبسط الرزق ..وحصول األمن

 .الكربات
إذ النفس لذهتا ، ولكنها ثقيلة عىل النفس، واألعامل الصاحلة حمبوبة للرب

، َّفال بد من بيان قوة األعامل الصاحلة، والروح لذهتا بالطاعات، بالشهوات
وذلك لتنشط ، وقيمة األجر والثواب احلاصل من فعلها، ومكانتها عند اهللا

ملا تعلمه من جزيل األجر ، وتنافس يف أدائها، اوترغب يف ثواهب، النفس ألدائها
 .والثواب عليها

° ± ² ³ (: فبيان كل عمل وقيمته وعظيم ثوابه يسوق النفوس لفعله
¶ µ ´¸( ]٢٦: املطففني[. 

وقدر األجر والثواب ، وبيان قوهتا، وهذا بيان ملا تيرس من األعامل الصاحلة
وتنشط ، تتحرك اجلوارح ألدائهاو، لعل النفوس تشمر لفعلها، احلاصل بفعلها

 .واإلكثار منها، األبدان والقلوب للمداومة عليها



 ٥٧٥

 التوحيد قوة -٢
d c b a ` _ ^ i h g f e (:  قال اهللا تعاىل-١

t s r q p o n m l k ju  v
~ } | { z y x w�  (]٨٨، ٨٧: األنبياء[. 

ِمن شهد أن ال إ« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -٢ ْ َ ِ َ ْ َلـهَ َّ إال اَ َ وحده ال رشيك هللاُِ ِ َ ُ ْ ُلـهََ َّوأن ، َ َّحـمُمـَ ًدا َ
ُعبده ورسو َ َ ُ ْ ُلـهَُ ُوأن عيسى عبد ا، ُ ْ َ ََ ِ ُ ورسو٬َّ َ ُلـهَ َوك، ُ َلـمَ ُتـهِ ِ ألقاها إُ َ َ ْ مرَلـىْ َيـمَ ِ وروح مَ ٌ ُنـهَُ ْ ،

َلـجَوا ٌّنة حقْ َ ُ ٌّوالنار حق، َّ َ َُ َأدخ، َّ ُلـهْ َلـج اهللاُ اَ َنة عْ َ ِ ما كان مَلـىَّ َ َ ِن العملَ َ َ  .)١(متفق عليه »َْ

َما من عبد قال« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -٣ َ ٍ ِْ َ ْ َلـهِال إ: َ َ ثم مات عهللاِ إال اَ َ َ َّ َ ذلك إال دخل اَلـىُ َ َ ِ َ ِ َلـجَ َنةْ َّ«. 
ُقلت ْ َوإن زنى وإن رسق؟ قال: ُ َ َ َ َ ْ ِْ َِ ََ َوإن زنى وإن رسق«: َ َ َ ْ ِْ َِ ََ ُقلت .»َ ْ ْوإن زنى وإن : ُ ِْ َِ ََ َ

َرسق؟ قال َ َ َ ِوإ«: َ َن زنى وإن رسقَ َ َ ْ ِْ َ َ ُقلت .»َ ْ َوإن زنى وإن رسق؟ قال: ُ َ َ َ َ ْ ِْ َِ ََ َوإن زنى «: َ َ ْ ِ َ
َوإن رسق ع ََ َ َ ْ ٍّ رغم أنف أيب ذرَلـىِ ََ ِ ِ ْ  .)٢(متفق عليه »ِْ

َّإن نبي ا« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -٤ ِ َ َّ ً نوحا ٬ِ َّلـام ملسو هيلع هللا ىلصُ َ حرضَ َ ُتـهَ ْ الوفاة قال البْ َِ َ َ ُْ ِنـهَ ٌّإين قاص: ِ َ ِّ ِ 
ْعليك ال ََ ْ َوصيةَ َّ ِ ِآمرك باثنتني، َ ْ ُ َُ َ ْ ِ َوأ، َ َنـهَ ِاك عن اثنتنيْ ْ َ َ ْ ِ َ َآمرك بـ، َ ُ َلـهِ إَال(ُ َّ إال اَ َّفإن ) هللاُِ ِ َ

َالسموات السبع ْ ََّ َ َواأل َرضني السبع، َِّ ْ ََّ َْ ِ ْلو وضعت يف كفة ووضعت ، ْ َْ ُ َ َ ُ ِْ ٍ ِ َِّ ِ َلـهِ إَالَ َّ إال اَ  هللاُِ
ْيف كفة رجحت  َ َ َ ٍ َِّ ِبـهِ َلـهِإ َالَّن ِ َّ إال اَ َّولو أن السموات السبع واأل َرضني السبع كن ، هللاُِ َ ْ َ َ ْ َ ْ َُ َّ ْ َّ َ ََّ ِ ِْ َّ َ َ

ُحلقة م ً َ ْ َبـهـمَ َ َة قصمْ َ َ ُتـهً َلـهِ إَّن الْ َّ إال اَ َوسبحان ا، هللاُِ َ ْ ِ وب٬َُ ْحـمَ ِده فإَ َ ِ َنـهِ ٍة كل يشء َالَا صَّ
ْ َ ِّ ُ ُ

َبـهَو ْيـرا ِ ُزق اُ َلـخَ ُلقْ َوأ، ْ َنـهَ ِ عن الرشك والكربَاكْ ْ َ َِ ِْ ِّْ  .)٣(أخرجه أمحد والبخاري يف األدب املفرد »ِ

                                                
 ). ٩٤(، واللفظ له، ومسلم برقم )٥٨٢٧(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
 ). ٩٤(، واللفظ له، ومسلم برقم )٥٨٢٧(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٢(
 ): ٥٥٨(، وأخرجه البخاري يف األدب املفرد برقم )٦٥٨٣(أخرجه أمحد برقم : صحيح )٣(

 ). ١٣٤(، انظر السلسلة الصحيحة لأللباين برقم )٤٢٦(صحيح األدب املفرد برقم 
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 اإليامن قوة -٣
! " # $ % & ' ) ( * (:  قال اهللا تعاىل-١

 .]٨٢: األنعام[ ),+

k j i h g f e d c (:  وقال اهللا تعاىل-٢
 m l { z y x w v u t s r q p o n

 .]٢١: احلديد[ )~| {

! " # $ % & ' ) ( (:  وقال اهللا تعاىل-٣
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G F E D C B A @ ? > = <H(   ]٢٥: البقرة[. 
{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ (:  وقال اهللا تعاىل-٤

 § ¦ ́  ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨
¹  ̧¶ µº( ]٧٢: التوبة[. 

َال تدخلون ا« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -٥ ُ ُ ْ َلـجَ ُنة حتى تؤمنواْ ُ َّ َِّ ْ َ ُوال ت، َ َّؤمنوا حتى َ َُ ِ َتـحْ ، ُّابواَ
َأوال أدلكم ع ُ َْ ُ ْ يشء إذا فعلَلـىُّ ََ َ َ ِ ٍ

ُتـمْ َتـحُوه ُ ْاببَ ْتـمَ ُ؟ أفشوا السالم بينكمُ َُ ْ َ ََّ  .)١(أخرجه مسلم »ْ

ْمن مات وهو يع« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -٦ َ ُ َ َْ َ ُلـمََ ُنـه أَ َلـهِ ال إَّ َدخل هللاُِ إال اَ َ َلـج اَ َنةْ  .)٢(أخرجه مسلم »َّ

                                                
 ). ٥٤( برقم أخرجه مسلم )١(
 ). ٢٦( برقم أخرجه مسلم )٢(
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 إلخالصا قوة -٤
r q p o n m l k j i h (:  قال اهللا تعاىل-١

yx w v u t s( ]٥: البينة[. 
! " # $ % & ' ) ( (:  وقال اهللا تعاىل-٢

43 2 1 0 / . - , + * 
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FE D C KJ I H G( ]٣٢-٣٠: فصلت[. 
ِإنام األعامل بالنيات« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -٣ َّ ِّ ِ ُ َ َْ َوإنام، َّ َّ َ لكل امرئ ما نوىَ َ َُ ٍْ ِ ِّ  .)١(متفق عليه »ِ

                                                
 ). ١٩٠٧(، واللفظ له، ومسلم برقم )١(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(



 ٥٧٨

 العلم قوة -٥
å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú (: قال اهللا تعاىل -١

èç æ( ]١١: املجادلة[. 

Y X W V U T S R Q (: وقال اهللا تعاىل -٢
[Z( ]٧٩: آل عمران[. 

ْومن سلك طريقا يل« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -٣ ً ََ َ َِ َ َ ْ ِتـمَ ِس فيه عَ ِ ِ ًلـامُ َّسه، ْ ُلـه هللاَُل اَ ِبـه َ ً طريقا ِ ِ َ
َلـج اَلـىِإ ِنةْ ْوما اج، َّ َتـمََ ِع قوم يف بيت من بيوت اَ ِ ٍُ ْ ٌُ ْ َ ْ َِ َيتلون كتاب ا، ٬َ َ ِْ َ ُ ُويتدارسو، ٬َ َ ََ َ ُنـهَ َ 

ْبي ْنـهـمَ ُ َإال نزلت عل، َ ََ ْ َ َ ُهـمْيـِ ُ السكينةِ َ ِ َوغشي، َّ ِ َ ُهـمْتـَ َحـمَّ الرُ َّة وحفْ َ َ ُهـمْتـُ َلـم اُ َالئكْ ، ُةِ
َوذكر َ َ ُهـمَ ُ فيمن عندههللاُ اُ َْ ْ ِ َّومن بطأ ، َِ َ ْ ِبـهََ َ عمِ ُلـهَ ْلـم، ُ ْ يرسع َ ِ ْ ِبـهُ َ نسِ ُبـهَ  .)١(أخرجه مسلم »ُ

ِمن دعا إ« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -٤ َ َ ْ ً هدىَلـىَ َكان ، ُ ُلـهَ ُ من األجر مثل أجور من تبعهَ َ ْ ُ ْ َِ َِ َ ِ ُ ْ ِ ال ، ِ
ِينقص ذلك من أجور ُ ْ ُِ َِ َ ُ ْ ْهـمَ ً شيئاِ ْ ِومن دعا إ ،َ َ َ ْ ٍ ضاللةَلـىََ َ َكان عل، َ َ َ ِيـهَ ِ من اإلثم مثل آثام ْ َِ ُ ْ ِْ َِ

ُمن تبعه َ ِْ َ ِال ينقص ذلك من آثام، َ ِ َِ ُْ َُ َ ْ ْهـمَ ً شيئاِ ْ  .)٢(أخرجه مسلم »َ
 

                                                
 ). ٢٦٩٩( برقم أخرجه مسلم )١(
 ). ٢٦٧٤( برقم أخرجه مسلم )٢(



 ٥٧٩

 ملسو هيلع هللا ىلص ورسوله اهللا طاعة قوة -٦
S R Q P O N M L K J I (:  قال اهللا تعاىل-١

\[ Z Y X W V U T  ]
ed c b a  ̀_ ̂( ]٧٠-٦٩: لنساءا[. 

ª » ¬ ® ¯ ° ± ² (:  وقال اهللا تعاىل-٢
¼» º ¹ ̧  ¶ µ ́  .]١٣: النساء[ )³ 

َكل أمتي يدخلون ا« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -٣ ُ ُُّ ْ َ َِّ َلـجُ َنة إال من أبىْ ْ َ ِ َ ُقالوا .»َّ َيا رسول ا: َ ُ َ ، هللاَ
َومن يأبى؟ قال َ َ َ ْ َْ َمن أطاعني دخل ا« :َ َ َ َ ِْ َ َلـجَ َنةْ ِومن عصاين، َّ َ َ ْ َ فقد أبىََ ْ َ  .)١(أخرجه البخاري »َ

                                                
 ). ٧٢٨٠( برقم أخرجه البخاري )١(



 ٥٨٠

 وجل عز اهللا ذكر قوة -٧
 .]١٥٢: البقرة[ )À ¿ ¾ ½ ¼ »Á(: قال اهللا تعاىل -١

̄ (: وقال اهللا تعاىل -٢  ® ¬ « ª ©  ̈§
 .]٣٥: األحزاب[ )°² ±

ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú (: وقال اهللا تعاىل -٣
å äæ   (]٢٨: الرعد[. 

ِأنا عند ظن عبدي يب: عاىليقول اهللا ت« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -٤ ِ ِْ َ ِّ َ َ ْ ِوأنا معه إذا ذكرين ، َ َ ََ َ َ ِ ُ َ ََ
ْفإن ذكرين يف نفسه ذكر ََ ََ َِ ِ ْ ََ ِ ِ ْ ُتـهِ ِ يف نفيسُ ْ َ ْوإن ذكرين يف مإل ذكر، ِ َ ََ ََ َِ ِ ْ ِ ُتـهَ َ يف مإل خُ َ ٍيـرِ ْ 

ْنـهـمِم ُ َوإن تقرب إيل بشرب تقربت إل، ْ َ َ َِ ِ ُِ َ َْ ْ َ ََّ ٍَّ ِ ِ َّ ِيـهْ ً ذراعاْ َ َإن تقرب إيل ذراعا تقربت إلَو، ِ َ ً َ َِ ِ ُِ َ َْ ََّ َ َِّ
َّ ِيـهْ ْ 

ًباعا ِوإن أتاين ، َ َ ْ ِ ْيـمَ ْيش أتيَ َ ُتـهِ ً هرولةُ َ َ  .)١(متفق عليه »َْ

ِسبعة يظ« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -٥ ُ ٌَ َ ُهـمُّلـْ َ تعاهللاُ اُ ِ يف ظَلـىَ ِلـهِ ِ يوم ال ظل إال ظِّ ِِ َّ َ ُلـهَْ ٌإمام : ُّ َ ِ

ٌعدل ْ َوشاب نشأ ، َ َ ٌّ ِيف عبادة اََ َِ َ ْورجل قل، ٬ِ َ ٌ ُ ُبـهََ ِ معلق يف اُ ٌ َّ َ َلـمُ ِساجدْ ِ ِورجالن ، َ ُ َتـحََ َّابا َ
َتـمْاج، ٬ِيف ا َعا علَ َ ِيـهَ َ وتفرقا علْ ََ ََّ َ ِيـهَ َورجل دع، ْ َ ُ ٌَ ُتـهَ َ امرأة ذات منصب وْ ٍ ِ ْ َُ َ َْ َجـامٌ : َفقال، ٍلَ

ُإين أخاف ا َ ِّ ٍورجل تصدق بصدقة، هللاَِ َ َ ٌَ َّ ََ َ ُ َِ ْفأخفاها حتى ال تع، َ َ ََ َّ َْ َلـمَ َ شامَ
ُلـهِ ُ ما تنفق ُ ِ ْ ُ َ

ِيـم ُنـهيَ َورجل ذكر ا، ُ ََ َ ٌ ُ ُ خاليا ففاضت عيناههللاََ ََ ْ َْ َ َ َ ً  .)٢(متفق عليه »ِ
 :قوة جمالس الذكر* 

َال يقعد قوم يذكرون ا« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ُ َ ٌ َُ ْ ْ َُ َّ عز وجل إال حفهللاَُْ َ َ َ َِ َّ ُهـمْتـَّ َلـم اُ ُالئكةْ َ ِ ،
َغشيَو ِ ُهـمْتـَ َحـمَّ الرُ َونزلت عل، ُةْ ََ َْ َ ُهـمْيـَ ُ السكينةِ َ ِ َوذكر، َّ َ َ ُهـمَ ُ فيمن عندههللاُ اُ َْ ْ ِ  .)٣(أخرجه مسلم »َِ

 :قوة كثرة ذكر اهللا* 
 .]١٠: اجلمعة[ )GF E D C B(: قال اهللا تعاىل -١

                                                
 ). ٢٦٧٥(، واللفظ له، ومسلم برقم )٧٤٠٥(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
 ). ١٠٣١(، واللفظ له، ومسلم برقم )١٤٢٣(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٢(
 ). ٢٧٠٠( برقم سلمأخرجه م )٣(



 ٥٨١

َ أنبئكم بخالَأ« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -٢ ُِ ْ ُ َِّ ِيـرُ َ أعاملكم وأزكْ ْ َ ََ ْْ ُ ِ
َاها عند مليككم وأرفعها َ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ََ َ َُ َ ْ

َيف درجاتكم وخ َ َ َْ َُ ِ ٌيـرِ َ لكم من إنفاق الذهب والورق وخْ َ َ َ َ ِْ ِِ ْ َِ َّ َ ْ ُِ ِ ٌيـرْ ْ لكم من أن تلقوا ْ َْ ْ ََ ْ َ ِ ْ ُ
َعدوكم فترضبوا أعناق َ َ ُْ ُ َّ ََ ِ ْ َ ْ ْهـمُ ْ ويرضبوا أعناقكمُ َُ َ َ ْ ُ ََ ِ ُقالوا »ْ َ قال.َلـىَ ب:َ ُذكر ا« :َ ْ َ تعا٬ِ » ـىَلَ

 .)١(أخرجه الرتمذي وابن ماجه

 :قوة ذكر اهللا يف السفر* 
َمن نزل منزال ثم قال« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ََ َُّ َ َِ ْ َ َ َأعوذ بك: ْ ِ ُ َلـامُ

َ التامات من رش ما ٬ِت اِ َِّّ َ ْ ِ ِ َّ
َخلق َ ْلـم، َ ٌ يرضه يشءَ ْ ََّ ُ ُ َّحتى ، َ ْيـرَ ِتـحَ ِل من منزَ ْ َ ْ ِ ِلـهَ ِ ذلكِ  .)٢(أخرجه مسلم »َ

 :ستغفارقوة اال* 
! " #  ÔÓ Ò Ñ Ð Ï Î( :قال اهللا تعاىل -١

 .]١٢-١٠: نوح[ )& ' ) ( * + , - ./ $%
َسيد االستغفار أن تقول« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -٢ ُ َ ُْ ِ َ ْ ِ ْ ِّ َّهـمَّلـال: َ ِ أنت ريب ال إُ ِّ َ َ َلـهْ َ إال أنتَ ْ ِ ،

َخلقتني وأنا عبدك ُ َ َْ َ ََ ِ ْ َوأنا ع، َ َ عهدك ووعدك ما اَلـىََ َ َِ ِْ َ َ ُستطعتَْ َْ َ َأعوذ بك من رش ما ، ْ ِّ َ ْ ُِ َ ِ ُ
ُصنعت َْ ِأبوء لك بنعمتك عيل وأبوء لك بذنبي فاغفر يل، َ َ َ َْ َِ ِ ِْ َْ ِ َ ِ َِ َ َُ ُُ َ َ ْ ِفإ، َُّ ُنـهَ َ ال يغفر الذنوب َّ ُ ُّْ ُ َِ

َإال أنت ْ َقال .ِ َومن قا: َ ْ َلـهََ َا من الَ َنـهِ ًار موقنا َّ ِ ُ َبـهِ ْفامت من يومه قبل أن، اِ َ َْ ْ ِْ ِ َِ َ َ ْيـم َ َفهو ، َِيسُ ُ َ
ِمن أهل ا ْ ْ َلـجِ ِنةْ َومن قا، َّ ْ َلـهََ ٌا من الليل وهو موقن َ َ ُ َ َِ ُِ ِْ َبـهَّ َفامت قبل أن يصبح، اِ ْ ِْ ُ ْ َ َ َ َ َفهو ، َ ُ َ
ِمن أهل ا ْ ْ َلـجِ ِنةْ  .)٣(أخرجه البخاري »َّ

 :قوة التوبة* 
Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í (: قال اهللا تعاىل -١

ÕÔ   (]٣١: النور[. 

                                                
 ، )٢٦٨٨(، وهذا لفظه، صحيح سنن الرتمذي رقم )٣٣٧٧(أخرجه الرتمذي برقم : صحيح )١(

 ). ٣٠٥٧(، صحيح سنن ابن ماجه رقم )٣٧٩٠(وأخرجه ابن ماجه برقم 
 ). ٢٧٠٨( برقم أخرجه مسلم )٢(
 ). ٦٣٠٦( برقم أخرجه البخاري )٣(



 ٥٨٢

! " # $ % & ' ) ( * + (:  تعاىلوقال اهللا -٢
 .]٨: التحريم[ ), - . / 0 1 2 3 4

ْ أفرح بتوبة عبده من أحدكمهللا« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -٣ َُ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ ْ َُ ِ َسقط ع، ْ َ َ ِ بعريهَلـىَ ِِ ْوقد ، َ َ َ
ُلـهَأض ٍ يف أرض فالةَّ َ ِ ْ  .)١(متفق عليه »ِ
 :قوة التسبيح* 
 .]١٣٠: طه[ )kj i h g f e d c(: قال اهللا تعاىل -١

َمن قال« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -٢ َ ْ َسبحان ا: َ َ ْ ِ وبهللاُ ْحـمَ ِدهَ ٍيف يوم مائة مرة، ِ َِّ َ ََ َ ٍ ْ ْحطت ، ِ َّ ُ
ِخطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ْ َ َ َ ُْ َ ِْ َِ ْ ََ َ ْ ِ َ  .)٢(متفق عليه »َ

َمن قال حني يصبح وحني « :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -٣ َِ َِ ُ ْ ِْ ُ ََ ْيـمَ َسبحان ا: ِيسُ َ ْ ِ وب٬ُ ْحـمَ ِدهَ َمائة ، ِ َ ِ

ٍمرة َّ ْلـم، َ ٌ يأت أحدَ َ ِ ْ ِيوم القيامة، َ َِ َ َ َْ َبأفضل ، ْ َ ْ َّمـامِ
َ جاء ِ ِبـهَ ْإال أحد قال مثل ما قال أو ، ِ ََ ََ َ ْ ََ ِ ٌ ِ

َزاد عل َ َ ِيـهَ  .)٣(أخرجه مسلم »ْ
َلـمَك« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -٤ َتان خفيفتان عِ ِ َِ َ ََ ِ اللسانَلـىِ َ ِثقيلتان يف ا، ِّ ِ َ َ ِلـمَِ ِيزانْ َحبيب، َ ِتان إَِ ِ  َلـىَ

َحـمَّالر َسبحان ا: ِنْ َ ْ ِ وبهللاُ ْحـمَ ِدهَ َسبحان ا، ِ َ ْ ِ العظيمهللاُ ِ َ  .)٤(متفق عليه »ْ
َأيعجز أحدكم أن يكسب« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -٥ َ ِْ ْ َ ْ َْ ُ ُ ُ ٍكل يوم ألف حسنة؟، ِ َ َ ََ َْ ْ ٍَّ َفسأ »ُ ُلـهَ ٌ سائل َ ِ َ

ِمن جلسائه ِ َِ َ ُ َكيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال: ْ َ ٍْ َِ َُ َ َْ َ َُ َ ْ َ َيسبح مائة تسبيح«: َ ُ ِِّ ْ َ َُ َ َ ُفيكتب ، ٍةِ َ ْ ُ َ
ُلـه ٍ ألف حسنةَ َ َ َ ُ َيـحْأو ، ْ َط عُّ ُنـهُّ ٍ ألف خطيئةْ َِ َ ُ  .)٥(أخرجه مسلم »ْ

 :قوة احلمد *
= < ? @ D C B A (: قال اهللا تعاىل -١

IH G F E(  ]٧: إبراهيم[. 

                                                
 ). ٢٧٤٧(، واللفظ له، ومسلم برقم )٦٣٠٩(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
 ). ٢٦٩١(، واللفظ له، ومسلم برقم )٦٤٠٥(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٢(
 ). ٢٦٩٢( برقم أخرجه مسلم )٣(
 ). ٢٦٩٤(، واللفظ له، ومسلم برقم )٦٦٨٢(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٤(
 ). ٢٦٩٨( برقم أخرجه مسلم )٥(



 ٥٨٣

ِالطهور شطر اإليامن« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -٢ َ ِ ُ ُْ َُّ ْحـمْلـَوا، ُ ِلـهِ لُدَ ْتـم َّ ِلـمُأل اَ َيزانْ َوسبحان ، َ َ ْ َُ
ْحـمْلـَ وا٬ا ِد لَ ِلـهُ ْتـم َّ ْتـمْأو ( ِآلنَ ِما بني السموات واألرض) ُالَ ْ ْ ََ َ  .)١(أخرجه مسلم »ََ

ِأ َحب الكالم إىل ا« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -٣ َ ْ ُّ َ ٌ أربع٬َ ْ َسبحان ا: َ ْ َوال إله ، ٬ُد ْـمَواحل، ٬ُ َ
ُواهللاُ أكرب،  اهللاَُّإال َال يرضك بأ، َ ُّ ُ ِيـهَ َن بدأتِّ ْ َ  .)٢(أخرجه مسلم »َ
 :قوة التهليل* 
َمن قال« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  -١ َ ْ َلـهِال إ: َ َ وحده ال رشيك هللاُِ إال اَ ِ َ ُ ْ ُلـهََ ُلـه، َ ُلـم اَ َلك وْ ُ ُلـهْ َ 
ْحـمْلـا َوهو ع، ُدَ َ ُ ٌ كل يشء قديرَلـىَ ِ ٍَ َ ِّْ ٍيف يوم، ُ ْ َ ٍمائة مرة، ِ َِّ َ َ ْكانت، َ َ ُلـه َ ٍ عدل عرش رقابَ َِ ِْ َ ََ ْ ،

ْوكتبت  َ َِ ُلـهُ ٍ مائة حسنةَ َِ َ َ ُ ِمـحَو، َ َيت عُ ْ ُنـهَ ٍ مائة سيئةْ َِ ِّ َ ُ ْوكانت ، َ َ َ ُلـهَ ُ حرزا من الشيطان يومه َ ْ ََ َ ْ ِْ َ َّ ِ ًِ
َّذلك حتى  َ َ ِ ْيـمَ ْلـمَو، َِيسُ َ يأت أحد أفضل َ َ ْ ٌ َ ِ ْ َّمـامَ

َ جاء ِ ِبـهَ ِ إال أحد عمل أكثر مِ َِ َ َْ َ ٌَ ِن ذلكِ َ ْ« 
 .)٣(متفق عليه

َمن قال« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -٢ َ ْ َلـهِال إ: َ َ وحده ال رشيك هللاُِ إال اَ ِ َ ُ ْ ُلـهََ ُلـه، َ ُلـم اَ َلك وْ ُ ُلـهْ ْحـمْلـ اَ ُد َ
َوهو ع َ ُ ٌ كل يشء قديرَلـىَ ِ ٍَ َ ِّْ ٍعرش مرار، ُ َ ِ

َ ْ ِكان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد ، َ َِ ََ ْ َ َ ْ ٍْ ُ ْ ْ ََ ََ َ َ
َإسامعيل ِ

َ ْ  .)٤( عليهمتفق »ِ

ِما من عبد يشهد أن ال إ« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -٣ ْ ُ َ ْ َ ٍَ ِْ َ َلـهْ َّوأن ، هللاُِ إال اَ َّحـمُمـَ ُدا عبده َ ْ َُ ً
ُورسو َ ُلـهَ ُإال حرمه ا، ُ ََ َّ ِ النارَلـىَ عهللاُِ  .)٥(متفق عليه »َّ

 :قوة التكبري *
َألن أقول« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  -١ ُ َسبحان ا: ْ َ ْ ْحـمْلـَ وا٬ُ ِد لَ ِلـهُ ِوال إ َّ َلـهَ ُ أكربهللاَُ واهللاُِ إال اَ َ ْ ،

َّأحب إيل  َ ِ ُّ َّمـامَ
َ طلعت علِ ََ َْ ِيـهَ ُ الشمسْ ْ  .)٦(أخرجه مسلم »َّ

                                                
 ). ٢٢٣(م  برق أخرجه مسلم)١(
 ). ٢١٣٧( برقم أخرجه مسلم )٢(
 .. واللفظ له) ٢٦٩١(، ومسلم برقم )٦٤٠٣(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٣(
 .. واللفظ له) ٢٦٩٣(، ومسلم برقم )٦٤٠٤(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٤(
 ). ٣٢(، واللفظ له، ومسلم برقم )١٢٨(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٥(
 ). ٢٦٩٥( برقم أخرجه مسلم )٦(



 ٥٨٤

َيصبح ع« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -٢ ُ ِْ ٌ كل سالمى من أحدكم صدقةَلـىُ َ َِّ َ َ ْْ َ ُُ ُِ ٌفكل تسبيحة صدقة، ِ َ َُّ ََ ٍَ ِ ْ ُ َ ،
ُّوكل  ُ ِحـمَتـَ ٌيدة صدقةْ َ َ ََ ُّوكل ، ٍ ُ ْتـهَ َليلَ ٌة صدقةِ َ َ َ ٌوكل تكبرية صدقة، ٍ َ َُّ ََ ٍَ

َ ِ ْ ِوأمر با، ُ ٌ ْ َلـمَ ِعروف ْ ُ ْ
ٌصدقة َ َ ْنـهَو، َ ِي عن اَ َ ُلـمٌ ٌنكر صدقةْ َ َ َْ ِ ْيـجَو، َ ِزئ من ذلك ركعتان ُ َ َُ ْْ َ َ ِ َِ ْيـرِ ُكعَ َهـامَ َ من ُ ِ

َالضحى  .)١(أخرجه مسلم »ُّ

                                                
 ). ٧٢٠( برقم أخرجه مسلم )١(



 ٥٨٥
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ُيقول ا« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -٧ ُ َّ عز وجلهللاَُ َ َ ِأنا عند ظن عبدي يب: ََّ ِ ِْ َ ِّ َ َ ْ َوأنا معه حني ، َ ِ ُ َ ََ َ
ِيذكرين ُ َُ  .)١(متفق عليه »ْ

 
                                                

 . ، واللفظ له)٢٦٧٥(، ومسلم برقم )٧٤٠٥(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(



 ٥٨٦

 العبادات قوة -٩
 . قوة الطهارة-١

 :قوة الطهارة* 
̄ °±(:  قال اهللا تعاىل-١  ® ¬ « ª( ]٢٢٢: البقرة[. 

ِالطهور شطر اإليامن« :ملسو هيلع هللا ىلصالنبي وقال  -٢ َ ِ ُ ُْ َُّ  .)١(أخرجه مسلم» ُ
 :قوة الوضوء* 
ِمن توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  -١ ِ َِ َ َ َ ََ ْ ُ َ ُ َ ْ َ َْ َ ْ َ ََ ُ َّْ َّحتى ، َ َ

ْتـخ ْرج من َ َِ ْتـحُ ِت أظفارهَ ِِ َ  .)٢(أخرجه مسلم »ْ

َّما منكم من أحد يتوض« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -٢ َ َ َْ َْ ْ ٍَ ِ ُأ فيبلغ ُِ ِ ْ ُ ُأو فيسبغ(َ ِ ْ ُ َ ُالوضوء ثم يقول) ْ ُ ُ َْ َّ َ ُ َ :
ِأشهد أن ال إ ْ ُ َ َلـهْ َّ وأن هللاُِ إال اَ َّحـمُمـَ ُدا عبد اَ ْ َ ُ ورسو٬ً َ ُلـهَ ُإال ف، ُ َتـحِ ُلـهْت ِ ُ أبواب اَ َ َلـجْ ِنة ْ َّ

ُالثامنية ََّ ِ ْيدخل من أ، َ ِ ُ ُ ْ َيـهَ َا شاءِّ  .)٣(أخرجه مسلم »َ
 :قوة الغسل* 
َن اغتسل يوم ام« :ملسو هيلع هللا ىلصال النبي ق -١ َ َْ َ َ ْ ُجـمْلـِ َعة غسل اُ ْ ُ ِ َلـجَ َنابة ثم راحْ ََ َّ ُ ِ َفكأنام قرب  ،َ َّ َ َ َّ َ َ

ًبدنة َ َ ِومن راح يف  ،َ َ ْ ََ ِالساعةَ َ ِ الثانيةَّ َِ ًفكأنام قرب بقرة ،َّ َ ََّ ََ َ َ َّ َ َومن ر، َ َْ ِاح يف الساعة الثالثةَ ِ َِ َّ َ ََّ ِ ،
ْفكأنام قرب كبشا أق ًَ َّ َْ ََ َّ َ َرنَ ِومن راح يف الساعة الرابعة، َ َِ َ َ ْ َِ َّ َّ َ ًفكأنام قرب دجاجة، َِ ََ َ َ َ َّ َ َّ َ ْومن ، َ ََ

ِراح يف الساعة ا َ ََّ َلـخَِ ِامسةْ ًفكأنام قرب بيضة ،َِ ََ ْ ََّ َ َ َّ َ ِفإذا خرج اإلمام حرضت ا ،َ
َ َ َ َُ َ َ َ َ َلـمَ ُالئكة ْ َ ِ

ْيس ِتـمَ َعون الذكرَ ْ ِّ َ  .)٤(متفق عليه »ُ
َغسل ْنم« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  -٢ َّ َيوم َ ُجـمْلـا َْ ِعةُ َواغتسل َ َ َ ْ َّثم َ َبكر ُ َّ َوابتكر َ َ َ ْ َومشى َ َ ْلـمَو َ َ 
ْيـر ْكبَ َودنا َ َ َمن َ ِاإل ِمام ِ َ ْفاس ْ َتـمَ ْلـمَو َعَ ُيلغ َ ْ َكان َ ُلـه َ ِّبكل َ ُ ٍخطوة ِ َ ْ ُعمل ُ َ ٍسنة َ َ ُأجر َ ْ َصيامها َ ِ َِ 

                                                
 ). ٢٢٣( برقم أخرجه مسلم )١(
 ). ٢٤٥( برقم أخرجه مسلم )٢(
 ). ٢٣٤( برقم أخرجه مسلم )٣(
 ). ٨٥٠(فظ له، ومسلم برقم والل) ٨٨١(، أخرجه البخاري برقممتفق عليه )٤(



 ٥٨٧

َوقيامه َِ  .)١( أخرجه أبو داود وابن ماجه »َِ
  قوة الصالة-٣

 :قوة الصالة بعد الوضوء* 
ْما من مس« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ُ َْ ٍلـمِ َ يتوضأ فِ َّ َ َ ْيـحَ ُسن وضوءهُّ ُ َُ ُ ِثم يقوم فيصيل ركعتني، ِ ْ َ ُ ُ َ ََّ َ َْ ِّ ُ َُ ،

َمقبل عل ٌ َْ ِ َهـامْيـُ ْ بقلِ َ ِبـهِ ِ ووجههِ ِ ْ َ ْإال وجبت ، َ َ َ َ ُلـهِ َلـج اَ ُنةْ  .)٢(أخرجه مسلم »َّ
 :سامع األذانقوة الدعاء عند * 
َمن قال حني يسمع النداء« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  -١ َ ِّ ُ َْ ْ َ ََ َّهـمَّلـال: ِ ِ رب هذه الدعوة التامةُ ِ ِ َِّ ََّ ََّ ْ َ َّ ،

ِوالصالة القائمة ِ َِ َ ْ َّ َّحـمُمـِآت ، َ َدا الوسيلة والفضيلةَ َ ْ َ َ ْ ًِ َِ َ ًوابعثه مقاما ، َ َ َْ ُ َ ْ ُحـمَمـَ ِودا الذي ْ َّ ً
ْوعد َ ُتـهَ ْحلت ، َ َّ ُلـهَ ِ شفاعتي يوم القيامةَ ِ َِ َ َ َْ ْ َ َ  .)٣(أخرجه البخاري »َ

ُمن قال حني يسمع ا«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -٢ َْ ْ َ ََ ُلـمِ َؤذنْ ِأشهد أن ال إ: َِّ ْ ُ َ َلـهْ ُ وحده ال هللاُِ إال اَ ْ ََ
َرشيك  ِ ُلـهَ َّوأن ، َ َّحـمُمـَ ُدا عبده ورسوَ َ َ ُ ْ َُ ُلـهً ِرضيت با، ُ ُ ِ ِ ربا وب٬َ َ ًّ َّحـمُمـَ ُد رسوال َ َ ٍ

ِوبا ًإلسالم ديناَ ِ ِ ْ َغفر ، ِ ِ ُلـهُ ْ ذنَ  .)٤(أخرجه مسلم »ُبـهَ
 :قوة األذان* 
ِال يسمع مدى صوت ا« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  -١ ْ َ َُ َ َ ْ ُلـمَ ِؤذنْ ِّ ٌجن وال إنس وال يشء، َ ْ َ َ ٌ َ ٌّْ إال ، ِ

َشهد  ِ ُلـهَ ِ يوم القيامةَ َِ َ َ َْ  .)٥(أخرجه البخاري »ْ

ُلـما« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -٢ َّؤذنون أطول الناْ ُ َْ َ َُ ِس أعناقا يوم القيامةِّ َِ َ َ َْ ًْ َْ  .)٦(أخرجه مسلم »ِ

ْلو يع« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -٣ َْ ُلـمَ ِّ الناس ما يف النداء والصف اَ َّ َ ُِ َ ِّ َِّ ِولَالَ َّثم ، َّ ْلـمُ ِيـج َ ْدوا إال أن َ ُ

                                                
 ). ٣٣٣(وهذا لفظه، صحيح سنن أيب داود ) ٣٤٥(أخرجه أبو داود برقم : صحيح )١(

 ). ٨٩١(، صحيح سنن ابن ماجه رقم )١٠٨٧(وأخرجه ابن ماجه برقم 
 ). ٢٣٤( برقم أخرجه مسلم )٢(
 ). ٦١٤( برقمأخرجه البخاري )٣(
 ). ٣٨٦( برقم أخرجه مسلم )٤(
 ). ٦٠٩( برقم بخاريأخرجه ال )٥(
 ). ٣٨٧( برقم أخرجه مسلم )٦(



 ٥٨٨

ْيس ُهـمَتـَ َوا علِ ِيـهَ ُهـمَتـْ السْ  .)١(متفق عليه »واَ

ِإذا نودي للصالة« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -٤ ِ َِّ َ ُ َأدبر ، َ َ َالشيطان وْ ُ َ ْ ُلـهَّ ٌ رضاطَ َ َحتى ال يسمع ، ُ ََ ْ َ َّ
َالتأذين ِ ْ َفإذا قىض النداء أقبل، َّ ْ ََ َ َ ِّ َ َ َحتى إذا ثوب بالصالة أدبر، َ َ ْ َّ َ ِّ َِ ِ ُ َ َحتى إذا قىض ، َّ َ َ َّ َ

َالتثويب أقبل ْ َْ َ ِ َّحتى ، َّ ْيـخَ َطر بني اَ ْ ََ َلـمِ ِرء ونفسهْ ِ ِْ َ َ ُيقول، ْ ُ َكذااذكر : َ ْلـم َـامِل، اذكر كذا، َ َ 
ُيكن يذكر َ َُ ْ ْ َّحتى يظل الرجل ال يدري كم صىل، ُ ُ ََّ ُ َْ َ َّ ََ ِ ْ  .)٢(متفق عليه »ََّ

 :قوة صالة اجلامعة* 
ُصالة ا« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  -١ َجـامْلـَ ًعة تفضل صالة الفذ بسبع وعرشين درجةَ ْ ْ َُ َ َ َ ْ َ ََ َِ ِ ٍِ ِ ِّ َ َْ ُ متفق  »َ

 .)٣(عليه

ْمن تطهر يف بي« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -٢ َ ََ ِْ َّ َ ِتـهَ ِ ثم مشى إِ َ َ َّ ِ بيت من بيوت اَلـىُ ِ ٍُ ُْ ْ ًليقيض فريضة ، ٬َ َْ ِ َ َ
ِ َِ

ِمن فرائض ا ِ َِ َ َكانت خطوتاه إحدا، ٬ْ َ َ ْْ ُ َِ ْ َ َهـامَ ُتـح ُ ًط خطيئةَ َ َِ َواألخرى ، ُّ ْ ْتـرَ ًفع درجةَ َ َ َُ َ« 
 .)٤(أخرجه مسلم

 :قوة صالة اجلامعة يف املسجد* 
ِصالة الرجل يف« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  -١ ِ ُ ََّ َجـامْلـ اُ َعة تزيد عَ َُ َِ ِتـهَ صالَلـىِ ً وحده سبعاِ ْ ُ ْ ََ َ 

َوعرشين َِ ْ  .)٥(متفق عليه »ِ

 :قوة الرتدد عىل املسجد* 
َمن غدا إ« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  -١ َ ْ َلـم اَلـىَ َسجد وراحْ ََ ِْ َّأعد ا، ِ ُلـه هللاَُ ُ نزَ ُلـهُ َ من اَ َلـجِ ِنةْ َلـامُك، َّ َّ 

َغدا أو راح َْ َ  .)٦(متفق عليه »َ
ُصالة ا« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  -٢ ِجـمْلـَ َيع تزيد عَ ُ َِ ِتـهَ صالَلـىِ ْ يف بيِ َ ِتـهِ َوصال، ِ ِتـهَ ِ يف سوقهِ ِ ُ ِ ،

ْخـم ًسا وعرشين درجةَ ْ ًَ َ َ ََ ِ َفإن أحدكم إذا توضأ فأحسن، ِ ْ َ ََ َْ ََّ َ ََ ُ َوأتى ا، َّ َلـمَ َسجدْ ِ ِيـرال ، ْ ُيد ُ
                                                

 ). ٤٣٧(، واللفظ له، ومسلم برقم )٦١٥(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
 ). ٣٨٩(، واللفظ له، ومسلم برقم )٦٠٨(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٢(
 ). ٦٥٠(، واللفظ له، ومسلم برقم )٦٤٥(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٣(
 ). ٦٦٦( برقم أخرجه مسلم )٤(
 . واللفظ له) ٦٥٠(ومسلم برقم ) ٦٤٥(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٥(
 ). ٦٦٩(، واللفظ له، ومسلم برقم )٦٦٢(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٦(



 ٥٨٩

َ الصالةَّإال ْلـم، َّ ْيـخ َ َط خطوة إال رفعَ ََ َ ً ْ َبـه هللاُُه اَُ ًا درجةِ َ َوحط ع، ََ َ ُنـهََّ ً خطيئةْ َ َّحتى ، َِ َ
َيدخل ا ُ ْ َلـمَ َسجدْ ِ َوإذا دخل ا، ْ َ َ َلـمََ َسجدْ ِ ْكان يف صالة ما كانت ، ْ َ َ ََ ٍ َ ِ ْتـحَ ُبسهَ ُ ِّوتصيل، ِ َ َُ- 

ِيعني ْ َعل-َ ِيـهَ َلـم اْ ُالئكةْ َ ِما دام يف ، ِ َ ْمـجََ ِلسه الذي يصيل فيهَ ِ ِ ِ ِ ِِّ ََّ ْ اغفر َّـمُهَّلـال: ُ ِ ُلـهْ َّهـمَّلـال، َ ُ 
ْحـمْار ْلـمَما ، ُهَ ْيـح َ ِدث فيهُّ ِ  .)١(متفق عليه »ِْ
 :قوة صالة الصبح والعرص* 

َمن صىل الربدين دخل ا« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ْ ََّ َ َ َ َ ِْ ْ َلـجَْ َنةْ  )٢(متفق عليه »َّ
 :قوة صالة العشاء والصبح يف مجاعة* 

َمن صىل العشاء« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  َ ِ ْ َّ َ ْ َجـامِ يف َ ِعة فكأنام قام نصف الليلَ ْ ََّ ََ َّ َْ َِ ٍ
َ َّومن صىل ، َ َ ْ ََ

ِالصبح يف  َ ْ َجـامُّ ُعة فكأنام صىل الليل كَ َ َّ َّْ َ ََ َّ َ َ ُلـهٍ  .)٣(أخرجه مسلم »َّ
 :قوة الصلوات اخلمس* 
́ (:  قال اهللا تعاىل-١  ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª
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ْأرأي« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -٢ ْتـمَ َّ لو أن ُ ْ ْنـهَ ِرا بباب أحدكم يغتسل مَ ِ ُِ ًَ ْ َ ْ ُ َ َِ ُنـهِ ٍ كل يوم ْ ْ َ َّ ْخـمُ َس َ
ٍمرات َّ َهل يبقى من در، َ ََ ْ ْ َِ َ ِنـهْ ٌ يشء؟ِ ْ ُقالوا .»َ َال يبقى من در: َ َ ْ ْ َِ ِنـهَ ٌ يشءِ ْ َفذلك « :قال .َ ِ َ َ

ِمثل الصلوات ا َ ََّ ُ َ ْخـمْلـَ ُمـحَيـ، ِسَ ِبـه هللاُو اْ َلـخَّن اِ َطايْ  .)٤(متفق عليه »اَ
ُالصالة ا« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -٣ ْخـمْلـَّ ْجـمْلـَوا، ُسَ ِعة إُ ُ ْجـمْلـ اَلـىَ ِعةُ ٌكفارة ، َ ََ َلـامَّ

ْ بيِ ُنـهَ َما ، َّنَ
ْلـم ِ تغش الكبائرَ َ َ َ ْْ  .)٥(أخرجه مسلم »ُ

 

                                                
 ). ٦٤٩(، واللفظ له، ومسلم برقم )٤٧٧(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
 ). ٦٣٥(، واللفظ له، ومسلم برقم )٥٧٤(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٢(
 )٦٥٦( برقم أخرجه مسلم )٣(
 . ، واللفظ له)٦٦٧(، ومسلم برقم )٥٢٨(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٤(
 ). ٢٣٣( برقم أخرجه مسلم )٥(



 ٥٩٠

 :قوة انتظار الصالة بعد الصالة* 
َأال أدلكم ع« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ُْ ُ ُمـحَيـَ ما ـىَلُّ ِبـه هللاُو اْ َلـخ اِ َطايا وْ َ ْيـرَ ُفع َ ِبـهَ ِ الدرجات؟ِ َ َ َّ«. 

ُقالوا َيا رسول ا، َلـىَب: َ ُ َ َإسباغ الوضوء ع« :قال! ٬َ ُ َِ ُ ْ ُ ْ َلـم اَلـىِ ِكارهْ ِ ُوكثرة ا، َ ََ ْ ُلـخَ ِطا إْ  َلـىَ
َلـما ِساجدْ ِ ِوانتظار الصالة بعد الصالة، َ ِ َِّ ْ َ َّ ََ ُ َ ِّفذلكم الر، ْ ُ ُ ِ َ ُباطَ  .)١(أخرجه مسلم »َ

 :قوة صالة اجلمعة* 
! " # $ % & ' ) ( * (:  قال اهللا تعاىل-١
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َمن اغتسل« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -٢ َ ََ ْ َثم أتى ا، ِ َّ ُجـمْلـُ َعة فصىل ما قدر ُ َِّ ُ َّ ََ ُلـهََ َثم أنصت ، َ َ ْ َّ ُ
َحتى يفرغ من خطب ْ َْ ُ َِّ َ ُ ِتـهَْ ُثم يصيل معه ،ِ َ ََ ُ َِّّ َغفر ، ُ ِ ُلـهُ ْ ما بيَ ُنـهََ َ وبني اَ ْ َ ُجـمْلـَ َعة األخرىُ ْ ِ َ ،

ٍوفضل ثالثة أيام َّ ِ َ َ ُ ْ َ  .)٢(أخرجه مسلم »َ
ِن يف اِإ ِ« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -٣ ُجـمْلـَّ ًعة لساعةُ ََ ََ ْال يوافقها مس، ِ ُ َُ ُ ِ ٌلـمَ ُ يسأل اِ ْ َ فيها خهللاََ َ ِإال ، ًاْيـرِ

ُأعطاه إياه ُ َّْ ِ  .)٣(متفق عليه »َ

 :الراتبةقوة صالة السنن * 
ْما من عبد مس« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ُ ٍَ ِْ َ ٍلـمْ ِ يصيل لِ ِّ َ ِلـهُ ً كل يوم ثنتي عرشة ركعة تطوعاَّ ً ْ َُّّ َ َ َْ َ َ ْْ َ َُ ْ ََ

ِ ٍ ،
َيـرَغ ٍ فريضةْ َ ِ َإال بنى ا، َ َ ُلـه هللاُِ ِ بيتا يف اَ ً ْ َلـجَ ِنةْ َأو إال بني ، َّ ِ ُ ِْ ُلـهَ ِ بيت يف اَ ٌ ْ َلـجَ ِنة ُْ أخرجه  »َّ

 .)٤(مسلم

 :قوة صالة التهجد* 
k j i h g f e d (: قال اهللا تعاىل -١
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 ). ٢٥١( برقم أخرجه مسلم )١(
 ). ٨٥٧( برقم أخرجه مسلم )٢(
 . واللفظ له) ٨٥٢(، ومسلم برقم )٩٣٥(رجه البخاري برقم ، أخمتفق عليه )٣(
 ). ٧٢٨( برقم أخرجه مسلم )٤(



 ٥٩١

ًإن يف الليل لساعة« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -٢ َ ََّ َ ِْ ِ َّ ْال يوافقها رجل مس، ِ ُ َ ٌُ ُُ ََ ٌلـمِ ُ يسأل اِ ْ ًا ْيـرَ خهللاََ
ْمن أمر الدن ُّ ِ ْ ْ ِيا واآلخرةِ َِ ُإال أعطاه إياه، ََ ُ َّْ ِ ٍوذلك كل ليلة، َِ َِ َ َّْ ُ َ َ  .)١(أخرجه مسلم »َ

 :قوة ركعتي الفجر* 
َركعتا الفجر خ« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  َِ ْ ََ ْ ْ ٌيـرَ ِ من الدنيا وما فيهْ َِ ََ َْ  .)٢(أخرجه مسلم »اُّ

 :قوة السجود هللا* 
ِعليك بكثرة السجود ل« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ِ ُِ َُّ َ ْْ ََ ِ ِلـهَ ِفإنك ال تسجد ل، َّ ُ َُ ْ َ َّ ِ ِلـهَ َ سجدة إال رفعك َّ َ َْ َ َِ ً َ

َبـه هللاُا ًا درجةِ َ َوحط عنك ، ََ ْ َ َ َبـهََّ ًا خطيئةِ َ  .)٣(أخرجه مسلم »َِ
 :قوة الذكر بعد الفريضة* 
َمن سبح ا« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  -١ َّ َْ َ يف دبر كل صالة ثالثا وثالثنيهللاََ ِ ٍَ ً َ َِّ َ ُ ُُ ِ ِحـمَو، ِ ً ثالثاهللاََد اَ َ 

َوثالثني ِ َ َوكرب ا، َ َّ َ ثالثا وثالثنيهللاَََ ِ َ ً َفتلك تسعة وتسعون، ََ ُ َ َْ ِْ ِ ٌِ َ ْ َوقال ، َ َ َتـامَ ِلـامَم اَ ِئةْ َلـهِال إ: َ َ 
َ وحده ال رشيك هللاُِإال ا ِ َ ُ ْ ُلـهََ ُلـه، َ ُلـم اَ َلك وْ ُ ُلـهْ ْحـمْلـ اَ َد وهو عَ َ ُ َ ٌ كل يشء قديرَلـىُ ِ ٍَ َ ِّْ ُ ،

َغفرت خطاياه و ُ َ ََ َ ْ ِ ِإن كانت مثل زبد البحرُ ْ َ َْ َ ِْ َِ ْ َ َ ْ  .)٤(أخرجه مسلم »ِ
ٍمن قرأ آية الكريس يف دبر كل صالة مكتوبة« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -٢ ُِ َ َ ُِ ُ ِ ُ ِمل يمنعه من ، َ

ّدخول اجلنة إال أن  ِ  .)٥(أخرجه النسائي يف السنن الكربى والطرباين »وتَيـمُ
 :قوة أداء الفرائض والنوافل* 

َّإن ا« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  َ قالهللاِ ْمن عادى يل وليا فقد آذن: َ َ ْ َ ً َِ ّ َِ َ َ َ ُتـهْ َلـحِ باُ ِربْ َّوما تقرب إيل ، ْ َ َِ َ ََّ ََ
َّعبدي بيشء أحب إيل  َْ َِ َّ َ ْ ٍَ َّمـامِِ

َتـرْ افِ ُتـهْضَ َ علُ ِيـهَ ِوما يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل ، ْ ِ َِ ُ ْ َ ََّ َ َِ َّ َ َِ َّ َ َ َُ
ِحتى أح ُ َّ ُبـهَ ْفإذا أحبب، َّ َ ْ َ ِ ُتـهَ ُنت سمعه الذي يسمع ُك: ُ ُ ََ ْ َ ْ َِ َّ ُ ِبـهْ ُوبرصه الذي يبرص ، ِ َ

ِ ِْ ُ َ َُ َّ ِبـهَ ُويده ، ِ ََ َ
ُالتي يبطش  ِ ِْ َ َبـهَّ ْورج، اِ ُلـهَِ ِ التي َ ْيـمَّ َبـهِيش َ َوإن سألني ألعطي، اِ َِ ِْ َُ َ ْ ُنـهِ ِولئن استعاذين ، َّ َ َ ََ ْ ِ ِ َ

                                                
 ). ٧٥٧( برقم أخرجه مسلم )١(
 ). ٧٢٥( برقم أخرجه مسلم )٢(
 ). ٤٨٨( برقم أخرجه مسلم )٣(
 ). ٥٩٧( برقم أخرجه مسلم )٤(
 ). ٩٧٢(يحة رقم ، انظر السلسلة الصح)٩٩٢٨(أخرجه النسائي يف الكربى رقم : صحيح )٥(

 ). ٦٤٦٤(، صحيح اجلامع رقم ]١١٤: ٨[وأخرجه الطرباين يف الكبري 



 ٥٩٢

َألعيذ ِ ُنـهُ َوما ، َّ َتـرَ َددت عن يشء أنا فاَ َ ٍ
ْ َ ْ َ ْ ُلـهِعَُّ َتـر ُ ِددي عن نفس اَ ْ َ ْ َ ُلـمُِّ ِؤمنْ ِ ُيكره ا، ْ َ َلـمَْ َوت ْ ْ

َوأنا أكره مساء َ َ َُ ْ ُتـهَ  .)١(أخرجه البخاري »َ

 :قوة صالة الضحى* 
َيصبح ع« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  -١ ُ ِْ َ كل سالمَلـىُ ُ ِّ ٌ من أحدكم صدقةىُ َ َ َ َ ْْ ُ ِ ٍفكل تسبيحة ، ِ َ ِ ْ َ ُّ ُ َ

ٌصدقة َ َ ُّوكل ، َ ُ ِحـمَتـَ َيدة صْ ٍ ٌدقةَ َ ُّوكل ، َ ُ ْتـهَ ٌليلة صدقةَ َ ََ َ ٍ ٌوكل تكبرية صدقة، ِ َ َُّ ََ ٍَ
َ ِ ْ ٌوأمر ، ُ ْ َ

َلـمِبا ٌعروف صدقةْ َ َ َ ِْ ْنـهَو، ُ ِي عن اَ َ ُلـمٌ ٌنكر صدقةْ َ َ َْ ِ ْيـجَو، َ ِزئ من ذلك ركعتان ُ َ َُ ْْ َ َ ِ َِ ْيـرِ ُكعَ َهـامَ ُ 
َمن الضحى َُّ  .)٢(أخرجه مسلم »ِ

َّصالة األو« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -٢ ِبني حاَُ َ ْتـرَني ِ ُمض الفصالَ َ ِ ْ ُ  .)٣(أخرجه مسلم »َ
 :قوة الصالة عىل اجلنازة* 
ْمن اتبع جنازة مس« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  -١ ُ ََ َ َ ََّ َ َ ٍلـمِ ًإيامنا واحتسابا، ِ ًَ ِ ْ َ َّوكان معه حتى ، َ َ ُ َ ََ َ َ

َيصىل عل ََّ َ َيـهُ ْا ويفرغ من دفْ َْ ْ َِ َ ُ َنـهَ ْيـر َّنـهَفإ، اِ َجع من األجر بقرياطَ َ
ِ ِِ ِ ْ َ ُ ُكل قرياط مثل ، ِْنيِ ْ ُِّ ٍ ِ

َ ُ
ٍأحد َومن صىل عل، ُ ََّ َ ْ َيـهََ َا ثم رجع قبل أن تدفنْ ْ َ ََ ْ ُ ْ َ َ َُ ُنـهَفإ، َّ ْيـر َّ ٍجع بقرياطَ ِ

َ ِ ُ  .)٤(متفق عليه »ِ

ْما من رجل مس« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -٢ ُ َ ٍَ ُ ْ ٍلـمِ ُيـم ِ َوت فيقوم عَ ُ َُ َ َ جنازَلـىُ َ ِتـهَ ُ أربعون رجالِ ُ ََ ال ، َْ
ِيرشكون با َ ُ ِ ْ َشيئا إال شفع ٬ُ َّ َ َِ ً ُهـمْ ِ فيههللاُ اُ  .)٥(أخرجه مسلم »ِ

 :قوة أجر من احتسب موت صفيه* 
ُيقول ا« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ُ َ تعاهللاَ ِما لعبدي ا: َلـىَ ِْ َ ُلـمَ ٌؤمن عندي جزاءْ َ َْ ِ ِ ِِ ُإذا قبضت ، ْ ْ َ َ َ ِ

ِصف ُيـهَ َ من أهل الدنيا ثم احتسَّ َّ ََ ُّْ ْ ُْ ْ ِ ُبـهِ َلـجِإال ا، َ ُنةْ  .)٦( البخاريأخرجه »َّ
 :قوة الصالة يف مسجد مكة واملدينة* 
َيف مسجدي هذا خصالة « :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  -١ َ َ ِ ِ ِْ ٌيـرَ ُ من ألف صالة فيام سواهْ َ َ ِْ ِ ٍ ِ ِ

َ إال ، ْ
                                                

 ). ٦٥٠٢( برقم أخرجه البخاري )١(
 ). ٧٢٠( برقم أخرجه مسلم )٢(
 ). ٧٤٨( برقم أخرجه مسلم )٣(
 ). ٩٤٥(، واللفظ له، ومسلم برقم )٤٧(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٤(
 ). ٩٤٨( برقم أخرجه مسلم )٥(
 ). ٦٤٢٤( برقم أخرجه البخاري )٦(



 ٥٩٣

َلـما َسجد اْ ِ َلـحْ َرام ْ  .)١(متفق عليه »َ

ِمسجدي ِيف ٌةَالَ ص« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -٢ ِ ْ ُأفضل َ َ ْ ْمن َ ِألف ِ ْ َفيام ٍةَالَص َ
ُسواه ِ َ َّإال ِ َلـما ِ َسجدْ ِ ْ 

َلـحا َرامْ َوص َ َلـما ِيف ٌةَالَ ِسجدْ ِ َلـحا ْ ِرامْ ُأفضل َ َ ْ ْمن َ ِمائة ِ ِألف َِ ْ َفيام ٍةَالَص َ
ُسواه ِ َ أخرجه  »ِ

 .)٢( أمحد وابن ماجة

 :قوة الصالة يف بيت املقدس* 
ِصالة يف مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ٍ ِ َِ َ ْ َِ َ َُ َ ٌْ ِ ْ َول، َ َنعم َ ْ ِ

َّاملصىل َ  .)٣( أخرجه احلاكم »ُ

 :قوة الصالة يف مسجد قباء* 
ْمن تطهر يف بي« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  َ ََ ِْ َّ َ ِتـهَ َ ثم أتى مسجد قباء فصىل فيه صِ َ َِ ِ َّ ُ َُ َ َ َِ ْ َ َة كان َالََّ َ ُلـهً َ 

ٍكأجر عمرة َ ْ ُ ِْ َ  .)٤( أخرجه النسائي وابن ماجه »َ

  قوة الزكاة-٣
 :قوة الزكاة* 
h g f e d c b a (:  تعاىلقال اهللا -١
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 ). ١٣٩٤(، واللفظ له، ومسلم برقم )١١٩٠(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
 ). ١١٢٩(، انظر إرواء الغليل رقم )١٤٧٥٠(أخرجه أمحد برقم : صحيح )٢(

 ). ١١٥٥(، وهذا لفظه، صحيح سنن ابن ماجه رقم )١٤٠٦(وأخرجه ابن ماجه برقم 
 ). ٢٩٠٢(، انظر السلسلة الصحيحة )٨٥٥٣(برقم  أخرجه احلاكم: حصحي )٣(
 ). ٦٧٥(، صحيح سنن النسائي رقم )٦٩٩(أخرجه النسائي برقم : صحيح )٤(

 ). ١١٦٠(، وهذا لفظه، صحيح سنن ابن ماجة رقم )١٤١٢(وأخرجه ابن ماجة برقم 



 ٥٩٤

 :قوة الصدقة* 
 Ó Ò Ñ Ð Ï Ö Õ Ô(: قال اهللا تعاىل -١
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ّمن تصد« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -٣ ََ ْ ِق بعدل َ ْ َ ِ ْتـمَ ٍرة من كسب طيبَ ٍِّ ْ ََ َ ْ ِ ُوال يقبل ا، ٍ َْ ِ إال هللاََُ

َّالطيب فإن ا ِ َ َ ِّ َّ يتقبهللاَّ َ َ َلـهَ ِيـمِا بُ ِنـهيَ َيـرَّم ُث، ِ ِبيها لصاحُ َِ ِبـهَِّ َكام ، ِ َيـرَ ُيب أحدكم فلوهُ َّ َ ُِّ َ ْ ُ َّحتى ، ُ َ
َتكون مثل ا ْ ِ َ ُ َلـجَ ِبلْ  .)١(متفق عليه »َ

  قوة الصيام-٤
 :قوة صيام رمضان* 
3 4 5 6 7 8 9 : ; (: قال اهللا تعاىل -١
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َكل عمل ابن آدم« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -٢ ََ ْ َِ ِ ُّ ُ يضاعفُ َ َ َلـحا، ُ َسنة عرش أمثاْ ْ ُْ َُ َ َلـهَ  َلـىِا إِ
ٍسبعامئة ضعف ِْ َْ ِ َّ عز وجلهللاُقال ا، َ َ َ َإال الصوم: ََّ ْ َّ ِفإ، ِ ُنـهَ ِ يل وأنا أجزي َّ ْ ََ ِبـهِ ُيدع ، ِ َ َ

َشهو ْ ُتـهَ ِ وطعامه من أجيلَ ْ ْ ُ َ َِ َ ِللصائم فرحتان، َ َ َ َّْ َ ِ ِ ِفرحة عند فطره: ِ ِ ِِ ْ َ ْ ٌ َ ْ ِوفرحة ع، َ ٌ َ َْ ِند لقاء َ َِ َ ْ
ِبـهَر ُلـخَو، ِّ َلوف فيه أطيب عند اَ ْ ُِ ِ ُِ َ ْ ِ ا٬ُ ِ من ريح ْ ِلـمِ  .)٢(متفق عليه »ْسكْ
َمن صام رمضان« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -٣ َ َ َ َ ََ ًإيامنا واحتسابا، ْ ًَ ِ ْ َ َغفر ، َ ِ ُلـهُ ْ ما تقدم من ذنَ َ ْ ِ َ ََّ  »ِبـهََ

 .)٣(متفق عليه

َلـجايف « :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -٤ ُنة ثامنية ْ ََ ِ ِ
َ ٍأبوابَّ َ َفيها باب يسمى الريان، ْ َّ َّ َّ َ ُ َ ُال يدخ، ِ ْ ُلـهَ ِ إال ُ

َالصائمون ُ ِ  .)٤(متفق عليه »َّ

                                                
 ). ١٠١٤(قم ، واللفظ له، ومسلم بر)١٤١٠(، أخرجه البخاري برقم عليه متفق )١(
 . ، واللفظ له)١١٥١(، ومسلم برقم )١٨٩٤(، أخرجه البخاري برقم عليه متفق )٢(
 ). ٧٦٠(، واللفظ له، ومسلم برقم )٣٨(، أخرجه البخاري برقم عليه متفق )٣(
 ). ١١٥٢(، واللفظ له، ومسلم برقم )٣٢٥٧(، أخرجه البخاري برقم عليه متفق )٤(



 ٥٩٥

 :قوة قيام رمضان* 
ًمن قام رمضان إيامنا واحتسابا« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ً ََ َ َ َ َِ ْ َ َْ َ َغفر ، َ ِ ُلـهُ ْ ما تقدم من ذنَ َ ْ ِ َ ََّ ِبـهََ متفق  »ِ

 .)١(عليه

 :قوة العمل ليلة القدر* 
-  ' ) ( * +, ! " # $ %&(:  اهللا تعاىلقال -١
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ًمن قام ليلة القدر إيامنا واحتسابا« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -٢ ً َ ْ َ َ َ ََ ْ َ َِ ْ َ َْ ِ ِ َغفر ، ْ ِ ُلـهُ ْ ما تقدم من ذنَ َ ْ ِ َ ََّ ِبـهََ ِ ،
َومن صام رمضان إيامنا واحتساب َ َ َ َِ ْ َ َ ْ ًَ َ ِ َ َا غفر َ ِ ُ ُلـهً ْ ما تقدم من ذنَ َ ْ ِ َ ََّ ِبـهََ  .)٢(متفق عليه »ِ

 :قوة صيام رمضان مع ست من شوال* 
َمن صام رمضان« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  َ َ َ َ ََ ٍثم أتبعه ستا من شوال، ْ َّ ْ ُ َ ََ ِ ًِ ُّ ْ ْكان كصيام الدهر، َّ َّ ِ َ ِ َ ََ« 

 .)٣(أخرجه مسلم
 :قوة صيام ثالثة أيام من كل شهر* 

واهللا ألصومن النهار وألقومن الليل ما : اهللا بن عمرو حني قال لعبدملسو هيلع هللا ىلصقال النبي 
َفإنك ال تستطيع ذلك« :فقال، عشت َِ َِ ُ َ َْ َّ ِ ْفصم وأفطر، َ ِْ ْ ََ ْوقم ونم، ُ َْ َ ِوصم من الشهر ، َُ ْ َّ َ ُ َِ ْ

ٍثالثة أيام َّ َ َ َّفإن ا، َ ِ َلـحَ َسنة بعرش أمثاْ ْ َْ َِ َ ِ َلـهَ ِوذلك مثل صيام الدهر، اِ ْ ََّ ِ َ ِ ِ ُِ ْ َ  .)٤(متفق عليه »َ

 :قوة صوم يوم عرفة وعاشوراء* 
َيكفر السنة ا« : عن صوم يوم عرفة فقالملسو هيلع هللا ىلصسئل النبي  َ َّ ُ ُِّ َلـامَ َضيةْ َ وسئل ، » والباقيةِ

َيكفر السنة ا«: عن صوم يوم عاشوراء فقال َ َّ ُ ُِّ َلـامَ َضيةْ  .)٥(أخرجه مسلم» ِ
                                                

 ). ٧٥٩(، واللفظ له، ومسلم برقم )٣٧( برقم ، أخرجه البخاريعليه متفق )١(
 ). ٧٦٠(، واللفظ له، ومسلم برقم )١٩٠١(، أخرجه البخاري برقم عليه متفق )٢(
 ). ١١٦٤( برقم أخرجه مسلم )٣(
 ). ١١٥٩(، واللفظ له، ومسلم برقم )١٩٧٦(، أخرجه البخاري برقم عليه متفق )٤(
 ). ١١٦٢( برقم مسلم أخرجه )٥(



 ٥٩٦

 :قوة صيام يوم اإلثنني* 
ِذاك يوم ولدت فيه« : فقال عن صوم يوم اإلثننيملسو هيلع هللا ىلصسئل النبي  ِ ُِ ْ ُ ٌْ َ َ ْويوم بعثت أو ، َ ُ ْ َُ ْ ِ ٌ َ

ِأنزل عيل فيه ِ
َّ َ َ َ ِ ْ  .)١(أخرجه مسلم »ُ

  قوة احلج-٥
 :قوة العمل يف عرش ذي احلجة* 

ِما العمل يف أيام أفضل م« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  َ ُ َْ ْ ٍ َّ َ َِ َنـهَ ِا يف هذهْ ِ َ ُقالوا .»ِ ِلـجَوال ا: َ َهاد؟ قالْ َ ُ َ :
ِلـجَوال ا« ُهادْ َإال رجل خرج ، َ َُ ََ َيـخٌ َاطر بنفسه وماُ َُ ِ ِ ِْ َ ِلـهِ ْلـمَف، ِ ْيـر َ ٍجع بيشءَ

ْ َ ِ ْ أخرجه  »ِ

 .)٢(البخاري

 :قوة احلج والعمرة* 
ِمن حج ل« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  -١ َّ َ ْ ِلـهَ ْلـمَف، َّ ْيـر َ َفث وَ ْ ْلـمُ ْ يفسقَ ُ َرجع كيوم ولد، َْ َ َ ْ َ َِ َ ُتـهََ ُّأم ْ  »ُهُ

 .)٣(متفق عليه

َمن أتى هذا البيت ف« :ملسو هيلع هللا ىلصل وقا -٢ َ َْ ََ َ ْْ ْلـمَ ْيـر َ َفث وَ ْ ْلـمُ ْ يفسقَ ُ َرجع كام ولد، َْ َ َ َ ََ َ ُتـهَ ُ أمهْ ُّ« 
 .)٤(متفق عليه

ِالعمرة إ« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -٣ ُ َ ْ ُ ٌ العمرة كفارة َلـىْ ََ َ َّْ ِ ُ َلـامْ
ْ بيِ َنـهـامَ ُ َلـحَوا، َ َلـمُّج اْ َربور ليس ْ ْْ َُ ُ

ُلـه ِ جزاء إال اَ ٌ َ َلـجَ  .)٥(متفق عليه »ُةَّنْ

 :قوة الوقوف بعرفة* 
َما من يوم أكثر من أن يعتق ا« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ِْ ِ ِْ ْ ْ ُْ َ َ ََ ْ َ فيه عبدا من النار من يوم عرفةهللاٍُ ًَ َ ََ ْ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِِ َّ ،

ِوإ ُنـهَ ِ ليدنو ثم يباهي َّ َ ُ َّ َُ َُ ُبـهـمْ ِ َلـم اِ َالئكةْ َ ُفيقول، ِ ُ َ ِما أراد هؤالء؟: َ ُ َ َ َ  .)٦(أخرجه مسلم»َ
                                                

 ). ١١٦٢( برقم سلمم أخرجه )١(
 ). ٩٦٩( برقم البخاري أخرجه )٢(
 ). ١٣٥٠(، واللفظ له، ومسلم برقم )١٥٢١(، أخرجه البخاري برقم عليه متفق )٣(
 . ، واللفظ له)١٣٥٠(، ومسلم برقم )١٨١٩، أخرجه البخاري برقم عليه متفق )٤(
 ). ١٣٤٩(م ، واللفظ له، ومسلم برق)١٧٧٣(، أخرجه البخاري برقم عليه متفق )٥(
 ). ١٣٤٨( برقم مسلم أخرجه )٦(



 ٥٩٧

 :قوة العمرة يف رمضان* 
َما منعك من ا« : ألم سنان األنصارية ريض اهللا عنهاملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  َِ ِ َ َ َلـحَ : ْقالت .»ِّجْ
ٍأبو فالن ُ َتعني زوجها، ُ َ ْ َْ ِ َكان ، َ ُلـهَ َ ناضحان حج عَ َّ َ َِ ِ ِ أحدَلـىَ َهـامَ ِواآلخر يسقي ، ِ ْ َُ ََ
َأرضا لنَا ً َ فإن عمرة يف رم« :قال .ْ َ َ ِْ ً ُ َّ ِ ِضان تقيض حجة أو حجة معيَ َِ ً ً َّْ َ ْ َّ َ َ َ  .)١(متفق عليه »َ

                                                
 ). ١٢٥٦(، واللفظ له، ومسلم برقم )١٨٦٣(، أخرجه البخاري برقم عليه متفق )١(



 ٥٩٨

 اهللا سبيل يف اجلهاد قوة -١٠
 :قوة اجلهاد يف سبيل اهللا* 
}  y x w v u t s r q p oz(: قال اهللا تعاىل -١
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ِإن يف ا« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -٣ َّ َلـجِ ٍنة مائة درجةْ ِ َِ ََ َ َ َأعدها ا، َّ َمـجْلـِ لهللاََُّ ِاهدين يف سبيل ُ ِ َ ِ َ ِ ِ

ْما بني الدرجتني كام بني السامء واألرض، ٬ا َّ ْ ْ َ ْ ََ َ َ َِ
َ ََ ََ ِ َ ْفإذا سأل، َّ َ َ ِ ُتـمَ َ فاسألوه الفردوسهللاَ اُ ْ َ ُْ ِْ ْ ُ َ ،

ِفإ ُنـهَ ُ أوسط اَّ َ َلـجْ ِنةْ ْوأع، َّ َلـج اَلـىَ ِنةْ ُراهُأ -َّ َّ فوقه عرش الر-َ ُْ َ ُ َْ َحـمَ ِوم، ِنْ ُنـهَ ُ تفجر أْ َّ َ َنـهَ ُار ْ
َلـجا ِنةْ  .)١(أخرجه البخاري »َّ

 :قوة الغدوة والروحة يف سبيل اهللا* 
ِلغدوة يف « :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  -١ ٌ َ ْ َ ِسبيل اَ ِ ٌ أو روحة٬َ َ ْ ٌيـرَخ، َْ َ من الدنيا وما فيهاْ ِ َِ ََ َْ متفق  »ُّ

 .)٢(عليه

ِلقاب قوس يف ا« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -٢ ٍ ْ َُ َ َلـجَ َنة خْ ٌيـرَِّ َّمـام ْ
َ تطلع علِ َُ ُ ْ ِيـهَ ُالشمس وتغرب ْ َ ُُ ْْ ََّ«. 

ِلغدوة أو روحة يف سبيل ا« :َوقال ِ َ َِ ٌ ََ ْ ْ ٌَ ْ ٌيـرَ خ٬َ َّمـام ْ
َ تطلع علِ َُ ُ ْ ُ الشمس وتغربِـهْيَ َ ُُ ْْ متفق  »ََّ

 .)٣(عليه

                                                
 ). ٢٧٩٠( برقم أخرجه البخاري )١(
 ). ١٨٨٠(، واللفظ له، ومسلم برقم )٢٧٩٢(، أخرجه البخاري برقم عليه متفق )٢(
 ). ١٨٨٢(، واللفظ له، ومسلم برقم )٢٧٩٣(، أخرجه البخاري برقم عليه متفق )٣(



 ٥٩٩

 :قوة النفقة يف سبيل اهللا* 
V U T S R Q P O N M (: قال اهللا تعاىل -١

gf e d c b a ` _ ̂  ] \ [ Z Y X W( ]البقرة :

٢٦١[. 
s r q p o n m l k j i h (: وقال اهللا تعاىل -٢

¢¡ � ~ } | { z y x w v u t( ]٢٦٢: البقرة[. 
هذه يف سبيل اهللا فقال رسول :  بناقة خمطومة فقالملسو هيلع هللا ىلص إىل النبي وجاء رجل -٣

ِلغدوة يف سبيل ا«: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ِ َ ِ ٌ َ ْ َ ٌ أو روحة٬َ َ ْ ٌيـرَخ، َْ َ من الدنيا وما فيهاْ ِ َِ ََ َْ  .)١(متفق عليه »ُّ
 :قوة الشهادة أو املوت يف سبيل اهللا* 
p o n m l k j i h g f e d (: قال اهللا تعاىل -١

rq(  ]١٦٩: نآل عمرا[. 

× â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø (: وقال اهللا تعاىل -٢
åä ã( ]١٥٧: آل عمران[. 

 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º (: وقال اهللا تعاىل -٣
ÐÏ Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â( 

 .]٧٤: النساء[

 :قوة اهلجرة يف سبيل اهللا* 
 » ¬ ® ¯ ° ± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² (: قال اهللا تعاىل -١

Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » Ì Ë Ê É È Ç Æ 
ÎÍ( ]١٠٠: النساء[. 

8 9 : ; > = < ? @ (: وقال اهللا تعاىل -٢
KJ I H G F E D C B A  L

                                                
 ). ١٨٨٠(، واللفظ له، ومسلم برقم )٢٧٩٢(، أخرجه البخاري برقم عليه متفق )١(



 ٦٠٠

TS R Q P O N M  (]٥٩-٥٨: احلج[. 

 :ًقوة من جهز غازيا أو خلفه يف أهله* 
ِمن جهز غازيا يف سبيل ا« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ِ َ َِ ً ِ َ َ َّ َ َ فقد غزا٬ْ َْ َ ِومن خلف غازيا يف، َ ً َِ َ َ َ ْ ِ سبيل ََ ِ َ

َ بخ٬ا ٍيـرِ َ فقد غزاْ َْ َ  .)١(متفق عليه »َ
 :قوة التعب والغبار يف سبيل اهللا* 
^ _ ` g f e d c b a (: قال اهللا تعاىل -١

 u t s r q p o n m l k j i h
¢¡ � ~ } | { z y x w v( ]١٢٠: التوبة[. 

ِما اغربت قدما عبد يف سبيل ا« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -٢ ِ َ َ َِ ٍ ْ َ ََ َْ َّ َتـمَ ف٬ْ َّسه النارَ ُ  .)٢(أخرجه البخاري »َّ

 :قوة الرباط يف سبيل اهللا* 
ِرباط يوم يف سبيل ا« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  -١ ِ َ َِ ٍ ْ َُ ٌيـرَ خ٬ِ َ من الدنيا وما علْ َ َ ََ َ ْ ُّ َيـهِ ُوموضع ، اْ ْ َِ َ

َسوط أحدكم من ا َ ِْ ِ ِْ َلـجَُ َنة خْ ٌيـرَِّ َ من الدنيا وما علْ َ َ ََ َ ْ ُّ َيـهِ ُوالروحة ، اْ َ ْ ِوحها العبد يف ُـرَيََّ ُ ْ َ ُْ َ
ِسبيل ا ِ ُأو الغدوة، ٬َ َ ْ َ ْ ٌيـرَخ، ِ َ من الدنيا وما علْ َ َ ََ َ ْ ُّ َيـهِ  .)٣(متفق عليه »اْ

َرباط يوم وليلة خ« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -٢ ٍ َ َْ ََ ْ ٍَ ُ ٌيـرِ ِ من صيام شهر وقيامهْ ِ ِ ِ َِ ََ ٍْ ْ َ َوإن مات جرى عل، ِ َ َ ََ ََ ْ ِيـهِ ْ 
َعم ُلـهَ َ الذي كان يعمُ َْ َ َ ِ ُلـهَّ َأجري علَو، ُ َ َ ِيـهِْ ُ رزقهْ ُ ْ َوأمن الفتان، ِ َّ َ ْ َ  .)٤(أخرجه مسلم »َِ
 :قوة الصيام يف سبيل اهللا* 

ِمن صام يوما يف سبيل ا« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ِ َ َ َ َِ ً ْ َ َبعد ا، ٬ْ َّ َ وجهه عن النار سبعني هللاَُ َِ ْ َ ُ ْ ََ ِ َّ ِ
ًخريفا ِ  .)٥(متفق عليه »َ

                                                
 ). ١٨٩٥(، واللفظ له، ومسلم برقم )٢٨٤٣(، أخرجه البخاري برقم عليه متفق )١(
 ). ٢٨١١( برقم البخاري أخرجه )٢(
 ). ١٨٨١(اللفظ له، ومسلم برقم ، و)٢٨٩٢(، أخرجه البخاري برقم عليه متفق )٣(
 ). ١٩١٣( برقم مسلم أخرجه )٤(
 ). ١١٥٣(، واللفظ له، ومسلم برقم )٢٨٤٠(، أخرجه البخاري برقم عليه متفق )٥(



 ٦٠١

 املعامالت قوة -١١

 :قوة الدعوة إىل اهللا* 
W V U T S R Q P O N M L (: قال اهللا تعاىل -١

YX( ]٣٣: فصلت[. 

ْيـهْألن « :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -٢ َدي اَ َ بك رجال واحدا خهللاُِ ً ِ َ ًُ َ َ ٌيـرِ َ لك من أن يكون لك ْ ََ ََ ُْ َ ْ ِ

ْحـم ِر النعمُ َ َّ  .)١(متفق عليه »ُ
 :قوة األمر باملعروف والنهي عن املنكر* 
3 4 5 . / 0 1 2 (: قال اهللا تعاىل -١

 C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6
GF E D(  ]١١٠: آل عمران[ . 

o n m l k j i h g f (: وقال اهللا تعاىل -٢
ut s r q p( ]١٠٤: آل عمران[. 

g f e d c b a (: وقال اهللا تعاىل -٣
 p o n m l k j i h

|{ z y x w v u t s r q( ]٧١: التوبة[. 

ُمن رأى منك« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -٤ ْ ِ َ َم منكرا فليغَْ َُ ُ ْْ ًَ ْيـرْ ِه بيدهِّ ِ َ ِ ْفإن ، ُ ِ ْلـمَ َ يستطع فبلساَ ْ َِ ِِ َ ْ ِنـهَ ِ ،
ْفإن  ِ ْلـمَ ْ يستطع فبقلَ َ ِ َ ْ ِ َ ْ ِبـهَ ِوذلك أضعف اإليامن، ِ َ ِ ُ َ َْ َ ِ  .)٢(أخرجه مسلم »َ

ٍّعن أيب ذر -٥ َ ِ ْ ِّأن ناسا من أصحاب النَّبي ، َ ِ ِ َ ْ ْ ِ ً ِّ قالوا للنَّبي ملسو هيلع هللا ىلصََّ ِ ِ ُ َيا رسول: ملسو هيلع هللا ىلصَ ُ َ ! ٬ اَ
ِذهب أهل الدثور باأل ِ ُ ُ َُّ ْ ِجورََ ِّيصلون كام نصيل، ُ ََ َ ُُ َ َ ُويصومون كام نصوم، ُّ َ ُُ ُ َ ََ َ َ ،
َويتصدقون بفضول أموا َ َ َْ ِ ُ ُ َ ُِ َّ ْهـمِلـَ َأو ليس قد جعل ا« :قال، ِ َ ََ َ َ َْ َّ لكم ما تصدقون؟ إن هللاُْ َِ ُ ََّ ََّ َ ْ ُ

ًبكل تسبيحة صدقة َ َِّ ََ ٍَ ِ ْ ُ ٍوكل تكبرية ، ِ
َ ِ ْ َ ِّ ُ ًصدقةَ َ َ ِّوكل ، َ ُ ِحـمَتـَ ًيدة صدقةْ َ َ ََ ِّوكل ، ٍ ُ ْتـهَ ٍليلة َ َِ

                                                
 . ، واللفظ له)٢٤٠٦(، ومسلم برقم )٢٩٤٢(، أخرجه البخاري برقم عليه متفق )١(
 ). ٤٩( برقم أخرجه مسلم )٢(



 ٦٠٢

ًصدقة َ َ ِوأمر با، َ ٌ ْ َلـمَ ٌعروف صدقةْ َ َ َ ِْ ْنـهَو، ُ ٌي عن منكر صدقةَ َ َ َْ ْ ٍَ َ ُ ْويف بضع أحدكم ، ٌ ُ ِْ َ ُ َِ ِ

َصدقة َ  .)١(أخرجه مسلم» َ
 :قوة النصيحة* 

ُالدين النصيحة« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  َ ُِ َّ ْقلنَا .»ِّ َلـم: ُ ِلـهِل« :؟ قالْنِ َ ولكتاَّ ِ ِ ِبـهَ َلـرَ وِ ِلـهُسوِ ِ 
ِئمة اَوأل ُلـمَِّ ِلـمْسْ َّني وعامِ َ َ ْهـمِتـَ  .)٢(أخرجه مسلم» ِ
 :قوة التوايص باحلق* 
) ( *  # $ % &' !"(: قال اهللا تعاىل -١

 .]٣-١: العرص[ )+ , - . / 10
َ يف عون العبد ما كانهللاَُوا.. « :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -٢ َ َ ِ ْ َ ْ َْ ِ ِ العبد يف عون أخيهِ ِ ِ ِْ َ ْ َُ أخرجه  »ْ

 .)٣(مسلم

 :قوة مواساة املؤمنني* 
َ من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  َ ْ ُ َْ َُّ ِ ُ ُْ َ ْ َ َ ِْ ًِ ٍ ْ َنفس ا، َّ َّ ُنـهَ عهللاَُ ْ كربة من ْ َِ ً ْ ُ

ِكرب يوم القيامة َِ َ َ َْ ِ ْ ِ َومن يرس ع، ُ ْ ََ َّ َ ٍ معرسَلـىَ ِ ْ َيرس ا، ُ َّ ِيـهَلَ عهللاَُ ِ يف الدنيا واآلخرةْ َِ ََ ْ ُّ ْومن ، ِ ََ
َتـرَس ْ مسَ ًلـامُ

َتـرَس، ِ ِ يف الدنيا واآلخرةهللاُُه اَ َِ ََ ْ ُّ ِ يف عون العبد ما كان العبد يف هللاَُوا، ِ ِ ُِ ْ َ ْ َ ْ َْ َْ َ َ ِ

ِعون أخيه ِ ِ ْ  .)٤(أخرجه مسلم »َ
 :قوة اإلصالح بني الناس* 
, -  " # $ % & ' ) ( * + (:  قال اهللا تعاىل-١

 ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .
 .]١١٤: النساء[ )>=

َّ أخربكم بأفضل من درجة الصيام والصَالَأ« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -٢ َ ِّ َ َ ِْ َ َ ِْ ِ َ َ ُْ َ ِ ُ ِ ْ ِة والصدقةَالُ َِ َ َّ َ« 

                                                
 ). ١٠٠٦( برقم أخرجه مسلم )١(
 ). ٥٥( برقم أخرجه مسلم )٢(
 ). ٢٦٩٩( برقم أخرجه مسلم )٣(
 ). ٢٦٩٩( برقم أخرجه مسلم )٤(



 ٦٠٣

ُقالوا َ يا رسول اَلـىَ ب:َ ُ َ َ قال٬َ ْإص« :َ ِح ذات البني وفساد ذات البني اَالِ ِْ َ َْ ُ َ َ ُْ ِْ َِ َلـحََ ُالقةْ َ أخرجه  »ِ

 .)١( أبو داود والرتمذي

 :قوة السامحة والسهولة* 
| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª (:  قال اهللا تعاىل-١

 .]٤٠: الشورى[  )» ¬®

َحـمَر« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -٢ ً رجالهللاُ اِ ُ َا إذا باعْمـحَس، َ َ َ ِ ْوإذا اش، ً َ ِ َتـرَ َوإذا اقتىض، ىَ َ ْ َ ِ َ« 
 .)٢(أخرجه البخاري

َان تاجر يداين الناسَك« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -٣ َُّ َ َِ ُ ٌ ِ َفإذا رأى معرسا قال لفتيا، َ ُ َْ ِ ِ ًِ ْ َ ِ ِنـهَ َتـج: ِ ُاوزوا َ َ
ُنـهَع َّلعل ا، ْ َ أن يهللاَََ َتـجْ َّاوز عناَ ََ َتـجَف، َ َاوز اَ ُنـهَ عهللاَُ  .)٣(متفق عليه »ْ

 :قوة الزيارة يف اهللا* 
ًأن رجال زار أخا « :ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي عن أيب هريرة  -١ َ ََ ً ُ ُلـهَّ َ يف قرية أخرىَ َ ْْ ٍ َ ِ ،

َفأرصد ا َ ْ ُلـه هللاَُ َ مدرجَلـىَ عَ َ ِتـهَْ ً ملكاِ َ َّلـامَف، َ َ أتى علَ َ ِيـهَ َأين :  قالْ ِتـرْ ًأريد أخا : ُيد؟ قالُ ُ ِ

ِيل يف هذه القرية ِ َِ ْ َ ْ َِ َهل لك عل: قال، ِ َ َْ ِيـهََ ٍ من نعمة ْ ِ َِ ْ ُتـرْ َبـهَ َيـرَغ، ال: ا؟ قالُّ ْ أين أحببْ َ ْ  ُهُتـِّ
َّ عز وجل٬ِيف ا َ َ ُفإين رسول ا: قال، ََّ ُ َ ِّ ِ َ إليك٬َ ْ َ ْبأن اهللاَ قد أحبك كام أحبب، ِ َ ْ َّ ََ َ َ ْ َ َّ ُتـهِ ِ فيهَ ِ« 

 .)٤(أخرجه مسلم

َقال « :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -٢ َّ عز وجلاهللاَ َ َ ْوجبت : ََّ َ َ َمـحَ ِبتي لَ ِ ُلـمَّ َتـحْ َابني يف واَ َِّّ ِ ُلـمَ َتـجْ َالسني َ ِ ِ

َيف وا َّ ُلـمِ ِتزاوْ َ َّرين يفَ ِ َ ُلـمَوا، ِ َّتباذلني يفْ ِ َ ِ ِ َ  .)٥( أخرجه مالك وأمحد  »َ

                                                
 ، )١٤١١(، وهذا لفظه، صحيح سنن أيب داود رقم )٤٩١٩(أخرجه أبو داود برقم : صحيح )١(

 ). ٢٠٣٧(، صحيح سنن الرتمذي رقم )٢٥٠٩(وأخرجه الرتمذي برقم 
 ). ٢٠٧٦( برقم أخرجه البخاري )٢(
 ). ١٥٦٢(، واللفظ له، ومسلم برقم )٢٠٧٨(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٣(
 ). ٢٥٦٧( برقم أخرجه مسلم )٤(
 ). ٢٢٣٨٠(، وأخرجه أمحد برقم )١٧٧٩(أخرجه مالك برقم : صحيح )٥(

 ). ٤٣٣١(انظر صحيح اجلامع رقم 



 ٦٠٤

 املعارشات قوة -١٢
 :قوة بر الوالدين* 
 q p o n m l k j i h g (:  قال اهللا تعاىل-١

 � ~ } | { z y x w v u t s r
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 .]٢٤، ٢٣: اإلرساء[ )¯°

:  أي العمل أحب إىل اهللا؟ قالملسو هيلع هللا ىلصبي  سألت النوقال عبداهللا بن مسعود  -٢
َالصالة ع« ْ وقَلـىَُّ َتـهَ ٌّثم أي؟ قال: قال .»اِ َّ ِ ثم بر الوالدين« :ُ ْ ُّ ََّ ِ َ ْ ٌّثم أي؟ قال: قال .»ُِ َّ ُ :
ِلـجا« ِهاد يف سبيل ْ ِ َ ِ ُ  .)١(متفق عليه» ٬اَ

ِجاء رجل إو -٣ ٌ ُ ََ ِ رسول اَلـىَ ُ َ فقالملسو هيلع هللا ىلص هللاَ َ َيا رسول ا: َ ُ َ َمن أح، هللاَ ْ ُّ النَّاس بحسن َ ِق ْ ُ ِ ِ

َصحابتي؟ قال َ ِ َ َ َأمك« :َ ُّ َقال .»ُ َثم من؟ قال: َ َ ُْ َ َثم أمك« :َّ ُّ َُّ َقال .»ُ َثم من؟ قال: َ َ ُْ َ َّثم « :َّ ُ
َأمك ُّ  .)٢(متفق عليه» أبوك«: ثم من؟ قال: قال .»ُ

 :قوة صلة الرحم* 
َمن أحب أن يبسط « :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  َ ُ َْ َّ َ ُلـهْْ ِ يف رزقهَ ِ ْ ِ ُوي، ِ َنسأ َ ُلـهْ ِ يف أثرهَ ِ َ ْفليصل ، ِ ِْ َ َ

َحـمَر  .)٣(متفق عليه »ُهِ
 :قوة صلة أصدقاء الوالدين* 

ِإن أبر الرب صلة الولد أهل ود أبيه« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ِ ِِ ِّ ُ ْ َ ََ َ ْ ُ َ ِّْ ِ َّ َّ  .)٤(أخرجه مسلم »ِ
 :قوة حسن معارشة األوالد* 
ْمن« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  -١ ُ عال جاريتني حتى تبلَ ْ َ َ ََ َّ َِ ْ َ ِ َجاء يوم القيامة أنا وهو، َغاَ ُ َ ْ ََ ِ َِ َ َ َْ  وضم »َ

                                                
 ). ٨٥(رقم ، واللفظ له، ومسلم ب)٥٢٧(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
 ). ٢٥٤٨(، واللفظ له، ومسلم برقم )٥٩٧١(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٢(
 ). ٢٥٥٧(، واللفظ له، ومسلم برقم )٥٩٨٦(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٣(
 ). ٢٥٥٢( برقم أخرجه مسلم )٤(
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 .)١(أخرجه مسلم .أصابعه
ًمن ييل من هذه البنات شيئا« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -٢ ْْ َ ََ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َفأحسن إل، ِْ ِ َ َْ ِيـهَ َّكن ، َّنْ ُلـهُ َا من ْتـرِ سَ ِ ً

ِالنار  .)٢(متفق عليه »َّ

 :قوة كفالة اليتيم* 
ِأنا وكافل اليت« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  َِ ْ ُ َ َ ِيم يف اَ َلـجِ َنة هكذاْ َ َ ِ َوأشار .»َّ َ َ بالسبابة والوسطىَ ْ َُّ َ َ َّْ ِ ِ ،

ْوفرج بي ََّ َ َنـهـامََ ُ ً شيئاَ ْ  .)٣(متفق عليه .َ
 :قوة السعي عىل األرملة واملسكني* 

َالساعي ع« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ِ َ األرملة واَلـىَّ ِ َ َ ِلـمْ ِسكنيْ ِ َمـجْلـَكا، ْ ِاهد يف سبيل اُ ِ َ ِ ِ ِأو ، هللاِ

َالقا ِئم الليل الصائم الْ ِِ َِّ َ َنـهَّْ  .)٤(متفق عليه »ارَّ
 :قوة صلة اجلار* 
ِما زال جربيل يوصيني با«: ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  -١ ِ ِ ُ َُ ِ ْ ِ َ َلـجَ ُحتى ظننت أ، ِارْ ْ َ ََّ ُنـهَ ُ سيورثهَّ َُ ِّ ُ متفق  »َ

 .)٥(عليه

َّال يؤمن أحدكم حتى « :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -٢ َُ َ ُْ ُُ ِ ِيـحْ ِب ألخيه ُّ ِ َلـجْأو قال (َّ ِرهاِ ِيـحَما ) ِ ُّــب ُّ
ِلنفســِه ِْ  .)٦(متفق عليه »َ

                                                
 ). ٢٦٣١( برقم أخرجه مسلم )١(
 ). ٢٦٢٩( واللفظ له، ومسلم برقم ،)٥٩٩٥(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٢(
 ). ٢٩٨٣(، واللفظ له، ومسلم برقم )٥٣٠٤(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٣(
 ). ٢٩٨٢(، واللفظ له، ومسلم برقم )٥٣٥٣(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٤(
 ). ٢٦٢٤(، واللفظ له، ومسلم برقم )٦٠١٤(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٥(
 .، واللفظ له)٤٥(، ومسلم برقم )١٣(، أخرجه البخاري برقم تفق عليهم )٦(



 ٦٠٦

 اآلداب قوة -١٣
 :قوة السالم* 
َال تدخلون ا« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  -١ ُ ُ ْ َلـجَ ُنة حتى تؤمنواْ ُ َّ َِّ ْ َ َّوال تؤمنوا حتى ، َ ُ َُ َِ َتـحْ َأوال ، ُّابواَ

َأدلكم ع ُْ ُ ْ يشء إذا فعلَلـىُّ ََ َ َ ِ ٍ
ُتـمْ َتـحُوه ُ ْاببَ ْتـمَ ُ؟ أفشوا ُ ْالسالم بينكمْ ْ َ َُّ َ  .)١(أخرجه مسلم »َ

 :أي اإلسالم خري؟ فقال: ملسو هيلع هللا ىلصًوعن عبداهللا بن عمرو أن رجال سأل النبي  -٢
َتطعم الطعام« َُ َّ ِْ َوتقرأ السالم ع، ُ ََ َّ َ ْ ْ من عرفت ومن َلـىَ َ َ َْ َ ََ ْلـمْ ْ تعرفَ َِ  .)٢(متفق عليه »ْ

ِجاء رجل إو -٣ ٌ ُ ََ ِّ النَّبي َلـىَ َ فقال^ِ َ ْم عليكمَالَّالس: َ ُُ ْ َ َفرد عل، َ ََ َّ ِيـهَ َم ثم جلس َالَّ السْ ََ َُّ َ
ُّفقال النَّبي ِ َ َ ٌعرش« :^ َ ْ َثم جاء آخر فقال» َ َ َ ُُ َ ََّ َم عليكم ورَالَّالس: َ ْ َُ ُْ َ َحـمَ َفرد عل، ٬اُة ْ ََ َّ ِيـهَ ْ 

َفجلس فقال َ َ َ ََ َعرشون« :َ ُ ْ َثم جاء آخر فقال» ِ َ َ ُُ َ ََّ َم عليكم ورَالَّالس: َ ْ َُ ُْ َ َحـمَ َ وبركا٬ُة اْ َ َ ُتـهَ ُ ،
َفرد عل ََ َّ ِيـهَ َ فجلس فقالْ َ َ َ ََ َثونَالَ ث «َ  .)٣( أخرجه أبو داود والرتمذي »ُ

 :قوة البدء بالسالم* 
ِيـحال « :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  -١ ُلـمُّل َ ٍلـمْسِ ْيـهْ أن ِ ٍجر أخاه فوق ثالث ليالَ َ ََ َ َِ ْ ُ َُ ِيلتقيان ، َ َ َِ َ ْ

َفيعرض هذا ويعرض ه ْ َ َ ُْ ُِ ُِ َُ َوخ، َذاَ ُيـرَ َهـامْ ِ الذي يبدأ بالسالمُ َّ َِ َ ْ ِ  .)٤(متفق عليه »َّ
ْإن أو« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -٢ َ َّ ِ الناس باَلـىِ ِ َ من بدأ٬َّ َ َ ْ ْهـمَ َّ بالسُ  .)٥(أخرجه أبو داود والرتمذي »ِمَالِ

 :قوة السالم عند دخول البيوت* 
É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á (: قال اهللا تعاىل -١
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 ). ٥٤( برقم أخرجه مسلم )١(
 ). ٣٩(، واللفظ له، ومسلم برقم )١٢(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٢(
 ). ٤٣٢٧(، صحيح سنن أيب داود رقم )٥١٩١(أخرجه أبو داود برقم : صحيح )٣(

 ). ٢١٦٣(صحيح سنن الرتمذي رقم ، )٢٦٨٩(وأخرجه الرتمذي برقم 
 . ، واللفظ له)٢٥٦٠(، ومسلم برقم )٦٠٧٧(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٤(
 ، )٤٣٢٨(، وهذا لفظه، صحيح سنن أيب داود رقم )٥١٩٧(أخرجه أبو داود برقم : صحيح )٥(

 ). ٢١٦٧(، صحيح سنن الرتمذي رقم )٢٦٩٤(وأخرجه الرتمذي برقم 
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 :قوة اإلطعام* 
9 : ;  1 2 3 4 5 6 87(: قال اهللا تعاىل -١
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َيـهَأ« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -٢ َّا الناس أفشوا السُّ ُ ْ َ ُ ُم وأطعموا الطعام وصلوا والناس َالَّ َ َ َ َ ََّ ُّ َ ُ ََّ ِْ َ

ُنيام تدخلوا ا ُ ْ َ ٌ َ َلـجِ َنة بسْ ِ َ  .)١( خرجه الرتمذي وابن ماجهأ »ٍمَالَّ
 :قوة التسمية عىل الطعام* 
Z Y X W V U T S R Q P ] (: قال اهللا تعاىل -١
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١٢١[. 
 وكانت يدي ملسو هيلع هللا ىلصًنت غالما يف حجر رسول اهللا ك:  قالعن عمر بن سلمة  -٢

ُيا غالم« :ملسو هيلع هللا ىلصتطيش يف الصحفة فقال يل رسول اهللا  ِّسم ا، َُ ِوكل ب، هللاَ ْ ُ ِيـمَ َينكَ ِ ،
ْوكل  ُ َّمـامَ

َ يليكِ ِ ُفام زالت تلك طعمتي بعد .»َ ْْ َ ِْ ِ َِ ََ ْ َ  .)٢(متفق عليه .ََ
ِمن نسى أن يذكر اهللاَ يف أول طعامه« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -٣ ِ َ ِ َّ َْ َ َ َُ ُ فليقل حني يذكرَ َُ َ ْ ُ ْ  ٬ِباسم ا: َ

ِلـهَّيف أو ِ وآخرهِ ِ ُنـهفإ، َ ً يستقبل طعامه جديداَّ َُ ُ َ ُويمنع اخلبيث ما كان يصيب منه، ََ ُ ُِ َ َ« 
 .)٣( أخرجه ابن حبان وابن السني

 
                                                

 ). ٢٠١٩(وهذا لفظه، صحيح سنن الرتمذي رقم ) ٢٤٨٥( الرتمذي برقم أخرجه: صحيح )١(
 ). ١٠٩٧(، صحيح سنن ابن ماجه رقم رقم )١٣٣٤(وأخرجه ابن ماجه برقم 

 ). ٢٠٢٢(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٥٣٧٦(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٢(
 ). ٤٦١(م ، وأخرجه ابن السني برق)٥٢١٣(أخرجه ابن حبان برقم : صحيح )٣(

 ). ١٩٨(انظر السلسلة الصحيحة برقم 
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 :قوة الدعاء بعد األكل أو الرشب* 
َّإن ا« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ْيـرَ لهللاَِ ُىض عن العبد أن يأكَ ْ َ ْ ِ ْ َ َْ ِ َل األكلة فَ َ َ َحـمَيـَْ َده علْ َ ُ َيـهَ ْأو ، اْ

َيرشب الرشبة ف َ َّ َْ َْ َ َحـمَيـَ َده علْ َ ُ َيـهَ  .)١(أخرجه مسلم »اْ
 :قوة إماطة األذى عن الطريق* 

ٌبينام رجل « :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ُ ََ َ ٍيش بطريقَيـمَ َ َوجد غصن شوك ع، ِ ْ َ ْ َ ٍَ َ ُ ِ الطريقَلـىَ َّ ،
ُفأخره َ َّ َ َفشكر اهللاُ ، َ َ َ ُلـهَ َفغفر ، َ ُلـهَ  .)٢(أخرجه مسلم  »َ

 :قوة الصدق يف البيع* 
ِالبيعان با« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ِ َ َِّ ِلـخْ َيار ما ْ ْلـمَِ َ يتفرقاَ َّ ََ َحتى يتفرقا: ْأو قال، َ َّ ََ َ َّ َفإن صدقا ، َ َ َ ْ ِ َ
َوبينا بورك  ِ ُ َ ََ َهـامَلـَّ ِ يف بيعُ ْ َ َهـامِ َوإن ك، ِ ْ ِ َتـامَ َ وكذبا َ ََ ِمـحَ ُقت بركةُ ََ َ َ ِ بيعْ ْ َهـامَ  .)٣(متفق عليه »ِ

 ً:قوة الدعاء فيمن نزل منزال* 
َمن نزل منزال ثم قال« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ََ َُّ َ َِ ْ َ َ َأعوذ بك: ْ ِ ُ َلـامُ

َ التامات من رش ما ٬ِت اِ َِّّ َ ْ ِ ِ َّ
َخلق َ ْلـم، َ ٌ يرضه يشءَ ْ ََّ ُ ُ َّحتى ، َ ْيـرَ ِتـحَ ِل من منزَ ْ َ ْ ِ ِلـهَ َ ذلكِ ِ  .)٤(أخرجه مسلم »َ

 :ًالسفر ليالقوة * 
ُّعليكم بالد« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ِ ْ ُْ َ َلـجَ ِة فإن األرض تطوى بالليلْ ْ َّْ ِ َ ْ ُ َ َ َّ ِ َ  .)٥( أخرجه أمحد وأبو داود »ِ

 :قوة النوم عىل طهارة* 
ِإذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  َِّ َ َ َ ََ ََ ُ َّْ َ َ ََ َ ْ َ ْ َثم اضطجع ع، ِ ْ ِ َ ْ َّ  َلـىُ
َشقك األ ِّ َيـمِ ِوقل، ِنْ ُ َّهـمَّلـال: َ ْلـمْ أسُ َت نفيس إليكَ ْ َ ِ ِ ْ َ َوفوضت أمري إليك، ُ ْ َْ ِ ِ ُ ْ َّ ََ ،

َلـجَوأ َأت ظهري إليكْ ْ َ ِ ِ ْ َ ُ َرغبة ورهبة إليك، ْ ْ َ ََ ً ًِ َ ْ َ َ َلـجَال م، ْ َأ وال منجى منك إال إليكْ َْ ََ ِ ِ ْ ِْ َ َ ،
                                                

 ). ٢٧٣٤( برقم أخرجه مسلم )١(
 ). ١٩١٤( برقم أخرجه مسلم )٢(
 ). ١٥٣٢(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٢٠٧٩(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٣(
 ). ٢٧٠٨( برقم أخرجه مسلم )٤(
 ). ١٥١٥٧(أخرجه أمحد برقم : صحيح )٥(

 ). ٢٢٤١(وهذا لفظه، صحيح سنن أيب داود رقم ) ٢٥٧١(رقم وأخرجه أبو داود ب
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َآمنت بكتابك الذي أنزلت َ َ ُ ْْ َّْ ِ َِ ِ ِ َوبنبيك الذي أرسلت، َ َْ ََّ ْ ِِّ َ ِ ِ َفإن مت مت ع، َ َّ َُّ ُ ْ ِ ِ الفطرة َلـىَ َِ ْ ْ
َفاجع ْ ُلـهَ ُن آخر ما تقولْ ُ َ َ َ ِ  .)١(متفق عليه »َّ

 ً:قوة الذكر والدعاء إذا تقلب ليال* 
َمن تعار من الليل فقال« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ِ ْ َّ ََّ َ َ ِْ َلـهال إ: َ َ وحده ال رشيك هللا إال اَ ِ َ ُ ْ ُلـهََ ُلـه، َ َ 

ُلـما َلك وْ ُ ُلـهْ ْحـمْلـ اَ َوهو ع، ُدَ َ ُ ٌ كل يشء قديرَلـىَ ِ ٍَ َ ِّْ ْحـمْلـا، ُ َوسبحان ا، هللاُد َ َ ْ َلـهَوال إ، هللاَُ َ 
ُ أكربهللاوا، هللاإال ا َ َوال حول وال قوة إال با، ْ َّ َ ْ َ َُ َثم قال، هللاَ َ َّهـمَّلـال: َُّ ِ اغفر يلُ ْ ِ َأو دعا، ْ َ ْ ،

َاستجيب  ِ ُ ُلـهْ َفإن توضأ وصىل قبلت صال، َ َ َ َْ ََ ُ َِّ َّ ْ  .)٢(أخرجه البخاري »ُهُتـَ
 :قوة عيادة املريض* 
ًمن عاد مريضا « :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  -١ ِ َ ََ َ ْلـمْ ِ يزل يف خرفة اَ َ ْ َُ َِ َلـجْ َّنة حتى ْ ََّ ْيـرِ َجعَ أخرجه  »ِ

 .)٣(مسلم

ُمن أتى أخاه ا« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -٢ َْ ََ َ ُلـمَ َلـمْسْ ِ عائدا مشى يف خرافة اِ َِ َ ََ ِ َ ً َلـجَ َّنة حتى ْ ََّ ْيـجِ َلس َ ِ

ِفإ َذا جلس غمرَ َ َ َ ََ ُتـهَ َحـمَّ الرْ َة فإن كان غدوة صىل علْ َّ َُ َ ًَ َْ ُ َ ْ ِ ِيـهَ َّ سبعون ألف ملك حتى ْ َ ُ ٍْ َ َْ ََ َ َ
ْيـم َيس وإن كان مساء صىل علُ ََّ َ ًَ َ َ َ َْ ِ َ

ِيـهِ َ سبعون ألف ملك حتى يصبحْ ْ َ ُ ِْ ُ َ ََّ ٍ َ َْ َ أخرجه أبو داود وابن  »َ

 .)٤( ماجه

 :قوة الدعاء للمريض* 
ًمن عاد مريضا « :ملسو هيلع هللا ىلصنبي قال ال -١ ِ َ ََ َ ْلـمْ ْيـح َ َرض أجَ َ ْ ُلـهُ ٍ فقال عنده سبع مرارُ َ َِ َِ ْ ُ َ ْ َ َ ُأسأل : َ َ ْ َ

ُ العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إال عافاه اهللاَا َ َ َ َّ ََ َّ ِ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِْ ْ َ ِ ْ ْ َ من ذلك اهللاُِْ ِ َِ َلـمْ ِرضْ أخرجه أبو  »َ

 .)٥( داود والرتمذي

                                                
 ). ٢٧١٠(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٦٣١١( أخرجه البخاري برقم متفق عليه، )١(
 ). ١١٥٤( برقم أخرجه البخاري )٢(
 ). ٢٥٦٨( برقم أخرجه مسلم )٣(
 ). ٢٦٥٥(، صحيح سنن أيب داود رقم )٣٠٩٨(أخرجه أبو داود برقم : صحيح )٤(
 ). ١١٨٣(وهذا لفظه، صحيح سنن ابن ماجه رقم ) ١٤٤٢(أخرجه ابن ماجه برقم و
 ). ٢٦٦٣(، وهذا لفظه، صحيح سنن أيب داود رقم )٣١٠٦(أخرجه أبو داود برقم : صحيح )٥(

 ). ١٦٩٨(صحيح سنن الرتمذي رقم ) ٢٠٨٣(وأخرجه الرتمذي برقم 



 ٦١٠

 :ن البيتقوة الدعاء عند اخلروج م* 
ْإذا خرج الرجل من بي« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  َّ ََ ْ ُ َِ ُ َ َ ِتـهِ ِ فقال بسم اِ ْ ِ َ َ َ توكلت ع٬َ َُ َْ َ حول َال ٬ اَلـىَّ ْ َ

ِ قوة إال باَالَو َّ ِ َ َّ َ قال٬ُ َّيقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت فتتنحى : َ ُ َ َ َُ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ٍ ِ ُِ ُ َ ُلـهُ ُ الشياطني َ ِ َ َّ
ُفيقول  ُ َ ُلـهَ ُ شيطان آخر َ َْ ٌ َ َكيف لك برجل قد هدي وكفي ووقيَ َ َ ِْ ِ ُِ َ َ َ ُ ُُ َْ َ ٍَ ِ َ أخرجه أبو داود  »َ

 .)١(والرتمذي

 :قوة الدعاء عند القيام من املجلس* 
ِمن جلس يف « :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  َ َ َْ ْمـجَ ْلس فكثر فيه لغطه فقال َ قبل أن يقوم من َ ْ ُِ ِ ِ َِ َ َُ َ َ َ َ ُْ َ َ َُ ََ َ ٍ

ْمـج َلسه ذلك سبحانك الَ ََ َ ْ ُ ِ ِ ِ َّهـمَّلـَِ ِ وبُ ْحـمَ ْدك أشهد أن َ َ َُ َ ْ َ َلـهِ إَالِ ُ إال أنت أستغفرك وأتوب َ َُ َ ََ َ ََ ُ ِْ ْ ْ َّ ِ

َإليك إال غفر  ِْ ُ َّ ِ َِ ُلـهَ ِ ما كان يف َ َ َ ْمـجَ َلسه ذلكَ ِ ِ ِ  .)٢( أخرجه أمحد والرتمذي »َِ

                                                
 ). ٤٢٤٩(يح سنن أيب داود رقم وهذا لفظه، صح) ٥٠٩٥(أخرجه أبو داود برقم : صحيح )١(

 ). ٢٧٢٤(، صحيح سنن الرتمذي رقم )٣٤٢٦(وأخرجه الرتمذي برقم 
 ). ١٠٤٢٠(أخرجه أمحد برقم : صحيح )٢(

 ). ٢٧٣٠(، وهذا لفظه، صحيح سنن الرتمذي رقم )٣٤٣٣(وأخرجه الرتمذي برقم 



 ٦١١

 األخالق قوة -١٤
 :قوة حسن اخللق* 

! " # $ % & ' ) ( (: قال اهللا تعاىل -١

 1 0 / . - , + *43 2 

 B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5

FE D C KJ I H G( ]٣٢-٣٠: فصلت[. 
ًإن من خياركم أحسنكم أخالقا« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -٢ ْ َْ َ ْ َُ ْ ُْ ِ ِ ِ َّ  .)١(متفق عليه »ِ

 :قوة الصرب* 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 (: قال اهللا تعاىل -١

=< ; : 9 HG F E D C B A @ ? > 

SR Q P O N M L K J I( ]١٥٧-١٥٥: البقرة[. 

 .]١٠: الزمر[ )ëê é è ç æ å(: وقال اهللا تعاىل -٢

َّإن ا« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -٣ َ قالهللاِ َإذا ابتليت عبدي بحبيبت: َ ُ ََ َ ْ َ ِْ ِ ِ ْ َ َ ِيـهِ َ فصربْ َ َ ْعوض، َ َّ ُتـهَ َنـهـامِ مُ ُ ْ 

َلـجا َنةْ ِيـر .»َّ ْعينَ: ُيدُ ِيـهَ  .)٢(أخرجه البخاري .ْ

 :قوة الصدق* 

Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ( :قال اهللا تعاىل -١

                                                
 ). ٢٣٢١(، واللفظ له، ومسلم برقم )٣٥٥٩(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
 ). ٥٦٥٣( برقم أخرجه البخاري )٢(



 ٦١٢

é è ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û( ]١١٩: املائدة[. 

َعليكم بالصدق فإن الصدق « :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -٢ َْ ِّْ ِّ ََّ ِ ِ ِ ْ ُْ ْيـهَ ِدي إَ ِّ الربَلـىِ ِ َّوإن الرب ، ْ ِ ْ َّ ِ ْيـهَ ِدي َ

َلـج اَلـىِإ ِنةْ َوما يزال الرجل يصدق وي، َّ َ َّ َ ََ ْ ُ َُ ُ َُ َتـحُ ِّرى الصَ َدق حتى يكتب عند اَّ ْ َ َّ ِْ َ َْ ُ ً صديقا٬َ ِّ ِ ،

َوإياكم والكذب فإن الكذب َ َ َِ َِ َْ َّْ ِ َِ ْ ْيـه، َُّ ِدي إَ َ الفجور وإن الفجورَلـىِ ُ َ ُُ ُْ َّْ ِ ْيـه، ِ ِدي إَ ِ النارَلـىِ َّ ،

َوما يزال الرجل يكذب وي َ َّ َ ََ ُ ُ َِ ْ ُ ُ َتـحَ َرى الكذب حتى يكتب عند اَ ْ َ َِّ َِ َ َْ َُ ً كذابا٬َّْ َّ  .)١(خرجه مسلمأ »َ

 :قوة التقوى* 

U T S R Q P O N M L (: قال اهللا تعاىل -١

_  ̂] \ [ Z Y X W V( ]٢٩: األنفال[. 

N M L K J I H G F E (: وقال اهللا تعاىل -٢

[Z Y X W V U T S R Q P O( ]١٣: احلجرات[. 

 )po n m l k j vu t s r q(: وقال اهللا تعاىل -٣
 .]٣، ٢: الطالق[

Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ (: هللا تعاىلوقال ا -٤

ÃÂ( ]١٧٩: آل عمران[. 

 :قوة اليقني* 

R Q P O N M L K J (: قال اهللا تعاىل -١

UT S(  ]٢٤: السجدة[. 

                                                
 ). ٢٦٠٧( برقم أخرجه مسلم )١(



 ٦١٣

BA @ ? > = < ; : 9 8 7 6  C(: وقال اهللا تعاىل -٢

LK J I H G F E D( ]٥، ٤: البقرة[. 

 :قوة ا لتوكل* 

 x w v u t s r q � ~ } | { z y(: قال اهللا تعاىل -١

ª© ̈  .]٣: الطالق[ )¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

X W V U T S R Q P O N M L K (: وقال اهللا تعاىل -٢

]\ [ Z Y(  ]٣٦: الشورى[. 

 :قوة اخلوف* 

 .]١٧٥: آل عمران[ )7 8 9 : ; >=(: قال اهللا تعاىل -١

 .]٤٦: الرمحن[ )? @ DC B A(: وقال اهللا تعاىل -٢

 :قوة الرجاء* 

z y x w v u t } | { ~ � ¡ (:  تعاىلقال اهللا -١

«ª © ̈  .]٥٣: الزمر[ )¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

ِوالذي نفيس بيده« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -٢ ِ ِ َِ ِ ْ َ َّ ْلو ! َ ْلـمَ َ تذنبوا لذهب اَ َ َُ َْ ِ ْ بكمهللاُُ ُ َلـجَو، ِ َاء َ
َبقوم يذنبون ُ ِْ ْ ُ ٍ َ َفيستغفرون ا، ِ ُ ْ َِ ْ َ ُفيغفر ، هللاََ َِ ْ ْهـمَلـَ  .)١(أخرجه مسلم »ُ

 : قوة الرفق*

َّإن ا« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ٌ رفيق هللاَِ ِ ِيـحَ َب الرفقُّ ْ ِّ َويعطي ع، ُّ ْ َِ َ الرفق ما ال يعطي عَلـىُ ِْ ُ َ ِِّ  َلـىْ

                                                
 ). ٢٧٤٩( برقم أخرجه مسلم )١(



 ٦١٤

ِالعنف ْ ُ َوما ال يعطي ع، ْ ْ َِ ُ َ ما سواهَلـىَ ِ  .)١(متفق عليه »َ

 :قوة احلياء* 

ًاإليامن بضع وستون شعبة« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  َ ْ َ ٌُ َ ُُّ ِ ْ ِ َلـحَوا، َ ُياءْ ِ شعبة من اإليامنَ َ َ َ ِْ ٌ  .)٢(متفق عليه »ُ

 :قوة حفظ اللسان* 

َمن س« :فقال،  أي اإلسالم أفضل؟ملسو هيلع هللا ىلصسئل النبي  َلـمَْ ُلـم اِ ُلـمْسْ َون من لساِ ِ ِْ ِنـهَ ِ ويدهِ ِ َ َ« 

 .)٣(متفق عليه

 :قوة اإلحسان* 

¹ ¯ ° ± ² ³´(: قال اهللا تعاىل -١  ̧ ¶ µ  º

À¿ ¾ ½ ¼ » ÅÄ Ã Â Á( ]٤٤-٤١: املرسالت[. 

Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î (: وقال اهللا تعاىل -٢

ßÞ Ý Ü Û Ú Ù( ]١١٢: البقرة[. 

 :قوة احلب يف اهللا* 

< ? @ J I H G F E D C B A (: قال اهللا تعاىل -١

ML K(  ]٣١: آل عمران[. 

َّال يؤمن أحدكم حتى « :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -٢ َُ َ ُْ ُُ ِ ِيـحْ َب ألخيه ما ُّ ِ ِ ِيـحَّ ِب لنفسهُّ ِ ِْ َ متفق  »ُّ

 .)٤(عليه

                                                
 . واللفظ له) ٢٥٩٣(، ومسلم برقم )٦٩٢٧(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
 ). ٣٥(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٩(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٢(
 ). ٤٢(واللفظ له، ومسلم برقم ) ١١(جه البخاري برقم ، أخرمتفق عليه )٣(
 ). ٤٥(واللفظ له، ومسلم برقم ) ١٣(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٤(



 ٦١٥

َّإن ا« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -٣ ِ يقول يوم القيامةهللاَِ َِ َ َ َ َْ ُْ َأين ا: ُ ُلـمْ َتـحْ ِابون بجاليلَ َ ُِّ ِاليوم أظ، َ َ َْ ْهـمُّلـْ ُ 

ِّيف ظيل ِ ِّيوم ال ظل إال ظيل، ِ َِّ ِِ َ  .)١(أخرجه مسلم »َْ

 :قوة البكاء من خشية اهللا* 

: امللك[)  Ø× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï(: قال اهللا تعاىل -١

١٢[. 
ِعينان « :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -٢ َ ْ َتـم َالَ َهـامُّسَ ِ النار عني بكت من خشية اُ َِ ْ ُْ ََ ْ َّْ َ ْ وعني باتت ٬ٌَ َ َ َ ٌَ ْ

ْتـح ِرس يف سبيل اَ ِ َ ُِ  .)٢( أخرجه الرتمذي »٬ُ

 :قوة الرمحة* 

( * + , - . / 0 1 2 3 4 5 (: قال اهللا تعاىل -١

 H G F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6

 IKJ( ]١٥٩: آل عمران[. 

ْمن ال « :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -٢ ْيـرَ ُحـمَ ْيـر ال َ ُحـمُ  .)٣(متفق عليه »َ

 :قوة العفو والصفح* 

c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X (:  قال اهللا تعاىل-١

ed( ]٢٢: النور[. 

َإن فيك « : ألشج عبد القيسملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -٢ ِ َّ َلـخِ ِصلتني َ ْ َ َ ِيـحْ َبـهـامُّ ُ ُلـمِـحْلا: هللاُ اُّ ْ 

                                                
 ). ٢٥٦٦( برقم أخرجه مسلم )١(
 ). ١٣٣٨(، صحيح سنن الرتمذي رقم )١٦٣٩(أخرجه الرتمذي برقم : صحيح )٢(
 ). ٢٣١٨(اللفظ له، ومسلم برقم و) ٥٩٩٧(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٣(



 ٦١٦

ُواألناة َ َ  .)١(أخرجه مسلم »َ

 :قوة االستعاذة* 

z y } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ (:  قال اهللا تعاىل-١

 .]٣٦: فصلت[ )¥¦

ِّاستب رجالن عنْد النَّبي  -٢ َ ِْ َ َِ ِ ُ ُفجعل أحد، ملسو هيلع هللا ىلصَّ َ َ ََ َهـامَ َحـمَتـ ُ ُر عينَاه وتنْتفخ أوداجهْ ُ َ ْ َ ُ ُْ ِ َ َ َ ُّ ،

ُرسول ا: قالف ُ ِإين ألعر« :ملسو هيلع هللا ىلص ٬َ ْ ِّ َف كِ َلـمُ َة لو قاِ َ َلـهًْ َا لذهب عَ َ َ َ ُنـهَ ِ الذي ْ ِيـجَّ ُأعوذ : ُدَ ُ

ِ من الشيطان الرجيم٬ِبا ِ َِّ َْ َّ َ  .)٢(متفق عليه »ِ

 :قوة التواضع* 

 )ÚÙ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í(: قال اهللا تعاىل -١
 .]١٨: لقامن[

ٍما نقصت صدقة من مال« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -٢ َ َْ َ َِ ٌ َ ََ ْ َوما زاد، َ ََ ً عبدا بعفو إال عزاهللاُ اَ ًّ ِ ِ ٍ ْ َ ْ َِ ،

ِوما تواضع أحد ل ٌ ََ َ َ ََ ِلـهَ ُ إال رفعه اَّ َ َ َ  .)٣(أخرجه مسلم »هللاُِ

 :قوة قضاء حوائج الناس* 

t s r q p o n m l k j i h g (: قال اهللا تعاىل -١

{z y x w v u( ]٢٠: املزمل[. 
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 ). ١٨( برقم أخرجه مسلم )١(
 . واللفظ له) ٢٦١٠(، ومسلم برقم )٦٠٤٨(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )٢(
 ). ٢٥٨٨( برقم أخرجه مسلم )٣(
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َمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -٣ َ ْ ُ َْ َُّ ِ ُ ُْ َ ْ َ َ ِْ ًِ ٍ ْ َنفس ا، َّ َّ ُنـهَ عهللاَُ ْ 

ِكربة من كرب يوم القيامة ِ َِ َ َ َ ْْ ًِ ْ ْ َِ ُ َومن يرس ع، ُ ْ ََ َّ َ ٍ معرسَلـىَ ِ ْ َيرس ا، ُ َّ َ علهللاَُ ِيـهَ َ يف الدنيا ْ ْ ُّ ِ

ِاآلخرةَو َومن س، َِ َْ َتـرَ ْ مسَ ًلـامُ َتـرَس، ِ ِ يف الدنيا واآلخرةهللاُُه اَ َِ ََ ْ ُّ َ يف عون العبد ما هللاَُوا، ِ ِ ْ َ ْ َْ ِ ِ

ِكان العبد يف عون أخيه ِ ِ ِْ َ ْ َُ ْ َ  .)١(أخرجه مسلم »َ

 :قوة التسمية* 

Z Y X W V U T S R Q P ] (: قال اهللا تعاىل -١

f e d c b a ` _  ̂] \( ]األنعام: 

١٢١[. 

ُإن الشيطان يستحل الطعام أن ال يذكر اسم ا« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -٢ ْ َ ُ َ ْ ََ ْ َ ََّ َّ ُّ ِ ِ عليه٬َّ أخرجه  »َ

 .)٢(مسلم

ُإذا دخل الرجل بي«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال  -٣ َُ َّ ُتـهَ ُفذكر اهللاَ عند دخو، َ َ ْ ِ َ َ ِلـهَ ِ وعند طعامهِ ِ َ ََ َقال ، َ َ

ُالشيطان َال مبيت لكم وال عشاء: َّ َ َ ْ َُ َ َوإذا د، َ ُخل فلم يذكر اهللاَ عند دخوَِ َ ْ َُ ِ ِ ُ ْ َ ْ َ ِلـهَ َقال ، ِ َ

ُالشيطان ْأدرك: َّ َ ْ ُتـمَ ِوإذا مل يذكر اهللاَ عند طعامه، َ املبيتُ ِ َِ َ ْ ِ ُ َ ْ َ ِ َقال، َ ْأدرك: َ ْ ُتـمَ َ املبيت ُ

َوالعشاء َ  .)٣(أخرجه مسلم »َ

                                                
 ). ٢٦٩٩( برقم أخرجه مسلم )١(
 ). ٢٠١٧( برقم أخرجه مسلم )٢(
 ). ٢٠١٧( برقم أخرجه مسلم )٣(
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 الكريم القرآن قوة -١٥

z y x w v u t } | { ~ (: قال اهللا تعاىل -١
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٤٤[. 
 :قوة االجتامع عىل تالوة القرآن* 
ْوما اج.. « :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  -١ َتـمََ ِع قوم يف بيت من بيوت اَ ِ ٍُ ْ ٌُ ْ َ ْ َِ َيتلون كتاب ا، ٬َ َ ِْ َ ُ َ٬ ،

ُويتدارسو َ ََ َ ُنـهَ ْ بيَ ْنـهـمَ ُ َإال نزلت عل، َ ََ ْ َ َ ُهـمْيـِ ُ السكينةِ َ ِ َوغشي، َّ ِ َ ُهـمْتـَ َحـمَّ الرُ َّة وحفْ َ َ ُهـمْتـُ ُ 
َلـما ُالئكةْ َ َوذكر، ِ َ َ ُهـمَ ُ فيمن عندههللاُ اُ َْ ْ ِ َّومن بطأ ، َِ َ ْ ِبـهََ َ عمِ ُلـهَ ْلـم، ُ ْ يرسع َ ِ ْ ِبـهُ َ نسِ ُبـهَ أخرجه  »ُ

 .)١(مسلم

ُيـرَخ« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  -٢ ْكم من ْ َ ْ َتعُ َلـمَ َ القرآن وعَّ َ َ ْ ُ َلـمْ  .)٢(أخرجه البخاري »ُهَّ

                                                
 ). ٢٦٩٩( برقم سلمأخرجه م )١(
 ). ٥٠٢٧( برقم أخرجه البخاري )٢(
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 فقه العبودية

 : ويشتمل عىل ما ييل 

  فقه الذوق-٣١  فقه التبتل-١٦  فقه حقيقة العبودية-١

  فقه الصفاء-٣٢  فقه الصدق-١٧  فقه اإلرادة-٢

  فقه الرس-٣٣  فقه التقوى-١٨  فقه الرغبة-٣

  فقه القبض-٣٤  الغنى فقه-١٩  فقه الشوق-٤

  فقه البسط-٣٥  فقه الفقر-٢٠  فقه اهلمة-٥

  فقه احلزن-٣٦  فقه الصرب-٢١  فقه الطريق إىل اهللا-٦

  فقه اإلشفاق-٣٧  فقه الشكر-٢٢  فقه السري إىل اهللا-٧

  فقه اخلشية-٣٨  فقه التواضع-٢٣  فقه املحبة-٨

 ة فقه الغري-٣٩  فقه الذل-٢٤  فقه التعظيم-٩

  فقه الثقة باهللا-٤٠  فقه اخلوف-٢٥  فقه اإلنابة-١٠

  فقه التفويض-٤١  فقه الرجاء-٢٦  فقه االستقامة-١١

  فقه التسليم-٤٢  فقه املراقبة-٢٧  فقه اإلخالص-١٢

  فقه الرضا-٤٣  فقه املحاسبة-٢٨  فقه التوكل-١٣

  فقه الزهد-٤٤  فقه املشاهدة-٢٩  فقه االستعانة-١٤

  فقه الورع-٤٥  فقه الرعاية-٣٠ قه الذكر ف-١٥
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 العبودية حقيقة فقه -١
IH G F E D C  N M L K J(: قال اهللا تعاىل -١

SR Q P O [Z Y X W V U T( ]٥٨-٥٦: الذاريات[. 
r q p o n m l k j i h (: وقال اهللا تعاىل -٢

yx w v u t s( ]٥: البينة[. 
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v uw  � ~ } | { z y x £ ¢ ¡
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الغني بذاته عن كل ، اهللا تبارك وتعاىل هو امللك الذي ال خيرج عن ملكه أ حد
وكل خملوق يف العامل العلوي ويف العامل السفيل فقري إىل اهللا ، ما سواه
 ً.ه ال ينفك عنه أبداوفقره من لوازم ذات، بالذات

 .وكل ما سواه فقري إليه، الغني عن كل ما سواه، واهللا سبحانه هو الصمد
وربه تعاىل يرمحه ، فهو فقري مذنب مقرص، ًويقرص دائام، ًواإلنسان يذنب دائام

 .ويغفر له؛ ألنه هو الغفور الرحيم
ًملا وجد العبد خريا أصال، ولوال رمحة اهللا لعباده وإحسانه إليهم ال يف الدنيا ، ً

 .وال يف اآلخرة
دون أن يكون ، ًمقرا بام يستحقه، ًوليست سعادة اإلنسان يف أن يكون عاملا باهللا

 .ًمطيعا له، ًعابدا له، ًحمبا له
عامل مل ينفعه اهللا ، وأشقاهم حياة يف الدنيا، ًبل أشد الناس عذابا يوم القيامة

 .بعلمه
ًه كان مستحقا من غضب اهللا وعقابه ما ال وأبغضه وعادا، فإذا علم اإلنسان احلق

! " # $ % & ' (: يستحقه من ليس كذلك كام قال سبحانه
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َّواهللا عز وجل هو املستحق للعبادة وحده دون سواه َّ. 
وأحق من  ..وأرحم من ملك ..وأكرم من سئل ..فهو سبحانه أعظم من خلق

 .وال رب سواه، ريهال إله غ ..ُعبد
، والقيام بدينه، وطاعته، وتوحيده، فكامل األدب مع اهللا يكون باإليامن به

ًوالتأدب بآدابه ظاهرا وباطنا ً. 
 :وال يستقيم ألحد قط األدب مع اهللا إال بثالثة أشياء

ونفس  ..وما حيبه ويرضاه، ومعرفة دينه ورشعه ..معرفة اهللا بأسامئه وصفاته
 .والصرب عليه، والعمل به والدعوة إليه، ة متهيئة لقبول احلقمستعدة قابلة لين

 :وال يتم صالح العبد يف الدارين إال بأمرين
 .والعافية ..اليقني

 .يدفع عن العبد عقوبات اآلخرة: فاليقني
 .تدفع عنه أمراض الدنيا يف قلبه وبدنه: والعافية

ُألوا اْاس« : بني عافيتي الدين والدنيا بقولهملسو هيلع هللا ىلصوقد مجع النبي  َ العفو والعافية هللاََ ْ َْ ِ َ َ َ َْ
ًفإن أحدا  َ َ َّ ِ ْلـمَ َ يعط بعد اليقني خَ َِ ِ َ ُْ ْ َ ِا من العافيةْيـرَْ ِ َِ َ َْ  .)١( أخرجه الرتمذي »ً

سوى ، وهللا سبحانه عىل كل إنسان عبودية خاصة بحسب مرتبته وقدرته
 .َّوى اهللا بني عباده فيهاالعبودية العامة التي س

عبودية نرش السنة والعلم الذي بعث اهللا به رسوله ما ليس عىل فعىل العامل من 
 .وعليه من عبودية الصرب عىل ذلك ما ليس عىل غريه، اجلاهل

وعىل القادر عىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر بيده ولسانه ما ليس عىل 
 .العاجز عنهام

                                                
 ). ٢٨٢١(، صحيح سنن الرتمذي رقم )٣٥٥٨(أخرجه الرتمذي برقم : صحيح )١(



 ٦٢٣

والصرب ، ه بهوإلزام من هو علي، وعىل احلاكم من عبودية إقامة احلق وتنفيذه
 .ما ليس عىل املفتي، واجلهاد عليه، عىل ذلك

 . وعىل الغني من عبودية أداء احلقوق التي يف ماله ما ليس عىل الفقري
 .وهكذا ...وعىل القوي بدينه من عبودية اجلهاد ما ليس عىل الضعيف
أو ، أو قراءة القرآن، ّوقد غر إبليس أكثر اخللق فحسن هلم القيام بنوع من الذكر

وعطلوا هذه ، أو الزهد يف الدنيا واالنقطاع عن الناس، الصالة والصيام
 .فلم حيدثوا قلوهبم بالقيام هبا، العبوديات

ًوهؤالء عند ورثة األنبياء من أقل الناس دينا وفقها ً. 
ًفتارك احلقوق التي جتب عليه هللا أسوأ حاال ، فإن الدين هو القيام هللا بام أمر به

 . من مرتكب املعايصعند اهللا ورسوله
 .فإن ترك األمر أعظم عند اهللا من ارتكاب النهي
وبام كان عليه هو وأصحابه ، ملسو هيلع هللا ىلصومن له بصرية وخربة بام بعث اهللا به رسوله 

ًرأى أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس دينا وفقها، ريض اهللا عنهم ً. 
يمأل األرض وهو وأي دين؟ وأي خري؟ وأي علم؟ وأي فقه؟ فيمن يرى الكفر 

ّويرى اجلهل قد عم وطم، صامت ساكن ال يدعو إىل اهللا ويرى تفيش البدع ، ّ
 .ساكت ال يأمر وال ينهى، وهو ساكن ال يتحرك

صامت ، وهو بارد القلب، ودينه يرتك، وحدوده تضاع، ويرى حمارم اهللا تنتهك
 .ساكن اجلوارح، اللسان

مت هلم وظائفهم ورياستهم الذين إن سل، وهل بالء الدين إال من هؤالء
 .ومآكلهم فال مباالة هلم بام جرى عىل الدين وأهله

ُقد بلوا يف الدنيا بأعظم بلية ، ومقت اهللا هلم، وهؤالء مع سقوطهم من عني اهللا
 .وهي موت قلوهبم، وهم ال يشعرون

وانتصاره ، كان غضبه هللا ورسوله ودينه أقوى، فإن القلب كلام كانت حياته أتم
 .أكملللدين 
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والواجب عليه منها ، وكلام متكن العبد من منازل العبودية كانت عبوديته أعظم
 .أكرب وأكثر من الواجب عىل من دونه

، وهلذا كان الواجب عىل األنبياء والرسل أعظم من الواجب عىل أممهم
والواجب عىل ، والواجب عىل أويل العزم أعظم من الواجب عىل من دوهنم

وكل أحد بحسب مرتبته وقدرته ، لواجب عىل من دوهنمالعلامء أعظم من ا
 .تكون مسئوليته وعبوديته

والدواعي إىل ، وكامل العبودية واملحبة والطاعة إنام يظهر عند املعارضة
 .الشهوات واإلرادات املخالفة للعبودية

وحينئذ يتبني ، وكذلك اإليامن إنام تتبني حقيقته عند املعارضة واالمتحان
u t s (: كام قال سبحانه، واملؤمن من املنافق، لكاذبالصادق من ا
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ْفخلق الشياطني ،  املؤمنون إال باجلهاد والصربال يناهلا، فاجلنة غالية الثمن ََ
 .وأوليائهم وجندهم من أعظم النعم يف حق املؤمنني

ويبغضون ، حيبون يف اهللا، فإهنم بسبب وجودهم صاروا جماهدين يف سبيل اهللا
 .ويمنعون هللا، ويعطون هللا، ويعادون يف اهللا، ويوالون يف اهللا، هللا

 . ا الزكاء والفالح إال بذلكوال تكمل نفس العبد وال يصلح هل
وكان ، وملا كان ذلك ال حيصل إال بمجاهدة النفس والشيطان وبني جنسه

العامل إذا علم أن ثمرة عمله وتعبه يعود عليه وحده ال يرشكه فيه غريه كان أتم 
ًاجتهادا وأوفر سعيا كام قال سبحانه ً :) Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È
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َّسىل اهللا أهله بأن له ، ن التأمل والعذاب واملجاهدة قصريه طويلوملا كان زم
وخيف ، ليهون عليهم أثقاله، ًورضب ألهله أجال للقائه سبحانه، ًأجال ثم ينقطع

Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º (: عليهم محله واحتامله كام قال سبحانه
Æ Å ÄÇ( ]٥: العنكبوت[. 

فقد خلق اهللا اإلنسان ، لدنيا واآلخرةوعبادة اهللا تبارك وتعاىل أصل السعادة يف ا
وميل ، وجعل فيه ميل االنتخاب، وميزه بمزاج لطيف عجيب، يف أحسن تقويم

 .وميل الزينة، األحسن
وألجل تلك امليول احتاج اإلنسان يف حتصيل حاجاته يف مأكله ومرشبه 

 ليستفيد كل من اآلخر يف، ومسكنه ومركبه وملبسه إىل االمتزاج مع أبناء جنسه
 .سائر املعامالت واحلاجات

وذلك حيتاج إىل أوامر من اهللا يسري عليها العباد يف معامالهتم ومعارشاهتم؛ 
 .لئال يقع بينهم الظلم والعدوان

ثم لتأسيس إطاعة األوامر واجتناب النواهي احتاج العبد إىل إدامة تصور عظمة 
َّن باهللا عز وجلوذلك هو التوحيد واإليام، اخلالق ومالك امللك يف األذهان َّ. 

َّحيتاج العبد إىل مذكر مكرر، ثم إلدامة هذا التصور ورسوخ العقيدة يف القلب ِّ ،
 .وعمل متجدد

 .وما املذكر املكرر إال العبادة من صالة وصيام وذكر ونحوها
والتوجه ، فالعبادة لتوجيه القلوب واجلوارح إىل اخلالق احلكيم العليم القدير

، االنقياد للوصول إىل النظام الشامل لشعب احلياة كلهاو، لتأسيس االنقياد
 .والذي رشعه اهللا ملصالح عباده

ومع ، ومع جريانه، ومع أقاربه، ومع أبويه، واإلنسان كام أن له عالقة مع نفسه
، من يستفيد منه ويتعامل معه يف مأكله وملبسه ومركبه ومسكنه ونحو ذلك

 .مع رسولهو، ومع كتابه، فكذلك له عالقة مع ربه
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ًوسننا وآدابا، واهللا سبحانه جعل لكل عالقة مما سبق تعليامت وإرشادات ً ،
ًوأصوال وأحكاما  .وأعطى عىل ذلك األجر والثواب، ً

والذي ينبغي أن يدخل يف كل يشء؛ ، وهذا هو الدين الذي أكرم اهللا به البرشية
{ ~ � ¡ ¢ (: ألن به صالح كل يشء كام قال سبحانه

 ¨ § ¦ ¥ ¤ £® ¬ « ª ©¯( 
 .]٢٠٨: البقرة[

3 4 5 6 7 8 . / 0 1 2 (: وقال سبحانه
B A @ ? > = < ; : 9C( ]٢: اجلمعة[. 

 .هي كل ما حيبه اهللا ويرضاه من األقوال واألعامل الظاهرة والباطنة: فالعبادة
فالدين إذا ، وحاجة العباد إىل الدين أعظم من حاجتهم إىل الطعام والرشاب

 .اجلهل والغفلة: وعوقبت بأمرين مها، مة أصاهبا بالء عظيمخرج من حياة األ
ًغافال عن القيام بالواجبات واحلقوق ، ًفيصري اإلنسان جاهال باحلقوق واحلدود

فطاعة الوالدين حقها أن يطاعا ما مل يأمرا بمعصية ، وكل حق له حد، واحلدود
َّاهللا عز وجل  يأمر بمعصية اهللا وطاعة احلاكم حدها أن يطاع يف كل يشء ما مل، َّ

َّعز وجل َّ. 
ثم جاءت ، وإذا كانت املعامالت والعالقات عىل غري الدين جاء الفساد وكثر

Ó Ò Ñ Ð Õ Ô (: ًاملصائب والعقوبات نقدا كام قال سبحانه
Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Öß(   ]٤١: الروم[. 

ليعلم من ، يبتيل اهللا هبا العباد، وهي مكان األوامر، واألسباب إنام هي لالبتالء
u t s r q (: ملسو هيلع هللا ىلصيطيع أمره ممن يتبع هوى نفسه كام قال سليامن 

£ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v¦ ¥ ¤ §( ]٤٠: النمل[. 
وكيف نؤدي العبادات ، وحقيقة الدين ليس معناها كيف نصوم ونصيل فقط؟

 .ونرتك ما نشاء، ونفعل ما نشاء، ًرسوما بال روح
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 :بل حقيقة العبودية
وكيف  ..وامتثال أوامر اهللا يف مجيع األحوال .. بالدين الكاملالتقرب إىل اهللا

 ..وكيف نطمئن بذكره ..وكيف نرضيه ..وكيف يرىض عنا ..نشعر أن اهللا معنا
 ..ونتيقن أن اهللا معنا ..ونقدم الشكوى إليه ..نحس بقربه ولطفه فنناجيه ونسأله

« ¼ (: سناويعلم ما يف نفو ..ويسمعنا ويرانا ..يعلم مجيع أحوالنا
 ½ Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾

Í ÌÎ(  ]١٨٦: البقرة[. 

وهو ، والكل عنده سواء، وما نخفيه وما نبديه، وهو سبحانه يعلم رسنا ونجوانا
 .عالم الغيوب

 .وبيده كل يشء، وهو سبحانه امللك الكريم العزيز اجلبار
الئه عىل فنتأدب يف عرض أحوالنا وحوائجنا عليه بذكر نعمه وإحسانه وآ

وسعة ، ونحمده عىل مجيل عفوه ومغفرته، ونذكر عظمته وجالله وغناه، العباد
 .حلمه ورمحته

واجلهل ، معرتفني بالتقصري واخلطأ، ونضع نواصينا وقلوبنا وجوارحنا بني يديه
 .واقرتاف الذنوب، والنسيان والغفلة، والظلم

ويف إخالص ، لعملويف إكامل ا، ويف حسن العمل، فقد قرصنا يف أداء العمل
 .العمل

، وليس لنا من حيفظنا إال اهللا، وليس لنا من يغفرها إال اهللا، وهذه ذنوب عظيمة
وليس لنا من يرزقنا إال اهللا الذي تكفل بأرزاق ، وليس لنا من يرمحنا إال اهللا

# $ % & ' ) ( * + " (: اخلالئق كلها كام قال سبحانه
 .]٦: هود[ )3, - . / 0 1 2

فيوجه ، اإلنسان ويكمل ويصله بربه لرصاط املستقيم الذي يبلغ بههذا هو ا
# $ % & ' ! " (: بركاته ورمحته إليه كام قال سبحانه

2 1 0 / . - , + * ) (3( 
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 .]٩٦: األعراف[
 .فالكائنات كلها بيد اهللا وحده

سخر اهللا له ، ًخملصا لربه، وعبد اهللا بام رشع رسوله، فمن أطاع اهللا ورسوله
والنار ، كام سخر املاء لنوح وموسى، وجعلها يف خدمته ونرصته، وقاتاملخل

ونحو ، واملالئكة ملحمد ولوط، والصاعقة لصالح، والريح هلود، إلبراهيم
 . ذلك

، وإذا عبدنا اهللا به بالقلب والقالب كان اهللا معنا، وهذا اليقني هو روح العبودية
 .واستفدنا من خزائنه

اهللا وعن الدين تركه فسقط يف أودية اهلالك مهام وكلام انرصف اإلنسان عن 
، وصالح وشعيب، كان عنده من األموال واألشياء كام حصل لقوم نوح وهود

 .وكفار مكة وغريهم، وقوم لوط
فلام أبوا واستكربوا وظلموا ، فهؤالء أرسل اهللا إليهم الرسل بالتوحيد واإليامن

م سواء كانت معهم األسباب وأنجى رسله واملؤمنني هب، دمرهم اهللا وأهلكهم
ومن كان اهللا معه فمن ذا الذي هيزمه أو خيذله أو يقف ، أو مل تكن ألن اهللا معهم

 .يف وجهه
وكثري من املسلمني اليوم يرون أن فالحهم يف امللك واملال واألشياء وأن هبا 

 .ويضيعون أوقاهتم وينفقون أمواهلم للحصول عليها، يقوم الدين
 نحتاج إليه إلقامة الدين يف حياتنا وحياة الناس هو كيف فالذي، وهذا خطأ

وال يكون معنا بنرصه وتأييده إال باإليامن والتقوى كام قال ، يكون اهللا معنا
 .]١٢٨: النحل[  )Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ÑÙ(: سبحانه

َّفاهللا عز وجل ينرصنا بقدرته إذا أطعناه  .سواء كانت عندنا األشياء أو مل تكن، َّ
وما ، ملسو هيلع هللا ىلصوأشعل النار ليلقي فيها إ براهيم ، مجع وقومه احلطب الكثريفالنمرود 

ومن يف ، خاف إبراهيم منه وال من النار؛ ألنه يعلم أن النمرود وملكه وجيشه
وأن األمر كله بيد اهللا ، كلهم ليس بأيدهيم يشء، السموات ومن يف األرض
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 .وحده
، ًمر اهللا الضار أن يكون نافعاولقوة يقني إبراهيم عىل ربه أ، فلام ألقوه يف النار

ًوجعلها بردا ، جسد إبراهيم خاصية االحرتاق، وسلب النار خاصية اإلحراق
¤ ~ � ¡ ¢ £ (: ًوسالما عىل إبراهيم كام قال سبحانه

¥¦ ® ¬ « ª © ¨ §¯( ]٦٩، ٦٨: األنبياء[. 

وجعل املاء الذي أغرق ، وكذا فعل اهللا بنوح ومن آمن معه فحملهم يف السفينة
J (: ًمهلكا ألعدائه يف وقت واحد كام قال سبحانه، ًبه أعداءه حامال هلم

 T S R Q P O N M L K V U
WX( ]٣٧: الفرقان[. 

ًبأن يعيش اإلنسان إنسانا مؤمنا بربه مستقيام عىل أوامره، وطريق معية اهللا سهل ً ً :
) ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®

¾ ½ ¼ » º ¹ ̧  .]٣٠: الروم[ )¿¶ 

ًإنسانا عاقال يؤمن بربه، فهذا حق اهللا علينا أن نعيش كام أراد اهللا ، ويمتثل أمره، ً
 .ويأكل ما يشاء، ًال حيوانا يفعل ما يشاء

ًوكثري من الناس يعيش حيوانا ال إنسانا : بل أضل من احليوان كام قال سبحانه، ً
) ! 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # "

 .]٤٤: الفرقان[  )12

، وأفضل درجة يرقى إليها، وأعىل مقام يصل إليه، صب يناله اإلنسانوأعظم من
وجبار السموات ، ًبأن يكون عبدا لربه ومواله مالك امللك، هي مقام العبودية

كام وصف هبا سيد األنبياء ، وبيده كل يشء، الذي خلق كل يشء، واألرض
: النجم[ )P O N M LQ(: والرسل يف مقام الوحي كام قال سبحانه

١٠[. 
' ) ! " # $ % & (: ويف مقام اإلرساء بقوله

6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * )7( 
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 .]١: ٍاإلرساء[
L (: والعبد إنام يفخر ويعتز باملكه وسيده ومواله كام قال إبراهيم للنمرود

 Y X W V U T S R Q P O N M [ Z
i h g f e d c b a  ̀ _  ̂ ] \j( 

 .]٢٥٨: البقرة[

 . يملك من األموال واألشياءواحلر يفتخر ويعتز بام
ì ë ê (: ؟..وماذا يملك الرب ..وماذا بيده ..وماذا يملك اإلنسان

õ ô ó ò ñ ð ï î íö( ]١٢٠: املائدة[. 

ًوال يكون العبد عبدا هللا حقا حتى يكون مما سوى اهللا تعاىل حرا ً فإنه ال يكون ، ً
ًعبدا هللا خالصا حتى ال يكون عبدا ملا سواه ً ً. 

وفيه من الرشك بقدر ، يرضيه ويسخطه غري اهللا فهو عبد لذلك الغريفإذا كان 
 .وعبادته لذلك الغري زيادة، حمبته له

وطاب له ، وجد لذة عبادته، وعرف جالله ومجاله وكامله، ومن عرف ربه
 :وثقل عليه االشتغال بغريها لوجوه، االشتغال هبا

ن اشتغاله بعبادة ربه وأكمل أحوال اإلنسا، أن الكامل حمبوب بالذات :أحدها
 .الكامل يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله

وتتجمل أعضاؤه ، ويترشف لسانه برشف ذكر اهللا، فإنه يستنري قلبه بنور اإلهلية
 .بجامل سنن اهللا

ًوأداء األمانة واجب عقال ورشعا، أن العبادة أمانة :الثاين وأداء األمانة من أحد ، ً
فمن حفظ أوامر اهللا وحدوده ، من اجلانب الثايناجلانبني سبب ألداء األمانة 

 .ومن أضاع أوامر اهللا وحدوده أهلكه اهللا وأهانه، حفظه اهللا وأكرمه
ومن ، أن االشتغال بالعبادة انتقال من عامل الغرور إىل عامل الرسور :الثالث

وذلك يوجب كامل اللذة ، االشتغال باخللق إىل االشتغال بطاعة احلق
 .والبهجة
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واهللا ، وكل ما سواه عبد مملوك،  تبارك وتعاىل هو امللك احلق املبنيواهللا
َّوما سواه ليس بيده يشء كام قال عز وجل، سبحانه بيده كل يشء َّ :) o n

v u t s r q pw( ]٥٤: األعراف[. 

 :والناس يف العبودية قسامن
 ،والعبيد ليس هلم إال باب سيدهم، وهم أهل اإليامن، عبيد الطاعة :األول

وإضافتهم إليه كإضافة ، ويلوذون به ويستعينون به، يسألونه من فضله وإحسانه
̈ (: البيت احلرام إليه كام قال سبحانه  § ¦ ¥ ¤ £ ¢

® ¬ « ª ©¯(  ]٦٣: الفرقان[. 

، وإضافتهم إليه كإضافة سائر املخلوقات إليه، عبيد القهر والربوبية :الثاين
Ä Ã Â Á (: كام قال سبحانهوهذه العبودية يدخل فيها عموم اخللق 

Ê É È Ç Æ ÅË( ]٩٣: مريم[. 

َّوعبادة اهللا عز وجل تقوم عىل أصلني َّ: 
 .واخلوف ..املحبة

 .وباخلوف يكون اجتناب النهي ..فباملحبة يكون امتثال األمر
وعند ، فأهيام غلب هلك صاحبه، وينبغي أن يكون خوف العبد ورجاؤه سواء

ِّاملوت يغلب جانب الرجاء عىل  . اخلوفُ
 .وال يقع يف الكون يشء إال بإذنه، وله يف خلقه شئون، واهللا حكيم عليم

ومن سنة اهللا التي ال تتخلف أنه سبحانه كام أودع املاء حكمته يف إزالة أوساخ 
فكذلك أودع ما رشعه من أقوال العبادة ، وجعل ذلك سنة ال تتبدل، اجلسم به

 .عنها أدراهناوأفعاهلا حكمته التي تطهر النفس وتزيل 
وكالمها ، فكذلك العبادة تزيل الدرن الباطن، فكام يزيل املاء الوسخ الظاهر

Ñ Ð Ï (: وهو احلكيم اخلبري، سنة اهللا التي ال تتبدل، موضوع للتطهري
Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ÒÛ Ú Ü( ]٢٣: الفتح[. 

 ال وكام أن املاء إذا مل حيسن اإلنسان استعامله يف غسل األجسام واألشياء فإنه
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فكذلك العبادة ، ال سيام إذا خالطه يشء ال يتالءم مع طبيعته، يؤثر يف تطهريها
ًإذا أداها العبد أداء ناقصا فإهنا تفقد خاصيتها بالتطهري ، أو البسها رشك أو رياء، ً

ë ê é è ç æ å ä ã â (: ومن ثم ال تقبل، والتزكية للروح
î í ìï( ]١١٠: الكهف[. 

ًحيدا وإيامنا أكمل اخللق توملسو هيلع هللا ىلصوالنبي  ، وأكملهم حمبة له، وأكملهم عبودية هللا، ً
َّوأكملهم توبة واستغفارا هللا عز وجل، ًوأكملهم افتقارا إليه ًَّ. 

واخلري كله من ، وهو سيد ولد آدم، وأكرمهم منزلة، فهو أفضل اخللق عند اهللا
ق بل املخلو، وليس للمخلوق منه يشء، واألمر كله هللا، واخللق كله هللا، اهللا

حمسن إليه من كل وجه ، واهللا غني عنه من كل وجه، فقري إىل اهللا من كل وجه
 )¡ z y x w v u } | { ~ �(: كام قال سبحانه

 .]١٥: فاطر[
)   Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ÌÙ(: وقال سبحانه

 .]٥٣: النحل[

، اَّوالعبد إذا أصبح أو أمسى وليس مهه إال اهللا وحده حتمل اهللا عنه حوائجه كله
 .ومحل عنه كل ما أمهه

 .وجوارحه لطاعته ..ولسانه لذكره ..َّوفرغ قلبه ملحبته
ومحله ، ووكله إىل نفسه، َّفرق اهللا عليه شمله، وإذا أصبح أو أمسى والدنيا مهه

 .مهوم الدنيا وأنكادها
وجوارحه عن  ..ولسانه عن ذكره بذكرهم ..فشغل قلبه عن حمبته بمحبة اخللق

فهو يكدح كدح ا لوحش واحليوان  ..خدمتهم وتنفيذ أوامرهمطاعته بطاعتهم و
 .يف خدمة غريه

ُوسنة اهللا جارية أن كل من أعرض عن عبودية اهللا وطاعته وحمبته بيل بعبودية 
فهو إما عبد خلالقه ، وحمبته وخدمته وطاعته ولو كان يف معصية اهللا، املخلوق

 .أو عبد هلواه، ومواله
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وأصابه اخلذالن من جهة ما ، ُن أحب غري اهللا عذب بهوم، ومن أحب اهللا أنس به
: اإلرساء[)  ¯£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ®(: تعلق به

٧٢[. 
 :ومتام العبودية وكامهلا يكون بتكميل نوعني من أنواع التذلل والتعبد

فيحمله ، بأن يشهد العبد عزة حمبوبه وجالله وعظمته، ذل املحبة هللا :أحدمها
والصرب عىل ، وإيثار ما يرضيه، والتملق له، والتودد إليه ،ذلك عىل التقرب إليه

 .والتلذذ بطاعته، واحلمد عىل نعمه، والرىض بأقداره، أوامره
 .فإذا وقع العبد يف معصية أحدث له ذلك الذل واالنكسار، ذل املعصية :الثاين

وضعف ، فإذا انضاف هذا إىل ذاك مل يبق إال شهود عزة اهللا وجالله وكربيائه
 .وفقره وذله لربه، نسان وعجزهاإل

فإذا ابتيل بالذنب تصاغرت ، ومتى شهد العبد صالحه واستقامته شمخ بأنفه
 .نفسه وذل وخضع لربه

َّولكل اسم من أسامء اهللا عز وجل وصفاته عبودية خاصة تظهر عىل القلب  َّ
 .واجلوارح

، لق والرزقواخل، والعطاء واملنع، فعلم العبد بتفرد الرب تعاىل بالنفع والرض
 .يثمر له عبودية التوكل عىل اهللا سبحانه، واإلحياء واإلماتة

وأنه ال خيفى عليه يشء ، وعلمه بكل يشء، وعلم العبد بسمع اهللا تعاىل وبرصه
ويعلم خائنة األعني وما ، وأنه يعلم الرس وأخفى، يف األرض وال يف السامء

 قلبه عن كل ما ال وخطرات، يثمر له حفظ لسانه وجوارحه، ختفي الصدور
 .يريض اهللا

ويثمر له ، وجيعل تعلق هذه األعضاء بام حيبه اهللا ويرضاه فيثمر له ذلك احلياء
 .واجتناب املحرمات، احلياء اإلكثار من الطاعات

وعفوه ورمحته يوجب ، وبره وإحسانه، وجوده وكرمه، ومعرفة العبد بغنى اهللا
 .وسؤاله ودعائه، لوقوف ببابهوا، والترضع إىل اهللا، له ذلك سعة الرجاء
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واالستكانة ، ومعرفته بجالل اهللا وعظمته وكربيائه وعزته يثمر له اخلضوع لربه
 .واالعتامد عليه، واملحبة له، إليه

يوجب له حمبة ، ومجال أسامئه وصفاته وأفعاله، وعلم العبد بكامل اهللا ومجاله
 .خاصة

 :فاملحبة نوعان
 ً.ن فتوجب شكراحمبة تنشأ عن اإلنعام واإلحسا

وحمبة تنشأ عن مجال املحبوب وكامله فتوجب عبودية وطاعة أكمل من 
َّوعبادة اهللا عز وجل هي طاعته بامتثال أوامره يف مجيع األحوال ، األوىل َّ

 .واألوقات
F E D C (: هي الغاية من خلق اخللق كام قال سبحانه :فالعبادة

H GI R Q P O N M L K JS  Y X W V U T
Z[( ]٥٨-٥٦: الذاريات[. 

H G F E D (: وبعث اهللا هبا كل رسول إىل قومه كام قال سبحانه
 Q P O N M L K J I V U T S R

a ` _  ̂ ] \ [ Z Y X Wb( 
 .]٣٦: النحل[

N M L K J I H G (: ودعا إليها كل رسول بقوله
OP( ]٨٥: األعراف[. 

s r q p o n m l (: ًوأمر اهللا هبا الناس مجيعا بقوله
 tv uw( ]٢١: البقرة[. 

ولقاء كريم  ..والعبادات والشعائر كالصالة والصيام ونحومها رباط وثيق باهللا
ومعراج للنفس البرشية إىل  ...وضيافة عزيزة عند اهللا ..بني العبد ومواله
 .امللكوت ا ألعىل

 .إذ كيف يكون حب من اهللا لعبده وال يكون لقاء؟
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 .ون ضيافة؟وكيف يكون ود من اهللا لعبده وال تك
 .وكيف تكون رمحة من اهللا لعبده وال تكون طاعة من العبد لربه؟

لتدريب النفس عىل عدم التعلق بأحد سوى ، ويف العبادة جترد هللا من كل يشء
 .اهللا

 :وللعبودية منازل
فإذا استنار قلبه بعد االنتباه أوجب له مالحظة ، اليقظة واالنتباه من النوم :األوىل

 .رة والباطنةنعم اهللا الظاه
ثم شاهد منَّة اهللا هبا من ، ثم يئس من عدها، ثم شاهد عظمتها وكثرهتا وتنوعها

 .فيلهج بذكر اهللا ومحده، فريى تقصريه يف شكرها، غري استحقاق وال دفع ثمن
فيشمر لتخليص نفسه ، مطالعة اجلناية بالنظر إىل ما سلف من اإلساءة :الثانية

ويمحص نفسه من خبث اجلناية بالتوبة ، لندممن رق اجلناية باالستغفار وا
 .وفعل احلسنات املاحية، واالستغفار

فيتدارك ما فاته يف بقية ، االنتباه ملعرفة الزيادة والنقصان من األيام :الثالثة
َّويستغل أوقاته فيام يقربه إىل اهللا عز وجل، عمره َّ. 

يتوجه إليه يف مجيع و، خيضع فيه العبد لربه، إن اإلسالم ميالد جديد لإلنسان
َويمتثل أمر من خلقه، أحواله َويشكر من رزقه، َ  .ويترشف بطاعته، َ

وال يأباها إال كافر بنعمة ، ورتبة كريمة، ومنزلة سامية، فالعبودية هللا مرتبة عالية
 .اخللق واإلنشاء

واهللا سبحانه ال يريد من عباده أن يقروا له بالعبودية وأن يعبدوه وحده ألنه 
ولكنه سبحانه ، وال ألهنا تزيد يف ملكه تعاىل، إىل عبوديتهم وعبادهتمبحاجة 

 .وحقيقة العبودية، وحقيقة األلوهية، يريد هلم أن يعرفوا حقيقة الربوبية
وال أن تستقر احلياة وتنتظم إال هبذه املعرفة ، فال يمكن أن تستقر التصورات

 .الشاملة
ليخرجوا ، يف نفوس الناس ويف حياهتميريد اهللا تبارك وتعاىل أن يستقر اإليامن 
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ْن صاحب السلطان يف هذا َليعرفوا م، من عبادة العباد إىل عبادة اهللا وحده
 .ويف هذه األرض، الكون

وإال ملن حيكم حياهتم بمنهجه ، وإال ملنهجه ورشيعته، فال خيضعوا إال له
 .ورشعه دون سواه

 .ليس فيهم رب وال إله، فقراءيريد سبحانه أن يعرف الناس أن العبيد كلهم عبيد 
، وتعلقت قلوهبم برضاه، أال ما أمجل احلياة إذا تعلقت نفوس البرش باهللا وحده

 .وتعلق نظام حياهتم بإذنه ورشعه ومنهجه دون سواه، وتعلقت أعامهلم بتقواه
 .وأما ما جيزهيم به يف اآلخرة فهو كرم منه وفضل وفيض من عطاء اهللا

ادة اهللا يذلون لعبوديات أخرى يف هذه األرض ال والذين يستنكفون عن عب
 .تنتهي

ويذلون لعبودية  ..أو عبودية الوهم واخلرافة ..يذلون لعبودية اهلوى والشهوة
- . / (: وهلم يف اآلخرة عذاب أليم ..البرش من أمثاهلم

: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0;( 
 .]٦٠: غافر[

ورصفوها لغري ، هاوقد وضعوها يف غري موضع، فالعبادة حق هللا وحده
K J (: وعقوبته أشد عقوبة كام قال سبحانه، وهذا ظلم عظيم، مستحقها

Y X W V U T S R Q P O N M LZ( 
 .]٧٢: املائدة[

فإذا عرف العبد ربه بأسامئه وصفاته ، واالعتصام باهللا ثمرة مالزمة اإليامن به
ال يبقى أمامه ف، وعرف جالله ومجاله وكامله، وعرف عبودية الكل له، وأفعاله

آل [ )3+ , - . / 0 1 2(: إال أن يعتصم باهللا وحده

 .]١٠١: عمران

 .وال تسكن النفوس وال تطمئن القلوب إال باالعتصام باهللا وحده دون سواه
عرف كل إنسان مكانه عىل ، وقام رشعه يف عباده، وإذا اعتصم الناس باهللا وحده
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واخللق كلهم سواء يف ، عبود واحدفامل، وسيد مع كل من عداه، ٌعبد هللا، حقيقته
 :لكنهم فريقان، العبودية
 Â Á À ¿ ¾ Å Ä Ã(: وعصاة ..مطيعون

Ì Ë Ê É È Ç ÆÍ( ]١٧٥: النساء[. 

~ � ¡ ¢ £ (، فهؤالء الذين أطاعوه
¯ ® ¬ « ª © ̈  .]١٧٣: النساء[ )°¤ ¥ ¦ § 

لق الواحد وهو اخلا، واهللا سبحانه هو اإلله الواحد الذي ال رشيك له يف ألوهيته
 .وهو املالك الواحد الذي ال رشيك له يف ملكه، الذي ال رشيك له يف خلقه

 .فوجب بذلك أن ال يقىض يشء إال برشعه وإذنه
وصاحب السلطان يف تقرير ، ومالك امللك، َّفهو جل وعال صاحب احلق

 .املنهج الذي يرتضيه مللكه وخللقه
وينفذ ، ي جيب أن يطاع رشعهوهو الذ، هو سبحانه الذي يملك أن يرشع خللقه

 .وإال فهو اخلروج واملعصية والكفر املوجب للعذاب األليم، حكمه
كام ، وهو سبحانه وحده العليم احلكيم الذي يقرر االعتقاد الصحيح للقلب

 .يقرر النظام الصحيح للحياة سواء بسواء
الرشع ويتبعون النظام و، واملؤمنون هم الذين يؤمنون بالعقيدة التي أمر هبا

 .هذه كتلك سواء بسواء، الذي يرتضيه هلم
فكالمها من عند ، ويعبدونه باتباع الرشائع، وهم يعبدونه سبحانه بإقامة الشعائر

 .وال سلطان ألحد يف ملكه وعباده معه، وهذا أمره، هذا أمره، اهللا
، وأن يشكر فال يكفر، وأن يطاع فال يعىص، وهو وحده الذي يستحق أن يعبد

$ % & ! " # (: وال يستحق العبادة أحد سواه،  فال ينسىوأن يذكر
 .]١٠٢: األنعام[ )4' ) ( * + , - . / 0 1 2 3

وقد حرم اهللا اخلمر وامليرس؛ ألهنام يصدان عن ذكر اهللا وعن الصالة التي تصل 
 .املسلم بربه
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، فاخلمر تنيس، ويرصفان العبد عن امتثال أوامر اهللا والنهوض بام أمر اهللا به
وغيبوبة السكر واللهو تنايف اليقظة الدائمة التي يفرضها ، امليرس يلهيو

ًمراقبا هللا يف كل ، ًليكون موصوال باهللا يف كل حلظة، اإلسالم عىل قلب املسلم
 .خطوة

ًثم ليكون كذلك هبذه اليقظة عامال إجيابيا يف نامء احلياة وجتددها ويف ، ً
ومحاية أمن ، ه وماله وعرضهويف محاية نفس، صيانتها من الضعف والفساد

 .ودينها ورشيعتها من كل اعتداء، اجلامعة املسلمة
، وهلذا اشرتى اهللا من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم، فاملسلم سلعة غالية

 .وأعطاهم عىل ذلك اجلنة
ّوليس مرتوكا لذاته ولذاته وشهواته، وجهد وبناء، فللمسلم وظائف وأعامل ً ،

 ومن كان تكاليف وأوامر من ربه تستوجب اليقظة فعليه يف كل حلظة حيث كان
 :الدائمة

وتكاليف للجامعة املسلمة  ..وتكاليف ألهله ..وتكاليف لنفسه ..تكاليف لربه
وهيدهيا إىل ، وتكاليف لإلنسانية كلها يدعوها إىل رهبا ..التي يعيش فيها

 .خالقها
يتقرب هبا إىل وهي العبادة التي ، وجمموع هذه التكاليف واألوامر هي الدين

£ ¤ ¥ (:  كام قال سبحانهملسو هيلع هللا ىلصوفق سنة رسوله ، ًيؤدهيا خالصة لرهبا، ربه
« ª © ¨ § ¦¬  µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®
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وحتى ، حتى يكون وجودهم مصادفة، والناس ليسوا وحدهم يف هذا الكون
 .تكون حياهتم سدى وفوىض

وخملوقات أخرى ال حيصيها إال ، إن حوهلم أحياء أخرى كلها ذات أمر منتظم
c b (: وكلها تعبد اهللا وتسبحه سامعة مطيعة لفاطرها كام قال سبحانه، اهللا

 h g f e d t s r q p o n m l k j i
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x w v uy( ]٤٤: اإلرساء[. 

وسعة رمحته التي عمت كل ، وحسن تدبريه، وذلك كله يدل عىل عظمة اخلالق
ويف النهاية ، وعلم حيصيه، ه بدون تدبري يشملهًوما ترك اهللا شيئا من خلق، خلقه

H G F E D C (: فيقيض يف أمرها بام شاء، حترش اخلالئق إىل رهبا
 J I Y X W V U T S R Q P O N M L K

Z[( ]٣٨: األنعام[. 
وقد شاء أن جيعل يف اإلنسان االستعداد املزدوج ، واهللا عىل كل يشء قدير

 . عن قهر وإلزامللهدى والضالل عن اختيار وحكمة ال
، بمشيئته تلك التي تعني من جياهد، وكذلك اهللا يضل من يشاء وهيدي من يشاء

 .ًوال تظلم أحدا من العباد، وتضل من يعاند
فهو خالق ، ويطاع أمره، واهللا سبحانه هو اإلله الذي يستحق أن يعبد وخيضع له

يس ألحد وهو كذلك الرازق الذي يرزقهم من ملكه الذي ل، خلقه ومالكهم
 .رشيك فيه

فكل ما يقتاته اخللق وكل ما يأكلونه فإنام هو من هذا امللك العظيم اخلالص 
 .هللا

فإذا تقرر أن اهللا وحده هو اخلالق املالك الرازق تقرر أن تكون الربوبية له 
 .وأن تكون العبودية خالصة له سبحانه، وأن تكون األلوهية له سبحانه، سبحانه

ِّ وال يرشع إال هو سبحانهُفال يعبد وال يطاع َ ومن له األسامء احلسنى والصفات ، ُ
العال والكامل املطلق واجلالل واجلامل كيف يليق باإلنسان العاقل أن يعرض 

Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ (: ويعبد غريه؟، عنه
 ÈØ × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÙ   (

 .]١٦٤: األنعام[
ًا عاجزا حيكمني ويرصف أمري؟ًأغري اهللا أبغي ربا ناقص ً. 

واخلالئق كلها حتت قهره ، ًأغري اهللا أبغي ربا وهذا الكون كله يف قبضته
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 .وربوبيته؟
وعىل ، ًأغري اهللا أبغي ربا وإليه مرجع العباد فيحاسبهم عىل نياهتم وأعامهلم

 .طاعاهتم ومعاصيهم؟
ورفع بعضهم ، رضواستخلفهم يف األ، ًأغري اهللا أبغي ربا وهو الذي خلق الناس
ليبتليهم أيشكرون أم ، والعلم والرزق، فوق بعض درجات يف اجلسم والعقل

 .يكفرون؟
ًأغري اهللا أبغي ربا فأجعل رشعه رشعا وأمره أمرا وآيات الكون وآيات القرآن  ً ً

 .كلها ناطقة شاهدة بأن اهللا وحده هو الرب الواحد القادر عىل كل يشء؟
امللك الغفور ، لعزيز اجلبار رسيع العقاب ملن عصاهًأغري اهللا أبغي ربا وهو ا

 .الرحيم ملن تاب إليه؟
وتواله ، وما أوحشه إذا أعرض عن ربه ومواله، أال ما أظلم اإلنسان وما أسفهه

É È Ç Æ Å Ä Ã Â (: وأطاع نفسه وهواه، عدوه الشيطان
Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ÊÒ( ]٥٠: القصص[. 

القوي ، بحان الكبري الذي ال أكرب منهوس، فسبحان العظيم الذي ال أعظم منه
 .احلليم الذي ال أحلم منه، الكريم الذي ال أكرم منه، الذي ال أقوى منه

 .وأرحم من ملك، وأجود من سئل، أحق من عبد
هو القوي وكل ما ، هو الغني وكل ما سواه فقري، هو امللك وكل ما سواه عبد

 .سواه ضعيف
، فعاله أيليق بالعاقل أن يرتكه ويعرض عنهومن هذه أسامؤه وهذه صفاته وهذه أ

وال يملك ، ويعبد غريه من طاغوت عاجز أو حجر أو نبات ال يسمع وال يبرص
ًلنفسه وال لغريه نفعا وال رضا؟ ً: )} | { z y x w~( 

 .]٦٤: الزمر[
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، السموات واألرض والليل والنهار، بد لربه يسبح بحمدهإن الكون كله عا
والرياح الدائرة يف اجلو وكافة املخلوقات يف ، والشمس والقمر والنجوم

Z Y X W V U (: السموات واألرض كام قال سبحانه
 f e d c b a ` _ ^ ] \ [ h g

v u t s r q p o n m l k j iw( 
 .]٥٤: األعراف[

d c b (: ًدا لربه وبارئه وفاطره كام قال سبحانهوإذا كان الكون كله عاب
 h g f e v u t s r q p o n m l k j i
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، فإن استكبار اإلنسان عن هذه العبودية التي تؤدهيا مجيع املخلوقات لرهبا
ًجيعل الناشز غريبا شاذا شائها يف الوجود، استكباره نشاز وشذوذ يف الوجود ً ً ،

ّوفضله عىل كثري من ، م اهللا عليه من النعم التي ال تعد وال حتىصمع ما أنع
A @ ? >B  D C =7 8 9 : ; >(: خلقه

G F EH I( ]٨-٦: االنفطار[. 
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 .وطلب مرضاته، واإلنابة إليه، واإليامن به، والعبد إذا أخىل قلبه من حمبة اهللا
فلم ، وأخىل جوارحه من شكره وطاعته، والثناء عليه، وأخىل لسانه من ذكر ربه

ونسيه  ،يرد من نفسه ذلك ونيس ربه مل يرد اهللا سبحانه أن يعيذه من ذلك الرش
كام قطع العبد العبودية والشكر ، وقطع اإلمداد الواصل إليه منه، كام نسيه



 ٦٤٢

¶ ¸ º ¹ « (: والتقوى التي تنال اهللا من عباده كام قال سبحانه
 ¼ Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½

Ì ËÍ(  ]٣٧: احلج[. 

ىل وخ، فإذا أمسك العبد عام ينال ربه منه أمسك الرب عام ينال العبد من توفيقه
: بينه وبني نفسه التي ليس له منها إال الظلم واجلهل والسوء كام قال سبحانه

)L K J I H G F E D C B A( ]احلرش :

١٩[. 

Á À ¿ Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â (: وقال سبحانه
Ñ Ð Ï Î ÍÒ( ]٤١: املائدة[. 

أوجب هلم من الرش ما ، وختليته بينهم وبني نفوسهم، فعدم إرادة اهللا تطهريهم
 .وجبهأ

والرش ، فالذي إىل الرب وبيديه ومنه هو اخلري بأنواعه التي ال حيصيها إال هو
 .كان منهم مصدره وإليهم كان منتهاه

وإليهم ، وبعقوبته هلم به تارة، فمنهم ابتدأت أسبابه بخذالن اهللا تعاىل هلم تارة
 .انتهت غايته ووقوعه

 .احلكيم يف أفعاله، العدل يف قضائه، فسبحان من له امللك واحلمد
وإذا كان اإلنسان إنام يعبد ربه وحده ويستعني به وحده فقد ختلص اإلنسان من 

 .ويف ذلك كامل العزة والغنى له، استذالل غريه
ويريد لعبده معه الذلة واالفتقار كام قال ، واهللا يريد لعبده مع غريه هذا الكامل

 .]٥: الفاحتة[ )26 3 4 5(: سبحانه

 : بأمرينفكامل املسلم
 .وعزته وغناه عام سواه ..ذلته وافتقاره إىل ربه

 :والقوى اإلنسانية بالنسبة للمسلم نوعان
فهذه جيب أن يؤازرها ويتعاون ، قوة مهتدية تؤمن باهللا وتتبع منهج اهللا :األوىل



 ٦٤٣

 .وهم املؤمنون باهللا، معها عىل نرش احلق واخلري والصالح
فهذه جيب أن يدعوها إىل ، ال تتبع منهجهقوة ضالة ال تؤمن باهللا و :الثانية
I H G F (: فإن أبت وآذت حارهبا وقاتلها كام قال سبحانه، احلق

U T S R Q P O N M L K JV(  ]١٩٣: البقرة[. 

فهي ، وال يرض املسلمني وال خييفهم أن تكون قوة هؤالء ضخمة أو عاتية
 الذي حيفظ هلا تفقد الغذاء الدائم، بضالهلا عن مصدر قوهتا تفقد قوهتا

، واملخلوقات كلها يف قبضة اهللا، وختدع بأشباحها من ال إيامن له، طاقتها
Y X W V U T (: ينجي هبا من يشاء وهيلك هبا من يشاء

 ̀_  ̂] \ [ Za (]٢٤٩: البقرة[. 

 .ويف أرساره وميوله، ويف خلق اإلنسان عجائب يف ظاهره وباطنه
 اختاذ أشكال ظاهرة للتعبري عن املشاعر فالنفس اإلنسانية فيها ميل فطري إىل

 .املضمرة
ًفهذه املشاعر املضمرة ال هتدأ وال تسكن وال تستقر حتى تتخذ هلا شكال 

فحينئذ ، يتم يف احلس كام يتم يف النفس، ًظاهرا تدركه احلواس وتطمئن به
ًوتفرغ الشحنة الشعورية تفريغا كامال، هتدأ وتسرتيح ً. 

رشع اهللا الشعائر ،  الذي فطر اهللا اإلنسان عليهوعىل هذا األساس الفطري
 .التعبدية كلها كالصالة والصيام واألذكار ونحوها

ولكن هذا ، وال بمجرد التوجه الروحي، فهذه الشعائر ال تؤدى بمجرد النية
ًالتوجه يتخذ له شكال ظاهرا كالقيام والركوع والسجود والتكبري والقراءة يف  ً

يقات واللباس املعني والطواف والسعي والدعاء واإلحرام من امل، الصالة
واالمتناع عن الطعام والرشاب ، والنية، والتلبية والنحر واحللق يف احلج

 .واملبارشة يف الصوم
ويف كل حركة عبادة؛ ليؤلف اهللا بني ظاهر اإلنسان ، وهكذا يف كل عبادة حركة

مع جتريد ، ر العبادةويلبي دواعي الفطرة بتلك األشكال املعينة لشعائ، وباطنه
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 .الذات اإلهلية عن كل تصور حيس
وكذلك النهي عن التشبه بالكفار كاليهود والنصارى وغريهم يف خصائصهم 

 .التي هي تعبري ظاهر عن مشاعرهم الباطنة
َّفنهى اهللا عز وجل عن التشبه هبم يف مظهر أو لباس أو حركة أو سلوك؛ ألن  َّ

 .طنذلك جير إىل التشبه هبم يف البا
َّثم اهللا عز وجل هنى عن التلقي من غري اهللا وهنى عن اهلزيمة الداخلية أمام أي ، َّ

فاهلزيمة الداخلية هي التي تندس يف النفس لتقلد هذا ، قوم يف األرض
 .املجتمع

فعليهم أن ، وقد أخرج اهللا املسلمني وبعثهم ليكونوا يف مكان قيادة البرشية
دوا عقيدهتم من املصدر الذي خلقهم يستمدوا طريقة حياهتم كام يستم

$ % & ' ) ( * + , ! " # (: واختارهم للقيادة
 .]١٠٢: األنعام[ )4- . / 0 1 2 3

فال ، وهم خري أمة أخرجت للناس، وهم األمة الوسط، واملسلمون هم األعلون
، ويقلدوا األدنى الذي جاءوا لريفعوه، يليق هبم أن يأخذوا من األقل منهم

ًوال يقبل شعارا له غري الشعار الذي جاء ، ً يطيق له يف القلب رشيكافاإليامن ال
، ًوجعله اهللا مميزا هلذه األمة عن غريها يف الشعائر والرشائع، عن اهللا ورسوله

 .واآلداب واألخالق
من شأنه أن ، وأنه خملوق ليعبد اهللا، ومعرفة املسلم بأن غاية وجوده هو العبادة

فهو يسمع ويطيع ألن ، واألدب األسنى مع أوامر ربه ،يرفعه إىل األفق األعىل
 .اهللا وعده عىل ذلك اجلنة

وهو يريد ، وهو يريد العبادة بكسبه وإنفاقه ..فهو يريد العبادة بنشاطه وعمله
 .العبادة باخلالفة يف األرض

وأن ال ، وأوىل به أن ال يتعسف وال يستعجل، فاألوىل به أن ال يطغى وال يتجرب
 . من األموريركب الصعب



 ٦٤٥

والعمل الدائب املسنون يف حدود ، فهو بالغ هدفه من العبادة بالنية اخلالصة
 .طاقته

، فكل يشء بقدر، وال يستبد به القلق، فال تثور يف نفسه املخاوف واملطامع
وحيقق غاية وجوده يف كل خطرة كام قال ، وهو يعبد ربه يف كل خطوة

 ® ¯ ° ± £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬(: سبحانه
¸¶ µ ́  .]١٦٣، ١٦٢: األنعام[ )² ³ 

ال يتعدونه وال ، ًواخللق مجيعا يقفون أمام الرب وأمام اإلله موقف العبودية
، يقفون يف مقام العبد اخلاشع اخلاضع الذي ال يتقدم بني يدي ربه، يتجاوزونه

 .وال جيرؤ عىل الشفاعة عنده إال بإذنه
Â Á (: ي ويف العامل السفيلفالعبودية الزمة لكل خملوق يف العامل العلو

Ê É È Ç Æ Å Ä ÃË( ]٩٣: مريم[. 

فإن القرآن ، والقربى والود واملدد، ورمحة الرب للعبد، أما صلة العبد بالرب
ويدعه يعيش ، ويفيضها عليه، ويمأل هبا قلب املؤمن، ًيسكبها يف النفس سكبا
« (: ًمرسورا بقربه ،ًمعظام له، ًشاكرا له، ًحمبا لربه: يف ظالهلا الندية احللوة

 ½ ¼ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾
Í Ì Ë ÊÎ(  ]١٨٦: البقرة[. 

العيل ، اخلالق البارئ، واهللا جل جالله وحده هو امللك العزيز اجلبار املتكرب
 .القوي القدير، العظيم

وإىل ، وما يتطاول أحد إىل هذا املقام العظيم إال ويرده اهللا إىل اخلفض واهلون
 .ن يف اآلخرةالعذاب واهلوا

فال يتجاوز مقام العبودية هللا ، ويعظم اإلنسان ما يعظم، ويعلو اإلنسان ما يعلو
 .واالفتقار إليه يف مجيع األحوال واألوقات، العيل العظيم

، وإهله العيل العظيم الكبري، وإذا علم العبد أن ربه امللك القوي العزيز العليم
ًحمبا ، ًشاكرا له، ًمعظام له، ًساجدا له،  ربهًواقفا بني يدي، ثاب إىل مقام العبودية
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ًخاشعا منكرسا بني يديه ملا يراه من عظمته وجالله ومجاله وإحسانه، له ً ،
وإىل الشعور ، ورده ذلك إىل خمافة اهللا ومهابته، وتطامن كربياؤه وطغيانه

والتحرج من االستكبار عن عبادته ، وإىل األدب يف حقه، بجالله وعظمته
 .وطاعته

وما أوفر وأجزل ثواهبم يف الدنيا ، وما أسعد أهلها، فام أعظم مقام العبودية
T S (: وذلك ال ينال إال باإليامن والتقوى كام قال سبحانه، واآلخرة
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وإال أن يكون ،  بذل إال أن يرتبط بمنهج اإليامنوال قيمة لعمل وال جزاء عىل
K J I H G F (: باعثه اإليامن كام قال سبحانه

 L [ Z Y X W V U T S R Q P O N M
 .]٣٩: النور[ )[\

وال كانت املعركة ، وما كان اخلالف عىل مدار الزمن بني اجلاهلية واإلسالم
وتدبري ، وترصيف أموره، بني احلق والباطل عىل ربوبية اهللا سبحانه للكون

̄  ° ± ² ³ (: أحواله كام قال سبحانه ® ¬ « ª
 ¸ ¶ µ ´ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹
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إنام كان اخلالف وكانت املعركة عىل من يكون هو رب الناس؟ ومن يكون 
 .ملك الناس؟ ومن يكون إله الناس؟

ويزاولوهنا ، اغيت املجرمون يف األرض يغتصبون هذه احلقوقلقد كان الطو
وجيعلوهنم ، ويذلوهنم هبذا االغتصاب واالعتداء عىل حق اهللا، يف حياة الناس
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 .ًعبيدا هلم من دون اهللا
ًوكانت الرسل جتاهد دائام النتزاع هذا السلطان املغتصب من أيدي 

 سبحانه الذي له اخللق ورده إىل صاحبه ومالكه الرشعي وهو اهللا، الطواغيت
 .واألمر يف الكون كله

فإن ، هي الدينونة هللا وحده يف كل شأن من شئون الدنيا واآلخرة :إن العبادة
أو الرشائع التي ، سواء يف الشعائر التعبدية) دان وخضع وذل(: معناها) عبد(

 .تنظم حياة الناس
مون أن عبادة غري وملا هبت مدلول الدين والعبادة يف نفوس الناس صاروا يفه

اهللا التي خيرج هبا الناس من اإلسالم إىل الكفر هي فقط تقديم الشعائر التعبدية 
وأن اإلنسان متى جتنب ، ًكتقديمها لألصنام واألوثان والقبور مثال، لغري اهللا

وهذا وهم ، تكفريه ًوأصبح مسلام ال جيوز، ذلك فقد بعد عن الرشك واجلاهلية
ملفهوم العبادة التي هي الدينونة الكاملة املطلقة هللا يف وتبديل وتغيري ، باطل

 .ورفض الدينونة لغري اهللا يف كل شأن، كل شأن
£ ¤ ¥ ¦ (: ًكام جاء ذلك رصحيا يف كتاب اهللا يف قوله سبحان

« ª ©  ̈ §¬ ¸¶ µ  ́ ³ ² ± °  ̄ ®( 
 .]١٦٣، ١٦٢: األنعام[

ك واللعنة يف الدنيا والفعلة العظيمة التي استحقت هبا األمم السابقة اهلال
فهذه صورة من ، واآلخرة مل تكن فقط هي جمرد أداء الشعائر التعبدية لغري اهللا

صور الرشك الكثرية التي جاء نوح وهود وصالح وإبراهيم وشعيب وموسى 
وعيسى وحممد عليهم الصالة والسالم ليخرجوا الناس منها إىل عبادة اهللا 

 .وحده ال رشيك له
، ة النكراء التي استحق هبا الكفار العذاب هي جحود آيات اهللاإنام كانت الفعل
واتباع أمر اجلبارين والطغاة من عبيده كام قال ، والكفر به، وعصيان رسله

z y x } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ (: سبحانه عن عاد
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 بأن ال، ومتى عىص أقوام أوامر اهللا املتمثلة يف رشائعه املبلغة هلم من رسله
، وعصوا رسله، فقد جحدوا بآيات رهبم، فدانوا للطواغيت، يدينوا لغري اهللا

 .وخرجوا بذلك من اإلسالم إىل الرشك
وبني فيها أن إقامة ، ًوقد بني اهللا ذلك مفصال يف سورة األنعام عن مرشكي قريش

واتباع رشع ، واتباع الطواغيت يف التحليل والتحريم، احلياة عىل غري منهج اهللا
W (: وعبادة األصنام والتوجه إليها بالعبادة كله ضالل ورشك، أذن به اهللامل ي

 [ Z Y X g f e d c b a ` _ ^ ] \
k j i hl(  ]١٤٠: األنعام[. 

 .فهذا كله من الرشك الذي حذر اهللا منه
، كام حكى اهللا سبحانه يف سورة األعراف وهود أحوال األمم املكذبة للرسل

أو الرشائع التي تنظم حياة ، ه سواء يف الشعائر التعبديةوالتي أرشكت مع اهللا غري
¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹  » (: الناس كام قال سبحانه
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وتوحيد  ..توحيد مصدر الرشيعةو ..وتوحيد األلوهية ..إن توحيد الربوبية
هو التوحيد الذي بعث اهللا به  ..اجلهة التي يدين هلا الناس الدينونة الشاملة

وهو الذي ، وهو املطاع دون سواه، حتى يكون اهللا وحده هو املعبود، رسله
ليس يستحق أن تبذل يف سبيله األنفس واألموال واألوقات واجلهود؛ ألن اهللا 

 .وغناه وصف الزم لذاته، اهللا سبحانه غني عن العاملنيف، يف حاجة إىل ذلك
وال ترتفع وال تصبح حياة الئقة ، ولكن ألن حياة البرش ال تصلح وال تستقيم

باإلنسان إال هبذا التوحيد الذي ال حد لتأثريه يف صالح احلياة البرشية يف كل 
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 .وهم أحوج إليه من الطعام والرشاب، زمان ويف كل مكان
والتدمري واللعنة إال بسبب ترك التوحيد ، ألمم من العذاب واهلالكوما ينال ا

َّوترك عبادة اهللا عز وجل  .ومزاولة الرشك يف احلياة، َّ
هلكوا مشيعني باللعنة يف ، لقد هلكت عاد؛ ألهنم اتبعوا أمر كل جبار عنيد

̈ © (: الدنيا واآلخرة  § ̧  ¶ µ ´ ³ ² ± ° ̄  ® ¬ « ª
» º ¹¼(  ]٦٠: هود[. 

Ä (:  دعاهم إىل عبادة اهللا وحده ال رشيك له فقالملسو هيلع هللا ىلصود قوم صالح وثم
Ë Ê É È Ç Æ ÅÌ( ]٦١: هود[. 

وعقروها غري ، فابتالهم اهللا بالناقة فقتلوها مستهزئني ساخرين، فلم يؤمنوا
9 : ; > = < ? @ (: مبالني كام قال سبحانه
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X (: ًونجى اهللا صاحلا واملؤمنني معه، لصيحةفجاءهم عذاب اهللا فأهلكوا با
 Z Y g f e d c b a  ̀ _ ^ ] \ [
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إن القلب البرشي حني ينحرف شعرة واحدة عن التوحيد ال يقف عند حد يف 
 .ضالله ورشوده

حتى إن احلق الواضح الفطري املنطقي ليبدو عنده عجيبة العجائب التي يعجز 
هو يستسيغ االنحراف الذي ال يستند إىل فطرة أو عقل أو بينام ، عن تصورها

 .حس
E (:  دعا قومه إىل عبادة اهللا وحده ال رشيك له فقالواملسو هيلع هللا ىلصإن رسول اهللا 

M L K J I H G FN( ]٥: ص[. 

 فأي محاقة وأي جهل وأي سفه وراء هذا القول؟
: بيفقال ملؤهم لكل ن، ونوح وهود وصالح دعوا أقوامهم إىل ال إله إال اهللا
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© ª » ¬ (: واألمم السابقة والالحقة كلهم فطرهم اهللا عىل التوحيد
 ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ  ́ ³ ² ± ° ¯ ®

 .]٣٠: الروم[ )¿¾

فلم يكونوا جيحدون أن اهللا هو الذي خلق الساموات واألرض وخلقهم كام 
̄ (: قال سبحانه  ® ¬ « ª © ¨ § ¦

 .]٩: الزخرف[  )±°

بام ينبغي أن يتبع من عبادة ، ولكنهم ما كانوا يتبعون هذا االعرتاف بألوهية اهللا
وهو ما ، واتباع أمره وحده بال منازع، والدينونة هللا وحده بال رشيك، اهللا وحده

? @ H G F E D C B A (: يدعوهم إليه كل نبي بقوله
 T S R Q P O N M L K J I

UV( ]٨٤: هود[. 

ثم ترتك رشيعة اهللا املتعلقة بالسلوك واملعاملة ، ما تستقيم عقيدة اهللا يف القلبو
 .إىل غريها من قوانني األرض

 .ًفال يمكن أن جيتمع التوحيد والرشك يف قلب واحد أبدا
وهو يمثل ، منه هذا اللون الذي يعيشه كثري من الناس اليوم، والرشك باهللا ألوان

 . املرشكون يف كل زمان ومكانأصل الرشك الذي يلتقي عليه
وإن العقيدة ، ومن صور العبودية والدينونة هللا، إن العبادة من مقتضيات العقيدة

كام أهنا ال تقوم إال بتنفيذ رشيعة ، ال تقوم بغري توحيد اهللا ونبذ ما يعبد من دونه
وتداول األموال  ..والتجارة ..والتعامل ..اهللا يف كل شأن من شئون احلياة

 .هاوغري
 9 (:  لقومهملسو هيلع هللا ىلصَّفال بد من طاعة اهللا يف كل ذلك وتنفيذ أمره كام قال شعيب 

 E D C B A @ ? > = < ; : I H G F
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والرشك الذي كان يزاوله قوم شعيب هو ذاته الرشك الذي يزاوله كثري من الناس 
فكلهم يفصل بني العقيدة والشعائر التعبدية والرشائع ، وقبل اليوماليوم 

 .والتعامل
K J I H (: وهذا هو الرشك يف حقيقته وأصله

 U T S R Q P O N M L [ Z Y X W V
e d c b a ̀  _  ̂] \f( ]٨٥: البقرة[. 

عند كثري من  ..ومفهوم العبادة ..ومفهوم التوحيد ..لقد انحرس مفهوم الدين
وزحزحة شياطني اإلنس واجلن ألوامر  ..بسبب جهلهم وغفلتهم ..نياملسلم

 .اهللا من حياهتم
ووجود صلة بني ، فهم يستنكرون هلذا وجود صلة بني العقيدة واألخالق

 :فيتساءلون يف استنكار، التوحيد واملعامالت
 .ما لإلسالم والسلوك الشخيص؟

 .ما لإلسالم وحرية اللباس؟
 . املرأة؟ما دخل اإلسالم يف لباس

 .ما لإلسالم واملعامالت الربوية؟
 .وما للدين واملهارة يف الغش واالحتيال؟

، ًإن جهالة هؤالء أشد جهالة من جاهلية أهل مدين الذين أرسل اهللا هلم شعيبا
ليعبدوا اهللا وحده فتكون حياهتم حلمة واحدة ال يفرتق فيها االعتقاد عن العبادة 

 .عن رشائع احلياة
وبتنفيذها تتحقق العبودية الكاملة هللا ، ة ألمر اهللا ورشعه وحكمهفكلها تابع

 .وحده
وتتهم الذين يربطون بني ، وجاهلية اليوم تدعي العلم واملعرفة واحلضارة
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، واملعامالت املادية يف السوق، والسلوك الشخيص يف احلياة، العقيدة يف اهللا
له متهكمني ساخرين تتهمهم بالرجعية والتعصب واجلمود كام قال قوم شعيب 

¥ z y x w v } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ (: به
© ̈  § ¦ª( ]٨٧: هود[. 

وأن يفصلوا بني ، فاحللم والرشد عندهم أن يعبدوا ما يعبد آباؤهم بال تفكري
 .العبادة والتعامل يف السوق

ًإن صالح احلياة واملجتمع أن يعيش اإلنسان آدميا مؤمنا بربه ًمطيعا ، ًعابدا له، ً
 .مجيع أحوالهله يف 

وقد خييل لبعض الناس أن اتباع العقيدة واخللق يفوت بعض الكسب 
بل إنه يفوت الكسب ، وهذا ليس بصحيح، الشخيص ويضيع بعض الفرص

ًويعوض عنهام كسبا طيبا ورزقا حالال، اخلبيث ويضيع الفرص القذرة النجسة ً ً ً ،
ًوجمتمعا متآخيا متعاونا ً  .مال حقد فيه وال غدر وال خصا، ً

والعبودية والطاعة من جانب البرش يف كل ، إن العبادة هي احلكم من جانب اهللا
̂ Z Y X (: وهذا وحده هو الدين القيم كام قال سبحانه، أمر  ] \ [

j i h g f e d c b a ` _k( ]٤٠: يوسف[. 
إن العبودية هللا ال تستقيم إال أن تكون الدينونة اإلرادية هللا يف احلكم كالدينونة 

 .فكالمها من العقيدة الالزمة، هرية هللا يف القدرالق
فهو سبحانه ال يريد منهم إال التقوى ، واهللا الواحد القهار يف غنى عن العاملني

فيعد هلم هذا كله عبادة ، والعمل وعامرة األرض وفق منهجه، والصالح
 .يؤجرون عليها

 ومشاعرهم؛ يد هبا إصالح قلوهبموحتى الشعائر التي يفرضها عليهم إنام ير
َّليسري الناس يف مجيع أمورهم وفق أمر اهللا عز ، صالح حياهتم وواقعهمإل

 .وهذا هو مفهوم العبادة الشامل الكامل، َّوجل
 ..واتباع أمره وحده ..واخلضوع هللا وحده ..إهنا الدينونة هللا وحده يف كل يشء
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أو تعلق برشيعة  ..أو تعلق بتوجيه أخالقي ..سواء تعلق هذا األمر بشعرية تعبدية
فالدينونة يف هذا كله هللا وحده ال رشيك له هو مدلول العبادة التي  ..يف احلياة

K J I H (: خص اهللا سبحانه هبا نفسه ومل جيعلها ألحد من خلقه
 Z Y X W V U T S R Q P O N M L \ [

j i h g f e d c b a  ̀ _  ̂ ]k  (
 .]٤٠: يوسف[

h g f e d c b i (: عة هللافالكون كله يسبح اهللا عبودية وطا
x w v u t s r q p o n m l k jy( ]االرساء :

٤٤[. 
فإذا الكون كله ، تسبح اهللا، ًإن كل ذرة يف هذا الكون الكبري تنتفض روحا حية

وإذا الوجود كله تسبيحة واحدة ترتفع يف جالل ودوام إىل ، حركة وحياة
 .اخلالق الكبري املتعال

، وكل ذرة، وكل حجر،  يتصور القلب كل حصاةوإنه ملشهد كوين فريد حني
وكل ، وكل شجرة، وكل نبتة، وكل ثمرة، وكل زهرة، وكل ورقة، وكل حبة

وكل دابة عىل ، وكل إنسان، وكل حيوان، وكل طري، وكل زاحفة، حرشة
، وكل خمتبئ يف األرض، وكل طري يف اهلواء، وكل سابح يف املاء، األرض

وتتوجه إليه يف عاله ناطقة ، كلها تسبح اهللاو، ومع هؤالء سكان الساموات
! " # $ % & ' ) ( * + ( :مسلمة ألمره، بحمده

 .]١: اجلمعة[ )-,

ُّوهو يستشعر احلياة تدب يف كل ما ، وإن الوجدان لريتعش، وإن القلب لريجف
 .حوله فيام يراه وفيام ال يراه

وكلام مهت ، ًاوكلام مهت رجله أن تطأ شيئ، ًوكلام مهت يده أن تلمس شيئا
b (: ويدين لربه بالطاعة، وينبض باحلياة، سمعه يسبح اهللا، ًعينه أن ترى شيئا

 h g f e d c t s r q p o n m l k j i
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 .وما أشد تقصريهم، وما أعظم غفلتهم، أال ما أجهل البرش
َّإن كل ذرة يف هذا الكون تسبح اهللا عز وجل َّ. 

 يف ظل هذا املوكب العظيم من الكائنات واملخلوقات العظيمة فأين البرش
 اهلائلة التي تسبح بحمد اهللا؟

 ..وفيهم من يرشك باهللا ..وفيهم من يكفر باهللا ..ويف غفلة ..إن البرش يف جحود
وفيهم من يغفل  ..وفيهم من ال يقدر اهللا حق قدره ..وفيهم من ينسب له البنات

 .عن تسبيحه ومحده
واملعرفة ،  أوىل من كل يشء يف هذا الكون بالتسبيح والتحميدإن البرش
ووافر ، وإنزال الكتب، وإرسال الرسل، ملا أكرمهم اهللا به من العقول، والتوحيد

 .فامذا يريدون فوق ذلك؟، النعم
)â á à ßã   (]٥٠: املرسالت[. 

هم ولكنه يمهل، ولوال حلم اهللا وعفوه ومغفرته ألخذ البرش أخذ عزيز مقتدر
ًويذكرهم ويعظهم إنه كان حليام غفورا ً. 

وهو ينبض ، فتسمع لكل متحرك أو ساكن، إن الروح حيث تشف وتصفو
، فإهنا تتهيأ لالتصال باملأل األعىل، ويتوجه بالتسبيح لبارئه وفاطره، بالروح

 .وتدرك من أرسار الوجود ما اليدركه الغافلون
كل  ..إنام هي كل عمل، ئر فقطإن العبادة يف اإلسالم ليست هي جمرد الشعا

وإهنا ملشقة أن يتجه  ..كل اجتاه ..كل نية ..كل خاجلة ..كل حركة ..نشاط
ومن ، وأن يتجرد من كل شاغل، اإلنسان يف هذا كله إىل اهللا وحده دون سواه

 .ومن كل التفات، كل هاتف
 بتلك ولكنها ال تنال إال، وإهنا مع املشقة للذة ال يعرفها إال من ذاق طعمها

 .وإال بالصرب عليها، وإال بالتجرد هلا، املشقة
إهنا مشقة حتث إىل الصرب واالصطبار ليتوجه القلب يف كل نشاط من نشاط 
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وشهوات ، وأوهاق احلاجات، ًخالصا من أوشاب األرض، األرض إىل السامء
 .ومطالب احلياة، النفس

 صغرية وكبرية إنه منهج حياة كامل يعيش اإلنسان وفقه وهو يستشعر يف كل
 .فريتفع يف نشاطه كله إىل أفق العبادة الطاهرة، طوال احلياة أنه يتعبد اهللا

لريتقي اإلنسان ، وإنه ملنهج عال حيتاج ويستحق الصرب واملجاهدة واملعاناة
ًسامعا مطيعا إىل أفق املثول بني يدي الرب املعبود يف مجيع أحواله  ً) !

 .]٦٥: مريم[ )." # $ % & ' ) ( * + , -
، ًوإنه ملن العجيب حقا أنه مع ظهور الدالئل والرباهني يف اآليات الكونية

واجلدال يف اهللا بعد تلك ، ال يزال هناك من جيادل يف اهللا، واآليات الرشعية
ًالدالئل يبدو غريبا مستنكرا ال ، وبغري علم، ًفكيف إذا كان جداال بغري حق، ً

، وال يستمد من كتاب ينري القلب والعقل، وال يقوم عىل معرفة، يستند إىل دليل
 .وهيدي إىل اليقني؟، ويوضح احلق

)I H G F E D C B A @ ? > = <  L K J
Q P O N M( ]٩، ٨: احلج[. 

، إنام حيمل غريه عىل الضالل، َهذا املستكرب املتعجرف ال يكتفي بأن يضل
 .َّوال بد أن حيطم، َّهذا املستكرب الضال املضل ال بد أن يقمع

ًوقد يمهله اهللا أحيانا ليكون اخلزي ، فله يف الدنيا خزي وهو املقابل للكرب
̂ (: أما عذاب اآلخرة فهذا أشد وأوجع، والتحقري أوقع، أعظم  ] \

d c b a  ̀_e( ]١٠: احلج[. 

وجعلوا جيادلون بالباطل أهل ، ومن الناس كذلك فرقة سلكوا طريق الضالل
وغاية ما عندهم ، يس عندهم من العلم يشءول، وهؤالء يف غاية اجلهل، احلق

معاند ، متمرد عىل اهللا وعىل رسله، تقليد أئمة الضالل من كل شيطان مريد
C (: وصار من األئمة الذين يدعون إىل النار، قد شاق اهللا ورسوله، هلم

N M L K J I H G F E DO P S R Q 
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، وتصديه إىل إضالل الناس، فقد مجع بني ضالله بنفسه ،ًوهذا نائب إبليس حقا
 .وهو متبع لكل شيطان مريد

فإن أكثرهم مقلدة جيادلون بغري ، ويدخل يف هؤالء مجهور أهل الكفر والبدع
 .علم وال هدى

ًومن آيات اهللا العجيبة أنك ال جتد داعيا من دعاة الكفر والضالل إال وله من 
وكل ، والذم والكره ما هو حقيق به، ة والبغضواللعن، املقت بني العاملني

 .بحسب أحواله وأعامله وفجوره
كام أن كل داع من دعاة احلق واهلدى له من اإلجالل واإلكرام واالحرتام 

وكل بحسب علمه وجهده وصالحه وتقواه ، واملحبة واملودة ما هو جدير به
! " # $ % & ' ) (: كام قال سبحانه

 .]٩٦: مريم[ )*(

ومل ختالطه ، لناس من هو ضعيف اإليامن مل يدخل اإليامن يف قلبهومن ا
عىل وجه ال يثبت عند املحن كام قال ، ًبل دخل فيه إما خوفا وإما عادة، بشاشته
q p o n m l k j i h g f v u t s r (: سبحانه

¢ ¡ � ~ } | { z y x w£(  ]١١: احلج[. 

اطمأن بذلك اخلري ، ملكاره يشءومل حيصل له من ا، ًفهذا إن استمر رزقه رغدا
وإن أصابته فتنة من حصول مكروه أو زوال ، فهذا ربام أن اهللا يعافيه، ال بإيامنه

فلم حيصل له ما أمله بالردة ، حمبوب ارتد عىل وجهه وترك دينه فخرس الدنيا
 .وخرس اآلخرة فحرم اجلنة وأدخل النار، وخاب سعيه

تضطرب الدنيا من حوله فيثبت ، ياة املؤمنإن العقيدة هي الركيزة الثابتة يف ح
يأوي إليها ، والسند الذي يستند إليه، فهي احلمى الذي يلجأ إليه، هو عليها

 .ًويطمئن هبا فهو موصول باهللا دائام
: وقال، إن أصابه خري اطمأن به، أما من جيعل العقيدة صفقة يف سوق التجارة
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ويربح ، وينمي الزرع، در الرضعوي، فها هو جيلب النفع، إن اإليامن كله خري
 .التجارة

صابته فتنة انقلب عىل وجهه خرس الدنيا بالبالء الذي أصابه فلم يصرب وإن أ
 .ومل يرجع إىل اهللا فيه، ومل يتامسك له، عليه

وانتكاسه عن ، وانكفائه عن عقيدته، وخرس اآلخرة بردته وانقالبه عىل وجهه
 .ًاهلدى الذي كان ميرسا له

واألنس ، وعىل اطمئنانه للقرب منه، ًعبد ربه شكرا له عىل هدايته لهواملؤمن ي
 .وملعرفته بجالله ومجاله وكامله يتوجه إليه بالعبادة وحده دون سواه، به

ًال استحقاقا عىل ، فإن كان هناك جزاء من الرب لعبده فهو فضل من اهللا ومنة
ومنعم عليه ، مملوك لسيدهوالعبد ، فإن اإلنسان كغريه عبد هللا، اإليامن والعبادة

' (: وماذا عساه أن يؤدي شكر نعمة من النعم التي ال حتىص، بجزيل النعم
 .]٣٤: ابراهيم[ )2) ( * + , - . / 0 1

مستسلم ابتداء لكل ما ، واملؤمن ال جيرب إهله فهو قابل ابتداء لكل ما يقدره له
وليست هي صفقة ، راض ابتداء بكل ما يناله من الرساء والرضاء، جيريه عليه

وهناك السعادة ، إنام هي إسالم املخلوق للخالق، يف السوق بني بائع وشار
Î Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï (: والسالمة

Þ Ý Ü Ûß( ]١١٢: البقرة[. 

والذي ينقلب عىل وجهه عند مس الفتنة خيرس اخلسارة التي ال شبهة فيها وال 
إىل جوار خسارة املال أو ، خيرس الطمأنينة والثقة واهلدوء والرىض، ريب

وصربهم ، ويبتيل هبا ثقتهم فيه، الولد أو الصحة أو غريها مما يفتن اهللا هبا عباده
 .واستعدادهم لقبول قضائه وقدره، وإخالصهم أنفسهم له، عىل بالئه

بل ذلك ، فيا له من خرسان، وخيرس اآلخرة وما فيها من نعيم وقربى ورضوان
 .هو اخلرسان املبني

حيث أعرض عن ربه الذي ،  أضل من يرتد عىل وجهه عند حصول الفتنفام
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، وأقبل عىل خملوق مثله أو دونه، والعطاء واملنع، النفع والرض، بيده كل يشء
 ..بل هو إىل حصول ضد مقصوده أقرب فام أضله، ليس بيده من األمر يشء

̄ (: وما أشد حرسته ..وما أخرسه  ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤
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وال سبيل إىل الفرج إال ، إنه ال سبيل إىل احتامل البالء إال بالرجاء يف نرص اهللا
 .وال سبيل إىل االستعالء عىل الرض إال باالستعانة باهللا، بالتوجه إىل اهللا

ستبق فليثبت ولي، ويف ابتالء من االبتالءات، فمن مسه الرض يف فتنة من الفتن
 .وعىل العوض واجلزاء، وقدرته عىل كشف الرضاء، ثقته برمحة اهللا وعونه

ويقنط من عون اهللا له يف ، وأما من يفقد ثقته يف نرص اهللا يف الدنيا واآلخرة
وليذهب بنفسه كل ، فدونه فليفعل بنفسه ما يشاء، املحنة حني تشتد املحنة

Ú Ù Ø × Ö Õ Û (: فام يشء من ذلك بمبدل ما به من البالء، مذهب
 é è ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü

êë( ]١٥: احلج[. 

خمالفني ، مستكربين عن طاعة رهبم، وإذا كان كثري من الناس ضالني عاصني
فإن هذا الكون العظيم اهلائل ما عداهم يتجه ، غافلني عن آيات رهبم، ألمره

I H G F E D C J (: ًساجدا لوجهه، ًخاضعا لربه، بفطرته إىل خالقه
 U T S R Q P O N M L K
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فإذا حشد عظيم من اخلالئق يف الساموات  ..وإذا تدبر اإلنسان وتفكر
وإذا حشد من األفالك واألجرام ، مما يدرك اإلنسان ومما ال يدرك، واألرض

ك من اجلبال واألشجار وإذا حشد كذل، مما يعلم اإلنسان ومما ال يعلم
إذا بتلك احلشود من ، والدواب يف هذه األرض التي يعيش عليها اإلنسان
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اخلالئق كلها يف موكب خاشع تسجد كلها هللا وتتجه إليه وحده دون سواه إال 
وشاكر وجاحد ، فهو وحده الذي افرتق ما بني مؤمن وكافر، ذلك اإلنسان

 .]٥٥: ساءالن[ )X W V U T S R Q P O N MY(: للحق

وكلام قوي ، وإذا استقر اإليامن يف قلب اإلنسان حرك جوارحه للعمل والطاعة
 .وزادت الطاعات، اإليامن قويت العبادات

وقد رشع ، ومل يكلفهم إال بام يستطيعون، ًومل يرشع اهللا أمرا فوق طاقة البرش
 وهو حماسبهم وفق ما، سبحانه التكاليف وفق ما يعلم من استعداد النفوس

 .يعملونه يف حدود الطاقة
وكل ما ، ًوال يبخسهم شيئا مما يعملون، ال يظلمون بتحميلهم ما ال يطيقون

4 5 (: يعملونه حمسوب يف سجل ال يغادر صغرية وال كبرية إال أحصاها
A @ ? > = < ; : 9 8 7 6B(   ]٦٢: املؤمنون[. 

مل يمسها نوره ، قوإنام يغفل الغافلون من البرش؛ ألن قلوهبم يف غمرة عن احل
 وسط غمرة من اجلهل واندفاعها يف غمرة النيه، نشغاهلا عنهاملحيي؛ ال

C (: واإلعراض متنعهم من الوصول إىل هذا القرآن واالنتفاع به، والظلم
P O N M L K J I H G F E DQ(   ]٦٣: املؤمنون[. 

 ..فالكهأمالكه وأ ..إنسه وجنه ..سامواته وأرضه ..إن الكون كله يسبح اهللا
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وعن ، وعن يمينه، بل حوله، إن اإلنسان ليس وحده يف هذا الكون الفسيح
وحيثام امتد به النظر أو طاف به اخليال خالئق ال ، ومن حتته، ومن فوقه، شامله

 .حيصيها إال اهللا
 .ووظائف شتى، وأحجام شتى، وصور شتى ،هلا طبائع شتى

 .ويسبحون بحمده، ويتوجهون إليه، ولكنهم بعد ذلك كله يلتقون يف اهللا
وإىل ما ، والقرآن يوجه اإلنسان إىل النظر يف ملكوت الساموات واألرض
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كل قد ، عابد له، كل قانت لربه، وهم يسبحون بحمده وتقواه، حوله من خلق اهللا
 .علم صالته وتسبيحه

وهو أجدر خلق اهللا باإليامن ، واإلنسان وحده هو الذي يغفل عن تسبيح ربه
 .والعبودية والطاعة، والتسبيح

ودينه ، ورسوله عظيم، وكتابه عظيم، إن اهللا تبارك وتعاىل هو العيل العظيم
، ومتسكت بكتابه، وهذه األمة عظيمة ما آمنت برهبا، أعظم األديان وأحسنها

 . هبديهواهتدت، وأطاعت رسوله
 ليس فقط جمموعة إرشادات ملسو هيلع هللا ىلصًإن اإلسالم الذي أرسل اهللا به حممدا 

إنه  ..وال جمموعة شعائر ورشائع ..وال جمموعة آداب وأخالق ..ومواعظ
 .ولكن هذا كله ليس هو اإلسالم ..يشتمل عىل هذا كله

واتباع ، واالستعداد ابتداء لطاعة أمره وهنيه، إنام اإلسالم هو االستسالم هللا
ودون االعتامد كذلك ، دون االلتفات إىل أي توجيه آخر، املنهج الذي أنزله

 .عىل أحد سواه
الذي يرصفهم ، وهو الشعور بأن البرش يف هذه األرض خاضعون للرب الواحد

كام يرصف العامل العلوي والسفيل وما بينهام من ، كام يرصف هذا الكون كله
وما غاب ، كله ما خفي منه وما ظهرويدبر أمر الوجود ، الكائنات واملخلوقات

 .وما تدركه منه العقول وما ال تدركه، منه وما حرض
واالنتهاء ، وهو اليقني بأهنم ليس هلم من األمر يشء إال اتباع ما يأمرهم به اهللا

وارتقاب النتائج التي ، واألخذ باألسباب التي يرسها هلم، عام ينهاهم عنه
 .يقدرها اهللا تعاىل

 .عدة واألصل الذي يقوم عليه كل يشءهذه هي القا
 ..واآلداب واألخالق ..ًثم يأيت بعد ذلك العمل ممثال يف الشعائر والرشائع

بوصفها الرتمجة العملية ملقتضيات العقيدة املستكنة يف ، والسنن واألحكام
 .والسري عىل منهجه يف احلياة، واآلثار الواقعية الستسالم النفس هللا، القلب
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فهذه الثالثة ، يقوم عىل هذه الرشيعة نظام، ينبثق منها رشيعة، يدةفاإلسالم عق
 . إىل هذه األمةملسو هيلع هللا ىلصجمتمعة هي اإلسالم الذي أرسل اهللا به رسوله 

فتقوى اهللا والشعور برقابته واستشعار ، َّولتحقيق هذا اإلسالم ال بد من تقوى اهللا
ب عىل الترشيع وهي احلارس القائم يف أعامق القل، جالله هي القاعدة األوىل

 .والتنفيذ
 .وهي التي يناط هبا كل تكليف يف اإلسالم وكل توجيه

وعدم االستامع إىل ، النهي عن طاعة الكافرين واملنافقني: والتوجيه الثاين
! " # $ % & ' (: أو اتباع توجيههم كام قال سبحانه، رأهيم

 .]١: األحزاب[  )/) ( * + , - .

 .ويف كل مكان ..ويف كل زمان ..اق يف كل بيئةب ..وهذا النهي ..وهذا األمر
وعليهم أن حيذروا من اتباع آراء ، فعىل املؤمنني أن يتقوا اهللا يف كل حال

أو يف منهج ، أو أمر الترشيع، سواء يف أمر العقيدة، ًالكافرين واملنافقني إطالقا
 .احلياة

 .غري مشوب بتوجيه سواه، ًليبقى منهجهم خالصا هللا
د بام عند الكافرين واملنافقني من ظاهر العلم والتجربة واخلربة ال ينخدع أح

فإن اهللا ، كام يسوغ بعض املسلمني ألنفسهم يف فرتات الضعف واالنحراف
وهو الذي اختار للمؤمنني منهجهم وفق علمه ، سبحانه هو العليم احلكيم

 .وليس بأيدهيم يشء، وما عند البرش يشء، وحكمته
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : (: ملبارش فهوأما التوجيه الثالث ا

 .]٢: األحزاب[ )=; >

وهذا هو املصدر اجلدير ، فهذه هي اجلهة املأمونة التي جتيء منها التوجيهات
وهو الذي ، ٍفهو سبحانه العليم الذي يوحي عن خربة بكم وبام تعملون، باالتباع

 .ودوافعكم للعمل، يعلم حقيقة ما تعملون
 .]٣: األحزاب[ )D C B A @ ? >E(: فهوأما التوجيه األخري 
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وألق بأمرك ، وال حتفل بكيدهم ومكرهم، فال هيمنك أكانوا معك أم عليك؟
 .كله إىل اهللا يرصفه بعلمه وقدرته كام يشاء

 :وهذه القواعد الثالث
هي  ..مع خمالفة الكافرين واملنافقني ..والتوكل عليه ..واتباع وحيه ..تقوى اهللا

وتقيمه يف جمال العبادة والدعوة والتعليم ، ود املسلم بالرصيدالعنارص التي تز
 .ًمتوكال عليه، ًمتبعا لوحيه، ًمتقيا لربه، واجلهاد

 .]٤: االحزاب[ )NM L K J I H G F(إن قلب اإلنسان واحد فـ 
َّوال بد له من تصور كيل ، َّفال بد له من منهج واحد يسري عليه، إنه قلب واحد

ويقوم به ، َّوال بد من ميزان واحد يزن به القيم،  منهواحد للحياة يستمد
 .ومل يستقم عىل اجتاه، ونافق والتوى، وإال متزق وتفرق، األحداث واألشياء
وال حيسن منه أن يستمد آدابه ، ال حيق له، وال يليق به، وال يملك اإلنسان

ه من وأن يستمد رشائع ..وأن يستمد شعائره من معني آخر ..وأخالقه من معني
وأن  ..وأن يستمد تنظيم أو صناعة يف شئون احلياة من معني رابع ..معني ثالث

 .يستمد تصوراته من معني خامس
ًال يكون إنسانا له قلب مستقيم ..وب من جهات شتىُفهذا اخلليط املش ِّ. 

إن صاحب العقيدة ال يتجرد من مقتضياهتا يف موقف واحد من مواقف حياته 
 ً. املوقف أو كبرياًكلها صغريا كان هذا

أو ينوي نية إال حسب عقيدته؛ ألن اهللا مل ، فال يتكلم كلمة وال يتحرك حركة
يف كل حالة من حاالته عىل ، تعمره عقيدة واحدة، جيعل له سوى قلب واحد

 .السواء
ويعيش يف ، ويعيش يف األرسة، ًوهبذا القلب الواحد الثمني يعيش فردا

ويعيش ، َويعيش رسا ً وعالنية، عيش يف العاملوي، ويعيش يف الدولة، املجتمع
ًويعيش حاكام أو حمكوما، ويعيش صاحب عمل، ًعامال ويعيش يف الرساء ، ً

 .والرضاء
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 .وال يتغري تصوره ..وال تتبدل قيمه ..فال تتبدل موازينه
ويسري عىل منهج ، ويعمل بوحي واحد، يؤمن بإله واحد، فهو قلب واحد

 .وهو اهللا وحده، ويستسلم لرب واحد، واحد
وال يتجه ، وال ينهج منهجني، وال خيدم سيدين، فالقلب الواحد ال يعبد إهلني

 .اجتاهني
وذلك ، ويتحول إىل أشالء وركام، ًوما يفعل شيئا من هذا إال أن يتمزق ويتفرق

 .هو الضالل البعيد
 فهل بعد هذا من بيان؟ وهل فوق هذا من برهان؟

 .]٣٧: ق[  )<1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > =(

وهذه ، وهي عبادته وحده ال رشيك له، إن اهللا خلق اجلن واإلنس لغاية معينة
ومن قرص فيها أو نكل ، وظيفة عظيمة من قام هبا وأداها فقد حقق غاية وجوده

 .وباتت حياته فارغة من القصد، عنها فقد أبطل غاية وجوده وأصبح بال وظيفة
بأن ، واإلنس بخالق الكون هي عبادة اهللاهذه الوظيفة املعينة التي تربط اجلن 

وأن تستقيم حياة العبد عىل أوامر الرب سبحانه يف ، يكون هناك رب وعبد
 .مجيع األحوال

فاجلن واإلنس ال يقضون ، فمدلول العبادة أوسع من جمرد إقامة الشعائر
ًواهللا ال يكلفهم هذا وهو يكلفهم ألوانا أخرى ، حياهتم يف إقامة الشعائر فقط

 .من النشاط تستغرق معظم أوقاهتم
أما اإلنس فنعرف حدود النشاط املطلوب من اإلنسان من القرآن من قوله 

 .]٣٠: البقرة[ )*! " # $ % & ' ) ((: سبحانه

ًوهي تتطلب ألوانا من ، فاخلالفة يف األرض هي عمل هذا الكائن اإلنساين
وحتقيق مراد اهللا يف  ،والتعرف عىل قواها وطاقاهتا، النشاط يف عامرة األرض

 .وتنفيذ أوامره عند استخدامها، االنتفاع هبا
 .وتنفيذها يف عباده، كام تقتيض اخلالفة القيام عىل رشيعة اهللا يف األرض
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 :فالعبودية تقوم عىل أمرين
والشعور بأنه ليس يف هذا الوجود ، استقرار معنى العبودية هللا يف النفس :أحدها

 .والكل له عبيد، ب واحدوإال ر، إال عابد ومعبود
وكل ، وكل حركة يف اجلوارح، التوجه إىل اهللا بكل هاجس يف القلب :الثاين

 .والتجرد من كل شعور آخر، التوجه هبا إىل اهللا خالصة، حركة يف احلياة
والشعائر كعامرة ، ويصبح العمل كالشعائر، وهبذا وذاك يتحقق معنى العبادة

واجلهاد يف سبيل اهللا كالصرب ،  سبيل اهللاوعامرة األرض كاجلهاد يف، األرض
وكلها حتقيق للوظيفة األوىل التي ، كلها عبادة، والرىض بقدر اهللا، عىل الشدائد

 .خلق اهللا اجلن واإلنس هلا
ًعندئذ يعيش اإلنسان يف هذه األرض شاعرا أنه خملوق للقيام بوظيفة من قبل 

ال أرب له فيها وال غاية من ، ادة لهطاعة هللا وعب، جاء لينهض هبا فرتة، اهللا تعاىل
 .ورائها إال الطاعة لربه ومواله

ًثم جيده يف اآلخرة تكريام ونعيام، وجزاؤها الذي جيده يف نفسه من طمأنينة ً ،
ًوفضال عظيام َ ً. 

ويف الوقت ذاته ينفض يديه ، فهو يقوم باخلالفة يف األرض وينهض بتكاليفها
 .منها خالص القلب من جواذهبا

ولكن ، أنه مل ينهض باخلالفة وحيقق ثمراهتا لذاته هو وال لذاهتا هيذلك 
 .لتحقيق معنى العبادة فيها ثم الفرار إىل اهللا تعاىل منها

ومن مقتضيات معنى العبادة أن تصبح قيمة األعامل يف النفس مستمدة من 
، لعبادةإنام هو معلق بأداء ا، فاإلنسان غري معلق بالنتائج، بواعثها ال من نتائجها

إنام ، وألن اجلزاء ليس يف نتائجها، يف القيام هبذه األعامل وتنفيذ تلك األوامر
ًومن ثم يتغري موقف اإلنسان تغريا كامال جتاه ، جزاؤه يف العبادة التي أداها ً

 .الواجبات والتكاليف واألعامل
 انتهت ومتى حتقق هذا املعنى، ًفينظر فيها ابتداء إىل معنى العبادة الكامن فيها
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 .وحتققت غايته، مهمته
، ومتى نفض اإلنسان قلبه من نتائج العمل واجلهد، أما النتائج فأمرها إىل اهللا

وشعر أنه أخذ نصيبه وضمن جزاءه بمجرد حتقق معنى العبادة يف الباعث عىل 
فلن تبقى يف قلبه بقية من األطامع التي تدعو إىل التكالب عىل أعراض ، العمل

 .هذه احلياة
 يكون حافز املسلم عىل العمل هو احلرص عىل حتصيل الرزق فهو فال

بل يكون احلافز هو حتقيق معنى العبادة يف طلب الرزق بامتثال أوامر ، مضمون
 .اهللا فيه

بتحقيق العبودية هللا ، أفق العبادة يف كل أمر، وحني يرتفع اإلنسان إىل هذا األفق
،  وسيلة خسيسة لتحقيق غاية كريمةفإن نفسه تأنف من اختاذ، ويستقر عليه، فيه

 .وجعل كلمة اهللا هي العليا، ولو كانت هذه الغاية هي نرص دعوة اهللا
ومن جهة ، فالوسيلة اخلسيسة من جهة حتطم معنى العبادة العايل الكريم

ًحتقيقا ، إنام يعني نفسه بأداء الواجبات، أخرى فهو ال يعني نفسه ببلوغ الغايات
وال داعي العتساف ، أما الغايات فموكولة إىل اهللا، داءملعنى العبادة يف األ

 .الوسائل والطرق للوصول إىل غاية أمرها إىل اهللا
وصالح البال يف مجيع ، وهبذا يستمتع العبد براحة القلب وطمأنينة النفس

، فهو قد أهنى عمله وضمن جزاءه، سواء رأى ثمرة عمله أم مل يرها، األحوال
 .ةعند حتقق معنى العباد

، فلم يعد يقتحم فيام هو من شئون الرب، وعلم أن اهللا رب، وقد علم أنه عبد
واستقرت مشاعره عند هذا ، وال يتجاوز بمشاعره وال بمطالبه حدود العبد

 .احلد
والكون خليقة ، إن هذا الكون العظيم كله مرتبط ارتباط العبودية بخالقه املبدع

، ودرجتها من كائن إىل كائنروح خيتلف مظهرها وشكلها ، حية ذات روح
 .ولكنها يف حقيقتها واحدة
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ولقد أدرك العقل البرشي منذ عهود بعيدة حقيقة هذه احلياة السارية والكون 
 .وحقيقة اجتاه روحه إىل خالقه، كله

حمركة ظاهره إنام هي ، وهي احلركة األصيلة، إنه يتجه إىل مبدعه بحركة روحه
والتي متثلها يف القرآن آيات ، لعبودية هللاوهي حركة ا، تعبري عن حركة روحه

 .]٤٤: االرساء[ )h g f e d c bi(: كثرية منها

 .]٦: الرمحن[   )X W VY(: وقوله سبحانه

مما يمنح القلب البرشي ، وتأمل الكون يف عبادته وتسبيحه، وتأمل هذه احلقيقة
ًمتاعا عجيبا ًوفرحا ورسورا، ًوأنسا ولذة، ً ، ًوله حيا يعاطفهوهو يشعر بكل ما ح، ً

وهي تدب فيها ، وهو يف وقفته بني أرواح األشياء كلها، ويتجه معه إىل خالقه
 ً.ويعبدون رهبم معا، ًيؤدون وظائفهم معا، ًوحتيلها إخوانا له ورفقاء، ًمجيعا

يسبح اهللا يف كل ، إن كل من يف الساموات واألرض متوجه إىل ربه بالعبادة
́ µ(: حني  ³ ² ± ° ̄  .]١: احلديد[ )¶» ¬ ® 

َإين ألعرف حجرا بمكة كان يس« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  ُ َ ًَ َ َ َّ ِ َ َ ُْ ِ ِّ ُلـمِ َ عيل قبل أن أبعثِّ َ َ ََ ْ ْ َْ ِّإين ، َّ ِ

َألعرفه اآلن ُ ُْ  .)١(أخرجه مسلم »ِ
والقدرة ، والنعمة السابغة، واحلكمة البالغة، فسبحان من له العزة الغالبة

 .ملوالعلم الشا، واإلحاطة التامة، القاهرة
إن كل ، وهو جاعل كل يشء وفق حكمته، وهو املهيمن عىل كل يشء بقوته

الذي ، يشء يف الساموات واألرض يسبح اهللا تسبيح اململوك ملالكه املتفرد
̈  © (: حييي ويميت وهو عىل كل يشء قدير § ¦ ¥ ¤ £ « ª

» º ¹ ¸ ¶ µ  ́³ ² ± ° ¯ ® ¬¼  ¾ ½
Ä Ã Â Á À ¿Å( ]٤٢، ٤١: النور[. 

، فإننا نستحرض كربياء اهللا وعظمته وجالله) اهللا أكرب(: قول يف الصالةفحني ن

                                                
 ). ٢٢٧٧( برقم أخرجه مسلم) ١(
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 .ًمتفردا بالترصيف والتدبري، ًونراه مهيمنا عىل هذا الكون
وهي نعم اهللا ، فإننا نستحرض مستوجبات احلمد) ُد هللاِْـمَاحل(: وحني نقول

 .الظاهرة والباطنة يف العامل العلوي ويف العامل السفيل
َرب العامل( :قولوحني ن ّ فإننا نستحرض نعم الربوبية من خلق وإجياد من ) نيَ

إىل إخضاع لقوى الكون ، إىل كون ميلء بالنعم التي تعطى بال مقابل، عدم
 .إىل منهج إهلي حيقق لنا السعادة يف الدنيا واآلخرة، خلدمة اإلنسان

ِن الرحيمْحـمَّالر(: وحني نقول ومقابلة  ،فإننا نستحرض الرمحة واملغفرة) َّ
وكل ما وضعه اهللا سبحانه من رمحة ، وفتح باب التوبة، اإلساءة باإلحسان

 .وسعت كل يشء يف هذا الكون
وكيف أن اهللا ، فإننا نستحرض يوم احلساب)   1. / 0(: وحني نقول

 .ًويعطينا نعيام وجنة وفق ما يريد، سبحانه سيجزينا خري اجلزاء
، وهذا الرب الرحيم، وعرفنا هذه النعم ،واستحرضناه، فإذا استعرضنا ذلك كله

 فام املطلوب منا؟
ُإياك نعبد(املطلوب هو  َُ ْ ََّ ِ(. 

 .أي أن نعبد اهللا وحده ال رشيك له
 .والسجود هو منتهى اخلضوع هللا، والصالة عبادة، هي اخلضوع :والعبادة

ًواهللا عز وجل أمرنا باخلضوع له أمام الناس علنا َّ ان أن أسجد وأضع رأيس مك، َّ
وذلك حتى ، أعلن عبوديتي هللا، وأعلن خضوع ذايت هللا أمام البرش كلهم، قدمي

 .ال أستكرب
ًواهللا سبحانه يريد الناس مجيعا عبيدا له وحده ال رشيك له ً. 

والكبري ، لذا يستوي يف العبودية ويف إعالن اخلضوع هللا الغني والفقري
والقوي ، واألنثىوالذكر ، واألبيض واألسود، وامللك والعبد، والصغري

 .والضعيف
، ً ليكون مثال أعىل للبرشية كلها يف كل يشءملسو هيلع هللا ىلصًوقد أرسل اهللا رسوله حممدا 
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 .وذل وخضوع، يف العبادة هللا عن حب وإيامن
فاهللا ، بل هو قمة الرشف لنا، وخضوعنا للرب امللك القادر والقاهر رشف لنا

فنحن ال نخضع ، اًبعظمته وجالله ومجاله وكامله جيعل اخلضوع له رشفا لن
وال ألي خملوق يف ، وال ملن فوقنا درجات، وال ملن فوقنا درجة،  لناٍملساو

 .الكون مهام كان
فإن لكل قوة يف ، ومهام بلغت القوى التي فوقنا، بل نخضع خلالق الكون كله

 .الكون قدرة ال تتجاوزها
، وفوق كل يشء، وفوق كل قوة، ولكن اهللا سبحانه وتعاىل فوق كل قدرة

ولكن اهللا سبحانه وتعاىل حررنا ، واألصل يف احلياة أن خيضع األدنى لألعىل
فله احلمد والشكر عىل هذه ، بأن جعلنا ال نخضع لسواه، من هذه العبودية

 .النعمة
، وتدفع عنه ما يرضه، وجلهل اإلنسان بربه فقد عبد خملوقات يعتقد أهنا تنفعه

واجلن والقبور ، واملالئكة، مواألصنا، والنار والريح، كالشمس والقمر
 .وغريها

ويصور له خوفه ، يصور له جهله أشياء، وينتقل من عبودية إىل عبودية أخرى
 .وهكذا ..ويصور له حبه أشياء، أشياء

 .وخضع للجامد، وخضع للحيوان، فخضع اإلنسان لإلنسان
ويعطي الذهب والفضة للمعابد وال ، ويف كل خضوعه كان يعطي وال يأخذ

 .ويدعو وينادي ويستغيث وال جميب له، ًشيئايأخذ 
واهللا يريد منه أن يتحرر من عبادة تلك املخلوقات اهلزيلة التي ال متلك لنفسها 

ًوال لغريها نفعا وال رضا ً :) j i h g f e d c b a ` _
 w v u t s r q p o n m l k x

¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y©  (
 .]٧١: األنعام[
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6 7 8 (:  يعبد اهللا وحده ال رشيك له كام قال سبحانهويريد منه أن
C B A @ ? > = < ; : 9D(  ]٥٨: الفرقان[. 

َّفاهللا عز وجل بعبادته يريد أن ينجيك من عبادة ما سواه والتي ليس وراءها نفع ، َّ
 .بل فيها أعظم الرضر عىل القلوب واألبدان واحلياة، وال طائل

فهو ، وإذا سألته أجابك، ي إذا طلبته وجدتهواهللا تبارك وتعاىل وحده هو الذ
 .ِالذي ال تأخذه سنة وال نوم، القائم عىل كل نفس

وهو احلاكم  ..وهو القادر وقدرته ال تزول ..وقوته أزلية مطلقة، وهو القوي
ويف كل  ..ويف كل عرص ..وكلمته هي النافذة يف كل وقت ..وحكمه ال ينتهي

وهو القوي حني  .. حني يزول اجلميعوهو الباقي ..ويف كل مكان ..زمان
وهو الغني ، وهو القادر حني تزول القدرة عن الدنيا كلها ..يضعف كل يشء
 .وكل ما سواه فقري

 ..والذلة عزة ..ًوالضيق فرجا ..ًوالظالم نورا ..ًوهو الذي يبدل العرس يرسا
 .والبالء عافية ..واملرض صحة

ًوال يطلب لذلك كله ثمنا وال جزاء يعطينا األجر اجلزيل إذا سألناه ذلك بل ، ً
 .وطلبناه منه

ولكن ، فكل ما سوى اهللا وكل ما دون اهللا هو رساب وأوهام ويشء ضائع وزائل
والذي بيده كل ، وامللك الذي ال ينازعه أحد يف ملكه هو اهللا، الباقي هو اهللا

a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W b (: يشء هو اهللا
 p o n m l k j i h g f e d cqr( ]٢٦: آل عمران[. 

: ومن كانت هذه صفاته وهذه أفعاله فعلينا أن نتوكل عليه وحده دون سواه
 .]٧٩: النمل[ )08 1 2 3 4 5 6 7(

فعىل العبد ، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وما دام اهللا يأمرنا أن نتوكل عليه وحده
اللهم : ولًوإذا أراد أن يعمل عمال أن يق، اللهم أعني: إذا قصد حاجة أن يقول

 .اللهم أذهب عني هذا اهلم والبالء؟: وإذا كان هناك ما يؤرقك فقل، ِّيرس يل
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ًوإذا كنت تواجه شيئا عسريا فاطلب العون من اهللا وتوكل عىل احلي الذي ال ، ً
والذي ال يعتمد عىل احلي الذي ال يموت يعيش ، فإنه يراك ويسمعك، يموت

وهذا ، ومما بعد املوت، املوتوخوف دائم مما قبل ، يف ذل وشقاء دائم
 .اخلوف يدفع اإلنسان إىل حياة بائسة بغيضة

 .ولكن ملاذا؟، ًوالذين يتمسكون غالبا بالدين وبمنهج العبادة هم الضعفاء
الذين يريدون بقاء ، ألن ضعفهم نشأ من اغتيال حقوقهم وكسبهم من األغنياء

 .ُويريدون أن يعبدوا من الناس، السيادة هلم
ولكن يريد كل ) إياك نعبد(ًائام إنسان قوي يف الظاهر ال يريد منهج فهناك د
 ً.يريد أن يتميز عن الناس مجيعا، يشء له

ألنه يعيد إىل ) إياك نعبد(وهناك إنسان ضعيف يف الظاهر يتمسك بمنهج 
 .الضعفاء حقوقهم

وأقوياء يف الظاهر ، ومن ثم سوف ينشأ رصاع بني ضعفاء ومتمسكني بمنهج اهللا
 .فضون منهج اهللاير

واهللا جل جالله يثبت الذين آمنوا ويطمئنهم لئال حيسوا بالرعب والفزع من 
 عجزت األسباب فاهللا إذاذلك أنه ، أولئك الذين يملكون األسباب يف الدنيا

وهو قادر عىل أن حيمي املؤمنني به املطيعني له فليطلبوا ، سبحانه موجود
 .]٥: ةالفاحت[   )26 3 4 5(املعونة منه بـ 

فلام ، وطلب املعونة معناه أنه استنفذ األسباب التي عنده يف أن يقوم بالعمل
 .عجز استعان بغريه

فنقول يا رب ، ًفإذا بذلنا األسباب املمكنة كبرش أمام عدونا وهو أقوى أسبابا
وهنا ، واكفناهم بام شئت، فأعنا عىل عدونا .فرغت أسبابنا والباطل أمامنا قوي

وهنا تأيت نرصة اهللا ، بل يعينه وينرصه، ذل اهللا من خيصه بالعبادةال يمكن أن خي
¦ § ¨ © (: ًولكن جيب أن نبذل أسبابنا املمكنة أوال، للمؤمنني

 ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª º ¹ 
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 .]١١٠: يوسف[   )¼«

إىل الطريق الذي  ..ًوالعبد دائام يف كل نية ويف كل عمل حمتاج إىل اهلداية
ًفهو دائام يطلب اهلداية من ربه؛ ألنه ارتضاه ربا وإهلا ، عبادهارتضاه اهللا ل ً ً

وال يطلب اهلداية إال منه كام ، وال يستعني إال به، فال يتوكل إال عليه، ًومرشعا
 .]٦: الفاحتة[  ):7 8 9(: قال سبحانه

فإذا أمرها بطاعة ، إن جوارح اإلنسان خاضعة له بالتسخري يف احلياة الدنيا
إذا أمرها بمعصية فهي تؤدهيا كارهة؛ ألهنا مسخرة ال تستطيع أن و، استجابت

 ً.تعيص لإلنسان أمرا
وزال التسخري نطقت اجلوارح بام كان اإلنسان يعمله من ، فإذا جاءت اآلخرة

 .]٢٤: النور[  ){z y x w v u t } |(: خري ورش

للحي من واملنفعة ، إن كل حي سوى اهللا فقري إىل جلب ما ينفعه ودفع ما يرضه
 .واملرضة من جنس األمل والعذاب، جنس النعيم واللذة

 :َّفال بد من أمرين
 .ويستأنس به، املطلوب املقصود املحبوب الذي ينتفع به :أحدمها
، واملانع من حصول املكروه، املعني املوصل لذلك املقصود :والثاين

 .والدافع له بعد وقوعه
َّواهللا عز وجل هو املطلوب املعبود ا وهو وحده ، ملحبوب وحده ال رشيك لهَّ

وال معني عىل املطلوب ، فال معبود سواه، املعني للعبد عىل حصول مطلوبه
 .غريه

وهو سبحانه وحده املعني للعبد ، وكل ما سواه هو املكروه املطلوب بعده
 .عىل دفعه

ًواهللا سبحانه وتعاىل هو الذي يؤله فيعبد حمبة وإنابة وإجالال وإكراما ً. 
فيعطيه خلقه ثم هيديه إىل مجيع أحواله ومصاحله ، ب هو الذي يريب عبدهوالر

 .وهيديه إىل اجتناب املفاسد التي هبا فساده وهالكه، التي هبا كامله
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وال ، وبرؤيته يف اآلخرة تقر عيوهنم، وبذكر اهللا سبحانه تطمئن قلوب املؤمنني
 .ه عليهمورضوان، يشء يعطيهم يف اآلخرة أحب إليهم من النظر إليه

 .وال يشء يعطيهم يف الدنيا أحب إليهم من اإليامن به وحمبتهم له
وحاجتهم إليه يف عبادهتم له وتأهلهم له كحاجتهم إليه بل أعظم يف خلقه 

فإن ذلك هو الغاية املقصودة التي هبا سعادهتم ، وربوبيته هلم ورزقه هلم
̈ © ª » ¬ ®¦ (: وفوزهم  .]٧١: األحزاب[ )¯§ 

ًعز وجل عىل العباد أن يعبدوه وال يرشكوا به شيئاوحق اهللا  َّ وحقهم عليه إذا ، َّ
 .وأن يكرمهم إذا قدموا عليه، فعلوا ذلك أن ال يعذهبم

ًفهو أيضا ، وبه رسوره ولذته ونعيمه، وهذا كام أنه غاية حمبوب العبد ومطلوبه
جع ويفرح بتوبة عبده إذا ر، ومطلوبه الذي يرىض به، حمبوب الرب من عبده

 .إليه وإىل عبوديته وطاعته
وليس ، وكذلك العبد ال فرح له أعظم من فرحه بوجود ربه وأنسه به وطاعته له

 .ويتنعم بالتوجه إليه إال اهللا سبحانه، ويطمئن به، يف الكون ما يسكن العبد إليه
ومن عبد غريه وأحبه ففساده ومرضته وعطبه أعظم من فساد أكل الطعام 

 .املسموم
ولو تأهلت غريه ، الساموات واألرض واخلليقة بأن تؤله اإلله احلقبل قوام 

فهي ، إذ صالحها بتأله اإلله احلق، لفسدت كل الفساد؛ النتفاء ما به صالحها
̧ (فقرية إىل اهللا وحده يف وجودها وبقائها فـ   ¶ µ ´ ³ ² ± °

¾ ½ ¼ » º ¹¿(   ]٢٢: األنبياء[. 

ًال يرشك به شيئا يف حمبته وال يف خوفه وال وحاجة العبد إىل أن يعبد اهللا وحده 
أعظم من ، وال يف اخلضوع له، وال يف العمل له، يف رجائه وال يف التوكل عليه

وال ، فإن حقيقة العبد روحه وقلبه، بل أعظم وأكرب .حاجة اجلسد إىل الروح
 .ورضاه وإكرامه هلا، صالح هلا إال بمحبتها وعبوديتها له

بل ذلك يف ،  من اللذات والرسور بغري اهللا فال يدوم لهوكل ما حيصل لإلنسان
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 .ووجوده عنده، بل قد يؤذيه اتصاله به وقربه منه، احلقيقة غري منعم وال ملذ له
وهذا كله مبني عىل أصلني ، فإن القلب يتأمل ويتعذب بمحبة ما سوى اهللا

 :عظيمني
 العمل له وإفراده أن نفس اإليامن باهللا وعبادته وحمبته وإخالص :األصل األول

ال كام يقوله من يقول ، بالتوكل عليه هو غذاء اإلنسان وقوته وصالحه وقوامه
بل ملجرد ، إن عبادته تكليف ومشقة عىل خالف مقصود القلب ولذته

 .أو ألجل هتذيب النفس، أو ألجل التعويض باألجر، االمتحان واالبتالء
ورسور ، حبوب قرة العيونبل أوامر امل، بل األمر أعظم وأجل من ذلك كله

 .وهبا كامل النعيم، ونعيم األرواح، القلوب
، فقرة عني املحب يف الصالة والذكر والصيام وتالوة القرآن أيام رسور ونعيم

 .وأما الصدقة فعجب من العجب
والصرب عىل ، وأما اجلهاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر والدعوة إىل اهللا

وال يدركه من ، ال يناله الوصف، فاللذة بذلك أمر آخر، هأذى أعداء اهللا سبحان
 .ليس له نصيب منه

 :وكل من كان به أقوم كان نصيبه من اللذة والرسور به أعظم
)X W V U T S R Q P O NY   (]٤: اجلمعة[. 

، ورضوانه، برؤيته: أن كامل النعيم يف الدار اآلخرة به سبحانه :األصل الثاين
 .وقربه، وسامع كالمه

وملبوس ومنكوح ، فالنعيم واللذة يف اآلخرة باملخلوق من مأكول ومرشوب
 .ومسكون

، وسامع كالمه، لكن اللذة الكربى والنعيم التام يف رؤية اخلالق جل جالله
 .وحصول رضوانه يف اجلنة

كام أن عذاب احلجاب يف النار من أعظم أنواع العذاب الذي يعذب به اهللا 
 .ثم عذاب النار، أعداءه
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وإال فهو ، والعمل ال يكون إال بعلم، َّوال بد لإلنسان بعد اإليامن من العمل
 .مردود

 :وصحة العبادة تكون بعلمني
 .علم باهللا وأسامئه وصفاته وأفعاله

 :والعلم بأوامر اهللا نوعان، وعلم بأوامر اهللا
 .وعلم املسائل ..علم الفضائل

ئ اإلنسان لقبول املسائل كام وعلم الفضائل مقدم عىل علم املسائل؛ ألنه هيي
والتهيئة هو علم الفضائل الذي ، فالبذر هو املسائل، هتيئ الرتبة لقبول البذر

، ويقيدها عن املعايص واملحرمات، حيرك مع اإليامن اجلوارح للطاعات
 .واإلكثار من الطاعات، ويدفعها للمنافسة يف اخلريات

َّواهللا عز وجل مل ينزل األحكام إال بعد أ ، ن أنشأ االستعداد للقيام هبا يف القلوبَّ
ففي مكة فرتة ، جاءت األعامل حمبوبة خفيفة عىل النفوس، فلام جاء اإليامن

والرتغيب يف أحسن ، ومعرفة الفضائل، الدعوة واجلهد لتحصيل اإليامن
 .األخالق

 .ويف املدينة فرتة األحكام والترشيعات واألوامر والسنن
واألعامل خترج من ذوات العباد فإذا ،  سبحانهواألوامر تنزل من ذات اهللا

وإذا ، تطابقت أفعال العباد مع أوامر اهللا جاء الفالح والسعادة يف الدنيا واآلخرة
 .اختلفت جاء اهلالك يف الدنيا واآلخرة
 :وإذا جاء اإليامن يف القلب جاء أمران

 .والرغبة يف هداية الناس ..الطاعة والعبودية
 .والعلم نورمها اللذان يسريان به، هلام اإليامنوالدافع واملحرك 

 :وكل واحد من البرش بني أمرين
والنعم التي تنزل عليه كل ، كاهلداية التي أكرمه اهللا هبا: أمر يفعله اهللا به :األول

 .فذلك حيتاج إىل الشكر ليزيد ويبقى، يوم من ربه
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فيحتاج ،  معونة اهللا لهفاخلري يفتقر إىل، إما خري وإما رش: أمر يفعله هو :الثاين
 .والرش يفتقر إىل االستغفار ليمحو أثره، إىل االستعانة

ًوجمرد كون الفعل حمبوبا إىل اهللا ال ، واألعامل التي تصدر من العباد متفاوتة
ً مل يستلزم أمرا مبغوضا إذاوإنام يكون قربة ، يكفي يف كونه قربة إىل اهللا ً

 استلزم إذاوأما ، إىل اهللا من ذلك الفعلأو تفويت أمر هو أحب ، ًمكروها هللا
 .ذلك فال يكون قربة

ًإعطاء غري املؤلفة قلوهبم من فقراء املسلمني وإن كان حمبوبا إىل اهللا  :ًفمثال
فإنه ال يكون قربة إذا تضمن فوات ما هو أحب إليه من إعطاء من حيصل 

 .ًوإن كان غنيا غري مستحق، بعطيته قوة يف اإلسالم وأهله
فرغ لنوافل العبادات إنام يكون قربة إذا مل يستلزم تعطيل اجلهاد باللسان والت

وحينئذ ال يكون قربة يف هذه ، والسنان الذي هو أحب إىل اهللا من تلك النوافل
 .احلال وإن كان قربة يف غريها

وكذلك الصالة وقت النهي إنام مل تكن قربة الستلزامها ما يبغضه اهللا ويكرهه 
 .داء اهللا الكفار الذين يسجدون للشمس يف ذلك الوقت وهكذامن التشبه بأع

وتفويت رش ، وتفويت أدنامها، فالرشيعة مبنية عىل حتصيل خري اخلريين
 .ًومن يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين، الرشين باحتامل أدنامها

فالنية ، وحملها من العمل حمل الروح من اجلسد، والنية رس العبودية وروحها
 .والعمل بمنزلة اجلسد، ة الروحبمنزل

فكذلك العمل إذا مل تصحبه النية ، فكام أن اجلسد إذا فارقه الروح فموات
 .فحركة عابث

إال أن معرفة ، كالمها مطلوب، وأحكام اجلوارح، ومعرفة أحكام القلوب
وأحكام ، إذ هي أصلها، أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام اجلوارح

 .اجلوارح متفرعة عليها
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 :وهللا عىل العبد عبوديتان يف كل عمل
 .وعبودية ظاهرة ..عبودية باطنة

 .وله عىل لسانه وجوارحه عبودية ..فله عىل قلبه عبودية
 :والناس يف العبودية عىل أربعة أقسام

 .وعطل عبودية اجلوارح، من قام بعبودية القلب :األول
 .وعطل عبودية القلب، من قام بعبودية اجلوارح :الثاين

وأولئك ، ففسدت عبودية جوارحهم، فهؤالء ال التفات هلم إىل عبودية قلوهبم
 .ففسدت عبودية قلوهبم، ال التفات هلم إىل عبودية جوارحهم

 .وعبودية اجلوارح، من قام بعبودية القلب :الثالث
فأقاموا امللك وجنوده يف خدمة املعبود ، وبأمر اهللا، وهؤالء هم العارفون باهللا

 .سبحانه
فهي واجبة يف كل وقت حتى ، بودية القلب أعظم من عبودية اجلوارح وأدوموع

 .املامت
وهؤالء رش الناس ، من مل يقم بعبودية القلب وال عبودية اجلوارح :الرابع

 .وأخرس الناس، وأجهل الناس
، هبا يزول ضيق القلب، ٍفهي مقام عال رشيف، والعبادة أعظم مقامات العبد

 .ألهنا توجب الرجوع من اخللق إىل احلقويكمل انرشاح الصدر؛ 
وزوال ضيق الصدر يتم بأربعة أشياء أمر اهللا هبا رسوله يف كتابه كام قال 

I H G F E D CJ  O N M L K(: سبحانه
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 :والعبودية هلا ثالث درجات
 .ًأو هربا من العقاب، ًأن يعبد اهللا طمعا يف الثواب :األوىل

 .وقد جعل احلق وسيلة إليه، وهذه أدنى الدرجات؛ ألن معبوده ذلك الثواب
أو ، أو يترشف بقبول تكاليفه، أن يعبد اهللا ألجل أن يترشف بعبادته :الثانية
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 .وهذه أعىل من األوىل، االنتساب إليه
ًأن يعبد اهللا لكونه إهلا وخالقا :الثالثة  واإلهلية توجب اهليبة، ًولكونه عبدا له، ً

وأرشف ، وهذه أعىل املقامات، والعبودية توجب اخلضوع والذلة، والعزة
 .الدرجات للعبد

 :والناس فيها متفاوتون، ومنازل العبودية متفاوتة
فاملهابة والتعظيم أعىل من املحبة؛ ألهنا نشأت عن معرفة جالل الرب 

ب ثم يليها املحبة الناشئة عن معرفة إنعام الر، وتعلقت بالذات والصفات
ثم اخلوف والرجاء؛ ، ثم التوكل؛ ألن منشأه مالحظة التوحد باألفعال، وإحسانه

واإلحسان واالنتقام ورشفا من جهة معرفة ، ألهنام نشآ عن مالحظة اخلري والرش
وال خياف من ال يقدر عىل ، إذ ال يرجى من يعجز عن اخلري، قدرة اهللا عليهام

 .وهكذا باقي الصفات ..الضري
، واخللق والرزق، والعطاء واملنع، تفرد الرب تعاىل بالرض والنفعوعلم العبد ب

 .يثمر له عبودية التوكل عليه وحده، واإلحياء واإلمانة
وأنه ال خيفى عليه يشء يف األرض وال ، وعلم العبد بسمع اهللا وبرصه وعلمه

،  الصدورويعلم خائنة األعني وما ختفي، وأنه يعلم الرس وأخفى، يف السامء
وتعلقها ، وخطرات قلبه عن كل ما ال يريض اهللا، له حفظ لسانه وجوارحهيثمر 

 .بام حيبه اهللا ويرضاه
واجتناب ، يثمر له احلياء اإلقبال عىل الطاعات، فيثمر له ذلك احلياء

 .املحرمات والقبائح
يوجب له ذلك ، وبره ورمحته، وكرمه وإحسانه، ومعرفته بغناه وجوده سبحانه

 .طلب احلاجات كلها منه وحمبتهو، كله سعة الرجاء
 .ومعرفته بجالل اهللا وعظمته وعزته تثمر له اخلضوع واالستعانة واإلجالل لربه

 .وعلمه بكامله وجالله ومجاله يوجب له حمبة خاصة بمنزلة أنواع العبودية
فكام أن اإلنسان يمسه ، والعبادة عاطفة قد مزجت بدم اإلنسان بحكم الفطرة



 ٦٧٨

وكام أنه يشعر باحلر والربد فيلتمس التقائهام  ..لته الغذاءاجلوع فيلتمس إلزا
وكام جيول يف فكره يشء فيبحث عن األلفاظ واإلشارات  ..الظل واللباس

 .للتعبري عنه
فهكذا عاطفة العبادة تنشأة يف اإلنسان من جهة الفطرة فيلتمس لتهدئتها 

! " # $ % & ' ) ( * + , (: ًوإبرازها إهلا ثم يعبده
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ربوت يف قوة أعىل ثم أن يقر اإلنسان بالكربياء والعظمة واجل: والعبودية
وكامل احلب ، مع كامل التعظيم، ويطأطئ هلا رأسه،  هلا قيادهيطيعها ويسلم

 .وذلك ال يكون إال هللا وحده ال رشيك له، وكامل الذل
،  إىل أكرب جسم يف الكونوكل يشء يف هذا الكون من أصغر ذرة يف األرض

ولو خالفه وأبى االنقياد له فسد ، كله مسخر بنظام مهيمن ال قبل له بمخالفته
، ٌفكل عابد مطيع يؤدي الوظيفة التي فوضت إليه، ولكن أنى له املخالفة، وفني

وال جتري ، وال تنبت األرض، وال يسيل املاء، وال ينزل املطر، فال هتب الرياح
 .إال بأمر اهللا وإذنه سبحانه، ك الكواكبوال تتحر، الشمس

وهذه العبادة والطاعة هي قوام ، فهذا الكون وما فيه كله يعبد اهللا تعاىل ويطيعه
وما من يشء يف الكون يصدف عن عبادة اهللا طاعته ولو ، ومناط حياته، بقائه

? @ B A (: وإذا صدف ال يتأخر فناؤه وال لطرفة عني، للمح البرص
 H G F E D CIK( ]١٥: الرعد[. 

ومكافأة هذه املخلوقات عىل حسن ، فالقنوت هللا يغشى كل يشء يف الكون
فكل يشء ، العبادة والطاعة هي نعمة الوجود وقابلية البقاء واحلياة والرزق

وينال وسيلة البقاء وهي الرزق ، ويمكث يف الكون، يعبد اهللا ينعم باحلياة
 .واإلمداد

َّواهللا عز وجل يشمل بنعم ة الوجود والرزق واحلراسة الذين ينكرونه ويرشكون َّ
ويوحدونه ، كام يفيض هبا عىل الذين يؤمنون به، ويأبون أن يعبدوه ويطيعوه، به
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 ً.وال يرشكون به شيئا، ويعبدونه
فاألجر الذي يناله اإلنسان عىل عبوديته اإلجبارية منقطع حمدود يف احلياة 

وأما األجر الذي يناله اإلنسان مكافأة عىل ، الدنيا ينعم به كغريه إىل أجل مسمى
ورزق ال ، عبوديته االختيارية فهو نعمة دائمة كاملة ال خلل فيها وال نقصان

 .خوف من انقطاعه
َّفال بد لإلنسان أن يعرف ربه ومواله معرفة خالصة ال يشوهبا رشك أو كفر أو 

ال عليه فهذا هو وال يتوكل إ، وال يرجو سواه، ًوال خياف معها أحدا غريه، شك
 .اإليامن

وأن يطيع ربه فيام خيتص بحياته االختيارية بامتثال أوامر هذا املعبود كام يطيع 
حتى تصري حياته بناحيتيها تابعة ، حكمه وأمره فيام خيتص بحياته اإلجبارية

 .وهذا هو العمل الصالح، إلله واحد وحاكم واحد
والذكر والتسبيح ، ج والزكاةواحل، وليست العبادة فقط هي الصالة والصيام

، وهي مترينات تزكي روح اإلنسان، بل هذه جزء من العبادة الشاملة، والتهليل
وتعده للعبادة الرئيسية التي تسمو بحياته من أدنى درجات احلياة احليوانية إىل 

وتعده المتثال أوامر اهللا يف ، اإلنسانيةأعىل وأرفع ما يكون من درجات احلياة 
ًجتعله يف كال حالتيه اإلجبارية واالختيارية خادما مطيعا وفيا لربه و، كل حال ً ً

 .بكل قدراته اجلسدية والروحية، ومواله يف كل حلظة من حلظات حياته
َواإلنسان هبذا ينال الرشف الذي ال قبل ملخلوق يف الكون أن ينازعه فيه فيكون ، ِ

É (: ام قال سبحانهوحيكم أرض اهللا بأمره الكريم ك، خليفة اهللا يف األرض
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وكل ملذوذ إنام له لذة واحدة إال ، وللسمع لذة، وللسان لذة، وللجسد لذة

 :العبادة فلها ثالث لذات
 .ُوإذا أعطيت ثواهبا ..وإذا تذكرهتا ..إذا كنت فيها
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 اإلرادة فقه -٢
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فال عبودية ، وأساس بنائها الذي ال تقوم إال عليه، هي مركب العبودية: اإلرادة
 .دة لهملن ال إرا

، وأقومهم معرفة، ًوأصحهم حاال،  أكملهم عبودية وحمبةملسو هيلع هللا ىلص وأكمل اخللق
 .وأمتهم إرادة

ًفلو مل يكن مريدا ملراد ، أن يبقى مراد العبد مراد حمبوبه :وحقيقة اإلرادة
ال مراده هو من ، وحظه مراد املحبوب منه، ًحمبوبه مل يكن موافقا له يف اإلرادة

 . الفرق كام بني السامء واألرضوبني األمرين من، املحبوب
وحمبوبه ، وليس للعبد حظ أرشف من أن يكون اهللا وحده هو إهله ومعبوده

 .ومراده
 :وما يراد بالعبد نوعان

ما يراد بالعبد من املقدور الذي جيري عليه بغري اختياره كالفقر  :أحدمها
ن ونحو ذلك فهذا ال ريب أ، واحلياة واملوت، والصحة واملرض، والغنى

فال يكون له إرادة تزاحم ، ووقوفه مع ما يراد به، الكامل فناء العبد فيه عن إرادته
 .إرادة اهللا منه

ومنهم من حيب البقاء لطاعة اهللا  ..فمن الناس من حيب املوت للقاء اهللا
ويقف مع مراد ربه به من احلياة ، وأكمل منهام من حيب ما حيب اهللا ..وعبادته
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 .أو املوت
 .فهذا ليس الكامل إال يف إرادته،  يراد من العبد من األوامر والقرباتما :الثاين

وإن كان املحبوب يريد ، فالذروة العليا لإلرادة ليس نيل حظ املريد من حمبوبه
، وهو أن يكون إلرادة حمض حق حمبوبه، لكن غريه أحب إليه منه، ذلك

ه فيه نفس حقه بل قد صار حظ، ًفانيا عن حظه هو من حمبوبه، وحصول مرضاته
 .فهذه هي اإلرادة التي ال علة فيها وال نقص، ومراده

 .واهللا تبارك وتعاىل خلق الساموات واألرض باحلق
 :والغاية من خلق املخلوقات نوعان

 .وغاية تراد هبم ...غاية تراد من العباد
 وأن يعبدوه وحده ال، أن يعرفوا اهللا تعاىل وصفات كامله: فالغاية التي تراد منهم

ومطاعهم وحمبوهبم كام قال ، فيكون وحده هو إهلهم ومعبودهم، رشيك له
Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ â á à ß Þ (: سبحانه

í ì ë ê é è ç æ å ä ãî( ]١٢: الطالق[. 

والثواب والعقاب  ..اجلزاء بالعدل والفضل: ة هبم فهيوأما الغاية املراد
c b a ` _ ^ ] \ d (: واجلنة والنار كام قال سبحانه

l k j i h g f e( ]٣١: النجم[. 

Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å (: وقال سبحانه
Ñ Ð Ï ÎÒ(   ]٢٢: اجلاثية[. 

َّواهللا عز وجل فعال ملا يريد يفعل سبحانه ماشاء بإرادته ومشيئته وذلك من ، َّ
َوإذا أراد شيئا فعله، كامله سبحانه َ وإما إرادته ، وهذا يف إرادته املتعلقة بفعله، ً

 .فتلك هلا شأن آخر، فعل العبداملتعلقة ب
مل يوجد الفعل ، ًومل يرد من نفسه أن يعينه وجيعله فاعال، فإن أراد فعل العبد

 ً.حتى يريده من نفسه أن جيعله فاعال، وإن أراده
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َّفلله عز وجل إرادتان َّ: 
 .ًوإرادة أن جيعله الرب فاعال ...إرادة أن يفعل العبد

فال يوجد الفعل ، سه أن خيلق له أسباب الفعلوال يريد من نف، وقد يريد فعله
ْقد أردت منك أهون من « : عن ربه أنه يقول لعبده يوم القيامةملسو هيلع هللا ىلص كام قال النبي َ ْ ِْ َِ َ ْ ُ َْ َ

َهذا وأنت يف صلب آدم َ ُ َ َِ ْ ِ َ ْ َأن ال ترشك : َ ِ ْ ُ ِأحس(ْ ُبـهْ َ قالُ َوال أدخلك النار) َ َّ َ َ ِ ْ ِفأبيت إال ، َ َ ْ َ َ
َالرشك ْ  .)١(متفق عليه »ِّ

وفعل اهللا ، ومل يقع هذا املراد؛ ألنه مل يرد من نفسه إعانته عليه وتوفيقه له
فهو ، وما فعله فقد أراده، فام أراد أن يفعله فعله، سبحانه وإرادته متالزمان

، بخالف املخلوق فإنه يريد ما ال يفعل وقد يفعل ما ال يريد، الفعال ملا يشاء
Ê É È Ç (: ه كام وصف نفسه بقولهفام ثم فعال ملا يريد إال اهللا وحد

ËÌ( ] ١٠٧هود[. 

وهي مناط ، فهي مناط العهد مع اهللا، وما أعظم شأن اإلرادة يف اإلنسان
 .التكليف واجلزاء

إنه يملك االرتفاع عىل مقام املالئكة بحفظ عهده مع ربه عن طريق حتكيم 
 .وعدم اخلضوع لشهواته، إرادته يف طاعة ربه

، وهيبط من عليائه، ن أقل من رتبة البهائم فيشقي نفسهعويملك كذلك أن هيبط 
ونسيان العهد الذي يرفعه ، والغواية عىل اهلداية، بتغليب الشهوة عىل اإلرادة

 .إىل مواله
 :والناس يف اإلرادة أربعة أقسام

وهم أهل العذاب ، ًوهؤالء أعداء اهللا حقا، وال يريد ثوابه، من ال يريد ربه :األول
 .الدائم

وإما إليثارهم العاجل عليه ولو كان ، إما لعدم تصديقهم به، م إرادهتم لثوابهوعد

                                                
 . ، واللفظ له)٢٨٠٥(، ومسلم برقم )٣٣٣٤(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
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 .فيه سخطه
وهؤالء خواص خلقه كام قال سبحانه عن أمهات ، من يريده ويريد ثوابه :الثاين

̧ (: املؤمنني  ¶ µ  ́ ³ ² ± °  ̄ ® ¬
» º ¹¼(  ]٢٩: األحزاب[. 

 .وال يريد اهللا، من يريد من اهللا :الثالث
ليس يف قلبه غري إرادة نعيم اجلنة ، ناقص غاية النقص، جاهل بربهفهذا 

 .ال خيطر بباله سواه البتة، املخلوق
 .وأعىل اإلرادة عنده إرادة األكل والرشب والنكاح ونحوها من شهوات اجلنة

وهم يف حجاب كثيف عن معرفة ، وهؤالء قريبون من مرتبة احليوان البهيم
 .ودهم ورس عبوديتهومعرفة معب، نفوسهم وكامهلا

 .ًوال يريد منه شيئا، وهو أن يكون اهللا مراده، وال يريد منه، من يريد اهللا :الرابع
وإنام ، فلم خيرج عن اإلرادة، فهذا قد زهد يف مراد ملراد هو أجل منه وأعىل

 .انتقل من إرادة إىل إرادة
، ة للناسوال هي مقدور، وال هي غاية مطلوبة، لكن هذه حال عارضة غري دائمة

 .وال هي أعىل املقامات فيؤمر هبا، وال هي مأمور هبا
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 الرغبة فقه -٣
¸ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ (: قال اهللا تعاىل

Ã Â ÁÄ( ]٩٠: األنبياء[. 

̧ ²µ ¹ ³́ (: وقال اهللا تعاىل  ¶º( ]٨، ٧: الرشح[. 

 .فهي ثمرة الرجاء، والرغبة طلب، الرجاء طمع
فمن رجا ، ة من الرجاء كاهلرب من اخلوفوالرغب، ًفالعبد إذا رجا شيئا طلبه

وإذا قوي ، ًومن خاف شيئا حذره وهرب منه، وأقبل عليه، ًشيئا طلبه ورغب فيه
 ً.الطمع صار طلبا

، وهي أن تعبد اهللا كأنك تراه، فأعظمها وأعالها رغبة أهل اإليامن واإلحسان
 .هذاوال مشهد للعبد يف الدنيا أعىل من ، فإن مل تكن تراه فإنه يراك

وذلك يبعث عىل ، ويتولد ذلك من العلم باهللا وأسامئه وصفاته ودينه ورشعه
الذي سببه ، االجتهاد املقرتن بالشهود وحتفظ العبد من وصف الكسل والفتور

 .عدم الرغبة أو قلتها
ورخص املذاهب ، ومتنع العبد من تتبع الرخص كرخص التأويالت الفاسدة

 .الشاذة
ويرجع باملرتخص ، ويوهن الطلب، نه ينقص الرغبةفهذه تتبعها ال جيوز؛ أل

 .إىل غثاثة الرخص
فهو كالفراش الذي ، ًفالراغب حقا يف اهللا وفيام عنده دائم الوقوف بباب مواله

فرغبته ال تدع من جمهوده ، وال يبايل ما أصاب، إذا رأى النور ألقى نفسه فيه
ًوال ترتك يف قلبه مكانا ، ًوداوال تدع هلمته وعزيمته فرتة وال مخ، ًشيئا إال بذله

 .لغري مرغوبه وحمبوبه
 .وال يلتفت إىل ما سواه، فهو يعبد ربه كأنه يراه

ًحذرا من التفاته إىل ما ، حافظ حلاله مع ربه بالعبودية واالستقامة والطاعة
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 .سواه
وال ينبغي لبرش وال يليق به أن يرغب عن التوحيد واإليامن وعبادة الرب الذي 

Y X W V b a ` _ ^ ] \ [ Z (: كل نبيجاء هبا 
i h g f e d cj( ]١٣٠: البقرة[. 

وال ينبغي ، وجهل ربه ودينه ورشعه، وال يرغب عن ذلك إال من سفه نفسه
بل عليه أن ، ويسكن إىل الراحة، للمسلم وال يليق به كذلك أن يعيش عىل هواه

قتدي هبدي رسول وي، وحيافظ عىل مجيع أوامر اهللا، جياهد إلعالء كلمة اهللا
 . يف مجيع األحوالملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

، ًفهو أكمل اخللق إيامنا، وال يرغب بنفسه عن االقتداء بسيد األنبياء والرسل
 .ًوأمجلهم أخالقا، ًوأحسنهم أعامال

 فأين يرغب الناس إىل غري خالقهم ورازقهم؟
 واتباع ما جاء به؟، وأين يرغب الناس عن االقتداء برسوهلم

 جور لو آمنوا باهللا واتبعوا رسوله؟وماذا هلم من األ
) Y X W V U T S R Q P O N M L K

 h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z
 p o n m l k j i v u t s r q

¡ � ~ } | { z y x w¢( ]١٢٠: التوبة[. 

ولريغب يف دينه ، وعافاه وأغناه، فلريغب العبد إىل مواله الذي خلقه وهداه
ولريغب يف جزيل األجر والثواب ، وز والفالحورشعه الذي به حيصل له الف

 .الذي أعده مواله ملن أطاعه واتبع هداه
ودفع ما ، وما أشد رغبتهم إليه يف جلب ما ينفعهم، فام أحوج العباد إىل رهبم

_ ` f e d c b a \ [ ^ (: يرضهم
n m l k j i h go( ]٥٩: التوبة[. 
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 الشوق فقه -٤
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 .]٥: العنكبوت[
ِأسألك لذة النظر إ« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  ِ َ َّ َ َّ َ َُ َ ْ َ وجهكَلـىَ ِ ْ ِوالشوق إ، َ َ ْ َ لقائكَلـىََّ ِ َيف غ، َِ ِيـرِ ْ 
ٍرضاء مرضة ِ

َّ َُّ َ ٍ فتنة مضلةَالَو، َ ِ ٍ َِّ ُ َ  .)١( أخرجه النسائي »ْ
حبوب يف كل وهو سفر القلب إىل امل، الشوق أثر من آثار معرفة اهللا وحمبته

 .حال
 .وعىل قدرها يقوى ويضعف، واملحبة أعىل منه؛ ألن الشوق عنها يتولد

 :وعالمة الشوق
وفطام اجلوارح عن الشهوات التي تعوق ، السري إىل اهللا بالعبادة واالستقامة

 .سريه
ويقطع ، ويلهب القلوب، ومنها يتهيج ويتولد، هو احرتاق األحشاء :والشوق

 .قة والبعدسببه الفر، األكباد
 .فهذا يزول باللقاء، يراد به حركة القلب واهتياجه للقاء املحبوب :والشوق

ومشاهدة مجال ، ولكن يعقبه شوق آخر أعظم منه تثريه حالوة الوصل
 .املحبوب وجالله وعظمته

كام نرى املحب يبكي عند لقاء حمبوبه ، فهذا يزيد باللقاء والقرب وال يزول
 .ه بهووجد، من شدة شوقه إليه

 :والشوق عىل ثالث درجات
 .شوق املؤمن إىل اجلنة :األوىل

وأشكال ، وسعة القصور، ويتولد ذلك من معرفة ما يف اجلنة من ألوان النعيم
u t s r q p (: وحسن األزواج كام قال سبحانه، الطعام والرشاب

                                                
 ). ١٢٣٧(صحيح سنن النسائي رقم ، )١٣٠٥(أخرجه النسائي برقم : صحيح) ١(
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 . اهللا تبارك وتعاىلىلالشوق إ :الثانية
، فإن أطيب ما يف اجلنة قربه تعاىل، الشوق إىل اهللا ال ينايف الشوق إىل اجلنةو

 .وسامع كالمه، ورضاه، ورؤيته
ًفالشوق فقط إىل جمرد األكل والرشب واحلور العني ناقص جدا بالنسبة إىل 

 .بل ال نسبة له إليه البتة، شوق املحبني إىل اهللا تعاىل
 :والشوق إىل اهللا درجتان

 اهللا سببه مطالعة منّة، شوق زرعه احلب الذي ينبت عىل حافات املنن :أحدمها
 .وإحسانه ونعمه

شوق زرعه احلب الذي نشأ واستقر من معرفة وحمبة أسامء اهللا  :الثاين
، واملحسن واملعطي، كالرب واملنان، وصفاته املختصة باملن واإلحسان

 .مل وأقوىوهذه أك، ونحو ذلك، والوهاب والكريم، والغفور والرحيم
ال ألجل املنن والنعم فقط بل ألجل ذات ، شوق أرضمه صفو املحبة :الثالثة

 .ومجاله وجالله وكامله، اهللا وصفاته
وسلبت السلوة بغريه ، فمنعت نار الشوق هذه السكون إىل لذيذ العيش ونغصته

 .سبحانه
ومها وهذه ال يقا، ولكامهلا وقوهتا مل يكفها ويردها قرار دون لقاء املحبوب

 .اإلصطبار؛ ألنه ال يكفها دون لقاء من حيب قرار
بحيث ال يقر قراره حتى يظفر به ، سفر القلب يف طلب حمبوبه :وحقيقة الشوق

 .وحيصل له
 .فإذا وقع اللقاء أطفأ ذلك اللهيب، فكأنه هليب ينشأ بني أثناء احلشا سببه الفرقة

فاملحبة بذر ،  املحبةأن احلامل عىل الشوق هو، والفرق بني الشوق واملحبة
وكذلك من ثمرات املحبة محد ، والشوق بعض ثمرات ذلك البذر، يف القلب
والسكون ، والتنعم بذكره، وخوفه ورجاؤه، وشكره، والرىض عنه، املحبوب
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 .والوحشة من غريه، واألنس به، إليه
َّوكام أن القلب إذا أبغض شيئا وكرهه جد يف اهلرب منه ًوإذا أحب شيئا ج، ً َّد َّ

 .يف املسارعة إليه وطلبه
َّويوصف اهللا عز وجل باملحبة وال يوصف بالشوق؛ ألنه مل يرد يف القرآن  َّ

 .ومن أحبه اشتاق إليه وإىل لقائه، وكل من عرف ربه أحبه، الكريم وال يف السنة
 .وال مستحق للمحبة التامة سواه، وال حمبوب يف احلقيقة إال اهللا سبحانه

، وهذه جبلة كل حي، ويكره ضد ذلك،  وبقاءه وكاملهفاإلنسان حيب نفسه
َّوهذا يقتيض غاية املحبة هللا عز وجل َّ. 

فهو عدم ، ًفإن اإلنسان إذا عرف ربه عرف قطعا أن وجوده ودوامه وكامله من اهللا
وهو ناقص بعد الوجود لوال فضل اهللا عليه ، حمض لوال فضل اهللا عليه بإجياده

 .بالتكميل
وكيف حيب اإلنسان نفسه وال حيب ربه الذي به قوام ، هفمن عرف ربه أحب

 نفسه؟
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 اهلمة فقه -٥
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 ً.ما يبعث العبد للمقصود رصفا :اهلمة
ًهمة العبد إذا تعلقت باحلق تعاىل طلبا صادقا فتلك هي اهلمة العالية التي ال ف ً

 .وال يلتفت عنها إىل ما سواها، لغلبة سلطانه عليه، يتاملك صاحبها صربه
 :ومهة املؤمن عىل ثالث درجات

وحتمله عىل الرغبة يف ، مهة تصون القلب عن وحشة الرغبة يف الفاين :األوىل
 .من كدر التواينوتصفيه ، الباقي

وقلوب الزاهدين ، وهي توحش قلوب الراغبني فيها، فالفاين الدنيا وما فيها
 .فيها

أما الراغبون فيها فقلوهبم وأرواحهم يف وحشة من أجسامهم إذا فاهتا ما خلقت 
 .له من عبادة اهللا والفوز باجلنة

ني مطلوهبم أما الزاهدون فيها فإهنم يروهنا موحشة هلم؛ ألهنا حتول بينهم وب
 .وحمبوهبم وهو اهللا سبحانه

وهو احلق سبحانه والباقي ، فهذه اهلمة حتمل العبد عىل الرغبة يف الباقي لذاته
 .وختلصه من أوساخ الفتور والتواين، بإبقائه وهي الدار اآلخرة

فإنه طالب ، ويفوز به، ليحصل له، مهة تورث دوام سري القلب إىل اهللا :الثانية
ًبا تاما بكل معنى واعتبار يف عملهلربه تعاىل طل  ..ومناجاته ..وعبادته ..ً

 .وسائر أحواله ..وسكونه ..وحركته
وال يتعلق باألحوال ، مهة صاحبها ال يقف عند عوض وال درجة :الثالثة
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بل القيام هبا مع عدم االلتفات إليها والتعلق ، واملعامالت وليس املراد تعطيلها
 .هبا

وهو اهللا الذي ال يشء ،  مهته عىل املطلب األعىلوصاحب هذه اهلمة قد قرص
 .واألعواض والدرجات دونه، أعىل منه

، فهو سائر وجاد كيف يرىض عنه ربه؟ وكيف حيبه؟ وكيف يأنس بقربه
 .ويستوحش من غريه؟، ويستأنس به
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 اهللا إىل الطريق فقه -٦
L K J T S R Q P O N M (: قال اهللا تعاىل

\ [ Z Y X W V U]( ]١٥٣: نعاماأل[. 

K J I T S R Q P O N M L (: وقال اهللا تعاىل
[ Z Y X W V U\  ̂  ]

d c b a  ̀_e( ]٧٠-٦٩: النساء[. 

ًوهو رصاطه املستقيم الذي نصبه موصال من ، الطريق إىل اهللا واحد ال تعدد فيه
 . مرضاته وجنتهىلسلكه إ

 .وهو اهللا سبحانه، ومرجعه إىل واحد، فاحلق واحد
وكام أنه كل طريق إىل ، بل كل ما سوى احلق باطل، ل فال ينحرصوأما الباط

وطرقه ، فالباطل متعدد، فكذلك كل طريق إىل الباطل فهو باطل، احلق فهو حق
 .متعددة متنوعة

وما حيبه اهللا ويرضيه ، والطريق إىل اهللا واحدة جامعة لكل ما حيبه اهللا ويرضاه
وكلها طرق ، خاص واألحوالمتعدد متنوع بحسب األزمان واألماكن واألش

جعلها اهللا لرمحته وحكمته كثرية متنوعة؛ الختالف استعدادات العباد ، مرضاته
 .وقوابلهم

ليسلك ، فمن رمحة الباري سبحانه أنه ملا اختلفت االستعدادات تنوعت الطرق
 z y x } (: ًكل امرئ إىل ربه طريقا يقتضيها استعداده وقوته قبوله
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Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½Æ( ]٧٨: احلج[. 

مع ، ومن هنا يعلم تنوع الرشائع واختالفها مع رجوعها كلها إىل دين واحد
 .وحدة املعبود ودينه



 ٦٩٢

، فدين األنبياء واحد، وأمهاهتم شتى، دينهم واحد، فاألنبياء أوالد عالت
 .ورشائعهم متعددة

 :امنوالناس قس
 .وسفلة ...علية

، ًوسلكها قاصدا الوصول إليه، وعرف الطريق إليه، فالعلية من عرف اهللا سبحانه
Y X W V U T S R Q (: وهذا هو الكريم عىل ربه الذي قال عنه

Z[( ]١٣: احلجرات[. 

فهذا هو اللئيم ، ومل يتعرفها، ومل يعرف الطريق إليه، والسفلة من مل يعرف اهللا
 .]١٨: احلج[ )d c b a ` _ ^e(:  فيهالذي قال اهللا

 :والقوة واألعامل، والناس متفاوتون يف األفكار والعقول
فمن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الذي حيب سلوكه إىل اهللا طريق العلم 

حتى ، ًفال يزال كذلك عاكفا عليه، ًقد وفر عليه زمانه مبتغيا به وجه اهللا، والتعليم
، ًويفتح له فيها الفتح اخلاص طلبا ودراسة، ىل اهللايصل من تلك الطريق إ

W V U T S R Q ( :ًوتعليام وكتابة كام قال سبحانه
[ Z Y X( ]٧٩: آل عمران[. 

ورأس ماله ، ًوقد جعله زادا ملعاده، ومن الناس من يكون سيد عمله الذكر
د ومن الناس من يكون سي، فمتى فرت عنه أو قرص رأى أنه قد غبن وخرس، ملآله

أو مىض عليه وقت وهو ، فمتى قرص يف ورده منها، عمله وطريقه صالة النوافل
 .وضاق صدره، أظلم عليه وقته، أو مستعد هلا، غري مشغول هبا

ومن الناس من يكون سيد عمله وطريقه اإلحسان والنفع املتعدي كقضاء 
 .وبذل أنواع الصدقات، وإغاثة اللهفات، وتفريج الكربات، احلاجات

 .ًوسلك منه طريقا إىل ربه، ح اهللا له يف هذاقد فت
 .فهو متى أفطر تغري عليه قلبه وساءت حاله، ومن الناس من يكون طريقه الصوم

وهي أعظم ، وهي الغالب عىل أوقاته، ومن الناس من يكون طريقه تالوة القرآن



 ٦٩٣

 .أوراده
،  له فيهقد فتح اهللا، والنهي عن املنكر، ومنهم من يكون طريقه األمر باملعروف

 .ونفذ منه إىل ربه
 .ومنهم من يكون طريقه الذي نفذ منه إىل ربه العمرة واحلج

ومراعاة ، ودوام املراقبة، وجتريد اهلمة، ومنهم من يكون طريقه قطع العالئق
 .وحفظ األوقات أن تذهب ضائعة، اخلواطر

، طريقالواصل إليه من كل ، السالك إىل اهللا يف كل واد، ومنهم جامع املنافذ
ويسري ، يؤدهيا أين كانت، ونصب عينيه، فهو قد جعل وظائف عبوديته قبلة قلبه

 .معها حيث سارت
ًإن كان علام : فأين كانت العبودية وجدته هناك، قد رضب مع كل فريق بسهم

أو صالة وجدته مع ، ًأو جهادا وجدته يف صف املجاهدين، وجدته مع أهله
أو ، ًأو إحسانا وجدته يف زمرة املحسنني، اكرينًأو ذكرا وجدته مع الذ، القانتني

 .حمبة أو مراقبة أو إنابة وجدته يف زمرة املحبني املنيبني
وأين ، ينفذ أوامر ربه حيث كانت، يدين بدين العبودية أنى استقلت ركائبها

 .كانت
 .فهذا هو العبد املوفق السالك إىل ربه

وأخذ بقلبه ، فقربه واصطفاهفإذا سلك العبد عىل هذا الطريق عطف عليه ربه 
 .وتوىل تربيته يف مجيع أحواله، يف معاشه ودينه، وتواله يف مجيع أموره، إليه

، املطيع منها والعايص، املقيم لكل يشء من املخلوقات، فإنه سبحانه القيوم
 .ًونواصيهم مجيعا بيده

ون وريض به من د، فكيف تكون قيوميته بمن أحبه وتواله وآثره عىل ما سواه
ًالناس ربا وإهلا ًوهاديا ووكيال، ً ًونارصا ومعينا، ً فلو كشف الغطاء عن ألطافه ، ً

ًوبره وصنعه له من حيث يعلم ومن حيث ال يعلم لذاب قلبه حمبة له وشوقا 
 .إليه
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والتعلق ، ولكن حجب القلوب عن مشاهدة ذلك إخالدها إىل عامل الشهوات
 .دير العزيز العليموذلك تق، فصدت عن كامل نعيمها، باألسباب

ويسكن إىل ، ُّوإال فأي قلب يذوق حالوة معرفة اهللا وحمبته ثم يركن إىل غريه
 ً.هذا ما ال يكون أبدا، ما سواه

ًوعرف طريقا موصلة إىل اهللا ثم تركها وأقبل عىل ، ًومن ذاق شيئا من ذلك
وم وجلب لنفسه اهلم، وقع يف آثار املعاطب، وشهواته ولذاته، إرادته وهواه

وذلك ألنه عرف طريقه إىل اهللا ، ًوبعزه ذال، واستبدل بأنسه وحشة، واألحزان
 .ًمكبا عىل وجهه، ًثم تركها ناكبا عنها

ُوفتح له ، ودعي فام أجاب، وأقبل ثم أدبر، وعرف ثم أنكر، فأبرص ثم عمي
 .ّفويل ظهره الباب

وصار ، فلنيفانحط إىل أسفل سا، وأقبل بكليته عىل هواه، قد ترك طريق مواله
وقلبه يف مالل من ، وصارت روحه يف وحشة من جسمه، يف عداد اهلالكني

َوشدة اهتاممه بطلب ما مل يقسم ، ًفيكون معذبا يف الدنيا بتنغيص شهواته، حياته ُ
 .والنكد واألمل، وإن قسم له يشء فحشوه اخلوف واحلزن، له

هذا  ..ل ال ينتهيوذ، وحرص ال ينفد، وحرسة ال تنقيض، فهو يف هم ال ينقطع
 .يف هذه الدار

وفاته ما ، قد حيل بينه وبني ما يشتهي، وأما يف الربزخ فأضعاف أضعاف ذلك
 .وأحرض مجيع غمومه وأحزانه، ونيل ثوابه، وكرامته، من قرب ربه، كان يتمناه

ونار تلظى ال ، ُوأما يف دار اجلزاء فسجن مع أمثاله من املبعدين املطرودين
 .شقىيصالها إال األ

ومن أعرض اهللا عنه لزمه ، فمن أعرض عن اهللا بالكلية أعرض اهللا عنه بالكلية
 .الشقاء والبؤس

، وأظلمت أرجاؤها، فإن الرب سبحانه إذا أعرض عن جهة دارت هبا النحوس
فاملحروم كل ، ًومصبا للبالء، ًوهدفا للرشور، ًوصارت مأوى للشياطني



 ٦٩٥

وانرصف بجملته إىل ، ض عنهاًاملحروم من عرف طريقا إىل ربه ثم أعر
 .ًعاكفا عىل ذلك ليله وهناره، حتصيل األغراض والشهوات

فإن اهللا يقبل ، وعكف عليه بإرادته وحمبته، وطوبى ملن أقبل عىل اهللا بكليته
 .وعطفه ورمحته، عليه بتوليه وحمبته

َّوإن اهللا عز وجل إذا أقبل عىل عبد استنارت جهاته ت وتنور، وأرشقت ساحاته، َّ
وتوجه إليه ، وآثار اجلامل، من هبجة اجلالل، وظهرت عليه آثار إقباله، ظلامته

فإذا أحب سبحانه ، أهل املأل األعىل باملحبة واملواالة؛ ألهنم تبع ملوالهم
 .ًوإذا واىل وليا والوه، ًعبدا أحبوه

 .وأهل األرض ...وأهل السامء ...فيحبه اهللا
وحلظه املأل ، قبل عليه بأنواع كرامتهوأ ..فيا سعادة من ظفر بمحبة مواله

V U T S R Q P O N (األعىل وأهل األرض بالتبجيل والتكريم و
X WY( ]٤: اجلمعة[. 
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 اهللا إىل السري فقه -٧
)  I H G F E D C BJ(: قال اهللا تعاىل

 .]١١٩: التوبة[
̄  ° (: وقال اهللا تعاىل ® ¬ « ª © ¨

 ́³ ² ±µ( ]١٥٨: األعراف[ 

وعىل قدر ضعفها ، ارك وتعاىل تلقي العبد يف السري إىل حمبوبهحمبة اهللا تب
 .وقوهتا يكون سريه إليه

 .والرجاء يقوده إليه، واخلوف يمنعه أن خيرج عن طريق املحبوب
 :فهذه حمركات القلوب إىل اهللا

 .والرجاء ....واخلوف ....املحبة
 فعليه بكثرة فإن مل يكن عنده حمبة تبعثه عىل طلب حمبوبه، وأقواها املحبة

ومطالعة آالئه ونعامئه تبعثه عىل التوجه ، ذكر اهللا؛ ألن كثرة ذكره تعلق القلب به
 .إليه واحلياء منه

وهيبة جالله ، ومعرفة عظمة اهللا، حتركه مطالعة آيات الوعيد :وكذلك اخلوف
 .ومعرفة أهوال يوم القيامة، وكربيائه

 ..ومعرفة آيات الوعد، وكرمهحيركه مطالعة حلم اهللا وعفوه  :وكذلك الرجاء
 .وهكذا

أو ذهبت ، وقلت آفاهتا، وإذا حتركت القلوب إىل اهللا وسارت إليه اعتصمت به
â á à ß Þ Ý Ü Û Ú (: عنها بالكلية كام قال سبحانه

å ä ãæ( ]٢٨: الرعد[. 

 .ولكن العبد إذا عزم عىل السفر إىل اهللا تعاىل عرضت له اخلوادع والقواطع
فإن وقف معها ، بالشهوات والرياسات واملالذ واملناكح ونحوهاًفينخدع أوال 
 .انقطع عن ربه
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وتقبيل ، وإن رفضها ومل يقف معها وصدق يف سريه وطلبه ابتيل بوطء عقبه
ورجاء ، واإلشارة إليه بالدعاء، والتوسعة له يف املجلس، وكثرة األتباع، يده

 .بركته ونحو ذلك
 . وكان حظه منهفإن وقف مع ذلك انقطع به عن اهللا

فإن وقف معها انقطع هبا عن اهللا ، وإن قطعه ومل يقف معه ابتيل بالكرامات
 .وكانت حظه

، وعزة الوحدة، ولذة اجلمعية، وإن مل يقف معها ابتيل بالتجريد والتخيل
 .والفراغ من الدنيا

 .فإن وقف مع ذلك انقطع به عن املقصود
بحيث يكون عبده ، وما حيبه منه،  منهًوإن مل يقف معه وسار ناظرا إىل مراد اهللا

، املوقوف عىل حمابه ومراضيه أين كانت؟ وكيف كانت؟ تعب هبا أو اسرتاح
 .أخرجته إىل الناس أو عزلته عنهم، تنعم أو تأمل

واقف مع أمره ينفذه حسب ، ال خيتار لنفسه غري ما خيتار له وليه وسيده
تها ولذهتا عىل مرضاة سيده ونفسه عنده أهون عليه أن يقدم راح، استطاعته

 .وأمره
O N (: ومل يقطعه عن سيده يشء البتة، فهذا هو العبد الذي وصل ونفذ

X W V U T S R Q PY(   ]٤: اجلمعة[. 

 :وكل مسلم بالنسبة ألوامر اهللا مكلف بجهات ثالث
 .والتسليم واالنقياد ..من جهة قلبه باإليامن والتوحيد
َّهللا عز وجل عىل أوامر اخللقومن جهة عقله بتقديم أوامر ا وتقديم ما حيبه  ..َّ

 .اهللا عىل ما حتبه النفس
 .ومن جهة جسده بالعمل والعبادة

وإن اشتمل األمر ، واإلخالص يف العبادة هو أن يؤدهيا العبد هللا؛ ألن اهللا أمر هبا
إال أن اإلخالص يقتيض أن تكون العلة هي ، عىل حكم تكون علة لالمتثال
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 .ي بذلكاألمر اإلهل
 .وإن بقيت مرجحة فجائزة، فإن كانت احلكمة علة فالعبادة باطلة

، فالصدق واإلخالص واملتابعة هذه األركان الثالثة هي أركان السري إىل اهللا
 .وأصول الطريق التي من مل يبن عليها سلوكه وسريه فهو مقطوع

، د املقيدوإما سري املقع، وإن ظهر أنه سائر فسريه إما إىل عكس جهة مقصوده
ًكلام مشت خطوة إىل أمام رجعت عرشا إىل ، وإما سري صاحب الدابة اجلموح

 .خلف
وإن مل يبذل جهده ، فإن عدم اإلخالص واملتابعة انعكس سريه إىل خلف

 .ويوحد طلبه سار سري املقيد
وإن اجتمعت له الثالثة فذلك املوفق الذي ال جيارى يف مضامر سريه إىل ربه 

)T S R Q P O NX W V U Y(   ]٤: اجلمعة[. 
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 املحبة فقه -٨
< ? @ K J I H G F E D C B A (: قال اهللا تعاىل

LM  (]٣١: آل عمران[. 

N M L K J I H G F E D C B A O (: وقال اهللا تعاىل
 ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P

 .]٧: احلجرات[  )_^

 . الدواموهلج اللسان بذكره عىل، سفر القلب يف طلب املحبوب :املحبة
وقرة ، وغذاء األرواح، وحمبة اهللا ورسوله ودينه وأوليائه هي قوت القلوب

 .العيون
وهي النور الذي من فقده ، وهي احلياة التي من حرمها فهو يف مجلة األموات

 .فهو يف جمار الظلامت
وهي اللذة التي من مل ، وهي الشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه مجيع األسقام

 .يشه كله مهوم وآالميظفر هبا فع
 .واملقامات واألحوال ..وهي روح اإليامن واألعامل

وذلك بسقوط كل حمبة يف القلب إال ، توحيد املحبوب باملحبة :واملحبة
وموافقة احلبيب يف ، وإيثار املحبوب عىل مجيع املصحوب، حمبة احلبيب

 .فال يبقى لك منك يشء، وأن هتب كلك ملن أحببت، املشهد واملغيب
وجتعلها  ..تهب إرادتك وعزمك ونفسك وأفعالك ووقتك ومالك ملن حتبهف

ًحبسا ووقفا يف مرضاته وحمابه فتأخذه  ...فال تأخذ لنفسك منها إال ما أعطاك ..ً
 .منه له سبحانه

فام دامت ، وهذا كامل املحبة، ومتحو من القلب ما سوى املحبوب وما حيب
 .ة مدخولةيف القلب بقية لغريه ومسكن لغريه فاملحب
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 :وحقيقة املحبة
ثم موافقته له ، ثم إيثاره له عىل نفسه وروحه وماله، ميل اإلنسان لليشء بكليته

ًرسا وجهرا  .ثم علمه بتقصريه يف حبه، ً
واملحبة نار يف القلب حترق ما سوى مراد املحبوب الديني األمري الذي 

ومن أحب ، مع من أحبواملرء ، ال املراد الذي قدره اهللا وقضاه، يـحبه ويرضاه
وسقيت بامء ، وإذا غرست شجرة املحبة يف القلب، ًشيئا أكثر من ذكره

وأتت أكلها كل حني بإذن ، أثمرت أنواع الثامر، ملسو هيلع هللا ىلصاإلخالص ومتابعة احلبيب 
 .وأثمرت الطاعة واملوافقة، رهبا

 .قويت املحبة، وزاد الرب، وكلام قويت املعرفة، وحمبة العبد لربه ال هناية هلا
بل ، فال هناية ملحبته، وال لربه، وال جلالله، وال هناية جلامل املحبوب سبحانه

ثم كانوا ، وكانت عىل قلب رجل واحد منهم، لو اجتمعت حمبة اخللق كلهم
 .كان ذلك دون ما يستحقه الرب جل جالله من املحبة، كذلك الواحد

 .ألكثرونأما قوة احلب فينفك عنه ا، وأصل حب اهللا ال ينفك عنه مؤمن
 :وقوة احلب للرب حتصل بأمرين

وسبيل قطع الدنيا ، وإخراج حب غري اهللا من القلب، قطع عالئق الدنيا :أحدمها
 .عن القلب سلوك طريق الزهد والصرب

ثم تبعها ، فإذا حصلت املعرفة تبعتها املحبة، قوة معرفة اهللا تعاىل :الثاين
 .العمل

ومعرفة ، ومداومة ذكره، ه وأفعالهوحيصل ذلك بمعرفة اهللا وأسامئه وصفات
 .جالله وإنعامه وإحسانه

واهللا تبارك وتعاىل جعل الغاية املطلوبة من خلقه هي عبادته التي أصلها كامل 
ُويذكر ، ويثنى عليه، مدـحُيحيب أن ، ُوهو سبحانه كام أنه حيب أن يعبد، حمبته

وكلام ، ني عليهوحيمده ويث، وحيب من حيبه، وصفاته العال، بأسامئه احلسنى
فال أحد أحب إليه ممن ، كانت حمبة عبده له أقوى كانت حمبة اهللا له أكمل وأتم
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 .حيبه وحيمده ويثني عليه
، ومن أجل ذلك كان الرشك أبغض األشياء إليه؛ ألنه ينقص هذه املحبة

ولذا ال يغفر اهللا أن يرشك به؛ ألن الرشك ، وجيعلها بينه وبني من أرشك به
 .والتسوية فيها بينه وبني غريه،  هذه املحبةيتضمن نقصان

، وال ريب أن هذا من أعظم ذنوب املحب عند حمبوبه التي يسقط هبا من عينه
فكيف حيتمل رب العاملني أن يرشك ، وتنقص هبا مرتبته عنده إذا كان من البرش

 .بينه وبني غريه يف املحبة
، ًالذنب ملحبه أبداوال يغفر هذا ، واملخلوق ال حيتمل ذلك وال يرىض به

 .وعساه أن يتجاوز ملحبه عن غريه من اهلفوات والزالت يف حقه
ومل يقربه ، ومتى علم سبحانه بأنه حيب غريه كام حيبه مل يغفر له هذا الذنب

 .هذا مقتىض الطبيعة والفطرة، إليه
أفال يستحي العبد أن يسوي بني إهله ومعبوده وبني غريه يف هذه العبودية 

M Y X W V U T S R Q P O N ( :واملحبة
] \ [ Z^( ]١٦٥: البقرة[. 

َّواهللا عز وجل حيب نفسه أعظم حمبة وخلق ، وحيب من حيبه ويطيعه ويعبده، َّ
وأعد الثواب والعقاب ، ورشع رشائعه وأنزل كتبه ألجل ذلك، خلقه ألجل ذلك

 .ألجل ذلك
فإذا ، األمروكان اخللق و، وهذا حمض احلق الذي قامت به السموات واألرض

وإذا ، فريض عنه خالقه وبارئه وأحبه، ُقام به العبد فقد قام باألمر الذي خلق له
أبغضه ومقته؛ ألنه خرج ، وأبق عن مالكه وسيده، صدف عن ذلك وأعرض عنه

 .وصار إىل ضد احلال التي هو هلا، عام خلق له
 .ًوعقوبته بدال من رمحته، ًفاستوجب منه غضبه بدال من رضاه

 :سباب اجلالبة ملحبة اهللا لعبده هيواأل
ودوام  ..والتقرب إىل اهللا بالنوافل بعد الفرائض ..قراءة القرآن وسامعه بالتدبر
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مطالعة القلب ألسامئه  ..وإيثار حمابه عىل حماب النفس ..ذكره عىل كل حال
 ..فمن عرف اهللا بأسامئه وصفاته وأفعاله أحبه ال حماله ..وصفاته ومشاهدهتا

وانكسار القلب  ..ورؤية نعمه الظاهرة والباطنة ..ة بره وإحسانه وآالئهومشاهد
واخللوة به وقت النزول اإلهلي آخر الليل ملناجاته وتالوة  ..بني يديه سبحانه

وجمالسة  ..وحضور جمالس الذكر ..والتلذذ بمناجاته ثم استغفاره ..كالمه
 .املحبني الصادقني

وذكر ما ، به اهللا سبحانه من عباده املؤمننيوالقرآن والسنة مملوآن بذكر من حي
 .حيبه من أقواهلم وأعامهلم وأخالقهم

̄ °(: كقوله سبحانه  ® ¬ « ª±( ]٢٢٢: البقرة[. 
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ِأحب األعامل إَّإن « :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  ِ َ ْ َّ َ ما دووم عل٬ اَلـىَ َ َُ ِيـهَِ َّ وإن قلْ َ ْ ِ  .)١(متفق عليه »َ

 :واملحبة عىل ثالث درجات
 .وتسيل عن املصائب، وتلذ اخلدمة، حمبة تقطع الوساوس :األوىل

والوساوس ، حبوبفإن املحبة توجب ذكر امل، فالوساوس واملحبة متناقضان
، واملحب يلتذ بخدمة حمبوبه، حتى توسوس له نفسه بغريه، تقتيض غيبته عنه

 .فريتفع عن التعب الذي يراه اخليل يف أثناء اخلدمة
واملحبة تسيل عن املصائب فإن املحب يـجد يف لذة املحبة ما ينسيه 

 .املصائب التي يصيبه هبا حبيبه
، ورؤية نعمه الظاهرة والباطنة،  اهللا عليههي حمبة تنبت من مطالعة العبد منة

                                                
 . ، واللفظ له)٧٨٢(، ومسلم برقم )٥٨٦١(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
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، فإن القلوب جمبولة عىل حب من أحسن إليها، وبقدر ذلك تكون املحبة
 .وبغض من أساء إليها

ومن أعظم منة ، وال إساءة إال من الشيطان، ّوليس للعبد قط إحسان إال من اهللا
 .ومتابعة خليله، وإرادة وجهه، وتأهيله ملحبته ومعرفته، اهللا عىل عبده هدايته

وهذا النور ، وأصل هذا نور يقذفه اهللا يف قلب العبد يميز به بني احلق والباطل
 .متفاوت يف قلوب املؤمنني

فبحسب هذا ،  يف أقواله وأعامله وأخالقهملسو هيلع هللا ىلصوتثبت هذه املحبة باتباع الرسول 
 .وبحسب نقصانه يكون نقصاهنا، االتباع يكون منشأ هذه املحبة وثباهتا وقوهتا

وليس الشأن يف أن ، وحمبة العبد لربه، وهذا االتباع يوجب حمبة الرب لعبده
 ملسو هيلع هللا ىلصا اتبعت خليله إذواهللا ال حيبك إال ، بل الشأن أن حيبك اهللا، حتب اهللا فقط

ًظاهرا وباطنا  ً.وآثرته طوعا، وأطعت أمره، وصدقت خربه، ً
وتعلق ، كرهوتلهج اللسان بذ، حمبة تبعث عىل إيثار احلق عىل غريه :الثانية

وشهود معاين ، َّويتم ذلك بمطالعة صفات الرب جل جالله، القلب بشهوده
والنظر إىل آياته املشهودة يف ، والنظر يف معاين آياته املسموعة، أسامئه

 .األنفس واآلفاق
، ولكامل هذه املحبة فإهنا تقتيض من املحب أن يرتك ألجل احلق ما سواه

 .ً عبدا أنشأ يف قلبه حمبتهوإذا أحب اهللا، فيؤثره عىل غريه
، حمبة خاطفة ختطف قلوب املحبني ملا يبدو هلم من مجال حمبوهبم :الثالثة

 .وهذه أعىل درجات املحبة
بل إىل توحيده يف ، والعقل والرشع والفطرة كلها تدعوا إىل حمبته سبحانه

 .املحبة
ب وقوة تعلق املح، ًوقلب املحب دائام يف سفر ال ينقيض نحو حمبوبه

 .بمحبوبه توجب له أن ال يستقر قلبه دون الوصول إليه
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 :ويظهر صدق املحبة يف أربعة مواطن
، وتفرغ حواسه وجوارحه من الشواغل، عند أخذ اإلنسان مضجعه :أحدمها

 .وشغل قلبه به، فإنه ال ينام إال عىل ذكر من حيبه، واجتامع قلبه عىل ما حيبه
فإنه إذا ، ل يشء يسبق إىل قلبه ذكر حمبوبهفأو، عند انتباهه من النوم :الثاين

َّاستيقظ وردت إليه روحه رد معها إليه ذكر حمبوبه الذي قد كان غاب عنه يف  َُّ ُ
 .النوم

وهبا يوزن إيامن ، وميزان اإليامن، فإهنا حمك األحوال، عند الصالة :الثالث
 أقر لعني وال يشء، فهي حمل املناجاة والقربة، اإلنسان ومقدار قربه من اهللا

فإنه ال يشء آثر عند املحب وال أطيب ، ًاملحب وال ألذ لقلبه منها إذا كان حمبا
 .ومثوله بني يديه وقد أقبل حمبوبه عليه، له من خلوته بمحبوبه ومناجاته له

واطمأن ، وآوى عنده، فإذا قام العبد إىل الصالة هرب وفر مما سوى اهللا إليه
 .يديه ومناجاتهوقرت عينه باملثول بني ، بذكره

 .فال يزن العبد إيامنه وحمبته هللا بمثل ميزان الصالة
فإن القلب يف هذا املوطن ال يذكر إال أحب ، عند الشدائد واألهوال :الرابع

فعند الشدائد واألهوال يشتد ، وال هيرب إال إىل حمبوبه األعظم عنده، األشياء
لتي مل يكن يؤثرها إال وهي حياته ا، خوف القلب من فوات أحب األشياء إليه

 .فهو إنام حيب حياته لتنعمه بمحبوبه، لقربة من حمبوبة
بدر إىل قلبه ذكر املحبوب الذي يفوت بفوات حياته من خالق ، فإذا خاف فوهتا

 .أو خملوق حمبوب
 :وهلذه املحبة عالمات

 .منها إدمان النظر إىل املحبوب
 .ًوتعظيام له، ياء منهوح، ومنها إغضاؤه عن نظر حمبوبه إليه مهابة له

 .ًفمن أحب شيئا أكثر من ذكره بقلبه ولسانه، ومنها كثرة ذكر املحبوب
 . حالأيومنها االنقياد ألمر املحبوب يف 
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، فينرصف صربه إىل الصرب عىل طاعته، ومنها قلة صرب املحب عن املحبوب
 .والصرب عىل أحكامه، والصرب عن معصيته

 ..ومنها حمبة أحباب حمبوبه ..ومنها اإلرساع إليه يف السري
فإن أعوزه حديثه بنفسه  ...وإلقاء سمعه كله إليه ..ومنها اإلقبال عىل حديثه

 ..وغريته ملحبوبه ...ومنها غريته عىل حمبوبه ..فأحب يشء لديه احلديث عنه
ومنها هجر  ..ومنها خضوعه ملحبوبه ..ومنها حب الوحدة واألنس باخللوة به

ومنها  .وارتياحه لكل سبب يدنيه من حمبوبه ..بوبهكل سبب يقصيه عن حم
| { (: بذل كل ما يملك يف سبيل مرضاة حمبوبه كام قال سبحانه
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 :وتنقسم املحبة باعتبار الباعث عليها إىل قسمني
 .حمبة تنشأ من اإلحسان ومطالعة اآلالء والنعم :أحدمها

 .حمبة تنشأ من مجال املحبوب وكامل أسامئه وصفاته :ثاينال
وبغض من أساء ، فإن القلوب جبلت عىل حب من أحسن إليها :فأما األول

ٍفإن إحسانه عىل عبده يف كل نفس ، ًوال أحد أعظم إحسانا من اهللا سبحانه، إليها َ َ
 .وهو يتقلب يف إحسانه يف كل أحواله، وحلظة

ويكفي أن من ، ً هذا اإلحسان فضال عن أنواعهوال سبيل إىل ضبط أجناس
ِبعض أنواعه نعمة النَّفس التي ال تكاد ختطر ببال العبد فإنه يتنفس يف اليوم ، َ

فلله عليه يف كل يوم وليلة أربعة وعرشون ، والليلة أربعة وعرشين ألف نفس
 .وكل نعمة حتتاج إىل شكر، ألف نعمة

> = (ظن بام فوق ذلك وأعظم منه؟ فام ال، فإذا كان هذا أدنى نعمة عليه
G F E D C B A @ ? >( ]١٨: النحل[. 

هذا إىل جانب ما يرصف عن العبد من املرضات وأنواع املؤذيات التي 
 .ًوالعبد ال شعور له بأكثرها أصال، ولعلها توازن النعم يف الكثرة، تقصده
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 p o q(: واهللا سبحانه يكلؤه منها بالليل والنهار كام قال سبحانه
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َّفاهللا عز وجل منعم عليهم بحفظهم وحراستهم مع غناه التام عنهم وفقرهم ، َّ
وهم فقراء حمتاجون إليه من كل ، فإنه غني عنهم من كل وجه، التام إليه سبحانه

 .وجه
هلهم ثم أ، وما يف الدنيا واآلخرة، خلق هلم ما يف السموات وما يف األرض

وأذن هلم ، ورشع هلم رشائعه، وأنزل عليهم كتبه، وأرسل إليهم رسله، وأكرمهم
 .يف مناجاته كل وقت أرادوا

إىل أضعاف ، إىل سبعامئة ضعف، وكتب هلم بكل حسنة يعملوهنا عرش أمثاهلا
 .كثرية

فإن تابوا منها حماها وأثبت مكاهنا ، وكتب هلم بالسيئة الواحدة سيئة واحدة
 .حسنة

 .ا بلغت ذنوب أحدهم عنان السامء ثم استغفر ربه غفر لهوإذ
ًولو لقيه بقراب األرض خطايا ثم لقيه بالتوحيد ال يرشك به شيئا ألتاه بقراهبا 

 .مغفرة
 .فوفقهم لفعلها ثم قبلها منهم، ورشع هلم سبحانه التوبة اهلادمة للذنوب

وخلقهم ، اهو الذي أمرهم هب، وكذلك ما رشعه هلم من الطاعات والقربات
ورتب عليها اجلزاء بمنه ، وأعاهنم عليها، وأعطاهم إياها، وخلقها هلم، هلا

 .وكرمه
ًومنه العطاء أوال وآخرا، ومنه التوفيق، ومنه اجلزاء، فمنه السبب ً. 

إنام الفضل كله والنعمة كلها ، ليس منهم يشء، وهم حمل إحسانه فقط
ًواإلحسان كله من اهللا أوال وآخرا ً. 

والثواب ، واملال له، فالعبد له، ّتقرب به إيل أقبله منك: بده املال وقالأعطى ع
ًفهو املعطي أوال وآخرا، منه ً. 
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ْفكيف ال حيب اإلنسان من هذا شأنه؟ َ 
ًوكيف ال يستحي العبد أن يرصف شيئا من حمبته إىل غريه؟ ومن أوىل باحلمد 

 والثناء واملحبة منه سبحانه؟
، ويكفر عنه سيئاته،  إذا تاب إليه أعظم فرح وأكملهويفرح سبحانه بتوبة العبد

 .وأعانه عليها، ووفقه هلا، وهو الذي أهلمه إياها، ويوجب له حمبته بالتوبة
، واستعملهم يف االستغفار ألهل األرض، ومأل سبحانه سامواته من مالئكته

 واالستغفار لذنوهبم، واستعمل محلة العرش منهم يف الدعاء لعباده املؤمنني
̈  © ª (: كام قال سبحانه § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡
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وهذا التحبب  ..وهذا التحنن والعطف ..وهذا اإلحسان ..فانظر إىل هذه العناية
 .وهذا اللطف التام هبم ..إىل عباده

، اء عليهودوام احلمد والثن، وعبادته وحده ال رشيك، فام أجدر العبد بطاعة ربه
 .وإفراده باملحبة والتعظيم

وتعرف إليهم ، وأنزل عليهم كتبه، بعد أن أرسل اهللا إليهم رسله ..ومع هذا كله
ويستعرض ،  سامء الدنيا يسأل عنهمىلينزل كل ليلة إ، بأسامئه وصفاته وآالئه

 .ويدعوهم إىل سؤاله، حوائجهم بنفسه
وفقريهم إىل أن ، له الشفاء أن يسأىلومريضهم إ، فيدعو مسيئهم إىل التوبة

 .وصاحب احلاجة يسأله قضاءها، يسأله غناه
وأحرقوهم بالنار كام قال ، وعذبوا أولياءه، ويدعوهم إىل التوبة وقد حاربوه

̀  a (: سبحانه _  ̂ ] \ [ Z Y X W V U
bc(  ]١٠: الربوج[. 
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فإن نعمه عىل عباده ، فهذا الباب العظيم يدخل منه كل أحد إىل حمبته سبحانه
 .يتقلبون فيها عىل عدد األنفاس واللحظات، مشهودة هلم

وكلام ، ورؤية النعم واآلالء، فهذه حمبة للرب تنشأ من مطالعة املنن واإلحسان
 .هلا فيقف القلب عندهاوال هناية ، سافر القلب فيها ازدادت حمبته وتأكدت

ًوكلام ازداد العبد فيها نظرا ازداد فيها اعتبارا وعجزا عن ضبط القليل منها ً ً ،
 .فيستدل بام عرفه عىل ما مل يعرفه

ُدعوا من ، حتى إذا دخلوا منه، واهللا سبحانه وتعاىل دعا عباده إليه من هذا الباب
 :الباب اآلخر وهو

الصفات الذي إنام يدخل منه إليه خواص وهو باب األسامء و :القسم الثاين
وال يشبع من ، الذي ال يدخل منه غريهم، ًوهو باب املحبني حقا، خلقه وأوليائه

 .معرفته أحد منهم
مل يتخلف عن ، فإذا انضم داعي اإلحسان واإلنعام إىل داعي الكامل واجلامل

ْحمبة من هذا شأنه إال أردأ القلوب وأخبثها عدها من كل وأب، ًوأشدها نقصا، َ
 .خري

َّفإن اهللا عز وجل فطر القلوب عىل حمبة املحسن الكامل يف أوصافه وأخالقه َّ ،
 .وال يشء أكمل منه وال أمجل، ًومعلوم أنه ال أحد أعظم إحسانا منه سبحانه

وهو سبحانه الذي ال ، وكل كامل ومجال يف املخلوق فمن آثار صنعه سبحانه
وال حييص أحد من ، يط بجالله ومجالهوال يمكن ألحد أن حي، حيد كامله

بل هو كام أثنى ، وبديع أفعاله، وعظيم إحسانه، خلقه ثناء عليه بـجميل صفاته
َال أحيص ثناء عليك« :ملسو هيلع هللا ىلصعىل نفسه كام قال رسول اهللا  ْ َ ََ ًْ َ َأنت كام أثنيت ع، ِ َ َ َْ ْ َ َ  َلـىْ

َنفسك ِ ْ  .)١(أخرجه مسلم» َ

 ليس يف أفعاله إذ،  كل ما أمروعىل، فهو سبحانه املحمود عىل كل ما فعل

                                                
 ). ٤٨٦( برقم أخرجه مسلم) ١(
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، بل أفعاله كلها ال خترج عن احلكمة واملصلحة، وال يف أوامره سفه، عبث
 .والرمحة والرأفة، والعدل والفضل

فإنه إن أعطى فبفضله ، وجزاؤه كله فضل وعدل، وكالمه كله صدق وعدل
 .وإن منع أو عاقب فبعدله وحكمته، ورمحته ونعمته

ولو شهد العبد ، ًملقام حق تصوره فضال عن أن يوفيه حقهوال يتصور برش هذا ا
 .ستدعت منه املحبة التامة عليهاقلبه صفة واحدة من صفات كامله؛ الب

فإهنم مل يروه يف هذه ، وهل ما مع املحبني من حمبة إال من آثار صفات كامله
وإنام تفاوتت منازهلم ومراتبهم يف حمبته عىل حسب تفاوت مراتبهم ، الدار

 . معرفته والعلم بهيف
، ًوهلذا كانت رسله أعظم الناس حبا له، ًفأعرف اخللق باهللا أشدهم حبا له
 .ًواخلليالن من بينهم أعظمهم حبا له

، فإهنم منكرون حلقيقة إهليته، وهلذا كان املنكرون حلبه من أجهل اخللق به
،  هذه الفطرةوإنام بعثت الرسل بتكميل، ولفطرة اهللا التي فطر اهللا عباده عليها
 .وإعادة ما فسد منها إىل احلالة األوىل

 وهل األوامر والنواهي إال خدم وتوابع ومكمالت ومصلحات هلذه الفطرة؟
 وهل خلق اهللا خلقه إال لعبادته التي هي غاية حمبته والذل له؟

واملحبة احلق ليست إال ، وكل حمبة متعلقة بغريه باطلة، وكل ما سوى اهللا باطل
 .حانهحمبته سب

وهل الكامل ، وكل كامل يف الوجود فهو من آثار صنع اهللا الذي أتقن كل يشء
 .كله إال هللا وحده ال رشيك له

وأنه ، ًفكل من أحب شيئا لكامل ما يدعوه إىل حمبته فهو دليل عىل حمبة اهللا
 .أوىل بكامل احلب من كل يشء

وأما النفوس ، ً كانت النفوس صغارا كانت حمبوباهتا عىل قدرهاإذاولكن 
َّفاهللا جل جالله له ، ّالكبار الرشيفة فإهنا تبذل حبها ألجل األشياء وأرشفها
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 فكيف ال يفرده العباد بكامل املحبة؟، الكامل املطلق يف كل يشء
وكل علم يف الوجود فهو من ، وكل كامل يف الوجود فهو من آثار كامله سبحانه

 . من آثار قدرتهوكل قدرة يف الوجود فهي، آثار علمه سبحانه
فنسبة الكامالت املوجودة يف العامل العلوي والسفيل إىل كامله سبحانه كنسبة 
علوم اخللق وقدرهتم وقواهم وحياهتم إىل علمه سبحانه وقدرته وقوته 

 .وحياته
فيجب أن ال ، ًوال نسبة أصال بني كامالت العامل وكامل اهللا سبحانه وتعاىل

 .ن املوجودات له نسبةيكون بني حمبته وحمبة غريه م
بل جيب أن يكون حب العبد له أعظم من حبه لكل يشء بام ال نسبة بينهام كام 

M Y X W V U T S R Q P O N (: قال سبحانه
] \ [ Z^( ]١٦٥: البقرة[. 

بل هي مسألة ، وال غنى للعبد عن ذلك، فهذا عقد اإليامن الذي ال يتم إال به
، يامن الذي ال يدخل الداخل فيه إال هباوهي أصل عقد اإل، تفرض عىل العبد

 .وال فالح له وال نجاة إال هبا
ًومن مل يتحقق هبا علام وحاال وعمال مل يتحقق بشهادة  ً   فإن)أن ال إله إال اهللا(ً

، وتذل له، اإلله هو املحبوب املعبود الذي تأهله القلوب بحبها وختضع له
وتطمئن ،  عليه يف مصاحلهاوتتوكل، وتدعوه، وتنيب إليه، وختافه وترجوه

 .وليس ذلك إال هللا وحده، وتسكن إىل حبه، بذكره
 :واملحبة درجات متفاوتة
، فمحبة عامة الناس تنبض من مطالعة النعم واآلالء، بعضها أكمل من بعض

 .وهلذه املحبة منشأ وثبوت ونمو
 .اإلحسان ورؤية فضل اهللا ومننه عىل عباده :فمنشؤها

 .ملسو هيلع هللا ىلصامره التي رشعها عىل لسان رسوله باتباع أو :وثبوهتا
فهو فقري ، يكون بإجابة العبد لدواعي فقره وفاقته إىل ربه :ونموها وزيادهتا
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فإذا دامت استجابته هللا ، فال يزال فقره يدعوه إليه، وربه غني بالذات، بالذات
وإنام كانت هذه حمبة العوام؛ ألن ، بدوام الداعي مل تزل املحبة تنمو وتزيد

 .ا من األفعال ال من األسامء والصفات واجلامل واجلاللمنشأه
فإن ، وذهبت حمبتها أو ضعفت، فلو قطع اإلحسان من هذه القلوب لتغريت

ّومن ودك ألمر وىل عند انقضائه، باعثها هو اإلحسان َّ وبتلك املحبة يتلذذ ، َ
 .املحب بخدمة حمبوبه

فليزن العبد إيامنه ، كملوكلام كانت املحبة أقوى كانت لذة الطاعة واخلدمة أ
 .وحمبته هللا هبذا امليزان

ولينظر هل هو متلذذ بخدمة حمبوبه أو متكره هلا يأيت هبا عىل السآمة وامللل 
َّوالكراهة؟ فهذا حمك إيامن العبد وحمبته هللا عز وجل َّ. 

فإن املحب يتسىل بمحبوبه عن كل ، وبمحبة اهللا يسلو العبد عن املصائب
فال جيزع عىل ما ، فإذا سلم له حمبوبه مل يبال بام فاته، ونهمصيبة يصاب هبا د

ًوال يرى يف يشء غريه عوضا ، ًفإنه يرى يف حمبوبه عوضا عن كل يشء، ناله
 .ًعنه أصال

فجميع املصائب ال يمكن دفعها ، فكل مصيبة عنده هينة إذا أبقت عليه حمبوبه
 . يف الدنيا واآلخرةفاملحبة أصل كل خري، ملسو هيلع هللا ىلصبمثل حمبة اهللا ومتابعة رسوله 

َلـما« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  َّرء مع من أحبْ َ ْ ََ َ  .)١(متفق عليه» ُْ

 :واملحبة الصادرة من الناس مخسة أنواع
فإن املرشكني واليهود ، وهذه ال تكفي للنجاة من عذاب اهللا، حمبة اهللا :أحدها

 .والنصارى حيبون اهللا
األعامل والطاعات واألخالق حمبة ما حيب اهللا من اإليامن واألقوال و: الثاين

 .والرشائع واألشخاص ونحوها

                                                
 ). ٢٦٤٠(، واللفظ له، ومسلم برقم )٦١٦٨(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
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وأحب الناس إىل اهللا ، وخترجه من الكفر، وهذه هي التي تدخله يف اإلسالم
< ? @ E D C B A (: أقومهم هبذه املحبة كام قال سبحانه
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 . ما حيب اهللاوهذا من لوازم حمبة، واحلب يف اهللا، احلب هللا :الثالث
، ًفكل من أحب شيئا مع اهللا ال هللا، وهي حمبة أهل الرشك، املحبة مع اهللا :الرابع

 .وهذه حمبة املرشكني، ًفقد اختذه ندا من دون اهللا، وال فيه، وال من أجله
، والزوجة واألوالد ونحو ذلك، املحبة الطبيعية كمحبة املاء والطعام :اخلامس

 .وأهلت عن حمبته وطاعته، لت عن ذكر اهللا أشغإذافهذه ال تذم إال 
وفعله وتركه هللا فقد ، فمن كان حبه وبغضه، واملحبة يف اهللا من كامل اإليامن

 .استكمل اإليامن
 :أما احلب مع اهللا فنوعان

نوع يقدح يف أصل التوحيد وهو رشك كمحبة املرشكني ألصنامهم  :أحدمها
M S R Q P O N U T (: وأندادهم كام قال سبحانه
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وهذا رشك ال يغفره ، وهذه حمبة تأله ومواالة يتبعها اخلوف والرجاء والدعاء
 .اهللا

q p (: حمبة ما زينه اهللا للنفوس من الشهوات كام قال سبحانه: الثاين
 y x w v u t s r { z
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 :ة ثالث درجاتوهلذه املحب
 .فهذه يثاب عليها، واستعانة هبا عىل مرضاته،  طاعتهىلًفإن أحبها هللا توصال إ

كانت من ، ومل يؤثرها عىل ما حيبه اهللا ويرضاه، وإن أحبها موافقة لطبعه وهواه
وإن كانت هي ، ولكنه ينقص من كامل حمبة اهللا، املباح الذي ال يعاقب عليه
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ًبه اهللا كان ظاملا لنفسه متبعا هلواهاملقصودة وقدمها عىل ما حي ً. 
 .واملحبة نار حترق يف القلب ما سوى مراد املحبوب

 :وكامل املحبة
 .ونبغض ما يبغضه ...ونحب ما حيبه ..أن نحب اهللا

ًوكثريا ما خيالط النفوس من ، فإذا أحببنا ما ال حيبه اهللا صارت حمبته ناقصة
 .وإخالصها له، وعبوديتها له، بتها هللالشهوات اخلفية ما يفسد عليها حتقيق حم

وكل حركة يف الوجود إنام ، وحمبة اهللا ورسوله من أعظم واجبات اإليامن
 .أو حمبة مذمومة ..تصدر عن حمبة حممودة

فجميع األعامل الصاحلة املبنية عىل اإليامن ال تصدر إال عن املحبة 
 ..ودينه ورشعه ..املحمودة وأصل املحبة املحمودة هي حمبة اهللا ورسوله

 .وأوليائه وعباده الصاحلني
 .ومجيع األعامل السيئة ال تصدر إال عن املحبة املذمومة

َّ كان دين العبد وحبه كله هللا عز وجلإذاوال تزول الفتنة عن القلب إال  وإال ، َّ
 .فمحبة املخلوق من الشهوات السابقة جتذبه

 يوجب أن جيذبوه هم وحب الناس له، وحب اخللق له سبب جيذهبم إليه به
، فإن مل يكن فيه قوة يدفعهم هبا عن نفسه من حمبة اهللا وخشيته، بقوهتم إليهم

 .ملسو هيلع هللا ىلصوإال جذبوه وأخذوه إليهم كحب امرأة العزيز ليوسف 
 وحمبته هللا وخشيته له كانت أقوى من مجال امرأة ملسو هيلع هللا ىلصفإن قوة إيامن يوسف 

 .العزيز وحسنها وحبه هلا
فالفتنة يف هذا أعظم إال إذا ، و إحسانه أو غري ذلكوقد حيبونه لعلمه ودينه أ

فإن فتنة العلم والصدر واجلاه ، وتوحيد تام، وخشية هللا، كانت فيه قوة إيامنية
وهم مع ذلك يطلبون منه مقاصدهم إن مل يفعلها وإال نقص ، فتنة لكل مفتون

 .احلب أو حصل نوع بغض
، ى يكون كالعبد هلمفأصدقاء اإلنسان حيبون استخدامه يف أغراضهم حت
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 .وأعداؤه يسعون يف أذاه ورضه
وإنام يقصدون ، وال دفع رضره، فالطائفتان يف احلقيقة ال يقصدون نفعه

 .حتصيل أغراضهم به
وأدى ذلك إىل ، ًمتوكال عليه وإال أكلته الطائفتان، ًفإن مل يكن اإلنسان عابدا هللا

 .هالكه يف الدنيا واآلخرة
وأعانه ، ونرصه وقمع أعداءه، والطفه وواساه، إليهوكل إنسان حيب من أحسن 

 .فهذا حمبوب عنده ال حمالة، عىل مجيع أغراضه
وإذا عرف اإلنسان حق املعرفة علم أن املحسن إليه هو اهللا سبحانه وتعاىل 

> = < ? (: وأنواع إحسانه ال حييط هبا حرص كام قال سبحانه، فقط
F E D C B A @G( ]١٨: النحل[. 

ومكنك منه لتترصف فيه كيف ، ًخصا أنعم عليك بجميع ما يملكولو أن ش
 .فإنك تظن بل جتزم أن هذا اإلحسان منه، شئت

وبداعيته الباعثة له ، وبقدرته عىل املال، فإنه إنام تم إحسانه بامله ..وهذا غلط
 .عىل رصف املال

م؟ فمن الذي أنعم بخلقه؟ وأنعم بخلق ماله؟ ومن الذي خلق فيه إرادة اإلنعا
ورصف وجهه إليك دون غريك؟ ومن الذي ألقى يف ، ومن الذي حببك إليه

، نفسه وقلبه أن صالح دينه ودنياه يف اإلحسان إليك؟ ولوال ذلك ما أعطاك
 .ًفكأنه صار مقهورا يف التسليم وال يستطيع خمالفته

فهو الذي أمره واضطره وسخره ، فاملحسن حقيقة هو اهللا وحده ال رشيك له
ِالذي أمر أن يسلم خلعة امللك هلذا ، جار جمرى خازن امللكفهو ، لك

 .اإلنسان
ِفاخلازن ال يرى حمسنا بتسليم خلعة امللك؛ ألنه مضطر إ ولو خاله ،  طاعتهىلً

وكذلك كل حمسن لو خاله اهللا ونفسه مل يبذل ، امللك ونفسه ملا سلم ذلك
 أن حظه يف بذل ويلقي يف نفسه، حتى يسلط اهللا عليه الدواعي، حبة من ماله



 ٧١٥

 .ذلك فيبذله
وإحسان الناس ، إذ اإلحسان من غريه حمال، فينبغي للعارف أن ال حيب إال اهللا

َّمن إحسان اهللا عز وجل َّ. 
فكيف إذا ، واملحسن يف نفسه وإن مل يصل إليك إحسانه حمبوب يف الطباع

 .ًكان حمسنا إليك وإىل كافة اخللق
ّوحب ما حيب، حبةوهذا يقتيض حب اهللا تعاىل غاية امل بل يقتيض أن ال ، ُ

فإنه سبحانه هو املحسن إىل اخللق كافة بإجيادهم وتكميلهم ، حيب غريه
فكيف يكون غريه ، باألعضاء واألسباب وغري ذلك من النعم التي ال حتىص

 .وذلك املحسن حسنة من حسنات املحسن سبحانه، ًحمسنا
أو ، وة والرمحة وغريمهاًوكل من كان متصفا بصفات اجلالل واجلامل كالق

 .فإن ذلك يوجب له املحبة، ًكان منزها عن الصفات الرذيلة
ًفصفات األنبياء والصديقني الذين حتبهم القلوب طبعا ترجع إىل علمهم باهللا 

وإىل قدرهتم عىل إصالح نفوسهم وتزكية ، تعاىل ومالئكته وكتبه ورسله
 .قلوهبم

َّز وجل وجدهتا مضمحلة بالنسبة وإذا نسبت هذه الصفات إىل صفات اهللا ع َّ
 .لصفات اهللا سبحانه الكامل يف ذاته وأسامئه وصفاته

أما العلم فإن علم األولني واآلخرين من علم اهللا تعاىل الذي أحاط بكل يشء 
ونسبة علمهم إىل ، وال يعزب عنه مثقال ذرة يف السموات وال يف األرض، ًعلام

فاهللا ، وأما صفة القدرة، بل أقل، من بحرأو قطرة ، علمه سبحانه كذرة من جبل
وإذا نسبت قدرة اخللق كلهم إىل قدرته تعاىل وجدت أن ، عىل كل يشء قدير
 .بل أقل، ذلك قطرة من بحر

، قدرته حمدودة، ًوأقواهم بطشا، ًوأوسعهم ملكا، فإن أعظم األشخاص قوة
ًوهو مع ذلك ال يملك لنفسه نفعا وال رضا  .ً حياة وال نشوراًوال يملك موتا وال، ً

وال ، وال عىل حفظ لسانه من اخلرس، بل ال يقدر عىل حفظ عينه من العمى
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وال يقدر عىل ذرة من ذرات ، وال بدنه من املرض، أذنه من الصمم
 .املخلوقات

بل اهللا خالقه وخالق ، وما هو قادر عليه من نفسه وغريه فليست قدرته من نفسه
 . له من ذلكِّواملمكن، وخالق أسبابه، قدرته

فليس  .ولو سلط اهللا سبحانه بعوضة عىل أعظم ملك وأقوى شخص ألهلكته
إن ، ونوايص اخللق كلهم يف قبضته وقدرته، لإلنسان قدرة إال بتمكني مواله

وإن خلق أمثاهلم ألف مرة مل يعبأ ، أهلكهم مل ينقص من ملكه وسلطانه ذرة
Ü (: ال حيتاج إىل أحدو، فهو الغني القوي الذي ال يعجزه يشء، بخلقهم

ç æ å ä ã â á à ß Þ Ýè( ]٢٨: لقامن[. 

فله الكامل والعظمة ، وال قوي إال هو، فال قادر عىل كل يشء إال هو سبحانه
 .والبهاء والكربياء والقهر واجلربوت

ًفإن تصور أن نحب قادرا لكامل قدرته وعظمته وعلمه فال يستحق ذلك سواه ُ ،
 .التقديس والتنزيه إال له سبحانه وحده ال رشيك لهوال يتصور كامل التعظيم و
، الصمد الذي ال منازع له، الفرد الذي ال رشيك له، فهو الواحد الذي ال ند له

 .الغني الذي ال حاجة له
، وال معقب حلكمه، ال راد لقضائه، القادر الذي يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد

 .ض وال يف السامءالعامل الذي ال يعزب عنه مثقال ذرة يف األر
 :واملحبة قسامن

 .وحمبة عامة ..حمبة خاصة
هي حمبة العبودية التي تستلزم كامل الذل والطاعة  :فاملحبة اخلاصة

 .وهذه خاصة باهللا وحده، للمحبوب
 :أما املحبة العامة املشرتكة فهي ثالثة أنواع

 .حمبة طبيعية كمحبة اجلائع للطعام :األول
 .أو حمبة إجالل كمحبة الولد لوالده، بة الوالد لولدهحمبة إشفاق كمح :الثاين
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وحمبة الرشيك رشيكه ، حمبة أنس وإلف كمحبة الصديق صديقه :الثالث
 .ونحومها

 .وال يؤاخذ هبا أحد، وهذه املحبة بأقسامها الثالثة ال تستلزم التعظيم والذل
ِال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إ« :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا  َّ َ َ َ َُ ُْ َُّ ُْ ِيـهَلُِ ِ من ولده ووالده ْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ

ِوالناس أ َّ َجـمَ َعنيْ  .)١(متفق عليه »ِ
فكل حمبوب يف ، وكل يشء يف العامل ال جيوز أن حيب لذاته إال اهللا سبحانه

فال حيب ، فإن حمبة اليشء لذاته رشك، العامل إنام جيوز أن حيب لغريه ال لذاته
 .لذاته إال اهللا وحده

 .مل حيب ألجله فمحبته فاسدةوكل حمبوب سواه إذا 
َّواهللا عز وجل خلق يف النفوس حمبوبني َّ: 

 .وحب النساء ..حب الغذاء
فإنه لوال حب الغذاء ملا أكل ، وبقاء اإلنسان، ملا يف ذلك من حفظ األبدان

 .ففسدت أبداهنم، الناس
واملقصود ، فخلت األرض منهم، ولوال حب النساء ملا تزوجوا فانقطع النسل

ويكون هو املعبود املحبوب ، ذلك بقاء كل منهم ليعبدوا اهللا وحدهبوجود 
 .لذاته الذي ال يستحق ذلك غريه

فإن من متام ، وحب األنبياء واملرسلني وشعائر الدين واملؤمنني تابع ملحبة اهللا
 .حمبته حب كل ما حيب سبحانه

وذلك غري صحيح حتى تـمتحن النفس ، وحمبة اهللا تعاىل يدعيها كل أحد
ومنها تقديم ، وتطالب بالرباهني العملية الدالة عىل صدق حمبة اهللا، بالعالمات

ما حيبه اهللا من األقوال واألعامل عىل ما حتبه النفس من الشهوات واملالذ 
 .واألموال واألوطان وغريها

                                                
 . ، واللفظ له)٤٤(، ومسلم برقم )١٥(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
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وجيتنب ما ، فيفعل ما أمر به، ومنها أن من أحب اهللا فإنه يتبع رسوله فيام جاء به
 .ويتأدب بآدابه، ويتخلق بأخالقه، هنى عنه

جياهدون ، ومنها أن املحبني هللا يكونون أذلة عىل املؤمنني أعزة عىل الكافرين
فال ، وال تأخذهم يف اهللا لومة الئم، يف سبيل اهللا بالنفس واملال واليد واللسان

n m l (: ولومهم إياهم كام قال سبحانه، يؤثر فيهم إزدراء الناس هلم
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وهذا ال ، ًفمن أحب حمبوبا أحب لقاءه، ومنها حب لقاء اهللا تعاىل يف اجلنة
 .ينايف كراهة املوت

 .ًومنها أن يكون مؤثرا ملا حيبه اهللا عىل ما حتبه نفسه
إال أن العصيان ال ينايف أصل ، ال يعصهومن أحب اهللا ف، ومنها أن ال يعيص اهللا

، والشهوة قد تغلب، وسببه أن املعرفة قد تضعف، إنام يضاد كامهلا، املحبة
 .فيعجز عن القيام بأصل املحبة

 .وال خيلو عنه قلبه، ال يفرت عنه لسانه، ومنها أن يداوم عىل ذكر اهللا
،  اآلخرة رشابهوصفا يف، ومن اجتمعت فيه عالمات حمبة اهللا فقد متت حمبته

فيمزج رشابه بيشء من ، ومن امتزج بحبه حب غري اهللا تنعم يف اآلخرة بقدر حبه
 £� ¡ ¢ ~z } | {(: رشاب املقربني كام قال سبحانه

 ̈§ ¦ ¥ ¤© ® ¬ « ª¯  ́  ³ ² ± °
¶ µ¸( ]٢٦-٢٢: املطففني[. 

½ ¾ ¿  ¼º ¹ «(: ثم قال .فقابل اخلالص بالرصف
ÀÁ  (]٢٨، ٢٧: املطففني[. 

 .فقابل املشوب باملشوب
 



 ٧١٩

 :وعالمة حمبة اهللا للعبد
، ويكره له املعايص، واإليامن به، وحيبب له طاعته، أن يقربه اهللا من نفسه

وحيول بينه وبني ما يقطعه ، ويوحشه من غريه، ويدفع الشواغل واملعايص عنه
M L K J I H G F E D C B A (: عنه كام قال سبحانه
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 .فإن ريض اصطفاه ..فإن صرب اجتباه ..ًوإذا أحب اهللا عبدا ابتاله
َأشد الناس ب« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ِ َّ ُّ َ َء األنبياء ثم األمثل فاألمثل فيبتَالَ ْ ُ ْ ْ َّ ََ َُ َ ُ َ َُ َ َُ ًِ َ الرجل عَلـىْ ُُ  َلـىَّ
ِحسب دي ِ َ ِنـهَ ِ فإن كان دِ َ َْ ِ ُنـهيَ َ صلبا اشتد بُ ً َُّ َ ْ ِؤه وإن كان يف ديَالْ ِ َ َْ ِ َ ُ ِنـهُ َ رقة ابتيل عِ َْ

ِ ُ ٌ َّ  َلـىِ
ِحسب دي ِ َ ِنـهَ َ فام يربح البِ ُ ْْ َ َ َ َء بالعبد حتى يَالَ َّ َ ْ َِ ْ ِ ُتـرُ ُكه ْ ْيـمَ َيش عَ َ األرض ما علَلـىِ َ َ ِْ ِيـهَ ْ 

ٌخطيئة َ  .)١( أخرجه الرتمذي وابن ماجه »َِ
، ك املحب يف طلب حمبوبه الذي يسعد بحصولهواملحبة هي التي حتر

فتحرك حمب الرمحن وحمب القرآن وحمب العلم واإليامن إىل طاعة اهللا 
 .وعبادته

وحمب ، وحمب األوثان والصلبان، كام أهنا حترك حمب املتاع واملال
فتثري من كل قلب حركة إىل حمبوبه ، إىل ما حيب، وحمب األوطان، النسوان

 .من هذه األشياء
وكل هذه املحاب باطلة سوى حمبة اهللا وما واالها من حمبة دينه وكتابه 

 .ورسوله وعباده املؤمنني
َّواهللا عز وجل خلق عباده له ولعبادته ، وهلذا اشرتى منهم أنفسهم وأمواهلم، َّ

                                                
 ). ١٩٥٦(، وهذا لفظه، صحيح سنن الرتمذي رقم )٢٣٩٨(أخرجه الرتمذي برقم : حسن صحيح) ١(

 ). ٣٢٤٩(، صحيح سنن ابن ماجه رقم )٤٠٢٣(وأخرجه ابن ماجه برقم 
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 .وهذا عقد مل يعقده اهللا مع خلق غريهم؛ ليسلموا إليه النفوس التي خلقها له
 .رضية لديه، مصطفاة عنده،  أهنا حمبوبة لهوهذا الرشاء دليل عىل

فإذا ، وكامل صفاهتا، وقدر ثمنها، وقدر السلعة يعرف بجاللة قدر مشرتهيا
ُوعرف الثمن املبذول فيها علم شأهنا ، ُوعرف مشرتهيا، ُعرف قدر السلعة ُ

 .ومرتبتها يف الوجود
وسامع ، لربوالثمن اجلنة والنظر إىل وجه ا ..واهللا املشرتي ..فالسلعة أنت

 .كالمه يف دار األمن والسالم
) ° ¯ ® ¬ « ª ©  ̈ §  ³ ² ±

 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ ´
Á Â Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã

Ò Ñ ÐÓ(  ]١١١: التوبة[. 

وإذا ، وأعظمها قيمة، واهللا سبحانه ال يصطفي لنفسه إال أعز األشياء وأرشفها
ًوبنى له دارا يف جواره ، رفته وحمبتهوارتضاه ملع، كان اهللا قد اختار العبد لنفسه

وحياته ، يف يقظته ومنامه، وجعل مالئكته خدمه يسعون يف مصاحله، وقربه
ثم مل يكفه ذلك ، ًثم إن العبد أبق عن سيده ومالكه معرضا عن رضاه، وموته

ًمؤثرا ، وصار من جنده، ووااله من دونه، وصالح عدوه، حتى خامر عليه
فقد باع نفسه التي اشرتاها منه إهله ومالكه ، ه ومالكهملرضاته عىل مرضاة ولي

 .ولعنته بمحبته ورمحته، واستبدل غضبه برضاه، عىل عدوه وأبغض خلقه إليه
، فلام أبق هذا العبد عن مالكه وسيده أبغضه ومقته؛ ألنه خرج عن ما خلق له

، ًفاستوجب منه غضبه بدال من رضاه، وصار إىل ضد احلال التي هو هلا
حمسن حيب ، فهو سبحانه عفو حيب العفو، ًوبته بدال من رمحتهوعق

، ًوخامر عليه ذاهبا إىل عدوه، كريم حيب اجلود فإذا أبق منه العبد، اإلحسان
 .وعقوبته عىل إحسانه، ًفقد استدعى منه أن جيعل غضبه غالبا عىل رمحته
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ربه وقد استدعى هذا العبد من ، وهو سبحانه حيب من نفسه الرب واإلحسان
 .فعل ما غريه أحب إليه منه

 .فأي مقت خىل هذا املخدوع عن نفسه مل يتعرض له من ربه؟
، ومع سوء هذا العبد وما تعرض له من املقت واخلزي واهلوان فاهللا يستعطفه

ويفرح بتوبته ورجوعه إىل مواله احلق الذي هو أوىل ، ويدعوه إىل العود إليه
 .به

، وأقبل عليه، وتاب إليه ورجع إليه،  سيدهفإذا رجع هذا العبد إىل ما حيب
، وإنعامه عليه، فقد سار إىل احلال التي تقتيض حمبة سيده له، ورجع عن عدوه

 .وإحسانه إليه
، وهذا الفرح هو دليل غاية الكامل والغنى واملجد، فيفرح به مواله أعظم فرح

ل ال فرح حمتاج إىل حصول متكم، غني محيد، لطيف جواد، فرح حمسن به
وكرمهم وفضلهم ، وخلق كل يشء من أجلهم، بل اهللا خلق عباده املؤمنني، به

! " # $ % & ' ) ( * + , - (: عىل سائر املخلوقات
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، ًفهو بمثابة من أرس له العدو حمبوبا له، وهذا العبد إذا عاد إىل ربه وتاب إليه
ً وبينه فهرب منهم ذلك املحبوب رجاء إىل حمبته اختيارا وطوعا وحالوا بينه ً

ُلـهَل« فكم يكون فرحه به؟ َّ أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالَّ َ ُ ُِ ِْ ْ َِ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ ًَ َُّ ِتـهَ َ إذا ِ ِ

َوجدها َ  .)١(متفق عليه» ََ

ه فإنه لوال حمبة اهللا له ملا جعل حمبت، وحمبة الرب لعبده سبقت حمبة العبد له
فلام أحبه العبد جازاه عىل تلك ، فإنه سبحانه أهلمه حمبته وآثره هبا، يف قلبه

ًفمن تقرب إىل اهللا شربا تقرب إليه ذراعا، املحبة حمبة أعظم منها ومن أتاه ، ً
                                                

 . ، واللفظ له)٢٦٧٥(، ومسلم برقم )٦٣٠٩(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
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وهذا دليل عىل أن حمبة اهللا لعبده الذي حيبه فوق حمبة ، يميش أتاه هرولة
ط حبيبه فهو بمنزلة املحبوب الذي وإذا تعرض هذا املحبوب ملساخ، العبد له

فكيف ال ، وختىل عن غريه، فإذا عاوده وأقبل إليه، وآثر غريه عليه، َّفر من حمبه
 .يفرح به حمبه أعظم فرح وأكمله؟

ًوأعقبه فرحا عظيام، ًوكلام تاب العبد إىل ربه توبة نصوحا فرح اهللا بتوبته ولذة ، ً
مما يدل ، ظريه يف غريها من الطاعاتوفرح اهللا بتوبة عبده مل يأت ن، ًورسورا

وهذا ، وأن التعبد هبا من أرشف التعبدات، عىل عظم قدر التوبة وفضلها عند اهللا
 .وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء، يدل عىل أن صاحبها يعود أكمل مما كان قبلها

 .ًوالتائب إذا تاب إىل اهللا توبة نصوحا بدل اهللا سيئاته حسنات
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وعىل قدر ، وإجالله مع التذلل لهوتعظيمه ، هو معرفة عظمة الرب: التعظيم
ًوأعرف الناس به أشدهم تعظيام ، املعرفة يكون تعظيم الرب تعاىل يف القلب

 .وحمبة وطاعة وعبادة، ًله وإجالال
 :والتعظيم عىل ثالث درجات

 .تعظيم األمر والنهي :األوىل
وال بغلو ، وذلك بأن ال يعارضا برتخص جيفو بصاحبه عن كامل االمتثال

وال حيمال عىل علة توهن االنقياد كام ، بصاحبه حدود األمر والنهيجياوز 
ُفإذا أمن من هذا ، تأول بعضهم حتريم اخلمر بأنه معلل بإيقاع العداوة والبغضاء

 .املحذور جاز رشبه ونحو ذلك
وهذه العلل الفاسدة كم عطلت هللا من ، وكل هذا من ترك تعظيم األمر والنهي

 .وحرمت من مباح؟ ..وأباحت من حمرم ..أمر
ودين اهللا وسط بني اجلايف ، والثاين إفراط، فاألول تفريط، وأما الرتخص والغلو

 .والغايل فيه، عنه
هذا بتقصريه عن ، فالغايل فيه مضيع له، فكام أن اجلايف عن األمر مضيع له

 .وهذا بتجاوزه احلد، احلد
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 :والغلو نوعان
أو سعى بني ، ً الصالة ركعة عمداًنوع خيرج العبد عن كونه مطيعا كمن زاد يف

ًالصفا واملروة عرشا عمدا ونحو ذلك ً. 
واجلور عىل النفوس يف العبادات ، ونوع خياف منه االنقطاع كقيام الليل كله

 .ورسد صيام الدهر أمجع، واألوراد
ويرسوا  ..فسددوا وقاربوا، ولن يشاد الدين أحد إال غلبه، وهذا الدين يرس

 .ما يرسكم من ربكموأملوا  ..وأبرشوا
 .تعظيم احلكم الكوين القدري :الثانية

وهذه تتضمن تعظيم احلكم ، فاألوىل تتضمن تعظيم احلكم الديني الرشعي
 .الكوين القدري

فكذلك يراعى ، فكام جيب عىل العبد أن يراعي حكم اهللا الديني بالتعظيم
 .حكم اهللا الكوين بالتعظيم

ًبل يراه كله مستقيام؛ ألنه ، ًال يطلب له عوجاو، ًوتعظيمه بأن ال يرى فيه عوجا
 .فال عوج فيه، صادر عن عني احلكمة

، والطاعات واملعايص، فكل ما جيري يف الكون من احلركات والسكنات
 .كله بقضاء اهللا وقدره، واخلري والرش

، واملقيض فعله املباين له، فالقضاء فعله ومشيئته، لكن القضاء غري املقيض
 .والعوج واالستقامة، وهو املشتمل عىل اخلري والرش، املنفصل عنه

 .ومنه باطل، واملقيض منه حق، فقضاؤه سبحانه كله حق
 .ومنه جور، واملقيض منه عدل، وقضاؤه كله عدل

 .ومنه مسخوط، واملقيض منه مريض، وقضاؤه كله مريض
 وقضاء اهللا وقدره وحكمه الكوين ال يناقض دينه ورشعه وحكمه الديني بحيث

ومن ، وهذا إرادته الدينية، تقع املدافعة بينهام؛ ألن هذا مشيئته الكونية
 .فهام وصفان للرب سبحانه، تعظيمهام االنقياد هلام
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، وقدره ال يبطل أمره، أمره ال يبطل قدره، فأمره الرشعي وقدره الكوين سواء
 .ًوهو أيضا من قضائه، ولكن يدفع ما قضاه وقدره بام أمر به وأحبه

وال دفع ، وما نفذ املطيع أمر اهللا إال بقدر اهللا، ُدفع قضاؤه إال بقضائه وأمرهفام 
 .مقدور اهللا إال بقدر اهللا وأمره

فإنه يشاهد جريان حكم ، ومن تعظيمه أن ال يرىض العبد بعوض يطلبه بعمله
ًوأن املترصف فيه حقا هو مالكه احلق ، وعدم ترصفه يف نفسه، اهللا عليه
 .سبحانه

وإنام يطلب ، ويقلبه ذات اليمني وذات الشامل، انه الذي يقيمه ويقعدهفهو سبح
 .وذلك مناف لتعظيمه، العوض من غاب عن احلكم

 .تعظيم الرب سبحانه :الثالثة
، والتي قبلها تتضمن تعظيم قضائه ال مقضيه، احلق الذي له اخللق واألمر

 .واألوىل تتضمن تعظيم أمره
فال ، فهو الذي يوصل عبده إليه، ًل دونه سبباوتعظيم احلق سبحانه أن ال جتع

وال يتوصل إىل ، وال يدين إليه غريه، وال يقرب إليه سواه، يوصل إىل اهللا إال اهللا
 .وال هدى إليه سواه، رضاه إال به

فهو ، بل احلق هللا عىل خلقه، ًوكذلك ال ترى ألحد من اخللق حقا عىل اهللا
 .الذي خلقهم ورزقهم وهداهم وأبقاهم

، وتوبته عىل تائبهم، أما حقوق العباد عىل اهللا تعاىل من إثابته ملطيعهمو
فتلك حقوق أحقها اهللا سبحانه عىل نفسه بحكم وعده ، وإجابته لسائلهم

 .ال أهنا حقوق أحقوها هم عليه، وإحسانه
وحق العبد عليه هو ما اقتضاه جوده وبره ، فاحلق يف احلقيقة هللا عىل عبده

 .ض جوده وكرمه سبحانهوإحسانه إليه بمح
ًومن تعظيمه عز وجل أن ال ينازع العبد له اختيارا َّ ًفإذا اختار لك أو لغريك شيئا ، َّ

بل ارض باختيار ما ، فال تنازع اختياره، وإما بقضائه وقدره ..إما بأمره ودينه
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 .َّفإن ذلك من تعظيمه جل جالله، اختار لك
، لكنه مل خيرتها له، نه وإن قدرهافإنه سبحا، وال ترد عليه قدره من املعايص

 .وذلك من متام تعظيم العبد له سبحانه، فمنازعتها غري اختياره من عبده
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واألزمنة  ..وحرمات اهللا هي ما جيب احرتامه وحفظه من احلقوق واألشخاص
 . والنواهيواألوامر ..واألمكنة

هو ، وتعظيم قضائه وقدره، وتعظيم حرماته، وتعظيم أمره وهنيه، فتعظيم األمر
ًوطلبا ، ًوخوفا من عقابه، ًفيعظم ربه تعظيام لذاته، الواجب عىل كل مسلم

 .لثوابه
وهو الذي يستحق العبادة ، وأن يعظم، بَـحُيُفهو سبحانه أهل أن يعبد وأن 

وهو القادر عىل كل ، وبيده كل يشء، ه كل يشءفمن، والتعظيم واإلجالل لذاته
 .يشء

َّومن تعظيم اهللا جل جالله صيانة االنبساط بني يدي اهللا أن تشوبه جرأة فيخرج 
، َّفال بد من مقارنة التعظيم واإلجالل لبسط املشاهدة، عن أدب العبودية

 هذه فينبغي للعبد أن ال يأمن يف، وصيانة الرسور بني يدي اهللا أن يداخله أمن
وال ينسب ما حصل له من االجتهاد التام والعبادة اخلالصة إىل ، احلال املكر

 .بل ذلك حمض فضل اهللا عليه، نفسه
، ومن أعظم الظلم واجلهل والسفه أن يطلب العبد التعظيم والتوقري من الناس

 .وقلبه خال من تعظيم اهللا وتوقريه
راه يف حال ال يوقر اهللا أن يراه فام أجهل اإلنسان حني يوقر املخلوق وجيله أن ي

وأطاعوه ، َّوعرفوا حق عظمته وحدوه، فلو عرف الناس رهبم وعظموه، عليها
 .وشكروه

، فطاعة اهللا سبحانه واجتناب معاصيه واحلياء منه بحسب وقاره يف القلب
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ولطفه ، ومعرفة عظمته وقدرته، املبني عىل معرفته ومعرفة أسامئه وصفاته
 .ورمحته

ما شاء : ال يف اللفظ كقولك ...ًه سبحانه أن ال تعدل به شيئا من خلقهومن وقار
وال يف الطاعة فتطيع  ..وال يف احلب والتعظيم واإلجالل ..اهللا وشئت

بل أعظم؛ كام عليه أكثر الظلمة ، املخلوق يف أمره وهنيه كام تطيع اهللا
 .هفال جيعله أهون الناظرين إلي، وال يف اخلوف والرجاء ..والفجرة

َّوال يستهني بحق اهللا عز وجل ويقول هو مبني عىل املساحمة وال جيعله عىل ، َّ
 .الفضلة ويقدم حق املخلوق عليه

ويعطي اهللا يف عبادته بدنه ولسانه ، وال يعطي املخلوق يف خماطبته قلبه ولبه
 .دون قلبه وروحه

 .ًوال جيعل مراد نفسه مقدما عىل مراد ربه
كيف يوقر كالمه ، ومن ال يوقر اهللا العظيم، هللا يف القلبفهذا كله من عدم وقار ا

 .]١٣: نوح[ )06 1 2 3 4 5( .ورسله ودينه وأوامره؟

بل يسقط ، ًومن كان كذلك فإن اهللا ال يلقي له يف قلوب الناس وقارا وال هيبة
وإن وقروه خمافة رشه فذلك وقار بغض ال وقار حب ، وقاره وهيبته من قلوهبم

 .وتعظيم
قار اهللا وإجالله وتعظيمه أن يستحي العبد منه يف اخللوة أعظم مما ومن و

 .يستحي من أكابر الناس
 .ومن وقار اهللا أن يستحي العبد من اطالعه عىل رسه وقلبه فريى فيه ما يكره

ومن ال يوقر اهللا ، وعدم هجر كتابه، ومن وقار اهللا توقري كالمه ورسله ودينه
 .حلكمة كيف يطلب من الناس توقريه وإكرامه؟وما آتاه من العلم وا، وكالمه
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وهي  .وانرصاف دواعي القلب وجواذبه إليه، هي الرجوع إىل اهللا :اإلنابة
خاشع ، خاضع له، فإن املنيب حمب ملن أناب إليه، تتضمن املحبة واخلشية

 .ذليل بني يديه
َّهي عكوف القلب عىل اهللا عز وجل كاعتكاف البدن يف  :ومعنى اإلنابة َّ

 .املسجد ال يفارقه
، وذكره باإلجالل والتعظيم، لب عىل حمبة اهللاعكوف الق :وحقيقة اإلنابة

 .ملسو هيلع هللا ىلصواملتابعة لرسوله ، وعكوف اجلوارح عىل طاعته باإلخالص له
ومن مل يعتكف قلبه عىل اهللا وحده عكف عىل التامثيل املتنوعة كام قال إمام 
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 :نوهي نوعا، فاإلنابة هي الرجوع إىل احلق
والرب ، وهي إنابة البرش كلهم املؤمن والكافر، إنابة لربوبيته سبحانه :أحدها

% & ' ) ( * + ! " # $ (: والفاجر كام قال سبحانه
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وهي تتضمن ، وهي إنابة أوليائه إليه إنابة عبودية وحمبة، إنابة أللوهيته :الثاين
 :أربعة أمور



 ٧٢٩

كام قال ، واإلعراض عام سواه ..واإلقبال عليه ..ضوع لهواخل ..حمبة اهللا
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وتغري  ..والصحابة ريض اهللا عنهم ملا آمنوا وأنابوا إىل اهللا تغري فكرهم
 .وتغري جهدهم ..وتغريت عواطفهم ..عملهم

وصارت املعايص ، ا للدين حتى صارت الطاعات عندهم شهواتفاجتهدو
واجتهدوا عىل حتصيل اإليامن واألعامل الصاحلة  ..بمنزلة السموم املهلكة

 .بدل االستكثار من األموال واألشياء
وأكثر املسلمني اليوم اجتهدوا للدنيا حتى صارت األشياء املادية عندهم 

 ..ت املعايص هلم حمبوباتوصار ..وثقلت عليهم الطاعات ..شهوات
 .ولكن اليقني اختلف، والقلوب واحدة، والوحي واحد، فاإليامن واحد

وغري املؤمن يقينه عىل األموال ، فاملؤمن يقينه عىل اإليامن واألعامل الصاحلة
 .واألشياء

والصحابة ريض اهللا عنهم لكامل إنابتهم وحمبتهم للدين يستأذنون الدين 
 .ونحن نستأذن الدنيا لنعمل للدين، اًليعملوا قليال للدني

، والصحابة ريض اهللا عنهم حيبون جمالس الذكر؛ ألن يف قلوهبم عظمة اهللا
وكثري من املسلمني يملون جمالس الذكر؛ ألن يف قلوهبم عظمة ، والدار اآلخرة

 .وحب الشهوات، املخلوق
اهتم والصحابة ريض اهللا عنهم استخدموا أنفسهم وأمواهلم وأفكارهم وأوق

 .وأكثر املسلمني اليوم استخدموها للدنيا والشهوات، للدين
 :والناس يف إنابتهم إىل رهبم عىل درجات متفاوتة

وهذه اإلنابة ، فمنهم املنيب إىل اهللا بالرجوع إليه من املخالفات واملعايص
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واخلوف واحلذر من ، واحلامل عليها العلم واخلشية، مصدرها مطالعة الوعيد
 .قوبتهسخط الرب وع

، فهو ساع فيها بجهده، ومنهم املنيب إليه بالدخول يف أنواع العبادات والقربات
، وهذه اإلنابة مصدرها الرجاء، وقد حبب إليه فعل الطاعات وأنواع القربات

َّومطالعة الوعد والثواب والكرامة من اهللا عز وجل لعباده املؤمنني َّ. 
وجانب الرجاء ،  القسم األولًوأرشح صدورا من أهل، ًوهؤالء أبسط نفوسا

وإال فكل واحد من الفريقني منيب ، ومطالعة املنة والرمحة أغلب عليهم
، ولكن خوف هؤالء اندرج يف رجائهم فأنابوا بالعبادات، ًباألمرين مجيعا

 .ورجاء األولني اندرج حتت خوفهم فكانت إنابتهم برتك املخالفات
وسؤال احلاجات ،  واالفتقار إىل اهللاومنهم املنيب إىل اهللا بالترضع والدعاء

 .والغنى والكرم والقدرة، ومصدر هذه اإلنابة شهود الفضل واملنة، كلها منه
مع قيامهم ، فإنابتهم إليه من هذه اجلهة، وعلقوا به آماهلم، فأنزلوا به حوائجهم

 .ولكن إنابتهم اخلاصة إنام هي من هذه اجلهة، باألمر والنهي
ة إنابة الروح بجملتها إليه؛ لشدة املحبة اخلالصة املغنية هلم وأعىل أنواع اإلناب

 .عام سوى حمبوهبم ومعبودهم
فإن األعضاء كلها ، وحني أنابت إليه أرواحهم مل يتخلف منها يشء عن اإلنابة

 .رعيتها وملكها تبع للروح
ليس فيه عرق وال مفصل ، فلام أنابت الروح بذاهتا إليه إنابة حمق صادق املحبة

فأناب القلب ، أنابت مجيع القوى واجلوارح، ال وفيه حب ساكن ملحبوبهإ
 .والذل واالنكسار ..باملحبة والترضع

وحتكيمه إياها ، وتسليمه هلا، وأناب العقل بانفعاله ألوامر املحبوب ونواهيه
 .فلم يبق فيه شبهة، دون غريها

، خالق الذميمةواأل، وأنابت النفس باالنقياد واالنخالع عن العوائد النفسية
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، وفوضت أمرها إىل موالها، خاضعة له، وانقادت ألوامره، واإلرادات الفاسدة
 .ة حلكمهِّلـممس، راضية بقضائه

 .وأناب اجلسد بالقيام باألعامل فرضها وسننها عىل أكمل الوجوه
فلم يبق من هذا العبد املنيب عرق ، وأنابت كل جارحة وعضو إنابتها اخلاصة

وله إنابة ورجوع إىل احلبيب احلق الذي كل حمبة سوى حمبته وال مفصل إال 
 .فإهنا عذاب يف عواقبها، وإن كانت عذبة يف مبادهيا، عذاب عىل صاحبها

 أنفع له وأعظم ثمرة من -ولو ساعة من عمره هذه اإلنابة اخلالصة-فإنابة العبد 
 .إنابة سنني كثرية من غريه

بل هذه روح ، لك فضل اهللا يؤتيه من يشاءوذ، فأين إنابة هذا من إنابة من قبله
فإن أناب أحدهم ساعة بالدعاء ، وأما أصحاب اإلنابات السابقة، ًمنيبة أبدا

فهو ينيب ، فلنفسه وروحه وقلبه وعقله التفاتات عمن قد أناب إليه، والذكر
 .ًثم يرتك ذلك مقبال عىل دواعي نفسه وطبعه، ساعة

َّواهللا عز وجل خيتار من خليقته  من يعلم أنه يصلح لالجتباء لرسالته وواليته كام َّ
، واختار هلا أفضل األديان وخريها، اجتبى هذه األمة وفضلها عىل سائر األمم

 .وأعظم الكتب وأحسنها
n m l k j (: وهو سبحانه هيدي إليه من ينيب إليه كام قال سبحانه

r q p os( ]١٣: الشورى[. 

ووصل جوده إىل ،  رمحته كل يشءواهللا سبحانه هو الرحيم الذي وسعت
 .بحيث ال تستغني عن إحسانه طرفة عني، مجيع املوجودات

املنفرد ، وإذا عرف العبد بالدليل القاطع أن اهللا هو العظيم الذي يملك كل يشء
وكشف السيئات والكربات ، وإعطاء احلسنات، وكشف النقم كلها، بالنعم كلها

جزم بأن ،  يشء إال ما أجراه اهللا عىل يدهًوإن أحدا من اخللق ليس بيده من هذا
، وأناب إليه، فأقبل عليه، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، اهللا هو امللك احلق
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, ! " # $ % & ' ) ( * + (: وأعرض عام سواه
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وحمبة ما ، وحمبته، ليهوعلم أنه ليس فيه إال اإلنابة إ، ومن اطلع اهللا عىل قلبه
، فإنه وإن جرى منه يف بعض األوقات ما هو مقتىض الطبيعة البرشية، يقرب إليه

: ويغفر له األمور العارضة غري املستقرة كام قال سبحانه، فإن اهللا يعفو عنه
)¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±¿  (

 .]٢٥: اإلرساء[
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 االستقامة فقه -١١
 & ' ) ( * $ %! " # (: قال اهللا تعاىل

3 2 1 0 / . - , +4  5 7 6
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EF J I H GK( ]٣٢-٣٠: فصلت[. 
d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y (: وقال اهللا تعاىل

ef(  ]١١٢: هود[. 

، ويستقيم عىل األمر والنهي، أن يعبد املؤمن ربه وحده ال رشيك له: االستقامة
 . فرائضهويؤدي، وجيتنب معصيته، فيعمل بطاعته

، وهي السداد يف النيات واألقوال واألعامل، واملطلوب من العبد االستقامة
فإن نزل عن ذلك فالتفريط واإلضاعة كام قال ، فإن مل يقدر عليها فاملقاربة

ُسددوا وقاربوا« :ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  َ ُِ َ ِّ ْواع، َ ُلـمَ َوا أن لن يدخل أحدكم عمَ ْ َُ َ ُْ َ َْ َِ ُلـهْ َلـج اُ َنةْ َّوأن ، َّ َ
َّأحب ِ األعامل أدومها إَ َ ُ َ ْ ِْ َّ وإن قلهللا اَلـىَ َ ْ ِ  .)١(متفق عليه» َ

وهي أن يقربوا ، فنقلهم إىل املقاربة، فأمرهم باالستقامة ثم بني أهنم ال يطيقوهنا
ومع هذا فأخربهم أن االستقامة واملقاربة ال ، من االستقامة بحسب طاقتهم

 .تنجي يوم القيامة
بل إنام نجاته ، وال يرى أن نجاته به، عجب بهفال يركن أحد إىل عمله وال ي

 .برمحة اهللا وعفوه وفضله
واالستقامة فيها ، واالستقامة تتعلق بالنيات واألقوال واألعامل واألحوال

 .وعىل أمر اهللا، وباهللا، وقوعها هللا
، فكام أن البدن إذا خال عن الروح مات، واالستقامة للحال بمنزلة الروح للبدن

 .إذا خال عن االستقامة فهو فاسدفكذلك احلال 
                                                

 ). ٧٨٢(، واللفظ له، ومسلم برقم )٦٤٦٤(اري برقم ، أخرجه البخمتفق عليه) ١(
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 :وحتصل االستقامة بثالثة أشياء
 .يف قلب العبد) ال إله إال اهللا(حتقيق : األول

فيتيقن أن اخلالق الرازق املالك املترصف يف الكون كله هو اهللا وحده ال 
 .فيتوجه إليه وحده يف مجيع أحواله، رشيك له

بأن يعلم أن الوصول إىل اهللا عن ) ًأن حممدا رسول اهللا(حتقيق شهادة  :الثاين
فيؤثر حياته عىل حياة الشهوة واهلوى واللعب ، ملسو هيلع هللا ىلصطريق هدي رسول اهللا 

 .واللهو
أن يعيش حياته باإليامن واألعامل الصاحلة كأنه عابر سبيل ومسافر من : الثالث

ُكن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر « :ملسو هيلع هللا ىلصهذه الدنيا كام قال النبي  َِ َ ْ ٌ ِْ َ َّ َْ َ ُُّ ٍسبيلِ ِ أخرجه » َ

 .)١(البخاري

وكلام ، وهلا وظيفة وهي الدعوة إىل اهللا ..وهذه األمة هلا مقصد وهو العبادة
 :وترك وظيفته أصيب بآفتني، جتاوز اإلنسان مقصده

! " # (: ملسو هيلع هللا ىلصاإلحساس بالتعب كام قال سبحانه عن موسى  :األوىل
 .]٦٢: الكهف[ )-$ % & ' ) ( * + ,

رافقه الشيطان ، فإذا غفل عن الرمحن وأعرض عنه، ن لهمرافقة الشيطا :الثانية
: والقبائح والكبائر ويؤزه إليها كام قال سبحانه، يزين له املعايص واملنكرات

)@ ? > = < ; : 9 8 7 6A  C B D
H G F EI  (]٣٧، ٣٦: الزخرف[. 

وتركت ، وهذه األمة اآلن يف كثري من البالد قد جتاوزت مقصد حياهتا
واستقلت املراكب لعامرة الدنيا ، وظلمت غريها، لمت نفسهاوظ، وظيفتها

 .فامذا حصل؟
 .وذل وهوان ..عامة بالد اإلسالم يف شقاء وتعب

                                                
 ). ٦٤١٦( برقم أخرجه البخاري) ١(
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 .. أبناؤها وبناهتا ..رجاهلا ونساؤها ..جتارها وفقراؤها ..ملوكها وأمراؤها
وسافرت ، سالمية يف أغلب ديار اإلسالم قد جتاوزت مقصد حياهتاإن األمة اإل

يف ، فهي اآلن عليلة تشكو من كل يشء يف أخالقها ومعارشاهتا، الدنياإىل 
 .يف بيوهتا وأسواقها، معامالهتا وكسبها

ال يبيع ، ألهنا جتاوزت مقصد حياهتا فرافقها الشيطان يف مجيع أحواهلا
وال ، وال يأكل وال يرشب إال والشيطان معه، اإلنسان ويشرتي إال والشيطان معه

وال يقوم وال يقعد وال ، وال ينفق إال والشيطان معه، ان معهيلبس إال والشيط
 .يميش إال والشيطان معه

بعبادة ، وال صالح للبرشية إال بأن ترجع األمة اإلسالمية إىل مقصدها ووظيفتها
 . والدعوة إىل اهللاملسو هيلع هللا ىلصوطاعة اهللا ورسوله ، اهللا وحده ال رشيك له

 ( * + % & ' )(:  ملا جاوز مقصده قال لفتاهملسو هيلع هللا ىلصفموسى 
 .]٦٢: الكهف[ )-,

وال يسلم ، وال يتخلص من هذا التعب، فأحس موسى بالتعب ملا جاوز مقصده
M L K JN  O(من الشيطان إال بالرجوع إىل مقصده 

Z Y X W V U T S R Q P[  (]٦٥، ٦٤: الكهف[. 

 .فلام رجعا ظفرا باخلري وناال مرادمها
وأن تعيش ، تستقيم يف مجيع أمورهاوطلب منها أن ، َّوقد من اهللا عىل هذه األمة

كام عاش األنبياء واملرسلون؛ ألهنا قدوة البرشية إىل يوم القيامة كام قال 
. / 0 1 2 3 4 5 6 (: سبحانه

 .]١١٠: آل عمران[ ):7 8 9

 .ولكن أكثر األمة ترك مقصد حياته
فصار كثري من املسلمني اليوم يعيشون عيشة اليهود والنصارى يف أفكارهم 

ويف سائر شعب حياهتم يف الدنيا يرافقون ، ويف كسبهم ومعامالهتم، عامهلموأ
ويف اآلخرة يريدون ، ويشاركون اليهود والنصارى والشياطني يف طريقة حياهتم



 ٧٣٦

بل سنة اهللا معلومة ، وهذا ليس من سنة اهللا، مرافقة األنبياء واملرسلني يف اجلنة
K J I T S R Q P O N M L (: ال تتبدل

 W V U[ Z Y X\  ̂  ]
d c b a  ̀_e( ]٧٠، ٦٩: النساء[. 

ِوإذا مل تقتد باألنبياء  ..فاألمة إذا تركت احلق حركها الشيطان بالباطل

 واملرسلني ابتليت باالقتداء بأحفاد القردة واخلنازير والشياطني كام قال النبي
ٍلتتبعن سنن من قبلكم شربا بشرب« :ملسو هيلع هللا ىلص ْ ْ ْ ْ َ َّ ُِ ِِ ً ْ َ َُ َ َ ََ َّ َوذرا، َِ ِ ٍعا بذراعَ َ ِ ِ َحتى لو سلكوا جحر ، ً َْ ُ ْ َُ َ َ َّ

ْضب لسلك َ ََ ٍّ ُتـمَ ْقلنَا .»ُوهُ َيا رسول ا: ُ ُ َ ُيـهْال، ٬َ َود والنَّصارى؟ َ َ َ ْفمن« :قالَ َ  .)١(متفق عليه »َ

 .وحسب أعامل البرش يرسل اهللا تبارك وتعاىل األحوال عىل العباد
ومن كانت أعامله سيئة ، ةفمن كانت أعامله طيبة نزلت عليه من اهللا أحوال طيب

# $ % & ' ! " (: نزلت عليه أحوال سيئة كام قال سبحانه
2 1 0 / . - , + * ) (3  (

 .]٩٦: األعراف[
وعىل هدي رسول ، فإذا كانت األعامل التي تصدر من اجلسد موافقة ألوامر اهللا

 . فهي أعامل صاحلةملسو هيلع هللا ىلصاهللا 
واللسان إذا  .. حسب أمر اهللاواألذن إذا سمعت ..فالعني إذا رأت حسب أمر اهللا

َوالبدن عبد اهللا حسب أمر اهللا ..تكلم حسب أمر اهللا َ فهذه أعامل صاحلة تسعد ، َ
 .اإلنسان يف دنياه وآخرته

ًفهو إما أن يتحرك بطاعة أو يتحرك بمعصية فهو يوميا ، واإلنسان آلة األعامل
 .ًينتج أعامال كثرية

ويصعدون بسجالت األعامل إىل  ،واملالئكة كل يوم يتعاقبون عىل البرش
ْيتعاقبون فيكم « :ملسو هيلع هللا ىلصثم يرسل آخرون كام قال النبي ، ويعرضوهنا أمام اهللا، رهبم َُ ِ َ ُ ََ َ

                                                
 ). ٢٦٦٩(، واللفظ له، ومسلم برقم )٣٤٥٦(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
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ِمالئكة بالليل ْ ََّ ٌِ َ ِومالئكة بال، ِ ٌ َ ِ َ َنـهَ ْيـجَو، ِارَّ ِتـمَ ِعون يف صالة الفجر وصالة العرصَ ْ َ َ َ ْ َ ُْ ِْ ِِ َ ِ َّثم ، َ ُ
ِيعرج الذين باتوا ف ُِ َ َ ُ َّْ ُ ْيكمَ ْفيسأ، ُ َ ْهـمُلـَ ْبـهـمَ رُ ُ ْوهو أع، ُّ َ ُ ُلـمََ ْبـهـم َ ِ َكيف : ِ ْ َتـرَ ْتـمْكَ ِ عبادي؟ ُ َِ

َفيقولون ُ ُ َ َتـر: َ َكناَ ْهـمْ ْهـمَ وُ َ يصلون وأتيناُ َْ َُ َ ََ ْهـمُّ ْهـمَ وُ َ يصلونُ ُّ َ  .)١(متفق عليه »ُ
 ًفسبحان من أحىص كل يشء عددا يف كتاب ال يغادر صغرية وال كبرية إال

 .أحصاها
ًثم اهللا عز وجل ينزل األحوال حسب األعامل خريا كانت أو رشا ً َّ َّ :) y x w

z{ } |~ ¡ �¢ ¦ ¥ ¤ £§  ̈
©ª ¬ «®( ]١٠-٥: الليل[. 

 :وهللا عىل كل قلب هجرتان
واإلنابة  ..واإلخالص والتقوى ..هجرة إىل اهللا بالتوحيد واإليامن: األوىل

وعدم االلتفات إىل ما  ..ل واالستعانةوالتوك ..واخلوف والرجاء ..واملحبة
 .سواه
، والتسليم واالنقياد حلكمه،  بالتحكيم لهملسو هيلع هللا ىلصهجرة إىل رسول اهللا  :الثانية

 .وتلقي األحكام من مشكاته
: فمن قام هبذه اهلجرة فهو من أسعد الناس يف الدنيا واآلخرة كام قال سبحانه

) [ Z Y e d c b a ` _ ^ ] \
k j i h g fl( ]٩٧ :النحل[. 

 :وأصول الدين اإلسالمي ثالثة
 .واألخالق ..واألحكام ..اإليامن

وأساسه العلم باهللا ، هو اليقني عىل ذات اهللا وأسامئه وصفاته وأفعاله :فاإليامن
والقدر خريه ، واليوم اآلخر، ورسله، ومالئكته وكتبه، وأسامئه وصفاته وأفعاله

 .ورشه

                                                
 . واللفظ له) ٦٣٢(، ومسلم برقم )٥٥٥(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
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،  من األعامل واألوامر التي يسريون عليهافهي ما رشعه اهللا لعباده :أما األحكام
 .واملراد هبا األعامل الظاهرة التي تقوم هبا اجلوارح كالعبادات واملعامالت

 ً.وال يتم قبول العمل إال هبام مجيعا، والرشيعة ال تنفك عن العقيدة
والعقيدة لن تثمر والرشيعة لن تؤثر يف حياة اإلنسان إال حني يتحىل اإلنسان 

 .حسان يف كل يشءبصفة اإل
فإن مل تكن ، وهو أن تعبد اهللا كأنك تراه، فاإلحسان أعظم األخالق وأعالها

 .تراه فإنه يراك
وأن حيسن يف ، ومع الناس، فيجب عىل العبد أن حيسن املعاملة مع ربه

 .وأن حيسن يف مجيع أموره كام أمر اهللا ورسوله، عبادته كلها
 .وكامل العمل، صل كامل التقوىوهبا حي، ثمرة اإليامن :واالستقامة

العبادة -، ملسو هيلع هللا ىلصوالقيام بجهد حممد ، ملسو هيلع هللا ىلص وكامل العمل حيصل بتطبيق حياة النبي
 .-والدعوة إىل اهللا

واملؤمن الذي خيالط الناس ويصرب عىل أذاهم أفضل ممن ال خيالط الناس 
 .وال يصرب عىل أذاهم

مجاعة وال إمام فإن مل يكن هلم ، وعند الفتن يلزم مجاعة املسلمني وإمامهم
 .اعتزهلم

ثم طلب السالمة من رش ، لكن ينبغي أن ينوي بعزلته كف رشه عن الناس
ثم جتريد ، ثم اخلالص من آفة القصور عن القيام بحقوق املسلمني، األرشار

والذكر ، ًثم ليكن يف خلوته مواظبا عىل العلم والعمل، ًاهلمة لعبادة اهللا أبدا
والقناعة ، وعدم اإلصغاء إىل أراجيف البلد، سواالستغناء عن النا، والفكر

 .وتذكر املوت، باليسري من املعيشة
لكن يف األصل ، والعزلة واخللطة ختتلف بحسب األحوال واألشخاص

 .اخللطة أفضل
َّوال كامل للعبد أعىل وأرشف من كونه مستغرق القلب بمعرفة اهللا عز وجل َّ.. 
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 .واجلوارح بعبودية اهللامستغرق األعضاء  ..مستغرق اللسان بذكره
فصارت األلسنة ، فإذا كان كذلك أحبه اهللا ثم أنزل له القبول واملحبة يف األرض

! " # (: والقلوب جمبولة عىل حبه كام قال سبحانه، جارية بمدحه
 .]٩٦: مريم[  )*$ % & ' ) (

َّفكذلك اهللا عز وجل حيب تكميل ، وكام أن النفس حتب تكميل الشهوات َّ
 :وهي، التي هي الديناألوامر 
 .واألخالق ..واملعارشات ..واملعامالت ..والعبادات ..اإليامن

 .أساس كل يشء :فاإليامن
ًليكون ذاكرا لربه ، وتقوي إيامنه، تنظم عالقة العبد مع ربه سبحانه :والعبادات

 .ًحامدا له
ليكون ، واملعامالت واملعارشات واألخالق تنظم عالقة العبد مع العباد

 .يع كاجلسد الواحداجلم
 :وعىل من يطلب االستقامة أن حيفظ نفسه من أربعة أشياء

 .واخلطوات ..واللفظات ..واخلطرات ..اللحظات
وحفظ استعامهلا كام أمر اهللا ، ومن حفظ نفسه من هذه األربعة فقد أحرز دينه

 .سبحانه
 وإذا أمهلها العبد وغفل عنها دخل منها العدو فجاس خالل الديار وأهلك

 .وأفسد الظاهر والباطن، احلرث والنسل
كانت معامالته ومعارشاته ، وعبادته أحسن، وكلام كان إيامن العبد أقوى

 .وأخالقه أفضل وأحسن
ًيكون حمبوبا عند أهل السامء وعند ، ًوبمقدار ما يكون العبد حمبوبا عند اهللا

 .أهل األرض
 أوامره يف مجيع وكل من ضحى بشهواته من أجل الدين أعطاه اهللا امتثال

 .األحوال عىل وجه الكامل
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 .واهللا تبارك وتعاىل أوجب عىل كل مسلم من هذه األمة العبادة والدعوة
 .فكذلك سيسأل عن مسئوليته، وكام يسأل اإلنسان عن حياته

 .وأكثرهم يكرهون حياته، ملسو هيلع هللا ىلص ومجيع املسلمني حيبون النبي
 .حيبون حياهتموأكثرهم ، وكل املسلمني يكرهون اليهود والنصارى

ولكن ال يريدون وال يطيقون وال ، ملسو هيلع هللا ىلصوبعض املسلمني حيبون حياة النبي 
 .ملسو هيلع هللا ىلصيرغبون يف جهد النبي 

 كام قال ملسو هيلع هللا ىلصوالقيام بجهد النبي ، ملسو هيلع هللا ىلصومتام االستقامة بتطبيق حياة النبي 
Á Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â (: سبحانه
Ñ ÐÒ(  ]٢١: األحزاب[. 
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، ملسو هيلع هللا ىلصومل يكن عنده إيامن النبي ، ملسو هيلع هللا ىلص عنده حمبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأبو طالب عم النبي
 . فهو يف النارملسو هيلع هللا ىلصوال حياة النبي 

وال حياة ، ملسو هيلع هللا ىلصومل يكن عندهم دين النبي ، ملسو هيلع هللا ىلصواملنافقون عندهم صحبة النبي 
 .فرشط الصحبة القيام بالدين،  فهم يف النارملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

وكذلك اهللا يدخلنا اجلنة باألسباب ، إلنسان يقيض حاجاته الدنيوية باألسبابوا
 .وهي اإليامن والعبادات واألخالق واألعامل الصاحلة فهذه أسباب، واألعامل

 .وللنار أسباب ..وللجنة أسباب ..ولآلخرة أسباب ..فللدنيا أسباب
َّواهللا عز وجل أمر عباده أن يقوموا بجهد أوامر اهللا يف ويف جمال ،  جمال العبادةَّ

 .وهكذا ..الدعوة ويف جمال التعليم
فكلمة الزراعة هلا جهد وهلا ، كام أمرهم أن يقوموا بجهد الكسب وأسبابه

وكلمة الصناعة هلا جهد وهلا  ..وكلمة التجارة هلا جهد وهلا أوامر ..أوامر
 .والكل عبادة، وهكذا ..أوامر

وكلمة الوضوء هلا جهد وهلا  ..وامروكذلك كلمة اإليامن هلا جهد وهلا أ
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 ..وكلمة الرزق هلا جهد وهلا أوامر، وكلمة الصالة هلا جهد وهلا أوامر ..أوامر
 .والكل عبادة، وهكذا

َّوحتى تأيت اهلداية ال بد من اجلهد كام قال ، َّفحتى يأيت اإليامن ال بد من اجلهد
 )y x w v u t s r q pz(: سبحانه

 .]٦٩: العنكبوت[
ولكن اهللا جعل هلا ، واألرزاق بيد اهللا، َّى يأيت الرزق ال بد من اجلهدوحت

، وهذه لعموم البرش، ًأسبابا تنال بواسطتها كالتجارة والزراعة ونحومها
وهو باب اإليامن والتقوى كام ، وللمؤمنني باب آخر حيصلون منه عىل أرزاقهم

، ٢: الطالق[ )o n m l k jp v u t s r q(: قال سبحانه

٣[. 

 .وعىل قدر الطاعة تكون اهلداية، وعىل قدر اإليامن تكون الطاعة
وإذا فقد ، وعمت الفضيلة، وإذا قام اجلهد للدين انترشت الرمحة يف العامل

، كاملطر إذا جاء نفع اجلميع، وعمت الرذيلة، الدين جاءت املصائب يف العامل
 .وإذا انقطع صار مشكلة عىل اجلميع

 .عة اهللا واجتناب معصيته يف مجيع األحواللزوم طا: فاالستقامة
 :والناس عامة رؤوسهم ثالثة

 .واألغنياء ..َّوالعباد ..العلامء
وإذا فسدت أحوال هؤالء ، وإذا صلحت أحوال هؤالء صلحت أحوال الناس

F E D C B A  (: فسدت أحوال الناس كام قال سبحانه
P O N M L K J I H GQ( 
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 :واالستقامة عىل ثالث درجات
وذلك ببذل املجهود وأداء ، االستقامة عىل االجتهاد يف االقتصاد :األوىل

 .العمل بإخالص وفق السنة
فاإلفراط جور ، واالقتصاد يف العمل هو السلوك بني طريف اإلفراط والتفريط

 .موروالتفريط إضاعة األ، عىل النفوس
ًوإعراضا ، فإن رأى فيه داعية إىل البدعة، فإن الشيطان يشم قلب العبد وخيتربه

 .عن كامل االنقياد للسنة أخرجه عن االعتصام به
ًوإن رأى فيه حرصا عىل السنة وشدة طلب هلا أمره باالجتهاد واجلور عىل 

 .وجماوزة حد االقتصاد فيها، النفس
لكن هذا إىل بدعة التفريط ، لبدعةوكال األمرين خروج عن السنة إىل ا

وكذلك الرياء يف األعامل ، واآلخر إىل بدعة املجاوزة واإلرساف، واإلضاعة
وإخالص مقرون ، وكل اخلري يف اجتهاد يف اقتصاد، خيرجه عن االستقامة

 .باالتباع
، بشهود تفرد الرب باألفعال وتفرده بالوجود، استقامة األحوال :الدرجة الثانية

، ويستيقظ من غفلته، وما سواه حمل جريان أحكامه وأفعاله، باإلجيادوتفرده 
ال أن ذلك ، ًحفظا من اهللا له، ويرى أنه يف ذلك كاملجذوب املأخوذ عن نفسه

فليس سبب بقائه يف قدر اليقظة بحفظه؛ بل بحفظ اهللا ، حصل بتحفظه واحرتازه
 .له

فاهللا هو الذي ، ت بتوفيق اهللاوأهنا حصل، االستقامة برتك رؤية االستقامة :الثالثة
فذكره هلذا يغيب به عن استشعار ، ال بنفسه وال بطلبه، أقامه ورزقه االستقامة

 .طلبه هلا
وهي القيام بني يدي اهللا عىل حقيقة الصدق والطاعة ، واالستقامة كلمة جامعة

 .والوفاء بالعهد
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 :واستقامة األمة املسلمة تقوم عىل أمرين
التقوى ، التقوى التي تبلغ أن تويف بحق اهللا اجلليل، لتقوىاإليامن وا :األول

4 5 6 (: الدائمة املستمرة حتى يبلغ الكتاب أجله كام قال سبحانه
 .]١٠٢: آل عمران[   )@ : ; > = < ?7 8 9

باالعتصام ، والتعاون لتحقيق منهج اهللا، األخوة يف اهللا عىل منهج اهللا :الثاين
A ( :حبال اجلاهلية الكثرية كام قال سبحانهال بأي حبل من ، بحبل اهللا
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وبدون ، وتؤدي دورها وفق مراد رهبا، وهبذين األمرين حتقق األمة وجودها
يف حياة األمة ويعبث ، ويفسد األخالق، ًذلك يكون جتمعها جاهليا يمزق األمة

 .بال منازع
واحلياة البرشية ال تستقيم إال إذا تلقت العقيدة والشعائر والرشائع من مصدر 

ويملك السلطان عىل الظواهر ، يملك السلطان عىل القلوب واألبدان، واحد
 .ويملك السلطان عىل احلركة والسلوك، والبواطن

هيم وفق حسابه يف كام جيز، وجيزي الناس وفق رشائعه يف احلياة الدنيا
 .وذلك ال يكون إال هللا وحده ال رشيك له، اآلخرة

، وإنام تشقى البرشية وتفسد حياهتا وتضطرب أحواهلا حني تتوزع السلطة
 .وتتعدد مصادر التلقي

بينام السلطة لغريه يف األنظمة ، حني تكون السلطة هللا يف القلوب والشعائر
 .والرشائع

 .بينام السلطة لغريه يف عقوبات الدنيا،  اآلخرةحني تكون السلطة هللا يف جزاء
فيحصل ، وتتمزق النفس البرشية بني سلطتني خمتلفتني، وبمثل هذا تفسد احلياة

 .وأهواء البرش، التصادم بني أوامر اهللا
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والعذاب الشديد يف اآلخرة كام قال ، وحيصل ملن فعل ذلك اخلزي يف الدنيا
Q P O N M L K J I H (: سبحانه
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سواء كان هذا الدين ، ومن أجل هذا جاء كل دين من عند اهللا ليكون منهج حياة
فقد جاء  .أو للبرشية كافة يف مجيع أجياهلا، أو ألمة من األمم، لقرية من القرى

صور الصحيح إىل جانب عقيدة تنشئ الت، ومعه رشيعة معينة حتكم واقع احلياة
والتي تذكره ، إىل جانب الشعائر التعبدية التي تربط القلوب باهللا، باإليامن باهللا

 .بربه فيقبل عىل طاعته وحيذر معصيته
 .وهذه اجلوانب الثالثة قوام دين اهللا حيثام جاء دين من عند اهللا

حتى يكون دين اهللا هو منهج ، واحلياة البرشية ال يمكن أن تصلح وتستقيم
 .ياة كلهااحل

واحلكم بام أنزل اهللا وإقامة احلياة وفق رشيعة اهللا سيواجه يف كل زمان ومكان 
ولن تقبله نفوس هذا البعض بالرىض والقبول ، معارضة من بعض الناس

 .واالستسالم
والباطل له أهل وأنصار ستواجه احلق ، فاحلق له أهل وأنصار، وهذه سنة اهللا

 .والسالطنيوأهله معارضة الكرباء والطغام 
وستواجهه معارضة أصحاب املصالح املادية القائمة عىل االستغالل والظلم 

 .والسحت
وستقاومه سهام ذوي الشهوات واألهواء واملتاع الفاجر واالنحالل؛ ذلك أن 

وسيجعل الناس ، وسيأخذهم بالعقوبة عليها، دين اهللا سيأخذهم بالتطهر منها
 .أمام دين اهللا سواء

 .ًد وأمم ومذاهب حسدا من عند أنفسهموستواجهه أفرا
وستقاومه وتقف له اجلموع املضللة أو املنحرفة أو املنحلة التي تستثقل 
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 .أحكام رشيعة اهللا وتشغب عليها
وكلفوا أن يكونوا ، فعىل أهله الذين كلفوا باالستقامة عليه واملحافظة عليه

، والثبات عليه، ليهشهداء عليه أن يؤدوا الشهادة له يف أنفسهم باالستقامة ع
 .وبذل النفوس من أجله

وقد علم سبحانه أن احلكم بام أنزل اهللا ستواجهه هذه املقاومة من شتى 
واحتامل تكاليفها يف ، َّفال بد من مواجهة هذه املقاومة والصمود هلا، اجلبهات

l k j o n m (: النفس واملال كام قال سبحانه
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وال تقف خشيتهم هلؤالء ، فال تقف خشيتهم للناس دون تنفيذهم لرشيعة اهللا
 .وغريهم دون امليض يف حتكيم رشيعة اهللا يف احلياة

 .فاهللا وحده هو الذي يستحق أن خيشوه وخيافوه
وقد علم سبحانه أن بعض املستحفظني عىل كتاب اهللا قد تراودهم أطامع الدنيا 

ال ، وأصحاب الشهوات، وأصحاب املال، لسلطانوهم جيدون أصحاب ا
ًفيتملقون شهوات هؤالء مجيعا طمعا يف عرض ، يريدون حكم اهللا ورسوله ً

فاهللا ، احلياة الدنيا كام يقع من علامء السوء املحرتفني يف كل زمان ومكان
y x w v u t s r q p o n (: ينادي هؤالء بقوله
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وكل ما ، أو لقاء الفتاوى املدخولة ..أو لقاء التحريف ..سكوتوذلك لقاء ال
وتشرتى به جهنم عن ،  فهو قليل يباع به الدين-ولو كان ملك الدنيا-أخذوه 

 .يقني
 .وما أبشع تفريط املستحفظ ..فام أشنع خيانة املستأمن

وما أشد  ..وما أخطر احلكم بغري ما أنزل اهللا ..وما أخس تدليس املستشهد
ف الكلم عن مواضعه؛ ملوافاة أهواء ذوي السلطان عىل حساب كتاب اهللا حتري
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 .سبحانه
 .وما أعظم جرمهم؟ ..وما أشد حساهبم؟ ..فام أخرس هؤالء؟

)| { z y x w v u t}( ]٤٤: املائدة[. 

وأعجب منه غفلة املسلمني عن هذا الكيد ، إن كيد األعداء للمسلمني عجيب
، وهم ال يفقهونه، ذاك وجود العالج بني أيدهيموأعجب من هذا و، ًقرونا طويلة
 .وال يستخدمونه، وال يعرفونه

 :ومن هذا الكيد اللئيم
، إهنا دراسة للتلهية، هذه الدراسات والبحوث الفقهية غري املطبقة يف احلياة

ًملجرد اإلهيام بأن هلذا الفقه مكانا يف األرض التي تدرسه يف معاهدها 
وهو إهيام يبوء باإلثم من يشارك فيه ،  واقع حياهتاومساجدها وهي ال تطبقه يف

وإضاعة األوقات يف بحوث باردة ، ليخدر مشاعر األمة هبذا اإلهيام والتضليل
ًال حترك ساكنا وال تقيم معوجا ً. 

يف املسجد ، جاء ليحكم احلياة يف النفس واملجتمع، إن هذا الدين جد وحق
 .ويف كل مكان وزمان، والبيت والسوق

ال إىل رشع أحد ، ويرد األمر كله إىل رشيعة اهللا،  ليعبد الناس اهللا وحدهجاء
 .سواه

ولتواجه بأحكام اهللا ، جاء هذا الدين العظيم الكامل الشامل ليحكم احلياة كلها
 .حاجات احلياة الواقعية

وال لتكون رشيعته موضوع ، ومل جييء هذا الدين ليكون جمرد شارة أو شعار
، وال لتعيش مع الفروض التي مل تقع، القة هلا بواقع احلياةدراسة نظرية ال ع

 .ًوتضع هلذه الفروض الطائرة أحكاما فقهية يف اهلواء
وارتدوا ، ًوبدلوا نعمة اهللا كفرا، وبمثل هذا انحدر كثري من املسلمني يف القاع

وما يعدل عن رشع ، ًوركبوا مركبا آخر، عىل أعقاهبم من بعد ما تبني هلم اهلدى
Ô Ó Ò Ñ Ð (: أو مغرت كفور،  إىل رشع الناس إال ضال جهولاهللا
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إن هذا الدين الذي أكرم اهللا به هذه األمة ليس نظرية يتعلمها الناس يف كتاب 
 .والتكاثر بالعلم واملعرفة، للرتفه الذهني

كام أنه ليس ، وليس كذلك عقيدة سلبية يعيش هبا الناس بينهم وبني رهبم وكفى
بل إنام هو مع ذلك حركة ، جمرد شعائر يؤدهيا الناس لرهبم فيام بينهم وبينه

لتغيري منهج الناس يف احلياة ليكون عىل مراد اهللا ال عىل مراد غريه كام قال 
̈  © ª » ¬ ® ¯ ° ¥ (: سبحانه § ¦
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 :مبنية عىل شيئنيواالستقامة 
 .واالسرتسال معها، واحلذر من إمهاهلا، حراسة اخلواطر وحفظها :أحدمها

َّصدق التأهب للقاء اهللا عز وجل :الثاين َّ. 
والنفس يف ، فأصل الفساد كله جييء من قبل اخلواطر؛ ألهنا هي بذر الشيطان

 .أرض القلب
بعد أخرى حتى تصري فإذا متكن بذرها يف القلب تعهدها الشيطان بالسقي مرة 

ثم ال يزال هبا حتى تثمر األعامل ، ثم يسقيها بسقيه حتى تكون عزائم، إرادات
 .املهلكة

فاخلواطر كالرشارة ، وال ريب أن دفع اخلواطر أيرس من دفع اإلرادات والعزائم
 .واإلرادات والعزائم كالنار املشتعلة، يسهل إطفاؤها

 :وحلفظ اخلواطر أسباب عدة
وعلمه ، ونظره إىل قلبك، لم اجلازم باطالع الرب سبحانه عليكالع :أحدها

 .بتفاصيل خواطرك
 .حياؤك منه :الثاين

إجاللك له أن يرى مثل تلك اخلواطر يف بيته الذي خلق ملعرفته  :الثالث
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 .وحمبته وعبادته
 .خوفك منه أن تسقط من عينه بتلك اخلواطر :الرابع

 . حمبتهإيثارك له أن تساكن قلبك غري :اخلامس
خشيتك أن يستعري رشر تلك اخلواطر فتأكل ما يف القلب من اإليامن  :السادس

 .وحمبة اهللا
أن يعلم العبد أن تلك اخلواطر بمنزلة احلب الذي يلقى للطائر ليصاد  :السابع

 .به
، أن يعلم العبد أن تلك اخلواطر الرديئة ال جتتمع هي وخواطر اإليامن :الثامن

 .لب املؤمن؛ ألهنا ضدها من كل وجهودواعي املحبة يف ق
فإذا دخل ، أن يعلم أن تلك اخلواطر بحر من بحور اخليال ال ساحل له :التاسع

 .وتاه يف ظلامته، القلب يف غمراته غرق فيه
فال تثمر ، وأماين اجلاهلني، أن تلك اخلواطر الرديئة هي وادي احلمقى: العارش

فإذا ، ر اإليامنية فهي أصل اخلري كلهأما اخلواط، لصاحبها إال الندامة واخلزي
أثمرت كل فعل ، واإلنابة، واملحبة، واخلشية، بذر يف القلب بذر اإليامن

 .واستعملت جوارحه يف الطاعات، ومألت قلبه من اخلريات، مجيل
 :وحفظ اخلواطر نافع لصاحبه برشطني

 .ًأن ال يرتك به واجبا وال سنة :أحدها
بل ال يتم ذلك إال بأن جيعل ، ظها هو املقصودأن ال جيعل جمرد حف :الثاين

فيفرغ قلبه من ، موضعها خواطر اإليامن واملحبة واإلنابة والتوكل واخلشية
ًوإال فمتى عمل عىل تفريغه منها معا ، ويعمره بأضدادها، تلك اخلواطر الرديئة

 .َّفال بد من االنتباه هلذا، ًكان خارسا
 .وأبلغه يف حصول استقامته،  أنفع ما للعبدأما صدق التأهب للقاء اهللا فهو من

ومخدت ، فإن من استعد للقاء اهللا انقطع قلبه عن الدنيا وما فيها وعن مطالبها
وعكفت مهته عىل اهللا وعىل ، وأخبت قلبه إىل اهللا، من نفسه نريان الشهوات
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 .وعىل إيثار مرضاته، حمبته
كون نسبة قلبه فيها إىل وولد والدة أخرى ت، ًواستحدث مهة أخرى وعلوما أخر

 .الدار اآلخرة كنسبة جسمه إىل هذه الدار بعد أن كان يف بطن أمه
 .فيولد قلبه والدة حقيقية كام ولد جسمه حقيقة

ًكخروج جسمه عن بطن أمه بارزا ، ًفخروج قلبه عن نفسه بارزا إىل الدار اآلخرة
 .إىل هذه الدار

مل ، ًفضال عن أن يصدقوا هبا، وروهاوأكثر الناس مل يولدوا هذه الوالدة وال تص
ًوإال كام كان بطن أمه حجابا جلسمه عن هذه ، يكن هلم إليها مهة وال عزيمة

 .فهكذا نفسه وهواه حجاب لقلبه عن الدار اآلخرة، الدار
 .وإذا كشف حجاب الغفلة عن القلب صدق بذلك وعلم أنه مل يولد قلبه بعد

 : من قىض حياته يف أمرينوكل إنسان يف العامل هالك وخارس إال
 .وإصالح غريه ..إصالح نفسه

 .فإصالح النفس تزكيتها وتربيتها حتى تستقيم عىل أوامر اهللا
 :وإصالح الغري دعوة الناس إىل احلق والصرب عىل ذلك كام قال سبحانه

)!" & % $ #'  , + * ) (
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وهو العدل الذي ، وصل إىل اهللاواالستقامة هي سلوك الرصاط املستقيم امل
َّفاهللا عز وجل ملا أسكن الروح يف البدن ، جيمع احلكمة والعفة والشجاعة َّ

 :املعرض للمهالك أودع فيه ثالث قوى
والقوة الغضبية السبعية الدافعة  ..القوة الشهوانية البهيمية اجلالبة للمنافع

 .ع والضاروالقوة العقلية امللكية املميزة بني الناف ..للمضار
 .واهللا بحكمته مل حيدد تلك القوى

 .-وهو الوسط-أو العدل ، أو النقصان، فيحصل فيها إما الزيادة
 ..وإفراطها التدقيق يف سفاسف األمور ..فتفريط القوة العقلية الغباوة والبالدة
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 .ووسطها احلكمة
، وروإفراطها الفج، وتفريط القوة الشهوانية اخلمود وعدم االشتياق إىل يشء

ُحل أو حرم، بأن يشتهي ما صادف َ ، بأن يرغب يف احلالل، ووسطها العفة، َّ
 .وهيرب من احلرام

 ..وإفراطها التهور، وتفريط القوة الغضبية اجلبن واخلوف مما ال خياف منه
 .ووسطها الشجاعة إلعالء كلمة اهللا

واألوساط الثالثة هي العدل الذي هو الرصاط  ..فاألطراف الستة ظلم
 .ستقيمامل

وقد أرسل اهللا األنبياء بالدين الذي جاء بتنظيم وحتسني حياة الناس عامة يف 
 .واملعارشات واألخالق، العبادات واملعامالت

 .فمن استقام عىل ذلك أسعده اهللا يف الدنيا واآلخرة
 .ومن انحرف عن ذلك شقي يف الدنيا واآلخرة

 ..ىل طريقة اليهودويبيع ويشرتي ع ..ملسو هيلع هللا ىلصأما من يصيل عىل طريقة الرسول
، ويأكل ويرشب عىل طريقة املجوس ..ويتزوج ويلبس عىل طريقة النصارى

والعذاب يف ، وملن فعل ذلك اخلزي يف الدنيا، فهذا اخللط مردود غري مقبول
N M L K J I H (: اآلخرة كام قال سبحانه
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َّر اهللا عز وجل بعبادته وطاعتهوقد أم  قدوة للبرشية ملسو هيلع هللا ىلصًوأرسل رسوله حممدا ، َّ
 .إىل يوم القيامة

 .فمن آمن به وأطاعه واقتدى به سعد يف الدنيا واآلخرة
 .ومن عصاه واقتدى بمن خالفه شقي يف الدنيا واآلخرة

وأعظمهم ، وأحسنهم اقتداء به، ً كانوا أول الناس إيامنا بهملسو هيلع هللا ىلصوأصحاب النبي 
 .واتبعوا النور الذي أنزل إليه، زموه ونرصوهرصة له؛ الن
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 .ودعاء وبكاء هلداية األمة، صالة وذكر: ملسو هيلع هللا ىلصفكانت لياليهم كليل النبي 
وتالوة ، وغشياهنم يف جمالسهم، دعوة الناس إىل اهللا: ملسو هيلع هللا ىلصوهنارهم هنار النبي 

 .ومواساهتم بام يرسهم، وتعليمهم أحكام الدين، القرآن عليهم
وباطنهم باطن ، مزين بالسنن يف مجيع األحوال: ملسو هيلع هللا ىلصهر النبي وظاهرهم ظا

وخشيته ، واليقني وتعظيم اهللا، مزين ومعمور باإليامن والتقوى: ملسو هيلع هللا ىلص النبي
 .وحمبته

ورغبة يف ، وتواضع هلم، شفقة ورمحة للناس: ملسو هيلع هللا ىلصوقلوهبم عىل قلب النبي 
 .وصرب عىل أذاهم، هدايتهم وصالحهم

،  من أجل إعالء كلمة اهللاملسو هيلع هللا ىلصكام فعل النبي وأمواهلم أنفقوها يف سبيل اهللا 
وما ، ومواساة للفقراء واملساكني وما حتتاجه النفس، ًوإكراما ألضياف اإلسالم

 .يلزم لألهل واألوالد
: وأقرهبم اقتداء بسيد املرسلني، ًوأحسنهم أخالقا، ًفهم أول الناس إسالما

) * ) ( ' & % $ # " !
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َّواهللا عز وجل خلقنا ومحلنا  ..واجتبانا ..وكرمنا ..ورشفنا ..واشرتانا ..وهدانا ..َّ
 :ثالث مسؤوليات كربى وهي

 .والدعوة إىل الدين ..والعمل بالدين ..تعلم الدين
 .وهذه واجبة عىل كل أحد بحسب استطاعته

حتى ، أو التقصري فيها، ثالثوكل فساد يف العامل سببه نسيان هذه املسؤوليات ال
يعيشون كيف شاءوا ال كام يشاء اهللا تعاىل ، صار الناس كاألنعام؛ بل أضل

! " # $ % & ' ) ( * + , (:  ويريدوحيب
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يتعلم كيف يعبد ، سوإذا قام اإلنسان هبذه املسؤوليات الثالث صار أفضل النا
 .ويدعو إىل عبادة اهللا، اهللا

والزوجة تعيش ، وإذا كانت أحوال األرسة داخل البيت الزوج يعيش كيف شاء
فهذا البيت ال ، والبنت تعيش كيف تشاء، والولد يعيش كيف شاء، كيف تشاء

 .بل بيت احليوان، يسمى بيت اإلنسان
ال كام يشاء اهللا تبارك ، ب كام تشاءوكم البيوت يف العامل اآلن تعيش هبذا الرتتي

 .وتعاىل وحيب
فكم يكون الفساد يف العامل بسبب ، ًوهكذا هذه الدنيا جعلها اهللا بيتا لإلنسان

 .خراب هذا البيت الكبري؟
وهلذا بعث اهللا األنبياء والرسل إلصالح أحوال سكان هذا البيت الكبري 

 .خطهواجتناب ما يس، وفعل ما يرضيه، باإليامن باهللا
وحياة الناس يف اجلاهلية فاسدة ومضطربة بسبب تعطيل هذه املسئوليات 

 .الثالث
فعاشوا برتتيب ،  بالدين من عند اهللا أفهمهم مسئوليتهمملسو هيلع هللا ىلصفلام جاء الرسول

 .وتركوا حياة احليوان والشيطان، اإلنسان
 :ونقلهم بأمر اهللا وبدين اهللا من رش القرون إىل خري القرون

ومن اجلهل إىل  ..ومن الكفر إىل اإليامن ..إىل التوحيدنقلهم من الرشك 
 .ومن القسوة إىل الرمحة ..ومن الظلم إىل العدل ..العلم

. / 0 1 2 (: فكانوا أحسن الناس استقامة كام قال اهللا عنهم
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، لتصلح أحوال هذا البيت الكبري ومن فيهفعلينا القيام بأداء هذه املسؤوليات 
وتزول عنه األسقام واآلالم كام أمر اهللا سبحانه ، وتنكشف عنه الغموم واهلموم
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، والشيطان ملا كفر واستكرب وترك مسئوليته صار أكرب مضل ومفسد يف العامل
 .اد واللعنة والعذاب األليمفاستحق الطرد واإلبع

 ..يتعلم الضالل ..فكل من ترك مسئوليته من البرش صار من أتباع الشيطان
? @ (: كام قال سبحانه .ويدعو إىل الضالل والنار ..ويعمل بالضالل
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 للضالل ًوالعقل حني ينعزل عن منهج اهللا بعيدا عن الوحي فإنه حينئذ يتعرض
 .واإلنحراف وسوء الرؤية وفساد العمل

وهو يف ، ويتخبط ذات اليمني وذات الشامل، ويغري األحكام، فريتاد التجارب
 .ويدمر أجهزة إنسانية كريمة، ذلك كله حيطم كائنات برشية عزيزة

وجعل التجارب والتقلبات ، ولو اتبع الوحي اإلهلي لكفى البرش هذا الرش كله
واخلسارة يف النهاية مواد وأشياء ، وهي جماله الطبيعي، التيف األشياء واآل

 .هلا أنفس وأرواح
َّفال بد ، فالعقل وحده قارص يتقلب ويضطرب حتت ضغط الشهوات واألهواء

 .له من ضابط آخر يضبطه وحيرسه ويرجع إليه وهو الوحي
وال عاصم لعقل وال لفطرة إال أن  ..والفطرة وحدها تنحرف ..فالعقل يضل

فهو النور الذي هيدي إىل احلق وإىل رصاط  ..كون الوحي هو الرائد اهلاديي
L K J R Q P O N M (: مستقيم كام قال سبحانه
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والشهوات ، والدين يأيت يف حياتنا بقدر التضحية من أجله باألنفس واألموال

 .واألوطان، واألوقات
واهللا يرىض  ..وبالشهوات من أجل األعامل ..جل الدينفنضحي بالدنيا من أ

 .عنا بقدر قوة الدين يف حياتنا



 ٧٥٤

سهل علينا ، وتذكرنا نعيم اجلنة وعذاب اآلخرة، وإذا فكرنا يف املوت واآلخرة
 .وامتثال أوامر اهللا وتقديمها عىل ما سواها، التضحية بالدنيا

 :به إال بحبسنيوطالب اهللا والدار اآلخرة ال يستقيم له سريه وطل
وفعل الواجبات ، حبس قلبه يف طلبه ومطلوبه بذكر اهللا وطاعته :األول

 .واملندوبات التي حيبها اهللا
كحبس جوارحه عن املعايص ، حبس قلبه عن االلتفات إىل غريه :الثاين

 .والشهوات برتك املحرمات واملكروهات
 سائر إىل احلبس أو، وكل خارج من الدنيا إما متخلص من احلبس وهو املؤمن

Ã Â Á À ¿Ä  È Ç Æ Å(: وهو الكافر
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ً جيال كريام مستقيام ملسو هيلع هللا ىلص وقد ربى اهللا بالقرآن الكريم وهبدي النبي ً ُريض اهللاُ عنه ً َ
ِ

 .فهم قدوة البرشية إىل يوم القيامة، ورضوا عنه
ويتجه إىل ، إنه عامل يصدر عن اهللا،  األرضوخري جيل عرفته، إهنم خري القرون

 .ويليق أن ينتسب إىل اهللا، اهللا
عف  ..عف اللسان ..طيب املشاعر ..نقي القلب ..عامل عايل الصفات

وأدب مع  ..وأدب مع نفسه ..وأدب مع رسول اهللا ..له أدب مع اهللا ..الرسيرة
ه املنظمة له رشائع ..ويف حركات جوارحه ..أدب يف هواجس قلبه ..غريه

 .وتكفل صيانته ..وله أحكام تضبط استقراره ..ألوضاعه
يتمثل هذا األدب يف إدراك حدود ، ومع رسول اهللا، إنه عامل كريم له أدب مع اهللا

فال يسبق املؤمن إهله يف ، وأمام الرسول الذي يبلغ عن الرب، العبد أمام الرب
وما ، يتجاوز ما يأمر بهوال ، وال يقرتح عليه يف قضاء أو حكم، أمر وال هني

ًوحياء ، ًأو رأيا مع خالقه تقوى منه وخشية، وال جيعل لنفسه إرادة، ينهى عنه
 .ًوأدبا
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 .فال يقول يف أمر قبل قول اهللا وقول رسوله فيه
وهو أصل من ، وهو منهج يف التلقي والتنفيذ، وذلك أدب نفيس مع اهللا ورسوله

 .أصول الترشيع والعمل
وكذلك أدب ، النابعة من الشعور بأن اهللا سميع عليم، ى اهللاوهو منبثق من تقو

 .املؤمنني مع رهبم ومع رسوهلم
وال يديل منهم أحد برأي مل يطلب  ..فال يقرتح منهم مقرتح عىل اهللا ورسوله

وال يقيض برأيه يف أمر أو حكم إال أن يرجع قبل ذلك إىل  ..منه أن يديل به
 .قول اهللا وقول رسوله

فيتحرجون ، ً يسأهلم عام يعلمونه قطعا يف حجة الوداعملسو هيلع هللا ىلصول اهللاحتى كان رس
خشية أن يكون يف قوهلم تقدم بني ، اهللا ورسوله أعلم: أن جييبوا إال بقوهلم

_ ` c b a ^ (: وهو ما هنى اهللا عنه بقوله! ملسو هيلع هللا ىلصيدي اهللا ورسوله 
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َ يوم هذاَّأيأتدرون « : سأل يوم النحر فقالملسو هيلع هللا ىلص وعن نفيع بن احلارث أن النبي َ ٍْ َ« .
ُلـهَاهللاُ ورسو: ُقلنا ُ أعلمُ َحتى ظنَنَّا أ، َ َّ ُنـهَ ِ سيسميه َّ ِّ َ ِاسمهِسوى َُ ِ َأليس « :َالَقف، ْ ْ َيوم ِبَ َْ

ِالنحر ْ ْقلنَا »َّ َ يا رسولَلـىَب: ُ ُاهللاُ ورسو: قلنا» فأي شهر هذا؟« :الَق، ٬ا َ َ ُلـهَ ُلـمْ أعُ َ ،
َأل« :الق ِيس بذي احلجة؟َ َِّ َِ ْقلنَا» ْ َ يا رسولَلـىَب: ُ ٍفأي بلد هذا؟« :َقال! ٬ا َ َ ُّ َ : ُقلنا »َ

ُلـهَاهللاُ ورسو ُ أعلمُ َحتى ظنَنَّا أ: قال، َ َّ ُنـهَ ِ سيسميه َّ ِّ َ ِسمهِسوى اَُ ِ َأليس « :َقال، ْ ْ َ َ

ِبالبلدة؟ ْقلنَا» َ َ يا رسولَلـىَب: ُ ُ َ َفإن دماء« :َقال! ٬ا َ َ ِ َّ ْكمَ ْوأموالكم، ُ ُْ َ َ ْأعراضكمَ وَ َُ َ ْ 
ْعليكم ُ ٌحرام َ َ َكحرمة يومكم هذا، َ َ ْ ُْ َ َ ُْ ِ ِ َيف شهركم هذا، َ َ ْ ُ ِ ْ َ ْيف بلدكم هذا، ِ ُ ِ َ ِليبلغَف، َ ِّ َ ُ ِ 

َالشاهد الغائب ِ َِ َّْ  .)١(متفق عليه» ُ

،  يف احلديث واخلطابملسو هيلع هللا ىلصوهلذا اجليل الطيب الطاهر السامق أدب مع نبيهم 
 قلوهبم توقري ينعكس عىل أصواهتم ويميز شخص رسول اهللا وتوقريهم له يف

                                                
 . ، واللفظ له)١٦٧٩(، ومسلم برقم )٦٧(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
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واهللا جل جالله يدعوهم إىل ذلك األدب هبذا النداء ، ويميز جملسه فيهم، بينهم
u t s r q p | { z y x w v (: احلبيب

 .]٢: احلجرات[ )§{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦

، نوتال عليهم القرآ، الذي دعاهم إىل اإليامن ملسو هيلع هللا ىلص وكانوا يوقرون النبي
فكانوا معه يف غاية األدب خشية أن حتبط أعامهلم وهم ، ومجعهم عىل اهلدى

 .ال يشعرون
ª ¨ © (: وقد نوه اهللا بتقواهم وغضهم أصواهتم عند رسول اهللا بقوله

 º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «
 .]٣: احلجرات[ )¼«

  إىلملسو هيلع هللا ىلصوجتاوزوا به شخص رسول اهللا ، وقد وعى املسلمون هذا األدب الرفيع
 .وال يقتحمون عليه حتى يدعوهم، ال يزعجونه حتى خيرج إليهم، كل عامل

 .فالنداء األول لتقرير جهة القيادة ومصدر التلقي
 .والنداء الثاين لتقرير ما ينبغي من أدب للقيادة وتوقري

َّفال بد من وضوح ، وهذا وذاك مها األساس لكافة التوجيهات والترشيعات
ومن تقرير مكان القيادة وتوقريها لتصبح ، املؤمنوناملصدر الذي يتلقى عنه 

أما النداء الثالث فهو يبني  .للتوجيهات بعد ذلك قيمتها ووزهنا وطاعتها
للمؤمنني كيف يتلقون األنباء؟ وكيف يترصفون هبا؟ ويقرر رضورة التثبت من 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 / (: مصدرها كام قال سبحانه
 .]٦ :احلجرات[   )@9 : ; > = < ?

 .َّفال بد من التثبت من خرب الفاسق
أما ، أما املؤمن الصالح فيؤخذ بخربه؛ ألن هذا هو األصل يف اجلامعة املؤمنة

ويف مجيع األخبار فهو خمالف ألصل الثقة ، الشك يف مجيع املصادر
 .ومعطل لسري احلياة وتنظيمها يف اجلامعة، املفروض بني اجلامعة املؤمنة



 ٧٥٧

 :تقامةفعىل من أراد االس
ويستسلموا لقدر اهللا  ..وأن يرتكوا أمرهم هللا ورسوله ..أن يدخلوا يف السلم كافة

ويشكروا رهبم عىل نعمة اإليامن  ..ويتلقوا عنه وال يقرتحوا عليه ..وتدبريه
 ..وكشف هلم عن مجاله وفضله ..وحرك قلوهبم حلبه ..الذي هداهم إليه

وهذا كله من  ..سوق والعصيانوكره إليهم الكفر والف ..وعلق أرواحهم به
 .رمحة اهللا وفيضه

وهو الذي  ..وخلص قلوهبم من ذلك الرش ..فهو الذي أراد هبم هذا اخلري
 .ًجعلهم هبذا راشدين فضال منه ونعمة

ورسول اهللا يأخذ ، فاهللا خيتار هلم اخلري، وليطمئنوا إىل قضاء اهللا وتدبريه
H G F E D C B A M L K J I (: بأيدهيم إىل هذا اخلري

 N [ Z Y X W V U T S R Q P O
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٨[. 
وذلك يف حاجة ، واالستقامة هي االعتدال وامليض عىل النهج دون انحراف

وضبط ، والتحري الدائم حلدود الطريق، والتدبر الدائم، إىل اليقظة الدائمة
ومن ثم فهي شغل دائم يف ، ً أو كثرياًاالنفعاالت البرشية التي متيل االجتاه قليال

وهذا ما أمر ، ليكون عىل منهج اهللا وفق أمر اهللا، كل حركة من حركات احلياة
̂ _̀  b a (: اهللا به رسوله ومن تاب معه بقوله  ] \ [ Z Y

e d cf(  ]١١٢: هود[. 

بل بالنهي عن الطغيان ، ثم أعقب األمر باالستقامة بالنهي عن القصور والتقصري
 .واملجاوزة

وذلك أن األمر باالستقامة وما يتبعه من يقظة القلب قد ينتهي إىل الغلو 
، واهللا يريد دينه كام أنزله، واملبالغة التي حتول هذا الدين من يرس إىل عرس



 ٧٥٨

فاإلفراط والغلو خيرجان هذا ، ويريد االستقامة عىل ما أمر دون إفراط وال غلو
 . القلوب واألعاملواهللا مطلع عىل، الدين عن طبيعته

، وال جيوز ألهل اإليامن واالستقامة أن يركنوا إىل الذين ظلموا من اجلبارين
: ويعبدوهنم لغري اهللا من العبيد، الذين يقهرون العباد بقوهتم، والطغاة املفسدين

) g v u t s r q p o n m l k j i h
wx( ]١١٣: هود[. 

، ا املنكر األكرب الذي يزاولونهفركون املؤمنني إليهم يعني إقرارهم عىل هذ
، وجزاء هذا االنحراف أن متسهم النار، ومشاركتهم إثم ذلك املنكر األكرب

 .ٍوليس هلم من اهللا وال وال نارص
واالستقامة عىل الطريق يف فرتات الشدة وتكالب األعداء أمر شاق عسري 

 .حيتاج إىل زاد يعني
y (: إىل زاد الطريق بقوله ومن معه من املؤمنني ملسو هيلع هللا ىلصواهللا يرشد الرسول 

 ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z
©ª( ]١١٤: هود[. 

، والذي يقيم البنية الروحية، وهذا الزاد هو الذي يبقى حني يفنى كل زاد
 .ويمسك القلوب عىل احلق الشاق التكاليف

وينسم ، القريب املجيب، ذلك أنه يصل القلوب املؤمنة برهبا الرحيم الودود
 .ألنس يف وحشتها وعزلتها يف تلك اجلاهليةعليها نسمة ا

كام أن انتظار األجل لتحقيق سنة اهللا يف ، واالستقامة يف حاجة إىل الصرب
 .املكذبني حيتاج إىل الصرب

والصرب عىل كيد  ..وإقامة الصالة يف أوقاهتا إحسان ..فاالستقامة إحسان
 ± » ¬ ® ¯ °(واهللا ال يضيع أجر املحسنني  ..املكذبني إحسان

 .]١١٥: هود[ )²³



 ٧٥٩

واستقاموا عىل  ..وأهل االستقامة هم الذين استقاموا عىل أن اهللا رهبم وحده
 ..واستقاموا عىل إخالص الدين والعمل إىل املوت ..طاعته وأداء فرائضه

واستقامـوا يف رسهـم وجهرهـم كام قـــال  ..واستقامـوا يف أقواهلـم وأفعاهلم
* + $ % & ' ) ( ! " # (: سبحانه
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فمتى استقام القلب عىل ، وأصل االستقامة استقامة القلب عىل التوحيد
التوحيد ومعرفة اهللا وخشيته وإجالله ومهابته استقامت اجلوارح كلها عىل 

 .طاعته



 ٧٦٠

 اإلخالص فقه -١٢
h s r q p o n m l k j i (: قال اهللا تعاىل

x w v u ty( ]٥: البينة[. 

®  ¬£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª »(: وقال اهللا تعاىل
¸¶ µ  ́³ ² ± ° ¯( ]١٦٣، ١٦٢: األنعام[. 

وتصفية العمل عن ، هو إفراد اهللا تبارك وتعاىل بالقصد يف الطاعة: اإلخالص
 .مالحظة اخللق بدوام النظر إىل اخلالق

 :مل عام يشوبه من شوائب إرادات النفسواإلخالص يكون بتصفية الع
 ..وإما اهلرب من ذمهم ..وإما طلب مدحهم ..إما طلب التزين يف قلوب اخللق

أو طلب حمبتهم وقضائهم  ..أو طلب أمواهلم أو خدمتهم ..أو طلب تعظيمهم
أو غري ذلك من العلل والشوائب التي جيمعها إرادة ما سوى اهللا  ..حوائجه

 .انًبعمله كائنا ما ك
وال ، وال شيطان فيفسده، واإلخالص رس بني العبد وربه ال يعلمه ملك فيكتبه

 .عدو فيحسده
 :واإلخالص عىل ثالث درجات

وعدم ، واخلالص من طلب العوض عليه، عدم رؤية عمله ومالحظته :األوىل
 .رضاه به وسكونه إليه

، ه وتوفيقه لهوفضل، فالذي خيلص العبد من رؤية عمله مشاهدته ملنَّة اهللا عليه
 .وأنه باهللا ال بنفسه

والعبد ال ، والذي خيلصه من طلب العوض عىل العمل علمه بأنه عبد حمض
 .ًيستحق عىل خدمته لسيده عوضا وال أجرة

ال معاوضة ، وإنعام عليه، وإحسان إليه، وما يناله من األجر والثواب تفضل منه
 .وال أجرة



 ٧٦١

، وتقصريه فيه،  مطالعة عيوبه وآفاتهوالذي خيلص من رضاه بفعله وسكونه إليه
َّوعلمه بام يستحقه الرب جل جالله من ، وما فيه من حظ النفس والشيطان

وأن العبد أضعف وأعجز وأقل من ، وآداهبا الظاهرة والباطنة، حقوق العبودية
 .وأن يرىض هبا لربه، أن يوفيها حقها

إذ ، هو شدة حيائه من اهللاو، مع بذل جمهوده فيه، خجله من عمله :الدرجة الثانية
 .ودون ما يليق بجالله وعظمته سبحانه، ًمل ير ذلك العمل صاحلا له

ورؤية عمله من عني ، ًوتوفري اجلهد التام لتصحيح العمل حمتميا عن شهوده له
É È Ç Æ Å Ë Ê (: ال بالعبد وال منه كام قال سبحانه، جوده سبحانه

Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ÌÚ( ]اتاحلجر :

١٧[. 
، ًموافقا له، ًبأن جيعل العبد عمله تابعا للعلم، إخالص العمل :الدرجة الثالثة

 .ويقف بوقوفه، يسري بسريه، ًمؤمتا به
ًمتقيدا به فعال وتركا، ًناظرا إىل احلكم الديني الرشعي ًناظرا إىل ترتيب الثواب ، ًً

ًوالعقاب عليه سببا وكسبا ً. 
، لذي تنطوي فيه األسباب واملسبباتًشاهدا للحكم الكوين القدري ا

وتفرد الرب وحده ، فال يبقى هناك غري حمض املشيئة، واحلركات والسكنات
 .باألفعال

ًقاصدا وجهه وحده كام ، ًمتوكال عليه وحده، ًمعتصام به وحده، ًنافيا ملا سواه
ْأنا أغنى الرشكاء عن الرش« : فيام يرويه عن ربه سبحانهملسو هيلع هللا ىلص قال النبي َِّ ُِّ َ ِ َ َ ْ ْمن ، ِكَ َ

َعمل عمال أرشك فيه معي غ ِ ِ ِ َِ ََ َ ْ ََ ِيـرَ َتـر، يْ ُتـهْكَ ُ ورشكهُ ََ ْ
 .)١(أخرجه مسلم »ِ

، ًوالصالة والزكاة والصوم واحلج وسائر األعامل بدون اإليامن ال تكون شيئا
ًوال تكون عمال صاحلا  .بل هي مطلق عمل ال يعبأ اهللا به، ً

                                                
 ). ٢٩٨٥( برقم أخرجه مسلم) ١(
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 .ً صارت أعامال صاحلةملسو هيلع هللا ىلص اهللا فإذا كانت مع اإليامن وعىل هدي رسول
، وكذلك اإليامن مقرتن باإلخالص فهام توأمان ال ينفك أحدمها عن اآلخر

وأول من تسعر هبم النار هؤالء ، فأول من يدخل اجلنة الشهيد واجلواد والقارئ
 .الثالثة

وبفقد اإليامن واإلخالص هؤالء ، فبوجود اإليامن واإلخالص هلؤالء اجلنة
h q p o n m l k j i (: قال سبحانهإىل النار كام 

x w v u t s ry( ]٥: البينة[. 

َإن أول الناس يقىض يوم القيامة عل« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  ْ َْ ْ َِّ َِ َ َ َ َُ ِ َّ َ َّ ِيـهِ َ رجل استشهدْ ُِ ْ ْ ٌَ َفأيت ، ُ ِ ِبـهَ ِ 
َفعرفه نعمه فعرفها َ َ َ ََ َ ََّ ُ َ ُ َفام عملت فيها؟ قال: قال، َِ ِ َِ ْ َ َ َقاتلت فيك ح: َ َ ِ ُ َْ ُتى استشهدتَ ْ ُ َِّ ْ ْ ،

َكذبت: قال ْ َ ٌولكنك قاتلت ألن يقال جريء، َ ِ َ ََ َ ْ َ َُ ْ َ َ ََّ َفقد قيل، ِ َِ ْ َثم أمر ، َ َِّ ِبـهُ َ فسحب عِ َ ِ ُ  َلـىَ
ِوجهه حتى ألقي يف النار َّ َِّ َ ِ ِْ َ ْ َورجل تع، َِ ُ ََ ٌ َلـمَ ِ العَّ َلـمْ َ وعْ َلـمَ َه وقرأ القرآنَّ ْ َُ ْ َ َ َفأيت ، ُ ِ ِبـهَ ِ ،

ُفعرفه  ََ َنعمه فعرفهاََّ َ ََ ََ ُ َ َفام عملت فيها؟ قال: قال، ِ ِ َِ ْ َ َ َتع: َ ْلـمَ ِت العَّ ْ َلـمُ َ وعْ ْلـمَ ُتـهَّ ُ وقرأت ُ ْ َ َ َ
َفيك القرآن ْ ُ ْ َ َكذبت: قال، ِ ْ َ َولكنك تع، َ ََ ََّ ِ ْلـمَ ِت العَّ ْ َلـمَ َ ليقال عاْ َ َ ُ ٌلـمِ َوقرأت القرآن ، ِ ْ َُ ْ ََ ْ َ

ٌليقال هو قارئ ِ َ ََ ُ َ ُ َفقد قيل، ِ َِ ْ َم أمر ُث، َ َِّ ِبـهُ َ فسحب عِ َ ِ ُ ِ وجهه حتى ألقي يف النارَلـىَ َّ َِّ َ ِ ِْ َ ْ َِ ،
َورجل وسع ا َ ُ ََّ َ علهللاٌَُ ِيـهَ ِ وأعطاه من أصناف اْ َِ ْ ْ ُ ْ َلـامََ ُل كْ ِلـهِ َفأيت ، ِّ ِ ِبـهَ َ فعرفه نعمه فعرفهاِ َ َ َ ََ َ ََّ ُ َ ُ َِ ،

َفام عملت فيها؟ قال: قال ِ َِ ْ َ َ َتـرَما : َ ٍكت من سبيلَ ِ َ ْ ِ ُ ِتـح ْ ُب أن ينفق فيها إال أنفقت ُ ْْ َ َْ ِ َ ِ َ ُْ ُّ
َفيها لك َ َ َكذبت: قال، ِ ْ َ ٌولكنك فعلت ليقال هو جواد، َ َ َ َ ُ َ ََ َ ْ َُ ِ َِ ََّ َفقد قيل، َ َِ ْ َثم أمر ، َ َِّ ِبـهُ ِ 

َفسحب ع َ ِ ُ ِ وجههَلـىَ ِ ْ ِثم ألقي يف النار، َ َّ ِ َ َِّ ْ  .)١(أخرجه مسلم »ُ

 .والسمعة مشتقة من السامع، يةوهو مشتق من الرؤ، والرياء ضد اإلخالص
والرياء ، ُفاملرائي يري الناس أو يسمعهم ما يطلب به احلظوة واملنزلة عندهم

 .وسبب ملقت اهللا تعاىل، حمبط لألعامل
 

                                                
 ). ١٩٠٥( برقم أخرجه مسلم) ١(
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 :وذلك يرجع إىل ثالثة أصول وهي، وأصل الرياء حب اجلاه واملنزلة
 .الناسوالطمع فيام يف أيدي  ..والفرار من أمل الذم ..حب لذة احلمد

ًالرجل يقاتل شجاعة:  فقالملسو هيلع هللا ىلصجاء رجل إىل النبي : عن أيب موسى قال ُ َ َُ َ ُ َُ ِ َّ ،
ُويقاتل  َِ ُ ِحـمَ ًيةَ ًويقاتل رياء، َّ َ ُ َِ ُ ِفأي ذلك يف سبيل ا، َِ ِ َ ِ َ ِ َ َ؟ قالهللاَُّ َمن قاتل لتكون ك« :َ َ ُ َ َِ َ َ ْ َلـمَ ُة ِ

َ هي العلياهللا َْ ُْ ِفهو يف سبيل ا، ِ ِ َ ِ َ ُ  .)١(متفق عليه» هللاَ
ويقاتل ، ويقاتل محية ألنه يأنف أن يقهر ويذم، فهو يقاتل شجاعة ليذكر وحيمد

فهذه األمور الثالثة ، وهذا هو لذة اجلاه واملنزلة يف القلوب، رياء لريى مكانه
 .هي التي حترك الرياء

 :والرياء له صور خمتلفة
 ..الكالموتارة من جهة  ..وتارة من جهة اللباس ..فتارة يكون من جهة البدن

 .ونحو ذلك، وتارة بكثرة األصحاب والزوار ..وتارة من جهة العمل
 .ويف إرسار األعامل فائدة اإلخالص والنجاة من الرياء

 .ويف إظهار األعامل فائدة االقتداء وترغيب الناس يف اخلري
فعىل املظهر للعمل أن ، ومن األعامل ما ال يمكن اإلرسار به كاحلج واجلهاد

 .بل ينوي االقتداء به،  حتى ال يكون فيه حب الرياء اخلفييراقب قلبه
واستوى عنده ، وصغر الناس يف عينه، تام اإلخالص، فمن كان قوي اإليامن

 .فال بأس له يف اإلظهار؛ ألن الرتغيب يف اخلري خري، مدحهم وذمهم
وأعطاه الدنيا يستعني هبا عىل طاعة ، واهللا تبارك وتعاىل خلق اإلنسان لآلخرة

وال حظ له يف ، ومن جعل مقصد حياته الدنيا أعطاه اهللا من الدنيا ما يشاء، اهللا
# $ % & ' ) ( * + , ! " (: اآلخرة كام قال سبحانه

 .]١٨: اإلرساء[ )3- . / 0 1 2

 .اهللا يفهمه رس ذلك، فالذي جيعل مقصد حياته التجارة والزراعة أو الصناعة
                                                

 ). ١٩٠٤(، واللفظ له، ومسلم برقم )٧٤٥٨(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
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َّاهللا عز وجل يفهمه رس ، والدعوة إىل اهللا، والذي جيعل مقصد حياته عبادة اهللا َّ
 .ملسو هيلع هللا ىلصمجع األمة عىل اإليامن واهلدى وأعامل الرسول 

لكن أهل الدنيا أخلصوا ، وأهل الدين كذلك، فأهل الدنيا اهللا أعطاهم مقصدهم
ولكن الدنيا فانية راحمة متقلبة فال ، يف عملهم فزادت وزانت دنياهم كام نرى

, # $ % & ' ) ( * + ! " (: يفرح هبا إال جاهل
 .]٥٥: التوبة[ )3- . / 0 1 2

أما الذي يستحق أن يفرح به فهو الدين الذي أكرم اهللا به البرشية كام قال 
: يونس[ )j i h g f e d c b ak(: سبحانه

٥٨[. 
فلذلك اهللا مل يعطهم؛ ألن معهم صورة ، وأهل الدين مل خيلصوا يف أعامهلم

واتبعوا رسوله فيام جاء به ، خلصوا أعامهلم هللاولو أ، الدين ال حقيقة الدين
# ! " (: لنرصهم وأعزهم ورفع مكاهنم ووفر أرزاقهم كام قال سبحانه

 0 / . - , + * ) ( ' & % $
 .]٩٦: األعراف[  )13 2

وعىل ، وكذلك يغل عىل الغش، وقلب اإلنسان يغل عىل الرشك أعظم غل
 .خروجه عن مجاعة املسلمني بالبدعة والضاللة

ًفهذه الثالثة متلؤه غال ودغال ودواء هذا الغل واستخراج أخالطه بتجريد ، ً
 .اإلخالص والنصح ومتابعة السنة

ٍث خصال َالَث« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  َ ِ َ يغل علَالُ َُّ ِ ِيـهَ ْن قلب مسْ ُ ُ َّْ ٍلـمَ ً أبداِ َ ْإخ: َ ِص العمل َالِ َ َ ُْ
ِلـهِل ُومناصحة و، َّ َ َ َُ َ ِة األمرَالُ ْ ُولزوم ا، ِ ُ ُ َجـامـْلَ ِعةَ َفإن دعو، َ ْ َ َّ ِ ْهـمَتـَ ِتـح ُ ِيط من ورائُ َِ َ ْ ْهـمُ ِ« 

 .)١( أخرجه أمحد والدارمي

                                                
 . وهذا لفظه) ٢١٥٩٠(أخرجه أمحد برقم : صحيح) ١(

 ). ٤٠٤(لصحيحة رقم ، انظر السلسلة ا)٢٣٣(وأخرجه الدار مي برقم 



 ٧٦٥

، بل تنفي عنه غله، وال حيمل الغل مع هذه الثالثة، فالقلب ال يبقى فيه غل
 .وخترجه عنه، وتنقيه منه

ثم يرجع إىل نفسه فيكون هلا أشد ، والفقه أن يمقت املسلم الناس يف ذات اهللا
وإضاعتهم ، وضعفهم وتفريطهم، فإن من شهد حقيقة اخللق وعجزهم، ًمقتا

ًمل جيد بدا ، وبيعهم حظهم من اهللا بالعاجل الفاين، وإقباهلم عىل غريه، حلق اهللا
 .من مقتهم عىل إعراضهم عن رهبم

فكم يف ، ًولكن إذا رجع العبد إىل نفسه وحاله وتقصريه كان لنفسه أشد مقتا
وأغراض وحظوظ متنع األعامل أن تكون هللا ، أمراضالنفوس من علل و

 .وأن تصل إليه، خالصة
ويعمل العمل ، فقد يعمل العبد العمل حيث ال يراه برش البتة وهو غري خالص هللا

وال يعرف هذا إال أولو ، والعيون قد استدارت عليه وهو خالص لوجه اهللا
 .البصائر

فة قطاع متنع وصول العمل إىل ويف تلك املسا، فبني العمل وبني القلب مسافة
وفرق شيطانية مستعدة إلزهاق روح العمل قبل أن يصل إىل القلب ، القلب

وال ، فيكون الرجل كثري العمل وما وصل منه إىل قلبه حمبة وال خوف وال رجاء
، وال نور يفرق به بني أولياء اهللا وأعدائه، وال رغبة يف اآلخرة، زهد يف الدنيا

 .لوبني احلق والباط
وعليها قطاع متنع وصول العمل إليه من كرب ، ثم بني الرب وبني القلب مسافة

وعلل خفية لو استقىص ، ونسيان منَّة اهللا فيه، ورؤية العمل، وإعجاب وإدالل
 .العبد يف طلبها لرأى العجب

إذ لو رأوها لوقعوا فيام هو أشد منها ، ومن رمحة اهللا أن سرتها عىل أكثر العامل
 .وفتور اهلمة، وترك العمل، والقنوطمن اليأس 
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 :والرياء ضد اإلخالص وهو نوعان
، وهو أن يكون الباعث عليه قصد التعظيم واملدح :الرياء املذموم :أحدها

والرغبة فيام عند من ترائيه أو الرهبة منه ونحو ذلك كمن يتصدق أو يصيل أو 
فهذا كله من الرياء  ،أو يعلم أو جياهد من أجل أن يرى أو يقال عنه كذا، يذكر

 .ًاملذموم رشعا
وهو أن ال يكون الباعث عليه ما سبق كمن حيسن : الرياء املحمود: الثاين

وإىل نفسه ، ًفيكون حمسنا إليه بالتعليم، صالته وعنده من يريد أن يتعلم منه
فهذا ، ًوكمن ينفق ماله جهرا ليقتدى به يف اخلري، وتعريف اجلاهل، باإلخالص

 .صل له مثل أجور من اقتدى بهجدير بأن حي
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 التوكل فقه -١٣
 .]٢٣: املائدة[ )Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÕ(: قال اهللا تعاىل

x w § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y (: وقال اهللا تعاىل
© ¨ª( ]٣: الطالق[. 

 .التوكل من أعظم مقامات الدين وأجلها وأفضلها
،  عليه يف مجيع أحواهلموحثهم، وقد أمر اهللا أنبياءه ورسله وعباده بالتوكل عليه

 .وفيام تعبدهم به، وفيام أمرهم به
كام حيب الشاكرين واملحسنني وأخرب ، وأخرب سبحانه أنه حيب املتوكلني عليه

 .وأنه كاف من توكل عليه، سبحانه أن كفايته للناس مقرونة بتوكلهم عليه
وجعل نفسه جزاء ، ًوجعل سبحانه لكل عمل من أعامل الرب جزاء معلوما

p o n m l k j  q(: املتوكل عليه وكفايته كام قال سبحانه
u t s rv( ]٣، ٢: الطالق[. 

x w ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y (: ثم قال يف التوكل
© ̈  §ª( ]٣: الطالق[. 

والنصف الثاين ، والتوكل نصف الدين، فالتوكل أقوى السبل عنده وأحبها إليه
 .واإلنابة هي العبادة ..فالتوكل هو االستعانة، فإن الدين استعانة وعبادة، اإلنابة

وأكرمهم عليه وهم ، وأقرهبم إليه، وقد خاطب اهللا بالتوكل أحب اخللق إليه
فمن ال توكل له ال إيامن ، ًوجعله رشطا يف صحة إيامهنم، وأمرهم به، املؤمنون

 .]٢٣: املائدة[ )Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÕ(: له فقال سبحانه

> = < ? @ A 8 9 : ; 7 (: وقال سبحانه
G F E D C BH( ]٢: األنفال[. 

وأخرب سبحانه عن رسله أن التوكل عىل اهللا ملجؤهم ومعاذهم يف مجيع 
َّأحواهلم فقال عز وجل َّ :) q p o n m l k j i h g
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ل وجلميع أعام، فالتوكل أصل جلميع مقامات الدين من اإليامن واإلحسان
فكام ال يقوم الرأس إال عىل ، ومنزلته منها منزلة اجلسد من الرأس، اإلسالم

 .فكذلك ال يقوم اإليامن ومقاماته وأعامله إال عىل ساق التوكل، البدن
، واخلالئق كلها يف قبضة اهللا، وينشأ التوكل من علم العبد أن األمور كلها بيد اهللا

 .وهي موكولة إليه سبحانه
وتفويض أمره ، ًفهو ال جيد بدا من اعتامده عليه، ًملك شيئا منهاوأن العبد ال ي

 :وثقته به من الوجهني، إليه
ومن جهة كون األمر كله بيد  ..ًمن جهة فقر العبد إىل ربه وعدم ملكه شيئا البتة

 .والتوكل ينشأ من هذين العلمني، اهللا
ه عن منازعة وعزل نفس، ومقصود التوكل عىل اهللا تسليم األمر إىل من هو له

وخروجه عن ترصفه بنفسه وحوله وقوته وكونه به إىل ، مالكه واعتامده عليه فيه
C B A (: ترصفه بربه وكونه به سبحانه دون نفسه كام قال سبحانه عن رسله

 R Q P O N M L K J I H G F E D
ST( ]١٢: إبراهيم[. 

 مضارهم؛ ودفع، فاألنبياء وأتباعهم يتوكلون عىل رهبم يف جلب مصاحلهم
 .وسعة رمحته، وعموم إحسانه، وكامل قدرته، لعلمهم بتامم كفايته

وهي التوكل عىل اهللا يف ، وتوكل األنبياء يف أعىل املطالب وأرشف املراتب
وهذا أكمل ما يكون ، وإزالة الضالل عنهم ..وهداية عبيده ..إقامة دينه ونرصه

 .من التوكل
 :وجمموع الدين أمران

 .ًوأن يكون متوكال عىل اهللا ..ىل احلقأن يكون العبد ع
 .]٧٩: النمل[ )08 1 2 3 4 5 6 7(
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 .وإما من عدم التوكل ..إما من عدم اهلداية :واإلنسان آفته
 .فإذا مجع مع اهلداية التوكل فقد مجع اإليامن كله

 :والناس يف التوكل متفاوتون
 حصول ومن متوكل عىل اهللا يف ..فمن متوكل عىل اهللا يف حصول امللك

أو دفع مفسدة  ..ومن متوكل عليه يف جلب مصلحة دينية أو دنيوية ..رغيف
 .دينية أو دنيوية

 .ومن صدق توكله عىل اهللا يف حصول يشء ناله
ًفإن كان حمبوبا هللا مرضيا له كانت له فيه العاقبة املحمودة ًوإن كان مسخوطا ، ً

 .ًمبغوضا كان ما حصل له بتوكله مرضة عليه
إال إذا ، ًاحا حصلت له مصلحة التوكل دون مصلحة ما توكل فيهوإن كان مب

 .استعان به عىل طاعته
وانطراح القلب بني يدي ، وعلم القلب بكفاية الرب للعبد، والتوكل عمل القلب

 .الرب يقلبه كيف يشاء
وتعلق باهللا يف كل ، وريض بكل ما يفعل اهللا، ًواملتوكل من ريض باهللا وكيال

 .حال
وال ، ن ال يظهر يف العبد انزعاج إىل األسباب مع شدة فاقته إليهاأ :والتوكل

 .يزول عن حقيقة السكون إىل احلق مع وقوفه عليها
، فال يصح التوكل إال مع القيام هبا، والتوكل عىل اهللا ال ينايف القيام باألسباب

 .وإال فهو بطالة وتوكل فاسد
،  حاله فال يرتكن سنتهفمن عمل عىل، والكسب سنته، ملسو هيلع هللا ىلصوالتوكل حال النبي 

ومن طعن يف التوكل فقد طعن يف ، فمن طعن يف احلركة فقد طعن يف السنة
 .اإليامن

، والتوكل درجته أن يكون بعد التقوى التي هي القيام باألسباب املأمور هبا
p o n m l k j  r q(: فحينئذ إن توكل عىل اهللا فهو حسبه



 ٧٧٠

u t sv( ]٣، ٢: الطالق[. 

والتفويض إليه يف كل ، لتسليم ألمر الرب وقضائه مع فعل ما أمر بهفالتوكل هو ا
 .وقطع عالئق القلب بغري اهللا، حال

 :ورس التوكل
فال يرضه مبارشة األسباب مع خلو القلب من ، هو اعتامد القلب عىل اهللا وحده

كام ال ينفعه قوله توكلت عىل اهللا مع اعتامده عىل غريه وركونه ، االعتامد عليها
 .يهإل

فقول العبد توكلت عىل اهللا مع ، وتوكل القلب يشء آخر، فتوكل اللسان يشء
اعتامد قلبه عىل غريه مثل قوله تبت إىل اهللا وهو مرص عىل معصيته مرتكب 

 .هلا
فهو كالدعاء الذي جعله ، والتوكل من أقوى األسباب يف حصول املتوكل فيه

 .ًاهللا سببا يف حصول املدعو به
توكل أو مل ، َّكل فيه املدعو بحصوله إن كان قد قدر حصلاملتو: فإن قيل

 .ُدعا أو مل يدع؟، يتوكل
ولو ترك العبد التوكل والدعاء ما ، توكل أو مل يتوكل، َّوإن مل يقدر مل حيصل

 .ِّفاته يشء مما قدر له؟
وهو أن يكون قد قىض اهللا بحصول اليشء ، بقي قسم ثالث وهو الواقع: فيقال

فنصب سبحانه التوكل والدعاء سببني ، من التوكل والدعاءعند وجود سببه 
فإذا مل يفعل ، وقىض اهللا بحصوله إذا فعل العبد سببه، حلصول املطلوب

 .السبب مل حيصل
فإن مل ، وحصول الري إذا رشب، كام قىض سبحانه بحصول الشبع إذا أكل

فإن مل  ،وقىض بحصول الولد إذا جامع الرجل املرأة، يفعل مل يشبع ومل يرو
وإلقاء ، وقىض بطلوع احلبوب التي تزرع بشق األرض، جيامع مل خيلق الولد

 .فإذا مل يفعل ذلك مل حيصل إال اخليبة، البذر فيها
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فإذا مل يسلم ، وقىض سبحانه بدخول اجلنة ملن أسلم وأتى باألعامل الصاحلة
ًومل يعمل صاحلا مل يدخلها أبدا ً. 

، ويندفع هبا املكروه، صل هبا املطلوبفالتوكل من أعظم األسباب التي حي
 .فمن أنكر األسباب مل يستقم منه التوكل

، وقطع عالقة القلب هبا، ولكن من متام التوكل عدم الركون إىل األسباب
 .وحال بدنه قيامه هبا، فيكون حال قلبه قيامه باهللا ال هبا

 .وقضائه وقدرهوالتوكل متعلق بربوبيته ، فاألسباب حمل حكمة اهللا وأمره ودينه
وال يقوم ساق التوكل إال عىل ، فال تقوم عبودية األسباب إال عىل ساق التوكل

 .قدم العبودية
 .ومن نفى األسباب فالبهائم أفقه منه؛ ألهنا تسعى يف السبب باهلداية العامة

 :بل حقيقة التوكل، وال يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده
وعىل قدر ، عالئق الرشك فتوكله معلول مدخولفام دامت فيه ، توحيد القلب

 .جتريد التوحيد تكون صحة التوكل
 .فإن العبد متى التفت قلبه إىل غري اهللا نقص من توكله بقدر ذلك االلتفات

، وهذا حق، ومن هنا ظن بعض الناس أن التوكل ال يصح إال برفض األسباب
 .لكن رفضها عن القلب ال عن اجلوارح

فيكون ، وتعلق اجلوارح هبا، إال برفض األسباب عن القلبفالتوكل ال يتم 
 .وفعله وأمره، ملسو هيلع هللا ىلصوتلك سنته، ًمتصال هبا ببدنه، ًمنقطعا عنها بقلبه

فخلعها ، وتعطيل األسباب إحلاد وزندقة، فخلع األسباب من القلوب توحيد
وتعطيلها إلغاؤها عن ، عدم اعتامد القلب عليها وركونه إليها مع قيامه هبا

 .رحاجلوا
 .]٢٣: املائدة[ )Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÕ(: فالذي أمر بالتوكل بقوله

n m l k j i (: هو الذي أمر بأخذ احلذر بقوله
op( ]٧١: النساء[. 
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( (: ومل يأمر اهللا بالتوكل إال بعد التحرز واستفراغ الوسع كام قال سبحانه
 : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + *
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 .]١٥٩: آل عمران[

 :أما أركان التوكل
 معرفة وأول ذلك: فالتوكل حال مركبة من عدة أمور ال تتم حقيقة التوكل إال هبا

، وانتهاء األمور إىل علمه، العبد بالرب وصفاته من قدرته وكفايته وقيوميته
وهذه املعرفة أول درجة يضع فيها العبد قدمه  .وصدورها عن مشيئته وقدرته

 .ام التوكليف مق
ومن نفاها ، ورفضها عن القلوب، إثبات األسباب عىل اجلوارح :والثاين

 .فتوكله مدخول
بحيث ال يبقى فيه اضطراب من ، اعتامد القلب عىل اهللا وسكونه إليه :والثالث

 .وال سكون إليها، تشويش األسباب
ند إدبار وال يضطرب قلبه وخيفق ع، أن ال يبايل بإقباهلا وإدبارها :وعالمة هذا

ما حيب منها وإقبال ما يكره؛ ألن اعتامده عىل اهللا وسكونه إليه واستناده إليه قد 
 .حصنه من خوفها ورجائها

إذ ال ، فحسن الظن باهللا يدعو العبد إىل التوكل عليه، حسن الظن باهللا :الرابع
 .وال التوكل عىل من ال ترجوه، يتصور التوكل عىل من ساء ظنك به

بأن يكون العبد بني يدي ، واالنقطاع عام سواه، سالم القلب هللاست :واخلامس
وال يكون له حركة ، اهللا كامليت بني يدي الغاسل يقلبه كيف أراد وال يمتنع منه

بل يف باب ، وهذا يف غري باب األمر والنهي، بل يستسلم لتدبري الرب، وال تدبري
 .فتنبه .. أمرك الرب بفعلهال فيام، أي فيام يفعله الرب بالعبد، القضاء والقدر

 :وروح التوكل ولبه وحقيقته
ًوإنزاهلا به طلبا واختيارا ال كرها واضطرارا، تفويض األمور كلها إىل اهللا ً ً ً ،
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العامل بشفقته عليه ورمحته ، كتفويض االبن العاجز الضعيف كل أموره إىل أبيه
 له وقيامه بمصاحله فهو يرى أن تدبري أبيه، وحسن واليته وتدبريه، ومتام كفايته

فال جيد أصلح له وأرفق به من تفويض أموره كلها إىل ، خري له من تدبري نفسه
 .أبيه

وهي ثمرة ، فإذا وضع العبد قدمه يف هذه الدرجة انتقل منها إىل درجة الرضا
 .التوكل وأعظمها فائدة

 .فإنه إذا توكل حق التوكل ريض بام يفعله وكيله
 .وتثبت قدمه فيه، ستكمل العبد مقام التوكلوباستكامل هذه الدرجات ي

، والرمحن والتواب، والتوكل له تعلق بعامة أسامء اهللا وصفاته كالغفار والعزيز
 .واملعطي واملانع ونحو ذلك، والقوي والقدير، والفتاح والرزاق

، يصح له مقام التوكل، وبحسب معرفة العبد باهللا وأسامئه وصفاته وأفعاله
 . أعرف كان توكله عىل ربه أقوىوكلام كان باهللا

 : عىل قسمنيملسو هيلع هللا ىلصوكان الناس يف عهد النبي 
 .وهؤالء عامة الصحابة ريض اهللا عنهم، من عنده األشغال الكسبية :األول
 .كأصحاب الصفة ريض اهللا عنهم، من ليس عنده األشغال الكسبية: الثاين

 :ومن كان عندهم األشغال الكسبية كان يف توكلهم شيئان
بل ينظرون إىل تنفيذ أوامر اهللا ورسوله ، أهنم ال ينظرون إىل زيادة املال :األول

 .فيه ولو قل املال
أهنم كانوا متهيئني مع شغلهم ومستعدين للخروج يف سبيل اهللا يف أي  :الثاين

وبذلك ، وال يتفكرون يف أمواهلم، ومتى لزم األمر،  فيهملسو هيلع هللا ىلصوقت طلبهم الرسول
 .هلمأعطاهم اهللا الربكة يف أموا

 :أما من ليس عنده األشغال الكسبية ففي توكلهم ثالثة أشياء
وليس يف قلوهبم إرشاف ملا  ..أهنم كانوا ال يسألون الناس باللسان وال باحلال

ًوإذا جاءت عليهم املشقة ال خيربون أحدا بل يتوجهون إىل اهللا  ..عند الناس
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 .يهم نرصة اهللاوتنزل عل، وبذلك يأتيهم الفرج، وحده ويبكون أمام اهللا
َّوقد وكل اهللا عز وجل بدينه أنبياءه ورسله ووفقهم لإليامن به ، ومن آمن هبم، َّ

 .وجهاد أعدائه، والذب عنه، والقيام بحقه
ال توكيل حاجة كام يوكل ، وتوفيق واختصاص، وهو توكيل رمحة وإحسان

 .الرجل من يترصف عنه يف غيبته حلاجته إليه
ومن كذهبم وأعرض عن هدهيم ، يف الدنيا واآلخرةفمن آمن هبم أسعده اهللا 

¾ ¿ Â Á À (: مستقيمون عليها، مؤدون هلا، فالرسل قائمون هبا
Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã   (

 .]٩٠: األنعام[

 :والتوكل عىل ثالث درجات
عىل نية شغل النفس بالسبب ، التوكل عىل اهللا مع الطلب وفعل السبب :األوىل

فإنه إن مل يشغل النفس بام ينفعها ،  فتشتغل باهلوى والشهواتخمافة أن تفرغ
 .شغلته بام يرضه

 .ونفع الناس بذلك، وكذلك يقوم بالسبب عىل نية نفع النفس
املوجبة حلسن ظنه ، وكذلك يقوم بالسبب ليتخلص من إشارة اخللق إليه

 .وحجاب مسبل عليه، فالسبب سرت حلاله ومقامه، املوجب لدعواه، بنفسه
، وامتهانه امتهان العبيد والفعلة، وهو أن يشهد به فقره وذله، من وجه آخرو

 .فيتخلص من رعونة دعوى النفس
وحق اهللا ، وأعظم من هذا كله أن القيام باألسباب املأمور هبا حمض العبودية

، وترتب عليه الثواب والعقاب، الذي توجهت به نحوه املطالب، عىل عبده
 .وبه قامت السموات واألرض، ت ألجله الكتبوأنزل، وأرسلت به الرسل

فإن الطلب من اخللق يف ، التوكل مع إسقاط الطلب من اخللق :الدرجة الثانية
 .ًفال يطلب من أحد شيئا، وال يباح إال عند الرضورة، األصل حمظور

حيب ، واهللا تعاىل غني محيد، فسؤال املخلوق للمخلوق سؤال الفقري للفقري
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باإلنسان أن يتعرض لسؤال العبيد وهو جيد عند مواله كل ما وقبيح ، من يسأله
 .يريد

َإذا سألت ف« :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  َ ْ َ َ َ ِسأل ِاِ َ ِوإذا استعنت فاستعن با، هللاَ اْ ْ َ َِ َ َ ْ َْ َْ َ ْواع، ٬ِ ْلـمَ َ أن األمة َ َّ ُ َّ َ

ْلو اج ِ َتـمَ َعوا عَ َ أن ينفعوكَلـىُ ُ َ ْ َ ْ ْلـم، َ َ ينفعوك إال بيشء قد كَ ْ َْ ٍَ
ْ ِ َّ ِ َ ُ َ ُبـهَتَ َ لكهللاُ اَ ْولو اج، َ َِ َتـمَ ُعوا َ

َ أن يرضوكَلـىَع ُّ ُ َ ْ ْلـم، َ َ يرضوك إال بيشء قد كتَ َْ َ ٍَ
ْ ُِّ َّ ِ َ ُ ُبـهَ َ عليكهللاُ اَ ْ َ ْرفعت األق، َ َ ِ َِ ، ُمَالُ

ُوجفت الصحف ُ ُّ َ َِ  .)١( أخرجه أمحد والرتمذي »َّ
زة ال يشاركه أن يعلم أن ملك احلق تعاىل لألشياء هي ملكة ع :الدرجة الثالثة

فهي ملكة قوة وامتناع وقهر متنع أن يشاركه يف ملكه ليشء من ، فيها أحد
 .األشياء مشارك

كام هو املتفرد ، الذي ال يشاركه غريه يف ذرة منه، فهو سبحانه العزيز يف ملكه
 .بعزته التي ال يشاركه فيها مشارك

، درته عىل كل يشءوق، وعلم العبد بتفرد احلق تعاىل وحده بملك األشياء كلها
 .وأنه ليس له مشارك يف ذرة من ذرات الكون من أقوى أسباب توكله

ًفإذا حتقق ذلك علام ومعرفة مل جيد بدا من اعتامد قلبه عليه سبحانه وثقته به ً ،
لعلمه أن حاجاته وفاقاته ومجيع مصاحله ، وطمأنينته به، وسكونه إليه وحده

 .ال بيد غريه، كلها بيد اهللا وحده
 :علة التوكلو

وال يملك ، إىل من ليس له رشكة يف ملك احلق، التفات القلب إىل ما سوى اهللا
وعلة أخرى وهي ، فهذه علة توكله، مثقال ذرة يف السموات وال يف األرض

 .فإنه التفات إىل عوامل نفسه، رؤية توكله
 .وعلة ثالثة وهي رصف قوة توكله إىل يشء غريه أحب إىل اهللا منه

 .عبارة عن اعتامد القلب عىل الوكيل وحده :والتوكل
                                                

 ). ٢٦٦٩(أخرجه أمحد برقم : صحيح) ١(
 ). ٢٠٤٣(، صحيح سنن الرتمذي رقم )٢٥١٦(وأخرجه الرتمذي برقم 
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 :وحال العبد يف توكله عىل اهللا درجات
أن يكون حاله مع ربه وثقته بكفالته وعنايته كحاله يف الثقة بالوكيل  :األوىل

 .عادة
فهو ال يعرف ، أن يكون حاله مع ربه كحال الطفل مع أمه، وهي أقوى :الثانية
وطلب منها ، ا رآها تعلق يف كل حال بذيلهافإذ، وال يفزع ألحد سواها، غريها

 .كل ما يريد
أن يكون بني يدي اهللا تعاىل يف حركاته وسكناته كامليت ، وهي أعالها :الثالثة

فهو مثل ، يرى تدبريه وترصيفه بيد مالكه الذي يدبر الكون، بني يدي الغاسل
 .فاألم تطلبه وال ترتكه، صبي علم أنه إن مل يزعق بأمه

وأنه يعطي ابتداء ، ام يف التوكل سببه املعرفة والثقة بكرم اهللا وعنايتهوهذا املق
 .وسؤاله وعدم سؤال غريه، ويقتيض الشكر له، ُأفضل مما يسأل

ولن ، ووجود العبد الرزق من غري طلب داللة عىل أن الرزق مأمور بطلب العبد
# $ % & ' ) ( * +  " (: متوت نفس حتى تستكمل رزقها

 .]٦: هود[ )23, - . / 0 1 

فمن كان توحيده أكمل كان توكله عىل ، وقوة التوكل مبنية عىل كامل التوحيد
 .اهللا أعظم

ومتى علم أنه ال فاعل ، ًفإذا آمن العبد باهللا رأى كل يشء صادرا عن الواحد
وعليه ، وبه الثقة، والرجاء له، بل يكون اخلوف منه، سوى اهللا مل ينظر إىل غريه

 .والكل مسخرون له، نه يف احلقيقة هو الفاعل وحدهالتوكل وحده؛ أل
وال يعتمد عىل الريح يف سري  ..فال يعتمد عىل املطر أو املاء يف خروج الزرع

وال  ..وال عىل األذن يف سامع األصوات ..وال عىل العني يف الرؤية ..السفينة
ال حكم ومن علم أن القلم  .وال عىل الدواء يف الشفاء ..عىل الطعام يف الشبع

 .شكر الكاتب دون القلم ..له يف نفسه
 .وكل املخلوقات يف قهر تسخري اخلالق أبلغ من القلم يف يد الكاتب
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 .الذي ال تتحرك ذرة إال بإذنه، الفعال ملا يريد، فسبحان مسبب األسباب
وال يتوكل اإلنسان عىل غريه إال إذا ، فالتوكل هو اعتامد القلب عىل الوكيل

واهلداية ، واملعرفة والغنى، ء حيبها ويطمئن إليها كالشفقة والقوةاعتقد فيه أشيا
 .وحسن اخللق، وحسن التدبري، واألمانة

وإذا ثبت يف نفسك أنه ال ، وإذا عرفت هذا فقس عليه التوكل عىل اهللا سبحانه
عظيم ، واسع الرمحة، واعتقدت مع ذلك أنه تام العلم والقدرة، فاعل سواه

وال وراء ، وال وراء علمه علم، وأنه ليس وراء قدرته قدرة ،جزيل العطاء، احللم
ومل يلتفت إىل غريه بوجه من ، اتكل قلبك عليه وحده ال حمالة، رمحته رمحة

 .الوجوه
وإذا مل جيد العبد هذه احلالة يف نفسه فذلك إما لضعف اليقني بإحدى هذه 

 .وإما لضعف القلب باستيالء اجلبن عليه، اخلصال
 ً.وقوة اليقني مجيعا، وكل إال بقوة القلبفال يتم الت

، وترك التدبري بالعقل والقلب، وليس معنى التوكل ترك الكسب بالبدن
 .وهو حمرم يف الرشع، فهذا فعل اجلهال، والسقوط عىل األرض

 .وقد أثنى اهللا سبحانه عىل املتوكلني وأعلن حمبته هلم
 . مقاصدهوإنام يظهر تأثري التوكل يف حركة العبد وسعيه إىل

أو حلفظ موجود  ..وسعي العبد إما أن يكون جللب نفع مفقود كالكسب
أو إلزالة رضر قد نزل  ..أو لدفع رضر مل ينزل كدفع الصائل ..كاالدخار

 .كالتداوي من املرض
 .فحركات العبد ال تعدو هذه األربعة

اهللا وجتلب إما بأسباب مقطوع هبا كاألسباب التي أمر ، جلب املنافع :فاألول
ًهبا رشعا وجعلها سببا كأن يكون الطعام بني يديك وأنت جائع فال متد يدك  ً

، فهذا جنون وسفه حمض، ورشط التوكل ترك السعي، وتقول أنا متوكل، إليه
 .ليس من التوكل يف يشء
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أو تلد الزوجة ، ًوكذلك لو مل تزرع وطمعت أن خيلق اهللا تعاىل نباتا من غري بذر
 .وليس من التوكل، لك جنون وجهل بسنة اهللافكل ذ، من غري وقاع

وتبارش األسباب التي أمر اهللا هبا ، وإنام التوكل أن تعتمد عىل اهللا يف كل يشء
 .ببدنك

فهذا ، ًأسباب ليست متيقنة كمن يسافر بغري زاد متوكال عىل اهللاب ُأو جتلب
 .ومحله للزاد مأمور به، وفعله منهي عنه، جمرب عىل اهللا

ًومن وجد قوتا حالال يشغله كسب مثله ، التعرض لألسباب باالدخاريف  :الثاين ً
 .عن مجع مهه فادخاره إياه ال خيرجه عن التوكل

فليس من التوكل ترك األسباب الدافعة ، مبارشة األسباب الدافعة للرضر :الثالث
أو حتت جدار ، أو جمرى السيل، فال جيوز النوم يف أرض مسبعة، للرضر
 .نهي عنهفكل ذلك م، خراب

ويتوكل يف ، وشد البعري بالعقال، وإغالق الباب، وال ينقض التوكل لبس الدرع
 .ًويكون راضيا بكل ما يقيض اهللا عليه، ذلك كله عىل املسبب ال عىل السبب

أو أخذ يشكو ما جرى ، ومتى عرض له أنه إذا رسق متاعه أنه لو احرتز مل يرسق
 .يد عن التوكلوأنه بع، عليه فقد بان أن توكله مدخول

 .السعي يف إزالة الرضر كمداواة املريض ونحو ذلك :الرابع
واخلبز ، فالسبب املزيل للرضر إما مقطوع به كاملاء املزيل لرضر العطش

بل تركه جنون ، فهذا تركه ليس من التوكل يف يشء، املزيل لرضر اجلوع
 .وسفه

سهل ونحو ذلك ورشب امل، ًوإما أن يكون السبب مظنونا كالفصد واحلجامة
 .فهذا ال يناقض التوكل

 . وأمر بالتداويملسو هيلع هللا ىلص وقد تداوى النبي
فهذا ، ًوإما أن يكون السبب موهوما كالكي والرقية زمن العافية لئال يمرضوا

 .وإنام تكون الرقية والكي بعد املرض، ينايف التوكل
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َّبل اهللا عز وجل أمرنا بأمرين، وليس معنى التوكل أن نرتك العمل َّ: 
 .وأمرنا أال نعتمد عىل العمل ..نا أن نعملأمر

، وأمرنا أن نتداوى ..وأمرنا أن نؤمن أنه هو الرزاق وحده، أمرنا أن نكتسب
وأمرنا ، وأمرنا أن نعد للعدو ما نستطيع ..وأمرنا أن نؤمن أنه هو الشايف وحده

 .وأمرنا أن نأخذ باألسباب وأن نعتمد عليه وحده ..أن نعتمد عليه وحده
ومن توكل ومل ، عد وعمل ومل يتوكل عليه سبحانه فقد أخل بأحد األمرينفمن أ

 .يستعد فقد أخل بأحد األمرين
فمن أنكر ، واإليامن باألسباب التي بثها اهللا يف الكون، َّفال بد من اإليامن باهللا
 .ًومن جعل هلا تأثريا أرشك، األسباب وعطلها كفر

: مد إال عىل اهللا وحده ال رشيك لهولكن ال نعت، فاألسباب نؤمن هبا ونفعلها
) # " ! 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $

 .]١٠٢: األنعام[ )34
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 االستعانة فقه -١٤
 .]٥: الفاحتة[ )26 3 4 5(: قال اهللا تعاىل

)   ª¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©(: وقال اهللا تعاىل
 .]٤٥: البقرة[

وال واألعامل الظاهرة هي اسم جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه من األق :العبادة
 .والباطنة

مع ، هي االعتامد عىل اهللا تعاىل يف جلب املنافع ودفع املضار :واالستعانة
 .الثقة به يف حتصيل ذلك

والنجاة من مجيع ، والقيام بعبادة اهللا واالستعانة به هو الوسيلة للسعادة األبدية
 .فال سبيل إىل النجاة إال بالقيام هبام، الرشور

اهللا سبحانه االستعانة بعد العبادة مع دخوهلا فيها الحتياج العبد يف وقد ذكر 
 .مجيع أعامله وعباداته إىل االستعانة باهللا تعاىل

 .فإنه إن مل يعنه مل حيصل له ما يريده من فعل األوامر واجتناب النواهي
 .وال حول وال قوة إال به، وعليه التكالن، فهو سبحانه املستعان

َّ عز وجل باالستعانة بالصرب والصالة عىل مجيع األموروقد أمرنا اهللا َّ. 
والصرب عن ، وهي الصرب عىل طاعة اهللا حتى يؤدهيا-ففي الصرب بجميع أنواعه 

يف الصرب ، والصرب عىل أقدار اهللا املؤملة فال يتسخطها، معصية اهللا حتى يرتكها
 . معونة عظيمة عىل كل أمر من األمور-عىل ذلك كله

، وتنهى عن الفحشاء واملنكر، الة التي هي ميزان اإليامن وعالمتهوكذلك الص
 .يستعان هبا عىل كل أمر من األمور

وقلب اإلنسان يعرض له مرضان عظيامن إن مل يتداركهام العبد تراميا به إىل 
 .والكرب، الرياء: التلف ومها

 .]٥: الفاحتة[) 2 3(: فدواء مرض الرياء بـ
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 .]٥: الفاحتة[ )465 (: ودواء مرض الكرب بـ

ومن مرض الكربياء والعجب ، )2 3 (: فإذا عويف العبد من مرض الرياء بـ
 :ومن مرض الضالل واجلهل بـ، )4 65(: بـ

ورفل يف ، فقد عويف من أمراضه وأسقامه، ]٦: الفاحتة[)   :7 8 9(
الذين عرفوا احلق ، وكان من املنعم عليهم، ومتت عليه النعمة، أثواب العافية

وهم أهل فساد القصد كاليهود الذين عرفوا ، غري املغضوب عليهم، اتبعوهو
وهم أهل فساد العلم كالنصارى الذين جهلوا ، والضالني، احلق وعدلوا عنه

 .فهم يعمهون يف الضالل، احلق ومل يعرفوه
واخلري ، فالذين كملت نعم اهللا عليهم هم الذين مجعوا بني معرفة احلق لذاته

 . وهم املؤمنونألجل العمل به
وإن اختل قيد ، فإن اختل قيد العمل فهم الفسقة وهم املغضوب عليهم كاليهود

 .العلم فهم الضالون كالنصارى
فال حول عن معصية اهللا إال ، وال يمكن للعبد أن يعبد ربه إال بتوفيقه وعونه

 .وال قوة عىل طاعة اهللا إال بتوفيق اهللا، بعصمة اهللا
وإزالة ، وإلقاء الداعية يف القلب، وبيده كل يشء، ءفاهللا وحده خالق كل يش

 .وال معنى لإلعانة إال ذلك، الدواعي املعارضة هلا ليست إال من اهللا تعاىل
 .واالستعانة هي طلب العون من اهللا تبارك وتعاىل

 .ويطلب من املخلوق ما يقدر عليه من األمور
بيشء ويعتمد عليه يف ويستعني ، ًوكل عبد جمبول عىل أن يقصد شيئا ويريده

ومرضته وهالكه ، وصالح العبد يف عبادة اهللا واالستعانة به، حتصيل مراده
 .وفساده يف عبادة غري اهللا واالستعانة بام سواه

وترك ، واإلنسان ضعيف عاجز حمتاج إىل االستعانة باهللا يف فعل املأمورات
 .والصرب عىل املقدورات، املحظورات

ومن ترك االستعانة باهللا ،  يف ذلك كله أعانه اهللافمن حقق االستعانة باهللا



 ٧٨٢

ًواستعان بغريه وكله اهللا إىل من استعان به فصار خمذوال؛ ألنه عاجز عن 
وال معني له عىل مصالح دينه ودنياه ، االستقالل بجلب مصاحله ودفع مضاره

َّمجيعا إال اهللا عز وجل ًَّ. 
هو املذموم املخذول كام قال ومن خذله اهللا ف، فمن أعانه اهللا فهو املعان

̀ d c b a(: سبحانه  _ ̂  ] \e(   ]٢٢: اإلرساء[. 

واإليامن بتفرده باخللق ، واالستعانة حال للقلب ينشأ من معرفته باهللا تعاىل
، وأن ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن، والعطاء واملنع، والرض والنفع، والتدبري

 .ًويقينا بكفايته، ًوثقة به، ًتعانة بهواس، ًفيوجب للعبد ذلك اعتامدا عىل ربه
 :واالستعانة جتمع أصلني

 .واالعتامد عليه ..الثقة باهللا
وقد ، فالعبد قد يثق بالواحد من الناس وهو مع ذلك ال يعتمد عليه الستغنائه عنه

فيحتاج إىل ، ولعدم من يقوم مقامه، يعتمد عليه مع عدم ثقثه به حلاجته إليه
 . غري واثق بهاعتامده عليه مع أنه

َّواهللا عز وجل هو الكامل يف ذاته وأسامئه وصفاته وهو املعبود املستعان يف ، َّ
 .]٥: الفاحتة[   )26 3 4 5(: كل أمر كام قال سبحانه

، والعبادة حق اهللا الذي أوجبه عىل عباده، واالستعانة جزء من العبادة
تم عبودية كانت اإلعانة وكلام كان العبد أ، واالستعانة طلب العون عىل العبادة

 .له من اهللا أعظم
 :واالستعانة باهللا هلا وجهان

 .ويسهل الفعل عليه، أن يسأل اهللا تعاىل من ألطافه ما يقوي دواعيه :أحدمها
ًأن يطلب باستعانته بقاء كونه قادرا عىل طاعة ربه مستقبال :الثاين بأن جتدد له ، ً

 .ًالقدرة حاال بعد حال
 : واالستعانة أربعة أقساموالناس يف العبادة

 .وهؤالء أجل األقسام وأفضلهم، أهل العبادة واالستعانة باهللا عليها :األول
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 .وهؤالء هم رش الربية، أهل اإلعراض عن العبادة واالستعانة باهللا :الثاين
فهؤالء هلم نصيب من ، من له نوع عبادة بال استعانة أو باستعانة ناقصة :الثالث

وهلم من اخلذالن والضعف ، بحسب استعانتهم وتوكلهمالتوفيق والنفوذ 
 .واملهانة والعجز بحسب قلة استعانتهم

وأن ما شاء كان وما مل يشأ مل ، الذين يشهدون تفرد اهللا بالنفع والرض :الرابع
ومع ذلك توكلوا عليه واستعانوا به ، ومل يدوروا مع ما حيبه اهللا ويرضاه، يكن

وما أعطوه من جنس امللك ، ء ال عاقبة هلمفهؤال، عىل حظوظهم وشهواهتم
ًالظاهر واألموال التي ال تستلزم اإلسالم فضال عن الوالية والقرب من اهللا 

 .تعاىل
 .اللهم أعنا عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
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 الذكر فقه -١٥
Ò Ñ Ð Ï Î Í ÌÓ  Õ Ô(: قال اهللا تعاىل

Ö×   (]٤٢، ٤١: األحزاب[. 
Ü Û Ú ä ã â á à ß Þ Ý (: وقال اهللا تعاىل

åæ( ]٢٨: الرعد[. 

َّذكر اهللا عز وجل هو قوت القلوب التي متى ما فارقها صارت األجساد هلا  َّ
 ً.قبورا

، ويف كل جارحة من جوارح اإلنسان عبودية مؤقتة كالصالة والصيام واحلج
 .وهي غري مؤقتة، والذكر عبودية القلب واللسان

والبكم ، وبه يزول الوقر عن اآلذان ،والذكر جالء القلوب وصقاهلا ودواؤها
 .وتنقشع الظلمة عن األبصار، عن األلسن

فاللسان الغافل ، كام زين بالنور أبصار الناظرين، زين اهللا به ألسنة الذاكرين
 .واليد الشالء، واألذن الصامء، كالعني العمياء

 .د بغفلتهوالذكر هو باب اهللا األعظم املفتوح بينه وبني عباده ما مل يغلقه العب
فإذا خال العمل عن ، وهو روح األعامل الصاحلة، وبالذكر يرصع العبد الشيطان

 .الذكر كان كاجلسد الذي ال روح فيه
َّوقد أمر اهللا عز وجل بذكره وهنى عن ضده من الغفلة والنسيان كام قال ، َّ

́  º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½ ¾ (: سبحانه ³
Ã Â Á À ¿Ä(   ]٢٠٥: األعراف[. 

J I H G F E D C B A (: هوقال سبحان
KL(  ]١٩: احلرش[. 

أن الغفلة : والفرق بني الغفلة والنسيان، فالذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان
Á À (: وهلذا قال سبحانه، والنسيان ترك بغري اختياره، ترك باختيار الغافل
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Ã ÂÄ( ]٢٠٥: األعراف[. 

ل حتت التكليف فال ينهى وال تكن من الناسني؛ ألن النسيان ال يدخ: فلم يقل
 .عنه

 :والذكر من حيث ما يذكر ثالثة أنواع
وذكر  ..ذكر اهللا وأسامئه وصفاته ومعانيها والثناء عىل اهللا هبا وتوحيد اهللا هبا

 .وذكر اآلالء والنعامء واإلحسان ..واحلالل واحلرام ..األمر والنهي
وتارة  ..أعىل الدرجاتوذكر اهللا تبارك وتعاىل تارة يكون بالقلب واللسان وهو 

وتارة يكون باللسان املجرد وهو  ..يكون بالقلب وحده وهو يف الدرجة الثانية
 .يف الدرجة الثالثة

، ًذكر قبله به صار العبد ذاكرا له: وذكر العبد لربه حمفوف بذكرين من ربه له
« ¼ ½ (: كام قال سبحانه، ًوذكر بعده به صار العبد مذكورا

À ¿ ¾Á(   ]١٥٢: البقرة[. 

 :والذكر عىل ثالث درجات
ًالذكر الظاهر ثناء أو دعاء أو رعاية :الدرجة األوىل واملراد بالظاهر ما تواطأ ، ً

 .عليه القلب واللسان
 .واهللا أكرب، وال إله إال اهللا، واحلمد هللا، نحو سبحان اهللا :فذكر الثناء

! " # $ % & ' ) ( * + (: نحو :وذكر الدعاء
 .]٢٣: األعراف[ )-,

، وفيه رعاية ملصلحة القلب، ما يستعمل لتقوية احلضور مع اهللا :وذكر الرعاية
 .]٤٠: التوبة[ )̈ © ª » ¬®(: وثقته به كام قال سبحانه، وأنسه باهللا

 .وأنه يسمعنا، وأنه يرانا، فيشعر قلب العبد أن اهللا معنا
ودوام ، معصيتهوالبعد عن ، واإلقبال عىل طاعته، فيتولد من ذلك احلياء من اهللا

 .ذكره وشكره
وهو الذكر بمجرد القلب بام يعرض له من ، الذكر اخلفي :الدرجة الثانية
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 .الواردات
واحلجب احلائلة بني القلب والرب ، ويكون بالتخلص من الغفلة والنسيان

ومشاهدة القلب له حتى كأنه ، ومالزمة احلضور مع املذكور سبحانه، سبحانه
 .ر ربهولزوم القلب لذك، يراه

وغري ذلك  ..وحمبة تارة ..ًوتعظيام تارة ..ًوثناء تارة ..ًوترضعا تارة .ًمتلقا تارة
 .وهذا شأن كل حمب وحبيبه ..من أنواع املناجاة بالرس والقلب

فذكر اهللا ، وهو شهود ذكر احلق سبحانه إياك، الذكر احلقيقي :الدرجة الثالثة
ولذكره ، َّتصه وأهله للقرب منهحيث ذكره فيمن اخ، لعبده هو الذكر احلقيقي

 .ًفجعله ذاكرا له
، ًوالكافر كافرا، ًواملوحد موحدا، ًفهو سبحانه الذي جعل الذاكر ذاكرا

وله كل ، والعطاء واملنع، فله املنَّة والفضل، ًوالقصري قصريا، واألبيض أبيض
 .وهو رب كل يشء، وبيده كل يشء، يشء

ب إىل اهللا سبحانه وتعاىل يف كل وقت من وحقيقة ذكر اهللا هي تركيز اجتاه القل
 .وسائر األحوال، وعند األوامر والنواهي، األوقات بالذكر والدعاء

ًفاملسلم يبدأ ذكر اهللا بلسانه نطقا ومقاال ًثم بقلبه يقينا واعتقادا ..ً ثم بعمله  ..ً
 .ًطاعة وامتثاال ألوامر اهللا سبحانه

وقد أمرنا اهللا بذكره ، واإليامن به سبحانهوذكر اهللا سبحانه هو ثمرة املعرفة باهللا 
، لنطيعه وال نعصيه، ومجاله وكامله، ًدائام حتى نستحرض عظمته وجالله

 .ونشكره وال نكفره
 :واهلدف من ذكر اهللا

، وعبادته، وتوحيده،  من اإليامن باهللاملسو هيلع هللا ىلصهو إحياء مجيع ما جاء به الرسول 
 .ملسو هيلع هللا ىلصوطاعته وطاعة رسوله ، والتزام رشعه

 .ونفل ..فرض :قسامنوالذكر 
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 :فكذلك الذكر نوعان، فرض ونفل: فكام أن الصالة والصيام قسامن
هو االلتزام بأداء مجيع األحكام والعبادات املفروضة يف  :فالذكر احلقيقي

، ًوااللتزام بجميع األدعية واألوراد املرشوعة طبقا ملا ورد يف السنة، وقتها
 .وهذا هو الذكر الواجب

ًمعتقدا ، ًخاشعا لربه، ًحمبا له، ًحامدا له، ًلك كله معظام لربهيؤدي املسلم ذ
 .ًراجيا من ربه الثواب عليها، بفضلها

والتي ، ملسو هيلع هللا ىلص فهو عبارة عن األذكار املسنونة التي بينها النبي: أما الذكر النفيل
، وتنشط اجلوارح ألدائها واإلكثار منها، ترسخ حقائق األوامر اإلهلية يف القلب

 .هاوالصرب علي
وال النقصان ، وال الزيادة فيه، وال يمكن تركه، فرض واجب :فالذكر احلقيقي

 .أو حتديد أوقاته، وال الترصف يف كيفية أدائه، منه
يقوم به العبد املسلم يف األوقات ، فهو أمر اختياري مسنون :أما الذكر النفيل

سلم دائم وذلك حتى يظل امل، املتبقية من أداء الواجبات والفرائض الرشعية
 .وحتى ال يشتغل اإلنسان باألعامل التي ال تعنيه يف حياته، الصلة بربه

إذ أن الشيطان يسعى إلشغال املسلم القائم بأداء واجباته الدينية يف أوقات 
وهوى ، فللبعد عن محالت الشيطان، واللغو والفواحش، الفراغ باللهو واللعب

لتحصل له ، ي يربط املسلم بربهواملحافظة عىل الرباط الذ، النفس وشهواهتا
 .لزم االهتامم بالذكر النفيل، الربكات

 :َّوحتى يصل اإلنسان إىل حقيقة الذكر ال بد من أمور
ًوقراءة ما تيرس منه يوميا إما ، بذل اجلهود املمكنة لفهم القرآن وتدبره :األول

 .أو قبيل نوافل التهجد، يف آخر الليل
وعىل القارئ أن ، أن هيتم بسامع القرآن من غريهومن ال يستطيع أن يقرأ فعليه 

، ًمعظام لربه، يقرأ بتدبر وتفكر ليتأثر قلبه فينشط لإليامن واخلشوع والطاعات
 .ًمنفذا ألحكامه، وكالم مواله
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وأنه مطالب بالعمل بام جاء فيها من أحكام ، ويسمع تالوته، ويتيقن أن اهللا يراه
 .بقلبه وجوارحه

، ًىل األذكار الواردة يف السنة يوميا كأذكار الصباح واملساءاملحافظة ع :الثاين
مثل سبحان اهللا واحلمد هللا ، واألذكار املطلقة، وأذكار أدبار الصلوات اخلمس

 .واهللا أكرب ونحو ذلك، وال إله إال اهللا
 حسب األوقات ملسو هيلع هللا ىلصاالهتامم بأداء األدعية واألذكار املأثورة عن النبي  :الثالث

، ودعاء لبس الثوب، فة كدعاء دخول املسجد واخلروج منهواألحوال املختل
وعند ، والدعاء عند النوم، وعند الفراغ من الوضوء، والدعاء عند دخول احلامم

وغري ذلك من األدعية واألذكار املقيدة بتلك األحوال مما ورد ، األكل والرشب
 .يف السنة النبوية الصحيحة

ًويالزم ذكرا خاصا مما ورد يف ، ً دائامأن يتعود اإلنسان عىل ذكر اهللا :الرابع ً
ًكام جيعله مستحقا للثواب ، وهذا التعود جينب اإلنسان اللغو، السنة املطهرة

 .دائم الصلة بمواله، واألجر
، سبحان اهللا(ًفيكثر مثال من ، وخيتار من تلك األذكار ما يناسب ظروفه وطبيعته

 .فله بكل واحدة يقوهلا شجرة يف اجلنة) واهللا أكرب، وال إله إال اهللا، واحلمد هللا
وبذلك ، فهي كنز من كنوز اجلنة) ال حول وال قوة إال باهللا(وكذلك يكثر من 

ويسلم من ، ولسانه لذكره، وينشط بدنه لطاعة ربه، وخيشع قلبه، يصفو ذهنه
 .أعدائه

ًوإنام كانت املعايص سببا ملحق بركة الرزق واألجل؛ ألن الشيطان موكل هبا 
وهلذا رشع ذكر اسم اهللا تعاىل عند األكل والرشب واللباس ، حاهباوبأص

 .والركوب واجلامع؛ ملا يف مقارنة اسم اهللا من الربكة
 .وذكر اسمه سبحانه يطرد الشيطان فتحصل الربكة

فكل ما كان من جهته فله من ، وجعله أبعد خلقه منه، وقد لعن اهللا عدوه إبليس
ومن هنا كان للمعايص أعظم تأثري يف حمق ، اله بهلعنة اهللا بقدر قربه منه واتص
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 .والعلم والعمل، بركة العمر والرزق
 :والذكر ثالثة أقسام

 .أو باجلوارح ..أو بالقلب.. إما أن يكون باللسان
 :فذكر اهللا باللسان

 .ويقرأ كتابه، ويثني عليه، ويكربه، ويسبحه، أن حيمد العبد ربه
 :وذكر اهللا بالقلب ثالثة أنواع

أن يتفكر العبد يف الدالئل الدالة عىل ذات اهللا وأسامئه وصفاته  :أحدها
 .وأفعاله

وأوامره ، أن يتفكر يف الدالئل الدالة عىل كيفية تكاليفه وأحكامه :الثاين
 .وجيتنب ما يبعده عنه، فيفعل ما يقربه إىل اهللا، ووعده ووعيده، ونواهيه

 .وما له سبحانه فيها من احلكم، أن يتفكر يف أرسار خملوقات اهللا :الثالث
 :أما ذكر اهللا باجلوارح

لتكون جوارحه مستغرقة ، فيكون بأن يستعمل العبد جوارحه كلها يف طاعة اهللا
 .وخالية من األعامل التي هنى اهللا عنها، يف األعامل التي أمره اهللا هبا

، واستحضار عظمة أوامره، واستحضار عظمته، استحضاره :وذكر اهللا معناه
 .واستحضار عظمة وعده ووعيده يف كل حني

، ًفال يتحرك حركة وال يعمل عمال يف ليل أو هنار إال وهو يستحرض ربه ويذكره
 .بل هو كامليت، وكل عمل خال عن ذلك فال روح له

فإهنا ، بل هو الغرض املقصود من العبادات كلها، والذكر أفضل العبادات
/ 0 (: َّجل كام قال سبحانهَّرشعت لتعني العبد عىل ذكر اهللا عز و

 .]١٤: طه[ )12

فكام ال جيد اجلسد لذة الطعام مع ، والذكر للقلب بمنزلة الغذاء للجسم
 .فكذلك القلب ال جيد حالوة الذكر مع حب الدنيا، السقم
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 :وألفاظ الذكر ثالثة أنواع
& ' ) (: فأفضلها ما كان ثناء عىل اهللا سبحانه كقوله تعاىل

 .]٤-٢: الفاحتة[ )1. / 0 -+ , *(
َسبحانك ال« :وقول املصيل يف دعاء االستفتاح َ َ ْ َّهـمَّلـُ ِ وبُ ْحـمَ َدك وتبارك اسمك َ ُ ْ ََ ََ ََ ِ

َوتعا َ جدك وَلـىََ ََ َلـهِ إَالُّ َيـرَ غَ  .)١( أخرجه أبو داود والرتمذي »َكْ
 ،»سبحان ريب األعىل«ويف السجود ، »سبحان ريب العظيم«وقوله يف الركوع 

u (: كقوله تعاىل، ًأو اعرتافا بام جيب هللا عليه،  ما كان إنشاء من العبدثم يليه
 ¡ � ~ } | { z y x w v

 .]٧٩: األنعام[)  ¢£

َّهـمَّلـال« :وقول املصيل يف الركوع ُلك ركعت! ُ ْ َ َ َ َّهـمَّلـال« :ويف السجود، »َ َلك ! ُ َ
ُسجدت ْ َ  .)٢(أخرجه مسلم »َ

ًثم يليه ما كان دعاء وطلبا من ال )   7 8 9:(: عبد كقوله سبحانهً
 .]٦: الفاحتة[

َّهـمَّلـال« :ملسو هيلع هللا ىلصوكام قال النبي  َ باعد بيني وبني خطاياي كام باعدت بني اُ َْ َ ْ َْ َ َ َ َ َ َ ََ ْ َ َْ َ َ ِ َلـمِ ِرشق ْ ِ ْ
َلـمَوا ِغربْ ِ َّهـمَّلـال، ْ َ نقني من اُ ِ ِ ِّ َلـخَ ِطايا كام ينقى الثوب األبيض من الدنسْ َ َُّ ََ ْ ُ ِْ َ ُ ََّ َّ َ َ َّهـمَّلـال، َ ُ 

ِاغسل خطاياي با َ َ َ َ ْ ِ َلـامْ َّء والثْ َ ِِ ِ والربدْلـج
َ َ  .)٣(متفق عليه »َْ

وإذا ذكر اهللا وبدأ ، ووقاه كيده، واإلنسان إذا استعاذ باهللا من الشيطان حفظه اهللا
ويشعر أنه بدون اهللا غري ، ًعمله ذاكرا اسم اهللا فإنه يشعر أن اهللا معه يعينه ويسدده

ويف كل ، وأنه بحاجة إىل عون اهللا يف كل حلظة،  الذاتية ال تنفعهوأن قوته، قادر
 .ويطرد الغرور عن نفسه، عمل

                                                
 ). ٧٠١(، صحيح سنن أيب داود رقم )٧٧٥(أخرجه أبو داود برقم : صحيح) ١(

 ). ٢٠٢(، صحيح سنن الرتمذي رقم )٢٤٣(وأخرجه الرتمذي برقم 
 ). ٧٧١( برقم أخرجه مسلم) ٢(
 ). ٥٩٨(، ومسلم برقم )٧٤٤(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٣(
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ومن ال يذكر اهللا يعمل والغرور يمأل قلبه؛ ألنه يشعر أنه يستطيع أن حيقق ما 
 .يريد بقوته الذاتية

وكيف يستغني العاجز الفقري عن الغني ، فكأنه استغنى عن اهللا وابتعد عنه
 .؟احلميد

ومن أعظم املصائب أن حيس اإلنسان أنه يستطيع أن حيقق لنفسه ما يريد بذاته 
 .ًناسيا ربه

وادعى أنه يستطيع احلصول عىل ، فإذا أصابته نعمة من اهللا نسبها إىل نفسه
̈  © ª » ¬ (: ًمستغنيا عن ربه، الرزق بقدرته هو § ¦ ¥ ¤
± ° ̄  .]٨٣: اإلرساء[ )²® 

 ..ًفأعرض عن اهللا بدال من أن يشكره، مة نسبها إىل نفسهفإذا أنعم اهللا عليه بنع
 .ملاذا؟

فأومهه هذا العلم أنه استغنى ، ًألنه حقق شيئا بام أعطاه اهللا من علم يف األرض
 .وأنه بذاته حيصل عىل ما يريد، عن اهللا

ويستعني به يف ، ًواملؤمن دائام يسأل ربه حاجته، وال ريب أن اهللا بيده كل يشء
 .رهمجيع أمو

ًوإن تأخر املطر رفع يديه إىل السامء طالبا من اهللا  ..فإن نزل املطر شكر ربه
حتى أنعم اهللا عليه بيشء من العلم فاستطاع أن يشق ، هذا حال اإلنسان، رمحته
وخيزن املياه؛ ليستعني هبا يف وقت اجلفاف عىل ، ويبني السدود، األهنار

فهل نيس أن اهللا هو الذي ، و ربهفأحس أنه استغنى عن اهللا فال يدع، حوائجه
 .وحفظه من الترسب والفساد؟، أنزل املاء الذي مأل به السد

ليحجب ، ًوهكذا أنعم اهللا عىل اإلنسان بالعلم الذي استطاع به أن يقيم سدا
 .وحيفظ مياه املطر حتى املوسم القادم

تاحه له ًوكان الرد أن اإلنسان بدال من أن يشكر اهللا عىل نعمة العلم الذي أ
وينسب العلم إىل نفسه ، فإذا به ينأى عن اهللا سبحانه وينساه، ليجعل حياته أيرس
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وأوصله ، وساق إليه املطر، وكأنه استغنى عن اهللا الذي خلقه، وإىل قدراته هو
 .وأعطاه العلم ليبني السد وحيفظ املاء فيه، إليه

 .وماذا يغني السد لو حبس اهللا املطر؟
وال ،  مأله اهللا باملاء امللح األجاج الذي ال يقبله نباتوماذا يغني السد لو

 .وال إنسان؟، حيوان
ًكلام زاده اهللا نعمة ازداد هبا غرورا  ..وما أشد غروره ..أال ما أجهل اإلنسان

 .]٧، ٦: العلق[ )g f e dh k j il(: ًوطغيانا
أفضل إن اهللا تبارك وتعاىل كلام كشف للبرش من العلم ليعطيهم حياة أيرس و

وبالنعمة عن ، وانشغلوا باملخلوق عن اخلالق، ابتعد هؤالء الناس عن اهللا
هو الذي أعطاهم ، ونسوا أن الذي أعطاهم السمع والبرص والعقل، املنعم

 .وهو الذي أعطاهم النعم، العلم
، وحيفظه من الرش، ويفتح له الطريق، إن العبد كلام ذكر اهللا كان اهللا معه يعينه

كام أمر اهللا موسى وهارون عليهام ، ويدله عىل اخلري، قباتويذلل له الع
l k j i (الصالة والسالم أن يذهبا إىل فرعون ذاكرين هللا بقوله

p o n mq v u t s rw z y x ~ } | { 
 .]٤٤-٤٢: طه[ )¡�

 .]٤٥: طه[)   ¬¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈  © ª »(: فلام قاال

́ µ(: قال اهللا هلام  .]٤٦: طه[   )¶® ¯ ° ± ² ³ 

فإنه ، ويذكر اهللا عند كل عمل، واإلنسان عندما يعتاد دوام ذكر اهللا يف كل أحيانه
 .ال يمكن أن يبدأ بمعصية

 .وال يرسق، وال يقتل، وال يرشب اخلمر، وال يزين، فال يرسف
وهو سد منيع بينه وبني ، فام دام ذكر اهللا عىل لسانه فإنه يمنعه من املعايص

 .ذكره يف مجيع األحوال واألوقاتولذلك أمرنا اهللا ب، اآلثام
ًوإذا تعودت ذكر اهللا يف كل عمل استحييت أن تبدأ عمال يغضب اهللا؛ ألنك ال 
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 .أو أوجبه اهللا، أو أباحه اهللا، تبدأ باسم اهللا إال فيام أجازه اهللا
) بسم اهللا الرمحن الرحيم(واهللا سبحانه يريد بالتسمية قبل كل سورة يف القرآن 

معتمدين عىل رمحته ال عىل ،  أن ندخل عليه متوكلني عليهًأن يذكرنا دائام
ومهام  ..ومهام بذل وأعطى ..ومهام اجتهد ..فاإلنسان مهام عمل، عملنا
 .فال خيلو عمله من شائبة ..نصح

، وإن عمل فقد يقرص ..وإن حكم فقد يظلم ..فإن تكلم فقد ينم ويغتاب
ًواإلنسان خلق ظلوما جهوال : ال رمحة اهللا ما بقيت لنا نعمةولو، ًوخلق خطاء، ً

: إبراهيم[ )2' ) ( * + , - . / 0 1(

٣٤[. 

َلن يدخل أحدا منكم عم« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  ْ َُ َ ُْ ْ ً ِْ َِ ُلـهَ َلـج اُ ُقالوا »َّنةْ َوال أنت يا رسول : َ ُ َ َ َ ْ َ
َقال! ٬ا َوال أنا«: َ َإال أن يتغمدين ا، َ َّ َِ َ ََ ْ ُنـهِ مهللاُِ َ بفضل ورْ َ ٍ ْ َ َحـمِ  .)١(فق عليهمت »ٍةْ

، إن الذين يبذلون أقىص جهدهم يف طاعة اهللا ال يصلون إىل مرتبة الكامل
وإن عمل فهو ، واإلنسان ظلوم كفار، فالكامل هللا وحده، وحسبهم أن يقاربوا

َكل بني آدم خطاء وخ« :ملسو هيلع هللا ىلصخطاء كام قال النبي  ََ َ ٌَ َّ َ ِ ُّ ُيـرُ َلـخ اْ َطائني التوابونْ ُ َّ َّ َ ِ أخرجه  »َّ

 .)٢( بن ماجهالرتمذي وا

وأن يمنعه من ، والشيطان يريد وحياول أن يقعد باإلنسان عن الرصاط املستقيم
 .والنفس تأمره بالسوء، طاعة اهللا

وأن يكون ، َّولذلك كان ال بد من باب الرمحة يدخل منه البرش إىل اهللا سبحانه
 .وكل تائب، وكل عاص، ًالباب مفتوحا عىل مدى الزمن هيرع إليه كل عبد

فقبل ، م من الكفار والعصاة الذين فتح اهللا هلم باب رمحته فتابوا إىل اهللاوك
¯ ° ± (: وأصبحوا من أئمة هذا الدين، وحسن إسالمهم، توبتهم

                                                
 . ، واللفظ له)٢٨١٦(، ومسلم برقم )٥٦٧٣(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
 ). ٢٠٢٩(، صحيح سنن الرتمذي رقم )٢٤٩٩(أخرجه الرتمذي برقم : حسن) ٢(

 ). ٣٤٢٨(بن ماجه رقم ، وهذا لفظه، صحيح سنن ا)٤٢٥١(وأخرجه ابن ماجه برقم 



 ٧٩٤

½ ¼ » º ¹ ̧  ¶ µ ́  .]٧: غافر[ )¾² ³ 

، ومعرفته بأسامئه وصفاته، واهللا تبارك وتعاىل خلق اخللق لعبادته وذكره
 .ومن عىص فهو من اخلارسين، من املفلحنيفمن أطاع فهو ، وأمرهم بذلك
Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ á à ß Þ (: قال اهللا تعاىل

í ì ë ê é è ç æ å ä ã âî(   ]١٢: الطالق[. 

Ò Ñ Ð Ï Î Í ÌÓ  Õ Ô(: وقال اهللا تعاىل
Ö×( ]٤٢، ٤١: األحزاب[. 

والتأثر هبذا ، إنام هو شعور بجالل اهللا ورقابته، وذكر اهللا ليس باللسان فقط
وإىل رؤية اهللا وحده خيلق ، ًالشعور تأثرا ينتهي إىل الطاعة يف حده األدنى

فمن وهبه اهللا هذا ذاق ، ويكرم وهيني، ويعز ويذل، وحييي ويميت، ويرزق
 .وتلذذ بذكر ربه، حالوة اإليامن

وتنتهي ، واحلياء من معصيته، والشكر هللا درجات تبدأ باالعرتاف بفضله
، ويف كل خفقة قلب، ويف كل لفظة لسان، ة بدنبالتجرد لشكره يف كل حرك

 .ويف كل خطرة جفان
 .ومن قرص يف الذكر والشكر انتهى به ذلك إىل الكفر والعياذ باهللا

ومكنهم من ، ولقد ذكر املسلمون األوائل رهبم وشكروه فذكرهم ورفع ذكرهم
 ال ذكر هلم يف، وذيل تافه، ثم نسوه فإذا هم مهل ضائع، القيادة الراشدة

والوسيلة ، ومن ذكر اهللا ذكره، وال عند املوىل، وال يف املأل األعىل، األرض
 .]١٥٢: البقرة[   )À ¿ ¾ ½ ¼ »Á(: قائمة

 :َّولكي يؤثر ذكر اهللا يف القلب ال بد عند الذكر من ثالثة أشياء
² ³ (: كام قال سبحانه، فراغ القلب من كل يشء سوى اهللا :أحدها

´µ ¹ ̧  ¶º( ]٨، ٧: الرشح[. 

واالنفصال بالقلب عن اخلالئق كام قال ، التبتل وهو االنقطاع إىل اهللا :الثاين
 .]٨: املزمل[)   R Q P O N M L(: سبحانه
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يا اهللا أنت بريء من كل : قال، سبحان اهللا: فإذا قال، التدبر ملا يقول :الثالث
م فلك قال أنت العظيم الكري، احلمد هللا: وإذا قال، وأنا ميلء بكل عيب، عيب

أنت معبودي : قال، ال إله إال اهللا: وإذا قال، وأنا ال أستحق احلمد، كل محد
أنت الكبري الذي له : اهللا أكرب قال: وإذا قال، وإهلي وأنا ال أميش عىل هواي

 .وكل ما سواك خملوق صغري، الكربياء يف السموات واألرض
،  الطعام يف البدنويؤثر فيه أعظم من تأثري، فبالتدبر يدخل كل هذا يف القلب

 .وبذلك حيصل عىل كامل اإليامن واليقني والتقوى
وحيرص  ..فيزيد إيامنه ..فالعبادات والصلوات واألذكار كلها تذكر العبد بربه

ويشكره  ..وخياف عذابه ..ويرجو رمحته ..وجيتنب معصيته ..عىل طاعته
 .ويستحي أن يراه عىل معصيته ..عىل نعمه

Ì (: ثرة ذكره وتسبيحه يف كل حني كام قال سبحانهولذلك أمرنا اهللا بك
Ò Ñ Ð Ï Î ÍÓ Ö Õ Ô×( ]٤٢، ٤١: األحزاب[. 
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 التبتل فقه -١٦
 .]٨: املزمل[ )Q P O N M LR(: قال اهللا تعاىل

P O N M L KQ  U T S R(: وقال اهللا تعاىل
VW( ]٩٩، ٩٨ : احلجر[. 

 .القلب عن اخلالئقواالنفصال ب، هو االنقطاع إىل اهللا بالكلية :التبتل
 :والتبتل عىل أربع درجات

وعن ، انقطاع قلبه عن حظوظ النفس املزامحة ملراد الرب منه: الدرجة األوىل
بحيث يشغل ، ًأو فكرا فيه، أو رغبة فيه، ًالتفات قلبه إىل ما سوى اهللا خوفا منه

 .قلبه عن اهللا
ورجاء ، ًوخوفا منه،  لهًوإقامة وجهه له حبا، وإقباله عليه، ثم اتصال القلب باهللا

 .ًوتوكال عليه، وإنابة إليه، له
َّوالرضا بحكم اهللا عز ، والذي يعني عىل ذلك حسم مادة رجاء اخللق من القلب

 .فمن ريض بحكم اهللا وقسمه مل يبق لرجاء اخللق يف قلبه موضع، َّوجل
، سلم له نفسه هللا واستَّلـمفإن من س، وحيسم مادة اخلوف من اخللق التسليم هللا

 .مل يبق خلوف املخلوقني يف قلبه نصيب، علم أنه لن يصيبه إال ما كتب اهللا له
وأن ، وعلم أنه ال يصيبها إال ما كتب هلا،  نفسه إىل وليها وموالهاَّلـمفإنه قد س

ها هللا َّلـموإذا س، فال معنى للخوف من غري اهللا بوجه، ما كتب هلا البد أن يصيبها
 .وال باغ مهام كان،  ال تناهلا يد عدوفقد أودعها عنده حيث

فال يتحرك يشء ، وحتت قهره، ويف قبضته، وكذلك يرى كل يشء من اهللا وباهللا
وال ينفع وال ، وال يتغري يشء إال بحوله وقوته، وال يسكن إال بأمره، إال بأمره

 .يرض أحد إال بإذنه وعلمه
ويتصل ،  ينقطع عن اخللقوبذلك، فال يبايل العبد بام سوى اهللا بعد هذا الشهود

 .باخلالق
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َّوتنسم روح األنس باهللا عز وجل، االنقطاع عن النفس بمجانبة اهلوى :الثانية َّ ،
فلام انقطع تعلقها من هواها وجدت روح األنس ، َّفالنفس ال بد هلا من التعلق

وما أعده من ، وطريقة الوصول إليه، فأبرصت مجال وجالل معبودها، باهللا
 .ليائهالنعيم ألو

، فانقطعت لرهبا وموالها، وأدركت عيوب النفس وآفات األعامل ومفسداهتا
 .الذي هو نعم املوىل ونعم النصري

فلام ، واالشتغال بمحابه، ولزوم اإلقبال عليه، اإلعراض عام سوى اهللا :الثالثة
فالثالثة ، ًوالثانية انقطاعا عن النفس، ًكانت الدرجة األوىل انقطاعا عن اخللق

وأن يشغله طلب ، وذلك بتصحيح االستقامة باإلقبال عىل اهللا، ًبا للسبقطل
وقيامه ، ويعلم أن قيام اخللق كلهم باحلق وحده، الوصول إليه عن كل يشء

 .عليهم بالربوبية والتدبري والترصيف
بل يريد ما ، فال يريد منه، انقطاع العبد عن مراده من ربه إىل مراد ربه منه :الرابعة
 .ًمنقطعا بذلك عن كل إرادة، وطاعته وتوحيده، هللا منه من عبادتهيريده ا

ًمريدا ، ويوحده بذلك كله، ويستعني به يف مجيع أموره، فيعبد ربه بام رشع
 .ًمنقطعا بذلك عن كل حظ ومراد يزاحم حق ربه ومراده، بذلك وجهه
فاملتبتل  ،ًاالنقطاع إىل اهللا بالكلية بعيدا عن مالحظة األعواض :فالتبتل معناه

فإذا أخذها انرصف عن باب ، ليس كاألجري الذي ال خيدم إال ألجل األجرة
بخالف العبد فإنه خيدم بمقتىض عبوديته ال من أجل األجرة ، املستأجر

)P O N M L KQ V U T S RW( 
 .]٩٩، ٩٨: احلجر[
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 الصدق فقه -١٧
)  I H G F E D C BJ(: قال اهللا تعاىل

 .]١١٩: التوبة[
Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Ú Ù (:  تعاىلوقال اهللا

è ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Ûé(   ]١١٩: املائدة[. 

 .والقول باحلق يف مواطن اهللكة، الوفاء هللا بالعمل: الصدق
 مع ملسو هيلع هللا ىلصوهي كامل االنقياد للرسول، وأعىل مراتب الصدق مرتبة الصديقية

K J I R Q P O N M L (: كامل اإلخالص للمرسل
 W V U T S[ Z Y X\  ]

d c b a  ̀_ ̂e( ]٧٠، ٦٩: النساء[. 
َّوقد أمر اهللا عز وجل رسوله   أن يسأله أن جيعل مدخله وخمرجه عىل ملسو هيلع هللا ىلصَّ

̀  d c b a (: الصدق فقال _  ̂ ] \ [ Z
g f eh(  ]٨٠: اإلرساء[. 

:  أنه سأله أن هيب له لسان صدق يف اآلخرين فقالملسو هيلع هللا ىلصوأخرب عن خليله إبراهيم 
 .]٨٤: الشعراء[ )  '! " # $ % &(

3 4 5 6 7 8 (: وبرش عباده بأن هلم عنده قدم صدق فقال سبحانه
B A @ ? > = < ; : 9C( ]٢: يونس[. 

: ; > (: وكذلك أخرب اهللا أن هلم مقعد صدق عند رهبم فقال سبحانه
> =? E D C B A @F   (]٥٥، ٥٤: القمر[. 

 :فهذه مخسة أشياء
ومقعد  ..وقدم الصدق ..الصدقولسان  ..وخمرج الصدق ..مدخل الصدق

 .الصدق
املوصل إىل ، هو احلق الثابت املتصل باهللا: وحقيقة الصدق يف هذه األشياء



 ٧٩٩

 ملسو هيلع هللا ىلصومداخله ، من األقوال واألعامل والنيات، وهو ما كان باهللا وهللا، اهللا
والبتغاء ، إذ هي هللا وباهللا وبأمره، وخمارجه كلها مداخل صدق وخمارج صدق

 .مرضاته
ومن حال ، ومن عمل إىل عمل، ًال تراه إال هاربا من مكان إىل مكانوالصادق 

فهو ، إىل حال؛ ألنه خياف يف كل حال يطمئن إليها أن تقطعه عن مطلوبه
 .الذي يفوق به األغنياء، كاجلوال يف اآلفاق يف طلب الغنى

فهو متقلب فيها يسري ، وتتبع حمابه، وتنفيذ أوامره، والصادق مطلوبه رىض ربه
ثم يف ، ثم يف غزو، إذ رأيته يف ذكر، فبينام هو يف صالة، ها حيث سارتمع

أو ، ثم يف هني عن منكر، ثم يف أمر باملعروف، ثم يف إحسان إىل اخللق، حج
أو غري ذلك من القرب  ..أو تشييع جنازة أو نرص مظلوم، يف عيادة مريض

 .والطاعات وأعامل الرب املختلفة
 :ةوالصدق يطلق عىل معان كثري

والصدق باللسان أشهر أنواع ، فال يتكلم إال بالصدق، منها الصدق يف القول
 .الصدق وأظهرها

فإن كان ، وينبغي للعبد أن يراعي معنى الصدق يف ألفاظه التي يناجي هبا ربه
 .فهو كاذب، ًمشغوال بالدنيا، ًقلبه منرصفا عن اهللا

فإن فقد ذلك بطل ، الصوذلك يرجع إىل اإلخ، ومنها الصدق يف النية واإلرادة
 .صدق النية

ًإن آتاين اهللا ماال تصدقت به : ومنها الصدق يف العزم والوفاء به كأن يقول
 .ونحوه

 .وهو أن تستوي رسيرته وعالنيته يف مجيع أعامله، ومنها الصدق يف األعامل
والزهد ، ومنها الصدق يف مقامات الدين كالصدق يف اخلوف والرجاء

 . اهللا ونحو ذلكوالتوكل عىل، واحلب
 .واستوحش من اخللق، وكل من عامل اهللا بالصدق استأنس به



 ٨٠٠

 :ومن عالمات الصدق
 .وكراهة اطالع اخللق عىل ذلك ..ًكتامن الطاعات واملصائب مجيعا

ومع علو هذا املقام فهو بفضل اهللا ميسور ملن ، ومقام الصديقني مقام رفيع
فكل من حيقق إيامنه باهللا ورسله ، ئفةوال عىل طا، ًوليس وقفا عىل أفراد، أراده

 ))! " # $ % & '(: فله حظ يف هذا املقام الرفيع
 .]١٩: احلديد[

 .أال ما أمجل هذا الدين وما أحسنه؟
ليس فيه احتكار ، وأفق يتطلع إليه اجلميع، إنه طريق مفتوح جلميع البرش

العمل وليس إال ، وليس فيه خصوصيات حمجوزة ألناس بأعياهنم، للمقامات
 :فهو الذي يصعد بصاحبه إىل أرقى الدرجات، الصالح املبني عىل التقوى

) J I H G F E S R Q P O N M L K
Z Y X W V U T[( ]١٣: احلجرات[. 

َإن أهل ا« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  ْ َّ َلـجِ َنة ليْ َ ِ َتـرَّ ِاءون أهل الغرف من فوقَ ِ ِْ ْ ْ َْ َ ُ ْ َ َ ْهـمَ َكام ت، ِ َ َتـرَ َاءون َ ْ َ
َالكوكب  َْ َ َالدري الغابر من األفق من اْ َ َِّ ِِ ُ َ ِِّ َ ْ َلـمُّ ِرشق أو اْ ِ ِ َلـمْ ِغربْ ِ ْلتفاضل ما بي، ْ ََ ِ ُ َ َ ْنـهـمِ ُ َ«. 

ُقالوا َيا رسول ا: َ ُ َ ِتلك منازل األنبياء! ٬َ َِ َِ ْ ُ ِ َ َ َال يبلغها غ، ْ َُ ُ ْ ُيـرَ ْهـمْ َقال، ُ ِ والذي َلـىَب«: َ َّ َ
ِنفيس بيده ِ َِ ِ ْ ِرجال آمنوا با! َ ُ َ ٌ َ َ وص٬ِ ُدقوا اَ ُلـمَّ َرسلنيْ ِ َ  .)١(متفق عليه »ْ

ولذلك ، ال يطيقه إال أصحاب العزائم القوية، والصدق كحمل اجلبال الروايس
َعليكم بالصدق فإن الصدق « :ملسو هيلع هللا ىلص ًصار موصال إىل اجلنة كام قال النبي َْ ِّْ ِّ ََّ ِ َ ِ ِ ْ ْيـهُْ ِدي َ

ِّ الربَلـىِإ ِ َّوإن الرب ، ْ ِ ْ َّ ِ ْيـهَ ِدي إَ َلـج اَلـىِ َوما يزال الرجل يصدق وي، ِةَّنْ َ َّ َ ََ ْ ُ َُ ُُ َتـحَُ َرى الصدق َ ْ ِّ َّ
َحتى يكتب عند ا ْ َ َِّ َ َْ ً صديقا٬ُ ِّ َوإياكم والكذب فإن الكذب، ِ َ َ َِ َِ َْ َّْ ِ َِ ْ ْيـه، َُّ ِدي إَ ِ الفجور َلـىِ ُ ُ ْ

َوإن الفجور  ُ َُ ْ َّ ْيـهِ ِدي إَ ِ النارَلـىِ َوما يزال الرجل يكذب وي، َّ َ َّ َ ََ ُ ُ َِ ْ ُ ُ َتـحَ َّرى الكذب حتى َ َ َ ِ َ ْ َّ
َيكتب عند ا ْ َِ َ ْ ً كذابا٬ُ َّ  .)٢(أخرجه مسلم »َ

                                                
 . ، واللفظ له)٢٨٣١(، ومسلم برقم )٣٢٥٦(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
 ). ٢٦٠٧( برقم أخرجه مسلم) ٢(
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 :والصدق عىل ثالث درجات
بأن يكون يف ، وهو كامل العزم وقوة اإلرادة، صدق القصد :الدرجة األوىل

، فال يرتك فرصة تفوته، وبه يتالىف كل تفريط، القلب داعية صادقة إىل السلوك
 .انوما فاته يتداركه بحسب اإلمك

، ويعمر فيه ما خربته يد البطالة، فيصلح من قلبه ما مزقته يد الغفلة والشهوة
 ً.ويزرع منه ما وجده بورا، ًويقلع ما وجده شوكا

وابتعد عن صحبة أهل الغفلة ، قد انجذبت قوى روحه كلها إىل إرادة اهللا وطلبه
؛ لئال فإن اضطر لصحبتهم صحبهم بقالبه ال بقلبه، وقطاع الطريق إىل اهللا

 .يفسدوا عليه حاله
وال يشهد من نفسه إال أثر ، أن ال يتمنى احلياة إال للحق :الدرجة الثانية

فهو ال حيب أن يعيش إال ليشبع من ، وال يلتفت إىل ترفيه الرخص، النقصان
وال يرى نفسه ، ويقوم بعبوديته ال لعلة من علل الدنيا وشهواهتا، رىض حمبوبه

 .ًإال مقرصا قليل الزاد
ويعمل عىل ، فمن عرف نفسه وعرف ربه مل ير نفسه إال بعني النقصان والتقصري

فإن كانت الرخص أحب إليه من العزائم ، رضا حمبوبه والتقلب يف حمابه
 .فهو يستعد هبذه الرخصة لعبودية أخرى، كالفطر يف السفر فعلها

فاألخذ ، واألقوال التي تصيب وختطئ، واآلراء الشاذة، أما الرخص التأويلية
 .هبا عني البطالة وهو مناف للصدق

فإن العبد إذا صدق اهللا ريض اهللا ، الصدق يف معرفة الصدق :الدرجة الثالثة
 ملسو هيلع هللا ىلصوبمحمد ، ًوباإلسالم دينا، ًبعمله وحاله ويقينه؛ ألنه قد ريض باهللا ربا

 ً.رسوال
: بعةوريض بأقواله وأعامله القائمة عىل اإلخالص واملتا، ًفريض اهللا به عبدا

)¶ µ  ́ ³ ² ± °  ̄ ®¸  # " !
 ' & % $ 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) (



 ٨٠٢

 .]٨، ٧: البينة[ )78

الذي صدق بقوله ، ًالذي مل يصدر منه الكذب أصال، ِّوالصديق كثري الصدق
7 8 9 : ; > = < (: واعتقاده وأعامله كام قال سبحانه

 .]٤١: مريم[ )@?

 .ودرجتهم تيل درجة النبيني، يلةوالصديقون قوم دون األنبياء يف الفض
وبه متيز ، والصدق هو الطريق األقوم الذي من مل يرس عليه فهو من اهلالكني

وهو سيف اهللا ، وسكان اجلنان من سكان النريان، أهل اإليامن من أهل النفاق
ِيف أرضه الذي ما وضع عىل يشء إال قطعه ، ًوال واجه باطال إال أزاله ورصعه، ُ

 .امل ولبهاوهو روح األع
فال جيتمع كذب وإيامن إال ، والنفاق أساسه الكذب، واإليامن أساسه الصدق
 .وأحدمها حيارب اآلخر

7 6 (: وقسم اهللا سبحانه الناس إىل صادق ومنافق كام قال سبحانه
 E D C B A @ ? > = < ; : 9 8

FG( ]٢٤: األحزاب[. 

 يوم القيامة إال الصدق كام وأخرب سبحانه أنه ال ينفع العبد وال ينجيه من عذابه
Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ü Û Ú Ù (: قال سبحانه

è ç æ å ä ã â á à ß Þ Ýé( ]١١٩: املائدة[. 
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 التقوى فقه -١٨
J I H G F E P O N M L K (: قال اهللا تعاىل

Z Y X W V U T S R Q[(   ]١٣: احلجرات[. 

o n m l k jp  w v u t s r q(: وقال اهللا تعاىل
z y xª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { ( ]الطالق :

٣، ٢[. 

، وأفضل ما ادخرنا، وأزين ما أظهرنا، تقوى اهللا تبارك وتعاىل أكرم ما أرسرنا
 .وأحسن ما لبسنا

وبارز بالقبيح من يستوي عنده الرس ، واخلارس من أبدى للناس صالح عمله
 .والعالنية

وأن ترتك ما هناك عنه ،  به رجاء ثوابهأن تفعل ما أمرك اهللا: َّجلَّوتقوى اهللا عز و
 .ًخوفا من عقابه

وأن جيتنب كل ما ، ًأن ال يرتك املسلم شيئا مما أمر اهللا به إال فعله: وحق تقاته
 .هنى اهللا عنه

ويؤمن به  ..ويشكره وال يكفره ..ويذكره وال ينساه ..فيطيع ربه وال يعصيه
 .ويتوكل عليه

التقوى؛ ألهنم هم الذين يعرفون ما يستحقه سبحانه وقد أمر اهللا عباده املؤمنني ب
وكامل املحبة والطاعة والذل للرب سبحانه ، من التعظيم واإلجالل والتوقري

آل [ )@ : ; > = < ?4 5 6 7 8 9(: فقال

 .]١٠٢: عمران

ًفمن رمحة اهللا أنه ال يكلف نفسا ، ًولكن أحدا ال يستطيع أن يقوم بكامل التقوى
وترك ما هنى اهللا ،  فعل اإلنسان ما يستطيع مما أمر اهللا ورسوله بهفإذا، إال وسعها

y x w z (: فقد اتقى اهللا حق تقاته كام قال سبحانه، ورسوله عنه



 ٨٠٤

 § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | {
 .]١٦: التغابن[  )©¨

z y x w v u t s r q p } | { (: وقال سبحانه
 .]٧: احلرش[ )¡~ �

وهلا دالئل وشواهد من اإليامن باهللا  ،والتقوى تقوم عىل أصول عظيمة
واألعامل الصاحلة التي هي آثار اإليامن ، ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر

فمن اتصف هبذه ، واألخالق احلسنة التي هي مجال اإلنسان، وبرهانه ونوره
 " # $ % (: الصفات فهو من األبرار الصادقني املتقني كام قال سبحانه

- , + * ) ( ' & 1 0 / . 
 < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2
 G F E D C B A @ ? > =
 V U T S R Q P O N M L K J I H

WX(   ]١٧٧: البقرة[. 

والتزين بعد التطهر بفعل الطاعات بعد ، هي التحلية بعد التخلية :والتقوى
 .التخيل عن السيئات

 .أو املال، أو القالب، والتحلية فعل احلسنات إما بالقلب
واجلامعة لألعامل البدنية هي الصالة التي هي ، ل القلبية اإليامنفرأس األعام

: وقطب األعامل املالية هي الزكاة والصدقات كام قال سبحانه، عامد الدين
)"!  #  + * ) ( ' & % $,  3 2 1 0 / . -

 .]٣-١: البقرة[ )45
q p (: والتقوى وصية اهللا لألولني واآلخرين كام أخرب اهللا بذلك بقوله

r z y x w v u t s  ¢ ¡ � ~ } | {
« ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £¬( ]١٣١: النساء[. 

َّوتقوى اهللا عز وجل هي أن ال يفقدك اهللا حيث أمرك ، وال جيدك حيث هناك، َّ



 ٨٠٥

، وأن ترتك معصية اهللا، ترجو ثواب اهللا، عىل نور من اهللا، وأن تعمل بطاعة اهللا
 .ختاف عقاب اهللا، عىل نور من اهللا

 :نوالتقوى قسام
 .وتقوى اجلوارح ..تقوى القلوب

وهي ثمرة ، وتقوى اجلوارح من لوازم تقوى القلوب، واألصل تقوى القلوب
8 9 (: فالتقوى يف احلقيقة يف القلب كام قال سبحانه، تقوى القلوب

@ ? > = < ; :A(   ]٣٢: احلج[. 

 .وتقوى اجلوارح ال قيمة هلا وال وزن بدون تقوى القلوب
وحقائق ، مر عباده أن يقوموا برشائع اإلسالم عىل ظواهرهمواهللا سبحانه أ

واإلسالم ، وال يقبل واحد منهام إال بصاحبه وقرينه، اإليامن عىل بواطنهم
 .واإليامن يف القلب، عالنية

وكل إسالم ظاهر ال يقوم عىل حقيقة اإليامن الباطنة فليس بنافع حتى يكون 
 .معه إيامن باطن

وم صاحبها برشائع اإلسالم الظاهرة ال تنفع ولو كانت ما وكل حقيقة باطنة ال يق
 .كانت

ومل يتعبد باألمر ، والتعظيم له، واخلوف منه، فلو متزق القلب باملحبة هللا
 .وظاهر الرشع مل ينجه ذلك من النار

مل ينجه ذلك من ، وليس يف باطنه حقيقة اإليامن، كام أنه لو قام بظواهر اإلسالم
: الكهف[ )æ å ä ã âî í ì ë ê é è çï (: النار

١١٠[. 
، ملسو هيلع هللا ىلصوأكمل اهلدي يف اإلسالم واإليامن واإلحسان ويف كل يشء هدي حممد 

فكان مع كامل تقواه وإرادته يقوم الليل حتى تتورم ، ًوكان موفيا كل واحد حقه
ويأمر ، وحيج ويعتمر، وجياهد يف سبيل اهللا، ويصوم حتى يقال ال يفطر، قدماه

ويوايس ، ويكرم الضيوف، ويدعو إىل اهللا، عن املنكروينهى ، باملعروف



 ٨٠٦

ًوال يرتك شيئا من النوافل ، ويؤدي الفرائض، وخيالط أصحابه، املحتاجني
 .واألذكار واألوراد

 :وإذا عرف هذا فالصادقون السائرون إىل اهللا والدار اآلخرة قسامن
نية من رصف ما فضل من أوقاهتم بعد الفرائض إىل النوافل البد: األول

وجعلوها دأهبم من غري حرص منهم عىل حتقيق أعامل القلوب ومنازهلا 
ولكن مهمهم مرصوفة إىل ، وإن مل يكونوا خالني من أصلها، وأحكامها

 .االستكثار من األعامل الصاحلة
، من رصف ما فضل من الفرائض والسنن إىل االهتامم بصالح قلوهبم :الثاين

 .وحفظ اخلواطر واإلرادات معه،  عليهواجلمعية، وعكوفها عىل اهللا وحده
واخلوف ، وجعلوا قوة تعبدهم بأعامل القلوب من تصحيح املحبة للرب

ورأوا أن أيرس الواردات عىل ، والتعظيم واحلمد، والتوكل واإلنابة، والرجاء
 .قلوهبم من اهللا أحب إليهم من كثري من التطوعات البدنية

ًمل يستبدل به شيئا ، أو ذل،  انكسارأو، أو حب، فإذا حصل ألحدهم وارد أنس
إال أن جييء األمر الواجب فيبادر إليه بذلك الوارد إن أمكنه وإال ، سواه البتة

، بادر إىل األمر ولو ذهب الوارد؛ فإذا جاءت النوافل فإن أمكن القيام إليها فذاك
 :وإال نظر يف األرجح واألحب إىل اهللا

، وإرشاد الضال، ذهب وارده كإغاثة امللهوفهل هو القيام إىل تلك النافلة ولو 
 .واستفادة إيامن ونحو ذلك، وجرب املكسور

 .فهاهنا ينبغي تقديم النافلة الراجحة
 .ًومتى قدمها هللا وتقربا إليه فإنه يرد عليه ما فات من وارده أقوى مما كان

رى وإذا كان الوارد أرجح من النافلة فاحلزم له االستمرار يف وارده حتى يتوا
 .فإنه يفوت والنافلة ال تفوت، عنه

وتقديم األهم ، ومراتب األعامل، وهذا موضع حيتاج إىل فضل فقه يف الطريق



 ٨٠٧

ْمن «فاملهم و ِيـرَ ِبـه هللاُِد اُ ًيـرَ خِ ِّا يفقهه يف الدينْ ِ ُ ْ ِّ َ  .)١(متفق عليه» ُ
َيـهَأ« : مصالح الدنيا واآلخرة يف قولهملسو هيلع هللا ىلصوقد مجع النبي  َّا الناس اتُّ  هللاَُقوا اَُّ

َوأ ِجـمَ ِلوا يف الطلبْ َ َُّ  .)٢( أخرجه ابن ماجه» ِ
َّفنعيم اآلخرة ولذاهتا إنام ينال بتقوى اهللا عز وجل َّ. 

إنام ينال ، والسالمة من التعب والكد يف طلب الدنيا، وراحة القلب والبدن
 .باإلمجال يف الطلب

اح من نكد الدنيا ومن أمجل يف الطلب اسرت ..فمن اتقى اهللا فاز بلذة اآلخرة
 .ومهومها

َّوتقوى اهللا عز وجل تصلح ما بني العبد وبني ربه وحسن اخللق يصلح ما بينه ، َّ
ِاتق ا« : بقولهملسو هيلع هللا ىلص وهلذا أمر هبام النبي، وبني خلقه َ حيثام كنت وأتبع السيئة ٬َّ َُ ْ َ ِّْ َّ ِْ ِ َ َ َُ َ

َلـحا َسنة ْ َ ُمـحَتـَ ٍها وخالق الناس بخلق حسنْ َ َ َ ٍَ ُِ ُ َّ َِ ِ  .)٣( رجه أمحد والرتمذيأخ» َ
، وحسن اخللق يدعو الناس إىل حمبته، فتقوى اهللا توجب للعبد حمبة اهللا له

يمحوه اتباع ذلك بفعل ، أو فعل السيئات، والتقصري يف فعل الطاعات
 .احلسنات

وأقرب الوسائل إىل ، والعبد إنام يقطع منازل السري إىل اهللا بقلبه ومهته ال ببدنه
، ودوام االفتقار إىل اهللا، والوقوف معها يف الظاهر والباطن، نةاهللا مالزمة الس

 .وإرادة وجهه وحده بالنيات واألقوال واألعامل، والترضع إليه
ومن أعظم الظلم واجلهل أن تطلب التعظيم والتوقري لك من الناس وقلبك خال 

 .من تعظيم اهللا وتوقريه وإجالله وتقواه

                                                
 ). ١٠٣٧(، ومسلم برقم )٧١(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
 ). ١٧٤٣(، صحيح سنن ابن ماجه رقم )٢١٤٤(أخرجه ابن ماجه برقم : صحيح) ٢(

 ). ٢٦٠٧( السلسلة الصحيحة رقم انظر
، صحيح سنن الرتمذي )١٩٨٧(وأخرجه الرتمذي برقم ). ٢١٣٥٤(أخرجه أمحد برقم : حسن) ٣(

 ). ١٦١٨(رقم 
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يف حال ال توقر اهللا أن ، خلوق وجتله أن يراكومن السفاهة واجلهل أن توقر امل
: فمن مل يعرف اهللا مل يوقره كام قال سبحانه، وهذا من أعظم اجلهل، يراك عليها

 .]١٣: نوح[   )06 1 2 3 4 5(

 :َّوال بد لكل إنسان من أمرين
 .بفعل املأمور وترك املحظور، طاعة اهللا ورسوله :أحدمها

 . القضاء املقدورالصرب عىل ما يصيبه من :الثاين
k j i (: وقد مجعهام اهللا يف قوله، والثاين هو الصرب، فاألول هو التقوى

r q p o n m ls( ]٩٠: يوسف[. 

 :وقد خلق اهللا يف كل نفس ثالث قوى
 .وقوة اإلدراك والفهم ..وقوة الكف واالمتناع ..قوة البذل واإلعطاء

ويرسه لكل يرسى يف ، اهللافمن وفقه اهللا لإليامن وهداه استعملها فيام حيب 
�  ~| { }z y x w(: الدنيا واآلخرة كام قال سبحانه

 .]٧-٥: الليل[ )¢¡
فنال بسبب ذلك العقوبة ، ومن خذله ومل يرد له اهلداية استعملها فيام يبغض اهللا

)   ®» ¬ ª¨ © §£ ¤ ¥ ¦(: كام قال سبحانه
 .]١٠-٨: الليل[

! (: وكامل التقوى كام قال سبحانه، وأبواب الربكات تفتح مع كامل اإليامن
 " . - , + * ) ( ' & % $ #

 .]٩٦: األعراف[ )3/ 0 1 2

والربكة يف  ..ومنها الربكة يف العمر ..والربكات اإلهلية ال حيصيها إال اهللا
والربكة يف  ..والربكة يف األهل واألوالد ..والربكة يف الوقت ..الرزق

 .والربكة يف األعامل ..األموال
p o n m l k j  r q(: ا قضاء احلاجات بدون األسبابومنه

u t sv( ]٣، ٢: الطالق[. 
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وحصول ، وحصول األشياء بدون تعب، ومنها حصول األموال بدون جهد
Î Í Ì Ë Ê É (: كام قال اهللا عن مريم، األرزاق مبارشة من الرب

 × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø
ç æ å äè( ]٣٧: آل عمران[. 

بسبب ضعف ، وحرم منها أكثر املسلمني، واآلن أغلقت أبواب الربكات
 .ونقص التقوى، اإليامن

 .والذي مل ينزع ذهبت بركته، نسينا اهللا فنزع منا كل يشء
، وحب طاعته، وحب عبادة اهللا، وحب كالم رسوله، نزع منا حب كالم اهللا

 .وحب دينه، وحب أوامره، وحب أوليائه
 .الربكات؛ لكثرة املعايص واملخالفاتفارتفعت اخلريات و

، وأقوى منه، ففي املخلوقات من هو أكرب منه، وقيمة اإلنسان بصفاته ال بذاته
 .وقيمة كل يشء ترتفع بقدر ما فيه من الصفات

وبقدر ما ، وكذلك قيمة اإلنسان ترتفع عند اهللا بقدر ما فيه من الصفات اإليامنية
 . يتحىل به من األخالق العاليةوما، يقوم به من األعامل الصاحلة

ولكن اهللا اشرتى منهم أحسنهم وأكملهم ، وبنو آدم كثريون ال حيصيهم إال اهللا
 .وأفضلهم وهم املؤمنون

والسلعة إذا ، وأغىل الناس، وأكرم الناس، وأفضل الناس، فهؤالء خري الناس
 .فانظر املشرتي هلا من هو؟، خفي عليك قدرها

 وانظر إىل من جرى عىل يده عقد التبايع؟، ول فيها؟وانظر إىل الثمن املبذ
 .جنات النعيم: وثمنها، هو اهللا سبحانه: املشرتي هلاو، النفس املؤمنة: فالسلعة

وخري ، خري خلقه من املالئكة وأكرمهم وهو جربيل: والسفري يف هذا العقد
 .ملسو هيلع هللا ىلصخلقه من البرش وأكرمهم عليه وهو حممد 

 § ¨ © ª » (: رشية كافة بقولهوقد أعلن اهللا هذا العقد للب
 º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬



 ٨١٠

 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » È Ç Æ Å Ä Ã
Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÓ(  ]١١١: التوبة[. 

 :وقد أوجب اهللا عىل كل عبد واجبني
 .وواجب بينه وبني اخللق ..واجب بينه وبني اهللا

، وإيثار طاعته،  وحدهوعبادته، فأما الواجب بينه وبني اهللا سبحانه فهو اإليامن به
 .وكامل تقواه، وجتنب معصيته

ًوأما الواجب بينه وبني اخللق فهو أن تكون خمالطته هلم تعاونا عىل الرب 
ًوالتقوى علام وعمال : ًال تعاونا عىل اإلثم والعدوان كام قال سبحانه، ً

) À ¿ Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á
ÐÑ( ]٢: املائدة[. 

 .جلميع أنواع اخلريكلمة جامعة  :والرب
 .كلمة جامعة جلميع أنواع الرش التي هتلك اإلنسان :واإلثم

فيكون الباعث ، وكل عمل ال يكون طاعة وقربة حتى يكون مصدره عن اإليامن
بل ، وال طلب املحمدة واجلاه، ال العادة وال اهلوى، عليه هو اإليامن املحض

 اهللا تعاىل وابتغاء مرضاته وغايته ثواب، ال بد أن يكون مبدؤه حمض اإليامن
 .وهو االحتساب

 .واإلثم والعدوان يف جانب النهي نظري الرب والتقوى يف جانب األمر
 :والفرق بني اإلثم والعدوان

 .أن اإلثم ما كان حمرم اجلنس كالزنى والرسقة والكذب ونحو ذلك
القدر بأن يتعدى ما أبيح له منه إىل ، والعدوان ما كان حمرم القدر والزيادة

َكام إذا أتلف عليه شيئا أتلف أضعافه، املحرم أو يطأ ، أو كأن يتزوج خامسة، ًُ
أو زاد ركعة يف ، أو اعتدى يف الدعاء، امرأته يف حيضها أو نفاسها أو دبرها

 .أو أخذ أكثر من حقه ونحو ذلك، الصالة
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 :والتقوى باعتبار ما يتقيه اإلنسان ثالثة أقسام
: جى كام قال سبحانهُيـراف وُيـخألنه أعظم من يتقى وفتارة تضاف إىل اهللا؛ 

: آل عمران[ )@ : ; > = < ?4 5 6 7 8 9(

١٠٢[. 
Ê É È (: وتارة تضاف إىل مكان عقوبة اهللا كالنار كام قال سبحانه

Ì ËÍ(   ]١٣١: آل عمران[. 

Ë Ê (: وتارة تضاف إىل زمان عقاب اهللا كيوم القيامة كام قال سبحانه
 Ñ Ð Ï Î Í ÌÙ Ø × Ö Õ Ô Ó ÒÚ(  ]٢٨١: البقرة[. 

 :ومعية اهللا ونرصته تكون معنا يف األحوال اآلتية
واإلحسان ، والتقوى، حني تأيت فينا الصفات التي حيبها اهللا من اإليامن :األوىل

 )Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ÑÙ(: ونحوها كام قال سبحانه
 .]١٢٨: النحل[

 G F E D (:  سبحانهحني نمتثل أوامر اهللا ونطيعه كام قال :الثانية
 V U T S R Q P O N M L K J I H
 _  ̂ ] \ [ Z Y X W

 c b a ` h g f e d
s r q p o n m l k j it( ]املائدة :

١٢[. 
، ونضحي بام نملك من أجل إعالء كلمة اهللا، حني نقوم بالدعوة إىل اهللا :الثالثة

® (: إىل اهللاونرش دينه كام قال اهللا ملوسى وهارون حني ذهبا لدعوة فرعون 
µ ́  .]٤٦: طه[   )¶¯ ° ± ² ³ 

 :واهللا سبحانه أنزل للبرش لباسني
ًلباسا ظاهرا يواري العورة ويسرتها ً. 

ًولباسا باطنا من التقوى جيمل العبد ويسرته فإذا زال عنه هذا اللباس انكشفت ، ً
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 .عورته الباطنة كام تنكشف عورته الظاهرة بنزع ما يسرتها
كام أن التقوى ، وسرت لعوراته اجلسدية، ة زينة لإلنسانواللباس وسرت العور

H G F E D I (: وسرت لعوراته النفسية كام قال سبحانه، لباس
 W V U T S R Q P O N M L K J

XY( ]٢٦: األعراف[. 

وحترص عىل ، والفطرة السليمة تنفر من انكشاف سوآهتا اجلسدية والنفسية
 .سرتها ومواراهتا

ومن ، وتعرية النفس من التقوى، ية اجلسم من اللباسوالذين حياولون تعر
والذين يطلقون ألسنتهم وأقالمهم لتأصيل هذه ، ومن الناس، احلياء من اهللا

ونزع زينته  ..هم الذين يريدون سلب اإلنسان خصائص فطرته، املحاولة
وهم الذين يريدون إسالم  ..ًوالتي صار هبا إنسانا ..الداخلية واخلارجية

 .ليتوىل كشف سوأته ..لعدوه الشيطاناإلنسان 
وال يميل اإلنسان إليه إال وهو يرتكس إىل مرتبة أدنى ، إن العري فطرة حيوانية

ًوإن رؤية العري مجاال هو كرؤية الكفر فالحا، من رتبة اإلنسان وذلك انتكاس ، ً
وهو ما ، والعري النفيس من احلياء والتقوى، ًوالعقل البرشي قطعا، يف الذوق

 .هد فيه أقالم وأفالم أهل الباطل هو النكسة والردة إىل اجلاهليةجتت
والكف عن ، فإن فيه االستغناء عن املخلوقني، والتزود يف السفر شأن العقالء

وزيادة قربة لرب ، ٌويف اإلكثار منه نفع وإعانة للمسافرين، سؤاهلم أمواهلم
 .العاملني هذا يف سفر الدنيا

وهو املوصل ، الذي هو زاد إىل دار القرار، اد التقوىوأما الزاد احلقيقي فهو ز
ًوأجل نعيم دائم أبدا كام قال سبحانه، ألكمل لذة ّ :) < ; : 9

A @ ? > =B( ]١٩٧: البقرة[. 

وأهل اإليامن والتقوى هم الفائزون بالسعادة يف الدنيا واآلخرة كام قال 
,  +! " # $ % & ' ) ( *(: سبحانه
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/ . -0  1 7 6 5 4 3 2 : 9 8
A @ ? > = < ;B( ]٦٤-٦٢: يونس[. 

وماذا أعد اهللا للمتقني يف اآلخرة؟ وماذا ينتظرهم من النعيم املقيم؟ فلنسأل 
 " # $ % & ' ) (( :القرآن لنعلم ماذا أعد اهللا لعباده املتقني

 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + *
 .]٣٥: الرعد[   )89

µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® » º ¹ ¶ ¸ (وقال سبحانه 
 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼

ÈÉ  (]١٥: آل عمران[. 

̧  º ¹ « ¼ (: وقال سبحانه ¶ Ã Â Á À ¿ ¾ ½
Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ÄÍ( ]٢٠: الزمر[. 

̄ ¤ ¥ ¦ § ¨ (: وقال سبحانه  ® ¬ « ª ©
º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °»   (

 .]٧٣: الزمر[
̀  e d c b a (: وقال سبحانه _  ̂ ] \ [ Z Y X W V

o n m l k j i h g f t s r q p  w v u
¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x¦( ]١٥: حممد[. 

َّوقال عز وجل َّ :) ) ( ' & % $ # "
 .]١٣٣: آل عمران[ )-* + ,

̀  c b a(: وقال سبحانه _ ^ ]d  h g f e
ij q p o n m l kr  v u t

wx { z y} | ~ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �§( ]٤٩: ص-

٥٤[. 

َّوقال عز وجل َّ :)> = < ; :?  C B A @ D
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EF( ]٥٥، ٥٤: القمر[. 
PO N M L K  X W V U T S R Q(: وقال سبحانه

Z Y[ a ` _  ̂ ] \b e d cf  h g
k j il( ]١٩-١٥: الذاريات[. 

 -+ , *) ( '% & $! " #(: وقال سبحانه
 .]٣٦-٣١: النبأ[ ):5 6 7 8 9 4. / 0 1 2 3

 من الكرامات ماذا أعد اهللا من النعيم للمتقني؟ وماذا هيأ هلم! فسبحان اهللا
والبشائر؟ واحلبور والرسور؟ وألوان الطعام والرشاب وفاخر الدور؟ والغرف 

 والقصور؟
 o n m l k jp(: وأما يف الدنيا فال خوف عليهم وال هم حيزنون

u t s r qv( ]٣، ٢: الطالق[. 

Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã  Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì(: وقال سبحانه
Ú Ù Ø × Ö Õ Ô ÓÛ( ]٥، ٤: الطالق[. 

 وماذا عىل املسلم إذا علم ما أعد اهللا ألهل التقوى من جزيل األجر والثواب؟
: آل عمران[)   @ : ; > = < ?4 5 6 7 8 9(

١٠٢[. 
) c r q p o n m l k j i h g f e d

st }| { z y x w v u  ¡ � ~
® ¬ « ª © ̈  .]٧١-٦٩: األحزاب[ )¯¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § (: وقال سبحانه
 © ¨¬ « ª®( ]٣٥: املائدة[. 

)   I H G F E D C BJ(: وقال سبحانه
 .]١١٩: التوبة[

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : - . / (: وقال سبحانه
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 .]١٨: احلرش[   )@; > = < ?

¢ £ ¤ ¥ } | { ~ � ¡ (: وقال سبحانه
² ± °  ̄® ¬ « ª © ¨ § ¦³( ]٢٨: احلديد[. 

،  يشء ملقصد وحكمةوخلق كل، واهللا حكيم عليم خلق كل يشء بحكمة
وخلق النبات واحليوان  ..وخلق املاء للرشب ..فخلق سبحانه الشمس لإلنارة

 .وخلق اإلنس واجلن للعبادة ..خلدمة اإلنسان
 .وهكذا ..والقلم للكتابة ..واإلنسان صنع السيارة للنقل

غال عند ، فهو حمرتم مكرم حمبوب، وكل يشء يؤدي وظيفته واملقصد منه
 .وزهد فيه أهله، ذهبت قيمته، أو تعطل عن العمل، رك املقصدفإذا ت، أهله

فإذا ترك املقصد ، وأمره باإليامن والتقوى، وكذلك اإلنسان خلقه اهللا لعبادته
وهو حماسب عىل ترك ، صار ال قيمة له يف الدنيا واآلخرة، منه وهو العبادة

، دعوة إىل اهللاوترك املقصد االجتامعي وهو ال، املقصد االنفرادي وهو العبادة
 .وإىل دينه

، وعبادة، إيامن وتقوى، ووظيفتها وظيفة األنبياء، وعمل هذه األمة عمل األنبياء
S R Q P O N M L (: وجهاد وصرب، تعلم وتعليم، ودعوة

X W V U TY(   ]٣٣: فصلت[. 



 ٨١٦

 الغنى فقه -١٩
¾ ¿ º ¹ ¸ ¶ µ ´ Á À « ¼ ½ (: قال اهللا تعاىل

 Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â
ÍÎ(   ]١٦٤: آل عمران[. 

)   j i h g f e d c b ak(: وقال اهللا تعاىل
 .]٥٨: يونس[

وعىل هذا ال ، فاملالك من وجه دون وجه ليس بغني، اسم للملك التام: الغنى
 .وكل ما سواه فقري إليه بالذات، يستحق اسم الغني باحلقيقة إال اهللا وحده
، فأفقر الناس إىل اهللا أغناهم به، غنى بهوملا كان الفقر إىل اهللا سبحانه هو عني ال

 .وأضعفهم بني يديه أقواهم، وأذهلم له أعزهم
وكل ما سواه ، والغنى يف احلقيقة ال يكون إال باهللا الغني بذاته عن كل ما سواه

 .فموسوم بسمة الفقر كام هو موسوم بسمة اخللق
وغناه أمر ، ر ذايت لهًفكونه فقريا أم، ًوكام أن كون اإلنسان خملوقا أمر ذايت له

 .فقري إليه، فهو غني به، فإنه قد استغنى بأمر خارج عن ذاته، نسبي عارض له
وهو اهللا الغني ، وال يوصف بالغنى عىل اإلطالق إال من غناه من لوازم ذاته

z y x w v u } | { ~ (: بذاته عام سواه كام قال سبحانه
 .]١٥: فاطر[)   ¡�

 :وغنى البرش قسامن
 .وغنى سافل ..لغنى عا

، واألموال، فالغنى السافل هو الغنى بالعواري املسرتدة من النساء والبنني
 .والعقار واملراكب ونحو ذلك، واحلرث والزرع، واألنعام

وعارية ترجع إىل مالكها سبحانه عن ، فإنه غنى بظل زائل، وهذا أضعف الغنى
 .قريب
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ْوال أضعف من مهة من ريض هبذا الغنى الزائل وهذا غنى أرباب الدنيا الذي ، َ
وال أحب إىل الشيطان وال أبعد عن الرمحن من ، وإياه يطلبون، فيه يتنافسون

 .واخلوف من فقده، قلب مآلن بحب هذا الغنى
بل إذا حصل له ، وال جيعله غاية مراده، فجدير بمن نصح نفسه أن ال يغرت به

ًله خادما من خدمه ال وجيع، ووسيلة لغناه األكرب، ًجعله سببا لكسب األجور
ِّويعز نفسه أن يعبدها لغري مواله احلق، ًخادما له ° ( :أو جيعلها خادمة لغريه، ُ

µ ́  .]٦٦: الزمر[   )¶± ² ³ 

، ويدفع حاجته، ًفإن العبد إنام يصري غنيا بحصول ما يسد فاقته، أما الغنى العايل
 .وغنى عن غري اهللا ..غنى باهللا: وهو نوعان

ال يسدها إال ، وحاجة شديدة، ورضورة تامة، ان فاقة عظيمةويف قلب اإلنس
وإن فاته فاته ، الذي إن حصل للعبد حصل له كل يشء، بحصول الغني احلميد

 .كل يشء
وحرضه كل رسور ، ومن استغنى به سبحانه عام سواه زالت عنه كل حرسة

 .وفرح
 :والغنى عىل ثالث درجات

وإذا تعلق به ، فيتعلق باهللا وحده، ببوهو سالمته من الس، غنى القلب :األوىل
 .ختلص من التعلق بغريه

وصاحبها ، ولذلك قلوهبم معلقة به، والغنى عند أهل الغفلة بالسبب واألشياء
 .غني هبا إذا سكنت نفسه إليها

وكل ما ، فمن كان سكونه إىل ربه فهو غني به، وغنى العارفني باملسبب سبحانه
 .يهسكنت النفس إليه فهي فقرية إل

ًوهي من أشد جنده خالفا ، فالنفس من جند القلب ورعيته، غنى النفس :الثانية
ويكون ذلك باستقامتها عىل املرغوب وهو ، ًوغناها متاما لغناه، ًعليه وشقاقا له

وسالمتها من التعلق ، وقطع املنازل بالسري إليه، احلق سبحانه باستدامة طلبه



 ٨١٨

 .هي إرادة غري اهللا بيشء من أعامهلاو، وبراءهتا من املراءاة، بغري اهللا
 .وعدم استقامتها عىل مطلوهبا احلق، فمراداهتا دليل عىل شدة فقرها

، إذ لو وجدته الستقامت عىل السري إليه، وذلك يدل عىل أهنا غري واجدة هللا
 .َوملـَا أرادت بعملها غريه، ولقطعت تعلقاهتا وحظوظها من غريه

ومطالعة سبقه لألشياء ، كون بشهود ذكره إياكوذلك ي، الغنى باحلق :الثالثة
، فهو املوجود بذاته، والفوز بوجوده، فهو األول الذي ليس قبله يشء، ًمجيعا

ومجيع املخلوقات يف العامل العلوي والسفيل هو الذي كساها ، والغني بذاته
: وهو سبحانه الغني بذاته، فقرية إليه بالذات، فهي معدومة بالذات، حلة الوجود

)¯ ® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £°( ]٦٨: يونس[. 

 :ملسو هيلع هللا ىلصكام قال النبي ، فصالحه صالح جلميع رعيته، والقلب ملا كان هو امللك
ِأال وإن يف ا« َّ ِ َلـجَ ًسد مضغةْ َ ْ ُ َإذا ص، َِ َ َلـحِ َت صَ َلـحْ َلـج اَ ُسد كْ ُ ُلـهَ َوإذا فسدت فسد ، ُّ ْ ََ ََ َ َ ِ َ
َلـجا ُسد كْ ُ ُلـهَ ُأال وهي القلب، ُّ َْ َ ْ َ  .)١(متفق عليه »ِ

وعطاياه السنية من اإليامن ، فالقلب إذا استغنى بام فاض عليه من مواهب ربه
خلع عىل األمراء والرعية ، والطاعة واالستقامة، واملعرفة والعبودية، والتوحيد

 :تأنس هبا وتسعد هبا، ًخلعا تناسبها
حلقوق فأدت ا، والرضا واإلخبات، فخلع عىل النفس خلع الطمأنينة والسكينة

بعد ، وصارت وزير صدق، وجانست القلب ووافقته، سمحة بانرشاح ورىض
 .أن كانت عدوة له معاندة له

 .وأثمرت هذه املؤازرة واملوافقة الطمأنينة واللذة
لوال قوة سلطان القلب وقهره هلا حلاربت بكل ، ٍوسالح النفس كامن متوار

 .سالح متلكه
وخلع عىل الوجه خلعة ،  واالنقيادوخلع عىل اجلوارح خلع اخلشوع والوقار

                                                
 ). ١٥٩٩(، واللفظ له، ومسلم برقم )٥٢(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
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والقول السديد ، وخلع عىل اللسان خلعة الصدق ،..املهابة والنور والبهاء
والغض عن ، وخلع عىل العني خلعة االعتبار يف النظر ،..واحلكمة النافعة

واستامع القول النافع من ، وخلع عىل األذن خلعة استامع النصيحة ،..املحارم
وخلع عىل اليدين والرجلني خلعة املسابقة واملسارعة إىل  ،..كالم اهللا ورسوله

 .وهكذا ..وخلع عىل الفرج خلعة العفة عام حرم اهللا ،..اخلريات والطاعات
 .فال ترى هذا العبد إال يغدو ويروح يرفل يف هذه اخللع واحللل

فإذا استغنى رسى الغنى منه إىل ، فغنى النفس مشتق من غنى القلب وفرع عليه
 .س فذهبت عنها الربودة التي توجب ثقلها وكسلها وإخالدها إىل األرضالنف

، وطلبها الرفيق األعىل، وصارت هلا حرارة توجب حركتها وخفتها يف األوامر
 .ٍفحينئذ انقادت بزمام املحبة إىل موالها احلق

 .مرضية له ..راضية عنه ..قائمة بأوامره ..مؤدية حلقوقه
)3 2 14 9 8 7 6 5: = < ;>  ?

@A   (]٣٠-٢٧: الفجر[. 
والركون ، وشهوده واالعتامد عليه، فغنى القلب سالمته من الفقر إىل السبب

 .إليه والثقة به
ًفمن كان معتمدا عىل سبب غناه واثقا به مل يطلق عليه اسم الغني؛ ألنه فقري إىل  ً

 .الوسائط
ومن علة ، ومن منازعته ألحكام اهللا، ومتى سلم العبد من علة فقره إىل السبب

ًمفوضا ، ًخماصمة اخللق إال يف حقوق ربه استحق أن يكون غنيا بتدبري مواله
 .ًوال يسخط شيئا من أحكامه، ال يفتقر قلبه إىل غريه، أمره إليه

َّهـمَّلـال« : يقول يف استفتاح صالة الليلملسو هيلع هللا ىلص وكان النبي ْ لك أسُ َ ْلـمَ ُوبك آمنت، ُتَ ْ َ َ ِ َ ،
ُوعليك توكلت َْ ََّ َ َ ََ ُإليك أنبتَو، ْ ْ َ َ ْ ُوبك خاصمت، َ َْ َ ََ ُوإليك حاكمت، ِ ْ َْ َ ََ َفاغفر يل ما ، َ ِْ ِ ْ َ

ُقدمت وما أخرت َّ ُ َّْ َ َْ ُوما أرسرت وما أعلنت، َ ْ َُ ْ َ ََ ْ ْ َأنت ا، ََ ُلـمْ ُقدمْ ِّ َوأنت ا، َ ْ ُلـمَ ُؤخرْ ِّ َلـهال إ، َ َ 



 ٨٢٠

َإال أنت َلـهال إ: ْأو، ْ ُيـرَ غَ  .)١(متفق عليه »َكْ
وهو أمر اهللا الديني الذي حيبه ،  استقامتها عىل املرغوبوأما غنى النفس فهو

وأن تكون هذه االستقامة ، وجتنبها ملناهيه التي يسخطها ويبغضها، ويرضاه
ًواحتسابا ، ًوإيامنا به، ًوتعظيام ألمره، ًعىل الفعل والرتك تعظيام هللا سبحانه

ًأو هربا من ، هًال طلبا لتعظيم املخلوقني ومدحهم ل، وخشية من عقابه، لثوابه
فإن هذا دليل الفقر إىل املخلوق ال إىل ، ًأو طلبا للجاه واملنزلة عندهم، ذمهم

 .اهللا
وأول ، أما الغنى باحلق تبارك وتعاىل عن كل ما سواه فهي أعىل درجات الغنى

َّهذه الدرجة أن تشهد ذكر اهللا عز وجل إياك قبل ذكرك له وأنه تعاىل ذكرك ، َّ
فقدر سبحانه ، قاته ابتداء قبل وجودك وطاعتك وذكركفيمن ذكره من خملو

 .ًحيث مل تكن شيئا البتة، ونعمه عليك، وإحسانه إليك، خلقك ورزقك وعملك
ًفجعلك أهال ، َّوذكرك جل جالله باإلسالم فوفقك له واختارك له دون من خذله

ّملا مل تكن له أهال قط َوإنام هو الذي أهلك بسابق ذكره، ً يقظك وهو الذي أ، َّ
 .وغريك يف رقدة الغفلة مع النوام

 .ومن الذي وفقك للتوبة وقبلها منك فذقت حالوهتا؟
 ومن الذي وفقك ملحبته وعمر قلبك بمحبته فأنست به بعد الوحشة؟

فله عليك يف كل طرفة عني ونفس نعم ، ثم إنه سبحانه ذكرك بنعمه املرتادفة
 غناه التام عنك وعن كل وحتبب هبا إليك مع، ذكرك هبا قبل وجودك، عديدة

 .وإنام ذلك جمرد إحسانه وفضله وجوده، يشء
وال ، وال لطلب جزاء منك، املحسن لذاته ال ملعاوضة، إذ هو اجلواد املحسن
 .كيف وهو الغني احلميد؟، حلاجة دعته إىل ذلك

فلتعظم عندك؛ لذكره لك ، فإذا وصل إليك أدنى نعمة منه فاعلم أنه ذكرك هبا

                                                
 ). ٧٦٩ (، واللفظ له، ومسلم برقم)١١٢٠(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(



 ٨٢١

 .وحتبب إليك بنعمته، وابتدأك بمعروفه، ا حقرك من ذكرك بإحسانهفإنه م، هبا
ووصل شاهده إىل قلبه ، فإذا شهد العبد ذكر ربه تعاىل له، هذا كله مع غناه عنك
 .ٍوحصل لقلبه به غنى عال ال يشبهه يشء، شغله ذلك عام سواه

َّأما الدرجة الثانية من درجات الغنى باهللا عز وجل فهي دوام شهود أ وليته َّ
 .وهذه أعىل مما قبلها، سبحانه

َّفاهللا عز وجل إذا فتح قلب عبده فشهد أوليته سبحانه ، حيث كان وال يشء غريه، َّ
 .الغني بذاته عام سواه، وهو اإلله الكامل يف أسامئه وصفاته

حي ، فهو معبود حممود، احلميد بذاته قبل أن خيلق من حيمده ويمجده ويعبده
ًمل يزل وال يزال موصوفا بصفات ، احلمد يف األزل واألبدله امللك وله ، قيوم

 .الكامل واجلالل واجلامل
وال حاجة به يف قيوميته إىل غريه بوجه من ، فهو القيوم الذي قيام كل يشء به

وكل ، فسائر املوجودات كلها سواه سبحانه أفنتها أولية احلق سبحانه، الوجوه
وقيامه ،  هبا بقدر حظه من معرفتهاصفة من صفات الرب سبحانه يستغنى العبد

 .بعبوديتها
، وتوفيته لعباده، واستوائه عىل عرشه، فمن شهد مشهد علو اهللا عىل خلقه

ًمطرقا واقفا بني ، ًيعرج قلبه إىل الصمد مناجيا له، وتعبد بمقتىض هذه الصفات ً
 .يديه وقوف العبد الذليل بني يدي امللك العزيز اجلبار

فيستحي أن يصعد إليه ، معروضان عليه، مله صاعدان إليهفيشعر بأن كالمه وع
 .من كلمه ما خيزيه ويفضحه هناك

ويشهد نزول األوامر واملراسم اإلهلية إىل أقطار العامل كل وقت بأنواع التدبري 
 :والترصيف

 ..والعطاء واملنع ..واخلفض والرفع ..والتولية والعزل ..من اإلحياء واإلماتة
 ..وتقلب الدول ..والصحة واملرض ..والغنى والفقر ..واإلكرام واإلهانة

إىل غري ذلك من الترصفات يف اململكة التي ال  ..ومداولة األيام بني الناس
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وكذلك إذا ، املشهد حقه معرفة وعبودية استغنى بهواملسلم إذا أعطى هذا 
الذي ال يعزب عنه مثقال ذرة يف األرض ، شهد العبد مشهد علم اهللا املحيط

بل أحاط علمه ، وال حتت أطباق اجلبال، وال يف أعامق البحار، وال يف السامء
ًوعلمه علام تفصيليا، سبحانه بكل يشء يف الكون ثم تعبد بمقتىض هذا ، ً

ومجيع أحواله وعزماته ، وحراسة خواطره وألفاظه، من مراقبته لنفسه، دالشهو
ومجيع أحواله ظاهرة ، علم أن مجيع حركاته الظاهرة والباطنة، وجوارحه

 .بادية ال خيفى عىل اهللا منها يشء، مكشوفة لربه عالنية
وكذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه سبحانه ألصوات عباده عىل اختالفها 

ال يشغله سبحانه ، وسواء عنده من أرس القول ومن جهر به، ئهاوجهرها وخفا
وال يشغله سمع من سمع يف ، سامع صوت من جهر عن سمعه لصوت من أرس

 .كل زمان ومكان
بل هي عنده كلها ، وال تغلطه األصوات عىل كثرهتا واختالفها واجتامعها

 واحدة كام أن خلق اخللق مجيعهم وبعثهم عنده بمنزلة نفس، كصوت واحد
æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü (: كام قال سبحانه

çè( ]٢٨: لقامن[. 

وتعظيمه ، وتعبد بمقتىض هذا الشعور بذكر ربه والثناء عليه، فإذا استشعر ذلك
استغنى بذلك عام سواه ، ومحده وشكره بلسانه وقلبه وجوارحه، وإجالله
 .سبحانه

 يشء من خلقه يف الذي ال خيفى عليه، وكذلك إذا شهد معنى اسمه البصري
 .العامل العلوي والسفيل

وقائم عىل ، وأنه قائم عىل كل يشء، وكذلك إذا شهد مشهد قيومية الرب تعاىل



 ٨٢٣

القائم عليه بتدبريه وربوبيته ، املقيم لغريه، وأنه تعاىل القائم بنفسه، كل نفس
 .وقهره

قسط خيفض ال، وال ينبغي له أن ينام، وأنه سبحانه بكامل قيوميته ال ينام
ال ، وعمل النهار قبل عمل الليل، ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، ويرفعه

، حميط بكل يشء، عليم بكل يشء، وال يضل وال ينسى، تأخذه سنة وال نوم
 .قادر عىل كل يشء

 .فهذا املشهد العظيم مشهد الربوبية الذي يدركه كل إنسان
ال (وهو شهادة أن ،  وأتباعهموأعىل منه مشهد اإلهلية الذي هو مشهد الرسل

كام أن ربوبية ما سواه باطل ، وأن إهلية ما سواه باطل وحمال، )إله إال اهللا
 .وحمال

ويستحق هناية ، ويصىل له ويسجد، فال أحد سواه سبحانه يستحق أن يؤله ويعبد
 .احلب مع هناية التعظيم مع هناية الذل له إال هو سبحانه

َّفهو عز وجل املستحق للطاعة ، صفاته وأفعالهوذلك لكامل ذاته وأسامئه و َّ
، وله احلكم وحده، وله اخللق واألمر وحده، واملعبود وحده، التامة وحده

ٍّوكل عز ، وكل غنى عنه سبحانه فقر وفاقة، وكل حمبة لغريه عذاب لصاحبها
 .وكل تكثر بغريه قلة وذلة، ٌّبغريه ذل وصغار

فكذلك يستحيل أن يكون هلم إله ، فكام استحال أن يكون للخلق رب غريه
 .غريه

وتوجهت نحوه الطلبات ، فهو الذي انتهت إليه الرغبات واملخلوقات
الذي ، فهو الغني الصمد بذاته، ويستحيل أن يكون معه إله آخر، والسؤاالت

 .وال حاجة به إىل أحد، حاجة كل أحد إليه
وقع االحتجاج به يف ولذلك ، وتوحيد الربوبية أعظم دليل عىل توحيد األلوهية

وقبول العقول والفطر هلا ، القرآن أكثر مما وقع بغريه؛ لصحة داللته وظهورها
$ % & ' ) ( * + , - . ! " # (: كام قال سبحانه
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وهذا الغنى ، والدرجة الثالثة من درجات الغنى بالرب سبحانه الفوز بوجوده
 .أعىل درجات الغنى

وهو إنام يكون بعد ترقيه من آثار الصفات إىل آثار ، غنى باحلق سبحانهألنه 
يعرف بذلك النور ، وهو نور يقذفه اهللا يف قلب من شاء من عباده، وجود الذات

، ويميز به بني احلي الذي يموت ويفنى، عظمة الذات كام يعرف عظمة الصفات
لفقري بوجود سيده العزيز فيستغني العبد ا، واحلي الباقي الذي ال يزول وال يفنى

 .الرحيم
 .ومن عيش لذيذ، ومن غنى يدوم، فيا له من فقر ينقيض

والفوز ، ومن وصل إىل هذا الغنى قرت به كل عني؛ ألنه قد قرت عينه باهللا
ومن مل يصل إليه تقطعت نفسه عىل الدنيا ، فيناجيه ويعبده كأنه يراه، بوجوده

 .حرسات
ِمن كانت ا« :ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي َ َ ْ َلدنيا َ ْ َّهـمُّ َه فرق اَ َّ َ َ علهللاُُ ِيـهَ َ أمره وجعل فقره بني عينْ ْ ْ َ َ َْ َ ُ َ َ َ َُ ْ ََ ِيـهَ ْ 

ْلـمَو ْ يأَ ِتـهَ َ من الدنيا إال ما كتب ِ َِ ُِ َ ََّ ِ ْ ُلـهُّ َّومن كانت اآلخرة ني، َ َ َِ ِ ُِ ََ ْ ُتـهَ َجـم َ ُلـه هللاَُع اَ َ أمره وجعل َ َ َ َ ُ َ ْ َ

ْغناه يف قل َ ِ ُ َ ِبـهِ َ وأتِ َ ُتـهَ َالدنيا وهي راغمة ْ َ َ َِ ِ َ ْ  .)١( أخرجه ابن ماجه »ُّ
فكيف من كان اهللا سبحانه أكرب ، وإذا كان هذا غنى من كانت اآلخرة أكرب مهه

 .مهه؟
واالستغناء به يف مجيع ، االفتقار إىل اهللا يف مجيع األحوال :فالفقر احلقيقي

يف مجيع وأحسن ما توسل به العبد إىل مواله دوام الفقر إليه ، األحوال
 .وطلب القوت من وجه حالل، ومالزمة السنة يف مجيع األفعال، األحوال

فأفقر الناس إىل اهللا من ، وحاجات هذا العبد الفقري إىل اهللا بعدد أنفاسه أو أكثر
فهو عامل عىل ، وطلبها ممن يملكها بطريقها الصحيح، شعر هبذه احلاجات

                                                
 ). ٣٣١٣(، صحيح سنن ابن ماجه رقم )٤١٠٥(أخرجه ابن ماجه برقم : صحيح) ١(

 ). ٩٥٠(انظر السلسلة الصحيحة رقم 
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قد خلص بكليته ، صيل مراده من اهللاوهو حت، ال عىل موافقة هواه، مراد اهللا منه
زاهد يف كل ما سوى ، ليس لنفسه وال هلواه يف أحواله حظ ونصيب، هللا سبحانه

 .راغب يف كل ما يقرب إىل اهللا، اهللا
Y (:  عن الفقر الذي يسوغ أخذ الصدقة بقوله سبحانهملسو هيلع هللا ىلصوقد نزه اهللا رسوله

\ [ Z]  ̀_ ^a d c be( ]الضحى :

٨-٦[. 
وهو ما أخذه بظل ،  نزهه عنه بأرشف املال وأجله وأفضلهوعوضه سبحانه عام

ًالذين كان مال اهللا بأيدهيم ظلام وعدوانا كام ، رحمه وقائم سيفه من أعداء اهللا ً
̂  _ ` d c b a (: قال سبحانه ] \ [ Z Y X
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َّفاهللا عز وجل خل وهو بأيدي الكفار ، ق املال ليستعان به عىل طاعته ونفع عبادهَّ
ًظلام وعدوانا ً. 

 .فإذا فاء ورجع إىل أولياء اهللا وأهل طاعته فاء إليهم ما خلق هلم
،  وملكه من جنس غنى بني الدنيا وأمالكهمملسو هيلع هللا ىلص ولكن مل يكن غنى رسول اهللا

 . عن اليشء وهو الغنى العايلملسو هيلع هللا ىلص وغناه، فإن غناهم باليشء
 إنام يترصف يف ملكه ملسو هيلع هللا ىلص وهو، وملكهم ملك يترصفون فيه بحسب إرادهتم

ْمن « :ملسو هيلع هللا ىلصترصف العبد الذي ال يترصف إال بإذن سيده كام قال  ِيـرَ ِبـه هللاُِد اُ ًيـرَ خِ ا ْ
ِيفقهه يف الدين ِّ ِ ُ ْ ِّ َ ُلـم اهللاَُوا، ُ ُعطي وأنا القاسمْ ِ َِ ْ َ َ َوال تزال هذه األمة ظاهرين ع، ْ َ َ َِ ِ ِ َِ ُُ َّ ُ َ ْ من ـىَلَ َ

َخالف َ ْهـمَ ُ حتى يأيت أمر اُ ْ ََ ِ ْ َّ ْهـمَ و٬َ َ ظاهرونُ ُ ِ  .)١(متفق عليه »َ
فإنه عبد حمض من كل ، وألجل ذلك مل يورث، وذلك لكامل مرتبة عبوديته

َّوجه لربه عز وجل  .والعبد ال مال له فيورث عنه، َّ

                                                
 ). ١٠٣٧(، واللفظ له، ومسلم برقم )٣١١٦(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
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َّوقد مجع اهللا عز وجل له بني أعىل أنواع الغنى وأكمل له ، لفقروأرشف أنواع ا، َّ
وكذلك يف ، وأشكرهم له، فكان يف فقره أصرب خلق اهللا، بذلك مراتب الكامل

 .غناه
وأي غنى أعظم من غنى من عرضت عليه ، وقد جعله اهللا قدوة لألغنياء والفقراء

ًوعرض عليه أن جيعل له جبل الصفا ذهبا فلم ، مفاتيح كنوز األرض فأباها
ًوبني أن يكون عبدا نبيا، ً نبياًوخري بني أن يكون ملكا، يقبله فاختار أن يكون ، ً

ًعبدا نبيا ً. 
ومل يستأثر ، فأنفقها كلها، ومع هذا جبيت إليه أموال جزيرة العرب وغنائم حنني

ْمن « :بل حتمل عيال املسلمني وديوهنم فقال، منها بيشء َتـرَ َك ماال فلورثَ َ ََ ِ َ ً ِتـهَ ِ ،
ْومن  َتـرََ َك كال فإليناَ ْ َ ِ َ َ  .)١(متفق عليه» َ

كام ، فرفع اهللا سبحانه قدر نبيه أن يكون من مجلة الفقراء الذين حتل هلم الصدقة
بل ، نزهه أن يكون من مجلة األغنياء الذين أغناهم باألموال املكتسبة واملوروثة

 .ووسع عليه غاية السعة، وأغنى قلبه كل الغنى، أغناه به عام سواه
وال اختذ منه ، وال استأثر باملال، جل العطاياوأعطى أ،  غاية اإلنفاقملسو هيلع هللا ىلصفأنفق 

ًعقارا وال أرضا ًوال دينارا وال درمها، ًوال عبدا، ًوال بعريا، وال ترك شاة، ً ً. 
وأوفامها حقهام ، فقد أكمل مرتبتي الغنى والفقر، فصلوات اهللا وسالمه عليه

أمته الغنى فام نالت  .وأعز به األذالء، وقد أغنى اهللا به الفقراء، وعبوديتهام
| { (: ًوأغنى الناس من صار غريه به غنيا، والعز إال بسببه
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َّ من ربه كتاب اهللا عز وجلملسو هيلع هللا ىلصوأعظم ما جاء به رسول اهللا  الذي هو هدى ، َّ
وشفاء ملا يف الصدور ورمحة للعاملني كام قال ، وموعظة للقلوب، للناس

                                                
 ). ١٦١٩(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٢٣٩٨(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
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فالقرآن العظيم شفاء ملا يف الصدور من أمراض الشهوات الصادة عن االنقياد 
 .وأمراض الشبهات القادحة يف العلم اليقيني، للرشع

والوعد والوعيد ما ، ويف القرآن الكريم من املواعظ والرتغيب والرتهيب
وإذا وجدت عند اإلنسان الرغبة يف اخلري ، بد الرغبة والرهبةيوجب للع

وصار ما يريض ، والرهبة من الرش أوجب ذلك تقديم مراد اهللا عىل مراد النفس
 .اهللا أحب إىل العبد من شهوات نفسه

َّوبينها ، ويف القرآن احلكيم من الرباهني واألدلة التي رصفها اهللا غاية الترصيف
ويصل به القلب إىل أعىل درجات ، الشبه القادحة يف احلقأحسن بيان ما يزيل 

 .اليقني
فإهنا ، تبعته اجلوارح كلها، ورفل بأثواب العافية، وإذا صح القلب من مرضه

 .تصلح بصالحه وتفسد بفساده
، واهلدى هو العلم باحلق، ورمحة للعاملني، والقرآن املجيد هدى للناس

والثواب العاجل ، ري واإلحسانوالرمحة هي ما حيصل من اخل، والعمل به
والرمحة أكمل املقاصد ، ّفاهلدى أجل الوسائل، واآلجل ملن اهتدى به

 .تدى به وال يكون رمحة إال يف حق املؤمننيُيـهولكن ال ، والرغائب
، حصلت السعادة والفالح، وحلت الرمحة الناشئة عنه، وإذا حصل اهلدى

لغنى التام للقلب ولذلك أمر اهللا وحصل ا، والفرح والرسور، والربح والنجاح
h g f e d c b a (: عباده بالفرح بذلك فقال سبحانه
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فنعمة الدين املتصلة بسعادة الدارين أعظم نعمة ينعم هبا اإلنسان عىل 
 .وال نسبة بينها وبني مجيع ما يف الدنيا مما هو مضمحل زائل، اإلطالق
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 .عبارة عن فقد ما هو حمتاج إليه :الفقر
وكل موجود سوى اهللا تعاىل فهو فقري إليه بالذات والصفات؛ ألنه حمتاج إىل 

 .ويف سائر حوائجه، ته وسكناتهويف حركا، ويف بقائه، اهللا يف وجوده
وفقر العبد إىل ربه باإلضافة إىل أصناف حاجاته ال ينحرص؛ ألن حاجاته ال 

َّفاهللا عز وجل غني بالذات، حرص هلا  .واخللق كلهم فقراء إليه بالذات، َّ
ووصفهم بأهنم فقراء إىل اهللا من ، وقد نادى اهللا مجيع الناس وأخربهم بحاهلم

 .مجيع الوجوه
 .فلوال خلق اهللا هلم مل يوجدوا ..ء يف إجيادهمفقرا

فلوال إعداد اهللا إياهم هبا ملا ، وفقراء يف إعدادهم بالقوى واألعضاء واجلوارح
 .استعدوا ألي عمل كان

فلوال فضل  ..والنعم الظاهرة والباطنة، وفقراء يف إمدادهم باألقوات واألرزاق
 . األرزاق والنعم يشءاهللا وإحسانه وتيسريه األمور ملا حصل هلم من

 .وفقراء إىل اهللا يف تربيتهم بأنواع الرتبية وأجناس التدبري
فلوال تعليمه مل  ..وعملهم بام يصلحهم، وفقراء إليه يف تعليمهم ما ال يعلمون

 .ولوال توفيقه مل يصلحوا، يتعلموا
وإزالة الكروب ، ودفع املكاره، وفقراء إىل رهبم يف رصف النقم عنهم

وإزالته لعرسهم؛ الستمرت ، وتفرجيه لكرباهتم، فلوال دفعه عنهم، والشدائد
 .عليهم املكاره والشدائد



 ٨٢٩

 ..وإخالص العبادة له، وعبادهتم إياه، وحبهم له، وفقراء إىل رهبم يف تأهلهم له
 .وفسدت أرواحهم وقلوهبم وأحواهلم، فلو مل يوفقهم لذلك هللكوا

سواء شعروا ببعض ، وبكل اعتبار ،فهم الفقراء بالذات إىل رهبم بكل معنى
ولكن املوفق منهم الذي ال يزال يشاهد فقره يف كل ، أنواع الفقر أو مل يشعروا

، ويترضع إليه سبحانه أن يعينه عىل مجيع أموره، حال من أمور دينه ودنياه
، ويستصحب هذا املعنى يف كل وقت، ويسأله أن ال يكله إىل نفسه طرفة عني

 .ة التامة من ربه وإهله الذي هو أرحم به من الوالدة بولدهافهذا أحرى باإلعان
فال ، وغناه تام من مجيع الوجوه، الغني الذي له ما يف السموات وما يف األرض

وذلك ، وال يفتقر إىل يشء مما يفتقر إليه اخللق، حيتاج إىل ما حيتاج إليه خلقه
 كلهم يف الدنيا ومن غناه أنه أغنى اخللق، لكامل أسامئه وصفاته وأفعاله

 .واآلخرة
وصفاته ، فأسامؤه كلها حسنى، وهو سبحانه احلميد يف ذاته وأسامئه وصفاته

فهو احلميد يف ، وعدل وحكمة ورمحة، وأفعاله كلها فضل وإحسان، كلها عليا
احلميد يف ، وعىل ما منه، احلميد عىل ما فيه، احلميد يف أسامئه وصفاته، ذاته
 .غناه

أما الفقر من املال فالعاقل يرى أن األموال واألشياء ،  املطلقفهذا الفقر العام
فال يفرق بني أن تكون بيده أو بيد ، كلها يف خزائن اهللا تعاىل ال يف يد نفسه

 .وكل رزق يف الكون فهو من رزقه، غريه
وآداب يف  ..وآداب يف خمالطته ..وللفقري إىل اهللا آداب يف باطنه وظاهره

 .أفعاله
فاهللا ، فأن ال يكون فيه كراهة ملا ابتاله اهللا تعاىل به من الفقر، طنهفأما أدب با

وأرفع ، فهذا أقل درجاته وهو واجب، ًوإن كان كارها للفقر، أعلم بام يصلح له
ًمن هذا أن ال يكون كارها للفقر بل يكون راضيا به ًوأرفع منه أن يكون طالبا له ، ً

hg f e d  j i(:  سبحانهكام قال، لعلمه بغوائل الغنى، ًوفرحا به
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بل ، وال يظهر الشكوى والفقر، وأما أدب ظاهره فأن يظهر التعفف والتجمل
ًمستغنيا بربه مفتقرا إليه وحده، يسرت فقره ويسرت أنه يسرته فهؤالء الفقراء ، ً

y x w v } | { z (: األغنياء
 .]٢٧٣: البقرة[ )~ � ¡¢

وأقل منها أن ال ، فهذه رتبة، يتواضع لغني ألجل غناهوأما يف أعامله فأن ال 
وال يرغب يف جمالسهم؛ ألن ذلك من مبادئ الطمع وهو ، خيالط األغنياء

 .مذموم
وال يمنع بذل ، وأما أدبه يف أفعاله فينبغي له أن ال يفرت بسبب الفقر عن العبادة

بذل عن ظهر وفضله أكثر مما ي، فإن ذلك جهد املقل، قليل ما يفضل عن حاجته
 .غنى

 .وإنام يباح لرضورة أو حاجة مهمة، والسؤال حمرم يف األصل
 :وإنام حرمه الرشع؛ ألنه ال ينفك عن ثالثة أمور حمرمة

وذكر لقصور نعمة ، إذ السؤال إظهار للفقر، أنه إظهار لشكوى اهللا تعاىل :األول
 .وهو عني الشكوى هللا، اهللا تعاىل عنه

، ًو سأل غري سيده لكان سؤاله تشنيعا عىل سيدهوكام أن العبد اململوك ل
فهو حمرم ال حيل إال لرضورة كام ، فكذلك سؤال العباد تشنيع عىل اهللا تعاىل

 .حتل امليتة للمضطر
وليس للمؤمن أن يذل نفسه ، أنه فيه إذالل للسائل نفسه لغري اهللا تعاىل :الثاين

فال ينبغي ، لق فإهنم عباد أمثالهفأما اخل، بل عليه أن يذل نفسه ملواله، لغري اهللا
 .وظلم للمسئول من اخللق، ويف السؤال ذل للسائل، أن يذل هلم إال لرضورة

ًأن السؤال ال ينفك عن إيذاء املسؤول غالبا؛ ألنه ربام ال تسمح نفسه  :الثالث
، فإن بذل حياء من السائل أو رياء فهو حرام عىل اآلخذ، بالبذل عن طيب نفس

 . استحيا وتأذى يف نفسه باملنعوإن منع ربام



 ٨٣١

والسائل هو ، وكالمها مؤذيان، ويف البذل نقصان ماله، ففي املنع نقصان جاهه
 .وأذى املسلم حمرم، السبب يف اإليذاء

 :والفقراء أربعة
 .فهذا بأرفع املنازل، وإن أعطي ال يأخذ، فقري ال يسأل

 .فهذا دونه، وإن أعطي أخذ، وفقري ال يسأل
 .وهؤالء كلهم حممودون ..فهذا دونه، عند احلاجةوفقري يسأل 

 .وصاحبه مأزور غري مأجور، فهذا مذموم، وفقري يسأل من غري حاجة ورضورة
َمن سأل الناس أموا« :ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي َ ْْ َ ََّ ْهـمَلـَ ً تكثراُ ُّ َ ُفإنام يسأل ، َ ْ َ َ َّ ِ ْجـمَ ْفليستقل أو ، ًراَ َّ ِْ َ ْ َ َ

ِليستكثر ِْ َ ْ  .)١(أخرجه مسلم »َ
، ومقاطعتها إما أن تكون بانزوائها عن العبد، الدنيا رأس كل خطيئةوحب 

 .ًويسمى ذلك زهدا، وإما بانزواء العبد عنها، ًويسمى ذلك فقرا
 .ولكل واحد منهام درجة يف نيل السعادة

 .بل لكوهنا عائقة عن الوصول إىل اهللا تعاىل، والدنيا ليست حمذورة لعينها
وعدم التشاغل ، ل ألن فيه فقد العائق عن اهللا تعاىلب، ًوالفقر ليس مطلوبا لعينه

 وكم من غني شغله غناه عن ربه؟ وعن تنفيذ أوامره؟، به
وعن امتثال أوامره؟ ورصفه عن حب اهللا ، وكم من فقري شغله فقره عن ربه

 .والدنيا معشوقة الغافلني، وإنام الشاغل له حب الدنيا، واألنس به
والقادر عليها مشغول بحفظها ومجعها والتمتع  ..فاملحروم منها مشغول بطلبها

 .وتنميتها واالستكثار منها، هبا
فإذا أحببت الدنيا كرهت لقاء ، وفراق املحبوب شديد، والفقري عن اخلطر أبعد

 .وفراقك ملا حتبه، فيكون قدومك بعد املوت عىل ما تكرهه، اهللا تعاىل
فعىل العاقل أن ، ه له وأنسه بهًوكل من فارق حمبوبا كان أذاه يف فراقه بقدر حب

                                                
 ). ١٠٤١( برقم أخرجه مسلم) ١(
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ويزهد يف الدنيا التي إن مل تفارقه هي فارقها ، حيب من ال يفارقه وهو اهللا تعاىل
 .فهو دائم اخلوف واحلرسة عليها، هو

 :وأما آداب الفقري يف قبول العطاء
 :فإن جاءه مال بغري سؤال وال استرشاف فينبغي أن يالحظ فيه ثالثة أمور

 .وغرضه يف األخذ ..ض املعطيوغر ..نفس املال
فإن كان فيه شبهة مل ، ًأما يف املال فينبغي أن يكون خاليا عن الشبهات كلها

 .يأخذه
، ًوأما غرض املعطي فال خيلو إما أن يكون طالبا للمحبة واإللفة وهو اهلدية

 .ومل يكن فيها منَّة، فال بأس بقبوهلا إذا مل تكن رشوة
فعليه أن ينظر هل هو ، وهو الزكاة والصدقةوإن كان غرض املعطي الثواب 

 مستحق لذلك أم ال؟
وإن كان غرض املعطي الشهرة والرياسة والسمعة فينبغي أن يرد عليه قصده 

 .الفاسد فال يأخذه
 وأما غرضه يف األخذ فلينظر هل هو حمتاج إليه أو مستغن عنه؟

سلم من الشبهة ًوإن كان حمتاجا إليه وقد ، ًفإن كان مستغنيا عنه مل يأخذه
ُخذه« : لعمـرملسو هيلع هللا ىلص واآلفــات فاألفضـل له األخـذ لقـول النبي ْ َوما ج، ُ َاءك من هـََ ْ ِ َ َذا ـَ

َلـما َال وأنت غـْ َْ َ ُيـرِ ْ مشْ َرف وال سـُ َ ٍ ُائل فخذهـِ ْ ُ َ ٍ ِوما ال فال تتب، ِ ْ ُ َ َ ْعه نفسـَ َ ُ  .)١(متفق عليه »َكـَْ

 :والفقر نوعان
 .م ال خروج لرب وال فاجر عنهوهو فقر عا، فقر اضطراري :األول
 :وهو نتيجة علمني رشيفني، فقر اختياري :الثاين

 . معرفته بنفسهوالثاين ..معرفة العبد بربه :أحدمها
وعنوان سعادته ، ًومن حصلت له هاتان املعرفتان أثمرتا له فقرا هو عني غناه

                                                
 . ، واللفظ له)١٠٤٥(، ومسلم برقم )٧١٦٣(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
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 .وفالحه
 :نيوتفاوت الناس يف هذا الفقر بحسب تفاوهتم يف هاتني املعرفت

ومن عرف ربه  ..فمن عرف ربه بالغنى املطلق عرف نفسه بالفقر املطلق
ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه ، بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام

ومن عرف ربه بالعلم التام واحلكمة عرف نفسه باجلهل ، باملسكنة التامة
 .والظلم

َّواهللا عز وجل أخرج العبد من بطن أمه ال يع وال ، وال يقدر عىل يشء، ًلم شيئاَّ
 .وال يشء البتة، وال رض وال نفع، وال يقدر عىل عطاء وال منع، ًيملك شيئا

ًفكان فقره يف تلك احلال إىل ما به كامله أمرا مشهودا حمسوسا لكل أحد ً وال ، ً
وهو مل ينتقل من هذه ، وما بالذات دائم بدوامها، ريب أن هذا من لوازم ذاته

ًبل مل يزل عبدا فقريا بذاته إىل بارئه وفاطره،  رتبة الربوبية والغنىالرتبة إىل ً. 
وساق إليه أسباب كامل وجوده ، وأفاض عليه رمحته، فلام أسبغ اهللا عليه نعمته

ًظاهرا وباطنا ورصفه ، وأعلمه وأقدره، وجعل له السمع والبرص والفؤاد، ً
وسلطه عىل ، ل واإلبلوسخر له اخلي، ومكنه من استخدام بني جنسه، وحركه
، وغرس األشجار، وحفر اآلبار، وقهر الوحوش، وعىل صيد الطيور، الدواب

ظن ، ورزقه األموال واألشياء، ويرس له الكسب والتجارة، وتعلية البناء
 .ًاملسكني أن له نصيبا من امللك والترصيف والتدبري

ونيس ، ني األوىلورأى نفسه بغري تلك الع، ًوادعى لنفسه ملكا مع اهللا سبحانه
8 9 : ; > = (: ما كان فيه من حالة اإلعدام والفقر واحلاجة

A @ ? >B(   ]٦٧: مريم[. 

 :ففقر العباد إىل رهبم نوعان
 .يف إجيادها ومصاحلها، وهو فقر املخلوقات بأرسها إىل رهبا: فقر إىل ربوبيته

 .وهو فقر أنبيائه ورسله وعباده الصاحلني: وفقر إىل ألوهيته
فإن فقر العبد إىل أن يعبد اهللا وحده ال رشيك له ليس له ، ذا هو الفقر النافعوه
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 .نظري فيقاس به
، وال صالح له إال بإهله احلق الذي ال إله إال هو، فإن حقيقة العبد قلبه وروحه

ومهام حصل له من اللذات ، وال يسكن إال بمعرفته وحبه، فال يطمئن إال بذكره
 . أن يفارقهَّوالرسور بغريه فال بد

 .َّوأما إهله احلق فال بد له منه يف كل وقت ويف كل حال وأينام كان
وذكره وإجالله هو غذاء اإلنسان ، وحمبته وعبادته، فنفس اإليامن به وتوحيده

 .وصالحه وقوامه، وقوته
أو ، فليست عبادته وشكره وذكره تكليف ومشقة ملجرد االبتالء واالمتحان

أو ملجرد رياضة ، ب املنفصل كاملعاوضة باألثامنملجرد التعويض بالثوا
 .النفس لريتفع عن درجة البهيم من احليوان

وأفضل لذة للروح ، بل عبادة اهللا وشكره ومعرفته وتوحيده قرة عني اإلنسان
 .وأطيب نعيم ناله من أكرمه اهللا هبذا الشأن، والقلب

 الرب سبحانه لذاته ال وغنى، وفقر العباد إىل اهللا أمر ذايت هلم ال ينفك عنهم
 .لعلة أوجبت غناه

 .فالفقري بذاته حمتاج إىل الغني بذاته سبحانه
َّوفقر العامل كله إىل اهللا عز وجل أمر ذايت ال يعلل فهو فقري بذاته إىل ربه الغني ، َّ

 .بذاته
والغنى املطلق ثابت للرب من كل ، فالفقر املطلق ثابت للعباد من كل وجه

 .وجه
فالفقري هو الذي جيرد رؤية امللك ملالكه ، للرباءة من رؤية امللكةوالفقر اسم 

ويرى ، ًال يرى نفسه مالكا بوجه من الوجوه، فريى نفسه مملوكة هللا، احلق
ًأعامله مستحقة عليه بمقتىض كونه عبدا مملوكا مستعمال فيام أمره به سيده ً ً. 

، ليشء من أعاملهًفليس مالكا لنفسه وال ، وأعامله مستحقة، فنفسه مملوكة
وهو ، فهي أموال سيده ونعمه، ويرى ما بيده من األموال واألسباب كالوديعة
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 .مترصف فيها بأمر سيده
، وما بيد خلقه هو من أمواله وأمالكه وخزائنه، فاهللا هو املالك احلق لكل يشء

وهل يكون ذلك منهم عىل ، أفاضها عليهم ليمتحنهم يف البذل واإلحسان
، ورهبة من عقابه، فيبذل أحدهم اليشء رغبة يف ثواب اهللا،  هللاشاهد العبودية

ًوتقربا إليه وطلبا ملرضاته؟ ً. 
وموجب ، وغلبة اهلوى، ًأم يكون البذل واإلمساك منهم صادرا عن مراد النفس

 .الطبع؟
ًفيكون مترصفا ترصف املالك ال اململوك؛ فيكون ، ويمنع هلواه، فيعطي هلواه

 .اد النفسمصدر ترصفه اهلوى ومر
أو الرهبة من ، وغايته الرغبة فيام عند اخللق من جاه أو رفعة أو منزلة أو مدح

 .فوت يشء من هذه األشياء
 .ًفهذا يرى نفسه مالكا خرج عن حد العبودية ونيس فقره

يف صورة ملك مترصف كام قال ، ًولو عرف نفسه حقا لعلم أنه مملوك ممتحن
   )Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â(: سبحانه

 .]١٤: يونس[

، إنام يقدح يف فقره رؤيته مللكيته، ووجود املال بيد الفقري ال يقدح يف فقره
وله خزائن ، الذي ينفذ أوامره يف ماله، وإنام هو لسيده وهو كاخلازن لسيده

 .السموات واألرض
وإذا أصاب املال الذي يف يده نائبة أو جائحة رأى أن املالك احلق هو الذي 

 .فام للعبد واجلزع واهللع؟، هأصاب مال نفس
فله احلكم ، وإنام ترصف مالك املال يف ملكه الذي هو وديعة يف يد مملوكه

 :يف ماله وحده
فال يتهم مواله ، وإن شاء نقصه ..وإن شاء زاده ..وإن شاء أفناه ..إن شاء أبقاه

 .بل يرى تدبريه هو موجب احلكمة ..يف ترصفه يف ملكه
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 :والفقر عىل ثالث درجات
ًوهو نفض اليدين من الدنيا ضبطا أو طلبا، فقر الزهاد :األوىل فهو ال يضبط يده ، ً

ًوال يطلبها مع فقدها سؤاال وحرصا، ًمع وجود املال شحا وإسكات اللسان ، ً
ًعنها ذما أو مدحا؛ ألن من اهتم بأمر وكان له يف قلبه موقع اشتغل اللسان بام  ً

 .ًاًفاض عىل القلب من أمره مدحا أو ذم
ومدحها أو ذمها عالمة  ..وإن فاتته ذمها ..فهو إن حصلت له الدنيا مدحها

ًواليشء إذا صغر أعرض القلب عنه مدحا أو ذما، موضعها من القلب ً. 
 .والقلوب تولد كام تولد األبدان

فإن قلوهبم وأرواحهم ، وأزواجه أمهاهتم، ً أبا للمؤمننيملسو هيلع هللا ىلص ولذلك كان النبي
فإنه أخرج أرواحهم وقلوهبم من ،  والدة األمهاتولدت به والدة أخرى غري

وفضاء املعرفة ، إىل نور العلم واإليامن، ظلامت اجلهل والضالل والغي
 .والتوحيد

 :والقلوب يف هذه الوالدة ثالثة
واجلهل ، بل هو جنني يف بطن الشهوات والغي، قلب مل يولد ومل يأن له

 .والضالل
فقرت ، ونور العلم واإليامن، فة والتوحيدوخرج إىل فضاء املعر، وقلب قد ولد

 .فاطمأن باهللا وسكن إليه، وذكرت رؤيته باهللا، وقرت عيون به وقلوب، باهللا عينه
ًوقلب ثالث يف الربزخ ينتظر الوالدة صباحا ومساء ً. 

وتأبى عليه غلبات ، ًتأبى عليه غلبات املعرفة واحلب والشوق إال تقربا إىل ربه
 .وهذا مرة، فهو بني هذا مرة، افه وتعويقهالطبع إال جذبه وإيق

وذلك يورث اخلالص من ، الرجوع إىل السبق بمطالعة الفضل :الدرجة الثانية
 .ويقطع شهود األحوال، رؤية األعامل

 .واألعامل الصاحلة، فبفضل اهللا ورمحته وجدت منه األقوال الرشيفة
 .وبفضله ورمحته وصل إىل رضاه ورمحته وقربه وكرامته
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 .فأي رشاب مأله مل يبق فيه موضع لغريه، واألرشبة متعددة، قلب إناء واحدوال
ففقر صاحب هذه ، ًوإنام يمتلئ اإلناء بأعىل أنواع األرشبة إذا صادفه خاليا

وكيف يوضع ، الدرجة تفريغه إناءه من كل رشاب غري رشاب املحبة واملعرفة
 .آلن بخمر الدنيا واهلوىرشاب التسنيم الذي هو أعىل أرشبة املحبني يف إناء م

الظاهر فوق كل  ..واآلخر يف كل يشء ..فهو سبحانه األول يف كل يشء
فعبوديته باسمه األول تقتيض التجرد من مطالعة  ..الباطن دون كل يشء ..يشء

وجتريد النظر إىل جمرد سبق فضل ، األسباب والوقوف عليها وااللتفات إليها
 .إلحسان من غري وسيلة من العبدوأنه هو املبتدئ با، اهللا ورمحته

والوسائل  ..وفضله سابق عىل الوسائل ..ومنه اإلمداد ..فمنه سبحانه اإلعداد
 .من جمرد فضله وجوده

وعبوديته باسمه اآلخر تقتيض كذلك عدم ركونه ووقوفه باألسباب والوقوف 
 .وتنقيض باآلخرية ويبقى الدائم الباقي بعدها، فإهنا تنعدم ال حمالة، معها

والتعلق باآلخر تعلق باحلي الذي ال يموت ، فالتعلق هبا تعلق بام يموت ويفنى
 .وال يزول

فهو املبتدئ بالفضل حيث ال سبب وال ، فاألمر ابتدأ منه سبحانه وإليه يرجع
، فكان اهللا ومل يكن يشء غريه، وإليه ينتهي األمر حيث تنتهي األسباب، وسيلة

وكام أنه رب كل ، انه أول كل يشء وآخرهفهو سبح، وكل يشء هالك إال وجهه
 .يشء وخالقه وبارئه فهو إهله ومعبوده

له العلو املطلق عىل ، وعبوديته باسمه الظاهر أن يعلم أن ربه ليس فوقه يشء
 .القاهر فوق عباده، كل يشء بذاته

ويلجأ ، ًوجيعل له ربا يقصده، فالتعبد باسمه الظاهر جيمع القلب عىل املعبود
 .توكل عليه ويفر إليهوي، إليه

وأنه ، وأنه حميط بالعامل، وعبوديته باسمه الباطن أن يعلم أن ربه ليس دونه يشء
العظيم الذي كل العوامل يف قبضته ظاهرها وباطنها كبريها وصغريها فكام أنه 
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بل ، فهو الباطن بذاته فليس دونه يشء، العايل عىل خلقه بذاته فليس فوقه يشء
 .وبطن فكان أقرب إىل كل يشء من نفسه، ان فوقهظهر عىل كل يشء فك

فإن الفقر ، وهذه الدرجة فوق الدرجتني قبلها، صحة االضطرار :الدرجة الثالثة
، والثاين فقر عن رؤية املقامات واألحوال، األول فقر عن األعراض الدنيوية

فيبقى ، والثالث فقر عن مالحظة املوجود الساتر للعبد عن مشاهدة الوجود
َّجود كله يف قبضة احلق عز وجل كاهلباء املنثور يف اهلواء يتقلب بتقليبه الو َّ
 .إياه

ويشهد يف كل ذرة من ، فالفقر األعىل أن يشهد العبد اضطراره إىل احلي القيوم
ًذراته الظاهرة والباطنة فقرا تاما إليه من جهة كونه ربا له ً ًومن جهة كونه إهلا ، ً

 . ال وجود له بغريهكام، ًمعبودا ال غنى له عنه
 .املكفي بال عتاد، العزيز بال عشرية، القوي بال سلطان، فهذا هو الغني بال مال

 .واستغنى باهللا فافتقر إليه األغنياء وامللوك، قد قرت عينه باهللا فقرت به كل عني
وهذا الفقري املضطر إىل خالقه يف كل طرفة عني إن حركه ربه بطاعة أو نعمة 

 .فله احلمد، ا من فضل ريب ومنهوقال هذ، شكرها
يا مقلب ، أعوذ بك منك: ًوإن حترك بمبادئ معصيته رصخ واستغاث بربه قائال

 .القلوب ثبت قلبي عىل دينك
فإن تم حتريكه بمعصية التجأ إىل ربه التجاء أسري قد أرسه عدوه وهو يعلم أنه 

ًه نفعا وال أما هو فال يملك لنفس، ال خالص له وال يفكه من أرسه إال سيده
 .فهو يف أرس العدو ناظر إىل سيده متى يفكه منه؟، ًرضا

، وهو الذي يعيذ بنفسه من نفسه، فهو سبحانه الذي ينجي من قضائه بقضائه
واحلكم ، واألمر كله له، فاخللق كله له، وهو سبحانه الذي يدفع ما منه بام منه

 .وما مل يشأ مل يكن، وما شاء كان، كله له
وال يرصف سيئها إال ، حسن األقوال واألعامل واألخالق إال هووال هيدي أل

, - . / ! " # $ % & ' ) ( * + (: هو
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والفقر له  ..والغنى له عبودية ..والغنى والفقر مطيتان يركبهام الناس إىل اآلخرة
 .مرفكذلك للفقر أوا ..وكام أن للغنى أوامر ..عبودية

واملسلم غني بربه فال خياف ، والغنى كالفقر أمر من أوامر اهللا يبتىل هبام العباد
وكيف خياف املسلم من الفقر ومواله له ما يف السموات وما يف ، من الفقر

 .األرض وما بينهام وما حتت الثرى؟
ال يبقى عليه بقية من نفسه وحظه وهواه؛ ، أن يصري العبد كله هللا :وحقيقة الفقر

 .وإذا مل يكن لنفسه فهو هللا، ألنه إذا كان لنفسه فليس هللا
بحيث تكون كلك ، وال يكون هلا منك يشء، فحقيقة الفقر أن ال تكون لنفسك

وإذا صح االستغناء ، وإذا صح االفتقار إىل اهللا تعاىل فقد صح االستغناء باهللا، هللا
 .باهللا كمل الغنى به

 :مواضعولفظ الفقر ورد يف القرآن يف ثالثة 
q p o n m l k (: يف قوله سبحانه :أحدها
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 .خواص الفقراء :فالصنف األول
 .فقراء املسلمني عامهم وخاصهم :والثاين

 .ومؤمنهم وكافرهم، الفقر العام ألهل األرض كلهم فقريهم وغنيهم :والثالث
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واالفتقار ، وهو حتقيق العبودية هللا، واملراد بالفقر هنا يشء أخص من هذا كله
 . سواهواالستغناء به عام، إىل اهللا تعاىل يف كل حال

 .أهيام أفضل؟ ..والغني الشاكر ..وأما الفقري الصابر
وإنام يرجع إىل األعامل ، فإن التفضيل ال يرجع إىل ذات الفقر والغنى

Q (: والتفضيل عند اهللا بالتقوى ال بالغنى والفقر كام قال سبحانه، واألحوال
U T S RV( ]١٣: احلجرات[. 
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بل اإلكرام أن يكرم اهللا عبده ، واإلهانة ليست بالفقر، فاإلكرام ليس بالغنى
 .واإلهانة أن يسلبه ذلك، وحمبته ومعرفته، بطاعته واإليامن به

وهي اسم ، والصور واملراتب، ما سوى اهللا تعاىل من املال واجلاه: ياوالدن
فعىل األول تكون الدنيا ، أو اسم ملا بني السامء واألرض ..ملدة بقاء هذا العامل

 ً.وعىل الثاين تكون مكانا، ًزمانا
وملا كان هلا تعلق بالقلب واللسان واجلوارح كان حقيقة الفقر تعطيل هذه 

وحتريكها وتشغيلها ، وتفريغها لطاعة اهللا، وسلبها منها، ها هباالثالثة عن تعلق
 .وحبسها عن حمارم اهللا، بامتثال أوامر اهللا

، وكل طري، بري أو بحري، ومجيع ما يدب عىل وجه األرض من آدمي وحيوان
ًوهم مجيعا ، فاهللا تعاىل قد تكفل بأرزاقهم وأقواهتم، وكل ذرة، وكل حرشة

 .م وإمدادهم وبقائهمفقراء إليه يف إجياده
واملكان الذي تنتقل إليه يف ، وهو سبحانه الذي يعلم مستقر هذه الدواب

كل ذلك كتبه ، وعوارض أحواهلا، ومجيع حركاهتا وسكناهتا، ذهاهبا وجميئها
 .الذي ال يغادر صغرية وال كبرية إال أحصاها، اهللا يف اللوح املحفوظ
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ونفذت فيها ، وجرى هبا قلمه، هللاًوهذه اخلالئق مجيعا قد أحاط هبا علم ا
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، ًوأحاط علام بذواهتا وصفاهتا، فلتطمئن القلوب إىل كفاية من تكفل بأرزاقها
ولتعمل بام أمرها اهللا ورسوله به من اإليامن ، وقسم أرزاقها، ومكاهنا وزماهنا

I (واجتناب ما هنى اهللا عنه ، وفعل ما أمرها اهللا به، يده وطاعتهوتوح، باهللا
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ومدار سعادة الدنيا واآلخرة ، ونصف شكر، نصف صرب، اإليامن نصفان
 .عليهام

عليه أن ف، وعبودية يف حال البالء، فلله عىل كل عبد عبودية يف حال العافية
 .وصحبة البالء بالصرب، حيسن صحبة العافية بالشكر

لكن بعد نزول البالء فليس للعبد ، وساحة العافية أوسع للصرب من ساحة البالء
ِما يكون عندي « :ملسو هيلع هللا ىلصوأما قبله فالعافية أوسع له كام قال النبي ، أوسع من الصرب ِْ ُ ُ َ َ

َمن خ ْ ٍيـرِ ْ فلن أدخره عنكمْ َُ ْ َ ُ َّ ِْ َ َومن ي، َ َْ ُستعفف يعفه اَ َّْ ِ ُِ ْْ ْومن يستغن يغ، هللاَُ ُْ ْ َ َِ َ ْ ِنـهَ ْومن ، هللاُ اِ ََ
ُيتصرب يصربه ا ِّ َ َّ َْ ُْ َ وما أعطي أحد عطاء خهللاََُ ًٌ َ َ َ ْ ََ ًيـرَِ ِا وأوسع من الصربْ ْ َّ َ َ ْ َِ  .)١(متفق عليه »َ

، وحبس اللسان عن الشكوى، هو حبس النفس عن اجلزع والتسخط :والصرب
 .ما ال حيمدوحبس اجلوارح عن 

 :وحقيقة الصرب
، يمتنع به اإلنسان من فعل ما ال حيسن فعله، هو خلق فاضل من أخالق النفس
 .والثبات عىل أحكام الكتاب والسنة، والوقوف مع البالء بحسن األدب

                                                
 ). ١٠٥٣(، واللفظ له، ومسلم برقم )١٤٦٩(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
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فأما إظهار البالء عىل غري وجه ، أن ال يعرتض عىل التقدير: ُّوحد الصرب
 .الشكوى فال ينايف الصرب

 :ى نوعانوالشكو
Ë (: ملسو هيلع هللا ىلصفهذا ال ينايف الصرب كام قال يعقوب ، الشكوى إىل اهللا :أحدمها

Ð Ï Î Í Ì (]٨٦: يوسف[. 
فهذه ال جتامع الصرب؛ بل ، شكوى املبتىل بلسان احلال أو املقال :الثاين

 .والشكوى إليه، وفرق كبري بني شكوى الرب، تضاده وتبطله
U T S R (: هل الناروالصرب واجلزع ضدان كام قال سبحانه عن أ

Z Y X W V[( ]٢١: إبراهيم[. 

والصرب هلا بمنزلة ، والنفس مطية العبد التي يسري عليها إىل اجلنة أو النار
فإن مل يكن للمطية خطام وال زمام رشدت يف كل ، والزمام للمطية، اخلطام
 .ففسدت وأفسدت، مذهب

َّوقد خلق اهللا عز وجل يف كل نفس قوتني َّ: 
 .وقوة اإلحجام ..مقوة اإلقدا

وقوة اإلحجام ، فحقيقة الصرب أن جيعل قوة اإلقدام مرصوفة إىل ما ينفعه
 .ًإمساكا عام يرضه

ًفرحم اهللا عبدا جعل لنفسه خطاما وزماما ً ، فقادها بخطامها إىل طاعة اهللا، ً
 .ورصفها بزمامها عن معايص اهللا

أيرس من الصرب عىل ، وعىل أقدار اهللا، وعىل طاعة اهللا، فالصرب عن حمارم اهللا
 .عذاب اهللا وعقابه

 :والصرب نوعان
 .وصرب مذموم ..صرب حممود

فاملذموم كالصرب عىل التعب واألمل والشدائد للوصول إىل ما حرم اهللا من 
 .وسائر املحرمات، والكبائر، الفواحش
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والصرب عن ما هنى اهللا عنه من األقوال ، واملحمود كالصرب عىل أنواع الطاعات
 .والصرب عىل أقدار اهللا، عاملواأل

وله ، وله ارتباط بمقامات الدين من أوهلا إىل آخرها، وهذا النوع متعلقاته كثرية
 :مراتب وأسامء بحسب متعلقه

وضدها الفجور والزنى ، ًفإن كان صربا عن شهوة الفرج املحرمة سمي عفة
 .والعهر

وإن كان ، ه سمي عفةأو تناول ما ال جيمل من، ًوإن كان صربا عن شهوة البطن
، وإن كان عىل قدر من العيش يكفيه سمي قناعة، ًعن فضول العيش سمي زهدا

ًوإن كان صربا عن إجابة داعي الغضب سمي حلام ً. 
ًوإن كان صربا عن إجابة داعي العجلة سمي وقارا ً. 

 .ًوإن كان صربا عن إجابة داعي الفرار واهلروب سمي شجاعة
ًاعي االنتقام سمي عفوا وصفحاًوإن كان صربا عن إجابة د ً. 

ًوإن كان صربا عن إجابة داعي اإلمساك والبخل سمي جودا ً. 
واالسم اجلامع لذلك ، فللصرب عند كل فعل وترك اسم خيصه بحسب متعلقه

 .كله الصرب
والصرب والتصرب واالصطبار أسامء ختتلف معانيها بحسب حال العبد مع نفسه 

 .ومع غريه
ًا من إجابة داعي ما ال حيسن إن كان خلقا له وملكة فإن حبس نفسه ومنعه

وإذا تكلفه العبد ، ًوإن كان بتكلف وجترع ملرارته سمي تصربا، ًسمي صربا
 .ومن يتصرب يصربه اهللا، صار سجية له

 .وأما املصابرة فهي مقاومة اخلصم يف ميدان الصرب
مه كام قال واملصابرة حاله يف الصرب مع خص ..فالصرب حال الصابر يف نفسه

¼ ½ ¾ ¿ Ä Ã Â Á À (: سبحانه
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كام أن التكسب ، فالتصرب مبدأ االصطبار، وأما االصطبار فهو أبلغ من التصرب
 ً.فال يزال التصرب يتكرر حتى يصري اصطبارا، مقدمة االكتساب

 :وينقسم الصرب باعتبار حمله إىل قسمني
 .اختياري واضطراري :وكل منهام نوعان ..ونفيس ..بدين

 :فهذه أربعة أقسام
ًإما اختياري كتعاطي األعامل الشاقة عىل البدن اختيارا كحمل  :فالصرب البدين

 .األشياء الثقيلة ونحوها
واحلر والربد ، واجلراحات، وإما اضطراري كالصرب عىل أمل الرضب واملرض

 .ونحو ذلك
ً ال حيسن فعله رشعا وال أما الصرب النفيس فهو إما اختياري كصرب النفس عام

 .ًعقال كالفواحش والرذائل ونحوها
 .ًوإما اضطراري كصرب النفس عن حمبوهبا قهرا إذا حيل بينها وبينه

أما املالئكة .. وهذه األقسام خمتصة بنوع اإلنسان دون املالئكة والبهائم
ومها  ،فإهنا تشارك اإلنسان يف نوعني منها، وأما البهائم فلنقصاهنا، فلكامهلا

 .ويمتاز اإلنسان عنها بالنوعني االختياريني، صرب البدن والنفس االضطراريني
والصرب عن النواهي كام كلفنا نحن ، أما اجلن فهم مكلفون بالصرب عىل األوامر

 .بذلك
واملواالة ، واإليامن والكفر، لكن ما كان من لوازم النفس كاحلب والبغض

 .فنحن وهم مستوون فيه، واملعاداة
، وغسل األعضاء يف الوضوء، ما كان من لوازم البدن كغسل اجلنابةو

، فال جتب مساواهتم لنا يف تكلفه، ونحو ذلك، واالستنجاء وغسل احليض
 .وإن تعلق هبم ذلك عىل وجه يناسب خلقتهم وحياهتم

بل ، وال بشهوة تزاحم عبادهتم، وأما املالئكة فلم يبتلوا هبوى حيارب عقوهلم
 .عة هلم كالنفس لناالعبادة والطا
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فال يتصور يف حقهم الصرب الذي حقيقته ثبات باعث الدين والعقل يف مقابلة 
وهو ثباهتم وإقامتهم عىل ، وإن كان هلم صرب يليق هبم، باعث الشهوة واهلوى

 .ما خلقوا له من غري منازعة هوى أو شهوة أو طبع
 :واملخلوقات ثالثة أقسام

 ..وخلق البهائم شهوات بال عقول .. بال شهواتًفقد خلق اهللا املالئكة عقوال
 .ًوخلق اإلنسان وجعل له عقال وشهوة

 .واإلنسان إذا غلب باعث اهلوى والشهوة صربه التحق بالبهائم
ًوقد خلق اهللا عز وجل اإلنسان يف ابتداء أمره ناقصا َّ مل خيلق فيه إال شهوة ، َّ

ثم بعد ، ثم شهوة النكاح، لعبثم تظهر فيه شهوة ال، الغذاء الذي هو حمتاج إليه
 .ذلك يستعد لقوة الصرب

وينمو ذلك عىل التدريج ، وعند أول سن التمييز يلوح عليه إرشاق نور اهلداية
 .كام يبدو خيط الفجر ثم يتزايد ظهوره، إىل سن البلوغ

بل غايتها ، وكل هداية قارصة غري مستقلة بإدراك مصالح اآلخرة ومضارها
 .الدنيا ومفاسدهاتعلقها ببعض مصالح 

رأى يف ضوئها ، وأرشق عليه نورها، فإذا طلعت عليه شمس النبوة والرسالة
، ولبس المة احلرب، فتلمح العواقب، تفاصيل مصالح الدارين ومفاسدمها

 .وداعي العقل واهلدى، وبدأت يف قلبه احلرب بني داعي الطبع واهلوى
وال تضع احلرب أوزارها  ..واملخذول من خذله اهللا ..واملنصور من نرصه اهللا

 .ويصري إىل ما خلق له يف إحدى الدارين، حتى ينزل يف إحدى املنزلتني
 :وباعث الدين باإلضافة إىل باعث اهلوى له ثالثة أحوال

وهذا إنام يصل ، أن يكون القهر والغلبة لداعي الدين عىل داعي اهلوى :األول
وهم ، رون يف الدنيا واآلخرةوأهل هذه الرتبة هم املنصو، إليه بدوام الصرب

، وهم الذين جاهدوا يف اهللا حق جهاده، الذين نالوا معية اهللا مع الصابرين
 .وخصهم اهللا هبدايته دون غريهم
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فيستسلم اليائس ، أن تكون القوة والغلبة لداعي اهلوى عىل داعي اهلدى :الثانية
، م وأتباعهمفإما أن يصري من جنده، فيقودونه حيث شاؤوا، للشيطان وجنده

وهذه حال ، وإما أن يصري الشيطان من جنده، وهذه حال العاجز الضعيف
وهؤالء هم الذين غلبت ، واملبتدع الداعي املتبوع، الفاجر القوي املتسلط

Õ (: فلهم النار يوم القيامة، واشرتوا احلياة الدنيا باآلخرة، عليهم شقوهتم
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 .وإنام صاروا إىل هذه احلال ملا أفلسوا من الصرب واإليامن والتقوى
 :وأصحاب هذه احلال أنواع شتى

يصد ، الساعي يف إبطال ما جاء عن اهللا ورسوله، فمنهم املحارب هللا ورسوله
 ً.عن سبيل اهللا ويبغيها عوجا

 .املقبل عىل دنياه وشهواهتا فقط، عن ما جاء به الرسولومنهم املعرض 
 .الذي يأكل بالكفر واإلسالم، ومنهم املنافق ذو الوجهني

 .الذي قطع أنفاسه باملجون واللهو واللعب، ومنهم املاجن املتالعب
وأنا ال أنجو ، ًومنهم من يقول ليس اهللا حمتاجا إىل صاليت وصيامي وعباديت

 .حيمواهللا غفور ر، بعميل
 .ومنهم من يقول ترك املعايص استهانة بعفو اهللا ومغفرته

 .ومنهم من يقول ماذا تقع طاعتي يف جنب ما قد عملت من الكبائر
 .ويقول سوف أتوب، ومنهم من يرعى يف وادي املعايص

الذين صارت عقوهلم يف أيدي ، إىل غري ذلك من أصناف اجلاهلني املفرتين
، يستعمله يف رعي اخلنازير، كاألسري يف يد الكافرفعقله مع الشيطان ، شهواهتم

 .وعرص اخلمر
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وباعه للكفار ، ًوهو بقهره عقله وتسليمه إىل أعدائه بمنزلة رجل قهر مسلام
 .ًوجعله أسريا عندهم، وسلمه إليهم

وسلمه يف يد أبغض أعدائه ، فإنه ملا أذل سلطان اهللا الذي أعزه به ورفع به قدره
فجعله ، سلط اهللا عليه من كان حقه هو أن يتسلط عليه، هًإليه وجعله أسريا ل

فصار بمنزلة من سلم نفسه ، يسخره حيث شاء ويسخر منه، حتت قهره وسلطانه
فلام ترك مقاومته واستسلم له سلط ، إىل أعدى عدو له يسومه سوء العذاب

z y x w v } (: عليه عقوبة له كام قال سبحانه عن الشيطان
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ًواهللا عز وجل مل جيعل له سلطانا عىل العباد َّ وإنام هم سلطوه عىل أنفسهم ، َّ
بأن متكن منهم ، فصار سلطانه عليهم، ودخوهلم يف جنده وحزبه، بطاعته

وإنام دعاهم فأجابوه ، مع ضعفه وكونه ال يملك سلطان احلجة، وتالعب هبم
 .بال حجة وال برهان

ًأن تكون احلرب سجاال ودوال بني اجلندين :الة الثالثةاحل وتارة  ..فتارة له، ً
 .عليه

ًوهذه حال أكثر املؤمنني الذين خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا ً عسى اهللا أن ، ً
 .يتوب عليهم

فمن الناس من ، وهذه األحوال الثالث هي أحوال الناس يف الصحة واملرض
 . للقوةفيكون السلطان، تقهر قوته داءه

 .فيكون السلطان للداء، ومنهم من يقهر داؤه قوته
 .فهو مرتدد بني الصحة واملرض، ًومنهم احلرب بني دائه وقوته سجاال

 .وتكون األحوال يوم القيامة موازنة هلذه األحوال الثالث سواء بسواء
 .وال يدخل النار، فمن الناس من يدخل اجلنة

 .نةوال يدخل اجل، ومنهم من يدخل النار
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 .فإذا تطهر من الذنوب دخل اجلنة، ومنهم من يدخل النار
 :والصرب باعتبار متعلقه ثالثة أقسام

 .صرب عىل األوامر والطاعات حتى يؤدهيا :أحدها
 .صرب عن املنهيات واملخالفات حتى ال يقع فيها :الثاين

 .صرب عىل األقدار واألقضية حتى ال يتسخطها :الثالث
 :وهذا كله متعلق بطرفني

 .وطرف من جهة العبد ..طرف من جهة الرب سبحانه
 :فاهللا تعاىل له عىل عبده حكامن، فأما الذي من جهة الرب

 .وحكم رشعي ديني ..حكم كوين قدري
 .وهو سبحانه له اخللق واألمر، والرشعي متعلق بأمره، فالكوين متعلق بخلقه

 :وحكم اهللا الديني الرشعي الطلبي نوعان
ً حمبوبا هللا سبحانه فاملطلوب فعله سواء كان واجبا أو فاملطلوب إن كان ً

 .وال يتم ذلك إال بالصرب، ًمستحبا
ًوإن كان املطلوب مبغوضا له فاملطلوب تركه سواء كان حمرما أو مكروها ً ً ،

 .وذلك كذلك ال يتم إال بالصرب
 :فمرجع الدين كله إىل هذه الثالث، فهذا حكم اهللا الديني الرشعي

 .والصرب عىل املقدور ..وترك املحظور ..فعل املأمور
وال تسقط ، ًفإنه ال ينفك عن هذه الثالث ما دام مكلفا، وأما الذي من جهة العبد

فكام ال تستوي السنبلة إال عىل ، عنه هذه الثالث حتى يسقط عنه التكليف
فكذلك عبودية األمر والنهي والقدر ال تقوم وال تستوي إال عىل ساق ، ساقها
 .الصرب

فهو أفضل من ، وهو األمر والنهي، وأكمل أنواع الصرب الصرب املتعلق بالتكليف
 .الصرب عىل جمرد القدر

َّفال بد لكل أحد من ، واملؤمن والكافر، فإن هذا الصرب يأيت به الرب والفاجر
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ًالصرب عىل القدر اختيارا أو اضطرارا ً. 
ًوأعظمهم اتباعا ، موأما الصرب عىل األوامر والنواهي فصرب الرسل وأتباعه

 .أصربهم يف ذلك
 .وكل صرب يف حمله وموضعه أفضل

 ..والصرب عىل الطاعة يف حملها أفضل ..فالصرب عن احلرام يف موضعه أفضل
 .واملصائب حتط السيئات ..والطاعات ترفع الدرجات

 :والصرب قسامن
 .وقسم حممود ..قسم مذموم

وهذا يتضمن ، وسري القلب إليهالصرب عن اهللا وعن إرادته وحمبته  :فاملذموم
فإنه ال ، وهذا كام أنه أقبح الصرب فهو أعظمه وأبلغه، تعطيل كامل العبد بالكلية

 .صرب أبلغ من صرب من يصرب عن حمبوبه الذي ال حياة له بدونه البتة
وال جفاء أعظم ممن صرب عن معبوده وإهله ومواله الذي ، فالصرب عن اهللا جفاء

 .ال موىل له سواه
 :أما الصرب املحمود فنوعانو

 .وصرب هللا ..صرب باهللا
 .]١٢٧: النحل[ )Å Ä Ã Â ÁÆ(: كقوله سبحانه :فاألول

 .]٤٨: الطور[ )Õ Ô Ó Ò ÑÖ(: كقوله سبحانه :والثاين

 .ًفيصرب مستعينا باهللا من أجل مرضاة اهللا
ًوكل إنسان ال بد أن يصرب عىل بعض ما يكره إما اختيارا وإما اضطرارا ً َّ. 

ويذم عىل ، وأنه حيمد عليه، ًفالكريم يصرب اختيارا لعلمه بحسن عاقبة الصرب
 .وما مل يقدر ال حيلة يف حتصيله، وأن املقدر ال حيلة يف دفعه، اجلزع

فام أحسن أن يستقبل األمر يف أوله بام يستدبره ، فإذا كان آخر األمر الصرب
 .األمحق يف آخره

واللئيم يصرب ، فالكريم يصرب يف طاعة الرمحن، ًوأما اللئيم فإنه يصرب اضطرارا
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 .يف طاعة الشيطان
ًوأقل الناس صربا يف ، فاللئام أصرب الناس يف طاعة أهوائهم وحتصيل شهواهتم

 .طاعة رهبم
وال يصرب ، فيصرب اللئيم عىل البذل يف معصية الرمحن وطاعة الشيطان أتم صرب

 .عىل البذل يف طاعة اهللا يف أيرس يشء
وال يصرب عىل أدنى املشاق ،  حتمل املشاق يف مرضاة الشيطانويصرب عىل

 .يف مرضاة اهللا
 .واإلنسان ال يستغني عن الصرب يف حال من األحوال

 ..وقدر جيري عليه ..وهني جيب عليه اجتنابه ..فإنه بني أمر جيب عليه امتثاله
رب الزم وإذا كانت هذه األحوال ال تفارقه فالص ..ونعم جيب شكر املنعم عليها

 .له إىل املامت
 :وكل ما يلقاه العبد يف هذه الدار ال خيلو من أمرين

 .واآلخر خيالف هواه ومراده ..يوافق هواه ومراده :أحدمها
 .وهو حمتاج إىل الصرب يف كل منهام

وأنواع املالذ ، أما النوع املوافق لغرضه كالصحة والسالمة واجلاه واملال
وال ، حتى ال يركن إليها وال يغرت هبا، لصرب فيهاوهو أحوج يشء إىل ا، املباحة

 .الذي ال حيب اهللا أهله، والفرح املذموم، حتمله عىل البطر واألرش
، فإهنا تنقلب إىل أضدادها، ويبالغ يف استقصائها، وحتى ال ينهمك يف نيلها

فاعتل وحرم ، فمن بالغ يف األكل والرشب واجلامع انقلب ذلك إىل ضده
 .واجلامعاألكل والرشب 

وأن يصرب عن رصفها ، وال يضيعه فيسلبها، وعليه أن يصرب عىل أداء حق اهللا فيها
 .ّفإهنا توقعه يف احلرام وال بد، ِّفال يمكن نفسه من كل ما تريده منها، يف احلرام

وإنام ، وال يصرب عىل العافية إال الصديقون، والبالء يصرب عليه املؤمن والكافر
 .ًء شديدا؛ ألنه مقرون بالقدرةكان الصرب عىل الرسا
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m (: ولذا حذر اهللا عباده من فتنة املال واألزواج واألوالد بقوله سبحانه
 n { z y x w v u t s r q p o

 .]٩: املنافقون[   )�| { ~

̀ a (: وقوله سبحانه  _ ̂  ] \ [ Z Y
l k j i h g f e d c b   (]١٤: التغابن[. 

بل إنام هي عداوة املحبة ،  البغضاء واملحادةوليس املراد بالعداوة هنا عداوة
وغري ذلك من أمور ، والصدقة، وتعلم العلم، الصادة لآلباء عن اهلجرة واجلهاد

 .وأعامل الرب املختلفة، الدين
 :وأما النوع الثاين املخالف للهوى فال خيلو

ره أو ال يرتبط أوله باختيا ..إما أن يرتبط باختيار العبد كالطاعات واملعايص
ولكن ال اختيار له يف إزالته بعد الدخول ، أو يرتبط أوله باختياره، كاملصائب

 .فيه
 :فأما ما يرتبط باختياره وهو مجيع أفعاله

فأما الطاعة فالعبد حمتاج إىل الصرب عليها؛ ألن النفس بطبعها تنفر عن كثري من 
، شهواتوامليل إىل ال، العبودية؛ ملا يف طبعها من الكسل وإيثار الراحة

 .وخمالطة أهل الغفلة والشح والبخل
فيحتاج ، ًوإن فعلها مع ذلك كان متكلفا، فال يكاد العبد يفعلها مع هذه األمور

العبد هاهنا إىل الصرب عىل الطاعات قبل الرشوع فيها بتصحيح النية 
وعقد العزم عىل إعطاء العبادة ، وجتنب دواعي الرياء والسمعة، واإلخالص

 .حقها
وعىل حضور ، بعد الرشوع فيها عن دواعي التقصري والتفريط فيهاويصرب 

 .وأن ال ينساه يف أمره، القلب بني يدي املعبود
بل الشأن كل الشأن أن ال ينسى اآلمر حال ، فليس الشأن يف فعل املأمور فقط

 .ًبل يكون مستصحبا لذكره يف أمره، اإلتيان بأمره
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وال يعطله قيام ، م جوارحه بعبوديتهفال يعطله حضوره مع اهللا بقلبه عن قيا
 .عن حضور قلبه بني يديه سبحانه ..اجلوارح بالعبودية

فأن يصرب عن اإلتيان بام يبطل أعامله كام قال ، وأما الصرب بعد الفراغ من العمل
̧  º ¹ « ¼ ½ (: سبحانه ¶ µ ´ ³ ²

 Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ Ì
 Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í

ÛÜ(   ]٢٦٤: البقرة[. 

فهذا أرض ، والتكرب والتعظم هبا، وكذلك يصرب عن رؤية الطاعة والعجب هبا
 .عليه من كثري من املعايص الظاهرة

 .ويصرب عن نقلها من ديوان الرس إىل ديوان العالنية
 .فال يظن العبد أن بساط الصرب يطوى بعد الفراغ من العمل

وأعظم ما يعني عليه ،  فأمره ظاهروأما الصرب عن املعايص الظاهرة والباطنة
 .وقطع العوائد ..ومفارقة األعوان عليها ..قطع املألوفات

فال يقوى ، فإذا انضافت الشهوات إىل العادات تظاهر جندان من جند الشيطان
 .باعث الدين عىل قهرمها مع ضعفه

وليس للعبد حيلة يف دفعه ، ما ال يدخل حتت اختيار العبد: القسم الثاين
ورسقة ماله ونحو ذلك ، صائب التي ال صنع للعبد فيها كموت من يعز عليهكامل

 :وهو نوعان
 .وما أصابه من جهة اآلدمي ..ما ال صنع لآلدمي فيه

 :فاألول للعبد فيه أربع مقامات
وهذا ما ال يفعله إال أقل ، والشكوى والتسخط، مقام العجز واجلزع :أحدها

ًالناس عقال ودينا ومروءة ً. 
 .مقام الصرب :الثاين

 .وهو أعىل من مقام الصرب، مقام الرضا به :الثالث
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فيشكر ، فإنه يشهد البلية نعمة، وهو أعىل من مقام الرضا، مقام الشكر :الرابع
 .املبتىل عليها

ويضاف إليها ، وهو ما أصابه من قبل الناس فله فيه ما سبق، وأما النوع الثاين
 :أربعة أخر

 .فحمقام العفو والص :أحدها
وفراغه من أمل مطالعة ، مقام سالمة القلب من إرادة التشفي واالنتقام :الثاين

 .اجلناية يف كل وقت
فالذي قدره ، ًوأنه وإن كان ظاملا بإيصال هذا األذى إليك، شهود القدر :الثالث

 .عليك وأجراه عىل يد هذا الظامل ليس بظامل
الكل جار بقدر اهللا وإن ف، وأذى الناس مثل احلر والربد ال حيلة يف دفعه

 .اختلفت طرقه وأسبابه
ويف هذا املقام ، ومقابلة إساءته بإحسانك، مقام اإلحسان إىل امليسء :الرابع

 .من الفوائد واملصالح ما ال يعلمه إال اهللا
فإذا متكن منه مل يكن له اختيار وال ، ما يكون وروده باختياره :القسم الثالث

اب األمراض واآلالم التي ال حيلة يف دفعها بعد حيلة يف دفعه كالتعرض ألسب
وأكل السموم ونحو ، وتناول املخدرات، مبارشة أسباهبا كرشب املسكرات

 .ذلك
، فلام فاته بقي فرضه الصرب عليه يف آخره، فهذا كان فرضه الصرب عنه يف أوله

 .وأن ال يطيع داعي نفسه وهواه
¾ ¿ (: تقوى كام قال سبحانهوالدواء النافع هلذا الداء وغريه الصرب وال

Å Ä Ã Â Á ÀÆ( ]١٨٦: آل عمران[. 

أثيب عىل صربه؛ ، وندم عىل ما تعاطاه من السبب املحظور، فإذا صرب هللا تعاىل
 .وهو عمل صالح يؤجر عليه، ألنه جهاد منه لنفسه

وأما عقوبته عىل ما تولد منه فإنه يستحق العقوبة عىل السبب وما تولد منه كام 
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 .وعىل ما جناه يف حال سكره، سكران عىل سكرهيعاقب ال
كام ، وعىل ما تولد منها، واهللا تبارك وتعاىل يعاقب عىل األسباب املحرمة

: وعىل ما تولد منها كام قال سبحانه، يثيب عىل األسباب املأمور هبا
) « º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °  ̄ ® ¬

 .]٢٥: النحل[ )¾« ¼ ½

ِمن دعا إ« :ملسو هيلع هللا ىلص وقال النبي َ َ ْ ً هدىىَلـَ َكان ، ُ ُلـهَ ُ من األجر مثل أجور من تبعهَ َ ْ ُ ْ َِ َِ َ ِ ُ ْ ِ ال ، ِ
ِينقص ذلك من أجور ُ ْ ُِ َِ َ ُ ْ ْهـمَ ً شيئاِ ْ ِومن دعا إ، َ َ َ ْ ٍ ضاللةَلـىََ َ َكان عل، َ َ َ ِيـهَ ِ من اإلثم مثل آثام ْ َِ ُ ْ ِْ َِ

ُمن تبعه َ ِْ َ ِال ينقص ذلك من آثام، َ ِ َِ ُْ َُ َ ْ ْهـمَ ً شيئاِ ْ  .)١(أخرجه مسلم »َ
فإذا ، وسهولته عىل العبد، ومشقة الصرب تكون بحسب قوة الداعي إىل الفعل

 .اجتمع يف الفعل هذان األمران كان الصرب عنه أشق يشء عىل الصابر
وإن وجد أحدمها دون اآلخر سهل الصرب من ، ًوإن فقدا معا سهل الصرب عنه

 .وصعب من وجه، وجه
فصربه عنه ، وال هو سهل عليه، لزنىًفمن ال داعي له مثال إىل القتل والرسقة وا

فصربه عنه ، ومن اشتد داعيه إىل ذلك وسهل عليه، من أيرس يشء وأسهله عليه
 .أشق يشء عليه

وصرب الغني  ..وصرب الشاب عن الفاحشة ..وهلذا كان صرب السلطان عن الظلم
 .عن اللذات والشهوات عند اهللا بمكان

ل عرشه لكامل صربهم ومشقته كام ولذلك استحق السبعة أن يظلهم اهللا يف ظ
ِسبعة يظ« :ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي ُ ٌَ َ ُهـمُّلـْ َ تعاهللاُ اُ ِ يف ظَلـىَ ِلـهِ ِ يوم ال ظل إال ظِّ ِِ َّ َ ُلـهَْ ٌإمام عدل: ُّ ْ َ ٌ َ ِ ،

ِوشاب نشأ يف عبادة ا َِ َ ٌّ َِ َ َ ْورجل قل، ٬َ َ ٌ ُ ُبـهََ ِ معلق يف اُ ٌ َّ َ َلـمُ ِساجدْ ِ ِورجالن ، َ ُ َتـحََ ِابا يف اَ َّ٬ ،
َتـمْاج َعا علَ َ ِيـهَ َ وتفرقا علْ ََ ََّ َ ِيـهَ َورجل دع، ْ َ ُ ٌَ ُتـهَ َ امرأة ذات منصب وْ ٍ ِ ْ َُ َ َْ َجـامٌ ِّإين : َفقال، ٍلَ ِ

ُأخاف ا ٍورجل تصدق بصدقة، هللاََ َ َ ٌَ َّ ََ َ ُ َِ ْفأخفاها حتى ال تع، َ َ ََ َّ َْ َلـمَ َ شامَ
ُلـهِ ُ ما تنفق ُ ِ ْ ُ ِيـمَ ُنـهيَ ُ ،

                                                
 ). ٢٦٧٤( برقم أخرجه مسلم )١(
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َورجل ذكر ا ََ َ ٌ ُ ً خاليهللاََ ِ ُا ففاضت عيناهَ ََ ْْ َ َ  .)١(متفق عليه »َ
والفقري املختال أشد ، وامللك الكذاب، وهلذا كانت عقوبة الشيخ الزاين

لضعف دواعيها يف ، العقوبة؛ لسهولة الصرب عن هذه األشياء املحرمة عليهم
، فرتكهم الصرب عنها مع سهولته عليهم دليل عىل متردهم عىل اهللا، حقهم

َثالثة ال يك« :ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي وشدة عتوهم عليه كام ُ ٌ َ ُلـمَ ُهـمِّ َ يوم القيامة وال هللاُ اُ ِْ َِ َ َ َْ
ِّيزكي َ ْهـمُ َقال أبو معاوية (ِ َ ُِ َ َوال ينظر إل: ُ ُ َُ ْ ْهـمْيـَ ْهـمَلـَو) ِ ٌ عذاب أليمُ ِ ٌ ٌيـخَش: ََ ٍ زانْ ٌوملك ، َ ِ َ َ

ٌكذاب َّ ٌوعائل مستكرب، َ ِ ْ َ ْ ُ ٌ ِ َ  .)٢(أخرجه مسلم» َ
لشدة ،  معايص اللسان والفرج من أصعب أنواع الصربوهلذا كان الصرب عن

 .الداعي إليهام وسهولتهام
والثناء ، والكذب واملراء، فإن معايص اللسان فاكهة اإلنسان كالغيبة والنميمة

 .والثناء عىل من حيبه ونحو ذلك، والطعن عىل من يبغضه، عىل النفس
 .فيضعف الصرب، وتيرس حركة اللسان، فتتفق قوة الداعي

ومع ذلك يطلق لسانه يف الغيبة ، ويصوم النهار، وهلذا جتد الرجل يقوم الليل
 .ويتفكه يف أعراض اخللق، والنميمة

وال يبايل بارتكاب الفرج احلرام ، وكثري من نجده يتورع عن الدقائق من احلرام
 .لقوة الداعي إليهام وسهولتهام

ُالفم والفرج« :ال عن أكثر ما يدخل الناس النار فقملسو هيلع هللا ىلصوهلذا سئل النبي  َْ َُ َْ أخرجه  »ْ

 .)٣( الرتمذي وابن ماجه

َّوقد أمر اهللا عز وجل بالصرب وعلق الفالح به فقال سبحانه َّ :) ½ ¼
Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾Æ(  ]٢٠٠: آل عمران[. 

                                                
 ). ١٠٣١( ومسلم برقم ، واللفظ له،)١٤٢٣(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
 ). ١٠٧( برقم أخرجه مسلم) ٢(
 ). ١٦٣٠(، وهذا لفظه، صحيح سنن الرتمذي رقم )٢٠٠٤(أخرجه الرتمذي برقم : حسن) ٣(

 ). ٣٤٢٤(، صحيح سنن ابن ماجه رقم )٤٢٤٦(وأخرجه ابن ماجه برقم 
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: وأخرب سبحانه أن اإلمامة يف الدين تنال بالصرب واليقني كام قال سبحانه
) S R Q P O N M L K JTU   (

 .]٢٤: دةالسج[

é è ç æ å (: وبني سبحانه مضاعفة أجر الصابر عىل غريه بقوله
êë( ]١٠: الزمر[. 

ووعد اهللا الصابرين بثالث خصال كل واحدة خري من الدنيا وما فيها فقال 
< ? @ F E D C B A  ; > =(: سبحانه

GH R Q P O N M L K J IS  (
 .]١٥٧-١٥٥: البقرة[

جر الكبري إنام حتصل بالصرب والعمل الصالح وبني سبـحانه أن املغفـرة واأل
© ª » ¬ ® ¯ ° (: فأخرب سبحانه أن كل أحد خارس

 .]١١: هود[   )´± ² ³

وكفى ، وحسن جزائه، ونرصه وعونه، وجعل سبحانه الصرب سبب حمبته ومعيته
ًبذلك رشفا وفضال ً. 

 .]١٤٦: آل عمران[ )²µ ³́ (: فقال سبحانه

 .]٤٦: األنفال[ )0* + , - . /(: وقال سبحانه

ُما يصيب ا« :ملسو هيلع هللا ىلص وقال النـبي ِ ُ ُلـمَ َلـمْسْ َمن نص، ِ َْ َب وال وصـِ َ َ ٍّهـمَوال ، ٍبـٍ ٍ وال حزن َ ْ ُ َ
ٍّوال أذى وال غم َ َ َحتى الشوكة يشاكها، ًَ ُ ََ َُّ ِ ْ َإال كفر ا، ََّ َّ َ َبـه هللاِ ُا من خطاياهِ َْ َ َ  .)١(متفق عليه »ِ

 :واألمور املنافية للصرب
فإذا شكى العبد ربه إىل خملوق مثله فقد شكى من ، املخلوقالشكوى إىل 

 .يرمحه إىل من ال يرمحه
0 1 (: ملسو هيلع هللا ىلصأما الشكوى إىل اهللا فهي حممودة مرشوعة كام قال أيوب 

                                                
 . )٢٥٧٣(، واللفظ له، ومسلم برقم )٥٦٤١(، أخرجه البخاري برقم عليه متفق) ١(



 ٨٥٨

 .]٨٣: األنبياء[)   :2 3 4 5 6 7 8 9
والتوصل إىل ، وأما إخبار املخلوق باحلال فإن كان لالستعانة به فيام يقدر عليه

كإخبار املريض للطبيب بام يؤمله ، مل يقدح ذلك يف الصرب، زوال رضره
وإخبار املبتىل ببالئه ملن كان ، وإخبار املظلوم ملن ينترص به، ويشكو منه

 .يرجو أن يكون فرجه عىل يديه
 :واألنني عىل قسمني

 .وأنني اسرتاحة وتفريج فال يكره ..أنني شكوى فيكره
 :وأما الشكوى فهي نوعان

وهلذا أمر النبي ، ولعلها أعظمها، وشكوى بلسان احلال ..ملقالشكوى بلسان ا
وأعظم من ذلك من يشتكي ربه ،  من أنعم عليه ربه أن يظهر نعمة اهللا عليهملسو هيلع هللا ىلص

 .فهذا أمقت اخللق عند ربه، وهو بخري
ورضب ، وحلق الشعر، ولطم الوجه، ومما ينايف الصرب شق الثياب عند املصيبة

 .عاء بالويلوالد، إحدى اليدين باألخرى
: ملسو هيلع هللا ىلصواحلزن عند املصيبة كام قال اهللا عن يعقوب ، وال ينايف الصرب والبكاء

) µ» º ¹ ̧  .]٨٤: يوسف[ )¼¶ 

َاشتكى سعد بن عبادة شكوى َو َ َ ُ ْ ْْ ََ َْ ُ َُ ُلـهَ ُفأتى رسول ا َ َُ َ ِ يعوده مع عبدملسو هيلع هللا ىلص ٬َ ْ َ ُ ُ ُ ََ َحـمَّالرَ ِن بن ْ ِ

ٍعوف ْ َوس َ ِعد بن أيب وقاص وعبدَ ِْ َ َ َْ ٍ ِ ٍ بن مسعود٬اَِّ ُ ْ َ َّلـامَف، ِ َ دخل علَ ََ َ ِيـهَ ِ وجده يف ْ ُ َ ََ
ٍغشية َِّ َفقال، َ َ َأقد قىض؟« :َ َ ُ قالوا»َْ َيا رسول ا، ال: َ ُ َ ُفبكى رسول ا! ٬َ ُ َ َ َ  .ملسو هيلع هللا ىلص هللاَ

َّلـامَف ِ رأى القوم بكاء رسول اَ ُ َ َ ُ ََ ُ ْ َ ْبكوا، ملسو هيلع هللا ىلص ٬ْ َفقال .ََ َ َّأال تسمعون؟ إن ا« :َ َِ ُ َ ْ ُ ال يعذب هللاََ َِّ ُ
َبد ِمع العنيِ ْ َْ ْ ِوال بحزن القلب، ِ ْ َ ْ ِ ْ ُ ُولكن يعذب ، َِ َ ْ َِّ ُ ِ َبـهَ ِوأشار إ( َذاِ َ َ َ لساَلـىَ ِنـهِ ْيـرْأو ) ِ ُحـمَ َ«. 

 .)١(متفق عليه

، وكتامهنا رأس الصرب، والتحدث هبا، ومما يقدح يف الصرب إظهار املصيبة

                                                
 . واللفظ له) ٩٢٤(، ومسلم برقم )١٣٠٤(، أخرجه البخاري برقم عليه متفق )١(



 ٨٥٩

رود النعمة واملنع عند و، وهو اجلزع عند حصول املصيبة، ويضاد الصرب اهللع
N M L KO S R Q PT  W V U(: كام قال سبحانه

XY( ]٢١-١٩:املعارج.[ 

 :والصرب ألوان
وصرب عىل النعامء  ..صرب عىل التكاليف واألوامر من عبادة ودعوة وجهاد

 .وصرب عىل البالء والفتن ...وصرب عىل محاقات الناس وجهاالهتم ..والبأساء
ًال حترجا من أن يقول ، ء وجه رهبمواملؤمنون يصربون عىل كل ذلك ابتغا

وال رجاء يف نفع من وراء ، ًوال جتمال ليقول الناس صربوا، الناس جزعوا
æ å (: وقد وعد اهللا هؤالء بقوله، ًوال دفعا لرض يأيت به اجلزع، الصرب

ê é è çë( ]١٠: الزمر[. 

ًفإن كان صاحبه حمقا كان منصورا، ًوالصرب منصور أبدا سنى يف له العاقبة احل، ً
 .ًوإن كان مبطال مل يكن له عاقبة، الدنيا واآلخرة

 :والصرب ثالثة أنواع
 .وصرب عىل أقدار اهللا املؤملة ..وصرب عن معصية اهللا ..صرب عىل طاعة اهللا

والثالث صرب عىل ماال كسب ، فاألوالن صرب عىل ما يتعلق بكسب اإلنسان
 عىل ما تريد منه أكمل من  عن مطاوعة امرأة العزيزملسو هيلع هللا ىلصفصرب يوسف ، للعبد فيه

 .وتفريقهم بينه وبني أبيه، وبيعه، صربه عىل إلقاء إخوته له يف اجلب
وليس للعبد فيها حيلة غري ، ال كسب له فيها، فهذه أمور جرت عليه بغري اختياره

 .الصرب
ال ، وحماربة للنفس وشهواهتا، وأما صربه عن املعصية فصرب اختيار ورىض

 .ي تقوى معها دواعي املوافقةسيام مع األسباب الت
ًفإنه كان شابا عزبا غريبا مملوكا ً ً ، وذات منصب وهي سيدته، واملرأة مجيلة، ً

ًومع هذه الدواعي صرب اختيارا ، وهي الداعية له إىل نفسها، وقد غاب الرقيب
A @ ? > = < H G F E D C B (: ًوإيثارا ملا عند اهللا



 ٨٦٠

Q P O N M L K J IR(   ]٢٤: يوسف[. 

، والصرب عىل أداء الطاعات أكمل من الصرب عىل اجتناب املحرمات وأفضل
وعدم الطاعة أبغض إليه وأكره ، ّفإن فعل الطاعة أحب إىل اهللا من ترك املعصية

 .من وجود املعصية
، صرب باهللا: وهو عىل ثالثة أنواع، والصرب من اإليامن بمنزلة الرأس من اجلسد

 .وصرب مع اهللا، وصرب هللا
وأن صرب العبد بربه ال بنفسه كام ، االستعانة باهللا ورؤيته أنه هو املصرب :ولفاأل

 .]١٢٧: النحل[ )Å Ä Ã Â ÁÆ(: قال سبحانه

، وإرادة وجهه، الصرب هللا وهو أن يكون الباعث له عىل الصرب حمبة اهللا :والثاين
فإن ، أو طلب محد اخللق ونحو ذلك، ال إلظهار قوة النفس، والتقرب إليه

ًوالعمل ال بد أن يكون خالصا هللا، صرب عملال َّ. 
ومع أحكامه ، وهو دوران العبد مع مراد اهللا الديني منه، الصرب مع اهللا :والثالث

يتوجه معها أينام ، ًمقيام بإقامتها، ًسائرا بسريها، ًصابرا نفسه معها، الدينية
 .أوامرهًقد جعل نفسه وقفا عىل حماب ربه و، وينزل معها حيث نزلت، توجهت

 ىلفالصرب من النفس إ، وهو صرب الصديقني، وهذا أشد أنواع الصرب وأصعبها
وتالقي بالئه بالرحب ، والصرب مع اهللا أشد وهو الثبات مع اهللا، اهللا صعب شديد

 .والثبات عىل أحكام الكتاب والسنة حتى يلقى ربه، والسعة
Ã Â (: هوالصرب أكرب عون للعباد عىل مجيع األمور كام قال سبحان

Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ÄÍ( ]١٥٣: البقرة[. 

 :والذي يعني عىل الصرب أمور أمهها
 .معرفة العبد ما يف الطاعات من زيادة اإليامن وصالح القلوب :األول
وما ، معرفة العبد ما يف املحرمات واملعايص من الرضر والرذائل :الثاين

 .توجبه من العقوبات يف الدنيا واآلخرة
وما ملن قام ، ة العبد ما يف أقدار اهللا من الربكة واحلكمة والرمحةمعرف :الثالث



 ٨٦١

é è ç æ å (: بالصرب عليها من األجور كام قال سبحانه
êë( ]١٠: الزمر[. 

 :معرفة العبد أن حمبة اهللا معه كلام اتقى وصرب كام قال سبحانه :الرابع
 .]٤٦: األنفال[ )0* + , - . /(

فكيف ال جياهد املسلم نفسه عىل الصرب ، هومن كان اهللا معه فكل يشء مع
 وهذه أجوره وبركاته ومنافعه؟

وأداء حقوق ، وأداء حقوق اهللا، فبالصرب يسهل عىل العبد القيام بالطاعات
وبذلك هيون عليه الصرب عن مجيع ، وترك ما تنهاه نفسه من املحرمات، عباده

 .ومجيع الشدائد يف األقدار واألوامر، الشهوات
 :جاتدر ثالث ىلع الصربو

ًوحذرا ، إبقاء عىل اإليامن، الصرب عن املعصية بمطالعة الوعيد: الدرجة األوىل
 .ًوأحسن منها الصرب عن املعصية حياء، من احلرام

َّفاإلبقاء عىل اإليامن يبعث عىل ترك املعصية؛ ألهنا ال بد أن تنقصه أو تذهب 
 .أو تضعف قوته، أو تطفئ نوره، هبجته

ًن احلرام فهو الصرب عن كثري من املباح حذرا من أن يسوقه إىل وأما احلذر م
 .احلرام والشبهات

 .ومشاهدة معاين األسامء والصفات، واحلياء يبعث عليه قوة املعرفة باهللا
، فيرتك معصيته حمبة له، وأحسن من ذلك أن يكون الباعث عليه وازع احلب

حلياء من اهللا ما يدل ًوصاحب احلياء أحسن حاال من أهل اخلوف؛ ألن يف ا
وألن فيه من تعظيم اهللا وإجالله سبحانه ما ، وحضور القلب معه، عىل مراقبته

 .ليس يف وازع اخلوف
ْفمن وازعه اخلوف قلبه حارض مع العقوبة َ ومن وازعه احلياء قلبه حارض مع ، َ

، واملستحي مراع جانب ربه، واخلائف مراع جانب نفسه ومحايتها، اهللا
 .وكال املقامني من مقامات أهل اإليامن، تهومالحظة عظم



 ٨٦٢

، ًورعايتها إخالصا، ًباملحافظة عليها دوما، الصرب عىل طاعة اهللا :الدرجة الثانية
ًوحتسينها علام وعمال ً. 

وفوق الصرب عن ، فيكون الصرب عليها آكد، وفعل الطاعة أكرب من ترك املعصية
واملنهي عنه ملا كان ،  الطاعةفإن ترك املعصية إنام كان لتكميل، ترك املعصية

ُيضعف املأمور به وينقصه هني عنه؛ محاية وصيانة جلانب األمر ُ. 
 :والصرب يف هذه الدرجة بثالثة أشياء

 .ووقوعها عىل مقتىض العلم ..واإلخالص فيه ..دوام الطاعة
 .والطاعة تتخلف من فوات واحد من هذه الثالثة

 :ًوإن حافظ عليها دوما عرض هلا آفتان، اًفالعبد إن مل حيافظ عليها دوما عطله
 .وحفظها من هذه اآلفة برعاية اإلخالص، ترك اإلخالص: األوىل
 .فحفظها من هذه اآلفة بتجريد املتابعة، أن ال تكون مطابقة للعلم: والثانية

، وانتظار روح الفرج، الصرب يف البالء بمالحظة حسن اجلزاء :الدرجة الثالثة
، فيعد العبد نعم اهللا عليه، وبذكر سوالف النعم،  أيادي املننوهتوين البلية بعد

ورآه بالنسبة إىل ، فإذا عجز عن عدها هان عليه ما هو فيه من البالء، وأياديه عنده
 .أيادي اهللا ونعمه كقطرة من بحر

وتعداد أيادي ، فهذا يتعلق باملايض، وبذكر سوالف النعم التي أنعم اهللا هبا عليه
ومالحظة حسن اجلزاء وانتظار روح الفرج يتعلق ، باحلالاملنن يتعلق 

 .باملستقبل
والصرب عىل طاعة اهللا والصرب عن معصيته أكمل من الصرب عىل أقداره والصرب 

والصرب عىل طاعة اهللا والصرب عن معصيته أكمل من ، هللا أكمل من الصرب باهللا
 .الصرب عىل قضائه وقدره

عليهم الصالة والسالم عىل ما ناهلم يف فصرب نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
اهللا باختيارهم وفعلهم ومقاومة قومهم أكمل من صرب أيوب عىل ما ناله يف اهللا 

 .ًمن ابتالئه وامتحانه بام ليس مسببا عن فعله
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وصرب أبيه إبراهيم عليهام الصالة والسالم عىل ، وكذلك صرب إسامعيل الذبيح
 . عىل فقد يوسف عليهام الصالة والسالمتنفيذ أمر اهللا أكمل من صرب يعقوب

 :ومراتب الصرب أربع
فيكون ، وهي الصرب هللا وباهللا، وهي مرتبة أويل العزائم، مرتبة الكامل :األوىل

فهذه أقوى ، ًمتربئا من حوله وقوته، ًصابرا به، ًالعبد يف صربه مبتغيا وجه اهللا
 .ويف ذروهتا األنبياء، املراتب وأرفعها وأفضلها

وهو أردأ ، فهذا يف أخس املراتب، وال صرب باهللا، أن ال يكون فيه صرب هللا :نيةالثا
 .وبكل حرمان، وهو جدير بكل خذالن، اخللق
متربئ ، فهو مستعني ومتوكل عىل حول اهللا وقوته، مرتبة من فيه صرب باهللا :الثالثة

 .ولكن صربه ليس هللا فيام هو مراد اهللا الديني منه، من حوله هو وقوته
، وإنام كانت عاقبته رش العواقب، فهذا ينال مطلوبه ويظفر به ولكن ال عاقبة له

فإن صربهم باهللا ال ، وأرباب األحوال الشيطانية، ويف هذا املقام خفراء الكفار
 .هللا وال يف اهللا

فإن احلال كامللك يعطاه الرب ، وهم من جنس امللوك والرؤساء الظلمة
 .واملؤمن والكافر، والفاجر

، والتوكل عليه، لكنه ضعيف النصيب من الصرب به، من فيه صرب هللا :رابعةال
 .واالعتامد عليه، والثقة به

ونصيبه ، ولكنه ضعيف عاجز خمذول يف كثري من مطالبه، فهذا له عاقبة محيدة
 .من اهللا أقوى من نصيبه باهللا

بر هللا وصا، وصابر باهللا ال هللا حال الفاجر القوي، فهذا حال املؤمن الضعيف
 .وهو أحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف، وباهللا حال املؤمن القوي

 .وكل عبد ال خيلو قط من أن يكون يف نعمة أو بلية
والكفيل ، أما الشكر فقيدها وثباهتا، فإن كان يف نعمة ففرضها الشكر والصرب

 .بمزيدها



 ٨٦٤

ب التي وعىل القيام باألسبا، وأما الصرب فعن مبارشة األسباب التي تسلبها
 .فهو أحوج إىل الصرب فيها من حاجة املبتيل، حتفظها

 ً.وإن كان يف بلية ففرضها الصرب والشكر أيضا
فإن هللا عىل ، وأما الشكر فللقيام بحق اهللا عليه يف تلك البلية، أما الصرب فظاهر

وعليه أن يقوم بعبوديته ، العبد عبودية يف البالء كام له عليه عبودية يف النعامء
 .هذا وهذايف 

ًوأخص الناس باهللا وأوالهم به أشدهم قياما ، ّوالصرب من أجل مقامات الدين
ومل يتخلف عن أحد كامله املمكن إال من ، وأكمل اخللق أصربهم، ًوحتققا به

وذلك ال يقوم إال عىل ساق ، فإن كامل العبد بالعزيمة والثبات، ضعف صربه
 .الصرب

وعقل اللسان عن ، س عىل املكروهوالصرب عىل البالء يكون بحبس النف
ويشهد ، وانتظار الفرج عند عاقبته، ومكابدة الغصص يف حتمله، الشكوى

فيحصل ، وبره به، وحسن اختياره له، العبد يف تضاعيف البالء لطف صنع اهللا به
 .له لذة بذلك

وأنه بمرأى ، وهي أن يشهد أن هذا مراد حمبوبه، وفوق هذا مرتبة أرفع منه
ليدخل يف أذيال ، وخلعته التي خلعها عليه، وأنه هديته إىل عبده، ومسمع منه

 .التذلل واملسكنة والترضع لعزته وجالله
فيحب كل ما ، فيعلم العبد أن حقيقة املحبة هي موافقة املحبوب يف حمابه

كام حيب الدواء الكريه ملا ، وإن كرهه من حيث الطبع البرشي، حيبه حمبوبه
 .فيه من الشفاء

فإذا ،  املحبة بالعبد إىل حيث يفنى بمراد حمبوبه فيه عن مراده هو منهوتبلغ
 .ًوإن كان كرهيا إليه، شهد مراد حمبوبه أحبه

وإفضائها إىل غاية ، وتقوى هذه املحبة باستبشاره وعلمه بعاقبة تلك البلوى
 .النعيم واللذة والرسور
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 :والصرب نوعان
 .صرب عىل املقدور كاملصائب: أحدمها

 :صرب عىل املرشوع وهو نوعان: الثاين
 .وصرب عن النواهي ...صرب عىل األوامر

 .وهذا صرب عن اإلرادة والفعل ..فذاك صرب عىل اإلرادة والفعل
ال يثاب عليه بمجرده إن مل ، فأما النوع األول فمشرتك بني املؤمن والكافر

ْمرها فلتصرب« : البنتهملسو هيلع هللا ىلصيقرتن به إيامن واحتساب كام قال  ِ ْ ََ ْ َ ْ ْ ولُ ْتـحَ ْتسبَ ِ متفق  »َ

 .)١(عليه

ولعبت به األهواء كام ، ومن قل صربه خف واستخف ..ومن قل يقينه قل صربه
 .تلعب الريح بكل خفيف

 .يبتىل الرجل عىل حسب دينه، وأشد الناس بالء األنبياء ثم األمثل فاألمثل
، ء وجه ربهفصرب ابتغا، ومفارقة األهل واألوالد والدار،  ابتيل بالنارملسو هيلع هللا ىلصفإبراهيم 

 .وجعل يف ذريته النبوة والكتاب، فأنجاه اهللا من النار
ومن أراد الفوز والفالح يف الدنيا واآلخرة فليوطن نفسه عىل الصرب عىل 

ومن أراد أن يقتدي يف ، والصرب عن معصية اهللا، والصرب عىل طاعة اهللا، البالء
 .دينه فليتبع األنبياء؛ ألهنم باهللا أعرف وله أطوع

وملة ، وأمر رسوله باتباع ملة إبراهيم، ملسو هيلع هللا ىلصأمرنا اهللا باتباع رسوله حممد وقد 
 البذل والتضحية بكل يشء من أجل التوحيد واإليامن وإعالء كلمة ملسو هيلع هللا ىلصإبراهيم 

 .اهللا
وبذل ماله حني  .. من أجل الدين بذل نفسه حني سلمها للنريانملسو هيلع هللا ىلصفإبراهيم 

أسكن وترك بواد غري ذي و ..وضحى بولده حني بذله للقربان ..سلمه للضيفان
 .زرع طاعة للرمحن

                                                
 . ، واللفظ له)٩٢٣(، ومسلم برقم )٢٢٨٤(، أخرجه البخاري برقمعليه متفق )١(
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كيف انقاد  .. فاجتهد يف متابعة ولده الصبيملسو هيلع هللا ىلصفإن مل تقدر عىل متابعة إبراهيم 
 .ًفمد عنقه للذبح امتثاال ألمر ربه، مع صغر سنه، حلكم ربه

إنه ، حيتاج إىل صرب كاجلبال، وبالء مبني للوالد والولد، وأنه البتالء عظيم
 .َّوال بد من امتثاله، ولكنه أمر اهللا، ويرجف له الفؤاد، بابتالء هيز القلو

فمن يطيق أن يذبح ابنه؟ ومن يتحمل مبارشة الذبح؟ ولكن اهللا يريد صفاء 
، وقد تعلقت شعبة من شعب قلبه بابنه إسامعيل، وهو خليل الرمحن، إبراهيم

Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë (: فأمره اهللا أن يذبح من زاحم حبه حب ربه
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وزال ما يف القلب من ، َّفلام قدم إبراهيم طاعة ربه وعزمه عىل ذبح إسامعيل
& '  %! " # $(: املزاحم بقي الذبح ال فائدة فيه فلهذا قال
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وهي أم الذبيح ، فاتبع املوسوم بنقصان العقل والدين، وإن كنت دون الرجل

، وانظر كيف أطاعت رهبا وصربت ..هاجر اململوكة امرأة إبراهيم، إسامعيل
، ثم صربت حني تركها اخلليل مع ولدها يف مكة، فتحملت املحنة يف والدهتا

فلام تربت عىل ،  رهبا ليغيثهاىلثم توجهت إ، حيث ال ماء وال زاد وال أنيس
وهي السعي بني الصفا ، جعل اهللا خطواهتا عبادة إىل يوم القيامة، اليقني عىل اهللا

 .واملروة
[ Z Y X W V U T S ] \ (: ملسو هيلع هللا ىلصكام قال إبراهيم 
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، رب أعرف اخللق بهوأطلق عليه الص، ومن صفات اهللا تبارك وتعاىل الصرب
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ٌليس أحد« : بقولهملسو هيلع هللا ىلصًوأعظمهم تنزهيا له نبيه  َ َ ْ َأو ليس يشء أصرب ع، َ َ ْ َ َْ ٌ ْ َ  ًى أذَلـىَْ
َسمعه من ا ُ َِ ِ ْنـهـمِإ، هللاَ ُ َ ليدعون َّ ُ ْ َ ُلـهَ ً ولداَ َ ِوإ، َ ُنـهَ ِ ليعافيَّ َ ُ ْهـمَ ْيـرَ وِ ُزقَ ْهـمُ  .)١(متفق عليه »ُ

 :وال يامثله من وجوه منهاوصرب اهللا تعاىل يفارق صرب املخلوق 
ومنها أنه ال يلحق ، ومنها أنه ال خياف الفوت، أن صربه سبحانه عن قدرة تامة

 .بصربه أمل وال حزن وال نقص بوجه ما
فعىل قدر حلم العبد ، أن الصرب ثمرة احللم وموجبه، والفرق بني الصرب واحللم

 .واحللم يف صفات الرب تعاىل أوسع من الصرب، يكون صربه
والرب تعاىل حيلم مع كامل ، ويعفو عن عجز، واملخلوق حيلم عن جهل

 .ويعفو مع متام قدرته، علمه
َّوأما صربه عز وجل فمتعلق بكفر ، وحلمه وقدرته وعلمه من لوازم ذاته سبحانه َّ

 .وأنواع معاصيهم وفجورهم، العباد ورشكهم ومسبتهم له سبحانه
، ويمهله ويستصلحه، صرب عىل عبدهبل ي، فال حيمله ذلك عىل تعجيل العقوبة

 .وحيلم عليه، ويرفق به
، وال يصلح عىل اإلمهال والرفق واحللم،  مل يبق فيه موضع للصنيعةإذاحتى 

وال من باب ، وال يدخل عليه ال من باب اإلحسان والنعم، وال ينيب إىل ربه
، لنصيحة لهوبذل ا، بعد غاية اإلعذار إليه، أخذه أخذ عزيز مقتدر، البالء والنقم

 .ودعائه إليه من كل باب
 .وهذا كله من موجبات صفة حلمه

لعلموا أن الرب تعاىل أحق به من مجيع ، ولو أن الناس أعطوا هذا االسم حقه
 .كام أنه أحق باسم العليم والرحيم وسائر األسامء من مجيع اخللق، اخللق

لذي بني حياهتم والتفاوت الذي بني صربه سبحانه وبني صرب اخللق كالتفاوت ا
وكذا سائر صفاته وصربه سبحانه من أعظم مصبور ، وعلمه وعلمهم، وحياته

                                                
 ). ٢٨٠٤(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٦٠٩٩(، أخرجه البخاري برقم عليه متفق )١(
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ْومن إحسانه ، وأكرم األكرمني، فإن مقابلة أعظم العظامء وملك امللوك، عليه َ
وأفحش ، وأعظم الفجور، وغاية القبح، بالكفر واملعايص، فوق كل إحسان

 .ونسبته إىل ماال يليق به، الفواحش
، وتكذيب رسله، واإلحلاد يف آياته،  يف كامله وأسامئه وصفاته وأفعالهوالقدح

 .مقابلتهم بالسب والشتم واألذى
وحتريق أوليائه وقتلهم وإهانتهم أمر ال يصرب عليه إال الصبور الذي ال أحد 

 .وال نسبة لصرب مجيع اخللق إىل صربه سبحانه، أصرب منه
 وماذا صدر عن العباد من اجلهل والسفه؟
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، وكذلك خرور اجلبال، فبحلمه سبحانه صرب عن معاجلة أعدائه بالعقوبة
 .حيبسها عن ذلك بصربه وحلمه، ءوتفطري السام، وانشقاق األرض
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وما يأيت به الكفار واملرشكون والفجار يف مقابلة العظمة واجلالل واإلكرام 
 .ولكن اهللا غفور حليم يمهلهم لعلهم يرجعون، يقتيض البطش واهلالك

 .وما يرىض به، وهو سبحانه الذي خلق ما يصرب عليه
أرضاه تسبيح مالئكته ، فإذا أغضبته معايص اخللق وكفرهم ورشكهم وظلمهم

 .فيعيذ رضاه من غضبه، ومحدهم له، وطاعتهم له، وعباده املؤمنني
، ويكذب رسله، وجيحد توحيده، وكام جعل سبحانه يف األرض من يكفر به

، ومصدق بام كذبوا به، كذلك جعل فيها من عباده من يؤمن بام كفر به أولئك
̧ ±(: وهبذا متاسك العامل العلوي والعامل السفيل  ¶ µ ´ ³ ² 

¼ » º ¹½( ]٨٩: األنعام[. 

وذو امللك ، وذو اجلالل واإلكرام، واهللا تبارك وتعاىل ذو العزة واجلربوت
وأمرهم بام يصلحهم ويسعدهم يف ، والكربياء والعظمة خلق اخللق لعبادته

وقدر عليهم ، وهناهم عام يرضهم ويشقيهم يف الدنيا واآلخرة، الدنيا واآلخرة
، والكف عام هناهم، وهم ال يستطيعون القيام بام أمرهم، مهأقداره وأحكا

 .وحتمل ما قدر عليهم إال بالصرب
َّوما أمر اهللا عز وجل بأمر إال أعان عليه  .ًونصب له أسبابا متده وتعني عليه، َّ

كام ، وتوصل إليه، ًجعل سبحانه له أسبابا تعني عليه، ًوملا كان الصرب مأمورا به
 .وضمن الشفاء باستعامله، ًال وقدر له دواءًأنه ما قدر داء إ

ًوالصرب وإن كان شاقا كرهيا عىل النفوس فتحصيله ممكن وهو يرتكب من ، ً
 :مفردين

كب مجيع األدوية التي تداوى هبا القلوب ُتـرفمنهام  ..والعمل ..العلم
 .واألبدان

،  والكاملفهو إدراك ما يف املأمور من اخلري والنفع واللذة :فأما اجلزء العلمي
 .وإدراك ما يف املحظور من الرش والرضر والنقص واهلالك

واهلمة ، فإذا أدرك هذين العلمني كام ينبغي أضاف إليهام العزيمة الصادقة



 ٨٧٠

فمتى فعل ، وضم هذا اجلزء إىل هذا اجلزء، والنخوة واملروءة اإلنسانية، العالية
 .انقلب أمله لذةو، وحلت مرارته، وهانت عليه مشاقه، ذلك حصل له الصرب

 .مصارعة باعث الدين والعقل لباعث اهلوى والنفس :والصرب
وكل متصارعني أراد أن يتغلب أحدمها عىل اآلخر فالطريق فيه تقوية من أراد 

 .وإضعاف اآلخر، أن تكون الغلبة له
أو يملكه ، وغلب بحيث ال يملك معها فرجه، ًفإذا قوي باعث شهوة الزنى مثال

 .وبذل كل يشء من أجله، وشغله ذلك، لبهولكن ال يملك ق
 :ًفعليه أن يضعفه أوال بأمور، فإذا عزم عىل التداوي ومقاومة هذا الداء

فيجدها من األغذية املحركة للشهوة إما ،  مادة قوة الشهوةىلأن ينظر إ :أحدها
فإن مل تنحسم فليبادر إىل ، فيحسم هذه املادة بتقليلها، أو بكميتها، بنوعها
 .فإنه يضعف جماري الشهوة ويكرس حدهتا ،الصوم
فداعي اإلرادة والشهوة إنام هييج ، أن جيتنب حمرك الطلب وهو النظر :الثاين
 .والنظر سهم مسموم من سهام إبليس، والنظر حيرك القلب بالشهوة، بالنظر

فيوشك أن يقتله بسهم من تلك ، ًونصب قلبه غرضا، وإذا أطلق العبد نظرة
 .السهام املسمومة

فإن كل ما يشتهيه الطبع يف ، ِّتسلية النفس باملباح املعوض عن احلرام :الثالث
 .وهذا هو الدواء النافع يف حق أكثر الناس، ما أباحه اهللا سبحانه غنية عنه

 .يشبه قطع العلف عن الدابة اجلموح إلضعاف قوهتا :فاألول
 .يشبه تغييب الشعري عن البهيمة؛ لئال تتحرك قوهتا :والثاين

يشبه إعطاؤها من الغذاء ما يميل إليه طبعها بحسب احلاجة لتبقى معه  :والثالث
 .القوة

التفكر يف املفاسد الدنيوية املتوقعة من قضاء هذا الوطر فإنه لو مل تكن  :الرابع
ولكن عني ، لكان فيه من املفاسد ما ينهي عن إجابة هذا الداعي، جنة وال نار

 .اهلوى عمياء
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إن كانت معروفة ، ة يف مقابح الصورة التي تدعوه نفسه إليهاالفكر :اخلامس
 .باإلجابة له ولغريه

 .فيعز نفسه أن يرشب من حوض ترده الكالب والذئاب واحلرشات
ومن له أدنى مروءة ونخوة يأنف من هذا القبح الذي يغطي كل مجال ومالحة 

 .يف الوجه والبدن
 .الزاين والزانيةوقبحه وخبثه ينترش عىل ، فالزنى قبيح وخبيث

فلينظر إىل القبح واخلبث الذي يعلو وجه ، وإذا أراد اإلنسان معرفة ذلك
حتى تعلو الوحشة ، وكيف يقلب اهللا تلك املحاسن مقابح، أحدمها يف كربه

̀ c b a(: والقبح وجهه  _ ^ ] \ [ Z( ]٣٢: اإلرساء[. 

 :وأما تقوية باعث الدين فإنه يكون بأمور
 .ُ تبارك وتعاىل أن يعىص وهو يرى ويسمعإجالل اهللا: اأحده

فإن املحب ملن حيب ، فيرتك معصيته حمبة له، وأن يشهد حمبته سبحانه
 .وأفضل الرتك ترك املحبني، وأفضل الطاعة طاعة املحبني، مطيع
، فالكريم ال يقابل باإلساءة من أحسن إليه، مشهد النعمة واإلحسان: الثاين

فليمنعه مشهد إحسان اهللا إليه ونعمته عليه عن ، وإنام يفعل هذا لئام الناس
 .ًمعصيته حياء منه

، ومعاصيه وقبائحه صاعدة إىل ربه، فال حيسن أن تكون نعم اهللا تنزل عليه
 .فأقبح هبا من مقابلة ..وملك يعرج هبذا ..فملك ينزل هبذا

فإن الرب جل جالله إذا متادى العبد يف ، مشهد الغضب واالنتقام: الثالث
ًفضال عن هذا ، وإذا غضب جل جالله مل يقم لغضبه يشء، ته غضبمعصي

 .العبد الضعيف
وما حيدث له هبا ، أن يتذكر كم يفوته باملعصية من خري الدنيا واآلخرة: الرابع

ًمن كل اسم مذموم رشعا وعقال وعرفا وتزول عنه من األسامء املمدوحة ، ًً
ًرشعا وعقال وعرفا ًً. 
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، يامن الذي أدنى مثقال ذرة فيه خري من الدنيا وما فيهاويكفيه أنه فاته اسم اإل
 .وتبقى تبعتها؟، فكيف يبيعه بشهوة تذهب لذهتا

ٌال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن« ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  َ ُ َِ ِْ ُ َ َِ ِ ِْ َّ ُوال يرشب ا، َْ ََ ْ ْخـمْلـَ َر حني َ ِ َ
ٌيرشب وهو مؤمن َ ُ َ ُِ ْ ُ ََ َوال يرسق حني يرسق وهو ، ْ ُ َ َُ ُِ ِْ َ ْ ََ ٌمؤمنِ ِ ْ ْوال ين، ُ َ ِتـهَ ْنـهُب َ ًبةُ ْيـر، َ ُفع َ َ

َالناس إل ِ ُ ِيـهَّ َ فيها أبصارْ َ ْ َ ْهـمِ ْ حني ينُ َ َ ِتـهِ َبـهَ ٌا وهو مؤمنُ َ ُ َِ ْ  .)١(متفق عليه »ُ
 .ًفإن تاب صادقا رد إليه اإليامن، فينزع اإليامن عن الزاين كام ينزع القميص

له حالوة ، وغلبة الشيطان ،فإن قهر الشهوة، مشهد القهر والظفر: خلامسا
 .وعاقبته أمحد عاقبة، ومرسة عند من ذاق ذلك

 :مشهد املعية وهو نوعان: السادس
 .ومعية خاصة ..معية عامة

 .وكونه بعينه ال ختفى عليه حاله، اطالع الرب عليه: فاملعية العامة
 .]٤٦: األنفال[ )0, - . /(: واخلاصة كقوله سبحانه

 له وأنفع يف دنياه وآخرته ممن قىض شهوته ونال وطره فهذا املعية اخلاصة خري
 .عىل التامم

 فكيف يؤثر عليها لذة منغصة منكدة يف يسري من العمر؟
 ترك املحارم ْنَوهو ما وعد اهللا سبحانه من تعويض م، مشهد العوض: لسابعا

فأهيام كان ، وليوازنه بني العوض واملعوض، وهنى نفسه عن هواها، ألجله
 .يثار اختاره وارتضاه لنفسهأوىل باإل

وهو أن خياف أن يغافصه ، واخرتام أجله، مشهد معاجلة املوت له: الثامن
فيحال بينه وبني ما يشتهي من لذات ، ًفيأخذه عىل غرة الهيا بشهواته، األجل
 .اآلخرة
، فإن البالء يف احلقيقة ليس إال الذنوب وعواقبها، مشهد البالء والعافية: التاسع

                                                
 ). ٥٧(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٢٤٧٥(، أخرجه البخاري برقم عليه متفق )١(
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 .ة املطلقة هي الطاعات وعواقبهاوالعافي
وأهل العافية هم أهل ، إن عوفيت أبداهنموفأهل البالء هم أهل املعصية 

 .اإليامن والطاعة وإن مرضت أبداهنم
ُأن يعود العبد باعث الدين مصارعة داعي اهلوى ومقاومته عىل : لعارشا

ًالتدريج قليال قليال حتى يدرك لذة الظفر ومن ترك  ،ٍفتقوى حينئذ مهته، ً
 .وقوي فيه باعث الشهوة، املجاهدة بالكلية ضعف فيه باعث الدين

، وإذا مرت به اخلواطر نفاها، كف الباطل عن حديث النفس: احلادي عرش
 .وقطع العالئق التي تدعوه إىل موافقة اهلوى

، بل املراد أن يرصف هواه إىل ما ينفعه، أن ال يكون له هوى وليس املراد
فإن ذلك يرفع عنه رش استعامله يف ، فيذ مراد الرب تعاىلويستعمله يف تن

 .معاصيه
، فكل يشء يف اإلنسان يستعمله هللا فإن اهللا يقيه رش استعامله لنفسه وللشيطان

 .استعمله لنفسه وهواه وال بد، وما ال يستعمله هللا
والعمل إن مل يكن له كان للرياء ، فالعلم إن مل يكن هللا كان للنفس واهلوى

 .فاقوالن
 .واملال إن مل ينفق هللا أنفق يف طاعة اهلوى والشيطان

 .والقوة إن مل يستعملها هللا استعملها يف معصيته
 .فمن عود نفسه العمل هللا مل يكن أشق عليه من العمل لغريه

وهذا ، ومن عود نفسه العمل هلواه مل يكن أشق عليه من اإلخالص والعمل هللا
 .ٍجار يف مجيع أبواب األعامل

 التفكر ىلرصف الفكر إىل عجائب آيات اهللا التي ندب عباده إ: ثاين عرشال
فذلك يرفع عنه حمادثة الشيطان ، وآياته الكونية، وهي آياته املتلوة، فيها

 .ووسواسه
فال يرىض لنفسه ، وقرب انقضائها، التفكر يف الدنيا ورسعة زواهلا: الثالث عرش
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دينء ، ً فيها وأقله نفعا إال ساقط اهلمةأن يتزود منها لدار بقائه وخلوده أخس ما
وتبني له عدم ، فإن حرسته تشتد إذا عاين حقيقة ما تزوده، ميت القلب، املروءة

 .ويناله بسببه غاية األمل،  زاد يعذب بهعىلفكيف إذا ترك تزود ما ينفعه ، نفعه
 أن فلعله، وأزمة األمور بيديه، تعرضه إىل من القلوب بني إصبعيه: الرابع عرش

 .وال يستوحش من ظاهر احلال، يصادف أوقات النفحات
فإنه ما ، فاهللا سبحانه يعامل عبده معاملة من ليس كمثله يشء يف أفعاله وصفاته

َحرمه إال ليعطيه وال أماته إال ، وال أفقره إال ليغنيه، وال أمرضه إال ليشفيه، َ
 . أكمل حالوما أخرج أبويه من اجلنة إال ليعيدمها إليها عىل، ليحييه

جاذب ، أن يعلم العبد أن فيه جاذبني متضادين هو ممتحن هبام: اخلامس عرش
 .وجاذب جيذبه إىل أسفل سافلني، جيذبه إىل الرفيق األعىل

حتى ينتهي إىل حيث يليق به من ، فكلام انقاد إىل اجلاذب األعىل صعد درجة
 .املحل األعىل

 .حتى ينتهي إىل موضعه من سجني، وكلام انقاد إىل اجلاذب األسفل نزل درجة
فلينظر أين روحه يف ، وإذا أراد أن يعلم هل هو مع الرفيق األعىل أو األسفل

فإهنا إذا فارقت البدن تكون يف الرفيق األعىل الذي كانت جتذبه ، هذا العامل
 .إليه يف الدنيا فهو أوىل هبا

 .وكل مهتم بيشء فهو منجذب إليه وإىل أهله بالطبع
والنفوس السافلة إىل ،  أعىلىلالعلوية تنجذب بذاهتا وأعامهلا إفالنفوس 

 .أسفل
ويبذر ، أن يطهر العبد قلبه ويفرغه من إرادات السوء وخواطره: السادس عرش

 .واملحبة واإلخالص، فيه بذر الذكر والفكر
فعند ذلك يقوى الرجاء إلصابة نفحات الرمحن جل جالله يف األوقات 

 .رشيفةواألحوال ال، الفاضلة
فلو زال ذلك املانع لسارع إليها ، وفضل اهللا ال يرده إال املانع الذي يف العبد
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 .الفضل من كل صوب
، ولعز ال ذل معه، أن يعلم العبد أن اهللا سبحانه خلقه لبقاء ال فناء له :السابع عرش

 .وكامل ال نقص فيه، ولذة ال أمل معها، وغنى ال فقر معه، وأمن ال خوف فيه
، والعز الذي يقارنه الذل،  يف هذه الدنيا بالبقاء الذي يرسع إليه الفناءوامتحنه

 .وبعده اخلوف، واألمن الذي معه اخلوف، ويعقبه الذل
فغلط أكثر ، الذي هنا مشوب بضده، والفرح والرسور، وكذلك الغنى واللذة

واجلاه والرشف يف غري ، والعز وامللك، اخللق يف هذا فطلبوا النعيم والبقاء
 .حمله ففاهتم يف حمله

 .والذي ظفر به إنام هو متاع قليل زائل، وأكثرهم مل يظفر بام طلبه من ذلك
َّواهللا عز وجل أرسل رسله وأنزل كتبه بعبادة اهللا وحده والدعوة إىل النعيم ، َّ

 .وامللك الكبري يف اجلنة، املقيم
أطيب من عيش فكان عيشه فيها ، فمن أجاهبم حصل له ألذ ما يف الدنيا وأطيبه

امللوك فمن دوهنم؛ ألن العبد إذا ملك شهوته وغضبه فانقادا معه لداعي الدين 
 ً.فهو امللك حقا

وامللك املنقاد لشهواته وغضبه عبد شهوته ، ألن صاحب هذا امللك حر
 .فهو مسخر مملوك يف زي مالك، وغضبه

يستعني عىل وعن أسبابه ومظانه و، أن يتخلص من الرش بالبعد عنه :الثامن عرش
 .اخلروج عن العوائد باهلرب عن مظان الفتنة

فإذا ، فإن الشيطان خيدعه بذلك، وال يعتز بام يف مظان الرش من بعض اخلري
 .قرب منه صاده وألقاه يف الشبكة

 :والعبد يف الدنيا ال خيلو من حالني
 .واجلاه واملالذ، ما يوافق هواه من الصحة واملال: األوىل

 .وينسى حق اهللا فيها، حمتاج إىل الصرب؛ لئال يركن إليهاوالعبد يف هذا 
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 :وهو ثالثة أقسام، ما خيالف هواه: الثانية
 الصرب عليها؛ ألن النفس بطبعها تنفر من عىلفيحتاج العبد ، الطاعات: أحدها

ومنها ما يكره ، فمن العبادات ما تكرهه النفس بسبب الكسل كالصالة، العبودية
ومنها ما يكره ، ومنها ما يكره بسبب الشهوة كالصيام، ةبسبب البخل كالزكا

 .ومنها ما يكره بسبب الكسل والبخل كاحلج، بسبب اخلوف كاجلهاد
 :ويكون الصرب عىل الطاعة يف ثالثة أحوال

وحال ، والصرب عىل شوائب الرياء، بتصحيح النية واإلخالص، حال قبل العبادة
 . تعاىل أثناء العبادةوهي أن ال يغفل عن اهللا، يف نفس العبادة

والتظاهر به؛ ليسلم من الرياء ، فيصرب عن إفشائه، بعد الفراغ من العملوالثالثة 
 .وعن كل ما يبطله، والسمعة

فإن كان مما يتيرس فعله ، الصرب عن املعايص الصغائر والكبائر: الثاين
 .كان الصرب عليه أثقل، كمعايص اللسان من الغيبة والكذب واملراء

، واألمراض، مثل موت األحبة، ما ال يدخل حتت االختيار كاملصائب: الثالث
 .وسائر أنواع البالء، وهالك األموال

ومنه الصرب عىل أذى الناس كام قال ، فالصرب عىل ذلك من أعىل املقامات
 » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ (: سبحانه

 ´ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ
Å Ä Ã Â ÁÆ( ]١٨٦: آل عمران[. 

ولكن اهللا جعل ذلك ، ه قادر عىل أن حييي الدين كله يف العامل كلهواهللا سبحان
فنحصل عىل أجر اهلداية ، ونصرب عىل ذلك، لنقوم بالدعوة إىل اهللا، إلينا

 .والدعوة والصرب
َّولكن اهللا عز وجل بحكمته ، واهللا قادر عىل أن جيعل الناس كلهم أغنياء َّ

وحيصل ، ني عىل األجر باإلنفاقليحصل الغ، ورمحته جعل فينا الغني والفقري
 .وكالمها عىل خري، الفقري عىل األجر بالصرب
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ومنتهى الصرب أن يكون العبد يوم ، واليقني اإليامن كله، والصرب نصف اإليامن
 .تصيبه املصيبة مثله قبل أن تصيبه

ّوقد ذكر اهللا عز وجل يف كتابه الصرب اجلميل واهلجر  ..والصفح اجلميل ..َّ
 ..اجلميل

والصفح اجلميل هو الذي ال  ..الصرب اجلميل هو الذي ال شكوى فيه وال معهف
 .واهلجر اجلميل هو الذي ال أذى معه ..عتاب معه

)0 ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
<= G F E D C B A @ ? >H  J I

R Q P O N M L KS( ]١٥٧-١٥٥: البقرة[. 
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 الشكر فقه -٢٢
= < ? @ E D C B A (: قال اهللا تعاىل

H G FI( ]٧: إبراهيم[. 
Z Y X W V U ] \ [ (: وقال اهللا تعاىل

a ̀  _ ^b ( ]١١٤: النحل[. 
واالعرتاف بنعمة ، هو الثناء عىل املحسن بام أواله من املعروف: الشكر

ية النعم ورؤ، والثناء عىل املحسن بذكر إحسانه، املنعم عىل وجه اخلضوع
 .وأن ال تعيص اهللا بنعمه، واستفراغ الطاقة يف الطاعة، واملنعم

والصرب وظيفة ، فالشكر وظيفة الرساء، والشكر والصرب يف حمل االستواء
 .الرضاء

 :والشكر يتعلق بالقلب واللسان واجلوارح
واجلوارح الستعامهلا يف  ..واللسان للثناء واحلمد ..فالقلب للمعرفة واملحبة

 .وكفها عن معاصيه .. املشكورطاعة
 :والشكر مبني عىل مخس قواعد وهي

وأن  ..وثناؤه عليه هبا ..واعرتافه بنعمه ..وحبه له ..خضوع الشاكر للمشكور
 .يستعملها فيام حيب ال فيام يكره

 .رؤية املنعم ال رؤية النعمة:  وأقوى الشكر
عمة أتم كان الشكر وكلام كان شهود الن، رؤية النعمة واملنعم :وأكمل الشكر

 .أكمل
ًظهور أثر نعمة اهللا عىل لسان عبده ثناء واعرتافا :وحقيقة الشكر وعىل قلبه  ..ً
 .ًوعىل جوارحه انقيادا وطاعة، ًشهودا وحمبة

وقد أمر اهللا بالشكر وهنى عن ، ونصف صرب، نصف شكر :واإليامن نصفان
، ه بأحسن جزائهووعد أهل، وجعله غاية خلقه وأمره، وأثنى عىل أهله، ضده
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 .ًوجعله سببا للمزيد من فضله
 :نامقس والشاكرون

واملركب ، واملسكن، وامللبس، واملرشب، عىل املطعم :فشكر العامة
 .ونحوها

 .وعىل التوحيد واإليامن واهلداية، عىل ما سبق: وشكر اخلاصة
 .وأشمل، وأتم، وأعىل، وهذا أكمل

مد الرب تعاىل عليه ُّيـحوما ، واحلمد أخص باألقوال، والشكر أخص باألفعال
ُويشكر ، وأفعاله ونعمه، مد عىل أسامئه وصفاتهُّيـحفإنه ، ُأتم مما يشكر عليه

 .عىل نعمه
، فإنه يشكر بالقلب واللسان واجلوارح، وما حيمد به أخص مما يشكر به

 .وحيمد بالقلب واللسان
فإن ، ال بهال يمكن وجوده إ، وكل من الصرب والشكر داخل يف حقيقة اآلخر

فالصرب عىل ، والصرب أصل ذلك، وترك معصيته، الشكر هو العمل بطاعة اهللا
 .الطاعة وعن املعصية هو عني الشكر

 .ًوإذا كان الصرب مأمورا به فأداؤه هو الشكر
 .وحقيقة الشكر إنام تلتئم من الصرب واإلرادة والفعل

فكان احلكم ، صربهولكن اندرج شكره يف ، وصرب الطاعة ال يأيت به إال شاكر
 .فكان احلكم للشكر، كام اندرج صرب الشكور يف شكره، للصرب

بل تندرج ويطوى األدنى يف ، ومقامات اإليامن ال تعدم وال تزول بالتنقل فيها
ويندرج ، وكام يندرج الصرب يف الرضا، األعىل كام يندرج اإليامن يف اإلحسان

 الواحد يتعلق به الشكر ال أن ذلك يزول واملقدور، الرضا يف التفويض
ًسواء كان حمبوبا أو مكروها، والصرب ً. 

 .وهو أخص به؛ ملا فيه من الكراهة، ًفالفقر مثال يتعلق به الصرب
فمن غلب شهود نعمته يف الفقر ، والغنى يتعلق به الشكر؛ ملا فيه من النعمة
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ضيق ومن غلب شهود ما فيه من االبتالء وال، وتلذذ به عده نعمة يشكر عليها
 .وعكسه الغنى، ّعده بلية يصرب عليها

وعد كل ذلك ، واهللا تبارك وتعاىل ابتىل العباد بالنعم كام ابتالهم باملصائب
 .]٣٥: األنبياء[ ) Ø Ô Ó Ò Ñ(: ابتالء فقال

وخلق ما عىل األرض لالبتالء ، واهللا سبحانه خلق العامل العلوي والسفيل
 .واالختبار

والرساء ، الء صرب العباد وشكرهم يف اخلري والرشوهذا االبتالء إنام هو ابت
 .والعافية والبالء، والرضاء

والنعمة ، واالبتالء بالنعم من الغنى والعافية واجلاه والقدرة أعظم االبتالئني
قد يكون أعظم ، وأذى اخللق له، بالفقر واملرض وفيض الدنيا وأسباهبا

 . أضدادهاوفرض الشكر عليها أوجب من الشكر عىل، النعمتني
غري أن الصرب والشكر حالتان الزمتان ، فالرب تعاىل يبتيل بنعمه وينعم بابتالئه

 .ال يستغني عنهام طرفة عني، وقضائه وقدره، للعبد يف أمر الرب وهنيه
والسؤال عن أهيام أفضل كالسؤال عن الطعام والرشاب أهيام أفضل؟ 

 وكالسؤال عن خوف العبد ورجائه أهيام أفضل؟
 .واملحرم ال يرتك إال بصرب وشكر، مور ال يؤديه العبد إال بصرب وشكرفاملأ

َّوأما املقدور الذي يقدر عىل العبد من املصائب فمتى صرب عليه اندرج شكره 
 .يف صربه كام يندرج صرب الشاكر يف شكره
َّواهللا عز وجل امتحن كل عبد بنفسه وهواه فهو ، وأوجب عليه جهادها يف اهللا، َّ

وتصرب عن اهلوى ، ت يف جماهدة نفسه حتى تأيت بالشكر املأمور بهيف كل وق
ًفال ينفك العبد عنهام غنيا أو فقريا، املنهي عنه  .معاىف أو مبتىل، ً

، ًكام مل يفضل أحدا بالعافية والبالء، ًواهللا سبحانه مل يفضل أحدا بالفقر والغنى
 Y X W V U T S R Q(: وإنام فضل بالتقوى كام قال سبحانه

Z[( ]١٣: احلجرات[. 



 ٨٨١

َيا أ« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  َيـهَ ُا الناسُّ ٌ إن ربكم واحدَالَأ، َّ ِ َ َّْ َُ َّ ٌوإن أباكم واحد، ِ ِ َ َ َْ ُ َ َّ َ فضل َال َالَأ، ِ ْ َ
َلعريب ع ٍَّ ِ َ ْ أعَلـىِ ِجـمَ َي وَ َ لعَالٍّ ِجـمِ َي عَ ٍّ عريبَلـىٍّ ِ َ َحـم ألَالَو، َ َر عْ َ أسودَلـىَ َ ْ َ أسود َالَو، َ َ ْ َ

َحـمَ أىَلـَع ِر إْ َ بالتقوىَّالَ ْ َّ ُأبلغت؟، ِ ْ َّ َ ُ قالوا»َ ُبلغ رسول ا: َ َُّ َ َ َثم قال، ملسو هيلع هللا ىلص هللاَ َ ٍأي يوم «: َُّ ْ َُّ َ

َهذا؟ ُ قالوا»َ ٌيوم حرام: َ َ ٌَ ْ َثم قال، َ َ َأي شهر هذا؟«: َُّ َ ٍُّ ْ َ ُ قالوا»َ ٌشهر حرام: َ َ ٌَ ْ َقال، َ َّثم : َ ُ
َقال َأي بلد هذا؟«: َ َ َ ٍُّ َ ُ قالوا»َ ٌبلد: َ َ ٌ حرامَ َ َقال«، َ َّفإن ا: َ ِ ْ قد حرم بينكم دماءكم هللاَ َ ْ ْ َ َُّ َ ِ ُ َ َْ َ َ

ْوأموالكم ُْ َ َ َقال(، ََ َ أدري قالَالَو: َ َ ِ ْ ْأو أعراضكم أم : َ ْ ََ َ َُ َ ْ َكحرمة يومكم هذا) َالْ َ ْ ُْ َ َ ُْ ِ ِ ِيف ، َ
َشهركم هذا َ ْ ُ ِ ْ َيف بلدكم هذا، َ َ َْ ُ ِ َ ُأبلغت؟، ِ ْ َّ َ ُ قالوا»َ ُبلغ رسول ا: َ َُّ َ َ َقال، ملسو هيلع هللا ىلص هللاَ ِليبلغ «: َ ِّ َ ُ ِ

َالشاهد الغائب ِ َِ َّْ  .)١( أخرجه أمحد »ُ
، فال فضل لعريب عىل عجمي إال بالتقوى، وآدم خلق من تراب، والناس من آدم

 :والتقوى مبنية عىل أصلني
فمن كان صربه ، َّوكل من الغني والفقري ال بد له منهام ..والشكر ..الصرب

 .ا هللا يف وظيفته ومقتىض حاله هو األفضلفأتقامه، وشكره أتم كان أفضل
وقد يكون الفقري ، فإن الغني قد يكون أتقى هللا يف شكره من الفقري يف صربه

 .أتقى هللا يف صربه من الغني يف شكره
فهذا ال يدل عىل ، والفقراء وإن كانوا يدخلون اجلنة قبل األغنياء بخمسامئة عام

وإن سبقوهم بالدخول إىل ، نزلةفضلهم عىل األغنياء يف الدرجة وعلو امل
 .اجلنة

فإذا دخل اجلنة كانت ، فقد يتأخر الغني والسلطان العادل يف الدخول حلسابه
ُلـمَّإن ا« :ملسو هيلع هللا ىلصدرجته أعىل ومنزلته أرفع كام قال النبي  َقسطني عند اْ ْ ِ ِ َِ َ منابر َلـىَ ع٬ْ َِ َ

ٍمن نور ُ ْ ْعن ، ِ ِيـمَ َّني الرَ َحـمِ َّن عز وجلْ َ َ ََّ ْوكل، ِ ِ َتا يدَ ِيـهََ ِيـم ْ ِالذين يعدلون يف ، ٌنيَ َ ُ َِّ ِْ ََ
ِحكم ْ ْهـمُ ِ وأهليِ ْ ْهـمَ ُ وما ولواِ َ  .)٢( أخرجه مسلم »ََ

، الصرب والشكر عىل أتم الوجوه: وقد مجع اهللا سبحانه لرسوله بني املقامني
                                                

 ). ٢٧٠٠(، انظر السلسله الصحيحة رقم )٢٣٤٨٩(أخرجه أمحد برقم : صحيح) ١(
 ). ١٨٢٧( برقم مسلم أخرجه) ٢(



 ٨٨٢

 .وسيد الفقراء الصابرين، فكان سيد األغنياء الشاكرين
وحصل له من الشكر ،  مل حيصل ألحد سواهفحصل له من الصرب عىل الفقر ما

 .عىل الغنى ما مل حيصل لغني سواه
، وأشكر اخللق يف مواطن الشكر،  أصرب اخللق يف مواطن الصربملسو هيلع هللا ىلصفكان 

َّوربه عز وجل كمل له مراتب الكامل فجعله يف أعىل مراتب األغنياء ، َّ
 .ويف أعىل مراتب الفقراء الصابرين، الشاكرين

 .مه عليه عدد املخلوقات والذرات واألنفاسفصلوات اهللا وسال
ًوقد جعل اهللا نبيه غنيا شاكرا بعد أن كان فقريا صابرا كام قال له سبحانه ً ً ً :) Y

\ [ Z] ̀ _ ^ad c be( 
 .]٨-٦: الضحى[

 :والشكر مبني عىل ثالثة أركان
 .معرفة النعمة وقدرها :األول
 .الثناء عىل اهللا املنعم هبا :الثاين

 .ستعامهلا فيام حيب موليها ومعطيها وهو اهللا سبحانها :الثالث
 .فمن كملت له هذه الثالثة فقد استكمل الشكر

وخيبت لطاعة من ، وبمشاهدة النعمة يتولد يف القلب احلب والتعظيم للمنعم
ًوكلام ازداد العبد علام ومعرفة بحقيقة النعمة ومقدارها ازداد ، أنعم هبا عليه
ًوشكرا وتوكال، ًخباتاوإنابة وإ، طاعة وحمبة ً. 

ّفإن شكرت قرت، والشكر قيد النعم : كام قال سبحانه، ُوإن كفرت فرت، ُ
) G F E D C B A @ ? > =

HI( ]٧: إبراهيم[. 
 .وعبادته وحده ال رشيك له، واإليامن به، وأعظم الشكر هللا سبحانه هو توحيده

، ًيئا بشكر الناس لهفال يزداد ملكه ش، واهللا تبارك وتعاىل غني عن كل ما سواه
واملنتفع ، كام أنه ال يترضر بكفرهم؛ ألنه الغني احلميد، ونسبتهم الفضل إليه



 ٨٨٣

z } (: كام أنه املترضر بالكفر كام قال سبحانه، بالشكر هو اإلنسان نفسه
 .]٤٠: النمل[ ) §£ ¤ ¥ ¦| { ~ � ¡ ¢ 

 قال ويكره أن يكفر به وبنعمته كام، ولكنه سبحانه حيب أن حيمد ويشكر
X W V U T S R Q P O N M L K J (: سبحانه

Y (]٧: الزمر[. 
2 3 4 (: والكفر بنعم اهللا مؤذن بزواهلا عمن كفر هبا كام قال سبحانه

 ? > = < ; : 9 8 7 6 5 @
I H G F E D C B AJ ( ]١١٢: النحل[. 

وهو ، وله احلمد عىل هذا وهذا، وحكيم يف منعه، واهللا حكيم يف عطائه
 .لعليماحلكيم ا

َّومن أسامء اهللا عز وجل الشاكر والشكور كام قال سبحانه َّ :) Î Í Ì
ÏÐ( ]١٤٧: النساء[. 

 .]١٧: التغابن[ )µ¹ ¶̧ (: وقال سبحانه
، بل له شأن آخر كشأن صربه سبحانه، وشكر الرب تعاىل ليس كشكر املخلوق

 .بل هو الشكور عىل احلقيقة، فهو أوىل بصفة الشكر من كل شكور
فال ، ويشكر القليل من العمل والعطاء، ويوفقه ملا يشكره عليه، يعطي العبدفإنه 

 .يستقله أن يشكره
 .إىل أضعاف كثرية، إىل سبعامئة ضعف، ويشكر احلسنة بعرش أمثاهلا

 .وبني مالئكته، ويشكر عبده بأن يثني عليه يف املأل األعىل
، ًا هللا أعطاه أفضل منهفإذا ترك شيئ، ويشكره بفعله، ويلقي له الشكر بني عباده

وهو سبحانه الذي وفقه للرتك ، ًرده عليه أضعافا مضاعفة، ًوإذا بذل له شيئا
 .وشكره عىل هذا وعىل هذا، والبذل

 . ملا عقر اخليل التي أشغلته عن ذكر ربه أعاضه عنها متن الريحملسو هيلع هللا ىلصفسليامن 
رض  ضيق السجن شكر اهللا له ذلك بأن مكن له يف األملسو هيلع هللا ىلصوملا احتمل يوسف 



 ٨٨٤

 .يتبوأ منها حيث يشاء
وملا بذل الرسل واملؤمنون أعراضهم يف اهللا ألعدائهم فنالوا منهم وسبوهم 

 .أعاضهم من ذلك بأن صىل عليهم هو ومالئكته
وملا ترك الصحابة ريض اهللا عنهم ديارهم وخرجوا منها يف مرضاته أعاضهم 

 .وفتحها عليهم، َّعنها أن ملكهم الدنيا
ْومن شكره سبحانه  أن جيازي عدوه بام يفعله من اخلري واملعروف يف الدنيا ِ

فال يضيع عليه ما يعمله من اإلحسان وهو من ، بأن خيفف به عنه يوم القيامة
 .أبغض خلقه إليه

ًومن شكره سبحانه أنه غفر للمرأة البغي بسقيها كلبا قد جهده العطش حتى أكل 
 .سوغفر آلخر بتنحيته غصن شوك عن طريق النا، الثرى

واملخلوق إنام يشكر من أحسن ، وهو سبحانه يشكر العبد عىل إحسانه لنفسه
، وأعظم من ذلك أنه سبحانه هو الذي أعطى العبد ما حيسن به إىل نفسه، إليه

 .وشكره عىل قليله باألضعاف املضاعفة
فمن أحق باسم الشكور ، فهو سبحانه املحسن بإعطاء اإلحسان وإعطاء الشكر

 .منه سبحانه؟
، ًكام يأبى إضاعة سعيهم باطال، شكره سبحانه يأبى تعذيب عباده بغري جرمو

Ä (:  كام قال سبحانهءوال يعذب غري ميس، فالشكور ال يضيع أجر حمسن
Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ÅÐ( ]النساء :

١٤٧[. 
وال ، ومن شكره سبحانه أنه خيرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من إيامن

 .قدريضيع عليه هذا ال
ًومن شكره سبحانه أن العبد من عباده يقوم له مقاما يرضيه بني الناس فيشكره 

 .ودعوته إليه، يس مقامهكام شكر لصاحب ، وينوه بذكره
وملا كان سبحانه هو الشكور عىل احلقيقة كان أحب خلق إليه من اتصف 



 ٨٨٥

وهذا شأن ، واتصف بضدها، كام أن أبغض خلقه إليه من عطلها، بصفة الشكر
 .أسامئه احلسنى كلها

 .وأبغضهم إليه من اتصف بأضدادها ..أحب اخللق إليه من اتصف بموجبها
 .واجلبان واللئيم، واجلاهل والبخيل، وهلذا يبغض سبحانه الكفور والظامل
حمسن حيب ، رحيم حيب الرامحني، وهو سبحانه مجيل حيب اجلامل

 .عفو حيب العافني، شكور حيب الشاكرين، املحسنني
ل ما عرفه اخللق كلهم من نعم اهللا تعاىل باإلضافة إىل ما مل يعرفوه أقل من وك

> = < ? @ E D C B A (: قطرة يف بحر كام قال سبحانه
FG( ]١٨: النحل[. 

فإهنم منعوا بذلك عن ، واخللق مل يقرصوا يف شكر النعمة إال للجهل والغفلة
 .اوال يتصور شكر النعمة إال بعد معرفته، معرفة النعم

، احلمد هللا: ثم إن عرف العباد نعمة ظنوا أن الشكر عليها أن يقول أحدهم بلسانه
ومل يعرفوا أن معنى الشكر أن تستعمل النعمة يف إمتام ، والشكر هللا فقط

وهللا تعاىل يف كل موجود ، وهي طاعة اهللا وعبادته، احلكمة التي أريدت هبا
 .حكمة ونعمة فليشكر العبد ربه عليها

 :عىل ثالث درجاتوالشكر 
، ًوكل من أقر باهللا ربا، فكل اخللق يف نعم اهللا، الشكر عىل املحاب :األوىل

لكن الشأن يف متام ، وعلم تفرده باخللق واإلحسان فإنه يضيف نعمته إليه
 .وهو االستعانة هبا عىل مرضاته، حقيقة الشكر

وهلذا ، ابوهو أشد وأصعب من الشكر عىل املح، الشكر يف املكاره :الثانية
فإذا نزل ، وال يرىض بنزوله به، فاملسلم ال حيب املكروه، كان فوقه يف الدرجة

ًوسرتا ، ًفكان شكره كظام للغيظ الذي أصابه، به مكروه شكر اهللا تعاىل عليه
 .للشكوى

وهذا الشاكر قابل املكاره الذي يقابلها أكثر الناس باجلزع والسخط وأوسطهم 



 ٨٨٦

 .وهو الشكر واحلمد، قابلها هو بأعىل من ذلك كله، وأقلهم بالرضا، بالصرب
وواقف ، فهو مشغول بمراده منه عن غريه، أن ال يشهد العبد إال املنعم :الثالثة

وعبادة النفس أن يقف ، ال مع جمرد حظه من امللك، مع مراد امللك منه
 .ال مع مراد اهللا منه، اإلنسان مع مراده من اهللا

 :ةودرجات الشكر وأنواعه كثري
 ..ومعرفته بتقصريه عن الشكر شكر ..فحياء العبد من تتابع نعم اهللا عليه شكر

 من اهللا بغري ابتداءواملعرفة بأن النعم  ..واملعرفة بعظيم حلم اهللا وسرته شكر
 .والعلم بأن الشكر نعمة من نعم اهللا شكر ..استحقاق شكر

ود واإلحسان من وشكر أهل اجل ..وحسن التواضع يف النعم والتذلل فيها شكر
وقلة االعرتاض وحسن  ..فإن من مل يشكر الناس مل يشكر اهللا، اخللق شكر

 .األدب بني يدي املنعم شكر
واستعامل النعمة يف  ،واستعظام صغريها شكر، وتلقي النعم بحسن القبول

 .والثناء عىل اهللا هبا شكر، طاعة اهللا شكر
وكل ما يصل إىل ، ن إىل الغريهي املنفعة املفعولة عىل جهة اإلحسا :والنعمة

 .اخللق من النفع ودفع الرضر فهو من اهللا تعاىل
 :والنعمة عىل ثالثة أقسام

 .نعمة تفرد اهللا بإجيادها نحو أن خلق ورزق :أحدها
ويف احلقيقة أهنا وصلت ، نعمة وصلت من جهة غري اهللا يف ظاهر األمر :الثانية

واخلالق لذلك  ..لق لتلك النعمةوذلك ألنه تعاىل هو اخلا، من اهللا تعاىل
إال أنه ملا أجرى تلك ، واخلالق لداعية اإلنعام يف قلب ذلك املنعم ..املنعم

ولكن املشكور يف ، ًكان ذلك العبد مشكورا، النعمة عىل يد ذلك العبد
U T S R Q (: وهلذا قال سبحانه، احلقيقة هو اهللا تعاىل

VW( ]١٤: لقامن[. 
 . أن إنعام اخللق ال يتم إال بإنعام اهللاًفبدأ بنفسه تنبيها إىل
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ًوهي أيضا من اهللا؛ ألنه لوال أن اهللا ، نعم وصلت إلينا بسبب طاعاتنا :الثالثة
وإال ، وأزاح األعذار عنا، وهدانا إليها، وأعاننا عليها، سبحانه وفقنا للطاعات

 .ملا وصلنا إىل يشء منها
، سان العاقل عىل حسن خلقحيصل للعاقل وغري العاقل كمدح اإلن :واملدح

 .ومدح اللؤلؤ جلامله
، ال حيصل إال للفاعل املختار عىل ما يصدر منه من اإلنعام :واحلمد

 .سواء وصل إليك أو إىل غريك، واإلحسان
 .عبارة عن تعظيم املنعم وشكره عىل اإلنعام الواصل إليك :والشكر

 .واحلمد أعم من الشكر، فاملدح أعم من احلمد
وهو ، انه هو الذي أنعم عىل البرش باألعضاء والقوى الظاهرة والباطنةواهللا سبح

ًوجعل ينميها فيهم شيئا فشيئا إىل أن يصل كل أحد إىل ، الذي أعطاهم إياها ً
وذلك ألجل أن يشكروا اهللا باستعامل ما أعطاهم من هذه ، احلالة الالئقة به

µ (:  قال سبحانهخاصة السمع والبرص والعقل كام، اجلوارح يف طاعة اهللا
 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶

Å Ä Ã ÂÆ( ]٧٨: النحل[. 
وله احلمد عىل ما رصف عنا  ..فلله احلمد والشكر عىل ما أعطانا من كل خري

وله احلمد  ..وله احلمد والشكر عىل ما أنعم به علينا وعىل غرينا ..من الرش
ر عىل دوام النعم وله احلمد والشك ..والشكر أن ابتدأنا بالنعم قبل أن نسأله
 .خاصة نعمة اإلسالم التي ال يعدهلا نعمة

َّهـمَّلـلا« َ ربنا لك اُ َ َ َّ ْحـمْلـَ ِملء الساموات وملء األرض، ُدَ ْ ََّ ُ ُْ ِْ ِ َِ َ ْوما بي، َ ََ َنـهـامَ ُ َوملء ما ، َ ُ ْ ِ َ
ُشئت من يشء بعد َ ْْ َ ٍْ ِ ِ

ْ َأهل الثناء وا، َ ِْ َ َّ ْمـجْلـَ َال مانع ، ِدَ ِ َلـامَ
َ أعطيتِ ْ َ َوال معطي ، ْ ُِ ْ َلـامَ

ِ 
َمنعت َْ َوال ينفع ذا ا، َ ُ ََ ْ َلـجَ َد منك اْ ْ َلـجِِّ  .)١( أخرجه مسلم »ُّدْ

                                                
 ). ٤٧٨( برقم أخرجه مسلم) ١(



 ٨٨٨

َّهـمَّلـال« َ لك اُ ْحـمْلـَ َأنت ق، ُدَ َ ُيـمْ َّ السموات واألرض ومن فيهنِّ ْ َ َ َِ ِ َِ ْ َ َولك ا، َِّ َ ْحـمْلـَ َد لك َ َ ُ
َّملك السموات واألرض ومن فيهن ْ َ َ َِ ِ َِ ْ َ َّ ُِ ُ َلك اَو، ْ ْحـمْلـَ ِد أنت نور السموات واألرض َ ْ َ َّ َُ َِ ُ َْ ُ

َّومن فيهن[ ْ َِ ِ َولك ا، ]َ َ ْحـمْلـَ ِد أنت ملك السموات واألرضَ ْ َ َّ ََ َِ ُِ َ َولك ا، ُْ َ ْحـمْلـَ َأنت ، ُدَ ْ
َلـحا َووعدك ا، ُّقْ ُ ْ َ َلـحَ ٌّولقاؤك حق، ُّقْ َ ََ ُ َ ٌّوقولك حق، ِ َ ْ ََ ُ َلـجَوا، َ ٌّنة حقْ َ ُ َوالنار ح، َّ َُ ، ٌّقَّ

ٌّوالنبيون حق ََ َُّ ِ َّحـمُمـَو، َّ ٌّ حقملسو هيلع هللا ىلص ٌدَ ٌّوالساعة حق، َ َ َ َُ  .)١( متفق عليه »َّ
أوله  ..وإليك يرجع األمر كله ..ومنك الفضل كله ..اللهم لك احلمد كله

 .ًلك احلمد ال أحىص ثناء عليك ..كبريه وصغريه ..عالنيته ورسه ..وآخره
 .أنا الصغري الذي ربيته فلك احلمد

 .ا الضعيف الذي قويته فلك احلمدوأن
 .وأنا الفقري الذي أغنيته فلك احلمد

 .وأنا العزب الذي زوجته فلك احلمد
 .وأنا اجلائع الذي أطعمته فلك احلمد
 .وأنا العاري الذي كسوته فلك احلمد

 .وأنا املريض الذي شفيته فلك احلمد
 .وأنا اجلاهل الذي علمته فلك احلمد

 .ته فلك احلمدوأنا الغائب الذي ردد
 .وأنا الراجل الذي محلته فلك احلمد

 

                                                
 ). ٧٦٩(للفظ له، ومسلم برقم وا) ١١٢٠(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(



 ٨٨٩

التواضع فقه -٢٣  
¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª (: قال اهللا تعاىل

 .]٦٣: الفرقان[ ) ¯» ¬ ®
َ أوحى إيل أن تواضعوا حتى ال يفخر أحد عهللاََّن اِإ ِ« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  َ َ ُ َ َ ٌْ َ َّ ََ َْ َ ْ َّ َ ٍ أحدَلـىِ َ ،

َوال يبغ أحد ع َ ْ ٌَ ِ ٍ أحدَلـىَ  .)١( خرجه مسلمأ »َ
ويتلقى سلطان ، ويقبله ممن قاله، وينقاد له، أن خيضع العبد للحق :التواضع

بحيث يكون احلق ، والدخول حتت رقه، واالنقياد له، احلق باخلضوع له
 .ًمترصفا فيه ترصف املالك يف مملوكه

 .وهبذا حيصل للعبد خلق التواضع
 :وحقيقة التواضع

 .ولني اجلانب، وخفض اجلناح، ياده هلاوانق،  احلقةخضوع العبد لصول
ومعرفة نعمه ، والتواضع خلق مجيل ينشأ من معرفة جالل الرب وعظمته

فيتولد التواضع من اإلنسان الضعيف الناقص ، ومعرفة نقص اإلنسان، وإحسانه
 .لربه ذي اجلالل واإلكرام

 :والتواضع عىل ثالث درجات
تسليم واإلذعان لكل ما جاء به وهو االنقياد وال، التواضع للدين :األوىل

بحيث ، ًوال يتهم دليال من أدلة الدين، ًفال يعارض شيئا مما جاء به، ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 
 .يظنه ناقص الداللة أو غريه كان أوىل منه

 .وليعلم أن اآلفة منه ال من الدليل، ومن عرض له يشء من ذلك فليتهم نفسه
يعلم أنه لعظمته ورشفه مل يدرك وإذا رأى العبد من أدلة الدين ما يشكل عليه فل

 .ًوأن حتته كنزا من كنوز العلم مل يؤت مفتاحه، معناه
وال جيد إىل خالف النص ، ويقدم نصوص الكتاب والسنة عىل آراء الرجال

                                                
 ). ٢٨٦٥( برقم أخرجه مسلم )١(



 ٨٩٠

 .وال بفعله وال بحاله، ًسبيال البتة ال بباطنه وال بلسانه
وأن ال ترد ، ً أخاًأن ترىض بام ريض احلق به لنفسه عبدا من املسلمني: الثانية

 .وأن تقبل من املعتذر معاذيره، ًعن عدوك حقا
 ًأفال ترىض أنت به أخا؟، ًفإذا كان اهللا ريض أخاك املسلم لنفسه عبدا

 .فإن عدم رضاك به وقد رضيه سيدك الذي أنت عبده هو عني الكرب
وسيده راض ، وأي قبيح أقبح من تكرب العبد عىل عبد مثله ال يرىض بأخوته

 وديته؟بعب
É Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê (: قال اهللا تعاىل

ÙÚ( ]١٨: لقامن[. 
ِأال أخربكم بأهل ا« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  ِْ َ ِ ْ ُ ُ ْ َلـجَ ٍنة؟ كل ضعيف متضعفْ ٍ ِ ِِّ َ َُ َُّ َ َلو أقسم ع، ُّ َْ َ ْ  َلـىََ

ُ ألبرههللا ِأال أخربكم بأهل النار .ََّ َّ ِْ ِْ َ ِ ْ ُ ُ ٍّكل عتل: َ ُُّ ُ ٍجواظ، ُ َّ ْمس، َ ٍتكربُ ِ ْ  .)١( متفق عليه »َ
فتقبله من عدوك كام تقبله من ، وكذلك تقبل احلق ممن حتب وممن ال حتب

 .وال من إيتائه إياه، فال متنعك عداوته من قبول حقه، وليك
ومن أساء إليك ثم جاء يعتذر من إساءته فإن التواضع يوجب عليك قبول 

ًمعذرته حقا كان أو باطال  . تعاىلوتكل رسيرته إىل اهللا، ً
بل يصفح ، وعالمة الكريم أنه إذا رأى اخللل يف عذره ال يوقفه عليه وال يـحاجه

ولو قيض يشء ، يمكن أن يكون األمر كام تقول: ويقول، ًعن املعتذر فورا
 .َّواملقدر ال بد واقع ونحو ذلك، لكان
عىل ال ، وتعبده بام أمرك به عىل مقتىض أمره، أن تتواضع للحق سبحانه :الثالثة

 .ما تراه من رأيك
وال يكون الباعث لك عىل عبادته داعي العادة كام هو باعث من ال بصرية له؛ 

ًوال ترى لنفسك حقا عىل اهللا ، بل يكون باعثه عىل العبودية لربه جمرد األمر

                                                
 ). ٢٨٥٣(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٦٠٧١(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(



 ٨٩١

 .والذل واالنكسار، ألجل عملك؛ بل تكون مع اهللا بالعبودية والفقر املحض
وخيش ، وخيف منها املقت، ًا صارت معلولةفمتى رأى لنفسه عىل ربه حق

 .عليها الطرد واإلبعاد
فإن ، كرامهموجبه عىل نفسه من إثابة عابديه وإوال ينايف هذا ما أحقه اهللا وأ

ال باستحقاق ، وجوده وإحسانه، ذلك حق أحقه عىل نفسه بمحض كرمه وبره
كام قال رسول اهللا وال ينجيه من النار ، ًفال يدخل أحد اجلنة بعمله أبدا، العبيد

َال يدخل أحدا منكم عم« :ملسو هيلع هللا ىلص ْ َُ َُ ْ ً ِْ ُلـهُِ َلـج اُ َنةْ ِيـجَوال ، َّ ِريه من النارُ َّ َ ُِ
َوال أنا، ُ َإال بر، َ ِ َحـمِ ٍة ْ

َمن ا  .)١( أخرجه مسلم» ٬ِ

                                                
 ). ٢٨١٧( برقم أخرجه مسلم )١(



 ٨٩٢

الذل فقه -٢٤  

Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å (: قال اهللا تعاىل
ÏÑ( ]٢٠٦: األعراف[. 
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 .]٦٠: غافر[ );7 8 9 :

ومن مجلتها ، للعبودية لوازم وأحكام وأرسار وكامالت ال حتصل إال هبا
 .تكميل مقام الذل للعزيز الرحيم

وهذه هي حقيقة ، فاهللا تبارك وتعاىل حيب من عبده أن يكمل مقام الذل له
 .العبودية

 :والذل أنواع

 .وأعالهاوهو أكملها ، ذل املحبوب ملحبوبه :األول

 .ذلك اململوك ملالكه :الثاين

 .املالك له، املحسن إليه، ذل اجلاين بني يدي املنعم عليه :الثالث

التي هي يف يده ، ذل العاجز عن مصاحله وحاجاته بني يدي القادر عليها :الرابع
 :وحتت هذا قسامن، وبأمره

 .ذل له يف أن جيلب له ما ينفعه :أحدمها

ويدخل يف هذا ذل ، دفع عنه ما يرضه عىل الدوامذل له يف أن ي :الثاين
 .وأنواع البالء واملحن، املصائب كالفقر واملرض

وعرف ، وشهدها كام ينبغي، إذا وفاها العبد حقها، فهذه مخسة أنواع من الذل
ولعزة ، ًشاهدا لذله من كل وجه، ًوقام بني يدي ربه مستصحبا هلا، ما يراد به منه

 .ًن قليل أعامله قائام مقام الكثري من أعامل غريهكا، ربه وعظمته وجالله



 ٨٩٣

 :مع كامل الذل له ..مع كامل التعظيم له ..ًفالعبودية حقا كامل احلب هللا

) { z y x w v u t s r q p o n m l
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اخلوف فقه -٢٥  
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 .]١٧٥: آل عمران[ ) =>
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 .]٤٦: الرمحن[ )C B A @ ?D(: وقال اهللا تعاىل
واضطراب ، هو تأمل القلب واحرتاقه بسبب توقع مكروه يف املستقبل :اخلوف

 .حركته من تذكر اخلوفالقلب و
ًوما فارق اخلوف قلبا إال ، وعىل قدر العلم واملعرفة يكون اخلوف واخلشية

 .خرب
، وطرد الدنيا عنها، وإذا سكن اخلوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها

 .وأزعج النفوس لآلخرة
فإذا زال عنهم اخلوف ضلوا ، والناس عىل الطريق ما مل يزل عنهم اخلوف

 .الطريق
َّل أحد إذا خفته هربت منه إال اهللا عز وجلوك  .فإنك إذا خفته فررت إليه، َّ

َّواخلوف املحمود ما حال بني العبد وبني حمارم اهللا عز وجل وهو ثالث ، َّ
 :درجات

 .وله متعلقان، اخلوف من العقوبة :الدرجة األوىل
 .والسبب والطريق املفيض إليه ..نفس املكروه املحذور وقوعه

 .حصل له اخلوف، وتيقن إفضاء السبب إليه،  اإلنسان قدر اخلوففإذا عرف
واستغرقت أنفاسه فيها ، فمن حصلت له اليقظة بال غفلة، خوف املكر :الثانية

 .استحىل ذلك



 ٨٩٥

واليقظة ، ُوأن يسلب هذا اليقني واحلضور، فإنه ينبغي للعبد أن خياف املكر
 .واحلالوة

ورجع من أحسن األعامل إىل أقبح ، انعكس عليه احلال، فكم من مغبوط بحاله
 .ًوبالقرب بعدا، وباحلضور غيبة، واستبدل باألنس وحشة، األعامل

فإن وحشة اخلوف تكون مع االنقطاع ، هيبة اجلالل لذي اجلالل :الثالثة
 .واإلساءة؟

وكلام كان ، أما هيبة اجلالل فإهنا متعلقة بذات اهللا وأسامئه وصفاته وأفعاله
وهي أعىل ، كانت هيبته وإجالله يف قلبه أعظم، وإليه أقرب، العبد بربه أعرف
 .درجات اخلوف

وترضعه بني ، وهو وقت متلق العبد ربه، وأكثر ما تكون اهليبة أوقات املناجاة
 .وهي خماطبة القلب للرب خطاب املحب ملحبوبه مع هيبة جالله، يديه

 .حلب هللاوأكمل األحوال اعتدال اخلوف والرجاء يف القلب مع غلبة ا
والتي عليها مدار مقامات ، فاخلوف أحد أركان اإليامن واإلحسان الثالثة

 :السالكني إىل اهللا وهي
 .واملحبة ..والرجاء ..اخلوف

 .واخلوف من لوازم اإليامن وموجباته فال يتخلف عنه
َّوقد أثنى اهللا عز وجل عىل أقرب عباده إليه باخلوف منه فقال عن أنبيائه بعد أن  َّ

¸ º ¹ « ¼ ½ ¾ (: ى عليهم ومدحهمأثن
Ã Â Á À ¿Ä( ]٩٠: االنبياء[. 

ونقصان اخلوف من اهللا إنام هو ، وكلام كان العبد باهللا أعرف كان له أخوف
 .لنقصان معرفة العبد به

¯ ° ± ² ³ (: فأعرف الناس باهللا أخشاهم هللا كام قال سبحانه
 .]٢٨: فاطر[ )«´

 .وإجالله له، وحبه له، وخوفه له، منهومن عرف اهللا جل جالله اشتد حياؤه 
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ِّفخوف اهللا جل جالله من أجل منازل الطريق إىل اهللا  :فإن العبد له حالتان، َّ
 .ًأو مائال عن االستقامة ..ًإما أن يكون مستقيام

وال يصح اإليامن إال ، ًفإن كان مائال عن االستقامة فخوفه من العقوبة عىل ميله
 :نشأ من ثالثة أموروهذا اخلوف ي، هبذا اخلوف

 .معرفة العبد باجلناية وقبحها :أحدها
 .وأن اهللا رتب عىل املعصية عقوبتها، تصديق الوعيد :الثاين

 .وحيال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب، أنه ال يعلم لعله يمنع من التوبة :الثالث
وبحسب قوهتا وضعفها تكون قوة اخلوف ، فبهذه األمور الثالثة يتم له اخلوف

 :فإن احلامل عىل الذنب، وضعفه
 ..وإما عدم علمه بسوء عاقبته ..إما أن يكون عدم علم العبد بقبحه

وهو الغالب عىل ، وإما أن جيتمع له األمران لكن حيمله عليه اتكاله عىل التوبة
 .ذنوب أهل اإليامن

، وخاف أن ال يفتح له باب التوبة، وعلم سوء مغبته، فإذا علم العبد قبح الذنب
 .اشتد خوفه فابتعد عنه

 .فإذا عمله كان خوفه أشد، وهذا قبل الذنب
لعلمه ، فخوفه يكون مع جريان األنفاس، ًوأما إن كان املسلم مستقيام مع اهللا

فإن شاء أن ، وأن قلوب العباد بني إصبعني من أصابعه، بأن اهللا مقلب القلوب
» ¬ ® ( :وإن شاء أن يزيغه أزاغه كام قال سبحانه، يقيمه أقامه

 ° ¯ ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ  ́ ³ ² ±
Á À ¿ ¾Â( ]٢٤: األنفال[. 

فهو مشفق ، وخوف العبد امليسء اهلارب من اهللا خوف مقرون بوحشة ونفرة
º ¹ (: من عمله لعلمه بأنه صائر إىل العقوبة كام قال سبحانه

Á À ¿ ¾ ½ ¼ »( ]٢٢: الشورى[. 
هو خوف حمشو باحلالوة وأما خوف امليسء اهلارب إىل اهللا الفار إليه ف
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 :فله نظران، وإنام جيد الوحشة من نفسه، ال وحشة معه، والسكينة واألنس
ونظر إىل ربه وقدرته عليه وعزه  ..نظر إىل نفسه وجنايته فيوجب له وحشة

ًوجالله فيوجب له خوفا مقرونا بأنس وحالوة وطمأنينة ً. 
! (: ام قال سبحانهوهلذا يزول اخلوف وسائر اآلالم واألحزان يف اجلنة ك

 # " - , + * ) ( ' & % $
3 2 1 0 / .4  5 9 8 7 6

E D C B A @ ? > = < ; :F H G
J IK( ]٣٢-٣٠: فصلت[. 

فهي سبب ، وال خيرج عن كون سببه جناية العبد، واخلوف متعلق بالذنب
 .املخافة
ما وجه خوف املالئكة وهم معصومون من الذنوب التي هي سبب : فإن قيل

 مع علمه بأن اهللا قد غفر له ما تقدم من ذنبه ملسو هيلع هللا ىلصوشدة خوف النبي ، ة؟املخاف
 وما تأخر؟

وكلام كان ، واملنزلة عنده، إن هذا اخلوف عىل حسب القرب من اهللا: قيل
، العبد أقرب إىل اهللا كان خوفه منه أشد؛ ألنه يطالب بام ال يطالب به غريه

u t (: ن املالئكةوجيب عليه ما ال جيب عىل غريه كام قال سبحانه ع
¢ ¡ � ~ } | { z y x w v£( ]٤٩: النحل[. 

ْ إين ألخشاكم هللاَأما وا« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  ُ َ ْ ِّ ْ وأتقاكم هللاِ ُ َ ْ ُلـهَ ُلكني أصوم وأفطر، َ ُِ ِْ َ ُ ِّ َ ،
ُوأصيل وأرقد ُ ِّْ َ َ َوأتزوج النساء، ُ َ ِّ َ َُ َّ ِّفمن رغب عن سنتي فليس مني، َ َِّ ِ َِ ْ َ َ ْْ ُ َ ََ َ  .)١( متفق عليه »َ

وأنه حيول ، ًوأيضا فإن العبد إذا علم أن اهللا سبحانه وتعاىل هو مقلب القلوب
، وأنه هيدي من يشاء، وحيكم ما يريد، وأنه يفعل ما يشاء، بني املرء وقلبه
ولوال خوف ، فام يؤمنه أن يقلب اهللا قلبه وحيول بينه وبينه، ويضل من يشاء

                                                
 ). ١٤٠١(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٥٠٦٣(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(



 ٨٩٨

¾ ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À ½ (: اإلزاغة ملا سأل املؤمنون رهبم بقوهلم
Ì Ë Ê É È ÇÍ( ]٨: آل عمران[. 

َّوكذلك اهللا عز وجل خالق العباد وأفعاهلم الظاهرة والباطنة فهو الذي جيعل ، َّ
وكل عبد ، وأضدادها، وجيعل فيها التوبة واإلنابة، اإليامن واهلدى يف القلوب

ا يف وحركات حيركه هب، مفتقر يف كل حلظة إىل هداية جيعلها اهللا يف قلبه
 .وهذا إىل اهللا سبحانه فهو خلقه وقدره، طاعته

 فمن هداه وصالحه ونجاته بيد غريه من أحق باخلوف منه؟
 .ومن هنا كان خوف أولياء اهللا من فوات اإليامن

، والعلم بالذات ال يكفي يف اخلوف، والعلامء هم الذين خيشون اهللا وخيافونه
 :َّبل ال بد من العلم بأمور ثالثة

، ًفإن امللك مثال عامل باطالع رعيته عىل سوء أفعاله، العلم بقدرة اهللا :األول
 .لكنه ال خيافهم لعلمه بأهنم ال يقدرون عىل دفعها

ولكنه يعلم ، فالسارق من مال السلطان يعلم قدرته، ًالعلم بكونه عاملا :الثاين
 .أنه غري عامل برسقته فال خيافه

، ًل عند السلطان عامل بكونه قادرا عىل منعهفالعام، ًالعلم بكونه حكيام :الثالث
 .لكنه يعلم أنه قد ريض بام ال ينبغي فال حيصل اخلوف، وعامل بفعله للقبائح

ًفثبت أن خوف العبد من اهللا ال حيصل إال إذا علم بكونه تعاىل عاملا بجميع 
 .غري راض بالفواحش واملنكرات، ًقادرا عىل مجيع الكائنات، املعلومات

ً عىل العبد أن خياف من املؤذيات طبعا كالسباع واحليات ونحو وال حرج
 .فيتحرز منها باألسباب الواقية، ذلك

كام أنه ال حرج عىل املسلمني يف اخلوف من عدوهم حتى يعدوا له العدة 
 .فنأخذ باألسباب وال نعتمد إال عىل اهللا وحده، املادية مع االعتامد عىل اهللا

       )=7 8 9 : ; >(:  بقولهواخلوف الذي هنى اهللا عنه

هو اخلوف من املخلوق عىل وجه حيمل صاحبه عىل ترك ، ]١٧٥: آل عمران[
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وهكذا اخلوف من غري اهللا عىل وجه ، ًأو فعل املحرم خوفا منه، الواجب
أو ينفع أو يرض ، أو يترصف يف الكون، واعتقاد أنه يعلم الغيب، العبادة لغريه

 . املرشكون مع آهلتهمكام يفعل، بغري مشيئة اهللا
 :وأسباب اخلوف كثرية

 .فقد يكون اخلوف بسبب جناية قارفها اخلائف
 .وقد يكون عن صفة يف املخوف كمن وقع يف خمالب سبع

وقد يكون اخلوف من صفة جبلية للمخوف منه كخوف من وقع يف جمرى 
 .راقوالنار من طبيعتها اإلح، فاملاء من طبيعته اإلغراق، أو جوار حريق، سيل

وأنه ، ومعرفة صفاته، وكذلك اخلوف من اهللا تعاىل تارة يكون ملعرفة اهللا تعاىل
 .ومل يمنعه مانع، لو أهلك العاملني مل يبال

 .وتارة يكون لكثرة اجلناية من العبد بمقارفة املعايص
 ً.وتارة يكون هبام مجيعا

ثم يفيض ، واحرتاق القلب، فإذا كملت معرفة العبد بربه أورثت جالل اخلوف
وأقل  .وعىل الصفات، وعىل اجلوارح، أثر احلرقة من القلب عىل البدن

درجات اخلوف مما يظهر أثره عىل األعامل أن يمنع عن املحظورات 
 .واملحرمات والشبهات

وال وصول إىل ذلك يف اآلخرة ، وال سعادة للعبد إال يف لقاء مواله والقرب منه
ال حتصل املحبة إال باملعرفة وال تتم املعرفة و، إال بمحبته واألنس به يف الدنيا

وال ينقطع ذلك إال ، وانقطاع حب الدنيا من القلب، إال بالعمل ودوام الفكر
وال تنقمع ، وال يمكن ترك ذلك إال بقمع الشهوات، برتك لذات الدنيا وشهواهتا

 .الشهوة بيشء كام تنقمع بنار اخلوف الذي حيرق كل شهوة
، وفضيلته بقدر ما حيرق من الشهوات، حرقة للشهواتفاخلوف هو النار امل

وخيتلف ذلك باختالف ، وحيث عىل الطاعات، وبقدر ما يكف عن املعايص
 .درجات اخلوف
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والتقوى ، وبه حتصل العفة والورع، وكيف ال يكون اخلوف ذا فضيلة
 .وهي األعامل الفاضلة املحمودة التي تقرب إىل اهللا، واملجاهدة

فام ، وكامل املعرفة باهللا، بل بصفاء القلوب، ثرة الذنوبوليس اخلوف بك
 وما أعظم الغفلة؟، أخطر اجلهل

وال رؤية اخلائفني  ..وال كثرة الذنوب تزعجنا ..فال قرب الرحيل ينبهنا
 .وال عظمة اجلبار وقوة بطشه تزجرنا ..وال خطر اخلامتة يزعجنا ..ختوفنا

أم يعاملنا ، ي هل يعاملنا اهللا بعدلهونحن نخاف من يوم القيامة؛ ألننا ال ندر
وال ندري هل تكون أعاملنا ، بفضله؟ فنسأل اهللا أن يعاملنا بفضله ال بعدله

 .مقبولة أو مردودة؟
 وال ندري بم تواجهنا مالئكة اهللا؟

 .]٧: االنسان[ )0( * + , - . /(: فأهل اإليامن
 :واخلائفون من اهللا درجات

 ..واخلوف من املناقشة .. يدي اهللا تعاىلفمنهم من خياف هيبة الوقوف بني
 ..أو احلجاب عن اهللا سبحانه وتعاىل ..أو حرمان اجلنة ..واخلوف من النار

ومنهم من يغلب عليه  ..ومنهم من يغلب عىل قلبه خوف املوت قبل التوبة
ومنهم من يغلب  ..أو خوف امليل عن االستقامة ..خوف االستدراج بالنعم

 .متةعليه خوف سوء اخلا
أو  ..ومنهم من خياف سكرات املوت وشدته ..وأعىل من هذا خوف السابقة

 .أو عذاب القرب ..سؤال منكر ونكري
 .ومنهم من خياف كل ذلك أو بعضه بحسب قوة املعرفة واليقني وضعفهام

لينالوا ، فاخلوف نعمة من اهللا يسوق به عباده إىل املواظبة عىل العلم والعمل
 . اهللا تعاىلهبام رتبة القرب من
 :ومن ثمرات اخلوف
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فتصري املعايص املحبوبة عنده  ..ويكدر اللذات ..أنه يقمع الشهوات
ويذل القلب  ..وتتأدب اجلوارح ..فتحرتق الشهوات باخلوف ..مكروهة

وال يكون له شغل إال املراقبة واملحاسبة  ..ويفارقه الكرب واحلسد ..ويستكني
وقوة املراقبة واملحاسبة واملجاهدة ، اتوحفظ األنفاس واألوق ..واملجاهدة

وقوة اخلوف بحسب قوة املعرفة بجالل اهللا تعاىل  ..بحسب قوة اخلوف
 .وما بني يدهيا من األخطار واألهوال، وبعيوب النفس، وأسامئه وصفاته

 :واخلوف من اهللا تعاىل عىل مقامني
يامن وهو حاصل باإل، وهذا خوف عامة اخللق، اخلوف من عذابه :أحدمها

ويضعف هذا اخلوف ، وكوهنام جزاءين عىل الطاعة واملعصية، باجلنة والنار
 .بسبب ضعف اإليامن أو قوة الغفلة

فإن معرفة عظمة اهللا وجالله ، وهو خوف العلامء، اخلوف من اهللا تعاىل :الثاين
، فهم خيافون البعد واحلجاب، وأسامئه وصفاته تقتيض اهليبة واخلوف

 .وخيافون من العذاب
، َّوروح قلوهبم بالرجاء الحرتقت من نار اخلوف، ولوال أن اهللا لطف بعارفيه

واألنبياء ، وأقرب اخللق إىل اهللا وأعلمهم به أشدهم له خشية كاملالئكة
، ونحن أجدر باخلوف منهم؛ لكثرة معاصينا، والعباد، واألولياء، والعلامء

 .وجهلنا بربنا
ِوإنام أمنّا لغلبة اجلهل علينا  .شدة غفلتناو، َ

سباع وهوام مشحونة يف باطن ، واحلسد، والعجب، والصفات السيئة كالكرب
وإال فليوطن نفسه عىل لدغها ، فمن قهرها وقتلها قبل املوت نجا، اإلنسان

 .وظاهر برشته يوم القيامة، لصميم قلبه
والقوة ، واألمر كله، واخللق كله، واهللا تبارك وتعاىل هو الذي بيده احلول كله

وبيد ، اف إنام مها هللاُيـخفاخلوف والقوة التي يرجى ألجلهام املخلوق و، كلها
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 جى من ال حول له وال قوة؟ُيـراف وُيـخفكيف ، اهللا
ونزول املكروه بمن يرجوه ، بل خوف املخلوق ورجاؤه أحد أسباب احلرمان

 وعىل قدر رجائه لغريه، فعىل قدر خوف العبد من غري اهللا يسلط عليه، وخيافه
 .يكون احلرمان

 .وما مل يشأ مل يكن ولو اجتمعت لتكوينه اخلليقة، وما شاء اهللا كان
وما ، ومن خاف غري اهللا أخافه اهللا من كل يشء، ومن خاف اهللا أمن من كل يشء

 .خاف أحد غري اهللا إال لنقص خوفه من اهللا
ظمة ثم معرفة ع، ووجل القلب حيصل للعبد بمعرفة عظمة اهللا وجالله وكربيائه

ثم ، ثم معرفة عظمة أوامر اهللا، ثم معرفة عظمة كالم اهللا، أسامء اهللا وصفاته
 .معرفة عظمة ثوابه وعقابه

 .فإذا عرف العبد ذلك سارع لطاعة ربه وامتثال أوامره
وما أعظم  ..وما أعظم أسامءه وصفاته وأفعاله ..فسبحانه من إله ما أعظمه

̈  © ª » ¬  £ ¤ ¥(: وما أعظم دينه ورشعه ..كالمه § ¦ 
° ̄  .]٦٨: يونس[ )® 

 :وخوف الناس قسامن
فمن خاف ، وهذا ال يصلح إال هللا سبحانه، خوف عبادة وتذلل وتعظيم :أحدمها

أو خملوق مثل هذا اخلوف فهو مرشك ، أو األولياء، أو األموات، من األصنام
 .ًرشكا أكرب

أو فعل ، بفهذا إن محل عىل ترك واج، اخلوف الطبيعي واجلبيل :الثاين
ًوإن استلزم شيئا مباحا فهو مباح، فهو حمرم، حمرم ً. 

 :والفرق بينهام، واخلشية نوع من اخلوف لكنها أخص منه
¯ ° ± (: أن اخلشية تكون مع العلم باملخيش منه وحاله كقوله سبحانه

µ  ́³ ²( ]٢٨: فاطر[. 
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، ًوأيضا اخلشية تكون بسبب عظمة املخيش، واخلوف قد يكون من اجلاهل
 .بخالف اخلوف فقد يكون من ضعف اخلائف ال من قوة املخوف

وكلام ، وزال من قلبه خوف أولياء الشيطان، وكلام قوي إيامن العبد زاد خوفه
: والشيطان يكيد ابن آدم بذلك كام قال سبحانه، ضعف إيامنه قوي خوفه منهم

: آل عمران[ )=2 3 4 5 6 7 8 9 : ; >(

١٧٥[. 
َّواهللا عز وجل هو واملتصل من ، فليحذر القريب من اإلبعاد،  املقرب واملبعدَّ

 :ومن ال يصلح كام قال سبحانه، يعلم من يصلح للقرب منه، االنفصال
)o n m l k j i h g f e d c bp( 

 .]٢٣٥: البقرة[
َّواهللا عز وجل غيور واتصل قلبه ، ال يرىض ممن عرفه ووجد حالوة معرفته، َّ

 .ن له التفات إىل غريه البتةواألنس به أن يكو، بمحبته
واهللا سبحانه يغار أشد ، ومن غريته سبحانه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن

 .الغرية عىل عبده أن يلتفت إىل غريه
وقطعه ، باعده من قربه، ثم ساكن غريه، واألنس به، فإذا أذاق عبده حالوة حمبته

 .هلوانوألبسه رداء الذل والصغار وا، وأوحش رسه، من وصله
وسلط عليه من يسومه سوء ، فإذا رضب هذا القلب بسوط البعد واحلجاب

، ًوصار حمال للجيف واألقذار، وملئ من اهلموم والغموم واألحزان، العذاب
 .كان هذا بعض جزائه، ًوبالقرب بعدا، ًوبالعز ذال، وبدل باألنس وحشة

اهلموم بعد وفود وتعرتيه وفود األحزان و، فحينئذ تطرقه الطوارق واملؤملات
 .املرسات

ثبط ، ثم رجع عنه إىل مساكنة غريه، وذاق حالوة قربه وحمبته، ومن عرف ربه
، وأخره عن حمل قربه، وعقل قلبه عن إرادته وحمبته، جوارحه عن طاعته



 ٩٠٤

 .وواله ما اختاره لنفسه
والبعد وذل احلجاب ، وإذا أراد املرء أن يعرف ما حل به من بالء االنفصال

 وشغل رسه؟ ..واستخدم جوارحه .. من استعبد قلبهفلينظر
  أخذ مضجعه؟إذاوينظر أين يبيت قلبه 

  استيقظ من منامه؟إذاوأين يطري قلبه 
لينطلق كل واحد مع من : فإذا سمع النداء يوم القيامة، فذلك هو معبوده وإهله

 .]١٥: الزمر[ )W V U T S(: ًانطلق معه كائنا ما كان، كان يعبده
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الرجاء هفق -٢٦  
Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö æ å ä ã â á à ß (: قال اهللا تعاىل
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 .هو ارتياح القلب النتظار ما هو حمبوب عنده :الرجاء

، واليأس يمنع من العمل ،والرجاء ضد اليأس؛ ألن الرجاء يبعث عىل العمل
 .واليأس مذموم ألنه صارف عن العمل، والرجاء حممود ألنه باعث
كام ، بل هو باعث آخر بطريق الرهبة، بل هو رفيق له، واخلوف ليس ضد الرجاء

 .أن الرجاء باعث بطريق الرغبة
واملواظبة عىل الطاعات كيفام ، فالرجاء يورث طول املجاهدة باألعامل

 .لتقلبت األحوا
، والتنعم بمناجاته ..التلذذ بدوام اإلقبال عىل اهللا تعاىل: ومن آثار الرجاء

 .والتلطف يف التملق له
 :والدواء حيتاج إليه أحد رجلني

إما رجل غلب عليه اخلوف فأرسف يف املواظبة عىل العبادة حتى أرض بنفسه 
 .وإما رجل غلب عليه اليأس فرتك العبادة وانقطع عن العمل، وأهله

 .فيحتاجان إىل عالج يردمها إىل االعتدال، وهذان رجالن مائالن عن االعتدال
واقتحام ، فأما العايص املغرور املتمني عىل اهللا مع اإلعراض عن العبادة

فمثل هذا املغرور ال ، ًاملعايص فأدوية الرجاء تنقلب سموما مهلكة يف حقه
 .لهواألسباب املهيجة ، يستعمل يف حقه إال أدوية اخلوف

ًفلهذا جيب أن يكون واعظ اخللق متلطفا نارضا إىل مواقع العلل ًمعاجلا لكل ، ً
 .علة بام يضادها ويزيلها



 ٩٠٦

 .وخري األمور أوسطها، واملطلوب هو العدل
ال بام يزيد يف ، فإذا جاوز الوسط إىل أحد الطرفني عولج بام يرده إىل الوسط

 .ميله عن الوسط
واخلوف ، أو فيمن غلب عليه اخلوف، يسوأسباب الرجاء تستعمل يف حق اآل

وذلك موجود يف ، والرجاء جامعان ألسباب الشفاء يف حق أصناف املرىض
ليستعمله العلامء الذين هم ورثة األنبياء حسب احلاجة واحلالة ، القرآن والسنة

ال استعامل األخرق الذي يظن أن كل يشء من ، استعامل الطبيب احلاذق
 .ضاألدوية صالح لكل مري

 .واآلثار، وحال الرجاء يطلب باالعتبار وتدبر القرآن
 :أما االعتبار

ويعرف لطائف نعم اهللا ، فيتأمل العبد أصناف النعم التي أنعم اهللا هبا عىل عباده
وما أعد له من األرزاق يف الدنيا ، وعجائب حكمه يف خلق اإلنسان، عىل عباده

 .واآلخرة مما هو رضوري أو مجايل
 اده هذا كيف يرىض بسوقهم إىل اهلالك املؤبد؟فمن أعطى عب

وتارة باالستهانة  ..وتارة بالتقصري ..ولكن الناس يظلمون أنفسهم تارة باليأس
 .بأوامر اهللا

ًبل إذا نظر اإلنسان نظرا شافيا علم أن أكثر اخللق قد هيء له أسباب السعادة يف  ً
ن أسباب النعم أغلب ال حتى إنه يكره االنتقال من الدنيا باملوت؛ أل، الدنيا

 .وإنام الذي يتمنى املوت نادر، حمالة
فالغالب أن أمر ، فإذا كان أغلب اخللق يف الدنيا الغالب عليهم اخلري والسالمة

ًاآلخرة يكون كذلك إال من مات كافرا أو مرشكا  ً.أو منافقا، ً
ا تدبره فهذا إذ، وهو غفور رحيم كريم لطيف بعباده، ومدبر الدنيا واآلخرة واحد

ُيقول ا« :ملسو هيلع هللا ىلصَّاإلنسان قوى به أسباب الرجاء كام قال رسول اهللا  ُ َّ عز وجلهللاَُ َ َ ْمن : ََّ َ
ِجاء با َ َلـحَ َسنة فْ ِ َ ُلـهَ َ عرش أمثاَ ْْ ُ َلـهَ ُا وأزيدِ ِ ِومن جاء بالسيئة، َ َ ِّ َّ َِ َ َ ْ ْفجزاؤه سيئة مث، َ ٌِ َ َِّ َ ُ َُ َلـهَ ْأو ، اُ
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ُأغفر ِ ًومن تقرب مني شرب، ْ ْ َ ْ َِ ِِّ ََّ ِتقربت م، اََ ُ َْ َّ ُنـهَ ً ذراعاْ َ ِومن تقرب مني ذراعا تقربت م، ِ ِ ُِ َ ِّ َْ ً َ ْ ََّ َ َّ ََ ُنـهَ ْ 
ًباعا ِومن أتاين ، َ َ ْ ْيـمََ ْأتي، ِيشَ ُتـهَ ً هرولةُ َ َ ُومن لقيني بقراب األرض خطيئة ال يرشك ، َْ ِ ِْ ً ُ َُ ْ َ َ ََ َِ ِ ِِ ِ ْ َ

ًيب شيئا ْ َ ِلقي، ِ ُتـهَ ْ بمثُ ِ َلـهِ َا مغفرِ َِ  .)١( مسلمأخرجه  »ةْ
ووجه الرمحة للعباد ، وكذلك النظر يف حكمة الرشيعة وسنتها يف مصالح الدنيا

 .هبا يف الدنيا واآلخرة
y x w v u t | { z  (: وأما اآليات فكقوله سبحانه

ª © ̈  .]٥٣: الزمر[ )»{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
 .]٥: الضحى[ )W V U TX(: وقوله سبحانه

ً أشد فرحهللاُ« :ملسو هيلع هللا ىلصوقوله  َ َ ِا بتوبة عبدهَُّ ِ ِْ َ َ ْ َ َحني يتوب إل، ِ ِ ُ ُ َ َ ِيـهِ َمن أحدكم كان ع، ْ َ َْ َ ُْ ِ  َلـىِ
َراحل ِ ِتـهَ ِ بأرض فالة فانفلتت مِ ٍْ َ َ َ َ َْ ِ ْ ُنـهِ َوعل، ْ َ َيـهَ َا طعامه ورشاْ َ َ ُ َُ ُبـهَ ِفأيس م، ُ َ ِ َنـهَ َفأتى ، اْ َ

ًشجرة َ َ ِفاضطجع يف ظ، َ ِ َ َ َ ْ َلـهَ َقد أيس من راحل، اِّ َِ َِ ْ َ ِ ِتـهْ َفبينا هو كذلك إذا هو  ،ِ ُ َ ُ ََ َِ َ ِ َ َ ْ َبـهَ ، اِ
ُقائمة عنده َ ْ ِ ًِ َفأخذ بخطامها، ََ ِ َِ ِ َ َ َ ،ِ َثم قال من شدة الفرح ََّ ْ َ ُِ ِ َِّ ْ َّهـمَّلـال: َ َأنت عبدي وأنا ربك ! ُ ُّ َ ْ ََ َ ِْ َ

ِ َأخطأ من شدة الفرح َ ْ ِ ِ َِّ ْْ  .)٢( أخرجه مسلم »َ
والثقة بجوده ، ار بجوده وفضلهواالستشع، والرجاء هو النظر إىل سعة رمحة اهللا

، وهو اهللا والدار اآلخرة، وهو حاد حيدو القلوب إىل بالد املحبوب، وكرمه
 .ويطيب هلا السري إىل رهبا ومرضاته

 :والفرق بني الرجاء والتمني
 .وحسن التوكل، والرجاء يكون مع بذل اجلهد ..أن التمني يكون مع الكسل

 .فعالمة صحة الرجاء حسن الطاعة
 :الرجاء ثالثة أنواعو

 .رجاء من عمل بطاعة اهللا عىل نور من اهللا فهو راج لثوابه
وهذان ، ًورجل أذنب ذنوبا ثم تاب منها فهو راج ملغفرة اهللا وعفوه وإحسانه

                                                
 . )٢٦٨٧( برقم أخرجه مسلم) ١(
 ). ٢٧٤٧( برقم أخرجه مسلم) ٢(
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 .حممودان
فهذا ، يرجو رمحة اهللا بال عمل، رجل متامد يف التفريط واخلطايا :والثالث

 .والرجاء الكاذب، الغرور والتمني
إذا استويا استوى الطري وتم ، اخلوف والرجاء بالنسبة للعبد كجناحي الطائرو

وإذا ذهبا صار الطائر يف حد ، وإذا نقص أحدمها وقع فيه النقص، طريانه
Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ Æ Å Ä Ã Â (: املوت
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 :ويف كال الرجائني كامل

ورجاء املذنب ، لقوة أسباب الرجاء معه،  وطاعاتهرجاء املحسن ثواب إحسانه
مقرون ، امليسء التائب مغفرة ربه وعفوه؛ ألن رجاءه جمرد من علة رؤية العمل

 .بذلة رؤية الذنب
وعليه وعىل احلب واخلوف مدار ، ِّوالرجاء من أجل املنازل وأعالها وأرشفها

َّالسري إىل اهللا عز وجل َّ. 
وغلبة رمحته ، ملعرفة باهللا وأسامئه وصفاتهوقوة الرجاء عىل حسب قوة ا

 .غضبه
ولوال روح الرجاء ملا حتركت ، ولوال الرجاء لعطلت عبودية القلب واجلوارح

ولوال روح الرجاء ورحيه الطيبة ملا جرت سفن األعامل يف ، اجلوارح بالطاعة
فكل ، وعىل حسب حمبة اهللا وقوهتا يكون الرجاء واخلوف، بحر اإلرادات

وعىل قدر متكنها من قلب املحب ، هي مصحوبة باخلوف والرجاءحمبة ف
بخالف ، لكن خوف املطيع املحب ال يصحبه وحشة، يشتد خوفه ورجاؤه

 .خوف امليسء
 .بخالف رجاء املذنب امليسء، ورجاء املطيع املحب ال يصحبه علة

فإنه دائر بني ، لو فارقه حلظة لتلف أو كاد، والرجاء رضوري والزم لكل عبد
واستقامة ، وعمل صالح يرجو قبوله، وعيب يرجو إصالحه، ذنب يرجو غفرانه
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وال ، ومنزلة عنده يرجو وصوله إليها، وقرب من اهللا، يرجو حصوهلا ودوامها
 .ينفك أحد عن هذه األمور أو بعضها

بل هو من أقوى ، والرجاء من األسباب التي ينال هبا العبد ما يرجوه من ربه
متعلق ، وحسن الظن به، ومؤمل لفضل ربه، اغب وراهبفالراجي ر، األسباب

واجلواد ، عابد له بأسامئه احلسنى كالرب والكريم، بربه وجوده، األمل
 .واحلليم والغفور، واملعطي والرزاق، والوهاب

ولذلك كان عند رجاء العبد له وظنه به ، واهللا سبحانه حيب من عبده أن يرجوه
̈ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦� (: كام قال سبحانه  § 
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فإن ، وليس يف الرجاء وال يف الدعاء معارضة لترصف املالك سبحانه يف ملكه

 .الراجي إنام يرجو ترصفه يف ملكه بام هو أوىل وأحب األمرين إليه
، والعفو أحب إليه من االنتقام، فإن الفضل واإلحسان أحب إليه من العدل

ورمحته ، والرتك أحب إليه من االستيفاء، ن االستقصاءواملساحمة أحب إليه م
 .سبقت غضبه

وإذا تعلق الراجي ، املريض له، فالراجي علق رجاءه بترصفه املحبوب له
ًهاربا من مراده ، بمراده دون مراد سيده فهو إنام علقه بمراده املحبوب له

ًوعىل تقدير أن يكون حمبوبا له إذا كان انتقاما ف، املكروه له العفو والفضل ً
 .فهو إنام علق رجاءه بأحب املرادين إليه، أحب إليه منه

ًبل تعلقا بام سبق به ، ًوليس الدعاء والرجاء اعرتاضا عىل ما سبق به القدر
ًفإنه إنام يرجو فضال وإحسانا ورمحة سبق هبا القضاء والقدر، احلكم وجعل ، ً

 .الرجاء أحد أسباب حصوهلا للعبد
 :أما فوائد الرجاء

 .فالرجاء يربد حرارة اخلوف التي قد تصل بصاحبها إىل اليأس
 .وفيه إظهار العبودية والفاقة واحلاجة إىل ما يرجوه من ربه بسؤاله
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، وهو سبحانه حيب من عباده أن يرجوه ويسألوه من فضله؛ ألنه امللك اجلواد
¼ ½ (: وأحب ما إىل اجلواد أن يرجى ويؤمل ويسأل، أجود من سئل

 Á À ¿ ¾ È Ç Æ Å Ä Ã Â
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فلوال الرجاء ملا سار ، ويطيب له املسري، والرجاء حيدو العبد يف سريه إىل اهللا

، ويزعجه اخلوف، وإنام حيركه احلب، فإن اخلوف وحده ال حيرك العبد، أحد
وحصل له ، شتد رجاؤهفإنه كلام ا، ًوبالرجاء يزداد العبد حبا هللا، وحيدوه الرجاء

 .ورىض به وعنه، ًوشكرا له، ًما يرجوه ازداد حبا هللا
، والتعلق هبا، ومعانيها، وبالرجاء يزداد العبد من معرفة اهللا وأسامئه وصفاته

 .والتعبد هبا
والتوكل واالستعانة ، ويف الرجاء تكميل مراتب العبودية من الذل واالنكسار

 .والرضا واإلنابة ،والصرب والشكر، واخلوف والرجاء
وهلذا قدر اهللا عىل العبد الذنب وابتاله به لتكميل مراتب العبودية له بالتوبة التي 

 .فكذلك تكميلها بالرجاء واخلوف، هي أحب يشء إليه
 :ودرجات الرجاء ثالث

ويولد عنده ، رجاء يبعث العامل لبذل جهده ملا يرجوه من ثواب ربه :األوىل
 .ادةاللذة حني الطاعة والعب

وهذا كحال من يرجو ، فإنه كلام طالع قلبه ثمرهتا وحسن عاقبتها التذ هبا
وكذا املحب الصادق الساعي يف مرايض حمبوبه ، األرباح العظيمة يف سفره

تلذذ بتلك املساعي ، وقربه منه، وقبوله سعيه، الشاقة عليه كلام تأمل رضاه عنه
 .واألعامل

وال تسمح له برتكها إال ، ضاها من العبدوكذلك الطباع هلا معلوم ورسوم تتقا
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 .بعوض هو أحب إليها من رسومها
فإذا قوي تعلق الرجاء هبذا العوض األفضل األرشف سمحت الطباع برتك تلك 

ًأو حذرا ، ًفإن النفس ال ترتك حمبوبا إال ملحبوب هو أحب إليها منه، الرسوم
 .حبوبمن خموف هو أعظم مفسدة هلا من حصول مصلحتها بذلك امل

واالستبدال هبا مألوفات أخرى هي ، رجاء يبعث النفس لرتك مألوفاهتا :الثانية
 .خري منها وأكمل

والوقوف عند ، ولزوم الرشع، فرجاء هؤالء أن يبلغوا مقصودهم بصفاء الوقت
 .حدوده

، وهو رجاء لقاء اخلالق الباعث عىل االشتياق، رجاء أرباب القلوب :الثالثة
 .املزهد يف اخللق، يشاملبغض املنغص للع

واالشتياق هو سفر القلب يف طلب ،  الرجاء وأعالهاوهذا الرجاء أفضل أنواع
 .وعيشه منغص حتى يلقى حمبوبه، حمبوبه

ويزهد يف اخللق وما يملكون؛ ألن ، ويزول عن عيشه تنغيصه، فهناك تقر عيناه
ال من أعانه إ، فهو أزهد يشء يف اخللق، والقرب منه، صاحبه طالب لألنس باهللا
وال يأنس من ، فهو أحب خلق اهللا إليه، وأوصله إليه، عىل هذا املطلوب منهم

 .وال يسكن إىل سواه، اخللق بغريه
ودع الناس ، ًفإن مل تظفر به فاختذ اهللا رفيقا، فعليك بطلب هذا الرفيق جهدك

 ً.كلهم جانبا
اء جناحان واخلوف والرج، ولزوم العبادة، وعالمة صحة الرجاء حسن الطاعة

 .يطري هبام املقربون إىل كل مقام عال ومنزل حممود
Á Å Ä Ã Â (:  أسوة لكل من أراد اهللا والدار اآلخرةملسو هيلع هللا ىلصورسول اهللا 
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، ومن رمحته أن خلقهم يف أحسن تقويم، رحيم هبم، واهللا رؤوف بالعباد
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وسخر هلم ما يف الساموات وما ، الطاعةوأعاهنم عىل ، وهداهم إىل اإليامن
وجعل ، وسقاهم من مائه، وأطعمهم من رزقه، وأسكنهم يف أرضه، يف األرض

ومظاهر رمحته يوم القيامة أعظم وأكرب كام قال ، هلم السمع واألبصار واألفئدة
ِإن ل« :ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  َّ ِلـهِ َ مائة رَّ َ َ َحـمِ ِأنزل م، ٍةْ َ َ َنـهْ َحـمَا رْ َة واحدة بْ ًَ َ ِ ِلـجَْني اً ِن واإلنس ْ ْ َ ِّ

ْوال َبـهَ َائم واَ ِ َلـهِ ِّوامْ َبـهَف، َ َا يتعاطفون وِ ََ ُ َ َ َبـهَ َتـرَا يِ ُحـماَ َبـهَو، َونَ َا تعطف الوحش عِ ْ َ ُْ ُْ ِ  َلـىَ
َولدها َِ َوأخر ا، َ َّ َ تسعا وتسعني رهللاَُ ْ َْ ِ ِ َِ َحـمً ْيـر، ًةْ ُحـمَ َبـه َ ِا عباده يوم القيامةِ ِ َِ َ َ َْ ْ ُ َ  .)١( ليهمتفق ع »َ

                                                
 . واللفظ له) ٢٧٥٢(، ومسلم برقم )٦٠٠٠(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
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املراقبة فقه -٢٧  

n m l k j i h g f e d c b (: قال اهللا تعاىل
op( ]٢٣٥: البقرة[. 

! " # $ % & ' ) ( * + , - (: وقال اهللا تعاىل
 .> = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /?( 

 .]١: النساء[
 .هي دوام علم العبد وتيقنه باطالع احلق سبحانه عىل ظاهره وباطنه :املراقبة

مطلع عىل ، سامع لقوله، ناظر إليه، ي ثمرة علمه بأن اهللا سبحانه رقيب عليهوه
 .وكل طرفة عني، وكل نفس، وكل حلظة، عمله كل وقت

َّومن راقب اهللا عز وجل   .يف خواطره عصمه يف حركات جوارحهَّ
 :وعالمة املراقبة
اء حيرك إىل والرج، وتصغري ما صغر اهللا، وتعظيم ما عظم اهللا، إيثار ما أنزل اهللا

 .واملراقبة هتديك إىل الطريق احلق، واخلوف يبعد عن املعايص، الطاعة
 :واملراقبة عىل ثالث درجات

بني تعظيم لربه يذهله عن ، مراقبة احلق تعاىل يف السري إليه عىل الدوام :األوىل
 .وامتالء قلبه بذلك، وعن االلتفات إليه، تعظيم غريه

ًإن مل يقارهنام تعظيم أورثاه خروجا ، ًا وحمبةفاحلضور مع اهللا يوجب له أنس
ًودنوا وقربا من ربه حيمله عىل التعظيم الذي ، عن حدود العبودية ورعونة ً

 .يذهله عن نفسه وعن غريه
فإن رسور القلب ، ورسور باعث عىل الفرحة والتعظيم واللذة يف ذلك القرب

 .م الدنيا البتةال يشبهه يشء من نعي، وقرة العني به، وفرحه به، باهللا
َّوهذا الرسور يبعث عىل دوام السري إىل اهللا عز وجل ، وبذل اجلهد يف طلبه، َّ

 .وابتغاء مرضاته
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، فليتهم إيامنه وأعامله، ًومن مل جيد هذا الرسور والطعم واحلالوة وال شيئا منه
ًفإن لإليامن حالوة من مل يذقها فلريجع وليقتبس نورا جيد به حالوة اإليامن 

 .تهولذ
، وهي توجب صيانة الباطن والظاهر، مراقبة العبد ملراقبة اهللا له :الدرجة الثانية

وصيانة الباطن بحفظ اخلواطر ، فصيانة الظاهر بحفظ احلركات الظاهرة
التي منها رفض معارضة أمره وخربه ورفض كل حمبة ، واإلرادات الباطنة

، جو إال من أتى اهللا بهوهذه حقيقة القلب السليم الذي ال ين ..تزاحم حمبته
 ..وتوجب اإلعراض عن االعرتاض عىل أسامئه وصفاته بالشبه الباطلة

، واالعرتاض عىل رشعه وأمره باآلراء واألقيسة املتضمنة حتليل ما حرم اهللا
واالعرتاض عىل حقائق الرشع واإليامن باألذواق ، وحتريم ما أحل اهللا

وإبطال دينه الذي ،  يأذن به اهللاملتضمنة رشع دين مل، والكشوفات الباطلة
، فتولد من ذلك خراب العامل، فاغتالوا القلوب واقتطعوها عن طريق اهللا، رشعه

واالعرتاض عىل الدين بالسياسات اجلائرة التي ، وهدم كثري من قواعد الدين
وعطلوا هبا وهلا ، وحكموا هبا بني عباده، ملسو هيلع هللا ىلصقدموها عىل حكم اهللا ورسوله 

 .دهرشعه وعدله وحدو
وكذلك اإلعراض عن ، والعاصم من كل ذلك التسليم املحض للوحي

وهو سار يف ، وهذا اعرتاض اجلهال، االعرتاض عىل أفعاله وقضائه وقدره
 .النفوس رسيان احلمى يف بدن املحموم

، ًإال نفسا قد اطمأنت إليه، وكل نفس معرتضة عىل قدر اهللا وقسمه وأفعاله
 .والرضا كل الرضا، ا التسليم واالنقيادفتلك حظه، وعرفته حق املعرفة

وأنه كان ومل يكن يشء غريه ، شهود سبق احلق تعاىل لكل ما سواه :الثالثة
 .البتة

ًوكل ما يظهر يف األبد هو عني ما كان معلوما يف ، وكل ما سواه كائن بتكوينه له
 .وإنام جتددت أوقات ظهوره، األزل
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واقع رضا الرب ومساخطه يف كل ومراقبة م، ومراقبة اإلخالص يف كل حال
ًفانيا عن مراده من ربه مهام عال ، والفناء عام يسخطه بام حيب سبحانه، حركة

 .بمراد ربه منه
وعىل جوارحك ، ًومن حسن املراقبة أن تكون قيام عىل إيامنك حتى ال ينقص

 :فإذا وفيتها احلظوظ فاستوف منها احلقوق، حتى ال تكل
وحق  ..وحق األهل ..وحق دينه ..حق كتابهو ..وحق رسوله ..حق اهللا
 .وحق املؤمنني ...وحق اجلريان ..األرحام

وإذا كنت ، ًومن حسن املراقبة إذا كنت عامال باجلوارح فاذكر نظر اهللا إليك
ًوإذا كنت ساكتا أو مستخفيا فاذكر علم اهللا ، ًقائال باللسان فاذكر سمع اهللا إليك ً
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وهي حالة للقلب ، وانرصاف اهلمم إليه، وحقيقة املراقبة مالحظة الرقيب
 .ًوتثمر تلك احلالة أعامال يف القلب واجلوارح، تثمرها معرفة اهللا

، ومالحظته إياه، والتفاته إليه، واشتغاله به، ي مراعاة القلب للرقيبأما احلالة فه
 .وانرصافه إليه

، وأما املعرفة التي ثمرهتا هذه احلالة فهي العلم بأن اهللا مطلع عىل الضامئر
قائم عىل كل نفس بام كسبت وأن رس ، رقيب عىل أعامل العباد، عامل بالرسائر

بل أعظم من ، البرشة للخلق مكشوفكام أن ظاهر ، القلب يف حقه مكشوف
 .ذلك

فإذا استولت هذه املعرفة عىل القلب استجرت القلب إىل مراعاة جانب 
والرغبة يف ، فتولد من ذلك قوة اإليامن واليقني، ورصفت مهه إليه، الرقيب

 .وكراهية املعايص والسيئات، الطاعات
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َّولب املراقبة أن تكون أبدا كأنك ترى اهللا عز وجل ومن راقب اهللا يف خواطره ، ًَّ
 .عصمه اهللا يف حركات جوارحه

 :وهذا الدين بني عىل أصلني
 .ًوأن يكون العلم عىل ظاهرك قائام ..مراقبة اهللا يف كل عمل

 .واهللا يراقب باطنك، فإهنم يراقبون ظاهرك، َّوال يغرنك اجتامع الناس عليك
املراقبة ممن ال فعليك ب، وأفضل الطاعات مراقبة احلق عىل دوام األوقات

 .وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء، ختفى عليه خافية
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 .يههي التمييز بني ما لإلنسان وما عل :املحاسبة

 .ألنه مسافر سفر من ال يعود ..ويؤدي ما عليه ..فيأخذ ماله
 هل يصلح ما قدمه أن يلقى اهللا به أوال يصلح؟، وينظر ما قدم لغد

 ويبيض وجهه عند اهللا؟، وينظر هل يكفيه ما قدم من عمل فينجيه من عذاب اهللا
 .سخطه؟أم يبغضه وي، هل حيبه اهللا ويرضاه، وينظر كذلك إىل ما قدم من العمل

ومن أمهل املحاسبة دامت ، ومن حاسب نفسه يف الدنيا خف يف القيامة حسابه
 .حرساته يف الدنيا واآلخرة

 ويف كيفية احلساب؟، والناس متفاوتون يف املحاسبة
 :ًواملحاسبة أن خيلو العبد بنفسه مثال ويقول

أربع وإن كل عبد ينرش له بكل يوم وليلة ، اليوم والليلة أربع وعرشون ساعة
ًفيفتح له خزانة منها فرياها مملوءة نورا من حسناته ، وعرشون خزانة مصفوفة

ويفتح له خزانة أخرى مظلمة يفوح ، التي عملها يف تلك الساعة فيرسه ذلك
، وهي الساعة التي عىص اهللا فيها فيسوؤه ذلك، ويغشاه ظالمها، ًرحيها نتنا

وهي الساعة التي ،  وال ما يرسهويفتح له خزانة أخرى فارغة ليس فيها ما يسوؤه
 .ويتحرس عىل خلوها، أو غفل عنها، نام عنها

 .وهكذا تعرض عليه خزائن أوقاته وأعامله وإمهاله
 :ثم يستأنف لنفسه وصية أخرى يف أعضائه السبعة وهي

 .والفرج ..والبطن ..والرجل ..واليد ..واللسان ..واألذن ..العني
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 .وحيفظه من املعايص، من الطاعاتفيشغل وحييل كل عضو بام خلق له 
، فرضها ونفلها، ثم يواصل ترغيبها يف العبادات التي تتكرر يف اليوم والليلة

 .واملواظبة عليها حتى تتعود النفس عىل ذلك، وحسن أدائها، باالستكثار منها
هل حركه عليه هوى ، وأثناء العمل، وعىل اإلنسان أن يراقب نفسه قبل العمل

هللا أمضاه وهذا هو فإن كان ، أو املحرك له هو اهللا تعاىل، اءالنفس أو الري
 .وإن كان لغريه تركه، اإلخالص

وقد أمرنا اهللا ، ميالة إىل الرش، وقد خلق اهللا تبارك وتعاىل النفس أمارة بالسوء
 .بتزكيتها وفطامها لتكون مطمئنة عابدة لرهبا

ا عام يرضها كأن يقول وزجره، ومن حماسبة النفس وعظها وتذكريها بام ينفعها
 :هلا

وكل ، وال يتوقف عىل سن دون سن، أما تعلمني أن املوت يأيت بغتة ..يا نفس
 فاملك ال تستعدين للموت وهو قريب؟، ما هو آت قريب

فكيف يلهو من ال يدري إىل ، أما تعلمني أنك صائرة إىل اجلنة أو النار ..يا نفس
 .ه؟وربام اختطف يف يومه أو غد، أيتهام يصري

فام أعظم ، إن كانت جرأتك عىل معصية اهللا العتقادك أن اهللا ال يراك ..يا نفس
 .وما أقل حياءك، وإن كنت تعلمني أنه يراك فام أشد جهلك، كفرك

إن كان املانع لك من لزوم االستقامة حب الشهوات فاطلبي  ..يا نفس
 .الشهوات الباقية الصافية من الكدر

 شهوات أشد وأطول أم أمل النار يف الدركات؟أمل الصرب عن ال ..يا نفس
، فاعميل يف أيام قصار أليام طوال، جوار رب العاملني ال يعدله جوار ..يا نفس

 .قبل أن يكون خروج اضطرار، واخرجي من الدنيا خروج األحرار
 .واعلمي أن من كانت مطيته الليل والنهار سري به وإن مل يرس

 إذاأما ، ًحينام ال يتوقع الفرد أو املجتمع حساباوكل فساد يف الدنيا إنام حيصل 
 .وتصلح أحوال األمة، ًتوقع املجتمع حسابا فهنا ينتظم األمر
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 :واملحاسب يف املجتمع
 .إما احلاكم الذي نصبه اهللا ليقيم رشعه يف األمة

والنهي عن ، أو املجتمع الذي حياسب صاحب اجلريمة باألمر باملعروف
أو االعتقاد أنه حمكوم ،  حتاسب صاحبها وتلومه وتؤنبهأو النفس التي ،املنكر

وأنه يراقبني ، ال يستطيع أن يسترت عنه أحد، أمام عيني خبري ال ختفى عليه خافية
 .وسوف حياسبني عىل ما عملت

فإنه يفسد وهيمل ، ًوال يتوقع سؤاال يف الدنيا واآلخرة ..ًفمن ال يرجو حسابا
� ~¡{z y } |(: العمل لآلخرة كام قال سبحانه
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 :واملحاسبة هلا ثالثة أركان

فيظهر ، وما من اهللا وما منك، أن تقايس بني نعم اهللا عليك وبني جنايتك :أحدها
 .أو اهلالك والعطب، وتعلم أن ليس إال عفوه ورمحته، لك حينئذ التفاوت

وأن النفس ، وكل نقمة منه عدل، لم العبد أن كل نعمة من اهللا فضلوبذلك يع
وأنه لوال فضل اهللا ورمحته بتزكيته هلا ما زكت ، وأساس كل نقص، منبع كل رش

 .ولوال هداه ما اهتدت، ًأبدا
ًفتعلم أهيام أكثر وأرجح قدرا أو صفة ، ثم تقايس بني احلسنات والسيئات

، واخلري والرش، واهلدى والضالل،  احلق والباطلبالعلم الذي يميز به العبد بني
وبإساءة الظن ، ومقبوهلا ومردودها، ويبرص به مراتب األعامل أفضلها وأدناها

َّويلبس ، بالنفس؛ ألن حسن الظن بالنفس يمنع من كامل املراقبة والتفتيش َ ُ
 :ويميز بني النعمة والفتنة، ًوالعيوب كامال، فريى املساوئ حماسن، عليه

ويعان هبا عىل حتصيل ، فرق بني النعمة التي يرى هبا اإلحسان واللطففي
فكم من مستدرج بالنعم ، وبني النعمة التي يرى هبا االستدراج، سعادته األبدية
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 .مغرور بقضاء اهللا حوائجه وسرته عليه، مفتون بثناء اجلهال عليه، وهو ال يشعر
 .وبني حجة من اهللا عليه، وكذلك عىل العبد أن يميز بني منَّة اهللا عليه

أو ثناء اقرتن به رضا اهللا ، أو جهد، أو فراغ، أو علم، أو مال، أو عمل، فكل قول
وإال فهو حجة من اهللا ، فهو منَّة من اهللا، واشتغال بام حيبه ويرضاه، وطاعته

 .عليك
، وفعل الطاعات، أن يميز العبد بني ما للحق عليه من وجوب العبادة :الثاين

َّوال بد من إعطاء ، وله حق، فعليه حق، وبني ماله وما عليه، املعايصواجتناب 
 .كل ذي حقه حقه

 .أن يعرف اإلنسان أن كل طاعة رضيها اهللا منه فهي عليه :الثالث
وجهله بربه وحقوقه وما ، فجهل اإلنسان بنفسه وصفاهتا وآفاهتا وعيوب عمله

ويتولد من ذلك ، ان ظنه هباوإحس، ينبغي أن يعامل به يتولد منهام رضاه بطاعته
العجب والكرب واآلفات ما هو أكرب من الكبائر الظاهرة من الزنى ورشب اخلمر 

 .ونحومها
، ًوأرباب العزائم وأهل البصائر أشد ما يكونون استغفارا عقيب الطاعات

 .وعدم القيام هللا هبا كام يليق بجالله وكربيائه، بشهودهم تقصريهم فيها
، وال رضيها لسيده، ا أقدم أحدهم عىل مثل هذه العبوديةوأنه لوال اهللا مل

ولكن اهللا يعفو ، وعملها عرضة لكل آفة ونقص، فالنفس مأوى كل عيب ورش
وهو اجلواد ، وجيزي عىل العمل القليل األجر الكثري، ويضاعف ويرحم

 .الكريم
 والتاجر حيسب كل يوم كم كسب؟ وكم خرس؟ وكم استهلك؟

 .ه ونمو جتارتهوذلك ليضمن بقاء مال
فإن كانت طاعاته أكثر من معاصيه ، وهكذا كل مؤمن ينبغي أن حياسب نفسه

لتكون ، ويزيدها وينوعها وحيسنها، ويستمر يف الطاعة، فعليه أن حيمد اهللا
 .مقبولة موفورة
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فهو عرضة ، ًوإن كانت معاصيه أكثر من طاعاته فعليه فورا املبادرة إىل التوبة
 .للهالك والعطب

واملؤمن مأمور باملسارعة ،  كانت معاصيه وطاعاته سواء فهذا مجودوإن
 .وترغيب الناس فيها، واملنافسة فيها، واملسابقة إىل اخلريات

َّال يأمن شيئا حتى يلقى اهللا عز ، واملؤمن أسري يف الدنيا يسعى يف فكاك رقبته ً
 .حهوعىل لسانه وجوار، يعلم أنه مؤاخذ وحماسب عىل سمعه وبرصه، َّوجل

فيجب عليه ، وجهاد وإحسان، وعبادة ودعوة، وحياة املسلم كلها علم وعمل
 .أن حياسب نفسه أول النهار وآخره

ليتبني له ، ويف اخلرسان، ويف الربح، ومعنى املحاسبة أن ينظر يف رأس املال
 .الزيادة من اخلرسان

وخرسانه  ..وربحه النوافل والفضائل.. فرأس املال يف الدين الفرائض
 .املعايص والسيئات

فإن اإلنسان لو ، وينبغي للعبد أن حياسب نفسه عىل املعايص يف كل ساعة
 .ًرمى بكل معصية يفعلها حجرا يف داره؛ ألمتألت داره يف مدة يسرية

ولكن اإلنسان ، ولو كان للمعايص رائحة كرهية ما أطاق أحد اجللوس يف بيته
 . من املعايصويتساهل يف حفظ نفسه، يتباهى بذكر الطاعات

أحصاه اهللا يف كتاب ال يغادر ، والكل معدود وحمسوب ومعروض عىل العبد
̂  [Z Y X W ] \(: صغرية وال كبرية إال أحصاها

c b a  ̀_d( ]٧،٨: الزلزلة[. 
فينظر يف أربعة ، وكذلك ينبغي للمؤمن أن يكون فكره األغلب فيام يتعلق بدينه

 :أمور
 .والصفات املهلكات .. املنجياتوالصفات ..واملعايص ..الطاعات

ويعرض ذلك عىل نفسه كل  ..وجيتنب املعايص ..فيحرص عىل الطاعات
 .يوم
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 :فإن سلم منها سلم من غريها وهي، فمن املهلكات ينظر يف عرشة
ورشه  ..وشدة الغضب ..واحلسد ..والرياء ..والبخل ..والعجب ..الكرب

 .اهوحب اجل ..وحب املال ..ورشه الوقاع ..الطعام
 :ومن املنجيات ينظر يف عرشة وهي

والرضا  ..والصرب عىل البالء ..والشكر عىل النعامء ..الندم عىل الذنوب
واإلخالص يف  ..واعتدال اخلوف والرجاء ..والزهد يف الدنيا ..بالقضاء
 .واخلشوع هللا ..وحسن اخللق مع اخللق ..وحب اهللا تعاىل ..األعامل

ويبادر إىل املنجيات واحدة بعد ، عد واحدةفيتخلص من املهلكات واحدة ب
 .وذلك ال يتم إال بتوفيق اهللا وعونه، واحدة

فإن غرماءه حييطون ، وعىل املسلم إن كان عليه مظامل أن يردها قبل أن يموت
وهذا يقول أساء ، وهذا يقول استهزأ يب، فهذا يقول ظلمني، به يوم القيامة

 .وهذا يقول رسقني، جواري
ُأخذ ، فإن فنيت حسناته، وتعطى لكل واحد بقدر مظلمته، ناتهفيؤخذ من حس

 .نسأل اهللا السالمة والعافية، من سيئاهتم وطرحت عليه
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 .]١٠،١١: لقامن[
وأصغى بسمعه ، كالم اهللا تبارك وتعاىل ال ينتفع به إال من كان له قلب حي واع

كاملبرص ال ،  له وهو الشهيدِّلـموأحرض قلبه وذهنه عند املك، كله نحو املتكلم
ومل ، ملرئيوحدق هبا نحو ا، يدرك حقيقة املرئي إال إذا كانت له قوة مبرصة

 .ًيكن قلبه مشغوال بغري ذلك
 .وارتفاع احلجب بني القلب وبني الرب، ومزيد العلم، قوة اليقني :واملشاهدة

وأنه ، ومجاله وجالله، وأفعاله وكامله، فريى العبد حقيقة أسامء اهللا وصفاته
 .وكثرة أوصافه ونعوته وأسامئه، ليس كمثله يشء يف كامله
وكل من كان هبا ، ًكان أكمل شهودا، وهلا أثبت، أعرفوكل من كان بصفات اهللا 

 .وله أعبد، كان باهللا أعلم، أعرف
وإنام إليهم شهود ، وال سبيل للبرش إىل شهود الذات اإلهلية يف هذه الدنيا البتة

 .املخلوقات والصفات واألفعال
وأما ذات الرب جل جالله فال يراها أحد يف اآلخرة إال املؤمنون كام قال 

 .]٢٢،٢٣: القيامة[ )  0- . /  ,( * +(: انهسبح
X W V U T (: وأما الكفار فال يرون اهللا يف اآلخرة كام قال سبحانه

YZ( ]١٥: املطففني[. 
 .ورؤية اهللا يف هذه الدار ممتنعة، هي الرؤية بالعني :واملعاينة
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 :واملعاينة ثالث درجات
ً اليشء عيانا ومشاهدة برؤية، وهي الرؤية بالعني، معاينة األبصار :إحداها

 .بانطباع صورة املرئي يف القوة البارصة
وقد جعل سبحانه ، وهي معرفة عني اليشء عىل نعته، معاينة عني القلب: الثانية

 : كام قال سبحانهيالقلب يبرص ويعمي كام تبرص العني وتعم
)Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ÄÎ( ]٤٦: احلج[. 

ً تعاين احلق عيانا حمضا برؤية احلق من وهي التي، معاينة عني الروح :الثالثة ً
 .وقوة اليقني، الباطل

وأول شواهد السائر إىل اهللا والدار اآلخرة أن يقوم بقلبه شاهد من الدنيا 
أضحكتهم ، ويرى أهلها رصعى حوهلا، وخسة رشكائها، وفنائها، وحقارهتا

 .وعذبتهم بأنواع العذاب، ًوأبكتهم كثريا، ًقليال
 .وسافر يف طلب الدار اآلخرة،  هذا الشاهد منها ترحل عنهافإذا قام بالعبد

فهي دار ، وال يظعنون عنها، فريى اآلخرة ودوامها فأهلها ال يرحتلون منها
وشدة ، وبعد قعرها، ثم يقوم بقلبه شاهد من النار وتوقدها واضطرامها، القرار
، العيونزرق ، فيشاهدهم وقد سيقوا إليها سود الوجوه، ورصاخ أهلها، حرها

 .والسالسل واألغالل يف أعناقهم
ويرشبون ، يأكلون فيها الزقوم، ويراهم يسبحون يف النار عىل وجوههم

} | { ~ � (: قطعت هلم ثياب من نار، ويفرتشون النار، احلميم
© ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ª   ( ]٣٦: فاطر[. 

 واتباع، فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد انخلع من الذنوب واملعايص
وهانت عليه كل مصيبة تصيبه يف غري ، ولبس ثياب اخلوف واحلذر، الشهوات
 .دينه وقلبه

وتذوب من ، وبحسب قوة هذا الشاهد يكون بعده من املعايص واملخالفات
 .فيجد القلب لذة العافية ورسورها، قلبه تلك الفضالت واملواد املهلكة
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، ألهلها فيها مما ال عني رأتوما أعد اهللا ، فيقوم بقلبه بعد ذلك شاهد من اجلنة
ًفضال عام وصفه اهللا لعباده من ، وال خطر عىل قلب برش، وال أذن سمعت

، واملالبس والقصور، املشتمل عىل املطاعم واملشارب، النعيم املقيم
 .والبهجة والرسور

تربتها ، فيقوم بقلبه شاهد دار قد جعل اهللا النعيم املقيم الدائم بحذافريه فيها
ورشاهبا ، وبناؤها من الذهب والفضة، وحصباؤها الدر والياقوت، املسك

 .وأبرد من الثلج، وأطيب من املسك، أحىل من العسل
واحلور العني الاليت ، ويرى احلور العني التي غلب نورهن ضوء الشمس

 .وأمثال الياقوت واملرجان، كأمثال اللؤلؤ املكنون
وهم خيدمون أولياء اهللا يف ، ورويرى الولدان املخلدون الذين كاللؤلؤ املنث

فاكهة لذيذة دائمة ال ، ويرى أهل اجلنة يأكلون من ألوان الفواكه يف اجلنة، اجلنة
ويرشبون ، يأكلون حلم طري مما يشتهون، وفرش مرفوعة، مقطوعة وال ممنوعة

، ومخر لذة للشاربني، ولبن مل يتغري طعمه، وماء غري آسن، من عسل مصفى
وفيها من ، ويف جنة حيربون، عىل رسر متقابلني، ئك متكئنيويراهم عىل األرا

º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² « (: كل ما يشتهون
 .]٧١: الزخرف[ )½¼

، والنظر إىل وجه الرب جل جالله، فإذا انضم إىل هذا الشاهد شاهد يوم املزيد
 .والفوز برضوانه، وسامع كالمه

يسري القلب إىل ربه أرسع فهناك ،  الشواهد التي قبلهعىلفإذا انضم هذا الشاهد 
، وفوق ذلك شاهد آخر تضمحل فيه هذه الشواهد، من سري الرياح يف مهاهبا

وعزه ، وهو شاهد جالل الرب ومجاله وكامله، ويغيب به العبد عنها كلها
 .وقيوميته وعلوه، وسلطانه

ًفإذا شاهده العبد شاهد بقلبه قيوما قاهرا فوق عباده ًا متفرد، ًمستويا عىل عرشه، ً
ًآمرا ناهيا، بتدبري مملكته ، ويريض ويغضب، وينزل الكتب، يرسل الرسل، ً
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 .وحييي ويميت، وحيب ويبغض، ويعز ويذل، ويعطي ويمنع، ويثيب ويعاقب
 .وجييب الداعني ..ويغفر للمذنبني ..ويرحم املسرتمحني ..يعطي من سأل

ن كل وأعز م ..وأقوى من كل يشء ..وأعظم من كل يشء، أكرب من كل يشء
¼ ½ ¾ ¿ Ä Ã Â Á À (: وأحكم من كل أحد ..أحد

ÅÆ( ]٨٢: يس[. 
ثم كانوا ، ثم مجعت تلك القوى يف واحد منهم، فلو مجعت قوة اخلالئق كلهم

ثم نسبت تلك القوى إىل قوة اجلبار سبحانه لكانت أقل ، كلهم عىل تلك القوة
 .من قوة البعوضة بالنسبة لقوة األسد

ثم كانوا كلهم بذلك ، وجعل يف واحد منهم، مولو قدر مجال اخللق كله
لكان دون رساج ضعيف بالنسبة إىل ، ثم نسب إىل مجال الرب تعاىل، اجلامل

 .عني الشمس
ثم كان كل اخللق عىل تلك ، ولو كان علم األولني واآلخرين عىل رجل منهم

لكان ذلك بالنسبة إىل علم الرب كنقرة ، ثم نسب إىل علم الرب تعاىل، الصفة
 .عصفور يف البحر

فإنه يسمع ، وسائر نعوت كامله، وهكذا سائر أسامئه وصفاته كسمعه وبرصه
فال يشغله سمع عن ، عىل تفنن احلاجات، باختالف اللغات، ضجيج األصوات

 .وال تغلطه املسائل سبحانه، سمع
 ..يرى دبيب النملة السوداء ..والغيب والشهادة ..سواء عنده الرس والعالنية

 .يف الليلة الظلامء ..خرة الصامءعىل الص
ويقبض سامواته ، واألرضني عىل إصبع، يضع سبحانه الساموات عىل إصبع

 .ويقبض األرضني بيده األخرى، بيده اليمنى
واملالئكة ، واجلبال واألشجار، ولو أن اخللق كلهم من الساموات واألرض

ًوسائر اخللق كلهم قاموا صفا واحدا، واإلنس واجلن، والروح  ما أحاطوا باهللا ً
 .وكل نور يف العامل من نوره، واهللا بكل يشء حميط، جل جالله
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 .وهو عىل كل يشء قدير، فسبحان من بيده امللك
 .والكربياء والعظمة، ذي اجلربوت وامللكوتوسبحان 

، اضمحلت فيه الشواهد املتقدمة من غري أن تعدم، فإذا قام بالعبد هذا الشاهد
 .وتندرج فيه الشواهد كلها، بل تصري الغلبة والقهر هلذا الشاهد

ليس لغريه ممن هو عن هذا ، ومن هذا شاهده وسلوكه فله سلوك وسري خاص
 .لةيف غفلة أو معرفة جمم

، له شأن، وحركته وسكونه، وصاحب هذا الشاهد سائر إىل اهللا يف يقظته ومنامه
 .وللناس شأن

وهو الباعث ، وكل ما يقوم بقلوب عابديه وحمبيه سبحانه هو من هذا الشاهد
 .وتفاوهتم فيه ال حيرص، واخلشية واإلنابة، هلم عىل العبادة واملحبة

وأنه فوق ،  حييص ثناء عليه سبحانهًوأعظم الناس حظا يف ذلك معرتف بأنه ال
º « ¼ ¸ ¹ (: وفوق ما حيمده احلامدون، ما يثني عليه املثنون
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متعلق ، والصفات الذميمة، وكل قلب متلوث باخلبائث واألخالق الرديئة
 .حرام عليه أن يقوم به هذا الشاهد، باملرادات السافلة

َّومن من ْ  . اهللا عليه فال تزال شواهد الصفات قائمة بقلبهَ
ليس ألحد معه من ، إن قام بقلبه شاهد الربوبية والقيومية رأى أن األمر كله هللا

± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² « ¼ » ¬ ® ¯ ° (: األمر يشء
Á À ¿ ¾ ½Â ( ]٢: فاطر[. 

                                                
 ). ١٧٩( برقم أخرجه مسلم) ١(
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واألنبياء ، وإن قام بقلبه شاهد من اإلهلية رأى يف ذلك الشاهد األمر والنهي
 .والثواب والعقاب، واملحبة والرضا، والرشائع، والكتب

، وأعامل العباد صاعدة إليه، ًورأى األمر نازال ممن هو مستو عىل عرشه
 .ومعروضة عليه

ويكسو وجوه ، جور واحلسناتويضاعف األ، ًجيزي عىل اإلحسان إحسانا
وكل ما مل يكن عىل وفق أمره ورشعه من األقوال ، ًأوليائه نرضة ورسورا

ًواألعامل جيعله هباء منثورا كام قال سبحانه ً :) G F E D C B
J I HK ( ]٢٣: الفرقان[. 

قد وسع من ، ًوإن قام بقلبه شاهد من الرمحة رأى الوجود كله قائام هبذه الصفة
 .وبلغت رمحته إىل حيث بلغ علمه، ًل يشء رمحة وعلامهي صفته ك

لتسع كل يشء كام ، فاستوى جل جالله عىل عرشه بأوسع صفاته وهي الرمحة
 .]٥: طه[ )[Z Y ] \(: وسع عرشه كل يشء كام قال سبحانه

فريى ، فله شأن آخر، وإن قام بقلبه شاهد العزة والكربياء والعظمة واجلربوت
له الكربياء يف الساموات ، ًعزيزا يف ملكه ال يضام، هًربه مستويا عىل عرش

¢ £ ¤ ¥ { ~ � ¡ (: الذي تفرد بالعظمة واجلربوت، واألرض
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، فيطمئن قلبه، وهكذا يرى بقلبه شواهد مجيع األسامء احلسنى والصفات العال

ويقبل عىل طاعة ، ثال أوامر اهللافيسهل عليه امت، ويقوى يقينه، ويزيد إيامنه
 .مواله

رأى اخلالق العليم ، وإن قام بقلبه شاهد اخللق واألمر يف هذا الكون الكبري
واجلنة ، والكريس يشء، فالعرش يشء، وبيده ملك كل يشء، خالق كل يشء
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 .وبيده أمر كل يشء، واهللا خالق كل يشء، والنار يشء، يشء
والنجوم ، والقمر يشء، والشمس يشء، واملالئكة يشء، والساموات يشء

 .وهو رب كل يشء، واهللا خالق كل يشء، يشء
واهللا خالق ، والعواصف يشء، والرياح يشء، واهلواء يشء، والسحب يشء

 .كل يشء
، واملعادن يشء، والنبات يشء، والبحار يشء، واجلبال يشء، واألرض يشء

 .واهللا خالق كل يشء
واألسامك ، والطيور يشء، نات يشءواحليوا، واجلن يشء، واإلنس يشء

 .واهللا خالق كل يشء، واألنفاس يشء، والذرات يشء، يشء
، والغنى يشء، واملرض يشء، والصحة يشء، واملوت يشء، واحلياة يشء

 .واهللا خالق كل يشء، واخلوف يشء، واألمن يشء، والفقر يشء
، ءوالفرح يش، واحلجر يشء، واملاء يشء، واألسود يشء، واألبيض يشء

 .واهللا خالق كل يشء، واحلزن يشء
 .وعىل كل ذرة، وعىل كل نفس، والقائم عىل كل يشء

)h g f e d c b a ` _i n m l k j
u t s r q p ov z y x w

 .]٦٤-٦٢: الزمر[ )~} | {
وال ينقص ، وال يزيد يشء، وال يموت يشء، وال حييا يشء، ال يوجد يشء

وتقديره وتدبريه ، ء إال بأمره وإذنهوال ينخفض يش، وال يرتفع يشء، يشء
 .سبحانه

رقيب  ..حميط بكل يشء ..ويعلم كل يشء ..ويسمع كل يشء ..يرى كل يشء
 ..ال يعزب عنه يشء ..بصري بكل يشء ..قادر عىل كل يشء ..عىل كل يشء

$ % & ' ) ( * + , ! " # (: وال خيفى عليه يشء
3 2 1 0 / . -4 ; : 9 8 7 6 5
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الذي يعلم ما يف الساموات وما يف  ..العليم اخلبري ..فسبحان العزيز اجلبار

 .ويعلم ما يف الرب والبحر ..األرض
وعدد  ..وعدد ورق األشجار ..وعدد ذرات الرمال ..يعلم مكاييل البحار

وعدد األقوال  ..وعدد الكلامت واألنفاس ..املالئكة واإلنس واجلان
Û Ú Ù Ø × Ö Õ (وعدد احلركات والسكنات ..واألفعال

 Ý Ü ì ë ê é è ç æ å ä ã â á à ß Þ
íî( ]١٢: الطالق[. 

 .وما أعظم خلقه، وما أوسع ملكه، أال ما أعظم قدرة امللك العزيز اجلبار
وما فيهام من ، إن اإلنسان الذي ينظر يف ملكوت الساموات واألرض

فكيف ، وكامهلا وكثرهتا، ااملخلوقات ليأخذه العجب من عظمتها ومجاهل
 بعظمة خالقها ومبدعها ومدبرها؟

وقد مأل ، إننا لو نظرنا وتدبرنا يف خلق واحد من أضعف املخلوقات وأصغرها
 :الذي أعطى اهللا كل ذرة منه، وهو عامل الذرات، اهللا به الكون كله

وأمر  ..وأمر احلركة والسكون ..وأمر النفع والرض ..وأمر البقاء ..أمر اإلجياد
 .الصعود واهلبوط

 .فكم عدد الذرات التي خلقها اهللا يف العامل؟
 وكم عدد األوامر التي تتعلق بتدبريها؟

وذرات القرص ال ، ًإن ذرات غرفة واحدة ال تساوي شيئا بالنسبة لذرات القرص
ًوذرات املدينة ال تساوي شيئا بالنسبة ، ًتساوي شيئا بالنسبة لذرات املدينة

وذرات ، ًوذرات الدولة ال تساوي شيئا بالنسبة لذرات القارة ،لذرات الدولة
 .ًالقارة الواحدة ال تساوي شيئا بالنسبة لذرات القارات السبع

ًوذرات األرض كلها ال تساوي شيئا بالنسبة للذرات املوجودة يف اجلو بني 
 .السامء واألرض
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 .لسبعًوذرات اجلو واألرض ال تساوي شيئا بالنسبة لذرات الساموات ا
ًوذرات الساموات السبع واألرضني السبع ال تساوي شيئا بالنسبة لذرات اجلنة 

 .والنار
ًوذرات الدنيا واآلخرة ال تساوي شيئا ، وذرات العامل العلوي والعامل السفيل

 .بالنسبة لذرات الكريس
فسبحان اهللا الذي خلق ، ًوذرات الكريس ال تساوي شيئا بالنسبة لذرات العرش

وكل هذه الذرات ال تساوي ، وعلم مكاهنا، وأحىص أعدادها، راتهذه الذ
R Q P O N M L (: ًشيئا بالنسبة ملا يف خزائن اهللا من الذرات

V U T SW( ]٢١: احلجر[. 
وكل ذرة من هذه الذرات التي ال حيصيها إال الذي خلقها هلا أمر من اهللا 

 خيفى عىل اهللا منها ذرة وال، وأمر بالتحريك والتسكني، وأمر بالبقاء، باإلجياد
 .يف األرض وال يف السامء

a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S (: سبحانه
j i h g f e d c b  ( ]٣: سبأ[. 

ويف قبضة اهللا كام قال ، بل مجيعها يف ملك اهللا، وال يند من هذه الذرات يشء
£ ¤ ¥ ¦ z y } | { ~ � ¡ ¢ (: لقامن البنه

³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ̈  .]١٦: لقامن[ )´§ 
 .كله ملك رب العاملني، فهذا الكون كله ما نبرصه وما ال نبرصه

 وأوسع من هذا العلم؟، أرأيت أعظم من هذا امللك
) Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ 

 Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÞß ( 
 .]٥٩: األنعام[

ته وهي الذرات فهذه عظمة العزيز اجلبار وقدرته يف خلق واحد من خملوقا
 .التي أكثر الناس غافل عنها
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والساموات  ..فكيف بعظمة خلق الكائنات األخرى كالعرش والكريس
 ..والكواكب والنجوم ..والشمس والقمر ..واجلبال والبحار ..واألرض

 ..واجلامد والنبات
 واإلنسان واحليوان؟ وكيف بعظمة اخلالق العليم الذي خلقها؟

) Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » È Ç Æ Å
ÉÊ (]١١: لقامن[. 

، كبريه وصغريه، ظاهره وباطنه، واألمر كله، هو سبحانه الذي له اخللق كله
 .وأوله وآخره

ويعايف  ..ويعز ويذل ..ويعطي ويمنع ..وخيلق ويرزق ..حييي ويميت
والترصيف  ..واخللق واألمر ..بيده وحده النفع والرض ..ويرفع ويضع ..ويسقم

واإلكرام  ..واليرس والعرس ..واألمن واخلوف .. والتسكنيوالتحريك ..والتدبري
 .واإلهانة

ò ñ ð ï î í ì ë ê (: وله ملك الساموات واألرض وما فيهن
õ ô óö( ]١٢٠: املائدة[. 

والثواب ، والنعيم والعذاب، واجلنة والنار، خلق سبحانه الدنيا واآلخرة
؟ وأين من يرى؟ وأين فأين من يشاهد، ًوخلق كل يشء فقدره تقديرا، والعقاب

 من يبرص؟ وأين من يعلم؟
 .واهللا أكرب، وال إله إال اهللا، واحلمد هللا، فسبحان اهللا

 ماذا بيد اهللا؟ وماذا بأيدينا؟
 وماذا علمنا؟ وماذا جهلنا؟
 وماذا قدمنا؟ وماذا أخرنا؟

)< ; : 9 8 7=A @ ? >B D C
 F EH GI( ]٨-٦: االنفطار[. 
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وتنقاد جوارحه لطاعة ، فيزيد إيامنه، وهكذا يرى بقلبه شواهد مجيع الصفات

 .ويلهج لسانه بذكره ومحده، ربه
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الرعاية فقه -٣٠  
: األعراف[ )5, - . / 0 1 2 3 4(: قال اهللا تعاىل

١٧١[. 
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، ومراعاة العمل باإلخالص واإلحسان، وحفظه بالعمل، مراعاة العلم :الرعاية
 .ومراعاة احلال بموافقة الرشع، وحفظه من املفسدات

ياه من أنواع القرب لزمه رعايته وإمتامه كمن ًومن التزم هللا شيئا مل يلزمه اهللا إ
 .فالتزامها بالرشوع كالتزامها بالنذر، رشع يف طاعة مستحبة بإمتامها

 ً.جيب عليه رعاية ما التزمه بالفعل إمتاما، ًفكام جيب عليه ما التزمه بالنذر وفاء
ل سبحانه وقد ذم اهللا سبحانه من مل يرع قربة ابتدعها هللا تعاىل حق رعايتها كام قا

l k j i h g f e d c (: عن النصارى
 my x w v u t s r q p o nz( 

 .]٢٧: احلديد[
وأمر هبا ، وحث عليها، وأذن هبا، فكيف بمن مل يرع قربة رشعها اهللا لعباده

 سبحانه؟
 :والرعاية التي ينبغي للمسلم االلتزام هبا ثالث درجات

لوجه املرشوع يف حدودها وتكون بأدائها عىل ا، رعاية األعامل :األوىل
وأن ما يليق بعظمة اهللا ، واستصغارها يف عينه واستقالهلا، وصفاهتا وأوقاهتا

وأنه ال ، وأنه مل يعرف حقه، وجالله وحقوق عبوديته أمر آخر قرص عنه العبد
 .فيكثر من االستغفار، يرىض لربه بعمله الناقص وال بيشء منه

مل جيد ، وشهد عيب نفسه، ر عملهوشهد مقدا، فمن شهد واجب ربه سبحانه
 .واستصغاره، واحتقاره إياه، ًبدا من استغفار ربه منه

وذلك خمافة ، ويويف األعامل حقها من غري أن يلتفت إليها ويعددها ويذكرها
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 .وحيبط عمله، فيسقط من عني اهللا، العجب واملنة هبا
ع اإلخالص م، وعليه أن جيرهيا عىل جمرى العلم املأخوذ من مشكاة النبوة

 .وطلب مرضاته، وإرادة وجهه، هللا
فال ، بأن يتهم نفسه يف اجتهاده أنه راءى الناس، رعاية األحوال :الدرجة الثانية

وأنه مل حيصل له اليقني ، ويتهم يقينه، وال يعتد به، وال يسكن إليه، يطغى بعمله
حقه وال است، وما حصل له منه مل يكن به وال منه، عىل الوجه الذي ينبغي

 .وإنام هو فضل اهللا وعطاؤه، بعوض
بل حيمد اهللا الذي ، وال حيمدها عند حصوله، فهو يذم نفسه يف عدم حصوله

 )Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á(: ًوفقه وأعانه قائال
 .]٤٣: األعراف[

ظاهرة وباطنة؛ ، ومع كل حركة، بأن يقف مع كل خطوة، رعاية األوقات :الثالثة
 .ًوإخالصا ومتابعة ،ًليصححها نية وقصدا

 .فيقف قبل كل خطوة حتى يصحح اخلطوة
ًوالعباد مسئولون عن الدين أداء وإحسانا فعليهم الوفاء بالعهد ، ًوإمتاما ورعاية، ً

وهم  ..والوفاء بالعهد الذي عاهدوا اخللق عليه ..الذي عاهدوا اهللا عليه
̄  ° (: مسئولون عن كل ذلك كام قال سبحانه ® ¬ « ª

 .]٣٤: اءاإلرس[ )±²
 :ومن نقض العهد فعليه اإلثم العظيم ..فمن وىف فله الثواب اجلزيل

)¡ � ~ } | { z y x w § ¦ ¥ ¤ £ ¢ 
°  ̄® ¬ « ª © ̈±( ]٢٥: الرعد[. 

، وحركاته جلمع حطام الدنيا، فبأي وجه يلقى اهللا من جعل أوقاته للشهوات
 برشية قاطبة؟ويف حق ال، ويف حق رسوله، ويف حق دينه، وقرص يف حق ربه

 وتعليم رشعه؟، والدعوة إليه، َّوبأي حجة يلقى اهللا من قرص يف عبادة اهللا
Z Y (: وحياسب عىل ما عمل، إن الكل مسئول عام قدم وأخر
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 .حه يف طاعة ربهًإن املؤمن حقا من سكب عصارة عمره ورو

 .وتارة يتعلم أو يعلم رشعه ..وتارة يدعو إليه ..تارة يعبد ربه
 ومن حيمل رايات اهلدى بني الورى؟، فأين من يصدع باحلق

)Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö ÕÞ( ]٥٠: الذاريات[. 
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الذوق فقه -٣١  
w v u t s r q p o n x (: قال اهللا تعاىل
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ِذاق طعم اإليامن« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  َ ِ َ ْ َ َ ِمن ريض با، َ َ
ِ َ ِ ربا وباإلسالم دي٬َْ ِ ْ َِ ِ َ ِ وبًانًّ َّحـمُمـَ ٍد َ

ًرسوال ُ  .)١( أخرجه مسلم »َ
 .مبارشة احلاسة الظاهرة والباطنة للمالئم واملنافر :الذوق

 .وال خيتص ذلك بالفم بل بجميع احلواس
وذوق ،  يذوقه كام يذوق الفم طعم الطعام والرشابوالقلب، فاإليامن له طعم

تكون نسبته إليه كنسبة ذوق حالوة الطعام إىل ، حالوة اإليامن أمر جيده القلب
 .وذوق اجلسم حرارة األشياء أو برودهتا، الفم

 .يذوق طعمه القلب وجيد حالوته، فلإليامن طعم وحالوة
 :والذوق عىل ثالث درجات

فاملؤمن إذا ذاق طعم الوعد من اهللا عىل إيامنه ، ذوق التصديق :األوىل
 .وتصديقه وطاعته ثبت عىل حكم الوعد واستقام

، وذوق طعم اإليامن بوعد اهللا يمنع الذائق أن حيبسه يشء عند اجلد يف الطلب
 .والسري إىل ربه

كام أن ، ومصدق له، والعمل دليل عليه، والوجد كذلك، والذوق أمر باطن
 .والعمل دليل عليه ومصدق له،  باطنالريب والنفاق أمر

ومقامات اإلحسان ، واليقني يثمر اجلهاد، فاألعامل ثمرات العلوم والعقائد
 .كلها

 .وال يقطع العبد أمل وال طمع يف دنيا عن سريه إىل ربه
                                                

 ). ٣٤( برقم أخرجه مسلم )١(
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مل يكن له أمل يف ، واألنس به، والقرب منه، فمن ذاق حالوة اإليامن بمعرفة اهللا
، فهو يؤمله ألجله، بسواه فهو إلعانته عىل مرضاته وحمابهوإن تعلق أمله ، غريه

 .ال يؤمله معه
الذي ليس يشء أعىل ، والذي يقطع هذا األمل قوة رغبته يف املطلب األعىل

فإن نعيم الدنيا بحذافريها جنب نعيم ، ومعرفة خسة الدنيا ورسعة زواهلا، منه
وال يقال له -نه سبحانهويسري من رضوا، اآلخرة أقل من ذرة بجنب جبال الدنيا

 .فال تعوق العبد أمنية عن سريه إىل ربه،  أكرب من اجلنات وما فيها-يسري
واألنس به سبحانه أعىل من األنس بام ، ذوق العبد طعم األنس باهللا :الثانية

 .يرجوه العبد من نعيم اجلنة
يتعلق به فال ، واألنس به، فإذا ذاق العبد طعم األنس باهللا جد يف إرادته وطاعته

الذي قد ذاق ، وال يشغله عن سريه إىل اهللا؛ لشدة طلبه الباعث عليه أنسه، شاغل
 .وإحسان عمله، وصدق حمبته، وتلذذ بحالوته لدوام ذكره، طعمه

، وال يفسده عارض، وقوة األنس وضعفه عىل حسب قوة القرب من ربه
بقدر إرادتك و، وإرادة السوي وإن عال حتجب عن اهللا، والعارض ما سوى اهللا

 .لغريه حتجب عنه
 .ذوق صاحب البعد طعم القرب :الثالثة
 .وااللتفات إىل ما سواه، أنس القلب بغري اهللا تعاىل :فالبعد

 .واالنقطاع عام سواه، جتريد التعلق به وحده :والقرب
حتى ، والقرب منه، وحمبته، واألنس به، وذوق صاحب اهلمة طعم مناجاة اهللا

حتى يبقى القلب ، ويثني عليه تارة، ويتملقه تارة، ر إليهكأنه خياطبه ويعتذ
z y x w v u t s r } | (ًوإن كان اللسان ساكتا و ، ًناطقا

 .]٢١: احلديد[ )~{
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 Ç ÆÍ Ì Ë Ê É ÈÎ( ]١٨٦: البقرة[. 
ولطفه ، وبره وإحسانه، وجالله ومجاله، معرفة العبد ألسامء اهللا وصفاته

واملحبة ، وقربه منه يوجب له األنس به، يوجب له قربه من ربه سبحانه، ورمحته
 .واهليبة منه، له

وكل عاص ، فكل عبد مطيع مستأنس، واألنس ثمرة املحبة والطاعة
 .مستوحش

ًطلبا ، وتستأنس به، ب املرشقة بنور األنس باهللا تستحيل الذكروالقلو
وتتغذى بسامع القرآن كام تتغذى وتتلذذ األجسام ، لالستئناس باملذكور

 .بالطعام والرشاب
ًفإذا كان العبد حمبا صادقا كان غذاؤه بسامع ، ًعامال عىل مرضاته، ًطالبا هللا، ً

والتأدب ، والعمل بأحكامه، ه ومواعظهوالتفكر يف معاني، ولذته بتالوته، القرآن
 .بآدابه

وإن كان ، وهذا الغذاء له لذة روحانية يصل نعيمها إىل القلوب واألرواح
ًمنحرفا فاسد احلال مغرورا خمدوعا كان غذاؤه بالسامع الشيطاين الذي هو  ً ً

املشتمل عىل الفحش والفجور ونحو ذلك من حماب النفوس ، قرآن الشيطان
َّوأصحابه أبعد اخللق من اهللا عز وجل، وظهاوحظ، ولذاهتا َّ. 

، وما أحسن القلوب الصافية اخلالية من كدر الرشك والنفاق والبدعة واملعصية
p o n m l k j (: اململوءة بنور العلم واإليامن والطاعات

u t s r qv( ]١٣٨: البقرة[. 
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 .اسم للرباءة من الكدر :والصفاء
 :وهو عىل ثالث درجات

، ملسو هيلع هللا ىلصوهو العلم الذي جاء به حممد ، صفاء علم هيذب لسلوك الطريق :األوىل
فهذا العلم الصايف املتلقى من مشكاة الوحي هيذب صاحبه لسلوك طريق 

 .العبودية
ً ظاهرا وباطناملسو هيلع هللا ىلصالتأدب بآداب رسول اهللا  :وحقيقة العبودية ًوحتكيمه باطنا  ..ً

وصفاء علم هيدي  ..فعالواالقتداء به يف سائر األحوال واألقوال واأل ..ًوظاهرا
 .صاحبه إىل الغاية املقصودة باالجتهاد والتشمري

 .فأكثر الناس سالك بجده واجتهاده غري منتبه إىل املقصود
 .ومتى صحت اهلمة علت وارتفعت، وصفاء علم يصحح مهة القاصد

 :وأعىل اهلمم
ًمهة اتصلت باحلق سبحانه طلبا وقصدا ، ًوأوصلت اخللق إليه دعوة ونصحا، ً

 .واجلهاد يف سبيله، وشمرت للعمل بدينه وحفظه
 :ومهم العباد متفاوتة

وبينهام من اهلمم  ..ومهة حائمة حول احلش ..فهمة متعلقة بمن فوق العرش
 .وقيمة كل امرئ بقدر ما يطلبه ..ما ال يعلمه إال اهللا

ملثمر وال يصفو حال إال بصفاء العلم ا، فاحلال ثمرة العلم، صفاء احلال :الثانية
 .وعىل حسب شوب العلم يكون شوب احلال، له

فمتى صفا ، وإذا صفا احلال شاهد العبد آثار احلقائق وهي حالوة مناجاة اهللا
، ونيس به ما سوى اهللا، وحالوة املناجاة، قلبه من الشوائب ذاق حالوة اإليامن

 .واشتغل باحلق عن اخللق
، وصفا له علمه وحاله، ن قلبهفمن متكن اإليامن م، صفاء اتصال بربه :الثالثة

ورآه يف جنب حق ربه أقل من خردلة ، اندرج عمله مجيعه يف مرضاة ربه
 .بالنسبة جلبال الدنيا
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 .فال يطلب املجازاة عليه، فسقطت رؤيته من قلبه لقلته وصغره
ويصري الغيب ، فيقوى القلب، وصدق املخرب، ويدرك بعني البصرية صحة اخلرب

، ًمطلعا عىل عباده،  ربه جل جالله فوق سامواته عىل عرشهكأنه يرى، كالشهادة
 .ويبرص أعامهلم ..ويرى مكاهنم ..يسمع كالمهم

، ويشاهد عظمة ربه وجالله، ويعطي ويمنع، ويشاهد ربه وهو يرىض ويغضب
 .وعزته وكربيائه، ومجاله وكامله

ويرى  ..ويفرح بطاعته وامتثال أوامره ..ويتلذذ بعبادته ..فيأنس بربه ومالكه
وثوابه عليها أرشف ما أعطاه اهللا ، أوامره أرشف ما وصل إىل العبد من ربه

: يونس[ )j i h g f e d c b ak(: للعبد

٥٨[. 
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َّإن ا«:  بقولهملسو هيلع هللا ىلصأصحاب الرس هم األخفياء واألتقياء الذين وصفهم النبي   هللاَِ
َّب العبد التقيِحـُي ِ َّ َ ْ َ َّالغني، ُّْ ِ َ َلـخا، ْ َّفيْ  .)١( أخرجه مسلم »ِ

ِرب أشعث مدفوع باأل« :ملسو هيلع هللا ىلصوقوله  ٍ ُ ْْ َ َُ َ ِبوابَّ َ َلو أقسم ع، ْ َْ َ ْ ُ ألبره٬ اَلـىَ  .)٢( أخرجه مسلم »ََّ
 :وهؤالء األخفياء ثالث طبقات

، ومل تتعوض عنه بيشء سواه، طائفة علت مهمهم فلم تقف دون اهللا :األوىل
 .ًوال ترىض بغريه بدال منه

والفرح والرسور واالبتهاج به بيشء ، وال تبيع حظها من اهللا وقربه واألنس به
 .احلظوظ اخلسيسة الفانيةمن 

وعلو مهة املرء عنوان ، فاهلمة العالية عىل اهلمم كالطائر العايل عىل الطيور
 .فالحه وسعادته

بل ، ومن عالمات هؤالء خلوص قصدهم من كل إرادة تزاحم مراد الرب تعاىل
ًخالصا من الشوائب التي تعوقه عن ، ًيصري القصد جمردا ملراده الديني األمري

 .مقصوده

                                                
 ). ٢٩٦٥( برقم أخرجه مسلم) ١(
 ). ٢٦٢٢( برقم أخرجه مسلم) ٢(
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ال عىل اجلواد ، الدرب النبوي املحمدي، وأن يكون العمل عىل سواء السبيل
 .واألهواء الشيطانية، الوضعية

 .ومل ينقطعوا بيشء سوى اهللا عنه، وهؤالء أخفياء سبقوا الناس يف السري إىل اهللا
وكان ، وما أوصلهم إىل اهللا مل يفارقوه، فكل ما قطع عن اهللا مل يقفوا معه

 .وقوفهم معه
ومل يتقيدوا بعمل واحد جيري ، ُومل ينسبوا إىل اسم يشتهرون به بني الناس

وهي ، فإن هذا آفة العبودية، ُفيعرفون به دون غريه من األعامل، عليهم اسمه
 .عبودية مقيدة

فهو يقوم هبا عىل اختالف ، ُوأما العبودية املطلقة فال يعرف صاحبها باسم معني
 .صيبفله يف كل عبودية ن، أنواعها

ُوصدق زهدهم وإخالصهم مل يعرفوا بينهم حتى ، وهؤالء خلفائهم عىل الناس
 .وهؤالء هم الذخائر واجلواهر، يشار إليهم باألصابع

وال متميزين ، غري مشار إليهم، فإهنم ملا كانوا مستورين عن الناس بأحواهلم
، أو زي، أو شيخ، أو مذهب، وال منتسبني إىل طريق، برسم وشكل عن الناس

 .كانوا بمنزلة الذخائر املخبوءة
فإن اآلفات كلها حتت الرسوم والتقيد هبا كام ، وهؤالء أبعد اخللق عن اآلفات

 .وهذه هي التي قطعت أكثر اخللق عن اهللا وهم ال يشعرون، سبق
وهم ، والعجب أن أهلها هم املعروفون باجلد والطلب واإلرادة والسري إىل اهللا

 .ن اهللا بتلك الرسوم والقيودإال القليل املقطوعون ع
، ًوحفظا ألعامهلم، صيانة ألحواهلم، اختاروا الرس وأرادوه :الطبقة الثانية

وخيفون ما ، يشريون إىل ما يعرفه املخاطب، فمقاماهتم عالية ال ترمقها العيون
 .وآثار املعرفة، مكنهم فيه احلق سبحانه من أحوال املحبة

وأحسن ، سرتون عنهم أرشف أحواهلملكنهم ي، فهم مع الناس بظواهرهم
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 .أعامهلم فيحسبوهنم مثلهم
وأهنم مسيئون وهم  ..ًيشريون إىل أهنم جهال وهم العارفون باهللا حقا

، وما جيب له من الوقار والتعظيم، وذلك لكامل معرفتهم باهللا، املحسنون
 .وحسن العمل، واإلخالص

، من اهللا ورسوله عليهيظهرون ما جيوز إظهاره وال نقص عليهم فيه وال ذم 
 .ليكتم به اإلنسان حاله وعمله

كام إذا أظهر ، ويرسون ما حيمدهم اهللا عليه، مدون عليهـحُيفيظهرون ما ال 
وأظهر النعمة وكتم ، وأظهر الصحة وكتم املرض، الغنى وكتم الفقر والفاقة

 .البلية
فهؤالء ، وله يف القلب تأثري عجيب يعرفه من ذاقه، فهذا كله من كنوز الرش

ويغار اهللا عليهم ، يغارون عىل أحواهلم وأعامهلم فيسرتوهنا عن الناس
 .فيسرتهم عن اخللق

وتصوهنم عن دناءة األخالق ، يتحلون بآداب تصوهنم عن سوء الظن هبم
وأزين من ، فهم أحىل من كل حلو، فلهم لني مع الناس وتبسط إليهم، واألعامل

 .أنسون هبموي، يأنسون باهللا وباخللق، كل زين
فرتاهم أحىل الناس وألطفهم ، ًوهذه الطريق تكسو العبد حالوة ولطافة وظرفا

 .وأظرفهم وأحسنهم عرشة
والناس ينفرون ، فأحبه الناس وأحبهم، وكدرة الطبع، قد زالت عنه ثقالة النفس

وما ثقل ، وليس الثقالء بخواص األولياء، ولو بلغ الدين ما بلغ، من كثيف الطبع
 . قلوب الصادقني املخلصني إال من آفة هناكأحد عىل

، وشغلهم به عن أنفسهم، طائفة أرسهم احلق عن أنفسهم :الطبقة الثالثة
 .وفرغهم لذكره وعبادته، فأنساهم بذكره ذكر نفوسهم

قد أظهر اهللا هلم من معرفة مجاله ، وهؤالء ضد الذين نسوا اهللا فأنساهم أنفسهم
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ال يعصون ، فهم أشبه اخللق باملالئكة الذين يسبحون الليل والنهار ال يفرتون
 :فإن اخللق ثالثة أصناف، اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون

 .وهم املالئكة، ًمستغرقا يف عبادة ربه، ًخلق خلقه اهللا غافال عن نفسه
 .وهم البهائم، ًغافال عن غريه، ًلق خلقه اهللا مستغرقا يف تكميل شهواتهوخ

 .وله روح تريد تكميل أوامر رهبا، وخلق خلقه اهللا له نفس تريد تكميل شهواهتا
وإن غلبت  ..فإن غلبت النفس جرته إىل عامل البهائم، وهذه، واإلنسان بني هذه

واهللا هيدي من يشاء إىل  ..واحلرب سجال ..الروح رفعته إىل عامل املالئكة
 .رصاط مستقيم
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 :القبض نوعان

 .وقبض يف احلقائق ..قبض يف األحوال
 .ق القلب يمنعه عن االنبساط والفرحأمر يطر :فالقبض يف األحوال

 :وهو قسامن
أو بعد أو جفوة ، أو تفريط يف عمل، ما يعرف سببه مثل تذكر ذنب :أحدمها

 .ونحو ذلك
ًبل هيجم عىل القلب هجوما ال يقدر عىل التخلص ، ما ال يعرف سببه :الثاين

 .وضده البسط، منه
هلام تعلق باخلوف و، فالقبض والبسط حالتان للقلب ال يكاد ينفك عنهام

 .واخلوف يقبض عن املعصية، فالرجاء يبسط إىل الطاعة، والرجاء
 :والقبض أقسام

 .وقبض تفريق ..وقبض مجع ..وقبض هتذيب ..قبض تأديب
واالنبساط إىل األهل ، والكالم، والرشب، وهذا كله يمنع صاحبه من األكل

 .وغريهم
 .أو فكرة رديئة، وءأو خاطر س، يكون عقوبة عىل غفلة :فقبض التأديب

فيكون القبض قبله ، ًيكون إعدادا لبسط عظيم شأنه يأيت بعده :وقبض التهذيب
، كام كان الغت والغط مقدمة بني يدي الوحي، واملقدمة له، كالتنبيه عليه

 .وإعداد لوروده



 ٩٤٧

واخلوف ، والبالء مقدمة بني يدي العافية، وهكذا الشدة مقدمة بني يدي الفرج
 .بني يدي األمنالشديد مقدمة 

َّوقد جرت سنة اهللا عز وجل أن هذه األمور النافعة املحبوبة إنام يدخل إليها من  َّ
 .أبواب أضدادها

فهو ما حيصل لقلب العبد حال مجعيته عىل اهللا من انقباضه  :وأما قبض اجلمع
 .فال يبقى فيه فضل وال سعة لغري من اجتمع قلبه عليه، عن العامل وما فيه

وتشتته ، فهو القبض الذي حيصل للعبد من تفرق قلبه عن اهللا :التفرقةوأما قبض 
 .عنه يف الشعاب واألودية

 .فأقل عقوبته ما جيده من القبض الذي يتمنى معه املوت
 :وأما القبض يف احلقائق

 .ومجعيته بعد التفرقة عليه، فهو يتضمن قبض القلب عن غري اهللا إليه
ورصف قلوهبم ، ه وبني التعلق باخللقفالرب سبحانه حال بني خواص عباد

َّ ادخرهم احلق اصطناعا لنفسه جل جاللهنوهم الذي، ومهمهم وعزائمهم إليه ً. 
 :وهؤالء عىل ثالثة أقسام

فسرتهم عن ، فضن هبم عن أعني الناس، فرقة قبضهم إليه قبض التويف :األوىل
اس فلم يطلعهم فغيبهم عن أعني الن، وصيانة عن مالبستهم، العاملني وقاية هلم

 .عليهم
ال وهذه احل، وهؤالء هم أهل االنقطاع والعزلة عن الناس وقت فساد الزمان

وإال فاملؤمن الذي خيالط ،  دون بعضهاحتمد يف بعض األماكن واألزمان
وتذم يف ، فالعزلة حتمد يف وقت، الناس ويصرب عىل أذاهم أفضل من هؤالء

 .وقت
، فهم مع الناس خمالطون هلم، اس التلبيسفرقة قبضهم بسرتهم يف لب :الثانية

، وقد سرت اهللا حقائقهم وأحواهلم عن رؤية اخللق هلا، والناس يرون ظواهرهم
 .فحاهلم ملتبس عىل الناس ال يعرفونه



 ٩٤٨

، واللباس واملراكب، إذا رأوا منهم ما يرون من أبناء الدنيا من األكل والرشب
 .ء الدنياوالنكاح وطالقة الوجه قالوا هؤالء من أبنا

، وحسن املعرفة باهللا، وحالوة اإليامن، وإذا رأوا منهم اجلد والصرب والصدق
 .فأخفاهم عن عيون العامل بذلك، وكثرة ذكره قالوا هؤالء من أبناء اآلخرة

، ًوال يرفعون هبم رؤوسا، واملحجوبون ال يعرفوهنم، فهؤالء يكونون مع الناس
لئال يفتنوا ،  عن معرفة الناس كرامة هلمصاهنم اهللا، وهم من سادات أولياء اهللا

 .وإهانة للجهال هبم فال ينتفعون هبم، هبم
فهم بني الناس ، فهذه الفرقة بينها وبني األوىل من الفضل ما ال يعلمه إال اهللا

فإذا فارقوا هذا العامل انتقلت أرواحهم ، بأبداهنم وبني الرفيق األعىل بقلوهبم
 .إىل تلك احلرضة

 عبد تنتقل بعد مفارقة البدن إىل حرضة من كان يألفهم وحيبهم فإن روح كل
َلـما« :ملسو هيلع هللا ىلصكام قال  َّرء مع من أحبْ َ ْ ََ َ  .)١( متفق عليه »ُْ

َّفاهللا عز ، وهذه الفرقة أعىل من الفرقتني قبلها، فرقة قبضهم منهم إليه :الثالثة
، وشغلهم به عنهم، ّوجل قد سرت هؤالء عن نفوسهم لكامل ما أطلعهم عليه

قلوهبم ، وقلوهبم معه سبحانه ال مع سواه، فهم يف أعىل األحوال واملقامات
وأرواحهم حتن إليه حنني ، والذل واملحبة ملوالهم، عامرة باألرسار والتعظيم

 .وأخذهم إليه منهم، قد سرتهم وليهم عنهم، الطيور إىل أوكارها
 :والناس قسامن

 .ن جيمع بني اإلحسان واخلوفومنهم م ..منهم من جيمع بني اإلساءة واألمن
ًخوفا أن : كل ذلك من خشية رهبم، وهذا القسم وجلون خائفون مشفقة قلوهبم

وسوء ظن بأنفسهم أن ال يكونوا قد  ..يضع عليهم عدله فال تبقى هلم حسنة
ومعرفة برهبم وما  ..ًوخوفا عىل إيامهنم من الزوال ..قاموا بحق اهللا تعاىل

                                                
 ). ٢٦٤٠(، واللفظ له، ومسلم برقم )٦١٦٨(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
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 .راميستحقه من اإلجالل واإلك
فهؤالء يفعلون ما أمروا به بكل ما يقدرون عليه من صالة وزكاة وصيام وحج 

ومع هذا قلوهبم وجلة خائفة عند عرض أعامهلا ، وغري ذلك من أعامل الرب
والوقوف بني يديه أن تكون أعامهلم غري منجية من عذاب اهللا ، عىل اهللا سبحانه
! " # $ % Þ Ý Ü Û Úß(: كام قال سبحانه

( ' &* ) +2 1 0 / . - ,3( 
 .]٦١-٥٩: املؤمنون[
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البسط فقه -٣٥  
ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú (: قال اهللا تعاىل

åæ( ]٢٨: الرعد[. 
' ) ( * + , - ! " # $ % & (: وقال اهللا تعاىل

 .]٢٢: الزمر[ )  7. / 0 1 2 3 4 5 6
ًورا ويكون باطنه مغم، إرسال ظواهر العبد وأعامله عىل مقتىض العلم :البسط

 .فيكون مجاله يف ظاهره وباطنه، باملراقبة واملحبة واألنس باهللا
وباطنه قد اكتسى اجلامل باملحبة ، فظاهره قد اكتسى اجلامل بموجب العلم

 .واخلوف واملراقبة واألنس، والرجاء
َّوقد مجع اهللا عز وجل بني مجال الظاهر والباطن يف غري موضع كقوله سبحانه َّ :

) H G F E D J I S R Q P O N M L K
X W V U TY( ]٢٦: األعراف[. 

ولطفه ، واهللا تبارك وتعاىل هو الذي حييي قلوب أوليائه وأرواحهم بإكرامه
وبسطهم هو ما كان ، وهؤالء بسطهم احلق سبحانه عىل لسان رسوله، وبسطه

عليه أنبياء اهللا ورسله عليهم الصالة والسالم مع القريب والبعيد من سعة 
واملزاح باحلق مع ، والسالم عىل من لقيه، وحسن اخللق، دوام البرشو، الصدر

 .ولني اجلانب، ًالصغري والكبري أحيانا
 :وأهل البسط ثالث طوائف

جعل اهللا انبساطهم مع اخللق رمحة هلم كام قال ، فطائفة بسطت رمحة للخلق
( * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 (: سبحانه

 : 9E D C B A @ ? > = < ; I H G F 
JK ( ]١٥٩: آل عمران[. 

َّفاهللا عز وجل بسط هؤالء مع خلقه ليقتدي هبم السالك ، وهيتدي هبم احلريان، َّ
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،  هبم إذا سكتواىيقتد، ويستضاء بنور هدايتهم ونصحهم، ويشفى هبم العليل
 .وينتفع هبم إذا نطقوا

 .. اهللاونطقهم وسكوهتم ملا كان باهللا وهللا وعىل أمر، فحركاهتم وسكناهتم
وهذا النور الذي أضاء عىل الناس منهم هو نور ، جذبت قلوب الصادقني إليهم

 .العلم واملعرفة
 :والعلامء ثالثة

وورثة ، فهذا من خلفاء الرسل، واستنار به الناس، عامل استنار بنور العلم
 .األنبياء

ًا عىل فهذا إن مل يفرط كان نفعه قارص، ومل يستنر به غريه، وعامل استنار بنوره
 .فبينه وبني األول ما بينهام، نفسه

وبسطته للناس ، فهذا علمه وبال عليه، وال استنار به غريه، وعامل مل يستنر بنوره
 .وبسطة األول رمحة هلم، فتنة هلم

ورؤية رهبم يف مجيع ، وثبات مناظر قلوهبم، وطائفة بسطت لقوة معاينتهم
 .أوقاهتم وأحواهلم

فهذه ، ومصابيح للسالكني، وأئمة للهدى،  الطريقًوطائفة بسطت أعالما عىل
، الفرقة أعىل مما قبلها؛ ألهنا اتصفت بام اتصفت به األوىل من األعامل

 .واتصفت بام اتصفت به الثانية من األحوال
، واإلرشاد للطالبني، واهلداية للحائرين، وزادت عليهام بالنفع للسالكني

وكمل هبم ، وأقبل هبم املعرض، جواستقام هبم املعو، فاهتدى هبم احلائر
 .الناقص

فجمعوا بني البصرية ، وهم أولو البرص واليقني، وهؤالء هم خلفاء الرسل
Q P O N M L K J (: والبرص كام قال سبحانه

S RT U ( ]٢٤: السجدة[. 
، والعمل هبا، فال يستوي من رشح اهللا صدره لإلسالم فاتسع لتلقي أحكام اهللا
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وال يتذكر ، ٍومن قلبه قاس حجري ال يلني لكتابه، القلبمرسور ، قرير العني
' ) ( * + , ! " # $ % & (: وال يطمئن بذكره، بآياته

 .]٢٢: الزمر[ )7- . / 0 1 2 3 4 5 6
وما أعظم ضالل من أعرض عن ربه ، فام أعظم من رشح اهللا صدره لإلسالم

ْومن كل السعادة يف طاعته واإلقبال عليه، ومواله َ. 
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احلزن قهف -٣٦  
آل [ )¥} | { ~ � ¡ ¢ £ ¤(: قال اهللا تعاىل

 .]١٣٩: عمران
d c b a ` _ ^ ] \ [ Z (: وقال اهللا تعاىل

ef( ]٣٤: فاطر[. 
أو توجع ، لتأسف عىل فائت، ومالزمة الكآبة، هو االنخالع عن الرسور :احلزن
 .ملمتنع

من عوارض وهو ، فاحلزن هو بلية من الباليا التي نسأل اهللا كشفها ودفعها
وهلذا مل ، وال من منازل السائرين إىل اهللا، وليس من مقامات اإليامن، الطريق

ًوال رتب عليه جزاء وال ثوابا، وال أثنى عليه، يأمر اهللا به يف موضع قط بل هنى ، ً
È Ç Æ Å Ä Ã Â Á (: عنه يف غري موضع كام قال سبحانه

Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÐ( ]١٢٧: النحل[. 
َّهـمَّلـال« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  َ إين أعوذ بك من اُ ُِ َ ِ ُ ِّ ِّهـمْلـِ َلـحَ واَ ِزنْ ِوالعجز والكسل، َ َ َ ْ َْ ْ َ َِ ،

َوالبخل وا ُ َِ ْ ُلـجْ ِبنْ ِوضلع الدين، ْ ْ َّ ِ ََ ِوغلبة الرجال، َ َ َ َِّ ِ َ  .)١( أخرجه البخاري »َ
فإن كان عىل ما مىض فهو ، وهو األمل الوارد عىل القلب، فاهلم واحلزن قرينان

 .كان عىل ما يستقبل فهو اهلموإن ، احلزن
وال يشء أحب إىل ، ويرض اإلرادة، ويوهن العزم، فاحلزن يضعف القلب

¶ ¸ µ ´ ¹ (: الشيطان من حزن املؤمن كام قال سبحانه
Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » ºÇ( 

 .]١٠: املجادلة[
والثواب ، فاحلزن مرض من أمراض القلب يمنعه من هنوضه وسريه وتشمريه

 . املصائب التي يبتىل هبا العبد بغري اختياره كاألمل واملرض ونحوهاعليه ثواب
                                                

 ). ٢٨٩٣( برقم أخرجه البخاري) ١(
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، ولكن حيمد يف احلزن سببه، وأما أن يكون احلزن عبادة مأمور هبا فال
 .ال ذاته، والزمه، ومصدره

وإما أن ، فإن املؤمن إما أن حيزن عىل تفريطه وتقصريه يف طاعة ربه وعبادته
 .وضياع أيامه وأوقاته، يتهحيزن عىل تورطه يف خمالفته ومعص

حيث شغل قلبه بمثل هذا ، وعىل حياته، وهذا يدل عىل صحة اإليامن يف قلبه
 .األمل فحزن عليه

، فام جلرح بميت إيالم، ومل يتأمل، ومل حيزن، ًولو كان قلبه ميتا مل حيس بذلك
 .ولكن احلزن ال جيدي عليه فإنه يضعفه

 .ويبذل جهده،  ويشمروجيد، بل الذي ينفعه أن يستقبل السري
كيف هو خال عن ، وأخص من هذا احلزن حزن العبد عىل جزء من أجزاء قلبه

حمبة اهللا؟ وحزنه عىل جزء من أجزاء بدنه كيف هو منرصف يف غري حماب 
 اهللا؟

أو ، أو إرادة، ويدخل يف هذا احلزن كل معارض يشغل العبد عن ربه من خاطر
 .شاغل من خارج

ولكن الكيس ال يدعها متلكه ، َّزن ال بد منها يف الطريقفهذه املراتب من احل
 .بل جيعل عوض فكرته فيها فكره فيام يدفعها به، وتقعده

ويف ، فإن كانت صغرية اشتغلت بفكرها فيه، فإن املكروه إذا ورد عىل النفس
 .فأوردهتا احلزن، حصوله عن الفكرة يف األسباب التي يدفعها به

فإن ، بل ترصف فكرها إىل ما ينفعها، رية مل تفكر فيهًوإن كانت نفسا رشيفة كب
ًوإن كان ذلك عوضا هلا من ، كان منه خمرج منه فكرت يف عبودية اهللا فيه

 ً.احلزن فال فائدة يف احلزن أصال
، ومن أحبه انقشعت عنه سحائب الظلامت، ّومن عرف اهللا أحبه وال بد

،  قلبه بالرسور واألفراحوعمر، وانكشفت عن قلبه اهلموم والغموم واألحزان
 .وأقبلت إليه وفود التهاين والبشائر من كل جانب



 ٩٥٥

 يف الغار وحكاه اهللا  أليب بكر ملسو هيلع هللا ىلصًفإنه ال حزن مع اهللا أبدا كام قال رسول اهللا 
z y x w v u } | { ~ (: يف القرآن

® ¬ « ª © ̈ : التوبة[ )� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

٤٠[. 
فمن حصل له اهللا ، نام احلزن ملن فاته اهللاوإ، فدل هذا عىل أنه ال حزن مع اهللا

 فعىل أي يشء حيزن؟ومن فاته اهللا فبأي يشء يفرح؟
)j i h g f e d c b ak( ]٥٨: يونس[. 

وزال هبا كل ، وكشف رسورها كل غمة، فمعرفة اهللا تعاىل جال نورها كل ظلمة
 .فبذلك فليفرحوا، وحصل هبا كل فالح وسعادة، حزن

، رح بفضله ورمحته؛ ألن ذلك يوجب انبساط النفس ونشاطهاوإنام أمر اهللا بالف
 .وهذا فرح حممود، وشكرها هللا تعاىل وقوهتا

أو الفرح بالباطل فإن هذا مذموم كام قال ، أما الفرح بلذات الدنيا وشهواهتا
 )µ ´ ³ ² ± °¹ ¶ ¸(: سبحانه عن قوم قارون أهنم قالوا له

 .]٧٦: القصص[
 فرحوا بام عندهم من الباطل املناقض ملا جاءت به وكام قال سبحانه يف الذين

̈ (: الرسل  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }
¬ « ª ©®( ]٨٣: غافر[. 

فنعمة الدين املتصلة بسعادة الدارين ال نسبة بينها وبني مجيع ما يف الدنيا مما 
 .هو مضمحل زائل عن قريب
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اإلشفاق فقه -٣٧  
Ò Ñ Ð Ï Î Í ÌÓ × Ö Õ Ô(: قال اهللا تعاىل

ØÙÞ Ý Ü Û Úß ' & % $ # " !
* ) (+2 1 0 / . - ,3( ]٥٧: املؤمنون-

٦١[. 
́  ª ©± µ » ¬ ® ¯ °(: وقال اهللا تعاىل ³ ²
¸ ¶¹ ºÃ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »Ä( ]الطور :

٢٨-٢٦[. 
 .برصف اهلمة إىل إزالة املكروه عن الناس، رقة اخلوف :اإلشفاق

 .ًمقرونا بالرتحم، احلذروهو خوف برمحة من اخلائف ملن خياف عليه بدوام 
 :واإلشفاق عىل ثالث درجات

وتذهب إىل طريق اهلوى ، إشفاق عىل النفس أن جتمح إىل العناد :األوىل
 .والعصيان

، فيخاف عىل عمله أن يكون لغري اهللا، وإشفاق عىل العمل أن يصري إىل الضياع
وإما ، وخياف أن يضيع يف املستقبل إما برتكه، ملسو هيلع هللا ىلصوعىل غري سنة رسول اهللا 

 .بمعاص تفرقه وحتبطه
مع نوع رمحة بمالحظة ، وإشفاق عىل الناس من جهة خمالفة األمر والنهي

 .جريان القدر عليهم
َّإشفاق عىل الوقت أن خيالطه ما يفرقه عن احلضور مع اهللا عز وجل :الثانية َّ ،

وكل ما يعوقه ، وإما شهوة، وإما شبهة، وعىل القلب أن يزامحه عارض إما فرتة
 .عن ربه

 .فيقدح ذلك يف يقينه، وإشفاق عىل اليقني أن يركن إىل سبب فيتعلق به دون ربه
فالعجب يفسد العمل كام يفسده ، إشفاق يصون سعي العبد عن العجب :الثالثة
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 .الرياء
 .ُوإشفاق يكف صاحبه عن خماصمة اخللق التي تفسد اخللق

 .وإشفاق عىل إرادته مما يفسدها من اهلزل واللعب
 .وحاله، وقلبه، ذا صح للعبد عمله وخلقه وإرادته استقام سلوكهفإ

، وعلمه بكل صغرية وكبرية، واملؤمنون مشفقون من خشية اهللا؛ لعلمهم بعظمته
وخوفهم ، ومشفقون من الساعة؛ لعلمهم بام تشتمل عليه من اجلزاء واحلساب

H G F E D C B A (: أن ال تكون أعامهلم منجية هلم
O N M L K J I W V U T S R Q P 

XY( ]١٨: الشورى[. 
والظاملون ألنفسهم بالكفر واملعايص خائفني وجلني مشفقني مما كسبوا؛ 

º ¹ « ¼ (: لعلمهم بعقوبة اهللا عىل كل جرم ومعصية
 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ Ç Æ Å Ä

Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ÈÔ ( ]٢٢: الشورى[. 
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اخلشية فقه -٣٨  

́ µ(: قال اهللا تعاىل  .]٢٨: فاطر[ )̄ ° ± ² ³ 
: امللك[ )Ô Ó Ò Ñ Ð Ï× Ö ÕØ (: وقال اهللا تعاىل

١٢[. 
، واملعرفة بحق عبوديته، مقام اخلشية هللا تبارك وتعاىل جامع ملقام املعرفة باهللا

̄ (: اشتدت خشيته له كام قال سبحانه، وعرف حقه، فمتى عرف العبد ربه
µ ́  ].٢٨: فاطر[ )° ± ² ³ 
ْإين ألرجو أن ! ٬َوا« :ملسو هيلع هللا ىلصأهل خشيته كام قال النبي فالعلامء باهللا وبأمره هم  ُ ْ ِّ ِ

ِأكون أخشاكم ل ْ ُ َُ ْ ِلـهَ ْوأع، َّ َلـمَ ِكم بام أتقيَ َّ َ ِ ْ  .)١( أخرجه مسلم »ُ
ًوالعامل حقا كل من خيش اهللا فأطاعه بفعل أوامره وترك نواهيه كام قال 

Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ Å Ä Ã Â (: سبحانه
Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç ÆÒ( ]٩: الزمر[. 

، فكلام ازداد العبد معرفة بربه ازدادت هيبته له، ومن عالمات معرفة اهللا اهليبة
 .وخشيته إياه

وذهب عنه ، وهابه كل يش، وطابت له احلياة، ومن عرف اهللا صفا له العيش
وأورثته تلك املعرفة ، واستوحش من غريه، وأنس باهللا، خوف كل خملوق

، واملحبة والتوكل عليه، واإلجالل واملراقبة، لهوالتعظيم ، احلياء من اهللا
 .والتسليم ألمره، والرضا به، واإلنابة إليه

وما من ، ًوال يكون عاملا إال من خيشاه، واهللا تبارك وتعاىل ال خيشاه إال العلامء
 .عامل رباين إال وهو خيشاه
فت اخلشية وإذا انت، فإذا انتفى العلم انتفت اخلشية، والعلم واخلشية متالزمان

                                                
 ). ١١١٠( برقم أخرجه مسلم )١(
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 .دلت عىل انتفاء العلم
هم الذين يعلمون أن اهللا عىل كل يشء  :واملراد بالعلامء الذين خيشون اهللا

وما مل يشأ مل ، وأن ما شاء اهللا كان، وله اخللق واألمر، وبكل يشء عليم، قدير
 .وحيكم ما يريد، وأنه يفعل ما يشاء، يكن

متجهة إىل ، ة راجية يف فضل اهللاطامع، إن قلوب املؤمنني واجفة من خشية اهللا
: وقدره وعظمته، وتعرف حقه، هذه األرواح هي التي تؤمن باهللا، رهبا بالطاعة

) ̀  _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S
ac( ]١٥: السجدة[. 

ًهؤالء إذا ذكروا بآيات اهللا خروا سجدا؛ تأثرا بام ذكروا به ًوتعظيام هللا الذي ، ً
ًتعبريا عن ، الذي يقابل بالسجود أول ما يقابلًوشعورا بجالله ، ذكروا بآياته

وسبحوا بحمد رهبم مع ، اإلحساس الذي ال يعرب عنه إال متريغ اجلباه بالرتاب
فهي استجابة الطائع اخلاشع ، وهم ال يستكربون، حركة اجلسد بالسجود

 .املنيب الشاعر بجالل اهللا الكبري املتعال
m l k j i h g f e d (: وهؤالء

no   ( ]١٦: السجدة[. 
ولكن هذه اجلنوب ال ، فاملضاجع تدعوهم إىل الرقاد والراحة ولذة النوم

ًشغال ، ًشغال برهبا، والرقاد اللذيذ، ًتستجيب؛ ألن هلا شغال عن املضاجع اللينة
يتنازعها اخلوف ، وبالتوجه إليه يف خشية ويف طمع، بالوقوف يف حرضته

، اخلوف من غضبه، يف رمحتهوالرجاء ، اخلوف من عذاب اهللا، والرجاء
 .والطمع يف توفيقه، اخلوف من خذالنه، والطمع يف رضاه

واحلفاوة ، وهذه الصورة املرشقة هلؤالء املؤمنني يرافقها اإلكرام اإلهلي
z y x w v u t s r q p } (: الربانية هبذه النفوس العالية

 .]١٧: السجدة[ ){|



 ٩٦٠

نده من احلفاوة ذاته إعداد املذخور هلم عوتوليه ب، إهنا حفاوة اهللا هبؤالء القوم
 . به العيونوالكرامة مما تقر

حتى يكشف ، ًويظل عنده مستورا، هذا املذخور ال يطلع عليه أحد سواه
 .ألصحابه عنه يوم لقائه

والذين خيشون رهبم يتلقون هذا الذكر يف ، والقرآن الكريم أحسن احلديث
وتأنس قلوهبم هبذا الذكر ، أ النفوسثم هتد، تقشعر منه اجللود، وجل وارتعاش

A @ ? > = < ; : 9 8 (: كام قال سبحانه
 K J I H G F E D C B P O N M L

[ Z Y X W V U T S R Q\( ]٢٣: الزمر[. 
وما ترتعش القلوب هكذا إال حني حتركها إصبع الرمحن إىل اهلدى 

عليه باهلدى أو واهللا يعلم من حقيقة القلوب ما جيازهيا ، واالستجابة واإلرشاق
 )]Z Y X W V U T S R Q P O N(: بالضالل

 .]١٧: الكهف[
فهو سبحانه يضله بام يعلمه من حقيقته املستقرة عىل الضالل التي ال تقبل 

 .وال جتنح إليه بحال، اهلدى
. / 0 1 2 3 4 (: وأهل كرامته هم أهل خشيته كام قال سبحانه

 .]٨: البينة[ )58 6 7
وأوجبت له خشية اهللا االنكفاف عن ، أعلم كان أكثر له خشيةوكل من كان باهللا 

¯ ° ± ² ³ (: واالستعداد للقاء من خيافه وخيشاه، املعايص
 .]٢٨: فاطر[ )´

الغفور الذي يغفر ذنوب ، فسبحان العزيز الذي بعزته قهر مجيع اخلالئق
 .وجيازي بالكثري، الشكور الذي يقبل القليل، التائبني

وهي تأمل القلب بسبب توقع مكروه يف ، ه تعظيمواخلشية خوف يشوب



 ٩٦١

 .وتارة بمعرفة جالل اهللا وهيبته، يكون تارة بكثرة اجلناية من العبد، املستقبل
فهي خوف مقرون ، فإن اخلشية للعلامء باهللا تعاىل، واخلشية أخص من اخلوف

أما اخلوف فهو لعامة ، ولذلك خص هبا العلامء، وخوف مع تعظيم، بمعرفة
 .والوجل للمقربني، واهليبة للمحبني، واخلشية للعلامء العارفني، ننياملؤم

R Q (: ومنه أشفق، وله أخشى، فكل من كان باهللا أعرف كان له أخوف
X W V U T SY ] \ [ Z

a ̀  _ ^b( ]٤٨،٤٩: األنبياء[. 
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الغرية فقه -٣٩  
[ Z Y X W V U T S R Q P ] \ (: قال اهللا تعاىل

g f e d c b a  ̀_ ̂l k j i h m( ]٣٣: األعراف[. 
ْال أحد أغ« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  َ ُيـرَ َ من اَ ِولذلك حرم الفواحش ما ظهر م، هللاِ ِ ِ َِ َ َ ََّ َ َ َ َ ََ ْ َ َنـهَ َا وما ْ َ

َبطن َوال يشء أحب إل، ََ َِ ُّ َ ََ ِيـهْ َلـم اْ َدح من اْ ُِ ُولذلك مدح نفسه، هللاْ َ ََ َْ َ َ َ ِ  .)١( متفق عليه »َِ
 :وهي نوعان ،ًالغرية منزلة رشيفة جدا

 .وغرية عىل اليشء ..غرية من اليشء
 .هي شدة حرصك عىل املحبوب أن يفوز به غريك :والغرية عىل اليشء

 .هي كراهة مزامحته ومشاركته لك يف حمبوبك :والغرية من اليشء
 :والغرية باعتبار من يغار قسامن

 .وغرية العبد لربه ال عليه ..غرية احلق تعاىل عىل عبده
، ًبل يتخذه لنفسه عبدا، ً الرب عىل عبده فهى أن ال جيعله للخلق عبدافأما غرية

وهذا ، ويضن به عىل غريه، بل يفرده لنفسه، فال جيعل له فيه رشكاء متشاكسني
 .أعىل الغريتني

 :أما غرية العبد لربه فنوعان
ًأن ال جيعل شيئا من أعامله وأقواله وأحواله وأوقاته وأنفاسه  :فالتي من نفسه

َّري ربه عز وجللغ َّ. 
وحلقوقه إذا هتاون ، أن يغضب ملحارمه إذا انتهكها املنتهكون :والتي من غريه
وال أحد أغري من ، وغرية العبد من نفسه أهم من غريته من غريه، هبا املتهاونون

 .ًاهللا أبدا
، وتوحيده وحمبته، ًوال أهال ملعرفته، ًولذلك مل جيعل الكفار أهال لفهم كالمه

ًبينهم وبني رسوله وكالمه وتوحيده حجابا مستورا عن العيونفجعل  غرية عليه ، ً
                                                

 ). ٢٧٦٠(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٤٦٣٤(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
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z } | { ~ � (: ًأن يناله من ليس أهال له كام قال سبحانه
 .]٤٥: اإلرساء[ )§¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦

 به ًوحيجبه عنه ضنا، هي عجز الغيور عن احتامل ما يشغله عن حمبوبه :والغرية
 . بالصرب عن حمبوبهوأن يضيق ذرعه، أن يعتاض عنه بغريه

واحلامل له عىل هذا الضيق ، وهذا هو الصرب الذي ال يذم من أنواع الصرب سواه
 .مغاالته بمحبوبه

 :والغرية عىل ثالث درجات
، فهو يسرتد ضياعه بأمثاله، غرية العبد عىل ما ضاع عليه من عمل صالح :األوىل

أمثاهلا من جنسها وغري وجيرب ما فاته من األوراد والنوافل وسائر القرب بفعل 
وجيرب ما ، ويعوض ما يلزم فيه العوض، فيقيض ما ينفع فيه القضاء، جنسها

 .يمكن جربه
ويتدارك قواه ببذهلا يف الطاعة ، ويستدرك ما فاته من أداء احلقوق والواجبات

 .فهو يغار عليها أن تذهب يف غري طاعة اهللا، قبل أن تتبدل بالضعف
 . حلقه الفتور عنه غرية له وعليهويتدارك قوى العمل الذي

يغار عليه أن ، فالوقت أعز يشء عليه، غرية العبد عىل فوات األوقات :الثانية
فإذا فاته الوقت ال يمكن استدراكه البتة؛ ألن الوقت ، ينقيض بدون عمل صالح

وهي ، فإذا فاته وقت فال سبيل له إىل تداركه، الثاين قد استحق واجبه اخلاص
واالشتغال بالنوم عىل الوقت الفائت ، ؛ ألن حرسة الفوت قاتلةغرية قاتلة

فمن غفل عن نفسه ترصمت ، ٍوالوقت منقض بذاته، تضييع للوقت احلارض
 .واشتدت حرساته، أوقاته
أو يتعلق برجاء ، غرية العبد عىل بصرية غطاها سرت أو حجاب عن ربه :الثالثة

أو يلتفت إىل عطاء من دون اهللا ، هومل يتعلق بإرادة اهللا وحمبت، من ثواب منفصل
وال يلتفت إال إىل املعطي الغني ، وال ينبغي أن يتعلق إال باهللا، فريىض به

 .وهو اهللا وحده، احلميد
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 .بل قد تكون من النساء أشد، والغرية غريزة تشرتك فيها الرجال والنساء
ّوغرية اهللا عز وجل تكون من إتيان حمارمه واه وينقاد فاملسلم الذي يطيع ه، َّ

 ً.للشيطان ويقع يف حمارم اهللا فكأنه جعل لغرية اهللا فيه رشيكا
َّوملا كانت الطاعة خاصة باهللا عز وجل كان ذلك ، ويأبى أن يشاركه فيها غريه، َّ

وما ذلك إال ألن ربه ، وغريته عليه، ًمبعثا ألن يستثري العايص غضب مواله
 .هلم الكفرسبحانه ال يرىض لعبده املعصية كام ال يرىض 

، ومن ثم تكون الغرية من جانب اهللا غرية حقيقية عىل ما يليق بجالله وكامله
 .وإرشاكه غري اهللا يف الطاعة، ومن لوازمها كراهة وقوع العبد يف املعايص

ْو رأيت رجال مع امرأيت لرضبَل :قال سعد بن عبادة  َ ُ ْ َْ َ َ ِ َ ْ َ َ ًَ ُتـهُ َ بالسيف غُ ِ ْ َّ َيـرِ ٍ مصفحْ َ ْ ُ ،
َفبل َغ ذلك رسول اََ َُ َ َ َ فقالملسو هيلع هللا ىلص هللاَِ َ َأتعجبون من غ« :َ ْ ُ َ ِْ َ َيـرَ ٍة سعدْ ِْ ْ ألنا أغهللاوا، َ ُيـرَ ُنـهِ مَ  هللاوا، ْ
ُيـرْأغ ِّ منيَ َومن أجل غ، ِ ِ ْ ْ َيـرَِ َ حرم الفواحشهللاِة اْ ِ َ ََ ْ َ ِما ظهر م، َّ َ ََ َنـهَ َا وما بطنْ َ ََ َوال أحد ، َ َ َ

َأحب إل ِ ُّ ِيـهَ َ العذر من اْ ُِ ُ ْ َومن أجل ذلك بعث ا، هللاْ َ َ ْ ْ ََ ِ َِ ُلـمِ َبرشين واْ َ َِ ُلـمِّ َنذرينْ ِ ِ َوال أحد ، ْ َ َ
َأحب إل ِ ُّ ِيـهَ ِلـم اْ َدحة من اْ َِ ُ َومن أجل ذلك وعد ا، هللاْ َ َ ْ ْ ََ ِ َِ َلـج اهللاِ َنةْ  .)١( متفق عليه »َّ

 

                                                
 ). ١٤٩٩(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٧٤١٦(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
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 باهللا الثقة فقه -٤٠
6 7 8 9 : . / 0 1 2 3 4 5 (: قال اهللا تعاىل

 A @ ? > = < ;E D C BF( ]٧: القصص[. 
h g f e d c b a ` (: وقال اهللا تعاىل

p o n m l k j iq( ]١٢٣: هود[. 
فالثقة ، كام أن سواد العني أرشف ما يف العني، خالصة التوكل ولبه :الثقة باهللا

ونسبتها إىل التوكل كنسبة اإلحسان إىل ، والتوكل كالبدن احلامل هلا، كالروح
 .اإليامن
 : عىل ثالث درجاتباهللاوالثقة 
ًأن يعلم الواثق باهللا أن اهللا تعاىل إذا حكم بحكم وقىض أمرا فال مرد  :األوىل
 .وال معقب حلكمه، لقضائه

أو ، أو العلم، أو الطاعة، وقسم له بنصيب من الرزق، فمن حكم اهللا به بحكم
 .ومن مل يقسم له ذلك فال سبيل إليه البتة، َّغريه فال بد من حصوله له

 .ا علم قعد عن منازعة األقسامفإذ
، وما مل يكن له منها فلن يناله بقوته، فام كان له منها فسوف يأتيه عىل ضعفه

واجلرأة عىل إقدامه عىل ما مل ، وبذلك يتخلص بالثقة باهللا من قحة اإلقدام
 .وال قسم له، حيكم له به

ه اإلياس فمن حصل ل، وهو أمن العبد من فوت املقدور، درجة األمن :الثانية
 .من منازعة األقسام حصل له األمن

فمن عرف اهللا وعلم أن ما قضاه اهللا فال مرد له البتة أمن من فوت نصيبه الذي 
فيظفر بروح الرضا؛ ألن صاحب ، وأمن من نقصان ما كتبه اهللا له، قسمه اهللا له

 .ولذة ورسور، الرضا يف راحة
فإن مل حيصل ، وهو قوة اإليامن، فإن مل حيصل له هذا املقام ظفر بعني اليقني
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 .وما فيه من حسن العاقبة، له هذا املقام حصل عىل لطف الصرب
َّوتيقنه فراغ الرب عز وجل من املقادير، شهود تفرد الرب تعاىل بالبقاء :الثالثة َّ ،

ويتخلص من ، وبذلك يتخلص من املحن التي تعرض له، وسبق القدر هبا
يتخلص كذلك من طلب ما محاه اهللا تعاىل عنه و، االلتفات إىل األسباب بقلبه

 .فال يتكلف طلبه وقد محاه اهللا عنه، ًقدرا
لعلمه ، وشدة احتامئه من املكاره، ويتخلص كذلك من تكلف االحرتازات

وما ال ينفعه يف ، لكن حيتمي مما هنى اهللا عنه، بسبق القدر بام كتب اهللا له منها
 .طريقه

فإن ، انب فاحذر أن تكون يف اجلانب اآلخر يف جملسو هيلع هللا ىلصوإذا كان اهللا ورسوله 
، وال تستسهل هذا فإن مباديه جتر إىل غايته، ذلك يفيض إىل املشاقة واملحادة

وإن كان ، ملسو هيلع هللا ىلصوكن يف اجلانب الذي فيه اهللا ورسوله ، وقليله يدعو إىل كثريه
، فإن لذلك عواقب هي أمحد العواقب وأفضلها، الناس كلهم يف اجلانب اآلخر

 .بد بأنفع من ذلك يف دنياه قبل آخرتهوليس للع
، ال سيام إذا ضعف اإليامن، وأكثر اخللق إنام يكونون يف اجلانب اآلخر

ًفهناك ال تكاد جتد أحدا يف اجلانب الذي فيه اهللا ، وقويت الرغبة أو الرهبة
 .ملسو هيلع هللا ىلصورسوله 

 .وربام نسبوه إىل اجلنون، سيئ االختيار لنفسه، بل يعده الناس ناقص العقل
فإهنم نسبوهم إىل اجلنون ملا كانوا يف شق ، لك من مواريث أعداء الرسلوذ

 .والناس يف شق وجانب آخر، وجانب
ولكن من وطن نفسه عىل ذلك فإنه حيتاج إىل علم راسخ بام جاء به الرسول 

ولوم ، وإىل صرب تام عىل معاداة من عاداه، وال ريب عنده فيه، ً يكون يقينا لهملسو هيلع هللا ىلص
بحيث تكون اآلخرة ، ذلك إال برغبة قوية يف اهللا والدار اآلخرةوال يتم ، من المه

 أحب إليه من ملسو هيلع هللا ىلصويكون اهللا ورسوله ، وآثر عنده منها، أحب إليه من الدنيا
 . أحب إليه مما سوامهاملسو هيلع هللا ىلصويكون اهللا ورسوله ، وآثر عنده منها، الدنيا
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لك فإن نفسه وهواه وشيطانه ومعارشيه من ذ، وهذا كله صعب يف بادئ األمر
فإن صرب وثبت جاءه ، فإذا خالفهم تصدوا حلربه، اجلانب يدعونه إىل العاجل

فإن الرب  ..وذلك األمل لذة ..ًوصار ذلك الصعب سهال، العون من ربه
َال بد أن يذيق عبده ووليه لذة ت ..شكور ويريه كرامة  ..ملسو هيلع هللا ىلصزه إىل اهللا ورسوله ُّيَحـَّ

 .فيشتد به رسوره وغبطته ..ذلك
ومساعد وتارك ، ومسامل له، بني هائب له، ًن حماربا له عىل ذلكويبقى من كا

 .ويضعف جند العدو، ويقوي جنده، له
ولو كان ، ملسو هيلع هللا ىلصوالتحيز إىل اهللا ورسوله ، وال يستصعب العبد خمالفة الناس

 .فإن اهللا معه وإنام امتحن يقينه وصربه، وحده
 ،فزع إىل غري اهللاوأعظم األعوان عىل هذا بعد عون اهللا التجرد من الطمع وال

 .ملسو هيلع هللا ىلصفمتى جتردت منهام هان عليك التحيز إىل اهللا ورسوله 
، والثقة باهللا، والتوكل، ويعني العبد عىل التجرد من الطمع والفزع التوحيد

وال يذهب ، وأنه ال يأيت باحلسنات إال هو، وعلم العبد بأن األمر كله هللا
لق كله واألمر كله بيد اهللا بل اخل، وليس ألحد مع اهللا يشء، بالسيئات إال هو

 .]٥٤: األعراف[ )v u t s r q p o nw(: وحده ال رشيك له
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التفويض فقه -٤١  
̂ (: قال اهللا تعاىل  ] \ [ Z Y X W V U T S

` _a( ]٤٤: غافر[. 
َإذا أتيت مضجعك« :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  َ َ ْ َ َْ َ َ ِفتوضأ وضوءك للصالة، ِ َِّ َ ََ َ ُ َّْ َ َثم اضطجع ع، َ ْ ِ َ ْ َّ  َلـىُ

َقك األِش َيـمِّ ِوقل، ِنْ ُ َّهـمَّلـال: َ ْلـمْ أسُ َت نفيس إليكَ ْ َ ِ ِ ْ َ َوفوضت أمري إليك، ُ ْ َْ ِ ِ ُ ْ َّ ََ ،
َلـجَوأ َأت ظهري إليكْ ْ َ ِ ِ ْ َ ُ َرغبة ورهبة إليك، ْ ْ َ ََ ً ًِ َ ْ َ َ َلـجَال م، ْ َأ وال منجى منك إال إليكْ َْ ََ ِ ِ ْ ِْ َ َ ،

َآمنت بكتابك الذي أنزلت َ َ ُ ْْ َّْ ِ َِ ِ ِ َوبنبيك، َ ِّ ِ َ ِ َ الذي أرسلتَ ْ ََّ ْ َفإن مت مت ع، ِ َّ َُّ ُ ْ ِ ِ الفطرة َلـىَ َِ ْ ْ
َفاجع ْ ُلـهَ ُن آخر ما تقولْ ُ َ َ َ ِ  .)١( متفق عليه »َّ

 .ويفوض األمر إىل اهللا، أن يتربأ العبد من احلول والقوة :التفويض
 إذافإنه ، وال يستقيم مقام التوكل إال بالتفويض، والتوكل أوسع من التفويض

 .اهللا اعتمد بقلبه كله عليه بعد تفويضهفوض أمره إىل 
 :والتفويض عىل ثالث درجات

وال ، فال يأمن من مكر، أن يعلم العبد أنه ال يملك قبل عمله استطاعة :األوىل
 .وال يعول عىل نية، ييأس من معونة

فهو ، إن مل يعطها له فهو عاجز، فهو مالكها دونه، فاستطاعة العبد بيد اهللا ال بيده
ِّفكيف يأمن العبد املكر وهو حمرك ال حمرك،  إال باهللا ال بنفسهال يتحرك َّ. 

فإن شاء ثبطه وأقعده مع القاعدين كام قال فيمن منعه ، حيركه من حركته بيده
 z y } | { ~ � ¡ ¢ £ (: هذا التوفيق

 .]٤٦: التوبة[ )  ©¤ ¥ ¦ §̈ 
وال ،  وبني نفسهوخييل بينه، أن يقطع عنه مواد توفيقه، فهذا مكر اهللا بالعبد

 .وال حيركه إىل مراضيه وحمابه، يبعث دواعيه
ًوليس هذا حقا عىل اهللا فيكون ظاملا بمنعه ًتعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا، ً بل ، ً

                                                
 ). ٢٧١٠(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٦٣١١(رجه البخاري برقم ، أخمتفق عليه )١(
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فلله ، وعىل منعه ملن منعه إياه، هو جمرد فضله الذي حيمد عىل بذله ملن بذله
 .احلمد عىل هذا وعىل هذا

وهو أرحم الرامحني ، ىل هو الذي تفرد بخلقه ورزقهوإذا كان اهللا تبارك وتعا
 .فكيف ييأس من معونته له

، فإن نيته وعزمه بيد اهللا تعاىل ال بيده، وكذلك ال يعول عىل نيته وعزمه ويثق هبا
ال بمن هي جارية عليه ، ًفلتكن ثقته بمن هي يف يده حقا، وهي إىل اهللا ال إليه

 .ًحكام
فنجاته إنام هي باهللا ال ، قته وحاجته التامة إىل اهللاأن يرى رضورته وفا :الثانية

ًفال يرى عمال منجيا، بعلمه وال بعمله ًوال يرى ذنبا مهلكا، ً ، بل يرى فضل اهللا، ً
 .وسعة مغفرته ورمحته

ًومشاهدة شدة رضورته وفاقته إليه يوجب له أن ال يرى ذنبا مهلكا ويمنعه من ، ً
 .اقتحام الذنوب املهلكة

ًبا حامالوال يرى سب ، بل احلامل له هو احلق تعاىل ال األسباب التي يقوم هبا، ً
 .فإنه وإياها حمموالن باهللا وحده

والقبض ، واحلركة والسكون، شهود تفرد احلق بملك اخللق واألمر :الثالثة
فيشهد حركات العامل وسكونه صادرة عن احلق تعاىل يف كل متحرك ، والبسط
، وتعلق السكون باسمه القابض، اسمه الباسطفيشهد تعلق احلركة ب، وساكن

 .فيشهد تفرده سبحانه بالبسط والقبض
) a  ̀ _ ^ ] \ [ Z Y X W e d c b
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التسليم فقه -٤٢  

̧ ¬ ® ¯ (: قال اهللا تعاىل  ¶ µ ´ ³ ² ± °
º ¹À ¿ ¾ ½ ¼ » Á( ]٦٥: النساء[. 

b a ` _ ^ ] \ [ Z Y  (: وقال اهللا تعاىل
h g f e d ci( ]٢٢: لقامن[. 

 :التسليم هللا نوعان

 .وتسليم حلكم اهللا الكوين القدري ..تسليم حلكم اهللا الديني الرشعي

 .فهو تسليم املؤمنني العارفني :فأما األول

 .وهي مسألة الرضا بالقضاء والقدر، كوينفهو التسليم حلكم اهللا ال :وأما الثاين

ومل يقدر عىل ذلك ، والتسليم للقضاء حيمد إذا مل يؤمر العبد بمنازعته ودفعه
 .كاملصائب التي ال قدرة له عىل دفعها

بل ، وأما األحكام واألحوال التي أمره اهللا بدفعها فال جيوز له التسليم إليها
كمدافعة قدر املرض ،  اهللا منهاالعبودية مدافعتها بأحكام أخر أحب إىل

 .ومدافعة قدر اجلوع بالطعام وهكذا، بالعالج

ًوهي أن ال يكون تسليمه صادرا عن حمض ، وليس يف التسليم إال علة واحدة
 .فيسلم عىل نوع إغامض، بل يشوبه كره وانقباض، الرضا واالختيار

 .فهذه علة التسليم املؤثرة فاجتهد يف اخلالص منها

أو ، أو شهوة تعارض األمر، هو اخلالص من شبهة تعارض اخلرب :والتسليم
 .أو اعرتاض يعارض الرشع والقدر، إرادة تعارض اإلخالص

الذي ال ينجو يوم القيامة إال ، وصاحب هذا التسليم هو صاحب القلب السليم



 ٩٧١

 E D C B A@: ; > = < ?(: من أتى به كام قال سبحانه
FG  ( ]٨٨،٨٩: الشعراء[. 

 :يم عىل ثالث درجاتوالتسل

 .تسليم ما يزاحم العقول :األوىل

فإنه يقتيض التجريد عن ، فإن التسليم يقتيض ما ينهى عنه العقل ويزامحه
َّفصاحب التسليم يسلم إىل اهللا عز وجل ما هو غيب ، والعقل يأمر هبا، األسباب َّ
 .فإذا سلم هللا مل يلتفت إىل السبب يف كل ما غاب عنه، عن العبد

، وهام يسبق عليها أن ما غاب عنها من احلكم ال حيصل إال باألسبابواأل
 .والعقل ينهى عن ذلك، والتسليم يقتيض التجرد عنها

وإما ، واملنازعة إما بشبهة فاسدة تعارض اإليامن، والتسليم ضد املنازعة
َّبشهوة تعارض أمر اهللا عز وجل أو اعرتاض ، أو إرادة تعارض مراد اهللا من عبده، َّ

، بأن يظن أن مقتىض احلكمة خالف ما رشع، عارض حكمته يف خلقه وأمرهي
 .فالتسليم التخلص من هذه املنازعات، وخالف ما قىض وقدر

 .بأن ينتقل من صورة العلم إىل املعاين واحلقائق، تسليم العلم إىل احلال :الثانية

 اإليامن إىل ومن علم، ومن اليقني إىل عني اليقني، فينتقل من العلم إىل اليقني
 .ومن علم التوكل إىل حاله وهكذا، ذوق طعم اإليامن وحالوته

 .مع السالمة من رؤية التسليم، تسليم ما دون احلق إىل احلق :الثالثة

فاحلق سبحانه هو الذي سلمك ، فاحلق سبحانه هو الذي سلم إىل نفسه ما دونه
شهد هذا املشهد فمن ، وأنت آلة التسليم، فهو املسلم واملسلم إليه، إليه

فقد سلم ، وما سلمها إىل احلق غري احلق،  احلقىلالعظيم وجد نفسه مسلمة إ
 .العبد من دعوى التسليم ورؤية التسليم



 ٩٧٢

َّهـمَّلـال« ْلـمْ أسُ َت نفيس إليكَ ْ َ ِ ِ ْ َ َوفوضت أمري إليك، ُ ْ َْ ِ ِ ُ ْ َّ َلـجَوأ، ََ َأت ظهري إليكْ ْ َ ِ ِ ْ َ ُ ًرغبة ، ْ َ ْ َ
َورهبة إليك ْ ََ ًِ َ ْ َلـجَ مال، َ َأ وال منجى منك إال إليكْ َْ ََ ِ ِ ْ ِْ َ َآمنت بكتابك الذي أنزلت، َ َ َ ُ ْْ َّْ ِ َِ ِ ِ َ ،

َوبنبيك الذي أرسلت َْ ََّ ْ ِِّ َ ِ ِ َفإن مت مت ع، َ َّ َُّ ُ ْ ِ َ الفطرة فاجعَلـىَ ْ َ ِ َِ ْ ُلـهْ ُن آخر ما تقولْ ُ َ َ َ ِ ُفقلت  .»َّ ْ ُ َ
َّأستذكرهن ُ ُ ِْ ْ َوبرسولك الذي أرسلت: َ ْ ََّ ْ ُ َِ َِ ِ َقال .َ َوبنبيك الذي أرسلت« :ال: َ َْ ََّ ْ ِِّ َ ِ ِ متفق  »َ

 .)١(عليه

                                                
 ). ٢٧١٠(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٦٣١١(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه )١(
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 الرضا فقه -٤٣
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 .]١١٤: النساء[ ) =>
ِذاق طعم اإليامن« :ملسو هيلع هللا ىلص وقال النبي َ ِ َ ْ َ َ ِمن ريض با، َ َ

ِ َ ِ ربا وباإلسالم دينا وب٬َْ َِ َ ًّ ِ ِ ْ َِ َّحـمُمـً ٍد َ
ُرسوال  .)١( أخرجه مسلم »َ
 .ورضاه مما اختار اهللا له، سكون القلب إىل فاطره ومعبوده وحمبوبه :الرضا

 .ٍراض بام يناله من حمبوبه ..ٍفهو راض بمحبوبه
 :ا أسباب حصول الرضأعظمومن 

 .َّفإنه يوصله إىل مقام وال بد، أن يلزم العبد ما جعل اهللا رضاه فيه
 :والرضا يتحقق بثالثة أمور

واخلالص من ، وسقوط اخلصومة مع اخللق، باستواء احلاالت عند العبد
 .املسألة واإلحلاح

فالرايض املوافق تستوي عنده احلاالت من النعمة والبلية يف رضاه بحسن 
 .ٍواملفوض راض بكل ما اختاره اهللا له،  ألنه مفوضاختيار اهللا له؛

فالنعمة والبلية بقضاء ، وألنه جازم بأن ال تبديل لكلامت اهللا وال راد حلكمه
 .وما مل يشأ مل يكن، وما شاء اهللا كان، سابق

، وهو عبد حمض ال يسخط جريان أحكام سيده املشفق البار املحسن الناصح
 .بل يتلقاها بالرضا به وعنه

                                                
 ). ٣٤( برقم أخرجه مسلم )١(
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وسيده أعلم ، وهو جاهل بعواقب األمور، ٍوألنه حمب راض بام يعامله به حبيبه
وربه سبحانه ، وألنه ال يريد مصلحة نفسه من كل وجه، بمصلحته وبام ينفعه

 .ويسوق إليه أسباهبا، يريد مصلحته
فإن مصلحته فيام يكره أضعاف أضعاف ، ومن أعظم أسباهبا ما يكرهه العبد

 .مصلحته فيام حيب
ومل يعرتض عليه يف جريان أحكامه ، واملسلم من قد سلم نفسه هللا، ألنه مسلمو

 .ومل يسخط ذلك، عليه
وعلمه بأن قضاء ، ًوألنه يعلم أن حظه من املقدور ما يتلقاه به من رضا وسخط

وعلمه أن متام عبوديته يف جريان ما يكرهه من األحكام ، الرب تعاىل خري له
 .عليه

فليس الشأن يف ، والتوكل والرضا، ه إال بالصرب والشكرفال تتم عبوديته لرب
 .إنام الشأن يف الرضا املؤمل املنافر للطبع، الرضا بالقضاء املالئم للطبيعة

 .وألنه يعلم أن رضاه عن ربه سبحانه يف مجيع األحوال يثمر رىض ربه عنه
، ملفإذا ريض العبد عن ربه بالقليل من الرزق ريض ربه عنه بالقليل من الع

 .ووجده أرسع يشء إىل رضاه إذا ترضاه ومتلقه
ورضاه ، وذلك يوجب له استواء احلاالت عنده، وألنه عارف بربه حسن الظن به

 .بام خيتاره له سيده سبحانه
وينزل عليه السكينة التي ال أنفع له ، وألنه يعلم أن الرضا يوجب له الطمأنينة

 .ت حالهومتى نزلت عليه السكينة استقام وصلح، منها
 :ومقامات الدين تدور عىل أربعة أمور

والرضا  .. واالنقياد لهملسو هيلع هللا ىلصوالرضا برسوله  ..والرضا بألوهيته ..الرضا بربوبية اهللا
 .بدينه والتسليم له

 .ًومن اجتمعت فيه هذه األربعة فهو الصديق حقا
، ويتضمن إفراده بالتوكل عليه، فالرضا بربوبية اهللا يتضمن الرضا بتدبريه لعبده
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 .والرضا بكل ما يفعله به، واالعتامد عليه، والثقة به، واالستعانة به
، واإلنابة إليه، وخوفه ورجائه، والرضا بإهليته يتضمن الرضا بمحبته وحده

 .واإلخالص له، وذلك يتضمن عبادته، والتبتل إليه
 .والثاين يتضمن رضاه بام يؤمر به، فاألول يتضمن رضا العبد بام يقدر عليه

بحيث ، والتسليم املطلق إليه، ًا الرضا بنبيه رسوال فيتضمن كامل االنقياد لهوأم
 .يكون أوىل به من نفسه

وال حيكم عليه ، وال حياكم إال إليه، فال يتلقى اهلدى إال من مواقع كلامته
 .وال يرىض بحكم غريه البتة، غريه

، يض كل الرضار، أو أمر أو هنى، فإذا قال سبحانه أو حكم، وأما الرضا بدينه
ًوسلم له تسليام ولو كان خمالفا ملراد نفسه أو ، ومل يبق بقلبه حرج من حكمه ً

́ ¬ ® ¯ (: هواها كام قال سبحانه  ³ ² ± °
À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µÁ( ]النساء :

٦٥[. 
حصل له ، فمن رسخ قدمه يف التوكل والتسليم والتفويض، والرضا آخر التوكل

 .ّالرضا وال بد
فهو حمفوف بنوعني من رضاه عن ،  عن اهللا من نتائج رضا اهللا عنهورضا العبد

 . بعده هو ثمرة رضاه عنهًورىض، ًرضا قبله أوجب له أن يرىض عنه، عبده
ًفيجعل قلبه سليام نقيا من الغش والدغل ، والرضا يفتح للعبد باب السالمة ً

 .وال ينجو من عذاب اهللا إال من أتى اهللا بقلب سليم، والغل
َّضا عن الرب عز وجل يف مجيع احلاالت يثبت األقدام يف مقام العبوديةوالر َّ ،

ويفتح عليه باب الشك يف اهللا ويف قضائه وقدره ، والسخط يوجب التلون
 .وحكمته وعلمه

 .والتسخط عىل القضاء من أسباب الشقاوة، والرضا بالقضاء يوجب له السعادة
وذلك أفضل ، وال يفرح بام أتاه، والرضا يوجب للعبد أن ال ييأس عىل ما فاته
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 .اإليامن
ومن مأل قلبه من ، والسخط يفرغ القلب من اهللا، والرضا بالقدر يفرغ القلب هللا

ًالرضا بالقدر مأل صدره غنى وأمنا وقناعة  .وفرغ قلبه ملحبته، ً
وينفي عنه آفات احلرص ، والرضا يثمر الشكر الذي هو أعىل مقامات اإليامن

 .عىل الدنيا
فالرايض هواه تبع ملراد ربه منه مما ، رضا خيرج اهلوى من قلب املؤمنوال

 .حيبه اهللا ويرضاه
والرايض متلق أوامر ربه الدينية ، والرضا عن اهللا يثمر للعبد رضا اهللا عنه

 .والقدرية باالنرشاح والتسليم
، واملعايص كلها أصلها من عدم الرضا، والطاعات كلها أصلها من الرضا

 .والرضا يغلق ذلك الباب عنه، ا يفتح باب البدعةوعدم الرض
أو ، ولو تأمل العبد مجيع البدع لرآها ناشئة من عدم الرضا باحلكم الكوين

 .أو كليهام، الديني
 :وما يقضيه اهللا ويقدره نوعان

 .وقضاء كوين ..قضاء ديني
 .ومباحات، ومنهيات، مأمورات :فالديني

 . مؤملةًأو باليا، ًإما نعام ملذة :والكوين
وأصل ، والرضا خيلص العبد من خماصمة الرب تعاىل يف أحكامه وأقضيته

فلو ، خماصمة إبليس لربه من عدم رضاه بأقضيته وأحكامه الدينية والكونية
 .ريض مل يطرد ويلعن ويبعد

فمن مل ، فهو موجب أسامء اهللا وصفاته، ومجيع ما يف الكون أوجبته مشيئة اهللا
 . مل يرض بأسامئه وصفاتهيرىض بام ريض به ربه

 :وكل قدر يكرهه العبد وال يالئمه فال خيلو من أمرين
فهو دواء ملرض لوال تدارك احلكيم إياه ، إما أن يكون عقوبة عىل الذنب
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 .بالدواء لرتامى به املرض إىل اهلالك
وما ترتب عليه ، فاملكروه ينقطع، ًأو يكون سببا لنعمة ال تنال إال بذلك املكروه

 .لنعمة دائم ال ينقطعمن ا
فإذا شهد العبد هذين األمرين انفتح له باب الرضا عن ربه يف كل ما يقضيه 

 .ويقدره له
ٍوحكم الرب عز وجل ماض يف عباده َّ قىض بالذنب ، وقضاؤه عدل فيهم، َّ

َّفاألمران من قضائه عز وجل، وقىض بعقوبته وهو أعدل العادلني يف قضائه ، َّ
 .قوبتهويف قضائه بع، بالذنب

وأما عدله يف قضائه بالذنب فإن الذنب عقوبة عىل ، أما عدله يف العقوبة فظاهر
 .غفلته عن ربه وإعراض قلبه عنه

 .فإنه إذا غفل قلبه عن ربه ووليه استحق أن يرضب هبذه العقوبة
ًوال يقيض اهللا لعبده قضاء إال كان خريا له ًفقضاؤه لعبده املؤمن املنع عطاء ، ً

وبالؤه عافية وإن ، ونعمة وإن كان يف صورة حمنة، صورة املنعوإن كان يف 
 .كان يف صورة بلية

ولكن جلهل العبد وظلمه ال يعد العطاء والنعمة والعافية إال ما التذ به يف 
 .والبالء رمحة، ولو عرف ربه لعد املنع نعمة، ًوكان مالئام لطبعه، العاجل

يكرهه أكثر وأعظم من نعمه عليه فيام هو الذي يعد نعم اهللا عليه فيام : فالرايض
 .حيبه

َّوإذا علم العبد أن ربه عز وجل تفرد باخللق وليس ، وتفرد باالختيار والتدبري، َّ
فإذا عرف ذلك مل يكن له غري الرضا ، فإن األمر كله هللا، للعبد يشء من ذلك

 .بمواقع األقدار من ربه
واجلنة ، يها؛ ألن الرضا صفة اهللاورضا اهللا سبحانه عن العبد أكرب من اجلنة وما ف

 .خلقه
 .وهذا الرضا جزاء عىل رضا املؤمنني عنه يف الدنيا
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: وملا كان هذا اجلزاء أفضل اجلزاء كان سببه أفضل األعامل كام قال سبحانه
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، ال تقوم إال عىل ساق الرضا، ابة إليهواإلن، واإلخالص له، واملحبة هللا
 .عن حبيبه يف كل حالةٍفاملحب راض 

َّوالرب عز وجل شكور وأثابه ، إذا وصل إليه عمل عبده مجل به ظاهره وباطنه، َّ
 .عليه من حقائق املعرفة واإليامن بحسب عمله

وأما أعامل القلوب فال ، وأعامل اجلوارح تضاعف إىل حد معلوم حمسوب
 .وإن توارى شهود العبد هلا، فهي دائمة متصلة، عيفهاينتهي تض

وصاحبها يف مزيد ، ًفاملحبة والرضا حال املحب الرايض ال تفارقه أصال
 .متصل ولو فرتت جوارحه

َّواهللا عز وجل ينظر إىل القلوب واهلمم والعزائم ال إىل صور األعامل َّ. 
 :والرضا ثالث درجات

 .ًالرضا باهللا ربا :األوىل
 .وهو الرضا عنه يف كل ما قىض وقدر، الرضا عن اهللا: يةالثان

 .والرضا عنه متعلق بثوابه وجزائه، فالرضا به متعلق بأسامئه وصفاته
 .فيغيب برىض ربه عن رضاه هو، الرضا برضا اهللا :الثالثة
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، ًورجاء لثوابه، ًذهلا طلبا ملرضاة اهللاواملؤمن املوفق من باع نفسه وأرخصها وب
p (: وفاز بجنته، استحق رضاه، فمن بذهلا للعيل والويف الرؤوف بالعباد
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 :والرضا نوعان
 . غري مرشوعًورىض .. مرشوعًرىض

 : نوعاناملرشوعوالرضا 
ويتناول ما أباحه اهللا ،  اهللا عنهوترك ما هنى، الرضا بفعل ما أمر اهللا به :أحدمها

% & ' ) ( * (: من غري تعد إىل املحظور كام قال سبحانه
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فإن مل ، فهذا الرضا مستحب، الرضا باملصائب كالفقر والرىض والذل :الثاين
 .يكن فال أقل من الصرب

 .أما الرضا غري املرشوع فهو الرضا بالكفر والفسوق والعصيان
J (: وال حيبه كام قال سبحانه،  يرىض العبد بذلك؛ ألن اهللا ال يرضاهفال
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 .فهذا مع أن اهللا أراده وقدره فهو ال حيبه وال يرضاه

واملؤمن مأمور باتباع ما حيبه اهللا ويرضاه دون ما يقضيه ويقدره من الكفر 
بام أصابه من املصائب ال بام فعله من وأن يرىض ، والفسوق والعصيان

 .املعائب
وعىل املصائب يصرب كام قال  ..وعىل النعم يشكر ..فهو من الذنوب يستغفر

 .]١٧: لقامن[ )Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾È(: سبحانه
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وإسقاط الرغبة ، وترك كل ما يشغل عن اهللا، ترك ما ال ينفع يف اآلخرة :الزهد
وأخذه يف منازل اآلخرة برتك ، وسفر القلب من وطن الدنيا، عن اليشء بالكلية

 .وترك الفضول من احلالل، احلرام
وإن مل تشغله عن ، فضول احلالل إن شغلت العبد عن ربه فالزهد فيها أفضلو

والزهد فيها جتريد القلب عن التعلق ، ًبل كان شاكرا هللا فيها فحاله أفضل، اهللا
 .والطمأنينة إليها، هبا

والزهد يف ، ومعنى الزهد هو انرصاف الرغبة عن اليشء إىل ما هو خري منه
 .الدنيا مقام رشيف

، ًومرغوبا فيه هو خري من املرغوب عنه، ًلزهد يستدعي مرغوبا عنهوحال ا
 .ًواملرغوب عنه رشطه أن يكون مرغوبا فيه بوجه من الوجوه

ًفمن رغب عام ليس مطلوبا يف نفسه ال يسمى زاهدا ً. 
ًوإنام يسمى زاهدا من ترك الدراهم ، ًفتارك احلجر والرتاب ال يسمى زاهدا

 .والدنانري هللا
 .ًغوب فيه أن يكون عنده خريا من املرغوب عنهورشط املر

وكل من باع اآلخرة بالدنيا فهو ، وكل من باع الدنيا باآلخرة فهو زاهد يف الدنيا
 .زاهد يف اآلخرة

ولكن العادة جارية بإطالق لفظ الزهد عىل من  ..والثاين خارس ..فاألول رابح



 ٩٨١

 .زهد يف الدنيا
وعىل سبيل ، سخاء واستاملة القلوبوليس من الزهد بذل املال عىل سبيل ال

 .وال مدخل ليشء منه يف العبادات، فذلك كله من حماسن العادات، الطمع
 .لعلمك بحقارة الدنيا ونفاسة اآلخرة، وإنام الزهد أن ترتك الدنيا ألجل اهللا

ًأو استثقاال له ، ًوقد يبذل اإلنسان املال طمعا يف الذكر والثناء والشهرة بالسخاء
 .حفظه من املشقةملا يف 

بل هو استعجال حظ آخر ، ًواحلاجة إىل التذلل للغري ليس من الزهد أصال
 .للنفس

ًبل الزاهد حقا من أتته الدنيا راغمة صفوا عفوا وهو قادر عىل التنعم هبا من غري  ً ً
ًفيكون آنسا ، ًفرتكها خوفا من أن يأنس هبا، وال فوات حظ للنفس، نقصان جاه

فرتك التمتع يف ، ًأو تركها طمعا يف ثواب اآلخرة،  ملا سوى اهللاًوحمبا، بغري اهللا
 .ًأطعمة وأرشبة الدنيا طمعا يف أطعمة وأرشبة اآلخرة

ًفآثر مجيع ما وعده اهللا به يف اجلنة عىل ما تيرس له يف الدنيا عفوا صفوا لعلمه ، ً
n m l r q p o (: بأن ما يف اآلخرة خري وأبقى كام قال سبحانه
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 :ويقترص الزاهد يف الدنيا عىل املهامت فيأخذ منها بقدر احلاجة وهي

 .واألثاث ..واملال ..واملركب ..واملنكح ..واملسكن ..وامللبس ..املطعم
ويستعني به عىل طاعة ، َّفأما املطعم فال بد لإلنسان من قوت حالل يقيم صلبه

يلة يف النوع واملقدار واحلال كام كان يأكل إمام ويأكل يف اليوم والل، ربه
 .ملسو هيلع هللا ىلصالزهاد 

ويلبس يف النوع ، ويسرت العورة، وأما امللبس فيلبس ما يدفع احلر والربد
 .ملسو هيلع هللا ىلصواملقدار كلبسه 

، وال إرساف، وال زينة، ًوأما املسكن فيسكن بيتا عىل قدر حاجته من غري زيادة
 .نف من الدون من األثاثوال يأ، وأما أثاث البيت فيكون بقدر حاجته
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، وعبادته، وذكره، وطاعته، واملنكح يقترص منه عىل ما ال يشغله عن ربه
 .فال غنى له عنه إال من علة، والزواج من سنن املرسلني

وليستعني به عىل ، وأما املركب فيتخذ ما حيتاجه؛ لئال يضطر إىل سؤال الناس
واملراكب ختتلف ، ملسو هيلع هللا ىلصالزهد فريكب بقدر حاله كام فعل إمام أهل ، طاعة اهللا

 .فريكب ما تيرس بقدر حاله من دابة أو سيارة
وال ، والزاهد من يزهد يف ذلك، وأما املال واجلاه فهو وسيلة إىل ما سبق

فإن زهده وعبادته متهد له من املحل يف ، يسعى لطلب املحل يف القلوب
 .ني املسلمنيفكيف وهو ب، القلوب ما يدفع به عنه األذى ولو كان بني الكفار

فلينفق ، وتوكله عىل ربه واستغناؤه بام يف يده يغنيه عن اجلمع واالستكثار
 .لينفق اهللا عليه

 :ومن عالمات الزهد
º ¹ (: وال حيزن عىل مفقود كام قال سبحانه، أن ال يفرح بموجود
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والثاين عالمة ، عالمة الزهد يف املالفاألول ، وأن يستوي عنده ذامه ومادحه
، والغالب عىل قلبه حالوة الطاعة، وأن يكون أنسه باهللا تعاىل، الزهد يف اجلاه

 .وإما حمبة اهللا ..إما حمبة الدنيا: إذ ال خيلو القلب عن حالوة املحبة
فال ، فإذا دخل املاء خرج اهلواء، ومها يف القلب كاملاء واهلواء يف اإلناء

 .وكذلك األنس بالدنيا وباهللا ال جيتمعان، جيتمعان
 .وأن تكون عبادته يف اخلفاء أقوى منها يف العالنية

 .وأن يستوي عنده الرتاب والذهب؛ لقوة توكله وزهده
خاشع ، عزيز كريم، حليم صبور، غفور شكور، العطاء أحب إليه من األخذ

 .دائم الذكر والفكر فيام يريض اهللا، القلب
وال يستقيم الزهد يف الدنيا ، العبد يف اآلخرة إال بالزهد يف الدنياوال تتم رغبة 
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 :إال بعد نظرين صحيحني
وأمل الكد فيها ، ونقصها وخستها، النظر يف الدنيا ورسعة زواهلا وفنائها :األول

وآخر ذلك الزوال ، وما يف ذلك من الغصص واألنكاد، واحلرص عليها
 .سفواالنقطاع مع ما يعقب من احلرسة واأل

وغم ، ّوهم يف حال الظفر هبا، ّفطالب الدنيا ال ينفك من هم قبل حصوهلا
 .وحزن بعد فواهتا وفراقها

ورشف ما ، ودوامها وبقائها، ّالنظر يف اآلخرة وإقباهلا وجميئها وال بد :الثاين
 .وما فيها من النعيم املقيم، فيها من اخلريات واملرسات

وزهد فيام يقتيض الزهد ، ما يقتيض العقل إيثارهفإذا تم للعبد هذان النظران آثر 
إىل ، واللذة احلارضة، وكل أحد مطبوع عىل أن ال يرتك النفع العاجل، فيه

وقويت ، اآلجل واللذة الغائبة املنتظرة إال إذا تبني له فضل اآلجل عىل العاجل
 .رغبته يف األعىل األفضل

 :ل كان ذلكفإذا آثر العبد الفاين الناقص عىل الباقي الكام
وكل واحد من األمرين ، وإما لعدم رغبته يف األفضل، إما لعدم تبني الفضل له

 .وضعف العقل والبصرية، يدل عىل ضعف اإليامن
ِّإما أن يصدق بأن ما هناك يف اآلخرة ، احلريص عليها، فالراغب يف الدنيا

 .أرشف وأفضل وأبقى وإما أن ال يصدق
 ً.ن رأساًفإن مل يصدق كان عادما لإليام

 . االختيار لنفسهيسء، وإن صدق ذلك ومل يؤثره كان فاسد العقل
، وإما من فساد يف العقل، إما من فساد يف اإليامن، فإن إيثار الدنيا عىل اآلخرة

º « ¼ ½ ¾ ¿ (: وقد قال خالقها عنها، وما أكثر ما يكون منهام
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وطلب ، وعىل قدر رغبة العبد يف الدنيا ورضاه هبا يكون تثاقله عن طاعة اهللا
وغفل ، واطمأن هبا، وريض بالدنيا، وقد توعد اهللا من مل يرج لقاء اهللا، اآلخرة

! " # $ % & ' (: بحانهعن آيات ربه بالنار كام قال س
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 .والزهد يف الدنيا أن تنزعها من قلبك وهي يف يدك

 :والذي يصحح هذا الزهد أربعة أمور
 .علم العبد أن الدنيا فانية :األول
 .وهي اآلخرة، ًعلم العبد أن وراء الدنيا دارا أعظم منها وأفضل :الثاين

وأن حرصه عليها ، ًمعرفة العبد أن زهده فيها ال يمنعه شيئا كتب له منها :الثالث
 .ال جيلب له ما مل يقض له منها

 علمه أن الذي خلقها ذمها وحذر منها فكيف يتعلق هبا؟ :الرابع
وما حيبه ، وما يبقى عىل ما يفنى، ومن أراد صفاء قلبه فليؤثر اهللا عىل شهواته

 .اهللا عىل ما حتبه النفس
 :الناس يف الدنيا معذبون عىل قدر مهمهم هباو

وإذا زهدت ، فالقلوب املتعلقة بالشهوات حمجوبة عن اهللا بقدر تعلقها هبا
 .القلوب يف موائد الدنيا قعدت عىل موائد اآلخرة

وعىل قدر رغبة العبد يف الدنيا يكون تثاقله عن طاعة اهللا وطلب اآلخرة كام قال 
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 .وماذا جيدي نعيم ساعة مشوب بالكدر إذا كان ينتظره شقاء األبد
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 :والزهد املرشوع ثالث درجات
وهو ترك ما يشتبه عىل العبد ، الزهد يف الشبهات بعد ترك املحرمات :األوىل

، ًوأنفا من نقصه عند ربه، ًحذرا من توجه عتب اهللا عليه، هل هو حالل أو حرام؟
 .وسقوطه من أعني الناس؟، وسقوطه من عينه

 .واملنكح، والسكن، واللباس، والرشاب، الزهد يف الفضول من الطعام: الثانية
ًويزهد فيام وراء ذلك؛ اغتناما لتفرغه لعامرة وقته فيام يقرب إىل ، فيكفيه البلغة

 .أو يعينه عىل ذلك من مأكل ومرشب ونحومها، اهللا
فإن اللذة عند ، فإنه إذا أخذها بنية القوة عىل ما حيبه اهللا كانت من عامرة الوقت

والرسور يذكر بالرسور ، والفرح يذكر بالفرح، اللذةأهل العقول تذكر ب
 .األخروي

وال يلتفت إىل الدنيا يف حالتي مبارشته هلا ، وينشط للباقي، فيزهد يف الفاين
فهم زاهدون فيها وإن كانوا هلا ، ًكاألنبياء والصديقني فهم الزاهدون حقا، وتركه

 .مبارشين
محبة اهللا وتعظيمه ال يرى أن ما تركه فمن امتأل قلبه ب، الزهد يف الزهد :الثالثة

 ً.ألجله من الدنيا يستحق أن جيعل قربانا
، فيستحي أن يذكره أو يعتد به، فالدنيا كلها ال تساوي عند اهللا جناح بعوضة

ًفيكون زاهدا فيه يف ، إذ ليس له عنده قدر، ويستوي عنده ترك ما زهد فيه وأخذه
ً مهته أعىل من مالحظته أخذا وتركا إذ، حال أخذه كام هو زاهد يف حال تركه ً

مل ير ، فمن استصغر الدنيا بقلبه واستوى أخذها وتركها عنده، لصغره يف عينه
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 .أنه اكتسب برتكها الدرجات
فام أخذه فهو جمرى لعطاء اهللا ، وكذلك يشاهد تفرد اهللا وحده بالعطاء واملنع

فيطمئن بذلك عن شهود  ،وما تركه فاهللا سبحانه وتعاىل هو الذي منعه منه، إياه
 .كسبه وتركه

 :والزهد عىل أربعة أقسام
وهذا متى أخل به ، زهد فرض عىل كل مسلم وهو الزهد يف احلرام :أحدها

 .انعقد سبب العقاب
وهو ، وهو درجات يف االستحباب بحسب املزهود فيه، زهد مستحب :الثاين

 .والتفنن يف الشهوات، وفضول املباحات، الزهد يف املكروه
 :وهو نوعان، زهد املشمرين يف السري إىل اهللا: الثالث

ًوليس املراد إخالء اليد منها وقعوده صفرا ، الزهد يف الدنيا مجلة :أحدمها
وال يدعها تساكن ، فال يلتفت إليها، وإنام املراد إخراجها من قلبه بالكلية، منها

، هي يف قلبكفليس الزهد أن ترتك الدنيا من يدك و، قلبه وإن كانت يف يده
وإنام الزهد أن ترتكها من قلبك وهي يف يدك كحال األنبياء واملرسلني 

ولقد ، وإنام الزهد فراغ القلب عنه، فليس الزهد يف املال، واخللفاء الراشدين
 . يف ملكه من الزهادملسو هيلع هللا ىلصكان سليامن 

وأكثر الزاهدين إنام ، وهو أصعب األقسام وأشقها، الزهد يف النفس :الثاين
 . إليه ومل يلجوهوصلوا

، ومحاية لدينه، وقبح ثمرته، فالزاهد يسهل عليه الزهد يف احلرام لسوء مغبته
ومحية ، وأنفة من مشاركة الفساق والفجرة، والنعيم عىل العذاب، ًوإيثارا للذة

 .من أن يستأرسه عدوه
ِّويسهل عىل اإلنسان الزهد يف املكروهات وفضول املباحات علمه بام يفوته 

 .والنعيم املقيم، رها من اللذة والرسور الدائمبإيثا
وما يطلبه من العوض التام ، ِّويسهل عليه الزهد يف الدنيا معرفته بام وراءها
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 .واملطلب األعىل
 :وأما الزهد بالنفس فهو ذبحها بغري سكني وهو نوعان

وال ، فال تغضب هلا، أن متيتها فال يبقى هلا عندك من القدر يشء :أحدمها
 .وال تنتقم هلا، وال تنترص هلا، هلاترىض 

، أو تنتقم هلا، فهي أهون عليك من أن تنترص هلا، َّقد سبلت عرضها ليوم فقرها
 .أو جتيبها إذا دعتك

 .وال حياة هلا بدون هذا البتة، وهذا هو عني حياهتا وصحتها
وخيلص ، وهذه العقبة هي آخر عقبة يرشف منها اإلنسان عىل منازل املقربني

وتتعلق برهبا ومعبودها وموالها ، وأرس الشهوات، جون املحن والبالءمن س
واللجوء ، ويا هبجتها باخلالص من عدوها، فيا قرة عينها ورسورها بقربه، احلق

 .ومتويل مصاحلها، ومالك أمرها، إىل موالها احلق
بل ، ًبحيث ال يستبقي منها شيئا، أن يبذل نفسه للمحبوب مواله مجلة :الثاين
 .قد تعلقت رغبة حمبوبه به،  فيها زهد املحب يف قدر خسيس من مالهيزهد

 .فهكذا زهد املحب الصادق يف نفسه قد خرج عنها وسلمها لربه
 .ٍومجيع مراتب الزهد السابقة مباد ووسائل هلذه املرتبة

والزهد ، وبرصه بعيوبه، وفقهه يف الدين، ًوإذا أراد اهللا بعبد خريا أزهده يف الدنيا
 .وال لبس املرقعات، ليس بأكل الغليظ، دنيا قرص األمليف ال
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َالـحالل بني، والـحرام بني، وبينـهـام مشبـهات ال يعلـمها كثري من « :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  ْ َّ َ َ َ َ َ َ َِ ِ
ٌ ََ َ َ ُ ٌ ٌُ َ ُ ْ ِّ ُ َ َِّ ْ ٌْ ََ ُ

ٍاس، فمن اتقى الـمشبـهات استربأ لدينـه وعرضه، ومن وقع يف الشبـهات كراع َّالن َ َ ْ ْ ُ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َ َ ْ َ َ ْ َُّّ َِ َ ْ ََ َ َّ ِ َِ
َيـرعى حول الـحـمى، يوشك أن يواقعه، أال وإن لكل ملك حـمى، أال إن حـمى  ً َ ُ ُ َ ْ َِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ ِّْ ُْ َ ُ َ َ ْ َ َُ َ

َّ يف أرضه مـحارمه، أال وإن ٬ا َ ُ َُ َ ِْ ِ ِ ُيف الـجسد مضغة إذا صلـحت صلـح الـجسد كلـه، ِ َ َ َ َ َ َُّ ْ َ َ ً ُْ ُْ َْ ُ ََ َ ِ ِ

ُوإذا فسدت فسد الـجسد كلـه، أال وهي القلب َ ُ َ َْ َ ْ ُّ َْ َ َ َِ ُ ُ َ ْ ََ َ  .)١( متفق عليه »َ
ومن حسن إسالم املرء تركه ما ال ، وترك ما ال يعنيك، ترك كل شبهة :الورع
 .من كل ما خياف رضره يف اآلخرة، يعنيه

 :الورع عىل وجهنيو
 .وورع يف الباطن.. ورع يف الظاهر

 .ُوورع الباطن هو أن ال تدخل قلبك سواه، فورع الظاهر أن ال يتحرك إال هللا
ويتوقى احلرام والشبه وما ، بأن يتورع عن كل ما سوى اهللا، والورع أول الزهد

ًحذرا وخوفا من ربه، خياف رضره ً. 
 :والورع عىل ثالث درجات

وذلك بصون النفس وحفظها ومحايتها عام يشينها ، نب القبائحجت :األوىل
َّويزري هبا عند اهللا عز وجل  .وعند مالئكته وعباده املؤمنني وسائر خلقه، َّ

ومن هانت عليه ، ومن كرمت عليه نفسه صاهنا ومحاها عن الرذائل والقبائح
 .نفسه ألقاها يف الرذائل وأطلق زمامها يف القبائح

فإذا اشتغل بالقبائح نقصت عليه ، انه عىل اكتساب احلسناتوكذلك يوفر زم
 .ًاحلسنات التي كان مستعدا لتحصيلها

                                                
 ). ١٥٩٩(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٥٢(، اخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
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 .وينقص باملعصية، فإن اإليامن يزيد بالطاعة، وكذلك يصون إيامنه
واحلسنات تزيد ، واإليامن نور يف القلب، وتطفئ نوره، فالقبائح تسود القلب

 .تقسيهوالسيئات تطفئ نور القلب و، نور القلب
 .فاملعايص لإليامن كاملرض واحلمى للقوة سواء بسواء

ًوذلك برتك كثري مما ال بأس به من املباح إبقاء عىل ، حفظ احلدود :الثانية
 .ويذهب هبجتها، ًوخوفا عليها أن يتكدر صفوها، صيانته

، وهذا يسعى يف حفظ صفوها أن ينكدر، فاألول يسعى يف حتصيل الصيانة
 .والرتفع عن الدناءة، بالتشمري للمراتب العاليةونورها أن يطفأ 

وهي مقاطع احلالل ، فاحلدود هي النهايات، وكذلك ال يقتحم احلدود
وقد هنى اهللا عن تعدي حدوده ، فمن اقتحم ذلك وقع يف املعصية، واحلرام
 .وهو اقتحام احلدود، فالورع خيلص العبد من قربان هذه وتعدي هذه، وقرباهنا

فمن مل يكن اهللا ، ورع عن كل داعية تدعو إىل شتات الوقت وإضاعتهالت :الثالثة
ومن مل يكن ، ومن مل يكن هو وحده معبوده عبد ما سواه، مراده أراد ما سواه

 .َّعمله هللا فال بد أن يعمل لغريه
 .وهذا الورع يقتيض التورع عن كل حظ يزاحم مراد اهللا منك

 :ومالك ذلك كله
ثم تقبل به كله عىل ، نيا فتسكنه يف وطن اآلخرةأن تنقل قلبك من وطن الد
والعمل بموجب ، وفهم ما يراد منه وما نزل ألجله، معاين القرآن وآياته وتدبرها

 .فهذه طريقة سهلة موصلة إىل الرفيق األعىل، ذلك
 :ومراتب الورع ثالث

 .وهي اإلحجام عن املحرمات، واجبة :األوىل
 .شبهاتوهي البعد عن ال، مندوبة :الثانية
واالقتصار عىل أقل ، وهي الكف عن كثري من املباحات، فضيلة :الثالثة

 .الرضورات
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 :وللورع مظاهر متعددة ختتلف باختالف أعضاء اإلنسان ومصاحله
والورع يف .. والورع يف الشم.. والورع يف السمع.. فمنها الورع يف النظر

والورع .. ع يف البطنوالور.. والورع يف األكل.. والورع يف البطش.. اللسان
 . البيع والرشاءوالورع يف.. يف الفرج

وأفضل ، والورع من أعىل مراتب اإليامن، وآفتة الطمع.. ومالك الدين الورع
 .درجات اإلحسان

ويعلم أن الرشيعة مبناها ، ورش الرشين، ومتام الورع أن يعلم العبد خري اخلريين
فمن مل يعلم ذلك ، د وتقليلهاوتعطيل املفاس، عىل حتصيل املصالح وتكميلها

كمن يدع اجلهاد مع ، ويرى ذلك من الورع، ويفعل حمرمات، فقد يدع واجبات
أو يدع اجلمعة واجلامعة خلف األئمة الذين ، ًاألمراء الظلمة ويرى ذلك ورعا

 .فيهم بدعة أو فجور ويرى ذلك من الورع
 .والتوكل، حللموا، وزينة العلم الورع، وآفتة الطمع، ومالك الدين الورع

واخلوف من اهللا خوف املوحدين ، وأخوف الناس لربه أعرفهم بنفسه وبربه
واخلوف من املعصية خوف ، وهو ثمرة املعرفة باهللا تعاىل، والصديقني

 .الصاحلني
وكل من عرف اهللا وعرف أسامءه وصفاته علم من صفاته ما هو جدير بأن 

 إىل سعادة لقاء اهللا يف اآلخرة إال وال يمكن أن يصل العبد، خياف من غري جناية
وال ، وال حتصل املحبة إال باملعرفة، واألنس به يف الدنيا، بتحصيل حمبته

 .حتصل املعرفة إال بدوام الفكر
وحيكم ما يريد وال ، فمن عرف اهللا تعاىل عرف أنه فعال يفعل ما يشاء وال يبايل

 .خياف
واملؤمن إذا عرف ربه ،  الورعومن أمارات املعرفة باهللا حصول اهليبة وكامل

 .وتورع عن كل ما ال يرضيه، وإذا أحبه أقبل إليه، أحبه
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 ٥٧٩.................................................................×  قوة طاعة اهللا ورسوله-٦

 ٥٨٠........................................................................ قوة ذكر اهللا عز وجل-٧

 ٥٨٥....................................................................................... قوة الدعاء-٨

 ٥٨٦.................................................................................... قوة العبادات-٩

 ٥٩٨................................................................. قوة اجلهاد يف سبيل اهللا-١٠

 ٦٠١.............................................................................. قوة املعامالت-١١

 ٦٠٤............................................................................. قوة املعارشات-١٢

 ٦٠٦.................................................................................... قوة اآلداب-١٣

 ٦١١................................................................................. قوة األخالق-١٤

 ٦١٧.......................................................................... قوة القرآن الكريم-١٥



 - ٩٩٣ -

 الباب التاسع

 فقه العبودية
 ٦٢١........................................................................... فقه حقيقة العبودية-١

 ٦٨٠....................................................................................... فقه اإلرادة-٢

 ٦٨٤........................................................................................ فقه الرغبة-٣

 ٦٨٦....................................................................................... فقه الشوق-٤

 ٦٨٩......................................................................................... فقه اهلمة-٥

 ٦٩١............................................................................ فقه الطريق إىل اهللا-٦

 ٦٩٥.............................................................................. فقه السري إىل اهللا-٧

 ٦٩٩....................................................................................... فقه املحبة-٨

 ٧٢٣...................................................................................... فقه التعظيم-٩

 ٧٢٨...................................................................................... فقه اإلنابة-١٠

 ٧٣٣................................................................................ فقه االستقامة-١١

 ٧٦٠............................................................................... فقه اإلخالص-١٢

 ٧٦٧.................................................................................... فقه التوكل-١٣

 ٧٨٠................................................................................. فقه االستعانة-١٤

 ٧٨٤...................................................................................... فقه الذكر-١٥

 ٧٩٦...................................................................................... فقه التبتل-١٦



 - ٩٩٤ -

 ٧٩٨................................................................................... فقه الصدق-١٧

 ٨٠٣.................................................................................... فقه التقوى-١٨

 ٨١٦...................................................................................... فقه الغنى-١٩

 ٨٢٨....................................................................................... فقه الفقر-٢٠

 ٨٤٢...................................................................................... فقه الصرب-٢١

 ٨٧٨..................................................................................... فقه الشكر-٢٢

 ٨٨٩.................................................................................. فقه التواضع-٢٣

 ٨٩٢....................................................................................... فقه الذل-٢٤

 ٨٩٤................................................................................... فقه اخلوف-٢٥

 ٩٠٥..................................................................................... فقه الرجاء-٢٦

 ٩١٣................................................................................... فقه املراقبة-٢٧

 ٩١٧................................................................................ فقه املحاسبة-٢٨

 ٩٢٣................................................................................ فقه املشاهدة-٢٩

 ٩٣٤.................................................................................... فقه الرعاية-٣٠

 ٩٣٧..................................................................................... فقه الذوق-٣١

 ٩٣٩.................................................................................... فقه الصفاء-٣٢

 ٩٤٢........................................................................................ فقه الرس-٣٣

 ٩٤٦.................................................................................... فقه القبض-٣٤

 ٩٥٠..................................................................................... فقه البسط-٣٥



 - ٩٩٥ -

 ٩٥٣..................................................................................... فقه احلزن-٣٦

 ٩٥٦.................................................................................. فقه اإلشفاق-٣٧

 ٩٥٨.................................................................................... فقه اخلشية-٣٨

 ٩٦٢...................................................................................... فقه الغرية-٣٩

 ٩٦٥..................................................................................ة باهللا فقه الثق-٤٠

 ٩٦٨................................................................................. فقه التفويض-٤١

 ٩٧٠................................................................................... فقه التسليم-٤٢

 ٩٧٣...................................................................................... فقه الرضا-٤٣

 ٩٨٠...................................................................................... فقه الزهد-٤٤

 ٩٨٩..............................................................................ملوضوعاتفهرس ا
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